
 
บทที่ 2 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 

 ในการศึกษาครั้งนี้ผู้ศึกษาได้น าแนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องเกี่ยวกับการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติดและอ านาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ดัง
รายละเอียดต่อไปนี้ 
 กฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดเป็นกฎหมายที่ก าหนดว่าการกระท าท่ีเกี่ยวข้องกับยาเสพติดใด 
เป็นความผิดและต้องโทษ ดังนั้น กฎหมายยาเสพติดจึงถือเป็นกฎหมายอาญา คือกฎหมายที่ก าหนด
หลักเกณฑ์ว่า การกระท าใดเป็นการกระท าท่ีต้องรับโทษ หรือต้องใช้วิธีเพื่อความปลอดภัยหรือวิธี
ต้องบังคับทางอาญาอ่ืน กฎหมายอาญามีภารกิจในการคุ้มครองสังคม ภารกิจในการปราบปรามและ
ในการป้องกันการกระท าความผิด แต่การที่จะท าให้กฎหมายอาญามีผลบังคับและท าให้ภารกิจของ
กฎหมายอาญาเกิดผลในทางปฏิบัตินั้นจ าเป็นต้องอาศัยกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เป็นส าคัญ 
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาจึงมีภารกิจในการที่จะท าให้กฎหมายอาญาเกิดผลอย่างจริงจัง ใน
การกระท าความผิดอาญาบางประการที่มีลักษณะแตกต่างจากการการะท าความผิดอาญาโดยทั่วไป
เช่น การกระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดซ่ึงมีลักษณะพิเศษคือ ยาเสพติดเป็นภัยร้ายแรงต่อการ
ด าเนินการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ประกอบกับยาเสพติดเป็นพยานหลักฐานในการ
กระท าความผิดอันอาจถูกเคล่ือนย้ายหรือท าลายได้โดยง่าย การใช้อ านาจในการป้องกันและ
ปราบปรามการค้าและการผลิตยาเสพติดให้ได้ผลอย่างมีประสิทธิภาพจึงจ าเป็นต้องมีกฎหมายพิเศษ
เพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดบรรลุผล 

แนวคิดทฤษฎีกฎหมายธรรมชาติ 

 การคุ้มครองสิทธิมนุษยชนเกิดมีขึ้นมานานแล้วตั้งแต่สมัยกรีกและโรมัน ซ่ึงเป็น
แนวความคิดในการให้หลักประกันคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนมิให้ถูกละเมิดจากอ านาจ
ของรัฐ “มือกฎหมายขึ้นอยู่กับเหตุผล (Reason) ซ่ึงมีอยู่แล้วในธรรมชาติ ความถูก ผิด ชั่ว ดี ไม่อาจ
เปล่ียนแปลงโดยอ านาจ (Power) หรืออ าเภอใจของผู้มีอ านาจแห่งรัฐ” เป็นแนวความคิดที่จะจ ากัด
อ านาจของพระมหากษัตริย์หรือผู้ครองนครเพ่ือไม่ให้กษัตริย์มีอ านาจมากเกินไป เพราะการ
ปกครองในอดีตอ านาจอยู่ที่คนคนเดียวยังไม่มีการแบ่งแยกอ านาจตามระบอบประชาธิปไตย ไม่มี
การก าหนดขอบเขตอ านาจของรัฐ ไม่มีการจัดท ารัฐธรรมนูญเพื่อรับรองสิทธิเสรีภาพของ
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ประชาชนผู้อยู่ใต้อ านาจการปกครอง การบริหารประเทศทั้งหมดขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้ปกครองท่ี
จะให้สิทธิหรือจ ากัดสิทธิของประชาชนตามที่เห็นสมควร ซ่ึงเกิดการละเมิดสิทธิเสรีภาพประชาชน
ได้ตามอ าเภอใจ จากสาเหตุดังกล่าว จึงเกิดแนวความคิด “กฎหมายตามธรรมชาติ” ( Natural law) 
หรือ “สิทธิตามธรรมชาต”ิ (Natural right) เพื่อใช้เป็นข้อกล่าวอ้างต่อสู้กับอ านาจของกษัตริย์หรือ
ผู้ปกครองรัฐ ซ่ึงมีอ านาจเด็ดขาดในการปกครองประชาชน 
 แนวความคิดในเรื่องกฎหมายธรรมชาตินั้นมีมาแต่ตั้งเดิมที่มีอยู่ตามธรรมชาติคือ เกิดขึ้น
เองโดยมนุษย์ไม่ได้ท าขึ้น เป็นกฎหมายที่อยู่เหนือรัฐ และใช้ได้โดยไม่จ ากัดกาลเวลา ส่วนบ่อเกิด
แห่งกฎหมายธรรมชาติมีผู้ให้ความเห็นแตกต่างกัน บางท่านเห็นว่าเกิดจากธรรมชาติโดยตรง 
เหมือนกับกฎแห่งแสงสว่างหรือกฎแห่งความร้อน ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ บางท่าน
เห็นว่าเกิดจากความรู้สึกผิดชอบช่ัวดีของมนุษย์ แต่มิใช่ส่ิงท่ีมนุษย์คิดเองตามใจชอบ แต่มนุษย์ย่อม
รู้สึกว่ากฎหมายธรรมชาติย่อมมีอยู่และเกิดจากความรู้สึกผิดชอบช่ัวดีของมนุษย์เอง บางท่านเห็นว่า
เกิดจากพระเจ้าความคิดนี้มาจากคริสต์ศาสนาซ่ึงถือว่าทุกส่ิงทุกอย่างมาจากพระเจ้า 
 ส าหรับลักษณะที่ส าคัญของกฎหมายธรรมชาติจึงมีลักษณะเป็นกฎหมายที่ใช้ได้โดยไม่
จ ากัดเวลาและสถานที่ ย่อมใช้ได้เสมอไม่มีเวลาล่วงพ้นสมัย ดังนั้น จึงไม่มีเวลาท่ีจะถูกยกเลิกและ
สามารถใช้ได้ทุกแห่งโดยไม่จ ากัดรัฐแห่งใด และอยู่เหนือกฎหมายของรัฐ กล่าวคือ รัฐและตรา
กฎหมายให้ขัดแย้งกับกฎหมายธรรมชาติไม่ได้ หากรัฐใดออกกฎหมายขัดแย้งกฎหมายธรรมชาติ 
กฎหมายนั้นก็ใช้บังคับไม่ได้ 
 ส่วนแนวความคิดในเรื่อง “สิทธิตามธรรมชาต”ิ นับเป็นผลสืบเนื่องมาจากกฎหมาย
ธรรมชาติ ซ่ึงเป็นเรื่องของอุดมคติ เป็นความคิดที่ถือว่า “มนุษย์เกิดมาเท่าเทียมกันและพระเจ้าซ่ึง
เป็นผู้สร้างมนุษย์ขึ้นมาโดยให้สิทธิบางอย่างแก่มนุษย์ สิทธิเหล่านี้ไม่อาจโอนให้แก่กันได้และไมมี
ใครจะล่วงละเมิดได้ ซ่ึงได้แก่ สิทธิในชีวิต เสรีภาพและสิทธิที่จะหาความสุข รัฐทั้งหลายจะต้อง
กระจายอ านาจเพื่อให้มนุษย์มีสิทธิเหล่านี้อย่างเต็มที่ วิธีการเช่นนี้ท าให้มนุษย์อยู่ในสังคมอย่างสันติ
และมีความสุข” 
 นักปราชญ์ที่มีความคิดที่สนับสนุนในเรื่องกฎหมายธรรมชาติและสิทธิตามธรรมชาติ มี
อยู่หลายท่าน เช่น เฮราลิตัส (Heralitus) ชาวกรีก กล่าวถึงกฎหมายธรรมชาติว่าเป็นกฎหมายที่ไม่ได้
เขียนไว้เป็นลายลักษณ์อักษร และทุกส่ิงเกิดขึ้นตามที่มันควรจะเป็นเช่นนั้น 
 เพลโต (Plato) ได้กล่าวว่า ส่ิงท่ีเราเห็นอยู่เป็นตัวเป็นตนเป็นส่ิงท่ีเปล่ียนแปลงอยู่เสมอ แต่
ข้อคิดหรืออุดมคติ (Idea) เป็นส่ิงยั่งยืนไม่เปล่ียนแปลง ซ่ึงเป็นของแท้จริงด ารงอยู่โดยภาวะวิสัย ไม่
ขึ้นอยู่กับอ าเภอใจของมนุษย์ และยืนยันในเรื่องความแตกต่างระหว่างกฎหมายตามความเป็นธรรม
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กับกฎหมายที่รัฐบัญญัติขึ้น ที่ว่ากฎหมายตามความเป็นธรรมมีอยู่ตามธรรมชาติไม่จ ากัดเวลา
สถานที่ใช ้
 อริสโตเติ้ล (Aristotle) กล่าวถึง มนุษย์ต้องการอยู่ร่วมกันเป็นสังคม (Social being) การอยู่
รวมกันของสังคมมนุษย์จะมีชีวิตที่สอดคล้องกับธรรมชาติ เมื่ออยู่ร่วมกันเป็นสังคม ไม่ว่าระบบ
ไหนต้องมีระบบการเมืองและเกิดเป็นรัฐ ดังนั้น ความยุติธรรมตามกฎหมายในทางการเมืองและ
การปกครองจะต้องสอดคล้องกับความยุติธรรมตามธรรมชาติด้วยสิทธิของมนุษย์ในสังคมจึงต้องมี
อยู่ตามธรรมชาติ กฎหมายธรรมชาติจึงควบคุมความประพฤติของมนุษย์ในสังคม ซ่ึงสิทธิของ
มนุษย์ในสังคมนี้เป็นส่วนหนึ่งของกฎตามธรรมชาติ 
 นักปราชญ์กลุ่ม Stoies เป็นกลุ่มท่ีมีช่ือเสียงเมื่อประมาณส่ีศตวรรษก่อนคริสต์ศักราชและ
ได้แนวความคิดมาจากเพลโต และอริสโตเติ้ล มีความเชื่อว่ากฎธรรมชาตินั้นใช้บังคับเหนือพระเจ้า
และมนุษย์ และเป็นกฎหมายซ่ึงแนะน าว่าอะไรคือส่ิงท่ีต้องกระท าและห้ามมิให้กระท า 
 นักปราชญ์และนักเทววิทยา ได้ให้ความส าคัญแก่กฎหมายธรรมชาติ เช่น St.Thomas 
Aquinas (ค.ศ.1225 -1274) นักปราชญ์ชาวอิตาเลียน ได้กล่าวถึง กฎหมายธรรมชาติไว้ว่าเป็น
กฎหมายที่ไม่มีท่ีส้ินสุด (Eternal law) โดยครอบง าโลกตามเจตนารมณ์ของพระผู้เป็นเจ้า กฎหมาย
ชนิดได้กลายเป็นกฎหมายทางศีลธรรมตามธรรมชาติ อันเป็นหลักดั้งเดิมของมนุษย์ที่ต้องปฏิบัติให้
สอดคล้องกับศีลธรรม กฎหมายที่มนุษย์บัญญัติขึ้นไม่ควรขัดกับกฎหมายธรรมชาติ ถ้าขัดไม่ถือเป็น
กฎหมายและไม่มีความผูกพันความรู้สึกผิดชอบของผู้ถูกบังคับ 
 แนวความคิดของนักปราชญ์กลุ่มดังกล่าวได้สนับสนุนกฎหมายธรรมชาติและสิทธิ
ธรรมชาติ ซ่ึงเกิดจากลัทธิปัจเจกชน (Indivdualism) มุ่งรับรองสิทธิที่มีอยู่ประจ าตัวของบุคคล ซ่ึงมี
อยู่แล้วตามธรรมชาติท่ีไม่อาจจ ากัด ลิดรอนหรือโอนให้แก่กันได้เหมือนสิทธิตามกฎหมายทั่วไป 
รัฐจะตรากฎหมายในทางจ ากัดสิทธิดังกล่าวไม่ได้และถือว่ากฎหมายตามธรรมชาตินั้นเกิดขึ้นเอง
พร้อมกับธรรมชาติ ไม่จ ากัดเขตแดนมีลักษณะอยู่คู่กับโลกตลอดกาล โดยเฉพาะอย่างยิ่งอยู่เหนือ
กฎหมายของรัฐ หากรัฐตรากฎหมายใดที่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายธรรมชาติ กฎหมายที่รัฐบัญญัติขึ้น
ย่อมไม่มีผลใช้บังคับ ดังนั้น มนุษย์ที่เกิดมาจึงมีสิทธิพื้นฐานบางประการติดตัวมาตามธรรมชาติ 
โดยโลกเสรีนิยมส่วนใหญ่มีความเชื่อตามส านักทฤษฎีกฎหมายธรรมชาติ ซ่ึงเห็นได้จากหลักการใน
รัฐธรรมนูญ พ.ศ.2540 ได้บัญญัติรับรองสิทธิตามธรรมชาติไว้เกี่ยวกับศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ
เสรีภาพในชีวิตร่างกาย และสิทธิในการที่จะอยู่อาศัยและครอบครองเคหสถาน อันเป็นสิทธิพื้นฐาน
ของบุคคลมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือบุคคลอ่ืนใดกระท าตามอ าเภอใจในการตรวจค้นและจับกุม 
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แนวคิดทฤษฎีกฎหมายบ้านเมือง 

 หลังจากที่กฎหมายตามธรรมชาติได้เจริญเติบโต แนวความคิดดังกล่าวได้รับการยอมรับ
บัญญัติเป็นกฎหมายในรูปประมวลกฎหมายส าคัญ ๆ จึงปรากฏว่ามีกฎหมายลายลักษณ์อักษร
เกิดขึ้นจ านวนมากในเวลาต่อมา ท าให้เกิดความเข้าใจว่ากฎหมายบ้านเมืองท่ีบัญญัติขึ้นนั้นแท้จริง
เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐาธิปัตย์ ท านองว่า รัฐาธิปัตย์จะบัญญัติกฎหมายอย่างไรก็ได้ตามใจ
ชอบ ดังนั้น แนวโน้มทางความคิดเกี่ยวกับการบัญญัติกฎหมายจึงค่อย ๆ แปรเปล่ียนไป ซ่ึงในระยะ
ก่อนหน้านี้มีความคิดว่าการบัญญัติกฎหมายจึงค่อย ๆ แปรเปล่ียนไป ซ่ึงในระยะก่อนหน้านั้นมี
ความคิดว่าการบัญญัติกฎหมายนั้นเป็นการบัญญัติไปตามเหตุผล ( Reason) ตามธรรมชาติ อันเป็น
แนวความคิดตามกฎหมายธรรมชาติ ต่อมาจึงเกิดแนวความคิดใหม่ อันเป็นแนวความคิดตาม
กฎหมายธรรมชาติ ต่อมาจึงเกิดแนวความคิดใหม่ โดยเห็นว่า การบัญญัติกฎหมายนั้นบัญญัติไปตาม
เจตจ านง (Will) ของรัฐาธิปัตย์ กฎหมายแทนที่จะเป็นเรื่องของเหตุผล ( Reason) แต่กลับกลายเป็น
เรื่องของเจตจ านง (Will) หรือ “กฎหมายเป็นส่ิงท่ีมนุษย์บัญญัติขึ้น” ตามความเห็นของ Jean Bodin 
ด้วยเหตุนี้จึงเป็นเรื่องของอ านาจรัฐ ซ่ึงเป็นแนวความคิดที่ถือกฎหมาย คือ ค าส่ัง อันเป็นแนวคิด
กฎหมายบ้านเมือง ( Legal positivism) อันมีลักษณะส าคัญที่ “กฎหมายนั้นเป็นส่ิงท่ีถูกก าหนดขึ้น
ด้วยความจงใจของรัฐ” รัฐย่อมมีอ านาจบัญญัติกฎหมายได้โดยปราศจากข้อจ ากัด ประกอบกับมีการ
พัฒนามากขึ้นจนสามารถแยกความแตกต่างระหว่างกฎหมายกับจารีตประเพณีและศีลธรรมอย่าง
ชัดเจน จนกระทั่งมองเห็น “ลักษณะพิเศษ” ของกฎหมายอยู่ที่การมีผลบังคับ ดังจะเห็นได้จาก
นักปราชญ์ที่สนับสนุนแนวความคิดดังกล่าว 
 Thomas Hobbes (1558-1679) กล่าวถึง ส่ิงท่ีท าให้กฎหมายเป็นกฎหมายนั้น คือ อ านาจ
มิใช่สัจธรรม 
 Pufendorf (1632-1694) กล่าวถึง กฎหมายแยกออกเป็นสองส่วนคือ ส่วนเนื้อหาและส่วน
บทบังคับ ถ้าผู้ใดไม่ปฏิบัติตามจะถูกลงโทษ ซ่ึงหากกฎหมายใดมีส่วนเดียวคือห้ามแต่เพียงส่วน
เดียว ไม่มีบทบังคับ กฎเกณฑ์เหล่านั้นเป็นกฎหมายที่ไม่บริบูรณ์ในตัว ถือเป็นกฎหมายที่ไม่
สมบูรณ์ 
 ดังนั้น การรับรองต่อมาของสาระส าคัญอยู่ที่ “ลักษณะบังคับ” ท าให้เกิดแนวความคิดทาง
กฎหมายที่เคยถือว่าสาระส าคัญของกฎหมายอยู่ที่ “เหตุผล” นั้น เริ่มเส่ือมถอยลงไป และการรับรอง
ลักษณะบังคับก็เท่ากับเป็นการรับรองว่ากฎหมายเป็นเรื่องของอ านาจ และผู้ทรงอ านาจลักษณะ
บังคับตามกฎหมายนั้นคือรัฐ และในศตวรรษที่ 10 ต่อมา แนวความคิดที่ถือว่ากฎหมายเป็นค าส่ัง
หรือข้อบังคับตามเขตจ านงของรัฐจึงเป็นที่รับรองกันโดยทั่วไป 
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มาตรฐานการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน 

 เมื่อได้อยู่ร่วมกันในสังคม เพื่อการรักษาความสงบสุขของสังคม เพื่อความสงบเรียบร้อย
ของสังคม รัฐได้ตรากฎหมายออกมาเพื่อบังคับใช้กับสมาชิกทุกคนในสังคม ดังนั้นสิทธิเสรีภาพ
ของบุคคลเกิดขึ้นได้เพราะผลของกฎหมาย โดยรัฐเป็นผู้ก าหนดขึ้น และในขณะเดียวกันในเรื่อง
กระบวนการยุติธรรมทางอาญา ที่เป็นการใช้อ านาจรัฐเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยและเอาผู้กระท า
ความผิดมาลงโทษ อันอาจมีผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคล 

