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หัวข้อการค้นคว้าอิสระ การศึกษาความแตกต่างของนโยบายการปราบปราม 
ยาเสพติด สมัยรัฐบาลนายทักษิณ ชินวัตร กับ รัฐบาล
นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ กรณีศึกษา กองบังคับการ
ต ารวจภูธรจังหวัดตราด 

ชื่อผู้เขียน ร้อยต ารวจโทหญิง เพาพะงา  ถนอมไชย 
ชื่อปริญญา รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (การเมืองการปกครอง) 
สาขาวิชา/คณะ/มหาวิทยาลัย การเมืองการปกครอง ส าหรับนักบริหาร 

รัฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต ์เหลืองประภัสร์ 
ปีการศึกษา 2559 

บทคัดย่อ 

การศึกษาเรื่อง “การศึกษาความแตกต่างของนโยบายการปราบปรามยาเสพติดสมัย
รัฐบาลนายทักษิณ ชินวัตร กับ รัฐบาลนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ กรณีศึกษา กองบังคับการต ารวจภูธร
จังหวัดตราด” มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความแตกต่างนโยบายป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 
ในสมัยรัฐบาลนายทักษิณ ชินวัตรและนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ศึกษาความแตกต่างของการน า
นโยบายป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ไปปฏิบัติ ในสมัยรัฐบาล นายทักษิณ ชินวัตรและ 
นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะและศึกษาปัจจัยที่เป็นสาเหตุส าคัญต่อประสิทธิภาพการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติดในสมัยรัฐบาลนายทักษิณ ชินวัตรและนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ และเสนอ
ทางออกของนโยบายการป้องกันและปราบปรามปัญหายาเสพติดให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น การศึกษา
ครั้งนี้ เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการวิจัยเอกสารและจากการสัมภาษณ์เชิงลึก 
สรุปผลการศึกษาได้ดังนี้ 

ปัจจัยที่เป็นสาเหตุส าคัญต่อประสิทธิภาพการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในสมัย
รัฐบาลนายทักษิณ ชินวัตรและนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ตามผลการศึกษาความแตกต่างของนโยบาย
การปราบปรามยาเสพติดสมัยรัฐบาลนายทักษิณ ชินวัตร กับ รัฐบาลนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ 
กรณีศึกษา กองบังคับการต ารวจภูธรจังหวัดตราด คือ  

1. ทั้งสองรัฐบาลระหว่างรัฐบาลของพ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร (พรรคไทยรักไทย) และ
รัฐบาลของอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ (พรรคประชาธิปัตย์) มีสาเหตุส าคัญต่อประสิทธิภาพการป้องกันและ
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ปราบปรามยาเสพติดที่แตกต่างกันไป ด้านสภาพแวดล้อม/บริบททางการเมืองก็นับเป็นปัจจัย  
อย่างหนึ่ง ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด โดยที่สภาพแวดล้อม/บริบท
รัฐบาลของพ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร (พรรคไทยรักไทย) มีการจัดวางความส าคัญของนโยบาย
ปราบปรามยาเสพติดไว้เป็นล าดับต้น ๆ แต่รัฐบาลของอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ (พรรคประชาธิปัตย์) มีการ
จดัวางความส าคัญของนโยบายปราบปรามยาเสพติดไม่ได้จัดวางไว้เป็นล าดับต้น ๆ ยังท าให้เห็นได้ว่า
พรรคการเมืองที่เป็นแกนน ารัฐบาลมีอิทธิพลอย่างมากในการจัดล าดับความส าคัญ (Priority) ว่าจะ
เน้นหนักนโยบายใดเป็นส าคัญ อาจกล่าวได้ว่า ความส าคัญของการน านโยบายสาธารณะ (Public 
Policy Implementation) ไปปฏิบัติเป็นสิ่งที่ภาครัฐควรให้ความส าคัญ เพราะจะเป็นการส่งผล 
ให้นโยบายของรัฐสามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนและสังคมโดยรวมได้มากยิ่งขึ้น 
อีกท้ังการน านโยบายไปปฏิบัติ เป็นเรื่องท่ีมีความสลับซับซ้อน และมีองค์กรหลายองค์กรรวมทั้งบุคคล
จากหลายฝ่ายเข้ามาปฏิบัติงานร่วมกัน หรือมีบทบาทและอิทธิพลอันส่งผลให้การน านโยบายไปปฏิบัติ
ประสบความส าเร็จหรือประสบกับความล้มเหลวได้ โดยควรให้ความส าคัญกับทุกฝ่ายอย่างสัมพันธ์กัน 
ได้แก่ ฝ่ายการเมือง ระบบราชการข้าราชการ และผู้ได้รับผลจากนโยบาย ตามล าดับ ซึ่งสอดคล้องกับ
แนวคิดของ วอลเตอร์ วิลเลียม (Walter Williams) กล่าวว่า การน านโยบายไปปฏิบัติเป็นเรื่องของ
การศึกษาว่าองค์กรบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องสามารถน าและกระตุ้นให้ทรัพยากรทางการ
บริหารทั้งมวล ปฏิบัติงานให้บรรลุตามนโยบายที่ระบุไว้หรือไม่แต่ไหนเพียงใด เนื่องจากการน า
นโยบายไปปฏิบัติ เป็นเรื่องที่มีความสลับซับซ้อน และมีองค์กรหลายองค์กรรวมทั้งบุคคลจากหลาย
ฝ่ายเข้ามาปฏิบัติงานร่วมกัน หรือมีบทบาทและอิทธิพลอันส่งผลให้การน านโยบายไปปฏิบัติประสบ
ความส าเร็จหรือประสบกับความล้มเหลวได้ 

2. การศึกษาการสาเหตุส าคัญต่อประสิทธิภาพการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดใน
สมัยรัฐบาลของพ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตรและนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ที่แตกต่างกัน มีสาเหตุมาจาก
การมุ่งเน้นสร้างความชอบธรรมในด้านที่แตกต่างกัน โดยที่รัฐบาลของ พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร 
ก าหนดนโยบายโดยเน้นความชอบธรรมเรื่องของการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเป็นส าคัญ
อย่างมากเพราะพรรคไทยรักไทยได้วางยุทธศาสตร์ให้นโยบายนี้ เป็นผลงานเด่น/จุดแข็งของพรรค  
เพ่ือสร้างภาพลักษณ์เชิงบวก และการเป็นอัตลักษณ์ของพรรคไทยรักไทยที่ประชาชนสามารถ จดจ า 
ได้ ซึ่งสร้างความพึงพอใจให้กับประชาชนเป็นจ านวนมาก และเป็นแบบแผนที่ใช้ได้ผลอย่างมี
ประสิทธิภาพมาก แต่ในส่วนนโยบายการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในสมัยรัฐบาลของ  
นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะก าหนดนโยบายโดยเน้นความชอบธรรมเรื่องของการป้องกันและปราบปราม
ยาเสพติดเป็นส าคัญ แต่ให้ความส าคัญเรื่องอ่ืนแทน ท าให้อัตลักษณ์ของพรรคประชาธิปัตย์ ในเรื่อง
การปราบปรามยาเสพติดน้อย ไม่เป็นที่จดจ าของประชาชน และไม่ได้สร้างความพึงพอใจให้กับ
ประชาชนเท่าที่ควร เพราะประสิทธิภาพการราบปรามยาเสพติดน้อยมาก ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด
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ของ อโณมา  คงตะแบก หน้าที่ประการส าคัญประการหนึ่งของรัฐบาลคือการตอบสนองความต้องการ 
การแก้ไขสภาพปัญหาหรือสภาพที่คิดว่าจะเกิดเป็นปัญหาของประชาชนซึ่งมักจะอยู่ในรูปของนโยบาย
ของรัฐหรือนโยบายสาธารณะ  เนื่องจากการวางยุทธศาสตร์และนโยบายการปราบปรามยาเสพติด
ของรัฐบาลทักษิณ ชินวัตร เป็นผลงานเด่น/จุดแข็งของพรรคเพ่ือสร้างภาพลักษณ์เชิงบวก และ  
การเป็นอัตลักษณ์ของพรรค ซึ่งสร้างความพึงพอใจให้กับประชาชนเป็นจ านวนมาก 

3. ความแตกต่างกันของสาเหตุส าคัญต่อประสิทธิภาพการป้องกันและปราบปราม
ยาเสพติดในสมัยรัฐบาลของพ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตรและนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อีกประการหนึ่งคือ 
การสร้างความมีอ านาจทางศีลธรรมในประเทศไทย โดยสมัยรัฐบาลของพ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร 
มีการปราบปรามยาเสพติดอย่างจริงจังและเด็ดขาด โดยการเปิดสงครามกับยาเสพติด แบบใช้ความ
รุนแรง ซึ่งก็ใช้ได้ผลในประเทศไทย และการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในรูปแบบนี้มี
ประสิทธิภาพมาก ส่งผลให้ในยุคนั้นประเทศไทยหมดปัญหายาเสพติดไปได้ไม่น้อยเลยทีเดียว แต่ใน
ส่วนรัฐบาลของนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ มี การขับเคลื่อนโครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบไม่ใช้
ความรุนแรง ส่งผลต่อการมีอ านาจทางศีลธรรม (ความชอบธรรม) สร้างภาพลักษณ์เชิงบวกให้แก่ผู้น า 
ทางการเมืองในการปกครองบริหาร แต่แก้ไขปัญหาได้ไม่เด็ดขาด และไม่มีประสิทธิภาพมากพอ ส่งผล
ให้ประเทศไทยในยุคนั้นเป็นยุคที่ยาเสพติดระบาดอย่างหนัก ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของเพรสแมน
และวินดาฟสกี้ (Pressman and Wildavsky) เห็นว่าการที่กลุ่มเป้าหมายได้รับบริการเพียงครึ่งหนึ่ง
ของจ านวนทั้งหมดที่ก าหนดไว้ในเป้าหมายของโครงการก็ยังถือว่าเป็นความล้มเหลว เนื่องจากรัฐบาล
ของนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ มี การขับเคลื่อนโครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบไม่ใช้ความรุนแรง 
สร้างภาพลักษณ์เชิงบวกให้แก่ผู้น า ทางการเมืองในการปกครองบริหาร แต่แก้ไขปัญหาได้ไม่เด็ดขาด 
และไม่มีประสิทธิภาพมากพอ ส่งผลให้ประเทศไทยในยุคนั้นเป็นยุคที่ยาเสพติดระบาดอย่างหนัก 

จากการศึกษาวิจัย มีข้อเสนอแนะดังนี้ 
1. การป้องกันและปราบปรามปัญหายาเสพติดนั้นมีความส าคัญมาก ควรมีนโยบายเพ่ือ

สนับสนุนให้มีการท างานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น และควรมีการจับตรวจจับและกวาดล้างผู้ค้าและผู้
เสพยาเสพติดอย่างจริงจัง เพราะปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาที่มีมากนานแล้วยังไม่ถูกแก้ไขอย่างเต็มที่ 
เนื่องจากไม่มียุทธศาสตร์หรือนโยบายมาสนับสนุนให้มีการปราบปรามอย่างจริงจัง และให้ปัญหายา
เสพติดหมดสินไปในประเทศไทย 

2. นโยบายการปราบปรามยาเสพติดให้หมดสิ้นไปในประเทศ ควรมีหลายหน่วยงาน
ร่วมมือกัน ด้วยความสามัคคี ต้องมีการกดดันเชิงนโยบาย เพ่ือให้มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานให้ถึง
เป้าหมายที่ตั้งไว้ในระยะเวลาที่ก าหนด เพ่ือให้ได้ซึ่งประสิทธิผลและประสิทธิภาพในการปราบปราม
ยาเสพติด 
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ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
1. การศึกษาความแตกต่างของนโยบายการปราบปรามยาเสพติด สมัยรัฐบาลนาย

ทักษิณ ชินวัตร กับรัฐบาลนายอภิสิทธิ เวชชาชีวะ กรณีศึกษา กองบังคับการต ารวจภูธรจังหวัดตราด 
ควรศึกษาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลาย ๆ หน่วยงาน เพ่ือผลการวิจัยที่น่าเชื่อถือ โดยรูปแบบในการ
วิจัยในเชิงคุณภาพเพ่ือส ารวจความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องการปราบปรามคดียาเสพติดและเป็น
ประโยชน์ต่อการน ามาวิจัยเพื่อการปรุงปรับและพัฒนา 

2. การศึกษาความแตกต่างของนโยบายการปราบปรามยาเสพติด สมัยรัฐบาลนาย
ทักษิณ ชินวัตร กับรัฐบาลนายอภิสิทธิ เวชชาชีวะ กรณีศึกษา กองบังคับการต ารวจภูธรจังหวัดตราด 
ควรศึกษาการจ านวนกลุ่มตัวอย่าง ที่พอเหมาะ ไม่มากหรือไม่น้อยจนเกินไป เพ่ือผลของการวิจัยที่
น่าเชื่อถือ โดยรูปแบบในการวิจัยในเชิงคุณภาพเพ่ือส ารวจความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องการ
ปราบปรามคดียาเสพติดและเป็นประโยชน์ต่อการน ามาวิจัยเพื่อการปรุงปรับและพัฒนา 

ค าส าคัญ: นโยบายการปราบปรามยาเสพติด, กองบังคับการต ารวจภูธรจังหวัดตราด 
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ABSTRACT 

Subject study “the Difference of Narcotics Policy. The 
government of Pol.Lt.Gen.Thaksin Shinawatra and the government of Mr.Abhisit 
Vejjajiva case study of the police force in Trat province” The purpose is to study the 
difference between anti-narcotic policies during Pol.Lt.Gen.Thaksin Shinawatra 
government and Mr.Abhisit Vejjajiva, study the differences in the implementation of 
anti-narcotics policies in the days of Pol.Lt.Gen.Thaksin Shinawatra and Mr.Abhisit 
Vejjajiva government and study factors that are important factors in the effectiveness 
of drug prevention and suppression during Pol.Lt.Gen.Thaksin Shinawatra government 
and Mr.Abhisit Vejjajiva and propose solutions to the problem of drug prevention and 
suppression. This study is a qualitative study Analyze data obtained from research 
papers and in-depth interviews. The results are as follows. 

Factors contributing to the effectiveness of drug prevention and 
suppression during Pol.Lt.Gen.Thaksin Shinawatra government and Mr.Abhisit Vejjajiva 
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According to the study of the difference in drug policy between the government of 
Pol.Lt.Gen.Thaksin Shinawatra and Mr. Abhisit Vejjajiva, the government, a case study 
of Trat Provincial Police 

1. Both the coalition government of Pol.Lt.Gen.Thaksin Shinawatra (Thai 
Rak Thai) and the government of Mr.Abhisit Vejjajiva (Democrat Party) have significant 
causes for the effectiveness of drug prevention and suppression. Go Environmental / 
political context is one factor. That affects the effectiveness of drug prevention and 
suppression. The environment / context of the government of Pol.Lt.Gen.Thaksin 
Shinawatra (Thai Rak Thai Party) has placed the priority of the drug suppression 
policy in the first place. But the government of Mr.Abhisit Vejjajiva (Democrat Party) 
has put the priority of narcotics suppression policy is not placed in the first place. It 
also makes it clear that the government-led political party has a great influence on 
the priority that will focus on which policy is critical. It can be said. The importance 
of public policy implementation is something the government should focus on. This 
will result in greater public policy response to the needs of people and society as a 
whole. The policy implementation. It is complicated. And many organizations and 
individuals from all walks of life work together. Or have the role and influence that 
resulted in the successful implementation of the policy or the failure of it. It should 
focus on all parties in the political, bureaucratic and civil servants. And those 
affected by the policy, respectively, aligned with the concept of Walter Williams, said 
that the implementation of the policy is a study of whether organizations, individuals 
or groups of individuals involved can lead and motivate official resources. Administer 
the ensemble Do you meet the stated policy? Due to policy implementation. It is 
complicated. And many organizations and individuals from all walks of life work 
together. Or have the role and influence that resulted in the successful 
implementation of the policy or the failure of it. 

2. The study of the causes of the effectiveness of drug prevention and 
suppression during the government of Pol.Lt.Gen.Thaksin. Shinawatra and Mr.Abhisit 
Vejjajiva are different. This is due to the focus on differentiating righteousness. The 
government of Pol.Lt.Gen.Thaksin Shinawatra set the policy of emphasizing the 
legitimacy of drug prevention and suppression as very important because the Thai 
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Rak Thai Party has set a strategy for this policy. Outstanding work / strengths of the 
party to create a positive image. And the identity of the Thai Rak Thai people can be 
recognized, which is a lot of satisfaction to the people. And the map works very 
efficiently. But in the policy against narcotics in the government of Mr.Abhisit. 
Vejjajiva defines policies with emphasis on the legitimacy of drug prevention and 
suppression. But focus on other issues instead. The Democrat's identity in the 
narcotics suppression is minimal. Not recognized by the people and it does not 
satisfy the public as it should. Because the effectiveness of drug abuse is very low. 
This is in line with the concept of Anakha (2012). One of the key functions of the 
government is to meet the demand. Correcting problems or conditions that are 
thought to be a public problem, often in the form of public policy or public policy. 
Since the establishment of the Pol.Lt.Gen.Thaksin Shinawatra government's strategy 
and policy on narcotics suppression, the party's strengths and strengths have created 
a positive image. And the identity of the party. This creates a lot of satisfaction for 
the people. 

3. Differences in cause and effect of drug prevention and suppression 
during the government of Pol.Lt.Gen.Thaksin. Shinawatra and Mr.Abhisit Vejjajiva are 
another. Creating moral authority in Thailand By the time, the government of 
Pol.Lt.Gen.Thaksin Shinawatra had a serious and decisive crackdown on drugs. By 
opening up the war on drugs. Violence It works in Thailand. And this drug prevention 
and suppression is very effective. As a result, Thailand was out of the drug problem 
quite a lot. But in the government of Mr.Abhisit Vejjajiva, there is a drive to solve the 
problem of non-violence. Affect moral authority. (Righteousness) creates a positive 
image for the leader. Political administration But the problem is not resolved. And 
not effective enough As a result, Thailand was a time when the drug was pandemic. 
In line with the concept of Pressman and Wildavsky, it is seen that half of all targets 
set in the project target are considered failures. Because the government of 
Mr.Abhisit Vejjajiva has driven the program to solve the problem of non-violence. 
Create a positive image for leaders. Political administration But the problem is not 
resolved. And not effective enough As a result, Thailand was a time when the drug 
was heavily epidemic. 
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Based on research. Suggestions are as follows. 
1. The prevention and suppression of narcotics is very important. There 

should be a policy to encourage more effective work. And there should be a serious 
arrest, detention and clearance of traffickers and drug users. Because the drug 
problem is a long time, it has not been fully resolved. Because there are no 
strategies or policies to support the serious crackdown. And the drug problem in 
Thailand. 

2. Narcotics suppression policy in the country. There should be several 
agencies collaborating. With harmony there must be policy pressure. To be 
motivated to achieve the goals set in a given period of time. To obtain effectiveness 
and effectiveness in drug suppression. 

Suggestions for the next research. 
1. Study of the differences in narcotics suppression policies. The 

government of Pol.Lt.Gen.Thaksin Shinawatra and the government of Mr.Apisit 
Vejjajiva case study of the police force in Trat province. It should be studied by 
several relevant agencies for reliable research. The model of qualitative research is 
to explore the opinions of those involved, the suppression of narcotics, and the 
benefits of research for the improvement and development. 

2. A study of differences in narcotics suppression policies. The 
government of Pol.Lt.Gen.Thaksin Shinawatra and the government of Mr.Apisit 
Vejjajiva case study of the police force in Trat province. Study the sample size is not 
too small or too small. For the result of reliable research. The model of qualitative 
research is to explore the opinions of those involved, the suppression of narcotics, 
and the benefits of research for the improvement and development. 

 
Keywords: The Police Force In Trat Province, Narcotics Narcotics Policy  
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 รายงานการค้นคว้าอิสระฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่ งของการศึกษาตามหลักสูตรรัฐศาสตร
มหาบัณฑิต (การเมืองการปกครอง)  สาขาวิชาการเมืองการปกครองส าหรับนักบริหาร คณะ
รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
 รายงานการค้นคว้าอิสระฉบับนี้เสร็จสมบูรณ์ได้  เนื่องด้วยได้รับความกรุณาและความ
อนุเคราะห์จากคณาจารย์และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่าน อีกทั้งสามารถท าเสร็จลุล่วงได้เนื่องจากได้รับการ
อนุเคราะห์และการสนับสนุนเป็นอย่างดีจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์ เหลืองประภัสร์ อาจารย์
ที่ปรึกษาค้นคว้าอิสระ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวิดา กมลเวชช ประธานกรรมการสอบการ
ค้นคว้าอิสระ ที่ได้กรุณาให้ค าแนะน า และให้ค าปรึกษา ตรวจสอบแก้ไข ปรับปรุงงานการค้นคว้า
อิสระฉบับนี้ รวมถึงได้ให้ค าแนะน าที่เป็นประโยชน์ส าหรับการค้นคว้าอิสระอย่างมากมาย ท าให้
รายงานการค้นคว้าอิสระฉบับนี้มีความถูกต้อง สมบูรณ์ตามหลักการวิจัย ขอกราบขอพระคุณเป็น
อย่างสูง 
 ขอกราบขอบพระคุณ คณาจารย์คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่ได้
ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ทางด้านรัฐศาสตร์ให้แก่ผู้วิจัย รวมทั้งขอขอบคุณ บุคลากร หน่วยงาน
ต่างๆในภาคส่วนการศึกษาที่ให้ความช่วยเหลือทางด้านข้อมูล การสืบค้นข้อมูลอันเป็นประโยชน์แก่
งานค้นคว้าอิสระอันได้แก่ เจ้าหน้าที่ประจ าโครงการคณะรัฐศาสตร์ ห้องสมุดคณะรัฐศาสตร์ หอสมุด
แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
 สุดท้ายหากงานค้นคว้าอิสระนี้มีข้อผิดพลาดประการใดทางผู้วิจัยขออภัยมา ณ โอกาสนี้ 
 
 
              ร้อยต ารวจโทหญิง เพาพะงา  ถนอมไชย 
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บทที่ 1  
บทน า 

 
1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 
 ในประเทศไทยเริ่มมีการปราบปรามยาเสพติด มาตั้งแต่รัชสมัยพระเจ้าอู่ทอง  
เมื่อประมาณ 650 ปีมาแล้วซึ่งในสมัยนั้น ฝิ่น คือ สิ่งเสพติดที่คนไทยรู้จักเป็นครั้งแรกโดยมีกฎหมาย
บัญญัติการห้ามซื้อ ห้ามขาย เสพฝิ่นไว้อย่างชัดเจน แต่ห้ามได้เฉพาะแต่ในเขตกรุงศรีอยุธยาเท่านั้ น 
เพราะเจ้าหัวเมืองที่อยู่ห่างไกลบางแห่งก็ติดฝิ่น และผูกขาดการจ าหน่ายเองอีกด้วย ด้วยเหตุนี้การ
แก้ไขปัญหาฝิ่นจึงไม่สามารถหมดไปจากประเทศไทยได้ ต่อมาในปี พ.ศ. 2501 คณะปฏิวัติซึ่งปกครอง
ประเทศไทย มีความเห็นว่าการเสพฝิ่นเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจและเป็นอันตรายต่อสุขภาพ จึงมีประกาศให้
เลิกการเสพฝิ่นและจ าหน่ายฝิ่นทั่วราชอาณาจักร โดยก าหนดให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จสิ้นภายในวันที่ 
30 มิถุนายน 2502 โดยรัฐบาลได้น าผู้ที่ติดฝิ่นเข้ารับการบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟู จนกระทั่งเมื่อวันที่  
1 กรกฎาคม 2502 รัฐบาลได้มีการประกาศให้การเสพและการจ าหน่ายฝิ่นในประเทศไทยเป็นเรื่อง 
สิ่งที่ผิดกฎหมาย มีการปราบปรามอย่างเด็ดขาดโดยการประหารทั้งผู้เสพและผู้ค้ายาแต่ปัญหา 
ยาเสพติดก็ยังคงไม่หมดไปจากประเทศ เพียงแต่การซื้อขายมีการด าเนินการซ้อนเร้นและมีวิธีการที่
ลึกซึ้งแยบยลมากยิ่งข้ึน นอกจากนี้ยังเปลี่ยนรูปไปเป็นยาเสพติดประเภทอ่ืน ๆ อีกจ านวนมาก1  
 ปัญหายาเสพติด ได้อยู่คู่กับประเทศไทยมาเป็นเวลานาน การด ารงอยู่ของปัญหา 
ยาเสพติดได้ส่งผลกระทบมากมายหลายประการต่อประเทศ ทั้งการเกิดความไม่สงบในสังคม ภาวะ
เศรษฐกิจครัวเรือนและระดับประเทศ รวมถึงการท าลายทรัพยากรบุคคลให้กลายเป็นบุคคลที่ไร้
คุณภาพเป็นภาระที่สังคมจะต้องแบกรับอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ และนับวันปัญหายาเสพติดได้ทวีความ
รุนแรงเพ่ิมมากขึ้น ทั้งการขยายการยึดครองพ้ืนที่การแพร่ระบาด ความหลากหลายและซับซ้อนของ
ตัวยา มีรายงานสถิติผู้เข้ารับการบ าบัดรักษา พบว่าอายุที่เริ่มใช้ยาเสพติดมีความแตกต่างกันตามชนิด
ของยาเสพติดเช่น ผู้ที่เสพเฮโรอีน ส่วนใหญ่จะเริ่มใช้ยาเสพติดเมื่ออายุระหว่าง 15 -19 ปี ผู้ที่เสพฝิ่น
ส่วนใหญ่จะเริ่มใช้ยาเสพติดเมื่ออายุระหว่าง 20 -24 ปี ขณะที่ผู้เสพกัญชา ส่วนใหญ่จะเริ่มใช้ 
ยาเสพติดเมื่ออายุระหว่าง 15-19 ปี อย่างไรก็ตามถ้าพิจารณาโดยรวมจะเห็นว่ากลุ่มเป้าหมายที่ใช้ 
ยาเสพติดทุกชนิดจะเริ่มใช้ในช่วงเด็กหรือเยาวชนแทบทั้งสิ้น และมีแนวโน้มอายุที่จะเริ่มใช้ยาเสพติด
ลดลงโดยตลอด ในด้านพฤติกรรมที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดที่ผ่านมาเด็กและเยาวชนจะ มี

                                                           

 1 ส านักงานพัฒนาระบบข้อมูลคุณภาพ, “การแพร่ระบาดของยาเสพติดในรอบ 10ปี,” 
http://www.hiso.or.th/hiso/tonkit/tonkits_18.php (สืบค้นเมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2559). 



Ref. code: 25595803011245XJR

2 

พฤติกรรมในการเสพเพียงอย่างเดียว แต่ในปัจจุบันพบว่าในกลุ่มเด็กและเยาวชนที่ใช้ยาเสพติดได้เข้า
ไปเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการค้าด้วย จากเหตุผลหลายประการ ได้แก่ เพ่ือให้สามารถมียาเสพติดไว้
เสพ การหาเงินเพ่ือไปเที่ยวตามสถานเริงรมย์ รวมทั้งใช้จ่ายในสิ่งฟุ่มเฟือยเพ่ือสนองความต้องการของ
ตนเอง2   
 สังคมไทยปัจจุบันปัญหายาเสพติดนับว่าเป็นปัญหาที่ส าคัญ รัฐบาลทุกยุคทุกสมัยได้
พยายามหาแนวทางแก้ปัญหา แต่ยังพบว่ายังทวีความรุ่นแรงเพ่ิมขึ้น ดังรายงานสถิติคดียาเสพติดทั่ว
ประเทศ ปี 2540-2557 ดังแผนภูมิที่ 1.1 
 
แผนภูมิที่ 1.1 จ านวนคดีอาญาประเภทความผิด คดียาเสพติดทั่วประเทศ ปี 2540-2557 

 
ที่มา: ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติอ้างจาก ส านักงานต ารวจแห่งชาติ, 
2558 
 
 จากแผนภูมิจะเห็นว่าปัจจุบันการจับกุม คดียาเสพติดทั่วประเทศมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้น 
แต่หากย้อนกลับไปเมื่อ 2546 ซึ่งเป็นช่วงที่พรรคไทยรักไทย น าโดยนายทักษิณ ชินวัตร จะเห็นว่าเป็น
ช่วงที่มีคดียาเสพติดที่น้อยที่สุดเป็นประวัติการณ์นับว่าเป็นการแก้ปัญหายาเสพติดที่เด็ดขาดและ  
โดดเด่น การแก้ไขปัญหายาเสพติดในสมัยรัฐบาลนายทักษิณ ชินวัตรจึงส่งผลให้ปัญหายาเสพติดได้ 

                                                           

 2 ส านักงานแรงงาน จังหวัดตราด,  “สถานการณ์ยาเสพติดในประเทศ ,” 
http://trat.mol.go.th/node/271 (สืบค้นเมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2559). 
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ถูกหยิบยกมาเป็นหนึ่งในนโยบายหลักในการหาเสียงของพรรคการเมืองต่าง ๆ ว่าจะจัดการแก้ไข
ปัญหานี้อย่างไร 
 หลังจากนั้นเมื่อเข้าสู่ ปี พ.ศ. 2549 ประเทศไทยอยู่ในภาวะวิกฤติ การเมืองไทยได้เกิด
รัฐประหาร เกิดการประท้วงของหลายฝ่ายทั้งหลายเมืองใหญ่ และในกรุงเทพฯ ส่งผลให้ขาดการ
ปราบปรามยาเสพติดอย่างต่อเนื่อง ท าให้จ านวนสถิติคดีที่เกี่ยวกับยาเสพติดก็เริ่มพุ่งสูงขึ้นตั้งแต่   
ปี 2549 จนถึงปี 2551 ข่าวการจับกุมยาเสพติดทุกประเภทของเจ้าหน้าที่ต ารวจทั่วประเทศไทย
ปรากฏเป็นข่าวบนหน้าหนังสือพิมพ์ไม่เว้นแต่ละวัน จนกระทั่งมีการเลือกตั้งและเปลี่ยนแปลงรัฐบาล
เป็นพรรคประชาธิปัตย์ ซึ่งน าโดยนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ได้มีนโยบายปราบปรามยาเสพติดโดยเน้น
ให้สังคมเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในทุกมิติ ได้ก าหนดแผนยุทธศาสตร์ 5 รั้วป้องกัน คือ รั้วชายแดน  
รั้วชุมชน รั้วสังคม รั้วโรงเรียน และรั้วครอบครัว ซึ่งได้เน้นเป็นพิเศษในพ้ืนที่กรุงเทพฯ ปริมณฑล และ
จังหวัดชายแดนภาคใต้3  
 จากความพยายามในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดตั้งแต่อดีต จนมาถึงยุคสมัยที่
การปราบปรามยาเสพติดมีความโดดเด่น ซึ่งเป็นช่วงรัฐบาลพรรคไทยรักไทย น าโดย นายทักษิณ ชิน
วัตร และได้มีการเปลี่ยนแปลงการบริหารประเทศมาเป็นพรรคประชาธิปัตย์ น าโดยนายอภิสิทธิ์ เวช
ชาชีวะที่ได้มีนโยบายปราบปรามยาเสพติดโดยเน้นให้สังคมเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้อง ด้วยนโยบายที่โดด
เด่นของ 2 รัฐบาลซึ่งเป็นพรรคการเมืองใหญ่ของประเทศไทย ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาถึงนโยบายการ
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเปรียบเทียบความแตกต่างของนโยบาย วิเคราะห์การน านโยบายไป
ปฏิบัติ ตลอดจนวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด  
 
1.2 ค าถามวิจัย 
 
 1.นโยบายป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ในสมัยรัฐบาล นายทักษิณ ชินวัตรและ
นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ มีความแตกต่างกันอย่างไร 
 2. การน านโยบายป้องกันและปราบปรามยาเสพติดไปปฏิบัติ ในสมัยรัฐบาล  
นายทักษิณ ชินวัตรและนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะแตกต่างกันอย่างไร 
 3. สาเหตุส าคัญต่อประสิทธิภาพการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในสมัยรัฐบาล 
นายทักษิณ ชินวัตรและนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ได้แก่สาเหตุใดบ้าง 
  

                                                           

 3 กระทรวงยุติธรรม, “รัฐบาลรุกยุทธศาสตร์ 5 รั้วป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด, 2556,”  
http://moj.go.th/en/moj (สืบค้นเมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2559). 
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1.3 วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
 
 1. เพ่ือศึกษาความแตกต่างนโยบายป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ในสมัยรัฐบาล
นายทักษิณ ชินวัตรและนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ  
 2. เพ่ือศึกษาความแตกต่างของการน านโยบายป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ไป
ปฏิบัติ ในสมัยรัฐบาล นายทักษิณ ชินวัตรและนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ  
 3. เพ่ือศึกษาปัจจัยที่เป็นสาเหตุส าคัญต่อประสิทธิภาพการป้องกันและปราบปรามยา
เสพติดในสมัยรัฐบาลนายทักษิณ ชินวัตรและนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ  
 
1.4 สมมติฐานการวิจัย 
 
 แนวทางการน านโยบายป้องกันและปราบปรามยาเสพติดไปปฏิบัติมีผลต่อความส าเร็จ
ของการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 
 
1.5 ขอบเขตของการวิจัย 
 
 1. ด้านประชากรได้แก่ เจ้าหน้าที่ต ารวจ สังกัดกองบังคับการต ารวจภูธรจังหวัดตราด 
เพ่ือเป็นตัวแทนในการให้สัมภาษณ์ 
 2. ด้านเนื้อหางานวิจัยนี้ผู้วิจัยมุ่งศึกษานโยบายป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ใน
สมัยรัฐบาลนายทักษิณ ชินวัตรและนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ 
  
