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บทคัดย่อ 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาบทบาทรัฐกับชุมชน รวมถึงกฎหมาย นโยบายของหน่วยงาน
ตลอดจนข้อตกลงร่วมกันของชุมชนหรือธรรมนูญหมู่บ้าน และปัจจัยสนับสนุนการจัดการปัญหา        
ยาเสพติดในชุมชนซอยแสนสุข ใช้การวิจัยเชิงคุณภาพ จากการวิเคราะห์ข้อมูลเอกสารและการ
สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลัก จ านวน 13 คน ผลการวิจัยพบว่า (1) บทบาทรัฐกับชุมชนในการจัดการปัญหา
ยาเสพติดในชุมชนซอยแสนสุขเขตดินแดง ประกอบไปด้วย 3 ประเด็น ได้แก่ ด้านการป้องกัน ด้านการ
ปราบปรามและด้านการบ าบัดรักษา ส านักงานเขตเป็นกลไกและหัวใจหลักในการขับเคลื่อนงานในระดับ
พ้ืนที่ มีบทบาทในการขับเคลื่อนงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน โรงเรียน และสถาน
ประกอบการ ประกอบกับค าสั่งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเขตดินแดง ที่ 2/2563 
ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2563 และนอกจากนั้นยังมีสมาคมศูนย์กลางเทวา ซึ่งเป็นองค์กรพัฒนาเอกชนเพ่ือ
ผู้ด้อยโอกาสให้การสนับสนุนเป็นภาคีเครือข่ายกับชุมชน ด าเนินกิจกรรมร่วมกับชุมชนตั้งแต่ปี 2509 
จนถึงปัจจุบัน มีบทบาทในการให้ความรู้และด าเนินกิจกรรมในหลายประเภท (2) กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับยาเสพติดในประเทศไทย ได้แก่ 1) กฎหมายระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับยาเสพติด 2) พระราชบัญญัติ 
3) พระราชก าหนด 4) ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) (3) ธรรมนูญหมู่บ้านหรือธรรมนูญ
ชุมชน คือระเบียบกองทุนแม่ของแผ่นดิน ซึ่งหมู่บ้าน/ชุมชนที่ได้รับพระราชทานเงินขวัญถุงกองทุนแม่
ของแผ่นดินมีขึ้นเพ่ือถือเป็นระเบียบการด าเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดินในระดับชุมชน ประกอบไป
ด้วย 6 หมวด (4) ปัจจัยสนับสนุนการจัดการปัญหายาเสพติดในชุมชนซอยแสนสุข ได้แก่ 1) แรงผลักดัน
จากประสบการณ์ที่พบเจอ 2) ผู้น าเข้มแข็งและมีประสบการณ์ 3) ความสามัคคีใช้พลังกลุ่มในการ
ท างาน 4) การมีส่วนร่วมของประชาชน 5) การมีส่วนร่วมจากภาคีเครือข่าย 6) การตระหนักถึง
ความส าคัญของการเรียนรู้ของผู้น าชุมชน 7) ทัศนคติผู้น าชุมชนที่มีต่อผู้ติด/ผู้เสพ 8) สภาพแวดล้อม
ของชุมชน 9) ศักยภาพของผู้น าชุมชน  
ค าส าคัญ: รัฐ-ชุมชน การจัดการปัญหายาเสพติด ชุมชนซอยแสนสุข 
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บทน า 
 กรุงเทพมหานครเป็นทั้งพ้ืนที่พักเก็บยาเสพติดและพ้ืนที่แพร่ระบาดยาเสพติดที่ส าคัญ การพัก
เก็บยาเสพติด ส่วนใหญ่จะเก็บในคอนโดมีเนียม อะพาร์ตเมนต์ บ้านพัก หรือบ้านเช่า ก่อนที่จะกระจาย
ไปสู่กลุ่มตลาดผู้เสพ ในพ้ืนที่และจังหวัดใกล้เคียง กลุ่มรับส่งและเก็บพักยาเสพติดส่วนใหญ่มาจากกลุ่มผู้
เสพรายเก่าหรือนักโทษคดียาเสพติดที่พ้นโทษออกมา ส่งผลให้สถานการณ์การค้าและแพร่ระบาดใน
ภาพรวมยังไม่ลดระดับความรุนแรงลง ขณะที่พ้ืนที่เขตดินแดง ยังคงมีการแพร่ระบาดของยาเสพติดใน
หลายประเภท เนื่องจากเป็นพ้ืนที่ประชากรหนาแน่น มีสถานบริการ ห้องเช่า อะพาร์ตเม้นต์ จ านวน
มาก และเส้นทางการจราจรหลายสายที่เชื่อมต่อกัน จากข้อมูลการจับกุมยาเสพติดของสถานีต ารวจนคร
บาลในพ้ืนที่ การแพร่ระบาดยาเสพติดสามารถแบ่งตามกลุ่มอายุได้ดังนี้ กลุ่มอายุ ต่ ากว่า 20 ปี ประเภท
ของยาเสพติดที่ใช้ได้แก่ สารระเหย เช่น ทินเนอร์ โปรคาดิว ทามาดอล กระท่อม และยาบ้า ตามล าดับ 
และกลุ่มอายุ 21–30 ปีประเภทของยาเสพติดที่ใช้ได้แก่ กระท่อม ยาบ้า และยาไอซ์ ตามล าดับ โดยตัว
ยาที่มีการแพร่ระบาดสูงสุด คือ ยาบ้า รองลงมา คือ ยาไอซ์ และกระท่อม ลักษณะการขาย เน้นในกลุ่ม
ผู้ใช้แรงงาน นักท่องเที่ยวตามสถานบันเทิง มีเยาวชนเป็นผู้เดินยาเสพติดมากขึ้น ลักษณะการจ าหน่ายจะ
กระจายตัว โดยใช้รถจักรยานยนต์และนัดหมายในที่ลับตาผู้คน ไม่รวมกลุ่มจ าหน่ายเป็นแหล่งใหญ่ ผู้ค้ายาเสพ
ติดมีการปรับเปลี่ยนที่พักอาศัยมาอยู่ในคอนโด และหมู่บ้านจัดสรร ใช้สื่อออนไลน์เพ่ิมขึ้น เช่น 
แอพพลิเคชั่นไลน์ (ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด, 2563ก) 
 สถานการณ์ผู้ค้ายาเสพติด สถานการณ์ภาพรวมของการแพร่ระบาดของยาเสพติดในพ้ืนที่    
เขตดินแดงมีจ านวนลดลงตามสถานการณ์ผู้เสพ/ผู้ติด ส่วนพ้ืนที่/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 และปัจจัยที่ท าให้
มีปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่นั้นเนื่องจากว่าพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นห้องเช่า อะพาร์ตเม้นต์/ชุมชนเปิด เส้นทาง
จราจรเข้า-ออกได้หลายทาง พ้ืนที่ติดต่อกัน มีตรอกซอยเป็นจ านวนมาก โดยผู้ค้า/ผู้เสพยาเสพติด    
ส่วนใหญ่ก็เป็นบุคคลในพื้นที่บ้านเช่า (ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด, 2563ก) 

จากปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยซึ่งเป็นบุคลากรของส านักงานเขตดินแดงจึงมีความสนใจศึกษาการ
จัดการปัญหายาเสพติดในชุมชนซอยแสนสุข ที่มผีลการประเมินสถานะหมู่บ้าน/ชุมชนเอาชนะยาเสพติด 
ในระบบ Narcotics Information System for Province Agency (NISPA) ระบบสารสนเทศยาเสพ
ติดจังหวัด ของส านักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกรุงเทพมหานคร(ป.ป.ส.)1 ในปี 2563 ผลการ
ประเมินไม่มีปัญหา/เข้มแข็งมาก โดยท าการศึกษาบทบาทรัฐกับชุมชน ข้อกฎหมาย นโยบายของ
หน่วยงานตลอดจนข้อตกลงร่วมกันของชุมชนหรือธรรมนูญหมู่บ้านว่าเป็นอย่างไร และปัจจัยอะไรบ้างที่
สนับสนุนการจัดการปัญหายาเสพติดในชุมชนซอยแสนสุข เพ่ือน าผลการศึกษาเป็นแนวทางในการ
จัดการปัญหายาเสพติดในชุมชนอ่ืน ๆ ที่อยู่ในความดูแลของส านักงานเขต ประกอบกับผู้วิจัยเห็นว่า

                                                           
 1 ระบบ Narcotics Information System for Province Agency (NISPA) ระบบสารสนเทศยาเสพติดจังหวัด ของส านักงาน
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกรุงเทพมหานคร(ป.ป.ส.) เป็นระบบประเมินผลสถานะหมู่บา้น/ชุมชนทั่วประเทศรวมทั้งกรุงเทพมหานคร 
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ปัญหายาเสพติดเป็นเรื่องส าคัญที่ทุกหน่วยงานต้องร่วมมือกันรวมทั้งชุมชน เพ่ือช่วยกันลดการสูญเสีย
ทรัพยากรมนุษยท์ี่มีคุณค่าที่อาจมีศักยภาพช่วยพัฒนาชุมชน สังคม ประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าได้ 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

เพ่ือศึกษาบทบาทรัฐกับชุมชน รวมถึงกฎหมาย นโยบายของหน่วยงานตลอดจนข้อตกลง
ร่วมกันของชุมชนหรือธรรมนูญหมู่บ้าน และปัจจัยสนับสนุนการจัดการปัญหายาเสพติดในชุมชนซอยแสนสุข 
วิธีด าเนินการวิจัย 