 สิทธิของบุคคลตามกฎหมายของประชาชนที่รัฐได้ก าหนดขึ้นมา การที่ประชาชนจะ
เข้าใจถึงสิทธิดังกล่าวต้องท าความเข้าใจกับความหมายของค าว่า “สิทธิ” และ “เสรีภาพ” 

 ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ได้แปลความหมายของค าว่า “สิทธิ” ( Rights) ไว้
ว่า คือ “อ านาจอันชอบธรรม” ซ่ึงเป็นความหมายที่แคบ 

 ในทางต าราได้อธิบายไว้ดังนี้  
 “สิทธิ” ( Rights) คือประโยชน์ที่กฎหมายรับรองและคุ้มครองให้แก่บุคคลในอันที่จะ

กระท าการเกี่ยวข้องกับทรัพย์หรือบุคคลอ่ืน เช่น สิทธิในทรัพย์สิน สิทธิในชีวิตร่างกาย เป็นต้น มี
ความหมายในทางคุ้มคอรงบุคคลไม่ให้ผู้อ่ืนละเมิดเจ้าของสิทธิ 

 “เสรีภาพ” ( Liberty) คือภาวะของมนุษย์ที่ไม่อยู่ภายใต้ครอบง าของผู้อ่ืน มีอิสระที่จะ
กระท าการหรืองดเว้นกระท าการ เช่น เสรีภาพในการติดต่อส่ือสาร เสรีภาพในการเดินทาง เป็นต้น 
มีความหมายในทางอิสระของเจ้าของเสรีภาพ 

 จากค าว่า “สิทธิ” มุ่งไปท่ีความคุ้มครองไม่ให้ผู้อ่ืนมาละเมิด และ “เสรีภาพ” มุ่งไปท่ี
อิสระที่จะท าอะไรก็ได้ เช่น สิทธิในร่างกายมุ่งคุ้มครองไม่ให้ผู้อ่ืนมาท าร้ายดังกล่าว 

 เมื่อรัฐมีหน้าที่ในการปกครองดูแลให้เกิดความสงบสุขในสังคม รัฐจึงต้องใช้อ านาจให้
อยู่ในกรอบของกฎหมายด้วย เพื่อมิให้กระทบถึงสิทธิและเสรีภาพของประชาชนมากจนเกินไป
ดังนั้นในทุกขั้นตอนของกระบวนการทางอาญา ไม่ว่าจะเป็นสิทธิของผู้ต้องหา จ าเลย ผู้ถูกไต่สวน
พิจารณาคดี ผู้ต้องโทษ จ าต้องได้รับการคุ้มครองอยู่ภายใต้ข้อสันนิษฐานว่า “เป็นผู้บริสุทธ์ิ” ใน
ปัจจุบันรัฐธรรมนูญเกือบทุกประเทศได้ให้การรับรองสิทธิต่าง ๆ ของประชาชนไว้ รวมท้ัง
รัฐธรรมนูญของไทยด้วย ไม่ว่าจะเป็นสิทธิในชีวิตร่างกาย ทรัพย์สิน ศาสนา การเดินทาง 
 ดังนั้นภายใต้แนวคิดดังกล่าว สิทธิและเสรีภาพนั้นมักเป็นของท่ีไปควบคู่กัน เม่ือพิจารณา
ถึงกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเป็นเรื่อง อ านาจหน้าที่ของเจ้าพนักงาน ในการจับ การค้น การ
ควบคุม การยึดส่ิงของ การสอบสวน การสืบสวนย่อมกระทบถึงสิทธิในชีวิตร่างกาย สิทธิใน
เคหสถาน สิทธิในความเป็นอยู่ส่วนตัว อีกทั้งในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญานั้น มี
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บทบัญญัติในเรื่องการค้นในที่รโหฐานในที่สาธารณสถานซ่ึงค้นโดยเจ้าพนักงานต ารวจหรือการค้น
ตามมาตรา 132 (1) (2) ที่สามารถค้นได้เพียงส่วนภายนอกร่างกายเท่านั้นไม่รวมถึงส่ิงท่ีอยู่ภายใน
ร่างกาย เป็นบทบัญญัติที่ได้คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนโดยทั่ว ๆ ไปเท่านั้น แค่ใน
เรื่องสิทธิในความเป็นส่วนตัว ซ่ึงมีผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของประชาชนเป็น 

การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพภายใต้หลักนิติรัฐ 

 ในการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนไม่ว่าจะเป็นสิทธิที่เป็นคุณลักษณะ
ประจ าตัวตามธรรมชาติของมนุษย์แต่ละบุคคล คือ สิทธิมนุษยชน หรือสิทธิพลเมือง ซ่ึงเป็นสิทธิที่
ได้มาภายหลัง เป็นหลักที่รัฐในระบบเสรีประชาธิปไตยต้องใช้เป็นอุดมการณ์ในการปกครอง
ประเทศ โดยยึดมั่นในหลักความเสมอภาคและเท่าเทียมกันของมนุษย์ เนื่องจากมนุษย์ทุกคนเกิดมา
มีศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์ สามารถกระท าส่ิงใด ๆ ก็ได้ในดินแดนแห่งเสรีภาพของคนซ่ึงอยู่
ภายใต้กฎหมายที่เท่าเทียมกัน (Sphere of individual liberty) กล่าวคือ จะมีความเป็นอิสระจากการ
แทรกแซงใด ๆ และจากบุคคลอ่ืนแม้กระทั่งรัฐ” 

 หลักการพื้นฐานของรัฐเสรีประชาธิปไตยโดยยึดถือในหลักการที่ส าคัญอยู่ 2 ประการ 
ได้แก่ 
 1. ความหมายของหลักนิติรัฐ  ได้มีผู้ให้ค าอธิบายไว้หลากหลาย จะเห็นได้ดังต่อไปนี้ 
 หยุด แสงอุทัย อธิบายค าว่า นิติรัฐ ( The rule of law) เป็นรัฐที่ยอมตนอยู่ใต้บังคับแห่ง
กฎหมาย ซ่ึงรัฐเป็นผู้ตราขึ้นเอง รัฐธรรมนูญของรัฐที่เป็นนิติรัฐจะต้องมีบทบัญญัติส าคัญเกี่ยวกับ
เสรีภาพของประชาชน เช่น เสรีภาพในร่างกายในทรัพย์สินในการท าสัญญา และในการประกอบ
อาชีพ การที่รัฐจะจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของประชาชนได้ก็ต้องด้วยความยินยอม ประชาชนให้
จ ากัดสิทธิและเสรีภาพเองตามกลไกแห่งนิติบัญญัติของประเทศนั้น 
 ธานินทร์ กรัยวิเชียร ได้อธิบายว่า (The rule of law หมายถึงหลักการแห่งกฎหมายที่เทิด
ทุนศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์และยอมรับนับถือสิทธิแห่งมนุษยชนทุกแง่มุมรัฐจักต้องให้ความ
อารักขาคุ้มครองให้ฟื้นจากลัทธิทรราช หากมีข้อพิพาทใด ๆ เกิดขึ้น ไม่ว่าระหว่างรัฐกับเอกชน 
หรือเอกชนกับเอกชน ยุติธรรมย่อมมีอ านาจอิสระในการตัดสินคดีตามกฎหมายบ้านเมือง Maunz 
นักกฎหมายชาวเยอรมันได้ให้ค าอธิบายไว้ว่า นิติรัฐจะต้องประกอบไปด้วยองค์ประกอบท่ีส าคัญ 
ดังต่อไปนี้ 
  1) การแบ่งแยกอ านาจ 
  2) การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
  3) ความชอบด้วยกฎหมายของฝ่ายปกครองและฝ่ายตุลาการ 
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  4) ความชอบด้วยกฎหมายในทางเนื้อหา 
  5) ความเป็นอิสระของผู้พิพากษา 
  6) หลักไม่มีความผิดและไม่มีโทษโดยไม่มีกฎหมาย 
 ประสิทธ์ิ โฆวิไลกุล ได้สรุปว่า ค าว่า The rule of law ได้เกิดขึ้นในประเทศเยอรมันและ
พัฒนาขึ้นเป็นล าดับมา ในประเทศอังกฤษตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 13 และถือเป็นกฎหมายประเพณี
ของอังกฤษปฏิบัติสืบเนื่องกันมาตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 16 และที่ 17 และในหลัก The rule of law 
(หลักนิติธรรม) จะต้องมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องดังต่อไปนี้ 
  1) การยึดหลักความเป็นอิสระของตุลาการ 
  2) ประชาชนอยู่ภายใต้กฎหมายเดียวกันอย่างเสมอภาค และได้รับการคุ้มครองจาก
กฎหมายอย่างทัดเทียมกัน 
  3) เจตนารมณ์ในการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
  4) การปกครองโดยยึดกฎหมายเป็นใหญ่ และปฏิบัติตามกฎหมายในฐานะที่เป็นนิติรัฐ 
กฎหมายนั้นจะต้องเป็นกฎหมายที่ยุติธรรม 
  5) ศาลเป็นสถาบันที่พึ่งสุดท้ายของประชาชน 
  6) ฝ่ายบริหารต้องบริหารภายใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมาย และต้องเคารพและปฏิบัติ
ตามกฎหมาย 
  7) ส่งเสริมการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอย่างบริสุทธ์ิและยุติธรรมปราศจาก
การแทรกแซงของฝ่ายบริหารหรือกลุ่มอิทธิพลเพื่อให้ได้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรท่ีแท้จริงของ
ประชาชนส่งเสริมและสนับสนุนความศักดิ์สิทธ์ิของกฎหมาย 
  8) ส่งเสริมและคุ้มครองหลักแห่งการเคารพศักดิ์ศรีของมวลมนุษย์ 
  9) ส่งเสริมและพัฒนากฎหมายเพื่อสร้างความสงบสุขให้แก่ประชาชนและสังคม
ส่วนรวม 
  10) ไม่มีบุคคลใดอยู่เหนือกฎหมาย 
 วรพจน์ วิศรุตพิชญ์ ได้กล่าวถึงความหมายของค าว่า หลักนิติรัฐ หรือหลักนิติธรรม ( The 
rule of law) ไว้ว่าเป็นหลักประกันสิทธิและเสรีภาพของราษฎรจากการใช้อ านาจตามอ าเภอใจของ
องค์กรฝ่ายบริหาร อันได้แก่ รัฐบาล หน่วยงาน และเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ภายใต้การบังคับบัญชา
หรือภายใต้การก ากับดูแลของรัฐบาล 
 Carre de Malberg นักกฎหมายมหาชนชาวฝรั่งเศส อธิบายว่า นิติรัฐเป็นรัฐที่มีความ  
สัมพันธ์กับประชาชนและให้หลักประกันแก่สถานะของบุคคลแล้วอยู่ภายใต้ระบอบแห่งกฎหมาย
ซ่ึงจะผูกการกระท าของรัฐไว้ด้วยกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ซ่ึงกฎเกณฑ์เหล่านี้ส่วนหนึ่งจะก าหนดสิทธิของ
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ประชาชน แต่อีกส่วนหนึ่งจะก าหนดไว้ล่วงหน้าถึงหนทางและวิธีการที่จะถูกน ามาใช้เพื่อบรรลุ
จุดประสงค์ในการด าเนินการปกครองของรัฐ กฎเกณฑ์สองชนิดนี้มีจุดมุ่งหมายร่วมกันเพื่อจ ากัด
อ านาจของรัฐ โดยท าให้รัฐอยู่ภายใต้ระเบียบแห่งกฎหมายที่กฎเกณฑ์ท้ังสองชนิดดังกล่าวสร้างขึ้น 
ด้วยเหตุนี้ลักษณะเฉพาะของนิติรัฐที่ชัดเจนอันหนึ่งก็คือ ในการปฏิบัติต่อผู้ใต้ปกครอง ฝ่าย
ปกครองจะสามารถใช้วิธีการต่าง ๆ ได้ก็แต่เฉพาะท่ีระเบียบแห่งกฎหมายที่บังคับใช้อยู่ในขณะนั้น
ให้อ านาจไว้ 
 ดังนั้น จึงพอสรุปได้ว่า หลักนิติรัฐ หมายถึง รัฐที่ใช้อ านาจปกครองโดยกฎหมายและต้อง
กฎหมายหรือกฎเกณฑ์ท่ีออกโดยอาศัยอ านาจกฎหมายรับรองสิทธิและเสรีภาพช้ันมูลฐานของ
ประชาชนและหากมีความจ าเป็นที่จะต้องลิดรอนสิทธิเสรีภาพของประชาชนก็ต้องมีกฎหมาย
ก าหนดขึ้นและใช้บังคับเพื่อประโยชน์แก่สาธารณชน และหากมีการกระท าท่ีเป็นการละเมิดสิทธิ
ของประชาชนโดยรัฐ ประชาชนสามารถใช้นิติวิธีที่กฎหมายรับรองไว้ เข้าเยียวยาได้อ านาจเป็นไป
ในรูปท่ีอ านวยความปลอดภัยและความผาสุกแก่ตนได้มากที่สุด 
 2. หลักนิติรัฐกับการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 
 การพิจารณาถึงหลักเกณฑ์ท่ีรัฐให้การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ จะต้องพิจารณาเกี่ยวกับการ
ก าเนิดของรัฐ ซ่ึงมีอยู่หลายทฤษฎี ทฤษฎีส าคัญทฤษฎีหนึ่ง คือ ทฤษฎีสัญญาประชาคม ( The social 
contract theory) โดยทฤษฎีนี้เชื่อว่าแรกเริ่มก่อนมีรัฐนั้นมนุษย์มีชีวิตอยู่ภายใต้ธรรมชาติอย่าง
แท้จริง มนุษย์ตกอยู่ภายใต้บังคับของกฎธรรมชาติ ( Natural law) และมนุษย์มีสิทธิตามธรรมชาติ 
(Natural right) ต่อมาพิจารณาเห็นว่าการอยู่ภายใต้สภาพอย่างนั้นเป็นส่ิงท่ีไม่ยั่งยืนถาวร ขาดความ
ปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินจึงมีการรวมตัวกันตกลงท าสัญญาประชาคม เพื่อก่อตั้งรัฐขึ้นมา และยอม
อยู่ภายใต้การปกครองขององค์การที่รวมกันตั้งขึ้น จึงเห็นได้ว่าทฤษฎีนี้มีพื้นฐานมาจากความ
ยินยอมร่วมกันและการสละสิทธิเสรีภาพท่ีเคยมีมาก่อนเป็นการสละสิทธิเสรีภาพบางส่วนเพ่อแลก
กับการที่จะได้รับความคุ้มครองเกิดความมั่นคงปลอดภัย ดังนั้นทฤษฎีนี้จึงแสดงให้เห็นถึงพันธะ
หน้าที่ของรัฐ ในการที่จะต้องคุ้มครองรักษาสิทธิเสรีภาพของบุคคล ตามความมุ่งหมายแห่งการ
ยินยอมตกลงร่วมกันจนเกิดเป็นสัญญาประชาคม นักปรัชญาที่สนับสนุนทฤษฎีนี้คือ Thomas 
Hobbes (ค.ศ.1588 -1679) John Locke (ค.ศ.1632 -1704) และ Jean Jacaues Rousseau โดยเฉพาะ
ความเห็นของ Locke นั้นได้อธิบายความเห็นเกิดเป็นหลักใหญ่ 2 ประการคือผู้ปกครองนั้นปกครอง
โดยอยู่บนรากฐานแห่งความยินยอมของประชาชนพลเมืองและผู้อยู่ใต้ปกครองมีสิทธิในการปฏิวัติ
ล้มล้างรัฐบาล หากมีการใช้อ านาจไม่ถูกต้องหรือกระท าการโดยพลการ ส่วน Rousseau นั้นก็กล่าว
ย้ าถึงสิทธิในทางธรรมชาติ และเห็นว่าสิทธิเสรีภาพนั้นจะต้องได้รับการคุ้มครองป้องกันและ
ส่งเสริมให้ดีขึ้น โดยการจัดตั้งสังคมทางการเมืองท่ีเป็นประชาธิปไตย โดยเขาเห็นว่ารัฐต้องมาจาก
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เจตนารมณ์ร่วม (General will) ซ่ึงถือเป็นกฎสูงสุดในรัฐ เจตนารมณ์ร่วมต้องมาจากประชาชนและ
จุดหมายปลายทาง คือเพื่อปกป้องคุ้มครองเสรีภาพของทุกคน Locke เองก็มีความเห็นว่า ชีวิต 
อิสรภาพ ทรัพย์สินของประชาชนเป็นส่ิงท่ีรัฐควรรักษาคุ้มครองป้องกัน 
 การปกครองโดยหลักนิติรัฐ คือ การปกครองโดยรัฐาธิปไตยภายใต้กฎหมายเช่นเดียวกับ
ปัจเจกชนทุกคนรัฐที่อยู่ภายใต้กฎหมายนี้เอง เป็นหลักการสากลที่อาณาประเทศได้ถือปฏิบัติ
ติดต่อกันมาจนถึงปัจจุบันด้วยเหตุดังกล่าว การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของบุคคลภายใต้หลักนิติรัฐ
คือการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของบุคคลโดยน ากฎหมายเป็นหลักในการวางระบบกฎเกณฑ์ในการ
คุ้มครองสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลเป็นกรณีที่น าสิทธิเสรีภาพของบุคคลไปบัญญัติเป็นกฎหมาย
เพื่อคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของบุคคลมิให้มีล่วงละเมิดโดยบุคคลใดก็ตามตลอดจนเจ้าหน้าที่ของรัฐก็
ไม่อาจจะท าการอันเป็นการล่วงละเมิดกฎหมายได้แต่อย่างใด 
 1. ความผูกพันของฝ่ายนิติบัญญัติ 
 ฝ่ายนิติบัญญัติเป็นองค์กร ในการท าหน้าที่ตรากฎหมาย เพื่อให้ฝ่ายบริหารใช้บังคับต่อ
ประชาชนเป็นการทั่วไป องค์กรฝ่ายนิติบัญญัติ จึงมีหน้าที่ท่ีจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่ตนตราขึ้น
เช่นกัน ในการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนไม่ว่าจะเป็นสิทธิที่เป็นลักษณะประจ าตัว
ตามธรรมชาติของมนุษย์แต่ละบุคคล คือ สิทธิมนุษยชน หรือสิทธิพลเมือง เป็นหลักที่รัฐในระบบ
เสรีประชาธิปไตยต้องใช้เป็นอุดมการณ์ในการปกครองประเทศ โดยยึดมั่นในหลักความเสมอภาค
และเท่าเทียมกันของมนุษย์ ฝ่ายนิติบัญญัติต้องมีความผูกพันที่จะต้องเคารพสิทธิ และเสรีภาพของ
ประชาชนภายใต้กฎหมายนั้นด้วยฝ่ายนิติบัญญัติจึงต้องอยู่ภายใต้กฎหมายที่เท่าเทียมกันกับ
ประชาชน มีความผูกพันที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย 
 2. ความผูกพันของฝ่ายบริหาร 
 ฝ่ายบริหารเป็นฝ่ายที่น ากฎหมายไปบังคับใช้กับประชาชน ฝ่ายบริหารจึงต้องท าการ
บริหารประเทศชาติ ภายใต้กฎหมายเช่นกัน เพราะโดยหลักการปกครองโดยนิติรัฐ นั้นก าหนดให้
บุคคลทุกคนอยู่ภายใต้กฎหมายโดยเสมอภาคกัน รวมตลอดถึงองค์กรทุกองค์กรของรัฐนั้นด้วย 
องค์กรฝ่ายบริหารแม้จะมีอ านาจในการจัดการบริหารประเทศเป็นก็ตาม แต่การจัดการใด ๆ โดย
หน่วยงานของรัฐที่ด าเนินการแทนรัฐนั้นก็ต้องอยู่ภายใต้กฎหมายเช่นเดียวกัน 
 3. ความผูกพันของฝ่ายตุลาการ 
 อ านาจขององค์กรตุลากร เป็นอ านาจอิสระปราศจากการแทรกแซงจากหน่วยงานใด ๆ 
ของรัฐเนื่องจากองค์กรตุลาการเป็นหน่วยงานที่ส าคัญ ในการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
แต่องค์กรตุลาการก็หามีอ านาจในการตัดสินคดีความตามอ าเภอใจแต่อย่างใดไม่ ยังคงมีความผูกพัน
ที่จะต้องด าเนินการพิพากษาคดีตามที่กฎหมายบัญญัติให้อ านาจไว้เท่านั้น อันเป็นการด าเนินการ
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ทางกฎหมายภายใต้หลักนิติรัฐ ซ่ึงเป็นหลักประกันสิทธิเสรีภาพของประชาชนที่ในปัจจุบัน ใน
อาณารยประเทศต่างด าเนินการปกครองประเทศโดยยึดหลักระบบนิติรัฐเป็นส าคัญ 

