สังเคราะหบทเรียน
การปองกันและแกไขปญหายาเสพติดภาคประชาชน

กวา 10 ป ของการแกไขปญหายาเสพติดภาคประชาชน
สามารถกลาวไดวา กอนป 2536 การแกปญหายาเสพติดโดยชุมชน มีการดําเนินงานมาอยางยาวนานมาก
กวา 10 ป ไมวาจะเปน กรณีชุมชนบนพื้นที่สูง กรุงเทพมหานคร ชุมชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมทั้งภาคใต
และภาคกลาง ดวยการสนับสนุนขององคกรภาครัฐ (ในสวนเวลาดังกลาว สํานักงาน ป.ป.ส.เองก็มีความพยายาม
ดําเนินงานภายใตโครงการจตุรมิตรสัมพันธและโครงการบานสวนแสนสุข เพื่อใหชุมชนในบางพื้นที่ดําเนินการแกไข
ปญหายาเสพติดโดยแนวทางและวิธีการของชุมชนเองภายใตฐานความเปนจริงที่วา ปญหาที่เกิดขึ้นภายในชุมชนคน
ที่ไดรับผลกระทบโดยตรงก็คือคนในชุมชน) องคกรพัฒนาเอกชน และองคกรทางศาสนา แตสวนมากอยูในขั้นลอง
ผิดลองถูก และยาเสพติดที่มีการแพรระบาดขณะนั้นก็คือ ฝน (ภาคเหนือ) กัญชา (ใต/อีสาน) และเฮโรอีน (ระบาด
ทั่วประเทศ) จนกระทั่งป 2536 “สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด” (สํานักงาน ป.ป.ส.)
ไดจัดใหมีการสัมมนารวมกันระหวางภาครัฐ องคกรพัฒนาเอกชน และองคกรชุมชน ซึ่งมีขอสรุปรวมกันวา ปญหา
ยาเสพติดเปนปญหาของชุมชน ซึ่งชุมชนมีศักยภาพที่จะดําเนินการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดที่เกิดขึ้นใน
ชุมชนไดโดยการสนับสนุนขององคกรภาครัฐและองคกรพัฒนาเอกชน (พิชิต พิทักษและคณะ : เอกสารสรุปบทเรียน
และถอดความรูขององคกรชุมชนในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในกรุงเทพมหานคร หนา 2)
ตอมาในป 2537 สํานักงาน ป.ป.ส. จึงไดพัฒนาโครงการเครือขายชุมชนในลักษณะโครงการนํารอง ซึ่ง
ดําเนินงานในทุกภาคของประเทศ ในระยะ 3 ป (2537- 2539) เพื่อสรางรูปธรรมของชุมชนปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติด โดยเนนการพัฒนาระบบและกลไกของรัฐและองคกรพัฒนาเอกชนที่เอื้อและสนับสนุนตอการ
แกไขปญหายาเสพติดของชุมชน ผลจากการดําเนินงานโครงการดังกลาว ทําใหเกิดบทเรียนมากมาย ซึ่งดูไดจากผล
การศึกษาวิจัยเรื่อง “รูปแบบการแกไขปญหายาเสพติดในระดับพื้นที่โดยเนนบทบาทของชุมชนและระบบกลไกของ
รัฐและองคกรพัฒนาเอกชนที่เอื้ออํานวยตอการแกไขปญหายาเสพติดในชุมชน” โดยนายบัณฑร ออนดําและคณะ
ซึ่งพบวา การแกไขปญหายาเสพติด โดยใหองคกรชุมชนเปนผูมีบทบาทหลัก โดยมีองคกรภาครัฐและองคกรพัฒนา
เอกชน (NGOs) เปนผูสนับสนุนนั้น เปนรูปแบบการแกไขปญหารูปแบบหนึ่ง (เปนทางเลือก) ที่สามารถหยุดยั้ง
การแพรระบาดของยาเสพติดอยางไดผล กลาวคือ ชุมชนสามารถควบคุมปญหายาเสพติดใหอยูในระดับที่ไมกอให
เกิดความเดือดรอนแกชุมชนหรือสามารถขจัดยาเสพติดใหหมดไปจากชุมชนหรือสามารถปองกันไมใหยาเสพติด
แพรระบาดในชุมชน และเปนการแกไขปญหายาเสพติดอยางยั่งยืน จนปญหาไมสามารถกลับมาแพรระบาดไดอีก
ทั้งสามารถขยายเครือขายการแกไขปญหาใหกวางขวางออกไป เปนการลดความรุนแรงของปญหาและขจัดปญหาใน
ระดับสังคมสวนรวมไดดวย นับวาเปนการแกไขปญหายาเสพติดรูปแบบหนึ่งที่รัฐควรใหการสนับสนุน สงเสริมใหมี
การดําเนินงานในระดับที่กวางขึ้นทั่วประเทศ