การศึกษาครั้งนี้ใช้การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ประกอบด้วย ข้อมูลเอกสาร 
(documentary research) และการสัมภาษณ์ (interview) ผู้ให้ข้อมูลหลัก (key informant) ซึ่งเป็น
บุคคลที่เกี่ยวข้องโดยตรง และมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องและประเด็นต่าง ๆ (เฉลิมพล ศรีหงษ์, 2563 
หน้า 33) เกี่ยวกับการจัดการปัญหายาเสพติด จ านวน 13 คน ประกอบด้วย 1) เจ้าหน้าที่ส านักงานเขต
ดินแดง จ านวน 1 คน 2) เจ้าหน้าที่ต ารวจ สถานีต ารวจนครบาลห้วยขวางและสถานีต ารวจนครบาลดินแดง 
สถานีละ 1 คน รวมจ านวน 2 คน 3) เจ้าหน้าทีค่ลินิกบ าบัดยาเสพติด ศูนย์บริการสาธารณสุข 4 ดินแดง 
จ านวน 1 คน 4) เจ้าหน้าสมาคมศูนย์กลางเทวา(องค์กรพัฒนาเอกชน) จ านวน 1 คนและ 5) 
คณะกรรมการชุมชนซอยแสนสุข จ านวน 8 คน  
 ส าหรับเอกสารที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ได้แก่ 1. เอกสารชั้นต้น (primary source) ได้แก่ นโยบาย
ของรัฐบาล ค าสั่ง ประกาศ ระเบียบปฏิบัติ นโยบายระดับกรุงเทพมหานคร เขต ประกาศ ค าสั่ง ข้อก าหนด 
รวมถึงเอกสารของทางราชการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการปัญหายาเสพติด และธรรมนูญหมู่บ้าน 2. เอกสารชั้น
รอง (secondary source) ได้แก่ งานเขียน บทความ วารสารวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์และงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง 
 
กรอบแนวคดิการวิจัย 
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ผลการวิจัย 
บทบาท หน้าที่ กลไกขององค์กรภาครัฐกับการจัดการปัญหายาเสพติดในชุมชน  
 ส านักงานเขตดินแดง2 จัดตั้งเมื่อ 14 มกราคม 2537 มีพ้ืนที่รับผิดชอบทั้งสิ้น 8.354 ตาราง
กิโลเมตร แบ่งเขตการปกครอง เป็น 2 แขวง แขวงดินแดง และแขวงรัชดาภิเษก ประชากรจ านวน 
124,211 คน มีความหนาแน่นสูงที่สุดในกลุ่มกรุงเทพกลาง และมีประชากรแฝงที่เข้ามาประกอบอาชีพ
ในพ้ืนที่มากถึง 3 ใน 4 ของประชากรตามทะเบียนบ้าน พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นที่อยู่อาศัยตามลักษณะชุมชน
ชาวแฟลต นอกจากนั้นยังมีชุมชนที่เข้าไปบุกรุกพ้ืนที่เอกชนและพ้ืนที่ของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย 
สภาพชุมชนมีลักษณะที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลางและหนาแน่นมาก สภาพสังคมอยู่ในลักษณะสังคม
เมืองที่ประชากรส่วนใหญ่ต้องดิ้นรนประกอบอาชีพและด ารงชีวิตตามวิถีชีวิตของคนเมือง มีความ
หลากหลายทางวัฒนธรรมค่อนข้างสูง การประกอบอาชีพของคนในพ้ืนที่ขึ้นอยู่กับภาคบริการ และ
ผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมขนาดย่อม มีสถานศึกษาขนาดใหญ่หลายแห่ง หน่วยงานราชการที่
ส าคัญ เป็นเขตที่มีการประกอบธุรกิจสถานบันเทิงจ านวนมาก ศูนย์การค้า โรงแรม ส านักงานธุรกิจบน
ถนนสายหลักส าคัญ คือ ถนนวิภาวดีรังสิต ถนนรัชดาภิเษก ถนนอโศก-ดินแดง ซึ่งเป็นถนนที่เชื่อมต่อไป
ยังเขตเศรษฐกิจหลาย ๆ เขต ที่มีความเจริญทันสมัยเป็นย่านธุรกิจเมืองใหม่ ประชาชนจึงมีฐานะอยู่ใน
ระดับปานกลางถึงระดับสูง บริเวณพ้ืนที่โดยรอบไม่สามารถขยายพ้ืนที่ธุรกิจได้ แต่ได้มีการใช้พ้ืนที่เขต
เดิมให้เกิดประโยชน์มากขึ้นตามล าดับ จากผลกระทบที่มีประชากรอาศัยอยู่กันหนาแน่น มีการย้ายถิ่น
อพยพเข้าออกพ้ืนที่ตลอดเวลาท าให้ขาดจิตส านึกรักท้องถิ่นและการให้ความร่วมมือกับภาครัฐ ก่อให้เกิด
ปัญหาที่ส าคัญ เช่น ปัญหาปริมาณขยะมูลฝอย การรักษาความสะอาด การจัดระเบียบหาบเร่แผงลอย
จากผู้ค้ารายย่อย ตลอดจนปัญหาอาชญากรรรมและยาเสพติด เป็นต้น(ส านักงานเขตดินแดง, 2562ข)  

ส านักงานเขตดินแดงอยู่ในพื้นท่ีรับผิดชอบของสถานีต ารวจนครบาลดินแดง ห้วยขวางและสุทธิ
สาร มีชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครจ านวน 23 ชุมชน ชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดิน 
จ านวน 17 ชุมชน สามารถจ าแนกเป็นชุมชนเคหะชุมชน 2 ชุมชน ชุมชนชานเมือง 8 ชุมชน ชุมชน
อาคารสูง 3 ชุมชน ชุมชนแออัด 8 ชุมชน และหมู่บ้านจัดสรร 2 ชุมชน ผลประเมินสถานะหมู่บ้าน/
ชุมชนเอาชนะยาเสพติดรอบ 2/2563  ไม่มีปัญหายาเสพติด 15 ชุมชน สถานการณ์ปัญหายาเสพติด
พ้ืนที่เขตดินแดง ปีงบประมาณ 2563 ผู้ที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ช่วงอายุ 
30-34 ปี ส่วนใหญ่มีอาชีพรับจ้าง การศึกษาระดับประถมศึกษา ยาเสพติดที่แพร่ระบาดในพ้ืนที่ได้แก่ 1) 
ไอซ์ 2) ยาบ้า และ 3) กระท่อม สัดส่วนผู้เข้ารับการบ าบัดยาบ้าและไอซ์ต่อจ านวนผู้เข้ารับการบ าบัดยา
เสพติดทั้งหมดของเขตดินแดงในปี 2561 พบว่า ผู้เข้ารับการบ าบัดยาบ้า 26% ผู้เข้ารับการบ าบัดยาไอซ์ 
37.5% ในปี 2562 พบว่า ผู้เข้ารับการบ าบัดยาบ้า 28.8% ผู้เข้ารับการบ าบัดยาไอซ์ 36.7% และในปี 
2563 พบว่า ผู้เข้ารับการบ าบัดยาบ้า 22.3% ผู้เข้ารับการบ าบัดยาไอซ์ 37.6% โดยยาบ้าส่วนใหญ่ราคา

                                                           
 2 เดิมเขตดินแดงเป็นแขวงหนึ่งของเขตพญาไท ปี 2521 ได้มีการเปลี่ยนแปลงพื้นที่เขตพญาไท เขตห้วยขวาง และเขตบางกะปิ 
โดยได้โอนแขวงดินแดงไปขึ้นกับเขตห้วยขวาง และในปี 2532 กรุงเทพมหานครได้จัดตั้งส านักงานเขตห้วยขวาง สาขาดินแดงขึ้น เพื่อ
อ านวยความสะดวกแก่ประชาชนในการติดต่อราชการ ต่อมาผู้บริหารกรุงเทพมหานครพิจารณาเห็นว่า เขตหว้ยขวาง พญาไทและราชเทวี 
มีประชากรอยู่อาศัยเพิ่มมากขึ้น เพื่อใหค้วามสะดวกแก่ประชาชนในท้องที่ไม่ต้องเดินทางไปติดต่อราชการบางแห่งไกลเกินไป จึงได้จัดตั้ง
ส านักงานเขตดินแดงขึ้น เมื่อวันที ่14 มกราคม 2537 
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เม็ดละ 80-200 บาท และไอซ์ส่วนใหญ่ราคาจีละ 500 บาท (เอกสารน าเสนอในที่ประชุมศูนย์ปฏิบัติการ
ป้องกันปราบปรามยาเสพติดเขตดินแดง ครั้งที่ 1/2564, 2564ค, ส่วนวิเคราะห์ข่าวและเฝ้าระวัง 
ส านักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกรุงเทพมหานคร) 

