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บทคัดย่อ 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาบทบาทรัฐกับชุมชน รวมถึงกฎหมาย นโยบายของหน่วยงาน
ตลอดจนข้อตกลงร่วมกันของชุมชนหรือธรรมนูญหมู่บ้าน และปัจจัยสนับสนุนการจัดการปัญหา        
ยาเสพติดในชุมชนซอยแสนสุข ใช้การวิจัยเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลัก จำนวน 13 คน 
ผลการวิจัยพบว่า (1) บทบาทรัฐกับชุมชนในการจัดการปัญหายาเสพติดในชุมชนซอยแสนสุขเขตดินแดง 
ประกอบไปด้วย 3 ประเด็น ได้แก่ ด้านการป้องกัน ด้านการปราบปรามและด้านการบำบัดรักษา 
สำนักงานเขตเป็นกลไกและหัวใจหลักในการขับเคลื่อนงานในระดับพ้ืนที่ มีบทบาทในการขับเคลื่อนงาน
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน โรงเรียน และสถานประกอบการ  ประกอบกับคำสั่ง        
ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเขตดินแดง ที่ 2/2563 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2563         
และนอกจากนั้นยังมีสมาคมศูนย์กลางเทวา ซึ ่งเป็นองค์กรพัฒนาเอกชนเพื ่อผู ้ด้อยโอกาสให้การ
สนับสนุนเป็นภาคีเครือข่ายกับชุมชน ดำเนินกิจกรรมร่วมกับชุมชนตั ้งแต่ปี 2509 จนถึงปัจจุบัน            
มีบทบาทในการให้ความรู้และดำเนินกิจกรรมในหลายประเภท (2) กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับยาเสพตดิใน 
ประเทศไทย ได้แก่ 1) กฎหมายระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับยาเสพติด 2) พระราชบัญญัติ 3) พระราช
กำหนด 4) ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) (3) ธรรมนูญหมู่บ้านหรือธรรมนูญชุมชน คือ
ระเบียบกองทุนแม่ของแผ่นดิน ซึ่งหมู่บ้าน/ชุมชนที่ได้รับพระราชทานเงินขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน
มีขึ้นเพื่อถือเป็นระเบียบการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดินในระดับชุมชน ประกอบไปด้วย 6 หมวด 
(4) ปัจจัยสนับสนุนการจัดการปัญหายาเสพติดในชุมชนซอยแสนสุข ได้แก่ 1)  แรงผลักดันจาก
ประสบการณ์ที่พบเจอ 2) ผู้นำเข้มแข็งและมีประสบการณ์ 3) ความสามัคคีใช้พลังกลุ่มในการทำงาน 4) 
การมีส่วนร่วมของประชาชน 5) การมีส่วนร่วมจากภาคีเครือข่าย 6) การตระหนักถึงความสำคัญของการ
เรียนรู้ของผู้นำชุมชน 7) ทัศนคติผู้นำชุมชนที่มีต่อผู้ติด/ผู้เสพ 8) สภาพแวดล้อมของชุมชน 9) ศักยภาพ
ของผู้นำชุมชน  
คำสำคัญ: รัฐ-ชุมชน, การจัดการปัญหายาเสพติด, ชุมชนซอยแสนสุข 
บทนำ 
 กรุงเทพมหานคร ยาเสพติดยังคงถูกลำเลียงเข้าสู่พ้ืนที่กรุงเทพมหานครอย่างต่อเนื่องส่งผลให้     

 
* บทความนี้เรียบเรียงจากการค้นคว้าอสิระเร่ือง รัฐ-ชุมชนกับการจัดการปัญหายาเสพติดในชุมชนซอยแสนสุข เขตดินแดง 
กรุงเทพมหานคร 
** นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
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กรุงเทพมหานครเป็นทั้งพ้ืนที่พักเก็บยาเสพติดและพ้ืนที่แพร่ระบาดยาเสพติดที่สำคัญ การพักเก็บยาเสพ
ติด ส่วนใหญ่จะเก็บในคอนโดมีเนียม อะพาร์ตเมนต์ บ้านพัก หรือบ้านเช่า ก่อนที่จะกระจายไปสู่กลุ่ม
ตลาดผู้เสพ ในพ้ืนที่และจังหวัดใกล้เคียง กลุ่มรับส่งและเก็บพักยาเสพติดส่วนใหญ่มาจากกลุ่มผู้เสพราย
เก่าหรือนักโทษคดียาเสพติดที่พ้นโทษออกมา ส่งผลให้สถานการณ์การค้าและแพร่ระบาดในภาพรวมยัง
ไม่ลดระดับความรุนแรงลง ขณะที่พื ้นที่เขตดินแดง ยังคงมีการแพร่ระบาดของยาเสพติดในหลาย
ประเภท เนื่องจากเป็นพ้ืนที่ประชากรหนาแน่น มีสถานบริการ ห้องเช่า อะพาร์ตเม้นต์ จำนวนมาก และ
เส้นทางการจราจรหลายสายที่เชื่อมต่อกัน จากข้อมูลการจับกุมยาเสพติดของสถานีตำรวจนครบาลใน
พื้นที่ การแพร่ระบาดยาเสพติดสามารถแบ่งตามกลุ่มอายุได้ดังนี้ กลุ่มอายุ ต่ำกว่า 20 ปี ประเภทของยา
เสพติดที่ใช้ได้แก่ สารระเหย เช่น ทินเนอร์ โปรคาดิว ทามาดอล กระท่อม และยาบ้า ตามลำดับ และ
กลุ่มอายุ 21–30 ปีประเภทของยาเสพติดที่ใช้ได้แก่ กระท่อม ยาบ้า และยาไอซ์ ตามลำดับ โดยตัวยาที่มี
การแพร่ระบาดสูงสุด คือ ยาบ้า รองลงมา คือ ยาไอซ์ และกระท่อม ลักษณะการขาย เน้นในกลุ่มผู้ใช้
แรงงาน นักท่องเที่ยวตามสถานบันเทิง มีเยาวชนเป็นผู้ เดินยาเสพติดมากขึ้น ลักษณะการจำหน่ายจะ
กระจายตัว โดยใช้รถจักรยานยนต์และนัดหมายในที่ลับตาผู้คน ไม่รวมกลุ่มจำหน่ายเป็นแหล่งใหญ่ ผู้ค้ายาเสพ
ติดมีการปรับเปลี ่ยนที ่พักอาศัยมาอยู ่ในคอนโด และหมู ่บ้านจัดสรร ใช้สื ่อออนไลน์เพิ ่มขึ ้น เช่น 
แอพพลิเคชั่นไลน์ (สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด, 2563ก) 
 สถานการณ์ผู้ค้ายาเสพติด สถานการณ์ภาพรวมของการแพร่ระบาดของยาเสพติดในพื้นที่     
เขตดินแดงมีจำนวนลดลงตามสถานการณ์ผู้เสพ/ผู้ติด ส่วนพื้นที่/ชุมชน ที่มีปัญหาการค้าและแพร่
ระบาดยาเสพติด ได้แก่ ชุมชนซอยแม่เนี้ยว แยก 3, ชุมชนซอยชานเมือง, ชุมชนเคหะชุมชนดินแดง 
(แฟลต 1-20), ชุมชนเคหะชุมชนดินแดง (แฟลต 33-64) และชุมชนเคหะชุมชนห้วยขวาง (แฟลต 1-38) 
ชนิดยาเสพติดที่พบการค้าและแพร่ระบาด 1) ยาบ้า 2) กัญชา 3) ยาไอซ์ 4) กระท่อม และปัจจัยที่ทำให้
มีปัญหายาเสพติดในพื้นที่นั้นเนื่องจากว่าพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นห้องเช่า อะพาร์ตเม้นต์/ชุมชนเปิด เส้นทาง
จราจรเข้า-ออกได้หลายทาง พื้นที่ติดต่อกัน มีตรอกซอยเป็นจำนวนมาก โดยผู้ค้า/ผู้เสพยาเสพติด    
ส่วนใหญ่ก็เป็นบุคคลในพื้นที่บ้านเช่า (สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด, 2563ก) 

จากปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยซึ่งเป็นบุคลากรของสำนักงานเขตดินแดงจึงมีความสนใจศึกษาการ
จัดการปัญหายาเสพติดในชุมชนซอยแสนสุข ที่มผีลการประเมินสถานะหมู่บ้าน/ชุมชนเอาชนะยาเสพติด 
ในระบบ Narcotics Information System for Province Agency (NISPA) ระบบสารสนเทศยาเสพ
ติดจังหวัด ของสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกรุงเทพมหานคร(ป.ป.ส.)1 ในปี 2563 ผลการ
ประเมินไม่มีปัญหา/เข้มแข็งมาก โดยทำการศึกษาบทบาทรัฐกับชุมชน ข้อกฎหมาย นโยบายของ
หน่วยงานตลอดจนข้อตกลงร่วมกันของชุมชนหรือธรรมนูญหมู่บ้านว่าเป็นอย่างไร และปัจจัยอะไรบ้างที่
สนับสนุนการจัดการปัญหายาเสพติดในชุมชนซอยแสนสุข เพื่อนำผลการศึกษาเป็นแนวทางในการ
จัดการปัญหายาเสพติดในชุมชนอื่น ๆ ที่อยู่ในความดูแลของสำนักงานเขต ประกอบกับผู้วิจัยเห็นว่า
ปัญหายาเสพติดเป็นเรื่องสำคัญที่ทุกหน่วยงานต้องร่วมมือกันรวมทั้งชุมชน เพื่อช่วยกันลดการสูญเสีย
ทรัพยากรมนุษยท์ี่มีคุณค่าที่อาจมีศักยภาพช่วยพัฒนาชุมชน สังคม ประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าได้ 

 
 1 ระบบ Narcotics Information System for Province Agency (NISPA) ระบบสารสนเทศยาเสพติดจังหวัด ของสำนักงาน
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกรุงเทพมหานคร(ป.ป.ส.) เป็นระบบประเมินผลสถานะหมู่บา้น/ชุมชนทั่วประเทศรวมทั้งกรุงเทพมหานคร 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
เพื ่อศึกษาบทบาทรัฐกับชุมชน รวมถึงกฎหมาย นโยบายของหน่วยงานตลอดจนข้อตกลง

ร่วมกันของชุมชนหรือธรรมนูญหมู่บ้าน และปัจจัยสนับสนุนการจัดการปัญหายาเสพติดในชุมชนซอยแสนสุข 
วิธีดำเนินการวิจัย 

