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บทคัดย่อ 

 ก ำนันและผู้ใหญ่บ้ำนมีบทบำทส ำคัญทั้งในฐำนะเป็นตัวแทนของนำยอ ำเภอในระดับท้องที่ในกำร
ขับเคลื่อนงำนแก้ไขและป้องกันปัญหำยำเสพติดเป็นกลไกหลักในระดับท้องที่ในกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย
ในหมู่บ้ำนตำมนโยบำยหลักของกระทรวงมหำดไทย จังหวัด และอ ำเภอซึ่งในพ้ืนที่ระดับอ ำเภอมีนำยอ ำเภอ
เป็นผู้บริหำรจัดกำรแบบบูรณำกำรในระดับพ้ืนที่ และเป็นผู้อ ำนวยกำรศูนย์ปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำม
ยำเสพติดอ ำเภอ(ผอ.ศป.ปส.อ.) มีอ ำนำจหน้ำที่ในกำรบูรณำกำรกำรแก้ไขปัญหำยำเสพติดในพ้ืนที่อ ำเภอ
โดยตรง บทควำมนี้จึงเสนอผลกำรศึกษำวิเครำะห์บทบำทในกำรด ำเนินงำนขับเคลื่อนงำนด้ำนยำเสพติด 
ปัญหำและอุปสรรคในกำรด ำเนินงำน ปัจจัยหรือเงื่อนไขสนับสนุนที่ท ำให้เกิดผลส ำเร็จของก ำนัน และ
ผู้ใหญ่บ้ำน เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนแก้ไขปัญหำยำเสพติดเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ ซึ่งจะส่งผลดีต่อกำรแก้ไข
ปัญหำยำเสพติดในภำพรวมของอ ำเภอ 

กำรวิจัยนี้ใช้กำรสัมภำษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลัก จ ำนวน 6คน ผลกำรวิจัยพบว่ำ(1) บทบำทของก ำนัน และ
ผู้ใหญ่บ้ำน มีอิทธิพลอย่ำงมำกทั้งในกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรป้องกัน กำรปรำบปรำม และบ ำบัดรักษำ รวมไป
ถึงกำรเป็นผู้ประสำนงำน หรือเป็นตัวแทนของหน่วยงำนรำชกำร ในกำรน ำนโยบำยหรือแนวทำงของรัฐบำล
ด้ำนยำเสพติดไปปฏิบัติในหมู่บ้ำนให้เกิดผลสัมฤทธิ์ (2) กำรแก้ไขปัญหำยำเสพติดของก ำนัน และผู้ใหญ่บ้ำน
ยังมีปัญหำและอุปสรรคอยู่หลำยประกำร ได้แก่ ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร ด้ำนกำรปรำบปรำม ด้ำนกำรป้องกัน 
และด้ำนกำรบ ำบัดรักษำ (3) ปัจจัยที่สนับสนุนท ำให้เกิดควำมส ำเร็จ คือกำรบูรณำท ำงำนร่วมกันทั้งภำครัฐ 
เอกชน และประชำชน 
 
ค ำส ำคัญ:กำรแก้ไขปัญหำยำเสพติด, ก ำนัน ผู้ใหญ่บ้ำนกับยำเสพติด 
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บทน ำ 

สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของยำเสพติดในปัจจุบันเป็นภัยร้ำยแรงต่อสังคมโดยเฉพำะคุณภำพของ
ประชำกร และควำมม่ันคงของชำติอีกด้วย ปัจจุบันกำรแพร่ระบำดของยำเสพติดที่มีควำมรุนแรงและขยำยตัว
ไปในวงกว้ำงมำกขึ้นในทุกเพศ ทุกวัย กำรเพ่ิมขึ้นอย่ำงรวดเร็วของตัวยำ ควำมหลำกหลำยของชนิดตัวยำเสพ
ติด ในรูปแบบของกำรค้ำและจ ำหน่ำย เพ่ือตอบสนองกลุ่มลูกค้ำที่มีควำมต้องกำรใช้ตัวยำเสพติดแต่ละ
ประเภทในจ ำนวนที่สูงขึ้นและเป็นไปอย่ำงต่อเนื่อง ข้อมูลสถิติกำรจับกุมในช่วง 3 ปีที่ผ่ำนมำจำกส ำนักงำน
คณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติด (ป.ป.ส.)ระบุอัตรำกำรเพ่ิมขึ้นของคดียำเสพติดตั้งแต่ปี 2559 
– 2561 ที่มีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อย ๆ คือ 178,732คดี 197,438 คดี และ 220,286 คดี ตำมล ำดับ (ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติด , 2561, หน้ำ 68) ข้อมูลเหล่ำนี้แสดงให้เห็นว่ำกำร
ปรำบปรำมยำเสพติดเพียงอย่ำงเดียวไม่สำมำรถลดปัญหำกำรแพร่ระบำดของยำเสพติดได้ 

จำกสถำนกำรณ์ควำมรุนแรงของยำเสพติดดังกล่ำว ท ำให้รัฐบำลตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ได้พยำยำม
ก ำหนดมำตรกำรและนโยบำยใหม่ๆ ที่จะน ำมำใช้ในกำรจัดกำรกับปัญหำยำเสพติดมำอย่ำงต่อเนื่อง ซึ่งไม่ได้มุ่งใน
เรื่องของกระบวนกำรด้ำนกำรปรำบปรำมเท่ำนั้น แต่ยังให้ควำมส ำคัญในด้ำนกำรป้องกันและกำรบ ำบัดด้วย เห็น
ได้จำกพัฒนำกำรของนโยบำยด้ำนยำเสพติดในประเทศไทยในช่วงระยำเวลำ 10 ปีที่ผ่ำนมำเริ่มให้ควำมส ำคัญกับ
กระบวนกำรภำคประชำชนมำกขึ้น โดยจุดเริ่มต้นที่ชัดเจนตั้งแต่ปี พ.ศ.2541 รัฐบำลได้มุ่งลดกำรแพร่ระบำดของ
ยำเสพติดให้ได้มำกที่สุดส่งผลให้ปัญหำยำเสพติดได้รับกำรยกระดับให้เป็นวำระส ำคัญของชำติพร้อมกับน ำ
แนวคิดบูรณำกำรควำมร่วมมือจำกทุกภำคส่วนในสังคมให้มีส่วนร่วมในกำรด ำเนินงำนภำยใต้ยุทธศำสตร์ 
“รำษฎร์ - รัฐ – ร่วมใจต้ำนภัยยำเสพติด” (ค ำสั่งส ำนักนำยกรัฐมนตรี เรื่องนโยบำยกำรด ำเนินงำนป้องกันและ
ปรำบปรำมยำเสพติด, 2541) มำใช้ในกำรท ำงำนแก้ไขปัญหำยำเสพติด โดยมีจุดมุ่งหมำยให้ชุมชนต่ำง ๆ เข้ำมำมี
ส่วนร่วมแก้ไขปัญหำยำเสพติดมำกขึ้น มีกำรสนับสนุนและส่งเสริมกำรท ำงำนผ่ำนรูปแบบและกลไกกำรให้ควำม
ช่วยเหลือต่ำง ๆ แต่กำรด ำเนินกำรโดยส่วนใหญ่ยังคงเป็นไปในลักษณะของภำครัฐเป็นผู้ด ำเนินกำรและ
ประชำชนเป็นกลุ่มเป้ำหมำยจำกกำรด ำเนินกำรนั้น ๆ อย่ำงไรก็ตำม ควำมพยำยำมในกำรป้องกันและแก้ไข
ปัญหำยำเสพติดของชุมชนที่ผ่ำนมำ ยังคงอยู่ภำยใต้กลไกนโยบำยแห่งรัฐ โดยมักจะผันแปรกับควำมมุ่งมั่นจริงจัง
ของส่วนรำชกำรในแต่ละช่วงเวลำ ประกอบกับกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรป้องกัน ปรำบปรำมและบ ำบัด ของ
หน่วยงำนต่ำง ๆ ยังคงมีลักษณะแยกส่วนท ำงำนและขำดกำรประสำนงำน ในขณะที่กลุ่มกระบวนกำรผลิตและค้ำ
ยำเสพติดก็พยำยำมคิดวิธีกำรต่ำง ๆ ที่หลำกหลำยมำกขึ้น เพ่ือสร้ำงช่องทำงกำรจ ำหน่ำยกำรขยำยกลุ่มผู้เสพ
และผู้ค้ำ สภำพกำรณ์เช่นนี้ ท ำให้ผลกำรด ำเนินงำนป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดไม่ได้ผลเท่ำที่ควรดังเช่น 
อ ำเภอดอนพุดที่ผ่ำนมำเป็นอ ำเภอหนึ่งที่ต้องเผชิญกับปัญหำกำรแพร่ระบำดสำรเสพติดทั้งในลักษณะของผู้เสพ 
ผู้ค้ำรำยย่อย และกำรลักขโมย ซึ่งชุมชนได้พยำยำมแก้ไขปัญหำโดยกำรด ำเนินงำนตำมแนวนโยบำยของรัฐ และ
สร้ำงมำตรกำรของชุมชนเพ่ือกำรควบคุมเช่น กำรให้ผู้น ำชุมชนสร้ำงควำมตระหนักและประชำสัมพันธ์เกี่ยวกับ
โทษและปัญหำที่จะตำมมำของภัยยำเสพติด กำรเข้ำถึงผู้เสพผู้ขำยในหมู่บ้ำนชุมชนของตนเองมำเตือนเป็น
รำยบุคคล กำรแบ่งกลุ่มแกนน ำในหมู่บ้ำนเพ่ือสอดสองดูแลผู้ที่พฤติกรรมเสี่ยงทีจะเข้ำไปเกี่ยวข้องกับยำเสพติด 
หรือกำรสร้ำงพลังครอบครัวในกำรก ำกับระหว่ำงกัน ทั้งนี้กำรด ำเนินกำรดังกล่ำวก็ได้ผลในระดับหนึ่งและเกิด
ผลดีในระดับหนึ่งซึ่งในปัจจุบัน พบว่ำ ในภำวะเศรษฐกิจที่ท ำให้คนในครอบครัวมีเวลำให้ระหว่ำงกันน้อยลงและ
ควำมสนใจระหว่ำงเพ่ือนบ้ำนเริ่มลดลง พร้อมกับนโยบำยของรัฐยังขำดควำมเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนและบริบทของ
สภำพแวดล้อมที่แตกต่ำงกันในแต่ละพ้ืนที่ จึงท ำให้ปัญหำยำเสพติดเริ่มเข้ำไปสู่ในกลุ่มต่ำง ๆ เช่น วัยรุ่นและผู้ใช้
แรงงำนที่อำศัยอยู่ในพ้ืนที่เป็นต้น 
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จำกข้อมูลเกี่ยวกับสถำนกำรณ์ด้ำนปัญหำยำเสพติดและผลจำกกำรทบทวนองค์ควำมรู้เกี่ยวกับกำร
ด ำเนินงำนป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดของชุมชนท ำให้พบบทเรียนที่ส ำคัญประกำรหนึ่งว่ำ ปัญหำยำ
เสพติดไม่ได้เป็นปัญหำเดียวที่เกิดขึ้น แต่ยังส่งผลให้เกิดปัญหำอ่ืน ๆ ในทุกมิติของชุมชนตำมไปด้วย บทเรียน
จำกระยะที่ผ่ำนมำจึงมีข้อสรุปว่ำ หำกที่จะหวังผลสัมฤทธิ์ที่แท้จริงต้องไม่มุ่งที่จะแก้ไขปัญหำยำเสพติดเพียง
อย่ำงเดียว แต่ต้องแก้ที่ฐำนรำกของปัญหำ ผู้น ำและทุกคนในชุมชนต้องมีควำมสำมำรถในกำรคิดวิเครำะห์
รู้เท่ำทันต่อควำมเปลี่ยนแปลงทั้งภำยในและภำยนอก สร้ำงควำมสัมพันธ์ของคนในชุมชนบนพ้ืนฐำนกำรให้
ร่วมมือของทุกคน มีกระบวนกำรเรียนรู้ที่ท ำหน้ำที่ในกำรสร้ำงคุณค่ำในกำรอยู่ร่วมกัน ชุมชนต้องได้รับกำร
สนับสนุนจำกภำยนอกอย่ำงเหมำะสมกับวิถีชีวิตซึ่งสะท้อนให้เห็นแนวคิดที่เชื่อว่ำกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำ
ยำเสพติดจะเกิดผลส ำเร็จอย่ำงยั่งยืนได้ต้องอำศัยพลังของชุมชน ด้วยกำรร่วมมือร่วมใจกันกันของภำค
ประชำชนที่ชัดเจนทั้งในบทบำทผู้ที่ได้รับผลกระทบและผลประโยชน์ ที่ประชำชนสำมำรถเข้ำมำมีส่วนร่วมใน
กำรก ำหนดแนวทำงและวิธีกำรในกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดร่วมกันกับภำครัฐ โดยมีหน่ว ยงำน
รำชกำรอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องเข้ำมำให้กำรสนับสนุน เพรำะฉะนั้น กำรที่ภำคประชำชนหรือชุมชนเข้ำมำเป็นแกน
หลักในกำรแก้ไขปัญหำยำเสพติดย่อมส่งผลที่ดีกว่ำกำรท่ีให้ภำครัฐเป็นฝ่ำยด ำเนินงำนอยู่ฝ่ำยเดียว เพรำะผู้น ำ
ชุมชน และประชำชนในชุมชนย่อมรู้ดีที่สุดว่ำใครที่มีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยำเสพติด เพรำะเหตุผลใดจึงต้อง
เข้ำไปเกี่ยวข้องกับยำเสพติด จึงจะสำมำรถหำแนวทำงแก้ไขปัญหำได้ตรงจุดด้วยวิธีที่คนในชุมชนให้กำร
ยอมรับ และเหมำะสมกับวิถีของชุมชน ที่มีสภำพแวดล้อมของแต่ละชุมชนแตกต่ำงกันออกไป อีกทั้งเป็นกำร
แก้ไขปัญหำที่ตรงจุดและคงทนถำวรเหตุผล เพรำะคนแก้ไขและคนที่ได้รับกำรแก้ไขจะต้องอยู่ในชุมชนเป็น
ระยะเวลำยำวหรือตลอดชีวิต จึงต้องให้ควำมร่วมมือระหว่ำงกันและกัน 