ส านักงานเขตเป็นกลไกและหัวใจหลักในการขับเคลื่อนงานในระดับพ้ืนที่  มีบทบาทในการ
ขับเคลื่อนงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน โรงเรียน และสถานประกอบการ  โดยมีเขตใน
ฐานะศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเขตดินแดง (ศป.ปส.เขต) เพ่ือสนองนโยบายของ
รัฐบาลและกรุงเทพมหานคร การปฏิบัติเพื่อให้การแก้ไขปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่เขตดินแดงเป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับสถานการณ์และยุทธศาสตร์การป้องกันปัญหายาเสพติดของรัฐบาลนั้น 
ส านักงานเขตได้มีค าสั่งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเขตดินแดง เรื่อง จัดตั้งศูนย์
ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2563 (ส านักงานเขตดินแดง, 2563ก) 
โดยได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเขตดินแดง เรียกโดยย่อว่า “ศป.ปส.ข.ดินแดง” 
ตั้งอยู่ชั้น 2 ฝ่ายปกครอง ส านักงานเขตดินแดง ผู้อ านวยการเขตเป็นผู้อ านวยการ ผู้ช่วยผู้อ านวยการเขต 
ผู้ก ากับสถานีต ารวจนครบาลดินแดง ห้วยขวางและสุทธิสาร เป็นรองผู้อ านวยการ กรรมการ
ประกอบด้วยผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ภาคประชาชน มีอ านาจหน้าที่ก าหนดไว้เพ่ือเป็นกรอบ
แนวทางในการด าเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่เขตดินแดงให้มีประสิทธิภาพ 
สอดคล้องกับสถานการณ์และยุทธศาสตร์การป้องกันปัญหายาเสพติดของรัฐบาล  ในขณะที่
กรุงเทพมหานคร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มีนโยบายบริหารราชการ โดยประกาศนโยบาย  1 
ภารกิจพิเศษ 5 นโยบายทันใจ 19 ภารกิจผลักดันทันที โดยนโยบายที่ 3 ปลอดภัย (COMMUNITY) : 
ชีวิตปลอดภัย ทรัพย์สินปลอดภัย ชุมชนและสังคมปลอดภัย ภารกิจที่ด าเนินการทันที คือ สั่งปิดสถาน
บริการฝ่าฝืนกฎหมายด าเนินการทันที มีความเกี่ยวข้องกับ ศป.ปส.เขต โดยให้ ศป.ปส.เขต น า
พระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องมาบังคับใช้เพ่ือแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นให้เรียบร้อยและรายงานผลการด าเนินงาน
ให้ทราบตามระยะเวลาที่ก าหนด 

กระบวนการจัดการปัญหายาเสพติดในบริบทของส านักงานเขตดินแดงตามโครงสร้างศูนย์
ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเขตดินแดง แบ่งเป็น 3 ประเด็น ด้านการป้องกัน ด้านการ
ปราบปรามและด้านการบ าบัดรักษา ซึ่งส านักงานเขตจะอยู่ในประเด็นด้านการป้องกัน  สาระส าคัญคือ
การป้องกันกลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปใช้ยาเสพติดในชุมชน สถานศึกษา และสถานประกอบการ  เป็นหลัก ๆ  
การป้องกันกลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปใช้ยาเสพติดในชุมชน มีฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมใน
ส านักงานเขตเป็นผู้แล น านโยบาย แผนงาน/โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ลงไปปฏิบัติในชุมชนที่จัดตั้งขึ้น
ตามระเบียบกรุงเทพมหานครในพ้ืนที่เขตดินแดงจ านวน 23 ชุมชน การป้องกันกลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปใช้
ยาเสพติดในสถานศึกษา มีฝ่ายการศึกษาในส านักงานเขตเป็นผู้ดูแลน า นโยบาย แผนงาน/โครงการ 
กิจกรรมต่าง ๆ ลงไปปฏิบัติในสถานศึกษาในพ้ืนที่เขตดินแดงในสังกัดกรุงเทพมหานคร จ านวน 3 
โรงเรียน การป้องกันกลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปใช้ยาเสพติดในสถานประกอบการ มีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและ
สุขาภิบาลในส านักงานเขตเป็นผู้แล น านโยบาย แผนงาน/โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ลงไปปฏิบัติในสถาน
ประกอบการในพ้ืนที่เขตดินแดง สถานีต ารวจนครบาลในพ้ืนที่ดูแลในส่วนของการปราบปราม ส านักงาน
เขตอยู่ในพ้ืนที่ความรับผิดชอบของสถานีต ารวจนครบาล 3 สถานี และศูนย์บริการสาธารสุขในพ้ืนที่ 
ดูแลในส่วนการบ าบัดรักษา ส านักงานเขตอยู่ในพ้ืนที่ความรับผิดขอบของศูนย์บริการสาธารณสุข 4 ดินแดง 
และศูนย์บริการสาธารณสุข 52 สามเสนนอก ส่วนการรายงานผลการด าเนินงานนั้น แต่ละฝ่ายที่
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รับผิดชอบจะเป็นผู้รายงานผลการด าเนินงานในระบบ Narcotics Information System for Province 
Agency (NISPA) ระบบสารสนเทศยาเสพติดจังหวัด ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยา
เสพติด (ป.ป.ส.) ซึ่งเปน็ระบบที่ทุกจังหวัดรวมถึงกรุงเทพมหานครใช้รายงานผลในการด าเนินงานทั้งต้อง
รายงานผลการด าเนินงานให้ผู้อ านวยการและคณะท างานทราบในเวทีประชุมศูนย์ ปฏิบัติการป้องกัน
และปราบปรามยาเสพติดเขตในทุกครั้งที่จัดการประชุม โดยจัดการประชุมไตรมาสละครั้ง 

 
ตารางที่ 1 กระบวนการจัดการปัญหายาเสพติดของส านักงานเขตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตาม
โครงสร้างค าสั่งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเขตดินแดง 

ผู้รับผิดชอบ 

ด้านการป้องกัน 

ด้านการ
ปราบปราม 

ด้านการ
บ าบัดรักษา 

การป้องกันกลุ่ม
ผู้มีโอกาสเข้าไป
ใช้ยาเสพติดใน
ชุมชน 

การป้องกันกลุ่มผู้มี
โอกาสเขา้ไปใช้ยา
เสพติดในสถานศึกษา 

การป้องกันกลุ่มผู้มโีอกาส
เข้าไปใช้ยาเสพติดใน
สถานประกอบการ 

ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ √     

ฝ่ายการศึกษา  √    

ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ   √   
สถานีต ารวจนครบาล    
ในพื้นที่(ดินแดง ห้วยขวาง
และสุทธิสาร) 

   

√ 

 

ศูนย์บริการสาธารณสุขใน
พื้นที่(ศูนย์ 4 ดินแดงและ
ศูนย์ 52 สามเสนนอก) 

    
√ 

ที่มา. ค าสั่งศูนยป์ฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเขตดินแดง ที่ 2/2563 
 
ส านักงานเขตได้รับการจัดสรรงบประมาณจากส านักอนามัย กรุงเทพมหานคร โดยเงินที่ได้รับ

การจัดสรรเป็นงบอุดหนุนรัฐบาล เพ่ือให้ด าเนินโครงการ/กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตาม
นโยบายของรัฐบาลและกรุงเทพมหานครให้บรรลุวัตถุประสงค์ทั้งยังต้องด าเนินโครงการให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์และยุทธศาสตร์การป้องกันปัญหายาเสพติดของรัฐบาลด้วย ดังเช่น ปี 2560 ส านักงานเขต
ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพ่ือด าเนินโครงการชุมชนร่วมใจระวังภัยยาเสพติดในชุมชนภายใต้แผน
ประชารัฐร่วมใจ สร้างหมู่บ้าน/ชุมชนมั่นคง ปลอดภัยยาเสพติด พ .ศ.2559-2560 ของรัฐบาล ซ่ึงในปี 
2560 จะอยู่ในระยะที่ 2 ของแผนประชารัฐฯ ด าเนินโครงการต่อจากปี 2559 และด าเนินการใน 8 
ชุมชนที่ไม่มีปัญหายาเสพติดโดยการรักษาสถานะความเข้มแข็งของชุมชนท าให้ได้รับงบประมาณปี 
2561 น้อยเพราะเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการเพียง 8 ชุมชนและที่เบิกจ่ายน้อยเนื่องจากว่ามี
บางชุมชนด าเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณของทางราชการ ปี 2561 ได้รับการจัดสรรงบประมาณ และ
ในขณะที่รัฐบาลมีนโยบายไทยนิยม ยั่งยืน ซึ่งเป็นสิ่งที่ต่อยอดมาจากแนวคิด“โครงการประชารัฐ”ในการ
แก้ปัญหาและพัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชนอย่างยั่งยืน ในทุกด้านทั้งเศรษฐกิจ สังคม รวมถึงความ
มั่นคง เป็นการพัฒนาใน 2 ด้านหลักไปพร้อม ๆ กัน คือ ด้านเศรษฐกิจ และด้านความมั่นคงของประเทศ 
ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาของประเทศด้านความมั่นคงประกอบกับโครงการไทยนิยม ยั่งยืน มีกรอบ
การด าเนินงาน 10 เรื่อง เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหายาเสพติดในเรื่องที่ 9 ส านักงานเขตจึงใช้เวทีไทย
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นิยม ยั่งยืนในการด าเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในปี 2561 และได้คืนงบประมาณที่ได้รับ
จากส านักอนามัยเพ่ือเป็นการลดการใช้งบประมาณที่ซ้ าซ้อนท าให้มียอดงบประมาณที่ใช้ไปเป็นศูนย์ 
และปี 2562 ได้รับการจัดสรรงบประมาณให้ด าเนินโครงการชุมชนเข้มแข็งในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด ในการด าเนินการโครงการได้แบ่งเป็น 3 กิจกรรมและได้ด าเนินการทั้ง 3 กิจกรรม
พร้อมทั้งเบิกจ่ายงบประมาณ รายละเอียดงบประมาณตามภาพท่ี 1 

 

