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บทคัดย่อ 

 การศึกษาวิจัยเรื่อง “การพัฒนามาตรการการป้องกันและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดตาม
แนวชายแดนของชุมชนในจังหวัดเลย” มีวัตถุประสงค์ ๑) เพื่อศึกษาปัญหาการป้องกันและการเฝ้า
ระวังยาเสพติดของชุมชนในจังหวัดเลย ๒) เพื่อพัฒนารูปแบบการป้องกันปัญหายาเสพติดตามแนว
ชายแดนของชุมชนในจังหวัดเลย และ ๓) วิเคราะห์องค์ความรู้และรูปแบบการป้องกันปัญหายาเสพ
ติดโดยการสร้างชุมชนให้มีส่วนร่วม เป็นการวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary Study) การศึกษา
เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action 
Research: PAR) สามารถน าเสนอข้อมูลผลการศึกษาบริบทชุมชนและศักยภาพผู้น าชุมชน โดย
การน าข้อมูลทั้งหมดไปวิเคราะห์  พร้อมทั้งน าเสนอผลสรุปการวิจัยและอภิปรายผลดังต่อไปนี ้
 ผลการวิจัยพบว่า 
  ๑. สภาพปัญหาการป้องกันและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดตามแนวชายแดนในจังหวัดเลย  
จากสภาพปัญหาในการป้องกันและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดตามแนวชายแดนใน จังหวัดเลย เป็นการ
แก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วนและจริงจังโดยได้มีการรวมตัวกันเพื่อหาทาง ป้องกัน ซึงปรากฏว่ามีหลาย
แห่งประสบผลส าเร็จและประสานงานพร้อมถึงระดับชุมชนมีการกระจายอ านาจโดยให้องค์กร
ปกครองท้องถิ่นส ารวจ ค้นหา คัดกรอง โดยใช้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน การสังเกต ซักถาม ขาด
การให้ค าปรึกษาจากผู้ที่เกี่ยวข้องปัญหายาเสพติดพลังชุมชนเป็นพลังส าคัญหยุดยั้งปัญหายาเสพติดได้ 
ต้องด าเนินควบคู่กันทุกมาตรการทุกด้าน ทั้งการป้องกัน ปราบปราม บ าบัด เฝ้าระวัง พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตท าความเข้าใจกับปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน ส ารวจ คัดกรองเพื่อบ่งชี้ปัญหา ด้วยวิธีต่าง 
ๆ เช่น ประชุมประชาคม เสวนา วิเคราะห์ข้อมูลจ าแนกเป็นกลุ่มต่าง ๆสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็ก
และเยาวชนในสถานศึกษา  
 ๒. พัฒนารูปแบบการป้องกันและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดของชุมชนตามแนวชายแดน
ในจังหวัดเลย การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดภายใต้กิจกรรมการฝึกทบทวนชุดรักษาความ
ปลอดภัยหมู่บ้าน โดยน าภาคประชาชน  รักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) แบ่งการฝึกอบรม
ออกเป็น ๓ รุ่น ด าเนินการในพื้นที่ เป้าหมายจ านวน ๖๕ คน มีวัสดุอุปกรณ์ในการจัดตั้งจุดตรวจ/จุด
สกัด ทุกหมู่บ้าน (วิทยุสื่อสาร ไฟวับวาบ กรวยแผงกั้น กระบองด่านชุมชน อย่างสม่ าเสมอเป็นประจ า
ทุกสัปดาห์ เดินเวรยาม ตรวจตระเวนรักษาความเรียบร้อยภายในหมู่บ้าน สัปดาห์ละ ๒-๕ วัน 
ประเมินหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติด ความรุนรุนแรง ปานกลาง เบาบางตรวจตรา ตรวจ
ค้น จับกุมด าเนินคดีกับผู้ค้ายาเสพติด  จัดตั้งอาสาสมัครหมู่บ้าน/ชุมชน เสริมก าลังฝ่ายปกครอง 
ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ชุดรักษาความสงบหมู่บ้าน เฝ้าระวังป้องกันไม่ให้มีการค้าการเสพยาเสพติดในพื้นที่ 
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พร้อมกับเสนอข้อมูลข้อเท็จจริงของบุคคลที่เชื่อได้ว่าเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ผู้มีอิทธิพลเกี่ยวข้องกับยา
เสพติด 
  ๓. วิเคราะห์องค์ความรู้และรูปแบบการป้องกันปัญหายาเสพติดโดยการสร้างชุมชนให้มี
ส่วนร่วมการด าเนินการเพื่อลดความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่มีการซื้อขายยาเสพติดในพื้นที่ มี
การมั่วสุมเสพยาเสพติดมีการแจ้งเบาะแสทางภาครัฐทุกมิติ สามารถด าเนินการผ่าน ๔ ช่องทาง 
(ป.ป.ส.) การตรวจค้น การจับกุม การตรวจปัสสาวะ การออกหมายจับ การตั้งด่านออกตรวจ การแจ้ง
เบาะแสยาเสพติด ประกอบด้วยสายด่วน ๑๓๘๖ ผู้แจ้งเบาะแส สามารถโทรผ่านสายด่วน ๑๓๘๖ ได้
ตลอด ๒๔ ชั่วโมง และโทรฟรีทุกเครือข่าย (ป.ป.ส.) การหมั่นสังเกตและดูแลเอาใจใส่ของพ่อแม่
ผู้ปกครองเป็นสิ่งส าคัญที่จะเล็งเห็นปัญหายาเสพติดในครอบครัว โดยสัญญาณที่อาจบ่งบอกว่าวัยรุ่นมี
การใช้ยาเสพติด การเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายและอารมณ์ นอกจากนี้ผู้ติดยาเสพติดแบบองค์
รวมทั้งกาย - จิต - สังคมสู่ผู้ เสพเป็นผู้ป่วย การเสพ/ติดยาเสพติดนั้น รักษาได้แต่ต้องใช้เวลา 
โดยเฉพาะรูปแบบการบ าบัดรักษาที่ใกล้บ้านบ าบัดฟื้นฟูผู้ใช้ยาเสพติด โดยใช้ชุมชนเป็นศูนย์กลาง ใน
เชิงบูรณาการ สนับสนุนให้ครอบครัว และชุมชนของผู้ป่วยอย่างเข้มแข็งในการแก้ไขปัญหายาเสพติด 
เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในระยะยาว สถาบันครอบครัวถือเป็นสถาบันแรก ที่มีบทบาทหน้าที่ในการ
ป้องกันปัญหายาเสพติดโดยตรง ทั้งทางนิตินัย และพฤตินัย 
  
ค าส าคัญ : การพัฒนา, มาตรการ, การป้องกัน, ปัญหายาเสพติด, ชุมชน 
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ABSTRACT 

 Research study “Developing measures for the prevention and surveillance 
of drug problems along the border of communities in Loei Province” has the objectives 
of 1. To study drug prevention and surveillance problems of communities in Loei 
Province. 2. To develop prevention models. And 3. Analysis of knowledge and forms 
of drug prevention by creating communities to participate. It is documentary study, 
qualitative research, participatory practice. (Participatory Action Research: PAR) can 
present educational results, community context and community leaders' potential. By 
taking all the information to analyze Along with presenting the research summary and 
discussing the results as follows 
 The research results were found that 
 1. The state of problem prevention and surveillance of drug problems 
following the border in Loei Province. From the problem of prevention and 
surveillance of drug problems, monitoring the border in Loei Province is an urgent and 
serious solution to the problem, which has been assembled to find a preventive 
measure, which appears to be successful and coordinated in many places To the 
community level, there is a decentralized authority by having local government 
organizations to explore, search, and screen by using the care system to help students, 
observation, questioning, lack of counseling from people involved, drug problem, 
community power is the key force to stop drug problem. have Must carry out all 
measures in all aspects Including prevention, suppression, treatment, surveillance, 
quality of life, understanding of drug problems in villages / communities, survey, 
screening to identify problems by various methods such as community meetings, 
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discussions, data analysis, classified into different groups Create drug immunity in 
children and youth in educational institutions. 
 2. Develop a model for community drug prevention and surveillance along 
the border in Loei Province. Prevention and Solution of Drug Problems under Village 
Security Uniform Review Training By leading the public sector Security of the village 
(ChorRorRor.) Divided into 3 versions of training conducted in the area The target of 65 
people has materials and equipment for setting up checkpoints / intersection points 
in every village (radio communication, flickering lights, cones, barricades, community 
checkpoints. Regularly every week. Walk on the guard, patrol and maintain order within 
the village 2 to 5 days a week, assess the village / community strength, overcome 
drugs. Moderate violence, light, inspect, search, arrest, prosecute drug traffickers 
Establish village / community volunteers Strengthen the administration of the village 
headman, village headman. Surveillance to prevent drug trafficking in the area. Along 
with factual information of individuals believed to be related to drugs Influencers are 
involved in drugs. 
 3. Analyze knowledge and forms of drug prevention by creating community 
participation. Actions to reduce the distress of the people in the drug trading area in 
the area. There is a mix of drugs and all aspects of government reporting. It can be 
carried out through 4 channels (NACC), search, seizure, urine test. Issuing a warrant for 
arrest Setting up checkpoints Drug whistleblowing Consisting of hotline 1386 
whistleblowers You can call the hotline 1386 24 hours a day and free calls to all 
networks (NACC). Observation and care of parents is important to recognize drug 
problems in the family. By signs that may indicate that teenagers are using drugs 
Physical and emotional changes In addition, a holistic drug addict, including physical-
mental-social to addicts, is a patient. Addiction / addiction; Treatable but takes time 
Especially, the form of treatment that is close to home, treatment and rehabilitation 
of drug users. By using the community as the center Integrally support the family And 
a strong community of patients in solving drug addiction problems. In order to achieve 
long-term achievement the family institution is the first which plays a direct role in 
preventing drug problems both by law and de facto. 
 
Keywords: Development, measures, prevention, drug problems, community 
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กิตติกรรมประกาศ 

 งานวิจัยนี้ ส าเร็จลุล่วงด้วยดี เพราะคณะผู้วิจัยได้รับความเมตตานุเคราะห์อันเป็น
ก าลังใจที่ประกอบด้วยความปรารถนาดีจากคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิและเจ้าหน้าที่จ านวนหลายท่าน
และหลายฝ่ายผู้วิจัยขอระบุนามไว้เพ่ือแสดงความขอบพระคุณและขอบคุณท่านตามล าดับดังต่อไปนี ้

 ขอกราบขอบพระคุณ พระสุธีรัตนบัณฑิต ,รศ.ดร. (สุทิตย์ อาภากโร) ผู้อ านวยการ
สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ที่ให้ความเมตตานุเคราะห์ต่อข้าพเจ้าที่เปิดโอกาสให้ผู้วิจัยได้ก้าวสู่วงการวิจัย 
ของสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์เป็นครั้งแรก โดยให้ค าชี้แนะ นับต้ังแต่การน าเสนอหัวข้อการวิจัยจนท าให้
โครงการวิจัยมีความชัดเจนมากขึ้น ท าให้ผู้วิจัยมองเห็นช่องทางในการวิจัยเป็นอย่างดี จนสามารถ
ด าเนินการเขียนงานวิจัยฉบับนี้ให้ส าเร็จได้ด้วยดี 

 ขอขอบพระคุณ พระมหาชุติภัค อภินนฺโท ผู้อ านวยการส่วนงานวางแผนส่งเสริมการวิจัย
ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ต่อข้าพเจ้าเสมอมา คอยติดตามถามไถ่ความก้าวหน้าของงานวิจัยเสมอมา
เปี่ยมไปด้วยความหวังดีเสมอ และเจ้าหน้าที่ประจ าสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ทุกท่านที่ท าหน้าที่เป็น
กัลยาณมิตรที่ดี ในการติดต่อและประสานงานในด้านต่าง ๆ ท าให้ได้การติดต่อประสานงานเกี่ยวกับ
งานวิจัยทุกขั้นตอนของข้าพเจ้ามีความราบรื่นและผ่านไปด้วยด ี

 

พระมหาประพันธ์ สิริปัญโญ, ผศ.ดร. 
หัวหน้าโครงการ 
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๑.๑ ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ         
 จากสภาพการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และเทคโนโลยีต่าง ๆ ซึ่งมีผล
มาจากกระแสโลกาภิวัตน์นั้น แม้จะท าให้เกิดความเจริญก้าวหน้าขึ้นอย่างมากมายก็ตาม แต่ก็ส่งผล
กระทบต่อระบบเศรษฐกิจ การพัฒนาสังคมแบบขาดทิศทางซึ่งน าไปสู่การท าลายโครงสร้างพื้นฐานทาง
วัฒนธรรมที่ดีของชุมชน ซึ่งมีผลท าให้เกิดปัญหาการป้องกันและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในรูปแบบ
ต่างๆตามมา ใช้วิธีการหลากหลายปรากฎให้เห็นมากมายจนท าให้น าไปสู่การแพร่กระจายของยาเสพ
ติดในรูปแบบใหม่ซึ่งเป็นลักษณะในการแอบแฝงผ่านช่องทางในหน่วยงานของรัฐในรูปแบบต่างๆ และ
จะเห็นได้ว่าหน่วยงานของรัฐจะมีความใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด ซึ่งเป็นผลมาจากความก้าวหน้า
ของเทคโนโลยีของยุคการสื่อสารแบบไร้พรมแดน การกระท าความผิดที่มีลักษณะเป็นเชิงนโยบายที่
หลากหลายต่างๆนาๆเกิดเป็นปัญหาส าคัญของประเทศซึ่งนับวันจะทวีความรุนแรงมากขึ้นและมี
ผลกระทบโดยตรงต่อความมั่นคงและความสงบสุขของประชาชนเป็นอย่างยิ่ง รัฐบาลทุกยุคทุกสมัย มี
นโยบายที่จะรักษาความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองโดยพยายามขจัดปัญหายาเสพติดให้หมดสิ้นไป
โดยมอบหมายภารกิจในการป้องกันและการปราบปรามยาเสพติดไว้ที่ส านักงานต ารวจแห่งชาติเป็น
เจ้าภาพหลัก ซึ่งเป็นองค์กรหนึ่งที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการปราบปรามยาเสพติด ซึ่งปัจจุบันสภาพการ
แพร่หลายของยาเสพติดมีการพัฒนามาโดยตลอดท าให้หน่วยงานของส านักงานต ารวจแห่งชาติ ต้อง
พยายามพัฒนาปรับปรุงกระบวนการในการป้องกันปัญหายาเสพติดไม่ให้แพร่หลายแต่เนื่องจากสภาพ
ของสังคมในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงที่ซับซ้อนมากขึ้นท าให้หน้าที่ของส านักงานต ารวจแห่งชาติแตก
แขนงออกไปมากมายนอกจากหน้าที่ในการป้องกันปัญหายาเสพติดที่สังคมคิดว่ามีความเชื่อมั่นใน
ระดับหนึ่งแล้วแต่ยังมีสังคมส่วนใหญ่มองว่าการป้องกันปัญหายาเสพติดไม่สามารถลดลงถึงระดับที่
สังคมยอมรับได้การป้องกันปัญหายาเสพติดในอดีตนั้นถือว่าเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐโดยตรง 
ซึ่งมีการใช้ยุทธวิธีแบบจารีตประเพณี โดยการออกตรวจท้องที่ ตู้ยาม ตั้งจุดตรวจ และระดมก าลังออก
ป้องกัน ปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่แต่ผลปรากฏว่าความพยายามดังกล่าวนั้นได้ผลส าเร็จเพียง
ระดับหนึ่งซึ่งยังไม่เป็นที่ยอมรับของสังคมเนื่องจากขบวนการยาเสพติดได้เพิ่มกระบวนการเรียนรู้การ
กระท าผิดบรรทัดฐานสังคมและมีการพัฒนารูปแบบอยู่ตลอดเวลา 

 ซึ่งสถานการณ์ปัจจุบันการแพร่ระบาดของยาเสพติดได้กระจายไปสู่ทั่วภูมิภาคของ
ประเทศ ส่งผลท าให้หน่วยงานภาครัฐได้ตระหนักถึงผลกระทบที่จะตามมา จึงได้สร้างมาตรการในการ



๒ 
 
ป้องกันและแก้ไขปัญหามาโดยตลอด แต่ก็ได้ในระดับหนึ่ง แต่ปัญหายาเสพติดก็ยังไม่มีท่าทีจะหมดสิ้น
ในสังคมไทย หน่วยงานภาครัฐจึงเล็งเห็นและมีนโยบายในการส่งเสริมให้ส่วนงานราชการต่างๆที่มีส่วน
เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยสร้างมาตรการหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน  
 กล่าวได้ว่ายาเสพติดที่อยู่ในประเทศไทยรวมไปถึงตามภูมิภาคต่างๆจะเป็นปัญหาหลัก
จากอดีตจนถึงปัจจุบันมีแนวโน้มที่จะทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆที่ผ่านมารัฐบาลทุกยุคทุกสมัยได้ก า  
หนดมาตรการในการแก้ไขปัญหายาเสพติดแต่ยาเสพติดไม่ได้ลดลงแต่ตรงกันข้ามกลับแพร่ระบาด
ออกไปทุกทิศทางโดยมีการแพร่ระบาดออกไปสู่ชุมชนทุกกลุ่มทุกเพศทุกกวัยและทุกระดับการศึกษา
ด้วยตัวยาที่แปลกๆใหม่ๆเกิดขึ้นตามมา 
 เมื่อปีพ.ศ.๒๕๕๑ได้ออกค าสั่งส านักนายกรัฐมนตรีที่๑๔๑/๒๕๕๑เรื่องนโยบายการ
ด าเนินการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดโดยใช้กระบวนการราษฎร์รัฐร่วมใจต้านภัยยาเสพติดซึ่ง
เน้นให้ ราษฎรได้เข้ามามีบทบาทในการแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยการจัดตั้งประชาคมหมู่บ้านต่อต้าน
ยาเสพ ติดซึ่งประกอบด้วยบุคลากรจากองค์กรต่างๆในชุมชนหมู่บ้านร่วมกันเช่นครูพระลูกเสือ
ชาวบ้านอาสา สมัครสาธารณสุขข้าราชการและองค์กรเอกชนเป็นต้นโดยประชาคมหมู่บ้านต่อต้านยา
เสพติดจะเป็นผู้สร้างกระแสให้ราษฎรเกิดความรู้สึกในการต่อต้านยาเสพติดซึ่งเมื่อราษฎรในชุมชนใน
หมู่บ้าน ทุกคนมีความรู้สึก ต่อต้านยาเสพติดแล้วก็จะท าให้ชุดหมู่บ้านเข้มแข็งไม่มีชุมชนยาเสพติดใน
ชุมชนหมู่บ้านส าหรับผู้เสพก็จะน ามาบ าบัดรักษาฟื้นฟูสมรรถภาพแล้วกลับคืนสู่สังคมด้วยความอบอุ่น 
แนวทางการแก้ไขปัญหายาเสพติดดังกล่าว ได้ด าเนินมาจนกระทั่งปี .ศ.๒๕๕๔ ซึ่งเป็นยุครัฐบาล
ภายใต้การน าของพ.ต.ท.ทักษิณชินวัตรการแก้ไขปัญหายาเสพติดก็ยังไม่บรรลุวัตถุ ประสงค์จึงได้มีการ
ปรับด าเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดใหม่ตามนโยบายการแก้ไขปัญหายาเสพติด  ซึ่งเป็นนโยบาย
เร่งด่วนที่รัฐบาลได้ก าหนดไว้และได้ก าหนดมาตรการในการด าเนินการแก้ไขปัญหายา เสพติดตาม
ค าสั่งที่๑๑๙/๒๕๕๔ลงวันที่๓๑พฤษภาคม๒๕๕๔เรื่องแนวทางการใช้พลังแผ่นดินเพื่อเอา ชนะยาเสพ
ติดโดยรัฐบาลได้ก าหนดนโยบายส าคัญเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยใช้หลักการป้องกัน
น าหน้าการปราบปรามผู้เสพเป็นต้นมา  
 
๑.๒ วัตถุประสงคข์องกำรวิจัย 
      ๑. เพื่อศึกษาปัญหาการป้องกันและการเฝา้ระวังยาเสพติดของชุมชนในจังหวัดเลย 
      ๒. เพื่อพัฒนารูปแบบการป้องกันปัญหายาเสพติดตามแนวชายแดนของชุมชนในจังหวัด
เลย 
      ๓. วิเคราะห์องค์ความรู้และรูปแบบการป้องกันปัญหายาเสพติดโดยการสร้างชุมชนให้มี
ส่วนร่วม 
 
 



๓ 
 
๑.๓ ปัญหำกำรวิจัย 
 ๑. การป้องกันและการเฝ้าระวังยาเสพติดของชุมชนในจังหวัดเลย 
 ๒. การพัฒนารูปแบบการป้องกันปัญหายาเสพติดตามแนวชายแดนของชุมชนในจังหวัด
เลย 
 ๓. องค์ความรู้และรูปแบบการป้องกันปัญหายาเสพติดโดยการสร้างชุมชนให้มีส่วนร่วม 
 
๑.๔ ขอบเขตของกำรวิจัย   

 ๑.๔.๑ ขอบเขตด้ำนพื้นที่   
 การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ซึ่งผู้วิจัยได้ด าเนินการในลักษณะของการวิจัย
และพัฒนา ( Research and Development) มีขั้นตอนในการด าเนินการวิจัยดังนี ้
     ๑.พื้นที่ในการวิจัยศึกษา คือ พื้นที่ในต าบลปากตม อ าเภอเชียงคาน ต าบลบ้านผือ  
อ าเภอท่าลี่ และต าบลห้วยพิชัย อ าเภอปากชม ในจังหวัดเลย  
 ๑.๔.๒ ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ 
 - ด้านเนื้อหาและเอกสาร ศึกษาองค์ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนามาตรการรูปแบบการ
ป้องกันยาเสพติดและการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง โดยศึกษาค้นคว้าจากเอกสาร
ที่เกี่ยวข้องจากหนังสือ ต ารา ค าบรรยาย เอกสาร วิทยานิพนธ์ งานวิจัยต่างๆ การสัมภาษณ์เชิงลึก 
รวมถึงข้อมูลจากสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพ่ือน าข้อมูลมาใช้ประกอบการศึกษาวิจัย  
 ๑.๔.๓ ขอบเขตด้ำนประชำกรและผูใ้ห้ข้อมลูหลัก 
 ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (key  informants) โดยผู้วิจัยจะสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ จ านวน 
๕๐ คน ดังต่อไปนี้  
 ตัวแทนจาก ๓ อ าเภอในพื้นที่ ต าบลปากตม อ าเภอเชียงคาน ต าบลบ้านผือ อ าเภอท่าลี่ 
และต าบลห้วยพิชัย อ าเภอปากชม ในจังหวัดเลย  
 ผู้วิจัยได้ก าหนดประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย  ตัวแทนผู้น าชุมชน
อาสาสมัครป้องกันยาเสพติด  ผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานราชการ  และตัวแทนภาคประชาชน  ดังนี ้
  ตัวแทนผู้น าชุมชน    จ านวน ๓๐  รูป/คน 
  ตัวแทนอาสาสมัครป้องกันยาเสพติด   จ านวน ๓๐  คน  
  ตัวแทนจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง            จ านวน ๓๐  คน 
  ตัวแทนภาคประชาชน    จ านวน ๓๐  คน 
 โดยการใช้วิธีการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive  Random  Sampling)  รวมทั้ งสิ้น  
จ านวนประชากรจ านวน ๑๒๐ รูป/คน ซึ่งเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการรับฟังการให้ข้อมูลจาก
วิทยากรที่ทางทีมวิจัยได้ติดต่อมาบรรยาย โดยกิจกรรมดังกล่าว ให้ประชาชนจ านวน ๑๒๐ รูป/คน ได้
จัดแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ ๒๐ คน จ านวน ๖ กลุ่ม ได้แสดงความคิดเห็นร่วมกันหลังจากได้รับฟังการ
บรรยายจากวิทยากรที่ทาง ทีมผู้วิจัยได้เชิญมาซึ่งประกอบด้วย ตัวแทนจากสาธารณสุขอ าเภอ 
ตัวแทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และมณฑลทหารบก๒๘จังหวัดเลย โดยให้ผู้เข้าร่วมรับฟังได้มี



๔ 
 
ส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นและวิพากษ์วิจารณ์ในประเด็น ที่ เกี่ยวกับมาตรการการป้องกันและเฝ้า
ระวังปัญหายาเสพติด อาทิ เช่น ทัศนคติมาตรการการป้องกันยาเสพติด การรับรู้เกี่ยวกับมาตรการ
การป้องกันการเฝ้าระวังยาเสพติด รูปแบบมาตรการการป้องกันการเฝ้าระวังยาเสพติดในหน่วยงาน 
บทบาทการสร้างมาตรการการป้องกันยาเสพติดตามแนวชายแดน การพัฒนามาตรการการป้องกันยา
เสพติดกับหน่วยงานภายนอกและประชาชน และปัญหาอุปสรรคข้อเสนอแนะ และนอกจากนั้นได้มี
การจัดการสนทนากลุ่ม  (Focus  Group  Discussion)  จ านวน  ๑๐  รูป/คน  ได้แก่ ตัวแทนผู้น า
ชุมชน   อาสาสมัครป้องกันยาเสพติด  ผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง  และตัวแทน
ภาคประชาชน 
   
๑.๕ นิยำมศัพท์ที่ใช้ในกำรวิจัย 
  กำรพัฒนำ หมายถึง ความก้าวหน้า ซึ่งถ้าเป็นเรื่องเศรษฐกิจก็เรียกว่า ความเจริญทาง
เศรษฐกิจ ถ้าเป็นด้านสังคมก็เป็นเรื่องของความมีเหตุผล ตลอดจนระบบและกลไกซึ่งเอื้ออ านวยให้
สามารถใช้เหตุผลเป็นหลักในการตัดสินใจ และลดความขัดแย้งโดยสันติวิธี เรื่องความก้าวหน้านี้ได้
กลายเป็นเรื่องที่ได้รับความเอาใจใส่กันมาก มิใช่เรื่องของความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจอย่างเดียว รวม
ไปถึงเรื่องความก้าวหน้าทางสังคมด้วย  
              มำตรกำร หมายถึง วิธีการที่ตั้งเป็นกฎ ข้อก าหนด ระเบียบ หรือกฎหมายเป็นต้น เช่น ใช้
มาตรการเด็ดขาด วางมาตรการในการปราบโจรผู้ร้ายวิธีการที่จะปรับเข้าไปสู่ผลส าเร็จ เช่น วาง
มาตรการในการด าเนินงาน มาตรการจัดระเบียบสังคมให้สังคมอยู่เย็นเป็นสุขชุมชนปลอดยาเสพติด
ทุกประเภท ตลอดจนอบายมุขทุกประเภทที่ส่งผลกระทบต่อสังคมโดยส่วนรวม 
          กำรป้องกัน หมายถึง การกั้นไว้เพื่อต้านทานหรือคุ้มครองเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ที่จะ
ส่งผลอันตรายต่อครอบครัว ทั้งทางร่างกายและทรัพย์สินที่จะส่งผลต่อสังคมโดยส่วนรวม เช่น การ
ป้องกันหรือเฝ้าระวังไม่ให้มีการแพร่กระจายยาเสพติดในชุมชน 
  ปัญหำยำเสพติด หมายถึง ยาหรือสารเคมีซึ่งเมื่อเสพหรือฉีดเข้าสู่ร่างกายติดต่อกันชั่ว
ระยะเวลาหนึ่งก็จะติด ก่อให้เกิดพิษเรื้อรัง ท าให้ร่างกายและจิตใจเสื่อมโทรม เช่น ฝิ่น กัญชา เฮโรอีน 
ยานอนหลับ สุรา ซึ่งเมื่อยาเสพติดให้โทษได้กระจายแพร่หลายในชุมชนมากเกินจะควบคุมได้ ท าให้
เกิดปัญหาตามมา เช่น กลุ่มนักเรียน กลุ่มวัยรุ่น และกลุ่มวัยท างาน ซึ่งกลุ่มเหล่านี้เป็นกลุ่มวัยก าลังที่
จะพัฒนาประเทศ ต้องตกมาเป็นทาสยาเสพติด ส่งผลท าให้เกิดปัญหาการพัฒนาประเทศขาดก าลัง
ส าคัญท าให้ประเทศชาติ ชุมชน สังคม มีความล่าช้า ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง 
  ชุมชน หมายถงึ หมู่ชน กลุ่มคนที่อยู่รวมกนัเป็นสังคมขนาดเล็ก อาศัยอยู่ในอาณา
บริเวณเดียวกันและมีผลประโยชน์ร่วมกัน ซึ่งต้องเป็นชุมชนที่อยู่เย็นเป็นสุขปลอดสิ่งเสพติดและ
อบายมุขทุกประเภท 
 
 
 
 

https://dictionary.sanook.com/search/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3


๕ 
 
๑.๖ กรอบแนวคิดของกำรวิจัย 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

ภำพที่ ๑.๑ กรอบแนวคิดการวิจัย 
 

๑.๗ ประโยชน์ที่จะได้จำกกำรวิจัย 
       ๑. ได้รูปแบบการพัฒนาและการสร้างมาตรการการป้องกันและการเฝ้าระวังยาเสพติด
ของชุมชนในจังหวัดเลย 
       ๒. ได้แนวทางการพัฒนาและการแก้ไขปัญหาการป้องกันปัญหายาเสพติดตามแนว
ชายแดนของชุมชนในจังหวัดเลยอย่างยั่งยืน 
        ๓. ได้องค์ความรู้ใหม่และหลักมาตรการการสร้างรูปแบบการป้องกันปัญหายาเสพติด
โดยการสร้างชุมชนให้มีความเข้มแข็งและมีส่วนร่วมของชุมชนในจังหวัดเลย 
 

ปัญหาการป้องกัน
และการเฝ้าระวังยา
เสพติดของชุมชน 

วิเคราะห์องค์
ความรู้และ
รูปแบบการ
ป้องกันปัญหา
ยาเสพติด 

การพัฒนา
มาตรการการ
ป้องกันเฝ้าระวัง
ปัญหายาเสพติด
ของชุมชน 

การพัฒนารูปแบบ
การป้องกันปัญหา
ยาเสพติดตามแนว
ชายแดนของชุมชน 



 

 

 
บทที่ ๒ 

 
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
 การศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนามาตรการการป้องกันและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดตาม
แนวชายแดนของชุมชนในจังหวัดเลย ผู้วิจัยได้ท าการศึกษา เอกสาร แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับ
การศึกษาวิจัยในครั้งนี ้ดังนี ้
  ๒.๑ แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับรูปแบบยาเสพติด 
  ๒.๒ แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับชุมชนเข้มแข็ง 
  ๒.๓ แนวคิดเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชน 
  ๒.๔ แนวคิดความมั่นคงชายแดน 
  ๒.๕ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

๒.๑ แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับรูปแบบยาเสพติด 
 ๒.๑.๑ แนวคิดเกี่ยวกับยาเสพติด 
 ประวัติยาเสพติด (ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด, ออนไลน์, 
๒๕๕๔) องค์การอนามัยโลกได้ให้ค านิยามไว้ว่า “ยาเสพติด” หมายถึง ยาหรือสารเคมีที่เสพเข้าสู่
ร่างกายแล้วท าให้เกิดพิษเรื้อรังแก่ผู้เสพ ท าให้ร่างกายและจิตใจเสื่อมโทรม มีอาการผิดปกติ หรือ 

ทรมานเมื่อขาดยา สารบางอย่างที่เป็นสารเสพติดไม่อาจท้าให้เกิดอาการขาดยาทางร่าง
ก าย แต่เป็นการเสพติดทางจิตใจได้ เช่น บุหรี่ เหล้า กัญชา ซึ่งถ้าหากไม่ได้เสพจะมีอาการหงุดหงิด 
โมโห ฉุนเฉียวกระวนกระวาย อารมณ์ไม่แจ่มใส จิตใจขุ่นข้อง ประเภทของของยาเสพติด ตาม
พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ โดยประก าศของกระทรวงสาธารณสุข (๒๕๒๒) ได้ระบุ
ชื่อยาเสพติดไว้ทั้งสิ้น ๑๔๐ ชนิด และวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทอีก ๔ ประเภท ๔๒ ชนิด รวมเป็น 
๑๔๖ ชนิด ยาเสพติดเหล่าน้ีแบ่งออกไปเป็น ๓ ประเภทคือ 

๑. แบ่งตามฤทธิ์ของยาที่มีต่อร่างก ายของมนุษย์ อันได้แก่ ๑.๑ ยากดประสาทสมอง 
ได้แก่ เฮโรอีน มอร์ฟีน เหล้าแห้ง ๑.๒ ยากระตุ้นประสาทสมอง ได้แก่ แอมเฟตามีน ยาม้า ยาขยัน ใบ
กระท่อม ๑.๓ ยาหลอนจิตประสาท เช่น Lysergic Acid Diethylamid (LAD) ๑.๔ ยาที่ออกฤทธิ์
หลายอย่าง เช่น กัญชา ๒. แบ่งตามแหล่งที่เกิดของยา ซึ่งมี ๒ ประเภท คือ ๒.๑ ยาเสพติดตาม
ธรรมชาติ เป็นยาเสพติดที่กลั่นหรือสกัดได้จากพืชหรือพันธุ์ไม้  บางชนิด โดยตรงที่เกิดอยู่แล้วตาม
ธรรมชาติ เช่น ฝิ่น กัญชา กระท่อม  ๒ .๒  ยาเสพติดสังเคราะห์  เป็นยาเสพติดที่ผลิตขึ้นใน
ห้องปฏิบัติการทดลองด้วย กรรมวิธีทางเคมี น้า มาใช้แทนยาเสพติดธรรมชาติได้ เช่น เฮโรอีน ยา
นอนหลับ ยาระงับประสาท ๓. แบ่งตามลักษณะของสารที่ใช้ในวงการแพทย์ ได้แก่ ๓.๑ ฝิ่นหรือสารที่
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มีส่วนประกอบของฝิ่น เช่น มอร์ฟีน ทิงเจอร์ ฝิ่น เฮโรอีน โคเคอีนรวมไปถึงสารสังเคราะห์หลายอย่าง
ที่มีคุณสมบัติคล้าย ๆ กัน ๓.๒ ยานอนหลับชนิดต่าง ๆ เช่น ฟีโนบาบิโทน เหล้าแห้ง ไปบร์ไมค์ คลอ
รอลไฮเดรทพารัลดีไอด์ และยาสังเคราะห์ใหม่ ๆ เช่น กลูตาไมล์และเมตากูอาโลน  ๓.๓ ยากระตุ้น
ประสาท ได้แก่ แอมเฟตามีน และใบกระท่อม ๓.๔ ยาที่ท้าให้ประสาทหลอน ได้แก่ กัญชา LSD ๓.๕ 
สารระเหยต่าง ๆ เช่น เบนซิน ทินเนอร์ และก าวติดเครื่องใช้ต่าง ๆ ๓.๖ แอลกอฮอล์ ปัจจุบันมีสาร
และยาที่ท้าให้เกิดการเสพติดอยู่ด้วยกัน ๑๓๐ ชนิด แต่ชนิดที่ระบาด แพร่หลายในประเทศไทย ได้แก่ 
ฝิ่น มอร์ฟีน เฮโรอีน ยานอนหลับประเภทต่าง ๆ ยากล่อมประสาท แอมเฟตามีน กัญชา ใบกระท่อม 
สารระเหย แอลกอฮอล์ และบุหรี่ คณะกรรมการป้องกันและ ปราบปรามยาเสพติด (๒๕๓๓, หน้า ๒ 
-๓)ได้สรุปลักษณะของยาเสพติดไว้ว่า ๑. เมื่อเสพแล้วอยากได้มาเสพอีก ๒. เมื่อเสพแล้วจะเพิ่ม
ปริมาณและจ้านวนครั้งที่เสพมากขึ้นเรื่อย ๆ ๓. เมื่อเสพแล้วจะตกเป็นทาสของยาทั้งทางร่างก ายและ
จิตใจ ๔. ท้าให้เกิดผลร้ายต่อผู้เสพและสังคมโดยส่วนรวม สรุป ยาเสพติดเป็นสิ่งชักน้าให้คนในสังคมมี
พฤติกรรมเบ่ียงเบนไปในทางลบ 

ยาเสพติดเป็นสิ่งชักน าให้คนในสังคมมีพฤติกรรมเบี่ยงเบนไปในทางลบ ก่อให้เกิดปัญหา
สังคมขึ้น ไม่ว่าจะเป็นปัญหาอาชญากรรม ปัญหาการค้าประเวณี หรือแม้กระทั่งปัญหา การว่างงาน 
ซึ่งล้วนแต่มีปัญหายาเสพติดเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเสมอ 

สภาพปัญหายาเสพติดในปัจจุบัน มีสาเหตุหลักอยู่ ๔ ด้าน๑ คือ ๑. ตัวผู้เสพยาเสพติด 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักเรียนและเยาวชน การปฏิบัติตัวของผู้เสพจะ เป็นปัญหาน้าไปสู่การติดยาเสพติด 
ได้แก่ การคบเพื่อน การถูกชักชวนจากเพื่อน ความเกรงใจเชื่อ คนง่าย ต้องการที่พึ่งทางใจ บางคนมี
ปัญหาเรื่องการเรียน แก้ปัญหาไม่ได้ อยากลองอยากรู ้อยากเด่นดังเป็นที่ยอมรับของเพื่อน มีค่านิยมที่
ผดิ ติดแฟชั่นตามเพื่อน เลียนแบบดารา ขาดทักษะใน การด้าเนินชีวิต ความไม่เป็นตัวของตัวเอง และ
ปัจจัยส้าคัญที่จะเอ้ือให้นักเรียนหรือเยาวชนติดยาเสพ ติดคือ สามารถหาซื้อได้ง่ายในชุมชน เนื่องจาก
ผู้จ้าหน่ายมีมากเพราะรายได้ดี ๒. ครอบครัว ปัญหาของครอบครัวส่งผลกระทบต่อสภาพจิตใจ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งสภาพ จิตใจของวัยรุ่น และเป็นที่มาของปัญหายาเสพติด ท้าให้เกิดการแพร่ระบาด
อย่างรวดเร็ว ซึ่งเป็น ปัญหาที่พบบ่อย ๆ ได้แก่ ปัญหาการหย่าร้างของพ่อแม่ ท้าให้เด็กขาดความ
อบอุ่นในครอบครัว ขาด ที่พึ่งทางใจ พ่อแม่ไม่มีเวลาให้ครอบครัว เด็กอาศัยอยู่กับคนอื่นที่ไม่ใช่พ่อแม่ 
นอกจากนี้ยังมีปัญหา พ่อแม่ไม่เป็นตัวอย่างที่ดีของลูก มีการทะเลาะเบาะแว้งเป็นประจ้า ครอบครัว
ขาดความรู้พื้นฐาน เกี่ยวกับยาเสพติด และประการส้าคัญคือสมาชิกไม่ยอมให้ความร่วมมือในการ
แก้ไขปัญหา ๓. สถานศึกษา สถานศึกษาเป็นแหล่งรวมของเด็กหลายชุมชนเข้ามาอยู่ด้วยกันจ้านวน
มากแต่บุคลากรในสถานศึกษามีภารกิจมากจึงมีการดูแลเฝ้าระวังไม่ทั่วถึง การบริหารจัดการกับ
ปัญหายาเสพติดของสถานศึกษาก็มีส่วนต่อผลการแพร่ระบาดของยาเสพติด ที่พบอยู่เสมอคือ 
ผู้บริหาร ปกปิดสภาพปัญหาที่แท้จริง เกรงจะเสียชื่อเสียงของสถานศึกษา ครูและบุคลากรของ
สถานศึกษาขาด ความรู้และประสบการณ์ในการจัดท้าสื่อรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดเพื่อเตือนสติ
นักเรียน ไม่ให้เข้าไป ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด และที่ส้าคัญคือ สถานศึกษาขาดการประเมินผลการด้าเนิน
                                                            

๑ อานนท์ รุ่งโรจน์สารทิศ, สภาพปัญหาและแนวทางการด้าเนินงานการป้องกันยาเสพติด. ใน
โรงเรียน อ้าเภอปลวกแดง สังกัดส้านักงานเขตพืนที่การศึกษาระยอง เขต 1, (ชลบุรี: มหาวิทยาลัยบูรพา, 
๒๕๕๐), หน้า ๒๐. 
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งานอย่างต่อเนื่อง๒ ๔. สภาพสังคมและเศรษฐกิจ ในปัจจุบันสภาพสังคมและเศรษฐกิจส่งผลให้การ
แพร่ ระบาดของยาเสพติดทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะชุมชนรอบ ๆ สถานศึกษามีการแพร่ 
ระบาดอย่างรุนแรง และปะปนเข้าไปในสถานศึกษาอย่างรวดเร็ว สาเหตุที่มาของปัญหาคือ สภาพ  
สังคมรอบข้างสถานศึกษาเป็นแหล่งชุมชนแออัด สังคมใกล้บ้านนักเรียนเป็นแหล่งเสื่อมโทรม มี แหล่ง
อบายมุขและสถานบันเทิงมากมาย สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และสิ่งพิมพ์ขาดการควบคุมดูแลอย่าง จริงจัง 
สภาพสังคมฟุ้งเฟ้อ เลียนแบบสังคมตะวันตก นอกจากนี้ยังมีสภาพปัญหาการติดต่อค้าขาย กับ
ต่างประเทศ เป็นเส้นทางหนึ่งของยาเสพติดจากต่างประเทศไหลเข้ามาแพร่ระบาดในประเทศ 

แนวคิดและทิศทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในช่วงแผนพัฒนาการศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม ระยะที่ ๑๐ (พ.ศ. ๒๕๕๐ -๒๕๕๔) การป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด
ในช่วงแผนพัฒนาการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ระยะที่ ๑๐ (พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๔) โดยใช้
ยุทธศาสตร์ลดอุปสงค์สารเสพติด ควบคู่ไปกับการลดอุปทาน สารเสพติด โดยเน้นที่มาตรฐานการ
ป้องกันยาเสพติดเป็นส้าคัญ การแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่มี ลักษณะการผสมผสานระหว่าง
มาตรการป้องกันสารเสพติด มาตรการบ้าบัดรักษาและฟื้นฟู สมรรถภาพผู้ติดสารเสพติด มาตรการ
ปราบปรามยาเสพติด การควบคุมพืชเสพติดตามสภาพปัญหา ในพื้นที่ และให้ประชาชนทุกกลุ่มมีส่วน
ร่วมในการด้าเนินงาน๓ ๑. แนวคิดและทิศทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ๑.๑ ส่งเสริม
บทบาทของสถาบันสังคม อาทิ สถาบันทางการศาสนา สถาบันทาง การศึกษา สถาบันครอบครัว และ
สถาบันชุมชน ให้ตระหนักถึงปัญหา และมีส่วนร่วมในการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด ภายใต้
พื้นฐานของการอยู่ร่วมกันในสังคม ดังนี้ ๑.๑.๑ ให้ความส้าคัญและสนับสนุนให้สถาบันทางศาสนาทุก
ศาสนาให้มีบทบาทในการแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยเฉพาะการป้องกันและบ้าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 
๑.๑.๒ เสริมสร้างศักยภาพให้สถาบันการศึกษาทุกแห่งมีกิจกรรมในการแก้ไข ปัญหายาเสพติดที่
ชัดเจน และต่อเนื่อง โดยเฉพาะกิจกรรมทางการป้องกันยาเสพติด ๑.๑.๓ เน้นบทบาทของบิดา 
มารดา โดยสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง และ วิธีการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดใน
ครอบครัว ๑.๑.๔ สนับสนุนให้เกิดการรวมกลุ่มในชุมชน มีการวางแผนในชุมชนร่วมกัน และ ก้าหน
ดกฎเกณฑ์ของชุมชนในการดูแลปัญหายาเสพติดในชุมชน โดยค้านึงถึงภูมิปัญญาและ วัฒนธรรม
ท้องถิ่น ๑.๑.๕ ใช้กระบวนการทางด้านประชาสัมพันธ์ในเชิงกว้าง โดยผ่านสื่อต่าง ๆ ที่ สอดคล้องกับ
กลุ่มประชากร และท้องถิ่น เพื่อสร้างความตระหนักในปัญหายาเสพติด และสร้าง แนวร่วมในการด้า
เนินงานป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด ๑.๒ ประสาน และผนึกก้าลังระหว่างองค์กรภาครัฐ 
องค์กรภาคเอกชน องค์กรพัฒนา ภาคเอกชน และองค์กรประชาชน 

ในการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยพัฒนากระบวนการ เรียนรู้ของสมาชิกใน
องค์กรต่าง ๆ ให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันถึงปัญหาและร่วมกันด้าเนินกิจกรรมที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง 
และยั่งยืน ดังนี้ ๑.๒.๑ สนับสนุนให้เกิดกระบวนการประสาน และผนึกก้าลังระหว่างองค์กรภาครัฐ 

                                                            
๒ ศิริศักดิ์ งามศิริ, ปัญหาและแนวทางการด้าเนินงานการป้องกันยาเสพติดของโรงเรียนในสังกัด

เทศบาลต้าบลแหลมฉบัง, วิทยานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต, (สาขาวิชาการบริหารการศึกษา, คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา, ๒๕๕๒), หน้า ๒๒. 

๓ อ้างแล้ว, อานนท์ รุ่งโรจน์สารทิศ, สภาพปัญหาและแนวทางการด้าเนินงานการป้องกันยาเสพ
ติด. ในโรงเรียน อ้าเภอปลวกแดง สังกัดส้านักงานเขตพืนที่การศึกษาระยอง เขต ๑, หน้า ๒๕. 
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องค์กรภาคเอกชน องค์กรพัฒนาภาคเอกชน และองค์กรประชาชนในการป้องกัน และแก้ไขปัญหายา 
เสพติดอย่างต่อเนื่อง ๑.๒.๒ เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักในปัญหายาเสพติด 
ตลอดจนเชิญชวนให้เจ้าของสถานประกอบการ เจ้าของธุรกิจ เข้ามามีส่วนร่วมในการด้าเนินงาน 
ป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยเฉพาะในด้านการป้องกันยาเสพติด ๑.๒.๓ สนับสนุน และ
ผลักดันให้องค์กรพัฒนาภาคเอกชน องค์กรประชาชน กลุ่ม อาสาสมัคร และผู้น้าตามธรรมชาติ ที่มี
บทบาทในการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด อย่างชัดเจน และต่อเนื่อง ๑.๒.๔ สนับสนุน และ
ส่งเสริมให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ และตระหนักในปัญหาที่ มีประสิทธิภาพ และต่อเนื่องภายใน
องค์กร และระหว่างองค์กรต่าง ๆ เพื่อให้เกิดการประสานและ ผนึกก้าลังในการด้าเนินงานป้องกัน 
และแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยค้านึงถึงการใช้จ่ายทรัพยากร อย่างคุ้มค่า ๑.๒.๕ ปรับปรุงกฎ และ
ระเบียบที่เกี่ยวข้องให้สนับสนุนการมีส่วนร่วมขององค์กร ภาคเอกชน องค์กรพัฒนาภาคเอกชน และ
องค์กรประชาชน ๑.๒.๖ สนับสนุนวิชาการ และข้อมูลในการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดให้ ถึง
ระดับชุมชนอย่างต่อเนื่อง ๑.๓ ค้านึงถึงการผสมผสานระหว่างสถานการณ์ สภาพปัญหา และการ
แก้ไขปัญหาใน มิติทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองอื่น ๆ กับการด าเนินงานป้องกัน และแก้ไข
ปัญหายาเสพติด  

ในการศึกษาการพัฒนามาตรการการป้องกันและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดตามแนวชาย 
แดนของชุมชนในจังหวัดเลยครั้งนี้ผู้ศึกษาได้ท าการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องโดยศึกษา
แนวคิดทฤษฎทีี่ เกี่ยวข้องกับการท าวิจัยเรื่องน้ีมีเนื้อหาสาระดังต่อไปนี้ 

แบบจ าลองหรือรูปแบบ หมายถึง แบบจ าลองอย่างง่ายหรือ ย่อส่วน (Simplified 
Form) ของปรากฏการณ์ต่าง ๆ ที่ผู้เสนอได้ศึกษาและพัฒนาขึ้นมาเพื่อแสดงหรืออธิบายปรากฏการณ์
ให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นหรือในบางกรณีอาจจะใช้ประโยชน์ในการท านายปรากฏการณ์ที่จะเกิดขึ้น 
ตลอดจนอาจใช้เป็นแนวทางในการด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไป๔ ด้านพูลสุข หิงคานนท์ กล่าว
ว่า แบบจ าลองหรือรูปแบบ  หมายถึง สิ่งที่แสดงโครงสร้างทางความคิด  องค์ประกอบ และ
ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบต่าง ๆ ที่ส าคัญของเรื่องที่ศึกษา๕ ส่วนรุ่งนภา จิตรโรจนรักษ ์ศึกษาการ
พัฒนารูปแบบการบริหารของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศไทย ได้แบ่งขั้นตอน
การพัฒนารูปแบบเป็น ๓ ขั้นตอนคือ  

 ๑ ) พัฒนารูปแบบเป็นการศึกษาวิ เคราะห์ เกี่ยวกับหลักการข้อมูลพื้นฐาน 
องค์ประกอบ สภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการ รวมถึงการสร้างรูปแบบเบื้องต้น 

  ๒) ตรวจสอบ ทดสอบรูปแบบ ได้แก่ความเหมาะสม ความตรง และการยอมรับ เป็น
การประมวลความคิดเห็นจากการตรวจสอบและเปรียบเทียบรูปแบบกับองค์ประกอบ และภารกิจจริง 
หรือทดสอบ  

                                                            
๔สมาน อัศวภูมิ, “การพัฒนารูปแบบการบริหารการประถมศึกษาระดับจังหวัด” วิทยานิพนธ์

ปริญญาครุศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๓๗).  
๕พูนสุข หิงคานนท์, “การพัฒนาการจัดรูปแบบการจัดองค์การของวิทยาลัยพยาบาลสังกัด กระทรวง

สาธารณสุข”, วิทยานิพนธ์ปริญญาครุศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๔๐).  



๑๐ 
 

 ๓) ทบทวน ปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาให้สมบูรณ์๖ ส่วนกรรณิกา เจิมเทียนชัย ได้
แบ่งประเภทของรูปแบบหรือแบบจ าลองเป็น  ๒ ชนิด ได้แก่ รูปแบบของสิ่งที่เป็นรูปธรรมและ
แบบจ าลองของสิ่งที่เป็นนามธรรม๗ Peters, ได้เสนอแนวคิด เกี่ยวกับองค์การไร้รูปแบบ ซึ่งเป็นการ
เสนอต่อจากต าราองค์การแห่งความเป็นเลิศ โดยมุ่งเน้นว่า องค์การไร้รูปแบบ เป็นองค์การทีมีรูปร่าง
ที่ไม่แน่นอนชัดเจนตายตัว  

กระบวนการพัฒนาสู่องค์การแห่งความเป็นเลิศ การพัฒนาสู่องค์การแห่งความเป็นเลิศ 
สามารถท าได้ ๔ ขั้นตอนที่ส าคัญ คือ  

 ๑) เป็นการรื้อปรับโครงสร้างและระบบงานเสียใหม่ โดยพยายามที่ จะปรับแต่ง
โครงสร้าง บางส่วนหรือการรื้อปรับระบบ กระบวนการท างานใหม่ให้มีความสะดวก รวดเร็ว และ
สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าและผู้รับบริการมากขึ้น โครงสร้างองค์การจัดการต้อง แปรเปลี่ยนจาก
องค์การแบบสูงสู่องค์การแบบแนวราบ จะท าให้มีความใกล้ชิดต่อลูกค้ามากขึ้น และมุ่งสู่การลดขนาด
ขององค์การให้เล็กลง โดยพยายามที่จะให้เอกชนมารับเหมาช่วงใน  หน่วยงานด้านอนุกรหรือ
ส านักงาน และหน่วยงานด้านที่ปรึกษาจะเหลือเฉพาะหน่วยงานหลักเป็น ส าคัญ  

 ๒) เป็นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการท างานเสียใหม่ของผู้บริหาร และพนักงานให้
สามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ผู้บริหารจะปรับเปลี่ยนสู่ ภาวะผู้น า มากขึ้น มี
การท างานที่คลุกสัมผัสกับงานอย่างใกล้ชิด มีส่วนร่วมและเป็น ประชาธิปไตยในการบริหารงาน 
พนักงานจะมีความรับผิดชอบ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์มากขึ้น  

 ๓) เป็นการปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีและวิทยากรเสียใหม่ น าเอา ระบบสารสนเทศมา
ประยุกต์ใช้ให้มากขึ้น กล่าวคือเทคโนโลยีสารสนเทศจะช่วยท าให้ลดขั้นตอน ในการท างานและช่วย
ท าให้การบริหาร และตัดสินใจถูกต้อง รวดเร็วมากขึ้น จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่ ผู้บริหารและพนักงาน ต้อง
มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างดีเยี่ยม เพื่อพัฒนาองค์การ ให้ทัดเทียมและเหนือกว่า
คู่แข่งต่อไป  

 ๔) เป็นการกระตุ้นแรงผลักดันมุ่งสู่ความเป็นเลิศ ด้วยกระบวนการ เปรียบเทียบกับ
คนเก่ง ทีมเก่ง เพื่อหาตัวชีวัด ชี้วัดความเป็นเลิศ แล้วน ามาพัฒนาองค์การของ ตนเองต่อไป เป็นการ
ใชก้ารเปรียบเทียบ ทั้งหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก๘ 

นอกจากนี ้ทาง Keeves ได้แบ่งประเภทของรูปแบบไว้ ๔ ประเภท ได้แก ่ 
 ๑) รูปแบบเชิงเทียบเคียง (Analogue Model) เป็นรูปแบบเชิงก ายภาพส่วนใหญ่ใช้

ในด้านวิทยาศาสตร ์ 

                                                            
๖รุ่งนภา จิตรโรจนรักษ์, “การพัฒนารูปแบบการบริหารของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น พื้นฐาน

ของประเทศไทย, วิทยานิพนธ์ครุศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต (สาขาวิชาบริหารการศึกษา), (บัณฑิตวิทยาลัย: จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๘).  

๗กรรณิกา เจิมเทียนชัย, “การพัฒนารูปแบบการประเมินประสิทธิผลขององค์การของ วิทยาลัย
พยาบาล สังกัดกระทรวงสารณสุข”, วิทยานิพนธ์ปริญญาครุศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย, ๒๕๓๙).  

๘บุญทัน ดอกไธสง, “ยุทธศาสตร์การบริหารการพัฒนา อดีต-ปัจจุบัน”, (กรุงเทพมหานคร: 
โครงการส่งเสริมต าราวิชาการและเอกสารบัณฑิตวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต, ๒๕๔๗), หน้า ๕๑. 



๑๑ 
 

 ๒) รูปแบบเชิงข้อความ (Semantic Model) คือรูปแบบที่แสดงความสัมพันธ์ของ
องค์ประกอบภายในรูปแบบ ในรูปของข้อความ รูปแบบเชิงข้อความใช้หลักการเทียบเคียง เชิงแนวคิด 
ปรากฏการณ์ และใช้ข้อความในการอธิบาย  

 ๓ ) รูป แบ บ เชิ งคณิ ตศ าสตร์  (Mathematic Model) เป็ น รูป แบ บ ที่ แ สด ง
ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบหรือตัวแปรโดยใช้สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ ปัจจุบันมีแนวโน้ม ว่าจะ
น ามาใช้ในด้านพฤติกรรมศาสตร์มากขึ้น โดยเฉพาะทางการวัดผลทางการศึกษา  

 ๔)  รูปแบบเชิงสาเหตุ (Causal Model) รูปแบบนี้เริ่มมาจากการน าเทคนิค การ
วิเคราะห์แบบเชิงเส้นทาง (Path Analysis) ไปใช้ในการศึกษาเรื่องเกี่ยวกับพันธุศาสตร์รูปแบบเชิง
สาเหตุน้ีท าให้สามารถศึกษารูปแบบเชิงข้อความที่มีตัวแปรสลับซับซ้อนได้๙ 

รูปแบบการบริหารการท างานทุกชนิด สิ่งที่ส าคัญที่สุดสิ่งหนึ่งในการท างานก็คือการ
บริหารจัดการ โดยธรรมชาติของมนุษย์จะมีการรวมกลุ่มกันเพื่อท างาน หรือมีการเกี่ยวข้องกันและกัน
เสมอ เพราะมนุษย์ไม่สามารถก้าวไปสู่การบรรลุเป้าหมายให้ประสบความส าเร็จได้ด้วยตัวคนเดียว 
ความหมายของการบริหารคือกระบวนการท างานให้ส าเร็จ และบรรลุเป้าหมายขององค์การอย่างมี
ประสิทธิภาพโดยบุคคลอื่น ผู้บริหารอาจแบ่งได้โดยอาศัยพื้นฐาน ๒ อย่าง คือความแตกต่างทาง
แนวดิ่ง หรือ ความแตกต่างทางระดับการบริหาร และความแตกต่างทางแนวนอนหรือความแตกต่าง
โดยอาศัยเขตความรับผิดชอบ ดังนี้ 

 ๑)  ความแตกต่างทางแนวดิ่ง  แบ่งประเภทของผู้บริหารตามแนวดิ่งตามระดับการ
บริหาร ดังนี ้

   ๑.๑) ผู้บริหารระดับสูง (Top Managers) ผู้บริหารระดับนี้จะอยู่ในระดับสูงสุด
ของสายการบังคับบัญชาและรับผิดชอบองค์กรโดยรวม 

   ๑.๒) ผู้บริหารระดับกลาง (Middle Managers) ผู้บริหารระดับนี้จะอยู่ใน
ระดับกลางของสายการบังคับบัญชา และรับผิดชอบหน่วยธุรกิจและแผนกงานที่ส าคัญ 

           ๑.๓) ผู้บริหารระดับต้น (First-line Managers) ผู้บริหารระดับนี้จะอยู่ในระดับ
ล่างสุด มีหน้าที่รับผิดชอบในการควบคุมการด าเนินงานประจ าวันให้เป็นไปอย่างราบรื่น 

 ๒)  ความแตกต่างทางแนวนอน  การแบ่งประเภทของผู้บริหารตามแนวนอนเป็น
การแบ่งประเภทของผู้บริหารตามขอบเขตของกิจกรรมและความรับผิดชอบ ได้แก ่ 

๒.๑) ผู้บริหารทั่วไป (General Manager)  
๒.๒) ผู้บริหารตามหน้าที่ (Functional Manager) 
๒.๓) ผู้บริหารโครงการ (Project Manager)  

 นอกจากนี้แล้วผู้บริหารงานนั้นยังมีหน้าที่ดังนี้อีกคือ  หน้าที่ของผู้บริหารตาม
กระบวนการบริหาร คือ ๑) การวางแผน (Planning) เป็นหน้าที่ของผู้บริหารที่เกี่ยวข้องกับการเลือก
ภารกิจ (Mission) วัตถุประสงค์ (Objective) และการปฏิบัติ (Actions) พยายามให้บรรลุผลส าเร็จ 
ซึ่งต้องอาศัยการตัดสินใจและการเลือกแผนการในอนาคต ๒) การจัดองค์กร (Organizing) เป็นการ
                                                            

๙Keeves, J.P. Model and Model Building. In J.P. Keeves(ed.), Education Research, 
Methodology and Measurement: An International Handbook Oxford: Pergamon Press, 1988), pp. 
559-565.  



๑๒ 
 

ก าหนดโครงสร้างบทบาทของบุคคลเพื่อให้ท างานในองค์กร ๓) การจัดบุคคลเข้าท างาน (Staffing) 
เกี่ยวข้องกับการบรรจุ และรักษาบุคลากร และต าแหน่งหน้าที่ภายในองค์กร  ๔) การสั่งการหรือการ
น า (Directing or Leading) เป็นการที่ผู้น ามีอิทธิพลต่อบุคคลเพื่อให้เขาท าประโยชน์แก่องค์การมี
ภาวะความเป็นผู้น า สามารถจูงใจบุคคลให้ปฏิบัติตามความต้องการมีความสามารถในการ
ติดต่อสื่อสาร  ๕)  การควบคุม (Controlling) เป็นการวัด และการแก้ไขการท างาน๑๐ 

กล่าวได้ว่า การสร้างรูปแบบหรือการพัฒนารูปแบบ เป็นแผนที่หรือเป็นแนวทางส าหรับ
ใช้ในการระบุประเด็นย่อย ๆ ต่อการอธิบายสิ่งหน่ึงสิ่งใดเพื่อความชัดเจนในรูปของโครงสร้างที่สัมพันธ์
ระหว่างกันเชิงเหตุผลซึ่งสามารถน าไปพัฒนาหรือบริหารจัดการต่อระบบให้เหมาะสมและสอดคล้อง
กับบุคคล องค์กร หรือหน่วยงานต่างๆ ที่สามารถคาดหวังความส าเร็จหรือความก้าวหน้าได้ในระดับสูง 

 
๒.๒ แนวคิดทฤษฎีเกีย่วกับชุมชนเข้มแข็ง 

ชุมชนเข้มแข็ง หมายถึง ชุมชนที่มีขีดความสามารถในการจัดการปัญหาของตนเองได้ใน
ระดับหนึ่ง ด้วยการมีผู้น าที่มีความสามารถ มีการเรียนรู้ร่วมกันอย่างต่อเนื่อง บนพื้นฐานวัฒนธรรม
ความเชื่อ คุณค่าดั้งเดิมศาสนาและเศรษกิจชุมชนที่พึ่งพาเอื้อเฟื้อกันและกัน โดยแต่ละชุมชนได้ใช้
ศักยภาพของตนเองเข้าคลี่คลายและจัดการปัญหาได้ด้วยตนเองภายใต้ความร่วมมือและสนับสนุนจาก
องค์กรภายนอก ส่วนการพัฒนา หมายถึง การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือการปฏิรูปจากของเดิม แล้ว
ท าให้ดีขึ้น ให้เจริญขึ้น๑๑ และนักวิชาการอีกท่าน  ได้อธิบายว่า ค าว่า “เข้มแข็ง” ตรงกับค า
ภาษาอังกฤษว่าDevelopment” หมายถึง การปรับปรุง เปลี่ยนแปลง เพื่อให้ดีขึ้น เจริญขึ้น๑๒ 
นอกจากนี้ยังมีนักวิชาการได้ให้ค าจ ากัดความว่า “พัฒนา” คือ ท าให้เจริญ ท าให้ยั่งยืนถาวร๑๓  และ
ยังหมายถึง   ความเจริญก้าวหน้า การเติบโต ความงอกงาม การเปลี่ยนแปลงอย่างมีทิศทางมี
เป้าหมายเพื่อเปลี่ยนแปลงสู่สภาพที่ดีกว่าเดิมหรือเป็นวิวัฒนาการในทางที่ดีกว่าเดิม หรือเพื่อ
เป้าหมายที่ตั้งไว้อย่างจริงจังเป็นส าคัญ๑๔  ส าหรับการพัฒนาที่แท้จริงควรหมายถึงการท าให้ชีวิตความ
เป็นอยู่ ของประชาชนมีความสุข  ความสะดวกสบาย  ความอยู่ดีกินดี  ความเจริญทางศิลปวัฒนธรรม
ของร่างก ายแล้ว  ประชาชนยังต้องการพัฒนาทางด้านการศึกษาสิ่งแวดล้อมที่ดี  การพักผ่อนหย่อนใจ
และการพัฒนาทางวัฒนธรรมและจิตใจด้านต่าง ๆ ด้วย  ความต้องการทั้งหมดนี้บางครั้งเราเรียกกัน
ว่าเพิ่มรายได้เท่านั้น หากอยู่ที่การเพิ่มความพอใจความสุขของประชาชนมากกว่า๑๕  ผู้เชี่ยวชาญ ด้าน

                                                            
๑๐สร้อยตระกูล (ติวยานนท์) อรรถมานะ, สาธารณบริหารศาสตร์, พิมพ์ครั้งที่ ๓, (กรุงเทพมหานคร: 

โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๔๐), หน้า ๒. 
๑๑ไพบูลย์ ช่างเรียน, ลักษณะสังคมและการปกครองของไทย, (กรุงเทพมหานคร: ไทยวัฒนาพานิช, 

๒๕๑๗), หน้า ๖๔.  
๑๒วิจิตร ศรีสอ้าน, การศึกษากับการพัฒนา, (นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๒๔), 
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รามค าแหง, ๒๕๔๑), หน้า ๒๙. 
๑๕วิทยากร เชียงกูล, การพัฒนาเศรษฐกิจสังคมไทย, (กรุงเทพมหานคร: ฉับแกระ, ๒๕๒๗), หน้า 

๑๗-๑๘. 



๑๓ 
 

พัฒนาชุมชนของอังกฤษได้ให้ความหมายของการพัฒนา  หมายถึง  การเปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้น๑๖  อีก
ท่านหนึ่งได้ให้ความหมายโดยเน้นทางด้านเศรษฐกิจว่า  หมายถึง  ความก้าวหน้าที่มุ่งจัดสวัสดิการ
เป็นต้นว่า  การลดความยากจนและการลดการว่างงาน  การลดความไม่เสมอภาคทางเศรษฐกิจ๑๗   

ส าหรับนักสังคมวิทยา  เชื่อว่า  การพัฒนาเป็นกระบวนการหนึ่งของการเปลี่ยนแปลง  
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจภายใต้การแบ่งโลกที่พัฒนาและไม่พัฒนาซึ่งการพัฒนามีอยู่  ๓  ฐานะ  
ได้แก๑่๘ 

 ๑) การพัฒนาในฐานะที่เป็นกระบวนการ  ในความหมายนี้  หมายถึง  กระบวนการ
วิวัฒนาการของความเจริญเติบโตและการเปลี่ยนแปลงของสังคมมนุษย์รวมทั้งขององค์การทาง
วัฒนธรรมด้วย  การพัฒนาในฐานะนี้เกี่ยวกับทฤษฎีวิวัฒนาการทั้งแนวเก่าแนวใหม่ความแตกต่างทาง
สังคมการผสมผสานและการปรับตัวด้วยการท าให้ดีขึ้น  ตลอดจนขั้นตอนของวิวัฒนาการทางสังคม 

 ๒) การพัฒนาในฐานะที่เป็นปฏิสัมพันธ์  ในฐานะนี้  เป็นการมองการพัฒนาว่า เป็น
กระบวนการเปลี่ยนแปลงและความเจริญเติบโตของสังคมด้วยการติดต่อสัมพันธ์กับสังคมต่าง ๆ การ
พัฒนาที่ด้อยพัฒนาด้วยการติดต่อสัมพันธ์ทางการค้า  ระบบพาณิชย์  ระบบอาณานิคม  อาณานิคม
ยุคใหม่  การแปลงสภาพโครงสร้างของสังคมด้วยการเป็นสมัยใหม่ภาพใต้ลัทธิอาณานิคม  การแร่
กระจายทัศนคติ  ค่านิยม  สถาบันต่าง ๆ ภายใต้ลัทธิอาณานิคม  และการขาดตอนของกระบวนการ
วิวัฒนาการ 

 ๓) การพัฒนาในฐานะที่เป็นการปฏิบัติการ  การพัฒนาในฐานะนี้ถือว่า  การพัฒนา
จะต้องมีการวางแผนอย่างรอบคอมและตรวจสอบกระบวนการแห่งความเจริญเติบโตและการ
เปลี่ยนแปลงโดยมีเป้าหมายให้เลือกส าหรับการพัฒนาหลาย ๆ เป้าหมาย  รวมทั้งรูปแบบของการ
พัฒนา  เป็นต้น  

การเปลี่ยนแปลงของสังคมเป็นสิ่งที่จ าเป็นที่จะต้องเกิดขึ้น อันเนื่องมาจากความต้องการ
ของมนุษย์ที่อยากเห็นสิ่งดี ๆ เกิดขึ้นในสังคมของตนเอง การเปลี่ยนแปลงของสังคมไปในทางที่ดีขึ้นที่
เราเรียกกันว่า “การพัฒนา” (Development) หรืออาจให้ค าจ ากัดความของการพัฒนาได้ว่า คือ 
กระบวนการเพื่อเพิ่มความสามารถของคนส่วนใหญ่ที่จะปรับปรุงคุณภาพชีวิตของตนโดยต่อเนื่อง 
ภายใต้ค าจ ากัดความดังกล่าว เนื้อหาสาระส าคัญของการพัฒนาจึงอยู่ที่ความสามารถของคนส่วนใหญ่ 
ส่วนกลไกหรือกระบวนการนั้นเป็นเครื่องมือส าคัญที่จะน ามาใช้ในการด าเนินงาน นอกจากนั้น การ
ด าเนินงานควรจะต้องให้ผลได้อย่างต่อเนื่องอีกด้วย  กระบวนการพัฒนาจึงจ าเป็นที่จะต้องเป็น
กระบวนการระยะยาว และจากการตรวจสอบเอกสารปรากฏว่า มีผู้ให้ความหมายของการพัฒนาไว้
หลายท่าน ดังนี้ ส่วน ราชบัณฑิตยสถาน ได้ให้ความหมายของค าว่า การพัฒนา หมายถึง ความเจริญ 

                                                            
๑๖Batten, Community and Their Deployment, (London: Oxford University, 1959), 

p.4.  
๑๗Brookfield (บรุคฟิลด์), สังคมวิทยาว่าด้วยการพัฒนา, (กรุงเทพมหานคร: กิ่งจันทร์การพิมพ์, 

๒๕๒๙), หน้า ๑๘. 
๑๘Hoogvelt, The Manager’s Span of control, (The Harvard Review may june, 1956), 

pp. 39-47.  



๑๔ 
 

เติบโต หรือก้าวหน้า๑๙   ในขณะเดียวกัน ยุวัฒน์ วุฒิเมธี ให้ความหมายไว้ว่า การพัฒนา หมายถึง 
การกระท าให้ดีขึ้น คือ เปลี่ยนจากสภาพหนึ่งไปสู่อีกสภาพหนึ่งที่ดีกว่า๒๐ อย่างไรก็ตาม ฑิตยา 
สุวรรณชฎ ได้ให้ความหมายไว้ว่า การพัฒนาเป็นการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของสังคม ซึ่งได้แก่ คน 
กลุ่มคน การจัดระเบียบความสัมพันธ์ทางสังคม ด้วยการจัดสรรทรัพยากรของสังคมอย่างยุติธรรม 
และมีประสิทธิภาพ๒๑ ในขณะที่ สมศักดิ์ ศรีสันติสุข ได้ให้ความหมายไว้ว่า การพัฒนา หมายถึง การที่
คนในชุมชนและสังคมโดยส่วนรวม ได้ร่วมกันด าเนินกิจกรรมเพื่อปรับปรุงความรู้ความสามารถของ
ตนเอง ได้ร่วมกันเปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิตของตน ชุมชน และสังคมให้ดีขึ้น๒๒  ค าว่า การพัฒนา   มา
จากค าภาษาบาลีว่า วัฒนะ แปลว่า เจริญ ซึ่งแบ่งออกเป็น ๒ ส่วน คือ การพัฒนาคน เรียกว่า ภาวนา 
กับการพัฒนาสิ่งอื่น ๆ ที่ไม่ใช่คน เช่น วัตถุและสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ที่เรียกว่า พัฒนา หรือ วัฒนา เช่น 
การสร้างถนน บ่อน ้า อ่างเก็บน ้า เป็นต้น๒๓ ทางด้าน สนธยา พลศรี กล่าวไว้ว่า เมื่อการพัฒนาถูก
ก าหนดความหมายจากหลายแหล่ง และหลายสาขาวิชา ท าให้ลักษณะของการพัฒนามีหลายประการ 
แต่ลักษณะที่ส าคัญ มีดังต่อไปน้ี 

 ๑) เป็นการเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ เช่น ด้านสุขภาพ ปริมาณ และสิ่งแวดล้อมของ
สิ่งใดสิ่งหนึ่งให้ดีขึ้น หรือให้มีความเหมาะสมอันเป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างรอบด้าน ไม่ใช่เปลี่ยนแปลง
ในด้านใดด้านหนึ่งเพียงด้านเดียวเท่านั้น หรืออาจจะเรียกได้ว่าต้องเป็นการเปลี่ยนแปลงทั้งระบบ  

 ๒) มีลักษณะเป็นกระบวนการ คือ เป็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตามล าดับขั้นตอน 
และอย่างต่อเนื่องกัน โดยแต่ละขั้นตอนมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันเป็นล าดับ ไม่สามารถข้ามขั้นตอน
หนึ่งได้ 

 ๓) มีลักษณะเป็นพลวัต คือ เป็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตลอดเวลาไม่หยุดนิ่ง แต่
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจะเป็นแบบรวดเร็วหรือช้า ๆ ปริมาณมาก หรือน้อยก็ได ้ 

 ๔ ) เป็นแผนและโครงการ คือ เกิดขึ้นจากการเตรียมการไว้ล่วงหน้าว่าจะ
เปลี่ยนแปลง ใคร ด้านใด ด้วยวิธีการใด เมื่อไร ใช้งบประมาณเท่าใด ใครรับผิดชอบ เป็นต้น ไม่ใช่เป็น
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นโดยไม่มีการเตรียมการไว้ล่วงหน้า  

 ๕) เป็นวิธีการ การพัฒนาเป็นมรรควิธี หรือกลวิธีที่น ามาใช้ให้เกิดการเปลี่ยนแปลง 
ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ เช่น การพัฒนาสังคม การพัฒนาชนบท การพัฒนาการเมือง การพัฒนา
เศรษฐกิจ การพัฒนาชุมชน ต่างก็เป็นวิธกีารพัฒนาแบบหนึ่งที่มีลักษณะเฉพาะเป็นของตนเอง  

                                                            
๑๙ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒, (กรุงเทพมหานคร: นาน

มีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์, ๒๕๔๖), หน้า ๓๔๕.  
 ๒๐ยุวัฒน์ วุฒิเมธี, หลักการพัฒนาชุมชนและการพัฒนาชนบท, (กรุงเทพมหานคร: ไทยอนุเคราะห์

ไทย, ๒๕๒๖), หน้า ๒.  
 ๒๑ฑิตยา สุวรรณชฎ, สังคมวิทยา, (กรุงเทพมหานคร: ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๒๗), หน้า ๓๕๔.  
 ๒๒สมศักดิ์ ศรีสันติสุข, สังคมไทย: แนวทางวิจัยและการพัฒนา, (กรุงเทพมหานคร: สถาบันวิจัย

พฤติกรรมศาสตร์, ๒๕๒๕), หน้า ๑๗๙.  
 ๒๓พระราชวรมุนี  (ประยุทธ์  ปยุตฺ โต ), ทางสายกลางของการศึกษาไทย , พิมพ์ครั้ งที่  ๒ , 

(กรุงเทพมหานคร: คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร,์ ๒๕๒๗), หน้า ๑๖-๑๘.  