ความหมายและขอบเขตของ “สิทธิ” และ “เสรีภาพ” 

 “สิทธิ” (Right) คืออ านาจที่กฎหมายรับรองให้แก่บุคคลในอันที่จะกระท าการเกี่ยวข้อง
กับทรัพย์สินหรือบุคคลอ่ืน (เช่น สิทธิทางหนี้ กรรมสิทธ์ิ ฯลฯ) เป็นต้นว่า อ านาจที่กฎหมายรับรอง
ให้ผู้อ่ืนอีกคนหนึ่งหรือหลายคนกระท าการบางอย่าง บางประการให้เกิดประโยชน์แก่ตน เช่น
เรียกร้องให้เขาช าระเงินให้หรือซ่อมแซมก าแพงบ้านให้ หรือให้ละเว้นกระท าการอย่างใดอย่างหนึ่ง 
เช่น เรียกร้องให้ผู้ท่ีขายกิจการให้แก่คนละเว้นจากการประกอบกิจการอย่างเดียวกันกับท่ีขายให้แก่
ตนในเมืองเดียวกันแข่งกับตน ส่วนกรรมสิทธ์ิในบ้านหลังหนึ่ง เมื่อวิเคราะห์กันให้ลึกลงไปแล้ว 
แท้ท่ีจริงก็คืออ านาจของผู้ที่เป็นเจ้าของบ้านหลังนั้นในอันที่จะใช้สอยบ้านหลังนั้น เสวยประโยชน์
จากบ้านหลังนั้น จ าหน่ายจ่ายโอนบ้านหลังนั้น และห้ามมิให้ผู้อ่ืนเข้าไปในบ้านหลังนั้น และใช้
บ้านหลังนั้นด้วยประการใด ๆ โดยมิชอบนั่นเอง 
 ส่วน “เสรีภาพ” นั้นได้แก่ “ภาวะของมนุษย์ที่ไม่อยู่ภายใต้การครอบง าของผู้อ่ืน” และ 
“ภาวะที่ปราศจากการถูกหน่วงเหนี่ยวขัดขวาง” บุคคลใดบุคคลหนึ่งย่อมมีเสรีภาพอยู่ตราบเท่าที่เขา
ไม่ถูกบังคับให้กระท าในส่ิงท่ีเขาไม่ประสงค์จะกระท าและไม่ถูกหน่วงเหนี่ยวขัดขวางไม่ให้กระท า
ในส่ิงท่ีเขาประสงค์จะกระท า กล่าวโดยสรุป เสรีภาพ คือ อ านาจของบุคคลในอันที่จะก าหนด
ตนเอง ( Self-determination) โดยอ านาจนี้บุคคลย่อมเลือกวิถีชีวิตของตนได้ด้วยตนเองตามใจ
ปรารถนา เสรีภาพจึงเป็นอ านาจที่บุคคลมีอยู่เหนือตนเอง ดังนั้น เสรีภาพจึงแตกต่างกับสิทธิซ่ึงเป็น
อ านาจที่บุคคลใช้ในความสัมพันธ์ระหว่างตนเองกับผู้อ่ืน โดยการเรียกร้องให้ผู้อ่ืนกระท าการหรือ
ละเว้นกระท าการอย่างใดอย่างหนึ่งให้เป็นประโยชน์แก่ตน จริงอยู่ การที่กฎหมายรับรองเสรีภาพ
อย่างใดอย่างหนึ่งให้แก่บุคคลย่อมมีผลก่อให้เกิดหน้าที่แก่ผู้อ่ืนด้วยเหมือนกัน แต่หน้าที่ท่ีเกิดขึ้นแก่
ผู้อ่ืนอันเนื่องมาจากการที่กฎหมายรับรองเสรีภาพให้แก่บุคคลคนหนึ่งนี้ เป็นแต่เพียงหน้าที่ท่ีจะต้อง
เคารพเสรีภาพของเขา ผู้ทรงเสรีภาพคงมีอ านาจตามกฎหมายแต่เพียงท่ีจะเรียกร้องให้ผู้อ่ืนละเว้น
จากการรบกวนขัดขวางการใช้เสรีภาพของคนเท่านั้น หากได้มีอ านาจตามกฎหมายที่เรียกร้องให้
ผู้อ่ืนกระท าการอย่างใดอย่างหนึ่งซ่ึงมีลักษณะเป็นการส่งเสริมการใช้เสรีภาพของตน หรือ
เอ้ืออ านวยให้ตนใช้เสรีภาพได้สะดวกขึ้นไม่ 
 ตามท่ีกล่าวมาแล้วข้างต้น จะเห็นได้ว่า สิทธิกับเสรีภาพ แม้จะคล้ายคลึงกันในข้อที่ว่าต่าง
ก็เป็นอ านาจที่กฎหมายรับรองให้แก่บุคคลแต่ก็แตกต่างกันในข้อสาระส าคัญอันมิอาจข้ามเสียได้ 
กล่าวคือ สิทธิเป็นอ านาจที่บุคคลใช้ในความสัมพันธ์กับผู้อ่ืนโดยการเรียกร้องให้ผู้อ่ืนกระท าการ
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หรืองดเว้นกระท าการอย่างใดอย่างหนึ่งโดยเฉพาะเจาะจงให้เกิดประโยชน์แก่ตน แต่เสรีภาพเป็น
อ านาจของบุคคลในอันที่จะกระท าในส่ิงท่ีตนประสงค์จะกระท าและที่จะไม่กระท าในส่ิงท่ีตนไม่
ประสงค์จะกระท า และแม้การมีอ านาจดังกล่าวจะมีผลก่อให้เกิดหน้าที่แก่ผู้อ่ืนหน้าที่นั้นก็เป็นแต่
เพียงหน้าที่ท่ีจะต้องละเว้นจากการกระท าใด ๆ ท่ีเป็นอุปสรรคขัดขวางการใช้เสรีภาพของเขา
เท่านั้นการเปรียบเทียบสิทธิในการรับรู้ข้อมูลหรือข่าวสารในความครอบครองของหน่วยราชการ 
หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือราชการส่วนท้องถ่ิน ( Right of access to government-held 
information) กับเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น ( Freedom of expression) น่าจะแสดงให้เห็น
ความแตกต่างระหว่างสิทธิกับเสรีภาพได้อย่างเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น 
 อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันนี้ก็ได้มีการใช้ค าว่า “สิทธิ” และค าว่า เสรีภาพ” รวม ๆ กันไป 
เช่น เรียกบรรดาสิทธิและเสรีภาพท่ีมนุษย์แต่ละคนพึงจะมีในฐานะที่เกิดมาเป็นมนุษย์รวม ๆ กันไป
ว่า “สิทธิมนุษยชน” (Human right) ในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน เรียกบรรดาสิทธิและเสรีภาพท่ี
รัฐธรรมนูญบัญญัติรับรองให้แก่บุคคลรวม ๆ กันว่า “สิทธิขั้นพื้นฐาน” ( Basic right หรือ 
Fundamental constitutional right) กระนั้นก็ตามพึงระลึกไว้เสมอว่า ส่ิงท่ีเรียกว่า “มนุษยชน” ก็ดี 
“สิทธิขั้นพื้นฐาน” ก็ดีนั้น ส่วนใหญ่แล้วหาใช่สิทธิโดยแท้ ซ่ึงเป็นอ านาจของบุคคลที่จะเรียกร้องให้
รัฐกระท าการอย่างใดอย่างหนึ่งโดยเฉพาะเจาะจงให้เกิดประโยชน์แก่ตนไม่ แต่จะเป็น “สิทธิใน
เสรีภาพ” ( Right of liberty) กล่าวคือ เป็นอ านาจตามกฎหมายในอันที่จะกระท าการต่าง ๆ โดย
ปราศจากการรบกวนขัดขวางของรัฐ นั่นเอง 