ภาพที่ 1 งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน 

 
ที่มา. ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ส านักงานเขตดินแดง 
  

ส าหรับการด าเนินการในโครงการต่าง ๆ ตามที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณมานั้น ส านักงาน
เขตได้ก าหนดรูปแบบและรายละเอียดของโครงการเพ่ือเสนอขออนุมัติโครงการ หลังจากนั้นจะเป็นการ
ประชุมคณะท างานและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐด้วยกันเองเช่น ป .ป.ส.
กทม. สถานีต ารวจนครบาลและศูนย์บริการสาธารณสุขในพ้ืนที่ ตลอดจน ภาคประชาชน เพ่ือสร้าง
แนวทางและร่วมระดมความคิดและจัดท าแนวทางการท างานให้สอดคล้องตามแผนที่ก าหนด ตลอดจน
ร่วมปฏิบัติงาน ติดตามผลการด าเนินงาน ประเมินผลการด าเนินงานในระบบและรายงานผู้บริหาร     
ดังรายละเอียดตามภาพที่ 2  
ภาพที่ 2 การประชุมคณะท างานในการจัดการปัญหายาเสพติดในชุมชนและการจัดเวทีประชาคมใน
ชุมชนตามกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน  

  
ที่มา. การประชุมคณะท างานด้านการบ าบัดรักษาฟ้ืนฟูสมรรถภาพ ติดตามช่วยเหลือผู้เสพผู้ติดยาเสพ
ติดและพัฒนาระบบการคืนคนดีให้สังคม และเวทีประชาคมโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ชุมชนซอยแสนสุข, 
โดย ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ, 2561, ค้นเมื่อ 7 มกราคม 2564, จาก คลังภาพฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ 
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ตารางท่ี 2 แนวทางการด าเนินงานจัดการปัญหายาเสพติดในชุมชน 

ล าดับ แนวทางการด าเนินงาน 

1 ก าหนดรูปแบบและรายละเอียดโครงการเพื่อขออนุมัติโครงการ 

2 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 

3 จัดประชุมผู้ท่ีเกี่ยวข้องเพื่อสร้างแนวทางการด าเนินงานท่ีสอดคล้องตามแผนท่ีก าหนด 

4 ด าเนินโครงการตามแผนการด าเนินงาน 

5 ติดตามผลการด าเนินโครงการ 

6 ประเมินผลการด าเนินโครงการในระบบรายงานและรายงานผู้บริหาร 

ที่มา. สรุปจากผู้ให้ข้อมูลหลักจากส านักงานเขตดินแดง เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2563 
 

การจัดการปัญหายาเสพติดของรัฐในชุมชนซอยแสนสุข (ส านักงานเขตดินแดง,สถานีต ารวจนคร
บาลและศูนย์บริการสาธารณสุขในพื้นที่) 

ในการจัดการปัญหายาเสพติดในชุมชนซอยแสนสุข ส านักงานเขตได้รับความร่วมมือจาก
หน่วยงานภาครัฐที่เป็นเครือข่ายในการร่วมด าเนินการ ไม่ว่าจะเป็นการให้ข้อมูลให้ค าปรึกษาหารือ
ตลอดจนร่วมตัดสินใจ ร่วมปฏิบัติการ ตามกระบวนการการมีส่วนร่วมเพ่ือให้การจัดการปัญหายาเสพติด
ในชุมชนประสบผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการที่ตั้งไว้ โดยแต่ละหน่วยงานมีบทบาทในการ
จัดการปัญหายาเสพติดในชุมชน ตามตารางท่ี 3 ดังนี้ 

 

ตารางที่ 3 บทบาทในการจัดการปัญหายาเสพติดในชุมชนซอยแสนสุข เขตดินแดงของส านักงานเขต
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 

หน่วยงาน ด้านการป้องกัน ด้านการปราบปราม ด้านการบ าบดัรักษา 

ส านักงานเขต                
(ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ) 

- ก าหนดทิศทางนโยบายให้
ชุมชนน าไปปฏิบัติ                    
- ลงพื้นที่จัดโครงการ/ 
ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้
เพื่อป้องกันปัญหาในชุมชน                    
- ประสานหน่วยงานภาคีเพื่อ
บูรณาการท างานร่วมกัน                           
- วิทยากรสร้างการรับรู้ใน
ชุมชน                             
- ถอดบทเรียนของชุมชนอื่นมา
ปรับใช้ในชุมชน 

- แจ้งเบาะแสแกห่น่วยงานที่
เกี่ยวขอ้งในกรณีที่ประชาชน
แจ้งเบาะแสเข้ามา 

- ประชาสัมพันธ์ในชุมชนทั้ง
ค้นหาผู้สมัครใจเข้ารับการ
บ าบัดรักษา                       
- ติดตามเยีย่มบ้านผู้ผ่านการ
บ าบัดเพื่อให้การช่วยเหลือสัง
สมสงเคราะห์ตามความ
เหมาะสม                          
- คณะท างานในโครงการลด
อันตรายจาการใช้ยาเสพติดใน
ชุมชน  
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ตารางท่ี 3 (ต่อ) 

หน่วยงาน ด้านการป้องกัน ด้านการปราบปราม ด้านการบ าบดัรักษา 

สถานีต ารวจนครบาลใน
พื้นที่ (ดินแดง,ห้วยขวาง)        

- ส่งสายตรวจเข้าไปตรวจ      
ตราเฝ้าระวังภัยในชุมชน       
- ต ารวจชุมชนสัมพันธ์เดินเวร
ยามร่วมกับชุมชนทั้งสร้าง
เครือข่ายประชาชนได้แก ่
อาสาสมัครต ารวจบา้น 
เครือข่ายเยาวชนและกลุ่ม
สมาชิกแจ้งข่าว                  
- วิทยากรในการสร้างองค์
ความรู้ ในการปอ้งกันปัญหา
ยาเสพติดแบบประชาชนเข้า
มามีส่วนร่วม รว่มตัดสินใจร่วม
ประเมินผลและร่วมรับ
ผลประโยชน์ด้วยกัน(ความสงบ
สุข) 

- สืบหาความจริงกรณีผู้ค้าผู้
เสพในชุมชน                      
- กรณีเจอเป้าหมาย          
(1) ด าเนินคดีตามหลักฐาน                   
(2) จับแต่ไม่ด าเนินคดีโดยใช้
ค าสั่ง 108/2557 ส่งเข้าบ าบัด 

- ส่งเข้าบ าบัดโดยใช้ค าสั่ง
108/2557                       
- สนับสนุนหนว่ยงานราชการที่
เกี่ยวขอ้งด้านการบ าบัดรักษาผู้
เสพ/ผู้เสพยาเสพติดตามที่
ได้รับการร้องขอหรือ
มอบหมาย                         
- คณะท างานในโครงการลด
อันตรายจากการใช้ยาเสพติด
โดยชุมชนซอยแสนสุขเป็น
ชุมชนน าร่องของเขตดินแดง 
 

ศูนย์บริการสาธารณสุขใน
พื้นที่ (ศูนย์ฯ 4 ดินแดง) 

- วิทยากรให้ความรู้ในส่วนงาน
ที่รับผิดชอบทั้งหมดทั้งปัญหา
สุขภาพ ปัญหายาเสพติด 

- น าขอ้มูลสถานการณ์เร่งด่วน
แจ้งในชุมชนไม่มีการแจ้ง
เบาะแสเพียงแต่คุยกับต ารวจที่
เป็นเครือข่ายเท่านั้น 

- รับบ าบัดผู้เสพ/ผู้ติดยาทุก
ชนิด เช่น เฮโรอีน ไอซ์ยาบา้ 
หรือแม้กระทั่งยาที่ใช้ในทางที่
ผิด                                 
- คณะท างานโครงการลด
อันตรายจากการใช้ยาเสพติด
และการบ าบัดรักษาโดยมีสว่น
ร่วมของชุมชน  
- ติดตามเยีย่มบ้านผู้ผ่านการ
บ าบัด 

ที่มา. สรุปจากผู้ให้ข้อมูลหลัก (สัมภาษณ์, 2563) 

 

