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การศึกษาครังนีมีจุดมุ่งหมายเพือทําความเขา้ ใจเกียวกับกระบวนการสู่ความสําเร็จในการดําเนินงาน
ป้ องกันปัญหายาเสพติดของชุมชนและเพือทําความเขา้ ใจถึงสภาวะเงือนไขทีสนับสนุ นให้เกิดความสําเร็จของชุมชน
ในการป้ องกันปัญหายาเสพติด ผูว้ จิ ยั เลือกใช้ระเบียบวิธีวจิ ยั เชิงคุณภาพเพือทําความเขา้ ใจปรากฏการณ์ทเกิ
ี ดขึน
ด้วยการศึกษาเฉพาะกรณี ในรูปแบบ Intrinsic case study ตามแนวทางการเลือกกรณีศึกษาของ Robert E.
Stake ซึงผูว้ จิ ยั เลือกชุมชนแห่งหนึงในพืนทีภาคกลางเป็ น “สนาม” สําหรับการศึกษา ทีผูว้ จิ ยั เรียกด้วยนามสมมติ
ว่า “บ้านสุขใจ” มีผูใ้ ห้ขอ้ มูลสําคัญทีใช้ในการวิจยั แบ่งเป็ น 2 กลุม่ คือ 1) ผูใ้ ห้ขอ้ มูลสําคัญทีเป็ นหลัก ในฐานะผูใ้ ห้
ข้อมูลหลัก ได้แก่ ผูน้ าํ ชุมชนและปราชญ์ชาวบ้าน สมาชิกและกรรมการบริหารองค์กรชุมชนด้านยาเสพติด 2) ผูใ้ ห้
ข้อมูลสําคัญอืนๆ ในฐานะเป็ นผูใ้ ห้ขอ้ มูลทีเป็ นบุคคลทีเกียวข้องหรือเป็ นผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ คนในชุมชน
และผูป้ ฏิบตั งิ านวิชาชีพอืนๆทีทํางานร่วมกับชุมชน
ผลการศึ กษา พบว่า กระบวนการสู่ความสําเร็จในการดําเนินงานป้ องกันปัญหายาเสพติดของชุมชน
สามารถอธิบายได้ใน 3 ช่วง ได้แก่ ช่วงแรก ช่วงสถานการณ์ปญั หายาเสพติดในชุมชนก่อนทีจะมีการดําเนินงาน
ป้ องกันปัญหายาเสพติดอย่างจริงจัง คือ ช่วงเวลาทีสถานการณ์ความรุนแรงของปัญหายาเสพติดเริมมีผลกระทบต่อ
วิถชี มุ ชนจึงกลายเป็ นแรงกระตุน้ ให้คนในชุมชนเริมตระหนักถึงความสําคัญของปัญหาและแสวงหาทางออกร่วมกัน
จนนําไปสู่การเริมต้นดําเนินงานด้านยาเสพติดของชุมชนในปี พ.ศ.2533 ซึงนําไปสู่ ช่วงทีสอง ช่วงทีมีการก่อตัวของ
คนในชุมชนหรือคณะทํางานในชุมชนทีดําเนินงานด้านยาเสพติดของชุมชน โดยช่วงนีจะประกอบด้วย 4 ประเด็น
หลักทีจะแสดงให้เห็นถึงภาพรวมของการดําเนินงานทีทําให้เกิดกระบวนการสู่ความสําเร็จในการป้ องกันปัญหายา
เสพติดของชุมชน อันได้แก่ เรืองของกลไกความร่วมมือในการดําเนินงานของชุมชน การบริหารจัดการในชุมชนที
เอือต่อการป้ องกันปัญหายาเสพติด เงือนไขทีสนับสนุนการทํางานป้ องกันปัญหายาเสพติด และการจัดการกับปัญหา
อุปสรรคในระหว่างการดําเนินงาน ช่วงทีสาม ช่วงหลังจากทีชุมชนมีผลการดําเนินงานในการป้ องกันปัญหายาเสพติด
ประสบความสําเร็จจนเป็ นทียอมรับและมีการดําเนินการเพือให้เกิดความต่อเนืองและยังยืน ซึงเป็ นช่วงทีชุมชนได้รบั
การยอมรับในผลการดําเนินงานด้านป้ องกันยาเสพติดทังจากภายในและภายนอกชุมชน และยังคงมีการจัดกิจกรรม
ต่างๆ อย่างต่อเนือง เพือรักษาสถานะชุมชนให้ปลอดจากยาเสพติดได้อย่างยังยืน สําหรับสภาวะเงือนไขสําคัญที
สนับสนุ นให้เกิดความสําเร็จของชุมชนในการป้ องกันปัญหายาเสพติด ประกอบด้วย เงือนไขภายในชุมชน ได้แก่
ผูน้ าํ ชุมชน การมีส่วนร่วมของคนในชุมชน และการบริหารจัดการทรัพยากรทีมีอยู่ในชุมชนมาใช้ในการดําเนินงาน
เช่น วัฒนธรรมชุมชน กองทุนชุมชน กลุม่ ต่างๆทีมีในชุมชนฯลฯ และเงือนไขภายนอก คือ การสนับสนุนขององค์กร
ภาคีทงภาครั
ั
ฐและเอกชนในด้านต่างๆ ทีชุมชนไม่สามารถดําเนินการเองได้ รวมไปถึง ความร่วมมือกับเครือข่าย
ชุมชนเพือเพิมพลังในการจัดการปัญหายาเสพติดของชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ
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This study aims to understand a process leading to success in drug prevention of
community and to understand the conditions encouraging success in community drug
prevention. The intrinsic case study approach as suggested by Robert E. Stake (Stake. 1995) was
conducted and the field chosen in this study was a community located in central region of
Thailand, called "Happy Village". Key informants were divided into two groups: 1) the main key
informants, including community leaders and scholars, and community committees responsible
in drug prevention 2) the other key informants such as community members, stakeholders and
other professional practitioners working collaboratively with community members.
The findings revealed that a process leading to success in drug prevention of
community was described in three stages. The first stage represents a situation where a drug
problem occurred in the community before the drug problem solving was firmly implemented. In
this period, the community’s members were affected by drug problems which leaded to the
awareness of community’s members to find the common solution. The second stage represents
a community’s cooperation concerning with drug problem solving. This period was composed of
4 main components such as the Cooperation mechanism of community’s member for drug issue,
intra- community management, utilization of supportive conditions and ability to tackle with
obstacle during the implementing process. The third stage, post-intervention stage, represents
that after an attempt on drug prevention was implemented, the success is conspicuous.
The community was accepted as a role model in drug prevention and problem solving.
The continuity of drug prevention was sustained in order to maintain a drug free area.
Moreover, the findings showed there were two factors which encouraged a community’s success
on drug prevention: 1) Intra-community factors were composed of community leaders, people
participation and management by mobilizing the existing resources in community; 2) external
factor was the necessary supports from government and non government organizations as well
as the cooperation of the community networks in order to increase community empowerment for
effective drug prevention and problem solving implementation.
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ปริญญานิพนธ์ เรือง “กระบวนการสู่ความสําเร็จในการดําเนินงานป้ องกันยาเสพติดของชุมชนในเขตภาค
กลาง” เล่มนี เป็ นงานวิจยั ทีผูว้ จิ ยั ต้องการนําเสนอเพือให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม งานวิจยั ชินนีเป็ นความทุ่มเทของ
ผูว้ จิ ยั ทีสร้างสรรค์มากจากความรักในการทํางานเพือพัฒนาสังคมและประสบการณ์ความเป็ นตัวตนของผูว้ จิ ยั ทีได้
หล่อหลอมมาตังแต่เยาว์วยั ทีมุง่ มันจะทํางานด้านนี บัดนีงานวิจยั ได้สาํ เร็จลงแลว้ ด้วยความเมตตา เอาใจใส่และให้
คําแนะนําเป็ นอย่างดี จากรองศาสตราจารย์ ดร.ดุษฎี โยเหลา รองศาสตราจารย์ ดร.วรวุฒิ โรมรัตนพันธ์ และ
อาจารย์ ดร.ฐาศุกร์ จันประเสริฐ อันเป็ นแบบอย่างของครูทดีี ให้ศิษย์ได้นาํ ไปปฏิบตั ติ ามต่อจากนีไป
ขอกราบขอบพระคุณ อาจารย์ ดร.สุภาพร ธนะชานันท์ และอาจารย์ ดร.วรรณวดี เนียมสกุล ทีให้ความอนุเคราะห์
เป็ นกรรมการสอบปากเปล่าปริญญานิพนธ์ และให้แนวทางในการปรับปรุงให้ปริญญานิพนธ์ของผู ว้ จิ ยั มีความ
สมบูรณ์ยงขึ
ิ น
ขอกราบขอบพระคุ ณ คณาจารย์ใ นสถาบันวิจ ยั พฤติก รรมศาสตร์ทุก ท่ า น ทีบ่ มเพาะความเป็ น นัก
พฤติกรรมศาสตร์ให้เกิดขึนในจิตวิญญาณของศิษย์คนนี และขอขอบพระคุณบูรพคณาจารย์ทุกท่านตังแต่อดีต
จนถึงปัจจุบนั ทีเป็ นผูว้ างรากฐานการศึกษาให้กบั ผูว้ จิ ยั ด้วยความเมตตาทีชีหนทางแห่งปัญญา ให้การอบรมสังสอน
ถ่ายทอดความรูท้ งทางวิ
ั ชาการ และวิถใี นการดําเนินชีวติ ทีดีสาํ หรับผูว้ จิ ยั
ขอขอบพระคุณ เจ้าของสถานที อันเป็ นทีมาของงานวิจยั ชินนี ทีให้โอกาสผูว้ จิ ยั ได้มาศึกษาในพืนทีและให้
ข้อมูลด้วยความเต็มใจ ทําให้ผูว้ จิ ยั สามารถนําความรูท้ ได้
ี รบั มาถ่ายทอดให้เป็ นประโยชน์ต่อสังคมต่อไป
ขอขอบพระคุณ บุคคลบางท่านทีไม่ได้เอ่ยนามไว ้ ณ ทีนี อันเป็ นกัลยาณมิตรทีดียงในชี
ิ วติ ของผูว้ จิ ยั ที
ให้การสนับสนุ นทังกําลังใจและกําลังกายกับผูว้ จิ ยั มาโดยตลอด พร้อมทังให้การสนับสนุ นในทุกๆ ด้านและอยู่
เคียงข้างในวันทีผูว้ จิ ยั ทังสุขและทุกข์ จนผูว้ จิ ยั สามารถฟันฝ่ าอุปสรรคต่างๆ ไปได้ และประสบความสําเร็จอย่าง
งดงามในวันนี ผูว้ จิ ยั มีความซาบซึงใจเป็ นยิงนัก
คุณค่าทังหมดทีเกิดจากปริญญานิพนธ์เล่มนี ผูว้ จิ ยั ขอกราบขอบพระคุณอย่างสู งและขอน้อมรําลึกบูชา
พระคุณให้กบั คุ ณพ่อธนกฤต กันตาธนวัฒน์ และคุณแม่นิคม กันตาธนวัฒน์ สําหรับความรัก ความห่ว งใย
กําลังใจทีดี และการเป็ นแบบอย่างในความมุ่งมัน อดทน พากเพียรให้ลูกประสบความสําเร็จได้ในวันนี ขอขอบคุณ
น้องชาย นายฐิตพิ งษ์ กันตาธนวัฒน์ ทีให้กาํ ลังใจและสนับสนุนมาโดยตลอดระยะเวลาของการศึกษาในระดับดุษฎี
บัณฑิตนี
ฐิยาพร กันตาธนวัฒน์
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บทที่ 1
บทนํา
ที่มาและความสําคัญของปญหาการวิจัย
สถานการณการแพรระบาดของยาเสพติดในปจจุบันนับเปนภัยรายแรงตอสังคมไทยและประเทศชาติ
อยางยิ่งซึ่งเรียกไดวาเปนปญหาเชิงโครงสรางที่ขยายผลไปสูทุกปญหาในสังคมไทยที่นอกจากจะสงผลตอคุณภาพ
ของประชากร และสถาบันทางสังคมแลวยังกระทบถึงความมั่นคงของชาติอีกดวย โดยเห็นไดจากการกระจายตัว
ของยาเสพติดมีความรุนแรงและขยายตัวไปในวงกวางมากขึ้นเรื่อยๆ ในทุกกลุมเปาหมาย ทุกเพศ ทุกวัย ในระดับ
พื้นที่ที่มีการแพรระบาดของปญหายาเสพติดอยางรุนแรง การเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วของตัวยาเสพติด ในรูปแบบของ
การผลิต การคาและการจําหนาย (Supply) เพื่อตอบสนองกลุมลูกคาที่มีความตองการการใชตัวยาเสพติดแตละ
ประเภท (Demand) ในจํานวนที่เพิ่มสูงขึ้นเชนเดียวกัน และเปนไปอยางตอเนื่อง บงชี้ไดจากขอมูลสถิติการจับกุม
ในชวง 5 ปที่ผานมาจากสํานักคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด (ปปส.) ระบุอัตราการเพิ่มขึ้นของ
คดียาเสพติดตั้งแตป พ.ศ.2548 – 2552 ที่มีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ คือ 71,539 คดี 82,864 คดี 106,599 คดี
140,567 คดี และ 115,013 คดี ตามลําดับ (สํานักคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด. 2553: 7)
ขอมูลเหลานี้จึงแสดงใหเห็นวาการปราบปรามเพียงอยางเดียวไมสามารถลดปญหาการแพรระบาดของยาเสพติดได
จากสถานการณความรุนแรงของยาเสพติดดังกลาวนี้ ทําใหรัฐบาลตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน ไดพยายาม
กําหนดมาตรการและหาแนวทางใหมๆ ที่จะนํามาใชในการจัดการกับปญหายาเสพติดมาอยางตอเนื่องซึ่งตอมานั้น
ไมไดมุงเพียงแคปราบปรามเทานั้น แตยังใหความสําคัญในเรื่องของการปองกันและการบําบัดดวย เห็นไดจาก
พัฒนาการของนโยบายดานยาเสพติดของไทยในระยะสิบกวาปที่ผานมาที่เริ่มใหความสําคัญกับกระบวนการภาค
ประชาชนมากขึ้น โดยจุดเริ่มตนที่ชัดเจนคือในป พ.ศ.2541 รัฐบาลไดมุงลดการแพรระบาดของยาเสพติดใหมาก
ที่สุดทําใหปญหายาเสพติดไดรับการยกระดับใหเปนวาระแหงชาติพรอมกับนําแนวคิดการผนึกกําลังและความ
รวมมือจากทุกภาคสวนในสังคมใหเขามามีสวนรวมในการดําเนินงานภายใตยุทธศาสตร “ราษฎร - รัฐ - รวมใจ
ตานภัยยาเสพติด” เขามาปรับใชในการทํางานแกไขปญหายาเสพติด โดยมุงใหชุมชนตางๆ เขามามีสวนรวมแกไข
ปญหายาเสพติดมากขึ้น มีการสงเสริมและสนับสนุนการทํางานผานรูปแบบและกลไกการใหความชวยเหลือตางๆ
แตการดําเนินการโดยสวนใหญยังคงเปนไปในลักษณะของภาครัฐเปนผูดําเนินการและประชาชนเปนกลุมเปาหมาย
จากการดําเนินการนั้นๆ จนกระทั่งในป พ.ศ. 2544 ไดมีการปรับเปลี่ยนนโยบายการทํางานอีกครั้งผานยุทธศาสตร
หลั ก ในการแก ไ ขป ญ หายาเสพติ ด ที่ กํา หนดขึ้ นใหม เรี ย กว า “พลั ง แผ น ดิน เพื่อ เอาชนะยาเสพติด ” ซึ่ ง ได ใ ห
ความสําคัญกับเรื่องของการมีสวนรวมเพิ่มมากขึ้นกวาที่ผานมา ดังจะเห็นไดจากการกําหนดยุทธศาสตรยอยที่ใหมี
การควบคุมพื้นที่ ที่ใ หภาคประชาชนเขามามีสวนรวมในการทํางานรวมกับภาครัฐ ในลักษณะ “รว มคิด รว ม
ตัดสินใจ รวมดําเนินการ” รวมถึงมีการจัดสรรงบประมาณสวนหนึ่งใหแกภาคประชาชนเพื่อใชในการดําเนินการ
แกไขปญหายาเสพติดในพื้นที่ผานงบประมาณเฉพาะเพื่อใชในการอุดหนุนการทํางานของภาคประชาชนอยาง “เงิน
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อุดหนุนภาคประชาชน” (มูลนิธิภูมิพลังชุมชนไทย. 2554: ง-จ) แตอยางไรก็ตาม นโยบายดานยาเสพติดของรัฐบาล
ก็ยังคงมีการปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร แนวทางการดําเนินงานตลอดมาอยางตอเนื่องตามสถานการณปญหาที่
เปลี่ยนแปลงแตเรื่องของการมีสวนรวมจากภาคประชาชนยังคงมีความสําคัญคือเปนหนึ่งในยุทธศาสตรการทํางาน
ของรัฐบาลในทุกสมัยตอมา อาทิ “รั้วชุมชน” ภายใตยุทธศาสตร “5 รั้ว” เพื่อเอาชนะยาเสพติดอยางยั่งยืน และ
กลยุทธดําเนินงาน 7 แผน 4 ปรับ 3 หลัก 6 เรง ที่เนน “พลังชุมชน” และ “หลักแกปญหาโดยยึดพื้นที่เปนตัวตั้ง
หรือ Area Approach” ในการแกปญหายาเสพติด (ศูนยอํานวยการแผนดินเอาชนะยาเสพติดแหงชาติ.2554: 11)
อยางไรก็ตาม จากนโยบายที่ผานมาก็ยังคงทําไดเพียงแตการควบคุมปญหายาเสพติดไมใหมีการแพร
ระบาดรุนแรงมากขึ้นไดในระดับหนึ่งเทานั้น แตยังไมสามารถบรรลุสัมฤทธิ์ผลในการปฏิบัติเทาที่ควร ทั้งนี้สาเหตุ
มากจากหลายประการ อาทิ โครงสรางและลักษณะของปญหายาเสพติดที่มีความซับซอนขึ้น โดยเฉพาะมีการ
เชื่อมโยงและเกี่ยวพันกับปญหาตางๆ ที่เกี่ยวของกับการดําเนินชีวิตของประชาชน เชน เศรษฐานะทางสังคม ความ
หลากหลายของบริบททางสังคมทั้งในดานพื้นที่ วัฒนธรรม ประเพณี (สํานักงานประสานและสนับสนุนภาค
ประชาชน. 2547: 8) อีกทั้งกลยุทธตางๆ เพื่อใชแกปญหาที่ผานมานั้นเปนการมองปญหาโดยขาดความชัดเจนใน
เชิงระบบ คือ การมองปญหาแบบแยกสวน ขาดการบูรณาการอยางชัดเจนในทางปฏิบัติ แมวาจะมีการกําหนด
หนวยงานหลัก หนวยงานสนับสนุนที่จะเขามารับผิดชอบดูแลและเชื่อมโยงประเด็นการทํางานอยางเปนยุทธศาสตร
แลวก็ตามแตยังไมสามารถรับมือกับสภาพปญหาที่ยิ่งบานปลายและมีการขยายฐานการทํางานดวยการนํายาเสพติด
เขาสูชุมชนยิ่งทําใหบุคลากรของภาคราชการไมเพียงพอตอการควบคุมปญหายาเสพติด
ดวยเหตุนี้ การทํางานของภาคประชาชนจึงเริ่มเขามามีสวนรวมในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
ควบคู ไ ปกั บพัฒ นาการของนโยบายจากทางภาครัฐ โดยการทํ า งานของภาคประชาชนเองก็มี ป ระวัติ ศ าสตร
พัฒนาการความคิดและกระบวนการดําเนินงานเริ่มขึ้นจากการที่ภาครัฐไดพิสูจนแลววา การแกปญหายาเสพติดที่
ผานมา รัฐเพียงลําพังไมสามารถแกปญหายาเสพติดได เมื่อหันมามองชุมชนซึ่งพบวาหลายแหงมีกลไกที่สามารถ
จัดการปญหาและนาจะเปนทางออกที่สําคัญ เนื่องจากมีบทเรียนจากโครงการตางๆ ที่สํานักงานคณะกรรมการ
ปองกันและแกไขปญหายาเสพติด (ป.ป.ส.) ที่เปนหนวยงานที่มีอํานาจหนาที่ในการแกปญหายาเสพติดโดยตรงได
นํารองหรือทดลองใหชุมชนมีสวนรวมในการแกปญหา เชน โครงการสงเสริมสุขภาพและปองกันการใชสารเสพติด
ในชุมชน (Pilot Community-Based Intervention Project) โครงการพัฒนาที่สูงไทย-เยอรมัน ภายใตชื่อ การ
ปองกันและแกไขปญหายาเสพติดโดยชุมชน (Community Based Drug Abuse Control) และโครงการแกไข
ปญหายาเสพติดในชุมชนที่มีการแพรระบาดรุนแรง เปนตน ดังนั้น ในระยะนี้จึงเปนการนําประสบการณของ
ชุมชนจากโครงการพัฒนาตางๆ และบทเรียนจากเครือขายชุมชนที่ดําเนินการแกปญหาดวยตัวเองอยูแลว เชน
เครื อ ขา ยบ า นสวนมอญ จ.อุดรธานี เครือ ขายชุม ชนคลองตะเคีย น จ.อยุธยา เครื อข า ยอาสาสมัค รตอ ต า น
ยาเสพติดคลองเตย กทม. และเครือขายชุมชน ในเขตเทศบาลเมืองนาน รวมแลวประมาณ 1,000 ชุมชนมาเปน
ตนแบบ และขยายผลไปยังพื้นที่อื่นๆ อันกอใหเกิดการนําแนวคิด “กลไกชุมชนสามารถจัดการปญหายาเสพติดได”
มาสนับสนุนอยางเปนรูปธรรม ทําใหมีชุมชนที่ทํางานปองกันและแกไขปญหายาเสพติดมีการขยายตัวอยางตอเนื่อง
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(นเรศ สงเคราะหสุข และคณะ. 2549 :1-2) พรอมกันนั้นจึงไดมีการจัดตั้ง สํานักงานประสานและสนับสนุนภาค
ประชาชน(สสช.) ขึ้นในป พ.ศ.2545 ซึ่งเปนหนวยงานในการประสานและสนับสนุนการดําเนินงานของชุมชน ที่
ดําเนินการรวมกันระหวาง เจาหนาที่สํานักงาน ป.ป.ส. และนักพัฒนาอิสระ และตอมาในป 2548 ก็ไดปรับรูปแบบ
ของ สสช. เปลี่ยนเปน “มูลนิธิภูมิพลังชุมชนไทย” ที่มีหนาที่ประสานสนับสนุนองคกรประชาชนและเครือขาย
ตลอดจนประสานภาคีความรวมมือทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของชุมชนในการจัดการ
ปญหายาเสพติด และเปนกองเลขานุการใหกับเครือขายภาคประชาชนตอตานยาเสพติดแหงประเทศไทย
(มูลนิธิภูมิพลังชุมชนไทย. 2554: 17)
จากขอมูลเกี่ยวกับสถานการณดานปญหายาเสพติดและผลจากการทบทวนองคความรูเกี่ยวกับการ
ทํางานปองกันและแกไขยาเสพติดของชุมชนทําใหพบบทเรียนที่สําคัญประการหนึ่งวา “ปญหายาเสพติดไมได
เกิดขึ้นอยางเดี่ยวๆ แตเชื่อมโยงกับปญหาในทุกมิติของชุมชน” บทเรียนจากระยะที่ผานมาจึงมีขอสรุปวา“หากหวัง
ผลสําเร็จที่แทจริงตองไมสนใจการแกปญหาเฉพาะยาเสพติดเพียงอยางเดียว” แตตองแกที่รากเหงาของปญหา
ชุมชนตองมีความสามารถในการคิดวิเคราะหรูจักเทาทันตนเองและการเปลี่ยนแปลงภายนอก สรางและฟนฟู
ความสัมพันธของคนในชุมชนบนพื้นฐานความรวมมือ มีกระบวนการเรียนรูที่ทําหนาที่รักษาสืบทอดและสราง
คุณคาในการอยูรวมกัน ชุมชนตองไดรับการสนับสนุนจากภายนอกอยางเหมาะสมกับวิถีชีวิตซึ่งสะทอนใหเห็น
แนวคิดที่เชื่อวาการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดจะสําเร็จและยั่งยืนไดตองอาศัยพลังของชุมชน ดวยการ
รวมมือรวมใจกันของภาคประชาชนที่ชัดเจนทั้งในบทบาทของผูมีสวนไดสวนเสีย (Stake Holder) และบทบาทของ
การเปนหุนสวนทางยุทธศาสตร (Strategy Partnership) ที่ประชาชนเองสามารถเขามามีสวนรวมในการกําหนด
แนวทางและวิธีการในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดรวมกันกับภาครัฐ โดยมีภาคีอื่นๆที่เกี่ยวของมาใหการ
สนับสนุน ฉะนั้น การที่ภาคประชาชนหรือชุมชนลุกขึ้นมาเปนแกนหลักในการแกไขปญหายาเสพติดยอมดีกวา
ปลอยใหภาครัฐทํางานอยูฝายเดียว เพราะชุมชนยอมรูดีที่สุดวาใครคา ใครเสพ และใครทําไปเพราะเหตุผลอะไร
จึงสามารถหาหนทางแกไขไดตรงจุดดวยวิธีที่คนในชุมชนตางยอมรับไดตามวิถีของแตละชุมชนนั้นซึ่งมีความ
แตกตางกันไป อีกทั้งเปนการแกไขปญหาที่คงทนถาวรเพราะคนแกไขและคนถูกแกไขจะตองอยูในชุมชนตลอด
ชีวิต เขาจึงถอยทีถอยอาศัยกัน ไมเหมือนขาราชการหรือหนวยงานภายนอกที่เมื่อทํางานหมดหนาที่เสร็จสิ้น
โครงการแลวก็จากไป
สําหรับขอคนพบที่นาสนใจของผูวิจัย อันนํามาสูการทําวิจัยเรื่อง“กระบวนการสูความสําเร็จของชุมชนใน
การดําเนินงานปองกันและแกไขปญหายาเสพติดของชุมชน: กรณีศึกษาชุมชนในเขตภาคกลาง” ผูวิจัยไดแบง
ออกเปน 2 ประเด็น กลาวคือ ประเด็นแรก จากผลงานศึกษาวิจัยที่เกี่ยวกับการดําเนินงานของชุมชนในดาน
ยาเสพติดที่ผูวิจัยไดทําการศึกษาทบทวนในบทที่ 2 จะพบวาองคความรูที่ไดมาจากผลการศึกษาวิจัยที่ทําการศึกษา
ไดครอบคลุมในทุกมิติยังมีจํานวนนอย ตัวอยางเชน ที่ผานมามีผูทําการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในชุมชน
ดานยาเสพติดทั้งใน 3 ระดับ ตามระดับการสรางความรวมมือของคนในชุมชนเพื่อการปฏิบัติงานชุมชน คือ การ
สรางความรวมมือรวมใจในการทํางาน (ระดับบุคคล กลุม และชุมชน) การสรางเครือขายการทํางานของชุมชน
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และการสรางความเขมแข็งของชุมชนใหเกิดขึ้นอยางเปนรูปธรรมและเปนไปอยางตอเนื่อง ซึ่งพบวา แตละงานวิจัย
ก็เนนศึกษาเฉพาะระดับ หรือประเด็นเดนๆ ที่ตนสนใจ เชน ผูนําชุมชน องคกรชุมชน การสรางความเขมแข็ง ฯลฯ
หรือหากแมงานวิจัยบางเรื่องที่มีการศึกษาในหลายมิติ แตก็ยังขาดความเชื่อมโยงเนื้อหากับแนวคิด ทฤษฎีเชิง
วิชาการตางๆที่ครอบคลุมทั้งในทางจิตวิทยา สังคมศาสตรและพฤติกรรมศาสตร ที่จะนํามาใชอธิบายปรากฏการณ
ทางสังคมนั้นไดดียิ่งขึ้น สําหรับประเด็นที่สอง พบวา ในชวงระยะเวลาที่ผานมาแมมีการสรุปบทเรียนและการถอด
องคความรูของชุมชนที่ทํางานดานการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดมาแลวในหลายพื้นที่ ที่ลวนแตเปนการ
นําเสนอจากนักวิจัยชุมชนที่เปนผูปฏิบัติงานโดยตรงหรือนักวิชาการจากภายนอกที่ทํางานเกี่ยวของกับชุมชน เชน
นักพัฒนาชุมชน เจาหนาที่สาธารณสุข นักพัฒนาองคกรภาคประชาสังคมและเจาหนาที่สํานักงาน ป.ป.ส. โดยที่ผล
การศึกษาดังกลาวเปนการศึกษาโดยใชเทคนิคการสรุปบทเรียน การสังเกต การจัดกระบวนกลุม และรวมกิจกรรม
ในพื้นที่ชุมชน อันเปนการศึกษาผานการสรางแนวทางความรู ความคิดของตนซึ่งเปนการเขียนในเชิงถายทอด
ประสบการณการทํางานในพื้นที่ ที่แมวาจะเปนผลงานที่มีคุณูปการตอสังคม แตก็ยังมีขอจํากัดที่สําคัญในเรื่องของ
ความนาเชื่อถือหรือไดรับการยอมรับสําหรับการนําไปใชในระดับสากล กลาวคือ ในการดําเนินการวิจัยยังไม
ครอบคลุมตามระเบียบวิธีวิจัยครบทุกขั้นตอน เชน ในเรื่องของการนําแนวคิดหรือทฤษฎีทางวิชาการที่ถูกตองมา
เชื่อมโยงกับขอมูลที่ไดมาเพื่อนํามารวมอธิบายปรากฏการณทางสังคม หรือในขั้นตอนของการตรวจสอบคุณภาพ
และความนาเชื่อถือของขอมูลที่ยังไมไดมีการดําเนินการใหครบถวน ดังนั้น ในการศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยจะ
ทําการศึกษาเพื่อใหผลของการวิจัยที่ไดมาเปนการตอยอดองคความรูดวยการเพิ่มเติมในประเด็นที่การศึกษาวิจัย
ในอดีตทําไวยังไมครอบคลุมดังเชนที่กลาวไปแลวขางตน และประเด็นอื่นๆที่นาสนใจที่คนพบระหวางศึกษาวิจัย
เพื่อใหไดขอมูลที่สมบูรณยิ่งขึ้น
ทั้งนี้ ผูวิจัยทําการศึกษาโดยการนําความรูหรือขอมูลจากผูปฏิบัติงานในชุมชนที่เกี่ยวของมารวบรวม
สังเคราะห ซึ่งเปนการใชวิธีการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพที่ใชวิธีอุปนัย (Induction) เปนหลักสําคัญในการวิจัย นั่นคือ
การศึกษาปรากฏการณที่เกิดขึ้นอยางเปนระบบ โดยเริ่มจากสิ่งที่จําเพาะเจาะจงหรือขอมูลจากกลุมผูใหขอมูลหลัก
จํานวนหนึ่งไปสู สิ่ง ทั่ วไปหรือ ขอ สรุปซึ่ งอาจอยูในรูปของคําอธิบายหรือกรอบแนวคิดทฤษฎี (ชาย โพธิสิตา.
2547: 32) ซึ่งผลจากการวิจัยที่ไดจะเปนองคความรูและขอสรุปที่สําคัญรวมกันในการหารูปแบบของกระบวนการ
ดําเนินงานดานปองกันปญหายาเสพติดในชุมชนที่มีประสิทธิภาพที่เปนรูปธรรมอยางแทจริงของพื้นที่ โดยผูวิจัยจะ
นําเสนอแนวคิดหรือแกนแทของการทํางานอันนําไปสูการเกิดผลสําเร็จ พรอมกันกับเชื่อมโยงแนวคิดและทฤษฎี
ตางๆ (Grand theories) ที่เกี่ยวของเขาดวยกันกับการปฏิบัติงานของชุมชน เพื่อนํามาสูการสรางกรอบแนวคิด
และอธิบายปรากฏการณความสําเร็จที่เกิดขึ้นไดหลากหลายแงมุมอยางครอบคลุมและเหมาะสมกับสภาพสังคมอัน
เป นพลวัตร เพราะแนวคิดทฤษฎี ที่ ผู วิ จัยเลื อ กนํ า มาใชใ นการศึก ษาชุ ม ชมทั้ง หมดนี้ ต า งก็มีมุ มมองหลัก ใน
การศึกษาชุมชนที่หลากหลาย อีกทั้งผลวิจัยนี้ยังสามารถนําไปใชในการสรางองคความรูเชิงวิชาการเพื่อถอด
กระบวนทัศนการแกปญหาของชุมชนในการจัดการกับปญหายาเสพติด และนําไปใชในการประยุกตสูการปฏิบัติ
เพื่อเปนตนแบบจากชุมชนหนึ่งไปสูอีกหลายชุมชนได กอปรกับเปนการศึกษาที่ดําเนินการครอบคลุมตามระเบียบ
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วิธีวิจัยจึงสามารถเอาไปใชอางอิงในเชิงวิชาการ อันจะนําไปสูการพัฒนาขอเสนอเชิงนโยบายไดในอนาคต ซึ่ง
กอใหเกิดการสนับสนุนของหนวยงานภาคีที่เกี่ยวของที่จะเขาไปชวยเปนกลไกขับเคลื่อนการทํางานที่เปนประโยชน
กับชุมชนตอไป

คําถามการวิจัย
สําหรับคําถามการวิจัยในครั้งนี้ไดกําหนดประเด็นปญหาวิจัยไว 2 ขอ ดังนี้
1. กระบวนการสูค วามสําเร็จในการดําเนินงานปองกันปญหายาเสพติดของชุมชนเปนอยางไร
2. สภาวะเงื่อนไขทีส่ นับสนุนใหเกิดความสําเร็จของชุมชนในการปองกันปญหายาเสพติดคืออะไร

วัตถุประสงคการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคของการวิจัย ดังตอไปนี้
1. เพื่อทําความเขาใจเกี่ยวกับกระบวนการสูความสําเร็จในการดําเนินงานปองกันปญหายาเสพติดของ
ชุมชน โดยศึกษาในประเด็นดังนี้
1.1 ชวงสถานการณปญหายาเสพติดในชุมชนกอนที่จะมีการดําเนินงานปองกันปญหายาเสพติด
ของชุมชนอยางจริงจัง
1.2 ชวงที่มีการกอตัวของคนในชุมชนหรือคณะทํางานในชุมชนที่ดําเนินงานดานยาเสพติดของ
ชุมชน
1.3 ชวงหลังจากที่ชุมชนมีผลการดําเนินงานในการปองกันปญหายาเสพติดประสบความสําเร็จจน
เปนที่ยอมรับ และมีการดําเนินการเพื่อใหเกิดความตอเนื่องและยั่งยืน
2. เพื่อทําความเขาใจถึงสภาวะเงือ่ นไขที่สนับสนุนใหเกิดความสําเร็จของชุมชนในการปองกันปญหา
ยาเสพติด

ขอบเขตการวิจัย
ขอบเขตดานวิธีวิทยาการวิจัย
การวิจัยในครั้งนี้ผูวิจัยเลือกใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อทําความเขาใจปรากฏการณที่เกิดขึ้นที่
เกี่ยวของกับกระบวนการสูความสําเร็จในการดําเนินงานปองกันปญหายาเสพติดของชุมชน โดยอาศัยการศึกษา
เฉพาะกรณี (Case Study) เพื่อสืบคนความรูความจริงอยางละเอียดลุมลึกที่เกี่ยวกับประเด็นปญหาใดๆ หรือ
ปรากฏการณบางอยางที่สนใจจากกรณีเฉพาะดังกลาวซึ่งเกิดขึ้นภายในระบบที่มีขอบเขตเฉพาะเจาะจง (Bounded
and integrated system) ที่จุดเนนของการศึกษาวิจัยมุงตรงไปที่กรณีหรือสิ่งที่ตองการศึกษา ซึ่งเปนระบบใดๆ
ที่มีขอบเขตเฉพาะเจาะจง ณ เวลาและสถานที่หนึ่งๆ (Time and space) และนําไปใชเปนหนวยสําหรับการ
วิเคราะห (Unit of analysis) มากกวามุงเนนไปที่วิธีการศึกษาวิจัย (Stake. 1988: 258; Stake. 1995: 2) ซึ่ง
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การศึกษาชุมชนที่ประสบความสําเร็จในการปองกันปญหายาเสพติดของผูวิจัยนั้นเปนการเลือกศึกษาในรูปแบบ
Intrinsic case study ที่มีจุดเนนอยูที่กรณีศึกษาโดยตรงนั่นคือ เปนการศึกษาเฉพาะกรณีที่นักวิจัยมุงสืบหา
ความรูความจริงเกี่ยวกับเนื้อหาสาระของกรณีศึกษาเปนหลัก (Stake. 1995: 3) อันจะนําไปสูการตอบคําถามวิจัย
ที่ตั้งไวไดอยางสมบูรณในที่สุด
ขอบเขตพื้นที่ศึกษา
ผูวิจัยเลือกชุมชนแหงหนึ่งในพื้นที่ภาคกลางเปน “สนาม” สําหรับการศึกษาในครั้งนี้ โดยผูวิจัยจะอธิบาย
เหตุผลของการเลือกภาคกลางในเชิงปรากฏการณของบริบทพื้นที่และสภาพปญหาจากขอเท็จจริง กลาวคือ พื้นที่
ภาคกลางนั้นคอนขางมีความหลากหลายทางดานสังคม วัฒนธรรมและชาติพนั ธุ จึงเปนพื้นที่ที่มีแรงดึงดูดทั้งในมิติ
ของระบบโครงสรางเศรษฐกิจ ระบบโครงสรางการจางแรงงานจากปจจัยพวกนี้จึงสงผลใหพื้นที่ ภาคกลางเปน
พื้นที่ๆมีผูคนจากหลากหลายภูมิภาคมาอาศัยอยูเพราะเปนแหลงการจางงานที่สําคัญ และแหลงรายได อีกทั้งหลาย
จังหวัดในพื้นที่ภาคกลางเปนประตูเปดไปสูจังหวัดตางๆในภูมิภาคอื่นทั้งสิ้น ดังนั้น จึงมีผลใหภาคกลางเปนตลาด
ของความตองการยาเสพติดแหลงใหญจึงมีจํานวนผูเสพและผูคามากมายอยูในพื้นที่ ซึ่งสอดคลองกับรายงาน
สถานการณปญหายาเสพติด ป พ.ศ.2552 ของสํานักยุทธศาสตร ของสํานักงาน ป.ป.ส.ที่พบวา ภาคกลางยังคง
เปนพื้นที่ที่ตองเฝาระวังและพื้นที่แพรระบาดยาเสพติดยังคงเปนพื้นที่ในภาคกลาง กทม. พื้นที่ อ.เมืองของจังหวัด
ใหญๆ และพื้นที่ ที่ เปนแหล ง ท องเที่ ย ว (สํานักงานคณะกรรมการป อ งกันและปราบปราม ยาเสพติด. 2552)
สอดคลองกับในชวง 5 ปที่ผานมา (พ.ศ.2550 – 2554) สถิติการจับกุมคดียาเสพติดรายสําคัญในแตละคดีที่
สามารถยึดของกลางเปนยาบาไดในจํานวนมาก พบวา พื้นที่ที่มีจับกุมที่สําคัญและมีแนวโนมเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง
เปนการจับกุมไดในพื้นที่ภาคกลางและกทม. (สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด. 2555)
ดังนั้นจึงเปนความทาทายที่นาสนใจตอผูวิจัยวาชุมชนในภาคกลางที่ผูวิจัยเลือกศึกษานั้น ชุมชนมีกระบวนการ
ดําเนินงานปองกันยาเสพติดอยางไรใหประสบความสําเร็จไดทั้งที่อยูทามกลางสถานการณการปญหายาเสพติดที่มี
ความรุนแรง
ขอบเขตผูใหขอมูล
เนื่องจากการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ เปนการศึกษาปรากฏการณที่อาศัยผลของการศึกษาเชิงคุณภาพเพื่อ
เปนฐานสําหรับทําความเขาใจอยางถองแทสําหรับปรากฏการณนั้น จึงเนนศึกษาจากผูใหขอมูลที่เปนผูประสบกับ
เหตุการณหรือมีประสบการณโดยตรงและมีความพรอมและยินยอมในการใหขอมูลในฐานะผูใหขอมูลสําคัญ (Key
Informants) เพื่อทําการสัมภาษณระดับลึก (In-depth Interview) ซึ่งผูใหขอมูลสําคัญนี้แบงออกเปน 2 กลุม
คือ
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1. ผูใหขอมูลสําคัญที่เปนหลัก ในฐานะผูใหขอมูลหลัก ไดแก ผูนําชุมชนทั้งที่เปนทางการและไมเปน
ทางการ ปราชญชาวบาน คณะทํางานในชุมชนที่ดําเนินงานดานยาเสพติดของชุมชน สมาชิกและกรรมการบริหาร
องคกรชุมชนดานยาเสพติด ซึ่งเปนกลุมผูใหขอมูลที่มีคุณสมบัติ คือ เปนบุคคลที่มีสวนรวมในการปฏิบัติงานดาน
ปองกันปญหายาเสพติดของชุมชนที่มีประสบการณทํางานในดานนี้ไมนอยกวา 3 ป หรือเปนบุคคลที่มีองคความรู
และความเขาใจในการจัดการปญหายาเสพติดของชุมชน
2. ผูใหขอมูลสําคัญอื่นๆ ในฐานะเปนผูใหขอมูลที่เปนบุคคลที่เกี่ยวของหรือเปนผูมีสวนไดสวนเสีย
ไดแก คนในชุมชน และผูปฏิบัติงานวิชาชีพอื่นๆที่ทํางานรวมกับชุมชน ซึ่งขอมูลจากผูใหขอมูลกลุมนี้มีสวนสําคัญ
ในการชวยอธิบายปรากฏการณที่เกิดขึ้นใหชัดเจนยิ่งขึ้น
ทั้งนี้ ผูวิจัยคัดเลือกผูใหขอมูลสําคัญ(Key Informants) โดยไมอาศัยความนาจะเปน ดวยวิธีเลือก
ตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive sampling) และการเลือกแบบลูกโซ (Snowball Technique)

ประโยชนที่จะไดรับ
ประโยชนที่จะไดรับจากการศึกษาวิจัยครั้งนี้ มี 3 มิติ ดังนี้
1. ประโยชนเชิงวิชาการ คือ เพื่อเปนขอมูลพื้นฐาน (Knowledge Clearing Strategies) ในการ
พัฒนาตอยอดความรูใหกวางขวาง ครอบคลุม และมีความหลากหลายในทุกมิติของปญหา การสรางความรูใหม
และการไดขอคนพบ นําสูการสรางขอเสนอ ทางเลือก และทางออกที่เหมาะสมอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2. ประโยชนเชิงนโยบาย คือ เพื่อนําไปสูการจัดทําขอเสนอแนะเชิงนโยบายที่จะเปนประโยชนตอ
การพัฒนาแนวทางการจัดการปญหายาเสพติด โดยเนนชุมชนเปนศูนยกลางที่สําคัญใหกับผูกําหนดนโยบายที่จะใช
ผลจากการศึกษานี้ไปพัฒนาการจัดการปญหายาเสพติดของประเทศที่อาศัยพลังชุมชนเปนฐานในการขับเคลื่อน
การดําเนินงานควบคูกับการสรางความรวมมือในระดับพหุภาคีที่เนนถึงกระบวนการมีสวนรวมของประชาชนทุก
ภาคสวนในสังคมเปนปจจัยสําคัญเพื่อใหแตละชุมชมทองถิ่นมีความเขมแข็งในการจัดการปญหายาเสพติดอยางยั่งยืน
ตอไป
3. ประโยชนเชิงปฏิบัติ คือ ขอมูลความรูของชุมชมที่ศึกษาถือวาเปนชุมชนแหงการเรียนรู หรือ
ชุมชนนักปฏิบัติ (Community of Practice: CoP) นั้นเปนความรูประเภท Tacit knowledge
ถูกนํามาถายทอดเปน Explicit knowledge จึงเปนขอมูลที่งายตอการทําความเขาใจเปนผลใหมีความเปนไปได
สูงตอการถูกนําไปประยุกตใชและไดรับความสนใจจากหลายฝายไมจํากัดแตเพียงนักวิชาการหรือบุคคลผูสําเร็จ
การศึกษาระดับสูงอย างเดียว แต บุคคลทั่ว ไป ผูที่สนใจและบุคคลที่เปนนักปฏิบัติ สามารถศึก ษาเรี ยนรูถึง
พัฒนาการของชุมชนที่ประสบความสําเร็จ รวมทั้งปจจัยที่เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนซึ่งสามารถนําไป
ประยุกตเปนตนแบบหรือแนวทางในการดําเนินงานดานการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดของชุมชนอื่นๆ และ
ถือวาเปนประโยชนยิ่งตอการเปนตนแบบใหกับองคกรชุมชนอื่นๆ ใหสามารถพัฒนาโดยการเรียนรูจากความสําเร็จ
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ของผูอื่น(Benchmarking) อันเปนการพัฒนาทางลัดสูความสําเร็จแบบกาวกระโดดไมตองเสียเวลากับการลองผิด
ลองถูก

นิยามศัพท
1. การปองกันปญหายาเสพติด หมายถึง การดําเนินกิจกรรมที่มีเปาหมายไมใหเกิดการเสพหรือติด
ยาเสพติด ดวยวิธีการอบรมเลี้ยงดู ใหการศึกษา ใหขอมูลขาวสารและความรูทั้งในระบบโรงเรียน ระบบนอก
โรงเรียน และการศึกษาตามอัธยาศัยแกกลุมเปาหมายอยางตอเนื่อง รวมถึงการปรับปรุงสภาพแวดลอมใกลตัวที่มี
สวนผลักดันใหบุคคลไปใชยาเสพติด ทั้งนี้ การปองกันปญหายาเสพติด สามารถแบงออกเปน 3 ระดับ ดังนี้
1.1 การปองกันระดับปฐมภูมิ (primary prevention) หมายถึง การปองกันในความเขาใจของ
บุคคลทั่วไป นั่นคือ ปองกันมิใหมีการเริ่มเสพหรือผูเสพรายใหม และปองกันมิใหมีการติดยาเสพติด การจัด
กิจกรรมในระดับนี้ เปนการจัดกิจกรรมใหความรูเกี่ยวกับยาเสพติดและผลกระทบของยาเสพติดที่มีตอพฤติกรรม
ของคน ตลอดจนมุงเสริมสรางกิจกรรมทางเลือกที่เหมาะสม เพื่อเบี่ยงเบนบุคคลออกจากการใชยาเสพติด
กลุมเปาหมายเปนประชากรทั่วไป และประชากรกลุมเสี่ยง
1.2 การปองกันระดับทุติยภูมิ (secondary prevention) หมายถึง การคัดกรอง และคนหาผูเสพ
ยาเสพติด แลวนํากิจกรรมตางๆ แทรกเขามาในชวงเวลาที่คนไดทดลองใชยาแลวหรือกําลังจะติดยาแตยังไมติด
หรือเปนผูที่มีความเสี่ยงในการติดยาสูง การจัดกิจกรรมในระดับนี้ เปนการใหขอมูลที่ถูกตองเกี่ยวกับการใชยา
การใหคําปรึกษา ตลอดจนการเยียวยารักษาอาการปวยไขที่เปนผลจากการใชยาเสพติดดวย
1.3 การปองกันระดับตติยภูมิ (tertiary prevention) หมายถึง การบําบัดและฟนฟูสภาพผูปวยที่
ติดยาเสพติดเปนการดําเนินการหยุดพฤติกรรมและผลรายจากการติดยาเสพติดใหสามารถกลับไปใช ชีวิตใน
สังคมได อยางเปนปกติสุข โดยใชกระบวนการบําบัดรักษาและฟนฟูสมรรถภาพทางรางกายและจิตใจของผูติด
ยาเสพติด กลุมเปาหมายเปนผูปวยที่เสพหรือติดยาเสพติดในชุมชน
โดยการปองกันในทุกระดับมีความสําคัญ การปองกันที่ดีควรดําเนินการปองกันทั้งสามระดับไป
พรอมกัน จะเลือกปฏิบัติเพียงระดับใดระดับหนึ่งมิได
2. ความสําเร็จในการดําเนินงานปองกันปญหายาเสพติดของชุมชน หมายถึง การที่คนในชุมชน
สามารถดํ า เนิ น งานป อ งกั น ป ญ หายาเสพติ ด ของชุ ม ชนเป น ไปตามแผนและเป า หมายที่ ตั้ ง เอาไว ไ ด อ ย า งมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยพิจารณาจากหลักเกณฑในแตละดานดังตอไปนี้
2.1 ดานองคกรหรือบุคลากรแกนนํา ตองเปนชุมชนที่มีแกนนําหรือบุคคลที่ทํางานดานยาเสพติด
เชน คณะกรรมการชุมชน ผูประสานพลังแผนดิน ฯลฯ และมีการประชุมกันอยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง
2.2 ดานการมีสวนรวมของสมาชิกในชุมชน คือ ชุมชนมีกฎ ระเบียบ ขอตกลงประกาศใชรวมกัน มี
การรวมกลุมเพื่อทํากิจกรรมเปนประจํา มีกิจกรรมสงเสริมการดูแลตนเอง ลูกหลาน เพื่อนฝูง และชุมชนให
หางไกลจากยาเสพติด สมาชิกมีความกระตือรือรนในการแกไขปญหาอยางทันทวงที สงเสริมใหเด็กและเยาวชนมี
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สวนรวมในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด และมีการจัดกิจกรรมในการปองกันปญหายาเสพติดของชุมชนที่
ครอบคลุมทั้งใน 3 ระดับ ตั้งแตการปองกันในระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
2.2.1 การปองกันในระดับปฐมภูมิ ไดแก มีการจัดกิจกรรมใหความรูเกี่ยวกับยาเสพติดและ
ผลกระทบของยาเสพติดที่มีตอพฤติกรรมของคน ตลอดจนมุงเสริมสรางกิจกรรมทางเลือกที่เหมาะสม
2.2.2 การปองกันในระดับทุติยภูมิ ไดแก มีการใหขอมูลที่ถูกตองเกี่ยวกับการใชยา การให
คําปรึกษา ตลอดจนการเยียวยารักษาอาการปวยไขที่เปนผลจากการใชยาเสพติดดวย
2.2.3 การป อ งกั น ในระดั บ ตติ ย ภู มิ ได แ ก มี ก ารใช ก ระบวนการบํ า บั ด รั ก ษาและฟ น ฟู
สมรรถภาพทางรางกายและจิตใจของผูติดยาเสพติดที่รวมถึงการปองกันการติดยาเสพติดซ้ํา
2.3 ดานการจัดกลไกเฝาระวังปญหาการแพรระบาดยาเสพติด ไดแก มีผูรับผิดชอบในการเฝาระวัง
ปญหายาเสพติดอยางชัดเจน มีกิจกรรมเฝาระวังในชุมชน เชน การตั้งจุดตรวจ เดินเวรยาม การแจงขาวสาร ฯลฯ
มีการสํารวจขอมูลผูเสพ ผูติด ผูคายาเสพติดในชุมชนอยางตอเนื่อง มีการแจงเตือนปญหายาเสพติดที่เกิดขึ้นแก
สมาชิกในชุมชน
2.4 ดานการควบคุมปญหาหรือการแกไขปญหายาเสพติด ไดแก ผูเสพหรือผูติดถูกนําเขาสู
กระบวนการบําบัดรักษา มีการติดตามดูแลชวยเหลือ ใหโอกาสผูเสพหรือผูติดภายหลังการบําบัดฟนฟูสมรรถภาพ
มีการจัดการกับพื้นที่เสี่ยงตอการมั่วสุมหรือแพรระบาดของยาเสพติด เชน สนามเด็กเลน บานราง และไมมีผูคา
ยาเสพติด
2.5 ดานการสงเสริมอาชีพ/ฝกอาชีพ ไดแก มีการสํารวจความตองการการสงเสริมอาชีพและการมี
งานทําของผูเสพหรือผูคา มีการจัดกิจกรรมหลักสูตรฝกอบรมดานอาชีพใหผูเสพ ผูติด ผูคา และสมาชิกในชุมชน
หรือสงเสริมใหมีงานทํา รวมทั้งสมาชิกในชุมชนไดรับการสงเสริมอาชีพ
3. ยาเสพติด หมายถึง สารเคมีหรือวัตถุชนิดใดๆ ซึ่งเมื่อเสพเขาสูรางกายไมวาจะโดยรับประทาน ดม
สูบ ฉีด หรือดวยประการใดๆ แลวทําใหเกิดผลตอรางกายและจิตใจใน ลักษณะสําคัญ เชน ตองเพิ่มปริมาณการ
เสพขึ้นเรื่อยๆ มีอาการขาดยาเมื่อไมไดเสพ มีความตองการเสพทั้งทางรางกายและจิตใจอยางรุนแรงอยูตลอดเวลา
และทําใหสุขภาพทรุดโทรมลง กับใหรวมตลอดถึงพืช หรือสวนของพืชที่เปนหรือใหผลผลิตเปนยาเสพติดใหโทษ
หรืออาจใชผลิตเปนยาเสพติดใหโทษ และสารเคมีที่ใชในการผลิตยาเสพติดใหโทษดวย

บทที่ 2
แนวคิดทฤษฎีและเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของ
สําหรับการวิจัย เรื่อง กระบวนการสูความสําเร็จในการดําเนินงานปองกันปญหายาเสพติดของชุมชนใน
เขตภาคกลาง นั้น ผูวิจัยไดดําเนินการทบทวนแนวคิดทฤษฎีและเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของเพียงเพื่อใชเปน
แนวทางพื้นฐานในการเก็บรวบรวมขอมูลและการวิเคราะหขอมูลเทานั้น โดยผูวิจัยจะไมปลอยใหแนวคิดทฤษฎี
เหลานี้มาเปนกรอบหรือครอบงําในการศึกษาวิจัย หากแตจะใหความสําคัญกับขอมูลที่ไดจากปรากฏการณใน
ภาคสนามเปนสําคัญ ซึ่งการศึกษาครั้งนี้มีผูวิจัยไดทบทวนแนวคิดทฤษฎีและเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของไวแบง
ออกเปน 4 สวน ดังนี้
สวนที่ 1 แนวคิดเกี่ยวกับการปองกันยาเสพติด
สวนที่ 2 แนวคิดเกี่ยวกับชุมชนเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานปองกันยาเสพติดในชุมชน
สวนที่ 3 ทฤษฎีทางสังคมวิทยาและจิตวิทยาสังคมที่เกี่ยวของเพื่อใชศึกษาปรากฏการณทางสังคม
สวนที่ 4 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการทํางานของชุมชนในการปองกันปญหายาเสพติด

สวนที่ 1 แนวคิดเกี่ยวกับการปองกันยาเสพติด
1. ความหมายการปองกันยาเสพติด
สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด (2552: 57) ไดใหนิยามของ “การปองกันยา
เสพติดวาหมายถึง กระบวนการที่ดําเนินการลวงหนา โดยการอบรมเลี้ยงดู ใหการศึกษา ขอมูลขาวสารและความรู
ทั้งในระบบโรงเรียน ระบบนอกโรงเรียน และการศึกษาตามอัธยาศัยแกกลุมเปาหมายอยางตอเนื่องและสัมพันธกัน
ในเรื่องคุณภาพชีวิต ยาและยาเสพติด การปองกันตนเอง ครอบครัวและชุมชนใหรอดพนจากยาเสพติดดวยวิธีการ
ตางๆ เพื่อเปนการสรางภูมิคุมกันแกบุคคลใหมีความสามารถที่จะเผชิญหนากับปญหาและอุปสรรคและเหตุการณ
ตางๆที่ผานเขามาในชวงชีวิต รวมถึงการปรับปรุงสภาพแวดลอมใกลตัวที่มีสวนผลักดันใหกลุมเปาหมายไปใช
ยาเสพติด”
2. ระดับของการปองกันยาเสพติด
สําหรับการวิจัยครั้งนี้ที่ทําการศึกษาในเรื่อง“กระบวนการสูความสําเร็จในการดําเนินงานปองกันปญหา
ยาเสพติดของชุมชนในเขตภาคกลาง” นั้น เพื่อใหผูอานไดเขาใจในเนื้อหาสอดคลองกันตลอดทั้งเรื่อง ผูวิจัยไดใช
คําวา “การปองกันปญหายาเสพติดในชุมชน” ที่ใหความหมายครอบคลุมถึงการปองกัน การแกไขและฟนฟู
สมรรถภาพผูติดยาเสพติดในชุมชน โดยมีหลักการจําแนกคลายคลึงกับระดับการปองกันโรคที่จําแนกออกเปน 3
ระดั บ คือ การป อ งกั น ระดั บ ปฐมภู มิ การป อ งกัน ระดั บ ทุติ ย ภู มิ และการป อ งกั นระดั บ ตติย ภู มิ ทุ ก ระดั บ มี
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ความสําคัญ การปองกันที่ดีควรดําเนินมาตรการปองกันทั้งสามขั้นตอนไปพรอมกัน จะเลือกปฏิบัติเพียงขั้นตอน
หนึ่งขั้นตอนใดมิได
โดยรายละเอี ย ดของแต ล ะขั้ น ตอนมี ดั ง นี้ (สํ า นั ก งานคณะกรรมการป อ งกั น และปราบปราม
ยาเสพติด.2552: 57)
1. การปองกันขั้นตนหรือการปองกันระดับปฐมภูมิ (Primary Prevention) เปนมาตรการปองกัน
ยาเสพติดที่ดําเนินการเพื่อปองกันบุคคลใหหลีกเลี่ยงจากสภาพปญหาอันนําไปสูการเริ่มทดลองใชยาเสพติด ดวย
การจัดกิจกรรมใหความรูเกี่ยวกับยาเสพติดและผลกระทบของยาเสพติดที่มีตอพฤติกรรมของคน ตลอดจนมุง
เสริมสรางกิจกรรมทางเลือกที่เหมาะสม เพื่อเบี่ยงเบนบุคคลออกจากการใชยาเสพติด
2. การปองกันระดับที่ 2 หรือการปองกันระดับทุติยภูมิ (Secondary Prevention) หมายถึง การทํา
กิจกรรมตางๆที่จะแทรกเขามาในชวงเวลาที่คนไดทดลองใชยาแลว และกําลังจะติดยาแตยังไมติด เปนผูที่มีความ
เสี่ยงในการติดยาสูง การจัดกิจกรรมในระดับนี้ เปนการใหขอมูลที่ถูกตองเกี่ยวกับการใชยา การใหคําปรึกษา
ตลอดจนการเยียวยารักษาอาการปวยไขที่เปนผลจากการใชยาเสพติด
3. การปองกันระดับที่ 3 หรือการปองกันระดับตติยภูมิ (Tertiary Prevention) การปองกันระดับที่ 3
หมายถึง การดําเนินการหยุดพฤติกรรมและผลรายจากการติดยาเสพติด โดยกระบวนการบําบัดรักษา และฟนฟู
สมรรถภาพทางรางกายและจิตใจของผูติดยาเสพติด และกระบวนการดังกลาว ยังหมายความรวมถึงการปองกัน
การติดยาเสพติดซ้ําอีกดวย
โดยการปองกันยาเสพติดทั้ง 3 ระดับนั้นจะตองดําเนินการปองกันทั้งตนเอง ครอบครัวและชุมชน
กลาวคือ (กองบัญชาการตํารวจนครบาล. 2542: 19)
1. การปองกันตนเอง โดยการศึกษาหาความรู เพื่อใหรูเทาทันโทษพิษภัยของยาเสพติด ไมทดลองใช
ยาเสพติดทุกชนิด และปฏิเสธเมื่อถูกชักชวน ระมัดระวังเรื่องการใชยา เพราะยาบางชนิดอาจทําใหเสพติดได ใช
เวลาวางใหเปนประโยชน เชน อานหนังสือ ทํางานอดิเรก หรือเลนกีฬา เลือกคบเพื่อนดี ที่ชักชวนกันไปในทาง
สรางสรรค เมื่อมีปญหาชีวิต ควรหาหนทางแกไขที่ไมของเกี่ยวกับยาเสพติดหากแกไขไมไดควรปรึกษาผูใหญ
2. การปองกันครอบครัว โดยการชวยกันสอดสองบุคคลในครอบครัวอยาใหไปยุงเกี่ยวกับยาเสพติด
อาจจะโดยการอบรวมสั่งสอนใหรูถึงพิษภัย และโทษของยาเสพติดหรือโดยการดูแลในการคบเพื่อนฝูง แตสิ่งที่
สําคัญคือการสรางความรัก ความเขาใจในครอบครัว การสรางครอบครัวใหอบอุนและมีความสัมพันธอันดีกันใน
ครอบครัว
3. การปองกันชุมชน โดยการรวมกันของประชาชนในชุมชน ไมใหผูคนในชุมชนไปยุงเกี่ยวกับยาเสพติด
หรือหากมีผูติดยาเสพติดก็สมควรใหคําแนะนํา ชวยเหลือ ใหเขารับการบําบัดรวมทั้งการใหโอกาสผูติดยาเสพติด
เขาอยูรวมในสังคมหรือชุมชนนั้นๆ นอกจากนี้ยังจะตองใหความรวมมือกับเจาหนาที่ตํารวจหรือเจาหนาที่ของรัฐใน
การปองกันปราบปรามยาเสพติด
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3. แนวคิดในการดําเนินงานปองกันปญหายาเสพติด
สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด(2552: 58-59) ไดสรุปแนวคิดในการ
ดําเนินงานปองกันปญหายาเสพติดไว ดังนี้
1. มุงพัฒนาตัวบุคคล
ใหความสําคัญกับการสรางศักยภาพและคุณภาพชีวิตของคนเพื่อใหมีความสามารถในการดํารงชีวิตได
อยางมีคุณภาพ ภายใตสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไป บุคคลสามารถตัดสินใจแกไขปญหาชีวิตไดโดยไมตอง
พึ่งพายาเสพติด แมวาจะมียาเสพติดแพรระบาดอยู (Self-Control) กระบวนการพัฒนาเพื่อใหคนมีภูมิคุมกัน
ยาเสพติด จึงควรเปนการดําเนินการระยะยาวโดยเริ่มตนจากการเตรียมความพรอมของพอแม
2. กําหนดพื้นที่และกลุมประชากรเปาหมายในการดําเนินงาน
เนื่องจากทรัพยากรที่จะดําเนินการคอนขางจํากัด ทั้งงบประมาณและบุคลากรจึงมีความจําเปนอยางยิ่ง
ในการกําหนดพื้นที่เปาหมายดําเนินงานใหชัดเจน
3. ผสมผสานมาตรการในการดําเนินงาน
เปนผลจากการวิเคราะหสภาพปญหาในพื้นที่และกลุมเปาหมาย คนหาสาเหตุและผลกระทบที่เกิดจาก
ปญหาเพื่อกําหนดทางเลือกใชมาตรการที่เหมาะสมในการจัดการกับปญหา
4. กําหนดหนวยงานรับผิดชอบการดําเนินงาน
ระดมหนวยงานที่เกี่ยวของ ทั้งภาครัฐบาล ภาคเอกชนและองคกรพัฒนาเอกชนใหเขามามีสวนรวมใน
การดําเนินงาน กําหนดบทบาทหนาที่ที่ชัดเจนตามความถนัดและสอดคลองกับภารกิจปกติ
5. ดําเนินงานในลักษณะองครวมแบบบูรณาการ
พัฒนางานปกติที่ หน วยงานตางๆ ดําเนินการกันอยู มิใช งานพิเศษหรืองานฝากที่แยกสวนออกมา
ดําเนินการเปนการเฉพาะตามงบประมาณที่ไดรับการจัดสรร
6. มุงเนนการมีสวนรวมของประชาชนหรือกลุมเปาหมายที่เกี่ยวของ
การสงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนหรือกลุมเปาหมายที่เกี่ยวของไดเขามามีสวนรวมในการดําเนินงาน
ปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในทุกกระบวนการ ตั้งแตการศึกษาปญหา วางแผนในการดําเนินงานและ
ตั ด สิ น ใจพิ จ ารณาทางเลื อ ก ตลอดจนร ว มดํ า เนิ น งานปรั บ ปรุ ง วิ ธี ดํ า เนิ น งานให มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและติ ด ตาม
ประเมินผลการดําเนินงาน
7. การสรางเอกภาพในการดําเนินงาน
เพื่อปองกันการเกิดความซ้ําซอนในการดําเนินงาน จึงมีความจําเปนที่ตองประสานแผนการดําเนินงาน
ปองกันยาเสพติดของหนวยงานตางๆ ภายใตกรอบยุทธศาสตร
8. การระดมทรัพยากรของหนวยงานภาครัฐบาลและเอกชนเขามามีสวนรวม
เนื่องจากงบประมาณปกติที่ไดรรับจัดสรรจากรัฐบาลมีจํานวนคอนขางจํากัดและไมเพียงพอสําหรับการ
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ดําเนินงานกับกลุมเปาหมายตางๆ การสรางความเขาใจถึงวัตถุประสงคของงานและโครงการตางๆ ในดานการ
ปองกันยาเสพติดใหกับองคกรธุรกิจเอกชน นับเปนสวนสําคัญที่จะทําใหการดําเนินงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
9. ใหความสําคัญกับภูมิปญญาทองถิ่น
ภูมิปญญาชาวบานและของผูปฏิบัติในแตละชุมชนหรือภูมิปญญาทองถิ่นซึ่งไดรับการคิดคน ทดลองใช
ปรับปรุง พัฒนาซ้ําแลวซ้ําอีกจากรากเหงาของปญหาเพื่อใหเหมาะสมกับการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดใน
พื้นที่จึงควรมีการศึกษา เผยแพรและประยุกตใชตอไป
โดยสรุป กลาวไดวาปญหายาเสพติดแมเปนปญหาที่รายแรง แตหากคนในชุมชนมีภูมิคุมกันยาเสพติด
ไดดวยตนเองก็จะถือวาเปนการปองกันยาเสพติดที่สาเหตุของปญหา เพราะบุคคลที่มีภูมิคุมกันยาเสพติดนั้นจะ
รูจักปองกันตนเองใหรอดพนจากปญหายาเสพติดและถึงแมจะอยูในสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเสพยาเสพติด
บุคคลนั้นก็จะสามารถนําตนเองใหผานจากปญหายาเสพติดได อีกทั้ง หากในชุมชนเห็นความสําคัญตอการจัดการ
ปญหาดังกลาวก็ยอมกอใหเกิดการใหความรวมมือกันอยางจริงจังและตอเนื่องในการปองกันปญหายาเสพติด ที่
จําเปนตองปองกันอยางครอบคลุม ทั้งในการปองกันระดับปฐมภูมิ การปองกันระดับทุติยภูมิ และการปองกัน
ระดับตติยภูมิ ซึ่งทุกระดับลวนมีความสําคัญและตองดําเนินมาตรการปองกันทั้งสามขั้นตอนไปพรอมกัน จะเลือก
ทําเพียงขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งมิได รวมถึงตองมีทั้งการปองกันตนเอง การปองกันครอบครัว และการปองกัน
ชุมชนควบคูกันไปในตลอดกระบวนการทํางานซึ่งหากทําไดเชนนี้แลว การจัดการปญหายาเสพติดของชุมชนก็จะ
นําไปสูการประสบความสําเร็จอยางยั่งยืนได

สวนที่ 2 แนวคิดเกี่ยวกับชุมชนเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานปองกันยาเสพติดในชุมชน
ประเทศไทยไดมีกิจกรรมปองกันปญหายาเสพติด (Prevention of Addiction) มาอยางตอเนื่อง แต
ในระยะ 10 ปที่ผานมากลับยังมีการแพรระบาดของปญหาอยางรุนแรงตอเนื่องและกระจายไปถึงระดับหมูบาน
ชุมชนซึ่งเปนรากฐานของสังคมจึงทําใหประเด็นของการปองกันไดถูกหยิบยกขึ้นมาพิจารณาใหความสําคัญในการ
ดําเนินการอยางเรงดวน อยางไรก็ตามการดําเนินงานโดยภาครัฐเพียงอยางเดียวนั้นยอมไมเทาทันตอสถานการณ
ปญหายาเสพติดที่เกิดขึ้น สังคมจึงหันมาใหความสําคัญกับการปองกันยาเสพติดในชุมชนโดยใหชุมชนของตนเปน
ผูดําเนินการและเขามามีสวนรวมอยางเต็มที่ในการจัดการปญหาของชุมชน
จากการศึกษาเรื่องราวของชุมชนหลายๆแหง ที่สามารถดําเนินการปองกันปญหายาเสพติดไดอยางมี
ประสิทธิภาพและประสบความสําเร็จนั้น สวนหนึ่งเนื่องจากสังคมไทยนั้นมีจุดแข็งที่มีความผูกพันรวมกันของ
สังคมและชุมชนซึ่งหากไดมีการรวมกลุมและกอกระบวนการแกปญหารวมกันยอมทําใหคนในชุมชนรูสึกถึงการ
เผชิญปญหารวมกัน ปลูกจิตสํานึกจนเกิดเปนพลังตอตานยาเสพติด ดังนั้นการแกไขและการปองกันยาเสพติดที่
ยั่งยืนควรทําโดยชุมชน เพื่อใหผูที่มีอดีตเกี่ยวของกับยาเสพติดสามารถกลับไปอยูในชุมชนได แมวาปญหา
ยาเสพติดจะเกี่ยวของกับกฏหมาย แตการใชมาตรการทางกฏหมายอยางเขมงวดคงจะแกไขไดเฉพาะปญหาพื้นผิว
และใชไดผลเพียงระยะหนึ่งเทานั้น การแกไขในระดับลึกและยั่งยืนคงตองใชความ มุงมั่นของผูนํา การยอมรับและ
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ใหโอกาสของคนในชุมชน โดยมีภาคราชการที่เกี่ยวของใหการสนับสนุน อยางไรก็ตามการดําเนินงานในชุมชนนั้น
จํ า เป น อย า งยิ่ ง ที่ จ ะต อ งนํ า องค ค วามรู เทคนิ ค กระบวนการที่ ห ลากหลายมาใช อ ย า งเหมาะสมที่ ต อ งอยู บ น
ความสัมพันธที่เทาเทียมในลักษณะของกระบวนการเชิงปฏิสัมพันธ (Interactive process) ของผูที่เกี่ยวของ
ทั้งหมดในการดําเนินงาน ซึ่งผูวิจัยไดนําแนวคิดที่สําคัญมานําเสนอ ดังนี้
1. แนวคิดเกี่ยวกับการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน
1.1 การเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนโดยกระบวนการกลุมหรือองคกรชุมชน
การรวมกลุมมิไดเปนเปาหมายสุดทายของการพัฒนา แตการรวมกลุมเปนสื่อกิจกรรมที่เอื้อใหชุมชน
ทองถิ่นเกิดความเขมแข็งทั้งทางดานสังคม เศรษฐกิจ ชุมชนสามารถกําหนดชีวิตความเปนอยูของตนและรักษา
วัฒนธรรมประเพณี อันกอใหเกิดความเชื่อมั่นและความภาคภูมิใจใน “ความเปนชุมชน” ของตน ทําใหเห็นไดวาใน
สถานการณการเปลี่ยนแปลงของโลก การรวมกลุมชวยเหลือกันเปนอีกวิธีการหนึ่งที่ชวยใหคนในชุมชนอยูรอดได
การรวมกลุ มมี ทั้ ง แบบเปน ทางการซึ่ ง หมายถึ ง การจดทะเบี ย นตามกฎหมายหรือ การกอตั้ ง ตามระเบี ย บของ
หนวยงานราชการตางๆและเปนแบบไมเปนทางการโดยคนในชุมชนอาจรวมตัวกันทํากิจกรรมเรื่องใดๆตามความ
ตองการและวัตถุประสงคของตน
นอกจากนั้น กระบวนการกลุมยังเปนกระบวนการทํางานที่เกิดการถายทอดประสบการณและบทเรียนใน
การจัดการและการแกไขปญหาระหวางผูนํารุนเกาและรุนใหม สิ่งนี้ชี้ใหเห็นถึงกระบวนการหลอหลอมภูมิปญญา
ของคนรุนเกาและรุนใหมในการบริหารกิจกรรมตางๆของชุมชน ภูมิปญญาที่เกิดขึ้นจากกระบวนการหลอหลอม
ความคิดนี้จะมีความเหมาะสมกับสภาพชุมชนทองถิ่นและเมื่อหลอหลอมไปนานๆจะกลายเปนภูมิปญญารุนใหมที่
ทันเหตุการณตอสภาพสังคมเศรษฐกิจและจะเปนสิงที่มีคุณคายิ่งมิอาจวัดเปนมูลคาทางเศรษฐกิจได (นันทิยา หุตา
นุวัตร และ ณรงค หุตานุวัตร. 2546: 16-17) เราจึงเห็นไดวากระบวนการกลุมในชุมชนถือเปนบทบาทที่สําคัญใน
การขับเคลื่อนการดําเนินงานตางๆในชุมชนของตนใหประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงคของกลุม ดวยเหตุผล
ขางตน ในงานวิจัยเรื่องนี้จึงใหความสําคัญกับการศึกษาการรวมกลุมในชุมชนหรือที่เราเรียกกันวา “องคกรชุมชน”
1.1.1 ความหมายขององคกรชุมชน
ความยั่งยืนของสังคมชนบทขึ้นอยูกับการมีองคกรทําใหมีพลังเพิ่มขึ้นและมีความยั่งยืนโดยเปน
กลไกของการเรียนรูรวมกันและการจัดการองคกรชุมชนเปนองคกรที่ประชาชนในชุมชนรวมตัวกันสรางขึ้นเองและ
จัดการเองได ไมใชองคกรของคนอื่นสรางใหหรือยัดเยียดใหหรือจัดการโดยคนอื่น องคกรชุมชนเกิดขึ้นโดย
กระบวนการที่คนในชุมชนมาประชุมปรึกษาหารือกันซ้ําแลวซ้ําอีกจนปรากฎตัวผูตามธรรมชาติขึ้นมีการจัดองคกรมี
การคิดวิเคราะหปญหา วินิจฉัยปญหา วิเคราะหทางเลือกและตัดสินใจทางเลือกไดถูกตอง (ประเวศ วะสี. 2535: 3)
พัฒนา กิจประสงค (2544: 59-60) ไดใหขอสรุปเกี่ยวกับความหมายขององคกรชุมชนไววา
“องคกรและกระบวนการเรียนรูของประชาชน คือ หัวใจของการพัฒนาแบบยั่งยืน ซึ่งเปนการพัฒนาทั้งเศรษฐกิจ
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จิตใจ การเมือง สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดลอมพรอมกันไป” และทําใหคนใจชุมชนมีชีวิตสาธารณะที่มีสุขภาพ
และคุณภาพชีวิตที่ดี
ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน (องคการมหาชน) มาตรา 3 ไดให
ความหมายที่เกี่ยวของกับองคกรชุมชนและเครือขายองคกรชุมชน ไวดังนี้
“ชุมชน” หมายความวา กลุมคนที่มีวิถีชีวิตเกี่ยวพันกัน และมีการติดตอสื่อสารระหวางกันอยางเปน
ปกติและตอเนื่อง โดยเหตุที่อยูในอาณาบริเวณเดียวกันหรือมีอาชีพเดียวกัน หรือประกอบกิจกรรมที่มี
วัตถุประสงครวมกัน หรือมีวัฒนธรรมความเชื่อ หรือความสนใจรวมกัน
“องคกรชุมชน” หมายความวา กลุมคนที่มีระบบการจัดการที่สมาชิกของชุมชนจัดตั้งขึ้นเพื่อ
ดําเนินการรวม กัน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใชประโยชนในการประกอบอาชีพ พัฒนาอาชีพ เพิ่มรายได พัฒนาที่อยู
อาศัยและสิ่งแวดลอม หรือพัฒนาชีวิตความเปนอยูของสมาชิกในกลุม
“เครือขายองคกรชุมชน” หมายความวา กลุมองคกรชุมชนที่มีการรวมตัวกันโดยมีวัตถุประสงคที่จะ
กระทํากิจการอยาง หนึ่งอยางใด เพื่อประโยชนขององคกรชุมชนในกลุมนั้น
1.1.2 องคประกอบขององคกรชุมชน
กลุมหรือองคกรชุมชนจะมีองคประกอบอะไรนั้นเกี่ยวของกับตัวแปร 2 ประการ (นันทิยา หุตานุ
วัตร และ ณรงค หุตานุวัตร. 2546: 39-40) คือ
1. ชนิดหรือประเภทของกลุม จะเปนสิ่งกําหนดลักษณะหรือจํานวนขององคประกอบ เชน ถา
โครงสรางของกลุมเปนแบบเชิงเดี่ยว องคประกอบของกลุมจะมีนอย ในทางกลับกันถาโครงสรางของกลุมเปนแบบ
เชิงซอน องคประกอบของกลุมจะมีมากขึ้น หรือถากลุมดําเนินธุรกิจที่เรียกวา ธุรกิจชุมชน องคประกอบของกลุมก็
จะแตกตางจากกลุมประเภทดําเนินกิจกรรมสังคมสงเคราะห เปนตน
2. ระดับการพัฒนาของกลุม องคประกอบของกลุมขึ้นอยูกับระดับการพัฒนาตามวงจรชีวติ ของ
องคกรซึ่งประกอบดวยขั้นการเกิดและเติบโต การเติบโตเต็มที่ การหยุดนิ่ง และการเสื่อมสลาย เชน กลุมที่กําลัง
อยูในขั้นเกิดใหม องคประกอบของกลุมจะมีนอย อาจมีเพียงโครงสรางของกลุมที่มีประธานและสมาชิกเทานั้น แต
เมื่อกลุมพัฒนาอยูในระยะการเติบโตเต็มที่ โครงสรางของกลุมตองระบุตําแหนงหนาที่หลายฝายเปนตน
อยางไรก็ตาม องคประกอบของกลุมสามารถจัดหมวดหมูได 4 สวนใหญ คือ บุคคล การเงิน
กิจกรรมการผลิต และกิจกรรมการตลาด ซึ่งบุคคลในที่นี้ หมายถึง บุคคลที่เขามามีสวนรวมในกิจกรรมของกลุม
มีความเปนเจาของ มีหนาที่และความรับผิดชอบ และไดรับผลประโยชนจากการเขามารวมกิจกรรมของกลุม โดย
1. แบงตามตําแหนงหนาที่เปน 2 กลุมยอย คือ กลุมผูนําและกลุมผูตามหรือกลุมสมาชิกมี
วัตถุประสงคเปาหมายที่บงบอกถึงสาเหตุของการมารวมกลุม
2. มีโครงสรางของกลุมซึ่งเปนตัวกําหนดตําแหนงของบุคคลในกลุมหรืออีกนัยหนึ่ง ความสัมพันธ
ระหวางบุคคลจะเปนไปตามโครงสรางของกลุมที่จะบอกวา ใครจะทําอะไร
3. มีกฎระเบียบและวัฒนธรรมกลุมหรือองคกรที่ใหบุคคลปฏิบัติตาม
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4. มีการสื่อสาร การประสานงาน และการมีสวนรวมเปนตัวรอยความสัมพันธระหวางบุคคลในกลุม
5. ตองไดรับผลประโยชนจากการรวมตัวเปนกลุม
1.1.3 ผูนําและสมาชิกขององคกรชุมชน
ผูนําที่มีคุณภาพเปนปจจัยสําคัญตอความสําเร็จในการทํางานเพื่อการพัฒนา โดยเฉพาะอยางยิ่งการ
พัฒนาชุมชนที่ใชแนวทางการรวมกลุมหรือองคกรนั้นจะขาดผูนําที่มีคุณภาพไมไดเลย ในขณะเดียวกัน หากมีแต
ผู นํ า ที่ มี คุ ณ ภาพแต ข าดสมาชิ ก ที่ มี คุ ณ ภาพ การทํ า งานกลุ ม ก็ เ ป น ไปได ย าก ในด า นการทํ า งานชุ ม ชนนั้ น มี
ผลงานวิจัยเกี่ยวกับศักยภาพและเครือขายผูนําทองถิ่นซึ่งจําแนกรูปแบบผูนําเปน 6 ลักษณะ (สมพันธ เตชะอธิก
และคณะ. 2540: 3-9) ดังนี้
1. ผูนําทางความคิด เปนผูนําที่สามารถนําเสนอความคิดในเรื่องตางๆ แกชุมชน เชน แนวคิดการ
พึ่งตนเองทางการเกษตร แนวคิดการวิเคราะหชุมชน แนวคิดการจัดการศึกษา เปนตน
2. ผูนําทางศีลธรรม เปนผูนําทางดานการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเปนที่เคารพเชื่อถือของคนในชุมชน
โดยสวนใหญจะเปนพระในศาสนา
3. ผูนําทางดานอาชีพ (เทคนิคและการปฏิบัติ) เปนผูนําที่มีความสามารถทางใดทางหนึ่งในการ
ปฏิบัติ เชน มีความรูเฉพาะเรื่องการเกษตรผสมผสาน ปศุสัตว หรืออาจหมายถึงความสามารถในการทํางานหรือมี
กระบวนการทํางานที่ดีกับชาวบานเปนตน
4. ผูนําทางดานการเทศน การพูด เปนผูนําที่มีความสามารถในการสั่งสอน การอธิบาย หรือการ
กระตุนใหคนในชุมชนไดเขาใจและปฏิบัติตาม
5. ผูนําที่สามารถติดตอประสานงานราชการไดดี จะเปนผูนําที่สามารถประยุกตงานราชการกับ
เปาหมายเพื่อชาวบานได โดยสามารถเสนอแผนงานและกิจกรรมแกหนวยงานราชการ
6. ผูนําทางการประสานทรัพยากรซึ่งมีบารมีและสามารถระดมทุนทั้งภายในและภายนอกชุมชนได
โดยสวนใหญแลวองคกรชุมชนมักไมมีรูปแบบผูนําอยางใดอยางหนึ่งชัดเจน แตจะมีหลายๆรูปแบบ
ผสมผสานกันมากบางนอยบาง นอกจากนี้ รูปแบบของผูนําองคกรชุมชนจะเดนชัดในลักษณะใดนั้นขึ้นอยูกับ
ปจจัยที่ 3 ประการ คือ
ปจจัยแรก คือ การมี “สถานภาพ” รองรับ จะเปนปจจัยหนึ่งที่กําหนดใหผูนําเปนในรูปแบบใด ใน
ที่นี้สถานภาพของผูนํามี 2 ลักษณะ คือ ผูนําทางการและผูนําไมเปนทางการ ผูนําที่มีสถานภาพทางการรองรับ เชน
ตําแหนงผูใหญบาน กํานัน แนวโนมก็จะเปนผูนําแบบผูนําที่สามารถติดตอประสานงานราชการไดดี สวนผูนําไม
เปนทางการก็มักจะมีแนวโนมเปนผูนําทางความคิด
ปจจัยที่สอง คือ การมีประสบการณชีวิต ประสบการณทํางานอยางใดอยางหนึ่งเปนปจจัยที่กําหนด
รูปแบบผูนําเชนกัน กลาวคือ ผูนําที่มีประสบการณชีวิตมากก็มีแนวโนมที่จะเปนผูนําทางความคิด ผูนําทางดานการ
เทศน การพูด และผูนําทางดานอาชีพ
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ปจจัยสุดทาย คือ การมี “บารมี” ในที่นี้จะหมายถึง บารมีที่อาจเกิดจากภูมิรูภูมิปญญา การบวช
เรียนหรือฐานะทางเศรษฐกิจ บารมีจะเปนปจจัยอีกขอหนึ่งที่กําหนดรูปแบบของผูนํา ผูนําที่มีบารมีที่เกิดจากภูมิรู
ภูมิปญญา การบวชเรียน ก็จะมีแนวโนมเปนผูนําทางดานศีลธรรม สวนผูนําที่มีบารมีที่เกิดจากฐานะทางเศรษฐกิจ
ก็จะมีแนวโนมเปนผูนําทางการประสานทรัพยากร
ส ว นสมาชิ ก ของกลุ ม หรื อ องค ก รชุ ม ชน สามารถจํ า แนกออกเป น 5 ประเภท (Lee, 1991;
Greenberg and Baron, 1993) คือ ประเภททําตามที่ผูนําบอกอยางกระตือรือรนแตไมมีความคิดเห็น ประเภท
แสดงความคิดแตไมทํา ประเภทชวยงานแตเปนปญหาของกลุมหรือองคกร เชน ชอบคานผูนํา ประเภทวางเฉย
และประเภทแสดงความคิดเห็นและทํางานเต็มที่
โดยแตละกลุมก็จะมีสมาชิกทั้ง 5 ประเภทนี้ มีแตละประเภทมากบางนอยบาง ถากลุมใดมีสมาชิก
ประเภทแสดงความคิดเห็นและทํางาน เต็มที่จํานวนมาก กลุมก็จะเจริญเติบโตไดดี แตถากลุมมีสมาชิกประเภทที่
แสดงความคิดแตไมทําและประเภทวางเฉยจํานวนมาก กลุมก็จะเฉื่อยเนือยและในที่สุดก็จะลมเลิกไดเพราะไมมี
คนทํางานในกลุม ผูนํากลุมจึงตองสามารถจัดการบริหารสมาชิกในแตละประเภทไดอยางถูกตองเหมาะสมก็จะทํา
ใหกลุมเจริญกาวหนาได เชน ประเภทชอบคานก็อาจจะจัดใหทําหนาที่ตรวจสอบการทํางานของผูนําหรือตรวจสอบ
ความเปนไปของกลุมหรือสมาชิกประเภทแสดงความคิดเห็นและทํางานเต็มที่นั้นก็ควรสงเสริมและพัฒนาใหเปน
ผูนํารุนใหมหรือเปดโอกาสและสนับสนุนใหสมาชิกประเภททําตามที่ผูนําบอกอยางกระตือรือรนแตไมมีความ
คิดเห็นใหแสดงความคิดเห็นไดมากขึ้น
1.1.4 ความเขมแข็งขององคกรชุมชน
กาญจนา แกวเทพ (2540: 53) ไดเสนอประเด็นที่จะนําไปใชพิจารณาเรื่องความเขมแข็งขององคกร
ชุมชน แบงออกเปน 5 ประเด็น คือ
1. การพิจารณาที่ตัวบุคคล (ทุนมนุษย) เปนการมองไปที่ตัวบุคลากรหรือสมาชิกในชุมชน โดยที่ดู
ทั้งดานคุณภาพและปริมาณ ในเรื่องของทักษะความรู ความสามารถ ความคิด ตลอดทั้งการเกิดผูนําใหม และ
สมาชิกใหม
2. การพิจารณาดานกิจกรรมทั้งในเชิงประสิทธิภาพของการดําเนินกิจกรรมรวมทั้งความหลากหลาย
ในกิจกรรม
3. การพิจารณาดานทุนที่เปนสิ่งของและสภาพแวดลอมทางธรรมชาติ หมายถึง ประสิทธิภาพในการ
จัดการและใชสอย
4. การพิจารณาในดานทุนเพื่อนและการเกิดเครือขายในการทํางานรวมกัน
5. การพิจารณาถึงสถานภาพขององคกรชุมชน
สําหรับองคประกอบที่สําคัญในการพิจารณาถึงความอยูรอด หรือการดํารงอยูไดขององคกรชุมชน
และความเปนชุมชนสามารถจําแนกไดหลายประการ (สมพันธ เตชะอธิก และคณะ. 2540: 3-9) ดังนี้
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1. การมีอุดมการณรวม การมีวิสัยทัศนที่ชัดเจนรวมกันและการยอมรับในอุดมการณและ
ทิศทางการพัฒนาซึ่งจะเปนสิ่งสําคัญในการยึดเหนี่ยวการรวมกลุมหรือองคกรไว
2. มีเปาหมายและวัตถุประสงครวมกันโดยมีการจัดทําขอตกลงในเปาหมายและวัตถุประสงคของ
การพัฒนารวมกัน
3. การมีผลประโยชนรวมกันซึง่ เปนความพยายามขององคกรในการสรางผลประโยชนและกระจาย
ผลประโยชนที่ไดรับจากการรวมตัวขององคกร โดยมีการกระจายอยางเปนธรรม
4. ทรัพยากรบุคคล ซึ่งเปนสวนสําคัญขององคกร โดยเฉพาะทรัพยากรบุคคลที่เปนผูนําที่มีความรู
ความสามารถ และทักษะในดานตาง ๆ ทั้งในดานความคิด ศีลธรรม การประกอบอาชีพ การพูด การประสานงาน
และผูนําที่มีบารมี ผูนําดานตาง ๆ เหลานี้มีบทบาทและความสําคัญตอองคกร
5. สมาชิก ทั้งที่เปนสมาชิกในองคกรและชาวบานทั่วไปที่ไมเขารวม แตมีผลกระทบตอองคกร ทั้ง
ดานความรวมมือ ขอพิพากษวิจารณ และผลประโยชนรวมของชุมชน
6. การบริหารจัดการถือเปนองคประกอบที่สําคัญ และชีว้ ัดความเขมแข็งขององคกรชุมชน โดยใน
ดานการบริหารจัดการมีรายละเอียดที่สําคัญ คือ การตัดสินใจรวมการจัดโครงสรางองคกรและบทบาทหนาที่ การ
กําหนดกฎ กติการวมกัน สถานที่ และทรัพยากรที่เปนวัสดุ อุปกรณการสื่อสารและการประสานงาน กระบวนการ
ควบคุมตรวจสอบและประเมินผล
7. กิจกรรม การมีกิจกรรมที่ตอเนื่องและมีประโยชนตอองคกรสมาชิกและชุมชนซึ่งแสดงใหเห็นถึง
ความกาวหนาในการพัฒนา
8. ทรัพยากรที่เปนทุนและงบประมาณ เชน ทรัพยากรในดานความรู ประสบการณและเทคโนโลยี
ทรัพยากรในดานการระดมทุนและงบประมาณ และการประสานทุนจากทั้งภายในและนอกชุมชน
จากการศึกษาเพื่อพัฒนาความเขมแข็งขององคกรชุมชนในการจัดการกับปญหาและการพัฒนา
ภายใตกระบวนการเสริมสรางชุมชนใหเขมแข็งและยุทธศาสตรชุมชนทองถิ่นพัฒนา พบวา องคประกอบที่สําคัญ
ของกระบวนการพัฒนา (บัณฑร ออนดํา และวิริยา นอยวงศยางค. 2533) ไดแก
1. ภูมิปญญาและความรูที่สืบสาน และประยุกตใหสอดคลองตอการเปลี่ยนแปลงจากภายนอก
2. องคกรชุมชน และกลุมผูนําที่มีคุณธรรมและภูมิปญญา รวมถึงการจัดตั้งกลุมและจัดระเบียบใน
ชุมชน
3. เวทีการเรียนรู และกระบวนการเรียนรูอยางตอเนื่อง เพื่อใหเทาทันตอการเปลี่ยนแปลง และการ
บุกรุกจากภายนอก ซึ่งมีสวนประกอบที่สําคัญ 3 ประการ คือ
3.1 การทําใหองคกรชุมชนแข็งแรงมีเครือขายเชื่อมโยงกัน เพื่อเกื้อกูลสงเสริมประชาสังคม
และความเขมแข็งของชุมชน
3.2 การดํารงรักษาแบบแผน ความคิด คุณคาจิตสํานึกที่ดีงามของชุมชน
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3.3 การสรางเสริมกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู โดยเชื่อมโยงกับเครือขายองคกรหนวยงาน
ภายนอก
1.1.5 ขั้นตอนของการพัฒนาองคกรชุมชน
กาญจนา แกวเทพ (2540: 21-22) ไดนําเสนอขั้นตอนของการพัฒนาองคกรชุมชนแบงออกเปน 4
ขั้นตอน คือ ขั้นแรก คือ ขั้นกอสรางกลุมและแสวงหาทางเลือกในระดับความคิด ขั้นที่สอง คือ ขั้นการลงมือ
ปฏิบัติการ ขั้นที่สาม คือ ขั้นโตแลวตองแตก ขยายกลุม ขยายเครือขาย และขั้นสุดทาย คือ ขั้นพลังคือความ
สามัคคี โดยที่ในทุกขั้นตอนนั้น การศึกษาวิเคราะหรวมกันของชุมชน และการมีสวนรวมอยางแทจริงของสมาชิก
จะตองสอดแทรกเปนยาดําอยูตลอดเวลา ซึ่งมีรายละเอียดในแตละขั้น ดังตอไปนี้
1. ขั้นกอสรางกลุม
ในขั้นตอนแรกนี้อาจจะประกอบดวย 2 ขั้นตอนยอยๆ ที่อาจจะทําไดพรอมๆ กันหรือเลื่อมล้ํากัน
คือ ขั้นการวิเคราะหชุมชนและการแสวงหาทางเลือกทํากิจกรรม
1.1 ขั้นการวิเคราะหชุมชน นั้นเปนไปตามหลักของพุทธศาสนาที่วา “การมีความเขาใจที่ถูกตอง
(สัมมาทิฐิ) เปนหลักประกันของสิ่งอื่นๆ ที่จะตามมา” ความสําเร็จของการพัฒนานั้นอยูที่ชาวบานผูอยูกับปญหา มี
ความเขาใจตอปญหาอยางถูกตองและมีความเขาใจรวมกันอยางเปนเอกภาพ อยางเปนน้ําหนึ่งใจเดียว และ
ความคิดเดียวกัน ผลที่ตองการใหเกิดขึ้นในขั้นตอนนี้ก็คือ การเพิ่มความรูชาวบานในการจัดลําดับความสําคัญของ
ปญหา การมองเห็นสาเหตุหลัก สาเหตุรอง สาเหตุรวม การตรวจสอบสาเหตุที่แทจริง รวมทั้งตรวจสอบการ
วิเคราะหของตัวเองกับคนอื่น ๆ ในชุมชน
1.2 ขั้นการแสวงหาทางเลือกเพื่อทํากิจกรรม เนื้อหาของขั้นตอนนี้คือการระดมความคิดเพื่อ
เลือกทํากิจกรรมกอนหลังใหพอเหมาะกับความสามารถของชุมชน วิธีการแสวงหาทางเลือกนั้นคือการศึกษาดูงาน
ของกลุมพัฒนาอื่นๆ เพื่อเปนการขยายฐานความรูในเรื่องการแกปญหาการคิดคาดการณลวงหนา (Anticipation)
ถึงปญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต การประเมินความเปนไปไดในการกระทํา รวมทั้งการประเมินโอกาส
(Opportunities) และขีดจํากัด (Limits) ของกลุมในขั้นตอนของการแสวงหาทางเลือกเพื่อทํากิจกรรมนั้น
2. ขั้นลงมือปฏิบัติการ
ขั้นตอนนี้เปนขั้นตอนที่สัมพันธกับขั้นตอนแรกที่ผานมา หากกลุมสามารถวิเคราะหปญหาและ
ศักยภาพของตนเองไดใกลเคียงความจริง และมีประสบการณกวางขวางในการหาทางออก ก็จะสามารถเลือก
กิจกรรมแรกๆไดอยางเหมาะสมกับธรรมชาติของกลุม ในการเลือกกิจกรรมแรกๆนี้ มีหลักการสําคัญบางประการที่
ตองยึดเอาไว เชน “หลักเรื่องการพยายามพึ่งตนเองใชทรัพยากรและความพยายามของตัวเองใหมากที่สุด”
หลักการดังกลาวเกิดมาจากการสรุปบทเรียนที่เปนจริงมากมาย เชน องคกรเงินทุนขนาดใหญของเยอรมันชื่อ
Misereor ไดทําวิจัยเรื่องกลยุทธการจัดตั้งกลุมออมทรัพยจากทั่วโลก พบวาในระยะเริ่มแรกหากมีการฉีดทุนจาก
ภายนอกเขาไปในกลุม การกระทํานั้นมักจะเปนกระบวนการทําลายศักยภาพในการออมของชาวบานไปโดยปริยาย
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3. ขั้นขยายตัว
ลักษณะการขยายตัวขององคกรชุมชนนั้นจะมีอยู 2 ทิศทาง ทิศทางแรก คือการขยายประเภทของ
กิจกรรม ตัวอยางเชนกลุมเกษตรกรทํานา เริ่มกิจกรรมแรก คือการซื้อขายปุยตอมาก็ขยายกิจกรรมไปยังการซื้อ
ขายขาวเปลือก การที่ทุกครั้งที่ชุมชนใดชุมชนหนึ่งดําเนินกิจกรรมการพัฒนาสําเร็จลุลวงไปไดในกลุมของตน จึง
มักจะตามมาดวยการพยายามขยายกิจกรรมหรือการขยายแนวคิดไปยังอื่น ๆ อยูเสมอ โดยเฉพาะเมื่อมองจาก
สายตาบุคคลภายนอกที่กําลังมีชีวิตอยูในยุคสมัยที่ความรูมีการผูกขาดลิขสิทธิ์ ความเชี่ยวชาญเปนสิ่งที่มีราคาการ
ขยายตัวขององคกรชาวบานก็ยิ่งเปนสิ่งที่ดูแปลกตา สําหรับเหตุผลของการขยายกิจกรรมนั้นคงจะไมแตกตางไป
จากวิธีคิดของระบบธุรกิจ หากทวาการเผยแพรแนวคิดไปยังกลุมอื่น ๆ นั้นนาจะมีเหตุผลอยู 2-3 ประการ
ประการแรก เนื่องจากสํานึกเดิมของชาวบานที่ทราบวาคนๆเดียว บานๆเดียว ชุมชนๆเดียวยอมมี
ขีดจํากัดเรื่องทรัพยากร หรือแมมีพอก็อาจจะไมสม่ําเสมอ กลยุทธในการแกไขจึงเปนการสรางเครือขายขึ้นมา ดัง
คํากลาวของชาวบานในยามที่ขาดแคลนสิ่งของบางอยางที่วา “พริกอยูบานเหนือ เกลืออยูบานใต ตะไครอยูบาน
เพื่อน” ดังนั้นเมื่อมีการขยายฐานงานพัฒนาและความรูกวางขวางออกไป การระดมทรัพยากรในการทํากิจกรรมให
หลากหลายก็เปนไป และการทํากิจกรรมหลากหลายคงจะดําเนินไปไมไดหากใชทรัพยากรจากฐานหมูบานเดียว
นอกจากนั้นการขยายเครือขายยังเปนหลักประกันดานความเสี่ยงแบบธุรกิจการประกันสมัยใหม แตอยูบนพื้นฐาน
ของ “น้ําพึ่งเรือ เสือพึ่งปา” ประการหนึ่งในการธํารงรักษาความยั่งยืนของกลุม มิใชเปนเรื่องที่ “ควร”ทําเทานั้น
4. ขั้นพลังคือสามัคคี
ในขณะที่ในขั้นตอนที่สามนั้นจะเปนไปตามหลักของ “สามัคคีคือพลัง” หลักจากกลุมมีความเขมแข็ง
แลวความเขมแข็งดังกลาว ก็จะสามารถระดมความรวมมือจากกลุมบุคคลภายนอกที่เรียกวา “องคกรพันธมิตร”
ซึ่งเปนรูปแบบการรวมพลังของความสามัคคี นอกจากจะเปนไปในรูปแบบของการระดมความรวมมือแลว ในบาง
กรณียังตองเปนไปในรูปแบบของการตอรองก็ได โดยทั่วไปเปนหลักธรรมชาติที่วายิ่งกลุมของชาวบานกลุมใดมี
ความเขมแข็งมาก สามารถมีสวนรวมในการรางกฎหมายตางๆที่เอื้ออํานวยตอผลประโยชนของกลุมได
สวน สุรีรัตน กฤษณะรังสรรค (2540: 10) สรุปแนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาองคกรชุมชน
จากนักวิชาการพัฒนาหลายทาน ดังนี้
1. การกอตัวของกลุมที่เกิดจากการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจนกระทั่งกลายเปนการกระตุน
จิตสํานึกใหตระหนักถึงสิ่งที่เผชิญอยู
2. ขั้นการดําเนินการเคลื่อนไหวหรือรวมตัวกันจัดตั้ง หลังจากที่พูดคุยตกลงกันจึงตองมีการ
วางแผน วางกฎระเบียบ และวางแนวทางในการทํางาน
3. ขั้นการเจริญเติบโตและขยายกิจกรรมกลุม ระดมทรัพยากรจากภายนอกชุมชนใชกระบวนการ
เรียนรูแลกเปลี่ยนประสบการณซึ่งกันและกันในการสรางเครือขายของกลุม
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1.2 แนวคิดชุมชนเขมแข็ง
แนวคิดเรื่องชุมชนเขมแข็งไดประยุกตมาจากแนวคิดการพึ่งตนเองระดับกลุมหรือชุมชน ความรูเกี่ยวกับ
ความเขมแข็งของชุมชนในปจจุบันไดมาจากความพยายามที่จะศึกษาวิจัยหาความรูเพื่อใชเปนกรอบกําหนด
ทิศทางการพัฒนาประเทศใหมีความมั่นคงยั่งยืนกวาที่ผานมา (พรรณาราย อาจหยุด. 2547: 44) การเสริมสราง
ความเขมแข็งของชุมชนคือการใหโอกาสแกชุมชนไดแสดงความเขมแข็งออกมา โดยการใหชุมชนตัดสินใจแกไข
ปญหา และจัดการพัฒนาดวยพลังของคนในชุมชนเอง โดยมีแนวคิดมาจากเรื่องของการพัฒนาที่มีคนเปน
ศูนยกลางการพัฒนาสังคมแบบองครวม การเพิ่มศักยภาพของชุมชน (สํานักงานคณะอนุกรรมการสงเสริมความ
เขมแข็งของชุมชน. 2543: 1-4)
1.2.1 ลักษณะของชุมชนที่เขมแข็ง
ชุมชนเขมแข็ง เปนชุมชนแหงการเรียนรู สมาชิกของชุมชนจะตองเรียนรูตอความเปนไปของโลก รู
ขาวสารดานเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง รวมทั้งเพิ่มพูนความรูตางๆ ที่จําเปน เชน ดานการอาชีพ ดานการเมือง
การปกครอง เปนตน และสมาชิกมีวัตถุประสงครวมกันในการทํากิจกรรม มีความเอื้ออาทรตอกัน และมีการ
กระทํารวมกัน (ประเวศ วะสี. 2541: 14) ซึ่งคณะอนุกรรมการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนเพื่อเผชิญปญหา
วิกฤต (2542: 27) ไดกลาวไววา ชุมชนที่มีความเขมแข็ง มีลักษณะดังตอไปนี้คือ
1. สมาชิกของชุมชนมีความเชื่อมั่นในศักยภาพของตนและชุมชนที่จะแกไขปญหาและพัฒนาชีวิต
ความเปนอยูของตนเอง
2. สมาชิกของชุมชนพรอมที่จะรวมกันจัดการกับปญหาของตนเองและชุมชน
3. มีกระบวนการของชุมชนที่มีการเคลื่อนไหวอยางตอเนื่องจนเปนวิถีชีวิตของชุมชนซึ่งขับเคลื่อน
โดยผูนําองคกรในลักษณะเปดโอกาสใหกับสมาชิกทั้งมวลเขามามีสวนรวม โปรงใสและพรอมรับการตรวจสอบ
4. สมาชิกทุกคนมีสวนรวมในการประเมินสถานการณของชุมชน กําหนดวิสัยทัศนรวม รวมคิด
ตัดสินใจ ดําเนินงาน ติดตาม และประเมินผลการแกปญหาและการพัฒนาของชุมชนผานกระบวนการชุมชน
5. สมาชิกชุมชนเกิดการเรียนรูผานการรวมในกระบวนการของชุมชน
6. มีแผนของชุมชนที่ประกอบดวยการพัฒนาทุกๆ ดานของชุมชนที่มุงการพึ่งตนเอง เอื้อประโยชน
ตอสมาชิกชุมชนทุก ๆ คน และหวังผลการพัฒนาที่ยั่งยืน
7. การพึ่งความชวยเหลือจากภายนอกเปนการพึ่งเพื่อใหชุมชนสามารถพึ่งตนเองไดในที่สุด ไมใช
การพึ่งพาตลอดไป
8. มีเครือขายความรวมมือกับภาคีการพัฒนาอาจเปนหมูบาน/ชุมชนอื่น ทองถิ่น ภาคราชการ
องคกรเอกชน นักธุรกิจ นักวิชาการ และอื่นๆ ในลักษณะของการมีความสัมพันธที่เทาเทียม
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สวน ลักษณะของชุมชนที่เขมแข็งซึ่งเปนที่คาดหวังและตองการ (อุทัย ดุลยเกษม และ อรศรี งาม
วิทยาพงศ. 2540: 9 – 10) มีลักษณะนี้
1. ชุมชนที่มีสภาพรวมกันเปนปกแผนอยางแนนแฟนในทางกายภาพหรือรูปธรรม คือ สมาชิกของ
ชุมชนมีศักยภาพมีการพึ่งพาอาศัยและรวมมือกันในกิจกรรมตางๆ ทั้งของสวนตัวและสวนรวมทั้งดานอาชีพ
วัฒนธรรม ประเพณี พิธีกรรม การพัฒนาชุมชน การแกไขปญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน ฯลฯ ในทางจิตวิญญาณ คือ
สมาชิกของชุมชนมีคานิยม ความเชื่อตอสิ่งสูงสุดอยางใดอยางหนึ่งรวมกันและรูสึกวาตนเองเปนสวนหนึ่งของ
ชุมชน มีความรูสึกผูกพันกับชุมชนและสมาชิกในชุมชน มีความรักใครสามัคคี เอื้อเฟอเผื่อแผ ใหความชวยเหลือ
แบงปนระหวางกัน ฯลฯ
2. ชุมชนมีศักยภาพที่พึ่งพิงตนเองไดในระดับที่สูง โดยมีทุน แรงงาน ทรัพยากร เพื่อการยังชีพ
พื้นฐานของครอบครัวตนเอง แมจะมี การพึ่ง พิงภายนอกก็ อยูใ นลั กษณะที่ชุ มชนมีอํานาจในการจัดการ การ
เลือกสรร การตัดสินใจ การมีสวนรวมสูง ในดานอาชีพ การศึกษา การอยูกิน ประเพณี การรักษาพยาบาล ฯลฯ
3. ชุมชนที่สามารถควบคุมและจัดการกับปญหาที่เกิดขึ้นไดดวยตนเองเปนสวนใหญ โดยอาศัย
อํานาจ ความรูและกลไกภายในของชุมชน กําหนดแนวทางของการแกไขปญหา โดยอาศัยความรวมมือภายใน
ชุมชนเปนหลัก ไมวาจะเปนปญหาเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ฯลฯ
4. ชุมชนที่พัฒนาศักยภาพของตนเองไดอยางตอเนื่องโดยอาศัยกระบวนการ การเรียนรูสรางภูมิ
ปญญาของตนเองในดานตางๆ ทั้งเศรษฐกิจ การบริหารจัดการ การปกครอง วัฒนธรรม สิ่งแวดลอม เทคโนโลยี
ฯลฯ มีผลใหชุมชนมีความรูและความสามารถที่จะพัฒนาตนเองและถายทอดความรูนั้นไดอยางตอเนื่อง
1.2.2 กรอบแนวคิดการสรางความเขมแข็งของชุมชน
อมรฤทธิ์ เอมะปาน (2543: 27) ไดเสนอกรอบคิดการสรางความเขมแข็งของชุมชนวาในการสราง
ความเขมแข็งของชุมชน จะตองมีคนเปนศูนยกลางของการพัฒนา การพัฒนาเปนแบบสหวิชาการ และการทํางาน
รวมกันกระบวนทัศนใหม (New paradigm) โดยมีสาระดังตอไปนี้
1. การพัฒนาโดยมีคนเปนศูนยกลางมีลักษณะดังนี้
1.1 รวมมือกันอยางพันธมิตรที่เทาเทียมกัน
1.2 กระตุน และทําแทนกันในการเสริมพลังความพยายามพัฒนา
1.3 มาตรการกําหนดมาจากเบื้องตน การเพิ่มประสบการณของผูทํางานอยางตอเนื่อง
1.4 รูปแบบ เทคนิค วิธีการที่ถายทอดลงใหประชาชนตองเปลี่ยนเปนการใหประชาชนเขาถึง
ขอมูลและแหลงทรัพยากร
1.5 การอํานวยความสะดวกใหประชาชนวางแผนงานโครงการพัฒนาปฏิบัติ ในการสนับสนุน
การเรียนจากการปฏิบัติจริง
1.6 การจัดการใหปฏิบัติจนเปนนิสัย เปนการใหมีสวนรวม
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2. การพัฒนาแบบสหวิชาการรวม (Holistic approach) มีลักษณะดังนี้
2.1 พัฒนาคน ชุมชน สังคม ทั้งระบบ
2.2 วิสัยทัศนรวมทุกดาน คิดแบบรวมยอด
2.3 วางแผนยึดหลักพื้นที่ จากสวนทองถิ่นถึงระดับชาติ
2.4 ประชาชนในพื้นที่ มีการทําแผน และจัดการดวยตนเอง
2.5 กรอบงานของระดับบน ตองทําเพื่อเสริมพลังคนระดับลาง และสรางบรรยากาศใหสามารถ
เปนไปได
2.6 แผนยอยของการพัฒนา ตองอยูภายในกรอบของแผนรวม
2.7 เทคนิค และงานที่ทําตองเชื่อมโยงกับงานอื่นที่เกี่ยวของรวมกัน
3. ความเขาใจใหมเกี่ยวกับการมีสวนรวมการทํางานแบบมีสวนรวม แบงเปน 5 ประการ
3.1 ตองมีความตอเนื่อง ผสมผสาน และทําไปพรอมกันทั้งระบบ (Ongoing whole system)
3.2 เปนการเปลี่ยนแปลงไปชา ๆ อยางธรรมชาติ และเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา (Organic
diarrheic)
3.3 เปนกระบวนการสรางสรรคเกี่ยวกับการเรียนทางทักษะการปฏิบัติ (Learnable skill)
3.4 ตองการความยอมรับอยางเปดเผยจากทุกคนที่เกี่ยวของ (Commit to openness)
3.5 ชุมชนประกอบดวยบุคคลที่มีสวนไดสวนเสีย ความตองการที่เหมือนกันรวมตัวกันทํางาน
1.2.3 กระบวนการพัฒนาสูความเขมแข็งของชุมชน
กระบวนการหรือขั้นตอนพัฒนาสูความเขมเข็งของชุมชน ประกอบดวย 4 ขั้นตอน (ธีรยุทธ บุญมี
.2540: 193) มีรายละเอียดดังนี้
ขั้นที่ 1 การเกิดจิตสํานึกระดับสังคม ถือเปนขั้นตอนแรกสุดในการพัฒนาไปสูความเขมแข็งของ
ชุมชนซึ่งขั้นนี้เกิดขึ้นเมื่อไดมีการพัฒนาเศรษฐกิจไปไดระยะหนึ่ง ซึ่งไดเกิดปญหาตางๆ ตามมา เชน ปญหาความ
ยากจน ปญหาแรงงานเด็ก ปญหาชุมชนแออัด และปญหาสภาพแวดลอม เปนตน ในระยะนี้ถือวาเปนการเกิด
จิตสํานึกรวมกันเปนครั้งแรก กลาว คือ การรูสึกวาตนเองเปนสวนหนึ่งของวิถีชีวิตทางสังคมซึ่งทุกคนมีความ
รับผิดชอบรวมกันในอันที่จะตองรวมกันแกไขปญหา รวมทั้งทุกคนมีสิทธิที่จะเรียกรองใหสวนรวมดีขึ้น
ขั้นที่ 2 การเกิดขึ้นของกลุม การเกิดขึ้นของกลุม หมายถึง องคกรทางเศรษฐกิจและทางสังคมดาน
ตางๆ ซึ่งองคกรเหลานี้มีสํานึกในการดูแลประโยชนซึ่งกันและกัน เชน กลุมงานสังคมสงเคราะห ไดแก สภาสตรี
แหงชาติ อาสาสมัครสตรี ตลอดทั้งองคกรพัฒนาเอกชนที่เกิดขึ้นอยางกวางขวาง โดยทําหนาที่ในการดูแลปญหา
สังคมดานตาง ๆ ทั้งดานเด็ก สิ่งแวดลอม สตรี และชุมชนแออัด เปนตน
ขั้นที่ 3 การกอรูปของอุดมการณรวม ในขั้นนี้ถือวาอยูในชวงปจจุบัน กลาวคือ เปนชวงที่สมาชิกมี
จิตสํานึกรับผิดชอบตอสังคมสูงขึ้น การรวมตัวของกลุมตางๆ มีมากขึ้น จึงทําใหเกิดการมีอุดมการณรวมกันในอัน
ที่จะยึดเหนี่ยวผูกพันซึ่งกันและกัน เพื่อมีจุดมุงหมายใหสังคมเปนสังคมที่มีความเขมแข็งและมีคุณธรรม อันถือ
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เปนขอเรียกรองรวมกันของประชาชนทั้งหมดของสังคมที่ตองการใหบานเมืองดําเนินไปสูทิศทางที่พึงปรารถนา
ตอไป
ขั้นที่ 4 การตกผลึกเปนสถาบันของอุดมการณสังคมและกลุมองคกรตางๆ ในขั้นนี้ยังถือวาเปน
เหตุการณในอนาคต เมื่อเกิดการตกผลึกเปนสถาบันที่ทุกคนใหการยอมรับวาเปนกฎเกณฑแหงวิถีชีวิตรวมกัน
ปจจุบันมีองคกรที่พัฒนาจนเปนที่ยอมรับของประชาชนอยูไมนอย ตัวอยางเชน องคกรเอกชนตางๆ มูลนิธิดวง
ประทีป มูลนิธิเด็ก ตลอดทั้งสถาบันภาคเอกชนทั้งหลายเปนตน
1.2.4 แนวทางการเสริมสรางศักยภาพ และความเขมแข็งของชุมชน
การเพิ่มศักยภาพของชุมชน เปนการสงเสริมสนับสนุนใหชุมชนมีความเขมแข็งที่สามารถกําหนด
ทิศทาง คุณคา วิธีการดําเนินชีวิตที่เพียงพอและมีเอกลักษณของตนเองในขณะเดียวกันสามารถปรับตัวรับรูเทาทัน
กับสภาพแวดลอมดานตาง ๆ ภายนอกชุมชนที่เปลี่ยนแปลงไป (สํานักงานคณะอนุกรรมการสงเสริมความเขมแข็ง
ของชุมชน.2543: 19 –25) โดยแนวทางการเสริมสรางศักยภาพและความเขมแข็งของชุมชน (อมรฤทธิ์ เอมะปาณ.
2543: 27) มีรายละเอียดดังนี้
1. สงเสริมศักยภาพกรรมการหมูบานในการเปนแกนเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนโดย
1.1 สรางจิตสํานึกของประชาชนกลุม /องคกร ใหมีสวนรวมในกระบวนแกปญหาผลกระทบของ
วิกฤต
1.2 เพิ่มความสามารถของผูนําหมูบาน ในการวิเคราะหสถานการณ การจัดทําแผน และการ
ดําเนินงานตามแผน
1.3 จัดเวทีการมีสวนรวมขององคกรชุมชน ชาวบาน และผูมีสวนไดเสีย เพื่อรวมกันวิเคราะห
สถานการณผลกระทบของวิกฤตที่มีตอชุมชน วางแผนแกไขปญหา ติดตามการปฏิบัติตามแผน และประเมินผล
การปฏิบัติงานรวมกัน
1.4 สงเสริมการสรางเครือขายระหวางหมูบาน
2. สงเสริมศักยภาพ องคการบริหารสวนตําบล / สภาตําบล ในการเปนแกนสนับสนุนการ
เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนในตําบล ดังนี้
2.1 พัฒนาทัศนคติขององคการบริหารสวนตําบล / สภาตําบล ใหยอมรับ และสนับสนุน
กระบวนการมีสวนรวมของชุมชน ในการแกปญหาวิกฤติ
2.2 เสริมสรางขีดความสามารถขององคการบริหารสวนตําบล / สภาตําบลในการการบริหาร
จัดการในกระบวนการแกปญหาผลกระทบของวิกฤต
2.3 สงเสริมบทบาทขององคการบริหารสวนตําบล / สภาตําบลในการสนับสนุนกรรมการ
หมูบาน จัดเวทีการมีสวนรวมในการแกปญหาผลกระทบของวิกฤติ
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3. สนับสนุนการสงเสริมศักยภาพของกรรมการหมูบานและองคการบริหารสวนตําบล / สภาตําบล โดย
3.1 จัดตั้งกลุมแกนระดับตําบล ใหสนับสนุนการบริหารจัดการพัฒนา และวิชาการ ใหแก
หมูบาน
3.2 สราง และพัฒนาเครือขายระหวางกรรมการหมูบาน องคการบริหารสวนตําบล สภาตําบล
ใหชวยเหลือเกื้อกูลกัน สนับสนุนศูนยขอมูลในการใหขอมูลแกหมูบานในการจัดทําแผน
1.2.5 ชุมชนเขมแข็งกับการปองกันปญหายาเสพติด
แนวทางการเสริมสรางหมูบาน/ชุมชนเขมแข็งในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดนั้น มีการ
ดําเนินการอยางเปนกระบวนการ ซึ่งจากการดําเนินงานของหนวยงานที่เกี่ยวของในการสนับสนุนใหภาคประชาชน
สรางความเขมแข็งของหมูบาน/ชุมชนเพื่อแกไขปญหาปญหายาเสพติดในหมูบาน/ชุมชนของตนเองซึ่งพบวา
กระบวนการดังตอไปนี้สามารถชวยใหหมูบาน/ชุมชนสามารถทํางานไดอยางเปนระบบและประสบผลสําเร็จ
(สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด. 2545) ซึ่งประกอบดวย 5 ขั้นตอน คือ
1. การเตรียมความพรอมชุมชน เพื่อสรางสํานึกรวมกันวาเปนปญหาของทุกคน และตระหนักถึงพิษ
ภัยรวมถึงมุงมั่นที่จะรวมกันแกไขปญหายาเสพติด
2. การวางแผนงานของชุมชน เพื่อกําหนดวิธีการแกไขปญหาของชุมชนโดยชุมชน โดยรวมกันจัดทํา
แผนงานของหมูบาน/ ชุมชน ซึ่งมีทั้งแผนในการแกไขปญหายาเสพติดโดยตรงและแผนการแกไขปญหาอื่นๆ ที่เปน
รากฐานของปญหาที่ทําใหเกิดปญหายาเสพติดดวยการเริ่มลงมือแกไขปญหาตามแผนงาน รวมแรงรวมใจแกไข
ปญหาใหสําเร็จ เพื่อใหปจจัยที่ทําใหเกิดการแพรระบาดของยาเสพติดลดลง
3. มีการดําเนินการกับผูคา ผูเสพ และกลุมเสี่ยงอยางเหมาะสม สามารถนําเขากลับมาสูการใชชีวิต
รวมกับชุมชนไดอยางปกติสุข
4. ตองมีการเฝาระวังติดตาม โดยมีการจัดเวรยาม คุมบานตรวจตราสอดสองดูแลและติดตาม
สถานการณปญหาอยูตลอดเวลา เพื่อไมใหปญหาที่ชุมชนแกไขไดแลวนั้นกลับมาอีก รวมถึงสมาชิกในหมูบาน/
ชุมชนก็ตองตระหนักถึงปญหาอยางสม่ําเสมอดวย
5. ตองมีการเชื่อมโยงเครือขายเพื่อเพิ่มความเขมแข็ง เพื่อที่จะปดกั้นไมใหยาเสพติด เขาถึงตัว
สมาชิกของชุมชนไดโดยงาย จึงตองมีการเชื่อมโยงกิจกรรมและการดําเนินงานในรูปเครือขายภายในหมูบาน/ชุมชน
และเครือขายระหวางหมูบาน/ชุมชน ตลอดจนการแลกเปลี่ยนประสบการณและสรางกําลังใจใหซึ่งกันและกัน เพื่อ
ขับไลขบวนการคายาเสพติดใหออกหางจากหมูบาน/ชุมชนใหไกลที่สุด
การดําเนินการปองกันปญหายาเสพติดของชุมชนใหประสบผลสําเร็จอยางยั่งยืนนั้น มีเปาหมายอยู
ที่การสรางชุมชนใหมีความเขมแข็ง มุงทําความเขาใจรากเหงาของปญหายาเสพติด และไมใชความรุนแรงในการ
ปฏิบัติตอผูที่เกี่ยวของกับยาเสพติดแตกตางจากรูปแบบการทํางานโดยราชการ ที่มุงเนนไปดานการปราบปราม
จับกุม และนําผูเสพไปบําบัดที่ศูนยบําบัดเปนหลัก ดังนั้นจึงเห็นไดวาผลลัพธที่เกิดขึ้นจากแนวทางการแกไข
ปญหายาเสพติดดังกลาวของภาคประชาชน แสดงใหเห็นถึงสถานการณยาเสพติดของแตละชุมชนที่ดีขึ้นอยาง