การศึกษาครั้งนี้ใช้การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ประกอบด้วย ข้อมูลเอกสาร 
(documentary research) และการสัมภาษณ์ (interview) ผู้ให้ข้อมูลหลัก (key informant) ซึ่งเป็น
บุคคลที่เกี่ยวข้องโดยตรง และมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องและประเด็นต่าง ๆ (เฉลิมพล ศรีหงษ์, 2563 
หน้า 33) เกี่ยวกับการจัดการปัญหายาเสพติด จำนวน 13 คน ประกอบด้วย 1) เจ้าหน้าที่สำนักงานเขต
ดินแดง จำนวน 1 คน 2) เจ้าหน้าที่ตำรวจ สถานีตำรวจนครบาลห้วยขวางและสถานีตำรวจนครบาลดินแดง 
สถานีละ 1 คน รวมจำนวน 2 คน 3) เจ้าหน้าทีค่ลินิกบำบัดยาเสพติด ศูนย์บริการสาธารณสุข 4 ดินแดง 
จำนวน 1 คน 4) เจ ้าหน้าสมาคมศูนย์กลางเทวา(องค์กรพัฒนาเอกชน) จำนวน 1 คนและ 5) 
คณะกรรมการชุมชนซอยแสนสุข จำนวน 8 คน  
 สำหรับเอกสารที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ได้แก่ 1. เอกสารชั้นต้น (primary source) ได้แก่ นโยบายของ
รัฐบาล คำสั่ง ประกาศ ระเบียบปฏิบัติ นโยบายระดับกรุงเทพมหานคร เขต ประกาศ คำสั่ง ข้อกำหนด รวมถึง
เอกสารของทางราชการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการปัญหายาเสพติด และธรรมนูญหมู่บ้าน 2. เอกสารชั้นรอง 
(secondary source) ได้แก่ งานเขียน บทความ วารสารวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
ผลการวิจัย 
บทบาท หน้าที่ กลไกขององค์กรภาครัฐกับการจัดการปัญหายาเสพติดในชุมชน  
 สำนักงานเขตดินแดง2 จัดตั้งเมื่อ 14 มกราคม 2537 มีพื้นที่รับผิดชอบทั้งสิ ้น 8.354 ตาราง
กิโลเมตร แบ่งเขตการปกครอง เป็น 2 แขวง แขวงดินแดง และแขวงรัชดาภิเษก ในขณะที่ประชากร
อาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก จำนวน 124,211 คน ในด้านความหนาแน่นของประชากรนั้นมีความหนาแน่น
สูงที่สุดในกลุ่มกรุงเทพกลาง ทัง้มีประชากรแฝงที่เข้ามาอาศัยประกอบอาชีพในพ้ืนที่มากถึง 3 ใน 4 ของ
ประชากรตามทะเบียนบ้าน พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นที่อยู่อาศัยตามลักษณะชุมชนชาวแฟลต นอกจากนั้นยังมี
ชุมชนที่เข้าไปบุกรุกพ้ืนที่เอกชนและพ้ืนที่ของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย สภาพชุมชนมีลักษณะที่อยู่
อาศัยหนาแน่นปานกลางและหนาแน่นมาก สภาพสังคมอยู่ในลักษณะสังคมเมืองที่ประชากรส่วนใหญ่
ต้องดิ้นรนประกอบอาชีพและดำรงชีวิตตามวิถีชีวิตของคนเมือง มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม
ค่อนข้างส ูง การประกอบอาชีพของคนในพ้ืนที ่ขึ้นอย ู ่ก ับภาคบร ิการ และผู ้ประกอบการใน
ภาคอุตสาหกรรมขนาดย่อม มีสถานศึกษาขนาดใหญ่หลายแห่ง หน่วยงานราชการที่สำคัญ เป็นเขตที่มี
การประกอบธุรกิจสถานบันเทิงจำนวนมาก ศูนย์การคา้ โรงแรม สำนักงานธุรกิจบนถนนสายหลักสำคัญ 
คือ ถนนวิภาวดีรังสิต ถนนรัชดาภิเษก ถนนอโศก-ดินแดง ซึ่งเป็นถนนที่เชื่อมต่อไปยังเขตเศรษฐกิจ

 
 2 เดิมเขตดินแดงเป็นแขวงหนึ่งของเขตพญาไท ปี 2521 ได้มีการเปลี่ยนแปลงพื้นที่เขตพญาไท เขตห้วยขวาง และเขตบางกะปิ 
โดยได้โอนแขวงดินแดงไปขึ้นกับเขตห้วยขวาง และในปี 2532 กรุงเทพมหานครได้จัดตั้งสำนักงานเขตห้วยขวาง สาขาดินแดงขึ้น เพื่อ
อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการติดต่อราชการ ต่อมาผู้บริหารกรุงเทพมหานครพิจารณาเห็นว่า เขตหว้ยขวาง พญาไทและราชเทวี 
มปีระชากรอยู่อาศัยเพิ่มมากขึ้น เพื่อใหค้วามสะดวกแก่ประชาชนในท้องที่ไม่ต้องเดินทางไปติดต่อราชการบางแห่งไกลเกินไป จึงได้จัดตั้ง
สำนักงานเขตดินแดงขึ้น เมื่อวันที ่14 มกราคม 2537 
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หลาย ๆ เขต ที่มีความเจริญทันสมัยเป็นย่านธุรกิจเมืองใหม่ ประชาชนจึงมีฐานะอยู่ในระดับปานกลางถึง
ระดับสูง บริเวณพ้ืนทีโ่ดยรอบไม่สามารถขยายพ้ืนที่ธุรกิจได้ แต่ได้มีการใช้พ้ืนที่เขตเดิมให้เกิดประโยชน์
มากขึ้นตามลำดับ จากผลกระทบที่มีประชากรอาศัยอยู่กันหนาแน่น มีการย้ายถิ่นอพยพเข้าออกพื้นที่
ตลอดเวลาทำให้ขาดจิตสำนึกรักท้องถิ่นและการให้ความร่วมมือกับภาครัฐ ก่อให้เกิดปัญหาที่สำคัญ เช่น 
ปัญหาปริมาณขยะมูลฝอย การรักษาความสะอาด การจัดระเบียบหาบเร่แผงลอยจากผู้ค้ารายย่อย  
ตลอดจนปัญหาอาชญากรรรมและยาเสพติด เป็นต้น(สำนักงานเขตดินแดง, 2562ข)  

สำนักงานเขตดินแดงอยู่ในพ้ืนที่รับผิดชอบของสถานีตำรวจนครบาลดินแดง ห้วยขวางและสุทธิ
สาร มีชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครจำนวน 23 ชุมชน ชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดิน 
จำนวน 17 ชุมชน สามารถจำแนกเป็นชุมชนเคหะชุมชน 2 ชุมชน ชุมชนชานเมือง 8 ชุมชน ชุมชน
อาคารสูง 3 ชุมชน ชุมชนแออัด 8 ชุมชน และหมู่บ้านจัดสรร 2 ชุมชน ผลประเมินสถานะหมู่บ้าน/
ชุมชนเอาชนะยาเสพติดรอบ 2/2563  ไม่มีปัญหายาเสพติด 15 ชุมชน สถานการณ์ปัญหายาเสพติด
พื้นที่เขตดินแดง ปีงบประมาณ 2563 ผู้ที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ช่วงอายุ 
30-34 ปี ส่วนใหญ่มีอาชีพรับจ้าง การศึกษาระดับประถมศึกษา ยาเสพติดที่แพร่ระบาดในพ้ืนที่ได้แก่ 1) 
ไอซ์ 2) ยาบ้า และ 3) กระท่อม สัดส่วนผู้เข้ารับการบำบัดยาบ้าและไอซ์ต่อจำนวนผู้เข้ารับการบำบัดยา
เสพติดทั้งหมดของเขตดินแดงในปี 2561 พบว่า ผู้เข้ารับการบำบัดยาบ้า 26% ผู้เข้ารับการบำบัดยาไอซ์ 
37.5% ในปี 2562 พบว่า ผู้เข้ารับการบำบัดยาบ้า 28.8% ผู้เข้ารับการบำบัดยาไอซ์ 36.7% และในปี 
2563 พบว่า ผู้เข้ารับการบำบัดยาบ้า 22.3% ผู้เข้ารับการบำบัดยาไอซ์ 37.6% โดยยาบ้าส่วนใหญ่ราคา
เม็ดละ 80-200 บาท และไอซ์ส่วนใหญ่ราคาจีละ 500 บาท (เอกสารนำเสนอในที่ประชุมศูนย์ปฏิบัติการ
ป้องกันปราบปรามยาเสพติดเขตดินแดง ครั ้งที ่ 1/2564, 2564ค, ส่วนวิเคราะห์ข่าวและเฝ้าระวัง 
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกรุงเทพมหานคร) 

สำนักงานเขตเป็นกลไกและหัวใจหลักในการขับเคลื่อนงานในระดับพื้นที่  มีบทบาทในการ
ขับเคลื่อนงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน โรงเรียน และสถานประกอบการ  โดยมีเขตใน
ฐานะศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเขตดินแดง (ศป.ปส.เขต) เพื่อสนองนโยบายของ
รัฐบาลและกรุงเทพมหานคร การปฏิบัติเพ่ือให้การแก้ไขปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่เขตดินแดงเป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับสถานการณ์และยุทธศาสตร์การป้องกันปัญหายาเสพติดของรัฐบาลนั้น 
สำนักงานเขตได้มีคำสั่งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเขตดินแดง เรื่อง จัดตั้งศูนย์
ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2563 (สำนักงานเขตดินแดง, 2563ก) 
โดยได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเขตดินแดง เรียกโดยย่อว่า “ศป.ปส.ข.ดินแดง” 
ตั้งอยู่ชั้น 2 ฝ่ายปกครอง สำนักงานเขตดินแดง ผู้อำนวยการเขตเป็นผู้อำนวยการ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต 
ผู ้กำกับสถานีตำรวจนครบาลดินแดง ห้วยขวางและสุทธิสาร เป็นรองผู ้อำนวยการ กรรมการ
ประกอบด้วยผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ภาคประชาชน มีอำนาจหน้าที่กำหนดไว้เพื่อเป็นกรอบ
แนวทางในการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที ่เขตดินแดงให้มีป ระสิทธิภาพ 
สอดคล้องกับสถานการณ์และยุทธศาสตร ์การป้องกันปัญหายาเสพติดของรัฐบาล  ในขณะที่
กรุงเทพมหานคร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มีนโยบายบริหารราชการ โดยประกาศนโยบาย  1 
ภารกิจพิเศษ 5 นโยบายทันใจ 19 ภารกิจผลักดันทันที  โดยนโยบายที่ 3 ปลอดภัย (COMMUNITY) : 
ชีวิตปลอดภัย ทรัพย์สินปลอดภัย ชุมชนและสังคมปลอดภัย ภารกิจที่ดำเนินการทันที คือ สั่งปิดสถาน
บริการฝ่าฝืนกฎหมายดำเนินการทันที มีความเกี ่ยวข้องกับ ศป.ปส.เขต โดยให้ ศป.ปส.เขต นำ
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พระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องมาบังคับใช้เพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นให้เรียบร้อยและรายงานผลการดำเนินงาน
ให้ทราบตามระยะเวลาที่กำหนด 