บทบาท หน้าที่ กลไกของภาคประชาสังคม(ชุมชน-NGO) และข้อตกลงร่วมกันหรือธรรมนูญหมู่บ้าน
กับการจัดการปัญหายาเสพติดในชุมชน 
 ชุมชนซอยแสนสุข เป็นหนึ่งใน 23 ชุมชนที่จัดตั้งขึ้นตามระเบียบกรุงเทพมหานครในพ้ืนที่เขต
ดินแดง ที่ท าการชุมชนตั้งอยู่ใต้ตึกอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสมาคมศูนย์กลางเทวาซึ่งเป็นอาคารที่ติดกับ
ตึกสมาคมศูนย์กลางเทวา โดยก่อนการจัดตั้งเป็นชุมชนตามระเบียบกรุงเทพมหานคร ชุมชนมีคณะผู้น า
ที่มีความเข้มแข็งมีการด าเนินกิจกรรมของชุมชนเพื่อป้องกันปัญหายาเสพติด ตลอดจนแก้ไขปัญหาที่เข้า
มาในชุมชน โดยเริ่มมีภัยเข้ามาในชุมชน ในปี 2517 มีครอบครัวต ารวจเข้ามาเช่าห้องชุมชนข้างเคียง
(ชุมชนซอยสุขใจ) อาศัยค้าเฮโรอีน แพร่สู่เยาวชนวัย 13-17 ปี กระทั่งติดงอมแงม โดยใช้พ้ืนที่ของ
สมาคมศูนย์กลางเทวา ชุมชนซอยแสนสุข เป็นพ้ืนในการเสพยาโดยวิธีฉีด จึงเกิดการจัดตั้งผู้น ากลุ่มสตรี 
2 ชุมชนร่วมกันแก้ไข โดยได้รวมกลุ่มแม่บ้านจ านวน 9 คน โดยหนึ่งใน 9 คนนี้ คือประธานชุมชนใน
ปัจจุบัน แก้ปัญหาดังกล่าวโดยการแจ้งเบาะแสให้แก่สารวัตรใหญ่ในสมัยนั้น(ผู้ก ากับ) จนสามารถขับไล่
ต ารวจและยาเสพติดออกไปจากชุมชนได้ หลังจากขับไล่ต ารวจและยาเสพติดออกไปจากชุมชนได้ กลุ่ม
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แม่บ้านต้องดูแลเยาวชนที่ติดผงขาว จ านวน 14 ราย น าเยาวชนบ าบัดกลับคืนได้เพียง 3 ราย หลังจาก
นั้นชุมชนได้มีการจัดตั้งกลุ่มเฝ้าระวังโดยแกนน าหลักคือกลุ่มแม่บ้านและหมู่เด๋อตั้งแต่มีแง่งเดียว(ปัจจุบัน
หมู่เด๋อต ารงต าแหน่งพันต ารวจตรี) เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันให้กับคนในชุมชน มีการจัดกิจกรรมฟ้ืนฟู
วัฒนธรรมศาสนา จัดกิจกรรมท าบุญเลี้ยงพระในวาระส าคัญสืบเนื่องจนถึงปัจจุบัน เช่น วันปีใหม่ 
สงกรานต์ และวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ เป็นต้น ผลที่ได้เกิดความรัก “ความสามัคคี” ความเอ้ืออาทร
ต่อกันทุกวัย เกิดทุนทางสังคม “คน” มีจิตอาสาเข้ามาช่วยงานส่วนรวม เกิดกองทุนชุมชน “เงิน” โดย
พลังของชุมชน ได้รับการยอมรับให้จดทะเบียนเป็นชุมชนถูกต้องตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วย
กรรมการชุมชน พ.ศ. 2534 หลังจากจัดตั้งชุมชนแล้วคณะกรรมการชุมชนได้มีการด าเนินงานในชุมชน
เรื่อยมา โดยมีกิจกรรมที่หลากหลาย เช่น การจัดกิจกรรมส าหรับเยาวชน โดยให้โอกาสเยาวชนได้กล้า
คิด กล้าท า กล้าแสดงออกในทางที่ถูกต้องเหมาะสม การจัดค่ายครอบครัวเพ่ือส่งเสริมให้สถาบัน
ครอบครัวเข้มแข็งด้วยความรักความเข้าใจของพ่อแม่ลูกเหมาะส าหรับคนทุกวัย กิจกรรมส าหรับเด็กเล็ก
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนอกจากนั้นยังมีกิจกรรมป้องกันส าหรับประชาชนทั่วไปโดย เปิดเวทีชาวบ้านเพ่ือ
ปรับเจตคติคนในชุมชน สร้างการรับรู้การสร้างความตระหนักในโทษและพิษภัยของยาเสพติด ซึ่งชุมชน
มีกิจกรรมต่อเนื่องทุกปี ทั้งมีการสอดส่อง ตรวจตรา เฝ้าระวังในชุมชน มีการป้องปรามผู้ที่กระท า
ความผิดในชุมชนโดยการใช้เสียงตามสายปราม ซึ่งเป็นการป้องปรามที่ได้ผลและปลอดภัย และยังมีการ
ค้นหาชักชวนลูกหลานในชุมชนที่เสพยาให้เข้ากระบวนการบ าบัดรักษา และมีการติดตามดูแลช่วยเหลือ
หลังการบ าบัด ทั้งให้ค าแนะน า เสริมสร้างก าลังใจทั้งผู้เสพและครอบครัว ช่วยเหลือให้ทุนประกอบ
อาชีพส าหรับผู้ที่ผ่านการบ าบัดที่ต้องการประกอบอาชีพแต่ขาดทุนทรัพย์โดย ใช้เงินกองทุนแม่ของ
แผ่นดินแก้่ไขปัญหายาเสพติด จัดหาอาชีพให้แก่ผู้ที่เข้ารับการบ าบัด เป็นต้น   

สมาคมศูนย์กลางเทวา เป็นองค์กรพัฒนาเอกชนเพ่ือผู้ด้อยโอกาส ซึ่งมีที่ท าการสมาคมฯใน
ชุมชนซอยแสนสุข เกิดจากบาทหลวงบอนแนงค์ เอสเจ . อาจารย์สอนภาษาฝรั่งเศส จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้พาคณะท างานออกท างานช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสใน
สลัมกองขยะดินแดงซึ่งเดิมเป็นกองขยะที่ใหญ่ที่สุดในกรุงเทพมหานคร(เรียกว่าโรงปุ๋ย) ปัจจุบันเป็นพ้ืนที่
ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 สนามกีฬาไทย-ญี่ปุ่น ดินแดง สน.ดินแดง ท่านเห็นสภาพความยากจน
ของชาวบ้าน ความไม่รู้หนังสือ โดนเอารัดเอาเปรียบจากนายทุนเงินกู้ จึงหาเงินทุนจากองค์กรทุน
ต่างประเทศมาช่วยเหลือ โดยซื้อที่ดินกึ่งราคาบริจาคจากเจ้าของที่ดินในชุมชนซอยแสนสุข พร้อมสร้าง
อาคาร 2 ชั้นครึ่ง มอบให้เป็นที่ท างานเพ่ือการสงเคราะห์และพัฒนาคน ต่อมาอาสาสมัครกิตติมศักดิ์  
คริสตชนร่วมกันจดทะเบียนองค์กรเป็นสมาคม โดยใช้ชื่อว่า สมาคมศูนย์กลางเทวา แปลว่า “ที่รวมของ
เทพหรือคนดี” มอบให้คนในชุมชนบริหารจัดการชุมชนของตนเองทันทีที่สามารถสร้างผู้น าชุมชนได้ให้
ยั่งยืนตลอดไป มีนายกสมาคมศูนย์กลางเทวาเป็นผู้บริหารสูงสุด กรรมการและเลขานุการคือประธาน
ชุมชนคนปัจจุบัน โดยสมาคมศูนย์กลางเทวา มีกิจกรรมที่หลากหลายร่วมกับชุมชน ตั้งแต่ ปี 2509 
จนถึงปัจจุบัน ทั้งช่วยสนับสนุนทุนการศึกษาเด็กและเยาวชนในชุมชน ให้ความรู้แก่ประชาชนในชุมชน
ทุกด้าน ให้รู้เท่าทันนายทุนเงินกู้ ทั้งไม่้ให้ถูกเอารัดเอาเปรียบจากสังคมรอบด้าน ช่วยเหลือให้ได้รับสิทธิ์
ในการพักอาศัยของแฟลตการเคหะแห่งชาติ เป็นต้น และในส่วนที่สมาคมฯ เข้าไปมีบทบาทต่อปัญหายา
เสพติดในชุมชนนั้น โดยการให้ความรู้ จัดประชุมผู้ปกครองให้รู้จักพิษภัยของยาเสพติดที่จะเกิดขึ้นกับ
บุตรหลาน การสร้างภูมิคุ้มกันแก่เด็ก ๆ เยาวชน ให้มีองค์ความรู้ในด้านยาเสพติด มีการจัดค่ายเด็ก-
เยาวชนในช่วงปิดเทอม ฝึกอบรมด้านสังคม วัฒนธรรม เพศศึกษา สร้างความเป็นผู้น า และนอกจากนั้น
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สมาคมยังได้ร่วมมือกับองค์กรภาคีเครือข่ายในเขตดินแดง ที่จะร่วมกันแก้ไขปัญหายาเสพติด เช่น 
ส านักงานเขตดินแดง คลีนิคบ าบัดยาเสพติดศูนย์บริการสาธารณสุข 4 ดินแดง สถานีต ารวจนครบาล 3 
สน. ในเขตดินแดง จัดอบรมอาสาสมัครต ารวจบ้านเพื่อช่วยดูแลสอดส่องปัญหายาเสพติดในชุมชน โดยมี
ต ารวจชุมชนสัมพันธ์ของแต่ละ สน. เป็นพ่ีเลี้ยง และร่วมเดินเวร-ยามกับต ารวจบ้าน และนอกจากนั้นยัง
เป็นภาคีเครือข่ายกับหน่วยงานอ่ืน เช่น วัดพรหมวงศาราม สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนศูนย์กลางเทวา จ ากัด เป็น
ต้น 

 
ตารางท่ี 4 บทบาทในการจัดการปัญหายาเสพติดในชุมชนซอยแสนสุขของผู้น าชุมชนและองค์กรทางสังคม 

ภาคประชาสังคม ด้านการป้องกัน ด้านการปราบปราม ด้านการบ าบัด 

ผู้น าชุมชน - จัดตั้งกลุ่มเฝ้าระวัง                  
- กิจกรรมฟื้นฟวูัฒนธรรมศาสนา                          
- จัดตั้งศูนย์ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดเครือข่ายชุมชนเขต
ดินแดง                                 
- ตั้งกลุ่มอาสาสมัครต ารวจบ้าน                             
- จัดกจิกรรมส าหรับเยาวชน         
- จัดกจิกรรมค่ายครอบครัว         
- กิจกรรมป้องกันในเด็กเล็ก         
- กิจกรรมป้องกันส าหรับประชาชน
ทั่วไป  

- ป้องปรามโดยใช้เสียงตาม
สายในชุมชน                     
- สังเกตคนแปลกหน้าที่เขา้มา
ในซอย สังเกตพฤติกรรม        
- ช่วยตักเตือน สอดส่องพฤติ
กรมมเด็กวัยรุ่นในชุมชน 

 

 

 

- ประชาสัมพันธ์ค้นหาผู้เสพเข้า
กระบวนการบ าบัดรักษาและเข้า
โครงการลดอันตรายจากการใช้ยา
กับศูนย์บริการสาธารณสุขในพื้นที่                                
- ให้ค าแนะน า เสริมสร้างก าลังใจ
ทั้งผู้เสพและครอบครัว                               
- ช่วยเหลือให้ทุนประกอบอาชีพ
ส าหรับผู้ที่ผ่านการบ าบัด                                                      
- จัดหาอาชพีให้แก่ผู้ที่เขา้รับการ
บ าบัด  

