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บทคัดย่อ 
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการด าเนินการของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยา

เสพติดอ าเภอเสนา โดยวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน
ต าบลรางจรเข้ อ าเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตลอดจนแนวทางในการส่งเสริมและพัฒนาการ
ด าเนินการของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอ าเภอเสนา โดยใช้วิธวีิจยัเชิงคุณภาพ 
จากวิธีวิจัยเอกสาร และวิจัยสนาม โดยวิจัยสนามจะเป็นการเก็บข้อมูลการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง   
จากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ จ านวน 12 คน ผลการศึกษาพบว่า การด าเนินการของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติดอ าเภอเสนา   ได้เน้นหลักการมีส่วนร่วมของประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน อาทิ       
การวางแผน การตัดสินใจเลือกแนวทางการปฏิบัติ การเข้าร่วมประชาคม ตรวจสอบและติดตามโครงการ
ต่างๆ ซ่ึงหน่วยงานที่มีภารกิจในด้านการป้องกันปราบปราม การบ าบัดรักษา โดยปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ความส าเร็จในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในต าบลรางจรเข้ ประกอบด้วย 6 ปัจจัย ได้แก่       
1) บทบาทของผู้น า และความพร้อมของประชาชนในพื้นท่ี 2) ความเหมาะสมของโครงการ 3) การบูรณา
การจากทุกหน่วยงานเป็นอย่างดี 4) กฎหมายที่บังคับใช้ไม่รุนแรงเท่าที่ควร 5) สมรรถภาพของผู้เสพ และ
6) ภารกิจหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐมากเกินไป หรือความไม่เพียงพอของสถานที่บ าบัดรักษา และ
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งแนวทางในการส่งเสริมและพัฒนาการด าเนินการของศูนย์ปฏิบัติการฯ 
ประกอบด้วย 5 แนวทาง ได้แก่ 1) เพิ่มความเข้มข้นในการด าเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการฯ ส่วนท้องถิ่น 
2) บรรจุอัตราก าลังเพ่ิมเพ่ือให้เพียงพอต่อภารกิจ 3) ต้องเข้มงวดในการก ากับ ควบคุม และสั่งการ
หน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 4) จัดท าแผนการด าเนินงานที่มีความเก่ียวข้องสัมพันธ์กัน และ5) สร้างการมี
ส่วนร่วมจากภาคประชาชน 

ค าส าคัญ: การด าเนินการ; ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอ าเภอ; ต าบลรางจรเข้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
  *บทความนี้เรียบเรียงจากการค้นคว้าอิสระเรื่องการด าเนินการของศูนย์ปฏบิัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอ าเภอ
เสนา กรณีศึกษาต าบลรางจรเข้ อ าเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

**นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑติ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง



2 
 

บทน า 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 (อ้างถึงใน ส านักงานคณะกรรมการ

ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด, 2563, หน้า 1-12) จึงได้ก าหนดให้แนวทางการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดเป็นประเด็นปัญหาภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2580) ใน
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านความมั่นคง (อ้างถึงในสิทธิพันธ์ พุทธหุน, 2563, หน้า 100) และเมื่อศึกษา
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ก็จะพบว่า ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 เน้นแนวคิด
การแก้ไขปัญหายาเสพติด ตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง ไปจนถึงปลายทาง ส่งผลให้เกิดการด าเนินการ
อย่างเป็นระบบ เกิดความต่อเนื่อง โดยทุกภาคส่วนจะต้องเร่งด าเนินการใน 3 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการ
ปราบปรามผู้ผลิต/ผู้ค้า จะต้องด าเนินการสืบสวน สอบสวน น าไปสู่การจับกุมด าเนินคดีแก่ผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องทั้งหมด 2) ด้านการป้องกัน เพ่ือไม่ให้เกิดผู้เสพรายใหม่ขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มเด็กและเยาวชน 
และ3) ด้านการบ าบัดรักษา น าผู้เสพ/ผู้ติดสารเสพติดเข้าสู่กระบวนการบ าบัดรักษา ภายใต้แนวคิด
ที่ว่า “ผู้เสพคือผู้ป่วย” จ าเป็นจะต้องมีการด าเนินการที่ครอบคลุมทุกพ้ืนทีต่ั้งแต่ระดับชุมชน ระดับ
อ าเภอ ระดับจังหวัด ไปจนถึงระดับประเทศ ในการนี้ ส านักนายกรัฐมนตรี (2554) ได้จัดตั้งศูนย์
อ านวยการ และศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดระดับพ้ืนที่ ประกอบกับศูนย์อ านวยการ
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ (2561) ได้ปรับปรุงโครงสร้างองค์กรกลไกการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติดในระดับพ้ืนที่ ดังนั้น ที่ท าการปกครองอ าเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
จึงได้มีการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอ าเภอเสนา (ศป.ปส.อ.เสนา)  

ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอ าเภอเสนา (ศป.ปส.อ.เสนา) เป็นศูนย์กลาง
ในการบูรณาการกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายทีเ่กี่ยวข้องในระดับอ าเภอ ผสานการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดอย่างเบ็ดเสร็จ อาทิ การส ารวจและรวบรวมข้อมูลผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดทุกรายใน
พ้ืนที่หมู่บ้าน/ชุมชน รวมทั้งให้มีการติดตามข้อมูลความเคลื่อนไหวของสถานการณ์ปัญหายาเสพติดใน
พ้ืนที่รับผิดชอบ การจัดท าแผนปฏิบัติการ และโครงการต่างๆ ตลอดจน การตั้งชุดปฏิบัติการจัด
ระเบียบสังคม การตั้งจุดตรวจ จุดสกัด ปิดล้อม ตรวจค้น เพ่ือค้นหาผู้ข้องเก่ียวกับยาเสพติดน าเข้าสู่
กระบวนการตามกฎหมาย อ าเภอเสนา ประกอบด้วยเขตปกครองท้องที่ท้ังหมด 17 ต าบล 134 
หมู่บ้าน/ชุมชน โดยข้อมูลสถิติทางทะเบียน ของกรมการปกครอง (2562) พบว่า มีประชากร มากถึง 
68,000 กว่าคนที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่จึงท าให้อ าเภอเสนามีประชากรมาก เป็นอันดับ 3 ของจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (2563, หน้า 14 - 15) 
ได้รายงานสถานการณ์ยาเสพติดในประเทศไทย โดยกล่าวว่า ปัจจุบันราคายาเสพติดมีราคาถูกลงท า
ให้กลุ่มผู้เสพรายใหม่สามารถเข้าถึงยาเสพติดได้ง่ายขึ้น ซึ่งพ้ืนที่ภาคกลาง เป็นพ้ืนที่ล าเลียง และ
แหล่งพักเก็บยาเสพติดของพวกผู้ค้า เพ่ือรอการกระจายไปยังพ้ืนที่อ่ืนๆ ต่อไป ด้วยเหตุผลนี้เอง 
อ าเภอเสนาจึงเป็นหนึ่งในพ้ืนที่ที่มีปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดอยู่ในระดับที่รุนแรง โดยผู้วิจัย
ได้ท าการสอบถามข้อมูลจากหัวหน้าฝ่ายความมั่นคงอ าเภอเสนา พบว่า 5 ต าบลของอ าเภอเสนา       
ที่มีผู้เก่ียวข้องกับยาเสพติดมากท่ีสุด ได้แก่ 1) ต าบลรางจรเข้  2) ต าบลบ้านโพธิ์ 3) ต าบลเจ้าเจ็ด        
4) ต าบลบ้านแพน และ5) ต าบลบางนมโค จากข้อมูลปี พ.ศ. 2561 ศป.ปส.อ.เสนา ได้ท าการประเมิน
สถานะหมู่บ้าน/ชุมชน เพ่ือจัดระดับสถานการณ์ความรุนแรงของการแพร่ระบาดของยาเสพติดใน
พ้ืนทีท่ั้งหมด ผลปรากฏว่า ต าบลรางจรเข้ ถูกจัดอยู่ในระดับสีแดง หมายถึง มีความรุนแรงมาก      
โดยเป็นพื้นที่ที่มีผู้ผลิต/ผู้ขายยาเสพติด หรือมีผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด เกิน 5 คนขึ้นไปต่อประชากร 
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1,000 คน (อ้างถึงใน กรมการปกครอง, ส านักอ านวยการกองอาสารักษาดินแดน, ศูนย์อ านวยการ
ป้องกันและปราบปราม  ยาเสพติด, 2563) ศป.ปส.อ.เสนา จึงได้ประชุมเพ่ือวางแผนการปฏิบัติการ 
และน าโครงการต่างๆ อาทิ โครงการต าบลสีขาวปลอดยาเสพติด, โครงการชุมชนยั่งยืนเพ่ือแก้ไข
ปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ, โครงการฝึกอาชีพ เป็นต้น มาด าเนินการ เพ่ือลด
ระดับความรุนแรงของปัญหาให้เบาบางลง และแก้ไขปัญหายาเสพติดได้อย่างยั่งยืน โดยปัจจุบัน 
ต าบลรางจรเข้ ได้รับคัดเลือกให้เป็นต าบลต้นแบบของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในด้านการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบยั่งยืนและครบวงจร อีกท้ังปี พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนต าบลราง
จรเข้ ได้ส่งประกวดผลงานการแก้ไขปัญหายาเสพติด ภายใต้ชื่อนวัตกรรม “ต าบลร่มเย็น” ให้แก่
คณะกรรมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท าการประเมิน ซึ่งผลปรากฏว่า 
องค์การบริหารส่วนต าบลรางจรเข้ ได้รับรางวัลการบริหารจัดการที่ดี ประเภทโดดเด่น ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังนั้น ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาเรื่องการด าเนินการของศูนย์ปฏิบัติการ
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอ าเภอเสนา กรณีศึกษาต าบลรางจรเข้ อ าเภอเสนา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา เพ่ือใช้เป็นข้อเท็จจริงให้แก่รัฐบาล หน่วยงาน และกลุ่มภาคีเครือข่ายที่เก่ียวข้อง
ก าหนดเป็นนโยบาย ข้อสั่งการ หรือแนวทางการปฏิบัติ ซึ่งจะสามารถท าให้เกิดความร่วมมือ เกิดการ
มีส่วนร่วมในการสร้างมาตรการป้องกัน และแก้ไขปัญหาจากประชาชนในพื้นที่ได้อย่างยั่งยืนต่อไป  