ส ำหรับข้อคันพบที่น่ำสนใจของผู้วิจัย น ำมำสู่กำรท ำวิจัยเรื่อง “ก ำนัน ผู้ใหญ่บ้ำน กับกำรสร้ำง
หมู่บ้ำนปลอดยำเสพติด กรณีศึกษำ ต ำบลบ้ำนหลวง อ ำเภอดอนพุด จังหวัดสระบุรี” ผู้วิจัยได้แบ่งออกเป็น 2 
ประเด็น กล่ำวคือ ประเด็นแรก จำกผลงำนศึกษำวิจัยที่เก่ียวกับกำรด ำเนินงำนของชุมชนในด้ำนยำเสพติด จะ
พบว่ำองค์ควำมรู้ที่ได้มำจำกผลกำรศึกษำวิจัยที่ท ำกำรศึกษำได้ครอบคลุมในทุกมิติยังมีจ ำนวนน้อย 
ยกตัวอย่ำงเช่น  ที่ผ่ำนมำมีผู้ท ำกำรศึกษำวิจัยเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนในชุมชนด้ำนยำเสพติดทั้งใน 3 ระดับ 
คือ กำรสร้ำงควำมร่วมมือร่วมในในกำรท ำงำน (ระดับบุคคล กลุ่ม ชุมชน) กำรบูรณำกำรสร้ำงเครือข่ำยกำร
ท ำงำนของชุมชน และกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชนให้เกิดขึ้นอย่ำงเป็นรูปธรรมเป็นไปอย่ำงต่อเนื่องและ
ยั่งยืน ซึ่งพบว่ำ แต่ละงำนวิจัยที่ผ่ำนมำได้เน้นศึกษำเฉพำะระดับ หรือประเด็นต่ำง ๆ ที่ผู้ท ำวิจัยนั้นสนใจ เช่น 
ก ำนัน ผู้ใหญ่บ้ำน ผู้น ำชุมชน องค์กรชุมชน กำรสร้ำงควำมเข้มแข็ง ฯลฯ ส ำหรับประเด็นที่สอง พบว่ำ ในช่วง
ระยะเวลำที่ ผ่ำนมำแม้มีกำรถอดบทเรียนองค์ควำมรู้ของชุมชนที่ท ำงำนด้ำนกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำ
เสพติดมำแล้วในหลำยพ้ืนที่ ล้วนแต่เป็นกำรน ำเสนอจำกนักวิจัยที่เป็นผู้ปฏิบัติงำนโดยตรงในชุมชนหรือ
นักวิชำกำรจำกภำยนอกที่ปฏิบัติงำนที่เกี่ยวข้องกับชุมชน เช่น นักพัฒนำชุมชน เจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุข และ
เจ้ำหน้ำที่ส ำนักงำน ป.ป.ส. โดยที่ผลกำรศึกษำดังกล่ำวเป็นกำรศึกษำโดยใช้เทคนิคกำรสรุปบทเรียน กำร
สังเกต กำรจัดกระบวนกำรกลุ่ม และร่วมกิจกรรมในพ้ืนที่ชุมชน อันเป็นกำรศึกษำผ่ำนกำรสร้ำงแนวทำง
ควำมรู้ ควำมคิดของผู้ท ำวิจัยเองซึ่งเป็นกำรเขียนในเชิงถ่ำยทอดประสบกำรณ์กำรท ำ งำนในพ้ืนที่ ที่แม้ว่ำ
ผลงำนวิจัยจะเป็นประโยชน์ต่อสังคม แต่ก็ยังมีข้อจ ำกัดที่ส ำคัญในเรื่องของควำมน่ำเชื่อถือหรือได้รับกำร
ยอมรับส ำหรับกำรน ำไปใช้ในระดับที่เป็นสำกล กล่ำวคือ ในกำรด ำเนินกำรวิจัยยังไม่ครอบคลุมตำมระเบียบ
วิธีวิจัยครบทุกขั้นตอน เช่นในเรื่องของกำรน ำแนวคิดหรือทฤษฎีทำงวิชำกำรที่ถูกต้องมำเชื่อมโยงกับข้อมูลที่
ได้มำเพ่ือน ำมำร่วมอธิบำยปรำกฏกำรณ์ทำงสังคม ดังนั้น ในกำรศึกษำครั้งนี้ผู้วิจัยจะท ำกำรศึกษำเพ่ือให้ผล
ของกำรวิจัยที่ได้มำเป็นกำรต่อยอดองค์ควำมรู้ด้วยกำรเพ่ิมเติมในประเด็นที่กำรศึกษำวิจัยในอดีตท ำไว้ยังไ ม่
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ครอบคลุมดังเช่นที่กล่ำวไปแล้วข้ำงต้น และประเด็นที่น่ำสนใจที่ค้นพบระหว่ำงศึกษำวิจัยเพ่ือให้ได้ข้อมูลที่
สมบูรณ์ยิ่งขึ้น 

ทั้งนี้ ผู้วิจัยท ำกำรศึกษำโดยกำรน ำควำมรู้หรือข้อมูลจำกผู้ปฏิบัติงำนในอ ำเภอที่เกี่ยวข้องมำรวบรวม 
สังเครำะห์ ซึ่งผลจำกกำรวิจัยที่ได้จะเป็นองค์ควำมรู้ และข้อสรุปที่ส ำคัญร่วมกันในกำรหำรูปแบบของ
กระบวนกำรด ำเนินงำนในกำรสร้ำงหมู่บ้ำนปลอดยำเสพติดของก ำนัน ผู้ใหญ่บ้ำนที่มีประสิทธิภำพอย่ำงเป็น
รูปธรรมอย่ำงแท้จริงของพ้ืนที่ โดยผู้วิจัยจะน ำเสนอแนวคิดหรือหัวใจส ำคัญของกำรท ำงำนอันน ำไปสู่
ผลส ำเร็จ พร้อมกับเชื่อมโยงแนวคิดทฤษฎีต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องเข้ำด้วยกันกับกำรปฏิบัติงำนของชุมชน เพ่ือ
น ำไปสู่กำรสร้ำงกรอบแนวคิด และอธิบำยปรำกฏกำรณ์ควำมส ำเร็จที่เกิดขึ้นได้หลำกหลำยแง่มุมอย่ำง
ครอบคลุมและเหมำะสมกับสภำพแวดล้อมและสังคมอันเป็นพลวัตร เพรำะแนวคิดทฤษฎีที่ผู้วิจัยน ำมำใช้ใน
กำรศึกษำในงำนวิจัยทั้งหมดนี้ ต่ำงก็มีมุมมองหลักในกำรศึกษำบริบทของแต่ละหมู่บ้ำน/ชุมชนที่หลำกหลำย 
อีกท้ังผลวิจัยนี้ยังสำมำรถน ำไปใช้ในกำรสร้ำงองค์ควำมรู้เชิงวิชำกำรเพ่ือถอดกระบวนทัศน์กำรแก้ปัญหำของ
หมู่บ้ำนต่ำง ๆ ในกำรจัดกำรกับปัญหำยำเสพติด และน ำไปประยุกต์สู่กำรปฏิบัติเพ่ือเป็นแบบอย่ำงจำก
หมู่บ้ำนหนึ่งไปสู่อีกหมู่บ้ำนหนึ่ง และเป็นกำรศึกษำที่ด ำเนินกำรตำมระเบียบวิธีวิจัยเพ่ือที่จะสำมำรถเอำไปใช้
อ้ำงอิงในเชิงวิชำกำรจึงจะส่งผลไปสู่กำรพัฒนำข้อเสนอเชิงนโยบำยในอนำคตได้ ซึ่งกำรบูรณำกำร และกำร
สนับสนุนของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่จะเข้ำไปช่วยเป็นกลไกในกำรขับเคลื่อนกำรท ำงำนที่เป็น
ประโยชน์กับหมู่บ้ำน/ชุมชนต่อไป 

วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 

 1. เพ่ือศึกษำบทบำท กำรด ำเนินงำนของก ำนัน ผู้ใหญ่บ้ำน ในกำรสร้ำงหมู่บ้ำนปลอดยำเสพติด มี
กระบวนกำรอย่ำงไร ในต ำบลบ้ำนหลวง อ ำเภอดอนพุด จังหวัดสระบุรี 
 2. เพ่ือศึกษำปัญหำและอุปสรรคในกำรด ำเนินงำนเพ่ือสร้ำงหมู่บ้ำนปลอดยำเสพติด ในหมู่บ้ำนของ
ก ำนัน ผู้ใหญ่บ้ำนในพื้นที่ต ำบลบ้ำนหลวง อ ำเภอดอนพุด จังหวัดสระบุรี 
 3. เพ่ือศึกษำปัจจัยที่สนับสนุนที่ท ำให้เกิดควำมส ำเร็จของหมู่บ้ำนในกำรสร้ำงหมู่บ้ำนปลอดยำเสพติด
ของต ำบลบ้ำนหลวง อ ำเภอดอนพุด จังหวัดสระบุรี 
วิธีกำรด ำเนินกำรวิจัย 

กำรวิจัยครั้งนี้เป็นกำรศึกษำเชิงคุณภำพ (Qualitative research) โดยใช้วิธีกำรเก็บรวบรวมข้อมูล
จำกกำรศึกษำวิจัยเอกสำร (Documentary Research) ที่เก่ียวกับบทบำทของก ำนัน ผู้ใหญ่บ้ำน ในกำรสร้ำง
หมู้บ้ำนปลอดยำเสพติด และกำรสัมภำษณ์แบบเจำะลึก (In-dept interview)โดยกำรรวบรวมข้อมูลจำกผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้อง ได้แก่ นำยอ ำเภอ เจ้ำหน้ำที่ต ำรวจ ก ำนัน ผู้ใหญ่บ้ำนในพ้ืนที่ จ ำนวน 6 คน โดยใช้วิธีกำรเลือก
กลุ่มผู้ให้ข้อมูลแบบเจำะจง (Purposive Sampling) ซึ่งเป็นกำรเลือกกลุ่มที่ผู้ศึกษำวิจัยใช้เหตุผลในกำรเลือก
เพ่ือควำมเหมำะสมในกำรศึกษำวิจัย (เฉลิมพล ศรีหงส์, 2561, หน้ำ 18)   

ผลกำรวิจัย 
 จำกผลกำรวิจัยพบว่ำ สภำพปัญหำยำเสพติดและสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของยำเสพติดในพ้ืนที่
ของต ำบลบ้ำนหลวงอยู่ในระดับเบำบำงเมื่อเปรียบเทียบกับพ้ืนที่อ่ืนของอ ำเภอข้ำงเคียง เนื่องจำกกำรที่ไม่มี
ผู้ค้ำยำเสพติดรำยใหญ่ในพ้ืนที่อ ำเภอดอนพุด เพรำะว่ำกลุ่มเป้ำหมำยที่อยู่ในช่วงวัยที่มีควำมเสี่ยงที่จะเสพยำ
นั้นอยู่ในพ้ืนที่อ ำเภอดอนพุดค่อนข้ำงน้อย ท ำให้ต ำบลบ้ำนหลวงไม่ใช่พ้ืนที่เป้ำหมำยในกำรน ำยำเสพติดมำ
จ ำหน่ำย ควำมเจริญทำงเศรษฐกิจในภำพรวมของอ ำเภอดอนพุด และต ำบลบ้ำนหลวงนั้น ยังไม่มีควำมเจริญ
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มำกพอ ด้วยเพรำะอำชีพหลักกว่ำร้อยละ 90 จะประกอบอำชีพท ำเกษตรกรรม ประชำกรของอ ำเภอดอนพุด
จึงมีฐำนะในระดับปำนกลำง ท ำให้มีควำมเสี่ยงต่ ำต่อปัญหำกำรแพร่ระบำดของยำเสพติด ทั้งนี้ก ำนัน 
ผู้ใหญ่บ้ำน และประชำชนในพ้ืนที่ยังให้ควำมส ำคัญกับปัญหำยำเสพติด เป็นเรื่องใกล้ตัว และยังตระหนักดีว่ำ
ถ้ำเกิดปัญหำดังกล่ำวขึ้น จะส่งผลกระทบมำยังตนเองและครอบครัว ประกอบกับสภำพปัจจุบันที่แวดล้อมไป
ด้วยปัจจัยเสี่ยงในหลำกหลำยรูปแบบ อำทิเช่น สถำนบันเทิง ร้ำนเกมส์ ร้ำนอินเตอร์เน็ต แหล่งมั่วสุมต่ำง ๆ 
เป็นต้น ซึ่งสิ่งเหล่ำนี้จะเป็นปัจจัยที่จะท ำให้ประชำชน และเยำวชนเข้ำไปยุ่งเกี่ยวกับยำเสพติด ทั้งกำรเสพ 
กำรค้ำขำย ได้ง่ำยยิ่งขึ้น เพรำะฉะนั้นในทุก ๆ ครอบครัวจะให้ควำมส ำคัญและมุ่งเน้นกำรดูแลสมำชิกใน
ครอบครัวเป็นอย่ำงมำก โดยมีรำยละเอียดสถิติกำรน ำผู้เสพยำเสพติดเข้ำสู่กระบวนกำรบ ำบัด ดังนี้ 
 