แนวความคิดว่าด้วยสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ 

 สังคมก่อนการมีรัฐ เป็นสังคมท่ีไม่ได้มีการจัดระเบียบในแง่แบบของสังคมรัฐสมัยใหม่ 
แต่เป็นสังคมท่ีขึ้นอยู่กับความเข้มแข็งของการรวมกลุ่มสมาชิกในสังคมนั้น และการรวมกลุ่ม
ดังกล่าวก็เป็นไปเพื่อปกป้องรักษาผลประโยชน์ซ่ึงกันและกัน ต่อมาก็ได้มีการพัฒนาการจากสังคม
ในระดับต้นดังกล่าวไปยังสังคมท่ีมีการแบ่งชนชั้น มีผู้ปกครอง  มีผู้อยู่ใต้การปกครอง จนกระทั่งมี 
“รัฐ” และ “อ านาจรัฐ” เกิดขึ้นและเมื่อมีรัฐเกิดขึ้นแล้ว รัฐก็ต้องมีรัฐธรรมนูญในการปกครองของรัฐ
ขึ้นที่เรียกว่า “รัฐธรรมนูญ” ที่ถือว่าเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐ เป็นพันธสัญญาของคนทุกคนใน
สังคมนั้นที่เรียกว่า “สัญญาประชาคม” ดังนั้น รัฐธรรมนูญในความหมายดังกล่าวจึงถือว่าเป็น
สัญญาของสังคม และเมื่อเป็นสัญญาของสังคม กฎหมายสูงสุดดังกล่าวจึงถือว่าเป็นสัญญาของ
สังคม และเมื่อเป็นสัญญาของสังคม กฎหมายสูงสุดดังกล่าวจึงต้องกล่าวถึงการรับรองสิทธิเสรีภาพ
ของคนในสังคมนั้นไว้ด้วย โดยเฉพาะสิทธิขั้นพื้นฐานที่รู้จักกันในยุคปัจจุบันว่า สิทธิมนุษยชน 
นอกจากนี้การปกครองคนในสังคมนั้นก็ต้องอาศัยกฎหมายและกฎหมายนั้นก็ต้องตราออกมาจาก
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คนในสังคมหรือจากตัวแทนของคนในสังคมนั้นด้วยกันเอง กล่าวโดยนัยก็หมายความว่ากฎหมายที่
จะน ามาใช้กับคนในสังคมอันเป็นการแสดงออกซ่ึงเจตนารมณ์ร่วมกันของทุก ๆ คน การกระท าใด 
ๆ ก็ตามจากผู้ปกครองรัฐโดยอาศัยอ านาจรัฐที่มีผลกระทบกระเทือนต่อสิทธิเสรีภาพของคนใน
สังคมก็ต้องกระท าอยู่ภายใต้กรอบแห่งกฎหมายที่ตราขึ้นโดยคนในสังคมหรือจากตัวแทนของคน
ในสังคมโดยที่รูปแบบของการปกครองโดยกฎหมาย หรือเรียกว่านิติรัฐ เกิดขึ้นจากแนวคิดดั้งเดิม
ทางเยอรมัน และแผ่ขยายมาสู่ฝรั่งเศสโดยได้มีการกล่าวอ้างถึงอยู่ในค าประกาศรับรองสิทธิ
มนุษยชนและพลเมือง ค.ศ.1789 พัฒนาการดังกล่าวของนิติรัฐนั้นได้รับการยอมรับมาตั้งแต่นั้นเป็น
ต้นมาภายใต้กระแสอิทธิของนักทฤษฎีหลายท่านในศตวรรษที่ 19 ดังปรากฏในมาตรา 16 ของค า
ประกาศดังกล่าวที่บัญญัติว่า “สังคมใด ๆ ซ่ึงไม่มีหลักประกันการปกป้องคุ้มครองสิทธิและไม่มีการ
แบ่งแยกอ านาจย่อมถือว่าไม่มีรัฐธรรมนูญ” 
 การปกครองในรูปแบบนิติรัฐบังคับว่าผู้ปกครองและผู้อยู่ใต้การปกครองต้องเคารพและ
นบนอบต่อกฎเกณฑ์ท่ีก าหนดโดยรัฐธรรมนูญตามกระบวนการที่ก าหนดไว้ ซ่ึงวางกรอบต่อการ
กระท าทางกฎหมายทั้งในเงื่อนไข รูปแบบและเนื้อหาของผู้ปกครองท่ีไปเกี่ยวโยงกับสิทธิมนุษยชน 
ซ่ึงต้องอยู่ภายใต้การตรวจสอบขององค์กรที่มีสถานะพิเศษทางกฎหมาย องค์กรเหล่านี้มีหน้าที่คอย
สอดส่องดูแลให้ฝ่ายปกครองนั้น ไม่ละเมิดต่อรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะควบคุมความชอบด้วย
รัฐธรรมนูญของกฎหมาย ทั้งนี้ การน ารัฐธรรมนูญซ่ึงเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐเป็นหลักกฎหมาย
ใหญ่และที่ส าคัญที่สุดของรัฐ มาสร้างรูปแบบของการควบคุมและการให้ความเคารพต่อ
รัฐธรรมนูญโดยองค์กรต่าง ๆ ท่ีใช้อ านาจรัฐขึ้น นิติรัฐจึงเป็นการปกครองโดยกฎหมายและเป็นบท
แย้งระหว่างอ านาจรัฐกับสิทธิเสรีภาพของปัจเจกชน เมื่อมองในภาพดังกล่าวจะเห็นได้ว่า
แนวความคิดในเรื่องนิติรัฐนั้นมีเรื่องอ านาจรัฐด้านหนึ่งและอีกด้านหนึ่งเป็นเรื่องสิทธิเสรีภาพ 
ดังนั้น ในด้านของผู้ใช้อ านาจรัฐนั้นผู้ใช้อ านาจจะใช้อ านาจไปในกรอบท่ีกฎหมายให้อ านาจและ
เสรีภาพของปัจเจกชนหาได้ไม่ ต้องใช้อ านาจรัฐไปในกรอบท่ีกฎหมายให้อ านาจไว้โดยกฎหมายจะ
เป็นตัวก าหนดทั้งวัตถุประสงค์ และวิธีการ การใช้อ านาจขององค์กร ของรัฐทุกองค์กร นอกจากนี้
ยังมีระบบการตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐขององค์กรเหล่านี้อีกด้วย ซ่ึงท่ีกล่าวมาเป็นเรื่องการใช้
อ านาจรัฐ ส่วนในเรื่องของสิทธิเสรีภาพนั้น ปัจเจกชนทุกคนมีสิทธิเสรีภาพภายใต้กรอบท่ีกฎหมาย
ก าหนด การจ ากัดสิทธิเสรีภาพนั้น ปัจเจกชนทุกคนมีสิทธิเสรีภาพภายใต้กรอบท่ีกฎหมายก าหนด 
การจ ากัดสิทธิเสรีภาพของปัจเจกชนก็ต้องกระท าโดยมีกฎหมายให้อ านาจไว้เช่นกัน หลักนิติรัฐจึง
มุ่งการรับรองและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของปัจเจกชน แต่ในขณะเดียวกันก็ยังต้องค านึงถึง
ประโยชน์มหาชนด้วยเช่นกัน โดยมองว่าประโยชน์หรือสิทธิของแต่ละคนเม่ือน ามารวมกันก็จะ
กล่าวเป็นประโยชน์สาธารณะหรือประโยชน์มหาชน 
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 ในทางปกครองตามหลักนิติรัฐนั้นในบางครั้งจึงต้องมีการชั่งน้ าหนักระหว่างประโยชน์
ของปัจเจกชนกับประโยชน์สาธารณะหรือกล่าวอีกนัยหนึ่งเป็นการประสานประโยชน์ของปัจเจก
ชนกับประโยชน์สาธารณะเข้าด้วยกัน ให้พยายามมีการกระทบต่อประโยชน์ปัจเจกชนน้อยที่สุดแต่
ก็ยังต้องคงไว้ซ่ึงประโยชน์มหาชนหรือประโยชน์ สาธารณะชนไว้ด้วยในคราวเดียวกัน ดังนั้น การ
ควบคุมการใช้อ านาจรัฐขององค์กรต่าง ๆ ของรัฐนั้น ก็มีขึ้นเพื่อการรับรองและคุ้มครองสิทธิ
เสรีภาพของประชาชน ไม่ว่าจะเป็นการควบคุมกฎหมายมิให้ขัดต่อรัฐธรรมนูญ การควบคุมการ
กระท าทางปกครองต้องชอบด้วยกฎหมาย ส่ิงเหล่านี้ได้ยืนยันให้เห็นอย่างแจ้งชัดว่าหลักนิติรัฐนั้นมี
ขึ้นเพื่อคุ้มครองปกป้องสิทธิเสรีภาพของปัจเจกชนจริง ๆ หลักนิติรัฐนั้นมีขึ้นเพื่อคุ้มครองปกป้อง
สิทธิเสรีภาพของปัจเจกชนจริง ๆ หลักนิติรัฐจึงสะท้อนให้เห็นถึงรากฐานในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยซ่ึงในรากฐานการปกครองในระบอบประชาธิปไตยดังกล่าวก็เน้นย้ าถึงแนวคิดของ
กฎหมายที่มาจากเจตนารมณ์ของประชาชน ดังนั้น การตระหนักถึงสิทธิเสรีภาพ สิทธิมนุษยชนนั้น
ถือได้ว่าเป็นที่มาของแนวความคิดนิติรัฐ 
 ดังนั้น ข้อความคิดว่าด้วยสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ การศึกษาท าความเข้าใจสิทธิ
และเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญนี้ จึงควรเริ่มต้นจากการพิจารณาความหมายของ “สิทธิ” และ 
“เสรีภาพ” จากนั้น จึงศึกษาถึงการจ าแนกประเภทของสิทธิและเสรีภาพตามที่รัฐธรรมนูญรับรอง 
และศึกษาว่าใครบ้างเป็นผู้ทรงสิทธิและเสรีภาพตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ 
 1. ประเภทของสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ 
 การบัญญัติเกี่ยวกับสิทธิขั้นพื้นฐานเป็นการตัดสินใจของผู้ร่างหรือผู้จัดท ารัฐธรรมนูญ
เกี่ยวกับสถานะของมนุษย์ภายในสังคม โดยพยายามประนีประนอมระหว่างเสรีภาพอย่างกว้างขวาง
ของปัจเจกชนกับความจ าเป็นของประชาคมท่ีจะต้องมีระเบียบแบบแผน ปัจเจกบุคคลจะต้องมี
ความสัมพันธ์กับประชาคมและมีความผูกพันต่อประชาคม แต่ในขณะเดียวกันประชาคมก็ไม่อาจ
ล่วงล้ าเข้าไปในส่วนที่เป็นคุณค่าในตัวของปัจเจกบุคคลหรืออาจกล่าวได้ว่า บุคคลย่อม “อยู่ใน
สังคมอย่างเป็นตัวของตัวเอง” นั่นเอง 
 ประเภทของสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ สิทธิและเสรีภาพท่ีรัฐธรรมนูญบัญญัติ
รับรองไว้ทั้งโดยชัดแจ้งและโดยปริยาย อาจจ าแนกประเภทไทยอาศัยหลักเกณฑ์ต่าง ๆ กัน เช่น 
จ าแนกตามวัตถุหรือเนื้อหาแห่งสิทธิและเสรีภาพ จ าแนกตามการเกิดแห่งสิทธิและเสรีภาพ และ
จ าแนกตามการใช้สิทธิและเสรีภาพ เป็นต้น 
  1.1 สิทธิและเสรีภาพจ าแนกตามเนื้อหา โดยอาศัยการพิจารณาวัตถุแห่งสิทธิและ
เสรีภาพอาจจ าแนกสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญออกเป็น 6 ประเภท คือ สิทธิและเสรีภาพส่วน
บุคคล สิทธิและเสรีภาพในทางความคิดและการแสดงออก สิทธิและเสรีภาพในทางเศรษฐกิจและ
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สังคม สิทธิและเสรีภาพในการรวมกลุ่ม สิทธิและเสรีภาพในทางการเมือง และสิทธิและเสรีภาพใน
การที่จะได้รับการปฏิบัติจากรัฐอย่างเท่าเทียมกัน 
  1.2 สิทธิและเสรีภาพจ าแนกตามการเกิด โดยการพิจารณาจากการเกิดของสิทธิและ
เสรีภาพ ตามท่ีรัฐธรรมนูญรับรองแล้วสามารถแยกออกได้ 2 ประเภท คือ สิทธิและเสรีภาพท่ีถือกัน
ว่าติดตัวมนุษย์ทุกคนมาแต่ก าเนิด ตามปรัชญาเชิงอุดมคติของส านักกฎหมายธรรมชาติท่ีเรียกว่า 
“สิทธิมนุษยชน” และ “สิทธิพลเมือง” ซ่ึงเป็นสิทธิในอันที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการสร้าง
เจตนารมณ์ของรัฐ โดยเหตุผลของเรื่องแล้ว สิทธิพลเมืองจะมีได้เฉพาะภายหลังเวลาท่ีเกิดรัฐขึ้น
แล้ว และถือกันว่าสิทธิพลเมืองเป็นสิทธิและเสรีภาพท่ีสืบเนื่องมาจากสิทธิมนุษยชน เนื่องจากว่า
สิทธิพลเมืองเป็นวิธีการที่ราษฎรจะได้รับการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของตนได้อย่างม่ันใจวิธี
หนึ่ง 
 สิทธิและเสรีภาพจ าแนกตามอาการที่ใช้ สามารถแยกได้ 2 ประเภท คือ “สิทธิและ
เสรีภาพในทางความคิด” และ “สิทธิและเสรีภาพในการกระท า” 
 สิทธิเสรีภาพในทางความคิดถือได้ว่าเป็นสิทธิและเสรีภาพท่ีมีลักษณะสมบูรณ์ 
(Absolute) และเป็นคุณค่าแห่งความเป็นมนุษย์ หรือศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ดังนั้น การกระท าหรือ
ละเว้นการกระท าของรัฐประการใด ๆ อันจะกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพดังกล่าวย่อมไม่สามารถ
กระท าได้ 
 สิทธิเสรีภาพในการกระท าเป็นสิทธิและเสรีภาพในอันที่จะเคล่ือนไหวส่วนต่าง ๆ ของ
ร่างกายตามท่ีได้คิดและตกลงใจเอาไว้ ดังนั้น จึงได้แก่บรรดาสิทธิและเสรีภาพท้ังหลายประการอ่ืน
นอกเหนือไปจากสิทธิและเสรีภาพในทางความคิดนั่น ซ่ึงการใช้สิทธิและเสรีภาพดังกล่าวอาจจะ
เป็นการกระทบกระเทือนต่อประโยชน์ของผู้อ่ืน หรือสังคมได้ไม่มากก็น้อย ดังนั้น รัฐจึงต้องจัด
ระเบียบแห่งการใช้สิทธิประเภทนี้ของราษฎร เพื่อป้องกันมิให้มีการใช้สิทธิและเสรีภาพประเภทนี้
ไปในทางท่ีจะกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของผู้อ่ืนหรือต่อประโยชน์ส่วนรวม 
 2. การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2550 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการใช้มาตรการบังคับ 
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 บัญญัติเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิ
และเสรีภาพ ไว้ดังนี้ ในหมวด 3 สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย ส่วนที่ 1 บททั่วไป 
 มาตรา 26 การใช้อ านาจโดยองค์กรของรัฐทุกองค์กร ต้องค านึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
สิทธิและเสรีภาพ ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้ 
 มาตรา 27 สิทธิและเสรีภาพท่ีรัฐธรรมนูญนี้รับรองไว้โดยชัดแจ้ง โดยปริยายหรือโดยค า
วินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ย่อมได้รับความคุ้มครองและผูกพันรัฐสภา 
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 คณะรัฐมนตรี ศาล รวมท้ังองค์กรตามรัฐธรรมนูญ และหน่วยงานของรัฐโดยตรงในการ
ตรากฎหมาย การใช้บังคับกฎหมาย และการตีความกฎหมายทั้งปวง 
 มาตรา 29 การจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลที่รัฐธรรมนูญรับรองไว้ จะกระท ามิได้
เว้นแต่โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เฉพาะเพื่อการที่รัฐธรรมนูญนี้ก าหนดไว้และ
เท่าที่จ าเป็น และจะกระทบกระเทือนสาระส าคัญแห่งสิทธิและเสรีภาพนั้นมิได้ 
 ในส่วนที่ 3 สิทธิและเสรีภาพส่วนบุคคล 
 มาตรา 32 บุคคลย่อมมีสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกาย... 
 การจับและการคุมขังบุคคล จะกระท ามิได้ เว้นแต่มีค าส่ังหรือหมายของศาลหรือมีเหตุ
อย่างอ่ืนตามที่กฎหมายบัญญัติ 
 การค้นตัวบุคคลหรือการกระท าใดอันกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพตามวรรคหนึ่งจะ
กระท ามิได้เว้นแต่มีเหตุตามที่กฎหมายบัญญัติ 
 มาตรา 33 บุคคลย่อมมีเสรีภาพในเคหสถาน... 
 การเข้าไปในเคหสถานโดยปราศจากความยินยอมของผู้ครอบครอง หรือการตรวจค้น
เคหสถานหรือในที่รโหฐาน จะกระท ามิได้ เว้นแต่มีค าส่ังหรือหมายของศาลหรือมีเหตุอย่างอ่ืน
ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 
 ในส่วนที่ 4 สิทธิในกระบวนการยุติธรรม 
 มาตรา 39 บุคคลไม่ต้องรับโทษอาญา เว้นแต่ได้กระท าการอันกฎหมายที่ใช้อยู่ในเวลาท่ี
กระท านั้นบัญญัติเป็นความผิดและก าหนดโทษไว้ และโทษที่จะลงแก่บุคคลนั้นจะหนักกว่าโทษที่
ก าหนดไว้ในกฎหมายที่ใช้อยู่ในเวลาท่ีกระท าความผิดมิได้ 
 ในคดีอาญา ต้องสันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้ต้องหาหรือจ าเลยไม่มีความผิด 
 ก่อนมีค าพิพากษาอันถึงท่ีสุดแสดงว่าบุคคลใดได้กระท าความผิดจะปฏิบัติต่อบุคคลนั้น
เสมือนเป็นผู้กระท าความผิดมิได้ 
 ในส่วนที่ 5 สิทธิในทรัพย์สิน 
 มาตรา 41 สิทธิของบุคคลในทรัพย์สินย่อมได้รับความคุ้มครอง ขอบเขตแห่งสิทธิและ
การจ ากัดสิทธิเช่นว่านี้ย่อมเป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ 
 ในหมวด 5 แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ ส่วนที่ 5 แนวนโยบายด้านกฎหมายและการ
ยุติธรรม 
 มาตรา 81 รัฐต้องด าเนินการตามแนวนโยบายด้านกฎหมายและการยุติธรรมดังต่อไปนี้... 
 (2) คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลให้พ้นจากการล่วงละเมิด ทั้งโดยเจ้าหน้าที่ของ
รัฐและโดยบุคคลอ่ืน และต้องอ านวยความยุติธรรมแก่ประชาชนอย่างเท่าเทียมกัน 
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การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา 

 สิทธิเสรีภาพของประชาชนกับกระบวนการยุติธรรมนั้นเป็นส่ิงท่ีต้องเกิดขึ้นควบคู่กันไป
ในการด าเนินกระบวนการยุติธรรมทางอาญา การด าเนินกระบวนการยุติธรรมจึงจ าเป็นต้องมี
หลักเกณฑ์ท่ีแน่นอนชัดเจนและโปร่งใส 
 ปัญหาการควบคุมอาชญากรกับการคุ้มครองสิทธิ เสรีภาพของประชาชนในกระบวนการ
ยุติธรรมทางอาญาเป็นส่ิงท่ีมีความส าคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน เนื่องจากการด าเนินการจับกุม
ปราบปรามอาชญากรรมนั้นถือเป็นส่ิงส าคัญที่รัฐต้องด าเนินการอย่างรวดเร็วเฉียบขาดและมี
ประสิทธิภาพ แต่ขณะเดียวกันรัฐก็ต้องให้ความคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนเช่นกัน จึงเกิด
แนวความคิดในการใช้หลักการต่าง ๆ ในการปราบปรามผู้กระท าความผิดและขณะเดียวกันก็ให้
ความคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนทั้งนี้มีรูปแบบในการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน
เช่นเดียวกันแต่มีรูปแบบของกระบวนการตามอาญาต่างกัน โดยมีทฤษฎีอยู่ 2 ทฤษฎี ดังต่อไปนี้ 
 1. The crime model อาจกล่าวได้ในภาษาไทยว่า “รูปแบบที่มุ่งการควบคุมการอาชญา  
กรรมเป็นส าคัญ” รูปแบบนี้มุ่งถึงการควบคุมปราบปรามอาชญากรรมถือว่าหน้าที่อันส าคัญสุดของ
กระบวนการทางอาญา คือ การควบคุมอาชญากรรม การปราบปรามอาชญากรรม ( Repression of 
criminal control) การที่จะรักษาไว้ให้ได้ซ่ึงความสงบสุขของสังคมต้องมีการควบคุมอาชญากรรม
อย่างแน่นหนา (Tight control) กระบวนการด าเนินการต้องเป็นไปอย่างรวดเร็วเฉียบพลัน ภารกิจที่
จ าเป็นในการจัดการกับความผิดคือ ภารกิจของต ารวจ 
 รูปแบบที่มุ่งการควบคุมอาชญากรรมเป็นส าคัญนี้ เน้นหนักทางด้านประสิทธิภาพของ
กระบวนการยุติธรรม เป็นรูปที่มุ่งจะควบคุมระงับและปราบปรามอาชญากรรมเป็นหลักใหญ่ การที่
เจ้าหน้าที่ของรัฐไม่สามารถที่จะควบคุมระงับและปราบปรามอาชญากรรมหรือจับกุมอาชญากรมา
ลงโทษตามกฎหมายได้จะถูกประชาชน เพ็งเล็งว่าความสงบเรียบร้อยของสังคมสูญส้ินไป และ
เสรีภาพของประชาชนผู้สุจริตได้รับความกระทบกระเทือน ถ้าหากว่ากฎหมายไม่มีประสิทธิภาพ
หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่สามารถจับกุมผู้กระท าความผิดมาลงโทษได้แล้ว ความไม่
น าพาและไม่เคารพต่อกฎหมายก็จะเพิ่มมากขึ้น พลเมืองท่ีเคารพกฎหมายจะตกเป็นเหยื่อของ
อาชญากรรม สิทธิของสุจริตชนจะถูกรุกล้ าและผลประโยชน์ของสังคมจะถูกล่วงละเมิดเสถียรภาพ
ในชีวิตและทรัพย์สินของเขาย่อมจะลดน้อยถ้อยลงไป และในที่สุดอาจท าให้เขาไม่สามารถปฏิบัติ
หน้าที่ในสังคมได้ แนวความคิดในการใช้รูปแบบกระบวนการยุติธรรมโดยเน้นหนักไปในทาง
ควบคุมอาชญากรรมคือ เป็นแนวความคิดที่ดี แต่ผลแห่งความคิดดังกล่าวต้องมีกระบวนการ
ปราบปรามอาชญากรรมที่รวดเร็วเฉียบขาดและมีประสิทธิภาพ ซ่ึงต้องให้อ านาจกับเจ้าพนักงานที่มี
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หน้าที่โดยตรงในการปราบปรามผู้กระท าความผิดก็คือ เจ้าพนักงานต ารวจ กล่าวคือ ต้องให้อ านาจ
ในการจับกุม คุมขังตรวจค้น และให้อ านาจใช้ดุลยพินิจอย่างกว้างขวางเพื่อให้ความคุ้มครอง
ปลอดภัยกับประชาชนสังคมส่วนรวมอย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพและเท่าทันกับอาชญากร ไม่มี
รูปแบบพิธีมาเป็นอุปสรรคในการด าเนินการ โดยรูปแบบนี้เป็นการยอมรับอ านาจของต ารวจว่าให้
ความเป็นธรรมกับสังคมและประชาชนได้โดยไม่มีองค์กรใดมาตรวจสอบ จึงเห็นว่ารูปแบบ
กระบวนการนี้ย่อมส่งผลให้ต ารวจมีอ านาจมาก ในการจับกุมปราบปรามตรวจค้นบุคคลใดก็ได้ 
หากว่าตนมีความสงสัยตามสมควรว่าบุคคลใดเป็นอาชญากร ย่อมส่งผลให้เป็นการลิดรอนสิทธิ
เสรีภาพของประชาชนอย่างหลีกเล่ียงไม่ได้ ซ่ึงผู้ศึกษาเห็นว่ารูปแบบของ ( Crime control) เป็น
รูปแบบกระบวนการทางอาญาท่ีกระทบต่อสิทธิเสรีภาพของประชาชนอย่างมาก ประกอบกับ
ปัจจุบันอาชญากรมีขีดความสามารถสูง กายจับกุมอาชญากร เจ้าหน้าที่ต ารวจต้องมีศักยภาพมากมี
ขีดความสามารถสูงกว่าอาชญากรประกอบกับปัจจุบันประเทศไทยมีประชากร 60 กว่าล้านคน มี
ต ารวจสองแสนกว่านาย มีโครงสร้างค่อนข้างใหญ่มาก การให้อ านาจกับต ารวจมาก ย่อมส่งผลให้
การเกิดการใช้อ านาจไปกระทบต่อสิทธิเสรีภาพของบุคคลได้ ทั้งนี้แม้ปัจจุบันประเทศไทยเน้นหนัก
ไปในรูปแบบของ (The due process control) ที่ยึดรูปแบบกฎหมายเป็นส าคัญ แต่ยังเกิดการกระท า
ที่ผิดพลาดมากมาย ทั้งที่มีกระบวนการยุติธรรมทางอาญาโดยมีขั้นตอนในการตรวจสอบการท างาน
ของเจ้าพนักงานต ารวจ โดยรูปแบบในการยึดกฎหมายเป็นหลักส าคัญมีรายละเอียดดังนี้ 
 2. The Due Process Model อาจกล่าวในภาคภาษาไทยได้ว่า “รูปแบบที่ยึดกฎหมายเป็น 
 3. ส าคัญ” บางครั้งก็เรียกว่า “รูปแบบที่ยึดถือการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน” 
หรือ “ทฤษฎีกระบวนการนิติธรรม” ซ่ึงความหมายแห่งถ้อยค าต่างก็ใกล้เคียงกัน 
 The due process model หรือ รูปแบบที่ยึดกฎหมายเป็นส าคัญนี้เน้นหนักการยึดหลัก
กฎหมายมุ่งคุ้มครองสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลเป็นส าคัญ จึงถือหลักว่าคนจะผิดได้จะต้องผ่านการ
ตัดสินของศาล การด าเนินคดีจะต้องกระท าลงไปโดยมิให้ผิดพลาดได้จะต้องไม่อคติ และไม่ใช้
อ านาจในทางท่ีผิด ผู้บริสุทธ์ิจะต้องได้รับการป้องกัน ผู้ผิดก็ควรได้รับการลงโทษที่เป็นประเด็น
หลักของรูปแบบที่ยึดกฎหมายเป็นส าคัญ คือ จะถือว่าใครท าผิดหรือไม่นั้น จะต้องด าเนินไปตามวิธี
ที่ท าให้เชื่อว่าความเป็นธรรมได้เกิดขึ้นแล้ว ผู้ที่ถูกสงสัยว่ากระท าผิด จึงยังคงเป็นผู้บริสุทธ์ิอยู่ 
จนกว่าจะได้พิสูจน์ในวาระสุดท้ายแล้วว่าเขากระท าผิดจริง” 
 รูปแบบที่ยึดกฎหมายเป็นส าคัญนี้ มีค่านิยมในเรื่องความเป็นธรรมตามขั้นตอนต่าง ๆ ใน
กระบวนการยุติธรรมที่ตรงกันข้ามกับรูปแบบที่มุ่งการควบคุมอาชญากรรมเป็นส าคัญ กล่าวคือ การ
ด าเนินคดีตามความคิดในเรื่องของความเป็นธรรมจะมีอุปสรรคขัดขวางมิให้ผู้ต้องหาถูกส่งผ่านไป
ตามขั้นตอนต่าง ๆ ในกระบวนการยุติธรรมอย่างสะดวก ท้ังนี้มิได้หมายความว่า อุดมการณ์ของ
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รูปแบบนี้แตกต่างจากรูปแบบที่มุ่งการควบคุมอาชญากรรมแต่ทว่ารูปแบบนี้ยึดถือหลักกฎหมาย
หรือหลักนิติธรรมมากกว่าความคิดในเรื่องการควบคุมอาชญากรรม และไม่เชื่อว่าความคิดในการ
ควบคุมอาชญากรรมอย่างท่ีกล่าวอ้างมาข้างต้นจะมีประสิทธิภาพอย่างแท้จริง โดยเฉพาะการค้นหา
ข้อเท็จจริงซ่ึงกระท าโดยเจ้าหน้าที่ต ารวจและอัยการหรือฝ่ายปกครองจะเช่ือถือได้เพียงใด เพราะวิธี
ปฏิบัติของต ารวจและอัยการเป็นการด าเนินงานในที่รโหฐาน ซ่ึงอาจใช้วิธีการล่อลวงหรือการสร้าง
พยานหลักฐานขึ้นใหม่ได้ ดังนั้นรูปแบบนี้จึงไม่เห็นพ้องด้วยกับการแสวงหาข้อเท็จจริงอย่างไม่เป็น
ทางการของรูปแบบที่ยึดหลักมุ่งควบคุมอาชญากรรม และต้องการให้มีการพิจารณาคดีหรือไต่สวน
ข้อกล่าวหาของผู้ต้องหาอย่างเป็นทางการและเปิดเผยในศาลสถิตยุติธรรม ทั้งในปัญหาข้อเท็จจริง
และข้อกฎหมายต่อหน้าองค์คณะของผู้พิพากษาท่ีเป็นกลาง ไม่ล าเอียง รูปแบบกระบวนการ
ยุติธรรม (The Due Process Modelป จึงมุ่งเน้นในการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของบุคคลเป็นส าคัญใน
ขณะเดียวกันก็มุ่งประสงค์ที่จะปราบปรามอาชญากรรมโดยยึดรูปแบบของกฎหมายเป็นหลักในการ
ด าเนินการจับกุม ตรวจค้น และลงโทษแต่กระบวนการเช่นว่านี้อาจจะประสบปัญหา เจ้าพนักงาน
ไม่อาจด าเนินการจับกุมผู้กระท าความผิดได้ทันท่วงทีท าให้เกิดความไม่สงบสุขในสังคม 