1.6 นิยามศัพท์เฉพาะ 
 
 นโยบาย หมายถึง นโยบายการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กรณีศึกษา กองบังคับ
การต ารวจภูธรจังหวัดตราด 
 การน านโยบายไปปฏิบัติ หมายถึง การน านโยบายป้องกันและปราบปรามยาเสพติดไป
ปฏิบัติ กรณีศึกษา กองบังคับการต ารวจภูธรจังหวัดตราด 
 นโยบายป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในสมัยรัฐบาล นายทักษิณ ชินวัตร 
หมายถึง  การปฏิบัตินโยบายป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ในระหว่างปี พ.ศ.2544 -2548 
กรณีศึกษา กองบังคับการต ารวจภูธรจังหวัดตราด 
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 นโยบายป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในสมัยรัฐบาล นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ 
หมายถึง การปฏิบัตินโยบายป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ในระหว่างปี พ.ศ.2551 -2554 
กรณีศึกษา กองบังคับการต ารวจภูธรจังหวัดตราด 
 ความส าเร็จในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด หมายถึง ความส าเร็จของการ
ปราบปรามยาเสพติด ในสมัยรัฐบาล นายทักษิณ ชินวัตรและนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะกรณีศึกษา กอง
บังคับการต ารวจภูธรจังหวัดตราด 
 
1.7 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 
 1. ทราบถึงปัจจัยที่เป็นสาเหตุให้การปราบปรามยาเสพติดที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือการ
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในระดับชุมชน การป้องกันและปราบปรามระดับประเทศ  
 2. เป็นแนวทางส าหรับหน่วยงานของรัฐ และองค์กรเอกชน ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกัน
และปราบปรามยาเสพติดได้น าไปปรับปรุงพัฒนา นโยบาย และพัฒนาการน านโยบายไปปฏิบัติให้
บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย 
 
1.8 กรอบแนวคิดการวิจัย 
  
 นโยบายการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เป็นนโยบายที่พรรคการเมืองต่าง  ๆ  
ได้หยิบยกมาเป็นนโยบายในการหาเสียงเลือกตั้ง ซึ่งต่างฝ่ายต่างก็มีจุดเด่นที่แตกต่างกันดังนั้นเมื่อ
ได้รับการเลือกตั้งแล้ว การน านโยบายไปปฏิบัติก็มีความส าคัญไม่แพ้ตัวนโยบายอีกทั้งยังมีผลโดยตรง
ต่อความส าเร็จ หรือความล้มเหลวของนโยบายนั้น ๆ ด้วย ถึงแม้ว่านโยบายนั้นจะมีความถูกต้อง
สมบูรณ์เพียงใด ถ้าหากไม่สามารถน าไปปฏิบัติให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายได้ นโยบายนั้น
ก็ไม่ได้เกิดประโยชน์  
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 1.1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

นโยบายการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด 

การน านโยบายไปปฏิบัติ 

 
ความส าเร็จในการป้องกันและ

ปราบปรามยาเสพติด 
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บทที่ 2  
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
 การศึกษาวิจัยเรื่อง “การศึกษาความแตกต่างของนโยบายการปราบปรามยาเสพติด 
สมัยรัฐบาลนายทักษิณ ชินวัตร กับ รัฐบาลนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ กรณีศึกษา กองบังคับการ
ต ารวจภูธรจังหวัดตราด” ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับนโยบายป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด แนวคิดการน านโยบายไปปฏิบัติ นโยบายป้องกันและปราบปรามยาเสพติดสมัย
นายกรัฐมนตรีทักษิณ ชินวัตร นโยบายป้องกันและปราบปรามยาเสพติดสมันนายกอภิสิทธิ์  
เวชชาชีวะ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 
2.1 นโยบายป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 
 
 นโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่มด าเนินการในปีแรก  คือ ก าหนดให้การแก้ไขและป้องกันปัญหา
ยาเสพติดเป็น “วาระแห่งชาติ” โดยยึดหลักนิติธรรมในการปราบปรามลงโทษผู้ผลิต ผู้ค้า ผู้มีอิทธิพล 
และผู้ประพฤติมิชอบ โดยบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด ยึดหลัก ผู้เสพคือผู้ป่วยที่ต้องได้รับการ
บ าบัดรักษาให้กลับมาเป็นคนดีของสังคม  พร้อมทั้งมีกลไกติดตามช่วยเหลืออย่างเป็นระบบ   
 แนวทางการเอาชนะยาเสพติดตามยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด มุ่งการ
ด าเนินยุทธศาสตร์ด้วยการมีส่วนร่วมของคนในชาติทุกภาคส่วน โดยไม่ก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบ
เพ่ือเป็นรากฐานการน าไปสู่ความยั่งยืนของการแก้ไขปัญหา  ใช้หลักเมตตาธรรมในการตัดวงจรด้าน  
ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ซึ่งมีผู้เกี่ยวข้องได้รับผลกระทบและเดือดร้อนมากที่สุด จ าเป็นต้องได้รับการ
เยียวยารักษาโดยเร่งด่วนอันเป็นการคืนคนดีสู่ครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติด้วยความ
เข้มแข็งและกระบวนการมีส่วนร่วมของพลังสังคมและพลังชุมชน 
 การตัดวงจรกลุ่มเสี่ยงและป้องกันมิให้เกิดผู้เสพติดรายใหม่ ด้วยการแก้ปัญหากลุ่มเสี่ยง 
พ้ืนที่เสี่ยงและสร้างภูมิคุ้มกันในกลุ่มเด็กและเยาวชน  
 การสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในสถานศึกษา 
 1. มอบกระทรวงศึกษาธิการจัดท าข้อตกลงร่วมระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 
กระทรวงมหาดไทย  ส านักการศึกษา กทม.  กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ในการด าเนินโครงการป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษาทั่วประเทศ โดยใช้ 
ครูต ารวจ ครูพละ เข้าด าเนินการป้องกันยาเสพติดในชั้นเรียน 
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 2. มอบศูนย์อ านวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดกรุงเทพมหานคร ส ารวจ
ข้อมูลความพร้อมของวิทยากรเพ่ือการป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา เช่น ครู D.A.R.E ครูต ารวจ
รูปแบบอ่ืน ๆ ครูพละ ฯลฯ ที่ปฏิบัติงานด้านเผยแพร่ความรู้ด้านยาเสพติดในสถานศึกษา โดย
ด าเนินการคัดเลือก และด าเนินการอบรมตามหลักสูตรที่เป็นมาตรฐาน 
 3. มอบศูนย์อ านวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดกรุงเทพมหานคร 
สนับสนุนครูต ารวจ ปฏิบัติงานอบรมในโรงเรียนเป้าหมายที่ก าหนด และประสานงานกับโรงเรียน
อย่างต่อเนื่องในการจัดกิจกรรมต่อต้านยาเสพติด 
 4. มอบศูนย์อ านวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดกรุงเทพมหานคร 
สนับสนุนครูพละประจ าโรงเรียน มีบทบาทสอนศาสนา สร้างคุณธรรม และสร้างภูมิคุ้มกันป้องกัน  
ยาเสพติดให้กับนักเรียน ส าหรับศาสนาอ่ืน พิจารณาประยุกต์ตามหลักการเดียวกัน 
 5. มอบกระทรวงศึกษาธิการบรรจุการสอนทักษะชีวิตและสร้างเจตคติป้องกันยาเสพติด
ในหลักสูตรระดับชั้นประถมศึกษา  มัธยมศึกษา  และอาชีวะศึกษา ในสถานศึกษาทุกสังกัด  
ทั่วประเทศ 
 6. จัดกิจกรรมป้องกันและเฝ้าระวังยาเสพติดในสถานศึกษา ให้ครอบคลุมทุก
สถานศึกษาท่ีก าหนดเป็นเป้าหมายเสริมสร้างการป้องกัน โดย 
  - มอบสถานีต ารวจทุกแห่งจัดต ารวจปฏิบัติหน้าที่ประจ าโรงเรียนโดยเป็น 
ผู้ประสานงานระหว่างโรงเรียนกับสถานีต ารวจในพ้ืนที่เพ่ือเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดไม่ให้เข้าสู่
โรงเรียน 
  - มอบศูนย์อ านวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดกรุงเทพมหานคร จัดตั้ง
ศูนย์เครือข่ายพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน นักศึกษาในระดับจังหวัดทุกจังหวัด 
โดยมอบกระทรวงศึกษาธิการ ด าเนินการสร้างและพัฒนาพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤติ
นักเรียนฯ ให้ได้ในจ านวนที่พอเพียงทุกจังหวัด 
  - มอบกระทรวงศึกษาธิการ ส่งเสริมการจัดตั้งศูนย์เพ่ือนใจวัยรุ่นของโครงการ  
To be number one ให้ครอบคลุมสถานศึกษา และมีการจัดกิจกรรมด้านให้ค าปรึกษาและดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนที่มีพฤติกรรมเสี่ยง/พฤติกรรมเสพอย่างต่อเนื่อง 
  - มอบศูนย์อ านวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดกรุงเทพมหานคร 
ร่วมกับสถานศึกษาเป้าหมายในพ้ืนที่จัดกิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักเรียน นักศึกษาที่มี
พฤติกรรมเสี่ยง เช่น ค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ค่ายสานสายใยครอบครัว โครงการสร้างจิตอาสา 
เป็นต้น โดยรูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้ค านึงถึงความพร้อมศักยภาพในพ้ืนที่ และปัจจัยทาง
สังคมวัฒนธรรมของแต่ละพ้ืนที่ 
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  - มอบกระทรวงศึกษาธิการ ส่งเสริมการจัดตั้งสภานักเรียนในสถานศึกษาเป็น 
ศูนย์รวมในการจัดกิจกรรมของเยาวชนในจังหวัด รวมทั้ง จัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ของ เยาวชนใน 
ทุกจังหวัด ได้แก่ ลานกีฬา ลานดนตรี การประกวดเชิงสร้างสรรค์  โครงการบ้านหลังเรียน ฯลฯ 
  - มอบกระทรวงศึกษาธิการ ส่งเสริมกิจกรรมการก่อตั้งหน่วยลูกเสือ - เนตรนารี 
ต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา เพ่ือเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันและสร้างทัศนคติแก่เยาวชน 
 กลยุทธ์การด าเนินงานของรัฐบาล  รัฐบาลถือว่าปัญหายาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติที่
จะต้องด าเนินการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง และน้อมน ากระแสพระราชด ารัสของสมเด็จพระนางเจ้า
พระบรมราชินีนาถในเรื่องยาเสพติดมาปฏิบัติให้ส าเร็จลุล่วง  โดยใช้ยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะ
ยาเสพติด เป็นยุทธศาสตร์หลัก  ก าหนดกลยุทธ์ส าคัญ ที่จะด าเนินการ คือ  7  แผน  4  ปรับ  3  
หลัก  6  เร่ง  เพ่ือเป็นสิ่งที่ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยึดเป็นหลักในการขับเคลื่อนงานยาเสพติด   
  7  แผน  ประกอบด้วย 
   แผนที่   1  แผนสร้างพลังสังคมและพลังชุมชนเอาชนะยาเสพติด 
   แผนที่   2  แผนการแก้ไขปัญหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด (Demand) 
   แผนที่  3  แผนการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด (Potential 
Demand)  
   แผนที่  4  แผนการปราบปรามยาเสพติดและบังคับใช้กฎหมาย 
   แผนที่  5  แผนความร่วมมือระหว่างประเทศ 
   แผนที่  6  แผนสกัดก้ันยาเสพติด 
   แผนที่  7  แผนบริหารจัดการแบบบูรณาการ 
  4  ปรับ  ประกอบด้วย 
   ปรับที่   1  ปรับปรุงข้อมูล  การข่าวให้ถูกต้อง ทันสมัย 
   ปรับที่   2  ปรับบทบาท พฤติกรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
   ปรับที่  3  ปรับกฎหมาย  กฎระเบียบ ข้อบังคับ 
   ปรับที่  4  ปรับทัศนคติของสังคมและชุมชนมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหา 
ยาเสพติด 
  3 หลัก  ประกอบด้วย 
   หลักที่   1  หลักการแก้ไขปัญหาโดยใช้หลักเมตตา  ความรักในเพ่ือน
มนุษย์  อยากเห็นคนผิดกลับตัวเป็นคนดี คืนความรักให้ครอบครัว คืนสุขให้ชุมชน 
   หลักท่ี  2  ยึดหลักนิติธรรม ใช้การบ าบัด  ป้องกัน ควบคู่การปราบปราม 
   หลักท่ี  3  หลักแก้ปัญหาโดยยึดพื้นที่เป็นตัวตั้ง หรือ Area Approach  
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  6 เร่ง  ประกอบด้วย 
   เร่งที่  1  เร่งด าเนินการในด้านข้อมูล ปัญหา 
   เร่งที่  2  เร่งลดจ านวนผู้เสพยาจากหมู่บ้าน/ชุมชน 
   เร่งที่  3  เร่งแสวงหาความร่วมมือกับต่างประเทศและการสกัดกั้น 
ยาเสพติด 
   เร่งที่  4  เร่งปราบปรามผู้ค้า ลดความเดือดร้อนของประชาชนจาก 
ปัญหายาเสพติด 
   เร่งที่  5  เร่งแก้ไขปัญหาเยาวชนกลุ่มเสี่ยงทั้งในและนอกสถานศึกษา   
ที่เป็นความห่วงใยของพ่อแม่ผู้ปกครองทั้งประเทศ จะเร่งให้ทุกจังหวัดเข้มงวด กวดขันพ้ืนที่เสี่ยง 
ปัจจัยเสี่ยงที่สร้างความเดือดร้อนร าคาญให้กับชุมชนและสังคม ที่ส าคัญ ได้แก่ สถานบันเทิง  แหล่ง
มั่วสุมของเยาวชน การรวมกลุ่มรถซึ่งตามท้องถนน การก่อเหตุทะเลาะวิวาทของเยาวชนกลุ่มเสี่ยง 
และมีผลต่อประชาชนผู้บริสุทธิ์ นอกจากนี้ จะเร่งสร้างระบบป้องกัน และเฝ้าระวังยาเสพติดใน
สถานศึกษาในทุกจังหวัด เพ่ือสร้างความสบายใจให้กับผู้ปกครอง 
   เร่งที่  6  เร่งสร้างหมู่บ้าน/ชุมชนให้มีความเข้มแข็ง 
   ศูนย์อ านวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดกรุงเทพมหานคร และ
จังหวัด ศูนย์อ านวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดกรุงเทพมหานคร โดย ผู้ว่าราชการ
จังหวัดเป็นผู้รับผิดชอบการบูรณาการแผนงบประมาณ และอ านวยการ ก ากับการด าเนินงานป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่รับผิดชอบ ร่วมกับส่วนราชการ ภาคประชาชน และ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
   ศูนย์อ านวยการพลั งแผ่ นดิน เอาชนะยาเสพติด เขต และอ า เภอ  
โดยผู้อ านวยการเขตและนายอ าเภอ เป็นผู้อ านวยการ ท าหน้าที่ รับนโยบาย แนวทางและแผนงาน
โครงการที่ศูนย์อ านวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดกรุงเทพมหานคร ไปประสาน  
การปฏิบัติการร่วมกับองค์กรภาคประชาชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่ 
   การน ายุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดไปสู่การปฏิบัติให้เป็น
รูปธรรม ก าหนดให้มีการจัดท าแผนงบประมาณ การปฏิบัติการ และการประเมินผลรองรับ โดย
ก าหนดให้ทุกส่วนราชการจัดท าแผนและงบประมาณประจ าปีงบประมาณ  2555  ให้สอดคล้องกับ
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์และแนวทางการด าเนินยุทธศาสตร์ตาม Roadmap แต่ละช่วงระยะเวลา 
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2.2 แนวคิดการน านโยบายไปปฏิบัติ 
 
 อโณมา  คงตะแบก หน้าที่ประการส าคัญประการหนึ่งของรัฐบาล คือ การตอบสนอง
ความต้องการ การแก้ไขสภาพปัญหาหรือสภาพที่คิดว่าจะเกิดเป็นปัญหาของประชาชนซึ่งมักจะอยู่ใน
รูปของนโยบายของรัฐหรือนโยบายสาธารณะหากการให้ความส าคัญจะอยู่ที่เฉพาะการก าหนด
นโยบายสาธารณะเท่านั้นคงจะเป็นอันตรายมากเพราะว่าจากอดีตที่ผ่านมาจะสามารถพบได้ว่า
นโยบายแผนงานหรือโครงการต่าง ๆ ที่ได้มีการก าหนดโดยความระมัดระวังและคิดว่าเป็นการก าหนด
นโยบายที่ดีและรอบคอบแล้วก็ยังพบกับความล้มเหลวเมื่อได้มีการน าเอานโยบายนั้นไปปฏิบัติจริงใน
พ้ืนที่ซึ่งหากนโยบายแผนงานหรือโครงการประสบความล้มเหลวในขั้นของการน าไปปฏิบัติแล้วก็
เท่ากับนโยบายแผนงานหรือโครงการนั้นประสบความล้มเหลวโดยสิ้นเชิง ดังนั้นเพ่ือให้การปฏิบัติงาน
ตามนโยบายแผนงานและโครงการของรัฐประสบความส าเร็จหรือบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้จึงควรให้
ความส าคัญต่อการศึกษาเกี่ยวกับการน านโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ  (Public Policy 
Implementation) อันเป็นการส่งผลให้นโยบายของรัฐสามารถตอบสนองต่อความต้องการของ
ประชาชนและสังคมโดยส่วนรวมได้มากยิ่งขึ้นเพ่ือความเป็นระบบในการท าความเข้าใจเกี่ยวกับการน า
นโยบายสาธารณะไปปฏิบัติในที่นี้จึงขอกล่าวถึง 
  1. ความหมายของการน านโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ 
  2. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการน านโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ 
  3. ความส าเร็จและความล้มเหลวของการน านโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ 
  4. ขั้นตอนของการน านโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ 
  5. ปัญหาในการน านโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ 
  6. ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความส าเร็จหรือความล้มเหลวในการน านโยบาย
สาธารณะไปปฏิบัติ 
 
 2.2.1 ความหมายของ “การน านโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ” 
  การเริ่มต้นและให้ความส าคัญต่อการศึกษาการน านโยบายไปปฏิบัติครั้งแรกเริ่มต้น
เมื่อประมาณปี ค.ศ.1973 เป็นผลงานของเจฟฟรีย์ เพรสแมน (Jeffrey L.Pressman) และอารอน 
วิลดัฟสกี้ (Aron Wildavsky) ซึ่งศึกษาเกี่ยวกับปัญหาการน านโยบายสร้างงานให้ชนกลุ่มน้อยไป
ปฏิบัติและได้ให้ความหมายของการน านโยบายไปปฏิบัติว่า หมายถึง การผลิตผลลัพธ์ออกมา การท า
ให้เสร็จหรืออาจกล่าวได้ว่าเป็นกระบวนการปฏิสัมพันธ์ระหว่างการก าหนดเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์
กับการกระท าเพ่ือบรรลุสิ่งที่มุ่งหวัง 
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  วอลเตอร์ วิลเลียม (Walter Williams)1 กล่าวว่า การน านโยบายไปปฏิบัติเป็นเรื่อง
ของการศึกษาว่าองค์กรบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องสามารถน าและกระตุ้นให้ทรัพยากรทางการ
บริหารทั้งมวล ปฏิบัติงานให้บรรลุตามนโยบายที่ระบุไว้หรือไม่แต่ไหนเพียงใด 
  แวน มิเตอร์และแวนฮฮร์น (Van Meter and Van Horn)2 กล่าวว่า การน า
นโยบายไปปฏิบัติหมายถึงการกระท าเพ่ือบรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ในนโยบายเป็นเบื้องต้นการ
กระท าหรือการด าเนินการดังกล่าวอาจจะโดยภาครัฐหรือเอกชนทั้งในลักษณะของกลุ่มหรือบุคคลก็ได้ 
  วรเดช จันทรศร3 ให้ความหมายว่า การศึกษาการน านโยบายไปปฏิบัติเป็นการ
แสวงหาวิธีการและแนวทางเพ่ือปรับปรุงนโยบายแผนงานและการปฏิบัติงานในโครงการให้ดีขึ้น
เนื้อหาสาระของการศึกษาการน านโยบายไปปฏิบัติจึงเน้นการแสวงหาค าอธิบายเกี่ยวกับ
ปรากฎการณ์หรือสภาพความเป็นจริงที่ เกิดขึ้นในกระบวนการของการน านโยบายไปปฏิบัติ 
(implementation Processes) เพ่ือที่จะศึกษาบทเรียนพัฒนาแนวทางและสร้างกลยุทธ์เพ่ือที่จะท า
ให้การน านโยบายไปปฏิบัติบังเกิดความส าเร็จ 
  อนึ่งนักวิชาการส่วนใหญ่เห็นพ้องต้องกันในประเด็นการน านโยบายไปปฏิบัติ  2 
ประเด็นกล่าวคือ ประเด็นแรก คือ การน านโยบายไปปฏิบัติเป็นกระบวนการ นั่นคือมีความต่อเนื่องไม่
หยุดนิ่งมีขั้นตอนในการด าเนินกิจกรรม มิใช่กิจกรรมที่เกิดขึ้นชั่วครั้งชั่วคราวแล้วเลือนหายไป ไม่ใช่
กิจกรรมที่ขยักขย่อน แต่เป็นกิจกรรมที่ต่อเนื่องไม่หยุดยั้ง และแต่ละขั้นตอนมีความสัมพันธ์กัน
ตลอดเวลาและ ประเด็นที่สอง คือการน านโยบายไปปฏิบัติเป็นการด าเนินการให้ส าเร็จลุล่วงตาม
เป้าหมายของนโยบาย เพ่ือท าความเข้าใจถึงกระบวนการน านโยบายไปปฏิบัติโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็น
ขั้นตอนที่ส าคัญที่สุดของขั้นตอนนโยบาย 
 2.2.2 ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการน านโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ 
  การน านโยบายไปปฏิบัติ เป็นเรื่องที่มีความสลับซับซ้อน และมีองค์กรหลายองค์กร 
รวมทั้งบุคคลจากหลายฝ่ายเข้ามาปฏิบัติงานร่วมกัน หรือมีบทบาทและอิทธิพล อันส่งผลให้การน า
นโยบายไปปฏิบัติประสบความส าเร็จหรือประสบกับความล้มเหลวได้  ในที่นี้จะพิจารณาบทบาทของ
องค์กร อันได้แก่ ฝ่ายการเมือง ระบบราชการข้าราชการ และผู้ได้รับผลจากนโยบาย ตามล าดับ 

                                                           
1 Walter Williams, Social Policy Research and Abalysis : The Experience in the 

federal Social   Agencies, (New York : Amerian Elservier, 1971). 
2 Van Meter Donald S.and Carl E.van Horn, “The Policy Implementation 

Process : A Conceptual Framework,” Administration and Society, (1975) : 6. 
 3 วรเดช  จันทรศร, “การน านโยบายไปปฏิบัติ : ตัวแบบและคุณค่า,” วารสารพัฒนบริหาร
ศาสตร์ (24 ตุลาคม 2527). 
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   1. ฝ่ายการเมือง ฝ่ายการเมืองในที่นี้ครอบคลุมถึงรัฐสภา และ
คณะรัฐมนตรีสององค์กรนี้จะมีบทบาทในการก าหนดขอบเขตของการน านโยบายไปปฏิบัติของระบบ
ราชการ ซึ่งอาจท าโดยการออกกฎหมาย หรือการก าหนดขึ้นเป็นมติคณะรัฐมนตรี การออก
กฎกระทรวง ตลอดจนการวางระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ เพ่ือให้หน่วยราชการที่เกี่ยวข้องถือเป็น
แนวทางไปปฏิบัติ โดยส่วนใหญ่องค์กรทั้งสองนี้มีหน้าที่ในการริเริ่มก าหนดหรือเสนอนโยบายจัดสรร
งบประมาณ หรือรับข้อเรียกร้องปัญหาจากกลุ่มผลประโยชน์ กลุ่มการเมืองหรือประชาชนทั่วไปมา
แปลงเป็นนโยบาย เพ่ือให้ฝ่ายข้าราชการประจ ารับไปปฏิบัติ แต่การก าหนดนโยบายมักจะไม่ก าหนด
ในรายละเอียดของนโยบาย เพียงแต่จะพิจารณาว่าหน่วยราชการใดมีความสามารถที่จะรับผิดชอบใน
การน านโยบายไปปฏิบัติได้ แต่หากพิจารณาในภาพรวมแล้วจะเห็นว่า บทบาทของฝ่ายการเมืองที่มี
ผลต่อกระบวนการน านโยบายไปปฏิบัติ กล่าวคือ หากนโยบายใดที่ได้รับความเห็นชอบ ดูแล เอาใจใส่ 
และติดตามผลอย่างต่อเนื่อง หน่วยราชการต่าง ๆ จะให้ความส าคัญในการน าไปปฏิบัติมากเป็นพิเศษ 
ท าให้โอกาสในการน านโยบายไปปฏิบัติประสบความส าเร็จมีมากขึ้น 
   2. ระบบราชการ ในที่นี้ได้แก่หน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐ ถือได้ว่าเป็นองค์กรที่
ส าคัญที่สุดทั้งในกระบวนการก าหนดนโยบายและการน านโยบายไปปฏิบัติ ในการน านโยบายไป
ปฏิบัตินั้น หน่วยราชการจะมีบทบาทเป็นอย่างมาก จนอาจกล่าวได้ว่าการเป็นผู้รับผิดชอบในการน า
นโยบายไปปฏิบัติ เป็นภารกิจหลักของระบบราชการ อนึ่งปัญหาจากการที่บทบาทของระบบราชการ
ที่มักกระทบต่อความส าเร็จของการน านโยบายไปปฏิบัติ อาทิเช่น ระบบราชการมักจะเลือกน า
นโยบายของรัฐไปปฏิบัติ แต่เฉพาะนโยบายที่เป็นประโยชน์แก่ตนเอง หรือหากนโยบายใดต้องอาศัย
ความร่วมมือหรือการประสานการปฏิบัติกับหน่วยราชการหลาย ๆ หน่วยแล้ว นโยบายมักจะมี
แนวโน้มว่าจะประสบความล้มเหลวในการน าไปปฏิบัติเสมอ  
   3. ข้าราชการเนื่องจากข้าราชการจัดถือเป็นบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องอย่าง
แท้จริงต่อความส าเร็จหรือความล้มเหลวของการน านโยบายไปปฏิบัติโดยเฉพาะผู้บริหารระดับสูงของ
หน่วยงานซึ่งถือว่าเป็นหัวรถจักรหรือหัวเรือใหญ่ที่จะท าให้การน านโยบายไปปฏิบัติประสบอุปสรรค
หรือความราบรื่นเพียงใดในระดับหนึ่งผู้บริหารโครงการจะเป็นผู้แปลงความสนับสนุนหรือเจตนารมณ์
ของผู้บริหารระดับสูงอย่างไรก็ตามก็มิใช่ว่าข้าราชการระดับล่างจะไม่มีค วามส าคัญเนื่องจาก
ข้าราชการระดับล่างมักจะเป็นผู้ด าเนินงานตามโครงการและเป็นผู้มีปฏิบัติสัมพันธ์กับผู้รับบริการหรือ
กลุ่มผู้ได้รับผลประโยชน์จากนโยบายโดยตรงและอย่างใกล้ชิดข้าราชการระดับล่างนี้มีอิสระและมี
อ านาจหรือวิจารณญาณในการตัดสินใจเป็นอย่างมากจนบางครั้งผู้บังคับบัญชาควบคุมไม่ได้ดังนั้นการ
ปฏิบัติของข้าราชการต่อผู้รับบริการอาจส่งผลทั้งทางบวกหรือทางลบต่อผลส าเร็จของนโยบายได้ 
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   4. ผู้ได้รับผลนโยบายได้แก่ผู้รับบริการ (Clients) ผู้ได้รับประโยชน์ 
(Beneficiaries) หรือผู้เสียผลประโยชน์ซึ่งรวมทั้งในแง่ของบุคคล (Individuals) และกลุ่ม (Qroups) 
ในกระบวนการของการน านโยบายไปปฏิบัติผู้รับบริการหรือผู้ได้รับประโยชน์ในฐานะที่เป็นบุคคลจะ
เป็นผู้ติดต่อกับข้าราชการระดับล่างโดยตรงซึ่งหากผู้รับบริการสามารถรวมตัวเป็นกลุ่มได้อาจ
ก่อให้เกิดอ านาจในการต่อรองกับฝ่ายการเมืองหรือระบบราชการให้อ านาจประโยชน์ต่อกลุ่มตนได้ 
 
 2.2.3 ความส าเร็จของการน านโยบายไปปฏิบัติ 
  ความส าเร็จหรือความล้มเหลวของการน านโยบายไปปฏิบัตินั้นเป็นส่วนส าคัญ 
ส่วนหนึ่งที่ต้องให้ความส าคัญในการพิจารณาเป็นอย่างมากเนื่องจากจะเป็นจุดที่ท าให้ทราบถึงผลของ
การน านโยบายไปปฏิบัตินั้นว่าเป็นเช่นไรอย่างไรถึงจะเรียกว่าการน านโยบายไปปฏิบัติประสบ
ความส าเร็จและอย่างไรถึงจะเรียกว่าประสบความล้มเหลวในการให้ความหมายหรือเกณฑ์มาตรฐาน
ก าหนดว่าอย่างไรถึงจะเรียกว่าประสบผลส าเร็จนั้นมีวิชาการได้ให้ความเห็นไว้หลายประการอาทิเช่น 
  มาร์คมัวร์ (Mark Moore) ถือว่าการที่กลุ่มเป้าหมายได้รับบริการหนึ่งในสาม (1/3) 
ก็คือว่าเป็นผลส าเร็จ 
  เพรสแมนและวินดาฟสกี้ (Pressman and Wildavsky) เห็นว่าการที่กลุ่มเป้าหมาย
ได้รับบริการเพียงครึ่งหนึ่งของจ านวนทั้งหมดที่ก าหนดไว้ในเป้าหมายของโครงการก็ยังถือว่าเป็นความ
ล้มเหลว 
  บาร์แดด (Bardareh) เห็นว่าหากพิจารณาการน านโยบายไปปฏิบัติเป็นกระบวนการ
ต่อเนื่องแล้ววัตถุประสงค์ที่ก าหนดขึ้นและถูกน าไปด าเนินการให้เป็นไปตามเจตนารมย์ก็ สามารถ
พิจารณาถึงความส าเร็จได้ 3 ลักษณะดังนี้ 
   1. ด าเนินการให้ประสบผลตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ในนโยบาย 
   2. ด าเนินการให้ทันตามระยะเวลาก าหนด 
   3. ด าเนินการใช้จ่ายงบประมาณตามท่ีก าหนด 
  ในส่วนนี้กลีนน์ (Glynn) ได้ชี้แจงเพ่ิมเติมว่าความล้มเหลวจะเกิดขึ้นเมื่อการ
ด าเนินงานไม่เป็นไปตามเกณฑ์ทั้ง 3 ลักษณะข้างต้น 
  ในทัศนะของนักวิชาการไทยอาทิ วรเดช จันทรศร ได้ให้ข้อพิจารณาว่าการประเมิน
หรือพิจารณาตัดสินระดับความส าเร็จของการน านโยบายไปปฏิบัติควรพิจารณาจากผลการปฏิบัติใน
ระยะสั้นว่ามีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของนโยบายเพียงใดและถ้าเป็นไปได้ที่จะต้องดูถึง
ผลกระทบของนโยบายในระยะยาวด้วยว่าสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ตั้งไว้เพียงใดโดยนับ
ดังกล่าวความส าเร็จของการน านโยบายไปปฏิบัติก็คือผลการปฏิบัติที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
นโยบายในระยะสั้นและมีทิศทางที่ช่วยท าให้เกิดผลกระทบของนโยบายแผนงานและโครงการในส่วน
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ที่พึงปรารถนาได้ในระยะเวลาที่ต้องการ (ส่วนความล้มเหลวในการน านโยบายไปปฏิบัติคือการปฏิบัติ
หรือความไม่สามารถปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมายของนโยบายได้ตามที่ต้องการ ) และการประเมิน
ความส าเร็จของการน านโยบายไปปฏิบัติสามารถท าได้ระหว่างที่นโยบายนั้นยังอยู่ในกระบวนการของ
การน าไปปฏิบัติ 
  จากที่กล่าวมานี้จะเห็นได้ว่าการพิจารณาถึงความส าเร็จหรือความล้มเหลวของการ
น านโยบายไปปฏิบัตินั้นค่อนข้างจะมีความหลากหลายซึ่งสามารถพิจารณาได้ตั้งแต่การน านโยบายไป
ปฏิบัตินั่นคือหากก าหนดนโยบายแล้วแต่ไม่สามารถปฏิบัติได้ก็คือว่าล้มเหลวหรือเมื่อน าไปปฏิบัติแต่
ไม่เป็นไปตามเป้าหมายก็คือว่าเป็นความล้มเหลวเช่นกันและประการสุดท้ายก็คือการตัดสินใจว่า
ประสบความส าเร็จหรือความล้มเหลวตามความพึงพอใจหรือเกณฑ์ที่ก าหนดภายหลังการบรรลุ
เป้าหมายว่าดีหรือไม่เมื่อเป็นเช่นนี้ผู้ศึกษาเพ่ือประเมินผลและก าหนดเกณฑ์ความส าเร็จหรือความ
ล้มเหลวของการน านโยบายไปปฏิบัติจึงสามารถที่จะก าหนดได้หลายวิธีตามความเหมาะสมของ
ลักษณะนโยบายหรือความสนใจความถนัดของผู้ศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องอาศัยองค์ความรู้ของ
การน านโยบายไปปฏิบัติมาประกอบเป็นส าคัญ 
 