๑๕ 
 

 ๖) เป็นปฏิบัติการ คือ เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริง ไม่เป็นเพียงแนวความคิด หรือเป็นเพียง 
แนวคิด หรือเป็นเพียงรายละเอียดของแผนและโครงการเท่านั้น เพราะการพัฒนาเป็นวิธีการที่ ต้อง
น ามาใช้ปฏิบัติจริงจึงจะเกิดผลตามที่ต้องการ  

 ๗) เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากการกระท าของมนุษย์ เพื่อประโยชน์ของมนุษย์ เพราะมนุษย์
เป็นสัตว์โลกประเภทเดียวที่สามารถจัดท าแผนโครงการและคิดค้นวิธีการพัฒนาตนเองและสิ่งต่าง ๆ 
ได้ การเปลี่ยนแปลงใดก็ตามถ้าไม่ได้เกิดจากการกระท าของมนุษย์แล้ว จะไม่ใช้การพัฒนาแม้ว่าจะมี
ลักษณะอื่นๆ เหมือนกับการพัฒนาก็ตาม  

 ๘) ผลที่เกิดขึ้นมีความเหมาะสมหรือพึงพอใจ ท าให้มนุษย์และสังคมมีความสุข    
เพราะการพัฒนาเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ และการอยู่ร่วมกันเป็นสังคมของมนุษย์นั่นเอง  

 ๙ ) มีเกณฑ์หรือเครื่องชี้วัด คือ สามารถบอกได้ว่าลักษณะที่ เกิดขึ้นจากการ
เปลี่ยนแปลงนั้น เป็นการพัฒนาหรือไม่ ซึ่งอาจด าเนินการได้หลายวิธี เช่น เปรียบเทียบกับสภาพเดิม
ก่อนที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลง ก าหนดเกณฑ์มาตรฐานในการชี้วัดในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะด้าน
คุณภาพสามารถเปลี่ยนแปลงได้ เนื่องจากมนุษย์และสังคมเกิดการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ทั้งการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ และการเปลี่ยนแปลงที่เป็นผลของการพัฒนา จึงมีความ
จ าเป็นต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกระบวนการพัฒนาให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นด้วยการ
พัฒนาใหม่ๆ จึงเกิดขึ้นอยู่เสมอ๒๔ นอกจากนี ้ ยังได้แนวคิดต่างๆ ที่เกี่ยวกับการพัฒนาไว ้ดังนี ้ 

  ๑ ) แนวคิดแบบวิวัฒนาการ  เป็นการน าการพัฒนามาใช้ เพื่ ออธิบาย
ประวัติศาสตร์ของมนุษย์ที่ เคลื่อนย้ายจากภาวะหนึ่งไปสู่อีกภาวะหนึ่งที่สูงกว่า  ท าให้มนุษย์มี
ความก้าวหน้าในด้านต่างๆ มากขึ้น เช่น มีชีวิตที่อุดมสมบูรณ์ขึ้น ร่ ารวยมากขึ้น มีเหตุผลมากขึ้น มี
ความแตกต่างกันมากขึ้น เป็นต้น  การพัฒนาในแนวคิดนี้จึงมีความหมายใกล้เคียงกับค าว่า 
ความก้าวหน้ามาก  

  ๒) แนวคิดแบบการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เป็นแนวความคิดที่เกิดขึ้น ใน
คริสต์ศตวรรษที่ ๒๐ เนื่องจากมีความเป็นกลางมากกว่าการพัฒนา ไม่เกี่ยวข้องกับอดีตหรืออนาคต 
อันรุ่งโรจน์       แต่สนใจศึกษาการเปลี่ยนแปลงของปรากฏการณ์ทางสังคม เช่น การแบ่งชนชั้นทาง
สังคม เป็นต้น การเปลี่ยนแปลงอาจมีลักษณะเป็นการปฏิรูป คือ เฉพาะในโครงสร้างใด โครงสร้าง
หน่ึง และเป็นการปฏิวัต ิคือ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทั้งหมดของสังคม  

  ๓) แนวความคิดแบบเศรษฐศาสตร์ นักเศรษฐศาสตร์น าการพัฒนาไปใช้จ าแนก
ประเทศต่างๆ ตามเกณฑ์ที่ก าหนด เช่น รายได้ประชาชาติ การรู้หนังสือ การมีงานท า เป็นต้น 
ออกเป็น ประเทศพัฒนาแล้ว ประเทศก าลังพัฒนา และประเทศด้อยพัฒนา การพัฒนาใน
แนวความคิดนี้ จึงมีความหมายใกล้เคียงกับค าว่า ความเป็นอุตสาหกรรม ความทันสมัย และการ
เจริญเติบโตมาก  

  ๔) แนวความคิดแบบการปฏิบัติการทางสังคม เป็นแนวความคิดที่เกิดจาก
รัฐบาลของประเทศต่างๆ พยายามปรับปรุงแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคมในรูปของการวางแผน 

                                                            

 ๒๔สนธยา พลศรี, กระบวนการพัฒนาชุมชน, (กรุงเทพมหานคร: ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๔๕), หน้า 
๕-๖.  



๑๖ 
 

ปฏิบัติการ เช่น การปฏิรูปที่ดิน การสหกรณ์ การพัฒนาชนบท เป็นต้น และเรียกวิธีการนี้ว่า การ
พัฒนา  

  ๕) แนวความคิดแบบความขัดแย่งทางสังคม เป็นแนวความคิดของการพัฒนา
ประเทศด้วยระบอบสังคมนิยม ที่น าทฤษฎีความขัดแย่งมาใช้เป็นแนวทางในการ เปลี่ยนแปลง
โครงสร้างและระบบสังคม โดยถือว่าการน าระบอบสังคมนิยมเข้ามาใช้แทนระบบที่ใช้อยู่เดิมเป็นการ
พัฒนา๒๕ ในขณะที่ความหมายของการพัฒนาที่น่าจะส่งผลต่อคนส่วนใหญ่ใน ๓ ลักษณะด้วยกัน คือ 

   ๑) การพัฒนา หมายถึง ความก้าวหน้า ซึ่งถ้าเป็นเรื่องเศรษฐกิจก็เรียกว่า 
ความเจริญทางเศรษฐกิจ ถ้าเป็นด้านสังคมก็เป็นเรื่องของความมีเหตุผล ตลอดจนระบบและกลไกซึ่ง
เอื้ออ านวยให้สามารถใช้เหตุผลเป็นหลักในการตัดสินใจ และลดความขัดแย้งโดยสันติวิธี เรื่อง
ความก้าวหน้านี้ได้กลายเป็นเรื่องที่ได้รับความเอาใจใส่กันมาก และมีคนส่วนหนึ่งเห็นว่า การพัฒนา
นั้น หมายถึง เรื่องของความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจอย่างเดียว ซึ่งตามทัศนะของการพัฒนาโดยทั่วไป
น้ัน ควรหมายถึง เรื่องความก้าวหน้าทางสังคมด้วย ไม่เฉพาะแต่ความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจเท่านั้น  

   ๒) การพัฒนา หมายถึง ความมั่นคง ถ้าในทางเศรษฐกิจเราต้องการให้
ระบบเศรษฐกิจเป็นระบบที่มั่นคงมีเสถียรภาพ ไม่มีปัญหาเงินเฟ้อ เงินฝืด ในทางสังคมก็เช่นกันเรา
ต้องการเห็นความมั่นคงทางสังคม เป็นสังคมที่สงบสุข สังคมที่สามารถปรับตัวเองให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปได้โดยปราศจากความรุนแรง ความมั่นคงจึงเป็นเรื่องใหญ่ และในการ
พัฒนาก็ต้องคิดถึงเรื่องนี้ด้วย  

   ๓) การพัฒนา หมายถึง ความก้าวหน้าและความมั่นคง การพัฒนายังควร 
หมายถึง ความเป็นธรรม อีกด้วย โดยเฉพาะความเป็นธรรมในลักษณะที่ว่าประชาชนทุกคนที่เป็น
สมาชิกของสังคมได้เข้ามีส่วนร่วม และได้รับผลตอบแทนจากการที่มีส่วนในการพัฒนาตามควร ดังนั้น 
การพัฒนาที่เราต้องการจึงควรเป็นการพัฒนาในรูปแบบที่ช่วยสร้างความเป็นธรรมด้วย๒๖  

จากการศึกษาความหมายของค าว่า “การพัฒนา” สรุปได้ว่า การพัฒนา หมายถึง การ
เจริญก้าวหน้าโดยมีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงด้วยวิธีการที่หลากหลาย อย่างมีทิศทางและเป้าหมาย
อันจะน าไปสู่สภาพที่ดีกว่าเดิม 

แนวคิด และทฤษฏีเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นการให้ความส าคัญไปที่
มุมมองต่อประเด็นปัญหาและการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อให้เกิดกระบวนการสร้างการยอมรับ และเปิดใจ
กว้างของผู้มีอ านาจทางการตัดสินในต่อผลได้ผลเสียที่เกิดขึ้น หากประชาชนในพื้นที่ไม่มีอ านาจในการ
ตัดสินใจก็จะท าให้เกิดความขัดแย้งได้ง่าย รวมทั้งการบริหารจัดการสมัยใหม่ต่างก็มุ่งไปสู่การยอมรับ
ความคิดเห็นจากประชาชนแทบทั้งสิ้น และนักวิชาการทั้งต่างประเทศและในประเทศก็มีความคิดเห็น
เกี่ยวกับแนวคิดทฤษฎีการมีส่วนร่วมของประชาชนไม่แตกต่างกันมากนัก ซึ่งทางผู้วิจัยจะได้น าเสนอ
ต่อไป 

การแข่งขันกันอย่างรุนแรงในขณะนี้ท าให้องค์การทุก ๆ แห่งต้องเผชิญทั้งความเสี่ยงภัย
ที่สูงขึ้นและการสร้างโอก าสที่ดีมากขึ้นเป็นผลจากกระแสโลก าภิวัฒน์เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องและมี
                                                            

 ๒๕เรื่องเดียวกัน, หน้า ๗.  
 ๒๖โฆสิต ปั้นเปี่ยมรัชฎ์, การพัฒนาประเทศไทย, (กรุงเทพมหานคร: ส านักงานคณะกรรมการพัฒนา

เศรษฐกิจและการศึกษาแห่งชาติ, ๒๕๓๒), หน้า ๒๕.  



๑๗ 
 

แนวโน้มทางสังคม องค์การแบบยุคคลาสสิก ในศตวรรษที่ ๒๐ ไม่สามารถด าเนินการได้ดีภายใต้
สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทั้งนี้เนื่องจากโครงสร้าง (Structure) ระบบ (Systems) 
การปฏิบัต ิ(Practices) และวัฒนธรรม (Culture) เป็นเหตุที่ท าให้เกิดความล่าช้าและเป็นอุปสรรคท า
ให้ยากต่อการเปลี่ยนแปลง๒๗ การเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้กับทุกองค์การ ในปัจจุบันการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นมีมากมาย อาทิ การปฏิรูประบบราชการ การปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์การ 
การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ การออกนอกระบบ การร่วมทุน การร่วมกิจการ รวมทั้งการน าเทคนิคการ
จัดการใหม่ๆ มาใช้ในองค์การ๒๘ 

 
๒.๒.๑ แนวคิดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
ค าว่า  การพัฒนา (Development) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงที่มีการก าหนดทิศทาง 

หรือ การเปลี่ยนแปลงที่ได้วางแผนไว้แน่นอนล่วงหน้า ได้มีนักวิชาการ ได้ให้ความหมายของค าว่าซึ่ง
สามารถสรุปได้ถึงความผูกพันอยู่กับลักษณะแห่งการเปลี่ยนแปลง ๓ อย่าง คือ 

 ๑ ) การเปลี่ ยนแปลงด้ านคุณ ภาพ  (Qualitative changes) หมายถึ ง การ
เปลี่ยนแปลงในตัวระบบกระท าการ (Changes in the system which performs) เช่น ระบบ
คมนาคมที่เปลี่ยนจากรถที่ใช้ก าลังม้ามาเป็นก าลังเครื่องยนต์ ซึ่งเรียกว่าเป็นการพัฒนาการขนส่งทาง
บก 

 ๒) การเปลี่ยนแปลงด้านปริมาณ (Quantitative changes) หมายถึง การเพิ่มด้าน
ระดับของการกระท าการ (Changes in performance level) หรือการเจริญเติบโต (Growth) เช่น 
ทางที่มีรถมากขึ้นการขนส่งก็เจริญเติบโตขึ้น 

 ๓) การเปลี่ยนแปลงทางด้านสภาพแวดล้อม เช่น การที่รถยนต์มีจ านวนเท่าเดิม แต่
การเปลี่ยนแปลงสภาพถนนให้ดีขึ้น มีจ านวนหลายสายขึ้นสามารถดึงไปจุดต่าง ๆ ได้มากขึ้น ลักษณะ
เช่นนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงด้านสภาพแวดล้อมของการขนส่งทางบกไม่ใช่การพัฒนาในการขนส่งทาง
บก๒๙ 

ทรัพยากรมนุษย์เป็นทรัพยากรที่ส าคัญเหนือทรัพยากรธรรมชาติและมีพลังงานในการ
ขับเคลื่อนความเจริญก้าวหน้าให้ด าเนินต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง การพัฒนาข้าราชการต้องเป็นระบบและ
กระท าอย่างต่อเนื่อง ข้าราชการนั้นหากเปรียบเสมือนเพชร เพชรจะงดงามได้ก็ต้องน ามาเจียระไน 
มิ ใช่ เพชรที่ดีแล้วไม่ต้องเจียระไน บุคคลก็ เช่นกันเมื่อเลือกสรรได้คนดีมีคุณธรรมมีความรู้ 
ความสามารถแล้ว ต้องน ามาฝึกฝน ให้เหมาะสมกับงานแต่ละต าแหน่งแต่ละหน่วยงาน อีกทั้งต้อง
พัฒนาความรู้ ความสามารถอยู่เสมอจึงจะนับว่าได้ผลคุ้มค่า ฉะนั้นต้องท างานอย่างเข้มแข็ง ยึดมั่นใน
ความสุจริตเป็นที่ตั้ง ท างานเพื่อพัฒนาประเทศเพื่อประชาชนด้วยความรับผิดชอบ และต้องกล้าที่จะ
ยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้องดีงาม ยุคโลก าภิวัฒน์ต้องการคนกล้า พร้อมที่จะพูดว่าผิดก็คือผิด แม้ว่าใครเขา

                                                            
๒๗ ศิริวรรณ เสรีรัตน ์และคณะ, ทฤษฎีองค์การ, (กรุงเทพมหานคร: ธรรมสาร, ๒๕๔๕), หน้า ๓๔๔.  
๒๘ ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์, ทฤษฎีองค์การสมัยใหม่, (กรุงเทพฯ : รัตนไตร, 2549หน้า ๒๕๗.  

๒๙ สัญญา สัญญาวิวัฒน์, การวิจัยและพัฒนาทางเทคโนโลยี(R&D), [ออนไลน์], แหล่งข้อมูล
http://school.obec.go.th/gtrg๑๐๒/krid/reserch_techno.doc.p.๒ [สืบค้นเมื่อ ๑๒ ธ.ค.๕๖].  

http://school.obec.go.th/gtrg๑๐๒/krid/reserch_techno.doc.p.


๑๘ 
 

ท ากันถูกก็คือถูก แม้ว่าไม่มีใครเขาท ากันความทะนงที่ดีที่สุด คือ ความทะนงที่สามารถบังคับให้ตนเอง
ท างานอย่างดีที่สุดอีกทั้งพยายามพัฒนาตนเองด้วยการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต เพื่อปรับตนเอง
ไปสู่ความเป็นเลิศ๓๐ 

การเปลี่ยนแปลงองค์การสามารถเกิดขึ้นได้ในหลายระดับ คือ ในระดับบุคคล กลุ่ม หรือ
องค์การ โดยอาจจะเป็นการเปลี่ยนแปลงองค์การทั้งหมดหรือบางส่วนขององค์การ ซึ่งรวมถึงการ
ออกแบบโครงสร้างองค์การใหม่ การติดตั้งระบบสารสนเทศใหม่การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรม และการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ โดยที่ Johns and Saks มองการเปลี่ยนแปลงใน ๒ ลักษณะที่
ส าคัญ คือ  

 ๑) การเปลี่ยนแปลงในด้านหนึ่งอาจส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงในด้านอื่นด้วยก็ได้ 
เช่นการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ และกลยุทธ์ขององค์การอาจท าให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง
องค์การไปด้วย  

 ๒ ) การเปลี่ยนแปลงในวัตถุประสงค์  โครงสร้าง กลยุทธ์ การออกแบบงาน 
เทคโนโลยีกระบวนการท างาน และวัฒนธรรม จะท าให้องค์การต้องให้ความส าคัญกับคนมากขึ้นโดย
จะต้องมีการพัฒนาทักษะ ทัศนะคติที่จ าเป็นก่อนที่จะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นจึงจะท าให้การ
เปลี่ยนแปลงบรรลุผลลักษณะที่เกิดขึ้นดังกล่าวส่งผลท าให้สังคมที่มีความรู้จะกลายมาเป็นทรัพยากรที่
มีค่ายิ่ง การพัฒนาความรู้ใหม่ๆ เพื่อการแข่งขัน และเสริมสร้างความเข้มแข็งจะเป็นฐาน ที่ส าคัญ
อย่างยิ่งของกระบวนการพัฒนาประเทศ ลักษณะที่ส าคัญของระบบเศรษฐกิจฐานความรู้ที่ส าคัญมี ๔ 
มิต๓ิ๑ ดังนี ้

  ๑) นวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีน ามาซึ่งการเปลี่ยนแปลง
ความรู ้ 

  ๒) บุคคลมีความส าคัญต่อการสร้างการกระจาย และการน าความรู้ไปใช ้ 
  ๓) เทคโนโลยีสารสนเทศ และโทรคมนาคม ที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานส าคัญสา

หรับการประมวลผล การเก็บรักษา การถ่ายโอน และการสื่อสารข้อมูลทั้งในรูปของข้อความเสียงและ
ภาพ  

  ๔) สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ อันได้แก่ นโยบายทางกฎหมาย และเศรษฐกิจของ
รัฐบาล  

 กลไกส าคัญของกระบวนการพัฒนาการพัฒนาคน หรือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
จะต้องได้รับการเอาใจใส่โดยองค์การที่เกี่ยวข้องทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน ต้องมีการพัฒนาให้มี
คุณภาพ มีศักยภาพ มีความรู้ความสามารถ มีความเชี่ยวชาญเพื่อพัฒนาองค์การให้ยั่งยืนท่ามกลาง
การเปลี่ยนแปลง ด้วยเหตุนี้องค์การทุกองค์การจึงควรมุ่งให้ความส าคัญกับตัวคน ในกระบวนการ
บริหารงาน เพราะคนเป็นหัวใจของการท างานทุกระบบ และมีผลจะช่วยให้งานนั้นส าเร็จหรือล้มเหลว
ได้ประเทศพัฒนาต่างๆ ในโลก จึงให้ความส าคัญต่อกระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพราะเชื่อว่า
                                                            

๓๐ พลตรีเตชิด บรรจงอักษร, การฝึกกองทัพบกในปัจจุบัน พ.ศ. ๒๕๔๘, (กรุงเทพมหานคร: อรุณ
การพิมพ์, ๒๕๔๘), หน้า ๒๗. 

๓๑พรธิดา วิเชียรปัญญา, การจัดการความรู้พื้นฐานและการประยุกต์ใช้ , (กรุงเทพมหานคร: ธรรม
กมลการพิมพ,์ ๒๕๔๗), หน้า ๑๒.  



๑๙ 
 

หากทรัพยากรมนุษย์มีคุณภาพ ก่อให้เกิดทุนมนุษย์ที่มีศักยภาพ และจะคิดท าการสิ่งใดยิ่งมีโอก าสพบ
กับความส าเร็จ๓๒  

Schultz ยังอธิบายว่า การลงทุนในทุนมนุษย์นั้นเป็นส่วนหนึ่งของตัวมนุษย์ ดังนั้น จึงไม่
สามารถซื้อขายได้แต่ก็ยังมีความเกี่ยวเนื่องกับตลาดโดยสะท้อนออกมาในรูปแบบของค่าจ้างหรือ
เงินเดือนที่บุคคลได้รับ และแบ่งกิจกรรมการลงทุนในทุนมนุษย์เป็น ๕ ลักษณะ๓๓ ดังนี ้

 ๑) สาธารณะสุข สาธารณูปโภคและบริการ  
 ๒) การฝึกอบรม  
 ๓) การศึกษาในระบบ ตั้งแต่ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาและที่สูงกว่า  
 ๔) การศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติมนอกเหนือจากที่ได้รับจากสถานที่ทางาน และ  
 ๕) การโยกย้ายของบุคคลหรือครอบครัวเพื่อแสวงหาโอก าสในการทางาน 
ทางด้าน Weatherly กล่าวว่า มนุษย์เป็นสิ่งที่สามารถพัฒนาและบ่มเพาะได้ ซึ่งได้สรุป

แนวทางที่ผู้บริหารควรปฏิบัติไว้ดังนี ้คือ  
 ๑) มีการบริหารจัดการที่เน้นในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาต่อเนื่องการฝึกอบรม

ให้กับพนักงาน  
 ๒) การวัดผลส าเร็จของการบริหารจัดการคน  
 ๓) การใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการเรียนรู ้ 
 ๔) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อเตรียมความพร้อมสาหรับการทางานในอนาคต  
 ๕) สร้างสิ่งแวดล้อมที่ส่งเสริมต่อการพัฒนา๓๔ 
นอกจากนี ้Leggett and Dwyer ศึกษาผลการปฏิบัติงานในระดับสูงในองค์การ ได้แก ่ 
 ๑) การก าหนดเป้าหมายและการให้ข้อมูลย้อนกลับ  
 ๒) ภาวะผู้น าที่จะช่วยสร้างผลการปฏิบัติงาน  
 ๓) การจัดการทรัพยากรมนุษย์อย่างมีประสิทธิภาพ  
 ๔) บรรยาก าศและวัฒนธรรมองค์การ  
 ๕) โครงสร้างองค์การรวมถึงสิ่งแวดล้อม  
 ๖) องค์การแห่งการเรียนรู้และการถ่ายโอนความรู้  
 ๗) การพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง  
 ๘) การอบรมและพัฒนา๓๕  

                                                            
๓๒ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, การพัฒนาองค์กรและบุคลากรแนวคิดใหม่ในการพัฒนา

ทรัพยากรบุคคล, (กรุงเทพมหานคร: ๒๑ เซ็นจูรี่, ๒๕๔๗), หน้า ๑.  
๓๓Schultz, T. W., “Investment in human capital”, The Role of Education and of 

Research, Vol.51 (New York: The Free Press, 1971): p.36.  
๓๔Leslie A.Weatherly, “Human Capital-The lllusive Asset, Measuring and 

Managing Human Capita l:A Strategic Imperative for HR”, SHRM Research Quatery, (2003): 
pp.1-7.  

๓๕Sandra Leggatt and Judith Dwyer, “Factors supporting High Performance in 
Health Care Organization”, in National Institute of Clinical Studies,(Melboume: Health 
Management Group at La Trobe University, 2003): pp. 9-21.  



๒๐ 
 

ผลการปฏิบัติงานทั้ง ๘ ประการที่กล่าวมาย่อมเพื่อเพิ่มศักยภาพของบุคคล และเพิ่ม
คุณค่าผลผลิตในรูปของการสร้างคุณค่าและการฝึกอบรมเป็นการลงทุนทรัพย์ที่ส าคัญที่สุด๓๖ ด้าน
โทมัส โอ ดาเวนพอร์ต ได้แบ่งองค์ประกอบเชิงคุณลักษณะของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ไว้ ๔ 
อย่าง๓๗ คือ  

 ๑) ความสามารถ หมายถึง ความช านาญในชุดของกิจกรรม หรืองานรูปแบบใด โดย
ความสามารถประกอบด้วยส่วนย่อยๆ อีก ๓ ส่วน ดังนี้ ๑) ความรู้ ๒) ทักษะ ๔) ความสามารถ
เฉพาะตัวหรือพรสวรรค ์ 

 ๒) พฤติกรรม หมายถึง ลักษณะการแสดงออกที่มีส่วนต่อความส าเร็จของงานที่
สังเกตได ้ 

 ๓) ความพยายาม) หมายถึง การน าเอาทรัพยากรทางก ายและความคิดไปใช้ด้วย
ความมีสต ิเพื่อบรรลุเป้าหมาย  

 ๔) เวลา หมายถึง ปัจจัยด้านลาดับเวลา  
ท่านพุทธทาสภิกขุได้แสดงทัศนะต่อระบบการศึกษาเพื่อพัฒนามนุษย์ที่มีอยู่ในสังคมโลก

ไว้หลายประเด็น สรุปความได้ดังนี้๓๘ 
 ๑) การศึกษามุ่งพัฒนาวัตถุ ท่านพุทธทาสภิกขุให้ทัศนะไว้ว่า ความรู้หรือศาสตร์

ทั้งหลายที่มนุษย์ก าลังเรียนอยู่ในโลกนี้ เรียนเพื่อจะไปเป็นเครื่องมือ หรือเป็นอุปกรณ์ของเทคโนโลยี
ซึ่งไม่เคยน าไปใช้เป็นอุปกรณ์ของการพัฒนาความสว่างไสวทางวิญญาณเป็นมรดกตกทอด ปู่ ย่าตา
ยายของเราไม่เคยประสบความทุกข์หรือปัญหายุ่งยากทางศีลธรรม หรือทางอะไรเหล่านั้นก็เพราะเขา
ฝืนหลักในทางความสว่างทางวิญญาณคือพระธรรมหรือศาสนา 

 ๒) การศึกษามุ่งเพิ่มพูนกิเลสตัณหา ท่านพุทธทาสภิกขุให้ทัศนะว่า การศึกษาแผน
ปัจจุบันของโลกนี้ระบุว่า หลงพวกฝรั่ง การศึกษาส่วนใหญ่ของโลกเดินตามแผนของพวกฝรั่ง ...
การศึกษาแผนปัจจุบันของโลกเลยกลายเป็นเรื่องของวัตถุไปหมด แล้ววัตถุที่เกี่ยวข้องกับการเป็นอยู่
ของคนที่อยากจะกินด ีอยู่ดี หรือวัตถุที่จะเป็นปัจจัยของสงครามเป็นเรื่องการเมือง เรื่องเศรษฐกิจ 

 ๓) การศึกษาที่ขาดความเข้าใจชีวิตในพุทธิศึกษา ท่านพุทธทาสภิกขุให้ทัศนะไว้ว่า 
ในมหาวิทยาลัยมีการจัดการศึกษาเป็นคณะต่างๆ วิศวกรรม แพทยศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ฯลฯ ดูเป็น
พุทธศึกษาไปหมด...นักศึกษาหนุ่มสาว แพรวพราวไปด้วยการศึกษานั้น เป็นผู้บูชาปากบูชาท้อง บูชา
ความเอร็ดอร่อยทางเนื้อทางหนังทั้งนั้นในชั้นที่เรียกว่าอุดมศึกษามีเพียงเท่านั้นเพราะฉะนั้น  ผลของ
การที่ไม่รู้ว่า เกิดมาท าไม คือ ไม่มีพุทธิศึกษาที่ถูกต้อง 

 ๔) การศึกษาขาดการปลูกฝังคุณธรรมในพลศึกษา ท่านพุทธทาสภิกขุให้ทัศนะไว้ว่า 
“ ก าลัง” มีอยู่ ๒ ประเภท คือ ก าลังทางวัตถุ ก าลังทางวิญญาณ การเตรียมกีฬา ก็คือ การเตรียม
ก าลังที่จะไปชนะเขา เอาเกียรติให้แก่เรานั้น ผิดจากความมุ่งหมายหรือเจตนารมณ์ แต่โบราณก าลของ
การมีกีฬา เพื่อให้มีการเล่นออกก าลังก าย เพื่อเสียสละเมื่อถูกผู้อื่นล่วงเกินพลั้งพลาด เดี๋ยวนี้ในสนาม
                                                            

๓๖Becker, G.S., Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysis with Special 
Reference to Education, (Chicago: The University of Chicago Press, 1994): p.1  

๓๗ศิระ โอภาสพงษ์, ทุนมนุษย,์ (กรุงเทพมหานคร: เออาร ์บิซิเนส เพรส, ๒๕๔๓), หน้า ๓๓-๓๙.  
๓๘พุทธทาสภิกข,ุ การศึกษาคืออะไร, (กรุงเทพมหานคร: สมชายการพิมพ์, ๒๕๑๗), หน้า ๔๓ - ๔๔. 



๒๑ 
 

กีฬานั่นแหละคือลัทธิ “ ฟันต่อฟัน - ตาต่อตา” และมากขึ้นๆ จนกระทั่งกองเชียร์ใช้ระเบิดขวด ค าว่า 
“โก้ด”ี พลศึกษาก าลังโก้ดี มันโก้อย่างไร๓๙ 

 ๕) การศึกษาด้านจริยศึกษาไม่สมบูรณ์แบบ ท่านพุทธทาสภิกขุให้ทัศนะไว้ว่า“จริย
ศึกษากลายเป็นเพียงบทท่องจ าไม่ใช่จริยะ คือ การประพฤติ ปฏิบัติอยู่ที่ก าย วาจา จิต อยู่ที่เนื้อที่ตัว 
จริยศึกษาที่ถูกต้องควรสอนให้รู้และตระหนักถึงระเบียบวินัยของนักเรียน ของความเป็นมนุษย์ ด้วย
บทบาทหน้าที่อันงดงาม อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย ประกอบด้วยคุณธรรม มีความส ารวม มัธยัสถ์ มี
หิริ โอตตัปปะ” 

 ๖) การศึกษาหัตถศึกษายังไม่ถูกต้อง ท่านพุทธทาสภิกขุให้ทัศนะไว้ว่า หัตถศึกษา 
แปลว่า การใช้มือ คือ ฝีไม้ลายมือ ก็คือ วิชาอาชีพนั่นเอง หมายความถึง วิชาเทคนิค ทุกแขนงเพื่อ
อาชีพ...เรียนวิทยาศาสตร์ เรียนประวัติศาสตร์เรียนปรัชญาเพื่ออาชีพนั้น มันเป็นหัตถศึกษาตามแบบ
ภาษาธรรม คือไม่ใช่ทางภาษาวัตถุ 

  ๗) การศึกษาขาดผู้น าทางวิญญาณ ท่านพุทธทาสภิกขุให้ทัศนะไว้ว่า “ครู” เป็นผู้
เปิดประตูวิญญาณ หรือเป็นผู้น าวิญญาณของสัตว์ ให้เดินไปถูกทาง ถ้าท าไปไม่ถูกต้องตามอุดมคติ
ของครูก็กลายเป็นครูปลอม ในที่สุดก็สูญเสียความเป็นปูชนียบุคคล กลายมาเป็นลูกจ้างเหมือนกับที่
เขาประณามครูบางคน ในที่บางแห่งว่าไม่เป็นครู แต่เป็นเพียงลูกจ้างที่รับจ้างสอนหนังสือเท่านั้น...ครู
ที่ละเสียซึ่งอุดมคติอันนี้ ก็กลายเป็นลูกจ้างในหัวใจไม่มีอะไร นอกจากต้องการจะรับค่าจ้างหรือ
เงินเดือนและหนักเข้าก็โกงเวลา เอาเปรียบในหน้าที่การงานของตนเพราะความเห็นแก่ตัว เพราะ
ปราศจากปัญญาและเมตตา๔๐ 

 ๘) การศึกษาไม่เข้าถึง “บรมธรรม” ท่านพุทธทาสภิกขุให้ทัศนะไว้ว่า การศึกษาขั้น
พื้นฐานของโลกในสมัยนี้หรือแผนการการศึกษาทั้งหมดของโลกนี้ ไม่ได้รวมสิ่งที่เรียกว่า“บรมธรรม” 
เข้าไว้ด้วยไม่มีการท าให้เด็ก รู้ว่าเกิดมาท าไม ไม่มีหลักสูตรอะไรสอน นั่นคือ การไม่รวมเอาเรื่องบรม
ธรรมเข้ามาไว้ในหลักสูตรของการศึกษา ยึดถือเป็นหลัก Education forSurvival การศึกษาเพื่อการ
อยู่รอด ...การอยู่รอดที่พูดถึงนั้นหมายถึงทางวัตถุทั้งนั้น จึงไม่เป็น“บรมธรรม” ซึ่งเป็นการอยู่รอดทาง
วิญญาณ 

ทุกประเทศที่เจริญเติบทางอารยธรรม ทางวัฒนธรรม และด้านอื่นๆได้น้ันก็โดยอาศัยการ
พัฒนาเป็นกลไกที่ส าคัญในการขับเคลื่อนประเทศไปสู่ความมั่นคงในทุกด้าน ดังพระบรมราโชวาทของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงตรัสว่า  "การพัฒนาบ้านเมืองให้เจริญยิ่งขึ้นไปนั้น ย่อมต้องพัฒนา
บุคคลก่อน เพราะถ้าบุคคลอันเป็นองค์ประกอบของส่วนรวมไม่ได้รับการพัฒนาแล้ว ส่วนรวมจะเจริญ
และมั่นคงได้ยากยิ่ง การที่บุคคลจะพัฒนาได้ก็ด้วยปัจจัยประการเดียว คือ การศึกษา การศึกษานั้น
แบ่งเป็นสองส่วน คือ การศึกษาวิชาการ (Academic Learning) ส่วนหนึ่ง กับการอบรมบ่มนิสัย 
(Spiritual Development) ให้เป็นผู้มีจิตใจใฝ่ดีใฝ่เจริญ มีปกติ ละอายชั่วกลัวบาปส่วนหนึ่ง การ
พัฒนาบุคคลจะต้องพัฒนาให้ครบถ้วนทั้งสองส่วน เพื่อให้บุคคลได้มีความรู้ไว้ใช้ประกอบการและมี
ความดีไว้เกื้อหนุนการประพฤติปฏิบัติทุกอย่างให้เป็นไปในทางที่ถูกที่ควร และอ านวยผลเป็น
                                                            

๓๙พุทธทาสภิกขุ, บรมธรรมกับการศึกษาของโลกปัจจุบัน, ( กรุงเทพมหานคร: คณะธรรมทาน ไชยา
จัดพิมพ,์ ๒๕๑๒), หน้า ๑๒๙ - ๑๔๕. 

๔๐พุทธทาสภิกข,ุ การศึกษาของโลก, ( กรุงเทพมหานคร: ธรรมสภาจัดพิมพ์, ๒๕๑๘), หน้า ๕๘. 



๒๒ 
 

ประโยชน์ที่พึงประสงค์"๔๑ 
พฤติกรรมการแสดงออกของมนุษย์ เป็นส่วนหนึ่งของการอาศัยอยู่กันเป็นสังคม จากการ

อยู่ รวมกันนี่เอง ก่อให้เกิดกิจกรรมต่าง ๆ ทางสังคม เฉพาะอย่างยิ่งกิจกรรมอันเนื่องกับพฤติกรรม
ทางสังคมซึ่งออกมาในรูปของระเบียบแบบแผนการประพฤติปฏิบัติ วัฒนธรรม ประเพณีต่าง ๆ ใน
สังคม๔๒ ทางแนวคิดทฤษฎีของนักสังคมวิทยากล่าวถึงพื้นฐานการปฏิสัมพันธ์ทางสังคมไว้ ๓ ประการ 
คือ   

 ๑)  กลุ่มสังคมจะมีการปฏิสัมพันธ์โดยการกระท ากิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง 
 ๒) ปฏิสัมพันธ์จะเป็นปฏิสัมพันธ์ทุก ๆ ด้าน คือ   

๒.๑) การปฏิสัมพันธ์ทางก าย  
๒.๒) การปฏิสัมพันธ์ทางวาจา  
๒.๓) การปฏิสัมพันธ์ทางจิตใจ 

 ๓) กิจกรรมต่าง ๆ  ที่ผ่านการมีปฏิสัมพันธ์นี้จะก่อให้เกิดอารมณ์ความรู้สึกขึ้น๔๓ 
จะเห็นได้ว่าการกระท าระหว่างกันเป็นส่วนหนึ่งกิจกรรมของมนุษย์ท าให้เกิดการ

ปฏิสัมพันธ์ทุก ๆ  ทาง ทั้งภายในและภายนอก ซึ่งก่อให้เกิดอารมณ์ความรู้สึกของบุคคลอีกฝ่ายหนึ่ง
เสมอการปฏิสัมพันธ์ทางสังคมของมนุษย์จากทฤษฎีและแนวคิดของนักสังคมวิทยาในปัจจุบัน พบว่า 
การปฏิสัมพันธ์ทางสังคมระหว่างมนุษย์กับมนุษย์อยู่ที่การกระท าระหว่างกันและโต้ตอบต่อกันด้วย
สัญลักษณ์ที่มีความหมายซึ่งสามารถจะสื่อสารกันได้โดย ภาษา ซึ่งเป็นกลไกและตัวกระตุ้นที่ส าคัญ
ของมนุษย์ในการสร้างวัฒนธรรมการด ารงชีวิตและพยายามรักษาวัฒนธรรมเหล่านั้น วัฒนธรรม
เหล่านั้นก่อให้เกิดการจัดระเบียบสังคมที่มีความสงบเรียบร้อยในสังคม มุ่งให้เกิดความเจริญก้าวหน้า 
มุ่งให้ทุกคนมีความสุขสบาย” ดังนั้นทุกคนจึงมุ่งที่จะพัฒนา แต่เพราะการที่ทุกคนมุ่งที่จะพัฒนานี้ จึง
มีทางท าให้เสียได้ เพราะว่ามีผู้ที่ไม่ได้มุ่งให้เกิดความก้าวหน้าแท้จริงรวมอยู่ด้วย หรืออาจเป็นว่าฝ่าย
ตรงข้ามน าเอาค า “พัฒนา” ไปใช้ด้วยก็ได้ ผู้ที่ฉลาดมีไหวพริบดีจึงจะแยกได้ว่า ใครจะมาพัฒนาให้ 
และใครจะมามุ่งพัฒนาเพื่อประโยชน์ของฝ่ายพวกตัว"๔๔ 

กล่าวได้ว่า แนวคิดการพัฒนาศักยภาพ พยายามที่อธิบายถึงโอก าส แนวทางและวิธีการ
ต่างๆ เพื่อให้มนุษย์เกิดการพัฒนาอย่างรอบด้านเพื่อสร้างความเจริญให้กับตนเอง ให้กับองค์กร และ
ให้กับประเทศเพราะการที่มนุษย์จะได้รับการพัฒนานั้นย่อมจะต้องสอดคล้องกับสภาวะแวดล้อมทั้งใน
และนอกองค์การหรืออาจจะรวมถึงปัจจัยทางเทคโนโลย ีเครื่องมือที่ก่อให้เกิดการพัฒนามนุษย์แท้จริง
พร้อมกับการรับมือจาการเปลี่ยนแปลงในยุคโลก าภิวัฒน ์

                                                            
๔๑ พระบรมราโชวาท พระราชทานแก่ผู้น าเยาวชนและเจ้าหน้าที่ ณ ส านักจิตรลดารโหฐาน เมื่อ ๑๔ 

ตุลาคม ๒๕๑๒. 
๔๒ สมเกียรติ ตันสกุล, สังคมวิทยาเบื้องต้น, (สุราษฏร์ธานี: มหาวิทยาราชภัฏสุราษฎร์ธานี, ๒๕๓๓), 

หน้า ๗๑.  
๔๓ Homams และ Whyte, อ้างใน, กาจญนา ไชยพันธุ์, กระบวนการกลุ่ม, (กรุงเทพมหานคร: โอ. 

เอส. พริ้นติ้ง เฮ้าส์, ๒๕๔๙), หน้า ๒๖-๒๗. 
๔๔ โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาหนังสือและโฮมเพจ, คนหัวใจของการพัฒนา, [ออนไลน์], แหล่งข้อมูล: 

http://www2.swu.ac.th/royal/book4/b4c5t2.html [สืบค้นเมื่อ ๑ ธ.ค. ๕๕]. 

http://www2.swu.ac.th/royal/book4/b4c5t2.html%20%5bสืบค้นเมื่อ%20๑


๒๓ 
 

๒.๓ แนวคิดเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 “การมีส่วนร่วม”  ได้มีผู้ให้ความหมายที่หลากหลาย และความแตกต่างกันไปตามความ

เข้าใจและประสบการณ์ของแต่ละบุคคลซึ่งอาจจะมองทั้งในแง่ของแนวคิด หลักการกระบวนการและ
วิธีการปฏิบัติ มีนักวิชาการหลายท่าน ได้ให้ความหมายของการมีส่วนร่วมของประชาชนในลักษณะที่
เป็นกระบวนการของการพัฒนา ตั้งแต่ต้นจนสิ้นสุดกระบวนการ ได้แก่การวิจัย การวางแผน การ
ตัดสินใจ การด าเนินงาน การบริหารจัดการ การติดตามประเมินผล ตลอดจนการจัดสรรผลประโยชน์
ที่เกิดขึ้นการมีส่วนร่วมของประชาชน(public participation) หมายถึง               การกระจายโอ
ก าสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองและการบริหารซึ่งเกี่ยวกับการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ ที่
ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ โดยการให้ข้อมูลแสดงความคิดเห็นให้ค าแนะน าปรึกษา
ตลอดจนควบคุมโดยตรงจากประชาชน การมีส่วนร่วมได้มีนักวิชาการได้ให้ความหมายของการมีส่วน
ร่วมของประชาชนไว้ ดังนี ้

  การมีส่วนร่วมเกี่ยวข้องกับศาสตร์หลายแขนงทั้งทางด้านจิตวิทยาสังคมซึ่งได้อธิบาย
ถึงความหมายของการมีส่วนร่วมว่า การมีส่วนร่วมเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องทางจิตใจและอารมณ์ของ
บุคคลหนึ่งในสถานการณ์กลุ่มการเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจกรรมของสังคม ทางด้านการเมืองให้
ทัศนะว่าการมีส่วนร่วมเป็นการกระจายอ านาจในการตัดสินใจให้แก่สมาชิกในสังคม สร้างความเท่า
เทียมกันและเพิ่มพลังอ านาจให้แก่สมาชิกทุกคนทางด้านการพัฒนายังให้ความหมายของการมีส่วน
ร่วมว่าเป็นกระบวนการที่ผู้มีส่วนได้เสียในการพัฒนาได้เข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกแนวทาง
ในการพัฒนาด้วยตัวเอง  พร้อมทั้งมีส่วนรับผลประโยชน์และผลเสียที่เกี่ยวข้องจากการพัฒนา๔๕ 

  การมีส่วนร่วมของประชาชน  หมายถึง การเปิดโอก าสให้ประชาชนมีสิทธิใน
กระบวนการนโยบายสาธารณะทั้งในด้านการให้และรับรู้ข้อมูลข่าวสาร การให้ความคิดเห็นหรือ
ข้อเสนอแนะ การร่วมตัดสินใจ ทั้งในขั้นตอนการริเริ่มนโยบาย การจัดท าแผนงาน โครงการหรือ
กิจกรรมที่อาจมีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม การวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
การจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งการปฏิบัติ การติดตามและประเมินผลตาม
นโยบายแผนงานโครงการหรือกิจกรรมนั้น๔๖ 

 การมีส่วนร่วมของประชาชน  คือ การให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
บริหารงานขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นครบถ้วนทุกขั้นตอนในการด าเนินงานข้างต้นนั้นย่อมเรียก
ได้ว่าเป็นการมีส่วนร่วมอย่างมีความหมาย (Meaningful Participation) เป็นกระบวนการซึ่ง
ประชาชน หรือผู้มีส่วนได้เสียได้มีโอก าสแสดงทัศนะ และเปลี่ยนข้อมูลและความคิดเห็น เพื่อแสวงหา
ทางเลือกและการตัดสินใจต่างๆ เกี่ยวกับโครงการที่เหมาะสมและเป็นที่ยอมรับร่วมกัน ทุกฝ่ายที่

                                                            
๔๕ เบญจมาศ อยู่ประเสริฐ, “การวิจัยการมีส่วนร่วมทางส่งเสริมการเกษตร”, ประมวลสาระชุด

วิชาการวิจัยเพื่อการพัฒนาการส่งเสริมการเกษตรหน่วยที่ ๙, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 
๒๕๔๔), หน้า ๑๕๐.              

๔๖ ถวิลวดี บุรีกุล และคณะ, “การมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ”, 
รายงานการศึกษา, (นนทบุรี: มูลนิธิเอเชีย สถาบันพระปกเกล้า, ๒๕๕๒), หน้า ๑๘ . 



๒๔ 
 

เกี่ยวข้องจึงควรเข้าร่วมในกระบวนการนี้ตั้งแต่เริ่มจนกระทั่งถึงการติดตามและประเมินผล เพื่อให้เกิด
ความเข้าใจและการรับรู-้เรียนรู ้การปรับเปลี่ยนโครงการร่วมกัน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่าย๔๗ 

การมีส่วนร่วมในทางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอาจจะจ าแนกเป็น ๓ 
ระดับ คือ 

  ๑) การมีส่วนร่วมในระดับเบื้องต้น เช่น ร่วมแสดงความคิดเห็นในทางการเมือง, ร่วม
พูดคุยอภิปรายเรื่องราวทางการเมืองและสถานการณ์ปัจจุบัน, ร่วมลงชื่อเพื่อเสนอเรื่องราวหรือ
ประชาพิจารณ์เกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งในทางการเมือง, รวมกลุ่มเล็ก ๆ เพื่อแสดงความคิดเห็น
ในทางการเมือง, เป็นสมาชิกพรรคการเมือง 

  ๒) การมีส่วนร่วมในระดับกลาง เช่น ร่วมเดินขบวนเพื่อเรียกร้องความเป็นธรรม , 
ร่วมปราศรัยในการชุมนุมเรียกร้องเรื่องราว, ร่วมลงชื่อเพื่อเสนอให้ฝ่ายที่มีอ านาจตัดสินใจอย่างใด
อย่างหนึ่ง, ร่วมอดข้าวประท้วงหรือร่วมกระท าการอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อเรียกร้อง 

  ๓) การมีส่วนร่วมในระดับสูง เช่น ร่วมลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา, ร่วมก่อตั้งพรรคการเมือง, ร่วมก่อต้ังรัฐบาล 

 การมีส่วนร่วมทั้ง ๓ ระดับจะมีลักษณะที่เป็นกระบวนการที่ส่งเสริม ชักน าสนับสนุน 
และสร้างโอก าสให้ชาวบ้านทั้งในรูปของส่วนบุคคลและกลุ่มคนต่างๆ ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนิน
กิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งหรือหลายกิจกรรม โดยจะต้องเป็นไปด้วยความสมัครใจมิใช่เข้ามาร่วมเพราะ
การหวังรางวัลตอบแทนและที่ส าคัญคือการมีส่วนร่วมนั้นจะต้องไม่สอดคล้องกับชีวิตความจ าเป็น
ความต้องการและวัฒนธรรมของคนส่วนใหญ่ในชุมชนด้วย๔๘ การให้ประชาชนเข้ามาเกี่ยวข้องใน
กระบวนการตัดสินใจ กระบวนการด าเนินโครงการและร่วมรับผลประโยชน์จากโครงการพัฒนา และ
ยังเกี่ยวข้องกับความพยายามที่จะประเมินผลโครงการนั้น๔๙ กระบวนการที่รัฐบาลท าการส่งเสริม ชัก
น า สนับสนุน และสร้างโอก าสให้ประชาชนในชุมชนทั้งในส่วนบุคคล กลุ่มคน ชมรมสมาคม มูลนิธิ
และองค์การอาสาสมัครรูปต่าง ๆ ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินการในเรื่องหนึ่งหรือหลายเรื่อง
ร่วมกัน๕๐โดยการสร้างโอก าสให้สมาชิกทุกคนของชุมชน ได้เข้ามามีส่วนร่วมช่วยเหลือและเข้ามามี
อิทธิพลต่อกระบวนการด าเนินกิจกรรมในการพัฒนา รวมถึงได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนานั้น
อย่างเสมอภาค๕๑ 
                                                            

๔๗ อรทัย ก๊กผล และฉัตรระวี ปริสุทธิญาณ, บันทึกเรื่องเด่นรางวัลพระปกเกล้า ๕๒ ด้านความ
โปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน, (กรุงเทพมหานคร: สถาบันพระปกเกล้า, ๒๕๕๓), หน้า ๙. 

๔๘ วิรัช วิรัชนิภาวรรณ, ปัญหาและอุปสรรคที่ส าคัญของการพัฒนาชุมชน: ประชาชนข้าราชการ
และผู้น ารัฐบาล, (กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์โอเดียนสโตร์, ๒๕๓๐), หน้า ๖๑.  

๔๙ นรินทร์ชัย พัฒนาพงศา, แนวทางแนวการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาชนบท , พิมพ์
ครั้งที่๒, (กรุงเทพมหานคร: ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, ๒๕๓๘), หน้า ๑๙.  

 ๕๐ ไพรัตน์ เดชะรินร์, นโยบายและกลวิธีการมีส่วนร่วมของชุมชนในยุทธศาสตร์การพัฒนา
ปัจจุบันในการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนา , (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ศักดิ์โสภาการพิมพ์, ๒๕๒๖), 
หน้า ๖ - ๗. 

๕๑ United Nation, Department of Internation Economic and Social Affair. Popular 
Participation as a Strategy for Promoting Community Level Action and Nation Development. 
Report of The Meeting for The Adhoc Group of Expert. (New York:United Nation , 1981), p. 5. 



๒๕ 
 

การส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนตามระบอบประชาธิปไตย ใช่ว่าจะมี
เพียงการเลือกตั้งเท่านั้นที่ประชาชนได้มีโอก าสในสิทธิ หน้าที่ของพลเมืองที่ดี แต่ยังมีองค์ความรู้มากมาย
ตามแนวคิดที่มีการปกครองในรูปแบบประชาธิปไตย ที่บางครั้งประชาชนยังขาดความรู้ ความเข้าใจที่
ถูกต้อง รวมทั้งสิทธิ เสรีภาพและความเสมอภาคในกระบวนการทางการปกครองต่าง ๆ ที่ฝ่ายการเมือง
จะต้องส่งเสริมให้ประชาชนได้เข้ามีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศโดยเฉพาะร่วมกันคิด ร่วมกันติดสินใจ 
ร่วมกันสร้างประโยชน์ ร่วมกันแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นรวมทั้ง ร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายที่พรรค
การเมืองก าหนดขึ้น และการมีส่วนร่วมในด้านอื่น ๆ  เป็นต้น ซึ่งผู้วิจัยจะได้น าเสนอแนวคิดการทีส่วนร่วม
ทางการเมืองของประชาชนดังต่อไปนี ้

 ๒.๓.๑ ความหมายการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน 
การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน เป็นการกระท าที่มีจุดมุ่งหมาย ที่จะเข้าไปมี

อิทธิพลต่อการก าหนดนโยบาย  การบริหารงานของรัฐ หรือการเลือกผู้น ารัฐบาล  และการกระท านั้น
ต้องเป็นการกระท าด้วยความสมัครใจซึ่งอาจเป็นไปในทางตรงหรือทางอ้อมก็ได้”๕๒ และเป็นกิจกรรม
ต่าง ๆ ที่เป็นไปโดยสมัครใจซึ่งสมาชิกในสังคมมีส่วนร่วมโดยตรงหรือโดยอ้อม ในการเลือกผู้ปกครอง
ประเทศการก าหนดนโยบายสาธารณะ การลงคะแนนเสียงเลือกตั้งการติดตามข่าวสาร การอภิปราย 
การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การเข้าร่วมประชุม การบริจาคเงินและการติดต่อกับสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร ลักษณะความกระตือรือร้นของการเข้ามีส่วนร่วมทางการเมืองอาจพิจารณาได้จากการสมัคร
เป็นสมาชิกพรรคการเมืองอย่างเป็นทางการ การเขียนและกล่าวสุนทรพจน์การรณรงค์หาเสียงการ
แข่งขันเป็นเจ้าหน้าที่พรรคหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแต่ไม่รวมถึงกิจกรรมที่ไม่สมัครใจ เช่น การเสียภาษี
การเป็นทหารและหน้าที่ด้านตุลาการ๕๓ ทางด้าน Milbrath มองว่า การมีส่วนร่วมทางการเมืองว่า 
“เป็นความพยายามของมนุษย์ที่จะอยู่ร่วมกันในสัมพันธภาพที่ต้องพึ่งพาอาศัยกัน คือทุกรูปแบบของ
สังคมมนุษย์จะมีการเมืองในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งแฝงอยู่ด้วยเสมอ”๕๔ ส่วน Huntington and 
Dominguez ได้ให้ความหมายของการมีส่วนร่วมทางการเมืองว่าหมายถึงกิจกรรมหรือการกระท าของ
ประชาชน ที่ต้องการมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของรัฐบาลโดยที่การกระท าเป็นไปได้ทั้งถูกต้องตาม
กฎหมายและไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ใช้ก าลังหรือไม่ใช้ก าลังทั้งที่ส าเร็จและล้มเหลว ทั้งที่สมัครใจ
หรือไม่สมัครใจรวมทั้งกิจกรรมเกี่ยวกับการเลือก การร่วมรณรงค์หาเสียงหรือการรวมตัวกันเพื่อโน้ม
น้าวหรือกดดันต่อรัฐบาล ได้แก่ การประท้วง การใช้ความรุนแรงโดยที่เน้นการกระท าของประชาชน
เอง (Autonomous Participation) หรือกิจกรรมเกี่ยวกับการปลุกระดมประชาชน (Mobilization 

                                                            

๕๒Mc Closky , อ้างใน พรอัมรินทร์ พรหมเกิด, สังคมวิทยาการเมือง, ภาควิชาสังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์: มหาวิทยาลัยขอนแก่น, (ขอนแก่น: โรงพิมพ์คลังนานา, ๒๕๓๗), หน้า 
๓๙.  

 ๕๓Mc Closky, H., Political Participation, International Encyclopedia of the Social 
Science, Vol 12, (New York: McMillan and Free Press, 1968), p. 252. 

๕๔Milbrath, อ้างใน อ าพร สุคนรัตนสุข, “การมีส่วนร่วมทางการเมืองของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้ นสู งในจั งหวัดขอนแก่น”, วิทยานิพนธ์ปริญ ญ าศิ ลปศาสตรมหาบัณ ฑิ ต , (บัณฑิ ตวิทยาลัย :
มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ๒๕๔๔), หน้า ๖. 
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Participation)๕๕ส่วนทิพาพร พิมพ์สุทธิ์  ให้ความหมายการมีส่วนร่วมทางการเมือง “หมายถึง การมี
ส่วนร่วมในการกระท า  (Activity) ของแต่ละบุคคล ซึ่งมีอิทธิพลต่อการตัดสินนโยบายของรัฐบาล การ
มีส่วนร่วมที่มาจากแต่ละบุคคลโดยตรงต่อการตัดสินนโยบายของรัฐบาล เรียกว่าการมีส่วนร่วมโดย
ตนเอง และการมีส่วนร่วมซึ่งมีอิทธิพลต่อการตัดสินนโยบายทางอ้อม เรียกว่า การมีส่วนร่วมโดยการ
ถูกระดม”๕๖ นอกจากนี้ทางด้าน สิทธิพันธ์  พุทธหุน ระบุว่า การเข้ามีส่วนร่วมทางการเมืองว่า “เป็น
กิจกรรมที่ราษฎรโดยส่วนตัวมุ่งที่จะมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจในนโยบายของรัฐบาล”๕๗ 

นอกจากนี้ Myon Weiner ได้ให้ความหมายของการมีส่วนร่วมทางการเมืองไว้ ๑๐ 
ประการ ดังนี้  

 ๑) การมีส่วนร่วม หมายถึง การกระท าในการสนับสนุนหรือการกระท าในการ
เรียกร้องกับผู้น าของรัฐบาลในระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยและเผด็จการก็ได้ เช่น การออก
เสียงประชามต ิ

  ๒) การมีส่วนร่วม หมายถึง ความพยายามที่ส าเร็จในการสร้างผลกระทบต่อการ
ด าเนินการของรัฐบาลหรือ การเลือกผู้น ารัฐบาล      

 ๓) การมีส่วนร่วมหมายถึง การกระท าหรือกิจกรรมทางการเมืองที่ก าหนดไว้ในตัว
บทกฎหมาย  เช่น  การออกเสียงเลือกตั้ง  การยื่นข้อเรียกร้อง การวิ่งเต้นในเรื่องต่าง ๆ ที่เป็นไปตาม
กฎหมาย   ซึ่งการกระท าเหล่านี้จะต้องไม่ขัดกฎหมาย 

 ๔) การมีส่วนร่วมหมายถึงการใช้สิทธิเลือกตัวแทนเข้าไปใช้อ านาจแทนตัวเองใน
ระบอบ ประชาธิปไตยแบบมีตัวแทน 

      ๕) การมีส่วนร่วม หมายถึง  ความรู้สึกแปลกแยกหรือแปลกปลอม หรือตีตนออก
จากระบบการเมืองเนื่องจากการถูกกีดกันไม่ให้เขาได้มีโอก าสเข้าไปมีส่วนร่วม 

 ๖) การมีส่วนร่วม หมายถึง การกระท าที่ตื่นตัวทางการเมือง  ซึ่งการกระท ายังหมาย
รวมไปถึงการพูดคุยถกเถียงปัญหาทางการเมืองหรือพวกที่สนใจข่าวสารทางการเมืองใน
สื่อสารมวลชน  ไม่จ าเป็นจะต้องอยู่ในรูปของการใช้สิทธิเลือกตั้งเสมอไป 

 ๗) การมีส่วนร่วมทางการเมืองนั้นเป็นกิจกรรมทางการเมืองทุกชนิดทั้งแบบที่ใช้
ความรุนแรงและไม่ใช้ความรุนแรง 

 ๘) การมีส่วนร่วมทางการเมืองเป็นกิจกรรมทางการเมืองและกิจกรรมที่มองว่าต้องมี
จุดมุ่งหมายที่จะมีอิทธิพลต่อผู้น าทางการเมือง  มีอิทธิพลต่อการปฏิบัติการและด าเนินการของ
ข้าราชการด้วย 

                                                            
๕๕Huntington, S. P. and G. Dominguez, “Political Development”, In Fred, G. and W. 

N.Polsby (EDS.) Handbook Political Science: Non Government Politic. R, (Massachusette: Addison 
Wesley, 1975), p 5. 

๕๖วรรณธรรม กาญจนสุวรรณ, วัฒนธรรมทางการเมือง, เอกสารการสอนชุดวิชาสถาบันและกระบวนการ
ทางการเมือง หน่วยที่ ๖, พิมพ์ครั้งที่ ๔, (นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๔๗), หน้า ๔๒๐.  

๕๗สิทธิพันธ์ พุทธหุน, ทางเลือกของมวลประชา, พิมพ์ครั้งที่ ๓, (กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยรามค าแหง, 
๒๕๔๗), หน้า ๕. 
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 ๙) การมีส่วนร่วมบางคนก็มองเพียงการกระท าที่จะมีผลต่อการด าเนินการทาง
การเมืองระดับชาติเท่าน้ัน  แต่ที่จริงก็รวมถึงการด าเนินการที่มีผลต่อการเมืองท้องถิ่นและระดับชาต ิ

 ๑๐) การมีส่วนร่วมทางการเมืองดูที่การปฏิบัติทางการเมืองและเป็นกิจกรรมทุก
ชนิดที่เป็นการเมือง๕๘ 

กล่าวได้ว่า การเข้ามีส่วนร่วมทางการเมืองเป็นกิจกรรมต่าง ๆตามความสมัครใจของ
สมาชิกในสังคมการเมืองที่จะเลือกกระท าซึ่งมีจุดมุ่งหมายทั้งทางตรงและทางอ้อมที่ต้องการมีอิทธิพล
ต่อการก าหนดนโยบาย การด าเนินงานของรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นระดับท้องถิ่นหรือในระดับชาติก็ตาม 
ซึ่งการกระท านั้นอาจผิดกฎหมาย หรือถูกต้องตามกฎหมาย อาจใช้ความรุนแรงหรือไม่ใช้ความรุนแรง 
ส าเร็จผลหรือไม่ หรือการกระท าโดยความส านึกหรือถูกชักจูงระดมพลังก็ได้๕๙ 

๒.๓.๒ รูปแบบความหมายการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน 
รูปแบบการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนที่จะแสดงออกซึ่งอ านาจสูงสุดที่ตนมี

อยู่ได้ ๕ ทางดังนี้ คือ 
  ๑. การออกเสียงเลือกตั้ง (Election) เป็นการแสดงออกซึ่งอ านาจของประชาชน

สามารถจะเลือกรัฐบาลคือผู้ที่จะด าเนินงานของรัฐการเลือกตั้งที่ใช้หลักการเสมอภาคให้ประชาชนทุก
คนมีสิทธิในการเลือกตั้งทั่วไปโดยไม่มีข้อจ ากัดทางเพศ ทางทรัพย์สมบัติหรือทางชาติตระกูล เรียกว่า
Universal Suffrage จึงจะถือว่าเป็น ประชาธิปไตยที่แท้จริง ในอดีตนั้นการต่อสู้เพื่อ Universal 
Suffrage เป็นไปอย่างดุเดือดและขมขื่น กว่าที่คนจนผูไ้ม่มีที่ดินหรือสตรีจะมีสิทธิในการเลือกตั้ง 

  ๒. การออกเสียงประชามติ(Referendum) คือ อ านาจที่ประชาชนมีอยู่ในการ
ตัดสินใจในปัญหาต่าง ๆ ของรัฐตามเจตจ านงของตน ส่วนใหญ่ในทางปฏิบัติมักจะเป็นเรื่องที่กับ
กฎหมายรัฐธรรมนูญ เช่น การจะยอมรับร่างรัฐธรรมนูญที่ยกร่างขึ้นใหม่ทั้งฉบับ หรือข้อแก้ไขเพิ่มเติม
รัฐธรรมนูญตอนใดตอนหนึ่งหรือไม่การลงคะแนนเสียงก็ไม่ซับซ้อนแต่อย่างใด คือเพียงแค่โหวตว่า 
Yes หรือ No เท่านั้นเอง ที่มาของการออกเสียงประชามตินี้มาจากสวิตเซอร์แลนด์ที่เน้นเกี่ยวกับ
รัฐธรรมนูญ และพบในรัฐธรรมนูญสหรัฐอเมริก า ฝรั่งเศส ออสเตรเลีย เป็นต้น ให้ประชาชนออกเสียง
ประชามติรับรองหรือไม่รับรองการแก้ไขรัฐธรรมนูญ 

  ๓. ประชาชนมีสิทธิเสนอร่างกฎหมาย (Initiative) ตามหลักประชาธิปไตยโดยทั่วไป
แล้วประชาชนมักจะใช้อ านาจอธิปไตยในการร่างกฎหมายผ่านทางฝ่ายนิติบัญญัติ คือ รัฐสภาแต่
ประชาชนก็มีสิทธิที่จะแสดงอ านาจอธิปไตยในการเสนอร่างกฎหมายเองได้ ซึ่งในรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย ฉบับปีพ.ศ. ๒๕๔๐ ก็รับรองสิทธิและอ านาจนี้อย่างแจ้งชัด ในมาตรา ๑๗๐ 
บัญญัติไว้ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่น้อยกว่า ๕๐,๐๐๐ คน มีสิทธิเข้าชื่อร้องขอต่อประธานรัฐสภาเพื่อให้
รัฐสภาพิจารณากฎหมายได้ แต่เฉพาะกฎหมายที่ เกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพของชนชาวไทย และ

                                                            
๕๘Myon Weiner, อ้างใน  นรนิติ  เศรษฐบุตร, แนวคิดการมีส่วนร่วมทางการเมือง , (เอกสาร

ประกอบการประชุม สัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปกครองท้องถิ่น , 
มปป), หน้า ๒-๔.  

๕๙ มยุรี ถนอมสุข, การรับรู้ข่าวสารทางการเมืองกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของนิสิตภาควิชาพล
ศึกษาและกีฬา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน , รายงาน
การศึกษาวิจัย, (นครปฐม: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ๒๕๕๔), หน้า ๒๓. 
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แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐเท่านั้น (ทั้งนี้ ต้องมีร่าง พรบ. เสนอมาด้วย) เป็นการให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการปกครองมากยิ่งขึ้นกว่าการเลือกตั้งทั่วไปแต่เดิม 

  ๔. ประชาชนสามารถตัดสินปัญหาส าคัญเกี่ยวกับนโยบายรัฐ (Plebiscite) ที่มาของ
Plebiscite นั้นมีประวัติมาจากสาธารณรัฐโรมัน (ก่อนสมัยที่จะเป็นจักรวรรดิโรมัน) นั้นมีการแบ่ง
ประชาชนชาวโรมันเป็นสองชั้นคือพวกพาตริเชียน (Patricians) เป็นพวกผู้ดี กับพวกพเลเบียน
(Plebeians) เป็นพวกไพร่คล้ายกับการแบ่งชนชั้นของเมืองไทยในสมัยโบราณที่มีสิทธิในสังคม
แตกต่างกันดังนั้นกรณีการลงคะแนนเสียงที่ให้พวกไพร่ลงคะแนนด้วยจะเป็นเรื่องส าคัญระดับชาติ
ทีเดียวในทางปฏิบัติเมื่อรัฐบาลมีปัญหาระดับนโยบายที่ไม่สามารถตัดสินใจได้เองเนื่องจากอาจจะเกิด
ผลกระทบอย่างใหญ่หลวงในสังคม เช่น การที่จะเลิกจ าหน่ายสุราหรือการที่จะเปิดให้มีโสเภณีหรือ
บ่อนการพนันอย่างเปิดเผย ถูกต้องตามกฎหมาย รัฐบาลจ าเป็นต้องให้ประชาชนตัดสินใจกันเอง
โดยตรง ซึ่งการลงคะแนนเสียงก็คือ Yes หรือ No นั่นเองส าหรับการใช้ศัพท์ระหว่าง ( Referendum 
) กับ ( Plebiscite ) ปัจจุบันมักใช้แทนกันมั่วไปหมดเนื่องจากคนทั่วไป ไม่ทราบประวัติความเป็นมา
ของค าศัพท์ทั้งสองดังกล่าว 

  ๕. ประชาชนสามารถเปลี่ยนผู้ด ารงต าแหน่งหน้าที่ส าคัญของรัฐบาลได้ (Recall) 
การแสดงออกซึ่งอ านาจอธิปไตยของประชาชนที่สามารถมีสิทธิออกเสียงถอดถอนเจ้าหน้าที่ต าแหน่ง
ต่าง ๆ ซึ่งได้มาโดยการเลือกตั้ง (ไม่ใช่การแต่งตั้ง) เป็นการย้ าเน้นถึงหลักการว่าเมื่อประชาชนเลือกตั้ง
เข้ามาได้ประชาชนก็สามารถที่จะปลดหรือถอดถอนได้เช่นกัน๖๐ 

ทางด้านสิทธิพันธ์  พุทธหุน ได้แบ่งรูปแบบการมี ส่วนร่วมทางการเมืองซึ่งจ าแนกแบบ
ต่าง ๆ ตามพฤติกรรมของการเข้ามีส่วนร่วมออกเป็น  ๕  รูปแบบดังต่อไปน้ี 

 ๑. กิจกรรมการเลือกตั้ง  รวมทั้งการออกเสียงลงคะแนน การให้ความช่วยเหลือใน
การรณรงค์หาเสียง  และการท างานเลือกต้ังด้วย 

 ๒. การลอบบี้   หมายถึงการที่บุคคลหรือกลุ่มบุคคลพยามติดต่อกับเจ้าหน้าที่รัฐหรือ
ผู้น าทางการเมืองโดยหาทางที่จะมีอิทธิพลต่อการตัดสินก าหนดนโยบายของรัฐบาลโดยการให้ข้อมูล
ต่าง ๆ  เพื่อผลประโยชน์ต่อกลุ่มบุคคล หรือเพ่ือประโยชน์ของส่วนรวม           

    ๓. กิจกรรมองค์กร หมายถึงการเข้ามีส่วนร่วมของสมาชิกหรือเจ้าหน้าที่ในองค์กรที่
แสดงออกโดยมีจุดมุ่งหมายเข้าไปมีอิทธิพลในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์เฉพาะอย่างหรือ
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับประโยชน์สาธารณะ  

  ๔. การติดต่อ  หมายถึง การเข้าหาหรือการติดต่อกับเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลหรือ
ข้าราชการเป็นการส่วนตัวโดยปกติจะหวังผลประโยชน์เฉพาะบุคคลหรือเฉพาะกลุ่มเล็ก ๆ   

 ๕. การใช้ก าลังรุนแรง   หมายถึงการพยายามใช้ก าลังที่รุนแรงเพื่อสร้างผลกระทบ
ต่อการตัดสินนโยบายของรัฐบาล โดยการท าร้ายร่างก ายหรือท าลายทรัพย์สิน การกระท าการใช้ก าลัง
รุนแรงกระท าโดยมุ่งหวังที่จะเปลี่ยนแปลงผู้น าทางการเมือง  เช่น การท ารัฐประหาร  การลอบสังหาร

                                                            
๖๐โกวิท วงศ์สุรวัฒน์, พื้นฐานรัฐศาสตร์กับการเมืองในศตวรรษที่ ๒๑, (นครปฐม: โรงพิมพ์ส านัก

ส่งเสริมและฝึกอบรม ก าแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตก าแพงแสน, ๒๕๔๖), หน้า ๓๑. 



๒๙ 
 

ผู้น าทางการเมือง สร้างผลกระทบต่อนโยบายรัฐ การจลาจล หรือมุ่งที่จะเปลี่ยนแปลงระบบการเมือง
ทั้งหมด เช่น การท าการปฏิวัต๖ิ๑ 

พรศักดิ์  ผ่องแผ้ว ได้ให้นิยามแนวความคิดในรูปแบบกิจกรรมทางการเมืองไว้  ๖ 
ประเภท   

 ๑. การร้องเรียนด้วยวาจาหรือลายลักษณ์อักษร 
   ๒. ร่วมเดินขบวนในการเมือง 
   ๓. ติดโปสเตอร์ช่วยหาเสียง 
   ๔. สนับสนุนให้ญาติมิตรสมัครรับเลือกตั้ง 
  ๕. เป็นหัวคะแนน 
   ๖. เคยสมัครรับเลือกตั้ง๖๒ 

การมีส่วนร่วมทางการเมืองเป็นการส่งเสริมสิทธิและพลังอ านาจของพลเมือง โดย
ประชาชนหรือชุมชน เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการจัดการเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกลุ่ม 
ควบคุมการใช้และการกระจายทรัพยากรของชุมชน อันจะก่อให้เกิดกระบวนการและโครงสร้างที่
ประชาชนในชนบทสามารถแสดงออกซึ่งความสามารถของตน และได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนา 
นอกจากนี้การมีส่วนร่วมทางการเมืองยังเป็นการเปลี่ยนแปลงกลไกการพัฒนา  โดยรัฐ มาเป็นการ
พัฒนาที่ประชาชนมีบทบาทหลัก โดยมีการกระจายอ านาจในการวางแผนจากส่วนกลางมาสู่ส่วน
ภูมิภาค ทั้งนี้เพื่อให้ภูมิภาคเป็นเอกเทศ ให้มีอ านาจทางการเมือง การบริหาร มีอ านาจต่อรองในการ
จัดการทรัพยากร โดยให้อยู่มาตรฐานเดียวกันและประชาชนสามารถตรวจสอบได้ ฉะนั้น การมีส่วน
ร่วมของประชาชน จึงเป็นการเปิดโอก าสให้ประชาชนเป็นฝ่ายตัดสินใจก าหนดปัญหาความต้องการ
ของตนเองอย่างแท้จริง ซึ่งเป็นการเสริมพลังอ านาจให้แก่ประชาชน/กลุ่ม/องค์กรชุมชนให้สามารถ
ระดมขีดความสามารถในการจัดการทรัพยากร การตัดสินใจ และการควบคุมดูแลกิจกรรมต่างๆ ใน
ชุมชนมากกว่าที่จะเป็นฝ่ายตั้งรับ นอกจากนี้การมีส่วนร่วมของประชาชนยังสามารถก าหนดการ
ด ารงชีวิตได้ด้วยตนเองให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นตามความจ าเป็นอย่างมีศักดิ์ ศรี และสามารถพัฒนา
ศักยภาพของประชาชน/ชุมชนในด้านภูมิปัญญา ทักษะ ความรู้ ความสามารถและการจัดการและ
รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลกได้ ๖๓     

ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมยึดหลักพื้นฐานว่า “ประชาชนเป็นเจ้าของอ านาจอธิปไตย 
ประชาชนสามารถใช้อ านาจได้เสมอ แม้ว่าได้มอบอ านาจให้กับผู้แทนของประชาชนไปใช้ในฐานะที่
เป็นตัวแทนก็ตาม แต่ประชาชนก็สามารถเฝ้าดู ตรวจสอบ ควบคุมและแทรกแซงการท าหน้าที่ของ
ตัวแทนของประชาชนได้เสมอ” ซึ่งการมีส่วนร่วมทางการเมืองแบ่งออกได้เป็น ๔ ลักษณะ คือ 

  ๑) การเรียกอ านาจคืนโดยการถอดถอน/ปลดออกจากต าแหน่ง เป็นการควบคุมการ
ใช้อ านาจของผู้แทนของประชาชนในการด ารงต าแหน่งทางการเมืองแทนประชาชน ถ้าหากผู้แทนของ

                                                            
๖๑สิทธิพันธ ์พุทธหุน, ทางเลือกมวลประชา, อ้างแล้ว, หน้า ๑๓-๑๕.   
๖๒วรรณธรรม กาญจนสุวรรณ, วัฒนธรรมทางการเมืองกับการมีส่วนร่วมทางการเมือง,เอกสารการสอน

ชุดวิชาสถาบันและกระบวนการทางการเมือง หน่วยที่ ๖, พิมพ์ครั้งที่ ๔, (นนทบุรี: มสธ., ๒๕๔๘), หน้า ๔๒๖.  
๖๓จันทนา สุทธิจารี , “การมีส่วนร่วมของประชาชน”, ในการเมืองการปกครองไทยตาม

รัฐธรรมนูญฉบับประชาชน, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์วีเจ พริ้นติ้ง, ๒๕๔๔), หน้า ๔๑๐. 