กระบวนการจัดการปัญหายาเสพติดในบริบทของสำนักงานเขตดินแดงนั้น ซึ่งตามโครงสร้าง
ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเขตดินแดง แบ่งเป็น 3 ประเด็น ด้านการป้องกัน ด้าน
การปรามปรามและด้านการบำบัดรักษา ซึ่งสำนักงานเขตจะอยู่ในประเด็นด้านการป้องกัน สาระสำคัญ
คือการป้องกันกลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปใช้ยาเสพติดในชุมชน สถานศึกษา และสถานประกอบการ เป็นหลัก ๆ  
การป้องกันกลุ ่มผู้มีโอกาสเข้าไปใช้ยาเสพติดในชุมชน มีฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมใน
สำนักงานเขตเป็นผู้แล นำนโยบาย แผนงาน/โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ลงไปปฏิบัติในชุมชนที่จัดตั้งขึ้น
ตามระเบียบกรุงเทพมหานครในพื้นที่เขตดินแดงจำนวน 23 ชุมชน การป้องกันกลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปใช้
ยาเสพติดในสถานศึกษา มีฝ่ายการศึกษาในสำนักงานเขตเป็นผู้ดูแลนำ นโยบาย แผนงาน/โครงการ 
กิจกรรมต่าง ๆ ลงไปปฏิบัติในสถานศึกษาในพื้นที่เขตดินแดงในสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 3 
โรงเรียน การป้องกันกลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปใช้ยาเสพติดในสถานประกอบการ มีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและ
สุขาภิบาลในสำนักงานเขตเป็นผู้แล นำนโยบาย แผนงาน/โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ลงไปปฏิบัติในสถาน
ประกอบการในพ้ืนที่เขตดินแดง สถานีตำรวจนครบาลในพ้ืนที่ดูแลในส่วนของการปราบปราม สำนักงาน
เขตอยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบของสถานีตำรวจนครบาล 3 สถานี และศูนย์บริการสาธารสุขในพื้นที่ 
ดูแลในส่วนการบำบัดรักษา สำนักงานเขตอยู่ในพื้นที่ความรับผิดขอบของศูนย์บริการสาธารณสุข 4 ดินแดง 
และศูนย์บริการสาธารณสุข 52 สามเสนนอก ส่วนการรายงานผลการดำเนินงานนั้น แต่ละฝ่ายที่
รับผิดชอบจะเป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานในระบบ Narcotics Information System for Province 
Agency (NISPA) ระบบสารสนเทศยาเสพติดจังหวัด สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยา
เสพติด (ป.ป.ส.) ซึ่งเป็นระบบที่ทุกจังหวัดรวมถึงกรุงเทพมหานครใช้รายงานผลในการดำเนินงานทั้งต้อง
รายงานผลการดำเนินงานให้ผู้อำนวยการและคณะทำงานทราบในเวทีประชุมศูนย์ปฏิบัติการป้องกัน
และปราบปรามยาเสพติดเขตในทุกครั้งที่จัดการประชุม โดยจัดการประชุมไตรมาสละครั้ง 
ตารางที ่ 1 กระบวนการจัดการปัญหายาเสพติดของสำนักงานเขตและหน่วยงานที่เกี ่ยวข้องตาม
โครงสร้างคำสั่งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเขตดินแดง 

ผู้รับผิดชอบ 

ด้านการป้องกัน 

ด้านการ
ปราบปราม 

ด้านการ
บำบัดรักษา 

การป้องกันกลุ่ม
ผู้มีโอกาสเข้าไป
ใช้ยาเสพติดใน
ชุมชน 

การป้องกันกลุ่มผู้มี
โอกาสเขา้ไปใช้ยา
เสพติดในสถานศึกษา 

การป้องกันกลุ่มผู้มโีอกาส
เข้าไปใช้ยาเสพติดใน
สถานประกอบการ 

ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ √     

ฝ่ายการศึกษา  √    

ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ   √   
สถานีตำรวจนครบาล    
ในพื้นที่(ดินแดง ห้วยขวาง
และสุทธิสาร) 

   

√ 

 

ศูนย์บริการสาธารณสุขใน
พื้นที่(ศูนย์ 4 ดินแดงและ
ศูนย์ 52 สามเสนนอก) 

    
√ 

ที่มา. คำสั่งศูนยป์ฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเขตดินแดง ที ่2/2563 
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สำนักงานเขตได้รับการจัดสรรงบประมาณจากสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร โดยเงินที่ได้รับ
การจัดสรรเป็นงบอุดหนุนรัฐบาล เพ่ือให้ดำเนินโครงการ/กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตาม
นโยบายของรัฐบาลและกรุงเทพมหานครให้บรรลุวัตถุประสงค์ทั้งยังต้องดำเนินโครงการให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์และยุทธศาสตร์การป้องกันปัญหายาเสพติดของรัฐบาลด้วย ดังเช่น ปี 2560 สำนักงานเขต
ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการชุมชนร่วมใจระวังภัยยาเสพติดในชุมชนภายใต้แผน
ประชารัฐร่วมใจ สร้างหมู่บ้าน/ชุมชนมั่นคง ปลอดภัยยาเสพติด พ .ศ.2559-2560 ของรัฐบาล ซ่ึงในปี 
2560 จะอยู่ในระยะที่ 2 ของแผนประชารัฐฯ ดำเนินโครงการต่อจากปี 2559 และดำเนินการใน 8 
ชุมชนที่ไม่มีปัญหายาเสพติดโดยการรักษาสถานะความเข้มแข็งของชุมชนทำให้ได้รับงบประมาณปี 
2561 น้อยเพราะเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเพียง 8 ชุมชนและที่เบิกจ่ายน้อยเนื่องจากว่ามี
บางชุมชนดำเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณของทางราชการ ปี 2561 ได้รับการจัดสรรงบประมาณ และ
ในขณะที่รัฐบาลมีนโยบายไทยนิยม ยั่งยืน ซึ่งเป็นสิ่งที่ต่อยอดมาจากแนวคิด“โครงการประชารัฐ”ในการ
แก้ปัญหาและพัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชนอย่างยั่งยืน ในทุกด้านทั้งเศรษฐกิจ สังคม รวมถึงความ
มั่นคง เป็นการพัฒนาใน 2 ด้านหลักไปพร้อม ๆ กัน คือ ด้านเศรษฐกิจ และด้านความม่ันคงของประเทศ 
ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาของประเทศด้านความมั่นคงประกอบกับโครงการไทยนิยม ยั่งยืน มีกรอบ
การดำเนินงาน 10 เรื่อง เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหายาเสพติดในเรื่องที่ 9 สำนักงานเขตจึงใช้เวทีไทย
นิยม ยั่งยืนในการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในปี 2561 และได้คืนงบประมาณที่ได้รับ
จากสำนักอนามัยเพื่อเป็นการลดการใช้งบประมาณที่ซ้ำซ้อนทำให้มียอดงบประมาณที่ใช้ไปเป็นศูนย์ 
และปี 2562 ได้รับการจัดสรรงบประมาณให้ดำเนินโครงการชุมชนเข้มแข็งในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด ในการดำเนินการโครงการได้แบ่งเป็น 3 กิจกรรมและได้ดำเนินการทั้ง 3 กิจกรรม
พร้อมทั้งเบิกจ่ายงบประมาณ รายละเอียดงบประมาณตามภาพท่ี 1 
ภาพที่ 1 งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน 

 
ที่มา. ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตดินแดง 
 สำหรับการดำเนินการในโครงการต่าง ๆ ตามที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณมานั้น สำนักงาน
เขตได้กำหนดรูปแบบและรายละเอียดของโครงการเพื่อเสนอขออนุมัติโครงการ หลังจากนั้นจะเป็นการ
ประชุมคณะทำงานและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐด้วยกันเองเช่น ป .ป.ส.
กทม. สถานีตำรวจนครบาลและศูนย์บริการสาธารณสุขในพื้นที่ ตลอดจน ภาคประชาชน เพื่อสร้าง
แนวทางและร่วมระดมความคิดและจัดทำแนวทางการทำงานให้สอดคล้องตามแผนที่กำหนด ตลอดจน
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ร่วมปฏิบัติงาน ติดตามผลการดำเนินงาน ประเมินผลการดำเนินงานในระบบและรายงานผู้บริหาร ดัง
รายละเอียดตามภาพที่ 2 การประชุมคณะทำงาน และการจัดเวทีประชาคมในชุมชนตามกระบวนการมี
สว่นร่วมของประชาชน 
ภาพที่ 2 การประชุมคณะทำงานในการจัดการปัญหายาเสพติดในชุมชนและการจัดเวทีประชาคมใน
ชุมชนตามกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน  

  
ที่มา. การประชุมคณะทำงานด้านการบำบัดรักษาฟ้ืนฟูสมรรถภาพ ติดตามช่วยเหลือผู้เสพผู้ติดยาเสพ
ติดและพัฒนาระบบการคืนคนดีให้สังคม และเวทีประชาคมโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ชุมชนซอยแสนสุข, 
โดย ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ, 2561, ค้นเมื่อ 7 มกราคม 2564, จาก คลังภาพฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ 