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา 

1. การด าเนินการของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอ าเภอเสนา กรณีศึกษา
ต าบลรางจระเข้ อ าเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

2. ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในต าบลรางจรเข้   
อ าเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

3. แนวทางในการส่งเสริมและพัฒนาการด าเนินการของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม
ยาเสพติดอ าเภอเสนา 

วิธีด าเนินการวิจัย 
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้น าเสนอวิธีการวิจัย ดังนี้ 

1. การวิจัยเอกสาร (Documentary research) โดยผู้วิจัยศึกษาค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลจาก
เอกสารทางวิชาการ บทความ กฎหมาย ระเบียบ ค าสั่ง คู่มือการปฏิบัติงาน รายงานการวิจัย 
วิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นการศึกษา อาทิ การด าเนินการ การบูรณาการ การมี
ส่วนร่วม ตลอดจนบทบาทของหน่วยงานต่างๆ ในการด าเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

2. การวิจัยภาคสนาม (Field research) โดยผู้วิจัยลงพ้ืนที่เพ่ือสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างด้วยการ
สัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง หรือการสัมภาษณ์แบบเป็นทางการ (Structured interview or Formal 
interview) 

ประชากรและผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ก าหนดประชากรและผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ดังนี้ 

1. ประชากร (Population) ได้แก่ คณะกรรมการทั้งหมดของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติดอ าเภอเสนา จ านวน  46  คน 
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2. ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key informants) โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) เพ่ือเลือกผู้ให้ข้อมูลส าคัญที่มีบทบาทในการด าเนินการของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติดอ าเภอเสนาถือได้ว่าเป็นแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ จ านวน 12 คน ได้แก่           
1) ปลัดอ าเภอรักษาราชการแทนนายอ าเภอเสนา จ านวน 1 คน 2) ปลัดอ าเภอหัวหน้าฝ่ายความ
มั่นคง จ านวน 1 คน 3) นายกองค์การบริหารส่วนต าบลรางจรเข้ จ านวน 1 คน 4) ผู้ก ากับสถานี
ต ารวจภูธรเสนา จ านวน 1 คน 5) ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลรางจรเข้ จ านวน     
1 คน 6) ก านัน และผู้ใหญ่บ้าน จ านวน 7 คน 

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง หรือการสัมภาษณ์แบบเป็นทางการ(Structured 

interview or Formal interview) ลักษณะของการสัมภาษณ์เป็นการสัมภาษณ์ที่มีค าถามและ
ข้อก าหนดแน่นอนตายตัวจะสัมภาษณ์ผู้ใดก็ใช้ค าถามแบบเดียวกัน (สุภางค์ จันทวานิช, 2561, หน้า 
75) และการสัมภาษณ์จะสัมภาษณ์เป็นรายบุคคลตามผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key informants) ที่ได้
ก าหนดคุณลักษณะไว้ และค าถามในแบบสัมภาษณ์เป็นค าถามแบบปลายเปิด โดยแบบสัมภาษณ์ได้
ผ่านการทดสอบด้านเนื้อหา (Content Validity) โดยผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่านเรียบร้อยแล้ว      
ก่อนการเก็บรวบรวมข้อมูลผู้วิจัยได้ก าหนดวันนัดหมายวันสัมภาษณ์โดยแจ้งให้ผู้สัมภาษณ์ทราบก่อน
ล่วงหน้า ในการสัมภาษณ์ ผู้สัมภาษณ์จะใช้การจดบันทึกและบันทึกเสียง โดยก่อนสัมภาษณ์จะ      
ขออนุญาตผู้ถูกสัมภาษณ์ ในการจดบันทึกการสนทนาก่อนทุกครั้ง 

ผลการวิจัย และการอภิปรายผล 
ผลการวิจัย 
ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสารและการสัมภาษณ์ และด าเนินการ

วิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือตอบวัตถุประสงค์ของการวิจัยที่ตั้งไว้ 3 ประเด็น ดังนี้  
วัตถุประสงค์ที่ 1 การด าเนินการของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

อ าเภอเสนา กรณีศึกษาต าบลรางจระเข้ อ าเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอ าเภอเสนา มีความคิดเห็นว่าการป้องกัน

และแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นหน้าที่ของทุกคนในหมู่บ้าน/ชุมชน เข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินการ 
อาทิ การวางแผน การตัดสินใจเลือกแนวทางการปฏิบัติ การเข้าร่วมรับฟังประชาคม ตลอดจนการ
ตรวจสอบและติดตามนโยบายหรือโครงการต่างๆ ทั้งนี้ หน่วยงานที่มีภารกิจในด้านการป้องกัน 
ปราบปราม การบ าบัดรักษา ได้แก่ ฝ่ายปกครอง, ต ารวจ, โรงพยาบาล, สาธารณสุข, โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบล, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมไปถึงส านักงาน ป.ป.ส., กอ.รมน., ส านักงาน
คุมประพฤติ, กรมการจัดหางานจังหวัด เป็นต้น ท าหน้าที่เป็นที่ปรึกษา คอยให้ข้อมูลข่าวสารกับ
ประชาชนในพื้นท่ีด้วย ปี 2561 ศป.ปส.อ.เสนา ได้ก าหนดให้ต าบลรางจระเข้เป็นพ้ืนที่เป้าหมายและ
ให้ด าเนินการตามแนวทางของนโยบายต าบลสีขาว ปลอดยาเสพติด โดยสั่งการให้ฝ่ายความมั่นคง 
ร่วมกับต ารวจ สภ.เสนา โรงพยาบาลเสนา และสาธารณสุขอ าเภอเสนา ท าการ X-ray พ้ืนที่ต าบล 
รางจรเข้แบบ 100% เพ่ือจัดกลุ่มผู้ที่เก่ียวข้องกับยาเสพติดในพ้ืนที่ และใช้มาตรการกดดันอย่าง
เข้มข้นกับกลุ่มผู้ค้า หรือผู้ติดยาเสพติดที่มีพฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรงไม่สามารถอยู่ร่วมกับคนในชุมชน
ได้ โดยผู้วิจัยได้ท าสรุปผลการด าเนินการของ ศป.ปส.อ.เสนา ได้ดังตารางนี้ 
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ตารางท่ี 1 แสดงผลการด าเนินการในส่วนของผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับยาเสพติดตั้งแต่ ปีพ.ศ. 2561 – 
2564 ของต าบลรางจรเข้ อ าเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 