สมาคม      
ศูนย์กลางเทวา 

- จัดประชุมผู้ปกครองให้รูจ้ักพิษภัย
ของยาเสพติด                         
- จัดค่ายเด็ก-เยาวชน                 
- ค่ายครอบครัว                       
- จัดอบรมอาสาสมัครต ารวจบ้าน                                 
- ร่วมเดินเวรยามกับต ารวจบา้น 

- - 

ที่มา. สรุปจากผู้ให้ข้อมูลหลักเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2563 
 
จากการที่คณะกรรมการชุมชนได้มีการด าเนินกิจกรรมป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน

อย่างต่อเนื่อง ภาคีเครือข่ายจากหลายภาคส่วนพร้อมที่จะให้การสนับสนุน ทั้งชุมชนยังมีทุนทางสังคม
เป็นแรงหนุนเสริม ประกอบกับความเข้มแข็งของคณะกรรมการชุมชน มีความมุ่งมั่นที่จะท าให้บ้านหลั ง
ใหญ่ของพวกเขาเป็นบ้านที่สงบสุข เป็นบ้านที่ปลอดภัยส าหรับทุกคนและลูกหลานในอนาคต จึงท าให้มี
ผลการประเมินสถานะหมู่บ้าน/ชุมชนเอาชนะยาเสพติด ในระบบ Narcotics Information System 
for Province Agency (NISPA) ระบบสารสนเทศยาเสพติดจังหวัด ของส านักงานป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติดกรุงเทพมหานคร(ป.ป.ส.) ในปี 2563 ไม่มีปัญหายาเสพติด/เข้มแข็งมาก ดัง
รายละเอียดที่ปรากฎในตารางที่ 5  
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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 

จ านวน
ประชากร 

จ านวน
ผู้ค้า 

จ านวนผู้
เสพ 

อัตราส่วนผู้
เสพต่อ
จ านวน

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, ส านักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกรุงเทพมหานคร(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 จะท าการประเมิน

สถานะชุมชนฯ 2 รอบ ในปีงบประมาณของทางราชการ การประเมินในรอบแรกเพ่ือดูว่าเป้าหมายที่ได้
วางไว้ในต้นปีที่ประเมินนั้นได้เคลื่อนไปได้อย่างไร แค่ไหนบ้าง เพ่ือที่จะได้ปรับแผนในช่วงหกเดือนหลัง 
ส่วนรอบที่สองของการประเมินนั้นเพ่ือตั้งเป้าหมายเป็นชุมชนเป้าหมายที่จะเป็นเป้าหมายในการด าเนิน
โครงการในปีงบประมาณถัดไป ซึ่งชุมชนซอยแสนสุข เขตดินแดง มีผลการประเมินในปี 2563 สถานะ
ชุมชนไม่มีปัญหา/เข้มแข็งมาก นั่นก็หมายความว่าในปี 2564 ชุมชนซอยแสนสุข เขตดินแดงไม่ใช่ชุมชน
เป้าหมายที่จะด าเนินการในด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นพิเศษ เพียงแต่ต้องรักษา
สถานะความเข้มแข็งของชุมชนไว้ เช่น ให้ด ำเนินกำรเฝ้ำระวัง และรักษำสถำนะควำมเข้มแข็งของชุมชน
ให้คงสถำนะเดิมหรือดีขึ้น โดยกำรรณรงค์ป้องกันยำเสพติด หรือให้ควำมรู้เพ่ือป้องกันยำเสพติดแก ่ 
แกนน า กลุ่มต่าง ๆ เพิ่มเติม เป็นต้น และผลการประเมินสถานะหมู่บ้าน/ชุมชนเอาชนะยาเสพติด ชุมชน
ซอยแสนสุข 3 ปีย้อนหลังนี้ ถึงแม้จะมีผู้เสพอยู่บ้างก็ตามแต่ก็ยังถือว่าน้อยมากเมื่อเทียบกับอัตราส่วนผู้
เสพต่อจ านวนประชากรทั้งหมดของชุมชน  

 
กฎหมายและข้อตกลงของชุมชนหรือธรรมนูญหมู่บ้าน 
 เพ่ือสนองนโยบายของรัฐบาลและกรุงเทพมหานคร การปฏิบัติเพ่ือให้การด าเนินการแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่ เขตดินแดงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับสถานการณ์และ
ยุทธศาสตร์การป้องกันปัญหายาเสพติดของรัฐบาล ส านักงานเขตดินแดงได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกัน
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และปราบปรามยาเสพติดเขตดินแดง หรือ ศป.ปส.เขต มีอ านาจหน้าที่เพ่ือถือเป็นกรอบแนวทางในการ
ด าเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่เขตดินแดงให้มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับ
สถานการณ์และยุทธศาสตร์การป้องกันปัญหายาเสพติดของรัฐบาล  และปฏิบัติตามนโยบายที่ 3 
ปลอดภัย (COMMUNITY) : ชีวิตปลอดภัย ทรัพย์สินปลอดภัย ชุมชนและสังคมปลอดภัยยของผู้ว่า
ราชการกรุงเทพมหานคร ภารกิจที่ด าเนินการทันที คือ สั่งปิดสถานบริการฝ่าฝืนกฎหมายด าเนินการ
ทันท ีโดย ศป.ปส.เขต น าพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องมาบังคับใช้เพ่ือแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นให้เรียบร้อยและ
รายงานผลการด าเนินงานให้ทราบตามระยะเวลาที่ก าหนด   

ธรรมนูญหมู่บ้านหรือธรรมนูญชุมชน แท้จริงนั้นคือระเบียบกองทุนแม่ของแผ่นดิน3 ซึ่งหมู่บ้าน/
ชุมชนที่ได้รับพระราชทานเงินขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน มีขึ้นเพ่ือถือเป็นระเบียบการด าเนินงาน
กองทุนแม่ของแผ่นดินในระดับชุมชน โดยชุมชนซอยแสนสุข เขตดินแดงนั้นได้รับคัดเลือกเป็นชุมชนน า
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
พบเจอท าให้มแีรงผลักดัน เกิดแรงบันดาลใจ ที่จะแก้ไขปัญหา ดังค าอธิบายดังนี้ 

 “….พ่ีชายผมพอเรียนหนังสือชั้น ป.4 เริ่มเกเรโดดโรงเรียน และเริ่มใช่้ยาเสพติดประเภททิน
เนอร์ กัญชา พัฒนาเป็นเฮโรอีน ผมได้คลุกคลีอยู่กับพ่ีชายเห็นสภาพที่พ่ีชายติดยาเสพติด บางครั้งก็ช่วย
พ่ีชายขับแขนและเห็นขั้นตอนการเสพยาทุกอย่างติดตามาจนกระทั่งถึงปัจจุบัน สภาพคนติดยา 
เปลี่ยนเป็นคนละคน จากเด็กดีพูดจาเพราะ รูปหล่อ หัวดี เรียนหนังสือเก่ง กลายเป็นคนติดยาที่ไม่
เหมือนคนเดิม เห็นปัญหาทุกอย่างที่เกิดข้ึน บางครั้งพ่ีชายขาดยาเจ็บปวดทรมานอย่างถึงที่สุด ได้น าเข้า
รับการบ าบัดจากโรงพยาบาลธัญญารักษ์หลายครั้ง แต่เมื่อออกมาก็เสพยาเหมือนเดิม ถูกต ารวจจับก็
หลายครั้ง ไม่ได้เรียนหนังสือต่อ หมดอนาคต กลายเป็นคนขี้ยาที่ใครเห็นแล้วไม่อยากคบหาสมาคมด้วย  
เป็น 1 ใน 14 คนที่ติดยาเสพติดประเภทเฮโรอีน  ผมจึงอาสาเข้ามาท างานที่สมาคมศูนย์กลางเทวา 
ร่วมกับทีมงานของคุณป้าเพทาย เพ่ือคาดหวังว่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยคนที่หลงผิดติดยาเสพติดให้
กลับมาเป็นคนดีของสังคมนับแต่นั้นมา (อนุวัตร บุญยืน สมาคมศูนย์กลางเทวา, สัมภาษณ์ 2563)….” 
นอกจากนั้นยังสอดคล้องกับค าอธิบายดังนี้ 

                                                           
3 กองทุนแม่ของแผ่นดิน หมายถึง พระราชทรัพย์พระราชทานที่พระพันปีหลวง พระราชทานให้กับราษฎรที่ท าหน้าที่ป้องกันยา

เสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน และเป็นขวัญก าลังใจแก่ราษฎร ส านัก 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. ผู้น าเข้มแข็งและมีประสบการณ์ การที่ผู้น าชุมชนมีความเข้มแข็งและมีประสบการณ์ในการ
จัดการปัญหาหรือช่วยให้ชุมชนผ่านพ้นอุปสรรคต่าง ๆ ไปได้นั้น ย่อมเป็นปัจจัยสนับสนุนการจัดการ
ปัญหายาเสพติดในชุมชน สอดคล้องกับอธิบายดังนี้ 

“….ชุมชนซอยแสนสุขมีผู้น าที่เข้มแข็ง และมีประสบการณ์ในการแก้ไขปัญหายาเสพติด รวมถึง
กลุ่มแกนน าต่าง ๆ ก็เข้ามามีส่วนร่วม ในกิจกรรมต่าง ๆ ที่ชุมชนได้จัดท าขึ้น (อนันต์ ประสงค์ใจ สน.
ห้วยขวาง, สัมภาษณ์ 2563)....” นอกจากนั้นยังสอดคล้องกับค าอธิบายดังนี้ 