๓๐ 
 

ประชาชนใช้อ านาจในฐานะ “ตัวแทน” มิใช่เป็นไปเพื่อหลักการที่ถูกต้องหรือเพื่อผลประโยชน์
ส่วนรวมที่แท้จริง กลับเป็นการใช้อ านาจโดยมิชอบ มีการทุจริตหรือกระท าเพื่อประโยชน์ส่วนตัวเป็น
หลัก ประชาชนผู้เป็นเจ้าของอ านาจอธิปไตย สามารถเรียกร้องอ านาจที่ได้มอบไปนั้นคืนกลับมาโดย
การถอดถอน/ปลดออกจากต าแหน่งได ้

  ๒) การริเริ่มเสนอแนะ เป็นการทดแทนการท าหน้าที่ของผู้แทนของประชาชนหรือ
เป็นการเสริมการท าหน้าที่ของตัวแทนประชาชน ประชาชนสามารถเสนอแนะนโยบาย ร่างกฎหมาย 
รวมทั้งมาตรการใหม่ๆ เองได้ หากว่าตัวแทนของประชาชนไม่เสนอหรือเสนอแล้วไม่ตรงกับกับความ
ต้องการของประชาชน 

  ๓) การประชาพิจารณ์ เป็นการแสดงออกของประชาชนในการเฝ้าดู รวมทั้ง
ตรวจสอบและควบคุมการท างานของตัวแทนประชาชน ในกรณีที่ฝ่ายนิติบัญญัติหรือฝ่ายบริหาร
เตรียมออกกฎหมายหรือก าหนดนโยบายหรือมาตรการใดๆก็ตาม อันมีผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่
หรือสิทธิเสรีภาพของประชาชน ประชาชนในฐานะเจ้าของอ านาจอธิปไตยสามารถที่จะเรียกร้องให้มี
การชี้แจงข้อเท็จจริงและผลดีผลเสีย ก่อนออกหรือบังคับใช้กฎหมาย นโยบายหรือมาตรการน้ันๆ 

  ๔) การแสดงประชามติ  ประชาชนสามารถแสดงประชามติได้ ในส่วนที่เกี่ยวกับ
นโยบายส าคัญหรือการออกกฎหมายที่มีผลกระทบต่อสิทธิเสรีภาพและวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของ
ประชาชนอย่างมาก เช่น การรับร่างรัฐธรรมนูญ การขึ้นภาษี การสร้างเขื่อนหรือโรงไฟฟ้า เป็นต้น 
ประชาชนในฐานะเจ้าของอ านาจอธิปไตย สามารถเรียกร้องให้รัฐรับฟังมติของประชาชนเสียก่อนที่จะ
ตรากฎหมาย หรือด าเนินการส าคัญๆ โดยการจัดให้มีการลงประชามติเพื่อถามความคิดเห็นของ
ประชาชนส่วนใหญ่ อันจะเป็นการตัดสินใจขั้นสุดท้าย๖๔ 

 ๒.๓.๓ ขั้นตอนการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน 
นักวิชาการหลายได้กล่าวถึงขั้นการมีส่วนร่วมทางการเมืองที่เปิดโอก าศให้ประชาชน

สามารถเข้าถึงสิทธิ เสรีภาพขั้นพื้นฐานได้ในลักษณะที่แตกต่างกันไปตามความเหมาะสมประชาชนใน
พื้นที่นั้น ๆ อาทิเช่น 

 อคิน รพีพัฒน์ และเจิมศักดิ์ ปิ่นทองได้สรุปว่าการมีส่วนร่วมที่แท้จริงน่าจะมีขั้นตอนคือ 
 ๑) การมีส่วนร่วมในการค้นหาปัญหาและสาเหตุ 
 ๒) การมีส่วนร่วมในการวางแผนด าเนินกิจกรรม 
 ๓) การมีส่วนร่วมในการลงทุนและการปฏิบัติงาน 
  ๔) การมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผล๖๕ 
 
 

                                                            
๖๔บุญเสริม นาคสาร, การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน: ผลในทางปฏิบัติเมื่อครบรอบหก

ปีของการปฏิรูปการเมือง, [ออนไลน์], แหล่งข้อมูล: http://www.pub-law.net/article/ac060347a.htm [๒๖ 
กรกฏาคม ๒๕๕๗]. 

๖๕อคิน รพีพัฒน์ และเจิมศักดิ์ ปิ่นทอง, อ้างใน จเร ปานจีน, การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ
ชุมชนกิจการบริหารงานเทศบาล ศึกษา: กรณีเทศบาลปลายพระยา อ าเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่.  สงขลา: 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, ๒๕๔๕), หน้า ๘. 

http://www.pub-law.net/article/ac060347a.htm


๓๑ 
 

๒.๔ แนวคิดความมั่นคงชายแดน 
เมื่อกล่าวถึงความมั่นคง ประชาชนโดยส่วนใหญ่จะเข้าใจว่า เป็นเรื่องที่ เกี่ยวกับ

การทหาร การสู้รบ หรือการสงครามโดยตรง ความเข้าใจเช่นนั้นอาจเป็นความจริงที่เห็นเป็นรูปธรรม
ในสมัยอดีต เพราะในอดีต ภัยคุกคามที่จะมีผลกระทบต่อประเทศชาติ คือ การรุกรานด้วยก าลังทหาร
ของต่างชาติ ที่เหนือกว่า เพื่อต้องการยึดหรือบังคับประเทศอื่นให้ปฏิบัติตามความต้องการของ
ประเทศตน หากประเทศใดที่มีก าลังทหารเข้มแข็ง มีการฝึกอย่างดี มีความอดทน และมีจิตใจต่อสู้
รวมทั้งมีผู้น ากองทัพที่ดี มีความสามารถ ก็จะสามารถป้องกันรักษาเอกราช รักษาความมั่นคง
ปลอดภัยของชาติ และด ารงความอยู่รอดของชาติเอาไว้ได้ ทั้งนี้การมีความสามารถในการป้องกันเอก
ราช การรักษาความมั่นคงปลอดภัย ของ ชาติ และการด ารงความอยู่รอดของชาติดังกล่าว คือ การมี
ความสามารถในการรักษาความมั่นคงแห่งชาต ินั่นเอง  

ดังนั้น จึงมองว่าความมั่นคงแห่งชาติขึ้นอยู่กับก าลังอ านาจทางทหารเป็นส าคัญ ซึ่งใน
ความเป็นจริงนั้นถึงแม้ว่าการที่รัฐหรือประเทศใดๆจะมีก าลังทหารที่เข้มแข็งก็ตาม แต่ถ้าขาดความ
เข้มแข็งทางด้านเศรษฐกิจแล้วก็จะส่งผลให้ระบบการส่งก าลังบ ารุง และความต่อเนื่องในการท า
สงครามประสบกับปัญหาอย่างแน่นอน ดังจะเห็นได้จากการกล่าวถึงความส าคัญของความเข้มแข็ง
ทางด้านเศรษฐกิจในยุคสงคราม นโปเลียน๖๖คือ การปฏิวัติอุตสาหกรรมที่เกิดขึ้นครั้งแรก ในปีพ.ศ. 
๒๓๐๓–๒๔๐๓ ส่วนใหญ่จ ากัดอยู่ในประเทศอังกฤษซึ่งส่งผลต่อกิจการทหาร และด้านการ พาณิชยก
รรม การค้าและเศรษฐกิจได้กลายเป็นปัจจัยส าคัญของรัฐที่ใช้ในการท าสงคราม เพราะการด ารง
กองทัพขนาดใหญ่ และการเกณฑ์ทหารเข้าสู่กองทัพ ท าให้รัฐต้องมีภาระทางด้านเศรษฐกิจและการ 
สงครามเพ่ิมมากขึ้น 

ดังนั้น จึงกล่าวได้ว่า การปฏิวัติอุตสาหกรรม และการขยายตัว ของพาณิชยกรรมใน 
อังกฤษ ท าให้อังกฤษมีศักยภาพในการท าสงครามเหนือกว่าฝรั่งเศส ในทางกลับกันในสงครามอ่าว
เปอร์เชีย (The Persian Gulf War) ที่เริ่มจากการบุกคูเวต ของอิรักในวันที่ ๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๓ 
อิรักใช้เวลาปฏิบัติการประมาณ ๔๘ ชั่วโมง และซัดดัม ฮุสเซนได้ ประกาศให้คูเวตเป็นจังหวัดหนึ่ง
ของอิรัก จะเห็นได้ว่าประเทศคูเวตนั้นถึงแม้ว่าจะเป็นประเทศเล็กแต่ได้  ชื่อว่าเป็นประเทศที่ร่ ารวย
จากการขายน้ ามัน จึงท าให้มีความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจสูง อย่างไรก็ตาม กษัตริย์คูเวตมิได้สนใจที่
จะมีกองทัพที่ดีและเข้มแข็ง จึงส่งผลให้ต้องเสียเอกราชต่ออิรัก ถึงจะเป็นห้วง เวลาไม่นานนัก แต่ก็ได้
สร้างความสูญเสียนานับประการ ในสงครามเวียดนามปี พ.ศ. ๒๕๐๓–๒๕๑๘ ระหว่างเวียดนามเหนือ
กับเวียดนามใต้ที่มี สหรัฐฯเข้าร่วมด้วย เมื่อเปรียบเทียบทางด้านการทหารแล้วพบว่า สหรัฐฯมีความ
เหนือกว่าอย่างเทียบกัน ไม่ได้ จนอาจกล่าวได้ว่า ในห้วงเวลาดังกล่าวคนส่วนมากไม่คิดว่าสหรัฐฯ

                                                            

 ๖๖สุรชาติ บ ารุงสุข, สงคราม: จากยุคยุพกาลสู่ศตวรรษที่ 21, (กรุงเทพมหานคร: โครงการวิถี
ทรรศน์, ๒๕๔๑), หน้า ๓๐. 
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จะต้องพ่ายแพ้จนต้องถอนทัพ กลับไป ทั้งนี้เป็นปัญหาอันเนื่องมาจากปัจจัยของพลังอ านาจทางด้าน
สังคมจิตวิทยา ที่ เกี่ยวข้องกับการ สนับสนุนของประชาชนภายในประเทศในการท าสงคราม 
อุดมการณ์ของแต่ละประเทศที่เข้าสู่สงครามก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งในการบ่งชี้พลังอ านาจของชาติ หรือ
แม้แต่ความมั่นคงแห่งชาติ จากตัวอย่างดังกล่าว คงพอที่จะท าให้เห็นถึงความสัมพันธ์และความเกี่ยว
โยงกันของความ มั่นคงแห่งชาติที่มีอยู่ด้วยกันหลายองค์ประกอบ รวมทั้งจะได้เห็นถึงความสัมพันธ์
ของความมั่นคงแห่งชาต ิกับพลังอ านาจของชาติที่แทบจะแยกกันไม่ได้  

ดังนั้น การศึกษาความมั่นคงเฉพาะเรื่องของการสงครามและการทหารเพียงอย่างเดียว 
นับว่าเป็นการศึกษาที่ค่อนข้างแคบ และอยู่ในวงจ ากัด ไม่เหมาะสมกับ สถานการณ์ของโลกที่
เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว เรื่องของความมั่นคงจึงไม่ควรจะจ ากัดอยู่ในวงแคบ ๆ แต่ควรครอบคลุม
ถึงด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคมจิตวิทยา และด้านการเมือง เป็นต้น จึงสมควรที่จะศึกษาถึงความหมาย 
องค์ประกอบ ทฤษฎี และแนวความคิดในด้านต่าง ๆ ของความมั่นคงแห่งชาติ ความหมายของความ
มั่นคงแห่งชาติ ความมั่นคงแห่งชาติ หมายถึง ความมั่นคงแห่งรัฐ หรือความมั่นคงแห่งรัฐชาติ ทั้งนี้
กรอบ ส าหรับการใช้ค าดังกล่าวตั้งอยู่บนพื้นฐานที่ว่า ปัญหาความมั่นคงระหว่างประเทศมีมาพร้อม ๆ 
กับอารยธรรม ของมนุษยชาติ เมื่อมนุษย์มีอารยธรรมแล้วก็เริ่มมีปัญหาของความขัดแย้งระหว่างกัน
ขึ้น เกิดปัญหาความ มั่นคงปลอดภัยซึ่งกันและกัน ต่อมาเมื่อมีวิวัฒนาการทางด้านการเมืองจากชนเผ่า 
ไปสูก่ารเป็นชาติ ประเทศ และเป็นรัฐโดยเฉพาะจุดเปลี่ยนที่ส าคัญในปี พ.ศ. ๒๑๙๑ ที่เกิดสนธิสัญญา 
Treaty of Westphalia ในยุโรปได้ส่งผลให้เกิดค าว่า รัฐชาติ ขึ้น โดยความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ได้ก าหนดไว้อย่าง ชัดเจน รัฐชาติมีอ านาจอธิปไตย (Sovereignty) ในการปกครองดินแดนที่มีการ
แบ่งเขตแดนอย่างแน่นอน มีประชากรชัดเจนภายใต้การดูแลของรัฐชาติ ซึ่งท าให้องค์กรที่ส าคัญและ
เป็นตัวแทนของหน่วยทาง การเมืองก็คือ รัฐ หรือรัฐชาตินั่นเอง๖๗  

 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชด ารัสในการอธิบายความหมายของ
ความมั่นคง แห่งชาติไว้อย่างชัดเจน ในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตนและสวนสนามของทหารรักษา
พระองค์ เมื่ อวันที่  ๒ ธันวาคม พ .ศ .๒๕๔๔ ณ  ลานพระบรมรูปทรงม้ า พระราชวังดุสิ ต 
กรุงเทพมหานคร ความว่า ประเทศชาตินั้น ประกอบด้วยผืนแผ่นดินกับประชาชน และผืนแผ่นดินนั้น
เป็นที่เกิด ที่อาศัย ที่อ านวย ประโยชน์สุข ให้ความมั่นคงร่มเย็นแก่ประชาชน และให้สามารถรวมกัน
อยู่เป็นปึกแผ่น เป็นชาติได้ ความมั่นคงปลอดภัยของประเทศ จึงมิได้อยู่ที่การปกป้องรักษาผืนแผ่นดิน
ไว้ด้วยแสนยานุภาพแต่เพียง อย่างเดียว หากจ าเป็นที่ประชาชนจะต้องมีความวัฒนาผาสุก ปราศจาก
ทุกข์ยากเข็ญด้วย จากพระราชด ารัสดังกล่าว จะเห็นได้ว่า ความมั่นคงแห่งชาติ ได้รวมทั้งความ
เข้มแข็งของ ก าลังทหาร และความผาสุกหรือความพึงพอใจของประชาชนต่อสภาพความเป็นอยู่หรือ

                                                            
๖๗ ประภัสสร์ เทพชาตรี , ความมั่นคงระหว่างประเทศ: การศึกษาเชิงโลกนโยบายศาสตร์ , 

(กรุงเทพมหานคร: โอ เอส พริ้นติ้ง เฮาส์, ๒๕๔๑), หน้า ๓๐-๓๑. 
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ความเปลี่ยนแปลง ที่เกิดขึ้นด้วย ดังนั้นความมั่นคงแห่งชาติตามความหมายของนักวิชาการและนัก
บริหาร ซึ่งมีลักษณะองค์รวมที่มีความหมายกว้างขึ้น ครอบคลุมถึงปัจจัยทุกด้านโดยไม่มองเฉพาะใน
ความหมายเพียงความอยู่รอด ความปลอดภัยของรัฐ หรือความเข้มแข็งของชาติ ชุมชน และประชา
สังคมในทุกด้าน แต่จะหมายความรวมไปถึงนอกประเทศด้วย คือ ความมั่นคงของประเทศเพื่อนบ้าน 
โดยประเทศไม่สามารถมั่นคงได้ด้วยตนเองโดยล าพัง หากเพื่อนบ้านยังไม่มั่นคง เป็นแนวคิดใน
ลักษณะองค์รวม หรือเรียกว่าเป็นความมั่นคงสมบูรณ์แบบหรือความมั่นคงเบ็ดเสร็จสมบูรณ์๖๘ 
ส าหรับความหมายของค าว่า ความมั่นคงแห่งชาติ ตามพจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน มีความหมาย
ดังนี้ ความเป็นค าที่ใช้ประกอบหน้าค าอื่นให้เป็นค านาม เช่น ความคิด มั่น เป็นค าวิเศษณ์ หมายถึง 
แน่ แน่นอน แน่น แน่นและทนทาน ไม่ขยับเขยื้อน มั่นคง เป็นค าวิเศษณ์ หมายถึง ไม่ขยับเขยื้อน 
หรือเปลี่ยนแปลงได้ง่าย แน่นหนาทนทาน แห่ง เป็นค านาม หมายถึง แหล่ง ที่ถ้าใช้เป็นบุพบทจะมี
ความหมายว่า ของ นอกจากนี้ อาจใช้ค าว่าแห่งเป็นลักษณะนามได้ด้วย ชาติ    นอกจากนี้ยังมีความ
หมายถึง ประเทศด้วย เมื่อรวมความหมายของค าว่า ความมั่นคงแห่งชาติ จะได้ความหมาย คือ ความ
ด ารงอยู่ของชาติหรือประเทศอย่างถาวร ไม่เปลี่ยนแปลงได้โดยง่าย มีความแน่นหนาทนทานต่อการ
สั่นคลอนจากภัยต่าง ๆ ทุกประการที่อาจจะเกิดขึ้นต่อชาติได้  

จากความหมายดังกล่าวอาจอธิบายเพิ่มเติมได้ดังนี้  
ความมั่นคงแห่งชาติ เป็นสภาวการณ์ของความมั่นคงในทุกองค์ประกอบของชาติ หรือรัฐ

ซึ่งหมายถึง ความมั่นคงของกลุ่มคนหรือประชาชนที่อยู่ในดินแดนนั้นๆซึ่งประชาชนดังกล่าวโดยปกติ
จะมีวัฒนธรรมประเพณีแหล่งก าเนิดประวัติศาสตร์และภาษาเดียวกัน ดังนั้นความมั่นคง หมายถึง 
สภาพของประชาชนภายในชาติ ต้องปลอดภัยจากการเสี่ยงต่อภยันตรายต่าง ๆ (เช่น ภยันตรายจาก
การรุกรานจากรัฐอื่น ภยันตรายจากปัญหามลภาวะของสิ่งแวดล้อม ฯลฯ) ความตื่นตระหนก ความ
เกรงกลัวใด ๆ รวมทั้ง ความกังวลสงสัยที่จะเกิดขึ้นต่อประชาชนต้องไร้ซึ่งแรงกดดันต่างๆในการ
บริหารอ านาจอธิปไตยในดินแดนตนมีหลักประกันในการด ารงวิถีชีวิตตนเองต้องมีความอดทนต่อแรง
กระทบต่างๆทั้งจากภายนอกและภายในต้องมีความหนักแน่นไม่ผันแปรไปตามสิ่งที่มากระทบต่างๆ
ความมั่นคงของดินแดนที่ตั้งอยู่ของรัฐ  

มีลักษณะทางภูมิรัฐศาสตร์ หมายถึง การที่ดินแดนของรัฐนั้นๆจะต้องมีความปลอดภัย
จากการรุกรานเข้ายึดครองโดยรัฐอื่น หรือแม้แต่การข่มขู่ เข้าครอบครอง การละเมิดล่วงล้ าเขตแดน 
รวมทั้งจะต้องเป็นอาณาเขตดินแดนของประเทศที่มั่นคงไม่เปลี่ยนแปลงไปไม่ว่าจะมีแรงกดดันใดๆก็
ตาม (เช่น แม้แต่การกัดเซาะของแม่น้ าที่เป็นเส้นแบ่งเขตแดน หรือแม้แต่การเปลี่ยนทิศทางการไหล
ของแม่น้ าแล้วท าให้อาณาเขตดินแดนเปลี่ยนแปลงไป) ความมั่นคงของรัฐบาลที่ปกครองประเทศ 

                                                            
๖๘ เชิดชาย เหล่าหล้า, การปกครองและการเมืองของประเทศต่าง ๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้, 

(กรุงเทพมหานคร: แพร่พิทยา, ๒๕๔๓), หน้า ๗๐. 
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รัฐบาลดังกล่าวจะต้องกระท าหน้าที่ของตนในการบริหารประเทศโดยเสรีไม่ถูกแทรกแซงการ
ด าเนินการบริหารจากรัฐอื่นหรือจากกลุ่มใดๆภายในประเทศ (หมายถึงการที่รัฐบาลสามารถตัดสินใจ
และด าเนินการในการบริหารประเทศภายใต้ กระบวนการตัดสินใจที่ถูกต้องมิถูกแทรกแซงจากกลุ่มใด
กลุ่มหนึ่ง)จะต้องเป็นรัฐบาลที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือถูกโค่นล้มโดยง่ายจนกว่าจะถึงวาระที่
สมควร มีอ านาจที่ได้รับการประกันในความชอบธรรมรวมทั้งรัฐบาลจะต้องมีความรู้สึกที่ปลอดภัยต่อ
ความกดดันความเสี่ยงความกังวลสงสัยและความตื่นตระหนกต่าง ๆ ความมั่นคงของการมีอ านาจ
อธิปไตยอันมี เสรีในการปกครองประเทศของตนภายใต้  ดินแดนและสิทธิในการปกครอง
ภายในประเทศของตน โดยมิถูกต่างรัฐละเมิดอ านาจอธิปไตยดังกล่าวได้ โดยง่าย มีเสรีในการจัด
ระเบียบการปกครองตนเอง มีความปลอดภัยจากความเกรงกลัวและความตื่นตระหนกต่างๆ มีความ
ทนทานต่อแรงเสียดสี และแรงกดดันอันจะท าให้อ านาจอธิปไตยดังกล่าว เปลี่ยนแปลงไป ๒. ความ
มั่นคงแห่งชาติ เป็นคุณภาพของชาติ หรือรัฐ ที่มีหลักประกันในการด ารงอยู่อย่าง แน่นหนาถาวร มิ
เปลี่ยนแปลงไปโดยง่าย ปลอดภัยจากอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้น หรือมีแนวโน้มจะ เกิดขึ้น หรือแม้แต่
คิดไปว่าจะเกิดขึ้น มีเสรีในการด าเนินการต่างๆด้วยตนเองในเรื่องประชากร ดินแดน รัฐบาล และ
อ านาจอธิปไตย นอกจากความหมายที่ ได้ท าการกล่าวไปแล้วนั้น ยังมีความหมายอื่นๆ จาก
นักวิชาการ คือ ธนพล หิรัญบูรณะ๖๙ ได้ให้ความหมายของความมั่นคงของชาติไว้ว่า ความ มั่นคงของ
ชาติ คือ สภาวการณ์หรือสภาพของประเทศที่ประชาชนสามารถด ารงอยู่ด้วยความปลอดภัย  จาก
ภยันตรายทั้งปวง รวมทั้งการเสี่ยง ความกังวล และความเกรงกลัว ที่มากระทบในทุกด้าน เช่น ด้าน 
เอกราชอธิปไตย ด้านบูรณาการดินแดน ด้านการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ ศาสนา สังคม 
การศึกษา ความปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน โดยปัจจัยเหล่านี้ต้องไม่กระทบต่อชีวิต
ความเป็นอยู่ของ ประชาชนในประเทศ ประกิจ ประจนปัจจนึก (๒๕๓๒ : ๔๓) ให้ความหมายของ
ความมั่นคงของชาติไว้ว่า ความ มั่นคงของชาติ (National Security) คือ การด ารงอยู่ของชาติ เป็น
ความมั่นคงแบบเบ็ดเสร็จ ต้องมีการ บูรณาการด้านต่างๆ เป็นความมั่นคงที่ครอบคลุมหลายมิติของ
ทุกด้าน ซึ่งมีความเชื่อมโยงกันทั้งด้านการเมืองภายในประเทศ การเมืองระหว่างประเทศ เศรษฐกิจ 
สังคมจิตวิทยา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี พลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การป้องกัน
ประเทศและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เป็นต้น สถาบันการศึกษาในสหรัฐฯ ได้ให้ค านิยามศัพท์
ของความมั่นคงแห่งชาติ หมายถึงการ ป้องกันชาติให้พ้นจากอันตรายทั้งปวง ได้แก่ การรุกรานจาก
ภายนอก การจารกรรม การลาดตระเวนของ ข้าศึก การวินาศกรรม การบ่อนท าลาย การรบกวนและ
อิทธิพลอื่นๆ ซึ่งจะเป็นอันตรายอย่างร้ายแรงแก่ชาติ จากความหมายของความมั่นคงแห่งชาติตามที่ได้
มีผู้รู้ให้นิยามไว้แล้วนั้น จะเห็นได้ว่ามีความหมายของค าว่า ความมั่นคงแห่งชาติ ที่หลากหลาย

                                                            
๖๙ ธนพล หิริญบูรณะ, บทบาทวิทยุกระจายเสียงเพื่อความมั่นคงของชาติ ,  (กรุงเทพมหานคร: 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๕๒), หน้า ๕๙. 



๓๕ 
 

แตกต่างกันไปมีน้ าหนักของความส าคัญที่ให้ต่อ องค์ประกอบของความหมายดังกล่าวที่แตกต่างกัน
ออกไปทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผู้ที่ให้ค านิยามนั้นๆ มีความ เชี่ยวชาญอยู่ทางด้านใด สนใจในเรื่องอะไร รวมทั้ง
ต้องการเน้นในสิ่งใด อีกทั้งยังขึ้นอยู่กับยุคและสมัยที่ ผู้ให้ค านิยามนั้นๆ ประกาศค านิยามออกมา 
เมื่อพิจารณาถึงค าจ ากัดความ และองค์ประกอบของรัฐแล้ว ความหมายของความมั่นคงของชาติดังที่
มีผู้ให้ความหมายไว้มากมาย ท าให้สามารถที่จะพิจารณาให้ ความหมายของความมั่นคง ที่มีความ
ครอบคลุมในทุกด้าน และครอบคลุมความหมายที่แต่ละท่านได้ให้ไว้  ได้ดังนี้ ความมั่นคงแห่งชาติ 
หมายถึง สภาวการณ์หรือสภาพที่รัฐชาติ ภายใต้การน าของรัฐบาลที่มี อ านาจอธิปไตยในการปกครอง
ดินแดนดังกล่าวด้วยตนเอง ที่สามารถด ารงอยู่ด้วยความปลอดภัยจาก ภยันตรายทั้งปวงไม่ว่าจะเป็น
เกณฑ์การเสี่ยงใดๆความเกรงกลัวความกังวลและความสงสัยมีความเจริญก้าวหน้ามีเสรีต่อแรงกดดัน
ต่างๆซึ่งจะประกันให้เกิดอ านาจหน้าที่ของแต่ละส่วนภายในชาติ ด าเนินไปได้อย่างอิสระ มีความแน่น
แฟ้นเป็นปึกแผ่นมีความแน่นอนไม่เปลี่ยนแปลงไปโดยง่ายมีความอดทนต่อแรงกดดันต่างๆที่มา
กระทบในทุกๆด้านทั้งในด้านเอกราชอธิปไตยในด้านบูรณภาพแห่งดินแดนในด้านสวัสดิภาพความ
ปลอดภัยและผาสุกของประชาชนในด้านการปกครองของประเทศและวิถีการด าเนินชีวิตของตนอีกทั้ง
ต้องมีขีดความสามารถที่จะพร้อมเผชิญต่อสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้น 

แนวความคิดเกี่ยวกับความมั่นคงดังที่ได้กล่าวมาแล้วว่าเรื่องของความมั่นคงแห่งชาติเป็น
เรื่องที่ค่อนข้างจะมีความหมายกว้างขวางครอบคลุมไปเกือบจะแทบทุกเรื่องรวมทั้งนโยบายหรือการ
ปฏิบัติหน้าที่ของรัฐบาลด้วยในหลายประเทศรวมทั้งสหรัฐฯจะคงความหมายของค าว่าความมั่นคงไว้
ในรูปของนามธรรมซึ่งจะแปรเปลี่ยนได้เมื่อมีความจ าเป็น ตัวอย่างเช่น เรื่องของความมั่นคงของ
ประเทศหนึ่งอาจหมายถึงความหายนะของอีกประเทศหนึ่งในสมัยหนึ่งและในอีกสมัยหนึ่ง จะ
กลายเป็นเรื่องของความร่วมมือหรือเป็นมิตรประเทศกันก็ได ้ 

สุรชาติ บ ารุงสุข๗๐ ได้จ าแนกปัญหาความมั่นคงในทศวรรษแรกของปี พ.ศ. ๒๕๔๓ ไว้ ๒ 
ลักษณะ  

 ๑. ปัญหาด้านการทหาร แบ่งออกเป็น ๔ ประเด็น คือ 
      ๑.๑ ปัญหาความขัดแย้งในเรื่องเส้นเขตแดน  
      ๑.๒ ปัญหาการเสริมสร้างแสนยานุภาพทางทหาร  
      ๑.๓ ปัญหาเศรษฐกิจทางทหาร  
      ๑.๔ ปัญหาความมั่นคงทางทหารระหว่างประเทศ  
 ๒. ปัญหาที่มิใช่ด้านการทหาร  
  ๒.๑ ปัญหาสิ่งแวดล้อม  

                                                            
๗๐ สุรชาติ บ ารุงสุข, เทคนิคการจัดท าแผนงานเชิงกลยุทธ์ในภาครัฐบาล. ใน รัฐศาสตร์ ๕๐ ปี. พิมพ์

ครั้งที่ ๑, (กรุงเทพมหานคร: คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๑), หน้า ๖๔-๖๕. 



๓๖ 
 

  ๒.๒ ปัญหาการย้ายถิ่นของประชากร  
  ๒.๓ ปัญหาการขยายตัวของเทคโนโลยีสมัยใหม่  
  ๒.๔ ปัญหาการพัฒนาเศรษฐกิจ  
  ๒.๕ ปัญหาการแพร่กระจายของเชื้อโรค  
  ๒.๖ ปัญหาด้านวัฒนธรรมและกลุ่มชาติพันธ์ุ  
 ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ(สมช.) โดยนายสามารถ ศรียานงค์ ผอ.กอง ๗ 

ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติเมื่อมีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๘ ได้บรรยายถึงแนวความคิดในเรื่องความ
มั่นคง แห่งชาติไว้ว่า ประเทศที่จะมีความมั่นคงได้ จะต้องพร้อมด้วยลักษณะ ๔ ประการ  

  ๑. มีเอกราช อธิปไตย บูรณภาพแห่งดินแดน และปราศจากศัตรูผู้รุกราน 
  ๒. ประชาชนมีความปลอดภัย อยู่ดีกินดี และมีสวัสดิภาพ  
  ๓. ประเทศมีการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็น

ประมุข  
  ๔. ชาติมีเกียรติและศักดิ์ศรีเป็นที่ยอมรับนับถือของนานาชาติ  
 สมช. ได้แบ่งองค์ประกอบของความมั่นคงออกเป็น ๖ ประการ คือ  
  ๑. ความมั่นคงทางด้านการเมือง  
  ๒. ความมั่นคงทางด้านการเมืองระหว่างประเทศ (การทูต)  
  ๓. ความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจ  
  ๔. ความมั่นคงทางด้านสังคมจิตวิทยา  
  ๕. ความมั่นคงทางด้านการป้องกันประเทศ  
  ๖. ความมั่นคงทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยกีารพลังงานและสิ่งแวดล้อม  
 และได้ก าหนดภัยคุกคามของความมั่นคงของชาติไว้ ๒ ทางคือ  
  ๑. ภัยคุกคามจากภายใน เป็นปัญหาทางด้านการเมืองภายในประเทศ ปัญหา

เศรษฐกิจ ปัญหาพื้นที่ด้อยพัฒนา ปัญหาชายแดน ปัญหาทางด้านสังคมจิตวิทยา และปัญหา
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม  

  ๒. ภัยคุกคามจากภายนอก เช่น ปัญหาความขัดแย้งของสังคมโลก ปัญหากลุ่ม
ประเทศ มุสลิม ปัญหาความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน เป็นต้น จากแนวความคิดที่เกี่ยวกับความ
มั่นคงของนักวิชาการหลายท่านตามที่ได้กล่าวไปนั้น  

 พอที่จะสรุปออกมาเป็นแนวความคิดด้านความมั่นคงได้หลายประการดังนี ้ 
  ๑. ความมั่นคงแห่งชาติเป็นเรื่องที่มีหลายมิติ มีความหมายกว้างขวางครอบคลุม

เกือบทุก ประเด็น รวมทั้งครอบคลุมนโยบายหรือการปฏิบัติหน้าที่ของรฐับาลในประเทศนั้นๆ  



๓๗ 
 

  ๒. ความมั่นคงแห่งชาติเป็นเรื่องของการด ารงหรืออยู่รอดของคน ประชาชน 
ชาติหรือ ประเทศ หรือรัฐชาตินั้นๆ และกินความหมายไปถึงการอยู่ต่อไปโดยมีการพัฒนาหรือไป
ในทางที่ดีขึ้น  

  ๓. ประเทศ จะคงความหมายของค าว่า ความมั่นคง ไว้ในรูปของนามธรรม ซึ่ง
จะ แปรเปลี่ยนได้เมื่อมีความจ าเป็น ตัวอย่างเช่น เรื่องของความมั่นคงของประเทศหนึ่ง อาจหมายถึง
ความ หายนะของอีกประเทศหนึ่งในสมัยหนึ่ง และในอีกสมัยหนึ่งจะกลายเป็นเรื่องของความร่วมมือ
หรือเป็น มิตรประเทศกันก็ได ้ 

  ๔. ความมั่นคงแห่งชาตินั้น มีความเกี่ยวพันกับภัยคุกคามในฐานะที่จะท าให้
ประเทศไม่มีความมั่นคง  

   ๕. ความมั่นคงแห่งชาตินั้น มีความเกี่ยวพันกับพลังอ านาจของชาติ ในฐานะที่
พลังอ านาจ แห่งชาติดังกล่าว เป็นขีดความสามารถ หรือสิ่งที่จะท าให้ประเทศชาติมีความมั่นคง  

  ๖. ความมั่นคงแห่งชาตินั้น มีความเกี่ยวพันกับผลประโยชน์แห่งชาติ ในฐานะ
ความมั่นคงแห่งชาติเป็นหนึ่งในผลประโยชน์แห่งชาติ ซึ่งเป็นจุดหมายปลายทางที่ชาติต้องไปหรือเป็น
เป้าหมายที่ชาต ิต้องกระท า  

  ๗. ความมั่นคงแห่งชาติ ในแต่ละชาติมีความสัมพันธ์กัน ในเชิงที่จะท า ให้
ส่งเสริมต่อกัน หรือท าให้เป็นภัยคุกคามต่อกัน แล้วแต่พลังอ านาจแห่งชาติ ผลประโยชน์แห่งชาต ิ 

  ๘. ความมั่นคงแห่งชาติ เกี่ยวพันกับระดับของความมั่นคงในทุกระดับที่มีทั้ง
ขัดแย้งต่อกัน และส่งเสริมกัน ระดับของความมั่นคงดังกล่าว คือ ความมั่นคงของโลก (International 
Security หรือ Global Security) ความมั่นคงของภูมิภาค (Regional Security) ความมั่นคงของ
มนุษย์ Human Security และในเรื่องหรือระดับอ่ืนๆ  

จากที่กล่าวมาแล้วข้างต้น สามารถสรุปได้ว่า แนวความคิดเรื่องความมั่นคงแห่งชาติมี
การ น าเสนอมาต้ังแต่อดีตแล้ว และมีการพัฒนามาจนถึงปัจจุบัน ตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปซึ่ง
ที่ผ่านมามีการนิยามความหมายของค าว่า ความมั่นคงแห่งชาติ ที่หลากหลายแตกต่างกันไป และให้
น้ าหนักของ ความส าคัญที่ให้ต่อองค์ประกอบของความหมายดังกล่าวที่แตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับ
ต้องการเน้นในสิ่งใดรวมทั้งขึ้นอยู่กับห้วงเวลาของการให้ค านิยามนั้นๆ โดยเริ่มจากการมองว่าความ
มั่นคงแห่งชาติขึ้นอยู่ กับก าลังอ านาจทางทหารเป็นส าคัญด้วยการมีความสามารถในการป้องกันเอก
ราชการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของชาติและการด ารงความอยู่รอดของชาติแต่จากการมีสงครามใน
สมรภูมิต่างๆ ท าให้ทราบว่าความมั่นคงแห่งชาตินั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับการมีก าลังทหารที่เข้มแข็งอย่าง
เดียวก็ตาม ต้องอาศัยความเข้มแข็งทางด้านเศรษฐกิจสังคมจิตวิทยาการสนับสนุนจากประชาชน 
รวมทั้งอุดมการณ์ของการรักษาความมั่นคงของประเทศ  



๓๘ 
 

และที่ส าคัญจากพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้อธิบายความหมาย
ของความมั่นคงแห่งชาติไว้อย่างชัดเจนว่าความมั่นคงแห่งชาติ หมายรวมถึง ความเข้มแข็งของก าลัง
ทหาร และความผาสุกหรือความพึงพอใจของประชาชนต่อสภาพความเป็นอยู่หรือความเปลี่ยนแปลง
ที่เกิดขึ้นด้วยจากทั้งหมดที่กล่าวถึงข้างต้นนั้นถ้าจะพิจารณาถึงความมั่นคงแห่งชาติในลักษณะองค์รวม 
แล้วนั้นจะต้องครอบคลุมถึงปัจจัยทุกด้านเริ่มจาก การรักษาความปลอดภัยของรัฐ เอกราช อธิปไตย 
ในด้านบูรณภาพแห่งดินแดน ให้รอดพ้นจากการรุกรานในรูปแบบต่างๆทั้งด้านการทหารและไม่ใช่
ทหารจากภายนอกประเทศพร้อมๆไปกับการรักษาความเข้มแข็งของชาติชุมชนและประชาสังคมใน
ทุกด้าน นอกจากนี้แล้วยังต้องพิจารณารวมไปถึงปัจจัยจากภายนอกประเทศด้วย อาทิ ความมั่นคง
ของประเทศ  เพื่อนบ้าน ภูมิภาคและของโลก ซึ่ งจะมีส่งผลกระทบที่ส าคัญต่อความมั่นคง
ภายในประเทศด้วย 

 
๒.๕ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

ธีระชัย มานิพพาน๗๑ ศึกษาเรื่องความร่วมมือของประชาชนต่อการป้องกัน ปราบปราม
ยาเสพติดของข้าราชการต ารวจอ าเภอบางปะกงจังหวัดฉะเชิงเทราพบว่าประชาชน ให้ความร่วมมือใน
ด้านการป้องกันยาเสพติดมากกว่าด้านการปราบปรามยาเสพติดโดยด้านการป้องกันยาเสพติด
ประชาชนให้ความร่วมมือในระดับค่อนข้างมากในประเด็นส าคัญตามล าดับการให้ความร่วมมือดังนี้
การอบรมชี้แนะบุคคลในครอบครัวให้ห้างไกลยาเสพติดการเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตนและ
ร่วมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดให้โทษให้ความร่วมมือในอันดับสุดท้ายคือแจ้งเจ้าหน้าที่ต ารวจเมื่อพบ
เห็นบุคคลผู้ต้องสงสัสิ่งเสพติดส่วนด้านการปราบปรามยาเสพติดประชาชนให้ความร่วมมือในระดับ
ค่อนข้างมากโดยให้ความร่วมมือในประเด็นส าคัญล าดับคือสนับสนุนการฝึกอบรมข้าราชการ ต ารวจ
ให้มีความรู้ความเข้าใจในการน าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการปราบปรามยาเสพติดอ านวย ความ
สะดวกในการด าเนินการสืบสวนปราบปรามอย่างจริงจังและให้ข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อการ 
สืบสวนสอบสวนให้ความร่วมมือค่อนข้างน้อยในล าดับสุดท้ายคือเป็นพยานในการชี้ตัว ผู้ต้องหาในการ
สอบสวนคดีความร่วมมือของประชาชนจ าแนกตาม ประเภทของผู้ตอบแบบสอบถามพบว่าข้าราชการ
ให้ความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดมากที่สุดและนักธุรกิจให้ ความร่วมมือน้อย
ที่สุด 

                                                            
๗๑ ธีระชัย มานิพพาน, ศึกษาเรื่องความร่วมมือของประชาชนต่อการป้องกัน ปราบปรามยาเสพติด

ของข้าราชการต ารวจ อ าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา, รายงานการวิจัย, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยบูรพา
, ๒๕๕๑). 



๓๙ 
 

พระมหาชินวัฒน์ เสือป่า๗๒ ศึกษาเรื่องปัจจัยที่เกื้อหนุนต่อการมีส่วนรวมของผู้น าชุมชน
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนกรุงเทพมหานคร พบว่าประสบการณ์และการเป็น
ผู้น าและการฝึกอบรมเป็นปัจจัยเกื้อหนุนที่มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในชุมชนของประธานกรรมการชุมชนและมีปัญหาอุปสรรคในการแก้ไขปัญหายาเสพ
ติดในชุมชนคือขาดงบประมาณความล่าช้าของเจ้าหน้าที่ต ารวจในการเข้าจับกุมผู้ค้าและผู้เสพยาเสพ
ติดความ ปลิดภัยในการแจ้งเบาะแสปัญหายาเสพติดความต่อเนื่องของเจ้าหน้าที่ในการปราบปรามยา
เสพติด ตลอดจนพลังมวลชนอ่อนแอลงซึ่งได้มีการเสนอแนะเกี่ยวกับการสร้างการมีส่วนร่วมระหว่าง
เจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ต ารวจส านักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเจ้าหน้าที่
ฝ่ายปกครองกับผู้น าชุมชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยสนับสนุนให้ชุมชนเป็น
ศูนย์กลางการเรียนรู้(LearningCenter)แบบครบวงจรมีการจัดให้มีกลุ่มและกิจกรรมการต่อต้านยา
เสพติดโดยทุกฝ่ายต้องมีส่วนร่วมกันตั้งแต่การคิดการวางแผนการกระท าและการรับผิดชอบร่วมกัน
โดยยึดรูปแบบพหุภาค ีหรือประชาคมเป็นกลไกน าการท างานร่วมกัน 

จักรกฤษณ์ ทิญญาพงษ์และคณะ๗๓ ศึกษารูปแบบการเฝ้าระวังการใช้สารเสพติดใน
ชุมชนโดยความร่วมมือของผู้น าชุมชนกรณีต าบลบ้านเสี้ยวอ าเภอท่าฟากจังหวัดอุตรดิตถ์ พบว่าก่อน
ด าเนินโครงการเมื่อประชาชนมีปัญหาจะขาดการรวมกลุ่มกันเพื่อปรึกษาหารือหาแนวทางในการแก้ไข
ปัญหาโครงกรนี้ได้เปิดโอก าสให้ประชาชนได้พูดคุยปัญหาแลกเปลี่ยนความคิดท าให้ทราบลักษณะ
ปัญหาที่คล้าย กันคิดรูปแบบการป้องกันและเฝ้าระวังการใช้สารเสพติดในชุมชนโดยด าเนินงานภายใต้
การตัดสินใจ และความต้องการของชุมชนตามศักยภาพของท้องถิ่นประชาชนสามารถคิดเองท า เอง 
มีอิสระมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิเคราะห์ปัญหาชุมชนร่วมกันผลกระทบเชิงพัฒนา(ชุมชนเข้มแข็ง)คือ 
ปัญหายาเสพติดลดลงเกิดความสามัคคีในชุมชนประชาชนได้ร่วมกันแก้ไขปัญหาโดยมองปัญหายาเสพ
ติดเป็นปัญหาของส่วนรกลุ่มเยาวมชนกับผู้ใหญ่มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดท าให้เข้าใจกันมากขึ้น
และเกิดเครือข่ายการเรียนรู้ระหว่างกลุ่มในชุมชนซึ่งถือเป็นพลวัตรของการพัฒนาแบบมีส่วนร่วมการ 
พัฒนาที่ยั่งยืนต่อไปควรมีการพัฒนาศักยภาพของผู้น าชุมชนและองค์กรท้องถิ่นรวมถึงการสร้างเครือ 
ข่ายองค์กรประชาชนให้เข้มแข็ง 

                                                            

 ๗๒ พระมหาชินวัฒน์ เสือป่า, ศึกษาเรื่องปัจจัยที่เกื้อหนุนต่อการมีส่วนรวมของผู้น าชุมชนในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนกรุงเทพมหานคร, รายงานการวิจัย, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๔). 
 ๗๓จักรกฤษณ์ ทิญญาพงษ์และคณะ, ศึกษารูปแบบการเฝ้าระวังการใช้สารเสพติดในชุมชนโดยความ
ร่วมมือของผู้น าชุมชนกรณีต าบลบ้านเสี้ยวอ าเภอท่าฟากจังหวัดอุตรดิตถ์ , รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์, (อุตรดิตถ์: 
ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, ๒๕๕๖). 



๔๐ 
 

ขวัญฤทัย รงคุปตวานิช๗๔ ได้ท าวิจัยเรื่องการสนับสนุนทางสังคมเกี่ยวกับการเลิกหรือ
กลับมา เสพของผู้ติดยาเสพ ผลการวิจัยพบว่าการสนับสนุนทางสังคมไม่ว่าจะเป็นการสนับสนุนทาง
สังคมใน ด้านอารมณ์รูปธรรมหรือข้อมูลข่าวสารจะช่วยป้องกันบุคคลจากภาวะวิกฤติที่และยังเป็นการ
ช่วยใน การกิดขึ้นได้ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นแต่ละบุคคลจะต้องสนับสนุนทาง
สังคมมาก น้อยเพียงใดนั้นขึ้นอยู่กับภาวะและความต้องการของแต่ละบุคคลซึ่งจะแตกต่างกันออกไป
หากบุคคล ใดได้รับการสนับสนุนทางสังคมตามที่ตนเองต้องการก็จะช่วยให้เกิดความภาคภูมิใจเกิด
ก าลังใจและรู้สึกว่าตนเป็นส่วนหนึ่งของสังคมมีแรงผลักดันให้เกิดความพยายามที่จะปรับปรุงตัวหรือ
เปลี่ยนแปลง พฤติกรรมในทางที่ดีขึ้นตรงกันขามหากบุคคลไม่ได้รับการสนับสนุนทางสังคมก็จะท าให้
บุคคลนั้นเกิด ความท้อหมดก าลังใจและพฤติกรรมในทางลบออกมาและมีโอก าส ที่จะหวนกลับไปเสพ
ยาเสพติด อีกครัง้หนึ่งแม้ว่าจะผ่านการบ าบัดรักษาจนหายแล้วก็ตาม 
  

                                                            

 ๗๔ขวัญฤทัย รงคุปตวานิช, การสนับสนุนทางสังคมเกี่ยวกับการเลิกหรือกลับมาเสพของผู้ติดยาเสพ, 
วิทยานิพนธ์ปริญญามนุษยศาสตรมหาบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฎสมเด็จเจ้าพระยา, ๒๕๕๔. 



๔๑ 
 

 

บทที่ ๓ 

วิธีด ำเนินกำรวิจัย  

 การศึกษาวิจัยเรื่อง “การพัฒนามาตรการการป้องกันและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดตาม
แนวชายแดนของชุมชนในจังหวัดเลย”  ซึ่งมีโจทย์การวิจัยว่า  รูปแบบการพัฒนาและการสร้าง
มาตรการการป้องกันและการเฝ้าระวังยาเสพติดของชุมชนในจังหวัดเลย เป็นอย่างไร แนวทางการ
พัฒนาและการแก้ไขปัญหาการป้องกันปัญหายาเสพติดตามแนวชายแดนของชุมชนในจังหวัดเลย
อย่างยั่งยืน เป็นอย่างไร และหลักมาตรการการสร้างรูปแบบการป้องกันปัญหายาเสพติดโดยการสร้าง
ชุมชนให้มีความเข้มแข็งและมีส่วนร่วมของชุมชนในจังหวัดเลย เป็นอย่างไร ดังนั้นเพื่อค้นหาค าตอบ
ตามโจทย์การวิจัยดังกล่าว ทีมวิจัยจึงใช้รูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) และ
การวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research)  โดยมุ่งเน้นให้ชุมชนซึ่ง
ประกอบด้วย ทีมวิจัย ที่ปรึกษา ผู้น าชุมชน  อาสาสมัคร  ผู้ทรงคุณวุฒิ  ประชาชน  เรียนรู้ปัญหา 
วิเคราะห์และสังเคราะห์ปัญหาด้วยกระบวนการวิจัยแบบมีส่วนร่วม ตลอดจนก าหนดแนวทางการ
แก้ปัญหาและทดลองปฏิบัติการแก้ปัญหาด้วยตนเอง  เนื้อหาในบทนี้ผู้วิจัยได้ก าหนดระเบียบวิธีวิจัย  
ดังนี ้
 
๓.๑ รูปแบบกำรวิจัย 
 โครงการวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ(Qualitative research)  ซึ่งคณะผู้วิจัยได้ใช้
ระเบียบวิธีการเก็บข้อมูลโดยการวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research) 
ที่ใช้เทคนิควิเคราะห์เอกสาร (Documentary Analysis) เทคนิคการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth 
Interview) และเทคนิคการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) แล้วการบูรณาการ
ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ในพื้นที่การศึกษาเพื่อตอบวัตถุประสงค์ในการวิจัย ซึ่งได้ก าหนดไว้ ๓ 
ขั้นตอน ดังนี ้
  ๑.  ศึกษาข้อมูลพื้นฐานและแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อการวิจัย  เพื่อก าหนดกรอบ
แนวคิดในการวิจัยและระบบงานวิจัย  โดยการรวบรวมเอกสารงานวิจัย  เพื่อศึกษาสภาพปัญหาใน
การป้องกันและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดตามแนวชายแดนในจังหวัดเลย  ตามรูปแบบของการวิจัยเชิง
เอกสาร (Document research)   และการด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเอกสาร  ตามวิธีการ
วิเคราะห์เนื้อหา (Documentary Analysis) 
  ๒. การเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนามเพ่ือศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบการ
ป้องกันปัญหายาเสพติดตามแนวชายแดนของชุมชนในจังหวัดเลย โดยการปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
ของชุมชนตามแนวชายแดนในจังหวัดเลย   



๔๒ 
 

   ๓. วิเคราะห์องค์ความรู้และรูปแบบการป้องกันปัญหายาเสพติดโดยการสร้างชุมชน
ให้มีส่วนร่วม โดยการปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมของชุมชนตามแนวชายแดนในจังหวัดเลย และการ
ประชุมกลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) กับนักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิจานวน ๑๐ รูป/ คน 
  ๔. การประชุมเชิงปฏิบัติการ  เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้  เสนอแนวคิด  และถ่ายทอด
องค์ความรู้สู่ชุมชน เพื่อให้เกิดเป็นการพัฒนามาตรการการป้องกันและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดใน
พื้นที่ชุมชนตามแนวชายแดนในจังหวัดเลย 
 
๓.๒ พื้นท่ีกำรวิจัย  
 ๓.๒.๑  พื้นที่กำรวิจัย 
 ในงานวิจัยนี้ผู้วิจัยได้ก าหนดสถานที่ท าการวิจัยในขอบเขตพื้นที่ชุมชนที่มีพื้นที่ชายแดน
ในจังหวัดเลย  ที่ติดต่อกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว)  จ านวน  ๓  ชุมชน  
ได้แก่  ชุมชนต าบลหนองผือ  อ าเภอท่าลี่  ชุมชุมต าบลปากตม  อ าเภอเชียงคาน  และชุมชนต าบล
ห้วยพิชัย  อ าเภอปากชม    ซึ่งอยู่ในพื้นที่ ๓ อ าเภอ ตามเขตปกครองของจังหวัดเลยตามการแบ่งเขต
การปกครองท้องที่ของกระทรวงมหาดไทย 
 ๓.๒.๒ ประชำกรและผู้ให้ข้อมูลส ำคัญ 
 ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (key  informants) โดยผู้วิจัยจะสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ จ านวน 
๕๐ คน ดังต่อไปน้ี  
 ตัวแทนจาก ๓ อ าเภอในพื้นที่ ต าบลปากตม อ าเภอเชียงคาน ต าบลบ้านผือ อ าเภอท่าลี่ 
และต าบลห้วยพิชัย อ าเภอปากชม ในจังหวัดเลย  
 ผู้วิจัยได้ก าหนดประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย  ตัวแทนผู้น าชุมชน
อาสาสมัครป้องกันยาเสพติด  ผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานราชการ  และตัวแทนภาคประชาชน  ดังนี้ 
  ตัวแทนผู้น าชุมชน    จ านวน ๓๐  รูป/คน 
  ตัวแทนอาสาสมัครป้องกันยาเสพตดิ   จ านวน ๓๐  คน  
  ตัวแทนจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง  จ านวน ๓๐  คน 
  ตัวแทนภาคประชาชน    จ านวน ๓๐  คน 
 โดยการใช้วิธีการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive  Random  Sampling)  รวมทั้ งสิ้น  
จ านวนประชากรจ านวน ๑๒๐ รูป/คน ซึ่งเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการรับฟังการให้ข้อมูลจาก
วิทยากรที่ทางทีมวิจัยได้ติดต่อมาบรรยาย โดยกิจกรรมดังกล่าว ให้ประชาชนจ านวน ๑๒๐ รูป/คน ได้
จัดแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ ๒๐ คน จ านวน ๖ กลุ่ม ได้แสดงความคิดเห็นร่วมกันหลังจากได้รับฟังการ
บรรยายจากวิทยากรที่ทาง ทีมผู้วิจัยได้เชิญมาซึ่งประกอบด้วย ตัวแทนจากสาธารณสุขอ าเภอ 
ตัวแทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และมณฑลทหารบก๒๘จังหวัดเลย โดยให้ผู้เข้าร่วมรับฟังได้มี
ส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นและวิพากษ์วิจารณ์ในประเด็น ที่เกี่ยวกับมาตรการการป้องกันและเฝ้า
ระวังปัญหายาเสพติด อาทิ เช่น ทัศนคติมาตรการการป้องกันยาเสพติด การรับรู้เกี่ยวกับมาตรการ
การป้องกันการเฝ้าระวังยาเสพติด รูปแบบมาตรการการป้องกันการเฝ้าระวังยาเสพติดในหน่วยงาน 
บทบาทการสร้างมาตรการการป้องกันยาเสพติดตามแนวชายแดน การพัฒนามาตรการการป้องกันยา
เสพติดกับหน่วยงานภายนอกและประชาชน และปัญหาอุปสรรคข้อเสนอแนะ  



๔๓ 
 

 และนอกจากนั้นได้มีการจัดการสนทนากลุ่ม  (Focus  Group  Discussion)  จ านวน  
๑๐  รูป/คน  ได้แก่ ตัวแทนผู้น าชุมชน   อาสาสมัครป้องกันยาเสพติด  ผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงาน
ราชการที่เกี่ยวข้อง  และตัวแทนภาคประชาชน  ได้แก่ 
  ๑. นายกฤติชฎา บุญล้อมรัตน์  ปลัดป้องกันอ าเภอท่าลี่  จังหวัดเลย 
  ๒. นายอภินันท์  สุวรรณโค  ปลัดป้องกันอ าเภอเชียงคาน  จังหวัดเลย 
  ๓. นายบุญมี  มณีศรี  ปลัดป้องกันอ าเภอปากชม  จังหวัดเลย 
  ๔. พระครูปริยัติธรรมโกศล  เจ้าคณะอ าเภอเชียงคาน 
  ๕. พระครูปริยัติเจติยคุณ  รองเจ้าคระอ าเภอท่าลี ่
  ๖. พระครูศรีภัทรวิมล  รองเจ้าคณะอ าเภอปากชม 
  ๗. นายสุรชน  เนรมิตพานิชย์  นายกเทศมนตรีท่าลี่ 
  ๘.นายหล่ง  แก้วนิรันดร์  นายกเทศมนตรีเชียงคาน 
  ๙. นายกบวน  มีที  นายกเทศมนตรีปากชม 
  ๑๐. พ.ต.อ. ชนะพล  สุวรรณศรีนนท์  ผู้ก ากับการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเลย 
  
๓.๓ เครื่องมือกำรวิจัย 
 ในการวิจัยครั้งนี้มีเครื่องมือในการวิจัย ๔ รูปแบบ ผู้วิจัยจึงขอจ าแนกตามประเภทของ
กระบวนการวิจัย เป็น ๔ หัวข้อ ได้แก่ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือ ลักษณะ
ของเครื่องมือ และการตรวจสอบเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ดังนี ้
 ๓.๓.๑ เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย 
 งานวิจัยนี้เน้นการมีส่วนร่วมของทีมวิจัยและชุมชน จึงมีวิธีการและเครื่องมือที่ใช้ในการ
วิจัย ได้แก่ การสัมภาษณ์เชิงลึก  (In-depth Interview)  การจัดเวทีสนทนากลุ่ม  การสัมภาษณ์กลุ่ม 
(Group Interview)  การส ารวจ (Participatory Observation)  และการประชุมกลุ่มย่อย โดยมี
เครื่องมือที่ใช้เก็บข้อมูลได้แก่ การจดบันทึก  ถ่ายภาพ  การบันทึกวีดีโอ    การท า mind  Mapping  
และการสังเกตการณ์แบบส่วนร่วม เป็นต้น  ตลอดจนการวิเคราะห์แบบมีส่วนร่วมของทีมวิจัย โดยมี
ขั้นตอนการวิจัย แบ่งเป็น ๕ ช่วงคือ ๑) การพัฒนาโจทย์วิจัยและน าเสนอผู้ทรงคุณวุฒิ  ๒)  เตรียมทีม  
คน  และสร้างความเข้าใจกับชุมชน และผู้ที่เกี่ยวข้อง  ๓) เก็บรวบรวมข้อมูลบริบทชุมชนและสภาพ
ปัญหาชุมชน  ๔) การประชุมเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม  และ ๕) สรุปผลและจัดท ารายงานการ
วิจัยฉบับสมบูรณ ์
 ๓.๓.๒ ขั้นตอนกำรสร้ำงเครื่องมือ  
 ผู้วิจัยได้ด าเนินการสร้างเครื่องมือในการวิจัยโดยศึกษาเอกสารวิชาการ และจากงานวิจัย
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษากับการ การป้องกันและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดตามแนวชายแดนของ
ชุมชนในจังหวัดเลย  โดยใช้เครื่องมือในการวิจัย ๓ รูปแบบ ประกอบด้วย 
  ๑. การศึกษาเชิงเอกสาร ในการก าหนดกรอบที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดและทฤษฎีที่
เกี่ยวข้องกับการป้องกันปัญหายาเสพติด  โดยศึกษาวิเคราะห์ ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวกับเรื่องที่
ท าการศึกษา เพื่อให้ได้ข้อมูลพื้นฐานในการท าความเข้าใจในเบื้องต้น เพื่อสามารถต่อยอด
แนวความคิด ในการก าหนดกรอบเพื่อท าการวิจัยในขั้นต่อไป มาสร้างเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัย 



๔๔ 
 

  ๒. การสัมภาษณ์เชิงลึก  โดยเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิง
คุณภาพ ด้วยวิธีการจัดเตรียมโครงสร้างค าสัมภาษณ์ให้ผู้ทรงคุณวุฒิได้แสดงความคิดเห็น โดยการ
สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาปัญหาการป้องกันและการเฝ้าระวังยาเสพติดของ
ชุมชนในจังหวัดเลย เพื่อพัฒนารูปแบบการป้องกันปัญหายาเสพติดตามแนวชายแดนของชุมชนใน
จังหวัดเลย และวิเคราะห์องค์ความรู้และรูปแบบการป้องกันปัญหายาเสพติดโดยการสร้างชุมชนให้มี
ส่วนร่วม 
  ๓. การสนทนากลุ่ม  โดยจัดเวทีรับฟังความคิดเห็น โดยใช้เทคนิคการประชุมแบบมี
ส่วนร่วมอย่างสร้างสรรค์ ระหว่างผู้มีส่วนได้เสีย หรือ stakeholders เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะ และหา
ข้อสรุป จากผู้ที่เกี่ยวข้อง จากรูปแบบการพัฒนาที่สังเคราะห์ขึ้นจากผลการวิจัย เพื่อศึกษารวบรวม
ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ หาลักษณะร่วม และข้อสรุปร่วม  
  ๔. การประชุมเชิงปฏิบัติการ  โดยจัดเวทีรับฟังความคิดเห็น โดยใช้เทคนิคการ
ประชุมแบบมีส่วนร่วมอย่างสร้างสรรค์  เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะ และหาข้อสรุป จากผู้ที่เกี่ยวข้อง จาก
รูปแบบการพัฒนาที่สังเคราะห์ขึ้นจากผลการวิจัย เพื่อศึกษารวบรวมข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ หา
ลักษณะร่วม และถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชน 
  ๓.๓.๓ ลักษณะของเครื่องมือ 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ มีจ านวน ๒ ลักษณะ  เป็นเครื่องมือซึ่งผู้วิจัยเป็นผู้สร้าง
ขึ้นประกอบด้วย 
  ๑. แบบสัมภาษณ์เชิงลึก  เป็นแบบสัมภาษณ์เชิงลึกปลายเปิด เพื่อให้ครอบคลุม
เนื้อหาตามวัตถุประสงค์  เกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของชุมชนตามแนวชายแดนในจังหวัดเลย   ความ
เป็นมา ลักษณะ ความเป็นไปได้ วิธีการ และกลไกการพัฒนาฯ จากผู้ทรงคุณวุฒิและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
ซึ่งข้อค าถามที่น ามาใช้จะได้จากกระบวนการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลจากการตอบแบบ
สัมภาษณ์ โดยผ่านการตรวจสอบเครื่องมือจากผู้ทรงคุณวุฒิ  แล้วจึงน าแบบสัมภาษณ์ไปใช้กับกลุ่ม
ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ในพื้นที่ที่ท าการวิจัย จ านวน ๑๐ รูป/คน โดยเป็นการสัมภาษณ์ที่เปิดโอกาสให้
แสดงความคิดเห็นอย่างเสรี ภายใต้รูปแบบการสนทนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้แบบกึ่งทางการ เพื่อให้
ประเด็นในการสนทนากว้างขวาง และครอบคลุมวัตถุประสงค์ของการวิจัย 
  ๒.  แบบการสนทนากลุ่ม (Focus Group)  ก่อนจะมีการด าเนินการสนทนากลุ่ม 
(Focus Group) ผู้วิจัยได้ก าหนดหัวข้อการสนทนาและทดสอบค าถาม เพื่อให้มีความเข้าใจตรงกัน 
เพื่อให้การสนทนาที่เกิดขึ้นเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด ซึ่งมีขั้นตอนตามขั้นตอนดังนี้ 
   ๑)  ก าหนดวัตถุประสงค ์
   ๒)  ก าหนดกลุ่มผู้ร่วมสนทนาและบุคคลกลุ่มเป้าหมาย 
   ๓)  ออกแบบเครื่องมือการศึกษา 
   ๔)  ทดสอบแนวค าถามที่สร้างขึ้น ให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ 
   ๕)  ท าความเข้าใจกับผู้ด าเนินการสนทนา (Moderator) และผู้ท าหน้าที่จด
บันทึก (Note taker) 
   ๖)  คัดเลือกผู้เข้าร่วมสนทนาและท าหนังสือเชิญส่งให้ผู้ร่วมสนทนา 
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   ๗)  การจัดการเพื่อเตรียมการท าสนทนากลุ่ม เช่น จัดต าแหน่งที่นั่ง จัดเตรียม
เครื่องมือ อุปกรณ์ เป็นต้น 
   ๘) จัดกลุ่มสนทนาและหลังจากการประชุมมีการส่งจดหมายขอบคุณผู้ร่วมงาน 
   ๙) สรุปผลการประชุม วิเคราะห์ข้อมูลและส่งให้ผู้ร่วมประชุมทุกคน 
   ๑๐) การเขียนรายงาน 
 ๓.๓.๔ กำรสร้ำงและหำคุณภำพเครื่องมือ 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ผู้วิจัยได้สร้างขึ้นเอง โดยด าเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 
  ๑)  ศึกษาทฤษฎี หลักการ แนวคิดและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนามาตรการ
การป้องกันและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด  จากเอกสาร ต ารา รายงานการวิจัย และวิทยานิพนธ์ที่
เกี่ยวข้อง 
  ๒) ศึกษารูปแบบการสร้างเครื่องมือจากหนังสือ เอกสาร ต ารา และงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง   
  ๓) น าแบบสัมภาษณ์ไปให้ผู้เชี่ยวชาญจ านวน ๓ ท่าน เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง 
ความเที่ยงตรงภาษาที่ใช้ความครอบคลุมของเนื้อหาของค าถามแต่ละข้อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
โดยผู้เชี่ยวชาญ  
  ๔)  น าแบบสัมภาษณ์ที่ได้รับการตรวจสอบเครื่องมือจากผู้เชี่ยวชาญ มาปรับปรุง
แก้ไข จึงน าเก็บข้อมูลกับผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
 
๓.๔ กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 

 การเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยเรื่อง  “การพัฒนามาตรการการป้องกันและเฝ้าระวัง
ปัญหายาเสพติดตามแนวชายแดนของชุมชนในจังหวัดเลย”  ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล
ตามขั้นตอน แบ่งออกเป็น  ๗  ขั้นตอน ตามระยะเวลาในการด าเนินการวิจัยจ านวน  ๗  เดือน  ทั้งนี้
เพื่อให้ทีมวิจัยได้เรียนรู้ในกระบวนการท างานเพื่อพัฒนานักวิจัย  ตลอดจนได้ลงพื้นที่ภาคสนามเพื่อ
ศึกษาสภาพปัญหาร่วมกับชุมชน  เพื่อให้เห็นภาพรวมของกิจกรรมการวิจัย คณะผู้วิจัยจึงขอน าเสนอ
การจัดกิจกรรมวิจัย 

 ตามขั้นตอนดังนี ้
 ขั้นที่ ๑  :  พัฒนาโจทย์วิจัยและน าเสนอผู้ทรงคุณวุฒิ 
 โครงการวิจัยเรื่อง  การพัฒนามาตรการการป้องกันและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดตาม

แนวชายแดนของชุมชนในจังหวัดเลย  คณะผู้วิจัยได้พัฒนาโครงการเพื่อเสนอสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์  
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  โดยมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประจ าสถาบัน ได้
กลั่นกรองกรองโครงการวิจัย  และน าข้อเสนอวิจัยฉบับสมบูรณ์ส่งสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ และอัพ
โหลดข้อเสนอวิจัยผ่านระบบการจัดการวิจัย  

 ขั้นที่ ๒  : เตรียมทีม คน และสร้างความเข้าใจกับชุมชน และผู้ที่เกี่ยวข้อง 
 ทีมวิจัยมีการเตรียมความพร้อมในช่วงแรกโดยการประชุมสร้างความเข้าใจโครงการ

ร่วมกันพร้อมจัดสรรบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ  มีการจัดประชุมเปิดโครงการเพื่อสร้างความ
เข้าใจร่วมกับชุมชนและประชาสัมพันธ์โครงการผ่านสื่อในชุมชน  เวทีประชาคมชาวบ้าน  ตลอดจน
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ทีมวิจัยเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมของทีมวิจัยในการศึกษารวบรวมข้อมูล
บริบทชุมชนตามแนวชายแดนในจังหวัดเลย  กิจกรรมในช่วงที่ ๒ ได้แก่   

 ๑) กิจกรรมประชุมทีมวิจัย 
 วัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงลักษณะโครงการวิจัยให้แก่ทีมวิจัย ที่ปรึกษาได้รับทราบ ชี้แจง
ลักษณะความร่วมมือของชุมชน  และมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาลัยสงฆ์เลย 
ตลอดจนหารือเรื่องการจัดการด้านการเงิน การจัดการภายใน การแบ่งบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ
ต่างๆ การคัดเลือกหัวหน้าทีมวิจัยชุมชน  และคัดเลือกตัวแทนทีมวิจัยไปอบรม เพื่อเตรียมความพร้อม
ในการวิจัยที่วิทยาลัยสงฆ์เลย  ระหว่างเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจ านวน   ๑๕  รูป/ คน  ประกอบด้วย ทีมวิจัย ที่ปรึกษา ผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องในการวิจัย  โดยจัดประชุมในช่วงเดือนเมษายน  ๒๕๖๓  ณ  ห้องประชุมคลินิกวิจัย  
วิทยาลัยสงฆ์เลย 

 ๒)  กิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมนักวิจัยในการศึกษาข้อมูล 
 วัตถุประสงค์เพื่อให้ทีมวิจัยมีความเข้าใจ สมารถอธิบายความหมาย ความส าคัญและ

ขั้นตอนการวิจัย  สามารถแตกกรอบประเด็นในการศึกษาข้อมูล สามารถเลือกวิธีการและเครื่องมือที่
เหมาะสมในการเก็บข้อมูลได ้

    ทีมวิจัย  เข้าร่วมประชุมจ านวน ๑๐ รูป/ คน  โดยจัดประชุมในช่วงเดือนเมษายน  
๒๕๖๓  ณ  ห้องประชุมคลินิกวิจัย  วิทยาลัยสงฆ์เลย 

 สาระการการประชุม  เป็นเรื่องเกี่ยวกับการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับความส าคัญ 
ประโยชน์และขั้นตอนงานวิจัย  การออกแบบการศึกษาข้อมูล และการแสดงตัวอย่าง  เทคนิคการ
แตกกรอบประเด็นศึกษา และฝึกปฏิบัติการแตกกรอบประเด็นศึกษาเฉพาะกลุ่ม   

 ๓) กิจกรรมเปิดโครงการวิจัย 
    วัตถุประสงค์กิจกรรม  
 ๑. เพื่อให้ชุมชนและองค์กรท้องถิ่น ได้ทราบถึงเป้าหมายและผลที่คาดว่าชุมชนจะได้รับ

จากโครงการวิจัย  
 ๒. คณะทีมวิจัยได้แนวทางและข้อเสนอแนะจากที่ปรึกษา ชุมชน และผู้ทรงคุณวุฒิที่

มาร่วมพิธีเปิด 
 ๓.  ได้ชี้แจงท าความเข้าใจและขอความร่วมมือจากชุมชน องค์กรท้องถิ่นที่จะมีส่วนท า

ให้โครงการวิจัยประสบความส าเร็จ เช่น  ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูล การสนับสนุนวิทยากร เป็น
ต้น 

 ๔. ทีมวิจัย ได้เรียนรู้การปรับกิจกรรมเวทีโดยเฉพาะทักษะ เทคนิค การตั้งค าถาม การ
ด าเนินกิจกรรม การระดมความคิดจากผู้มาร่วมงานซึ่งเป็นเพียงเป้าหมายรอง เป้าหมายหลักคือชี้แจง
วัตถุประสงค์โครงการ ความคาดหวังและความร่วมมือจากชุมชน  
  
 ขั้นที่ ๓ : เก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม 

 ทีมวิจัยได้ประชุมเพื่อออกแบบเครื่องมือวิจัย และหารือเกี่ยวกับการเก็บข้อมูล ปัญหา
อุปสรรค ข้อเสนอแนะในการด าเนินงาน และจัดท ารายงาน โดยจัดประชุมในช่วงเดือนพฤษภาคม  
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พ.ศ. ๒๕๖๓  และปฏิบัติการเก็บข้อมูลบริบทชุมชน  ข้อมูลสภาพปัญหาของชุมชน  โดยใช้วิธีการจัด
เวทีระดมความคิด  การสนทนากลุ่ม การสัมภาษณ์กลุ่ม สัมภาษณ์เชิงลึก การส ารวจ และการสังเกต
แบบมีส่วนร่วม  แล้วน าเสนอข้อมูลในรูปแบบเอกสารรายงานมาวิเคราะห์แบบส่วนร่วมของทีมวิจัย
เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง และความสมบูรณ์ขององค์ความรู้ เพื่อน าเสนอรายงานการวิจัยฉบับที่ ๑   
กิจกรรมในช่วงนี้ ได้แก ่  

 ๑) กิจกรรมศึกษาบริบทชุมชน/คัดเลือกชุมชนเข้มแข็ง 
    มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 
 ๑. เพื่อให้ทีมวิจัย ที่ปรึกษา ได้ร่วมศึกษาบริบทของชุมชนในด้านประวัติชุมชน การเมือง 

การปกครอง บริบทด้านเศรษฐกิจ บริบทด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนบริบทด้าน
วัฒนธรรม ประเพณี  

 ๒. ผู้น าชุมชน พระสงฆ์ ปราชญ์ท้องถิ่น  ได้ร่วมถ่ายทอดความรู้บริบทของชุมชนในด้าน
ประวัติชุมชน การเมือง การปกครอง  บริบทด้านเศรษฐกิจ  บริบทด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 
ตลอดจนบริบทด้านวัฒนธรรมประเพณี  

     
 ขั้นที่ ๔ : การสัมภาษณ์เชิงลึก 
  การใช้แบบสัมภาษณ์เชิงลึกโดยใช้แบบบันทึกการสัมภาษณ์ เป็นการสัมภาษณ์ที่เปิด

โอกาสให้ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ แสดงความคิดเห็นอย่างเสรี ภายใต้รูปแบบการสนทนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้
แบบกึ่งทางการ ด าเนินการสัมภาษณ์โดยมีขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์ ดังนี้  