หมู่ที่ 
ประเภทผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด สรุปจ านวน

ผู้เกี่ยวข้องฯ
ทั้งหมด (คน) 

ผลการด าเนินการ 

ผู้ค้า (คน) ผู้เสพ/ผู้ติด (คน) ด าเนินคดี (คน) 
อยู่ในกระบวนการ

บ าบัดรักษา 
ผ่านการบ าบัด 

(คน) 
1 1 8 9 1 8 - 
2 - 2 2 - 2 - 
3 - 6 6 - 5 1 
4 1 5 6 1 5 - 
5 - 4 4 - 3 1 
6 - 16 16 - 11 5 
7 6 29 35 6 21 8 

รวม 8 70 78 8  55 15 
 
ที่มา: ดาบต ารวจยุทธพงษ์ ครูพิพรม เจ้าหน้าที่ต ารวจผู้รับผิดชอบงานป้องกันและแก้ไขปัญหา       
ยาเสพติดในต าบลรางจรเข้ สถานีต ารวจภูธรเสนา 

 
จากตารางพบว่า นับตั้งแต่ปี 2561 – 2564 ต าบลรางจรเข้มีผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดทั้งหมด 

78 คน ซึ่งทุกคนจะถูกด าเนินการที่ต่างกันออกไปตามประเภทการเกี่ยวข้องของแต่ละคน ท าให้
ปัจจุบัน ปี 2564 สามารถควบคุมการแพร่ระบาดของยาเสพติดไม่ให้กระจายเพ่ิมข้ึนได้ โดยข้อมูลการ
ประเมินสถานะหมู่บ้านปีล่าสุดไดย้ืนยันข้อเท็จจริงดังกล่าว เนื่องจาก ต าบลรางจรเข้ถูกเปลี่ยนจาก
พ้ืนที่สีแดง เป็นสีเหลือง ต าบลรางจรเข้ได้น าผู้เสพทั้งหมดเข้าโครงการบ าบัดฟ้ืนฟูผู้ใช้ยาเสพติดโดยใช้
ชุมชนเป็นศูนย์กลาง (CBTx) และโครงการอ่ืนๆ อาทิ โครงการประชารัฐร่วมใจต้านภัยยาเสพติด 
โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ โครงการนวัตกรรมต าบลร่มเย็น 
โครงการต าบลมั่นคง ปลอดภัยยาเสพติด โครงการส่งเสริมและฝึกอาชีพให้แก่ผู้เข้ากระบวนการบ าบัด    

วัตถุประสงค์ที่ 2 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน
ต าบลรางจรเข้ อ าเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

2.1 บทบาทของผู้น า และความพร้อมของประชาชนในพื้นที่ กล่าวคือ การมีผู้น าท้องที่ และ
ผู้น าท้องถิ่นที่เข้มแข็ง กล่าวคือ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ต าบลรางจรเข้ และนายพงศกร มงคลหมู่ 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลรางจรเข้ เล็งเห็นถึงความส าคัญของปัญหา และมุ่งมั่นที่จะแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดที่มีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆให้ลดลงได้ จึงเข้ามาปรึกษาหารือกับผู้อ านวยการ ศป.ปส.อ.เสนา 
เพ่ือขอค าชี้แนะ และแนวทางในการที่จะแก้ไขปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่ของตน และอีกส่วนคือการที่
หน่วยงานภาครัฐของอ าเภอเสนา มีความสัมพันธ์อันดี และมีมุมมองในการแก้ไขปัญหายาเสพติดใน
แนวทางเดียวกัน จึงท าให้สามารถรวมสรรพก าลังเข้ามาขับเคลื่อนโครงการต่างๆได้เป็นอย่างดี 
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นอกจากนี้ประชาชนส่วนมากของทุกกลุ่ม ล้วนให้ความร่วมมือกับกิจกรรมต่างๆ ดังนั้น จึงท าให้     
ทุกโครงการที่น าลงมาด าเนินการในพ้ืนที่นั้นได้รับเสียงตอบรับจากประชาชนเป็นอย่างดี        

2.2 ความเหมาะสมของโครงการ กล่าวคือ ทุกโครงการที่ได้น ามาด าเนินการในพ้ืนที่ต าบล  
รางจรเข้ มีการระดมความคิดจากการประชุมของ ศป.ปส.อ.เสนา ว่าโครงการใดมีมีความเหมาะสมกับ
พ้ืนที่ปัญหา และแนวทางใดที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของชุมชน โดยสาระส าคัญของทุกโครงการ
จะเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นหลัก เพราะเชื่อว่าคนที่รับทราบปัญหา และวิธีการแก้ปัญหาที่
แท้จริงนั้นก็คือประชาชนในพื้นทีม่ากกว่าหน่วยงานของรัฐ ดังนั้น จะเห็นได้ว่า ทุกโครงการที่น ามาใช้
ในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในต าบลรางจรเข้จะมีความเหมาะสมกับสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นจริง  

2.3 มีการบูรณาการจากทุกหน่วยงานเป็นอย่างดี กล่าวคือ โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติด
ของทุกหน่วยงานที่น ามาใช้ในพ้ืนที่ต าบลรางจรเข้ จะเน้นการบูรณาการจากทุกภาคส่วน โดยการ
ก ากับ ควบคุมดูแลของ ศป.ปส.อ.เสนา ดังนั้น จะท าให้ทุกกิจกรรมจะไม่ได้ถูกขับเคลื่อนจาก
หน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งเท่านั้น เช่น โครงการบ าบัดฟื้นฟูผู้ใช้ยาเสพติดโดยใช้ชุมชนเป็นศูนย์กลาง 
(CBTx) ในทกุสัปดาห์ ก็จะมีการผลัดเปลี่ยนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาท ากิจกรรมสร้างการรับรู้ และ
สร้างการมีส่วนร่วมให้แก่ประชาชนในพื้นท่ี ซึ่งบางสัปดาห์ ศป.ปส.อ.เสนา ก็จะประสานหน่วยงาน
ภายนอกเข้ามาร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วย ฉะนั้นจะเห็นได้ว่า ทุกโครงการที่ใช้ในการแก้ไขปัญหายา
เสพติดในต าบลรางจรเข้จะครบวงจร ทั้งในส่วนของการป้องกัน การปราบปราม และการบ าบัดรักษา
ฟ้ืนฟู   

2.4 กฎหมายที่บังคับใช้ไม่รุนแรงเท่าท่ีควร กล่าวคือ ปัจจุบันมีค าสั่งเกี่ยวกับการปฏิบัติต่อ
ผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดไว้ ได้แก่ ค าสั่ง คสช. ฉบับที่ 108/2557 เรื่อง การปฏิบัติต่อผู้ต้องสงสัยว่า
กระท าผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดเพ่ือเข้าสู่การบ าบัดฟื้นฟูและการดูแลผู้ผ่านการบ าบัดฟื้นฟู 
ที่วางหลักไว้ว่า ในกรณีที่ผู้ใดต้องสงสัยว่ากระท าความผิดฐานเสพยาเสพติด หรือเสพและมียาเสพติด
ไว้ในครอบครอง ถ้าไม่ปรากฏว่าผู้นั้นเป็นผู้ต้องหาหรืออยู่ในระหว่างถูกด าเนินคดีหรืออยู่ในระหว่าง
รับโทษจ าคุกตามค าพิพากษาของศาล และไม่มีพฤติกรรมที่อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ผู้อ่ืนหรือสังคม   
หากผู้นั้นยินยอมเข้ารับการบ าบัดฟ้ืนฟู ให้เจ้าหน้าที่ด าเนินการให้ผู้นั้นเข้ารับการบ าบัดฟ้ืนฟู จาก
ประกาศฉบับนี้ ท าให้ผู้เสพ/ผู้ติด ไม่ได้มีความเกรงกลัวต่อการกระท าผิด เนื่องจาก รับรู้ว่าตนมี
ตัวเลือกสามารถเข้าสู่กระบวนการบ าบัดได้ ไม่จ าเป็นจะต้องถูกด าเนินคดีเพียงอย่างเดียว 