26

ชัดเจน ไมวาจะเปนทางดานจํานวนผูเสพและผูคาที่ลดลง การชะงักงันของผูที่เกี่ยวของกับปญหายาเสพติดราย
ใหม ๆ นอกจากนั้น สภาพความเปนชุมชนไดกลับมาเขมแข็งมากขึ้น กลาวคือ ชาวบานในชุมชนมีความสามัคคี
กัน มีความใสใจในปญหาของเพื่อนบาน ชวยเหลือเอื้ออาทรกัน และเห็นพองตองกันวาทุกขภัยที่เกิดขึ้นจากยา
เสพติดนั้น เปนวิกฤตที่ชุมชนเองจะตองยื่นมือเขามารวมกําลังกันแกไข มิใชปญหาของคนใดคนหนึ่งอีกตอไป
(สํานักงานประสานและสนับสนุนภาคประชาชน. 2545: 15) ซึ่งกระบวนการแกไขปญหายาเสพติดในหมูบาน/ชุมชน
ที่ประสบความสําเร็จ สวนใหญจะมีการประกอบกิจกรรมหลายๆ ดาน ไดแก การปองกัน การบําบัดรักษา
รวมถึงฟนฟูสมรรถภาพ และการปราบปราม เชน การจัดเวทีชาวบาน เปนการสรางเวทีสาธารณะที่ใหคนในชุมชน
ไดพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ ความคิดเห็นในการแกไขปญหายาเสพติด การศึกษาดูงานและสราง
กระบวนการเรียนรูในชุมชน เปนการศึกษาดูงานในชุมชนที่เขมแข็ง/ชุมชนที่มีการแกไขปญหายาเสพติดอยางเปน
รูปธรรม เพื่อนําเอามาประยุกตใชในชุมชน การกําหนดมาตรการทางสังคมและการ เฝาระวังชุมชน โดยนําเอา
ระบบกฎเกณฑที่เคยใชไดในอดีต อาทิ กฎการหามยิงปนในหมูบาน กฎการหามลักขโมย การชวยเหลือกิจกรรม
งานบุญ งานศพ ทุนการศึกษา การรักษาพยาบาล เปนตน มากําหนดกฎกติการวมกัน เพื่อใชหามปรามสําหรับผูที่
คาและผูเสพยาเสพติด นอกจากนั้น ยังมีกิจกรรมอื่นๆ อีกหลายกิจกรรม เชน มีการจัดตั้งเวรยาม ตรวจตรา
ภายในคุมบาน โดยมีคณะกรรมการที่มีการแบงละแวกคุมคอยสอดสองดูแล ความเรียบรอยภายในชุมชน และใน
บางชุมชนอาจจะมีการคนหาขอมูลผูเสพ ผูคาใน ทางลับ การสุมตรวจปสสาวะหาสารเสพติด การเพิ่มทักษะชีวิต
และการแกไขปญหาซึ่งเปนการเพิ่มพูนความรูเรื่องยาเสพติด สรางจิตสํานึกตอปญหา รวมพลังคนในชุมชน และ
เพิ่มทักษะชีวิต ทักษะในการแกไขปญหา ซึ่งสวนใหญจะจัดในรูปของคายการอบรมในกลุมเสี่ยง และกลุมที่มี
ปญหาเรื่องยาเสพติด มีการจัดตั้งอาสาสมัครปองกันชุมชน จัดเดินเวรยามเฝาระวังชุมชน และการตั้งจุดตรวจใน
หมูบาน/ชุมชน (สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด. 2545)
โดยสรุป จากแนวคิดการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน แสดงใหเห็นวา ในการที่ชุมชนสามารถ
ดําเนินงานดานยาเสพติดไดดวยพลังของชุมชนเองและชุมชนมีความเขมแข็งของชุมชน จุดเริ่มตนนั้นเกิดจากการมี
จิตสํานึกรวมของคนในชุมชนที่ตระหนักตอปญหายาเสพติด ผลกระทบที่จะมีตอตนเอง ครอบครัว และชุมชน จึง
กอใหเกิดการรวมตัวกันทํากิจกรรมรวมกัน ที่มีวัตถุประสงครวมกันคือมองหาแนวทางและรูปธรรมในการแกไข
ปญหา พรอมกับเรียนรูรวมกันในการทํางาน อันจะนําไปสูความสามารถจัดการปญหายาเสพติดในชุมชนไดอยาง
เปนรูปธรรม
2. แนวคิดการมีสวนรวม (Participation)
ปจจุบันแนวคิดการมีสวนรวมของประชาชนไดรับการยอมรับและใชเปนแนวทางปฏิบัติที่สําคัญในงาน
พัฒนาชุมชนทองถิ่น ความสําเร็จของกระบวนการมีสวนรวมนั้นเริ่มจากประชาชนในชุมชนเขามามีสวนรวมใน
กระบวนการทํางานหรือทํากิจกรรมตางๆของชุมชนอยางเปนอิสระ เนนการทํางานในรูปแบบกลุมหรือองคกรชุมชน
ที่มีวัตถุป ระสงคในการเขาร วมอยา งชัดเจน มุ ง สรางความรั บผิดชอบในฐานะสมาชิก ของชุมชน เพื่ อ ใหเกิ ด
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ความรูสึกเปนเจาของและเกิดความภาคภูมิใจในผลงานที่ตนเองมีสวนรวม กระบวนการดําเนินงานจึงเกิดความ
ตอเนื่องและใหผลสําเร็จสูง เสมือนเปนการเสริมพลังชุมชนของทองถิ่นตน
2.1 ความหมายของการมีสวนรวม
คําวา “การมีสวนรวม” มีความหมายหลากหลายไปตามการนิยามของนักวิชาการ โดยทั้งนี้ยอมขึ้นอยูกับ
สาขาวิชาของนักวิชาการนั้นๆ ความเขาใจและประสบการณของแตละบุคคลซึ่งในการศึกษาครั้งนี้จะใหความหมาย
ของการมีสวนรวมที่เนนไปในดานของการพัฒนาชุมชนที่ประชาชนเขามามีสวนรวมในการดําเนินกิจกรรมภายใน
ชุมชนของตนเอง โดยในที่นี้จะขอยกตัวอยางความหมายของการมีสวนรวมพอสังเขป ดังนี้
แนวคิดการมีสวนรวมของประชาชนโดยทั่วไปจะมีความหมายกวาง คือ การที่ประชาชนพัฒนาขีด
ความสามารถของตนในการจัดการควบคุมการใชและการกระจายทรัพยากรตลอดจนปจจัยการผลิตที่มีอยูใน
สังคมเพื่อใหเกิดประโยชนตอการดํารงชีพทางเศรษฐกิจและสังคม การมีสวนรวมในความหมายนี้จึงเปนการมีสวน
รวมของประชาชนตามแนวทางการปกครองในระบอบประชาธิปไตยซึ่งเปดโอกาสใหประชาชนพัฒนาการรับรู
สติปญญา และความสามารถในการตัดสินใจกําหนดชีวิตตนเอง ดังนั้น การมีสวนรวมของประชาชนจึงเปนทั้ง
วิธีการ (Means) และเปาหมาย (Ends) ในเวลาเดียวกัน (ปาริชาติ วลัยเสถียร และคณะ. 2548: 195) และชิต
นิลพานิช และกุลธน ธนาพงศธร (2532: 350) ไดระบุวา การมีสวนรวม ของประชาชนในการพัฒนาชนบท
หมายถึง การที่ประชาชนทั้งในเมืองและชนบทไดเขามีสวนรวมหรือเขามีสวนเกี่ยวของ ในการดําเนินงานพัฒนา
ชนบทขั้นตอนใดขั้นตอน หนึ่งหรือทุกขั้นตอนแลวแตเหตุการณจะเอื้ออํานวย สวนวันรักษ มิ่งมณีนาคิน (2531:
10) ไดสรุปวา การมีสวนรวมของประชาชน หมายถึง การเขารวมอยางแข็งขันและอยางเต็มที่ของกลุมบุคคลผูมี
สวนไดเสียในทุก ขั้นตอนของโครงการหรืองานพัฒนาชนบท โดยเฉพาะอยางยิ่งการมี สวนรวมในอํานาจ การ
ตัดสินใจและหนาที่ความรับผิดชอบ การมีสวนเขารวมจะเปนเครื่องประกันวาสิ่งที่ ผูมีสวนไดเสียตองการที่สุดนั้น
จักไดรับการตอบสนองและทําใหมีความเปนไปไดมาก ขึ้นวาสิ่งที่ทําไปนั้นจะตรงกับความตองการที่แทจริง และ
มั่นใจมากขึ้นวาผูเขารวม ทุกคนจะไดรับประโยชนเสมอหนากัน
2.2 รูปแบบของการมีสวนรวม
ในสวนของขั้นตอนหรือรูปแบบการมีสวนรวมนั้น นักวิชาการทั้งในประเทศไทยและตางประเทศได
ทําการศึกษาเรื่องการมีสวนรวมของประชาชนและไดแบงขั้นตอนหรือรูปแบบการมีสวนรวมของประชาชนไวใน
ทัศนะที่หลากหลายแตสวนใหญนั้นก็มีลักษณะที่ใกลเคียงกันไมไดแตกตางกันมากนัก ดังเชน
Cohen and Uphoff (1977: 7-9) กลาวถึง ความหมายของการมีสวนรวมวา คือ การมีสวนรวมในการ
ตัดสินใจ ซึ่งรวมถึงการใชการตัดสินใจควบคูไปกับการปฏิบัติและเกี่ยวของกับเรื่องของผลประโยชนโดยตรง เชน
การกําหนดกิจกรรมตางๆของประชาชนในชุมชน และตองจําเปนมีการประเมินผลรวมดวย โดยจากแนวคิดของ
โคเฮน และ อัฟฮอฟฟ จะเห็นไดวาการมีสวนรวมสามารถแบงออกเปน 4 ลักษณะคือ
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1. การมีสวนรวมในการตัดสินใจ (Decision Making) ประกอบดวย การกําหนดความตองการ การ
จัดลําดับความสําคัญ การเลือกนโยบาย ซึ่งทําเปนกระบวนการตอเนื่องเรื่อยๆตั้งแตตัดสินใจในระยะเริ่มตน ระยะ
วางแผน ระยะดําเนินกิจกรรม และการตัดสินใจปฏิบัติตามแผนที่วางไว
2. การมีสวนรวมในการปฏิบัติ (Implementation) เปนการมีสวนรวมในการปฏิบัติดวยการสนับสนุน
เรื่องตางๆ ไดแก แรงงาน ทรัพยากร รวมบริหารจัดการ รวมประสานขอความรวมมือ
3. การมีสวนรวมในผลประโยชน(Benefit) เนนใหความสําคัญของผลประโยชนทั้งในเชิงปริมาณและ
คุณภาพ รวมถึงการกระจายผลประโยชนในกลุมดวย โดยศึกษาทั้งผลทางบวกและทางลบที่เกิดขึ้น
4. การมีสวนรวมในการติดตามและประเมินผล (Evaluation) เปนการมีสวนรวมในการควบคุม
ตรวจสอบการดําเนินกิจกรรมทั้งหมดซึ่งผลที่ไดจะแสดงถึงการปรับตัวในการมีสวนรวมครั้งตอๆไป
Edgardo T.Valenvcla (Edgardo T.Valenvcla. 1989 ; สถาบันดํารงราชานุภาพ, 2539: 20) ได
นําเสนอประเด็นสําคัญของการมีสวนรวมวา การมีสวนรวมของประชาชนตองสรางขึ้นบนรากฐานที่ยึดมั่นวา
ประชาชนเปนผูมีอํานาจที่แทจริงไมใชรัฐจึงตองยึดมั่นในหลักการ ดังนี้
1. ประชาชนจะตองมีความเคารพในตนเอง
2. ประชาชนมีเสรีภาพที่จะรวมตัวกันจัดตั้งกลุมองคกรและทําการเคลื่อนไหว
3. ประชาชนจะตองเปนเจาของและควบคุมดูแลทรัพยากรและกิจกรรมของพวกเขา
4. ประชาชนจะตองมีเสรีภาพและมีสิทธิที่จะปฏิเสธ
เฉลียว บุรีภักดิ์ และคณะ(2545: 115) ไดแบงรูปแบบการมีสวนรวมไว 3 รูปแบบ ดังนี้
1. การมีสวนรวมแบบชายขอบ (Marginal Participation) เปนการมีสวนรวมที่เกิดจากความสัมพันธ
เชิงอํานาจที่ไมเทาเทียมกับอีกฝายหนึ่ง รูสึกดอยอํานาจกวาหรือมีทรัพยากรหรือความรูดอยกวา เปนตน ซึ่งอาจ
แบงออกเปน
1.1 การมีสวนรวมโดยตรง (Direct Participation) ไดแก การรวมมือกันโดยตรงระหวางผูที่
สังคมใหอํานาจในการตัดสินใจกับประชาชนที่ไดรับผลจากการตัดสินใจนั้น มักเปนไปไดในระดับทองถิ่นซึ่งการ
ติดตอไมซับซอน
1.2 การมีสวนรวมโดยทางออม (Indirect Participation) ประชาชนแสดงความเห็นผานไปยังผูที่
สังคมมอบอํานาจใหตัดสินใจ เชน การเลือกผูแทน การแสดงประชามติ การแสดงความเห็นผานสื่อมวลชนซึ่งจะ
สําเร็จมากหรือนอยนั้นขึ้นอยูกับวิธีการ
2. การมีสวนรวมบางสวน (Partial Participation) รัฐเปนผูกําหนดนโยบายลงมาวาตองการอะไรโดย
ที่รัฐไมรูความตองการของชาวบาน ดังนั้น การมีสวนรวมก็เพียงแสดงความคิดเห็นในการดําเนินกิจกรรมบางสวน
เทานั้น
3. การมีสวนรวมแบบสมบูรณ (Full Participation) เปนการมีสวนรวมในทุกขั้นตอนตั้งแตการ
กําหนดปญหาความตองการ การตัดสินใจ แนวทางการแกปญหา และความเทาเทียมกันทุกฝาย
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นิรุธ ประสิทธิเมตต (2540: 9) ไดกลาวถึงรูปแบบของการมีสวนรวมที่นิยมใชกันมี 3 รูปแบบ คือ
1. การกระตุน รูปแบบนี้รัฐบาลจะเปนผูจัดทําแบบหรือโครงการซึ่งไดมาจากการประเมินความตองการ
ของประชาชนแลวมาชักจูงใหปริชาชนมามีสวนรวมทําโครงการนั้นๆ ใหสําเร็จ
2. การเจรจาตอรอง รูปแบบนี้รัฐบาลและประชาชนรวมกัน กําหนดแผน และปฏิบัติใหบรรลุแผน โดย
รัฐบาลทําหนาที่ในการกระตุน แนะแนว และสนับสนุนใหโครงการสําเร็จลุลวงไปได
3. การจัดการโดยตนเอง รูปแบบนี้ สังคมจะจัดการและควบคุมการใชทรัพยากรของสังคมนั้นๆกันเอง
นิรันดร จงวุฒิเวศย (2527: 188) ไดจําแนกรูปแบบของการมีสวนรวมไว 3 ประการ คือ
1. การที่ประชาชนมีสวนรวมโดยตรง โดยผานองคกรจัดตั้งของประชาชน เชน การรวมกลุมเยาวชนกลุมตางๆ
2. การที่ประชาชนมีสวนรวมทางออม โดยผานองคกรผูแทนของประชาชน เชน กรรมการของกลุม หรือ
ชุมชน
3. การที่ประชาชนมีสวนรวมโดยการเปดโอกาสให โดยผานองคกรที่ไมใชตัวแทนของประชาชน เชน
สถาบัน หรือหนวยงานที่เชิญชวนดวยการเปดโอกาสใหประชานเขามามีสวนรวมเมื่อไรก็ไดทุกเวลา
กลาวโดยสรุป การมีสวนรวมยอมประกอบดวยรูปแบบที่ตางกันเปน 2 ลักษณะใหญคือ การมีสวนรวม
โดยตรง และการมีสวนรวมโดยตัวแทน
2.3 ขั้นตอนของการมีสวนรวม
ไคลน (Klein 1995: 17-18 ; นิรุธ ประสิทธิเมตต. 2540: 9-11) ไดแบงขั้นตอนของการมีสวนรวมไว 12
ขั้นตอน ดังนี้
1. การรวมประชุม เปนการรวมถกปญหา หรือเนื้อหาสาระของการวางแผนพัฒนาหรือการจัดทําแผน
โดยตรง
2. การถกเถียง เปนการแสดงความคิดเห็นโตแยงกันตามวิถีทางประชาธิปไตยเพื่อใหทราบถึงผลดี
ผลเสียในกรณีตางๆ
3. การใหคําปรึกษาแนะนําวิธีการนี้ประชาชนตองเขารวมเปนกรรมการในคณะกรรมการบริหารโครงการ
เพื่อใหความมั่นใจวามีเสียงประชาชนที่ถูกผลกระทบเขามา มีสวนรวมรับรูและรวมในการตัดสินใจและการวางแผน
4. การสํารวจ วิธีการสํารวจความคิดเห็นของประชาชน ก็เปนวิธีการหนึ่งที่ใหประชาชนไดมีโอกาสรวม
แสดงความเห็นในกรณีตางๆ
5. การประสานงานรวมกัน เปนกรรมวิธีที่ประชาชนเขารวมตั้งแตการคัดเลือกตัวแทนกลุมใหเขาไป
รวมงานบริหารและการจัดการ หรืออาจจะเปนรูปเขารวมในคณะกรรมการที่ปรึกษาจากฝายประชาชน
6. การสัมภาษณ หรือการพูดคุยอยางไมเปนทางการกับผูนํา และประชาชน ผูไดรับผลกระทบ เพื่อหา
ขอมูลเกี่ยวกับความคิดเห็น และความตองการของประชาชนในทองถิ่น
7. การจัดทัศนศึกษาไปยังจุดหรือบริเวณที่จะมีการกอสราง หรือการจัดทําโครงการพัฒนาเพื่อการ
สํารวจ และตรวจสอบขอเท็จจริงกอนจะรวมตัดสินใจ
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8. การไตสวนสาธารณะ เปนการไตสวนขอมูลจากประชาชน โดยเปดโอกาสใหประชาชนทุกคน และทุก
กลุมในสังคม ไดเขารวมแสดงความคิดเห็นตอกฎระเบียบและนโยบายประเด็นตางๆ ที่สําคัญของรัฐบาล ซึ่งมี
ผลกระทบตอประชาชนโดยรวม
9. การสาธิต เปนการใชเทคนิคการสื่อสารทุกรูปแบบ เชน โปสเตอร แผนพับวิทยุ โทรทัศน สไลด แผน
ที่ และหุนจําลอง เพื่อเผยแพรขาวสารจากรัฐสูประชาชนใหประชาชนไดรับรูขาวสารอยางทั่วถึง
10. การเลือกตั้งผูแทนของประชาชน การพิจารณาเลือกผูแทนของสังคม ทําไดโดยการปรึกษาหารือ
ประสานงานรวมกัน สัมภาษณ รวมประชุมและถกเถียงกัน
11. การออกเสียงประชามติโดยตรง เปนการตอบคําถามของรัฐบาลโดยประชาชนใหประชาชนทุกคนใน
สังคมออกความคิดเห็นโดยตรงตอรัฐบาล ในกรณีที่รัฐบาลมีคําถามที่สําคัญมาก และตองการใหทุกคนในสังคม
เปนผูตัดสินแทนรัฐบาล
12. การรายงานผล การรายงานผลมักกระทําในขั้นตอนสุดทายของกระบวนการวางแผน และจัดทําแผน
ผลของการตัดสินใจในกระบวนการวางแผน จนถึงขั้นของการจัดทําแผนและโครงการถูกสงกลับไปยังประชาชนใน
ทองถิ่น เพื่อการถามซ้ําความแนใจของทองถิ่นอีกครั้งกอนตัดสินใจทําโครงการ ทั้งนี้เพื่อเปดโอกาสใหประชาชนใน
ทองถิ่นไดพิจารณาอีกครั้ง หากตองการเปลี่ยนจะไดแกไขไดทันทวงที
อคิน รพีพัฒน (2539: 49) ไดแบงขั้นตอนการมีสวนรวมของประชาชนในชุมชนในการพัฒนาชุมชนของ
ตนเองไว 5 ขั้นตอน คือ
ขั้นที่ 1 ชาวบานมีสวนรวมในการคนหาปญหา การพิจารณาปญหาและจัดลําดับความสําคัญของปญหา
ขั้นที่ 2 ชาวบานมีสวนรวมในการคนหาสาเหตุแหงปญหา
ขั้นที่ 3 ชาวบานมีสวนรวมในการคนหาและพิจารณาแนวทางวิธีการแกปญหา
ขั้นที่ 4 ชาวบานมีสวนรวมในการรับผลประโยชนจากกิจกรรมการพัฒนา
ขั้นที่ 5 ชาวบานมีสวนรวมในการประเมินผลกิจกรรมการพัฒนา
2.4 การสรางการมีสวนรวม
การสรางการมีสวนรวมจะตองอาศัยองคประกอบหลายอยางที่สําคัญภายในชุมชนเอง
(ถนัด ใบยา .2544: 7 - 10) ไดแก
1. การติดตอสื่อสารที่ดี แลกเปลี่ยนขอคิดเห็นตาง ๆ มีการแลกเปลี่ยนประสบการณการเรียนรูรวมกัน
ทั้งที่เปนทางการและไมเปนทางการ
2. มีตัวแทนที่เหมาะสม มีตัวแทนกลุมตาง ๆ อยางครบถวนเพื่อใหเกิดความหลายหลายในความคิด
ความสนใจ ความตองการ และหลายหลายความรวมมือ
3. ขอมูลขาวสารที่ดีในการตัดสินใจ ตั้งแตตนจนจบกระบวนการ
4. มีสวนรวมในการจัดทรัพยากร ทั้งทรัพยากรในการพัฒนาและทรัพยากรที่จะเกิดจากผลการพัฒนา
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2.5 แนวทางการจัดการการมีสวนรวม
สมลักษณา ไชยเสริฐ (2549: 142-149) ไดแบงแนวทางการจัดการการมีสวนรวมของประชาชน เปน 3
ดานหลัก คือ ดานประชาชน (Pubblic) ดานการมีสวนรวม (Participation) และดานภาครัฐ โดยการมี
สวนรวม (Participation) มีวัตถุประสงคหลักเพื่อใหประชาชนที่เปนบุคคลหรือคณะบุคคลเขามามีสวนรวมใน
ขั้นตอนตางๆ ในการดําเนินการพัฒนา ชวยเหลือ สนับสนุนทําประโยชนในเรื่องตางๆ หรือกิจกรรมตางๆ
ตั้งแตรวมคิด รวมตัดสินใจ รวมดําเนินการ รวมรับผลประโยชน และรวมประเมินผล เพื่อใหเกิดการยอมรับ
และกอใหเกิดผลประโยชนสูงสุดกันทุกฝาย ดังนี้
1. การรับรู (Perception) ตองสรางสํานึกใหทั้งภาครัฐและประชาชน มีความตระหนัก การรับรู การ
ยอมรับในสิทธิหนาที่และสวนรวมของทุกกลุมทุกฝาย โดยภาครัฐนั้น เจาหนาที่ของรัฐจะตองสรางสํานึกใหมวา
กิจการที่ตนรับผิดชอบไมใช “รัฐกิจ” หรือ “กิจการของรัฐ” ที่ตนเทานั้น มีสิทธิตัดสินใจ แตเปนสาธารณกิจที่
สาธารณชนชอบที่จะมีสวนรวมในการคิด รวมกระทําหรือตรวจสอบ หากเจาหนาที่ของรัฐไมปรับทัศนคติใหได
เชนนี้ ก็จะตองเผชิญกับสภาวะที่อาจเกิดขอขัดแยงกับประชาชนกลุมที่ตองการมีสวนรวมได สวนภาคประชาชน
การตระหนัก การรับรูและยอมรับในสิทธิและหนาที่ตลอดจนการมีสวนรวมนั้น ตองเขาใจวาตนและผูอื่น ตางก็มี
สิทธิหนาที่และสวนรวมเสมอกันตามหลักการเทาเทียมกัน ดังนั้นผูที่เกี่ยวของทุกฝายตองยอมรับการ “รอมชอม”
และ “ประสานประโยชน” มิฉะนั้นความแตกตางในผลประโยชนและจุดยืน จะนําไปสูความขัดแยงและความ
รุนแรงในที่สุด
2. ทัศนคติ (Attitude) ตองสรางความเขาใจและปรับทัศนคติของบุคลากรภาครัฐและภาคประชาชนทั้ง
สองฝาย ใหมีทัศนคติที่ดีตอการมีสวนรวมของประชาชน กลาวคือ ภาครัฐจะตองเห็นการมีสวนรวมของประชาชน
เปนเรื่องที่ตองสงเสริมเพื่อประโยชนหลายประการ อาทิ เพื่อการไดขอมูล ขอเท็จจริงและความคิดที่หลากหลาย
รวมทั้งบุคลากรภาครัฐผูรับผิดชอบดานการมีสวนรวม จะตองมีทัศนคติที่ดีตอประชาชนและตอกระบวนการมีสวน
รวม มีการปรับปรุงบทบาทและคานิยม ตลอดจนตองมีความอดทนในการทํางานกับประชาชน เพราะการมีสวน
รวมตองใชระยะเวลายาวนาน ตองทําอยางตอเนื่อง และมีความจริงใจตอประชาชน ในขณะเดียวกันภาคประชาชน
เองก็ควรมีทาทีที่เขาใจความสําคัญของการมีสวนรวมของประชาชน และจะตองมีทัศนคติที่ดีตอกระบวนการมีสวน
รวมและตอเจาหนาที่เชนเดียวกัน กอใหเกิดความสัมพันธอันดีระหวางประชาชนและเจาหนาที่ ทําใหเกิดความ
ไววางใจซึ่งกันและกันมากขึ้น สงผลใหกิจกรรมการมีสวนรวมบรรลุเปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ ดังนั้น หาก
ทั้งสองฝายตางมีทัศนคติที่ดีตอการมีสวนรวมและตอกันแลว ความรวมมือ “ประชารัฐ” ก็จะพัฒนาไดดียิ่งขึ้น
3. การเปนตัวแทน (Representation) การสรรหาและคัดเลือกตัวแทน จะตองคํานึงถึงประชาชนทุก
กลุม ทุกฝาย เพื่อใหประชาชนกลุมตาง ๆ ที่หลากหลายทุกกลุมนั้นมีตัวแทนเขาไปรวมดวย จะได ประสาน
ผลประโยชนกันจนลงตัวและเกิดความเปนธรรมขึ้น รวมทั้งควรคํานึงถึงคุณสมบัติของตัวแทนที่ตองการดวย
โดยพิ จารณาจากคุ ณสมบัติ ในดานต าง ๆ เชน ทักษะและความสามารถที่เกื้อหนุนกัน ความสอดคลองของ
เทคโนโลยี วัตถุประสงค คานิยม และวัฒนธรรมองคกร การตอบสนองซึ่งกันและกัน ความรับผิดชอบ ความ
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มั่นคงดานการเงิน ความสามารถในการสรางความเชื่อมั่น เปนตน นอกจากนี้ กลุมที่เปนตัวแทนจะตองมีความ
นาเชื่อถือจากกลุมทั้งหลายหรือผูมีสวนไดเสีย และมีปจจัยที่สําคัญอีกประการหนึ่งที่ตองตระหนักถึง คือสมาชิกที่
เปนตัวแทนตองมีความรูสึกที่จะตองอาศัยซึ่งกันและกัน
4. ความเชื่อมั่นและไววางใจ (Trust) การมีสวนรวมนั้น ตองสรางใหสมาชิกมีความเขาใจและมีความ
จริงใจในการเขารวม สิ่งที่จะไดตามมาคือความเชื่อมั่นและไววางใจ (Trust) ในองคกร โดยการสรางความเชื่อมั่น
และไววางใจกันนั้น ตองแสดงใหเห็นอยางชัดเจน กําหนดใหเปนรูปธรรมและเปนวัฒนธรรมขององคกร ซึ่งการ
สรางความเชื่อถือ ศรัทธา ความไววางใจกันและกัน เปนเงื่อนไขสําคัญที่จะทําใหกระบวนการมีสวนรวมประสบ
ความสําเร็จหรือลมเหลว การสรางความเชื่อถือไววางใจอาจทําไดคือการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร การดําเนินกิจกรรม
การมีสวนรวมอยางตอเนื่อง และนําเสนอขอมูลขอเท็จจริงอยางตรงไปตรงมาครบถวน รวมทั้งตองมีการติดตอระหวาง
สมาชิกอยางสม่ําเสมอบอยครั้ง และทําอยางตั้งใจทั้งที่เปนทางการและไมเปนทางการภายในองคกรซึ่งเปนสิ่งที่จะทํา
ใหเกิดความสําเร็จในการสราง และดํารงไวซึ่งความเชื่อมั่นและความไววางใจการรวมมือซึ่งกันและกัน
5. การแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร (Information-sharing) สรางกลไกเพื่อการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร
เนื่องจากการมีสวนรวมเปนกระบวนการที่ทําใหขอมูลขาวสาร ทั้งดานที่เปนขอเท็จจริงและดานที่เปนความคิด
ความรูสึก ความคาดหวัง ไดถูกแสดงออกมาอยางหลากหลายลุมลึกและสมบูรณครบถวนมากขึ้น ซึ่งจะทําใหการ
วินิจฉัยปญหาและการเสนอทางเลือกในการแกไขปญหามีหลากหลาย และตรงกับความตองการมากขึ้น ผลที่ตามมา
คือทําใหการตัดสินใจในการกําหนดนโยบาย และการวางแผนดําเนินไปไดอยางรอบรู รอบคอบและรอบดานยิ่งขึ้น
โดยการที่ประชาชนจะมีสวนรวมไดอยางมีประสิทธิภาพนั้น จําเปนที่จะตองมีความรู และมีขอมูลขาวสารเพียงพอ
ในนโยบายที่ตนตองการมีสวนรวม ขอมูลขาวสารเหลานี้สวนใหญแลวมักจะเปนของหนวยงานที่เปนผูริเริ่มนโยบาย
บางสวนเกิดจากการศึกษาของนักวิชาการและองคกรพัฒนาเอกชน ดังนั้นประชาชนที่สนใจการมีสวนรวมกับ
นโยบายใดอาจไปขอความรวมมือและขอมูลจากบุคคลและองคกรเหลานั้น
6. ฉันทามติ (Consensus) การมีสวนรวมเปนการสรางฉันทามติ โดยการใหประชาชนและผูที่เกี่ยวของ
ทุกภาคสวนเขารวม ในการหาวิธีแกไขปญหาที่ยุงยากซับซอนรวมกัน หาทางออกสําหรับการแกไขปญหาตาง ๆ
ในทางสันติ เปนที่ยอมรับหรือเปนฉันทามติของประชาสังคม ซึ่งทุกคนยินยอมเห็นพองตองกันในทุก ๆ ขั้นตอน
ของกระบวนการมีสวนรวม โดยเสาหลักของการมีสวนรวมที่ดีก็คือการที่ประชาชนสามารถที่จะรวมมือกัน ลด
ความขัดแยง สรางขอตกลงที่มั่นคงยืนยาว การยอมรับระหวางกลุม และหาขอสรุปรวมกันไดทุกฝาย แมวาอาจจะ
มีความเห็นที่แตกตางกันก็ตาม ก็ตองสามารถที่จะปรับความเห็นที่ตางกัน โดยการเจรจาหาขอยุติที่ทุกฝายยอมรับ
กันไดอยางสันติวิธี เพื่อนําไปสูขอสรุปที่เห็นพองหรือฉันทามติรวมกันไดทุกฝาย
7. การมีปฏิสัมพันธ (Interaction) องคกรการมีสวนรวมตองสรางใหเกิดการมีปฏิสัมพันธระหวางกันใน
องคกร คือจะตองจัด กิจกรรมที่ทําใหมีการพบปะ พูดคุย แลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร ความคิดเห็นของกันและกัน
เปนการสื่อสารแบบ 2 ทาง (Two Ways Communication) กอใหเกิดความสัมพันธที่ดีระหวางกัน ซึ่งจะนําไปสู
การลดอคติที่มีตอกันและเกิดความเขาใจที่ดีขึ้นระหวางผูที่เขารวม สิ่งเหลานี้นับวาเปนกลไกที่จะชวยปองกันความ
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ขัดแยง ที่อาจจะเกิดขึ้นหรือกรณีที่มีความขัดแยงเกิดขึ้นแลวก็จะเปนกลไก ที่ชวยบรรเทาความขัดแยงใหลดระดับ
ความรุนแรงลงได ซึ่งการมีปฏิสัมพันธในกระบวนการการมีสวนรวมของประชาชนก็ เพื่อที่จะใหเกิดการตัดสินใจที่
ดีขึ้นและรับการสนับสนุนจากสาธารณชน ซึ่งเปาหมายของกระบวนการมีสวนรวมของประชาชนก็คือ การใหขอมูล
ตอสาธารณชน และใหสาธารณชนแสดงความคิดเห็นตอโครงการที่นําเสนอหรือนโยบายรัฐ รวมทั้งมีสวนรวมใน
การแกปญหาเพื่อหาทางออกที่ดีที่สุด ตลอดจนสรางความสัมพันธที่ดีสําหรับทุก ๆ คน
8. ความประสงคหรือความมุงหมาย (Purpose) ตองกําหนดความประสงคหรือความมุงหมายในการมี
สวนรวมไวอยางชัดเจนวาเปนไปเพื่ออะไร ผูเขารวมจะไดตัดสินใจถูกวา ควรเขารวมหรือไม การมีความมุงหมายที่
ตองการบรรลุชัดเจน จะนําทางใหสมาชิกผูเขารวมไดเขาใจตรงกันและเดินไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งจะสะทอนให
เห็นความเปนเอกภาพทางความคิดเห็น เอกภาพในการดําเนินกิจกรรม และความเขมแข็งขององคกร นอกจากนี้
การมีสวนรวมตองมีกิจกรรมเปาหมาย ในการใหประชาชนเขามีสวนรวมตองระบุลักษณะของกิจกรรมวา มีรูปแบบ
และลักษณะอยางไร เพื่อที่ประชาชนจะไดตัดสินใจวา ควรเขารวมหรือไม รวมทั้งขั้นตอนของกิจกรรมจะตองระบุ
วาในกิจกรรมแตละอยางมีกี่ขั้นตอน และประชาชนสามารถเขารวมในขั้นตอนใดบาง
9. การประเมินผล (Appraisal) ตองมีระบบการประเมินผล เนื่องจากการประเมินผลเปนขั้นตอนหนึ่ง
ในกระบวนการมีสวนรวม และถือเปนเครื่องมือสําคัญอยางหนึ่งของผูบริหารในการบริหารทรัพยากรบุคคลใหเกิด
ประโยชนสูงสุด องคกรใดที่มีการประเมินผลการปฏิบัติงานที่เปนธรรม โปรงใส และขจัดทัศนคติสวนตัวออก
ไดมากที่สุด ถือวาองคกรนั้นใชเครื่องมือนี้อยางไดผลและเกิดประโยชน ในทํานองเดียวกันการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรในองคกร ยอมสงผลถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององคกรไดเชนเดียวกัน ซึ่งผลของ
กระบวนการประเมินผลก็จะกลายเปนปจจัยนําเขาในกระบวนการมีสวนรวมในขั้นตอนการวางแผน เพื่อนําปญหา
อุปสรรคที่เกิดขึ้นในทางปฏิบัติมาปรับปรุงแกไขและพัฒนาผลการดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ดังนั้นการมี
สวนรวมของประชาชนในการประเมินผลงาน (Performance Appraisal) จึงตองเริ่มตั้งแตการเขารวมควบคุม
รวมติดตาม รวมประเมินผล รวมบํารุงรักษาโครงการและกิจกรรมที่จัดทําไวทั้งโดยเอกชนและรัฐบาลใหใช
ประโยชนไดตลอดไป
10. ความโปรงใส (Transparency) ปรับปรุงกลไกการทํางานขององคกรการมีสวนรวมใหมีความ
โปรงใส เนื่องจากการมีสวนรวมนั้น เปนกระบวนการที่ทําใหประชาชนมีโอกาสตรวจสอบการใชดุลยพินิจ สําหรับ
การตัดสินใจของรัฐบาลและหนวยงานของรัฐ ซึ่งจะกอใหเกิดความโปรงใสในการดําเนินการ ลดการทุจริตและ
ขอผิดพลาดของนโยบาย แผน โครงการลงได โดยการสรางความไววางใจซึ่งกันและกันของคนในองคกร ซึ่งความ
โปรงใสเปนองคประกอบหนึ่งของการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ประกอบดวย ความไววางใจ การเปดเผยขอมูล
การเขาถึงขอมูล และกระบวนการตรวจสอบ
11. ความเปนอิสระ (Independence) องคกรการมีสวนรวมจะตองมีความเปนประชาธิปไตยโดยการ
ใหเกียรติ ยอมรับความคิดเห็นของกันและกัน สมาชิกทุกคนในองคกรมีอิสระทางความคิด การที่สมาชิกมีสวน
รวมในการเสนอความคิดเห็นและตัดสินใจ จะเปนปจจัยใหเกิดความรูสึกรับผิดชอบรวมกัน ซึ่งหลักการและ
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เงื่อนไขสําคัญของการมีสวนรวมประการหนึ่งคือ ความเปนอิสระ หรือความสมัครใจที่จะเขารวมหรือไมเขารวม
การบังคับไมวาจะอยูในรูปแบบของการคุกคาม การระดม และการวาจาง ไมถือวาเปนการมีสวนรวม
12. กาวไปขางหนาอยางตอเนื่อง (Onward-doing)องคกรการมีสวนรวม ตองเปดโอกาสประชาชนเขา
มามีสวนรวมอยางตอเนื่องสม่ําเสมอ เนื่องจากการมีสวนรวมของประชาชน ทําใหเกิดประสบการณ การเรียนรูใหม
ความคิดใหมที่ทาทายอยางตอเนื่อง ดังนั้น เพื่อใหเกิดการมีสวนรวมของภาคประชาชนที่กาวไปขางหนาอยาง
ตอเนื่อง ภาครัฐจะตองเตรียมประชาชนใหมีความพรอมและเห็นประโยชนของการมีสวนรวมดวยการใหความรู
และการสรางความเขาใจในบทบาทของการมีสวนรวมภาคประชาชน รวมทั้งมีการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ซึ่งกันและกันอยางตอเนื่อง โดยความสัมพันธระหวางสมาชิกจะเปนตัวกําหนดที่สําคัญ ที่จะทําใหการมีสวนรวม
ของประชาชนเปนไปอยางตอเนื่องสม่ําเสมอ และการมีสวนรวมของประชาชนอยางตอเนื่อง จะเปนปจจัยสําคัญที่
จะบงบอกถึงความเขมแข็งของการมีสวนรวม รวมทั้งจะทําใหเกิดความมั่นใจไดวา การเปลี่ยนแปลงจะเปนไปใน
ทิศทางที่พึงปรารถนา กอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอชุมชนและสังคม
13. เครือขาย (Network) สงเสริมใหมีการผนึกกําลังรวมกันของทั้งภาครัฐ และภาคประชาชนใน
ลักษณะเครือขายคือ การที่จะตองมาทําความเขาใจกัน มาผนึกกําลังกันเปนหนึ่งเดียวที่สําคัญตองเปนไปเพื่อสราง
ผลประโยชนในเชิงการทํางานรวมในรูปกิจกรรม โครงการ แผนงาน ที่จะตองอาศัยความรวมมือกัน ตองผนึก
กําลังขอความรวมมือ หรืออาศัยการทํากิจกรรมรวมมือกันหลายองคกร ซึ่งเครือขายความรวมมือจะตองเกิดขึ้น
จากวิธีคิดของสมาชิก ผูบริหาร และบุคคลในชุมชนเปนหลัก โดยเครือขายความรวมมือนั้น จําเปนตองใหมี
ตัวแทนของประชาชนมาพบปะพูดคุยเพื่อกอตัวและกลาวถึงวัตถุประสงครวมกัน ดังนั้น เครือขายการมีสวนรวมจึง
เปนกระบวนการเชื่อมโยงสมาชิกในกลุมหรือเชื่อมโยงองคกรการมีสวนรวมกับสมาชิก ประชาชน และกลุม /
องคกรตาง ๆ ในชุมชนเขาดวยกัน โดยมีรูปแบบความสัมพันธการมีสวนรวมในแนวราบขององคการการมีสวนรวม
และชุมชน รวมทั้งเปนกระบวนการสงเสริมสนับสนุนประชาชนใหสามารถพัฒนาชุมชนของตนเอง โดยอาศัย
เครือขายการมีสวนรวมในการทํางานของคนในชุมชน เพื่อรวมกันแกไขปญหาของคนและปญหาสวนรวมในชุมชน
ซึ่งการดําเนินงานของเครือขายจะนําไปสูการพัฒนาการมีสวนรวมที่ยั่งยืนไดในที่สุด
2.6 ยุทธศาสตรในการสงเสริมการมีสวนรวม
จากประสบการณในการทํางานดานการพัฒนาของ นเรศ สงเคราะหสุข (2541 : 113-114) ไดสรุป
ยุทธศาสตรในการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนไว 2 ดาน กลาวคือ
1. การจัดกระบวนการเรียนรู (Learning Process) การจัดกระบวนการเรียนรูที่เหมาะสมสามารถทําได
หลายวิธี ดังตอไปนี้
1.1 การจัดเวทีวิเคราะหสถานการณของหมูบานเพื่อทําความเขาใจและเรียนรูรวมกันในประเด็นตางๆ
1.2 การจัดเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณระหวางกลุมองคกรตางๆ ภายในชุมชนและระหวางชุมชม
การจัดทัศนศึกษาดูงานและการเชิญผูมีประสบการณมาใหขอคิดเห็นและแลกเปลี่ยนแนวคิดและประสบการณ
1.3 การจัดฝกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะเฉพาะดานตางๆ การลงมือปฏิบัติจริง
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1.4 การถอดประสบการณและสรุปบทเรียนจะนําไปสูการปรับปรุงกระบวนการทํางานที่เหมาะสม
ยิ่งขึ้น
2. การพัฒนาผูนําและเครือขาย เพื่อใหผูนําเกิดความมั่นใจในความรูหรือความสามารถที่มีอยู จะชวยให
ผูนําสามารถริเริ่มกิจกรรมการแกไขปญหาหรือกิจกรรมการพัฒนาไดโดยการ
2.1 แลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางผูนําทั้งภายในชุมชนเปนสิ่งที่จะทําใหเกิดการเรียนรูที่กวางและชัดเจน
ยิ่งขึ้น
2.2 สนับสนุนใหเกิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูอยางตอเนื่องจะทําใหเกิดกระบวนการจัดการและการจัด
องคกรรวมกัน
โดยสรุป จากแนวคิดการมีสวนรวมจะเห็นไดวาเปนการเนนใหประชาชนเขามามีสวนรวมในกิจกรรม
นั้นๆ เริ่มตั้งแตเริ่มตนจนสิ้นสุดกระบวนการการมีสวนรวม เปนการใหโอกาสประชาชนเปนฝายตัดสินใจ กําหนด
ปญหาความตองการของตนเองอยางแทจริง เปนการเสริมพลังอํานาจใหแกประชาชน กลุม หรือองคกรชุมชนให
สามารถระดมขีดความสามารถในการจัดการทรัพยากรของตน สามารถตัดสินใจและควบคุมดูแลกิจกรรมตางๆใน
ชุมชน ดังเชนในการดําเนินงานยาเสพติดของชุมชน คนในชุมชนก็จําเปนตองเขามามีสวนรวมในกระบวนการอยาง
มีอิสระในกิจกรรมตางๆ เพื่อใหเกิดการเรียนรูและสามารถพัฒนาตอไปไดดวยตนเอง ซึ่งการทํางานที่มีความ
รวมมือกันก็จะกอใหเกิดการรวมตัวกันเปนกลุมหรือองคกรชุมชนที่มีวัตถุประสงคในการเขารวมอยางชัดเจนวา
ตองการจัดการกับปญหายาเสพติดในชุมชน ซึ่งพลังกลุมนั้นจะเปนปจจัยสําคัญที่ทําใหงานตาง ๆ ที่กําหนดไว
สามารถบรรลุผลสําเร็จตามความมุงหมายได
3. แนวคิดเรื่องเครือขายชุมชน
3.1 ลักษณะเครือขาย
เครือขายชุมชนเปนสายแหงความสัมพันธ ทั้งทางตรงหรือทางออมในระหวางชุมชนดวยกันเอง ทั้งที่อยู
ในชุมชนเดียวกัน และตางชุมชน หรือระหวางชุมชนกับกลไกรัฐ รวมทั้งองคกรพัฒนาเอกชน
ความสั ม พั น ธ ร ะหว า งชุ ม ชนเป น ความสั ม พั น ธ ที่ เ กิ ด ขึ้ น อย า งเป น ธรรมชาติ ที่ ม นุ ษ ย จ ะต อ งมี ก าร
แลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน เพื่อผลประโยชนรวมกันอยางใดอยางหนึ่ง และหากมีความสัมพันธที่เกื้อกูลกันอยาง
ตอเนื่องจึงมักเรียกวาเปนกระบวนการสรางเครือขายชุมชน ทั้งนี้ในหลักการของการเกิดเครือขายชุมชน อาจเกิดขึ้น
ไดใน 2 ประเภท คือ เครือขายที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ ทั้งจากเครือญาติ ความเชื่อถือผูนํา และเครือขายที่เกิดขึ้น
โดยการจัดตั้งของกลุมบุคคลซึ่งมีรูปแบบของความสัมพันธแบงออกเปน 3 ลักษณะ (เอื้อมเดือน ไชยหาญ. 2542:
55) คือ
1. เครือขายความคิด เปนเครือขายที่เนนการทํางานในดานความคิด ความรูหรือเทคนิคตางๆ โดยการ
แลกเปลี่ยนประสบการณซึ่งกันและกัน ดวยวิธีการจัดอบรม สัมมนาเวทีชาวบาน เปนตน
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2. เครือขายกิจกรรม เปนเครือขายที่เนนการชวยเหลือ รวมมือกันในการทํากิจกรรมซึ่งมักเปนเครือขาย
ภายในชุมชน
3. เครือขายสนับสนุนทุน เปนเครือขายที่มุงระดมทุนเพื่อดําเนินกิจกรรมแกไขปญหาตางๆ
การสรางองคกรชุมชนใหมีความเขมแข็งนั้น สิ่งสําคัญอยูที่การสรางโอกาสใหชุมชนมีการแลกเปลี่ยน
ประสบการณซึ่งกันและกัน โดยหวังผลความสําเร็จขององคกรหนึ่งไปสูอีกองคกรหนึ่ง โดยผานเครือขายชุมชนที่มี
การจัดตั้งอยูแลว ดวยวิธีการตาง ๆ เชน การวิเคราะหปญหารวมกัน การประชุม ศึกษา ดูงาน การอบรม ฯลฯ
จากการเปรียบเทียบเครือขายชุมชนในหลายรูปแบบ ปรากฏผลวา เครือขายกิจกรรมขยายตัวไดเร็วกวาเครือขาย
ความคิด เพราะชุมชนรับสิ่งที่มองเห็นอยางเปนรูปธรรมไดเร็วกวาสิ่งที่เปนนามธรรม หากแตเครือขายความคิดมี
ความคงทนกวา เครือขายกิจกรรม และมีผลในระยะยาวไดดีกวา อีกทั้งเครือขายความคิดเปนการมุงเนนในเรื่อง
ของการพัฒนาคนและกระบวนการกลุมมากกวาเครือขายกิจกรรม ทั้งนี้ การพิจารณาสรางเครือขายชุมชนใน
รูปแบบใดยอมขึ้นอยูกับลักษณะเฉพาะของสภาพปญหานั้น ๆ เปนจุดสําคัญ
3.2 เครือขายชุมชนดานยาเสพติด
การตั้งเครือขายความรวมมือระหวางชุมชนจะชวยใหแตละชุมชนมีกิจกรรมและเปาหมายการดําเนินงาน
อยางตอเนื่องเพราะยึดโยงซึ่งกันและกัน นอกจากนี้ยังชวยใหแตละชุมชนนําสิ่งดีมาแลกเปลี่ยนกัน อันจะทําใหแต
ละชุมชนไดรั บการอุดรอยโหวในประเด็นที่เปนจุ ดออน ซึ่งอาจนําความเสียหายมาสูชุมชนได ยิ่ งมีการขยาย
เครือขายกวางเทาใดจะยิ่งทําใหเกิดความหลากหลายในการแบงปนสิ่งที่เปนประโยชนมาขึ้นทั้น เครือขายความ
รวมมืออาจมีหลายระดับ ทั้งระดับตําบล อําเภอ จังหวัด ภูมิภาค ประเทศ หรือระหวางประเทศ (เกรียงศักดิ์ เจริญ
วงศศักดิ์. 2543: 3) สําหรับการสรางเครือขายชุมชน ดานยาเสพติด ในชวงที่ผานมามักเปนเครือขายที่เกิดขึ้นโดย
ธรรมชาติเปนหลักซึ่งเปนความสัมพันธระหวางบุคคลที่มีประสบการณ ดานยาเสพติดในวงแคบทําใหการขยายตัว
ของรูปแบบการแกไขปญหายาเสพติดในชุมชนจึงเปนไปอยางเชื่องชา ฉะนั้นในการสรางเครือขายชุมชนที่มี
ประสิทธิภาพเพื่อขยายงานปองกันปญหายาเสพติดในชุมชนควรมีแนวทางดังนี้
1. ใหมีการจัดตั้งเครือขายชุมชนโดยมีศูนยกลางของเครือขายในแตละภูมิภาคซึ่งทําการคัดเลือกจาก
องคกรชุมชนที่เปนแกนหลักของการแกไขปญหายาเสพติดอยางเขมแข็งในชุมชนนั้นๆ และมีองคกรชุมชนระดับ
รองเปนเครือขาย
2. ใหมีการเชื่อมโยงระหวางศูนยกลางของเครือขายในแตละภาคเปนเครือขายชุมชนที่มีขอบเขตทั่ว
ประเทศ
3. เครือขายชุมชนดานยาเสพติดที่เหมาะสมที่สุด จะตองเปนเครือขายที่เกิดจากการจัดตั้งเพื่อใหเกิด
ทิศทางของการสรางเครือขาย และเปนเครือขายทางดานความคิดที่มุงเนนการแลกเปลี่ยนประสบการณระหวาง
ชุมชนดวยกันเอง โดยใชรูปแบบการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน และจัดเวทีชาวบาน เปนตน สวนเครือขาย
กิจกรรมใหเปนการดําเนินงานภายในชุมชนของตนเปนหลัก
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ทั้งนี้ แนวคิดการสรางเครือขายชุมชมเปนสิ่งสําคัญมากในการจัดการกับปญหายาเสพติดของชุมชน
เพราะเราจําเปนอยางยิ่งที่จะตองชักชวนชุมชนอื่นใหมารวมกระบวนการแกไขปญหาดวยกัน ไมเชนนั้นถาชุมชนเรา
ทํา แตชุมชนขางๆ ไมทํา ชุมชนนั้นก็จะเปนแหลงแพรระบาดของยาเสพติดแทนที่และยาเสพติดก็จะกลับเขามาสู
ชุมชนเราทันทีที่ชุมชนเราเริ่มออนแอ การสรางเครือขายชุมชนนั้นไมเปนเพียงแตการแกปญหารวมกันเทานั้น แตยัง
เปนการสรางการเรียนรูใหมๆ แลกเปลี่ยนประสบการณรวมกันอีกดวย
โดยสรุป แนวคิดเกี่ยวกั บชุมชนเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานปองกันยาเสพติดในชุมชนที่กลาวมา
ทั้งหมดขางตนนั้น อันไดแก แนวคิดการสรางความเขมแข็งของชุมชน แนวคิดการสรางการมีสวนรวม และแนวคิด
เรื่องเครือขาย ลวนเปนแนวคิดที่สามารถนําไปใชไดจริงและปรับไปสูการดําเนินงานที่ประสบความสําเร็จได ซึ่งทั้งนี้
คนในชุมชนตองสามารถดําเนินงานปองกันปญหายาเสพติดของชุมชนเปนไปตามแผนและเปาหมายที่ตั้งเอาไวได
อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งทําไดโดยการที่ชุมชนมีการดําเนินกิจกรรมในการปองกันปญหายาเสพติด
ของชุมชนอยางครอบคลุมทั้งใน 3 ระดับ ตั้งแตการปองกันในระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิ รวมถึงชุมชน
สามารถจัดการปญหายาเสพติดโดยมีระบบและกลไกในการบริหารจัดการที่ชัดเจนและเนนการมีสวนรวมของ
ชุมชนในการวางแผนปองกันและแกไขปญหายาเสพติด มีเวทีแลกเปลี่ยนปญหาในชุมชน มีการประสานความ
ร ว มมื อ ในการจั ด กิ จ กรรมป อ งกั นและแก ไ ขป ญ หาอย า งหลากหลายและต อ เนื่อ ง มี ก ารติ ด ตามประเมิ น ผล
ความก า วหน า และพั ฒ นางานมี ก ารแลกเปลี่ ย นขยายผลสู ชุ ม ชนเครื อ ข า ยและชุ ม ชนอื่ น ๆ มี ผู นํ า ชุ ม ชนและ
คณะทํางานมีบทบาทสําคัญในการทํางานดานยาเสพติดในระดับหมูบานและขยายเครือขายการทํางานไปยังชุมชน
อื่นๆ และมีการประสานการทํางานกับทุกฝายในชุมชน สรางภาคีความรวมมือกับหนวยงานที่เกี่ยวของภายนอกทั้ง
ภาครัฐและเอกชน ทั้งทางดานงบประมาณ บุคลากร ดานวิชาการ ตลอดจนสรางเครือขายการทํางานกับชุมชน
ใกลเคียง รวมถึงการที่ชุมชนมีชุมชนอื่นหรือบุคคลภายนอกเขามาศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณการ
ทํางานดานยาเสพติดระหวางชุมชนในเครือขายและชุมชนอื่นๆนอกเครือขายและมีการสรุปบทเรียนการทํางาน
อยางไรก็ตาม ปจจัยหลักที่จะใหคนในชุมชนลุกขึ้นมารวมมือรวมใจกันจัดการกับปญหายาเสพติดนั้น
คนในชุมชนตองมีความเชื่อที่วา ไมวาตนเองจะเกี่ยวของโดยตรงกับปญหายาเสพติดหรือไมก็ตามจะตองตระหนัก
วา “ยาเสพติดเปนปญหาของชุมชน” และตองลงมือทําดวยความเชื่อมั่นศรัทธาในพลังของชุมชน การที่ชุมชน
เรียนรูที่จะจัดการปญหากันเอง อาจชา แตไดผลตอเนื่องและยั่งยืน ดังนั้นการจัดการปญหายาเสพติดจึงตองใช
ชุมชนเปนฐาน ใหภาคีอื่นเขามาสนับสนุนและสุดทายแลวถาชุมชนเขมแข็งจริงก็จะสามารถจัดการกับปญหาของตน
ไดทุกอยาง
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สวนที่ 3 ทฤษฎีทางสังคมวิทยาและจิตวิทยาสังคมที่เกี่ยวของเพื่อใชศึกษาปรากฏการณทางสังคม
ทฤษฎีทางสังคมวิทยาและจิตวิทยาสังคมที่เกี่ยวของที่ผูวิจัยเลือกนํามาใชศึกษาปรากฏการณทางสังคมที่
เกิดขึ้นนั้นผูวิจัยเลือกนําทฤษฎีหลักหรือทฤษฎีแมบท (Grand Theory) ซึ่งเปนทฤษฎีขนาดใหญครอบคลุมชีวิต
สังคมทุกดาน เปนทฤษฎีที่มีระดับแหงสภาวะสากล มีสังกัปและประพจนหรือสากลภาพตาง ๆ มากมาย และมี
ลักษณะเปนการบรรยายยืดยาว (discursive) มีคําอธิบายใหเหตุผลประกอบดวยหลักฐาน ยืนยันความเปนจริง
ของทฤษฎี โดยทฤษฎีหลักที่ผูวิจัยเลือกนํามาใชนั้นมี 3 ทฤษฎีซึ่งทฤษฎีแรก คือ ทฤษฎีโครงสรางและการหนาที่
(Structural-Functionalism Theory) ซึ่งเปนทฤษฎีทางสังคมวิทยามหภาค (Macrosociology) จะถูกนํามาใช
ในการวิเคราะหระบบของสังคม และทฤษฎีที่สอง คือ ทฤษฎีการปฏิสัมพันธทางสังคมเชิงสัญลักษณ (Symbolic
Interaction Theory) ซึ่งเปนทฤษฎีทางสังคมวิทยาจุลภาค (Microsociology) จะถูกนํามาใชในการวิเคราะห
พฤติกรรมและการกระทําระหวางกันของบุคคลในชุมชนที่ผูวิจัยทําการศึกษา กลาวคือทั้งสองทฤษฎีแรกนี้จะ
สามารถอธิบายปรากฏการณทางสังคมที่เกิดขึ้นไดครอบคลุมทั้งในระดับโครงสรางของสังคมและระดับบุคคล
นั่นเอง สวนทฤษฎีสุดทาย คือ ทฤษฎีพฤติกรรมที่เปนปญหา (Problem Behavior Theory) จะถูกนํามาใชเพื่อ
วิเคราะหถึงสาเหตุของการใชยาเสพติดของบุคคล เพราะในการศึกษาเกี่ยวกับการปองกันปญหายาเสพติดของ
บุคคลอยางมีประสิทธิภาพนั้น จําเปนตองศึกษาใหทราบถึงปจจัยหรือสาเหตุซึ่งถือไดวาเปนตนเหตุของปญหา โดย
รายละเอียดของแตละทฤษฎีมีดังตอไปนี้
1. ทฤษฎีโครงสรางและการหนาที่ (Structural-Functionalism Theory)
1.1 กรอบแนวความคิดพื้นฐานของทฤษฎีโครงสรางและการหนาที่
ทฤษฎีโครงสรางและการหนาที่(Structural-Functionalism Theory) นับเปนทฤษฎีแมบทที่ยิ่งใหญ
ที่สุดทฤษฎีหนึ่งในบรรดาทฤษฎีแมบททั้งหลาย ทั้งในแงของความเกาแกมีความยาวนานจากอดีตและในแงของ
ความนิยมทางสังคมวิทยา ในชวงเวลาประมาณ 20 ป ตั้งแตชวงป ค.ศ.1940-1959 เปนชวงเวลาที่ทฤษฎี
โครงสรางและการหนาที่มีอิทธิพลสูงอยางยิ่งในสังคมและตอจากนั้นก็เสื่อมถอยลงบางแตยังมีอิทธิพลไมนอย
จนถึงปจจุบัน ทั้งนี้ มีนักคิดที่มีชื่อเสียงที่ใหความสนใจในทฤษฎีนี้หลายคน อาทิ ออกุสต คองต (Auguste
Comte ค.ศ.1798-1857) เฮอรเบิรท สเปนเซอร (Herbert Spencer ค.ศ.1820-1903) เอมิลี เดอรไคม (Emile
Durkhem ค.ศ.1858-1917) และทัลคอทท พารสันส (Talcott Parsons ค.ศ.1902-1979) โดยพื้นฐานแลวนัก
สังคมวิทยากลุมนี้มองวา “สังคม” เปรียบเสมือนระบบกลไกอันหนึ่งซึ่งคลายคลึงกับองคอินทรียที่ดํารงอยูและ
ขับเคลื่อนไปอยางมีพลวัตจากแรงผลักดันของพลังทางสังคม (ทั้งจากภายในและภายนอกระบบสังคม) ในเชิงการ
วิเคราะหสังคมถูกมองวาประกอบไปดวยสถาบันสังคมหรือระบบยอยตางๆที่ทํางานเชื่อมโยงสัมพันธกันและตาง
ตองพี่งพาอาศัยกันในเชิงการหนาที่อยางเปนแบบแผน (วสันต ปญญาแกว. 2548: 63)
ทฤษฎี โ ครงสร า งและการหน า ที่ นั้ น มี ส มมติ ฐ านว า สั ง คมอยู ร อดได ด ว ยการเข า สู ส ภาวะคงที่
(Homeostasis) เปนกระบวนการที่ดําเนินการไปไดโดยปกติ แมเปลี่ยนแปลงในสวนที่เปนสิ่งแวดลอม อันเปนไป
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ตามกลไกอัตโนมัติและถือวาระบบสังคมยอมดําเนินไปโดยมีลักษณะที่จะธํารงรักษาตนเองได (Self Maintained)
หรือทําใหเกิดดุลยภาพเองได (Self-Equilibrating) การเขาสูระบบสังคม คือ มีทั้งโครงสรางและการหนาที่
ประโยชนประกอบไปดวยความจําเปนขั้นตนที่ขาดไมได (Pre-requisites) ทฤษฎีโครงสรางและการหนาที่อธิบาย
วา สังคมประกอบดวยระบบยอย ๆ (Sub-systems) หลายระบบซึ่งประกอบกันเปนโครงสรางที่อยูเหนือการ
ควบคุมของปจเจกบุคคลที่เปนสมาชิกของระบบ โครงสรางเหลานี้ทําใหปจเจกบุคคลในแตละสังคมมีประสบการณ
ดํารงชีวิตที่แตกตางกันไป (Best,2003: 9) อีกทั้ง ระบบสังคมยังประกอบดวยปจเจกบุคคลจํานวนมากที่มี
ปฏิสัมพันธตอกันภายใตสถานการณและสิ่งแวดลอมหนึ่ง ๆ ในทัศนะของนักทฤษฎีสํานักโครงสรางและการหนาที่
นั้น ปจเจกชนแตละคนมีบทบาทหนาที่ในสังคมการปฏิสัมพันธระหวางบทบาททางสังคมไดกอใหเกิดระบบสังคม
ขึ้น ภายในระบบสังคมนี้ประกอบดวยสถาบันซึ่งกําหนดหนาที่ใหแกสมาชิกในสังคมพรอมหนาที่ของสังคมโดยรวม
ดวย ในที่สุดระบบสังคมนี้จะมีความเขมแข็งทางความคิดดวยคานิยมรวมกันของคนในสังคม
1.2 ทฤษฎีโครงสรางและการหนาที่ตามแนวคิดของพารสันส
ในที่นี้จะขอนําเสนอทฤษฎีของ และทัลคอทท พารสันส (Talcott Parsons ค.ศ.1902-1979) นักสังคม
วิทยาชาวอเมริกันเปนนักทฤษฎีคนสําคัญที่ทําใหทฤษฎีโครงสรางและการหนาที่เปนที่ยอมรับอยางกวางขวาง
แนวคิดของพารสันมีความสําคัญอยางมากในการอธิบายและศึกษาระบบสังคมหรือระบบของชุมชน
ทัลคอทท พารสันส (Talcott Parsons) (Lewis.1987: 19) มีแนวความคิดวา สังคมเปนระบบหนึ่งที่มี
สวนตาง ๆ (Part) มีความสัมพันธและสนับสนุนซึ่งกันและกัน ความสัมพันธที่คงที่ของแตละสวนจะเปนปจจัยทํา
ใหระบบสังคมเกิดความสมดุลย (Equiligrium) สวนในดานการเปลี่ยนแปลงทางสังคม พารสันเสนอวา เกิดจาก
ความสมดุลยถูกทําลายลง เพราะองคประกอบของสังคมคือบุคลิกภาพ (Personality) อินทรีย (Organism) และ
วัฒนธรรม (Culture) เกิดความแตกราว โดยมีสาเหตุมาจากทั้งสาเหตุภายนอกระบบสังคม เชน การเกิดสงคราม
การแพรกระจายของวัฒนธรรม เปนตน และสาเหตุจากภายในระบบสังคมที่เกิดจากความตึงเครียด (Strain)
เพราะความสัมพันธของโครงสรางบางหนวย (Unit) หรือหลาย ๆ หนวย ทํางานไมประสานกัน เชน การ
เปลี่ยนแปลงทางประชากร การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี เมื่อสวนใดสวนหนึ่งมีการเปลี่ยนแปลงจะเปนสาเหตุทํา
ใหสวนอื่น ๆ มีการเปลี่ยนแปลงตามไปดวย การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอาจเกิดขึ้นเฉพาะสวนใดหนึ่งหนึ่งหรืออาจ
เกิดขึ้น ทั้งระบบก็ได พารสันเนนความสําคัญของวัฒนธรรมซึ่งรวมถึงความเชื่อ บรรทัดฐาน และคานิยมของสังคม
คือ ตัวยึดเหนี่ยวใหสังคม
แนวความคิดที่สําคัญของทฤษฎีโครงสรางและการหนาที่ตามแนวคิดของพารสันส มีดังนี้
1.2.1 แนวคิดเกี่ยวกับองคกรทางสังคม
มนุษยเขาไปอยูในสังคมและรวมกันเปนองคการดวยความสมัครใจ การตัดสินใจกระทําทางสังคม
ของบุคคลจะขึ้นอยูกับความสัมพันธระหวางผูกระทํา (actor) เปาหมาย (goals) วิธีการที่เลือกใช(means)
สถานการณที่ผูกระทําตองเลือกวิธีใดวิธีหนึ่ง (situation conditons) และตัวกําหนดบรรทัดฐานทางสังคม
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คานิยมและความคิดตางๆที่ผูกระทํานํามาใชเพื่อเลือกวิธีการที่จะใหบรรลุเปาหมาย (norm,values and other
ideas) ทั้งนี้ ผูกระทํา หมายถึง บุคคลที่มีประสบการณตางๆ และรูจักควบคุมสถานการณ มีวิธีการตางๆ เพื่อไปสู
จุ ด มุ ง หมายต า งๆ ที่ ตั้ ง ไว สถานการณ หมายถึ ง เงื่ อ นไขต า งๆ ที่ ผู ก ระทํ า รู จั ก และมี อิ ท ธิ พ ลต อ การเลื อ ก
จุดมุงหมายและจะดําเนินการตางๆ ไปสูจุดมุงหมายนั้นๆ และแนวคิดของ หมายถึง คานิยม บรรทัดฐาน และ
ความคิดอื่นที่ผูกระทําไดรับอิทธิพลซึ่งเปนแนวทางที่ผูกระทําดําเนินการตางๆไปสูจุดหมายภายใตสถานการณนั้น
(ธีระภัทรา เอกผาชัยสวัสดิ์. 2543: 213 - 214) ดังแสดงไวในภาพประกอบ 1



ภาพประกอบ 1 การตัดสินใจกระทําทางสังคมของบุคคลของ ทัลคอทท พารสันส (Jonathan H. Turner. 1986)
1.2.2 แนวคิดเรื่องระบบการกระทํา
การกระทําระหวางผูกระทําหรือความสัมพันธที่สมาชิกมีตอกันนี้สามารถวิเคราะหบุคคลตางๆ ใน
สังคมได และจะเกิดเปนระบบสังคมขึ้นไดนั้นมีเงื่อนไขสําคัญ 2 ประการ คือ 1) ผูกระทําจะตองมีแรงจูงใจที่จะ
กระทําตามสถานภาพและบทบาทของตน 2) ระบบสังคมตองพยายามหลีกเลี่ยงความขัดแยงหรือพฤติกรรม
เบี่ยงเบนจากสังคม ในระบบสังคมนั้นมีกระบวนการที่สําคัญที่ทําใหระบบสังคมเกิดขึ้นอยางมีระเบียบ พารสัน
เรียกกระบวนการนั้นวา “สภาวะการเปลี่ยนเปนสถาบัน (Institutionalization)” ซึ่งมีความหมายวา การที่บุคคลมี
บทบาทตางๆ เนื่องจากบรรทัดฐานทางสังคมซึ่งแสดงใหเห็นวาคานิยมและความเชื่อของวัฒนธรรม วัฒนธรรม
เหล านั้ นไดแ ทรกซึม อยู ภายในระบบบุ คลิ ก ภาพของบุค คลไดเ กิด ขึ้ น อย า งสม่ํา เสมอและเป น ระยะเวลานาน
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ตลอดจนมีบทลงโทษและการใหรางวัลซึ่งชวยสนับสนุนสภาวะการเปลี่ยนแปลงเปนสถาบันขึ้น ซึ่งจะเห็นไดวา
ระบบการกระทําเกิดขึ้นจากการที่ผูกระทําแสดงบทบาทตามสถานภาพที่ดํารงอยู สถานภาพและบทบาทเหลานี้จะ
ประสานสัมพันธกันในรูปแบบของระบบตางๆ อันเปนระบบการกระทําระหวางกัน (system of interaction)
ประกอบดวยผูกระทําจํานวนมาก ซึ่งมีสถานภาพและบทบาทที่รวมกัน เรียกวา ระบบสังคม แตการตัดสินใจในการ
กระทําทางสังคมของบุคคลก็ยังคงเปนเชนเดิม คือ เกี่ยวของกับการตัดสินใจเลือกวิธีการไปสูเปาหมาย ภายใต
กฎระเบียบหรือบรรทัดฐานทางสังคม คานิยม ความเชื่อ ความคิดตางๆ และจะตองนําสภาพการณตางๆ เขามา
พิจารณาดวย ที่ สําคัญคื อ ระบบยอยของสังคม ความตองการจําเปนเชิงหนาที่ แบบแผนตางๆ ของตัวแปร
กระบวนการทางสังคมและลักษณะที่สําคัญของระบบสังคม (ธีระภัทรา เอกผาชัยสวัสดิ์. 2553: 215)
1.2.3 แนวคิดเรื่องหนาที่พื้นฐานของระบบสังคม
ทัลคอทท พารสันส (สุภางค จันทวานิช. 2554: 165 -167) กลาวถึง “ระบบสังคม” และ “หนาที่” วา
หนาที่ คือ กลุมของกิจกรรมที่ดําเนินไปเพื่อตอบสนองความตองการของระบบสังคม ในเบื้องตน พารสันเห็นวา
สังคมเปนระบบ ในระบบสังคมคมนี้มีหนาที่ คือมีการกระทํากิจกรรม แตกิจกรรมนี้ทําเปนกลุมๆ และทํามาเพื่อ
ตอบสนองความตองการของระบบ เชน ระบบสังคมมีความตองการใหใครมาเลี้ยงดูเด็ก ก็ตองมีกลุมกิจกรรมหนึ่ง
สําหรับดูแลเด็ก เราเรียกสิ่งนี้วา “หนาที่” กลุมกิจกรรมก็ไดแก สถานดูแลเด็กเล็กและโรงเรียน เปนตน โดยพาร
สันส ขยายความวา เราจะเขาใจระบบสังคมไดโดยพิจารณาจากหนาที่พื้นฐานสี่ประการ ที่เราไดยินกันในชื่อที่วา
AGIL หนาที่พื้นฐานสี่ประการนี้ประกอบดวย การปรับตัว (Adaptation) บรรลุเปาหมาย (Goal attainment)
บูรณาการ(Integration) และการรักษาแบบแผน (Latency หรือ Pattern Maintenance) ดังรายละเอียด
ตอไปนี้
1. การปรับตัว (Adaptation) คือ การที่สังคมจัดใหมีการปรับตัวใหเขากับทุกสถานการณและ
สิ่งแวดลอมและความตองการของระบบ หากสิ่งตางๆที่มีอยูในสังคมไมตรงกับความตองการของระบบก็ตองมีการ
ปรับตัว เชน สังคมตองการใหมีการจัดการศึกษาใหสมาชิกของสังคม (Socialization) แตสิ่งที่เรียกวาโรงเรียนให
ความรูและทักษะในการดํารงชีวิตแกผูเรียน ไมใหสิ่งที่เปนการขัดเกลาทางสังคมที่จะสอนวาเด็กจะเติบโตขึ้นมาเปน
คนแบบไหนและมีทัศนคติ/คานิยมแบบใด หนาที่พื้นฐานของระบบก็จะตองเกิดการปรับ (Adaptation) ซึ่งอาจ
ปรากฎออกมาในรูปของการปฏิรูปการศึกษาที่ระบุวาตอไปนี้เราสอนเยาวชนใหเขาเปนอยางไรมีคุณสมบัติดาน
ทัศนคติหรือคานิยมแบบใด การปรับตัวเปนหนาที่พื้นฐานที่จะทําใหระบบสังคมที่ไมสอดคลองกับสภาพแวดลอม
สามารถดําเนินกิจกรรมตอไปได
2. บรรลุเปาหมาย (Goal Attainment) สังคมตองมีการกําหนดเปาหมายและระบบตางๆก็ตองทํา
หนาที่เพื่อใหบรรลุเปาหมายหลัก เชน สังคมอเมริการะบุวาเปนสังคมประชาธิปไตยเปนเปาหมายหลัก ระบบตางๆก็
ทําหนาที่เพื่อใหไปสูเปาหมายหลักอันนี้ คือเปนสังคมประชาธิปไตย ระบบตางๆของสังคมก็ตองทําหนาที่เพื่อใหเขา
สูการบรรลุเปาหมาย
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3. บูรณาการ (Integration) คือ หนาที่ในการทําใหเกิดความสัมพันธที่สอดคลองกันของระบบ
ตางๆ ซึ่งจะตองดําเนินไปรวมกัน เนื่องจากระบบสังคมประกอบดวยระบบยอยที่มีความแตกตางกันและมีกลุม
กิจกรรมเฉพาะของตน จําเปนจะตองมีการดูแลใหเกิดการประสานสอดคลองระหวางระบบยอยตางๆ จึงตองบูรณา
การเขาหากันและกัน
4. การรักษาแบบแผน (Latency หรือ Pattern Maintenance) คือ การธํารงและฟนฟูแรงจูงใจ
ของปจเจกชนและแบบแผนของสังคมในการที่จะขับเคลื่อนไปขางหนาดวยกันนั้นจําเปนที่จะตองมีแรงจูงใจรวมกัน
ถามีคนบางกลุมเกิดความรูสึกทอแทหรือเห็นแตกตางจนไมอาจจะขับเคลื่อนไปขางหนารวมกันไดก็เปนหนาที่ของ
ระบบสังคมที่จะตองฟนฟูเขาเหลานั้นขึ้นมาเพื่อใหกลับเขามาและยึดถือเปาหมายหลักรวมกันใหมใหได นอกจาก
ฟนฟูปจเจกบุคคลแลว แบบแผนของสังคมก็จะตองถูกธํารงไวดวย แบบแผนของสังคมที่จะตองถูกธํารงไว คือ
ลักษณะของสังคมที่ไมเปลี่ยนแปลงแบบถอนรากถอนโคนหรือเปนแบบแผนอนุรักษนิยม
หนาที่พื้นฐานของระบบสังคมตามแนวคิดของพารสันสนี้ สามารถจะศึกษาและวิเคราะหในระดับ
ตางๆ กัน ตั้งแตระดับของกลุมคน องคการ สถาบัน ชุมชน และประเทศ เราสามารถเขียนเปนตารางและอักษรยอ
ได ดังภาพ 2 ซึ่ง พารสันสถือวาหนาที่พื้นฐาน A กับ G รวมเขากันทําหนาที่เสมือนหนึ่งหนวยกําลังงานแหงระบบ
(task-orientation) โดยทําหนาที่เปนเครื่องมือเครื่องใช (Instrumental) ของระบบ สวนหนาที่พื้นฐาน I กับ L
ถือเปนเรื่องเกี่ยวกับสังคมและอารมณ (Social and emotional areas) ซึ่งทําหนาที่ในดานอารมณและเกี่ยวกับ
ความสัมพันธทางสังคม และการที่บุคคลปฏิบัติตามสถานภาพและบทบาทในสังคมไดในสถานการณตางๆนั้น
จะตองมีคานิยมหรือแนวความคิดและเชื่อที่ไดยึดเหนี่ยวผูกพันระหวางบุคคลในสังคม (ธีระภัทรา เอกผาชัย
สวัสดิ์. 2553: 216) ดังภาพประกอบ 2
Adaptation (A)
Latency (L)

Goal attainment (G)
Integration (I)

ภาพประกอบ 2 หนาที่พื้นฐานของระบบสังคม (Jonathan H. Turner, 1986)
1.2.4 แนวคิดเรื่องระบบปฏิบัติการของสังคม
จากหนาที่พื้นฐานสี่ขอคือ AGIL พารสันสเสนอวา สังคมตองมีระบบปฏิบัติการสี่ระบบซึ่งเกี่ยวของ
กัน ไดแก ระบบรางกายและสภาพแวดลอมทางกายภาพ ระบบบุคลิกภาพ ระบบสังคม และระบบวัฒนธรรมซึ่ง
เปนระบบที่ทําหนาที่ควบคูไปกับหนาที่พื้นฐานสี่ประการ (สุภางค จันทวานิช. 2554 : 168 -169) กลาวคือ
ระบบปฏิ บั ติ ก ารระบบแรก เรี ย กว า ระบบที่ เ ป น ร า งกายและสภาพแวดล อ มทางกายภาพ
(Physical) เปนระบบที่เกี่ยวของกับหนาที่พื้นฐานเรื่องการปรับตัวเพื่อรองรับหนาที่พื้นฐานเรื่องการปรับ สังคมจะมี
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ระบบปฏิบัติการยอยที่เปนระบบวาดวยรางกายและสภาพแวดลอมทางกายภาพ ระบบปฏิบัติการนี้รวมถึงเรื่องของ
การผลิตเชิงเศรษฐกิจดวยเพราะเปนปฏิบัติการในเรื่องสภาพแวดลอมทางวัตถุ (กายภาพ)
ระบบปฏิบัติการที่สอง คือ ระบบบุคลิกภาพ เปนระบบที่ควบคูกับหนาที่พื้นฐานในการบรรลุ
เปาหมาย (Goal Attainment) ระบบปฏิบัติการก็จะตองเนนเรื่องบุคลิกภาพ คนที่เปนสมาชิกของสังคมจะตองถูก
หลอหลอมจัดเกลาใหมีบุคลิกภาพที่คิดไปในทํานองเดียวกัน มองไปที่เปาหมายเดียวกัน คนก็จะตองเชื่อถือใน
อุดมการณแบบเดียวกันจึงจะทําใหเกิด Goal Attainment ได ระบบปฏิบัติการนี้จึงจะไปรองรับการทําหนาที่
พื้นฐานนี้ได
ระบบปฏิบัติการที่สาม เรียกวา ระบบสังคม เปนระบบที่เกี่ยวของกับหนาที่พื้นฐานในดานบูรณาการ
(Integration) สิ่งที่จะเขามาทําใหเกิดบูรณาการ คือ ตัวสังคม ระบบสังคมจะเปนระบบที่หลอมเอาองคประกอบ
ตางๆ ของระบบยอยเขาดวยกัน พื้นฐานในเรื่องบูรณาการจึงเกี่ยวของกับหนานที่
ระบบปฏิบัติการที่สี่ คือ ระบบวัฒนธรรม ระบบวัฒนธรรมเกี่ยวของกับหนาที่พื้นฐานในการธํารง
แบบแผนของสังคม การที่เราจะธํารงแบบแผนเอาไวได การที่เราจะฟนฟูจิตใจและแรงจูงใจของคนเอาไวไดก็ตองมี
สิ่ ง เชื่ อ มโยง สิ่ ง นั้ น คื อ ระบบวั ฒ นธรรม การธํ า รงรั ก ษาแบบแผนของสั ง คมจะต อ งใช วั ฒ นธรรมเป น
ระบบปฏิบัติการ
ในความคิดของพารสันส หนาที่พื้นฐานกับระบบปฏิบัติการเปนสิ่งที่ตองเกิดควบคูกันไป โดย
สามารถสรุปได ดังภาพประกอบ 3
Adaptation (A)
ระบบรางกายและ
สภาพแวดลอมทางกายภาพ
Latency (L)
ระบบวัฒนธรรม

Goal attainment (G)
ระบบบุคลิกภาพ
Integration (I)
ระบบสังคม

ภาพประกอบ 3 ระบบปฏิบัติการกับหนาที่พื้นฐานสี่ประการของพารสันส
1.2.5 ระบบยอยของสังคม
ระบบยอย คือ ระบบที่มีรายละเอียดเพิ่มขึ้นจากระบบปฏิบัติการปรากฎออกมาเปนระบบที่ทําหนาที่
ชัดเจนในสังคม ระบบระดับบนเปนเรื่องของอุดมการณวัฒนธรรม ระดับลางเปนเรื่องของวัตถุ เศรษฐกิจ พารสันส
ไดแบงสังคมออกเปนสี่ระบบยอย ไดแก ระบบเศรษฐกิจ ระบบการเมือง ระบบสังคมและชุมชน และระบบ
คุมครองหรือธํารงวัฒนธรรม แตละระบบยอยนี้จะสัมพันธกับหนาที่พื้นฐานแตละดาน นั่นคือการทําหนาที่พื้นฐาน
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สี่ประการในระบบปฏิบัติการสี่ระบบนั่นเอง ระบบยอยสี่ระบบเกี่ยวของกับหนาที่พื้นฐานและระบบปฏิบัติการ
(สุภางค จันทวานิช. 2554: 168 -169) ดังภาพที่ 4 ตอไปนี้

ภาพประกอบ 4 ระบบยอยของสังคมของพารสันส (สุภางค จันทวานิช. 2554)
ระบบยอยแรก คือ ระบบเศรษฐกิจ เห็นวาพื้นฐานสังคมอยูที่วัตถุ อยูที่การผลิต คือ เศรษฐกิจ
ระบบพื้นฐานสุดคือ ระบบเศรษฐกิจ (Economic) ระบบนี้แสดงใหเห็นหนาที่พื้นฐานการปรับตัว ระบบนี้เปน
ระบบปฏิบัติการของกายภาพ เปนเรื่องของสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ เมื่อมีระบบเศรษฐกิจและมนุษย
สามารถที่จะปรับตัว สามารถใชประโยชนจากทรัพยากรไดแลวก็เขาสูระบบยอยอันที่สอง
ระบบยอยที่สอง คือ ระบบการเมือง (Political) ซึ่งมีขึ้นมาเพื่อที่จะทําใหเกิดการทําหนาที่ Goal
attainment เริ่มตนดวยการมีเปาหมายหลักรวมกันและก็ไปใหถึงเปาหมายหลักนั้นดวยกันจึงมีระบบการเมืองเขา
มา ตามความคิดของพารสันส ระบบการเมืองจะเกิดขึ้นกอนระบบเศรษฐกิจไมได จากการที่สังคมเริ่มมีการผลิต
การบริโภค มีการจัดการเรื่องของการเมือง ตามมาดวยระบบยอยที่สาม
ระบบยอยที่สาม คือ ระบบสังคมหรือชุมชน (Societal/Community) ซึ่งจะเปนสังคมหรือชุมชน
ไมได ถาไมมีการผลิต แตถามีการผลิตแตไมมีเปาหมายของการอยูรวมกันก็ไมไดจึงตองมีการบริหารจัดการในรูป
ของระบบการเมือง
ระบบยอยสุดทา ย คือ ระบบของการไว วางใจเปนระบบยอยที่พารสันสระบุวา จะมาทําหนาที่
คุมครองและธํารงวัฒนธรรม คือ ระบบที่จะไปชวยทําใหเกิดหนาที่พื้นฐานในดาน Pattern Maintainance หรือ
Latency แปลวา การรักษาแบบแผน ในการรักษาแบบแผนนี้เราใชวัฒนธรรมเปนเครื่องมือและเรียกระบบยอยนี้
วา Fiduciary คือ ระบบอาศัยการมอบหมายหรือความไววางใจมาชวยคุมครองและธํารงวัฒนธรรม ตองปกปอง
รักษาเอาไวใหมีการสืบทอดวัฒนธรรม การมอบหมายนี้จะตองมีการรับรองในแงกฎหมาย
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1.2.6 แบบแผนของตัวแปร
พารสันสไดเสนอตัวแปรที่จะศึกษาความแตกตางหรือแนวโนมทางพฤติกรรมของบุคคลในสังคม
เรียกวาแบบแผนของตัวแปร (Pattern variables) (ธีระภัทรา เอกผาชัยสวัสดิ์. 2553: 217) ดังนี้
1. ตัวแปรที่เกี่ยวกับความรูสึกผูกพันทางอารมณกับความรูสึกไมผูกพันทางอารมณ (affective –
affective neutrality) เชน ระบบสังคมระหวางสามีกับภรรยาหรือตากับหลาน จะมีความสัมพันธที่เกี่ยวกับ
อารมณความรูสึก แตในระบบสังคมระหวางพนักงานธนาคารกับลูกคาจะมีลักษณะความสัมพันธแบบไมรูสึก
ผูกพันทางดานอารมณ
2. ตัวแปรที่เกี่ยวกับความสัมพันธที่มีขอบเขตเฉพาะเจาะจง (specificity) กับ ตัวแปรที่มี
ความสัมพันธที่มีขอบเขตกระจายทั่วไป (diffuseness) ไดแก ความสัมพันธระหวางบิดากับมารดาจะเปนแบบที่มี
ขอบเขตกระจายทั่วไปซึ่งจะครอบคลุมทุกอยางในดานสังคม เศรษฐกิจ ฯลฯ สวนความสัมพันธระหวางนายจางกับ
ลูกจางจะมีลักษณะที่ไดกําหนดบทบาทอยางเจาะจงวาจะทําอะไรบาง
3. ตัวแปรที่เกี่ยวกับหนวยสังคมที่ผูกระทําพิจารณาในแงหนวยสากล (universalism) กับ
ผูกระทําพิจารณาในแงหนวยเฉพาะ (particularism) เชน การกระทําที่ทําไปโดยรวมๆ ไมไดพิถีพิถันวาจะทํา
เฉพาะกับใคร ไดแก การทําบุญบาน จะนิมนตพระจากวัดไหนก็ได แตถาพิจารณาในแงเฉพาะเจาะจงก็ตองนิมนต
พระจากวัดที่ตนรูจักเทานั้น
4. ตัวแปรที่เกี่ยวกับความสัมพันธที่เปนคุณลักษณะที่ไดมาแตกําเนิด (ascription) กับ ตัวแปร
ที่มาจากการกระทําดวยความสามารถ (achievement) โดยตัวแปรที่เกี่ยวกับความสัมพันธที่เปนคุณลักษณะที่
ไดมาแตกําเนิด เชน อายุ เพศ เชื้อชาติ สถานภาพของครอบครัว กับตัวแปรที่มาจากการกระทําดวยความสามารถ
เชน หนาที่การงานที่เลื่อนสูงขึ้นเพราะมีระดับการศึกษาสูงขึ้น ตัวอยางที่เกี่ยวกับตัวแปรนี้จะเห็นไดวาผูกระทํามี
ความสัมพันธกับคนที่ตนรูจักเทานั้น เพราะเขามีคุณสมบัติที่ตนรูจักมีความสามารถในดานการงานซึ่งไดแสดงผล
งานใหเห็นแตจะไมคบกับคนทั่วๆไป
5. ตัวแปรที่ยึดกับหนวยในลักษณะที่ถือวาตัวเองสําคัญ(self-orientation) กับตัวแปรที่เนนกลุม
ที่ตนเปนสมาชิกเปนสําคัญ (collective orientation) ตัวอยางที่เห็นไดชัดก็คือวา บางระบบสังคมจะเนนที่บุคคล
มากกวากลุม แตบางสังคมอาจจะเนนกลุมมากกวาบุคคลก็ได
โดยสรุ ป ทฤษฎี โ ครงสร า งและการหน า ที่ ข องพาร สั น ส ใ ห ค วามสํ า คั ญ ในหน า ที่ พื้ น ฐาน
ระบบปฏิบัติการและระบบยอยของสังคมซึ่งตางแบงไดเปนสี่สวน พารสันสวิเคราะหวาการเปลี่ยนแปลงของสังคม
เกิดจากการที่ระบบยอยของสังคมมีลักษณะแตกตางกันออกไปหรืออยูในกระบวนการที่กอใหเกิดความแตกตางจึง
ทําใหตองมีการปรับตัวมากกวาเดิม ตองเพิ่มความสามารถในการปรับตัวและตองมีบูรณาการของระบบยอยตางๆ
สังคมก็จะคอยๆ เปลี่ยนแปลงในลักษณะวิวัฒนาการเพื่อใหอยูรอดและนําไปสูเปาหมายที่ไดกําหนดไวตอไป ซึ่ง
เมื่อนํามาเปรียบเทียบกับชุมชนแลวการที่ชุมชนจะดํารงอยูไดเปนอยางดีนั้น ชุมชนตองมีโครงสรางสําคัญเพื่อทํา
หนาที่ตางๆซึ่งชุมชนก็จะตองสรางกฎเกณฑกําหนดสิทธิ หนาที่และความสัมพันธระหวางบุคคลตางๆในชุมชนให
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ปฏิบัติตาม เชน ระบบการผลิต ระบบครอบครัว ระบบการเมือง ระบบความเชื่อทางศาสนาและการศึกษาอบรมที่
ใหกับสมาชิกของชุมชน ซึ่งแตละระบบก็จะตองทําหนาที่ของตนเอง หลีกเลี่ยงความขัดแยง โดยการรวมกันจัดการ
กับปญหาที่เกิดขึ้นและปรับตัวใหอยูในสภาพสมดุล เพื่อเขากับการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดลอมเพื่อใหชุมชน
สามารถดํารงอยูตอไปได
1.3 การนําทฤษฎีโครงสรางและการหนาที่ไปปรับใช
โครงสรางสังคมคือความสัมพันธระหวางองคประกอบสวนตาง ๆ ของสังคมการวิเคราะหสังคมจะตองมี
การแยกสวนขององคประกอบทางสังคมออกเปนสวนๆ แลววิเคราะหหนาที่ของแตละองคประกอบ พิจารณาปจจัย
ที่เกี่ย วข อ งที่ทํ า ใหแ ต ละองค ประกอบทําหนาที่ไดอยา งมี ประสิ ทธิ ภาพ ในการวิ เคราะหชุมชนโดยใชทฤษฎี
โครงสรางหนาที่ที่จะตองมีความเขาใจ ธรรมชาติของชุมชนกอนวา ชุมชนนั้นหมายถึงการรวมกันอยูของกลุมคน
จํานวนหนึ่งในบริเวณหรือพื้นที่ หนึ่ง เพื่ออาศัยทรัพยากรธรรมชาติในระบบนิเวศของบริเวณนั้นในการดําเนินชีวิต
หนาที่ของชุมชนจึงหมายถึงการจัดสรรทรัพยากรในระหวางสมาชิกชุมชน และชวยใหสมาชิกทุกคนอยูรวมกันได
อยางสงบและมีระเบียบ ดังนั้น การวิเคราะหชุมชนประการหนึ่งคือการพิจารณาถึงความสัมพันธระหวางสมาชิกใน
ชุมชน และความแนนแฟนของการรวมตัวของสังคมโดยตองคํานึงถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิด ขึ้นตลอดเวลาใน
ชุมชนดวย กลาวโดยสรุปไดวาการวิเคราะหชุมชนมีขั้นตอนคือ 1.การแบงแยก วิเคราะหองคประกอบชุมชน
ออกเปนสวน ๆ แลว 2 วิเคราะหโครงสรางความสัมพันธโดยรวม โดยการวิเคราะหการหนาที่ของสวนตาง ๆ ที่มี
ต อ กั น และกั น อั น มี ผ ลต อ สั ง คมส ว นรวม และอาจแบ ง องค ป ระกอบของสั ง คมออกได เ ป น ระบบนิ เ วศ
(ความสัมพันธของคนกับสภาพแวดลอม) ระบบเศรษฐกิจ (รายได รายจาย การทํามาหากิน) ระบบการเมือง (การ
ตัดสินใจเพื่อสวนรวม) การศึกษา สาธารณสุข ความเชื่อ และศาสนา (อคิน รพีพัฒน. 2546: 91) และสําหรับ
การศึกษาชุมชนหรือปรากฏการณทางสังคมของชุมชนนั้น จําเปนที่จะตองศึกษาโครงสรางของชุมชนโดยพิจารณา
ชุมชนในสภาพหยุดนิ่ง (static condition) เพื่อใหสามารถศึกษาวิเคราะหชุมชนไดงายขึ้น เพราะมองดูวาชุมชน
ทั้งหมดจะประกอบไปดวยสวนที่สําคัญตางๆ หลายสวน (component parts) ยอยๆ หรืออนุระบบประกอบกัน
เปนระบบใหญ (a system) ลักษณะประสานเขาดวยกันเรียกวา โครงสรางของชุมชน (social structure) แมวา
ความจริงแลวชุมชนมิไดอยูในสภาพหยุดนิ่งหากแตเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆ (dynamic entity) แตจะ
เปลี่ยนชาหรือเร็วเพียงใดยอมขึ้นอยูกับองคประกอบหลายประการ อาทิ สภาพแวดลอมทางธรรมชาติ ดาน
ประชากร ภูมิหลังทางวัฒนธรรม การติดตอกับสังคมอื่น ตลอดจนความจําเปนในการดํารงอยูของสังคม ซึ่งการใช
แนวคิดพื้นฐานของทฤษฎีโครงสรางและการหนาที่ในการมองชุมชน คือ ชุมชนนั้นมีการทําหนาที่ตางๆอยางมีระบบ
เพื่ อการดํารงอยู ส วนประกอบทุก สว นดั งกลาวจะทําหนาที่ของตนเองอยางประสานกันเพื่อไปสูจุดมุงหมาย
ปลายทางของชุมชนหรือสังคมก็คือความอยูรอดในที่สุด
ดั ง นั้ น โครงสร า งชุ ม ชน สั ม พั น ธภาพของการทํ ากิ จ กรรมต า งๆที่ ป รากฏอยู ใ นชุ ม ชนนั้ น อั น ได แ ก
กิจกรรมในดานครอบครัวและเครือญาติ กิจกรรมในดานการศึกษาอบรมลูกหลานและสมาชิกของชุมชน กิจกรรม
ดานการทํานุบํารุงและรักษาสุขภาพกิจกรรมในดานเศรษฐกิจการอาชีพ กิจกรรมในดานการรักษาความยุติธรรม
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และความสงบเรียบรอยตลอดจนกิจกรรมในดานความเชื่อถือของชุมชน เปนตน กิจกรรมตางๆดังกลาวเปนตัว
ควบคุมใหโครงสรางดํารงอยู การลดการทํากิจกรรมหรือการเพิ่มกิจกรรมในอนุระบบตางๆอาจหมายถึงสัญญาณ
ของการเปลี่ยนแปลงที่จะมีในโครงสรางนั้น (ธีระภัทรา เอกผาชัยสวัสดิ์. 2553: 220) ซึ่งวิเชียร รักการ (2542) ได
แบงอนุระบบในโครงสรางชุมชมออกเปน 6 ระบบ จากภาพประกอบ 5 โดยมีรายละเอียดดังนี้
หมายเลข 1 คือ อนุระบบที่ทําหนาที่เกี่ยวกับครอบครัวและเครือญาติ (family and kinship system)
หมายเลข 2 คือ อนุระบบที่ทําหนาที่เกี่ยวกับการศึกษาอบรม (educational system)
หมายเลข 3 คือ อนุระบบที่ทําหนาที่เกี่ยวกับการรักษาสุขภาพ (health system)
หมายเลข 4 คือ อนุระบบที่ทําหนาที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจและการอาชีพ (economic system)
หมายเลข 5 คือ อนุระบบที่ทําหนาที่เกี่ยวกับการเมืองการปกครอง (political system)
หมายเลข 6 คือ อนุระบบที่ทําหนาที่เกี่ยวกับศาสนาและความเชื่อ (belief system)

ภาพประกอบ 5 สัมพันธภาพระหวางอนุระบบตางๆ ในโครงสรางชุมชน (วิเชียร รักการ. 2542)
ทฤษฎีโครงสรางและการหนาที่มองชุมชนเปนระบบหนึ่ง ระบบนี้จําเปนตองอยูตอไป แมวาตัวบุคคลมี
การเปลี่ยนแปลงเสมอ เนื่องจากกฎธรรมชาติของการเกิด แก เจ็บ ตาย การที่ชุมชนจะดํารงอยูได ชุมชนจะตองมี
โครงสรางเพื่อทําหนาที่ที่สําคัญๆ ในสังคม ในชุมชนแตละสวนนั้นทําหนาที่ของตนเองโดยเฉพาะ ในขณะเดียวกันก็
ตอบสนองความตองการของสวนอื่นๆดวย เชน สวนที่ทําหนาที่ผลิตสามารถผลิตใหมแทนคนเกาที่ตายไปและการ
ใหการอบรมใหรูระเบียบ (อันไดแก สถาบันครอบครัว) สวนที่ผลิตอาหารและสิ่งของเครื่องใชตางๆ (สถาบัน
เศรษฐกิจ) สว นที่เขาควบคุมพฤติกรรมของบุคคลไมใหเปนอันตรายตอความสงบสุข สวนรวม (สถาบันการ
ปกครอง) เปนตน สวนตางๆดังกลาวนี้ทําหนาที่ที่สําคัญในชุมชน ชวยแกไขปญหาตางๆ ซึ่งเกิดขึ้นในการอยู
รวมกันของมนุษย เปนเสมือนกลไกที่ทํางานเพื่อประโยชนของชุมชนและบุคคลที่อยูรวมกันในชุมชนนั้นและมีผล
ทําใหชุมชนอยูในสภาพสมดุล ดวยเหตุที่ชุมชนมีลักษณะที่เปลี่ยนอยูตลอดเวลา สภาพสมดุลดังกลาวจึงเปนสภาพ
สมดุลเคลื่อนที่ (moving equilibrium) กลาวคือ สถาบันของชุมชมทุกสวนจะปรับตัวเขาหากันตามความ
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เปลี่ยนแปลงและเปนไปในทางที่สนับสนุนซึ่งกันและกันในขั้นสุดทาย เชน สถาบันครอบครัวที่ใหการอบรมใหรู
ระเบียบวินัย การควบคุมตนเอง ซึ่งเปนการสนับสนุนหรือเอื้อตอสถาบันการปกครองที่จะรักษาระเบียบกฎเกณฑ
ของชุมชนเปนสวนรวม ขณะเดียวกันสถาบันการปกครองก็ใหความมั่นคงใหสวัสดิการปลอดภัยแกบุคคล เราจึง
เรียกสภาพนี้วาชุมชนอยูในสภาพเคลื่อนที่
ในข อเท็ จจริงแลว เราจะพบวาไมมีส วนใดสว นหนึ่งที่ทําหนาที่ของตนได สมบูรณและถาเกิดความ
บกพรองในหนาที่ (dysfunction) ของสวนใดสวนหนึ่งเสียไปแลว ชุมชนนั้นๆ จะเกิดความตึงเครียดนี้อยูที่ความ
ไมสมบูรณในการทํางานของระบบยอยตางๆ (structural stains) ในชุมชนซึ่งประกอบดวยบุคคล เมื่อบุคคลรูสึก
วาขาดบางสิ่งบางอยาง ถาเปนสิ่งที่ไมสําคัญการขาดดุลยภาพก็ไมนาวิตก แตถาเปนเรื่องที่สําคัญมาก เชน การขาด
ความยุติธรรม การเสื่อมเสียศีลธรรมอยางแพรหลาย การปลอยใหมีการฝาฝนกฎหมาย ฯลฯ อันจะทําลายความ
มั่นคงทั้งในดานเศรษฐกิจและจิตใจของประชาชนทั้งในรุนนี้และรุนตอไป หรือหมายถึงการดํารงอยู หรือการสูญ
สลายของสังคม ความตึงเครียดจะตองมีขึ้นอยางรุนแรง ตองหาทางแกไขสถานการณ เมื่อดําเนินการตามแผนแลว
ในที่สุดชุมชนก็จะกลับเขาสูสภาพปกติ ทฤษฎีโครงสรางและการหนาที่ถือวาโดยทั่วไปแลวการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น
พรอมกันก็ได แลวการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจะสงผลสะทอนไปยังสวนอื่น ๆ ซึ่งจะตองปรับตาม (ปฬาณี ฐิติ
วัฒนา. 2522) จากทฤษฎีโครงสรางและการหนาที่ที่ใชศึกษาชุมชนนี้ เชื่อวาอนุระบบหรือหนวยตางๆ จะตองมีการ
ปรับตัวเขากับสิ่งแวดลอมที่เปลี่ยนไปไดอยางสม่ําเสมอ ปญหาอาจเกิดขึ้นไดเพราะการปรับตัวยังไมไดผลดี อาทิ
ปญหาการประกอบอาชีพ ปญหาการวางงาน ปญหาการเคลื่อนยายแรงงาน หรือปญหายาเสพติดเหลานี้ เปนตน
แตถาโครงสรางมีความสามารถปรับตัวไดดี ปญหาเหลานี้จะคอยหายไป สังคมก็จะกลับมีเสถียรภาพหรืออยูใน
สภาวะสมดุลตามปกติ สวนในประเด็นที่มักพูดถึงกันเสมอวาภายในระบบชุมชนมีการขัดแยงหรือไมนั้น ทฤษฎี
โครงสรางและการหนาที่แสดงใหเห็นวา มีความขัดแยงขึ้นได แตเปนความขัดแยงที่สามารถแกไขไดเสมอและถือ
วาเปนเรื่องปกติการขัดแยงนั้นคือชวงเวลาของการปรับตัวในระบบโครงสรางชุมชนเอง (ปรีชา เปยมพงสานต.
2521)
โดยสรุป ผูวิจัยสามารถนําทฤษฎีโครงสรางและการหนาที่มาชวยในการวิเคราะหระดับมหภาค คือ
อธิบายบริบทของสังคมในมิติขององคประกอบของสถาบันตาง ๆ ที่ปรากฏขึ้นในชุมชนที่ทําการศึกษา เพื่อใหเห็น
ถึงโครงสรางชุมชนในดานตางๆ ทั้งที่เปนทางการและไมเปนทางการ ซึ่งจะทําใหสามารถทราบถึงบทบาท และ
ความสัมพันธเชิงอํานาจระหวางหนวยตางๆ ในชุมชน และยังทําใหสามารถสังเกตบทบาทของสถาบัน องคกร และ
บุคคลตางๆ ซึ่งทําหนาที่ขับเคลื่อน ผลักดันชุมชนใหมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งสามารถทําไดโดยศึกษาโครงสรางและ
หนาที่ของระบบยอยตางๆ ภายในชุมชนเริ่มตั้งแตระบบครอบครัวและญาติพี่นอง เชน มีระบบตระกูลแซ หรือมี
ระบบนับถือผี ที่เราอาจเห็นไดวามีหลายๆ ชุมชนใชระบบเหลานี้เปนเงื่อนไขสําคัญในการแกปญหายาเสพติดหรือ
ปญหาอื่นๆ ที่เกิดขึ้นในชุมชน เพราะสิ่งเหลานี้ลวนมีอิทธิพลเชื่อมโยงกันและกันกับระบบความเชื่อและการนับถือ
ศาสนา ระบบการศึกษา ระบบที่เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ ระบบเศรษฐกิจและอาชีพ รวมถึงระบบการเมืองการ
ปกครองในชุมชน ที่สามารถสะทอนผานการคัดสรรผูนําในชุมชน การนับถือปราชญชุมชน การรักษาภูมิปญญา
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ทองถิ่น การรวมตัวกันสรางกลุม สรางกิจกรรม และสรางเครือขายการทํางาน รวมถึงการสรางระเบียบของชุมชน
เองเพื่อควบคุมพฤติกรรมของคนในชุมชนใหสามารถอยูรวมกันไดอยางปกติสุข ดังนั้นจึงเห็นไดวา เมื่อเราเขาไป
ในชุมชนและไดศึกษาถึงโครงสรางของชุมชนจะทําใหไดเรียนรูวิถีชุมชนที่เกิดขึ้นจริงอันนําไปสูการเกิดความเขาใจ
ชุมชน และเห็นภาพของชุมชนไดชัดเจนมากยิ่งขึ้น
2. ทฤษฎีการปฏิสัมพันธทางสังคมเชิงสัญลักษณ (Symbolic Interaction Theory)
ทฤษฎีการปฏิสัมพันธทางสังคมเชิงสัญลักษณ (Symbolic Interactionism) เปนทฤษฎีหลักอีกทฤษฎี
หนึ่ง ทางสังคมวิทยาที่ ผู วิ จัยนํามาใช เป นแนวทางการวิเคราะห ปรากฏการณที่ จะศึ ก ษา เนื่องจากทฤษฎีนี้ใ ห
ความสําคัญตอความคิดเรื่องการกระทําระหวางกัน (Interactionism) และสัญลักษณ (Symbol) ซึ่งเปนหัวใจ
หลักที่อธิบายการกระทําของมนุษยแตละคน และขยายวงออกไปถึง ความสัมพันธระหวางมนุษยกับสังคมและ
สภาพของสังคมมนุษย ทฤษฎีนี้นับเปนทฤษฎีสังคมวิทยาจุลภาค (Microsociology) เพราะใหความสําคัญตอ
มนุษยในระดับปจเจกบุคคลซึ่งชวยอธิบายเกี่ยวกับพฤติกรรมของมนุษย การมีปฏิสัมพันธระหวางกัน และสังคม
ครบถวนสมบูรณมากขึ้นซึ่งทฤษฎีการปฏิสัมพันธทางสังคมเชิงสัญลักษณอธิบายวาการกระทําระหวางกันของ
บุคคลในสังคมมาจากการใชสัญลักษณ ตีความหมาย และการแสวงหาความหมายที่แทจริงของการกระทําตางๆ
โดยเฉพาะใชภาษาเปนสื่อสําคัญในการติดตอสื่อสาร ทําใหคนและสังคมมีความสัมพันธตอกัน จนสรางเปน
กฎระเบียบ กฎเกณฑตางๆ ในสังคมขึ้น ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ รวมถึงทฤษฎีนี้จะชวยอธิบายวาการ
รวมกลุมทางสังคม เกิดจากการกระทําดวยความตั้งใจ โดยมีสัญลักษณเปนเครื่องกระตุนใหมีการโตตอบ
ความหมายกัน การประสานกิจกรรมของทุกฝายที่อยูในเครือขายเขาดวยกัน จนเกิดความสัมพันธกันขึ้น
2.1 กรอบแนวความคิดพื้นฐานของทฤษฎีการปฏิสัมพันธทางสังคมเชิงสัญลักษณ
ทฤษฎีการปฏิสัมพันธทางสังคมเชิงสัญลักษณมีกรอบแนวความคิดพื้นฐานตามสมมติฐานที่วา การที่
สังคมดําเนินไปอยางตอเนื่องเปนเพราะมีจุดเริ่มตนมาจากการกระทําระหวางกันของบุคคลในสังคมซึ่งการกระทํา
ระหวางกันหมายถึงกระบวนการใดๆก็ตามที่การกระทําของฝายหนึ่งกอใหเกิดการกระทําหรือการเปลี่ยนแปลงขึ้น
ในอีกฝายหนึ่ง (ราชบัณฑิตยสถาน.2532: 194) กลาวคือ การกระทําของสมาชิกเปนผลมาจากความสัมพันธที่มีตอ
บุคคลอื่นๆและการกระทําและการตอบสนองตอบุคคลและสถานการณแวดลอมนั้นจะขึ้นอยูกับนิยามความหมายที่
แตกตางของแตละบุคคลในแตละสถานการณ ดังนั้นการศึกษาถึงการกระทําทางสังคมของบุคคลและพฤติกรรม
ของบุคคลในกลุมขนาดเล็ก ความสัมพันธระหวางบุคคลในสังคมเปนกระบวนการของการกระทําตอบโตกันที่มี
ความผันแปรตามสถานการณเสมอ บุคคลจะเปนผูสรางหรือกําหนดการกระทําไมใชโครงสรางทางสังคม (จํานงค
อดิวัฒนสิทธิ์และคณะ.2540: 9)
แนวคิ ดนี้เปนพื้ นฐานของมุมมองในการศึกษาชุมชนอีก ทฤษฎี หนึ่ ง ที่ เนนเรื่องความเขาใจเกี่ ย วกับ
สัญลักษณและกระบวนการตีความของการมีปฏิสัมพันธของบุคคลกับสัญลักษณตางๆ อันเปนพื้นฐานในการเขาใจ
พฤติกรรมของมนุษย ดังนั้น แนวคิดนี้จะถามคําถามวา “อะไรคือสัญลักษณพื้นฐานที่ทําใหมนุษยเกิดความเขาใจรู
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ความหมายและเกิดปฏิกิริยาโตตอบ” ดวยเปนแนวคิดที่เนนใหความสําคัญเกี่ยวกับความหมายและการแปลความ
ของสัญลักษณของแตละบุคคลจะประพฤติปฏิบัติในเรื่องที่เขาตีความวาสิ่งนั้นมีความหมายและความสําคัญตอเขา
เพียงใด การตีความวาสิ่งใดมีความหมายและความสําคัญ ยอมจะเกิดจากประสบการณของปฏิสัมพันธกับบุคคล
อื่นๆที่ผานมากระทบตัวเขาโดยตรง และก็คือโลกแหงความจริงของเขา ดังนั้นวิธีการศึกษาชุมชนโดยผานแนว
ทฤษฎีนี้จะเปนการศึกษาเขาใจถึงความรูสึกนึกคิดและการตีความหมายตางๆ ของบุคคลในชุมชนตอโลกของเขาได
และเพื่อการเขาใจในสิ่งเหลานี้ นักวิจัยจะตองเขาไปเกี่ยวของกับบุคคลนั้นโดยตรงดวยใจเปดกวาง ดวยวิธีการ
ศึกษาตามธรรมชาติและดวยการวิเคราะหอุปนัย จึงจะสามารถเขาใจโลกของบุคคลในบริบทของชุมชนที่เราศึกษา
ได (นิศา ชูโต. 2545)
2.2 หลักการของทฤษฎีการปฏิสัมพันธทางสังคมเชิงสัญลักษณ
ทฤษฎีนี้เปนทฤษฎีประเภทจุลภาค (micro) เพราะใหความสําคัญตอมนุษยแตละคนและชวยใหความรู
เกี่ยวกับสังคมมนุษยมีความสมบูรณมากยิ่งขึ้น นักทฤษฎีการปฏิสัมพันธทางสังคมเชิงสัญลักษณที่สําคัญ ไดแก
จอรจ เฮอรเบิรท มีด (George Herbert Mead) จาคอบ โมเรโน (Jacob Moreno) ราลฟ ลินตัน (Ralph
Linton) เออรวิง กอฟฟแมน (Erving Goffman) เฮอรเบิรท บลูเมอร (Herber Blumer) และเชนดอน สไตร
เกอร (Sheldon Stryker) (สนธยา พลศรี.2545: 91) ซึ่งจอรจ เฮอรเบิรท มีด (George Herbert Mead) นัก
ปรัชญาสังคมชาวอเมริกันไดเปนผูเสนอคําบรรยายเชิงวิชาการและพัฒนาแนวคิดปฏิสังสรรคสัญลักษณใหชัดเจน
ขึ้นเรียกวาการอธิบายจากการตีความ (InterpretativeExplanation) เปนการเนนความสําคัญของการให
ความหมายในเชิงอัตวิสัย (พงษสวัสดิ์ สวัสดิพงษ. 2530:1)
ในที่นี้จะขอเสนอแนวคิดทฤษฎีของจอรจ เฮอรเบิรท มีด (George Herbert Mead) และ เฮอรเบิรท
บลูเมอร (Herbert Blumer) ซึ่งเปนนักคิดหลักที่สําคัญของทฤษฎีนี้ มีรายละเอียดดังนี้
2.2.1 George Herbert Mead (ค.ศ.1863 - 1931) นักทฤษฎีชาวอเมริกันเปนผูวางรากฐานของ
ทฤษฎีการปฏิสัมพันธทางสังคมเชิงสัญลักษณและทฤษฎีบทบาท (role theory) โดยไดรับอิทธิพลจาก
แนวความคิดของจอรจ ชิเมล อีกทีหนึ่ง ทฤษฎีการปฏิสัมพันธทางสังคมเชิงสัญลักษณมีหลักการสําคัญ (ธีระภัทรา
เอกผาชัยสวัสดิ์. 2553: 224-226) ดังนี้
ก) ความออนแอทางชีววิทยาของเผาพันธุมนุษยเปนเหตุใหมนุษยตองอยูรวมกันเปนกลุมเปนสังคม
เพื่อการมีชีวิตรอด
ข) มนุษยคัดเลือกเก็บรักษาการกระทําระหวางกันที่สงเสริมความรวมมือระหวางกันซึ่งสงผลใหมี
ชีวิตอยูรอดดวยเอาไว ขณะเดียวกันก็ละทิ้งการกระทําระหวางกันที่ไมสงเสริมความสัมพันธเชนวานั้นไป ทําใหเกิด
จิต อัตตา และสังคมขึ้น
ค) จิต (mind) ของมนุษยมีลักษณะที่สําคัญ คือ 1) มีความสามารถในการใชสัญลักษณกําหนดสิ่ง
ตางๆ ในสภาพแวดลอมทําใหสามารถรูจักสิ่งตางๆ เหลานั้น 2) สามารถฝกซอมในใจในแนวการกระทําตางๆ ตอ
สิ่งตางๆ ได กอนที่จะลงมือกระทําจริง (imaginative rehearsal) 3) สามารถหักหามแนวการปฏิบัติที่ไมเหมาะ
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ไมควร เมื่อวิเคราะหไดจากการฝกซอมในใจ โดยสรุปเมื่อบุคคลไดพัฒนาความสามารถ 3 ประการ คือ การเขาใจ
ทาทางประเพณี สามารถใชทาทางตางๆ เขาใจทาทางของคนอื่น และสามารถฝกซอมแนวทางปฏิบัติตามทางเลือก
ตางๆ ในใจไดแลวเทากับวาบุคคลมี “จิต” แลว
ง) อัตตา (self) เมื่อบุคคลสามารถใหความหมายกับสิ่งตางๆและบุคคลอื่นในสภาพแวดลอมไดแลว
เขาก็สามารถใหความหมายกับตัวเองได การตีความหมายของทาทางตางๆจึงเปนทั้งชวยใหเกิดการประสานงาน
ระหว างมนุษย ดวยกั น และสามารถนํ ามาใชประเมินผลตนเองไดอีกดวย การประเมินผลตนเองนี้ขึ้นอยูกับ
กระบวนการของจิตนั่นเอง กลาวคือ เมื่อบุคคลได “ภาพตนเอง” (Self-Image) จากสายตาของคนอื่นที่สัมพันธกับ
ตนเองมาระยะหนึ่ง ภาพนี้จะคอยๆ ฝงลึกในจิตใจจนกลายเปนความคิดเกี่ยวกับตนเอง (Self-Conception) ที่
เปนเสมือนวัตถุอยางหนึ่งที่มีความสม่ําเสมอ เปนบุคคลประเภทที่มีทาทีความโนมเอียงที่จะมองสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
(Disposition) ที่ประสานสอดคลองกัน มั่นคงถาวรของตนขึ้น กลายเปนอัตตาของบุคคลนั้น Mead เลือกแสดง
ขั้นตอนสําคัญในกระบวนการพัฒนาอัตตา 3 ขั้นตอนดวยกัน โดยแตละขั้นตอนจะแสดงทั้งการเปลี่ยนแปลงภาพ
ตัวเองที่ลักษณะชั่วคราวและการลงรากฝงลึกลงไป ในความรูสึกของความคิดเกี่ยวกับตนเองดวย คือ
ขั้นที่ 1 ขั้นการเลน(Play Stage) หรือขั้นเอาใจเขามาใสใจเรา (Role-Taking) ในขั้นนี้เปน
ขั้นที่บุคคลยังเปนเด็กทารก มีความสามารถในการเลนบทไดจํากัดเพียงคนหรือสองคน ภาพของตนเอง (อัตตา) ก็
ยังจํากัดไมฝงแนนแตอยางใด
ขั้นที่ 2 ขั้นเกมกีฬา (Game Stage) ชวงนี้รางกายของเด็กเจริญวัยขึ้นแลว สามารถสวม
บทบาทของผูอื่นหรือเอาอยางผูอื่นมากขึ้น ทํางานเปนระบบมากขึ้น ภาพของตัวเองมีความซับซอนมากขึ้น สามารถ
รวมมือกับผูอื่นไดมากขึ้น ตัวอยาง เชน การประสานรวมมือกับผูไดมากขึ้น รวมกิจกรรมที่มีการประสานงานกัน
อยางมีระเบียบมากขึ้น (Mead ชอบเทียบเคียงขั้นนี้กับทีมฟุตบอล) โดยบุคคลจะตองสวมบทของนักฟุตบอล
คนหนึ่ง เลนฟุตบอลประสานกับคนอื่น (ใหไดชัยชนะทีมคูตอสูและชนะใจคนดู)
ขั้นที่ 3 เปนขั้นสุดทายเปนขั้นที่บุคคลสามารถสวมบทบาทของบุคคลทั่วไป (Generalized
Other) หรือกลุมทาทีของสังคม ขั้นนี้เปนขั้นที่ Mead เห็นวาบุคคลสามารถยึดถือปริทรรศนทั่วไปของชุมชน หรือ
ความเชื่อทั่วไป คานิยม บรรทัดฐานของสังคมหนึ่งในการกระทําระหวางกันดานตางๆ ได ซึ่งหมายถึง มนุษย
สามารถทั้งเพิ่มความเหมาะสมในการตอบโตกับผูอื่น ในการกระทําระหวางกันมากขึ้น และขยายขอบเขตภาพ
ตนเองจากความสามารถในการสวมบทบาทของบุคคลจํานวนมากขึ้นอยูเสมอและการขยายวงจํานวนคนที่บุคคล
สวมบทบาทนี่เอง ที่เปนขั้นตอนของพัฒนาการของอัตตาขั้นตางๆ ของมนุษย
กลาวโดยสรุปก็คือกระบวนการอัตตาแบงไดเปน 3 วัย/ขั้นตอน คือ 1) วัยเลนตามบทบาทไม
ซับซอน 2) วัยเลนตามกฎเกณฑที่ซับซอนขึ้น 3) วัยสวมบทบาทผูอื่น
จ) สังคมมนุษย เปนการกระทําระหวางกันของบุคคลที่มีการจัดระเบียบแลวและมีแบบแผนของ
บุคคลตางๆ ซึ่งเกิดขึ้นเพราะจิต กลาวคือ การยึดถือบทบาททําใหบุคคลสามารถควบคุมลักษณะการตอบโตของ
ตัวเองได ทั้งนี้เพราะบุคคลมีความสามารถในการสวมบทบาทของผูอื่นไดนั่นเอง สังคมยังตองขึ้นกับอัตตาอีกดวย
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เพราะอัตตาเกิดจากความสามารถของบุคคลในการสวมบทบาทบุคคลทั่วไป ถาหากไมสามารถมองเห็นและ
ประเมินคาตนเองจากสายตาคนอื่นแลว การควบคุมทางสังคมก็จะมีเพียงการประเมินตนจากบทบาทของตนเอง
เท า นั้ น ซึ่ ง จะไม ส ามารถประสานกิจ กรรมที่ แ ตกต า งกั น ได จิ ต และอั ต ตาทํ า ให สั ง คมมี ค วามเคลื่ อ นไหวคื อ
เปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลาดวยการแทรกบทบาทและเลือกบทบาทหรือแนวทางปฏิบัติทําใหบุคคลสามารถปรับตัว
ไดอยูตลอดเวลา
สังคมจึงเปนปรากฏการณที่สรางสรรคขึ้นจากการปรับตัวระหวางการกระทําระหวางกันของมนุษย
ดังนั้นสังคมจึงอาจสรางขึ้นใหม เปลี่ยนแปลงไปตามจิตและอัตตาจะเห็นควร โดยมีลักษณะเปน I และ Me คือ I
หมายถึง แนวโนมผลักดันของคน สวน Me หมายถึง พฤติกรรมตามความรูสึกของตนหลังจากไดทําพฤติกรรมลง
ไปแลว บุคคลไมสามารถจะทํานาย I ได แตจะรูไดเมื่อเปน Me แลว
ทฤษฎีการปฏิสัมพันธทางสังคมเชิงสัญลักษณอธิบายความสัมพันธระหวางบุคคลกับสังคมซึ่งเนน
ในเรื่องการกระทําระหวางกัน โดยการกระทําตอกันจะตองมีความตั้งใจดวย ในบุคคลหนึ่งๆจะประกอบดวย
สวนประกอบ I และ Me เพื่อแกไขปญหาหรือกระทําตอคนอื่นหรือการตัดสินใจเรื่องใดๆ I เปนความตองการ
เฉพาะตัว เปนสวนของตนที่ฝงรากอยูในลักษณะทางชีวภาพของแตละคน สวน Me นั้น บุคคลคิดวาตนเองจะมี
พฤติกรรมอยางไร และประกอบดวยทัศนคติซึ่งตัวเองเขาใจหรือคาดหวังคนอื่นในสังคมมีอยูตอตัวเอง Mead
กลาวถึง I วาคอนขางจะมีอิสระ สวน Me ประกอบดวยทัศนคติของบุคคลอื่นซึ่งตัวเองเขาใจ โดยทั่วๆไป เรารูจัก
I ในนามเสรีภาพ การสรางสรรคความรูสึกภายใน กอใหเกิดพฤติกรรมซึ่งอาจขัดแยงกับธรรมเนียมประเพณีของ
สังคม อาจทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นไดในสังคมสวน Me นั้น ไดแก ทัศนคติทั้งปวง บทบาท ความกดดันจาก
สังคม คานิยม ซึ่งสังคมไดถายทอดและรับไวในตัวเอง เพราะฉะนั้นในบุคคลหนึ่ง ๆ จะมี I และ Me ประกอบกัน
เรียกวา ตน (Self) จะเห็นไดวาบุคคลจะตัดสินแกปญหาอยางไรนั้น ขึ้นอยูกับ I และ Me ฝายใดจะมากกวากันจน
เราอาจจะเรียกวาเปนการแสดงออกดานบุคลิกภาพ (สมศักดิ์ ศรีสันติสุข.2537)
โดยสรุป ทฤษฎีปฏิสัมพันธทางสังคมเชิงสัญลักษณนี้เนนถึงการกระทําระหวางกันของบุคคลใน
สังคมเนื่องมาจากสัญลักษณโดยเฉพาะภาษาที่เปนสื่อการติดตอที่สําคัญที่สุดที่ทําใหมนุษยมีความผูกพันและ
สัมพันธกัน จนสรางเปนระเบียบ กฎเกณฑตางๆในสังคม ทําใหสังคมมีการจัดระเบียบขึ้น
2.2.2 Herbert Blumer นักทฤษฎีการปฏิสัมพันธทางสังคมเชิงสัญลักษณชาวอเมริกันไดศึกษา
และสรุปหลักการพื้นฐานของทฤษฎีไวดังนี้ 1) มนุษยแตกตางจากสัตวชั้นต่ํา เพราะไดรับการสืบทอดความสามารถ
ใหรูจักคิด 2) ความสามารถที่จะคิดของมนุษยถูกหลอหลอมขึ้นมาโดยการปฏิสัมพันธทางสังคม 3) มนุษยจะ
เรี ย นรู เ กี่ ย วกั บ ความหมายและสั ญ ลั ก ษณ ที่ จ ะทํ า ให ส ามารถใช ค วามสามารถในการคิ ด ซึ่ ง เป น คุ ณ ลั ก ษณะ
โดยเฉพาะของมนุษย 4) ความหมายและสัญลักษณเปนสิ่งที่ทําใหมนุษยสามารถมีการกระทําปฏิสัมพันธขึ้นได 5)
มนุษยสามารถที่จะแกไข เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกความหมายและสัญลักษณก็ได เพราะสาเหตุสําคัญประการหนึ่ง
คือสามารถที่จะปฏิสัมพันธของตัวเอง ทําใหสามารถที่จะสํารวจความเปนไปไดของกระทํา ตระหนักถึงผลดีผลเสีย
ที่จะเกิดขึ้นแลวจึงเลือกที่จะกระทําลงไป 7) แบบแผนตาง ๆ ของการโตตอบระหวางการกระทําและปฏิสัมพันธของ
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มนุษย ทําใหเกิดกลุมและสังคมตางๆ ขึ้น (สุเทพ สุนทรเภสัช. 2540: 191) อนึ่ง ในการศึกษาชุมชน Blumer เปน
บุคคลแรกที่ใชการสนทนากลุม (group discussion) และการสัมภาษณกลุมบุคคลที่รูเรื่องนั้น ๆ เปนอยางดี เปน
ผูใชขอมูล (key informants) โดยการสรรหาคนที่รูปญหาหรือรอบรูในเรื่องดังกลาวดี เขามาอยูในกลุมผูรู
(expert) ใหเปนผูชี้ แนะนํา ชี้แนวทางแกนักวิจัย เมื่อเขาไปสภาพการณหรือปญหานั้น ๆ วิธีการดังกลาวมี
ประโยชน มีคุณคาและเปนที่นิยมในการวิจัยเชิงคุณภาพอยางกวางขวางตอมา(นิศา ชูโต. 2551: 48)
กลาวโดยสรุปก็คือ หลักการพื้นฐานมุมมองของทฤษฎีนี้ตามแนวคิดของบลูเมอร ก็คือ มนุษยจะ
กระทําการใดๆ ในเรื่องที่มีความหมายและสําคัญกับเขาซึ่งเกิดจากปฏิสัมพันธที่เขามีตอคนอื่นๆ รอบขาง โดย
ความหมายคือสิ่งตางๆ ที่เกิดขึ้นจากกระบวนการปรับแตงและตีความที่บุคคลใชในการจัดการกับสิ่งตางๆ ที่
เกิดขึ้น เพราะฉะนั้นความสัมพันธจึงเปนการใชสัญลักษณ การตีความ และการแสวงหาความหมายที่แทจริงของ
การกระทําตา งๆ การแสดงออกในลั กษณะกระทํ าตอกัน ตอ งอยูใ นรูปของกระบวนการที่บุคคลทั้ง หลายใน
เหตุการณ สามารถประเมินเหตุการณ ใหความหมาย และตัดสินใจที่จะมีการกระทําโตตอบ แนวความคิดขอ
Blumer จึงเปนการอธิบายที่เนนการตีความเพื่อใหรูความหมายที่แทจริง
ขณะเดียวกัน จํานง อดิวัฒนสิทธิ์ (2540: 81) ไดอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวคิดการปฏิสัมพันธเชิง
สัญลักษณวา แมสาระในแนวความคิดของ Mead จะมีอิทธิพลตอสังคมวิทยามากอน แตสาระความคิดนั้นก็ยังมี
ขอบกพรองในทางทฤษฎีอยูบาง ที่สําคัญอยางหนึ่งคือ ความไมกระจางในลักษณะของสังคม และความสัมพันธ
ระหวางปจเจกบุคคลกับสังคม Mead ถือวา สังคมเปนกิจกรรมที่ไดรับการจัดระเบียบแลว ควบคุมโดยบุคคล
สําคัญตางๆ และเปนแหลงที่บุคคลจะปรับตัวและรวมมือระหวางกัน การปรับตัวและการประสานงานเชนนั้น
กอใหเกิดขึ้นได เพราะจิตและอัตตา กลาวคือ ขณะที่จิตใจและอัตตาเกิดจากสังคม แตการบํารุงและการ
เปลี่ยนแปลงสังคมกันเปนผลของกระบวนการของจิต และอัตตา จะชี้ใหเห็นกระบวนการสําคัญในการบํารุงรักษา
ความสัมพันธนั้น แตสังกัปเหลานั้นก็ไมไดชวยในการวิเคราะหแบบแผนขององคการสังคมแบบตางๆที่บุคคลไดเขา
ไปเกี่ยวของในลักษณะตางๆ การกลาวเพียงวา “สังคม” เปนกิจกรรมประสานกันและกิจกรรมเหลานั้นดํารงอยูและ
เปลี่ยนแปลงไปไดดวยบทบาทและการประเมินตนของบุคคล ชวยใหภาพความคิดเพียงกวางเทานั้น
2.3 การนําทฤษฎีการปฏิสัมพันธทางสังคมเชิงสัญลักษณไปปรับใช
เมื่อนําทฤษฎีการปฏิสัมพันธเชิงสัญลักษณ (Symbolic Interaction) มาใชจะทําใหแนวทางการศึกษา
เนื้อหาจะมุงเนนไปที่ระดับของ "ความหมาย/เนื้อหา ระดับความสัมพันธ" มากยิ่งขึ้น ทั้งนี้เพราะแนวคิดเบื้องตน
ของทฤษฎีปฏิสัมพันธเชิงสัญลักษณนําเสนอการตรวจสอบวิถีทางของการกระทําที่เปนไปไดตางๆ พิจารณาถึงผลดี
และผลเสีย ที่อาจเกิดขึ้น กอนที่เลือกกระทําอยางใดอยางหนึ่งลงไป แบบแผนตางๆ ระหวางการกระทําและ
ปฏิสัมพันธกอใหเกิดกลุมสังคมตางๆขึ้นมา (สุเทพ สุนทรเภสัช, 2540: 200-201)
สัญญา สัญญาวิวัฒน (2543: 132-133) ไดสรุปสาระสําคัญในเชิงทฤษฎีของทฤษฎีการปฏิสัมพันธทาง
สังคมเชิงสัญลักษณ (Symbolic Interaction) ดังนี้
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1. จิต อัตตาและสังคม เปนกระบวนการแหงพฤติกรรมมนุษยและระหวางมนุษย
2. ภาษาเปนกลไกใหเกิดจิตและอัตตา
3. จิต คือ input ของกระบวนการสังคม ซึ่งคือการกระทําระหวางกันภายในตัวมนุษย
4. มนุษยสรางความประพฤติภายในตัวของมนุษยเอง ไมใชเปนการโตตอบสิ่งกระตุนภายนอกหรือพลัง
ภายใน เชน แรงขับ มูลเหตุจูงใจ
5. การดําเนินพฤติกรรมของมนุษยขึ้น อยูกับการนิยามสถานการณเฉพาะหนาที่ตองกระทํา
6. การขัดเกลาทางสังคมของมนุษยเปนทั้งการจับเขาสังคมมนุษยและทําใหมีอิสระจากสังคม บุคคลที่
พรอมดวยอัตตาไมเปนสิ่งที่ตั้งรับเทานั้นหากสามารถใชประโยชนอัตตาในการกระทําระหวางกัน ซึ่งอาจกอผลเปน
พฤติกรรมที่แปลกไปจากกลุมที่กําหนดก็ได
โดยสรุป ทฤษฎีการปฏิสัมพันธทางสังคมเชิงสัญลักษณ สามารถนําไปประยุกตใชในงานวิจัยเรื่องนี้ที่
ตองการศึกษาปรากฏการณทางสัง คม คื อ การดําเนินงานดานการปองกันยาเสพติดของชุ มชมซึ่งทฤษฎีการ
ปฏิสัมพันธทางสังคมเชิงสัญลักษณจะชวยอธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นในชุมชน ที่เห็นไดวาเมื่อในชุมชนมีการรวมของกลุม
คนที่มาทํางานรวมกันเกิดขึ้นและมีกระบวนการปฏิสัมพันธตอกัน รวมถึงพยายามกระทําในสิ่งที่ไดรับการยอมรับ
จากผูที่มีปฏิสัมพันธดวย จึงทําใหสัญลักษณตางๆจะถูกสรางขึ้นอยางมากมาย อันจะแสดงใหเห็นถึงวัฒนธรรม
หรือวัฒนธรรมยอยของคนในชุมชนที่เขาใจกันเฉพาะในกลุมวัฒนธรรมเดียวกัน แตคนนอกกลุมอาจไมเขาใจก็ได
ดังนั้น นักวิจัยจึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่จะตองศึกษาทําความเขาใจความหมายและเรียนรูสัญลักษณที่คนใน
ชุมชนสื่อออกมาไววาจะอยูในรูปแบบของภาษา ทาทาง การมอง การปรากฏตัวที่เกิดขึ้น และการกระทําที่เกิดขึ้น
ตลอดระยะเวลาในการดําเนินการศึกษาวิจัยเพื่อใหสามารถตอบคําถามการวิจัยไดครบถวนสมบูรณที่สุด
3. แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวของกับการใชยาเสพติด
3.1 สาเหตุในการใชยาเสพติด
ในการศึกษาเกี่ยวกับการปองกันปญหายาเสพติดของบุคคลใหมีประสิทธิภาพนั้น จําเปนตองศึกษาให
ทราบถึงปจจัยหรือสาเหตุซึ่งถือไดวาเปนตนเหตุของปญหา เพื่อที่จะไดนํามาใชเปนแนวทางในการปองกันปญหา
ยาเสพติดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จากการที่มีผูศึกษาทฤษฎีเกี่ยวกับการใชยาเสพติด พบวา แตละ
ทฤษฎีมีมุมมองในความเชื่อถึงสาเหตุของการใชยาเสพติดแตกตางกันไป เชน เชื่อในเรื่องปจเจกบุคคล ดาน
พันธุกรรม ดานสิ่งแวดลอม ดานความกดดันและความเครียด ดานความผิดปกติบางอยาง และจากงานวิจัยของฟ
เลย และเพทริเอท เทรียดทิส (Flay; & Petraitis, 1991; ทิพาวดี เอมะวรรธนะ. 2547: 21-22) ที่ศึกษางาน
เกี่ยวกับสาเหตุของการติดยาเสพติด จํานวน 24 เรื่อง ไดขอสรุปวา สาเหตุของการเสพยาเสพติดนามาจากเหตุผล
หลายขอผสมกัน ดังตอไปนี้
1. สภาพแวดลอมทางสังคม
2. สัมพันธภาพภายในครอบครัว
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3. สัมพันธภาพกับเพื่อน
4. การเรียนรูจากผูคนในสังคม
5. สาเหตุจากสถาบันหรือองคกรที่ตนสัมพันธดวย เชน โรงเรียน ชุมชน วัฒนธรรมประจํากลุม
6. สาเหตุมาจากองคประกอบทางลักษณะพื้นฐานภายในจิตใจ ไดแก ความรูสึกวาตนเองมีคุณคา
7. สาเหตุจากความรู ทัศนคติตอสุราและสารเสพติด รวมทั้งพฤติกรรมที่เชื่อมโยงกับการมีแนวโนม
ไปสูการกระทําที่ผิดปกติ เชน พฤติกรรมตอตานสังคม
สําหรับงานวิจัยในประเทศไทยก็พบขอสรุปเกี่ยวกับสาเหตุของการใชยาเสพติดที่สอดคลองกับงานวิจัย
ของตางประเทศ ดังเชน งานวิจัยเรื่อง “การประมวลองคความรู เรื่อง ปจจัยและแนวทางในการปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติดในกลุมเด็กและเยาวชน” ที่ทําการสังเคราะหสาระสําคัญขององคความรูที่ไดจากผลการศึกษาของ
งานวิจัยที่เกี่ยวของงานวิจัยดานยุทธศาสตรการปองกันกลุมผูมีโอกาสเขาไปใชยาเสพติด (Potential Demand)
ในคลังหรือฐานขอมูลวิชาการดานยาเสพติดและสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด ตั้งแตป
พ.ศ.2545-2552 (8 ป) (สํานักพัฒนาการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด. 2553: 114 - 125) ไดประมวล
งานวิจัยที่ศึกษาถึงปจจัยหรือสาเหตุของเด็กและเยาวชนที่หันไปใชยาเสพติด ซึ่งพบวา ปจจัยสําคัญที่ทําใหเด็กและ
เยาวชนหันไปใชยาเสพติดมี 3 ปจจัยหลัก โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. ปจจัยสวนบุคคล ประกอบดวย ลักษณะบุคลิกภาพสวนบุคคล โดยบุคลิกภาพสวนบุคคลที่มี
โอกาสไปใชยาเสพติดในอัตราที่สูง คือบุคคลที่มีบุคลิกภาพแบบหวั่นไหว แบบเปดกวาง แบบทาทายอยากรูอยาก
ลองและแบบวิตกกังวลและซึมเศรา
2. ปจจัยครอบครัว ประกอบดวย
2.1 แบบแผนการเลี้ยงดู มีสวนสําคัญตอพฤติกรรมเชิงจริยธรรม หากบิดา มารดา ครอบครัวคน
ใกลชิดใชยาเสพติดก็จะเปนแบบอยางในการเสพ
2.2 ลักษณะความสัมพันธของสมาชิกในครอบครัว/สถานภาพของครอบครัว ซึ่งสวนใหญเด็กและ
เยาวชนที่มีปญหายาเสพติดมักมีปญหาครอบครัว เชน ครอบครัวแตกแยก สมาชิกในครอบครัวทะเลาะเบาะแวง
กันเปนประจํา สมาชิกในครอบครัวมีความสัมพันธเชิงลบตอกัน เปนตน
2.3 ระดับการมีสวนรวมของสมาชิกในครอบครัว สมาชิกในครอบครัวขาดปฏิสัมพันธรวมกันไมมี
เวลา หรือโอกาสในการทํากิจกรรมรวมกัน
2.4 ระดับความคาดหวังตอสมาชิกในครอบครัว มีผลตอการหันไปใชยาเสพติดของเด็กและเยาวชน
ในระดับสูง เนื่องจากความกดดันจากสมาชิกในครอบครัวที่ตั้งความหวังไวที่เด็กและเยาวชนสูงเกินไป ซึ่งสราง
ความเครียดใหแกเด็กและเยาวชน และเมื่อพลาดไมไดอยางที่หวัง เด็กจะรูสึกไรคาหมดคุณคาในตัวเองและ
สิ้นหวัง โดยเฉพาะเมื่อครอบครัวซ้ําเติมและไมใหกําลังใจ
2.5 สภาพเศรษฐกิจของครอบครัว ที่ดีเกินไปหรือต่ําเกินไป สงผลใหผูปกครองไมมีเวลาดูแลเด็ก
และเยาวชนเทาที่ควร จึงเปนปจจัยสําคัญประการหนึ่ง
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3. ปจจัยสิ่งแวดลอม ประกอบดวย
3.1 กลุมเพื่อน เปนปจจัยสําคัญที่มีอิทธิพลในการนําไปสูการใชยาเสพติด เนื่องจากเด็กและ
เยาวชนยอมตองการการยอมรับ ตามแนวคิดทฤษฎีลําดับชั้นความตองการ ในขั้นที่ ๔ (ขั้นตองการการยอมรับ
ความนับถือยกยอง) ของ Maslow ซึ่งกลุมเพื่อนเปนสังคมกลุมยอยที่เขาถึงงายที่สุด และมีอิทธิพลตอพฤติกรรม
คานิยม ทัศนคติของเด็กและเยาวชน
3.2 โรงเรียน จากการศึกษาวิจัยหลายงานวิจัยพบวา โรงเรียนมีผลใหเด็กและเยาวชนหันไปใช
ยาเสพติด โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนกลุมเสี่ยง ทางโรงเรียนจึงจําเปนตองมีการจัดกิจกรรมในการใหความรู
เกี่ยวกับยาเสพติด
3.3 ชุมชนและลักษณะสภาพแวดลอมที่อยูอาศัย มีผลตอการเขาถึงแหลงจําหนายยาเสพติดซึ่งมี
อิทธิพลตอการใชยาเสพติดของเด็กและเยาวชนไทยเปนอยางมาก รวมถึงกิจกรรมชุมชนที่เด็กและยาวชนมีสวน
รวมนอย ชุมชนใหบทบาทเด็กและเยาวชนมีกิจกรรมสรางสรรคในพื้นที่นอย และการที่เด็กและเยาวชนยังขาดการ
รวมกิจกรรมบําเพ็ญประโยชนในชุมชน สงผลใหเด็กและเยาวชนมีภูมิคุมกันยาเสพติดต่ํา
3.4 สังคม วัฒนธรรม คานิยมที่เนนการบริโภคนิยม วัตถุนิยม ทุนนิยม รวมถึงสื่อและเทคโนโลยี
เปนปจจัยหลักที่สงผลใหเด็กและเยาวชนเกิดคานิยม ความเชื่อที่ผิด และหันไปใชยาเสพติด
3.2 ทฤษฎีพฤติกรรมที่เปนปญหา (Problem Behavior Theory)
สําหรับในการศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยเลือกใช Jessor’ s Theory เพื่อเปนสวนหนึ่งในการวิเคราะหสาเหตุอัน
นําไปสูการเสพยาเสพติดของบุคคลที่เปนผูเสพหรือผูติด ซึ่งจะชวยใหสามารถเขาใจถึงความเปนมาของพฤติกรรม
การใชยาเสพติดของบุคคลไดดียิ่งขึ้น เนื่องจากทฤษฎีนี้มีกรอบแนวคิดที่ครอบคลุมตัวแปรสวนบุคคล และบทบาท
ของสิ่งแวดลอมที่มีตอการแสดงพฤติกรรม ทฤษฎีเรียกวา ทฤษฎีพฤติกรรมที่เปนปญหา (Problem Behavior
Theory) ในทฤษฎีกลาวถึงกลุมของตัวแปรทางจิตวิทยาสังคมที่สําคัญในการอธิบายถึงพฤติกรรมที่เปนปญหา 3
กลุม คือ
3.2.1 ภูมิหลังและบริบททางสังคม (Social Background and Context Variables) ไดแก ระบบ
สิ่งแวดลอมทางสังคม (social environment System)
3.2.2 จิตวิทยาสังคม (Social – Psychological Variables) ไดแก ระบบบุคลิกภาพ
(Personality System) ระบบการรับรูสิ่งแวดลอม (Perceived environment System)
3.2.3 พฤติกรรมทางสังคม (Social Behavior Variables) ไดแก พฤติกรรมที่เปนปญหา
(Problem Behavior) และพฤติกรรมที่พึงประสงค (Conventional Behavior)
ตัวแปรทั้ง 3 กลุมมีความเกี่ยวของเชื่อมโยงกันกับพฤติกรรม ดังภาพประกอบ 6
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กลุมภูมิหลังและ
สิ่งแวดลอมทางสังคม