 ๑.  ผู้วิจัยขอหนังสือจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์เลย    
ถึงผู้เช่ียวชาญทั้ง ๓ ท่าน เพื่อตรวจสอบเครื่องมือในการวิจัย 

 ๒.  ผู้วิจัยขอหนังสือจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์เลย     
ถึงผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  ผู้ทรงคุณวุฒิ  เพื่อขออนุญาตเก็บข้อมูล และนัดหมาย วัน เวลา เพื่อสัมภาษณ์ 

 ๓. ก่อนการเดินทางลงพื้นที่เพื่อสัมภาษณ์ ผู้วิจัยจะประสานก าหนดวัน เวลา และ
สถานที่ ที่จะสัมภาษณ์ และน าส่งหนังสือขออนุญาตและขอความอนุเคราะห์ ถึงผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ที่
เป็นกลุ่มเป้าหมาย โดยผู้วิจัยจะศึกษาประเด็นคาถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์ จัดเตรียมและศึกษาการใช้
อุปกรณ์เครื่องบันทึกเสียง พร้อมอุปกรณ์ส ารองในกรณีฉุกเฉิน จัดเตรียมสมุดจดบันทึกและอุปกรณ์
ต่างๆ ให้พร้อม และเดินทางไปสัมภาษณ์ด้วยตนเองทุกครั้ง  

 ๔. ขณะสัมภาษณ์ ผู้วิจัยสนทนาสร้างความคุ้นเคยกับผู้ให้สัมภาษณ์ แจ้งวัตถุประสงค์
ของการสัมภาษณ์ อธิบายเหตุผล และขออนุญาตใช้เครื่องบันทึกเสียงในขณะด าเนินการสัมภาษณ์ ขอ
อนุญาตบันทึกภาพเพื่อใช้ในการอ้างอิงในการสัมภาษณ์ รวมทั้งแจ้งให้ทราบว่าข้อมูลต่างๆ ที่
บันทึกเสียงไว้ ผู้วิจัยจะเก็บไว้เป็นความลับ หากผู้ให้สัมภาษณ์ไม่ประสงค์ที่จะให้บันทึกเสียงในช่วงใด 
ผู้วิจัยจะไม่บันทึกเสียงในช่วงนั้นทันที  

 ๕. หลังการสัมภาษณ์ ผู้วิจัยตรวจสอบความสมบูรณ์ครบถ้วนของแบบสัมภาษณ์ทุกครั้ง 
ท าการถอดบทสัมภาษณ์ น าไปลงรหัสบทสัมภาษณ์ จัดท าดัชนีหัวเรื่องย่อยในบทสัมภาษณ์ ท าการ
วิเคราะห์หน่วยข้อมูลจากบทสัมภาษณ์ โดยลงข้อมูลทั้งหมดในรูปแบบตาราง ก่อนน าไปวิเคราะห์
ข้อมูลต่อไป 



๔๘ 
 

 ขั้นที่ ๕ : การสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) 
 การรวบรวมข้อมูลจากการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) ผู้วิจัยจัด

เวทีรับฟังความคิดเห็น ข้อแนะน า และข้อเสนอแนะ โดยผู้วิจัยจะเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้ มีส่วน
เกี่ยวข้องที่มีหน้าที่โดยตรง ซึ่งผู้มีความส าคัญต่อความส าเร็จในการศึกษาการวิจัย   ที่สังเคราะห์ขึ้น
จากผลการวิจัยในเขตพื้นที่ที่ท าการวิจัย เข้าร่วมสนทนา และแสดงความคิดเห็น ภายใต้บรรยากาศ
การมีส่วนร่วม และการแสดงความคิดเห็นอย่างเสรี โดยใช้เทคนิคการประชุมแบบมีส่วนร่วมอย่าง
สร้างสรรค์ เพื่อสามารถสังเคราะห์ หาลักษณะร่วม และข้อสรุปประเด็นดังนี้ 

 ๑) ปัญหาการป้องกันและการเฝ้าระวังยาเสพติดของชุมชนในจังหวัดเลย 
    ๒) เพื่อพัฒนารูปแบบการป้องกันปัญหายาเสพติดตามแนวชายแดนของชุมชนในจังหวัด

เลย 
    ๓) วิเคราะห์องค์ความรู้และรูปแบบการป้องกันปัญหายาเสพติดโดยการสร้างชุมชนให้มี

ส่วนร่วม 
 ๔) ข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อน าไปสรุปผลการวิจัยให้สมบูรณ์ต่อไป 
 
 ขั้นที่ ๖ : การประชุมเชิงปฏิบัติการ   
 การประชุมเชิงปฏิบัติการ  โดยจัดเวทีรับฟังความคิดเห็น โดยใช้เทคนิคการประชุมแบบ

มีส่วนร่วมอย่างสร้างสรรค์  เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะ และหาข้อสรุป จากผู้ที่เกี่ยวข้อง จากรูปแบบการ
พัฒนาที่สังเคราะห์ขึ้นจากผลการวิจัย เพื่อศึกษารวบรวมข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ หาลักษณะร่วม 
และถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชน 

 หลังจากนั้น ทีมวิจัยจะจัดประชุมทีมวิจัยและผู้เกี่ยวข้องเพื่อวางแผนการทดลอง
ปฏิบัติการตามโครงการในระยะที่ 2 เช่น  โครงการท าวีดีทัศน์การมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อการ
ป้องกันและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดตามแนวชายแดนของชุมชนในจังหวัดเลย   เมื่อด าเนินแต่ละ
โครงการเสร็จสิ้น มีการประชุมเพื่อติดตามการทดลองปฏิบัติการ สรุปบทเรียนในการท างานและ
ประเมินผลการวิจัยตามล าดับ    

 
 ขั้นที่ ๗ : การสรุปและจัดท ารายงาน 
 ทีมวิจัยจะจัดประชุมทีมวิจัยเพื่อสรุปผลการศึกษาและสรุปบทเรียนโครงการวิจัย  

น าเสนอผลการศึกษาขยายผลสู่ชุมชนและสาธารณะ และจัดท ารายงานฉบับสมบูรณ์ต่อไป 
 

๓.๕ กำรวิเครำะห์ข้อมูล  
 งานวิจัยเรื่อง “การพัฒนามาตรการการป้องกันและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดตามแนว
ชายแดนของชุมชนในจังหวัดเลย” ผู้วิจัยได้ดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูล โดยการวิเคราะห์ข้อมูลและ
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล แบ่งออกเป็น ๔ ส่วน ตามล าดับขั้นตอนการวิจัย ได้แก่  
 ๓.๕.๑ กำรวิเครำะห์และสรุปข้อมูลจำกกำรศึกษำเชิงเอกสำร  
 การวิเคราะห์และสรุปข้อมูลจากการศึกษาเชิงเอกสาร จากการการทบทวนวรรณกรรม
ทางวิชาการที่มีความเกี่ยวข้อง โดยศึกษาวิเคราะห์จากเอกสาร กฎหมาย ระเบียบ บทความ และ



๔๙ 
 

งานวิจัย ในหน่วยงาน ที่เกี่ยวกับเรื่องที่ท าการศึกษา ผู้วิจัยได้น ามาวิเคราะห์เป็นข้อมูลจากการ
ศึกษาวิจัยในพื้นที่ที่มความเกี่ยวข้องมากที่สุด โดยใช้นัยส าคัญของค าในข้อมูลมาวิเคราะห์หาแนวคิดที่
ปรากฏขึ้นตามประเด็นที่ก าหนด และสรุปตามประเด็นของกรอบการวิจัย  
 ๓.๕.๒ กำรวิเครำะห์ข้อมูลจำกกำรสัมภำษณ์เชิงลึก  
 การวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก วิเคราะห์โดยการจ าแนกถ้อยค าหรือ
ข้อความ ที่ผู้ให้ข้อมูลส าคัญแสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับความเป็นไปได้ วิธีการ และกลไกการพัฒนาฯ 
แล้วน ามาวิเคราะห์ ตีความ และสังเคราะห์ ด้วยหลักแห่งเหตุผล อภิปรายถึงข้อเท็จจริงที่ค้นพบตาม
สภาพการณ์ ปรากฏการณ์ ความสัมพันธ์ และประเด็นส าคัญ เพื่อหาลักษณะร่วม (Common 
Character) ของการวิเคราะห์การจัดการเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นในจังหวัดเลย  เพื่อตอบค าถาม
การวิจัย โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหา 
 ๓.๕.๓ กำรวิเครำะห์ข้อมูลกำรจัดสนทนำกลุ่มเฉพำะ  
 การวิเคราะห์ข้อมูลการจัดสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) เพื่อน าไป
ก าหนดแนวทางการจัดการเครือข่ายการป้องกันปัญหายาเสพติด  โดยการวิเคราะห์ข้อมูลเชิง
พรรณนา ด้วยวิธีการน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ลักษณะแบบมีส่วนร่วม และวิเคราะห์และสังเคราะห์
ด้วยกระบวนการวิเคราะห์เนื้อหาประกอบเป็นบริบทโดยรวม 
 ๓.๕.๔ กำรวิเครำะห์ สังเครำะห์และสรุปผลจำกกำรวิจัย  
 การวิเคราะห์ สังเคราะห์และสรุปผลจากการวิจัยทั้ งจากผลการท าวิจัย ผลจาก
แบบสอบถาม ผลการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิผู้ให้ข้อมูลส าคัญ และการจัดสนทนากลุ่มเฉพาะ อย่าง
เป็นระบบ ผู้วิจัยใช้วิธีการประมวลสังเคราะห์องค์ความรู้ใหม่ทั้งหมดอีกครั้ง เพื่อปรับปรุงการวิจัยให้
เกิดความสมบูรณ์ถูกต้อง และเช่ือถือได้  
 โดยผู้วิจัย จะน าข้อมูลจากผลการวิจัยในแต่ละขั้นตอน มาวิเคราะห์จัดรวบรวมข้อมูล 
พร้อมอธิบายความหมาย แล้วท าการสร้างข้อสรุป ด้วยวิธีวิเคราะห์แบบอุปนัย ตีความสร้างข้อสรุป
ข้อมูลจากผลการวิจัย ด้วยการวิเคราะห์โดยการจัดระบบจ าแนกชนิดข้อมูล เปรียบเทียบและ
วิเคราะห์เชิงเนื้อหา เพื่อให้การสรุปข้อมูลผลการวิจัยเกิดความสมบูรณ์ สามารถน ามาตีความ สร้าง
ข้อสรุปจากผลการวิจัย และน าผลงานวิจัยไปเผยแผ่สู่สาธารณะชนต่อไป 
   
๓.๖ สรุปกระบวนกำรวิจัย 
 การวิจัยเรื่อง “การพัฒนามาตรการการป้องกันและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดตามแนว
ชายแดนของชุมชนในจังหวัดเลย” สามารถสรุปกระบวนการวิจัยได ้ดังตารางที ่๓.๑ ดังนี ้
 
 
 
 
 
 
 



๕๐ 
 

ตำรำงที่ ๓.๑ แสดงวิธีกำรด ำเนนิกำรวิจัย 
 

วัตถุประสงค์ 
ของกำรวิจัย 

ป ร ะ เด็ น ที่ มุ่ ง
ศึกษำ 

แหล่งข้อมูล/ 
ผู้ให้ข้อมูล 

เค รื่ อ ง มื อ /แ น ว
ท ำ ง ก ำ ร เ ก็ บ
รวบรวมข้อมูล 

แนวทำงกำร
วิ เ ค ร ำ ะ ห์
ข้อมูล 

๑. เพื่อศึกษา
ปัญหาการป้องกัน
และการเฝ้าระวัง
ยาเสพติดของ
ชุมชนในจังหวัด
เลย 
 

๑. ปัญหาการ
ป้องกันและการ
เฝ้าระวังยาเสพ
ติดของชุมชนใน
จังหวัดเลย 

๑. เอกสารช้ันต้น  
ชั้นรอง  และ
หนังสือที่มีผู้ศกึษา
เกี่ยวกับปัญหา
การเฝ้าระวังยา
เสพติด 

๑. เก็บรวบรวม
ข้อมูลจากเอกสารที่
เกี่ยวข้องจาก
เอกสารข้อมูลต่างๆ 
๒. การสัมภาษณ์
เชิงลึกบุคคลที่
เกี่ยวข้อง เพื่อศึกษา
ชุมชนในจังหวัดเลย 
๓. ส ารวจข้อมลู
ภาคสนามในชุมชน
ตามแนวชายแดน
ในจังหวัดเลยโดยใช้
แบบส ารวจข้อมูล 
๔. ประชุมกลุ่มย่อย
เพื่อตรวจสอบ
ข้อมูล การพัฒนา
มาตรการในการ
ป้องกันและเฝ้า
ระวังปัญหายาเสพ
ติดตามแนว
ชายแดนในจังหวัด
เลย 
 

๑. วิเคราะห์
โดยการ
พรรณนาและ
บรรยาย 

 
 
 
 
 
 
 
 



๕๑ 
 

ตำรำงที่ ๓.๑ (ต่อ) 
 

วัตถุประสงค์ 
ของกำรวิจัย 

ป ร ะ เด็ น ที่ มุ่ ง
ศึกษำ 

แหล่งข้อมูล/ 
ผู้ให้ข้อมูล 

เค รื่ อ ง มื อ /แ น ว
ท ำ ง ก ำ ร เ ก็ บ
รวบรวมข้อมูล 

แนวทำงกำร
วิ เ ค ร ำ ะ ห์
ข้อมูล 

๒ . เ พื่ อ พั ฒ น า
รูปแบบการป้องกัน
ปั ญ ห า ย า เ ส พ
ติดตามแนวชายแดน
ของชุมชนในจังหวัด
เลย 
  

๑. พัฒนารูปแบบ
การป้องกันปัญหา
ยาเสพติดตามแนว
ชายแดนของชุมชน
ในจังหวัดเลย 

๑. แนวคิด ทฤษฏี
แ ล ะ ตั ว อ ย่ า ง 
เกี่ยวกับยาเสพติด 
๒ . ข้ อ มู ล จ า ก
บุคคล หน่วยงาน
แ ล ะ ห น่ ว ย งาน
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับเกี่ยวกับยาเสพ
ติด 

๑ . เก็ บ ร ว บ ร ว ม
ข้อมูลจากเอกสารที่
เ กี่ ย ว ข้ อ ง จ า ก
เอกสารข้อมูลต่างๆ 
๒ . การสัมภาษณ์
เชิ ง ลึ ก บุ ค ค ล ที่
เกี่ยวข้อง 
๓ . ส า รวจข้ อ มู ล
ภ า ค ส น า ม ข อ ง
ชุ ม ช น ต า ม แ น ว
ชายแดน 
๔. การประชุมเชิง
ปฏิบัติการเพื่อหา
รูปแบบการพัฒนา 
การป้องกันและเฝ้า
ระวังปัญหายาเสพ
ติดตามแนวชายแดน
ในจังหวัดเลย 
 

๑ . วิ เคราะห์
โดยการ 
พรรณนาและ
บรรยาย 

 



๕๒ 
 

ตำรำงที่ ๓.๑ (ต่อ) 
 

วัตถุประสงค์ 
ของกำรวิจัย 

ป ร ะ เด็ น ที่ มุ่ ง
ศึกษำ 

แหล่งข้อมูล/ 
ผู้ให้ข้อมูล 

เค รื่ อ ง มื อ /แ น ว
ท ำ ง ก ำ ร เ ก็ บ
รวบรวมข้อมูล 

แนวทำงกำร
วิ เ ค ร ำ ะ ห์
ข้อมูล 

๓. วิ เคราะห์องค์
ความรู้และรูปแบบ
การป้องกันปัญหา
ยาเสพติดโดยการ
ส ร้ า งชุ ม ชน ให้ มี
ส่วนร่วม 

๑. วิเคราะห์องค์
ค ว า ม รู้ แ ล ะ
รู ป แ บ บ ก า ร
ป้องกันปัญหายา
เสพติด โดยการ
สร้างชุมชนให้มี
ส่วนร่วม 

๑. แนวคิด ทฤษฏี
และตัวอย่างการ
ป้ อ งกั นและเฝ้ า
ระวังปัญหายาเสพ
ติ ด ต า ม แ น ว
ชายแดนในจังหวัด
เลย 
๒ . ข้ อ มู ล จ า ก
บุคคล ชุมชนและ
หน่วยงานต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการ
การป้องกันและ
เฝ้าระวังปัญหายา
เสพติดตามแนว
ชายแดนในจังหวัด
เลย 
 

๑ . เก็ บ ร ว บ ร ว ม
ข้อมูลจากเอกสารที่
เ กี่ ย ว ข้ อ ง จ า ก
เอกสารข้อมูลต่างๆ 
๒ . การสัมภาษณ์
เชิงลึก  เพื่ อศึกษา
อ งค์ ค ว าม รู้ แ ล ะ
รูปแบบการป้องกัน
และเฝ้าระวังปัญหา
ยาเสพติดตามแนว
ชายแดนในจังหวัด
เลย 
๓.การจัดสนทนากลุ่
( Focus Group) 
สรุปผลการสนทนา
กลุ่ม เสนอรูปแบบ
ก า ร พั ฒ น า
ม า ต ร ก า ร ก า ร
ป้ อ งกั น  และ เฝ้ า
ระวังปัญหายาเสพ
ติ ด ต า ม แ น ว
ชายแดนในจังหวัด
เลย 

๑ . วิ เคราะห์
โ ด ย ก า ร
พรรณนาและ
บรรยาย 

 
 

  
 

 
 

 



 
 

 
บทที่ ๔ 

 

ผลการวิจัย 
 
 การศึกษาวิจัยเรื่อง “การพัฒนามาตรการการป้องกันและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดตาม
แนวชายแดนของชุมชนในจังหวัดเลย”  ซึ่งมีโจทย์การวิจัยว่า  การป้องกันและการเฝ้าระวังยาเสพติด
ของชุมชนในจังหวัดเลยเป็นอย่างไร  การพัฒนารูปแบบการป้องกันปัญหายาเสพติดตามแนวชายแดน
ของชุมชนในจังหวัดเลยเป็นอย่างไร  และรูปแบบการป้องกันปัญหายาเสพติดโดยการสร้างชุมชนให้มี
ส่วนร่วมเป็นอย่างไร   ดังนั้นเพื่อค้นหาค าตอบตามโจทย์การวิจัยดังกล่าว ทีมวิจัยจึงใช้รูปแบบการ
วิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) และการวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory 
Action Research) โดยมุ่งเน้นให้ชุมชนซึ่งประกอบด้วย ทีมวิจัย ที่ปรึกษา ผู้น าชุมชน  อาสาสมัคร  
ผู้ทรงคุณวุฒิ  ประชาชน  เรียนรู้ปัญหา วิเคราะห์และสังเคราะห์ปัญหาด้วยกระบวนการวิจัยแบบมี
ส่วนร่วม ตลอดจนก าหนดแนวทางการแก้ปัญหาและทดลองปฏิบัติการแก้ปัญหาด้วยตนเอง เนื้อหาใน
บทนี้ผู้วิจัยได้ก าหนดผลการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี ้

 ๔.๑ สภาพปัญหาในการป้องกันและการเฝ้าระวังยาเสพติดของชุมชนในจังหวัดเลย  
 ๔.๒ พัฒนารูปแบบการป้องกันปัญหายาเสพติดตามแนวชายแดนของชุมชนใน

จังหวัดเลย 
 ๔.๓ วิเคราะห์องค์ความรู้และรูปแบบการป้องกันปัญหายาเสพติดโดยการสร้าง

ชุมชนให้มีส่วนร่วม 
 ๔.๔ องค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย 

 
๔.๑ สภาพปัญหาในการป้องกันและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดตามแนวชายแดนใน
จังหวัดเลย 

๔.๑.๑ การศึกษาบริบทชุมชนและศักยภาพชุมชน 
 การวิจัยเรื่อง “การพัฒนามาตรการการป้องกันและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดตามแนว
ชายแดนของชุมชนในจังหวัดเลย” มีวัตถุประสงค์ ๑. เพื่อศึกษาปัญหาการป้องกันและการเฝ้าระวังยา
เสพติดของชุมชนในจังหวัดเลย ๒. เพื่อพัฒนารูปแบบการป้องกันปัญหายาเสพติดตามแนวชายแดน
ของชุมชนในจังหวัดเลย และ ๓. วิเคราะห์องค์ความรู้และรูปแบบการป้องกันปัญหายาเสพติดโดยการ
สร้างชุมชนให้มีส่วนร่วม เป็นการวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary Study) การศึกษาเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Research) เชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research: PAR) 
สามารถน าเสนอข้อมูลผลการศึกษาบริบทชุมชนและศักยภาพผู้น าชุมชนดังตอ่ไปน้ี 
  ๑) ข้อมูลประวัติชุมชน 
  บ้านท่าดีหมี  หมู่ที่  ๔  ต าบลปากตม  อ าเภอเชียงคาน  จังหวัดเลยเมื่อประมาณ  
๓๐๐  กว่าปีมาแล้ว  มีชนกลุ่มหนึ่งตั้งบ้านเรือน อยู่บริเวณปากแม่น้ าเหือง  (ปัจจุบันอยู่ในเขต  สปป.



๕๔ 
 
ลาว  เรียกว่าบ้านใหม่เวินค า)  ซึ่งมีความเจริญรุ่งเรืองมากมีวัดทั้งหมด  ๗  วัด  เรียกว่า “เมืองเปง
จาน”  หรือ “เมืองปัญจนคร”  ต่อมาเกิดโรคระบาดผู้คนล้มตายเป็นจ านวนมากสันนิษฐานว่าคือโรค
อหิวาตกโรคและได้รบพุ่งกันกับจีนฮ่อที่เข้ามาปล้นสดมภ์ เรียกว่า “กบฏจีนฮ่อ”  ท าให้เมืองแตกเจ้า
เมืองถูกจับเป็นเชลยและถูกปลงพระชนม์  ปัจจุบัน  คือ “เจ้าพ่อปากเหือง”  ซึ่งมีศาลอยู่บริเวณท้าย
หมู่บ้าน  ผู้คนที่แตกกระจายอพยพไปใกลบ้างใกล้บ้าง  ส่วนหนึ่งจับกลุ่มมาตั้งบ้านเรือนอยู่บริเวณ
บริเวณปากห้วยตม เรียกว่า “บ้านปากตม” (ปัจจุบันอยู่ระหว่างบ้านนาจานและบ้านท่าดีหมี)  ต่อมา
เกิดโรคระบาดอีกจึงได้ถอยร่นลงมาตามล าน้ าเหืองมาทางใต้ประมาณ  ๑  กิโลเมตร  ตั้งบ้านเรือนขึ้น
ริมน้ าเหืองและบริเวณท่าน้ าทางขึ้นหมู่บ้านนั้นได้มี “ต้นไม้ดีหมี” เต็มไปหมด  เพื่อเป็นสัญลักษณ์และ
ความเป็นสิริมงคลจึงได้ตั้งชื่อหมู่บ้านแห่งใหม่นี้ว่า “บ้านท่าดีหมี”  มาจนถึงปัจจุบัน  ผู้ใหญ่บ้านคน
แรกคือ นายไตร  พรมสาส์น คนปัจจุบันคือ นายเจษฎาภรณ์  สอนเสียง 

ประวัติบ้านทา่ดีหมี(ค ากลอน) 
   สุดเขตแดนสยามทางสามแพร่ง ติดสองแขวงเหืองกับโขงเชื่อมโยงให้ 
  แขวงเวียงจันทน์/แขวงไซยะ/ประเทศไทย    เหืองโขงไหลชานเคียงลงเชียงคาน 
 ลูกเจ้าพ่อปากเหืองเมืองพระใหญ ่              อาบน้ าโขงก่อนใครในอีสาน 
 น้ าสองสีทะเลหมอกดอกฝ้ายบาน  คือต านานแต่ปางหลังมีดังนี้ 
   เมืองปากเหืองเรืองรุ่งกรุงเก่าก่อน ชื่อ “ปัญจนคร” บุรีศรี 
 เจ้าปกครองชื่อ “พระยาจุลมณี”  ประชาชีสุขสมอยู่ร่มเย็น 
 เกิดมีภัย “โรคห่า” มาระบาด  ดารดาษทุกหย่อมหญ้าพายากเข็ญ 
 โจรจีนฮ่อปล้นซ้ าเติมเพิ่มล าเค็ญ  กระซ่านเซ็นผู้คนแยกแตกกระจาย 
   ได้ทรัพย์สินเงินทองของมีค่า  แต่พระยาจุลมณีคือเป้าหมาย 
 สวนทวารปลงพระชนม์จนวางวาย  ชนหญิงชายรุ่นหลังยังศรัทธา 
 ตั้งเป็นศาลเพียงตาสวนป่าไผ่  อยู่ไม่ไกลปากน้ าตรงข้ามท่า 
 เป็น “เจ้าพ่อปากเหือง”เรืองฤทธา  อยู่อาณาชายเขตประเทศไทย 
 จึงรวมตัวรวมพลคนแตกซ่าน  ร่วมสร้างบ้านแปงเมืองขึ้นมาใหม่ 
   บ้านหาดค่าง,บ้านปากตม สุขสมใจ อหิวา กลับคือภัยติดตามมา 
 คนล้มตายบ้านต้องแตกแยกสองส่วน ส่วนหนึ่งทวนเหนือน้ าไปข้างหน้า 
 ส่วนหนึ่งถอยร่นลงตามคงคา  ด้วยเพราะยาไม่มีหนีซมซาน 
 ส่วนที่ทวนสายน้ าไปไม่ไกล  พบไม้ใหญ่จึงหยุดพักปักหลักฐาน 
 ตั้งบ้านเรือนขึ้นใหม่ริมสายธาร  ก็คือ “บ้านนาจาน” ทุกวันนี้ 
   ส่วนถอยร่นลงไปตามสายน้ า  เกือบตรงข้ามเมืองเปงจานบุรีศรี 
 พบท าเลรื่นรมย์เหมาะสมดี  กลายเป็น “ท่าดีหม”ี จนปัจจุบัน 
 เหตุที่ได้ชื่อว่า “ท่าดีหม”ี   มิใช่มีหมีใหญ่ที่ไพรสัณฑ์ 
 แต่คือไม้ใหญ่น้อยนับร้อยพัน  เรียงรายกันริมท่าน้ าแสนงามตา 
 น าเปลือก-ใบมาต้มรสขมปี๋  รสชาติเหมือนดีหมีที่ในป่า 
 โบราณกล่าว”หวานเป็นลมขมเป็นยา” จึงชื่อ “ท่าดีหม”ี เช่นนี้เอย                                                                                                                                              

ผู้ใหญ่ลี  แต่งตามอารมณ์ปี พ.ศ. ๒๕๕๐ 
  ๒) อาณาเขต 

  ทิศเหนือ  ติดต่อกับแม่น้ าโขง     ทิศใต้  ติดต่อกับแม่น้ าเหือง 
  ทิศตะวันออก  ติดต่อกับบ้านกลาง  



๕๕ 
 
  ทิศตะวันตก  ติดต่อกับแม่น้ าเหืองและบ้านนาจาน 
  ๓) การคมนาคม 
       บ้านท่าดีหมีอยู่ห่างจากตัวอ าเภอเชียงคาน  ประมาณ  ๑๙  กิโลเมตร  โดยใช้
เส้นทาง  ๒๑๙๕  ท่าลี่-เชียงคาน 
  ๔) ลักษณะภูมิประเทศ 
       พื้นที่เพาะปลูกส่วนใหญ่เป็นที่ราบเชิงเขาสลับกับที่ราบลุ่มระหว่างภูเขา 
   ๕) การปกครอง 
  บ้านท่าดีหมี  หมู่ที่  ๔  ต าบลปากตม  อ าเภอเชียงคาน  จังหวัดเลย  ตั้งแต่อดีต
จนถึงปัจจุบันมี  ผู้ใหญ่บ้านปกครองมาแล้วทั้งหมด  ๑๑  คน  ปัจจุบันคือ  นายเจษฏาภรณ์  สอน
เสียง  ด ารงต าแหน่งตั้งแต่ปี  ๒๕๔๙ – ปัจจุบัน  สองสมัย  โดยมีผู้ช่วย  ทั้งหมด  ๓  คน  ได้แก่ ๑. 
นายช านาญ  แก้วเกษร  ผู้ช่วยฝ่ายปกครอง๒. นายไพศาล  สอนสียง  ผู้ช่วยฝ่ายปกครอง ๓. นาย
จ านงค์  สุมา  ผู้ช่วยฝ่ายรักษาความสงบ สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลปากตม  ๒  คนได้แก่                
๑. นายฉลองชัย  สีดาพิมพ์ ๒. นายสุรพร  แก้วเกษร 
  ๖) บัญชีคุม  รายช่ือหัวหน้าคุ้ม การศึกษาบริบทชุมชนและศักยภาพผู้น าชุมชน 

 

ตารางที่ ๔. ๑ บัญชีบริบทชุมชนและศักยภาพผู้น าชุมชน 
 

ล าดับ หัวหน้าคุ้ม รองหัวหน้าคุม้ รับผิดชอบ หมายเหต ุ
๑. นายเปนเจือ  สีดาพิมพ์ นายพรชัย  งามดี ๑๕  คร.  

๒. นายเสริม  อุทาพร นายสมเภา  อุทาพร ๑๕  คร.  

๓. นายหมุย  โพชัย นายไสว  พรมสาส์น ๑๖  คร.  

๔. นายอ าพร  พรหมสาส์น นายอ านวย  สุพรมอินทร ์ ๑๕  คร.  

๕. นายเสวียน  พรหสาส์น นางสมทรง  เกษมสุข ๑๖  คร.  

๖. นายเตียง  พรหมสาส์น นายณรงค์  วันแก้ว ๑๖  คร.  

๗. นายช านาญ  แดงสนาม นายธนเสฎฐ์  ใจมั่นชัยนพ ๑๖  คร.  

๘. นายสงการ  แก้วเกษร นายแหลมทอง  แสนใจวุฒ ิ ๑๕  คร.  

๙. นายวิลัยศักดิ์  บาเรือน นายเจติยา  พรมสาส์น ๑๐  คร.  

๑๐. นายสะเดี่ยง  พรมหุ่ง นายเฉิน  อุทาพร ๙    คร.  

๑๑. นายทองคูณ  ทนุราช นายสงกรานต์  แสนซ้าย ๑๔  คร.  

๑๒. นายทรงศักดิ์  พรมสาส์น นายสาริกาสุนันทานนท ์ ๑๒  คร.  

๑๓. นายศรารักษ์  บรรพชาติ นายประจักษ์  พรมด ี ๑๖  คร.  

๑๔. นายณราศักดิ์  พรมด ี นายสะระ  รสโอชา ๑๒  คร.  

๑๕. นายสมจิตร  ชยัศร นายเผือก  บัวผาย ๑๕  คร.  

๑๖. นายไพศาล  สอนเสียง นายแสงทอง  อิ่มเขจร ๑๓  คร.  

๑๗. นายไพทูลย์  ศรีสวรรค ์ นายสุนัน  สีทนั ๙  คร.  

๑๘. นายลือชัย  สีดาพิมพ์ นายกรภัทร์  ปรีดายุทธนา ๑๙ คร.  



๕๖ 
 
  ๗) สถานที่ท่องเที่ยวน่าสนใจ 
  แม่น  าสองสี แม่น้ าเหือง และ แม่น้ าโขง ทั้งสองแม่น้ าคือเส้นกั้นเขตแดนระหว่าง 
ไทย – ลาว โดยไหลบรรจบกันที่บริเวณท้ายหมู่บ้านท่าดีหมี  ด้วยความที่แม่น้ าเหืองเป็นแม่น้ าขนาด
เล็ก ตื้นเขิน ไหลเชี่ยวแรงท าให้กัดเซาะ พัดพาเอา ดิน โคลน ตม ไหลหลากเป็นตะกอนมาด้วย 
กลายเป็นสีแดง  แม่น้ าโขงเป็นแม่น้ าขนาดใหญ่  ไหลลึกมองดูบางครั้งเหมือนไม่ไหล จึงท าให้เปน็
คล้ายสีเขียว สวยงาม  ทั้งสองไหลบรรจบกัน จึงกลายเป็น “แม่น  าสองสี”  เห็นได้ชัดเจนช่วงเดือน
พฤษภาคมของทุกปี ดังมีผู้บรรยายเป็นค ากลอนว่า 
  แม่น ้ำเหือง ไหลเชี่ยวแรง  แดงขุ่นข้น  ดินทรายปน  โคลนตม  ผสมสี 
 แม่น ้ำโขง  เขียวใส  ไร้ราคี   สองนที  กั้นไทย – ลาว  มายาวนาน 
 หนึ่งขุ่นข้น  หนึง่เขียวใส  ไหลบรรจบ  จุดนัดพบ  ท่าดีหมี  ที่ท้ายบ้าน 

 สองผสม  สวยหรู  ดูตระการ   คือต านาน  “น ้ำสองสี”   มีนานมา 
 เหืองขุ่นแดง  โขงเขียวใส  ไหลเคียงคู ่ สัจธรรม  ซ่อนอยู่  เป็นปริศนา..? 
 สรรพสิ่ง  ใดใด  ในโลกา   อนิจจา...  มีสุข- เศร้ำ  คลุกเคล้ากัน 
 
  พระพุทธนวมินทรมงคลลีลาทวินคราภิรักษ์ (พระใหญ่) 
  หรือพระใหญ่ภูคกงิ้ว  เป็นพระพุทธรูปปางลีลาประทานพร  สูง  ๑๙  เมตร  
ประดิษฐานอยู่ที่ภูคกง้ิว  ซึ่งเป็นบริเวณที่แม่น้ าเหืองไหลมาบรรจบกับแม่น้ าโขง  บริเวณบ้านท่าดีหมี 
 
 

 
 

ภาพที่ ๔.๑ พระพุทธนวมินทรมงคลลลีาทวินคราภริักษ์ (พระใหญ่) 
 
 
 



๕๗ 
 
  ด้านการเรียนรู้ 
 ชุมชนมีการสืบทอดและใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นวิถีชีวิตของชาวบ้านท่าดีหมี  มีการสืบ
ทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ได้สืบตามกันมาแต่โบราณ   
 
  ๘) พิธีกรรมต่างๆในรอบหนึ่งปี  มีดังนี  
  ๑. พิธีบายศรีสู่ขวัญ (สังกาศ สังขารล่วง) ข้างขึ้น เดือน ๖ ของทุกปี  
  ๒. พิธีเลี้ยงปี  ข้างขึ้น เดือน ๗ ของทุก ๆ ปี  เลี้ยงไก่  หมู  และควาย หมุนเวียนกัน
ไป  ข้าวต้มมัด ๑ กีบ  บ้าง ๑ บ้าง ต่อ ๑ ครัวเรือนไก่ ๖ ตัว ปล่อยไป ๒ ตัว เหล้าขาว ๔ ขวด ฟัง
ธรรม ๑ กัณฑ์ บุหรี่ ๑ ซอง ข้าวต้ม ๑๒ กีบ ข้าวหวาน ๑๒ ก้อน (ถ้าเลี้ยงไก่ คะล า ๑ วัน หมู ๒ วัน 
ควาย ๓ วัน) 
  ๓. พิธีออกพรรษา มีงานแข่งเรือกาบ (ลงส่วงเฮือ) แรม ๑ ค่ าเดือน ๑๑ ของทุกปี  ที่
บริเวณ ท่าศาลา 
  ๔. พิธีตั้งฮ้วง คะล า  (ให้นับ ๔ มื้อ  มื้อ ๕ คล า )  ระยะเวลา  ๓  เดือน(คล า หรือ 
คะล า หมายถึง งด เว้น หยุด ไม่เหมาะสม) 
  ๕. พิธีเลี้ยงออก (เลี้ยงเลิก  เลี้ยงลา )  ก็มี อ้น ๒ ตัว  เหล้า ๒  ขวด  ไก่ ๔ ตัว 
ปล่อยไป ๒ ตัว  ข้าวต้ม  ๑๒  ข้าวหวาน ๑๒ ฟังธรรม ๑ กัณฑ์ บุหรี่ ๑ ซองการท าพิธีนั้นก็จะไปท าที่
ศาลเจ้าพ่อปากเหือง  แสนค าจะน าบ้างเชิญ(เหมือนขอขมาและอันเชิญ)  เจ้าพ่อ  เจ้าแม่   ทุกหมวด
ทุกองค์  ให้มาลงเล่น ลงกิน  จะมีหมอกลอง  หมอฆ้อง หมอแฉ่ง (ฉาบ) มาเสดมางัน ให้ได้ลงเล่น 
ชาวบ้านที่นับถือทั้ง สามหมู่บ้านคือ บ้านคกงิ้ว บ้านท่าดีหมี  บ้านนาจานจะน าขันดอกไม้พร้อมบุหรี่ 
เหล้า น้ าหวาน เส้นฝ้าย มาถวายและให้ผูกข้อต่อแขนเพื่อเป็นศิริมงคลให้ใครมีปัญหาอะไรก็ถามได้ 
นายจัด  ศรีสงคราม จ้ าใหญ่ หน้าที่ “แสนซ้าย”นายคง  พรหมสาส์น จ้ าใหญ่  หน้าที่ “แสนค า 
  ๙) ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน 
  - ชุมชนปลูกต้นไม้ให้ร่มรื่นเป็นหมู่บ้านน่าอยู่จากการที่บ้านท่าดีหมี  หมู่ที่ ๔  พื้นที่
ส่วนใหญ่เป็นที่ราบเชิงเขา และภูเขา  ซึ่งปัจจุบันป่าไม้ได้ถูกท าลายไป  ชาวบ้านจึงได้มีการรณรงค์ให้
มีการปลูกป่าทดแทนเป็นประจ าทุกปี  เช่น  บริเวณ  ภูพระใหญ่  และรอบหมู่บ้านเพื่อให้เกิดความร่ม
รื่นสวยงาม 
    ๑. ด้านการเอื ออารีต่อกัน 
   ชุมชนมีการดูแลช่วยเหลือคนจนคนด้อยโอกาสและคนประสบปัญหาบ้านท่า
ดีหมี  หมู่ที่ ๔  มีการช่วยเหลือคนในหมู่บ้านที่ประสบปัญหาหรือยากจนผ่านโครงการแก้ไขปัญหา
ความยากจน (กข.คจ.)  โดยให้กู้ยืมเงินไปลงทุนประกอบอาชีพ  นอกจากนั้นก็ยังมีกองทุนหมู่บ้าน  
ช่วยเหลือสมาชิกกองทุนในรูปแบบสวัสดิการแก่สมาชิก  และสงเคราะห์คนในหมู่บ้านที่ประสบปัญหา  
โดยการจัดสรรจากหมวดสาธารณประโยชน์ช่วยเหลือ 
   ๒. คนในชุมชนรู้รักสามัคคี 
   เนื่องจากบ้านท่าดีหมี  หมู่ที่  ๔  เป็นพื้นที่ติดต่อกับประเทศเพื่อบ้าน  มีประวัติ
การอพยพย้ายถิ่นฐานมาตั้งแต่อดีต  ท าให้เกิดความรักความสามัคคี  มีความน้ าหนึ่งใจเดียวกัน  เห็น
ได้จากการพัฒนาหมู่บ้าน  หรืองานประเพณีต่างๆ  ชาวบ้านจะให้ความส าคัญกับกิจกรรมที่จัดขึ้น   



๕๘ 
 
   ๓. จ านวนกลุม่อาชีพการเกษตรที่พึ่งตนเองได้แก่ 
    - กลุ่มไม้ผล (พุทรานมสด) 
    - กลุ่มยางพารา 
    - กลุ่มเลี้ยงจิ้งหรีด 
   ๔. จ านวนครัวเรือนที่มีอาชีพหลักอย่างน้อย ๑ อาชีพ (เป็นรายได้หลัก) 
   ชาวบ้านท่าดีหมี  ส่วนใหญ่มีอาชีพหลักทุกครัวเรือน  แต่อาชีพหลักของ
ครัวเรือนอาจจะแตกต่างกันไป  บางครัวเรือนมีอาชีพหลักได้แก่  การท าสวนยางพารา  อาชีพรอง
ได้แก่การท านา   บางครัวเรือนมีอาชีพหลักได้แก่การท านา  ท าสวน  อาชีพรองได้แก่การท าสวน
พุทรา  เป็นต้น  กว่าจะมาเป็นวันนี้บ้านท่าดีหมีตั้งอยู่บริเวณแม่น้ าเหืองไหลลงสู่น้ าโขงพอดี จึง
กลายเป็นว่าเป็นหมู่บ้านที่มีอาณาเขตติดกับ สปป.ลาวถึงสองแขวง แม้ว่าจะมีแม่น้ าสองแม่น้ าแต่คน
ในชุมชนกลับใช้ประโยชน์จากแม่น้ าทั้งสองน้อยมาก และกับการที่มีอาณาเขตติดต่อกับสองแขวงกลับ
เป็นทั้งโอกาสและอุปสรรคต่อชุมชนท่าดีหมีชุมชนถูกตราหน้าว่าเป็นทางผ่านของยาเสพติดและด้วย
เหตุผลทางด้านความมั่นคง กองทัพภาคที่  ๒ จึงได้สร้างพระใหญ่ปางประทานพรขึ้นที่ภูคกงิ้วเพื่อเป็น
จุดตรวจการณ์และเฝ้าระวังคนในชุมชนบ้านท่าดีหมี ก็ยังคงด ารงชีวิตแบบเดิม คือปลูกพืชล้มลุก และ
ด้วยสภาพพื้นที่ที่เป็นเชิงเขาท าให้พื้นที่ท ากินมีน้อยแต่ชาวบ้านก็ยังคงยืนหยัดและรักษา วัฒนธรรม 
ประเพณีแบบดั้งเดิมเอาไว้อย่างเหนียวแน่นต่อมาประมาณปี พ.ศ. ๒๕๓๔-๒๕๓๕ มีโครงการอีสาน
เขียวเกดิขึ้นมา ภาครัฐส่งเสริมให้มีการปลูกยางพาราท าให้วิถีชีวิตแบบด้ังเดิมเปลี่ยนแปลงไป 
  ๔.๑.๒ การป้องในชุมชนและแก้ไขปัญหาเรื่องยาเสพติด 
  การวิจัยเรื่อง “การพัฒนามาตรการการป้องกันและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดตาม
แนวชายแดนของชุมชนในจังหวัดเลย” มีวัตถุประสงค์ ๑) เพื่อศึกษาปัญหาการป้องกันและการเฝ้า
ระวังยาเสพติดของชุมชนในจังหวัดเลย ๒) เพื่อพัฒนารูปแบบการป้องกันปัญหายาเสพติดตามแนว
ชายแดนของชุมชนในจังหวัดเลย และ ๓) วิเคราะห์องค์ความรู้และรูปแบบการป้องกันปัญหายาเสพ
ติดโดยการสร้างชุมชนให้มีส่วนร่วม เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เชิงปฏิบัติการ
แบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research: PAR) สามารถน าเสนอข้อมูลผลการวิเคราะห์การ
พัฒนามาตรการการป้องกันและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดตามแนวชายแดนของชุมชนในจังหวัดเลย 
ดังต่อไปนี ้
   ประเด็นค าถามที่ ๑ สภาพปัญหาในการป้องกันและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดตาม
แนวชายแดนของชุมชนในจังหวัดเลย โดยสามารถวิเคราะห์บทสัมภาษณ์ การป้องกันและเฝ้าระวัง
ปัญหายาเสพติดตามแนวชายแดนในจังหวัดเลย เกี่ยวกับการป้องในชุมชนและแก้ไขปัญหาเรื่องยาเสพ
ติด โดยการน าหลักทฤษฎี  SWOT ย่อมาจาก Strengths Weaknesses Opportunities และ 
Threats (จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค) เป็นเครื่องมือวิเคราะห์ได้ดังนี้ 
    ๑) Strengths = (จุดแข็ง)  พบว่า จากผลกระทบจากปัญหายาเสพติดใน
หมู่บ้าน/ชุมชน ปัญหาอาชญากรรม การลักขโมย ความไม่ปลอดภัยต่อทรัพย์สินต่อร่างกายและชีวิต
ของคนในหมู่บ้าน/ชุมชนตลอดถึง ปัญหาเงินทอง การหารายได้ การเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่จ าเป็น กระทบ
ต่อเศรษฐกิจในชุมชนขาดความสงบสุข และปัญหาคุณภาพชีวิตของคนในหมู่บ้าน/ชุมชนจากสถาน



๕๙ 
 
การปัญหายาเสพติดของของชุมชน๑  สังคมรวมทั้งสื่อมวลชนตระหนักในความรุนแรงของปัญหายา
เสพติดและผลกระทบ จึงให้มีการแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วนและจริงจังโดยได้มีการรวมตัวกันเพื่อ
หาทาง ป้องกัน ซึงปรากฏว่ามีหลายแห่งประสบผลส าเร็จเป็นที่น่าพอใจหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
โดยเฉพาะศูนย์บ าบัดรักษายาเสพติดประจ าภูมิภาคมีการพัฒนาศักยภาพ๒ ให้มีความพร้อมครอบคลุม
และเพียงพอต่อการ  แก้ปัญหา และประสานงานพร้อมถึงระดับชุมชนมีการกระจายอ านาจโดยให้
องค์กรปกครองท้องถิ่น ซึ่งจะมีส่วนช่วยให้ท้องถิ่นและชุมชนมีขีดความสามารถในการจัดการแก้ไข
ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ๓ 
    ๒) Weaknesses = (จุดอ่อน)  พบว่า ปัญหายาเสพติดเปลี่ยนแปลงไป 
เนื่องจากตัวปัญหาเองมีความสลับซับซ้อนนับวันจะขยายตัวเพิ่มขึ้น และมีการเปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลา๔ ยากแก่การแก้ไขเพราะรากเหง้าของปัญหาเกิดจากปัจจัยภายในตัวบุคลและความไร้
จิตส านึก สาเหตุที่ยาเสพติดแพร่ระบาดเข้าสู่หมู่บ้าน/ชุมชน คน อ่อนแอ ขาดจิตส านึก และความ
ตระหนัก เด็กและเยาวชนมีความคึกคะนอง อยากรู้อยากลอง ต้องการให้เพื่อนฝูงยอมรับจากปัญหา
ครอบครัวแตกแยก ขาดความรัก ความอบอุ่น ว้าเหว่ ขาดที่ยึดเหนี่ยว๕ ขนาดเดียวกันผู้ใหญ่ มีปัญหา
ชีวิต เช่น ว่างงาน ยากจน มีหนี้สิน ขาดจิตใจไม่เข้มแข็ง ท้อแท้ หมดหวัง ขาดสิ่งยึดเหนี่ยว ตลอดถึง
ปัญหา ผิดหวังในครอบครัว/สังคมจากความเห็นแก่ตัว หารายได้ในทางที่ผิด๖  
    ๓) Opportunities = (โอกาส) พบว่า ชุมชนต้องมีส่วนร่วมจัดการปัญหา
ยาเสพติดพลังชุมชนเป็นพลังส าคัญหยุดยั้งปัญหายาเสพติดได้ ต้องด าเนินควบคู่กันทุกมาตรการทุก
ด้าน ทั้งการป้องกัน ปราบปราม บ าบัด เฝ้าระวัง พัฒนาคุณภาพชีวิต ต้องอาศัยการมีส่วนร่วมจากทุก
ฝ่ายแก้ไขปัญหา ไม่มีใครสามารถแก้ไขได้ โดยล าพังคนในหมู่บ้าน/ชุมชนเองรู้จักและเข้าใจปัญหาดี
ที่สุด๗ จึงเป็นผู้แก้ไขปัญหาได้ดีที่สุด มากกว่า คนภายนอกหมู่บ้าน/ชุมชนจัดการปัญหาด้วยหมู่บ้าน/
ชุมชนเองเป็นหลัก มากกว่ารอคอยพึ่งพาคนอื่น/หน่วยงานภายนอกหมู่บ้าน/ชุมชน เชื่อมั่นในพลังของ
ชุมชนแนวทางหมู่บ้าน/ชุมชนป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เตรียมความพร้อมคนในหมู่บ้าน/

                                          
 ๑สัมภาษณ์, นายกฤติชฎา บุญล้อมรัตน์, ปลัดป้องกันอ าเภอท่าลี่ ต าบลท่าลี่ อ าเภอท่าลี่ จังหวัดเลย, 
๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓.  
 ๒สัมภาษณ์, นายอภินันท์ สุวรรณโค, ปลัดป้องกันอ าเภอเชียงคาน ต าบลเชียงคาน อ าเภอเชียงคาน 
จังหวัดเลย, ๑๗ กรกฎาคม, ๒๕๖๓.  
 ๓สัมภาษณ์, นายบุญมี มณีศรี, ปลัดป้องกันอ าเภอปากชม ต าบลปากชม อ าเภอปากชม จังหวัดเลย, 
๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓.  
 ๔สัมภาษณ์, พระครูปริยัติเจติยคุณ, รองเจ้าคณะอ าเภอท่าลี่ วัดลาดปูทรงธรรม(วัดพระธาตุสัจจะ) 
อ าเภอท่าลี่ จังหวัดเลย, ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓.  
 ๕สัมภาษณ์, พระครูศรีภัทรวิมล, รองเจ้าคณะอ าเภอปากชม วัดศรีชมชื่น ต าบลเชียงกลม อ าเภอปาก
ชม จังหวัดเลย , ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓.  
 ๖สัมภาษณ์, นายสุรชน เนรมิตพานิชย์, นายกเทศมนตรีท่าลี่ อ าเภอท่าลี่ จังหวัดเลย, ๑๗ กรกฎาคม 
๒๕๖๓.  
 ๗สัมภาษณ์, นายหล่ง แก้วนิรันดร์ , นายกเทศมนตรีเชียงคาน อ าเภอเชียงคาน จังหวัดเลย, ๑๗ 
กรกฎาคม ๒๕๖๓.  



๖๐ 
 
ชุมชน ๒ ระดับ ได้แก่ ๑) ระดับชาวบ้าน ท าให้เกิดความตระหนักในโทษและพิษภัยของยาเสพติด 
มุ่งมั่นมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหา โดยการประชุมประชาคม การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ สร้างเสริมความ
เข้าใจและปรับทัศนคติ ฯลฯ ๒) ระดับแกนน า สรรหาผู้น าทั้งทางการและผู้น าธรรมชาติ พัฒนา
ศักยภาพโดยฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน ฯลฯ๘ 
    ๔) Threats=(อุปสรรค) พบว่า ตัวยาหรือฤทธิ์ในการมอมเมาของยาเสพ
ติด ท าให้ผู้เสพหลงใหลในความสุข ความเคลิบเคลิ้ม จนไม่สามารถกลับมามีความสุขในชีวิตปกติได้ 
ต้องพึ่งพาใช้ยาเสพติดไปตลอดปัญหาสังคมไทยในเชิงโครงสร้างยังขยายตัวและส่งผลท าให้ปัญหายา
เสพติดเพิ่มขึ้น๙ ท าให้ประชาชนประสบปัญหาด้านจิตใจ ด้านอาชีพและรายได้บางส่วนหันไปใช้ยาเสพ
ติดและค้ายาเสพติดรวมทั้งปัญหาค่านิยมเรื่องวัตถุนิยมบริโภคนิยม และอิทธิพลในระดับต่างๆ๑๐ 
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องขาดความถูกต้องและความน่าเชื่อถือท าให้ไม่สามารถวางแผนและปรับเปลี่ยนการ
ด าเนินงานได้อย่างทันเหตุการณ์ หมู่บ้าน/ชุมชนของท่านมีลักษณะดังต่อไปนี้ ตั้งแต่ ๓ ข้อขึ้นไป 
แสดงว่าปัญหายาเสพติดอาจแทรกซึม เข้าไปแพร่ระบาดในหมู่บ้าน/ชุมชน ผู้น าหมู่บ้าน/ชุมชน และ
คนในหมู่บ้านแตกแยกขาดความสามัคคีมีแหล่งอบายมุขในหมู่บ้านตั้งอยู่ใกล้พื้นที่มีการแพร่ระบาด
ของยาเสพติดมีสถานที่ลับตาอันเป็นแหล่งมั่วสุม เช่น บ้านอาคารร้าง ป่าละเมาะ พื้นที่รกร้างพร้อมทั้ง
มีคนแปลกหน้าเข้าออกในหมู่บ้านมีการลักเล็กขโมยน้อยอยู่เสมอ๑๑ มีกลุ่มเยาวชนและวัยแรงงาน
ว่างงานจ านวนมาก โดยมักมั่วสุมกันอยู่ในหมู่บ้าน/ชุมชนหน้าตาหมองคล้ า ซูบผอม หรือมีอาการ
ฉุนเฉียว เมาอาละวาด ขาดการเอาใจใส่ดูแลอย่างทั่วถึง๑๒ 
   สรุปประเด็นค าถามข้อที่ ๑ สภาพปัญหาในการป้องกันและเฝ้าระวังปัญหายา
เสพติดตามแนวชายแดนของชุมชนในจังหวัดเลย โดยสามารถสรุปบทสัมภาษณ์ การป้องกันและเฝ้า
ระวังปัญหายาเสพติดตามแนวชายแดนในจังหวัดเลย เกี่ยวกับการป้องในชุมชนและแก้ไขปัญหาเรื่อง
ยาเสพติด โดยการน าหลักทฤษฎี SWOT ย่อมาจาก Strengths Weaknesses Opportunities และ 
Threats (จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค) สรุปได้ดังนี ้
 
 
 
 

                                          
 ๘สัมภาษณ์, นายภูริวัจน์ โชตินพรัตน์, นายอ าเภอเชียงคาน จังหวัดเลย, ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓.  
 ๙สัมภาษณ์,ร.ต.ต. สรุศักดิ์ จันสด, ผบ.หมู่(ป.)สภ. อ าเภอเชียงคาน เชียงคาน จังหวัดเลย,   ๑๗ 
กรกฎาคม ๒๕๖๓. .  
 ๑๐สนทนากลุ่ม, การป้องกันและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดตามแนวชายแดนของชุมชนในจังหวัดเลย, 
วัดจอมมณี บ้านท่าดีหมี ต าบลปากตม อ าเภอเชียงคาน จังหวัดเลยวันที่ ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๓ 
 ๑๑สัมภาษณ์, ร.ต.ท. ยรรยงค์ ศรีบุตร, รอง สว.(ป.) สภ. เชียงคาน อ าเภอเชียงคาน จังหวัดเลย, ๑๗ 
กรกฎาคม ๒๕๖๓.  
 ๑๒สัมภาษณ์, พระครูปริยัติธรรมโกศล, เจ้าคณะอ าเภอเชียงคาน วัดสันติวราราม อ าเภอเชียงคาน 
จังหวัดเลย, ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓.  
 



๖๑ 
 

ตารางที่ ๔.๒ 

สรุป สภาพปัญหาในการป้องกันและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดตามแนวชายแดนของชุมชนในจังหวัด
เลย เกี่ยวกับการป้องในชุมชนและแก้ไขปญัหาเรื่องยาเสพติด โดยการน าหลักทฤษฎี SWOT 

 

Strengths 
(จุดแข็ง) 

- การแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วนและจริงจังโดยได้มีการรวมตัวกันเพื่อหาทาง 
ป้องกัน ซึงปรากฏว่ามีหลายแห่งประสบผลส าเร็จ 
- ความพร้อมครอบคลุมและเพียงพอต่อการ  แก้ปัญหา และประสานงานพร้อม
ถึงระดับชุมชนมีการกระจายอ านาจโดยให้องค์กรปกครองท้องถิ่น 

Weaknesses 
(จุดอ่อน) 

- ความสลับซับซ้อนนับวันจะขยายตัวเพิ่มขึ้น และมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
ของช่องทางทางธรรมธรรมชาติแม่น้ าเหืองว่ายข้ามรับส่งยาเสพติด 
- ปัญหาครอบครัวแตกแยก ขาดความรัก ความอบอุ่น ว้าเหว่ ขาดที่ยึดเหนี่ยว 

Opportunities 
(โอกาส) 

- ชุมชนมีส่วนร่วมจัดการปัญหายาเสพติดพลังชุมชนเป็นพลังส าคัญหยุดยั้ง
ปัญหายาเสพติดได้ ต้องด าเนินควบคู่กันทุกมาตรการทุกด้าน ทั้งการป้องกัน 
ปราบปราม บ าบัด เฝ้าระวัง พัฒนาคุณภาพชีวิต 

Threats 
(อุปสรรค) 

- สังคมไทยในเชิงโครงสร้างยังขยายตัวและส่งผลท าให้ปัญหายาเสพติดเพิ่มขึ้น 
- ประชาชนประสบปัญหาด้านจิตใจ ด้านอาชีพและรายได้บางส่วนหันไปใช้ยา
เสพติดและค้ายาเสพติด 
- ปัญหาค่านิยมเรื่องวัตถุนิยมบริโภคนิยม และอิทธิพลในระดับต่างๆ 

 

  ๔.๑.๓ การก าหนดกติกาและใช้มาตรการทางชุมชน 
  การวิจัยเรื่อง “การพัฒนามาตรการการป้องกันและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดตาม
แนวชายแดนของชุมชนในจังหวัดเลย” มีวัตถุประสงค์ ๑) เพื่อศึกษาปัญหาการป้องกันและการเฝ้า
ระวังยาเสพติดของชุมชนในจังหวัดเลย ๒) เพื่อพัฒนารูปแบบการป้องกันปัญหายาเสพติดตามแนว
ชายแดนของชุมชนในจังหวัดเลย และ ๓) วิเคราะห์องค์ความรู้และรูปแบบการป้องกันปัญหายาเสพ
ติดโดยการสร้างชุมชนให้มีส่วนร่วม เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เชิงปฏิบัติการ
แบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research: PAR) สามารถน าเสนอข้อมูลผลการวิเคราะห์การ
พัฒนามาตรการการป้องกันและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดตามแนวชายแดนของชุมชนในจังหวัดเลย 
ดังต่อไปนี ้
   ประเด็นค าถามที่ ๑ สภาพปัญหาในการป้องกันและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดตาม
แนวชายแดนของชุมชนในจังหวัดเลย โดยสามารถวิเคราะห์บทสัมภาษณ์ การป้องกันและเฝ้าระวังปัญหา
ยาเสพติดตามแนวชายแดนในจังหวัดเลย เกี่ยวกับการก าหนดกติกาและใช้มาตรการทางชุมชนโดย
การน าหลักทฤษฎี SWOT ย่อมาจาก Strengths Weaknesses Opportunities และ Threats (จุด
แข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค) เป็นเครื่องมือวิเคราะห์ได้ดังนี้ 
    ๑) Strengths = (จุดแข็ง) พบว่า มีการค้นหาส ารวจ ค้นหา คัดกรอง 
โดยใช้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน การสังเกต ซักถาม ฯลฯ และแบ่งกลุ่มเพื่อหามาตรการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติดที่เหมาะสม ได้แก่ กลุ่มทั่วไป กลุ่มเสี่ยง กลุ่มใช้ยาเสพติด ด้านการรักษาให้



๖๒ 
 
โอกาสเมื่อเด็กพลั้งพลาดเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด หรือมีแนวโน้มเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด 
โดยการปรับความคิด/พฤติกรรม สร้างค่านิยมใหม่ ดูแลช่วยเหลือ ติดตามอย่างใกล้ชิด ระหว่าง ครู 
ผู้ปกครอง และนักเรียน ทั้งนี้ สถานศึกษาจะต้องเปิดให้โอกาสให้เด็กได้เรียนต่อตามปกติ๑๓ 
   - กลุ่มเสี่ยง : ค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยง การให้ค าปรึกษา ติดตาม 
เยี่ยมบ้าน ฯลฯ 
   - กลุ่มใช้ยาเสพติด : กรณีค้นพบในสถานศึกษา โดยการท าจิตสังคมบ าบัด
ในสถานศึกษา ร่วมมือกันอยา่งใกล้ชิดระหว่าง ครู ผู้ปกครอง เจ้าหน้าที่สาธารณสุข๑๔ 
    ๑) ด้านการเฝา้ระวังสอดส่อง เฝ้าระวัง เป็นหูเป็นตา ร่วมมือกัน
ระหว่าง ครู นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีกิจกรรมที่เข้ามาหนุนเสริม 
เชน่ ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด /๑ ต ารวจ ๑ โรงเรียน /การจัดระเบียบสังคมรอบสถานศกึษา ฯลฯ๑๕ 
    ๒) ด้านการบริหารจัดการ การพัฒนาบุคลากร /การขับเคลื่อนกลไก
คณะกรรมการ คณะท างานที่เกี่ยวข้อง /การจัดท าแผนงาน งบประมาณ ฯลฯ ที่เกี่ยวขอ้งกับการ
ด าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา๑๖ 
    ๒) Weaknesses = (จุดอ่อน) พบว่า พ.อ.สมหมาย บุษบา รองผบ.มทบ. 
๒๘ และ ผอ.กอ.รมน. จังหวัดเลย เปิดเผยว่า หลังจาก ข้ามรับต าแหน่งระยะแรก ได้เดินทางไปตรวจ
เยี่ยมตามตะเข็บรอยต่อมีล าน้ าเหืองกั้น ตั้งแต่บ้านเหล่ากอหก อ.นาแห้ว เรื่อยลงมาจนถึงรอยต่อ
แม่น้ าโขง ที่ อ.เชียงคาน สุดทางที่ ต.หาดคัมภีร์  อ.ปากชม พบว่าหลังจากกองร้อยทหารพราน ๒๑ 
ต้องลงไปสลับกับกองร้อยทหารพราน ๒๒ ซึ่งช านาญด้านยาเสพติด วางสายปราบปรามยาเสพติดไว้
จนสามารถสกัดยาเสพติดที่ข้ามฝั่งลาวมายังฝั่งไทย ซึ่งทหารพราน ๒๒ ที่ช านาญเรื่องก่อความไม่สงบ
ในภาคใต้ ขึ้นมารับงานแทน ซึ่งต้องมาเริ่มสร้างสายลับกันใหม่ ซึ่งต้องใช้เวลามากพอสมควร จึงได้ให้
นโยบายสร้างสายลับให้เข้มแข็งเหมือนเดิม โดยปัจจุบันก็เริ่มเข้าที่เข้าทางมีการจับรายวัน จนสามารถ
ขยายผล ได้รายใหญ่มากขึ้น๑๗ 
    ยาเสพติดภัยร้ายใกล้ตัวหากมีผู้เสพผู้ติดยาเสพติดเพียงแค่ ๑ คน ก็อาจ
ก่อให้เกิดปัญหาแก่ คนในหมู่บ้าน/ชุมชนได้ ยาเสพติดจึงเป็นภัยร้ายที่อาจใกล้ตัวมากกว่าที่คิด และ
ไม่ใช่แค่ยาเสพติดผิดกฎหมาย  ที่รู้จักกันดี เช่น ยาบ้า ไอซ์ กัญชา และสารระเหย เป็นต้น ยาที่ใช้
รักษาโรค หากน ามาใช้ผิดวิธี ใช้ในทางที่ผิด ก็ส่งผลร้ายไม่ต่างกับยาเสพติดเช่นกัน ทั้งในกลุ่มยาแก้ไอ 

                                          
 ๑๓สัมภาษณ์, นายกฤติชฎา บุญล้อมรัตน์, ปลัดป้องกันอ าเภอท่าลี่ ต าบลท่าลี่ อ าเภอท่าลี่ จังหวัดเลย, 
๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓.  
 ๑๔สัมภาษณ์, นายอภินันท์ สุวรรณโค, ปลัดป้องกันอ าเภอเชียงคาน ต าบลเชียงคาน อ าเภอเชียงคาน 
จังหวัดเลย, ๑๗ กรกฎาคม, ๒๕๖๓.  
 ๑๕สัมภาษณ์, นายบุญมี มณีศรี, ปลัดป้องกันอ าเภอปากชม ต าบลปากชม อ าเภอปากชม  จังหวัดเลย, 
๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓.  
 ๑๖สัมภาษณ์, นายบุญมี มณีศรี, ปลัดป้องกันอ าเภอปากชม ต าบลปากชม อ าเภอปากชม  จังหวัดเลย, 
๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓.  
 ๑๗ สัมภาษณ์, พระครูปริยัติธรรมโกศล, เจ้าคณะอ าเภอเชียงคาน วัดสันติวราราม อ าเภอเชียงคาน 
จังหวัดเลย, ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓.  



๖๓ 
 
แก้แพ้ และแก้ปวดโทษและพิษภัยยาเสพติดต่อตนเอง ยาเสพติดส่งผลร้าย ท าลายร่างกายระบบต่าง 
ๆ ท าให้ประสาทหลอน ความจ าเสื่อม หลอดลมอักเสบ หัวใจวาย โลหิตจาง มะเร็งในเม็ดเลือด ปอด
อักเสบหรือมะเร็งปอด ไตอักเสบ มีเลือดออก  ในกระเพาะอาหาร ปวดท้องรุนแรง ความต้องการทาง
เพศลดลง หรืออาจเสื่อมสมรรถภาพทางเพศได้ ฯลฯ๑๘ และนอกจากจะส่งผลต่อร่างกายแล้ว ยังส่งผล
ต่อจิตใจและอารมณ์อีกด้วย ท าให้อารมณ์เปลี่ยนแปลงเร็ว หงุดหงิดง่าย ขาดการใช้เหตุผล ฯลฯ การ
นึกสนุกทดลองใช้ยาเสพติดจะส่งผลต่อสมองโดยไม่รู้ตัว และหากมีปัญหาในชีวิต ก็ไม่จ าเป็นต้องพึ่งพา
ใช้ยาเสพติด เพราะปัญหาจะยิ่งถล าลึกและมีปัญหาอื่น ๆ ตามมาได้ ต่อครอบครัว นอกจากผลร้ายที่
เกิดขึ้นจากตัวผู้เสพเอง ยาเสพติดยังส่งผลต่อครอบครัวผู้เสพ ท าให้ต้องเสียเงินทองทรัพย์สินไปกับยา
เสพติดโดยไม่จ าเป็น เสียค่าใช้จ่ายเพื่อมาดูแลอาการเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นจาก ยาเสพติด ท าให้ครอบครัว
เสียชื่อเสียง เกิดความไม่เข้าใจกัน ท าให้ครอบครัวแตกแยกได้ต่อชุมชน ด้วยภาวะการติดยาเสพติดท า
ให้ต้องใช้อย่างต่อเนื่อง หากผู้เสพผู้ติดไม่มีเงินมากพอที่จะซื้อ  ยาเสพติดได้อย่างต่อเนื่อง ก็อาจส่งผล
ให้เกิดปัญหาการลักขโมย ความไม่ปลอดภัยต่อทรัพย์สินในชุมชน และเมื่อฤทธิ์ยาส่งผลท าให้เกิด
อาการทางจิตและประสาท ก็อาจส่งผลต่อความไม่ปลอดภัยในร่างกายและชีวิตของคนในชุมชนได้๑๙  
    ๓) Opportunities = (โอกาส) พบว่า ท าความเข้าใจกับปัญหายาเสพติด
ในหมู่บ้าน/ชุมชน ส ารวจ คัดกรองเพื่อบ่งชี้ปัญหา ด้วยวิธีต่าง ๆ เช่น ประชุมประชาคม เสวนา 
วิเคราะห์ข้อมูลจ าแนกเป็นกลุ่มต่าง ๆ เพื่อหาวิธีแก้ไขปัญหาที่เหมาะกับแต่ละกลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผู้ค้า ผู้
เสพ/ผู้ติด กลุ่มเสี่ยง และกลุ่มปกติวิเคราะห์ศักยภาพของหมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อประเมินต้นทุนด้านต่าง 
ๆ ที่มีอยู่ เช่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น ประเพณี วัฒนธรรม๒๐  การสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กและ
เยาวชนในสถานศึกษา เน้นมาตรการที่เหมาะสมกับช่วงวัยและเป็นระบบต่อเนื่องตั้งแต่ระดับชั้น
ปฐมวัย - อุดมศึกษา ภายใต้กรอบการด าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ๕ 
ด้านประกอบด้วย ๑)ด้านการสร้างภูมิคุ้มกัน ๒)ด้านการค้นหา ๓)ด้านการรักษา ๔ด้านการเฝ้าระวัง 
และ๕)ด้านการบริหารจัดการ เพื่อให้เกิดการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษาที่เป็นระบบครบ
วงจร ซึ่งในการด าเนินงานแต่ละด้าน อาจมีจุดเน้นที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับช่วงชั้นวัย/ช่วงชั้นเรียน และ
บริบทสถานศึกษา๒๑ 
    ๔) Threats=(อุปสรรค) พบว่า รองผบ.มทบ. ๒๘ และ ผอ.กอ.รมน. 
จังหวัดเลย ยังกล่าวอีกว่า มีความกังวลเกี่ยงกับชาวบ้าน ที่ยังลักลอบส่งยา หรือ จ าหน่ายเอง ซึ่งเกิด
จากการไม่ไว้ใจกัน และไม่สามัคคีกันในหมู่บ้าน บางคนเห็นแก่ทรัพย์สินที่ได้มาจากการค้ายาเสพติด 
จนมีฐานะร่ ารวยผิดหูผิดตา ทั้งที่มีอาชีพเกษตรกร หาเช้ากินค่ า จนเกิดการเรียนแบบอยากได้อยาก
                                          
 ๑๘ สัมภาษณ์, พระครูปริยัติเจติยคุณ, รองเจ้าคณะอ าเภอท่าลี่ วัดลาดปูทรงธรรม(วัดพระธาตุสัจจะ) 
อ าเภอท่าลี่ จังหวัดเลย, ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓.  
 ๑๙สัมภาษณ์, พระครูศรีภัทรวิมล, รองเจ้าคณะอ าเภอปากชม วัดศรีชมชื่น ต าบลเชียงกลม อ าเภอ
ปากชม จังหวัดเลย , ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓.  
 ๒๐สัมภาษณ์, พระครูปริยัติธรรมโกศล, เจ้าคณะอ าเภอเชียงคาน วัดสันติวราราม อ าเภอเชียงคาน 
จังหวัดเลย, ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓.  
 ๒๑สัมภาษณ์, พระครูปริยัติเจติยคุณ, รองเจ้าคณะอ าเภอท่าลี่ วัดลาดปูทรงธรรม(วัดพระธาตุสัจจะ) 
อ าเภอท่าลี่ จังหวัดเลย, ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓.  



๖๔ 
 
มี๒๒ ซึ่งทางราชการ ก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ จัดการอบรม ชี้แจงถึงผลเสีย นานเข้าเมื่อทางการสืบทราบจน
เห็นพฤติกรรม ทรัพย์สินที่ได้มากจาการค้ายาบ้า จะถูกยึด หรือ เงินทอง ที่กระจายไปตามลูกน้อง 
ญาติ จะถูกโกง จนไม่มีแผ่นดินอยู่ เหมือนพ่อค้ายาบ้ารายใหญ่ที่อ าเภอวังสะพุง หนีไปกบดานอยู่ที่
พม่า ไม่นานก็ต้องกลับมาเมื่อเงินทองซักวันหนึ่งก็หมด๒๓ 
   สรุปประเด็นค าถามข้อที่ ๑ สภาพปัญหาในการป้องกันและเฝ้าระวังปัญหายา
เสพติดตามแนวชายแดนของชุมชนในจังหวัดเลย โดยสามารถสรุปบทสัมภาษณ์ การป้องกันและเฝ้า
ระวังปัญหายาเสพติดตามแนวชายแดนในจังหวัดเลย เกี่ยวกับการก าหนดกติกาและใช้มาตรการทาง
ชุมชนโดยการน าหลักทฤษฎี SWOT ย่อมาจาก Strengths Weaknesses Opportunities และ 
Threats (จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค) สรุปได้ดังนี ้

ตารางที่ ๔.๓ 
สรุป สภาพปัญหาในการป้องกันและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดตามแนวชายแดนของชุมชนในจังหวัด

เลย เกี่ยวกับการก าหนดกติกาและใช้มาตรการทางชุมชนโดยการน าหลักทฤษฎี SWOT 

Strengths 
(จุดแข็ง) 

- มีการค้นหาส ารวจ ค้นหา คัดกรอง โดยใช้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน การ
สังเกต ซักถาม  
- แบ่งกลุ่มเพื่อหามาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดที่เหมาะสม  
- เฝ้าระวังสอดส่อง เฝ้าระวัง เป็นหูเป็นตา ร่วมมือกันระหว่าง ครู นักเรียน 
ผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีกิจกรรมที่เข้ามาหนุนเสริม 
เช่น ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด /๑ ต ารวจ ๑ โรงเรียน /การจัดระเบียบสังคมรอบ
สถานศึกษา 

Weaknesses 
(จุดอ่อน) 

- มีผู้เสพผู้ติดยาเสพติดเพียงแค่ ๑ คน ก็อาจก่อให้เกิดปัญหาแก่ คนในหมู่บ้าน/
ชุมชน 
- ยาที่ใช้รักษาโรค หากน ามาใช้ผิดวิธี ใช้ในทางที่ผิด ก็ส่งผลร้ายไม่ต่างกับยาเสพ
ติด 

Opportunities 
(โอกาส) 

- ท าความเข้าใจกับปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน ส ารวจ คัดกรองเพื่อบ่งชี้
ปัญหา ด้วยวิธีต่าง ๆ เช่น ประชุมประชาคม เสวนา วิเคราะห์ข้อมูลจ าแนกเป็น
กลุ่มต่าง ๆ 
- การสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กและเยาวชนในสถานศึกษา เน้นมาตรการที่
เหมาะสมกับช่วงวัยและเป็นระบบต่อเนื่องตั้งแต่ระดับชั้นปฐมวัย - อุดมศึกษา 

Threats 
(อุปสรรค) 

- ไม่สามัคคีกันในหมู่บ้าน /เห็นแก่ทรัพย์สินที่ได้มาจากการค้ายาเสพติด จนมี
ฐานะร่ ารวยผิดหูผิดตา ทั้งที่มีอาชีพเกษตรกร หาเช้ากินค่ า 

                                          
 ๒๒สัมภาษณ์, พระครูศรีภัทรวิมล , รองเจ้าคณะอ าเภอปากชม วัดศรีชมชื่น ต าบลเชียงกลม อ าเภอ
ปากชม จังหวัดเลย , ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓.  
 ๒๓สัมภาษณ์, นายสุรชน เนรมิตพานิชย์ , นายกเทศมนตรีท่าลี่ อ าเภอท่าลี่ จังหวัดเลย, ๑๗ กรกฎาคม 
๒๕๖๓.  
  