ตารางที่ 1 สถิติกำรน ำผู้เสพยำเสพติดเข้ำสู่กระบวนกำรบ ำบัด 

ที่มา: ข้อมูลสถิติกำรให้บริกำรส ำนักงำนสำธำรณะสุขจังหวัดสระบุรี พ.ศ. 2559 – 2561 
 

จำกตำรำงที่ 1 จะเห็นได้ว่ำในช่วงระหว่ำงปี พ.ศ. 2559 - พ.ศ. 2561 กำรน ำผู้เสพยำเสพติดเข้ำสู่
กระบวนกำรบ ำบัดของอ ำเภอดอนพุดนั้น มีแนวโน้มลดลงอย่ำงเห็นได้ชัด จำก 78 คน ในปี 2559 เป็น 38 
คน ในปี 2560 และลดลงมำเหลือ 21 คน ในปี 2561 เป็นผลเนื่องมำจำกในปัจจุบันนั้น ก ำนัน ผู้ใหญ่บ้ำน ได้
มีกระบวนกำรกำรท ำงำนที่มุ่งเน้นที่จะแก้ไขปัญหำยำเสพติดในพ้ืนที่หมู่บ้ำนของตนเองอย่ำงชัดเจน 
เนื่องมำจำกตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติหน้ำที่ของ
ผู้ใหญ่บ้ำน พ.ศ. 2559 นั้น ในเรื่องของกำรประเมินผลด้ำนกำรปฏิบัติหน้ำที่ของผู้ใหญ่บ้ำน ได้มีตัวชี้วัด
เกี่ยวกับกำรท ำงำนด้ำนกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดในหมู่บ้ำน เป็นหลักเกณฑ์ในกำรประเมินผล
ด้วย ซึ่งที่ผ่ำนมำนำยอ ำเภอดอนพุดในฐำนะผู้อ ำนวยกำรศูนย์ปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติด
อ ำเภอดอนพุดให้ควำมส ำคัญกับหลักเกณฑ์ดังกล่ำวเป็นอย่ำงมำก จึงส่งผลให้ก ำนันและผู้ใหญ่บ้ำน รวมไปถึง
คณะกรรมกำรหมู่บ้ำนได้ให้ควำมส ำคัญเช่นเดียวกัน และมีควำมเข้มข้นในกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมยำเสพติดในหมู่บ้ำนของตนเองเป็นหลัก จำกสถิติกำรน ำผู้เสพยำเสพติดเข้ำสู่กระบวนกำรบ ำบัด 

 

 

 

 

 

 

 

ปี พ.ศ. จังหวัดสระบุรี (คน) อ ำเภอดอนพุด (คน) คิดเป็นร้อยละ 

2559 2,556 78 3.05 

2560 3,981 38 0.95 

2561 3,689 21 0.56 
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ยาบ้า 
80% 

กญัชา 
14% 

อ่ืน ๆ 
6% 

การใช้สารเสพตดิ 

ยาบ้า 
กญัชา 
อ่ืน ๆ 

ดังกล่ำวฯ ชนิดของประเภทกำรใช้สำรเสพติดนั้น จำกตำรำงที่ 1 สำมำรถจ ำแนกกำรใช้สำรเสพติด ดังนี้  

แผนภาพที่ 1 แสดงกำรจ ำนวนสถิติกำรใช้สำรเสพติดของผู้เข้ำรับกำรบ ำบัดยำเสพติดปี 2559-2561 ของ
จังหวัดสระบุรี  
 

 
 
      
    

 
 
 
 

ที่มำ : ข้อมูลกำรคัดกรองผู้เข้ำรับกำรบ ำบัดยำเสพติด พ.ศ.2559 – 2561 ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดสระบุรี 

จำกแผนภำพแสดงให้เห็นว่ำ ผู้เสพยำเสพติดที่ข้ำบ ำบัดรักษำในช่วงระหว่ำงปี พ.ศ. 2559 – 2561 
นั้น เป็นผู้เสพสำรเสพติดเมทแอมเฟตำมีน(ยำบ้ำ) มำกที่สุด โดยคิดเป็นร้อยละ 80.3 รองลงมำคือกัญชำ ร้อย
ละ 13.6 และสำรเสพติดอ่ืน ๆ เช่น ยำไอซ์ สำรระเหย คิดเป็นร้อยละ 6.1 จำกข้อมูลดังกล่ำวจะเห็นได้ว่ำ 
ยำบ้ำ เป็นสำรเสพติดที่สำมำรถหำเสพได้ง่ำยกว่ำสำรเสพติดอ่ืน ๆ และมีรำคำที่ไม่แพง จึงท ำให้มีปริมำณกำร
ใช้มำกกว่ำสำรเสพติดชนิดอ่ืน 