กลุมจิตวิทยาสังคม

กลุมพฤติกรรม
ทางสังคม

ระบบบุคลิกภาพ

ระบบสิ่งแวดลอม
ทางสังคม
- โครงสรางดานภูมิหลัง
- โครงสรางดานบริ บท
ทางสังคม

- โครงสรางที่เปนแรงจูงใจและกระตุนใหเกิด
พฤติกรรม (เห็นคุณคาของความสําเร็จและความ
เปนอิสระ ความคาดหวังเกี่ยวกับความสําเร็จและ
ความเปนอิสระ)
- โครงสรางดานความเชื่อ (ความแปลกแยก
ความเห็นคุณคาในตัวเอง ความเชื่ออํานาจภายใน
และภายนอกตน)
- โครงสรางดานการควบคุม (เจตคติดานการ
ตอตานความเบี่ยงเบน ดานจริยธรรม ดานศาสนา)

ระบบพฤติกรรม
- พฤติกรรมที่เปนปญหา
(สูบบุหรี่ ดื่มเหลา
ใชสารเสพติด พฤติกรรม
เบี่ยงเบน)

- พฤติกรรมที่พึงประสงค
ระบบการรับรูดา นสิ่งแวดลอม
- ตัวแปรที่มีผลโดยตรงตอพฤติกรรม (การมีเพื่อน
ตัวแบบในพฤติกรรมที่เ ปนปญหา การไดรับการ
ยอมรับในพฤติกรรมที่เปนปญหา)
- ตัวแปรที่ไมมีผลโดยตรงตอพฤติกรรม(การควบคุม
ของพอแมและเพื่อน อิทธิพลของพอแมและเพื่อน
การรับรูความเครียด)

ภาพประกอบ 6 แสดงกรอบแนวคิดของทฤษฎีพฤติกรรมที่เปนปญหา
(Jessor, R. and others. 1991: 21)
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พื้นฐานของทฤษฎีนี้มาจากแนวคิดวาพฤติกรรมทุกอยางเปนผลมากจากปฏิสัมพันธระหวางบุคคลและ
สิ่งแวดลอม ในการศึกษาเพื่ออธิบายการเกิดพฤติกรรมจะเห็นไดวามีความเชื่อมโยงกันระหวางระบบบุคลิกภาพ
และระบบการรับรูสิ่งแวดลอมที่มีหัวลูกศรในทิศทางเดียวกัน คือ มุงไปสูระบบพฤติกรรม จากภาพประกอบ 6
สามารถอธิบายตัวแปรทั้งสองกลุมไดดังนี้ (Jessor, R.; and others. 1991: 20 - 33)
ตัวแปรในกลุมสิ่งแวดลอม แบงออก 2 กลุม คือ
1. สิ่งแวดลอมทางสังคม หมายถึง สิ่งแวดลอมที่เปนรูปธรรม หรือเปนลักษณะทางกายภาพ เปนตัวแปร
ที่ชี้บอกสภาพทางสังคมและฐานะทางสังคมของบุคคล เชน ระดับการศึกษา รายได การนับถือศาสนา โครงสราง
ของครอบครัว อาชีพ ความสัมพันธกับบุคคลอื่น เหตุการณที่เกิดขึ้นในชีวิตทั้งทางลบและทางบวก
2. การรับรูสิ่งแวดลอม หมายถึง สิ่งแวดลอมที่มีความหมาย มีความสําคัญตอบุคคล ซึ่งเปนตัวแปรที่มี
ความสํ าคัญในเชิงเป นสาเหตุข องพฤติกรรมมากกว าสิ่ งแวดลอมทางสังคมเปนสิ่ง แวดลอมที่บุคคลรับรูจาก
ประสบการณและสะทอนมิติทางสังคมที่มีความหมายหรือมีความสําคัญตอเขา เชน พอ แม ผูปกครอง เพื่อน ตัว
แปรดานการรับรูสิ่งแวดลอมนี้ แบงเปน 2 กลุม คือ
2.1 ตัวแปรที่มีผลโดยตรงตอพฤติกรรม เชน การเปนตัวแบบใชสารเสพติดของพอแม เพื่อน
2.2 ตั ว แปรที่ไ ม ส ง ผลโดยตรง เชน การควบคุม ของพ อ แม อิทธิพ ลของพอ แมแ ละของเพื่อน
การรับรูความเครียด
ตัวแปรในกลุมบุคลิกภาพ หมายถึง ลักษณะทางจิตใจหรือบุคลิกภาพบางประการของแตละบุคคลที่มี
ผลต อ การเสพยาเสพติ ด และตามทฤษฎีพ ฤติ ก รรมที่เ ป น ปญ หา หมายถึ ง ตัว แปรด านความรูคิ ดทางสัง คม
(Sociocognitive Variable) ไดแก ความเชื่อ เจตคติ ความคาดหวัง คานิยม และการกําหนดแนวปฏิบัติของ
ตนเองและที่เกี่ยวกับสังคมซึ่งสะทอนการเรียนรูทางสังคมและประสบการณ ทฤษฎีพฤติกรรมที่เปนปญหา แบงตัว
แปรดานบุคลิกภาพเปน 3 กลุม คือ
1. โครงสรางที่เกี่ยวกับเปาหมายและความคาดหวัง ไดแก การเห็นคุณคาของความสําเร็จ การเห็น
คุณคาความเปนอิสระ ความคาดหวังเกี่ยวกับความสําเร็จ
2. โครงสรางดานความเชื่อ ไดแก ขอยึดถือปฏิบัติของสังคม ความแปลกแยก ความภูมิใจในตนเอง
และความเชื่ออํานาจภายใน-ภายนอกตน
3. โครงสรางดานการควบคุม ไดแก เจตคติตอตานความเบี่ยงเบน เจตคติดานจริยธรรม และความ
ยึดมั่นทางศาสนา
3.3 การนําทฤษฎีพฤติกรรมที่เปนปญหาไปปรับใช
จากทฤษฎีพฤติกรรมที่เปนปญหาจะแสดงใหเห็นวาการมีพฤติกรรมการใชยาเสพติดนั้นเกิดขึ้นมาจาก
ตัวแปรที่สําคัญสองกลุมคือ ตัวแปรกลุมบุคลิกภาพและกลุมสิ่งแวดลอม โดยจากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวกับ
พฤติกรรมการใชยาเสพติดก็พบผลสอดคลองกับทฤษฎีพฤติกรรมที่เปนปญหา

59

3.3.1 ลักษณะดานบุคลิกภาพกับการใชยาเสพติด
ลักษณะบุคลิกภาพตามทฤษฎีพฤติกรรมที่เปนปญหา หมายถึง กลุมของตัวแปรดานการรูคิดทาง
สังคม (Sociocognitive Variables) ไดแก ความเชื่อ เจตคติ ความคาดหวัง คานิยม และกําหนดแนวปฏิบัติของ
ตนเองและที่เกี่ยวกับสังคม ซึ่งสะทอนการเรียนรูทางสังคมและประสบการณ (Jessor, R.; and others. 1991: 26
- 27)
ตัวแปรดานบุคลิกภาพในทฤษฎีพฤติกรรมที่เปนปญหา ไดแก การเห็นคุณคาของความสําเร็จ การ
เห็นคุณคาความเปนอิสระ ความคาดหวังเกี่ยวกับความสําเร็จ ขอยึดถือปฏิบัติของสังคม ความแปลกแยก ความ
ภาคภูมิใจในตนเอง และความเชื่ออํานาจภายใน-ภายนอกตน เจตคติตอตานความเบี่ยงเบน เจตคติดานจริยธรรม
และความยึดมั่นทางศาสนา โดยจะเห็นไดวาตัวแปรเหลานี้นั้นเปนตัวแปรที่ควบคุมมิใหบุคคลทําพฤติกรรมที่เปน
ปญหา
จากการศึกษาตัวแปรดานบุคลิกภาพบางตัววาเปนสาเหตุของการใชยาเสพติด ก็พบผลสอดคลอง
ตามทฤษฎีพฤติกรรมที่เปนปญหา ดังเชน ในเรื่องตัวแปรความภาคภูมิใจในตนเอง โดยคูเปอรสมิท ที่ไดกลาวถึง
ความภาคภูมิใจในตนเองไววา บุคคลที่มีความภาคภูมิใจในตนเองสูงจะตั้งเปาหมายจากผลของการกระทําของ
ตนเองสู ง มากกว า บุ ค คลที่ มี ค วามภาคภู มิ ใ จในตนเองปานกลางและต่ํ า ซึ่ ง ตั้ ง เป า หมายของตนเองไว ต่ํ า
(Coopersmith. 1981: 246) บุคคลที่มีความภาคภูมิใจในตนเองต่ําจะไมคอยมีความเชื่อมั่นในตนเอง จะมองวา
ตนเองเปนคนไมดี มีขอบกพรอง เมื่อพบอุปสรรคก็เลี่ยงการแกไขปญหา มีความอายสูง ไมกลาปฏิเสธในสิ่งที่ตน
ไมตองการ (Coopersmith. 1981: 132 -135) สอดคลองกับการศึกษาของ มะลิ อุดมภาพ (2538: 14) ที่สรุปวา
ลักษณะของบุคคลที่มีความภาคภูมิใจต่ําจะเปนผูที่มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนไปในทางที่ไมดี ชอบสรางปญหา ขาด
ความรับผิดชอบ มีความขลาดกลัว มีปมดอย วิตกกังวล และไมรอนใจกับสิ่งใดๆ เชนเดียวกันกับงานวิจัยของ
ดุษฎี โยเหลา และคณะ (2540: 60) ที่ศึกษาถึงตัวแปรที่บงชี้สาเหตุในการใชสารระเหย ซึ่งพบวา เด็กและเยาวชนที่
ใชสารระเหยมีความภาคภูมิใจในตนเองต่ํากวากลุมที่ไมใชสารระเหย
3.3.2 สิ่งแวดลอมกับการใชยาเสพติด
ตัวแปรในกลุมสิ่งแวดลอม ตามทฤษฎีพฤติกรรมที่เปนปญหา หมายถึง กลุมของตัวแปรดาน
สิ่งแวดลอม ซึ่งแบงออกเปนสิ่งแวดลอมทางสังคม และการรับรูสิ่งแวดลอม โดยสิ่งแวดลอมทางสังคม หมายถึง
สิ่งแวดลอมที่เปนรูปธรรม หรือเปนลักษณะทางกายภาพ เปนตัวแปรที่ชี้บอกสภาพทางสังคมและฐานะทางสังคม
ของบุคคล เชน ระดับการศึกษา รายได การนับถือศาสนา โครงสรางของครอบครัว อาชีพ ความสัมพันธกับบุคคล
อื่น เหตุการณที่เกิดขึ้นในชีวิตทั้งทางลบและทางบวก สําหรับการรับรูสิ่งแวดลอมนั้น หมายถึง สิ่งแวดลอมที่มี
ความหมาย มีความสําคัญตอบุคคล เชน พอ แม ผูปกครอง เพื่อน ในดานการเปนตัวแบบในการใชสารเสพติด
การควบคุมถูกควบคุมโดยพอแม อิทธิพลของพอแมและของเพื่อน การรับรูความเครียด (Jessor, R.; and
others. 1991: 20 - 33) ซึ่งจากการศึกษาที่เกี่ยวกับพฤติกรรมการใชยาเสพติดหลายเรื่องก็พบผลสอดคลองกับ

60

ทฤษฎีพฤติกรรมที่เปนปญหา ที่ชี้บงวาตัวแปรในกลุมสิ่งแวดลอมเหลานี้ ลวนเปนสาเหตุของการมีพฤติกรรมใช
ยาเสพติดทั้งสิ้น
จากงานวิจัยที่เกี่ยวกับตัวแปรสิ่งแวดลอมทางสังคมกับการใชยาเสพติด และการรับรูสิ่งแวดลอม
เมื่อศึกษาในกลุมตัวอยางที่เปนผูที่กระทําผิดในคดียาเสพติด ในงานวิจัยของสาคร สังแสวงทรัพย (2544) เรื่อง
ปจจัยที่เปนเหตุใหเกิดการกระทําความผิดในคดียาเสพติดของผูตองกักขัง : ศึกษากรณีสถานกักขังกลาง จังหวัด
ปทุมธานี พบวา ปจจัยภูมิหลังของผูตองกักขังสวนใหญจบการศึกษาระดับประถมศึกษา มีอาชีพรับจางทั่วไป
รายไดตอเดือนไมเกิน 1,500 บาท และปจจัยที่เกี่ยวกับโครงสรางทางสังคม พบวาผูตองกักขังสวนใหญไดรับการ
อบรมเลี้ยงดูในวัยเด็กแบบขาดการอบรมหรือเลี้ยงดูแบบปลอยตามสบาย สวนปจจัยที่เกี่ยวกับกระบวนการทาง
สังคม พบวาสวนใหญเปนเพื่อนกับผูกระทําผิดกฎหมาย ถูกชักชวนใหกระทําความผิด เรียนรูการกระทําความผิด
โดยมีบุคคลเปนตัวอยางเห็นดวยกับความคิดเกี่ยวกับการกระทําผิดเพราะลอกเลียนแบบจากบุคคลอื่น มูลเหตุที่
ทําใหกระผิดเกี่ยวกับยาเสพติด คือ การคบเพื่อนไมดี ถูกเพื่อนชักชวน สําหรับการศึกษาในในกลุมตัวอยางที่เปน
เด็กและเยาวชน ในงานวิจัยของโรงพยาบาลธัญญารักษ (2545: 5) ที่ทําการศึกษาการแพรระบาดของสารเสพติด
และปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการเสพสารเสพติดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาในจังหวัดปทุมธานี พบวา การเคย
เห็นเพื่อนสนิทเสพยาเสพติดมีความสัมพันธกับประสบการณการใชสารเสพติด ซึ่งเปนการสนับสนุนหลักการเรื่อง
พัฒนาการดานอารมณและสังคมของเด็กวัยรุน ที่มักจะมีความเปนอิสระจากผูปกครอง ชอบทดลองอะไรใหมๆ
เริ่มคบเพื่อนและมีสังคมในกลุมเพื่อนมากขึ้น ชอบทําตามเพื่อน สิ่งเหลานี้เปนเหตุผลสําคัญที่บิดา มารดา หรือ
ผูปกครองควรเปนแบบอยางที่ดีแกนักเรียน เพราะบุคคลเหลานี้เปนแบบอยางที่ทําใหนักเรียนอยากรูวาทําไมจึง
เสพสารเสพติด นอกจากนั้นนักเรียนยังคิดวาเรื่องเหลานี้เปนเรื่องปกติ และมีโอกาสที่จะเสพยาเชนกัน และ
นักเรียนที่เคยใชสารเสพติดมีการแสดงพฤติกรรมที่เบี่ยงเบนจากมาตรฐานสังคม เชน หนีเรียน มาสาย กอการ
ทะเลาะวิวาท
ผจงจิต อินทสุวรรณ และคณะ (2539: 72) ศึกษาปจจัยที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมการติดยาเสพติด
ของเยาวชน พบวา มารดามีบทบาทสําคัญที่สุดในครอบครัวในแงของการใหความรักความอบอุนและการเปนที่พึ่ง
ทางใจ ในกลุมนักเรียนนั้นนักเรียนที่มีไมเคยเสพติดมีความสัมพันธกับมารดาดีกวานักเรียนที่เคยเสพยาเสพติด
สอดคลองกับที่ พรพิมล เจียมนาครินทร (2539: 25) ไดกลาวถึงสาเหตุที่ทําใหวัยรุนติดยาเสพติดวาเกิดจาก
สิ่งแวดลอมในครอบครัว การที่เด็กมีความทุกขใ จ เชน ขาดความรัก ความอบอุน ความเขาใจ ขาดผูชี้แนะ
ความเครียดแบะความกดดันทําใหเด็กหายาเสพติดมาเสพ หรือบุคคลในครอบครัวติดยาเสพติดก็เปนเหตุชักจูงให
เด็กเสพตามเชนกัน ปญหาจากสิ่งแวดลอมภายนอกครอบครัว เชน อิทธิพลจากเพื่อน อิทธิพลจากคานิยมของ
สังคม การเลียนแบบสังคมตะวันตก การอยูในละแวกผูคายาเสพติด ปญหาจากตัวผูเสพเอง เชน มีความสับสนใน
ใจ รูสึกวาตนเองไรคา มีปมดอยในตัวเอง ฯลฯ ปญหาจากความคึกคะนอง ความอยากรูอยากเห็น อยากทดลอง
รวมทั้งการมีเวลาวางมากเกินไป ไมใชเวลาวางใหเกิดประโยชน ปญหาจากการถูกชักชวน ซึ่งวัยรุนที่ติดยามักจะ
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ชักชวนเพื่อนเขารวมวงการเพื่อจะไดขอเงินมาซื้อหรือขอเสพรวมดวยปญหาจากการถูกลอลวง รูเทาไมถึงการณ
โดยมีคนหลอกลวง รูเทาไมถึงการณ โดยมีคนหลอกลวงวาเปนวิธีที่ทําใหสบายใจ คลายทุกขได เฉกเชนเดียวกับ
ที่ สุชา จันทนเอม (2542: 101) ไดกลาวถึง สาเหตุของการติดยาเสพติดวาสวนหนึ่งนั้นสิ่งแวดลอมมีอิทธิพลอยาง
ยิ่งในการชักจูงใหบุคคลใชยาเสพติด เชน อยูในละแวกที่อยูอาศัยที่มีการคายาเสพติด และติดยารอบบาน การ
อาศัยในครอบครัวผูใชยาเสพติด ครอบครัวที่ขาดความอบอุน และอัจฉรา สุขารมณ (2541: 39) ก็กลาวถึงสาเหตุ
สําคัญที่ทําใหเยาวชนติดยาเสพติดยาเสพติดใหโทษ ไดแก ความอยากรูอยากลอง เพื่อนชวน ซึ่งเยาวชนสวนมากมี
ความรักและเชื่อเพื่อน พยายามที่จะปรับตัวใหเปนที่ยอมรับของกลุมเพื่อน เมื่อเพื่อนชวนใหลองยาเสพติดก็ไมกลา
ปฏิเสธ และการอยูในครอบครัวที่พอแมทะเลาะกันเปนนิจหรือแยกกันอยู ไมมีเวลาใหลูก
สรุป เมื่อนําทฤษฎีพฤติกรรมที่เปนปญหา มาใชวิเคราะหพฤติกรรมการใชยาเสพติด อาจกลาวไดวา
ปจจัยตางๆ ที่เปนสาเหตุของการเกิดพฤติกรรมการใชยาเสพติดนั้นมีความสัมพันธกัน ทั้งลักษณะบุคลิกภาพและ
สิ่งแวดลอมทางสังคมของผูเสพ โดยจะเห็นไดชัดในกลุมวัยรุนที่มีการใชยาเสพติด พบวาเกิดจากสาเหตุหลักๆ คือ
ตัวเด็กเอง ครอบครัว กลุมเพื่อน และสิ่งแวดลอม โดยเฉพาะอยางยิ่ง หากวาตัวเด็กเองนั้นมีจิตใจที่ไมมั่นคง ขาด
ความภาคภูมิใจในตนเอง ออนไหวงาย อยากรูอยากเห็น แลวเขาไปในอยูกลุมเพื่อนที่ใชยาเสพติดดวยก็จะยิ่งถูก
ชักจูงไดงาย และมีความเสี่ยงในการติดยาเสพติดสูง (ฐิยาพร กันตาธนวัฒน. 2546: 14) ซึ่งจะเห็นไดวาปจจัย
ตางๆ ที่เปนสาเหตุนั้นมีความเชื่อมโยงกันอยางแยกไมขาด ดังนั้น การศึกษาวิจัยเรื่อง กระบวนการสูความสําเร็จ
ในการดําเนินงานปองกันปญหายาเสพติดของชุมชนในเขตภาคกลาง ผูวิจัยจะนําทฤษฎีพฤติกรรมที่เปนปญหา มา
อธิบายพฤติกรรมการใชยาเสพติดของบุคคลในชุมชน กลาวคือ ในชุมชมเองเมื่อมีปญหายาเสพติดเกิดขึ้น ก็จําเปน
จะตองคนหาถึงสาเหตุที่บุคคลเกิดพฤติกรรมการใชยาเสพติด เพื่อที่จะนําไปสูแนวทางการปองกันปญหายาเสพติด
ในชุมชนได โดยทําการศึกษาจากปจจัยตางๆ ที่เปนสาเหตุ ซึ่งในการดําเนินการปองกันยาเสพติดในชุมชนนั้น แค
เพียงตัวผูนําหรือคนไมกี่คนในชุมชนยอมไมสามารถดูแลและจัดการปญหาของทุกครอบครัวในชุมชนไดอยาง
ทั่วถึง จากจุดออนตรงนี้จึงทําใหคนในชุมชนบางคนเขาไปยุงเกี่ยวกับยาเสพติด ดังนั้น กระบวนการชุมชนที่ใช
หลักการมีสวนรวมของคนในชุมชนจึงเขามามีบทบาทสําคัญในการจัดการกับปญหายาเสพติดของชุมชน โดย
ดําเนินการจัดกิจกรรมตางๆ เชน การประชุมกลุมครอบครัว การอบรมใหความรูผูปกครองและเยาวชน การจัด
คายคุณธรรมโดยการนิมนตพระสงฆมาใหขอแนะนําสั่งสอน ฯลฯ เพื่อเปนการแกปญหาจากตนตอของปญหา อัน
จะเปนการจัดการกับปญหายาเสพติดไดอยางมีประสิทธิภาพมากที่สุด

สวนที่ 4 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการทํางานของชุมชนในการปองกันปญหายาเสพติด
จากการทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการทํางานของชุมชนในการปองกันปญหายาเสพติด
ทําใหผูวิจัยไดขอสรุปวา หากชุมชนตองการจัดการกับปญหายาเสพติดที่เกิดขึ้นในชุมชนดวยการหวังผลในระยะ
ยาวและเนนการทํางานที่ตอเนื่องนั้นจําเปนอยางยิ่งที่คนในชุมชนจะตองลุกขึ้นมาจัดการกับปญหาเอง กลาวคือให
บทบาทชุมชนผูเปนเจาของพื้นที่ที่มีสวนไดสวนเสียโดยตรงเปนผูมีบทบาทหลักในการทํางานหรืออาจเรียกไดวาเปน
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การดําเนินงานดานยาเสพติดที่ใช “ชุมชนเปนฐาน” ในการทํางาน โดยมีภาครัฐมามีบทบาทเปนผูสนับสนุนใหการ
ดําเนินงานเปนไปอยางราบรื่น ซึ่งหากทั้งสองฝายรวมมือกันและบูรณาการจัดการปญหายาเสพติดที่เกิดขึ้นใน
ชุมชนทุกเรื่องไดอยางเปนระบบและเปนเอกภาพ ตามที่แตละฝาย (ภาคประชาชนและภาครัฐ) จะมีหนาที่และ
ความรับผิดชอบที่ตนเองสามารถดําเนินการไดเปนอยางดีแลว ก็จะทําใหการปญหายาเสพติดของสังคมลดลงได
ซึ่งระดับการสรางความรวมมือของคนในชุมชนเพื่อการปฏิบัติงานชุมชนแสดงเปนภาพประกอบ 5 ไดดังนี้

ภาพประกอบ 7 แสดงระดับการสรางความรวมมือของคนในชุมชนเพื่อการปฏิบัติงานชุมชน
ดังนี้ ผูวิจัยจึงขอแบงประเด็นของงานวิจัยที่นํามาเสนอออกเปน 3 ประเด็น ตามระดับการสรางความ
รวมมือของคนในชุมชนเพื่อการปฏิบัติงานชุมชนดังนี้
1. งานวิจัยที่ศึกษาความรวมมือรวมใจในการทํางานของชุมชน (ระดับบุคคล กลุม และชุมชน)
2. งานวิจัยที่ศึกษาเครือขายการทํางานของชุมชน
3. งานวิจัยที่ศึกษาการสรางความเขมแข็งของชุมชนใหเกิดขึ้นอยางเปนรูปธรรมและเปนไปอยางตอเนื่อง
1. งานวิจัยที่ศึกษาความรวมมือรวมใจในการทํางานของชุมชน (ระดับบุคคล กลุม และชุมชน)
จากการศึกษางานวิจัยหลายเรื่อง พบวา ชุมชนสวนใหญที่ประสบความสําเร็จในการดําเนินงานปองกัน
ป ญ หายาเสพติ ด ในชุ ม ชนของตนนั้ น จํ า เป น ต อ งมี ค วามร ว มมื อ ร ว มใจในการทํ า งาน โดยมั ก ใช รู ป แบบและ
กระบวนการทํางานที่เน น “การมี ส ว นรว มของคนในชุ มชน” กลา วคื อ ให ความสํ าคัญกั บการมีสวนรว มของ
ประชาชนในทองถิ่นนั้นๆ ใหเขาไดมามีสวนรวมในทุกระดับตั้งแตการมีสวนรวมในการคิด วางแผน ตัดสินใจ การ
มีสวนรวมในการดําเนินการ และการมีสวนรวมในการประเมินผล ดังเชนงานวิจัยของสิทธิณัฐ ประพุทธนิติสาร
รําไพพรรณ อภิชาติพงศชัย และจันทรศิริ วาทหงษ (2547) ที่ทําการศึกษาถอดบทเรียนความสาเร็จของชุมชนใน
การแกไขปญหาสารเสพติดแบบครบวงจรและยั่งยืน โดยมีคณะผูวิจัยที่เปนนักวิชาการจากศูนยวิชาการสารเสพติด
ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม รวมกับวิทยากรกระบวนการจาก สภอ.แมริม จากสถานีอนามัยตาบลขัวมุง
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อําเภอสารภี และจากสํานักงาน ปปส.ภาคเหนือ รวมถึงผูนําชุมชนของหมูบานไรดง ตําบลไชยสถาน อําเภอสารภี
และหมูบานบวกเตย ตําบล โปงแยงนอก อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม ที่รวมดําเนินการศึกษาดวยการทบทวน
เรื่องราว เหตุการณ และกระบวนการตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในชุมชนทั้งสอง ตั้งแตยาเสพติดไดแพรระบาดเขาไปอยาง
รุนแรง จนกระทั่งผูนํา แกนนํา และสมาชิกในชุมชนไดลุกขึ้นมาแกปญหาอยางจริงจัง ภายใตการหนุนชวยจาก
วิทยากรกระบวนการและหนวยงานที่เกี่ยวของ จนทําใหปญหายาเสพติดถูกแกไขอยางเปนรูปธรรมตามลําดับ จน
ปจจุบันเรียกไดวาทั้งสองชุมชนไดปลอดยาเสพติด และมีภูมิคุมกันสาหรับอนาคตดวย ผลจากการถอดบทเรียน
นั้น คณะผูวิจัยไดนําเสนอรูปแบบและกระบวนการทํางานแกไขปญหายาเสพติดอยางมีสวนรวม โดยการศึกษาผาน
พัฒนาการของกระบวนการทํางานแกไขปญหายาเสพติดอยางมีสวนรวม ระหวางกลไกชุมชน คือ แกนนําชุมชน
(ผูใหญบาน คณะกรรมการหมูบาน และทีมงานเฉพาะกิจ) องคกรชุมชน และสถาบันในชุมชน (วัด/โรงเรียน)
กับกลไกสนับสนุนจากภายนอกชุมชน (รัฐ,องคกรพัฒนาเอกชน) จนนําไปสูการแกไขปญหายาเสพติดของชุมชนที่
มีประสิทธิภาพ อาจสรุปไดเปนลําดับขั้นตอน 5 ขั้นตอน ดังนี้
1. การรวมแลกเปลี่ยนเรียนรูเพื่อความรวมมือในการทํางานพัฒนา/แกไขปญหาชุมชน ระหวาง
นักพัฒนาชุมชนทั้งภาครัฐและองคกรพัฒนาเอกชน
2. เวทีการรวมปรึกษาหารือระหวางนักพัฒนาชุมชนกับแกนนําชุมชนเพื่อระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับ
สถานการณปญหาทั่วไปในชุมชน นําไปสูการระดมความคิดหาแนวทางทางแกไขปญหาเรงดวนของชุมชนใน
ขณะนั้นซึ่งก็คือปญหายาเสพติด อยางมีประสิทธิภาพและเปนรูปธรรม โดยกลไกปฏิบัติการในชุมชน
3. การเตรียมความพรอมในการดําเนินงานตามแผนงานในดานตางๆ ไมวาจะเปนการเตรียมคน เตรียม
ขอมูล เตรียมทรัพยากร เตรียมแผนงาน และเตรียมชุมชน
4. การดําเนินการแกไขปญหาแบบมีสวนรวม และปฏิบัติการในการแกไขปญหาแบบเปนธรรมชาติ
ครอบคลุมกลุมตางๆ ไมวาจะเปนผูคา ผูเสพ และกลุมเสี่ยง โดยมีกิจกรรมในลักษณะตางๆ ไมวาจะเปนการ
ปราบปราม การฟนฟู การปองกัน และการเฝาระวัง โดยคํานึงถึงความเหมาะสมกับสถานการณของกลุมเปาหมาย
และทรัพยากรของชุมชนในการดําเนินงาน
5. การติดตามประเมินผลการทํางาน แกไขปญหาอุปสรรค ขยายผลใหเกิดความตอเนื่องจากประเด็นรูปแบบและ
กระบวนการทํางานของชุมชนที่ใชในการแกไขปญหายาเสพติด ซึ่งพบวาสวนใหญนั้นใชรูปแบบและกระบวนการ
ทํางานแบบใชการมีสวนรวมของประชาชนในทองถิ่น แสดงใหเห็นวาการมีสวนรวม และการตระหนักถึงปญหาของ
คนในชุมชนเองอยางแทจริง รวมถึงการรวมมือ รวมใจกันในการแกไขปญหา จะเปนพลังขับเคลื่อนที่สําคัญในการ
จัดการปญหายาเสพติดในชุมชนไดอยางมีประสิทธิภาพตอไป
ความรวมมือรวมใจในการทํางานของชุมชนที่มุงสูความสําเร็จในการปองกันยาเสพติดของชุมชนจําเปน
อย างยิ่ง ที่จะตองมีการรว มมือกันทั้งในระดับบุคคล ระดับกลุมและระดับชุมชนซึ่งในแตละระดับนั้นตางก็มี
ความสําคัญไมนอยไปกวากัน อีกทั้งจะเห็นไดวาการมีสวนรวมในระดับบุคคลนั้นมีความสําคัญอยางยิ่งเพราะนั่น
จะนําไปสูการมีสวนรวมในระดับกวางขึ้นตอไปและจากการศึกษาของ ประมวล ศรีทอง (2547) ที่ศึกษาการมีสวน
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รวมของประชาชนในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด ศึกษากรณีกิ่งอําเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ ซึ่ง
ทําการศึกษาโดยวิธีการสํารวจดวยการเก็บขอมูลจากแบบสอบถามกับประชาชน อายุ 18 ปขึ้นไปที่อาศัยอยูในเขต
กิ่งอําเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ จํานวน 390 คน ผลพบวา เพศชายมีสวนรวมในการปองกันและแกไขปญหา
ยาเสพติดมากกวาเพศหญิง เนื่องจากในสังคมชนบทเพศชายจะเปนหัวหนาครอบครัว และเปนตัวแทนของ
ครอบครัวในการทํากิจกรรมตางๆ ทางสังคม จึงมีสวนรวมในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดมาก ประกอบ
กับปจจุบันเพศหญิงตองชวยเหลือครอบครัวในการทํามาหากิน จึงไมคอยมีเวลาไปรวมกิจกรรมในการปองกันและ
แกไขปญหายาเสพติดมากนัก โดยกรณีของการมีสวนรวมในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดจะมีระดับมาก
ขึ้นตามระดับอายุ ผูมีอายุระหวาง 36 - 60 ป มีสวนรวมสูงมากที่สุด เนื่องจากเปนชวงอายุที่สวนมากเปนหัวหนา
ครอบครัวซึ่งจะตองรับผิดชอบตอสังคมสูง ในขณะที่ ระดับการมีสวนรวมของประชาชน พบวาในภาพรวมการมี
สวนรวมของประชาชนอยูในระดับมาก เนื่องจากพื้นที่ที่ทําการศึกษามีลักษณะเปนสังคมชนบท ประชาชนอาศัยอยู
ในหมูบาน ตําบล เปนผูที่อาศัยอยูดั้งเดิม ครอบครัวมีลักษณะเปนครอบครัวขยาย มีความสัมพันธใกลชิด เกื้อกูล
กัน เมื่อมีปญหายาเสพติดแพรระบาดและกระทบตอสังคมหมูบาน ประชาชนในหมูบานจึงตระหนักถึงโทษและพิษ
ภัยของยาเสพติดรวมกัน พรอมรวมกันปองกันและแกไขปญหา
สําหรับการสรางความรวมมือรวมใจในระดับกลุม นั่นก็คือการทํางานในรูปแบบขององคกรชุมชนซึ่งจาก
การทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการทํางานขององคกรชุมชนในการปองกันปญหายาเสพติดในชุมชน
นั้น พบตัวอยางกรณีการทํางานในรูปแบบองคกรชุมชนดังแสดงในการศึกษาของบุญชัย วงศเตจะ (2545) ที่ศึกษา
เรื่องการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในหมูบานบอสราง อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม ดวยวิธีการวิจัย
เชิงคุณภาพ โดยมีพื้นที่เปาหมายในการวิจัยคือบานบอสรางซึ่งเปนหมูบานที่มีการแพรระบาดของยาเสพติด
ประเภทยาบาในกลุมผูใชแรงงานและองคกรชุมชนไดรวมกันดําเนินการปองกันแกไขไดสําเร็จในระดับหนึ่ง ซึ่ง
ผูวิจัยเก็บขอมูลดวยวิธีการสัมภาษณ สังเกต และสนทนากลุม และผลจากการศึกษานั้นผูวิจัยพบวาปญหาการ
แพรระบาดของยาเสพติดที่เกิดขึ้นนั้นทําใหชุมชนตองรวมมือกันแกไขโดยประสานความรวมมือกับองคกรชุมชน
อื่นๆที่ทํางานในชุมชนซึ่งผูวิจัยไดแบงเปน 3 กลุม ไดแก 1.องคกรภาครัฐ พบวา มีการดําเนินการตามนโยบายและ
บทบาทหนาที่ที่ตนสังกัดกําหนด มีทั้งการแยกสวนกันทํา และประสานความรวมมือระหวางหนวยงานตางๆในการ
ปองกัน และปราบปรามยาเสพติด 2. องคกรภาคเอกชน อาทิ ผูประกอบการโรงงาน บริษัท รานคา เปนตน
โดยเจาของสถานประกอบการไมมีนโยบายในการรับคนงานที่มีปญหาดานยาเสพติดเขามาทํางานในโรงงาน มี
โครงการตรวจสุขภาพประจําป และกระตุนใหชุมชนมีการตื่นตัวใน การปองกันยาเสพติดดวยการสนับสนุน
งบประมาณใหแกองคกรตางๆ ทั้งของภาครัฐและชุมชนจัดกิจกรรมปองกันยาเสพติดในชุมชน 3. องคกรภาค
ประชาชน ประกอบดวย กลุมผูนําชุมชน กลุมคณะกรรมการหมูบาน ฯลฯ มีการรณรงคประชาสัมพันธใหคนในชุมชน
เขาใจปญหายาเสพติด ฝกอบรมคณะกรรมการหมูบาน เปนตน
สวนในการสรางความรวมมือรวมใจในระดับชุมชนนั้นก็เปนการแสดงใหเห็นถึงพลังของชุมชนที่รวมมือ
กันทั้งในระดับบุคคลและกลุมนั้นคือการประสานกันระหวางประชาชนในชุมชนกับองคกรชุมชนดําเนินกิจกรรม
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ตางๆเพื่อปองกันยาเสพติดในชุมชนซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ธีระยุทธ ไชยศิลป (2550) ที่ศึกษาแนวทางการมี
สวนรวมของชุมชนในการปองกันการแพรระบาดของยาบาในชุมชน : กรณีศึกษาชุมชนทาอิฐลาง ตําบลทาอิฐ
อําเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ ดวยวิธีการศึกษาเฉพาะกรณี ผลพบวา แนวทางและรูปแบบที่สงเสริมการมีสวนรวม
ของชุมชนทาอิฐลางในการปองกันและแกไขการแพรระบาดของยาบา คือ แนวทางดานการเสริมความเขมแข็งใหกับ
ชุมชน ไดแก การจัดตั้งชมรมตอตานยาบาในชุมชน สงเสริมการใชเวลาวางใหเกิดประโยชน ฝกอาชีพเพื่อเสริม
รายได จัดกีฬาตอตานยาบา สวนแนวทางดานการใหความรูและประชาสัมพันธ ไดแก สอดแทรกบทเรียนเกี่ยวกับ
ยาเสพติดในการเรียนการสอนของครู พาประชาชนในชุมชนไปศึกษาดูงานสถานบําบัดผูติดยาบา จัดนิทรรศการ
เกี่ยวกับยาบา เจาหนาที่สาธารณสุขบรรยายใหความรู จัดตั้งศูนยเผยแพรขาวสารเกี่ยวกับยาเสพติด และให
พระภิกษุเทศนสั่งสอน และแนวทางการปองกันดานการบําบัด ไดแก ใหเจาหนาที่สาธารณสุขตรวจปสสาวะ
ประชาชนเปนประจํา ผูนําชุมชนและคณะกรรมการชุมชนรวมสรางเครือขายเฝาระวัง จัดหาแหลงงานเพื่อสราง
อาชีพเสริม จัดกิจกรรมฟนฟูผูติดยาบาหลังจากบําบัดรักษามาแลวอยางตอเนื่อง จัดคลินิกใหคําปรึกษา
จากงานวิจัยขางตน ที่นําเสนอในประเด็นของความรวมมือของความรวมมือรวมใจในการทํางานของ
ชุมชน ทั้งในระดับบุคคล กลุม และชุมชน นั้นทําใหเห็นวา การที่จะดําเนินงานของชุมชนเพื่อจัดการปญหายาเสพติด
ไดสําเร็จนั้นจําเปนอยางยิ่งที่ตองใช “หลักการมีสวนรวมของคนในชุมชน” มาเปนกลไกสําคัญในการทํางานและการ
จัดการกับปญหาที่เกิดขึ้นซึ่งจากการทบทวนงานวิจัยเห็นไดวากระบวนการสรางการมีสวนรวมของภาคประชาชนมี
มาอยางตอเนื่องตลอดหลายสิบปที่ผานมา และมีการพัฒนารูปแบบการทํางานที่สนองตอบตอแนวทางการแกไข
ปญหายาเสพติดใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้นผานรูปแบบการสงเสริมและสนับสนุนอยางหลากหลายของ
ภาครัฐ และบางอยางก็ดําเนินการโดยภาคประชาชนเพียงลําพัง เนื่องจากไมสามารถรอคอยความชวยเหลือจาก
ภาครั ฐ ได ซึ่ ง พบว า ผลลั พธจ ากการดํ าเนิ นการบางอยา งของชุมชนเป นกระบวนการทํางานที่ มีป ระสิท ธิภ าพ
เนื่องจากสามารถควบคุมและจัดการแกไขปญหายาเสพติดในพื้นที่ของตนเองไดอยางเปนรูปธรรม ทั้งนี้ จึงเกิด
สมมติฐานที่ทําใหเชื่อไดวาการทํางานเพื่อการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดที่จะมีประสิทธิภาพหรือไมมี
ประสิทธิภาพนั้น สวนหนึ่งเกิดขึ้นจากการที่ผูเกี่ยวของทั้งหมดมีความตระหนักและใหความสําคัญกับการปองกัน
และแกไขปญหายาเสพติด ชุมชนเปนเจาของปญหา รูจักเขาใจชุมชนของตนเอง และมีพลังอยางหลากหลาย ซึ่ง
การรวมตัวกันของคนในชุมชนในทุกระดับที่มารวมกันมองปญหารวมกันยอมกอเกิดการคนหาคิดคนวิธีการในการ
แกไขและจัดการที่เหมาะสมกับชุมชนของตน เพราะผลกระทบที่เกิดขึ้นนั้น ไมใชสิ่งไกลตัวแตเปนสิ่งใกลตัวที่
ตนเอง ครอบครัวและชุมชนสามารถประสบพบเจอไดตลอดการดําเนินชีวิตและตองไดรับผลกระทบไมมากก็นอย
ทั้งโดยทางตรงและทางออมซึ่งทําใหคนในชุมชนเหลานั้นเกิดความตระหนักร วมยึดเหนี่ยวรวมและรูสึกเปน
ครอบครัวเดียวกัน พรอมที่จะรวมมือกันทํากิจกรรมหรือดําเนินการตางๆ เพื่อใหการแกไขปญหายาเสพติดดําเนิน
ไปไดอยางลุลวง
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2. งานวิจัยที่ศึกษาเครือขายการทํางานของชุมชน
การจัดการกับปญหายาเสพติดนั้นจะตองทํางานอยางที่เรียกวาเปนกระบวนการ กลาวคือ ตองมีการ
แสวงหาความรวมมือจากสมาชิกในชุมชนใหเกิดความเห็นพองตองกันใหไดวาเรื่องนี้เปนเปนปญหาของทุกคนใน
ชุมชมและประสานกับ อบต. ตํารวจ อนามัย และหนวยงานทั้งหลายที่สัมพันธกับชุมชน เมื่อทุกฝายตกลงจะ
รวมกันแลวจึงดําเนินการอยางรอบคอบและใหอยูในวิสัยที่ชุมชนจะดูแลจัดการกันได ดังนั้น การสรางเครือขายใน
การทํางานดานยาเสพติดนั้นเปนสิ่งสําคัญอยางยิ่ง สอดคลองกับการศึกษาที่พบวาการทํางานขององคกรชุมชนนั้น
มักมีการทํางานเชื่อมโยงกันเปนเครือขายไมไดทํางานเชิงเดี่ยวเพื่อใหผลของการทํางานเขมแข็งและมีประสิทธิภาพ
เห็นไดจากงานของ นุชนาถ ศรีเผด็จและคณะ (2551) ที่ทําการศึกษาเครือขายชุมชนดานยาเสพติดกับการปองกัน
การกระทําผิดซ้ําของผูพนโทษคดียาเสพติด (เปนตัวอยางความรวมมือของการจัดตั้ง) เปนการศึกษาวิจัยเชิง
คุณภาพ ดวยการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interviews)ซึ่งคณะผูวิจัยกําหนดใหผูนําชุมชน หัวหนาสถานี
อนามัย ผูอํานวยการโรงเรียน พนักงานคุมประพฤติ เจาหนาที่เรือนจําและผูพนโทษ เปนหนวยในการศึกษา
วิเคราะห (Unit of Analysis) เพื่อนําเสนอถึงบทบาทดานตาง ๆ ของเครือขายชุมชนดานยาเสพติดในการปองกัน
การกระทําผิดซ้ําของผูพนโทษคดียาเสพติด ปจจัยภายในชุมชนที่มีผลตอการปองกันการกระทําผิดซ้ําของผูพนโทษ
คดียาเสพติดแนวทางในการนําชุมชนเขามามีสวนรวมในการปองกันการกระทําผิดซ้ําของผูตองขังคดียาเสพติด
และทําการศึกษาแนวทางในการดูแล ปองกันการกระทําผิดซ้ําของผูตองขังคดียาเสพติด ใชกลุมตัวอยางทั้งหมด
จํานวน 16 คน แบงเปน ผูพนโทษคดียาเสพติด ผูนําชุมชน เจาหนาที่ราชทัณฑ พนักงานคุมประพฤติ หัวหนา
สถานีอนามัยตําบลปางคา อาจารยโรงเรียน และจัดการสนทนากลุม (Focus group discussion) ใชกลุมตัวอยาง
ประกอบดวย ผูนําชุมชน เจาหนาที่ราชทัณฑ หัวหนาชุดสัมพันธมวลชนสังกัด กอ. รมน. ผลจากการศึกษาพบวา
บทบาทของเครือขายชุมชนดานยาเสพติดกับการปองกันการกระทําผิดซ้ําผูพนโทษคดียาเสพติดเปนบทบาทที่
เกิดขึ้นจากการทําบันทึกขอตกลงวาดวยการประสานความรวมมือดานสังคมสงเคราะหระหวางเรือนจําอําเภอเทิง
และองคก ารบริห ารส ว นตํา บลตั บ เต าซึ่ ง องคก ารบริ ห ารส ว นตํา บลตั บ เต ามี ศูน ย ปฏิ บัติ ก ารตอ สู เพื่ อ เอาชนะ
ยาเสพติด โดยมีหนวยงานภาครัฐ ผูนําชุมชน ชาวบาน รวมเปนเครือขาย บทบาทที่เกิดขึ้นจึงเปนบทบาทที่เกิดจาก
การมีขอตกลงรวมกันในลักษณะหุนสวน และเปนการตระหนักรวมกันถึงการแพรระบาดของปญหายาเสพติดใน
ชุมชน รวมถึงการเห็นความสําคัญของการปองกันการกระทําผิดซ้ําของผูพนโทษคดียาเสพติดในฐานะที่เปนสวน
หนึ่งของกลุมเปาหมายหนึ่งที่ตองเฝาระวังและดูแลมิใหมีการกระทําผิดซ้ํา ซึ่งปจจัยภายในชุมชนที่จะมีสวนในการ
ปองกันการกระทําผิดซ้ํา ประกอบดวย การยอมรับและใหโอกาสของคนในครอบครัวและชุมชน การมีงานทํา การ
แกไขปญหายาเสพติดในชุมชนและการเฝาระวังไมใหยาเสพติดเพิ่มขึ้น นอกจากนี้เครือขายชุมชนดานยาเสพติดมี
แนวทางในการดูแล ปองกันการกระทําผิดซ้ําของผูตองขังคดียาเสพติด ในดานจิตใจ ดานขอมูลขาวสารดานวัตถุ
สิ่งของ และงานวิจัยของภัทราวดี ศรีดวงจันทร (2546) ไดศึกษาวิจัยเรื่องบทบาทขององคกรชุมชนกับการสราง
ภูมิคุมกันในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด ซึ่งทําการศึกษากับผูนําชุมชนทั้งผูนําที่เปนทางการและผูนําตาม
ธรรมชาติของชุมชนโพธิ์ศรี เทศบาลเมือง จังหวัดมหาสารคาม จํานวน 10 คนและเปนการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพที่
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ใชวิธีการสัมภาษณเจาะลึก เยี่ยมบาน และการสังเกตในการเก็บรวบรวมขอมูล ผลการศึกษาพบวา จาก
ปรากฏการณทางสังคมของชุมชนโพธิ์ศรีซึ่งเปนพื้นที่ที่มีองคกรชุมชนสามารถดําเนินการแกไขปญหายาเสพติดได
เปนผลสําเร็จ กลาวคือชุมชนสามารถลดปญหาการแพรระบาดของยาเสพติดในพื้นที่อยางไดผลสามารถควบคุม
มิใหมีการคา การจําหนายจายแจก การเสพยาเสพติดในชุมชนและประชาชนไดดําเนินกิจกรรมในการที่จะเฝาระวัง
ชุมชนของตนเองใหปลอดภัยจากปญหายาเสพติดไดอยางเปนรูปธรรมและมีความตอเนื่องในการดําเนินงาน
สามารถดําเนินการแกไขปญหายาเสพติดแลวไดผลปรากฏเปนรูปธรรมและมีความตอเนื่องในการดําเนินงาน
สามารถดําเนินการแกไขปญหายาเสพติดแลวไดปรากฏเปนที่ยอมรับในกลุมประชาชน มีการรวมกลุมกันเพื่อ
เรียนรู และแสวงหาแนวทาง ตลอดจนการสรางเครือขายในการแกไขปญหาซึ่งเมื่อดําเนินการไประยะหนึ่งแลว
สามารถถายทอดความรู ความคิด เจตคติ และสรางกระบวนการในการปองกันและแกไขปญหาไปยังชุมชนอื่น ๆ
การทํา งานในรู ปแบบของเครื อ ขายชุ มชนนั้น ผูนํา ของชุ มชนนั้น มีบทบาทที่สํ าคัญอย า งยิ่ ง ในการ
ขับเคลื่อนการดําเนินงานของชุมชน ดังเชนงานวิจัยของถนัด ใบยาและคณะ (2544) ที่ศึกษาสถานภาพและการ
พัฒนาเครือขายองคกรชุมชนในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด จังหวัดนาน โดยใชรูปแบบการวิจัยและ
พัฒนาที่เนนกระบวนการแบบมีสวน รวมพบวา ปจจัยองคประกอบของความสําเร็จและลมเหลวในการแกไขปญหา
ยาเสพติดที่สําคัญ คือ ผูนําและภาวการณเปนผูนําตามธรรมชาติ ผูนําราชการ ผูนําทางการ ตองมี ลักษณะฉลาด
เปนคนเห็นแกสวนรวม เปนคนติดตอสื่อสารกับผูคนรูเรื่อง เปนที่ยอมรับของสมาชิก มีความ กลาหาญ เด็ดเดี่ยว
และเปนแบบอยางที่ดี โดยบทบาทของผูนําจะมีความสําคัญในระดับตนๆ ความรวมมือ จากคนในชุมชน แรง
สนับสนุนจากองคกรภายนอก ในการรวมคิด รวมทํา และรวมติดตามตรวจสอบ โดยเฉพาะการระดมทุนและภูมิ
ปญญาทองถิ่นมาใชอยางเหมาะสม ความปลอดภัยและแรงจูงใจ โดยใหการคุมครองความปลอดภัย สราง
แรงจูงใจ และกําลังใจที่จะตอสู กระบวนการแกไขปญหาตองมีความหลากหลาย สอดคลองตอเนื่องและมีการวัด
ประเมินผล ซึ่งเปนกระบวนการรวมคิดรวมทํา รวมตรวจสอบ ของพหุภาคี รวมทั้งนําเอาผูเลิกเสพยามาเปนแกน
นําในการแกไขปญหายาเสพติดจึงจะเกิดผลสําเร็จ มากกวา เฉกเชนเดียวกับงานวิจัยของ เอื้อมเดือน ไชยหาญ
(2549) ที่ ทําการศึ ก ษาเรื่ อ งลัก ษณะเครือ ขายชุมชนเพื่อการปอ งกันและแกไ ขปญหายาเสพติ ดในชุมชน ผล
การศึกษาพบวา ผูนําชุมชนแบบเปนทางการเปนกลุมคณะกรรมการชุมชน กลุมผูนําชุมชนแบบไมเปนทางการสวน
ใหญเปนกลุมแมบานซึ่งมีอาชีพรับจาง มีผูนําชุมชนเปนผูชักชวนใหเขามาเปนเครือขายทํากิจกรรมดานยาเสพติด
โดยมีเหตุผลที่ตองการแกไขปญหายาเสพติดในชุมชน และรวมทํากิจกรรมที่มีประโยชนซึ่งการดําเนินงานของผูนํา
ชุ ม ชนที่ เ ป น เครื อ ข า ยการเรี ย นรู พบว า ส ว นใหญ ชุ ม ชนมี ก ารสร า งการเรี ย นรู ด ว ยการพู ด คุ ย แลกเปลี่ ย น
ประสบการณภายในชุมชนของตนเองกับการประชุมอยางเปนทางการในชุมชน สวนการดําเนินการในดานเครือขาย
กิจกรรม พบวามีลักษณะของความรวมมือของผูนําชุมชนในระดับปานกลาง โดยมีบทบาทเปนผูรวมในกิจกรรม
และชักชวนเพื่อนบานใหเขารวมกิจกรรม นอกจากนี้ยังมีการสรางเครือขายกิจกรรมของผูนําชุมชนดวยการ
สนับสนุนชวยเหลือดานแรงงาน การแสดงความคิดเห็น และการชวยเหลือในการติดตอประสานงาน สําหรับ
เครือขายสนับสนุนทุน พบวา แหลงที่มาของเงินทุนไดมาจากการบริจาคทั้งภายในและภายนอกชุมชน สําหรับ
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ปญหาและอุปสรรคที่พบในการปฏิบัติงานของผูนํา พบวา ปญหาดานเครือขายการเรียนรูเกิดจากการขาดความรู
แนวคิดในการทํากิจกรรมของผูนํา และจัดกิจกรรมไดเฉพาะโอกาสเทศกาลเทานั้น ปญหาในดานเครือขายกิจกรรม
ที่เกิดจากการขาดความรวมมือของผูนําและชุมชนโดยมีสาเหตุมาจากการขาดรายได เพราะตองประกอบอาชีพ
ประจํา และปญหาในดานเครือขายสนับสนุนทุนมาจากการขาดการสนับสนุนดานงบประมาณจากหนวยงานที่
เกี่ยวของอยางตอเนื่อง และจากการระดมทุนของชุมชนเอง ทั้งนี้ทัศนะของผูนําชุมชนตอแนวทางการพัฒนา
เครือขายการเรียนรูมีทัศนะเห็นดวยอยูมากตอการไดรับการสงเสริมวิชาการ เทคนิคตางๆ การศึกษาดูงาน และ
การจัดเวทีชาวบานวาทําใหชาวบานมีแนวคิดในการปรับปรุงงานของตนใหดีขึ้น สําหรับทัศนะตอแนวทางการพัฒนา
เครือขายกิจกรรมมีความเห็นดวยอยูมากตอการไดรับความรวมมือจากชาวบานทุกกลุม และการมีสวนรวมกับ
หนวยงานภายนอกในการกําหนดสภาพปญหาและวิธีดําเนินการปฏิบัติงานในชุมชน และใหความสําคัญกับการ
ตระหนักในการแกไขปญหายาเสพติดดวยการเปนผูรวมคิด รวมทํารวมตัดสินใจของชุมชนเอง รวมทั้งยังมีทัศนะ
ต อ แนวทางการพั ฒ นาเครื อ ข า ยสนั บ สนุ น ทุ น มี ทั ศ นะเห็ น ด ว ยกั บ หน ว ยงานราชการที่ จ ะช ว ยประสานแหล ง
ทรัพยากรไดดีกวาชุมชนประสานงานเองและการจัดการดานเงินทุนตองเปนไปอยางเหมาะสมเพื่อความถูกตอง
สามารถเปดเผยและตรวจสอบได
สวนในเรื่องความสัมพันธของคนในชุมชนก็เปนถือเปนสิ่งสําคัญที่จะชวยเสริมสรางผลการดําเนินงานให
สามารถบรรลุตามเปาหมายที่ชุมชนไดตั้งไวซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ กมลวรรณ มโนวงค (2542)
ที่ทําการศึกษาเรื่อง ความสัมพันธทางสังคมขององคกรชุมชนในชนบท ดวยวิธีวิจัยเชิงคุณภาพซึ่งเก็บขอมูลโดย
การสัมภาษณและสังเกตกับกลุมผูนําชุมชน ผูนํากลุมในชุมชน ผูอาวุโส และผูรูในชุมชน ผลจาการศึกษาพบวา
รูปแบบความสัมพันธทางสังคมขององคกรชุมชนที่ศึกษา ไดแก คณะกรรมการหมูบาน กลุมผูสูงอายุ กลุม
ฌาปนกิจสงเคราะห กลุมแมบานเพื่อการเกษตร กลุมเหมืองฝาย กลุมสภาสตรี กลุมแมบานสุขาภิบาล และกลุม
ออมทรัพยเทิดพระเกียรติ
องคกรเหลานี้สวนใหญมีความสัมพันธในการรวมมือประสานงานและการ
ประนีประนอม สําหรับเงื่อนไขที่สงผลตอรูปแบบความสัมพันธ คือ “ผูนํา” ซึ่งมีความสัมพันธกันอยางดี จึงทําให
เกิดความรวมมือประสานงานและการประนีประนอมมากกวาความขัดแยง ความเปนเครือญาติในชุมชนเปนเครือ
ญาติกันสูง สมาชิกแตละองคกรจึงมีความสัมพันธกันแบบเครือญาติไปดวย ทําใหเกิดความสัมพันธที่มีลักษณะ
การใหความรวมมือการประนีประนอมมากกวาผลประโยชนเปนสิ่งดึงดูดใหคนมารวมตัวกัน ผลประโยชนที่เกิดขึ้น
ไมมีผลทําใหเกิดความเหลื่อมล้ําหรือผลเสียอยางอื่น จึงทําใหความสัมพันธมีลักษณะการใหความรวมมือ การ
ประนีประนอม
สําหรับในเรื่องการดําเนินงานรูปแบบพหุภาคีซึ่งมีความสําคัญยิ่งเชนกันตอการจัดการปญหายาเสพ
ติดในชุมชนเห็นไดจากงานวิจัยของ ไพฑูรย อินทรมณี (2545) ที่ศึกษาบทบาทของพหุภาคีที่สงผลตอการเกิด
องคกรชุมชน เพื่อการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด (ยาบา)ในโรงเรียนมัธยมศึกษา ซึ่งทําการเก็บขอมูลกับ
ผูบริหารโรงเรียน ครูและนักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษาแหงหนึ่งในจังหวัดสมุทรสาคร ผลจากการศึกษาพบวา พหุ
ภาคีซึ่งเกิดจากความรวมมือของชุมชน กลุมพลังประชาชน หนวยงานปกครอง องคการบริหารสวนทองถิ่น
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สาธารณสุข สถานีตํารวจ โรงเรียน และองคกรเอกชนมีบทบาทมากในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดใน
โรงเรียนมัธยมศึกษา โดยมีการจัดตั้งองคกรชุมชนทําหนาที่กดดัน ปองกัน ปราบปรามและแกไขปญหายาเสพติด
โดยใชกลยุทธการกําหนดพื้นที่ และกําหนดบทบาทที่ชัดเจน โดยบทบาทที่สําคัญของพหุภาคี คือ การกระตุนให
นักเรียน ครอบครัว ชุมชนเกิดจิตสํานึกและอดทนตอการยั่วยุ จากกระบวนการ ยาเสพติด เกิดความตระหนักที่จะ
แกปญหาการแพรระบาด รวมมือกันเฝาระวังการแพรระบาดของยาเสพติดอยางรอบคอบ รวมทั้งการรวมมือเฝา
ระวังในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด ซึ่งตองเริ่มตั้งแตระดับครอบครัว จากงานวิจัยดังกลาว แสดงใหเห็น
วา ความรวมมือของทองถิ่นที่มีตอองคกรชุมชนมีบทบาทสําคัญในการดําเนินการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
ในชุมชน
จากงานวิจัยหลายๆเรื่องขางตน ที่นําเสนอในประเด็นของความรวมมือของชุมชนในลักษณะของการเปน
เครือขายการทํางานจะเห็นไดวาเครือขายดังกลาวมีความสัมพันธในรูปแบบตางๆ เชน ภาครัฐกับองคกรทองถิ่น
องคกรทองถิ่นกับทองถิ่นเอง ภาครัฐกับภาคเอกชน หรือความสัมพันธที่หลายๆฝายมารวมกันทํางาน ซึ่งความ
รวมมือเหลานี้จะชวยเสริมจุดออนและเพิ่มจุดแข็งใหกับการทํางานขององคกรชุมชนในการจัดการปญหายาเสพติด
ในชุมชนไดอ ยางมีประสิทธิภาพมากยิ่ง ขึ้น รวมถึงเห็นไดวาการมีก ระบวนงานที่ชัดเจน มีความตั้งใจในการ
ประสานงานและความร ว มมื อ ของผู นํ า เครื อ ข า ยกั บ ผู นํ า ชุ ม ชนและภาคพั น ธมิ ต รอื่ น ๆ ประกอบกั บ การมี
ความสัมพันธของคนในชุมชนที่แนนแฟนแลว สิ่งเหลานี้จะเปนสิ่งสําคัญที่เกื้อหนุนใหเกิดความสําเร็จในการดําเนิน
กิจกรรมตางๆ ของเครือขาย
3. งานวิจัยที่ศึกษาการสรางความเขมแข็งของชุมชน
จากการศึกษางานวิจัยในประเด็นตางๆขางตนไมวาจะเปนดานความรวมมือของคนในชุมชน ความ
รวมมือของทองถิ่นในลักษณะของการเปนเครือขายการทํางาน มีขอคนพบที่เชื่อมโยงกัน นั่นคือ การเขามามีสวน
รวมของทั้งคนในชุมชนและผูเกี่ยวของทั้งหลายในการแกไขปญหายาเสพติดจะชวยใหเกิดการแกปญหาอยางยั่งยืน
เพราะเปนการตระหนักถึงปญหาที่เกิดขึ้นโดยตนเองและรวมมือกันทํางาน ทั้งนี้ เนื่องจากการทํางานที่เกี่ยวของกับ
ปญหายาเสพติดนั้น ตองอาศัยความรวมมือจากหลายฝาย ไมวาจะเปนการมีสวนรวมของคนในชุมชนทองถิ่นเอง
หรือเครือขายภาคีตางๆ เขามาดําเนินงานขับเคลื่อนรวมกัน แตการมีสวนรวมของแตละฝายมีสัดสวนมากนอยแค
ไหนนั้นขึ้นอยูกับบริบทของแตละทองถิ่นที่มีความแตกตางหลากหลายกันไป ทั้งในแงของสภาพความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น รวมถึงปจจัยภายในภายนอกของชุมชน อยางไรก็ตามการรวมมือรวมใจกันตอสู
ของคนในชุมชนจึงเปนสิ่งสําคัญในการเอาชนะปญหายาเสพติดและกอใหเกิดความยั่งยืนเพราะเขาตระหนักอยู
เสมอวามันคือปญหาของเขาซึ่งนั่นก็จะนําไปสูการสรางความเขมแข็งของชุมชนใหเกิดขึ้นอยางเปนรูปธรรมและ
เปนไปอยางตอเนื่อง
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ทีมสังเคราะหบทเรียนในการตอสูกับยาเสพติดของภาคเหนือซึ่งนําโดย สวิง ตันอุด และวราลักษณ
ไชยทัพ (2546) ทําการศึกษาชุมชนใน 4 จังหวัด คือ เชียงใหม แมฮองสอน นาน และเพชรบูรณ และไดจัด
กระบวนการเก็บขอมูลแบบมีสวนรวม โดยการจัดเวทีซึ่งมีเนื้อหาใหผูเขารวมทบทวนการทํางานที่ผานมา รวมถึง
องคความรูและประสบการณในการทํางานแกไขปญหายาเสพติดของชุมชน ซึ่งขอคนพบที่ไดนั้นนําเสนอปจจัยแหง
การลุกขึ้นสูกับปญหาในชุมชนไวอยางนาสนใจวา การตระหนักสํานึกตอปญหาในชุมชนเกิดขึ้นหลายรูปแบบ
แลวแตเหตุปจจัยของชุมชนนั้น บางชุมชนเผชิญกับปญหาและความรุนแรงของปญหาก็รวมพลังกันลุกขึ้นมาสูกับ
ปญหา แตในขณะเดียวกันบางชุมชนที่เผชิญกับความรุนแรงของปญหาเชนเดียวกันแตกลับนิ่งเฉย มองไมเห็น
ปญหา หรือมองเห็นปญหาแตไมมีแรงจูงใจใหลุกขึ้นตอสู การเกิดความตระหนักสํานึกก็ตางกัน ประเด็นที่สําคัญ
ในการทํางานของชุมชน ก็คือความตะหนักสํานึกตอปญหา เราจะเห็นเหนื่อยมากหากเขาไปปลุกเราชุมชนให
มองเห็นปญหา ในขณะที่ชุมชนไมมีปฏิกิริยาตอการแกไขปญหานั้นเลย อยางไรก็ตามนักพัฒนาชุมชนจะตองเรียนรู
วา ปญหาที่เกิดขึ้นนั้นเปนปญหาของใคร หากชุมชนเห็นวานี่คือปญหาของเขาเอง ไมใชปญหาของคนภายนอก เขา
จะตระหนักและลุกขึ้นมาตอสูกับปญหานั้นในที่สุด เฉกเชนเดียวกับงานวิจัยของ คมสัน ศรีงิ้ว (2546) ที่ศึกษา
เปรียบเทียบชุมชนเขมแข็งกับการปลอดยาเสพติดระหวางตําบลคลองตะเคียนกับตําบลสําเภาลม อําเภอ
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยศึกษาเปรียบเทียบกันระหวางชุมชนที่ปลอดยาเสพติดกับชุมชน
ไมปลอดยาเสพติด ที่อยูในอําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลจากการศึกษาพบวา ชุมชน
เขมแข็งที่เปนตําบลที่ปลอดยาเสพติดนั้นมีความสามารถในการพึ่งตนเอง มีผูนําที่มีภาวะผูนํา มีอุดมการณ มีการ
สรางเครือขายภายในชุมชน และมีการบริหารจัดการที่ดีกวาตําบลที่ไมปลอดยาเสพติด โดยเฉพาะอยางยิ่งในชุมชน
เขมแข็ง
ทุนทางสังคมก็เปนสิ่งสําคัญสําหรับการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานของชุมชนดังที่ อําภา จันทรากาศ
(2543) ไดศึกษาเรื่องทุนทางสังคมที่สงผลตอความเขมแข็งของชุมชน ดวยวิธีวิจัยเชิงคุณภาพที่พื้นที่บานโปงนก
ตําบลแมคะ อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม ผลจากการศึกษาพบวา ทุนทางสังคมทั้งทุนทางวัฒนธรรม ทุนทาง
ทรัพยากรธรรมชาติ ทุนบุคคล ทุนกลุม ทุนเครือญาติ และเครือขายที่มีอยูในชุมชนสงผลใหชุมชนเกิดความ
เขมแข็ง เพราะชุมชนไดใชทุนทางสังคมมาเปนพื้นฐานในการเสริมสรางความมั่นคงและยั่งยืนใหกับชุมชน และ
ปจจัยที่สําคัญ คือ การมี สวนรวมของผูคนในชุมชน และการมีจิตสํานึกสาธารณะที่ทําใหชุมชนสามารถสรางความ
เขมแข็งของชุมชน การที่ผูคนมารวมกลุมกันไดมีความรูสึก และตระหนักวาตนเองเปนสวนหนึ่งของชุมชนที่ตอง
ดูแลรับผิดชอบรวมกัน ทําใหชุมชนเกิดการเรียนรูในการดําเนินกิจกรรม ใดๆ ในชุมชน จึงทําใหการนําทุนทาง
สังคมที่มีอยูในชุมชนมาใชไดเกิดประโยชนตอชุมชนอยางมีประสิทธิภาพ สามารถสรางอํานาจตอรองถึงภายนอก
และชุมชนสามารถปรับตัวใหเขากับสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไปของธรรมชาติและสังคมภายนอกไดอยางมี
ศักดิ์ศรีและยังคงรักษาความเปนชุมชนไดอยางตอเนื่อง
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นอกจากนั้นยังมีตัวอยางงานวิจัยจากมูลนิธิภูมิพลังชุมชนไทยของชนธัญ แสงพุม และฐิยาพร กันตา
ธนวัฒน (2554) ที่ศึกษาเรื่อง“การวิจัยเพื่อพัฒนาความเขมแข็งของชุมชนในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
ในลักษณะไตรภาคี” ซึ่งไดรับการสนับสนุนจากสํานักงานกองทุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) และ สํานักงาน
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด โดยศึกษากับชุมชนที่มีเปาหมายการทํางานเพื่อพัฒนางานปองกัน
และแกไขปญหายาเสพติด โดยเนนกระบวนการมีสวนรวมของชุมชนในฐานะภาคีหุนสวนทางยุทธศาสตรที่เขา
มารวมการทํางานกับภาครัฐและภาคีองคกรทางสังคมอื่นๆ ในรูปแบบของการบูรณาการทํางานขององคกรภาคี
เครือ ขายที่ เ กี่ย วขอ ง อยางเช น “ไตรภาคี ” หรื อ “สหภาคี” ทั้ ง นี้ เพื่ อเป นการศึก ษารู ปแบบการทํางานที่ช ว ย
สนับสนุนใหเกิดความรวมมือที่ดีที่สุดที่จะนําไปสู “ความเขมแข็งของชุมชนและสังคม” อยางแทจริง ผูวิจัยจึงได
ทําการศึกษาชุมชน จํานวน 8 พื้นที่ ครอบคลุม 5 ภูมิภาคที่จะพิสูจนใหเห็นความเปนจริงในแงของศักยภาพชุมชน
ในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด ซึ่งขอคนพบก็คือ ปจจัยเรื่อง “คน” เปนปจจัยที่สําคัญมากที่สุดในการ
ขับเคลื่อนกระบวนการทํางานทุกอยางในชุมชนและจําเปนอยางยิ่งที่จะตองสรางผูนําแถวใหมขึ้นมาในชุมชน พรอม
กันกับเพิ่มเติมความรู เทคนิค ทักษะในการปฏิบัติงานตลอดจนมีการประเมินผลเปนระยะ โดยคณะผูวิจัยสรุปไว
วา การแกปญหายาเสพติดโดยใชชุมชนเปนกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนกระบวนการทํางานดานการปองกันและ
แกไขปญหายาเสพติดที่ตองการเนนผลงานในเชิงคุณภาพมีประสิทธิภาพและมีความตอเนื่องและยั่งยืนโดย
กระบวนการบริหารจัดการนั้นๆ จะตองเริ่มตนจากคนในชุมชน ภายใตการสนับสนุนอยางดียิ่ง ทั้งในทางนโยบาย
วิชาการ และความรวมมือในการปฏิบัติงานตางๆ เพื่อเปนการสรางภาคีความรวมมือจากองคกรภาคีเครือขาย ทุก
องคาพยพ อยางเชน หนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน จนเกิดเปนบทสรุปการทํางานที่สําคัญ
จํานวนมากและเปนขอเสนอแนะแนวทางเพื่อนําไปประกอบการดําเนินงานที่เกี่ยวของกับยาเสพติดตอไป
จากงานวิจัยขางตนที่ศึกษาในประเด็นการสรางความเขมแข็งของชุมชน แสดงใหเห็นวาการที่ชุมชนจะ
เขมแข็งไดนั้นจะตองตระหนักถึงความเปนเจาของชุมชนและมีกระบวนการทํางานและบริหารจัดการที่ดี ทั้ง
ผูปฏิบัติงานและผูที่เกี่ยวของมีความสัมพันธอันดีตอกัน ผูนํามีความสามารถพรอมกับใหความสําคัญกับการมีสวน
รวมทั้งในระดับบุคคล กลุม และชุมชน รวมทั้งมีการประสานความชวยเหลือกันเปนอยางดีกับหนวยงานภาคีอื่นๆ
ทั้งที่เปนของภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อนําไปสูการสรางเครือขายที่มีพลังในการขับเคลื่อนแกปญหายาเสพติดได
และหากชุมชนดําเนินกิจกรรมไดอยางตอเนื่องแลวนั้นยอมนําไปสูการเปนชุมชนเขมแข็งที่สามารถจัดการกับปญหา
ยาเสพติดในระยะยาว
สรุปภาพรวมจากงานวิจัยที่เกี่ยวของทั้ง 3 กลุม
จากการงานวิจัยขางตนที่ผูวิจัยนํามาเสนอใน 3 ประเด็น ตามระดับการสรางความรวมมือของคนใน
ชุมชนเพื่อการปฏิบัติงานชุมชน ไดแก งานวิจัยที่ศึกษาความรวมมือรวมใจในการทํางานของชุมชน (ระดับบุคคล
กลุม และชุมชน) งานวิจัยที่ศึกษาเครือขายการทํางานของชุมชน งานวิจัยที่ศึกษาการสรางความเขมแข็งของชุมชน
ใหเกิดขึ้นอยางเปนรูปธรรมและเปนไปอยางตอเนื่อง ซึ่งงานวิจัยทั้ง 3 กลุมนี้ ชี้ใหเห็นวาการสรางความรวมมือรวม
ใจในการทํางานทั้งในระดับบุคคล กลุมและชุมชนนั้นตองอาศัยหลักการมีสวนรวมในการทํางาน เพราะสิ่งสําคัญ

72

ที่สุดในการดําเนินการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดของชุมชนโดยชุมชนเองนั้นจําเปนอยางยิ่งที่จะตองอาศัย
บทบาทการมีสวนรวมของคนในชุมชนเปนกลไกหลักในการดําเนินงาน ซึ่งมีจุดเริ่มตนจากการตระหนักในความเปน
เจาของชุมชนของตนเอง รับรูปญหารวมกัน และรวมกันดําเนินงานเพื่อมุงไปสูเปาหมายที่ตั้งใจ จากนั้นจึงขยายการ
ทํางานออกเปนเครือขายในการทํางานขึ้น โดยแสวงหาความรวมมือกับชุมชนหรือองคกรภาคีอื่นๆทั้งที่เปนของ
ภาครัฐและเอกชนเพื่อดําเนินกิจกรรมรวมกันซึ่งเครือขายจะเปนสิ่งที่ชวยใหการรวมตัวสมาชิกกอเกิดเปนพลังใน
การแกปญหาอยางสรางสรรคอันจะนําไปสูการสรางความเขมแข็งของชุมชน
อยางไรก็ตาม เห็นไดวาองคความรูที่ไดมาจากการศึกษาวิจัยดังกลาวนั้น ยังไมครบถวนหรือครอบคลุม
ในทุกมิติ เพราะที่ผานมาแมมีผูทําการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในชุมชนดานยาเสพติดทั้งใน 3 ระดับ
ขางตน แตก็พบวางานวิจัยเหลานั้นมักจะศึกษาเพียงแคหนึ่งถึงสองระดับและยังไมมีงานวิจัยเรื่องใดที่ศึกษา
ครอบคลุมในทุกระดับ อีกทั้งผูวิจัยมักเรื่องศึกษาประเด็นเดนๆที่ตนเองสนใจเทานั้น เชน ผูนําชุมชน องคกรชุมชน
การสรางความเขมแข็ง ฯลฯ รวมถึงยังการศึกษายังไมครอบคลุมทุกมุมมองทั้งทางจิตวิทยา สังคมศาสตรและ
พฤติกรรมศาสตร ดังนั้น ในการศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยจะทําการศึกษาเพื่อใหผลของการวิจัยที่ไดมาเปนการตอยอด
องคความรูดวยการเพิ่มเติมในประเด็นที่การศึกษาวิจัยในอดีตทําไวยังไมครอบคลุมดังเชนที่กลาวไปแลวขางตน
และประเด็นอื่นๆที่นาสนใจที่คนพบระหวางศึกษาวิจัยเพื่อใหไดขอมูลที่สมบูรณยิ่งขึ้น

บทที่ 3
วิธีดําเนินการวิจัย
ผูวิจัยเลือกวิธีวิทยาการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) มาเปนกรอบความคิดในการวิจัยครั้ง
นี้ เนื่องจากการศึกษาเชิงคุณภาพเปนวิธีการที่เหมาะสมกับเงื่อนไขและขอจํากัดของประเด็นที่ผูวิจัยมีความสนใจ
ศึกษาซึ่งเปนการวิจัยในพื้นที่จริง (Field Research) กับชุมชนที่มีการดําเนินงานปองกันปญหายาเสพติดของชุมชน
ที่ประสบความสําเร็จแหงหนึ่งมาเปนกรณีศึกษาเพื่อเขาถึงความรูและความจริงของปรากฏการณทางสังคม (Social
Phenomenon) ที่เกิดขึ้นอันเกี่ยวของกับกระบวนการสูความสําเร็จในการดําเนินงานปองกันปญหายาเสพติดของ
ชุมชน เนื่องมาจากความเชื่อที่วาปรากฏการณที่เกิดขึ้นยอมสามารถทําความเขาใจไดดวยกระบวนการศึกษาที่ให
ความสําคัญกับการเลือกชุมชนที่ศึกษาใหสอดคลองกับประเด็นขอปญหาการวิจัยและวัตถุประสงคของการวิจัย
เพื่อสรางความเขาใจกับความรูความจริงที่ดํารงอยูในชุมชนซึ่งเปนโครงสรางสวนลางหรือเปนฐาน (Base) ในสังคม
นั่นคือ การทําการศึกษาเรียนรูชุมชนที่มีการดําเนินงานพัฒนาชุมชนของตนมาแลวระยะเวลาหนึ่งจนเกิดพลัง
มีความตอเนื่องและเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีเปนที่ยอมรับจากบุคคลและองคกรภายนอกที่เขาไปเกี่ยวของ
โดยผูวิจัยไดกําหนดวิธีดําเนินการวิจัย ดังนี้

แบบแผนการวิจัย
การวิจัยในครั้งนี้ผูวิจัยเลือกใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อทําความเขาใจปรากฏการณที่เกิดขึ้นที่
เกี่ยวของกับกระบวนการสูความสําเร็จในการดําเนินงานปองกันปญหายาเสพติดของชุมชน โดยอาศัยการศึกษา
เฉพาะกรณี (Case Study) เพื่อสืบคนความรูความจริงอยางละเอียดลุมลึกที่เกี่ยวกับประเด็นปญหาใดๆ หรือ
ปรากฏการณบางอยางที่สนใจจากกรณีเฉพาะดังกลาวซึ่งเกิดขึ้นภายในระบบที่มีขอบเขตเฉพาะเจาะจง (Bounded
and integrated system) ที่จุดเนนของการศึกษาวิจัยมุงตรงไปที่กรณีหรือสิ่งที่ตองการศึกษา ซึ่งเปนระบบใดๆ ที่
มีขอบเขตเฉพาะเจาะจง ณ เวลาและสถานที่หนึ่งๆ (Time and space) และนําไปใชเปนหนวยสําหรับการวิเคราะห
(Unit of analysis) มากกวามุงเนนไปที่วิธีการศึกษาวิจัย (Stake. 1988: 258; Stake. 1995: 2) ซึ่งการศึกษา
ชุมชนที่ประสบความสําเร็จในการปองกันปญหายาเสพติดของผูวิจัยนั้นเปนการเลือกศึกษาในรูปแบบ Intrinsic
Case Study ที่มีจุดเนนอยูที่กรณีศึกษาโดยตรงนั่นคือ เปนการศึกษาเฉพาะกรณีที่นักวิจัยมุงสืบหาความรูความ
จริงเกี่ยวกับเนื้อหาสาระของกรณีศึกษาเปนหลัก (Stake. 1995: 3) อันจะนําไปสูการตอบคําถามวิจัยที่ตั้งไวได
อยางสมบูรณในที่สุด
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พื้นที่ศึกษา
เพื่อใหไดมาซึ่งพื้นที่ศึกษาที่มีความครอบคลุมตามประเด็นการศึกษาทั้งหมดในครั้งนี้ ผูวิจัยไดคัดเลือก
ชุมชนแหงหนึ่งในพื้นที่ภาคกลางเปน “สนาม” สําหรับการศึกษาในครั้งนี้ซึ่งผูวิจัยสามารถอธิบายเหตุผลของการ
เลือกภาคกลางในเชิงปรากฏการณของบริบทพื้นที่และสภาพปญหาจากขอเท็จจริง กลาวคือ พื้นที่ภาคกลางนั้น
คอนขางมีความหลากหลายทางดานสังคม วัฒนธรรม วัฒนธรรมและชาติพันธุ จึงเปนพื้นที่ๆมีแรงดึงดูดทั้งในมิติ
ของระบบโครงสรางเศรษฐกิจ ระบบโครงสรางการจางแรงงานจากปจจัยพวกนี้จึงสงผลใหพื้นที่ภาคกลางเปน
พื้นที่ๆมีผูคนจากหลากหลายภูมิภาคมาอาศัยอยูเพราะเปนแหลงการจางงานและแหลงรายไดที่สําคัญ อีกทั้งหลาย
จังหวัดในพื้นที่ภาคกลางเปนประตูเปดไปสูจังหวัดตางๆในภูมิภาคอื่นทั้งสิ้น ดังนั้นจึงสงผลใหภาคกลางเปนตลาด
ของความตองการยาเสพติดแหลงใหญจึงมีจํานวนผูเสพและผูคามากมายอยูในพื้นที่ ดังนั้นจึงเปนความทาทายที่
นาสนใจตอผูวิจัยวาชุมชนในภาคกลางที่ผูวิจัยเลือกศึกษานั้น เขามีกระบวนการดําเนินงานปองกันยาเสพติดอยางไร
ใหประสบความสําเร็จไดทั้งที่อยูทามกลางสถานการณการปญหายาเสพติดที่มีความรุนแรง
สําหรับเหตุผลของการเลือกชุมชนมาศึกษาในเชิงลึกเพียงชุมชนเดียวเพื่อใหสามารถตอบคําถามการวิจัย
ไดอยางชัดเจนและสมบูรณนั้น เนื่องจากผูวิจัยคํานึงถึงประเด็นตอไปนี้เปนสําคัญ ประเด็นแรกคือ ความลึกของชุด
ขอมูล ซึ่งเห็นไดวาสิ่งที่เกิดขึ้นในชุมชนลวนแตมีนัยแอบแฝงทั้งสิ้น โดยเฉพาะในเรื่องความสัมพันธในรูปแบบ
ตางๆ ที่เราตองตีความสิ่งที่ซอนอยู การศึกษาเพียงชุมชนเดียวอยางลึกซึ้งจะทําใหเราไดรายละเอียดครบทั้งในดาน
ความสัมพันธและมิติเชิงโครงสราง อันไดแก สภาพภูมิศาสตร เศรษฐกิจ (หนี้สิน รายได อาชีพ) ความสัมพันธ
ครอบครัวหรือเครือญาติ ระบบการเมือง (ผูนํา การรวมกลุม) วัฒนธรรม (ความเชื่อ ภูมิปญญา ศาสนา) และมิติ
การทํางานในเรื่องของวิธีคิด ซึ่งการศึกษาลงลึกในแตละประเด็นดังกลาวก็ชวยใหเรามีขอมูลที่เขมขนครอบคลุม
ประเด็นที่สองคือ ความลื่นไหลของบริบท เห็นไดวาโครงสรางของแตละสังคมมีความแตกตางกันอยางล้ําลึกในแง
ความเปนเอกภาพของมัน การศึกษาเพียงชุมชนเดียวในการคนหาเงื่อนไขความสําเร็จจะคนหาไดชัดเจนเขมขนกวา
และไดเห็นรายละเอียดของความสําเร็จชุมชน เพราะเปนการศึกษาในบริบทเดียว
อยางไรก็ตาม การศึกษาคนหาความจริงอยางลึกซึ้งในประเด็นที่เกี่ยวของกับยาเสพติดของชุมชนนั้น
คอนขางมีความละเอียดออนและตองใชความระมัดระวังในการเขาไปศึกษาซึ่งแตกตางกับการศึกษาชุมชนใน
ประเด็นทั่วๆไป กอปรกับการศึกษากระบวนการทํางานของชุมชนเพื่อปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในหวงที่
ผานมานั้นพบวา เปนการศึกษาเชิงกระบวนการในมุมที่กวางโดยใชเทคนิคการสรุปบทเรียนและการจัดกระบวนการ
กลุมซึ่งมีนอยครั้งที่การศึกษาที่มุงไปสูการสรางวิธีการศึกษาที่ตองการไปรับรูกระบวนทัศนการมีสวนรวมของชุมชน
ดังนั้น การศึกษาชุมชนในเชิงลึกครั้งนี้จะทําใหเห็นมิติและความซับซอนทั้งของปญหาที่เกิดขึ้นที่เชื่อมโยงกันกับ
ปญหายาเสพติด เห็นทั้งวิธีคิดของคนในชุมชน การมีสวนรวมของชุมชน รวมถึงคนพบกระบวนทัศนการจัดการกับ
ปญหาของชุมชน (Problem Solving Paradigm) อีกดวย ซึ่งผลที่ไดจากการศึกษาจึงเสมือนการสรางองคความรู
เชิงวิชาการเพื่อถอดกระบวนทัศนการแกปญหาของชุมชนในการจัดการกับปญหายาเสพติด อันจะนําไปสูการสราง
ผลงานวิชาการที่มีที่มาอันเปนตนแบบจากชุมชนหนึ่งไปสูอีกหลายชุมชน หรือเอาไวเปนงานวิชาการที่ใชอางอิงหรือ
เพื่อกรอบกระบวนการศึกษาชุมชนอื่นๆไดอีกดวย ฉะนั้น ขั้นตอนในการคัดเลือกพื้นที่ที่ศึกษาจึงมีความสําคัญ
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อยางมาก เพราะชุมชนที่ถูกคัดเลือกเพื่อศึกษาตองเปนชุมชนที่ผูวิจัยสามารถสืบคนหาความรูความจริงอยาง
ละเอียดเกี่ยวกับปรากฏการณที่เกิดขึ้นในบริบทนั้นไดชัดเจน มีความสมบูรณในตัวเองทั้งในแงของเนื้อหา เวลา
และสถานที่และขอมูลที่ไดจากชุมชนนั้นสามารถนํามาตอบคําถามการวิจัยไดครบถวนในทุกประเด็น
วิธีการคัดเลือกพื้นที่ศึกษา
ในการคัดเลือกพื้นที่หรือสนามที่ทําการศึกษานั้น ผูวิจัยเลือกดวยวิธีเจาะจง ซึ่งมีหลักสําหรับการเลือกวา
เป น พื้ น ที่ ที่ มี ป รากฏการณ ท างสั ง คมที่ ผู วิ จั ย สนใจศึ ก ษา กล า วคื อ เป น ชุ ม ชนที่ มี ป ระสบความสํ า เร็ จ ในการ
ดําเนินงานปองกันและแกไขปญหายาเสพติด ซึ่งผูวิจัยขั้นตอนในการคัดเลือกพื้นที่ที่ศึกษา ดังตอไปนี้
1. ผูวิจัยไดดําเนินการจัดเวทีประชุมดวยการเชิญผูแทนแกนนําของชุมชนในพื้นที่ภาคกลางที่ดําเนินงาน
ภายใตเครือขายของ สํานักงาน ป.ป.ส. กระทรวงยุติธรรมมารวมกันพิจารณาคัดเลือกชุมชนที่เกี่ยวของกับประเด็น
การศึกษาคือ ชุมชนที่มีความโดดเดนและประสบความสําเร็จในการดําเนินงานปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
ของชุมชนเพื่อนํามาใชเปนพื้นที่ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ จํานวน 1 ชุมชน ซึ่งรายชื่อชุมชนที่จะนํามาใชพิจารณาไดมา
จากการที่ผูวิจัยไดรวบรวมขอมูลชุมชนที่ดําเนินงานดานการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดจากแหลงขอมูลจาก
หนวยงานที่รับผิดชอบงานดานยาเสพติดของประเทศโดยตรง นั่นคือ ทําเนียบศูนยการเรียนรูดานการปองกันและ
แกไขปญหายาเสพติดในพื้นที่ของสํานักงาน ป.ป.ส. กระทรวงยุติธรรม ประจําป พ.ศ.2551 (ลาสุด) โดยคัดเลือก
จากชุมชนทั่วประเทศ ซึ่งชุมชนที่ผานการคัดเลือกเพื่อเปนแหลงเรียนรูเรื่องการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
ในพื้นที่ภาคกลาง มีจํานวนทั้งสิ้น 88 ชุมชน ประกอบดวย
ชุมชนศรีสุริโยทัย บานสัมพันธตา บานซับตะเคียน บานทาเยี่ยม บานสามแยกถนนโคง บานหนวย
ประคอง ศูนยการเรียนรู ม.13 ต.บางคู ศูนยธุรกิจชุมชนบานทาดินดํา สภาวัฒนธรรมไทย-พวน (จังหวัดลพบุรี)
บานบางนางรา (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา) ชมรมหนุมสาวบานขนุน บานแกว บานคลองกะทา บานจางวาง บานทา
หลวงบน บานบอเจริญ บานวานเหลือง บานหนองระหาร (จังหวัดจันทบุรี) ชุมชนโสธร 1 บานเกาะลอย บาน
คลองหกวา บานคลองลัดยายหรั่ง บานคลองสะเดา บานคลองอุดม บานคลอง 14 บานจระเขนอย บานดอนกลาง
บานตนนา บานเนินกระบก บานบางพุทรา บานบึงตาปอ บานปลายคลองยายเมย บานแพรกอายโกง บานภูเขาทอง
บานหนองปาตอง บานอูตะเภา (จังหวัดฉะเชิงเทรา) ชุมชนกระทิงลาย ชุมชนกระทิงลาย ชุมชนครอบครัวสุขสันต
ชุมชน 7 ป.ทหารเขมแข็ง บานทรงธรรม บานเนินถอน บานมาบโปง-สะเดา บานใหม บานอางกะพง บานอาง
ผักหนาม (จังหวัดชลบุรี) ชุมชนตําบลเทพนิมิต บานเขาขาด บานคลองแสง บานดานชุมพล บานทับทิมสยาม บาน
เนินดินแดง บานพรงจาก บานโอน (จังหวัดตราด) ชุมชนซอยพุทธอุดม บานคลองสะทอน บานสะทอน บานชวด
บัว บานซอง บานดงแขวน บานเนินหินแร บานพราหมณี (จังหวัดนครนายก) เครือขายชุมชนตําบลเนินหอม ชุมชน
ตรอกศึกษา ชุมชนบานกลางเหนือ ชุมชนโปรงอรุณ บานคลองลัด บานทาแห บานหนองขาวหลาม (จังหวัด
ปราจีนบุรี) ชุมชนซอยทายโขด บานชายลาง บานชายเล็ก บานบุญสัมพันธ บานบึงตนชัน บานยายดา บานสํานัก
ตาเสือ บานหนองบัว บานหนองเสม็ดแดง (จังหวัดระยอง) ชุมชน กม.5 ชุมชนแซออร บานกุดผือ บานคลอง
ทราย บานคลองใหญพัฒนา บานคลองหมี บานซับมวง บานทาเกวียน บานนาคันหัก บานหนองเรือ บานใหมไทย
พัฒนา (จังหวัดสระแกว) บานหนองบอน (จังหวัดสุพรรณบุรี)
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หลังจากนั้น ในการที่จะคัดเลือกพื้นที่ในการศึกษาเพื่อใหไดมาซึ่งพื้นที่ศึกษาครอบคลุมตามประเด็น
การศึกษาทั้งหมด ผูวิจัยจึงไดกําหนดหลักเกณฑสําหรับการคัดเลือกพื้นที่ศึกษา (Inclusion Criteria) ดังนี้
1.1 เปนชุมชนที่ประสบความสําเร็จในการดําเนินงานปองกันและแกไขปญหายาเสพติด ซึ่งการพิจารณา
ความสําเร็จของชุมชนที่เลือกมาศึกษา ผูวิจัยไดประยุกตมาจากเกณฑการจําแนกสถานะของหมูบานหรือชุมชน
เข ม แข็ ง และมี ร ะบบเฝ า ระวั ง ป ญ หายาเสพติด อย างยั่ง ยื น
ของสํ านัก งาน ป.ป.ส. กระทรวงยุ ติธ รรม
(http://pnars.oncb.go.th) โดยผูวิจัยเลือกศึกษาชุมชนที่มีสถานะเปนหมูบานประเภท ก คือ เปนชุมชนเขมแข็ง
และมีระบบเฝาระวังปญหายาเสพติดอยางยั่งยืน อันมีลักษณะสําคัญ ดังนี้
1.1.1 ดานองคกรหรือบุคลากรแกนนํา ตองเปนชุมชนที่มีแกนนําหรือบุคคลที่ทํางานดาน
ยาเสพติด เชน คณะกรรมการชุมชน ผูประสานพลังแผนดิน ฯลฯ และมีการประชุมกันอยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง
1.1.2 ดานการมีสวนรวมของสมาชิกในชุมชน คือ มีกฎ ระเบียบ ขอตกลงประกาศใชรวมกัน มีการ
รวมกลุมเพื่อทํากิจกรรมเปนประจํา มีกิจกรรมสงเสริมการดูแลตนเอง ลูกหลาน เพื่อนฝูง และชุมชนใหหางไกล
จากยาเสพติด สมาชิกมีความกระตือรือรนในการแกไขปญหาอยางทันทวงที และสงเสริมใหเด็กและเยาวชนมีสวน
รวมในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด และมีการจัดกิจกรรมในการปองกันปญหายาเสพติดของชุมชนที่
ครอบคลุมทั้งใน 3 ระดับ ตั้งแตการปองกันในระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิ
1.1.3 ดานการจัดกลไกเฝาระวังปญหาการแพรระบาดยาเสพติด ไดแก มีผูรับผิดชอบในการเฝา
ระวังปญหายาเสพติดอยางชัดเจน มีกิจกรรมเฝาระวังในชุมชน เชน การตั้งจุดตรวจ เดินเวรยาม การแจงขาวสาร
ฯลฯ มีการสํารวจขอมูลผูเสพ ผูติด ผูคายาเสพติดในหมูบาน ชุมชนอยางตอเนื่อง มีการแจงเตือนปญหายาเสพติด
ที่เกิดขึ้นแกสมาชิกในชุมชน
1.1.4 ดานการควบคุมปญหาหรือการแกไขปญหายาเสพติด ไดแก ผูเสพ ผูติดถูกนําเขาสู
กระบวนการบําบัดรักษา มีการติดตามดูแลชวยเหลือ ใหโอกาสผูเสพ ผูติดภายหลังการบําบัดฟนฟูสมรรถภาพ มี
การจัดการกับพื้นที่เสี่ยงตอการมั่วสุม และแพรระบาดของยาเสพติด เชน สนามเด็กเลน บานราง และไมมีผูคา
ยาเสพติด
1.1.5 ดานการสงเสริมอาชีพหรือฝกอาชีพ ไดแก มีการสํารวจความตองการการสงเสริมอาชีพและ
การมีงานทําของผูเสพ ผูคา มีการจัดกิจกรรมหลักสูตรฝกอบรมดานอาชีพใหผูเสพ ผูติด ผูคา และสมาชิกใน
ชุมชนหรือสงเสริมใหมีงานทํา รวมทั้งสมาชิกในชุมชนไดรับการสงเสริมอาชีพ
1.2 มีประสบการณการดําเนินงานดานยาเสพติดในชุมชน อยางนอย 10 ปขึ้นไป
1.3 เปนชุมชนที่มีการประสานการทํางานกับทุกฝายในชุมชน สรางภาคีความรวมมือกับหนวยงานที่
เกี่ยวของภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งทางดานงบประมาณ บุคลากร ดานวิชาการ ตลอดจนสรางเครือขายการ
ทํางานกับชุมชนใกลเคียง
1.4 เปนชุมชนที่มีชุมชนอื่นหรือบุคคลภายนอกเขามาศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณการ
ทํางานดานยาเสพติดระหวางชุมชนในเครือขายและชุมชนอื่นๆนอกเครือขาย
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2. หลังจากที่ประชุมไดรวมกันพิจารณาเลือกพื้นที่เขาสูกระบวนการศึกษา ที่ผานหลักเกณฑในขอที่ 1.1
-1.3 แลว มีชุมชนที่ผานเกณฑดังกลาว จํานวน 2 ชุมชน แตเนื่องผูวิจัยตองการศึกษาชุมชนเพียงแหงเดียว ผูวิจัย
จึงดําเนินการขอรายละเอียดเบื้องตนในที่ประชุมเกี่ยวกับชุมชนที่ผานเกณฑ และคัดเลือกเพื่อใหไดชุมชนที่ตองการ
ศึ ก ษาเพี ย งชุ มชนเดี ย วเทานั้ น โดยพิ จารณาตามหลั ก เกณฑสํ า หรับ การคัดพื้ น ที่อ อกจากกระบวนการศึก ษา
(Exclusion Criteria) ที่มีรายละเอียดดังนี้
2.1 เปนชุมชนที่ขาดความชัดเจนของโครงสรางคณะทํางานในชุมชน หรือขาดความตอเนื่องในการ
ดําเนินงานดานปองกันปญหายาเสพติดในชุมชน เนื่องจากวัตถุประสงคสําคัญของการศึกษาคือตองการศึกษา
กระบวนการทํางานดานยาเสพติดของชุมชน ดังนั้น หากชุมชนไมสามารถอธิบายกระบวนการไดก็จะไมสามารถได
ขอมูลที่ทําใหบรรลุวัตถุประสงคของการศึกษาได
2.2 เปนชุมชนที่ยังไมสะดวกที่จะใหความรวมมือเขาทําการศึกษาวิจัยในชวงขณะนั้น แมวาจะมี
ขอมูลชุมชนจํานวนหนึ่งที่บงบอกวาชุมชนพื้นที่ตัวอยางเปนชุมชนที่มีการดําเนินงานดานปองกันปญหายาเสพติดได
ประสบความสําเร็จ แตหากชุมชนที่ถูกคัดเลือกเขาสูกระบวนการศึกษาไมพรอมหรือไมตองการเปนผูมีสวนรวมกับ
การศึกษาก็สามารถกระทําได
ดังนั้น ผูวิจัยจึงพิจารณาคัดเลือกชุมชน “บานสุขใจ” ที่อยูในอําเภอสุขสันต จังหวัดสรางสุข มาเปนพื้นที่
สํ า หรั บ ทํ า การศึ ก ษา เนื่ อ งจากอี ก หนึ่ ง ชุ ม ชนที่ เ หลื อ มี ลั ก ษณะเข า ตามเกณฑ สํ า หรั บ การคั ด พื้ น ที่ อ อกจาก
กระบวนการศึกษาในขอที่ 2.1 -2.2 โดยชุมชนดังกลาวนั้นกําลังอยูในชวงการเปลี่ยนแปลงผูนําและคณะกรรมการ
บริหารชุมชน อีกทั้งชุมชนยังอยูในระหวางการคัดสรรผูปฏิบัติงานชุมชนชุดใหมจึงทําใหการดําเนินงานในขณะนั้น
ขาดความตอเนื่อง และชุมชนก็ยังไมพรอมใหผูวิจัยเขาทําการศึกษา สวนชุมชน “บานสุขใจ” นั้น ถือเปนชุมชนที่มี
คุณสมบัติตรงตามเกณฑสําหรับการศึกษาในครั้งนี้ และเปนชุมชนที่ประสบความสําเร็จในการดําเนินงานปองกัน
ปญหายาเสพติดและมีความโดดเดนเปนที่รูจักในดานการดําเนินงานดานยาเสพติด รวมถึงมีผูนําชุมชนที่มีความ
เต็มใจและพรอมจะใหความรวมมือกับผูวิจัย จึงมีความเหมาะสมอยางยิ่งที่จะไดรับการคัดเลือกใหเปนพื้นที่สําหรับ
การศึกษา อยางไรก็ตาม เพื่อเปนการปกปองผูใหขอมูลและผูเกี่ยวของทุกคน ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยจึงใชชื่อ
จังหวัด ชื่ออําเภอ ชื่อชุมชน และชื่อบุคคลเปนชื่อสมมติทั้งสิ้น

ผูใหขอมูลในการศึกษา
เนื่องจากการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ เปนการศึกษาปรากฏการณที่อาศัยผลของการศึกษาเชิงคุณภาพเพื่อ
เปนฐานสําหรับทําความเขาใจอยางถองแทสําหรับปรากฏการณนั้น จึงเนนศึกษาจากผูใหขอมูลที่เปนผูมีความรูหรือ
มีประสบการณโดยตรงกับเรื่องที่เราจะศึกษา (Information-rich cases) และมีความพรอมและสมัครใจในการให
ขอมูลในฐานะผูใหขอมูลสําคัญ (Key Informants) เพื่อทําการสัมภาษณระดับลึก (In-depth Interview) ซึ่งผูให
ขอมูลสําคัญนี้แบงออกเปน 2 กลุม คือ
1. ผูใหขอมูลสําคัญที่เปนหลัก ในฐานะผูใหขอมูลหลัก ไดแก ผูนําชุมชนทั้งที่เปนทางการและไมเปน
ทางการ ปราชญชาวบาน คณะทํางานในชุมชนที่ดําเนินงานดานยาเสพติดของชุมชน สมาชิกและกรรมการบริหาร
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องคกรชุมชนดานยาเสพติด ซึ่งเปนกลุมผูใหขอมูลที่มีคุณสมบัติ คือ เปนบุคคลที่มีสวนรวมในการปฏิบัติงานดาน
ปองกันปญหายาเสพติดของชุมชนที่มีประสบการณทํางานในดานนี้ไมนอยกวา 3 ป หรือเปนบุคคลที่มีองคความรู
และความเขาใจในการจัดการปญหายาเสพติดของชุมชน
2. ผูใหขอมูลสําคัญอื่นๆ ในฐานะเปนผูใหขอมูลที่เปนบุคคลที่เกี่ยวของหรือเปนผูมีสวนไดสวนเสีย
ไดแก คนในชุมชน (ชาวบาน) และผูปฏิบัติงานวิชาชีพอื่นๆที่ทํางานรวมกับชุมชน ขอมูลจากผูใหขอมูลกลุมนี้มีสวน
สําคัญในการชวยอธิบายปรากฏการณที่เกิดขึ้นใหชัดเจนยิ่งขึ้น
ทั้งนี้ ผูวิจัยคัดเลือกผูใหขอมูลสําคัญ(Key Informants) โดยไมอาศัยความนาจะเปน ดวยวิธีเลือก
ผูใหขอมูลแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive sampling) เพื่อใหไดกลุมผูใหขอมูลสําคัญที่หลากหลายสามารถตอบ
ปญหาการวิจัยไดครอบคลุมตรงประเด็น และการเลือกผูใหขอมูลแบบลูกโซ (Snowball Technique) ที่เมื่อผูวิจัย
ทําการเลือกและเก็บขอมูลกับผูใหขอมูลสําคัญไดในระยะหนึ่งแลว ก็จะเริ่มมองเห็นปรากฏการณการทํางาน
ยาเสพติดในชุมชน และรูวาควรจะศึกษาในประเด็นใดที่จะทําใหไดคําตอบของการวิจัยชัดเจนยิ่งขึ้น ซึ่งผูที่ใหขอมูล
สําคัญก็ไดใหคําแนะนํากับผูวิจัยวาควรจะไปสัมภาษณบุคคลใดตอไป ที่จะสามารถเปนผูใหขอมูลสําคัญที่ถายทอด
ความรูและประสบการณในประเด็นที่ผูวิจัยตองการศึกษาไดเปนอยางดี และเมื่อผูวิจัยดําเนินการเก็บขอมูลตอไป
จนพบวาแมจะสัมภาษณคนอื่นๆ ตอไปก็ไมไดขอมูลใหมเพิ่มเติมอีกเรียกไดวาขอมูลมีความอิ่มตัว (Saturation of
Data) ผูวิจัยจึงหยุดเก็บขอมูล โดยการศึกษาครั้งนี้มีกลุมผูใหขอมูล ดังรายละเอียดตอไปนี้
ตาราง 1 แสดงรายละเอียดของผูใหขอมูลสําคัญที่เปนหลัก
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7

ชื่อสมมติ
ลุงเพียร
พี่ปลิว
ลุงพัน
ปารัตน
พี่ปอง
ลุงสําอาง
ลุงสวิง

เพศ
ชาย
ชาย
ชาย
หญิง
ชาย
ชาย
ชาย

อายุ
61
47
56
54
46
67
56

บทบาทในชุมชน
ผูนําชุมชน
ผูนําชุมชน
ผูนําชุมชน
ผูนําชุมชน
ผูนําชุมชน
ผูนําชุมชน
ปราชญชาวบาน

อนึ่ง ผูนําชุมชน สําหรับการศึกษาครั้งนี้คือ สมาชิกในชุมชนที่มีศักยภาพในการประสานความรวมมือ
ระหวางคนในชุมชน เปนที่เคารพนับถือ มีบทบาทและไดรับการยอมรับใหเปนผูนําชุมชนซึ่ง มีความหมายความ
รวมทั้งผูนําที่เปนทางการ เชน ผูใหญบาน คณะกรรมการหมูบาน คณะทํางานกลุมตางๆ และผูนําที่ไมเปนทางการ
หรือ ผูนําตามธรรมชาติ ซึ่งเปนผูนําความคิดหรือผูนํากลุมกิจกรรม ที่มีความรูเชี่ยวชาญหรือภูมิปญญาเฉพาะดาน
เชน ผูนํากลุมอาชีพ ผูนํากลุมเกษตรกร ปราชญชุมชน
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และสําหรับในบทที่ 4 – 6 นั้น ผูวิจัยจะเรียกลุงเพียรและพี่ปลิว วาผูใหญเพียรและผูใหญปลิว ตามที่
คนในชุมชนเรียก เพื่อใหงายตอความเขาใจในบทบาทหนาที่ของบุคคลทั้ง 2 ทาน ที่มีสวนสําคัญในการดําเนินงาน
ดานยาเสพติดของชุมชน ซึ่งลุงเพียรหรือผูใหญเพียรไดใหความสําคัญในการดําเนินงานดานนี้จนเกษียณอายุ
ราชการ และพี่ปลิวหรือผูใหญปลิว ไดมาดําเนินงานรับชวงตอการทํางานตอเนื่องกัน
ตาราง 2 แสดงรายละเอียดของผูใหขอมูลสําคัญอื่น ๆ
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7

ชื่อสมมติ
พี่เอก
พี่แมว
พี่อึ่ง
ครูโต
ปลัดเขม
พี่วนั
พี่ปุ

เพศ
ชาย
หญิง
ชาย
ชาย
ชาย
หญิง
ชาย

อายุ
52
50
33
91
47
41
35

อาชีพ
ความเกี่ยวของกับชุมชน
คาขาย
ชาวบาน
คาขาย
ชาวบาน
รับจางและเกษตรกร
ชาวบาน (อดีตผูติดยาเสพติด)
ครูเกษียณอายุ
ชาวบาน
ปลัดอําเภอ
เจาหนาที่องคกรภาคีที่ปฏิบัติงานกับชุมชน
พยาบาลวิชาชีพ เจาหนาที่องคกรภาคีที่ปฏิบัติงานกับชุมชน
เจาหนาที่ NGO เจาหนาที่องคกรภาคีที่ปฏิบัติงานกับชุมชน

จากตาราง 1 และ 2 แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับผูใหขอมูลที่เปนผูใหขอมูลสําคัญที่เปนหลัก จํานวน 7
คน และผูใหขอมูลสําคัญอื่นๆ จํานวน 7 คน โดยในการสัมภาษณผูใหขอมูลทั้ง 14 รายนี้ ผูวิจัยไดทําการ
สัมภาษณทุกคน 1-3 รอบตามความเหมาะสมของความอิ่มตัวของขอมูล กลาวคือ เมื่อผูวิจัยสัมภาษณเสร็จก็จะนํา
ขอมูลกลับมาทําการวิเคราะหทันที หากพบวาขาดขอมูลสําคัญเรื่องใดไป ก็จะนัดหมายผูใหขอมูลเพื่อทําการ
สัมภาษณเพิ่มเติมจนไดขอมูลครบสมบูรณ

การเขาสูสนามวิจัย
การเตรียมเขาสูสนามวิจัย
หลังจากผูวิจัยไดเลือกชุมชน “บานสุขใจ” เพื่อมาเปนสนามสําหรับการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ผูวิจัยจึงเริ่ม
เตรียมการเพื่อเขาสูสนามวิจัย โดยดําเนินการประสานขอความรวมมือกับผูนําชุมชน “บานสุขใจ” เพื่อนัดหมายเขา
พื้นที่และขอสัมภาษณ รวมถึงขอคําแนะนําในการเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการมาเปนผูใหขอมูลใน
การศึกษาครั้งนี้ได ทั้งที่เปนกลุมผูใหขอมูลสําคัญที่เปนหลัก และกลุมผูใหขอมูลสําคัญอื่นๆ
จากนั้น ผูวิจัยไดคนหาขอมูลและชองทางในการติดตอผูใหขอมูลแตละราย และทําการติดตอประสานขอ
ความรวมมือทางโทรศัพทจากผูใหขอมูลในการศึกษาแตละรายโดยตรง จากนั้น ผูวิจัยไดทําการแจงวัตถุประสงค
ของการศึกษา และชี้แจงวิธีการดําเนินงานแกผูใหขอมูลทราบในเบื้องตน ซึ่งไดรับการตอบรับที่จะใหขอมูลจากผูให
ขอมูลในการศึกษาทั้งหมด ทั้งนี้ ผูวิจัยไดทําหนังสือขออนุญาตเก็บขอมูลอยางเปนทางการจากมหาวิทยาลัยถึงผูให
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ขอมูลในการศึกษา รวมถึงทําหนังสือแสดงเจตนายินยอมเขารวมการวิจัย เพื่อใหผูใหขอมูลแสดงความยินยอมเปน
ลายลักษณ อักษร โดยผู วิ จัย ไดแ จ งวั ตถุประสงคของการศึ กษาและขั้นตอนการทําวิจัย เพื่อ ใหผูใ หข อมูล ใน
การศึกษาเขาใจและเต็มใจที่จะมีสวนรวมในการวิจัย
การเริ่มทํางานภาคสนาม
ผูวิจัยเริ่มตนทํางานภาคสนาม โดยการเขาไปพบผูนําชุมชนซึ่งเปนบุคคลหนึ่งที่ผูวิจัยไดเลือกเปนผูให
ขอมูลสําคัญที่เปนหลักที่ผูวิจัยไดนัดหมายไว จากนั้นจึงแจงวัตถุประสงคในการศึกษาและขั้นตอนการทําวิจัย
เพื่อใหผูใหขอมูลเขาใจอีกครั้งหนึ่ง จากนั้นผูวิจัยจึงเริ่มดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลตามรายละเอียดที่ไดอธิบายไว
ในหัวขอการเก็บรวบรวมขอมูล ทั้งนี้ ในการเริ่มตนการเก็บขอมูลกับผูใหขอมูลในการศึกษานั้น ผูวิจัยไดรับความ
รวมมือเปนอยางดี แมวาขอมูลบางสวนที่ตองการทราบจะเปนเรื่องที่มีความละเอียดออน นั่นคือ เรื่องเกี่ยวกับ
ยาเสพติด เนื่องจากวาผูวิจัยเคยทํางานอยูในองคกรภาคีที่ดําเนินงานดานยาเสพติดและมีการปฏิบัติงานรวมกับ
ชุมชนมากอน ทําใหผูวิจัยมีความคุนเคยกับผูนําชุมชนบางราย ซึ่งตอมาก็ไดใหความชวยเหลือผูวิจัยในดานการ
ประสาน และแนะนําใหรูจักกับกลุมผูใหขอมูลสําคัญ ทั้งที่เปน ผูนําชุมชนคนอื่นๆ ปราชญชาวบาน ชาวบาน อดีตผู
ติดยาเสพติดในชุมชน และเจาหนาที่หนวยงานภาคีที่ปฏิบัติงานรวมกับชุมชน จึงทําใหงายตอผูวิจัยในการสราง
สัมพันธภาพที่ดี (Good Rapport) มีความเชื่อใจในการใหขอมูล
ในตลอดเสนทางการเขาสู “บานสุขใจ” ผูวิจัยไดจดบันทึก และสังเกตสิ่งแวดลอมภายในชุมชน รวมถึง
วาดแผนที่ชุมชนเพื่อใหไดเขาใจถึงบริบทของชุมชน อันจะนําไปเปนสวนหนึ่งในการศึกษาวิเคราะหการดําเนินงาน
ของชุมชน และสําหรับการเก็บขอมูลในครั้งนี้ ผูใหขอมูลทุกคนรับรู และเขาใจวาการที่ผูวิจัยเขามาทําการศึกษาใน
ชุมชน “บานสุขใจ” ก็เพื่อนําขอมูลไปใชในการทํางานวิจัยระดับดุษฎีบัณฑิต จึงมีความยินดีที่จะใหขอมูลที่ตรงกับ
ปรากฏการณจริง เพราะภาคภูมิใจในชุมชนของตน และอยากใหนํางานวิจัยที่ไดขอมูลจากชุมชนของตนไปใช
เผยแพรใหเกิดประโยชนตอไป
ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอมูล
ในการเก็บขอมูลภาคสนามผูวิจัยเดินทางลงพื้นที่เก็บขอมูลดวยตนเอง ใชระยะเวลาในการดําเนินการ
เก็บขอมูล ตั้งแตวันที่ 1 กันยายน – 24 พฤศจิกายน 2555 โดยลงพื้นที่เปนจํานวน 4 ครั้ง ครั้งละ 1 – 3 วัน
เนื่องจากผูใหขอมูลในแตละรายมีภารกิจสวนตัว ผูวิจัยจึงวางแผนการเดินทางและใชเวลาเก็บขอมูลใหเหมาะสม
ดวยการติดตอนัดหมายกับผูใหขอมูลแตละคนโดยยึดเวลาที่ผูใหขอมูลแตละคนสะดวกที่จะใหขอมูลเปนหลัก