 2.2.4 ขั้นตอนการน านโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ 
  ขั้นตอนของการน านโยบายไปปฏิบัตินั้นสามารถพิจารณาออกได้เป็น 2 ขั้นตอนหลัก
คือใน ระดับมหภาค (Macro) และข้ันตอนในระดับจุลภาค (Micro) 
  ขั้นตอนของการน านโยบายสาธารณะไปปฏิบัติในระดับมหภาคประกอบด้วย  
2 ขั้นตอนหลักคือ 
  - ขั้นตอนการแปลงนโยบายเมื่อนโยบายได้ถูกประกาศใช้ในรูปกฎหมายมติ
คณะรัฐมนตรีหรือกฎกระทรวงแล้วโดยปกตินโยบายจะระบุว่าให้หน่วยราชการใดหน่วยราชการหนึ่ง
เป็นผู้รับผิดชอบหลักซึ่งจะต้องเป็นผู้ที่เปลี่ยนแปลงนโยบายนั้นออกมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติ
แผนงานหรือโครงการในประเทศไทยผู้รับผิดชอบดังกล่าวได้แก่กระทรวงทบวงหรือกรมในขั้นตอน
แปลงนโยบายนี้ถือว่ามีความส าคัญเป็นอย่างมากในการน านโยบายไปปฏิบัติและจ าเป็นต้องให้ความ
ระมัดระวังเป็นอย่างมากเนื่องจากมีปัจจัยหลายปัจจัยที่ส่งผลท าให้นโยบายต้องถูกแปรเปลี่ยนไปจาก
วัตถุประสงค์เดิมเช่นความคลุมเครือของนโยบายเองความหลากหลายของเป้าหมายนโยบายความ
เข้าใจของหน่วยงานรับผิดชอบต่อวัตถุประสงค์นโยบายนั้นๆและหน่วยงานที่รับผิดชอบในการแปลง
นโยบายนั้นมีความร่วมมือและความจริงใจในการน านโยบายไปปฏิบัติเพียงใด 
  - ขั้นตอนการยอมรับหลังจากที่กระทรวงทบวงกรมหรือราชการบริหารส่วนกลางได้
แปลงนโยบายแล้วก็ต้องพยายามให้หน่วยงานในระดับท้องถิ่นยอมรับแนวทางแผนงานและโครงการ
หรือผลของการแปลงนโยบายนั้นไปปฏิบัติต่อไปอนึ่งการที่หน่วยงานส่วนกลางสามารถให้หน่วยปฏิบัติ
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ในท้องถิ่นยอมรับและจัดท าโครงการสนองนโยบายที่ส่วนราชการวางไว้นั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยหลาย
อย่างเช่นลักษณะหน่วยงานในท้องถิ่นสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจสังคมตลอดจนประโยชน์ที่
หน่วยงานรัฐจะให้แก่ท้องถิ่นอย่างไรก็ตามการที่หน่วยงานท้องถิ่นยอมรับโครงการของหน่วยงานกลาง
ก็ยังไม่สามารถรับประกันถึงความส าเร็จของนโยบายได้ถ้าหากหน่วยงานท้องถิ่นขาดความร่วมมือร่วม
ใจอย่างแท้จริงอีกทั้งความส าเร็จในการน านโยบายไปปฏิบัติยังขึ้นอยู่กับหน่วยงานและผู้ปฏิบัติใน
ท้องถิ่นเป็นส าคัญดังนั้นจึงจ าเป็นที่จะต้องท าความเข้าใจถึงขั้นตอนของการน านโยบายไปปฏิบัติใน
ระดับจุลภาคด้วย 
 ขั้นตอนของการน านโยบายสาธารณะไปปฏิบัติในระดับจุลภาค 
  จุดเริ่มต้นที่แท้จริงของการน านโยบายไปปฏิบัติอยู่ที่ขั้นตอนในระดับจุลภาคซึ่งเป็น
เรื่องท่ีนโยบายจากส่วนกลางถูกน ามาปฏิบัติในสภาพแวดล้อมของแต่ละท้องถิ่นซึ่งมีความแตกต่างกัน
โดยการปฏิบัติจะอยู่ที่หน่วยงานในระดับท้องถิ่นจะท าการยอมรับนโยบายจากรัฐบาลหรือหน่วยงาน
ส่วนกลางเข้าเป็นนโยบายของท้องถิ่นมากน้อยเพียงใดและจะท าการปรับปรุงวิธีการในการปฏิบัติงาน
ของตนเองให้สอดคล้องกับนโยบายการปฏิบัติงานและแผนงานที่ส่วนกลางก าหนดไว้หรือไม่โดยระดับ
จุลภาคนี้สามารถแยกออกได้เป็น 3 ขั้นตอนหลักคือ 
  1. ขั้นระดมพลังในขั้นนี้หน่วยงานในท้องถิ่นจะต้องด าเนินการ 2 กิจกรรมคือ 
   - การพิจารณารับนโยบายหน่วยงานในระดับท้องถิ่นจะพิจารณาว่านโยบาย
จากส่วนกลางมีความส าคัญเร่งด่วนตรงตามเป้าหมายของหน่วยงานและสามารถสนองตอบกับความ
ต้องการของท้องถิ่นหรือไม่เพียงใด 
   - การแสวงหาความสนับสนุนเป็นการแสวงหาความสนับสนุนทางส่วนตัว
จากสมาชิกในหน่วยงานตลอดจนบุคคลส าคัญหรือองค์กรอ่ืน ๆ ที่อยู่ในท้องถิ่น 
  2. ขั้นการปฏิบัติขั้นตอนนี้ครอบคลุมถึงขบวนการในการปรับเปลี่ยนโครงการที่ได้มี
การยอมรับแล้วออกมาในรูปของการปฏิบัติจริงในขั้นนี้จึงเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับผู้ปฏิบัติหรือผู้ให้บริการ
ตามโครงการโดยตรงโดยการสร้างความส าเร็จของการปฏิบัติให้เกิดในขั้นนี้ขึ้นอยู่กับการแสวงหา
วิธีการในการปรับแนวทางในการปฏิบัติงานหรือปรับโครงการและ /หรือแผนงานที่ส่วนกลาง
ก าหนดให้สอดคล้องสนองตอบกับความต้องการของท้องถิ่นในแต่ละช่วงเวลาอีกทั้งหน่วยงานท้องถิ่น
ยังจะต้องแสวงหาวิธีการที่จะปรับพฤติกรรมของตัวผู้ปฏิบัติให้เข้ากับแนวทางในการปฏิบัติหรือเข้ากับ
แผนและหรือโครงการนั้นด้วย 
  3. ขั้นการสร้างความเป็นปึกแผ่นหรือความต่อเนื่องในขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่ต่อจาก
ขั้นตอนการปฏิบัติเพราะความส าเร็จหรือผลลัพธ์ในระยะยาวของนโยบายใดก็ตามจะเกิดขึ้นไม่ได้หาก
นโยบายนั้นไม่ถูกน าไปปฏิบัติอย่างต่อเนื่องโดยผู้ปฏิบัติหมายถึงนโยบายนั้นจะถูกปรับเปลี่ยนและ
ได้รับการยอมรับเป็นหน้าที่ประจ าวันของผู้ปฏิบัติด้วย 
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 2.2.5 ปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่อความส าเร็จในการน านโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ 
  ในการน านโยบายไปปฏิบัติให้ได้ผลบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้จริงนั้นมีเงื่อนไข
หรือปัจจัยหลายประการที่อาจส่งผลให้การน านโยบายไปปฏิบัติประสบความส าเร็จหรือประสบกับ
ความล้มเหลวได้ในที่สุดซึ่งปัจจัยดังกล่าวอาจมาจากเงื่อนไขของนโยบายเองหรืออาจเกิดขึ้นภายนอก
เงื่อนไขของนโยบายก็เป็นไปได้ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความส าเร็จในที่นี้ ได้แก่ 

   1. ปัจจัยด้านนโยบายนโยบายเป็นแนวทางปฏิบัติอย่างมีวัตถุประสงค์ที่ถูก
ควบคุมและด าเนินการโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐทั้งนี้ก็เพ่ือให้วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้นั้นสามารถบรรลุผล
ในระดับปฏิบัติการพิจารณาถึงความชัดเจนของนโยบายและความสอดคล้องของนโยบายต่อสภาพ
ปัญหาจึงน่าจะเป็นส่วนส าคัญที่น าไปสู่การวิเคราะห์ถึงภาวะที่เกิดขึ้นในการน านโยบายไปปฏิบัติว่ามี
ความราบรื่นมากน้อยเพียงใดทั้งนี้เพราะการน านโยบายไปปฏิบัติเป็นกระบวนการที่มีความต่อเนื่อง
จากระดับที่เป็นเจตนารมย์กระท่ังถึงขั้นตอนที่เป็นผลลัพธ์อันเนื่องมาจากนโยบายนั้น ๆ ในส่วนที่ควร
พิจารณาคือความสอดคล้องของนโยบายต่อสภาพปัญหา 

    - ความสอดคล้องของนโยบายต่อสภาพปัญหาการสร้างกรอบ
ความคิดและแนวทางแก้ปัญหาควรอยู่บนรากฐานในการวิเคราะห์ที่ถูกต้องเพราะการขาดซึ่งแนวคิด
และทฤษฎีที่เหมาะสมในการวิเคราะห์ปัญหาเพ่ือก าหนดนโยบายย่อมน าไปสู่ความล้มเหลวของ
ผลลัพธ์ภายหลังการปฏิบัติได้การก าหนดนโยบายนั้นควรจะให้เวลาพอเพียงในการน าไปปฏิบัติและ
สามารถที่จะน านโยบายนั้นไปปฏิบัติจริงได้ 
    - ความชัดเจนของนโยบายที่ดีและเอ้ืออ านวยและส่งผลต่อ
ความส าเร็จในการปฏิบัติที่ควรจะมีความเป็นรูปธรรมเฉพาะเจาะจงและมีความมั่นคงแน่นอนการ
ก าหนดวัตถุประสงค์ควรมีความชัดเจนและสามารถน าไปปฏิบัติมีการจัดล าดับความส าคัญของ
วัตถุประสงค์และควรเปิดโอกาสให้กลุ่มที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับนโยบายได้เข้าไปมีบทบาทในการ
ประเมินผลกลุ่มเป้าหมายนโยบายและประเมินผลการปฏิบัติของหน่วยงานด้วย 
   2. ปัจจัยด้านองค์การกระบวนการน านโยบายไปปฏิบัติเพ่ือให้บรรลุ
เป้าหมายนั้นจะต้องมีส่วนเกี่ยวข้องกับองค์การหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบในการน านโยบายไปปฏิบัติ
ว่าองค์การนั้นมีความสามารถท่ีจะปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับความคาดหวังเพียงใดลักษณะโครงสร้าง
ของหน่วยงานจึงเป็นส่วนส าคัญท่ีน ามาพิจารณาในที่นี้ 3 ประการคือ 
    - การพ่ึงพิงระหว่างหน่วยงาน เกิดขึ้นมาจากการพิจารณาองค์การ
ในระบบเปิดซึ่งเน้นว่าองค์การจะต้องมีความสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมภายนอกเพ่ือให้ได้มาซึ่ง
ทรัพยากรที่จ าเป็นส าหรับการอยู่รอดขององค์การการพ่ึงพิงที่อาจจะเป็นการพ่ึงพิงด้านงบประมาณ
บุคลากรหรือการมีแผนงานที่ท าร่วมกัน 
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    - การประสานงานระหว่างหน่วยงาน ด้านการประสานงานนี้
จัดเป็นยุทธวิธีทางการเมืองซึ่งอาจจะเป็นการประสานงานเพ่ือต่อต้านหรือเป็นการประสานงานเพ่ือ
บรรลุเป้าหมายเดียวกัน 
    - การสนับสนุนจากหน่วยงานระดับเหนือ การน านโยบายไปสู่การ
ปฏิบัติโดยหน่วยงานที่รับผิดชอบการบริหารในระดับล่างนั้นความสัมพันธ์เชิงเกื้อหนุนจากหน่วยงาน
ระดับเหนือท่ีมีต่อหน่วยงานระดับล่างจะน าไปสู่ความราบรื่นในการปฏิบัติตามนโยบายมากขึ้น การให้
การสนับสนุนนี้ อาทิเช่น การให้ความสนับสนุนเชิงวิชาการ การฝึกอบรม เป็นต้น 
   3. ปัจจัยด้านข้าราชการ ภายใต้การปฏิบัติงานของข้าราชการ ระดับล่างนั้น
มักจะเผชิญเงื่อนไขหลายประการของกลุ่มเป้าหมาย ดังนั้น ในด้านของข้าราชการแล้วควรจะต้องมี
องค์ประกอบดังนี้ 
    - ความรู้ความสามารถ เนื่องจากข้าราชการระดับล่างจะเป็นผู้
ปฏิบัตินโยบาย ดังนั้นควรจะต้องมีความรู้ เช่น ความรู้ด้านข้อมูล ความรู้ด้านทฤษฎีต่าง ๆ การ
เชื่อมโยงระหว่างภาคทฤษฎีและปฏิบัติรวมทั้งมีความเข้าใจในวัตถุประสงค์นโยบาย เป็นต้น 
    - ความตั้งใจจริงพิจารณาได้จากพฤติกรรมการท างานเพ่ือให้
บริการแก่ประชาชน 
    - การปรับตัวของข้าราชการระดับล่าง 
   4. ปัจจัยด้านทรัพยากรองค์การ ภายใต้กระบวนการจัดสรรทรัพยากรให้
ประสบผลในการน านโยบายไปปฏิบัตินั้น จะต้องมีความพร้อมด้านทรัพยากรองค์การ อันได้แก่ 
    - ปัจจัยด้านงบประมาณ นับว่าเป็นหัวใจของกระบวนการน า
นโยบายไปปฏิบัติเนื่องจากมีผลกระทบที่ส าคัญ คือ เป็นปัจจัยที่เสริมให้นโยบายบรรลุเป้าหมายที่
ก าหนด 
    - จ านวนบุคลากร หรือทีมงานมีเพียงพอหรือไม่เมื่อเปรียบเทียบ
กับปริมาณงานที่รับผิดชอบ 
   5. ปัจจัยด้านการใช้ข้อมูลและกระบวนการติดต่อการใช้ข้อมูลและ
กระบวนการติดต่อสื่อสารนั้นมีความส าคัญในขั้นตอนของการน านโยบายไปปฏิบัติและเป็นการ
เชื่อมโยงระหว่างการก าหนดนโยบายและการน านโยบายไปปฏิบัติองค์ประกอบย่อมที่ควรพิจารณาคือ 
    - การใช้ข้อมูลในกลุ่มเป้าหมายในพ้ืนที่ซึ่งมีความส าคัญต่อ
หน่วยงานค่อนข้างมากเพราะการได้ทราบข้อมูลจากลุ่มเป้าหมายในพื้นที่จะท าให้การน าโครงการใด ๆ 
ลงสู่ระดับปฏิบัติมีความสอดคล้องตรงกับความต้องการและปัญหาซึ่งเกิดข้ึนในแต่ละแห่งได้มากที่สุด 
    - การใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างหน่วยงานการน านโยบายไปปฏิบัติที่
มีหลายหน่วยงานต้องมาปฏิบัติภารกิจร่วมกันนั้นจะต้องทราบข้อมูลร่วมกันได้แก่โครงการ/แผนงานที่
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ด าเนินการนั้นเป็นลักษณะเช่นใดระดับของความต้องการที่จะพัฒนาต่อไปในอนาคตซึ่งจะทราบได้
จากการแสดงออกถึงความต้องการและความคาดหวังของชุมชนสุดท้ายคือการจะทราบว่ามีทรัพยากร
ชุมชนเพียงพอหรือไม่ 
   6. ปัจจัยด้านประชาชน การก าหนดนโยบายที่น าไปสู่ความส าเร็จสามารถ
แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้จริงต้องค านึงถึงประชาชนกลุ่มเป้าหมายซึ่งการน านโยบายไปปฏิบัติจะประสบ
ความส าเร็จมากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับความต้องการของประชาชนการสนับสนุนจากผู้น าท้องถิ่น และ
ท่าทีของประชาชนที่มีต่อข้าราชการซึ่งมักมีผลจากข้าราชการระดับล่างที่รับผิดชอบการน านโยบายไป
ปฏิบัติในพ้ืนที่ 
   7. ปัจจัยด้านลักษณะชุมชน ปัจจัยด้านลักษณะของชุมชนที่เป็นเงื่อนไขต่อ
ความส าเร็จของการน านโยบายไปปฏิบัติ ได้แก่ ทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจ สภาพทางเศรษฐกิจและ
สังคมก่อนน านโยบายไปปฏิบัติ ความคิดเห็นหรือท่าทีของประชาชนที่มีต่อนโยบาย ผู้มีความเห็นด้วย
หรือด้านนโยบาย กลุ่มผลประโยชน์ทางการเมืองให้การสนับสนุนนโยบายเพียงใด 
 
 การน าแผนกลยุทธ์ไปปฏิบัติ (Strategic Implementation) 
  จากกลยุทธ์ต่าง ๆ ที่ ได้ก าหนดไว้ จะแปลงออกเป็นแผนปฏิบัติการประจ าปี  
ซึ่งโดยทั่วไปจะประกอบด้วยกิจกรรมที่ต้องท า เวลาด าเนินการ ผู้ปฏิบัติ/ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ
ด าเนินงาน ตัวชี้วัด ทั้งนี้โดยมีโครงสร้างองค์กร ระบบงาน เทคโนโลยี ฯลฯ รองรับ ซึ่งการน ากลยุทธ์
ไปปฏิบัติ จะประกอบด้วยกระบวนงานย่อย 2 ส่วน4 ได้แก่  
  1. การจัดท าแผนปฏิบัติการ (Action Plan) 
   แผนปฏิบัติการจะเป็นแผนที่ถูกก าหนดขึ้นโดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับ
แผนงานและโครงการต่าง ๆ ที่มีเป้าหมายผลงานสอดคล้องกับเป้าประสงค์และเป้าหมายของแผน 
กลยุทธ์ที่ก าหนดไว้ โดยทั่วไปแล้วการก าหนดแผนปฏิบัติการจะเป็นรายปี โดยหน่วยปฏิบัติจะต้อง
แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของผลงานที่จะเกิดขึ้นอย่างน้อย 2 ระดับ ได้แก่ ผลผลิต (Output) 
และผลลัพธ์ (Outcome) ดังนั้นรูปแบบของแผนปฏิบัติการที่จัดท าจึงมักนิยมด าเนินการโดยใช้กรอบ
การวางแผนแบบเหตุผลสัมพันธ์ (Logical Framework Project Planning) ซึ่งเป็นการชี้ให้เห็นถึง
ความสัมพันธ์ของเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ (ในระดับต่าง ๆ) ตัวชี้วัดความส าเร็จและทรัพยากรที่จ าเป็นใน
การด าเนินงาน 
 

                                                           
4 กลุ่มพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์ ส านักนโยบายและแผน, การน าแผนกลยุทธ์ไปปฏิบัติ 

(กรุงเทพฯ : ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์, 2556). 
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  2. การปฏิบัติการ (Take Action) 
   การปฏิบัติการเป็นกระบวนการด าเนินการตามแผนงาน งาน/โครงการ 
และกิจกรรมที่ก าหนดไว้ โดยทั่วไปจะมี 2 ส่วน คือ 
   2.1 การปฏิบัติตามแผนงาน/งาน/โครงการ ตามกลยุทธ์ขององค์กร เพ่ือ
ด าเนินการจัดท าผลผลิตหรือให้บริการแก่ลูกค้าหรือผู้รับบริการ 
   2.2 การปฏิบัติตามแผนงาน งาน/โครงการ ที่เป็นพันธกิจสนับสนุน ได้แก่ 
การจัดการความรู้ (Knowledge Management) ในองค์กร หรือการพัฒนาองค์กรและการจัดการ 
(Management Development) เพ่ือช่วยเสริมสร้างขีดสมรรถนะการเรียนรู้ให้องค์กรมีความพร้อมที่
จะปรับปรุงตนเอง ซึ่งจะช่วยสนับสนุนให้การปฏิบัติงานตามข้อ (2.1) เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล โดยทั่วไปสิ่งที่ต้องด าเนินการได้แก่ การปรับปรุงโครงสร้างองค์กร การปรับปรุง
กระบวนการปฏิบัติงาน การพัฒนาบุคลากร การจัดการระบบสารสนเทศ และการบริหารคุณภาพเพ่ือ
เพ่ิมผลผลิต ฯลฯ  
 ขั้นตอนการแปลงแผนสู่การปฏิบัติ 
  1. สร้างความรู้ความเข้าใจในแผน 
   -  ประชุมชี้แจงท าความเข้าใจในกระบวนการ 
   -  สร้างองค์ความรู้ในการบริหารให้กับผู้เกี่ยวข้อง 
  2. จัดท าแผนปฏิบัติการในระดับต่าง ๆ ให้เชื่อมโยงกัน 
   -  จัดท าแผนแม่บทหรือแผนงานหลักในการพัฒนาที่มีความส าคัญและ
เกี่ยวพันกันหลายหน่วยงาน 
   -  จัดท าแผนงานที่สอดคล้องเชื่อมโยงไปในทิศทางเดียวกันทุกระดับ 
  3. สร้างระบบการติดตามประเมินผล ก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จ 
   -  ก าหนดกลไกการติดตามประเมินผลให้เป็นระบบและมีเอกภาพ 
   -  พัฒนาระบบการติดตามประเมินผลให้เชื่อมโยงกัน 
   -  สรุปรายงาน ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรทราบ 
 
 สิ่งท่ีควรค านึงเม่ือต้องแปลงแผนสู่การปฏิบัติ 
  1. การแปลงแผนสู่การปฏิบัติ   
   -  พิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ที่ต้องค านึงในการแปลงยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ 
อาทิ บุคลากร ระบบข้อมูล วัฒนธรรม โครงการ 
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  2. การจัดท าข้อเสนอโครงการ   
   -  สร้างความเชื่อมั่นว่ายุทธศาสตร์จะสัมฤทธิ์ผลด้วยโครงการเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์ที่เสนอ 
  3. การคัดเลือกและจัดล าดับความส าคัญ  
   -  เพ่ือคัดเลือกโครงการที่ส่งผลกระทบต่อยุทธศาสตร์โดยตรงของโครงการ 
  4. การติดตามโครงการ    
   -  เพ่ือติดตามความคืบหน้าในการด าเนินงานและสามารถปรับตัวและ
แก้ปัญหาได้ทันต่อเหตุการณ์ 
  5. การประเมินผลโครงการ   
   -  เพ่ือประเมินว่าโครงการน าไปสู่ Output/Outcome ที่ต้องการบรรลุ
ตามยุทธศาสตร์หรือไม่ 
 
 ขั้นตอนการน าแผนยุทธศาสตร์ไปปฏิบัติ 
  การบริการยุทธศาสตร์แบบครบวงจรนั้น องค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และ
เอกชน นิยมใช้วงจรการบริหารแบบเดมิ่ง (Deming Cycle) กล่าวคือ การบริหารให้ครบวงจรต้อง
จัดระบบการบริหารให้ครบทั้ง 4 ขั้นตอน ได้แก่ (1) ขั้นตอนการวางแผน (Plan or Planning) (2) 
ขั้นตอนการน าแผนไปปฏิบัติ (Do or Implementation) (3) ขั้นตอนการติดตามประเมินผล (Check 
or Evaluation) และ (4) ขั้นตอนปรับมาตรฐาน (Act or Standardization)   
  1. ขั้นตอนการวางแผน (Plan or Planning)  
   คือ ขั้นตอนการก าหนดนโยบายให้เป็นรูปธรรมและมีความพร้อมที่จะ
น าไปสู่การปฏิบัติได้ ดังนั้น การวางแผนยุทธศาสตร์ที่ ดีต้องมีการประชุมระดมสมองร่วมกันทั้ง
ผู้บริหารระดับนโยบาย ผู้บริหารระดับกลาง และผู้บริหารระดับต้น และผู้ปฏิบัติงาน เพราะทุกคน
ล้วนมีส่วนเกี่ยวข้องกับแผนยุทธศาสตร์ทั้งสิ้น เมื่อได้จัดท าแผนเสร็จแล้ว ยังมีขั้นตอนที่อยู่ระหว่าง
ขั้นตอนการวางแผน กับขั้นตอนการน าแผนไปปฏิบัติ นั่นคือ ขั้นตอนการกระจายนโยบาย (Policy 
Deployment) หรือ ขั้นตอนการกระจายยุทธศาสตร์ (Strategy Deployment)  
   ขั้นตอนการกระจายนโยบาย (Policy Deployment) การกระจายนโยบาย
ให้ประสบผลส าเร็จ ควรใช้วิธีกระจายนโยบายแบบญี่ปุ่นที่เรียกว่า “HoshinKanri” ซึ่งเป็นระบบเพ่ือ
มุ่งให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร โดยส่งเสริมและเชื่อมโยง ศักยภาพ ความสามารถขององค์กรให้
เกิดสมรรถนะที่สูงขึ้นด้วยการกระจายนโยบายไปสู่การปฏิบัติอย่างมีเอกภาพ ส่งผลต่อการใช้
ทรัพยากรหลักอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด โดยอาศัยแนวคิด ด้านคุณภาพและวงจร PDCA 
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ดังนั้น HoshinKanri จึงเป็นระบบการบริหารนโยบายที่ค านึงถึงทิศทาง (Direction) เป้าหมาย 
(Target) และวิธีการ (Means) ไปพร้อม ๆ กัน  
   การบริหารนโยบายแบบ HoshinKanriประกอบด้วยขั้นตอน 5 ขั้นตอน 
ดังนี้  
   ขั้นที่  1 การวัดระบบโดยรวม หมายถึง การประเมินองค์กรที่จะน า
ยุทธศาสตร์ไปขับเคลื่อนด้วยความเชื่อที่ว่า “ไม่มีสิ่งใดที่สมบูรณ์” บนพ้ืนฐานของ “ข้อเท็จจริงและ
ข้อมูล (Facts and Data)” อาจอาศัยผลการวิเคราะห์ SWOT เพ่ือพิจารณาทั้งปัจจัยภายในและ
ภายนอกขององค์กร สิ่งที่ผ่านมาและก าลังจะเกิดขึ้น 
   ขั้นที่  2 การก าหนดจุดมุ่ งหมายหลัก หมายถึง การก าหนดทิศทาง 
เป้าหมาย ภาพฝันขององค์กรในอนาคต โดยเชื่อว่า “ทุกคนต้องการท าในสิ่งที่ตนเชื่อว่าถูกต้อง” ควร
เปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมให้มากท่ีสุด 
   ขั้นที่ 3 การท าความเข้าใจสถานการณ์และสภาพแวดล้อม การท าความ
เข้าใจในจุดนี้ ต่างจากการวัดระบบโดยรวม เนื่องจากจุดมุ่งหมายในขั้นตอนนี้ท าเพ่ือให้กลไกการแปร
นโยบายผสานเข้ากับโครงสร้างโดยรวมขององค์กร ซึ่งจะเห็นได้ว่า HoshinKannri เน้นให้ก าหนด
เป้าหมายไปพร้อมกับการพัฒนายุทธศาสตร์ และมาตรการในการบรรลุเป้าหมาย 
   ขั้นที่ 4 การก าหนดทรัพยากรในการบรรลุ เป็นการก าหนดความเป็นไปได้
ทางทรัพยากรโดยพิจารณาจากทั้ง 2 ประเภทกิจกรรม คือ กิจกรรมเพ่ือการพัฒนา (Strategic 
Operation) และกิจกรรมเพ่ืองานประจ า (Normal Operation) 
   ขั้นที่ 5 การก าหนดกระบวนการ/งานของระบบ การกระจายนโยบายท าให้
เกิดการบริหารที่เปิดโอกาสให้มีการเห็นพ้องกัน คือมีส่วนร่วมในการเห็นชอบเพ่ือให้มีการปรับเปลี่ยน
ระบบอย่างมีนัยส าคัญ กระบวนการขับเคลื่อนการกระจายนโยบายนั้น เกิดจากการเชื่อมโยงผู้บริหาร
ระดับสูงลงสู่ผู้บริหารระดับกลางและทีมปฏิบัติการโดยอาศัยการมีส่วนร่วม ซึ่งน าไปสู่กระบวนการ
เจรจาต่อรองระหว่างบุคคลากรทั้ง 3 กลุ่ม ซึ่งจะต้องเห็นชอบร่วมกันกับเป้าหมาย มาตรการ และ
วิธีการโดย ทุกฝ่ายต้องเข้าใจบทบาท และหน้าที่ของตน กล่าวคือ ผู้บริหารระดับสูง เป็นผู้รับผิดชอบ
ตอบค าถาม “ทางไหน (Where?)” ซึ่งก็คือผลลัพท์ที่ได้ จากการก าหนดทิศทางที่เหมาะสมออกมาใน
รูปวิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าประสงค์หลักโดยรวม ของยุทธศาสตร์ขององค์กร ผู้บริหารระดับกลาง
เป็นผู้รับผิดชอบตอบค าถาม “อย่างไร (How?)” เพ่ือให้เกิดการผลักดันให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ระดับ
ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategy Issues) และยุทธศาสตร์ (Strategies) รวมทั้งดูแลความพร้อมของ
ทรัพยากร ส่วนทีมงานและผู้ปฏิบัติรายบุคคลเป็นผู้รับผิดชอบตอบค าถาม “อะไร (What?)” เพ่ือให้
เกิดความรู้ความเข้าใจในภารกิจของตนว่าจะต้องปฏิบัติงานอะไรเพ่ือให้เกิดการผลักดันให้บรรลุผล
ผลิตและผลลัพธ์ในระดับงานโครงการ (Project Work) และ/หรืองานประจ าวัน 
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   ขั้นตอนที่ส าคัญของการบริหารนโยบายแบบมีส่วนร่วมคือ การวาง
แผนพัฒนานโยบายต้องให้ทุกฝ่ายท าแผนร่วมกัน กล่าวคือทั้งผู้บริหารระดับสูง ระดับกลาง และ
ทีมงาน/ผู้ปฏิบัติงานในขั้นตอนการก าหนดเป้าหมาย (มิติของการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ ตัวชี้วัด 
เกณฑ์ น้ าหนัก) ผู้บริหารระดับสูงและระดับกลางต้องท างานร่วมกัน ส่วนในขั้นตอนการวัดและ
ติดตามผล (วัดการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้) ผู้บริหารระดับกลางและทีมงาน/
ผู้ปฏิบัติงานต้องท างานร่วมกัน และในขั้นตอนการทบทวน (ตัวชี้วัด เกณฑ์ และน้ าหนัก) ผู้บริหาร
ระดับสูง และทีมงาน ผู้ปฏิบัติงานต้องท างานร่วมกัน และเพ่ือให้เป็นไปตามวิธีกระจายนโยบาย
ดังกล่าว ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ควรด าเนินตามขั้นตอน PDCA  
   การปฏิบัติตามนโยบายของแนวทาง HoshinKanri นั้น ทั้งฝ่ายบริหารและ
ฝ่ายปฏิบัติต้องมองกิจกรรมเป็น 2 ส่วนคือ (1) ส่วนกิจกรรมเพ่ือการพัฒนา (Strategic Operation 
and Policy Management) เป็นกิจกรรมที่กระท าเพ่ือการบรรลุตามนโยบาย/ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรสามารถสะท้อนถึงการพัฒนาอย่างชัดเจน ซึ่งมักจะมีกรอบการด าเนินการระบุไว้ชัดเจน  
(2) ส่วนกิจกรรมงานประจ าวัน (Normal Operation and Daily Management) ที่ไม่ค่อยมีการ
เปลี่ยนแปลงหรือเปลี่ยนแปลงน้อย ส่วนใหญ่ไม่เปลี่ยนแม้นโยบายเปลี่ยน ยกเว้นจะเป็นนโยบายใน
ลักษณะการเปลี่ยนแปลง/พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน/วิธีการท างาน/วัฒนธรรมบางอย่างขององค์กร 
   นอกจากนี้การน า HoshinKanri มาใช้มักส่งผลกระทบกับกิจกรรมเพ่ือการ
พัฒนาเป็นหลักและส่งผลกระทบกับกิจกรรมงานประจ าอยู่บ้าง อย่างไรก็ตาม ย่อมเป็นที่เข้าใจว่า
กิจกรรมจ านวนมากขององค์กร คือมากกว่าร้อยละ 90 และในบางองค์กรอาจถึงร้อยละ 100 เป็น
กิจกรรมประจ าวัน จึงเป็นเหตุท าให้การด าเนินกิจกรรมเพ่ือการพัฒนาเป็นไปด้วยความล าบาก และ
มักถูกละเลยด้วยข้ออ้างที่ว่างานประจ าก็มากอยู่แล้ว ซึ่งหากยอมรับค าอ้างนี้ ก็หมายความว่าผู้บริหาร
ยอมรับการด าเนินการขององค์กรที่ในแต่ละวันไม่ค่อยได้ค านึงถึงการพัฒนาองค์กรเลย หากใช้วิธี
กระจายนโยบายดังกล่าวจะท าให้สามารถเชื่อได้ว่าผู้น านโยบายไปปฏิบัติจะประสบผลส าเร็จสูง 
เพราะที่ผ่านมามักจะมีปัญหาเกี่ยวกับความไม่ชัดเจนของนโยบาย มอบนโยบายโดยที่ไม่ได้ให้
รายละเอียดของนโยบายที่เป็นรูปธรรมชัดเจน จึงส่งผลให้มีปัญหาในทางปฏิบัติมาก เช่น มอบ
นโยบายที่ขาดตัวชี้วัดและเป้าหมาย ท าให้ผู้ปฏิบัติงานไม่ทราบว่าตนต้องท าอะไรให้ส าเร็จบ้างและ
ต้องส าเร็จมากน้อยเพียงใด 
  2. ขั้นตอนการน าแผนไปปฏิบัติ  (Do or Implementation) 
   ขั้นตอนนับตั้งแต่การจัดท าแผนเสร็จสิ้นจนถึงขั้นตอนการน าแผนไปใช้ใน
การปฏิบัติงานจ าเป็นอย่างยิ่งที่หน่วยงานฝึกอบรมจะต้องร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดเพ่ือถ่ายทอดความรู้
ความเข้าใจในแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการแก่บุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ได้แก่ผู้มีหน้าที่
รับผิดชอบ จัดท าโครงการต่าง ๆ ผู้ที่มีหน้าที่ตรวจสอบและประเมินผล ผู้ที่มีหน้าที่ปรับปรุงมาตรฐาน
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ขององค์กร บุคคลเหล่านี้จะต้องเข้าใจเรื่องแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการอย่างถ่องแท้เพราะ
คุณภาพ ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของงานย่อมข้ึนอยู่กับระดับของความรู้ความเข้าใจในแผน  
   อนึ่ง ขั้นตอนการน าแผนไปปฏิบัตินี้ ปัจจุบันคณะรัฐมนตรีได้มีมติให้ใช้แนว
ทางการบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์ และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 2546  
ในความเป็นจริงการบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์สามารถใช้หลักการและวิธีการควบคู่ไปกับหลักการและ
วิธีการบริหารเชิงกลยุทธ์ได้โดยไม่ต้องแยกจัดท าแผนต่างหาก ปัญหาอยู่ที่ว่าแผนยุทธศาสตร์และ
แผนปฏิบัติการที่จัดท าไว้สอดรับแนวทางการบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์ หรือไม่ เช่นมีการก าหนด
จุดมุ่งหมายในแต่ละระดับไว้ชัดเจน (Goals at All Levels) ก าหนดปัจจัยหลักแห่งความส าเร็จ 
(Critical Success Factors – CSFs) ทั้งในระดับภาพรวมขององค์กรตามมิติดัชนีวัดความส าเร็จแบบ
สมดุลทุกด้าน เช่น ด้าน ประสิทธิผล ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ ด้านคุณภาพการ
ให้บริการ ด้านการพัฒนาองค์กร รวมทั้งในระดับแผนงาน (Program Level) และระดับโครงการ 
(Project Level) ตลอดจนก าหนดตัวชี้วัดผลการด าเนินงาน (KPIs) โดยเฉพาะตัวชี้ในระดับผลผลิต 
(Output) และผลลัพธ์ (Outcome) ซึ่งเป็นตัวชี้วัดหลักของงานและโครงการ นอกจากนี้ควรมีการ
ก าหนดแหล่งตรวจสอบความน่าเชื่อถือของตัวชี้วัดและผู้รับผิดชอบด้านการติดตามและประเมินผล 
(Monitoring and Evaluation)  
   หากมีการระบุจุดมุ่งหมาย ปัจจัยแห่งความส าเร็จ ตัวชี้วัด และแหล่ง
ตรวจสอบข้อมูลได้ชัดเจนแล้ว ขั้นตอนการบริหารจัดการก็จะมีความสะดวกยิ่งขึ้นและมีแนวโน้มที่จะ
สามารถบริหารจัดการให้เกิดคุณภาพ ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุดได้ ส่วนผลส าเร็จจากการ
บริหารจัดการจะออกมาสูงมากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับความสามารถของแต่ละหน่วยงานในการน าองค์
ความรู้ทางด้านการบริหารจัดการมาใช้ได้อย่างถูกต้องเข้าใจเพียงใด ถ้ารู้จักประยุกต์ใช้องค์ความรู้
ด้านการบริหารจัดการอย่างเหมาะสม ก็จะสามารถบริหารให้บรรลุผลส าเร็จ มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผลสูงสุดได้  
  3.  ขั้นตอนการติดตามประเมินผล (Check or Evaluation)  
   ในแวดวงการบริหารจัดการ มีการบริหารที่เน้นวิธีการปฏิบัติแตกต่างกันอยู่ 
2 แนวทาง กล่าวคือ แนวทางแรก เน้นการบริหารยุทธศาสตร์ขององค์กรโดยพิจารณาจาก
กระบวนการ (Process-Oriented Management or P-Criteria) ซึ่งให้ความส าคัญกับการติดตาม
ประเมินผลกลุ่ม ตัวชี้วัดที่เป็นตัวขับเคลื่อน (Drive KPIs or Lead KPIs) ซึ่งได้แก่ตัวชี้วัดในขั้นตอน
ทรัพยากรที่จ าเป็น (Input Indicators) ตัวชี้วัดในขั้นตอน 
   กิจกรรมหรือกระบวนการ (Process Indicators) และตัวชี้วัดที่เป็นผลของ
การปฏิบัติ (Result KPIs or Lag KPIs) หรือตัวชี้วัดที่เป็นผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ (Outcome) 
อย่างแท้จริง ตัวอย่างเช่นโครงการฝึกอบรมวิธีการใช้ Internet ให้แก่กลุ่มผู้บริหารได้ก าหนด
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วัตถุประสงค์ไว้ว่า “เพ่ือให้ผู้บริหารมีความรู้และทักษะในการใช้ Internet”  จะมี ตัวชี้วัดทั้ง  
4 ขั้นตอนดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 ตัวชี้วัดทรัพยากรที่จ าเป็น (Input KPI) ได้แก่ การก าหนด บุคลากร 
งบประมาณ และช่วงประมาณ และช่วงระยะเวลาในการอบรม ขั้นตอนที่ 2 ตัวชี้วัดกิจกรรมหรือ
กระบวนการท างาน (Process KPI) ได้แก่ การจัดให้มีกิจกรรมการอบรม เช่น ก่อนวันอบรม ได้ติดต่อ
วิทยากร ติดต่อสถานที่ จัดเตรียมเอกสารประกอบการอบรม จัดท ารายการชื่อผู้ที่จะเข้ารับการอบรม 
ฯลฯ ขั้นตอนที่ 3 ตัวชี้วัดผลผลิต (Output KPI) ได้แก่ จ านวนผู้ที่เข้ารับการอบรม ขั้นตอนที่ 4 
ตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Outcome Indicators) ได้แก่ จ านวนผู้ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินความรู้ กรณี
ตัวอย่างข้างต้นนี้ กลุ่มที่เน้นกระบวนการจะมีการประเมินผลทั้งตัวชี้วัดในขั้นตอนที่ 1 คือตัวชี้วัด 
ทรัพยากรที่จ าเป็น ตัวชี้วัดในขั้นตอนที่ 2 คือตัวชี้วัดในขั้นตอนกิจกรรมหรือกระบวนการ ตัวชี้วัด ใน
ขั้นตอนที่ 3 คือตัวชี้วัดผลผลิต และตัวชี้วัดในขั้นตอนที่ 4 คือ ตัวชี้วัดผลลัพธ์ โดยจะเน้นเป็นพิเศษที่ 
ตัวชี้วัดประเภทตัวขับเคลื่อน 
   ส่วนแนวทางท่ีสอง เน้นการบริหารยุทธศาสตร์โดยพิจารณาจากผลสัมฤทธิ์ 
(Results-Oriented Management or R-Criteria) เน้นที่การประเมินผลสัมฤทธิ์ หรือการประเมินที่
ผลลัพธ์ หรือประเมินที่ตัวชี้วัดที่เป็นผล (Results or Lag Indicators) ในทางปฏิบัติ ผู้บริหารในกลุ่ม
นี้อาจมีการประเมินในระดับตัวชี้วัดประเภทขับเคลื่อนบ้าง แต่ถึงกระนั้นก็เน้นที่ผลลัพธ์เป็นส าคัญ 
โดยทั่วไปทัง้สองแนวมีทั้งข้อดี ข้อเสีย แนวทางท่ีเน้นกระบวนการมีข้อดีคือสามารถประกันการบริหาร
ได้ว่าจะเป็นไปโดยมีข้อผิดพลาดน้อย แต่ข้อเสียคือมีค่าใช้จ่ายสูงขึ้น และผู้บริหารต้องทุ่มเทเวลาให้กับ
รายละเอียดของงานมากขึ้น ส่วนกลุ่มที่เน้นผลลัพธ์ ข้อดีคือผู้บริหารมีความคล่องตัวในการบริหารงาน 
บรรยากาศในองค์กรจะมีลักษณะที่ยืดหยุ่นกว่า แต่ข้อเสียคือหากไม่ใส่ใจรายละเอียดบางรายการใน
ขั้นตอนกระบวนการที่มีความส าคัญ อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์กรได้ 
  4.  ขั้นตอนการปรับมาตรฐาน (Act or Standardization) 
   โดยทั่วไปควรก าหนดให้มีคณะท างานเพ่ือติดตามผลการด าเนินงานหาก
พบว่าผลการด าเนินงานต่ ากว่าเป้าหมายต้องพยายามปรับแผนการด าเนินงานสามารถผลักดันเพ่ือให้
บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้นอกจากนี้ หากพบว่าผลการด าเนินงานบรรลุเป้าหมายและพบว่าเป้าหมายที่ตั้ง
ไว้ต่ า ต้องพยายามยกระดับเกณฑ์หรือระดับเป้าหมายให้สูงขึ้น  
   การพยายามปรับมาตรฐานหรือการพยายามยกระดับเป้าหมายหรือระดับ
เกณฑ์ให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องที่ญี่ปุ่นเรียกว่า “การบริหารแบบไคเซน” ในทางปฏิบัติ องค์กรญี่ปุ่นจะ
ท าการบริหารการพัฒนามาตรฐานหรือปรับมาตรฐานให้สูงขึ้นด้วยกิจกรรมคุณภาพ โดยกลุ่มงานแต่
ละกลุ่มจะรวมกันจัดตั้ง กลุ่มคิวซีเพ่ือจัดท าแผนคิวซี โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือยกระดับมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานให้สูงขึ้น อย่างไรก็ตามกิจกรรมคิวซีเหมาะกับงานประจ ามากกว่างานโครงการและโครงการ
ที่มีลักษณะต้องด าเนินการใหม่ซ้ าก็สามารถใช้กิจกรรมคิวซีได้ 
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2.3 นโยบายป้องกันและปราบปรามยาเสพติดสมัยนายกทักษิณ  
 