ลักษณะพิเศษของกฎหมายยาเสพติด ซ่ึงแตกต่างจากกฎหมายอาญา 

 กฎหมายอาญา หมายความถึงกฎหมายที่บัญญัติว่าการกระท าหรือไม่กระท าการอย่างใด
เป็นความผิดและก าหนดโทษไว้ ดังนั้น หากกฎหมายฉบับใดก็ตามท่ีมีลักษณะดังกล่าว คือ มี
บทบัญญัติก าหนดให้การกระท าหรือละเว้นการกระท าเป็นความผิด และก าหนดให้ต้องได้รับโทษ
ใน 5 ประเภท ได้แก่ โทษประหารชีวิต จ าคุก กักขัง ปรับ และริบทรัพย์สิน ย่อมถือเป็นกฎหมาย
อาญาท้ังส้ิน 
 กฎหมายที่เกี่ยวกับยาเสพติดมีลักษณะดังกล่าวเช่นเดียวกัน คือ มีบทบัญญัติก าหนดให้
การกระท าหรือละเว้นการกระท าเป็นความผิดและต้องได้รับโทษ ดังนั้นกฎหมายที่เกี่ยวกับยาเสพ
ติด เช่น พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 พระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธ์ิต่อจิตและ
ประสาท พ.ศ.2518 พระราชก าหนดป้องกันการใช้สารระเหย พ.ศ.2533 หรือ พระราชบัญญัติ
มาตรการในการปราบปรามผู้กระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ.2534 จึงถือเป็นกฎหมายอาญา
ทั้งส้ิน 
 ตัวอย่างเช่น พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 มาตรา 15 วรรคแรก บัญญัติว่า 
ห้ามมิให้ผู้ใดผลิต น าเข้า ส่งออก จ าหน่าย หรือมีไว้ในครอบครอง ซ่ึงยาเสพติดให้โทษในประเภท 
1 เว้นแต่รัฐมนตรีได้อนุญาตเฉพาะในกรณีจ าเป็น เพื่อประโยชน์ของทางราชการ 
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 และมาตรา 65 วรรคแรก บัญญัติไว้ว่า “ผู้ใดผลิต น าเข้า หรือส่งออก ซ่ึงยาเสพติดให้โทษ
ในประเภท 1 ต้องระวางโทษจ าคุกตลอดชีวิต และปรับตั้งแต่หนึ่งล้านบาทหรือห้าล้านบาท” 
 การที่กฎหมายยาเสพติดถือเป็นกฎหมายอาญานี้ เป็นเรื่องส าคัญ เนื่องจากตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 17 บัญญัติไว้ว่า “บทบัญญัติในภาค 1 แห่งประมวลกฎหมายนี้ ให้ใช้ในกรณี
แห่งความผิดตามกฎหมายอ่ืนด้วย เว้นแต่กฎหมายนั้น ๆ จะได้บัญญัติไว้เป็นอย่างอ่ืน” ซ่ึง
หมายความว่า หลักเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ในประมวลกฎหมายอาญา ภาค 1 (มาตรา 1 -มาตรา 106) ไม่
ว่าจะเป็นเรื่องเจตนา ตัวการ เหตุยกเว้นความผิดเหตุยกเว้นโทษ เหตุบรรเทาโทษ อายุความ ฯลฯ 
จะต้องน าเอาใช้ในกฎหมายยาเสพติดด้วย เว้นแต่กฎหมายยาเสพติดจะบัญญัติให้เห็นว่า ไม่น า
บทบัญญัติในภาค 1 ของประมวลกฎหมายอาญามาบังคับใช้ 
 อย่างไรก็ดี ตามบทบัญญัติในประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 17 ได้บัญญัติข้อยกเว้นไว้ว่า 
หากฎหมายนั้น ๆ ได้บัญญัติให้เห็นว่าไม่น าบทบัญญัติในภาค 1 ของกฎหมายอาญามาใช้ ก็จะ
น ามาใช้ไม่ได้ 

นโยบายและมาตรการในการด าเนินงานป้องกันและแก้ไขยาเสพติดของประเทศ 

 รัฐบาลชุดต่าง ๆ ของไทยได้ให้ความส าคัญต่อนโยบายเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด เนื่องจากตระหนักว่าเป็นปัญหาส าคัญประการหนึ่งที่กัดกร่อนสังคมไทยจาก
ภายในประเทศ มีส่วนท าลายความมั่นคงของชาติทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และโยเฉพาะอย่างยิ่ง 
ทรัพยากรบุคคลซ่ึงเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาประเทศ และเนื่องจากปัญหายาเสพติดเกี่ยวข้องกับ
กลุ่มขบวนการที่มีลักษณะเป็นองค์การอาชญากรรม นโยบายของรัฐบาลชุดต่าง ๆ จึงมักเน้นในด้าน
ของการปราบปรามหรือการบังคับใช้กฎหมาย แต่ถึงแม้ว่าจะมีการจับกุมผู้กระท าความผิดคดียาเสพ
ติดได้อย่างต่อเนื่อง ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดก็ยังไม่ลดน้อยลง หากแต่มีการเพิ่มปริมาณ 
ความหลากหลาย และกลุ่มผู้เสพออกไปในทุกกลุ่มและทุกพื้นที่ จนเกิดผลกระทบต่อความสงบสุข
ของสังคมและสร้างปัญหาอ่ืน ๆ ตามมา (ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ, 2551, หน้า 24-25) 
 1. นโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของรัฐบาลชุดต่าง ๆ 
 ยาเสพติดเป็นปัญหาส าคัญของประเทศไทยมานาน ถึงแม้ไม่มีหลักฐานชัดเจนทาง
ประวัติศาสตร์ว่า ฝ่ินเข้ามาในประเทศไทยครั้งแรกตั้งแต่เม่ือใด แต่กฎหมายลักษณะโจร ปี พ.ศ.
1903 ได้ก าหนดให้ผู้เสพฝ่ินต้องได้รับโทษมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี (สันติ จัยสิน , 
2544, หน้า 2) เมื่อเข้าสู่สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ประเทศไทยได้มี พ ระราชบัญญัติ ยาเสพติดให้โทษ 
พ.ศ.2464 พ ระราชบัญญัติ กัญชา พ.ศ.2477 และพ ระราชบัญญัติ พืชกระท่อม พ.ศ.2486 รวมท้ัง
ประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 37 ลงวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ.2501 (ซ่ึงมีผลให้การขายและสูบฝ่ินเป็นส่ิง
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ผิดกฎหมายนับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2502) แต่จ านวนผู้ติดยาเสพติดกลับมีมากขึ้นและมีการ
เสพยาเสพติดหลากหลายชนิดขึ้น ซ่ึงรัฐบาลชุดต่าง ๆ ได้ให้ความส าคัญและพยายามแก้ปัญหาผู้ติด
ยาเสพติดในหลากรูปแบบและหลายมาตรการ แต่ดูเหมือนปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดก็
มิได้ลดลง (มานพ คณะโต และสุชาดา ภัยหลีกล้ี, 2548, หน้า 13) 
 นับตั้งแต่รัฐบาลนายธานินทร์ กรัยวิเชียรได้ก่อตั้งส านักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด  (ส านักงาน ป.ป.ส.) ขึ้นเม่ือปลายปี พ.ศ.2519 รัฐบาลชุดต่าง ๆได้แถลง
นโยบายด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดต่อรัฐสภา ดังนี้ (ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ , 2551 , 
หน้า 11-16)  
  1.1 รัฐบาลนายธานินทร์ กรัยวิเชียร ได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภาเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 
พ.ศ.2519 ความง่า จะป้องกันและปราบปรามการผลิตและการค้ายาเสพติดให้โทษและแก้ไขผู้ติดยา
เสพติดดังกล่าวให้ได้ผลโดยด่วน (ส านักนโยบายและแผน ส านักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพ
ติด, 2543, หน้า 27-29) 

  1.2 รัฐบาล พล.อ.เกรียงศักดิ์ ชมะนันท์ (สมัยแรก) ได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภาเมื่อ
วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ.2520 ความว่า นโยบายเกี่ยวกับสังคม จะเร่งรัดและด าเนินการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติดและวัตถุที่ออกฤทธ์ิต่อจิตและประสาท ควบคู่กับการรักษาพยาบาลและฟื้นฟู
สมรรถภาพของผู้ติดยาเสพติด 

  รัฐบาล พล.อ.เกรียงศักดิ์ ชมะนันท์  (สมัยท่ีสอง) ได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภาเมื่อวันที่ 
7 มิถุนายน พ.ศ.2522 ความว่า 7. ในด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จะป้องกันและ
ปราบปรามการผลิต การค้า และการเสพติด และวัตถุที่ออกฤทธ์ิต่อจิตและประสาทอย่างจริงจัง ท้ัง
โดยทางตรงและทางอ้อม จะปราบปรามโดยใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดและให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
จัดให้มีการปลูกพืชทดแทนและการพัฒนาชาวไทยภูเขา ส่งเสริมการบ าบัดรักษาและฟื้นฟู
สมรรถภาพและจิตใจของผู้ติดยาเสพติด รวมท้ังการสงเคราะห์ผู้ติดยาเสพติดเพื่อมิให้เป็นภาระแก่
สังคมต่อไป จะร่วมมือกับนานาประเทศในการควบคุม ป้องกันและปราบปรามการแพร่ระบาดของ
ยาเสพติดทุกวิถีทาง 

  1.3 รัฐบาล พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์  (สมัยแรก) ได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภาเมื่อวันที่ 
28 มีนาคม 2523 ความว่า 1.ยาเสพติด จะด าเนินการกวาดล้างแหล่งผลิตและจ าหน่ายยาเสพติดให้
โทษโดยเด็ดขาดฉับพลัน ส่วนทางด้านผู้ติดยาเสพติด จะให้การบ าบัดรักษาและอบรมให้ตระหนัก
ถึงภัยอันเกิดจากยาเสพติด 

  รัฐบาล พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์  (สมัยท่ีสอง) ได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภาเมื่อวันที่ 20 
พฤษภาคม พ.ศ.2526 ความว่า 2. การขจัดภัยยาเสพติด จะด าเนินการกวาดล้างแหล่งผลิตและ
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จ าหน่ายยาเสพติดให้โทษโดยเด็ดขาดฉับพลัน ส่วนทางด้านผู้ติดยาเสพติด จะให้การบ าบัดรักษา
และอบรมให้ตระหนักถึงภัยอันเกิดจากยาเสพติด 
  รัฐบาล พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ (สมัยท่ีสาม) ได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภาเมื่อวันที่ 27 
สิงหาคม พ.ศ.2529 ความว่า อนึ่ง ปัญหาการผลิตและการค้ายาเสพติดยังเป็นปัญหาส าคัญ รัฐบาลจึง
มีนโยบายท่ีจะด าเนินการป้องกันและปราบปรามต่อไปอย่างจริงจังและเด็ดขาดในขณะเดียวกัน ใน
ด้านการบ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด รัฐบาลจะร่วมมือกับภาคเอกชนโดยขยายบริการให้กว้างขวาง
ยิ่งขึ้น เพ่ือให้ผู้เคราะห์ร้ายเหล่านั้นกลับตนเป็นพลเมืองดี และเป็นก าลังของชาติสืบไป 

  1.4 รัฐบาล พล.อ.ชาติชาย ชุณหวัณ  (สมัยแรก) ได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภาเมื่อวันที่ 
25 สิงหาคม พ.ศ.2531 ความว่า 1. ความสงบเรียบร้อยในสังคม 1.1 รักษาความสงบเรียบร้อยใน
สังคม ป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมและยาเสพติดโดยเด็ดขาด 

  รัฐบาล พล.อ.ชาติชาย ชุณหวัณ (สมัยท่ีสอง) ได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภาเมื่อวันที่ 9 
มกราคม พ.ศ.2534 ความว่า 7. นโยบายสังคม 7.1 ความสงบเรียบร้อยในสังคมรัฐบาลจะป้องกัน
และปราบปรามยาเสพติดอย่างเด็ดขาด โดยร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านในการท าลายแหล่งผลิตยา
เสพติด และขอความร่วมมือจากประเทศที่มีผู้ใช้ยาเสพติดสูง ให้ความร่วมมือแก้ไขปัญหาอย่าง
จริงจัง ขณะเดียวกันจะเน้นการรณรงค์ในกลุ่มเยาวชนให้ตระหนักถึงโทษของยาเสพติด ท้ังในและ
นอกสถานศึกษา ท้ังจะจัดให้มีการจัดหลักสูตรการศึกษาในเรื่องนี้ต่อไปด้วย 

  1.5 รัฐบาลนายอานันท์ ปันยารชุน ได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภาเมื่อวันที่ 4 เมษายน 
พ.ศ.2534 ความว่า นโยบายสังคม 2. เร่งรัดการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้ได้ผลโดยเร็ว
ที่สุด โดยใช้อ านาจที่มีอยู่ตามกฎหมายอย่างเต็มที่ในการปราบปรามการผลิต การค้า และการ
บริโภคยาเสพติด ปรับปรุงกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายให้บังเกิดผลอย่างแท้จริง รวมท้ังการ
ร่วมมือกับสหประชาชาติและมิตรประเทศอย่างใกล้ชิด นอกจากนี้ จะด าเนินการกวดขันการใช้ยา
กระตุ้นประสาทอย่างเข้มงวดและเร่งปราบปรามจับกุมผู้ผลิตและผู้ชายท่ีผิดกฎหมายอย่างเด็ดขาด 

  1.6 รัฐบาลนายบรรหาร ศิลปะอาชา ได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภาเมื่อวันที่ 26 
กรกฎาคม พ.ศ.2538 ความว่า 1. นโยบายการเมืองและการบริหาร 1.7 การรักษาความสงบเรียบร้อย
และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 1.7.1 ป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทุกประเภท
อย่างจริงจังด้วยการสนับสนุนปัจจัยการด าเนินงานอย่างเต็มที่ ขยายงานด้านชุมชนและมวลชน
สัมพันธ์ ให้ความรู้แก่ประชาชนและองค์กรประชาชน ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มอาสาสมัคร และ
ส่งเสริมให้มีส่วนร่วมในการป้องกันอาชญากรรม รวมท้ังเร่งรัดปราบปรามการผลิตและการค้ายา
เสพติด ตลอดจนแหล่งอบายมุขอันเป็นสาเหตุของการก่ออาชญากรรมอย่างเด็ดขาด 5. นโยบาย
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สังคม 5.3 นโยบายด้านสาธารณสุข 5.3.4 ส่งเสริมโครงการภาครัฐและเอกชนที่มุ่งบ าบัดรักษาและ
ฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด เพื่อให้คนเหล่านั้นกลับมาเป็นก าลังของชาติต่อไป 

   1.7 รัฐบาล พล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธ ได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภาเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 
พ.ศ.2539 ความว่า 10.2 นโยบายด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 10.2.1 ป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทุกประเภทอย่างจริงจัง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
การผลิตและการค้ายาเสพติด ยาบ้า และสารออกฤทธ์ิต่อประสาทอ่ืน ๆ รวมท้ังรณรงค์ให้ประชาชน
ตระหนักถึงมหันตภัยและโทษของส่ิงดังกล่าว 

  1.8 รัฐบาล ชวน หลีกภัย ได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภาเมื่อวันที่ 20-21 พฤศจิกายน พ.ศ.
2540 ความว่า 1. นโยบายเร่งด่วน: การเสริมสร้างเสถียรภาพและความเชื่อมั่นในระบบเศรษฐกิจ 1.2 
การบรรเทาผลกระทบทางเศรษฐกิจ 1.2.3 การบรรเทาปัญหาด้านสังคม (3) เพิ่มประสิทธิภาพ
ระบบงานป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม และกระบวนการยุติธรรม ให้สามารถอ านวยความ
ยุติธรรม และดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน โดยเฉพาะในด้านการ
ป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม การค้ายาเสพติด และการลดจ านวนแรงงานต่างชาติที่ผิด
กฎหมาย 