การเก็บรวบรวมขอมูล
สําหรับการศึกษาชุมชน “บานสุขใจ” ครั้งนี้ เพื่อใหไดขอมูลที่สามารถตอบปญหาการวิจัยได ครอบคลุม
ในทุกประเด็น ผูวิจัยจึงสรุปแนวทางดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล (Data Collection) ไว 2 แนวทาง ดังนี้
1. การเก็บรวบรวมขอมูลจากเอกสาร โดยผูวิจัยทําการศึกษาวิเคราะหเอกสาร (Document Analysis)
ตางๆ เพื่อใหไดขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับชุมชน “บานสุขใจ” หรือขอมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวของ อันไดแก เอกสาร บันทึก
หลักฐานสําคัญ ผลงาน รางวัล ประกาศนียบัตรที่ชุมชนไดรับ ขอมูลสรุปบทเรียนชุมชน
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2. การเก็บรวบรวมขอมูลภาคสนาม โดยมีวิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 3 วิธีการหลัก ไดแก
2.1. การสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview)
ผูวิจัยดําเนินการสัมภาษณเชิงลึก ดวยแนวคําถาม (guideline) ที่มีลักษณะเปนประเด็นกวางๆ ที่
กําหนดขึ้นตามกรอบของปญหาการวิจัยที่กําหนดไว แยกตามกลุมผูใหขอมูลสําคัญ และใชวิธีการสัมภาษณแบบไม
เปนทางการ (Informal Interview) โดยหลีกเลี่ยงภาษาที่เปนทางการ ขณะพูดคุยนั้น ผูวิจัยก็จะสอบถามเรื่อง
ทั่วไปรวมดวย เพื่อสรางความเปนกันเอง ใหผูใหขอมูลรูสึกผอนคลาย รวมถึงการสัมภาษณในสถานที่ซึ่งผูใหขอมูล
สะดวกที่จะใหขอมูล เนนการพูดคุยทําความเขาใจใหผูใหขอมูลรูสึกมีอิสระในการตอบคําถาม เนื่องจากบาง
ประเด็นอาจเปนเรื่องที่คอนขางออนไหว เชน ยาเสพติด ความขัดแยง ฯลฯ ผูใหขอมูลจึงสามารถสงวนสิทธิ์ที่จะไม
เปดเผยขอมูลแกผูวิจัยได และในการสัมภาษณทุกครั้ง ผูวิจัยจะขออนุญาตในการบันทึกเทปและบันทึกภาพ ใน
การสัมภาษณแตละครั้งใชเวลาประมาณ 1 - 2 ชั่วโมง ยืดหยุนตามความสะดวกของผูใหขอมูล ในการสนทนา
ผูวิจัยจะกระทําโดยไมเรงรีบ เพื่อใหผูใหขอมูลมีเวลาในการทบทวนเหตุการณตางๆ แสดงความเห็นอยางเต็มที่
และสามารถเปดเผยไดอยางตรงไปตรงมา
ในการสัมภาษณ ผูวิ จัยใหความสําคัญกับความระมัดระวัง ตอการแทรกแซง ชี้นํา หรื อเขาไปมี
อิ ท ธิ พ ลต อ ระบบความคิ ด ของผู ใ ห ข อ มู ล เพื่ อ ให ข อ มู ล ที่ ไ ด ไ ม บิ ด เบื อ นไปจากความเป น จริ ง และคํ า นึ ง ถึ ง
จรรยาบรรณของนักวิจัยตลอดดําเนินการสัมภาษณ สวนคําถามในการสัมภาษณสามารถเพิ่มเติมไดตามการ
สัมภาษณที่เกิดขึ้น และจํานวนครั้งในการสัมภาษณกับผูใหขอมูลแตละคนนั้นก็ขึ้นอยูกับความละเอียดลึกซึ้งและ
พอเพียงของขอมูล กลาวคือ หลังจากไดขอมูลจากการสัมภาษณกลับมาผูวิจัยไดทําการถอดเทปคําสัมภาษณ สราง
รหัสขอมูลเบื้องตน และตรวจสอบความครบถวนของขอมูล หากขอมูลในบางประเด็นที่ไดยังไมสมบูรณ ผูวิจัยจะ
กลับไปสัมภาษณ และเก็บขอมูลเพิ่มเติมจนกวาขอมูลที่ไดจะถึงจุดอิ่มตัว พรอมทั้งนําสรุปผลการวิเคราะหขอมูลไป
ตรวจสอบกับผูใหขอมูลอีกครั้ง (member checking) เพื่อความถูกตองครบถวนของขอมูล
2.2 การสังเกต (Observation)
ผูวิจัยไดไดทําการสังเกตแบบไมไดมีสวนรวมโดยสมบูรณ (Observer-as- Participant) ซึ่งเปน
การสังเกตรวมกับการสัมภาษณเปนหลัก โดยสังเกตวาผูใหขอมูลนั้น ขณะที่มีการพูดคุยสนทนา มีลักษณะทาทาง
หรือปฏิบัติอยางไร นอกจากนี้ ในกรณีที่เมื่อทราบวาผูใหขอมูลจะมีการทํากิจกรรมตางๆ ผูวิจัยไดขออนุญาต
ติดตามผูใหขอมูลแตละรายไปทํากิจกรรม และอาศัยชวงเวลาในการทํากิจกรรมนั้นพูดคุยสอบถามขอมูลและ
สังเกตไปดวย
ทั้งนี้ผูวิจัยจะเปดเผยตนเองและดําเนินการสังเกตใน 2 ลักษณะ คือ ลักษณะแรก สังเกตและเฝา
มองหางๆไมเขารวมกิจกรรมดวยซึ่งก็จะเห็นภาพในฉากตางๆไดอยางชัดเจน เห็นความเดน ลักษณะเฉพาะ เห็น
ความสัมพันธของบุคคล รูปแบบและกระบวนการสัมพันธ รวมทั้งเหตุการณตางๆได สวนลักษณะที่สอง ผูวิจัยจะ
เขารวมกิจกรรมบางอยางที่กลุมจัดขึ้น เชน การประชุม การสีขาว การบรรจุปุย ฯลฯ โดยผูวิจัยอาสาเขารวมทําใน
สิ่งที่พอทําได ทั้งนี้ การเขาไปมีสวนรวมนั้นจะเปนเฉพาะบางกิจกรรมที่ผูใหขอมูลอนุญาตใหเขารวมไดเทานั้น
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โดยผูวิจัยไดกําหนดองคประกอบหลักของการสังเกตไว 2 สวน คือ
2.2.1 สังเกตสิ่งแวดลอมทางกายภาพ ซึ่งผูวิจัย พบวา ในสถานที่ที่ใชสําหรับการสัมภาษณนั้น
เปนสถานที่ผูนําชุมชนใชสําหรับการประชุมงานทั่วๆ ไปของชุมชนดวยซึ่งเปนศูนยการเรียนรูดานยาเสพติดและ
เศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนดวยนั้น มีลักษณะที่มีบรรยากาศโปรงสบาย อยูทามกลางธรรมชาติ ดานหลังเปนสวน
ซึ่งเมื่อมีการประชุมก็นําผลไมจากสวนมาใหผูรวมเขาประชุมรับประทาน และรอบๆ ศูนยก็มีปายประกาศเกียรติคุณ
ปายรางวัล รูปถายกิจกรรม แสดงใหเห็นอยูทั่วไป หรือบริเวณโรงปุยของชุมชนที่ใชเปนศูนยการเรียนรูดาน
การเกษตรก็จะไมมีรั้ว แมจะมีเครื่องสีขาว มีอุปกรณตางๆ ตั้งอยูมากมาย และขณะที่ผูวิจัยกําลังสัมภาษณอยูก็มี
คนในชุมชนนําขาวมาสีที่โรงสีดวย
2.2.2 สังเกตพฤติกรรมที่เปนคําพูดและไมเปนคําพูดของผูใหขอมูล ซึ่งผูวิจัย พบวา ผูที่ให
ขอ มู ล ที่เปนกลุ มผู นําชุมชนก็จะมี ลัก ษณะการพูดคุย แบบสบายๆ และมีน้ํ าเสีย งแฝงไวดว ยความภาคภูมิใ จ
โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อพูดถึงผลงานของตนในการดําเนินงานดานยาเสพติด สวนผูใหขอมูลที่เปนคนในชุมชนหรือ
คนที่เกี่ยวของก็คอนขางใหขอมูลอยางเปดเผย สวนหนึ่งนั้นอาจเปนเพราะผูนําชุมชนเปนคนแนะนําตัวผูวิจัยใหกับ
ผูใหขอมูลคนอื่นๆ เอง จึงทําใหผูวิจัยไดรับความไววางใจที่จะสัมภาษณในบางประเด็นที่มีความละเอียดออน เชน
เรื่องยาเสพติด และเมื่อมีคนอื่นๆ ในชุมชนผานมาขณะดําเนินการสัมภาษณ ก็มีการทักทายยิ้มแยมแจมใสกันดี
ทุกคนในชุมชนรูจักกันหมด
2.3 การจดบันทึก ไดแก การจดบันทึกขอมูล (Field note) ซึ่งผูวิจัยจะบันทึกอยางทันทวงที
ภายหลังการสังเกตเหตุการณที่เกี่ยวของกับประเด็นที่สนใจและภายหลังการสัมภาษณในทุกครั้ง เพื่อหลีกเลี่ยงการ
บิ ด เบื อ นหรื อ คลาดเคลื่ อ นเนื่ อ งจากการลื ม เลื อ น ในกรณีที่ ทํา ไม ไ ดใ นทัน ทีอ าจจดบั นทึ ก เฉพาะคํา สํ า คั ญ
(Key words) เพื่อเตือนความจํา และรีบบันทึกอยางละเอียดทันทีเมื่อมีโอกาส นอกจากนี้ยังตองจดบันทึกสภาพ
ลักษณะของบริบททางกายภาพและสังคมประกอบเหตุการณที่สังเกตได และบริบทแวดลอมขณะทําการสัมภาษณ
รวมทั้งลักษณะอาการที่นาสนใจ สีหนา ทาทาง อากัปกิริยาของผูถูกสัมภาษณ มีการทบทวนและเรียบเรียงการ
บั น ทึ ก ใหม เ พื่ อ ประเมิ น ข อ มู ล ที่ ไ ด จ ากการสั ม ภาษณ ว า ยั ง มี ป ระเด็ น อะไรที่ น า จะทํ า การสั ม ภาษณ เ พิ่ ม เติ ม
การบันทึกขอมูลในสวนของผูถูกสัมภาษณจะไมมีการใสความเห็นของผูวิจัยเขาไป เนื่อง จากเปนขอมูลเฉพาะของ
ผูถูกสัมภาษณเทานั้น สวนความคิดหรือมุมมองของผูวิจัยจะเขียนไวแยกตางหาก เพื่อนําไปสูการวิเคราะหอยาง
เปนระบบ และเพื่อเปนขอมูลสําคัญในการวิเคราะห เชน ประสบการณในการสัมภาษณ ปฏิกิริยาของผูวิจัยตอการ
สัมภาษณ ความเห็นตอผูถูกสัมภาษณ บริบทของการสัมภาษณ ขอผิดพลาดจากการสัมภาษณ ตลอดจน
แนวคิด มโนทัศนที่เกี่ยวของ เปนตน นอกจากนี้ผูวิจัยยังไดจดบันทึกประจําวัน (Diary) เพื่อบันทึกเรื่องราวที่
เกิดขึ้นในขณะเขาสูสนาม เนื้อหาอาจจะเกี่ยวหรือไมเกี่ยวกับขอมูลโดยตรงก็ได อาจเปนความรูสึกของนักวิจัยที่
เกิดขึ้นในแตละวัน ไมวาจะเปนความรูสึกทางบวกและลบตอบุคคล เหตุการณ ปญหาที่เกิดขึ้นตอนนั้น สําหรับใช
นํามาทบทวนเรื่องราวประกอบการเขียนใหสมบูรณยิ่งขึ้น
ในการเก็บรวบรวมขอมูลของผูวิจัยดวย 3 วิธีการหลัก ทั้งการสัมภาษณ การสังเกต และการจดบันทึก
ซึ่งในทุกครั้งที่มีการสัมภาษณผูวิจัยจะดําเนินการสังเกตรวมไปดวย เพราะขอมูลจากการสังเกตเปนสวนหนึ่งที่ทําให
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ผูวิจัยเขาใจประสบการณตามการรับรูของผูใหขอมูลแตละรายไดชัดเจนขึ้น รวมถึงเขาใจสภาพบริบททางกายภาพ
สวนการจดบันทึกนั้น ผูวิจัยจะดําเนินการอยางทันทีหลังการสัมภาษณสิ้นสุดลง โดยการวิจัยในครั้งนี้ผูวิจัยได
ออกแบบ แบบบันทึกการสังเกตรายบุคคล เพื่อใชสําหรับใหผูวิจัยไดทําการบันทึกสิ่งตางๆ ที่ไดสังเกตไวในขณะ
สัมภาษณ ดังตาราง 3 ตัวอยางแบบบันทึกการสังเกต
ตาราง 3 ตัวอยางแบบบันทึกการสัมภาษณ

ขอมูลเบื้องตนของผูใหขอมูล

ขอมูลจากการสังเกต/สัมภาษณ

ผูใหขอมูล : ผูใหญเพียร (นามสมมติ)
- เปนผูชายอายุ 61 ป
- เปนอดีตผูใหญบานที่เพิ่งเกษียณอายุไป (กอนผูวิจัยเขาไปเก็บขอมูลไมถึงป)
- เปนบุคคลที่ชาวบานในชุมชนใหความนับถือ และคนจากหนวยงานภายนอกใหการ
ยอมรับในความสามารถ เห็นไดจากรางวัลตางๆที่ไดรับ
- เปนผูใหญบานคนแรกของชุมชนที่เริ่มดําเนินงานดานยาเสพติดอยางจริงจังจนชุมชน
“บานสุขใจ” เปนตนแบบใหกับอีกหลายๆ ชุมชนในการดําเนินงานดานการปองกันปญหา
ยาเสพติด รวมถึงเปนชุมชนตนแบบในเรื่องอื่นๆ ดวย เชน ดานเศรษฐกิจพอเพียง
บุคลิกลักษณะผูใหขอมูล
- ผูใหขอมูลเปนชายสูงอายุที่ยังดูแข็งแรงอยู รูปรางสูง ผิวสีดําแดง น้ําเสียงขณะพูดคุยมี
ความหนักแนน ชัดเจน มีแววตามุงมั่น ดูใจดี มีเมตตา ขณะที่พูดคุยถึงผลงานที่ผานมาที่
เคยทําใหกับชุมชน ก็เลาดวยรอยยิ้มอยูเปนระยะ
สถานที่ที่ผวู ิจัยใชในการสัมภาษณ
- เปนสถานที่ที่รวมศูนยตางๆ ไว ไมวาจะเปนศูนยการเรียนรูดานการปองกันและแกไข
ยาเสพติด ศูนยยุติธรรมชุมชน ฯลฯ ซึ่งเปนตัวอาคารชั้นเดียวทาสีฟา มีประกาศนียบัตร
และปายเชิดชูตางๆ ติดไวรอบบริเวณอาคาร และหนารั้ว
- ดานหนาของอาคาร มีโตะยาวตัวใหญหนึ่งตัว และทําหลังคาไว เพื่อกันแดดกันฝน ซึ่ง
จากการสัมภาษณ ทําใหทราบวาโตะประชุมตรงนี้ตอนรับคนมามากมายแลว ทั้งชาวบานเอง
เจาหนาที่จากหนวยงานตางๆ ผูวาราชการจังหวัด รวมถึงคนที่มาดูงานศูนยเรียนรู สวน
ขางๆ โตะก็มีบอรดที่ติดภาพถายกิจกรรมตางๆ ที่จัดขึ้นในชุมชม
- ดานขางอาคาร ทําเปนโรงเรือนที่มีเครื่องสีขาวตั้งอยู ซึ่งจากการสัมภาษณทําใหทราบวา
ที่ นี่ เ ป น โรงสี ข า วของชุ ม ชนด ว ย โดยชาวบ า นจะนํ า ข า วที่ ต นเองปลู ก มาสี ที่ นี่ ไ ด ไ ม เ สี ย
คาใชจาย แตมีขอจํากัดวาตองเปนขาวหอมมะลิอยางเดียว เพราะไมอยากใหปนกับขาวพันธุ
อื่น ซึ่งชาวบานในชุมชนก็ปลูกแตขาวหอมมะลิอยูแลว
- ดานหลังตัวอาคารเปนสวนผลไม ปลูกผลไมหลายชนิด เชน ฝรั่ง สมโอ มะไฟ มะมวง

84

ตาราง 3 (ตอ)

Reflective ขอมูล

Reflective ตัวผูวิจัย

ผูใหขอมูล : ผูใหญเพียร (นามสมมติ)
- ผูใหขอมูลมีความภาคภูมิใจในผลการทํางานของตนที่ผานมาที่เคยทํางานใหกับชุมชน
- สถานที่ที่ผูวิจัยใชเปนสถานที่สําหรับสัมภาษณผูใหขอมูลเปนแหลงเรียนรูที่สําคัญในดาน
ตางๆ รวมถึงเปนศูนยกลางในการดําเนินกิจกรรมตางๆ อยางมีสวนรวมทั้งจากคนภายในชุมชน
และคนจากหนวยงานภายนอกชุมชน
- โรงสีของชุมชนเปนสวนหนึ่งในการชวยชาวบานใหลดรายจายของครอบครัว โดยไมตองนํา
ขาวที่ปลูกไปจางสีภายนอก
- ผูใหญเปนคนใจดีมาก ผูวิจัยอยากจะขอสัมภาษณอดีตผูเ สพยาเสพติด ก็ชวยโทรศัพท
ติดตอให แตขณะนั้นติดตอไมได จึงแกปญหาโดยเขียนจดหมายดวยลายมือตัวเองวาผูวิจัย
ตองการสัมภาษณเพื่อนําขอมูลไปใชทํางานวิจัยและจะไมสรางความเดือดรอนใหกับผูใหขอมูล
โดยใหกับผูวิจัยถือจดหมายฉบับนี้ไปขอสัมภาษณไดเลย

เครื่องมือที่ใชการในการเก็บรวบรวมขอมูล
เพื่อใหการเก็บรวบรวมขอมูลเปนไปอยางมีทิศทางผูวิจัยมีแนวคําถาม สําหรับการสัมภาษณเชิงลึก
(In-depth interview) โดยไดสรางแนวคําถาม (guideline) สําหรับการเก็บรวบรวมขอมูลมีลักษณะเปนประเด็น
กวางๆ ที่กําหนดขึ้นตามกรอบของปญหาการวิจัย เพื่อใหมีเนื้อหาครอบคลุมเรื่องที่ตองการศึกษา และใชเปน
แนวทางสําหรับการปฏิบัติงานในภาคสนาม ทั้งนี้ เมื่อผูวิจัยไดเขาไปดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลจริงจะมีการ
ปรับเปลี่ยนและสรางประเด็นคําถามใหมๆ อยูเสมอตามความเหมาะสม มีความยืดหยุนในการสนทนาที่ขึ้นอยูกับ
สถานการณ เพื่อชวยใหผูถูกศึกษามีเวลาในการทบทวนเหตุการณตางๆ และสามารถเปดเผยไดอยางตรงไปตรงมา
โดยคําถามในการสัมภาษณจะมีลักษณะสําคัญ 3 ประการคือ
1. แนวคําถามหลัก (Main Questions) จะเปนคําถามที่ผูวิจัยไดตั้งประเด็นสําหรับการสัมภาษณไว
ลวงหนาเพื่อใหครอบคลุมประเด็นที่จะทําการศึกษา ประเด็นที่ตั้งขึ้นมานี้จะเปนแนวคําถาม (interview guide)
ตัวอยางแนวคําถามสําหรับผูใหขอมูลสําคัญหลัก
การสัมภาษณระดับลึกกับผูใหขอมูลสําคัญที่เปนหลักนี้เปนการสัมภาษณกับผูนําชุมชนทั้งที่เปนทางการ
และไมเปนทางการ ปราชญชาวบาน คณะทํางานในชุมชนที่ดําเนินงานดานยาเสพติดของชุมชน สมาชิกและ
กรรมการบริหารองคกรชุมชนดานยาเสพติด โดยมีตัวอยางแนวคําถามตามประเด็นดังตอไปนี้
1. ประเด็นขอมูลสวนตัวของผูใหขอมูล
1.1 ภูมิหลัง (ชื่อ อายุ ตําแหนงหนาที่ทั้งที่เปนทางการและไมเปนทางการ อายุ ประสบการณ
ในการทํางาน และผลงานที่สําคัญ)
1.2 อะไรคือสาเหตุและแรงจูงใจในการเขามาทํางานดานยาเสพติดในชุมชน
1.3 วิธีคิด ทักษะ และเทคนิคในการทํางานเปนอยางไร
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2. ประเด็นบริบทของชุมชน
2.1 ชุมชนมีสภาพเศรษฐกิจ การเมือง สังคม (วัฒนธรรม ศาสนาและความเชื่อ) เปนอยางไร
2.2 ในชุมชนมักประสบปญหาอะไรบาง มีมาตรการหรือแนวทางในการจัดการปญหาอยางไร
2.3 สถานการณดานยาเสพติดของชุมชนตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบันมีพัฒนาการอยางไร
2.4 ในชุมชนมีการรวมกลุมอะไรบาง และการรวมกลุมนั้นเกิดขึ้นไดอยางไร
2.5 ในชุมชนมีความขัดแยงเกิดขึ้นหรือไม อยางไร
3. ประเด็นการดําเนินงานดานยาเสพติดของชุมชน
3.1 อะไรคือจุดเริ่มตนที่ทําใหคนในชุมชนมารวมกลุมกันเพื่อดําเนินงานดานยาเสพติดของชุมชน
3.2 ศาสนา ความเชื่อ วัฒนธรรม และคานิยม ฯลฯ ของคนในชุมชน มีอิทธิพลตอการ
ดําเนินงานดานยาเสพติดหรือไมอยางไร
3.3 ชุมชนมีกลไกการทํางานดานยาเสพติดเปนอยางไร (การจัดตั้งคณะกรรมการ หรือ
คณะทํางานในชุมชนที่ดําเนินงานดานยาเสพติดของชุมชน หรือจัดตั้งองคกรชุมชนที่ทํางานดานยาเสพติดในชุมชน)
3.4 ชุมชนมีรูปแบบหรือกระบวนการทํางานดานยาเสพติดอยางไร
3.5 ตนทุนและองคความรูที่มีอยูของชุมชนมีอะไรบาง สามารถนํามาปรับใชในการทํางานไดอยางไร
3.6 ในการดําเนินงานไดมีการประสานความรวมมือจากบุคคลหรือหนวยงานภายนอกอยางไร
และไดผลเปนอยางไร
3.7 มีเงื่อนไขสําคัญอะไรบางทั้งที่สงเสริมและเปนปญหาอุปสรรคตอการดําเนินงานดานปญหา
ยาเสพติดของชุมชน
3.8 ผลจากการดําเนินงานเปนอยางไร มีความพึงพอใจหรือไม และคิดวาจัดการกับปญหา
ยาเสพติดของชุมชนสําเร็จหรือไม
3.9 ชุมชนมีการดําเนินงานอยางไรเพื่อใหเกิดความตอเนื่อง และยั่งยืนในการจัดการกับปญหา
ยาเสพติดในชุมชน
ตัวอยางแนวคําถามสําหรับผูใหขอมูลสําคัญอื่นๆ
การสัมภาษณระดับลึกกับผูใหขอมูลสําคัญอื่นๆนี้ เปนสัมภาษณกับบุคคลที่เกี่ยวของหรือเปนผูมีสวนได
สวนเสีย ไดแก คนในชุมชน และผูปฏิบัติงานวิชาชีพอื่นๆที่ทํางานรวมกับองคกรชุมชน ขอมูลจากผูใหขอมูลกลุมนี้
มีสวนสําคัญในการชวยอธิบายปรากฏการณที่เกิดขึ้นใหชัดเจนยิ่งขึ้น ดังนั้นแนวคําถามก็จะเนนไปในประเด็นที่
เกี่ยวของกับดานยาเสพติดโดยตรงซึ่งมีตัวอยาง ดังนี้
1. ภูมิหลัง (ชื่อ อายุ อาชีพ ความเกี่ยวของกับปญหายาเสพติดในชุมชน)
2. ประสบการณที่เขามาเกี่ยวของกับปญหายาเสพติดที่เกิดขึ้นในชุมชน
3. เมื่อเกิดสถานการณปญหายาเสพติดขึ้นในชุมชน คนในชุมชนจัดการอยางไร และใชหลักอะไรใน
การแกไขปญหา
4. การเขามามีสวนรวมในการจัดการปญหายาเสพติดหรือไดใหความรวมมืออยางไรบาง
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5. มีเงื่อนไขสําคัญอะไรบางทั้งที่สงเสริมและเปนอุปสรรคตอการดําเนินงานดานยาเสพติดในชุมชน
6. สถานการณปญหายาเสพติดกอนและหลังจากที่ชุมชนไดมีการดําเนินงานดานยาเสพติดในชุมชน
เปนอยางไร มีความพึงพอใจหรือไมอยางไร
7. บทเรียนและประสบการณของชุมชนในการจัดการปญหายาเสพติดเปนอยางไร การดําเนินงาน
ดังกลาวมีความตอเนื่องและยั่งยืนหรือไมอยางไร
อยางไรก็ตาม แนวคําถามที่กําหนดไวใ นครั้งนี้ เปนเพียงกรอบการสัมภาษณที่กําหนดในเบื้ องตน
เพื่อใหไดขอมูลที่ตอบคําถามการวิจัยได แตทั้งนี้ตองมีความยืดหยุนและสามารถปรับเปลี่ยนไดตลอดเวลา ทั้งใน
แงของการใชถอยคําในเวลาถามและลําดับกอนหลังคําถามขึ้นอยูกับผูใหสัมภาษณและสถานการณในการสัมภาษณ
2. คําถามเพื่อขอรายละเอียดและความชัดเจน (Probing questions) เปนคําถามหลังจากที่ผูใหขอมูล
ตอบคําถามหลัก แตคําตอบยังไมชัดเจนพอ อาจจะขาดรายละเอียด หรืออาจมีประเด็นใหมที่นารูนาติดตาม ซึ่งจะ
ชวยใหผูวิจัยไดขอมูลที่มีรายละเอียดลงลึกในเรื่องนั้นๆ มากขึ้น ชวยใหไดความชัดเจนมากขึ้น และแสดงใหผูให
ขอมูลเห็นวาสิ่งที่เขาพูดนั้น ผูวิจัยกําลังรับฟงดวยความสนใจและใสใจ
3. คําถามเพื่อตามประเด็น (Follow-up questions) เปนคําถามที่ผูวิจัยมุงจะเพิ่มมิติทั้งทางกวางและ
ทางลึกของเรื่องที่ศึกษาใหมากขึ้น โดยการนําเอาเรื่องใหมที่เพิ่งไดพบจากการสัมภาษณขึ้นมาเปนประเด็นถามตอ
โดยมีจุดมุงหมายเพื่อใหไดขอมูลเกี่ยวกับหัวขอวิจัยใหลึกลงไป คําถามประเภทนี้ผูวิจัยจะใชเฉพาะหนาขณะที่ทํา
การสัมภาษณ หรืออาจเก็บไวสัมภาษณในคราวหลังถาเปนเรื่องที่มีประเด็นความสําคัญมากและตองใชเวลา

การจัดการและการวิเคราะหขอมูล
กอนการวิเคราะหขอมูล
เนื่ อ งจากผู วิ จั ย ได นํ า เอากระบวนการวิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพมาใช ซึ่ ง มี ขั้ น ตอนของการพั ก ข อ มู ล บท
(bracketing) ที่จําเปนตองทํากอนการวิเคราะหขอมูล ดวยการสํารวจ ความรู กรอบความคิด ความเชื่อเดิมของ
ผูวิจัย ละวางออกจากเรื่องที่จะศึกษาวิจัย เพื่อสํารวจวา ประสบการณตามการรับรู (consciousness) ของผูให
ขอมูลนั้นเปนอยางไร เนื่องจากผูวิ จัยเคยมีประสบการณทํางานวิจัยเกี่ยวกับชุมชน ดังนั้นจึงตองละวางหรือ
หลีกเลี่ยงการตั้งสมมติฐาน อันเกิดจากความรู และแนวคิดเดิม กอนจึงจะเริ่มดําเนินการวิจัย
การเริ่มวิเคราะหขอมูล
ผูวิจัยไดดําเนินการวิเคราะหขอมูลทันทีที่เก็บขอมูลจากสนามวิจัยไดจํานวนหนึ่ง ซึ่งขอมูลที่ไดจากการ
วิเคราะหขอมูลในระยะแรกนี้ ผูวิจัยใชเปนตัวกําหนดทิศทางในการเก็บรวบรวมขอมูลในครั้งตอๆ ไป และใชเปน
ขอมูลในการแกไขปรับปรุง หรือกําหนดประเด็นคําถามยอยของการวิจัยขึ้นใหม โดยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล
และการวิเคราะหขอมูลไปพรอมกัน สําหรับการวิจัยในครั้งนี้ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหขอมูลตามแนวทางของไมลส
และฮูเบอรแมน (Miles; & Huberman. 1994) ซึ่งมีรายละเอียดดังตอไปนี้
1. การจัดระเบียบขอมูล (Data organizing) ผูวิจัยนําขอมูลที่ไดจากการลงสนามเพื่อสัมภาษณผูให
ขอมูลมาทําวิเคราะห ซึ่งเริ่มตนดวยการจัดระเบียบของขอมูล เพราะขอมูลที่เก็บรวบรวมมาจากภาคสนามนั้น มัก
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ไมอยูในรูปที่พรอมจะนําไปใชวิเคราะหไดทันที ดังนั้น ผูวิจัยจึงนําขอมูลที่เก็บรวบรวมมาไดมาจัดรูปใหเหมาะสม
กอน ซึ่งก็คือขอมูลที่ผูวิจัยไดจากการสัมภาษณที่ถูกจดบันทึกดวยลายมือและการบันทึกเสียงไว จากนั้นผูวิจัยทํา
การเปลี่ ย นข อ มู ล เชิ ง ประจั ก ษ ที่ ไ ดม าจากการถอดเทปบั น ทึ ก เสีย งคํา สั ม ภาษณ อ ยา งละเอีย ด ชนิ ดคํ า ตอ คํ า
(Transcribing Interview) ใหมาอยูในรูปแฟมขอมูลที่พรอมสําหรับการอานและสามารถนําไปใชประมวลผล
โปรแกรมคอมพิวเตอรในขั้นตอนตอไป
จากนั้นผูทําวิจัยอานขอมูลทั้งหมดเพื่อใหเขาใจภาพรวมของขอมูลกอนโดยพยายามขจัดอคติและการ
ตัดสินลวงหนา ทําความเขาใจความหมายผานขอมู ลที่มี การอานนี้ทําหลายรอบโดยมีจุดมุงหมายเพื่อเขาใจ
มองเห็นภาพรวมๆ ของความคิดและประสบการณของผูใหขอมูลหลักแตละราย และเนื่องจากการวิจัยเชิงคุณภาพ
ไมเนนการใชเครื่องมือเพื่อเก็บรวบรวมขอมูลจึงตองมีการเขียนบันทึกการสังเกต เพื่อสามารถนํามาใชประกอบการ
วิเคราะหขอมูล
2. การแสดงขอมูล (Data display) การแสดงขอมูลเปนกระบวนการนําเสนอขอมูล โดยผูวิจัยไดนํา
ขอมูลทั้งหมดที่ไดทําการตรวจสอบแลวซึ่งสวนใหญอยูในรูปแบบของการพรรณนามากําหนดรหัส (Coding) และ
จัดขอมูลเขาไปเปนหมวดหมู (Categoring) ซึ่งการวิเคราะหขอมูลในครั้งนี้ ผูวิจัยไดกําหนดรหัสสําหรับการ
วิเคราะห ดวยการนําปญหาการวิจัยเปนตัวตั้ง และทําการกําหนดรหัสตั้งตนใหสอดคลองกับประเด็นปญหาการ
วิจัยที่ผูวิจัยไดตั้งขึ้น ซึ่งในขั้นตอนนี้เปนการที่ผูวิจัยไดมองหาความเหมือนและแตกตางของชุดขอมูล เพื่อแยกเอา
ชุดขอมูลไปไวในหมวดหมูตางๆ ที่สรางไว
ขั้นตอมาผูวิจัยจึงดําเนินการพัฒนารหัส โดยนําขอมูลที่ไดลงรหัสทั้งหมดมาทบทวนวามีรหัสมีความ
เหมาะสมหรื อ ไม ถ า ยั ง ไม ก็ ป รั บ ปรุ ง จนเหมาะสม หลั ง จากนั้ น ผู วิ จั ย จะดํ า เนิ น การนํ า หมวดหมูที่ ส ร า งไว ม า
เปรียบเทียบดูเพื่อที่จะเชื่อมโยงความสัมพันธระหวางหมวดหมูทั้งหมด ในการวิเคราะหขั้นนี้ผูวิจัยไดผสมผสานเอา
หมวดหมูหลายๆ หมวดหมูเขาไวในประเด็นหลัก (Themes) และประเด็นยอย (Sub-Themes) ตามคุณสมบัติ
ของหมวดหมู ซึ่งการที่ผูวิจัยสามารถสรางประเด็นหลักที่จะบรรจุประเด็นยอยและหมวดหมูเขาไวภายในไดนั้น
เกิดจากการที่ผูวิจัยมองเห็นแบบแผนของชุดความหมาย (Patterns) หรือ มโนทัศน (Concept) ที่ปรากฏใหเห็น
ซ้ําๆ กันในขอมูล
สําหรับการวิเคราะหขอมูลในงานวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดใชการวิเคราะหขอมูลดวยมือรวมกับการวิเคราะห
ขอมูลดวยคอมพิวเตอรโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปที่สําหรับการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพในการลงรหัสและจัด
หมวดหมูขอมูลในงานวิจัยดวยซึ่งชวยอํานวยความสะดวกใหผูวิจัยสามารถมองเห็นแบบแผนของชุดความหมาย
หรือ มโนทัศน ไดชัดเจนยิ่งขึ้น
3. การหาขอสรุป การตีความ และการตรวจสอบความถูกตองแมนตรงของผลการวิจัย(Conclusion,
interpretation and verification) จากการที่ผูวิจัยไดดําเนินการวิเคราะหขอมูลทันทีที่เก็บขอมูลจากสนามวิจัย
ไดจํานวนหนึ่ง และดําเนินการเก็บขอมูลไปจนกระทั่งเมื่อวิเคราะหขอมูลแลวผูวิจัยมั่นใจวาแบบแผนของชุด
ความหมายหรือ มโนทัศน ที่เกิดขึ้นนั้น เกิดซ้ําๆ กันจนเปนแบบแผนที่แนนอน แมจะสัมภาษณคนอื่นๆ ตอไปก็
ไมไดขอมูลใหมเพิ่มเติมอีก เรียกไดวาขอมูลมีความอิ่มตัวเพียงพอในชวงระยะเวลาที่ทําการวิจัย ผูวิจัยจึงหยุดเก็บ
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ขอมูล ทั้งนี้ ในระหวางที่วิเคราะหขอมูล ผูวิจัยไดทําขอสรุปชั่วคราวและตัดทอนขอมูล (Memoing Data
Reduction) ดวยการลองเขียนขอสรุปแตละเรื่อง ซึ่งจะชวยในการลดขนาดขอมูลและชวยกําจัดขอมูลที่ไมตองการ
ออกไปได
ในขั้นตอมา ผูวิจัยจึงนําขอมูลทั้งหมดมาหาขอสรุป และตีความหมายของผลหรือขอคนพบที่ได นั่นคือ
ขอสรุปผลรวม (Categorical aggregation) ที่เปนวิธีการสืบคนหาความหมายโดยรวมของขอมูลและทําการ
ตรวจสอบวาขอสรุปหรือความหมายที่ไดนั้น มีความถูกตองแมนยํานาเชื่อถือเพียงใด พรอมกับนําเอาแนวคิด
ทฤษฎีที่สอดคลองกับขอมูลมาใชประกอบการอธิบายบริบทเงื่อนไขของขอสรุปที่ไดจากการศึกษา
ในขั้นตอนสุดทายเมื่อไดขอสรุปแลว ผูวิจัยไดทําการตรวจสอบขอสรุปนั้น เพื่อยืนยันความถูกตองของ
ผลการวิเคราะหขอมูลโดยในที่นี้ผูวิจัยมีการตรวจสอบขอสรุปดวยการใหที่ปรึกษางานวิจัยและเพื่อนนักวิชาการชวย
ตรวจสอบความถูกตองของผลการวิเคราะหขอมูลและนํามาปรับปรุงแกไขกอนที่จะเขียนรายงานการวิจัยฉบับ
สมบูรณ

การตรวจสอบคุณภาพขอมูล (Trustworthiness of the Study)
ในการตรวจสอบคุณภาพขอมูล ผูวิจัยไดดําเนินการอยางตอเนื่อง เริ่มตนตั้งแตชวงเริ่มเก็บขอมูล ชวง
ระหวางเก็บขอมูลซึ่งถือเปนการตรวจสอบทันทีในสนาม และเมื่อออกจากสนามไปแลว อยูในชวงวิเคราะหขอมูลก็
อาจยอนกลับมาตรวจสอบขอมูลบางสวนอีกได หากขอมูลที่ไดไปแตเดิมมีลักษณะแปลกไมสอดคลองกับขอมูล
อื่นๆในชุดเดียวกัน สําหรับการตรวจสอบคุณภาพขอมูลในงานวิจัยเรื่องนี้ผูวิจัยดําเนินการ โดยมีรายละเอียด คือ
1. การตรวจสอบดานความเชื่อถือไดของขอมูล (Credibility) สําหรับความเชื่อถือไดของขอมูลในการ
ศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผูวิจยั ไดดําเนินการวิจัยอยางมีกระบวนการ ดังตอไปนี้
1.1 การตรวจสอบแบบสามเสา (Triangulation) ในสองลักษณะ คือ
1) การตรวจสอบสามเสาดานขอมูล (Data Triangulation) ที่เปนการตรวจสอบความถูกตอง
และความครบถวนของขอมูลจากบุคคลที่เกี่ยวของดวยการใชขอมูลจากแหลงขอมูลบุคคลที่ตางกัน ซึ่งดูวาถา
บุคคลผูใหขอมูลเปลี่ยนไป ขอมูลจะเหมือนเดิมหรือไม ดังเชน เมื่อผูวิจัยสัมภาษณในประเด็นเดียวกันกับทั้งผูนํา
ชุมชน คนในชุมชน และเจาหนาที่ปฏิบัติงานองคกรภาคีที่เกี่ยวของ ซึ่งผูวิจัยพบวาไดคําตอบที่สอดคลองตรงกัน
2) การตรวจสอบสามเสาดานวิธีรวบรวมขอมูล (Methodological Triangulation) โดยการที่
ผูวิจัยไดเก็บรวบรวมขอมูลจากแหลงตางๆกัน เพื่อรวบรวมขอมูลเรื่องเดียวกัน ตัวอยางเชน ขณะที่ผูวิจัยสัมภาษณ
ก็จะทําการสังเกตควบคูกันไปดวยเพื่อดูอากัปกริยา สีหนา ทาทาง น้ําเสียงของผูถูกสัมภาษณวาเปนอยางไร พรอม
กับศึกษาขอมูลเพิ่มเติมจากแหลงเอกสาร รวมทั้งแหลงขอมูลอื่นๆ ที่เปนประโยชนเพื่อใชตรวจสอบความถูกตอง
กับขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณ
1.2 การทําวิจัยอยางมีขั้นตอนและเปนกระบวนการ ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยประยุกตแนวทางการ
วิจัยแบบการศึกษาเฉพาะกรณี (Case Study) มาใช โดยดําเนินการวิจัยตามขั้นตอนที่ระบุไว และทุกขั้นตอนของ
การวิจัยอยูภายใตความควบคุมของกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ
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1.3 มีการตรวจสอบการดําเนินการวิจัยจากผูเชี่ยวชาญ (Peer debriefing) ในขั้นตอนกอนการ
ดําเนินการวิจัยไดผานการตรวจสอบจากคณะกรรมการของสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตรและกรรมการผูเชี่ยวชาญ
จากภายนอก
2. การตรวจสอบดานความไววางใจได (Dependability)
ผูวิจัยไดดําเนินการศึกษาตามระเบียบวิธีวิจัยและอธิบายใหเห็นถึงขั้นตอนการทําวิจัยอยางชัดเจนวา
ขอมูลนั้นถูกเก็บรวบรวมอยางไรทําใหสามารถการตรวจสอบเสนทางการวิจัยได (Audit trail) ได และ นําเสนอ
ขอมูลครบถวนและครอบคลุม มีการสรางประเด็นซึ่งไดรับการตรวจสอบจากประธานและกรรมการที่ปรึกษา
ปริญญานิพนธ
3. การตรวจสอบดานการยืนยันผลการวิจัย (Confirmability)
3.1 ผูวิจัยไดทําการเก็บรวบรวมขอมูลและบันทึกไวอยางเปนระบบสามารถตรวจสอบได ทั้งการ
บันทึกขอมูล การสัมภาษณดวยเทปบันทึกเสียง การถอดเทปการสัมภาษณแบบคําตอคํา ขอมูลการสัมภาษณไดรับ
การตรวจสอบความถูกตองและครบถวนโดยการอานบันทึกการถอดความพรอมกับการฟงเทปซ้ํา
3.2 ผูวิจัยไดทําบันทึกภาคสนาม (Field note) โดยจดบันทึกความคิดความรูสึก เหตุการณ รวมทั้ง
ปญหาที่เกิดขึ้นในสนามเปนรายวัน เพื่อนํามาเตือนความทรงจําเกี่ยวกับเหตุการณ อารมณ ความรูสึกของกลุมผูให
ขอมูลในการสัมภาษณ นํามาใชการบรรยายแปลความและวิเคราะหขอมูลตามความเปนจริง
3.3 ผูวิจัยไดอางอิงคําพูด (Quotation) ของกลุมผูใหขอมูลในการนําเสนอขอมูล โดยการใชถอยคํา
ของกลุมผูใหขอมูลมากที่สุด การตัดคําพูดบางสวนไปจะตองมีวัตถุประสงคเพื่อใหมีการสื่อความหมายที่กระชับ
ชัดเจนขึ้น โดยยังตองคงความหมายเดิม
3.4 ผูวิจัยไดตรวจสอบรองรอยของความนาเชื่อถือของขอมูลอยางละเอียดรอบคอบ โดยการฟง
เสียงสะทอนจากผูรวมวิจัยที่เราศึกษา (Playback method) ตัวอยางเชน ผูวิจัยไดเสนอผลวิจัยใหผูถูกศึกษาฟง
และใหพวกเขาไดแสดงความคิดเห็น เพื่อตรวจสอบวาผูวิจัยสามารถกลาวถึงปรากฏการณ ความหมาย ความเขาใจ
ของปรากฏการณตางๆ ไดอยางถูกตอง หรือเที่ยงตรงอยางที่เปนอยูตามมุมมองของผูมีสวนรวมในการวิจัยหรือ
ผูใหขอมูล อันจะทําใหปรากฏการณที่ศึกษานั้นมีความหมายนาเชื่อถือเพิ่มขึ้น
3.5 การสรุปขอมูลในขั้นตอนตางๆของผูวิจัย เชน ขั้นตอนการใหรหัสขอมูล (Coding) ผูวิจัยจะใช
ขอมูลสวนหนึ่ง เพื่อทําการลงรหัสรวมกับผูวิจัยทานอื่น ซึ่งมีประสบการณการทํางานวิจัยที่เกี่ยวของกับประเด็นที่
ศึกษา เพื่อดูความสอดคลองของการใหรหัสขอมูล ในขั้นตอนการจัดกลุมขอมูล (Category) การเชื่อมโยง
ความสัมพันธของขอมูล การคนหาแกนโครงเรื่อง (Theme) การแปลความหมาย จะผานการตรวจสอบและ
ทบทวนจากอาจารยที่ปรึกษาและอาจารยที่ปรึกษารวม
4.
ความสามารถในการนําไปศึกษาหรืออธิบายกรณีอื่นที่มีลักษณะหรือเงื่อนไขที่คลายคลึงกัน
(Transferability) ซึ่งอธิบายไดวา การวิจัยนี้ไมไดมีจุดมุงหมายในการอางอิงไปยังประชากร แตอาจนําผลการวิจัย
ไปปรับใชกับกลุมที่มีบริบทใกลเคียงกับผูใหขอมูลได ซึ่งขึ้นอยูกับความตองการของผูนําผลการวิจัยไปใช
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การพิทักษสิทธิผูใหขอมูล
การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยมีการพิทักษสิทธิผูใหขอมูลทุกๆราย โดยกอนทําการเก็บรวบรวมขอมูลผูวิจัยได
ดําเนินการสรางความสัมพันธอันดีเพื่อใหเกิดความไววางใจระหวางผูวิจัยกับผูใหขอมูลสําคัญ และสอบถามความ
สมัครใจในการเขารวมวิจัยจากผูใหขอมูลทุกราย โดยผูวิจัยไดชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับวัตถุประสงคการวิจัย
ขั้นตอนการเก็บรวบรวมขอมูล การขออนุญาตจดรายละเอียดจากการสัมภาษณและบันทึกเสียงขณะสัมภาษณ
จํานวนครั้งในการสัมภาษณ ระยะเวลาและสถานที่ที่ใชในการสัมภาษณ การขอใหผูใหขอมูลชวยตรวจสอบความ
ถูกตองของขอมูล การมีสิทธิตอบหรือไมตอบคําถามของผูวิจัย รวมทั้งเปดโอกาสใหผูใหขอมูลไดซักถามขอของใจ
หรือสิ่งที่เปนขอสงสัยเพิ่มเติมจนเขาใจและใหเวลาในการคิดทบทวนกอนตัดสินใจตอบคําถามและที่สําคัญผูวิจัยไม
เปดเผยขอมูลใดๆ ที่เปนผลในทางลบเกี่ยวโยงถึงผูใหขอมูลจากการนําเสนอผลการวิจัยนั้น นอกจากนี้ผูวิจัยได
รักษาความลับของขอมูลโดยเก็บไวในที่ปลอดภัยและผลการวิจัยจะถูกนําเสนอในภาพรวม และขอมูลทั้งหมดจะ
ถูกนําไปใชเพื่อประโยชนในเชิงวิชาการเทานั้น

บทที่ 4
บริบทชุมชน
การศึกษาบริบทของ “บานสุขใจ” ครั้งนี้ผูวิจัยมีวัตถุประสงคเพื่อทําความเขาใจประวัติความเปนมาของ
ชุมชน รวมถึงโครงสรางทางสังคม ทั้งในดานความสัมพันธระหวางคนและกลุมคนในชุมชน ระบบเศรษฐกิจ
การเมือง การศึกษา การสาธารณสุข ความเชื่อ และศาสนา ซึ่งการศึกษาบริบทของชุมชนเชนนี้จะทําใหสามารถ
เขาใจและตีความปรากฏการณการดําเนินงานดานการปองกันปญหายาเสพติดของชุมชนไดชัดเจนยิ่งขึ้น ดังนั้นการ
ทําความเขาใจบริบทโดยทั่วไปของชุมชน ผูวิจัยจึงไดศึกษาวิเคราะหจากเอกสาร การสังเกตทั้งแบบไมมีสวนรวม
และแบบมีสวนรวม การสัมภาษณเชิงลึกกับผูใหขอมูลสําคัญที่เปนหลักและผูใหขอมูลสําคัญอื่นๆ รวมถึงการเดิน
สํารวจชุมชนดวยตนเอง ดังรายละเอียดตอไปนี้

เสนทางการเขาสู “บานสุขใจ”
สนามการวิ จั ย หรื อ “บ า นสุ ข ใจ” เป น ชุ ม ชนแห ง หนึ่ ง ในภาคกลางที่ ผู วิ จั ย สนใจจะทํ า การศึ ก ษา
ปรากฏการณทางสังคมที่เกิดขึ้นวา ทําไมคนในชุมชนเล็กๆ แหงนี้ จึงสามารถลุกขึ้นมาจัดการกับปญหายาเสพติด
ในชุมชนของตนเองได ทั้งที่อยูทามกลางความรุนแรงของสถานการณยาเสพติดในสังคมที่ยังคงดํารงอยูอยางเปน
พลวัตร จนกลายเปนที่ยอมรับของหนวยงานภาครัฐและหนวยงานอิสระตางๆ ในสังคม รวมถึงไดรับการยกยอง
เปนชุมชนตนแบบอีกแหงหนึ่งในดานความรวมมือรวมใจกันปองกันปญหายาเสพติดใหกับชุมชนของตน ดวยเหตุนี้
จึงทําใหผูวิจัยตองการมาคนหาคําตอบที่นี่“บานสุขใจ”
เมื่อการเดินทางเริ่มตนขึ้น สิ่งที่ผูวิจัยสังเกตเห็นไดในอันดับแรกคือ ตลอดเสนทางการเดินทางจากเมือง
หลวงอันวุนวายมุงสูสนามการวิจัย มีความแตกตางอยางชัดเจนระหวางชุมชนเมืองและชนบท จากความแออัดของ
ผูคนและตึกรามบานชองแปรเปลี่ยนเปนความรมรื่นของตนไมสีเขียว ตนหญา ทุงนาที่มองออกไปไกลสุดลูกหูลูก
ตา ผูวิจัยใชเวลาในการเดินทางเพียงสองชั่วโมงก็ถึงที่หมาย เมื่อเห็นศาลาพักรอรถโดยสารที่อยูริมถนนเสนทาง
หลวง มีปายแสดงสัญลักษณใหเลี้ยวซายเพื่อเขาสู “บานสุขใจ” ขณะที่ผูวิจัยกําลังจะเขาสูบริเวณหมูบาน สิ่งหนึ่งที่
ดึงดูดความสนใจ คือ ปายที่ติดอยูหนาหมูบาน ซึ่งจะไมแปลกอะไรเลยถาเปนเพียงปายชื่อหมูบานทั่วไป แต
นอกเหนือไปจากนั้นคือ ที่นี่มีปายเล็กๆ มากมายบงบอกกิจกรรมที่ “บานสุขใจ” ไดมีการดําเนินงานอยู ไมวาจะเปน
ศูนยตอสูเพื่อเอาชนะยาเสพติดภาคประชาชนของจังหวัด หมูบานนํารอง SML ชุมชนอาสาเศรษฐกิจพอเพียง ศูนย
ถายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร และอื่นๆ อีกมากมาย
กอนที่ผูวิจัยจะเขาไปยัง “บานสุขใจ” ก็จะเห็นไดวาฝงตรงขามทางเขาหมูบานนั้น มีโรงเรียนประจํา
หมูบานตั้งอยู ซึ่งใชชื่อเดียวกับหมูบาน คือ “โรงเรียนสุขใจ” ภายในโรงเรียนมีอาคารเรียนชั้นเดียวขนาดไมใหญนัก
และมีสนามฟุตบอลสรางอยูดานหนา และมีรั้วสีมวงลอมรอบบริเวณโรงเรียนไว เมื่อเดินตอจากโรงเรียนไปเรื่อยๆ
ก็จะเห็นศาลเพียงตาเล็กๆ ที่ชาวบานนําดอกไมมาบูชาพรอมกระทงขาวปลาอาหาร ซึ่งชาวบานแถวนี้บางสวนยังคงมี
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ประเพณีนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตางๆ ที่บรรพบุรุษเคยเคารพบูชา ถัดไปอีกหนอยจะเห็นบานผูใหญบานของชุมชน ที่มี
รถใหความชวยเหลือฉุกเฉินจอดอยูหนาบาน อันถือเปนอีกบทบาทหนึ่งนอกเหนือจากการผูใหญบาน นั่นคือ การ
ขับรถไปใหความชวยเหลือในเรื่องจําเปนฉุกเฉินตางๆ เพื่ออํานวยความสะดวกใหกับชาวบานตลอดเวลา
จากนั้นผูวิจัยไดกาวเขาสูอาณาเขตของ “บานสุขใจ” เพื่อทําการสํารวจสภาพทั่วไปของหมูบาน พบวา
ถนนที่เปนเสนทางหลักในการคมนาคมของชุมชน เปนถนนลาดยางที่มีขนาดความกวางพอสําหรับใหรถวิ่งไดสอง
เลน และมีบานของคนในชุมชนสรางอยูเปนกลุมๆบาง กระจัดกระจายบาง แตไมหางกันจนเกินไป โดยสรางอยู
ตลอดสองฝงถนน ซึ่งบานเหลานั้นจะมีลักษณะเปนทั้งบานไม บานปูน บานกึ่งไมกึ่งปูน และมีทั้งอาคารชั้นเดียว
หรือสองชั้นตามแตฐานะของผูอยูอาศัย เมื่อมองไปรอบบริเวณจะเห็นบานของคนในชุมชนสลับกับสีเขียวของตนไม
ที่เปนทองทุงนาและสวนผลไมตางๆ ที่ในทองที่สามารถปลูกได เชน มะมวง มะไฟ กลวย มะนาว โดยมีฉาก
เบื้องหลังเปนภาพเงาบาง ๆ ของภูเขาขนาดใหญตั้งตระหงานอยูเรียงราย
สิ่งหนึ่งที่ผูวิจัยสังเกตเห็นตลอดการเดินสํารวจในชุมชนคือ บานเรือนที่แตละหลังจะมีปายติดอยูหนา
บาน เขียนวา “ครอบครัวตอตานยาเสพติด” ซึ่งเปนสัญลักษณแหงความภูมิใจของเจาของบานที่แสดงใหเห็นวาบาน
หลังนี้มี ความสามารถในการดูแลกันเองภายในครอบครัว จนไดรับการยอมรับใหเปนครอบครัวเขมแข็งเอาชนะยา
เสพติดได และเมื่อเดินตอไปเรื่อยๆ จนมีทางแยกของถนน หากเลี้ยวไปทางขวาก็เห็นสถานที่ ที่คนในชุมชนเรียก
กันงายๆ วา โรงปุย ซึ่งแทจริงแลวไมไดเปนแคโรงปุยทั่วไปเทานั้น แตยังเปนศูนยสงเสริมและผลิตพันธุขาวของ
ชุมชน ศูนยถายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร โรงสีขาว โรงผลิตปุยอินทรีย โดยทั้งหมดนี้อยูในสถานที่เดียวกันที่
ไมไดใหญโต แตสามารถทํากิจกรรมตางๆ ของชุมชนไดอยางมากมาย มีโตะประชุมแบบงายๆ ไวสําหรับใหนั่ง
ประชุม มีลานตากขาว มีลานกิจกรรมใหเยาวชนไดมาทํากิจกรรมกัน และอีกสิ่งที่นาสนใจคือ ที่นี่ไมมีรั้วกั้น แตก็
ไมมีของหาย ไมมีขโมย เพราะคนที่นี่เขาบอกวาเขาใช “รั้วใจ” ในการกั้นภัยจากภายนอก เมื่อถามวา “รั้วใจ” คือ
อะไร คําตอบที่ได ก็คือ ความซื่อสัตย ความไวใจและความเปนเจาของพื้นที่รวมกัน
เมื่อออกจากโรงปุยมาเดินตรงไปเรื่อยๆ จนเลยทางโคง มองไปทางซายมือจะเปนรานคาเล็กๆ ที่ขายขนม
ของใชเล็กๆ นอยๆ และชา กาแฟ ภายในรานตบแตงแบบงายๆ มีโตะไม ปนกับมานั่งปูนเอาไวบริการใหลูกคา ได
สามารถมานั่งพูดคุย ไถถามสารทุกขสุกดิบ ถกปญหาการเมือง อันเปรียบไดเปนสภากาแฟเล็กๆ เลยทีเดียว
จากนั้นเดินตรงไปสักพักจะเห็นวาทางดานขวามือ มีสถานที่ที่มีปายติดวา “รานคาชุมชน” ซึ่งเกิดจากความปรารถนา
ดีที่ผูนําชุมชนอยากใหมีรานขายอาหารในหมูบานเอง ไมตองไปหาซื้อที่อื่น และขายในราคาไมแพง อาหารที่ขาย
ภายในรานมีหลากหลายทั้ง กวยเตี๋ยวหมู กวยเตี๋ยวเนื้อ อาหารตามสั่ง เครื่องดื่มตางๆ จึงมีคนในชุมชนเขาไป
อุดหนุนอยูเรื่อยๆ และจะขายดีในชวงกลางวัน สวนชวงเย็นนั้นคนในชุมชน สวนใหญก็มักจะทําอาหารรับประทาน
เอง โดยรานคานี้ไดรับงบประมาณสนับสนุนจากเงินกองทุนแมของแผนดิน ซึ่งมีที่มาจากการที่ สมเด็จพระนางเจาฯ
พระบรมราชินีนาถทรงหวงใยตอปญหายาเสพติดที่แพรระบาดในสังคมไทยที่ทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ จึงได
พระราชทานพระราชทรัพย สวนพระองคใ หนําไปใชประโยชนใ นการปองกั นและแก ไขป ญหายาเสพติด และ
สํานักงาน ป.ป.ส. จึงนําพระราชทรัพยดังกลาวมาจัดตั้งเปน “กองทุนแมของแผนดิน” เพื่อมอบเงินกองทุนใหกับ
หมูบาน เปนเงินเริ่มตนกองทุนละ 8,000 บาท หลังจากนั้นแตละหมูบานก็รวมกันคิดแนวทางดําเนินการตางๆ ดวย
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ภูมิปญญาตนเอง เพื่อขยายกองทุนใหมีการงอกเงยขึ้น จนสามารถนําไปใชจายเพื่อการจัดกิจกรรมเพื่อสนับสนุน
การปองกันปญหายาเสพติดหรือกิจกรรมตางๆที่มีประโยชนตอการพัฒนาหมูบานของตนไดอยางเพียงพอตอไป
สถานที่ที่อยูขางๆ รานคาชุมชน คือ “วัดสุขใจ” ซึ่งเปนวัดประจําชุมชน ที่เปนสถานที่ที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ
ของคนในชุมชนที่นับถือศาสนาพุทธเปนหลัก เมื่อผูวิจัยเดินเขาไปยังประตูวัด สิ่งแรกที่ปรากฏอยูเบื้องหนาคือ ลาน
หญากวางๆ ศาลาปูน ศาลาไม และพระอุโบสถ ที่สวยงาม กุฏิพระที่เรียบงาย ลานกีฬาสําหรับจัดกิจกรรมใหกับคน
ในชุมชน และตนไมใหญที่รมเย็นปลูกอยูทั่วบริเวณวัด และมีทานเจาอาวาสนั่งอยูตรงโตะมานั่งหินออนที่เมตตาเลา
เรื่องราวของวัดใหผูวิจัยฟงจนเห็นภาพวา ทุกวันพระชาวบานยังคงเขาวัดทําบุญ ฟงธรรมเปนกิจวัตรในทุกวันพระที่
ศาลาไม ยิ่งเปนวันพระใหญหรือวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา คนในชุมชนก็จะเชิญชวนกันมาทําบุญทั้งหมูบาน ทํา
ใหศาลาไมพอตองยายไปศาลาปูนที่มีบริเวณกวางกวา
ภายในบริเวณวั ดก็จะเห็นสิ่ งที่สะดุดตาอีกอยางหนึ่งคือ ศาลเจาขนาดหนึ่ งคูณหนึ่งเมตรยกสูง ซึ่ง
ชาวบานทุกคนไมมีใครไมรูจักศาลนี้ ศาลที่ทุกคนเรียกขานกันวา “ศาลเจาพอไพศาล” ที่อยูคูหมูบานมาเปนระยะ
เวลานาน เปนสิ่งศักดิ์สิ่งอีกสิ่งหนึ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในหมูบานนอกเหนือวัดสุขใจ สถาบันทางศาสนาที่
สําคัญของชุมชน เพราะไมวาจะทํากิจกรรมอะไร งานบวช งานศพ ตองมาทําการสักการะบูชากอนเพื่อใหเจาพอได
คุมครองใหงานดําเนินไปอยางราบรื่น ไมมีฝน ไมมีเหตุรายตาง ๆ และมีพิธีเซนไหวเปนประจําในทุกป ซึ่งแสดงให
เห็นถึงความเชื่อของคนในชุมชน ที่แมวาคนบางคนที่อยูภายนอกอาจมองวางมงาย แตแทจริงแลว นี่คือสิ่งที่
สะทอนใหเห็นถึงความรัก ความเคารพตอสิ่งที่บรรพบุรุษทําสืบตอกันมาจนกลายเปนวัฒนธรรมของชุมชน
เมื่อออกจากประตูวัดแลวเดินตรงไป ทางดานซายจะเห็นศูนยการเรียนรูการปองกันและแกไขปญหา
ยาเสพติด ที่ตั้งอยูในสวนผลไมเปนอาคารชั้นเดียว ภายในมีปายประกาศเกียรติคุณตาง ๆ ติดอยูทั่วบริเวณ เชน
ชุมชนเขมแข็ง หมูบานสีขาว ชุมชนอาสาเศรษฐกิจพอเพียง ฯลฯ อีกทั้งยังเปนที่ทําการของศูนยตางๆ ไมวาจะเปน
ศูนยตอสูเพื่อเอาชนะยาเสพติด ศูนยประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติของอําเภอ ศูนยยุติธรรมชุมชน ที่แสดง
ให เ ห็ น ถึ ง สั ญ ลั ก ษณ ข องความร ว มมื อ ร ว มใจของคนในชุ ม ชนที่ ไ ด รั บ การยอมรั บ จากบุ ค คลทั่ ว ไปภายนอก
โดยเฉพาะอยางยิ่งในเรื่องของการจัดการกับปญหายาเสพติด ซึ่ง “บานสุขใจ” ไดใหความสําคัญในเรื่องนี้มาก
เพราะความสําเร็จในการจัดการกับปญหายาเสพติดของชุมชน ไมเปนแคเพียงแตแกไดในเรื่องของปญหายาเสพติด
เทานั้น แตเปนการกาวนําไปสูการแกปญหาตางๆ ที่เชื่อมโยงกัน ตั้งแตปญหาครอบครัว ปญหาการวางงาน ปญหา
เศรษฐกิจ ปญหาสุขภาพ ฯลฯ ที่สงผลตอวิถีชีวิตของคนในสังคม
นี่คือเสนทางการเดินทางเขา “บานสุขใจ” ซึ่งไมใชเปนเพียงเสนทางเดินอยางเดียว แตมันเปนเสนทางเดิน
สูการคนหาคําตอบของคําถามที่ผูวิจัยไดตั้งไวในขางตน โดยผูวิจัยจะบอกเลาเรื่องราวทั้งหมดผานงานวิจัยเรื่องนี้ที่
จะทําการสะทอนรูปแบบการดําเนินชีวิตของคนในชุมชน และการตอสูเพื่อเอาชนะยาเสพติดโดยชุมชน เพื่อชุมชน
จากภูมิปญญาทองถิ่น วัฒนธรรมทองถิ่น เพื่อสรางความเขมแข็งใหกับถิ่นที่ตัวเองอยู ซึ่งความสําเร็จตางๆ ที่ “บาน
สุขใจ” แสดงใหเห็นวาหากทุกคนในชุมชนรวมมือ รวมใจกัน ชุมชนก็สามารถจัดการกับปญหายาเสพติดไดดวย
ตนเอง และทุกหมูบานทุกพื้นที่ในประเทศไทยก็ทําไดเชนเดียวกัน
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ภาพประกอบ 8 แสดงที่ตั้ง “บานสุขใจ” และสถานที่สําคัญภายใน “บานสุขใจ”

บริบทชุมชนของ “บานสุขใจ”
สําหรับ การศึกษาบริบทชุมชนของ “บานสุขใจ” นั้น ผูวิจัยไดนําเสนอขอมูลที่สําคัญเกี่ยวกับบริบทของ
ชุมชนในประเด็นหลัก 4 ประเด็น โดยขอมูลในสวนนี้ ผูวิจัยจะอธิบายใหเห็นความสัมพันธเชื่อมโยงซึ่งกันและกัน
อยางเปนองครวม ของขอมูลในแตละประเด็นที่จะนําไปสูปรากฏการณดานตางๆ ที่เกิดขึ้นในชุมชน ซึ่งขอมูลใน
สวนนี้ จะชวยใหผูวิจัยสามารถนําไปใชวิเคราะหรวมกับขอมูลที่ไดมาจากการสัมภาษณผูใหขอมูลสําคัญ อันจะ
นําไปสูการตอบปญหาการวิจัยไดอยางครบถวนสมบูรณในที่สุด โดยรายละเอียดของแตละประเด็น มีดังตอไปนี้
1. ประวัติความเปนมาของชุมชน ขอมูลในกลุมนี้ ผูวิจัยจะอธิบายถึง ประวัติความเปนมาของชุมชน
ลักษณะประชากร สภาพแวดลอมทางสังคม และความสัมพันธของคนในชุมชน ซึ่งจากขอมูลจะชวยสะทอนใหเห็น
ถึงกระบวนการการเปลี่ยนแปลงในชุมชน สภาพแวดลอมและพฤติกรรมของคนในชุมชนที่เปนอยูในปจจุบัน โดยมี
รายละเอียด ดังนี้
สนามสําหรับการวิจัยครั้งนี้ คือ “บานสุขใจ” ซึ่งเปนชุมชนที่ตั้งอยูในเขตตําบลแสนสุข อําเภอสุขสันต
จังหวัดสรางสุข หมูบานนี้ไดกอตั้งมาเปนระยะเวลาประมาณ 100 กวาปแลว ซึ่งแตเดิมนั้นหมูบานสุขใจไดแยกมา
จาก “บานสุขสงบ” ที่อยูในตําบล อําเภอและจังหวัดเดียวกัน ในชวงประมาณป พ.ศ.2450 โดยมีครอบครัวดั้งเดิม
ของหมูบานประกอบดวย 5 ตระกูล คือ ทองเงิน ทองเหลือง ทองแดง ทองนาค ทองสุข แตปจจุบันมีคนจากที่อื่น
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เขามาตั้งรกรากอยูในชุมชนบาง โดยบานสุขใจ มีครัวเรือนทั้งหมด จํานวน 130 ครัวเรือน และจํานวนประชากร
ทั้งหมด 447 คน เปนชาย 221 คน เปนหญิง 226 คน
สภาพแวดลอมทางสังคมของหมูบานสุขใจนั้น มีทั้งโรงเรียนและวัดตั้งขึ้นในหมูบาน โดยประมาณป
พ.ศ.2470 คนในชุมชนไดรวมใจกันสรางที่พักสงฆ เพื่อเปนที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ และเพื่อความสะดวกในการทําบุญ
ตอมาในป พ.ศ.2497 ชุมชนไดดําเนินการขอสรางวัดและไดตั้งชื่อวัดตามชื่อของหมูบาน คือ วัดสุขใจ ซึ่งสังกัด
คณะสงฆมหานิกาย มีเนื้อที่ 14 ไร ไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ.2526 อาคาร
เสนาสนะประกอบดวย อุโบสถ ศาลาการเปรียญ หอสวดมนต และศาลาอเนกประสงค ในปจจุบันมีเจาอาวาสและ
พระภิกษุจําวัดอยูทั้งหมด 6 รูป สวนการกอตั้งโรงเรียนประจําชุมชนนั้น ไดเริ่มจาการที่ในป พ.ศ.2483 ไดมี
ชาวบานบริจาคที่ใหในการสรางโรงเรียนประมาณ 2 ไรเศษ เพื่อใหเด็กในชุมชนไดเขาเรียนกัน และตั้งชื่อตามชื่อ
หมูบานวา โรงเรียนสุขใจ ที่เปดการเรียนการสอนถึงชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ซึ่งเปนโรงเรียนที่อยูในความอุปถัมภ
ขององคการบริหารสวนตําบลแสนสุข
ในดานความสัมพันธของคนในชุมชน นั้นเห็นไดวา เนื่องจาก “บานสุขใจ” เปนหมูบานเล็กๆ ที่มีชาวบาน
อาศัยอยูไมถึงหารอยคน เปนชุมชนที่คอนขางเงียบสงบ มีการปลูกบานบริเวณใกลเคียงกัน จึงทําใหทุกคนในชุมชน
รูจักกันเปนอยางดี มีสัมพันธภาพที่ดีตอกัน มีความสนิทชิดเชื้อ พึ่งพาอาศัยกัน มีการรวมมือกันทํางาน ใหความ
ชวยเหลือซึ่งกัน และกันเนื่องจากผูคนสวนใหญในชุมชนมีความสัมพันธเปนเครือญาติกัน ซึ่งก็จะชวยดูแลกันเอง
ในชุมชน มีความเอื้ออาทรตอกัน เพราะตางคนก็ถือเปนลูกเปนหลานของตนทั้งสิ้น ดังนั้น เมื่อใดที่มีคนแปลกหนา
เขามาในชุมชนก็จะรู สังเกตเห็นไดโดยงาย และแจงขาวกับผูนําชุมชนทุกครั้ง หากดูแลวไมนาไวใจ สามารถ
ควบคุม ตรวจตรากันเองภายในชุมชน ไมมีโจร ผูราย อีกทั้งภายในชุมชนเองก็ไมมีสถานที่ที่เปนพื้นที่เสี่ยง เชน
รานอินเทอรเน็ต รานยาดอง รานสนุกเกอร ฯลฯ หรือแมแตรานสะดวกซื้อตางๆ รานคาที่มีก็เปนเพียงแครานเล็กๆ
ในชุมชนเทานั้น ซึ่งจากลักษณะสภาพแวดลอมทางสังคม ความสัมพันธของคนในชุมชนที่มีความเปนเครือญาติ
การเปนชุมชนเล็กๆ จึงเอื้อให “บานสุขใจ” สามารถจัดการกับปญหายาเสพติดไดเปนอยางดี
2. ลั ก ษณะทางภู มิ ศ าสตร ก ายภาพ ข อ มู ล ในกลุ ม นี้ ผู วิ จั ย จะอธิ บ ายถึ ง ลั ก ษณะภู มิ ป ระเทศ
ภูมิอากาศ ประเภทของชุมชน ลักษณะการตั้งบานเรือน ซึ่งจากขอมูลจะแสดงใหเห็นวาลักษณะทางภูมิศาสตร
กายภาพนั้น มีสวนกําหนดพฤติกรรมและวิถีชีวิตของคนในชุมชนทั้งในเรื่องของ อาชีพ สภาวะเศรษฐกิจ อาหาร
การกิน โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ลักษณะภูมิประเทศ สภาพภูมิประเทศทั่วไปของบานสุขใจ มีลักษณะเปนปาและที่ราบลุมเชิงเขา มี
ลําคลองเล็ก คลองนอยอยูในพื้นที่ ที่เรียกวา หวยหรือลําลาง และมีคลองนอยที่เปนคลองสงน้ําของชลประทาน
ไหลผานสวนกลางของหมูบาน ในหมูบานมีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 1,200 ไร แบงเปนพื้นที่นา 700 ไร พื้นที่สวน
300 ไร และที่อยูอาศัย 200 ไร โดยพื้นที่ทั้งหมดมีลักษณะเปนดินปนทรายและดินเหนียวที่มีความอุดมสมบูรณจึง
เหมาะแกการทําการเกษตร ในอดีตดั้งเดิมนั้น บริเวณพื้นที่ที่ตั้งของบานสุขใจเปนปาดงดิบรกทึบ มีสัตวมากมาย
เชน หมูปา ลิง กระตาย กระรอก กระแต ไกปาและนกตางๆ รวมถึงมีสิงสาราสัตวดุรายนานาชนิด โดยเฉพาะเสือ
กับโขลงชาง และมีตนหวายขึ้นเปนเครือหวายอยูเต็มพื้นที่
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ลักษณะภูมิอากาศ สภาพอากาศของ “บานสุขใจ” นั้น แบงออกเปน 3 ฤดู สวนใหญจะมีฤดูฝนกับ
ฤดู ร อ น ฤดู ห นาวจะมี ร ะยะสั้ นๆ แต อ ากาศอยูใ นระดั บ เย็ น สบาย ไม ห นาวจัด และไม รอ นจัด ซึ่ ง จากสภาพ
ภูมิศาสตรดังกลาวจึงเอื้อใหชาวบานสามารถประกอบอาชีพทํานา หาผัก หาปลาตามธรรมชาติเพื่อเปนอาหารได ซึ่ง
ในการทํานานั้นสวนใหญที่บานสุขใจจะทํานาป พันธุขาวที่ปลูก คือ ขาวหอมมะลิ ซึ่งจากสภาพภูมิประเทศที่มีความ
อุดมสมบูรณดังกลาว จึงทําใหคนในชุมชนมีรายไดจากการทําเกษตรกรรมอยู อีกทั้งที่ดินทํากินสวนใหญนั้นเปน
ของตนเอง คนในชุมชนที่ยากจนมากๆ จึงไมคอยมี แตอยางไรก็ตาม จากสภาพสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลง เด็ก
และเยาวชนในชุมชนไดรับการศึกษามากขึ้นจึงทําใหคนรุนใหมๆ หันไปประกอบอาชีพอื่นภายนอกชุมชน โดยมีทั้ง
สวนที่ไปทํางานตางถิ่น และทํางานแบบเชาไปเย็นกลับ
ประเภทของชุมชน และลักษณะการตั้งบานเรือน “บานสุขใจ” จัดเปนชุมชนชนบท และมีลักษณะ
การตั้งบานเรือนชุมชนที่ตั้งอยูในละแวกใกลเคียงกัน ไมหางไกลกันนักจึงทําใหสะดวกตอผูนําชุมชนในการดูแล
ชุมชน ที่มีการแบงการดูแลกันเปนคุมบาน วิถีชีวิตของคนใน“บานสุขใจ” ในปจจุบันก็ยังคงมีความสัมพันธกับ
ธรรมชาติ ทั้ ง เรื่ อ งของอาหารการกิ น การประกอบอาชี พ นั่ น คื อ อาหารการกิ น ของคนในชุ ม ชนก็ อ าศั ย
ทรัพยากรธรรมชาติเปนสําคัญ ไดแก พวกพืชผักทองถิ่น เชน กระถิน ยอดมะขาม หนอไม ผักบุง ผักกระเฉด
ตําลึง เปนตน นอกจากนี้ พวกสัตวที่มีอยูในทองถิ่นก็ใชเปนอาหารสําหรับคนชุมชนได เชน ปลา ปูนา กบ และ
เขียด ซึ่งคนในชุมชนสวนใหญไมตองซื้อกินเหมือนคนในเมือง มักจะทํากับขาวกินกันเองภายในครอบครัว สวน
การประกอบอาชีพก็จะเนนการทําการเกษตรเปนหลัก เชน ทํานา ทําสวน แตก็มีรับจางและคาขายอยูบาง
3. วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี ขอมูลในกลุมนี้ ผูวิจัยนําเสนอใหเห็นถึง วัฒนธรรมและ
ประเพณี ศาสนา ความเชื่อ องคความรูและวิทยาการของคนในชุมชน ที่มีสวนกําหนดพฤติกรรมและวิถีชีวิตของ
คนในชุ ม ชน รวมถึ ง มี อิ ท ธิ พ ลต อ ความคิ ด ทั ศ นคติ ค า นิ ย มและอุ ป นิ สั ย ใจคอของคนในชุ ม ชน โดยมี
รายละเอียด ดังนี้
วัฒนธรรมและประเพณี ในชุมชนยังคงมีประเพณีตางๆ ที่ไดรับการสืบทอดมาจากบรรพบุรุษ และ
ปฏิบัติกันอยางตอเนื่องมาจนถึงปจจุบัน และผูวิจัยพบวา ประเพณีลงแขก ยังเปนอีกประเพณีหนึ่งที่ยังดํารงอยูใน
“บานสุขใจ” เห็นไดจาก ในชวงแตละปที่มีการทํานาคนในชุมชนก็ยังคงมีการลงแรงกันเพื่อทํานาอยู หรือที่เรียกวา
“ลงแขก” เพราะการทํานาเปนงานหนักและในรอบปหนึ่งตองใช แรงงานมากถึง 4 วาระดวยกัน คือชวงการดํานา
การเกี่ยว การตี และเอาขาวขึ้นเลา ดังนั้นการทํางาน ทุกๆ ระยะ สวนมากจึงตองใชวิธีการลงแขก อาศัยแรงจาก
ญาติพี่นอง เพื่อนบานมาชวยกัน เมื่อลงแขกในนาตนเสร็จก็เปลี่ยนไปลงแขกนาของคนอื่นๆ ตอไปเปนการตอบ
แทน ซึ่งเปนการแสดงน้ําใจที่มีใหกันและกัน อีกทั้ง ในปจจุบันคนหนุม คนสาวมักไปศึกษาตอหรือทํางานตางถิ่น ก็
จะมีแตพอแมและคนแกอยูบาน การลงแขกจึงยังคงมีความจําเปนอยูมาก โดยการลงแขกนั้น เปนการสะทอนให
เห็นถึงความสัมพันธ ความสามัคคีและรูปแบบการดํารงชีวติ ของคนใน “บานสุขใจ” ไดเปนอยางดี นอกจากนี้ “บาน
สุขใจ” ยังมีประเพณีประจําชุมชนอื่นๆ อีก เชน การทําบุญกลางหมูบานประจําปหลังฤดูเก็บเกี่ยวขาว จะมีประเพณี
ทําบุญขาวหลาม ในวันขึ้น 15 ค่ํา เดือนเดือนสาม และ ในวันที่ 13 เมษายนของทุกๆป จะจัดประเพณีสงกรานต
จะมีพิธีตักบาตร สรงน้ําพระสงฆ รดน้ําขอพรผูสูงอายุ จัดประเพณีกอเจดียทราย และประเพณีลอยกระทง
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ศาสนา สถาบันทางศาสนาที่สําคัญของ “บานสุขใจ” คือ “วัดสุขใจ” ที่เปนวัดประจําชุมชน โดยคนใน
ชุมชนนี้นับถือศาสนาพุทธเปนหลัก และใหความสําคัญกับการเขารวมพิธีกรรมทางศาสนา เห็นไดจากการที่คนใน
ชุมชนยังคงเขาวัดกันในทุกวันพระ เพื่อทําบุญ ฟงธรรม รวมถึงเขารวมกิจกรรมในวันที่มีงานประเพณีทางศาสนาที่
สําคัญๆ ที่วัดสุขใจจัดเปนประจําทุกป อันไดแก การทําบุญวันสําคัญทางศาสนา การทําบุญ “วันสารทลาว” และ
กิจกรรมการถือศีลปฏิบัติธรรมบวชชีพราหมณ โดย “วัดสุขใจ” นั้น ไดรับการยกยองใหเปนวัดตัวอยาง ในดาน
การเปนวัดปลอดเหลา ปลอดการพนัน และตอตานยาเสพติดดวย ดังนั้น ชุมชนจึงไดใชกิจกรรม พิธีกรรมทาง
ศาสนา เปนเครื่องมือในการเชื่อมโยงระหวางวัดกับชุมชน ฉะนั้น บทบาทของพระสงฆซึ่งเปนบุคคลที่เปนที่พึ่งทาง
จิตใจเปนหลัก สวนบทบาทในการปองกันปญหายาเสพติดของชุมชน จะเปนลักษณะของการอบรมธรรมะโดยเจา
อาวาสหรือพระลูกวัด ซึ่งอาศัยชวงระยะเวลาที่ชุมชนมีงานประเพณีทางศาสนา โดยเทศนาอบรมสอดแทรกธรรมะ
เชื่อมโยงกับสถานการณปญหายาเสพติด นอกจากนั้น ในกรณีที่มีการจัดคายหรือกิจกรรมที่มีการอบรม ก็จะมีชวง
ระยะเวลาของการอบรมที่เชิญพระสงฆมาใหขอคิดเพื่อใหเยาวชนหรือผูเสพเกิดความตระหนักรูถึงพิษภัยของยา
เสพติดในมิติของจริยธรรม อีกทั้งชุมชนยังอาศัยความรวมมือจากวัดในการระดมทรัพยากรในชุมชน ในกรณีที่
ชุมชนขาดการสนับสนุนงบประมาณจากภายนอกก็อาศัยกิจกรรมทางศาสนาเพื่อระดมทุน เชน การทอดผาปาหาทุน
ความเชื่อ ความเชื่อในเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์ยังคงอยูคูกับวิถีชีวิตของผูคนใน “บานสุขใจ”ตัวอยางเชน
การนับถือเจาพอไพศาล โดย ศาลเจาพอไพศาล ถือเปนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจําชุมชนของ “บานสุขใจ” ประวัติความ
เปนมาของเจาพอไพศาลไมมีผูใดยืนยันได แตชาวบานสุขใจมีความเชื่อและใหความเคารพนับถือมาแตครั้งอดีต
จนถึงปจจุบันวาเปนศาลศักดิ์สิทธิ์ประจําชุมชน ที่คอยคุมครองดูแลลูกบานใหอยูรวมกันอยางมีความสุขตลอดมา
และถือวาเปนศูนยรวมจิตใจทุกคน ที่ชาวบานเรียกตอๆ กันมาวา ศาลเจาพอไพศาล จากคําบอกเลาของคนใน
ชุมชน ทราบมาวาแตเดิมเปนเพียงศาลเพียงตาเล็กๆ ที่สรางมากอนวัด โดยตอมาเมื่อชุมชนไดมีการสรางวัดขึ้น
ชาวบานในชุมชนซึ่งมีความเคารพนับถือตอเจาพอไพศาล จึงรวมกันสรางขยายขึ้นใหเปนศาลใหญตั้งอยูในบริเวณ
วัดประจําหมูบาน และเมื่อถึงวันสําคัญประมาณชวงเดือน 6 ชาวบานก็จะพรอมใจกัน มาเลี้ยงไหวทุกป ซึ่งถือวา
เปนการเลี้ยงเปรตในหมูบาน จะมีของเซนไหว ประกอบดวย ขาวสุก ไก หรือไขตม เหลาขาว น้ําดื่ม บุหรี่ หมาก
พลู เปนตน หรือเวลาที่ในชุมชนจะมีงานบวช เขาจะใหคนที่มีรางทรงมาทําพิธีบอกกลาวเขาของอนุญาตที่ศาลเจาพอ
ไพศาล วาจะบวชจะมีงาน งานศพ จะมาใชสถานที่นี้ มาขออนุญาตเวลาทําอะไรที่นี่ที่วัดนี้จะไดสะดวกไมติดขัด
อะไร เปนการทําตามประเพณี
องคความรูและวิทยาการ จากการที่คนในชุมชน “บานสุขใจ” มีอาชีพดานเกษตรกรรมเปนหลักและ
มีการดําเนินชีวิตตามรูปแบบเศรษฐกิจพอเพียงสืบถายมาจากคนรุนเกาจนถึงปจจุบัน โดยไมพึงพาเทคโนโลยี
ภายนอกมากนัก จึงทําใหในหลายๆ ครัวเรือนยังคงพบเครื่องสีขาวดวยมืออยู มีการผลิตปุยอินทรียเพื่อใชเองใน
ชุมชนแทนการซื้อปุยเคมี นอกจากนี้ ภายในชุมชนมีศูนยเพื่อการดําเนินกิจกรรมตางๆ ตั้งอยูมากมาย ไมวาจะเปน
ศูนยการเรียนรูเพื่อปองกันและแกไขปญหายาเสพติด ศูนยตอสูเพื่อเอาชนะยาเสพติด ศูนยประสานงานอาสาสมัคร
คุมประพฤติของอําเภอ ศูนยยุติธรรมชุมชน ศูนยถายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร ฯลฯ ซึ่งการมีแหลงเรียนรูที่
เปนศูนยรวบรวมขอมูล ขาวสาร ตางๆ หลากหลายศูนยที่ตั้งอยูในชุมชน แสดงใหเห็นถึงการทํางานดวยความ
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รวมมือของชาวบานเพื่อการพัฒนาเปนหมูบานตัวอยาง ประกอบกับการมีผูนําชุมชนและคณะกรรมการหมูบานใน
ดานตางๆ ที่มีศักยภาพ จึงทําใหทราบถึงสาเหตุและปญหาความตองการของชุมชนไดเปนอยางดี และสามารถหา
แนวทางการแกไขปญหาที่สอดคลองสภาพความเปนอยูปจจุบันของชุมชนไดอยางเหมาะสม รวมถึงคนในชุมชน
ยังคงมี “บาน-วัด-โรงเรียน” เปน “เบาหลอม” สําคัญในการเรียนรูรวมกันของคนในชุมชน
4. โครงสรางทางสังคม ขอมูลในกลุมนี้ ผูวิจัยไดศึกษาสวนประกอบตาง ๆ ในโครงสรางทางสังคมของ
ชุมชน อันไดแก สภาพเศรษฐกิจ การสาธารณสุข การศึกษา การเมืองและการปกครอง รวมถึงเรื่องของการ
รวมกลุม ซึ่งจากขอมูลจะแสดงใหเห็นวาโครงสรางทางสังคม นั้น มีสวนกําหนดพฤติกรรมและวิถีชีวิตของคนใน
ชุมชน อันจะชวยสนับสนุนใหการดําเนินงานปองกันปญหายาเสพติดของชุมชนเปนไปในทิศทางที่ตองการ
สภาพเศรษฐกิจ ในชุมชน “บานสุขใจ”
นั้น ยังคงลักษณะของความเปนชุมชนชนบท ที่มี
สภาพแวดลอมที่เต็มไปดวยธรรมชาติ และคนในชุมชนสวนใหญมีอาชีพทางการเกษตร ซึ่งการเกษตรเปนเรื่อง
เกี่ยวของกับดิน น้ํา และอากาศเปนอยางมาก ชีวิตคนใน “บานสุขใจ” จึงมีความสัมพันธกับธรรมชาติ เพราะ
ธรรมชาติเปนตัวกําหนดวิถีชีวิตที่สําคัญของคนในชนบท ไมวาจะทําอะไร เมื่อไร หรือจะกินอะไรก็ขึ้นอยูกับ
ธรรมชาติ และสําหรับ “บานสุขใจ” นั้นถือวาเปนชุมชนที่โชคดี ที่มีความอุดมสมบูรณทางธรรมชาติ ไมเคยขาด
แคลน ประกอบอยูใกลกับภูเขาใหญทําใหมีภูมิอากาศที่ดีตลอดป ทําใหคนในชุมชนจึงสามารถทําเกษตรกรรมไดทั้ง
ป ตัวอยางเชน การทํานาป ซึ่งที่นี่จะปลูกขาวหอมมะลิเปนหลัก ในระหวางนั้นก็จะทําสวนผลไมควบคูกันไปดวย
หรือรับจางทั่วไป คนสวนใหญในชุมชนจึงมีฐานะพอกินพอใช ไมลําบาก สวนคนยากจนนั้นมีบางเปนสวนนอย ซึ่ง
ผูนําในชุมชนก็จะใหการชวยเหลือในดานการสงเสริมอาชีพ และที่อยูอาศัย
“บานสุขใจ” เปนชุมชนที่ไดรับคัดเลือกในระดับจังหวัดใหเปนหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงตนแบบ
เพราะสามารถเขาเกณฑชุมชนที่อยูในระดับอยูดีกินดีของจังหวัดได โดยชุมชนมีการนอมนําหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ตามแนวพระราชดําริ มาใชในการบริหารจัดการชุมชน เชน การประหยัด อดออม ทั้งนี้ กิจกรรมที่ชุมชนไดทํามา
โดยตลอด คือ การจัดประชุมประชาคมทุกเดือน เพื่อทราบปญหาของชุมชนวามีอะไรบาง และเมื่อพบวาคนใน
ชุมชนบางสวนมีรายรับนอยกวารายจาย ทางชุมชนจึงมีการริเริ่มใหจัดตั้งกลุมทําปุยอินทรีย ซึ่งเปนการลดรายจาย
โดยไมซื้อปุยเคมีใช จัดทําโรงสีขาวใหกับคนในชุมชนไดใชบริการฟรี ไมตองไปสีขาวที่อื่น รวมถึงจัดตั้งกลุมอาชีพ
ตางๆ เชน กลุมขาวซอมมือ กลุมจักสาน กลุมทําขนม รานคาชุมชน ปลูกทุกอยางที่กินได ซึ่งกิจกรรมเหลานี้ก็จะ
ชวยเพิ่มรายไดและลดรายจายใหกับคนในชุมชน นอกจากนั้น คนในชุมชนยังมีการทําบัญชีครัวเรือน เพื่อที่จะไดรู
รายรับ รายจายของตนและใชจายไดอยางเหมาะสม
ทั้งนี้ “บานสุขใจ” มีการดําเนินงานกองทุนตางๆ ที่ภาครัฐสนับใหกับทางชุมชน และมอบอํานาจให
ชุมชนสามารถจัดการบริหารเงินกันเองไดภายในชุมชน เพื่อเปนการเกื้อกูลตอผูดอยโอกาสภายในชุมชน ชวยใหคน
ภายในชุมชนมีแหลงเงินกู สามารถกูเงินไปดําเนินกิจกรรมตามวัตถุประสงค เชน ลงทุนเพื่อพัฒนาอาชีพ สรางงาน
สรางรายได หรือใหความชวยเหลือในกรณีที่มีความเดือดรอนเรงดวน ซึ่งการพิจารณาใหกูเงินนั้นจะดําเนินการโดย
คณะกรรมการของแตละกองทุนที่จัดตั้งโดยคนในชุมชน อีกทั้งกองทุนที่ตั้งขึ้นยังชวยใหมีเงินทุนหมุนเวียนใน
ชุมชน มีผลกําไรที่จะนําไปทํากิจกรรมสาธารณประโยชนและจัดสวัสดิการใหคนในชุมชนได รวมถึงเปนการเรียนรู
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รวมกันของคนในชุมชน โดยในบานสุขใจมีกองทุนตางๆ ดังเชน กองทุนศูนยสงเคราะหราษฎรประจําหมูบาน
กองทุนหมูบานและชุมชนเมือง กองทุนแกไขปญหาความยากจน (กข.คจ.) ซึ่ ง ทั้ ง หมดนี้ ก อ ตั้ ง เมื่ อ ป พ.ศ.2544
และกองทุนแมของแผนดิน ที่กอตั้งเมื่อป พ.ศ.2548
การสาธารณสุข คนในชุมชน “บานสุขใจ” สวนใหญมีสุขภาพแข็งแรง คนในชุมชนจะเขามามีสวนรวมใน
การดูแลสุขภาพตนเอง ครอบครัว และชุมชน โดยมีอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.) ทําหนาที่เปนผูนํา
การดําเนินงานพัฒนาสุขภาพอนามัย และคุณภาพชีวิตของคนชุมชน โดยการสื่อขาวสารสุขภาพระหวางเจาหนาที่
สาธารณสุขและคนในชุมชน เชน นัดหมายคนในชุมชนมารับบริการสาธารณสุข แจงขาวสารสาธารณสุข (การเกิด
โรคติดตอที่สําคัญ หรือโรคระบาดในทองถิ่น) ตลอดจนขาวความเคลื่อนไหวในกิจกรรมสาธารณสุข แตหากคนใน
ชุมชนมีอาการเจ็บปวยเบื้องตนไมรุนแรงจะเขารับบริการทางสาธารณสุขที่โรงพยาบาลประจําอําเภอ ซึ่งมีที่ตั้งอยูใกล
กับชุมชน จึงสะดวกในการเดินทาง และในกรณีที่มีการเจ็บปวยฉุกเฉินหรือรุนแรง ก็จะมีผูใหญบานของชุมชนที่
ใหบริการรถฉุกเฉิน นําผูปวยไปสงโรงพยาบาลไดอยางทันทวงที
การศึกษา สําหรับในเรื่องของการศึกษานั้น ในชุ มชนใหความสําคัญกั บการศึกษาทั้งในระบบและ
การศึกษานอกระบบ โดยการศึกษาในระบบนั้น ในป พ.ศ.2483 ชุมชนไดบริจาคที่ดินกอตั้ง “โรงเรียนสุขใจ”ขึ้น จึง
ทําใหเด็กและเยาวชนรุนใหมไดรับการศึกษาทุกคน และ โดยสวนใหญนั้นจะไดรับการศึกษาเริ่มตนที่โรงเรียน
ประจําชุมชน จนถึงชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ซึ่งเปนชั้นสูงสุดของโรงเรียน และหลังจากนั้นจึงไปศึกษาตอที่โรงเรียน
ภายในตัวอําเภอ สวนการศึกษานอกระบบ ก็คือ ในชุมชนมีการจัดตั้งศูนยการเรียนรูตางๆ มากมาย ใหกับคนใน
ชุมชนและนอกชุมชนไดเขามาศึกษาเรียนรู รวมถึงการจัดใหมีการฝกอบรมในดานตางๆ ที่มีประโยชนใหกับคนใน
ชุมชนที่สนใจ
การเมืองและการปกครอง “บานสุขใจ” ถือเปนชุมชนเล็กๆ ที่คนอาศัยอยูรวมกันอยางสงบ มีผูใหญบาน
เปนหัวหนาของคนในชุมชน ทําหนาที่ปกครอง และรักษาความสงบเรียบรอยของชุมชน มีผูชวยผูใหญบานฝาย
ปกครอง จํานวน 2 คน และผูชวยผูใหญบานฝายรักษาความสงบ จํานวน 1 คน ซึ่งปฏิบัติงานรวมกันกับ
คณะกรรมการหมูบานในการดําเนินกิจกรรมตางๆ เพื่อพัฒนาชุมชน ในชุมชนจะมีการจัดประชุมประชาคมอยางต่ํา
เดือนละหนึ่งครั้ง เพื่อสอบถามความตองการจําเปนตางๆ ของคนในชุมชน แจงขอมูล ความรู ขาวสารตางๆ
เกี่ยวกับสถานการณปจจุบันของชุมชน หากในกรณีชุมชนเกิดปญหาเรงดวนก็จะจัดใหมีการประชุมนอกเหนือจาก
เวลาที่กําหนดไวได โดยจะใหทุกคนในชุมชนเขามามีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นตางๆ อยางเทาเทียม
นอกเหนือจากเรื่องการดูแลความเปนอยูของชุมชนแลว ผูนําชุมชนของ “บานสุขใจ” ทุกคนลวนใหความสําคัญกับ
การปองกันปญหายาเสพติดในชุมชน เชน มีมาตรการควบคุมทางสังคมที่ครอบครัวไหนมีผูเสพยาเสพติดก็จะไมให
กูเงินกองทุนของหมูบาน โดยชุมชนไดเริ่มงานตอตานยาเสพติดมาอยางเปนรูปธรรมมาตั้งแตป พ.ศ.2533 และ
ตอมาในป พ.ศ.2536
จึงไดรับการสนับสนุนงบประมาณสําหรับการดําเนินกิจกรรมตางๆ จากสํานักงาน
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) โดยการดําเนินงานปองกันยาเสพติดของชุมชนนั้น
นอกเหนือจากการดําเนินงานของคณะกรรมการหมูบานที่เปนผูปฏิบัติงานในเรื่องนี้โดยแบงการดูแลกันเปนคุมบาน
แลว ชุมชนยังมีกลุมที่ดําเนินการหลักในการปฏิบัติงานปองกันยาเสพติด คือ กลุม 25 ตาสับปะรด หรือ กลุมผู
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ประสานพลังแผนดิน ที่ไดจากการคัดเลือกตัวแทนคนจากชุมชนของตน จํานวน 25 คน มาทําหนาที่ปองกันและ
ปราบปราม รวมกับเจาหนาที่รัฐ เชน สืบหาขอมูลพฤติกรรมตองสงสัยในพื้นที่ หรือการชักจูงใหผูติดยาเสพติดเขา
รับการบําบัด รวมถึงติดตาม ดูแลผูเสพหรือผูติด ซึ่งในชุมชนก็ใหความรวมมือและปฏิบัติงานกันไดผลเปนอยางดี
จากการที่ชุมชนไดมีการจัดกิจกรรมสนับสนุนงานปองกันยาเสพติดอยางตอเนื่อง และรวมมือกับภาค
สวนราชการมาโดยตลอด เชน กระทรวงมหาดไทย กระทรวงยุติธรรม กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งกิจกรรมตางๆ ที่
จัดขึ้นในชุมชนนั้นประสบผลสําเร็จเปนอยางดี จนเปนที่ยอมรับอยางกวางขวาง เห็นไดจากรางวัลตางๆ ที่ชุมชน
และผูนําไดรับ รวมถึงตําแหนงตางๆ อันทรงเกียรติ ดังตอไปนี้
1. ชุมชนไดรับธงขาวปลอดยาเสพติดเปนหมูบานเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา
2. ชุมชนไดรับรางวัลองคกรประสานงานพลังแผนดินเอาชนะเสพติด ดีเดนระดับประเทศ
3. ชุมชนไดรับใบประกาศเกียรติคุณ ศูนยการเรียนรูการแกปญหายาเสพติดพื้นที่ภาคกลางดีเดน
4. ชุมชนไดรับโลในงานคืนคนดีสูสังคม
5. ชุมชนไดรางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่ง ในการประกวดชุมชนทูบีนัมเบอรวันระดับจังหวัด
6. ชุมชนไดรางวัลกองทุนแมของแผนดินดีเดนระดับจังหวัด
7. วัดของชุมชนไดรับประกาศเกียรติคุณเปน วัดปลอดเหลา ปลอดการพนัน ปลอดยาเสพติด
8. ผูนําของชุมชนไดรับตําแหนงประธานศูนยตอสูเพื่อเอาชนะยาเสพติดภาคประชาชนของจังหวัด
9. ผูนําของชุมชนไดรับตําแหนงประธานกองทุนแมของแผนดินของจังหวัด
10. ผูนําของชุมชนไดรับตําแหนงคณะกรรมการเครือขายภาคประชาชนตานยาเสพติดแหงประเทศไทย
11. ผูนําของชุมชนไดรับตําแหนงรองประธานแกไขปญหายาเสพติดของภาค รวมกับ สํานักงาน ปปส.
การรวมกลุม “บานสุขใจ” เปนชุมชนที่มีการดําเนินกิจกรรมกลุมตางๆ ในชุมชนหลากหลายกลุม โดยมี
ทั้งกลุมที่ชาวบานมารวมตัวกันจัดตั้งกลุมขึ้นเองแลวรัฐมาชวยสนับสนุนภายหลัง และกลุมที่กอตั้งขึ้นจากการ
สนับสนุนของภาครัฐ โดยการเขารวมกลุมตางๆ ของคนในชุมชนจะเลือกตามความถนัดและความสนใจ โดยใหผูมี
ความรู ความสามารถในเรื่องนั้นๆ ของแตละกลุม ทําหนาที่เปนประธานกลุม ซึ่งกลุมในชุมชนนั้นประกอบดวย
1)กลุมอาชีพ เชน กลุมทําขาวซอมมือแมบาน กลุมทําปุยชีวภาพอินทรียอัดเม็ด วิสาหกิจชุมชนศูนยสงเสริมและ
ผลิตพันธุขาวชุมชน กลุมถักไมกวาด กลุมทําเทียนหอม กลุมเลี้ยงโคกระบือ กลุมจักสานไมไผ และกลุมเย็บผา
อุตสาหกรรม 2) กลุมที่ตั้งขึ้นเพื่อดูแลเงินกองทุนตางๆ เชน กลุมออมทรัพยกองทุนหมูบาน กลุมฌาปนกิจ
สงเคราะห 3) กลุมที่ทํากิจกรรมทั่วไปในชุมชนเชน กลุมอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน(อสม.) กลุมเด็กและ
เยาวชน กลุมสตรีแมบาน และ 4) กลุมที่ดําเนินงานดานยาเสพติด เชน กลุม 25 ตาสับปะรด กลุมเฝาระวังปญหา
ยาเสพติดตามคุมบาน ซึ่งการรวมกลุมกันของชุมชนในการทํากิจกรรมบางอยางนั้นก็จะเปนการเสริมสรางรายไดที่
เกิดขึ้นจากภูมิปญญาของชาวบาน และสรางความสามัคคีใหเกิดขึ้นในชุมชนดวย
จากขอมูลในสวนของบริบทชุมชนขางตนนี้ ผูวิจัยจะนําไปใชใหเปนประโยชนสําหรับการวิจัย ดวยการนํา
ขอมูลดังกลาว มาวิเคราะหเชื่อมโยงกับขอมูลที่ไดการสัมภาษณผูใหขอมูลสําคัญ เพื่อใชในการอธิบายปรากฏการณ
ตางๆที่เกิดขึ้นของชุมชน อันจะนําไปสูการตอบปญหาการวิจัยไดในที่สุด

บทที่ 5
ผลการวิเคราะหขอมูล
การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลที่สะทอนใหเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของชุมชน
จากการเปนชุมชนที่ประสบปญหายาเสพติด แตตอมาไดมีการดําเนินงานตางๆ ในการจัดการกับปญหายาเสพติด
ดวยชุมชนเอง จนสามารถพัฒนากลายเปนชุมชนที่ประสบความสําเร็จในการปองกันปญหายาเสพติดในชุมชนไดใน
ที่สุด ดังนั้น ผูวิจัยจึงแบงผลการวิเคราะหขอมูลออกเปน 3 สวนหลักตามพัฒนาการของชวงเวลา ซึ่งจะชวยให
สามารถตอบวัตถุประสงคการวิจัยในการทําความเขาใจเกี่ยวกับกระบวนการสูความสําเร็จในการดําเนินงานปองกัน
ปญหายาเสพติดของชุ มชนและสภาวะเงื่ อ นไขที่สนับสนุนใหเกิ ดความสํ าเร็ จของชุมชนในการปองกันปญหา
ยาเสพติดตามที่ผูวิจัยกําหนดไวได โดยมีรายละเอียดดังนี้
สวนที่หนึ่ง ชวงสถานการณปญหายาเสพติดในชุมชนกอนจะมีการดําเนินงานปองกันปญหายาเสพติด
อยางจริงจัง
สวนที่สอง ชวงที่มีการกอตัวของคนในชุมชนหรือคณะทํางานในชุมชนที่ดําเนินงานดานยาเสพติดของ
ชุมชน
สวนที่สาม ชวงหลังจากที่ชุมชนมีผลการดําเนินงานในการปองกันปญหายาเสพติดประสบความสําเร็จจน
เปนที่ยอมรับ และมีการดําเนินการเพื่อใหเกิดความตอเนื่องและยั่งยืน

สวนที่หนึ่ง ช ว งสถานการณปญหายาเสพติดในชุมชนกอนที่จ ะมี การดํ าเนิ นงานป องกั นป ญหา
ยาเสพติดอยางจริงจัง
การวิเคราะหขอมูลในสวนนี้ ผูวิจัยจะนําเสนอขอมูลที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับสถานการณปญหายาเสพติดใน
ชุมชนกอนที่จะมีการดําเนินงานปองกันปญหายาเสพติดอยางจริงจัง ผูวิจัยจะอธิบายไปตามชวงป พ.ศ. เพื่อใหงาย
ตอการทําความเขาใจพัฒนาการของสถานการณยาเสพติดในชุมชน “บานสุขใจ”ตั้งแตอดีตในชวงกอน ป พ.ศ.2533
ที่ยังไมมีการดําเนินงานดานยาเสพติด และผูวิจัยไดนําเสนอสถานการณตั้งแตในชวงป พ.ศ.2533 เปนตนไป เพื่อ
สรางความเขาใจตอสถานการณของชุมชนกอนที่จะนําเขาสู สวนที่สอง ชวงที่มีการกอตัวของคนในชุมชนหรือ
คณะทํางานในชุมชนที่ดําเนินงานดานยาเสพติดของชุมชน โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. สถานการณปญหายาเสพติดในชุมชนชวงกอน ป พ.ศ.2533
ในสวนนี้ ผูวิจัยจะนําเสนอสถานการณปญหายาเสพติดในชุมชนชวงกอน ป พ.ศ.2533 โดยจากการ
สนทนากับผูใหญเพียร ผูนําชุมชนคนสําคัญที่มีบทบาทในการเปนผูนําที่กระตุนใหคนในชุมชนไดลุกขึ้นมาจัดการ
กับปญหายาเสพติดในชุมชนดวยตัวเอง ไดใหขอมูลเกี่ยวกับสถานการณในอดีตไววา ในชวงกอนป พ.ศ.2533
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กลุมผูเสพยาเสพติดในชวงนี้เปนการเสพ “ยามา” ในกลุมคนวัยทํางานในหลายอาชีพที่ตองใชแรงงาน ไม
วาจะเปนเกษตรกร คนรับจางทั่วไป ซึ่งจากการสนทนากับผูนําชุมชน ผูนําชุมชนไดแสดงทัศนะวาการเสพยามาใน
อดีตถือวายังไมเปนปญหารุนแรงตอชุมชน เพราะผูเสพเสพแลวไมมีอาการคลุมคลั่งจนถึงขั้นไปทํารายผูอื่น แตเปน
การเสพเพราะเชื่อวาจะชวยใหสามารถทํางานไดมากขึ้น มีเรี่ยวแรงในการทํางาน ทําใหรายไดเพิ่มขึ้น จึงไดชื่อวา
“ยาขยัน”
“กอนนั้นมันก็ไมคอยเทาไหรนะ ยาบายังไมมีนะตอนป 2533 มันเริ่มมามีตอนป 39 – 40”
(ผูใหญเพียร ผูนําชุมชน)
สวนการดําเนินงานดานปองกันปญหายาเสพติดในชุมชนยังไมไดทําอยางจริงจังนัก เพราะผูใหญบานที่มี
บทบาทหนาที่โดยตรงในการดูแลชุมชนในขณะนั้น ซึ่งเปนพอตาของผูใหญเพียร ไมไดใหความสําคัญในงานดาน
ยาเสพติดและมองวาการจัดการปญหายาเสพติดในชุมชนไมใชหนาที่ของตน โดยผูใหญเพียรไดเลาถึงประเด็นนี้วา
“ผมถามเขา วาทําไมพอไมทําอะไรสักอยางกอนที่ยาเสพติดจะเขามาในบานเรา เพราะตอนนั้น
บานอื่นๆขางๆ เรา ก็เริ่มมีปญหายาเสพติดแลว มีขโมยเกิดในบานเขาแลว ถาปลอยไปอยางนี้ ตอไปมัน
ก็เขามาบานเรา เราก็จะเดือดรอนนะ แตพอเขาก็บอกไมอยากยุงไมใชหนาที่เรา ใครเสพใครขายก็ให
ราชการเขามาจับไป อยูสบายๆ อยาไปวุนวายอะไรเลย” (ผูใหญเพียร ผูนําชุมชน)
ทว าต อ มา สถานการณ ป ญ หายาเสพติด ในชุ มชนเริ่ มมี ก ารเปลี่ย นแปลงไป โดยมี แ พรร ะบาดของ
ยาเสพติดเขาสูชุมชนมากขึ้นและชุมชนที่อยูรอบขางใกลเคียงก็เริ่มไดรับผลกระทบจากปญหายาเสพติดแลว แต
ผูนําชุมชนและคนในชุมชนเองก็ยังไมตระหนักถึงความสําคัญของปญหายาเสพติดเทาที่ควร จึงยังไมไดมีการ
ดําเนินการจัดการกับปญหายาเสพติดดวยชุมชนเอง ดังนั้น การทํางานที่เกี่ยวของกับยาเสพติดของชุมชนจะเปนไป
ในลักษณะของการมีหนวยงานราชการเขามาทําหนาที่ดําเนินการตางๆ ใหกับชุมชน ตามที่นโยบายของรัฐกําหนด
ซึ่งสวนใหญจะเนนไปในรูปแบบของการจับกุม ปราบปราม
2. สถานการณปญหายาเสพติดชวง ตั้งแตป พ.ศ.2533
สําหรับสวนนี้ ผูวิจัยจะนําเสนอสถานการณปญหายาเสพติดของชุมชนชวงตั้งแต ป พ.ศ.2533 ที่จะ
แสดงใหเห็นถึงพัฒนาการของปญหาที่เริ่มมีความรุนแรงขึ้น ควบคูไปกับพัฒนาการของชุมชนที่เริ่มมีการจัดการกับ
ปญหา ยาเสพติดดวยกระบวนการของชุมชน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
ในป พ.ศ.2533 เปนปที่ผูใหญเพียรเขารับตําแหนงเปนผูใหญบานของ “บานสุขใจ” ซึ่งเปนจุดเริ่มตนของ
การดําเนินงานปองกันปญหายาเสพติดในชุมชม “บานสุขใจ” เพราะผูใหญเพียรนั้นเปนผูนําชุมชนที่ใหความสําคัญ
กับการจัดการปญหายาเสพติดเปนเรื่องหลักในการทํางาน เนื่องจาก เชื่อวาหากปญหายาเสพติดหมดไป การ
แกปญหาเรื่องอื่นๆ ของชุมชนคงทําไดไมยาก แตการดําเนินงานในชวงแรกเริ่มนั้นยังคงเปนลักษณะของการ
ปองกันยาเสพติดในระดับปฐมภูมิ กลาวคือ เนนในเรื่องการใหความรูเรื่องยาเสพติดกับคนในชุมชน
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“ตอนผมเขามารับตําแหนงนี่ ผมตั้งใจไวเลยเรื่องยาเสพติด ผมจะตองทําเปนเรื่องหลัก ผมถึง
เขียนไวในอุดมการณสิบประการในการทํางานของผมนี่ไง เปนสิ่งที่เราตองทํา อีกอยางผมเห็นพอตาผม
ดวย ที่เขาไมทําอะไรเลย หมูบานเราก็เลยไมพัฒนา ผมฝงใจเกลียดยาเสพติดมาตลอดอยูแลว อยางที่
ไดเลาใหฟงตอนแรก พอมาเปนผูใหญก็เลยเริ่มทําเลย ทีแรกเราก็ทําทั่วไปแหละ พวกติดปายรณรงคใน
ชุมชน ติดตามศาลา ใหความรูในเรื่องอันตรายของยาเสพติด ทํางายๆ กอน ไมไดทําเหมือนทุกวันนี้
ไมไดคนหาสงบําบัด” (ผูใหญเพียร ผูนําชุมชน)
ในตอนนั้น ขณะที่ผูใหญเพียรเริ่มดําเนินงานปองกันปญหายาเสพติดในชุมชน ก็เปนชวงที่สถานการณ
ยาเสพติดในสังคมเริ่มมีความรุนแรงขึ้น ชุมชนที่อยูรอบขางเริ่มประสบกับปญหายาเสพติด สวนในชุมชนเอง ก็
พบวามีทั้งผูเสพ ผูติดซึ่งเสพติดมาจากการออกไปทํางานภายนอกชุมชนและกลับเขามาในชุมชน อีกทั้ง ในบางราย
ที่เดิมเปนผูเสพอยูแลว ก็หันมาจําหนายเปนผูคารายยอยดวย ซึ่งแมวาชุมชนไมไดมีปญหายาเสพติดรุนแรงเทา
ชุมชนรอบขางแตก็เปนจุดเริ่มตนที่ตองระวังและควบคุมใหได กอนที่ปญหายาเสพติดในชุมชนจะขยายไปกวาเดิม
“ที่มันมีคือลูกบานเราไปทํางานขางนอกแลวนําเขามา พอเสร็จแลวก็เอามาใหรุนนอง ที่จริงใน
หมูบานเองยังไมมี คนที่ไปทํางานตางบานตางเมืองไปเอามา แลวมาแพรขยาย” (ผูใหญเพียร ผูนําชุมชน)
“เมื่อกอนก็มี มีคนติดและคนขาย แตเปนรายเล็กๆ เปนคนอื่นนําเขามา หรือไมก็คนที่ทํางาน
ขางนอกนําเขามา แตไมไดเยอะมาก” (นาเอก ชาวบาน)
จากสถานการณความรุนแรงทั้งในเรื่องของการแพรระบาดของยาเสพติดเขาสูชุมชนทําใหผูนําชุมชนเริ่ม
หาวิธีในการดูแลชุมชนของตนใหปลอดภัยจากปญหายาเสพติด โดยศึกษาจากบทเรียนการทํางานของชุมชนอื่นที่ใช
ไดผลดี ดังนั้น ผูนําชุมชนจึงไดมีการแบงชุมชนออกเปนคุมบานโดยมีคณะกรรมการชุมชนดูแลครัวเรือนในแตละ
คุมที่ตนตองรับผิดชอบ ซึ่งถือเปนการปองกันยาเสพติดในระดับทุติยภูมิ คือ มีการดูแล เฝาระวังไมใหคนในชุมชน
ติดยาเสพติด
“หลังรับตําแหนงก็ทํามาเรื่อย จนป 34 -35 ก็เริ่มรูสึกวารุนแรงมากขึ้น ที่วารุนแรงก็เพราะรอบ
หมูบานเขารุนแรง หมูบานใกลเคียงรุนแรง บานเราเองก็เริ่มมีแลว เริ่มมีเด็กๆ ติดกัน ไปเอาจากขางนอก
มา เรา ก็เลยตองรีบกันไวกอน ไมใหหนักเหมือนที่อื่น คราวนี้เราก็ฟงขาวนะ ฟงขาวตลอด ก็เลยเห็น
บทเรียนจากภาคอีสาน แถวอุบล อุดร เราก็เอามาปรับใชกับหมูบานเรา คือแบงบานออกเปนกลุม เปน
คุม 7 คุม ใหคณะกรรมหมูบานดูแลแตละคุม มีธงไวแบงแตละคุมเปนสีๆ เชน คุมนี้สีเหลือง คุมนี้สี
แดง วิธีนี้ก็ถือวาไดผลดี เวลามีประชาคมหมูบานก็จะมาคุยกันวาคุมสีของตนเปนอยางไรบาง ชวยกัน
ดูแล ถาดูแลไมไหวก็แจงใหเจาหนาที่จัดการ” (ผูใหญเพียร ผูนําชุมชน)
หลังจากชุมชนไดมีการแบงชุมชนออกเปนคุมบานโดยมีคณะกรรมการชุมชนดูแลในแตละคุม ก็ใหผลดี
สําหรับการปองกันปญหายาเสพติดในชุมชน จนไดเปนหมูบานนํารองเรื่องปองกันยาเสพติดในระดับจังหวัด และมี
หนวยงานภาคีภายนอกมาใหงบสนับสนุนการทํางาน
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“การแบงคุมกันดูแลแบบนี้ก็ถือวาไดผลคอนขางดี เราก็ทํากันเรื่อยมา และประกาศตัวเองเลยวา
เปนหมูบานตอตานยาเสพติด หลังจากนั้นเราก็ไดเปนหมูบานนํารองตานยาเสพติด แตตอนนั้นยังไดแค
ในระดับจังหวัด พอตอนป 36 ทาง ปปส.ก็ไดใหงบมาทํากิจกรรมตานยาเสพติด ใหเราคิดเองวาจะทํา
อะไร ซึ่งชุมชนเราเองก็มีประชุมประชาคมกันทุกเดือนอยูแลว ก็มาคิดกันวาจะทําอะไรดี” (ผูใหญเพียร
ผูนําชุมชน)
ตอมา ในป พ.ศ.2539 “ยามา” ก็ไดถูกเปลี่ยนชื่อเปน “ยาบา” ก็เริ่มมีกลุมผูเสพจากเฉพาะผูใหญวัย
แรงงานแพรขยายสูกลุมเด็กและเยาวชนในชุมชนมากขึ้น ซึ่งผูนําชุมชนบอกวายาชนิดนี้กินแลวเหมือนเปนตัวยาคน
ละประเภทกับยามา เพราะกินแลวไมขยัน แตกลายเปนขี้เกียจ เซื่องซึมแทน
“เมื่ อ ก อนมันก็เยอะนะ แตไ มใ ชยาบา มั น เป นยามา เปนยาขยัน ทีนี้มันก็เริ่มตอนสมัย ที่
เปลี่ยนเปนเรียกวายาบา ก็เริ่มมีการนําตัวยาตางๆ เขามา ก็เลยกลายเปนกินแลวขี้เกียจเลย (ลุงสวิง
ปราชญชุมชน)
“ตอนนั้น ชวงหลังพอเปลี่ยนเปนยาบา ผมวายามันแรงกวาแตกอนนะ คนติดก็เริ่มเปนพวก
เด็กๆแลวคราวนี้ เปนพวกเด็ก ม.1 ม.2 ม.3 พวกนี้อยูในชวงหัวเลี้ยวหัวตอ” (พี่ปอง ผูนําชุมชน)
เมื่อชุมชนก็ตองเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงของรูปแบบของตัวยาที่เปลี่ยนแปลงไปทําใหเกิ ดอาการ
หลังจากเสพมากกวาเดิม และการขยายตัวกลุมเปาหมายผูเสพยาเสพติดที่กลายเปนกลุมเด็กและเยาวชนเพิ่มมาก
ขึ้น ซึ่งผลกระทบจากสถานการณยาบาในตอนนั้น ก็คือ เมื่อเด็กติดยา ครอบครัวไมมีความสุข คนในชุมชนเริ่ม
หวาดระแวงวาปญหายาเสพติดจะนําไปสูการกออาชญากรรมในรูปแบบอื่นๆ
“จริง ๆ แลวตอนป 40 กอนชวงประกาศสงคราม มันมีขาวออกแลวหนาหูขึ้น เชน จับคนโนน
ขึ้นเสาไฟฟา จี้คนนี้ ขาวเขาออกมานี่ เราก็ เอ ถาเราปลอยไวอยางนี้ ไมชวยกันปองกัน อยางบานเราเคย
เลาใหฟงวา มันมีขาวเขามาแลว โดยลูกหลานเราไปทํางานตางจังหวัดนําเขามา กลับมาบานก็ติดยาเสพ
ติดมาแลวเขาก็มีมาขาย คือจะมาขายในหมูบาน ก็อาจจะเห็นหมูบานอื่นที่อื่นขายกันแบบงาย ๆ ไง”
(ผูใหญเพียร ผูนําชุมชน)
“พวกเด็กที่ติดยาก็จะเกเร ไมไปเรียนหนังสือ พอแมก็หนักใจ สวนพวกที่เปนผูใหญที่ติด ก็เสีย
งานเสียการ เราเองก็กลัวจะเปนเหมือนขาวที่เขาติดจนเปนบาไปทํารายคนอื่น แตหมูบานเราก็ยังไมมีถึง
ขนาดนั้นหรอก แตเราก็นาจะกันไวกอนใชไหม พอผูใหญมาพูดเรื่องนี้ตอนประชุมกรรมการ ผมก็วาเอา
ไงก็เอากันเลย” (พี่ปอง ผูนําชุมชน)
ในขณะที่สถานการณความรุนแรงของปญหายาเสพติดเพิ่มขึ้น และชุมชนเองก็ไดมีดําเนินงานดาน
ยาเสพติด โดยการจัดกิจกรรมที่เนนดานการรณรงค การใหความรู การเฝาระวังโดยการดูแลชุมชนแบงออกเปน
คุมบาน ซึ่งทั้งหมดนี้ถือเปนการปองกันในระดับปฐมภูมิและทุติยภูมิ แตภาครัฐเองก็ยังไมสามารถจัดการกับปญหา
ยาเสพติดไดหมดสิ้น ดวยขอจํากัดหลายๆ อยาง ไดแก การที่เจาหนาที่ภาครัฐบางสวนมีภาระหนาที่ดานตางๆ เพิ่ม
มากขึ้นทําใหไมสามารถดูแลจัดการไดอยางทั่วถึง บางสวน “ใสเกียรวาง” และ บางสวนเขาไปเกี่ยวของกับ
ยาเสพติดเสียเอง
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“เจาหนาที่ เปลี่ยนไปคาเสียเองก็มีคนเอาไปทําเสียเอง และตํารวจผูมีอิทธิพลทําเอง ตํารวจไม
กลาทําไมกลาจับทั้ง ๆ ที่รูเพราะมันมีเคยมีพื้นที่นี้วามันมี ตํารวจเฝาระวังจับผูรายมาแทบตาย พอถึง
เวลาผูใหญเขาเคลียร เขาก็เคลียรหมด มันเปนอยางนั้นมันก็ทําใหกําลังใจของผูนอย ถอยลง” (ลุงพัน
ผูนําชุมชน)
ชุมชนมีการดําเนินงานปองกันปญหายาเสพติดอยางตอเนื่องตั้งแตในป พ.ศ.2533 เปนตนมา และเพิ่ม
ระดับในการปองกันปญหายาเสพติดเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ตั้งแตระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ ไปจนถึงตติยภูมิ เพื่อใหชุมชน
สามารถปองกันปญหายาเสพติดไดอยางครอบคลุม ซึ่งผลจากการดําเนินงานดังกลาวทําใหในป พ.ศ.2540 ชุมชน
ไดรับธงขาวปลอดยาเสพติดและไดรับยกยองเปนหมูบานเฉลิมพระเกียรติปลอดยาเสพติด ในระดับประเทศ ซึ่ง
ชุมชนก็ไดมีการดําเนินงานปองกันยาเสพติดในชุมชนดวยการจัดกิจกรรมอยางตอเนื่องมาจนถึงปจจุบัน
“ผมก็ทํามาเรื่อย ตอนหลังก็เริ่มคนหาคนในหมูบานพาไปบําบัด พาไปสาธารณสุขใหเขาบําบัด พอป
40 เราก็ไดประกาศใหเปนหมูบานเฉลิมพระเกียรติปลอดยาเสพติด และไดรับธงขาวหมูบานปลอด ยา
เสพติด ครั้งนี้เปนในระดับประเทศ เลยไดออกโทรทัศนดวย” (ผูใหญเพียร ผูนําชุมชน)
ผลการศึกษาชวงสถานการณปญหายาเสพติดในชุมชนกอนที่จะมีการดําเนินงานปองกันปญหายาเสพติด
อยางจริงจัง แสดงใหเห็นถึงสถานการณปญหายาเสพติดของสังคมในขณะนั้น ที่เริ่มสงผลมาสูชุมชน “บานสุขใจ”
โดยพบวา แมทุกฝายในสังคมไทยจะเริ่มตระหนักถึงความรุนแรงของสถานการณปญหายาเสพติดที่เกิดขึ้นและตาง
ก็มีความพยายามในการแกปญหายาเสพติด โดยเฉพาะอยางยิ่งภาครัฐที่มีอํานาจหนาที่ในการจัดการกับปญหา
ยาเสพติดโดยตรง แตจากขอเท็จจริงจะเห็นไดวา นโยบาย ยุทธศาสตรและแนวทางที่รัฐไดพยายามใชเพื่อ
แกปญหายาเสพติดมักจะไดผลในชวงเริ่มตน แตเมื่อมีการผอนคลายความเขมขนของการปฏิบัติตามนโยบาย
ปญหายาเสพติดก็จะหวนกลับคืนมา โดยมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบ ทั้งในแงของตัวยา กระบวนการผลิต การ
ลําเลียง การคา และการกระจายไปสูเปาหมายในรูปแบบใหมตลอดเวลา ซึ่งแสดงใหเห็นแลววาภาครัฐไมสามารถ
ทํางานเพียงลําพังได แตจําเปนอยางยิ่งที่ตองอาศัยประชาชน คนในชุมชนรวมดําเนินการปองกันและแกไขปญหา
ยาเสพติด เพื่อใหเกิดตอเนื่องและยั่งยืน สอดคลองกับการศึกษางานวิจัยในหลายเรื่องที่เกี่ยวกับสถานการณปญหา
ยาเสพติด (สํานักงานคณะกรรมการปองกันปญหายาเสพติด .2553) พบวา สาเหตุที่สําคัญประการหนึ่งอันนําไปสู
การเกิดปญหายาเสพติดนั้นคือ ความออนแอของครอบครัวและชุมชน ดังนั้น การจัดการปญหายาเสพติดใหสําเร็จ
ไดนั้นจะตองอาศัยพลังชุมชนที่เกิดจากการตระหนักถึงปญหารวมกันและพรอมใจจะดําเนินงานตางๆ ใหชุมชนของ
ตนพนจากปญหา ซึ่งกอนที่ชุมชน “บานสุขใจ” จะสามารถจัดการกับปญหายาเสพติดในชุมชนของตนเองได ก็ตอง
เผชิญกับสถานการณที่เริ่มจากการมียาเสพติดแพรระบาดจากภายนอกเขามาในชุมชนของตน และกลุมผูเสพ
ยาเสพติดไดขยายจากวัยผูใหญใชแรงงานกลายเปนกลุมเด็กและเยาวชน รวมทั้งมีผูคารายยอยเกิดขึ้น ประกอบ
กับขณะนั้น สถานการณปญหายาเสพติดภายนอกชุมชนก็มีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ จากปรากฏการณดังกลาว จึงทํา
ใหคนในชุมชนหันมาใหความสนใจวาปญหายาเสพติดเปนเรื่องใกลตัวมากขึ้นทุกทีที่ตองหันมารวมมือกันในการ
จัดการปญหา
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ทั้งนี้ จากสถานการณปญหายาเสพติดของที่ผูวิจัยไดนําเสนอไวขางตน ผูวิจัยไดอธิบายสถานการณ
ตั้งแตกอนป พ.ศ.2533 ที่ยังไมไดมีการดําเนินงานดานยาเสพติดในชุมชน และไดนําเสนอเพิ่มเติมในสวนของ
สถานการณตั้งแตป พ.ศ.2533 ที่ผูใหญเพียรเขารับตําแหนงเปนผูใหญบานของ “บานสุขใจ” ซึ่งเปนจุดเริ่มตนของ
การดําเนินงานปองกันป ญหายาเสพติดในชุมชม และมีการพัฒนาการดําเนินงานเรื่อยมา จนสามารถดําเนิน
ครอบคลุมการปองกันในทุกระดับ โดยการนําเสนอสถานการณในสวนนี้นั้นนาจะชวยขยายความเขาใจในผลการ
วิเคราะหขอมูลในสวนตอไป คือ ชวงที่มีการกอตัวของคนในชุมชนหรือคณะทํางานในชุมชนที่ดําเนินงานดาน
ยาเสพติดของชุมชนไดดียิ่งขึ้น