ตารางท่ี 2 แนวทางการดำเนินงานจัดการปัญหายาเสพติดในชุมชน 

ลำดับ แนวทางการดำเนินงาน 

1 กำหนดรูปแบบและรายละเอียดโครงการเพื่อขออนุมัติโครงการ 

2 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 

3 จัดประชุมผู้ท่ีเกี่ยวข้องเพื่อสร้างแนวทางการดำเนินงานท่ีสอดคล้องตามแผนท่ีกำหนด 

4 ดำเนินโครงการตามแผนการดำเนินงาน 

5 ติดตามผลการดำเนินโครงการ 

6 ประเมินผลการดำเนินโครงการในระบบรายงานและรายงานผู้บริหาร 

ที่มา. ผู้วิจัย 

การจัดการปัญหายาเสพติดของรัฐในชุมชนซอยแสนสุข (สำนักงานเขตดินแดง,สถานีตำรวจนคร
บาลและศูนย์บริการสาธารณสุขในพื้นที่) 

ในการจัดการปัญหายาเสพติดในชุมชนซอยแสนสุข สำนักงานเขตได้รับความร่วมมือจาก
หน่วยงานภาครัฐที่เป็นเครือข่ายในการร่วมดำเนินการ ไม่ว่าจะเป็นการให้ข้อมูลให้คำปรึกษาหารือ
ตลอดจนร่วมตัดสินใจ ร่วมปฏิบัติการ ตามกระบวนการการมีส่วนร่วมเพ่ือให้การจัดการปัญหายาเสพติด
ในชุมชนประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการที่ตั้งไว้ โดยแต่ละหน่วยงานมีบทบาทในการ
จัดการปัญหายาเสพติดในชุมชน ตามตารางท่ี 3 ดังนี้ 
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ตารางที่ 3 บทบาทในการจัดการปัญหายาเสพติดในชุมชนซอยแสนสุข เขตดินแดงของสำนักงานเขต
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

หน่วยงาน ด้านการป้องกัน ด้านการปราบปราม ด้านการบำบดัรักษา 

สำนักงานเขต                
(ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ) 

- กำหนดทิศทางนโยบายให้
ชุมชนนำไปปฏิบัติ                    
- ลงพื้นที่จัดโครงการ/ 
ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้
เพื่อป้องกันปัญหาในชุมชน                    
- ประสานหน่วยงานภาคีเพื่อ
บูรณาการทำงานร่วมกัน                           
- วิทยากรสร้างการรับรู้ใน
ชุมชน                             
- ถอดบทเรียนของชุมชนอื่นมา
ปรับใช้ในชุมชน 

- แจ้งเบาะแสแกห่น่วยงานที่
เกี่ยวขอ้งในกรณีที่ประชาชน
แจ้งเบาะแสเข้ามา 

- ประชาสัมพันธ์ในชุมชนทั้ง
ค้นหาผู้สมัครใจเข้ารับการ
บำบัดรักษา                       
- ติดตามเยีย่มบ้านผู้ผ่านการ
บำบัดเพื่อให้การช่วยเหลือสัง
สมสงเคราะห์ตามความ
เหมาะสม                          
- คณะทำงานในโครงการลด
อันตรายจาการใช้ยาเสพติดใน
ชุมชน  

สถานีตำรวจนครบาลใน
พื้นที่ (ดินแดง,ห้วยขวาง)        

- ส่งสายตรวจเข้าไปตรวจ      
ตราเฝ้าระวังภัยในชุมชน       
- ตำรวจชุมชนสัมพันธ์เดินเวร
ยามร่วมกับชุมชนทั้งสร้าง
เครือข่ายประชาชนได้แก ่
อาสาสมัครตำรวจบา้น 
เครือข่ายเยาวชนและกลุ่ม
สมาชิกแจ้งข่าว                  
- วิทยากรในการสร้างองค์
ความรู้ ในการปอ้งกันปัญหา
ยาเสพติดแบบประชาชนเข้า
มามีส่วนร่วม รว่มตัดสินใจร่วม
ประเมินผลและร่วมรับ
ผลประโยชน์ด้วยกัน(ความสงบ
สุข) 

- สืบหาความจริงกรณีผู้ค้าผู้
เสพในชุมชน                      
- กรณีเจอเป้าหมาย          
(1) ดำเนินคดีตามหลักฐาน                   
(2) จับแต่ไม่ดำเนินคดีโดยใช้
คำสั่ง 108/2557 ส่งเข้าบำบัด 

- ส่งเข้าบำบัดโดยใช้คำสั่ง
108/2557                       
- สนับสนุนหนว่ยงานราชการที่
เกี่ยวขอ้งด้านการบำบัดรักษาผู้
เสพ/ผู้เสพยาเสพติดตามที่
ได้รับการร้องขอหรือ
มอบหมาย                         
- คณะทำงานในโครงการลด
อันตรายจากการใช้ยาเสพติด
โดยชุมชนซอยแสนสุขเป็น
ชุมชนนำร่องของเขตดินแดง 
 

ศูนย์บริการสาธารณสุขใน
พื้นที่ (ศูนย์ฯ 4 ดินแดง) 

- วิทยากรให้ความรู้ในส่วนงาน
ที่รับผิดชอบทั้งหมดทั้งปัญหา
สุขภาพ ปัญหายาเสพติด 

- นำขอ้มูลสถานการณ์เร่งด่วน
แจ้งในชุมชนไม่มีการแจ้ง
เบาะแสเพียงแต่คุยกับตำรวจที่
เป็นเครือข่ายเท่านั้น 

- รับบำบัดผู้เสพ/ผู้ติดยาทุก
ชนิด เช่น เฮโรอีน ไอซ์ยาบา้ 
หรือแม้กระทั่งยาที่ใช้ในทางที่
ผิด                                 
- คณะทำงานโครงการลด
อันตรายจากการใช้ยาเสพติด
และการบำบัดรักษาโดยมีสว่น
ร่วมของชุมชน  
- ติดตามเยีย่มบ้านผู้ผ่านการ
บำบัด 

ที่มา. (เสน่ห์ บุญขันธ์, อนันต์ ประสงค์ใจ, ณพวิทย์ ปิดกระโทก, วชิยาดา ชูขาว, สัมภาษณ์, 2563) 

บทบาท หน้าที่ กลไกของภาคประชาสังคม(ชุมชน-NGO) และข้อตกลงร่วมกันหรือธรรมนูญหมู่บ้าน
กับการจัดการปัญหายาเสพติดในชุมชน 
 ชุมชนซอยแสนสุข เป็นหนึ่งใน 23 ชุมชนที่จัดตั้งขึ้นตามระเบียบกรุงเทพมหานครในพื้นที่เขต
ดินแดง ที่ทำการชุมชนตั้งอยู่ใต้ตึกอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสมาคมศูนย์กลางเทวาซึ่งเป็นอาคารที่ติดกับ
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ตึกสมาคมศูนย์กลางเทวา โดยก่อนการจัดตั้งเป็นชุมชนตามระเบียบกรุงเทพมหานคร ชุมชนมีคณะผู้นำ
ที่มีความเข้มแข็งมีการดำเนินกิจกรรมของชุมชนเพ่ือป้องกันปัญหายาเสพติด ตลอดจนแก้ไขปัญหาที่เข้า
มาในชุมชน โดยเริ่มมีภัยเข้ามาในชุมชน ในปี 2517 มีครอบครัวตำรวจเข้ามาเช่าห้องชุมชนข้างเคียง
(ชุมชนซอยสุขใจ) อาศัยค้าเฮโรอีน แพร่สู ่เยาวชนวัย 13-17 ปี กระทั่งติดงอมแงม โดยใช้พื้นที่ของ
สมาคมศูนย์กลางเทวา ชุมชนซอยแสนสุข เป็นพื้นในการเสพยาโดยวิธีฉีด จึงเกิดการจัดตั้งผู้นำกลุ่มสตรี 
2 ชุมชนร่วมกันแก้ไข โดยได้รวมกลุ่มแม่บ้านจำนวน 9 คน โดยหนึ่งใน 9 คนนี้ คือประธานชุมชนใน
ปัจจุบัน แก้ปัญหาดังกล่าวโดยการแจ้งเบาะแสให้แก่สารวัตรใหญ่ในสมัยนั้น(ผู้กำกับ) จนสามารถขับไล่
ตำรวจและยาเสพติดออกไปจากชุมชนได้ หลังจากขับไล่ตำรวจและยาเสพติดออกไปจากชุมชนได้ กลุ่ม
แม่บ้านต้องดูแลเยาวชนที่ติดผงขาว จำนวน 14 ราย นำเยาวชนบำบัดกลับคืนได้เพียง 3 ราย หลังจาก
นั้นชุมชนได้มีการจัดตั้งกลุ่มเฝ้าระวังโดยแกนนำหลักคือกลุ่มแม่บ้านและหมู่เด๋อตั้งแต่มีแง่งเดียว(ปัจจุบัน
หมู่เด๋อตำรงตำแหน่งพันตำรวจตรี) เพื่อสร้างภูมิคุ ้มกันให้กับคนในชุมชน มีการจัดกิจกรรมฟื้นฟู
วัฒนธรรมศาสนา จัดกิจกรรมทำบุญเลี้ยงพระในวาระสำคัญสืบเนื่องจนถึงปัจจุบัน เช่น วันปีใหม่ 
สงกรานต์ และวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ เป็นต้น ผลที่ได้เกิดความรัก “ความสามัคคี” ความเอื้ออาทร
ต่อกันทุกวัย เกิดทุนทางสังคม “คน” มีจิตอาสาเข้ามาช่วยงานส่วนรวม เกิดกองทุนชุมชน “เงิน” โดย
พลังของชุมชน ได้รับการยอมรับให้จดทะเบียนเป็นชุมชนถูกต้องตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วย
กรรมการชุมชน พ.ศ. 2534 หลังจากจัดตั้งชุมชนแล้วคณะกรรมการชุมชนได้มีการดำเนินงานในชุมชน
เรื่อยมา โดยมีกิจกรรมที่หลากหลาย เช่น การจัดกิจกรรมสำหรับเยาวชน โดยให้โอกาสเยาวชนได้กล้า
คิด กล้าทำ กล้าแสดงออกในทางที ่ถูกต้องเหมาะสม การจัดค่ายครอบครัวเพื่อส่งเสริมให้สถาบัน
ครอบครัวเข้มแข็งด้วยความรักความเข้าใจของพ่อแม่ลูกเหมาะสำหรับคนทุกวัย กิจกรรมสำหรับเด็กเล็ก
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนอกจากนั้นยังมีกิจกรรมป้องกันสำหรับประชาชนทั่วไปโดย เปิดเวทีชาวบ้านเพ่ือ
ปรับเจตคติคนในชุมชน สร้างการรับรู้การสร้างความตระหนักในโทษและพิษภัยของยาเสพติด ซึ่งชุมชน
มีกิจกรรมต่อเนื่องทุกปี ทั้งมีการสอดส่อง ตรวจตรา เฝ้าระวังในชุมชน มีการป้องปรามผู้ที ่กระทำ
ความผิดในชุมชนโดยการใช้เสียงตามสายปราม ซึ่งเป็นการป้องปรามที่ได้ผลและปลอดภัย และยังมีการ
ค้นหาชักชวนลูกหลานในชุมชนที่เสพยาให้เข้ากระบวนการบำบัดรักษา และมีการติดตามดูแลช่วยเหลือ
หลังการบำบัด ทั้งให้คำแนะนำ เสริมสร้างกำลังใจทั้งผู้เสพและครอบครัว  ช่วยเหลือให้ทุนประกอบ
อาชีพสำหรับผู้ที่ผ่านการบำบัดที่ต้องการประกอบอาชีพแต่ขาดทุนทรัพย์โดย ใช้เงินกองทุนแม่ของ
แผ่นดินแก้่ไขปัญหายาเสพติด จัดหาอาชีพให้แก่ผู้ที่เข้ารับการบำบัด เป็นต้น   