2.5 สมรรถภาพของผู้เสพ กล่าวคือ ผู้เสพบางคนมีการใช้ยาเสพติดมากจนเกิดปัญหาทางจิต   
หรือบางคนเป็นผู้เสพที่มีอายุมาก ซึ่งมีการใช้ยาเสพติดมาเป็นเวลานานก็จะท าให้เกิดเป็นความเคยชิน 
หรือเรียกว่า สมองติดยา หรือบางคนมีค่านิยม หรือความเชื่อผิดๆที่ว่า การเสพยาเสพติดจะท าให้
ตนเองมีก าลังมากข้ึน สามารถท างานได้ทนทาน และเป็นเวลานานมากยิ่งขึ้น ต่างๆเหล่านี้ล้วนเกิดข้ึน
จากตัวบุคคลของผู้ติด/ผู้เสพแต่ละคน จึงท าให้พบว่า ผู้เสพหลายคนที่สมัครใจเข้าสู่กระบวนการ
บ าบัด ก็ยังคงมีการกลับไปใช้ยาเสพติดอีกเช่นเคย ซึ่งหน่วยงานที่ร่วมท าโครงการก็จะต้องให้การดูแล 
ช่วยเหลือ หรือให้ค าปรึกษาอย่างใกล้ชิด จึงจะสามารถเปลี่ยนพฤติกรรมของพวกเขาเหล่านั้นได้ 

2.6 ภารกิจหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐมากเกินไป หรือความไม่เพียงพอของสถานที่
บ าบัดรักษา และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน กล่าวคือ หน่วยงานภาครัฐ มีภารกิจหน้าที่หลายด้าน 
นอกจากนี้ ในหลายหน่วยงานมักพบว่า เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติไม่เพียงพอต่อภารกิจที่ได้รับมอบหมาย    
เช่น แผนกจิตเวช ของโรงพยาบาล ไม่มีอัตราบรรจุของจิตแพทย์ในการบ าบัดรักษา หรือเจ้าหน้าที่
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ผู้รับผิดชอบงานบ าบัดรักษาของโรงพยาบาลมีเพียง 4 – 5 คนเท่านั้น ซึ่งไม่เพียงพอเมื่อเทียบกับ
ปริมาณของผู้ที่มีปัญหาติดยาเสพติด และอีกกรณีท่ีพบก็คือ จ านวนเตียงของโรงพยาบาลที่ใช้
บ าบัดรักษาผู้เสพที่มีปัญหาทางจิตไม่เพียงพอ 
  วัตถุประสงค์ที่ 3 แนวทางในการส่งเสริมและพัฒนาการด าเนินการของศูนย์ปฏิบัติการ
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอ าเภอเสนา 

3.1 เพ่ิมความเข้มข้นในการด าเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
ส่วนท้องถิ่น กล่าวคือ เป็นการสร้างความตระหนักรู้ให้เกิดขึ้นในผู้น าท้องถิ่น ผู้น าท้องที่ และ
ประชาชนในชุมชน หากผู้น าท้องถิ่นเห็นถึงความส าคัญของปัญหา และมุ่งมั่นที่จะแก้ไขปัญหานั้นๆ
จริง ก็จะท าให้ประสบความส าเร็จได้ เพราะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นมีทรัพยากรที่เอ้ืออ านวย 
อาทิ งบประมาณ บุคลากร วัสดุอุปกรณ์ เป็นต้น ดังนั้น ศูนย์อ านวยการป้องกันและปราบปรามยา
เสพติด ควรพิจารณาให้ขับเคลื่อนศูนย์ปฏิบัติการฯ ส่วนท้องถิ่นอย่างจริงจัง โดยให้ศูนย์ปฏิบัติการฯ 
ในระดับอ าเภอเป็นผู้ก ากับ ดูแล และติดตามการด าเนินงานของต าบลเท่านั้น 

3.2 บรรจุอัตราก าลังเพ่ิมเพ่ือให้เพียงพอต่อภารกิจ กล่าวคือ ปัญหายาเสพติดได้กระจายไป
อยู่ทั่วทุกพ้ืนที่ของอ าเภอเสนา แต่จ านวนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติของแต่ละหน่วยงานยังคงมีเท่าเดิม ดังนั้น 
หากต้องการให้การแก้ไขปัญหายาเสพติดของอ าเภอเสนามีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล จ าเป็น
อย่างยิ่งที่จะต้องเพ่ิมอัตราก าลัง โดยอย่างน้อย ควรเพ่ิมให้ฝ่ายปกครอง ต ารวจ และสาธารณสุข 
เพราะเป็นหน่วยงานในการขับเคลื่อนหลักของโครงการ ซึ่งการเพ่ิมอัตราก าลังอาจจะท าในรูปแบบ
ของการจ้างเฉพาะกิจ เพ่ือจะได้ท าให้เกิดความคล่องตัวของการเบิกจ่ายงบประมาณ 

3.3 ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอ าเภอเสนาจะต้องเข้มงวดในการก ากับ 
ควบคุม และสั่งการหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้อง กล่าวคือ ในหลายพื้นท่ี ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ไม่ได้
ให้ความส าคัญกับปัญหาเท่าท่ีควร จึงท าให้โครงการไม่สามารถด าเนินการได้ตามวัตถุประสงค์ หรือไม่
เกดิความยั่งยืน ดังนั้น ในฐานะศูนย์ปฏิบัติการฯ จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสั่งการ และมีบทลงโทษ
ให้กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง หากพบว่ามีการปล่อยปละละเลย หรือเกิดมีปัญหาขึ้นในภายหลัง และอาจจะ
ใช้การขับเคลื่อนของคณะกรรมการหมู่บ้าน มาด าเนินการได้เช่นกัน ในส่วนของหน่วยงานที่
รับผิดชอบโดยตรง จะต้องมีแนวทางปฏิบัติเชิงรุกท่ีชัดเจน และครอบคลุม เพ่ือให้เกิดความต่อเนื่อง
ของโครงการ  

3.4 จัดท าแผนการด าเนินงานที่มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน กล่าวคือ ศูนย์ปฏิบัติการป้องกัน
และปราบปรามยาเสพติดอ าเภอเสนา จะต้องเรียกประชุมเฉพาะหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ ต ารวจ 
สาธารณสุข องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น เพ่ือร่วมกันพิจารณาให้ทุกหน่วยงานจัดท า
แผนปฏิบัติการที่มีความสอดคล้อง ต่อเนื่อง และสัมพันธ์กันตามภารกิจ และหน้าที่ของแต่ละ
หน่วยงาน ซึ่งเมื่อน ามาปฏิบัติใช้จริงจะท าให้ไม่เกิดปัญหา หรือข้อติดขัดตามมาในภายหลัง ส่งผลให้
การด าเนินงานในพื้นที่ปัญหาอ่ืนๆสามารถบรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์อีกด้วย   

3.5 สร้างการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชน กล่าวคือ ในการด าเนินการทุกโครงการและ
กิจกรรมจะต้องหาวิธีให้ประชาชนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมให้ได้ ซึ่งหน่วยงานภาครัฐ จะต้องรับฟัง
ความคิดเห็นของประชาชน และน ามาวิเคราะห์ว่าสามารถน าไปปรับใช้ หรือท าเป็นแผนการ
ปฏิบัติงานได้มากน้อยเพียงใด ซึ่งส่วนนี้ควรให้ประชาชนมีส่วนในการติดตาม เพ่ือที่จะได้สร้างความ
เชื่อมั่น และสร้างรู้สึกว่าตนเป็นเจ้าของโครงการ โดยถ้าหน่วยงานของรัฐสามารถสร้างการมีส่วนร่วม
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ของประชาชนให้เกิดความเข้มแข็งได้นั้น จะน าไปสู่การเกิดความยั่งยืนของโครงการและสามารถ
บริหารจัดการแก้ไขปัญหายาเสพติดได้โดยที่ไม่ต้องค านึงว่าหน่วยงานภาครัฐจะมีส่วนร่วมมากน้อย
เพียงใดก็ตาม 

อภิปรายผล 
การด าเนินการของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอ าเภอเสนา 

กรณีศึกษาต าบลรางจรเข้ อ าเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในต าบลรางจรเข้ มีการบูรณาการหน่วยงานที่มีภารกิจ