 รัฐบาล พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร (สมัยแรก) ได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภาเมื่อวันที่  
26 กุมภาพันธ์ พ.ศ.25445 รัฐบาลจะเร่งรัดด าเนินการเพ่ือให้การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
ภายใต้นโยบายระยะเร่งด่วน โดยหลัก การป้องกันน าหน้าการปราบปราม ผู้เสพต้องได้รับการรักษา 
ผู้ค้าต้องได้รับการลงโทษโดยเด็ดขาด ดังนี้ 
 1. เข้มงวดกับการบังคับใช้กฎหมาย และสร้างกระบวนการพิเศษ เพ่ือควบคุมและ
ปราบปรามผู้ค้าและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตและการค้ายาเสพติดอย่างเด็ดขาด 
รวดเร็วและเป็นธรรม พร้อมทั้งแก้ไขกฎหมายเพ่ือเพ่ิมบทลงโทษสูงสุดกับข้าราชการการเมืองและ
เจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้อง และให้รางวัลและการคุ้มครองเป็นพิเศษแก่เจ้าหน้ าที่ของรัฐและ
ประชาชนที่ให้ความร่วมมือในการปราบปรามยาเสพติด 
 2. ควบคุมการน าเข้าสารเคมีที่อาจน าไปสู่การผลิตยาเสพติดอย่างเข้มงวด และ
เสริมสร้างกลไกของภาครัฐและมาตรการทางกฎหมายให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีใน
การผลิตยาเสพติด 
 3. สร้างความร่วมมือกับองค์กรระหว่างประเทศและนานาประเทศ เพ่ือควบคุมและ
ก าจัดแหล่งผลิตและเครือข่ายการจ าหน่ายยาเสพติดข้ามชาติ 
 4. แก้ไขปรับปรุงกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการเข้ารับการบ าบัดรักษา และการฟ้ืนฟู
สภาพร่างกายและจิตใจของผู้เสพยาเสพติด โดยให้ผู้ติดยาเสพติดสามารถเข้ารับการบ าบัดและฟ้ืนฟู
สภาพได้ทันที โดยไม่มีความผิดทางกฎหมาย พร้อมกันนี้รัฐบาลจะจัดให้มีระบบการบริการบ าบัดและ
ฟ้ืนฟู การฝึกอบรมด้านอาชีพ และการปรับสภาพแวดล้อมให้แก่ผู้เสพยาเสพติดอย่าง ทั่วถึง เพ่ือให้ผู้
เสพสามารถกลับเข้าสู่สังคมได้อย่างปกติสุข 
 แถลงนโยบายต่อรัฐสภาเมื่อวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ.25486 ความว่า รัฐบาลจะด าเนินการ
ต่อเนื่องจริงจังที่จะปราบปรามผู้มีอิทธิพลและยาเสพติดให้หมดไปจากสังคมไทย โดยยังคงยึดหลักการ
ผู้เสพคือผู้ป่วยที่ต้องได้รับการรักษาส่วนผู้ค้า คือผู้ที่ต้องได้รับโทษตามกระบวนการยุติธรรม โดยใช้
กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนควบคู่กับมาตรการปราบปรามและบังคับใช้กฎหมายอย่างเป็นธรรม 

                                                           
5 ค าแถลงนโยบายของ คณะรัฐมนตรี พันต ารวจโท ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี แถลงต่อ

รัฐสภา วันจันทร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2544. 
6 ค าแถลงนโยบายของ คณะรัฐมนตรี พันต ารวจโท ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี แถลงต่อ

รัฐสภา วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ.2548. 
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และใช้มาตรการทางกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมตัดช่องทางการหาเงินทุจริตของผู้มีอิทธิพลใน
ทุก ๆ ด้าน 
 
2.4 นโยบายป้องกันและปราบปรามยาเสพติดสมัยนายกอภิสิทธิ์ 
 
 เร่งรัดการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเป็นระบบครบวงจร ทั้งด้านการป้องกัน  
การปราบปราม การบ าบัดรักษา การฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ควบคู่กับการปรับปรุงกฎหมาย
ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ และมีการบังคับใช้กฎหมายโดยเคร่งครัด รวมทั้งขยายความร่วมมือกับ
ประเทศเพ่ือนบ้านและนานาชาติในการแก้ไขปัญหายาเสพติด 
 1. ให้จังหวัดด าเนินการปรับแผนป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ 5 รั้วป้องกัน ตามสภาพภูมิสังคมและตามเป้าหมายที่รัฐบาลก าหนด โดยให้จังหวัด
ก าหนดเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด และเกณฑ์เป้าหมายให้ชัดเจน เช่น การบังคับบ าบัดกี่รายการปราบปราม
ผู้ค้ารายใหญ่กี่ราย การท าประชาคมครบถ้วนทุกหมู่บ้านหรือไม่ ฯลฯ และให้น าแผนโดยระบุ
งบประมาณท่ียังไม่ได้ด าเนินการส่งให้ภายใน 15 วัน 
 2. กระทรวงมหาดไทยให้ความส าคัญอย่างยิ่งกับการท าประชาคมโดยวิธีลับเพ่ือค้นหา
ผู้ค้า/ผู้เสพ/ผู้เกี่ยวข้อง ซึ่งต้องกระท าด้วยความโปร่งใสและมีส่วนร่วมจากประชาชนในพ้ืนที่อย่าง
แท้จริง และน าบัญชีผู้ค้า/ผู้เสพ/ผู้เกี่ยวข้องมาก าหนดเป็นเป้าหมายที่จะด าเนินการแก้ไข 
 3. ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดให้ความส าคัญกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโดย
เป็นประธานการประชุมด้วยตนเอง โดยมีผู้บังคับการต ารวจภูธรจังหวัด นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด 
และหัวหน้าส่วนราชการที่เป็นเจ้าภาพยุทธศาสตร์ 5 รั้วป้องกันร่วมประชุมด้วยตนเอง ทั้งนี้เพ่ือแสดง
ให้เห็นถึงความจริงจังและความตั้งใจของข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ทุกหน่วยที่จะบูรณาการและประสาน
การท างานอย่างเข้มแข็ง โดยขอให้ส่งรายงานการประชุมสถานีต ารวจภูธรจังหวัดตากให้รับทราบทั้ง
แต่เดือนมกราคม 2552 ถึงปัจจุบัน 44 ส าหรับระดับอ าเภอก็ให้นายอ าเภอเป็นประธานการประชุม
ด้วยตนเอง โดยให้ผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรอ าเภอ และหัวหน้าส่วนราชการที่เป็นเจ้าภาพ
ยุทธศาสตร์ 5 รั้วป้องกันร่วมประชุม และให้รายงานการประชุม ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบทุกเดือน 
 4. ขอให้ยึดเป้าหมายเป็นฐานในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้ชัดเจน เช่น 
เป้าหมายหมู่บ้านที่ปรากฏข่าวสารยาเสพติด 15,000 หมู่บ้าน การน าผู้เสพเข้ารับการบ าบัด 120,000 
คน ทั้งนี้เพ่ือให้เห็นผลงานที่เป็นรูปธรรมภายในระยะเวลาที่จ ากัด 
 5. จากข้อมูลในรายงานการประชุมกระทรวงมหาดไทยประจ าเดือนมิถุนายน 2552 
การจับกุมนักค้ายาเสพติดตามข้อร้องเรียน 2 เดือนที่ผ่านมา มีการจับกุม 29 คดี ผู้ต้องหา 34 คน 
สะท้อนให้เห็นส่วนหนึ่งว่าประชาชนยังเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดน้อย 



Ref. code: 25595803011245XJR

27 

จึงต้องการให้ทุกจังหวัดสร้างระบบการร้องเรียน ร้องทุกข์อย่างจริงจัง โดยร้องเรียนที่มือถือผู้ว่า
ราชการจังหวัดโดยตรงและร้องเรียนที่ผมโดยตรง 
 6. ให้ขอความร่วมมือและสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดท า
แผนงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด การจัดสรรงบประมาณ และการมีส่วนร่วมในกิจกรรม  
ต่าง ๆ ทั้งระยะสั้นและระยะยาว 
  
2.5 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 
 ประจัน มณีนิล7  ได้ศึกษาเรื่อง สาเหตุและแรงจูงใจในการเสพยาเสพติดของกลุ่ม
เยาวชนในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้ ผลการศึกษา พบว่า สาเหตุและแรงจูงใจในการเสพยาเสพติด 
พบว่า สาเหตุและแรงจูงใจแห่งการเสพยาเสพติดครั้งแรกของผู้ติดยาเสพติดส่วนมากได้ ระบุว่า 
“อยากลองตามเพ่ือน” มากที่สุดร้อยละ 55.5 รู้เท่าไม่ถึงการณ์ ร้อยละ 18.0 เป็นเพศชาย ร้อยละ 
98.3 เป็นเพศหญิงร้อยละ 1.7 เป็นผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามร้อยละ 53.7 ศาสนาพุทธ ร้อยละ 45.3 
และคริสต์ร้อยละ 1.0 และเป็นผู้ที่มีอาชีพรับจ้างมากที่สุด ถึงร้อยละ 75.2 สาเหตุและแรงจูงใจที่
ส าคัญแห่งการติดยาเสพติดของผู้ติดยาเสพติดนั้น ได้ระบุว่า เป็นเฉพาะ “ตัวเองไม่ดี” มากที่สุด 
ตัวเองและเพ่ือน เหตุอ่ืนที่มาเกี่ยวข้องโดยเฉพาะสภาพแวดล้อมชุมชน อาชีพของผู้ติดยา เพ่ือนสนิท 
การหาซื้อยาเสพติดง่ายและโทษที่ได้รับไม่รุนแรง ตลอดจนความเบื่อหน่ายพ่อแม่ เบื่อครอบครัว  
ซึ่งเป็นสาเหตุและปัจจัยส าคัญท่ีก่อให้ผลในการติดยาเสพติด 
 พรพิมล ตรีโชติ และคณะ8 ได้ศึกษาเรื่อง ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหายาเสพติดใน
ประเทศไทย ลาว พม่า จีน กัมพูชา และเวียดนาม เพ่ือศึกษาความร่วมมือในการแก้ไขปัญหา  
ยาเสพติดในประเทศไทย ลาว พม่า จีน กัมพูชา และเวียดนาม ผลการศึกษาสรุปได้ว่า การเคลื่อนไหว
ของขบวนการเคลื่อนย้ายยาเสพติดในภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง ในปัจจุบันมีการเคลื่อนไหวอย่างเป็นพลวัต
มีประสิทธิภาพ ทุกประเทศในภูมิภาคนี้เป็นส่วนหนึ่งของขบวนการนี้ โดยมีการแบ่งบทบาทของแต่ละ
ประเทศอย่างสมดุล สอดคล้องกับสภาพภูมิศาสตร์ และสถานการณ์ทางการเมือง เศรษฐกิจ และ

                                                           
7 ประจัน มณีนิล, “สาเหตุและแรงจูงใจในการเสพยาเสพติดของกลุ่มเยาวชนในเขตจังหวัด

ชายแดนภาคใต้,” รายงานการวิจัย (สงขลา : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่, 
2540), 3. 

8 พรพิมล ตรีโชติ และคณะ, “ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในประเทศไทย ลาว 
พม่า จีน กัมพูชา และเวียดนาม,” รายงานการวิจัย (กรุงเทพฯ : สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, 2541). 
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สังคมของประเทศนั้นเป็นอย่างดี ในขณะที่เจ้าหน้าที่รัฐผู้น านโยบายไปปฏิบัติส่วนใหญ่ใช้ดุลพินิจใน
การจับหรือไม่จับกลุ่มชาวลาวผู้ค้ายาเสพติดด้วยเหตุผลของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและ
ความคุ้นเคย ความเมตตาในสถานะทางเศรษฐกิจ ไม่ปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มงวดในการปราบปรามด้วย
การแสดงท่าท่ีไม่รับรู้ว่ามีการลักลอบการยาเสพติดเกิดขึ้นในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ นอกจากนี้ ยังพบว่า 
เจ้าหน้าที่บางกลุ่มเข้ารวมขวบการกับข้าราชการลาวประชาชนลาว คอยให้ข้อมูลและอ านวยความ
สะดวกในการล าเลียงยาเสพติด เชื่อมโยงกันเป็นเครือข่าย 
 บรรเลง ตั้งโภคานนท์9 ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่น าไปสู่การเสพยาบ้าของนักศึกษา 
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ผลการศึกษา พบว่า  
 1. ปัจจัยที่น าไปสู่การเสพยาบ้าได้แก่ 
  1.1 ปัจจัยส่วนบุคคล 
  1.2 ปัจจัยด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม 
  1.3 ปัจจัยน า 
  1.4 ปัจจัยเอื้อ 
  1.5 ปัจจัยสนับสนุน 
 2. ปัจจัยเสี่ยงต่อการเสพยาบ้าของนักศึกษาอยู่ในระดับปานกลางได้แก่ ปัจจัยด้าน
สังคมและสิ่งแวดล้อม และปัจจัยเอื้อ นอกนั้นเป็นปัจจัยเสี่ยงน้อย 
 3. พฤติกรรมเสี่ยงต่อการเสพยาบ้าของนักศึกษาอยู่ในระดับน้อย 
 4. แนวทางในการป้องกันการเสพยาบ้าของนักศึกษา ประกอบด้วย การท าการศึกษา
วิจัยการสร้างนโยบาย สร้างกฎระเบียบ สร้างความเข้มแข็ง และการมีการป้องปราม 
 ถนัด ใบยา และคณะ10 ได้ศึกษาเรื่อง สถานภาพและการพัฒนาเครือข่ายองค์กรชุมชน
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จังหวัดน่าน เพ่ือศึกษาศักยภาพขององค์กรชุมชน และปัจจัย
เงื่อนไขความส าเร็จ ล้มเหลวในการด าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยการศึกษาข้อมูล
สถานการณ์ยาเสพติดจังหวัดน่าน และจัดเวทีเสวนาระดมความคิดเห็นในการป้องกัน และแก้ไข
ปัญหายาเสพติด ผลการวิจัยพบว่าจากการด าเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในจังหวัดน่าน   
เช่น มาตรการกวาดล้าง ตรวจค้น จับกุม การป้องกัน การให้สุขศึกษา อย่างต่อเนื่อง ก็ไม่สามารถ

                                                           
9 บรรเลง ตั้งโภคานนท์, “ปัจจัยที่น าไปสู่การเสพยาบ้าของนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิค

เชียงใหม่,” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2543), 3. 

10 ถนัด ใบยา และคณะ, “สถานภาพและการพัฒนาเครือข่ายองค์กรชุมชนในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด จังหวัดน่าน,” รายงานการวิจัย (ม.ป.ท. : ม.ป.พ.,2544). 
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ยับยั้งการแพร่ระบาดของยาเสพติดให้ลดน้อยลงได้ ในการแก้ไขปัญหายาเสพติดนั้นต้องอาศัยการ
ท างานแบบพหุภาคีผ่านกระบวนการร่วมคิดร่วมท า ร่วมตรวจสอบชุมชนอย่างต่อเนื่อง โดยใช้กลไก
การท างานแบบเครือข่าย และแกนน าเลิกยามาสนับสนุนพลังของชุมชนให้มีศักยภาพมากขึ้น จึงจะท า
ให้การแก้ไขปัญหายาเสพติดได้ผล และยังได้ให้ขอเสนอแนะในการแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยในการ
ก าหนดนโยบายที่มุ่งเน้นความเข้มแข็งของชุมชนในการแก้ไขปัญหายาเสพติด รัฐต้องสนับสนุนชุมชน
ทางด้านงบประมาณ กระบวนการ วิชาการ และการบังคับใช้กฎหมายด้วย รัฐควรมีมาตรการอย่าง
เป็นรูปธรรมในการให้แรงจูงใจผู้ปฏิบัติงานแก้ไขปัญหายาเสพติด และรัฐต้องสร้างกลไกการท างานใน
ลักษณะพหุภาคีอย่างเป็นรูปธรรม ในการบูรณาการป้องกัน ปราบปราม บ าบัดรักษา ฟ้ืนฟูอาชีพ และ
การสื่อสารสาธารณะ 
 ชวลิต วิศลดิลกพันธ์11 ได้ศึกษาเรื่อง “การศึกษานโยบายการปรามยาบ้าระหว่างปี  
พ.ศ. 2538-2542”  พบว่า ปัญหาการแพร่ระบาดของยาบ้ามีแนวโน้มความรุนแรงมากขึ้น  
การก าหนดนโยบายการปราบปรามยาบ้า อาจเหมาะสมในช่วงเวลาหนึ่ง แต่เมื่อเวลาผ่านไปก็อาจเกิด
ปัญหาในการปฏิบัติ จากที่ผ่านมาหน่วยงานที่มีส่วนในการแก้ไขปัญหายาบ้า เช่น ส านักงานป้องกัน
และปราบปรามยาเสพติด ส านักงานต ารวจแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงกลาโหม 
กระทรวงมหาดไทย และอ่ืน ๆ ไม่มีแนวทางในการประสานการแก้ไขปัญหายาบ้า จึงควรที่จะมี
หน่วยงานที่ดูแลปัญหายาบ้าโดยตรง การปราบปรามยาบ้าต้องแยกผู้เสพออกกับผู้ค้า โดยผู้เสพให้ถือ
เป็นผู้ป่วยต้องได้รับการบ าบัดรักษา ส าหรับผู้ค้าต้องได้รับการลงโทษอย่างเด็ดขาด และมี
ข้อเสนอแนะว่าการก าหนดนโยบายจากผู้น าสู่ผู้ปฏิบัตินั้น ควรจะมีการพิจารณาผลของการปฏิบัติว่าดี
หรือไม่ เพ่ือน ากลับไปทบทวนแก้ไข เพ่ือจะได้น ามาปฏิบัติให้เกิดความส าเร็จเป็นรูปธรรมชัดเจน 
 นิมิต รัศมี12 ได้ศึกษาเรื่อง แนวทางการป้องปราบการเสพยาบ้าของนักเรียน แผนกวิชา
ช่างยนต์  วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่  ผลการศึกษา พบว่า พฤติกรรมเสี่ยงที่น าไปสู่การเสพยาบ้าของ
นักเรียนแผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างนักเรียนแผนกวิชา 
ช่างยนต์ จ านวน 13 คน โดยเลือกแบบเจาะจงจากนักเรียนที่มีประสบการณ์ และประวัติเกี่ยวกับการ
เสพยาบ้า ใช้วิธีการเก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง จากการศึกษาพบว่าพฤติกรรมที่มี

                                                           

 11 ชวลิต วิศลดิลกพันธ์, “การศึกษานโยบายการปราบปรามยาบ้าระหว่างปี พ.ศ. 
2538-2542,” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, สาขาวิชารัฐศาสตร์ ภาควิชารัฐศาสตร์และ 
รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2544). 
 12 นิมิต รัศมี, “แนวทางการป้องปราบการเสพยาบ้าของนักเรียน แผนกวิชาช่างยนต์  
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่,” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, สาขาวิชาอาชีวศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2544), 3. 
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ความเสี่ยงมากที่สุด ได้แก่ พฤติกรรมที่เกิดจาก การอดนอนกลางคืน การมาเรียนสาย และง่วงนอนใน
ชั้นเรียน รองลงมาได้แก่ พฤติกรรมที่เกิดจากการสูบบุหรี่  และการดื่มสุรา หรือเครื่องดื่มที่มี
แอลกอฮอล์ สวนพฤติกรรมที่มีความเสี่ยงน้อยที่สุด คือ พฤติกรรมที่เกิดจากการเก็บตัวอยู่คนเดียว 
หรือมีอาการซึมเศร้า จากปัญหา ต่าง ๆ 
 บุญธรรม บุญหมื่น13 ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเสพยาบ้าของเด็กและ
เยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดเชียงใหม่ ผลการศึกษา พบว่า เด็กและ
เยาวชนมีความรู้เกี่ยวกับยาบ้าระดับค่อนข้างดี ทัศนคติต่อการดูแลสุขภาพอยู่ในระดับดี ด้านการรับรู้
ความสามารถของตนเองเกี่ยวกับยาบ้าอยู่ในระดับปานกลาง ความสัมพันธ์ภายในครอบครัวอยู่ใน
ระดับดี และพบว่าปัจจัยด้านอิทธิพลของเพ่ือนมีอิทธิพลในระดับสูงต่อเด็กและเยาวชน 
 บุญรัตน์ สดใส14 ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการหวนกลับมาติดยาเสพติดของ
วัยรุ่น ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ที่หวนกลับมาติดยาบ้าเป็นเพศชาย ร้อยละ 85.7  
มีอายุระหว่าง 15-20 ปี ร้อยละ 48.4 ระดับการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาร้อยละ 67.0 มีอาชีพเป็น
นักเรียน-นักศึกษา อายุที่กลุ่มตัวอย่างเสพยาบ้าครั้งแรกคืออายุ 11-15 ปี บรรยากาศในครอบครัว
ของกลุ่มตัวอย่างที่มีกฎเกณฑ์เหมาะสม ร้อยละ 37.6 และบรรยากาศในครอบครัวที่มีกฎเกณฑ์มาก
เกินไปร้อยละ 11.8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
13 บุญธรรม บุญหมื่น, “ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเสพยาบ้าของเด็กและเยาวชนในสถานพินิจ

และคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดเชียงใหม่,” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, สาขาวิชาการ
ส่งเสริมสุขภาพ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2543), 3. 