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ป 2539 สํานักงาน ป.ป.ส. นําผลการศึกษาวิจัยและการประเมินผลโครงการนํารองเพื่อพัฒนาโครงการ
ตอเนื่อง (ในลักษณะโครงการขยายผล) และไดเสนอตอคณะรัฐมนตรีและไดรับอนุมัติเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2539
ใหดําเนินการ “โครงการแกไขปญหายาเสพติดในชุมชนที่มีการแพรระบาดรุนแรง” โดยเนนการมีสวนรวมของชุมชน
เปนหลัก มีระยะเวลา 5 ป (2540-2544) ผลการดําเนินงาน กอใหเกิดองคกรประชาชนและเครือขายจํานวนมาก
ครอบคลุมพันกวาชุมชนทั่วประเทศ และองคกรชุมชนตางๆ ไดมีโอกาสในการแสดงพลังของภาคประชาชนในการ
ปองกันและแกไขปญหายาเสพติด ในงานมหกรรมภาคประชาชน รวมทั้งมีขอเสนอตอรัฐมนตรีประจําสํานักนายกฯ
(พลเอก ธรรมรักษ) ในการสนับสนุนภาคประชาชน ในงานมหกรรมดังกลาว สงผลใหรัฐบาลใหการสนับสนุนการ
แกไขปญหายาเสพติดภาคประชาชน โดยสนับสนุนงบประมาณในการดําเนินงานแกไขปญหายาเสพติดภาคประชาชน
เพิ่มขึ้น (จากประมาณ ปละ 20 ลานบาทในชวง 2540 – 2544 เปนปละประมาณ 200 ลานบาท) ในป 2545
2546 และป 2547 ทั้งนี้โดยมีสํานักงานประสานและสนับสนุนภาคประชาชน (สสช.) ซึ่งไดรับการจัดตั้งขึ้นภายใต
การกํากับดูแลของสํานักงาน ป.ป.ส. ทําหนาที่ประสานและสนับสนุนองคกรประชาชนและเครือขาย ตลอดจนการ
ประสานภาคีความรวมมือทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อการสนับสนุนการดําเนินงานของชุมชน
โดยสรุป การดําเนินงานปองกันและแกไขปญหายาเสพติดภาคประชาชน มีพัฒนาการมามากกวา 10 ป
ปจจุบันมีองคกรชุมชนที่ดําเนินงานแกไขปญหายาเสพติดมากกวา 6000 ชุมชน ใน ๓๖๐ เครือขาย ทั่วประเทศ มี
การจัดโครงสรางของภาคประชาชนระดับชาติและระดับภาค
และมีการแสดงตัวตนของภาคประชาชนในงาน
มหกรรมเรียกวา” ขบวนการแกไขปญหายาเสพติดภาคประชาชน” ตอรองนายกรัฐมนตรี (พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ
และนายจาตุรนต ฉายแสง) ซึ่งมีผลตอการสรางการยอมรับในขบวนการภาคประชาชนและเห็นชอบที่จะใหการ
สนับสนุนการดําเนินงานอยางตอเนื่อง (อยูในระหวางการเสนอแผนแมบทการแกไขปญหายาเสพติดภาคประชาชน)
การดําเนินงานดังกลาว เปนรูปแบบหนึ่งที่เปนทางเลือกของสังคมไทยในการจัดการกับปญหายาเสพติดที่ไดผล
การถอดบทเรียนและการสังเคราะหองคความรูการแกไขปญหายาเสพติดภาคประชาชน
จากการทํางานดังกลาวขางตน ในป ๒๕๔๖ สํานักงาน ป.ป.ส. โดยสํานักงานประสานและสนับสนุนภาค
ประชาชนไดประสานหาทีมถอดบทเรียนการทํางานของชุมชน/เครือขายในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสังเคราะหประสบการณ/ถอดบทเรียนการทํางานของชุมชน/เครือขาย
การถอดบทเรียนแบงออกเปน 6 ภาค ไดแก ภาคเหนือ ภาคใตตอนลาง ภาคใตตอนบน ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ ภาคกลาง และกรุงเทพมหานคร แตละภาคมีทีมสังเคราะหบทเรียน ซึ่งประกอบดวย นักวิชาการและ
นักพัฒนาที่มีประสบการณการทํางาน โดยมีอาจารยบัณฑร ออนดําและคณะเปนทีมประสานกลาง
เมื่อวันที่ 17 – 18 พฤษภาคม 2547 มีการนําเสนอบทเรียนจากทุกภาค และมีขอสรุปรวมกันวาจะตองมี
การสังเคราะหบทเรียนรวม
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บทเรียนการแกไขปญหายาเสพติดภาคประชาชน
1.

2.

3.

4.