ในด้านการป้องกัน ปราบปราม การบ าบัดรักษา ได้แก่ ฝ่ายปกครอง, ต ารวจ,โรงพยาบาล, 
สาธารณสุขอ าเภอ, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมไปถึง
ส านักงาน ป.ป.ส., กอ.รมน., ส านักงานคุมประพฤติ, กรมการจัดหางานจังหวัด เป็นต้น ก็มา
ด าเนินการในพ้ืนที่ และให้ค าแนะน า ให้ข้อมูลข่าวสาร กับชุมชน นอกจากนี้ ประชาชนในหมู่บ้านทั้ง 
7 หมู่ของต าบลรางจรเข้ เข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินการ อาทิ การวางแผน การตัดสินใจเลือกแนว
ทางการปฏิบัติ การเข้าร่วมรับฟังประชาคม ตลอดจนตรวจสอบและติดตามผลการด าเนินการของ
นโยบายหรือโครงการที่ได้น ามาท าในพ้ืนที ่ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด (2563) ได้ใช้แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 
2563 เพ่ือให้เป็นการแก้ไขปัญหาตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง โดยใช้การบูรณาการ
หน่วยงานน าข้อมูลข่าวสารที่มีความเชื่อมโยงกัน และกลยุทธ์ของแต่ละหน่วยงานเข้ามามีส่วนร่วม ใน
การป้องกัน การปราบปราม การบ าบัดรักษายาเสพติด และการบริหารจัดการอย่างมีส่วนร่วม โดยยึด
คนเป็นศูนย์กลาง สอดคล้องกับงานวิจัยของเรืองเดช คันธรส (2558) ศึกษาวิจัยเรื่องการบริหาร
จัดการด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแบบบูรณาการของสถานีต ารวจภูธรสันทราย จังหวัด
เชียงใหม่ ผลการวิจัยพบว่า การบริหารจัดการเน้นหลักการบูรณาการกับภาคส่วนต่างๆ รวมถึงการ
จัดท าแผนที่เชื่อมโยงกัน และการสร้างระบบเครือข่ายภาครัฐ และภาคเอกชน เพ่ือให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุดในการปฏิบัติงาน ศป.ปส.อ.เสนา ได้ท าการจัดประชุมประจ าเดือนเพื่อชี้แจง
นโยบายต าบลสีขาว ปลอดภัยยาเสพติด และรับฟังสถานการณ์การแพร่ระบาดของยาเสพติด ซึ่ง
พบว่า ต าบลรางจรเข้นั้นมีการแพร่ระบาดอย่างรุนแรง ศป.ปส.อ.เสนา จึงได้ก าหนดต าบลรางจรเข้
เป็นพื้นที่เป้าหมาย และสั่งการให้ฝ่ายความมั่นคง ร่วมกับสถานตี ารวจภูธรเสนา โรงพยาบาลเสนา 
และสาธารณสุขอ าเภอเสนา ท าการ X-ray พ้ืนที่ต าบลรางจรเข้แบบ 100% เพ่ือจัดกลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้อง
กับยาเสพติดในพ้ืนที่ และท าการปิดล้อม ตรวจค้น จับกุม ด าเนินคดีในกลุ่มผู้ค้า หรือผู้ติดยาเสพติดที่
มีพฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรง ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของส านักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด (อ้างถึงในอธิพงษ์ ตันศิริ, 2560, หน้า 20 - 24) เรื่องการก าหนดพ้ืนที่เป้าหมาย
ในการด าเนินการ จากการศึกษาและวิเคราะห์สภาพปัญหาของแต่ละพ้ืนที่ว่ามีปัญหายาเสพติดด้าน
ใดบ้าง แล้วจ าแนกออกเป็นลักษณะของพ้ืนที่ตามปัญหาที่เกิดข้ึนหรือมีการบูรณาการหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง และเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ควบคู่กับการลดบทบาทของหน่วยงานภาครัฐลง
เหลือเพียงบทบาทในการส่งเสริมและสนับสนุน หรือการให้ประชาชนในพื้นท่ีมีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจในกิจกรรมที่จะด าเนินการในพ้ืนที่ของตน เป็นต้น ซ่ึงสอดคล้องกับคู่มือการด าเนินการ
ขับเคลื่อนนโยบาย "ต าบลสีขาว ปลอดภัยยาเสพติด" ของกรมการปกครอง, ส านักอ านวยการกอง
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อาสารักษาดินแดน, ศูนย์อ านวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (2563) ที่ได้ให้แต่ละ 
ศป.ปส.อ. ส ารวจพื้นที่ และท าการประเมินหมู่บ้าน/ชุมชนของต าบล เพื่อทราบสถานการณ์ความ
รุนแรงของการแพร่ระบาดยาเสพติด แล้วน าข้อมูลมาใช้ในการอ านวยการ สั่งการ ก ากับ ติดตาม   
การแก้ไขปัญหายาเสพติดในภาพรวมของอ าเภอ ประกอบกับให้แต่งตั้งชุดปฏิบัติการประจ าต าบล   
ท าหน้าที่ช่วยเหลือสนับสนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชน บูรณาการร่วมกับหน่วยงานในระดับ
อ าเภอ และสอดคล้องกับงานวิจัยของธงชัย สิงอุดม และพระมหาสมศักดิ์ สติสัมปันโน (2563) 
ศึกษาวิจัยเรื่อง การป้องกันและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดตามแนวชายแดนของชุมชนจังหวัดเลย 
ผลการวิจัยพบว่า ชุมชนต้นแบบมีการรวมกลุ่ม ก าหนดกติกา และใช้มาตรการทางชุมชนเพ่ือป้องกนั
และเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด ได้แก่ มาตรการทางสังคม และมาตรการทางกฎหมาย ร่วมกันก าหนด
พ้ืนที่เป้าหมายการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน ปัจจุบันการด าเนินการตามโครงการ ใน ปี 2564 สามารถ
ควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของยาเสพติดไม่ให้กระจายเพิ่มขึ้นได้ โดยข้อมูลจากการประเมิน
สถานะหมู่บ้านปีล่าสุดแสดงว่า ต าบลรางจรเข้ ถูกจัดเป็นพื้นที่สีเหลือง นั่นคือ สถานการณ์การแพร่
ระบาดของยาเสพติดในพ้ืนที่มีการลดระดับความรุนแรงลง ผลมาจากการที่ใช้มาตรการกดดันกับ
ผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด และน าผู้เสพทั้งหมดเข้าสู่กระบวนการบ าบัดรักษาตามแนวคิดที่ว่า ผู้เสพ คือ 
ผู้ป่วย ซึ่งต าบลรางจรเข้ได้น าโครงการบ าบัดฟ้ืนฟูผู้ใช้ยาเสพติดโดยใช้ชุมชนเป็นศูนย์กลาง (CBTx)  
มาด าเนินการทุกสัปดาห์ ซึ่งสอดคล้องกับคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (2557) มีประกาศวางหลักไว้
ว่า เพื่อให้การด าเนินการบ าบัดฟ้ืนฟูผู้เสพยาเสพติดเป็นไปโดยเหมาะสม สมควรก าหนดให้ผู้ต้องสงสัย
ว่ากระท าความผิดฐานเสพยาเสพติดหรือเสพและมียาเสพติดไว้ในครอบครอง ซึ่งไม่มีพฤติกรรมที่อาจ
ก่อให้เกิดอันตรายแก่ผู้อ่ืนหรือสังคม ได้รับการบ าบัดฟ้ืนฟูโดยการยินยอม และได้รับการดูแลอย่าง
ต่อเนื่องภายหลังผ่านการบ าบัดฟ้ืนฟู      

 
ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในต าบลรางจรเข้ 

อ าเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีประเด็นที่น ามาอภิปราย ดังนี้ 
1. บทบาทของผู้น า และความพร้อมของประชาชนในพื้นท่ี กล่าวคือ การมีผู้น าท้องที่ และ