  1.9 รัฐบาล พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร  (สมัยแรก) ได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภาเมื่อวันที่ 26 
กุมภาพันธ์ พ.ศ.2544 ความว่า นโยบายเร่งด่วน: เร่งจัดตั้งสถานบ าบัดผู้ติดยาเสพติด ควบคู่ไปกับ
การปราบปรามและป้องกัน 10. นโยบายเสริมสร้างสังคมเข้มแข็งรัฐบาลจะพัฒนาคนให้สมบูรณ์ทั้ง
ร่างกาย จิตใจ และสติปัญหา รวมท้ังเสริมสร้างสังคมให้เข้มแข็งและยั่งยืน เพ่ือให้ประเทศไทยเป็น
สังคมคุณภาพ สังคมคุณธรรม และสังคมท่ีสมดุล 10.3 ด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 
รัฐบาลจะเร่งรัดด าเนินการเพื่อให้ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภายใต้นโยบายระยะเร่งด่วน 
โดยหลักการป้องกันน าหน้าการปราบปราม ผู้เสพต้องได้รับการรักษา ผู้ค้าต้องได้รับการลงโทษ
โดยเด็ดขาด ดังนี้ 1) เข้มงวดกับการบังคับใช้กฎหมายและสร้างกระบวนการพิเศษ เพื่อควบคุมและ
ปราบปรามผู้ค้าและผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตและการค้ายาเสพติดอย่างเด็ดขาด 
รวดเร็ว และเป็นธรรม พร้อมท้ังแก้ไขกฎหมายเพื่อเพิ่มบทลงโทษสูงสุดกับข้าราชการการเมืองและ
เจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีความร่วมมือในการปราบปรามยาเสพติด 2) ควบคุมการน าเข้าสารเคมีท่ีอาจ
น าไปสู่การผลิตยาเสพติดอย่างเข้มงวด และเสริมสร้างกลไกของภาครัฐและมาตรการทางกฎหมาย
ให้ก้าวทันการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีในการผลิตยาเสพติด 3) สร้างความร่วมมือกับองค์กร
ระหว่างประเทศและนานาประเทศ เพื่อควบคุมและก าจัดแหล่งผลิตและเครือข่ายการจ าหน่ายยาเสพ
ติดข้ามชาติ 4) แก้ไขปรับปรุงกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการเข้ารับการบ าบัดรักษา และการฟื้นฟู
สภาพร่างกายและจิตใจของผู้เสพยาเสพติด โดยให้ผู้ติดยาเสพติดสามารถเข้ารับการบ าบัดและฟื้นฟู
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สภาพได้ทันทีโดยไม่มีความผิดทางกฎหมาย พร้อมกันนี้ รัฐบาลจะจัดให้มีระบบการบริการบ าบัด 
การฟื้นฟู การฝึกอบรมด้านอาชีพ และการปรับสภาพแวดล้อมให้แก่ผู้เสพยาเสพติดอย่างท่ัวถึง 
เพื่อให้ผู้เสพสามารถกลับเข้าสู่สังคมได้อย่างปกติสุข 10.4 ด้านครอบครัว เด็ก เยาวชน สตรี และ
ผู้สูงอายุ รัฐบาลมีนโยบายในการสร้างครอบครัวให้อบอุ่นและเข้มแข็ง เป็นหน่วยพื้นฐานในการ
ฟื้นฟูเศรษฐกิจ และเป็นภูมิคุ้มกันจากปัญหาสังคมแก่สมาชิกทุกวัยในครอบครัว 12. นโยบายความ
มั่นคงแห่งรัฐ 4) สนับสนุนกองทัพบกในการให้ความร่วมมือกับส่วนราชการและองค์กรประชาชน
เพื่อการแก้ไขปัญหายาเสพติดให้บรรลุผลอย่างเป็นรูปธรรม รวมท้ังให้การสนับสนุนการ
บ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 

  รัฐบาล พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร  (สมัยท่ีสอง) ได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภาเมื่อวันที่ 23 
มีนาคม พ.ศ.2548 ความว่า รัฐบาลจะด าเนินการต่อเนื่องจริงจังท่ีจะปราบปรามผู้มีอิทธิพลและยา
เสพติดให้หมดไปจากสังคมไทย โดยยังคงยึดหลักการผู้เสพคือผู้ป่วยที่ต้องได้รับการรักษาส่วนผู้ค้า
คือผู้ท่ีต้องได้รับโทษตามกระบวนการยุติธรรม โยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนควบคู่กับ
มาตรการปราบปรามและบังคับใช้กฎหมายอย่างเป็นธรรม และใช้มาตรการทางกฎหมายและ
กระบวนการยุติธรรมตัดช่องทางการหาเงินทุจริตของผู้มีอิทธิพลในทุก ๆ ด้าน 

  1.10 รัฐบาล พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ ได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภาเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 
2549 มีนโยบายการแก้ไขปัญหายาเสพติดและการจัดระเบียบสังคม โดยให้ถือว่านโยบายด้านการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและการจัดระเบียบสังคมเป็นนโยบายท่ีส าคัญยิ่ง ซ่ึงทุกฝ่าย
จะต้องร่วมมือกันด าเนินการอย่างเข้มแข็งและจริงจังต่อไป ให้ทุกภาคส่วนช่วยกันสอดส่อง ดูแล 
และสร้างกระแสให้สังคมเห็นถึงผลเสียของการที่ผู้ประกอบการละเว้นไม่ให้มีการกระท าท่ีฝ่าฝืน
กฎหมาย ซ่ึงจะเป็นการมอมเมาหรือบ่อนท าลายเด็กและเยาวชนที่เป็นอนาคตของชาติ ให้ทุกจังหวัด 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งจังหวัดซ่ึงเป็นที่ตั้งของสถานศึกษาเป็นจ านวนมาก ได้เร่งรัดและเพิ่มความ
เข้มงวดกวดขันในการด าเนินมาตรการจัดระเบียบสังคมอย่างต่อเนื่องและจริงจัง ทั้งในเรื่องของการ
บังคับใช้กฎหมายและการลงโทษผู้กระท าผิดหรือฝ่าฝืนระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

  1.11 รัฐบาลนายสมัคร สุนทรเวช ได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภาเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 
พ.ศ.2551 ความว่า เร่งรัดแก้ไขปัญหายาเสพติดและปราบปรามผู้มีอิทธิพล โยยังคงยึดหลักการผู้
เสพคือผู้ป่วยที่ต้องได้รับการรักษา ส่วนผู้ค้าคือผู้ท่ีต้องได้รับโทษตามกระบวนการยุติธรรม ทั้งนี้ 
รัฐบาลจะเร่งรัดปราบปรามการค้ายาเสพติด ลดปริมาณผู้เสพยาและป้องกันมิให้กลุ่มเส่ียงเข้าไป
เป็นเหยื่อของยาเสพติด โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนควบคู่กับมาตรการปราบปราม
และบังคับใช้กฎหมายอย่างเป็นธรรม และใช้มาตรการทางกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมตัด
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ช่องทางการหาเงินทุจริตของผู้มีอิทธิพลในทุก ๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นการตัดไม้ท าลายป่า การค้ามนุษย์ 
และการเป็นเจ้ามือการพนัน เป็นต้น 

  1.12 รัฐบาลนายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ ได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภาเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 
พ.ศ.2551 ความว่า 1.12 เร่งรัดปราบปรามการค้ายาเสพติด ปราบปรามผู้อิทธิพลอบายมุข และส่ิงยั่ว
ยุเยาวชน โดยสนับสนุนการปฏิบัติการรวมพลังประชาไทย พ้นภัยยาเสพติดเร่งรัดแก้ไขปัญหายา
เสพติด ลดปริมาณผู้เสพยา และป้องกันมิให้กลุ่มเส่ียงเข้าไปเป็นเหยื่อของยาเสพติด ใช้กระบวนการ
มีส่วนร่วมของชุมชนควบคู่กับมาตรการปราบปรามและบังคับใช้กฎหมายอย่างเป็นธรรม และใช้
มาตรการทางกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมตัดช่องทางการหาเงินทุจริตของผู้มีอิทธิพลในทุก 
ๆ ด้าน 

  1.13 รัฐบาลนายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ ได้แถลงนโยบายต่อรัฐบาลเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 
พ.ศ.2551 ความว่า นโยบายท่ีจะด าเนินการภายในช่วงระยะเวลา 3 ปี ของรัฐบาล 3. นโยบายสังคม
และคุณภาพชีวิต 3.5 นโยบายสวัสดิการสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 3.5.7 เร่งรัดการแก้ไข
ปัญหายาเสพติดอย่างเป็นระบบ ครบวงจร ทั้งด้านการป้องกัน การปราบปราม การบ าบัดรักษา การ
ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ควบคู่กับการปรับปรุงกฎหมายให้สอดคล้องกับสถานการณ์ และมี
การบังคับใช้กฎหมายโดยเคร่งครัด รวมท้ังขยายความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านและนานาชาติ
ในการแก้ไขปัญหายาเสพติด 

  พรเพ็ญ เพชรสุขศิริ ได้กล่าวถึงนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของ
ประเทศไทยในช่วงปี พ.ศ.2520-2540 ว่า รัฐบาลชุดต่าง ๆ ให้ความส าคัญต่อนโยบายทางเศรษฐกิจ
และการเมืองมากกว่านโยบายทางสังคม การก าหนดนโยบายขาดความร่วมมือและการรับฟังความ
คิดเห็นของประชาชนหรืองค์กรประชาชนเท่าท่ีควร การก าหนดนโยบายแก้ไขปัญหายาเสพติด 
ไม่ได้มองภาพรวมท่ีสอดประสานกับนโยบายอ่ืน ๆ อย่างเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กัน การก าหนด
เป้าหมายของนโยบายมักเขียนเป็นเป้าหมายเชิงปริมาณมากกว่าเป้าหมายเชิงคุณภาพของการปฏิบัติ
ตามนโยบาย (ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ, 2551, หน้า 16-17) 
 2. มาตรการและยุทธศาสตร์การด าเนินการป้องกันและแก้ไขยาเสพติด 
 การก าหนดมาตรการและยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามยาเสพติดของประเทศ
ไทยนั้น ได้เริ่มต้นอย่างเป็นระบบเมื่อมีการออก พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 
พ.ศ.2519 ซ่ึงได้จัดตั้งคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) ท าหน้าที่ในการ
ก าหนดนโยบาย มาตรการ และประสานการด าเนินงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดของ
ประเทศ (ส านักนโยบายและแผน ส านักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด, 2543, หน้า 7) 
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 มาตรการและยุทธศาสตร์ที่ประเทศไทยใช้ในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระยะแรกนั้น
ประกอบด้วย 1) มาตรการควบคุมพืชเสพติด 2) มาตรการปราบปรามยาเสพติด 3) มาตรการป้องกัน
ยาเสพติด 4) มาตรการบ าบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด แต่เม่ือสถานการณ์ปัญหายา
เสพติดมีความรุนแรงมากขึ้น ประเทศไทยได้เพิ่มเติมมาตรการยึดทรัพย์สินผู้กระท าความผิด
เกี่ยวกับยาเสพติด มาตรการด าเนินการต่อผู้สมคบ ให้ความช่วยเหลือ หรือให้การสนับสนุนผู้กระท า
ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด มาตรการสกัดกั้นยาเสพติดตามแนวชายแดนมาตรการควบคุมสารเคมี
และอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตยาเสพติด มาตรการป้องกันเจ้าที่ของรัฐเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด 
และยุทธศาสตร์ชุมชนเข้มแข็งต่อต้านยาเสพติด ในที่นี้ ผู้ศึกษาขอแบ่งพัฒนาการของมาตรการและ
ยุทธศาสตร์การด าเนินงานป้องกันและแก้ไขยาเสพติดออกเป็นช่วงระยะเวลาต่าง ๆ ดังนี้ 
  2.1 ระหว่างปี พ.ศ.2519-2539 เมื่อมีการแต่งตั้งคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
ยาเสพติด (ป.ป.ส.) ในปี พ.ศ.2519 ป.ป.ส. ได้ก าหนดมาตรการด าเนินงาน 4 มาตรการหลัก ได้แก่ 
1) มาตรการป้องกันยาเสพติด 2) มาตรการปราบปรามยาเสพติด 3) มาตรการบ าบัดรักษาและฟื้นฟู
สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด และ 4) มาตรการควบคุมพืชเสพติด ต่อมา เมื่อเข้าสู่ระยะเวลาของ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 7 (พ.ศ.2535-2539) ซ่ึงนอกจากมาตรการด าเนินงาน 
4 มาตรการหลักต่อเนื่องจากช่วงที่ผ่านมาแล้ว ได้มีการให้ความส าคัญต่อการพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการและการกระจายภารกิจการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในส่วนภูมิภาคมากขึ้น 
การด าเนินงานในช่วงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 7 นี้ ปรากฏประสิทธิภาพ
การด าเนินงานในแต่ละมาตรการจากสถิติการด าเนินงานที่สูงขึ้น ท าให้มีการพิจารณาถึงการ
ด าเนินงานในลักษณะองค์รวมและการประสานมาตรการต่าง ๆ ในช่วงระยะต่อมา (ส านักนโยบาย
และแผน ส านักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด, 2543, หน้า 7) 

  2.2 ในช่วงระยะเวลาของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ.
2540-2544) ประเทศไทยได้มีแนวทางการด าเนินงานซ่ึงมุ่งสร้างคนให้มีคุณภาพและสร้าง
กระบวนการด าเนินงานรวมกัน รวมท้ังการด าเนินงานในลักษณะองค์รวมท่ีได้มีการก าหนด
ยุทธศาสตร์การใช้พ้ืนที่ (Area) เป็นหลักโดยการผสมผสานมาตรการ ( Function) และการส่งเสริม
การท างานร่วมกันของพหุภาคี (Participation) ด้วยการผนึกก าลังร่วมกันระหว่างหน่วยงาน/องค์กร
ภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรประชาชน และสถาบันทางสังคมต่าง ๆ แต่ปรากฏว่าสถานการณ์ปัญหา
ยาเสพติดยังคงมีความรุนแรงมากขึ้น เม่ือฐานการผลิตยาบ้าได้เคล่ือนย้ายไปผลิตโดยกองก าลังชน
กลุ่มน้อยที่อยู่ในประเทศเพื่อนบ้าน และส่งผลผลิตยาเสพติดเข้ามาจ าหน่ายในประเทศไทย 

  เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ.2541 รัฐบาลนายชวน หลีกภัย ได้มีค าส่ังส านัก
นายกรัฐมนตรี ท่ี 141/2541 เรื่อง นโยบายการด าเนินงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ซ่ึงมี
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แนวความคิดทางยุทธศาสตร์ 5 ประการ และยุทธศาสตร์ประการหนึ่งคือ การใช้พลังประชาชนเป็น
ก าลังพื้นฐาน โดยกระตุ้นและส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติดในทุกระดับ ตามยุทธศาสตร์ราษฎร์-รัฐร่วมใจต้านภัยยาเสพติด ผนึกก าลังของ
ประชาชนและหน่วยราชการในการต่อต้านปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ค าส่ังนี้มีแนว
การปฏิบัติ 13 ประการ ซ่ึงรวมท้ังการก าหนดพื้นที่ปัญหาให้ชัดเจนและให้มีการผสมผสาน
มาตรการด้านยาเสพติดควบคู่กับมาตรการทางเศรษฐกิจและสังคม โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วม 
และการกระตุ้นให้ประชาชนมีส านึกและออกมาต่อต้านการกระท าผิดยาเสพติด โยใช้ปฏิบัติการ
ทางจิตวิทยาและประชาสัมพันธ์เชิงรุก (ฉัตรสุมน พฤฒิภิญญโญ, 2551, หน้า 27-29) 

  นอกจากนั้น รัฐบาลนายชวน หลีกภัย ยังได้ประกาศใช้มาตรการหมู่บ้านเฉลิมพระ
เกียรติปลอดยาเสพติดเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล โดยมุ่งหวังได้รับความร่วมมือจากประชาชนที่จะ
ท าให้ปัญหายาเสพติดเบาบางลง แต่เนื่องจากยุทธศาสตร์การท างานในส่วนของภาครัฐนั้น ยังคงมี
สภาพการท างานแบบแยกส่วน ไม่มีการบูรณาการท างานร่วมกันผลของการด าเนินงาน ได้มีการ
วิจัยในระดับพ้ืนที่ซ่ึงระบุชัดเจนว่า ปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านที่ได้รับการประกาศว่าปลอดยาเสพ
ติด (ได้รับธงเฉลิมพระเกียรติ) ยังคงมีการแพร่ระบาดของยาเสพติด ไม่แตกต่างไปจาหมู่บ้านทั่วไป
ที่ไม่ได้รับการประกาศแต่อย่างใด (กันนิษฐา มาเห็ม, 2546, หน้า 47) 

  ในช่วงระยะเวลาของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8 นี้ คณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
ยาเสพติด (ป.ป.ส.) ได้จัดท าแผนป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ.2540-2544 เพื่อเป็นแผน
แม่บทด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด สถาบันวิจัยและให้ค าปรึกษาแห่ง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ประเมินผลแผนป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ.2540-2544 ใน
ระยะ 3 ปีแรก (พ.ศ.2540-3542) และพบว่า สถานการณ์ปัญหายาเสพติดมิได้ลดลง แต่กลับมีการ
กระจายตัวไปทุกพื้นที่ ประชาชนส่วนใหญ่มีการรับรู้ต่อการแก้ไขปัญหายาเสพติด และมีทัศนคติ
ต่อการแก้ไขปัญหาดังกล่าวในระดับสูง แต่การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อกิจกรรมต่าง ๆ ท่ี
เกี่ยวข้องกับยาเสพติด พบว่าอยู่ในระดับปานกลาง ดังนั้นส่ิงท่ีจะต้องเร่งด าเนินการก็คือ ต้องกระตุ้น
ให้เกิดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องและกว้างขวางถึงในระดับหมู่บ้าน และสร้างการมีส่วนร่วมขึ้นอย่าง
แท้จริงของประชาชนในชุมชน ส าหรับการด าเนินมาตรการการป้องกันยาเสพติด ควรเน้นการ
ด าเนินงานตามโครงการหมู่บ้าน/ชุมชนปลอดยาเสพติดให้มากขึ้น และต้องเน้นที่คุณภาพมากกว่า
ปริมาณ คือ ต้องให้ประชาชนมีความตะหนักร่วมกันในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน
หมู่บ้าน/ชุมชนของตน ประชาชนต้องมีส่วนส าคัญในการประกาศว่าหมู่บ้าน/ชุมชนของตนเป็น
หมู่บ้าน/ชุมชนปลอดยาเสพติด (ส านักนโยบายและแผน ส านักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพ
ติด, 2543, หน้า 115, 120-121,124-125) 
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  ในสมัยรัฐบาล พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ซ่ึงได้เข้าบริหารประเทศเมื่อวันที่ 26  
  กุมภาพันธ์ พ.ศ.2544 สถานการณ์ปัญหายาเสพติด โดยเฉพาะอย่างยิ่งยาบ้า ได้
ขยายตัวอย่างรวดเร็วจนกลายเป็น “ภัยคุกคามที่กัดกร่อน-บ่อนท าลายสังคมไทย” รัฐบาลจึงก าหนด
เป็นนโยบายเร่งด่วนที่ต้องด าเนินการ และได้ออกค าส่ังส านักนายกรัฐมนตรี 119/2544 และ 
120/2544 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2544 เรื่องแนวทางการใช้พลังแผ่นดินเพื่อเอาชนะยาเสพติด 
ตามค าส่ังดังกล่าว รัฐบาลได้ก าหนดแนวทางในการเอาชนะยาเสพติด รวม 9 แนวทาง โดยแนวทาง
แรกคือ การปลุกพลังแผ่นดินและการป้องกัน กระตุ้น และปลุกจิตส านึกของประชาชนในชาติ ให้มี
ความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติดที่มีต่อประเทศชาติและบังเกิดความมุ่งมั่นที่
จะร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหา ทุกส่วนในสังคมต้องร่วมกันผนึกก าลังเป็นพลังของแผ่นดิน เข้า
ต่อสู้และเอาชนะยาเสพติดให้ได้โดยเร็ว โดยใช้มาตรการป้องกันน าการปราบปราม (ฉัตรสุมน 
พฤฒิภิญโญ, 2551, หน้า 29-32) 