จากบทเรียนการแกไขปญหายาเสพติดโดยชุมชนของทุกภาคมีขอสรุปรวมกันที่สําคัญๆ ดังนี้
การแกปญหายาเสพติดโดยชุมชน “ไมมีสูตรสําเร็จ” จะมีก็แต “ความหลากหลาย” ของกระบวนการและ
วิธีการที่ชุมชนแตละแหงไดสรางสรรคขึ้น ทัง้ นี้ขนึ้ อยูกับปจจัย เงื่อนไข (ทั้งภายในและภายนอก) แตภายใต
ความหลากหลาย ก็มี “ลักษณะรวมกัน” ที่พอจะสกัดมาเพื่อเปนองคความรู “การแกไขปญหายาเสพติด
ภาคประชาชน” ซึ่งจะสามารถใชเปนฐานในการขับเคลื่อน ขยาย ปรับประยุกต เผยแพร และนําเสนอตอ
ฝายนโยบาย ฯลฯ ได
ความสําเร็จของการแกไขปญหายาเสพติดภาคประชาชนนั้น พบวา ชุมชนไมสามารถดําเนินการโดยลําพัง
โดดๆ ได หากแตจะตองเปนการดําเนินการที่มีการสนับสนุนหรือมีปฏิสัมพันธกับภายนอก ไมทางตรงก็
ทางออม โดยเฉพาะบทบาทของภาครัฐ (ราษฎร-รัฐ)
ลักษณะรวม หรือประเด็นรวมในการสังเคราะหบทเรียน ไดแก วิธีคิด(หลักคิด)และกระบวนการ (วิธี
ดําเนินงาน) ของภาคประชาชนในการแกไขปญหายาเสพติด ปจจัย เงื่อนไขที่สําคัญที่เปนตัวกําหนด
รูปแบบและวิธีการแกไขปญหาของชุมชน และการสกัดตัวชี้วัดการแกไขปญหายาเสพติดภาคประชาชน
สําหรับปจจัย เงื่อนไข ที่สําคัญๆ และมีอิทธิพลตอการกําหนดรูปแบบ วิธีการของชุมชน ไดแก สถานการณ
ปญหายาเสพติด ความเขมแข็งของชุมชน ความเขมแข็งขององคกรชุมชนและเครือขาย การสนับสนุนจาก
ภายนอก (รัฐ เอกชน องคกรพัฒนาเอกชน)
ภาพแสดงความสัมพันธของประเด็นสังเคราะหบทเรียนการแกไขปญหายาเสพติดภาคประชาชน

รูปแบบ/กระบวนการ/กลไก/วิธีการ
ของชุมชนที่เหมาะสม

การสนับสนุนจาก
ภายนอก

ความเขมแข็งของชุมชนและ
ศักยภาพขององคกรชุมชน

สถานการณปญหายาเสพติด
(รุนแรง/ปานกลาง/เบาบาง)

เครือขายชุมชน
วิธีคิด/หลักคิดสําคัญ
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สําหรับการสังเคราะหบทเรียน “การแกไขปญหายาเสพติดโดยองคกรชุมชน” หรือที่บางคนนิยมใชคําวา
“การแกไขปญหายาเสพติดภาคประชาชน” ที่จะนําเสนอตอไปนี้ จะแบงออกเปน 3 สวน ไดแก สวนแรก วิธีคิดและ
วิธีการที่ชุมชนใชในการดําเนินงานแกไขปญหายาเสพติด สวนที่สอง ปจจัย เงื่อนไขที่มีอิทธิพลตอการใชวิธีการ
แกไขปญหายาเสพติดขององคกรชุมชน และในสวนที่สาม เปนการเสนอลักษณะของ “ตัวชี้วัดการแกไขปญหา
ยาเสพติดโดยองคกรชุมชน

สวนที่ 1 วิธีคิดและวิธีการที่ชุมชนใชในการแกไขปญหายาเสพติด
1.1 หลักคิด/วิธีคิดแบบชุมชน
วิธีคิดหรือหลักคิด เปนพื้นฐานสําคัญที่มีตอรูปแบบ วิธีการแกไขปญหายาเสพติดของชุมชน (คิดแบบไหน มัก
จะทําแบบนั้น) จากการศึกษาของทีมถอดบทเรียนการแกไขปญหายาเสพติดภาคประชาชน พบวา ชุมชนมีวิธี
คิดหรือที่บางคนเรียกวา “วิธีคิดแบบชุมชน” (สวิง ตันอุด) หรือ “อุดมการณฝายประชาชน” (พิชิต พิทักษ)
หรือ “หลักคิด” (จรินทร บุญมัธยะ) ซึ่งในความเปนจริง ชุมชนอาจไมไดมีวิธีคิดแบบเดียว ที่ “บริสุทธิ์” หาก
แตเปนการผสมผสานดวยวิธีคิดแบบอื่นๆ ดวย แตเพื่อใหภาพที่ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีคิดสําคัญ ที่ชุมชนมอง
ปญหายาเสพติดและสงผลตอการใชวิธีการ กระบวนการขับเคลื่อนงานแบบชุมชนหรือในแบบของภาคประชาชน