14 บุญรัตน์ สดใส, “ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการหวนกลับมาติดยาเสพติดของวัยรุ่น,” 
(วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2545), 3. 
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บทที่ 3  
วิธีด าเนินการวิจัย 

 
 การศึกษาวิจัยเรื่อง “การศึกษาความแตกต่างของนโยบายการปราบปรามยาเสพติด 
สมัยรัฐบาลนายทักษิณ ชินวัตร กับ รัฐบาลนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ กรณีศึกษา กองบังคับการ
ต ารวจภูธรจังหวัดตราด” ผู้วิจัยได้มีวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และการด าเนินงาน
ต่าง ๆ โดยมีขั้นตอนและรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 
 
3.1 ประชากรที่ศึกษาและกลุ่มตัวอย่าง  
 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ เจ้าหน้าที่ต ารวจกองบังคับการต ารวจภูธรจังหวัดตราด 
การก าหนดกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เนื่องจากต้องอาศัยความรอบรู้ ความ
ช านาญและประสบการณ์ในเรื่องการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 10 คน  
 
3.2 แบบแผนการวิจัย 
 

กิจกรรม ช่วงการด าเนินกิจกรรม (เดือน) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1. การเลือกหัวข้อวิจัย /            

2. การศึกษาและค้นคว้าหัวข้อวิจัย /            

3.  น า เสนอโครงร่ า งวิ จั ยและ
ออกแบบเครื่องมือวิจัย 

 / /          

4. ตรวจสอบเครื่องมือวิจัยวิจัย    /         
5. เก็บข้อมูล สัมภาษณ์     / / /      

6. วิเคราะห์ข้อมูล        / /    

7. น าเสนอข้อมูล และประเมิน
ผลการวิจัย 

         /   
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3.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 
 เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Method) เก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์แบบ
เจาะลึก (In-depth Interview) เจ้าหน้าที่ต ารวจกองบังคับการต ารวจภูธรจังหวัดตราดวิธีการ
สัมภาษณ์เครื่องมือที่ผู้วิจัยใช้เป็นเทปบันทึกในการอัดเสียงขณะสัมภาษณ์ พร้อมกับประเด็นค าถามใน
การสัมภาษณ์เชิงลึก โดยใช้แบบสัมภาษณ์ตั้งค าถามเป็นแนวค าถามปลายเปิด (Open – ended 
Question) ก าหนดประเด็นค าถามกว้าง ๆ มีความยืดหยุ่นสูงเพ่ือให้ผู้สัมภาษณ์ตอบค าถามได้อย่าง
เต็มที่ ซึ่งมีประเด็นค าถามท่ีใช้ในการสัมภาษณ์ดังนี้ 
 1. นโยบายการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในสมัยรัฐบาลนายทักษิณชินวัตรและ
นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ  
 2. การน านโยบายไปปฏิบัติในสมัยรัฐบาลนายทักษิณชินวัตรและนายอภิสิทธิ์  
เวชชาชีวะ  
 3. ความส าเร็จในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในสมัยรัฐบาลนายทักษิณชินวัตร
และนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ  
 
3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 
 ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลประเภทบุคคล จากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก  
(In-depth Interview) โดยผู้วิจัยเป็นผู้ติดต่อสัมภาษณ์ มีวิธีการสัมภาษณ์ดังนี้ 
 1. ผู้วิจัยนัดสัมภาษณ์กับ 
  1) เจ้าหน้าที่ต ารวจฝ่ายสืบสวน ประจ ากองก ากับการสืบสวนต ารวจภูธรจังหวัด
ตราด จ านวน 4 นาย  
  2) เจ้าหน้าที่ต ารวจชุดปราบปรามยาเสพติด (ปส.) ประจ ากองบังคับการสืบสวน
ต ารวจภูธรจังหวัดตราด จ านวน 2 นาย  
  3) เจ้าหน้าที่ต ารวจฝ่ายสืบสวนประจ าสถานีต ารวจภูธรเมืองตราด จ านวน 2 นาย  
  4) เจ้าหน้าที่ต ารวจฝ่ายสืบสวนประจ าสถานีต ารวจภูธรคลองใหญ่ จ านวน 2 นาย 
และได้ชี้แจงวัน เวลา สถานที่ รวมทั้งรายละเอียดข้อมูลที่จะสัมภาษณ์ 
 2. ผู้วิจัยสัมภาษณ์โดยใช้ค าถามปลายเปิดที่เตรียมไว้ รวมทั้งมีการบันทึกเทป
ประกอบการสัมภาษณ์ 
 3. ภายหลังจากการสัมภาษณ์เสร็จ  ผู้วิจัยน าเทปที่บันทึกเสียงสัมภาษณ์มาถอดความ 
เพ่ือน ามาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป 
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3.5 การวิเคราะห์ข้อมูลการน าเสนอข้อมูล 
 
 ผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูลทั้งหมดมาพรรณนาเชิงวิเคราะห์ (Analytical Descriptive 
Research) โดยพิจารณาตัวนโยบาย เปรียบเทียบความแตกต่าง และความส าเร็จของการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติดในสมัยรัฐบาลนายทักษิณชินวัตรและนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ จากนั้นผู้วิจัยได้
น าเสนอข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลมาบรรยายในเชิงพรรณนาความ 
(Descriptive Presentation) โดยใช้วิธีการน าเสนอแยกเป็นประเด็นค าถามท่ีได้สัมภาษณ์ 
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บทที ่4 
ผลการศึกษา 

  
 การศึกษาเรื่อง “ความแตกต่างของนโยบายการปราบปรามยาเสพติด สมัยรัฐบาล 
นายทักษิณ ชินวัตร กับ รัฐบาลนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ กรณีศึกษา กองบังคับการต ารวจภูธรจังหวัด
ตราด” ครั้งนี้ ผู้วิจัยด าเนินการตามวัตถุประสงค์การวิจัย คือ (1)  เพ่ือศึกษาความแตกต่างนโยบาย
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ในสมัยรัฐบาลนายทักษิณ ชินวัตรและนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ   
(2) เพ่ือศึกษาความแตกต่างของการน านโยบายป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ไปปฏิบัติ ในสมัย
รัฐบาล นายทักษิณ ชินวัตรและนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ  และ (3)  เพ่ือศึกษาปัจจัยที่เป็นสาเหตุส าคัญ
ต่อประสิทธิภาพการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในสมัยรัฐบาลนายทักษิณ ชินวัตรและ  
นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ โดยสัมภาษณ์กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับแนวทางการน านโยบายป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติดไปปฏิบัติมีผลต่อความส าเร็จของการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด  
คือ เจ้าหน้าที่ต ารวจ กองบังคับการต ารวจภูธรจังหวัดตราด จ านวน 10 ราย ดังปรากฏรายละเอียด
แบ่งจ าแนกออกเป็น 3 ตอน ดังนี้ 
  ตอนที่ 1 ความแตกต่างนโยบายป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ในสมัยรัฐบาลนาย
ทักษิณ ชินวัตรและนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ  
  ตอนที่ 2 ความแตกต่างของการน านโยบายป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ไปปฏิบัติ 
ในสมัยรัฐบาล นายทักษิณ ชินวัตรและนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ  
  ตอนที่ 3 ปัจจัยที่เป็นสาเหตุส าคัญต่อประสิทธิภาพการป้องกันและปราบปรามยาเสพ
ติดในสมัยรัฐบาลนายทักษิณ ชินวัตรและนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ 
 
ตอนที่ 1 ความแตกต่างนโยบายป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ในสมัยรัฐบาลนายทักษิณ  
ชินวัตรและนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ  
 
  จากการสัมภาษณ์กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับแนวทางการน านโยบายป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติดไปปฏิบัติมีผลต่อความส าเร็จของการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด คือ 
เจ้าหน้าที่ต ารวจ กองบังคับการต ารวจภูธรจังหวัดตราด จ านวน  10 ราย ปรากฏรายละเอียด 
บทสัมภาษณ์เกี่ยวกับความแตกต่างนโยบายป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ในสมัยรัฐบาล 
นายทักษิณ ชินวัตรและนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ดังนี้ 
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  1.1 นโยบายป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ในสมัยรัฐบาลนายทักษิณ ชินวัตร 
“ในสมัยรัฐบาลของ พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร จะเห็นได้อย่างชัดเจนเกี่ยวกับ
มาตรการต่อต้านยาเสพติดของท่านอดีตนายกรัฐมนตรี พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร ที่
ได้ด าเนินการประกาศสงครามกับยาเสพติดขั้นเด็ดขาด ซึ่งส่งผลให้ในช่วงรัฐบาลของ 
พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร จึงไม่ค่อยมีการระบาดของยาเสพติด เพราะมีการ
ด าเนินการขั้นเด็ดขาดตั้งแต่ผู้ซื้อจนถึงผู้ผลิต”1  

 
“อดีตนายกรัฐมนตรี พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร มีการปราบปรามยาเสพติดขั้น
เด็ดขาด ยุคสมัยที่ท่านด ารงต าแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรี ปัญหายาเสพติดในประเทศ
ไทยมีน้อยมาก เรียกได้ว่าน้อยมากที่สุดเท่าที่นายกรัฐมนตรีของประเทศไทยเคย
บริหารมา ปราบปรามตั้งแต่ผู้เสพจนถึงผู้จ าหน่าย และที่น่าประทับใจคือสามารถ
จัดการผู้ผลิตรายใหญ่ๆได้จ านวนไม่น้อย”2  

 
 “ในสมัยอดีตนายกรัฐมนตรี พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร ด ารงต าแหน่งเป็น
นายกรัฐมนตรีนั้น ปัญหายาเสพติดแทบจะไม่มีในประเทศไทยเลย ท่านเด็ดขาดกับ
การปราบปรามยาเสพติดเป็นอย่างมาก อาทิเช่น ในช่วง  3 เดือนแรกที่อดีต
นายกรัฐมนตรี พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร ด ารงต าแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีนั้นมีผู้ที่
เกี่ยวข้องกับยาเสพติดถูกประหารชีวิตมากถึง 2,275 ราย ซึ่งลดจ านวนคดีที่มีเหตุ
เกิดจากการเสพยาเสพติดไปได้มากทีเดียว”3  

 
“ในสมัยที่ พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร ด ารงต าแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีมีการ
ปราบปรามยาเสพติดดีมาก ท าให้ประชาชนทั่วไปรู้สึกปลอดภัยมากทีเดียว อาทิเช่น 
ในช่วงระยะเวลาตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ - 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546 ได้มีการท าลาย
โครงสร้างเครือข่ายการค้ายาเสพติด ควบคุมการแพร่ระบาดของยาเสพติดในพ้ืนที่

                                                           

 1 ฝ่ายสืบสวน กองบังคับการต ารวจภูธรจังหวัดตราด คนที่ 1, สัมภาษณ์โดย เพาพะงา  
ถนอมไชย, ม.ป.ท., เมษายน 2560. 
 2 ฝ่ายสืบสวน กองบังคับการต ารวจภูธรจังหวัดตราด คนที่ 2, สัมภาษณ์โดย เพาพะงา  
ถนอมไชย, ม.ป.ท., เมษายน 2560. 
 3 ฝ่ายสืบสวน กองบังคับการต ารวจภูธรจังหวัดตราด คนที่ 3, สัมภาษณ์โดย เพาพะงา  
ถนอมไชย, ม.ป.ท., เมษายน 2560. 
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ด าเนินสกัดกั้นและตามแนวชายแดน ซึ่งประสบผลส าเร็จ สามารถจับกุมผู้ผลิตราย
ใหญ่ได้อีกด้วย” 4 
“ช่วงที่อดีตนายกรัฐมนตรี  พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร ด ารงต าแหน่งเป็น
นายกรัฐมนตรีนั้นท่านสร้างผลงานด้านการปราบปรามยาเสพติดมากมาย อาทิเช่น 
ในปี 2546 ได้มีการจับกุมผู้ผลิตและผู้ค้ารายส าคัญได้สองพันกว่าราย และยัง
สามารถจับกุมผู้ค้ารายย่อยได้อีกสองหมื่นรายราย ซึ่งทั้งหมดสามารถยึดของกลาง
ได้ถึง สามสิบเก้าล้านเม็ดซึ่งเป็นผลงานที่ยังไม่สามารถมีนายกรัฐมนตรีคนไหนท า
ได้มาก่อน”5  

 
“เป็นที่ทราบกันดีว่าช่วงที่อดีตนายกรัฐมนตรี พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ  ชินวัตร ด ารง
ต าแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีนั้น รัฐบาลจะเร่งรัดด าเนินการป้องกันและปราบปราม
ยาเสพติดภายใต้นโยบายระยะเร่งด่วน โดยหลักการป้องกันน าหน้าการปราบปราม 
คือ ผู้เสพต้องได้รับการเยี่ยวยารักษา และส่วนผู้ค้านั้นต้องได้รับการลงโทษโดย
เด็ดขาด และยังมีการให้รางวัลและการคุ้มครองเป็นพิเศษแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐและ
ประชาชนที่ให้ความร่วมมือในการปราบปรามยาเสพติดอีกด้วย”6  

 
“ช่วงที่อดีตนายกรัฐมนตรี  พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร ด ารงต าแหน่งเป็น
นายกรัฐมนตรีนั้น  มีการควบคุมการน าเข้าสารเคมีบางตัวที่อาจน าไปสู่ขั้นตอนการ
ผลิตยาเสพติดอย่างเข้มงวด และเสริมสร้างกลไกของภาครัฐและมาตรการทาง
กฎหมายให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในการผลิตยาเสพติด” 7 

 

                                                           

 4 ฝ่ายสืบสวน กองบังคับการต ารวจภูธรจังหวัดตราด คนที่ 4, สัมภาษณ์โดย เพาพะงา  
ถนอมไชย, ม.ป.ท., เมษายน 2560. 
 5 ฝ่ายป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกองบังคับการต ารวจภูธรจังหวัดตราด คนที่ 1, 
สัมภาษณ์โดย เพาพะงา  ถนอมไชย, ม.ป.ท., เมษายน 2560. 
 6 ฝ่ายป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกองบังคับการต ารวจภูธรจังหวัดตราด คนที่ 2, 
สัมภาษณ์โดย เพาพะงา  ถนอมไชย, ม.ป.ท., เมษายน 2560. 
 7 ฝ่ายสืบสวน สถานีต ารวจภธูรจังหวัดตราด คนที่ 1, สัมภาษณ์โดย เพาพะงา  ถนอมไชย,  
ม.ป.ท., เมษายน 2560. 
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“ในสมัยอดีตนายกรัฐมนตรี พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร ด ารงต าแหน่งเป็น
นายกรัฐมนตรีนั้น ยังมีการสร้างความร่วมมือกับองค์กรระหว่างประเทศและนานา
ประเทศ เพ่ือควบคุมและก าจัดแหล่งผลิตยาเสพติด และก าจัดเครือข่ายการจ าหน่าย
ยาเสพติดข้ามชาติ ซึ่งอดีตนายกรัฐมนตรี พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร สามารถท า
ส าเร็จได้เป็นอย่างมากเลยทีเดียว”8  

 
“ช่วงที่อดีตนายกรั ฐมนตรี  พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร ด ารงต าแหน่งเป็น
นายกรัฐมนตรีนั้น   มีการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการเข้ารับการ
บ าบัดรักษา การฟ้ืนฟูสภาพร่างกายและจิตใจของผู้เสพยาเสพติดโดยให้ผู้ติด 
ยาเสพติดสามารถเข้ารับการบ าบัดและฟ้ืนฟูสภาพได้ทันที โดยไม่มีความผิดทาง
กฎหมาย พร้อมกันนี้  รัฐบาลจะจัดให้มี ระบบการบริการบ าบัดการ ฟ้ืนฟู  
การฝึกอบรมด้านอาชีพ และการปรับสภาพแวดล้อมให้แก่ผู้เสพยาเสพติดอย่าง
ทั่วถึง เพื่อให้ผู้ที่เคยเสพสารเสพติดสามารถกลับเข้าสู่สังคมได้อย่างปกติสุข”9  

 
 “รัฐบาลช่วงที่อดีตนายกรัฐมนตรี พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร ด ารงต าแหน่งเป็น
นายกรัฐมนตรีนั้น มีนโยบายในการป้องกันไม่ให้ประชาชนเสี่ยงต่อการเสพ 
สารเสพติด นั่นก็คือ การสร้างครอบครัวให้อบอุ่นและเข้มแข็ง และสิ่งนี้เป็นหน่วย
พ้ืนฐานในการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและเป็นภูมิคุ้มกันประชาชนจากปัญหาสังคมแก่สมาชิก
ทุกคน ทุกวัยในครอบครัว เรียกได้ว่าไม่ได้บริหารแค่ประเทศ แต่ยังบริหารคนใน
ประเทศอีกด้วย”10  

  
  

                                                           

 8 ฝ่ายสืบสวน สถานีต ารวจภูธรจังหวัดตราด คนที่ 2, สัมภาษณ์โดย เพาพะงา  ถนอมไชย,  
ม.ป.ท., เมษายน 2560. 
 9 ฝ่ายสืบสวน สถานีต ารวจภธูรอ าเภอคลองใหญ่ คนที่ 1, สัมภาษณ์โดย เพาพะงา  ถนอม
ไชย, ม.ป.ท., เมษายน 2560. 
 10 ฝ่ายสืบสวน สถานีต ารวจภธูรอ าเภอคลองใหญ่ คนที่ 2, สัมภาษณ์โดย เพาพะงา  ถนอม
ไชย, ม.ป.ท., เมษายน 2560. 
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  1.2 นโยบายป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ในสมัยรัฐบาลนายอภิสิทธิ์  
เวชชาชีวะ 

“ในช่วงที่ อดีตนายกรัฐมนตรีอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ด ารงต าแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรี
นั้น การปราบปรามด้านยาเสพติดไม่ได้มีความโดดเด่นมากนัก และเกิดคดีที่มีเหตุมา
จากการเสพสารเสพติดจ านวนมากเลยทีเดียว ประเทศไทยในช่วงนั้นเรียกได้ว่าไม่
ปลอดภัย”11  

 
 “รัฐบาลของอดีตนายกรัฐมนตรีอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ไม่ได้ให้ความส าคัญในเรื่องของ
ยาเสพติดมากนัก แต่ให้ความส าคัญในเรื่องอ่ืนๆมากกว่า ที่โดดเด่น น่าจะเป็นเรื่อง
การปกป้องเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ตลอด 1 ปี จากท่ีเห็นได้จากการที่รัฐบาล
ได้พยายามจัดกิจกรรมรณรงค์เพ่ือให้ประชาชนมีความสมานฉันท์ เทิดทูนและถวาย
ความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และด้วยพระบารมีของพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชก็สามารถหล่อหลอมจิตใจของคนไทยเข้าไว้
ด้วยกัน รัฐบาลมีการจัดกิจกรรมจัดงานต่างๆ ซึ่งท าให้ประชาชนคนไทยมีความสุข
ที่สุดในรอบปี รัฐบาลในสมัยนั้นมีการเดินหน้ายืนยันปกป้องเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์อย่างเต็มท่ีและหวังจะเห็นความร่วมแรงร่วมใจจากประชาชนในการ
ถวายความจงรักภักดี”12  

 
“ในยุคที่อดีตนายกรัฐมนตรีอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ เป็นรัฐบาลนั้น มีการปราบปราม
เรื่องยาเสพไม่มากนัก ท าให้มีคดียาเสพติดในยุครัฐบาลอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ มีจ านวน
น้อยมาก ทั้งที่มีผู้ค้า และผู้เสพเพ่ิมมากขึ้น แต่ด้วยเพราะไม่ได้รับนโยบาย ส่งเสริม
ให้มีการปราบปรามอย่างเข้มงวด จึงส่งผลให้ผู้ที่ค้ายาเสพติดในช่วงนั้นมีการ
ขยายตัว หลังจากที่การค้ายาเสพติดมีอัตราน้อยลงในช่วงรัฐบาลทักษิณ ชินวัตร 
ด ารงต าแหน่ง แต่ใช่ว่าในยุคที่นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ เป็นรัฐบาลจะไม่มีการ

                                                           

 11 ฝ่ายสืบสวน กองบังคับการต ารวจภูธรจังหวัดตราด คนที่ 1, สัมภาษณ์โดย เพาพะงา  
ถนอมไชย, ม.ป.ท., เมษายน 2560. 
 12 ฝ่ายสืบสวน กองบังคับการต ารวจภูธรจังหวัดตราด คนที่ 2, สัมภาษณ์โดย เพาพะงา  
ถนอมไชย, ม.ป.ท., เมษายน 2560. 
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ปราบปรามยาเสพเลย เพราะทางต ารวจที่รักษากฎหมายก็ได้ท าหน้าที่ในการจับกุม
ผู้ที่กระท าความผิดโดยเฉพาะเรื่องยาเสพติด จะมีการตรวจจับอย่างอย่างเต็มที่”13  

 
“ในช่วงที่นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ เป็นรัฐมนตรีนั้นมีการออกนโยบายและมาตรการ
ในการสนับสนุนให้มีการตรวจจับและปราบปรามยาเสพติดน้อยมาก ซึ่งส่วนใหญ่
เป็นการสนับสนุนในด้านการปกป้องเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งท าให้นาเสพ
ติดในช่วงที่นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ด ารงต าแหน่ง จึงมีท าให้ยาเพสติดเริ่มเข้ามามี
อิทธิพลในสังคมไทยอีกครั้ง จากที่อดีตนายทักษิณ ชินวัตร ด ารงต าแหน่งได้มีการ
ปราบปรามเรื่องยาเสพติดอย่างหนัก แทบจะมีคดียาเสพที่ทางต ารวจได้จับกุมและมี
การเผยแพร่ในช่องทางต่าง ๆ เกือบทุกวัน ”14  

 
“นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะไม่มีการกดดันผู้รับผิดชอบอย่างจริงจัง เพราะขาดการสร้าง
แรงกดเชิงนโยบายและการสนับสนุนนโยบายจากพรรคการเมืองอย่างแท้จริง 
โดยเฉพาะการบริหารจัดการด้านบุคลากรที่จะมาด ารงต าแหน่งส าคัญๆ ในการน า
นโยบายไปปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม ก็ขาดความชัดเจนและขาดความเด็ดขาดแสดงให้
เห็นว่าฝ่ายข้าราชการกับฝ่ายนักการเมืองไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร เพราะตนเองก็
มาจากการรัฐประหารเป็นต าแหน่งที่มาจากการรัฐประหารที่ไม่ใช่ตามระบอบ
ประชาธิปไตยดังนั้นจึงขาดความชัดเจนของนโยบายจะแตกต่างจากสมัยของท่าน
นายกฯ ทักษิณ ชินวัตรเป็นอย่างมาก ”15  

 
“นายกรัฐมนตรีทักษิณ ชินวัตรกล้าคิด และกล้าลงมือท าอย่างเด็ดขาดและมีความ
ชัดเจนใน เรื่องนี้เป็นอย่างมากเพราะถือว่าได้รับแรงสนับสนุนจากสมาชิกของพรรค
การเมืองในสมัยนั้นเพราะเขามาจากการเลือกตั้งผ่านการเห็นชอบจากประชาชน
มาแล้ว เขามีสิทธิ อย่างชอบธรรมที่จะปฏิบัติตามค าสัญญาที่ให้ไว้กับประชาชน 

                                                           

 13 ฝ่ายสืบสวน กองบังคับการต ารวจภูธรจังหวัดตราด คนที่ 3, สัมภาษณ์โดย เพาพะงา  
ถนอมไชย, ม.ป.ท., เมษายน 2560. 
 14 ฝ่ายสืบสวน กองบังคับการต ารวจภูธรจังหวัดตราด คนที่ 4, สัมภาษณ์โดย เพาพะงา  
ถนอมไชย, ม.ป.ท., เมษายน 2560. 
 15 ฝ่ายป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกองบังคับการต ารวจภูธรจังหวัดตราด คนที่ 1,  
สัมภาษณ์โดย เพาพะงา  ถนอมไชย, ม.ป.ท., เมษายน 2560. 
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ดังนั้น ช่วงนั้นจะท างานสืบสวน เกี่ยวกับการปราบปรามยาเสพติดอย่างจริงจังและ
ต้องท างานอย่างฉับไวด้วย เพราะเขามีเกณฑ์ชี้วัด และประเมินผลการปฏิบัติงาน
อย่างเคร่งครัด”16  

 
“โอ้ย สังเกตความแตกต่างได้เลยเพราะรัฐบาลนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะนั้นมาจาก
การรัฐประหาร ที่ไม่ได้รับการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตย แต่รัฐบาลของ
ทักษิณ ชินวัตรนั้นเป็นรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง จะมีความจริงจังไม่เหมือนกัน
หรอก เพราะสถานการณ์ทางการเมืองหรือสภาพแวดล้อมทางการเมืองของทั้ง 2 
รัฐบาลไม่เหมือนกันเลยเศรษฐกิจก็แตกต่างกัน”17  

 
“เป็นเรื่องที่ทราบกันน้อยมากว่า ในปี 2552 ที่อดีตนายกรัฐมนตรีอภิสิทธิ์  
เวชชาชีวะ ด ารงต าแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีนั้นมีการด าเนินนโยบายปราบปราม 
ยาเสพติด เป็นเรื่องที่รัฐบาลนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะให้ความส าคัญ และด าเนินการ
อย่างเด็ดขาดเช่นกัน ทั้งการจับกุมด าเนินคดีการท าลายล้าง โดยอยู่บนพ้ืนฐานการ
เคารพสิทธิตามรัฐธรรมนูญ และไม่มีการละเมิดสิทธิ์ หรือการฆ่าตัดตอนเกิดขึ้น  
ซึ่งผลในปี 2552 การปราบปรามมีความก้าวหน้าที่สุด”18  

 
“ในยุคที่อดีตนายกรัฐมนตรีอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ เป็นรัฐบาลนั้นไม่ได้มีการนิ่งเฉยต่อ
การปราบปรามยาเสพติด แต่เป็นการปราบปรามแบบนุ่มนวล ซึ่งก็ไม่ มีประสิทธิผล
เท่าท่ีควร จนท าให้เป็นยุคที่ยาเสพติดเกลื่อนไปหมด และมีปัญหาตามมาอีกจ านวน
ไม่น้อยเกี่ยวกับยาเสพติด ทั้งคดีที่เกิดจากการเสพยาเสพติดก็มีมาก อาทิเช่น เสพ
สารเสพติดแล้วเกิดอาการหลอนจัดคนอ่ืนเป็นตัวประกัน เป็นต้น”19  

                                                           

 16 ฝ่ายป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกองบังคับการต ารวจภูธรจังหวัดตราด คนที่ 2, 
สัมภาษณ์โดย เพาพะงา  ถนอมไชย, ม.ป.ท., เมษายน 2560. 
 17 ฝ่ายสืบสวน สถานีต ารวจภธูรจังหวัดตราด คนที่ 1, สัมภาษณ์โดย เพาพะงา  ถนอมไชย, 
ม.ป.ท., เมษายน 2560.  
 18 ฝ่ายสืบสวน สถานีต ารวจภธูรจังหวัดตราด คนที่ 2, สัมภาษณ์โดย เพาพะงา  ถนอมไชย, 
ม.ป.ท., เมษายน 2560. 
 19 ฝ่ายสืบสวน สถานีต ารวจภธูรอ าเภอคลองใหญ่ คนที่ 1, สัมภาษณ์โดย เพาพะงา  ถนอม
ไชย, ม.ป.ท., เมษายน 2560. 
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“รัฐบาลของทักษิณ ชินวัตรนั้น เป็นรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งท่านนายกฯ เขาจะ
มุ่งเน้นการปราบปรามอย่างจริงจังมากกว่าเพราะเขาต้องสร้างความพึงพอใจ ให้กับ
ประชาชน เขาจึงจะกลับมาจัดตั้งรัฐบาลได้อีกครั้ ง เพราะสมัยนั้นจะมีการ
ปราบปรามอย่างจริงจังมาก เพราะมีการประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นประจ า 
โดยเฉพาะการวัดผลการปฏิบัติงาน เพ่ือประเมินการขึ้นเงินเดือนประจ าปีของ
ต ารวจฝ่ายสืบสวน”20  

 
  กล่าวโดยสรุป ความแตกต่างนโยบายป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ในสมัยรัฐบาล
นายทักษิณ ชินวัตรและนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ คือ 
  1. ความแตกต่างด้านอิทธิพลของสภาพแวดล้อม พบว่า สภาพแวดล้อมทางการเมือง
และเศรษฐกิจต่อมีผลต่อการก าหนดนโยบายปราบปรามยาเสพติดของรัฐบาลทั้ง 2 รัฐบาล โดน
เฉพาะรัฐบาลของทักษิณ ชินวัตรนั้น เป็นนโยบายของพรรคไทยรักไทย ที่มีส่วนใหญ่ขับเคลื่อนด้วยนัก
ธุรกิจหัวก้าวหน้า ละส่วนใหญ่มีรากฐานทางการเมืองมาจากกลุ่มธุรกิจต่าง ๆ ที่ขับเคลื่อนพรรคไทยรัก
ไทยในช่วงนั้น ซึ่งจะแตกต่างจากพรรคประชาธิปัตย์ ของรัฐบาลนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ที่เป็นกลุ่ม
ข้าราชการประจ า ซึ่งความแตกต่างของอิทธิผลของสภาพแวดล้อมอันเกิดจาก  
  2. ความแตกต่างด้านยุทธศาสตร์ของพรรคการเมืองในการก าหนดนโยบายปราบปราม
ยาเสพติด พบว่า เกิดจากการจัดล าดับหรือวางล าดับความส าคัญของนโยบายปราบปรามยาเสพติด
ของทั้ง 2 รัฐบาลมีความแตกต่างกัน โดยเฉพาะประเด็นของการมุ่งหวังความพึงพอใจจากประชาชน 
ที่ต้องมีการสร้างความชอบธรรมจากนโยบายปราบปรามยาเสพติด โดยพิจารณาได้จากความเป็นมา
ของการจัดตั้งรัฐบาล ที่รัฐบาลนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะนั้น มาจากการรัฐประหาร ที่ไม่ได้รับการ
เลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตย แต่รัฐบาลของทักษิณ ชินวัตรนั้น เป็นรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง 
เหตุผลของการก าหนดยุทธศาสตร์ของพรรคการเมืองในการก าหนดนโยบายปราบปรามยาเสพติดที่
จ าเป็นต้องสร้างความพึงพอใจให้กับประชาชนทั้ง  ก็เพ่ือให้การเลือกตั้งสมัยต่อไป ให้รัฐบาลของตน
ได้รับการเลือกตั้งกลับมาบริหารประเทศอีกครั้งหนึ่ง ดังนั้น อาจกล่าวได้ว่า การจัดล าดับความส าคัญ
และการสร้างความพึงพอใจให้กับประชาชนของทั้ง 2 รัฐบาล จะมีความแตกต่างกัน เป็นเพราะ
ยุทธศาสตร์ของพรรคการเมืองในการก าหนดนโยบายปราบปรามยาเสพติดที่แตกต่างกันของผู้น า
พรรคการเมืองทั้ง 2 พรรคการเมือง 

                                                           

 20 ฝ่ายสืบสวน สถานีต ารวจภูธรอ าเภอคลองใหญ่ คนที่ 2, สัมภาษณ์โดย เพาพะงา  ถนอม
ไชย, ม.ป.ท., เมษายน 2560. 
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  3. ความแตกต่างด้านยุทธศาสตร์ของพรรคการเมืองในการขับเคลื่อนนโยบาย
ปราบปรามยาเสพติด พบว่า การก าหนดนโยบายหรือยุทธศาสตร์ในการปราบปรามยาเสพติด  
การสร้างแรงกดดันเชิงนโยบายและการสนับสนุนนโยบายจากพรรคการเมืองและการก าหนดตัวบุคคล
ในต าแหน่งที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการน านโยบายปราบปรามยาเสพติดไปปฏิบัติ โดยเฉพาะรัฐบาล 
นายทักษิณ ชินวัตร เขาจะก าหนดตัวบุคคลที่มีประสบการณ์เข้ามาด ารงต าแหน่ง มีการวัดผล  
การปฏิบัติงานตามแผนการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน ใครท าไม่ได้ หรือท าไม่ถึงเป้าหมายที่ก าหนดไว้มี
การลงโทษทางวินัยและมีการก าหนดบทลงโทษชัดเจน มีปลดออกจากต าแหน่ง ซึ่งเป็นสิ่งที่
นายกรัฐมนตรีทักษิณ ชินวัตร กล้าคิดและกล้าลงมือท าอย่างเด็ดขาด และมีความชัดเจนในเรื่องนี้ 
เป็นอย่างมาก เพราะถือว่าได้รับแรงสนับสนุนจากสมาชิกของพรรคการเมืองในสมัยนั้น ซึ่งสมาชิก
พรรคการเมืองส่วนใหญ่ ได้รับการเลือกตั้งมาจากประชาชน ที่เห็นชอบกับนโยบายการปราบปราม 
ยาเสพติดดังกล่าว ส่วนรัฐบาลของนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ เห็นได้ชัดเจนว่า ขาดความชัดเจนใน  
การก าหนดนโยบายหรือยุทธศาสตร์ในการปราบปรามยาเสพติด เพราะขดบุคคลที่มีประสบการณ์ใน
การปราบปรามอย่างจริงจัง และนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ไม่มีการกดดันผู้รับผิดชอบอย่างจริงจัง 
เพราะขาดการสร้างแรงกดเชิงนโยบายและการสนับสนุนนโยบายจากพรรคการเมืองอย่างแท้จริง 
โดยเฉพาะการบริหารจัดการด้านบุคลากรที่จะมาด ารงต าแหน่งส าคัญ ๆ ในการนโยบายไปปฏิบัติให้
เป็นรูปธรรม ก็ขาดความชัดเจนและขาดความเด็ดขาด แสดงให้เห็นว่าฝ่ายข้าราชการกับฝ่าย
นักการเมือง ไม่มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร 
 
ตอนที่ 2 ความแตกต่างของการน านโยบายป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ไปปฏิบัติ ในสมัย
รัฐบาล นายทักษิณ ชินวัตรและนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ  
 
 จากการสัมภาษณ์กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับแนวทางการน านโยบายป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติดไปปฏิบัติมีผลต่อความส าเร็จของการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด คือ 
เจ้าหน้าที่ต ารวจ กองบังคับการต ารวจภูธรจังหวัดตราด จ านวน  10 ราย ปรากฏรายละเอียดบท
สัมภาษณ์เกี่ยวกับความแตกต่างของการน านโยบายป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ไปปฏิบัติ ใน
สมัยรัฐบาล นายทักษิณ ชินวัตรและนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ  ดังนี้ 
 
  2.1 การน านโยบายป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ไปปฏิบัติ ในสมัยรัฐบาล นาย
ทักษิณ ชินวัตร 

“รัฐบาลช่วงที่อดีตนายกรัฐมนตรี พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร ด ารงต าแหน่งเป็น
นายกรัฐมนตรีนั้น มีนโยบายป้องกันและปราบปรามยาเสพติดที่ชัดเจน และเด็ดขาด
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มาก เพราะมีความเป็นตัวของตัวเองสูง ยาบ้ายาเสพติดเกือบจะหมดสิ้นไปจาก
ประเทศไทยเลยก็ว่าได้”21  

 
 “ช่วงที่อดีตนายกรัฐมนตรี  พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร ด ารงต าแหน่งเป็น
นายกรัฐมนตรีนั้น ท่านมีนโยบายการปราบปรามยาเสพติดมากมาย ทั้งเด็ดขาดและ
ได้ผลจริง อีกทั้งปัญหาเกี่ยวกับความสงบสุขของประชาชนก็น้อยลง ประชาชนใน
ประเทศมีความสุขมากยิ่งขึ้น”22  

 
“อดีตนายกรัฐมนตรี พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร ด ารงต าแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรี
ด้วยความที่เป็นคนมุ่งม่ัน และต้องการให้ประชาชนอยู่อย่างมีความสุข จึงได้เล็งเห็น
ความส าคัญเรื่องปัญหายาเสพติดเป็นอย่างมาก เพราะกลุ่มคนที่มีปัญหายาเสพติด
ก่อกวนความสงบสุขของคนในประเทศมากมาย ท่านจึงจัดการอย่างเด็ดขาด”23  

 
“อดีตนายกรัฐมนตรี พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร มีความเข้าใจบทบาทของ
นายกรัฐมนตรีที่มาจากการเลือกตั้งเป็นอย่างดี ดังนั้น การปราบปรามยาเสพติด จึง
ถือว่าเป็นการแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสมกับบทบาทของนายกรัฐมนตรีที่เข้าใจความ
ต้องการของประชาชน ซึ่งท่านบริหารจัดการออกมาได้อย่างมีประสิทธิภาพ”24  

 
“อดีตนายกรัฐมนตรี พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร เล็งเห็นความส าคัญของการ
ปราบปรามยาเสพติดว่าส่งผลต่อการเกิดความไม่สงบสุขในประเทศไทยเป็นอย่าง
มาก จึงถือว่าการปราบปรามยาเสพติดเป็นการแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสมกับ
บทบาทของนายกรัฐมนตรีที่เข้าใจความต้องการของประชาชน อีกทั้งการส่งเสริม

                                                           

 21 ฝ่ายสืบสวน กองบังคับการต ารวจภูธรจังหวัดตราด คนที่ 1, สัมภาษณ์โดย เพาพะงา  
ถนอมไชย, ม.ป.ท., เมษายน 2560. 
 22 ฝ่ายสืบสวน กองบังคับการต ารวจภูธรจังหวัดตราด คนที่ 2, สัมภาษณ์โดย เพาพะงา  
ถนอมไชย, ม.ป.ท., เมษายน 2560. 
 23 ฝ่ายสืบสวน กองบังคับการต ารวจภูธรจังหวัดตราด คนที่ 3, สัมภาษณ์โดย เพาพะงา  
ถนอมไชย, ม.ป.ท., เมษายน 2560. 
 24 ฝ่ายสืบสวน กองบังคับการต ารวจภูธรจังหวัดตราด คนที่ 4, สัมภาษณ์โดย เพาพะงา  
ถนอมไชย, ม.ป.ท., เมษายน 2560. 
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นโยบายที่เกี่ยวข้อง อาทิเช่น นโยบายแก้ไขปัญหาความยากจนของประชาชนราก
หญ้า ที่ประสบกับปัญหาหนี้สินนอกระบบ ที่มีการแก้ไขด้วยนโยบายภาคปฏิบัติที่
ชัดเจน จนประสบผลส าเร็จในด้านดังกล่าว”25  