สวนที่สอง ชวงที่มีการกอตัวของคนในชุมชนหรือคณะทํางานในชุมชนที่ดําเนินงานดานยาเสพติด
ของชุมชน
สํ าหรั บ ในชว งที่ ส อง ช ว งที่ มีก ารกอ ตัว ของคนในชุ ม ชนหรือ คณะทํา งานในชุม ชนที่ ดําเนิ น งานดา น
ยาเสพติดของชุมชนนี้จะประกอบดวย 4 ประเด็นหลัก ที่ประเด็นทั้งหมดจะแสดงใหเห็นถึงภาพรวมของการ
ดําเนินงานที่ทําใหเกิดกระบวนการสูความสําเร็จในการปองกันปญหายาเสพติดของชุมชน อันไดแก เรื่องของกลไก
ความรวมมือในการดําเนินงานของชุมชน การบริหารจัดการในชุมชนที่เอื้อตอการปองกันปญหายาเสพติด เงื่อนไขที่
สนับสนุนการทํางานปองกันปญหายาเสพติด และการจัดการกับปญหาอุปสรรคในระหวางการดําเนินงาน โดยแตละ
ประเด็นหลักจะมีประเด็นยอย ดังมีรายละเอียดตอไปนี้
กลไกความรวมมือในการดําเนินงานของชุมชน
ในการดําเนินงานของชุมชนเพื่อที่จะใหเกิดผลสําเร็จไดนั้น จําเปนที่จะตองใชความรวมมือจากทุกฝายทั้ง
จากภายในชุมชนเองและการเชื่อมโยงเครือขายการทํางานซึ่งจะทําใหเกิดความเขมแข็งและยั่งยืนในการทํางานยิ่งขึ้น
เปรียบไดกับการเปนรั้วปองกันยาเสพติดทั้งภายในและภายนอกชุมชน ดังที่ สํานักงานคณะกรรมการปองกันและ
แกไขปญหายาเสพติด (2553: 75) ไดสรุปแนวทางในการดําเนินงานปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในชุมชน ไว
วาสิ่งหนึ่งที่สําคัญ มุงเนนการดําเนินงานโดยสนับสนุนใหประชาชนไดเขามามีสวนรวมในการดําเนินการแกไขปญหา
ยาเสพติดดวยมาตรการที่เหมาะสมสําหรับปญหาในแตละพื้นที่เปาหมาย เพราะที่ผานมารัฐเปนผูมีบทบาทในการ
เขาไปดําเนินงานปองกันและแกไขปญหา ยาเสพติด โดยประชาชนในพื้นที่ไมมีสวนเกี่ยวของในการดําเนินงาน
นั้นทําใหการดําเนินงานไมประสบผลสําเร็จเทาที่ควร ดังนั้นจึงตองหันมาใหประชาชนไดเขามามีสวนรวมในการ
จัดตั้งและพัฒนาองคกรของประชาชนใหมีศักยภาพที่เขมแข็ง ลดบทบาทของรัฐลง โดยรัฐเพียงเปนผูสงเสริมและ
สนับสนุนการดําเนินงาน ดังนั้น กลไกความรวมมือในการดําเนินงานของชุมชน จึงเปนสิ่งสนับสนุนที่สําคัญในการ
นําพาการดําเนินงานหรือกิจกรรมตางๆ ของชุมชนใหประสบผลสําเร็จตามเปาหมายหรือวัตถุประสงคที่กําหนดไวได
โดยผลจากการศึกษากลไกความรวมมือในการดําเนินงานของชุมชน “บานสุขใจ”ครั้งนี้ ผูวิจัยไดแบงออกเปน
ประเด็นยอยที่สําคัญ 5 ประเด็น คือ การมีสวนรวมของคนในชุมชน การสรางการมีสวนรวม กลุมหรือคณะทํางาน
ในชุมชน เงื่อนไขที่กอใหเกิดความรวมมือ และเครือขายในการทํางาน โดยแตละประเด็นมีรายละเอียด ดังตอไปนี้
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1. การมีสวนรวมของคนในชุมชน
จากแรงกระตุนของสถานการณปญหายาเสพติดภายในและภายนอกชุมชน สงผลใหในป พ.ศ.2533
ชุมชนเริ่มตนการจัดการกับปญหายาเสพติดดวยคนในชุมชนกันเองอยางเปนรูปธรรม ที่เนนการมีสวนรวมจากคน
ในชุมชนเปนสําคัญ โดยมีผูใหญเพียรกับทีมงานเปนแกนนําหลักในการสนับสนุนการดําเนินงานปองกันปญหา
ยาเสพติดของชุมชน ซึ่งในแตละกิจกรรมที่ไดจัดขึ้นในชุมชนนั้นจะเกิดจากการเขามามีสวนรวมของคนในชุมชนใน
ระดับขั้นตางๆ ทั้งในขั้นของการมารวมคิดตัดสินใจที่จะจัดกิจกรรมนั้นๆ ขึ้น ขั้นการเขามารวมทํากิจกรรมนั้นๆ
และขั้นของการรวมรับผลประโยชนของกิจกรรมที่จัดขึ้นที่คนในชุมชนจะไดรับรวมกัน ที่มีการพิจารณาแบงสรรกัน
อยางเทาเทียม ยุติธรรม รวมถึง ขั้นของการมารวมกันประเมินผลของกิจกรรมวาผลของกิจกรรมดังกลาวเปนไป
ตามวัตถุประสงคที่กําหนดไวหรือไม ตองมีการปรับเปลี่ยนอยางไรจึงจะเหมาะสมที่สุด มีประโยชนสําหรับทุกฝาย
มากที่สุด ทั้งนี้ ในการมีสวนรวมกับกิจกรรมตางๆ ของคนในชุมชนนั้น ผูวิจัยหมายความรวมถึงการมีสวนรวมทั้ง
ในกิจกรรมทั่วไปของชุมชนและกิจกรรมที่เกี่ยวของกับยาเสพติดโดยตรง ซึ่งในบางกิจกรรมนั้น คนในชุมชนอาจ
ไมไดเขามามีสวนรวมครบทุกระดับ เพราะจะแตกตางกันไปตามความเหมาะสมของกิจกรรมนั้นๆ โดยตัวอยาง
กิจกรรมที่แสดงถึงความมีสวนรวมในแตละขั้นตามที่ผูวิจัยไดแบงไว มีดังนี้
1.1 ขั้นการมีสวนรวมตัดสินใจ เปนเรื่องของการกําหนดความตองการ ตัดสินใจวาตองการทําอะไร และ
มีวิธีการอยางไรที่จะตอบสนองความตองการนั้น และสําหรับ ใน “บานสุขใจ” นั้น พบวา คนในชุมชนมีความรู
ความเขาใจตอความสําคัญของกิจกรรมตางๆ ที่จัดขึ้นในชุมชน เพราะไดรับการประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร
กิจกรรมของชุมชนมาตลอด โดยในชุมชนจะมีการประชุมประชาคมอยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง คนในชุมชนก็จะมา
เขารวมประชุมกันอยางพรอมเพรียง รวมกันเสนอขอคิดเห็น รวมกันวางแผน และรวมกันตัดสินใจในเรื่องตางๆ ที่
เกี่ยวของกับชุมชน รวมถึงผูนําชุมชนจะใชเวทีประชาคมเพื่อรับทราบปญหาความตองการ แนวทางการแกไขปญหา
หรือนําขอคิดเห็นตางๆนําไปเขียนขอเสนอโครงการตางๆ ที่ไดรับสนับสนุนงบประมาณจากหนวยงานภายนอก ซึ่ง
การเขามามีสวนรวมของคนในชุมชนดังกลาว ทําใหกิจกรรมที่ไดจัดขึ้นเปนสิ่งที่เกิดจากความตองการของคนใน
ชุมชนจริงๆ จากนั้นผูนําชุมชนจึงนําขอมูลที่ไดจากการประชาคมมาสรุปผลเพื่อดําเนินการตอไป
“เราจะเอาชาวบานมาดวย เอามาประชุมประชาคมชวยกันคิด ชวยกันดูวาจะทํายังไง เอาวิธีไหน
แลวอีก วัน วั นที่ส องถึงเอาที่ คุย กันกับชาวบานมาคุยกันต อภายในทีมที่เปนคณะกรรมการหมูบาน
ประมาณสิบสี่สิบหาคน” (พี่ปอง ผูนําชุมชน)
“เวลาจะเขียนโครงการตางๆ ก็จะมีการทําประชาคมมาประชุมรวมกันวาจะทําอะไรบางกับคนใน
ชุมชนกอน แลวทางทีมผูใหญก็เอาไปชวยกันเขียนจากสิ่งที่เปนขอสรุปจากที่ประชุม” (พี่ปุ เจาหนาที่
องคกรภาคี)
ในเวทีประชุมประชาคมของชุมชนนั้น นอกจากจะเปนเวทีสําหรับการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันของคน
ในชุมชนแลว ยังเปนเวทีที่คนในชุมชนไดมีโอกาสเลือกตัวแทนเพื่อไปเปนคณะทํางานในกิจกรรมตางๆ ที่ชุมชน
ตองการดําเนินการ เชน คณะทํางานของกลุม 25 ตาสับปะรด ที่ตองมีสมาชิกกลุมที่เปนกรรมการหมูบาน และคน
ในชุมชน โดยในสวนของชุมชนนั้น ผูนําชุมชน ไดกลาวถึงวิธีการเลือกตัวแทนไววา
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“ชาวบานเลือก เขาก็ประชุมประชาคม มองหนากันแลวก็เลือก...คนในหมูบานเปนผูเลือกมา
เปนหญิงก็ได ชายก็ได มีการประชุมเดือนละ 1 ครั้ง มาคุยเรื่องสถานการณวาขณะนี้เปนอยางไร ใน
แตละคุม” (ผูใหญเพียร ผูนําชุมชน)
แมแตในทีมการทํางานของผูใหญบานหรือคณะกรรมการหมูบานก็ยังคงเนนใหความสําคัญกับการมีสวน
รวมของผูปฏิบัติงาน โดยในการทํางานนั้น ผูใหญเพียรจะใหโอกาสกับคนในทีมไดแสดงความคิดเห็นและตัดสินใจ
รวมกัน โดยทีมทํางานก็จะประกอบดวยคณะทํางานจากหลายๆ ฝายตามแตละกิจกรรม ซึ่งทั้งหมดก็เปนบุคคลที่
ไดรับการคัดเลือกมาจากชาวบานใหเปนตัวแทน และหากเมื่อใดมีความคิดเห็นที่แตกตางกันเกิดขึ้น ก็จะหาทาง
ออกโดยการรวมกันพิจารณาภายในทีม วาควรเลือกตัดสินใจไปในทิศทางไหน เพื่อใหเกิดประโยชนกับคนสวนมาก
ในชุมชนมากที่สุด
“สวนในเรื่องยาเสพติด นอกจากตัวผูใหญ อําเภอ สาธารณสุขเขามามีสวนรวม หรือมี ปปส.เขา
รวมแลวทีมงานก็เปนเรื่องสําคัญ ผูใหญเองเขาก็มีทีมงานของเขา ซึ่งคณะกรรมการหมูบานนี่เขาจะให
ความสําคัญกับตัวนี้ ... คือผูใหญบานเนี่ยจะทํางานคนเดียวไมได ไมใชผมวาผูใหญเกงแลว ผูใหญจะ
ทําไดคนเดียว ผูใหญเขาก็จะมีทีมงานก็คือคณะกรรมหมูบานกลุมตางๆ ที่มาจาก อสม. อบต. หรือ
ผูทรงคุณวุฒิตางๆ ที่คัดเลือกมาจากพี่นองชาวบาน ซึ่งตรงนี้ก็ถือเปนทีมงานที่ดี แลวเวลาไป ไมไดไปแต
ผูใหญคนเดียว แตไปกับพวกนี้ ไปเปนทีม” (ปลัดเขม ปลัดอําเภอ)
“ก็มีบางที่มีการแลกเปลี่ยน มีการโตแยงและทีนี้เราตองฟงเขาดวย เขาบอกผูใหญเอางี้ก็ไดมั้ง
เราฟงและคิดทบทวน เอาก็เอา เอาอยางผูชวยวา เอาอยางกรรมการ บางทีก็ใช”(ผูใหญเพียร ผูนําชุมชน)
1.2 ขั้นการมีสวนรวมดําเนินการ จะเปนเรื่องของการมีคนในชุมชนเขามามีสวนรวมในการปฏิบัติดวย
การใหความรวมมือในการชวยเหลือในกิจกรรมที่ตนเองสามารถทําได เชน การใหขอมูลผูเสพผูติดยาเสพติดใน
ชุมชน ที่แมบางคนไมกลาแจงตรงๆ เพราะกลัวไมปลอดภัย แตเขาก็จะใหความรวมมือดวยการจดรายชื่อผูเสพมา
ใสในกลองที่สําหรับรับแจงแทน
“โดยกระบวนการคนหาผูเสพก็จะมีการนํากลองมาตั้ง พาชาวบานมาประชุมกัน และทําความ
เขาใจกับชาวบาน และก็ใหเขาจดชื่อผูเสพ ผูคาใสลงในกลองใหเรา ตอมาก็มีการนําผูเสพเขารับการ
บําบัด คือ มองผูเสพเปนผูปวยใชไหมครับ” (ปลัดเขม ปลัดอําเภอ)
เมื่อชุมชนมีการตกลงกันวาจะจัดเวรยามเพื่อตรวจตราความสงบเรียบรอยในชุมชน ก็จะพบวา คนใน
ชุมชนบางคนที่พอมีเวลาหรือมีความสะดวกก็จะเสียสละแรงงานและเวลาสวนตัวไปชวยเปนเวรยามคอยดูแลความ
ปลอดภัยในชุมชนของตน
“มีไปชวยเปนเวรยามบางแลวแตทางกรรมการหมูบานจะขอความรวมมือ” (พี่เอก ชาวบาน)
1.3 ขั้นการมีสวนรวมในการรับผลประโยชน คนในชุมชนจะไดรับประโยชนรวมกันจากกิจกรรมที่
เกิดขึ้นในชุมชน ตัวอยางเชน การจัดสรรผลประโยชนที่ไดรับจากโครงการ SML ที่ชุมชนไดรับการสนับสนุนจาก
ภาครัฐ ซึ่งคนในชุมชนก็จะมาประชุมกันและเขามามีสวนรวมรับผลประโยชนอยางเทาเทียมและโปรงใส
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“โครงการเอสเอ็มแอล นี่ผูใหญบอก มาเอาเปดเอาไก มาๆประชุมกันใครจะเอาเปดเอาไกก็เอา
ประชุมกันใหทุกบาน ชะอม ถังน้ํามันใหทุกหลังคาเรือน” (ปารัตน ผูนําชุมชน)
กิจกรรมการทําขาวนกเขา ก็เปนอีกกิจกรรมหนึ่งที่คนในชุมชนไดรวมกันคิดที่จะทํา เพื่อเปนการชวยเพิ่ม
รายไดใหกับคนในชุมชน โดยการเชาที่นาปลูกขาว และชวยกันทํานา จากนั้นนําไปขาย เงินที่ไดก็นํามาเก็บไวเปน
กองกลางใหกูในดอกเบี้ยอัตราถูกกับคนในชุมชน
“คิดวาบานเราจะชวยกันเองอยางไร ก็คิดทําขาวนกเขา เชาที่นาเขาทําขาวนกเขา ทํากันสองสาม
ไร รณรงคกันดวยชวยกันออกไปดํานา เอาขาวที่ไดไปขายเปนกองกลาง ก็เริ่ม ๆ จากตรงนั้นเอา ก็ให
เขากูเก็บเขาดอกรอยละบาทตอป คนละพันกวาบาทสองพันกวาบาทมา มันก็เพิ่มขึ้นเดี๋ยวนี้ก็มีแสนกวา
บาทตอนนี้ก็ใหกูอยู”(ปารัตน ผูนําชุมชน)
1.4 ขั้นการมีสวนรวมติดตามประเมินผล ซึ่งเปนขั้นตอนสุดทายแตก็ถือวาเปนขั้นตอนที่สําคัญไมนอย
ไปกวาขั้นตอนอื่น เพราะเปนการที่คนในชุมชมไดมีโอกาสเขามามีสวนรวมในการควบคุมตรวจสอบการดําเนิน
กิจกรรมทั้ง หมดซึ่งผลที่ไดจะแสดงถึงการปรับตัวในการมีส วนรว มครั้ง ตอๆไป ดั งเชนที่ เมื่อชุมชนมีการทํา
กิจกรรมเกิดขึ้นก็จะมีการสรุปผลรวมกันกับทีมงานหรือคนในชุมชนที่มีความเกี่ยวของกับกิจกรรมนั้นๆ วาเปนไป
ตามเปาหมายที่ตั้งไวมากนอยเพียงใด
“เดี๋ยววันจันทรสรุปสงเขา ปกติผมทําจริง ๆ วัดผลจริง ๆ สามสี่เดือนนะนี่ คือ ในทุกอาทิตย
เด็กที่ทํากิจกรรมมาพูด มาคุยกอน วามีอะไรเปลี่ยนแปลงบาง” (ลุงพัน ผูนําชุมชน)
“หลังจากทํากิจกรรมเสร็จแลว ก็มีมาคุยกัน คุยวาเปนไงบางดีไหม ตองปรับ ตองแกอะไร..มี
คุยทั้งในประชาคม และในทีม ผมวาดีนะ มันชวยใหเรารูจุดออนจุดแข็ง” (ผูใหญเพียร ผูนําชุมชน)
จากการเขามามีสวนรวมในกิจกรรมของคนในชุมชนในระดับขั้นตอนของการมีสวนรวมในขั้นตางๆ นั้น
แสดงใหถึงการใหความสําคัญของการดําเนินงานในบานสุขใจ ที่เนนการเขามามีสวนรวมของคนในชุมชน โดยการมี
สวนรวมดังกลาวเทียบเคียงไดกับ การมีสวนรวมตามแนวคิดของโคเฮน และอัฟฮอฟฟ (Cohen and Uphoff,
1977:7-9) ที่ไดแบงการมีสวนรวมในกิจกรรมของบุคคลออกเปน 4 ระดับ ไดแก การมีสวนรวมในการตัดสินใจ
(Decision Making) รวมในการดําเนินการ (Implementation) รวมในผลประโยชน (Benefit) และรวมติดตาม
ประเมินผล (Evaluation) ซึ่งการมีสวนรวมในการทํางานในระดับตางๆ นั้นจะชวยใหทุกคนรับรูในสถานการณและ
ปญหาตางๆ ของชุมชน และรวมกันแสวงหาแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมตอไป โดยทุกคนในชุมชนมีสิทธิในการ
แสดงความคิดเห็นบนพื้นฐานของหลักประชาธิปไตยอยางเสมอภาค สะทอนใหเห็นวาการเขามามีสวนรวมของคน
ในบานสุขใจในกิจกรรมตางๆ นั้นก็จะชวยใหการดําเนินงานตางๆ ของชุมชนสามารถบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไว
ได ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของสิทธิณัฐ ประพุทธินิติสาร รําไพพรรณ อภิชาตพงศชัย และจันทรศิริ วาทหงส
(2547) ที่ศึกษาถอดบทเรียนความสําเร็จของชุมชนในการแกปญหายาเสพติดแบบครบวงจรและยั่งยืน ซึ่งไดอธิบาย
ในประเด็นที่เกี่ยวของกับการมีสวนรวมของคนในชุมชนในการดําเนินงานตางๆ ของชุมชน ไววา ในการจัดการ
ปญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนนั้น หากคนในชุมชนไดเขามามีสว นรวมในกิจกรรมตางๆที่ชุมชนไดจัดขึ้นอยางพรอมใจกัน
ยอมทําใหปญหาดังกลาวไดรับการแกไขไดอยางเปนรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ
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2. การสรางการมีสวนรวมของคนในชุมชน
การเปดโอกาสใหคนในชุมชน“บานสุขใจ” ได เขาสูกระบวนการมีสวนรวมในเรื่องตาง ๆ จําเปนอยางยิ่งที่
ตองสรางการมีสวนรวมใหเกิดขึ้นในชุมชน ซึ่งสามารถทําไดโดยสนับสนุน ใหเกิดการเรียนรูรวมกันของคนในชุมชน
เพราะเทากับเปนการยอมรับความเทาเทียมกันของคนที่มารวมเรียนรูดวยกัน บางคนอาจรูมากกวาคนอื่นในบาง
เรื่อง แตก็มีหลายเรื่องที่เขาอาจเรียนรูไดจากคนอื่นเชนกัน จึงทําใหเกิดการระดมสมอง ไดความรูที่หลายหลาย
พัฒนาไปสูการหาทางออกที่ดีที่สุดและเปนที่ยอมรับของทุกฝายได ซึ่ง “บานสุขใจ” ไดมีวิธีการสรางการมีสวนรวม
สําหรับคนในชุมชน มีรายละเอียดดังตอไปนี้
2.1 การแลกเปลี่ยนประสบการณ
การแลกเปลี่ยนประสบการณเปนสวนหนึ่งที่ทําใหคนในชุมชนเกิดการเรียนรู ซึ่งจะทําไดโดยการพูดคุย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น วิพากษวิจารณปญหาและขอเสนอแนะแนวทางแกไขปญหาระหวางคนในชุมชนดวยกัน
เอง หรือคนจากชุมชนภายนอกที่มีความสนใจในเรื่องเดียวกัน ซึ่งการแลกเปลี่ยนประสบการณระหวางกันจะชวย
ใหเกิดการพัฒนาความรูเดิ มและสรางสรรคความรู ใหม และสําหรับ“บานสุข ใจ” นั้ นไดมีก ารดําเนินการเพื่อ
แลกเปลี่ยนประสบการณ ดวยวิธีการสรางศูนยการเรียนรู การจัดกิจกรรมฝกอบรม และการพาไปศึกษาดูงาน
ภายนอก โดยมีรายละเอียดดังนี้
2.1.1 การสรางศูนยการเรียนรูในชุมชน
ศูนยเรียนรู เปรียบเสมือนแหลงรวบรวมความรู ไมวาจะเปนสถานการณ ตัวอยางความสําเร็จ ผูรู
ความรูที่จะถายทอด มีการจัดการเรียนรูอยางเปนระบบ (สมพันธ เตชะอธิก. 2547:36) ดังนั้น ศูนยเรียนรูชุมชน
จึงเปนศูนยกลางรวบรวมขอมูลขาวสารความรูของชุมชนที่จะนําไปสูการสงเสริมกระบวนการเรียนรูสําหรับคนใน
ชุมชน เปนแหลงเสริมสรางโอกาสในการเรียนรู การถายทอด การแลกเปลี่ยนประสบการณ การสืบทอดภูมิปญญา
วัฒนธรรม คานิยม และเอกลักษณของชุมชน อีกทั้งเปนแหลงบริการชุมชนดานตาง ๆ เชน การจัดกิจกรรมที่
สอดคลองกับความตองการเรียนรู ของชุมชน โดยเนนการกระบวนการเรียนรูเพื่อวิถีชีวิตของคนในชุมชน ซึ่งใน
ชุมชน “บานสุขใจ” มีการตั้งศูนยการเรียนรูมากมาย ไมวาจะเปนศูนยการเรียนรูดานการปองกันและแกไขปญหายา
เสพติดในชุมชน ศูนยการเรียนรูหมูบานเศรษฐกิจพอเพียง ศูนยถายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ศูนยยุติธรรม
ชุมชน และศูนยตางๆ อีกมากมายที่เปนแหลงความรูใหกับคนภายในชุมชนและคนภายนอกชุมชนไดมาศึกษา
แลกเปลี่ยน
ศูนยการเรียนรูดานการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในชุมชน ไดถูกสรางขึ้นใน “บานสุขใจ”
โดยสํานักงาน ป.ป.ส. เปนผูคัดเลือกเพราะเห็นถึงความสามารถในการจัดการปญหายาเสพติดของชุมชน และ
สามารถเปนแหลงใหความรูและแลกเปลี่ยนประสบการณการทํางานยาเสพติดไดเปนอยางดี โดยมีคนทั้งภายใน
และนอกชุมชนเขามาศึกษาดูงาน
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“เขาเลือกจากพื้นที่ที่สามารถแลกเปลี่ยนประสบการณการทํางานยาเสพติดที่ไดผลดี ก็ให
คนหรือหนวยตางๆ เขาศึกษาดูงานกัน บางทีก็มีนักเรียนหรือคนจากบานอื่นก็มี” (ลุงพัน ผูนํา
ชุมชน)
ศูนยถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรก็เปนศูนยการเรียนรูแหงหนึ่งที่มีความสําคัญในชุมชน เพราะ
สามารถสรางประโยชนใหกับคนทั้งภายในชุมชนและภายนอกชุมชนไดเปนอยางดี และนอกจากเปนการถายทอด
ความรูแลว ยังเปนจุดเริ่มตนของการสรางอาชีพ อันนําไปสูรายไดของครอบครัวที่เพิ่มขึ้น
“เปนหมูบานนํารองในเรื่องตางๆ มากมาย มีหมูอื่นเขามาศึกษาดูงานมากมายเพราะเขา
จัดตั้งศูนยการเรียนรู มีโรงสีขาว โรงปุยดวย” (พี่วัน เจาหนาที่สาธารณสุข)
2.1.2 การจัดกิจกรรมฝกอบรมและพาไปศึกษาดูงานภายนอก
การศึกษาดูงานของผูนําชุมชน ทีมงานและคนในชุมชน “บานสุขใจ” ลวนเปนการชวยเพิ่มพูนความรู
ทักษะประสบการณในการทํางาน อีกทั้งเปนการเปดมุมมองที่จะรับกับการเรียนรูในสิ่งใหมๆ ทั้งในดานความรู
ความเขาใจ ความคิด ฯลฯ ซึ่งในทัศนะของผูนําชุมชนเห็นวาการดูงานจะชวยใหเกิดการเรียนรูสิ่งใหมๆ และนํา
ความรูนั้นมาปรับใชใหเหมาะสมกับชุมชน
“การดู ง านคื อ เราจะไดก ารเรียนรู ไดค วามรูห ลากหลายในดานการบริ ห ารการจัด การ
บางครั้งเราไปเราก็ไดเอามาปรับปรุงของเราใหม การผลิตเราตรงนี้นาจะดีกวา เราก็ไมตองเอาของเขา
เอาของเราเอง ก็เลือกใช” (พอสําเริง ผูนําชุมชน)
นอกจากนั้น การศึกษาดูงานยังมีสวนชวยกระตุนใหทีมงานเกิดการเรียนรูรวมกัน แลกเปลี่ยน
ประสบการณ มุมมองความคิดเห็นตางๆ รวมกัน บนสถานการณเดียวกัน หรือเหตุการณเดียวกัน รวมทั้งทําใหได
เห็นถึงเทคนิควิธีการในการนํามาปรับใชหรือการแกไขปญหา อันที่จะกอใหเกิดประโยชนกับการปฏิบัติงานในชุมชน
“ทีมที่ทํางานกับแกก็จะมีไปดูงานตางๆ รวมกันตลอด ...ผูใหญเขาใหความสําคัญเรื่องนี้
คือแกเปนคนใฝหาความรู แกก็จะพาทีมแกใหหาความรูไปดวย ก็ถือเปนเรื่องที่ดี” (พี่ปุ
เจาหนาที่องคกรภาคี)
แมแตคนในชุมชน “บานสุขใจ” ก็ไดรับการศึกษาเรียนรูเพิ่มเติมเพื่อเปนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ตน โดยทางผูนําชุมชนก็จะเชิญเจาหนาที่องคภาคีตางๆ ที่มีความรูความสามารถมาฝกอบรมคนในชุมชน ใน
ประเด็นความรูตางๆ ที่นาสนใจ หรือหากมีแหลงเรียนรูที่มีประโยชน ทางชุมชนก็จะพาคนในชุมชนไปดูวาหมูบาน
อื่นเขาเปนอยางไร มีการดําเนินการอยางไรบาง ซึ่งถือเปนการเปดโลกทัศนที่ดี
“ก็เชิญชาวบานมาใหความรูเกี่ยวกับยาเสพติด เชิญพวกคุณหมอ ปกครอง อําเภอ ตํารวจ
มาใหความรู มาพัฒนาอบรม ใหความรูกันพาไปดูงาน” (ผูใหญเพียร ผูนําชุมชน)
2.2 การมีตัวแทน
การดําเนินงานกลุมหรือคณะทํางานตางๆ ของ “บานสุขใจ”นั้น จะเลือกคนในชุมชนเขามารวมทํางาน
อยางหลากหลาย ไมไดจํากัดใหเปนเฉพาะกลุมผูนําชุมชนกลุมเดิมๆ เทานั้น แตจะเปนการเปดโอกาสใหคนใน
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ชุมชนทุกคน สามารถเขามารวมดําเนินงานกลุม หรือคณะทํางานตางๆได โดยจะคัดเลือกจากคนในชุมชนที่มี
คุณสมบัติของตัวแทนที่กลุมหรือคณะทํางานตองการ ซึ่งพิจารณาจากคุณสมบัติในดานตาง ๆ เชน ทักษะ ความรู
ความสามารถที่จะนําไปตอยอดทั้งเพื่อการพัฒนาตนเองและดําเนินงานกับชุมชน และมีความสมัครใจเต็มใจ ทั้งนี้
ตองเปนการเลือกที่เปดโอกาสใหทุกคนในชุมชนไดรับเลือกอยางเปนธรรม ดังตัวอยาง คณะทํางานกลุม 25 ตา
สับปะรด ก็มีทีมงานที่เปนทั้งคณะกรรมการหมูบานและคนอื่นๆ ในชุมชน
“ในคุ มหนึ่ ง อาจจะมี คณะกรรมการหมูบ า นอยู ใ นกลุมนี้ แ คค นสองคนเท านั้ น ส วนที่ เหลื อ
ชาวบานก็จะเลือกจากคนที่หนวยกานดี มีความรับผิดชอบ เปนคนที่สมัครใจ” (ผูใหญเพียร ผูนําชุมชน)
“เวลาประชุมอะไรหัวหนาคุมก็จะมา หรือไมตัวแทน ในคุมเลือกมา เลือกมาเปนผูดูแล เปน
ตัวแทนของคุมมาพูดมาคุยกันวามีปญหาอะไร ตองคุยกันเอาความจริงมาพูดกันไมปกปดสวนวาความ
จริงเราจะแกอยางไร ก็อีกเรื่องนึง ขอใหเอาความจริงมาพูดกันเอาขอมูลดิบมาพูดกัน เราก็มาวิเคราะหดู
วาจะแกอยางไร ขอใหกลาพูดมา” (ลุงพัน ผูนําชุมชน)
2.3 การไดรับขอมูลขาวสารที่ดี
การไดรับขอมูลขาวสารที่ดี ทั้งดานที่เปนขอเท็จจริง และดานที่เปนความคิด ความรูสึก ความคาดหวัง
นั้นชวยใหคนในชุมชน “บานสุขใจ” มีความรู ความเขาใจในสถานการณ อันนําไปสูความสามารถในการจัดการกับ
ปญหา และมีทางทางเลือกในการจัดการปญหาที่มีความหลากหลาย ตรงกับความตองการ และการวางแผนงาน
ตางๆสามารถดําเนินไปไดอยางรอบรู รอบคอบและรอบดานยิ่งขึ้น เพราะการที่คนในชุมชนจะมีสวนรวมไดอยางมี
ประสิทธิภาพนั้น จําเปนที่จะตองมีความรู และมีขอมูลขาวสารเพียงพอ ในงานที่ตนเองตองการมีสวนรวม ซึ่ง “บาน
สุขใจ” มีวิธีการในการใหขอมูลโดยใชชองทางตาง ๆ ดังตัวอยางเชน ประกาศ เสียงตามสาย
การที่ผูนําชุมชนไดเขารวมประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนขอมูล ความคิดเห็นทั้งกับภายในชุมชนและหนวยงาน
ภาคี ฯลฯ ก็จะชวยใหรูแนวทางการจัดการกับปญหายาเสพติดไดอยางถูกตองและเหมาะสม
“ไปประชุมที่อื่นมาบอย ๆ นี่ เราก็ไดขอมูลตาง ๆ วาเนี่ยเออ แตละหมูแตละพื้นที่เปนอยางไร
เราก็คุยกันวาจะชวยกันบริหารจัดการอยางไรในพื้นที่ ของพื้นที่รอบ ๆ นี่ เพราะวาการเดินยามันไมไดเดิน
เฉพาะในหมูบานเดียว เพราะวาตามหมูบานอื่นที่ผานมาตองทําใหเราระวังในเรื่องนี้” (ลุงพัน ผูนําชุมชน)
การที่ชุมชนเขารวมทํางานเปนเครือขายตอตานยาเสพติดของจังหวัด ก็ถือเปนสวนหนึ่งที่ชวยใหชุมชนไดรู
ขอมูลของชุมชนอื่นที่อยูในเครือขายเดียวกันวาประสบปญหาอยางไร ไดแลกเปลี่ยนขอมูลสถานการณตางๆ ใน
ชุมชนของตนวาเปนอยางไร และจะดําเนินการอยางไรตอไป สามารถชวยเหลืออะไรกันไดบาง
“เครือขายเราดูแลในพื้นที่จังหวัด...สี่สิบสี่เครือขายนี่เรามีงบประมาณสวนหนึ่งจาก ป.ป.ส. ให
มาสําหรับการประชุม เราจะรูขอมูลสองเดือนสามเดือนครั้งเทานั้นแหละ เราก็ตองคุยกันวาตรงนั้นมี
ปญหาอะไร จะแกปญหาอยางไร ตางคนตางที่จะเอามาแลกเปลี่ยนเรียนรู กันคุณทําอยางงั้นไดผล
อยางไร” (ลุงพัน ผูนําชุมชน)
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เมื่อผูนําชุมชนไดรับขอมูลขาวสารจากภายนอก ก็จะมีการนําขอมูลตางๆ เหลานั้น มาแจงใหกับคนใน
ชุมชนไดรับทราบ และภายหลังจากไดรับขอมูล หากชุมชนจําเปนตองมีการดําเนินการใดๆ ตอ ผูนําชุมชนก็จะ
ขอใหคนในชุมชนไดเขามามีสวนรวมในการตัดสินใจ วางแผน และดําเนินการ
“เขาก็จะมาเลยประกาศวันนี้มีขาวทางราชการมาอะไรงี้มาบอก มีงบประมาณหรืออะไรจะมาบอก
เห็นดวยไมเห็นดวย ขอความสนับสนุน เขาจะบอกหมด” (พี่เอก ชาวบาน)
จากแนวทางการสรางการมีสวนรวมของ “บานสุขใจ” ขางตน ที่มีการดําเนินการโดยใชวิธีการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ ดวยการสรางศูนยเรียนรูในชุมชน การจัดกิจกรรมฝกอบรมและพาไปศึกษาดูงานภายนอก และ
วิธีการมีตัวแทน รวมถึงวิธีการการไดรับขอมูลขาวสารที่ดีนั้น มีแนวทางการปฏิบัติที่มีความใกลเคียงกับที่ถนัด ใบ
ยา (2544: 7-10) ไดกลาวถึงการสรางการมีสวนรวมวาจําเปนตองอาศัยองคประกอบหลายอยางที่สําคัญในชุมชน
เอง ตัวอยางเชน การติดตอสื่อสารที่ดี มีการแลกเปลี่ยนประสบการณการเรียนรูรวมกันทั้งที่เปนทางการและไมเปน
ทางการ การมีตัวแทนที่เหมาะสม มีตัวแทนกลุมตางๆ ครบถวนเพื่อใหเกิดความหลากหลายในความคิด ความ
สนใจ ความตองการและหลากหลายความรวมมือ และการมีขอมูลขาวสารที่ดีในการตัดสินใจ ซึ่งวิธีการสรางการมี
ส ว นร ว มดั ง กลา วนั้ น จะเป น การสนั บ สนุ น ใหคนเข า มามีสว นรว มในการดํา เนิน งานต า งๆ ในชุ ม ชนได อ ย างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น
3. กลุมหรือคณะทํางานภายในชุมชน
ในชุมชน “บานสุขใจ” นั้น พบวามีการจัดตั้งกลุมหรือคณะทํางานในชุมชนที่หลากหลาย เพื่อตอบสนอง
ความตองการในดานตางๆ ของคนในชุมชน ซึ่งการรวมกลุมนั้นจะนําไปสูการพัฒนาศักยภาพของชุมชน ทั้งในดาน
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น และความสามารถในการจัดการกับปญหาของชุมชน โดยอาศัย
ความรวมมือรวมใจของทุกคนที่เกี่ยวของ รวมถึงการประสานขอความรวมมือจากองคกรภาคีภายนอกในดานตางๆ
อย า งเหมาะสมด ว ย ทั้ ง นี้ ผู วิ จั ย ได แ บ ง กลุ ม หรื อ คณะทํ า งานภายในชุ ม ชนออกเป น สองกลุ ม คื อ กลุ ม หรื อ
คณะทํางานที่ทํางานดานยาเสพติดโดยตรง และกลุมหรือคณะทํางานทั่วไปในชุมชนซึ่งนับวาเปนสวนหนึ่งที่ชวย
สนับสนุนใหคนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี และชวยปองกันปญหายาเสพติดทางออม คือ เปนการเบี่ยงเบนคนให
หางไกลจากยาเสพติดดวย โดยมีรายละเอียด ดังนี้
3.1 กลุมหรือคณะทํางานดานยาเสพติด
ในการจัดการปญหายาเสพติดของชุมชนนั้น จําเปนอยางยิ่งที่จะตองผนึกกําลังของคนในชุมชนทุกคน
ใหมีสวนรวมในการดําเนินงาน โดยใชกลไกของชุมชน คือ คณะกรรมการหมูบาน(กม.) เปนศูนยกลางทําหนาที่
ประสาน ระดมความรวมมือจากคนในชุมชนและเปนแกนนําเชื่อมโยงใหเกิดกระบวนการประชาคมของชุมชนใน
การตอตานยาเสพติด ดังนั้น การจัดการกับปญหายาเสพติดก็ถือเปนภารกิจที่สําคัญอยางหนึ่งของคณะกรรมการ
หมูบาน ซึ่งที่ “บานสุขใจ” นั้น ผูใหญบานที่ดํารงตําแหนงเปนประธานกรรมการหมูบานจะมอบใหกรรมการหมูบาน
แตละคนคอยเฝาระวังยาเสพติดในชุมชน โดยแบงกันดูแลตามคุมบานหรือกลุมบาน และแบงออกเปนเขต 7 คุม
บาน แตละคุมจะมีคณะทํางานดูแลอยูโดยให 1 คน ดูแล 10 ครัวเรือน
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“เขาเรียกวาคุมบาน แบงออกเปนเขต 7 คุมบาน แตละคุมจะมีคณะทํางานอยู..เริ่มวางแผน
จัดเปนกลุมบาน โดยมีคณะกรรมการหมูบานมาดูแล ให 1 คน ดูแล 10 ครัวเรือน คอยเฝาระวังกัน มี
ใครมีผิดสังเกตตรงไหนอะไรก็บอกผูใหญบานมา” (ผูใหญเพียร ผูนําชุมชน)
อยางไรก็ตาม เนื่องดวยคณะกรรมการหมูบานนั้น มีภารกิจตองดูแลจัดการปญหาอื่นๆในชุมชน ที่
หลากหลาย ดังนั้น การจัดการกับปญหายาเสพติด ของ “บานสุขใจ” จึงจําเปนตองมีกลุมที่มาทํางานเฉพาะดาน
ยาเสพติดโดยตรงดวย ที่ทํางานควบคูไปกับคณะกรรมการหมูบานเพื่อสนับสนุนการทํางานซึ่งกันและกัน โดย
“บานสุขใจ” มีกลุมที่ทํางานดานยาเสพติดอยางเดียวโดยตรง คือ กลุม 25 ตาสับปะรด ซึ่งสมาชิกของกลุมมี
จํานวน 25 คน ที่คัดเลือกมาจากผูนําชุมชน และอาสาสมัครในชุมชนที่มีจิตอาสา
“จริงๆ ในชุมชนก็มีกลุมผูนําตามธรรมชาติ คณะกรรมการหมูบาน คนแกคนเฒาที่วากลาว
ตักเตือนก็ยังมีอยู แตก็ยังไมมีน้ําหนักพอใหเด็กเลิก นอกจากเขาจะเห็นดวยตัวเขาเอง แตกลุมที่เปน
ทางการก็มีแตกลุม ๒๕ ตาสับปะรดที่ทํายาเสพติดอยางเดียว สวนกลุมอื่นหรือพวกคณะกรรมการ
หมูบานก็ทํางานยาเสพติดและงานอื่นๆดวย” (ผูใหญเพียร ผูนําชุมชน)
3.2 กลุมหรือคณะทํางานอื่นๆ ในชุมชน
กลุมหรือคณะทํางานอื่นๆ ใน “บานสุขใจ” มีอยูหลากหลายกลุม มีทั้งกลุมที่ดําเนินการจนเขมแข็งมาก
แลว และกลุมที่กําลังกอรางสรางตัวรอการพัฒนา ซึ่งไมวากลุมในชุมชนจะเปนรูปแบบใด แตประโยชนที่ไดกับ
ชุมชนโดยตรง คือเปนการสนับสนุนใหคนคนในชุมชมเขามามีสวนรวมกับกิจกรรมของชุมชน สรางความสามัคคี
ใชเวลาวางใหเปนประโยชน โดยเฉพาะที่เปนกลุมอาชีพที่ชวยเพิ่มรายใหกับครอบครัวของคนในชุมชน อีกทั้งกลุม
เหลานี้ยังมีประโยชนทางออมในการชวยปองกันปญหายาเสพติด นั่นคือ หากผูเสี่ยงหรือผูติดยาเสพติดมีกิจกรรม
อื่นๆ ที่นาสนใจ หรือสรางรายไดใหก็จะเปนสวนหนึ่งในการเบี่ยงเบนคนใหหางไกลยาเสพติดดวย
“มีกลุมปุย กลุมขาว กลุมโรงสี และกลุมเงินลาน และกลุมสงเคราะห และกลุมเงิน กขคจ. สอง
แสนแปด กูไมมีดอกชวยเหลือคนยากจน” (ผูใหญปลิว ผูนําชุมชน)
“กลุมมีหลากหลาย พวกอาชีพเสริม พวกทําไมกวาด สานตะกรา ทําขาว ดอกไมจันทน เทียน
หอม แตบางกลุมก็ยังไมแข็งแรงมาก คือแบบมันไมตอเนื่อง แตกลุมที่ประสบความสําเร็จมากๆ ก็มี”
(ผูใหญเพียร ผูนําชุมชน)
กลุมอาชีพเปนเสมือนการสงเสริมการรวมกลุมเพื่อใหเกิดการเรียนรูในชุมชน สามารถพึ่งตนเอง การเปน
สมาชิกของกลุมอาชีพทําใหสมาชิกมีรายไดเพิ่มขึ้น มีงานทํา ลดปญหาการวางงานได ทั้งนี้ การรวมกลุมอาชีพจะ
ชวยสนับสนุนใหสมาชิกสวนใหญมีอาชีพที่มั่นคง และพัฒนาใหกลายเปนอาชีพหลักได โดยกลุมอาชีพใน “บานสุข
ใจ” ที่ประสบความสําเร็จและชวยสรางรายได ลดรายจายใหกับคนในชุมชนเปนอยางดีก็คือ กลุมปุย กลุมผลิต
พันธุขาว กลุมขาวซอมมือ ที่สามารถนําไปใชกับพื้นที่ของตนเอง รวมถึงนําผลผลิตออกไปขายคนภายนอกชุมชนได
“กลุมปุยนะพอได..ปุยนี่สมาชิกไดลด แตหุนสมาชิกไดเฉลี่ยคืนเปนเงินปนผล..ขายทั่วไป ขาง
นอกดวย บานอื่นก็มีมาเอา” (ผูใหญเพียร ผูนําชุมชน)
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“ตอนนี้สมาชิกโรงปุยยังรับทั่วไปเลย หมูไหนก็มาไดตําบลไหนก็มาได สมัครได รับหมดสมาชิก
จะมีสิทธิอยางหนึ่งซื้อปุยเชื่อได ไมจําเปนตองซื้อเงินสด” (พอสําลี ผูนําชุมชน)
กลุมที่เกิดขึ้นนั้น บางกลุมก็เกิดขึ้นจากความตองการของคนในชุมชนเอง ซึ่งมีการพัฒนามาเรื่อยๆ
ปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณและเมื่อเกิดปญหา ผูนํากลุมและสมาชิกกลุมก็มองหาหนทางแกไข โดยไมหวังพึ่งพิง
ภาครัฐเพียงอยางเดียว
“กอนเปนปุยมันเปนกลุมสวนขาวกอน สวนขาวมะลิรอยหา คือเกษตรฯเขาใหมาผลิตพันธุขาว
มะลิรอยหา แลวผมก็ตั้งเปนศูนยสงเสริมผลิตพันธุขาวชุมชน..เดิมครั้งแรกสมาชิกสิบคน นั่นแหละผมก็
จับไอตัวนั้นมาทําปุยดวย” (พอสําลี ผูนําชุมชน)
ในชวงหนึ่งนั้น กลุมผลิตพันธุขาวหอมมะลิไดประสบปญหาในเรื่องของพันธุขาวเหลือเปนจํานวนมาก
จากการผลิต กลุมจึงจําเปนตองปรับตัวไปตามสถานการณที่เกิดขึ้น เพื่อใหกลุมสามารถดําเนินงานตอไปได โดย
แกปญหาการดวยการแปรรูปพันธุขาว ซึ่งทางกลุมก็ไดประสานติดตอกับทางเกษตรอําเภอจนไดรับงบประมาณ
สนับสนุนมาตั้งโรงสีขาวในชุมชน ใหคนในชุมชนสามารถนําขาวที่ตนเองปลูกมาสีไดโดยไมคิดคาใชจาย แตขอเก็บ
แกลบและรําที่ไดจากการสีขาวไวเทานั้น
“เขามีพันธุขาวมาให ใหเราเปนสวนขยายพันธุให ถึงไดมีโรงสีไง ตอนนั้นเราก็ทําเปนวิสาหกิจ
ชุมชนศูนยสงเสริมและผลิตพันธุขาวชุมชน..แลวทีนี้พอพันธุมันมากเขา ๆ ก็เหลือสิ ก็ตองหาทางแปรรูป
..เหตุจากพันธุขาวเหลือ เราก็ทําเรื่องไปทางเกษตรอําเภอ เกษตรก็เลยขอสวนกลางมาใหพรอมทั้งลานนี้
และไปสีที่อื่นก็ไกล แพงไมสะดวก พอเรามีของเรา เราไมคิดเงิน อยางของบานหมูอื่นนี่เขาคิดถังละหก
บาท” (พอสําลี ผูนําชุมชน)
“มีการเก็บแกลบเก็บรําไวเพราะเราไมไดเก็บตังคคาสี” (ผูใหญปลิว ผูนําชุมชน)
การที่กลุมเกิดจากความตองการของคนในชุมชนเอง ทําใหการดําเนินงานเปนไปดวยความรูสึกสมัครใจ
รูสึกถึงความเปนเจาของ อีกทั้ง กลุมมีการบริหารจัดการอยางมีสวนรวม มีการประชุมกันสม่ําเสมอ ความสัมพันธที่
ดีตอกันของคนในกลุม ที่มีการชวยกันคิด ชวยกันทํา และการไดรับผลประโยชนรวมกันอยางยุติธรรม และเทา
เทียมก็เปนสิ่งสนับสนุนใหการดําเนินงานกลุมเปนไปตามวัตถุประสงคที่ตองการ
“มันก็มีกิจกรรมอื่นๆ แหละ มีการประชุมทุกเดือน ประชุมกลุม ลุงมีสองกลุม กลุมแรก กลุม
ศูนยสงเสริมผลิตพันธุขาวชุมชน อีกกลุมก็กลุมผลิตปุยชีวภาพ มีโรงสีดวย เพิ่งเปดเมื่อปลายเดือน
มิถุนาเอง ทางราชการเขาสนับสนุน” (ลุงสวิง ปราชญชุมชน)
และเมื่อดําเนินการไดผลดีเปนที่ยอมรับรูจักกันทั่วไป ก็จะมีหนวยงานภาครัฐมาชวยสนับสนุนทั้งไดดาน
งบประมาณ สถานที่ องคความรู ผลที่ไ ดจากการรวมกลุมของชุมชน เชน กลุมปุย กลุมทํานา ก็ จะเปนการ
ชวยเหลือคนในชุมชนดานตางๆ เชน เปนอาชีพเสริมสรางรายไดดวยการขายปุย ขายพันธุขาว ขายขาว และเปน
การลดรายจายดวยการใหสีขาวฟรี มีปุยอินทรียใชเองในราคาถูกไมตองไปซื้อจากภายนอก
“เราทํากันเองกอนมีตรงนี้ แคอยูตรงนี้หลังไมเล็ก ๆ และก็อันนี้เปนงบของผูวา ดานโนนเปน
ของอบต. งบผูวาซีอีโอ ไดมาหลังหนึ่ง อบต.ก็มาทําตอ” (ผูใหญปลิว ผูนําชุมชน)
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“เริ่มมานี่ก็อาศัยปุยคอกตามบานเรานี่ ขี้หมู ขี้เปด ขี้ไก มั่งเอามาหมักเองผสมเอง แลวก็ครั้ง
แรกก็ไปขอไอเครื่องอัดของอบต. มากอน ไดเครื่องอัดมาที่นี้ก็ไมมีโรงเรือนที่จะทําปุย ก็เลยเริ่มระดมนี่
ระดมกัน ก็มารวมหุนกัน ไดสมาชิกมาหกสิบคน ก็รวมหุนไดหกหมื่นกวาบาท มาสรางเปนเรือนโรง...
ตอนนั้นทางผูวามีงบซีอีโอให มีโรงใหแปดโรง หาที่ลง จะทําปุยอินทรียนี่มันก็พอดีไดงบตรงนี้มา ทํา
เรือนโรงนะไดครึ่งหนึ่ง ไดครึ่งเดียวนะ และเครื่องจักรเครื่องปนให มีมาให วัตถุดิบหาสิบตันใหมากอน
แตงบผมจําไมไดวาไดมาอีกเทาไหร ตอมาทางอบต.ก็สรางเรือนโรงใหเมื่อปที่แลวทางอําเภอใหวัตถุดิบ
มาอีก ของฝายปกครองใหมาอีก หนึ่งรอยตัน เมื่อปที่แลวรอยตันนั้นหมดไปแลว ตกปนึงก็ไดรอยกวา
ตันสองรอยตันที่ผลิตได” (พอสําลี ผูนําชุมชน)
บางกลุมอาชีพก็เริ่มจากนโยบายภาครัฐที่ตองการใหการสนับสนุนเรื่องนั้นๆ เพื่อใหคนกินดีอยูดีขึ้น ซึ่ง
ในบานสุขใจ ก็มีอยูหลายกลุม เชน กลุมปลูกผัก ซึ่งเมื่อกลุมไดดําเนินการไปไดชวงระยะเวลาหนึ่งแลว หลังจาก
นั้นกลุมก็ตองพยายามดําเนินการตอดวยตนเอง ลดการพึ่งพาสวนราชการใหนอยลง โดยเนนใหสวนราชการจะเปน
เพียงผูสนับสนุนชวยเหลือแนะนําดานวิชาการ ใหความรูใหมๆ กับกลุมแทน
“กลุมปลูกผักนี่อยางกระทรวงเกษตรมาบอก ผูใหญกลุมปลูกผักนี่มีไหม ถาไมมีตั้งกลุมขึ้น
แลวจะมีงบประมาณใหตั้ง อยางนี้ทุกวันก็เปนกลุมเปนกอนแลวงบประมาณก็จะลงมา ใหทํา แตถามวา
จะตั้งกลุมกันเองก็มีผมเคยตั้งอยูครั้งหนึ่ง ของกรมประชาสงเคราะหชวยกันทํานา เขาเรียกขาวนกเขา
ชวงนั้นกรมประชาสงเคราะหเขามีศูนยสงเคราะหราษฎรประจําหมูบาน ผมรวมกันเลยรวมกันทํานา
เสร็จแลวขายขาวเอาเงินมาเปนสวัสดิการของชุมชน ตอนป 34 หลังจากนั้นป 35 36 ก็มีศูนยสงเคราะห
ราษฎรลงมา เอาเงินมาให สองพันหารอยมาเปนขวัญถุง” (ผูใหญเพียร ผูนําชุมชน)
ในการดําเนินงานกลุม สิ่งที่สําคัญอยางยิ่งที่จะทําใหกลุมสามารถดําเนินการไดอยางตอเนื่อง คือ การที่
ผูนํากลุมมีการดําเนินการอยางโปรงใส สมาชิกของกลุมไดรับผลประโยชนรวมกันอยางเทาเทียม ไมมีความเคลือบ
แคลงตอการบริหารจัดการกลุม ก็จะทําใหสมาชิกมีความเชื่อใจและพรอมจะใหความรวมมือตางๆ กับกลุมเปน
อยางดี เพราะรูสึกวาตนเองก็มีสวนเปนเจาของกลุมผลประโยชนของกลุมก็คือ ผลประโยชนของตน
“นาจะพอใจ เพราะในเรื่องสวัสดิการ การปนผลตางๆ นี้ กรมตรวจสอบบัญชีดูใหเสร็จ เรื่อง
บัญชีนี่แนนอน ผิดพลาดไมได สมาชิกไมตองกลัวโกง เพราะวากรมตรวจสอบบัญชีมาตรวจใหมาดูแล
ใหเสร็จ ถึงปประชุมใหญรายงาน ผลงานประจําป” (พอสําลี ผูนําชุมชน)
การบริหารจัดการกลุมตางๆ ใน “บานสุขใจ” ก็เปนที่ยอมรับของทั้งคนภายในชุมชนและหนวยงาน
ภาครัฐที่มาใหการสนับสนุน เพราะมีกฎระเบียบและหลักในการดําเนินงานของกลุมที่ชัดเจน ทําใหสมาชิกมีความรู
ความเขาใจ สามารถปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับของกลุมได รวมถึงมีการบริหารงานภายใตความรูจักพอประมาณ
ซึ่งทั้งหมดนี้ทําใหกลุมเกิดความมั่นคง มีประสิทธิภาพ และมีความเขมแข็งจนเปนที่ยอมรับในที่สุด
“กลุมมันเดินไดของมันเองนั้น ขึ้นอยูกับสมาชิกไง สมาชิกใหความรวมมือดี กรรมการใหความ
รวมมือดี ที่ปรึกษาดีก็ไปได ประธานมีวิสัยทัศน มีการจัดการดี ก็ไปได การตลาดเกงเรื่องการตลาดผม
ยกใหประธานเลย..เขาบอกวาหลักการบริหารกลุมเขาดูวา เราจะเอาสมาชิกแยะ หรือกลุมโต หรือเอา
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กลุมพอไปไดสมาชิกอยูได กรรมการบริหารกลุมจะคิดวาจะเอากําไรเขากลุมอยางเดียวสมาชิกจะเปนไง
ชาง มันไมได ไมงั้นไปไมรอด มีคนบอกวา ทําไมไมขายสามรอยกวาเขาขายกันสามรอยกวา ก็แคนี้เราก็
อยูได เราจะไปเอาเยอะทําไม ถาหนักกวานี้สมาชิกก็แย เราไดแบงปนกันดวย” (พอสําลี ผูนําชุมชน)
จากการจัดตั้งกลุมและคณะทํางานตางๆ ของชุมชนที่มีความหลากหลาย ทั้งที่เกิดขึ้นเองจากความคิด
ริเริ่มของคนในชุมชนและเกิดจากการกระตุนของภาครัฐหรือหนวยงานภายนอกที่ไดกลาวไวขางตนนั้นดังกลาวนั้น
สะทอนใหเห็นวา การมีสวนรวมของคนในชุมชนถือเปนสิ่งสําคัญในการทํางานของชุมชนใหบรรลุเปาหมายได แต
ทั้งนี้เราจะเห็นไดวากระบวนการมีสวนรวมนั้น มิไดขึ้นอยูกับการริเริ่มหรือการวางแผนโดยรัฐเพียงอยางเดียว แต
ความสําเร็จนั้นอยูที่ประชาชนในชุมชนตองเขามามีสวนรวมในกระบวนการอยางเปนอิสระ เนนการทํางานในรูปกลุม
หรือองคกรชุมชนที่มีวัตถุประสงคในการเขารวมอยางชัดเจน พลังของกลุมจะเปนปจจัยสําคัญทําใหงานตางๆ
บรรลุผลสําเร็จตามความมุงหมายได (จรัญญา วงษพรหม. 2536: 136) ซึ่งงานดานยาเสพติดในชุมชนก็เชนกัน
เพราะเปนงานที่ยากและตองเผชิญกับอุปสรรคมากมายในการจัดการ ดังนั้น จําเปนอยางยิ่งที่จะตองใชพลังของ
กลุมในชุมชนเพื่อการทํางานยาเสพติดใหสามารถบรรลุเปาหมายได สอดคลองกับงานวิจัยของ ภัทราวดี ศรีดวง
จันทร (2546) ที่ศึกษาวิจัยเรื่องบทบาทขององคกรชุมชนกับการสรางภูมิคุมกันในการปองกันและแกไขปญหายา
เสพติด ที่พบวา ชุมชนโพธิ์ศรีที่ตนเองทําการศึกษาเปนพื้นที่ที่มีองคกรชุมชนสามารถดําเนินการแกไขปญหายาเสพ
ติดไดเปนผลสําเร็จ กลาวคือชุมชนสามารถลดปญหาการแพรระบาดของยาเสพติดในพื้นที่อยางไดผล ดังนั้น กลุม
หรือคณะทํางาน หรือองคกรชุมชนจึงมีบทบาทที่สําคัญในการมีสวนรวมในการจัดการกับปญหายาเสพติดของ
ชุมชน
4. เงื่อนไขที่กอใหเกิดความรวมมือ
การรวมมือของคนในชุมชนนั้นเปนสิ่งสําคัญที่สุดในการดําเนินงานตางๆ ในชุมชน เนื่องจากคนในชุมชน
จะรูจักชุมชนของตนเองดีที่สุด จะรับรูถึงสถานการณปญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน ความตองการจําเปนตางๆของคนใน
ชุมชนไดเปนอยางดี ดังนั้น หากในการทํางานไดรับความรวมมือจากคนในชุมชนแลว การทํางานก็จะเปนไปอยาง
ราบรื่น และสามารถวิเคราะหหาทางออกของปญหารวมกันไดโดยงาย และสําหรับ “บานสุขใจ” นั้น ผูวิจัยไดสรุป
เงื่อนไขที่กอใหเกิดความรวมมือของคนในชุมชน อันจะนําไปสูการรวมมือในการจัดการปญหายาเสพติดของชุมชน
โดยคนในชุมชนไว โดยมีรายละเอียดดังนี้
4.1 การรับรูปญหารวมกันของคนในชุมชน
สําหรับการรับรูปญหารวมกันของคนในชุมชน “บานสุขใจ” นั้น เกิดจากความสนใจและหวงกังวลรวมกัน
ตอปญหายาเสพติดในชุมชน รวมถึงการที่บางคนตองเผชิญกับปญหาดวยตัวเอง เพราะคนในครอบครัวหรือ
ลูกหลานของตนหันมาติดยาเสพติดเสียเอง สิ่งเหลานี้จึงเปนแรงผลักดันใหคนในชุมชนเกิดการรวมกลุม วางแผน
และลงมือดําเนินงานตางๆ รวมกัน โดยไมไดรอใหทางภาครัฐเขามาชวย แตเริ่มทํางานดวยตัวชุมชนเอง เนื่องจากมี
เปาหมายที่จะเปลี่ยนแปลงสถานการณยาเสพติดที่เปนอยูในชุมชนใหไปในทิศทางที่ดีขึ้น
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“เมื่อกอนแรกๆ ที่ผมมาทํางานผูชวยนี่ยารุนแรงมาก ไมตองรอทางการเลย ตองทํากันเองกอน
ตั้งดานกลางคืนเลย ตรวจจับกันเองเลย บางครั้งคนที่นาสงสัย เราก็ไปถึงบานเขาเลย” (พี่ปอง ผูนํา
ชุมชน)
“ตอนนี้ชาวบานเขาก็เห็นแลวแหละวายาเสพติดมันไมดี เพราะฉะนั้น พอมีกิจกรรมอะไรที่เขา
เห็นวาจะชวยปองกันลูกหลานตนเองได เขาก็จะใหความรวมมือ” (ผูใหญเพียร ผูนําชุมชน)
แมวาครอบครัวจะมีบทบาทหลักในการทําหนาที่ดูแลสมาชิกของครอบครัวตนเอง แตในกรณีที่การทํา
หนาที่ของครอบครัวเกิดความบกพรอง ผูนําชุมชนก็ทําหนาที่แทนโดยการดูแล ใหความชวยเหลือ ตามความ
ตองการจําเปนอยางเหมาะสม รวมถึงตองคอยสอดสองพฤติกรรมที่อาจกอใหเกิดปญหาในชุมชน และควบคุมให
ชุมชนมีความสงบเรียบรอย
“ก็มีอยูคนนึง เปนเด็กอยูในครอบครัวแตกแยก พื้นเดิมถูกตามใจแตเด็ก ก็งัดแงะตามบาน
เริ่มจากปูยาตายายตนเองกอน แลวก็ขยายไปบานอื่น ตอนนี้ถูกจับไปแลว โดนคุมความประพฤติอยู แต
ปญหานี้ก็มีไมมาก ไมถี่ เพราะพวกเราก็ตองระวังเอง เพราะพอแมเขาแตกแยก ปลอยลูกสะเปะสะปะ”
(ผูใหญเพียร ผูนําชุมชน)
เนื่องจากชุมชน “บานสุขใจ” เปนชุมชนที่มีขนาดเล็ก และคนในชุมชนตางเคยเห็นหนาตา รูจักกันเปน
อยางดี เมื่อคนในชุมชนพบเหตุการณนาสงสัย มีความผิดปกติเกิดขึ้น หรือทราบเบาะแสเกี่ยวกับผูเสพยาเสพติด
แมเขาจะไมกลาดําเนินการเอง เพราะไมแนใจเรื่องอิทธิพล และเกรงวาตนเองอาจจะไมปลอดภัย แตก็ไมไดนิ่งนอน
ใจกับสิ่งที่เกิดขึ้น จึงหาทางออกดวยการไปแจงผูนําชุมชนหรือคนที่เกี่ยวของที่สามารถติดตามและดําเนินการใน
เรื่องนี้ได
“ไมคอยรอดสายตา เพราะหมูบานเล็กแคนี้เอง จะทําอะไรตรงไหนก็จะมีคนแจงมา เขารูกัน
หมดแหละวาผมทําอะไร เขาไมกลาแจงตํารวจหรอก เขากลัว แตผมนี่แจงได คุยได”(ลุงพัน ผูนําชุมชน)
“การไปเยี่ยมแลวนําผูเสพมาบําบัดใชไหม ผมถือวามันไดในเชิงจิตวิทยามาก คือชาวบานเขาจะ
รวมมือกับเจาหนาที่และรูวาเราเอาจริงนะ คือชาวบานเขาอยูในพื้นที่ เขาจะรูวาใครเสพใครคา วิธีการ
เคลื่อนไหว เขาจะรูวาใครทําอะไร คือบางทีเขาใหขอมูลมา โดยทางลับ โดยทางจดหมายก็ดี แลวถาไมมี
การติดตามเขาจะผิดหวังหรือจะมองวาเจาหนาที่ไมดําเนินการ ซึ่งไดตรงนี้มากกวาผลของการบําบัด”
(ปลัดเขม ปลัดอําเภอ)
การรับรูเกี่ยวกับปญหาของยาเสพติดรวมกันของคนในชุมชน ดังกลาวนี้ เปนสิ่งสําคัญที่สนับสนุนใหทุก
คนในชุมชนตางหันมาใหความรวมมือในกิจกรรมตางๆ ของชุมชน ตามที่ตนเองสามารถทําได เพราะมีจุดมุงหมาย
รวมกันคือ ตองการรักษาครอบครัวและชุมชนของตนใหปลอดภัยจากจากยาเสพติด สอดคลองกับที่ ถนัด ใบยา
และคณะ ( 2544: 15) ไดสรุปไววา การรับรูเกี่ยวกับปญหาของยาเสพติดรวมกันของคนในชุมชน ถือวาเปนปจจัย
สรางความเขมแข็งใหแกชุมชน เพราะจะชวยใหประชาชนมองเห็นถึงปญหา และผลกระทบที่เกิดขึ้นในชุมชน
รวมกัน กอใหเกิดการแสวงหาแนวรวม ความรวมมือรวมใจที่คิดคนวิธีการ เทคนิคในการจัดการแกไขปญหา
อุปสรรคในดานตางๆ ในชุมชนของตนเอง ทั้งจากคนในชุมชน และการแสวงหาแนวรวมจากภายนอก เพื่อจัดการ
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ตัวเองโดยระดมสรรพกําลังในชุมชนและแนวรวม มารวมคิด รวมทํา รวมตรวจสอบ จนสามารถคลี่คลายปญหาลง
ได
4.2 จิตสาธารณะของคนในชุมชน
ในการทํา งานชุ ม ชนของ “บ า นสุข ใจ” หลายๆ งาน มั ก ได ผ ลตอบแทนที่ นอ ย หรือ บางงานก็ไ มไ ด
ผลตอบแทนอะไรเลย แตก็ยังมีผูที่ทํางานดวยความเต็มใจ ทั้งผูนําชุมชนและคนในชุมชนตางก็รวมกันทํางาน โดย
ไมไดหวังผลตอบแทน แตจะทําเต็มที่เทาที่สามารถทําได และมีเวลาวางเพียงพอที่จะชวย โดยไมทําใหครอบครัว
เดือดรอน ซึ่งสาเหตุหลักที่เขามาทํางานเหลานี้ คือ ที่ทําเพราะมีตระหนักรู คํานึงถึงสวนรวม คํานึงถึงผูอื่นที่รวม
สัมพันธเปนกลุมเดียวกัน และตองการทําตนใหเปนประโยชนเพื่อสวนรวม เพราะมองวาทุกคนในชุมชนก็เปนลูก
เปนหลานของตน ซึ่งสิ่งเหลานี้ก็จะชวยลดปญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนไดเปนอยางดี
“เพราะเราเปนตัวจิตสาธารณะมาแตแรกแลวไมคิดเรื่องโนนเรื่องนี้เงินเทานี้ อะไรเทานี้ก็ถึงทํา
ไมใชอยางนั้น กองทุนเงินลานก็ทํา กองทุนโนนก็ทํา บัญชีตาง ๆ อะ อะไรก็อยูตรงนี้เหมือนภาคบังคับ...
เดี๋ยวนี้ก็ยังเปน อช.ตําบลอยูสามารถรวมกิจกรรมไดทุกที่ อสม.ก็เปนมีการประชุมกันถึงเย็นหมอบอกมี
การประชุมก็ประชุมกัน มีสิบเอ็ดคนก็ไป” (ปารัตน ผูนําชุมชน)
การทํางานชุมชนนั้น เปนงานที่ตองเสียสละเวลาของตนเองเปนอยางมาก เพราะไมมีการจํากัดชวงเวลา
ของการทํางาน เมื่อคนในชุมชนตองการความชวยเหลือ ก็ตองพรอมที่จะชวยเหลือตลอดเวลาและหากงานนั้นเกิน
ความสามารถของตนก็จะตองประสานหาความชวยเหลือจากแหลงสนับสนุนอื่นๆ
“อยู Res999 เปนคนชวยเหลือฉุกเฉินขับรถคันนั้น (ชี้ไปที่รถฉุกเฉิน) เรียกเราได 24 ชั่วโมง
ไมมีเวลาพัก เรียกตอนไหนเราก็ไป” (ผูใหญปลิว ผูนําชุมชน)
อีกทั้งการทํางานชุมชนนั้น นอกจากงานในชุมชนแลว ยังตองทํางานนอกชุมชนที่เปนงานที่เกี่ยวของกับ
ชุมชนของตนดวย เชน การเขารวมประชุมในหนวยงานตางๆ หรือการเขารวมเปนคณะทํางานในกิจกรรมตางๆ
“ผมนี่อุทิศเวลาใหมาก เมื่อสองวันไปประชุมที่ศาลากลาง รองผูวาเห็นก็วาเจอผูใหญอีกแลว
วันนี้ไปพัฒนาสาธารณสุขเกี่ยวกับเรื่องรับรองมูลนิธิองคกร ผมเปนคณะทํางานอยู พรุงนี้ไปพัฒนา
ชุมชน เกี่ยวกับรับรองแผนชุมชน และประธานคนเดียวกัน เปนรองผูวา “อาว เจอผูใหญอีกแลว” เพราะ
งั้นเราจัดไดไง ถาวางไป” (ผูใหญเพียร ผูนําชุมชน)
แมในงานที่เกี่ยวของกับกิจกรรมปองกันยาเสพติดที่ดูเหมือนไมนาปลอดภัย คนในชุมชนก็ยังทําดวยใจ
โดยไมหวังผลตอบแทน เพราะคิดวาเปนปญหาที่ทุกคนตองมารวมกันแกไข เชน กลุม 25 ตาสับปะรด หรือ
อาสาสมัครที่ทํางานดานยาเสพติด
“ไมเลย ทําดวยใจ พวก อบต. ผูชวยก็มีไปชวยทํา ชาวบานก็มี ไมไดคํานึงถึงคาตอบแทน”
(ผูใหญเพียร ผูนําชุมชน)
“มีอาสาสมัครแบบไมเปดเผยตัว มีอยูเยอะแยะ ที่ไมเปดเผยตัวเพราะเขาไมอยากไปเปนจุดเดน
เขาก็ชวยๆ กัน” (ผูใหญปลิว ผูนําชุมชน)
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สําหรับในเรื่องของ จิตสาธารณะ นั้น แมจะมีคําที่มีผูใชเรียกกันหลากหลาย อาทิ จิตสํานึกสาธารณะ
จิตสํานึกทางสังคม จิตสํานึกตอสวนรวม แตคําเรียกทั้งหมดนั้น ก็มีความหมายที่ใกลเคียงกันในเชิงพฤติกรรม นั่น
คือ ความเปนพลเมืองผูตื่นรู ตระหนักในสิทธิและความรับผิดชอบที่จะสรางสรรคสังคมสวนรวมของคนสามัญ
พลเมืองที่รุก เรียกรองการมีสวนรวม และตองการที่จะจัดการดูแลกําหนดชะตากรรมของตนและชุมชน (ชัยวัฒน
ถิระพันธุ .2542 :9) หรือ การตระหนักรูและคํานึงถึงสวนรวมรวมกันหรือคํานึงถึงผูอื่นที่รวมความสัมพันธเปนกลุม
เดียวกับตน (กนิษฐา นิทัศนพัฒนา และคณะ. 2541 : 8) หรือ ความคิดที่ไมเห็นแกตัว มีความปรารถนาที่จะ
ชวยเหลือ ชวยแกปญหาใหแกผูอื่นหรือสังคม พยายามฉวยโอกาสที่จะชวยเหลืออยางจริงจังและมองโลกในแงดี
บนพื้นฐานของความเปนจริง(เกรียงศักดิ์ เจริญวงศศักดิ์. 2543 : 17) โดยคําที่ผูวิจัยใชเรียกในการศึกษาครั้งนี้ คือ
จิตสาธารณะ ซึ่งจากความหมายทั้งหมดที่ไดกลาวไวขางตน สามารถสะทอนใหเห็นวาไดวา การที่คนในชุมชนมีจิต
สาธารณะ จึงทําใหเกิดความตระหนักถึงปญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน ทําใหเกิดความรูสึกปรารถนาที่จะชวยเหลือชุมชน
ตองการเขาไปแกวิกฤตการณ โดยรับรูถึงสิทธิควบคูไปกับหนาที่และความรับผิดชอบ สํานึกถึงพลังของตนวา
สามารถรวมแกไขปญหาได และลงมือกระทําเพื่อใหเกิดการแกปญหาดวยวิธีการตางๆ โดยการเรียนรูและแกไข
ปญหารวมกันกับคนอื่นๆ ในชุมชนของตน
4.3 ความเชื่อมั่นในศักยภาพของผูนําชุมชน
ใน “บานสุขใจ” นั้น คนในชุมชนลวนตางก็เชื่อมั่นในศักยภาพของผูนําชุมชน คือ ผูใหญบาน เพราะ
ความสามารถของผูใหญบานเอง อีกทั้ง ทีมทํางานของผูใหญบานก็ไดรับการยอมรับเปนอยางดี เนื่องจาก ตลอด
ระยะเวลาที่ดํารงตําแหนงในชุมชน ผูนําชุมชนและทีมงาน ตางแสดงใหเห็นถึงความตั้งใจทํางาน การไมยอทอตอ
อุปสรรค และผลงานที่มีใหเห็นอยางเปนรูปธรรม จนทําใหหนวยงานภาคีตางๆ มากมายใหการยอมรับ เห็นไดจาก
ประกาศนียบัตร รางวัลตางๆ ที่ทั้งตัวผูนําชุมชนเอง และชุมชนไดรับ สิ่งเหลานี้ลวนทําใหคนในชุมชนเกิดความ
เชื่อมั่นและพรอมที่จะรวมมือรวมใจในการทํางานเพื่อชุมชนของตน
“ผมวาอยูที่ผูนํา ผูนํากลาตัดสินใจกลานําพา ชาวบานเองก็คลอยตาม ชาวบานเขามามีสวนรวม
ในกิจกรรมตางๆดวย เพราะฉะนั้น ผูนํามีหลักมีการมันก็สามารถนําพาลูกบานหรือผูตามไดดีนะครับ
ตรงนี้สําคัญ เพราะถาผูนําไมกลาตัดสินใจ หรือไมเอาเลยไมเอาเรื่องไมเอาถานมันก็อยางนี้ เพราะนั้นถา
ผูนําก็ตองมีความสําคัญเพราะงานที่เราทําเราทําเปนทีมไมใชทําเพราะผูใหญคนเดียว เราทําเปนทีม..ผูนํา
พูดดี ประพฤติดี ปฏิบัติดีเขาก็มองมาอีกอยาง อยากใหความสนใจ ใหความเชื่อมั่น ใหความรวมมือมี
ศรัทธา” (ลุงพัน ผูนําชุมชน)
“แรกๆ นะไมเทาไหรเลย พอครั้งหลังๆ นี่ชาวบานมากันเยอะมาก ใหความรวมมือดี ก็เขาเห็น
แลวไงวาเราทํางานจริง เราพูดยังไง ชาวบานก็สนับสนุน รวมมือ..ที่สําคัญคือเขาเชื่อในตัวผูนํามาก ดู
ลักษณะการพูดคุยก็เห็นเลยวาชาวบานเชื่อมั่นในตัวผูนํา แตก็คือแกทํางานดีไง” (พี่ปอง ผูนําชุมชน)
จากการศึกษาขางตน แสดงใหเห็นวา การที่คนในชุมชนมีความเชื่อมั่นในศักยภาพของผูนําชุมชนนั้น
เปนสิ่งหนึ่งที่สนับสนุนใหเกิดการรวมมือของคนในชุมชนในการดําเนินกิจกรรมการงานตางๆ ของชุมชน อันเกิด
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จากการเชื่อมั่นวาผูนําจะนําพาชุมชนของตนไปสูการพัฒนาที่ดียิ่งขึ้น สอดคลองกับงานวิจัยในเรื่อง ชุมชนตนแบบ
ในการควบคุมเพื่อลด ละ เลิกการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล ของสํานักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล (กระทรวงสาธารณสุข. 2554)
ซึ่งทําการศึกษากับชุมชนบานติ้ว อําเภอหลมสัก จังหวัดเพชรบุรี ที่พบวา หนึ่งในเงื่อนไขและปจจัยแหงความสําเร็จ
ในการเลิกธรรมเนียมดื่มเหลาในงานศพของชุมชน คือ แกนนําชุมชน ที่สรางศรัทธาใหลูกบานเกิดความพรอม
เพรียงที่จะยึดถือธรรมเนียมและยอมรับกฎใหมของชุมชนในเรื่องของการงดเหลาในงานศพ
4.4 ความสัมพันธของคนในชุมชน
ความสัมพันธของคนในชุมชนบานสุขใจนั้น เปนไปในลักษณะของการมีความรักใครผูกพันกันเปนพี่นอง
กัน มีความเปนเครือญาติกัน พูดกันงายๆ ไมมีพิธีรีตอง ซึ่งทั้งหมดนี้ยึดโยงใหคนในชุมชนมีความสมัครสมาน
สามัคคีกัน มีความเปนพวกพองกัน มีการดูแลกันเองภายในชุมชน สอดสองคอยเปนหูเปนตาไมใหมีอาชญากรรม
เกิดขึ้นในชุมชน
“มันเหมือนกับลูกหลานเขามาผูกพันวนเวียนกันแหละ..เดิมอยูทางบานสุขสงบ แลวก็แยกมา
มาตั้ งรกรากกั นที่ นี่ ตระกูลใหญๆ มีไ มกี่ ตระกูล มั นก็ผูก พั นไมรูเท าไหรแ ลว อยา งพี่ส วิ งแกไดกับ
ลูกพี่ลูกนองผม ผมก็ไดกับหลานแก มันก็วนกันอยูในนี้แหละ” (พอสําเริง ผูนําชุมชน)
“บานเราก็จะเงียบๆ สงบ ไมคอยมีปญหาอะไร ไมมีโจร ขโมย คนในนี้ก็พี่นอง เครือญาติ รูจัก
กัน” (พี่เอก ชาวบาน)
แมในชุมชนจะมีความขัดแยงเกิดขึ้นบาง แตก็เปนเรื่องเล็กๆ นอยๆ ตามธรรมชาติของคนอยูรวมกัน
ไมไดมาทําใหคนในชุมชนแตกความสามัคคีกัน เชน การเลือกตั้งตางๆ ที่คนในชุมชนเห็นตางกัน แตไมไดมี
ผลกระทบกับความสัมพันธของคนในชุมชน
“คือเลือกผูใหญ เลือก อบต.ก็มีขาเชียรทางโนน เราเชียรขางนี้ แตไมถึงกับรุนแรง อันนี้มันเปน
อะไรละ ประชาธิปไตย มันยังติดคนของกู แยกแยะไมออก แตพอเลือกเสร็จแลวตางคนก็กลับไปทํางาน
กัน ก็ไมไดโกรธกัน ปรึกษากันได อยางผูใหญคนใหมเปน อบต. มากอน แกก็มีสรางความดีไว เปน
ผูใหญก็งายเพราะมีความดีอยู เขามีรถฉุกเฉินวิ่งโรงพยาบาลบางพลีไว” (ผูใหญเพียร ผูนําชุมชน)
การมีความสัมพันธที่ดีของคนใน “บานสุขใจ” ถือเปนเงื่อนไขหนึ่งที่สําคัญอันกอใหเกิดความรวมมือใน
การทํากิจกรรม การงานตางๆ เพื่อชุมชน สอดคลองกับ งานวิจัยเรื่องกลไกลทางสังคมที่มีศักยภาพในการปองกัน
การแพรระบาดของยาเสพติดในชุมชน (อุบล หมุดธรรม.2545) ที่สรุปไววา กลไกทางสังคมที่มีศักยภาพที่ชุมชนใช
ในการปองกันการแพรระบาดของยาเสพติดที่ไดผลมากที่สุด คือ วิถีชีวิตของชาวบาน ที่คนในชุมชนมีความสนิท
สนมคุนเคยกันแบบเครือญาติซึ่งทําใหมีการชวยกันดูแลพฤติกรรมที่ไมเหมาะสมของสมาชิกชุมชน ซึ่งเปนรูปแบบ
ของวิถีชาวบานก็มีความคลายคลึงกับวิถีชาวบานของคนในชุมชน “บานสุขใจ” ที่ สวนใหญมีความเปนเครือญาติ
เปนพี่นอง เปนลูกหลานกัน จึงทําใหสัมพันธภาพของคนในชุมชนเปนไปในทิศทางที่ดี การขอความรวมมืออะไรก็
พูดคุยกันงาย รวมถึงคอยชวยสอดสองดูแลกันเองภายในชุมชน
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จากเงื่อนไขที่กอใหเกิดความรวมมือของคนในชุมชน “บานสุขใจ” อันไดแก การรับรูปญหารวมกันของ
คนในชุมชน จิตสาธารณะของคนในชุมชน ความเชื่อมั่นในศักยภาพของผูนําชุมชน ความสัมพันธของคนในชุมชนที่
ไดกลาวไวขางตนนั้น สะทอนใหเห็นวาการรวมมือของคนในชุมชนนั้นเปนสิ่งสําคัญที่สุดในการดําเนินงานตางๆ ใน
ชุมชน เนื่องจากคนในชุมชนจะรูจักชุมชนของตนเองดีที่สุด จะรับรูถึงสถานการณปญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน ความ
ตองการจําเปนตางๆของคนในชุมชนไดเปนอยางดี ดังนั้น หากในการทํางานไดรับความรวมมือจากคนในชุมชนแลว
การทํางานก็จะเปนไปอยางราบรื่น และสามารถวิเคราะหหาทางออกของปญหารวมกันไดโดยงาย จากการสังเคราะห
บทเรียนจากกระบวนการแกไขปญหา ยาเสพติดโดยชุมชน (สวิง ตันอุด และวราลักษณ ไชยทัพ.2546: 67-68)
พบวา ปจจัยที่ทําใหคนในชุมชนรวมมือกันลุกขึ้นมาตอสูกับปญหายาเสพติดมีหลายประการ ซึ่งประการแรก คือ
ชุมชนเห็นความรุนแรงของปญหารวมกัน ประการที่สอง คือ การมีฐานความรวมมือของชุมชนที่เขมแข็ง อัน
หมายถึง การมีระบบเครือญาติ การมีความสัมพันธที่ดีในชุมชน มีรากฐานทางวัฒนธรรมที่เขมแข็ง ประการที่สาม
คือ การมีผูนําที่ดีที่ไดรับการยอมรับ และประการสุดทาย คือ การไดรับการหนุนเสริมจากภายนอก ซึ่งสอดคลอง
กับขอคนพบ เรื่องเงื่อนไขที่กอใหเกิดความรวมมือของคนในชุมชน“บานสุขใจ” ในหลายประเด็นเชนกัน
5. เครือขายการทํางาน
เครือขายที่เกิดขึ้นใน “บานสุขใจ” ในเปนเครือขายที่เกิดขึ้นจากความพรอมและความตองการของผูนํา
ชุมชนที่รวมมือรวมใจกันในการทํางานที่มีเปาหมายในการจัดการปญหายาเสพติดไดอยางมีประสิทธิภาพและมี
ประสิทธิผล โดยมีการเชื่อมประสานรวมกลุมกับชุมชนที่อยูใกลเคียง เพื่อใหเกิดเครือขายที่เขมแข็ง รวมกัน
แกปญหา และเรียนรูรวมกัน พัฒนาฐานความรูเดิมและสรางองคความรูใหม และเพื่อใหเครือขายสามารถดํารงอยู
ไดอยางยั่งยืน ซึ่ง “บานสุขใจ” ไดมีการรวมกันกับชุมชนอื่นสรางเครือขายตานยาเสพติดในระดับจังหวัดขึ้นมาเพื่อ
ทํางานดานยาเสพติดและแลกเปลี่ยนขอมูลกันระหวางชุมชน ซึ่งมีผูใหญเพียรเปนประธานเครือขายตอสูเพื่อ
เอาชนะยาเสพติดภาคประชาชนของจังหวัด
“ในสวนของการทํางานเครือขายของชุมชนนั้น ดวยความที่เขามีผูใหญเปนประธาน ศตส.ภาค
ประชาชน เขามีการประชุมเครือขายเยอะ เขาไมไดทําระดับหมูบานเขาอยางเดียว ตรงนี้แหละที่ผมวา
เปนเรื่องเดนของเขานะ เพราะศูนยเรียนรูดานยาเสพติดนั้นเขาดูแลเองดวยในฐานะผูใหญบาน และ
ฐานะ ประธาน ศตส.ภาคประชาชนดวย รวมถึ งดูแลศูนยเรียนรูอะไรอีก หลายๆ อยาง เศรษฐกิจ
พอเพียง การจัดการความขัดแยง เขาจะมีเครือขายเยอะมาก วิทยากรเขาก็มีมาก จากฝายปกครอง
ตํารวจ ยุติธรรมอะไรเหลานี้ เขาจะมีการประชุมเครือขายของเขาตลอด เขาก็จะไดรับงบประมาณตาม
ชวงงบประมาของเขา เขาจะเอาเครือขายทั้งจังหวัดนะ ไมใชแคเฉพาะอําเภอ มีผูนําที่ดําเนินงานดานยา
เสพติดของแตละหมูบาน 40 – 50 คน มารวมประชุมกัน” (ปลัดเขม ปลัดอําเภอ)
“การมีเครือขายภาคประชาชนจะชวยใหสถานการณปญหายาเสพติดดีขึ้น ที่ผมวามันดีขึ้น
เพราะวา เนื่องจากภาคประชาชนเอาจริง รัฐบาลเอาจริงนะ แลวใครจะกลา” (ลุงพัน ผูนําชุมชน)
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ในการทํางานเครือขายภาคประชาชนของชุมชนนั้น จะมีองคกรภาคีซึ่งก็คือ มูลนิธิภูมิพลังชุมชนไทยเปน
กลไกสําคัญในการสนับสนุนการทํางานเครือขายภาคประชาชน โดยมูลนิธิจะทําหนาที่เชื่อมประสานการทํางาน
ระหวางภาคีในทองที่กับชุมชน รวมถึงเสริมสรางกระบวนการทํางานของเครือขายชุมชนทําใหชุมชนเกิดความ
เขมแข็งปลอดภัยจากยาเสพติด และสามารถจัดการกับปญหาของตนเอง โดยพึ่งพาหนวยงานภายนอกใหนอยที่สุด
“ทางมูลนิธิเองเนี่ยก็จะเปนกองเลขา ชวยในเรื่องจัดพิมพหนังสือ ทํารายงานสง เราก็จะชวยเขา
เรื่องตรงนี้ เราชวยประสานเรื่องหนังสือ ประสานเรื่องแกนนํา หาสถานที่ เตรียมขอมูลเนื้อหา เวลาจะ
ประชุมเราก็จะชวยนําเสนอขอมูลเนื้อหาสถานการณตอนนี้วาเปนอยางไร ...การจัดการของที่นี่ มีการ
ประสานงานกันเปนเครือขาย มันไมไดปองกันไดเฉพาะบานสุขใจอยางเดียว แตเปนการปองกันรอบนอก
ดวย เพราะผูใหญแกเปนประธานเครือขายภาคประชาชน แกก็จะรูขอมูลของบานอื่นๆ ดวย เครือขาย
เขาจะมีแบบฟอรม มีทั้งรายชื่อผูเสพผูติด เขาก็จะมาประชุมที่บานผูใหญเพียร ผูใหญก็จะเก็บรายชื่อ
เหลานี้” (พี่ปุ เจาหนาที่องคกรภาคี)
จากการที่ “บานสุขใจ” ไดมีการทํางานในลักษณะของเครือขาย โดยดําเนินงานหรือกิจกรรมตางๆ
รวมกับชุมชนใกลเคียงที่มีเปาหมายเดียวกันคือการปองกันยาเสพติดใหหมดไปจากชุมชน จึงเปรียบไดวาเครือขาย
การทํางานนั้นเปนกลไกความรวมมือที่สําคัญในการจัดการกับปญหายาเสพติดที่เกิดขึ้นในแตละชุมชน ดังนั้น การ
สรางเครือขายการทํางานเปนการสรางเครือขายเพื่อเชื่อมโยงกันระหวางชุมชนใหเกิดความเขมแข็งมากขึ้น และชวย
ปดกันไมให ยาเสพติดเขาถึงตัวสมาชิกของชุมชนไดโดยงาย เพราะถาชุมชมเราทํา แตชุมชนขางเคียงไมทํา ชุมชน
นั้ น ก็ จ ะเป น แหล ง แพร ร ะบาดของยาเสพติ ด แทน และก็ จ ะกลั บ เจ า มาสู ชุ ม ชนเราทั น ที เ มื่ อ ชุ ม ชนเราอ อ นแอ
(สํานักงานคณะกรรมการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด.2553:10) ซึ่งเครือขายในการทํางาน หรือเครือขาย
ความรวมมือจะทําใหมีความหลากหลายทั้งกิจกรรมและองคกร หรือกลุมคนที่เขารวมพัฒนา เครือขายความ
รวมมือที่เกิดขึ้นนี้จะกอใหเกิดอํานาจตอรอง และการพัฒนากิจกรรมสาธารณะรวมกัน ภายใตกิจกรรมสาธารณะ
ดังกลาวจะทําใหมีการติดตอสื่อสาร มีการเขาถึงขอมูลขาวสารที่เปนสาธารณะมากขึ้น มีการประมวลความคิด การ
ตัดสินใจ และนิยามสถานการณปญหา หรือกําหนดกฎเกณฑการพัฒนารวมกัน อีกทั้งมีการพบปะและสนทนากัน
เพื่อดึงเอาประสบการณแนวรวมและทรัพยากรเพื่อประสานผลประโยชนแกชุมชน (ธีระพงษ แกวมหาวงษ. 2544:
49) ดังนั้นจึงตองมีการเชื่อมโยงกิจกรรมและการดําเนินงานในรูปเครือขายภายในชุมชนและเครือขายระหวางชุมชน
ตลอดจนการแลกเปลี่ยนประสบการณและสรางกําลังใจใหซึ่งกันและกัน เพื่อปองกันขบวนการคายาเสพติดใหออก
หางจากชุมชนใหไกลที่สุด