สมาคมศูนย์กลางเทวา เป็นองค์กรพัฒนาเอกชนเพื่อผู้ด้อยโอกาส ซึ่งมีที่ทำการสมาคมฯใน
ชุมชนซอยแสนสุข เกิดจากบาทหลวงบอนแนงค์ เอสเจ . อาจารย์สอนภาษาฝรั ่งเศส จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้พาคณะทำงานออกทำงานช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสใน
สลัมกองขยะดินแดงซึ่งเดิมเป็นกองขยะที่ใหญ่ที่สุดในกรุงเทพมหานคร(เรียกว่าโรงปุ๋ย) ปัจจุบันเป็นพ้ืนที่
ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 สนามกีฬาไทย-ญี่ปุ่น ดินแดง สน.ดินแดง ท่านเห็นสภาพความยากจน
ของชาวบ้าน ความไม่รู ้หนังสือ โดนเอารัดเอาเปรียบจากนายทุนเงินกู้ จึงหาเงินทุนจากองค์กรทุน
ต่างประเทศมาช่วยเหลือ โดยซื้อที่ดินกึ่งราคาบริจาคจากเจ้าของที่ดินในชุมชนซอยแสนสุข พร้อมสร้าง
อาคาร 2 ชั้นครึ่ง มอบให้เป็นที่ทำงานเพื่อการสงเคราะห์และพัฒนาคน ต่อมาอาสาสมัครกิตติมศักดิ์  
คริสตชนร่วมกันจดทะเบียนองค์กรเป็นสมาคม โดยใช้ชื่อว่า สมาคมศูนย์กลางเทวา แปลว่า “ที่รวมของ
เทพหรือคนดี” มอบให้คนในชุมชนบริหารจัดการชุมชนของตนเองทันทีที่สามารถสร้างผู้นำชุมชนได้ให้
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ยั่งยืนตลอดไป มีนายกสมาคมศูนย์กลางเทวาเป็นผู้บริหารสูงสุด กรรมการและเลขานุการคือประธาน
ชุมชนคนปัจจุบัน โดยสมาคมศูนย์กลางเทวา มีกิจกรรมที่หลากหลายร่วมกับชุมชน ตั้งแต่ ปี 2509 
จนถึงปัจจุบัน ทั้งช่วยสนับสนุนทุนการศึกษาเด็กและเยาวชนในชุมชน ให้ความรู้แก่ประชาชนในชุมชน
ทุกด้าน ให้รู้เท่าทันนายทุนเงินกู้ ทั้งไม่่ให้ถูกเอารัดเอาเปรียบจากสังคมรอบด้าน ช่วยเหลือให้ได้รับสิทธิ์
ในการพักอาศัยของแฟลตการเคหะแห่งชาติ เป็นต้น และในส่วนที่สมาคมฯ เข้าไปมีบทบาทต่อปัญหายา
เสพติดในชุมชนนั้น โดยการให้ความรู้ จัดประชุมผู้ปกครองให้รู้จักพิษภัยของยาเสพติดที่จะเกิดขึ้นกับ
บุตรหลาน การสร้างภูมิคุ้มกันแก่เด็ก ๆ เยาวชน ให้มีองค์ความรู้ในด้านยาเสพติด มีการจัดค่ายเด็ก -
เยาวชนในช่วงปิดเทอม ฝึกอบรมด้านสังคม วัฒนธรรม เพศศึกษา สร้างความเป็นผู้นำ และนอกจากนั้น
สมาคมยังได้ร่วมมือกับองค์กรภาคีเครือข่ายในเขตดินแดง ที่จะร่วมกันแก้ไขปัญหายาเสพติด เช่น 
สำนักงานเขตดินแดง คลีนิคบำบัดยาเสพติดศูนย์บริการสาธารณสุข 4 ดินแดง สถานีตำรวจนครบาล 3 
สน. ในเขตดินแดง จัดอบรมอาสาสมัครตำรวจบ้านเพื่อช่วยดูแลสอดส่องปัญหายาเสพติดในชุมชน โดยมี
ตำรวจชุมชนสัมพันธ์ของแต่ละ สน. เป็นพ่ีเลี้ยง และร่วมเดินเวร-ยามกับตำรวจบ้าน และนอกจากนั้นยัง
เป็นภาคีเครือข่ายกับหน่วยงานอื่น เช่น วัดพรหมวงศาราม สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนศูนย์กลางเทวา จำกัด เป็นต้น 

ตารางท่ี 4 บทบาทในการจัดการปัญหายาเสพติดในชุมชนซอยแสนสุขของผู้นำชุมชนและองค์กรทางสังคม 

ภาคประชาสังคม ด้านการป้องกัน ด้านการปราบปราม ด้านการบำบัด 

ผู้นำชุมชน - จัดตั้งกลุ่มเฝ้าระวัง                  
- กิจกรรมฟื้นฟวูัฒนธรรมศาสนา                          
- จัดตั้งศูนย์ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดเครือข่ายชุมชนเขต
ดินแดง                                 
- ตั้งกลุ่มอาสาสมัครตำรวจบ้าน                             
- จัดกจิกรรมสำหรับเยาวชน         
- จัดกจิกรรมค่ายครอบครัว         
- กิจกรรมป้องกันในเด็กเล็ก         
- กิจกรรมป้องกันสำหรับประชาชน
ทั่วไป  

- ป้องปรามโดยใช้เสียงตาม
สายในชุมชน                     
- สังเกตคนแปลกหน้าที่เขา้มา
ในซอย สังเกตพฤติกรรม        
- ช่วยตักเตือน สอดส่องพฤติ
กรมมเด็กวัยรุ่นในชุมชน 

 

 

 

- ประชาสัมพันธ์ค้นหาผู้เสพเข้า
กระบวนการบำบัดรักษาและเข้า
โครงการลดอันตรายจากการใช้ยา
กับศูนย์บริการสาธารณสุขในพื้นที่                                
- ให้คำแนะนำ เสริมสร้างกำลังใจ
ทั้งผู้เสพและครอบครัว                               
- ช่วยเหลือให้ทุนประกอบอาชีพ
สำหรับผู้ที่ผ่านการบำบัด                                                      
- จัดหาอาชพีให้แก่ผู้ที่เขา้รับการ
บำบัด  

สมาคม      
ศูนย์กลางเทวา 

- จัดประชุมผู้ปกครองให้รูจ้ักพิษภัย
ของยาเสพติด                         
- จัดค่ายเด็ก-เยาวชน                 
- ค่ายครอบครัว                       
- จัดอบรมอาสาสมัครตำรวจบ้าน                                 
- ร่วมเดินเวรยามกับตำรวจบา้น 

- - 

ที่มา. สรุปจากผู้ให้ข้อมูลหลักเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2563 
จากการที่คณะกรรมการชุมชนได้มีการดำเนินกิจกรรมป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน

อย่างต่อเนื่อง ภาคีเครือข่ายจากหลายภาคส่วนพร้อมที่จะให้การสนับสนุน ทั้งชุมชนยังมีทุนทางสังคม
เป็นแรงหนุนเสริม ประกอบกับความเข้มแข็งของคณะกรรมการชุมชน มีความมุ่งมั่นที่จะทำให้บ้านหลัง
ใหญ่ของพวกเขาเป็นบ้านที่สงบสุข เป็นบ้านที่ปลอดภัยสำหรับทุกคนและลูกหลานในอนาคต จึงทำให้มี
ผลการประเมินสถานะหมู่บ้าน/ชุมชนเอาชนะยาเสพติด ในระบบ Narcotics Information System 
for Province Agency (NISPA) ระบบสารสนเทศยาเสพติดจ ังหว ัด ของสำนักงานป้องกันและ
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ปราบปรามยาเสพติดกรุงเทพมหานคร(ป.ป.ส.) ในปี 2563 ไม่มีปัญหายาเสพติด/เข้มแข็งมาก ดัง
รายละเอียดที่ปรากฎในตารางที่ 5  
ตารางที่ 5 ผลการประเมินสถานะหมู่บ้าน/ชุมชนเอาชนะยาเสพติด ในระบบ Narcotics Information 
System for Province Agency (NISPA) ระบบสารสนเทศยาเสพติดจังหวัด 

ปี 

สถานะหมู่บา้น/ชุมชน 

รอบการ
ประเมิน 

ไม่มี
ปัญหา/
เข้มแข็ง

มาก 

มีผู้เสพ/
เข้มแข็ง

มาก 

มีผู้ค้า/
เข้มแข็ง

มาก 

จำนวน
ประชากร 

จำนวน
ผู้ค้า 

จำนวนผู้
เสพ 

อัตราส่วนผู้
เสพต่อ
จำนวน

ประชากร 

2561 

ต.ค.60 -
มี.ค.61 

 √  2,152 0 1 0.46 

เม.ย.61 -
ก.ย.61 

  √ 2,152 0 7 3.25 

2562 

ต.ค.61 -
มี.ค.62 

√   2,152 0 0 0 

เม.ย.62 -
ก.ย.62 

 √  2,207 0 1 0.45 

2563 

ต.ค.62 -
มี.ค.63 

√   2,152 0 0 0 

เม.ย.63 -
ก.ย.63 

√   2,152 0 0 0 

ที่มา: จาก Narcotics Information System for Province Agency (NISPA) ระบบสารสนเทศยาเสพ
ติดจังหวัด, สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกรุงเทพมหานคร(ป.ป.ส.), 2561-2563ข, ค้นเมื่อ 
10 ธันวาคม 2563, จาก http://nispa.nccd.go.th/Kingdom/Evalution/report/report_day.php 