 
“พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรีเป็นนายกรัฐมนตรีที่มีนโยบายใน
รูปแบบประชานิยม คือ เข้าใจประชาชนและก าหนดนโยบายเพ่ือตอบสนองกับ
ความต้องการประชาชนอย่างแท้จริง จึงส่งผลให้เกิดชื่อเสียงด้านการบริหารจัดการ
ที่ประสบผลส าเร็จโด่งดังทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ส่งเสริมให้ภาพลักษณ์
ของประเทศไทยในช่วงระยะเวลาดังกล่าว มีภาพลักษณ์ของประเทศที่มียาเสพติด
น้อยลงอย่างมากในช่วงนั้น”26  

 
“รัฐบาลของพ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร พรรคเพ่ือไทยวางยุทธศาสตร์ของพรรค ให้
นโยบายปราบปรามยาเสพติดเป็นนโยบายเชิงอัตลักษณ์ของพรรค เพ่ือสร้างจุดแข็ง
ของพรรคเพ่ือไทยในการท าให้ประชาชนสามารถจดจ าภาพลักษณ์เชิงบวก ในการ
แก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจัง และมีประสิทธิภาพของพรรคเพื่อไทยอีกด้วย”27  
“รัฐบาลของพ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร พรรคเพ่ือไทยวางยุทธศาสตร์ของพรรค ให้
นโยบายปราบปรามยาเสพติด เพ่ีอให้ตนมีความชอบธรรมทางการเมืองในการ
บริหารการปกครอง และเพ่ือส่งผลต่อการตัดสินใจของประชาชนที่จะสนับสนุน
พรรคเพื่อไทยให้เป็นรัฐบาลต่อไป เพราะปัญหายาเสพติด เป็นปัญหาที่ประชาชนคน
ไทยต้องการให้มีการเร่งแก้ปัญหาเป็นอย่างมาก”28  

 

                                                           

 25 ฝ่ายป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกองบังคับการต ารวจภูธรจังหวัดตราด คนที่ 1, 
สัมภาษณ์โดย เพาพะงา  ถนอมไชย, ม.ป.ท., เมษายน 2560. 
 26 ฝ่ายป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกองบังคับการต ารวจภูธรจังหวัดตราด คนที่ 2, 
สัมภาษณ์โดย เพาพะงา  ถนอมไชย, ม.ป.ท., เมษายน 2560. 
 27 ฝ่ายสืบสวน สถานีต ารวจภธูรจังหวัดตราด คนที่ 1, สัมภาษณ์โดย เพาพะงา  ถนอมไชย, 
ม.ป.ท., เมษายน 2560. 
 28 ฝ่ายสืบสวน สถานีต ารวจภธูรจังหวัดตราด คนที่ 2, สัมภาษณ์โดย เพาพะงา  ถนอมไชย, 
ม.ป.ท., เมษายน 2560. 
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“รัฐบาลพ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร (พรรคเพ่ือไทย) มียุทธศาสตร์ไปในเชิงการ
ป้องกันควบคู่การปราบปรามยาเสพติดอย่างจริงจัง เพราะมุ่งหวังความพึงพอใจจาก
ประชาชน เพ่ือสร้างความชอบธรรมจากนโยบายนี้เป็นอย่างมาก และผลที่ออกมา
กลับดีจนน่าตกใจ เพราะเป็นยุคที่ยาเสพติดในประเทศไทยแทบไม่มีเหลืออยู่เลย 
ประเทศชาติมีความสุขมาก”29  

 
“พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร วางล าดับความส าคัญการแก้ปัญหาปราบปรามยาเสพ
ติด ให้เป็นนโยบายเร่งด่วนและเป็นวาระแห่งชาติ เป็นการก าหนดให้เป็นผลงานเด่น
เชิงนโยบายที่ประชาชนจดจ าได้ การก าหนดลักษณะยุทธศาสตร์ และเป้าหมายเชิง
ปริมาณมาก ากับติดตาม ท าให้การจัดการในระบบนี้ มีประสิทธิภาพมาก”30  

 
  2.2 การน านโยบายป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ไปปฏิบัติ ในสมัยรัฐบาลนาย
อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ 
 

“รัฐบาลของอดีตนายกรัฐมนตรี อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ที่มีพ้ืนฐานเป็นนักบริหารและ
นักวิชาการ  ยังขาดประสบการณ์ในการแก้ไขปัญหาด้านเศรษฐกิจอย่างแท้จริง อีก
ทั้งขาดทักษะการพิจารณาก าหนดนโยบายที่ชัดเจน จึงมองข้ามความส าคัญของการ
ปราบปรามปัญหายาเสพติดไป”31  

 
“สมัยที่อดีตนายกรัฐมนตรี อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ด ารงต าแหน่งอยู่ในขณะนั้น ท าให้
การปราบปรามยาเสพติดไม่มีประสิทธิภาพมากเท่าที่ควร เนื่องมาจากสภาวการณ์
ทางการเมือง และตัวอดีตนายกรัฐมนตรี อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะเองที่ขาดวิสัยทัศน์การ

                                                           

 29 ฝ่ายสืบสวน สถานีต ารวจภธูรอ าเภอคลองใหญ่ คนที่ 1, สัมภาษณ์โดย เพาพะงา   
ถนอมไชย, ม.ป.ท., เมษายน 2560. 
 30 ฝ่ายสืบสวน สถานีต ารวจภธูรอ าเภอคลองใหญ่ คนที่ 2, สัมภาษณ์โดย เพาพะงา   
ถนอมไชย, ม.ป.ท., เมษายน 2560. 
 31 ฝ่ายสืบสวน กองบังคับการต ารวจภูธรจังหวัดตราด คนที่ 1, สัมภาษณ์โดย เพาพะงา  
ถนอมไชย, ม.ป.ท., เมษายน 2560. 



Ref. code: 25595803011245XJR

46 

แก้ไขปัญหาภาวะเศรษฐกิจอย่างถ่องแท้ จึงท าให้การแก้ไขปัญหาด้วยนโยบายด้าน
การปราบปรามยาเสพติดไม่ประสบผลส าเร็จตามที่คาดไว้”32  

 
“อดีตนายกรัฐมนตรี อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ยังมีการวางนโยบายการแก้ปัญหาได้ไม่ดี
พอ อภิสิทธิ์ไม่เล็งเห็นถึงความส าคัญของการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ ซึ่งถือเป็นปัจจัย
ส าคัญของการลดปัญหาด้านอาชญากรรมต่าง ๆ โดยเฉพาะปัญหายาเสพติดนั้น 
ประเด็นส าคัญของสาเหตุการแพร่ระบาดของยาเสพติด เกิดขึ้นเพราะภาวะ
เศรษฐกิจตกต่ า ประชาชนขาดโอกาสทางธุรกิจที่ดี จึงส่งผลให้เกิดการค้ายา เสพยา
เสพติดเป็นจ านวนมากขึ้น หากสามารถแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจได้ ก็จะส่งผลกระทบ
ให้ปัญหาอาชญากรรมหรือปัญหายาเสพติดให้ลดน้อยลงได้ ซึ่งทักษิณเห็น” 33 

 
“นโยบายปราบปรามยาเสพติดในสมัยรัฐบาลของอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ จากพรรค
ประชาธิปัตย์นั้น จะเห็นได้ว่ายังมีแรงกระตุ้นจากพรรคประชาธิปัตย์ ไม่มากเท่า
พรรคเพื่อไทย จึงยังท าให้ประชาชนส่วนใหญ่พึงพอใจในนโยบายการปราบปรามยา
เสพติดน้อยกว่ารัฐบาลของพ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร”34  

 
“นโยบายปราบปรามยาเสพติดของรัฐบาลอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ (พรรค ประชาธิปัตย์) 
ไม่ได้เป็นยุทธศาสตร์หลักหรือเป็นนโยบายน าของพรรคประชาธิปัตย์ ดังเช่น พรรค
เพ่ือไทย ฉะนั้นจึงท าให้เห็นความชัดเจนถึงความแตกต่างระหว่างรัฐบาลของ พ.ต.ท.
ดร.ทักษิณ ชินวัตร ที่พรรคเพ่ือไทยมุ่งหวังสร้างฐานความนิยมและความชอบธรรม
จากการปกครองบริหารในนโยบายปราบปรามยาเสพติดมากกว่ารัฐบาลอภิสิทธิ์  
เวชชาชีวะ (พรรคประชาธิปัตย์)”35  

                                                           

 32 ฝ่ายสืบสวน กองบังคับการต ารวจภูธรจังหวัดตราด คนที่ 2, สัมภาษณ์โดย เพาพะงา  
ถนอมไชย, ม.ป.ท., เมษายน 2560. 
 33 ฝ่ายสืบสวน กองบังคับการต ารวจภูธรจังหวัดตราด คนที่ 3, สัมภาษณ์โดย เพาพะงา  
ถนอมไชย, ม.ป.ท., เมษายน 2560. 
 34 ฝ่ายสืบสวน กองบังคับการต ารวจภูธรจังหวัดตราด คนที่ 4, สัมภาษณ์โดย เพาพะงา  
ถนอมไชย, ม.ป.ท., เมษายน 2560. 
 35 ฝ่ายป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกองบังคับการต ารวจภูธรจังหวัดตราด คนที่ 1, 
สัมภาษณ์โดย เพาพะงา  ถนอมไชย, ม.ป.ท., เมษายน 2560. 
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“รัฐบาลอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ (พรรคประชาธิปัตย์) มียุทธศาสตร์ของนโยบาย
ปราบปรามยาเสพติดที่ไม่ได้เน้นการป้องกันน าการปราบปราม เพราะได้โจมตี
แนวทางของรัฐบาลทักษิณมาก่อน และดูเหมือนว่า พรรคประชาธิปัตย์ได้วาง
ยุทธศาสตร์ของพรรคในการหาความชอบธรรมจากนโยบายด้านอ่ืน มากกว่า
นโยบายปราบปรามยาเสพติด จึงส่งผลให้ไม่ได้มีการเน้นหนักและวางล าดับ
ความส าคัญของนโยบายปราบปรามยาเสพติดเป็นล าดับต้นๆอย่างเช่นพรรคเพ่ือ
ไทย”36  

 
“รัฐบาลอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะเน้นหนักและวางล าดับความส าคัญของนโยบาย
แทรกแซงการก าหนดตัวบุคคลในต าแหน่งเลขาธิการ ป.ป.ส. เพราะก าหนดแนวทาง
ลักษณะความสัมพันธ์ฝ่ายการเมืองกับฝ่ายบริหารในลักษณะการเมืองแยกออกจาก
การบริหาร ในด้านการปฏิบัติงานตามนโยบายของรัฐบาลอภิสิทธิ์ก็ไม่ได้มีแรงกดดัน
เชิงนโยบายและแรงจูงใจไปสู่ผู้ปฏิบัติงานมากนัก อีกทั้งยังไม่ได้เข้าไป แต่ไม่ได้
เน้นหนักในเรื่องของการปราบปรามยาเสพติด ซึ่งส่งผลให้ประชาชนชอบพรรคเพ่ือ
ไทยมากกว่า”37  

 
“อดีตนายกรัฐมนตรี อภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ ไม่ได้มีการคิดนโยบายด้วยตนเอง 
สักเท่าไหร่ เนื่องจากเป็นคนที่ไม่เป็นตัวของตัวเอง เคารพผู้ใหญ่ จึงเมื่อมีการวาง
นโยบายต่าง ๆ ยังมีการวางนโยบายการแก้ปัญหาได้ไม่ดีพอ อภิสิทธิ์ไม่เล็งเห็นถึง
ความส าคัญของการแก้ไขปัญหายาเสพติด ซึ่งแท้จริงแล้วปัญหายาเสพติด เกิดขึ้น
เพราะภาวะเศรษฐกิจตกต่ า จึงส่งผลให้เกิดการค้ายา นั่นหมายความว่า หาก
ประเทศไม่ค่อยมีปัญหายาเสพติดแปรว่า เศรษฐกิจของประเทศต้องดีอย่าง
แน่นอน”38  

 

                                                           

 36 ฝ่ายป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกองบังคับการต ารวจภูธรจังหวัดตราด คนที่ 2, 
สัมภาษณ์โดย เพาพะงา  ถนอมไชย, ม.ป.ท., เมษายน 2560. 
 37 ฝ่ายสืบสวน สถานีต ารวจภธูรจังหวัดตราด คนที่ 1, สัมภาษณ์โดย เพาพะงา  ถนอมไชย, 
ม.ป.ท., เมษายน 2560.  
 38 ฝ่ายสืบสวน สถานีต ารวจภธูรจังหวัดตราด คนที่ 2, สัมภาษณ์โดย เพาพะงา  ถนอมไชย, 
ม.ป.ท., เมษายน 2560. 
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“เดิมทีอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ มีพื้นฐานเป็นนักบริหารและนักวิชาการ ส่งผลให้ไม่เข้าใจ
และขาดประสบการณ์ในการแก้ไขปัญหาด้านเศรษฐกิจ เพราะไม่มีความรู้ อีกทั้ง
ขาดทักษะการพิจารณาก าหนดนโยบายต่าง ๆ ให้มีความชัดเจนและสามารถท าได้
จริง จึงท าให้มองข้ามความส าคัญของการปราบปรามปัญหายาเสพติดไป ซึ่งเป็น
ปัญหาที่ไม่น่ามองข้าม”39  

 
“อดีตนายกรัฐมนตรี อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ไม่ได้เป็นคนไร้ความสามารถแต่ด้วยความ
ที่เกรงใจผู้ใหญ่มากไปหน่อย จึงท าให้นโยบายต่างๆส่งผลดีให้กับคนบางกลุ่มที่เป็น
กลุ่มผู้ใหญ่ ตนเองก็ไม่กล้าวางมาตรการจัดการอย่างจริงจัง เนื่องจากพ้ืนฐานเป็นคน
นอบน้อม ท าให้การแก้ปัญหาต่าง ๆ ท าได้ไม่ดี รวมถึงปัญหายาเสพติดด้วย”40 

 
  กล่าวโดยสรุป ความแตกต่างของการน านโยบายป้องกันและปราบปรามยาเสพติด  
ไปปฏิบัติ ในสมัยรัฐบาล นายทักษิณ ชินวัตรและนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ 
  1. อดีตนายกรัฐมนตรี ทักษิณ ชินวัตร นับว่าเป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยที่มี
พ้ืนฐานจากมากนักธุรกิจ โดยเฉพาะความมีวิสัยทัศน์ของผู้น าด้านการบริหารจัดการองค์การและ 
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจทั้งในระดับมหภาคและจุลภาค อีกทั้งมีความเข้าใจบทบาท
ของนายกรัฐมนตรีที่มาจากการเลือกตั้งเป็นอย่างดี ดังนั้น การปราบปรามยาเสพติด จึงถือว่าเป็นการ
แก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสมกับบทบาทของนายกรัฐมนตรีที่เข้าใจความต้องการของประชาชน อีกทั้ง
การส่งเสริมนโยบายที่เกี่ยวข้อง อาทิเช่น นโยบายแก้ไขปัญหาความยากจนของประชาชนรากหญ้า  
ที่ประสบกับปัญหาหนี้สินนอกระบบ ที่มีการแก้ไขด้วยนโยบายภาคปฏิบัติที่ชัดเจน จนประสบ
ผลส าเร็จในด้านดังกล่าว จึงถือได้ว่าเป็นนายกรัฐมนตรีที่มีนโยบายในรูปแบบประชานิยม คือ เข้าใจ
ประชาชนและก าหนดนโยบายเพ่ือตอบสนองกับความต้องการประชาชนอย่างแท้จริง จึงส่งผลให้เกิด
ชื่อเสียงด้านการบริหารจัดการที่ประสบผลส าเร็จโด่งดังท้ังภายในประเทศและต่างประเทศ ส่งเสริมให้
ภาพลักษณ์ของประเทศไทยในช่วงระยะเวลาดังกล่าว มีภาพลักษณ์ของประเทศที่มียาเสพติดน้อยลง 
และเศรษฐกิจเจริญเติบโตมากยิ่งขึ้น แต่เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับรัฐบาลของนายกรัฐมนตรี 
อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ที่มีพ้ืนฐานเป็นนักบริหารและนักวิชาการ ที่ยังขาดประสบการณ์ในการแก้ไข

                                                           

 39 ฝ่ายสืบสวน สถานีต ารวจภูธรอ าเภอคลองใหญ่ คนที่ 1, สัมภาษณ์โดย เพาพะงา   
ถนอมไชย, ม.ป.ท., เมษายน 2560. 
 40  ฝ่ายสืบสวน สถานีต ารวจภูธรอ าเภอคลองใหญ่ คนที่ 2, สัมภาษณ์โดย เพาพะงา  ถนอม
ไชย, ม.ป.ท., เมษายน 2560. 
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ปัญหาด้านเศรษฐกิจอย่างแท้จริง อีกทั้งขาดทักษะการพิจารณาก าหนดนโยบายที่ชัดเจน ไม่สามารถ
น าไปปฏิบัติได้เป็นผลส าเร็จ อันเนื่องมาจากสภาวการณ์ทางการเมือง และขาดวิสัยทัศน์การแก้ไข
ปัญหาภาวะเศรษฐกิจอย่างถ่องแท้ จึงท าให้การแก้ไขปัญหาด้วยนโยบายด้านการปราบปรามยาเสพ
ติดไม่ประสบผลส าเร็จเท่าที่ควร กล่าวคือ การแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ ถือเป็นปัจจัยส าคัญของการลด
ปัญหาด้านอาชญากรรมต่าง ๆ โดยเฉพาะปัญหายาเสพติดนั้น ประเด็นส าคัญของสาเหตุ เกิดขึ้น
เพราะภาวะเศรษฐกิจตกต่ า ประชาชนขาดโอกาสทางธุรกิจที่ดี จึงส่งผลให้เกิดการค้ายา เสพยา  
เสพติดเป็นจ านวนมากขึ้น หากสามารถแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจได้ ก็จะส่งผลกระทบให้ปัญหา
อาชญากรรมหรือปัญหายาเสพติดให้ลดน้อยลงได้ เป็นต้น 
  2. ระหว่างรัฐบาลของพ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร (พรรคเพ่ือไทย) และรัฐบาลของ
อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ (พรรคประชาธิปัตย์) สรุปได้ว่า รัฐบาลของพ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร พรรค 
เพ่ือไทยวางยุทธศาสตร์ของพรรค ให้นโยบายปราบปรามยาเสพติดเป็นนโยบายเชิงอัตลักษณ์ของ
พรรค เพ่ือสร้างจุดแข็งของพรรคเพ่ือไทยในการท าให้ประชาชนสามารถจดจ าภาพลักษณ์เชิงบวก  
ในการแก้ไขปัญหายาเสพติดของพรรคเพ่ือไทยได้ เพ่ีอให้ตนมีความชอบธรรมทางการเมืองใน  
การบริหารการปกครอง และเพ่ือส่งผลต่อการตัดสินใจของประชาชนที่จะสนับสนุนพรรคเพ่ือไทยให้
เป็นรัฐบาลต่อไป ในขณะที่ยุทธศาสตร์รัฐบาลของอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ จากพรรคประชาธิปัตย์ที่มีต่อ
นโยบายปราบปรามยาเสพติดนั้น จะเห็นได้ว่ายังมีแรงกระตุ้นจากพรรคประชาธิปัตย์ ไม่มากเท่า  
พรรคเพ่ือไทย จึงยังท าให้ประชาชนส่วนใหญ่พึงพอใจในนโยบายการปราบปรามยาเสพติดน้อยกว่า
รัฐบาลของพ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร ซึ่งก็มีความเป็นไปได้ว่า นโยบายปราบปรามยาเสพติดของ
รัฐบาลอภิสิทธิ์  (พรรคประชาธิปัตย์ ) ไม่ได้เป็นยุทธศาสตร์หลักหรือ นโยบายน าของพรรค
ประชาธิปัตย์ ดังเช่นพรรคเพ่ือไทย ฉะนั้นจึงท าให้เห็นความชัดเจนถึงความแตกต่างระหว่างรัฐบาล
ของ พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร (พรรคเพ่ือไทย) มุ่งหวังสร้างฐานความนิยมและความชอบธรรมจาก
การปกครองบริหารในนโยบายปราบปรามยาเสพติดมากกว่ารัฐบาลอภิสิทธิ์ (พรรคประชาธิปัตย์)  
  3. ทั้งสองรัฐบาลระหว่างรัฐบาลของพ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร (พรรคเพ่ือไทย) และ
รัฐบาลของอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ (พรรคประชาธิปัตย์) มีความแตกต่างกันค่อนข้างมาก เพราะรัฐบาล
อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ (พรรคประชาธิปัตย์) มียุทธศาสตร์ของนโยบายปราบปรามยาเสพติดที่เน้นการ
ป้องกันน าการปราบปราม เพราะได้ โจมตีแนวทางของรัฐบาลทักษิณมาก่อน และดูเหมือนว่า  
พรรคประชาธิปัตย์ได้วางยุทธศาสตร์ของพรรคในการหาความชอบธรรมจากนโยบายด้านอ่ืน มากกว่า
นโยบายปราบปรามยาเสพติด จึงส่งผลให้ไม่ได้มีการเน้นหนักและวางล าดับความส าคัญของนโยบาย
ปราบปรามยาเสพติดเป็นล าดับต้น ๆ ในด้านการปฏิบัติงานตามนโยบายของรัฐบาลอภิสิทธิ์ก็ไม่ได้มี
แรงกดดันเชิงนโยบายและแรงจูงใจไปสู่ผู้ปฏิบัติงานมากนัก อีกทั้งยังไม่ได้เข้าไปแทรกแซงการก าหนด
ตัวบุคคลในต าแหน่งเลขาธิการ ป.ป.ส. เพราะก าหนดแนวทางลักษณะความสัมพันธ์ฝ่ายการเมืองกับ
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ฝ่ายบริหารในลักษณะการเมืองแยกออกจากการบริหาร แต่ส าหรับรัฐบาลพ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร 
(พรรคเพ่ือไทย) นั้นมี ยุทธศาสตร์ไปในเชิงการป้องกันควบคู่การปราบปรามยาเสพติดอย่างจริงจัง 
เพราะมุ่งหวังความพึงพอใจจากประชาชน เพ่ือสร้างความชอบธรรมจากนโยบายนี้เป็นอย่างมาก  
ซึ่งเห็นได้จากการวางล าดับความส าคัญให้เป็นนโยบายเร่งด่วนและเป็นวาระแห่งชาติ การก าหนดให้
เป็นผลงานเด่นเชิงนโยบายที่ประชาชนจดจ าได้ การก าหนดลักษณะยุทธศาสตร์ และเป้าหมายเชิง
ปริมาณมาก ากับติดตาม มีการสร้างแรงกดเชิงนโยบายและแรงจูงใจในการปฏิบัตินโยบายปราบปราม
ยาเสพติด และการเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องในการสรรหาบุคคลให้มาเป็นเลขาธิการ ป.ป.ส. เพ่ือสามารถ
สนองตอบต่อนโยบายของฝ่ายตนให้ได้ดีที่สุด 
 
ตอนที่ 3 ปัจจัยที่เป็นสาเหตุส าคัญต่อประสิทธิภาพการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในสมัย
รัฐบาลนายทักษิณ ชินวัตรและนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ 
 
 จากการสัมภาษณ์กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับแนวทางการน านโยบายป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติดไปปฏิบัติมีผลต่อความส าเร็จของการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด คือ 
เจ้าหน้าที่ต ารวจ กองบังคับการต ารวจภูธรจังหวัดตราด จ านวน  10 ราย ปรากฏรายละเอียดบท
สัมภาษณ์เกี่ยวกับปัจจัยที่เป็นสาเหตุส าคัญต่อประสิทธิภาพการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดใน
สมัยรัฐบาลนายทักษิณ ชินวัตรและนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะดังนี้ 
 
  3.1 ปัจจัยที่เป็นสาเหตุส าคัญต่อประสิทธิภาพการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
ในสมัยรัฐบาลนายทักษิณ ชินวัตร 

“ในสมัยรัฐบาลของพ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร (พรรคเพ่ือไทย) มีสภาพแวดล้อม/
บริบทการจัดวางความส าคัญของนโยบายปราบปรามยาเสพติดไว้เป็นล าดับต้นๆ 
เพราะพ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตรให้ความส าคัญเกี่ยวกับความสงบสุขของประชาชน
เป็นอันดับ 1 ซึ่งปัญหายาเสพติดมาบั่นทอนความรู้สึกปลอดภัยของประชาชนใน
ประเทศ ท่านจึงท าการปราบปรามอย่างหนัก ซึ่งเป็นสาเหตุส าคัญต่อประสิทธิภาพ
การป้องกันและปราบปรามยาเสพติดที่ดีและมีประสิทธิภาพ”41  

 

                                                           

 41 ฝ่ายสืบสวน กองบังคับการต ารวจภูธรจังหวัดตราด คนที่ 1, สัมภาษณ์โดย เพาพะงา  
ถนอมไชย, ม.ป.ท., เมษายน 2560. 
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“พรรคการเมืองที่เป็นแกนน ารัฐบาลมีอิทธิพลอย่างมากในการจัดล าดับความส าคัญ 
(Priority) ว่าจะเน้นหนักนโยบายใดเป็นส าคัญ อาจกล่าวได้ว่า พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ  
ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ให้ความส าคัญของการจัดตั้งแกนน าที่สนับสนุนนโยบาย
สาธารณะ (Public Policy Implementation) เพ่ือไปปฏิบัติเป็นสิ่งที่ภาครัฐออก
ค าสั่งมา”42  

 
“รัฐบาลของ พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร ก าหนดนโยบายโดยเน้นความชอบธรรม
เรื่องของการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเป็นส าคัญอย่างมาก เนื่องจากพรรค
เพ่ือไทยได้วางยุทธศาสตร์ให้นโยบายนี้ เป็นผลงานเด่น/จุดแข็งของพรรค เพ่ือสร้าง
ภาพลักษณ์เชิงบวก และการเป็นอัตลักษณ์ของพรรคให้เป็นที่จดจ าและเป็นที่
ประทับใจของประชาชนตลอดไป”43  

 
“ที่ประชาชนสามารถจดจ าการปราบปรามปัญหายาเสพติดของรัฐบาลของ พ.ต.ท.
ดร.ทักษิณ ชินวัตรได้ เนื่องจาก พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตรก าหนดนโยบายโดยเน้น
ความชอบธรรมเรื่องของการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอย่างเป็นจริงเป็นจัง 
และให้ความส าคัญมาก เพราะพรรคเพ่ือไทยต้องการวางยุทธศาสตร์ให้นโยบายนี้ 
เป็นผลงานเด่น”44  

 
“รัฐบาลของ พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร ก าหนดนโยบายโดยเน้นความชอบธรรม
เรื่องของการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเป็นส าคัญอย่างมาก เพราะพรรคเพ่ือ
ไทยได้วางยุทธศาสตร์ให้นโยบายนี้สร้างภาพลักษณ์เชิงบวกให้กับประชาชนได้จดจ า 

                                                           

 42 ฝ่ายสืบสวน กองบังคับการต ารวจภูธรจังหวัดตราด คนที่ 2, สัมภาษณ์โดย เพาพะงา  
ถนอมไชย, ม.ป.ท., เมษายน 2560. 
 43 ฝ่ายสืบสวน กองบังคับการต ารวจภูธรจังหวัดตราด คนที่ 3, สัมภาษณ์โดย เพาพะงา  
ถนอมไชย, ม.ป.ท., เมษายน 2560. 
 44 ฝ่ายสืบสวน กองบังคับการต ารวจภูธรจังหวัดตราด คนที่ 4, สัมภาษณ์โดย เพาพะงา  
ถนอมไชย, ม.ป.ท., เมษายน 2560. 
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ซึ่งสามารถสร้างความพึงพอใจให้กับประชาชนเป็นจ านวนมาก และเป็นแบบแผนที่
ใช้ได้ผลอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด”45  

 
“สมัยรัฐบาลของ พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร มีการปราบปรามยาเสพติดอย่างจริงจัง
และเด็ดขาด โดยการเปิดสงครามกับยาเสพติด จะเห็นได้ว่าในยุคนั้นแทบไม่มีข่าว
เกี่ยวกับยาเสพติดเลย ถึงมีก็มีน้องมาก เนื่องจากถูกรัฐบาลคุมเข้มท าให้เหล่าผู้ค้า
และผู้เสพสารเสพติดทั้งหลายต่างหวาดกลัว กับความเอาจริงของ พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ 
ชินวัตร”46  

 
“สมัยรัฐบาลของ พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร มีการปราบปรามยาเสพติดอย่างจริงจัง
และเด็ดขาดแบบใช้ความรุนแรง ซึ่งก็ใช้ได้ผลในประเทศไทย ส่งผลให้ในยุคนั้น
ประเทศไทยหมดปัญหายาเสพติดไปได้ไม่น้อยเลยทีเดียว ประชาชนก็สามารถอยู่บน
สังคมได้อย่างรู้สึกปลอดภัย และมีความสุขมากในช่วงนั้น”47  

 
“สมัยรัฐบาลของ พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร มีการปราบปรามยาเสพติด โดยการเปิด
สงครามกับยาเสพติด และการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในรูปแบบนี้มี
ประสิทธิภาพมาก ส่งผลให้ในยุคนั้นปัญหายาเสพติดประเทศไทยมีน้อยมาก นับว่า
เป็นวิธีที่มีประสิทธิผลมากทีเดียว”48 

 
“ประสิทธิภาพการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดที่ใช้รูปแบบเด็ดขาดในการ
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดสมัยรัฐบาลของพ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตรโดยสมัย

                                                           

 45 ฝ่ายป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกองบังคับการต ารวจภูธรจังหวัดตราด คนที่ 1, 
สัมภาษณ์โดย เพาพะงา  ถนอมไชย, ม.ป.ท., เมษายน 2560. 
 46 ฝ่ายป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกองบังคับการต ารวจภูธรจังหวัดตราด คนที่ 2, 
สัมภาษณ์โดย เพาพะงา  ถนอมไชย, ม.ป.ท., เมษายน 2560. 
 47 ฝ่ายสืบสวน สถานีต ารวจภูธรจังหวัดตราด คนที่ 1, สัมภาษณ์โดย เพาพะงา  ถนอมไชย, 
ม.ป.ท., เมษายน 2560. 
 48  ฝ่ายสืบสวน สถานีต ารวจภูธรจังหวัดตราด คนที่ 2, สัมภาษณ์โดย เพาพะงา  ถนอมไชย, 
ม.ป.ท., เมษายน 2560. 
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รัฐบาลของ พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร มีการเปิดสงครามกับยาเสพติด แบบใช้ความ
รุนแรง ซึ่งรูปแบบนี้มีประสิทธิภาพมากทีเดียว”49 

 
“ในสมัยรัฐบาลของพ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร มีการปราบปรามยาเสพติดแบบใช้
ความรุนแรง ซึ่งก็ใช้ได้ผลในประเทศไทย เป็นการสร้างความมีอ านาจทางศีลธรรมใน
ประเทศไทยโดยการเปิดสงครามกับยาเสพติด ส่งผลให้ในยุคนั้นประเทศไทยหมด
ปัญหายาเสพติดไปได้ไม่น้อยเลยทีเดียว”50  

 
  3.2 ปัจจัยที่เป็นสาเหตุส าคัญต่อประสิทธิภาพการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
ในสมัยรัฐบาลนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ 

“รัฐบาลของอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ (พรรคประชาธิปัตย์) มีการจัดวางความส าคัญของ
นโยบายปราบปรามยาเสพติดไว้ล าดับท้าย ๆ ไม่ได้จัดวางไว้เป็นล าดับต้น ๆ จึงเป็น
สาเหตุส าคัญต่อประสิทธิภาพการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดที่แย่กว่าการ
ปราบปรามยาเสพติดของรัฐบาลของพ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร (พรรคเพ่ือไทย) ที่มี
การจัดวางส าคัญของนโยบายปราบปรามยาเสพติดไว้ล าดับต้น ๆ”51  

 
“นโยบายการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในสมัยรัฐบาลของนายอภิสิทธิ์  
เวชชาชีวะก าหนดนโยบายโดยเน้นความชอบธรรมเรื่องของการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติดเป็นส าคัญ แต่ให้ความส าคัญเรื่องอ่ืนแทน จึงมีความบกพร่อง 
และไม่มีประสิทธิภาพในการปราบปรามยาเสพติดในประเทศไทย เนื่องจากคนไทย
เหมาะกับมาตรการเด็ดขาด”52  

 

                                                           

 49  ฝ่ายสืบสวน สถานีต ารวจภูธรอ าเภอคลองใหญ่ คนที่ 1, สัมภาษณ์โดย เพาพะงา   
ถนอมไชย, ม.ป.ท., เมษายน 2560. 
 50 ฝ่ายสืบสวน สถานีต ารวจภธูรอ าเภอคลองใหญ่ คนที่ 2, สัมภาษณ์โดย เพาพะงา   
ถนอมไชย, ม.ป.ท., เมษายน 2560. 
 51 ฝ่ายสืบสวน กองบังคับการต ารวจภูธรจังหวัดตราด คนที่ 1, สัมภาษณ์โดย เพาพะงา  
ถนอมไชย, ม.ป.ท., เมษายน 2560. 
 52 ฝ่ายสืบสวน กองบังคับการต ารวจภูธรจังหวัดตราด คนที่ 2, สัมภาษณ์โดย เพาพะงา  
ถนอมไชย, ม.ป.ท., เมษายน 2560. 