ซึ่งวิธีคิดสําคัญๆ มีดังนี้
วิธีคิดแบบลูกหลาน ญาติพี่นอง ชนเผา/กลุมชาติพันธ เปนคนในครอบครัวและชุมชน
วิธีคิดที่ใหความสําคัญของการอยูรวมกัน จะตองรักษาความสัมพันธที่มีตอกัน ตองชวยเหลือ เกื้อกูล
และใหอภัยซึ่งกันและกัน
วิธีคิดที่เนนการแกปญหา “คน” ไมใช “ยา”
วิธีคิดแบบเชื่อมโยงและบูรณาการหลายเรื่อง
วิธีคิดแบบพึ่งตนเอง มีอิสระที่จะสรางสรรค คิดเอง ทําเอง แกไขปญหาเอง
โดยสรุปแนวคิดของภาคประชาชนนั้นอยูบนพื้นฐานของการอยูรวมกัน การรวมมือชวยเหลือเกื้อกูลกันในการดูแล
แกไขปญหายาเสพติดที่เกิดขึ้นกับ “คน” ในครอบครัวและชุมชนที่เปนญาติ เปนพี่เปนนอง เปนชนเผาและเปน
เพื่อนรวมชุมชนเดียวกันกับตน หรือที่ สวิง ตันอุดและคณะ ใชคําที่แทนความหมายขางตนวา “ไมใชคนอื่น”
1.2 วิธีการดําเนินงานของภาคประชาชน
ในการดําเนินงานดานการปองกันแกไขปญหายาเสพติดของภาคประชาชนนั้น มีแนวคิดและวิธีการที่คอนขาง
แตกตางจากภาครัฐหรือภาคประชาสังคมเปนอยางมาก ที่สําคัญแนวคิดของภาคประชาชนนั้นอยูบนพื้นฐานของการ
รวมมือชวยเหลือเกื้อกูลกันในการดูแลแกไขปญหาดานยาเสพติดที่เกิดขึ้นกับคนในครอบครัวชุมชนที่เปรียบเสมือน
ญาติพี่นองของตน
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วิธีคิดดังกลาวขางตน สงผลตอวิธีการที่ภาคประชาชนใชในการแกไขปญหายาเสพติด ซึ่งมีลักษณะที่ “ยืดหยุน”
“ใหโอกาส” และเปนไปในทาง “สรางสรรค” มากกวาการมุงรายทําลายกันอันเปนวิธีการของการใชอํานาจบาตรใหญที่
หนวยงานหรือกลุมคนบางสวนในสังคมยังนิยมใชอยู วิธีการที่ภาคประชาชนใชในการแกไขปญหายาเสพติด มีดังนี้
(1) อาศัยการมีสว นรวมของชาวบานในชุมชน
สิ่งสําคัญ ที่สุดในการดําเนิ นการปองกันและแกไขปญ หายาเสพติดของพลังองคกรและเครือขายภาค
ประชาชน คือ อาศัยบทบาทการมีสวนรวมของคนในชุมชนเปนกลไกการดําเนินงานดังกลาว เพราะเพียงผูนําหรือ
คนไมกี่คนในชุมชนไมอาจที่จะดูแลและชวยกันแกไขปญหายาเสพติดที่นับวันยิ่งแพรกระจายยิ่งขึ้น ทั้งในกลุมคน
ทํางาน เยาวชน เด็กนักเรียนที่ตกเปนเหยื่อของการเสพติด และในสวนของคนในชุมชนซึ่งกลายเปนผูที่ทําการคา
เพื่อการดิ้นรนอยูรอด
(2) อาศัยคุณคาทางศาสนา วัฒนธรรม และภูมิปญญาของชุมชนมาดําเนินการ
ในหลาย ๆ กรณีศึกษา พบวา ชุมชนอาศัยคุณคาทางศาสนา วัฒนธรรมและภูมิปญญาชุมชนเขามาดําเนิน
การแกไขปญหายาเสพติด อาทิเชน พระสงฆ มีบทบาทสําคัญในการใชหลักทางศีลธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธ
องคมาประยุกต ทําใหเกิดศรัทธาของคนในชุมชนที่เขามารับการชวยเหลือและชวยกันแกไขปญหา ดังกรณีของพระ
อาจารยชัยเวช โอภาโส และพระครูพิพัฒนพิบูลย ที่มีความตระหนักในปญหาที่เกิดขึ้นกับชาวบานและไดทุมเทตน
เองลงไปศึกษา คลุกคลีกับชาวบานเพื่อทราบถึงปญหาและสาเหตุอยางแทจริง แมจะเสี่ยงภัยอันตราย หลายพื้นที่ก็
อาศัยพระชวยอบรมและบําบัดรักษา ไมวาจะเปนเครือขายบานรมเย็น บานบุเปอย บางพื้นที่ก็อาศัยวัฒนธรรม