“....ถ้าเป็นชุมชนที่เข้มแข็งเราจะท างานได้ง่ายขึ้น อย่างชุมชนซอยแสนสุขอยู่ในชุมชนเป้าหมาย
ที่กล่าวไว้คือ ชุมชนเข้มแข็ง ซึ่งแตกต่างจากชุมชนที่ไม่เข้มแข็ง ไม่เข้าใจในบทบาทตรงนี้ บางครั้งการที่
เราจะเข้าไปติดต่อมันก็จะได้รับการวางเฉยหรือไม่ให้ความส าคัญกับปัญหายา เสพติด ก็จะท าให้การ
สื่อสารล าบากมากข้ึน (วชิยาดา ชูขาว ศูนย์บริการสาธารณสุข 4 ดินแดง , สัมภาษณ์ 2563).…” 

3. ความสามัคคีใช้พลังกลุ่มในการท างาน สอดคล้องกับค าอธิบายดังนี้ 
 “….ป้าเจอปัญหาหัวหน้ากับลูกน้องหลาย ๆ แห่งแล้วป้าท างานไม่เป็น เราท างานเป็นเพ่ือนกัน
หมด ใช้พลังกลุ่มท างานเป็นทีม เราออกไปประชุมท างานข้างนอกเห็นเขตอ่ืนเดินอยู่คนเดียว ท างานอยู่
คนเดียว แล้วมันจะไปยังไงงาน งานอะไรก็แล้วแต่ถ้าไม่ได้เดินเสมอหน้า เดินเรียงเคียงบ่ากันไป รับทั้ง
ผิดทั้งชอบด้วยกัน มันไม่เกิดหรอก มันจะเกิดก็ครั้งคราว มันไม่ยั่งยืน ป้าใช้ทฤษฎีนี้ (เพทาย ปทุม
จันทรัตน์ ประธานชุมชนซอยแสนสุข, สัมภาษณ์ 2563)....” 

4. การมีส่วนร่วมของประชาชน การที่ประชาชนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม ร่วมคิด ร่วมท า ร่วม
แก้ไข ร่วมสมทบทุน ตลอดจนร่วมรับประโยชน์ร่วมกัน ฯลฯ ย่อมเป็นปัจจัยที่สนับสนุนการจัดการ
ปัญหายาเสพติดในชุมชนให้ส าเร็จ 

5. การมีส่วนร่วมจากภาคีเครือข่าย การที่ภาคีเครือข่ายเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรม
ในชุมชน ย่อมเป็นปัจจัยที่สนับสนุนให้การจัดการปัญหาต่าง ๆ  ในชุมชนให้ประสบผลส าเร็จสอดคล้องกับค าอธิบาย
ดังนี้ 

“....โชคดีว่าเขตดินแดง ตั้งแต่ปี 38 มีนักพัฒนาชุมชน นักปกครอง ผอ. หลายคนหลายสมัยให้
ความส าคัญให้ความร่วมมือ เป็นภาคีกับเรา คุณเจ คุณป่าน จ๋า ผช.เรืองเดช ผอ.วรภาส และใครอีก
หลาย ๆ คน ที่ส าคัญได้มือดีที่สุดของเขต 2 คน และโชคดีที่ยังอยู่กับเรา สารวัตรเด๋อหรือพ่ี เด๋อ ครูแดร์
ที่ท างานยาเสพติดกับเรามาเกือบ 30 ปีแล้ว ตั้งแต่เป็นหมู่มีแง่งเดียว จนตอนนี้ดาวครอบแล้ว เป็นคนที่
จริงใจ ท างานด้วยหัวใจจริง ๆ เราก็เต็มตื้นขึ้นมาพร้อมที่จะเหนื่อย และอีกคนหนึ่งคุณเด็ด เราได้นัก
บ าบัดมือหนึ่งของเขต เข้าถึงประชาชน จิตวิทยาเยอะกว่าหลาย ๆ คน หา ขรก.ที่ตรงและพร้อมที่จะ
เป็นกันเอง พร้อมที่จะใช้ความเรียบง่ายอย่างคุณเด็ดและ ผอ.อุ๋ย ยากมาก เราโชคดีที่มีตรงนี้ ยาเสพติด
มาเยอะเราไม่ห่วง แล้วเขตก็ต่อเนื่อง ภาคีส าคัญสุดมันเป็นพลังใจ (เพทาย ปทุมจันทรัตน์ ประธาน
ชุมชนซอยแสนสุข, สัมภาษณ์ 2563)....” 

6. การตระหนักถึงความส าคัญของการเรียนรู้ของผู้น าชุมชน สอดคล้องกับค าอธิบายดังนี้   
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“….ที่ส าคัญคือการเรียนรู้ ป้าไม่หยุดการเรียนรู้ตั้งแต่เริ่มต้นท างานสังคมจน ณ วันนี้ ป้ายัง
เรียนรู้ทุกเรื่องตลอดเวลาไม่นิ่ง และเตือนน้อง ๆ ด้วยว่าการเรียนรู้เป็นเรื่องส าคัญไม่ งั้นเราตาย ตกม้า
ตายไม่ทันน้อง ๆ (เพทาย ปทุมจันทรัตน์ ประธานชุมชนซอยแสนสุข, สัมภาษณ์ 2563)….” 

7. ทัศนคติผู้น าชุมชนที่มีต่อผู้ติด/ผู้เสพ ถ้าผู้น าชุมชนมีทัศนคดิที่ดีต่อผู้เสพ/ผู้ติดในชุมชนไม่
รังเกียจ พร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือชักจูงให้กลับตัวเป็นคนดี ย่อมเป็นปัจจัยที่สนับสนุนให้การจัดการ
ปัญหายาเสพติตในชุมชนประสบผลส าเร็จ สอดคล้องกับค าอธิบายดังนี้ 

“….ความคิด/ทัศนคติของผู้น า ถ้าผู้น ามีทัศนคติท่ีดี มีจิตใจช่วยเหลือในเรื่องของยาเสพติดมันก็
จะคุยกันได้ง่ายขึ้น อันนี้เป็นตัวหลัก (วชิยาดา ชูขาว ศูนย์บริการสาธารณสุข 4 ดินแดง, สัมภาษณ์ 
2563)….”  

8. สภาพแวดล้อมของชุมชน ถ้าในชุมชนมีสภาพแวดล้อมที่ดี ไม่มีพ้ืนที่ที่เอ้ือต่อการมั่วสุมและ
เสพยา มีทางเข้าออกได้ทางเดียว ย่อมเป็นปัจจัยที่สนับสนุนการจัดการปัญหายาเสพติดในชุมชน 

9. ศักยภาพของผู้น าชุมชน สอดคล้องกับค าอธิบายดังนี้ 
“….ผู้น าชุมชนเขาสามารถสร้างเครือข่ายกับทุกภาคเลย ไม่ว่าจะเป็นเอกชน ชุมชนด้วยกัน ใช้

กองทุนแม่เขาสามารถเป็นเครือข่ายเหนียวแน่น ภาครัฐ 3 สน. แม้กระทั่ง สน.สุทธิสาร ศูนย์ 4 ศูนย์ 52 
มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน โดยเฉพาะการใช้บทบาท อสส.ของผู้น าชุมชน สมาชิกที่เป็น อสส . เขาได้รับ
การอบรมเพ่ือปรับเจตคติในเรื่องของยาเสพติดตลอด มันเป็นจุดเด่นของเขา เพราะ ออส. ทุกคน
สามารถรวมตัวกันได้โดยมีจุดหลัก คือ ผู้น าชุมชนของเขาเอง (วชิยาดา ชูขาว ศูนย์บริการสาธารณสุข 4 
ดินแดง, สัมภาษณ์ 2563)….”  

 
อภิปรายผล 
 จากผลการวิจัยที่ค้นพบดังกล่าวข้างต้น สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้ 
 ส าหรับบทบาทรัฐกับชุมชนในการจัดการปัญหายาเสพติดในชุมชนซอยแสนสุขนั้น หน่วยงาน
ภาครัฐและชุมชนเองล้วนแต่มีความส าคัญต่อการจัดปัญหายาเสพติดในชุมชนทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็น
ประเด็นด้านการป้องกันด้านการปราบปรามและด้านการบ าบัดรักษา ถึงแม้จะมีบทบาทหน้าที่ในแต่ละ
ด้านที่แตกต่างกัน เช่น ในด้านของการปราบปราม ต ารวจมีกฎหมายในมือสามารถจับกุมเป้าหมายที่เป็น
ผู้ต้องสงสัยได้ทุกเมื่อ แต่ในกรณีชุมชนผู้น าจะใช้วิธีป้องปราม จะไม่ให้บัวช้ าน้ าขุ่น เพราะชุมชนก็คือบ้าน
หลังใหญ่ของพวกเขา ผู้น าชุมชนจะใช้เสียงตามสายประกาศแจ้งในชุมชน ซึ่งได้ผลและเป็นวิธีที่ปลอดภัย
ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของเพ็ญศรี ฉิรินัง(2559) ศึกษาแนวทางการป้องกันปัญหายาเสพติดใน
ชุมชนพ้ืนที่เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร พบว่าบุคคลในชุมชนที่มีความส าคัญต่อการแก้ไขปัญหา   
ยาเสพติดในชุมชน ได้แก่ กลุ่มผู้น าชุมชน กลุ่มประชาชน และกลุ่มบุคคลของภาครัฐ หรือภาคเอกชน   
ที่ท าหน้าที่ติดต่อประสานงาน เพ่ือด าเนินกิจกรรมในชุมชนนั้น โดยบุคคลทั้ง 3 กลุ่ม มีบทบาทหน้าที่
แตกต่างกัน  
 สมาคมศูนย์กลางเทวา เป็นองค์กรพัฒนาเอกชนเพ่ือผู้ด้อยโอกาส เป็นองค์กรในชุมชนที่เกิดขึ้น
เพราะต้องการมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาสังคมและมีบทบาทในการท างานร่วมกับประชาชนเพ่ือต้องการ
พัฒนาสังคมให้ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของศรีสุวรรณ จรรยา(ม.ป.ป.) ศึกษาพัฒนาการและ
บทบาทขององค์กรพัฒนาเอกชนไทย พบว่าพัฒนาการขององค์กรพัฒนาเอกชนหรือเอ็นจีโอ เกิดขึ้นใน