ผู้น าท้องถิ่นที่เข้มแข็ง กล่าวคือ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ต าบลรางจรเข้ และนายพงศกร มงคลหมู่ 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลรางจรเข้ เล็งเห็นถึงความส าคัญของปัญหา และมุ่งมั่นที่จะแก้ไขปัญหา
ทีม่ีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆให้ลดลงได้ จึงเข้ามาปรึกษากับผู้อ านวยการ ศป.ปส.อ.เสนา เพ่ือขอค า
ชี้แนะ และแนวทางการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่ของตน และอีกส่วนการที่หน่วยงานภาครัฐของ
อ าเภอเสนามีมุมมองในการแก้ไขปัญหาในแนวทางเดียวกัน จึงท าให้มีบทบาทในการขับเคลื่อน
โครงการต่างๆได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ประชาชนส่วนใหญ่ให้ความร่วมมือกับกิจกรรมต่างๆ ซ่ึง
สอดคล้องกับผลการวิจัยของเอกรัตน์ หามนตรี (2561) ศึกษาวิจัยเรื่อง ความส าเร็จของชุมชนในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาเยาวชนที่มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดยาเสพติดในจังหวัดอ่างทอง ผลการวิจัย
พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการติดยาเสพติด ได้แก่ การน า
หลักการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายมาใช้ ได้แก่ ร่วมตัดสินใจ ร่วมวางแผน ร่วมปฏิบัติ และร่วมติดตาม
ประเมินผลของชุมชน 
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2. ความเหมาะสมของโครงการ กล่าวคือ ทุกโครงการที่ได้น ามาด าเนินการในพื้นที่ต าบล   
รางจรเข้ มกีารระดมความคิดจากการประชุมของ ศป.ปส.อ.เสนา ว่าโครงการใดมีมีความเหมาะสมกับ
พ้ืนที่ปัญหา และแนวทางใดที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของชุมชน โดยสาระส าคัญของทุกโครงการ
จะเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นหลัก เพราะเชื่อว่าคนที่รับรู้ รับทราบปัญหา และวิธีการ
แก้ปัญหาที่แท้จริงนั้นก็คือประชาชนในพื้นท่ีมากกว่าหน่วยงานของรัฐ ดังนั้น จะเห็นได้ว่า ทุก
โครงการที่น ามาใช้ในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในต าบลรางจรเข้จะมีความเหมาะสมกับสภาพปัญหา
ที่เกิดขึ้นจริง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ธงชัย สิงอุดม และพระมหาสมศักดิ์ สติสัมปนัโน (2563) 
ศึกษาวิจัยเรื่อง การป้องกันและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดตามแนวชายแดนของชุมชนจังหวัดเลย 
ผลการวิจัยพบว่า การป้องกันและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด มีการรวมกลุ่มทุกภาคส่วน ก าหนดพื้นที่
เป้าหมาย ก าหนดกติกา และใช้มาตรการทางชุมชน ได้แก่ การมีคณะกรรมการชุมชน มาตรการทาง
สังคม และมาตรการทางกฎหมาย และการบ าบัดรักษาผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดในรูปแบบค่าย 

3. มีการบูรณาการจากทุกหน่วยงานเป็นอย่างดี กล่าวคือ โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดของ
ทุกหน่วยงานที่น ามาใช้ในพ้ืนที่ต าบลรางจรเข้ จะเน้นการบูรณาการจากทุกภาคส่วน โดยการก ากับ 
ควบคุมดูแลของ ศป.ปส.อ.เสนา เช่น โครงการบ าบัดฟื้นฟูผู้ใช้ยาเสพติดโดยใช้ชุมชนเป็นศูนย์กลาง 
(CBTx) ในทกุสัปดาห์ ก็จะมีการผลัดเปลี่ยนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาท ากิจกรรมสร้างการรับรู้ และ
สร้างการมีส่วนร่วมให้แก่ประชาชนในพื้นท่ี ฉะนั้นแล้วจะเห็นได้ว่า ทุกโครงการที่น ามาใช้ในการแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในต าบลรางจรเข้จะครบวงจร ทั้งในส่วนของการป้องกัน การปราบปราม และการ
บ าบัดรักษาฟ้ืนฟู ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 
(2563) ให้ใช้แผนปฏิบัติการ ด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เพ่ือให้เป็นกรอบและแนวทาง
ในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในภาพรวมของประเทศ โดยเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูป
ประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และนโยบายของรัฐบาล ประกอบด้วย 5 มาตรการ 
โดยผู้วิจัยได้สรุปสาระส าคัญ ไว้ดังนี้ 1. มาตรการความร่วมมือระหว่างประเทศ 2. มาตรการ
ปราบปรามและบังคับใช้กฎหมาย 3. มาตรการป้องกันยาเสพติด 4. มาตรการบ าบัดรักษายาเสพติด 
5. มาตรการจัดการอย่างบูรณาการ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของเรืองเดช คันธรส (2558) ศึกษาวิจัย 
เรื่องการบริหารจัดการด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแบบบูรณาการของสถานีต ารวจภูธร
สันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ผลการวิจัยพบว่า เน้นการด าเนินงานที่มีการบูรณาการกับภาคส่วนต่างๆ 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการด าเนินงาน มีการจัดท าแผนด าเนินการที่มีความเชื่อมโยงและมีการแบ่ง
งานที่ชัดเจนตามนโยบายของทุกหน่วย รวมไปถึงมีแนวปฏิบัติที่ชัดเจนร่วมกันระหว่างภาครัฐ และ
เอกชน  

4. กฎหมายที่บังคับใช้ไม่รุนแรงเท่าท่ีควร กล่าวคือ ปัจจุบันมีค าสั่ง หรือประกาศท่ีก าหนดไว้
เกี่ยวกับการปฏิบัติต่อผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดไว้หลายฉบับ อาทิ ค าสั่งคสช. ฉบับที่ 108/2557 เรื่อง 
การปฏิบัติต่อผู้ต้องสงสัยว่ากระท าผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดเพ่ือเข้าสู่การบ าบัดฟ้ืนฟูและ
การดูแลผู้ผ่านการบ าบัดฟ้ืนฟู จากประกาศฉบับนี้ ท าให้ผู้เสพ/ผู้ติด ไม่ได้มีความเกรงกลัวต่อการ
กระท าผิด เนื่องจาก รู้ว่าตนมีตัวเลือกสามารถเข้าสู่กระบวนการบ าบัดได้ ไม่จ าเป็นจะต้องถูก
ด าเนินคดีเพียงอย่างเดียว ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของอมฤต สุวานิช (2558) ศึกษาวิจัยเรื่อง ปัญหา
ในการปฏิบัติการของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอ าเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง 
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ผลการวิจัยพบว่า มีปัญหาทางด้านกฎหมาย เนื่องจากกฎหมายยังคงให้โอกาสกับผู้ที่กระท าผิดด้านยา
เสพติด ซ่ึงการก าหนดนโยบายจากส่วนกลางว่า ผู้เสพคือผู้ป่วย และได้ก าหนดให้น า ผู้เสพ/ผู้ติดเข้าสู่
การบ าบัดรักษาในระบบสมัครใจเป็นหลักตามค าสั่ง คสช. ที่ 108/2557 ล้วนเป็นส่วนท าให้คนเข้าไป
เกี่ยวข้องกับยาเสพติดมากยิ่งขึ้น เนื่องจากจะไม่มีใครเกรงกลัวกฎหมาย เพราะมั่นใจว่าจะไม่ถูก
ลงโทษ และส่งผลกระทบต่อการบังคับใช้ของเจ้าหน้าที่ ดังนั้น การบังคับใช้กฎหมายจะต้อง
ด าเนินการอย่างเข้มงวดและจริงจัง ต่อผู้กระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดซ้ า โดยการเพิ่มบทลงโทษ
ให้หนักขึ้น และสอดคล้องกับงานวิจัยของศรัณยู โสสิงห์ (2559) ศึกษาวิจัยเรื่องปัญหาการบังคับใช้
กฎหมายการบ าบัดรักษาผู้ติด ยาเสพติดในระบบสมัครใจโดยการวิจัยได้ศึกษาพ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ 
พ.ศ. 2522 และประกาศ คสช. ฉบับที่ 108/2557 ผลการวิจัยพบว่า เกิดปัญหาทางกฎหมาย ได้แก่ 
การก าหนดนโยบายของรัฐเพ่ือส่งเสริมให้ผู้ติดยาเสพติดเข้าสู่กระบวนการบ าบัดในระบบสมัครใจ
บ าบัด การก าหนดมาตรฐาน ทางกฎหมายเพ่ือควบคุมการบ าบัดผู้ติดยาเสพติดในระบบสมัครใจโดย
ภาคเอกชน และการก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นติดตามและช่วยเหลือผู้ผ่านกระบวนการ
บ าบัดรักษาในระบบสมัครใจ จะเห็นได้ว่าปัญหาทางกฎหมายดังกล่าว ท าให้ผู้เสพผู้ติดยาเสพติดหวน
กลับมาสร้างปัญหาและสร้างความเดือดร้อนให้แก่สังคมซ้ าแล้วซ้ าอีก ส่งผลให้ปัญหายาเสพติดทวี
ความรุนแรงเพ่ิมมากข้ึน  