จากตารางที่ 5 ในการประเมินสถานะหมู่บ้าน/ชุมชนเอาชนะยาเสพติด จะทำการประเมิน
สถานะชุมชนฯ 2 รอบ ในปีงบประมาณของทางราชการ การประเมินในรอบแรกเพื่อดูว่าเป้าหมายที่ได้
วางไว้ในต้นปีที่ประเมินนั้นได้เคลื่อนไปได้อย่างไร แค่ไหนบ้าง เพื่อที่จะได้ปรับแผนในช่วงหกเดือนหลัง 
ส่วนรอบที่สองของการประเมินนั้นเพื่อตั้งเป้าหมายเป็นชุมชนเป้าหมายที่จะเป็นเป้าหมายในการดำเนิน
โครงการในปีงบประมาณถัดไป ซึ่งชุมชนซอยแสนสุข เขตดินแดง มีผลการประเมินในปี 2563 สถานะ
ชุมชนไม่มีปัญหา/เข้มแข็งมาก นั่นก็หมายความว่าในปี 2564 ชุมชนซอยแสนสุข เขตดินแดงไม่ใช่ชุมชน
เป้าหมายที่จะดำเนินการในด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นพิเศษ เพียงแต่ต้องรักษา
สถานะความเข้มแข็งของชุมชนไว้ เช่น ให้ดำเนินการเฝ้าระวัง และรักษาสถานะความเข้มแข็งของชุมชน
ให้คงสถานะเดิมหรือดีขึ้น โดยการรณรงค์ป้องกันยาเสพติด หรือให้ความรู้เพื่อป้องกันยาเสพติด แก่  
แกนนำ กลุ่มต่าง ๆ เพิ่มเติม เป็นต้น และผลการประเมินสถานะหมู่บ้าน/ชุมชนเอาชนะยาเสพติด ชุมชน
ซอยแสนสุข 3 ปีย้อนหลังนี้ ถึงแม้จะมีผู้เสพอยู่บ้างก็ตามแต่ก็ยังถือว่าน้อยมากเมื่อเทียบกับอัตราส่วนผู้
เสพต่อจำนวนประชากรทั้งหมดของชุมชน  

กฎหมายและข้อตกลงของชุมชนหรือธรรมนูญหมู่บ้าน 
 เพื่อสนองนโยบายของรัฐบาลและกรุงเทพมหานคร การปฏิบัติเพื่อให้การดำเนินการแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในพื ้นที ่เขตดินแดงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับสถานการณ์และ
ยุทธศาสตร์การป้องกันปัญหายาเสพติดของรัฐบาล สำนักงานเขตดินแดงได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกัน
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และปราบปรามยาเสพติดเขตดินแดง หรือ ศป.ปส.เขต มีอำนาจหน้าที่เพื่อถือเป็นกรอบแนวทางในการ
ดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่เขตดินแดงให้มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับ
สถานการณ์และยุทธศาสตร์การป้องกันปัญหายาเสพติดของรัฐบาล และปฏิบัติตามนโยบายที่ 3 
ปลอดภัย (COMMUNITY) : ชีวิตปลอดภัย ทรัพย์สินปลอดภัย ชุมชนและสังคมปลอดภัยยของผู้ว่า
ราชการกรุงเทพมหานคร ภารกิจที่ดำเนินการทันที คือ สั่งปิดสถานบริการฝ่าฝืนกฎหมายดำเนินการ
ทันที โดย ศป.ปส.เขต นำพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องมาบังคับใช้เพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นให้เรียบร้อยและ
รายงานผลการดำเนินงานให้ทราบตามระยะเวลาที่กำหนด   

ธรรมนูญหมู่บ้านหรือธรรมนูญชุมชน แท้จริงนั้นคือระเบียบกองทุนแม่ของแผ่นดิน3 ซึ่งหมู่บ้าน/
ชุมชนที่ได้รับพระราชทานเงินขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน มีขึ้นเพื่อถือเป็นระเบียบการดำเนินงาน
กองทุนแม่ของแผ่นดินในระดับชุมชน โดยชุมชนซอยแสนสุข เขตดินแดงนั้นได้รับคัดเลือกเป็นชุมชนนำ
ร่องกองทุนแม่ของแผ่นดินได้รับพระราชทานเงินขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน ในปี 2548 จากนั้นได้รับ
การคัดเลือกเป็นศูนย์การเรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดินเขตดินแดง ในปี พ.ศ. 2550 ระเบียบกองทุนแม่
ของแผ่นดินเป็นแนวทางในการปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นสิทธิหน้าที่ การบริหารกองทุน ตลอดจนระเบียบ
ปฏิบัติต่าง ๆ โดยระเบียบกองทุนแม่ของแผ่นดินนั้นจะประกอบไปด้วย 6 หมวด ดังนี้ หมวดที่ 1 
ข้อความทั่วไป หมวดที่ 2 วัตถุประสงค์ หมวดที่ 3 เงินสมทบกองทุนแม่ของแผ่นดิน (การได้มา) หมวดที่ 
4 แนวทางการใช้จ่ายเงินกองทุนแม่ของแผ่นดิน หมวดที่ 5 แนวทางการบริหารจัดการกองทุนแม่ของ
แผ่นดิน และหมวดที่ 6 บทเฉพาะกาล 

ปัจจัยท่ีสนับสนุนการจัดการปัญหายาเสพติดในชุมชนซอยแสนสุข 
1. แรงผลักดันจากประสบการณ์ที่พบเจอ จากประสบการณ์ที่ประธานชุมชนและเจ้าหน้าที่ได้

พบเจอทำให้มแีรงผลักดัน เกิดแรงบันดาลใจ ที่จะแก้ไขปัญหา ดังคำอธิบายดังนี้ 
 “….พี่ชายผมพอเรียนหนังสือชั้น ป.4 เริ่มเกเรโดดโรงเรียน และเริ่มใช่้ยาเสพติดประเภททิน

เนอร์ กัญชา พัฒนาเป็นเฮโรอีน ผมได้คลุกคลีอยู่กับพ่ีชายเห็นสภาพที่พ่ีชายติดยาเสพติด บางครั้งก็ช่วย
พี ่ชายขับแขนและเห็นขั้นตอนการเสพยาทุกอย่างติดตามาจนกระทั่งถึงปัจจุบัน สภาพคนติดยา 
เปลี่ยนเป็นคนละคน จากเด็กดีพูดจาเพราะ รูปหล่อ หัวดี เรียนหนังสือเก่ง กลายเป็นคนติดยาที่ไม่
เหมือนคนเดิม เห็นปัญหาทุกอย่างที่เกิดขึ้น บางครั้งพ่ีชายขาดยาเจ็บปวดทรมานอย่างถึงที่สุด ได้นำเข้า
รับการบำบัดจากโรงพยาบาลธัญญารักษ์หลายครั้ง แต่เมื่อออกมาก็เสพยาเหมือนเดิม ถูกตำรวจจับก็
หลายครั้ง ไม่ได้เรียนหนังสือต่อ หมดอนาคต กลายเป็นคนขี้ยาที่ใครเห็นแล้วไม่อยากคบหาสมาคมด้วย  
เป็น 1 ใน 14 คนที่ติดยาเสพติดประเภทเฮโรอีน  ผมจึงอาสาเข้ามาทำงานที่สมาคมศูนย์กลางเทวา 
ร่วมกับทีมงานของคุณป้าเพทาย เพื่อคาดหวังว่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยคนที่หลงผิดติดยาเสพติดให้
กลับมาเป็นคนดีของสังคมนับแต่นั้นมา (อนุวัตร บุญยืน สมาคมศูนย์กลางเทวา, สัมภาษณ์ 2563)….” 
นอกจากนั้นยังสอดคล้องกับคำอธิบายดังนี้ 

 
3 กองทุนแม่ของแผ่นดิน หมายถึง พระราชทรัพย์พระราชทานที่พระพันปีหลวง พระราชทานให้กับราษฎรที่ทำหน้าที่ป้องกันยา

เสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน และเป็นขวัญกำลังใจแก่ราษฎร สำนัก งาน ป.ป.ส. ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงได้พัฒนาต่อยอดให้พระราช
ทรัพย์พระราชทานดังกล่าวเป็นศูนย์รวมของจิตใจของคนทั้งหมู่บ้าน/ชุมชน จึงมีแนวความคิดที่จะขยายหรือต่อยอดทรัพย์พระราชทาน ให้
เป็น กองทุนแม่ของแผ่นดิน 
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“….จากประสบการณ์พบเด็กติดยา 14 คน เจ็บปวดมาก เป็นแผลฉกรรจ์ไม่อาจรักษาหาย แล้ว
ก็ยังมีผลพวงให้ดูแลอีก 2 ชีวิต มันเป็นแรงขับแรงผลักดันให้เราต้องสู้กับมัน (เพทาย ปทุมจันทรัตน์ 
ประธานชุมชนซอยแสนสุข, สัมภาษณ์ 2563)....” 