16 
 

สังคมไทยก็เพราะความต้องการของคนในสังคมที่ต้องการการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาสังคม หรือ
ต้องการการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม โดยไม่จ าเป็นที่จะต้องเป็นองค์กรภาครัฐแต่เพียงฝ่ายเดียว 
เนื่องเพราะภาครัฐถูกมองว่าไม่สามารถท าหน้าที่ในการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาสังคมได้อย่างทั่วถึงหรือ
ทันต่อเหตุการณ์ องค์กรพัฒนาเอกชนจึงเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งในประเทศไทยและทั่วโลก 
บทบาทขององค์กรพัฒนาเอกชนไทย สามารถสรุปบทบาทในภาพรวมได้ว่าเป็นบทบาทในการท างาน
ภาคประชาชนหรือประชาสังคมในการมีส่วนร่วมในการพัฒนา และแก้ไขปัญหาต่าง ๆ เทียบเคียงไปกับ
หน่วยงานภาครัฐ เพ่ือตรวจสอบ เฝ้าระวัง และสร้างความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นในสังคม ท าหน้าที่ทั้งการ
ประสานงานกับหลาย ๆ องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน ร่วมมือกับบุคคล องค์กร หน่วยงาน หรือกลุ่มต่าง ๆ  
ในการท างานในหลายบทบาท  

ขณะเดียวกันการด าเนินการตามกฎหมายและนโยบายของหน่วยงานตลอดจนข้อตกลงของ
ชุมชนหรือธรรมนูญหมู่บ้าน บางอย่างไม่ได้อยู่ในอ านาจของเจ้าหน้าที่ต ารวจที่จะกระท าได้ เช่น การเข้า
และค้นเคหสถาน ซึ่งเป็นอ านาจหน้าที่ของเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. โดยตรง เจ้าหน้าต ารวจที่ไม่ได้รับการ
แต่งตั้งเป็นเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. ไม่มีอ านาจที่จะขอเข้าและค้นเคหะสถานที่ ท าให้เจ้าหน้าที่ต ารวจขาด
ความมั่นใจในการปฏิบัติหน้าที่ จึงต้องมีการขอหมายค้นจากศาลก่อน ซึ่งสอดล้องกับงานวิจัยของสัญญา 
วงศ์สรรพ์(2554) ที่ศึกษาปัญหากฎหมาย เกี่ยวกับอ านาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานป้องกันและปราบปราม
ยาเสพติดพบว่าการใช้อ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายในการเข้าตรวจค้นเคหสถานหรือสถานที่ใด ๆ 
โดยไม่มีหมายค้น ซึ่งเจ้าหน้าที่ต ารวจไม่สามารถท าได้ ยกเว้นเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. ที่มีบัตรประจ าตัวเจ้า
พนักงาน ป.ป.ส. และบทบัญญัติแห่งกฎหมายมีข้อจ ากัดโดยให้อ านาจคุ้มครองเฉพาะผู้ที่มีบัตรเจ้า
พนักงาน ป.ป.ส. เท่านั้น ซึ่งไม่รวมถึงเจ้าหน้าที่ต ารวจผู้ร่วมตรวจค้น ท าให้เจ้าหน้าที่ต ารวจชุ ด
ปราบปรามยาเสพติดขาดความมั่นใจในการปฏิบัติหน้าที่ ในการเข้าตรวจค้นผู้กระท าความผิด 
 จากผลการวิจัยพบว่า กองทุนแม่ของแผ่นดิน ชุมชนซอยแสนสุข เขตดินแดงนั้นได้ปฏิบัติตาม
ธรรมนูญหมู่บ้านหรือธรรมนูญชุมชนใช้ยุทธวิธีสร้างความเข้มแข็งโดยใช้ “ทุน” ทางสังคมที่มีเดิม 

ด้านปัจจัยสนับสนุนการจัดการปัญหายาเสพติดในชุมชนซอยแสนสุข ในการด าเนินการของรัฐ
และชุมชนในการจัดการปัญหายาเสพติดในชุมชน ในแต่ละบริบทพ้ืนที่มีองค์ประกอบและปัจจัยที่
แตกต่างกันออกไป พบว่าปัจจัยสนับสนุนการจัดการปัญหายาเสพติดในชุมชนซอยแสนสุขนั้น ผู้น า
ชุมชนตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันมีความเข้มแข็ง ซึ่งความเข้มแข็งเริ่มก่อตัวตั้งแต่ก่อนการจัดตั้งเป็นชุมชน
ตามระเบียบกรุงเทพมหานคร เป็นผู้มีประสบการณ์ทั้งยังมีแรงผลักดันอันยิ่งใหญ่ มีความตั้งใจและ
จริงจังที่จะแก้ไขปัญหายาเสพติด มีการด าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนมาอย่าง
ต่อเนื่อง คณะกรรมการชุมชน คณะกรรมการกองทุนแม่ อาสาสมัครต ารวจบ้าน อาสาสมัครสาธารณสุข
ชุมชน ตลอดจนกลุ่มแกนน าต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนเป็นเครือข่ายที่ดีต่อกันประสานการท างานกัน
เป็นอย่างดี ท าให้ภาพรวมชุมชนเป็นชุมชนที่เข้มแข็ง ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของรณกฤต จิตต์ธรรม
(2563) ศึกษาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนปู่เย็น ย่า
ค า ยังอยู่ แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพมหานคร พบว่าการด าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติดในชุมชนปู่เย็น ย่าค า ยังอยู่ มีการด าเนินงานอย่างต่อเนื่องและจากการศึกษาพบว่าหลักการ
ด าเนินงานที่ส าคัญ ได้แก่ 1) กลุ่มต่าง ๆ ที่จัดตั้งขึ้น ได้แก่ คณะกรรมการชุมชน กองทุนแม่ของแผ่นดิน 
อาสาสมัครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด ชมรม TO BE NUMBER ONE มีการประสานการท างานกันอย่าง
ใกล้ชิด มีความเข้มแข็งโดยภาพรวม 2) ทุกกลุ่มที่กล่าวมามีกิจกรรมอย่างต่อเนื่องและเน้นให้ประชาชน
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ในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม ทั้งเป็นผู้ร่วมกิจกรรม ร่วมด าเนินงาน ร่วมสมทบทุน เป็นต้น 3) กิจกรรมที่
กลุ่มต่าง ๆ จัดขึ้นนั้นมีกิจกรรมที่หลากหลาย และนอกจากนี้ยังสอดคล้องกับผลการวิจัยของกวิพัฒน์ สุข
แจ่ม(2547) ศึกษาทุนทางสังคมกับการแก้ปัญหายาเสพติด : กรณีศึกษาบ้านคลองจระเข้น้อย ต าบล
เกาะไร่ อ าเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา พบว่าทุนทางสังคมเป็นปัจจัยที่ส าคัญที่ท าให้การแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดประสบผลส าเร็จ กระบวนการทุนทางสังคมก่อให้เกิดพลังที่น าไปสู่การแก้ไขปัญหาของชุมชน
โดยอาศัยปัจจัยภายในต่าง ๆ อาทิ ความเข้มแข็งของผู้น า ค่านิยมที่ดีงามของคนในชุมชน และการ
ประสานกับหน่วยงานภายนอกเข้ามาร่วม เพ่ือก่อให้เกิดเป็นพลังทางสังคมในการขับเคลื่อนชุมชนให้
สามารถด าเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ปัจจัยภายในที่ส า คัญ
ประการหนึ่งได้แก่ ผู้น าธรรมชาติ ซึ่งท าหน้าที่เป็นกลไกที่สามารถดูแลชุมชนอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง
รวมทั้งเป็นแกนน าที่ก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนในการแก้ไขปัญหายาเสพติดให้เกิดความ
ยั่งยืนได ้

ข้อเสนอแนะ 
 1. ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาสังคมที่ส าคัญ กฎหมายที่ออกมาเพ่ือบังคับใช้ในสังคมจึงต้อง
ค านึงถึงปัจจัยหลายประการ เช่น สิทธิเสรีภาพของประชาชน การป้องกันและปรามปรามผู้กระท า
ความผิด กฎหมายที่น ามาบังคับใช้กับสังคมไทยควรเป็นกฎหมายที่น ามาใช้บังคับได้อย่างเป็นธรรมและมี
ประสิทธิภาพต่อสังคมในทุกระดับ ไม่เลือกปฏิบัติ  
 2. ควรมีการผลักดันให้ชุมชนที่จดทะเบียนตามระเบียบกรุงเทพมหานครแล้ว แต่ยังไม่ได้เป็น
ชุมชนกองกุนแม่ของแผ่นดินเข้าเป็นชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดิน  

ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
 1. ควรศึกษาความพึงพอใจของประชาชนในชุมชนต่อการจัดการปัญหายาเสพติดของผู้น าชุมชน 
 2. ควรศึกษากระบวนการการสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนในชุมชน เพ่ือให้ชุมชนอ่ืนหรือ
ชุมชนที่สนใจน าไปเป็นแนวทางในการด าเนินงาน 
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