Ref. code: 25595803011245XJR

54 

“สมัยรัฐบาลของนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะก าหนดให้อัตลักษณ์ของพรรคประชาธิปัตย์
ในเรื่องการปราบปรามยาเสพติดน้อย จึงไม่เป็นที่จดจ าของประชาชน และไม่ได้
สร้างความพึงพอใจให้กับประชาชนเท่าที่ควร เพราะประสิทธิภาพการราบปรามยา
เสพติดน้อยมาก เกิดปัญหาด้านยาเสพติดเกลื่อนเมืองเลยทีเดียวในยุคนั้น”53 

 
“สมัยรัฐบาลของนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ไม่ได้มีการก าหนดนโยบายโดยเน้น
ความชอบธรรมเรื่องของการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเป็นส าคัญส่งผลให้
นโยบายนี้ เป็นผลงานที่ด้อยไม่โดดเด่น ซ้ ายังเป็นจุดอ่อนของพรรคประชาธิปัตย์ใน
สมัยรัฐบาลของนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ด ารงต าแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรี”54  

 
“การปราบปรามยาเสพติดของรัฐบาลนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ไม่มีความโดดเด่น
เท่ากับสมัยรัฐบาลของพ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร ซึ่งไม่เป็นที่จดจ าของประชาชน 
และไม่ได้สร้างความพึงพอใจให้กับประชาชนเท่าตอนที่พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร 
ก ากับดูแลปราบปรามยาเสพติดในสมัยนั้น เนื่องจากอภิสิทธิ์ไม่มีความรู้ด้านการเงิน 
และการเมืองมากนัก ท างานภายใต้การควบคุมของสุเทพ เทือกสุบรรณเสีย
มากกว่า”55  

 
“ประสิทธิภาพการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในสมัยรัฐบาลของนายอภิสิทธิ์ 
เวชชาชีวะ มีประสิทธิภาพน้อย ส่งผลให้ในยุคสมัยนั้น มีคดีที่มีความเกี่ยว
เนื่องมาจากการเสพยาเสพติดจ านวนมาก ผู้คนใช้ยาเสพติดกันโดยไม่เกรงกลัว
กฎหมาย และนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะก็ไม่มีการปราบปรามอย่ างเข้มงวดจริงจัง  

                                                           

 53  ฝ่ายสืบสวน กองบังคับการต ารวจภูธรจังหวัดตราด คนที่ 3, สัมภาษณ์โดย เพาพะงา  
ถนอมไชย, ม.ป.ท., เมษายน 2560. 
 54 ฝ่ายสืบสวน กองบังคับการต ารวจภูธรจังหวัดตราด คนที่ 4, สัมภาษณ์โดย เพาพะงา  
ถนอมไชย, ม.ป.ท., เมษายน 2560. 
 55 ฝ่ายป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกองบังคับการต ารวจภูธรจังหวัดตราด คนที่ 1, 
สัมภาษณ์โดย เพาพะงา  ถนอมไชย, ม.ป.ท., เมษายน 2560. 
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มีผู้ค้า และผู้ผลิตรายใหญ่เกิดขึ้นมากมายในยุคนั้น ส่งผลให้ประชาชนอยู่อย่าง
หวาดระแวง”56  

 
“ประสิทธิภาพการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในสมัยรัฐบาลของนายอภิสิทธิ์ 
เวชชาชีวะ มีการขับเคลื่อนโครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบไม่ใช้ความรุนแรง ซึ่ง
การแก้ไขปัญหายาเสพติดในรูปแบบนี้ไม่มีประสิทธิภาพมากพอ ส่งผลให้ประเทศ
ไทยในยุคนั้นเป็นยุคที่ยาเสพติดระบาดอย่างหนัก”57 

 
“การสร้างความมีอ านาจทางศีลธรรมของนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ โดยแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดแบบไม่ใช้ความรุนแรง ส่งผลต่อการมีอ านาจทางศีลธรรม (ความชอบ
ธรรม) สร้างภาพลักษณ์เชิงบวกให้แก่ผู้น า แต่แก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยวิธีนี้กับคน
ไทยไม่เป็นผล เพราะไม่มีความเด็ดขาด และ ไม่มีประสิทธิภาพมากพอ ส่งผลให้
ประเทศไทยในยุคนั้นเป็นยุคที่ยาเสพติดระบาดไปทั่ว และประชาชนอยู่ด้วยความ
หวาดกลัว”58  

 
“นโยบายการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในสมัยรัฐบาลของนายอภิสิทธิ์  
เวชชาชีวะก าหนดนโยบายโดยเน้นให้ความส าคัญเรื่องอ่ืนแทนการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด ท าให้ประสิทธิภาพการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดใน
สมัยรัฐบาลของนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ไม่มีประสิทธิภาพเท่าสมัยที่ พ.ต.ท.ดร.
ทักษิณ ชินวัตร ด ารงต าแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรี”59  

 

                                                           

 56 ฝ่ายป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกองบังคับการต ารวจภูธรจังหวัดตราด คนที่  2, 
สัมภาษณ์โดย เพาพะงา  ถนอมไชย, ม.ป.ท., เมษายน 2560. 
 57  ฝ่ายสืบสวน สถานีต ารวจภูธรจังหวัดตราด คนที่ 1, สัมภาษณ์โดย เพาพะงา  ถนอมไชย, 
ม.ป.ท., เมษายน 2560. 
 58 ฝ่ายสืบสวน สถานีต ารวจภธูรจังหวัดตราด คนที่ 2, สัมภาษณ์โดย เพาพะงา  ถนอมไชย, 
ม.ป.ท., เมษายน 2560. 
 59 ฝ่ายสืบสวน สถานีต ารวจภธูรอ าเภอคลองใหญ่ คนที่ 1, สัมภาษณ์โดย เพาพะงา  ถนอม
ไชย, ม.ป.ท., เมษายน 2560. 
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“อัตลักษณ์ของพรรคประชาธิปัตย์ในเรื่องการปราบปรามยาเสพติดมีน้อย 
ประชาชนแทบจะนึกไม่ออกเลยว่าท่านท าอะไรเกี่ยวกับปัญหายาเสพติดบ้างไม่เป็น
ที่จดจ าของประชาชน อาจเป็นเพราะการปราบปรามยาเสพติดของ อภิสิทธิ์นั้นไม่ได้
สร้างความพึงพอใจให้กับประชาชนเท่าที่ควร เพราะประสิทธิภาพการปราบปรามยา
เสพติดน้อยมาก เนื่องจากท่านยังให้ความส าคัญเรื่องอ่ืนมากกว่าปัญหายาเสพติด
ส่งผลให้ประเทศไทยในยุคนั้นยาเสพติดระบาดอย่างหนัก”60  

 
  กล่าวโดยสรุป ปัจจัยที่เป็นสาเหตุส าคัญต่อประสิทธิภาพการป้องกันและปราบปรามยา
เสพติดในสมัยรัฐบาลนายทักษิณ ชินวัตรและนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ  ได้แก่ 
  1. ทั้งสองรัฐบาลระหว่างรัฐบาลของพ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร (พรรคเพ่ือไทย) และ
รัฐบาลของอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ (พรรคประชาธิปัตย์) มีสาเหตุส าคัญต่อประสิทธิภาพการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติดที่แตกต่างกันไป ด้านสภาพแวดล้อม/บริบททางการเมืองก็นับเป็นปัจจัยอย่าง
หนึ่ง ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด โดยที่สภาพแวดล้อม/บริบท
รัฐบาลของ พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร (พรรคเพ่ือไทย) มีการจัดวางความส าคัญของนโยบาย
ปราบปรามยาเสพติดไว้เป็นล าดับต้น ๆ แต่รัฐบาลของอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ (พรรคประชาธิปัตย์) มีการ
จัดวางความส าคัญของนโยบายปราบปรามยาเสพติดไม่ได้จัดวางไว้เป็นล าดับต้นๆ ยังท าให้เห็นได้ว่า
พรรคการเมืองที่เป็นแกนน ารัฐบาลมีอิทธิพลอย่างมากในการจัดล าดับความส าคัญ (priority) ว่าจะ
เน้นหนักนโยบายใดเป็นส าคัญ อาจกล่าวได้ว่า ความส าคัญของการน านโยบายสาธารณะ (public 
policy implementation) ไปปฏิบัติเป็นสิ่งที่ภาครัฐควรให้ความส าคัญ เพราะจะเป็นการส่งผลให้
นโยบายของรัฐสามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนและสังคมโดยรวมได้มากยิ่งขึ้น  
อีกท้ังการน านโยบายไปปฏิบัติ เป็นเรื่องท่ีมีความสลับซับซ้อน และมีองค์กรหลายองค์กรรวมทั้งบุคคล
จากหลายฝ่ายเข้ามาปฏิบัติงานร่วมกัน หรือมีบทบาทและอิทธิพลอันส่งผลให้การน านโยบายไปปฏิบัติ
ประสบความส าเร็จหรือประสบกับความล้มเหลวได้ โดยควรให้ความส าคัญกับทุกฝ่ายอย่างสัมพันธ์กัน 
ได้แก่ ฝ่ายการเมือง ระบบราชการข้าราชการ และผู้ได้รับผลจากนโยบาย ตามล าดับ 
 2. การศึกษาการสาเหตุส าคัญต่อประสิทธิภาพการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดใน
สมัยรัฐบาลของ พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตรและนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ที่แตกต่างกัน มีสาเหตุมาจาก
การมุ่งเน้นสร้างความชอบธรรมในด้านที่แตกต่างกัน โดยที่รัฐบาลของ พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร 
ก าหนดนโยบายโดยเน้นความชอบธรรมเรื่องของการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเป็นส าคัญ

                                                           

 60 ฝ่ายสืบสวน สถานีต ารวจภธูรอ าเภอคลองใหญ่ คนที่ 2, สัมภาษณ์โดย เพาพะงา  ถนอม
ไชย, ม.ป.ท., เมษายน 2560. 
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อย่างมากเพราะพรรคเพ่ือไทยได้วางยุทธศาสตร์ให้นโยบายนี้ เป็นผลงานเด่น/จุดแข็งของพรรคเพ่ือ
สร้างภาพลักษณ์เชิงบวก และการเป็นอัตลักษณ์ของพรรคเพ่ือไทยที่ประชาชนสามารถ จดจ า  ได้ ซึ่ง
สร้างความพึงพอใจให้กับประชาชนเป็นจ านวนมาก และเป็นแบบแผนที่ใช้ได้ผลอย่างมีประสิทธิภาพ
มาก แต่ในส่วนนโยบายการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในสมัยรัฐบาลของนายอภิสิทธิ์ เวชชา
ชีวะก าหนดนโยบายโดยเน้นความชอบธรรมเรื่องของการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเป็นส าคัญ 
แต่ให้ความส าคัญเรื่องอ่ืนแทน ท าให้อัตลักษณ์ของพรรคประชาธิปัตย์ในเรื่องการปราบปรามยาเสพ
ติดน้อย ไม่เป็นที่จดจ าของประชาชน และไม่ได้สร้างความพึงพอใจให้กับประชาชนเท่าที่ควร เพราะ
ประสิทธิภาพการราบปรามยาเสพติดน้อยมาก   
 3. ความแตกต่างกันของสาเหตุส าคัญต่อประสิทธิภาพการป้องกันและปราบปราม 
ยาเสพติดในสมัยรัฐบาลของพ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตรและนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อีกประการหนึ่งคือ 
การสร้างความมีอ านาจทางศีลธรรมในประเทศไทย โดยสมัยรัฐบาลของพ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร  
มีการปราบปรามยาเสพติดอย่างจริงจังและเด็ดขาด โดยการเปิดสงครามกับยาเสพติด แบบใช้ความ
รุนแรง ซึ่งก็ใช้ได้ผลในประเทศไทย และการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในรูปแบบนี้มี
ประสิทธิภาพมาก ส่งผลให้ในยุคนั้นประเทศไทยหมดปัญหายาเสพติดไปได้ไม่น้อยเลยทีเดียว แต่ใน
ส่วนรัฐบาลของนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ มี การขับเคลื่อนโครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบไม่ใช้
ความรุนแรง ส่งผลต่อการมีอ านาจทางศีลธรรม (ความชอบธรรม) สร้างภาพลักษณ์เชิงบวกให้แก่ผู้น า 
ทางการเมืองในการปกครองบริหาร แต่แก้ไขปัญหาได้ไม่เด็ดขาด และไม่มีประสิทธิภาพมากพอ ส่งผล
ให้ประเทศไทยในยุคนั้นเป็นยุคที่ยาเสพติดระบาดอย่างหนัก 
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บทที่ 5 
สรุป อภิปรายและข้อเสนอแนะ 

 
 การศึกษาเกี่ยวกับ “ความแตกต่างของนโยบายการปราบปรามยาเสพติด สมัยรัฐบาล
นายทักษิณ ชินวัตร กับรัฐบาลนายอภิสิทธ์ เวชชาชีวะ กรณีศึกษา กองบังคับการต ารวจจังหวัดตราด” 
ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือ (1) เพ่ือศึกษาความแตกต่างนโยบายป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ใน
สมัยรัฐบาลนายทักษิณ ชินวัตรและนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ (2) เพ่ือศึกษาความแตกต่างของการน า
นโยบายป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ไปปฏิบัติ ในสมัยรัฐบาล นายทักษิณ ชินวัตรและนาย
อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ (3) เพ่ือศึกษาปัจจัยที่เป็นสาเหตุส าคัญต่อประสิทธิภาพการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติดในสมัยรัฐบาลนายทักษิณ ชินวัตรและนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ  โดยสัมภาษณ์กับ
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับแนวทางการน านโยบายป้องกันและปราบปรามยาเสพติดไปปฏิบัติมีผลต่อ
ความส าเร็จของการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด คือ เจ้าหน้าที่ต ารวจ กองบังคับการต ารวจภูธร
จังหวัดตราด จ านวน 10 ราย สามารถสรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะได้ดังนี้ 
 5.1 สรุป 
 5.2 อภิปรายผล 
 5.3 ข้อเสนอแนะ 
 
5.1 สรุป 
 
 5.1.1 ความแตกต่างนโยบายป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ในสมัยรัฐบาลนาย
ทักษิณ ชินวัตรและนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ 
  1. ความแตกต่างด้านอิทธิพลของสภาพแวดล้อม พบว่า สภาพแวดล้อมทาง
การเมืองและเศรษฐกิจมีผลต่อการก าหนดนโยบายปราบปรามยาเสพติดของรัฐบาลทั้ง 2 รัฐบาล 
โดยเฉพาะรัฐบาลของทักษิณ ชินวัตรนั้น เป็นนโยบายของพรรคไทยรักไทย ที่มีส่วนใหญ่ขับเคลื่ อน
ด้วยนักธุรกิจหัวก้าวหน้า และส่วนใหญ่มีรากฐานทางการเมืองมาจากกลุ่มธุรกิจต่าง ๆ ที่ขับเคลื่อน
พรรคไทยรักไทยในช่วงนั้น ซึ่งจะแตกต่างจากพรรคประชาธิปัตย์ ของรัฐบาลนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ 
ที่เป็นกลุ่มข้าราชการประจ า ซึ่งความแตกต่างของอิทธิผลของสภาพแวดล้อมอันเกิดจาก  
   2. ความแตกต่างด้านยุทธศาสตร์ของพรรคการเมืองในการก าหนดนโยบาย
ปราบปรามยาเสพติด พบว่า เกิดจากการจัดล าดับหรือวางล าดับความส าคัญของนโยบายปราบปราม
ยาเสพติดของทั้ง 2 รัฐบาลมีความแตกต่างกัน โดยเฉพาะประเด็นของการมุ่งหวังความพึงพอใจจาก
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ประชาชน ที่ต้องมีการสร้างความชอบธรรมจากนโยบายปราบปรามยาเสพติด โดยพิจารณาได้จาก
ความเป็นมาของการจัดตั้งรัฐบาล ที่รัฐบาลนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะนั้น มาจากการรัฐประหาร ที่ไม่ได้
รับการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตย แต่รัฐบาลของทักษิณ ชินวัตรนั้น เป็นรัฐบาลที่มาจากการ
เลือกตั้ง เหตุผลของการก าหนดยุทธศาสตร์ของพรรคการเมืองในการก าหนดนโยบายปราบปรามยา
เสพติดที่จ าเป็นต้องสร้างความพึงพอใจให้กับประชาชนทั้ง  ก็เพ่ือให้การเลือกตั้งสมัยต่อไป ให้รัฐบาล
ของตนได้รับการเลือกตั้งกลับมาบริหารประเทศอีกครั้งหนึ่ง ดังนั้น อาจกล่าวได้ว่า การจัดล าดับ
ความส าคัญและการสร้างความพึงพอใจให้กับประชาชนของทั้ง 2 รัฐบาล จะมีความแตกต่างกัน เป็น
เพราะยุทธศาสตร์ของพรรคการเมืองในการก าหนดนโยบายปราบปรามยาเสพติดที่แตกต่างกันของ
ผู้น าพรรคการเมืองทั้ง 2 พรรคการเมือง 
   3. ความแตกต่างด้านยุทธศาสตร์ของพรรคการเมืองในการขับเคลื่อนนโยบาย
ปราบปรามยาเสพติด พบว่า การก าหนดนโยบายหรือยุทธศาสตร์ในการปราบปรามยาเสพติด การ
สร้างแรงกดดันเชิงนโยบายและการสนับสนุนนโยบายจากพรรคการเมืองและการก าหนดตัวบุคคลใน
ต าแหน่งที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการน านโยบายปราบปรามยาเสพติดไปปฏิบัติ โดยเฉพาะรัฐบาลนาย
ทักษิณ ชินวัตร เขาจะก าหนดตัวบุคคลที่มีประสบการณ์เข้ามาด ารงต าแหน่ง มีการวัดผลการ
ปฏิบัติงานตามแผนการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน ใครท าไม่ได้ หรือท าไม่ถึงเป้าหมายที่ก าหนดไว้มีการ
ลงโทษทางวินัยและมีการก าหนดบทลงโทษชัดเจน มีปลดออกจากต าแหน่ง ซึ่งเป็นสิ่งที่นายกรัฐมนตรี
ทักษิณ ชินวัตร กล้าคิดและกล้าลงมือท าอย่างเด็ดขาด และมีความชัดเจนในเรื่องนี้ เป็นอย่างมาก 
เพราะถือว่าได้รับแรงสนับสนุนจากสมาชิกของพรรคการเมืองในสมัยนั้น ซึ่งสมาชิกพรรคการเมือง
ส่วนใหญ่ ได้รับการเลือกตั้งมาจากประชาชน ที่เห็นชอบกับนโยบายการปราบปรามยาเสพติดดังกล่าว 
ส่วนรัฐบาลของนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ เห็นได้ชัดเจนว่า ขาดความชัดเจนในการก าหนดนโยบายหรือ
ยุทธศาสตร์ในการปราบปรามยาเสพติด เพราะขาดบุคคลที่มีประสบการณ์ในการปราบปรามอย่าง
จริงจัง และนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ไม่มีการกดดันผู้รับผิดชอบอย่างจริงจัง เพราะขาดการสร้างแรง
กดเชิงนโยบายและการสนับสนุนนโยบายจากพรรคการเมืองอย่างแท้จริง โดยเฉพาะการบริหาร
จัดการด้านบุคลากรที่จะมาด ารงต าแหน่งส าคัญ ๆ ในการนโยบายไปปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม ก็ขาด
ความชัดเจนและขาดความเด็ดขาด แสดงให้เห็นว่าฝ่ายข้าราชการกับฝ่ายนักการเมือง ไม่มี
ประสิทธิภาพเท่าท่ีควร 
  ดังนั้นนโยบายป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ในสมัยรัฐบาลนายทักษิณ ชินวัตร
และนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ แตกต่างกันเนื่องจากรัฐบาลของทักษิณ ชินวัตรนั้น เป็นนโยบายของ
พรรคไทยรักไทย ที่มีส่วนใหญ่ขับเคลื่อนด้วยนักธุรกิจหัวก้าวหน้า และส่วนใหญ่มีรากฐานทาง
การเมืองมาจากกลุ่มธุรกิจต่าง ๆ แต่รัฐบาลของนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ที่เป็นกลุ่มข้าราชการประจ า 
ซึ่งความแตกต่างของอิทธิผลของสภาพแวดล้อมและบวกกับการจัดตั้งรัฐบาลของนายอภิสิทธิ์ เวชชา
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ชีวะนั้น มาจากการรัฐประหาร ที่ไม่ได้รับการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตย ส่วนรัฐบาลของ
ทักษิณ ชินวัตรนั้น เป็นรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง จึงท าให้การก าหนดยุทธศาสตร์และนโยบาย
ปราบปรามยาเสพติดที่จ าเป็นต้องสร้างความพึงพอใจให้กับประชาชน เพ่ือให้การเลือกตั้งสมัยต่อไป 
รัฐบาลของตนจะได้รับการเลือกตั้งกลับมาบริหารประเทศอีกครั้ง และด้วยการการบริหารบุคลากรได้
ดี สามารถน าบุคคลที่มีประสบการณ์เข้ามาด ารงต าแหน่ง มีการวัดผลการปฏิบัติงานตามแผนการ
ปฏิบัติงานอย่างชัดเจน ใครท าไม่ได้หรือท าไม่ถึงเป้าหมายที่ก าหนดไว้มีการลงโทษทางวินัยและมีการ
ก าหนดบทลงโทษอย่างชัดเจน ส่วนรัฐบาลของนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ เห็นได้ชัดเจนว่า ขาดความ
ชัดเจนในการก าหนดนโยบายหรือยุทธศาสตร์ในการปราบปรามยาเสพติด เพราะขาดบุคคลที่มี
ประสบการณ์ในการปราบปรามอย่างจริงจัง และนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ไม่มีการกดดันผู้รับผิดชอบ
อย่างจริงจัง ซึ่งท าให้ประสิทธิภาพในการปราบปรามยาเสพติดมีความแตกต่างกัน 
 5.1.2 การน านโยบายป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ไปปฏิบัติ ในสมัยรัฐบาล 
นายทักษิณ ชินวัตรและนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ 
  1. อดีตนายกรัฐมนตรี ทักษิณ ชินวัตร นับว่าเป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยที่มี
พ้ืนฐานมาจากนักธุรกิจ โดยเฉพาะความมีวิสัยทัศน์ของผู้น าด้านการบริหารจัดการองค์การและการ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจทั้งในระดับมหภาคและจุลภาค อีกทั้งมีความเข้าใจบทบาทของ
นายกรัฐมนตรีที่มาจากการเลือกตั้งเป็นอย่างดี ดังนั้น การปราบปรามยาเสพติด จึงถือว่าเป็นการ
แก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสมกับบทบาทของนายกรัฐมนตรีที่เข้าใจความต้องการของประชาชน อีกทั้ง
การส่งเสริมนโยบายที่เกี่ยวข้อง อาทิเช่น นโยบายแก้ไขปัญหาความยากจนของประชาชนรากหญ้า  
ที่ประสบกับปัญหาหนี้สินนอกระบบ ที่มีการแก้ไขด้วยนโยบายภาคปฏิบัติที่ชัดเจน จนประสบ
ผลส าเร็จในด้านดังกล่าว จึงถือได้ว่าเป็นนายกรัฐมนตรีที่มีนโยบายในรูปแบบประชานิยม คือ เข้าใจ
ประชาชนและก าหนดนโยบายเพ่ือตอบสนองกับความต้องการประชาชนอย่างแท้จริง จึงส่งผลให้เกิด
ชื่อเสียงด้านการบริหารจัดการที่ประสบผลส าเร็จโด่งดังท้ังภายในประเทศและต่างประเทศ ส่งเสริมให้
ภาพลักษณ์ของประเทศไทยในช่วงระยะเวลาดังกล่าว มีภาพลักษณ์ของประเทศที่มียาเสพติดน้อยลง 
และเศรษฐกิจเจริญเติบโตมากยิ่งขึ้น แต่เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับรัฐบาลของนายกรัฐมนตรี 
อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ที่มีพ้ืนฐานเป็นนักบริหารและนักวิชาการ ที่ยังขาดประสบการณ์ในการแก้ไข
ปัญหาด้านเศรษฐกิจอย่างแท้จริง อีกทั้งขาดทักษะการพิจารณาก าหนดนโยบายที่ชัดเจน ไม่สามารถ
น าไปปฏิบัติได้เป็นผลส าเร็จ อันเนื่องมาจากสภาวการณ์ทางการเมือง และขาดวิสัยทัศน์การแก้ไข
ปัญหาภาวะเศรษฐกิจอย่างถ่องแท้ จึงท าให้การแก้ไขปัญหาด้วยนโยบายด้านการปราบปรามยาเสพ
ติดไม่ประสบผลส าเร็จเท่าที่ควร กล่าวคือ การแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ ถือเป็นปัจจัยส าคัญของการลด
ปัญหาด้านอาชญากรรมต่าง ๆ โดยเฉพาะปัญหายาเสพติดนั้น ประเด็นส าคัญของสาเหตุ เกิดขึ้น
เพราะภาวะเศรษฐกิจตกต่ า ประชาชนขาดโอกาสทางธุรกิจที่ดี จึงส่งผลให้เกิดการค้ายา เสพยาเสพ
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ติดเป็นจ านวนมากขึ้น หากสามารถแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจได้ ก็จะส่งผลกระทบให้ปัญหาอาชญากรรม
หรือปัญหายาเสพติดให้ลดน้อยลงได้ เป็นต้น 
   2. ระหว่างรัฐบาลของพ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร (พรรคไทยรักไทย) และรัฐบาลของ
อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ (พรรคประชาธิปัตย์) สรุปได้ว่า รัฐบาลของพ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร พรรคไทยรัก
ไทยวางยุทธศาสตร์ของพรรค ให้นโยบายปราบปรามยาเสพติดเป็นนโยบายเชิงอัตลักษณ์ของพรรค 
เพ่ือสร้างจุดแข็งของพรรคไทยรักไทยในการท าให้ประชาชนสามารถจดจ าภาพลักษณ์เชิงบวก ในการ
แก้ไขปัญหายาเสพติดของพรรคไทยรักไทยได้ เพ่ีอให้ตนมีความชอบธรรมทางการเมืองในการบริหาร
การปกครอง และเพ่ือส่งผลต่อการตัดสินใจของประชาชนที่จะสนับสนุนพรรคไทยรักไทยให้เป็น
รัฐบาลต่อไป ในขณะที่ยุทธศาสตร์รัฐบาลของอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ จากพรรคประชาธิปัตย์ที่มีต่อ
นโยบายปราบปรามยาเสพติดนั้น จะเห็นได้ว่ายังมีแรงกระตุ้นจากพรรคประชาธิปัตย์ ไม่มากเท่าพรรค
ไทยรักไทย จึงยังท าให้ประชาชนส่วนใหญ่พึงพอใจในนโยบายการปราบปรามยาเสพติดน้อยกว่า
รัฐบาลของพ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร ซึ่งก็มีความเป็นไปได้ว่า นโยบายปราบปรามยาเสพติดของ
รัฐบาลอภิสิทธิ์  (พรรคประชาธิปัตย์ ) ไม่ได้เป็นยุทธศาสตร์หลักหรือ นโยบายน าของพรรค
ประชาธิปัตย์ ดังเช่นพรรคไทยรักไทย ฉะนั้นจึงท าให้เห็นความชัดเจนถึงความแตกต่างระหว่างรัฐบาล
ของพ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร (พรรคไทยรักไทย) มุ่งหวังสร้างฐานความนิยมและความชอบธรรมจาก
การปกครองบริหารในนโยบายปราบปรามยาเสพติดมากกว่ารัฐบาลอภิสิทธิ์ (พรรคประชาธิปัตย์)  
   3. ทั้งสองรัฐบาลระหว่างรัฐบาลของพ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร (พรรคไทยรักไทย) 
และรัฐบาลของอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ (พรรคประชาธิปัตย์) มีความแตกต่างกันค่อนข้างมาก เพราะ
รัฐบาลอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ (พรรคประชาธิปัตย์) มียุทธศาสตร์ของนโยบายปราบปรามยาเสพติดที่เน้น
การป้องกันน าการปราบปราม เพราะได้โจมตีแนวทางของรัฐบาลทักษิณมาก่อน และดูเหมือนว่า 
พรรคประชาธิปัตย์ได้วางยุทธศาสตร์ของพรรคในการหาความชอบธรรมจากนโยบายด้านอ่ืน มากกว่า
นโยบายปราบปรามยาเสพติด จึงส่งผลให้ไม่ได้มีการเน้นหนักและวางล าดับความส าคัญของนโยบาย
ปราบปรามยาเสพติดเป็นล าดับต้น ๆ ในด้านการปฏิบัติงานตามนโยบายของรัฐบาลอภิสิทธิ์ก็ไม่ได้มี
แรงกดดันเชิงนโยบายและแรงจูงใจไปสู่ผู้ปฏิบัติงานมากนัก อีกทั้งยังไม่ได้เข้าไปแทรกแซงการก าหนด
ตัวบุคคลในต าแหน่งเลขาธิการ ป.ป.ส. เพราะก าหนดแนวทางลักษณะความสัมพันธ์ฝ่ายการเมืองกับ
ฝ่ายบริหารในลักษณะการเมืองแยกออกจากการบริหาร แต่ส าหรับรัฐบาลพ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร 
(พรรคไทยรักไทย) นั้นมี ยุทธศาสตร์ไปในเชิงการป้องกันควบคู่การปราบปรามยาเสพติดอย่างจริงจัง 
เพราะมุ่งหวังความพึงพอใจจากประชาชน เพ่ือสร้างความชอบธรรมจากนโยบายนี้เป็นอย่างมาก  
ซึ่งเห็นได้จากการวางล าดับความส าคัญให้เป็นนโยบายเร่งด่วนและเป็นวาระแห่งชาติ การก าหนดให้
เป็นผลงานเด่นเชิงนโยบายที่ประชาชนจดจ าได้ การก าหนดลักษณะยุทธศาสตร์ และเป้าหมาย  
เชิงปริมาณมาก ากับติดตาม มีการสร้างแรงกดเชิงนโยบายและแรงจูงใจในการปฏิบัตินโยบาย
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ปราบปรามยาเสพติด และการเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องในการสรรหาบุคคลให้มาเป็นเลขาธิการ ป.ป.ส. 
เพ่ือสามารถสนองตอบต่อนโยบายของฝ่ายตนให้ได้ดีที่สุด 
  ดังนั้นการน านโยบายป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ไปปฏิบัติ ในสมัยรัฐบาล 
นายทักษิณ ชินวัตรและนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ จึงมีการปฏิบัติงานในการปราบปรามยาเสพติดของ
แต่ละสมัยมีประสิทธิภาพแตกต่างกัน ซึ่งมีผลมาจากรัฐบาลนายทักษิณ ชินวัตรมีพ้ืนฐานมาจาก 
นักธุรกิจ มีความเข้าใจความต้องการของประชาชน มีการแก้ไขด้วยนโยบายภาคปฏิบัติที่ชัดเจน  
จนประสบผลส าเร็จ  มีนโยบายปราบปรามยาเสพติดเป็นนโยบายเชิงอัตลักษณ์ของพรรค   
มียุทธศาสตร์ไปในเชิงการป้องกันควบคู่การปราบปรามยาเสพติดอย่างจริงจังและวางล าดับ
ความส าคัญให้เป็นนโยบายเร่งด่วนและเป็นวาระแห่งชาติ ส่วนรัฐบาลของนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ มี
พ้ืนฐานเป็นนักบริหารและนักวิชาการ ที่ยังขาดประสบการณ์ในการแก้ไขปัญหาด้านเศรษฐกิจอย่าง
แท้จริง อีกทั้งขาดทักษะการพิจารณาก าหนดนโยบายที่ชัดเจน ไม่สามารถแก้ไขปัญหาภาวะเศรษฐกิจ
อย่างถ่องแท้ ทั้งยังมีการวางล าดับความส าคัญในการปราบปรามยาเสพติดน้อย  และไม่ได้มีแรงกดดัน
เชิงนโยบายและแรงจูงใจไปสู่ผู้ปฏิบัติงาน  จึงท าให้การน านโยบายป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
ไปปฏิบัติมีความแตกต่างกัน 
 5.1.3 ปัจจัยที่เป็นสาเหตุส าคัญต่อประสิทธิภาพการป้องกันและปราบปรามยาเสพ
ติดในสมัยรัฐบาลนายทักษิณ ชินวัตรและนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ 
  1. ทั้งสองรัฐบาลระหว่างรัฐบาลของพ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร (พรรคไทยรักไทย) 
และรัฐบาลของอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ (พรรคประชาธิปัตย์) มีสาเหตุส าคัญต่อประสิทธิภาพการป้องกัน
และปราบปรามยาเสพติดที่แตกต่างกันไป ด้านสภาพแวดล้อม/บริบททางการเมืองก็นับเป็นปัจจัย
อย่างหนึ่ง ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด โดยที่สภาพแวดล้อม/บริบท
รัฐบาลของพ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร (พรรคไทยรักไทย) มีการจัดวางความส าคัญของนโยบาย
ปราบปรามยาเสพติดไว้เป็นล าดับต้น ๆ แต่รัฐบาลของอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ (พรรคประชาธิปัตย์) มีการ
จัดวางความส าคัญของนโยบายปราบปรามยาเสพติดไม่ได้จัดวางไว้เป็นล าดับต้น ๆ ยังท าให้เห็นได้ว่า
พรรคการเมืองที่เป็นแกนน ารัฐบาลมีอิทธิพลอย่างมากในการจัดล าดับความส าคัญ (Priority) ว่าจะ
เน้นหนักนโยบายใดเป็นส าคัญ อาจกล่าวได้ว่า ความส าคัญของการน านโยบายสาธารณะ (Public 
Policy Implementation) ไปปฏิบัติเป็นสิ่งที่ภาครัฐควรให้ความส าคัญ เพราะจะเป็นการส่งผลให้
นโยบายของรัฐสามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนและสังคมโดยรวมได้มากยิ่งขึ้น อีก
ทั้งการน านโยบายไปปฏิบัติ เป็นเรื่องที่มีความสลับซับซ้อน และมีองค์กรหลายองค์กรรวมทั้งบุคคล
จากหลายฝ่ายเข้ามาปฏิบัติงานร่วมกัน หรือมีบทบาทและอิทธิพลอันส่งผลให้การน านโยบายไปปฏิบัติ
ประสบความส าเร็จหรือประสบกับความล้มเหลวได้ โดยควรให้ความส าคัญกับทุกฝ่ายอย่างสัมพันธ์กัน 
ได้แก่ ฝ่ายการเมือง ระบบราชการข้าราชการ และผู้ได้รับผลจากนโยบาย ตามล าดับ 
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  2. การศึกษาการสาเหตุส าคัญต่อประสิทธิภาพการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
ในสมัยรัฐบาลของพ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตรและนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ที่แตกต่างกัน มีสาเหตุมา
จากการมุ่งเน้นสร้างความชอบธรรมในด้านที่แตกต่างกัน โดยที่รัฐบาลของ พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร 
ก าหนดนโยบายโดยเน้นความชอบธรรมเรื่องของการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเป็นส าคัญ
อย่างมากเพราะพรรคไทยรักไทยได้วางยุทธศาสตร์ให้นโยบายนี้ เป็นผลงานเด่น/จุดแข็งของพรรคเพ่ือ
สร้างภาพลักษณ์เชิงบวก และการเป็นอัตลักษณ์ของพรรคไทยรักไทยที่ประชาชนสามารถ จดจ า ได้ 
ซึ่งสร้างความพึงพอใจให้กับประชาชนเป็นจ านวนมาก และเป็นแบบแผนที่ใช้ได้ผลอย่างมี
ประสิทธิภาพมาก แต่ในส่วนนโยบายการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในสมัยรัฐบาลของนาย
อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะก าหนดนโยบายโดยเน้นความชอบธรรมเรื่องของการป้องกันและปราบปรามยา
เสพติดเป็นส าคัญ แต่ให้ความส าคัญเรื่องอ่ืนแทน ท าให้อัตลักษณ์ของพรรคประชาธิปัตย์ในเรื่องการ
ปราบปรามยาเสพติดน้อย ไม่เป็นที่จดจ าของประชาชน และไม่ได้สร้างความพึงพอใจให้กับประชาชน
เท่าท่ีควร เพราะประสิทธิภาพการราบปรามยาเสพติดน้อยมาก   
  3. ความแตกต่างกันของสาเหตุส าคัญต่อประสิทธิภาพการป้องกันและปราบปรามยา
เสพติดในสมัยรัฐบาลของพ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตรและนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อีกประการหนึ่งคือ 
การสร้างความมีอ านาจทางศีลธรรมในประเทศไทย โดยสมัยรัฐบาลของพ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร  
มีการปราบปรามยาเสพติดอย่างจริงจังและเด็ดขาด โดยการเปิดสงครามกับยาเสพติด แบบใช้ความ
รุนแรง ซึ่งก็ใช้ได้ผลในประเทศไทย และการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในรูปแบบนี้มี
ประสิทธิภาพมาก ส่งผลให้ในยุคนั้นประเทศไทยหมดปัญหายาเสพติดไปได้ไม่น้อยเลยทีเดียว แต่ใน
ส่วนรัฐบาลของนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ มี การขับเคลื่อนโครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบไม่ใช้
ความรุนแรง ส่งผลต่อการมีอ านาจทางศีลธรรม (ความชอบธรรม) สร้างภาพลักษณ์เชิงบวกให้แก่ผู้น า 
ทางการเมืองในการปกครองบริหาร แต่แก้ไขปัญหาได้ไม่เด็ดขาด และไม่มีประสิทธิภาพมากพอ ส่งผล
ให้ประเทศไทยในยุคนั้นเป็นยุคที่ยาเสพติดระบาดอย่างหนัก 
  ดังนั้นปัจจัยที่เป็นสาเหตุส าคัญต่อประสิทธิภาพการป้องกันและปราบปราม 
ยาเสพติดในสมัยรัฐบาลนายทักษิณ ชินวัตรและนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ มีความแตกต่างกัน มีสาเหตุ
มาจากสภาพแวดล้อม/บริบททางการเมือง ที่แตกต่างกัน โดยที่สภาพแวดล้อม/บริบทรัฐบาลของ
ทักษิณ ชินวัตร การจัดวางความส าคัญของนโยบายปราบปรามยาเสพติดไว้เป็นล าดับต้น  ๆ ก าหนด
นโยบายโดยเน้นความชอบธรรมเรื่องของการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเป็นส าคัญ  มีการ
ปราบปรามยาเสพติดอย่างจริงจังและเด็ดขาด โดยการเปิดสงครามกับยาเสพติด แบบใช้ความรุนแรง  
ส่งผลให้ในยุคนั้นประเทศไทยหมดปัญหายาเสพติด แต่ในยุครัฐบาลของอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ มีการจัด
วางความส าคัญของนโยบายปราบปรามยาเสพติดไม่ได้จัดวางไว้เป็นล าดับต้น ๆ  มุ่งเน้นสร้าง
ความชอบธรรมเรื่องของการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดไม่มาก มีการขับเคลื่อนโครงการแก้ไข
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ปัญหายาเสพติดแบบไม่ใช้ความรุนแรง ส่งผลต่อการมีอ านาจทางศีลธรรม สร้างภาพลักษณ์เชิงบวก
ให้แก่ผู้น าทางการเมืองในการปกครองและบริหาร แต่แก้ไขปัญหาได้ไม่เด็ดขาด และไม่มีประสิทธิภาพ
มากพอ ส่งผลให้ประเทศไทยในยุคนั้นเป็นยุคที่ยาเสพติดระบาดอย่างหนัก จึงท าให้ประสิทธิภาพใน
การปราบปรามยาเสพติดมีความแตกต่างกัน 
 