๖๕ 
 
 

 ๔.๑.๔ การรวมกลุ่มในการปอ้งกันและเฝา้ระวังปัญหายาเสพติด  
 การวิจัยเรื่อง การพัฒนามาตรการการป้องกันและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดตามแนว
ชายแดนของชุมชนในจังหวัดเลย” มีวัตถุประสงค์ ๑) เพื่อศึกษาปัญหาการป้องกันและการเฝ้า
ระวังยาเสพติดของชุมชนในจังหวัดเลย  ๒) เพื่อพัฒนารูปแบบการป้องกันปัญหายาเสพ
ติดตามแนวชายแดนของชุมชนในจังหวัดเลย และ ๓) วิเคราะห์องค์ความรู้และรูปแบบการ
ป้องกันปัญหายาเสพติดโดยการสร้างชุมชนให้มีส่วนร่วม เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 

Research) เชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research: PAR) สามารถน าเสนอ
ข้อมูลผลการวิเคราะห์การพัฒนามาตรการการป้องกันและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดตามแนว
ชายแดนของชุมชนในจังหวัดเลย ดังต่อไปนี ้
  ประเด็นค าถามที่ ๑ สภาพปัญหาในการป้องกันและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดตามแนว
ชายแดนของชุมชนในจังหวัดเลย โดยสามารถวิเคราะห์บทสัมภาษณ์ การป้องกันและเฝ้าระวังปัญหายา
เสพติดตามแนวชายแดนในจังหวัดเลย เกี่ยวกับการรวมกลุ่มในการป้องกันและเฝ้าระวังปัญหายาเสพ
ติดโดยการน าหลักทฤษฎี  SWOT ย่อมาจาก Strengths Weaknesses Opportunities และ 
Threats (จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค) เป็นเครื่องมือวิเคราะห์ได้ดังนี้  
   ๑) Strengths = (จุดแข็ง) พบว่า มีการวางแผนวางแผนงานของหมู่บ้าน/
ชุมชนพร้อมกับการ วางแผนอย่างมีส่วนร่วม เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดและแก้ไขปัญหาอื่นที่เกี่ยวข้อง
ที่เป็นเหตุของปัญหายาเสพติด โดยต้องสอดคล้องกับวิถีชีวิต ประเพณี วัฒนธรรม และประยุกต์ใช้
ต้นทุน ศักยภาพ และภูมิปัญญาที่มีในชุมชนเอง โดยมีการประสานแนวร่วม หาความร่วมมือจาก
หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องเพื่อ ลงมือแก้ไขปัญหาอย่างมีส่วนร่วมจากคนในหมู่บ้าน/ชุมชน ทั้งร่วม
รับรู้ ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมรับประโยชน์ ในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสภาพปัญหาและความต้องการ
ของชุมชนโดย ก าหนดกติกาชุมชน/มาตรการทางสังคมร่วมกัน ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด  ในข้อตกลง กติกา ระเบียบ และ/หรือธรรมนูญของชุมชน ตามแนวทางสันติวิธีด าเนินการป้องกัน
และเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน ในกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ๒๔ ทั้งเด็ก เยาวชน ครอบครัว คนท างาน และ
ประชาชนทั่วไปให้สอดส่อง ตรวจตรา เฝ้าระวัง เช่น สร้างเครือข่ายแกนน าดูแลเฝ้าระวังในชุมชน จัด
อาสาสมัคร  เดินเวรยาม แจ้งเบาะแสผู้ค้าแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมดูแล แก้ไขผู้เสพ/ผู้ติดโดย
แก้ไขปัญหาผู้เสพ/ผู้ติด ค้นหา ท าความเข้าใจ เชิญชวน คัดกรอง ช่วยเหลือ ส่งต่อติดตาม ดูแล 
ช่วยเหลือผู้ผ่านการบ าบัดฯ ในด้านต่าง ๆ ทั้งสุขภาพ อาชีพ การศึกษา และการเปิดโอกาสทางสังคม
จัดการสภาพแวดล้อม แก้ไขปัจจัยเสี่ยงพ้ืนที่เสี่ยง พัฒนาพื้นที่เชิงบวก/พื้นที่สร้างสรรค์ 
   ๒) Weaknesses = (จุดอ่อน) พบว่า ปัญหาการติดยาเสพติด เป็นปัญหา
ส าคัญปัญหาหนึ่งทางสาธารณสุข และผลกระทบที่เกิดขึ้นนั้นกลายเป็นวงจรอันเลวร้ายที่ไม่อาจตัด
ส่วนใดออกไปได้ผู้ตกเป็นทาสสารเสพติดเกือบทุกประเภทร่างกายจะซูบซีด ผอมเหลือง เหลือแต่หนัง

                                          
 ๒๔สัมภาษณ์, พระครูศรีภัทรวิมล, รองเจ้าคณะอ าเภอปากชม วัดศรีชมชื่น ต าบลเชียงกลม อ าเภอ
ปากชม จังหวัดเลย , ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓.  



๖๖ 
 
หุ้มกระดูก ความคิดอ่านช้า ความจ าเสื่อม ขาดสติ อาเจียน นอนไม่หลับ เบื่ออาหาร และจะเสียชีวิต
ในที่สุดเนื่องจากสารเสพติดทุกประเภทผู้เสพจะต้องเพิ่มยาให้มากขึ้นตลอดเวลาและหยุดเสพไม่ได้ 
ดังนั้นจึงต้องสูญเสียเงินทองส าหรับซื้อยามาเสพไม่มีที่สิ้นสุด ร่างกายไม่แข็งแรง ไม่สามารถประกอบ
อาชีพได้ดังเช่นคนปกติทั่วไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาอาชญากรรม เพราะผู้ติดยาจ าเป็นต้องใช้เข็ม
ส าหรับฉีดยาเสพติดเป็นประจ าทุกวัน และจ าเป็นต้องเพิ่มปริมาณขึ้นอยู่ตลอดเวลา ในสภาพความ
เป็นจริงผู้ติดยาจะไม่มีใครคบค้าหรือร่วมสมาคมด้วยเหตุนี้จึงเป็นจุดเริ่มต้นของการประกอบ
อาชญากรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาชญากรรมที่เกี่ยวกับทรัพย์ นอกจากนั้นยังเป็นสาเหตุของปัญหา
สังคมอื่นๆ อีกมากมาย เช่น ปัญหาวัยรุ่น ปัญหาการพนัน ปัญหาครอบครัว ปัญหาการแพร่ระบาด
ของโรคเอดส์๒๕ ไม่ด าเนินการแก้ปัญหาอย่างเร่งด่วน ส าหรับเยาวชนและกลายเป็นอุปสรรคส าคัญต่อ
การพัฒนาไม่มีการแบ่งการแนวทางการด าเนินงานออกเป็นกลุ่มเป้าหมายกลุ่มนักเรียนมีการอยากรู้
อยากลองเกี่ยวข้องกับยาเสพติดไม่มีการ ให้ความรู้หรือผนวกเนื้อหาเกี่ยวกับยาเสพติดเข้าไว้ ในวิชา
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ไม่มีการจัดนิทรรศการ ไม่มีการจัดเสียงตามสายในโรงเรียนไม่มีการจัดกิจกรรม
รณรงค์ต่อต้านยาเสพติดในโรงเรียนขาดการฝึกทักษะชีวิตเพื่อให้รู้จักปฏิเสธยาเสพในกลุ่มเพื่อน๒๖ 
หรือกลุ่มนักเรียนที่มีประสบการณ์ในการใช้ หรือเริ่มทดลองใช้ยาเสพติดบางชนิด แต่ยังไม่ถึงขั้นเสพ
ติดการด าเนินงานในกลุ่มนีข้าดการให้ค าปรึกษาจากผู้ที่เกี่ยวข้องอย่าหยุดพฤติกรรมให้ความช่วยเหลือ
แก่ผู้ติดยาเสพติด ไม่มีมุมบริการปรึกษาแนะแนวหรือให้การปรึกษาปัญหาต่างๆ แก่นักเรียนที่มีปัญหา
ตลอดถึงการใช้กิจกรรมกลุ่มเพื่อนเพื่อปรับพฤติกรรมให้อยู่ในกรอบที่เหมาะสมอีกทั้งไม่มีการจัดค่าย
กิจกรรมในโรงเรียนโดยมีครูอาจารย์คอยดูแลอย่างใกล้ชิดพร้อมทั้งมีการประสานงานกับผู้ปกครอง
อย่างใกล้ชิดเพื่อร่วมกันแก่ไขปัญหาในการก าหนดการรวมกลุ่มในการป้องกันและเฝ้าระวังปัญหายา
เสพติดในการประสานกับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องเพื่อให้การบ าบัดรักษาและด าเนินการไปตาม
กฎหมาย๒๗  

   ๓) Opportunities = (โอกาส) พบว่า การใช้มาตรการทางกฎหมายในการ
ปราบปราม เพื่อลดอุปาทานของยาเสพติดเป็นมาตรการที่ได้ผล โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับกรณีที่
กระบวนการผลิต การล าเลียง และการกระจายสินค้ามีเครือข่ายซับซ้อนข้ามชุมชน ข้ามจังหวัด และ
ข้ามประเทศ๒๘ แต่จะเกิดสัมฤทธิผลมากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับความสามารถในการเข้าถึงเครือข่าย
อิทธิพลที่มีความเชื่อมโยงกับอ านาจหลายระดับเนื่องจากผลประโยชน์ที่เป็นตัวเงินมีมากมหาศาล 
อ านาจเงินสามารถแทรกแซงอ านาจรัฐ ท าให้อ านาจรัฐบางส่วนถูกใช้ไปเกื้อกูลกระบวนการ อ านาจรัฐ
ที่ต้องจัดการแก้ปัญหายาเสพติดไม่มากก็น้อย ต้องเผชิญกับอ านาจเงินดังกล่าว จึงท าให้การเข้าถึงและ
                                          
 ๒๕สัมภาษณ์, นายสุรชน เนรมิตพานิชย์, นายกเทศมนตรีท่าลี่ อ าเภอท่าลี่ จังหวัดเลย, ๑๗ กรกฎาคม 
๒๕๖๓.  
 ๒๖สัมภาษณ์, นายหล่ง แก้วนิรันดร์, นายกเทศมนตรีเชียงคาน อ าเภอเชียงคาน จังหวัดเลย, ๑๗ 
กรกฎาคม ๒๕๖๓.  
 ๒๗สัมภาษณ์, นายกบวน มีที, นายกเทศมนตรีปากชม อ าเภอปากชม จังหวัดเลย, ๑๗ กรกฎาคม 
๒๕๖๓.  
 ๒๘สัมภาษณ์ , พ.ต.อ. ชนะพล สุวรรณศรีนนท์ , ผู้ก ากับการตรวจคนเข้าเมือง จังหวัดเลย, ๑๗ 
กรกฎาคม ๒๕๖๓.  



๖๗ 
 
จัดการกับเครือข่ายอ านาจขึ้นอยู่กับเจตนารมณ์ทางการเมืองไปสู่ภาคปฏิบัติที่ต้องมีความชัดเจน 
คล่องตัวในขณะเดียวกันต้องระมัดระวังในแง่ของสิทธิมนุษยชนด้วย การใช้มาตรการบ าบัดฟื้นฟูผู้ติด
ยาเสพติดที่ผ่านมามีผลส าเร็จอย่างมากในการบ าบัดแต่การฟื้นฟูและจัดการไม่ให้กลับมาเสพใหม่ 
มักจะได้ผล เนื่องจากปัญหาด้านจิตใจส่วนหนึ่งแต่อีกส่วนหนึ่งเป็นผลจากปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม และ
เงื่อนไขทางอุปทานและอุปสงค์อื่น ๆ ไม่เปลี่ยนแปลง การใช้ “ชุมชนเข้มแข็ง”๒๙ ที่มีความพยายามมา
โดยตลอด โดยหลายหน่วยงานภายใต้ชื่อที่ต่างกันก็พบว่า เกิดความส าเร็จในบางพื้นที่ที่มีองค์กรชุมชน
เข้มแข็งและมีความสัมพันธ์ที่ดีกับหน่วยงานภายนอกที่รับผิดชอบเกี่ยวกับยาเสพติด แต่พื้นที่ดังกล่าว
มีจ านวนน้อยเมื่อเทียบกับชุมชนทั้งหมด ส าหรับโครงการหมู่บ้านปลอดยาเสพติดที่ได้ใช้แนวทาง 
“ชุมชนเข้มแข็ง” เป็นยุทธศาสตร์น าก็พบว่าหมู่บ้านภายใต้โครงการจ านวนไม่น้อยได้ถูกประกาศให้
เป็นหมู่บ้าน “สีขาว” แต่เมื่องบประมาณที่จัดสรรลงไปในชุมชนมีไม่พอ การปฏิบัติงานของหน่วยงาน
ไม่ต่อเนื่องชุมชนเหล่านั้นก็ไม่ได้เข้มแข็งจริงเงื่อนไขที่เอ้ือต่ออุปสงค์ของยาเสพติดยังมีอยู่ปัญหายาเสพ
ติดก็ด าเนินต่อทั้งที่เป็นหมู่บ้าน “สีขาว”๓๐ 
   ๔) Threats=(อุปสรรค) พบว่า ปัญหายาเสพติดในชุมชนปัจจุบันปัญหายา
เสพติดเป็นปัญหาที่ก าลังท าลายเศรษฐกิจและสังคมแม้ว่าทุกฝ่ายจะพยายามป้องกันแก้ไขปัญหายา
เสพติดมาโดยตลอดจากการส ารวจผู้ติดยาเสพติดโดยแพร่กระจายไปถึงระดับหมู่บ้านชุมชนซึ่งเป็น
รากฐานส าคัญของสังคมและแพร่กระจายเข้าไปในกลุ่มนักเรียน นักศึกษาและเยาวชนซึ่งเป็นพลัง
ส าคัญของประเทศชาติในอนาคต๓๑สถานการณ์ปัญหาและแนวทางการแก้ปัญหาจากการศึกษาผล
การด าเนินการที่ผ่านมา สถานการณ์ปัญหาและแนวทางแก้ปัญหาพิจารณาปัจจัยภายในชุมชน
วิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็งของชุมชน พิจารณาปัจจัยภายนอกชุมชนวิเคราะห์ภัยคุกคาม๓๒ไม่มีโครงสร้าง
ของปัญหายาเสพติดเปลี่ยนแปลงไปไม่สามารถการรวมกลุ่มในการป้องกันและเฝ้าระวังปัญหายาเสพ
ติด เนื่องจากตัวปัญหาเองมีความสลับซับซ้อนนับวันจะขยายตัวเพิ่มขึ้น และมีการเปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลา ยากแก่การแก้ไขเพราะรากเหง้าของปัญหาเกิดจากปัจจัยภายในตัวบุคลและความไร้
จิตส านึก ปัญหาสังคมไทยในเชิงโครงสร้างยังขยายตัวและส่งผลท าให้ปัญหายาเสพติดเพิ่มขึ้น ท าให้
ประชาชนประสบปัญหาด้านจิตใจ ด้านอาชีพและรายได้บางส่วนหันไปใช้ยาเสพติดและค้ายาเสพติด
รวมทั้งปัญหาค่านิยมเรื่องวัตถุนิยมบริโภคนิยม และอิทธิพลในระดับต่างๆ๓๓ 

                                          
 ๒๙สัมภาษณ์, พ.อ.สมหมาย บุษบา, รอง ผบ.มทบ.๒๘, รอง ผอ.รมน. จังหวัดเลย, ๑๗ กรกฎาคม 
๒๕๖๓.  
 ๓๐สัมภาษณ์, นายภูริวัจน์ โชตินพรัตน์, นายอ าเภอเชียงคาน จังหวัดเลย, ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓.  
 ๓๑สัมภาษณ์, ร.ต.ท. ยรรยงค์, ศรีบุตร ,รอง สว.(ป.) สภ. เชียงคาน อ าเภอเชียงคาน จังหวัดเลย, ๑๗ 
กรกฎาคม ๒๕๖๓.  
 ๓๒สัมภาษณ์, ร.ต.ต. สรุศักดิ์ จันสด, ผบ.หมู่(ป.)สภ. อ าเภอเชียงคาน เชียงคาน จังหวัดเลย, ๑๗ 
กรกฎาคม ๒๕๖๓.  
 ๓๓สนทนากลุ่ม, การป้องกันและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดตามแนวชายแดนของชุมชนในจังหวัดเลย, 
วัดจอมมณี บ้านท่าดีหมี ต าบลปากตม อ าเภอเชียงคาน จังหวัดเลย, ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓.  
 



๖๘ 
 
  สรุปประเด็นค าถามข้อที่ ๑ สภาพปัญหาในการป้องกันและเฝ้าระวังปัญหายาเสพ
ติดตามแนวชายแดนของชุมชนในจังหวัดเลย โดยสามารถสรุปบทสัมภาษณ์ การป้องกันและเฝ้าระวัง
ปัญหายาเสพติดตามแนวชายแดนในจังหวัดเลย เกี่ยวกับการรวมกลุ่มในการป้องกันและเฝ้าระวัง
ปัญหายาเสพติดโดยการน าหลักทฤษฎี SWOT ย่อมาจาก Strengths Weaknesses Opportunities 
และ Threats (จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค) สรุปได้ดังนี ้

ตารางที่ ๔.๔ 
สรุป สภาพปัญหาในการป้องกันและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดตามแนวชายแดนของชุมชนในจังหวัด
เลย เกี่ยวกับการรวมกลุ่มในการป้องกันและเฝ้าระวังปัญหายาเสพตดิโดยการน าหลักทฤษฎี SWOT 

 

Strengths 
(จุดแข็ง) 

- ก าหนดกติกาชุมชน/มาตรการทางสังคมร่วมกัน ในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด  ในข้อตกลง กติกา ระเบียบ และ/หรือธรรมนูญของชุมชน 
- สร้างเครือข่ายแกนน าดูแลเฝ้าระวังในชุมชน จัดอาสาสมัคร  เดินเวรยาม แจ้ง
เบาะแสผู้ค้าแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมดูแล แก้ไขผู้เสพ/ผู้ติดโดยแก้ไข
ปัญหาผู้เสพ/ผู้ติด  
- การเปิดโอกาสทางสังคมจัดการสภาพแวดล้อม แก้ไขปัจจัยเสี่ยงพื้นที่เสี่ยง 
พัฒนาพื้นที่เชิงบวก/พื้นที่สร้างสรรค์ 

Weaknesses 
(จุดอ่อน) 

- ขาดการด าเนินการแก้ปัญหาอย่างเร่งด่วน ส าหรับเยาวชนและกลายเป็น
อุปสรรคส าคัญต่อการพัฒนาการป้องกันเกี่ยวกับยาเสพติด  
- ขาดการให้ค าปรึกษาจากผู้ที่เกี่ยวข้องหยุดพฤติกรรมให้ความช่วยเหลือแก่ไม่มี
มุมบริการปรึกษาแนะแนวหรือให้การปรึกษาปัญหาต่างๆ แก่นักเรียนที่มีปัญหา
ยาเสพติด 
- ไม่มีการจัดค่ายกิจกรรมในโรงเรียนโดยมีครูอาจารย์คอยดูแลอย่างใกล้ชิด
ปัญหายาเสพติด 

Opportunities 
(โอกาส) 

- การเข้าถึงและจัดการกับเครือข่ายอ านาจขึ้นอยู่กับเจตนารมณ์ทางการเมือง
ไปสู่ภาคปฏิบัติที่ต้องมีความชัดเจน  
- การใช้มาตรการบ าบัดฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติดไม่ให้กลับมาเสพใหม่ 

Threats 
(อุปสรรค) 

- ความสลับซับซ้อนนับวันจะขยายตัวเพิ่มขึ้น และมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 
ยากแก่การแก้ไขเพราะรากเหง้าของปัญหาเกิดจากปัจจัยภายในตัวบุคลและ
ความไร้จิตส านึก 

 
 สรุปได้ว่า จากสภาพปัญหาในการป้องกันและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดตามแนวชายแดนของ
ชุมชนในจังหวัดเลย เป็นการแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วนและจริงจังโดยได้มีการรวมตัวกันเพื่อหาทาง ป้องกัน 
ซึงปรากฏว่ามีหลายแห่งประสบผลส าเร็จและประสานงานพร้อมถึงระดับชุมชนมีการกระจายอ านาจโดยให้
องค์กรปกครองท้องถิ่นส ารวจ ค้นหา คัดกรอง โดยใช้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน การสังเกต ซักถาม ตลอด
แบ่งกลุ่มเพื่อหามาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดที่เหมาะสม เฝ้าระวังสอดส่อง เฝ้าระวัง เป็นหู
เป็นตา ร่วมมือกันระหว่าง ครู นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีกิจกรรมที่เข้ามา



๖๙ 
 
หนุนเสริม เช่น ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด /๑ ต ารวจ ๑ โรงเรียน /การจัดระเบียบสังคมรอบสถานศึกษา
ก าหนดกติกา มาตรการทางสังคมร่วมกัน ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในข้อตกลง กติกา 
ระเบียบ และธรรมนูญของชุมชน สร้างเครือข่ายแกนน าดูแลเฝ้าระวังในชุมชน จัดอาสาสมัคร  เดินเวรยาม 
แจ้งเบาะแสผู้ค้าแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมดูแล แก้ไขผู้เสพ/ผู้ติดโดยแก้ไขปัญหาผู้เสพ/ผู้ติด เปิดโอกาส
ทางสังคมจัดการสภาพแวดล้อม แก้ไขปัจจัยเสี่ยงพื้นที่เสี่ยง พัฒนาพื้นที่เชิงบวก/พื้นที่สร้างสรรค์ 
 ความสลับซับซ้อนนับวันจะขยายตัวเพิ่มขึ้น และมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาของช่องทางทาง
ธรรมธรรมชาติแม่น้ าเหืองว่ายข้ามรับส่งยายเสพติด มีผู้เสพผู้ติดยาเสพติดเพียงแค่ ๑ คน ก็อาจก่อให้เกิด
ปัญหาแก่ คนในหมู่บ้าน/ชุมชนปัญหาครอบครัวแตกแยก ขาดความรัก ความอบอุ่น ว้าเหว่ ขาดที่ยึดเหนี่ยว 
ยาที่ใช้รักษาโรค หากน ามาใช้ผิดวิธี ใช้ในทางที่ผิด ก็ส่งผลร้ายไม่ต่างกับยาเสพติดส าหรับเยาวชนและ
กลายเป็นอุปสรรคส าคัญต่อการพัฒนาการป้องกันเกี่ยวกับยาเสพติด ขาดการให้ค าปรึกษาจากผู้ที่เกี่ยวข้อง
หยุดพฤติกรรมให้ความช่วยเหลือแก่ไม่มีให้ปรึกษาแนะแนวหรือให้การปรึกษาปัญหาต่างๆ แก่นักเรียนที่มี
ปัญหายาเสพติดในโรงเรียนโดยมีครูอาจารย์คอยดูแลอย่างใกล้ชิดปัญหายาเสพติดพลังชุมชนเป็นพลังส าคัญ
หยุดยั้งปัญหายาเสพติดได้ ต้องด าเนินควบคู่กันทุกมาตรการทุกด้าน ทั้งการป้องกัน ปราบปราม บ าบัด เฝ้า
ระวัง พัฒนาคุณภาพชีวิตท าความเข้าใจกับปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน ส ารวจ คัดกรองเพื่อบ่งชี้
ปัญหา ด้วยวิธีต่าง ๆ เช่น ประชุมประชาคม เสวนา วิเคราะห์ข้อมูลจ าแนกเป็นกลุ่มต่าง ๆสร้างภูมิคุ้มกันยา
เสพติดในเด็กและเยาวชนในสถานศึกษา เน้นมาตรการที่เหมาะสมกับช่วงวัยและเป็นระบบต่อเนื่องตั้งแต่
ระดับชั้นปฐมวัย – อุดมศึกษา การเข้าถึงและจัดการกับเครือข่ายอ านาจขึ้นอยู่กับเจตนารมณ์ทางการเมือง
ไปสู่ภาคปฏิบัติที่ต้องมีความชัดเจน การใช้มาตรการบ าบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดไม่ให้กลับมาเสพใหม่จาก
ปัญหาด้านจิตใจ สังคมไทยในเชิงโครงสร้างยังขยายตัวและส่งผลท าให้ปัญหายาเสพติดเพิ่มขึ้นประชาชน
ประสบปัญหาด้านจิตใจ ด้านอาชีพและรายได้บางส่วนหันไปใช้ยาเสพติดและค้ายาเสพติดปัญหาค่านิยมเรื่อง
วัตถุนิยมบริโภคนิยม และอิทธิพลในระดับต่างๆขาดสามัคคีกันในหมู่บ้าน /เห็นแก่ทรัพย์สินที่ได้มาจาก
การค้ายาเสพติด จนมีฐานะร่ ารวยผิดหูผิดตา ทั้งที่มีอาชีพเกษตรกร หาเช้ากินค่ ารากเหง้าของปัญหาเกิดจาก
ปัจจัยภายในตัวบุคลและความไร้จิตส านึก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การรวมกลุ่มในการป้องกันและ
เฝ้าระวังปัญหายาเสพติด 

    ๑. มาตรการทางสังคมร่วมกัน /กติกาชุมชนในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  ในข้อตกลง กติกา 
ระเบียบ และ/หรือธรรมนูญของชุมชน 
    ๒ .ส ร้ า ง เค รื อ ข่ ายแกน น า ดู แ ล เฝ้ า ระวั ง ใน ชุ ม ช น 
อาสาสมัคร  เดินเวรยาม แจ้งเบาะแสผู้ค้าแก่หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง พร้อมดูแล แก้ไขผู้เสพ/ผู้ติดโดยแก้ไขปัญหาผู้เสพ/
ผู้ติด  
    ๓. การเปิดโอกาสทางสังคมจัดการสภาพแวดล้อม แก้ไข
ปัจจัยเสี่ยงพื้นที่เสี่ยง พัฒนาพื้นที่เชิงบวก/พื้นที่สร้างสรรค์ 

“สภาพปัญหาในการป้องกันและเฝ้าระวังปัญหายาเสพ
ติดตามแนวชายแดนของชุมชนในจังหวัดเลย” 

การพัฒนามาตรการเชิงรุก 

การรวมกลุ่มในการป้องกัน
และเฝ้าระวังปัญหายาเสพ

ติด 

    ๑. การแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วนและจริงจัง 
    ๒. การรวมตัวกันเพื่อหาทาง ป้องกัน ปรากฏว่ามีหลาย
แห่งประสบผลส าเร็จ 
    ๓. ประสานงานพร้อมถึงระดับชุมชนมีการกระจายอ านาจ
โดยให้องค์กรปกครองท้องถิ่น 
    ๔. ชุมชนมีส่วนร่วมด าเนินควบคู่กันทุกมาตรการทุกด้าน 
ทั้งการป้องกัน ปราบปราม บ าบัด เฝ้าระวัง  

การก าหนดกติกาและใช้
มาตรการทางชุมชน 

    ๑.การค้นหาส ารวจ ค้นหา คัดกรอง  
     ๒. การสังเกต ซักถาม แบ่งกลุ่มหามาตรการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด  
     ๓. เฝ้าระวังสอดส่อง เฝ้าระวัง ร่วมมือกันระหว่าง      
 ครู นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง               
     ๔. กิจกรรมที่เข้ามาหนุนเสริม เช่น ลูกเสือต้านภัยยาเสพ
ติด /1 ต ารวจ 1 โรงเรียน /การจัดระเบียบสังคมรอบ
สถานศึกษา 

แผนภาพที่ ๔.๒ สรุปองค์ความรู้ สภาพปัญหาในการป้องกันและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดตามแนว
ชายแดนของชุมชนในจังหวัดเลย 
 



๗๑ 
 
๔.๒ การพัฒนามาตรการการป้องกันปัญหายาเสพติดตามแนวชายแดนของชุมชนใน
จังหวัดเลย 
 การวิจัยเรื่อง “การพัฒนามาตรการการป้องกันและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดตามแนว
ชายแดนของชุมชนในจังหวัดเลย” มีวัตถุประสงค์ ๑) เพื่อศึกษาปัญหาการป้องกันและการเฝ้าระวังยา
เสพติดของชุมชนในจังหวัดเลย ๒) เพื่อพัฒนารูปแบบการป้องกันปัญหายาเสพติดตามแนวชายแดน
ของชุมชนในจังหวัดเลย และ ๓) วิเคราะห์องค์ความรู้และรูปแบบการป้องกันปัญหายาเสพติดโดยการ
สร้างชุมชนให้มีส่วนร่วม เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เชิงปฏิบัติการแบบมีส่วน
ร่วม (Participatory Action Research: PAR) สามารถน าเสนอข้อมูลผลการวิเคราะห์การพัฒนา
มาตรการการป้องกันและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดตามแนวชายแดนของชุมชนในจังหวัดเลย 
ดังต่อไปนี ้
 ๔.๒.๑ มาตรการป้องกันและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด (มาตรการชุมชน-ชรบ., อป
พร., คณะกรรมการ)  
  ประเด็นค าถามข้อที่ ๒ เป็นค าถามเกี่ยวกับ“การพัฒนารูปแบบการป้องกันปัญหา
ยาเสพติดตามแนวชายแดนของชุมชนในจังหวัดเลย ” ในชุมชนของมีการพัฒนามาตรการการป้องกัน
และเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในชุมชนสามารถวิเคราะห์บทสัมภาษณ์มาตรการป้องกันและเฝ้าระวัง
ปัญหายาเสพติด (มาตรการชุมชน-ชรบ., อปพร., คณะกรรมการ) ดังนี ้
  พบว่า ผลกระทบจากปัญหายาเสพติดในหมู่บ้ านน ามาสู่ชุมชนเป็นปัญหา
อาชญากรรมต่างๆ การลักขโมย ความไม่ปลอดภัยต่อทรัพย์สินความไม่ปลอดภัยต่อร่างกายและชีวิต
ของคนในหมู่บ้าน/ชุมชนปัญหาเงินทอง การหารายได้ การเสียค่าใช้จ่ายที่ ไม่จ าเป็น กระทบต่อ
เศรษฐกิจในชุมชน ขาดความสงบสุข และปัญหาคุณภาพชีวิตของคนในหมู่บ้าน/ชุมชนจึงต้องมี
มาตรการป้องกันและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ได้
ออกประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ให้ใช้แผนปฏิบัติการด้านการป้องกัน
และปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๓ เพื่อให้เป็นกรอบและแนวทาง
ในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในภาพรวมของชุมชนโดยเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติแผนปฏิรูปประเทศ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และนโยบายของรัฐบาลที่แถลงต่อรัฐสภา ดังนี๓้๔ 
   ๑. มาตรการสร้างหมู่บา้น/ชมุชนเข้มแข็ง ปลอดภัยจากยาเสพติด 
   พบว่า การบริหารจัดการแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน
ชุมชน แนวทางการบริหารจัดการเบื้องต้นในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน การ
ปราบปรามเชิงรุกในพื้นที่ตลอดถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่ชุมชนพัฒนาศักยภาพการปรับปรุง
ระบบงาน ดังนี ้
    ๑.๑ แนวทางการสร้างหมู่บานชุมชน มั่นคงปลอดภัยยาเสพติด : ๙ 
ขั นตอน 

                                          
 ๓๔สัมภาษณ์, นายไพศาล สอนเสียง, ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน บ้านท่าดีหมี หมู่ที่ ๔ ต.ปากตม อ.เชียงคาน จ.
เลย, วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓. 
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    ปัญหายาเสพติดเป็นวาระส าคัญของชาติส่งผลกระทบต่อความเดือดร้อน 
ความทุกข์ยากของประชาชนในพื้นที่หมู่บ้าน จ าเป็นจะต้องใช้ความร่วมมือจากอย่างแท้จริง การ
ขับเคลื่อนนโยบายป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยมุ่งสร้างความเข้าใจถึงเครือข่ายระดับ
หมู่บ้าน/ชุมชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหายาเสพติด สร้างการรับรู้และด าเนินการให้มี
ความเช่ือมโยงด้านการป้องกัน ปราบปรามและการบ าบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดเพื่อ
คืนคนดีสูส่ังคม๓๕ 
     - ขั้นตอนที่ ๑ สืบสภาพชุมชน 
     - ขั้นตอนที่ ๒ พบปะแกนน า/ผู้น าธรรมชาต ิ
     - ขั้นตอนที่ ๓ ประกาศวาระหมู่บ้าน/ชุมชน (เวทีประชาคมครั้งแรก) 
     - ขั้นตอนที่ ๔ รณรงค์ประชาสัมพันธ ์
     - ขั้นตอนที่ ๕ คัดแยกผู้มีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติด (เวที
ประชาคมครั้งที่ ๒) 
     - ขั้นตอนที่ ๖ แนวทางการป้องกันยาเสพติด 
     - ขั้นตอนที่ ๗ การรับรองครัวเรือน (เวทีประชาชนครั้งที่ ๓) 
     - ขั้นตอนที่ ๘ ใช้มาตรการทางสังคม 
     - ขั้นตอนที่ ๙ รักษาสถานะชุมชนเข้มแข็ง 
    โดยให้ความส าคัญไปที่ด้านการบ าบัดรักษาผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด ผ่าน
กระบวนการ ซึ่งถือเป็นต้นแบบของค่ายมาตรฐานที่ใช้เป็นแบบอย่างพื้นที่จังหวัด เลย  ปัจจัยแห่ง
ความส าเร็จ ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ได้ก าหนดสถานที่ ซึ่งนับได้ว่าที่ได้มาตรฐาน โดยมี
ปัจจัยแห่งความส าเร็จในหลายๆ ด้าน จัดตั้งชุดปฏิบัติการประจ าต าบลเนื่องจากการบริหารจัดการ
จัดตั้งชุดปฏิบัติการประจ าต าบลโดย "ชรบ." หรือ ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ราษฎรอาสาสมัคร
ในพื้นที่) ที่ผ่านการฝึกอบรมตามหลักสูตรชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจาก
นายอ าเภอ มีหน้าที่ในการรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน และช่วยเหลือเจ้าพนักงานตามกฎหมายว่า
ด้วยลักษณะการปกครองท้องที่มีสายการบังคับบัญชาเริ่มจากระดับอ าเภอเรียกกองพันหน่วยรักษา
ความปลอดภัยหมู่บ้านมีนายอ าเภอเป็นผู้บังคับกองพัน ระดับต าบลเรียกกองร้อย ชรบ. มีปลัดอ าเภอ
ผู้รับผิดชอบประจ าต าบลเป็นผู้บังคับกองร้อยและมีก านันเป็นผู้ช่วยผู้บังคับกองร้อย ระดับหมู่บ้าน 
เรียก หมวด ชรบ. มีผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้บังคับหมวด มีผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้บังคับหมู่ หากได้รับค าสั่งใช้
ก าลังและเกิดการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยมุ่งสร้างความเข้าใจถึงเครือข่ายระดับหมู่บ้าน 
การจัดท าแผนปฏิบัตกิารในการสร้างหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็งปลอดยาเสพติดรายงานผลการปฏิบัติงาน 
เพื่อการปราบปรามอย่างมีประสิทธิผล โดยประเมินหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติด แยก
ประเภท รุนแรง ปานกลาง เบาบาง นอกจากนี้ยังมีปฏิบัติการด้านการข่าวตรวจตรา ตรวจค้น จับกุม
ด าเนินคดีกับผู้ค้ายาเสพติด จัดตั้งอาสาสมัครหมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อเสริมก าลังฝ่ายปกครอง ก านัน 

                                          
 ๓๕สัมภาษณ์, นายเปนเจือ สีดาพิมพ์, อาสาสมัคร, บ้านท่าดีหมี หมู่ ที่ ๔ ต.ปากตม อ.เชียงคาน จ.เลย
, วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓. 
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ผู้ใหญ่บ้าน ชุดรักษาความสงบหมู่บ้านเฝ้าระวังป้องกันไม่ให้มีการค้าการเสพยาเสพติดในพื้นที่  เสนอ
ข้อมูลข้อเท็จจริงของบุคคลที่เชื่อได้ว่าเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ผู้มีอิทธิพลเกี่ยวข้องกับยาเสพติด๓๖ 
 ๔.๒.๒ การใช้มาตรการทางสังคม 
  ประเด็นค าถามข้อที่ ๒ เป็นค าถามเกี่ยวกับ“การพัฒนารูปแบบการป้องกันปัญหา
ยาเสพติดตามแนวชายแดนของชุมชนในจังหวัดเลย ” ในชุมชนของมีการพัฒนามาตรการการป้องกัน
และเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดของชุมชนต้นแบบตามแนวชายแดนในจังหวัดเลย สามารถวิเคราะห์บท
สัมภาษณ์การใช้มาตรการทางสังคม ดังนี ้
  ๑. นโยบายและยุทธศาสตรท์ี่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด  
    ๑) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๐ ถึงแม้แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๐ จะไม่ได้ก าหนดยุทธศาสตร์เป้าหมายหรือกลยุทธ์ ในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดไว้โดยตรง แต่ก็ได้ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาที่เป็น
พื้นฐาน ของการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ไว้โดยครอบคลุมตามประเด็นยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคนและสังคมไทยสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ ก าหนดเป้าหมายในเชิงคุณภาพไว้ว่า 
คนไทยทุกคนได้รับการพัฒนาให้มีความพร้อมทั้งด้านร่างกาย สติปัญญาคุณธรรม จริยธรรม อารมณ์ 
มีความสามารถในการแก้ปัญหา มีทักษะในการประกอบอาชีพ มีความมั่นคงในการด ารงชีวิตอย่างมี
ศักดิ์ศรีและอยู่ ร่วมกันอย่างมีความสุขและได้ก าหนดแนวทางการพัฒนาที่ให้ความส าคัญกับการ
พัฒนาคน ๓ มิต๓ิ๗ 
     ๑) การพัฒนาคนให้มีคุณธรรมน าความรู้ เกิดภูมิคุ้มกัน โดยมีกล
ยุทธ์ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีจิตใจที่ดีงาม อยู่ในกรอบของศีลธรรม และมี
จิตส านึกสาธารณะ การสร้างและพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีความพร้อมด้านสติปัญญา อารมณ์ และ
ศีลธรรม พัฒนาสมรรถนะและทักษะแรงงานให้เกิดพลังในชุมชน  
     ๒) การเสริมสร้างสุขภาวะคนไทยให้มีสุขภาพแข็งแรงทั้งกายและ
ใจ และอยู่ในสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่โดยมี กลยุทธ์ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สนับสนุนให้คนไทย ลด ละ เลิก
พฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงทางสุขภาพ  
     ๓) การเสริมสร้างคนไทยให้อยู่ร่วมกันในสังคมไทยได้อย่างสันติสุข
โดยมีกลยุทธ์ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การเสริมสร้างครอบครัวให้มีความเข้มแข็ง ส่งเสริมการด ารงชีวิตที่มี
ความปลอดภัย น่าอยู่และสงบสุข 

                                          
 ๓๖สัมภาษณ์, นายเสริม อุทาพร, อาสาสมัคร, บ้านท่าดีหมี หมู่ ที่ ๔ ต.ปากตม อ.เชียงคาน จ.เลย, 
วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓. 
 ๓๗สัมภาษณ์, นายเปนเจือ สีดาพิมพ์, อาสาสมัคร, บ้านท่าดีหมี หมู่ ที่ ๔ ต.ปากตม อ.เชียงคาน จ.เลย
, วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓. 



๗๔ 
 
นอกจากนี้ การศึกษาท าความเข้าใจยุทธศาสตร์อื่นในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฯ จะมี
ส่วนช่วย ในการก าหนดแนวทางป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้
อย่างมีประสิทธิผลด้วย๓๘ 
    ๒) Roadmap การเฝา้ระวังและสร้างความยั่งยืนในการเอาชนะยา
เสพติด แนวคดิทางยุทศาสตร์ที่สามารถน ามาปรับใช้ ในการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไข
ปัญหา ยาเสพติดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คือ 
     ๒.๑) หลักการ “ผู้เสพ คือ ผู้ป่วยที่ต้องได้รับการบ าบัดรักษา ผู้ค้า 
คือ ผู้ต้องได้รับโทษตาม กระบวนการยุติธรรม”  
     ๒. ๒) เป้าหมายและแนวทางการด าเนินงาน คือ  

      - จัดการกับปัญหาที่ยังหลงเหลืออยู่ 
      - เฝ้าระวังและรักษาสถานภาพไม่ให้ปัญหายาเสพติดหวน
กลับมารุนแรง  
      - สร้างความเขม้แข็งในการเอาชนะยาเสพติด 
      - ประชาชนเกิดความพึงพอใจ เชื่อมั่น ตระหนักในปัญหายา
เสพติดอันเป็นปัญหาสังคม และเป็นปัญหาของชาต ิ
     นอกจากนี้ยังมีการด าเดินตามแผนยุทธศาสตร์และทิศทางการ
ด าเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยยึดแนวทางการ
ด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ ๕ รั้วป้องกัน ระยะที่ ๒ เป็นหลัก ประกอบด้วย ๕ รั้ว ๙ โครงการ 
ได้แก๓่๙ 
     ๑) รั วชายแดน  
     - การก าหนดพ้ืนที่เป้ าหมายหลัก – รอง ตามสภาพการน าเข้ายา
เสพติด  
     - การจัดท าแผนยุทธการสกัดกั้นยาเสพติดตามแนวชายแดนแบบ
บูรณาการ  
     - การเสรมิสร้างความเข้มแข็งให้แก่หมู่บ้าน/ชุมชนตามแนว
ชายแดน  
     - การสกัดกั้นการน าเข้ายาเสพติด ณ จุดผ่านแดนถาวร จุดผ่อน
ปรน ช่องทางธรรมชาติ และ เส้นทางตอนใน  
     - จัดกลไกบริหารจัดการสกัดกั้นตามแนวชายแดนเฉพาะพื้นที่
อย่างมีประสิทธิภาพ 

                                          
 ๓๘สัมภาษณ์, นายหมุย โพชัย, อาสาสมัคร, บ้านท่าดีหมี หมู่ ที่ ๔ ต.ปากตม อ.เชียงคาน จ.เลย, วันที่ 
๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓.  
 ๓๙สัมภาษณ์, นายอ าพร พรหมสาส์น, อาสาสมัคร, บ้านท่าดีหมี หมู่ ที่ ๔ ต.ปากตม อ.เชียงคาน     
จ.เลย, วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓.  
 



๗๕ 
 

    ๒) รั วชุมชน  
    - จัดประชุม ประชาคมหมู่บ้าน เพื่อส ารวจ ตรวจสอบผู้มีพฤติการณ์
ด้านยาเสพติด ทั้งค้าทั้ง เสพ ด้วยกระบวนการประชาคมในชุมชน เป็นการคัดกรองปัญหายา
เสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชนขั้นต้น  
    - น าผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด เข้าสู่ระบบการบ าบัดรักษาที่เหมาะสม  
    - ส่งเสริมบทบาทของหน่วยงาน ภาคี กลไกภาครัฐในทุกระดับ  
    - การบูรณาการพลังภาคประชาชนทุกส่วน โดยส่งเสริมให้ภาค
ประชาชน และองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น เข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงาน  
    - จัดระบบการเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน  
    - เสริมสร้างหมู่บ้าน/ชุมชนให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน และพัฒนา
ไปสู่การเป็นหมู่บ้าน กองทุนแม่ของแผ่นดิน ตลอดจนขยายผลองค์ความรู้ ประสบการณ์ไปสู่
พื้นที่อื่น 
 

    ๓) รั วสังคม  
    - ส ารวจข้อมลูเพื่อการป้องกันกลุ่มเสี่ยง  
    - ขจัดปัจจัยลบที่เอื้ออ านวยต่อภาวะเสี่ยง  
    - พัฒนา/ปรับปรุง การใช้มาตรการทางกฎหมาย/มาตรการทางสังคม  
    - เสรมิสร้างปัจจัยบวกที่เป็นทางเลือกให้กบักลุ่มเยาวชน  
    - ส่งเสรมิการมสี่วนร่วมของเยาวชน 

    - รณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความตระหนักและการสร้างความมี
ส่วนร่วมของสังคม และชุมชน 

    ๔) รั วโรงเรียน  
    - จัดท าระบบข้อมูลในสถานศึกษา  
    - สร้างความตื่นตัวและการมีส่วนร่วมของประชาชนทั่วไปในการเฝ้า
ระวังดูแลปัญหายาเสพ ติด  
    - น านักเรียน/นักศึกษาที่มีพฤติกรรมเสพ/ติดยาเสพติด เข้ารับการ
บ าบัดรักษาในระบบที่ เหมาะสม  
    - สร้างภูมิต้านทานยาเสพติดให้เด็กและเยาวชน  
    - เสรมิสร้างความเข้มแข็งให้กับสถานศึกษา ในการส่งเสริมกิจกรรม
ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์  
    - พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมให้แก่เด็กและเยาวชน  
    - ส่งเสรมิ/สนับสนุน ให้มีการรวมกลุ่ม พัฒนากิจกรรมเชิงสร้างสรรค ์
    ๕) รั วครอบครัว  
    - การส่งเสริมการจัดตั้งศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน ให้ครอบคลุม
พื้นที่  



๗๖ 
 
    - การอบรมให้ความรู้แก่ครอบครัว ให้มีภูมิคุ้มกันและเข้ามามีส่วนร่วม
ในการป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติด  
    - การรวมกลุ่มของครอบครัว ให้เป็นเครือข่ายในการเฝ้าระวังและ
ป้องกันการแพร่ระบาดยา เสพติด  
    - ส่งเสริม/สนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทในการ
เสริมสร้างความเข้มแข็ง ของสถาบันครอบครัวในแต่ละพ้ืนที่  
    - รณรงค์ประชาสัมพันธ์ เพื่อปลูกฝังค่านิยมและเผยแพร่ความรู้
เกี่ยวกับการสร้างความ เข้มแข็งในครอบครัว 
   โครงการปราบปรามยาเสพติดและลดความเดือดร้อนของประชาชน  เป็นการ
ปราบปรามเครือข่าย การค้ายาเสพติดระดับต่าง ๆ ในพื้นที่ โครงการบ าบัดรักษาและฟื้นฟู
สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ด้วยการน าผู้เสพเข้าระบบบ าบัดตามระบบที่ เหมาะสม และพัฒนาระบบ
ติดตาม ช่วยเหลือ ฟื้นฟู อย่างครบวงจร โครงการสถานประกอบการป้องกันยาเสพติด เป็นการสร้าง
ความเข้มแข็งให้กับสถานประกอบการ/ โรงงานในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  
 
 ๔.๒.๓ การใช้มาตรการทางกฎหมาย 
 ประเด็นค าถามข้อที่ ๒ เป็นค าถามเกี่ยวกับ“การพัฒนารูปแบบการป้องกันปัญหายา
เสพติดตามแนวชายแดนของชุมชนในจังหวัดเลย ” ในชุมชนของมีการพัฒนามาตรการการป้องกัน
และเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดของชุมชนต้นแบบตามแนวชายแดนในจังหวัดเลย สามารถวิเคราะห์บท
สัมภาษณ์การใช้มาตรการทางกฎหมาย ดังนี้ 
  ๑. การใช้มาตรการทางกฎหมายในชุมชน  พบว่า ผลกระทบจากปัญหายาเสพติด
ในหมู่บ้าน/ชุมชนปัญหาอาชญากรรม การลักขโมย ความไม่ปลอดภัยต่อทรัพย์สิน ความไม่ปลอดภัย
ต่อร่างกายและชีวิตของคนในหมู่บ้าน/ชุมชนเกิดปัญหาเงินทอง การหารายได้ การเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่
จ าเป็น กระทบต่อเศรษฐกิจในชุมชนขาดความสงบสุข และปัญหาคุณภาพชีวิตของคนในหมู่บ้านโดยม
มีแนวทางหมู่บ้าน/ชุมชนป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเตรียมความพร้อมคนในหมู่บ้าน๔๐ระดับ
ชาวบ้าน ท าให้เกิดความตระหนักในโทษและพิษภัยของยาเสพติด มุ่งมั่นมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหา โดย
การประชุมประชาคม การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ สร้างเสริมความเข้าใจและปรับทัศนคติชาวบ้านใน
ชุมชนระดับแกนน า สรรหาผู้น าทั้งทางการและผู้น าธรรมชาติ พัฒนาศักยภาพโดยฝึกอบรม/ศึกษา
ชาวบ้านในชุมชน 
 จากประสิทธิภาพของการบังคับใช้กฎหมายในกระบวนการยุติธรรม ยังมีช่องว่างที่
ท าให้กลุ่มผู้กระท าผิดยาเสพติดใช้เป็นช่องทางกลับไปมีพฤติการณ์ด้านยาเสพติดต่อไปอีก ที่ ส าคัญ 
ได้แก่ ๑) ช่องว่างในขั้นตอนของพนักงานสอบสวนไปยังพนักงานอัยการ ๒) ช่องว่างในการประกันตัว
ในชั้นศาลท าให้ผู้ได้รับการประกันตัวกลับไปมีพฤติการณ์ซ้ าอีก ๓) ช่องว่างในการควบคุมตัวของ
เรือนจ าท าให้ผู้ถูกจับรายส าคัญบางส่วนมีพฤติการณ์ค้าและสั่งยาเสพติดในเรือนจ า๔) ช่องว่างจาก

                                          
 ๔๐ สัมภาษณ์, นายเสวียน พรหสาส์น, อาสาสมัคร, บ้านท่าดีหมี หมู่ ที่ ๔ ต.ปากตม อ.เชียงคาน     
จ.เลย, วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓. 



๗๗ 
 
การบูรณาการกฎหมาย๔๑การวางจุดหนักในการแก้ไขจุดอ่อนของแต่ละมาตรการที่ส่งผลต่อการลด
ระดับปัญหา ให้ได้มากที่สุดเท่าที่กระท าได้ มาตรการปราบปรามและบังคับใช้กฎหมาย โดยม
มาตรการ แนวทางและการด าเนินงาน แก้ไขปัญหายาเสพติดในปี ๒๕๕๒๔๒ 
  มาตรการที่ ๑ การปราบปรามและบังคับใช้กฎหมาย มีจุดอ่อนที่ส าคัญการ
ท าลายโครงสร้างการค้ายาเสพติดระดับประเทศ ภาค และระดับพื้นที่ จากงานการข่าวยาเสพติดที่
น าไปสู่การพัฒนางานด้านปราบปรามและการพิสูจน์ทราบเครือข่ายการค้า  และการสืบสวนทาง
การเงินต่อผู้ค้าควบคู่กับการสืบสวนพฤติกรรมในการกระท าผิดก่อนมีการจับกุมสู่กระบวนการบังคับ
ใช้กฎหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การประกันตัวชั่วคราว๔๓ 
  มาตรการที่ ๒ การบ าบัดรักษา ผู้ติดยาเสพติดเข้าสู่ระบบบ าบัดรักษาในระบบ
สมัครใจช่วยเหลือผู้ผ่านการบ าบัด และเจตคติของคนในชุมชนที่มีต่อผู้ผ่านการบ าบัดรักษา 
  มาตรการที่ ๓ การป้องกัน สร้างภูมิคุ้มกันยังไม่สามารถป้องกันแก้ไขปัญหาได้
อย่างมีประสิทธิภาพป้องกันยาเสพติดในประชากรกลุ่มเสี่ยง 
  มาตรการที่ ๔  กระบวนการจัดท าแผน การแปลงแผนสู่การปฏิบัติ รวมทั้ง 
การบูรณาการงบประมาณจากทุกแหล่งให้มุ่งไปสู่เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์เสริมความเข้มแข็งให้กับ
กลไกอ านวยการและกลไกปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดให้สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาการ
พัฒนามาตรการสนับสนุนให้มีประสิทธิภาพและทันเวลากับการปฏิบัติการ เช่น งานวิชาการ งาน
ประเมินผล งานพัฒนาบุคคลากร การเสริมประสิทธิภาพและพัฒนากลไกเฝ้าระวังระดับพื้นที่ 
  มาตรการที่ ๕ การสกัดกั้นการน าเข้าตามแนวชายแดน ก าหนดพื้นที่ต าบล
หลัก-รอง ตามสภาพการน าเข้ายาเสพติด อ าเภอชายแดนเป็นเป้าหมายการสกัดกั้นยาเสพติดในปี 
๒๕๕๒ โดยพื้นที่ต าบลหลัก-รอง ให้มีการจัดสรรทรัพยากรในการปฏิบัติงานอย่างเต็มที่และด าเนิน
มาตรการต่างๆแบบครบวงจรในพื้นที่เป้าหมายให้ลดระดับปัญหาลงให้มากที่สุด 
  มาตรการที่ ๖ แผนบูรณาการสกัดกั้นยาเสพติดตามแนวชายแดนในพื้นที่
ภาคเหนือ      กอ.รมน. เป็นเจ้าภาพหลัก จัดวางระบบเครือข่ายข้อมูลข่าวสารระหว่างด่านต่าง ๆ 
บูรณาการแผนงาน /งบประมาณ /ทรัพยากรของทุกหน่วยที่ปฏิบัติงานด้าน ยาเสพติดในพื้นที่
ชายแดนให้เป็นเอกภาพ สอดคล้องกัน ที่ส าคัญ ได้แก่ งบประมาณของกองทัพไทย  กอ.รมน. 
ส านักงาน ป.ป.ส. อปท. ฯลฯ โดยให้ทุกหน่วยงานยึดเป้าหมายเดียวกัน 
มาตรการที่ ๗ พัฒนาประสิทธิภาพการด าเนินงานของ กอ.รมน. ในพื้นที่ชายแดน โดยพัฒนาชุด
ปฏิบัติการมวลชนเกาะติดพื้นที่ ให้เป็นชุดที่มีบทบาทในการจัดตั้งก าลังประชาชนอย่างมีแบบแผน 
และน าประชาชนเฝ้าระวัง เฝ้าตรวจ และสกัดกั้นยาเสพติด โดยด าเนินการบูรณาการกลไกต่างๆใน

                                          
 ๔๑ สัมภาษณ์, นายเตียง พรหมสาส์น, อาสาสมัคร, บ้านท่าดีหมี หมู่ ที่ ๔ ต.ปากตม อ.เชียงคาน     
จ.เลย, วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓. 
 ๔๒ สัมภาษณ์, นายช านาญ แดงสนาม, อาสาสมัคร, บ้านท่าดีหมี หมู่ ที่ ๔ ต.ปากตม อ.เชียงคาน     
จ.เลย, วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓. 
 ๔๓ สัมภาษณ์, นายสงการ แก้วเกษร, อาสาสมัคร, บ้านท่าดีหมี หมู่ ที่ ๔ ต.ปากตม อ.เชียงคาน จ.เลย
, วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓. 



๗๘ 
 
กรอบของต าบลชายแดน ระหว่าง ๔ ภาคี ได้แก่ กอ.รมน. / กระทรวงมหาดไทย (กรมการปกครอง 
และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น) / ส านักงาน ป.ป.ส. ในการจัดท าต าบลสกัดกั้นยาเสพติด โดย
ให้มีแผนงาน กิจกรรมร่วมกัน และลงนามร่วมกัน (MOU ) ระหว่างภาคีที่เกี่ยวข้องทั้งในส่วนกลาง
และพื้นที่ เพื่อจัดท าให้เป็น แนวต าบลสกัดกั้นยาเสพติดการเฝ้าระวังและเกาะติดปัญหาที่ด ารงอยู่ตาม
แนวชายแดนที่มีผลต่อประสิทธิภาพการสกัดกั้นในแต่ละพื้นที่ เช่น ปัญหาการลักลอบเข้าเมืองของ
แรงงานต่างชาติที่ผิดกฎหมาย  ปัญหาสัญชาติและชนกลุ่มน้อย   ปัญหาของเถื่อน/หนีภาษี  ฯลฯ 
พร้อมกับเสนอมาตรการในการแก้ไขปัญหา๔๔ 
  ๒. การแก้ไขปญัหาในด้านปราบปรามและบังคับใช้กฎหมาย 
  พบว่า จัดระบบการปราบปรามกลุ่มการค้า/ข่ายงานยาเสพติดรายมีการจัดท า
บัญชีและก าหนดเป้าหมายเครือข่าย/กลุ่มที่จะต้องด าเนินการ จัดชุดปฏิบัติการรับผิดชอบอย่างชัดเจน
ของหน่วยต่างๆ เกาะติดในแต่ละเครือข่าย/กลุ่ม จัดเครื่องมือ/อุปกรณ์การปฏิบัติงานที่สามารถเข้าถึง
กลุ่มเป้าหมาย  จัดงบประมาณเป็นการเฉพาะ รวมทั้งจัดระบบอ านวยการข่าวและปฏิบัติการอย่าง
ชัดเจน เป็นเอกภาพ  จัดโครงสร้างปราบปรามฯระดับส าคัญในรูปแบบของ ศปร.ปส. จัดระบบ
พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบทรัพย์สินคดียาเสพติดของหน่วยงานต่างๆ สามารถด าเนินการสอบสวน
ทรัพย์สินอย่างเบ็ดเสร็จ โดยมีการก าหนดเป็นนโยบายและแนวปฏิบัติอย่างชัดเจน ควบคุมพื้นที่แพร่
ระบาด และพื้นที่เสี่ยง โดยตรวจสอบ ค้นหาผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด กดดันพื้นที่ด้วยการปิดล้อม 
ตรวจค้น ตั้งจุดตรวจจุดสกัดเส้นทางลักลอบน ายาเสพติดเข้าพื้นที่ ขยายผลการจับกุมและด าเนินการ
ทางทรัพย์สินเพื่อท าลายเครือข่ายการค้าในพื้นที่แพร่ระบาดและแหล่งมั่วสุม๔๕ให้ความส าคัญกับการ
แจ้งข้อมูลของประชาชน โดยหลังการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลแล้ว ก าหนดมอบหมายชุด
ปฏิบัติการฯ จ านวนหนึ่งตามเหมาะสมให้รับผิดชอบการด าเนินการต่อเรื่องนี้อย่างชัดเจน ก าหนด
เป้าหมายและตัวชี้วัดของผลส าเร็จให้กับชุดปฏิบัติการ จัดสรรงบประมาณให้เป็นการเฉพาะ มีระบบ
การอ านวยการและรายงานผล พัฒนาระบบข้อมูลคดียาเสพติดให้ครบถ้วนกระบวนการยุติธรรมทั้ง
ระบบ ทั้งในขั้นตอนการจับกุม ฟ้องคดี ตัดสินคดี ต้องโทษ บังคับโทษ การปล่อยตัว รวมถึงการ
ประกันตัวในขั้นตอนต่างๆ โดย หารือ ท าข้อตกลงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และให้การสนับสนุนใน
ด้านต่างๆทั้งในด้านงบประมาณ บุคลากร การอบรม ฯลฯ เพื่อให้ระบบมีความสมบูรณ์มากที่สุด  
รวมทั้ง ให้เชื่อมระหว่างข้อมูลคดียาเสพติดกับคดีอาชญากรรม๔๖ 
 สรุปได้ว่า การพัฒนารูปแบบการป้องกันปัญหายาเสพติดตามแนวชายแดนของชุมชนใน
จังหวัดเลย เป็นการพัฒนามาตรการการป้องกันและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดของชุมชนตามแนว
ชายแดนได้มาตรการป้องกันและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด (มาตรการชุมชน -ชรบ., อปพร., 
                                          
 ๔๔สัมภาษณ์, นายพรชัย งามดี, อาสาสมัคร, บ้านท่าดีหมี หมู่ ที่ ๔ ต.ปากตม อ.เชียงคาน จ.เลย, 
วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓. 
 ๔๕สัมภาษณ์, นายสมเภา อุทาพร, อาสาสมัคร, บ้านท่าดีหมี หมู่ ที่ ๔ ต.ปากตม อ.เชียงคาน จ.เลย, 
วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓. 
 ๔๖สัมภาษณ์, นายไสว พรมสาส์น, อาสาสมัคร, บ้านท่าดีหมี หมู่ ที่ ๔ ต.ปากตม อ.เชียงคาน จ.เลย, 
วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓. 
 



๗๙ 
 
คณะกรรมการ ผลกระทบจากปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านน ามาสู่ชุมชนเป็นปัญหา ความไม่ปลอดภัย
ต่อทรัพย์สินความไม่ปลอดภัยต่อร่างกายและชีวิตของคนในหมู่บ้าน/ชุมชนปัญหาเงินทอง การหา
รายได้ การเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่จ าเป็น มาตรการสร้างหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็ง ปลอดภัยจากยาเสพติด  

แนวทางการสร้างหมู่บานชุมชน มั่นคงปลอดภัยยาเสพติด : ๙ ขั้นตอน ๑ สืบสภาพชุมชนขั้นตอนที่ ๒ 
พบปะแกนน า/ผู้น าธรรมชาติ ขั้นตอนที่ ๓ ประกาศวาระหมู่บ้าน/ชุมชน (เวทีประชาคมครั้งแรก) 
ขั้นตอนที่ ๔ รณรงค์ประชาสัมพันธ์ ขั้นตอนที่ ๕ คัดแยกผู้มีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติด (เวที
ประชาคมครั้งที่ ๒) ขั้นตอนที่ ๖ แนวทางการป้องกันยาเสพติด ขั้นตอนที่ ๗ การรับรองครัวเรือน 
(เวทีประชาชนครั้งที่ ๓) ขั้นตอนที่ ๘ ใช้มาตรการทางสังคม ขั้นตอนที่ ๙ รักษาสถานะชุมชนเข้มแข็ง 
การบ าบัดรักษาผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด ผ่านกระบวนการ ซึ่งถือเป็นมาตรฐานที่ใช้เป็นแบบอย่างพ้ืนที่
จังหวัดเลย  มีปลัดอ าเภอผู้รับผิดชอบประจ าต าบลเป็นผู้บังคับกองร้อยและมีก านันเป็นผู้ช่วยผู้บังคับ
กองร้อย ระดับหมู่บ้าน เรียก หมวด ชรบ. มีผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้บังคับหมวด มีผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้
บังคับหมู่ หากได้รับค าสั่งใช้ก าลังและเกิดการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยมุ่งสร้างความ
เข้าใจถึงเครือข่ายระดับหมู่บ้าน การจัดท าแผนปฏิบัติการในการสร้างหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็งปลอดยา
เสพติดรายงานผลการปฏิบัติงาน เพื่อการปราบปรามอย่างมีประสิทธิผล โดยประเมินหมู่บ้าน/ชุมชน
เข้มแข็งเอาชนะยาเสพติด แยกประเภท รุนแรง ปานกลาง เบาบาง  
 การใช้มาตรการทางสังคมนโยบายและยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๐ ไว้โดยครอบคลุมตามประเด็น
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมไทยสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ ก าหนดเป้าหมายในเชิง
คุณภาพไว้ว่า ด้านร่างกาย สติปัญญาคุณธรรม จริยธรรม อารมณ์ มีความสามารถในการแก้ปัญหา มี
ทักษะในการประกอบอาชีพ  
  ๑) การพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีจิตใจที่ดีงาม อยู่ในกรอบของศีลธรรม และมี
จิตส านึกสาธารณะ การสร้างและพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีความพร้อมด้านสติปัญญา อารมณ์ และ
ศีลธรรม พัฒนาสมรรถนะและทักษะแรงงานให้เกิดพลังในชุมชน  
  ๒) สนับสนุนให้คนไทย ลด ละ เลิกพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงทางสุขภาพ  
  ๓) การเสริมสร้างครอบครัวให้มีความเข้มแข็ง ส่งเสริมการด ารงชีวิตที่มีความ
ปลอดภัย น่าอยู่และสงบสุข 
 การเฝ้าระวังและสร้างความยั่งยืนในการเอาชนะยาเสพติด“ผู้เสพ คือ ผู้ป่วยที่ต้องได้รับ
การบ าบัดรักษา ผู้ค้า คือ ผู้ต้องได้รับโทษตาม กระบวนการยุติธรรม” จัดการกับปัญหาที่ยังหลงเหลือ
อยู่เฝ้าระวังและรักษาสถานภาพไม่ให้ปัญหายาเสพติดหวนกลับมารุนแรง สร้างความเข้มแข็งในการ
เอาชนะยาเสพติด ประชาชนเกิดความพึงพอใจ เชื่อมั่น ตระหนักในปัญหายาเสพติดอันเป็นปัญหา
สังคม และเป็นปัญหาของชาติ ๑) รั วชุมชน ๒) รั วสังคม ๓) รั วโรงเรียน การใช้มาตรการทาง
กฎหมายในชุมชนมาตรการปราบปรามและบังคับใช้กฎหมาย โดยมมาตรการ แนวทางและการ
ด าเนินงาน แก้ไขปัญหายาเสพติดในปี ๒๕๕๒  
 มาตรการที่ ๑ การปราบปรามและบังคับใช้กฎหมาย มีจุดอ่อนที่ส าคัญการท าลาย
โครงสร้างการค้ายาเสพติดระดับประเทศ ภาค  



๘๐ 
 
 มาตรการที่ ๒ การบ าบัดรักษา ผู้ติดยาเสพติดเข้าสู่ระบบบ าบัดรักษาในระบบสมัคร
ใจช่วยเหลือผู้ผ่านการบ าบัด  
 มาตรการที่ ๓ การป้องกัน สร้างภูมิคุ้มกันยังไม่สามารถป้องกัน 
 มาตรการที่ ๔  กระบวนการจัดท าแผน การแปลงแผนสู่การปฏิบัติ รวมทั้ง การบูร
ณาการงบประมาณจากทุกแหล่งให้มุ่งไปสู่เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์เสริมความเข้มแข็งให้กับกลไก
อ านวยการและกลไกปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติด 
 มาตรการที่ ๕ การสกัดกั้นการน าเข้าตามแนวชายแดน ก าหนดพ้ืนที่ต าบลหลัก-รอง 
ตามสภาพการน าเข้ายาเสพติด อ าเภอชายแดนเป็นเป้าหมายการสกัดกั้นยาเสพติดในปี ๒๕๕๒  
 มาตรการที่ ๖ แผนบูรณาการสกัดกั้นยาเสพติดตามแนวชายแดนในพื้นที่ภาคเหนือ      
กอ.รมน. เป็นเจ้าภาพหลัก จัดวางระบบเครือข่ายข้อมูลข่าวสารระหว่างด่านต่าง ๆ บูรณาการ
แผนงาน /งบประมาณ /ทรัพยากรของทุกหน่วยงาน 
 มาตรการที่ ๗ พัฒนาประสิทธิภาพการด าเนินงานของ กอ.รมน. ในพื้นที่ชายแดน 
โดยพัฒนาชุดปฏิบัติการมวลชนเกาะติดพื้นที่ ให้เป็นชุดที่มีบทบาทในการจัดตั้งก าลังประชาชนอย่างมี
แบบแผน และน าประชาชนเฝ้าระวัง เฝ้าตรวจ และสกัดกั้นยาเสพติด โดยด าเนินการบูรณาการกลไก
ต่างๆในกรอบของต าบลชายแดน ระหว่าง ๔ ภาคี ได้แก่ กอ.รมน. / กระทรวงมหาดไทย (กรมการ
ปกครอง และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น) / ส านักงาน ป.ป.ส.  
 การแก้ไขปัญหาในด้านปราบปรามและบังคับใช้กฎหมายรวมทั้งจัดระบบอ านวยการ
ข่าวและปฏิบัติการอย่างชัดเจน เป็นเอกภาพ  จัดโครงสร้างปราบปรามฯระดับส าคัญในรูปแบบของ 
ศปร.ปส. จัดระบบพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบทรัพย์สินคดียาเสพติดของหน่วยงานต่างๆ สามารถ
ด าเนินการสอบสวนทรัพย์สินอย่างเบ็ดเสร็จ โดยมีการก าหนดเป็นนโยบายและแนวปฏิบั ติอย่าง
ชัดเจน ควบคุมพื้นที่แพร่ระบาด และพื้นที่เสี่ยง โดยตรวจสอบ ค้นหาผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด กดดัน
พื้นที่ด้วยการปิดล้อม ตรวจค้น ตั้งจุดตรวจจุดสกัดเส้นทางลักลอบน ายาเสพติดเข้าพื้นที่ ขยายผลการ
จับกุมและด าเนินการทางทรัพย์สินเพื่อท าลายเครือข่ายการค้าในพื้นที่แพร่ระบาดและแหล่งมั่วสุม๔๗

ให้ความส าคัญกับการแจ้งข้อมูลของประชาชน โดยหลังการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลแล้ว 
ก าหนดมอบหมายชุดปฏิบัติการฯ จ านวนหนึ่งตามเหมาะสมให้รับผิดชอบการด าเนินการต่อเรื่องนี้
อย่างชัดเจน ก าหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดของผลส าเร็จให้กับชุดปฏิบัติการ จัดสรรงบประมาณให้เป็น
การเฉพาะ มีระบบการอ านวยการและรายงานผล  พัฒนาระบบข้อมูลคดียาเสพติดให้ครบถ้วน
กระบวนการยุติธรรมทั้งระบบ ทั้งในขั้นตอนการจับกุม ฟ้องคดี ตัดสินคดี ต้องโทษ บังคับโทษ การ
ปล่อยตัว รวมถึงการประกันตัวในขั้นตอนต่างๆ โดย หารือ ท าข้อตกลงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ
ให้การสนับสนุนในด้านต่างๆทั้งในด้านงบประมาณ บุคลากร การอบรม ฯลฯ เพื่อให้ระบบมีความ
สมบูรณ์มากที่สุด  รวมทั้ง ให้เชื่อมระหว่างข้อมูลคดียาเสพติดกับคดีอาชญากรรม 
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แผนภาพที่ ๔.๓  สรุปองค์ความรู้ การพัฒนารูปแบบการป้องกันปัญหายาเสพติดตามแนวชายแดน
ของชุมชนในจังหวัดเลย 
 
๔.๓ วิเคราะห์องค์ความรู้และรูปแบบการป้องกันปัญหายาเสพติดโดยการสร้างชุมชนให้มีส่วน
ร่วม 
 การวิจัยเรื่อง “การพัฒนามาตรการการป้องกันและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดตามแนว
ชายแดนของชุมชนในจังหวัดเลย” มีวัตถุประสงค์ ๑. เพื่อศึกษาปัญหาการป้องกันและการเฝ้าระวังยา
เสพติดของชุมชนในจังหวัดเลย ๒. เพื่อพัฒนารูปแบบการป้องกันปัญหายาเสพติดตามแนวชายแดน
ของชุมชนในจังหวัดเลย และ ๓. วิเคราะห์องค์ความรู้และรูปแบบการป้องกันปัญหายาเสพติดโดยการ
สร้างชุมชนให้มีส่วนร่วม เป็นการวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary Study) การศึกษาเชิงคุณภาพ 

พัฒนามาตรการป้องกันปัญหายาเสพติด 

ก าหนดนโยบายให้สอดคล้อง
กั บ น โย บ า ย เส น อ แ น ว
ทางการป้องกันและเฝ้าระวัง
ปัญหายาเสพติด 

การใช้มาตรการทางกฎหมาย 
- ร่วมกันก าหนดพื้นที่

เป้าหมาย 
- การมีส่วนร่วมของประชาชน  
- การมีส่วนร่วมของภาครัฐ

และเอกชน 
- การใช้มาตรการด าเนินงาน

แบบผสมผสาน 
- พัฒนาการกิจกรรมร่วมกัน

ด้าน 
 

ก า ร พั ฒ น า
รูปแบบมาตรการ
ก า ร เฝ้ า ร ะ วั ง
ปัญหายาเสพติด 

 

การใช้มาตรการทางสังคม- 
พัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น 
การจุดชุมชนบ าบัด 
การใช้ศาสนากับการป้องกันและ
รักษาอาการติดสารเสพติด 

มาตรการป้องกันและเฝ้าระวัง
ปัญหายาเสพติด (มาตรการชุมชน-
ชรบ., อปพร., คณะกรรมการ) 
 - มาตรการปราบปรามและ
บังคับใช้กฎหมาย ชรบ., อปพร., 

- มาตรการป้องกันยาเสพติด 
- มาตรการบ าบัดรักษายาเสพ

ติด 
- มาตรการบริหารจัดการอย่าง

บูรณาการ  



๘๒ 
 
(Qualitative Research) เชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research: PAR) 
สามารถน าเสนอข้อมูลผลการศึกษาบริบทชุมชนและศักยภาพผู้น าชุมชนดังต่อไปนี ้
 
 ๔.๓.๑ รปูแบบทางสังคม การตักเตือนการป้องกันและเฝ้าระวงัปัญหายาเสพติด 
 พบว่า จากการสัมภาษณ์การป้องกันและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดตามแนวชายแดนของ
ชุมชนในจังหวัดเลย ศึกษามาตรการการพัฒนาแบบในการป้องกันและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดตาม
แนวชายแดน การพัฒนามาตรการการป้องกันและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดของชุมชตามแนวชายแดน 
และ เสนอแนวทางการป้องกันและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดของชุมชนต้นแบบตามแนวชายแดน โดย
ชาวบ้านในชุมชนกล่าวว่า การเข้าใจเรื่องการเสพติด ให้แนวทางการแก้ไขปัญหาการเสพติดได้จริงทั้ง
โดยทางตรงและทางอ้อมที่ก้าวหน้ากว่าแนวคิดกระแสหลักที่เน้นการปราบปรามและลงโทษ ได้รับการ
บ าบัดจนเลิกเสพติดได้ และใช้ประสบการณ์จริง เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่บกพร่องคน ส่วนใหญ่ ใน
พื้นที่ชุมชน แต่เป็นการเรียนรู้ที่บกพร่อง เพราะการเสพติดให้ความพอใจแค่ชั่วคราว แต่มีผลเสีย
มากกว่าในระยะยาว ปัญหาการเสพติดมาจากสาเหตุทั้งทางสังคม วัฒนธรรม ความยากจน ได้รับ
การศึกษาน้อย มาจากครอบครัวที่ยากล าบาก การเลี้ยงดูเด็กมีปัญหา ใช้ความรุนแรง ขาดความรัก 
ความอบอุ่น ความเข้าใจ และการท าให้เด็กมีปัญหาพัฒนาการทางสุขภาพจิตที่บกพร่องหรือผิดปกติ
ในบางเรื่อง ครอบครัวคนรวย คนชั้นกลาง บางครอบครัวและหรือสภาพแวดล้อมในชุมชน สังคม บาง
แห่งก็อาจสร้างปัญหาแรงกดดัน สร้างปัญหาด้านความคิดจิตใจให้เด็กบางคนไปเสพติดได้ด้วย
เช่นกัน๔๘  
 หลักในการหลีกเลี่ยงและป้องกันการติดสิ่งเสพย์ติดโดยการใช้รูปแบบทางด้านสังคม การ
ที่ครอบครัวมีการสร้าระบบการดูแล และให้ค าปรึกษาและสภาพสังคมที่มีการเฝ้าระวัง เด็กเยาวชน
เชื่อฟังค าสั่งสอนของพ่อแม่ ญาติผู้ใหญ่ ครู และคนอื่นๆ ที่น่านับถือและหวังดีเมื่อมีปัญหาปรึกษา
ครอบครัว ครู หรือผู้ใหญ่ที่น่านับถือ ไม่เก็บปัญหานั้นไว้หรือหาทางลืมปัญหาโดยใช้สิ่งเสพย์ติดช่วย
หรือ ใช้เพื่อเป็นการประชด หลีกเลี่ยงให้ห่างไกลจากผู้ติดสิ่งเสพย์ติด หรือผู้จ าหน่ายสิ่งเสพย์ติดทาง
ชุมชนก็มีการ ศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโทษของสิ่งเสพย์ติด เพื่อจะได้ป้องกันตัวและผู้
ใกล้ชิดให้ห่างจากสิ่งเสพติด ไม่ให้ความร่วมมือเข้าไปเกี่ยวข้องกับเพื่อนที่ติดสิ่งเสพย์ติด เช่นไม่ให้ยืม
เงิน ไม่หลงเชื่อค าชักชวนโฆษณา หรือค าแนะน าใดๆ หรือแสดงความเก่งกล้าเกี่ยวกับการเสพสิ่งเสพย์
ติดทุกชนิดโดยไม่ได้รับค าแนะน าจากแพทย์ในชุมชน และใช้ยาที่แพทย์แนะน าตามขนาดที่แพทย์สั่งไว้
เท่านั้น หากสงสัยว่าตนเองจะติดสิ่งเสพย์ติดต้องรีบแจ้งให้ผู้ใหญ่ทราบ ยึดมั่นในหลักธรรมของศาสนา  
หรือค าสอนของศาสนาทุกศาสนา เพราะทุกศาสนามีจุดมุ่งหมายให้บุคคลประพฤติแต่สิ่งดีงามและละ
เว้นความชั่ว๔๙ 
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  ๑. แนวทางสังคมการแก้ไขปัญหาด้านยาเสพติดในชุมชน 
  การด าเนินงานป้องกันปัญหายาเสพติดต้องให้ความส าคัญกับการสร้างศักยภาพ 
และคุณภาพชีวิตของคน เพื่อให้ความสามารถในการด าเนินชีวิตได้อย่างมีคุณภาพภายใต้แวดล้อมทาง
สังคม ควรเริ่มต้นจากการเตรียมความพร้อมของพ่อแม่ก่อน คือการเลี้ยงดู การให้การศึกษาเพื่อ
คุณภาพชีวิต นับเป็นกระบวนการที่สร้างคนให้มีคุณภาพชีวิต 
  ๒. ก าหนดพื นที่และกลุ่มประชากรเป้าหมายในการด าเนินงาน  
  การแก้ไขปัญหายาเสพติดมีทัพยากรที่จะด าเนินการค่อนข้างจ ากัดก าหนดประชาชน
ในพื้นที่ ทั้งงบประมาณ และบุคลากร และประชากรเป้าหมายที่จะเข้าด าเนินการให้ชัดเจนท าให้
ผสมผสานมาตรการในการด าเนินงาน คือ การผสมผสานมาตรการในการด าเนินการป้องกัน และ
แก้ไขปัญหาเป็นผลจากการวิเคราะห์ปัญหาในพื้นที่ และกลุ่มประชากรเป้าหมาย สามารถค้นหา
สาเหตุและผลกระทบต่าง เพื่อการก าหนดมาตรการในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ในพื้นที่ในการรับผิดชอบ
การด าเนินงาน คือ ระดมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน
พื้นที่ ทั้งภาครัฐและเอกชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงาน ต้องก าหนดให้แต่ละหน่วยงานมี
บทบาทที่ชัดเจนตามความถนัดและให้สอดคล้องกับภารกิจนั้นๆ  ต ารวจในพื้นที่ควรมีภารกิจหลักใน
การปราบปราม และภารกิจรองในด้านการป้องกัน สถานศึกษา นั้นๆดังนั้นทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐ
และเอกชนหรือองค์กรพัฒนาเอกชนที่มีภารกิจเกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพชี วิตของประชาชน 
สามารถบูรณาการเนื้องานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ไปพร้อมๆกันจากการมีส่วนร่วม
ของประชาชน หรือกลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้อง๕๐ ประชาชนทุกคนในสังคมจะได้รับผลกระทบไม่
ทางตรงก็ทางอ้อม ได้แก่ องค์กรพัฒนาเอกชน องค์กรประชาชน นักเรียนนักศึกษา และผู้ ใช้แรงงาน
ในสถานประกอบการ ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในทุกกระบวนการ 
วางแผนด าเนินงาน และตัดสินใจพิจารณาทางเลือกตลอดจนร่วมด าเนินงาน ปรับปรุงวิธีด าเนินงานให้
มีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น และร่วมติดตามประเมินผลการด าเนินงาน๕๑ 
  การสร้างเอกภาพในการด าเนินงาน คือ ในปัจจุบันมีมาตรการหลายรูปแบบ 
มาตรการหลัก ได้แก่ การให้การศึกษา การให้บริการสนเทศ การจัดกิจกรรมทางเลือก การใช้
มาตรการแทรกแซง การใช้กลุ่มเพื่อน และยังมีอื่นๆ อีก เช่น การพัฒนาบุคลากร การวิจัยและพัฒนา 
การจัดระบบสารสรเทศ การติดตามและการประเมินผลการด าเนินงานมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และต้องระดมก าลังคนและงบประมาณ เพื่อสนับสนุนการ
ด าเนินงาน ความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของงานและโครงการต่างๆ ให้ความส าคัญกับภูมิปัญญา
ท้องถิ่น คือ ประสบการณ์ในด้านการด าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด บ่งชี้ให้เห็นว่ามี
รูปแบบและวิธีการในการด าเนินงานที่หลากหลายในการจะเอาชนะยาเสพติด การออกแบบให้

                                          
 ๕๐สัมภาษณ์, นายธนเสฎฐ์ ใจมั่นชัยนพ, อาสาสมัคร, บ้านท่าดีหมี หมู่ ที่ ๔ ต.ปากตม อ.เชียงคาน   
จ.เลย, วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓. 
 ๕๑สัมภาษณ์, นายแหลมทอง แสนใจวุฒิ, อาสาสมัคร, บ้านท่าดีหมี หมู่ ที่ ๔ ต.ปากตม อ.เชียงคาน  
จ.เลย, วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓. 
 