ตำมยุทธศำสตร์และนโยบำยของทำงจังหวัดสระบุรีซึ่งเป็นบริบทในภำพรวม และของอ ำเภอดอนพุด 
โดยมีนำยอ ำเภอดอนพุดเป็นผู้อ ำนวยกำรกำรท ำงำนในบริบทของท้องที่ ที่จะก ำหนดกระบวนกำรท ำงำนและ
ภำรกิจให้สอดคล้องกับสภำพปัญหำในพ้ืนทีข่องต ำบล และหมู่บ้ำน มีหน้ำที่ในกำรส่งเสริมสนับสนุนกระบวนกำร
บริหำรจัดกำรกำรท ำงำนในด้ำนกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดของผู้ใหญ่บ้ำนให้มีประสิทธิภำพ ทั้งใน
ด้ำนกำรเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งในชุมชน กำรป้องกันกลุ่มผู้มีโอกำสเข้ำไปเกี่ยวข้องกับยำเสพติดกำรแก้ไขปัญหำ
ผู้เสพผู้ติดยำเสพติด กำรสร้ำงและพัฒนำระบบรองรับกำรคืนคนดีสู่ สังคมจำกผู้ที่เคยเสพยำเสพติดที่เคยได้     
รับโทษ ผู้ที่เคยเสพยำและได้เข้ำสู่กระบวนกำรบ ำบัดออกมำแล้ว กำรสร้ำงสภำพแวดล้อมเพ่ือป้องกันปัญหำยำ
เสพติด โดยให้ประชำชนทุกคนในหมู่บ้ำนเข้ำมำมีส่วนร่วม และร่วมกันกำรพัฒนำกลไกในกำรเฝ้ำระวังในระดับ
พ้ืนที่เพ่ือเป็นกำรเสริมสร้ำงทักษะและเพ่ิมพูนองค์ควำมรู้ในกำรป้องกันแก้ไขปัญหำยำเสพติดให้แก่ประชำชนทุก
คนจะเห็นได้ว่ำในกำรสร้ำงหมู่บ้ำนชุมชนให้มีควำมเข้มแข็งเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดติดในพ้ืนที่ให้
ยั่งยืน ส ำเร็จได้นั้น ไม่ได้อำศัยเพียงบทบำทของนำยอ ำเภอตำมท่ีบัญญัติไว้ตำมกฎหมำยด้ำนควำมม่ันคงได้ให้
อ ำนำจไว้แต่เพียงอย่ำงเดียวเท่ำนั้นจึงจะประสบผลส ำเร็จ ทุก ๆ ภำคส่วนต้อง ร่วมแรง ร่วมใจกันระดมควำมคิด 
แนวทำงกำรแก้ไขปัญหำ ระดมสรรพก ำลังต่ำง ๆ ที่มีอยู่มำร่วมมือกันสร้ำงควำมเข้มแข็งให้ชุมชนให้เกิดขึ้นตั้งแต่
ในระดับตัวบุคคล ครอบครัว ชุมชน และในสังคมของตน จำกแนวคิดกำรบริหำรรำชกำรแบบบูรณำกำรนั้น จะ
เป็นกำรท ำงำนแบบสร้ำงเครือข่ำยทำงสังคมในพื้นที่หมู่บ้ำนให้มีควำมเข้มแข็ง เชื่อมโยงทุกภำคส่วนที่เกี่ยวข้อง 
โดยสอดประสำนกันทั้งทำงหน่วยงำนรำชกำร หน่วยงำนเอกชน และประชำชน เพรำะกำรแก้ไขปัญหำยำเสพติด
ต้องอำศัยกระบวนกำรที่หลำกหลำยผสมผสำนกัน เพ่ือน ำไปสู่กำรเป็นชุมชนเข้มแข็ง เพ่ือสร้ำงหมู่บ้ำนให้ปลอด
ยำเสพติดอย่ำงยั่งยืนต่อไป จึงท ำให้ก ำนัน ผู้ใหญ่บ้ำนต้องเป็นผู้ที่มีบทบำทส ำคัญในกำรด ำเนินงำนด้ำนยำเสพติด
ในหมู่บ้ำน ดังต่อไปนี ้
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บทบำทของก ำนัน ผู้ใหญ่บ้ำน ในกำรด ำเนินงำนเพ่ือสร้ำงหมู่บ้ำนปลอดยำเสพติด พบประเด็นที่
ส ำคัญ ดังนี้ 
 ประการแรก มีกำรปลูกฝังทำงควำมคิด กำรให้ควำมรู้ท ำควำมเข้ำใจกับเยำวชน โดยกำรให้ข้อมูล
ข่ำวสำรต่ำง ๆ ทั้งโทษ และพิษภัยของยำเสพติด เพ่ือให้ตัวเยำวชนเอง บิดำ มำรดำ รวมไปถึงผู้ปกครองได้มี
ควำมตระหนักถึงปัญหำยำเสพติด ให้สำมำรถช่วยเหลือตนเองได้ สำมำรถแก้ไขปัญหำเฉพำะหน้ำได้เมื่อต้อง
ตกอยู่ในสถำนกำรณ์ที่มีควำมสุ่มเสี่ยงที่จะต้องเข้ำไปมีส่วนร่วมเข้ำไปยุ่งเกี่ยวกับยำเสพติดรวมไปถึงกำร
รณรงค์ ประชำสัมพันธ์ในหมู่บ้ำนอย่ำงสม่ ำเสมอ โดยกำรเชิญหน่วยงำนรำชกำรต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ฝ่ำย
ปกครอง ต ำรวจ ทหำรที่ปฏิบัติงำนในพ้ืนที่อ ำเภอดอนพุด เจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุข เข้ำไปให้ควำมรู้และร่วมรับ
ฟังปัญหำของประชำชน รวมไปถึงกำรเอกซเรย์พ้ืนที่หมู่บ้ำน ว่ำมีข้อมูลหรือเบำะแสคนในหมู่บ้ำนคนใดมี
พฤติกรรมที่ข้องเกี่ยวกับยำเสพติด หรือบุตรหลำนของใครที่มีพฤติกรรมล่อแหลมที่จะเสพยำหรือไม่ เมื่อมี
ข้อมูลดังกล่ำวแล้วก็จะหำรือร่วมว่ำ บุคคลที่มีควำมเสี่ยงเหล่ำนั้นมีพฤติกรรมเข้ำไปยุ่งเกี่ยวกับยำเสพติดจริง
หรือไม่ ถ้ำจริงแล้วไม่มีกำรด ำเนินกำรกับบุคคลดังกล่ำวจะก่อให้เกิดปัญหำอำชญำกรรมที่ร้ำยแรงหรือไม่ และ
ร่วมปรึกษำว่ำจะด ำเนินวิธีกำรใดกับบุคคลดังกล่ำว เพ่ือให้บุคคลนั้นไม่เข้ำไปยุ่งเกี่ยวกับยำเสพติดอีก  
 ประการที่สอง ได้ใช้โครงกำร To Be Number One เข้ำมำเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนกำรท ำงำน 
เพรำะโครงกำรดังกล่ำวฯ เป็นโครงกำรที่มุ่งเน้นให้มีกำรรณรงค์และป้องกันปัญหำยำเสพติด ซึ่งจะเห็นได้ว่ำ
เป้ำหมำยของโครงกำรฯ จะเน้นไปที่กลุ่มวัยรุ่น เยำวชน รวมไปถึงประชำชนกลุ่มเสี่ยงเพ่ือสร้ำงกระแสค่ำนิยม 
ปลูกฝังในกำรสร้ำงภูมิคุ้มกันทั้งทำงจิตใจและทำงร่ำงกำยให้กับกลุ่มเยำวชนไม่ให้ไปยุ่งเกี่ยวกับยำเสพติด เพ่ือ
เป็นกำรพัฒนำศักยภำพ และคุณภำพของตัวเยำวชนเองให้มีควำมเชื่อมั่น มีทัศนคติกับตนเองในทำงบวก เช่น 
กำรปลูกฝังทัศนคติมองภำพของตนเองเมื่อเวลำมีปัญหำเกี่ยวกับกำรใช้ชีวิตในเรื่องต่ำง ๆ จะต้องมีทำงออกให้
ตนเอง หรือเมื่อปัญหำเกิดขึ้นจะต้องไปปรึกษำใคร โดยจะไม่พำตนเองเข้ำไปยุ่งเกี่ยวกับยำเสพติด ให้มีควำม
ตระหนักคิดว่ำยำเสพติดไม่ใช่ทำงออกของปัญหำ เป็นต้น ดังค ำอธิบำย ดังนี้ 
 “....ในหมู่บ้านของผมขั้นแรกจะเน้นสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเด็กและเยาวชนคนรุ่นใหม่ในหมู่บ้าน เพ่ือ
ป้องกันการแตกหน่อของปัญหายาเสพติด ให้รู้จักจัดการปัญหายาเสพติดได้ด้วยตนเอง โดยการส่งเสริมให้
หมู่บ้านมีพ้ืนที่เชิงบวกส าหรับเด็กและเยาวชน เพ่ือจัดการปัญหาร่วมกันระหว่างตัวเยาวชนเองและครอบครัว 
และคนใชชุมชน ตัวอย่างเช่น การจัดตั้งชมรม To Be Number One ในหมู่บ้าน การจัดตั้งกลุ่มแกนน า
ประจ าหมู่บ้าน ขึ้นในต าบลบ้านหลวง เพ่ือร่วมกันประชุมหารือ เพ่ือร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด และสามารถ
สร้างความเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอก และภายในหมู่บ้าน ทั้งคน สถานที่ และสภาพแวดล้อมได้อย่างชัดเจน 
สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตในด้านอ่ืน ๆ ไปพร้อมกับการแก้ไขปัญหายาเสพติด (รณรงค์ เข็มกลัด ก านัน
ต าบลบ้านหลวง, สัมภาษณ์ 2562)...” 
 ประการที่สาม จัดให้มีพ้ืนที่กลำงประจ ำหมู่บ้ำน ให้เยำวชนในพื้นท่ี รวมถึงประชำชนทุกคน ได้เข้ำมำ
มีส่วนร่วมในกำรท ำกิจกรรมต่ำง ๆ เพ่ือเป็นกำรหำข่ำวสำร และเบำะแสเกี่ยวกับยำเสพติด จำกกลุ่มเยำวชน 
หรือกลุ่มวัยรุ่น เช่น ศำลำประชำคมประจ ำหมู่บ้ำน สนำมกีฬำประจ ำหมู่บ้ำน เป็นต้น ดังค ำอธิบำยดังนี้ 
 “....ผมจัดให้มีพ้ืนที่กลางในหมู่บ้าน เพ่ืออยากให้ทุกคนได้เข้ามาร่วมท ากิจกรรม เยาวชนในหมู่บ้าน
และบ้านข้างเคียงได้มีพ้ืนที่ในการเล่นกีฬา เพราะในเมื่อทุก ๆ วัน มีคนมาอยู่ในพ้ืนที่ของเราแล้ว เราจะรู้ได้ว่า
ใครมีพฤติกรรมอย่างไร บุคคลใดมีพฤติกรรมที่มีความเสี่ยงมั้ย หรือแม้กระทั่งว่าในกลุ่มวัยรุ่นที่มาท ากิจกรรม
ร่วมกันทุกวันนั้น มีใครมาแจ้งข่าวสาร แจ้งเบาะแสเกี่ยวกับยาเสพติดมั้ย (มานพ ฉัตรแก้ว ผู้ใหญ่บ้าน , 
สัมภาษณ์ 2562))...” 
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 ประการที่สี่ มีกำรด ำเนินกำรขับเคลื่อนกำรท ำงำนตำมโครงกำรกองทุนแม่ของแผ่นดิน ได้จัดให้มี
กิจกรรมต่ำง ๆ ในกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดตำมศักยภำพและบริบทของพ้ืนที่ของหมู่บ้ำนใน
ต ำบลบ้ำนหลวง คือกำรตั้งจุดตรวจ จุดสกัดหมู่บ้ำน เพ่ือเป็นกำรป้องกัน ป้องปรำม ผู้ที่จะกระท ำควำมผิด
เกี่ยวกับยำเสพติด ซึ่งสำมำรถตอบสนองกำรแก้ไขปัญหำยำเสพติดในทุกด้ำน คือ ด้ำนป้องกัน ปรำบปรำม 
บ ำบัดรักษำ และฟ้ืนฟูสมรรถภำพและจิตใจของผู้ติดยำเสพติด อธิบำยได้ ดังนี้ 
 “....ในการขับเคลื่อนการด าเนินงานเกี่ยวกับปัญหายาเสพติด ได้น าเอาหลักการของโครงการ กองทุน
แม่ของแผ่นดิน มาเป็นหลักในการด าเนินงานของหมู่บ้าน เช่น ในหมู่บ้านได้มีการตั้งจุดตรวจหมู่บ้านร่วมกับ
ฝ่ายปกครองอยู่เป็นประจ า และการตั้งจุดตรวจดังกล่าว เป็นการป้องปราบพวกที่เสพยาเสพติดในหมู่บ้านด้วย 
(รณรงค์ เข็มกลัด ก านันต าบลบ้านหลวง, สัมภาษณ์ 2562)...” 
 ประการที่ห้า มีกำรรณรงค์ ประชำสัมพันธ์กับประชำชนในหมู่บ้ำน ให้เข้ำใจแนวทำงในกำรแก้ไข
ปัญหำยำเสพติดในหมู่บ้ำน และขยำยควำมร่วมมือของประชำชนดังกล่ำวมำเป็นแนวร่วมด ำเนินกำรให้มำก
ที่สุด โดยใช้หลักสันติวิธีซึ่งวิธีดังกล่ำวเป็นกำรช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ไม่ได้เป็นกำรน ำตัวผู้ที่กระท ำควำมผิด
มำลงโทษ แต่จะสร้ำงควำมตระหนักรู้ให้กับตัวเยำวชน เป็นกำรให้โอกำสและทำงเลือกด้วยเชื่อว่ำหำกคนมี
ทำงเลือกจะไม่กระท ำควำมผิด สร้ำงควำมเข้ำใจซึ่งกันและกันกับประชำชน เป็นกำรหลีกเลี่ย งไม่ให้
กระทบกระท่ังบำดหมำงกันในหมู่บ้ำน ซึ่งสิ่งเหล่ำนี้จะส่งผลดีต่อตัวของผู้ใหญ่บ้ำนตำมไปด้วย ดังค ำอธิบำยว่ำ 

“....แนะน าให้ความรู้แก่ตัวเยาวชนเอง รวมไปถึงตัวพ่อ แม่ และผู้ปกครองของเด็ก เช่น ในกรณีที่
ผู้ใหญ่บ้านทราบว่าใครเป็นผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ทั้งการค้า และเสพ เราจะเรียกพ่อและแม่ของเด็ก
เข้ามาคุย โดยยังไม่ส่งเรื่องให้ต ารวจ ซึ่งเป็นการปฏิบัติที่ไม่ใช้ความรุนแรง ซึ่งในหมู่บ้าน ตัวผู้ใหญ่บ้านรู้อยู่แล้ว
ว่าใครมีพฤติกรรมที่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดบ้าง (เดชา เสาโท ผู้ใหญ่บ้าน, สัมภาษณ์ 2562)...” 

ประการที่หก กำรเป็นตัวแทนของภำครัฐในกำรด ำเนินงำนด้ำนยำเสพติด ในกำรน ำนโยบำยไปปฏิบัติ
ระดับพ้ืนที่หมู่บ้ำนของตนเอง เพื่อกำรขับเคลื่อนองคำพยพของรัฐในระดับท้องที่ให้มีประสิทธิภำพ นอกจำกนี้
ยังท ำหน้ำที่เป็นตัวแทนของภำคประชำชนในกำรสะท้อนปัญหำ ควำมต้องกำรของต ำบล และหมู่บ้ำนสู่หน่วย
กำรปกครองที่สูงขึ้น โดยก ำนัน ผู้ใหญ่บ้ำนเป็นจุดเชื่อมระหว่ำงตัวแทนภำครัฐจำกส่วนกลำง ส่วนภูมิภำค กับ
ประชำชนในพ้ืนที่ เช่น กำรน ำปัญหำควำมเดือดร้อนของประชำชนที่มำร้องเรียนกับผู้ใหญ่บ้ำนมำแจ้งต่อ
หน่วยงำนรำชกำร เพื่อให้ด ำเนินกำรช่วยเหลือแก้ไขต่อไป ดังค ำอธิบำยว่ำ 

“....ในการท างาน ได้สร้างความน่าเชื่อถือระหว่างรัฐ และประชาชนในชุมชน ให้รู้สึกว่าสามารถพ่ึงพา
เจ้าหน้าที่ของรัฐได้ ในเรื่องของปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน ทั้งในกระบวนการป้องกัน ปราบปราม และ
บ าบัดรักษา เป็นการแสวงหาความร่วมมือที่ดีของคนในชุมชน และการเข้าถึงสภาพปัญหายาเสพติดในทุกเพศ 
ทุกวัย รวมไปถึงการให้ค าปรึกษา การช่วยเหลือที่รวดเร็วและต่อเนื่อง (รณรงค์ เข็มกลัด ก านันต าบลบ้าน
หลวง, สัมภาษณ์ 2562)...” 