การบริหารจัดการในชุมชนที่เอื้อตอการปองกันปญหายาเสพติด
การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพเปนเรื่องสําคัญอยางยิ่งที่จะผลักดันใหการดําเนินงานเปนไปตาม
เปาหมายที่ไดกําหนดไว โดย Peter F. Drucker ไดกลาวไววา การบริหารเปนเสมือนศิลปะในการทํางานใหบรรลุ
เปาหมายรวมกับผูอื่น สวน Harold Koontz ก็ไดใหความหมายของการจัดการวาหมายถึง การดําเนินงานใหบรรลุ
วัตถุประสงคที่ตั้งไวโดยอาศัยปจจัยทั้งหลาย ไดแก คน เงิน วัสดุสิ่งของ เปนอุปกรณในการจัดการนั้น (สมพงศ
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เกษมสิน. 2526: 6) ซึ่งจากความหมายของการบริหารและการจัดการดังกลาว แสดงใหเห็นวาทรัพยากรดานบุคคล
ถือเปนสิ่งที่จําเปนตอการทํางาน เพราะบุคคลนั้นจะเปนหลักที่สําคัญในการที่จะมาประสานความสามารถของแตละ
บุคคลในการรวมมือกันทํางาน รวมถึงเปนผูนําทรัพยากรอื่นๆ ที่มีอยูมาใชเพื่อใหการดําเนินงานประสบผลสําเร็จ
ดังนั้น ผูวิจัยจึงไดแบงศึกษาการบริหารจัดการในชุมชนที่เอื้อตอการปองกันปญหายาเสพติดในงานวิจัยเรื่องนี้ ให
ครอบคลุม 3 ประเด็นหลักที่สําคัญ ซึ่งจะประกอบดวย ประเด็นแรก คือ ผูนําชุมชน ซึ่งเปนบุคคลหลักที่ทําหนาที่
บริหารจัดการ ประสานการดําเนินงานตางๆ ที่เกิดขึ้นในชุมชน ทั้งในเรื่องของงบประมาณ ทรัพยากรตางๆ ทั้งจาก
ภายในและภายนอกชุมชน ประเด็นที่สอง คือ กลยุทธการใชกิจกรรมเพื่อสนับสนุนการปองกันปญหายาเสพติด
ในชุมชน ซึ่งกิจกรรมที่ผูนําชุมชนจัดขึ้นทั้งที่เกี่ยวของกับการปองกันปญหายาเสพติดโดยตรงและโดยออมก็จะชวย
ใหคนในชุมชนหางไกลกับยาเสพติด และพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนไดดียิ่งขึ้น และประเด็นสุดทาย คือ
การพัฒนาบุคคล ซึ่งจะชวยใหบุคคลมีศักยภาพยิ่งขึ้นทั้งในการดํารงชีวิตประจําวัน และการดําเนินงานตางๆ โดยมี
รายละเอียดดังนี้
1. ผูนําชุมชน
ในการดําเนิ นงานปองกันและแกไขป ญหายาเสพติดในชุมชน ผูนําจํ าเปนตองมีความพร อมในการ
แกปญหา โดยตองมีคุณสมบัติ คือ มีความรูและตระหนักในปญหายาเสพติด เขาใจในแนวทางวิธีการที่จะแกไข
ปญหา เรียนรูจากหลักการ วิธีการ และประสบการณ (สํานักงานคณะกรรมการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด.
2553:76) ดังนั้น เราจะเห็นไดวา ผูนําชุมชนเปนปจจัยที่สําคัญยิ่งตอความสําเร็จในการบริหารจัดการชุมชน เพราะ
ผูนํามีภาระหนาที่ และความรับผิดชอบโดยตรง ที่ชวยใหคนในชุมชนไดมีการตกลงกัน ประสานกําลังแรงกาย
แรงใจ และระดมสมองในการทํางานรวมกัน ดวยการพยายามหาทางใหบรรลุผลตามจุดมุงหมายที่วางไว ซึ่ง
พฤติกรรมของผูนําชุมชนนั้น คอนขางจะมีอิทธิพลตอคนในชุมชน สามารถชักจูงคนในชุมชนเพื่อกอใหเกิดการ
รวมมือกันทํางาน เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี สนองตอความตองการ และบรรลุประโยชนของชุมชน
สําหรับ “บานสุขใจ” นั้น คนในชุมชนลวนใหการยอมรับในตัวของผูนําชุมชน เพราะมองเห็นแลววาเปนบุคคลที่มี
ความรู ความสามารถในการทํางานและการระดมทรัพยากรในดานตางๆทั้งภายในและภายนอก มาใชในการดําเนิน
กิจกรรมการของชุมชนไดเปนอยางดี
อนึ่ง ผูนําชุมชน สําหรับการศึกษาครั้งนี้ คือ สมาชิกในชุมชนที่มีศักยภาพในการประสานความรวมมือ
ระหวางคนในชุมชน เปนที่เคารพนับถือ มีบทบาทและไดรับการยอมรับใหเปนผูนําชุมชนซึ่ง มีความหมายรวมทั้ง
ผูนําที่เปนทางการ ประกอบดวย ผูใหญบาน คณะกรรมการหมูบาน คณะทํางานกลุมตางๆ และผูนําที่ไมเปน
ทางการ หรือ ผูนําตามธรรมชาติ ซึ่งเปนผูนําความคิดหรือผูนํากลุมกิจกรรม ที่มีความรูเชี่ยวชาญหรือภูมิปญญา
เฉพาะดาน เชน ผูนํากลุมอาชีพ ผูนํากลุมเกษตรกร ปราชญชุมชน โดยผูวิจัยจะแบงการศึกษาออกเปน 4 ประเด็น
ไดแก แนวคิดและอุดมการณของผูนําชุมชน บุคลิกลักษณะของผูนําชุมชน การเรียนรูและบทเรียนของการทํางาน
ของผูนําชุมชน และกลยุทธในการดําเนินงานของผูนําชุมชน ซึ่งมีรายละเอียดดังตอไปนี้
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1.1 แนวคิดและอุดมการณของผูนําชุมชน
จากการศึกษาพบวา ในการทํางานของผูนําชุมชนบานสุขใจนั้น ผูนําชุมชนมีแนวคิดและอุดมการณหลาย
เรื่องที่สนับสนุนการดําเนินงานดานยาเสพติดในชุมชน ซึ่งแนวคิดและอุดมการณเหลานี้ไดแสดงใหเห็นถึงทัศนะ
ของผูนําที่มีตอปญหายาเสพติดที่เกิดขึ้นในชุมชน วาเปนปญหาที่สําคัญซึ่งตองไดรับการแกไขอยางเรงดวน อีกทั้ง
แนวคิดและอุดมการณบางเรื่องก็ยังถูกสะทอนออกมาอยางเปนรูปธรรม ในลักษณะของแนวทางการปฏิบัติงานใน
รูปแบบตางๆ ที่เกี่ยวกับการปองกันยาเสพติดของชุมชน โดยผูนําชุมชนไดมีแนวคิดและอุดมการณในการทํางาน
ดานยาเสพติดในชุมชน ดังตอไปนี้
ผู นํ า ชุ ม ชนมี แ นวคิ ด ต อ เรื่ อ งการจั บ หรื อ การปราบปรามยาเสพติ ด ว า “การจั บ หรื อ การปราบปราม
ยาเสพติดไมใชทางออกที่ดีที่สุดสําหรับการจัดการปญหายาเสพติด” เพราะเปนการแกไขปญหาที่ปลายเหตุ แตสิ่งที่
จะทําใหชุมชนสามารถปองกันปญหายาเสพติดไดอยางยั่งยืน ก็คือ การปองกันยาเสพติดกับคนในชุมชนเริ่มตน
ตั้งแตอยูในวัยเด็ก เพราะเมื่อตอไปในอนาคต ไมมีเด็กเสพยา ก็จะไมมีผูใหญเสพยาดวย
“พอเด็กเขามีปญหาอะไร อยางเด็กทําแกวแตก ทําไมเราไมมองอีกดานนึงวาแกวไปขวางทาง
เด็กเดิน หรือเด็กถือแกวไปแลวทําแตก มันไมใชความผิดที่เด็ก แลวเราใหแกวกับเด็กไปทําไม ถาเรา
ไมใหมันก็ไมแตก คนเราทําไมไมมองมุมตาง ลืมคิดนอกคอกตรงนี้ไปทําใหเด็กหวาดกลัวไมกลาทําอะไร
การที่เราไปดุเด็ก เด็กมันก็จะจํานะ ดุครั้งที่หนึ่งยังไมเปนไร แตพอครั้งที่สองครั้งที่สามเด็กมันจะจําแลว
เหมือนยาเสพติดแหละ เรายิ่งไปจับมันยิ่งเพิ่ม เราตองทําใหเด็กไมติด มันก็จะไมมี” (ลุงสวิง ปราชญ
ชุมชน)
อีกแนวคิดหนึ่งที่นาสนใจ คือ “การทํางานยาเสพติดไมไดอันตรายอยางที่คนอื่นคิด” การที่ผูนําชุมชนคิด
วา การทํางานดานยาเสพติดที่คนทั่วไปมักมองวามีความเสี่ยง ไมปลอดภัย ทั้งจากผูเสพ ครอบครัวผูเสพ และผูที่
เกี่ยวของกับยาเสพติดที่ไมพอใจ ตอตาน และประสงคราย แตก็ยังคงเชื่อวาตนทําสิ่งที่ถูกตอง จึงเปนแรงผลักดัน
ใหผูนําชุมชนก็มุงมั่นทํางานตอไป ไมยอทอ เพราะเชื่อวาสักวันทุกคนจะตองเขาใจเจตนาที่ดีของตนวางานที่ทําเปน
เรื่องที่มีประโยชนกับทุกคน โดยการทํางานที่จะไดผลดีนั้นตองอาศัยความรวมมือจากหลายฝาย ทั้งคนในชุมชน
ทีมการทํางาน ผูเสพและครอบครัว จึงจะทําใหผลการทํางานบรรลุเปาหมายได
“ก็มีนะ มีคนมาพูด ผูใหญอยาไปทําเลย เดี๋ยวก็โดนยิงตายหรอก ซึ่งตอนนั้นก็เคยมีพวก
ตอตานโดนยิงตายเหมือนกัน แตคราวนี้ผมก็บอกวา มันเปนหนาที่ของผม และเราก็ทําใหกับลูกหลาน
เรา เราไมไดไปขัดธุรกิจพอคาเขานี่...พอผมเอยขึ้นมา เขามาชวยผมตอตานนะ เขาลุกมาใหความรวมมือ
ถาไมให ผมก็พูดตอซ้ําๆ นะ คือจะปลอยผูใหญคนเดียวไมไหวนะ ตองชวยกัน หรือจะปลอย ผูใหญ
กํานัน กรรมการ อยางเดียวก็ไมไหว เราตองชวยกัน...จะไดผลแคไหนเราก็ตองทํา แตผูใหญบานคนอื่น
เขากลัวชาวบานโกรธ แตผมไมกลัวโกรธผมทําตามหนาที่” (ผูใหญเพียร ผูนําชุมชน)
อีกหนึ่งแนวคิดของผูนําชุมชนที่ใชในการทํางานยาเสพติด คือ “ชุมชนไมสามารถดําเนินงานทุกอยางได
ตามลําพัง” โดยตองใหความสําคัญในเรื่องของความรวมมือ เนื่องจากการทํางานยาเสพติดใหประสบความสําเร็จ
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เปนที่นาพอใจ ไมใชเรื่องงาย และทําไดทันที จึงจําเปนตองอาศัยคนทุกฝายไมวาจะเปนผูนําชุมชน คนในชุมชนและ
ครอบครัว และเจาหนาที่หนวยงานที่เกี่ยวของตองใหความรวมมือ รวมใจในการทํางานถึงจะเปนไปอยางราบรื่น
“พอผมเอยขึ้นมา เขามาชวยผมตอตานนะ เขาลุกมาใหความรวมมือ ถาไมให ผมก็พูดตอซ้ําๆ
นะ คือจะปลอยผูใหญคนเดียวไมไหวนะ ตองชวยกัน หรือจะปลอย ผูใหญ กํานัน กรรมการ อยาง
เดียวก็ไมไหว เราตองชวยกัน” (ผูใหญเพียร ผูนําชุมชน)
“ยาเสพติดมันเรื่องใหญ จะใหแคผม แคผูใหญ แคคณะกรรมการหมูบานทํามันไมไดหรอก
พวกชาวบานเขาก็ตองเอาดวย หนวยนอกก็ตองเอาดวย มาชวยกัน ถึงปองกันมันได”(พี่ปอง ผูนําชุมชน)
ผูนําชุมชน ไดแสดงทัศนะถึงเรื่องการทําชวยเหลือผูติดยาเสพติดไววา เราไมอาจชวยใหผูเสพเลิกเสพยา
เสพติดไดทุกคน เพราะสวนหนึ่งนั้นขึ้นอยูกับตัวของผูเสพเองดวยวามีสภาพจิตใจที่เขมแข็งพอไหมที่อยากจะเลิก
แตในฐานะของผูนําชุมชนสิ่งที่ทําไดคือ การหาทางออกใหเขา ใหเขาเขารับการบําบัด และฝกอาชีพ รวมทั้งควบคุม
ไมใหมีผูเสพยาเสพติดเพิ่มจํานวนขึ้น ไมใหมีผูเสพหนาใหม และควบคุมผูเสพรายเกาไมใหทําความเดือดรอน
ใหกับชุมชน และพยายามสรางความตระหนักรูใหกับทั้งผูเสพ ผูติด และกลุมเสี่ยง รวมถึงเด็กและเยาวชน ในเรื่อง
ผลกระทบของปญหาของการติดยาเสพติดที่จะเกิดขึ้นกับชีวิตและครอบครัว ซึ่งสะทอนใหเห็นถึงแนวคิดที่มุงเนน
ในเรื่องของ “การใหโอกาสและทางเลือก”
“คนที่จะเลิกไดนั้นเขาตองมีงานมีอาชีพดี สองเขามีใจที่จะเลิก สามคือใจแข็ง ถาใจไมแข็ง เลิก
ไมได” (ผูใหญเพียร ผูนําชุมชน)
“ยาเสพติดสมัยนี้มันแกขึ้นๆ มันเพิ่มขึ้น แตจะเพิ่มขึ้นก็ชางมันเถอะ ขอแคเราทําอยางไรก็ได
เพื่อใหเด็กมันไมเขาใกล คือ คนที่ติดมากๆ แลวจนไมไหวแลว ก็ชางมันเถอะ มันแกยาก แตตอนนี้เราก็
พยายามกันอยูนะ โดยการใหความรู หางานใหทํา แลวก็จัดกิจกรรม...เราควบคุมบานเราใหดี ไมใหเขา
มาก็พอ แตบางทีก็มีผูใหญหมูอื่นมานั่งคุยดวยเขาก็มีมาเลาใหฟง อยางนี้ก็มี เพียงแตเขาไมแจงราชการ
เราไปวุนวายกับเขาไมไดแตเราตองดูแลบานเรา ลูกหลานเราใหดี” (ลุงสวิง ปราชญชุมชน)
การที่ผูนําชุมชนไดใหความสําคัญกับการรวมจัดกิจกรรมปองกันยาเสพติดกับชุมชนรอบขางนั้น สะทอน
ใหเห็นแนวคิ ดที่ วา “การจั ดการป ญหาต องคํานึง ถึง ชุมชนข างเคี ยงดว ย” เพราะการดูแลกันเองในครอบครัว
เปรียบเสมือนรั้วชั้นในสุด คนในชุมชนดูแลกันเองเปรียบเสมือนรั้วชั้นที่สอง สวนชุมชนภายนอกตางดูแลชุมชนของ
ตนและดูแลชุมชนขางเคียงดวย เปรียบเสมือนเปนรั้วชั้นนอกสุด ซึ่งการมีรั้วหลายๆ ชั้น ก็จะเปนการปญหา
ยาเสพติดที่จะเขามาทําสูชุมชนไดเปนอยางดี
“แนวคิดก็คืออยากจะทําใหมันสําเร็จลุลวงไปไดดวยดี ไมอยากใหมีกลุมใชยาเกิดขึ้นในหมูบาน
ที่เราทําที่ผานมาเราไมไดทําเฉพาะหมูบานนะ เราทําหมูขางเคียงดวย ทําหมด..เราก็จะคุยกับผูใหญบาน
อื่นดวย วาเปนยังไงตอนนี้ ชวยกันดู เขาก็เห็นดีดวยนะ เขาก็ใหความรวมมือ”(พี่ปอง ผูนําชุมชน)
“หากิจกรรมใหพวกติดยา เสพยา ใหโอกาสเขาใหเขามีอะไรทํา ผมเชื่อวายาเสพติดตองหมด
ไมมีเหลือ” (ลุงสวิง ปราชญชุมชน)
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แนวคิ ด “สํ า นึ ก รั ก บ า นเกิ ด ” ซึ่ ง ผู นํ า ชุ ม ชนมี ทั ศ นะว า ชุ ม ชนเป น บ า นเกิ ด ที่ ใ ห เ ราอยู อ าศั ย พั ก พิ ง
เพราะฉะนั้น เราตองตอบแทนบุญคุณ โดยการรวมทํางานใดๆ ก็ตาม ที่เปนประโยชนกับชุมชนของตน และ
ตระหนักถึงความเปนเจาของ รักและหวงแหน ไมใหใครมาสรางความเดือดรอนได เพราะถาชุมชนมีปญหา คนใน
ชุมชนก็จะไมมีความสุข และผลจากการที่มีแนวคิดเชนนี้ จึงทําใหผูนําชุมชนเกิดอุดมการณตั้งมั่นที่จะทําประโยชน
ใหกับชุมชน อยางเต็มที่ ดวยการนําความสามารถของตนมาชวยเหลือในการทํางาน
“บานอยูที่นี่ เพราะผมเอง ผมก็มาดูแลบานเมือง มาตอบสนองขาวแดงแกงรอนที่เคยราดหัวผม
อยู เพราะผมเปนเด็กวัดที่นี่ คนปจจุบันอายุเจ็ดสิบแปดสิบเปรียบเสมือนพอแมเราใหขาวใหปลาเรากิน
เราบิณฑบาตกับพระ เราก็ไดขาวไดปลาไดกับเขากิน มันเปนตรงนี้เอง พอกลับมาก็สรางความดีชวย
สังคมไป...เราทํางานไมหวังผลประโยชน ผมจะไปทําแลวตองไดเทานั้นเทานี้ ไมเอา ชวยเหลือสังคมเรา
อยางแยงอะไรเขาทําแตเราชวยเหลือเขาทํางาน ใครอยากเปนหัวหนาเชิญใครอยากทําไรเชิญแตผมทําได
ทั้งนั้น” (ลุงพัน ผูนําชุมชน)
อีกตัวอยางหนึ่งของแนวคิดที่พัฒนามาสูอุดมการณในการทํางานของผูนําชุมชน ดังเชน จากการที่ผูใหญ
เพียรมีแนวคิดสวนตัวมาแตดั้งเดิมวา “ยาเสพติดเปนสิ่งที่ไมดี เปนภัยตอชีวิตทุกคน” จึงทําใหมีพฤติกรรมตอตาน
ยาเสพติดมาโดยตลอด และตอมาเมื่อไดเขามาดํารงตําแหนงผูใหญบานของชุมชน “บานสุขใจ” จึงตั้งอุดมการณ
การทํางานไวสิบประการ โดยหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องของยาเสพติด ซึ่งตั้งใจไววา ครอบครัวในชุมชนของตนจะตอง
ปลอดภัยจากปญหายาเสพติด จึงดําเนินกิจกรรมตางๆ เพื่อปองกันปญหายาเสพติดตามอุดมการณที่ตนเองไดให
ไวจนตลอดชีวติ การทํางาน
“แนวคิดเรามีอยูแลวในตัวนี้ ผมตั้งประเด็นตั้งอุดมการณไวเลย สิบประการ อยางมีอยูขอหนึ่ง
บานเรือนปลอดยาเสพติด คือไอตัวนี้มันฝงหัวผมและบุหรี่ผมก็ไมสูบ เหลาผมก็ไมกิน คือก็อยากไมให
เขามียาเสพติด มันดีนะถาไมมีตัวนี้ที่นี้ มันก็เลยเปนอุดมการณตางหาก ก็รีบกันชวงนั้นก็มีการประกาศ
สงคราม หมูบานนี้เปนหมูบานแรกที่ประกาศ ชักชวนชาวบานแลวประกาศสงคราม โดยชวนชาวบานมา
ประมาณสองรอยคนที่โรงเรียน” (ผูใหญเพียร ผูนําชุมชน)
ดังนั้น จึงเห็นไดวา แนวคิด เปนเรื่องของความคิดเห็นที่บุคคลที่มีตอเรื่องใด เรื่องหนึ่ง สวนอุดมการณ
เปนลักษณะของจิตสํานึกที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติทางสังคม สะทอนความสัมพันธทางสังคมและการปรากฏตัวของ
ปรากฏการณตางๆ (Sumner.1979: 6 อางถึงในลือชา ธรรมวินัยสถิต. 2536: 9) รวมถึงเปนระบบความคิดหรือ
แนวความคิดที่มีสวนผลักดันใหเกิดพฤติกรรมอยางหนึ่งของมนุษย (กระมล ทองธรรมชาติ.2514: 15) ซึ่ง
อุดมการณจะเปนเรื่องของความเชื่อที่ถูกตองดวยเหตุผลหรือสอดคลองกับสภาพความจริงเสมอ และความเชื่อที่จะ
เรียกวาเปนอุดมการณนั้นจะตองเปนระบบความคิดที่มีลักษณะสําคัญ อาทิ เปนความเชื่อที่ไดรับการยอมรับ
รวมกันในกลุม ความเชื่อนั้นตองเกี่ยวกับเรื่องที่มีความสําคัญตอกลุม เชน หลักในการประพฤติและการดําเนินชีวิต
ความเชื่อนั้นตองเปนแนวทางในการกําหนดการประพฤติปฏิบัติตัวอยางสม่ําเสมอหลายโอกาส และชวยสนับสนุน
ใหคนนํามาเปนขออางในการกระทํากิจกรรมตางๆ ได (ชัยอนันต สมุทวนิช. 2523: 26) ซึ่งจากความหมายของ
แนวคิดและอุดมการณจะเห็นไดวา การที่บุคคลมีแนวคิดหรือมีความคิดเห็นตอเรื่องใดเรื่องหนึ่ง แลวนําเอา
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แนวคิดนั้นมาเปนหลักเกณฑในการปฏิบัติตนตนในหลายๆ โอกาส จนเกิดเปนอุดมการณของตนเอง อยางไรก็ตาม
อุดมการณของคนสามารถเปลี่ยนแปลงได หากมีอุดมการณใหมที่มีอํานาจกวา หรือหมดศรัทธาในอุดมการณเดิม
และสําหรับแนวคิดและอุดมการณของผูนําชุมชน “บานสุขใจ” นั้น ที่ไดถูกสะทอนออกมาใหเห็นอยางเปนรูปธรรม
โดยดูจากผลของการทํางานของผูนําชุมชนที่ไดรับการยอมรับจากคนทั่วไปทั้งภายในและภายนอกชุมชน
1.2 บุคลิกลักษณะของผูนําชุมชน
จากการศึกษาพบวา บุคลิกลักษณะสําคัญของผูนําชุมชนบานสุขใจที่ทําใหผูที่เกี่ยวของมีความเชื่อมั่น
ศรั ท ธาและพร อ มที่ จ ะให ร ว มมื อ ในการดํ า เนิ น กิ จ กรรมต า งๆในชุ ม ชน อั น นํ า ไปสู ก ารทํ า งานในชุ ม ชนที่ มี
ประสิทธิภาพประสิทธิผลนั้นมีอยูหลายประการ ซึ่งมีรายละเอียดดังตอไปนี้
1.2.1 มุงมั่น กลาคิด กลาตัดสินใจ และกลาทํา
ผูนําที่ประสบความสําเร็จจะตองมีความมุงมั่นในการทํางานเพื่อใหงานประสบผลสําเร็จตาม
เปาหมาย และเกิดผลงานที่ดีที่สุด ความมุงมั่นจะประกอบดวยความวิริยะ อุตสาหะ เพราะในการทํางานยอมมี
อุปสรรคและปญหาคอยทําลายความตั้งใจ ซึ่งผูนําชุมชน “บานสุขใจ” เปนผูนําใชความมุงมั่น และทุมเท ให
ดําเนินงานไปสูเปาหมาย ไมกลัวตออันตรายที่อาจจะมาถึงตนเอง และแมจะมีปญหาเกิดขึ้นก็ไมยอทอ
“ตองยกใหผูใหญเพียรเลยเรื่องนี้ แกเอาจริงเอาจังกับเรื่องนี้มาก ไมกลัวเกรงใครหนา
ไหน ในระหวางที่จริงจัง ปญหามันก็เยอะ แกก็ไมยอทอ..ก็ตองยอมรับแกนะ คือ แกทอแตแกไม
ถอย ปญหามันเยอะไงจากพอแมเขา เขาตอตาน โจมตีเรา เราก็เลยทําตอ เรามีตั้งดานเดือนนึง หน
สองหน อยูที่สถานการณวามากนอยแคไหน” (พี่ปอง ผูนําชุมชน)
ในบางครั้ง ผูนําชุมชนตองกลาตัดสินใจที่จะจัดการกับผูเสพผูติด แมวาบุคคลนั้นจะมีความสัมพันธ
เปนเครือญาติกันกับผูนําชุมชนเองก็ตาม โดยมีการปฏิบัติอยางเทาเทียมกันทุกคน เพียงแคหวังใหชุมชนของตน
ปลอดภัยจากยาเสพติด คนในชุมชนมีความสุขก็พึงพอใจแลว
“ในหลายๆบานจะเห็นวา บางคนก็กลัว บางทีก็ญาติตัว หลานตัว บางคนไมกลาทําไปกลัว
เสียคะแนนเสียง ยิ่งผูใหญหาป เขาไปอําเภอ อําเภอวา ก็ทําหูทวนลม แตเราไมมึนไง ก็เตนตามนาย
เขา และอีกอยางเราเปนประธานจังหวัดเรามีเครือขายนะ พอประชุมกัน ก็บอก เอหมูบานผูใหญนี่
เอาไวไมไดนะมันแรงนะ ก็ตองทําก็ตองกลาตัดสินใจ” (ผูใหญเพียร ผูนําชุมชน)
1.2.2 รับฟงความคิดเห็นที่แตกตาง มีเหตุผล
การเขาใจและใหความเคารพตอความคิดเห็นของผูอื่น ซึ่งมีความแตกตางจากความคิดเห็นของ
ตัว เองนั บเปนคุณลักษณะสํ าคัญที่ ผูนําพึง มี เพราะหากขาดคุณสมบัตินี้แ ลว ผูนําคนนั้นก็จะเปนผูนําที่ไมใ ห
ความสําคัญตอผูที่ไมเหมือนเขา จะเปนผูนําที่สรางปญหาใหกับชุมชนตลอดไป เพราะในชุมชนที่มีคนหลากหลาย
ยอมเปนไปไมไดที่ทุกคนจะมีความคิดเห็นเหมือนกันหมดซึ่งผูนําชุมชน “บานสุขใจ” นั้น แมเปนผูที่มีความเชื่อมั่น
ในตนเอง แตใ นขณะเดีย วกันก็ พร อมที่ จะรั บฟ ง ความคิ ด เห็นของผู อื่น ทั้ ง กับที มที่ รว มทํางาน คนในชุ มชน
เจาหนาที่จากหนวยงานภาคี โดยพิจารณาถึงเหตุผลและประโยชนของชุมชนเปนหลัก
“ก็มีบางที่มีการแลกเปลี่ยน มีการโตแยงและทีนี้เราตองฟงเขาดวย เขาบอกผูใหญเอางี้
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ก็ไดมั้ง เราฟงและคิดทบทวน เอาก็เอา เอาอยางผูชวยวา เอาอยางกรรมการ บางทีก็ใช”
(ผูใหญเพียร ผูนําชุมชน)
“ผูใหญนี่นะ แกเปนคนที่สุขุม คือเขาเปนคนที่ใจเย็นคือฟงเหตุผลทุกคน ไมใชอารมณมา
ตัดสิน เพราะวาก็รูวาทานเคยบวชมานะ บวชมากตั้งเปรียญเกาเลย ทานเปนคนที่ใจเย็นมาก”
(พี่เอก ชาวบาน)
“ผูใหญจะเปนผูนาํ แตก็จะรวมคิด รวมทํากันในทีม แกจะเปนคนรับฟงความคิดเห็นคน
อื่น และแกก็จะแบงงานกันไปตามความถนัดของแตละคน” (พี่ปุ เจาหนาที่องคกรภาคี)
1.2.3 เสียสละ ทุมเท อดทน
บทบาทการเปนผูนําชุมชนยอมนํามาซึ่งความรับผิดชอบตอหนาที่ที่ตนไดรับมอบหมาย คือ ตอง
ดูแลความสงบเรียบรอยของชุมชน ตองประสานกับบุคคลที่หลากหลายทั้งภายในและภายนอกชุมชน ซึ่งถือเปน
ภาระที่หนักตองมีความเสียสละ ทุมเทและอดทนในการทํางาน ซึ่งบอยครั้งที่การเสียสละเพื่อชุมชนกลายเปน
บรรทัดฐานและความคาดหวังของคนในชุมชนที่มีตอผูนําชุมชนทันทีหลังจากเขารับตําแหนง และจากการสนทนา
กับผูนําชุมชนก็จะพบวา ผูนําชุมชนเหลานี้ ตองเสียสละเวลาสวนตัว เพื่อเขามาชวยรับผิดชอบดูแลงานในชุมชน
“ผมไมเคยปฏิเสธหนวยงานเลยนี่เปนหัวใจของผูนํา” (ผูใหญเพียร ผูนําชุมชน)
“อยู Res999 เปนคนชวยเหลือฉุกเฉินขับรถคันนั้น (ชี้ไปที่รถฉุกเฉิน) เรียกเราได 24
ชั่วโมง ไมมีเวลาพัก เรียกตอนไหนเราก็ไป” (ผูใหญปลิว ผูนําชุมชน)
งานของผูนําชุมชนในหลายๆงาน เปนงานที่ไมมีรายไดหรือคาตอบแทนประจํา แตมีภาระความ
รับผิดชอบสูง ถึงขนาดทําใหบางคนตองเสียสละเวลาและทรัพยสินสวนตัว เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินการตาง
ๆ เชน ค าเดิ นทาง ค ากินค าอยู ไมเพี ยงเทานั้ นบางคนยังประสบกับปญหาครอบครัว เนื่ อ งจากไมมีเ วลาให
ครอบครัวและสูญเสียรายได ผูนําชุมชนที่สามารถแบกรับภาระเหลานี้ไดก็ยังคงทํางานนี้ตอไป สวนบางคนที่ไม
สามารถแบกรับไดก็จําเปนตองเลือกชวยงานในบางเรื่องเทาที่ตนสามารถทําได โดยไมทําใหตนเองเดือดรอน และ
สําหรับ “บานสุขใจ” ก็เผชิญกับขอจํากัดนี้เชนกัน แตโชคดีที่วามีผูใหญบานที่คอนขางมีเวลา มีความพรอมในดาน
ชีวิตสวนตัวและรายได จึงสามารถเปนแกนนําหลักในการปฏิบัติงานของชุมชนไดทุกเรื่อง สวนผูนําคนอื่นๆ ก็จะมา
ใหความรวมมือเทาที่ตนสามารถทําไดอยางเต็มที่
“ผูชวยผมบน บน “ผูใหญอะไรก็เอาหมด” ผมก็บอกที่ผมรับ เพราะผมพิจารณาแลวแต
บางครั้งบางทีผมก็เขาที่ประชุมนะ เฮยงานนี้มา งานนี้มาเอาไหม ถาสวนดีมีทุกสวน แตมีผูนําบาง
ทานมีกิจการอื่นคือเปนผูรับเหมา หรือมีกิจการบางอยาง เขาไมมีเวลาเขาก็ปฏิเสธ แตทีนี้อาชีพผม
มันเอื้ออํานวยไง อยูกับบานกับสวน ภาระหนักๆ ก็ไมคอยมีนี่ก็เปนหัวใจของผูนําเหมือนกันนะ คือ
ทุมเทเวลากับงานได” (ผูใหญเพียร ผูนําชุมชน)
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1.2.4 ยึดมั่นในความซื่อสัตย โปรงใส ตรวจสอบได
การที่ผูนําชุมชนมีความยึดมั่นในความซื่อสัตย โปรงใส ตรวจสอบได และปฏิบัติงานดวยจิตใจ
ที่ปราศจากอคติ ปราศจากความลําเอียง ไมเลนพรรคเลนพวก จะเปนสิ่งที่ทําใหทีมที่ปฏิบัติงานรวมกันกับผูนํา
ชุมชน ทั้งที่เปนคนในชุมชนเอง คนจากหนวยงานภาคีภายนอก หรือคนในชุมชนทั่วไป เกิดความเชื่อมั่นไววางใจ
และอยากรวมงานดวย ซึ่งจะเห็นไดวาเมื่อชุมชนมีการจัดกิจกรรมใดๆ เกิดขึ้น คนทุกฝายตางก็พรอมมารวมมือ
รวมใจในการทํางาน ก็จะทําใหงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
“ผมทํางาน ผมเปนทหารเขาสอนใหรูจัดการซื่อสัตยและโปรงใส ถาทํางานแลวเกิดปญหา
ขึ้นมา ถาโปรงใส ไดมาซึ่งความนับถือ เพราะหนวยงานตาง ๆ ก็จะเชิญผมไปเปนคณะกรรมาธิการ
รวม” (ลุงพัน ผูนําชุมชน)
“บางคนก็วาผูใหญไปใหคาประชุมเดี๋ยวชาวบานจะเคยตัว เราก็วา “ชาวบานไมหรอก”
เพราะงานไหนมีเราก็บอกมี งานไหนไมมีเราก็บอกไม “เฮย งานนี้ไมมีงบประมาณมานะมีขาวปลา
เลี้ยงอยางเดียว” ชาวบานไมไดวาอะไร เราตองโปรงใส เวลามีบอกมี เวลาไมมีบอกไมมี ไมใชเวลามี
บอกไมมีอันนี้ไมได ชาวบานเขาก็ใหความเชื่อใจ อยางเชนงานนี้เอามาจัดอาหารแลวหรือคนละ 50
บาท เอาไปนะพูดตรงๆ งายๆ นี่ยกตัวอยางนะ คือตองทํางานแบบโปรงใส เปดเผยก็ไมมีอะไร”
(ผูใหญเพียร ผูนําชุมชน)
1.2.5 มองการณไกล มีวิสัยทัศน มีความคิดริเริ่มสรางสรรค
ในการดําเนินกิจกรรมหลายเรื่องๆ หากผูนําชุมชนเห็นวาเปนสิ่งที่มีประโยชนตอชุมชน ผูนําชุมชนก็
จะริเริ่มดําเนินการกอน โดยไมไดรอความชวยเหลือจากภาครัฐอยางเดียว และเมื่อทําผลงานจนเปนรูปธรรมไดรับ
การยอมรับ ก็จะมีหนวยงานภาคี อื่นๆ เขามารวมใหการสนับสนุน เพราะเขาเห็นวาชุมชนทํางานอยางจริงจัง
ตัวอยางเชน ผูนําชุมชนไดริเริ่มจัดตั้งศูนยสงเคราะหราษฎร “ป 34 เริ่มตนโดยทางหลวงยังไมมา พอสองสามปถึง
มา” (ผูใหญเพียร ผูนําชุมชน) และดําเนินการรวมกลุมทํานาขาวนกเขา กอนที่ทางภาครัฐจะมาชวยสนับสนุน“รวม
กอน กอนที่จะมีศูนยดวยซ้ํา ทํานารวมขาวนกเขา” (ผูใหญเพียร ผูนําชุมชน)
การที่ผูนําชุมชนมองวาสถานการณความรุนแรงของปญหายาเสพติดจากภายนอก ตอไปอาจจะมี
ผลกระทบตอชุมชนมากขึ้นหากไมรีบจัดการกับปญหาโดยเร็ว ดังนั้น ผูนําชุมชนจึงไดรณรงคตานยาเสพติดใน
ชุมชน โดยใหคนในชุมชนปฏิญาณตนไมยุงเกี่ยวกับยาเสพติด และจัดการดูแลกันเองในชุมชนโดยแบงการดูแล
ออกเปนคุมบาน
“ป 2536 ยาเสพติดกําลังระบาดมีความรุนแรง ทางผมเองและคณะกรรมการหมูบานเห็นวา
ในหมูบานเริ่มมีเขามา ผูคารายยอยเปนคนในชุมชน เราจึงเริ่มใหมีการจัดกิจกรรมตานยาเสพติดขึ้น
มีการรณรงค และใหมีการใหคําปฏิญาณไมยุงเกี่ยวยาเสพติดตอสิ่งศักดิ์สิทธิ์วาขาพเจาจะไมยุง
เกี่ยวกับยาเสพติด ไมเสพ ไมคา ไมไปติดยาเสพติด โดยใหนายอําเภอมาเปนพยาน หลังจากนั้นก็
เริ่มวางแผน จัดเปนกลุมบาน โดยมีคณะกรรมการหมูบานมาดูแล ให 1 คน ดูแล 10 ครัวเรือน
คอยเฝาระวังกัน มีใครมีผิดสังเกตตรงไหนอะไรก็บอกผูใหญบานมา” (ผูใหญเพียร ผูนําชุมชน)
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การคนหาผูเสพผูติดในชุมชนเพื่อพาไปบําบัดรักษา ก็เปนสิ่งที่ผูนําชุมชนริเริ่มกอน โดยไมไดรอ
คําสั่งจากภาครัฐ แตไดเชิญเจาหนาที่ภาครัฐมารวมดําเนินการดวย ไดแก ปลัดอําเภอ และเจาหนาที่สาธารณสุข
เพื่อใหผูเสพหรือผูติดรูสึกถึงความเปนทางการ ไมกลาตอตาน
“ทางฝายราชการกับหมูบานจะทํารวมกัน ที่นี้ในสวนของบานสุขใจเขาทํามากอนหนาแลว
เขาอยูในภาคประชาชน เขาทํามาโดยที่ทางอําเภอยังไมไดสั่งลงไป อยางชุดที่ทางอําเภอเขาหมูบานไป
เยี่ยมนี่ทางราชการเขาสั่งไป แตทางผูใหญเพียรเขาทํามากอน เขาทําโดยที่วาเชิญทางผมเขาไปรวม
ซึ่งหากการที่ผูใหญบานจะเขาไปคุยกับชาวบานตามลําพังก็ดูอาจจะไมเขมขนหรือดูไมเปนทางการ
เขาจึงเชิญผมกับทางสาธารณสุขเขาไปรวม เราก็ไปกัน 3 -4 คน ทําวิธีการเดียวกันซึ่งผูใหญเพียร
เขาก็ภูมิใจในตรงนี้เพราะมองวาเปนกระบวนการที่ดี” (ปลัดเขม ปลัดอําเภอ)
ในชวงที่ภาครัฐออกนโยบายในเรื่องหมูบานปลอดยาเสพติดขึ้น ผูนําชุมชนมีการดําเนินงานยาเสพ
ติดอยางตอเนื่องอยูแลว เชน การคนหาผูเสพผูติดเพื่อนําไปเขารับการบําบัดรักษา จึงทําใหไดรับรางวัลหมูบานธง
ขาว ไดรับการยกยองใหเปนหมูบานปลอดยาเสพติด
“เริ่มแรกเริ่มรณรงคปรึกษาหารือวาบานเรายังไมมีเรื่องยาเสพติดเราก็ทํา พอมีนโยบายมาก็
สอดรับเลย และไดหมูบานธงขาว ก็เอาเกณฑมาดูทุกคุม วาทุกคุมมีอยางนี้ ๆ ไหมพวกกลุมเสี่ยง
และมีการตรวจฉี่ตรวจอะไรกัน ก็ไดรับความรวมมือกับปกครองก็ดี เพราะตอนนั้นยังไมลุกลาม
มาก ไมมียา ก็เลยมีผูวาทําเรื่องหมูบานธงขาวให เปนหมูบานแรกที่ให” (ปารัตน ผูนําชุมชน)
1.2.6 มีความรู ใฝรู
ผูนําชุมชนตองเปนผูใฝรู เพื่อที่จะพัฒนาตนเองและตองสรางคุณคาใหคนเห็น คนเชื่อถือ เคารพรัก
และศรัทธา ดังนั้น การคิด การพูด การตัดสินใจ ตลอดจนการกระทําจึงตองผานการกลั่นกรองมากอนเสมอ ซึ่ง
ผูนําชุมชน “บานสุขใจ” ก็เห็นความสําคัญของความรูจึงมีการศึกษาเพิ่มเติมในเรื่องตางๆ อยูเสมอ เพื่อนําความรู
เหลานั้นมาใชในการพัฒนาการทํางานของตน
”ผมใฝรูไง ไปอบรม ไปสัมมนา ไปศึกษาหนวยโนนหนวยนี้เปดหูเปดตากวางขึ้น แลวเอา
มาพัฒนาหมูบาน อันนี้เปนหัวใจเหมือนกัน” (ผูใหญเพียร ผูนําชุมชน)
“คนที่ออกงานบอย ๆ ก็จะมีแนวคิดขอมูลตาง ๆ เขามามาพูดมาคุยกันในที่ประชุม คนที่
ไมเคยออกงานเลยก็จะรูเฉพาะในสวนตรงนี้ เราอยูในโลกกวางเรารู” (ลุงพัน ผูนําชุมชน)
“จริงๆ แลวลุงเองไมไดมีพื้นฐานทางการเกษตรหรอก แตอาศัยหาอานหนังสือบอยๆ เอา
ไปอบรม แลวเริ่มเปนวิทยากรอะไรไป” (ลุงสวิง ปราชญชุมชน)
1.2.7 ใชชีวิตเรียบงาย มีความสมถะ ประหยัด พอเพียง
การมีชีวิตที่เรียบงาย สมถะและรูจักประหยัด ของ ผูนําชุมชน “บานสุขใจ” สะทอนใหเห็นถึงการ
เปนผูที่มีความฉลาดใชชีวิต ซึ่งการฉลาดนี้ไมไดแปลวาการฉลาดซื้อ ฉลาดใช ฉลาดออม และฉลาดหาเงินเพียง
เทานั้น แตหมายความรวมถึงความฉลาดในใชชีวิตอยางมีความสุข และไมทําใหคนอื่นเดือดรอน ครอบครัวมี
ความสุข ไมตองร่ํารวยเปนเศรษฐี แตก็ไมไดอดอยากจนตองเบียดเบียนตนเอง
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“เรื่องงาน เรื่องรายไดคาใชจาย ผมเปนคนคอนขางประหยัด เรื่องกินเรื่องเที่ยวเหลาบุหรี่
มันไมมี แตมันก็มีรายไดจากอบรมมั่ง ทําสวนมั่ง เราใชอยางประหยัด” (ผูใหญเพียร ผูนําชุมชน)
“อยางรายไดที่เขามาใหมนะ มันไมเทาไหรหรอก แครายจายใหมันจายนอยลงเหอะ รายได
จะเหลือเอง เราไมจําเปนตองเพิ่มรายไดแตเราลดรายจาย อยางเราทําปุยกันเองก็ลดรายจายเรื่องปุย
ปุยของเราถูก ทําเองใชเอง ขายไดดวย เขาทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง” (พอสําเริง ผูนําชุมชน)
ในการดําเนินชีวิตไมเนนในเรื่องของวัตถุ แตเนนเรื่องของจิตใจ ซึ่งเมื่อตนเองและครอบครัวมีความ
สุขแลว การที่จะทํางานเพื่อสังคม เพื่อผูอื่นก็ทําไดงายขึ้น
“วัตถุพัฒนางายนะ คนจิตใจดีแลววัตถุจะตามมาเอง” (พอสําเริง ผูนําชุมชน)
จากบุ คลิกลั กษณะของผู นําชุมชน “บานสุข ใจ” ที่ ไ ดก ลาวมาขางตนนั้น สะทอนความเป นจริง
เกี่ยวกับผูนําชุมชนที่มักพบวา ผูนําชุมชนหรือทองถิ่นสวนใหญมักเปนบุคคลที่มีบุคลิกภาพเดน มีคุณลักษณะและ
ความสามารถในการชักจูงและกอใหเกิดศรัทธาในกลุมชน โดยที่ตนเองไมไดใชอํานาจบังคับหรือใชเลหหลอกลวง
นอกจากนี้ตองมีความกลาหาญ ความซื่อสัตย ขยัน มีประสบการณ มีความคิดริเริ่ม และเปนผูตามไดในบาง
สถานการณดวย (Harrell.2003) ดังนั้น บุคลิกลักษณะของผูนํานั้น นับวาเปนสิ่งที่สําคัญมาก เพราะเปนสิ่งที่จะทํา
ใหผูอื่นหรือผูใตบังคับบัญชาเกิดความศรัทธาเชื่อถือและใหความไววางใจแกตนได ทั้งนี้ บุคลิกลักษณะของผูนํา
ทองถิ่นที่ดีและเหมาะสมแกการเปนผูนําในการพัฒนาชุมชน ไดมีผูสรุปไวหลากหลายแตก็มีความใกลเคียงกัน อาทิ
มีความรูใฝรู มีความริเริ่ม มีความกลาหาญเด็ดขาด มีมนุษยสัมพันธ มีความยุติธรรมและซื่อสัตยสุจริต มีความ
อดทน มีความตื่นตัว มีความภักดี มีความสงบเสงี่ยมไมถือตัว (ศิริพงษ ศรีชัยรมรัตน. 2550) มีจิตใจมุงมั่นที่จะ
พัฒนา มีความซื่อตรง มีจิตเปนกุศล ยอมรับวิทยาการแผนใหม ความเชื่อมั่นในตนเอง ทัศนคติแบบประชาธิปไตย
มีความจงรักภักดีตอสถาบัน มีความเปนผูนํา (จิตจํานงค กิติกีรติ. 2532) มีประสบการณที่มีความสําเร็จพอสมควร
กอให เกิดความมั่นใจ ในระดับพื้นฐานตองเปนคนเกง ดี กลา อดทน ทํางานเปนกลุ มได บริหารจัดการเปน
ตัดสินใจเปน และมีสํานึกรับผิดชอบตอสวนรวม และ ในระดับสูงลักษณะของผูนําจะตองเปนคนที่มีความคิด
กวางไกล มีทิศทาง มีความคิดริเริ่มสรางสรรค มีความกลา มีพลังกอใหเกิดศรัทธาดึงดูดใจใหมีผูรวมทํางานดวย
(สิปปนนท เกตุทัต. 2534) ซึ่งทั้งหมดนี้ก็ถือเปนบุคลิกลักษณะของผูนําที่มีประสิทธิภาพที่จะนําไปสูความสําเร็จได
และจากบุคลิกลักษณะผูนําที่นักวิชาการหลายๆ ทานไดสรุปไวขางตน แสดงใหถึงภาพรวมของ บุคลิกภาพ ทักษะ
ความสามารถ และคุ ณลั ก ษณะเฉพาะของความเป น ผู นํา ซึ่ ง อาจได ม าตั้ ง แตกํ า เนิ ด และการเรี ย นรูภ ายหลั ง
การศึกษา การสะสมประสบการณ การฝกฝน จนทําใหผูนํามีคุณลักษณะที่โดดเดนกวาบุคคลทั่วไปในดานตางๆ
ซึ่งมีความสอดคลองกับบุคลิกลักษณะที่สําคัญผูนําชุมชน “บานสุขใจ” อยูหลายประการ เชน มีความมุงมั่น กลาทํา
รับฟงความคิดเห็นที่แตกตาง มีเหตุผล ซื่อสัตย ริเริ่มสรางสรรค ใฝรู ซึ่งบุคลิกลักษณะดังกลาวนั้น ทําใหผูนํา
กลายเปนบุคคลที่ผูรวมงานมีความไววางใจ เชื่อมั่น ศรัทธา และมีความยินดีรวมมือปฏิบัติตามดวยความเต็มใจ
เพราะเชื่อมั่นวาผูนําจะเปนบุคคลที่สําคัญในการนําใหชุมชนกลายเปนชุมชนที่ปลอดจากยาเสพติดได
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1.3 การเรียนรูและบทเรียนการทํางานของผูนําชุมชน
จากการศึกษาเรื่ องการเรี ยนรู และบทเรียนการทํา งานของผูนําชุม ชน “บานสุข ใจ” นั้น พบวา เป น
การศึกษาขอมูลตางๆ ที่เกิดขึ้น เพื่อหาหนทางสําหรับปรับปรุง พัฒนางานตอไปขางหนาเรื่อยๆ ไมมีที่สิ้นสุด ดวย
การทบทวนความรู ภูมิปญญาของตน อันจะนําไปสูขอสรุปที่เปนบทเรียนการทํางาน ซึ่งเมื่อพิจารณาตัวอยาง
บทเรียนการทํางานของผูใหญเพียรซึ่งเปนผูนําคนสําคัญของชุมชนนั้น แสดงใหเห็นวา ความรูเกี่ยวกับการทํางานใน
ชุมชน เปนทั้งความรูที่ไดมาจากการเรียนรู และการมีประสบการณในการทํางานรวมกับพอของตนเองและพอตา
รวมถึงลองผิดลองถูก จนสามารถการทําความเขาใจกับปญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนอยางชัดแจง และพยายามคนหา
แนวทางแกปญหาที่เหมาะสมและมีประโยชนกับชุมชน จากนั้นจึงลงมือปฏิบัติจริง
“โตมาก็เห็นพอเปนผูใหญ เปนสารวัตรกํานันเห็นการทํางานของแก เราก็รูจุดออนจุดแข็งของแก
แลว พอมาอยูที่ นี่เป นลูกเขยที่นี่ พอตาเปนผูใหญบานอีก ที่นี้ผูใ หญบานนี่พอตาโดนหนัก โดนลง
ประชามติ ด ว ยนะ ชาวบ า นไม ไ ว ว างใจ ตอนนั้ น ผมก็ ม าอยู แ หละ ที่ นี้ แ กชนะ เราก็ รู จุ ด อ อ นของ
ผูใหญบาน จุดออนของหมูบานดวย ผมถามพอทําไมไมพัฒนา พอบอก “ใหมันอยูอยางนี้แหละใหมัน
อยูอยางสบายๆ นี่แหละมันตองไปพัฒนามันหรอก” คือ หนึ่งพื้นฐานผมเปนทหารมากอนผมก็ถูกอบรม
บมนิสัยมาพอสมควร สองผมไปบวชพระมา 5 ป ผมก็ถูกอบรมเรื่องการพัฒนามา แลวใจผมก็ชอบเรื่อง
นี้อยูแลว... เอางี้ดีกวา สมัยพอตาผมอยู แกไมพยายามปรับตัวกับชาวบาน คือถาโกรธ ๆก็โกรธกันให
จมบาดาลงี้ ที่นี้ผมไมถือนั้นเปนหลักไง ผมใฝรูไง ไปอบรม ไปสัมมนา ไปศึกษาหนวยโนนหนวยนี้เปดหู
เปดตากวางขึ้น แลวเอาพัฒนาหมูบาน อันนี้เปนหัวใจเหมือนกัน ถาเราปดตัวเปนผูใหญอยางเดียวก็จะ
เปนเหมือนพอตาผมนะ บานก็จะอยูอยางนั้น แกไมไดไปจังหวัดโนนไมไดไปดูงานที่นี่ งานนอยหนอย
แคนี้แกก็จะแคบ วิสัยทัศน หรือการมอง อุดมการณก็แคบ แตเราเปดกวาง เราไปหมดไปทั่ว ไดเห็นมา
คนโนนพูดที กระทรวงพูดทีก็มาพัฒนา ก็ไลจากเรื่องความยากจนขึ้นมาเลย ถึงมีอุดมการณขึ้นมา
ตอทายสิบประการไง ตองเอาตัวนี้เปนตัวตั้ง” (ผูใหญเพียร ผูนําชุมชน)
ผูนําชุมชนใชบทเรียนในการทํางาน ซึ่งเกิดจากการเรียนรูเกี่ยวกับสิ่งที่ดําเนินการไปแลวเพื่อหาแนวทาง
รักษาจุดแข็งของการปฏิบัติเอาไวและสงเสริมใหมีการนําแนวทางปฏิบัติที่ดีนั้นไปประยุกตปฏิบัติตอเนื่องและ
หลีกเลี่ยงความผิดพลาดซ้ํารอย โดยอยูบนพื้นฐานหลักการที่สําคัญ คือ “การเรียนรูจากอดีตทั้งที่สําเร็จและ
ผิดพลาดเพื่อสรางอนาคตที่ดีกวา” อยางไรก็ตาม ความรู ทุกลักษณะยอมมีพลวัตหรือการเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ
เนื่องจากเงื่อนไขปจจัยตางๆ ในสังคมเปลี่ยนแปลงไป ดังนั้น ผูนําชุมชนจึงตองมีการเรียนรูและปรับตัวเพื่อหา
แนวทางในการรักษาจุดแข็งของการปฏิบัติงาน และสงเสริมใหดียิ่งขึ้น รวมทั้งปรับปรุงแกไขจุดออน เพื่อพัฒนา
ประสิทธิภาพในการทํางาน ซึ่งตัวอยางการทํางานดานยาเสพติดของชุมชน “บานสุขใจ” ก็จะพบวา ในชวงแรกก็ถูก
ตอตานจากผูเสพผูติดและครอบครัว แตผูนําชุมชนก็ยังคงดําเนินงานตอ จนคนเหลานั้นเขาใจ เพราะเห็นถึงความ
ตั้งใจ และความปรารถนาดี
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“ตอนทําใหมๆ นี่เชื่อไหม ปญหาอุปสรรคมากเลย คือพอแมเขาไมยอมรับ ทั้งผูใหญ ทั้งตัวพี่นี่
โดนชาวบานจวกนาดูเลย หนักเลย มีการตอตานกันรุนแรง พอแมเขาไมยอมรับเรื่องนี้ไง เขาเชื่อวาลูก
เขาไมเปนไง..แตเดี๋ยวนี้ดีแลว เวลามีการมีงานอะไร เขาก็รวมมือดี เขาเห็นวาเราตั้งใจดี อยางเด็กที่เรา
เอามาพูดคุยกันนั้น มันก็เปนเรื่องจริงทั้งนั้นเลยไง พอแม ผูปกครอง ชาวบานเขาก็ตองยอมรับเรา คนที่
ตอตานจัดๆ นะ บางครั้งเดินมาขอโทษเลยนะ บอกวาที่ผานมาเขาใจผิด..ตรงนี้มันก็คือวา พอรูวาเขาไม
ชอบเราก็ยิ่งทํา ทําทําไม ก็เพื่อใหเขาเห็นวาสิ่งที่เราทํามันเปนเรื่องจริง มันดี ทําจนกวาเขาจะเขาใจวาเรา
ทํานี่ไมไดกลั่นแกลงเขา เราทําดวยความรักเขา อยากชวย แลวเวลาเราทํา เราไมไดไปตอวาเขาหรือเอา
ตํารวจไปจับ มันไมใช แตเราเขาไปอธิบายไปคุยกับเขาวาถาเขาติดเขาเสพจริงๆ เราก็จะพาไปรักษา ก็
แนะนําใหเขาเห็นแกพอแกแม เห็นแกพี่นองเรา มันอยูที่เราไปพูดกับเขานะ เราพูดกับเขาดี ชาวบานก็จะ
เริ่มเขาใจ เราไมมีการเอาตํารวจไปจับ หรือขูวาจะเอาตํารวจไปจับอยางโนนอยางนี้ ไมทําจะไมเอาตํารวจ
ไปจับเขา จะพูดกับเขาดีๆ กอน และพาไปบําบัด อยางคนที่คอนขางจะชัดเจน เราก็จะเรียกกันมาคุยใน
วันที่สองของเดือน” (พี่ปอง ผูนําชุมชน)
จากผลการศึกษาการเรียนรูในการดําเนินงานของผูนําชุมชนบานสุขใจที่กลาวไวขางตนนั้น สะทอนใหเห็น
วา ในการดําเนินงานชุมชนของผูนําชุมชน นั้นจําเปนตองมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงวิธีคิดและพฤติกรรมของผูนํา
ชุมชนใหมีศักยภาพ สามารถพัฒนาชุมชนใหเปนไปตามเปาหมาย และในการจะเปลี่ยนแปลงวิธีคิดและพฤติกรรม
ไดนั้น จะตองเกิดจากการเรียนรูเปนสําคัญ ซึ่ง ชลกานดาร นาคทิม (2551:23) ไดสรุปลักษณะสําคัญของการเกิด
การเรียนรูไววา เปนกระบวนการที่มีการคิด วิเคราะห ปฏิบัติจริงควบคูกันไป มีการสรุปเพื่อที่จะไดเกิดทักษะใหมๆ
ในการปฏิบัติ และในกระบวนการเรียนรูนั้นสวนหนึ่งเกิดจากตนเองที่มีการลองผิดลองถูก จากนั้นจึงตองมีการ
ปรับเปลี่ยนวิธีการดําเนินงานที่เคยบกพรองเพื่อใหไดผลดีที่สุด ดังนั้น เราจึงเห็นไดวาการเรียนรูของผูนําชุมชนบาน
สุขใจนั้น มิไดหมายความเพียงแคผูนํามีการรับรูและเขาใจ แตจะตองสามารถทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในตนเอง
อันไดแก การเปลี่ยนแปลงดานวิธีคิด พฤติกรรม อันเปนผลมาจากประสบการณที่ไดจากการดําเนินงาน และผล
จากการเรียนรูดังกลาว ผูนําชุมชนก็จะนํามาใชเปนบทเรียนในการทํางาน และนําบทเรียนการทํางานเหลานี้ไป
ถายทอดใหกับผูนํารุนใหมไดโดยไมจําเปนตองเสียเวลาในการลองผิดลองถูกอีก
1.4 กลยุทธในการดําเนินงานของผูนําชุมชน
จากผลการศึก ษากลยุ ทธ ใ นการดําเนิ น งานของผูนํา ชุมชน “บ านสุข ใจ” พบว า กลยุทธ ที่ใ ชใ นการ
ดําเนินงานของผูนําชุมชนเปนการออกแบบการดําเนินงานของผูนําชุมชน ที่อธิบายถึงวิธีการทํางานที่เนนหลักของ
การประสานความรวมมือ และทรัพยากรในรูปแบบตางๆ ทั้งจากคนภายในชุมชน และหนวยงานภาคีภายนอก เพื่อ
สนับสนุนในการดําเนินงานหรือการจัดกิจกรรมตางๆ ของชุมชนไดอยางเหมาะสม อันจะนําไปสูการบรรลุเปาหมาย
ในการดําเนินงานชุมชน โดยผูนําชุมชนไดมีกลยุทธในการดําเนินงานรวมกับบุคคลที่เกี่ยวของแตละฝายแตกตาง
กันไป ซึ่งตองมีการปรับเปลี่ยนแนวทางการดําเนินงานรวมกันใหสอดคลองกับบุคลิกลักษณะและศักยภาพของ
บุคคลนั้นๆ เพราะจะเปนการชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินงานตางๆ ของชุมชน ซึ่งกลยุทธในการดําเนินงาน
ของผูนําชุมชน สามารถแบงไดออกเปน 4 รูปแบบ มีรายละเอียดดังนี้
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1.4.1 กลยุทธในการดําเนินงานรวมกับผูรวมปฏิบัติงาน
ในการดําเนินงานของผูนําชุมชนกับผูรวมปฏิบัติงาน จะเนนการทํางานแบบมีสวนรวมใหความสําคัญ
กับทุกคนในทีม โดยทุกคนจะเขามามีสวนรวมในการเสนอความคิดเห็นตางๆ อยางเสมอภาคเทาเทียม รวมถึง
พรอมเสมอในการทํางาน หากมีสถานการณเรงดวนเกิดขึ้นก็จะปรับการทํางานใหสอดคลองกับสถานการณ เพื่อให
สามารถดําเนินงานไดอยางทันทวงที
“การทํางานเปนทีมตองคุยกันจะไดรูวาทําอะไร มีการประชุมกันประจําเดือนบางทีหาครั้งหก
ครั้งแลวแตความจําเปน ประชุมกันหลายครั้งก็เขมแข็ง ไมใชเวลาจะทําอะไรตางคนตางทําก็ไมรูเรื่อง
กัน และไมใชมึงทําไรก็ชางมึง ไมใชอยางนั้น” (ปารัตน ผูนําชุมชน)
ในทีมการทํางานของผูนําชุมชนก็จะมีการแบงงานกันทําตามความถนัดและความเหมาะสมในแตละ
งานไป รวมถึงเปนไปตามความสมัครใจของผูรวมงาน ซึ่งการแบงงานดังกลาวจะทําใหบุคคลที่ไดรับมอบหมาย
สบายใจในการทํางานพรอมที่จะทํางานอยางเต็มที่ ทําใหไดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานอยางสูงสุด
“เราจะไดขอมูลใครมีขอมูลอะไรมาก็คุยกับผูใหญ ๆ ก็จัดการตอเพราะวาเราจะไมไปเอง
จะใหคนมีอํานาจในที่นี้ไป ผมเปนเพียงลูกบานทํางานรวม คุณมีหนาที่ดูแลความปลอดภัยคุมครอง
ชีวิตและทรัพยสินก็คือผูใหญ ก็ใหผูใหญเปนผูพูด” (ลุงพัน ผูนําชุมชน)
“ทีมของเรา คือกรรมการหมูบานจะอยูทุกคุมหมูบาน แกก็จะเอาขาวมาใหเรา แตแกก็ไม
ออกตัวนะ แกเอาขอมูลมาใหผูใหญ ซึ่งในเรื่องยาเสพติดทีมของเราก็จะเปนเหมือนสายให” (ผูใหญ
เพียร ผูนําชุมชน)
“ชวยงานมาตลอด ไมมีอะไรเปนผูชวยก็ดี มาชวงสองปก็หมดวาระพอ แตสิบกวาปที่ทําเขา
เปนสมอง เปนคนรางงาน เราเปนตัวพิมพ ชวยเขียนโครงงานเขียนสงใหเขา ดึงกันชวยกัน” (ปา
รัตน ผูนําชุมชน)
“แกก็จะแบงงานกันไปตามความถนัดของแตละคน คือเวลามีงานมาเนี่ย ทีมงานหรือ
ลูกนองแก ก็จะรอวาไดรับมอบหมายงานในสวนไหน เพราะผูใหญแกจะมอบงานไปตามศักยภาพ
คืออยางเชน ผูชวยเหลือง กับผูชวยเขียว นี่แกไมรูหนังสือ แตถาเปนงานประสาน การตามงาน การ
ตั้งดานเนี่ย แกทําได แกเปนผูชวยฝายปกครอง แกก็จะทําหนาที่ประสานไดดี แตแกไมรูหนังสือ
อยางพี่ขาว ก็เหมือนกัน แกรูหนังสือบาง แตวาแกจะเปนงานมวลชน ประสานมวลชน อยางเชนตอง
ตามคนมาชวยงานโนนงานนี้ พี่ขาว ก็จะเปนคนไปประสาน” (พี่ปุ เจาหนาที่องคกรภาคี)
ในกรณีที่มีสถานการณเรงดวนก็อาจไมจําเปนตองรอใหมีการประชุมอยางเปนทางการ คณะทํางาน
ของชุมชนก็จะหาโอกาสมาพูดคุยกันเลย เพื่อใหรวดเร็วทันทวงทีกับปญหา
“ประชุมคือเราจะมาเลนเปตองกันตรงนี้เกือบทุกคืน (ที่ศูนยฯ) อาทิตยมาเจอกันสองครั้ง
สามครั้ง ก็มาอยูตรงนี้มาคุยที่นี่มีอะไรก็คุยกันกอนเลย...เลนไปก็คุยไป” (ลุงพัน ผูนําชุมชน)
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หากในบางกิจกรรม ผูนําชุมชนที่ตองรับผิดชอบงานนั้นติดภารกิจ ก็จะมีผูนําชุมชนคนอื่น ไป
ชวยงานแทน สลับกันทําหนาที่ตามความสะดวกและความพรอมของแตละบุคคล ซึ่งโดยปกติก็จะมีผูใหญบานทํา
หนาที่เปนบุคคลหลักในการดําเนินงานอยูแลว
“ตัวเราตองหนักแนนกอน ทีมงานเราบางคนไมวาง เราตองเขาใจ เขาไปนาบางอะไรบาง เรา
ก็มีคนอื่นมาชวย ไมดุไมดาไมวา ถาเราไปตําหนิติเตียนเดี๋ยวงานหนาแกไมมานะ ติดก็ติด เราก็ไม
เปนไร แตเราก็ไมไดพาเขาไป บางครั้งบางที่เขาก็มีภาระ” (ผูใหญเพียร ผูนําชุมชน)
การบริหารจัดการงบประมาณ หรือกองทุนตางๆที่ไดมา เชน เงินจากกองทุนแมของแผนดิน เงิน
จากศูนยสงเคราะหราษฎรผูนําชุมชนและทีมคณะทํางานก็วางแผนบริหารจัดการเงินสวนที่มีอยูใหเกิดผลกําไร จน
สามารถนําไปใช ส นั บ สนุ นกิจกรรมสาธารณะตา งๆ ในชุมชน กิจกรรมดานการป อ งกันยาเสพติด หรื อนํา ไป
ชวยเหลือคนในชุมชนในกรณีที่มีความเดือดรอนเรงดวน
“กองทุนแมของแผนดินนี่ตรงตัวอยูแลวใชไหม ก็เอาไปใชเกี่ยวกับการปองกันยาเสพติด ที
นี้เอาไปใหผูใหญใหมไปแลวผูใหญใหมก็ไปบริหารจัดการ ตอมากองทุนหมูบานก็ใชพอหมูบานมี
กิจกรรมนี่ ไมมีงบประมาณมาก็เอาดอกเบี้ยจากกองทุนมาเปนคาอาหารบางคาน้ําบาง ไดหมดแหละ
เพราะเราเขียนขอบังคับเปดชองไว...อยางกองทุนหมูบานนี่จะตั้งเปนขอบังคับเลยสิบเปอรเซ็นตจาก
ดอกเบี้ยเขากองทุนแมของแผนดิน เพราะฉะนั้นหากมีกิจกรรมเกี่ยวกับยาเสพติดก็เบิกไดเลย..ไม
ตองไปควักกระเปา หมูบานตองมีเงินดวย ทําอะไรจะไดราบรื่น ถาไมมีควักเอง ศูนยสงเคราะห
ราษฎรปหนึ่งไดหมื่นกวาบาท หมื่นสองก็เอามาทําเกี่ยวกับกิจกรรมหมูบาน” (ผูใหญเพียร ผูนํา
ชุมชน)
“เงินกองทุนแมของแผนดินนี่ในเบื้องตนรับมานาจะประมาณ ๘,๐๐๐ บาท ซึ่งผูใหญเพียร
เขาทําไดดี ทําไดเดน คือ เขามองภาพออกวาเงินที่ไดมานั้น ทางราชการไมอยากใหหายไปแตไมใชวา
หามใช มีระเบียบการใช มีคณะกรรมการควบคุมการใช ซึ่งผูใหญก็ใชจัดกิจกรรมเยอะแตเงินก็ไม
หมด เพราะวาเขาใชวิธีการทําบุญ ทอดผาปา รับบริจาคเขามา จนในที่สุดก็มีเงินหลายหมื่น ผมจํา
ตั ว เลขไม ไ ด แล ว เขาก็ เ อาผลกํ า ไรของเงิ น กองทุ น หมู บ า นในส ว นที่ ส ามารถนํ า มาใช จ า ยใน
สาธารณประโยชน นํามาเขาบัญชีกองทุนแม” (ปลัดเขม ปลัดอําเภอ)
1.4.2 กลยุทธในการดําเนินงานรวมกับผูเสี่ยง ผูเสพ ผูติดและครอบครัว
ในการดําเนินงานรวมกับผูเสี่ยง ผูเสพ ผูติดของชุมชนนั้น วิธีการทางจิตวิทยา โดยการใชความเชื่อ
ความศรัทธาของคนในชุมชนที่มีตอสิ่งศักดิ์ประจําชุมชน ถือเปนอีกทางเลือกหนึ่งที่ผูนําชุมชน นํามาใชในการ
ปองกันยาเสพติดของชุมชน ของ “บานสุขใจ” ซึ่งทําโดยการนําคนในชุมชนมาสาบานตอหนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจํา
ชุมชนที่นับถือกันมาตั้งแตบรรพบุรุษวาจะไมของเกี่ยวกับยาเสพติด และหากเมื่อใดเขาไปยุงเกี่ยว ไมยอมเลิก
ยาเสพติดก็จะมีอันเปนไป ซึ่งวิธีนี้ก็ชวยไดในระดับหนึ่งคือ ทําใหคนกลุมที่ยังมีความเชื่อในเรื่องเหลานี้อยูมีความ
กลัวเกรงไมกลากระทําผิด แตสําหรับคนที่ไมกลัว ทางผูนําชุมชนก็จะดําเนินการในขั้นตอไป
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“ชวงนั้นนโยบายของรัฐเริ่มแลวละ แตยังไมมีหมูบานไหนเขาลุกขึ้นมา ประกาศตัวเอง พอ
นโยบายของรัฐมา เราก็ทํางานดานนี้อยูแลว เราก็ประกาศสนองนโยบาย พอนโยบายของรัฐมา เราก็
ทํางานดานนี้อยูแลว เราก็ประกาศสนองนโยบาย เพราะชวงนั้นก็มีเขามาขายในหมูบานแลว คนของ
เราเอายามาขายก็ยังไมมาก ประมาณสองราย เราก็คุยกับคณะกรรมการหมูบานวาถาปลอยไวอยาง
นั้นมันก็จะมากขึ้น เราก็รีบทํากอน รีบตีปลาหนาไซกอน จึงรีบเอาพวกชาวบานมากลาวคําปฏิญาณ
สาบานตอหนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ อะไรก็ทําไปทุกวิถีทางทั้งไสยศาสตร ทั้งวิทยาศาสตร ตรวจฉี่ตรวจ
ปสสาวะ เทาที่ทําไดและเอาจริงเอาจังเลย” (ผูใหญเพียร ผูนําชุมชน)
“สาบานวา “ถาขาพเจาไมเลิกขอใหขาพเจามีอันเปนไป” ใหสาบาน ซึ่งนายอาทิตยนี่ติดคุก
แลวก็ถูกยิงตายในเวลาตอมา ก็เพราะมันผิดคําสาบานไง ผมก็เคยนะ พาทั้งชาวบาน นักเรียนมา
ศาลเจาพอปูตา” (ผูใหญเพียร ผูนําชุมชน)
ในชุมชนจะมีการดําเนินการเบื้องตนกับผูเสพ ผูติดกอน โดยการเขาไปพูดคุยดวยความจริงใจเปน
มิตร บอกใหเขาเลิก และจะชวยเหลือโดยการพาไปเขารับการบําบัดรักษา แตถาบุคคลเหลานั้นยังไมเชื่อฟงและ
ยังคงไปของเกี่ยวกับยาเสพติดอีก ผูนําชุมชนก็จะประสานไปยังเจาหนาที่ตํารวจใหดําเนินการตอไป
“เราไปพูดไปคุยกันกอนวาไมดีนะ มันผิดกฎหมาย มันทําลายครอบครัว บางครอบครัวก็
เชื่อบางครอบครัวก็ไมเชื่อ ก็วากันไปผมก็บอกตองใหโอกาสเขา แตถาไมไหวก็โทรแปบเดียวเทานั้น
แหละ” (ผูใหญเพียร ผูนําชุมชน)
“พูดกับเขาดี ๆ ไปพูดกูแจงตํารวจจับนะไมได พูดกับเขาดี ๆ หลังจากนั้นก็ดําเนินการตาม
วิธีการของเรา เพราะงั้น ถาเกิดพฤติกรรมอยางนี้สักเที่ยวสองเที่ยวใชไหม ถาใช ดําเนินการเลยให
แนใจวาขอมูลชัดเจนเอาเลย” (ลุงพัน ผูนําชุมชน)
ผูนําชุมชนใชวิธีการที่หลากหลาย หลอกลอ เพื่อใหคนที่เกี่ยวของกับยาเสพติดทั้งจากภายในและ
ภายนอกชุมชน เกิดความกลัวเกรง ไมกลากระทําผิด เชน ขี่รถตรวจตราเพื่อแสดงตัวใหบุคคลที่มีพฤติกรรมนา
สงสัยเห็น เขาเหลานั้นก็จะเลี่ยงไป ไมกลาทําอะไรที่ไมดีตอ
“บางครั้งผมจะชอบขี่รถเครื่องพาหมาเที่ยวนะ ก็จะเห็นวาคนแปลกๆ หนา มาสายนี้ประจํา
ทั้ง ๆ ที่ บานคนไมมี พอเห็นเราก็ขับหนี เพราะวาเขาก็รูวาผมเปนใคร เขาก็ขึ้นรถขับหนีเลย เพราะ
จะมีอะไรเกิดขึ้น เพราะมันเปนพื้นที่สงยา นี่คือเราก็ประจําไง และตํารวจผานมาบอยไง คราวนี่ก็จะ
ผาน ๆ มาประจําก็เนื่องจากวาเปนสายตรวจก็เลยทําใหพวกนี้ยิ่งกลัว เกรงกลัวพอสมควร มาไม
จําเปนตองมาจับหรอกขอใหผานมาเฉย ๆ แหละพอใหรูวามีความสนใจในพื้นที่ เออพอเขาผานมา
ไอพวกนี้เห็นแลว ก็กลัววงแตกไดงาย ๆ คือเราหลอกลอทุกวิถีทางเพื่อไมใหมันกระจายมากขึ้น”
(ลุงพัน ผูนําชุมชน)
ผูนําชุมชนใชมาตรการลงโทษทางสังคม ซึ่งเปนอีกมาตรการหนึ่งที่ผูนําชุมชนนํามาใชในการควบคุม
ปญหาการเสพยาเสพติดในชุมชน โดยประชาคมหมูบานและชุมชนจะมี บทบาทสําคัญในการรว มกันกําหนด
กฎเกณฑหรือระเบียบของชุมชนเพื่อควบคุมพฤติกรรมของคนในชุมชนนอกเหนือจากกฎหมายที่มีอยูในสังคม
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กฎเกณฑดังกลาวจะเกี่ยวของกับวิถีการดําเนินชีวิตทางสังคมของสมาชิกในชุมชน เชน ผูที่ยังคงเกี่ยวของกับ
ยาเสพติดอยูและครอบครัว จะไมสามารถกูยืมเงินกองทุนตางๆ ในชุมชนได
“มีออกมาตรการดวย วาลูกหลานใครติดยาจะไมใหพอแมกูเงิน เงินกองทุนหมูบาน...ก็ดีนะ
อยางพอแมบางคนที่มีลูกหลานติด ก็จะพยายามใหเลิก ไมงั้นก็จะไมไดกูเงินไง เขาจะดูแลลูกหลาน
เขาดียิ่งขึ้น ถือวาวิธีไดผล” (พี่ปอง ผูนําชุมชน)
การใชสมาชิกในครอบครัว เปนสื่อกลางที่จะชักจูงใหสมาชิกในครอบครัวที่ยังของเกี่ยวกับยาเสพติด
ลด ละ เลิก ยาเสพติด โดยในกรณีที่ผูปกครองเสพยาเสพติด ผูนําชุมชนก็มักจะใชเด็กเปนผูชักจูงใจใหผูปกครอง
เลิกยาเสพติด หรือกรณีที่เด็กเสพยาเสพติด ผูนําชุมชนก็จะเขาหาผูปกครอง ใหดูแลลูก ไมใหของเกี่ยวกับยาเสพ
ติด ซึ่งเทาที่ทํามาก็ใหผลเปนที่นาพอใจ
“ถาเราจะใหคนเลิกยา เรามักใชเด็ก ใหเด็กใหลูกเปนคนหามพอ ใหเมียหามไมไดหรอก
เมียหามทะเลาะกันตาย ตองใหลูกหาม มีเด็กอยางเดียวที่ทําได ผมถึงพยายามเอาเด็กมาอบรมไรมา
ชวยชักจูง เด็กจะทําไดงาย พอลูกมาทํากิจกรรม พอแมมา ก็จะมาคุยกัน” (ลุงสวิง ปราชญชุมชน)
“อยู Res999 เปนคนช วยเหลือฉุก เฉินขับรถคันนั้น (ชี้ ไปที่รถฉุกเฉิน) เรียกเราได 24
ชั่วโมง ไมมีเวลาพัก เรียกตอนไหนเราก็ไป คือตรงนี้ชวยไดเยอะนะ อยางพอปวย ลูกสูบยาอยางนี้
นะ เราชวยไปสงพอเขาไปโรงพยาบาล แลวเราก็ไปขอรองพอเขาใหบอกลูกเขาวาเลิกดูดยา ซึ่งก็
ไดผลมาก คือเราไปชวยพอเขา พอเขาไมสบายนะ เราจะพูดกับเด็กพวกนี้ไดงายขึ้นมาก” (ผูใหญ
ปลิว ผูนําชุมชน)
“นําเด็กมา มาอบรม เด็กตัวเล็กๆ นี่นะ เราใหปลูกตนไมใสปุย มาแขงกันวาของใครจะสูง
แลวบอกดวยวา “บานไหนสูบยาลุงไมใหตังคนะ” บอกเด็กๆ นะ เด็กก็ไปวา “พออยาสูบยานะ เดี๋ยว
หนูไมไดตังค ตรงนี้สําคัญ ลูกนะดีสุด” (ลุงสวิง ปราชญชุมชน)
ในการนําตัวผูเสพหรือผูติดเขารับการบําบัดรักษายาเสพติด ผูนําชุมชนจะใชความอดทน มีความ
เขาใจ ไมใจรอน และทํางานอยางตอเนื่อง ใกลชิด ซึ่งจะชวยใหครอบครัวของผูเสพยาเสพติด เริ่มเกิดมีความ
ไววางใจ เห็นถึงความปรารถนาดีและตั้งใจจริงที่จะใหความชวยเหลือ จนนําไปสูความรวมมือในที่สุด
“เขาหาผูปกครองเขา เขาก็เลยบอกลูกแลวนัดมานั่งฟง แตชวงแรกๆ ก็ไมนะ พอชวงหลัง
ๆ ไมไหวก็มาหาผูใหญผูใหญประสานอําเภอประสานตําบล อสม. ก็เขามาผูอาวุโสทั้งนั้นแหละเขา
มาๆ ซื้อของมาเยี่ยมเงินจากศูนยสงเคราะห ชาวบานวาผูใหญไมไหวแลวมันจะฆาจะแกงเอา ผูใหญ
ไมวาก็พาไปพาราชการเขาไปไมเทาไหรก็ดี เขาก็เขาใจ” (ปารัตน ผูนําชุมชน)
“เราตองจริงจัง ทําตอเนื่องและใกลชิดเขาไง ยกตัวอยางครอบครัวที่ตอตานเรานะ เราก็เขา
ไปหาเขาบอยๆ ไปใหความชวยเหลือเขา ไปคุยกับเขาบอยๆ แนะนําในสิ่งที่ดีๆ กับเขา ทําไปทํามา
เขาก็โอนมาทางเรา เขาก็เห็นความดีเราอยู เขาก็ตองคิดแลววาเราจริงใจตอเขา ไมไดมาแกลงลูกเขา
เขาขาดเหลืออะไร มีปญหาอะไรเราพาไป ชวยแกดวย เขาก็ตองยอมรับเรา” (พี่ปอง ผูนําชุมชน)
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ในการพูดคุยกับผูเสพหรือผูติดยาเสพติดของผูนําชุมชนนั้น ตองใชความออนโยน และพูดคุยอยาง
นุมนวล เปนมิตร เพื่อสรางความเขาใจและใหเขาไววางใจ ไมกลัววาเราจะเอาตํารวจไปจับเขา และถาเขาไวใจจะเขา
ก็จะเลาเรื่องตางๆ ที่สําคัญใหเราฟง ที่อาจเปนสาเหตุของการติดยาเสพติด ซึ่งจะนําไปสูการแกปญหาที่ตนเหตุได
“ไมไดประกาศวาคนนั้นคนนี้เสพ เพียงแตเราทํางาน แบบวาที่ตองการใหลดลง เราไมไดจับ
ไง แคสกัดกั้น เฝาระวังเฉยๆ หรือถารูก็บอกเขาใหเลิก เขาก็มีเลิกนะบางคน เพราะกลัวเราจะไป
แจงเจาหนาที่ คือไมไดติดรุนแรงไง ก็คือหนึ่งเราไมไดจับ สองเราไมไดเคี่ยวเข็ญ สามเราไมไดทํา
อะไรเขาเลยใหเขาเดือดรอน ไมเคยเลย มีแตปะเหลาะ อยางบางคนบอก “ลุงขอตังคยี่สิบบาท” เรา
ก็ถาม “เอาไปทําไร” เขาบอก “เอาไปกินขาว” เราก็เลยบอก “มาเลย เดี๋ยวพาไปซื้อกวยเตี๋ยวใหกิน
เลย” (ลุงสวิง ปราชญชุมชน)
“ถาเราไปคุยกับเด็กแบบแรงๆ จะทําใหเด็กมันเกลียดเรา ไปคุยกับมัน “มันจะวากูจะเสพ
มึงจะทําไมละ” ใชไหมละ ผูใหญไปคุยกับพอแมเขาคือวา “มันติดนะ ชวยเตือนลูกนะ ทางโนนเขามี
คําสั่ง มาอยางงี้นะ เพราะถาผมใหเขามาจับจะวาผมไมไดนะ” เขาไปคุยกันกอนพอคุยเสร็จ ก็เรียก
ลูกมาคุยกันอีกทีหนึ่ง คือ ขั้นแรกตองผานทางพอแม ใหเขาคุยกันกอน พอคุยกับลูกเสร็จ เราก็คุย
กันอีกทีหนึ่ง อันนี้เปนผลสําเร็จเหมือนกันนะ มันทําใหแบบวาใหรูจักระวังตัว ไมเหิมเกริมเกินไป
ยิ่งเราไปจับเขามันเปนการหักพราดวยเขามันเปนเรื่องใหญเลย” (พี่เอก ชาวบาน)
ผู นําชุ มชนได จัดกิ จกรรมต าง ๆ ใหอดี ตผู เ สพหรือติ ดเขารว ม เพื่อ เปนการใชเวลาว า งใหเป น
ประโยชน สามารถสรางอาชีพ สรางรายได รวมถึงหาทางเลือกในการใหความชวยเหลือตางๆ อยางเหมาะสม เพื่อ
ไมใหคนเหลานี้กลับไปเสพติดซ้ําอีก
“เราก็หากิจกรรมใหเขาทําใหเขาเพลิดเพลิน ไมใชเลนไพนะ หาอาชีพใหเขา เราตองให
เกียรติเขา ถาไอคนนี้ติดยาแลวเราไมคุยดวย มันไมใช เราตองไปคุยกับเขาวาตอนนี้เปนอยางไร แต
หามไปถามวาติดยาเปนอยางไร อันนี้หาม แตใหถามวา จะทําอะไรดี วันนี้จะไปไหน..เราหากิจกรรม
ใหเขาทํา หางานใหเขาทํา อยาใหเขาหันกลับไป ใหเขาอยูกับครอบครัวใหมากที่สุด” (ลุงสวิง ปราชญ
ชุมชน)
“ถาเขายังไมมีอาชีพหรือยากจน ก็ชวยเหลือสงฝกอาชีพ หรือใหเงินเล็กๆ นอยๆ เพื่อทําทุน
มีขาวของเครื่องใชเล็กๆนอยๆ ให เชน ผาหม และมีใหทุนการศึกษาลูกดวย กูเงินกูทองเราก็ใหกู
ปกติ และก็มีประสานไปทางจังหวัดที่จะชวยเรื่องการกินการอยูการดูแลตามความเหมาะสม” (พี่ปอง
ผูนําชุมชน)
1.4.3 กลยุทธในการดําเนินงานรวมกับคนในชุมชน
กลยุ ท ธ ใ นการดํ า เนิ น งานร ว มกั บ คนในชุ ม ชนที่ ผู วิ จั ย พบในชุ ม ชน “บ า นสุ ข ใจ” นั้ น มี ทั้ ง การ
ดําเนินงานรวมในกิจกรรมเดียวกัน และแยกกันทําตามบทบาทของแตละฝาย รวมทั้งแบบที่แยกกันทําแลวมา
ประสานกัน เชน พระสงฆสอดแทรกเนื้อหาเรื่องยาเสพติดในการเทศนา ครูรณรงคใหความรูแกนักเรียนและแกไข
ปญหาเด็กนักเรียนติดยาเสพติด ผูนําชุมชนจัดระบบการสอดสองดูแลในคุมและการเดินเวรยาม รวมไปถึงเด็กและ
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เยาวชนไดเขามามีสวนรวมดวยการเปนหูเปนตาสังเกตพฤติกรรมของเพื่อนที่มีความเสี่ยง ฯลฯ ซึ่งรูปแบบการ
ทํางาน และกิจกรรมตาง ๆ เหลานี้ไดผานการประชุมปรึกษาหารือกันของคณะกรรมการ รวมทั้งการดึงเอาศักยภาพ
ที่มีอยูของแตละฝายออกมาใชไดอยางสอดคลอง เหมาะสมกับสภาพและสถานการณในชุมชนของตนเอง ซึ่งการ
จัดวางโครงสรางและองคประกอบในการทํางานแบบนี้นั้น หนวยงานภายนอกไมสามารถกระทําได
ในการเฝาระวังเรื่องยาเสพติด ผูนําชุมชนก็ไดใหเด็กและเยาวชนไดเขามามีสวนรวม ดวยการเปนหู
เปนตา สังเกตกลุมเพื่อนที่มีพฤติกรรมเสี่ยงหรือนาสงสัย เพราะเด็กและเยาวชนนั้น จะสามารถเขาถึงคนในวัย
เดียวกัน และหาขอมูลเชิงลึกไดงายกวาการใหผูใหญไปคอยซักถาม
“เราจะใชเด็กที่โตพอสมควรนี่ เปนหูเปนตาชวยเพราะผมเคยดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องจัด
ลานกีฬานะ ตานยาเสพติดในนามของตอนนั้นใชเงินของยุติธรรมจังหวัดชวย ยุติธรรมจังหวัดใหงบ
มาผมก็ไปจัดงาน ลานรักลานกีฬาลานวิชาการตอนนั้นงานก็อาศัยเด็กที่โตพอสมควร รุน ๆใหดู
พฤติกรรมเพื่อน ๆ ที่อยูดวยกัน ทุก ๆ วันอาทิตยผมจะมีงบ ใหสําหรับเด็กนี่เกี่ยวกับน้ําดื่มทุก
อาทิตย นี่ติดตอกันหลายเดือนเหมือนกันก็ทําจนรูวาพฤติกรรมของเด็กแตละคนเปนอยางไร และ
เมื่อเด็กแจงเรา เราก็เขาไปพบ ไปพบกับคนที่มีพฤติกรรมที่ไมคอยดี บางหมูบานเขามาก็จะมี พูด
งาย ๆ วาเอาสิ่งไมดีเขาหมูบานเรา เราตองไปพูดเจรจา “อยาเขามาในนี้” เพราะเนื่องจากวา เออพื้น
ที่นี้เราดูแลรับผิดชอบกันอยู ทําใหเรารูคนขางนอกเขามาเปนใครและคนขางในนี่ใครมีพฤติกรรม
อยางไรก็เขาไปพบ มันเปนสวนหนึ่งที่ทําใหเด็กที่เราดูแลอยูนี่ใหขอมูลเรา” (ลุงพัน ผูนําชุมชน)
เนื่องจากชุมชนยังคงมีวิถีของความเปนชนบทอยู คือมีวิถีชีวิตที่สัมพันธกับสถาบันทางสังคม เชน
วัด โรงเรียน ดังนั้น ผูนําชุมชนจึงใชสถาบันทางสังคม ทั้ง บาน วัด โรงเรียน หรือ ที่เรียกกันวา “บวร” ชวยในการ
ประสานเชื่อมโยงกัน รวมมือกันจัดกิจกรรมตางๆ เพื่อปองกันปญหายาเสพติดในชุมชน
“บาน วัด โรงเรียน (บวร) เขาถึงกัน มีบานตองสนิทกับเจาอาวาส เจาอาวาสสนิทกับผูใหญ
ผูใหญสนิทกับผอ.โรงเรียน อยางนี้ครบสูตร แตบางหมูบานไมมีโรงเรียน บางหมูบานไมมีวัด แต
ของเรามีครบ เวลาทํากิจกรรมของผมมันไดรับความรวมมือดี ตองการเด็กสามสิบคนก็ไดสามสิบ
คน ผอ.เอาได สมภารวัด ผูใหญตองการอะไรบอกเครื่องใชไมสอยอะไร เต็มที่เลย ผมมันพรอม
หมดเลย ถายทีวีอะไรไดหมด คือมันพรอม” (ผูใหญเพียร ผูนําชุมชน)
“จัดกิจกรรมแขงกีฬาบาง มอบรางวัลให จัดกิจกรรมที่วัดบาง คนก็จะเขาวัดกัน เหมือนวา
ใหคนเขาหาคุณธรรม มันก็ดีนะอยางนอยผมวามันก็ทําใหคนไดเขาหาวัด มีกิจกรรมทํา ซึ่งยามัน
อาจไมไดลดมาก แตมันก็ไมไดขยายเพิ่มอีก” (ปลัดเขม ปลัดอําเภอ)
ชุมชนมีกระบวนการจัดการรวมตัวชาวบานใหลุกขึ้นรวมทํากิจกรรม โดยมีการจูงใจดวยเงิน สิ่งของ
หรือรางวัลในบางครั้ง แตชาวบานก็ไมไดใหความสําคัญกับสิ่งเหลานี้เปนหลัก และคิดวาหากไมมี ไมไดก็ไมเปนไร
“การจูงใจหลายๆอยางเหมือนกัน อยางเชนมีของขวัญ ของมอบใหคุณมารวมกิจกรรม มี
ของมอบให..แตไมจําเปนตองใหทุกครั้ง ไมตอง ไมจําเปน เราตองพูดถึงความสําคัญในการประชุม
แตละครั้ง ๆ ขอใหมา” (ลุงพัน ผูนําชุมชน)
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ในกรณีที่ผูนําชุมชนตองการทราบขอมูลเกี่ยวกับผูเสพยาเสพติดในชุมชนจากกลุมผูที่สามารถจะให
ขอมูลได ลักษณะในการพูดคุยสอบถามขอมูลตางๆ ของผูนําชุมชนนั้น ก็คือจะไมไดถามตรงๆ แตจะคอยๆ
ตะลอมถามเพื่อใหตอบ ทําใหเขาไมรูสึกกดดันวาเราจะมาบีบบังคับเอาขอมูลจากเขา
“เราคุยเรื่องอื่นกอนแลว เสร็จแลว ก็จะมีบางเรื่องแถเขามานี่บางเรื่องก็ ผมจะเกาะติดจูน
ขอมูลใหตรงกัน ถาไปคุยวามียาเสพติดไหมอะไรไหม อยางนี้ถามไมไดตองคุยเรื่องอื่นไปกอน สัก
เดี๋ยว เรื่องอื่นก็แถเขามาแลว ก็พูดเรื่องเด็กคนนี้โดยทั่วไป คอย ๆ ไดเรื่องนะเปนไงบาง คุณรูเรื่อง
ไหมเขาก็จะคุยใหฟง เราจะไดขอมูลตรงนี้” (ลุงพัน ผูนําชุมชน)
1.4.4 กลยุทธในการดําเนินงานรวมกับหนวยงานภาคี
ในสถานการณปญหายาเสพติดที่ไมรุนแรง ชุมชนจะอาศัยวิธีการที่ชุมชนยังคงมีศักยภาพที่จะ
ดําเนินการดวยตนเอง ไมวาจะเปนการใชวัฒนธรรมของชุมชน ใชระบบเครือญาติ การตักเตือนสั่งสอนลูกหลาน
มาตรการทางสังคม ฯลฯ แตในบางสถานการณที่มีความรุนแรง ลําพังศักยภาพภายในมีไมเพียงพอ ชุมชนก็มีการ
ประสานกับภายนอกหรือใชมาตรการของรัฐ เชน การตั้งดานตรวจ การตรวจปสสาวะ การใหขอมูลกับหนวยงาน
ดานการปราบปราม หรือแมแตในการจัดกิจกรรมอื่นๆ ทั่วไปของ “บานสุขใจ” ผูนําชุมชนก็มักจะเชิญหนวยงาน
ภาคีตางๆ มาเขารวมกิจกรรมของชุมชน เพื่อที่เจาหนาที่จากหนวยงานเหลานั้นจะไดประจักษดวยตนเองวาชุมชน มี
ความมุงมั่น ทํางานจริง นําไปสูการพรอมที่จะใหการสนับสนุนทรัพยากรในดานตางๆ ตามความจําเปนเหมาะสม
ซึ่งก็จะทําใหการทํางานของผูนําชุมชนงายขึ้น
“ผมจะมีการประชุมประจําปเชิญนายอําเภอมา ปหนึ่งเชิญมาครั้งหนึ่ง นอกจากประชุม
ประจําเดือน” (ผูใหญเพียร ผูนําชุมชน)
“ในสวนของหมูบานก็จะมีประมาณ 4-5 รายที่ตองเขารับการบําบัด โดยก็จะมีเจาหนาที่ทาง
เราเขาไปรวมกับผูใหญบานและทางอําเภอเขาไปตรวจปสสาวะกับผูที่เราไดขอมูลมาวาจะเสพซึ่งตรง
นี้ทางผูใหญเขาก็จะรูวาตองไปตรวจใครบาง ก็จะไปเปนทีมกัน ก็คือผูใหญเขาก็ทํามาตลอด เรื่องยา
เสพติด หมูนี้ก็จะเขมแข็งเรื่องนี้นะคะ เขามีการประสานงานกับทางอําเภอ ฝายมหาดไทยตลอด” (พี่
วัน เจาหนาที่สาธารณสุข)
“ก็คุยกับเด็กในเรื่องยาเสพติด เอาพวกหมออนามัยมา ไมใชคุยแคพวกเราอยางเดียว มี
ทั้ ง หมอและเจ าหน าที่ ด ว ยคุย กั น เกี่ย วกับ เรื่อ งนี้ หาวิธี ก ารลดเลิ ก ให กับพวกที่เ สพแลว มาทํ า
กิจกรรมรวมกัน มาเขากลุมรวมกัน” (พี่ปอง ผูนําชุมชน)
“สวนใหญผูใหญ แกคนหาแลว แกก็สงตอไปทางอําเภอ ทางจังหวัดเลย แกไมทําเอง สงไป
ใหทางสาธารณสุขบําบัดบาง อยางบางที่เขามีบําบัดในชุมชนใชไหม แตอันนี้เขาสงไปใหหนวยงานอื่น
ที่พรอมกวาบําบัดให” (พี่ปุ เจาหนาที่องคกรภาคี)
ในการดํ า เนิ น งานต า งๆ ร ว มกั น กั บ หน ว ยงานภาคี ภ าครั ฐ ผู นํ า ชุ ม ชนจะทํ า งานด ว ยความ
ตรงไปตรงมา และเนนการทํางานอยางเสมอภาค ประสานกันในฐานะที่เปนภาคีรวมงาน แสดงใหเห็นวาชุมชนมี
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ศักยภาพและมีทางเลือกที่จะทําหรือไมทํา ซึ่งจะพิจารณาถึงประโยชนที่ชุมชนจะไดรับเปนสําคัญ โดยชุมชนไมใช
เปนเพียงฝายรอรับคําสั่งอยางเดียว
“ทีนี้มันก็ตองมีกุศโลบาย บางทีบางครั้งผมตองถามสวนราชการเหมือนกันนะวางานนี้ผมจะ
ไดอะไร ชาวบานจะไดอะไร ราชการก็บอกชาวบานไดความรู ไดนี่ไดนั่น มีงบประมาณใหสวนหนึ่ง
มีงบประมาณคาขาว ผมก็เห็นวาก็ได อยางนี้ผมก็รับ ถาเขาไมมาก็จบนะ เรื่องงบประมาณคาใชจาย
ให มันไมใชตัวตั้ง แตมีมันก็ดี ทํางานสบายหนอย” (ผูใหญเพียร ผูนําชุมชน)
จากผลการศึกษาขางตน แสดงใหเห็นวา กลยุทธในการดําเนินงานรวมกับบุคคลที่เกี่ยวของทุกฝายที่มี
ลักษณะเฉพาะแตกตางกันไปตามความเหมาะสม ถือเปนสิ่งที่มีความสําคัญที่ชวยใหการดําเนินงานของผูนําชุมชน
บานสุขใจ เปนไปตามวัตถุประสงคหรือเปาหมายที่ไดกําหนดไว ซึ่งสอดคลองกับที่สุภาพร พิศาลบุตร (2542: 98)
ไดกลาวถึงความสําคัญของกลยุทธไววา การกําหนดกลยุทธเปนวิธีการโดยรวมที่บุคคลหรือองคกรตองทําขึ้นเพื่อ
เปนกรอบใหการดําเนินงานบรรลุวัตถุประสงค การกําหนดกลยุทธที่เหมาะสมเปนกระบวนการที่ทําใหเกิดการใช
ประโยชนจากสิ่งแวดลอมภายนอกและภายในมากที่สุดเพื่อใหองคกรบรรลุตามวัตถุประสงคที่กําหนดไวไดในที่สุด
2. กลยุทธการใชกิจกรรมเพื่อสนับสนุนการปองกันปญหายาเสพติดในชุมชน
จากปญหายาเสพติดที่ชุมชนเผชิญทําใหคนในชุมชนเกิดแรงบันดาลใจในการปองกันปญหาไมใหขยาย
ผลสูเด็กและเยาวชน คนในชุมชนจึงไดรวมมือกับผูนําชุมชนดําเนินกิจกรรมตางๆ เพื่อสนับสนุนการปองกันปญหา
ยาเสพติดในชุมชนโดยแบงออกเปน กิจกรรมที่เกี่ยวของกับปญหายาเสพติดโดยตรง และกิจกรรมที่เกี่ยวกับการ
ปองกันปญหายาเสพติดโดยออม ซึ่งมีรายละเอียดดังตอไปนี้
2.1 กิจกรรมที่เกี่ยวกับการปองกันปญหายาเสพติดโดยตรง
การเผชิญปญหายาเสพติดของ “บานสุขใจ” เปนการจุดประกายใหคนในชุมชน สรางกระบวนการมีสวน
รวมในการปองกันปญหายาเสพติดภายในชุมชนขึ้น จนเกิดการนํากิจกรรมที่หลากหลายมาใชในการจัดการปญหา
ยาเสพติด และแมเราจะเห็นไดวากิจกรรมดานการปราบปรามจะเปนกิจกรรมที่เห็นผลไดรวดเร็วชัดเจนอยางเปน
รู ป ธรรม แต ใ นกิ จ กรรมด า นการปราบปรามยาเสพติ ด ก็ เ ป น กิ จ กรรมที่ จ ะต อ งมี ก ารบั ง คั บ ใช ก ฎหมายและ
ผูดําเนินการตองมีอํานาจของกฎหมายรับรอง จึงจํากัดเฉพาะเจาหนาที่ที่เกี่ยวของเทานั้น อีกทั้ง ยังเปนกิจกรรมที่
เสี่ยงมากเกินไปสําหรับการดําเนินการดวยชุมชนเอง ดังนั้น “บานสุขใจ” จึงเนนการดําเนินกิจกรรมในลักษณะของ
กิจกรรมการปองกันเปนหลัก เพราะเปนกิจกรรมที่มีขอบเขตที่เหมาะสมสําหรับการปองกันปญหายาเสพติดไดเอง
ในชุมชน และเนนการสรางภูมิคุมกันใหกับคนในชุมชน และการดําเนินงานปองกันยาเสพติดของชุมชน “บานสุขใจ”
ก็แบงออกเปน 3 ระดับ ซึ่งสอดคลองกับที่สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด (2552: 57)
ไดแบงกิจกรรมการปองกันออกเปนกิจกรรมการปองกันในระดับปฐมภูมิ กิจกรรมการปองกันในระดับทุติยภูมิ
และกิจกรรมการปองกันในระดับตติยภูมิเชนกัน ซึ่งกิจกรรมปองกันดังกลาวจะเปนกิจกรรมที่เนนการใหความรู
ความเขาใจเรื่องยาเสพติด การเฝาระวัง การบําบัดฟนฟูผูเสพผูติด รวมถึงการติดตามผูที่ไดรับการบําบัดยาเสพติด
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เพื่อไมใหกลับไปเสพติดซ้ํา ทั้งนี้นั้นจึงเห็นไดวา กิจกรรมการปองกันที่จัดขึ้นในชุมชนนั้นเปนสิ่งสําคัญยิ่งที่จะให
การดําเนินงานดานยาเสพติดเปนไปตามเปาหมาย
“งานทุกอยางที่จะปราบปรามไดตองมีกิจกรรม ถาไมมีกิจกรรมเนี่ยยาก แลวกิจกรรมตองมี
อยางตอเนื่องดวย มีการเดินเวรยาม ใหความรู คนหาผูเสพ ตั้งดานตรวจ พาไปบําบัด” (ผูใหญปลิว
ผูนําชุมชน)
2.1.1 กิจกรรมการปองกันในระดับปฐมภูมิ
กิจกรรมการปองกันในระดับปฐมภูมิของ “บานสุขใจ” นั้น เปนการจัดกิจกรรมที่มีกลุมเปาหมายเปน
คนทั่วไปในชุมชน เด็กและเยาวชน รวมถึงกลุมเสี่ยง ซึ่งทําไดโดยจัดกิจกรรมใหความรูเกี่ยวกับยาเสพติด สราง
ความเขาใจถึงผลกระทบของยาเสพติด ตลอดจนมุงเสริมสรางกิจกรรมทางเลือกที่เหมาะสม เพื่อเบี่ยงเบนบุคคล
ออกจากการใชยาเสพติด
“เราก็จัดกิจกรรม กิจกรรมยาเสพติดบาง กิจกรรมอื่นๆ ทั่วไปบาง เชิญชาวบานพี่นอง
มารวมกิจกรรมเรื่องนั้นๆ บางทีเราก็เอาเรื่องยาเสพติดสอดแทรกในหลายกิจกรรมที่จัดขึ้น หรือ
อยางเรื่องมอบธงอะไรก็ดี..พาไปดูงานบางอะไรบาง มีการอบรมสัมมนาบางใหความรู” (ผูใหญเพียร
ผูนําชุมชน)
“มีการจับกลุมคุยกันเรื่องยาเสพติดกับพวกเยาวชนในหมูบาน เดือนละครั้งถึงสองครั้ง (พี่
ปอง ผูนําชุมชน)
“จัดกิจกรรมใหกับเด็กและเยาวชน หนึ่งใหความรู สองเขาไปพูดไปคุย สามคณะครูและ
ทางโรงเรียนเขมงวดกับเด็กพวกนี้มากขึ้น” (ผูใหญเพียร ผูนําชุมชน)
กิจกรรมติด “ธงสีขาว”และติดปาย”บานนี้ไมเกี่ยวของกับยาเสพติด” เปนสัญลักษณที่แสดงใหเห็น
วาบานนั้นสามารถดูแลครอบครัวของตนเปนอยางดี ซึ่งกอใหเกิดความความภาคภูมิใจขึ้นกับตนเองและครอบครัว
“มีการประชุมใหขอมูล จัดเวรยาม ตรวจคน กิจกรรมสาบานวาจะไมยุงเกี่ยวกับยา ให
ความรู ก็เยอะอยู แตพี่ก็จําไมคอยไดนะ ออ มีการทําใหเปนหมูบานปลอดยาเสพติดดวย...ถาบาน
ไหนไมมี ยาเสพติด เขาก็จะใหติดธงสีขาว แลวก็มีปายบอกไววาบานนี้ปลอดยา” (พี่แมว
ชาวบาน)
“เราก็จัดกิจกรรม กิจกรรมยาเสพติดบาง กิจกรรมอื่นๆ ทั่วไปบาง เชิญชาวบานพี่นอง
มารวมกิจกรรมเรื่องนั้นๆ บางทีเราก็เอาเรื่องยาเสพติดสอดแทรกในหลายกิจกรรมที่จัดขึ้น หรือ
อยางเรื่องมอบธงอะไรก็ดี เขาก็มากันหมด เวนแตครอบครัวที่ของเกี่ยวกับยาเสพติดนี่จะไมมา เรา
มีการมอบธงครอบครัวปลอดยาเสพติด” (ผูใหญเพียร ผูนําชุมชน)
2.1.2 กิจกรรมการปองกันยาเสพติดในระดับทุติยภูมิและตติยภูมิ
กิจกรรมการปองกันยาเสพติดในระดับทุติยภูมิและตติยภูมิ มักจะดําเนินงานตอเนื่องกันอยางเปน
รูปธรรมชัดเจน นั่นคือ กิจกรรมการปองกันยาเสพติดในระดับทุติยภูมิเปนกิจกรรมที่เนนในเรื่องของการเฝาระวัง
การคนหาผูเสพผูติด และเมื่อพบผูเสพผูติดแลว ก็จะนําไปเขารับการบําบัดรักษา ฟนฟูสมรรถภาพและติดตามผล
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ซึ่งเปนกิจกรรมการปองกันยาเสพติดในระดับตติยภูมิ ซึ่งในสวนของกิจกรรมเฝาระวังของ “บานสุขใจ” ก็จะมุงเนน
การสรางภูมิคุมกันยาเสพติดใหกับชุมชน เปนกิจกรรมเพื่อการตรวจสอบความเคลื่อนไหวของการแพรระบาดของ
ยาเสพติดในชุมชน และหยุดยั้งหรือควบคุมการแพรระบาดนั้น ดวยการใชพลังของชุมชนในการจัดการกับผูเสพผู
ติด นอกจากนั้น ยังเปนกิจกรรมที่แสดงใหเห็นถึงความรวมมือของชุมชนอยางเดนชัด ตัวอยางกิจกรรมดานเฝา
ระวัง ของ “บานสุขใจ” เชน การจัดตั้งเปนกลุมอาสาสมัครเฝาระวัง การเดินเวรยาม การตั้งดาน การคนหาผูเสพผู
เสี่ยงหรือผูติดยาเสพติด เพื่อพาไปเขารับการบําบัดรักษายาเสพติดตอไป
กิจกรรมดานเฝาระวังของชุมชน เชน การจัดตั้งเปนกลุมอาสาสมัครเฝาระวัง ซึ่งกลุมอาสาสมัคร
เหลานี้ก็จะชวยกัน สอดสองดูแลความเรียบรอยและการกระทําผิดดานยาเสพติดในชุมชน โดยใน “บานสุขใจ” นี้
แบงเปนกลุมที่ดูแลออกเปนตามคุมบาน
“หลังจากนั้นก็เริ่มวางแผน จัดเปนกลุมบาน โดยมีคณะกรรมการหมูบานมาดูแล ให 1 คน
ดูแล 10 ครัวเรือน คอยเฝาระวังกัน มีใครมีผิดสังเกตตรงไหนอะไรก็บอกผูใหญบานมา” (ผูใหญ
เพียร ผูนําชุมชน)
เนื่องจากชุมชน “บานสุขใจ” เปนชุมชนที่มีขนาดเล็ก การดูแลกันดวยวิธีแบงกลุมตามคุมบานจึงทํา
ใหดูแลกันไดอยางทั่วถึง อีกทั้งคนในชุมชนก็รูจักกันหมด เวลามีเหตุการณใดนาสงสัย หรือผิดปกติจึงรูไดงาย
“รูหมด เพราะเราเห็นหมด ชี้ได เราเห็นพฤติกรรมเขา มีคณะกรรมการคอยสอดสองดวย
หมูบานเราเล็กๆมีแค 130 ครัวเรือน มันแยกแยะออก” (ผูใหญเพียร ผูนําชุมชน)
การเดินเวรยามและการตั้งดาน เปนกิจกรรมที่สําคัญอีกกิจกรรมหนึ่งของ “บานสุขใจ” ที่มีผลชวย
ดูแลความสงบเรียบรอย และปองกันอาชญากรรมอื่นๆ ในชุมชน ซึ่งแมไมสงผลตอการจับกุมอยางชัดเจน แตก็จะ
สามารถสรางพลังกดดันกลุมเสี่ยงที่มีแนวโนมจะกระทําผิดดานยาเสพติด มิใหกระทําอยางเปดเผยในชุมชน
“นี่ สวนมากแลวจะเฝาระวังเปนสวนใหญการเฝาระวังมันมีทั้ง เออ การออกเดินตรวจตรา
ในเวลากลางคืนบางครั้ง และก็มีการตั้งดานบางครั้ง อันนี้สําคัญ” (ลุงพัน ผูนําชุมชน)
“ทางเราเฝาระวังกัน หมูบานผมมันงายตอการตรวจนะเพราะวาถนนมันผากลางและขาง ๆ
ก็มีบานคนเพราะงั้น ทางวิ่งมีทางเดียว อาจมีทางชลประทานบางแตนอย เพราะงั้นเราก็จะตั้งดาน
ตรงนี้หัวบาน สวนทายบานก็ไดมีตํารวจมา มีอําเภอมา” (ผูใหญเพียร ผูนําชุมชน)
“มีเจาหนาที่ เขาจะตรวจสามสี่ทุมเขาจะขี่รถจักรยานบาง เดินดูบาง พูดงาย ๆ ตํารวจ
ชุมชนนะเขาก็ดู แตมันไมมีอะไรหรอก เขาก็ทําตามหนาที่ ตั้งดานตรวจหนาปากซอยหนาบาน...มี
ผูใหญและมีผูชวยขี่จักรยานไปดูไปเรื่อยๆ เหมือนขี่รถเลน เพราะวาในหมูบ านมันไมมีปญหา
ตอนนี้ปญหาไมมีเพราะวาเรารู เขารูวาเรารูเขาก็ไมกลาทําความเดือดรอน เราก็โอเค” (พี่เอก
ชาวบาน)
นอกจากที่ชุมชนไดดําเนินการเฝาระวังโดยการในการจัดตั้งกลุมอาสาสมัครเฝาระวัง การเดินเวร
ยาม และการตั้งดานแลว ก็ยังมีกิจกรรมคนหาผูเสพเพื่อพาไปบําบัดอีกดวย โดยเริ่มตนจากเมื่อทราบวาบุคคลใด
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เปนผูเสพก็จะเขาไปตักเตือนใหเลิก และถาเขาไมเชื่อฟง ทางผูนําชุมชนก็จะรวมมือกับเจาหนาที่ที่เกี่ยวของพา
บุคคลนั้นไปตรวจปสสาวะ
“เฝาระวัง ระวังดูแล วาลูกหลานเปนไง คนไหนผิดสังเกต มีพฤติกรรมเสพหรือคา คือเรา
จะวากลาวตักเตือนกันกอน ก็ถือวาดําเนินไปไดดวยดี แตตอมาสถานการณก็เริ่มรุนแรงมากขึ้นๆ ก็
เขมงวดมากขึ้น ตอมาก็มีการตรวจปสสาวะ ก็ทํามาเรื่อยๆ” (ผูใหญเพียร ผูนําชุมชน)
“เราชี้เปาใหทางอําเภอ ทางตํารวจ เพราะถาเราตักเตือนเขาแลวเขาไมเชื่อ เราก็จะชี้เปา ทาง
ราชการ เขาก็จะจูโจม มาเคาะบานแตเชามืด มาตรวจปสสาวะ” (ผูใหญเพียร ผูนําชุมชน)
หลังจากคณะทํางานของผูนําชุมชนดําเนินการคนหาผูเสพหรือผูติดยาเสพติดในชุมชน โดยการพา
ไปตรวจปสสาวะ หากพบวามีการเสพยาเสพติดก็จะนําไปเขารับการบําบัดตอไป และเนื่องจากชุมชนไมสามารถ
บําบัดยาเสพติดไดดวยชุมชนเอง จึงทําการสงคนกลุมนี้เขาไปบําบัดที่หนวยงานอื่นๆที่มีความพรอม เชน สงไป
บําบัดที่หนวยงานสาธารณสุขตางๆ สงไปเขาคายชีวิตใหมที่ทางอําเภอจัดขึ้น
“ถามาตรการคนหาผูเสพนั้นทํามาตลอด ทํามานานแลวหลายปแลว โดยเราคนหาผูเสพและ
สงไปบําบัดที่หนวยงานตางๆ นําไปบําบัดที่จังหวัดบาง ที่ทหารบาง แตกระบวนการจัดทําคายที่ทาง
อําเภอเปนผูดําเนินการ” (ปลัดเขม ปลัดอําเภอ)
ในบางกรณีที่ผูเสพและครอบครัวตระหนักในปญหาของการติดยาเสพติดและเปนฝายตองการขอ
คําแนะนําและความชวยเหลือ ผูนําชุมชนและผูที่ปฏิบัติงานเกี่ยวของก็จะใหคําปรึกษาแนะนําผูเสพและครอบครัว
เกี่ยวกับแนวทางในการเขารับการบําบัดรักษา หากผูเสพและครอบครัวไมสามารถไปรับบริการบําบัดรักษาเองไดก็
จะใหความชวยเหลือในการจัดสงผูเสพยาเสพติดเขารับการบําบัดรักษายังสถานพยาบาลที่ใหบริการตอไป
“เราตรวจเจอไง เจอในที่นี้คือตรวจสารไง ฉี่เปนสีมวง ถามไปบําบัดไหม ไปครับไป ผูใหญ
พาไปเลยไปโรงพยาบาล แลวก็เคยพาไปวัดสวนผึ้งเมื่อหลายปกอน และก็มีการจัดคาย ทางอําเภอก็
มีใหเขาคาย 9 วัน” (ผูใหญเพียร ผูนําชุมชน)
เมื่อผูนําชุมชนพาผูเสพเขารับการบําบัดเรียบรอยแลว ก็จะมีการติดตามผลและเขาไปดูแลผูเสพและ
ครอบครัวในเรื่องตางๆ ตามความจําเปน ซึ่งเปนการเตรียมความพรอมใหผูผานการบําบัดรักษาที่มุงเนนให
ครอบครัวและชุมชนมีความเขาใจตอผูผานการบําบัดรักษา เพื่อลดโอกาสการกลับเขาไปเสพติดซ้ํา
“กิจกรรมปองกันยาเสพติด เชน ลานกีฬา เฝาระวัง การตั้งเวรยาม หรือแมแตการลงไปให
กําลังใจกับครอบครัวที่ยุงเกี่ยวยาเสพติด เราใหเปนขาวเปนของ เปนเงินเรายังใหเลย” (ผูใหญเพียร
ผูนําชุมชน)
2.2 กิจกรรมที่เกี่ยวกับการปองกันปญหายาเสพติดโดยออม
กิจกรรมที่เกี่ยวกับการปองกันปญหายาเสพติดโดยออม ในที่นี้ก็คือ กิจกรรมอื่นๆ ที่ชุมชนดําเนินการ
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเปนการจัดกิจกรรมเพื่อใหเด็ก เยาวชน และคนทั่วไปในชุมชนรูจักใชเวลาวางที่มีอยูไป
ในทางสรางสรรคและเปนประโยชนตอตนเองและผูอื่น ซึ่งอาจเรียกไดวาเปน “กิจกรรมทางเลือก” ที่มีวัตถุประสงค
ในการเสริมสรางพัฒนาการดานตางๆ ทั้งทางรางกาย จิตใจ อารมณ สังคมและสติปญญา ตลอดจนเปนการ
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สงเสริมทักษะและประสบการณที่กอใหเกิดการพัฒนาวินัยในตนเอง ความรับผิดชอบ รูจักปรับตัว อีกทั้งยังมี
ประโยชนในการเบี่ยงเบนความสนใจของกลุมเสี่ยงตอการใชยาเสพติดได ใหเขาไดมีโอกาสแสวงหาความสุขในชีวิต
โดยการเขามามีสวนรวมในกิจกรรมทางเลือกประเภทตางๆ ตามความสนใจและความถนัดของตน เชน การเลน
กีฬา กิจกรรมทางดานศาสนา การรวมกลุมอาชีพตางๆ
กิจกรรมกีฬา กิจกรรมปลูกผัก กิจกรรมปลูกตนไม เปนอีกกิจกรรมทางเลือกที่เด็กและเยาวชนใหความ
สนใจ ซึ่งจะชวยใหใชเวลาวางไดเปนประโยชน มีสุขภาพแข็งแรง เปนเสมือนกิจกรรมที่ชวยสนับสนุนในการ
เบี่ยงเบนคนใหหางไกลยาเสพติดไมไปมั่วสุมทําในสิ่งที่ไมดี
“ใชกิจกรรมกีฬา พูดคุย และอบรม เด็กที่เรียกงาย คือ เด็กเรียน เด็กโตหรือเด็กมัธยมก็เรียก
ยากหนอย ลักษณะอยางนี้ตองเขาไปคุย จับเขาคุย คุยเฉพาะตัวๆ” (ผูใหญเพียร ผูนําชุมชน)
“กิจกรรมของลุงสวิง ผูนําชุมชนที่ใหเด็กปลูกผัก เด็กๆเขาก็สนใจกันดี มีมาถามวาจะไดเงิน
เทาไหรแลว ทําแลวลมเหลวไมมีนะ หรือวาเรายังไมประสบก็ไมรู เราก็จัดมาแลวสี่หาป คือจัดตั้งแตสมัย
ยังไมเปนผูใหญ คือตอนนั้นยังเปน อบต.อยูก็จัดนะ” (ผูใหญปลิว ผูนําชุมชน)
“มีเด็กๆ เขามาชวยกรอกปุยใสถุงดวยก็ไดใชเวลาวาง มีกิจกรรมแขงกันปลูกตนไมดวย และก็
ไมไดไปมั่วสุมอะไร” (พอสําเริง ผูนําชุมชน)
กิจกรรมสามวัยเปนอีกหนึ่งกิจกรรมที่จัดขึ้นในชุมชนซึ่งเปนกิจกรรมที่สงเสริมความสัมพันธภายใน
ครอบครัวเปนอยางดี เพราะครอบครัวที่อบอุนนั้นยอมเปนเสมือนภูมิคุมกันยาเสพติดใหกับสมาชิกในครอบครัวให
สามารถหางไกลยาเสพติด
“เราจัดกิจกรรม สามอยาง คือ กิจกรรมสามวัย สามวัยคือใครบาง ก็คือ วัยลูก วัยพอแม วัย
ปูยาตายาย อยางวัยลูก เราก็ตองการใหเคารพพอแม เราก็ใหมามีกิจกรรมรวมกัน แขงกีฬารวมกัน กิน
ขาวรวมกัน มาพูดคุยกัน ถามวาสมัยนี้เด็กไมคอยไหวผูใหญ ทําอยางไรจะใหเด็กไหวผูใหญ เราก็มาจัด
กิจกรรมใหเด็กไหวผูใหญ พอไหวผูใหญเสร็จ เราก็จะใหผูใหญลูบหัว หอมแกมเด็ก อยางนี้ก็จะสราง
สายสัมพันธดีตอกัน” (ลุงสวิง ปราชญชุมชน)
กิจกรรมที่จัดขึ้นที่ “บานสุขใจ” ไมไดมีผูเขารวมแคคนในชุมชนเทานั้น แตยังขอความรวมมือจาก
หนวยงานภาคีภายนอกมาเขารวมดวย เชน เจาหนาที่ฝายปกครอง ตํารวจ เพื่อชวยสนับสนุนการดําเนินงานในดาน
ตางๆ ไมวาจะเปนในเรื่องงบประมาณ ความรู เจาหนาที่ บุคลากรตางๆ
“หมูบานก็มีการจัดกิจกรรมตางๆ ที่เปนไปตามระเบียบเปนการจัดกิจกรรมดานการปองกัน เชน
จัดประชุม เยี่ยมเยียนชาวบาน เคาะประตูบาน จัดกีฬา แมกระทั่งตั้งจุดตรวจเอาเจาหนาที่ฝายปกครอง
ตํารวจไปรวมเพื่อมาตรการปราบปรามซึ่งเรื่องกิจกรรมเหลานี้หมูบานนี้ทําไดดี” (ปลัดเขม ปลัดอําเภอ)
“เราจึงเริ่มใหมีการจัดกิจกรรมตานยาเสพติดขึ้น มีการรณรงค และใหมีการใหคําปฏิญาณไมยุง
เกี่ยวยาเสพติดตอสิ่งศักดิ์สิทธิ์วาขาพเจาจะไมยุงเกี่ยวกับยาเสพติด ไมเสพ ไมคา ไมไปติดยาเสพติด
โดยใหนายอําเภอมาเปนพยาน ที่ทางอําเภอเขาก็มีทํา แตผมเริ่มทํามานานแลว พาชาวบานทํา” (ผูใหญ
เพียร ผูนําชุมชน)
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3. การพัฒนาบุคลากร
ในการดําเนินงานของชุมชน “บานสุขใจ” ที่ผานมา แสดงใหเห็นวาชุมชนสามารถจัดการกับปญหาตางๆ
ที่เกิดขึ้นในไดดวยชุมชนเองนั้น เริ่มตนมาจากการที่ชุมชนมีผูนําที่มีบทบาทชัดเจนในการทําใหชุมชนเกิดการ
เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น จนเปนตัวอยางใหชุมชนอื่นๆไดไปศึกษา นําความสําเร็จไปประยุกตใชกับชุมชนของ
ตน แตในขณะเดียวกันตองคํานึงวา การไดรับความรวมมือของคนในชุมชนเปนสิ่งที่ตองใหความสําคัญ เพราะ
ปญหาของชุมชนไมสามารถจัดการไดดวยผูนําชุมชนเทานั้น แตทุกๆ คนในชุมชนตองชวยกันคิด หาทางแก
พรอมๆ กัน ดังนั้น ผูนําชุมชนและคนในชุมชนจึงจําเปนตองไดรับการพัฒนาความรู ความสามารถไปพรอมกัน
เพื่อที่จะเพิ่มศักยภาพในการดํารงชีวิตและการทํางาน โดยทางชุมชนไดจัดใหมีการพัฒนาดังกลาวกับของสมาชิกใน
ชุมชนตามความสมัครใจ และความตองการจําเปนอยางเหมาะสม ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
3.1 การพัฒนาผูนําชุมชน
ผลการดําเนินงานในชุมชนจะมีคุณภาพมากนอยเพียงใดนั้น ขึ้นอยูกับ ความรู ความสามารถของผูนํา
ชุมชน ดังนั้น การพัฒนาความรูและทักษะของผูนําเปนสิ่งที่จําเปนอยางยิ่ง เพราะจะทําใหผูนําชุมชนมีโลกทัศนใหม
ตอการดําเนินงาน ผูนําโดยสวนใหญจะเปนบุคคลที่มีความสนใจใฝรูศึกษาและพัฒนาตนเองอยูเสมอ ทั้งการศึกษา
ดวยตนเอง คือ การสังเกตสิ่งที่ตนเองพบเห็น แลวจดจํามาทดลองปฏิบัติ หรือผานการพูดคุยแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นกับบุคคลตางๆ จัดกลุมพูดคุยสนทนา หรือจากการไปศึกษาดูงานภายนอก การฝกอบรม การประชุม การ
สัมมนา ซึ่งกิจกรรมเหลานี้ ผูนําชุมชน “บานสุขใจ” ก็เห็นความสําคัญและสงคนไปเขารวมกิจกรรมมาตลอด โดย
หมุนเวียนกันไปตามความเหมาะสม
“เราตองพาเขาไปอบรม ไปดูงานไปเห็นโนนเห็นนี่และตองมีการไปคุยกันบอยๆ มีจุดมุงหมาย
เดียวกัน เพื่อบาน เพื่อเมือง เพื่อสถาบันก็วากันไป เราก็ปลุกกันบอย เขาก็ไปกับเราเอง โดยเฉพาะอยาง
ยิ่งเรานําเขาไปในทางที่ถูก ไมไดทางที่ผิด” (ผูใหญเพียร ผูนําชุมชน)
“ทีมที่ทํางานกับแกก็จะมีไปดูงานตางๆ รวมกันตลอด ...ผูใหญเขาใหความสําคัญเรื่องนี้ คือแก
เปนคนใฝหาความรู แกก็จะพาทีมแกใหหาความรูไปดวย ก็ถือเปนเรื่องที่ดี” (พี่ปุ เจาหนาที่องคกรภาคี)
3.2 การพัฒนาคนในชุมชน
ชุมชน “บานสุขใจ” ใหความสําคัญกับการพัฒนาคนในชุมชนทั้งในกลุมเด็กและเยาวชน คนทั่วไปใน
ชุมชน หรือแมแตกลุมเสี่ยง ก็ตาม เพราะเมื่อคนมีความรู ทักษะ และความสามารถ แลว ก็จะชวยใหการดําเนิน
ชีวิตเปนไปในทิศทางที่ดีขึ้น และมีความเปนอยูที่ดีขึ้น ซึ่งกิจกรรมที่ผูนําชุมชนสงเสริมใหเกิดการพัฒนาคนใน
ชุมชนมีอยูหลากหลาย
“เชิญพวกคุณหมอ ปกครอง อําเภอ ตํารวจมาใหความรู มาพัฒนาอบรม ใหความรูกันพาไปดู
งานบางอะไรบาง เปนการปองกันยาเสพติดเปนหลัก มีการอบรมสัมมนาบางใหความรู”( (ผูใหญเพียร
ผูนําชุมชน)
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ชุมชนรวมกับทางอําเภอจัดคายชีวิตใหมสําหรับผูบําบัดยาเสพติด โดยในการทําคายนั้นจะไดเขารวม
อบรมในหลักสู ตรที่เนนถึ งเรื่องการสร างความเขมแข็งในจิตใจของผูบําบัดและการใหโอกาสไดเรี ยนรูสิ่งที่มี
ประโยชน พรอมกับมีรางวัลเปนแรงจูงใจสําหรับผูที่เลิกไดสําเร็จ
”มาเขาหลักสูตรของเราเพื่อจะไดเรียนรูในสิ่งที่ดี ไดเรียนรูการอยูรวมกัน รวมกลุมกับคนดี มี
หลักสูตรมีหลายวิชา แตวามันก็ขึ้นอยูกับตัวเขา แตกระบวนการก็ดีตรงที่เราก็ไมทอดทิ้งเขา พอครบ
หนึ่งป เราก็จะเอาเปาหมายที่เราเอาไปบําบัด มาประกาศใหรางวัล มอบใบประกาศใหเขาวาเปนผูเลิกยา
เสพติดไดดวยตนเอง” (ปลัดเขม ปลัดอําเภอ)
ในการดําเนินงานของชุมชน “บานสุขใจ” ที่ผานมา แสดงใหเห็นวาชุมชนสามารถจัดการกับปญหาตางๆ
ที่เกิดขึ้นในไดดวยชุมชนเองนั้น เริ่มตนมาจากการที่ชุมชนมีผูนําที่มีบทบาทชัดเจนในการทําใหชุมชนเกิดการ
เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น จนเปนตัวอยางใหชุมชนอื่นๆไดไปศึกษา นําความสําเร็จไปประยุกตใชกับชุมชนของ
ตน แตในขณะเดียวกันตองคํานึงวา การไดรับความรวมมือของคนในชุมชนเปนสิ่งที่ตองใหความสําคัญ เพราะ
ปญหาของชุมชนไมสามารถจัดการไดดวยผูนําชุมชนเทานั้น แตทุกๆ คนในชุมชนตองชวยกันคิด หาทางแก
พรอมๆ กัน ดังนั้น ผูนําชุมชนและคนในชุมชนจึงจําเปนตองไดรับการพัฒนาไปพรอมกัน เพื่อที่จะเพิ่มศักยภาพใน
การดํารงชีวิตและการทํางาน
จากผลการศึกษาเรื่องการพัฒนาบุคคลในชุมชน “บานสุขใจ” พบวา ไดมีการพัฒนา ทั้งผูนําชุมชนและ
คนในชุมชน จึงเสมือนเปนการใหศึกษาอยางตอเนื่องกับสมาชิกของชุมชน ดวยการใชกิจกรรมตางๆ เชน การ
ฝกอบรม การประชุม การสัมมนา การศึกษาดูงาน และการศึกษาดวยตนเอง ซึ่งจะสงเสริมใหเกิดพัฒนาความรู
ความสามารถ และทักษะใหบุคคลนั้นมีศักยภาพในการทํางาน หรือประกอบอาชีพเพิ่มขึ้น อันนําไปสูการมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น ซึ่งสอดคลองกับที่นักวิชาการหลายคนไดสรุปไววา การพัฒนาคนหรือการพัฒนาบุคลากร เปนการ
ดําเนินการ หรือสงเสริมทําใหบุคลากรมีคุณภาพมากขึ้น เปนการปรับปรุงบุคคล ทีมงาน ดวยการเพิ่มพูนความรู
ความสามารถ ทักษะ และทัศนคติที่ดีตอการปฏิบัติงานที่ตนรับผิดชอบใหมีคุณภาพ อันเปนผลใหการปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น (สมาน รังสิโยกฤษฎ. 2530; ดนัย เทียนพุฒ. 2539; พะยอม วงศสารศรี. 2540; ฐีระ
ประวาลพฤกษ. 2538) หรืออีกนัยหนึ่งการพัฒนาบุคลากรเปนกระบวนการที่จะเสริมสรางและเปลี่ยนแปลง
ผูปฏิบัติงานในดานตาง ๆ เชน ความรู ความสามารถ ทักษะ อุปนิสัย ทัศนคติ และวิธีการในการทํางานอันจะ
นําไปสูประสิทธิภาพในการทํางาน