๘๔ 
 
เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพปัญหา สภาพทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรมทางภูมศาสตร์ 
ของแต่ละพื้นที่ดังนั้นภูมิปัญญาชาวบ้านและของผู้ปฏิบัติงานในแต่ละชุมชน หรือภูมิปัญญาท้องถิ่นซึ่ง
ได้รับการคิดค้น ทดลองใช้ ปรับปรุง พัฒนาซ้ าแล้วซ้ าอีกจากรากเหง้าของปัญหานั้นๆ ให้เหมาะกับ
การป้องกัน ดังนั้นภูมิปัญญาจึงเป็นเรื่องที่ควรมีการศึกษา เผยแพร่ และประยุกต์ใช้ต่อๆไป๕๒ 
  ๓. ตักเตือนการป้องกันและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด 
   พบว่า การแจ้งเบาะแสยาเสพติด เป็นการด าเนินการเพื่อลดความเดือดร้อนของ
ประชาชนในพื้นที่ ที่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหายาเสพติด เช่น มีการซื้อขายยาเสพติดในพื้นที่ มี
การมั่วสุมเสพยาเสพติดพบเจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดทุกมิติ ไม่ว่าจะเป็นการเอื้อให้นัก
ค้ามีการซื้อขายยาเสพติดไม่กวาดล้างแหล่งมั่วสุมเสพยาเสพติด เจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวข้องกับยาเสพติด
โดยตรง (ผู้ค้า/ผู้เสพ)๕๓ รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนแล้ว (ป.ป.ส.) จะด าเนินการตามขั้นตอน และ
ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อด าเนินการสืบสวนปราบปรามยาเสพติดตามข้อร้องเรียนต่อไปการ
ด าเนินการตามขั้นตอน หมายถึง การตรวจค้น การจับกุม การตรวจปัสสาวะ การออกหมายจับ การ
ตั้งด่านออกตรวจ๕๔การแจ้งเบาะแสยาเสพติด สามารถด าเนินการผ่าน ๔ ช่องทาง ประกอบด้วยสาย
ด่วน ๑๓๘๖ ผู้แจ้งเบาะแส สามารถโทรผ่านสายด่วน ๑๓๘๖ ได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง และโทรฟรีทุก
เครือข่าย (ป.ป.ส.) ส่วนกลาง/ส่วนภูมิภาคการแจ้งเบาะแสด้วยตนเองได้ที่ส านักงาน (ป.ป.ส.)
ส่วนกลาง/ส่วนภูมิภาค : ผู้เดินทางมาร้องเรียน ณ สถานที่ท าการของแต่ละพื้นที่สามารถติดต่อผ่าน
เจ้าหน้าที่ ณ ห้องประชาสัมพันธ์ เพื่อรับเรื่องร้องเรียนต่อไปการแจ้งผ่านเว็บไซต์ (ป.ป.ส) 
  การเตรียมความพร้อมคนในหมู่บ้าน/ชุมชน ๒ ระดับชาวบ้าน ท าให้เกิดความ
ตระหนักในโทษและพิษภัยของยาเสพติด มุ่งมั่นมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหา โดยการประชุมประชาคม การ
รณรงค์ประชาสัมพันธ์ สร้างเสริมความเข้าใจและปรับทัศนคติ ฯลฯระดับแกนน า สรรหาผู้น าทั้ง
ทางการและผู้น าธรรมชาติ พัฒนาศักยภาพโดยฝึกอบรม/ศึกษาพัฒนาคุณภาพชีวิตคนในชุมชน แก้ไข
ปัญหาพื้นฐานคุณภาพชีวิตที่เกี่ยวข้อง ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพการจัดการองค์ความรู้และ
เชื่อมโยงเครือข่าย ประเมินผล สรุปบทเรียน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ รวมทั้งสนับสนุนส่งเสริมเชื่อมโยง
เครือข่ายภายนอกชุมชน เพื่อเพิ่มพลังความเข้มแข็งในการท างานพัฒนาแกนน ารุ่นต่อไป สร้างจิต
อาสา พัฒนาศักยภาพให้กับผู้น ารุ่นสอง เพ่ือให้มีแกนน า  สืบต่อการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 
  ยาเสพติดในวัยรุ่น สัญญาณเตือนที่พ่อแม่ควรรู้การใช้ยาเสพติดในวัยรุ่นเป็นปัญหาที่
ไม่ว่าใครก็ไม่ควรมองข้าม เนื่องจากยาเสพติดอาจน าไปสู่ปัญหาอื่น ๆ ได้มากมาย ทั้งการเรียน การ
ท างาน การใช้ชีวิต ปัญหาด้านสุขภาพ หรือแม้แต่การก่ออาชญากรรม จากผลลัพธ์เหล่านี้แสดงให้เห็น
ว่าไม่ใช่เพียงแค่ตัวผู้เสพหรือครอบครัวเท่านั้นที่ได้รับผลกระทบจากยาเสพติด แต่รวมถึงคนในสังคม

                                          
 ๕๒ สัมภาษณ์, นายวิลัยศักดิ์ บาเรือน, อาสาสมัคร, บ้านท่าดีหมี หมู่ ที่ ๔ ต.ปากตม อ.เชียงคาน      
จ.เลย, วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓. 
 ๕๓ สัมภาษณ์, นายภูริวัจน์ โชตินพรัตน์, นายอ าเภอเชียงคาน จังหวัดเลย, ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓.  
 ๕๔ สัมภาษณ์, ร.ต.ท. ยรรยงค์ ศรีบุตร, รอง สว.(ป.) สภ. เชียงคาน อ าเภอเชียงคาน จังหวัดเลย, ๑๗ 
กรกฎาคม ๒๕๖๓.  



๘๕ 
 
และประเทศชาติด้วย ดังนั้น เพื่อการป้องกันการเกิดปัญหาเหล่านี้ การหมั่นสังเกตพฤติกรรมหรือ
สัญญาณเตือนการใช้ยาเสพติดในวัยรุ่นจึงเป็นเรื่องส าคัญที่พ่อแม่ผู้ปกครองควรใส่ใจ๕๕ 
  ปัญหายาเสพติดในวัยรุ่นนั้นอาจเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ ไม่ว่าจะเป็นปัญหา
ครอบครัว การเรียน ความรัก สิ่งแวดล้อม แบบอย่างในสังคม หรือแม้แต่ความอยากรู้อยากลองและ
ความคึกคะนองในวัยรุ่น จากปัจจัยเหล่านี้ครอบครัวหรือผู้ปกครองจึงมีส่วนอย่างยิ่งที่จะคอยดูแล
ลูกหลานให้ห่างไกลจากยาเสพติด นอกจากนี้ การรับทราบปัญหาการใช้ยาเสพติดของวัยรุ่นให้เร็ว
ที่สุดก็เป็นสิ่งส าคัญและมีผลต่อการดูแลรักษาและป้องกันการกลับมาใช้ยาเสพติดซ้ าเป็นอย่างมาก 
สัญญาณการใช้ยาเสพติดในวัยรุ่น การหมั่นสังเกตและดูแลเอาใจใส่ของพ่อแม่ผู้ปกครองเป็นสิ่งส าคัญ
ที่จะเล็งเห็นปัญหายาเสพติดในครอบครัว โดยสัญญาณที่อาจบ่งบอกว่าวัยรุ่นมีการใช้ยาเสพติด การ
เปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายและอารมณ์ยาเสพติดนั้นสามารถส่งผลต่อร่างกายและอารมณ์ได้โดยตรง 
ผู้ปกครองจึงอาจเห็นลักษณะภายนอกที่เปลี่ยนแปลงไป ดังนี้๕๖ 
   - รูม่านตาขาย กลอกตาอย่างรวดเร็ว ตาแดง 
   - ความอยากอาหารมากเพิ่มขึ้นหรือลดลงมากกว่าปกติ ซึ่งอาจส่งผลถึงขนาดและ
น้ าหนักตัว 

- ลมหายใจมีกลิ่นที่แปลกไป 
- ท่ายืนหรือเดินดูไม่นิ่ง ไม่มั่นคง 
- มีปัญหาในการพูด อย่างพูดช้าหรือเร็วผิดปกติ หรือพูดไม่ชัด 
- ภาวะไฮเปอร์หรืออยู่ไม่นิ่ง 
- เฉื่อยชา หรือกระสับส่าย 
- อารมณ์เปลี่ยนแปลงง่าย โกรธง่าย เครียด หรือเกิดภาวะซึมเศร้า 

 การท าความเข้าใจกับปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชนส ารวจ คัดกรองเพื่อบ่งชี้ปัญหา 
ด้วยวิธีต่าง ๆ เช่น ประชุมประชาคม เสวนา ฯลฯวิเคราะห์ข้อมูลจ าแนกเป็นกลุ่มต่าง ๆ เพื่อหา
วิธีแก้ไขปัญหาที่เหมาะกับแต่ละกลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผู้ค้า ผู้เสพ/ผู้ติด กลุ่มเสี่ยง และกลุ่มปกติวิเคราะห์
ศักยภาพของหมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อประเมินต้นทุนด้านต่าง ๆ ที่มีอยู่ เช่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น ประเพณี 
วัฒนธรรม๕๗  
 จากบทบาทของสถาบันครอบครัว สถาบันครอบครัวถือเป็นสถาบันแรก ที่มีบทบาท
หน้าที่ในการป้องกันปัญหายาเสพติดโดยตรง ทั้งทางนิตินัย และพฤตินัย พ่อแม่ คือ บุคคลส าคัญใน
การอบรม เลี้ยงดู สั่งสอนลูก นอกจากนี้ยังจะต้องประพฤติปฏิบัติเป็นแบบอย่างที่ดี ที่ถูกต้องให้กับ
                                          
 ๕๕สัมภาษณ์, ร.ต.ต. สรุศักดิ์ จันสด, ผบ.หมู่(ป.) สภ. อ าเภอเชียงคาน เชียงคาน จังหวัดเลย, ๑๗ 
กรกฎาคม ๒๕๖๓.  
 สนทนากลุ่ม, การป้องกันและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดตามแนวชายแดนของชุมชนในจังหวัดเลย, วัด
จอมมณี บ้านท่าดีหมี ต าบลปากตม อ าเภอเชียงคาน จังหวัดเลย, ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๓ 
 ๕๖ สนทนากลุ่ม, การป้องกันและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดตามแนวชายแดนของชุมชนในจังหวัดเลย, 
วัดจอมมณี บ้านท่าดีหมี ต าบลปากตม อ าเภอเชียงคาน จังหวัดเลย, ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๓ 
 ๕๗ สัมภาษณ์, พระครูศรีภัทรวิมล รองเจ้าคณะอ าเภอปากชม วัดศรีชมชื่น ต าบลเชียงกลม อ าเภอ
ปากชม จังหวัดเลย , ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓.  



๘๖ 
 
บุตรหลาน การอบรมเลี้ยงดูเป็นกระบวนการที่ท าให้รู้กฎเกณฑ์ทางสังคม โดยผ่านทางผู้ให้การอบรม 
(พ่อ แม่) ท าให้คนคนนั้นเกิดการเรียนรู้และเกิดการประพฤติปฏิบัติตาม กระบวนการอบรมเลี้ยงดูจะ
อบรมกล่อมเกลาเด็กตั้งแต่เกิด โดยบุคคลที่อยู่แวดล้อม เช่น พ่อ แม่ ญาติ พี่น้อง เป็นต้น ท าให้เด็กได้
รู้สึก ได้เข้าใจ ได้รู้สิ่งดีไม่ดี สิ่งใดควรท าไม่ควรท า จนท าให้เกิดพฤติกรรมต่างๆ เช่น เรียบร้อย เกเร มี
มารยาท ไม่มีมารยาท ไปจนถึงลักษณะซื่อสัตย์ คดโกง มีเมตตา หรือโหดร้าย๕๘  
 สถาบันครอบครัว โดยเฉพาะพ่อ แม่ เป็นผู้ที่มีบทบาทหน้าที่ส าคัญในการอบรมเลี้ยงดู 
ให้ความรู้สิ่งไหนดีไม่ดี สิ่งไหนควรท าไม่ควรท า จะปลูกฝังค่านิยมที่ดีให้กับลูก รวมถึงการประพฤติ
ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี เพื่อสร้างทัศนคติที่ดีให้กับลูก เป็นที่ปรึกษาให้ค าแนะน าที่ถูกต้อง สร้าง
ความอบอุ่นให้กับครอบครัวไม่สร้างปัญหาให้กับครอบครัว “ท าครอบครัวให้ร่มเย็นเด็กจึงอยากจะอยู่
บ้าน ถ้าหากครอบครัวมีแต่ความร้อนรุ่มเด็กก็ไม่อยากจะอยู่บ้าน”๕๙บทบาทของสถาบันชุมชนเป็น
แหล่งเรียนรู้ของเด็กถัดจากสถาบันครอบครัว ชุมชนมีส่วนส าคัญในการป้องกันปัญหายาเสพติด 
โดยเฉพาะชุมชนที่มีขนาดเล็ก คนในชุมชนช่วยกันอบรมสั่งสอน ปลูกฝังค่านิยม อุดมการณ์ คุณธรรม
ที่ดีงามและเหมาะสม สอดส่องดูแลเด็กและเยาวชนในชุมชนโดยเปรียบเสมือนเป็นลูกหลานของ
ตนเอง ชุมชนที่มีสภาพแวดล้อมที่ดี คนในชุมชนมีจิตส านึกที่ดี คนในชุมชนประพฤติปฏิบัติตนเป็น
แบบอย่างที่ดีให้กับเด็กและเยาวชน เด็กและเยาวชนเจริญเติบโต และเรียนรู้แต่สิ่งดีๆ จากชุมชน 
 
 ๔.๓.๒ รูปแบบการใช้กฎหมายในการป้องกันและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด 
 พบว่า พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ปี พ.ศ.๒๕๑๙ ฉบับที่ ๓ (แก้ไข) 
พ.ศ. ๒๕๔๓ กฎหมายฉบับนี้ก าหนดให้มีคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) 
เป็นองค์กรกลาง รับผิดชอบงานการป้องกัน และปราบปรามยาเสพติดของชุมชน และให้มีส านักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ส านักงาน ป.ป.ส.) มีหน้าที่ค้นหาผู้เสพผู้ติดยาเสพ
ติดเพื่อน าเข้าสู่กระบวนการบ าบัดรักษาและพัฒนาคุณภาพขีวิต รวมทั้งปฏิบัติการกับผู้ต้องหาค้ายา
เสพติดที่ยังหลุดรอดการจับกุมของเจ้าหน้าที่ เพื่อด าเนินคดีตามกฎหมาย โดยการลงพื้นที่ครั้งนี้เป็น
ปฏิบัติการต่อเนื่องจากยุทธการ "หมู่บ้านชุมชนปลอดภัยไร้ยาเสพติด" ที่เปิดปฏิบัติการโดยระดม
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งส านักงาน ป.ป.ส. บช.ปส. ทหาร ต ารวจ และน าผู้เสพผู้ติดยาเสพติดเข้ารับ
การบ าบัดรักษาในค่ายบ าบัดรักษาที่ทางส านักงาน ป.ป.ส. ได้จัดเตรียมเพื่อรองรับผู้เสพผู้ติดยาเสพติด 
และพัฒนาคุณภาพขีวิตอย่างเหมาะสม เพื่อให้เกิดเป็นชุมชนตัวอย่างที่ภาครัฐได้ร่วมมือกับแกนน า
ชุมชน และภาคประชาชนในพื้นที่ ด าเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดได้อย่างครบวงจรและ
ยั่งยืนส าหรับผลการตรวจหาสารเสพติดในร่างกายในชุมชน มีผู้เข้ารับการตรวจปัสสาวะหาสารเสพติด
รวมทั้งสิ้น ๘๑ ราย ตรวจพบผู้ที่มีสารเสพติดรวม ๕ ราย เป็นผู้ที่เสพยาบ้า ๔ ราย เป็นผู้เสพยาบ้า

                                          
 ๕๘ สัมภาษณ์,พ.อ.สมหมาย บุษบา , รอง ผบ.มทบ.๒๘, รอง ผอ.รมน. จังหวัดเลย, ๑๗ กรกฎาคม 
๒๕๖๓.  
 ๕๙ สัมภาษณ์, พระครูศรีภัทรวิมล , รองเจ้าคณะอ าเภอปากชม วัดศรีชมชื่น ต าบลเชียงกลม อ าเภอ
ปากชม จังหวัดเลย , ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓.  



๘๗ 
 
และกัญชา ๑ ราย โดยผู้ที่พบสารเสพติดในร่างกายยินยอมเข้ารับการบ าบัดรักษาในระบบสมัครใจ๖๐ 
การสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กและเยาวชนในชุมชน เน้นมาตรการที่เหมาะสมกับช่วงวัยและ 
ภายใต้กรอบการด าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา และชุมชนประกอบด้วย 
๕ ด้าน ประกอบด้วย ด้านการสร้างภูมิคุ้มกัน ด้านการค้นหา ด้านการรักษา ด้านการเฝ้าระวัง และ
ด้านการบริหารจัดการ เพื่อให้เกิดการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษาที่เป็นระบบครบวงจร ซึ่ง
ในการด าเนินงานแต่ละด้าน อาจมีจุดเน้นที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับช่วงช้ันวัย/ช่วงชั้นเรียน และบริบทใน
ชุมชน๖๑ สอดส่องลูกหลานตลอดถึงบุคลที่รักและเป็นห่วง เฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยงตลอดถึงพื้นที่ในชุมชน 
เป็นหูเป็นตา ร่วมมือกันระหว่าง ครู นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมี
กิจกรรมที่เข้ามาหนุนเสริม๖๒ การป้องกันยาเสพติดในพื้นที่ชุมชนส าเร็จได้มีการร่วมมือกันจากหลาย
ภาคส่วน โดยต้องมีกระบวนการดูแล การเชื่อมโยงลักษณะหมู่บ้าน/ชุมชนที่เสี่ยงต่อปัญหายาเสพติด
หมู่บ้าน/ซึม เข้าไปแพร่ระบาดในหมู่บ้าน/ชุมชนสามารถที่จะทราบปัญหาและหาทางแก้ไขได้ด้วย
กระบวนการทางวางเป้าหมาย ดังนี้  
  ๑. มีสถานที่ลับตาอันเป็นแหล่งมั่วสุม เช่น บ้าน/อาคารร้าง ป่าละเมาะ พื้นที่รกร้าง 
  ๒. มีคนแปลกหน้าเข้าออกในหมู่บ้าน 
  ๓. มีการลักเล็กขโมยน้อยอยู่เสมอ 
  ๔. มีกลุ่มเยาวชนและวัยแรงงานว่างงานจ านวนมาก โดยมักมั่วสุมกันอยู่ในหมู่บ้าน/
ชุมชน๖๓ 
 การมีส่วนร่วมจัดการปัญหายาเสพติดพลังชุมชนเป็นพลังส าคัญหยุดยั้งปัญหายาเสพติด
ได้ด าเนินควบคู่กันทุกมาตรการทุกด้าน ทั้งการป้องกัน ปราบปราม บ าบัด เฝ้าระวัง พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตอาศัยการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายแก้ไขปัญหา ไม่มีใครสามารถแก้ไขได้ โดยล าพังคนในหมู่บ้าน/
ชุมชนเองรู้จักและเข้าใจปัญหาดีที่สุด จึงเป็นผู้แก้ไขปัญหาได้ดีที่สุด มากกว่า คนภายนอกหมู่บ้าน/
ชุมชนเริ่มต้นจัดการปัญหาด้วยหมู่บ้าน/ชุมชนเองเป็นหลัก มากกว่ารอคอยพึ่งพาคนอื่น/หน่วยงาน
ภายนอกหมู่บ้าน/ชุมชน เชื่อมั่นในพลังของชุมชน๖๔ เยาวชนมีความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดประกอบมี
ความเข้าใจต่อการกระท าผิดกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดด้วย ชีวิตของแต่ละคนย่อมมีค่าตราบเท่าที่ได้
ใช้ชีวิตเพื่อให้เกิดผลดี โดยการท างานหรือการกระท าในสิ่งที่เป็นประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่งหรือ
หลายๆ อย่างตามความรู้ ความสามารถที่มีอยู่ ทั้งในแง่คุณค่าของตัวเองและคุณค่าที่มีต่อคนอื่น ต่อ

                                          
 ๖๐สัมภาษณ์, ร.ต.ท. ยรรยงค์ , ศรีบุตร ,รอง สว.(ป.) สภ. เชียงคาน อ าเภอเชียงคาน จังหวัดเลย, ๑๗ 
กรกฎาคม ๒๕๖๓.  
 ๖๑สัมภาษณ์, ร.ต.ต. สรุศักดิ์ จันสด, ผบ.หมู่(ป.)สภ. อ าเภอเชียงคาน เชียงคาน จังหวัดเลย,  ๑๗ 
กรกฎาคม ๒๕๖๓.  
 ๖๒ สนทนากลุ่ม, การป้องกันและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดตามแนวชายแดนของชุมชนในจังหวัดเลย, 
วัดจอมมณี บ้านท่าดีหมี ต าบลปากตม อ าเภอเชียงคาน จังหวัดเลย,๑๗ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๓ 
 ๖๓ สัมภาษณ์, นายกฤติชฎา บุญล้อมรัตน์, ปลัดป้องกันอ าเภอท่าลี่ ต าบลท่าลี่ อ าเภอท่าลี่ จังหวัดเลย
, ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓.  
 ๖๔ สัมภาษณ์, นายอภินันท์ สุวรรณโค ,ปลัดป้องกันอ าเภอเชียงคาน ต าบลเชียงคาน อ าเภอเชียงคาน 
จังหวัดเลย, ๑๗ กรกฎาคม, ๒๕๖๓.  



๘๘ 
 
ครอบครัว ต่อชุมชนและต่อสังคม เยาวชนภูมิใจและรับรู้ว่าตนเองมีคุณค่าเมื่อชีวิตมีค่าก็ไม่ควรท าลาย
หรือบั่นทอนความสามารถของตนเองด้วยการกระท าที่เสื่อมเสีย เช่น การติดอบายมุข ยาเสพติด 
เพราะจะเป็นสาเหตุที่น าความเสื่อมเสียมาสู่ตนเองและส่วนรวม๖๕ 
 
 ๔.๓.๓ รูปแบบในการป้องกัน/แก้ไข/เยียวยาผู้ติดยาเสพติด 
 พบว่า ส าหรับผู้เสพยาเสพติด ซึ่งมีการด าเนินการในลักษณะว่าเป็นผู้ป่วยที่จะต้องเข้ารับ
การบ าบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพตามกฎหมายปัจจุบัน แต่กฎหมายใหม่ดังกล่าวจะให้โอกาส
กระท าความผิดได้ไม่เกิน ๒ ครั้ง จากนั้น จะถือเป็นผู้ค้า และถูกลงโทษอย่างเด็ดขาดตามกฎหมาย 
การด าเนินการตามแนวทางดังกล่าว มีข้อควรพิจารณาไตร่ตรอง วิธีที่จะได้ผลดียิ่งกว่าการเพิ่ม
บทลงโทษให้รุนแรง การบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง เด็ดขาด และถึงที่สุดเข้มงวดกวดขัน๖๖ จนถึง
ขั้นท าให้คนรู้สึกว่า เมื่อใดกระท าผิดก็จะต้องถูกลงโทษแน่ๆ แต่ถ้าบังคับใช้อย่างจริงจัง สม่ าเสมอ ก็
จะพบว่ามีผลท าให้คนเคารพย าเกรงกฎหมายมากกว่าการก าหนดบทลงโทษสูงกว่า  จึงเห็นว่า การ
กระท าความผิดหลายอย่าง แม้กฎหมายจะก าหนดบทลงโทษไว้รุนแรงมาก แต่ก็ยังมีคนท าผิดอยู่
เนืองๆ การเพิ่มโทษเรื่องยาเสพติดดังกล่าว อาจมีผลท าให้ปริมาณการค้ายาเสพติดลดลงในช่วงแรกๆ 
บางรายก็คงจะถูกจับ และประหารชีวิตไปจริงๆ แต่เมื่อปริมาณยาเสพติดน้อยลง ราคายาเสพติดก็
แพงขึ้นเป็นธรรมดา อันจะเป็นแรงดึงดูดส าคัญที่ท าให้ผู้ค้ายารายใหม่ หรือผู้ค้ายาที่มีเส้นสาย จะเข้า
มาแสวงหาผลก าไร หรือส่วนต่างราคาดังกล่าวในที่สุดอาจมีผลท าให้ปริมาณการเสพยาเสพติดลดลง
ไปด้วยเช่นกัน แต่เมื่อพิจารณาลึกลงไปในรายละเอียดข้อเท็จจริง จะเห็นว่า ในบรรดากลุ่มเป้าหมาย
ของยาเสพติดและกลุ่มเสี่ยงนั้น จ าแนกได้ ๓ กลุ่ม และการที่ราคายาเสพติดแพงขึ้น ก็จะมีผลต่อคน
แต่ละกลุ่ม แตกต่างกันกลุ่มผู้ติดยาเสพติดอย่างงอมแงม แม้ราคายาจะแพงขึ้น โทษรุนแรงขึ้น แต่ก็
ยังคงพยายามลักลอบ หายามาเสพให้ได้ดังเดิม ไม่งั่นจะลงแดงตาย ไม่สามารถลด ละ เลิกการเสพได้
เพราะการเลิกยาเสพติด เป็นเรื่องการบ าบัดรักษา ไม่ใช่การลงโทษในขณะเดียวกัน ก็หามาตรการ
ดึงดูด จูงใจ ท าให้ผู้เสพยาเสพติดสมัครใจเข้าสู่กระบวนการบ าบัดรักษาให้มากที่สุด ง่ายที่สุด และ
ด าเนินการบ าบัดรักษา โดยถือหลักว่า “ผู้เสพคือผู้ป่วย” อย่างจริงจัง ต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ
การลดปริมาณความต้องการใช้ยาเสพติดในด้านของผู้เสพเช่นนี้ จะท าให้ปริมาณการค้าขายยาเสพติด
ลดลงตามไปด้วย (ผู้ซื้อลดลง และปริมาณการซื้อลดลง)ยิ่งถ้าด าเนินการด้านปราบปราม เป็น
มาตรการเสริม ส าทับเข้าไปอีก ก็ยิ่งจะท าให้ขบวนการผู้ค้ายาเสพติด ไม่ได้ผุดได้เกิด ทั้งในแง่ความไม่
คุ้มค่าที่จะท ามาค้าขาย และความเสี่ยงที่จะถูกจับกุมด าเนินคดี ติดคุก และยึดทรัพย์ให้ตกเป็นของ
แผ่นดินอีกด้วย๖๗ 

                                          
 ๖๕ สัมภาษณ์, นายบุญมี มณีศรี ,ปลัดป้องกันอ าเภอปากชม ต าบลปากชม อ าเภอปากชม จังหวัดเลย, 
๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓.  
 ๖๖ สัมภาษณ์, นายกฤติชฎา บุญล้อมรัตน์, ปลัดป้องกันอ าเภอท่าลี่ ต าบลท่าลี่ อ าเภอท่าลี่ จังหวัดเลย
, ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓.  
 ๖๗สัมภาษณ์, นายอภินันท์ สุวรรณโค ,ปลัดป้องกันอ าเภอเชียงคาน ต าบลเชียงคาน อ าเภอเชียงคาน 
จังหวัดเลย, ๑๗ กรกฎาคม, ๒๕๖๓.  



๘๙ 
 
พลังอันยิ่งใหญ่นึกถึงตัวเองว่าในวันที่เราเหนื่อยล้าหรือเครียดกับเรื่องอะไรมากๆ การได้อ้อมกอดจาก
คนที่เรารักช่วยท าให้เรารู้สึกดีได้ขนาดไหน ผู้ติดยาเองก็ไม่ต่างจากเรา เขาต้องการอ้อมกอดอันอบอุ่น
และสัมผัสทางกายที่จะช่วยเยียวยาปัญหาทางใจได้ควบคู่ไปกับการพูดคุยอย่างเข้าอกเข้าใจ พูดคุยกัน
มากขึ้น เข้าใจกันยิ่งขึ้นการพูดคุยกันให้บ่อยขึ้นเป็นสิ่งจ าเป็นในการช่วยเหลือผู้ที่ต้องการเลิกใช้ยาเสพ
ติด๖๘ เพราะจะช่วยดึงเข้าออกจากความหมกมุ่นในโลกส่วนตัว เปิดโอกาสให้เขาได้ระบายความอัดอั้น
ตันใจ และรับฟังโดยไม่แสดงท่าทีรังเกียจเพื่อให้เขารู้สึกว่าตัวเองยังเป็นส่วนหนึ่งของสังคมอยู่ การพบ
แพทย์เพื่อเปลี่ยนแปลงเมื่อผู้ติดยาเปิดใจพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้ว อีกสิ่งที่เราสามารถช่วยได้
ก็คือพาไปพบแพทย์เพื่อจะได้บ าบัดรักษาให้ถูกวิธี ตามแนวทางการช่วยเหลือผู้ติดยาเสพติดแนวใหม่ 
ภายใต้กรอบแนวคิด "ผู้เสพ คือ ผู้ป่วย" ผู้ป่วยก็ต้องได้รับการรักษาจากแพทย์ที่ส าคัญ ด้วยบุคลากร
ทางการแพทย์ที่เพียบพร้อมทั้งความรู้และประสบการณ์ พร้อมกับก าลังใจจากคนรอบข้างจะช่วยคืน
ชีวิตใหม่ให้กับผู้ติดยาได๖้๙ 
 
 สรุปได้ว่า การด าเนินการเพื่อลดความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่มีการซื้อขายยา
เสพติดในพื้นที่ มีการมั่วสุมเสพยาเสพติดมีการแจ้งเบาะแสทางภาครัฐทุกมิติ สามารถด าเนินการผ่าน 
๔ ช่องทาง (ป.ป.ส.) การตรวจค้น การจับกุม การตรวจปัสสาวะ การออกหมายจับ การตั้งด่านออก
ตรวจ การแจ้งเบาะแสยาเสพติด ประกอบด้วยสายด่วน ๑๓๘๖ ผู้แจ้งเบาะแส สามารถโทรผ่านสาย
ด่วน ๑๓๘๖ ได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง และโทรฟรีทุกเครือข่าย (ป.ป.ส.) การหมั่นสังเกตและดูแลเอาใจใส่
ของพ่อแม่ผู้ปกครองเป็นสิ่งส าคัญที่จะเล็งเห็นปัญหายาเสพติดในครอบครัว โดยสัญญาณที่อาจบ่ง
บอกว่าวัยรุ่นมีการใช้ยาเสพติด การเปลี่ ยนแปลงทางด้านร่างกายและอารมณ์  นอกจากนี้
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) เป็นองค์กรกลาง รับผิดชอบงานการป้องกัน 
และปราบปรามยาเสพติดของชุมชน และให้มีส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพ
ติด การค้นหาผู้เสพผู้ติดยาเสพติดเพื่อน าเข้าสู่กระบวนการบ าบัดรักษาและพัฒนาคุณภาพชีวิตตาม
กฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดวางโครงการและด าเนินการ การควบคุม 
เร่งรัดและประสานงานการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการที่มีอ านาจหน้าที่ในการปฏิบัติตามกฎหมาย
เกี่ยวกับยาเสพติด นอกจากนี้ผู้ติดยาเสพติดแบบองค์รวมทั้งกาย - จิต - สังคมสู่ผู้เสพเป็นผู้ป่วย การ
เสพ/ติดยาเสพติดนั้น รักษาได้แต่ต้องใช้เวลา โดยเฉพาะรูปแบบการบ าบัดรักษาที่ใกล้บ้านบ าบัดฟื้นฟู
ผู้ใช้ยาเสพติด โดยใช้ชุมชนเป็นศูนย์กลาง ในเชิงบูรณาการ การรักษาระยะเริ่มต้น ถึงการรักษาถอน
พิษยาและสร้างความเสถียรภาพ จนถึงการติดตามผลการรักษาและการคืนผู้ป่วยสู่สังคม สนับสนุนให้
ครอบครัว และชุมชนของผู้ป่วยอย่างเข้มแข็งในการแก้ไขปัญหายาเสพติด เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ใน
ระยะยาว สถาบันครอบครัวถือเป็นสถาบันแรก ที่มีบทบาทหน้าที่ในการป้องกันปัญหายาเสพติด
โดยตรง ทั้งทางนิตินัย และพฤตินัย สร้างเสริมความเข้าใจและปรับทัศนคติ ฯลฯระดับแกนน า สรรหา

                                          
 ๖๘สัมภาษณ์, พระครูปริยัติเจติยคุณ , รองเจ้าคณะอ าเภอท่าลี่ วัดลาดปูทรงธรรม(วัดพระธาตุสัจจะ) 
อ าเภอท่าลี่ จังหวัดเลย, ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓.  
 ๖๙สัมภาษณ์, พระครูศรีภัทรวิมล , รองเจ้าคณะอ าเภอปากชม วัดศรีชมชื่น ต าบลเชียงกลม อ าเภอ
ปากชม จังหวัดเลย , ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓.  



๙๐ 
 
ผู้น าทั้งทางการและผู้น าธรรมชาติ พัฒนาศักยภาพโดยฝึกอบรม/ศึกษาพัฒนาคุณภาพชีวิตคนใน
ชุมชน การเรียนรู้และเกิดการประพฤติปฏิบัติตาม กระบวนการอบรมเลี้ยงดูจะอบรมกล่อมเกลาเด็ก
ตั้งแต่เกิด โดยบุคคลที่อยู่แวดล้อม เช่น พ่อ แม่ ญาติ พี่น้อง เป็นพลังส าคัญหยุดยั้งปัญหายาเสพติดได้
ด าเนินควบคู่กันทุกมาตรการทุกด้าน ทั้งการป้องกัน ปราบปราม บ าบัด เฝ้าระวัง พัฒนาคุณภาพชีวิต
อาศัยเยาวชนมีความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดประกอบมีความเข้าใจต่อการกระท าผิดกฎหมายเกี่ยวกับยา
เสพติดการพูดคุยกันให้บ่อยขึ้นเป็นสิ่งจ าเป็นในการช่วยเหลือผู้ที่ต้องการเลิกใช้ยาเสพติด  ความ
หมกมุ่นในโลกส่วนตัว เปิดโอกาสให้เขาได้ระบายความอัดอั้นตันใจ และรับฟังโดยไม่แสดงท่าที
รังเกียจ ผู้เสพยามีความซับซ้อน การแก้ปัญหาจึงไม่ควรใช้วิธีการเดียวในการแก้ปัญหา ต้องไปจ าแนก
ก่อนว่าเป็นคนป่วยแบบไหน การยัดเหยียดวิธีการรักษาแบบเดียว 
 ปัญหาของการแพ่ระบาดของยาเสพติดวัยรุ่นผู้เสพเกิดความสงสัย อยากลอง ซึ่งพบใน
กลุ่มเด็กและเยาวชนผู้มีอายุน้อยมีความกระตือรือร้นอยากท้าทาย อยากทดลอง หาซื้อยาเสพติดง่าย 
ภายในสภาพแวดล้อมได้ง่ายก็จะท าให้เกิดการลองใช้ยาได้มากขึ้น เน้นมาตรการที่เหมาะสมกับช่วงวัย 
ความคึกคะนอง อยากรู้อยากลอง ต้องการให้เพื่อนฝูงยอมรับโดยเกิดจากครอบครัวแตกแยก ขาด
ความรัก ความอบอุ่น ว้าเหว่ ขาดที่ยึดเหนี่ยวตลอดถึงหัวหน้าครอบครัวมีปัญหาชีวิต เช่น ว่างงาน 
ยากจน มีหนี้สิน จิตใจไม่เข้มแข็ง ท้อแท้ หมดหวัง ตลอดถึงสภาพจริงของบริบทชุมชน/ หมู่บ้าน/
ชุมชนอ่อนแอ ขาดแบบอย่างที่ดี ขาดความสามัคคี ต่างคนต่างอยู่ ไม่สนใจต่อกันการด าเนินการแก้ไข
ปัญหายาเสพติดของรัฐบาลทุกยุคทุกสมัย มีลักษณะการแก้ไขปัญหาที่ปลายเหตุ บทบาทของสถาบัน
ทางสังคมไทยในระดับรากหญ้า ซึ่งประกอบด้วย สถาบันครอบครัว สถาบันชุมชน สถาบันโรงเรียน 
และสถาบันศาสนา ขาดการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืนเยาวชนไม่สามารถขอค าปรึกษา และ
ความช่วยเหลือได้จากบุคคลใกล้ชิด ได้แก่ พ่อ แม่ ผู้ปกครอง ญาติผู้ใหญ่ในครอบครัว ครู อาจารย์ 
หรือแม้แต่แพทย์ ผู้น าในชุมชน พระ ก านัน ผู้ใหญ่บ้านเพราะกลัวเป็นเป้าสายตา ขาดความสอดคล้อง
สอดส่องดูแล สมาชิกในครอบครัวกระท าให้สิ่งที่ผิด มั่วสุมยาเสพติด หรืออบายมุขอื่นๆวิธีการการ
ห้ามและปราบปรามอย่างเด็ดขาด ไม่สามารถป้องกันการแพร่ระบาดและการใช้ยาเสพติดได้ 
เนื่องจากว่า ทิศทางนโยบายมองข้ามขั้นตอนที่มีความละเอียดอ่อน ผู้ป่วยบางรายที่มีอาการติดยาใน
ปริมาณมากจนมีอาการแทรกซ้อน อาจต้องรับการบ าบัดที่โรงพยาบาลเป็นเวลานาน ตั้งแต่ ๔ เดือน
ถึง ๑ ปี ขึ้นอยู่กับแพทย์พิจารณาไม่สามารถให้ครอบครัว และชุมชนของผู้ป่วยบ าบัดฟื้นฟูผู้ใช้ยาเสพ
ติดด้วยก าลังใจการบ าบัดรักษาที่เลิกยาได้แล้ว ต้องกลับไปอยู่ในสภาพแวดล้อมเดิมๆ และคนรอบข้าง
ที่มีอคติ แสดงความรังเกียจ ต่อผู้เคยติดยาเสพติด ก็จะท าให้เกิดความท้อใจสิ้นหวังและกลับไปใช้ยา
เสพติดอีก 
 
 
 
 
 
 
 



๙๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ ๔.๔ องค์ความรู้และรูปแบบการป้องกันปัญหายาเสพติดโดยการสร้างชุมชนให้มีส่วนร่วม 
 
 ๔.๓.๔ รูปแบบการป้องกันและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดของชุมชนตามแนวชายแดน
ในจังหวัดเลย 
 การสร้างเสริมความเข้าใจและปรับทัศนคติระดับแกนน า สรรหาผู้น าทั้งทางการและผู้น า
ธรรมชาติ พัฒนาศักยภาพโดยฝึกอบรม/ศึกษาพัฒนาคุณภาพชีวิตคนในชุมชน เกิดการประพฤติปฏิบัติ
ตาม กระบวนการอบรม โดยบุคคลที่อยู่แวดล้อม บทบาทของสถาบันศาสนาในชุมชน มายาวนานตั้งแต่
ในอดีตจนถึงปัจจุบัน สถาบันศาสนาเป็นแหล่งที่สร้างและค้ าจุนคุณธรรมความดีงาม สั่งสอนให้สอนให้
คนเป็นคนดี ไม่ประพฤติปฏิบัติตนไปในทางที่เสื่อมเสียศีลธรรมอันดีงาม ทั้งตัวแทนที่ท าหน้าที่ถ่ายทอด
ศาสนายังเป็นผู้ที่ประพฤติปฏิบัติเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับคนในชุมชนสถาบันศาสนา เป็นสถาบันอีก
สถาบันหนึ่งที่เป็นที่เคารพนับถือของคนในชุมชน คนในชุมชนจะให้ความเกรงใจเป็นพิเศษ และคนใน
ชุมชนยังยึดถือแบบอย่างที่ดีงามของสถาบันศาสนาเพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินวิถีชีวิต การแก้ไข
ปัญหายาเสพติด สถานการณ์ปัญหายาเสพติดในปัจจุบันเราทราบกันดีอยู่แล้วว่า มีทั้งผู้เสพ ผู้จ าหน่าย 
ผู้ผลิต และผู้เสี่ยงที่จะไปใช้ยาเสพติดเพราะถูกชักจูงหรืออยากทดลอง ดังนั้นการป้องกันปัญหาอย่าง
เดียวท าไม่ได้ จึงจ าเป็นที่จะต้องแก้ไขปัญหายาเสพติดไปพร้อมๆ กัน สถาบันครอบครัวถือเป็นจุดเริ่มต้น

องค์ความรู้และรูปแบบการป้องกันปัญหายาเสพติดโดยการสร้างชุมชนให้มีส่วนร่วม 
 

 รูปแบบการป้องกันและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด 

รูปแบบทางสั งคมการ
ตักเตือนการป้องกันและ
เฝ้าระวังปัญหายาเสพติด 

รูปแบบการใช้กฎหมาย
ในการป้องกันและเฝ้า
ระวังปัญหายาเสพติด   

รูปแบบในการป้องกัน/
แก้ไข/เยียวยาผู้ติดยา
เสพติด 

การแจ้งเบาะแส
ทางภาครัฐทุ ก
มิติ 

การค้นหาผู้เสพผู้ติดยา
เส พ ติ ด เพื่ อ น า เข้ า สู่
ก ร ะ บ ว น ก า ร
บ าบัดรักษา 

ใ ช้ ชุ ม ช น เป็ น
ศูนย์กลาง ในเชิง
บูรณาการ 

ก า ร ติ ด ต า ม
ผลการรักษาและการ
คืนผู้ป่วยสู่สังคม 

สร้างความรัก  ความ
อบอุ่นและความสัมพันธ์
อันดีระหว่างสมาชิกใน
ครอบครัว 

การบ าบัดยาเสพติด
โดยหน่ วยงานหรือ
องค์กรทางการแพทย์ 

รูปแบบการป้องกันและเฝ้าระวังปัญหายาเสพตดิ 



๙๒ 
 
ของการป้องกันปัญหายาเสพติด ในขณะเดียวกันก็เป็นสถาบันแรกที่จะแก้ไขปัญหายาเสพติด ให้มี
ความรู้ด้านนี้เพื่อท าการบ าบัดรักษาและฟื้นฟูสภาพจิตใจเพื่อป้องกันการกลับไปใช้ยาอีกครั้งหนึ่ง 
 
 ก. การป้องกันและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดตามแนวชายแดนของชุมชนในจังหวัด
เลย วัดจอมมณี บ้านท่าดีหมี  ต าบลปากตม  อ าเภอเชียงคาน  จังหวัดเลย 
 ๑. เหตุผลและความจ าเป็นในการด าเนินกิจกรรม 
   ปัจจุบันเยาวชนที่ตกเป็นทาสของบุหรี่และยาเสพติด ส่วนมากมาจากสาเหตุหลายประกา
ที่เกิดจากตัวเยาวชนเอง เช่น   

 - ความอยากรู้ อยากทดลอง ความคึกคะนองของเยาวชน  
   - ความต้องการให้เป็นที่ยอมรับของกลุ่มเพื่อนหรือเข้ากับเพื่อนได้       

  - ความไม่รู้หรือรู้เท่าไม่ถึงการณ์ของเยาวชนใช้ยาในทางที่ผิดหรือหลงเชื่อค าโฆษณา  
                   - จิตใจของเยาวชนเอง จิตใจอ่อนแอ ใจคอไม่หนักแน่น เมื่อมีปัญหา ไม่สมหวัง ไม่
ไตร่ตรองหาเหตุผลเพื่อแก้ปัญหา ก็ใช้บุหรี่หรือยาเสพติดเป็นเครื่องช่วยระงับความรู้สึกทุกข์ของตน  
ใช้บ่อยๆ  ท าให้เกิดการเสพติด   
 ฉะนั้น การป้องกันและแก้ไขตนเองของเยาวชนให้ปลอดภัยจากปัญหาบุหรี่และยาเสพ
ติด สามารถกระท าได้โดย ศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับโทษและพิษภัยของบุหรี่และยาเสพติด และ
ระมัดระวังในการใช้ยา รู้จักเลือกคบเพื่อนที่ดี ส่งเสริมให้คิดและกระท าสิ่งดีมีประโยชน์กล้าพูดปฏิเสธ
เพื่อนที่ชักจูงไปในทางที่ไม่ดี เช่น  การพูดปฏิเสธเพ่ือนที่ชวนให้ลองสูบบุหรี่และเสพยาเสพติด ใช้เวลา
ว่าง และความอยากรู้ อยากลอง ไปในทางที่เป็นประโยชน์พึงระลึกเสมอว่าตนเองนั้นมีคุณค่าทั้งต่อ
ตนเอง  ครอบครัว และสังคมมีความภาคภูมิใจและนับถือตนเอง ด้วยการไม่พึงพาหรือเกี่ยวข้อง              
อบายมุข และสิ่งเสพติดใดๆ ซึ่งจะน าความเสื่อม ไปสู่ชีวิตของตนเอง รู้จักแก้ไขปัญหาชีวิตของตนเอง
ด้วยเหตุและผล รู้จักบทบาทหน้าที่ของตนเอง ด้วยการตั้งใจศึกษาเล่าเรียน เชื่อฟังค าสั่งสอนของ พ่อ
แม่และประพฤติแต่ในสิ่งที่ดีงาม   จะช่วยให้เยาวชนประสบกับความส าเร็จในชีวิต ท าจิตใจให้ร่าเริง
แจ่มใส เข้าใจวิธีการด าเนินชีวิตและยอมรับความเป็นจริง ที่ตนเองเป็นอยู่ โดยน าหลักศาสนามาเป็น 
แนวทางในการด าเนินชีวิต จะช่วยให้เยาวชนเกิดความมั่นคงทางด้านจิตใจมากขึ้นเมื่อมีปัญหา รู้จัก
ปรึกษาผู้ใหญ่ พ่อ แม่ หรือผู้ที่ไว้วางใจ หรือ หน่วยงานต่างๆ ที่รับให้ค าปรึกษา ในฐานะที่เยาวชนเป็น  
สมาชิกคนหนึ่งของครอบครัว จึงควรมีส่วนช่วย พ่อแม่ ผู้ปกครอง 
 

๒.วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม 
   ๑) เพื่อเป็นการเฝ้าระวังนักเรียน ประชาชนไม่ยุ้งเกี่ยวกับบุหรี่และสารเสพติด 
   ๒) เพื่อส่งเสริมให้ชาวบ้านมีกิจกรรมในเรื่องการแสดงออกในทางสร้างสรรค์ 
   ๓) เพื่อเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับพิษภัยของบุหรี่และสารเสพติดชาวบ้านในพ้ืน 
   ๔) เพื่อให้ปลอดจากและสารเสพติด 
   
 
 



๙๓ 
 
๓. ก าหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมโครงการวิจัย การพัฒนามาตรการการป้องกัน
และเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดตามแนวชายแดนของชมุชนในจงัหวดัเลย 

 
วันที่ ๑๗ ก.ค.๖๓ กิจกรรมการประชุม 
๐๘.๓๐-๐๙.๐๐ น. ผู้บริหาร ผู้น าชุมชน ผู้เข้าร่วมประชุม  ลงทะเบียน 
๐๙.๐๐-๐๙.๓๐  น พิธีเปิด  โดย พ.อ.สมหมาย  บุษบา  รอง ผบ.มทบ.๒๘, รอง ผอ.รมน. จ.เลย 

กล่าวรายงานโดย  รศ.ดร.ธงชัย  สิงอุดม  หัวหน้าโครงการวิจัย 
ประธานฝ่ายสงฆ์  พระครูปริยัติคุณรังษี, ผศ.ดร. รอง ผอ. ฝ่ายบริหารวิทยาลัยสงฆ์เลย  
น ากล่าวบูชาพระรัตนตรัย 

๐๙.๓๐-๑๐.๓๐ น. นายอ าเภอเชียงคาน  บรรยายพิเศษ  เรื่อง  “การป้องกันและเฝ้าระวังปัญหายาเสพ
ติดในชุมชน” 

๑๐.๓๐-๑๑.๓๐ น. ผู้ก ากับการ สภ.เชียงคาน บรรยายเรื่อง “มาตรการในการป้องกันและเฝ้าระวังปัญหา
ยาเสพติดในชุมชน” 

๑๒.๐๐ น. พักรับประทานอาหาร 

๑๓.๐๐-๑๔.๐๐น. ประชุมกลุ่มย่อย  จ านวน  ๕  กลุ่ม โดยทีมงานวิทยากรจากสาธารณสุขอ าเภอเชียง
คาน 
กลุ่ม ๑ “การเสนอปัญหายาเสพติดในชุมชน” 
กลุ่ม ๒ “การป้องกันและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด” 

กลุ่ม ๓ “มาตรการชุมชนในการแก้ปัญหายาเสพติดในชุมชน” 

กลุ่ม ๔ “การพัฒนาหน่วย  ช.ร.บ. และอาสาสมัครชุมชนในการป้องกันและเฝ้าระวัง” 

กลุ่ม ๕ “การสร้างจิตส านึกในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด” 
๑๔.๐๐-๑๕.๐๐น. ตัวแทนชุมชุนแต่ละกลุ่มน าเสนอผลงาน 

หมายเหต ุ ๑. ผู้เข้าร่วมประชุมเตรียมส าเนาบัตรประชาชน  /เพื่อเบิกค่าพาหนะการประชุม 

๒. ก าหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

หัวหน้าโครงการวิจัย  พระมหาประพันธ์ สิริปญฺโญ,ผศ.ดร.  โทร  ๐๙๓-๓๘๔๔๗๖๒ 

ผู้ประสานงานโครงการ  พระมหาสมศักดิ์  สติสมฺปนฺโน โทร ๐๘๖-๒๓๗๐๑๕๕ 
ผู้ช่วยนักวิจัย  นายศตวรรษ สงกาผัน  โทร  ๐๘๘-๓๘๐๘๖๐๖ 

 
 
 



๙๔ 
 

  

  
 

ภาพที่ ๔.๕ กจิกรรมเปิดโครงการการป้องกันและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดตามแนวชายแดน 
ของชุมชนในจังหวัดเลย 

 
๓. วิธีการด าเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมโครงการวิจัย การป้องกันและเฝ้าระวัง
ปัญหายาเสพติดตามแนวชายแดนของชุมชนในจังหวัดเลย 
ขั นตอนการด าเนินงาน รายละเอียดการด าเนินงาน สถานที่ด าเนินงาน 

ขั นวางแผน (Plan) 

๑. ขออนุมัติโครงการฯ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วิทยาลัยสงฆ์เลย 

๒. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานโครงการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วิทยาลัยสงฆ์เลย 

๓. ประชุมคณะกรรมการด าเนินโครงการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วิทยาลัยสงฆ์เลย 

๔. บันทึกข้อความขออนุมัติกิจกรรมและยืม
เงินทดรอง 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วิทยาลัยสงฆ์เลย 

ขั นด าเนินงาน (Do) ด าเนินงานตามแผน ณ  วัดจอมมณี บ้านท่าดีหมี  ต าบลปากตม  
อ าเภอเชียงคาน  จังหวัดเลย 

ขั นตรวจสอบ (Check) 

๑. แบบประเมินความพึงพอใจ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วิทยาลัยสงฆ์เลย 

๒. สรุปผลการด าเนินงาน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วิทยาลัยสงฆ์เลย 

ขั นปรับปรุง (Act) ๑. น าผลการวิเคราะห์มาวิเคราะห์เพื่อหา
แนวทางพัฒนาในการด าเนินงานครั้งต่อไป 

ชุมชนในอ าเภอเชียงคาน  จังหวัดเลย 

 
 



๙๕ 
 

 

 

 
 

ภาพที่ ๔.๖  กิจกรรม (workshop) ชาวบ้านโครงการ การพัฒนามาตรการการป้องกันและเฝ้าระวัง
ปัญหายาเสพติดตามแนวชายแดนของชุมชนในจังหวัดเลย  
 
๔. ผลที่ได้รับจากการด าเนินกิจกรรมโครงการการพัฒนามาตรการการป้องกันและเฝ้าระวังปัญหา
ยาเสพติดตามแนวชายแดนของชุมชนในจังหวัดเลย  

 
จุดเน้น มาตรการ ตัวชี วัดความส าเร็จ 

๑.ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 
ประชาชน มีความส านึกในความ
เป็นไทย มีจิตสาธารณะ และอยู่
อย่างพอเพียงเฝ้าระวังปัญหายา
เสพติด 
 

-ปลูกฝังให้ผู้ประชาชนมีคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ตามหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐานเฝ้าระวังปัญหายาเสพ 
-ส่งเสริมจิตส านึกความเป็นชาติไทยใน
ส ถ า บั น ช า ติ  ศ า ส น า  แ ล ะ
พระมหากษัตริย์  การปกครองตาม
ร ะ บ อ บ ป ร ะ ช า ธิ ป ไ ต ย อั น มี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

-ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วย
ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชน คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์เฝ้าระวังปัญหายาเสพติด 
-ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วย
ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชน มีความส านึกใน
ความรักชาติเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด 

-ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการเรียนรู้
เฝ้าระวังปัญหายาเสพติด 
-ส่งเสริมการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
ในสถานศึกษา 

-ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วย
ผู้ ให ญ่ บ้ า น  ป ระช าช น  ได้ เรี ย น รู้
ประวัติศาสตร์ชาติ ไทย สังคมศึกษา 
ประชาธิปไตย เฝ้าระวังปัญหายาเสพติด 
-ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วย



๙๖ 
 

จุดเน้น มาตรการ ตัวชี วัดความส าเร็จ 
ผู้ ใหญ่ บ้ าน ประชาชน จัดกิ จกรรม
เสริมสร้างคุณธรรม 
-ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วย
ผู้ ใหญ่ บ้ าน  ประชาชน  มี คุณ ธรรม 
จริยธรรม (คุณธรรมพื้นฐาน ๘ ประการ 
ได้แก่ ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ มีวินัย 
สุภาพ สะอาด สามัคคี มีน้ าใจ) และ
กตัญญู 
-ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วย
ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชน ประกอบกิจกรรม
ทางศาสนา และกิจกรรมที่เป็นประโยชน์
ต่อผู้อื่นและสังคมอย่างสม่ าเสมอเฝ้า
ระวังปัญหายาเสพติด 

-ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อมเฝ้าระวังปัญหายาเสพ 

-โรงเรียนร้อยละ ๑๐๐ จัดกิจกรรม
ส่งเสริมความมีจิตสาธารณะ ความ
รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อม
ป้ องกันและเฝ้ าระวังปัญ หายาเสพ
ติดตามแนวชายแดนของชุมชน  

-ส่งเสริมการด ารงตนตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
-ขยายผลโครงการการป้องกันและเฝ้า
ระวังปัญหายาเสพติดตามแนวชายแดน
ของชุมชนในจังหวัดเลย  
 

-ร้อยละ ๑๐๐ ของโรงเรียนจัดการศึกษา
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
-ร้อยละ ๘๐ โครงการการป้องกันและ
เฝ้ าระวั งปัญ หายาเสพติดตามแนว
ชายแดนของชุมชนในจังหวัดเลย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๗ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภาพที่ ๔.๗ รูปแบบมาตรการการป้องกันและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดของชุมชนตามแนวชายแดน 
PDCA 
 
๔.๔ องค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย 
 การวิจัยเรื่อง “การพัฒนามาตรการการป้องกันและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดตามแนว
ชายแดนของชุมชนในจังหวัดเลย” มีวัตถุประสงค์ ๑. เพื่อศึกษาปัญหาการป้องกันและการเฝ้าระวังยา
เสพติดของชุมชนในจังหวัดเลย ๒. เพื่อพัฒนารูปแบบการป้องกันปัญหายาเสพติดตามแนวชายแดน
ของชุมชนในจังหวัดเลย และ ๓. วิเคราะห์องค์ความรู้และรูปแบบการป้องกันปัญหายาเสพติดโดยการ
สร้างชุมชนให้มีส่วนร่วม เป็นการวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary Study) การศึกษาเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Research) เชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research: PAR) 
สามารถน าเสนอข้อมูลผลการศึกษาบริบทชุมชนและศักยภาพผู้น าชุมชนดังต่อไปนี ้
 
 

รูปแบบมาตรการการป้องกันและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดของชุมชนตามแนวชายแดน PDCA 

P 
(Plan) 

A  
(Action) 

D  
(Do) 

C 
(Check) 

จุดก าเนิดสภาพปัญหา
ของสังคม /ภูมิปัญญา/
ตักเตือนการป้องกันและ
เฝ้าระวังปัญหายาเสพ
ติด  
- ระดับชาวบ้านแนวทาง
ทางสังคม /ภูมิปัญญา/ 
- ตักเตือนการป้องกันและ
เฝ้าระวังปัญหายาเสพติด   
- สรรหาผู้น าทั้งทางการ
และผู้น าธรรมชาติ พัฒนา
ศักยภาพโดยฝึกอบรม  

 

การพัฒนามาตรการการ
ใ ช้ ก ฎ ห ม า ย ใน ก า ร
ป้องกั นและเฝ้ าระวั ง
ปัญหายาเสพติด   
- กลุ่มผู้ค้ า ผู้ เสพ/ผู้ติด 
กลุ่มเสี่ยง และกลุ่มปกต ิ
- ใน ข้ อ ต ก ล ง  ก ติ ก า 
ร ะ เบี ย บ  แ ล ะ / ห รื อ
ธรรมนูญของชุมชน ตาม
แนวทางสันติวิธี 
- ติดตาม ดูแล ทั้งสุขภาพ 
อาชีพ การศึกษา   และ
การเปิดโอกาสทางสังคม 
 

การพัฒนารูปแบบในการ
ป้องกัน/แก้ไข/เยียวยาผู้
ติดยาเสพติด 

- แนวทางทางสังคม /ภูมิ
ปั ญ ญ า/ตั ก เตื อ น ก าร
ป้ อ งกั น แล ะ เฝ้ า ระ วั ง
ปัญหายาเสพติด  แนว
ทางการใช้กฎหมายใน
การป้องกันและเฝ้าระวัง
ปั ญ ห า ย า เ ส พ ติ ด  
แนวทางในการป้องกัน/
แก้ไข/เยียวยาผู้ติดยาเสพ
ติด 
 
จัดการสภาพแวดล้อม 
แก้ไขปัจจัยเสี่ ยง/พื้ นที่
เสี่ ย ง  พั ฒ น าพื้ น ที่ เชิ ง
บวก/พื้นที่สร้างสรรค์ 

พัฒนาคุณภาพชีวิตคน
ในชุมชน แก้ไขปัญหา
พื นฐานคุณภาพชีวิตที่
เ กี่ ย ว ข้ อ ง  ทั ง ด้ า น
เศรษฐกิจ สั งคม และ
สุขภาพ 
- พัฒนาแกนน ารุ่นต่อไป 
สร้ างจิ ตอาสา พั ฒ น า
ศักยภาพให้กับผู้น ารุ่น
สอง เพื่อให้มีแกนน า  สืบ
ต่อการด าเนินงานอย่าง
ต่อเนื่อง 



๙๘ 
 
  ๑. สภาพปัญหาการป้องกันและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดตามแนวชายแดนใน
จังหวัดเลย  
  จากสภาพปัญหาในการป้องกันและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดตามแนวชายแดนใน 
จังหวัดเลย เป็นการแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วนและจริงจังโดยได้มีการรวมตัวกันเพื่อหาทาง ป้องกัน ซึง
ปรากฏว่ามีหลายแห่งประสบผลส าเร็จและประสานงานพร้อมถึงระดับชุมชนมีการกระจายอ านาจโดย
ให้องค์กรปกครองท้องถิ่นส ารวจ ค้นหา คัดกรอง โดยใช้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน การสังเกต 
ซักถาม ตลอดแบ่งกลุ่มเพื่อหามาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดที่เหมาะสม เฝ้าระวัง
สอดส่อง เฝ้าระวัง เป็นหูเป็นตา ร่วมมือกันระหว่าง ครู นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง โดยมีกิจกรรมที่เข้ามาหนุนเสริม เช่น ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด /๑ ต ารวจ ๑ โรงเรียน /การ
จัดระเบียบสังคมรอบสถานศึกษาก าหนดกติกา มาตรการทางสังคมร่วมกัน ในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด  ในข้อตกลง กติกา ระเบียบ และธรรมนูญของชุมชน สร้างเครือข่ายแกนน าดูแลเฝ้า
ระวังในชุมชน จัดอาสาสมัคร  เดินเวรยาม แจ้งเบาะแสผู้ค้าแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมดูแล แก้ไข
ผู้เสพ/ผู้ติดโดยแก้ไขปัญหาผู้เสพ/ผู้ติด เปิดโอกาสทางสังคมจัดการสภาพแวดล้อม แก้ไขปัจจัยเสี่ยง
พื้นที่เสี่ยง พัฒนาพ้ืนที่เชิงบวก/พื้นที่สร้างสรรค์ 
  ความสลับซับซ้อนนับวันจะขยายตัวเพิ่มขึ้น และมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาของ
ช่องทางทางธรรมธรรมชาติแม่น้ าเหืองว้ายข้ามรับส่งยายเสพติด มีผู้เสพผู้ติดยาเสพติดเพียงแค่ ๑ คน 
ก็อาจก่อให้เกิดปัญหาแก่ คนในหมู่บ้าน/ชุมชนปัญหาครอบครัวแตกแยก ขาดความรัก ความอบอุ่น 
ว้าเหว่ ขาดที่ยึดเหนี่ยว มีการยาที่ใช้รักษาโรค หากน ามาใช้ผิดวิธี ใช้ในทางที่ผิด ก็ส่งผลร้ายไม่ต่างกับ
ยาเสพติดส าหรับเยาวชนและกลายเป็นอุปสรรคส าคัญต่อการพัฒนาการป้องกันเกี่ยวกับยาเสพติด 
ขาดการให้ค าปรึกษาจากผู้ที่เกี่ยวข้องหยุดพฤติกรรมให้ความช่วยเหลือแก่ไม่มีให้ปรึกษาแนะแนวหรือ
ให้การปรึกษาปัญหาต่างๆ แก่นักเรียนที่มีปัญหายาเสพติดในโรงเรียนโดยมีครูอาจารย์คอยดูแลอย่าง
ใกล้ชิดปัญหายาเสพติดพลังชุมชนเป็นพลังส าคัญหยุดยั้งปัญหายาเสพติดได้ ต้องด าเนินควบคู่กันทุก
มาตรการทุกด้าน ทั้งการป้องกัน ปราบปราม บ าบัด เฝ้าระวัง พัฒนาคุณภาพชีวิตท าความเข้าใจกับ
ปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน ส ารวจ คัดกรองเพื่อบ่งชี้ปัญหา ด้วยวิธีต่าง ๆ เช่น ประชุม
ประชาคม เสวนา วิเคราะห์ข้อมูลจ าแนกเป็นกลุ่มต่าง ๆสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กและเยาวชนใน
สถานศึกษา เน้นมาตรการที่เหมาะสมกับช่วงวัยและเป็นระบบต่อเนื่องตั้งแต่ระดับชั้นปฐมวัย – 
อุดมศึกษา การเข้าถึงและจัดการกับเครือข่ายอ านาจขึ้นอยู่กับเจตนารมณ์ทางการเมืองไปสู่ภาคปฏิบัติ
ที่ต้องมีความชัดเจน การใช้มาตรการบ าบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดไม่ให้กลับมาเสพใหม่จากปัญหาด้าน
จิตใจ สังคมไทยในเชิงโครงสร้างยังขยายตัวและส่งผลท าให้ปัญหายาเสพติดเพิ่มขึ้นประชาชนประสบ
ปัญหาด้านจิตใจ ด้านอาชีพและรายได้บางส่วนหันไปใช้ยาเสพติดและค้ายาเสพติดปัญหาค่านิยมเรื่อง
วัตถุนิยมบริโภคนิยม และอิทธิพลในระดับต่างๆขาดสามัคคีกันในหมู่บ้าน /เห็นแก่ทรัพย์สินที่ได้มา
จากการค้ายาเสพติด จนมีฐานะร่ ารวยผิดหูผิดตา ทั้งที่มีอาชีพเกษตรกร หาเช้ากินค่ ารากเหง้าของ
ปัญหาเกิดจากปัจจัยภายในตัวบุคลและความไร้จิตส านึก 
 
 



๙๙ 
 
  ๒. พัฒนารูปแบบการป้องกันและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดของชุมชนตามแนว
ชายแดนในจังหวัดเลย  
  การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดภายใต้กิจกรรมการฝึกทบทวนชุดรักษาความ
ปลอดภัยหมู่บ้าน โดยน าภาคประชาชน  รักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) แบ่งการฝึกอบรม
ออกเป็น ๓ รุ่น ด าเนินการในพื้นที่ เป้าหมายจ านวน ๖๕ คน มีวัสดุอุปกรณ์ในการจัดตั้งจุดตรวจ/จุด
สกัด ทุกหมู่บ้าน (วิทยุสื่อสาร ไฟวับวาบ กรวยแผงกั้น กระบองด่านชุมชน อย่างสม่ าเสมอเป็นประจ า
ทุกสัปดาห์ เดินเวรยาม ตรวจตระเวนรักษาความเรียบร้อยภายในหมู่บ้าน สัปดาห์ละ ๒-๕ วัน 
ประเมินหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติด ความรุนรุนแรง ปานกลาง เบาบางตรวจตรา ตรวจ
ค้น จับกุมด าเนินคดีกับผู้ค้ายาเสพติด  จัดตั้งอาสาสมัครหมู่บ้าน/ชุมชน เสริมก าลังฝ่ายปกครอง 
ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ชุดรักษาความสงบหมู่บ้าน เฝ้าระวังป้องกันไม่ให้มีการค้าการเสพยาเสพติดในพื้นที่ 
พร้อมกับเสนอข้อมูลข้อเท็จจริงของบุคคลที่เชื่อได้ว่าเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ผู้มีอิทธิพลเกี่ยวข้องกับยา
เสพติดที่ไม่ จัดระเบียบสังคมตามค าสั่งหัวหน้า คสช. ที่ ๒๒/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘ 
ความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติด ฯ ที่มีโทษจ าคุกและปรับนั้น มาตรา๑๐๐/๑ ก าหนดให้ศาล
ลงโทษจ าคุกและปรับด้วยเสมอ ดังนั้น การเพิ่มโทษที่จะลงแก่จ าเลยตาม มาตรา ๙๗ ศาลฎีกามี
อ านาจยกขึ้นวินิจฉัยเองได้ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา๑๙๕ วรรคสอง 
ประกอบมาตรา ๒๒๕ แต่โจทก์ไม่ได้อุทธรณ์ฎีกา เนื่องจากการวิเคราะห์จุดตรวจมีพื้นที่จ ากัด อยู่ริม
ถนนในหมู่บ้าน ด้านหน้ามีบ้านเรือนประชาชนตั้งอยู่ ส่วนด้านหลังเป็นป่า ไม่ใช่เส้นทางสัญจร ชุด
รักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ส่วนมากมีแต่ผู้สูงอายุ  การจัดท าข้อตกลงร่วมกันระหว่าง
นายอ าเภอ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน และภาคประชาชนในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชนชุมชน
มีผู้น าหมู่บ้าน/ชุมชน และคนในหมู่บ้าน/ชุมชนแตกแยก ขาดความสามัคคีลูกหลานหรือญาติพ่ีน้องคน
ในครัวเรือนจึงไปอยากให้ข่าวสารแก่เจ้าหน้าที่ภาครัฐ 
  ด้วยชุมชนเข้าใจแนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและพร้อมให้ความร่วมมือกับ
ทุกภาคส่วนที่ เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาตามกลไก “ประชารัฐ” ใช้กลไก
คณะกรรมการหมู่บ้านและชุดรักษาความปอดลภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) สร้างความศรัทธา เป็นพี่เป็นน้อง 
เป็นเสมียนญาติ เพื่อให้ประชาชนเกิดความเชื่อมั่นไม่หวาดระแวงและกล้าที่จะให้ข่าวสาร การมีส่วน
ร่วมของทุกภาคีที่เกี่ยวข้องในกระบวนการ่วมคิด ร่วมตัดสินใจร่วมด าเนินการ "ชรบ." กิจกรรม/ชมรม 
TO BE NUMBER ONE การประกวดดนตรี แข่งขันกีฬา เปิดเวทีให้แสดงออก  การจัดนิทรรศการ
ความรู้บริหารจัดการด้านสวัสดิการศึกษา เช่น การขจัดมุมอับลับตา มีแหล่งเรียนรู้ด้านยาเสพติด
ประสานความร่วมมือการด าเนินงานร่วมกับชุมชนท้องถิ่น การสกัดกั้นการลักลอบน าเข้าส่งออกยา
เสพติดตามแนวชายแดนยังไม่เข้มแข็งไม่มีการเข้มงวดการปราบปรามยาเสพติดในแหล่งพักเก็บยาเสพ
ติดภายในประเทศและการสร้างอาสาป้องกันตามหมู่บ้าน/ชุมชนตามแนวชายแดนกลางทางการ
ปฏิบัติการประจ าต าบลจะต้องด าเนินการเต็มเวลาโดยจัดท าแผนคัดเลือกหมู่บ้านเป้าหมาย ไม่มี
วิทยากรกระบวนการที่ช านาญ ขาดการศึกษารวบรวมข้อมูลที่ส าคัญของชุมชนอย่างเป็นทางการเพื่อ
ท าความเข้าใจสภาพแวดล้อมผู้คนสังคมเศรษฐกิจขนบธรรมเนียมประเพณีและปัญหาต่างๆตัวเยาวชน
เอง เช่น  ความอยากรู้ อยากทดลอง ความคึกคะนองของเยาวชน ต้องการให้เป็นที่ยอมรับของกลุ่ม
เพื่อนหรือเข้ากับเพื่อนได้ ความไม่รู้หรือรู้เท่าไม่ถึงการณ์ของเยาวชนใช้ยาในทางที่ผิดหรือหลงเชื่อค า