5.2 อภิปรายผล 
 
 5.2.1 ความแตกต่างนโยบายป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ในสมัยรัฐบาลนาย
ทักษิณ ชินวัตรและนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ 
  1. ความแตกต่างด้านอิทธิพลของสภาพแวดล้อม พบว่า สภาพแวดล้อมทาง
การเมืองและเศรษฐกิจมีผลต่อการก าหนดนโยบายปราบปรามยาเสพติดของรัฐบาลทั้ง 2 รัฐบาล 
โดยเฉพาะรัฐบาลของทักษิณ ชินวัตรนั้น เป็นนโยบายของพรรคไทยรักไทย ที่มีส่วนใหญ่ขับเคลื่อน
ด้วยนักธุรกิจหัวก้าวหน้า และส่วนใหญ่มีรากฐานทางการเมืองมาจากกลุ่มธุรกิจต่าง ๆ ที่ขับเคลื่อน
พรรคไทยรักไทยในช่วงนั้น ซึ่งจะแตกต่างจากพรรคประชาธิปัตย์ ของรัฐบาลนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ 
ที่เป็นกลุ่มข้าราชการประจ า ซึ่งความแตกต่างของอิทธิผลของสภาพแวดล้อม ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด
ของอโณมา  คงตะแบก (2555) หน้าที่ประการส าคัญประการหนึ่งของรัฐบาลคือการตอบสนองความ
ต้องการ การแก้ไขสภาพปัญหาหรือสภาพที่คิดว่าจะเกิดเป็นปัญหาของประชาชนซึ่งมักจะอยู่ในรูป
ของนโยบายของรัฐหรือนโยบายสาธารณะ เนื่องจากสภาพแวดล้อมทางการเมืองและเศรษฐกิจมีผล
ต่อการก าหนดนโยบายปราบปรามยาเสพติดของรัฐบาลแต่ละยุค 
   2. ความแตกต่างด้านยุทธศาสตร์ของพรรคการเมืองในการก าหนดนโยบาย
ปราบปรามยาเสพติด พบว่า เกิดจากการจัดล าดับหรือวางล าดับความส าคัญของนโยบายปราบปราม
ยาเสพติดของทั้ง 2 รัฐบาลมีความแตกต่างกัน โดยเฉพาะประเด็นของการมุ่งหวังความพึงพอใจจาก
ประชาชน ที่ต้องมีการสร้างความชอบธรรมจากนโยบายปราบปรามยาเสพติด โดยพิจารณาได้จาก
ความเป็นมาของการจัดตั้งรัฐบาล ที่รัฐบาลนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะนั้น มาจากการรัฐประหาร ที่ไม่ได้
รับการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตย แต่รัฐบาลของทักษิณ ชินวัตรนั้น เป็นรัฐบาลที่มาจากการ
เลือกตั้ง เหตุผลของการก าหนดยุทธศาสตร์ของพรรคการเมืองในการก าหนดนโยบายปราบปราม  
ยาเสพติดที่จ าเป็นต้องสร้างความพึงพอใจให้กับประชาชนทั้ง  ก็เพ่ือให้การเลือกตั้งสมัยต่อไป  
ให้รัฐบาลของตนได้รับการเลือกตั้งกลับมาบริหารประเทศอีกครั้งหนึ่ง ดังนั้น อาจกล่าวได้ว่า  
การจัดล าดับความส าคัญและการสร้างความพึงพอใจให้กับประชาชนของทั้ง 2 รัฐบาล จะมีความ
แตกต่างกัน เป็นเพราะยุทธศาสตร์ของพรรคการเมืองในการก าหนดนโยบายปราบปรามยาเสพติดที่
แตกต่างกันของผู้น าพรรคการเมืองทั้ง 2 พรรคการเมือง ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ อโณมา   
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คงตะแบก (2555) ได้กล่าวไว้ว่าหน้าที่ประการส าคัญประการหนึ่งของรัฐบาลคือการตอบสนองความ
ต้องการ การแก้ไขสภาพปัญหาหรือสภาพที่คิดว่าจะเกิดเป็นปัญหาของประชาชนซึ่งมักจะอยู่ในรูป
ของนโยบายของรัฐหรือนโยบายสาธารณะ โดยการวางล าดับความส าคัญของนโยบายการปราบปราม
ยาเสพติดเป็นล าดับต้น ๆ 
   3. ความแตกต่างด้านยุทธศาสตร์ของพรรคการเมืองในการขับเคลื่อนนโยบาย
ปราบปรามยาเสพติด พบว่า การก าหนดนโยบายหรือยุทธศาสตร์ในการปราบปรามยาเสพติด  
การสร้างแรงกดดันเชิงนโยบายและการสนับสนุนนโยบายจากพรรคการเมืองและการก าหนดตัวบุคคล
ในต าแหน่งที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการน านโยบายปราบปรามยาเสพติดไปปฏิบัติ โดยเฉพาะรัฐบาล  
นายทักษิณ ชินวัตร เขาจะก าหนดตัวบุคคลที่มีประสบการณ์เข้ามาด ารงต าแหน่ง มีการวัดผลการ
ปฏิบัติงานตามแผนการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน ใครท าไม่ได้ หรือท าไม่ถึงเป้าหมายที่ก าหนดไว้มี  
การลงโทษทางวินัยและมีการก าหนดบทลงโทษชัดเจน มีปลดออกจากต าแหน่ง ซึ่งเป็นสิ่งที่
นายกรัฐมนตรีทักษิณ ชินวัตร กล้าคิดและกล้าลงมือท าอย่างเด็ดขาด และมีความชัดเจนในเรื่องนี้ 
เป็นอย่างมาก เพราะถือว่าได้รับแรงสนับสนุนจากสมาชิกของพรรคการเมืองในสมัยนั้น ซึ่งสมาชิก
พรรคการเมืองส่วนใหญ่ ได้รับการเลือกตั้งมาจากประชาชน ที่เห็นชอบกับนโยบายการปราบปรามยา
เสพติดดังกล่าว ส่วนรัฐบาลของนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ เห็นได้ชัดเจนว่า ขาดความชัดเจนในการ
ก าหนดนโยบายหรือยุทธศาสตร์ในการปราบปรามยาเสพติด เพราะขาดบุคคลที่มีประสบการณ์ในการ
ปราบปรามอย่างจริงจัง และนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ไม่มีการกดดันผู้รับผิดชอบอย่างจริงจัง เพราะ
ขาดการสร้างแรงกดเชิงนโยบายและการสนับสนุนนโยบายจากพรรคการเมืองอย่างแท้จริง โดยเฉพาะ
การบริหารจัดการด้านบุคลากรที่จะมาด ารงต าแหน่งส าคัญ ๆ ในการนโยบายไปปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม 
ก็ขาดความชัดเจนและขาดความเด็ดขาด แสดงให้เห็นว่าฝ่ายข้าราชการกับฝ่ายนักการเมือง ไม่มี
ประสิทธิภาพเท่าท่ีควร ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ อโณมา  คงตะแบก (2555) หน้าที่ประการส าคัญ
ประการหนึ่งของรัฐบาลคือการตอบสนองความต้องการ การแก้ไขสภาพปัญหาหรือสภาพที่คิดว่าจะ
เกิดเป็นปัญหาของประชาชนซึ่งมักจะอยู่ในรูปของนโยบายของรัฐหรือนโยบายสาธารณะ เนื่องจาก
การก าหนดนโยบายหรือยุทธศาสตร์ในการปราบปรามยาเสพติด การสร้างแรงกดดันเชิงนโยบายและ
การสนับสนุนนโยบายจากพรรคการเมืองและการก าหนดตัวบุคคลในต าแหน่งที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการ
น านโยบายปราบปรามยาเสพติดไปปฏิบัติ 
 5.2.2 การน านโยบายป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ไปปฏิบัติ ในสมัยรัฐบาล 
นายทักษิณ ชินวัตรและนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ 
  1. อดีตนายกรัฐมนตรี ทักษิณ ชินวัตร นับว่าเป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยที่มี
พ้ืนฐานมาจากนักธุรกิจ โดยเฉพาะความมีวิสัยทัศน์ของผู้น าด้านการบริหารจัดการองค์การและการ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจทั้งในระดับมหภาคและจุลภาค อีกทั้งมีความเข้าใจบทบาทของ



Ref. code: 25595803011245XJR

66 

นายกรัฐมนตรีที่มาจากการเลือกตั้งเป็นอย่างดี ดังนั้น การปราบปรามยาเสพติด จึงถือว่าเป็นการ
แก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสมกับบทบาทของนายกรัฐมนตรีที่เข้าใจความต้องการของประชาชน อีกทั้ง
การส่งเสริมนโยบายที่เกี่ยวข้อง อาทิเช่น นโยบายแก้ไขปัญหาความยากจนของประชาชนรากหญ้า  
ที่ประสบกับปัญหาหนี้สินนอกระบบ ที่มีการแก้ไขด้วยนโยบายภาคปฏิบัติที่ชัดเจน จนประสบ
ผลส าเร็จในด้านดังกล่าว จึงถือได้ว่าเป็นนายกรัฐมนตรีที่มีนโยบายในรูปแบบประชานิยม คือ เข้าใจ
ประชาชนและก าหนดนโยบายเพ่ือตอบสนองกับความต้องการประชาชนอย่างแท้จริง จึงส่งผลให้เกิด
ชื่อเสียงด้านการบริหารจัดการที่ประสบผลส าเร็จโด่งดังท้ังภายในประเทศและต่างประเทศ ส่งเสริมให้
ภาพลักษณ์ของประเทศไทยในช่วงระยะเวลาดังกล่าว มีภาพลักษณ์ของประเทศที่มียาเสพติดน้อยลง 
และเศรษฐกิจเจริญเติบโตมากยิ่งขึ้น แต่เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับรัฐบาลของนายกรัฐมนตรี 
อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ที่มีพ้ืนฐานเป็นนักบริหารและนักวิชาการ ที่ยังขาดประสบการณ์ในการแก้ไข
ปัญหาด้านเศรษฐกิจอย่างแท้จริง อีกทั้งขาดทักษะการพิจารณาก าหนดนโยบายที่ชัดเจน ไม่สามารถ
น าไปปฏิบัติได้เป็นผลส าเร็จ อันเนื่องมาจากสภาวการณ์ทางการเมือง และขาดวิสัยทัศน์การแก้ไข
ปัญหาภาวะเศรษฐกิจอย่างถ่องแท้ จึงท าให้การแก้ไขปัญหาด้วยนโยบายด้านการปราบปรามยาเสพ
ติดไม่ประสบผลส าเร็จเท่าที่ควร กล่าวคือ การแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ ถือเป็นปัจจัยส าคัญของการลด
ปัญหาด้านอาชญากรรมต่าง ๆ โดยเฉพาะปัญหายาเสพติดนั้น ประเด็นส าคัญของสาเหตุ เกิดขึ้น
เพราะภาวะเศรษฐกิจตกต่ า ประชาชนขาดโอกาสทางธุรกิจที่ดี จึงส่งผลให้เกิดการค้ายา เสพยาเสพ
ติดเป็นจ านวนมากขึ้น หากสามารถแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจได้ ก็จะส่งผลกระทบให้ปัญหาอาชญากรรม
หรือปัญหายาเสพติดให้ลดน้อยลงได้ เป็นต้น ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของแวน มิเตอร์และแวนฮฮร์น 
(Van Meter and Van Horn) กล่าวว่า การน านโยบายไปปฏิบัติหมายถึงการกระท าเพ่ือบรรลุ
เป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ในนโยบายเป็นเบื้องต้นการกระท าหรือการด าเนินการดังกล่าวอาจจะโดย
ภาครัฐหรือเอกชนทั้งในลักษณะของกลุ่มหรือบุคคลก็ได้ เนื่องจากบทบาทของนายกรัฐมนตรีที่ เข้า
ใจความต้องการของประชาชน มีการแก้ไขด้วยนโยบายภาคปฏิบัติที่ชัดเจน จนประสบผลส าเร็จ  
   2. ระหว่างรัฐบาลของพ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร (พรรคไทยรักไทย) และรัฐบาลของ
อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ (พรรคประชาธิปัตย์) สรุปได้ว่า รัฐบาลของพ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร พรรคไทยรัก
ไทยวางยุทธศาสตร์ของพรรค ให้นโยบายปราบปรามยาเสพติดเป็นนโยบายเชิงอัตลักษณ์ของพรรค 
เพ่ือสร้างจุดแข็งของพรรคไทยรักไทยในการท าให้ประชาชนสามารถจดจ าภาพลักษณ์เชิงบวก ในการ
แก้ไขปัญหายาเสพติดของพรรคไทยรักไทยได้ เพ่ีอให้ตนมีความชอบธรรมทางการเมืองในการบริหาร
การปกครอง และเพ่ือส่งผลต่อการตัดสินใจของประชาชนที่จะสนับสนุนพรรคไทยรักไทยให้เป็น
รัฐบาลต่อไป ในขณะที่ยุทธศาสตร์รัฐบาลของอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ จากพรรคประชาธิปัตย์ที่มีต่อ
นโยบายปราบปรามยาเสพติดนั้น จะเห็นได้ว่ายังมีแรงกระตุ้นจากพรรคประชาธิปัตย์ ไม่มากเท่าพรรค
ไทยรักไทย จึงยังท าให้ประชาชนส่วนใหญ่พึงพอใจในนโยบายการปราบปรามยาเสพติดน้อยกว่า
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รัฐบาลของพ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร ซึ่งก็มีความเป็นไปได้ว่า นโยบายปราบปรามยาเสพติดของ
รัฐบาลอภิสิทธิ์ (พรรค ประชาธิปัตย์ ) ไม่ได้เป็นยุทธศาสตร์หลักหรือ นโยบายน าของพรรค
ประชาธิปัตย์ ดังเช่นพรรคไทยรักไทย ฉะนั้นจึงท าให้เห็นความชัดเจนถึงความแตกต่างระหว่างรัฐบาล
ของพ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร (พรรคไทยรักไทย) มุ่งหวังสร้างฐานความนิยมและความชอบธรรมจาก
การปกครองบริหารในนโยบายปราบปรามยาเสพติดมากกว่ารัฐบาลอภิสิทธิ์ (พรรคประชาธิปัตย์)   
ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ วรเดช จันทรศร ให้ความหมายว่า การศึกษาการน านโยบายไปปฏิบัติ
เป็นการแสวงหาวิธีการและแนวทางเพ่ือปรับปรุงนโยบายแผนงานและการปฏิบัติงานในโครงการให้ดี
ขึ้นเนื้อหาสาระของการศึกษาการน านโยบายไปปฏิบัติจึงเน้นการแสวงหาค าอธิบายเกี่ยวกับ
ปรากฎการณ์หรือสภาพความเป็นจริงที่ เกิดขึ้นในกระบวนการของการน านโยบายไปปฏิบัติ 
(implementation Processes) เพ่ือที่จะศึกษาบทเรียนพัฒนาแนวทางและสร้างกลยุทธ์เพ่ือที่จะท า
ให้การน านโยบายไปปฏิบัติบังเกิดความส าเร็จ เนื่องจากรัฐบาลของพ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร พรรค
ไทยรักไทยวางยุทธศาสตร์ของพรรค ให้นโยบายปราบปรามยาเสพติดเป็นนโยบายเชิงอัตลักษณ์ของ
พรรค 
   3. ทั้งสองรัฐบาลระหว่างรัฐบาลของพ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร (พรรคไทยรักไทย) 
และรัฐบาลของอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ (พรรคประชาธิปัตย์) มีความแตกต่างกันค่อนข้างมาก เพราะ
รัฐบาลอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ (พรรคประชาธิปัตย์) มียุทธศาสตร์ของนโยบายปราบปรามยาเสพติดที่เน้น
การป้องกันน าการปราบปราม เพราะได้โจมตีแนวทางของรัฐบาลทักษิณมาก่อน และดูเหมือนว่า 
พรรคประชาธิปัตย์ได้วางยุทธศาสตร์ของพรรคในการหาความชอบธรรมจากนโยบายด้านอ่ืน มากกว่า
นโยบายปราบปรามยาเสพติด จึงส่งผลให้ไม่ได้มีการเน้นหนักและวางล าดับความส าคัญของนโยบาย
ปราบปรามยาเสพติดเป็นล าดับต้นๆ ในด้านการปฏิบัติงานตามนโยบายของรัฐบาลอภิสิทธิ์ก็ไม่ได้มี
แรงกดดันเชิงนโยบายและแรงจูงใจไปสู่ผู้ปฏิบัติงานมากนัก อีกทั้งยังไม่ได้เข้าไปแทรกแซงการก าหนด
ตัวบุคคลในต าแหน่งเลขาธิการ ป.ป.ส. เพราะก าหนดแนวทางลักษณะความสัมพันธ์ฝ่ายการเมืองกับ
ฝ่ายบริหารในลักษณะการเมืองแยกออกจากการบริหาร แต่ส าหรับรัฐบาลพ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร 
(พรรคไทยรักไทย) นั้นมี ยุทธศาสตร์ไปในเชิงการป้องกันควบคู่การปราบปรามยาเสพติดอย่างจริงจัง 
เพราะมุ่งหวังความพึงพอใจจากประชาชน เพ่ือสร้างความชอบธรรมจากนโยบายนี้เป็นอย่างมาก  
ซึ่งเห็นได้จากการวางล าดับความส าคัญให้เป็นนโยบายเร่งด่วนและเป็นวาระแห่งชาติ การก าหนดให้
เป็นผลงานเด่นเชิงนโยบายที่ประชาชนจดจ าได้ การก าหนดลักษณะยุทธศาสตร์ และเป้าหมายเชิง
ปริมาณมาก ากับติดตาม มีการสร้างแรงกดเชิงนโยบายและแรงจูงใจในการปฏิบัตินโยบายปราบปราม
ยาเสพติด และการเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องในการสรรหาบุคคลให้มาเป็นเลขาธิการ ป.ป.ส. เพ่ือสามารถ
สนองตอบต่อนโยบายของฝ่ายตนให้ได้ดีที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ อโณมา  คงตะแบก 
(2555) หน้าที่ประการส าคัญประการหนึ่งของรัฐบาลคือการตอบสนองความต้องการ การแก้ไขสภาพ
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ปัญหาหรือสภาพที่คิดว่าจะเกิดเป็นปัญหาของประชาชนซึ่งมักจะอยู่ในรูปของนโยบายของรัฐหรือ
นโยบายสาธารณะ เนื่องจากรัฐบาลของทักษิณ ชินวัตรมียุทธศาสตร์ไปในเชิงการป้องกันควบคู่การ
ปราบปรามยาเสพติดอย่างจริงจัง เพราะมุ่งหวังความพึงพอใจจากประชาชน 
 5.2.3 ปัจจัยที่เป็นสาเหตุส าคัญต่อประสิทธิภาพการป้องกันและปราบปรามยาเสพ
ติดในสมัยรัฐบาลนายทักษิณ ชินวัตรและนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ 
  1. ทั้งสองรัฐบาลระหว่างรัฐบาลของพ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร (พรรคไทยรักไทย) 
และรัฐบาลของอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ (พรรคประชาธิปัตย์) มีสาเหตุส าคัญต่อประสิทธิภาพการป้องกัน
และปราบปรามยาเสพติดที่แตกต่างกันไป ด้านสภาพแวดล้อม/บริบททางการเมืองก็นับเป็นปัจจัย
อย่างหนึ่ง ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด โดยที่สภาพแวดล้อม/บริบท
รัฐบาลของพ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร (พรรคไทยรักไทย) มีการจัดวางความส าคัญของนโยบาย
ปราบปรามยาเสพติดไว้เป็นล าดับต้นๆ แต่รัฐบาลของอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ (พรรคประชาธิปัตย์) มีการ
จัดวางความส าคัญของนโยบายปราบปรามยาเสพติดไม่ได้จัดวางไว้เป็นล าดับต้นๆ ยังท าให้เห็นได้ว่า
พรรคการเมืองที่เป็นแกนน ารัฐบาลมีอิทธิพลอย่างมากในการจัดล าดับความส าคัญ (priority) ว่าจะ
เน้นหนักนโยบายใดเป็นส าคัญ อาจกล่าวได้ว่า ความส าคัญของการน านโยบายสาธารณะ (public 
policy implementation) ไปปฏิบัติเป็นสิ่งที่ภาครัฐควรให้ความส าคัญ เพราะจะเป็นการส่งผลให้
นโยบายของรัฐสามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนและสังคมโดยรวมได้มากยิ่งขึ้น อีก
ทั้งการน านโยบายไปปฏิบัติ เป็นเรื่องที่มีความสลับซับซ้อน และมีองค์กรหลายองค์กรรวมทั้งบุคคล
จากหลายฝ่ายเข้ามาปฏิบัติงานร่วมกัน หรือมีบทบาทและอิทธิพลอันส่งผลให้การน านโยบายไปปฏิบัติ
ประสบความส าเร็จหรือประสบกับความล้มเหลวได้ โดยควรให้ความส าคัญกับทุกฝ่ายอย่างสัมพันธ์กัน 
ได้แก่ ฝ่ายการเมือง ระบบราชการข้าราชการ และผู้ได้รับผลจากนโยบาย ตามล าดับ ซึ่งสอดคล้องกับ
แนวคิดของ วอลเตอร์ วิลเลียม (Walter Williams) กล่าวว่า การน านโยบายไปปฏิบัติเป็นเรื่องของ
การศึกษาว่าองค์กรบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องสามารถน าและกระตุ้นให้ทรัพยากรทางการ
บริหารทั้งมวล ปฏิบัติงานให้บรรลุตามนโยบายที่ระบุไว้หรือไม่แต่ไหนเพียงใด เนื่องจากการน า
นโยบายไปปฏิบัติ เป็นเรื่องที่มีความสลับซับซ้อน และมีองค์กรหลายองค์กรรวมทั้งบุคคลจากหลาย
ฝ่ายเข้ามาปฏิบัติงานร่วมกัน หรือมีบทบาทและอิทธิพลอันส่งผลให้การน านโยบายไปปฏิบัติประสบ
ความส าเร็จหรือประสบกับความล้มเหลวได้ 
  2. การศึกษาการสาเหตุส าคัญต่อประสิทธิภาพการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
ในสมัยรัฐบาลของพ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตรและนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ที่แตกต่างกัน มีสาเหตุมา
จากการมุ่งเน้นสร้างความชอบธรรมในด้านที่แตกต่างกัน โดยที่รัฐบาลของพ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร 
ก าหนดนโยบายโดยเน้นความชอบธรรมเรื่องของการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเป็ นส าคัญ
อย่างมากเพราะพรรคไทยรักไทยได้วางยุทธศาสตร์ให้นโยบายนี้ เป็นผลงานเด่น/จุดแข็งของพรรคเพ่ือ
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สร้างภาพลักษณ์เชิงบวก และการเป็นอัตลักษณ์ของพรรคไทยรักไทยที่ประชาชนสามารถ จดจ า ได้ 
ซึ่งสร้างความพึงพอใจให้กับประชาชนเป็นจ านวนมาก และเป็นแบบแผนที่ใช้ได้ผลอย่างมี
ประสิทธิภาพมาก แต่ในส่วนนโยบายการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในสมัยรัฐบาลของนาย
อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะก าหนดนโยบายโดยเน้นความชอบธรรมเรื่องของการป้องกันและปราบปรามยา
เสพติดเป็นส าคัญ แต่ให้ความส าคัญเรื่องอ่ืนแทน ท าให้อัตลักษณ์ของพรรคประชาธิปัตย์ในเรื่องการ
ปราบปรามยาเสพติดน้อย ไม่เป็นที่จดจ าของประชาชน และไม่ได้สร้างความพึงพอใจให้กับประชาชน
เท่าท่ีควร เพราะประสิทธิภาพการราบปรามยาเสพติดน้อยมาก  ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ อโณมา  
คงตะแบก (2555) หน้าที่ประการส าคัญประการหนึ่งของรัฐบาลคือการตอบสนองความต้องการ การ
แก้ไขสภาพปัญหาหรือสภาพที่คิดว่าจะเกิดเป็นปัญหาของประชาชนซึ่งมักจะอยู่ในรูปของนโยบายของ
รัฐหรือนโยบายสาธารณะ  เนื่องจากการวางยุทธศาสตร์และนโยบายการปราบปรามยาเสพติดของ
รัฐบาลทักษิณ ชินวัตร เป็นผลงานเด่น/จุดแข็งของพรรคเพื่อสร้างภาพลักษณ์เชิงบวก และการเป็นอัต
ลักษณ์ของพรรค ซึ่งสร้างความพึงพอใจให้กับประชาชนเป็นจ านวนมาก 
  3. ความแตกต่างกันของสาเหตุส าคัญต่อประสิทธิภาพการป้องกันและปราบปราม 
ยาเสพติดในสมัยรัฐบาลของพ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตรและนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อีกประการหนึ่งคือ 
การสร้างความมีอ านาจทางศีลธรรมในประเทศไทย โดยสมัยรัฐบาลของพ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร มี
การปราบปรามยาเสพติดอย่างจริงจังและเด็ดขาด โดยการเปิดสงครามกับยาเสพติด แบบใช้ความ
รุนแรง ซึ่งก็ใช้ได้ผลในประเทศไทย และการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในรูปแบบนี้มี
ประสิทธิภาพมาก ส่งผลให้ในยุคนั้นประเทศไทยหมดปัญหายาเสพติดไปได้ไม่น้อยเลยทีเดียว แต่ใน
ส่วนรัฐบาลของนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ มี การขับเคลื่อนโครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบไม่ใช้
ความรุนแรง ส่งผลต่อการมีอ านาจทางศีลธรรม (ความชอบธรรม) สร้างภาพลักษณ์เชิงบวกให้แก่ผู้น า 
ทางการเมืองในการปกครองบริหาร แต่แก้ไขปัญหาได้ไม่เด็ดขาด และไม่มีประสิทธิภาพมากพอ ส่งผล
ให้ประเทศไทยในยุคนั้นเป็นยุคที่ยาเสพติดระบาดอย่างหนัก ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของเพรสแมน
และวินดาฟสกี้ (Pressman and Wildavsky) เห็นว่าการที่กลุ่มเป้าหมายได้รับบริการเพียงครึ่งหนึ่ง
ของจ านวนทั้งหมดที่ก าหนดไว้ในเป้าหมายของโครงการก็ยังถือว่าเป็นความล้มเหลว เนื่องจากรัฐบาล
ของนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ มี การขับเคลื่อนโครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบไม่ใช้ความรุนแรง 
สร้างภาพลักษณ์เชิงบวกให้แก่ผู้น า ทางการเมืองในการปกครองบริหาร แต่แก้ไขปัญหาได้ไม่เด็ดขาด 
และไม่มีประสิทธิภาพมากพอ ส่งผลให้ประเทศไทยในยุคนั้นเป็นยุคที่ยาเสพติดระบาดอย่างหนัก 
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5.3 ข้อเสนอแนะ 
 
 5.3.1 ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลการวิจัยไปใช้ 
  5.3.1.1 การป้องกันและปราบปรามปัญหายาเสพติดนั้นมีความส าคัญมาก ควรมี
นโยบายเพ่ือสนับสนุนให้มีการท างานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น และควรมีการจับตรวจจับและกวาด
ล้างผู้ค้าและผู้เสพยาเสพติดอย่างจริงจัง เพราะปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาที่มีมากนานแล้วยังไม่ถูก
แก้ไขอย่างเต็มที่ เนื่องจากไม่มียุทธศาสตร์หรือนโยบายมาสนับสนุนให้มีการปราบปรามอย่างจริงจัง 
และให้ปัญหายาเสพติดหมดสินไปในประเทศไทย 
  5.3.1.2 นโยบายการปราบปรามยาเสพติดให้หมดสิ้นไปในประเทศ ควรมีหลาย
หน่วยงานร่วมมือกัน ด้วยความสามัคคี ต้องมีการกดดันเชิงนโยบาย เพ่ือให้มีแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานให้ถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้ในระยะเวลาที่ก าหนด เพ่ือให้ได้ซึ่งประสิทธิผลและประสิทธิภาพใน
การปราบปรามยาเสพติด 
 5.3.2 ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาครั้งต่อไป 
  5.3.2.1 การศึกษาความแตกต่างของนโยบายการปราบปรามยาเสพติด สมัยรัฐบาล
นายทักษิณ ชินวัตร กับรัฐบาลนายอภิสิทธิ เวชชาชีวะ กรณีศึกษา กองบังคับการต ารวจภูธรจังหวัด
ตราด ควรศึกษาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลาย ๆ หน่วยงาน เพ่ือผลการวิจัยที่น่าเชื่อถือ โดยรูปแบบ
ในการวิจัยในเชิงคุณภาพเพ่ือส ารวจความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องการปราบปรามคดียาเสพติดและ
เป็นประโยชน์ต่อการน ามาวิจัยเพื่อการปรุงปรับและพัฒนา 
  5.3.2.2 การศึกษาความแตกต่างของนโยบายการปราบปรามยาเสพติด สมัยรัฐบาล
นายทักษิณ ชินวัตร กับรัฐบาลนายอภิสิทธิ เวชชาชีวะ กรณีศึกษา กองบังคับการต ารวจภูธรจังหวัด
ตราด ควรศึกษาการจ านวนกลุ่มตัวอย่าง ที่พอเหมาะ ไม่มากหรือไม่น้อยจนเกินไป เพ่ือผลของการ
วิจัยที่น่าเชื่อถือ โดยรูปแบบในการวิจัยในเชิงคุณภาพเพ่ือส ารวจความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องการ
ปราบปรามคดียาเสพติดและเป็นประโยชน์ต่อการน ามาวิจัยเพื่อการปรุงปรับและพัฒนา 
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