2. ผู้นำเข้มแข็งและมีประสบการณ์ การที่ผู้นำชุมชนมีความเข้มแข็งและมีประสบการณ์ในการ
จัดการปัญหาหรือช่วยให้ชุมชนผ่านพ้นอุปสรรคต่าง ๆ ไปได้นั้น ย่อมเป็นปัจจัยสนับสนุนการจัดการ
ปัญหายาเสพติดในชุมชน สอดคล้องกับอธิบายดังนี้ 

“….ชุมชนซอยแสนสุขมีผู้นำที่เข้มแข็ง และมีประสบการณ์ในการแก้ไขปัญหายาเสพติด รวมถึง
กลุ่มแกนนำต่าง ๆ ก็เข้ามามีส่วนร่วม ในกิจกรรมต่าง ๆ ที่ชุมชนได้จัดทำขึ้น (อนันต์ ประสงค์ใจ สน.
ห้วยขวาง, สัมภาษณ์ 2563)....” นอกจากนั้นยังสอดคล้องกับคำอธิบายดังนี้ 

“....ถ้าเป็นชุมชนที่เข้มแข็งเราจะทำงานได้ง่ายขึ้น อย่างชุมชนซอยแสนสุขอยู่ในชุมชนเป้าหมาย
ที่กล่าวไว้คือ ชุมชนเข้มแข็ง ซึ่งแตกต่างจากชุมชนที่ไม่เข้มแข็ง ไม่เข้าใจในบทบาทตรงนี้ บางครั้งการที่
เราจะเข้าไปติดต่อมันก็จะได้รับการวางเฉยหรือไม่ให้ความสำคัญกับปัญหายาเสพติด ก็จะทำให้การ
สื่อสารลำบากมากข้ึน (วชิยาดา ชูขาว ศูนย์บริการสาธารณสุข 4 ดินแดง , สัมภาษณ์ 2563).…” 

3. ความสามัคคีใช้พลังกลุ่มในการทำงาน สอดคล้องกับคำอธิบายดังนี้ 
 “….ป้าเจอปัญหาหัวหน้ากับลูกน้องหลาย ๆ แห่งแล้วป้าทำงานไม่เป็น เราทำงานเป็นเพื่อนกัน
หมด ใช้พลังกลุ่มทำงานเป็นทีม เราออกไปประชุมทำงานข้างนอกเห็นเขตอื่นเดินอยู่คนเดียว ทำงานอยู่
คนเดียว แล้วมันจะไปยังไงงาน งานอะไรก็แล้วแต่ถ้าไม่ได้เดินเสมอหน้า เดินเรียงเคียงบ่ากันไป รับทั้งผิด
ทั้งชอบด้วยกัน มันไม่เกิดหรอก มันจะเกิดก็ครั้งคราว มันไม่ยั่งยืน ป้าใช้ทฤษฎีนี้ (เพทาย ปทุมจันทรัตน์ 
ประธานชุมชนซอยแสนสุข, สัมภาษณ์ 2563)....” 

4. การมีส่วนร่วมของประชาชน การที่ประชาชนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วม
แก้ไข ร่วมสมทบทุน ตลอดจนร่วมรับประโยชน์ร่วมกัน ฯลฯ ย่อมเป็นปัจจัยที่สนับสนุนการจัดการปัญหา
ยาเสพติดในชุมชนให้สำเร็จ 

5. การมีส่วนร่วมจากภาคีเครือข่าย การที่ภาคีเครือข่ายเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรม
ในชุมชน ย่อมเป็นปัจจัยที่สนับสนุนให้การจัดการปัญหาต่าง ๆ  ในชุมชนให้ประสบผลสำเร็จสอดคล้องกับคำอธิบายดังนี้ 

“....โชคดีว่าเขตดินแดง ตั้งแต่ปี 38 มีนักพัฒนาชุมชน นักปกครอง ผอ. หลายคนหลายสมัยให้
ความสำคัญให้ความร่วมมือ เป็นภาคีกับเรา คุณเจ คุณป่าน จ๋า ผช.เรืองเดช ผอ.วรภาส และใครอีก
หลาย ๆ คน ที่สำคัญได้มือดีที่สุดของเขต 2 คน และโชคดีท่ียังอยู่กับเรา สารวัตรเด๋อหรือพ่ีเด๋อ ครูแดร์ที่
ทำงานยาเสพติดกับเรามาเกือบ 30 ปีแล้ว ตั้งแต่เป็นหมู่มีแง่งเดียว จนตอนนี้ดาวครอบแล้ว เป็นคนที่
จริงใจ ทำงานด้วยหัวใจจริง ๆ เราก็เต็มตื้นขึ้นมาพร้อมที่จะเหนื่อย และอีกคนหนึ่งคุณเด็ด เราได้นัก
บำบัดมือหนึ่งของเขต เข้าถึงประชาชน จิตวิทยาเยอะกว่าหลาย ๆ คน หา ขรก.ที่ตรงและพร้อมที่จะเป็น
กันเอง พร้อมที่จะใช้ความเรียบง่ายอย่างคุณเด็ดและ ผอ.อุ๋ย ยากมาก เราโชคดีที่มีตรงนี้ ยาเสพติดมา
เยอะเราไม่ห่วง แล้วเขตก็ต่อเนื่อง ภาคีสำคัญสุดมันเป็นพลังใจ (เพทาย ปทุมจันทรัตน์ ประธานชุมชน
ซอยแสนสุข, สัมภาษณ์ 2563)....” 

6. การตระหนักถึงความสำคัญของการเรียนรู้ของผู้นำชุมชน สอดคล้องกับคำอธิบายดังนี้   
“….ที่สำคัญคือการเรียนรู้ ป้าไม่หยุดการเรียนรู้ตั้งแต่เริ่มต้นทำงานสังคมจน ณ วันนี้ ป้ายัง

เรียนรู้ทุกเรื่องตลอดเวลาไม่นิ่ง และเตือนน้อง ๆ ด้วยว่าการเรียนรู้เป็นเรื่องสำคัญไม่งั้นเราตาย ตกม้า
ตายไม่ทันน้อง ๆ (เพทาย ปทุมจันทรัตน์ ประธานชุมชนซอยแสนสุข, สัมภาษณ์ 2563)….” 
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7. ทัศนคติผู้นำชุมชนที่มีต่อผู้ติด/ผู้เสพ ถ้าผู้นำชุมชนมีทัศนคดิที่ดีต่อผู้เสพ/ผู้ติดในชุมชนไม่
รังเกียจ พร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือชักจูงให้กลับตัวเป็นคนดี ย่อมเป็นปัจจัยที่สนับสนุนให้การจัดการ
ปัญหายาเสพติตในชุมชนประสบผลสำเร็จ สอดคล้องกับคำอธิบายดังนี้ 

“….ความคิด/ทัศนคติของผู้นำ ถ้าผู้นำมีทัศนคติท่ีดี มีจิตใจช่วยเหลือในเรื่องของยาเสพติดมันก็
จะคุยกันได้ง่ายขึ้น อันนี้เป็นตัวหลัก (วชิยาดา ชูขาว ศูนย์บริการสาธารณสุข 4 ดินแดง, สัมภาษณ์ 
2563)….”  

8. สภาพแวดล้อมของชุมชน ถ้าในชุมชนมีสภาพแวดล้อมที่ดี ไม่มีพื้นที่ที่เอื้อต่อการมั่วสุมและ
เสพยา มีทางเข้าออกได้ทางเดียว ย่อมเป็นปัจจัยที่สนับสนุนการจัดการปัญหายาเสพติดในชุมชน 

9. ศักยภาพของผู้นำชุมชน สอดคล้องกับคำอธิบายดังนี้ 
“….ผู้นำชุมชนเขาสามารถสร้างเครือข่ายกับทุกภาคเลย ไม่ว่าจะเป็นเอกชน ชุมชนด้วยกัน ใช้

กองทุนแม่เขาสามารถเป็นเครือข่ายเหนียวแน่น ภาครัฐ 3 สน. แม้กระท่ัง สน.สุทธิสาร ศูนย์ 4 ศูนย์ 52 
มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน โดยเฉพาะการใช้บทบาท อสส.ของผู้นำชุมชน สมาชิกที่เป็น อสส . เขาได้รับ
การอบรมเพื่อปรับเจตคติในเรื ่องของยาเสพติดตลอด มันเป็นจุดเด่นของเขา เพราะ ออส. ทุกคน
สามารถรวมตัวกันได้โดยมีจุดหลัก คือ ผู้นำชุมชนของเขาเอง (วชิยาดา ชูขาว ศูนย์บริการสาธารณสุข 4 
ดินแดง, สัมภาษณ์ 2563)….”  
อภิปรายผล 
 จากผลการวิจัยที่ค้นพบดังกล่าวข้างต้น สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้ 
 สำหรับบทบาทรัฐกับชุมชนในการจัดการปัญหายาเสพติดในชุมชนซอยแสนสุขนั้น หน่วยงาน
ภาครัฐและชุมชนเองล้วนแต่มีความสำคัญต่อการจัดปัญหายาเสพติดในชุมชนทั้งสิ ้น ไม่ว่าจะเป็น
ประเด็นด้านการป้องกันด้านการปราบปรามและด้านการบำบัดรักษา ถึงแม้จะมีบทบาทหน้าที่ในแต่ละ
ด้านที่แตกต่างกัน เช่น ในด้านของการปราบปราม เจ้าหน้าที่ตำรวจมีกฎหมายในมือสามารถจับ กุม
เป้าหมายที่เป็นผู้ต้องสงสัยได้ทุกเม่ือ แต่ในกรณีชุมชนผู้นำจะใช้วิธีป้องปราม จะไม่ให้บัวช้ำน้ำขุ่น เพราะ
ชุมชนก็คือบ้านหลังใหญ่ของพวกเขา ผู้นำชุมชนจะใช้เสียงตามสายให้เจ้าของบ้านเช่า อะพาร์ตเมนต์ 
สำรวจตรวจตราคนที่มาเช่าให้ดี แต่จะไม่ระบุว่าเป็นบ้านเช่าหรืออะพาร์ตเมนต์หลังไหน ผู้นำใช้วิธีนี้และ
ปลอดภัยดี ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของเพ็ญศรี ฉิรินัง(2559) ศึกษาแนวทางการป้องกันปัญหายา
เสพติดในชุมชน พ้ืนที่เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร พบว่าบุคคลในชุมชนที่มีความสำคัญต่อการแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในชุมชน ได้แก่ กลุ ่มผู ้นำชุมชน กลุ ่มประชาชน และกลุ ่มบุคคลของภาครัฐ หรือ
ภาคเอกชน ที่ทำหน้าที ่ติดต่อประสานงาน เพื่อดำเนินกิจกรรมในชุมชนนั้น โดยบุคคลทั้ง 3 กลุ่ม          
มีบทบาทหน้าที่แตกต่างกัน  
 สมาคมศูนย์กลางเทวา เป็นองค์กรพัฒนาเอกชนเพ่ือผู้ด้อยโอกาส เป็นองค์กรที่เกิดขึ้นในชุมชน
ตามเจตนารมย์ของคุณพ่อบาทหลวงคาทอลิกหลายท่านที่เห็นสภาพความเป็นอยู่ของชาวบ้านที่อยู่อย่าง
ไร้สภาพความเป็นมนุษย์ จึงหาเงินทุนจากองค์กรทุนต่างประเทศมาช่วยเหลือ มีกิจกรรมที่หลากหลาย
ร่วมกับชุมชน ตั้งแต่ ปี 2509 จนถึงปัจจุบัน ทั้งช่วยสนับสนุนทุนการศึกษาเด็กและเยาวชนในชุมชน   
ให้ความรู้แก่ประชาชนในชุมชนทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านการป้องกันปัญหายาเสพติด ให้ความรู้เท่าทัน
นายทุนเงินกู้ ทั ้งไม่่ให้ถูกเอารัดเอาเปรียบจากสังคมรอบด้าน เป็นองค์กรในชุมชนที่เกิดขึ้นเพราะ
ต้องการมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาสังคมและมีบทบาทในการทำงานร่วมกับประชาชนเพื่อต้องการ
พัฒนาสังคมให้ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของศรีสุวรรณ จรรยา(ม.ป.ป.) ศึกษาพัฒนาการและ
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บทบาทขององค์กรพัฒนาเอกชนไทย พบว่าพัฒนาการขององค์กรพัฒนาเอกชนหรือเอ็นจีโอ เกิดขึ้นใน
สังคมไทยก็เพราะความต้องการของคนในสังคมที่ต้องการการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาสังคม หรือ
ต้องการการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม โดยไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นองค์กรภาครัฐแต่เพียงฝ่ายเดียว 
เนื่องเพราะภาครัฐถูกมองว่าไม่สามารถทำหน้าที่ในการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาสังคมได้อย่างทั่วถึงหรือ
ทันต่อเหตุการณ์ องค์กรพัฒนาเอกชนจึงเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งในประเทศไทยและทั่วโลก  
บทบาทขององค์กรพัฒนาเอกชนไทย สามารถสรุปบทบาทในภาพรวมได้ว่าเป็นบทบาทในการทำงาน
ภาคประชาชนหรือประชาสังคมในการมีส่วนร่วมในการพัฒนา และแก้ไขปัญหาต่าง ๆ เทียบเคียงไปกับ
หน่วยงานภาครัฐ เพื่อตรวจสอบ เฝ้าระวัง และสร้างความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นในสังคม ทำหน้าที่ทั้งการ
ประสานงานกับหลาย ๆ องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน ร่วมมือกับบุคคล องค์กร หน่วยงาน หรือกลุ่มต่าง 
ๆ ในการทำงาน ในหลายบทบาท คือ 1) บทบาทในด้านการบรรเทาและช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในสังคม
หรือผู้ประสบภัยพิบัติต่าง ๆ 2) บทบาทในการเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ หรือการฟื้นฟูภูมิปัญญา
ท้องถิ่นให้กับกลุ่มบุคคลเป้าหมาย 3) บทบาทในการสื่อสาร เผยแพร่ รณรงค์บอกกล่าวให้สังคมได้รับรู้ 
สังวร รวมทั้งการนำเสนอแนวคิดใหม่ ๆ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาของสังคม และ 4) บทบาทใน
การตรวจสอบ เฝ้าระวัง และติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายรัฐ รวมทั้งนโยบายต่าง ๆ ที่ส่งผลกระทบ
ต่อประชาชน ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม สังคมเศรษฐกิจ และนำเสนอนโยบายที่เหมาะสมต่อ
สังคม 