เงื่อนไขที่สนับสนุนการทํางานปองกันปญหายาเสพติด
เงื่อนไขที่สนับสนุนการทํางานปองกันปญหายาเสพติดของ “บานสุขใจ” ที่ผูวิจัยพบในการศึกษาครั้งนี้ ก็
คือ ทุนของชุมชน ความรวมมือของคนในชุมชน บทบาทของครอบครัวในการปองกันปญหายาเสพติด การให
โอกาสผูเสพผูติดของชุมชน ความสามารถของผูนํา การไดรับการสนับสนุนจากภาคี และชุมชนเปนที่ยอมรับจาก
ภายนอก ซึ่งเงื่อนไขเหลานี้ ลวนแตจะชวยใหการทํางานปองกันปญหายาเสพติดของชุมชนเปนไปอยางราบรื่น โดย
รายละเอียดมี ดังนี้
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1. ทุนของชุมชน
การใชคําเรียกวา “ทุนของชุมชน” ในสังคมไทยคอนขางมีความหลากหลาย อาทิ “ทุนสังคม” “ทุนบาน
นอก” แตโดยนัยยะแลวก็มีความหมายที่ใกลเคียงกัน นั่นคือ ทรัพยากรทางสังคมที่ประชาชนใชเพื่อการดํารงชีพ
รวมทั้งความไวเนื้อเชื่อใจ การยอมรับซึ่งกันและกันและกันในชุมชน กลุมองคกร เครือขายภาคประชาชน ประชา
สังคม ความเชื่อถือศรัทธา ตลอดจนวัฒนธรรมที่สืบทอดมายาวนาน อาทิ วัฒนธรรมที่มีอยูในชุมชน ซึ่งเปนฐาน
ชีวิตในการทํามาหากินของคนไทย ยกตัวอยางเชน ความคิด ความเชื่อ ความศรัทธาทางศาสนา การจักสาน และ
จารีต ประเพณี อันเปนลักษณะเฉพาะของทองถิ่นที่หลอหลอมจากประสบการณจากคนรุนหนึ่งสูรุนหนึ่ง เปนสํานึก
รวมของคนในชุมชนที่มุงสรางระบบขึ้นมา เพื่อควบคุมชุมชนใหดํารงชีวิตไปตามระบบคุณคาและระบบคิดของ
ชุ มชนนั้น และระบบความสัมพัน ธของคนในชุม ชนไทย ที่มีลั ก ษณะของระบบครอบครั วเครื อ ญาติ มี ค วาม
เอื้อเฟอเผื่อแผกัน ชวยเหลือเกื้อกูลกันในยามตกทุกขไดยาก เชน ระบบเอามื้อเอาแรงกันการลงแขกเกี่ยวขาว
ความสัมพันธอันอบอุนนี้ จะเปนโครงสรางอันสําคัญที่จะยึดโยงชุมชนไวใหเขมแข็งไมแตกสลายโดยงาย รวมถึงภูมิ
ปญญาทองถิ่น กระบวนการเรียนรูที่ชุมชนสรางสรรคและสั่งสมขึ้นมาเพื่อการดํารงชีพยกตัวอยาง เชน ภูมิปญญา
ของชาวบานในการทําเกษตรกรรม การแพทยพื้นบาน เปนตน (สํานักพัฒนาทุนและองคกรการเงินชุมชน กรมการ
พัฒนาชุมชน. 2553 : 11) ทั้งนี้ ผลจากการศึกษา พบวา ทุนของชุมชน “บานสุขใจ” ที่สําคัญที่ชวยสนับสนุนในการ
ดําเนินงานตางๆ ในชุมชน ก็คือ ทุนทางวัฒนธรรมและความเชื่อ ทุนทางมนุษยหรือทุนทางภูมิปญญา ซึ่งทุนของ
ชุมชนเหลานี้ ผูนําของชุมชนไดเลือกนําไปใชอยางเหมาะสม เพื่อใหบรรลุเปาหมายในการดูแลชุมชนของตนใหคน
ในชุมชนมีชีวิตความเปนอยูที่ดี มีความปลอดภัยและมีความสุข
1.1 วัฒนธรรม และความเชื่อ
ผูนําชุมชน นําทุนทางวัฒนธรรม ความเชื่อของชุมชนมาใชเปนกลยุทธในการดําเนินกิจกรรมตางๆ ซึ่งทํา
ไดโดยการนําสิ่งคนในชุมชนนับถือ ศรัทธา อยางแรงกลา มาเปนสิ่งจูงใจใหคนในชุมชนรวมทํากิจกรรมที่ชุมชนจัด
ขึ้น เชน การนับถือศาสนา การนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจําชุมชน โดยรากฐานทางวัฒนธรรมเปนทุนดั้งเดิมของชุมชน
ซึ่งจะเปนเครื่องมือที่สําคัญชวยยึดเหนี่ยวคนในชุมชนและความเปนชุมชนมีความเหนียวแนนผูกพันกัน ดังที่
ผูวิจัย พบวา ศาสนาพุทธเปนศาสนาประจําชุมชน และวิถีชีวิตของคนในชุมชน “บานสุขใจ” ก็ยังคงใหการสําคัญกับ
การไปวัด ทําบุญ ฟงเทศนอยู และเขารวมกิจกรรมที่สําคัญทางศาสนาอยางสม่ําเสมอ ซึ่งผูนําชุมชนก็ไดใชโอกาส
ในการเขามาพบปะที่วัดกันของคนในชุมชน มาพูดคุยสถานการณตางๆ ที่เกิดขึ้นในชุมชน โดยอาจพูดดวยตนเอง
หรืออาศัยเจาอาวาสที่คนในชุมชนนับถือ เปนสื่อกลางในการพูดคุย รวมถึงของความรวมมือกับทางวัดในการจัด
กิจกรรมตางๆ ของชุมชนดวย
“มา มาชวยๆ กัน อยางเมื่อเชาทําบุญเขาก็มากันประมาณสามสิบคน ผมมีอะไรผมก็จะคุยกับ
คนพวกนี้..ทางเจาอาวาสเปนคนใกลชิดนะ เจอหนากับชาวบานทุกวันเปนที่ทําบุญกัน สวนราชการก็เปน
รอง แตสวนราชการก็จะผานมาทางผูใหญ สมมุติอําเภอตองการอยางนั้นอยางนี้ ทําโนนทํานี่ผมก็จะมาคุย
ที่วัดเลยไปบอกเจาอาวาส ใหทานมีสวนรวม ขอความรวมมือ เพราะผมเปนมรรคทายกวัดไง ถาบอก
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หลวงพอ หลวงพอก็จะโอเค อยูแลวไง ผูใหญเอาไง เอาดวย ใชสถานที่มา ใชอะไรทุกเรื่องนะ มานิมนต
หลวงพอพรมน้ํามนต ไปพูดไปคุยกับเขาไดหมด บาน วัด โรงเรียน เขาถึงกัน” (ผูใหญเพียร ผูนําชุมชน)
“วันพระก็มา มาไมขาดเลย เรื่องทําบุญมีตลอด วันพระตองมา เพราะมันนั่นเพราะพระไมไป
บิณฑบาต วันพระไมไปใหญาติโยมมาหา ก็มากันเยอะนะ บานละคนสองคน ผัวเมียก็มาทําบุญกัน
สวนมากเปนผูใหญ เด็กก็มีเล็กๆ นอยๆ ตามผูปกครองมา” (ครูบุญ ชาวบาน)
เมื่อชาวบานเขาวัดมาทําบุญ สวนใหญนั้นนิยมพาบุตรหลานมาดวย เพื่อเปนการสนับสนุนใหเด็กและ
เยาวชนไดก็ มีโอกาสไดเขาวั ดตั้งแตอายุยังนอย สามารถซึมซับหลักธรรมคําสอนต างๆ พระเทศน โดยการ
สอดแทรกเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องของยาเสพติดเขาไปดวย
“เวลามีงานบุญตางๆ ทานก็จะเทศน แตคราวนี้คนติดยาก็ไมไดไปวัดนะสิ ก็เลยเปนแบบเทศน
ใหพอแม พี่นองฟงเทานั้นเอง หรือเด็กๆ ที่ตามพอแมไปวัดฟง ก็ถือวาเปนการปองกันอยางนึง” (ผูใหญ
ปลิว ผูนําชุมชน)
“พระก็มีเทศนใหชาวบานฟงถึงภัยยาเสพติดในวันพระ” (พี่เอก ชาวบาน)
“ก็มีไปวัดกันวันพระ หรือวันสําคัญๆเปนปกติ อยางเด็กๆ ก็มีมาวัดตามพอแม บางคนพอแมก็
บังคับใหมา ทางเราก็มีกิจกรรมรณรงคใหเขาวัดกันดวย” (พี่ปอง ผูนําชุมชน)
“วัดสุขใจ” ซึ่งเปนวัดประจําชุมชน ถือเปนสถาบันทางศาสนาในชุมชน ที่มีบทบาทสําคัญในสนับสนุน
การปองกันปญหายาเสพติดไมใหเกิดขึ้นในชุมชน รวมถึง “วัดสุขใจ” นั้นไดรับการยกยองจากหนวยงานภายนอก
ใหเปนวัดตัวอยาง ในดานการปลอดยาเสพติด ปลอดการพนัน รวมถึงวัดก็มีการสนับสนุนใหจัดกิจกรรมตางๆ ที่
เปนประโยชนตอคนในชุมชน โดยใหสามารถเขามาใชสถานที่ที่วัดเพื่อจัดกิจกรรมได และทางวัดเองก็มีการจัด
กิจกรรมถือศีลใหกับคนในชุมชนไดมารวมปฏิบัติธรรมที่วัดเปนประจําทุกป
“เขาก็มีวัดที่อยูในชุมชนเลย คือวัดที่นี่นะ เปนวัดที่ปลอดเหลา ปลอดการพนัน วัดนี้เปนวัดนํา
รองของตําบลเลย ปลอดเหลาปลอดการพนัน ก็ถือเปนตัวอยางในเรื่องของการปลอดยาเสพติด” (พี่วัน
เจาหนาที่สาธารณสุข)
“เปนวัดตัวอยาง มีบวชชีพราหมณทุกปดวย เด็กก็มาบวชดวย เพื่อใหเด็กรูจัก เขาใจในทาง
ศาสนาดวย” (พี่ปอง ผูนําชุมชน)
“บานสุขใจเขามีจัดกิจกรรมที่วัดบาง คนก็จะเขาวัดกัน เหมือนวาใหคนเขาหาคุณธรรม มันก็ดี
นะอยางนอยผมวามันก็ทําใหคนไดเขาหาวัด มีกิจกรรมทํา ซึ่งยามันอาจไมไดลดมาก แตมันก็ไมไดขยาย
เพิ่มอีก” (ปลัดเขม ปลัดอําเภอ)
ศาลเจาพอไพศาล และศาลปูตา เปนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจําชุมชนที่ทําหนาที่เปนศูนยรวมความเชื่อ ความ
ศรัทธาของคนในชุมชน ทีคนในชุมชนใหความนับถือมาตั้งแตสมัยบรรพบุรุษและยังคงอยูมาจนถึงปจจุบัน สะทอน
ใหเห็นจากการที่เมื่อชุมชนจะมีงานพิธีที่สําคัญใดๆ ก็ตาม เชน งานบวช งานศพ คนในชุมชนก็จะตองมาทําพิธีเซน
ไหว เพื่อขออนุญาตกอน เพราะเชื่อวาจะชวยใหงานตางๆ เหลานั้น ผานพนไปอยางราบรื่นไมมีอุปสรรค
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“ศาลเจาพอไพศาล เปนศาลที่คนในชุมชนเขานับถือกัน..อยูในวัดเปนศาลประจําหมูบานแลวก็มี
เลี้ยงไหวทุกป..หลังเดือนหก นาประมาณพฤษภาคม เขาเรียกเดือนหกเขาจะมาเลี้ยงเปรตในหมูบาน ทํา
พิธีไหวกัน..ก็ขอทั่วๆ ไป ขอทุกอยางเลย แลวก็มีขอเด็กปวยใหหาย มันก็ไสยศาสตรนะ เปนสิ่งศักดิ์
ประจําหมูบาน..ก็สรางมากอนวัด เปนเหมือนศาลเพียงตาแลวเปนตรงนี้ขึ้นมามันจะเปนที่ยึดเหนี่ยว
ตอมาก็สรางวัด แลวก็ขยายศาลเจาพอใหใหญขึ้น อยางเวลาจะมีงานอยางนี้จะมีงานบวชนี้เขาจะใหคนที่มี
รางทรงมาทําพิธีบอกกลาวเขาของอนุญาตเขาวาจะบวชจะมีงาน จะมาใชสถานที่นี้ มาขออนุญาตเวลาทํา
อะไรที่นี่ที่วัดนี้จะไดสะดวกไมติดขัดอะไร เขาตองทําอยางนี้ตามประเพณี มีงานบวชบอก มีงานศพตองมี
ไกมีหัวหมูมา” (ผูใหญปลิว ผูนําชุมชน)
จากความนับถือศรัทธาตอสิ่งศักดิ์ประจําชุมชน ผูนําชุมชนจึงเลือกใชวิธีการใหคนในชุมชน มาสาบานตอ
หนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจําชุมชน เพื่อโนมนาวใหคนเกรงกลัว ไมกลาของเกี่ยวกับยาเสพติด เพราะกลัวจะถูกสิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์ลงโทษ ซึ่งถือวาเปนอีกกลยุทธหนึ่งที่เรียกไดวา เปนการนําทุนในชุมชนที่เปนความเชื่อมาใชในการปองกัน
ยาเสพติด
“มีเจาพอไพศาลที่คนนับถือกัน อยางเราก็มีใหคนไปสาบานกับทานวาจะเลิกยา ถาไมเลิกก็ขอให
มันอันเปนไป อันนี้ก็เคยทําอยู” (พี่ปอง ผูนําชุมชน)
“ใชสิ่งศักดิ์สิทธิ์บาง สิ่งที่เขานับถือบาง อยางเชนศาลปูตา ศาลเจาพอไพศาล ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็รับ
ฟงขาว อยางภาคอีสานเขาก็ทํากัน อยางทําคําปฏิญาณวาจะไมยุงไมเกี่ยวตอหนารูปในหลวงบาง สิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์บาง ก็ทําในเบื้องตนบาง”(ผูใหญเพียร ผูนําชุมชน)
การทํ า บุ ญ กลางบ า นก อ นจะเริ่ ม ทํ า นา การลงแขกเกี่ ย วข า ว และการรดน้ํา ดํ า หั ว ผู สู ง อายุ ถื อ เป น
วัฒนธรรมประเพณีดั้งเดิมของชุมชน ที่ยังคงดํารงอยูในชุมชนจนถึงปจจุบัน โดยเมื่อมีกิจกรรมเหลานี้เกิดขึ้น คน
ในชุมชนก็จะมารวมตัวกัน ประสานความรวมมือตามความสามารถที่มีของแตละคน เสมือนเปนชวงเวลาในการ
รวมตัวพบปะสังสรรคกันของคนในชุมชน ซึ่งกิจกรรมเหลานี้นั้น ลวนสะทอนใหเห็นความสัมพันธและความสามัคคี
ของคนในชุมชน
“ลงแขกกันนาเกี่ยวชวยกันดําถือแรงกัน ถือโดยอาศัยกันขึ้นมาอาศัยแรงกัน” (ผูใหญเพียร
ผูนําชุมชน)
“ก็มีการสวดมนตเย็นเลี้ยงพระเชา บานทุกบานรวมกัน โดยมาทําที่กลางนา ทุกคนมารวม
ทําบุญกัน บานไกลก็มา..กอนจะลงนาจะทําบุญกลางบานกัน...เหมือนตอชะตาหมูบานดงแขวน ปนหุน
แทนตัวบานใครครอบครัวใครมีอะไรมีกี่คนมีแลวกี่ตัวหมากี่ตัวมีอะไรก็ปนกัน คือเหมือนกับเปนการ
สะเดาะเคราะห ใครทําไรก็ใหไปลงที่หุนเราเอา แตถาเกลียดใครก็ไมปนหุนแทนตัวให (หัวเราะ)” (พอ
สําเริง ผูนําชุมชน)
“อยางจัดวันผูสูงอายุคนมารวมกันเยอะ จัดงานบุญกลางบาน คนก็มาดี งานสงกรานตเขาก็
มารวมดี คือคนก็ชอบใหจัด รอใหจัด เพราะไดมาพูดคุยสนุกสนานกัน” (ผูใหญปลิว ผูนําชุมชน)
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1.2 ภูมิปญญาชาวบาน
ในชุมชน “บานสุขใจ” มีผูมีองคความรูอันเปนประโยชน หรือเปนปราชญชุมชนที่มีความสามารถอัน
หลากหลายแตกตางกันไป ซึ่งจะสามารถถายทอดความรูใหกับคนในชุมชนตามความสนใจของแตละคน เพื่อ
นําไปใชในการประกอบอาชีพและสรางรายไดใหกับครอบครัวตอไป เชน ความรูในเรื่องผลิตปุยอินทรีย การผลิต
พันธุขาว การสานสุมไก การทําไมกวาด ฯลฯ
“ทุกอยาง เรื่องอาชีพ เปนที่ปรึกษาเรื่องอาชีพเราก็เปน เปนรองประธานกองทุนแมของแผนดิน..
จริงๆ แลวลุงเองไมไดมีพื้นฐานทางการเกษตรหรอก แตอาศัยหาอานหนังสือบอยๆ เอา ไปอบรม แลว
เริ่มเปนวิทยากรอะไรไป สมัยกอนคนใชปุยเคมี 100 เปอรเซ็นตนะ แตเดี๋ยวนี้เราก็ดึงมาใหใชปุย
อินทรียไดตั้ง 70-80 เปอรเซ็นต” (ลุงสวิง ผูนําชุมชน)
“มีสานสุมไกนายแยม บุญชด บานหัวโคง แกเปนหลักอยู แกจะสานประจํา จักสานพวกนี้ก็มี
พวกไมกวาด ตามีแกตายไปแลว ไปเมื่อไวๆ แกสานตะคอง” (ผูใหญเพียร ผูนําชุมชน)
ภูมิปญญาชาวบาน จะประกอบดวยภูมิปญญาของผูรู วัฒนธรรมและองคความรูของชุมชน (ศูนย
สงเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย กรมการศึกษานอกโรงเรียน. 2538:39 ) ซึ่ง จัดเปนพื้นเพ รากฐานของความรูของ
ชาวบานหรือความรอบรูของชาวบานที่เรียนรูและประสบการณสืบตอกันมา เปนเสมือนทุกสิ่งทุกอยางที่ชาวบานคิด
ไดเองที่นํามาใชในการแกปญหา เปนสติปญญา เปนองคความรูทั้งหมดของชาวบาน ทั้งทางกวาง ทางลึก ที่ชาวบาน
สามารถคิดไดเอง ทําเอง โดยอาศัยศักยภาพที่มีอยูในการแกปญหาการดําเนินชีวิตไดในทองถิ่น (สามารถ จันทร
สูรย. 2538: 146) สอดคลองกับที่คนในบานสุขใจไดนําเอาความรู ภูมิปญญาตางๆ ที่มี นํามาถายทอดรุนสูรุน
และมีการจัดตั้งเปนกลุมอาชีพเพื่อสรางรายไดใหกับครอบครัวและชุมชน รวมถึงใชเวลาวางใหเปนประโยชน
2. ความรวมมือของคนในชุมชน
จากผลการศึกษาพบวา ในทุกครั้งที่ชุมชนมีการจัดกิจกรรมตางๆ ขึ้น ก็มักไดรับความรวมมือจากคนใน
ชุมชนเปนอยางดี จึงทําใหการทํางานคอนขางราบรื่น มีผลการปฏิบัติงานที่ดี เปนที่ยอมรับในวงกวาง ซึ่งสะทอนให
เห็นถึงความสําคัญของการรวมมือของคนในชุมชน กลาวคือ แมวาผูนําหรือทีมงานจะมีความสามารถแคไหน ก็ยัง
จําเปนตองอาศัยความรวมมือของคนในชุมชน เพื่อใหการดําเนินงานตางๆ บรรลุเปาหมายไดอยางยั่งยืน โดย
สะทอนไดจากการที่ผูนําชุมชน และคนในชุมชน ตางแสดงทัศนะที่สอดคลองกันในเรื่องความรวมมือของคนใน
ชุมชนที่พรอมใหความรวมมือในกิจกรรมตางๆ ของชุมชนเปนอยางดี โดยเฉพาะอยางยิ่ง กิจกรรมที่เกี่ยวของกับยา
เสพติดซึ่งสะทอนใหเห็นถึงความสามัคคีของคนในชุมชนและความรักตอชุมชนของตน
“ถาขอความรวมมือ เขาก็รวมมือกันดี ไมมีบิดพลิ้วเทาไหร” (ลุงพัน ผูนําชุมชน)
“บางครั้งบางคนที่เราไปทํางานดวย พอแมเขาก็ใหความรวมมือดี ขอใหเราชวยลูกเขา เราก็
อยากชวยนะ เราเห็นพอแมบางคนหมดเนื้อหมดตัวก็เยอะ บางคนก็เลาไปรองไหไป” (พี่ปอง ผูนําชุมชน)
“ก็ดีนะดีทุกครั้ง นอยมากที่เขาไมมาเพราะเขาไปรับจางกัน..เวลามีอะไรจําเปนตองเซ็นตดวยเขา
ก็เซ็นตกัน” (ปารัตน ผูนําชุมชน)
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“ทําเรื่องยาเสพติด ทุกคนก็สนับสนุน ใหความรวมมือดี ชวยกันดี” (ครูบุญ ชาวบาน)
“เวลาทานมีประชุมหรือมีกิจกรรมอะไรนี่ ทานจะออกประกาศเสียงตามสายและชาวบานก็ให
ความรวมมือกันก็จะมาประชุมกัน มีกิจกรรมก็จะมาชวยกันครับ อันนี้แหละครับเปนความสามัคคีของ
คนในหมูบานคือเขาจะชวยเหลือกัน” (พี่เอก ชาวบาน)
จากการที่คนในชุมชนมีความตระหนักถึงการเปนเจาของชุมชนรวมกัน มีความสัมพันธอันดีตอกัน คนใน
ชุมชนจึงใหความรวมมือในการสอดสองเปนหูเปนตา คอยดูแลความปลอดภัยใหกับชุมชน เพราะคนในชุมชนตางก็
คุนหนา รูจักกันเปนอยางดี
“ใหมีความคิดวาเปนเจาของเอง เห็นไหม ปุยมี เครื่องจักรมี รถประทานจอดอยูนี่ แตผมไมมี
รั้ว เพราะอะไร เพราะทุกคนชวยดูแล ที่ไมมีการลักขโมยเพราะเชื่อมั่นในทุกคนที่มาหาเรา” (พอสําเริง
ผูนําชุมชน)
ในกรณีที่คนในชุมชนไดพบเห็นเหตุการณไมปกติและนาสงสัย ที่อาจมีผลกระทบตอความสงบเรียบรอย
ในชุมชน แตเกินกําลังของตนที่จะสามารถจัดการได ก็จะมาแจงขาวกับผูนําชุมชน เพื่อใหผูนําชุมชนประสานกับ
เจาหนาที่ที่เกี่ยวของไดดําเนินการในขั้นตอไป
“เราตองรวมพลังกัน พากันมา ชาวบานก็รวมดวยชวยกันแตก็มีบางครอบครัว ที่ลูกติดแลวเปน
เราเอาไมไ หว ชาวบ า นมาบอก เขาก็ บ อกให ชว ยกั นจั บติ ดคุ ก ติ ด ตารางบา ง นี่ ท างเราเปน ผูใ หญ มี
คณะทํางานเปนกรรมการหมูบาน คุมๆ นะ ถึงเดือนก็มีการพูดคุย เดี๋ยวเขาก็เอาขาวมา เอ ผูใหญตอนนี้
ไอเจี๊ยบ ไอไก มันไมดีอยางนี้ เราก็จะไปเตือนเขา” (ผูใหญเพียร ผูนําชุมชน)
“ชาวบานเขาจะรวมมือกับเจาหนาที่และรูวาเราเอาจริงนะ คือชาวบานเขาอยูในพื้นที่ เขาจะรูวา
ใครเสพใครคา วิธีการเคลื่อนไหว เขาจะรูวาใครทําอะไร คือบางทีเขาใหขอมูลมา โดยทางลับ โดยทาง
จดหมายก็ดี” (ปลัดเขม ปลัดอําเภอ)
“ก็จะมีในลักษณะแจงขาวนะ คือเห็นอะไรที่ผิดสังเกตก็จะมาแจง อยางวันแขงกีฬา เขาก็มาบอก
วาใหไปดูหลังเมรุ วามีคนมาทําอะไรกันนาสงสัย คือคนจากขางนอกไง แตกอนมีลานกีฬา เด็กมาจาก
หลายบาน มามั่วสุมกันขอบสนามบาง เดี๋ยวนี้เขาไมใหเลนกีฬาแลว” (ผูใหญปลิว ผูนําชุมชน)
ความรวมมือของคนในชุมชน โดยการเขามามีสวนรวมในการดําเนินงานหรือกิจกรรมตางๆของชุมชน
ภายใตผลประโยชนรวมกัน และความรักและรูสึกเปนเจาของชุมชน ยอมทําใหการดําเนินงานใดๆ ก็ตามของชุมชน
ประสบผลสําเร็จไดโดยงาย เพราะคนในชุมชนจะรูความตองการ รูปญหาของชุมชนไดดีที่สุด ทั้งนี้ ภายในชุมชน
โดยทั่วไปจะมีทั้งโครงสรางความสัมพันธในแนวตั้ง เชน ผูใหญบานและคณะกรรมการหมูบานกับลูกบาน หรือ
กรรมการกลุมกิจกรรมกับสมาชิกกลุม และโครงสรางความสัมพันธในแนวนอน เชน ความเปนพี่นอง เครือญาติ
เพื่อน หรือความสัมพันธและการเรียนรูที่เกิดจากการทํากิจกรรมตาง ๆ รวมกันมากอน เมื่อมีโอกาสไดรวมกัน
วิเคราะหปญหาและมองเห็นผลกระทบที่เกิดขึ้น ประกอบกับการมีผูนําที่ลุกขึ้นมามีบทบาทนํากระบวนการแกไข
ปญหาทําใหเกิดความรวมมือในการแกไขปญหาอยางจริงจัง ซึ่งมีตัวอยางใหเห็นถึงความรวมมือของคนในชุมชน
เชน การใชระบบเครือญาติ ระบบคุมในการสอดสองดูแลกันเองในชุมชน มาตรการกดดันทางสังคม (Social
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Sanction) ตอครอบครัวที่มีสวนเกี่ยวของกับยาเสพติด การเดินเวรยาม ตั้งดาน และการสอดสองตรวจตราใน
ชุมชนดวยวิธีการอื่น ๆ การยอมรับและใหโอกาสแกผูเกี่ยวของกับยาเสพติดที่กลับใจ (นเรศ สงเคราะหสุข และ
คณะ. 2549: 65) ซึ่งสอดคลองกับการดําเนินงานของชุมชน “บานสุขใจ” ที่คนในชุมชนมีความรวมมือใจกันทั้งใน
เรื่องของการเขารวมทํากิจกรรมตางๆ ที่ชุมชนจัดขึ้น การคอยเปนหูเปนตาสอดสองความปลอดภัยในชุมชน การ
ชวยแจงขาวตางๆ ฯลฯ
3. บทบาทของครอบครัวในการปองกันปญหายาเสพติด
ปญหายาเสพติดนั้น เปนปญหาสังคมที่มีความรุนแรงและยังไมอาจขจัดใหหมดสิ้นไปโดยสิ้นเชิง แต
สามารถควบคุมได โดยใชกลไกและกระบวนการทางสังคมในทุกระดับ ใหเขามามีสวนรวมและรับผิดชอบการ
ปองกันและแก ไขป ญหา โดยเฉพาะอยางยิ่งกลไกระดับครอบครัวซึ่งเป นรากฐานสําคั ญของปญหา ซึ่งการมี
ครอบครัวเขมแข็งเปนปจจัยกอใหเกิดภูมิคุมกันในเด็กและเยาวชนไทย เปนปจจัยที่ทําใหเด็กและเยาวชนเหลานี้ได
เติบโตอยางสมบูรณทั้งทางรางกายและจิตใจ เปนทรัพยากรบุคคลที่มีคุณคา โดยลักษณะครอบครัวเขมแข็งไม
จําเปนตองเปนครอบครัวที่มีความสมบูรณพรอม แตตองเปนครอบครัวที่ใหความอบอุน มีการถามไถทุกขสุข
ระหวางกัน สมาชิกมีเวลาใหครอบครัว สนใจและชื่นชมพฤติกรรมที่ดีระหวางกัน เมื่อสมาชิกในครอบครัวมีปญหา
สามารถขอคําปรึกษาจากสมาชิกคนอื่นในครอบครัวเดียวกันได (สํานักพัฒนาการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
สํานักงาน ป.ป.ส..2553) ดังนั้น ครอบครัวจึงถือเปนสถาบันทางสังคมที่ตองทําบทบาทหนาที่ในการดูแล ปกปอง
สมาชิกภายในครอบครัวของตน ไมใหเขาไปเกี่ยวของกับยาเสพติดไดดีที่สุด จากผลการศึกษา พบวาครอบครัวใน
“บานสุขใจ” นั้นได ทําหนาที่ในการดูแลสมาชิกในครอบครัวของตนเปนอยางดี เพราะถือวาครอบครัว คือ รั้วชั้น
แรกในการปองกันยาเสพติดไมใหมาเขาใกลบุตรหลานของตน โดยคนในชุมชนตางก็แสดงทัศนะในเรื่องนี้เปนไปใน
ทิศทางเดียวกันวา พอแมผูปกครองตองทําหนาที่ของตนเปนอยางดี ดูแล เอาใจใส ใกลชิด และคอยอบรมสั่งสอน
บุตรหลาน ซึ่งหากทําไดสําเร็จเด็กก็จะไมติดยาเสพติด
“ผมเปลี่ยนแนวคิดใหม ผมไมใหลูกไปไหนหรอกหากจะไปไหนใหบอกผมๆ พาไป ใหอยูในหู
ในตาตลอดผมวานาจะทําอยางนี้” (ผูใหญเพียร ผูนําชุมชน)
“ครูเขาก็อบรม ควบคุมเด็กตลอด คือครูมีสวนชวยไดเยอะ ชวยไดมากๆ ถาเขาตั้งใจจะชวยนะ
คืออยางเขาไปบอกใหพอแมเด็กคนที่นาสงสัย ใหดูแลลูกใหดีเปนพิเศษ เพราะสวนใหญพอแมจะเชื่อลูก
ตัวเอง แตถาครูมาบอกก็จะเชื่อครู ก็ชวยไดดีนะ เด็กบางคนก็เลิกไปเลย เสี่ยงจะติดก็ไมติด” (ผูใหญ
ปลิว ผูนําชุมชน)
“คนที่เคยเสพ ก็เปนลูกหลานคนในชุมชน เราก็จะพยายามใหครอบครัวเขาดูแลกันเองใหได ก็
ไมมีใครออกมาทําความเดือดรอนนะ” (ลุงสวิง ผูนําชุมชน)
“ก็ชวยกันสอนลูกสอนหลานไมใหไปติดยา” (ครูบญ
ุ ชาวบาน)
การที่เด็กและเยาวชนจะมีพฤติกรรมไปในทิศทางใดนั้น พอแม ผูปกครอง รวมถึงบุคคลที่เกี่ยวของอยู
ใกลชิดจําเปนอยางยิ่ง ในการเปนตัวแบบหรือตัวอยางที่ดีใหกับเด็กหรือเยาวชนในการดําเนินชีวิตที่ถูกตอง
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“เอาจริงๆ แลวพอแมไมอยากใหลูกติดยานะ แตลูกดื้อ ที่เกนะ ดื้อทั้งนั้น พอแมเอาไมอยูวาก็
เถียง เราตองเอาจริงลูกก็ไมกลา พอแมตองคุม สิ่งแวดลอมตองดีดวยที่บานพี่ ปา นา อา พวกนี้เขาทํา
ตัวอยางไรกินเหลาหรืออะไรไหม” (ผูใหญเพียร ผูนําชุมชน)
“บางคนตน ๆ ก็นิสัยดี แตพอโตขึ้นมา สิ่งแวดลอมและคนใกลชิดดึงไป และเปนชวงทางโคง
ดวย อายุสิบสี่สิบหานี่ตองระวัง ครอบครัวสําคัญมากในการดูแลเด็กไมใหติดยา” (ผูใหญเพียร ผูนํา
ชุมชน)
จากผลการศึกษาขางตน แสดงใหเห็นวา ครอบครัวเปนสถาบันทางสังคมที่สําคัญของชุมชน “บานสุขใจ”
ที่มีบทบาทหนาที่สําคัญในการดูแลสมาชิกในครอบครัว ใหการอบรมสั่งสอน เพื่อไมใหเขาไปเกี่ยวของกับยาเสพติด
หรือมีพฤติกรรมที่ไมเหมาะสม รวมถึงการเปนแบบอยางที่ดีในการดําเนินชีวิต ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ
ศิโรตม โสวัณณะ(2545) ที่ศึกษาเปรียบเทียบระหวางเยาวชนกลุมเกง ดี มีสุข กับเยาวชนกลุมที่ติดยาเสพติด ซึ่ง
ทั้งสองกลุมมีครอบครัวเปนปจจัยสําคัญในการไมเขาไปยุงเกี่ยวกับยาเสพติด โดยเยาวชนกลุมเกง ดี มีสุข สวน
ใหญมีผูปกครองที่คอยเปนที่ปรึกษาใหอยางสม่ําเสมอ ดูแลติดตามความประพฤติ ในขณะที่ผูปกครองของกลุม
เยาวชนติดยาเสพติด สวนใหญนั้นไมมีเวลาให ไมคอยใหคําปรึกษาและดูแลความประพฤติ นอกจากนั้นตัว
ผูปกครองเองก็ยังมีพฤติกรรมเปนตัวแบบที่ไมเหมาะสม เชน ดื่มเหลา สูบบุหรี่ เลนการพนัน และทะเลาะกัน
ภายในครอบครัว ดังนั้นจึงจําเปนอยางยิ่งที่ครอบครัวจะตองทําตามหนาที่ บทบาทของตนอยางเหมาะสม
ทั้งนี้ ในการทํางานปองกันปญหายาเสพติดนั้นมีเงื่อนไขหลายอยางที่ชวยสนับสนุนใหชุมชนเปนชุมชนที่
เขมแข็งในการปองกันปญหายาเสพติด และสามารถในการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายที่กําหนด ซึ่งสวนหนึ่งก็
คือ การที่ชุมชนมีความมั่นคงทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมสูง มีระบบเครือญาติที่ชวยดูแลกันและ
กัน มีระบบผูอาวุโส มีความเชื่อหรือศรัทธาเปนสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจ และมีการดูแลกันเองภายในครอบครัว จะทําให
ชุมชนมีความเขมแข็ง สังเกตได จากชุมชนนั้นจะมีมาตรฐานผลงานสูง มีทัศนคติเอาใจใสผูอื่น มีเอกลักษณ และมี
ภาคภูมิใจในชุมชนของตนเอง (Kouzes & Posner. 1988) ซึ่งมีความสอดคลองใกลเคียงกับเงื่อนไขที่สนับสนุน
การทํางานปองกันปญหายาเสพติดของ “บานสุขใจ” ที่ไดกลาวขางตนอยูหลายประการ เชน การที่ชุมชนมีทุนของ
ชุมชน บทบาทของครอบครัว โดยเงื่อนไขเหลานี้ถือเปนสิ่งสําคัญของชุมชนที่ชวยสนับสนุนการทํางานปองกัน
ปญหายาเสพติดของชุมชน ใหชุมชนสามารถดําเนินงานไดประสบความสําเร็จเปนไปตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว
4. การใหโอกาสผูเสพผูติดของคนในชุมชน
จากผลการศึกษา พบวา “บานสุขใจ” มีแนวทางการปฏิบัติกับผูผานการบําบัดยาเสพติดที่อยูในชุมชน
โดย ผูนําชุมชน มีความระมัดระวัง ไมใหเกิดการแสดงออกถึงการตอตานหรือประณาม เพราะผูเกี่ยวของกับยาเสพ
ติดลวนเปนเครือญาติกับชุมชน การทํางานจึงเนนที่พยายามขยายความรวมมือของคนในชุมชน โดยมุงสรางความ
เขาใจวาควรจะชวยเหลือใหโอกาสคนผิดกลับตัวกลับใจ เพื่อสรางความสงบสุขใหกับชุมชน
“เราก็อยากใหสังคมยอมรับตรงนี้ สังคมสวนมากยังไมยอมรับ หมายถึงสังคมภายนอก ชอบ
บอก “เดี๋ยวมันก็ติดอีก”แตในชุมชนเรายอมรับกัน ใหโอกาส ก็ลูกหลานกัน” (ลุงสวิง ปราชญชุมชน)
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“ใชๆ ปกติไมไดไมชอบหรือตอตาน เพราะรูวาเราเลิกแลว” (พี่อึ่ง อดีตผูเสพยาเสพติด)
การสรางโอกาสใหผูเกี่ยวของกับยาเสพติดสามารถดํารงชีวิตอยูไดในสังคมจําเปนตองอาศัยความรวมมือ
ทั้งตัวผูเกี่ยวของกับยาเสพติดเอง ครอบครัว ชุมชน และภาคีความรวมมืออื่นๆ ดวยการที่ชุมชนใหการยอมรับเปด
โอกาสใหผูเกี่ยวของกับยาเสพติดมีโอกาสแสดงศักยภาพของตนในทางที่สรางสรรค มีประโยชน และสรางรายได
การสนับสนุนดานเงินทุน จะเปนการสรางจุดเริ่มตนที่ดีใหกับอดีตผูเสพยาเสพติด
“ลงไปใหกําลังใจกับครอบครัวที่ยุงเกี่ยวยาเสพติด เราใหเปนขาวเปนของ เปนเงินเรายังใหเลย..
ใหเงินเขาไปลงทุนทํากิจการเล็กๆนอยๆ ใหฟรีใหเปลา ทุนการศึกษาใหฟรีกับลูกเขาก็มี” (ผูใหญเพียร
ผูนําชุมชน)
การสนับสนุนดานอาชีพก็เปนสิ่งหนึ่งที่สําคัญ เพราะจะชวยใหเขาสามารถดูแลตนเองและครอบครัวได
อยางยั่งยืนดวยตัวของเขาเอง และเปนการสรางความภาคภูมิใจใหกับเขา
“สงเสริมใหทํามีงาน มีการ เรื่องทาสี ใครมาติดตอชางสีก็ทํา แกมีสีแกพอทําได” (ผูใหญเพียร
ผูนําชุมชน)
“ก็คนที่ยากจน ไมมีอาชีพ เขาก็ใหไปอบรมหรือใหทุนไปทํางาน หางานใหทําเล็กๆ นอยๆ” (พี่อึ่ง
อดีตผูเสพยาเสพติด)
การหากิจกรรมตางๆ ที่นาสนใจใหทํา จะชวยใหสามารถใชเวลาวางไดเปนประโยชน มีความเพลิดเพลิน
ในกิจกรรม ไมมีเวลาไปหมกมุนยุงเกี่ยวกับยาเสพติด
“เราหากิจกรรมใหเขาทํา หางานใหเขาทํา อยาใหเขาหันกลับไป ใหเขาอยูกับครอบครัวใหมาก
ที่สุด เราถึงไดมีกิจกรรมคนสามวัย มีวันครอบครัว แลวก็ใหแตละครอบครัวมาคุยกัน วาลูกคนนี้ๆ เปน
อยางไรบาง เขาก็แลกเปลี่ยนความคิด เรื่องราวกันในแตละครอบครัว ทุกอยางก็จะดีขึ้นไปเรื่อยๆ ถาม
วาจะดีทั้งหมดเลยไหม ก็ไมทั้งหมด แตก็ยังถือวาดี” (ลุงสวิง ปราชญชุมชน)
“เราก็มีแจกปุย แจกพันธุพืชใหเขาเอาไปปลูก พอเขามีกิจกรรมเขาก็เพลินไป ไมหมกมุนกับยา
ถาทําตรงนี้ไดนะ ในทุกกลุมทุกหมูบานคือหากิจกรรมใหพวกติดยา เสพยา ใหโอกาสเขาใหเขามีอะไรทํา
ผมเชื่อวายาเสพติดตองหมด ไมมีเหลือ” (ลุงสวิง ปราชญชุมชน)
ที่ผานมาจะเห็นไดวา วิธีการนําผูติดยาเสพติดในชุมชมเขารับบําบัดเพียงอยางเดียวมักไมไดผล หาก
ผูเกี่ยวของกับยาเสพติดใจไมแข็งพอกลับไปยุงเกี่ยวกับยาเสพติดอีก ดังนั้น การที่ครอบครัวและชุมชน รวมมือกัน
คอยสังเกตพฤติกรรม เฝาระวัง โดยไมทําใหเขารูสึกเหมือนโดนจับผิด ควบคูไปกับการใหกําลังใจและใหโอกาส
กลับตัว จะชวยสรางแรงบันดาลใจใหผูติดยาเสพติดตองการเลิกยุงเกี่ยวกับยาเสพติดไดดวยตนเอง ดังนั้น การให
โอกาสผูติดยาเสพติดในชุมชน “บานสุขใจ” จึงถือเปนเงื่อนไขหนึ่งที่สนับสนุนใหลดโอกาสการกลับไปเสพติดซ้ําของ
ผูที่ไดเขารับการบําบัดใหเลิกยาเสพติดแลว ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยเรื่อง กระบวนการไมเสพยาบาซ้ํา: กรณีศึกษา
ผูผานการบําบัดฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดในระบบบังคับบําบัด (ปยวรรณ ทัศนาญชลี.2552) ที่พบวา เมื่อผู
ผานการบําบัดสามารถหยุดเสพยาบาไดระยะหนึ่งแลว บุคคลเหลานี้ตองการไดรับการยอมรับจากคนรอบขางและ
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คนในครอบครัว ซึ่งการไดรับโอกาสและการใหอภัย จะทําใหบุคลเหลานี้มีพฤติกรรมไมเสพยาบาซ้ําไดอยางมั่นคง
และตอเนื่องตอไป
5. ความสามารถของผูนํา
จากผลการศึกษา “บานสุขใจ” นั้น ตองยอมรับวาสวนหนึ่งที่ผลการดําเนินงานเปนที่ยอมรับจากทั้ง
ภายในและภายนอกชุมชนนั้น เริ่มตนจากผูนําชุมชนมีศักยภาพ ซึ่งก็คือ ผูใหญเพียร ที่มุงมั่นทํางานเพื่อชุมชน
ตั้งแตเริ่มเขารับตําแหนงผูใหญบาน มีความตั้งใจทํางานตางๆ เพื่อพัฒนาชุมชนของตน และใหความสําคัญกับการ
จัดการปญหายาเสพติดภายในชุมชน รวมถึงการมีทีมการทํางานที่มีความสามารถ คนในชุมชนจึงศรัทธา เชื่อถือ
และใหความรวมมือ ทําใหการดําเนินงานมีความราบรื่น มีผลการดําเนินงานเปนรูปธรรมอยางตอเนื่อง จนไดรับ
รางวัลหรือใบประกาศเกียรติคุณตางๆ อันเปนสิ่งยืนยันความสามารถในการทํางาน รวมทั้งเปนไดรับความเชื่อถือ
จากทุกฝาย เมื่อขอความรวมมืออะไรก็จะไดรับอยางเต็มที่ ดังคําสัมภาษณที่แสดงความคิดเห็นไปในทิศทาง
เดียวกัน ทั้งจากตัวผูใหญเพียรเอง และจากคํายืนยันของบุคคลในชุมชน และเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวของ
“เฮยนั่นบานผูใหญเพียร มีอะไรก็บอกผูใหญเพียร ตองการอะไรก็มา โลหเอยอะไรเอย มา
เยอะแยะ เพราะบานอื่นเขาไมทําไง เพราะหนึ่ง ผูนําไมกลาเพราะกลัวโดนยิง” (ผูใหญเพียร ผูนําชุมชน)
“ผูวาพีระพล ก็เขามาเยี่ยมถึงบาน นายอําเภอเถลิง เขาจะสงเขาประกวดผูใหญแหนบทองคํา
ทานก็มาใหกําลังใจถึงบานโดยเราไมรู ผูใหญเขาก็วา “ผมทําไปไมไดหวังอะไร” บางทีนอนอยูก็ตองรีบลุก
ขึ้นมาวานายมานายมา ตอนนั้นผูใหญก็บอกวาผมทําผมไมไดหวังอะไร นายอําเภอเถลิงก็บอกฟามีตา”
(ปารัตน ผูนําชุมชน)
“ในการทํางานของชุมชนที่จะประสบความสําเร็จไดนั้น ผมวาพื้นฐานที่สําคัญหนึ่งก็คือ การมี
ผูนําที่มีความสามารถ ซึ่งนายเพียรนั้นเขาเปนผูนําที่มีคุณภาพ เปนคนที่มีภาวะผูนําสูง ทั้งการพูด การ
คิด การทํา เขาไดรับตําแหนงหลายตําแหนง คือนอกจากที่เขาเปนผูใหญบานของบานสุขใจแลว เขาก็
เปนประธาน ศตส. ภาคประชาชน นี่สําคัญสุด ที่มันทําใหการทํางานชุมชนในการแกไขปญหายาเสพติด
ขับเคลื่อนไปไดดีหรือมีกิจกรรมมากหรือเรามองวาประสบความสําเร็จนี่ก็คือ เขาเปนประธานศูนยตอสู
เพื่อเอาชนะยาเสพติดภาคประชาชนของจังหวัดเลยนะไมใชของอําเภอ.. เขามีการประชุมเครือขายเยอะ
เขาไมไดทําระดับหมูบานเขาอยางเดียว ตรงนี้แหละที่ผมวาเปนเรื่องเดนของเขานะ เพราะศูนยเรียนรู
ดานยาเสพติดนั้นเขาดูแลเองดวยในฐานะผูใหญบาน และฐานะ ประธาน ศตส.ภาคประชาชนดวย
รวมถึงดูแลศูนยเรียนรูอะไรอีกหลายๆ อยาง เศรษฐกิจพอเพียง การจัดการความขัดแยง” (ปลัดเขม
ปลัดอําเภอ)
“ผูใหญแกเปนคนทํางานเกงนะและหมูบานก็มีประมาณรอยกวาหลังคาเรือน ก็เลยทํางานกัน
แบบงายๆ ควบคุมยาเสพติดไดงาย แลวก็ประสานงานกันงาย เขาเปนผูใหญบานดีเดน ก็เลยไดนํารอง
เรื่องตางๆ มากมาย อยางเรื่องยาเสพติดก็ทํามาตั้งแตสิบกวาปที่แลว เรื่องของยาเสพติดเขาก็ทํามา
ตลอด ในเรื่องของหมูบานเอาชนะยาเสพติด” (พี่วัน เจาหนาที่สาธารณสุข)
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“เขาเห็นความตั้งใจในการทํางานของผูใหญเพียร ดูไดชัดเลยจากการมีหนวยงานตางๆ อยากมา
ทํางานดวย ไมใชวาหนวยงานเอาปายมาตั้งทิ้งแลวก็กลับ แตผูใหญเพียรจะเปนแบบ หนวยงานทุก
หนวยงานสําคัญหมดนี่คือจุดเดนของแกนนํา (พี่ปุ เจาหนาที่องคกรภาคี)
ปจจุบันนี้ แมบทบาทหนาที่ที่เปนทางการในฐานะผูใหญบานของชุมชน “บานสุขใจ” จะสิ้นสุดลง เมื่อ
ผูใหญเพียรจะเกษียณอายุ แตบทบาทของการเปนผูนําอยางไปเปนทางการในชุมชนของผูใหญเพียรยังคงอยู และ
ยังคงทํางานใหกับชุมชน สังคม อยางมุงมั่น และเสียสละตอไป เห็นไดจากการที่ผูใหญเพียรยังคงไปเปนที่ปรึกษา
อาสาสมัครตางๆ ที่ทุกฝายก็ยังคงใหความเชื่อมั่นและเชื่อถือ
“ก็ทําอยู เรายังไมทิ้ง ไปในฐานะเปนอาสาสมัคร ไปเปนกรรมการ เปนที่ปรึกษา อยางเปนที่
ปรึกษาศูนยตอสูเพื่อเอาชนะยาเสพติดจังหวัด ที่อําเภอ ตําแหนงอื่นเยอะ อาสาสมัครคุมประพฤติ สถาน
พินิจก็เปน เปนประธานศูนยขัดแยงก็เปน กรรมการเครือขายตานยาเสพติดดวย ใครขอใหชวยอะไรถา
เราไหวเราก็ทํา” (ผูใหญเพียร ผูนําชุมชน)
ดัง นั้ น ความสามารถของผู นําในชุ มชน “บ านสุขใจ” จึ งเปนอี กหนึ่ ง เงื่อ นไขสําคัญในการทํา ใหการ
ดําเนินงานของชุมชนบรรลุไปสูเปาหมายที่ตองการได ทั้งนี้นั้น บุคคลที่จะเปนผูนําที่ดีได จําเปนอยางยิ่งจะตองมี
ความสามารถที่ โ ดดเด น ต า งจากบุ ค คลทั่ ว ไป ซึ่ ง สอดคล อ งกั บ แนวคิ ด ทฤษฎี ค วามสามารถพิ เ ศษของผู นํ า
(Charismatic theory) ที่กลาวถึงบุคลิกภาพของผูนําที่มีลักษณะเฉพาะแตกตางไปจากบุคคลอื่น ดังเชนที่
รังสรรค ประเสริฐศรี (2544:55) กลาววา ผูนําที่มีความสามารถพิเศษ ควรมีลักษณะดังนี้ คือ เปนผูมีวิสัยทัศน มี
ความสามารถดานทักษะการสื่อสาร ความสามารถที่ทําใหผูอื่นไววางใจ ความสามารถทําใหผูอื่นเห็นวาตนเองมี
ความสามารถ มีพลังและมุงการปฏิบัติใหบรรลุผล แสดงอารมณไดอยางเหมาะสมและเอื้ออาทรแกผูอื่น ชอบที่
เสี่ยง สรางกลยุทธใหม ๆ เพื่อใหบรรลุเปาหมาย มีการโฆษณาตัวเอง และทําใหการขัดแยงภายในเกิดขึ้นนอยที่สุด
6. ชุมชนเปนที่ยอมรับจากภายนอก
จากผลการศึกษาชุมชน “บานสุขใจ”พบวา เปนชุมชนที่ไดรับการยอมรับวาประสบความสําเร็จในการ
ดําเนินงานหลายๆ เรื่อง อันนําไปสูการพัฒนาชุมชนของตน จนสามารถเปนตนแบบใหกับชุมชนอื่นๆ ไดอยาง
หลากหลาย ไมวาจะเปนเรื่องของการเปนชุมชนนํารองตนแบบ ที่สามารถเผยแพรความรู และแนะนําชุมชน อื่น ๆ
เชน การทํางานดานการจัดการปญหายาเสพติด การเปนชุมชนที่มีวิถีชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ฯลฯ ที่
มีผลงานแสดงใหเห็นเปนรูปธรรมอยางตอเนื่อง ดังตัวอยางเชน รางวัลและการยกยองเชิดชูเกียรติที่ ชุมชน “บาน
สุขใจ” ไดรับจากหนวยงานตางๆ ที่เสมือนเปนเครื่องยืนยันความสําเร็จของการทํางานในชุมชน
“รางวัลนะ เยอะมาก ไดในเรื่องการทํางาน และหมูบานก็ได” (ผูใหญเพียร ผูนําชุมชน)
“บานสุขใจเขาก็มีวัดอยูในพื้นที่ มีศูนยเรียนรู ศูนยเกษตร มีโรงปุย เขาคอนขางจะไดรับความ
เชื่อถือจากทางราชการ เขามีหลายอยาง มีโรงผลิตปุยอินทรีย มีวัดซึ่งเปนวัดที่เราเราไปรณรงคเปนวัด
ตัวอยางวาเปนวัดปลอดยาเสพติด ปลอดอบายมุข ปลอดการพนัน หมายถึงวาในเรื่องพื้นฐานนี่มันมี
พรอมหมดแลว ขึ้นอยูที่วาผูนําจะดําเนินการเรื่องศูนยการเรียนรูหรือการสรางเครือขายไดยั่งยืนขนาด
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ไหน ใชไหม เพราะเรามองวา เจาหนาที่ราชการนั้นเขาไปอยูตลอดเวลาไมได โดยหลักเขาก็ตองใชแบบนี้
คือทุกอยางมันตองเกิดจากชุมชนดําเนินการขึ้นเองมันจะยั่งยืนกวา อยางหมูบานสุขใจก็มีศูนยการเรียนรู
และก็ เ ป น หมู บ า นกองทุ น แม หมู บ า นกองทุ น แม ข องแผ น ดิ น เป น เงิ น ของสมเด็ จ พระนางเจ า
พระบรมราชินีนาถ คือของเราทั้งอําเภอมีแค 23 หมูบานเทานั้น แตหมูบานนี้ทําไดเดนมากๆ” (ปลัดเขม
ปลัดอําเภอ)
ชุมชนไดเปนตนแบบในเรื่องของการจัดการปญหายาเสพติดไดประสบผลสําเร็จ จนไดรับการคัดเลือก
จากสํานักงานคณะกรรมการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด ใหตั้งศูนยการเรียนรูในดานการปองกันและแกไขยา
เสพติดขึ้นในชุมชนเพื่อเปน ศูนยการเรียนรูที่เปนตัวอยางสามารถเผยแพรความรู ใหกับชุมชนอื่นๆ ไดเขามาศึกษา
ดูงาน
“เขาเลือกจากพื้นที่ที่สามารถแลกเปลี่ยนประสบการณการทํางานยาเสพติดที่ไดผลดี ก็ใหคน
หรือหนวยตางๆ เขาศึกษาดูงานกัน บางทีก็มีนักเรียนนะ หรือคนจากบานอื่นก็มี” (ลุงพัน ผูนําชุมชน)
การทํางานอยางมุงมั่นและจริงจังของชุมชน ทําใหเจาหนาที่จากหนวยงานภาคีตางๆ ใหความสนใจ และนํา
ผลการทํางานไปเผยแพรใหสังคมไดรับรูและนําไปเปนแบบอยางที่ดี ซึ่งการยอมรับจากทุกภาคสวนดังกลาว สงผล
ใหเมื่อชุมชนมีการดําเนินกิจกรรมใดๆ ที่เปนประโยชนก็จะไดรับการสนับสนุนอยางเต็มที่
“รีบเอาพวกชาวบานมากลาวคําปฏิญาณ สาบานตอหนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ อะไรก็ทําไปทุกวิถีทางทั้ง
ไสยศาสตร ทั้งวิทยาศาสตร ตรวจฉี่ตรวจปสสาวะ เทาที่ทําไดและเอาจริงเอาจังเลย พอเอาจริงเอาจังเขา
ทางผูวาทางรัฐบาลก็เห็น ก็ทีวีมาออกขาวก็เปนหมูบานแรกของจังหวัด (ผูใหญเพียร ผูนําชุมชน)
“คืออาจารยปญญา ชอง 77 แกดูผมมาตลอด ก็เกาะติดเลยพอผมมีกิจกรรมไหนก็จะมาถาย
ให คือไมตองเสียตังคดวยมาออกขาว ออกทีวี พอเจอทานก็คุยกับทาน พอจากนั้นมาพอมีกิจกรรมอะไร
ผมก็โทรศัพทหาทาน ทานก็มาทุกครั้ง มีการพิจารณาความดีความชอบ อาจารยก็เก็บภาพให อาจารย
บอกไมตองกลัวถาเขาพิจารณาผูใหญบานยอดเยี่ยมผมจะเก็บให จะเอามาใหผูวาดู ใหกรรมการดู ถาผม
ไดอาจารยปญญา นะ ทําใหโดยไมตองเสียสตางค อยางนี้ หมูบานเราก็เลยติดตา สวนราชการเห็น”
(ผูใหญเพียร ผูนําชุมชน)
“ถาเปนหนวยงานที่เขามาชวย เพราะเขาเห็นวาไอตรงนี้ที่เราทํานะเราทําจริง ไดผลเห็นผลไมได
สรางภาพ เหมือนกับวาเขาก็มาดูงานนะ มาจัดบอรดจัดอะไร ผมไมชอบนะ สูมานั่งคุยกันอยางนี้มาบอก
กันอยางนี้ดีกวา เชื่อไหมผมทําสวนผลิตพันธุขาวผมยังไมมีแปลงสาธิตเลย ใครจะดูแปลงสาธิตไปดูเลย
ของจริง ดูของจริง ไมตองดูสาธิตหาไรใครทําใหดีอยางไงก็ได สูไปดูของจริงดีกวาสี่สิบหาสิบไร จะไดเห็น
เลยวาทําเยอะแลวมันดีไหมมันไมดีอยางไรอยางนี้ดีกวา” (ผูใหญปลิว ผูนําชุมชน)
“การประสานกับจังหวัดกับอําเภอเนี่ย คอนขางจะทําไดชัดมาก คือจังหวัด อําเภอ ยุติธรรม
จังหวัด เนี่ย เขามีอะไรเขาก็จะมาลงที่ศูนยการเรียนรูของผูใหญทั้งหมดเลย ผูวาราชการจะเกษียณก็มา
บานผูใหญ คือจะกินขาวอะไรก็มาจัดงานที่บานผูใหญเพียรกันกอนวางั้นเถอะ” (พี่ปุ เจาหนาที่องคกร
ภาคี)
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การที่ชุมชน “บานสุขใจ” ใหความรวมมือกับหนวยงานภาคีตางๆ อยางเต็มที่ เทาที่สามารถทําได จึงทํา
ใหหนวยงานเหลานั้นเชื่อมั่นในศักยภาพของชุมชน และพรอมจะรวมงานดวย เมื่อชุมชนจัดกิจกรรมอะไรและขอ
ความรวมมือก็จะไดรับการตอบรับและสนับสนุนในดานตางๆ เปนอยางดี ทั้งในเรื่องของงบประมาณ การเชิญ
มารวมกิจกรรม รวมถึงเลือกใหชุมชนไดรับรางวัลจากการทํางานเปนผลสําเร็จในดานตางๆ
“สวนนอกที่เขามานี่ เขาจะดูแลววาหมูไหนที่ทําแลวไมทําใหผลงานเขาเสีย เขาก็มาคือทําแลวเขา
ไมเสียละเขามา เขามาไมผิดหวัง” (ลุงพัน ผูนําชุมชน)
“ของจังหวัดก็ไปแหรับที่ศาลากลาง ก็มีขบวนแหกันมามีการรณรงคดื่มน้ําสาบาน ทั้งหมูบาน
เปนรอยคน ทั้งเยาวชน คนทุกกลุม มาสาบานกัน เชิญนายๆ มาใหโอวาท ทําทุกครั้ง นายๆ มาทุกครั้ง”
(ปารัตน ผูนําชุมชน)
“เขาก็จะไดรับการยอมรับจากสวนราชการที่เขามาในพื้นที่ หรือที่เขาจะทํากิจกรรมอะไรในพื้นที่
เขาก็จะตองมองใชไหมครับวาเขาจะเลือกพื้นที่หมูบานเปาหมาย ที่นี้ผูใหญเพียรเขาก็ไดรับการยอมรับจากอําเภอ
แลวก็จังหวัด แลวในสวนราชการจังหวัด เชนกระทรวงยุติธรรม หรือกระทรวงมหาดไทย อยางฝายปกครองเนี่ย
เขาก็จะนึกถึงแกเรื่อย สํานักงานพัฒนาชุมชนก็เหมือนกัน เวลาจะตั้งเปาหมายอะไรในเรื่องหมูบานเศรษฐกิจ
พอเพียง ในเรื่องหมูบานเขมแข็งเอาชนะยาเสพติด หมูบานที่ปราศจากความขัดแยง เขาก็จะเลือกเอาหมูบานสุขใจ
ซึ่งมันก็เหมือนมีตรารับประกันวาบานนี้ทํามานาน แลวก็ทําไดดี ทําแลวประสบความสําเร็จ ดังนั้นการเลือกหมูบาน
เปาหมายก็จะมาลงที่นี่ตลอด” (ปลัดเขม ปลัดอําเภอ)
การไดรับการยอมรับจากภายนอกของชุมชนบานสุขใจนั้น ทําใหคนในชุมชนมีความภาคภูมิใจในผลการ
ดําเนินงานของตนและเชื่อมั่นวาสิ่งที่ตนทํานั้นมีประโยชน จึงเปนแรงสนับสนุนใหชุมชนมีการพัฒนาการดําเนินของ
ตนใหดียิ่งขึ้น สอดคลองกับที่ ธีระพงษ แกวหาวงษ (2543: 83)ไดสรุปไววา การที่ผลการดําเนินงานของชุมชม
ไดรับการยอมรับจากสังคมภายนอก เปนการแสดงถึงสถานภาพหรือศักยภาพของชุมชนจนเปนที่ยอมรับจาก
ภายนอก สิ่งนี้จะเปนแรงผลักดันใหชุมชนเกิดความเชื่อมั่นในขีดความสามารถ และศักยภาพของชุมชนมากขึ้น
7. การไดรับการสนับสนุนจากภาคีตางๆ
จากผลการศึกษา พบวา ในการดําเนินงานดานยาเสพติดของชุมชน “บานสุขใจ” นั้น ไดรับการสนับสนุน
จากองคกรภาคีตางๆ ในหลายดาน ไดแก ดานความรูและขอมูล ดานงบประมาณ ดานบุคลากรในการดําเนินงาน
ซึ่งชวยใหการดําเนินงานปองยาเสพติดของชุมชนเปนไปอยางดียิ่งขึ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้
7.1 การไดรับการสนับสนุนดานความรูและขอมูล
การไดรับการสนับสนุนดานความรูจะชวยเพิ่มศักยภาพใหกับผูนําชุมชนและคนในชุมชนไดมากยิ่งขึ้น
โดยทางชุมชน “บานสุขใจ” ไดเชิญเจาหนาที่องคกรภาคีตางๆ มาใหความรูกับผูนําชุมชนและคนในชุมชน และมี
การจัดหลักสูตรใหมีการเรียนรูรวมกันระหวางกลุมอดีตผูเสพยาเสพติดที่ไดรับการบําบัดรักษาแลวกับคนในชุมชน
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“ก็เชิญชาวบานมาใหความรูเกี่ยวกับยาเสพติด เชิญพวกคุณหมอ ปกครอง อําเภอ ตํารวจมาให
ความรู มาพัฒนาอบรม ใหความรูกัน” (ผูใหญเพียร ผูนําชุมชน)
“ไมไดดําเนินคดีนะ ทางราชการใหโอกาสคุณ คุณก็ตองเลิก เลิกโดยมาเขาหลักสูตรของเราเพื่อ
จะไดเรียนรูในสิ่งที่ดี ไดเรียนรูการอยูรวมกัน รวมกลุมกับคนดี มีหลักสูตรมีหลายวิชา แตวามันก็ขึ้นอยู
กับตัวเขา แตกระบวนการก็ดีตรงที่เราก็ไมทอดทิ้งเขา พอครบหนึ่งป เราก็จะเอาเปาหมายที่เราเอาไป
บําบัดเนี่ย มาประกาศใหรางวัล มอบใบประกาศใหเขาวาเปนผูเลิกยาเสพติดไดดวยตนเอง” (ปลัดเขม
ปลัดอําเภอ)
นอกจากการนั้น ทางหนวยงานสาธารณสุขก็ไดจัดกิจกรรมนําอดีตผูเสพยาเสพติดมาเลาถึงประสบการณ
ในการสามารถเลิกยาเสพติดไดประสบผลสําเร็จ ซึ่งจะตนแบบและเปนแนวทางสวนหนึ่งในการชวยสรางแรง
บันดาลใจใหกับบุคคลที่ยังมีพฤติกรรมเกี่ยวของกับยาเสพติดแตอยากเลิกยาเสพติดใหหันเหหางไกลจากยาเสพติด
ได รวมถึงสงเจาหนาที่มาใหความรูเกี่ยวกับการบําบัดยาเสพติด แนวทางในการเลิกยาเสพติดใหกับคนในชุมชน
“มีการตรวจปสสาวะและใหความรูกับชาวบานที่มาตรวจปสสาวะดวย แลวอยางงบประมาณของ
สาธารณสุขหรือสสส. เราก็จะมีบุคคลตนแบบที่เลิกเหลาเลิกบุหรี่ไดก็ใหประกาศนียบัตร ใหรางวัล
หมูบานนํารองปลอดยาเสพติด แลวก็ประชุมกันเชิญคนมารับรางวัล แลวก็ใหเลาใหฟงคนวาทําไมถึงเลิก
เลิกไดเพราะอะไร จุดเปลี่ยนคืออะไร อยางคนอื่นๆ ที่ไมติด เขาก็เขารวมดวย เพราะอยางกิจกรรมที่
ชุมชนจัดก็จะเปนแนวใหความรูตางๆ เขาก็เชิญเราไปใหความรู” (พี่วัน เจาหนาที่สาธารณสุข)
“ก็คุยกับเด็กในเรื่องยาเสพติด เอาพวกหมออนามัยมา ไมใชคุยแคพวกเราอยางเดียว มีทั้ง
หมอและเจาหนาที่ดวยคุยกันเกี่ยวกับเรื่องนี้ หาวิธีการลดเลิกใหกับพวกที่เสพแลว มาทํากิจกรรมรวมกัน
มาเขากลุมรวมกัน” (พี่ปอง ผูนําชุมชน)
การสนับสนุนดานขอมูลที่เกี่ยวของตางๆ ไมวาจะเปนเรื่องของขอมูลสถานการณยาเสพติดที่เกิดขึ้น
ขอมูลดานนโยบายตางๆ จากภาครัฐ ก็จะชวยใหสามารถทํางานไดตรงจุด และนําขอมูลที่มีอยูมาวิเคราะห เพื่อใช
สรางแนวทางในการทํางานที่เหมาะสมกับชุมชนได
“ของผูใหญเพียรเขาเปนศูนยตอสูเพื่อเอาชนะยาเสพติดของภาคประชาชน เขาก็ทําในสวนของ
ประชาชน ชาวบาน สวนของทางเราก็ทําในสวนของทางราชการ ในระดับองคกร ศตส. เราก็มีการเชิญมา
ประชุมที่อําเภอทุกเดือน เพื่อชี้แนะการทํางานรวมกัน ก็เสนอปญหา อุปสรรค ขอเสนอแนะกัน และใน
สวนที่เราลงไปทํากับหมูบานเขาตรงๆ เราใหบทกํานัน ผูใหญบาน ก็คือ พวกเขามารับนโยบายจากทาง
อําเภอ ซึ่งทางอําเภอเปนฝายอํานวยการศูนยนี้ ก็จะวางไวเลยวาจะตองทําอะไรบาง เราจะเนนมาตรการ
ดานการปองกันกับบําบัด” (ปลัดเขม ปลัดอําเภอ)
7.2 การไดรับการสนับสนุนดานงบประมาณ
งบประมาณที่ไดรับการสนับสนุนจากหนวยงานภาคีตางๆ จะชวยใหการดําเนินงานของชุมชนคลองตัว
ยิ่งขึ้น ซึ่งชุมชนก็จะนําไปใชเพื่อจัดกิจกรรม ทั้งที่เปนกิจกรรมการปองกันยาเสพติดโดยตรง เชน การคนหาผูเสพ
ผูติด การตรวจปสสาวะกลุมเสี่ยง การนําผูเสพยาเสพติดไปเขารับการบําบัดรักษา และกิจกรรมการปองกันยาเสพ
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ติดโดยออม ซึ่งเปนกิจกรรมทางเลือกที่ชวยพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน เชน กิจกรรมลานรัก ลานกีฬา
ลานวิชาการ กิจกรรมการแขงขันกีฬาในชุมชน รวมถึงงบประมาณที่ไดมาดังกลาวนั้น นอกเหนือจากการนําไปใชจัด
กิจกรรม ผูนําชุมชนก็จะนําไปใชประโยชนในการใหความชวยเหลือคนในชุมชนอยางความเหมาะสม ตามความ
ตองการจําเปน เชน ใหไปลงทุนทํากิจการตางๆ
“เชิญพวกกลุมเสี่ยงมาตรวจปสสาวะหลายครั้ง บางทีปสองสามครั้ง ตามนโยบายบาง ทําเอง
บาง งบอําเภอ งบจาก ป.ป.ส. มาบาง” (ผูใหญเพียร ผูนําชุมชน)
“อยางถาไดงบจัดเรื่องลานกีฬางานวิชาการเนี่ยผมทําอีกนะ เพราะตอนนั้นก็ทําสําเร็จที่ไดงบของ
ยุติธรรมจังหวัดมา มันทําใหไดผล บังเอิญวันที่ 8 ผมไดงบมาผมก็จัดอีก ก็จัดลานรักลานกีฬาลาน
วิชาการขึ้นมาวันหนึ่ง เชิญผูปกครองครอบครัวลูกมารวมกัน ประชุมทํากิจกรรมรวมกัน เลนกีฬา
บายศรีสูขวัญ รักษาวัฒนธรรม ไทยพวนทั้งตําบลไมใชเฉพาะหมูบานนี้ เพราะเปนของกรมพัฒนา
รับผิดชอบอยู” (ลุงพัน ผูนําชุมชน)
7.3 การไดรับการสนับสนุนดานบุคลากร
การทํางานเกี่ยวของกับยาเสพติดในบางเรื่องชุมชน “บานสุขใจ” ไมสามารถจัดการไดเอง เชน การจับกุม
การปฏิบัติงานในบางเรื่องที่มีความเสี่ยง การใหการบําบัดรักษา ดังนั้น ชุมชนจึงจําเปนตองขอความรวมมือจาก
หนวยงานภาคีอื่นใหสงบุคลากรที่เหมาะสมกับงานนั้นๆ มาใหความชวยเหลือในการดําเนินงาน เชน เจาหนาที่
ตํารวจ เจาหนาที่ปกครอง และเจาหนาที่สาธารณสุข
“ตํารวจถือวาเปนอันดับตนๆ สมมุติวามีขาวไมดีผมก็จะมีเบอรอยูในเครื่องนี่ สิบตํารวจเมธา
ซึ่งเปนตํารวจประจําหมูบาน “เฮย เมธาเด็กคนนั้นบานนั้น บานนี้ไมคอยดีนะมาชวยดูหนอย” แกก็มาดูให
มาอะไรนี้” (ผูใหญเพียร ผูนําชุมชน)
“ขอมูลกับพื้นที่ตํารวจโดยตรงเพราะเราไวใจ คนของเรา เราโทรศัพทไปปุบเดี๋ยวเขาก็มา ตํารวจ
นะ ตํารวจของเรา คนของเราเขามาดู” (ลุงพัน ผูนําชุมชน)
“ใหผูปกครองเขาพาเขามา นําเขามา แตถาไมยอมพามา เราก็จะเอารถเขาไปพามา ตอนหลังก็
จะมีชุดทํางาน ในชุดก็ประกอบดวย ผมก็จะเปนหัวหนาชุดและก็จะมีฝายตํารวจ ผูใหญบาน ผูชวย อสม.
มารวมดวย ไปเยี่ยม ก็คือเราจะมีเปาหมายอยู” (ปลัดเขม ปลัดอําเภอ)
“หมอนี่ก็เรียกเมื่อไหรก็ได อสม.ก็รับผิดชอบเปนคุม หมอที่รับผิดชอบก็เขามามาหยอดอะไรก็
วากันไป เดินกันทั้งหมูบานมันก็ไดหมด เวลาเราจะจัดกิจกรรมอยางนี้ก็ขอตํารวจพวกรองผูกํากับหรือ
อะไรก็วาไปบางทีก็นายมาเอง ก็มาใหโอวาทก็มาๆ ทุกครั้งตรวจฉี่ตรวจอะไรก็มา” (ปารัตน ผูนําชุมชน)
ในการดําเนินงานดานยาเสพติดนั้น เหตุผลที่ตองดึงหลายภาคสวนเขามารวมใหการสนับสนุนในการ
ดําเนินงานดวย เพราะอาจมีบางปญหาบางอยาง เชน ชุมชนไมมีประสบการณในการทํางานแบบนั้นมากอน ชุมชน
ไมมีทรั พยากรเพียงพอ ชุมชนไม มีอํ านาจที่จะกระทําไดโ ดยลําพังชุมชนเอง ดั งนั้น การอาศัย ความรว มมือ
สนับสนุนจากทั้งจากหนวยราชการและองคกรพัฒนาเอกชน นับเปนสวนสําคัญที่ชวยใหกระบวนการดําเนินงานของ
ชุมชนเปนไปโดยสมบูรณครบถวนและมีวิธีการดําเนินงานที่หลากหลายครอบคลุมระบบการดําเนินงานทุกดาน
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เชนเดียวกับที่ งานวิจัยของมูลนิธิภูมิพลังชุมชนไทย เรื่อง “การศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาความเขมแข็งของชุมชนในการ
ปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในลักษณะไตรภาคี” (ชนธัญ แสงพุม และฐิยาพร กันตาธนวัฒน.2554) ที่
คณะผูวิจัยสรุปไววา การแกปญหายาเสพติดโดยใชชุมชนเปนกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนกระบวนการทํางานดาน
การปองกันและแกไขปญหายาเสพติดที่ตองการเนนผลงานในเชิงคุณภาพ มีประสิทธิภาพ และมีความตอเนื่องและ
ยั่งยืนโดยกระบวนการบริหารจัดการนั้นๆ จะตองเริ่มตนจากคนในชุมชน ภายใตการสนับสนุนอยางดียิ่ง ทั้งในทาง
นโยบาย วิช าการ ความรู ขอมู ลที่มีประโยชน และความรวมมือในการปฏิบัติ งานตางๆ ซึ่งสอดคลองกับการ
สนับสนุนจากหนวยงานภาคีที่ชุมชน “บานสุขใจ” ไดรับ ดังที่ไดกลาวไปขางตน อันจะนําไปสูการดําเนินงานของ
ชุมชนที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น

การจัดการกับปญหาอุปสรรคในระหวางการดําเนินงาน
จากผลการศึกษา พบวา ในการจัดการปญหายาเสพติดของผูนําชุมชน“บานสุขใจ”นั้น ถือเปนเรื่องที่ตอง
ใชความรู ทักษะ และความสามารถที่หลากหลาย รวมถึงตองเผชิญกับปญหา อุปสรรคในดานตางๆ ตลอดการ
ทํางาน ดังนั้น ผูนําชุมชนจึงพยายามหาแนวทางแกไขปญหานั้นๆ ใหลุลวงไปใหได ซึ่งบางอยางก็แกไขไดสําเร็จ แต
ตองใชระยะเวลา หรือความละเอียดรอบคอบในการจัดการ เชน ปญหาการไมใหความรวมมือของผูติดยาเสพติด
และครอบครัว ปญหาดานความชัดเจนของขอมูล และปญหาดานเวลาในการปฏิบัติงานของผูนําชุมชน แตปญหา
บางอยางนั้น ก็อยูนอกเหนือความสามารถที่จะแกไขได เนื่องจากชุมชนไมสามารถจัดการไดเองตามลําพังตองใช
ความรวมมือจากเจาหนาที่องคกรภาคีดวย เชน ปญหาดานเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานไปเกี่ยวของกับยาเสพติด ซึ่งมี
รายละเอียดดังนี้
1. ปญหาดานตัวผูเสพยาเสพติดและครอบครัว
ครอบครัวของผูเสพยาเสพติดบางครอบครัวนั้น ยังไมยอมรับวาคนในครอบครัวยุงเกี่ยวกับยาเสพติด
จึงทําใหปญหายาเสพติดไมถูกแกไข ดังนั้น ผูนําชุมชนจึงตองใชความพยายาม ความอดทนในการทํางานเปนอยาง
มากในการที่จะสรางความตระหนัก และการยอมรับสภาพปญหา รวมทั้งความเขาใจที่ถูกตองในการปองกันและ
แกไขปญหายาเสพติดใหกับครอบครัวของผูเสพยาเสพติด ซึ่งจากการสนทนากับผูนําชุมชนหลายๆคน หรือ
เจาหนาที่องคกรภาคีก็มีความคิดเห็นตรงกันวา การทํางานในชวงแรกก็เจออุปสรรคอยางมาก คือ ไดรับการตอตาน
จากครอบครัวผูติดยาเสพติดที่ยังไมยอมรับปญหา แตผูนําชุมชนก็ยังคงทํางานไปเรื่อยๆ จนภายหลังครอบครัวเริ่ม
เขาใจถึงความปรารถนาดีของผูนําชุมชน และประโยชนที่ครอบครัวตนจะไดรับหากเลิกยาเสพติด จึงหันกลับมาให
ความรวมมือ
“ชุมชนก็มีขอจํากัด คือ เขาเหลานั้น มีพอมีแม ที่บางคนใหทาย ปกปองดวยจึงเปนเรื่องยาก
จริงๆ..ผมไมกังวล ผมก็รูเขาไมชอบหนาผม อยางพาตํารวจมาตรวจฉี่อยางนี้ เขาก็วา มาตรวจลูกฉันได
ไง เราก็บอกวาที่มาตรวจเพราะมันมีขาวมา วาคนนี้คนนั้นเสพ เราก็ตองไปตรวจ ยอมที่ใหเขาไมชอบ
หนาเรา..จริง ๆ แลวเขาก็นาจะเขาใจนะ แตบางครั้งบางทีก็ทําเปนไมเขาใจ เปนเพราะผูใหญเพียรลูกฉัน
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ถึง ติ ด คุ ก แต พ อเวลาผ า นไปหลั ง ๆ เขาก็ เ ข า ใจ ก็ ม องว า เออ ผู ใ หญ เ อาจริ ง เอาจั ง ดี ยกตั ว อย า ง
ครอบครัวที่ไปยุงเกี่ยวกับยาเสพติดแตเขามาบอกเรา “ผมวามันดีนะ” “ผูใหญไปดูลูกผมหนอย” “ผูใหญ
ลูกผมผิดสังเกต” แตจนเขาเอาไมไหวเขาถึงมาบอกเรา “ผูใหญนะไมไหวแลวเอาลูกผมไปที ไปขังที่ไหน
ไปอบรมที่ไหนก็เอาไปใหพน ๆ ไปทีเหอะ” แตตอนเล็ก ๆ ไมมาถามาตั้งแตลูกผิดสังเกตใหม ๆ เราก็จะ
ไดแกไดทัน” (ผูใหญเพียร ผูนําชุมชน)
“เขาชอบบอกวาลูกเขาไมติด ไมไดเสพ เราไปใสราย แตตอนหลังเขาเอาไมอยู เขาก็ยอมใหเรา
พาลูกไปบําบัด” (ผูใหญปลิว ผูนําชุมชน)
“ที่ไหนก็ตองมีพวกตอตานบาง ถาทําแบบเดียวกันก็ไปไดคลอง บางที่ขาทํา แกไมชอบแกก็
เกลียดขา หมายถึงคนที่ผูใหญเขาไปเตือนหรือเขาไปแนะนํา แตผูใหญก็เขาไปชี้แนะทั้ง ๆ ที่รูวาเขาไม
ชอบเขาถึงบานชวยเหลือชี้แนะ เอาไหมละตางคนตางสาบานไหมวาไมยุงเกี่ยวกับยา ถาไมงั้นวันขางหนา
ก็จะมีอันเปนไปเอง ผูใหญไมวาผูใหญเพียรไมเคยโกรธใคร” (ปารัตน ผูนําชุมชน)
2. ปญหาดานความชัดเจนของขอมูล
การเขามาดําเนินกิจกรรมของเจาหนาที่ที่เกี่ยวของบางสวนนั้น เปนไปในลักษณะตางคนตางทําไมมีการ
ประสานงานระหวางหนวยงาน ทําใหขาดประสิทธิภาพในการดําเนินงาน โดยเฉพาะอยางยิ่งในการจับกุมหรือคนหา
ผูเกี่ยวของตองมีขอมูลที่ชัดเจน เชื่อถือได เพราะหากเจาหนาที่ผูปฏิบัติเขาไปตรวจตามขอมูลที่ไดรับมา แลวไมพบ
อะไร ก็มีความเสี่ยงตอการที่ผูปฏิบัติงานจะถูกฟองรองได
“พอไมชัดเจนนี่ปุบเออการปฏิบัติหนาที่ก็ลําบาก เพราะตํารวจถาพวกที่ทําหนาที่นี้ มีปญหาอยูวา
เมื่อขอตรวจแลวไมพบนี่ เกรงวาจะถูกฟองกลับ และผูบังคับบัญชาก็บอกวาเออ สรางเรื่องเองแกปญหา
เอง แลว ก็ วาถาเกิดเขาฟ องมากูก็ต องรับผิ ดชอบทั้ง นั้น ตํารวจชั้นผูนอ ยก็เลยต องกลุมใจ ๆ มาก
เพราะฉะนั้นตองชัดเจนถาไมชัดเจนก็ตองลมลงทันทีมันตองอยางนั้น” (ลุงพัน ผูนําชุมชน)
เมื่อการทํางานตองประสบกับปญหาดานความชัดเจนของขอมูล ผูนําชุมชนก็ไมไดนิ่งนอนใจ แตได
แสวงหาแนวทางแกปญหาที่เกิดขึ้น โดยในกรณีที่เจาหนาที่ตํารวจไมใหความรวมมือเทาที่ควร ผูนําชุมชนก็จะ
ดําเนินการประสานงานสงรายชื่อผูเกี่ยวของกับยาเสพติดไปที่อําเภอแทนการสงไปใหเจาหนาที่ตํารวจ
“ผูใหญแกก็จะเปนคนตรงๆ คือแกจะไปแจงความเลย รูขาว รูตัวแนๆ แลวก็จะไปแจงเลย แต
บางทีก็ไมไดรับความรวมมือจากเจาหนาที่ตํารวจเหมือนกัน เพราะมันตองมีหลักฐาน แตตอนหลังแกก็
ใชวิธีใหแกนนําแตละพื้นที่ลองสงรายชื่อใหแก แลวแกก็ไปคุยกับทางอําเภอเอา อันนี้เปนความพิเศษของ
แกนนําเครือขายจังหวัดนี้ คือ กลาจัดการกับปญหา และปรับแผนไปตามสถานการณ” (พี่ปุ เจาหนาที่
องคกรภาคี)
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3. ปญหาดานเวลาในการปฏิบัติงานของผูนําชุมชน
การปฏิบัติงานชุมชน ถือวาเปนงานที่ผูทํางานจะตองมีความทุมเทและเสียสละในหลายๆ เรื่อง ซึ่งผูที่ทํา
ไดอยางเต็มที่ก็ยังมีไมมาก เพราะมีขอจํากัดเรื่องเวลา ซึ่งในเรื่องนี้ก็ตองแกไขโดยการใหผูที่สะดวกไปทํางานนั้นๆ
แทน ซึ่งผูนําชุมชนแตละคนก็จะสลับกันไป หรือฝากงานอีกคนไปทําแทน แตจะไมมีการทิ้งงาน
“บางครั้งในการทํางานนี่มีขอจํากัดเรื่องเวลา งานชุมชนนี่ถือวาเปนงานจิตสาธารณะมันจะหาคน
มาทํางานใหเต็มที่เลย มันมีไมกี่คน มันมีนอย พูดกันงายๆ เพราะฉะนั้น คนที่จะรับงานจิตสาธารณะ
เต็มตัวและคอยประสานโนนนี่ มันจะมีไมกี่คน อยางบางอยางที่บางคนไมมีเวลา ก็จะฝากงานอีกคนไป
ทําแทนก็จะเปนในรูปแบบนี้” (พี่ปุ เจาหนาที่องคกรภาคี)
4. ปญหาดานเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานไปเกี่ยวของกับยาเสพติด
ปญหาเรื่องผูมีอิทธิพลที่ใหการสนับสนุนและมีเจาหนาที่ของรัฐเขาไปเกี่ยวของกับยาเสพติด ก็เปนปญหา
สําคัญอีกประการหนึ่งที่สงผลตอประสิทธิภาพการดําเนินมาตรการตางๆ ในชุมชน และกระทบตอการเขามามีสวน
รวมของประชาชน และการดําเนินงานของภาคประชาชน เพราะไมแ นใ จในเรื่อ งของความปลอดภัย ป ญหา
ยาเสพติดนั้นมีความเกี่ยวพันกับผลประโยชนและอิทธิพล (สวิง ตันอุด และวราลักษณ ไชยทัพ. 2546) ซึ่งชุมชน
“บานสุขใจ” ก็ประสบกับปญหานี้เชนกัน ซึ่งเปนปญหาที่แกไขไดยาก ตองอาศัยการดําเนินการจากภาครัฐเขามา
จัดการโดยตรงเทานั้น
“เจาหนาที่ เปลี่ยนไปคาเสียเองก็มีคนเอาไปทําเสียเอง และตํารวจผูมีอิทธิพลทําเอง ตํารวจไม
กลาทําไมกลาจับทั้ง ๆ ที่รูเพราะมันมีเคยมีพื้นที่นี้วามันมี ตํารวจเฝาระวังจับผูรายมาแทบตาย พอถึง
เวลาผูใหญเขาเคลียร เขาก็เคลียรหมด มันเปนอยางนั้นมันก็ทําใหกําลังใจของผูนอย ถอยลงเปนงี้
เพราะงั้นจะทําอะไรก็เกรง กระทบใชไหม ปญหาเกิดขึ้น แกปญหาเองนะ บังคับบัญชาไมแกปญหาใหนะ
นี่คือขวัญและกําลังใจผูนอย เพราะงั้นถาขอมูลไมชัดทําอะไรไมได เพราะกลัวถูกฟองกลับ” (ลุงพัน ผูนํา
ชุมชน)
การป อ งกั น และปราบปรามยาเสพติ ด นั้ น มั ก จะมี ป ญ หาและอุ ป สรรคยากยิ่ ง กว า การป อ งกั น และ
ปราบปรามอาชญากรรมประเภทอื่น ๆ เพราะอาชญากรรมดานยาเสพติดไมมีผูกลาวโทษ ไมมีผูเสียหาย และดู
เหมือนวาทุกฝายจะไดประโยชน เวนแตครอบครัวผูติดยาเสพติด สังคม และประเทศชาติเทานั้นที่จะตองแบก
ภาระอันหนักหนวง กฎหมายที่ใชอยูในปจจุบันไมเอื้ออํานวยตอการนําตัวผูมีอิทธิพลที่อยูเบื้องหลังการผลิตและ
การคายาเสพติดมาลงโทษได เพราะบุคคลพวกนี้จะไมหลงเหลือพยานหลักฐานใด ๆ ที่แสดงถึงความเกี่ยวของกับ
ยาเสพติด (ไกรสุข สินสุข. 2532 : 15) ดังนั้น การปองกันและปราบปรามยาเสพติดที่เกิดขึ้นในชุมชน จึงใหชุมชน
หรือเจาหนาที่ฝายใดฝายหนึ่งจัดการเพียงฝายเดียวไมได แตตองอาศัยความรวมมือกัน ตามศักยภาพของตน
กลาวคือ ชุมชนจะเปนฝายที่รูจักสภาพภายในชุมชนของตนมากที่สุด ซึ่งก็จะทําใหรูแนวทางการจัดการที่เหมาะสม
กับชุมชนของตน โดยชุมชนก็จะทําหนาที่ในดานการปองกัน เฝาระวัง ดูแลกันเองภายในครอบครัวหรือชุมชน
รวมถึงการพาคนในชุมชนที่ติดยาเสพติดไปเขารับการบําบัดรักษา สวนในเรื่องปราบปรามก็จะเปนหนาที่ของ
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เจาหนาที่ตํารวจ ซึ่งหากฝายใดไมทําหนาที่ของตนเองใหสอดประสานกับอีกฝาย ก็จะทําใหการดําเนินงานปองกัน
ปญหายาเสพติดเกิดปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานได

ส ว นที่ ส าม ช ว งหลั ง จากที่ ชุ ม ชนมี ผ ลการดํ า เนิ น งานในการป อ งกั น ป ญ หายาเสพติ ด ประสบ
ความสําเร็จจนเปนที่ยอมรับ และมีการดําเนินการเพื่อใหเกิดความตอเนื่องและยั่งยืน
1. สถานการณปญหายาเสพติดของชุมชนในปจจุบัน
หลังจากที่ชุมชน “บานสุขใจ” มีผลการดําเนินงานในการปองกันปญหายาเสพติดประสบความสําเร็จจน
เปนที่ยอมรับของทั้งคนภายในชุมชนและภายนอกชุมชน จนเปนตนแบบใหกับชุมชนใกลเคียงอื่นๆไดมาศึกษาดู
งาน ซึ่งผลจากการดําเนินงานปองกันปญหายาเสพติดในชุมชน ทําใหสถานการณยาเสพติดของในชุมชนเบาบางลง
จากอดีตอยางเห็นไดชัด และเมื่อผูวิจัยสนทนากับผูนําชุมชน คนในชุมชน หรือเจาหนาที่องคกรภาคี ก็พบผลที่
สอดคลองกัน คือ ในชุมชนไมมีผูคา ไมมีผูเสพหนาใหม สวนผูเสพที่มีอยูในชุมชนก็เปนผูเสพหนาเกา แคไมกี่ราย
สามารถควบคุมไมใหทําความเดือดรอนใหกับชุมชนได
“ตอนนี้เบาแลว เพราะวาเราทําจริงจัง ผูใหญใหมมาเขาก็มาสวม เขาก็ทํางานยาเสพติดดีอยู ก็
เห็นวามีการประสานกับทางอําเภอตลอด ทางอําเภอก็มีนโยบาย ก็ดีใครติดยาก็ไปบําบัด ที่จริงความอาย
มันก็มี ที่ดงแขวนไมมีผูหญิงยุงกับยาเสพติดมีแตผูชาย อีกอยางหมูบานนี้มันเล็กคนก็ไมเทาไหร เรื่อง
ลักขโมยก็ไมคอยมี โดยมากคนที่ติดจะราวี แตก็ราวีเฉพาะพอแม ขอเงินโวยวาย” (ผูใหญเพียร ผูนํา
ชุมชน)
“ที่นี่ไมมีคา ชวงเปดบําบัดเราก็ถามเขานะไปบําบัดไหม เขาไปเราก็พาไป” (พอสําเริง ผูนําชุมชน)
“พวกเกาๆ นะเปนผูใหญนะ พวกหัวไมกาวหนา ไปบําบัดอยูตอนนี้ มีแตคนเกาๆที่เคยเสพ
สวนคนใหมๆ ไมคอยมี เด็กๆ รุนใหมไมคอยมี...พอใจในระดับหนึ่งที่ทรงตัว แตจะใหหมดไปคือ
ลําบาก เพราะวามันเปนทางผานและคนเกายังมีพฤติกรรมอยู แตเด็กใหมพยายามคุมอยูแลว เราให
ขอมูลใหอะไร ใหความรู” (ลุงพัน ผูนําชุมชน)
หากประเมินระดับความรุนแรงของสถานการณยาเสพติดในชุมชนโดยใชเกณฑจากทางอําเภอและทาง
สํานักงาน ป.ป.ส. ก็พบวา ชุมชน “บานสุขใจ” ถือวาเปนชุมชนที่มีสถานการณปญหายาเสพติดอยูในระดับเบาบาง
และชุมชนสามารถจัดการปญหายาเสพติดไดเปนอยางดี
“ถาใหแบงเปนระดับเบา ปานกลาง หนัก ทางจังหวัดหรือทาง ป.ป.ส.ถือวาอยูในระดับเบา คือ
มันไมรุนแรง ไมไดเยอะ ไมไดจับเปนรายใหญเปนหมื่น เปนแสนเม็ด จับไดแคครั้งละไมกี่เม็ดเทานั้น มี
ผูเสพบางไมมาก ที่เขามองวาเบาเขาดู จากจํานวนคนที่ถู กจับดวย ยิ่งชุ มชนบานสุขใจนี้ ถามองใน
ภาพรวมก็ ถื อเปนระดั บเบาและสามารถจัดการกับปญหายาเสพติ ดไดเปนอย างดี..ลดลง เพราะมี
กระบวนการติดตาม มีการเฝาระวังตางๆ ในดานการไปรวมเขาประชุมก็ดี คนหาผูเสพผูคาก็ดี นําเขา
บําบัดก็ดี มันก็ทําใหลด” (ปลัดเขม ปลัดอําเภอ)
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สถานการณทั่วไปในชุมชน “บานสุขใจ” ถือวาเปนชุมชนที่เงียบสงบ ไมมีโจรผูราย สวนหนึ่งอาจเปน
เพราะชุมชนสามารถควบคุมปญหายาเสพติดซึ่งเปนสาเหตุของปญหาอื่นๆ ที่จะตามมาไดเปนอยางดี
“อยางถาเรื่องขโมยของนี่ไมมีเลยนะ อยางที่นี่ (โรงปุย) ไมเคยปดเลย ไมมีประตู ไมล็อคกุญแจ
เปดตลอดเลยยี่สิบสี่ชั่วโมง ของทุกอยางนี่ครบ อยางคนที่เคยเสพ ก็เปนลูกหลานคนในชุมชน เราก็จะ
พยายามใหครอบครัวเขาดูแลกันเองใหได ก็ไมมีใครออกมาทําความเดือดรอนนะ เดี๋ยวเลากิจวัตรของ
ลุงใหฟงนะ คือลุงนอนหกโมงเย็น สามทุมก็ตื่นแลว ก็เดินออกมาถือปนกระบอกมาเดินดู ตรวจตรา ดู
โนนดูนี่ แตเปนปนอัดลมนะ เราก็ยิงนกยิงไรเรื่อยเปอย เงียบสงบมาก ชุมชนเรานี่ไมมีขโมยเลยจริงๆ
นะ” (ลุงสวิง ปราชญชุมชน)
“หมูบานนี้มันก็สงบนะ เรื่องขโมยไมมี..ในหมูบานมันไมมีปญหา ตอนนี้ปญหาไมมีเพราะวาเรารู
เขารูวาเรารูเขาก็ไมกลาทําความเดือดรอน เราก็โอเค” (พี่เอก ชาวบาน)
แมวาในชุมชนยังคงมีผูเสพผูติดที่ยังตองเขารับการบําบัดรักษายาเสพติดอยู แตคนกลุมนี้ก็ไมไดสราง
ปญหาใหกับคนในชุมชน เนื่องจากจะมีครอบครัวของเขาคอยควบคุมดูแล รวมถึงคนในชุมชนก็คอยสอดสองไมให
ไปทําความเดือดรอนใหกับชุมชนได
“บานเราไมเยอะ ไมมีใครสรางความเดือดรอน ลักเล็กขโมยนอยไมมี บานอื่นเยอะกวามาก ของ
เราคนในครอบครัวพอคุมกันได..เขาก็ไมยุมยามเรานะ เขาก็ไมยุง เขายุงเฉพาะครอบครัวเขา เขาก็อยู
สวนเขาเราก็อยูสวนเรา เราก็ดูเขาไมใหเกินเลยออกมา” (พอสําเริง ผูนําชุมชน)
2. มุมมองตอความสําเร็จในการปองกันปญหายาเสพติดของชุมชน
ผูนําชุมชน และคนในชุมชน “บานสุขใจ” รวมถึงเจาหนาที่องคกรภาคีที่เขาปฏิบัติงานรวมกับชุมชน มี
ความคิดเห็นสอดคลองกันวา ชุมชน “บานสุขใจ” อยูในระดับที่ประสบความสําเร็จในการดําเนินงานดานการปองกัน
ปญหายาเสพติด เพราะไมมีผูคา และแมวาจะยังเหลือผูเสพ ผูติดยาเสพติดอยูในชุมชน แตเปนผูเสพรายเดิมที่มี
อายุมากแลว ยังเลิกไมได ก็มีจํานวนนอย แคสองสามราย ซึ่งพวกเขาไมเหิมเกริม ไมไดมาสรางความเดือดรอน
ใหกับคนในชุมชน และครอบครัวสามารถควบคุมกันอยู ชุมชนยังคงมีความปลอดภัย ไมมีโจรผูราย สวนผูเสพ
รายใหมก็ไมมีเกิดขึ้นในชุมชน โดยเฉพาะในกลุมเด็กและเยาวชนก็มีครอบครัว โรงเรียนและชุมชน คอยดูแล
สอดสอง เฝาระวังเปนอยางดีไมใหมีโอกาสเกี่ยวของกับยาเสพติด
ผูนําชุมชนมีความคิดเห็นตอความสําเร็จในการดําเนินงานดานการปองกันปญหายาเสพติดของตนวา
การดําเนินงานที่จะสําเร็จไดตองมีเงื่อนไขหลายอยาง และที่สําคัญคือคนในชุมชนเห็นถึงโทษของยาเสพติด
“หมูบานเราก็เขมแข็งประมาณนึง เพราะความเขมแข็งตองประกอบหลายอยางที่ไดบอกไป เชน
รายไดของคนก็จะเปนจุดบอดใหเขาคายาเหมือนกัน ถาเขาไมมีรายได เขายากจน เขาก็หาวิธีที่จะทําให
เขามีเงิน มันจึงเปนเรื่องยาก สวนหมูบานของเราเองก็อยูในระดับที่ควบคุมได ไมไดมีผูคามาขายใน
หมูบาน..ตามความรูสึกมันจะสําเร็จเหมือนลางถวยลางชามขาวก็ไมใช สําเร็จในที่นี้คือเขาเห็นโทษเห็น
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พิษภัยของยาเสพติด โดยเฉพาะอยางยิ่งที่เขามีลูกมีหลาน พอผมเอยขึ้นมา เขามาชวยผมตอตานนะ เขา
ลุกมาใหความรวมมือ” (ผูใหญเพียร ผูนําชุมชน” (ผูใหญเพียร ผูนําชุมชน)
เมื่อใหผูนําชุมชนไดประเมินผลการดําเนินงานปองกันยาเสพติดในชุมชนของตนเอง ผูนําชุมชนประเมิน
วาชุมชนของตนสามารถดําเนินงานไดในระดับที่ดีถึงดีมาก โดยพิจารณาจากการไดรับรางวัลที่เกี่ยวของกับการ
ดําเนินงานดานยาเสพติด ที่หนวยงานตางๆไดมอบให
“ในชวงที่ทํางานไมไดเขาขางตัวเองนะ คือจะใหเอก็เอได หรือบีก็ได แตไมใชซีแนนอน คือถาพอ
มีการคัดเลือกใหรางวัลเกี่ยวกับยาเสพติดนั้น ทางจังหวัดจะเล็งมาที่หมูบานผมกอน เพราะบานผมมี
กิจกรรมตอเนื่อง และทําจริงจัง จนเปนที่รูจักกับบุคคลทั่วไป หนวยงานทั่วไป ฉะนั้นรางวัลก็จะไดที่นี่
อยางกองทุนแม ปแรกเลยหมูบานผมไดที่เดียวของจังหวัด ปตอมา ๕๐ ก็ไดเปนหมูบานดีเดนของ
จังหวัดเรื่องกองทุนแมเนี่ย เพราะเราทํากิจกรรมตอเนื่องตลอด” (ผูใหญเพียร ผูนําชุมชน)
ในทัศนะของผูนําชุมชนนั้น มองวา แมจะยังมีผูเสพผูติดอยูในชุมชน แตก็เปนผูเสพหนาเกา สวนพวก
เด็กและเยาวชนรุนหลัง ชุมชนสามารถปองกันไมใหไปของเกี่ยวกับยาเสพติดไดสําเร็จ จนมีผลเปนที่นาพอใจและ
ภาคภูมิใจของคนทํางาน
“เรื่ อ งป อ งกั น นี่ เ ราทํ า กั น เยาวชนคนรุ น ใหม นี้ ไ ม ใ ห เ ข า มาตามหลั ง รุ น พี่ เราก็ ภู มิ ใ จตรงนี้
เหมือนกัน อยางรุนพี่ นี้มันสามสิบสี่สิบก็ปลอยมันไปเอาไมไหว แตคนรุนใหมสิบสี่สิบหานี่ อยานะๆ
อยางนี้เปนความภูมิใจ งานปองกันเยาวชนนี่ดี เพราะรุนหลังมานี่ไมคอยตามรุนพี่ เราก็ดีใจ” (ผูใหญ
เพียร ผูนําชุมชน)
“ก็ถือวาสําเร็จ เพราะเด็กๆ รุนหลานไมมีติดนะ ดีใจตรงนี้มาก สวนใหญมีแตรุนเกาๆ ที่เขาไม
เลิกกัน” (ผูใหญปลิว ผูนําชุมชน)
“ก็สําเร็จในระดับหนึ่งนะ ยังไมทั้งหมด ยังมีคนเสพอยู แตมันก็ดีกวาเมื่อกอนเยอะ ดีกวาเรา
ไมไดทําอะไรเลย ดีกวาเกาเยอะจากหนักกลายเปนเบา ควบคุมได ชุมชนก็สงบ” (พี่ปอง ผูนําชุมชน)
สวนเจาหนาที่จากหนวยงานภาคีที่มีการดําเนินงานรวมกับชุมชนมาโดยตลอด เชน ปลัดอําเภอ เจาหนาที่
สาธารณสุข เจาหนาที่องคกรพัฒนาเอกชน มีความคิดเห็นตอการดําเนินงานดานยาเสพติดของชุมชน “บานสุขใจ”
วาอยูในระดับที่ถือวาประสบความสําเร็จ โดยพิจารณาจากผลการดําเนินงานที่เกิดขึ้น และเห็นวาสวนหนึ่งของ
ความสําเร็จนั้นมาจากความสามารถของผูนําชุมชนและทีมทํางาน
“การทํางานของชุมชนนี้หรือศูนยการเรียนรูยาเสพติดของชุมชนที่ประสบความสําเร็จก็เพราะตัว
ผูนําเปนอันดับแรก คือการรับนโยบายจากทางรัฐไปเนี่ย มันไมไดประสบผลสําเร็จในทุกบานใชไหม มี
บานที่ทําไดเปนสวนนอยดวยซ้ําไป แตที่ชุมชนนี้เขาทําไดและไดรับการยอมรับทั่วไปก็เพราะตัวผูนําที่มี
ภาวะผูนํา เปนคนมีคุณภาพซึ่งสําคัญมาก และพอคนมีคุณภาพใชไหมครับ เขาก็จะไดรับการยอมรับ
จากสวนราชการที่เขามาในพื้นที่ หรือที่เขาจะทํากิจกรรมอะไรในพื้นที่ เขาก็จะตองมองใชไหมครับวาเขา
จะเลือกพื้นที่หมูบานเปาหมาย ที่นี้ผูใหญเพียรเขาก็ไดรับการยอมรับจากอําเภอแลวก็จังหวัด แลวใน
สวนราชการจังหวัด เชนกระทรวงยุติธรรม หรือกระทรวงมหาดไทย อยางฝายปกครองเนี่ย เขาก็จะนึก
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ถึงแกเรื่อย สํานักงานพัฒนาชุมชนก็เหมือนกัน เวลาจะตั้งเปาหมายอะไรในเรื่องหมูบานเศรษฐกิจ
พอเพียง ในเรื่องหมูบานเขมแข็งเอาชนะยาเสพติด หมูบานที่ปราศจากความขัดแยง เขาก็จะเลือกเอา
หมูบานสุขใจ ซึ่งมันก็เหมือนมีตรารับประกันวาบานนี้ทํามานาน แลวก็ทําไดดี ทําแลวประสบความสําเร็จ
ดังนั้นการเลือกหมูบานเปาหมายก็จะมาลงที่นี่ตลอด” (ปลัดเขม ปลัดอําเภอ)
“ก็ถือวาประสบความสําเร็จในระดับนึง เปนหมูบานที่นํารองในเรื่องของยาเสพติด แตเรื่องของ
ยาเสพติดจะใหหมดไปเลยมันยากมากนะ แตที่นี่ก็ถือวามันนอยลง ไมไดเพิ่มขึ้น คนติดก็จะเปนหนา
เดิม คนใหมไมคอยมี” (พี่วัน เจาหนาที่สาธารณสุข)
“ก็มองวาสําเร็จนะ อาจไมเต็มรอยเพราะยังไมหมด แตเขาปรามได อยางเรื่องของการจับกุม
เรื่องของเด็กติดยา เนี่ยมันจะเบาลง มันจะบางลง” (พี่ปุ เจาหนาที่องคกรภาคี)
คนในชุมชนมีความคิดเห็นวาชุมชนของตนนั้น ประสบความสําเร็จในการดําเนินงานปองกันยาเสพติดที่มี
ผูเสพหนาเกาลดลงและไมมีผูเสพหนาใหมเกิดขึ้น ซึ่งผลการดําเนินงานดังกลาว เกิดขึ้นมาจากความตั้งใจจริงใน
ดําเนินงานของผูนําชุมชนและทีมงาน ที่สามารถประสานความรวมมือกับคนในชุมชน รวมทั้งหนวยงานภาคีในเรื่อง
ตางๆ ไดเปนอยางดี แตทั้งนี้นั้น จําเปนตองมีการดําเนินงานอยางตอเนื่อง เพื่อไมใหปญหาการแพรระบาดของ
ยาเสพติดเกิดขึ้นกับชุมชนไดอีก
“ก็ถือวาสําเร็จนะ แตก็ตองดําเนินการตอไปไมทิ้ง..สําเร็จก็เพราะสวนหนึ่งมันเลิกกันไป คือคนที่
ติดใหมมันไมมีแลว เทาที่สํารวจก็ไมมีรุนใหมนะ ที่ลุงพูดคุยประจํากันกับผูใหญก็คือ พวกแกๆ พวกนี้
มันไมเลิกแลว ก็รอใหมันตายไปอยางเดียว เลิกไมไดหรอก คืออยางนี้นะ ถาทุกฝายทั้งคนในบาน
เจาหนาที่รวมมือกันทุกฝาย ยาเสพติดก็หมดไปไมยาก” (ลุงสวิง ปราชญชุมชน)
“ก็ถือวาสําเร็จในระดับนึงนะ เพราะวาตอนนั้นผูใหญเขาประสานงานกับทางเจาหนาที่ เจาหนาที่
ก็มาคอยตรวจสอบดู มันก็ซาไป” (พี่เอก ชาวบาน)
“ก็คงวาไมคอยมีคนเสพ ที่จับไดก็มีแตคนเกาๆ ไมมีคนใหม ไมมีคนขาย พวกเราก็ยังรูสึกวา
ปลอดภัยอยู เพราะไมมีโจรหรือขโมยดวย” (พี่แมว ชาวบาน)
“ก็ ทุ ก วั น นี้ มั น ก็ ไ ม มี ค นเสพเท า ไหร แ ล ว ไง เหลื อ แค ค นสองคน มั น ไม เ หมื อ นเมื่ อ ก อ นไง
เมื่อกอนมากกวานี้” (พี่อึ่ง อดีตผูเสพยาเสพติดในชุมชน)
“ที่วามันคือความสําเร็จเหมือนกัน ก็เพราะเราคอยๆ คุย แตถาเราไปคุยกับเด็กแบบแรงๆ จะทํา
ใหเด็กมันเกลียดเรา ไปคุยกับมัน “มันจะวากูจะเสพมึงจะทําไมละ” ใชไหมละ ผูใหญไปคุยกับพอแมเขา
คือวา “มันติดนะ ชวยเตือนลูกนะ ทางโนนเขามีคําสั่ง มาอยางงี้นะ เพราะถาผมใหเขามาจับจะวาผม
ไมไดนะ” เขาไปคุยกันกอนพอคุยเสร็จ ก็เรียกลูกมาคุยกันอีกทีหนึ่ง คือ ขั้นแรกตองผานทางพอแม ให
เขาคุยกันกอน พอคุยกับลูกเสร็จ เราก็คุยกันอีกทีหนึ่ง อันนี้เปนผลสําเร็จเหมือนกันนะ มันทําใหแบบวา
ใหรูจักระวังตัว ไมเหิมเกริมเกินไป ยิ่งเราไปจับเขามันเปนการหักพราดวยเขามันเปนเรื่องใหญเลย” (พี่
เอก ชาวบาน)
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3. ความตอเนื่องและยั่งยืน
จากผลการศึกษา พบวา แมชุมชน “บานสุขใจ” จะไดการยอมรับจากองคกรภาคีทั้งหลายวาเปนชุมชนที่
ประสบความสําเร็จในการปองกันปญหายาเสพติดของชุมชนแลวก็ตาม แตภารกิจของชุมชนก็ยังไมหมดไป ชุมชน
ยังตองมีการทํางานอยางตอเนื่อง นั่นก็คือการรวมกันสอดสองเฝาระวังสถานการณไมใหยาเสพติดหวนกลับคืนมา
อีก เพราะปญหายาเสพติดมีความเปนพลวัต คือ เปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลาทั้งรูปแบบ ทั้งชองทางการจําหนาย
คนทํางานจึงตองมีความมุงมั่น อดทน ไมทอถอยกับปญหายาเสพติดที่เกิดขึ้น จึงจะทําใหสามารถควบคุมการแพร
ระบาดของยาเสพติดไมใหเขามาสูชุมชนของตนไดโดยงาย
“ตองทําไปเรื่อยๆ เพราะวากระแสขางนอกมันมางาย และมากเกินไป และที่อื่นเขามีอะไร
เหนือกวาเราเยอะเรื่องยาเสพติด มันมีวิวัฒนาการมาเยอะมาก บางครั้ง บางทีคนของเรามันตามไมทัน
แมแตเจาหนาที่เอง รูปแบบการซุกซอนรูปแบบการผลิต รูปแบบการผสม มีหัวมีเชื้อ มีสารอะไรที่ใสเขา
ไป จะทํ า ให เ ราเสพติ ด มั น มาก จนพวกเรานี่ ส กั ด กั้ น ไม อ ยู นอกจากถามว า คุ ณ ลองดู ซิ ดู อ ย า ง
ตางประเทศก็ไดประเทศไหนที่เขาไมมีมันมีไหม จะเปนจีน จะเปนลาว เขมร ประเทศที่เจริญแลวอยาง
ญี่ปุน หรืออเมริกามันก็มีหมดแหละ จริง ๆ แลวเรื่องพวกนี้นะเปนเรื่องจิตใจมากกวา เปนเบื้องตนนะวา
คุณมีปญญามองทะลุไหมวา สิ่งนี้ดีสิ่งนี้ไมดี แยกแยะออก ทําตัวหลีกหาง บมเพาะตั้งแตเล็ก ๆ ไป ใคร
จะทําไดไหมละ คุณมีลูกคน คุณตองใหความรูเขาไปเรื่อย ชี้ผิดชี้ถูกใหลูกเห็น ทําใหลูกเห็นเรื่อยๆ โต
ขึ้นๆ ถาคุณปลอยเรื่อยแลวแตลูก มันก็จะไปยาวมันก็จะดึงไมไหว เพราะงั้นอาจารยก็คุยกัน คุณตองดู
ตั้งแตโรงเรียนเลย และเด็กเยาวชนเรามีสิ่งลอแหลมเยอะ” (ผูใหญเพียร ผูนําชุมชน)
“เราก็ดีใจ ไมมีคนเสพเพิ่มขึ้น แตก็ไมรูวาจะคุมไดนานเทาไหรเหมือนกัน เราก็พยายามทําอยู
ชวยๆ กันทุกฝาย อีกอยางเดี๋ยวนี้บานไหนมีตํารวจ เขาใหตํารวจดูแลบานตัวเอง ถาดูแลไมไดมียาเสพ
ติดในบานในพื้นที่ตน ก็จะถือวามีความผิด อันนี้ก็มีสวนชวยทําใหควบคุมไดดี ทุกอยางถาเราพรอมใจ
กันก็จะทําไดดี..เราก็ทํากิจกรรมอยางตอเนื่อง อยางวันที่แปดนี้ก็จะ มีกิจกรรม ลานรัก ลานกีฬา ลาน
วัฒนธรรม” (ผูใหญปลิว ผูนําชุมชน)
ผู นํ า ชุ ม ชนของ “บ า นสุ ข ใจ” ล ว นแต เ ป น บุ ค คลที่ มี ค วามมุ ง มั่ น ในการทํ า งาน เสี ย สละ และมี
ความสามารถในการประสานทรัพยากรตางๆทั้งภายในและภายนอกมาใชในการทํางาน จึงถือไดวาผูนําชุมชนเปน
แกนนําหลักในการดําเนินกิจกรรมปองกันปญหายาเสพติดในชุมชนใหเกิดความตอเนื่องได
“ผูนํามีตําแหนงหนาที่ก็รับผิดชอบตามหนาที่ ไมทําไมได เพราะทางราชการเขาเอาจริง ๆ คือ
ตองสนองดวยและตั้งใจทําดวย ตองรวมมือกับหลายๆ ฝายไมละทิ้งงาน...คืออยางนี้ มองวาถาผูนํามี
ความตั้งใจที่จะทํา เขมแข็ง ไมยอหยอน แลวก็ไมละทิ้ง ชาวบานก็มีสวนรวมตลอด ก็จะยั่งยืน แตถา
เมื่อไรไมเปนตามนี้ ผูนําไมดี ชาวบานไมดี ราชการไมสนใจก็จะไมยั่งยืน ซึ่งตอนนี้ในชุมชนก็ยังดีอยู
กลุมผูที่ทํางานก็ยังทําหนาที่เต็มที่” (ผูใหญเพียร ผูนําชุมชน)
ในปจจุบัน แมวาผูใหญเพียรที่เปนผูริเริ่มดําเนินงานปองกันยาเสพติดในชุมชนจะเกษียณอายุการทํางาน
ในตําแหนงผูใหญบานแลว แตผูใหญสวิงซึ่งเปนผูใหญบานคนใหมก็ยังคงสืบสานการทํางานดานยาเสพติด โดยมี
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การจัดกิจกรรมดานการปองกันยาเสพติดในชุมชนมาโดยตลอด เพื่อใหการดําเนินงานมีความตอเนื่อง ซึ่งการ
ดําเนินงานอยางตอเนื่องนั้น ยอมทําใหการดําเนินงานปองกันปญหายาเสพติดในชุมชนของตนเปนไปอยางยั่งยืน
“เราทําจริงจัง ผูใหญใหมมาเขาก็มาสวม เขาก็ทํางานยาเสพติดดีอยู ก็เห็นวามีการประสานกับ
ทางอําเภอตลอด..ทุกวันนี้เขาก็ทําผูใหญใหมก็ทําอยู ทําอยางที่เราเคยทํา และตอนนี้ทางอําเภอเขาก็จัด
คายเองดวย” (ผูใหญเพียร ผูนําชุมชน)
“ถามีบุคคลแปลกปลอมมาจากภายนอกหนีเขามาในหมูบาน ตอนนี้ก็จะมีผูใหญใหมเขาไป
ดําเนินการ เอาตํารวจเขาไปจับกุม ผูใหญใหมก็เปนคนหนุม ก็มารับงานตอไดดีนะ มีการนําเปาหมายเขา
รับการบําบัดก็ไดหลายคนอยู” (ปลัดเขม ปลัดอําเภอ)
“ผูใหญทางนี้ คนเดิมนะ คือวาเขาเขากับพวกผูหลักผูใหญเขาเขาไปมีกิจกรรมอะไรเขาโทรถึง
กันหมด แตคนใหมเขาก็เปนอบต.อยูนะ เขาลาออกจากอบต.มาเปนผูใหญ ก็นาจะรูจักผูหลักผูใหญเยอะ
เหมือนกัน” (พี่เอก ชาวบาน)
นอกเหนือจากความสามารถของผูนําชุมชนและทีมงานแลว ในเรื่องของความรวมมือรวมใจของคนใน
ชุมชนที่มีตระหนักถึงความเปนเจาของชุมชนรวมกันก็เปนสิ่งสําคัญ เพราะถาคนในชุมชนมองเห็นวาปญหาของ
ชุมชนก็คือ ปญหาของตนเอง คนในชุมชนก็พรอมจะใหความรว มมือในการทํากิจกรรมใดๆ ก็ตามที่คิดเปน
ประโยชนและสามารถปองกัน ยาเสพติดไดทั้งทางตรงและทางออม
“ถาชาวบานทุกคนเขาก็เห็นวามันเปนปญหาที่เกี่ยวของกับตัวเขา ลูกหลาน ชาวบานเขาก็ตอง
รวมตัวกันปกปองชุมชนอยูแลว เพราะที่ผานมาเขาก็เห็นแลววาไมมียาเสพติดมันดี มันปลอดภัย” (พี่ปอง
ผูนําชุมชน)
สิ่งที่มักพบในหลายชุมชน นั่นคือ เมื่อเกิดความคิดวา ปญหาสามารถควบคุมไดแลว ลดความรุนแรง
ลงแลว ก็มักจะละเลยใหความสนใจนอยลง เปดโอกาสใหการฟกตัวของปญหาและเกิดการแพรระบาดกลับมาได
อีก ดังนั้นภารกิจของชุมชนจึงตองทําใหเกิดการดําเนินงานอยางตอเนื่อง ไมใหเกิดการแพรระบาดขึ้นมาอีก ซึ่งทํา
ไดโดยการกระตุนใหเกิดความตระหนักถึงโทษและพิษภัยของยาเสพติดอยางสม่ําเสมอ การสรางเครือขายเพื่อจะ
ตรวจสอบสถานการณของปญหา การทํากิจกรรมเพื่อที่จะลดสาเหตุหรือปจจัยที่เอื้ออํานวยตอการเกิดปญหา
ยาเสพติด(สํานักงานคณะกรรมการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด. 2553:76) จึงเห็นไดวา การทํางานดานยา
เสพติดที่มีการดําเนินการอยางตอเนื่องจะกอใหเกิดความยั่งยืนในการปองการยาเสพติดได ซึ่งสอดคลองกับที่
กรมการปกครอง (2548: 332) ไดกําหนด แนวทางการปฏิบัติการดําเนินงานชุมชนเขมแข็งเอาชนะยาเสพติดที่จะ
พัฒนาไปสูชุมชนเขมแข็งเอาชนะยาเสพติดแบบยั่งยืน คือ การเปนชุมชนที่ไมมีผูเสพรายใหม ไมมีผูคา สวนผูติด
ไดรับการบําบัดหรือควบคุมอยางเหมาะสม ไมเปนตัวแพรระบาดหรือสรางความเดือดรอนแกชุมชน ตลอดจนมีการ
กําหนดกิจกรรมตอเนื่องและสงเสริมในดานเศรษฐกิจชุนชนพึ่งตนเองภายใตแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง จนสามารถ
จัดตั้งกองทุนหมูบานเพื่อการปองกันและปราบปรามยาเสพติด ดังนั้น แนวคิดที่วาหากตองการใหชุมชนปลอด
ยาเสพติดเร็วที่สุดก็สามารถกระทําไดโดยใชกฎหมายและการปราบปรามเขากวาดลาง จึงเปนการจัดการปญหาได
ชั่วคราวเทานั้น เพราะเมื่อเจาหนาที่ถอนกําลังออกไปแลวปญหาก็จะกลับมาสูชุมชนอีกอยางรวดเร็วเชนกัน จึงสรุป
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ไดวา “การแกปญหาอยางแทจริงนั้นไมไดอยูที่การทําใหชุมชนปลอดยาเสพติดโดยเร็วแตเปนการทําใหชุมชนปลอด
ยาเสพติดอยางยั่งยืน” ซึ่งสอดคลองกับการดําเนินงานของชุมชน “บานสุขใจ” ที่ยังคงมีการดําเนินกิจกรรมการ
ปองกันปญหายาเสพติดอยางตอเนื่อง และมีการสืบทอดการทํางานจากรุนสูรุน ดังตัวอยางที่เห็นไดชัดคือ แมวา
ผูใหญบานคนเกาไดเกษียณอายุราชการในการเปนผูใหญบานไปแลว แตก็ยังคงชวยทํางานดานยาเสพติดใหกับ
ชุมชนอยู ทั้งชวยเหลือเปนที่ปรึกษาใหกับผูใหญบานคนใหม และไปทํางานรวมกับเครือขายปองกันยาเสพติดซึ่ง
เปนการประสานงานที่มีประโยชนสําหรับชุมชน สวนผูใหญบานคนปจจุบันก็ยังคงดําเนินกิจกรรมในการปองกันยา
เสพติดตอไป โดยมีจุดมุงหมายในการทํางานยาเสพติด คือ การปองกันไมใหมีผูเสพรายใหมเกิดขึ้นในชุมชน ซึ่งทํา
ดวยการจัดกิจกรรมการปองกันปญหายาเสพติดทั้งในระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิ อยางตอเนื่อง สวนผู
เสพรายเดิม ผูนําชุมชนก็จะพาไปบําบัดรักษาอาการติดยาเสพติด หากยังเลิกไมไดชุมชนก็จะควบคุมไมใหมาสราง
ความเดือดรอนใหกับคนอื่นๆ ในชุมชน และจะมีมาตรการตางๆ มาจัดการจนกวาจะเลิกไดในที่สุด เพื่อรักษา
สถานะชุมชน “บานสุขใจ” ใหปลอดจากปญหายาเสพติดไดอยางยั่งยืนตอไป

บทที่ 6
สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ
ในการดําเนินงานปองกันปญหายาเสพติดโดยอาศัยศักยภาพของชุมชนนั้น “ไมมีสูตรสําเร็จ” จะมีก็แต
“ความหลากหลาย” ของกระบวนการและวิธีการที่ชุมชนแตละแหงไดสรางสรรคขึ้น โดยขึ้นอยูกับเงื่อนไขทั้งภายใน
และภายนอกที่แตกตางกันไปตามบริบทของชุมชนแตละแหง ซึ่งการดําเนินงานปองกันปญหายาเสพติดของชุมชน
“บานสุขใจ” ก็เปนหนึ่งในความหลากหลายที่มีความนาสนใจ ที่ดึงดูดใหผูวิจัยเลือกเขามาศึกษาในชุมชนแหงนี้ โดย
จากประสบการณการทํางานในชุมชนและการทําวิจัยของผูวิจัยที่ศึกษาในชุมชนตางๆ รวมถึงการศึกษางานวิจัยที่
เกี่ ย วข อ ง มี ข อ ค น พบตรงกั นว า การให ภ าคประชาชนหรือ ชุ มชนเปน ผูมี บ ทบาทหลั ก ในการดํ า เนิ น งานด า น
ยาเสพติดของชุมชนนั้น เปนรูปแบบการปองกันปญหายาเสพติดอีกทางเลือกหนึ่งที่มีความสําคัญและใหผลในทาง
ปฏิบัติไดเปนอยางดี เพราะชุมชนเปนเจาของพื้นที่จึงสามารถรูจักชุมชนของตนเอง และหาหนทางจัดการกับ
สถานการณตางๆ ที่เกิดขึ้นในชุมชนไดดีที่สุด โดยมีองคกรภาครัฐและองคกรพัฒนาเอกชน (NGOs) เปนกลไก
สนับสนุนการดําเนินงาน ดังนั้นงานวิจัยเรื่องนี้ ผูวิจัยจึงสนใจคนหาคําตอบ เพื่อทําความเขาใจถึงกระบวนการสู
ความสําเร็จในการดําเนินงานปองกันปญหายาเสพติดของชุมชน และสภาวะเงื่อนไขที่สนับสนุนใหเกิดความสําเร็จ
ของชุมชนในการปองกันปญหายาเสพติด โดยผานมุมมองและประสบการณของคนในชุมชนและผูมีสวนเกี่ยวของ
อื่นๆ ซึ่งผลการศึกษาวิจัยสามารถสรุปและอภิปรายผลไดดังนี้

สรุปผลการวิจยั และอภิปรายผล
1. กระบวนการสูความสําเร็จในการดําเนินงานปองกันปญหายาเสพติดของชุมชน
จากผลการวิเคราะหขอมูลในการดําเนินงานปองกันปญหายาเสพติดของชุมชน “บานสุขใจ” นั้นผูวิจัยที่
แบงออกเปนชวงเวลาทั้ง 3 ชวง ไดแก ชวงแรก ชวงสถานการณปญหายาเสพติดในชุมชนกอนที่จะมีการ
ดําเนินงานปองกันปญหายาเสพติดอยางจริงจัง ชวงที่สอง ชวงที่มีการกอตัวของคนในชุมชนหรือคณะทํางานใน
ชุมชนที่ดําเนินงานดานยาเสพติดของชุมชน และชวงที่สาม ชวงหลังจากที่ชุมชนมีผลการดําเนินงานในการปองกัน
ปญหายาเสพติดประสบความสําเร็จจนเปนที่ยอมรับ และมีการดําเนินการเพื่อใหเกิดความตอเนื่องและยั่งยืน ซึ่ง
สถานการณในชุมชนทั้ง 3 ชวงเวลา ไดสะทอนใหเห็นถึงกระบวนการทํางานของชุมชนที่มีพัฒนาการดังตอไปนี้
ชวงแรก ชวงสถานการณปญหายาเสพติดในชุมชนกอนที่จะมีการดําเนินงานปองกันปญหายาเสพติดอยางจริงจัง
ขอเท็จจริงในการแพรระบาดของยาเสพติดเขาสูชุมชน “บานสุขใจ” นั้น จากการศึกษาพบวา สถานการณ
ความรุนแรงของปญหายาเสพติดซึ่งมีผลกระทบตอวิถีชุมชนจึงกลายเปนแรงกระตุนใหคนในชุมชนเริ่มตระหนักถึง
ความสําคัญของปญหาและแสวงหาทางออกรวมกัน จนนําไปสูการเริ่มตนดําเนินงานดานยาเสพติดของชุมชนในป
พ.ศ.2533 และทําอยางตอเนื่องมาถึงปจจุบัน โดยในตอนตนผูวิจัยจะนําเสนอสถานการณปญหายาเสพติดในอดีต
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ของชุมชน ชวงกอนที่จะมีการดําเนินงานปองกันยาเสพติดในชุมชนอยางจริงจัง เพื่อใหผูอานไดเขาใจถึงพัฒนาการ
ของการป อ งกั นป ญ หายาเสพติ ดที่ ชุ ม ชนสามารถดํา เนิน การจนเป นผลสํ า เร็จ ดัง เชนทุ ก วัน นี้ไ ด ดียิ่ง ขึ้น ซึ่ง มี
รายละเอียดคือ
สถานการณปญหายาเสพติดในชุมชนชวงกอน ป พ.ศ.2533 ยาเสพติดที่แพรระบาดในชุมชน ก็คือ
“ยามา” ซึ่งมีผูเสพเปนกลุมคนวัยทํางานในหลายอาชีพที่ตองใชแรงงาน ไมวาจะเปนเกษตรกร คนรับจางทั่วไป ซึ่ง
การเสพยามาในชวงนั้น สะทอนถึงความเชื่อแบบผิดๆ ของผูเสพที่เชื่อวา การเสพยามาจะชวยใหมีเรี่ยวแรงในการ
ทํางาน สามารถทํางานไดมากขึ้นทําใหมีรายไดเพิ่มขึ้น จึงเรียกกันอีกชื่อหนึ่งวา “ยาขยัน” ประกอบกับตอนนั้น
ผูใหญบานที่ทําหนาที่ดูแลชุมชนยังไมเห็นถึงความสําคัญในการใหชุมชนเปนผูจัดการปญหายาเสพติดดวยชุมชน
เอง แตคิดวาเปนหนาที่ของรัฐที่ตองดําเนินการจับกุมและปราบปราม รวมถึง คนในชุมชนเองก็มีทัศนะวา การเสพ
ยามาไมไดมีผลกระทบหรือเปนปญหารุนแรงของชุมชน แตใหความสนใจในเรื่องการทํามาหากิน เรื่องปากทอง
การเพิ่มผลผลิต เพิ่มรายไดใหกับครอบครัวของตนเองมากกวา ทวาตอมา สถานการณปญหายาเสพติดในชุมชน
เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงไป โดยมีแพรระบาดของเสพติดเขาสูชุมชนมากขึ้นและชุมชนที่อยูรอบขางใกลเคียงก็เริ่ม
ไดรับผลกระทบจากปญหายาเสพติดแลว แตผูนําชุมชนและคนในชุมชนเองก็ยังไมตระหนักถึงความสําคัญของ
ปญหายาเสพติดเทาที่ควร จึงยังไมไดมีการดําเนินการจัดการกับปญหายาเสพติดดวยชุมชนเอง ดังนั้น การทํางาน
ที่เกี่ยวของกับยาเสพติดของชุมชนจะเปนไปในลักษณะของการมีหนวยงานราชการเขามาทําหนาที่ดําเนินการตางๆ
ใหกับชุมชน ตามที่นโยบายของรัฐกําหนด ซึ่งสวนใหญจะเนนไปในรูปแบบของการจับกุม ปราบปราม
ตอมาในป พ.ศ.2533 ไดมีนายเพียร เกงจริง เขามารับตําแหนงผูใหญบานคนใหมของบานสุขใจ ซึ่ง
ผูใหญเพียรนั้นเปนบุคคลที่ใหความสําคัญกับเรื่องของการจัดการปญหายาเสพติดเปนอยางมาก และคิดวาจะตอง
รีบจัดการกอนที่จะควบคุมไมอยู ผูใหญเพียรจึงเริ่มดําเนินงานตางๆที่เกี่ยวของกับการปองกันปญหายาเสพติด
โดยเริ่มจากการปองกันในระดับปฐมภูมิ เชน การใหความรู การรณรงคตางๆ และหลังจากนั้น ในชวงป พ.ศ.
2534-2535 ซึ่งเปนชวงที่สถานการณปญหายาเสพติดในชุมชนรอบขางที่อยูใกลเคียงเริ่มมีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ
ประกอบกับชุมชนเองก็เริ่มไดรับผลกระทบจากปญหาการแพรระบาดของยาเสพติดเขาสูชุมชน เริ่มมีลูกหลานใน
ชุมชนของตนเสพยาเสพติดที่สวนใหญนั้นเปนการเสพติดมาจากการออกไปทํางานภายนอกชุมชนแลวนํากลับเขา
มาใชในชุมชน และมีบางรายที่เดิมเปนผูเสพอยูแลว ก็หันมาจําหนายกลายเปนผูคารายยอยดวย รวมถึงกลุมผูเสพ
จากกลุมผูใหญที่เปนวัยแรงงานก็ไดแพรขยายสูกลุมเด็กและเยาวชนในชุมชน ดังนั้น ทางชุมชนจึงไดเพิ่มระดับ
ของการดําเนินงานปองกันยาเสพติดเปนระดับทุติยภูมิ คือ มีการรวมกันเฝาระวังปญหายาเสพติดในชุมชน โดย
แบงการดูแลชุมชนออกเปนคุมบาน ขณะเดียวกันนั้น ภาครัฐเองก็ไดดําเนินการปราบปรามกันอยางจริงจัง แต
จํานวนผูคาหรือผูเสพก็ไมไดลดลงเทาที่ควร สวนหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งหลายก็ประชาสัมพันธใหเห็นถึงฤทธิ์ที่
รุนแรงของ ยามา มีภาพขาวแสดงใหเห็นผูเสพที่มีอาการคลุมคลั่งจนทํารายตนเองและผูอื่น ทําใหในป พ.ศ.2539
“ยามา” จึงไดถูกเปลี่ยนชื่อเปน “ยาบา” เพื่อชี้ใหเห็นวาผูที่เสพเมื่อเสพเขาไปแลวก็จะมีอาการบาคลั่ง ควบคุมตนเอง
ไมได และจากสถานการณดังกลาว รวมถึงผลกระทบที่ไดรับนี้เอง เปนเหตุทําใหคนในชุมชนหันมารวมมือรวมใจ

175

กับผูนําชุมชนในการจัดการปญหายาเสพติดในชุมชนกอนที่จะทวีความรุนแรงขึ้นมากกวาเดิม โดยชุมชนเริ่ม
ดําเนินการปองกันยาเสพติดอยางครอบคลุมทุกระดับ ทั้งระดับปฐมภูมิ ระดับทุติยภูมิที่กลาวไปแลวขางตน จนถึง
ในระดับตติยภูมิที่มีการพาผูเสพผูติดไปเขารับการบําบัดและใหการสนับสนุนชวยเหลือในเรื่องตางๆ เพื่อใหชุมชน
สามารถปองกันปญหายาเสพติดไดอยางครอบคลุม ซึ่งผลจากการดําเนินงานดังกลาวทําใหในป พ.ศ.2540 ชุมชน
ไดรับธงขาวปลอดยาเสพติดและไดรับยกยองเปนหมูบานเฉลิมพระเกียรติปลอดยาเสพติดในระดับประเทศ ซึ่ง
ชุมชนก็ไดมีการดําเนินงานปองกันยาเสพติดในชุมชนดวยการจัดกิจกรรมอยางตอเนื่องมาจนถึงปจจุบัน
จากการแพรระบาดของยาเสพติดที่มีการขยายตัวเขาสูชุมชนตามที่ไดกลาวถึงในสวนนี้ ประกอบกับ
ขอเท็จจริงที่วาเมื่อเรายอนดูประวัติศาสตรของปญหายาเสพติดของชุมชน เราจะพบวาการจัดการปญหา โดย
ภาครัฐ ดวยวิธีการจับกุมปราบปรามนั้น ไมไดผลเพียงพอ ยังไมสามารถหยุดยั้งการแพรระบาดของยาเสพติดที่
รุ น แรงได พิ จ ารณาได จ ากจํ า นวนผู เ สพและผู ค า ยาเสพติด ที่ ไ ม ไ ด ล ดลง ซึ่ง ข อ จํา กั ด ดัง กล า วนี้ ไดนํ า ไปสู
กระบวนการปฏิบัติงานของชุมชน ที่มีชุมชนเปนเจาภาพหลักในการจัดการกับปญหา เพราะชุมชนในฐานะเปนผู
ประสบปญหา หรือ ผูคลุกคลีกับปญหา ดังนั้น ชุมชนจะตองมีความรู และความเขาใจในปญหาของชุมชน รวมถึง
บริบทของปญหาของชุมชนตนเองไดเปนอยางดี สามารถวางแผนการดําเนินงานตางๆ ใหสอดคลองกับสภาวะ
แวดลอมทางสังคมของชุมชน และสําหรับ “บานสุขใจ” ก็ไดดําเนินการจัดการปญหายาเสพติดดวยชุมชนเอง ดวย
อาศัยการเขามามีสวนรวมกันในทุกฝาย นําโดยผูใหญบาน ทีมงาน และคนในชุมชนที่พรอมใจกันเขารวม เพราะ
ตระหนักถึงความสําคัญของปญหายาเสพติด และลวนแตเปนผูที่ไดรับผลกระทบของปญหายาเสพติด จึงมารวม
กันริเริ่มดําเนินกิจกรรมตางๆ เพื่อตอสูกับปญหายาเสพติด แตทั้งนี้ คนในชุมชนจะดําเนินงานปองกันปญหา
ยาเสพติดอยางโดดเดี่ยวไมได แตจะตองประสานงานกับองคกรภาคีอื่นๆ ใหเขามามีสวนรวมในการดําเนินงาน
แนวทางการดําเนินงานปองกันยาเสพติดของชุมชน “บานสุขใจ” ดังกลาว มีความสอดคลองกับรายงาน
การศึกษาเพื่อพัฒนาหลักสูตรการฝกอบรมและพัฒนาศักยภาพของแกนนําชุมชนและเจาหนาที่สนับสนุนชุมชนเพื่อ
การปองกันและแกไขปญหายาเสพติด (เครือขายภาคประชาชนตอตานยาเสพติดแหงประเทศไทย. 2555: 1) ที่สรุป
ไววา แนวทางการแกไขปญหายาเสพติดที่มีประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งในระดับการปองกัน การบําบัดรักษาและการเฝา
ระวังติดตามสถานการณของปญหายาเสพติดไมใหกลับคืนมาสูสังคม และชุมชนไดอยางตอเนื่อง ตามขอเสนอทาง
วิชาการจากการศึกษาและวิจัยของนักวิชาการที่สนใจศึกษาใหผลการศึกษาที่ไมขัดแยงกันนั้นคือ การเสริมพลัง
ใหกับชุมชนในการรวมบริหารจัดการการแกไขปญหาดวยชุมชนเอง โดยมีหนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของ เปน
ผูสนับสนุนการปฏิบัติงานตามขอเท็จจริงของปญหาและสถานการณปญหายาเสพติดในแตละพื้นที่ รวมถึง การ
พัฒนาและสงเสริมศักยภาพผูนําทองถิ่นทองที่ ผูนําศาสนา ฯลฯ ที่จะเปนแกนหลักสําคัญในการประสานสราง
ความรวมมือ รวมใจกับประชาชนในพื้นที่โดยสวนใหญได
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ชวงที่สอง ชวงที่มีการกอตัวของคนในชุมชนหรือคณะทํางานในชุมชนที่ดําเนินงานดานยาเสพติด
ของชุมชน
สําหรับในสวนที่สอง จะเปนสถานการณตอเนื่องจากชวงแรกที่ผูนําชุมชน และคนในชุมชนเริ่มตระหนัก
ถึงความสําคัญของการปองกันปญหายาเสพติดรวมกัน จึงเริ่มสรางแนวทางการดําเนินงานตางๆ เพื่อปองกันปญหา
ยาเสพติดในชุมชนของตน ซึ่งผูวิจัยจะเรียกชวงนี้วาเปน ชวงที่มีการกอตัวของคนในชุมชนหรือคณะทํางานใน
ชุมชนที่ดําเนินงานดานยาเสพติดของชุมชน ซึ่งประกอบดวย 4 ประเด็นหลัก ที่ประเด็นทั้งหมดจะแสดงใหเห็นถึง
ภาพรวมของการดําเนินงานที่ทําใหเกิดกระบวนการสูความสําเร็จในการปองกันปญหายาเสพติดของชุมชน อัน
ไดแก เรื่องของกลไกความรวมมือในการดําเนินงานของชุมชน การบริหารจัดการในชุมชนที่เอื้อตอการปองกัน
ปญหายาเสพติด เงื่อนไขที่สนับสนุนการทํางานปองกันปญหายาเสพติด และการจัดการกับปญหาอุปสรรคใน
ระหวางการดําเนินงาน ดังมีรายละเอียดตอไปนี้
1. กลไกความรวมมือในการดําเนินงานของชุมชน
การมีสวนรวมของคนในชุมชนเปนกลไกความรวมมือในการดําเนินงานที่สําคัญของบานสุขใจ ที่จะทําให
การขับเคลื่อนการดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ จากแรงกระตุนของสถานการณปญหายาเสพติดภายนอกและ
ภายในชุมชน สงผลใหในป พ.ศ.2533 ชุมชนเริ่มตนการจัดการกับปญหายาเสพติดดวยคนในชุมชนกันเองอยาง
เปนรูปธรรม โดยมีผูใหญเพียรและทีมงานเปนแกนนําหลักควบคูไปกับการดําเนินงานตางๆ อยางมีสวนรวมของ
คนในชุมชน ซึ่งเปนการมีสวนรวมครอบคลุมทั้ง 4 ระดับตามแนวคิดของ โคเฮน และอัฟฮอฟฟ (Cohen and
Uphoff, 1977:7-9) นั่นคือ การมีสวนรวมในการตัดสินใจ รวมในการดําเนินการ รวมในผลประโยชน และรวม
ติดตามประเมินผล ซึ่งทั้งทีมงานและคนในชุมชนตางมีสวนรวมอยางเสมอภาค เทาเทียมกัน โดยสามารถเห็นได
จากในหลายๆ กิจกรรมที่บานสุขใจจัดขึ้น เชน กิจกรรมประชาคมหมูบาน กิจกรรมกองทุนตางๆ ฯลฯ อีกทั้งใน
การดําเนินงานตางๆ นั้นมีการแบงงานกันทําตามความรู ความชํานาญที่แตละบุคคลสามารถทําได
รูปแบบการมีสวนรวมของคนในบานสุขใจมีอยู 3 ลักษณะ เชนเดียวกันกับที่ นิรันดร จงวุฒิเวศน
(2527: 76) ไดจําแนกไว กลาวคือ การมีสวนรวมโดยตรง (Direct Participation) โดยผานองคการจัดตั้งของ
ประชาชน (Inclusive Organization) เชน การรวมกลุม 25 ตาสับปะรด การมีสวนรวมทางออม (Indirect
Participation) โดยผานองคกรผูแทนของประชาชน (Representative Organization) เชน กรรมการของกลุม
ตางๆ กรรมการหมูบาน และ การที่ประชาชนมีสวนรวมโดยการเปดโอกาสให (Open Participation) โดยผาน
องคการที่ไมใชผูแทนของประชาชน (Non representative Organization) เชน สถาบันหรือหนวยงานที่เปด
โอกาสใหประชาชนเขาไปมีสวนรวมเมื่อไรก็ไดทุกเวลา สวนแนวทางในการสรางการมีสวนรวมของคนในบานสุขใจ
อาศั ย องค ป ระกอบหลายอย า งที่ มี อ ยู ใ นชุ ม ชนเอง ตั ว อย า งเช น การติ ด ต อ สื่ อ สารที่ ดี มี ก ารแลกเปลี่ ย น
ประสบการณการเรียนรูรวมกันทั้งที่เปนทางการและไมเปนทางการ การมีตัวแทนที่เหมาะสม มีตัวแทนกลุมตางๆ
ครบถวนเพื่อใหเกิดความหลากหลายในความคิด ความสนใจ ความตองการและหลากหลายความรวมมือ รวมถึง
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การมีขอมูลขาวสารที่ดีในการตัดสินใจที่จะดําเนินงานตางๆ ประกอบกับชุมชนเองก็มีศูนยเรียนรูหลายแหงตั้งอยูใน
ชุมชน เชน ศูนยเรียนรูดานการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด ศูนยเรียนรูหมูบานเศรษฐกิจพอเพียง ศูนย
ถายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ฯลฯ ซึ่งทําใหเปนแหลงเรียนรูสําหรับทั้งคนในชุมชนเองและบุคคลจากภายนอกเขา
มาแลกเปลี่ยนประสบการณ
ในการดําเนินงานตางๆ ของบานสุขใจนั้น อาศัยการมีสวนรวมของคนในชุมชนเพื่อใหการทํางานของ
ชุมชนใหบรรลุเปาหมายได แตทั้งนี้เราจะเห็นไดวากระบวนการมีสวนรวมนั้น มิไดขึ้นอยูกับการริเริ่มหรือการ
วางแผนโดยรัฐ แตความสําเร็จนั้นอยูที่ประชาชนในชุมชนตองเขามามีสวนรวมในกระบวนการอยางเปนอิสระ เนน
การทํางานในรูปกลุมหรือองคกรชุมชนที่มีวัตถุประสงคในการเขารวมอยางชัดเจน พลังของกลุมจะเปนปจจัย
สําคัญทําใหงานตางๆ บรรลุผลสําเร็จตามความมุงหมายไดกลุมหรือคณะทํางาน หรือองคกรชุมชนจึงมีบทบาทที่
สําคัญในการมีสวนรวมในการจัดการกับปญหายาเสพติดของชุมชน โดยในบานสุขใจ ก็จะมีกลุมหรือคณะทํางานที่
ทํางานดานยาเสพติดโดยตรง และกลุมหรือคณะทํางานทั่วไปในชุมชนซึ่งนับวาเปนสวนหนึ่งที่ชวยสนับสนุนใหคน
ในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี และชวยปองกันปญหายาเสพติดทางออม คือ เปนการเบี่ยงเบนคนใหหางไกลจาก
ยาเสพติดดวย
ดังนั้น หากในการทํางานไดรับความรวมมือจากคนในชุมชนแลว การทํางานก็จะเปนไปอยางราบรื่น และ
สามารถวิเคราะหหาทางออกของปญหารวมกันไดโดยงาย โดยเงื่อนไขที่กอใหเกิดความรวมมือของคนในบานสุขใจ
ที่สําคัญประการแรกคือ การรับรูเกี่ยวกับปญหาของยาเสพติดรวมกันของคนในชุมชน เปนปจจัยสรางความ
เขมแข็งใหแกชุมชน เพราะจะชวยใหประชาชนมองเห็นถึงปญหา และผลกระทบที่เกิดขึ้นในชุมชนรวมกัน ประการ
ที่สองคือ เรื่องของจิตสาธารณะ เห็นไดจากการที่คนในบานสุขใจเกิดความตระหนักถึงปญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน ทํา
ใหเกิดความรูสึกปรารถนาที่จะชวยเหลือชุมชน ตองการเขาไปแกวิกฤตการณ สํานึกถึงพลังของตนวาสามารถรวม
แกไขปญหาได และลงมือกระทําเพื่อใหเกิดการแกปญหาดวยวิธีการตางๆ โดยการเรียนรูและแกไขปญหารวมกัน
กับคนอื่นๆ ในชุมชนของตน อันนําไปสูการเขามารวมกันดําเนินกิจกรรมตางๆ ที่ชุมชนจัดขึ้นหรือรวมกันริเริ่ม
สรางสรรคกิจกรรมที่มีประโยชนตอชุมชนของตน ประการที่สามคือ ความเชื่อมั่นในศักยภาพของผูนําชุมชน ซึ่ง
บานสุขใจนั้นมีผูนําชุมชนที่มีความสามารถในการทํางานและมีผลงานเปนที่ยอมรับทั้งจากคนภายในชุมชน คน
ภายนอกชุมชน องคกรภาคีตางๆ ทําใหเมื่อจัดกิจกรรมหรือขอความรวมมือใดๆ จากใครก็ตามก็มักจะไดรับความ
รวมมือเปนอยางดี ประการสุดทายคือ ความสัมพันธของคนในชุมชน ซึ่งกลไกทางสังคมที่มีศักยภาพที่ชุมชนใชใน
การปองกันการแพรระบาดของยาเสพติดที่ไดผล คือ วิถีชีวิตของชาวบาน ที่คนในชุมชนมีความสนิทสนมคุนเคย
กันแบบเครือญาติซึ่งทําใหมีการชวยกันดูแลพฤติกรรมที่ไมเหมาะสมของสมาชิกชุมชน ดังที่นักวิชาการอาวุโส
นายแพทยประเวศ วะสี (2538 : 20-22) ไดสรุปไววา การพบปะกันของสมาชิกในชุมชน มีการติดตอสื่อสารกันอยู
ตลอดเวลาเพื่อแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารความรู เปนกระบวนการเรียนรูรวมกันของชุมชน สรางความเปนปกแผน
และจิตวิญญาณของชุมชน รวมกันคิด รวมแกไขปญหาตามความตองการของชุมชน ชุมชนที่มีความเขมแข็งจะ
สามารถแกปญหาไดทุกชนิดและพัฒนาทุกอยางพรอมกันไปอยางบูรณาการ
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กลไกความรวมมือในการดําเนินงานของชุมชนที่สําคัญอีกประการหนึ่ง คือการมีเครือขายการทํางาน
โดยเฉพาะอยางยิ่งการทํางานยาเสพติดซึ่งเปนงานที่ยากและตองเผชิญกับอุปสรรคมากมาย ไมสามารถดําเนินงาน
ใหสําเร็จตามลําพังได เครือขายจึงมีสวนชวยสนับสนุนในการทํางานไดเปนอยางดี เพราะเครือขายเปนเสมือนการ
รวมพลั ง ในการทํ า งาน เป น การที่ ส มาชิ ก นํ า พลั ง หรื อ ศั ก ยภาพของตนมาร ว มเข า ด ว ยกั น หรื อ เพื่ อ เพิ่ ม ขี ด
ความสามารถจนเพียงพอที่จะดําเนินกิจกรรมตางๆ ใหประสบความสําเร็จรวมกันซึ่งนอกจากจะเปนการเพิ่มพลังใน
การดําเนินงานแลวยังเปนการเพิ่มอํานาจตอรองใหกับเครือขายอีกดวย (สนธยา พลศรี, 2550:210) และสําหรับ
บานสุ ขใจนั้น ก็ไ ดเขารวมเครือข ายตอ สูเพื่ อเอาชนะยาเสพติดภาคประชาชนของจังหวัด และเครื อขายภาค
ประชาชนตอตานยาเสพติดแหงประเทศไทย ซึ่งเครือขายดังกลาว เกิดขึ้นจากความพรอมและความตองการของ
ผูนําชุมชนที่รวมมือรวมใจกันในการทํางานที่มีเปาหมายในการจัดการปญหายาเสพติดไดอยางมีประสิทธิภาพและมี
ประสิทธิผล โดยมีการเชื่อมประสานรวมกลุมกับชุมชนที่อยูใกลเคียง เพื่อใหเกิดเครือขายที่เขมแข็ง รวมกัน
แกปญหา และเรียนรูรวมกัน มีการแลกเปลี่ยนขอมูลผูเสพผูติด มีการรวมพัฒนาฐานความรูเดิมและสรางองค
ความรูใหมโดยการประชุมแลกเปลี่ยนประสบการณ รวมถึงมีการประชุมและดําเนินกิจกรรมเครือขายอยูเสมอ
เพื่อใหเครือขายสามารถดํารงอยูไดอยางยั่งยืน
จากผลการศึกษากลไกความรวมมือในการดําเนินงานของชุมชน “บานสุขใจ”ขางตน สามารถสรุป
ออกเปนประเด็นยอยที่สําคัญ ไดแก การมีสวนรวมของคนในชุมชน กลุมหรือคณะทํางานในชุมชน การสรางการมี
สวนรวม เงื่อนไขที่กอใหเกิดความรวมมือ และเครือขายในการทํางาน ดังนั้น ผูวิจัยจึงไดสรุปกลไกความรวมมือใน
การดําเนินงานของชุมชนออกมาดังภาพประกอบ 9