ความเชื่อตามประเพณีฮีตคอง เชน บานบุฮม (การสาบานตอหนาพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ของชุมชน ) บานหนองกะปาด
โดยเฉพาะการจัดงานบุญฮีตสิบสองของ บานโชคชัย ที่มีครบทั้งปและทําตามประเพณีอยางแทจริงโดยปราศจาก
การพนันและอบายมุข บานบอมะกรูด ใชวัฒนธรรมลาวเวียง เครือขายชุมชนมง 3 จังหวัดซึ่งใชวัฒนธรรมชนเผา
และกรณีชุมชนมุสลิม อาทิ บานคลองตะเคียน ชุมชนลําแขก บานทาแพรก ฯลฯ ใชคุณคา ความเชื่อทางศาสนา
อิสลามที่วา “ทุกพฤติกรรม ทุกอริยยาบทของมุสลิม จะมีผลตอชีวิตที่แยกออกจากกันไมไดระหวางโลกนี้กับชีวิต
หลังความตาย” ซึ่งมีชาวบานหลายคนที่เลิกยาเสพติดก็เนื่องจากเชื่อวาหากไมเลิกจะถูกลงโทษในโลกหนาที่สาหัส
หรือการละหมาดจะทําใหพนจากสิ่งชั่วราย หรือแมแตชุมชนในกรุงเทพมหานคร ในสวนของชุมชนแออัด และชุมชน
บานจัดสรร ซึ่งดูเหมือนวาจะไมมีฐานภูมิปญญาเดิมแบบเดียวกันกับชุมชนชนบท แตก็ไดสรางภูมิปญญาใหม ที่ได
จากการตอสูในเรื่องที่อยูอาศัย “ไลรื้อ” ปญหาสิ่งแวดลอม ปญหาเศรษฐกิจ ปญหาโครงสรางพื้นฐาน ประสบการณ
การสรางความเปนชุมชน มาปรับประยุกตใชในการทํางานดานยาเสพติด เชน ชุมชนรวมเกื้อ ชุมชนเพชรคลองจั่น
ชุมชนนอมเกลา เปนตน
(3) อาศัยระบบเครือญาติและระบบการแบงเขตในการดูแลภายในชุมชน
ในสวนของภูมิปญญาของการอยูรวมกันของคนในชุมชน ซึ่งสวนมากก็เปนเครือญาติกัน เชน ในบาน
หนองกะปาด บานตาดภูวง ซึ่งเปนหมูบานภูไท มีตระกูลใหญ ๆ 2 ตระกูลเชนเดียวกันก็มีการนําระบบเครือญาติมา
ใชดูแลแกปญหายาเสพติดใหกับเยาวชนและผูเสพทั่วไปในฐานะที่เปนญาติพี่นองอยูรวมกันในชุมชน กรณีเครือขาย
ชุมชนมง 3 จังหวัด ใชตระกูลแซ ในการควบคุม ตักเตือนและดูแลลูกหลาน และที่สําคัญ ในหลายชุมชนก็มีการ
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แบงคุมและมีอาสาสมัครแตละคุมชวยกันดูแลครัวเรือนสมาชิก เชน กรณีบานบุฮม ซึ่งมีจํานวน 454 หลังคาเรือนมี
การแบงเปนคุมบานคุมละ 5 หลังคาเรือน บานบุเปอย (อุบลราชธานี) บานคุม (ยโสธร) บานหนองกะปาด
(มุกดาหาร) และชุมชนสองเหนือ (มหาสารคาม) ที่คอนขางโดดเดนในเรื่องการแบงคุมรับผิดชอบ หรือกรณีบานยานิง
(นราธิวาส) ใชการแบงโซนหรือเขตควบคูกับการใชกฎเกณฑมุสลิม เปนตน
การทํางานของคนในชุมชนแบบเปนพี่เปนนองเครือญาติกัน จะอาศัยการวากลาวตักเตือนและใหโอกาส
ปรับปรุงตัว และชวยเหลือยอมรับ ไมไดใชวิธีทําลายและจับกุมทํารายเหมือนระบบการจัดการแบบใชอํานาจของคน
ภายนอก บางรายที่จําเปนจริง ๆ เมื่อผานขั้นตอนตาง ๆ เชนวากลาว ตักเตือน ตอตาน และสงไปบําบัดแกไขแลว
ยังไมกลับเนื้อกลับตัว ก็จําตองอาศัยกฎหมายและอํานาจจากภายนอกเขามาบังคับใชบาง
(4) อาศัยมาตรการทางสังคมหรือการใชกลุม กิจกรรมการพัฒนาของชุมชนตางๆ เปนพื้นฐานมาและ
เปนเงื่อนไขตอรองและกดดันใหคนที่เสพติดและคายาตองยอมเลิกเสพเลิกคาและปรับปรุงแกไขตนเอง
ในหลายชุมชนที่เปนกรณีศึกษา พบวา บางชุมชนมีการรวมตัวทํากิจกรรมภายในชุมชน และ ขยายเครือขาย
เชน กิจกรรมกลุมออมทรัพยของบานคุม (ยโสธร) บางแหงเปนการรวมตัวของผูรว มพัฒนาชาติไทยกอนจะมารวมกัน