 ปัญหา อุปสรรคในการด าเนินงานของก านันผู้ใหญ่บ้านของต าบลบ้านหลวง พบประเด็นที่ส าคัญใน
แต่ละด้าน ดังนี้ 
 ด้านการป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดภายในหมู่บ้าน พบว่ำ อัตรำก ำลังของเจ้ำหน้ำที่ต ำรวจ 
รวมไปถึงอำสำสมัครที่มีจ ำนวนไม่เพียงพอ จึงเกิดควำมล่ำช้ำในกำรปฏิบัติงำนและในบำงพ้ืนที่ตัวของผู้น ำ
ชุมชนเองยังไม่ได้รับควำมร่วมมือจำกชำวบ้ำนมำกเท่ำที่ควร กำรบริหำรจัดกำร กำรด ำเนินงำนต่ำง ๆ ยังคงเป็น
เรื่องของหน่วยงำนรำชกำรเป็นส่วนใหญ่ และในพ้ืนที่อ ำเภอนั้นยังไม่มีหน่วยงำนใดที่จะเป็นแกนหลักในกำร
ท ำงำนด้ำนยำเสพติด ยกตัวอย่ำงเช่น ในบริบทของพ้ืนที่อ ำเภอไม่ได้มีเจ้ำหน้ำที่ ป.ป.ส. เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำร
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ปฏิบัติงำน ซึ่งจะดูแลในภำพรวมของจังหวัด ท ำให้กำรด ำเนินงำนแก้ไขปัญหำยำเสพติดในอ ำเภอ รวมไปถึง
ชุมชนไม่มีประสิทธิภำพเท่ำที่ควร ดังค ำอธิบำยว่ำ 
 “....อัตราก าลังของเจ้าหน้าที่ต ารวจยังคงมีไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน เช่น มีผู้แจ้งเบาะแสเข้ามาว่า
มีวัยรุ่นจับกลุ่มกันมั่วสุมกันในหมู่บ้าน และมีพฤติกรรมที่สุ่มเสี่ยง สายตรวจของเจ้าหน้าที่ต ารวจไปถึงที่เกิดเหตุ 
กลุ่มวัยรุ่นก็จะแยกย้ายกันไปแล้ว ในส่วนของชาวบ้านเองถ้าเป็นลูกหลานของตนก็จะไม่ค่อยให้ความร่วมมือกับ
เจ้าหน้าที่ บางครั้งพ่อ แม่ ญาติพ่ีน้องของผู้ติดยาก็ไม่เชื่อว่าบุตรหลานของตนเองจะเสพยาเสพติด จึงไม่ให้
ความร่วมมือทีจ่ะช่วยกันสอดส่องดูแล ซึ่งตรงนี้ยังคงเป็นปัญหาในการป้องกันการแพร่ระบาดยาเสพติดในพ้ืนที่
ชุมชน (ผู้ใหญ่บ้าน, สัมภาษณ์ 2562)...” 
 ด้านงบประมาณ พบว่ำ งบประมำณในกำรท ำงำนก็มีอยู่อย่ำงจ ำกัด ท ำให้กำรแก้ไขปัญหำยำเสพติด
และกำรสร้ำงหมู่บ้ำนให้ปลอดยำเสพติดอย่ำงยั่งยืนยังไม่บรรลุผลส ำเร็จเท่ำที่ควรเนื่องมำจำกในกำรจัดกิจกรรม
ต่ำง ๆ ที่จะช่วยรณรงค์ หรือประชำสัมพันธ์ในรูปแบบที่เป็นทำงกำร รวมไปถึงกำรปฏิบัติหน้ำที่ของเจ้ำหน้ำที่
ในทุกระดับ เช่น กำรอบรมให้ควำมรู้ด้ำนยำเสพติด กำรจัดเวรยำมตั้งด่ำนตรวจภำยในหมู่บ้ำน ซึ่งในกำร
ด ำเนินกำรดังกล่ำวฯ จะต้องมคี่ำใช้จ่ำย หรือค่ำตอบแทนในบำงกรณี ในส่วนนี้จึงเป็นปัญหำที่ท ำให้เจ้ำหน้ำที่ที่
เกี่ยวข้อง รวมไปถึงก ำนัน ผู้ใหญ่บ้ำนไม่สำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำงเต็มที่ ซึ่งในแต่ละปีส ำนักงำนป้องกันและ
ปรำบปรำมยำเสพติด และจำกกรมกำรปกครองได้จัดสรรงบประมำณให้กับอ ำเภอดอนพุดเป็นจ ำนวน 
131,130 บำท โดยจ ำแนกเป็นด้ำนต่ำง ๆ คือ 1) ด้ำนกำรป้องกัน 96,000 บำท 2) ด้ำนกำรจัดระเบียบสังคม 
5,880 บำท 3) ด้ำนกำรค้นหำผู้เสพ 9,750 บำท 4) วัสดุอุปกรณ์ 8,000 บำท 5) ด้ำนกำรพัฒนำหมู่บ้ำน 
11,500 บำท (ศูนย์อ ำนวยกำรป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติดจังหวัดสระบุรี , 2561, หน้ำ 5) จะเห็นได้ว่ำ 
เมื่อต้องด ำเนินงำนในหนึ่งปีงบประมำณ กำรปฏิบัติงำนในแต่ละครั้งจะมีค่ำใช้จ่ำยเป็นจ ำนวนมำก  ซึ่ง
งบประมำณที่ได้รับนั้นไม่เพียงพอเมื่อเทียบกับปัญหำยำเสพติดที่เกิดขึ้นในบำงพ้ืนที่จึงท ำให้งบประมำณท่ีจะ
ปฏิบัติงำนแก้ไขปัญหำยำเสพติดไม่มีประสิทธิภำพเท่ำที่ควร อธิบำยได้ ดังนี้ 

“....ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติหน้าที่ในด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติดเกิดจากการขาด
งบประมาณ และบุคลากรไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน (ผู้ใหญ่บ้าน, สัมภาษณ์ 2562)...” 
 ด้านการปราบปรามยาเสพติด พบว่ำ มำตรกำรด้ำนกำรปรำบปรำมยำเสพติดในพ้ืนที่บำงโอกำสยังไม่มี
ประสิทธิภำพเท่ำทีควร เนื่องมำจำกมีกำรรู้เห็นจำกเจ้ำหน้ำที่ของรัฐโดยเฉพำะผู้ที่มีหน้ำที่ปฏิบัติงำนเกี่ยวกับ
ยำเสพติด ซึ่งจะเข้ำไปเกี่ยวข้องในเรื่องผลประโยชน์จำกกำรท ำงำน ซึ่งถือว่ำพฤติกรรมดังกล่ำวเป็นปัญหำ
ส ำคัญในด้ำนกำรปรำบปรำม เพรำะท ำให้ประชำชนในหมู่บ้ำนไม่ให้ควำมเชื่อมั่น หรือไม่ไว้วำงใจเจ้ำหน้ำที่
ของรัฐ จึงท ำให้ขำดควำมร่วมมือและกำรมีส่วนร่วมจำกประชำชนเพรำะประชำชนในพ้ืนที่บำงส่วนยังไม่
ตระหนักถึงพิษภัยของยำเสพติด ยังไม่ยอมเข้ำมำส่วนร่วมในกำรแก้ไขปัญหำยำเสพติดและมีควำมคิดว่ำไม่ได้
เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับตนเอง เป็นเรื่องที่ไกลตัว อีกทั้งบำงส่วนก็เป็นห่วงในควำมปลอดภัยในชีวิต ร่ำงกำย 
และทรัพย์สิน กำรที่มีเจ้ำหน้ำที่ของรัฐที่มีหน้ำที่รับผิดชอบโดยตรงในกำรป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติด
บำงคนบำงกลุ่มเข้ำไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับกำรกระท ำผิดเกี่ยวกับยำเสพติดในพ้ืนที่เสียเอง ท ำให้กำรแก้ไข
ปัญหำยำเสพติดไม่ได้ตำมต้องกำร กำรสร้ำงหมู่บ้ำนให้เข้มแข็ง ปลอดยำเสพติดนั้นจะไม่สำมำรถต่อสู้กับ
ขบวนกำรยำเสพติดได้ถ้ำหำกพ้ืนที่ใดมีเจ้ำหน้ำที่ของรัฐคอยหนุนหลัง เพรำะจะท ำให้กำรซื้อขำยยำเสพติดใน
พ้ืนที่ต ำบล และหมู่บ้ำน เป็นไปได้โดยสะดวก ง่ำย และยำกแก่กำรจับกุม ดังค ำอธิบำยว่ำ 

“....หน่วยงานที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องโดยตรง ไม่ลงมาปฏิบัติงานอยา่งจริงจังและเป็นรูปธรรม และการมีส่วน
ร่วมของชาวบ้านในการแจง้ข่าวสารไม่ค่อยได้รับความรว่มมือเท่าที่ควร ไม่อยากยุ่งเกี่ยว เนื่องจากกลัวจะเป็น
อันตรายต่อตนเองและครอบครวั (ผู้ใหญ่บ้าน, สัมภาษณ์ 2562)...” 
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 ด้านการบ าบัดรักษาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด พบว่ำ กำรค้นหำผู้เสพยำเสพติด และน ำตัวผู้เสพนั้นเข้ำรับ
กำรบ ำบัดยังไม่มีประสิทธิภำพเท่ำที่ควร เนื่องจำกกระบวนกำรในกำรค้นหำ ไม่สำมำรถคัดแยกเป้ำหมำยเพ่ือ
ด ำเนินตำมมำตรกำรได้อย่ำงตรงจุด เพรำะเมื่อศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ทำงจังหวัดสระบุรีได้ก ำหนดให้มี
ขึ้นเพ่ือน ำตัวผู้เสพยำเสพติดเข้ำสู่กระบวนกำรอบรมฯ และต้องเร่งรัดให้ทำงอ ำเภอหำผู้เสพฯ โดยกำรตั้งจุด
ตรวจจุดสกัดเพ่ือตรวจปัสสำวะหำสำรเสพติด รวมถึงกำรน ำตัวส่งค่ำยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมต่อไป ซึ่งวิธีกำร
ดังกล่ำวนั้นไม่เป็นไปตำมกระบวนกำรที่เหมำะสม เพรำะเป้ำหมำยในกำรค้นหำผู้เสพไม่ชัดเจน บำงกรณีผู้ที่
เข้ำรับกำรบ ำบัดไม่ได้มีควำมสมัครใจอย่ำงแท้จริงจึงมีโอกำสที่ผู้ผ่ำนกระบวนกำรบ ำบัดแล้วที่จะกลับไปใช้ยำ
เสพติดได้อีก เนื่องจำกสภำพแวดของชุมชนไม่เอ้ืออ ำนวย เพรำะสภำพแวดล้อมในครอบครัวของตัวผู้ผ่ำนกำร
บ ำบัดและสภำพแวดล้อมในชุมชน เป็นปัจจัยส ำคัญที่จะท ำให้ผู้ผ่ำนกำรบ ำบัดรักษำสำมำรถเลิกยำเสพติดได้
หรือหันกลับไปใช้ยำเสพติดอีก โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในยุคปัจจุบันที่สังคมไทยก ำลังประสบปัญหำศีลธรรมเสื่อม
ถอย ท ำให้สิ่งที่เป็นอบำยมุขแพร่กระจำยอยู่ในครอบครัวและชุมชนเป็นจ ำนวนมำก 