  รัฐบาล พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ยังได้มีค าส่ังส านักนายกรัฐมนตรี ท่ี 228/2544 ลงวันที่ 
25 กรกฎาคม พ.ศ.2544 เรื่อง แผนปฏิบัติการเพื่อเอาชนะยาเสพติด พ.ศ.2544-2545 แผนนี้มุ่งหยุดยั้ง
กาขยายตัวและลดระดับความรุนแรงของปัญหาลงตามล าดับ จนหมดไปในที่สุด โดยก าหนด
แนวทางปฏิบัติเพื่อเอาชนะยาเสพติด 3 ประการ ซ่ึงแนวทางประการที่ 3 คือ ป้องกันมิให้มีการเสพ
ยาเสพติด ด้วยการสร้างพลังแผ่นดิน ปลูกจิตส านึกของคนในชาติให้ตระหนักถึงปัญหา ด าเนินงาน
ในพื้นที่โดยก าหนดหมู่บ้าน/ชุมชนเป็นเป้าหมาย สร้างชุมชนให้เข้มแข็งควบคู่กับการส่งเสริม
คุณธรรม (ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ, 2551, หน้า 33-34) 

  2.3 ในช่วงระยะเวลาของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ.
2545-2549) แนวทางของแผนยังคงมุ่งเน้นการพัฒนาคน ส่วนในด้านปัญหายาเสพติดแผนนี้ได้ให้
ความส าคัญต่อระบบบริหารจัดการ โดยมีครอบครัวและชุมชนเป็นหลักส าคัญส าหรับแนวทางการ
แก้ไขปัญหายาเสพติด ได้ถูกก าหนดไว้ในแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความ
มั่นคงทางสังคม โดยเร่งรัดการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังและต่อเนื่องปรับปรุงระบบการ
บริหารจัดการด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยให้ครอบครัว
และชุมชนเป็นแกนหลัก เฝ้าระวังการแพร่ระบาดของยาเสพติด โดยใช้มาตรการทางกฎหมายอย่าง
เคร่งครัด รณรงค์ประชาสัมพันธ์ถึงโทษของยาเสพติด และส่งเสริมการกีฬาแก่เยาวชน (ส านัก
นโยบายและแผน ส านักงานส านักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด, 2543:147-148) 
  ในขณะที่ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติก าลังด าเนินการ
จัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 9 นี้ ได้มีรายงานผลการส ารวจที่ยืนยันว่าใน
ประเทศไทยมีการเผยแพร่ระบาดของยาเสพติดอย่างรุนแรง ส่งผลให้รัฐบาลตัดสินใจว่าการแก้ไข
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ปัญหายาเสพติดควรเป็นปัญหาเร่งด่วน จึงได้แทรกแผนแม่บทเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติด พ.ศ.2545-2549 เข้าไว้ในยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนและการคุ้มครองทางสังคม โดย
เน้นการปรับเปล่ียนแนวคิดและกระบวนการด าเนินการให้เป็นไปในเชิงรุกอย่างมีประสิทธิภารพ 
ควบคู่กับการเพิ่มบทบาทของทุกฝ่ายในสังคมให้มีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติดทุกขั้นทุกตอน แนวทางปฏิบัติประการแรกของยุทธศาสตร์นี้คือ ให้ครอบครัวองค์กรชุมชน 
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ภาคเอกชน และส่ือมวลชน มีส่วนร่วมในการด าเนินงานด้านความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และแก้ปัญหายาเสพติดของชุมชนด้วยกระบวนการประชาสังคม
และชุมชนเข้มแข็ง โดยเฉพาะการเฝ้าระวังปัญหาอาชญากรรม การบรรเทาสาธารณภัย และการผลิต 
การเสพ และการค้ายาเสพติด ตลอดจนเสริมสร้างภูมิคุ้มกันต่อมา แผนแม่บทนี้ได้ถูกก าหนดให้เป็น
ยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินในการด าเนินการเพื่อต่อสู้เอาชนะยาเสพติด ซ่ึงมี 9 ยุทธศาสตร์หลัก โดย
ยุทธศาสตร์แรก คือยุทธศาสตร์การปลุกพลังแผ่นดินและการป้องกัน ซ่ึงมีเป้าหมายให้ประชาชนทุก
กลุ่มมีความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติด มีจิตส านึกที่จะป้องกันและแก้ไข
ปัญหาร่วมกัน(ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ, 2551: 36 ,39-40) 

  การด าเนินงานของรัฐบาล พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ในช่วงก่อนปี พ.ศ.2546 ได้ให้
ความส าคัญต่อปัญหายาเสพติดในฐานะเป็นภาวะวิกฤตที่จะต้องก าจัดกวาดล้างให้หมดส้ินไปใน
ระยะแรก รัฐบาลได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการหลายครั้งเพื่อก าหนดและปรับมาตรการต่าง ๆ โดย
เน้นหลักการให้ชุมชนเป็นศูนย์กลางในการแก้ไขปัญหา ภายใต้กรอบแนวคิดยุทธศาสตร์พลัง
แผ่นดินเพื่อเอาชนะยาเสพติด ท่ีเน้นความพยายามแยกอุปสงค์ออกจากอุปทาน ภายหลังจากด าเนิน
ยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินมาได้ระยะหนึ่ง การประเมินผลในระดับพ้ืนที่ได้พบว่าพฤติกรรมของ
ผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด ท้ังผู้ค้าและผู้เสพ ได้มีการปกปิดซ่อนเร้นมากขึ้น กลุ่มผู้มีงานประจ าและ
กลุ่มผู้มีอายุ 25 ปีขึ้นไปมีแนวโน้มจะใช้ยาเสพติดมากขึ้น มีการใช้ยาเสพติดร่วมกันในครอบครัว
เดียวกัน รวมท้ังมีการค้ายาเสพติดเชื่อมโยงภายในครอบครัวและวงศาคณาญาติ  (มานพ คณะโต 
และสุชาดก ภัยหลีกล้ี , 2548 , หน้า 14) นอกจากการด าเนินมาตรการต่าง ๆ ตามแผนแม่บทของ
รัฐบาลไม่ได้ผลอย่างเป็นรูปธรรมแล้ว ความรุนแรงและซับซ้อนของปัญหายาเสพติดยังเพิ่มมากขึ้น
เรื่อย ๆ เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ.2545 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชด ารัสแสดงความ
ห่วงใยในเรื่องการแก้ไขปัญหายาเสพติด และทรงเน้นย้ าว่า “ยาเสพติดเป็นปัญหาสังคมท่ีรุนแรง
มากในปัจจุบัน” (พินิจ ลาภธนานนท์, 2550, หน้า 14-15) 
  เดือนธันวาคม พ.ศ.2545 รัฐบาล พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ได้ปรับนโยบายเชิงรุกด้วย
การก าหนดยุทธศาสตร์เร่งด่วน โดยมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยเป็นแม่ทัพในการบกับยาเสพ
ติด ต่อมา วันที่ 14 มกราคม พ.ศ.2546 นายกรัฐมนตรีได้ประชุมช้ีแจงนโยบายการป้องกันและ
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ปราบปรามยาเสพติดให้แก่หัวหน้าส่วนราชการและผู้เกี่ยวข้อง เน้นการจัดการต่อผู้ผลิตและผู้ค้ายา
เสพติดอย่างจริงจังและต่อเนื่อง โดยถือว่าเป็นผู้ท่ีท าลายความมั่นคงของชาติต้องถูกปราบปรามให้
หมดส้ินไป และรัฐบาลได้มีค าส่ังส านักนายกรัฐมนตรี ท่ี 29/2546 ลงวันที่ 28 มกราคม พ.ศ.2546 
เรื่องจัดตั้งศูนย์อ านวยการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดแห่งชาติ  (ศตส.) ต่อมานายกรัฐมนตรี พ.ต.ท.
ทักษิณ ชินวัตร ได้ประกาศสงครามขั้นแตกหักกับยาเสพติดตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ -30 เมษายน 
พ.ศ.2546 ให้ยึดพื้นที่ แยกสลาย ท าลายวงจรยาเสพติด มีเป้าหมายหยุดยั้ง กวาดล้าง ท าลายยาเสพ
ติดการค้า และการแพร่ระบาดของยาเสพติดในทุกพื้นที่ 2) ระยะที่ 2 ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม -2 
ธันวาคม พ.ศ.2546 ให้ฟื้นฟู ดูแล พัฒนา สร้างความเข้มแข็งของพลังแผ่นดินและชุมชน มีเป้าหมาย
ก าจัดการแพร่ระบาดของยาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชนให้หมดส้ินไป หรือเบาบางลงจนอยู่ในระดับท่ี
ไม่ส่งผลกระทบต่อการด าเนินชีวิตโดยปกติของประชาชน และประชาชนเกิดความพึงพอใจต่อการ
ต่อสู้กับปัญหายาเสพติดของรัฐบาล และ 3) ระยะที่ 3 ระหว่างวันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ.2546-30 
กันยายน พ.ศ.2547 ให้ด ารงความเข้มแข็งของพลังแผ่นดินและชุมชนอย่างยั่งยืน มีเป้าหมายให้เกิด
ความยั่งยืนในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในทุกพื้นที่ 
  การด าเนินการในระยะที่ 1 และ 2 รวมระยะเวลา 9 เดือน จากการประเมินผลพบว่า 
สถานการณ์ปัญหายาเสพติดเบาบางลงทุกพื้นที่ ท้ังปัญหาด้านการค้า การน าเข้า และการแพร่ระบาด
ของยาเสพติด ประชาชนเกิดความพึงพอใจต่อการแก้ไขปัญหาของรัฐบาล และรัฐบาล พ.ต.ท.
ทักษิณ ชินวัตร ได้ประกาศชัยชนะต่อยาเสพติดเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ.2546 การด าเนินงานได้เข้า
สู่ระยะที่ 3 ซ่ึงเป็นระยะของการด ารงความเข้มแข็งของพลังแผ่นดินและชุมชนในการเอาชนะยาเสพ
ติดอย่างยั่งยืน 
  แต่การประกาศความส าเร็จของรัฐบาล พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ในการเอาชนะสงคราม
ยาเสพติดนั้น ไม่เป็นที่ยอมรับของ (พินิจ ลาภธนานนท,์ 2550, หน้า ค าน า) เพราะเห็นว่าไม่สอดคล้อง 
กับสภาพความเป็นจริงที่เกิดขึ้น ยังไม่ใช่การแก้ไขปัญหายาเสพติดที่แท้จริงและยั่งยืนกล่าวคือการ
ใช้ก าลังเข้าปราบปรามของรัฐบาล เพียงสามารถลดอุปทานและอุปสงค์ของยาเสพติดได้ช่วง
ระยะเวลาหนึ่ง ซ่ึงเมื่อใดที่เจ้าหน้าที่ของรัฐย่อหย่อน หรือไม่เอาจริงเอาจังในการด าเนินงานแล้ว ยา
เสพติดก็จะหวนกลับมาในรูปแบบและวิธีการซับซ้อนและยากต่อการปราบปรามมากยิ่งขึ้น แต่การ
ด าเนินงานด้านการป้องกันที่เหมาะสมโดยชุมชน ไม่ใช่การปราบปรามโดยใช้ก าลังและความ
เด็ดขาด จะสามารถน าไปสู่การป้องกันและแก้ไขปัญหาท่ีมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 
  การด าเนินงานในระยะแรกของการประกาศสงครามกับยาเสพติดของรัฐบาล พ.ต.ท.
ทักษิณ ชินวัตร เป็นนโยบายแข็งกร้าวของรัฐบาลที่ให้เจ้าหน้าที่ต ารวจปราบปรามอย่าเด็ดขาด การ
ด าเนินงานตามนโยบายสงครามยาเสพติดให้เกิดผลส าเร็จระยะส้ัน เพราะเป็นนโยบายท่ีเร่งรัดและ
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ส่ังการให้เห็นผลในเวลาท่ีรวดเร็ว ผลที่ปรากฎเด่นชัดคือปริมาณยาเสพติดในตลาดลดน้อยลงมาก 
จนอยู่ในภาวะที่หายาก ปัญหาการลักลอบเสพยาเสพติดในชุมชนลดลงสืบเนื่องจากการกดดันให้ผู้
เสพเข้ารายงานตัวด้วยวิธีการต่าง ๆ และการตัดวงจรการจ าหน่าย ท าให้ผู้เสพหาซ้ือยาได้ยาก และยา
เสพติดมีราคาแพง แต่ปัญหาการเสพและจ าหน่ายยาเสพติดมิได้หมดไป เพียงแต่มีลักษณะที่ซ่อน
เร้นและระมัดระวังมากขึ้น หลังจากที่ความเข้มแข็งในการปราบปรามผู้ค้ายาเสพติดของรัฐบาล
ลดลง การกลับมาของขบวนการค้ายาเสพติดในพื้นที่ต่าง ๆ ท่ัวประเทศก็กลับมาเด่นชัดมากขึ้น 
แม้ว่าจะไม่เป็นไปในลักษณะปรากฏอยู่ทั่วไปอย่างท่ีเคยเกิดขึ้นก่อนเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2546 ก็
ตาม (พินิจ ลาภธนานนท์, 2550, หน้า 21, 32-33, 108-109) 

  ส าหรับการด าเนินงานในระยะที่ 2 ของการท าสงครามกับยาเสพติด นับเป็นความ
พยายามท่ีจะวางรากฐานการแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนอย่างยั่งยืน ด้วยการรณรงค์โครงการ
ชุมชนเข้มแข็งปลอดยาเสพติด เพื่อเป็นรากฐานในการสร้างกระแสให้เกิดการป้องกันและต่อต้านยา
เสพติดภายในชุมชนทุกรูปแบบ โดยรัฐบาลได้มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยรับผิดชอบและ
ด าเนินการผ่านจังหวัดและอ าเภอ พร้อมท้ังมีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและวิทยากรกระบวนการ
เป็นผู้ด าเนินการ แต่หลังจากเดือนธันวาคม พ.ศ.2546 สถานการณ์การพัฒนาในสังคมไทยได้ตกอยู่
ในภาวะสับสนเกี่ยวกับแนวทางชุมชนเข้มแข็ง เพราะชุมชนเข้มแข็งปลอดยาเสพติดที่รัฐบาลได้ส่ัง
การผ่านกระทรวงมหาดไทยให้ระดมก าลังท าให้เสร็จทั่วประเทศตามก าหนดเวลานั้น ในทางปฏิบัติ
แล้ว เป็นกระบวนการชุมชนที่ไม่ได้อยู่บนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของชาวบ้าน แต่เป็นการผลักดัน
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ แล้วอ้างว่าชาวบ้านเป็นคนท าเองการเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพ
ติด เป็นเพียงรูปแบบของผลผลิต (Output) ของการด าเนินกิจกรรมในเชิงปริมาณ โดยขาดผลลัพธ์ 
(Outcome) ที่มีคุณภาพ และไม่สามารถส่งผลกระทบ ( Impact) ให้ปัญหายาเสพติดหมดไปอย่าง
ยั่งยืน เกือบทุกชุมชนไม่ได้ผ่านการะบวนการชุมชนเข้มแข็งท่ีแท้จริง ชาวบ้านขาดการกระตุ้นให้
เข้ามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างถูกขั้นตอน โยส่วนใหญ่ชาวบ้านยินดีร่วมมือกับ
ภาครัฐทุกอย่าง เพียงเพื่อให้ได้รับธงชาวปลอดยาเสพติด แต่ไม่ได้ตระหนักและส านึกในปัญหายา
เสพติดอย่างแท้จริง (พินิจ ลาภธนานนท์, 2550, 75-76, 107-108) 
  ก่อนที่รัฐบาล พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ได้ประกาศสงครามกับยาเสพติดและมีนโยบาย
หมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็งปลอดยาเสพติดนั้น ชุมชนบางแห่งได้มีประชาคมหมู่บ้าน มีสมัชชาต่อต้าน
ยาเสพติด หรือมีประชาสังคม ซ่ึงเป็นแนวคิดในการน าพลังชุมชนมาช่วยดูและป้องกันตนเองอยู่
ก่อนแล้ว โดยที่ชุมชนเหล่านี้มิได้รีบเร่งด าเนินการ หากมีลักษณะค่อยเป็นค่อยไป ชุมชนใดที่มี
ความพร้อมก็สามารถผ่านขั้นตอนการดูแลตนเองได้ก่อน ส่วนชุมชนที่ยังไม่พร้อมก็ค่อย ๆ พัฒนา
ไป แต่เม่ือมีนโยบายประกาศสงครามกับยาเสพติด พร้อมกับมีค าส่ังให้ด าเนินการจัดตั้งชุมชน
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เข้มแข็งปลอดยาเสพติดให้ได้ครบทุกหมู่บ้านภายในก าหนดก่อนส้ินปี พ.ศ.2546 วิธีการสร้างชุมชน
เข้มแข็งแบเดิมได้ถูกยกเลิกไป แล้วน าวิธีการที่ส้ัน รวดเร็ว แต่ขาดกระบวนการมีส่วนร่วมท่ีแท้จริง
เข้ามาใช้แทน โดยความเป็นจริงแล้ว ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาของชุมชน หากสามารถท าให้
ชุมชนมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาก็จะท าให้สามารถแก้ปัญหาได้อย่างยั่งยืน แต่เมื่อเจ้าหน้าที่ใช้การ
เร่งรัดส่ังการโดยขาดความเข้าใจ มีการปฏิบัติที่ไม่สอดคล้องกับสภาพปัญหาของชุมชน นอกจากท า
ให้การด าเนินงานไม่เกิดผลลัพธ์ตามนโยบายแล้ว ยังก่อให้เกิดความแตกแยกขึ้นในชุมชน (พินิจ 
ลาภธนานนท์, 2550, 111-112) 