๑๐๐ 
 
โฆษณาจิตใจของเยาวชนเองโทษปรับที่จะลงแก่จ าเลยไม่ได้ เพราะเป็นการพิพากษาเพิ่มเติมโทษ
จ าเลย ต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒๑๒ ประกอบมาตรา๒๒๕
กฎหมายโดยส่วนใหญ่ตีความตามตัวอักษร ไม่ค่อยมีการตีความตามเจตนารมณ์ 
  ๓. วิเคราะห์องค์ความรู้และรูปแบบการป้องกันปัญหายาเสพติดโดยการสร้าง
ชุมชนให้มีส่วนร่วม 
  การด าเนินการเพื่อลดความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่มีการซื้อขายยาเสพติด
ในพื้นที่ มีการมั่วสุมเสพยาเสพติดมีการแจ้งเบาะแสทางภาครัฐทุกมิติ สามารถด าเนินการผ่าน ๔ 
ช่องทาง (ป.ป.ส.) การตรวจค้น การจับกุม การตรวจปัสสาวะ การออกหมายจับ การต้ังด่านออกตรวจ 
การแจ้งเบาะแสยาเสพติด ประกอบด้วยสายด่วน ๑๓๘๖ ผู้แจ้งเบาะแส สามารถโทรผ่านสายด่วน 
๑๓๘๖ ได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง และโทรฟรีทุกเครือข่าย (ป.ป.ส.) การหมั่นสังเกตและดูแลเอาใจใส่ของ
พ่อแม่ผู้ปกครองเป็นสิ่งส าคัญที่จะเล็งเห็นปัญหายาเสพติดในครอบครัว โดยสัญญาณที่อาจบ่งบอกว่า
วัยรุ่นมีการใช้ยาเสพติด การเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายและอารมณ์ นอกจากนี้คณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) เป็นองค์กรกลาง รับผิดชอบงานการป้องกัน และ
ปราบปรามยาเสพติดของชุมชน และให้มีส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 
การค้นหาผู้เสพผู้ติดยาเสพติดเพื่อน าเข้าสู่กระบวนการบ าบัดรักษาและพัฒนาคุณภาพชีวิตตาม
กฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดวางโครงการและด าเนินการ การควบคุม 
เร่งรัดและประสานงานการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการที่มีอ านาจหน้าที่ในการปฏิบัติตามกฎหมาย
เกี่ยวกับยาเสพติด นอกจากนี้ผู้ติดยาเสพติดแบบองค์รวมทั้งกาย - จิต - สังคมสู่ผู้เสพเป็นผู้ป่วย การ
เสพ/ติดยาเสพติดนั้น รักษาได้แต่ต้องใช้เวลา โดยเฉพาะรูปแบบการบ าบัดรักษาที่ใกล้บ้านบ าบัดฟื้นฟู
ผู้ใช้ยาเสพติด โดยใช้ชุมชนเป็นศูนย์กลาง ในเชิงบูรณาการ การรักษาระยะเริ่มต้น ถึงการรักษาถอน
พิษยาและสร้างความเสถียรภาพ จนถึงการติดตามผลการรักษาและการคืนผู้ป่วยสู่สังคม สนับสนุนให้
ครอบครัว และชุมชนของผู้ป่วยอย่างเข้มแข็งในการแก้ไขปัญหายาเสพติด เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ใน
ระยะยาว สถาบันครอบครัวถือเป็นสถาบันแรก ที่มีบทบาทหน้าที่ในการป้องกันปัญหายาเสพติด
โดยตรง ทั้งทางนิตินัย และพฤตินัย สร้างเสริมความเข้าใจและปรับทัศนคติ ฯลฯระดับแกนน า สรรหา
ผู้น าทั้งทางการและผู้น าธรรมชาติ พัฒนาศักยภาพโดยฝึกอบรม/ศึกษาพัฒนาคุณภาพชีวิตคนใน
ชุมชน การเรียนรู้และเกิดการประพฤติปฏิบัติตาม กระบวนการอบรมเลี้ยงดูจะอบรมกล่อมเกลาเด็ก
ตั้งแต่เกิด โดยบุคคลที่อยู่แวดล้อม เช่น พ่อ แม่ ญาติ พี่น้อง เป็นพลังส าคัญหยุดยั้งปัญหายาเสพติดได้
ด าเนินควบคู่กันทุกมาตรการทุกด้าน ทั้งการป้องกัน ปราบปราม บ าบัด เฝ้าระวัง พัฒนาคุณภาพชีวิต
อาศัยเยาวชนมีความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดประกอบมีความเข้าใจต่อการกระท าผิดกฎหมายเกี่ยวกับยา
เสพติดการพูดคุยกันให้บ่อยขึ้นเป็นสิ่งจ าเป็นในการช่วยเหลือผู้ที่ต้องการเลิกใช้ยาเสพติด  ความ
หมกมุ่นในโลกส่วนตัว เปิดโอกาสให้เขาได้ระบายความอัดอั้นตันใจ และรับฟังโดยไม่แสดงท่าที
รังเกียจ ผู้เสพยามีความซับซ้อน การแก้ปัญหาจึงไม่ควรใช้วิธีการเดียวในการแก้ปัญหา ต้องไปจ าแนก
ก่อนว่าเป็นคนป่วยแบบไหน การยัดเหยียดวิธีการรักษาแบบเดียว 
  ปัญหาของการแพ่ระบาดของยาเสพติดวัยรุ่นผู้เสพเกิดความสงสัย อยากลอง ซึ่งพบ
ในกลุ่มเด็กและเยาวชนผู้มีอายุน้อยมีความกระตือรือร้นอยากท้าทาย อยากทดลอง หาซื้อยาเสพติด
ง่าย ภายในสภาพแวดล้อมได้ง่ายก็จะท าให้เกิดการลองใช้ยาได้มากขึ้น เน้นมาตรการที่เหมาะสมกับ



๑๐๑ 
 
ช่วงวัย ความคึกคะนอง อยากรู้อยากลอง ต้องการให้เพื่อนฝูงยอมรับโดยเกิดจากครอบครัวแตกแยก 
ขาดความรัก ความอบอุ่น ว้าเหว่ ขาดที่ยึดเหนี่ยวตลอดถึงหัวหน้าครอบครัวมีปัญหาชีวิต เช่น ว่างงาน 
ยากจน มีหนี้สิน จิตใจไม่เข้มแข็ง ท้อแท้ หมดหวัง ตลอดถึงสภาพจริงของบริบทชุมชน/ หมู่บ้าน/
ชุมชนอ่อนแอ ขาดแบบอย่างที่ดี ขาดความสามัคคี ต่างคนต่างอยู่ ไม่สนใจต่อกันการด าเนินการแก้ไข
ปัญหายาเสพติดของรัฐบาลทุกยุคทุกสมัย มีลักษณะการแก้ไขปัญหาที่ปลายเหตุ บทบาทของสถาบัน
ทางสังคมไทยในระดับรากหญ้า ซึ่งประกอบด้วย สถาบันครอบครัว สถาบันชุมชน สถาบันโรงเรียน 
และสถาบันศาสนา ขาดการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืนเยาวชนไม่สามารถขอค าปรึกษา และ
ความช่วยเหลือได้จากบุคคลใกล้ชิด ได้แก่ พ่อ แม่ ผู้ปกครอง ญาติผู้ใหญ่ในครอบครัว ครู อาจารย์ 
หรือแม้แต่แพทย์ ผู้น าในชุมชน พระ ก านัน ผู้ใหญ่บ้านเพราะกลัวเป็นเป้าสายตา ขาดความสอดคล้อง
สอดส่องดูแล สมาชิกในครอบครัวกระท าให้สิ่งที่ผิด มั่วสุมยาเสพติด หรืออบายมุขอื่นๆวิธีการการ
ห้ามและปราบปรามอย่างเด็ดขาด ไม่สามารถป้องกันการแพร่ระบาดและการใช้ยาเสพติด ได้ 
เนื่องจากว่า ทิศทางนโยบายมองข้ามขั้นตอนที่มีความละเอียดอ่อน ผู้ป่วยบางรายที่มีอาการติดยาใน
ปริมาณมากจนมีอาการแทรกซ้อน อาจต้องรับการบ าบัดที่โรงพยาบาลเป็นเวลานาน ตั้งแต่ ๔ เดือน
ถึง ๑ ปี ขึ้นอยู่กับแพทย์พิจารณาไม่สามารถให้ครอบครัว และชุมชนของผู้ป่วยบ าบัดฟื้นฟูผู้ใช้ยาเสพ
ติดด้วยก าลังใจการบ าบัดรักษาที่เลิกยาได้แล้ว ต้องกลับไปอยู่ในสภาพแวดล้อมเดิมๆ และคนรอบข้าง
ที่มีอคติ แสดงความรังเกียจ ต่อผู้เคยติดยาเสพติด ก็จะท าให้เกิดความท้อใจสิ้นหวังและกลับไปใช้ยา
เสพติดอีก 
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ภาพที่ ๔.๘ การพัฒนามาตรการการป้องกันและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดตามแนวชายแดน 
ในจังหวัดเลย 

 

การพัฒนามาตรการการป้องกันและเฝ้าระวังปัญหา
ยาเสพติดตามแนวชายแดนในจังเลย 

สภาพปัญหาการป้องกันและเฝ้า
ระวังปัญหายาเสพติด 

รูปแบบการพัฒนามาตรการการป้องกันและเฝ้า
ระวังปัญหายาเสพติด 

ยาเสพติด 
 
 
 

วิเคราะหอ์งค์ความรู้และรูปแบบการ
ป้องกันปัญหายาเสพติดโดยการสร้าง

ชุมชนให้มีส่วนร่วม 

มาตรการการป้องและ
เฝ้าระวังปัญหายาเสพ
ติดของชุมชนต้นแบบ
ตามแนวชายแดน 
- มาตรการระดับชุมชน 
- มาตรการระดับต าบล 
- มาตรการระดับอ าเภอ 
- ม า ต ร ก า ร ร ะ ดั บ
จังหวัด 
- ม า ต ร ก า ร ร ะ ดั บ
นโยบายรัฐ 

 
 

ประสานงานพร้อมถึงระดับชุมชนมี
การกระจายอ านาจโดยให้องค์กร
ปกครองท้องถิ่น 

 

เฝ้ า ระวั งสอดส่ อ ง  ร่ วมมื อ กั น
ระหว่าง ครู นักเรียน ผู้ปกครอง 
ชุมชน  

 

สร้างเครือข่ายแกนน าดูแลเฝ้าระวัง
ในชุมชน อาสาสมัคร  เดินเวรยาม 
แจ้งเบาะแสผู้ค้า ปัญหาผู้เสพ/ผู้ติด 

สมรรถนะด้าน แก้ไขปัจจัยเสี่ยงพื้นที่ เสี่ยง 
พัฒนาพื้นที่เชิงบวก/พื้นที่สร้างสรรค์ 

 

แ น ว ท า ง ใ น ก า ร
ป้องกัน/แก้ไข/เยียวยาผู้ติดยาเสพ
ติด 

 

ผลสะท้อนกลบั (Feedback) 



 
บทที่ ๕ 

 
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
  การศึกษาวิจัยเรื่อง “การพัฒนามาตรการการป้องกันและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดตาม
แนวชายแดนของชุมชนในจังหวัดเลย” ผู้วิจัยได้ตั้งวัตถุประสงค์ไว้ ๓ ประการได้แก่  ๑.เพื่อศึกษา
ปัญหาการป้องกันและการเฝ้าระวังยาเสพติดของชุมชนในจังหวัดเลย ๒.เพื่อพัฒนารูปแบบการป้องกัน
ปัญหายาเสพติดตามแนวชายแดนของชุมชนในจังหวัดเลย ๓.วิเคราะห์องค์ความรู้และรูปแบบการ
ป้องกันปัญหายาเสพติดโดยการสร้างชุมชนให้มีส่วนร่วม การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบผสมวิธี (Mixed 
Methodology Research) ระหว่างการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) และแบบปฏิบัติการ 
(In-depth Interview)  (Percentage) โดยผู้วิจัยจะท าการรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร(Documentary 
Research) เป็นการศึกษาแนวความคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาวิธีการศึกษารวมทั้งข้อมูลส าคัญ
ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาครั้งนี้โดยแบ่งแหล่งข้อมูลดังนี้ ตัวแทนผู้น าชุมชน จ านวน ๓๐ รูป/คน ตัวแทน
อาสาสมัคร จ านวน ๓๐ รูป/คน ตัวแทนจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องจ านวน ๓๐ รูป/คน ตัวแทน
ภาคประชาชน จ านวน ๓๐ รูป/คนโดยการน าข้อมูลทั้งหมดไปวิเคราะห์  พร้อมทั้งน าเสนอผลสรุปการ
วิจัยและอภิปรายผลต่อไป 
  ๕.๑ สรุปผลการวิจัย 
  ๕.๒ อภิปรายผล 
  ๕.๓ ข้อเสนอแนะ 
 
๕.๑ สรุปผลการวิจัย 
  จากการศึกษาวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลท าให้ผู้วิจัยสามารถตอบปัญหาการวิจัยเรื่อง 
“การพัฒนามาตรการการป้องกันและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดตามแนวชายแดนของชุมชนในจังหวัด
เลย”ได้ดังนี้  

  ๕.๑.๑ สภาพปัญหาในการป้องกันและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดตามแนวชายแดนใน
จังหวัดเลย 
 จากสภาพปัญหาในการป้องกันและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดตามแนวชายแดนในจังหวัด
เลย เป็นการแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วนและจริงจังโดยได้มีการรวมตัวกันเพื่อหาทาง ป้องกัน ซึงปรากฏ
ว่ามีหลายแห่งประสบผลส าเร็จและประสานงานพร้อมถึงระดับชุมชนมีการกระจายอ านาจโดยให้
องค์กรปกครองท้องถิ่นส ารวจ ค้นหา คัดกรอง โดยใช้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน การสังเกต ซักถาม 
ตลอดแบ่งกลุ่มเพื่อหามาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดที่เหมาะสม เฝ้าระวังสอดส่อง เฝ้า
ระวัง เป็นหูเป็นตา ร่วมมือกันระหว่าง ครู นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมี
กิจกรรมที่เข้ามาหนุนเสริม เช่น ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด /๑ ต ารวจ ๑ โรงเรียน /การจัดระเบียบ
สังคมรอบสถานศึกษาก าหนดกติกา มาตรการทางสังคมร่วมกัน ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ



๑๐๔ 
 

ติด ในข้อตกลง กติกา ระเบียบ และธรรมนูญของชุมชน สร้างเครือข่ายแกนน าดูแลเฝ้าระวังในชุมชน 
จัดอาสาสมัคร  เดินเวรยาม แจ้งเบาะแสผู้ค้าแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมดูแล แก้ไขผู้เสพ/ผู้ติด
โดยแก้ไขปัญหาผู้เสพ/ผู้ติด เปิดโอกาสทางสังคมจัดการสภาพแวดล้อม แก้ไขปัจจัยเสี่ยงพื้นที่เสี่ยง 
พัฒนาพื้นที่เชิงบวก/พื้นที่สร้างสรรค์ 
 ความสลับซับซ้อนนับวันจะขยายตัวเพิ่มขึ้น และมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาของ
ช่องทางทางธรรมธรรมชาติแม่น้ าเหืองว่ายข้ามรับส่งยายเสพติด มีผู้เสพผู้ติดยาเสพติดเพียงแค่ ๑ คน 
ก็อาจก่อให้เกิดปัญหาแก่ คนในหมู่บ้าน/ชุมชนปัญหาครอบครัวแตกแยก ขาดความรัก ความอบอุ่น 
ว้าเหว่ ขาดที่ยึดเหนี่ยว ยาที่ใช้รักษาโรค หากน ามาใช้ผิดวิธี ใช้ในทางที่ผิด ก็ส่งผลร้ายไม่ต่างกับยา
เสพติดส าหรับเยาวชนและกลายเป็นอุปสรรคส าคัญต่อการพัฒนาการป้องกันเกี่ยวกับยาเสพติด ขาด
การให้ค าปรึกษาจากผู้ที่เกี่ยวข้องหยุดพฤติกรรมให้ความช่วยเหลือแก่ไม่มีให้ปรึกษาแนะแนวหรือให้
การปรึกษาปัญหาต่างๆ แก่นักเรียนที่มีปัญหายาเสพติดในโรงเรียนโดยมีครูอาจารย์คอยดูแลอย่าง
ใกล้ชิดปัญหายาเสพติดพลังชุมชนเป็นพลังส าคัญหยุดยั้งปัญหายาเสพติดได้ ต้องด าเนินควบคู่กันทุก
มาตรการทุกด้าน ทั้งการป้องกัน ปราบปราม บ าบัด เฝ้าระวัง พัฒนาคุณภาพชีวิตท าความเข้าใจกับ
ปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน ส ารวจ คัดกรองเพื่อบ่งชี้ปัญหา ด้วยวิธีต่าง ๆ เช่น ประชุม
ประชาคม เสวนา วิเคราะห์ข้อมูลจ าแนกเป็นกลุ่มต่าง ๆสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กและเยาวชน
ในสถานศึกษา เน้นมาตรการที่เหมาะสมกับช่วงวัยและเป็นระบบต่อเนื่องตั้งแต่ระดับชั้นปฐมวัย – 
อุดมศึกษา การเข้าถึงและจัดการกับเครือข่ายอ านาจขึ้นอยู่กับเจตนารมณ์ทางการเมืองไปสู่ภาคปฏิบัติ
ที่ต้องมีความชัดเจน การใช้มาตรการบ าบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดไม่ให้กลับมาเสพใหม่จากปัญหาด้าน
จิตใจ สังคมไทยในเชิงโครงสร้างยังขยายตัวและส่งผลท าให้ปัญหายาเสพติดเพิ่มขึ้นประชาชนประสบ
ปัญหาด้านจิตใจ ด้านอาชีพและรายได้บางส่วนหันไปใช้ยาเสพติดและค้ายาเสพติดปัญหาค่านิยมเรื่อง
วัตถุนิยมบริโภคนิยม และอิทธิพลในระดับต่างๆขาดสามัคคีกันในหมู่บ้าน /เห็นแก่ทรัพย์สินที่ได้มา
จากการค้ายาเสพติด จนมีฐานะร่ ารวยผิดหูผิดตา ทั้งที่มีอาชีพเกษตรกร หาเช้ากินค่ ารากเหง้าของ
ปัญหาเกิดจากปัจจัยภายในตัวบุคลและความไร้จิตส านึก 
 ๕.๑.๒ การพัฒนามาตรการการป้องกันปัญหายาเสพติดตามแนวชายแดนของชุมชน
ในจังหวัดเลย 
 การพัฒนามาตรการการป้องกันและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดของชุมชนตามแนว
ชายแดนมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด (มาตรการชุมชน -ชรบ., อปพร., 
คณะกรรมการ ผลกระทบจากปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านน ามาสู่ชุมชนเป็นปัญหา ความไม่ปลอดภัย
ต่อทรัพย์สินความไม่ปลอดภัยต่อร่างกายและชีวิตของคนในหมู่บ้าน/ชุมชนปัญหาเงินทอง การหา
รายได้ การเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่จ าเป็น มาตรการสร้างหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็ง ปลอดภัยจากยาเสพติด 
แนวทางการสร้างหมู่บานชุมชน มั่นคงปลอดภัยยาเสพติด : ๙ ขั้นตอน ๑ สืบสภาพชุมชนขั้นตอนที่ ๒ 
พบปะแกนน า/ผู้น าธรรมชาติ ขั้นตอนที่ ๓ ประกาศวาระหมู่บ้าน/ชุมชน (เวทีประชาคมครั้งแรก) 
ขั้นตอนที่ ๔ รณรงค์ประชาสัมพันธ์ ขั้นตอนที่ ๕ คัดแยกผู้มีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติด (เวที
ประชาคมครั้งที่ ๒) ขั้นตอนที่ ๖ แนวทางการป้องกันยาเสพติด ขั้นตอนที่ ๗ การรับรองครัวเรือน 
(เวทีประชาชนครั้งที่ ๓) ขั้นตอนที่ ๘ ใช้มาตรการทางสังคม ขั้นตอนที่ ๙ รักษาสถานะชุมชนเข้มแข็ง 



๑๐๕ 
 

การบ าบัดรักษาผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด ผ่านกระบวนการ ซึ่งถือเป็นมาตรฐานที่ใช้เป็นแบบอย่างพื้นที่
จังหวัดเลย  มีปลัดอ าเภอผู้รับผิดชอบประจ าต าบลเป็นผู้บังคับกองร้อยและมีก านันเป็นผู้ช่วยผู้บังคับ
กองร้อย ระดับหมู่บ้าน เรียก หมวด ชรบ. มีผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้บังคับหมวด มีผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้
บังคับหมู่ หากได้รับค าสั่งใช้ก าลังและเกิดการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยมุ่งสร้างความ
เข้าใจถึงเครือข่ายระดับหมู่บ้าน การจัดท าแผนปฏิบัติการในการสร้างหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็งปลอดยา
เสพติดรายงานผลการปฏิบัติงาน เพื่อการปราบปรามอย่างมีประสิทธิผล โดยประเมินหมู่บ้าน/ชุมชน
เข้มแข็งเอาชนะยาเสพติด แยกประเภท รุนแรง ปานกลาง เบาบาง  
 การใช้มาตรการทางสังคมนโยบายและยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๐ ไว้โดยครอบคลุมตามประเด็น
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมไทยสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ ก าหนดเป้าหมายในเชิง
คุณภาพไว้ว่า ด้านร่างกาย สติปัญญาคุณธรรม จริยธรรม อารมณ์ มีความสามารถในการแก้ปัญหา มี
ทักษะในการประกอบอาชีพ  
  ๑) การพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีจิตใจที่ดีงาม อยู่ในกรอบของศีลธรรม และมี
จิตส านึกสาธารณะ การสร้างและพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีความพร้อมด้านสติปัญญา อารมณ์ และ
ศีลธรรม พัฒนาสมรรถนะและทักษะแรงงานให้เกิดพลังในชุมชน  
  ๒) สนับสนุนให้คนไทย ลด ละ เลิกพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงทางสุขภาพ  
  ๓) การเสริมสร้างครอบครัวให้มีความเข้มแข็ง ส่งเสริมการด ารงชีวิตที่มีความ
ปลอดภัย น่าอยู่และสงบสุข 
 การเฝ้าระวังและสร้างความยั่งยืนในการเอาชนะยาเสพติด“ผู้เสพ คือ ผู้ป่วยที่ต้องได้รับ
การบ าบัดรักษา ผู้ค้า คือ ผู้ต้องได้รับโทษตาม กระบวนการยุติธรรม” จัดการกับปัญหาที่ยังหลงเหลือ
อยู่เฝ้าระวังและรักษาสถานภาพไม่ให้ปัญหายาเสพติดหวนกลับมารุนแรง สร้างความเข้มแข็งในการ
เอาชนะยาเสพติด ประชาชนเกิดความพึงพอใจ เชื่อมั่น ตระหนักในปัญหายาเสพติดอันเป็นปัญหา
สังคม และเป็นปัญหาของชาติ ๑) รั้วชายแดน ๒) รั้วชุมชน ๓) รั้วสังคม ๔) รั้วโรงเรียน ๕) รั้ว
ครอบครัว  การใช้มาตรการทางกฎหมายในชุมชนมาตรการปราบปรามและบังคับใช้กฎหมาย โดยม
มาตรการ แนวทางและการด าเนินงาน แก้ไขปัญหายาเสพติดในปี ๒๕๕๒  
  มาตรการที่ ๑ การปราบปรามและบังคับใช้กฎหมาย มีจุดอ่อนที่ส าคัญการท าลาย
โครงสร้างการค้ายาเสพติดระดับประเทศ ภาค  
  มาตรการที่ ๒ การบ าบัดรักษา ผู้ติดยาเสพติดเข้าสู่ระบบบ าบัดรักษาในระบบสมัคร
ใจช่วยเหลือผู้ผ่านการบ าบัด  
  มาตรการที่ ๓ การป้องกัน สร้างภูมิคุ้มกันยังไม่สามารถป้องกัน 
  มาตรการที่ ๔  กระบวนการจัดท าแผน การแปลงแผนสู่การปฏิบัติ รวมทั้ง การบูร
ณาการงบประมาณจากทุกแหล่งให้มุ่งไปสู่เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์เสริมความเข้มแข็งให้กับกลไก
อ านวยการและกลไกปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติด 
  มาตรการที่ ๕ การสกัดกั้นการน าเข้าตามแนวชายแดน ก าหนดพื้นที่ต าบลหลัก-รอง 
ตามสภาพการน าเข้ายาเสพติด อ าเภอชายแดนเป็นเป้าหมายการสกัดกั้นยาเสพติดในปี ๒๕๕๒  
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  มาตรการที่ ๖ แผนบูรณาการสกัดกั้นยาเสพติดตามแนวชายแดนในพื้นที่ภาคเหนือ      
กอ.รมน. เป็นเจ้าภาพหลัก จัดวางระบบเครือข่ายข้อมูลข่าวสารระหว่างด่านต่าง ๆ บูรณาการ
แผนงาน /งบประมาณ /ทรัพยากรของทุกหน่วยงาน 
  มาตรการที่ ๗ พัฒนาประสิทธิภาพการด าเนินงานของ กอ.รมน. ในพื้นที่ชายแดน 
โดยพัฒนาชุดปฏิบัติการมวลชนเกาะติดพื้นที่ ให้เป็นชุดที่มีบทบาทในการจัดตั้งก าลังประชาชนอย่างมี
แบบแผน และน าประชาชนเฝ้าระวัง เฝ้าตรวจ และสกัดกั้นยาเสพติด โดยด าเนินการบูรณาการกลไก
ต่างๆในกรอบของต าบลชายแดน ระหว่าง ๔ ภาคี ได้แก่ กอ.รมน. / กระทรวงมหาดไทย (กรมการ
ปกครอง และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น) / ส านักงาน ป.ป.ส.  
 การแก้ไขปัญหาในด้านปราบปรามและบังคับใช้กฎหมายรวมทั้งจัดระบบอ านวยการข่าว
และปฏิบัติการอย่างชัดเจน เป็นเอกภาพ  จัดโครงสร้างปราบปรามฯระดับส าคัญในรูปแบบของ 
ศปร.ปส. จัดระบบพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบทรัพย์สินคดียาเสพติดของหน่วยงานต่างๆ สามารถ
ด าเนินการสอบสวนทรัพย์สินอย่างเบ็ดเสร็จ โดยมีการก าหนดเป็นนโยบายและแนวปฏิบัติอย่าง
ชัดเจน ควบคุมพื้นที่แพร่ระบาด และพื้นที่เสี่ยง โดยตรวจสอบ ค้นหาผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด 
กดดันพื้นที่ด้วยการปิดล้อม ตรวจค้น ตั้งจุดตรวจจุดสกัดเส้นทางลักลอบน ายาเสพติดเข้าพื้นที่ ขยาย
ผลการจับกุมและด าเนินการทางทรัพย์สินเพื่อท าลายเครือข่ายการค้าในพื้นที่แพร่ระบาดและแหล่งมั่ว
สุม ให้ความส าคัญกับการแจ้งข้อมูลของประชาชน โดยหลังการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูล
แล้ว ก าหนดมอบหมายชุดปฏิบัติการฯ จ านวนหนึ่งตามเหมาะสมให้รับผิดชอบการด าเนินการต่อเรื่อง
นี้อย่างชัดเจน ก าหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดของผลส าเร็จให้กับชุดปฏิบัติการ จัดสรรงบประมาณให้
เป็นการเฉพาะ มีระบบการอ านวยการและรายงานผล พัฒนาระบบข้อมูลคดียาเสพติดให้ครบถ้วน
กระบวนการยุติธรรมทั้งระบบ ทั้งในขั้นตอนการจับกุม ฟ้องคดี ตัดสินคดี ต้องโทษ บังคับโทษ การ
ปล่อยตัว รวมถึงการประกันตัวในขั้นตอนต่างๆ โดย หารือ ท าข้อตกลงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ
ให้การสนับสนุนในด้านต่างๆทั้งในด้านงบประมาณ บุคลากร การอบรม ฯลฯ เพื่อให้ระบบมีความ
สมบูรณ์มากที่สุด  รวมทั้ง ให้เชื่อมระหว่างข้อมูลคดียาเสพติดกับคดีอาชญากรรม 

 ๕.๑.๓ วิเคราะห์องค์ความรู้และรูปแบบการป้องกันปัญหายาเสพติดโดยการสร้าง
ชุมชนให้มีส่วนร่วม 
 การด าเนินการเพื่อลดความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่มีการซื้อขายยาเสพติดใน
พื้นที่ มีการมั่วสุมเสพยาเสพติดมีการแจ้งเบาะแสทางภาครัฐทุกมิติ สามารถด าเนินการผ่าน ๔ 
ช่องทาง (ป.ป.ส.) การตรวจค้น การจับกุม การตรวจปัสสาวะ การออกหมายจับ การตั้งด่านออกตรวจ 
การแจ้งเบาะแสยาเสพติด ประกอบด้วยสายด่วน ๑๓๘๖ ผู้แจ้งเบาะแส สามารถโทรผ่านสายด่วน 
๑๓๘๖ ได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง และโทรฟรีทุกเครือข่าย (ป.ป.ส.) การหมั่นสังเกตและดูแลเอาใจใส่ของ
พ่อแม่ผู้ปกครองเป็นสิ่งส าคัญที่จะเล็งเห็นปัญหายาเสพติดในครอบครัว โดยสัญญาณที่อาจบ่งบอกว่า
วัยรุ่นมีการใช้ยาเสพติด การเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายและอารมณ์ นอกจากนี้คณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) เป็นองค์กรกลาง รับผิดชอบงานการป้องกัน และ
ปราบปรามยาเสพติดของชุมชน และให้มีส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 
การค้นหาผู้เสพผู้ติดยาเสพติดเพื่อน าเข้าสู่กระบวนการบ าบัดรักษาและพัฒนาคุณภาพชีวิตตาม
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กฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดวางโครงการและด าเนินการ การควบคุม 
เร่งรัดและประสานงานการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการที่มีอ านาจหน้าที่ในการปฏิบัติตามกฎหมาย
เกี่ยวกับยาเสพติด นอกจากนี้ผู้ติดยาเสพติดแบบองค์รวมทั้งกาย - จิต - สังคมสู่ผู้เสพเป็นผู้ป่วย การ
เสพ/ติดยาเสพติดน้ัน รักษาได้แต่ต้องใช้เวลา โดยเฉพาะรูปแบบการบ าบัดรักษาที่ใกล้บ้านบ าบัดฟื้นฟู
ผู้ใช้ยาเสพติด โดยใช้ชุมชนเป็นศูนย์กลาง ในเชิงบูรณาการ การรักษาระยะเริ่มต้น ถึงการรักษาถอน
พิษยาและสร้างความเสถียรภาพ จนถึงการติดตามผลการรักษาและการคืนผู้ป่วยสู่สังคม สนับสนุนให้
ครอบครัว และชุมชนของผู้ป่วยอย่างเข้มแข็งในการแก้ไขปัญหายาเสพติด เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ใน
ระยะยาว สถาบันครอบครัวถือเป็นสถาบันแรก ที่มีบทบาทหน้าที่ในการป้องกันปัญหายาเสพติด
โดยตรง ทั้งทางนิตินัย และพฤตินัย สร้างเสริมความเข้าใจและปรับทัศนคติ ฯลฯระดับแกนน า สรรหา
ผู้น าทั้งทางการและผู้น าธรรมชาติ พัฒนาศักยภาพโดยฝึกอบรม/ศึกษาพัฒนาคุณภาพชีวิตคนใน
ชุมชน การเรียนรู้และเกิดการประพฤติปฏิบัติตาม กระบวนการอบรมเลี้ยงดูจะอบรมกล่อมเกลาเด็ก
ตั้งแต่เกิด โดยบุคคลที่อยู่แวดล้อม เช่น พ่อ แม่ ญาติ พี่น้อง เป็นพลังส าคัญหยุดยั้งปัญหายาเสพติดได้
ด าเนินควบคู่กันทุกมาตรการทุกด้าน ทั้งการป้องกัน ปราบปราม บ าบัด เฝ้าระวัง พัฒนาคุณภาพชีวิต
อาศัยเยาวชนมีความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดประกอบมีความเข้าใจต่อการกระท าผิดกฎหมายเกี่ยวกับยา
เสพติดการพูดคุยกันให้บ่อยขึ้นเป็นสิ่งจ าเป็นในการช่วยเหลือผู้ที่ต้องการเลิกใช้ยาเสพติด  ความ
หมกมุ่นในโลกส่วนตัว เปิดโอกาสให้เขาได้ระบายความอัดอั้นตันใจ และรับฟังโดยไม่แสดงท่าที
รังเกียจ ผู้เสพยามีความซับซ้อน การแก้ปัญหาจึงไม่ควรใช้วิธีการเดียวในการแก้ปัญหา ต้องไปจ าแนก
ก่อนว่าเป็นคนป่วยแบบไหน การยัดเหยียดวิธีการรักษาแบบเดียว 
 ปัญหาของการแพร่ระบาดของยาเสพติดวัยรุ่นผู้เสพเกิดความสงสัย อยากลอง ซึ่งพบใน
กลุ่มเด็กและเยาวชนผู้มีอายุน้อยมีความกระตือรือร้นอยากท้าทาย อยากทดลอง หาซื้อยาเสพติดง่าย 
ภายในสภาพแวดล้อมได้ง่ายก็จะท าให้เกิดการลองใช้ยาได้มากขึ้น เน้นมาตรการที่เหมาะสมกับช่วงวัย 
ความคึกคะนอง อยากรู้อยากลอง ต้องการให้เพื่อนฝูงยอมรับโดยเกิดจากครอบครัวแตกแยก ขาด
ความรัก ความอบอุ่น ว้าเหว่ ขาดที่ยึดเหนี่ยวตลอดถึงหัวหน้าครอบครัวมีปัญหาชีวิต เช่น ว่างงาน 
ยากจน มีหนี้สิน จิตใจไม่เข้มแข็ง ท้อแท้ หมดหวัง ตลอดถึงสภาพจริงของบริบทชุมชน/ หมู่บ้าน/
ชุมชนอ่อนแอ ขาดแบบอย่างที่ดี ขาดความสามัคคี ต่างคนต่างอยู่ ไม่สนใจต่อกันการด าเนินการแก้ไข
ปัญหายาเสพติดของรัฐบาลทุกยุคทุกสมัย มีลักษณะการแก้ไขปัญหาที่ปลายเหตุ บทบาทของสถาบัน
ทางสังคมไทยในระดับรากหญ้า ซึ่งประกอบด้วย สถาบันครอบครัว สถาบันชุมชน สถาบันโรงเรียน 
และสถาบันศาสนา ขาดการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืนเยาวชนไม่สามารถขอค าปรึกษา และ
ความช่วยเหลือได้จากบุคคลใกล้ชิด ได้แก่ พ่อ แม่ ผู้ปกครอง ญาติผู้ใหญ่ในครอบครัว ครู อาจารย์ 
หรือแม้แต่แพทย์ ผู้น าในชุมชน พระ ก านัน ผู้ใหญ่บ้านเพราะกลัวเป็นเป้าสายตา ขาดความสอดคล้อง
สอดส่องดูแล สมาชิกในครอบครัวกระท าให้สิ่งที่ผิด มั่วสุมยาเสพติด หรืออบายมุขอื่นๆวิธีการการ
ห้ามและปราบปรามอย่างเด็ดขาด ไม่สามารถป้องกันการแพร่ระบาดและการใช้ยาเสพติดได้ 
เนื่องจากว่า ทิศทางนโยบายมองข้ามขั้นตอนที่มีความละเอียดอ่อน ผู้ป่วยบางรายที่มีอาการติดยาใน
ปริมาณมากจนมีอาการแทรกซ้อน อาจต้องรับการบ าบัดที่โรงพยาบาลเป็นเวลานาน ตั้งแต่ ๔ เดือน
ถึง ๑ ปี ขึ้นอยู่กับแพทย์พิจารณาไม่สามารถให้ครอบครัว และชุมชนของผู้ป่วยบ าบัดฟื้นฟูผู้ใช้ยาเสพ
ติดด้วยก าลังใจการบ าบัดรักษาที่เลิกยาได้แล้ว ต้องกลับไปอยู่ในสภาพแวดล้อมเดิมๆ และคนรอบข้าง
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ที่มีอคติ แสดงความรังเกียจ ต่อผู้เคยติดยาเสพติด ก็จะท าให้เกิดความท้อใจสิ้นหวังและกลับไปใช้ยา
เสพติดอีก 
 
๕.๒ อภิปรายผล 
 จากการศึกษาวิจัยเรื่อง “การพัฒนามาตรการการป้องกันและเฝ้าระวังปัญหายาเสพ
ติดตามแนวชายแดนของชุมชนในจังหวัดเลย”  ซึ่งมีโจทย์การวิจัยว่า  การป้องกันและการเฝ้าระวังยา
เสพติดของชุมชนในจังหวัดเลยเป็นอย่างไร  การพัฒนารูปแบบการป้องกันปัญหายาเสพติดตามแนว
ชายแดนของชุมชนในจังหวัดเลยเป็นอย่างไร  และรูปแบบการป้องกันปัญหายาเสพติดโดยการสร้าง
ชุมชนให้มีส่วนร่วมเป็นอย่างไร   ดังนั้นเพื่อค้นหาค าตอบตามโจทย์การวิจัยดังกล่าว ทีมวิจัยจึงใช้
รูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) และการวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 
(Participatory Action Research) โดยมุ่งเน้นให้ชุมชนซึ่งประกอบด้วย ทีมวิจัย ที่ปรึกษา ผู้น า
ชุมชน  อาสาสมัคร  ผู้ทรงคุณวุฒิ  ประชาชน  เรียนรู้ปัญหา วิเคราะห์และสังเคราะห์ปัญหาด้วย
กระบวนการวิจัยแบบมีส่วนร่วม ตลอดจนก าหนดแนวทางการแก้ปัญหาและทดลองปฏิบัติการ
แก้ปัญหาด้วยตนเอง เนื้อหาในบทนี้ผู้วิจัยได้ก าหนดผลการค้นคว้า ดังนี ้

 ๕.๒.๑ อภิปรายผลสภาพปัญหาในการป้องกันและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดตามแนว
ชายแดนในจังหวัดเลย 
 จากสภาพปัญหาในการป้องกันและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดตามแนวชายแดนใน 
จังหวัดเลย เป็นการแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วนและจริงจังโดยได้มีการรวมตัวกันเพื่อหาทาง ป้องกัน ซึง
ปรากฏว่ามีหลายแห่งประสบผลส าเร็จและประสานงานพร้อมถึงระดับชุมชนมีการกระจายอ านาจโดย
ให้องค์กรปกครองท้องถิ่นส ารวจ ค้นหา คัดกรอง โดยใช้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน การสังเกต 
ซักถาม ตลอดแบ่งกลุ่มเพื่อหามาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดที่เหมาะสม เฝ้าระวัง
สอดส่อง เฝ้าระวัง เป็นหูเป็นตา ร่วมมือกันระหว่าง ครู นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง โดยมีกิจกรรมที่เข้ามาหนุนเสริม เช่น ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด /๑ ต ารวจ ๑ โรงเรียน /การ
จัดระเบียบสังคมรอบสถานศึกษาก าหนดกติกา มาตรการทางสังคมร่วมกัน ในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด ในข้อตกลง กติกา ระเบียบ และธรรมนูญของชุมชน สร้างเครือข่ายแกนน าดูแลเฝ้า
ระวังในชุมชน จัดอาสาสมัคร  เดินเวรยาม แจ้งเบาะแสผู้ค้าแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมดูแล แก้ไข
ผู้เสพ/ผู้ติดโดยแก้ไขปัญหาผู้เสพ/ผู้ติด เปิดโอกาสทางสังคมจัดการสภาพแวดล้อม แก้ไขปัจจัยเสี่ยง
พื้นที่เสี่ยง พัฒนาพื้นที่เชิงบวก/พื้นที่สร้างสรรค์ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ธีระชัย มานิพพาน
(๒๕๕๑) ศึกษาเรื่องความร่วมมือของประชาชนต่อการป้องกัน ปราบปรามยาเสพติดของข้าราชการ
ต ารวจอ าเภอบางปะกงจังหวัดฉะเชิงเทรา พบว่า ประชาชนให้ความร่วมมือในด้านการป้องกันยาเสพ
ติดมากกว่าด้านการปราบปรามยาเสพติดโดยด้านการป้อง กันยาเสพติดประชาชนให้ความร่วมมือใน
ระดับค่อนข้างมากในประเด็นส าคัญตามล าดับการให้ความ ร่วมมือดังนี้การอบรมชี้แนะบุคคลใน
ครอบครัวให้ห้างไกลยาเสพติดการเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตนและร่วมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
ให้โทษให้ความร่วมมือในอันดับสุดท้ายคือแจ้งเจ้าหน้าที่ต ารวจเมื่อพบเห็นบุคคลผู้ต้องสงสัสิ่งเสพติด
ส่วนด้านการปราบปรามยาเสพติดประชาชนให้ความร่วมมือใน ระดับค่อนข้างมากโดยให้ความร่วมมือ
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ในประเด็นส าคัญล าดับคือสนับสนุนการฝึกอบรมข้าราชการ ต ารวจให้มีความรู้ความเข้าใจในการน า
เทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการปราบปรามยาเสพติดอ านวย ความสะดวกในการด าเนินการสืบสวน
ปราบปรามอย่างจริงจังและให้ข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อการ สืบสวนสอบสวนให้ความร่วมมือ
ค่อนข้างน้อยในล าดับสุดท้ายคือเป็นพยานในการชี้ตัว ผู้ต้องหาในการสอบสวนคดีความร่วมมือของ
ประชาชนจ าแนกตาม ประเภทของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่าข้าราชการให้ความร่วมมือในการ
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดมากที่สุดและนักธุรกิจให้ ความร่วมมือน้อยที่สุด 
 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พระมหาชินวัฒน์ เสือป่า(๒๕๕๔) ศึกษาเรื่องปัจจัยที่
เกื้อหนุนต่อการมีส่วนรวมของผู้น าชุมชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน
กรุงเทพมหานครพบว่าประสบการณ์และการเป็นผู้น าและการฝึกอบรมเป็นปัจจัยเกื้อหนุนที่มี
ความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนของประธาน
กรรมการชุมชนและมีปัญหาอุปสรรคในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนคือขาดงบประมาณความ
ล่าช้าของเจ้าหน้าที่ต ารวจในการเข้าจับกุมผู้ค้าและผู้เสพยาเสพติดความ ปลิดภัยในการแจ้งเบาะแส
ปัญหายาเสพติดความต่อเนื่องของเจ้าหน้าที่ในการปราบปรามยาเสพติด ตลอดจนพลังมวลชน
อ่อนแอลงซึ่งได้มีการเสนอแนะเกี่ยวกับการสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ว่าจะเป็น
เจ้าหน้าที่ต ารวจส านักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองกับผู้น าชุมชนใน
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยสนับสนุนให้ชุมชนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้(Learning 
Center) แบบครบวงจรมีการจัดให้มีกลุ่มและกิจกรรมการต่อต้านยาเสพติดโดยทุกฝ่ายต้องมีส่วน
ร่วมกันตั้งแต่การคิดการวางแผนการกระท าและการรับผิดชอบร่วมกันโดยยึดรูปแบบพหุภาคี หรือ
ประชาคมเป็นกลไกน าการท างานร่วมกัน 
 ๕.๒.๒ การพัฒนามาตรการการป้องกันปัญหายาเสพติดตามแนวชายแดนของชุมชน
ในจังหวัดเลย  
 การพัฒนามาตรการการป้องกันและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดของชุมชนตามแนว
ชายแดนมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด (มาตรการชุมชน -ชรบ., อปพร., 
คณะกรรมการ ผลกระทบจากปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านน ามาสู่ชุมชนเป็นปัญหา ความไม่ปลอดภัย
ต่อทรัพย์สินความไม่ปลอดภัยต่อร่างกายและชีวิตของคนในหมู่บ้าน/ชุมชนปัญหาเงินทอง การหา
รายได้ การเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่จ าเป็น มาตรการสร้างหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็ง ปลอดภัยจากยาเสพติด 
แนวทางการสร้างหมู่บานชุมชน มั่นคงปลอดภัยยาเสพติด : ๙ ขั้นตอน ๑ สืบสภาพชุมชนขั้นตอนที่ ๒ 
พบปะแกนน า/ผู้น าธรรมชาติ ขั้นตอนที่  ๓ ประกาศวาระหมู่บ้าน/ชุมชน (เวทีประชาคมครั้งแรก) 
ขั้นตอนที่ ๔ รณรงค์ประชาสัมพันธ์ ขั้นตอนที่ ๕ คัดแยกผู้มีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติด (เวที
ประชาคมครั้งที่ ๒) ขั้นตอนที่ ๖ แนวทางการป้องกันยาเสพติด ขั้นตอนที่ ๗ การรับรองครัวเรือน 
(เวทีประชาชนครั้งที่ ๓) ขั้นตอนที่ ๘ ใช้มาตรการทางสังคม ขั้นตอนที่ ๙ รักษาสถานะชุมชนเข้มแข็ง 
การบ าบัดรักษาผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด ผ่านกระบวนการ ซึ่งถือเป็นมาตรฐานที่ใช้เป็นแบบอย่างพื้นที่
จังหวัดเลย  มีปลัดอ าเภอผู้รับผิดชอบประจ าต าบลเป็นผู้บังคับกองร้อยและมีก านันเป็นผู้ช่วยผู้บังคับ
กองร้อย ระดับหมู่บ้าน เรียก หมวด ชรบ. มีผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้บังคับหมวด มีผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้
บังคับหมู่ หากได้รับค าสั่งใช้ก าลังและเกิดการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยมุ่งสร้างความ
เข้าใจถึงเครือข่ายระดับหมู่บ้าน การจัดท าแผนปฏิบัติการในการสร้างหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็งปลอดยา
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เสพติดรายงานผลการปฏิบัติงาน เพื่อการปราบปรามอย่างมี  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
จักรกฤษณ์ ทิญญาพงษ์และคณะ (๒๕๕๖) ศึกษารูปแบบการเฝ้าระวังการใช้สารเสพติดในชุมชนโดย
ความร่วมมือของผู้น าชุมชนกรณีต าบลบ้านเสี้ยวอ าเภอท่าฟากจังหวัดอุตรดิตถ์พบว่าก่อนด าเนิน
โครงการเมื่อประชาชนมีปัญหาจะขาดการรวมกลุ่มกันเพื่อปรึกษาหารือหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา
โครงกรนี้ได้เปิดโอก าสให้ประชาชนได้พูดคุยปัญหาแลกเปลี่ยนความคิดท าให้ทราบลักษณะปัญหาที่
คล้าย กันคิดรูปแบบการป้องกันและเฝ้าระวังการใช้สารเสพติดในชุมชนโดยด าเนินงานภายใต้การ
ตัดสินใจ และความต้องการของชุมชนตามศักยภาพของท้องถิ่นประชาชนสามารถคิดเองท า เอง มี
อิสระมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิเคราะห์ปัญหาชุมชนร่วมกันผลกระทบเชิงพัฒนา(ชุมชนเข้มแข็ง)คือ 
ปัญหายาเสพติดลดลงเกิดความสามัคคีในชุมชนประชาชนได้ร่วมกันแก้ไขปัญหาโดยมองปัญหายาเสพ
ติดเป็นปัญหาของส่วนรกลุ่มเยาวมชนกับผู้ใหญ่มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดท าให้เข้าใจกันมากขึ้น
และเกิดเครือข่ายการเรียนรู้ระหว่างกลุ่มในชุมชนซึ่งถือเป็นพลวัตรของการพัฒนาแบบมีส่วนร่วมการ 
พัฒนาที่ยั่งยืนต่อไปควรมีการพัฒนาศักยภาพของผู้น าชุมชนและองค์กรท้องถิ่นรวมถึงการสร้างเครือ 
ข่ายองค์กรประชาชนให้เข้มแข็ง 

 ๕.๒.๓ รูปแบบการพัฒนาการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมของผู้น าองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในจังหวัดเลย   
 จากการสัมภาษณ์การป้องกันและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดตามแนวชายแดนของชุมชน
ในจังหวัดเลย ศึกษามาตรการการพัฒนาแบบในการป้องกันและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดตามแนว
ชายแดน การพัฒนามาตรการการป้องกันและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดของชุมชตามแนวชายแดน 
และ เสนอแนวทางการป้องกันและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดของชุมชนต้นแบบตามแนวชายแดน โดย
ชาวบ้านในชุมชนกล่าวว่า การเข้าใจเรื่องการเสพติด ให้แนวทางการแก้ไขปัญหาการเสพติดได้จริงทั้ง
โดยทางตรงและทางอ้อมที่ก้าวหน้ากว่าแนวคิดกระแสหลักที่เน้นการปราบปรามและลงโทษ ได้รับการ
บ าบัดจนเลิกเสพติดได้ และใช้ประสบการณ์จริง เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่บกพร่องคน ส่วนใหญ่ใน
พื้นที่ชุมชน แต่เป็นการเรียนรู้ที่บกพร่อง เพราะการเสพติดให้ความพอใจแค่ชั่วคราว แต่มีผลเสีย
มากกว่าในระยะยาว ปัญหาการเสพติดมาจากสาเหตุทั้งทางสังคม วัฒนธรรม ความยากจน ได้รับ
การศึกษาน้อย มาจากครอบครัวที่ยากล าบาก การเลี้ยงดูเด็กมีปัญหา ใช้ความรุนแรง ขาดความรัก 
ความอบอุ่น ความเข้าใจ และการท าให้เด็กมีปัญหาพัฒนาการทางสุขภาพจิตที่บกพร่องหรือผิดปกติ
ในบางเรื่อง ครอบครัวคนรวย คนชั้นกลาง บางครอบครัวและหรือสภาพแวดล้อมในชุมชน สังคม บาง
แห่งก็อาจสร้างปัญหาแรงกดดัน สร้างปัญหาด้านความคิดจิตใจให้เด็กบางคนไปเสพติดได้ด้วยเช่นกัน 
  ๑) รูปแบบทางสังคมการแก้ไขปัญหาด้านยาเสพติดในชุมชน 
  การด าเนินงานป้องกันปัญหายาเสพติดต้องให้ความส าคัญกับการสร้างศักยภาพ 
และคุณภาพชีวิตของคน เพื่อให้ความสามารถในการด าเนินชีวิตได้อย่างมีคุณภาพภายใต้แวดล้อมทาง
สังคม ควรเริ่มต้นจากการเตรียมความพร้อมของพ่อแม่ก่อน คือการเลี้ยงดู การให้การศึกษาเพื่อ
คุณภาพชีวิต นับเป็นกระบวนการที่สร้างคนให้มีคุณภาพชีวิต  

๒) ก าหนดพื้นที่และกลุ่มประชากรเป้าหมายในการด าเนินงาน  
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  การแก้ไขปัญหายาเสพติดมีทัพยากรที่จะด าเนินการค่อนข้างจ ากัดก าหนดประชาชน
ในพื้นที่ ทั้งงบประมาณ และบุคลากร และประชากรเป้าหมายที่จะเข้าด าเนินการให้ชัดเจนท าให้
ผสมผสานมาตรการในการด าเนินงาน คือ การผสมผสานมาตรการในการด าเนินการป้องกัน และ
แก้ไขปัญหาเป็นผลจากการวิเคราะห์ปัญหาในพื้นที่ และกลุ่มประชากรเป้าหมาย สามารถค้นหา
สาเหตุและผลกระทบต่าง เพื่อการก าหนดมาตรการในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ในพื้นที่ในการรับผิดชอบ
การด าเนินงาน คือ ระดมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน
พื้นที่ ทั้งภาครัฐและเอกชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงาน ต้องก าหนดให้แต่ละหน่วยงานมี
บทบาทที่ชัดเจนตามความถนัดและให้สอดคล้องกับภารกิจนั้นๆ  ต ารวจในพื้นที่ควรมีภารกิจหลักใน
การปราบปราม และภารกิจรองในด้านการป้องกัน สถานศึกษา นั้นๆดังนั้นทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐ
และเอกชนหรือองค์กรพัฒนาเอกชนที่มีภารกิจเกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
สามารถบูรณาการเนื้องานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ไปพร้อมๆกันจากการมีส่วนร่วม
ของประชาชน หรือกลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้อง  ประชาชนทุกคนในสังคมจะได้รับผลกระทบไม่ทางตรง
ก็ทางอ้อม ได้แก่ องค์กรพัฒนาเอกชน องค์กรประชาชน นักเรียนนักศึกษา และผู้ใช้แรงงานในสถาน
ประกอบการ ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในทุกกระบวนการ วางแผน
ด าเนินงาน และตัดสินใจพิจารณาทางเลือกตลอดจนร่วมด าเนินงาน ปรับปรุงวิธีด าเนินงานให้มี
ประสิทธิภาพย่ิงขึ้น และร่วมติดตามประเมินผลการด าเนินงาน  
  ๓) ตักเตือนการป้องกันและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด 
  พบว่า การแจ้งเบาะแสยาเสพติด เป็นการด าเนินการเพื่อลดความเดือดร้อนของ
ประชาชนในพื้นที่ ที่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหายาเสพติด เช่น มีการซื้อขายยาเสพติดในพื้นที่ มี
การมั่วสุมเสพยาเสพติดพบเจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดทุกมิติ ไม่ว่าจะเป็นการเอื้อให้นัก
ค้ามีการซื้อขายยาเสพติดไม่กวาดล้างแหล่งมั่วสุมเสพยาเสพติด เจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวข้องกับยาเสพติด
โดยตรง (ผู้ค้า/ผู้เสพ)  รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนแล้ว (ป.ป.ส.) จะด าเนินการตามขั้นตอน และ
ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อด าเนินการสืบสวนปราบปรามยาเสพติดตามข้อร้องเรียนต่อไปการ
ด าเนินการตามขั้นตอน หมายถึง การตรวจค้น การจับกุม การตรวจปัสสาวะ การออกหมายจับ การ
ตั้งด่านออกตรวจ การแจ้งเบาะแสยาเสพติด สามารถด าเนินการผ่าน ๔ ช่องทาง ประกอบด้วยสาย
ด่วน ๑๓๘๖ ผู้แจ้งเบาะแส สามารถโทรผ่านสายด่วน ๑๓๘๖ ได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง และโทรฟรีทุก
เครือข่าย (ป.ป.ส.) ส่วนกลาง/ส่วนภูมิภาคการแจ้งเบาะแสด้วยตนเองได้ที่ส านักงาน (ป.ป.ส.)
ส่วนกลาง/ส่วนภูมิภาค : ผู้เดินทางมาร้องเรียน ณ สถานที่ท าการของแต่ละพื้นที่สามารถติดต่อผ่าน
เจ้าหน้าที่ ณ ห้องประชาสัมพันธ์ เพื่อรับเรื่องร้องเรียนต่อไปการแจ้งผ่านเว็บไซต์ (ป.ป.ส) 
  การเตรียมความพร้อมคนในหมู่บ้าน/ชุมชน ๒ ระดับชาวบ้าน ท าให้เกิดความ
ตระหนักในโทษและพิษภัยของยาเสพติด มุ่งมั่นมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหา โดยการประชุมประชาคม การ
รณรงค์ประชาสัมพันธ์ สร้างเสริมความเข้าใจและปรับทัศนคติ ฯลฯระดับแกนน า สรรหาผู้น าทั้ง
ทางการและผู้น าธรรมชาติ พัฒนาศักยภาพโดยฝึกอบรม/ศึกษาพัฒนาคุณภาพชีวิตคนในชุมชน แก้ไข
ปัญหาพื้นฐานคุณภาพชีวิตที่เกี่ยวข้อง ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพการจัดการองค์ความรู้และ
เชื่อมโยงเครือข่าย ประเมินผล สรุปบทเรียน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ รวมทั้งสนับสนุนส่งเสริมเชื่อมโยง
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เครือข่ายภายนอกชุมชน เพื่อเพิ่มพลังความเข้มแข็งในการท างานพัฒนาแกนน ารุ่นต่อไป สร้างจิต
อาสา พัฒนาศักยภาพให้กับผู้น ารุ่นสอง เพ่ือให้มีแกนน า  สืบต่อการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 
  ยาเสพติดในวัยรุ่น สัญญาณเตือนที่พ่อแม่ควรรู้การใช้ยาเสพติดในวัยรุ่นเป็นปัญหาที่
ไม่ว่าใครก็ไม่ควรมองข้าม เนื่องจากยาเสพติดอาจน าไปสู่ปัญหาอื่น ๆ ได้มากมาย ทั้งการเรียน การ
ท างาน การใช้ชีวิต ปัญหาด้านสุขภาพ หรือแม้แต่การก่ออาชญากรรม จากผลลัพธ์เหล่านี้แสดงให้เห็น
ว่าไม่ใช่เพียงแค่ตัวผู้เสพหรือครอบครัวเท่านั้นที่ได้รับผลกระทบจากยาเสพติด แต่รวมถึงคนในสังคม
และประเทศชาติด้วย ดังนั้น เพื่อการป้องกันการเกิดปัญหาเหล่านี้ การหมั่นสังเกตพฤติกรรมหรือ
สัญญาณเตือนการใช้ยาเสพติดในวัยรุ่นจึงเป็นเรื่องส าคัญที่พ่อแม่ผู้ปกครองควรใส่ใจ 
  ปัญหายาเสพติดในวัยรุ่นนั้นอาจเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ ไม่ว่าจะเป็นปัญหา
ครอบครัว การเรียน ความรัก สิ่งแวดล้อม แบบอย่างในสังคม หรือแม้แต่ความอยากรู้อยากลองและ
ความคึกคะนองในวัยรุ่น จากปัจจัยเหล่านี้ครอบครัวหรือผู้ปกครองจึงมีส่วนอย่างยิ่งที่จะคอยดูแล
ลูกหลานให้ห่างไกลจากยาเสพติด นอกจากนี้ การรับทราบปัญหาการใช้ยาเสพติดของวัยรุ่นให้เร็ว
ที่สุดก็เป็นสิ่งส าคัญและมีผลต่อการดูแลรักษาและป้องกันการกลับมาใช้ยาเสพติดซ้ าเป็นอย่างมาก 
สัญญาณการใช้ยาเสพติดในวัยรุ่น การหมั่นสังเกตและดูแลเอาใจใส่ของพ่อแม่ผู้ปกครองเป็นสิ่งส าคัญ
ที่จะเล็งเห็นปัญหายาเสพติดในครอบครัว โดยสัญญาณที่อาจบ่งบอกว่าวัยรุ่นมีการใช้ยาเสพติด การ
เปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายและอารมณ์ยาเสพติดนั้นสามารถส่งผลต่อร่างกายและอารมณ์ได้โดยตรง 
ผู้ปกครองจึงอาจเห็นลักษณะภายนอกที่เปลี่ยนแปลงไป ดังนี้  
   - รูม่านตาขาย กลอกตาอย่างรวดเร็ว ตาแดง 
   - ความอยากอาหารมากเพิ่มขึ้นหรือลดลงมากกว่าปกติ ซึ่งอาจส่งผลถึงขนาด
และน้ าหนักตัว 
   - ลมหายใจมีกลิ่นที่แปลกไป 
   - ท่ายืนหรือเดินดูไม่นิ่ง ไม่มั่นคง 
   - มีปัญหาในการพูด อย่างพูดช้าหรือเร็วผิดปกติ หรือพูดไม่ชัด 
   - ภาวะไฮเปอร์หรืออยู่ไม่นิ่ง 
   - เฉื่อยชา หรือกระสับส่าย 
   - อารมณ์เปลี่ยนแปลงง่าย โกรธง่าย เครียด หรือเกิดภาวะซึมเศร้า 
  การท าความเข้าใจกับปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชนส ารวจ คัดกรองเพื่อบ่งชี้
ปัญหา ด้วยวิธีต่าง ๆ เช่น ประชุมประชาคม เสวนา ฯลฯวิเคราะห์ข้อมูลจ าแนกเป็นกลุ่มต่าง ๆ เพื่อ
หาวิธีแก้ไขปัญหาที่เหมาะกับแต่ละกลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผู้ค้า ผู้เสพ/ผู้ติด กลุ่มเสี่ยง และกลุ่มปกติวิเคราะห์
ศักยภาพของหมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อประเมินต้นทุนด้านต่าง ๆ ที่มีอยู่ เช่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น ประเพณี 
วัฒนธรรม   
  จากบทบาทของสถาบันครอบครัว สถาบันครอบครัวถือเป็นสถาบันแรก ที่มีบทบาท
หน้าที่ในการป้องกันปัญหายาเสพติดโดยตรง ทั้งทางนิตินัย และพฤตินัย พ่อแม่ คือ บุคคลส าคัญใน
การอบรม เลี้ยงดู สั่งสอนลูก นอกจากนี้ยังจะต้องประพฤติปฏิบัติเป็นแบบอย่างที่ดี ที่ถูกต้องให้กับ
บุตรหลาน การอบรมเลี้ยงดูเป็นกระบวนการที่ท าให้รู้กฎเกณฑ์ทางสังคม โดยผ่านทางผู้ให้การอบรม 
(พ่อ แม่) ท าให้คนคนนั้นเกิดการเรียนรู้และเกิดการประพฤติปฏิบัติตาม กระบวนการอบรมเลี้ยงดูจะ
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อบรมกล่อมเกลาเด็กตั้งแต่เกิด โดยบุคคลที่อยู่แวดล้อม เช่น พ่อ แม่ ญาติ พี่น้อง เป็นต้น ท าให้เด็กได้
รู้สึก ได้เข้าใจ ได้รู้สิ่งดีไม่ดี สิ่งใดควรท าไม่ควรท า จนท าให้เกิดพฤติกรรมต่างๆ เช่น เรียบร้อย เกเร มี
มารยาท ไม่มีมารยาท ไปจนถึงลักษณะซื่อสัตย์ คดโกง มีเมตตา หรือโหดร้าย   
  สถาบันครอบครัว โดยเฉพาะพ่อ แม่ เป็นผู้ที่มีบทบาทหน้าที่ส าคัญในการอบรมเลี้ยง
ดู ให้ความรู้สิ่งไหนดีไม่ดี สิ่งไหนควรท าไม่ควรท า จะปลูกฝังค่านิยมที่ดีให้กับลูก รวมถึงการประพฤติ
ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี เพื่อสร้างทัศนคติที่ดีให้กับลูก เป็นที่ปรึกษาให้ค าแนะน าที่ถูกต้อง สร้าง
ความอบอุ่นให้กับครอบครัวไม่สร้างปัญหาให้กับครอบครัว “ท าครอบครัวให้ร่มเย็นเด็กจึงอยากจะอยู่
บ้าน ถ้าหากครอบครัวมีแต่ความร้อนรุ่มเด็กก็ไม่อยากจะอยู่บ้าน” บทบาทของสถาบันชุมชนเป็น
แหล่งเรียนรู้ของเด็กถัดจากสถาบันครอบครัว ชุมชนมีส่วนส าคัญในการป้องกันปัญหายาเสพติด 
โดยเฉพาะชุมชนที่มีขนาดเล็ก คนในชุมชนช่วยกันอบรมสั่งสอน ปลูกฝังค่านิยม อุดมการณ์ คุณธรรม
ที่ดีงามและเหมาะสม สอดส่องดูแลเด็กและเยาวชนในชุมชนโดยเปรียบเสมือนเป็นลูกหลานของ
ตนเอง ชุมชนที่มีสภาพแวดล้อมที่ดี คนในชุมชนมีจิตส านึกที่ดี คนในชุมชนประพฤติปฏิบัติตนเป็น
แบบอย่างที่ดีให้กับเด็กและเยาวชน เด็กและเยาวชนเจริญเติบโต และเรียนรู้แต่สิ่งดีๆ จากชุมชน ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ขวัญฤทัย รงคุปตวานิช (๒๕๕๔) ได้ท าวิจัยเรื่องการสนับสนุนทางสังคม
เกี่ยวกับการเลิกหรือกลับมา เสพของผู้ติดยาเสพผลการวิจัยพบว่าการสนับสนุนทางสังคมไม่ว่าจะเป็น
การสนับสนุนทางสังคมใน ด้านอารมณ์รูปธรรมหรือข้อมูลข่าวสารจะช่วยป้องกันบุคคลจากภาวะ
วิกฤติที่และยังเป็นการช่วยใน การกิดขึ้นได้ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆที่จะเกิดขึ้นแต่ละบุคคล
จะต้องสนับสนุนทางสังคมมาก น้อยเพียงใดนั้นขึ้นอยู่กับภาวะและความต้องการของแต่ละบุคคลซึ่ง
จะแตกต่างกันออกไปหากบุคคล ใดได้รับการสนับสนุนทางสังคมตามที่ตนเองต้องการก็จะช่วยให้เกิด
ความภาคภูมิใจเกิดก าลังใจและรู้สึกว่าตนเป็นส่วนหนึ่งของสังคมมีแรงผลักดันให้เกิดความพยายามที่
จะปรับปรุงตัวหรือเปลี่ยนแปลง พฤติกรรมในทางที่ดีขึ้นตรงกันขามหากบุคคลไม่ได้รับการสนับสนุน
ทางสังคมก็จะท าให้บุคคลนั้นเกิด ความท้อหมดก าลังใจและพฤติกรรมในทางลบออกมาและมีโอกาส 
ที่จะหวนกลับไปเสพยาเสพติด อีกครั้งหนึ่งแม้ว่าจะผ่านการบ าบัดรักษาจนหายแล้วก็ตาม 
 
๕.๓ ข้อเสนอแนะ  
  การวิจัยเรื่อง “การพัฒนามาตรการการป้องกันและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดตามแนว
ชายแดนของชุมชนในจังหวัดเลย” ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ดังนี ้
  ๑. ควรมีการศึกษากระบวนการมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดตาม
แนวชายแดน เพื่อสร้างเครือข่ายการป้องกันและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดอื่นๆ เชิงสร้างสรรค์ 
  ๒. ควรมีการศึกษาการสร้างเครือข่ายการป้องกันและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด
เพื่อให้เกิดความเชื่อมโยงในการป้องกันและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดภายในจังหวัด 
  ๓. ควรศึกษาเส้นทางการคมนาคม รูปแบบของมาตรการการป้องกันและเฝ้าระวัง
ปัญหายาเสพติดท้องถิ่น  
 ๕.๓.๑ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
  ๑. นโยบายการป้องกันและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดตามแนวชายแดนของชุมชนใน
จังหวัดเลย ควรเริ่มจากความร่วมมือของภาครัฐและภาคเอกชนที่จะเห็นความส าคัญของการป้องกัน
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และเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด การใช้อัตลักษณ์ในการประชาสัมพันธ์การป้องกันและเฝ้าระวังปัญหา
ยาเสพติด ควรให้ความส าคัญกับอัตลักษณ์ด้านการป้องกันและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด 
  ๒. สถาบันวัด หรือ ศาสน์สถานที่เป็นที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจควรปรับบริบทของ
ตนเองตามสภาพการเปลี่ยนแปลงนโยบาย และยุทธศาสตร์ของภาครัฐ ที่ส่งเสริมการป้องกันและเฝ้า
ระวังปัญหายาเสพติดที่เป็นหัวใจของเศรษฐกิจชาต ิ
  ๓. หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการน าเสนออัตลักษณ์ในการ
ประชาสัมพันธ์ ควรให้ความส าคัญกับการป้องกันและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด ส่งเสริม ให้คนใน
ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการน าเสนอให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น ส่งเสริมและสนับสนุนจุดที่ควรพัฒนาเช่น 
แผนผัง สภาพแวดล้อม สิ่งอ านวยควรสะดวก 
  ๔. ควรจะมีการตั้งองค์กรเฉพาะกิจขึ้นมาเพื่อพัฒนาพื้นที่การป้องกันและเฝ้าระวัง
ปัญหายาเสพติด โดยเฉพาะซึ่งองค์กรเฉพาะกิจนี้ บุคลากรอาจจะสังกัดกรมต่างๆ แล้วคัดสรร
บุคลากรที่มีความช านาญเฉพาะด้านมาร่วมท างาน และบุคลากรเหล่านั้นอาจจะมาจากหลาย
หน่วยงานที่มีความเกี่ยวเนื่องกับภารกิจการบริหารจัดการพื้นที่ป่า ตลอดถึงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 
เช่น นักวิชาการ นักวิชาการป่าไม้ นักวิชาการธรณี นักวิชาการน้ า นักวิชาการดิน เป็นต้น โดย
บุคลากรทั้งหมดเข้ามาท างานร่วมกันในหน่วยงานเฉพาะกิจการป้องกันและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด 
ช่องทางธรรมชาติ คล้ายกับมาปฏิบัติราชการในพื้นที่เดียวกันเป็นการบูรณาการทุกๆ องค์ความรู้ โดย
ขึ้นตรงต่อหัวหน้าชุดเฉพาะกิจ 
 ข้อจ ากัดทางการศึกษาและขอ้แนะน าในการศึกษาครั้งต่อไป 
  ๑. การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเฉพาะพื้นที่เมื่อมีการศึกษาในครั้งต่อไปควรเป็น
การศึกษาที่มีลักษณะ และขอบเขตในการศึกษาที่กว้างขึ้นจะเป็นประการส าคัญในการศึกษาในครั้ง
ต่อไปเกี่ยวกับการป้องกันและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด 
  ๒. ควรมีการศึกษาแนวนโยบายและกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ทุกคนมีส่วนร่วม ให้
สถานที่ในชุมชนทุกคนเป็นเจ้าของการป้องกันและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด 
 ๕.๓.๒ ข้อเสนอแนะเชงิปฏิบตัิการ 
 รูปแบบการพัฒนามาตรการการป้องกันยาเสพติดตามแนวชายแดนในเขตจังหวัดเลยจะ
ดีเลิศอย่างไรหากไม่ปฏิบัติก็ไร้ผล แต่วิธีการที่ให้ได้มาซึ่งผลจากการปฏิบัติตามมาตรการที่ดีน่าจะเป็น
ทางออก และทางรอดส าหรับชุมชน และประชาชนในท้องถิ่นตามแนวชายแดนนั้นๆ ผู้วิจัยจึงเห็นว่า 
กระบวนการสร้างมาตรการการป้องกันยาเสพติดและระบบการปลูกฝังวัฒนธรรมโดยผ่านกลไกของ
สถาบันทางการเมือง และองค์กรต่างๆ เช่น องค์กรสงฆ์ เป็นต้นที่ได้รับการยอมรับจากหลายฝ่าย 
น่าจะเป็นมิติของผลทางวัฒนธรรมให้กับชุมชนตามแนวชายแดนในยุคใหม่ผู้วิจัยจึงได้เสนอข้อปฏิบัติ
ดังต่อไปนี ้
   ๑. ผู้น าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรน าแนวทางการพัฒนามาตรการป้องกันยา
เสพติดไปปรับใช้ให้มีความเหมาะสมกับชุมชน เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นได้ยึดถือเป็นแบบอย่างที่ดี
ได้ และเพื่อให้เกิดชุมชนเข้มแข็งตามคุณสมบัติที่สถาบันทางการเมืองก าหนดไว ้
  ๒. ผู้น าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรเร่งสร้างความเชื่อมั่น ความมั่นใจ ศักยภาพ 
และภาพลักษณ์ที่ดีในชุมชนของตนเพื่อที่สามารถใช้ลักษณะของการป้องกันยาเสพติดมาบูรณาการกับ
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ความประพฤติปฏิบัติทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ ให้ผนวกกับกิจกรรมทางเมืองโดยให้องค์กรสงฆ์
เข้ามามีสว่นร่วมในการจัดการอบรมอย่างต่อเนื่อง และเป็นรูปธรรม 
  ๓. ควรน าแนวทางการพัฒนามาตรการการป้องกันยาเสพติดทั้งด้านการศึกษา
เรียนรู้ของประชาชนที่สามารถน าไปใช้เพื่อการพัฒนาในชุมชนให้เกิดขึ้นกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ และ
ประชาชนในท้องถิ่น รวมทั้งมุ่งเน้นไปสู่กระบวนการการขัดเกลาทางสังคมตามแนวคิดของ บวร คือ 
บ้าน วัด และโรงเรียน 
   ๔. ควรน าแนวทางการพัฒนามาตรการการป้องกันยาเสพติด ด้านการสนับสนุน 
การช่วยเหลือ และการกระตุ้นเพื่อก าหนดมาตรฐานทางการปฏิบัติคุณธรรมจริยธรรม ได้แก่ ด้านการ
ประพฤติปฏิบัติทางกายที่ดี ด้านวาจาที่ไพเราะ และด้านทางจิตใจที่ดีงามให้เกิดเป็นวัฒนธรรมของ
ชุมชนตามแนวชายแดนนั้นๆ 
 ๕.๓.๓ ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
  ๑. ควรมีการศึกษาการกระบวนการส่งเสริมการป้องกันและเฝ้าระวังปัญหายาเสพ
ติด เพ่ือสร้างเครือข่ายการป้องกันและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดอื่นๆ เชิงสร้างสรรค์ 
  ๒. ควรมีการศึกษาการสร้างเครือข่ายการป้องกันและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดกลุ่ม
ชาติพันธ์เพ่ือให้เกิดความเช่ือมโยงในการการป้องกันและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดภายในจังหวัด 
  ๓. ควรศึกษาเส้นทางการคมนาคม รูปแบบของการน าการป้องกันและเฝ้าระวัง
ปัญหายาเสพติดท้องถิ่น เพื่อไม่ให้ช่องทางธรรมชาติกระจุกอยู่ในที่เข้าไม่ถึงสิ่งแวดล้อมให้มีความ
สอดคล้องกับประเด็นที่เกิดขึ้นบริเวณพื้นที่การป้องกันและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด โดยการหาข้อมูล 
เก็บข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูล ตามความเป็นจริง พร้อมทั้งมีความตั้งใจจริงที่จะน าเอาปัญหาไปสู่การ
จัดท านโยบายและประกาศ เป็นนโยบายในที่สุด 
 

 



 
 

บรรณานุกรม 

๑.ภาษาไทย: 
๑.๒.๑ หนังสือ 
กระทรวงสาธารณสุข กรมสุขภาพจิต. คู่มือการปรึกษาในสถานการณ์ยาเสพติด. กรุงเทพมหานคร: 

กมลโปรดักช่ัน, ๒๕๔๓. 
กระทรวงศึกษาธิการ. ศูนย์แนะน าการศึกษาและอาชีพ. คู่มือปฏิบัติงานการใช้กระบวนการแนะแนว

เพื่ อป้ องกันและแก้ ไขปัญหาสารเสพติดในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา . 
กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพืการศาสนา, ๒๕๔๐. 