เปนกลุมเรียกรองสิทธิจากผลกระทบจากการสรางเขือ่ นน้ําอูน และไดจัดตั้งเปนเครือขายชุมชนพัฒนาตานยาเสพติด
นิคมน้ําอูน บางเครือขายมีการใชเงื่อนไขกลุมกิจกรรมและกองทุนอาชีพและสวัสดิการชุมชนมาบีบหรือกดดันใหคน
ในชุมชนหรือครอบครัวที่มีปญหาดานยาเสพติดตองกลับตัว มิฉะนั้นจะไมไดรับสิทธิจากกลุมกิจกรรมและสวัสดิการ
จากชุมชน กลายเปนคนที่ถูกตัดออกจากความเปนสมาชิกชุมชนไปโดยปริยาย หรืออาจไมไดรับการคบคาสมาคม
หรือรวมกิจกรรมของคนในชุมชนดวย เชน บานบุเปอยและบานคุมที่ใชกลุมออมทรัพย เปนแรงกดดัน กรณีภาค
กลาง ชุมชนหลายแหงใชวิธีการเปนตน
(5) การดําเนินกิจกรรมแบบองครวม บูรณาการ และเชื่อมโยงกับการแกปญหาอืน่ ควบคูกันไป
การแกไขปญหายาเสพติดของชุมชน มีลักษณะของการแกไขปญหาแบบองครวม กลาวคือ มีระบบการ
ปองกันและรักษาเปนระบบเดียวดัน ทั้งนี้ก็เพือ่ รักษาไวซึ่ง“ดุลยภาพของชุมชน” กลาวคือในสถานการณที่ไมรุนแรง
ชุมชนอาศัยวิธีการที่ชุมชนยังคงมีศักยภาพที่จะดําเนินการดวยตนเอง ไมวาจะเปนการใชระบบเครือญาติ การ
ตักเตือนสั่งสอนลูกหลาน มาตรการทางสังคม ฯลฯ แตในบางสถานการณที่มีความรุนแรง ลําพังศักยภาพภายในมี
ไมเพียงพอ ชุมชนก็มีการประสานกับภายนอกหรือใชมาตรการของรัฐ เชน การตั้งดานตรวจ การตรวจปสสาวะ การ
ใหขอมูลกับหนวยงานดานการปราบปราม เชน กรณีชุมชนมงจังหวัดเพชรบูรณ ทั้งนี้ เพื่อไมใหปญหายาเสพติด
ขยายตัวและสรางปญหาและผลกระทบกับชุมชน จนสูญเสียสมดุลย นอกจากนี้ ลักษณะการดําเนินกิจกรรมดาน
ยาเสพติดของชุมชนยังเปน แบบบูรณาการและครบวงจรในตัวเอง ทั้งในดานการใหความรู ปลุกจิตสํานึก ปองกัน
แกไข บําบัดรักษา ฟนฟูจิตใจ ฝกฝนวิชาชีพและใหโอกาสแกตัว เชน กรณีพระอาจารยชัยเวช (ศูนยสมัชชาตอตาน
และบําบัดยาเสพติด ต.ภูดิน กาฬสินธุ) และกรณีของบานรมเย็น ที่พอดาบสุรศักดิ์ และอาจารยยวุ รี ไชยรักษ ที่ตอ
มาไดลาออกจากราชการมาอาสาทํางานดานนี้อยางจริงจังและตอเนื่องเปนเวลานานโดยทําแบบครบวงจร บางพื้นที่ก็
ประสานการแกปญ
 หาใหกับเด็กนักเรียน และเยาวชน โดยรวมงานกันทั้งวัดและโรงเรียนและครอบครัวพอแมผูปกครอง
เชน การใชพุทธวิธีของพระครูพิพัฒนพิบูลย ที่เริ่มจากการแกที่ใจกอน โดยเดินจงกลม นั่งสมาธิ สวดมนต ระลึก
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คุณพอแมครูบาอาจารย ฯลฯ และการแกปญหาของเด็กนักเรียนในโรงเรียนอยางนิ่มนวลของอาจารยสนั ติสุข
เปนตน นอกจากนี้ ยังพบลักษณะ การแกไขปญหายาเสพติดที่ควบคูหรือเชื่อมโยงกับเรือ่ งอืน่ ๆ ซึ่งมีลักษณะยอย
อีกหลายลักษณะ ลักษณะแรก คือ การใชกลไก ทั้งผูนํา/แกนนํา กลุม/องคกร และประสบการณที่ชุมชนไดรับจาก
การแกไขปญหาอื่นๆ มาปรับใชกับการแกไขปญหายาเสพติด เชน ชุมชนแออัดในกทม.หลายแหง ใชประสบการณ
และกลไกในการตอสูปญหาการไลรื้อ มาทํางานดานยาเสพติด กรณี เครือขายชุมชนไทยอีสาน จังหวัดเชียงราย
ทํางานตอเนื่องจากการจัดการปญหาเอดส กรณีภาคเหนือและภาคใตหลายแหง มีเครือขายชุมชนที่ทํางานดานอื่นๆ
มากอน เชน ดานทรัพยากรและสิ่งแวดลอม เปนตน ลักษณะที่สอง คือ การใชประเด็นปญหายาเสพติด เปนโอกาส