 ปัจจัยสนับสนุนที่ท ำให้เกิดควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินงำนของก ำนัน ผู้ใหญ่บ้ำน ในกำรสร้ำงหมู่บ้ำนให้
ปลอดยำเสพติดได้อย่ำงยั่งยืน ของต ำบลบ้ำนหลวงมีข้อค้นพบที่ส ำคัญ ดังนี้ 
 ประการแรก ผู้ใหญ่บ้ำนรวมไปถึงหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในกำรท ำงำนด้ำนยำเสพติดของอ ำเภอดอนพุด มี
ควำมเข้ำใจในสถำนกำรณ์ปัญหำยำเสพติดในพ้ืนที่เป็นอย่ำงดี ประกอบกับบำงหน่วยงำนเช่น เจ้ำหน้ำที่ อส. ของ
ฝ่ำยปกครอง เจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุข รวมไปถึงเจ้ำหน้ำที่ต ำรวจบำงคน เป็นคนในพ้ืนที่หรือพ้ืนที่ใกล้เคียง กำรเข้ำถึง
ข้อมูลสถำนกำรณ์ปัญหำ และกำรประสำนงำนร่วมกับก ำนัน ผู้ใหญ่บ้ำน รวมไปถึงประชำชนในหมู่บ้ำนจึงเกิดขึ้นได้
ง่ำย กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดจึงประสบผลส ำเร็จ เจ้ำหน้ำที่ของหน่วยงำนรำชกำรจึงมีศักยภำพและ
ควำมพร้อมทั้งในเรื่องควำมรู้ควำมเข้ำใจ และกำรเข้ำถึงสถำนกำรณ์ปัญหำยำเสพติดในพ้ืนที่ได้ดี 
 ประการที่สอง ก ำนัน ผู้ใหญ่บ้ำนมีควำมเข้มแข็ง มีควำมจริงจังที่จะแก้ไขปัญหำยำเสพติด เนื่องมำจำก
นำยอ ำเภอดอนพุดได้มีนโยบำยในกำรปรำบปรำมยำเสพติดที่ต้องก ำกับและติดตำมกำรแก้ไขปัญหำดังกล่ำวของฝ่ำย
ปกครองทั้งในส่วนของท้องที่และท้องถิ่น ให้มีกำรท ำงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ ตอบสนองนโยบำยด้ำนยำเสพติดที่
ส ำคัญของรัฐบำล กระทรวงมหำดไทย และจังหวัดสระบุรี นำยอ ำเภอดอนพุดมีบทบำทที่ส ำคัญที่จะสนับสนุนให้กำร
ปฏิบัติงำนในพ้ืนที่ของเจ้ำหน้ำที่นั้นเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและโดยสุจริต ในฐำนะผู้อ ำนวยกำรศูนย์ป้องกันและ
ปรำบปรำมยำเสพติดของอ ำเภอ ซึ่งถึงเป็นบทบำทที่มีควำมส ำคัญต่อกำรต่อกำรขับเคลื่อนนโยบำยในกำรท ำงำน
ด้ำนกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดให้หมดไปจำกพ้ืนที่ และมีบทบำทที่ส ำคัญในฐำนะผู้ที่ท ำหน้ำที่บริหำร
จัดกำรงำนพ้ืนที่เชิงบูรณำกำรในกำรประสำนควำมร่วมมือกับทุกภำคส่วนภำยในพ้ืนที่อ ำเภอดอนพุดที่ต้องมีภำรกิจ
ที่เกี่ยวข้องในกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติด รวมไปถึงนำยอ ำเภอยังมี่บทบำทส ำคัญใน
ด้ำนกำรสนับสนุนส่งเสริมงำนด้ำนกำรปรำบปรำมยำเสพติดร่วมกับเจ้ำหน้ำที่ต ำรวจและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องอีก
ด้วย จะเห็นได้ว่ำกำรด ำเนินงำนตำมที่นำยอ ำเภอได้บูรณำกำรประสำนควำมร่วมมือกับทุกภำคส่วนที่เกี่ยวข้องแล้ว 
สิ่งที่จะท ำให้เกิดผลสัมฤทธิ์ได้ดีที่สุดคือกำรได้รับควำมร่วมมือจำกประชำชนที่อยู่ในพ้ืนที่ เพรำะเมื่อผู้น ำชุมชน ให้
ควำมส ำคัญ และมีควำมเข้มแข็ง จริงจังที่จะแก้ไขปัญหำยำเสพติดในหมู่บ้ำนของตนเองแล้ว ประชำชนก็มีควำม
มั่นใจว่ำจะได้รับควำมคุ้มครอง และควำมปลอดภัยเมื่อให้ข่ำวสำร หรือเบำะแสแก่ผู้ใหญ่บ้ำนเอง รวมไปถึงเจ้ำหน้ำที่
ที่ปฏิบัติงำน เพรำะตัวขับเคลื่อนที่ส ำคัญที่สุดในกำรด ำเนินงำนให้ประสบผลส ำเร็จ ก็คือควำมร่วมมือของประชำชน 
ถ้ำประชำชนในหมู่บ้ำนร่วมมือร่วมใจกันที่จะปกปิดตัวผู้ที่จะกระท ำควำมผิด ก็เป็นไปได้ยำกที่จะท ำงำนให้ส ำเร็จ 
และเมื่อปัญหำดังกล่ำวไม่ได้รับกำรแก้ไขตั้งแต่ต้น อำจจะท ำให้เกิดปัญหำอำชญำกรรมอ่ืน ๆ ตำมมำในอนำคตได้อีก 
 ประการที่สาม นำยอ ำเภอดอนพุด ได้มีกำรบริหำรจัดกำรกำรด ำเนินงำนแบบบูรณำกำร ตำมนโยบำยของ
ทำงรัฐบำล และกรอบทิศทำงกำรขับเคลื่อน ตำมยุทธศำสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด 5 ปี (พ.ศ. 2558 – 
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2562) นำยอ ำเภอจึงเป็นแกนหลักในกำรด ำเนินกำรขับเคลื่อนนโยบำยมำสู่กำรปฏิบัติได้อย่ำงเป็นรูปธรรมกำร
วำงนโยบำยในกำรท ำงำนให้ทุกภำพส่วนที่เกี่ยวข้องให้สำมำรถเข้ำถึงพ้ืนที่หมู่บ้ำน และประชำชนได้ ประกอบ
กับกำรวำงแนวทำงกำรปฏิบัติงำนให้ผู้น ำชุมชน ประชำชนด้วยควำมเข้ำใจและร่วมกันสร้ำงควำมเข้มแข็งให้
หมู่บ้ำนและชุมชน ถือเป็นปัจจัยส ำคัญที่จะชี้วัดให้เกิดผลสัมฤทธิ์ของกำรแก้ไขปัญหำยำเสพติดได้อย่ำงยั่งยืน 
โดยจ ำแนกออกเป็น 5 ด้ำน (แผนยุทธศำสตร์กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด พ.ศ. 2558–2562) ดังนี้  
 ด้านการป้องกันยาเสพติด นำยอ ำเภอดอนพุดได้ให้ส่วนรำชกำรที่ปฏิบัติงำนในพ้ืนที่ให้มีกำร
สอดแทรกกำรแก้ปัญหำยำเสพติดในกำรลงพ้ืนที่ประชำคมหมู่บ้ำน และมีค ำสั่งให้ทุกหมู่บ้ำนที่มีจุดรอยต่อที่
ส ำคัญมีกำรจัดตั้งจุดตรวจและเวรยำมเฝ้ำระวัง รวมทั้งได้มีกำรร่วมกันจัดท ำแผนและโครงกำรในกำรป้องกัน
ปัญหำยำเสพติดกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และก ำกับดูแลหน่วยงำนที่มีหน้ำที่สร้ำงกระบวนกำรเข้มแข็ง
ของต ำบล หมู่บ้ำนโดยผ่ำนกลไก ก ำนัน ผู้ใหญ่บ้ำน ให้เป็นไปในลักษณะกลไกกำรขับเคลื่อน ตำมแนวทำง
ประชำรัฐ โดยมีหลัก “บวร” บ้ำน วัด โรงเรียน เป็นพื้นที่เป้ำหมำยในกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนที่ส ำคัญใน
กำรส่งเสริม สนับสนุน กำรมีส่วนร่วมของภำคประชำชนในกำรร่วมมือกันป้องกันยำเสพติด นำยอ ำเภอซึ่งเป็น
แกนหลักในกำรประสำนควำมร่วมมือกับหน่วยงำนต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพ่ือท ำควำมเข้ำใจบทบำทภำรกิจของ
หน่วยงำนในพ้ืนที่ เพ่ือบูรณำกำรกำรท ำงำนกับทุกหน่วยงำน เพ่ือลดควำมซ้ ำซ้อนกำรปฏิบัติงำนในพ้ืนที่ 
รวมทั้งสนับสนุนกำรท ำงำนของก ำนัน และผู้ใหญ่บ้ำน ผู้ที่เป็นก ำลังหลักในกำรขับเคลื่อนกำรท ำงำนในพ้ืนที่
ต ำบล บูรณำกำรท ำงำนร่วมกันกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง คือกำรร่วมมือกับต ำรวจ ทหำรที่ปฏิบัติงำนในพ้ืนที่
อ ำเภอดอนพุด ในกำรตั้งจุดตรวจ จุดสกัด กำรปิดล้อมตรวจค้นเป้ำหมำยที่สงสัยหรือจำกกำรได้รับเบำะแส ซึ่ง
ในบำงครั้งนำยอ ำเภอได้ให้ฝ่ำยปกครองน ำโดยปลัดอ ำเภอฝ่ำยควำมมั่นคง และเจ้ำหน้ำที่ อส. ร่วมกับก ำนัน 
ผู้ใหญ่บ้ำน ของอีกต ำบลหนึ่ง ลงพื้นที่ออกตรวจโดยไม่ต้องใช้ก ำลังจำกเจ้ำหน้ำที่ต ำรวจ ก็จะท ำให้กำรท ำงำน
นั้นไม่เป็นเหตุที่รุนแรงจนเกินไป เพ่ือเน้นสร้ำงควำมเข้ำใจให้กับประชำชนในหมู่บ้ำนว่ำปัญหำยำเสพติดนั้น 
ต้องมีกำรปรำบปรำม ต้องมีกำรป้องปรำม ในอนำคตยำเสพติดในพ้ืนที่ต ำบล หมู่บ้ำนก็จะลดน้อยลง และ
ส่งผลดีให้กับเยำวชนรุ่นหลัง  
 ด้านการปราบปรามยาเสพติด เริ่มจำกนำยอ ำเภอดอนพุดจัดให้มีกำรประชุมโต๊ะข่ำวยำเสพติดทุก
เดือน เพ่ือให้แจ้งเบำะแสผู้ที่เก่ียวข้องกับยำเสพติด กำรเฝ้ำติดตำมพฤติกรรมของบุคคลที่เข้ำข่ำยติดยำเสพติด 
โดยผ่ำนกลไกของ ก ำนัน ผู้ใหญ่บ้ำน และผู้น ำชุมชน เพ่ือน ำไปประสำนข้อมูลให้กับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องแล้ว
น ำไปสู่กำรปฏิบัติต่อไป และให้ก ำนัน ผู้ใหญ่บ้ำนมีกำรสอดส่องเฝ้ำระวังและปรำบปรำมยำเสพติดในหมู่บ้ำน
อย่ำงต่อเนื่อง ไม่ว่ำจะเป็นสถำนศึกษำ วัด และจุดเสี่ยงในพ้ืนที่ เนื่องจำกก ำนัน ผู้ใหญ่บ้ำนเป็นบุคคลที่อยู่
ใกล้ชิดกับประชำชนในหมู่บ้ำนมำกที่สุดให้มีกำรรณรงค์ ประชำสัมพันธ์สร้ำงควำมเข้ำใจกับประชำชนใน
ลักษณะที่เป็นเครือญำติกันควรจะน ำผู้เสพผู้ติดยำเสพติด เข้ำสู่กระบวนกำรบ ำบัดด้วยควำมสมัครใจ 
ตลอดจนเข้ำรับกำรรักษำในระบบของหน่วยงำนสำธำรณสุข เช่น โรงพยำบำล เป็นต้น 
 ด้านการป้องกันและฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติด นำยอ ำเภอดอนพุดใช้กระบวนกำรน ำตัวผู้เสพเข้ำสู่ระบบ
บ ำบัดด้วยวิธีสมัครใจ โดยได้มอบหมำยให้ก ำนัน ผู้ใหญ่บ้ำน ผู้น ำชุมชม ในกำรประชำสัมพันธ์สร้ำงควำมรู้ 
ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรน ำตัวผู้เสพเข้ำสู่กำรบ ำบัดถึงวัตถุประสงค์ของกระบวนกำร ให้แก่เครือญำติของผู้ที่
เสพยำเสพติด โดยนำยอ ำเภอได้ท ำงำนร่วมกับทุกภำคส่วน ซึ่งมสีำธำรณสุขอ ำเภอดอนพุดที่มีหน้ำที่และควำม
รับผิดชอบที่ชัดเจน ในกระบวนกำรค้นหำผู้เสพเข้ำสู่กระบวนกำรบ ำบัด และมีค ำสั่งจัดตั้งชุดปฏิบัติกำรระดับ
อ ำเภอเพ่ือปฏิบัติงำนร่วมกัน ออกตรวจและดูแลควำมสงบในพ้ืนที่แต่ละหมู่บ้ำน และตั้งจุดตรวจจุดสกัดใน
พ้ืนที่เสี่ยง เพ่ือน ำผู้เสพยำเสพติดในหมู่บ้ำนเข้ำสู่กระบวนกำรบ ำบัด ในแต่ละปีงบประมำณส ำนักงำนป้องกัน
และปรำบรำมยำเสพติด(ป.ป.ส.) และสำธำรณสุขมีเป้ำหมำยน ำตัวผู้เสพเข้ำรับกำรบ ำบัดในภำพรวมของ
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จังหวัดสระบุรีเฉลี่ยประมำณ 1,500 รำยของแต่ละปีงบประมำณ(ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดสระบุรี, 2561, 
หน้ำ 4) ซึ่งสำมำรถสร้ำงแรงผลักดันให้กับคณะท ำงำนให้สำมำรถบรรลุตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ได้ ทั้งนี้
นำยอ ำเภอดอนพุดยังได้มอบหมำยให้ของก ำนัน ผู้ใหญ่บ้ำน ก ำกับดูแลพฤติกรรมของผู้เสพให้ไม่กลับไปเสพ
อีกหลังจำกผ่ำนกระบวนกำรบ ำบัดแล้ว รวมทั้งยังเน้นท ำควำมเข้ำใจกับประชำชนในหมู่บ้ำน ให้โอกำสผู้ผ่ำน
กำรบ ำบัดในกำรกลับมำใช้ชีวิตในสังคมได้อย่ำงปกตจิะเห็นว่ำกำรสนับสนุนของนำยอ ำเภอนั้นมีควำมส ำคัญใน
กำรช่วยเหลือผู้ที่จะเข้ำรับกำรบ ำบัดรักษำ หรือผู้ที่ผ่ำนกำรบ ำบัดรักษำมำแล้ว เนื่องจำกในฐำนะที่เป็น
ผู้อ ำนวยกำรศูนย์ป้องกันและปรำมปรำมยำเสพติดอ ำเภอดอนพุด เป็นแกนหลักในกำรบูรณำกำรท ำงำน
ร่วมกับทุกฝ่ำย จึงสำมำรถเข้ำถึงประชำชนได้อย่ำงดีผ่ำนกลไกของก ำนัน และผู้ใหญ่บ้ำน 
 ด้านการบริหารจัดการปัญหายาเสพติดในต าบลและหมู่บ้าน เริ่มจำกนำยอ ำเภอดอนพุด ประสำน
ควำมร่วมมือจำกภำครัฐ ภำคเอกชน และประชำชน ในกำรขับเคลื่อนกำรแก้ไขปัญหำยำเสพติด โดยเฉพำะ 
บ้ำน วัด โรงเรียน รวมไปถึงกำรติดตำมกำรด ำเนินงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มีควำมเหมำะสมกับ
งบประมำณ และมีประสิทธิภำพ ตลอดจนกระบวนกำรกำรท ำงำน เน้นให้ประชำชนในหมู่บ้ำนมีควำมเข้ำใจ
ถึงโทษของยำเสพติด ป้องกันมำกกว่ำปกปิด ให้ดูแลแบบพ่ึงพำอำศัยกัน ใช้กำรบริหำรจัดกำรแบบบูรณำกำร
ร่วมกัน โดยมีก ำนัน ผู้ใหญ่บ้ำนเป็นแกนหลักในพ้ืนที่หมู่บ้ำน และให้ประชำชนในหมู่บ้ำนร่วมมือร่วมใจกัน 
โดยใช้อุปกรณ์สื่อสำรด้ำนเทคโนโลยีต่ำง ๆ โดยกำรใช้แอพพลิเคชั่น Lineมำเป็นตัว Monitor บริหำรจัดกำร
งำน รวมไปถึงกำรให้ข้อมูล กำรแจ้งเบำะแสต่ำง ๆ ผ่ำนช่องทำงดังกล่ำวด้วย 
 ปัจจัยด้านอ่ืน ๆ ในกำรที่จะด ำเนินกำรสร้ำงหมู่บ้ำนให้ปลอดยำเสพติดได้อย่ำงยั่งยืนได้นั้น ก ำนัน 
ผู้ใหญ่บ้ำนเอง ต้องมีควำมเข้มแข็ง สำมำรถประสำนขอควำมร่วมมือจำกทุกภำคส่วนได้ และให้ประชำชนใน
หมู่บ้ำนเข้ำมำมีส่วนร่วมให้มำกที่สุดซึ่งต้องมีควำมรู้ควำมเข้ำใจบทบำทแนวทำงในกำรท ำงำน และเป้ำหมำย
อย่ำงชัดเจน ต้องมีควำมเสียสละ จริงจังในกำรแก้ไขปัญหำ รวมไปถึงในพ้ืนที่ต ำบลบ้ำนหลวง ลักษณะของ
ชุมชนจะเป็นอยู่แบบเครือญำติมีควำมเอ้ือเฟ้ือเพ่ือแผ่พ่ึงพำอำศัยกันจึงท ำให้มีควำมเสี่ยงที่จะเกิดปัญหำยำ
เสพติดน้อยกว่ำชุมชนที่มีลักษณะที่มีควำมแตกแยก 