  2.4 ปัจจุบัน ประเทศไทยอยู่ในช่วงระยะเวลาของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2550-2554) แนวทางของแผนยังเน้นให้คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา 
มุ่งให้สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน คนไทยมีคุณธรรมน าความรอบรู้ ครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง 
สังคมสันติสุข ฯลฯ ในด้านปัญหายาเสพติดนั้น แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 เห็นว่ายังเป็นปัญหาท่ีต้อง
เร่งแก้ไข เพราะสังคมไทยยังต้องเผชิญกับปัญหาชนิดของยาเสพติดที่เปล่ียนแปลงไปและการค้า
รูปแบบใหม่ ๆ 

  ส าหรับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 ในด้านการสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชนและสังคมให้เป็นรากฐานที่ม่ันคงของประเทศ ได้ให้ความส าคัญต่อการ
บริหารจัดการกระบวนการชุมชนเข้มแข็ง การสร้างความมั่นคงของเศรษฐกิจชุมชน และการ
เสริมสร้างศักยภาพของชุมชนในการอยู่ร่วมกันกับทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างสันติ
และเกื้อกูล ท้ังนี้ แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 ได้เห็นว่าภาคประชาชนและภาคสาธารณะอ่ืน ๆ ยังมี
บทบาทจ ากัด กระบวนการบริหารจัดการยังรวมศูนย์อ านาจ มีลักษณะปิดค่อนข้างมาก และยังขาด
กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน ดังนั้น ในการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศสู่การ
ปฏิบัตินั้น จึงมีแนวทางเสริมสร้างบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคีพัฒนา (ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาค
สถาบันต่าง ๆ และภาคชุมชน/ประชาสังคม) เพื่อให้สามารถด าเนินภารกิจร่วมมือสนับสนุนซ่ึงกัน
และกันได้ และเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถ่ินของตอนเอง และมี
เป้าหมายการพัฒนาคนและความเข้มแข็งของชุมชน โดยให้ทุกชุมชนมีแผนชุมชนแบบมีส่วนร่วม 
และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินน าแผนชุมชนไปใช้ประกอบการจัดสรรงบประมาณ เพิ่มกิจกรรม
สร้างสรรค์สังคมและบรรเทาปัญหาอาชญากรรม ยาเสพติด (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2549, หน้า 28, 36, 41, 44-45, 62, 77, 86-87) 

  ในช่วงเริ่มต้นของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 รัฐบาล พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ ได้จัดตั้ง
ศูนย์อ านวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ศอ.ปส.) มีค าส่ังศูนย์อ านวยการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด ท่ี 1/2549 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2549 เรื่องปฏิบัติการรวมพลังไทย ขจัด
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ภัยยาเสพติด ร่วมเทิดไท้องค์ราชัน ด าเนินการระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ.2549-30 กันยายน พ.ศ.
2550 โดยมีสาระเกี่ยวกับแนวทางการใช้พลังชุมชน/ภาคประชาชนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดว่า 1) 
ให้ทุกจังหวัดเสริมความเข้มแข็งให้แก่กลไกเฝ้าระวังยาเสพติด โดยให้มีผู้แทนภาคประชาชนเข้า
มาร่วมเป็นคณะท างานเฝ้าระวังในพื้นที่ 2) ในการด าเนินการมาตรการแก้ไขปัญหาผู้เสพ/ผู้ติดยา
เสพติด ให้ใช้พลังงานแผ่นดินหรือชุมชนเข้มแข็งเพื่อติดตามช่วยเหลือ ดูแล และให้ค าปรึกษาเมื่อ
บุคคลที่ผ่านกระบวนการบ าบัดรักษากลับสู่ชุมชนรวมท้ังช่วยเหลือผู้ผ่านการบ าบัดฟื้นฟูได้มีอาชีพ 
มีงานท า มีรายได้เพียงพอที่จะด ารงชีวิตในชุมชนได้อย่างปกติสุข และ 3) ในพื้นที่ท่ีมีปัญหารุนแรง 
ต่อเนื่อง ซ้ าซาก หรือเริ่มจะกลับมารุนแรงอีกให้ใช้ชุดวิทยากรกระบวนการเข้าไปท าประชาคม 
เสริมความเข้มแข็งแก่แกนน าชุมชน สร้างความตระหนักและการมีส่วนร่วมของประชาชน ให้ลุก
ขึ้นมาร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชนของตนเองอย่างเข้มแข็งและต่อเนื่อง รวมท้ังให้
จัดตั้งหรือเสริมความเข้มแข็งแก่องค์กรชุมชนและกลไกการเฝ้าระวังในระดับหมู่บ้าน/ชุมชน ไม่ให้
ปัญหายาเสพติดหวนกลับมาเกิดขึ้นอีก (ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ, 2552, หน้า 47-52) 

  ในช่วงของรัฐบาลนายสมัคร สุนทรเวช ศูนย์อ านวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพ
ติด (ศอ.ปส.) ได้ประกาศใช้แผนปฏิบัติการรวมพลังประชาไทย พ้นภัยยาเสพติด ด าเนินการระหว่าง
วันที่ 1 เมษายน-30 กันยายน พ.ศ.2551 มุ่งเน้นการลดปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดเพื่อ
บรรเทาความเดือนร้อนของประชาชน ภายใต้กลยุทธ์ 3 ลด 3 ลด 3 เน้น โดยกลยุทธ์ 3 ลด หมายถึง
การลดผู้ค้าและตัวยาเสพติด การลดผู้เสพ การลดกลุ่มเส่ียงและปัจจัยเส่ียง กลยุทธ์ 3 เพิ่มหมายถึง 
การเพิ่มมาตรการปฏิบัติ การเพิ่มบทบาทภาคประชาชน การเพิ่มบทบาทของช่องทางสาธารณะใน
การร่วมเฝ้าระวังยาเสพติด และกลยุทธ์ 3 เน้น หมายถึง การเน้นพื้นที่มหานครและปริมลฑล การ
เน้นพื้นที่ 4 ชายแดนจังหวัดภาคใต้ การเน้น 25 จังหวัด 240 อ าเภอ ศอ.ปส. ได้วิเคราะห์ผลการ
ด าเนินงานจากการปฏิบัตินี้เป็นระยะ ๆ และมีข้อเสนอแนะว่าควรเพ่ิมปัจจัยด้านบทบาทของภาค
ประชาชนในการเฝ้าระวังยาเสพติดโดยการแจ้งข้อมูลข่าวสารยาเสพติดมายังหน่วยงานภาครัฐให้
มากขึ้น (ศูนย์อ านวยป้องกันและปราบปรามยาเสพติด, 2551, หน้า ค าน า, บทสรุปส าหรับผู้บริหาร) 

  ในช่วงของรัฐบาลนายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ ศูนย์อ านวยการป้องกันและปราบปรามยา
เสพติด (ศอ.ปส.) ได้ก าหนดให้มีปฏิบัตการ 90 พ้นภัยยาเสพติดปฏิบัติการ ด าเนินการระหว่างวันที่ 
3 พฤศจิกายน 2551 -31 มกราคม 2552 โดยมีจุดมุ่งเน้นการด าเนินงานในพื้นที่ท่ีมีปัญหาสูงเป็น
พิเศษ และกลุ่มเป้าหมายที่ต้องได้รับการแก้ไขโดยเร่งด่วน แก้ไขปัญหากลุ่มพ้ืนที่หมู่บ้าน/ชุมชนที่
มีปัญหาต่อเนื่อง ซ้ าซาก จ านวน 7,453 หมู่บ้าน/ชุมชน มาตรการทั่วไป ในการด าเนินการมี 5 
มาตรการ โดยมาตรการที่ 5 คือการส่งเสริมบทบาทของภาคประชาชน เน้นการพัฒนากลไก
ประสิทธิภาพของกลไกภาคประชาชน ส่งเสริมให้ภาคประชาชนและท้องถ่ิน เข้ามามีส่วนร่วมใน
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ลักษณะ 3 ภาคี (ภาครัฐ ท้องถ่ิน และศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดภาคประชาชน) 
สนับสนุนงบประมาณของท้องถ่ินในการแก้ปัญหายาเสพติด เสริมสร้างหมู่บ้าน/ชุมชนให้มีความ
เข้มแข็งอย่างยั่งยืน ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายพลังอาสาประชาชนป้องกันยาเสพติด เพื่อรับผิดชอบ
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ (ศูนย์อ านวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด , 
2551, หน้า ค าน า, 4-5) 

  ในช่วงของรัฐบาลนายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ รัฐบาลได้มีค าส่ังส านักนายกรัฐมนตรี ท่ี 
82/2552 ลงวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2552 เรื่องยุทธศาสตร์และกลไกการป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติดตามนโยบายของรัฐบาล ค าส่ังนี้ได้ก าหนดโครงสร้างและกลไกบริหารการจัดการตลอดจน
ยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหายาเสพติดภายใต้แนวคิดยุทธศาสตร์ 5 รั้วป้องกัน ซ่ึงได้แก่ 1) รั้ว
ชายแดน 2) รั้วชุมชน 3) รั้วสังคม 4) รั้วโรงเรียน และ 5) รั้วครอบครัว ท้ังนี้เพ่ือเป็นเกราะในการ
ป้องกันภัยยาเสพติดในแต่ละระดับ ตลอดจนเพื่อหยุดยั้งและลดระดับปัญหายาเสพติดให้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ส าหรับความหมายของรั้วชุมชน คือการสร้างกิจกรรมกระบวนการท างานทุก
มาตรการ เพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งมีภูมิคุ้มกันด้านยาเสพติดในระดับหมู่บ้าน/ชุมชนที่ก าหนดเป็น
เป้าหมาย การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ 5 รั้วนี้ ได้ก าหนดให้มี 7 โครงการหลัก โดยโครงการหลัก
ส าหรับรั้วชุมชน คือการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนประชาสังคมป้องกันยาเสพติด (ส านัก 
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด, 2552, หน้า 1,2,4,9,11) 

  โครงการรั้วชุมชน: การเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน/ประชาสังคมป้องกันยา
เสพติด ได้ระบุสถานการณ์ปัญหาของชุมชนว่า ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ชุมชนอยู่ในสภาพท่ีอ่อนแอ 
ความเข้มแข็งท่ีเคยพึ่งตนเอง-พึ่งพากันเองได้ อยู่ในสภาพลดน้อยถอยลง ต้องพึ่งพาและหวังพึ่งพา
ปัจจัยภายนอก ความอ่อนแอของชุมชน ความไม่มีภูมิคุ้มกันของชุมชน เป็นเหตุผลส าคัญที่ท าให้
ปัญหายาเสพติดเข้ามาแพร่ระบาดในชุมชน ท าให้ความอ่อนแอของชุมชนที่มีอยู่แล้ว กลับต้อง
อ่อนแอมากขึ้นไปอีก ดังนั้น โครงการรั้วชุมชนจึงมีเป้าหมายเสริมสร้างชุมชนที่ยังปรากฎปัญหายา
เสพติดให้มีบทบาทป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดทั้งประเทศ โดยเน้นชุมชนที่มีปัญหายาเสพ
ติดในปี พ.ศ.2551 ประมาณ 15,000 หมู่บ้าน/ชุมชน เป็นเป้าหมายแรกที่จะต้องด าเนินการ ส่วน
หมู่บ้านชุมชนที่นอกเหนือจากนี้ ก าหนดเป็นเป้าหมายรอง ตัวชี้วัดความส าเร็จคือ หมู่บ้าน/ชุมชนจะ
ได้รับการแก้ไขปัญหาประมาณร้อยละ 50 ของหมู่บ้าน/ชุมชนที่เป็นเป้าหมาย (ส านัก ป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด, 2552, หน้า 13-14, 32) 

  แนวทางการปฏิบัติของโครงการรั้วชุมชน คือการฟื้นฟูและเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง
ด้วย 7 ปัจจัยส าคัญในหมู่บ้าน/ชุมชน โดยเน้นบทบาทของจังหัด อ าเภอ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ให้เสริม 7 ปัจจัยความเข้มแข็งแก่หมู่บ้าน/ชุมชน ได้แก่ 1) การจัดการประชุมประชาคมหมู่บ้านเพ่ือ
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ส ารวจและคัดกรองปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน 2) การเสริมบาทบาทของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน 
และกรรมการหมู่บ้าน ให้มีภารกิจในการป้องกันและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านมากขึ้น 3) 
การมอบหมายหน้าที่ให้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน(อสม.) ในกาค้นผู้เสพ และชวนให้เข้ารับ
การบ าบัดรักษา 4) การฟื้นฟูอาสาสมัครประชาชนในหมู่บ้าน หมู่บ้านละ 10-20 คน เพ่ือท าหน้าที่
ในการป้องกันเฝ้าระวัง และค้นหาผู้เสพ 5) การส่งเสริมบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินแต่
ละระดับ เพื่อให้สนับสนุนกิจกรรมด้านยาเสพติดเพิ่มขึ้น 6) การส่งเสริมกระบวนการรวมกลุ่มเป็น
เครือข่ายชุมชนจากระดับหมู่บ้าน/ชุมชนสู่ระดับต าบลมีการสร้างศูนย์การเรียนรู้ในทุกจังหวัดตาม
จ านวนที่เหมาะสมโดยยึดหลักคุณภาพ และ 7) การเสริมสร้างแนวความคิดของชุมชนในพื้นที่
เป้าหมาย ใช้การรวมกลุ่มของชุมชนจากการแก้ไขยาเสพติด พัฒนาไปสู่การเสริมสร้างสมานฉันท์
และเชิดชูสถาบันหลักของชาติ (ส านักป้องกันและปราบปรามยาเสพติด, 2552, หน้า 14-15) 
 3. นโยบายการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดของรัฐบาลตามยุทธศาสตร์ 5 รั้วป้องกัน
ของรัฐบาล (ถาวร เสนเนียม, 2552, หน้า...)  

 นโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของรัฐบาล (นายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ) ถือ
ว่าเป็นนโยบายส าคัญเร่งด่วนของรัฐบาลที่ผู้ว่าราชการจังหวัด หน่วยราชการทุกส่วนในพื้นที่
จังหวัดต้องให้ความส าคัญและเร่งรัดการด าเนินการให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมภายใน
ปีงบประมาณนี้ 
 1. ให้จังหวัดด าเนินการปรับแผนป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ 5 รั้วป้องกัน ตามสภาพภูมิสังคมและตามเป้าหมายที่รัฐบาลก าหนด โดยให้จังหวัด
ก าหนดเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด และเกณฑ์เป้าหมายให้ชัดเจน เช่น การบังคับบ าบัดกี่ราย การ
ปราบปรามผู้ค้ารายใหญ่กี่ราย การท าประชาคมครบถ้วนทุกหมู่บ้านหรือไม่ ฯลฯ และให้น าแผน
โดยระบุงบประมาณที่ยังไม่ได้ด าเนินการส่งให้ภายใน 15 วัน 
 2. กระทรวงมหาดไทยให้ความส าคัญอย่างยิ่งกับการท าประชาคมโดยวิธีลับเพื่อค้นหา
ผู้ค้า/ผู้เสพ/ผู้เกี่ยวข้อง ซ่ึงต้องกระท าด้วยความโปร่งใส และมีส่วนร่วมจากประชาชนในพื้นที่อย่าง
แท้จริง และน าบัญชีผู้ค้า/ผู้เสพ/ผู้เกี่ยวข้องมาก าหนดเป็นเป้าหมายที่จะด าเนินการแก้ไข 
 3. ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดให้ความส าคัญกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโดย
เป็นประธานการประชุม ศตส.จ. ด้วยตนเอง โดยมีผู้บังคับการต ารวจภูธรจังหวัด นายแพทย์
สาธารณสุขจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการที่เป็นเจ้าภาพยุทธศาสตร์ 5 รั้วป้องกันร่วมประชุมด้วย
ตนเอง ท้ังนี้เพ่ือแสดงให้เห็นถึงความจริงจังและความตั้งใจของข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ทุกหน่วยที่จะ
บูรณาการและประสานการท างานอย่างเข้มแข็ง โดยขอให้ส่งรายงานการประชุม ศตส.จ.ให้รับทราบ 
ทั้งแต่เดือนมกราคม 2552 ถึงปัจจุบัน 
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 ส าหรับระดับอ าเภอก็ให้นายอ าเภอเป็นประธานการประชุม ศตส.อ. ด้วยตนเอง โดยให้ผู้
ก ากับการสถานีต ารวจภูธรอ าเภอ และหัวหน้าส่วนราชการที่เป็นเจ้าภาพยุทธศาสตร์ 5 รั้วป้องกัน
ร่วมประชุม และให้รายงานการประชุม ศตส.อ. ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบทุกเดือน 

 4.  ขอให้ ศตส.จ. ยึดเป้าหมายเป็นฐานในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้
ชัดเจน เช่น เป้าหมายหมู่บ้านที่ปรากฏข่าวสารยาเสพติด 15,000 หมู่บ้าน การน าผู้เสพเข้ารับการ
บ าบัด 120,000 คน ทั้งนี้เพื่อให้เห็นผลงานที่เป็นรูปธรรมภายในระยะเวลาท่ีจ ากัด 

 5.  จากข้อมูลในรายงานการประชุมกระทรวงมหาดไทยประจ าเดือนมิถุนายน 2552 การ
จับกุมนักค้ายาเสพติดตามข้อร้องเรียน 2 เดือนที่ผ่านมา มีการจับกุม 29 คดี ผู้ต้องหา 34 คน สะท้อน
ให้เห็นส่วนหนึ่งว่าประชาชนยังเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดน้อย จึง
ต้องการให้ทุกจังหวัดสร้างระบบการร้องเรียน ร้องทุกข์อย่างจริงจัง โดยร้องเรียนที่มือถือผู้ว่า
ราชการจังหวัดโดยตรงและร้องเรียนที่ผมโดยตรง 

 6.  ให้ ศตส.จ./ศตส.อ. ขอความร่วมมือและสนับสนุนจากองค์กรปกครอง ส่วนท้องถ่ิน
ในจังหวัดท าแผนงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด การจัดสรรงบประมาณ และการมีส่วนร่วม
ในกิจกรรมต่าง ๆ ท้ังระยะส้ันและระยะยาว 
 