ที่จะสรางความเขมแข็งใหชุมชน ไมวาจะเปนการฟนฟูความสัมพันธผานกิจกรรมตางๆ การสืบสานวัฒนธรรมชุมชน
การสรางความเขมแข็งใหกลุมตางๆ ในชุมชน เปนตน (แกปญหายาเสพติด ไมใชเพื่อยาเสพติด แตเพื่อ การสราง
ประสบการณและการเรียนรูข องชุมชนในการรวมตัว ชวยเหลือ ฯลฯ และลักษณะที่สาม คือ การแกไขปญหายาเสพติด
ควบคูไปกับการแกไขปญหาอื่นๆ ที่จะเปนเงื่อนไขตอการกลับมาแพรระบาดของยาเสพติดอีกไมรูจบ เชน กรณีชุมชน
กองขยะหนองแขม ชุมชนลําแขก ชุมชนปากทอ (ราชบุรี) และหลายชุมชนในภาคอีสาน ที่ทํากิจกรรมสงเสริมอาชีพ
ใหกับผูเสพ ผูคาและกลุมเสี่ยง แตที่สําคัญคือ อาชีพ รายได ภายใตวิธีคิดของความพอเพียง หรือ เศรษฐกิจแบบ
พึ่งตนเอง
(6) ใชระบบเตือนภัยในชุมชน
การแกไขปญหายาเสพติดของชุมชน อาศัยระบบเตือนภัย ซึ่งเปนระบบดั้งเดิมของชุมชนที่มอี ยูแลว เชน
การซุบซิบนินทา (ในทางเหนือคือการเลาขวัญ) หรือการบอกกลาว ซึ่งระบบดังกลาว แตเดิมทําหนาที่ในการควบคุม
กํากับ กดดัน พฤติกรรมที่ขัดตอกฏ จารีตของคนในสังคม ซึ่งในเรื่องยาเสพติดก็เชนกัน โดยเฉพาะอยางยิ่งใน
ระยะแรกๆ ของการเกิดปญหาและชุมชนที่มีปญหายาเสพติดรุนแรง ซึ่งยังไมสามารถยกเอาประเด็นยาเสพติดขึ้น
มาพูดคุยในที่สาธารณะหรือที่ท่ีเปดเผยได ก็จะอาศัยการบอกเลา ตั้งวงเล็กๆ คุยกัน ( เชน ใครเสพ ใครเขาไป
เกี่ยวของ ผลเปนอยางไร ฯลฯ) และขยายการบอกเลาออกไปสูคนอื่นๆ มากขึ้น นอกจากระบบเตือนภัยดังกลาวจะ
ทําหนาที่ในการควบคุม กดดัน (ไดบาง ไมไดบาง) ยังทําหนาที่ในการกระตุนใหคนในชุมชนไดรับรูถึงสถานการณ
ปญหาและผลกระทบของยาเสพติด
(7) ใชระบบการใหอภัย มัดมือ สูขวัญ สืบชะตา
ชุมชนสวนมากใชระบบการใหอภัยในการดําเนินงานดานยาเสพติด โดยวิธีการตางๆ เชน การมัดมือ
บายศรีสูขวัญ ผูบําบัดยาเสพติด/ผูคา (โดยอธิบายตามความเชื่อที่วาการทําไมดีหรือสิ่งไมดีเกิดขึ้นก็เนื่องจากขวัญ
ไมอยูกับเนื้อกับตัว) การใชวิธีทางศาสนา เชน ทางพุทธ ใชการทําสมาธิ สวดมนตใหไดทบทวนตนเองและนําไปสู
การปรับปรุงแกไข ทางคริสตศาสนา ใชการสํานึก/สารภาพบาปในขณะที่ชุมชนใชการอธิษฐานเพื่อใหพระเจาดูแล
ปกปอง จัดการกับสิ่งชัว่ รายตางๆ หรือทางศาสนาอิสลาม ใชการละหมาด โดยเชื่อวาการละหมาด ทําใหพนจากสิ่ง
ชั่วรายได โดยสรุประบบการใหอภัยก็หมายถึง การใหโอกาสกับผูเสพ/ผูคา ผูที่เกี่ยวของ ในฐานะที่เปนลูกเปนหลาน
เปนพี่เปนนอง ซึ่งใชควบคูไปพรอมๆ กับการใหผูเสพ ผูคา ไดเกิดสํานึกในตนเอง
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(8) การยกระดับปญหาจาก ปจเจก สูกลุมและชุมชน (จากปญหาสวนบุคลเปนปญหาของชุมชน)
การแกปญหายาเสพติดของชุมชนที่ไดผลสําเร็จ วิธีการหนึ่งที่สาํ คัญคือ การยกระดับปญหายาเสพติดให
เปนปญหาของชุมชน ซึ่งแนนอนวา ความรูสึกและตระหนักรูวา ปญหายาเสพติดเปนปญหาของชุมชนไดเกิดขึน้ อยาง
ลอยๆ หรือเปนความบังเอิญ จากบทเรียนพบวา การยกระดับปญหายาเสพติดจากปจเจกไปสูปญ
 หาของชุมชนเกิด
จาก 2 ปจจัยสําคัญ ปจจัยแรกเกิดจากภายในชุมชนเอง ที่เริ่มจากบางคนในชุมชน (บางสวนเปนแกนนําชุมชน บาง