อภิปรำยผล 
จำกผลกำรวิจัยที่ค้นพบดังกล่ำวข้ำงต้น สำมำรถอภิปรำยผลได้ ดังนี้  
1.บทบำทในกำรด ำเนินงำนในด้ำนยำเสพติดของก ำนัน ผู้ใหญ่บ้ำน ในพ้ืนที่ต ำบลบ้ำนหลวงนั้น ได้มี

กำรให้ควำมรู้ท ำควำมเข้ำใจกับเยำวชน โดยกำรให้ข้อมูลข่ำวสำรต่ำง ๆ ทั้งโทษ และพิษภัยของยำเสพติด 
เพ่ือให้ตัวเยำวชนเอง บิดำ มำรดำ รวมไปถึงผู้ปกครองได้มีควำมตระหนักถึงปัญหำยำเสพติด และเป็นภัย
คุกคำมที่เป็นเรื่องใกล้ตัว ให้ตัวเยำวชนเองสำมำรถช่วยเหลือตนเองได้ และแก้ไขปัญหำเฉพำะหน้ำได้เมื่อต้อง
ตกอยู่ในสถำนกำรณ์ที่มีควำมสุ่มเสี่ยงที่จะต้องเข้ำไปมีส่วนร่วมเข้ำไปยุ่งเกี่ยวกับยำเสพติด ได้มีกำรน ำ
โครงกำร To Be Number One เข้ำมำเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนกำรท ำงำน เนื่องจำกโครงกำรดังกล่ำวเป็น
โครงกำรที่มุ่งเน้นให้มีกำรรณรงค์และป้องกันปัญหำยำเสพติด ซึ่งจะเห็นได้ว่ำเป้ำหมำยของโครงกำรฯ จะเน้น
ไปที่กลุ่มวัยรุ่น เยำวชน รวมไปถึงประชำชนกลุ่มเสี่ยง โดยตัวของก ำนัน ผู้ใหญ่บ้ำน รวมไปถึงหน่วยงำน
รำชกำรที่เก่ียวข้องที่ต้องบูรณำกำรท ำงำนร่วมกันเพื่อสร้ำงกระแสนิยม และปลูกฝังเสริมสร้ำงภูมิคุ้มกันทั้งทำง
จิตใจและทำงร่ำงกำยให้กับกลุ่มเยำวชนไม่ให้ไปยุ่งเกี่ยวกับยำเสพติด เพ่ือเป็นกำรพัฒนำศักยภำพ และ
คุณภำพของตัวเยำวชนเองให้มีควำมเชื่อมั่น มีทัศนคติกับตนเองในทำงบวก เมื่อวิเ ครำะห์แล้วมีควำม
สอดคล้องกับ แนวคิดบทบำทก ำนัน ผู้ใหญ่บ้ำน ตำมพระรำชบัญญัติลักษณะกำรปกครองท้องที่  (2457) ที่
อธิบำยว่ำ ผู้ใหญ่บ้ำนท ำหน้ำที่ช่วยเหลือนำยอ ำเภอในกำรปฏิบัติหน้ำที่และเป็นหัวหน้ำรำษฎรในหมู่บ้ำนของ
ตน และมีอ ำนำจหน้ำที่อ ำนวยควำมเป็นธรรมดูแลรักษำควำมสงบเรียบร้อยและควำมปลอดภัยให้แก่รำษฎร
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ในหมู่บ้ำน ในด้ำนของกำรสร้ำงควำมมีส่วนร่วมของประชำชนนั้น ในหมู่บ้ำนจัดให้มีพ้ืนที่กลำงประจ ำหมู่บ้ำน
เพ่ือให้เยำวชนในพ้ืนที่ รวมถึงประชำชนทุกคน ได้เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรท ำกิจกรรมต่ำง ๆ เพ่ือเป็นกำรหำ
ข่ำวสำร และเบำะแสเกี่ยวกับยำเสพติด จำกกลุ่มเยำวชน หรือกลุ่มวัยรุ่น เนื่องจำกบุคคล ต่ำง ๆ เหล่ำนี้จะมี
กลุ่มสังคมที่กว้ำง เมื่อผู้ใหญ่บ้ำนได้เข้ำไปมีส่วนร่วมในกำรท ำกิจกรรมแล้ว กลุ่มเยำวชนก็จะรับรู้ถึงกำรได้รับ
กำรสนับสนุนของสังคม ส่งผลให้มีควำมเชื่อมั่นในตัวของผู้น ำชุมชนมำกยิ่งขึ้น และยังสอดคล้องกับ แนวคิด
กำรมีส่วนร่วมของ Cohen & Uphoff (อ้ำงถึง ธนวัฒน์ คำภีลำนนท์, 2550,หน้ำ 21 - 22)ได้อธิบำยว่ำ กำรมี
ส่วนร่วมในกำรปฏิบัติกำรและกำรมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ คือกำรประสำนให้ควำมร่วมมือในส่วนที่
เกี่ยวข้อง ท ำให้ได้รับผลประโยชน์ส่วนบุคคล และประโยชน์ทำงสังคม ในกำรด ำเนินกิจกรรมต่ำง ๆ ซึ่งจะ
ส่งผลให้เป็นกำรแสดงถึงให้มีกำรปรับตัวในกำรมีส่วนร่วมต่อไป 
 2. ในกำรน ำนโยบำยไปปฏิบัติในระดับพ้ืนที่หมู่บ้ำนของตนเอง  ผู้ใหญ่บ้ำนได้มีกำรขับเคลื่อน
องคำพยพของรัฐในระดับท้องที่ให้มีประสิทธิภำพ นอกจำกนี้ยังท ำหน้ำที่เป็นตัวแทนของภำคประชำชนในกำร
สะท้อนปัญหำ ควำมต้องกำรของต ำบล และหมู่บ้ำนสู่หน่วยกำรปกครองที่สูงขึ้น โดยก ำนัน ผู้ใหญ่บ้ำนเป็น
จุดเชื่อมระหว่ำงตัวแทนภำครัฐจำกส่วนกลำง ส่วนภูมิภำค กับประชนในพ้ืนที่ จึงมีควำมสอดคล้องกับ 
แนวคิดบทบำทก ำนัน ผู้ใหญ่บ้ำน ตำมพระรำชบัญญัติลักษณะกำรปกครองท้องที่ฉบับที่ 11 (2551) ที่อธิบำย
ว่ำ ก ำนัน และผู้ใหญ่บ้ำน มีหน้ำที่ในกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย กำรปกครองกำรอ ำนวยควำมเป็นธรรมใน
หมู่บ้ำนของตนซึ่งกำรก ำหนดบทบำทดังกล่ำว ท ำให้ผู้ใหญ่บ้ำนนั้นมีบทบำทเสมือนเป็นตัวแทนของหน่วยงำน
รำชกำรส่วนภูมิภำค ซึ่งพบว่ำกฎหมำยได้ก ำหนดอ ำนำจกำรบังคับบัญชำของก ำนัน ผู้ใหญ่บ้ำนโดยให้
ข้ำรำชกำรปกครองได้แก่ ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด นำยอ ำเภอ เป็นผู้บังคับบัญชำโดยตรง ซึ่งสำมำรถให้คุณให้โทษ
สิ่งเหล่ำนี้ท ำให้ก ำนัน และผู้ใหญ่บ้ำนเปรียบเสมือนเป็นส่วนหนึ่งในระบบรำชกำร และกลำยเป็นฟันเฟืองที่
ส ำคัญของกำรปกครองในระดับภูมิภำค และในส่วนของกำรน ำนโยบำยไปปฏิบัติในพ้ืนที่ เมื่อวิเครำะห์แล้วมี
ควำมสอดคล้องกับ วรเดช จันทรศร (อ้ำงถึงใน บุญเกียรติ กำระเวกพันธุ์, 2562, หน้ำ 10) ได้กล่ำวว่ำ กำรน ำ
นโยบำยไปปฏิบัติเป็นเรื่องของกำรศึกษำเกี่ยวกับองค์กรที่รับผิดชอบซึ่งสำมำรถน ำและกระตุ้นให้เกิดกำรใช้
ทรัพยำกรทำงกำรบริหำร ตลอดจนกลไกที่ส ำคัญทั้งมวลมำสร้ำงประโยชน์ในกำรปฏิบัติงำน เพ่ือให้บรรลุตำม
นโยบำยที่ระบุไว้ได้หรือไม่ และได้เพียงใด ทั้งนี้กำรศึกษำกำรน ำนโยบำยไปปฏิบัติจึงเป็นกำรแสวงหำวิธีกำร
และแนวทำงเพ่ือน ำไปใช้ปรับปรุงนโยบำย แผนงำน และโครงกำรให้ดีข้ึน 
 3. ปัญหำและอุปสรรคในกำรด ำเนินงำนด้ำนยำเสพติดของก ำนัน และผู้ใหญ่บ้ำน ต ำบลบ้ำนหลวง 
พบว่ำ ปัญหำจำกกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ เนื่องจำกในพ้ืนที่จ ำนวนของเจ้ำหน้ำที่ เช่น อัตรำก ำลังของ
เจ้ำหน้ำที่ต ำรวจ รวมไปถึงอำสำสมัครที่มีจ ำนวนไม่เพียงพอ จึงเกิดควำมล่ำช้ำในกำรปฏิบัติงำน และในบำงพ้ืนที่
ตัวของผู้น ำชุมชนเองยังไม่ได้รับควำมร่วมมือจำกชำวบ้ำนมำกเท่ำที่ควร กำรมีส่วนร่วมของประชำชนในหมู่บ้ำน
ยังไม่ให้ควำมร่วมมือมำกเท่ำที่ควร กำรด ำเนินงำนต่ำง ๆ ยังคงเป็นเรื่องของหน่วยงำนรำชกำรเป็นส่วนใหญ่ และ
ในพ้ืนที่อ ำเภอนั้นยังไม่มีหน่วยงำนใดที่จะเป็นแกนหลักในกำรท ำงำนด้ำนยำเสพติด ยกตัวอย่ำงเช่น ในบริบทของ
พ้ืนที่อ ำเภอไม่ได้มีเจ้ำหน้ำที่ ป.ป.ส. เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรปฏิบัติงำน ซึ่งจะดูแลในภำพรวมของจังหวัด ท ำให้
กำรด ำเนินงำนแก้ไขปัญหำยำเสพติดในอ ำเภอ รวมไปถึงชุมชนไม่มีประสิทธิภำพเท่ำที่ควรซึ่งสอดคล้องกับ
กำรศึกษำของภำดำ ทำสีเงิน (2558) เรื่อง แนวทำงกำรสร้ำงควำมร่วมมือป้องกัน และแก้ไขปัญหำยำเสพติดของ
ผู้น ำชุมชนในจังหวัดอุตรดิตถ์ พบว่ำปัญหำกำรสร้ำงควำมร่วมมือป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดของผู้น ำ
ชุมชนในจังหวัดอุตรดิตถ์ท่ีมีปัญหำมำกที่สุดคือ ด้ำนกำรเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับชุมชน 
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 4.ในกำรด ำเนินงำนของก ำนัน ผู้ใหญ่บ้ำนที่จะท ำให้เกิดควำมส ำเร็จในกำรสร้ำงหมู่บ้ำนปลอดยำเสพ
ติดนั้นในแต่ละบริบทของพ้ืนมีองค์ประกอบ และปัจจัยที่แตกต่ำงกันออกไป พบว่ำปัจจัยที่สนับสนุนให้กำร
ด ำเนินงำนด้ำนยำเสพติดของต ำบลบ้ำนหลวงประสบผลส ำเร็จ มีดังนี้ 
 4.1. ผู้ใหญ่บ้ำนตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันของต ำบลบ้ำนหลวงมีกำรด ำเนินงำนป้องกันและแก้ไขปัญหำ
ยำเสพติดมำอย่ำงต่อเนื่อง รวมถึงเจ้ำหน้ำที่ของรัฐในหน่วยงำนต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องนั้นเป็นคนในพ้ืนที่หรือพ้ืนที่
ใกล้เคียง กำรเข้ำถึงข้อมูลสถำนกำรณ์ปัญหำ และกำรประสำนงำน รวมไปถึงประชำชนในหมู่บ้ำนจึงเกิดขึ้นได้ง่ำย 
กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดจึงประสบผลส ำเร็จ เจ้ำหน้ำที่ของหน่วยงำนรำชกำรจึงมีศักยภำพมีควำม
พร้อมทั้งในเรื่องควำมรู้ควำมเข้ำใจ และกำรเข้ำถึงสถำนกำรณ์ปัญหำยำเสพติดในพ้ืนที่ได้เป็นอย่ำงดี 