กรมสุขภาพจิต. สุขภาพจิตดีด้วยอีคิว. เอกสารการประชุมวิชาการสุขภาพจิต ปี ๒๕๔๓. นนทบุรี: 
วงศ์กมลโปรดักช่ัน, ๒๕๔๓. 

กรมอนามัย. “การสอนทักษะชีวิตด้วยการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม”. เอกสารในการอบรมโครงการ
พัฒนาบุคลากรการสอนทักษะชีวิตเพื่อป้องกันสารเสพย์ติดในสถานศึกษา ๒๔-๒๖ 
กรกฎาคม ๒๕๓๙ ณ โรงแรมหัวหินแกรนด์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ.์ 

กองสุขศึกษา. ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข. แนวคิด ทฤษฎีการน าไปใช้ในการด าเนินงานสุข
ศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ . นนทบุรี: กองสุขศึกษา กระทรวงสาธารณสุข , 
๒๕๔๒. 

กุญชรี  ค้าขาย. จิตวิทยาและแนวเด็กวัยรุ่น. กรุงเทพมหานคร: คณะครุศาสตร์ สถาบันราชภัฏสวน
สุนันทา, ๒๕๔๐. 

เฉลา ประเสริฐสังข์. จิตวิทยาการเรียนการสอน. จันทบุร:ี สถาบันราชภัฏร าไพพรรณี, ๒๕๔๒. 
ธีรศักดิ์ ชมพูบุตร. “ยาบ้า” (Amphetamin). วารสารความร้ิคือประทีป .ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๒๒ ๒๕๔๐.  
นพมาศ ธีรเวคิน. จิตวิทยาสังคมกับชีวิต. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 

๒๕๓๙. 
ปราณี รามสูตร. จิตวิทยาการศึกษา. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์เจริญกิจ, ๒๕๒๘. 
ปรีชา วิหคโต และคณะ. การศึกษาพฤติกรรมการใช้สิ่งเสพติดของนักเรียมหาวิทยาลัยสุโขทัย   

ธรรมาธิราช. นนทบุร:ี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๔๑. 
ปรียพัชรา ชัยรัตน์. รายงานวิจัยเรื่องปฏิกิริยาของครอบครัวและชุมชนที่มีผลต่อผู้ติดยาเสพติด 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคม ศาสตร์. สงขลา: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต
ปัตตาน,ี ๒๕๔๖. 

พระธรรมปิฎก (ประยุทธ์ ปยุตโต). พุทธศาสนากับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ . เอกสาร
ประกอบการสัมมนาทางวิชาการเรื่องบัณฑิตในอุดมคติไทย, ๒๕๔๐. 

พูนสุข นิติวัฒนะ. “การด าเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาของผู้บริหาร
โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา กรุงเทพมหานคร”. วิทยานิพนธ์ปริญญา 



๑๑๗ 
 

การศึกษามหาบัณฑิต ภาควิชาการศึกษา: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒประสานมิตร, ๒๕๔๕. 

พูลสุข เพียรพิทักษ์. “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด: ศึกษา
กรณีกิ่งอ าเภอเกาะจันทร์จังหวัดชลบุรี”. ปริญญามหาบัณฑิต . สาขาวิชานโยบาย
สาธารณะ: วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลยับูรพา, ๒๕๔๗. 

พรรณี ชูทัยเจนจิต. จิตวิทยาการเรียนการสอน. กรุงเทพมหานคร: ต้นอ้อแกรมมี่, ๒๕๓๘. 
เพลินตา กะลัมพากร. “การมีส่วนร่วมในการวางแผนป้องกันสารเสพติดของคณะกรรมการ

สถานศึกษาขั้นพื้ นฐานโรงเรียนขยายโอกาสการศึกษา สังกัดส านักงานการ
ประถมศึกษา จังหวัดสระบุรี”. วิทยานิพนธ์ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต ภาควิชา
การศึกษา: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, ๒๕๔๔. 

ภาวิณี อยู่ประเสริฐ. "ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการใช้สารเสพติดของนักเรียนวัยรุ่นของชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่  ๑  – ๖. วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา พยาบาล
สาธารณสุข:  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๔๐. 

ราชบัณฑิตยสถาน. พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒. กรุงเทพมหานคร: นานมีบุ๊ค
พับลิเคช่ัน, ๒๕๔๒. 

ศรีเรือน แก้วกังวาล . จิตวิทยาพัฒนาการชีวิตทุกช่วงวัย. เล่ม ๒. กรุงเทพมหานคร: ภาควิชา
จิตวิทยาคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,์ ๒๕๔๐. 

ศูนย์อ านวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดแห่งชาติ . ปฏิบัติการวาระแห่งชาติ “พลังแผ่นดิน
เอาชนะยาเสพติด” สาระส าคัญสถานการณ์ยาเสพติดและความหนาแน่นของปัญหายา
เสพติดระดับอ าเภอ. เอกสารอัดส าเนา, ๒๕๕๔. 

ศูนย์วิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสถาบันรามจิตติ. การพัฒนาระบบเฝ้าระวังปัญหายา
เสพติดในสถานศึกษา . กรุงเทพมหานคร:  ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด, ๒๕๕๐. 

สนิท สมัครการ และคณะ . พฤติกรรมและทัศนคติเกี่ยวกับยาเสพติดของคนหนุ่มสาวไทย 
กรุงเทพมหานคร: ส านักวิจัยสถาบันพัฒนบริหารศาสตร์, ๒๕๓๐. 

สมจิตต์ วงศ์ปา. การพยาบาลผู้ป่วยวัยรุ่นเสพยาบ้า.  กรุงเทพมหานคร: สถาบันยาเสพติดธัญญา
รักษ,์ ๒๕๔๖. 

สถาบันวิจัยสังคม  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บทเรียนการด าเนินการป้องกันและแก้ไขยาเสพติดใน
สถานศึกษา. กรุงเทพมหานคร: ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพ
ติด, ๒๕๕๒. 

 



๑๑๘ 
 

สุคิด ลั่นซ้าย. เอกสารประกอบการสัมมนายุทธศาสตร์เชิงรุกในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติดในสถานศึกษา. กรุงเทพมหานคร: คุรุสภาลาดพร้าว, ๒๕๔๔. 

สุชา จันทร์เอม. จิตวิทยาวัยรุ่น. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๒๙. 
สุพัตรา สุภาพ. “ปัญหาสังคม”. วารสารศ.อ.ส. ๒๒: สังคมและวัฒนธรรมไทย ค่านิยมประเพณี 

ครอบครัว. พิมพ์ครั้งที่ ๘. กรุงเทพมหานคร: ไทยวัฒนาพาณิช, ๒๕๓๙. 
ส านักยุทธศาสตร์  ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด.  แผนยุทธศาสตร์การ

ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๒.  
ส านักงานจังหวัดเลย. รายงานประจ าปี  ๒๕๖๐. เลย: ส านักงานจังหวัดเลย, ๒๕๖๐. 
ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด. ความรู้และแนวทางการป้องกันและ

แก้ไขปัญหายาเสพติด . พิมพ์ครั้งที่ ๒. กรุงเทพมหานคร: ส านักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด, ๒๕๕๒. 

สันติ  จัยสิน  และคณะ. เทคนิคการเผยแพร่ความรู้เพื่อป้องกันภัยยาเสพติด. กรุงเทพมหานคร:
ประสานมิตร, ๒๕๔๔. 

ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด. แนวทางการด าเนินงานป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา. กรุงเทพมหานคร: อรุณการพิมพ์, ๒๕๔๑. 

ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด.  แนวทางการด าเนินงานป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา. กรุงเทพมหานคร: อรุณการพิมพ์, ๒๕๔๒. 

สุรพล พะยอมแย้ม. จิตวิทยาอุตสาหกรรม. พิมพ์ครั้งที่ ๒. กาญจนบุรี: ธรรมเมธีสหายพัฒนการ 
พิมพ,์ ๒๕๔๕. 

 
 ๑.๒.๒ การวิจัย 
จักริน ยัญญางกูร. “การด าเนินงานของผู้บริหารวิทยาลัยต่อการป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติดใน

วิทยาลัย: ศึกษาเฉพาะกรณีสถานศึกษา สังกัดกรมอาชีวศึกษาในจังหวัด ปัตตานี.” ภาค
นิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต. สาขาวิชาพัฒนาสังคม คณะพัฒนาสังคม สถาบันบัณฑิตพัฒ
นบริหารศาสตร,์ ๒๕๔๒ 

จุลจรัล ลิ้มถาวร. “ปัจจัยที่มีผลต่อการด าเนินการปราบปรามยาบ้าของเจ้าหน้าที่ต ารวจ: กรณีศึกษา 
จังหวัดล าพูน”. การค้นคว้าแบบอิสระปริญญามหาบัณฑิต. สาขาการเมืองการปกครอง: 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๔๑. 

เจริญ  แฉกพิมาย  และคณะ.  “พฤติกรรมการปอ้งกันตนเองจากยาเสพติดของนักศึกษามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ”. รายงานการวิจัย. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าพระนครเหนือ, ๒๕๕๕. 

 



๑๑๙ 
 

ภัทระ เหล่ามีผล. “ปัญหาและอุปสรรคการด าเนินงานด้านการป้องกันและ ปราบปรามยาเสพติดของ
สถานีต ารวจภูธรในจังหวัดปทุมธานี”. ปริญญาโทรัฐศาสตรมหาบัณฑิต : บัณฑิต
วิทยาลัย  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,์ ๒๕๕๘.   

ปิ่น โค. “ประสิทธิผลของโปรแกรมสุขศึกษาที่มีต่อพฤติกรรมป้องกันยาบ้าของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ ๑ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา”. วิทยานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิตสาขาวิชาสุข
ศึกษา: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร, ๒๕๔๐. 

พูลสุข เพียรพิทักษ์. “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหา ยา เสพติด: ศึกษา
กรณีกิ่งอ าเภอเกาะจันทร์จังหวัดชลบุรี .” ปริญญามหาบัณฑิต. สาขาวิชา นโยบาย
สาธารณะ วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา, ๒๕๔๗. 

รัตนา ดอกแก้ว. “ผลการพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อป้องกันโรคเอดส์ของนักเรียนอาชีวศึกษาจังหวัดแพร่”. 
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต. สาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาอนามัย
ครอบครัว: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๓๙. 

วีรวรรณ สุธีรไกรลาส. “ตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับการต้านทานการติดยาเสพติดของนักเรียน  ระดับ
มัธยมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร”. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต. สาขาวิชาการ
วิจัย พฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ :บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสาน
มิตร, ๒๕๓๖. 

สุรศักดิ์ เลาหพิบูลย์กุล. “อิทธิพลของปัจจัยด้านสังคม ครอบครัวและสิ่งแวดล้อมที่มีต่อการเสพยา
เสพติดของนักเรียนมัธยมศึกษาในกรุงเทพมหานคร”. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต. 
สาขาวิชาการบริหารองค์การ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกริก, ๒๕๔๗. 

สมิต วัฒนธัญญกรรม และคณะ. การแพร่ระบาดของสารเสพติดและปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการ
เสพสารเสพติดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาในจังหวัดปทุมธานี . กรุงเทพมหานคร: 
สถาบันธัญญารักษ์ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข, ๒๕๔๖. 

สุขฤดี ธัชศฤงคารสกุล. “โปรแกรมการเสริมสร้างทักษะชีวิตเพื่อป้องกันการเสพยาบ้าของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๑ ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
ในเขตกรุงเทพมหานคร”. วิทยานิพนธ์ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต. มหาวิทยาลัยศรี
นครรินทรวิโรฒประสานมิตร, ๒๕๔๓. 

เสกสรร  สงวนนาม. “เจตคติต่อยาเสพติดและพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากยาเสพติดของ
นักศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดอุดรธานี ”. 
วิทยานิพนธ์ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ๒๕๔๔. 
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สมศักดิ์ เทศงามถ้วน.  “การศึกษาเรื่องการป้องกันและแก้ไขปัญหาสารระเหยในประเทศไทย”. 
วิทยานิพนธ์ปริญญาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์มหาบัณฑิต . สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๓๙. 

 
๒. ภาษาอังกฤษ 
 
Golden. Robert M. Longmam Dictionary of Psychology and Psychiatry. New York: 

LongmanInc., 1984. 
Wolman. Benjamin B. Dictionary of Behavioral Science. New York: McMilland, 

1973. 
Duvall. M.E. Marrage and family development. 5th ed. Philladelphia: J.B. Lippincott, 

1971. 
  

๓. สัมภาษณ์ 
 สัมภาษณ์. นายกฤติชฎา บุญล้อมรัตน์. ปลัดป้องกันอ าเภอท่าลี่ ต าบลท่าลี่  อ าเภอท่าลี่  
จังหวัดเลย. ๑๗  กรกฎาคม  ๒๕๖๓.   
  สัมภาษณ์. นายอภินันท์  สุวรรณโค .ปลัดป้องกันอ าเภอเชียงคาน ต าบลเชียงคาน อ าเภอ
เชียงคาน จังหวัดเลย. ๑๗  กรกฎาคม.   ๒๕๖๓.   
  สัมภาษณ์. นายบุญมี  มณีศรี .ปลัดป้องกันอ าเภอปากชม ต าบลปากชม  อ าเภอปากชม 
จังหวัดเลย. ๑๗  กรกฎาคม  ๒๕๖๓.   
  สัมภาษณ์. พระครูปริยัติเจติยคุณ . รองเจ้าคณะอ าเภอท่าลี่ วัดลาดปูทรงธรรม(วัดพระ
ธาตุสัจจะ) อ าเภอท่าลี่  จังหวัดเลย. ๑๗  กรกฎาคม  ๒๕๖๓.     
 สัมภาษณ์. พระครูศรีภัทรวิมล  . รองเจ้าคณะอ าเภอปากชม วัดศรีชมชื่น ต าบลเชียงกลม 
อ าเภอปากชม จังหวัดเลย . ๑๗  กรกฎาคม  ๒๕๖๓.   
  สัมภาษณ์. นายสุรชน  เนรมิตพานิชย์ .  นายกเทศมนตรีท่าลี่ อ าเภอท่าลี่  จังหวัดเลย.              
๑๗  กรกฎาคม  ๒๕๖๓.   
  สัมภาษณ์. นายหล่ง  แก้วนิรันดร์ . นายกเทศมนตรีเชียงคาน อ าเภอเชียงคาน จังหวัด
เลย.         ๑๗  กรกฎาคม  ๒๕๖๓.   
  สัมภาษณ์ . นายภูริวัจน์   โชตินพรัตน์  .  นายอ าเภอเชียงคาน จังหวัดเลย .  ๑๗  
กรกฎาคม  ๒๕๖๓.   
  สัมภาษณ์.ร.ต.ต. สรุศักดิ์ จันสด.  ผบ.หมู่(ป.)สภ. อ าเภอเชียงคาน เชียงคาน จังหวัดเลย.           
๑๗  กรกฎาคม  ๒๕๖๓.  .  
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  สนทนากลุ่ม. การป้องกันและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดตามแนวชายแดนของชุมชนใน
จังหวัดเลย. วัดจอมมณี บ้านท่าดีหมี  ต าบลปากตม  อ าเภอเชียงคาน  จังหวัดเลยวันที่  ๑๗  
กรกฎาคม  พ.ศ.๒๕๖๓ 
 สัมภาษณ์. ร.ต.ท. ยรรยงค์  ศรีบุตร .รอง สว.(ป.) สภ. เชียงคาน อ าเภอเชียงคาน จังหวัด
เลย.  ๑๗  กรกฎาคม  ๒๕๖๓.   
  สัมภาษณ์. พระครูปริยัติธรรมโกศล  .เจ้าคณะอ าเภอเชียงคาน วัดสันติวราราม  อ าเภอ
เชียงคาน จังหวัดเลย. ๑๗ กรกฎาคม  ๒๕๖๓.   
 สัมภาษณ์. นายกฤติชฎา บุญล้อมรัตน์. ปลัดป้องกันอ าเภอท่าลี่ ต าบลท่าลี่ อ าเภอท่าลี่  
จังหวัดเลย. ๑๗  กรกฎาคม  ๒๕๖๓.   
  สัมภาษณ์ . นายอภินันท์  สุวรรณโค .ปลัดป้องกันอ าเภอเชียงคาน ต าบลเชียงคาน 
อ าเภอเชียงคาน จังหวัดเลย. ๑๗  กรกฎาคม.   ๒๕๖๓.   
 สัมภาษณ์. นายบุญมี  มณีศรี .ปลัดป้องกันอ าเภอปากชม ต าบลปากชม  อ าเภอปากชม       
จังหวัดเลย. ๑๗  กรกฎาคม  ๒๕๖๓.   
  สัมภาษณ์. นายบุญมี  มณีศรี .ปลัดป้องกันอ าเภอปากชม ต าบลปากชม  อ าเภอปากชม       
จังหวัดเลย. ๑๗  กรกฎาคม  ๒๕๖๓.    
   สัมภาษณ์. พระครูปริยัติธรรมโกศล  .เจ้าคณะอ าเภอเชียงคาน วัดสันติวราราม  อ าเภอ
เชียงคาน จังหวัดเลย. ๑๗  กรกฎาคม  ๒๕๖๓.   
   สัมภาษณ์. พระครูปริยัติเจติยคุณ . รองเจ้าคณะอ าเภอท่าลี่ วัดลาดปูทรงธรรม(วัดพระ
ธาตุสัจจะ) อ าเภอท่าลี่  จังหวัดเลย. ๑๗  กรกฎาคม  ๒๕๖๓.   
 สัมภาษณ์. พระครูศรีภัทรวิมล. รองเจ้าคณะอ าเภอปากชม วัดศรีชมชื่น ต าบลเชียงกลม 
อ าเภอปากชม จังหวัดเลย . ๑๗  กรกฎาคม  ๒๕๖๓.   
  สัมภาษณ์. พระครูปริยัติธรรมโกศล  .เจ้าคณะอ าเภอเชียงคาน วัดสันติวราราม  อ าเภอ
เชียงคาน จังหวัดเลย. ๑๗  กรกฎาคม  ๒๕๖๓.   
  สัมภาษณ์. พระครูปริยัติเจติยคุณ . รองเจ้าคณะอ าเภอท่าลี่ วัดลาดปูทรงธรรม(วัดพระ
ธาตุสัจจะ) อ าเภอท่าลี่  จังหวัดเลย. ๑๗  กรกฎาคม  ๒๕๖๓.   
  สัมภาษณ์. พระครูศรีภัทรวิมล  . รองเจ้าคณะอ าเภอปากชม วัดศรีชมชื่น ต าบลเชียง
กลม อ าเภอปากชม จังหวัดเลย . ๑๗  กรกฎาคม  ๒๕๖๓.   
  สัมภาษณ์. นายสุรชน  เนรมิตพานิชย์ .  นายกเทศมนตรีท่าลี่ อ าเภอท่าลี่  จังหวัดเลย. 
๑๗  กรกฎาคม  ๒๕๖๓.   
 สัมภาษณ์. พระครูศรีภัทรวิมล  . รองเจ้าคณะอ าเภอปากชม วัดศรีชมชื่น ต าบลเชียงกลม 
อ าเภอปากชม จังหวัดเลย . ๑๗  กรกฎาคม  ๒๕๖๓.   
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 สัมภาษณ์. นายสุรชน  เนรมิตพานิชย์ .  นายกเทศมนตรีท่าลี่ อ าเภอท่าลี่  จังหวัดเลย.             
๑๗  กรกฎาคม  ๒๕๖๓.   
  สัมภาษณ์. นายหล่ง  แก้วนิรันดร์ . นายกเทศมนตรีเชียงคาน อ าเภอเชียงคาน จังหวัด
เลย.        ๑๗  กรกฎาคม  ๒๕๖๓.   
  สัมภาษณ์. นายกบวน  มีที .นายกเทศมนตรีปากชม อ าเภอปากชม จังหวัดเลย . ๑๗  
กรกฎาคม  ๒๕๖๓.   
  สัมภาษณ์. พ.ต.อ. ชนะพล  สุวรรณศรีนนท์. ผู้ก ากับการตรวจคนเข้าเมือง จังหวัดเลย               
. ๑๗ กรกฎาคม  ๒๕๖๓.   
 สัมภาษณ์. พ.อ.สมหมาย  บุษบา.  รอง ผบ.มทบ.๒๘. รอง ผอ.รมน. จังหวัดเลย.  ๑๗  
กรกฎาคม  ๒๕๖๓.   
  สัมภาษณ์ .  นายภูริวัจน์  โชตินพรัตน์ .  นายอ าเภอเชียงคาน จังหวัดเลย .  ๑๗  
กรกฎาคม  ๒๕๖๓.   
  สัมภาษณ์.  ร.ต.ท. ยรรยงค์ .  ศรีบุตร .รอง สว.(ป.) สภ. เชียงคาน อ าเภอเชียงคาน 
จังหวัดเลย.   ๑๗  กรกฎาคม  ๒๕๖๓.   
  สัมภาษณ์.ร.ต.ต. สรุศักดิ์ จันสด.  ผบ.หมู่(ป.)สภ. อ าเภอเชียงคาน เชียงคาน จังหวัดเลย.          
๑๗  กรกฎาคม  ๒๕๖๓.   
  สนทนากลุ่ม. การป้องกันและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดตามแนวชายแดนของชุมชนใน
จังหวัดเลย. วัดจอมมณี บ้านท่าดีหมี  ต าบลปากตม  อ าเภอเชียงคาน  จังหวัดเลย . ๑๗  กรกฎาคม  
พ.ศ.๒๕๖๓ .  
 สัมภาษณ์.นายไพศาล  สอนเสียง.ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน บ้านท่าดีหมี หมู่ที่ ๔ ต.ปากตม อ.
เชียงคาน จ.เลย วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓. 
 สัมภาษณ์. นายเปนเจือ  สีดาพิมพ์. อาสาสมัคร. บ้านท่าดีหมี หมู่ ที่ ๔ ต.ปากตม อ.เชียง
คาน จ.เลย. วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓. 
 สัมภาษณ์. นายเสริม อุทาพร. อาสาสมัคร. บ้านท่าดีหมี หมู่ ที่ ๔ ต.ปากตม อ.เชียงคาน 
จ.เลย. วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓. 
  สัมภาษณ์. นายเปนเจือ  สีดาพิมพ์. อาสาสมัคร. บ้านท่าดีหมี หมู่ ที่ ๔ ต.ปากตม อ.
เชียงคาน จ.เลย. วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓. 
 สัมภาษณ์. นายหมุย  โพชัย. อาสาสมัคร. บ้านท่าดีหมี หมู่ ที่ ๔ ต.ปากตม อ.เชียงคาน จ.
เลย. วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓.  
  สัมภาษณ.์ นายอ าพร พรหมสาส์น. อาสาสมัคร. บ้านท่าดีหมี หมู่ ที่ ๔ ต.ปากตม อ.เชียง
คาน จ.เลย. วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓.  
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 สัมภาษณ์. นายเสวียน  พรหสาส์น. อาสาสมัคร. บ้านท่าดีหมี หมู่ ที่ ๔ ต.ปากตม อ.เชียง
คาน จ.เลย. วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓. 
  สัมภาษณ์. นายเตียง พรหมสาส์น. อาสาสมัคร. บ้านท่าดีหมี หมู่ ที่ ๔ ต.ปากตม อ.เชียง
คาน จ.เลย. วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓. 
  สัมภาษณ์. นายช านาญ แดงสนาม. อาสาสมัคร. บ้านท่าดีหมี หมู่ ที่ ๔ ต.ปากตม อ.เชียง
คาน จ.เลย. วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓. 
 สัมภาษณ์. นายสงการ  แก้วเกษร. อาสาสมัคร. บ้านท่าดีหมี หมู่ ที่ ๔ ต.ปากตม อ.เชียง
คาน จ.เลย. วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓. 
 สัมภาษณ์. นายพรชัย  งามดี. อาสาสมัคร. บ้านท่าดีหมี หมู่ ที่ ๔ ต.ปากตม อ.เชียงคาน 
จ.เลย. วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓. 
  สัมภาษณ์. นายสมเภา  อุทาพร. อาสาสมัคร. บ้านท่าดีหมี หมู่ ที่ ๔ ต.ปากตม อ.เชียง
คาน จ.เลย. วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓. 
  สัมภาษณ์. นายไสว  พรมสาส์น. อาสาสมัคร. บ้านท่าดีหมี หมู่ ที่ ๔ ต.ปากตม อ.เชียง
คาน จ.เลย. วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓. 
 สัมภาษณ์. นายอ านวย  สุพรมอินทร์. อาสาสมัคร. บ้านท่าดีหมี หมู่ ที่ ๔ ต.ปากตม อ.
เชียงคาน จ.เลย. วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓. 
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จ.เลย. วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓. 
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กรกฎาคม  ๒๕๖๓.   
  สัมภาษณ์ .ร.ต.ท. ยรรยงค์ .  ศรีบุตร .รอง สว.(ป.) สภ. เชียงคาน อ าเภอเชียงคาน 
จังหวัดเลย.  ๑๗  กรกฎาคม  ๒๕๖๓.   



๑๒๔ 
 

 สัมภาษณ์.ร.ต.ต. สรุศักดิ์ จันสด.  ผบ.หมู่(ป.)สภ. อ าเภอเชียงคาน เชียงคาน จังหวัดเลย. 
๑๗  กรกฎาคม  ๒๕๖๓.   
 สนทนากลุ่ม. การป้องกันและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดตามแนวชายแดนของชุมชนใน
จังหวัดเลย. วัดจอมมณี บ้านท่าดีหมี  ต าบลปากตม  อ าเภอเชียงคาน  จังหวัดเลย . ๑๗  กรกฎาคม  
พ.ศ.๒๕๖๓ 
   สนทนากลุ่ม. การป้องกันและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดตามแนวชายแดนของชุมชนใน
จังหวัดเลย. วัดจอมมณี บ้านท่าดีหมี  ต าบลปากตม  อ าเภอเชียงคาน  จังหวัดเลย . ๑๗  กรกฎาคม  
พ.ศ.๒๕๖๓ 
   สัมภาษณ์. พระครูศรีภัทรวิมล  . รองเจ้าคณะอ าเภอปากชม วัดศรีชมชื่น ต าบลเชียง
กลม อ าเภอปากชม จังหวัดเลย . ๑๗  กรกฎาคม  ๒๕๖๓.   
   สัมภาษณ์.พ.อ.สมหมาย  บุษบา .  รอง ผบ.มทบ.๒๘. รอง ผอ.รมน. จังหวัดเลย.  ๑๗  
กรกฎาคม  ๒๕๖๓.   
   สัมภาษณ์. พระครูศรีภัทรวิมล  . รองเจ้าคณะอ าเภอปากชม วัดศรีชมชื่น ต าบลเชียง
กลม อ าเภอปากชม จังหวัดเลย . ๑๗  กรกฎาคม  ๒๕๖๓.   
 สัมภาษณ์ . ร.ต.ท. ยรรยงค์ .  ศรีบุตร .รอง สว.(ป.) สภ. เชียงคาน อ าเภอเชียงคาน 
จังหวัดเลย.  ๑๗  กรกฎาคม  ๒๕๖๓.   
  สัมภาษณ์.ร.ต.ต. สรุศักดิ์ จันสด.  ผบ.หมู่(ป.)สภ. อ าเภอเชียงคาน เชียงคาน จังหวัดเลย.         
๑๗  กรกฎาคม  ๒๕๖๓.   
   สนทนากลุ่ม. การป้องกันและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดตามแนวชายแดนของชุมชนใน
จังหวัดเลย. วัดจอมมณี บ้านท่าดีหมี  ต าบลปากตม  อ าเภอเชียงคาน  จังหวัดเลย .๑๗  กรกฎาคม  
พ.ศ.๒๕๖๓ 
   สัมภาษณ์. นายกฤติชฎา บุญล้อมรัตน์. ปลัดป้องกันอ าเภอท่าลี่ ต าบลท่าลี่ อ าเภอท่าลี่  
จังหวัดเลย. ๑๗  กรกฎาคม  ๒๕๖๓.   
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๑๒๖ 
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เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๒๗ 
 

 

 

 
แบบสัมภาษณ์เพื่อการวิจยั 

เรื่อง การพัฒนามาตรการการป้องกันและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดตามแนวชายแดนของชุมชน
ในจังหวัดเลย 
 
ค ำชี้แจง 
      ๑.แบบสัมภำษณ์ชุดนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษำปัญหำกำรป้องกันและกำรเฝ้ำระวัง
ยำเสพติดของชุมชนในจังหวัดเลย เพื่อพัฒนำรูปแบบกำรป้องกันปัญหำยำเสพติดตำมแนวชำยแดน
ของชุมชนในจังหวัดเลย และวิเครำะห์องค์ควำมรู้และรูปแบบกำรป้องกันปัญหำยำเสพติดโดยกำร
สร้ำงชุมชนให้มีส่วนร่วม 
  ๒. แบบสัมภำษณ์มีทั้งหมด ๒ ตอน 
    ตอนที่ ๑ ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ให้สัมภำษณ์ 
     ตอนที่ ๒ แบบสัมภำษณเ์กี่ยวกับกำรพัฒนำมำตรกำรกำรป้องกันและเฝ้ำระวังปัญหำยำ
เสพติดตำมแนวชำยแดนของชุมชนในจังหวัดเลย     
  ๓. แบบสัมภำษณ์ฉบับนี้ จะใช้ส ำหรับเก็บข้อมูลตำมทัศนะของท่ำน ผู้วิจัยจะน ำข้อมูลที่
ได้ไปวิเครำะห์เพ่ือให้ได้ข้อสนเทศที่เป็นประโยชน์ต่อกำรศึกษำวิจัยเท่ำนั้น 
    ผู้วิจัยหวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำจะได้รับควำมร่วมมือจำกท่ำนเป็นอย่ำงดี จึงขอขอบคุณทุก
ท่ำนที่ตอบแบบสัมภำษณ์มำ ณ โอกำสนี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
                  พระมหำประพันธ์ สิริปญโญ, ผศ.ดร. 
                          หัวหน้ำโครงกำรวิจัยภำยใต้ชุดกำรวิจัย 
 
 
 



๑๒๘ 
 

 

 
แบบสัมภาษณ์การวิจัย 

เรื่อง “การพัฒนามาตรการการป้องกันและเฝ้าระวังปญัหายาเสพติดตามแนวชายแดนของชุมชน
ในจังหวัดเลย” 

 

ประเด็นที่สัมภำษณ์ มีดังต่อไปน้ี 

ตอนที่ ๑  ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ให้สัมภำษณ์ 

 ชื่อผู้ให้สัมภำษณ์.................................................................... 

    ต ำแหน่ง................................................................................. 

    สถำนที่................................................................................... 

    วัน/เดือน/ปี............................................................................ 

    ผู้สัมภำษณ์  พระมหำประพันธ์ สิริปญโญ, ผศ,ดร. 

 
 

ตอนที่ ๒  “กำรพัฒนำมำตรกำรกำรป้องกันและเฝ้ำระวังปัญหำยำเสพติดตำมแนวชำยแดนของชุมชน
ในจังหวัดเลย”  

 1. สถำนกำรณก์ำรปัญหำยำเสพติด ตำมแนวชำยแดนในชุมชนของท่ำน ทั้งในอดีตและ
ปัจจุบัน เป็นอย่ำงไร 

 2. กำรพัฒนำเพื่อสร้ำงมำตรกำรกำรป้องกันและเฝ้ำระวังปัญหำยำเสพติดตำมแนว
ชำยแดน ที่ปรำกฏในชุมชนของท่ำน มีรำยละเอียดส ำคัญอะไรบ้ำง 

 3. กระบวนกำรสร้ำงมำตรกำรกำรป้องกันยำเสพติดเพ่ือลดกำรปัญหำยำเสพติดตำมแนว
ชำยแดนของชุมชน เป็นอย่ำงไร 

 4. ท่ำนคิดว่ำ มำตรกำรกำรป้องและกำรเฝ้ำระวังปัญหำยำเสพติดจะน ำมำใช้ในกำรลด
ปัญหำยำเสพติดในกำรแพร่ระบำดให้น้อยลงในชุมชนของท่ำนได้อย่ำงไรบ้ำง  

 5. ท่ำนคิดว่ำ จะสร้ำงองค์ควำมรู้ด้ำนกำรพัฒนำมำตรกำรกำรป้องกันเพื่อกำรลดปัญหำ
ยำเสพติด ได้อย่ำงไรบ้ำง  

 
 

ขอขอบพระคุณทุกท่ำนที่ตอบแบบสัมภำษณ์มำ ณ โอกำสนี้  
 
 



๑๒๙ 
 

 

แบบสอบถามการวิจัย 

เรื่อง 

การพัฒนามาตรการการป้องกันและเฝ้าระวังปัญหายาเสพตดิตามแนวชายแดน 

ของชุมชนในจังหวัดเลย 

 

คุณลักษณะภมูิหลังของประชำกร 
1. เพศ 
  1. ชำย    2. หญิง 
2. อำยุ   
  1. 13-16 ปี            2. 16-19 ปี 
  3. 20-25 ปี     4. 26-30 ปี 
          5. 31-35 ปี     6. 35 ปขีึ้นไป 
3. ระดับกำรศึกษำ 
  1. ป.6            2. ม.3 
  3. ม.6/ปวช.     4. ปวส. 
  5. ปรญิญำตรี          6. อื่นๆ(ระบุ)…………………. 
4. รำยได้ 
  1. ต่ ำกว่ำหรือเท่ำกับ 5,000 บำท   2. 5,000 – 10,000 บำท 
  3. 10,001 – 15,000 บำท    4. 20,000 บำท ขึ้นไป 
5. อำชีพ 
  1. เกษตรกร      2. รับจ้ำง 
  3. ข้ำรำชกำร                                    3. อื่นๆ(ระบุ)………………… 
6.ระยะเวลำที่อยู่ในชุมชน 
  1. 6-10 เดอืน             2. 1-3ป ี
  3. 3-5 ปี                           3. 10 ป ีขึ้นไป 
7.กำรเป็นสมำชิกของกลุ่มในชุมชน 
  1. กลุ่มผู้น ำชุมชน             2. กลุ่มอำสำสมัคร 
  3. กลุ่มข้ำรำชกำรที่เกี่ยวข้อง   3. กลุ่มตัวแทนภำคประชำชน 
 



๑๓๐ 
 

 

ตอนที่ 1 ทัศนคติมาตรการการป้องกันยาเสพติด 
 

ข้อความ ทัศนคต ิ
มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

1. แม้ว่ำค่ำนิยมในสังคมไทยปัจจุบันจะ
เปลี่ยนแปลงไปแต่ข้ำรำชกำรหรือเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ
ในหน่วยงำนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็ยังคงให้
ควำมส ำคัญเรือ่งกำรป้องกันยำเสพติด 

     

2. กลุ่มของท่ำนมีกำรสนทนำถึงกำรป้องกันยำเสพ
ติดในหน่วยงำนของท่ำนเพียงใด 

     

3. กำรท ำสญัลักษณ์ให้เห็น สำมำรถเป็นกำร
เตือนใจให้เจ้ำหน้ำที่ของรัฐไม่ท ำกำรยุ่งเกี่ยวกับยำ
เสพติดไดเ้พียงใด 

     

4. กำรรณรงคด์้วยกำรประชำสัมพันธ์ที่บอกถึงโทษ
ตำมกฎหมำย สำมำรถท ำให้เจ้ำหน้ำที่ของรัฐเกรง
กลัวเพียงใด 

     

5. ท่ำนคิดว่ำเจ้ำหน้ำที่ของหน่วยงำนให้บริกำรโดย
ยึดมั่นกฎระเบียบเพียงใด 

     

6. เจ้ำหน้ำที่ของหน่วยงำนภำครัฐ ตระหนักถึง
ประโยชน์ของทำงรำชกำรเป็นส ำคัญมำกนอ้ย
เพียงใด 

     

7. เจ้ำหน้ำที่หน่วยงำนภำครัฐ ให้บริกำรประชำชน
โดยสุจริต เพรำะมีควำมรักองค์กรของตนมำกน้อย
เพียงใด 

     

8. กำรป้องกันกำรเฝ้ำระวังยำเสพติดในหน่วยงำน
ควรท ำทุกระดับ 

     

9. กำรพัฒนำกำรป้องกันยำเสพติดในหน่วยงำนจะ
มีประสิทธิภำพได ้ต้องท ำอย่ำงต่อเนื่องตลอดไป 

     

10. ท่ำนคิดว่ำถ้ำผู้บังคับบัญชำไม่ยุ่งเกี่ยวกับยำเสพ
ติด ผู้ใต้บังคับบัญชำก็จะไม่ท ำกำรยุ่งเกี่ยวกับยำ
เสพติด 

     

11. กำรให้บรกิำรแก่ประชำชนโดยเจ้ำหน้ำที่ของ
รัฐมีโอกำสในกำรพัฒนำมำตรกำรป้องกันยำเสพติด
ได้เพียงใด 

     



๑๓๑ 
 

 

12. ท่ำนคิดว่ำเจ้ำหน้ำที่ของหน่วยงำนภำครัฐท ำ
กำรป้องกันยำเสพติดที่สุดเมื่อเทียบกับทุก
กระทรวง 

     

ตอนที่ 2 การรับรู้เกี่ยวกับมาตรการการป้องกันการเฝ้าระวังยาเสพติด 

ข้อความ การรับรู ้
มาก 
ที่สุด 

มาก ปาน 
กลาง 

น้อย น้อย 
ที่สุด 

1. ท่ำนได้รับควำมรู้จำกกำรประชุมภำยใน
หน่วยงำนเกี่ยวกับมำตรกำรกำรป้องกันกำรเฝ้ำ
ระวังยำเสพติดในหน่วยงำนเพียงใด 

     

2. ท่ำนได้รับควำมรู้จำกป้ำยโฆษณำเกี่ยวกับกำร
ป้องกันยำเสพติดในหน่วยงำนเพียงใด 

     

3. ท่ำนได้รับควำมรู้จำกหนังสือรำชกำรเกี่ยวกับ
กำรป้องกันกำรเฝ้ำระวังยำเสพติดในหน่วยงำน
เพียงใด 

     

4. ท่ำนได้รับควำมรู้จำกกำรสนทนำกับเพ่ือน
ร่วมงำนเกี่ยวกับกำรป้องกันยำเสพติดในหน่วยงำน
เพียงใด 

     

5. ควำมถี่ทีท่่ำนได้รับข้อมูลขำ่วสำรเกี่ยวกับกำร
ป้องกันยำเสพติดในหน่วยงำนเพียงใด 

     

6. เนื้อหำของข้อมูลข่ำวสำรของทำงรำชกำร
เกี่ยวกับมำตรกำรกำรป้องกันกำรเฝ้ำระวังยำเสพ
ติดในหน่วยงำนมีควำมชัดเจนเพียงใด 

     

7. ข้อมูลข่ำวสำรเกี่ยวกับมำตรกำรกำรป้องกันยำ
เสพติดในหน่วยงำนมีควำมส ำคัญเพียงใด 

     

8. หน่วยงำนมีกำรเผยแพร่ข่ำวสำรกำรป้องกันยำ
เสพติดตำมระยะเวลำเหมำะสมเพียงใด 

     

9. ท่ำนได้รับควำมรู้จำกสื่อวิทยุเกี่ยวกับมำตรกำร
กำรป้องกันยำเสพติดตำมแนวชำยแดนเพียงใด 

     

10. ท่ำนได้รับควำมรู้จำกสื่อโทรทัศน์เกี่ยวกับกำร
ป้องกันยำเสพติดเพียงใด 

     

11. ท่ำนได้รับควำมรู้จำกสื่ออินเทอร์เน็ตเกี่ยวกับ
กำรป้องกันยำเสพติดเพียงใด 

     

 



๑๓๒ 
 

 

ตอนที่ 3 รูปแบบมาตรการการป้องกันการเฝ้าระวังยาเสพติดในหน่วยงาน 

ข้อความ บทบาทที่แสดงออกจริง 
มาก 
ที่สุด 

มาก ปาน 
กลาง 

น้อย น้อย 
ที่สุด 

บทบาทการสร้างมาตรการการป้องกันยาเสพติดตามแนวชายแดน 
1. หน่วยงำนของท่ำนมีกำรก ำหนดนโยบำยใน
กำรพัฒนำมำตรกำรกำรป้องกันยำเสพติดตำม
แนวชำยแดนให้เห็นชัดเจนเพียงใด 

     

2. หน่วยงำนของท่ำนมีกำรวำงแผนป้องกันยำ
เสพติดภำยในหน่วยงำนที่สำมำรถน ำมำใช้
ปฏิบัติได้จริง 

     

3. หน่วยงำนของท่ำนได้รับควำมร่วมมือ ใน
กำรปฏิบัติกำรตำมแผนป้องกันยำเสพติด
ภำยในชุมชนเพียงใด 

     

4. หน่วยงำนของท่ำนมีช่วงเวลำที่เหมำะสม ใน
กำรติดตำมแผนป้องกันยำเสพติดตำมแนว
ชำยแดนเพียงใด 

     

5. หน่วยงำนของท่ำนมีกำรประเมินผลกำร
ป้องกันยำเสพติดครอบคลุมทุกคนภำยใน
ชุมชนตำมชำยแดนเพียงใด 

     

6. หน่วยงำนของท่ำนมีกำรน ำเสนอผลกำร
ป้องกันยำเสพติดภำยในชุมชนตำมแนว
ชำยแดนอย่ำงโปร่งใสเพียงใด 

     

7. หน่วยงำนของท่ำนมีกำรประชำสัมพันธ์กำร
ป้องกันยำเสพติดภำยในชุมชนตำมแนว
ชำยแดนโดยกำรประชุมที่เน้นควำมสุจริตใน 
หน่วยงำนเป็นสิ่งส ำคัญเพียงใด 

     

8. หน่วยงำนของท่ำนมีระบบกำรตรวจสอบ
กำรพัฒนำกำรปฏิบัติงำนของฝ่ำยกำรเงินและ
บัญชีอย่ำงมีประสิทธิภำพเพียงใด 

     

9. หน่วยงำนของท่ำนมีระบบกำรตรวจสอบ
กำรปฏิบัติงำนของฝ่ำยพัสดุอย่ำงมี
ประสิทธิภำพเพียงใด 

     

10. หน่วยงำนของท่ำนมีกำรต้ังคณะกรรมกำร
ในกำรตรวจสอบกำรเฝ้ำระวังยำเสพติดภำยใน

     



๑๓๓ 
 

 

ข้อความ บทบาทที่แสดงออกจริง 
มาก 
ที่สุด 

มาก ปาน 
กลาง 

น้อย น้อย 
ที่สุด 

ชุมชนตำมแนวชำยแดนเพียงใด 
11. หน่วยงำนของท่ำนตระหนักถึงกำรมีส่วน
ร่วมของทุกคนภำยในหน่วยงำนในกำรป้องกัน
ยำเสพติดอย่ำงเสมอภำคเพียงใด 

     

12. หน่วยงำนของท่ำนได้ขอให้เจ้ำหน้ำที่ทุก
คนแจ้งเบำะแสเกี่ยวกับยำเสพติดตำมแนว
ชำยแดนมำกน้อยเพียงใด 

     

การพัฒนามาตรการการป้องกันยาเสพติดกบัหน่วยงานภายนอกและประชาชน 
13. หน่วยงำนของท่ำนมีส่วนร่วมในกำร
ประชุมเพื่อก ำหนดนโยบำยกำรพัฒนำ
มำตรกำรกำรป้องกันยำเสพติดกับหน่วยงำน
ภำยนอกเพียงใด 

     

14. หน่วยงำนของท่ำนมีส่วนร่วมในกำรวำง
แผนกำรป้องกันยำเสพติดกับหน่วยงำน
ภำยนอกเพียงใด 

     

15. หน่วยงำนของท่ำนมีส่วนร่วมในกำร
ปฏิบัติกำรป้องกันยำเสพติด โดยท ำเป็นทีม
ร่วมกับหน่วยงำนภำยนอกเพียงใด 

     

16. หน่วยงำนของท่ำนและหน่วยงำนภำยนอก 
ร่วมกันติดตำมแผนกำรป้องกันยำเสพติดมำก
น้อยเพียงใด 

     

17. หน่วยงำนของท่ำนมีกำรน ำเสนอผลกำร
ป้องกันยำเสพติดกับหน่วยงำนภำยนอกใน
ช่วงเวลำที่เหมำะสมเพียงใด 

     

18. หน่วยงำนของท่ำนมีกำรประชุมเพ่ือ
ประชำสัมพันธ์ร่วมกับหน่วยงำนภำยนอก
เกี่ยวกับกำรป้องกันยำเสพติดมำกน้อยเพียงใด 

     

19. หน่วยงำนของท่ำนมีกำรท ำควำมตกลง กับ
หน่วยงำนภำยนอกเกี่ยวกับกำรป้องกันยำเสพ
ติดเพียงใด 

     

20. หน่วยงำนของท่ำนมีกำรประชุมเพ่ือ
แลกเปลี่ยนข้อมูลข่ำวสำรเกี่ยวกับกำรป้องกัน
ยำเสพติดร่วมกับหน่วยงำนภำยนอกเพียงใด 

     



๑๓๔ 
 

 

ข้อความ บทบาทที่แสดงออกจริง 
มาก 
ที่สุด 

มาก ปาน 
กลาง 

น้อย น้อย 
ที่สุด 

21. หน่วยงำนของท่ำนเปิดโอกำสให้ประชำชน
มีส่วนร่วมในกำรป้องกันยำเสพติดมำกน้อย
เพียงใด 

     

22. หน่วยงำนของท่ำนมีช่องทำงให้ประชำชน
ร้องเรียนหรือแจ้งเบำะแสเกี่ยวกับยำเสพติด
ของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐเพียงใด 

     

23. หน่วยงำนของท่ำนมีกำรสร้ำงเครือข่ำย
ป้องกันยำเสพติดร่วมกับประชำชนเพียงใด 

     

ตอนที่ 4 ปัญหำอุปสรรค/และข้อเสนอแนะ 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………… 

ขอขอบพระคุณทุกท่ำนที่ตอบแบบสอบถำมมำ ณ โอกำสนี้ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๑๓๕ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผนวก ข 

หนังสือขออนุญาตเก็บขอ้มูลวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๓๖ 
 

 

 

 

 



๑๓๗ 
 

 

 
 
 
 
 



๑๓๘ 
 

 

 

 
 
 
 



๑๓๙ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผนวก ค 
รูปภาพกิจกรรมภาคสนามในการวิจัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



๑๔๐ 
 

 

 

           

 

 
๑๗  กรกฎำคม ๒๕๖๓  

พิธีเปิดโครงกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรแบบมีส่วนร่วม 



๑๔๑ 
 

 

 
 

 
 

 
๑๗  กรกฎำคม ๒๕๖๓  

พ.อ.สมหมำย  บุษบำ  รอง ผบ.มทบ. ๒๘ 
และ รอง ผอ.รมน.จังหวัดเลย ประธำนเปิดโครงกำรและบรรยำย 



๑๔๒ 
 

 

 

 

 
๒๓ พฤศจิกำยน ๒๕๖๓  

นำยภูริวัจน ์ โชตินพรัตน์  นำยอ ำเภอเชียงคำน ประธำนเปดิศูนย์ฯ นำยวิสิทธิ์  จันทะสี  นำยกองค์กำรบรหิำร
ส่วนต ำบลปำกตม ร่วมพิธีเปิดศูนย์ปอ้งกันและเฝ้ำระวงัปัญหำยำเสพตดิติดตำมแนวชำยแดนของชุมชนในจังหวดั

เลย ชุมชนบ้ำนท่ำดีหมี ต ำบลปำกตม  อ ำเภอเชียงคำน  จังหวัดเลย 
 



๑๔๓ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ผนวก ง 

การรับรองการน าไปใช้ประโยชน ์

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔๔ 
 

 

๑. กิจกรรมด้านการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษา 
  ๑) มหำวิทยำลัยและสถำบันกำรศึกษำทั่วประเทศ สำมำรถน ำองค์ควำมรู้ที่ได้จำก
กำรศึกษำวิจัยไปประยุกต์ในกำรเรียนกำรสอนในศำสตร์วิชำต่ำงๆให้ผสมกลมกลืนกับ
วิทยำกำรสมัยใหม่ได้ และวิชำอื่นๆที่สำมำรถน ำเอำหลักกำรแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับกำร
พัฒนำมำตรกำร กำรเฝ้ำระวังรวมไปถึงกำรมีส่วนร่วมของชุมชนมำประยุกต์ใช้เพื่อแก้หรือ
รักษำขนบธรรมเนียมในกำรสร้ำงสรรค์จรรโลงสังคมได้ 
  ๒) คณำจำรย์ นักวิชำกำร นิสิต นักศึกษำ ในสถำบันต่ำงๆสำมำรถน ำข้อมูลควำมรู้
ไปใช้ในกำรตอบปัญหำสังคมที่เกี่ยวกับปัญหำยำเสพติดตำมแนวชำยแดน ตอบข้อสงสัยของ
ชำวบ้ำน ชุมชน ท้องถิ่น ให้สำมำรถเข้ำใจได้อย่ำงท่องแท้ ตลอดจนสำมำรถน ำไปพัฒนำกำร
มีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อเสริมสร้ำงควำมตระหนักรู้ในกำรด ำเนินงำนให้กับสังคมได้ 
 
๒. กิจกรรมด้านพัฒนาสังคม 
  ชุมชนตลอดจนหน่วยงำนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงำนที่มีควำม
เกี่ยวข้องสำมำรถน ำองค์ควำมรู้และผลกำรวิจัยไปใช้ในกำรบริหำรจัดกำรและพัฒนำสังคมใน
ท้องถิ่นต่ำงๆได้ หรือเผยแพร่ให้ควำมรู้กับประชำชนที่อยู่ในชุมชนและท้องถิ่น เพื่อรู้ในปัญหำ
ยำเสพติด และมำตรกำรกำรเฝ้ำระวังตำมแนวชำยแดนของชุมชนโดยให้ชุมชนได้เข้ำมำมีส่วน
ร่วม รวมไปถึงสิทธิเสรีภำพ ควำมเสมอภำค และวัฒนธรรมกำรประพฤติปฏิบัติต่อหน่วยงำน
รำชกำรได้อย่ำงถูกวิธ ี
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔๕ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ผนวก จ 
ผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบที่ได้จากการวิจยั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔๖ 
 

 

 

ผลผลิต (Output) จากงานวิจัย 
 ประเภทผลงานที่ได้รับ: 
  ต้นแบบผลิตภัณฑ์ 
  ต้นแบบเทคโนโลยี 
  กระบวนกำรใหม่ 
  องค์ควำมรู ้
  กำรใช้ประโยชน์เชิงพำนิชย์ 
  กำรใช้ประโยชน์เชิงสำธำรณะ 
  กำรพัฒนำก ำลังคน 
  ทรัพย์สินทำงปัญญำ 
  บทควำมทำงวิชำกำร 
  กำรประชุม/สัมมนำระดับนำนำชำต ิ
  กำรประชุม/สัมมนำระดับชำต ิ
 ระดับของผลงานที่ได้รับ:  
  ระดับอุตสำหกรรม 
  ระดับกึ่งอุตสำหกรรม 
  ระดับภำคสนำม 
  ระดับห้องปฏิบัติกำร 
 รายละเอียดผลงาน: 

  โครงกำรวิจัยนี้ จะได้เอกสำรผลงำนทำงวิชำกำร รำยงำนกำรวิจัยฉบับสมบูรณ์ ๓๐ เล่ม บทควำม
วิจัย ๑ ชิ้น บทควำมวิชำกำรจ ำนวน ๑๐ ชิ้น นวัตกรรม จ ำนวน ๒ นวัตกรรม ชุดองค์ควำมรู้ จ ำนวน 
๗ ชุด 

ผลลัพธ์ (Outcome) ที่ได้ตลอดระยะเวลาโครงการ: 

 ชื่อผลลัพธ์ “กำรเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมทำงกำรเมืองและโครงสร้ำงอ ำนำจผู้น ำในจังหวัดเลย” 
  

 ประเภท: 
  เชิงปริมำณ 
  เชิงคุณภำพ 
  เชิงเวลำ   
  เชิงต้นทุน 
 รายละเอียด: 
  เชิงคุณภาพ  
  ๑. ให้ประชำชนมีส่วนร่วมในกำรตัดสินใจและบริหำรจัดกำรในรูปคณะกรรมกำร  



๑๔๗ 
 

 

  ๒. สร้ำงจิตส ำนึก คุณธรรม จริยธรรมให้กับบุคลำกร  
  ๓. ปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมซื่อสัตย์ โปร่งใส ตรวจสอบได้เป็นเยี่ยงอย่ำงกับบุคลำกร  
  ๔. จัดสวัสดิกำรให้กับพนักงำน  
  ๕. เข้มงวดในระเบียบข้อบังคับ 
  ๖. ให้มีกำรตรวจสอบจำกภำครัฐและภำคประชำชนอย่ำงสม่ ำเสมอ 
  เชิงปริมาณ 
ผลกระทบจากการด าเนินโครงการ: 
  ผลกระทบทำงเศรษฐกิจของประเทศ 
  ผลกระทบต่อภำคกำรผลิตและธุรกิจที่เก่ียวข้อง 
  ผลกระทบต่อขีดควำมสำมำรถทำง วทน. 
  ผลกระทบต่อกำรจ้ำงงำน 
  ผลกระทบต่อสังคม 
  ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
  เพิ่มควำมสำมำรถกำรแข่งขันของเอกชนที่ร่วมโปรแกรม 
  เพิ่มควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม 
  สนับสนุนให้เกิดวิสำหกิจเริ่มต้น (Startup) 
 รายละเอียด: 
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แบบสรุปโครงการวิจัย 

สัญญาเลขที่ MCU RS 800763022 
ชื่อโครงการ กำรพัฒนำมำตรกำรกำรป้องกันและเฝ้ำระวังปัญหำยำเสพติดตำมแนวชำยแดน
ของชุมชนในจังหวัดเลย 
หัวหน้าโครงการ พระมหำประพันธ์ สิริปัญโญ,ผศ.ดร. 
สำขำวิชำรัฐศำสตร ์มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย วิทยำลัยสงฆ์เลย 
119 หมู่ 5 ต.ศรีสองรัก อ.เมือง จ.เลย 42100 โทร 042-801213, มือถึอ 093-3844762 
ความเป็นมาและความส าคัญ 
            กำรศึกษำวิจัยเรื่อง กำรพัฒนำมำตรกำรกำรป้องกันและเฝ้ำระวังปัญหำยำเสพ
ติดตำมแนวชำยแดนของชุมชนในจังหวัดเลย เกิดขึ้นจำกควำมสนใจที่จะศึกษำถึงปัญหำ
เกี่ยวกับมำตรกำรกำรป้องกันและเฝ้ำระวังปัญหำยำเสพติดตำมแนวชำยแดนของชุมชนใน
จังหวัดเลย เพื่อจะน ำเสนอรูปแบบกำรพัฒนำมำตรกำรกำรป้องกันปัญหำยำเสพติด และ
เพิ่มพูนทำงด้ำนกำรเฝ้ำระวังปัญหำยำเสพติดตำมแนวชำยแดน ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของ
ชุมชนกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดเป็นวงกว้ำง บนพื้นฐำนควำมเชื่อว่ำกำรพัฒนำ
มำตรกำรกำรป้องกันและเฝ้ำระวังปัญหำยำเสพติดตำมแนวชำยแดนถือเป็นทุนทำงสังคมและ
วัฒนธรรมที่ต้องเก็บรักษำไว้ โดยกำรมีส่วนร่วมทั้งภำครัฐและภำคเอกชนของคนในท้องถิ่น 
ซึ่งโดยมีวัตถุประสงค์ ๑. เพื่อศึกษำปัญหำกำรป้องกันและกำรเฝ้ำระวังยำเสพติดของชุมชน
ในจังหวัดเลย ๒. เพื่อพัฒนำรูปแบบกำรป้องกันปัญหำยำเสพติดตำมแนวชำยแดนของชุมชน
ในจังหวัดเลย และ ๓. วิเครำะห์องค์ควำมรู้และรูปแบบกำรป้องกันปัญหำยำเสพติดโดยกำร
สร้ำงชุมชนให้มีส่วนร่วม  
วัตถุประสงค์โครงการ 
    ๑.เพื่อศึกษำปัญหำกำรป้องกันและกำรเฝ้ำระวังยำเสพติดของชุมชนในจังหวัดเลย 
    ๒.เพื่อพัฒนำรูปแบบกำรป้องกันปัญหำยำเสพติดตำมแนวชำยแดนของชุมชนในจังหวัด
เลย 
    ๓.วิเครำะห์องค์ควำมรู้และรูปแบบกำรป้องกันปัญหำยำเสพติดโดยกำรสร้ำงชุมชนให้มี
ส่วนร่วม 
ผลการวิจัย 
กำรศึกษำวิจัยเรื่อง กำรพัฒนำมำตรกำรกำรป้องกันและเฝ้ำระวังปัญหำยำเสพติดตำมแนว
ชำยแดนของชุมชนในจังหวัดเลย” มีวัตถุประสงค์ ๑. เพื่อศึกษำปัญหำกำรป้องกันและกำร
เฝ้ำระวังยำเสพติดของชุมชนในจังหวัดเลย ๒. เพื่อพัฒนำรูปแบบกำรป้องกันปัญหำยำเสพ
ติดตำมแนวชำยแดนของชุมชนในจังหวัดเลย และ ๓. วิเครำะห์องค์ควำมรู้และรูปแบบกำร
ป้องกันปัญหำยำเสพติดโดยกำรสร้ำงชุมชนให้มีส่วนร่วม เป็นกำรวิจัยเชิงเอกสำร 
(Documentary Study) กำรศึกษำเชิงคุณภำพ (Qualitative Research) เชิงปฏิบัติกำร
แบบมีส่ วนร่วม (Participatory Action Research: PAR) สำมำรถน ำเสนอข้อมูลผล
กำรศึกษำบริบทชุมชนและศักยภำพผู้น ำชุมชน โดยกำรน ำข้อมูลทั้งหมดไปวิเครำะห์  พร้อม
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ทั้งน ำเสนอผลสรุปกำรวิจัยและอภิปรำยผลดังต่อไปนี ้
         ๑. สภำพปัญหำกำรป้องกันและเฝ้ำระวังปัญหำยำเสพติดตำมแนวชำยแดนในจังหวัด
เลย  
จำกสภำพปัญหำในกำรป้องกันและเฝ้ำระวังปัญหำยำเสพติดตำมแนวชำยแดนใน จังหวัดเลย 
เป็นกำรแก้ไขปัญหำอย่ำงเร่งด่วนและจริงจังโดยได้มีกำรรวมตัวกันเพื่อหำทำง ป้องกัน ซึง
ปรำกฏว่ำมีหลำยแห่งประสบผลส ำเร็จและประสำนงำนพร้อมถึงระดับชุมชนมีกำรกระจำย
อ ำนำจโดยให้องค์กรปกครองท้องถิ่นส ำรวจ ค้นหำ คัดกรอง โดยใช้ระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน กำรสังเกต ซักถำม ขำดกำรให้ค ำปรึกษำจำกผู้ที่เกี่ยวข้องปัญหำยำเสพติดพลัง
ชุมชนเป็นพลังส ำคัญหยุดยั้งปัญหำยำเสพติดได้ ต้องด ำเนินควบคู่กันทุกมำตรกำรทุกด้ำน ทั้ง
กำรป้องกัน ปรำบปรำม บ ำบัด เฝ้ำระวัง พัฒนำคุณภำพชีวิตท ำควำมเข้ำใจกับปัญหำยำเสพ
ติดในหมู่บ้ำน/ชุมชน ส ำรวจ คัดกรองเพื่อบ่งชี้ปัญหำ ด้วยวิธีต่ำง ๆ เช่น ประชุมประชำคม 
เสวนำ วิเครำะห์ข้อมูลจ ำแนกเป็นกลุ่มต่ำง ๆสร้ำงภูมิคุ้มกันยำเสพติดในเด็กและเยำวชนใน
สถำนศึกษำ  
 ๒. พัฒนำรูปแบบกำรป้องกันและเฝ้ำระวังปัญหำยำเสพติดของชุมชนตำมแนว
ชำยแดนในจังหวัดเลย  
กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดภำยใต้กิจกรรมกำรฝึกทบทวนชุดรักษำควำมปลอดภัย
หมู่บ้ำน โดยน ำภำคประชำชน  รักษำควำมปลอดภัยหมู่บ้ ำน (ชรบ.) แบ่งกำรฝึกอบรม
ออกเป็น ๓ รุ่น ด ำเนินกำรในพื้นที่ เป้ำหมำยจ ำนวน ๖๕ คน มีวัสดุอุปกรณ์ในกำรจัดตั้งจุด
ตรวจ/จุดสกัด ทุกหมู่บ้ำน (วิทยุสื่อสำร ไฟวับวำบ กรวยแผงกั้น กระบองด่ำนชุมชน อย่ำง
สม่ ำเสมอเป็นประจ ำทุกสัปดำห์ เดินเวรยำม ตรวจตระเวนรักษำควำมเรียบร้อยภำยใน
หมู่บ้ำน สัปดำห์ละ ๒-๕ วัน ประเมินหมู่บ้ำน/ชุมชนเข้มแข็งเอำชนะยำเสพติด ควำมรุน
รุนแรง ปำนกลำง เบำบำงตรวจตรำ ตรวจค้น จับกุมด ำเนินคดีกับผู้ค้ำยำเสพติด  จัดตั้ง
อำสำสมัครหมู่บ้ำน/ชุมชน เสริมก ำลังฝ่ำยปกครอง ก ำนัน ผู้ใหญ่บ้ำน ชุดรักษำควำมสงบ
หมู่บ้ำน เฝ้ำระวังป้องกันไม่ให้มีกำรค้ำกำรเสพยำเสพติดในพื้นที่ พร้อมกับเสนอข้อมูล
ข้อเท็จจริงของบุคคลที่เช่ือได้ว่ำเกี่ยวข้องกับยำเสพติด ผู้มีอิทธิพลเกี่ยวข้องกับยำเสพติด 
  ๓. วิเครำะห์องค์ควำมรู้และรูปแบบกำรป้องกันปัญหำยำเสพติดโดยกำรสร้ำง
ชุมชนให้มีส่วนร่วม 
กำรด ำเนินกำรเพื่อลดควำมเดือดร้อนของประชำชนในพื้นที่มีกำรซื้อขำยยำเสพติดในพื้นที่ มี
กำรมั่วสุมเสพยำเสพติดมีกำรแจ้งเบำะแสทำงภำครัฐทุกมิติ สำมำรถด ำเนินกำรผ่ำน ๔ 
ช่องทำง (ป.ป.ส.) กำรตรวจค้น กำรจับกุม กำรตรวจปัสสำวะ กำรออกหมำยจับ กำรตั้งด่ำน
ออกตรวจ กำรแจ้งเบำะแสยำเสพติด ประกอบด้วยสำยด่วน ๑๓๘๖ ผู้แจ้งเบำะแส สำมำรถ
โทรผ่ำนสำยด่วน ๑๓๘๖ ได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง และโทรฟรีทุกเครือข่ำย (ป.ป.ส.) กำรหมั่น
สังเกตและดูแลเอำใจใส่ของพ่อแม่ผู้ปกครองเป็นสิ่งส ำคัญที่จะเล็งเห็นปัญหำยำเสพติดใน
ครอบครัว โดยสัญญำณที่อำจบ่งบอกว่ำวัยรุ่นมีกำรใช้ยำเสพติด กำรเปลี่ยนแปลงทำงด้ำน
ร่ำงกำยและอำรมณ์ นอกจำกนี้ผู้ติดยำเสพติดแบบองค์รวมทั้งกำย - จิต - สังคมสู่ผู้เสพเป็น
ผู้ป่วย กำรเสพ/ติดยำเสพติดนั้น รักษำได้แต่ต้องใช้เวลำ โดยเฉพำะรูปแบบกำรบ ำบัดรักษำที่
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ใกล้บ้ำนบ ำบัดฟื้นฟูผู้ใช้ยำเสพติด โดยใช้ชุมชนเป็นศูนย์กลำง ในเชิงบูรณำกำร สนับสนุนให้
ครอบครัว และชุมชนของผู้ป่วยอย่ำงเข้มแข็งในกำรแก้ไขปัญหำยำเสพติด เพื่อให้เกิด
ผลสัมฤทธิ์ในระยะยำว สถำบันครอบครัวถือเป็นสถำบันแรก ที่มีบทบำทหน้ำที่ในกำรป้องกัน
ปัญหำยำเสพติดโดยตรง ทั้งทำงนิตินัย และพฤตินัย 

การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
          ๑) มหำวิทยำลัยและสถำบันกำรศึกษำทั่วประเทศ สำมำรถน ำองค์ควำมรู้ที่ได้จำก
กำรศึกษำวิจัยไปประยุกต์ในกำรเรียนกำรสอนในศำสตร์วิชำต่ำงๆให้ผสมกลมกลืนกับ
วิทยำกำรสมัยใหม่ได้ และวิชำอื่นๆที่สำมำรถน ำเอำหลักกำรแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับกำร
พัฒนำมำตรกำร กำรเฝ้ำระวังรวมไปถึงกำรมีส่วนร่วมของชุมชนมำประยุกต์ใช้เพื่อแก้หรือ
รักษำขนบธรรมเนียมในกำรสร้ำงสรรค์จรรโลงสังคมได้ 
        ๒) คณำจำรย์ นักวิชำกำร นิสิต นักศึกษำ ในสถำบันต่ำงๆสำมำรถน ำข้อมูลควำมรู้ไป
ใช้ในกำรตอบปัญหำสังคมที่เกี่ยวกับปัญหำยำเสพติดตำมแนวชำยแดน ตอบข้อสงสัยของ
ชำวบ้ำน ชุมชน ท้องถิ่น ให้สำมำรถเข้ำใจได้อย่ำงท่องแท้ ตลอดจนสำมำรถน ำไปพัฒนำกำร
มีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อเสริมสร้ำงควำมตระหนักรู้ในกำรด ำเนินงำนให้กับสังคมได ้
       ๓) ชุมชนตลอดจนหน่วยงำนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงำนที่มีควำม
เกี่ยวข้องสำมำรถน ำองค์ควำมรู้และผลกำรวิจัยไปใช้ในกำรบริหำรจัดกำรและพัฒนำสังคมใน
ท้องถิ่นต่ำงๆได้ หรือเผยแพร่ให้ควำมรู้กับประชำชนที่อยู่ในชุมชนและท้องถิ่น เพื่อรู้ในปัญหำ
ยำเสพติด และมำตรกำรกำรเฝ้ำระวังตำมแนวชำยแดนของชุมชนโดยให้ชุมชนได้เข้ำมำมีส่วน
ร่วม รวมไปถึงสิทธิเสรีภำพ ควำมเสมอภำค และวัฒนธรรมกำรประพฤติปฏิบัติต่อหน่วยงำน
รำชกำรได้อย่ำงถูกวิธ ี
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    ๑๑๙ หมู่ ๕ ต. ศรีสองรัก  อ.เมือง จ.เลย ๔๒๑๐๐ 
        ประวัติการศึกษา :    
    น.ธ.เอก ส ำนักเรียนคณะจังหวัดเชียงรำย เชียงรำย 
    ป.ธ.๔ ส ำนักเรียนวัดกัลยำณมิตรวรมหำวิหำร กรุงเทพมหำนคร 
    พุทธศำสตรบัณฑิต(สำขำเศรษฐศำสตร์) มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลง
กรณรำชวิทยำลัย 
    สังคมสงเครำะห์ศำสตรมหำบัณฑิต(สำขำบริหำรและนโยบำย
สวัสดิกำรสังคม) มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร ์
    พุทธศำสตรดุษฎีบัณฑิต(รัฐประศำสนศำสตร์) มหำวิทยำลัยมหำ
จุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย 
         ต าแหน่งปัจจุบัน :     
    ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนวิชำกำร มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำช
วิทยำลัย วิทยำลัยสงฆ์เลย 
    อำจำรย์ประจ ำมหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย 
วิทยำลัยสงฆ์เลย 
          ประสบการณ์วิจัย :  
    นิเวศวิทยำวัฒนธรรม แนวคิดและกำรจัดกำรเพื่อกำรพัฒนำที่
ยั่งยืนของจังหวัดเลย ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ 
    องค์ควำมรู้และคุณค่ำอำหำรพื้นบ้ำนยอดนิยมตำมหลักโภชนำกำร
เพื่อเสริมสร้ำงสุขภำพของผู้สูงอำยุเขตภำคเหนือตอนบน ปี พ.ศ.๒๕๖๒(ผู้ร่วมวิจัย) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๕๓ 
 

 

          นักวิจัยร่วม               นำยศตวรรษ  สงกำผัน 

สถานที่อยู่ปัจจุบัน :      มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย วิทยำลัยสงฆ์เลย 
    ๑๑๙ หมู่ ๕ ต. ศรีสองรัก  อ.เมือง จ.เลย ๔๒๑๐๐  
ประวัติการศึกษา   :  
       นักธรรมช้ันเอก จำกแม่กองสนำมหลวง กรมกำรศำสนำ     
       กระทรวงศึกษำธิกำร 
       รัฐประศำสนศำสตรบัณ ฑิ ต  สำขำรัฐประศำสนศำสตร์ 
มหำวิทยำลัย อีสเทิร์นเอเชีย 
                                  ศำสนศำสตรมหำบัณฑิต (รัฐศำสตร์กำรปกครอง) มหำวิทยำลัย
มหำมกุฏรำชวิทยำลัย 
ต าแหน่งปัจจุบัน 
                                 ป ระธำน ห ลั ก สู ต รรั ฐศ ำสต รบั ณ ฑิ ต  ส ำข ำรั ฐศ ำสต ร์ 
มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย โทร ๐๔๒-๘๐๑๒๐๓  
                                    มือถือ ๐๘๘๓๘๐๘๖๐๖ 
ประสบการณ์วิจัย 
                                  กำรอนุรักษ์และกำรสืบทอดภูมิปัญญำท้องถิ่นของคนเลี้ยงโคใน
จังหวัดเลย ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ 
       กำรเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมทำงกำรเมืองและโครงสร้ำงอ ำนำจ
ผู้น ำในจังหวัดเลย ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ 
                                  กำรติดตำมบัณฑิตที่ส ำเร็จกำรศึกษำจำกมหำวิทยำลัยมหำจุฬำ
ลงกรณรำชวิทยำลัย วิทยำลัยสงฆ์เลย รุ่นที่ ๖๒ ปี ๒๕๖๑  
                                   กำรพัฒนำรูปแบบป้องกันกำรทุจริตเพื่อสร้ำงอนำคตร่วมกัน
ของประชำชนในอ ำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 

      กำรพัฒนำกำรมีส่วนร่วมทำงกำรเมืองแบบประชำธิปไตยระดับ
ท้องถิน่ของประชำชนในจังหวัดเลย ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 
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