ภาพประกอบ 9 แสดงกลไกความรวมมือในการดําเนินงานของชุมชน
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จากภาพประกอบ 9 แสดงใหเห็นวากลไกความรวมมือในการดําเนินงานของชุมชนจําเปนจะตองใหคน
ในชุมชนเขามามีสวนรวมทุกระดับในการดําเนินกิจกรรมตางๆ ที่ชุมชนจัดขึ้น โดยเงื่อนไขสําคัญที่กอใหเกิดความ
รวมมือของคนในชุมชน คือ การที่คนในชุมชนรับรูรวมกันถึงผลกระทบของปญหาที่เกิดขึ้น และมีจิตใจที่ตองการ
ชวยกันแกปญหานั้น เพราะคนในชุมชนมีสายสัมพันธที่แนนแฟน สามัคคีรักใครกันดี อันเนื่องมาจากการอยู
รวมกันเปนชุมชนมาเปนเวลานาน มีวัฒนธรรมชุมชนเดียวกัน และมีการเผชิญปญหารวมกัน ซึ่งในชุมชนนั้น ไดมี
การตั้งกลุมหรือคณะทํางานตางๆ โดยมีตัวแทนจากคนในชุมชนที่ไดรับการคัดเลือกมาจากการประชุมประชาคม
รวมกัน ของคนในชุมชน ใหเขามาเปนคณะทํางานในแตละกลุมแตกตางกันไปตามความสามารถเฉพาะของบุคคล
นั้นๆ และขยายการทํางานของกลุมไปเชื่อมโยงการทํางานในระดับเครือขาย เพื่อใหเกิดองคความรูใหมๆ ที่ไดจาก
การแลกเปลี่ยนเรียนรูกัน รวมถึงเปนการสรางพลังในการทํางานไดดียิ่งขึ้นดวย
2. การบริหารจัดการในชุมชนที่เอื้อตอการปองกันปญหายาเสพติด
การบริหารจัดการในบานสุขใจอยางมีประสิทธิภาพจะชวยใหการดําเนินงานตางๆ ของชุมชน รวมถึงงาน
ปองกันปญหายาเสพติดซึ่งเปนงานที่ตองใชความสามารถในการปฏิบัติงานอยางมาก ไดบรรลุตามเปาหมายที่ชุมชน
กําหนดไว ซึ่งจําเปนอยางยิ่งที่จะตองอาศัยความสามารถของผูนําชุมชน ทั้งผูนําชุมชนที่เปนทางการและไมเปน
ทางการนั้น เพราะผูนําถือเปนบุคคลที่เปนแกนหลักในการดําเนินงานและจัดกิจกรรมตางๆ ของบานสุขใจ และเปน
ผูที่นําเอาความสามารถของแตละบุคคลในทีมงาน หรือคนในชุมชนมาใชในการรวมมือกันทํางาน รวมถึงเปนผู
ประสานทรัพยากรอื่นๆ ที่มีอยูจากภายในและภายนอกชุมชนมาใชเพื่อใหการดําเนินงานตางๆ ใหประสบผลสําเร็จ
ดังนั้น ผูวิจัยจึงไดแบงศึกษาการบริหารจัดการในชุมชนที่เอื้อตอการปองกันปญหายาเสพติดในงานวิจัย
เรื่องนี้ ใหครอบคลุม 3 ประเด็นหลักที่สําคัญ ซึ่งจะประกอบดวย ประเด็นแรก คือ ผูนําชุมชน ซึ่งเปนบุคคลหลัก
ที่ทําหนาที่บริหารจัดการ ประสานการดําเนินงานตางๆ ที่เกิดขึ้นในชุมชน ทั้งในเรื่องของงบประมาณ ทรัพยากร
ตางๆ ทั้งจากภายในและภายนอกชุมชน ประเด็นที่สอง คือ กลยุทธการใชกิจกรรมเพื่อสนับสนุนการปองกันปญหา
ยาเสพติดในชุมชน ซึ่งกิจกรรมที่ผูนําชุมชนจัดขึ้นทั้งที่เกี่ยวของกับการปองกันปญหายาเสพติดโดยตรงและโดย
ออมที่เปนกิจกรรมทางเลือกเพื่อชวยใหคนในชุมชนหางไกลกับยาเสพติด และพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน
ไดดียิ่งขึ้น และประเด็นสุดทาย คือ การพัฒนาบุคคล ซึ่งเปนการพัฒนาทั้งตัวผูนําชุมชนเอง และคนในชุมชนเพื่อ
จะชวยใหบุคคลมีศักยภาพยิ่งขึ้นทั้งในการดํารงชีวิตประจําวัน และการดําเนินงานตางๆ
ผูนาํ ชุมชน
การศึกษาของผูวิจัยในประเด็นเรื่องของผูนําชุมชน นั้น ผูวิจัยจะสรุปผลการศึกษาโดยนําเสนอแบงเปน
4 เรื่อง ไดแก แนวคิดและอุดมการณของผูนําชุมชน บุคลิกลักษณะของผูนําชุมชน การเรียนรูและบทเรียนการ
ทํางานของผูนําชุมชนและกลยุทธในการดําเนินงานของผูนําชุมชน โดยมีรายละเอียดดังนี้
แนวคิดและอุดมการณของผูนําชุมชน “บานสุขใจ” เปนสิ่งสําคัญที่จะแสดงใหเห็นถึงพฤติกรรม อัน
นําไปสูแนวทางการดําเนินชีวิตและการทํางานของของผูนําชุมชน ซึ่งในที่นี้ไดถูกสะทอนออกมาใหเห็นอยางเปน
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รูปธรรมจากผลของการทํางานของผูนําชุมชน อาทิ แนวคิดวา “การจับหรือการปราบปรามยาเสพติดไมใชทางออกที่
ดีที่สุดสําหรับการจัดการปญหายาเสพติด” เพราะเปนการแกไขปญหาที่ปลายเหตุ แตสิ่งที่จะทําใหชุมชนสามารถ
ปองกันปญหา ยาเสพติดไดอยางยั่งยืน ก็คือ การปองกันยาเสพติดกับคนในชุมชนเริ่มตนตั้งแตอยูในวัยเด็ก
แนวคิดที่วา “การทํางานยาเสพติดไมไดอันตรายอยางที่คนอื่นคิด” ผูนําชุมชนเชื่อวาการทํางานยาเสพติดนั้น ไม
นาจะอันตรายตอชีวิตตนเองที่เปนผูปฏิบัติงาน แมวาจะไดรับการตอตานทั้งจากผูเสพ ครอบครัวผูเสพ และผูที่
เกี่ยวของกับยาเสพติดนั้น เพราะตนเองไมไดเขาไปจับ หรือทํารายเขา แตชวยเขา พาเขาไปเขารับการบําบัดรักษา
และเชื่อวาสักวันหนึ่งพวกเขาจะตองเขาใจเจตนาที่ดีของตนวางานที่ทําเปนเรื่องที่มีประโยชนกับทุกคน แนวคิดที่วา
“ชุมชนไมสามารถดําเนินงานทุกอยางไดตามลําพัง” ซึ่งการทํางานที่จะไดผลดีนั้นตองอาศัยความรวมมือจากหลาย
ฝายทั้งคนในชุมชนและองคกรภาคี จึงจะทําใหผลการทํางานบรรลุเปาหมายได แนวคิด “การใหโอกาสและ
ทางเลือก” ในการทํางานยาเสพติด แมบางครั้งเราไมอาจชวยใหผูเสพเลิกเสพยาเสพติดไดทุกคน แตในฐานะของ
ผูนําชุมชนสิ่งที่ทําไดคือ การใหโอกาสและทางเลือก ใหเขาเขารับการบําบัด และฝกอาชีพ รวมทั้งควบคุมไมให
ชุมชนมีผูเสพหนาใหม และควบคุมผูเสพรายเกาไมใหทําความเดือดรอนใหกับชุมชน และพยายามสรางความ
ตระหนักรูใหกับทุกคนในชุมชนถึงผลกระทบของปญหายาเสพติด แนวคิดที่วา “การจัดการปญหาตองคํานึงถึง
ชุมชนข างเคีย งดว ย” เพราะการดูแลกันเองในครอบครั ว เปรียบเสมือนรั้ วชั้ นในสุด คนในชุมชนดู แลกั นเอง
เปรียบเสมือนรั้วชั้นที่สอง สวนชุมชนภายนอกตางดูแลชุมชนของตนและชุมชนขางเคียงเปรียบเสมือนเปนรั้ว
ชั้นนอกสุด ซึ่งการมีรั้วหลายๆ ชั้น ก็จะเปนการปญหายาเสพติดที่จะเขามาทําสูชุมชนไดเปนอยางดี แนวคิด “สํานึก
รักบานเกิด” ชุมชนเปนบานเกิดที่ใหเราอยูอาศัยพักพิง เราตองทําดีตอบแทนชุมชน และแนวคิดสวนตัวมาแต
ดั้งเดิมวา “ยาเสพติดเปนสิ่งที่ไมดี เปนภัยตอชีวิตทุกคน” ซึ่งแนวคิดทั้งหมดนี้ก็ผลักดันใหผูนําชุมชนมีพฤติกรรม
ที่สอดคลองกับแนวคิดของตน ที่นํามาใชเปนอุดมการณในการทํางานยาเสพติดของตนและปฏิบัติงานอยางมุงมั่น
และจริงจัง จนผลของการทํางานยาเสพติดในชุมชนบานสุขใจเปนที่ยอมรับทั้งจากคนภายในและภายนอกชุมชน
บุ ค ลิ ก ลั ก ษณะของผู นํ า ชุ ม ชน “บ า นสุ ข ใจ” เป น สิ่ ง ที่ ส ะท อ นให เ ห็ น ทั ก ษะ ความสามารถ และ
คุณลักษณะเฉพาะของความเปนผูนํา ซึ่งเปนทั้งบุคลิกลักษณะที่ผูนําชุมชนมีมาตั้งแตกําเนิด หรือเกิดจากการ
เรียนรูภายหลัง ที่ไดจากการศึกษา การสะสมประสบการณ การฝกฝน จนทําใหผูนํามีคุณลักษณะที่โดดเดนกวา
บุคคลทั่วไปในดานตางๆ จนกลายเปนบุคคลที่ผูรวมงานมีความไววางใจ เชื่อมั่น ศรัทธา และมีความยินดีรวมมือ
ปฏิบัติตามดวยความเต็มใจ โดยบุคลิกลักษณะที่สําคัญของผูนําชุมชนบานสุขใจที่ทําใหคนทั้งภายในและภายนอก
ชุมชนใหความยอมรับ นับถือและใหความไววางใจนั้น มีอยู 7 ประการ คือ (1) ความมุงมั่น กลาคิด กลาตัดสินใจ
และกลาทํา (2) การยอมรับฟงความคิดเห็นที่แตกตาง ความมีเหตุผล (3) เสียสละ ทุมเท อดทน (4) ยึดมั่นใน
ความซื่อสัตย โปรงใส ตรวจสอบได (5) มองการณไกล มีวิสัยทัศน มีความคิดริเริ่มสรางสรรค (6) มีความรู ใฝรู
(7)ใชชีวิตเรียบงาย มีความสมถะ ประหยัด พอเพียง
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การเรียนรูและบทเรียนการทํางานของผูนําชุมชน “บานสุขใจ” โดยในการทํางานชุมชนนั้น อาจกลาวไดวา
การเรียนรูที่เกิดขึ้นในการทํางานจะนําไปสูบทเรียนการทํางาน ซึ่งการเรียนรูในการทํางานของผูนําชุมชนเปน
การศึกษาขอมูลตางๆ ที่เกิดขึ้นของผูนําชุมชน เพื่อหาหนทางสําหรับปรับปรุง พัฒนางานตอไปขางหนาเรื่อยๆ ไมมี
ที่สิ้นสุด ดวยการทบทวนความรู ภูมิปญญาของตน อันจะนําไปสูขอสรุปที่เปนบทเรียนการทํางาน ตัวอยางเชน การ
เรียนรูวิธีทํางานกับผูเสพยาเสพติดและครอบครัวที่ตอตานผูนําชุมชน การเรียนรูวาการนําผูเสพยาเสพติดไปบําบัด
อยางเดียวไมใชทางออกของปญหายาเสพติด ซึ่งการเรียนรูในสิ่งตางๆ เหลานี้ ทําใหผูนําชุมชนมีบทเรียนการ
ทํางานและเลือกวิธีที่เหมาะสมไปใชปฏิบัติงานได โดยสรุปจึงเห็นไดวา ในการเรียนรูของผูนําจะตองสามารถทําให
เกิดการเปลี่ยนแปลงในตัวบุคคล อันไดแก การเปลี่ยนแปลงดานวิธีคิด พฤติกรรม อันเปนผลมาจากประสบการณ
ที่เกิดจากการเรียนรูเกี่ยวกับสิ่งที่ดําเนินการไปแลว เพื่อหาแนวทางรักษาจุดแข็งของการปฏิบัติเอาไวและสงเสริมให
มีการนําแนวทางปฏิบัติที่ดีนั้นไปประยุกตปฏิบัติตอเนื่องและหลีกเลี่ยงความผิดพลาดซ้ํารอย ซึ่งผูนําชุมชนนําการ
เรียนรูดังกลาวมาใชเปนบทเรียนในการทํางาน โดยอยูบนพื้นฐานหลักการที่สําคัญ คือ “การเรียนรูจากอดีตทั้งที่
สําเร็จและผิดพลาดเพื่อสรางอนาคตที่ดีกวา”
กลยุทธในการดําเนินงานของผูนําชุมชน “บานสุขใจ” เปนการออกแบบการดําเนินงานของผูนําชุมชน ที่
อธิบายถึงวิธีการทํางานที่เนนหลักของการประสานความรวมมือ และทรัพยากรในรูปแบบตางๆ ทั้งจากคนภายใน
ชุมชน และหนวยงานภาคีภายนอก เพื่อสนับสนุนในการดําเนินงานหรือการจัดกิจกรรมตางๆ ของชุมชนได
เหมาะสม อันจะนําไปสูการบรรลุเปาหมายในการดําเนินงานชุมชน และชวยเพิ่มประสิทธิภาพของการดําเนินงาน
ชุมชน ดวย โดย ผูนําชุมชนไดมีกลยุทธในการดําเนินงานที่สามารถแบงไดออกเปน 4 รูปแบบ คือ กลยุทธในการ
ดําเนินงานรวมกับผูรวมปฏิบัติงาน ในการดําเนินงานของผูนําชุมชนกับผูรวมปฏิบัติงาน จะเนนการทํางานแบบมี
สวนรวมใหความสําคัญกับทุกคนในทีม แบงงานกันทําตามความถนัดและความเหมาะสมในแตละงานไป รวมถึง
เปนไปตามความสมัครใจของผูรวมงาน ตัวอยางเชน คนที่ไมคอยรูหนังสือแตถนัดประสานงาน ก็จะใหไปทํางานที่
ถนัด และหากในบางกิจกรรม ผูนําชุมชนที่ตองรับผิดชอบงานนั้นติดภารกิจ ก็จะมีผูนําชุมชนคนอื่น ไปชวยงาน
แทน สลับกันทําหนาที่ตามความสะดวกและความพรอมของแตละบุคคล สําหรับในสวนของการบริหารจัดการ
งบประมาณ หรือกองทุนตางๆที่ไดมา เชน เงินจากกองทุนแมของแผนดิน เงินจากศูนยสงเคราะหราษฎร ผูนํา
ชุมชนและทีมคณะทํางานก็วางแผนบริหารจัดการเงินสวนที่มีอยูโดยการนําไปใชทํากิจกรรมตามวัตถุประสงคของ
กองทุนและในสวนที่เหลือก็บริหารใหงอกเงย โดยการใหกูและเก็บดอกเบี้ยในราคาถูก จนสามารถนําผลกําไรจาก
ดอกเบี้ยไปใชสนับสนุนกิจกรรมดานยาเสพติด รวมถึงกิจกรรมสาธารณะตางๆ ในชุมชนได กลยุทธในการ
ดําเนินงานรวมกับผูเสี่ยง ผูเสพ ผูติดและครอบครัว การสูกับปญหายาเสพติดที่มีความสลับซับซอน ผูปฏิบัติงาน
จะตองมีความเขาใจกอนวามาตรการทํางานที่นํามาใชตองมีความยืดหยุน โดยเฉพาะอยางยิ่งการปฏิบัติงานของ
ผูนําชุมชนที่มีตอผูเสี่ยง ผูเสพ ผูติดและครอบครัวซึ่งเปนคนในชุมชนที่มีวิถีชีวิตอยูรวมกันดังญาติพี่นองมาตลอด
ดังนั้น ตัวอยางกลวิธีที่ถูกนํามาใชคือ 1) วิธีการทางจิตวิทยา โดยการใชความเชื่อ ความศรัทธาของคนในชุมชนที่มี
ตอสิ่งศักดิ์ประจําชุมชน 2) วิธีการเขาไปพูดคุยอยางเปนกันเอง โดยในชุมชนจะมีการดําเนินการเบื้องตนกับผูเสพ
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ผูติดกอน ดวยการเขาไปพูดคุยดวยความจริงใจ สรางความเปนมิตร บอกใหเขาเลิก และเสนอแนวทางชวยเหลือ
ดวยการพาไปเขารับการบําบัดรักษา แตถาบุคคลเหลานั้นยังไมเชื่อฟงและยังคงไปของเกี่ยวกับยาเสพติดอีก ผูนํา
ชุมชนก็จะประสานไปยังเจาหนาที่ตํารวจใหดําเนินการตอไป 3) วิธีการใชมาตรการลงโทษทางสังคม ซึ่งประชาคม
หมูบานและชุมชนจะมีบทบาทสําคัญในการรวมกันกําหนดกฎเกณฑหรือระเบียบของชุมชน เพื่อควบคุมพฤติกรรม
ของคนในชุมชนนอกเหนือจากกฎหมายที่มีอยูในสังคม กฎเกณฑดังกลาวจะเกี่ยวของกับวิถีการดําเนินชีวิตทาง
สังคมของสมาชิกในชุมชน เชน ผูที่ยังคงเกี่ยวของกับยาเสพติดอยูและครอบครัว จะไมสามารถกูยืมเงินกองทุน
ตางๆ ในชุมชนได 4) วิธีการใชความสัมพันธของครอบครัว โดยการใชสมาชิกในครอบครัว เปนสื่อกลางที่จะชักจูง
ใหสมาชิกในครอบครัวที่ยังของเกี่ยวกับยาเสพติด ลด ละ เลิก ยาเสพติด 5) วิธีการใชกิจกรรมตางๆ โดยผูนํา
ชุมชนไดจัดกิจกรรมตาง ๆ ใหอดีตผูเสพหรือติดเขารวม เพื่อเปนการใชเวลาวางใหเปนประโยชน สามารถสราง
อาชีพ สรางรายได รวมถึงหาทางเลือกในการใหความชวยเหลือตางๆ อยางเหมาะสม เพื่อไมใหคนเหลานี้กลับไป
เสพติดซ้ําอีก กลยุทธในการดําเนินงานรวมกับคนในชุมชน ผูนําชุมชนจะขอความรวมมือจากทุกฝายในการ
ดําเนินงานตางๆ ทั้งการดําเนินงานรวมในกิจกรรมเดียวกัน เชน กิจกรรมสามวัย กิจกรรมลานรักลานกีฬา และ
กิจกรรมที่แยกกันทําตามบทบาทของแตละฝาย เชน การคนหาผูเสพผูติด การจัดระบบการสอดสองดูแลในคุม
การเดินเวรยาม และการตั้งดาน รวมทั้งกิจกรรมแบบที่แยกกันทําแลวมาประสานกัน เชน พระสงฆสอดแทรก
เนื้อหาเรื่องยาเสพติดในการเทศนา ครูรณรงคใหความรูแกนักเรียนและแกไขปญหาเด็กนักเรียนติดยาเสพติด รวม
ไปถึงเด็กและเยาวชนไดเขามามีสวนรวมดวยการเปนหูเปนตาสังเกตพฤติกรรมของเพื่อนที่มีความเสี่ยง ฯลฯ ซึ่ง
รูปแบบการทํางาน และกิจกรรมตาง ๆ เหลานี้ไดผานการประชุมปรึกษาหารือกันของคณะกรรมการ รวมทั้งการดึง
เอาศักยภาพที่มีอยูของแตละฝายออกมาใชไดอยางสอดคลอง เหมาะสมกับสภาพและสถานการณในชุมชนของ
ตนเอง อีก ทั้ง ชุมชนยังคงมีวิ ถีของความเปนชนบทอยู คือมีวิถีชีวิตที่สัมพันธกับสถาบันทางสังคม เชน วัด
โรงเรียน ดังนั้น ผูนําชุมชนจึงใชสถาบันทางสังคม ทั้ง บาน วัด โรงเรียน หรือ ที่เรียกกันวา “บวร” ชวยในการ
ประสานเชื่อมโยงกัน รวมมือกันจัดกิจกรรมตางๆ ซึ่งการจัดวางโครงสรางและองคประกอบในการทํางานแบบนี้นั้น
ชุมชนผูเปนเจาของพื้นที่จะเปนผูจัดทําไดดีเพราะรูจักชุมชนของตนเปนอยางดี กลยุทธในการดําเนินงานรวมกับ
องคกรภาคี ในสถานการณป ญหายาเสพติดที่ไ มรุนแรง ชุมชนจะอาศัยวิธีการที่ชุ มชนยั งคงมีศักยภาพที่ จ ะ
ดําเนินการดวยตนเอง ไมวาจะเปนการใชวัฒนธรรมของชุมชน ใชระบบเครือญาติ การตักเตือนสั่งสอนลูกหลาน
มาตรการทางสังคม ฯลฯ แตในบางสถานการณที่มีความรุนแรง ลําพังศักยภาพภายในชุมชนมีไมเพียงพอ ชุมชนก็
มีการประสานกับภายนอกหรือใชมาตรการของรัฐ เชน การตั้งดานตรวจ การตรวจปสสาวะ การใหขอมูลกับ
หนวยงานดานการปราบปราม หรือแมแตในการจัดกิจกรรมอื่นๆ ทั่วไป” ผูนําชุมชนก็มักจะเชิญหนวยงานภาคี
ตางๆ มาเขารวมกิจกรรมของชุมชน เพื่อที่เจาหนาที่จากหนวยงานเหลานั้นจะไดประจักษดวยตนเองวาชุมชน มี
ความมุงมั่น ทํางานจริง นําไปสูการพรอมที่จะใหการสนับสนุนทรัพยากรในดานตางๆ ตามความจําเปนเหมาะสม
ซึ่งก็จะทําใหการทํางานของผูนําชุมชนงายขึ้น สําหรับการทํางานรวมกับองคกรภาคีนั้น ชุมชนเนนการทํางานอยาง

183

เสมอภาค ประสานกันในฐานะที่เปนภาคีรวมงาน เพื่อแสดงใหเห็นวาชุมชนมีศักยภาพและมีทางเลือกที่จะทํา
หรือไมทํา ซึ่งจะพิจารณาถึงประโยชนที่ชุมชนจะไดรับเปนสําคัญ
กลยุทธการใชกจิ กรรมเพื่อสนับสนุนการปองกันปญหายาเสพติดในชุมชน
จากปญหายาเสพติดที่ชุมชน “บานสุขใจ” เผชิญทําใหคนในชุมชนเกิดความมุงมั่นในการปองกันปญหา
ไมใหขยายผลสูเด็กและเยาวชน โดยชุมชนจะเนนการดําเนินกิจกรรมในลักษณะของกิจกรรมการปองกันเปนหลัก
เพราะเปนกิจกรรมที่มีขอบเขตที่เหมาะสมสําหรับการปองกันปญหายาเสพติดไดเองในชุมชน และเนนการสราง
ภูมิคุมกันใหกับคนในชุมชน ดังนั้น คนในชุมชนจึงไดรวมมือกับผูนําชุมชนดําเนินกิจกรรมตางๆ เพื่อสนับสนุนการ
ปองกันปญหายาเสพติดในชุมชนโดยแบงออกเปน 1) กิจกรรมที่เกี่ยวของกับการปองกันปญหายาเสพติดโดยตรง
ซึ่งผูวิจัยไดแบงกิจกรรมการปองกันในชุมชนออกเปน 3 ระดับ โดยเริ่มตั้งแตในระดับปฐมภูมิ ซึ่งชุมชนก็จะจัด
กิจกรรมที่ใหความรู ความเขาใจเรื่องยาเสพติด ตอมาก็คือระดับทุติยภูมิ และระดับตติยภูมิที่มีการทํางานใน
ลักษณะตอเนื่องกัน คือ การตั้งดาน การคนหาผูเสพผูติดเพื่อนําไปเขารับการบําบัดฟนฟู รวมถึงการติดตามผูที่
ไดรับการบําบัดยาเสพติดเพื่อไมใหกลับไปเสพติดซ้ํา และ 2)กิจกรรมที่เกี่ยวกับการปองกันปญหายาเสพติดโดย
ออม ซึ่งในที่นี้ก็คือ กิจกรรมอื่นๆ ที่ชุมชนดําเนินการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเปนการจัดกิจกรรมเพื่อใหเด็ก
เยาวชน และคนทั่วไปในชุมชนรูจักใชเวลาวางที่มีอยูไปในทางสรางสรรคและเปนประโยชนตอตนเองและผูอื่น ซึ่ง
อาจเรียกไดวาเปน “กิจกรรมทางเลือก” ที่มีวัตถุประสงคในการเสริมสรางพัฒนาการดานตางๆ ทั้งทางรางกาย
จิตใจ อารมณ สังคมและสติปญญา กิจกรรมสําหรับเด็กและเยาวชน รวมถึงครอบครัวในชุมชน เชน กิจกรรมกีฬา
กิจกรรมปลูกผัก กิ จกรรมปลูก ตนไม กิจกรรมสามวัย กิ จกรรมติด “ธงสีข าว” และ “ปายที่ ระบุวาบานนี้ไ ม
เกี่ยวของกับยาเสพติด” ทั้งนี้ กิจกรรมที่จัดขึ้นที่ “บานสุขใจ” ไมไดมีผูเขารวมแคคนในชุมชนเทานั้น แตยังขอ
ความรวมมือจากหนวยงานภาคีภายนอกมาเขารวมดวย เชน เจาหนาที่ฝายปกครอง ตํารวจ เพื่อชวยสนับสนุนการ
ดําเนินงานในดานตางๆ ไมวาจะเปนในเรื่องงบประมาณ ความรู เจาหนาที่ บุคลากรตางๆ
การพัฒนาบุคลากร
การพัฒนาบุคลากรมีรูปแบบและวิธีการที่หลากหลาย ไดแก การฝกอบรม การดูงาน การสอนงาน การ
ใหการศึกษา (ชูชัย สมิทธิไกร. 2540: 6) และการพัฒนาบุคลากรที่อยูในชุมชนนั้น ทั้งผูนําชุมชนและคนในชุมชน
จําเปนตองไดรับการพัฒนาไปพรอมกัน เพื่อที่จะเพิ่มศักยภาพในการดํารงชีวิตและการทํางาน และสําหรับการ
พัฒนาผูนําชุมชนและคนในชุมชนบานสุขใจ ถือเปนการใหศึกษาตอเนื่องกับบุคคล ดวยการใชกิจกรรมตางๆ เชน
การฝกอบรม การประชุม การสัมมนา การศึกษาดูงาน และการศึกษาดวยตนเอง ซึ่งจะสงเสริมใหเกิดพัฒนา
ความรู ความสามารถ และทักษะใหบุคคลนั้นมีศักยภาพในการทํางาน หรือประกอบอาชีพเพิ่มขึ้นตอไป โดยบาน
สุขใจนั้นจะดําเนินการพัฒนาบุคลากรในทุกกลุมเปาหมายที่อยูในชุมชน โดยจะเลือกกิจกรรมตามความเหมาะสม
ตัวอยางเชน การสงผูนําชุมชน คณะทํางานกลุมตางๆ ไปดูงานประชุมสัมมนาและฝกอบรม ซึ่งการฝกอบรม
สามารถเพิ่มความชํานาญทําใหบุคลากรมีความรอบรูและไดรับการฝกฝนที่ถูกตอง และทําใหไดเตรียมความพรอม
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ใหมีความรอบรูและสามารถปฏิบัติงานดานอื่นๆ ที่ยังไมเคยทํา รวมถึงจะทําใหบุคคลรูสึกวาตนเองมีความสามารถ
และมีคุณคามากขึ้น (Thompson.2000 :112) การใหความรูเรื่องยาเสพติดกับเด็กและเยาวชนหรือกลุมเสี่ยง การ
สงผูเสพผูติดไปเขาคายชีวิตใหมสําหรับผูบําบัดยาเสพติด โดยในการทําคายนั้นจะเนนถึงเรื่องการสรางความ
เขมแข็งในจิตใจของผูบําบัดและการใหโอกาสไดเรียนรูสิ่งที่มีประโยชน พรอมกับมีรางวัลเปนแรงจูงใจสําหรับผูที่
เลิกไดสําเร็จ ดังนั้นการที่คนในชุมชนไดรับการพัฒนาใหมีความรู ทักษะ และความสามารถเพิ่มขึ้นแลว ก็จะชวย
ใหการดําเนินชีวิตเปนไปในทิศทางที่ดีขึ้น และมีความเปนอยูที่ดีขึ้น
จากผลการศึกษา เรื่องการบริหารจัดการในชุมชนที่เอื้อตอการปองกันปญหายาเสพติดดังที่ไดกลาวมา
เปนประเด็นยอยตางๆ ในขางตนนั้น เพื่อใหงายตอความเขาใจยิ่งขึ้น ผูวิจัยจึงสรุปการนําเสนอเปนภาพรวมไว ดัง
ภาพประกอบ 10

ภาพประกอบ 10 แสดงการบริหารจัดการในชุมชนที่เอื้อตอการปองกันปญหายาเสพติด
จากภาพประกอบ 10 แสดงการบริหารจัดการในชุมชนที่เอื้อตอการปองกันปญหายาเสพติด โดยหลักขอ
หนึ่งที่ใชกันอยูทั่วไปในการดําเนินงานเพื่อพัฒนาชุมชนนั้น คือการใชประโยชนจากผูนําทองถิ่น เพราะผูนํามี
คุณลักษณะหลายประการที่มีประโยชนเอื้อตอการทํางาน และเปนบุคคลที่คนในชุมชนใหการยอมรับนับถือ มี
อํานาจและมีตําแหนงทางสังคมซึ่งสามารถระดมพลังสมาชิกในชุมชน เชนเดียวกันกับผลจากการศึกษาชุมชน “บาน
สุขใจ” ที่เห็นไดวาผูนําชุมชนเปนผูมีบทบาทหลักในการทําหนาที่บริหารจัดการชุมชน โดยบุคลิกลักษณะ กับ
แนวคิดและอุดมการณของผูนําชุมชนนั้นจะสะทอนออกมาเปนกลยุทธในการทํางานที่ผูนําชุมชนไดเลือกใชแตกตาง
กันไปตามความเหมาะสม เมื่อจะตองปฏิบัติงานรวมกับบุคคลหลายๆ ฝาย ไมวาจะเปนทีมที่ทํางานดวยกัน ผูเสพ
ผูติดและครอบครั ว คนในชุ มชน และเจ า หนาที่ อ งคก รภาคีที่ เกี่ย วของ โดยมี ก ลยุ ท ธ ใ นการทํา งานที่ ดึง เอา
วัฒนธรรมชุมชน ระบบเครือญาติ องคความรูชุมชน มาตรการทางสังคม ฯลฯ มาใชในการจัดกิจกรรมของชุมชน
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ทั้งที่เปนกิจกรรมการปองกันที่เกี่ยวของกับยาเสพติดโดยตรงและกิจกรรมทางเลือก ซึ่งในระหวางดําเนินกิจกรรม
นั้น ผูนําชุมชนก็จะเกิดการเรียนรูจากการทํางานทั้งที่เปนบทเรียนการทํางานที่มีความสําเร็จและความผิดพลาด
เพื่อไปใชในการพัฒนาการดําเนินงานปองกันปญหายาเสพติดตอไป
3. เงื่อนไขที่สนับสนุนการทํางานปองกันปญหายาเสพติด
จากการศึกษาของผูวิจยั พบวา ในการทํางานปองกันปญหายาเสพติดของชุมชน “บานสุขใจ” นั้นมี
เงื่อนไขหลายประการที่ชวยสนับสนุนใหชุมชนเปนชุมชนที่เขมแข็งในการปองกันปญหายาเสพติด และสามารถทํา
ใหการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายที่กําหนด โดยเงื่อนไขสําคัญที่พบมีอยู 7 ประการคือ
ทุนของชุมชน
ทุนของชุมชน “บานสุขใจ” ที่สําคัญที่ชวยสนับสนุนในการดําเนินงานตางๆ ในชุมชน ก็คือ ทุนทาง
วัฒนธรรมและความเชื่อ ทุนทางมนุษยหรือทุนทางภูมิปญญา ซึ่งทุนของชุมชนเหลานี้ ผูนําของชุมชนไดเลือก
นําไปใชอยางเหมาะสม เพื่อใหบรรลุเปาหมายในการดูแลชุมชนของตนใหคนในชุมชนมีชีวิตความเปนอยูที่ดี มี
ความปลอดภัยและมีความสุข ตัวอยางของทุนทางวัฒนธรรมและความเชื่อของชุมชน ไดแก การเขาวัดทําบุญทุก
วันพระและวันสําคัญทางศาสนาซึ่งสะทอนถึงความเชื่อในพุทธศาสนา การทําพิธีเซนไหวศาลเจาประจําชุมชน
สะทอนถึงความเชื่อในสิ่งศักดิ์ตามบรรพบุรุษ การทําบุญกลางบานกอนทํานาสะทอนถึงประเพณีดั้งเดิมของชุมชน
และการลงแขกเกี่ยวขาวสะทอนถึงความสัมพันธของคนในชุมชน สวนทุนทางภูมิปญญาหรือภูมิปญญาชาวบาน
จะประกอบดวยภูมิปญญาของผูรู วัฒนธรรมและองคความรูของชุมชน (ศูนยสงเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย
กรมการศึกษานอกโรงเรียน. 2538:39) ซึ่งเกิดจากการเรียนรูจากประสบการณที่สั่งสมมา และในชุมชน “บานสุข
ใจ” ก็มีผูมีองคความรูอันเปนประโยชน หรือเปนปราชญชุมชนที่สามารถถายทอดความรูกับคนในชุมชนเพื่อไป
ประกอบอาชีพไดหลากหลายองคความรู เชน การผลิตปุยอินทรีย การผลิตพันธุขาว การสานสุมไก การทําไมกวาด
ความรวมมือของคนในชุมชน
ความรวมมื อของคนในชุ มชน “บ านสุ ขใจ” เห็นไดจากการเขามามีส ว นรว มในการดําเนิ นงานหรือ
กิจกรรมตางๆของชุมชนภายใตผลประโยชนรวมกัน และมีความรูสึกเปนเจาของชุมชน ยอมทําใหการดําเนินงาน
ใดๆ ก็ตามของชุมชน ประสบผลสําเร็จไดโดยงาย เพราะคนในชุมชนจะรูความตองการ รูปญหาของชุมชนไดดี
ที่สุด ซึ่งตัวอยางพฤติกรรมที่แสดงใหเห็นถึงความรวมมือของคนในชุมชน เชน การแจงขอมูลผูเสพผูติดในทางลับ
การใชระบบคุมในการสอดสองดูแลกันเองในชุมชน การมาชวยเดินเวรยามและตั้งดาน และการรวมสอดสองตรวจ
ตราในชุมชนดวยวิธีการอื่น ๆ การยอมรับและใหโอกาสแกผูเกี่ยวของกับยาเสพติดที่กลับใจ การเขารวมกลุม
ตางๆ ที่มีอยูในชุมชนตามความสนใจ ฯลฯ โดยการใหความรวมมือจากคนในชุมชนตอการทํากิจกรรมตางๆ จะทํา
ใหการทํางานคอนขางราบรื่น มีผลการปฏิบัติงานที่ดี เปนที่ยอมรับในวงกวาง และสรางความเขมแข็งใหกับชุมชน
ต อ ไปสอดคล อ งกั บ งานวิ จั ย ของสํ า นั ก งานคณะกรรมการพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห ง ชาติ (สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ. 2544: 202) ที่ไดดําเนินการศึกษาความสําเร็จในการสรางความ
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เขมแข็งของชุมชน โดยระบุความหมายของการสรางความเขมแข็งของชุมชนจะเกิดขึ้นไดเมื่อประชาชนในชุมชน
ตางๆ ของเมือง หรือ ชนบทไดรวมตัวกันเปนองคกรชุมชนในรูปตางๆ เชน กลุม ชมรม สหกรณองคกรชาวบาน
เครือขายและอื่นๆ ที่มีความหมายแสดงถึง การรวมมือชวยเหลือซึ่งกันและกันเพื่อผลประโยชนรวมกันของชุมชน
ตองมีจิตสํานึกของการพึ่งตนเอง รวมคิด รวมทํารวมรับผิดชอบและมีความเอื้ออาทรตอชุมชนอื่นๆ ดวย
บทบาทของครอบครัวในการปองกันปญหายาเสพติด
ครอบครัวถือเปนสถาบันทางสังคมที่มีบทบาทหนาที่ในการดูแล ปกปองสมาชิกภายในครอบครัวของตน
ไมใหเขาไปเกี่ยวของกับยาเสพติดไดดีที่สุด เพราะถือวาครอบครัว คือ รั้วชั้นแรกในการปองกันยาเสพติดไมใหมา
เขาใกลบุตรหลานของตน โดยคนในชุมชน “บานสุขใจ” ตางก็แสดงทัศนะในเรื่องนี้เปนไปในทิศทางเดียวกันวา พอ
แมผูปกครองตองทําหนาที่ของตนเปนอยางดี ดูแล เอาใจใส ใกลชิด และคอยอบรมสั่งสอนบุตรหลาน ก็จะชวยให
พวกเขาปลอดภัยจากยาเสพติดได แตสําหรับบางครอบครัวในชุมชนที่ยังมีสมาชิกในครอบครัวติดยาเสพติดอยูนั้น
หากใชทฤษฎีปฏิสัมพันธเชิงสัญลักษณในการวิเคราะหครอบครัวจะเห็นไดวา ครอบครัวเปนแหลงหลอหลอม
บุคลิกภาพของสมาชิกผานกระบวนการปฏิสัมพันธระหวางกันภายในครอบครัว ดวยการใชสัญลักษณและการแปล
ความหมายจากการรับรูของแตละฝายเปนพื้นฐาน โดยสัญลักษณที่วาคือ คําพูด กริยาทาทาง วามีปฏิสัมพันธกัน
ในทางลบหรือทางบวก ก็จะสงผลไปในทิศทางนั้น ตัวอยางเชนครอบครัวในชุมชนที่มีบุตรหลานเปนผูติดยาเสพติด
นั้น เปนครอบครัวที่ไมอบอุน พอแมมีปฏิสัมพันธกันในทางลบ จนหยารางกันและทิ้งใหลูกอยูกับยาย ซึ่งยายก็ไม
สามารถอบรม ดูแล สั่งสอนไดอยางเหมาะสม จึงทําใหมีพฤติกรรมการเสพยาเสพติด ซึ่งในกรณีนี้ ผูนําชุมชนก็ได
เขาไปใหความชวยเหลือ ใหคําแนะนํา กับทั้งผูเสพยาเสพติดและครอบครัว รวมถึงพาไปบําบัดรักษาดวย ซึ่งก็มี
การติดตามพฤติกรรมกันตอไป
การใหโอกาสผูเสพผูติดของคนในชุมชน
ในการจัดการกับผูเสพยาเสพติดที่ผานมาจะเห็นไดวา วิธีการนําผูติดยาเสพติดในชุมชมเขารับ
บําบัดเพียงอยางเดียวมักไมไดผล หากผูเกี่ยวของกับยาเสพติดใจไมแข็งพอกลับไปยุงเกี่ยวกับยาเสพติดอีก ดังนั้น
ชุมชน “บานสุขใจ” จึงเนนในเรื่องการใชวิธีใหครอบครัวและชุมชนรวมมือกันคอยสังเกตพฤติกรรม เฝาระวัง โดย
ไมทําใหเขารูสึกเหมือนโดนจับผิด ควบคูไปกับการใหกําลังใจและใหโอกาสกลับตัว ซึ่งชวยสรางแรงบันดาลใจใหผู
ติดยาเสพติดตองการเลิกยุงเกี่ยวกับยาเสพติดไดดวยตนเอง โดยการใหโอกาสผูติดยาเสพติดในชุมชนถือเปน
เงื่อนไขหนึ่งที่สนับสนุนในการลดการกลับไปเสพติดซ้ําของผูที่ไดเขารับการบําบัดใหเลิกยาเสพติดแลว ตัวอยางของ
การใหโอกาสผูเสพผูติดของคนในชุมชน สะทอนไดจากการปฏิบัติตนกับผูผานการบําบัดยาเสพติดที่อยูในชุมชน
คือ ในการทํางานของผูนําชุมชนจะมุงสรางความเขาใจกับคนในชุมชนวาควรจะชวยเหลือใหโอกาสคนผิดกลับตัว
กลับใจ โดยมุงใหคนในชุมชนมีความระมัดระวัง ไมใหเกิดการแสดงออกถึงการตอตานหรือประณาม เพราะ
ผูเกี่ยวของกับยาเสพติดลวนเปนเครือญาติกับชุมชน รวมถึง การสนับสนุนดานเงินทุน ซึ่งเปนการสรางจุดเริ่มตนที่
ดีใหกับอดีตผูเสพยาเสพติดการหากิจกรรมตางๆ ที่นาสนใจใหทํา จะชวยใหสามารถใชเวลาวางไดเปนประโยชน
และเปนการสรางความภาคภูมิใจใหกับตนเอง (Self-Esteem) บุคคลจะมองวาตนเองมีคนคาและมีเกียรติ บุคคล
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ที่มีความภาคภูมิใจในตนเองจะมีลักษณะมุงอนาคต (Future Orientated) มีการเผชิญปญหาอยางสรางสรรค มี
การควบคุมอารมณตนเอง ใหการชวยเหลือและรับความชวยเหลือจากผูคนอื่น ใหการยอมรับผูอื่นเปนอยางดี
(Reece, Barry L & Brandt.1997: 101) ซึ่งจะสงผลใหอดีตผูเสพยาไมหันกลับไปใชยาเสพติดอีก
ความสามารถของผูนาํ ชุมชน
บุคคลที่จะเปนผูนําที่ดีได จําเปนอยางยิ่งจะตองมีความสามารถที่โดดเดนตางจากบุคคลทั่วไป ซึ่ง
ความสามารถของผูนําชุมชน “บานสุขใจ” เปนอีกหนึ่งเงื่อนไขสําคัญในการทําใหการดําเนินงานของชุมชนบรรลุไปสู
เปาหมายที่ตองการได ทั้งนี้นั้น ตองยอมรับวาสวนหนึ่งที่ผลการดําเนินงานของชุมชนเปนที่ยอมรับจากทั้งภายใน
และภายนอกชุ ม ชนนั้ น เริ่ ม ต น จากผู นํ า ชุ ม ชนมี ศั ก ยภาพ ซึ่ ง ก็ คื อ ผู ใ หญ เ พี ย ร ที่ ตั้ ง แต เ ริ่ ม เข า รั บ ตํ า แหน ง
ผูใหญบาน ก็มีความตั้งใจทํางานตางๆ เพื่อพัฒนาชุมชนของตน และใหความสําคัญกับการจัดการปญหายาเสพติด
ภายในชุมชน รวมถึงการมีทีมหรือคณะทํางานที่มีความสามารถ คนในชุมชนจึงศรัทธา เชื่อถือและใหความรวมมือ
ทําใหการดําเนินงานมีความราบรื่น มีผลการดําเนินงานเปนรูปธรรมอยางตอเนื่อง จนไดรับรางวัลหรือใบประกาศ
เกียรติคุณตางๆ อันเปนสิ่งยืนยันความสามารถในการทํางาน รวมทั้งเปนไดรับความเชื่อถือจากทุกฝาย เมื่อขอ
ความรวมมืออะไรก็จะไดรับอยางเต็มที่ ดังคําสัมภาษณที่แสดงความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกัน ทั้งจากตัวผูใหญ
เพียรเอง และจากคํายืนยันของบุคคลในชุมชน และเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวของ ปจจุบันนี้ แมผูใหญเพียรจะ
เกษียณอายุ ซึ่งบทบาทหนาที่ที่เปนทางการในฐานะผูใหญบานของชุมชนไดสิ้นสุดลง แตบทบาทของการเปนผูนํา
อยางไมเปนทางการในชุมชนของผูใหญเพียรยังคงอยู และยังคงทํางานใหกับชุมชน สังคมตอไป เห็นไดจากการที่
ผูใหญเพียรยังคงไปเปนที่ปรึกษา อาสาสมัครตางๆ และนอกจากตัวผูใหญเพียรเองแลว ผูนําชุมชนคนอื่นๆ ก็ลวน
แลวแตมีความสามารถ รวมถึงผูใหญบานคนใหมที่มาสานงานตอ ทําใหการทํางานของชุมชนมีความตอเนื่อง
ชุมชนเปนที่ยอมรับจากภายนอก
จากผลการดําเนินงานของชุมชม “บานสุขใจ” ที่ไดรับการยอมรับจากทั้งภายในและภายนอกชุมชนวา
ประสบความสําเร็จในการดําเนินงานหลายๆ เรื่อง โดยตัวอยางที่แสดงใหเห็นวาชุมชนเปนที่ยอมรับจากภายนอก
คือ การที่ชุมชนสามารถพัฒนาไปเปนตนแบบใหกับชุมชนอื่นๆ ไดอยางหลากหลาย ไมวาจะเปนเรื่องของการเปน
ชุมชนนํารองตนแบบ ที่สามารถเผยแพรความรู และแนะนําชุมชน อื่น ๆ เชน ชุมชนไดเปนตนแบบในเรื่องของการ
จัดการปญหายาเสพติดไดประสบผลสําเร็จ จนไดรับการคัดเลือกจากสํานักงานคณะกรรมการปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติด ใหตั้งศูนยการเรียนรูในดานการปองกันและแกไขยาเสพติดขึ้นในชุมชน หรือชุมชนไดรับการ
แตงตั้งเปนหมูบานเศรษฐกิจพอเพียง เพราะมีวิถีชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ฯลฯ รวมถึงการทํางาน
อยางมุงมั่นและจริงจังของชุมชน ทําใหเจาหนาที่จากหนวยงานภาคีตางๆ ใหความสนใจ และนําผลการทํางานไป
เผยแพรทางสื่อตางๆ ใหสังคมไดรับรู ซึ่งการยอมรับจากทุกภาคสวนดังกลาว สงผลใหเมื่อชุมชนมีการดําเนิน
กิจกรรมใดๆ ที่เปนประโยชนก็จะไดรับการสนับสนุนอยางเต็มที่
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การไดรับการสนับสนุนจากภาคีตางๆ
ในการดําเนินงานดานยาเสพติดของชุมชน “บานสุขใจ” นั้น มีความจําเปนที่ตองดึงหลายภาคสวนเขา
มารวมใหการสนับสนุนในการดําเนินงานดวย เพราะชุมชนไมสามารถจัดการทุกอยางเองไดทั้งหมด เนื่องดวย
ขอจํากัดบางอยาง เชน ชุมชนไมมีประสบการณในการทํางานแบบนั้นมากอน ชุมชนไมมีทรัพยากรเพียงพอ
ชุมชนไมมีอํานาจที่จะกระทําไดโดยลําพังชุมชนเอง ดังนั้น การอาศัยความรวมมือสนับสนุนจากทั้งจากหนวย
ราชการและองคกรพัฒนาเอกชน นับเปนสวนสําคัญที่ชวยใหกระบวนการดําเนินงานของชุมชนเปนไปโดยสมบูรณ
ครบถวนและมีวิธีการดําเนินงานที่หลากหลายครอบคลุมระบบการดําเนินงานทุกดาน โดยผูวิจัยไดแบงการไดรับ
การสนับสนุนจากภาคีของบานสุขใจออกเปน 3 ดาน คือ 1) การไดรับการสนับสนุนดานความรูและขอมูล การ
ไดรับการสนับสนุนดานความรูจะชวยเพิ่มศักยภาพใหกับผูนําชุมชนและคนในชุมชนไดมากยิ่งขึ้น เชน การเชิญ
เจาหนาที่องคกรภาคีตางๆ มาใหความรูกับผูนําชุมชนและคนในชุมชน และการจัดหลักสูตรใหมีการเรียนรูรวมกัน
ระหวางกลุมอดีตผูเสพยาเสพติดที่ไดรับการบําบัดรักษาแลวกับคนในชุมชน รวมถึงการนําอดีตผูเสพยาเสพติดมา
เลาถึงประสบการณในการสามารถเลิกยาเสพติดไดประสบผลสําเร็จ ซึ่งจะตนแบบและเปนแนวทางสวนหนึ่งในการ
ชวยสรางแรงบันดาลใจใหกับบุคคลที่ยังมีพฤติกรรมเกี่ยวของกับยาเสพติดแตอยากเลิกยาเสพติดใหหันเหหางไกล
จากยาเสพติดได สวนการสนับสนุนดานขอมูลที่เกี่ยวของตางๆ ไมวาจะเปนเรื่องของขอมูลสถานการณยาเสพติดที่
เกิดขึ้น ขอมูลดานนโยบายตางๆ จากภาครัฐ ก็จะชวยใหสามารถทํางานไดตรงจุด และนําขอมูลที่มีอยูมาวิเคราะห
เพื่อใชสรางแนวทางในการทํางานที่เหมาะสมกับชุมชนได 2) การไดรับการสนับสนุนดานงบประมาณ ซึ่ง
งบประมาณที่ไดรับการสนับสนุนจากหนวยงานภาคีตางๆ จะชวยใหการดําเนินงานของชุมชนคลองตัวยิ่งขึ้น ซึ่ง
ผูนําชุมชนก็จะนําไปบริหารจัดการเพื่อใชจัดกิจกรรมในชุมชน ทั้งที่เปนกิจกรรมการปองกันยาเสพติดโดยตรง เชน
การคนหาผูเสพ ผูติด การตรวจปสสาวะกลุมเสี่ยง การนําผูเสพยาเสพติดไปเขารับการบําบัดรักษา และกิจกรรม
การปองกันยาเสพติดโดยออม ซึ่งเปนกิจกรรมทางเลือกที่ชวยพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน เชน กิจกรรม
ลานรัก ลานกีฬา ลานวิชาการ กิจกรรมการแขงขันกีฬาในชุมชน และนอกเหนือจากการนําไปใชจัดกิจกรรม ผูนําก็
จะนํางบสวนนี้ไปใชประโยชนในการใหความชวยเหลือคนในชุมชนอยางเหมาะสม ตามความตองการจําเปน เชน
ใหไปลงทุนทํากิจการตางๆ และ 3)การไดรับการสนับสนุนดานบุคลากร การทํางานเกี่ยวของกับยาเสพติดในบาง
เรื่องชุมชน “บานสุขใจ” ไมสามารถจัดการไดเอง เชน การจับกุม การปฏิบัติงานในบางเรื่องที่มีความเสี่ยง การให
การบําบัดรักษา ดังนั้น ชุมชนจึงจําเปนตองขอความรวมมือจากหนวยงานภาคีอื่นใหสงบุคลากรที่เหมาะสมกับงาน
นั้นๆ มาใหความชวยเหลือในการดําเนินงาน เชน เจาหนาที่ตํารวจ เจาหนาที่ปกครอง และเจาหนาที่สาธารณสุข
4. การจัดการกับปญหาอุปสรรคในระหวางการดําเนินงาน
สําหรับการดําเนินงานของผูนําชุมชน“บานสุขใจ”ในการจัดการปญหายาเสพติด เห็นไดวาเปนเรื่องที่ตอง
ใชความรู ทักษะ และความสามารถที่หลากหลาย รวมถึงตองเผชิญกับปญหา อุปสรรคในดานตางๆ ตลอดการ
ทํางาน ดังนั้น ผูนําชุมชนจึงพยายามหาแนวทางแกไขปญหานั้นๆ ใหลุลวงไปใหได ซึ่งบางอยางก็แกไขไดสําเร็จ แต
ตองใชระยะเวลา หรือความละเอียดรอบคอบในการจัดการ แตปญหาบางอยางนั้น ก็อยูนอกเหนือความสามารถที่
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จะแกไขได เนื่องจากชุมชนไมสามารถจัดการไดเองตามลําพังตองใชความรวมมือจากเจาหนาที่องคกรภาคีดวย ซึ่ง
ผูวิจัยไดแบงปญหาอุปสรรคในการดําเนินงานออกเปน 4 ดาน มีรายละเอียดคือ 1) ปญหาดานตัวผูเสพและ
ครอบครัว ชวงแรกของการทํางานกับผูติดยาเสพติดในชุมชนก็เจออุปสรรคอยางมาก คือ ไดรับการตอตานจาก
ครอบครัวผูติดยาเสพติดที่ยังไมยอมรับวาคนในครอบครัวยุงเกี่ยวกับยาเสพติด จึงทําใหปญหายาเสพติดไมถูก
แกไข แตผูนําชุมชนก็ยังคงทํางานไปเรื่อยๆ จนภายหลังครอบครัวเริ่มเขาใจถึงความปรารถนาดีของผูนําชุมชน
และประโยชนที่ครอบครัวตนจะไดรับหากเลิกยาเสพติด จึงหันกลับมาใหความรวมมือ 2) ปญหาดานความชัดเจน
ของขอมูล ในการเขามาดําเนินกิจกรรมที่เกี่ยวของกับยาเสพติดของเจาหนาที่ที่เกี่ยวของบางสวน พบวา เปนไปใน
ลักษณะตางคนตางทําไมมีการประสานงานระหวางหนวยงาน ทําใหขาดประสิทธิภาพในการดําเนินงาน ซึ่งในการ
จับกุมหรือคนหาผูเกี่ยวของตองมีขอมูลที่ชัดเจน เชื่อถือได เพราะหากเจาหนาที่ผูปฏิบัติเขาไปตรวจตามขอมูลที่ได
รับมา แลวไมพบอะไร ก็มีความเสี่ยงตอการที่ผูปฏิบัติงานจะถูกฟองรองได ซึ่งภายหลังผูนําชุมชนก็ไดหาแนว
ทางแกไขโดยใชวิธีใหแกนนําแตละพื้นที่ลองสงรายชื่อให แลวผูนําชุมชนนําไปใหกับทางอําเภอเพื่อใหทางอําเภอ
พิจารณาหาทางดําเนินการตอไป 3) ปญหาดานเวลาในการปฏิบัติงานของผูนําชุมชน การปฏิบัติงานชุมชน ถือวา
เปนงานที่ผูทํางานจะตองมีความทุมเทและเสียสละในหลายๆ เรื่อง ซึ่งผูที่ทําไดอยางเต็มที่ก็ยังมีไมมาก เพราะมี
ขอจํากัดเรื่องเวลา ซึ่งในเรื่องนี้ผูนําชุมชนก็หาแนวทางแกไข โดยการใหผูที่สะดวกและพอมีเวลาไปทํางานนั้นๆ
แทน ซึ่งผูนําชุมชนแตละคนก็จะสลับกันไป หรือฝากงานอีกคนไปทําแทน แตจะไมมีการทิ้งงาน 4) ปญหาดาน
เจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานไปเกี่ยวของกับยาเสพติด ปญหาเรื่องผูมีอิทธิพลที่ใหการสนับสนุนและมีเจาหนาที่ของรัฐเขา
ไปเกี่ยวของกับยาเสพติด ก็เปนปญหาสําคัญอีกประการหนึ่งที่สงผลตอประสิทธิภาพการดําเนินมาตรการตางๆ ใน
ชุมชน ซึ่งเปนปญหาที่แกไขไดยาก ตองอาศัยการดําเนินการจากภาครัฐเขามาจัดการโดยตรงเทานั้น

ชวงที่สาม ชวงหลังจากที่ชุมชนมีผลการดําเนินงานในการปองกันปญหายาเสพติดประสบ
ความสําเร็จจนเปนที่ยอมรับ และมีการดําเนินการเพื่อใหเกิดความตอเนื่องและยัง่ ยืน
1. สถานการณปญหายาเสพติดของชุมชนในปจจุบัน
หลังจากที่ชุมชน “บานสุขใจ” มีผลการดําเนินงานในการปองกันปญหายาเสพติดประสบความสําเร็จจน
เปนที่ยอมรับของทั้งคนภายในชุมชนและภายนอกชุมชน และสามารถเปนตนแบบใหกับชุมชนใกลเคียงอื่นๆไดมา
ศึกษาดูงาน ซึ่งผลจากการดําเนินงานดังกลาวนั้น ทําใหสถานการณยาเสพติดของชุมชนเบาบางลงจากอดีตอยาง
เห็นไดชัด และเมื่อผูวิจัยสนทนากับผูนําชุมชน คนในชุมชน หรือเจาหนาที่องคกรภาคี ก็พบผลที่สอดคลองกัน คือ
ในชุมชนไมมีผูคา ไมมีผูเสพหนาใหม สวนผูเสพที่มีอยูในชุมชนก็เปนผูเสพหนาเกา แคไมกี่ราย ซึ่งสามารถ
ควบคุมไมใหทําความเดือดรอนใหกับชุมชนได และหากประเมินจากเกณฑของทางราชการ “บานสุขใจ” ถือวามี
สถานการณปญหายาเสพติดอยูในระดับเบาบาง และชุมชนสามารถจัดการปญหายาเสพติดไดเปนอยางดี สวน
สถานการณทั่วไปในชุมชน “บานสุขใจ” ถือวาเปนชุมชนที่เงียบสงบ ในชุมชนเองก็ไมมีพื้นที่เสี่ยง ไมมีโจรผูราย
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สามารถเปดบานทิ้งไวไดไมเคยมีเหตุการณของหาย สวนหนึ่งอาจเปนเพราะ ชุมชนสามารถควบคุมปญหายาเสพ
ติดซึ่งเปนสาเหตุของปญหาอื่นๆ ที่จะตามมาไดเปนอยางดี
2. มุมมองตอความสําเร็จในการปองกันปญหายาเสพติดของชุมชน
ผูนําชุมชน และคนในชุมชน “บานสุขใจ” รวมถึงเจาหนาที่องคกรภาคีที่เขาปฏิบัติงานรวมกับชุมชน มี
ความคิดเห็นสอดคลองกันวา ชุมชน “บานสุขใจ” อยูในระดับที่ประสบความสําเร็จในการดําเนินงานดานการ
ปองกันปญหายาเสพติด โดยพิจารณาสถานการณปญหายาเสพติดของชุมชนในปจจุบันที่ไดกลาวไปขางตน คือ
การไมมีผูคาในชุมชน และแมวาจะยังเหลือผูเสพ ผูติดยาเสพติดอยูในชุมชน แตเปนผูเสพรายเดิมที่มีอายุมากแลว
ยังเลิกไมไดแตก็มีจํานวนนอย แคสองสามราย ซึ่งพวกเขาไมเหิมเกริม ไมไดมาสรางความเดือดรอนใหกับคนใน
ชุมชน และครอบครัวสามารถควบคุมกันอยู สวนผูเสพรายใหมก็ไมมีเกิดขึ้นในชุมชน โดยเฉพาะในกลุมเด็กและ
เยาวชนก็มีครอบครัว โรงเรียนและชุมชน คอยดูแล สอดสอง เฝาระวังเปนอยางดีไมใหมีโอกาสเกี่ยวของกับ
ยาเสพติด ชุมชนยังคงมีความปลอดภัย ไมมีโจรผูราย ทั้งนี้ คนในชุมชนมีมุมมองวาความสําเร็จในการดําเนินงาน
ปองกันยาเสพติดไมใชเรื่องยาก หากผูปฏิบัติงานมีความตั้งใจจริงในการทํางาน สามารถประสานความรวมมือกับ
หนวยงานภาคีในเรื่องตางๆ ไดเปนอยางดี และจําเปนตองมีการดําเนินงานอยางตอเนื่อง สอดคลองกับเจาหนาที่
จากหนวยงานภาคี ที่มีความคิดเห็นวา การดําเนินงานของชุมชน “บานสุขใจ” ที่สามารถประสบความสําเร็จ สวน
หนึ่งนั้น เพราะความสามารถของผูนําชุมชน ทีมทํางาน และความรวมมือรวมใจของคนในชุมชน
3. ความตอเนือ่ งและยั่งยืน
แมวาในชุมชน “บานสุขใจ” จะไดการยอมรับจากองคกรภาคีทั้งหลายวาเปนชุมชนที่ประสบความสําเร็จ
ในการปองกันปญหายาเสพติดของชุมชนแลวก็ตาม แตภารกิจของชุมชนก็ยังไมหมดไป นั่นก็คือการรวมกัน
สอดสองเฝาระวังสถานการณไมใหยาเสพติดหวนกลับคืนมาอีก เพราะปญหายาเสพติดมีความเปนพลวัต คือ
เปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลาทั้งรูปแบบ ทั้งชองทางการจําหนาย ดังนั้น การที่ชุมชนมีผูนําที่มีความมุงมั่นในการ
ทํางาน เสียสละ มีความสามารถในการประสานทรัพยากรตางๆ ทั้งภายในและภายนอกมาใชในการทํางาน จะชวย
ใหการทํางานเกิดความคลองตัว และชวยสนับสนุนใหการดําเนินกิจกรรมปองกันปญหายาเสพติดในชุมชนเปนไป
อยางตอเนื่องได จากการสนทนาของผูวิจัยกับผูนําชุมชน ก็พบวา ชุมชน “บานสุขใจ” ยังคงมีการดําเนินกิจกรรม
การปองกันปญหายาเสพติดอยางตอเนื่อง และมีการสืบทอดความรูและกระบวนการทํางาน ไมไดยึดถือผูนําคนใด
คนหนึ่งเปนที่ตั้งอยางเดียว แตใหความสําคัญกับผูนํา ทีมงาน เทาเทียมกันกับคนในชุมชนที่เขามามีสวนรวม
ตัวอยางที่เห็นไดชัดคือ แมวาผูใหญบานคนเกาไดเกษียณอายุไป แตก็ยังคงชวยทํางานในดานนี้อยู ทั้งชวยเหลือ
เปนที่ปรึกษาใหกับผูใหญบานคนใหม และไปทํางานรวมกับเครือขายปองกันยาเสพติดซึ่งเปนการประสานงานที่มี
ประโยชนสําหรับชุมชน สวนผูใหญบานคนใหมและทีมงาน ก็ยังคงสืบสานการทํางานดานยาเสพติด เพราะเชื่อวา
ปญหายาเสพติดเปนปญหาที่สําคัญอันจะนํามาซึ่งปญหาอื่นๆ จึงไดมีการจัดกิจกรรมดานการปองกันยาเสพติดใน
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ชุมชนมาโดยตลอด เพื่อใหการดําเนินงานมีความตอเนื่อง ซึ่งก็ไดรับความรวมมือจากคนในชุมชนเปนอยางดี โดย
การจัดกิจกรรมการปองกันปญหายาเสพติดทั้งในระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิ อยางตอเนื่อง เพื่อปองกัน
ไมใหมีผูเสพรายใหมเกิดขึ้น สวนผูเสพรายเดิม ผูนําชุมชนก็จะพาไปบําบัดรักษาอาการติดยาเสพติด หากยังเลิก
ไมไดชุมชนก็จะควบคุมไมใหมาสรางความเดือดรอนใหกับคนอื่นๆ ในชุมชน และจะมีมาตรการตางๆ มาจัดการ
จนกวาจะเลิกไดในที่สุด เพื่อรักษาสถานะชุมชน “บานสุขใจ” ใหปลอดจากปญหายาเสพติดไดอยางยั่งยืน
จากผลสรุปของการศึกษา กระบวนการสูความสําเร็จในการดําเนินงานปองกันปญหายาเสพติดของ
ชุมชน จึงเปนการเผยใหเห็นถึงพัฒนาการของการดําเนินงานของชุมชนที่นําไปสูความสําเร็จในการดําเนินการ
ปองกันปญหายาเสพติด ที่ผูวิจัยไดแบงออกเปน 3 ชวงเวลา ซึ่งจะนําเสนอใหเห็นในภาพประกอบที่ 11 ดังนี้
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กระบวนการสูความสําเร็จในการดําเนินงานปองกันปญหายาเสพติดของชุมชน

ชวงสถานการณ
ปญหายาเสพติดในอดีต

ชวงการดําเนินการ
เพื่อใหเกิดความยั่งยืน

ขับเคลื่อนการดําเนินงานและ
พัฒนาอยางตอเนื่อง
รวมกันระหวาง
- คนไปทํางานนอกชุมชนนํายาเสพติดเขา
มาในชุมชน พัฒนาเปน ผูคารายยอย
- ขยายกลุมผูเสพจาก “วัยแรงงาน” เปน
“วัยเด็กและเยาวชน”
- สวนผสมของตัวยามีฤทธิ์รุนแรงขึ้น จึง
เปลี่ยนชื่อจาก “ยามา” เปน “ยาบา”
-

ผูนําชุมชน คนในชุมชน องคกร
ปกครองทองถิ่น อําเภอ
องคกรภาคีทั้งภาครัฐและเอกชน

ชุมชนสามารถปองกัน
ปญหายาเสพติดไดอยางยั่งยืน

ภาพประกอบ 11 แสดงกระบวนการสูความสําเร็จในการดําเนินงานปองกันปญหายาเสพติดของชุมชน “บานสุขใจ”
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จากภาพประกอบ 11 แสดงใหเห็นกระบวนการสูความสําเร็จในการดําเนินงานปองกันปญหายาเสพติด
ของชุมชน “บานสุขใจ” ที่มีพัฒนาการแบงออกเปนสามชวงเวลาตามที่ไดกลาวไวขางตน ซึ่งขอคนพบจากการศึกษา
ชุมชนในครั้งนี้ ผูวิจัยไดนําทฤษฎีหลักทางสังคมวิทยาและจิตวิทยาสังคม อันไดแก ทฤษฎีโครงสรางและการหนาที่
(Structural-Functionism Theory) ทฤษฎีการปฏิสัมพันธทางสังคมเชิงสัญลักษณ (Symbolic Interaction
Theory) และทฤษฎีพฤติกรรมที่เปนปญหา(Problem Behavior Theory) เพื่อมาใชอธิบายปรากฏการณที่เกิดขึ้น
ในชุมชนโดยมีรายละเอียดดังนี้
ในการวิเคราะหชุมชน “บานสุขใจ” ผูวิจัยพบวา กอนที่ชุมชนจะมีการดําเนินงานดานการปองกันปญหายา
เสพติดไดประสบผลสําเร็จดังปจจุบัน ชุมชนไดมีพัฒนาการในการทํางานโดยเริ่มตนจากการที่คนในชุมชนตระหนัก
ถึงปญหายาเสพติดรวมกัน จนกระทั่งหันมารวมมือรวมใจในการดําเนินงานปองกันยาเสพติดใหกับชุมชนของตน
ซึ่งเมื่อนําสถานการณดังกลาวไปเทียบเคียงกับทฤษฎีโครงสรางและการหนาที่ตามแนวคิดของทัลคอทท พารสัน
(Talcott Parsons) (Lewis. 1987: 19)จะแสดงใหเห็นวา การที่คนในชุมชน “บานสุขใจ” (actor) มีจุดมุงหมาย
รวมกันที่จะปองกันยาเสพติดไมใหเกิดขึ้นในชุมชน(goals) อันเนื่องมาจากชุมชนไดรับผลกระทบจากปญหายาเสพ
ติดที่เกิดขึ้น มีลูกหลานของคนในชุมชนเริ่มติดยาเสพติด ครอบครัวไมมีความสุข คนในชุมชนเริ่มหวาดระแวงวา
จะเกิดปญหายาเสพติดขึ้นในครอบครัวของตนเอง (situation condition) ดังนั้น เมื่อคนในชุมชนไดตระหนักถึง
ปญหายาเสพติดของชุมชนและตองการจะแกไขปญหานั้นอยางเรงดวน จึงไดหันมารวมมือกันจัดกิจกรรมตางๆ ขึ้น
ในชุมชน โดยมีผูนําชุมชนเปนแกนนําหลักที่ชวยกระตุนใหเกิดการดําเนินงานตางๆ ในชุมชนใหเปนไปอยางมี
ทิศทาง มีเปาหมายที่ชัดเจน ตัวอยางเชน ชุมชนไดอาศัยกลไกความรวมมือตางๆมาใชในการดําเนินงานของชุมชน
(means1) กลาวคือ การเขามามีสวนรวมในทุกระดับของคนในชุมชนไมวาจะเปนรวมตัดสินใจ รวมดําเนินการ
รวมผลประโยชนและรวมติดตามประเมินผลในการจัดกิจกรรมการปองกันตางๆ การสรางการมีสวนรวมใหเกิดขึ้น
ในชุมชนดวยการแลกเปลี่ยนประสบการณการเรียนรูรวมกันทั้งที่เปนทางการและไมเปนทางการ การมีตัวแทนที่
เหมาะสม การไดรับขอมูลขาวสารที่ดี รวมถึงมีการตั้งกลุมและคณะทํางานที่ดําเนินงานดานการปองกันยาเสพติด
ในชุมชนโดยตรงและพัฒนาไปสูการสรางเครือขายในการทํางานปองกันปญหายาเสพติดทั้งในระดับของจังหวัดและ
ของประเทศ ในชุมชนมีการบริหารจัดการในชุมชนที่เอื้อตอการปองกันปญหายาเสพติด (means2)ไดแก ในเรื่อง
ของผูนําชุมชน พบวา ชุมชนผูนําที่มีบุคลิกลักษณะที่โดดเดน มีแนวคิดและอุดมการณที่นําไปสูการเปนผูนําที่มี
ความสามารถในการดําเนินงานปองกันปญหายาเสพติดของชุมชน มีการเรียนรูที่พัฒนาไปสูบทเรียนการทํางาน
และมีก ลยุ ทธในการดําเนินงานร วมกั บบุคคลที่เกี่ยวข องโดยการใชฐานวัฒนธรรมชุมชน องคความรูชุ มชน
มาตรการทางสังคม แนวคิดเรื่องบาน-วัด-โรงเรียน ระบบเครือญาติ มาปรับใชในกิจกรรมตางๆที่จัดขึ้น โดยชุมชน
มีการจัดกิจกรรมดานการปองกันยาเสพติดทั้งทางตรงและทางออม และในเรื่องของการพัฒนาบุคลากรนั้น พบวา
ชุมชนไดมีการพัฒนาบุคลากรทั้งกับผูนําชุมชนและคนในชุมชนตามความเหมาะสม อีกทั้งพบวาในชุมชนมีเงื่อนไข
ที่สนับสนุนการทํางานปองกันยาเสพติดอยูหลายประการ (means3)ไดแก ทุนของชุมชน (วัฒนธรรม ความเชื่อ
ภูมิปญญา) ความสามารถของผูนํา การไดรับการสนับสนุนจากภาคี ฯลฯ
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จากขอคนพบดังกลาว เราจึงเห็นไดวาการที่ชุมชนมีผลการดําเนินงานอยางตอเนื่องเปนอยางดี เปนไป
ตามเปาประสงคที่ตรงกัน และไดรับการยอมรับจากทุกฝายไดนั้น สิ่งหนึ่งที่สําคัญก็คือ คนในชุมชนมีคานิยมและ
บรรทัดฐานรวมกัน (norms, values and other ideas) ซึ่งในที่นี้นั้นหมายถึง กฎเกณฑ กฎระเบียบ และ
แนวทางปฏิบัติตางๆ ที่เกี่ยวของกับเรื่องของยาเสพติดที่ชุมชนไดกําหนดไวใหสมาชิกยึดถือรวมกัน และหากไม
ปฏิบัติตามบุคคลผูนั้นก็จะถูกลงโทษทางสังคม ดังเชน การที่ชุมชนไดใชมาตรการทางสังคมในกรณีที่ครอบครัว
ไหนมีสมาชิกเขาไปของเกี่ยวกับยาเสพติด ครอบครัวนั้นก็จะไดรับการปฏิเสธใหกูยืมเงินกองทุนตางๆ ที่มีในชุมชน
หรือไมไดรับปายติดหนาบานที่เปนสัญลักษณวา “ครอบครัวนี้ปลอดยาเสพติด” ซึ่งวิธีที่ชุมชนใช เสมือนเปนการ
ควบคุมทางสังคม (Social Control) ใหสมาชิกในชุมชนไดปฏิบัติตามบรรทัดฐานของชุมชน ประกอบกับการที่
ชุมชนมีโครงสรางที่มีระเบียบกฎเกณฑในชุมชนที่กําหนดบทบาทหนาที่ใหกับแตละระบบในชุมชน และมีการ
ปรับตัวทําหนาที่ใหสอดคลองกับความตองการของชุมชน(Adaptation) เชน ระบบครอบครัวก็มีครอบครัวคอย
ดูแลสมาชิกของตน เมื่อมีคนติดยาเสพติดก็จะใชวิธีใหคนในครอบครัวพูดคุยโนมนาวจิตใจกันเองกอน หากไม
ไดผลจึงจะดําเนินการในขั้นตอไป ระบบการเมืองก็มีผูนําชุมชนคอยดูแลความสงบเรียบรอยของชุมชน ซึ่งคนใน
ชุมชนนั้นสวนใหญมีฐานะความเปนอยูไมลําบากและไมแตกตางกันมาก จึงทําใหผูนําชุมชนไมหวงเรื่องปากทอง
มากนักมีความพรอมที่จะทํางานเพื่อชุมชน คนในชุมชนก็พรอมจะใหความรวมมือ ระบบความเชื่อทางศาสนาก็มี
วัดประจําชุมชนซึ่งเปนวัดตัวอยางในการตานยาเสพติดและการพนัน รวมถึงเปนศูนยรวมจิตใจของคนในชุมชนอีก
ดวย และระบบการศึกษาก็มีโรงเรียนประจําชุมชนที่ใหการศึกษาเบื้องตนกับเด็กในชุมชนทําใหในชวงเริ่มตนของวัย
เด็ก เด็กจะไดอยูใกลชิดครอบครัวและชุมชน ดังนั้นจึงเห็นไดวา แตละสวนของระบบในชุมชนไดทําหนาที่ให
เปนไปอยางตอเนื่องและมีประสิทธิภาพ มีการประสานการทํางานรวมกัน (Integration) เห็นไดจากตัวอยางของ
การจัดกิจกรรมปองกันยาเสพติดที่ไดเชิญหลายฝายในชุมชนมาเขารวม เชน ครอบครัว ครู พระสงฆ ผูนําชุมชน
องคกรในชุมชน ฯลฯ และปจจุบันก็ยังคงมีการดําเนินงานปองกันยาเสพติดในชุมชนอยางตอเนื่อง เพราะคนใน
ชุมชนมีเปาหมายเดียวกัน (Latency) คือตองการรักษาสถานะความเปนชุมชนที่ปลอดยาเสพติดไว
เมื่อผูวิจัยไดวิเคราะหโครงสรางทางสังคมของบานสุขใจ จะเห็นไดวาสถาบันทางสังคมหรือระบบยอย
ตางๆ ของชุมชนมีการทํางานกันอยางเชื่อมโยงสัมพันธกันและตางตองพึ่งพาอาศัยกันในเชิงการหนาที่อยางมีแบบ
แผน โดยมีปจเจกชนหรือบุคคลทําหนาที่ในบทบาทของตนดังที่ไดรับมอบหมายตามความเหมาะสม ดวยเหตุนี้
การปฏิสัมพันธระหวางบทบาทในสังคมหรือชุมชนจึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่ชวยสนับสนุนใหการดําเนินงาน
ปองกันปญหายาเสพติดประสบความสําเร็จ นอกจากนี้ ผูวิจัยยังพบวา สิ่งสําคัญอีกประการหนึ่งที่มีสวนผลักดันให
ทุกระบบในชุมชนทําหนาที่ไดอยางสอดคลองกัน นั่น ความสัมพันธระหวางคนในชุมชนซึ่งสะทอนออกมาเปน
พฤติกรรมของคนในชุมชนที่มีตอกัน หรืออาจเรียกไดวา พฤติกรรมและการกระทําระหวางกันของบุคคลในชุมชน
ซึ่งหากนํามาวิเคราะหเทียบเคียงกับทฤษฎีการปฏิสัมพันธทางสังคมเชิงสัญลักษณ (Blumer. 1969) นั้นสามารถ
อธิบายไดวา ในบานสุขใจมีครอบครัวเปนแหลงหลอหลอมบุคลิกภาพของสมาชิกในครอบครัวผานกระบวนการ
ปฏิสัมพันธภายในครอบครัว ดวยการอบรมขัดเกลาทางสังคม (Socialization) ที่มีการถายทอดเจตคติ คานิยม

195

ความคิด ความเชื่อและวัฒนธรรม จากครอบครัวไปสูสมาชิกในครอบครัว และสิ่งที่สมาชิกในครอบครัวไดรับการ
ถายทอดจะพัฒนามาเปนตัวตน (Self) ที่เกิดจากการเรียนรูตั้งแตวัยเด็กใหวิธีคิด วิธีปฏิบัติ และมีพฤติกรรมที่
เปนไปตามบรรทัดฐานหรือความคาดหวังของสังคม โดยจากการศึกษาจะเห็นไดวาครอบครัวในชุมชนลวนแลวแต
มีวิถีชีวิต ฐานะความเปนอยูที่คลายคลึงกัน เนื่องดวยความเปนสังคมชุมชนชนบทภาคกลางที่มีประวัติศาสตร
ความเชื่อ วัฒนธรรมและประเพณีอยูควบคูกับชุมชนมาเปนเวลายาวนาน เชน ความนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจํา
ชุมชน ประเพณี ล งแขกหรื อ เอาแรง สิ่ ง ตา งๆ เหล านี้ล ว นทํา ให ชุม ชนอยู รว มกั นอย างมีค วามสุ ข และความ
สมานฉันท ปรองดอง รักใคร กลมเกลียว เกี่ยวดองเปนเครือญาติ การมีความสัมพันธกันมาอยางยาวนานในพื้นที่
ก็ชวยทําใหการสื่อความหมายของคนในชุมชนมีความความเขาใจที่เปนไปในทิศทางเดียวกัน รวมถึง การกระทํา
ระหวางกันของคนในชุมชนผานกระบวนการติดตอสื่อสารซึ่งอาศัยสัญลักษณและการแปลความหมายจากการรับรู
ของแตละฝายเปนไปในทางบวก จึงกอใหเกิดความรวมมือกันในการดําเนินงานปองกันยาเสพติดของชุมชนไดเปน
อยางดี แตทั้งนี้ นั้น จากผลการศึกษาแสดงใหเห็นวา แมชุมชนมีก ารดําเนินงานปองกันยาเสพติดไดประสบ
ความสําเร็จ แตก็ยังพบผูเสพยาเสพติดในชุมชนอยูสองถึงสามรายที่ยังอยูในระหวางกระบวนการเขารับการ
บําบัดรักษา ดังนั้น ผูวิจัยจึงไดนําทฤษฎีพฤติกรรมที่เปนปญหา (Jessor and others. 1991)นํามาใชเพื่อวิเคราะห
ถึงสาเหตุของการใชยาเสพติดของบุคคลกลุมนี้ เพราะในการศึกษาเกี่ยวกับการปองกันปญหายาเสพติดของบุคคล
อยางมีประสิทธิภาพนั้น จําเปนตองศึกษาใหทราบถึงปจจัยหรือสาเหตุของปญหา ซึ่งทฤษฎีนี้ระบุถึงความสําคัญ
ของตัวแปรในกลุมสิ่งแวดลอมและตัวแปรในกลุมบุคลิกภาพวาเปนตัวแปรเชิงสาเหตุของพฤติกรรมที่เปนปญหา
ผูวิจัยไดนํามาเทียบเคียงกับพฤติกรรมติดยาเสพติดของคนในชุมชน โดยผลการศึกษาพบวา ผูที่มีพฤติกรรมเสพ
ยาเสพติดบางคนนั้นอยูในครอบครัวที่มีสมาชิกในครอบครัวติดเหลา หรือบางคนมีเพื่อนที่ใชยาเสพติด ซึ่งถือวา
บุคคลเหลานี้เปนตัวแปรในกลุมสิ่งแวดลอมที่มีความสําคัญตอผูเสพยาเสพติดและมีอิทธิพลในการเปนตัวแบบของ
พฤติกรรมที่ไมเหมาะสม โดยจะมีความแตกตางจากสาเหตุของผูติดยาเสพติดของชุมชนในอดีต กลาวคือ ชวงนั้น
ผูเสพยาติดจะเสพยามาเพราะมีความเชื่อผิดๆ วาจะชวยใหมีแรงในการทํางาน สามารถเพิ่มผลผลิตไดมากขึ้น ซึ่ง
ถือวาความเชื่อดังกลาวเปนตัวแปรในกลุมบุคลิกภาพที่มีผลตอพฤติกรรมการใชยาเสพติด อยางไรก็ตาม พบวาใน
ปจจุบันความเชื่อดังกลาวหมดไปจากชุมชนแลวและคนในชุมชนเห็นพิษภัยของยาเสพติดจึงหันมารวมมือกัน
จัดการปญหายาเสพติดในชุมชน และครอบครัวก็ตางดูแลสมาชิกของตนเปนอยางดี
ดังนั้น จากขอคนพบในการศึกษาบานสุขใจที่ผูวิจัยไดนําเสนอไวขางตนจึงเปนสิ่งที่ประกอบรวมกันอันทํา
ใหการดําเนินงานปองกันยาเสพติดของชุมชนประสบความสําเร็จดังที่ชุมชนไดตั้งเปาหมายไว (Goal attainment)

2. สภาวะเงื่อนไขที่สนับสนุนใหเกิดความสําเร็จของชุมชนในการปองกันปญหายาเสพติด
จากผลการศึกษาชุมชน “บานสุขใจ” จะเห็นไดวาความสัมพันธของคนในชุมชนมาจากการปฏิสัมพันธที่
เปนไปตามบรรทัดฐาน คานิยม ความเชื่อ วัฒนธรรมที่มีอยูรวมกัน ซึ่งประสบการณที่มีอยูรวมกันจะทําใหคนใน
ชุมชนสรางแนวทางตางๆในการดําเนินงาน เพื่อไปสูจุดมุงหมายที่ตั้งไวรวมกัน โดยการแสดงบทบาท ของแตละ
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บุคคลจะเปนไปตามสถานภาพที่ตนไดรับจากการเปนสมาชิกของชุมชน และพยายามหลีกเลี่ยงความขัดแยง โดย
เนนหลักของการมีสวนรวมจากทุกฝายในการทํางาน ซึ่งภายในชุมชนจะมีทั้งโครงสรางความสัมพันธในแนวตั้ง เชน
ผูใหญบานและคณะกรรมการหมูบานกับลูกบาน หรือกรรมการกลุมกิจกรรมกับสมาชิกกลุม และโครงสราง
ความสัมพันธในแนวนอน เชน ความเปนพี่นอง เครือญาติเพื่อน หรือความสัมพันธและการเรียนรูที่เกิดจากการทํา
กิจกรรมตาง ๆ รวมกันมากอน เมื่อมีโอกาสไดรวมกันวิเคราะหปญหาและมองเห็นผลกระทบที่เกิดขึ้น ดังนั้น การ
ที่ “บ านสุ ข ใจ” มี ระบบสั ง คมของชุมชนตามที่ ไ ด ก ลา วขา งตน ประกอบกั บการมีผูนําที่ลุก ขึ้ นมามี บทบาทนํา
กระบวนการแกไขปญหา จึงทําใหเกิดความรวมมือในการแกไขปญหาอยางจริงจัง มีผลการดําเนินงานปรากฏ
ออกมาเปนรูปธรรมใหสังคมภายนอกไดรับรู ทั้งนี้ หากพิจารณาถึงสภาวะเงื่อนไขที่สนับสนุนใหเกิดความสําเร็จ
ของชุมชนในการปองกันปญหายาเสพติดแลว ผูวิจัยสามารถสกัดความรูออกมาไดโดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้
เงื่อนไขจากภายในชุมชน
เงื่อ นไขจากภายในชุ ม ชนที่ส นั บสนุ นใหเกิดความสํา เร็จ ของชุ ม ชนในการป อ งกันปญหายาเสพติ ด
เกิ ด จากความร ว มมื อ ร ว มใจของคนในชุ ม ชนในการเข า มามี ส ว นร ว มในกิ จ กรรมต า งๆ ของชุ ม ชน โดยมี
องคประกอบที่สําคัญ 2 ดาน ดังนี้
ดานบุคคล ไดแก ผูนํา คณะกรรมการหมูบาน สมาชิกของกลุมหรือคนในชุมชน โดยแตละสวนจะตอง
มีลักษณะที่สําคัญ ดังนี้
1. ผูนําหรือคณะกรรมการหมูบาน สมาชิกของกลุมหรือคนในชุมชน ทั้งที่เปนผูนําที่เปนทางการและไม
เปนทางการนั้น ตองมีบุคลิกลักษณะที่สําคัญ คือ มีความเสียสละ ซื่อสัตย ใฝรู ริเริ่มสรางสรรค รับฟงผูอื่น และ
สมถะ ฯลฯ ซึ่งผูนําเหลานี้ลวนเปนที่ยอมรับของคนในชุมชน โดยการเปนผูนําชุมชนของ “บานสุขใจ” นี้ ไมใชเปน
ลักษณะการนําเดี่ยว แตรับฟงความคิดเห็นของคนในชุมชน เนนการมีสวนรวมยืดถือผลประโยชนของชุมชนเปน
หลัก และสามารถแกไขปญหาเฉพาะหนาใหแกสมาชิกไดอยางมีประสิทธิภาพ กระตุนและนําพาคนในชุมชนให
รวมกันแกปญหาตางๆ รวมทั้งสามารถจัดหางบประมาณเพื่อสนับสนุนในการทํากิจกรรมตางๆ โดยมีการบริหารจัด
การงบประมาณ กองทุนตางๆที่ไดมีอยูในชุมชนดวยความโปรงใส สามารถตรวจสอบได
2. คนในชุมชน หรือสมาชิกกลุมในชุมชน มีการเรียนรูและนําความรูไปปรับใชอยูตลอดเวลา มี
ความสามารถในการวิเคราะหปญหาและความตองการรวมกัน อันนําไปสูการถกคิด หาทางออกรวมกัน มีจิตสํานึก
ที่ดีในการรวมกันพัฒนา จนสามารถขับเคลื่อนกิจกรรมในชุมชน มีผลทําใหวิถชี ีวิตของคนในชุมชนดีขึ้น มีการตั้ง
กลุมและองคกรที่สนองตอบกับความตองการภายในและจัดการกับอิทธิพลภายนอกได ตลอดจนการมีพื้นฐานการ
นับถือศาสนาและวัฒนธรรมที่เหมือนกันซึ่งจะทําใหคนในชุมชนมีความผูกพันและมีความเอื้อเฟอตอกันยิ่งขึ้น
จากขอคนพบขางตน แสดงใหเห็นวาบุคคลเปนเงื่อนไขสําคัญในการที่จะขับเคลื่อนใหการดําเนินงาน
ตางๆในชุมชนประสบความสําเร็จไปตามเปาหมายที่ชุมชนตั้งไว โดยเฉพาะอยางยิ่งงานยาเสพติดของชุมชนซึ่งเปน
งานที่ตองใชความสามารถในการดําเนินงานเปนอยางยิ่ง ซึ่งในประเด็นดานบุคคลนั้น ผูวิจัยไดแบงออกเปนสอง
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กลุมคือ กลุมแรกผูนําชุมชน ซึ่งในบานสุขใจนั้นมีผูนําชุมชนที่มีความสามารถอยูหลายคน ทั้งที่เปนผูนําที่เปน
ทางการและไมเปนทางการ อันลวนมีความสามารถที่หลากหลายกันไปมารวมมือกันทํางานใหกับชุมชน ทําใหการ
ดําเนินงานของชุมชนเปนไปตามเปาหมายไดดียิ่งขึ้น สอดคลองกับที่สมพันธ เตชะอธิก และคณะ (2540: 4-6) ได
สรุปถึงผูนําที่หลากหลายที่สามารถนําพาชุมชนไปสูความเขมแข็งอยางยั่งยืนได ก็คือ ผูนําทางความคิด ผูนําทาง
ศีลธรรม ผูนําทางดานอาชีพ ผูนําดานการพูด ผูนําที่สามารถประยุกตงานราชการกับเปาหมายเพื่อชาวบานได ผูนํา
ทางการประสานทรัพยากรภายในและภายนอกชุมชนได เฉกเชนเดียวกับผลการศึกษาของอรุณ สงผอม (2534) ที่
ศึกษากรรมวิธีของผูนําทองถิ่นในการพัฒนาชุนบท: แงมุมทางการเมืองของผูนําหมูบานพัฒนาตัวอยาง ที่พบวา
กรรมวิธีของผูนําทองถิ่นที่ใชในการพัฒนาชนบทนั้นเปนผลมาจากคุณลักษณะเฉพาะตัวของผูนํา ประกอบดวย
ความเสียสละ ความรู ความซื่อสัตย พูดจริงทําจริง มีความคิดริเริ่ม กลาเสี่ยง เปนที่พึ่งของคนอื่นๆ ซึ่งบานสุขใจ
นั้นมีผูนําที่ครอบคลุมลักษณะดังกลาวทั้งหมด เพราะชุมชนมีผูนําที่มีความสามารถอันหลากหลาย ทําหนาที่ตาม
บทบาทที่มีแตกตางกันไป ไมวาจะเปนผูใหญบาน ผูนํากลุมอาชีพ ผูนําองคกรชุมชนตางๆ พระสงฆ ปราชญชุมชน
โดยบุคคลเหลานี้ลวนเปนบุคคลที่มีศักยภาพที่เกิดขึ้นจากการยอมรับของคนในชุมชนและสังคมภายนอก สืบเนื่อง
จากการเสียสละอุทิศตน ผานการใชชีวิตเพื่อสวนรวมตอชุมชนมานาน เปนผูนําที่มีทั้งบารมีและอํานาจ สําหรับกลุม
ที่สอง คือ คนในชุมชนหรือชาวบานของบานสุขใจ ซึ่งเราจะเห็นไดวาคนในชุมชนเปนผูมีบทบาทสําคัญในการ
รวมกับผูนําชุมชนขับเคลื่อนกิจกรรมการดําเนินงานตางๆ เพื่อพัฒนาชุมชนของตน โดยการเขามามีสวนรวมของ
คนในชุมชนจะดําเนินการผานเวทีประชาคมของชุมชนที่มีการประชุมกันอยางนอยเดือนละครั้งในการรวมกันคิด
วางแผนเพื่อที่จะจัดกิจกรรมตางๆ และแบงหนาที่กันในการดําเนินกิจกรรมนั้นๆ ตามความเหมาะสม กับความรู
ความสามารถของคน สอดคลองกับงานวิจัยของกรรณิการ บุญพละ (2544) ที่ทําการศึกษาเรื่องบทบาทของชุมชน
ในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด ศึกษาเฉพาะกรณีหมูบานกุใหมทาซุง ไดอธิบายไววาการแกไขปญหา
ยาเสพติดนั้นจะดําเนินการโดยรัฐเพียงอยางเดียวไมได แตตองอาศัยความรวมมือจากคนในชุมชนดวย ซึ่งวิธีการ
ของชุมชนในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด นั่นคือ การทําประชาคมหมูบานปลอดยาเสพติดเฉลิมพระ
เกียรติ เพราะเปนวิธีที่ชวยใหคนในชุมชนเขามามีสวนรวมคิดและดําเนินการปองกันปญหายาเสพติดในชุมชนไดดี
ที่สุด ดังนั้นจึงเห็นไดวาการรวมมือรวมใจของทั้งผูนําในชุมชนและคนในชุมชนเปนเงื่อนไขภายในที่มีสวนสําคัญใน
การดําเนินงานปองกันยาเสพติดของชุมชนไดเปนอยางดี เพราะเปนการดึงเอาศักยภาพของบุคคลที่เปนเจาของ
ชุมชนและรูจักชุมชนมากที่สุดมาใชใหเกิดประโยชน
ดานการบริหารจัดการ
1. ชุมชนใชศาสนา และวัฒนธรรมทองถิ่น ที่อยูในวิถีชีวิตของคนในชุมชนที่สืบตอกันมายาวนาน ไมวา
จะเปนในเรื่องของการนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ การเคารพบรรพบุรุษผูอาวุโส การสืบสานประเพณีทองถิ่น ดวยการ
ประยุกตใชในการจัดกิจกรรมตางๆ ในชุมชนอยางเหมาะสม
2. ชุมชนมีการจัดระบบความสัมพันธ การดูแลชวยเหลือและรวมมือภายในชุมชน (ความสัมพันธ
แนวราบ) และจัดโครงสรางการจัดการในลักษณะการปกครองตนเอง เชน มีการแบงเปนคุมตามลักษณะการตั้ง
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บานเรือน รวมถึงใชระบบเครือญาติ ทําใหคนในชุมชนสามารถอยูรวมกันไดอยางสงบสุข และรวมมือชวยเหลือกัน
ในการดูแลแกไขปญหาตางๆ ไดอยางเต็มที่และทั่วถึง
3. ชุ ม ชนมี ทุ น ทรั พ ย ข องชุ ม ชนเอง กล า วคื อ ชุ ม ชนได รั บ การสนั บ สนุ น ในเรื่ อ งกองทุ น ต า งๆ จาก
หนวยงานภายนอก เพื่อนํามาใชประโยชนในการจัดกิจกรรมของชุมชน รวมถึงการระดมทุนของชุมชนเอง ผานทาง
กิจกรรมประเพณีผาปา กลุมฌาปนกิจสงเคราะห ซึ่งชุมชนสามารถบริหารกองทุนจนเกิดผลกําไร และนําสวนที่
เหลือไปชวยคนในชุมชนตามความตองการจําเปนอยางเหมาะสม โดยเปนการดําเนินการอยางโปรงใส และรวม
พิจารณาโดยคนในชุมชน
4. ชุมชนมีการใชภูมิปญญาทองถิ่น องคความรู และบทเรียนจากการทํางาน มาปรับใชในการดําเนิน
กิจกรรมตางๆ ของชุมชน รวมถึงมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันในการทํางาน โดยทุกคนมีคุณคาและมีสวนรวม
ในการจัดการกับปญหาของชุมชน โดยผานเวทีประชาคม จึงทําใหเกิดพลังของชุมชน
5. ชุมชนมีการใชความสัมพันธของสมาชิกในครอบครัวมาใชในการจัดการเบื้องตนกับผูเสพยาเสพติด
กอน โดยใหสมาชิกในครอบครัวของผูติดยาเสพติดมาพูดตักเตือนกันเองและโนมนาวใหเลิกใชยาเสพติด แตถา
หากทําไมสําเร็จจึงจะดําเนินการในขั้นตอไป
6. ชุมชนมีแนวทางการดําเนินงานการปองกันปญหายาเสพติดและมีการจัดกิจกรรมตางๆ สอดคลอง
กับนโยบายของรัฐบาลที่ไดกําหนดไว จึงใหชุมชนไดรับการพิจารณาหนุนเสริมและสนับสนุนจากภาครัฐในสวน
ตางๆ ไดโดยงาย
7. ชุมชนมีกลุมหรือองคกรภายในชุมชนที่เขมแข็ง ทั้งที่เกิดจากการผลักดันหรือกระตุนจากภายนอก
ทั้งจากในสวนราชการ และจากองคกรพัฒนาเอกชน รวมถึงกลุมหรือองคกรชุมชนที่เกิดจากคนในชุมชนเปนผู
กอตั้งกลุมเอง ซึ่งทั้งหมดนี้จะเขามามีสวนรวมในการดําเนินกิจกรรมตางๆ ของชุมชน
8. ชุมชนมีกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่สามารถพึ่งพาตนเองและมีการจัดการทรัพยากรในชุมชนที่เอื้อให
คนในชุมชนมีงานทํา มีรายไดเลี้ยงชีพ เชน การทําปุยอินทรีย การผลิตพันธุขาวหอมมะลิ ซึ่งเมื่อคนในชุมชนมี
ความเปนอยูที่ดีขึ้น ฐานะของคนในชุมชนไมแตกตางกันมาก จึงทําใหคนในชุมชนสามารถเขามามีสวนรวมใน
กิจกรรมตางๆ ของชุมชนไดอยางเต็มที่ ไมตองกังวลเรื่องปากทอง
9. ในชุมชนมีการจําแนกกลุมเปาหมายไดชัดเจน ซึ่งชวยทําใหวิธีการแกไขไดเหมาะสมในแตกลุม ดังนี้
9.1 กลุมปลอดยาเสพติด ใชการเสริมสรางความดี ยกยองชมเชย โดยมอบวุฒิบัตร แจกธงประจํา
บาน แจกปายสําหรับติดหนาบานวา “ครอบครัวนี้ไมเกี่ยวของกับยาเสพติด”
9.2 กลุมเสี่ยง เนนการรณรงค ใหความรู ประสานกับครอบครัว โรงเรียนและวัด ในการเฝา
ระวัง คนหาผูเสพ ผูติด เพื่อพาเขารับการบําบัด
9.3 กลุมเสพหรือกลุมติด ชวยเหลือให หยุด ลด เลิก โดยสงเขารับการบําบัด จัดกิจกรรมในชุมชน
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ควบคุมไมใหแหลงจําหนายในหมูบาน วางเงื่อนไขทั้งดานบวกและลบ เชน ไปพูดคุยเบื้องตนกอนโดยยังไมสงชื่อ
ใหตํารวจ ใหโอกาสกลับตัวกลับใจ สงเสริมการฝกอาชีพ ใชมาตรการทางสังคม โดยหากยังเกี่ยวของกับยาเสพติด
จะไมใหครอบครัวกูเงินกองทุนตางๆ ที่มีในชุมชน
10. ชุมชนมีชองทางการสื่อสารภายในชุมชนเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู ทั้งการสื่อสารที่เปนทางการ เชน
การประชุมประชาคม ศูนยการเรียนรูของชุมชนและการสื่อสารที่ไมเปนทางการ ที่ดําเนินไปตามวิถีชีวิตของคนใน
ชุมชน เชน พูดคุยวงน้ําชา สภากาแฟ พูดคุยในกลุมเลนเปตอง ฯลฯ
ดังนั้น จากขอคนพบเรื่องเงื่อนไขจากภายในชุมชนที่สนับสนุนใหเกิดความสําเร็จของชุมชนในการ
ปองกันปญหายาเสพติด ในประเด็นดานการบริหารจัดการ แสดงใหเห็นวา ชุมชนใหความสําคัญอยางยิ่งกับการเขา
มามีสวนรวมในการบริหารจัดการการดําเนินงานในชุมชนของผูนําชุมชนและคนในชุมชน เนนการสรางความ
เขมแข็งจากภายในชุมชนและลดการพึ่งพิงจากภายนอก ซึ่งการทํางานกับหนวยงานภาคีภายนอกเปนลักษณะของ
การพึ่งพากันไมใชพึ่งพิงอยางเดียว รวมทั้งชุมชนไดใหความสําคัญกับทุนของชุมชนที่มีอยู อันไดแก วัฒนธรรม
ความเชื่อ ภูมิปญญา ความเปนเครือญาติ เพื่อผลประโยชนของคนในชุมชน โดยคนในชุมชนมีสวนรวมในการ
ตัดสินใจ อันเปนการพัฒนาที่มุงสูการพึ่งพาตนเอง เปนชุมชนที่เขมแข็งสามารถจัดการกับปญหาตางๆ ของชุมชน
ได ซึ่งสอดคลองกับที่ อุทัย ดุลยเกษม และอรศรี งามวิทยาพงศ (2540: 9-10) ไดเนนย้ําถึงองคประกอบที่ทําให
ชุมชนเขมแข็งวา นอกจากการมีสวนรวมของชุมชนในกิจกรรมตางๆ แลว สมาชิกของชุมชนตองมีความผูกพันกัน
มีศักยภาพที่พึ่งพิงตนเองไดในระดับสูง มีอํานาจในการตัดสินใจและจัดการปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้นไดดวยตนเอง
โดยอาศัยภูมิปญญาทองถิ่น ความรู และกลไกภายในชุมชนเปนหลัก ซึ่งมีผลใหชุมชนมีความรู มีการพัฒนาตนเอง
และถ ายทอดความรู โดยผ านกระบวนการตางๆ ไดอยางตอเนื่อง และสําหรับบานสุขใจนั้น นอกเหนือจาก
องคประกอบที่กลาวมานี้นั้น ผูวิจัยยังพบวา ชุมชนยังมีความสามารถในการประสานทรัพยากรกับหนวยงานภาคี
ภายนอก ซึ่งมีสวนสําคัญในการสนับสนุนใหกิจกรรมตางๆ ของชุมชนเปนไปไดสะดวกยิ่งขึ้น ชุมชนมีการบริหาร
จัดการที่ชัดเจนไปตามบทบาทหนาที่ของแตละคนซึ่งมีการทํางานสอดคลองประสานกันเปนอยางดี อีกทั้ง ใน
ประเด็นทางเศรษฐกิจของชุมชนนั้น ก็พบวา ชุมชนมีทุนทรัพยของชุมชนเอง ไดแก กองทุนตางๆ ของชุมชนที่มี
การบริหารจนไดผลกําไร เพื่อใชในการสนับสนุนกิจกรรมตางๆ ในชุมชน และชวยเหลือคนในชุมชนตามความ
ตองการจําเปน ซึ่งขอคนพบในประเด็นนี้มีความสอดคลองกับที่สมหมาย สาตทรัพย (2542:33)และงานวิจัย
ศูนยวิจัยนโยบายการศึกษา (2541:22) ที่สรุปไววาปจจัยทางเศรษฐกิจเปนอีกหนึ่งปจจัยสําคัญที่ทําใหชุมชนเกิด
ความเขมแข็ง ซึ่งเปนปจจัยที่ทําใหเศรษฐกิจชุมชนเกิดการเคลื่อนตัว ดังนั้น เมื่อพิจารณาคนในบานสุขใจจึงเห็นได
วาชุมชนมีกิจกรรมกลุมอันหลากหลายกอใหเกิดรายไดขึ้นทําใหคนในชุมชนไมตองตกอยูในภาวะยากลําบากจึง
พรอมที่จะใหความรวมมือในกิจกรรมการดําเนินงานตางๆ ของชุมชนไดเปนอยางดี
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เงื่อนไขจากภายนอกชุมชน
ในการจัดการปญหายาเสพติด นอกจากตองมีการแสวงหาความรวมมือจากสมาชิกในชุมชนใหเกิด
ความเห็นพองตองกันใหไดวาเรื่องนี้เปนปญหาของทุกคนแลว สิ่งที่สําคัญคือ ตองมีการประสานกับองคกรภาคี
ทั้งหลายที่สัมพันธกับชุมชน เมื่อทุกฝายตกลงจะรวมกันแลวจึงดําเนินการอยางรอบคอบและใหอยูในวิสัยที่ชุมชน
จะดูแลจัดการกันได ซึ่งเงื่อนไขจากภายนอกชุมชนที่สนับสนุนใหเกิดความสําเร็จของชุมชนในการปองกันปญหา
ยาเสพติด มีดังนี้
1. มีองคกรภาคีหรือหนวยงานภายนอก ซึ่งหมายถึงภาครัฐ และเอกชน ใหความชวยเหลือ สนับสนุน
สงเสริมในดานตางๆ อยางเต็มที่ เชน ดานวิชาการ คําแนะนํา ดานบุคลากร ดานงบประมาณ สําหรับการดําเนิน
งานของชุมชนใหมีความตอเนื่อง รวมทั้งใหการประสานขอความชวยเหลือและขอความรวมมือจากหนวยงานที่
เกี่ยวของและหนวยงานอื่นใหเขามาสนับสนุนการดําเนินงานของชุมชน
2. มีเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณอยางตอเนื่องทั้งการศึกษาดูงาน และการจัดเวทีแลกเปลีย่ นเรียนรู
เวทีประชาคมที่ตอเนื่อง ทําใหคนในชุมชนสามารถนําองคความรูใหมไปปรับใชรวมกับองคความรูเดิมที่มีอยู มาใช
ในการดําเนินงานปองกันปญหายาเสพติด รวมถึง ทําใหบางครั้งไมตองลองผิดลองถูกในการทํางานเอง แตใชวิธี
แลกเปลี่ยนประสบการณกับชุมชนอื่นๆ แทน
3. มีการสรางความสัมพันธกับชุมชนอื่นๆ ในรูปแบบของเครือขายชุมชน ทั้งเครือขายชุมชนที่มกี าร
รวมตัวกันมากอนในประเด็นอื่นๆ และเครือขายในดานการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดโดยตรง โดยเปนการ
ประสานงานอันกอใหเกิดเครือขายในระดับจังหวัด ซึ่งนับเปนอีกปจจัยหนึ่งที่ชวยในการผลักดันใหการทํางาน
ปองกันยาเสพติดประสบความสําเร็จ เพราะเปนการแลกเปลี่ยนขอมูลความรูและมีการสนับสนุนการดําเนินงานซึ่ง
กันและกันระหวางชุมชนในเครือขาย
4. มีองคกรภาคีตางๆ ใหการยอมรับในผลของการปฏิบัติงานเห็นไดจากรางวัลและเกียรติบัตรที่ชุมชน
และผูนําชุมชนไดรับ ซึ่งการไดรบั การยอมรับจากภายนอกดังกลาวนี้ เปนการสรางความเชื่อมั่นตอการดําเนินงาน
ของชุมชนใหกับองคกรอื่นๆ ไดพรอมใหการสนับสนุนในดานตางๆ อยางเต็มที่และตอเนื่อง
จากขอคนพบเกี่ยวกับเงื่อนไขภายนอกชุมชนที่สนับสนุนใหเกิดความสําเร็จของชุมชนในการปองกัน
ปญหายาเสพติดขางตนนั้น เราจะเห็นไดวาการจะดําเนินงานปองกันปญหายาเสพติดของบานสุขใจใหเปนไปตาม
เปาประสงคที่ชุมชนตั้งไวนั้น จําเปนอยางยิ่งที่ตองไดรับการสนับสนุนจากองคกรภายนอก โดยเฉพาะในสวนที่
ชุมชนไมสามารถทําเองไดหรือยังทําไดไมดีพอ เชน ความรูสึกปลอดภัยจากการดําเนินงานดานยาเสพติดที่ตองมี
เจาหนาที่จากหนวยงานภาครัฐเขามาใหการชวยเหลือดวยการปฏิบัติงานอยางจริงจังและเปนธรรม ความรูในเรื่อง
ตางๆ ที่ตองไดรับเพิ่มเติมอันจะเปนประโยชนในการพัฒนาตัวผูปฏิบัติงานหรือคนในชุมชนใหสามารถนําไปใชใน
การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ตองไดบุคคลากรที่มีความรูเกี่ยวกับเรื่องนั้นๆ มาใหการฝกอบรม การจัดเวทีแลกเปลี่ยน
เรียนรูที่มีบุ คคลที่ เชี่ยวชาญในดานตา งๆ มาสนทนาแลกเปลี่ยนประสบการณกัน ดัง นั้น บ านสุขใจจึ ง มีการ
ดําเนินงานเชื่อมโยงกับหนวยงานภาคีทั้งหลาย รวมถึงการสรางเครือขายในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
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รวมกับชุมชนใกลเคียงที่ไดประสบปญหาเดียวกัน ซึ่งแนวทางการทํางานดังกลาวทําใหการดําเนินงานปองกันปญหา
ยาเสพติดของชุมชนประสบความสําเร็จ สอดคลองกับงานวิจัยของชนธัญ แสงพุมและฐิยาพร กันตาธนวัฒน
(2554) เรื่องการพัฒนาความเขมแข็งของชุมชนในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในลักษณะไตรภาคี ที่สรุป
ใหเห็นถึงความสําคัญในการดําเนินงานเพื่อปองกันและแกไขปญหายาเสพติดโดยอาศัยความรวมมือกันกับองคกร
ภาคีและเครือขายการทํางานที่เกี่ยวของทุกระดับทั้งในและนอกพื้นที่ ซึ่งการดําเนินงานในรูปแบบดังกลาวนั้น
มีสวนชวยใหชุมชนไดเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางกัน การเกิดเครือขายปฏิบัติงานรวมกันซึ่งเปนการสราง
อํานาจในการตอรองกับภาครัฐในการใหการสนับสนุนดานตางๆ ในอนาคต ที่จะสะทอนใหเกิดการสนับสนุนจาก
ภาครัฐในการจัดการกับปญหายาเสพติดของชุมชนไดตรงตามความตองการจําเปนของแตละชุมชนตอไป
โดยสรุปภาพรวมของขอคนพบทั้งหมดที่ไดจากการศึกษา “กระบวนการสูความสําเร็จในการดําเนินงาน
ปองกันปญหายาเสพติดของชุมชน” ที่ผูวิจัยทําการศึกษากับ “บานสุขใจ” อธิบายไดวา กอนที่ชุมชนจะดําเนินงาน
ดานการปองกันปญหายาเสพติดประสบผลสําเร็จจนไดเปนที่ยอมรับทั้งจากภายในและภายนอกชุมชนดังเชนทุก
วันนี้ ชุมชนไดมีการพัฒนาการในดําเนินงานของชุมชนโดยมีจุดเริ่มตนมาจากการรับรูสถานการณปญหายาเสพติด
รวมกันและเริ่มไดรับผลกระทบจากความรุนแรงของปญหานั้น จึงหันมารวมกันแสวงหาทางออกของปญหา โดยมี
ผูใหญบานเปนบุคคลสําคัญที่มีบทบาทหลักในการกระตุนใหคนในชุมชนเขามารวมตัวกันในการดําเนินงานดาน
ยาเสพติดของชุมชน และชุมชนไดกอตั้งกลุมที่เขามาดําเนินงานดานยาเสพติดโดยตรง ที่มีคณะทํางานมาจากการ
เลือกตัวแทนของคนในชุมชนผานเวทีประชาคม อีกทั้ง ชุมชนไดมีการริเริ่มกิจกรรมดานการปองกันยาเสพติดใน
รูปแบบตางๆ ดวยการรวมมือทํากันเองภายในชุมชนและใหความสําคัญกับการเขามามีสวนรวมของคนในชุมชน
โดยไมตองรอคําสั่งหรือนโยบายจากทางภาครัฐ ซึ่งสิ่งที่สนับสนุนใหการดําเนินงานดานยาเสพติดของชุมชนจน
สามารถประสบความสําเร็จไดดังเชนทุกวันนี้ คือ เงื่อนไขจากภายในชุมชน อันประกอบดวย บุคคลตางๆ ภายใน
ชุมชน ที่ทําตามบทบาทหนาที่ของตนไดเปนอยางดี เชน ผูใหญบาน กรรมการหมูบาน คณะทํางานกลุมตางๆ
รวมถึงคนในชุมชน และการบริหารจัดการภายในชุมชนที่มีการนําเอาสิ่งที่ชุมชนมีอยูมาใชใหเปนประโยชนในการ
ดําเนินงาน อันไดแก ความเชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของชุมชน ความยึดมั่นในหลักศาสนา ความเปนเครือญาติ ภูมิ
ปญญาทองถิ่น ความเคารพในบรรพบุรุษ ประเพณีวัฒนธรรมตางๆ ของชุมชน ฯลฯ และเงื่อนไขภายนอกชุมชน
กลาวคือ การที่ชุมชนไดรับความไววางใจจากองคกรภาคีทั้งภาครัฐและเอกชนจึงมาใหการสนับสนุนชุมชนในดาน
ตางๆ เชน ดานงบประมาณ ดานขอมูลความรู และดานบุคลากร เพราะเห็นถึงความมุงมั่นในการทํางานของชุมชน
รวมถึงชุมชนไดมีการสรางความสัมพันธกับชุมชนอื่นๆ ในรูปแบบของเครือขายการทํางานซึ่งจะมีสวนสนับสนุนใน
การดําเนินงานดานยาเสพติดของชุมชน ทั้งในดานการแลกเปลี่ยนความรู ขอมูล ประสบการณ และมีการชวยเหลือ
การทํ า งานกันภายในเครือ ข าย รวมถึ งเปน การสรา งพลัง ในการต อรองเรื่อ งตา งๆ ที่จ ะเปน ประโยชนใ นการ
ดําเนินงานดานยาเสพติดของชุมชน อยางไรก็ตาม หากชุมชนมีการดําเนินงานดานการปองกันยาเสพติดอยาง
ตอเนื่องตลอดไป ก็จะทําใหชุมชนสามารถควบคุมสถานการณปญหายาเสพติดในชุมชนใหปลอดภัยจากยาเสพติด
ไดอยางยั่งยืนในที่สุด
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ขอเสนอแนะจากการวิจัย
ขอเสนอแนะเพือ่ นําผลการวิจยั ไปใช
ในระดับบุคคล
1. จากการศึกษาพบวา ผูนําชุมชนเปนบุคคลสําคัญที่มีสวนผลักดันใหชุมชนมีผลการดําเนินงานดาน
ยาเสพติดจนไดรับการยอมรับทั้งจากภายในและภายนอกชุมชน ดังนั้น จึงควรสนับสนุนพัฒนาตอยอดองคความรู
ใหกับผูนําชุมชนเพื่อเพิ่มศักยภาพในการทํางานใหดียิ่งขึ้น รวมทั้งสนับสนุนใหมีการฝกอบรมเพื่อสรางผูนํารุนใหม
ออกมาเพิ่มขึ้น โดยใหผูนํารุนเกาคอยเปนพี่เลี้ยง แนะนําใหความรูทั้งในดานการปฏิบัติตนและการทํางาน เพื่อที่
ชุมชนจะไดมีการดําเนินงานไดอยางตอเนื่องและสงตอความรูจากรุนสูรุน
2. จากการศึกษาพบวา บุคลิกลักษณะของผูนําชุมชนจะเปนสวนที่สําคัญในการพัฒนาความเปนตัวตน
ของผูนําชุมชน อันจะสงผลตอการปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่ของตน เชน การมีความคิดริเริ่มสรางสรรค การใฝ
รู ความเสียสละฯ ดังนั้นในการพัฒนาผูนําชุมชนจึงควรจะตองคํานึงการพัฒนาบุคลิกลักษณะเหลานี้ควบคูไปกับ
การพัฒนาทางวิชาการดวย
3. จากการศึกษาพบวา ผูนําชุมชนและคนในชุมชนตางมีความถนัดและเชี่ยวชาญที่แตกตางกันไป
ดังนั้นจึงควรใหการสงเสริมสนับสนุนดวยการใหความรูเพื่อนําไปตอยอดความเชี่ยวชาญนั้นๆ เพื่อนํามาใชในการ
พัฒนาตนเอง และพัฒนาการทํางานไดตอไป
ในระดับครอบครัว
1. จากการศึกษาพบวา ครอบครัวเปนหัวใจสําคัญในการดูแลสมาชิกในครอบครัวของตนไมใหไป
เกี่ยวของกับยาเสพติด ดังนั้น จึงควรสนับสนุนใหความรูตางๆ ที่มีประโยชนตอคนในครอบครัว รวมทั้งจัด
กิจกรรมที่สงเสริมความสัมพันธของครอบครัว ทั้งในรุนปูยาตายาย รุนพอรุนแม รุนลูกรุนหลาน เพื่อใหไดใชเวลา
ทํากิจกรรมรวมกัน มีความใกลชิดกันยิ่งขึ้น
2. จากการศึกษาพบวา พอแม ผูปกครองจะเปนตนแบบพฤติกรรมตางๆ ของเด็กและเยาวชน ดังนั้น
จึงควรสนับสนุนใหพอแมและผูปกครองปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี โดยการสรางความอบอุนใหกับครอบครัว
ปลูกฝงความเชื่อและคานิยมที่ดีใหกับเขา ใหเขารูจักรักตนเองและรักคนอื่น ไมเห็นแกตัว ไมสรางความเดือดรอน
ใหกับผูอื่น
3. จากการศึกษาพบวา พอแม ผูปกครองของผูเสพผูติดบางคน ยังไมยอมรับวาบุตรหลานของตนเอง
ติดยาเสพติด ดังนั้น จึงควรสนับสนุนใหพอแม ผูปกครองเหลานี้ มีเหตุผล ไมปกปองบุตรหลานตนเองในทางที่
ผิด ควรฟงคําเตือนหรือคําบอกเลาของผูอื่นเกี่ยวกับพฤติกรรมของบุตรหลานดวยใจที่เปนกลาง และคอยเฝาระวัง
ไมใหบุตรหลานมีพฤติกรรมที่ไมเหมาะสม
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ในระดับชุมชน
1. จากการศึกษาพบวา ชุมชนมีทุนของชุมชนในเรื่องของความเชือ่ ศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม
ทองถิ่น ที่อยูในวิถีชวี ิตของคนในชุมชนที่สืบตอกันมายาวนาน ไมวาจะเปนในเรื่องของการนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ การ
เคารพบรรพบุรุษผูอาวุโส การสืบสานประเพณีทองถิ่น ดังนั้น จึงควรนําทุนของชุมชนที่มีอยูนี้ มาประยุกตใชในการ
จัดกิจกรรมตางๆ ในชุมชนอยางเหมาะสม
2. จากการศึกษาพบวา การดําเนินงานปองกันปญหายาเสพติดในชุมชน ดวยการใชสงิ่ ศักดิ์สิทธิป์ ระจํา
ชุมชนอาจใชไดผลดีกับกลุมผูใ หญ แตในกลุมเด็กและเยาวชนที่เปนคนรุนใหมนั้น อาจไมเชื่อในสิ่งเหลานี้เทาคน
รุนเกา ดังนั้น ผูนําชุมชนหรือผูปฏิบัติงานจึงควรพิจารณาปรับเปลี่ยนวิธีการปฏิบัติงานชุมชนใหเหมาะไปตามความ
เปนพลวัตของชุมชน และอาจจะตองหาวิธีอื่นมาใชควบคูกันดวย
3. จากการศึกษาพบวา ชุมชนมีองคความรูตางๆ มากมาย โดยเฉพาะอยางยิง่ ความรูดานการเกษตร
อาทิ การทําปุย การทํานา การผลิตพันธุขาว ฯลฯ ดังนั้น จึงควรสนับสนุนเพิ่มเติมดานการใหความรู หรือการ
เรียนรูเพื่อตอยอดกิจกรรมตางๆ ของชุมชน หรือใหความรูเพิ่มเติมในการประกอบอาชีพเสริมตาง ๆ เพื่อเพิ่มพูน
รายไดของคนในชุมชน นอกเหนือจากอาชีพหลัก ตลอดจนการสนับสนุนกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณ
4. จากการศึกษาพบวา การดําเนินงานยาเสพติดนั้น นอกจากทําในชุมชนของตนแลว ยังควรจะทํากับ
ชุมชนรอบขา งดว ย เพราะหากชุ มชนรอบข างปลอดจากยาเสพติด ก็จะเปนเสมือนรั้ว ชั้นหนึ่ง ในการปอ งกัน
ยาเสพติดเขาสูชุมชนได ดังนั้น ควรสนับสนุนใหชุมชนมีการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ อยางตอเนื่อง โดยอาจกําหนด
แผนการดําเนินงานอื่น ๆ เพื่อตอยอดหรือขยายผลหรือขยายพื้นที่กิจกรรมไปยังหมูบานอื่น ที่อยูใกลเคียงเพิ่มเติม
5. จากการศึกษาพบวา ในการนําผูเสพผูติดในชุมชนไปเขารับการบําบัดอาการติดยาเสพติดนั้น ชุมชน
ยังคงตองอาศัยความชวยเหลือจากหนวยงานภายนอกอยู ดังนั้น ควรสนับสนุนใหวัดในชุมชน หรือชุมชนเอง เปด
สถานบําบัดขึ้นในชุมชน ซึ่งทําไดโดยใหบุคลากรในชุมชนไปเขารวมอบรมความรูเกี่ยวกับการเปนผูใหการบําบัด
ตามแนวทางบําบัดรักษายาเสพติดในรูปแบบชุมชนบําบัด เพื่อเปนอีกทางเลือกหนึ่งของการบําบัดรักษา ซึ่งเปนการ
สนับสนุนใหชุมชนสามารถดูแลกันเองได
ในระดับเครือขาย
จากการศึกษาพบวา การดําเนินงานดานเครือขายจะชวยสนับสนุนในเรื่องของขอมูล เรื่องของการ
แลกเปลี่ยนประสบการณ การเรียนรูในการทํางานภายในเครือขายของชุมชนที่ประสบปญหาเดียวกัน โดยไมตอง
เสียเวลาลองผิดลองถูก รวมถึงการรวมตัวเปนเครือขายก็จะชวยสรางพลังในการตอรองในเรื่องตางๆ ไดดวย
ดังนั้น จึงควรสนับสนุนใหชุมชนขยายเครือขายการปองกันปญหายาเสพติดใหกวางขวางออกไป เพื่อเปนการลด
ความรุนแรงของปญหาและขจัดปญหาในระดับสังคมสวนรวมไดดวย
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ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
หนวยงานภาครัฐที่มีบทบาทและอํานาจหนาที่ในการกําหนดนโยบายที่เกี่ยวของกับงานชุมชน งานภาค
ประชาชน และงานดานยาเสพติด เชน กระทรวงยุติธรรม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
กระทรวงสาธารณสุข ฯลฯ ควรใหการสนับสนุนเชิงนโยบายและผลักดันนโยบายไปสูการปฏิบัติในเรื่องดังตอไปนี้
1. ควรใหการสนับสนุนการทํางานของภาคประชาชน ใหเกิดการกอตั้งองคกรภาคประชาชนที่ทํางาน
ดานยาเสพติดโดยตรงที่มีประชาชนเปนผูบริหารขับเคลื่อนการทํางาน เพิ่มศักยภาพและความรับผิดชอบใหพื้นที่
เปนศูนยกลางในการทํางานอยางแทจริง โดยมีภาครัฐเปนภาคีรวมงาน และใหการสนับสนุนในดานตางๆ ตาม
ความตองการจําเปน บนพื้นฐานของผลประโยชนรวมกัน
2. ควรจัดใหมีหนวยงานที่ศูนยกลางของขอมูลดานยาเสพติดที่มีการจัดระบบอยางเปนเอกภาพ ทั้ง
ดานการปราบปราม การปองกัน การบําบัดและฟนฟูสมรรถภาพ ซึ่งจะทําใหเกิดการเชื่อมโยงขอมูลขาวสาร
สามารถนําขอมูลมาใชใหเกิดประโยชนได
3. ควรจัดใหมีเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรูเรื่องยาเสพติดในระดับชาติเปนประจําทุกป โดยใหมีผูเขารวม
ที่หลากหลาย ทั้งประชาชนทั่วไป นักวิชาการ เจาหนาที่ภาครัฐ และเจาหนาที่จากองคกรพัฒนาเอกชน เพื่อสะทอน
ปญหา และนําเสนอขอคิดเห็นเชิงนโยบายตอภาครัฐ
4. ควรพัฒนาแนวทางการปฏิบัติตอผูใชยาเสพติด (ผูเสพหรือผูติด) ใหเปนรูปธรรมตามกรอบแนวคิด
การเบี่ยงเบนคดีจากกระบวนการยุติธรรม (Diversion) แนวคิดการลดทอนความเปนอาชญากรรมทางคดี
ยาเสพติด (Decriminalization) และแนวคิดลดอันตรายจากการใชยาเสพติด (Harm Reduction) โดยพิจารณา
นํามาปรับใชใหเหมาะสมกับประเทศไทย รวมถึงสรางความเขาใจใหกับเจาหนาที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานตาม
เจตนารมณของแนวคิดเหลานี้
ขอเสนอแนะเพือ่ การวิจัยครั้งตอไป
1. การศึกษาครั้งนี้ไดทําการศึกษากับเฉพาะชุมชน เปนการมองปญหาตามแนว Community-based
ดังนั้น ควรศึกษาวิจัยใหมีความหลากหลายขึ้น ตามลักษณะของการมองปญหายาเสพติดในรูปแบบอื่น เชน การ
มองตามแนว People-based ที่เปนการมองปญหายาเสพติดในระดับของกลุมคน เชน ชาวเขา พมาอพยพ กลุม
เยาวชน กลุมผูหญิง กลุมผูติดเชื้อ โดยไมใชเปนการกระจายของกลุมไปในพื้นที่ตางๆ ในลักษณะ by Area หรือ
การมองตามแนว Area-based ที่เปนการมองปญหายาเสพติดไมเปนกลุมคน มองปญหายาเสพติดเปน “ยาน
พื้นที่” เชน ยานทาพระจันทร ยานคลองเตย ยานนิคมอุตสาหกรรม อันเปนแหลงนัดพบและจากไป ซึ่งการมอง
ปญหาตามแนวทางที่หลากหลายดังกลาว ก็จะทําใหไดมุมมองการทํางานในรูปแบบอื่น ที่สามารถนําไปใชประโยชน
เปนแนวทางในการแกไขปญหายาเสพติดไดดียิ่งขึ้นตอไป
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2. การศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาเชิงลึกในเรื่องการดําเนินงานปองกันปญหายาเสพติดกับชุมชนเพียง
ชุมชนเดียว ดังนั้น ในการศึกษาเกี่ยวกับการดําเนินงานปองกันปญหายาเสพติดของชุมชนครั้งตอไป ควรมีการ
ศึกษาวิจัยในการดําเนินงานดานยาเสพติดในระดับของเครือขายชุมชน เพื่อดูความสําเร็จของการดําเนินงานปองกัน
ปญหายาเสพติดในชุมชนวาแตละชุมชน ที่แมมีวิธีการจัดการปญหาที่หลากหลายกันไปตามบริบทของพื้นที่ แต
ลักษณะรวมกันที่มีคืออะไร เพื่อที่จะไดนําสิ่งนั้นไปเปนตนแบบในการใชสนับสนุนการดําเนินงานปองกันยาเสพติด
ใหขยายวงกวางในชุมชนอื่น ๆ ตอไป
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ตัวอย่างแนวคําถามสําหรับการสัมภาษณ์
ตัวอย่างแนวคําถามสําหรับผูใ้ ห้ขอ้ มูลสําคัญหลัก
การสัมภาษณ์ระดับลึกกับผูใ้ ห้ข ้อมูลสําคัญทีเป็ นหลักนีเป็ นการสัมภาษณ์กบั ผูน้ าํ ชุมชนทังทีเป็ นทางการ
และไม่เป็ นทางการ ปราชญ์ชาวบ้าน คณะทํางานในชุมชนทีดําเนินงานด้านยาเสพติดของชุมชน สมาชิกและ
กรรมการบริหารองค์กรชุมชนด้านยาเสพติด โดยมีตวั อย่างแนวคําถามตามประเด็นดังต่อไปนี
1. ประเด็นข้อมูลส่วนตัวของผูใ้ ห้ขอ้ มูล
1.1 ภูมหิ ลัง (ชือ อายุ ตําแหน่งหน้าทีทังทีเป็ นทางการและไม่เป็ นทางการ อายุ ประสบการณ์
ในการทํางาน และผลงานทีสําคัญ)
1.2 อะไรคือสาเหตุและแรงจูงใจในการเขา้ มาทํางานด้านยาเสพติดในชุมชน
1.3 วิธคี ดิ ทักษะ และเทคนิคในการทํางานเป็ นอย่างไร
2. ประเด็นบริบทของชุมชน
2.1 ชุมชนมีสภาพเศรษฐกิจ การเมือง สังคม (วัฒนธรรม ศาสนาและความเชือ) เป็ นอย่างไร
2.2 ในชุมชนมักประสบปัญหาอะไรบา้ ง มีมาตรการหรือแนวทางในการจัดการปัญหาอย่างไร
2.3 สถานการณ์ดา้ นยาเสพติดของชุมชนตังแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั มีพฒั นาการอย่างไร
2.4 ในชุมชนมีการรวมกลุม่ อะไรบ้าง และการรวมกลุม่ นันเกิดขึนได้อย่างไร
2.5 ในชุมชนมีความขัดแย้งเกิดขึนหรือไม่ อย่างไร
3. ประเด็นการดําเนินงานด้านยาเสพติดของชุมชน
3.1 อะไรคือจุดเริมต้นทีทําให้คนในชุมชนมารวมกลุม่ กันเพือดําเนินงานด้านยาเสพติดของชุมชน
3.2 ศาสนา ความเชือ วัฒนธรรม และค่านิยม ฯลฯ ของคนในชุมชน มีอทิ ธิพลต่อการ
ดําเนินงานด้านยาเสพติดหรือไม่อย่างไร
3.3 ชุมชนมีกลไกการทํางานด้านยาเสพติดเป็ นอย่างไร (การจัดตังคณะกรรมการ หรือ
คณะทํางานในชุมชนทีดําเนินงานด้านยาเสพติดของชุมชน หรือจัดตังองค์กรชุมชนทีทํางานด้านยาเสพติดในชุมชน)
3.4 ชุมชนมีรูปแบบหรือกระบวนการทํางานด้านยาเสพติดอย่างไร
3.5 ต้นทุนและองค์ความรูท้ มีี อยู่ของชุมชนมีอะไรบา้ ง สามารถนํามาปรับใช้ในการทํางานได้อย่างไร
3.6 ในการดําเนินงานได้มกี ารประสานความร่วมมือจากบุคคลหรือหน่วยงานภายนอกอย่างไร
และได้ผลเป็ นอย่างไร
3.7 มีเงือนไขสําคัญอะไรบา้ งทังทีส่งเสริมและเป็ นปัญหาอุปสรรคต่อการดําเนินงานด้านปัญหา
ยาเสพติดของชุมชน
3.8 ผลจากการดําเนินงานเป็ นอย่างไร มีความพึงพอใจหรือไม่ และคิดว่าจัดการกับปัญหา
ยาเสพติดของชุมชนสําเร็จหรือไม่
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3.9 ชุมชนมีการดําเนินงานอย่างไรเพือให้เกิดความต่อเนือง และยังยืนในการจัดการกับปัญหา
ยาเสพติดในชุมชน
ฯลฯ
ตัวอย่างแนวคําถามสําหรับผูใ้ ห้ขอ้ มูลสําคัญอืนๆ
การสัมภาษณ์ระดับลึกกับผูใ้ ห้ข ้อมูลสําคัญอืนๆนี เป็ นสัมภาษณ์กบั บุคคลทีเกียวข้องหรือเป็ นผูม้ สี ่วนได้
ส่วนเสีย ได้แก่ คนในชุมชน และผูป้ ฏิบตั งิ านวิชาชีพอืนๆทีทํางานร่วมกับองค์กรชุมชน ข้อมูลจากผูใ้ ห้ขอ้ มูลกลุม่ นี
มีส่วนสําคัญในการช่วยอธิบายปรากฏการณ์ทเกิ
ี ดขึนให้ชดั เจนยิงขึน ดังนันแนวคําถามก็จะเน้นไปในประเด็นที
เกียวข้องกับด้านยาเสพติดโดยตรงซึงมีตวั อย่าง ดังนี
1. ภูมหิ ลัง (ชือ อายุ อาชีพ ความเกียวข้องกับปัญหายาเสพติดในชุมชน)
2. ประสบการณ์ทเข้
ี ามาเกียวข้องกับปัญหายาเสพติดทีเกิดขึนในชุมชน
3. เมือเกิดสถานการณ์ปญั หายาเสพติดขึนในชุมชน คนในชุมชนจัดการอย่างไร และใช้หลักอะไรในการ
แก้ไขปัญหา
4. การเขา้ มามีส่วนร่วมในการจัดการปัญหายาเสพติดหรือได้ให้ความร่วมมืออย่างไรบา้ ง
5. มีเงือนไขสําคัญอะไรบา้ งทังทีส่งเสริมและเป็ นอุปสรรคต่อการดําเนินงานด้านยาเสพติดในชุมชน
6. สถานการณ์ปญั หายาเสพติดก่อนและหลังจากทีชุมชนได้มกี ารดําเนินงานด้านยาเสพติดในชุมชนเป็ น
อย่างไร มีความพึงพอใจหรือไม่อย่างไร
7. บทเรียนและประสบการณ์ของชุมชนในการจัดการปัญหายาเสพติดเป็ นอย่างไร การดําเนินงาน
ดังกล่าวมีความต่อเนืองและยังยืนหรือไม่อย่างไร
ฯลฯ
*** หมายเหตุ แนวคําถามทีกําหนดไว้ในครังนี เป็ นเพียงกรอบการสัมภาษณ์ทีกําหนดในเบืองต้น
เพือให้ได้ขอ้ มูลทีตอบคําถามการวิจยั ได้ซงมี
ึ ความยืดหยุ่นและสามารถปรับเปลียนได้ตลอดเวลา ทังในแง่ของการ
ใช้ถอ้ ยคําในเวลาถามและลําดับก่อนหลังคําถามขึนอยู่กบั ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์และสถานการณ์ในการสัมภาษณ์

ภาคผนวก ข
ตัวอย่างจดหมายขอความอนุ เคราะห์เพือการวิจยั
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หนังสือแสดงเจตนายินยอมเข้าร่วมการวิจยั
(Informed Consent Form)
วันที………………เดือน………………พ.ศ. ………………
ข้าพเจ้า (นาย /นาง /นางสาว)……………………นามสกุล.…………………………….……อายุ……………..…..ปี
อยู่บา้ นเลขที…………….หมู…่ …........ตําบล………….................อําเภอ.............…………จังหวัด………………...............
ขอแสดงเจตนายินยอมเขา้ ร่วมการวิจยั ในโครงการวิจยั เรืองกระบวนการสู่ความสําเร็จในการดําเนินงานป้ องปัญหา
ยาเสพติดของชุมชนในเขตภาคกลาง
โดยข้าพเจ้าได้อ่านเอกสารคําอธิบายโครงการวิจยั และได้รบั ฟังคําอธิบายจาก น.ส.ฐิยาพร กันตาธนวัฒน์
และได้รบั ทราบถึงรายละเอียดของโครงการวิจยั เกียวกับวัตถุประสงค์ ระยะเวลาทีทําการวิจยั แนวทางการศึกษา
วิจยั ขันตอนและวิธกี ารปฏิบตั ติ วั ทีข้าพเจ้าต้องปฏิบตั ิ รวมทังทราบถึงผลดี ผลข้างเคียง และความเสียงทีอาจ
เกิดขึนจากการเขา้ ร่วมโครงการ ซึงข้าพเจ้ายินยอมให้ผูว้ จิ ยั ใช้ข ้อมูลส่วนตัวของขา้ พเจ้าทีได้รบั จากการวิจยั โดยให้
นําเสนอเป็ นข้อมูลโดยรวมจากการวิจยั นันแต่จะไม่เผยแพร่ต่อสาธารณะเป็ นรายบุคคล
ทังนี ข้าพเจ้าสามารถถอนตัวหรืองดเข้าร่วมการวิจยั ได้ทกุ เมือ โดยไม่จาํ เป็ นต้องแจ้งเหตุผล ทังนี
ข้าพเจ้ายินยอมรับผลขา้ งเคียง ความเสียงทีอาจเกิดขึน และจะปฏิบตั ติ วั ตามคําแนะนําของผูท้ าํ การวิจยั หาก
ข้าพเจ้ามีขอ้ ข้องใจเกียวกับขันตอนของการวิจยั ข้าพเจ้าสามารถติดต่อโดยตรงกับ น.ส.ฐิยาพร กันตาธนวัฒน์
สุดท้ายนี ข้าพเจ้าเข้าใจขอ้ ความในหนังสือแสดงเจตนายินยอมนีโดยตลอดแล ้ว จึงได้ลงนามยินยอมเข้า
ร่วมโครงการวิจยั นี ภายใต้เงือนไขทีได้ระบุไว ้แล ้วในขา้ งต้น

ลายมือชือผูเ้ ข้าร่วมโครงการวิจยั

………….……………………………
(……………………………………………..)
วันที……………เดือน……..…….พ.ศ…..……

ลายมือชือผูว้ จิ ยั หลัก

………….……………………………
(……………………………………………..)
วันที……………เดือน……..…….พ.ศ…..……

ประวัติยอผูวิจัย
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ประวัติยอผูวิจัย
ชื่อชื่อสกุล
วันเดือนปเกิด
สถานที่เกิด
สถานที่ทํางานปจจุบัน
ประวัติการศึกษา
พ.ศ.2537
พ.ศ.2539
พ.ศ.2543
พ.ศ.2545
พ.ศ.2556

นางสาวฐิยาพร กันตาธนวัฒน
24 ธันวาคม 2522
กรุงเทพมหานคร
คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
มัธยมศึกษาตอนตน
จาก โรงเรียนมาเรียลัย
มัธยมศึกษาตอนปลาย
จาก โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต
สังคมสงเคราะหศาสตรบัณฑิต
จาก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
การศึกษามหาบัณฑิต (การวิจัยและสถิติทางการศึกษา)
จาก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (การวิจัยพฤติกรรมศาสตรประยุกต)
จาก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