5. สมรรถภาพของผู้เสพ กล่าวคือ ผู้เสพบางคนมีการใช้ยาเสพติดมากจนเกิดปัญหาทางจิต   
หรือบางคนเป็นผู้เสพที่มีอายุมาก หรือบางคนมีค่านิยม หรือความเชื่อผิดๆที่ว่า การเสพยาเสพติดจะ
ท าให้ตนเองมีก าลังมากข้ึน สามารถท างานได้ทนทานยิ่งขึ้น จึงท าให้พบว่า ผู้เสพหลายคนที่สมัครใจ
เข้าสู่กระบวนการบ าบัด ก็ยังคงมีการกลับไปใช้ยาเสพติดอีกเช่นเคย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ    
วรนาท วัฒนา (2555) ศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเข้ารับบ าบัดซ้ าของผู้เสพสาร 
เสพติดชนิดฝิ่น และเฮโรอีนที่เข้ารับการบ าบัดด้วยสารเมทาโนในจังหวัดเชียงราย โดยผลการศึกษา
พบว่า สาเหตุส าคัญในการใช้สารเสพติดครัง้แรกคือผู้เสพที่คิดว่าท าให้หายป่วยมีการกลับมาเสพซ้ า
มากกว่า  ผู้เสพที่อยากลอง/เพ่ือนชวน และอีกประเด็นพบว่า ผู้ทีเ่ขา้รับการบ าบัดในระบบสมัครใจ    
มีการกลับมาเสพซ้ ามากกว่าผู้เข้ารับการบ าบัดในระบบบังคับบ าบัดและระบบต้องโทษ  

6. ภารกิจหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐมากเกินไป หรือความไม่เพียงพอของสถานที่
บ าบัดรักษา และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน กล่าวคือ หน่วยงานภาครัฐ มีภารกิจหน้าที่หลายด้าน 
นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติไม่เพียงพอต่อภารกิจที่ได้รับมอบหมาย เช่นแผนกจิตเวชของ
โรงพยาบาล ไม่มีอัตราบรรจุของจิตแพทย์ในการบ าบัดรักษาหรือเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานบ าบัดรักษา
ของโรงพยาบาลมีเพียง 4 – 5 คนเท่านั้น ซึ่งไม่เพียงพอเมื่อเทียบกับปริมาณของผู้ที่มีปัญหาติด       
ยาเสพติด และอีกกรณีที่พบก็คือ จ านวนเตียงของโรงพยาบาลที่ใช้บ าบัดรักษาผู้เสพที่มีปัญหาทางจิต
ไม่เพียงพอ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของสัณฑภวิษย์ มากช่วย (2556) ศึกษาการวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่เป็น
อุปสรรคต่อความส าเร็จในการน านโยบายแก้ไขปัญหายาเสพติดไปปฏิบัติของกองบัญชาการต ารวจ
ปราบปรามยาเสพติด ในประเด็นว่าด้วยเรื่องปัญหาก าลังพล กล่าวคือ เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอต่อ
ปริมาณงาน ต้องท างานหลายหน้าที่ ในบางเรื่องก็ขาดประสบการณ์ ขาดเจ้าหน้าที่ท่ีเชี่ยวชาญในด้าน
การสืบสวนคดียาเสพติด เป็นต้น  
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แนวทางในการส่งเสริมและพัฒนาการด าเนินการของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติดอ าเภอเสนา 

1. เพ่ิมความเข้มข้นในการด าเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
ส่วนท้องถิ่น กล่าวคือ เป็นการสร้างความตระหนักรู้ให้เกิดขึ้นในผู้น าท้องถิ่น ผู้น าท้องที่ และ
ประชาชนในชุมชน หากผู้น าท้องถิ่นเห็นถึงความส าคัญของปัญหา และมุ่งมั่นที่จะแก้ไขปัญหานั้นๆ
จริง ก็จะท าให้ประสบความส าเร็จได้ เพราะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นมีทรัพยากรที่เอ้ืออ านวย 
อาทิ งบประมาณ บุคลากร วัสดุอุปกรณ์ เป็นต้น ดังนั้น ศอ.ปส. ควรพิจารณาให้ขับเคลื่อน ศป.ปส.
อปถ. อย่างจริงจัง และเป็นแกนหลัก โดยให้ ศป.ปส.อ. เป็นผู้ก ากับ และติดตามการด าเนินงานของ
ต าบลเท่านั้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของอมฤต สุวานิช (2558) ศึกษาวิจัยเรื่อง ปัญหาในการ
ปฏิบัติการของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอ าเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง 
ผลการวิจัยพบว่า มีปัญหาด้านโครงสร้างและบทบาทหน้าที่ของผู้ปฏิบัติงาน เนื่องจากทุกหน่วยงานมี
ภารกิจหน้าที่หลักท่ีต้องรับผิดชอบอยู่แล้ว จึงท าให้ภารกิจที่ ได้รับมอบหมายจาก ศป.ปส.อ. เป็นเพียง
ภารกิจพิเศษท่ีได้รับมอบหมายเป็นเฉพาะกิจ ควรมีการตั้งหน่วยงานหลักในพื้นที่ เพ่ือแก้ไขปัญหา   
ยาเสพติดโดยเฉพาะมีบุคลากรเป็นของตนเอง เพ่ือที่จะได้บริหารจัดการแก้ไขปัญหายาเสพติดให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุดอย่างแท้จริง และมีความต่อเนื่อง 

2. บรรจุอัตราก าลังเพ่ิมเพ่ือให้เพียงพอต่อภารกิจ กล่าวคือ ปัญหาความรุนแรงของยาเสพติด
ได้กระจายไปอยู่ทั่วทุกพ้ืนที่ของอ าเภอเสนา แต่จ านวนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติของแต่ละหน่วยงานยังคงมี
เท่าเดิม ดังนั้น หากต้องการให้การแก้ไขปัญหายาเสพติดมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล จ าเป็นอย่าง
ยิ่งที่จะต้องเพ่ิมอัตราก าลัง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของอมฤต สุวานิช (2558) ศึกษาวิจัยเรื่อง ปัญหา
ในการปฏิบัติการของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอ าเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง 
ผลการวิจัยพบว่า มีปัญหาด้านทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารด้านบุคลากร เนื่องจาก ศป.ปส.อ. เป็น 
รูปแบบของการบูรณาการหน่วยงานต่างๆ ไม่ได้เป็นหน่วยงานประจ า จึงท าให้ขาดบุคคลากรและ
เจ้าหน้าที่ท่ีมาปฏิบัติการประจ า ซ่ึงผู้มีอ านาจในการก าหนดนโยบาย ควรจัดสรรบุคลากร งบประมาณ 
วัสดุอุปกรณ์ ในการด าเนินงานด้านยาเสพติดให้เพียงพอต่อความต้องการเพ่ือให้ประสบความส าเร็จ
ตามนโยบาย แนวทาง หรือแผนปฏิบัติการที่ได้ก าหนดไว้ 

3. ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอ าเภอเสนาจะต้องเข้มงวดในการก ากับ 
ควบคุม และสั่งการหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้อง กล่าวคือ ในหลายพื้นท่ี ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ไม่ได้
ให้ความส าคัญกับปัญหาเท่าท่ีควร จึงท าให้โครงการไม่สามารถด าเนินการได้ตามวัตถุประสงค์ หรือไม่
เกิดความยั่งยืนของการแก้ไข ดังนั้น ศป.ปส.อ. จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสั่งการ และมีบทลงโทษ      
หากพบว่ามีการปล่อยปละละเลย หรือเกิดปัญหาในภายหลัง หรืออาจใช้การขับเคลื่อนของ
คณะกรรมการหมู่บ้าน มาด าเนินการก็ได้เช่นกัน ในส่วนของหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง ก็จะต้องมี
แนวทางปฏิบัติเชิงรุกท่ีชัดเจน และครบถ้วนกระบวนการ เพ่ือให้เกิดความต่อเนื่องของโครงการ       
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของกรมการปกครอง, กองวิชาการและแผนงาน (2563) ศึกษาวิจัยเรื่อง 
บทบาทคณะกรรมการ หมู่บ้านในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้าน/ชุมชน ผลการศึกษาวิจัย
พบว่า บทบาทหน้าที่ของกรรมการหมู่บ้านในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของ หมู่บ้าน/ชุมชน 
ประกอบด้วยบทบาทหน้าที่ตามกฎหมายที่บัญญัติให้มีหรือกระท าได้และบทบาทตามสถานการณ์    
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ซ่ึง คณะกรรมการหมู่บ้านต้องท าหน้าที่ของตนเองเพ่ือท าให้หมู่บ้านมีความเป็นระเบียบ สงบ
เรียบร้อย และให้ความร่วมมือในการขับเคลื่อนการพัฒนาหมู่บ้านตามความถนัด        