ขณะเดียวกันการดำเนินการตามกฎหมายและนโยบายของหน่วยงานตลอดจนข้อตกลงของ
ชุมชนหรือธรรมนูญหมู่บ้าน บางอย่างไม่ได้อยู่ในอำนาจของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่จะกระทำได้ เช่น การเข้า
และค้นเคหสถาน ซึ่งเป็นอำนาจหน้าที่ของเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. โดยตรง เจ้าหน้าตำรวจที่ไม่ได้รับการ
แต่งตั้งเป็นเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. ไม่มีอำนาจที่จะขอเข้าและค้นเคหะสถานที่ ทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจขาด
ความมั่นใจในการปฏิบัติหน้าที่ จึงต้องมีการขอหมายค้นจากศาลก่อน ซึ่งสอดล้องกับงานวิจัยของสัญญา 
วงศ์สรรพ์(2554) ที่ศึกษาปัญหากฎหมาย เกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานป้องกันและปราบปราม
ยาเสพติดพบว่าการใช้อำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายในการเข้าตรวจค้นเคหสถานหรือสถานที่ใด ๆ 
โดยไม่มีหมายค้น ซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่สามารถทำได้ ยกเว้นเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. ที่มีบัตรประจำตัวเจ้า
พนักงาน ป.ป.ส. และบทบัญญัติแห่งกฎหมายมีข้อจำกัดโดยให้อำนาจคุ้มครองเฉพาะผู้ที ่มีบัตรเจ้า
พนักงาน ป.ป.ส. เท่านั ้น ซึ ่งไม่รวมถึงเจ้าหน้าที ่ตำรวจผู ้ร่วมตรวจค้น ทำให้เจ้าหน้าที ่ตำรวจชุด
ปราบปรามยาเสพติดขาดความมั่นใจในการปฏิบัติหน้าที่ ในการเข้าตรวจค้นผู้กระทำความผิด 
 ธรรมนูญหมู่บ้าน จากผลการวิจัยพบว่า กองทุนแม่ของแผ่นดิน ชุมชนซอยแสนสุข เขตดินแดง
นั้นได้ปฏิบัติตามธรรมนูญหมู่บ้านหรือธรรมนูญชุมชนใช้ยุทธวิธีสร้างความเข้มแข็งโดยใช้ “ทุน” ทาง
สังคมท่ีมีเดิม 

ด้านปัจจัยสนับสนุนการจัดการปัญหายาเสพติดในชุมชนซอยแสนสุข ในการดำเนินการของรัฐ
และชุมชนในการจัดการปัญหายาเสพติดในชุมชน ในแต่ละบริบทพื้นที่มีองค์ประกอบและปัจจัยที่
แตกต่างกันออกไป พบว่าปัจจัยสนับสนุนการจัดการปัญหายาเสพติดในชุมชนซอยแสนสุขนั้น ผู้นำ
ชุมชนตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันมีความเข้มแข็ง ซึ่งความเข้มแข็งเริ่มก่อตัวตั้งแต่ก่อนการจัดตั้งเป็นชุมชน
ตามระเบียบกรุงเทพมหานคร เป็นผู้มีประสบการณ์ทั้งยังมีแรงผลักดันอันยิ่งใหญ่ มีความตั้งใจและ
จริงจังที่จะแก้ไขปัญหายาเสพติด มีการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนมาอย่าง
ต่อเนื่อง คณะกรรมการชุมชน คณะกรรมการกองทุนแม่ อาสาสมัครตำรวจบ้าน อาสาสมัครสาธารณสุข
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ชุมชน ตลอดจนกลุ่มแกนนำต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนเป็นเครือข่ายที่ดีต่อกันประสานการทำงานกัน
เป็นอย่างดี ทำให้ภาพรวมชุมชนเป็นชุมชนที่เข้มแข็ง ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของรณกฤต จิตต์ธรรม
(2563) ศึกษาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนปู่เย็น ย่า
คำ ยังอยู่ แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพมหานคร พบว่าการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติดในชุมชนปู่เย็น ย่าคำ ยังอยู่ มีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องและจากการศึกษาพบว่าหลักการ
ดำเนินงานที่สำคัญ ได้แก่ 1) กลุ่มต่าง ๆ ที่จัดตั้งขึ้น ได้แก่ คณะกรรมการชุมชน กองทุนแม่ของแผ่นดิน 
อาสาสมัครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด ชมรม TO BE NUMBER ONE มีการประสานการทำงานกันอย่าง
ใกล้ชิด มีความเข้มแข็งโดยภาพรวม 2) ทุกกลุ่มที่กล่าวมามีกิจกรรมอย่างต่อเนื่องและเน้นให้ประชาชน
ในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม ทั้งเป็นผู้ร่วมกิจกรรม ร่วมดำเนินงาน ร่วมสมทบทุน เป็นต้น 3) กิจกรรมที่
กลุ่มต่าง ๆ จัดขึ้นนั้นมีกิจกรรมที่หลากหลาย และนอกจากนี้ยังสอดคล้องกับผลการวิจัยของกวิพัฒน์ สุข
แจ่ม(2547) ศึกษาทุนทางสังคมกับการแก้ปัญหายาเสพติด : กรณีศึกษาบ้านคลองจระเข้น้อย ตำบล
เกาะไร่ อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา พบว่าทุนทางสังคมเป็นปัจจัยที่สำคัญที่ทำให้การแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดประสบผลสำเร็จ กระบวนการทุนทางสังคมก่อให้เกิดพลังที่นำไปสู่การแก้ไขปัญหาของชุมชน
โดยอาศัยปัจจัยภายในต่าง ๆ อาทิ ความเข้มแข็งของผู้นำ ค่านิยมที่ดีงามของคนในชุมชน และการ
ประสานกับหน่วยงานภายนอกเข้ามาร่วม เพื่อก่อให้เกิดเป็นพลังทางสังคมในการขับเคลื่อนชุมชนให้
สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ปัจจัยภายในที่สำคัญประการ
หนึ่งได้แก่ ผู้นำธรรมชาติ ซึ่งทำหน้าที่เป็นกลไกท่ีสามารถดูแลชุมชนอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องรวมทั้งเป็น
แกนนำที่ก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนในการแก้ไขปัญหายาเสพติดให้เกิดความยั่งยืนได้ 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาสังคมที่สำคัญ กฎหมายที่ออกมาเพื่อบังคับใช้ในสังคมจึงต้อง
คำนึงถึงปัจจัยหลายประการ เช่น สิทธิเสรีภาพของประชาชน การป้องกันและปรามปรามผู้กระทำ
ความผิด กฎหมายที่นำมาบังคับใช้กับสังคมไทยควรเป็นกฎหมายที่นำมาใช้บังคับได้อย่างเป็นธรรมและมี
ประสิทธิภาพต่อสังคมในทุกระดับ ไม่เลือกปฏิบัติ  
 2. ควรมีการผลักดันให้ชุมชนที่จดทะเบียนตามระเบียบกรุงเทพมหานครแล้ว แต่ยังไม่ได้เป็น
ชุมชนกองกุนแม่ของแผ่นดินเข้าเป็นชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดิน  
ข้อเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งต่อไป 
 1. ควรศึกษาความพึงพอใจของประชาชนในชุมชนต่อการจัดการปัญหายาเสพติดของผู้นำชุมชน 
 2. ควรศึกษากระบวนการการสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนในชุมชน เพื่อให้ชุมชนอื่นหรือ
ชุมชนทีสนใจนำไปเป็นแนวทางในการดำเนินงาน 
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