4.2. ก ำนัน ผู้ใหญ่บ้ำนมีควำมเข้มแข็ง และจริงจังที่จะแก้ไขปัญหำยำเสพติด เนื่องมำจำกนำยอ ำเภอ
ดอนพุดมีนโยบำยในกำรปรำบปรำมยำเสพติดที่ต้องก ำกับและติดตำมกำรแก้ไขปัญหำดังกล่ำวของฝ่ำย
ปกครองทั้งในส่วนของท้องที่และท้องถิ่น ให้มีกำรท ำงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ ตอบสนองนโยบำยด้ำนยำเสพ
ติดที่ส ำคัญของรัฐบำล กระทรวงมหำดไทย และจังหวัดสระบุรี นำยอ ำเภอจึงเป็นแกนหลักในกำรด ำเนินกำร
ขับเคลื่อนนโยบำยมำสู่กำรปฏิบัติได้อย่ำงเป็นรูปธรรม ซึ่งสอดคล้องกับ วีณำ พึงวิวัฒน์นิกุล (2561 , หน้ำ 68) 
ที่อธิบำยว่ำ กำรน ำนโยบำยไปปฏิบัติ เป็นขั้นตอนที่ส ำคัญและมีควำมสลับซับซ้อนเพรำะต้องเกี่ยวข้องกับ
บุคคลและหน่วยงำนต่ำง ๆ จ ำนวนมำก รวมทั้งยังต้องเผชิญกับปัจจัยทั้งจำกภำยในและภำยนอกองค์กำรซึ่งจะ
ส่งผลต่อกำรน ำนโยบำยไปปฏิบัติ ในกำรแก้ไขปัญหำยำเสพติดของนำยอ ำเภอดอนพุดในพ้ืนที่นั้น ได้วำง
นโยบำยในกำรท ำงำนให้ทุกภำคส่วนที่เกี่ยวข้องให้สำมำรถเข้ำถึงพ้ืนที่หมู่บ้ำน และประชำชนได้ ประกอบกับ
กำรวำงแนวทำงกำรปฏิบัติงำนให้ผู้น ำชุมชนประชำชนด้วยควำมเข้ำใจและร่วมกันสร้ำงควำมเข้มแข็งให้
หมู่บ้ำนและชุมชน ถือเป็นปัจจัยส ำคัญที่จะชี้วัดให้เกิดผลสัมฤทธิ์ของกำรแก้ไขปัญหำยำเสพติดได้อย่ำงยั่งยืน 
ซึ่งนำยอ ำเภอเป็นบุคคลที่มีบทบำทส ำคัญในพ้ืนที่อย่ำงมำก เพรำะมีอ ำนำจในกำรจับกุม พร้อมทั้งมีบุคลำกร
ของอ ำเภอและยังเป็นหน่วยงำนหลักในกำรท ำงำนร่วมกันแบบบูรณำกำรประสำนขอควำมร่วมมือจำก
หน่วยงำนต่ำง ๆ ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ซึ่งบทบำทดังกล่ำวสอดคล้องกับ แนวคิดกำรบริหำรรำชกำรแบบ
บูรณำกำร ตำมพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี (2546) ได้อธิบำยว่ำ 
กำรบริหำรรำชกำรแบบบูรณำกำร คือกำรร่วมมือกันในระหว่ำงส่วนรำชกำรที่เก่ียวข้อง เพื่อให้มีกำรปฏิบัติงำน
ร่วมกัน หรือมีแผนกำรด ำเนินงำนที่สอดคล้องไปในทิศทำงเดียวกัน ซึ่งจะท ำให้ภำรกิจที่ส ำคัญของรัฐในแต่ละ
ด้ำนเกิดผลส ำเร็จเป็นประโยชน์แก่ประชำชนส่วนรวม และมีควำมประหยัดโดยใช้ทรัพยำกรร่วมกันให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด รวมทั้งสำมำรถลดขั้นตอนกำรปฏิบัติรำชกำรให้เกิดควำมรวดเร็ว และมีประสิทธิภำพจำกกำร
ร่วมมือปฏิบัติงำนของทุกฝ่ำยที่เกี่ยวข้อง ซึ่งกำรบริหำรจัดกำรกำรปฏิบัติงำนด้ำนยำเสพติดของนำยอ ำเภอ
ดอนพุด ได้น ำนโยบำยของทำงรัฐบำล ตำมกรอบทิศทำงกำรขับเคลื่อน ซึ่งสอดคล้องกับ นโยบำยกำรป้องกัน
และแก้ไขปัญหำยำเสพติดของรัฐบำล ยุทธศำสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด 5 ปี  (พ.ศ. 2558 – 
2562)ซึ่งมียุทธศำสตร์กำรด ำเนินงำน แบ่งเป็น 8 ยุทธศำสตร์ ได้แก่ 1) ยุทธศำสตร์กำรป้องกันกลุ่มผู้มีโอกำส
เข้ำไปเกี่ยวข้องกับยำเสพติด 2) ยุทธศำสตร์กำรแก้ไขปัญหำผู้เสพ/ผู้ติดยำเสพติด 3) ยุทธศำสตร์สร้ำงและ
พัฒนำระบบรองรับกำรคืนคนดีให้สังคม 4) ยุทธศำสตร์กำรควบคุมตัวยำและผู้ค้ำยำเสพติด 5) ยุทธศำสตร์
ควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศ 6) ยุทธศำสตร์กำรสร้ำงสภำพแวดล้อมเพ่ือป้องกันปัญหำยำเสพติด 7) 
ยุทธศำสตร์กำรมีส่วนร่วมภำคประชำชน 8) ยุทธศำสตร์กำรบริหำรจัดกำรอย่ำงบูรณำกำร ได้มำปรับใช้และ
เป็นแนวทำงให้ก ำนัน และผู้ใหญ่บ้ำนน ำไปปฏิบัติในพ้ืนที่ต ำบล หมู่บ้ำนของตนเอง ให้กำรป้องกันและแก้ไข
ปัญหำยำเสพติดมีควำมยั่งยืนต่อไปซึ่งสอดคล้องกับกำรศึกษำของกรรณิกำร์ บุญพละ (2544) เรื่อง บทบำท
ของชุมชนในกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด ศึกษำเฉพำะกรณีหมู่บ้ำนแม่กุใหม่ท่ำซุง พบว่ำ กำรป้องกัน
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และแก้ไขปัญหำยำเสพติดโดยวิธีกำรลงโทษทำงกฎหมำยจะช่วยแก้ไขปัญหำได้ส่วนหนึ่ง แต่กำรแก้ไขปัญหำ
นั้นจะต้องได้รับควำมร่วมมือจำกทุกภำคส่วน โดยให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมคิด และด ำเนินกำรป้องกันปัญหำใน
ชุมชนได้ดีที่สุดซึ่งกำรท ำประชำคมจะท ำให้ชุมชนมีกำรเปิดเผยตัวบุคคลที่เกี่ ยวข้องกับยำเสพติดให้ทุกคน
ทรำบ และช่วยกันสอดส่องดูแลคอยตักเตือนและปฏิบัติตำมกฎของหมู่บ้ำนและมองว่ำหำกไม่มีกำรท ำ
ประชำคมทุกคนไม่ร่วมมือกันไม่สนใจที่จะช่วยกันแก้ไขปัญหำกำรแพร่ระบำดก็ยังคงจะมีอยู่ต่อไป ดังนั้น
นอกจำกชุมชนจะต้องให้ควำมร่วมมือซึ่งกันและกันในกำรแก้ไขปัญหำแล้ว หน่วยงำนภำครัฐควรมีกำรให้
ควำมรู้แก่คนในชุมชนให้ทรำบถึงพิษภัยของยำเสพติดและสนับสนุนกำรด ำเนินกำรตำมนโยบำยของชุมชน
นอกจำกนี้แล้วยังสอดคล้องกับผลกำรวิจัยของกวิพัฒน์สุขแจ่ม (2547) เรื่องทุนทำงสังคมกับกำรแก้ไขปัญหำ
ยำเสพติดกรณีศึกษำบ้ำนคลองจระเข้น้อยต ำบลเกำะไร่อ ำเภอบ้ำนโพธิ์จังหวัดฉะเชิงเทรำ พบว่ำทุนทำงสังคม
เป็นปัจจัยส ำคัญที่ท ำให้กำรแก้ไขปัญหำยำเสพติดประสบผลส ำเร็จ กระบวนกำรทุนทำงสังคมก่อให้เกิดพลังที่
น ำไปสู่กำรแก้ไขปัญหำของชุมชน โดยอำศัยปัจจัยภำยในต่ำง ๆ เช่น ควำมเข้มแข็งของของผู้น ำ ค่ำนิยมที่ดี
งำมของคนในชุมชน และกำรประสำนกับหน่วยงำนภำยนอกเข้ำมำร่วมเพ่ือก่อให้เกิดเป็นพลังทำงสังคมในกำร
ขับเคลื่อนชุมชนให้สำมำรถด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำยำเสพติดได้อย่ำงมีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น ปัจจัยที่ส ำคัญ
อีกประกำรหนึ่งได้แก่ ผู้น ำธรรมชำติซึ่งท ำหน้ำที่เป็นกลไกที่สำมำรถดูแลชุมชนอย่ำงใกล้ชิด และต่อเนื่อง
รวมทั้งเป็นแกนน ำที่ก่อให้เกิดกำรมีส่วนร่วมของคนในชุมชนในกำรแก้ไขปัญหำยำเสพติดให้เกิดควำมยั่งยืนได้ 

ข้อเสนอแนะ 
 จำกผลกำรวิจัยท ำให้ทรำบว่ำ กำรด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำยำเสพติดจะเกิดควำมส ำเร็จหรือบรรลุผล
ตำมวัตถุประสงค์หรือไม่นั้น กำรมีส่วนร่วมของทุกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่นั้นมีควำมส ำคัญมำกที่สุด ที่จะ
ท ำให้กำรด ำเนินงำนป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดในต ำบล หมู่บ้ำนส ำเร็จอย่ำงยั่งยืน  

โดยต้องอำศัยปัจจัยหลำยปัจจัยรวมกัน คือ ก ำนัน ผู้ใหญ่บ้ำน ประชำชนทุกคน องค์กรต่ำง ๆ ใน
ชุมชน จะต้องมีกำรบริหำรจัดกำรร่วมกันกับหน่วยงำนของรัฐในกำรขับเคลื่อนกำรแก้ปัญหำร่วมกัน โดยก ำนัน 
ผู้ใหญ่บ้ำนจะต้องเป็นแกนน ำในกำรแก้ไขปัญหำยำเสพติดในพ้ืนที่ โดยเน้นให้ประชำชนมีควำมตื่นตัว ตระหนัก
ถึงภัยคุกคำมของปัญหำยำเสพติด โดยมีนำยอ ำเภอผู้ที่มีบทบำทเป็นผู้อ ำนวยกำรในกำรบริหำรจัดกำรงำนใน
ภำพรวมของอ ำเภอ บูรณำกำรหน่วยงำนภำครัฐให้มีในกำรอ ำนวยควำมยุติธรรมให้ชุมชนสำมำรถอยู่ร่วมกันได้
อย่ำงเข้มแข็ง แก้ไขปัญหำยำเสพติดได้อย่ำงยั่งยืน และให้ภำครั ฐมีบทบำทในด้ำนกำรสนับสนุนส่งเสริม
กิจกรรมของชุมชนในกระบวนกำรแก้ไขปัญหำยำเสพติด รวมทั้งกำรใช้อ ำนำจทำงกฎหมำยในกำรด ำเนินกำร
ต่อกลุ่มผู้ที่กระท ำควำมผิด ส่วนในระดับของชุมชน หมู่บ้ำนควรจะเป็นบทบำทหลักในฐำนะกำรเป็น “เจ้ำของ
ปัญหำ” ที่แท้จริงที่จะต้องท ำกำรแก้ไขปัญหำ 

ข้อเสนอแนะในกำรวิจัยครั้งต่อไป 
 1. ควรศึกษำแนวทำงในกำรแก้ไขปัญหำกำรด ำเนินงำนในกำรสร้ำงหมู่บ้ำนปลอดยำเสพติดของก ำนัน 
ผู้ใหญ่บ้ำน ในพื้นที่อ ำเภอดอนพุด จังหวัดสระบุรี 
 2. ควรศึกษำควำมคิดเห็นของประชำชนที่มีต่อกำรด ำเนินงำนป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดของ
ก ำนัน ผู้ใหญ่บ้ำน 
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