4. จัดท าแผนการด าเนินงานที่มีความเก่ียวข้องสัมพันธ์กัน กล่าวคือ ศป.ปส.อ.เสนา จะต้อง
เรียกประชุมย่อย เพ่ือให้ทุกหน่วยงานจัดท าแผนปฏิบัติการที่มีความสอดคล้อง ต่อเนื่อง และสัมพันธ์
กันตามภารกิจ ของแต่ละหน่วยงาน ซึ่งเมื่อน ามาปฏิบัติใช้จริงจะท าให้ไม่เกิดปัญหา ส่งผลให้การ
ด าเนินงานในพ้ืนที่สามารถบรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของอมฤต       
สุวานิช (2558) ศึกษาวิจัยเรื่อง ปัญหาในการปฏิบัติการของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม  
ยาเสพติดอ าเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง ผลการวิจัยพบว่ามีปัญหาด้านระบบประสานงานและการ
ขับเคลื่อนงาน เพราะ ศป.ปส.อ.โพธิ์ทอง ต้องด าเนินการ ตามแผนปฏิบัติการการแก้ไขปัญหายาเสพ
ติดของจังหวัด โดย ศอ.ปส.จ.อ่างทอง เป็นฝ่ายก าหนดเพื่อให้สอดคล้องกับแผนการแก้ไขปัญหายา
เสพติดของส่วนกลางหรือรัฐบาล ซึ่งไม่สอดคล้องกับสภาพปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่เท่าท่ีควร 
จ าเป็นต้องให้หน่วยงานในพ้ืนที่เป็นผู้เสนอ หรือให้เป็นผู้มีส่วนร่วมในการด าเนินการในขั้นตอน
ดังกล่าว เพื่อที่จะได้แผนปฏิบัติการในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดที่สะท้อนสภาพปัญหาที่
เกิดข้ึนจริง   

5. สร้างการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชน กล่าวคือ ในการด าเนินการทุกโครงการและ
กิจกรรมจะต้องหาวิธีให้ประชาชนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมให้ได้ ซึ่งหน่วยงานจะต้องรับฟังความ
คิดเห็นของประชาชน และน ามาวิเคราะห์ว่าสามารถน าไปปรับใช้ หรือท าเป็นแผนการปฏิบัติงาน
ได้มากน้อยเพียงใด ซึ่งส่วนนี้ควรให้ประชาชนมีส่วนในการติดตาม เพ่ือที่จะได้สร้างความเชื่อม่ัน และ
รู้สึกว่าตนเป็นเจ้าของโครงการ ถ้าสามารถสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนให้เกิดความเข้มแข็งได้
นั้น จะน าไปสู่การเกิดความยั่งยืนของโครงการ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของอมฤต สุวานิช (2558) 
ศึกษาวิจัยเรื่อง ปัญหาในการปฏิบัติการของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอ าเภอ
โพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง ผลการวิจัยพบว่า มีปัญหาด้านการให้ความร่วมมือเนื่องจากประชาชน      
ไม่เข้าใจในมาตรการของเจ้าหน้าที่ ประชาชนมองว่าเป็นปัญหาที่ไกลตัว บางส่วนคิดว่าการร่วมมือกับ
เจ้าหน้าที่จะท าให้ได้รับความเดือดร้อน และไม่ได้รับผลตอบแทนหรือสวัสดิการใดๆ ซึ่ง ศป.ปส.อ.
จะต้องสื่อสารกับประชาชนในพ้ืนที่ได้รับรู้ถึงมาตรการและ แนวทางในการด าเนินการ และควรมี
มาตรการในการคุ้มครองความปลอดภัย และควรก าหนดค่าตอบแทนหรือสวัสดิการต่างๆ เพ่ือที่จะได้
เป็นแรงจูงใจให้กับภาคประชาชนในการแก้ไขปัญหา 

ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะเพื่อน าไปใช้ประโยชน์ 
 1. ศูนย์อ านวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จะต้องขับเคลื่อนศูนย์ปฏิบัติการป้องกัน
และปราบปรามยาเสพติดท้องถิ่นให้เข้มข้น เนื่องจากเป็นหน่วยงานที่ตั้งอยู่ในทุกองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น มีโครงสร้าง หน้าที่ ความรับผิดชอบ และมีงบประมาณ ทรัพยากร บุคลากร ที่พร้อมต่อ     
การปฏิบัติหน้าที่ และปรับหน้าที่ให้ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอ าเภอ เป็น
หน่วยก ากับ ควบคุม และติดตามผลการด าเนินการในระดับภาพรวมอ าเภอ 
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2. เปลี่ยนแนวคิดใหม่โดยให้หมู่บ้าน/ชุมชน ทุกแห่งเป็นผู้ก าหนดนโยบาย แนวทาง และ
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในพ้ืนที่ของตน เนื่องจากเป็นหน่วยที่สะท้อนสภาพ
ปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในพ้ืนที่ของตนได้อย่างชัดเจน และสามารถคิดวิธีการที่เหมาะสม และสอดคล้อง
กับบริบทของปัญหาที่เกิดขึ้น น าไปสู่การแก้ไขปัญหายาเสพติดได้อย่างยั่งยืน 
 3. ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอ าเภอ ควรรวบรวมข้อเท็จจริง ในส่วน
ของการบังคับใช้กฎหมายกับผู้เสพ เพื่อเสนอให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องมีการทบทวนกฎหมาย ข้อบังคับ 
ให้มีความเข้มงวด และจริงจังมากยิ่งขึ้น ต่อผู้ที่กระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดซ้ า โดยจ าเป็นต้อง
เพ่ิมบทลงโทษให้หนักขึ้น เพื่อให้เกิดความเกรงกลัวต่อการกระท าความผิด นอกจากนั้น ควรแก้ไข
กฎหมายบางมาตราที่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ  
 4. สร้างการมีส่วนร่วมให้เกิดกับประชาชนในวงกว้าง อาทิ การเชิญผู้น าแบบธรรมชาติ หรือ
บุคคลที่ได้รับการนับถือในชุมชนมาเป็นแกนน าร่วมด าเนินการโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด และค้นหาประชาชนที่มีจิตอาสา ต้องการที่จะพัฒนา ปรับเปลี่ยน หมู่บ้าน/ชุมชนของตน ทั้งนี้ 
จะต้องมีมาตรการหรือแนวทางในการสร้างความปลอดภัย และค่าตอบแทนหรือสวัสดิการต่างๆให้กับ
กลุ่มประชาชนดังกล่าวด้วย เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจให้เกิดการมีส่วนร่วมในภาคประชาชนมาก
ยิ่งขึ้น 
 ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป 
 1. ควรมีการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณในประเด็นศึกษาเดียวกัน เพ่ือขยายกลุ่มเป้าหมายให้
ครอบคลุมทั้งพ้ืนที่ ซึ่งข้อมูลสถิติเชิงปริมาณนั้นจะสามารถน ามาวิเคราะห์ร่วมกับผลการวิจัยเชิง
คุณภาพ เพ่ือน าไปใช้ก าหนดเป็นแนวทางในภาพรวมของการด าเนินการของศูนย์ปฏิบัติการป้องกัน
และปราบปรามยาเสพติดอ าเภอเสนาได้ 
 2. ควรศึกษาความคิดเห็นของประชาชนต่อการด าเนินการของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติดอ าเภอเสนา เพื่อที่จะได้ทราบจุดแข็ง จุดอ่อน ปัญหา อุปสรรค ตลอดจน
ข้อเสนอแนะเพ่ือน าไปปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับปัญหาที่แท้จริง และความต้องการของประชาชน
มากยิ่งขึ้น   
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