สวนเขามาเปนแกนนําชุมชนในภายหลัง) รับรูและตระหนักในปญหาและผลกระทบของยาเสพติด เชน พอคําพา
บานสวนมอญ ปาอามีนะที่ชุมชนคลองเตย ลุงพะวิ บานหวยปูเลย พอบู ภาคใต ฯลฯ จากนัน้ แกนนําเหลานี้ มีการ
ขยายการรับรูส แู กนนําคนอื่นๆ และชาวบาน ผานการพูดคุยหรือการมีเวทีภายในชุมชน การสรางหรือจัดกิจกรรม
เพื่อดึงการมีสว นรวมของคนในชุมชน เปนตน สําหรับปจจัยทีส่ อง เกิดจากการกระตุนจากภายนอก เชน จากกองทัพ
ภาคที่ 2 สสช. เจาหนาที่สาธารณสุข ในบทบาทของ “วิทยากรกระบวนการ” จากองคกรพัฒนาเอกชน เชน
ศูนยสังคมพัฒนา มูลนิธิหยาดฝน สมาคมยุวมุสลิมแหงประเทศไทย หรืออาจจะเกิดจากการกระตุนของเครือขาย
องคกรประชาชนเอง
(9) ใชการสรางและขยายเครือขายชุมชน
มีการสรางความสัมพันธกับชุมชนอื่นๆ ในรูปของเครือขายชุมชน ทั้งเครือขายชุมชนที่มีการรวมตัวกันมา
กอนในเรื่อง/ประเด็นอื่นๆ และเครือขายในดานการแกไขปญหายาเสพติดโดยตรง และการเปนเครือขายมีทั้งที่เกิด
เองโดยชุม ชนกับชุมชน และเกิ ดจากการกระตุน จากภายนอก จากบทเรีย นต างๆ พบวา ส ว นมากเครือขายมี
ประโยชนตอชุมชน (มากบาง-นอยบาง แตกตางกันไปในแตละแหง) เนื่องจากเครือขายทําหนาที่ที่สําคัญๆ ตอชุมชน
หลายประการ ไดแก เครือขายทําหนาที่ในการแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณการทํางาน เครือขายชวยทําใหมีระบบ
การเฝาระวังปญหายาเสพติดในระดับที่กวางขึ้น เครือขายทําหนาที่ในสรางพลังตอรอง การติดตอประสานงานและ
สรางการยอมรับจากภายนอก เครือขายชวยทําใหการเขาถึงทรัพยากรและงบประมาณไดมากขึ้น เครือขายชวยสราง
ความมั่นใจ (มีเพื่อนทํางาน) เปนตน อยางไรก็ตาม บทเรียนในเรื่องเครือขายอาจจะยังอยูในชวงเริ่มตน หลายเครือขาย
กําลังเรียนรู ปรับตัว และพัฒนาศักยภาพของตนเองอยางตอเนื่อง
(10) การอาศัยความรวมมือและการสนับสนุนจากทุกฝายที่เกีย่ วของเพื่อใหกระบวนการดําเนินงานของ
ชุมชนเปนไปดวยดี
ชุมชนตางๆ อาศัยความรวมมือสนับสนุนจากทั้งจากหนวยราชการและองคกรพัฒนาเอกชน นับเปนสวน
สําคัญที่ชวยใหกระบวนการดําเนินงานของชุมชนเปนไปโดยสมบูรณครบถวนและมีวิธีการดําเนินงานที่หลากหลาย
ครอบคลุมระบบการดําเนินงานทุกดาน บางพื้นที่ไดอาศัยบทบาทของหนวยงานภายนอกชวยกระตุนกระบวนการ
แกปญหา ซึ่งจะไดกลาวถึงอีกครั้งในเรื่องบทบาทของภายนอกตอการสนับสนุนชุมชนในการแกไขปญหายาเสพติด
โดยสรุป วิธีการที่ชุมชนใชในการดําเนินงานแกไขปญหายาเสพติดที่กลาวมาขางตน ไมไดหมายความวา
ชุมชนทุกแหงใชทั้ง 10 วิธีในการแกไขปญหา หากแตเปนการผสมผสานบางวิธีใชเปนหลักและเสริมดวยวิธีอื่นๆ
เชน กรณี ชุ ม ชนภาคใต ต อนล าง อาศั ย คุ ณ ค าทางศาสนาและวัฒ นธรรมเป น หลั ก เสริม ด วยการประสานการ
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สนับสนุนจากภายนอก กรณีชุมชนลําแขก ใชวิธีผสมผสานทั้งทางดานศาสนา การกดดัน การสงเสริมอาชีพกลุม
เสี่ยง และประสานภายนอกเพื่อสนับสนุน กรณีชุมชนในภาคอีสานหลายแหงใชหลักศาสนาและวัฒนธรรมประเพณี
ชุมชนบางแหงในภาคกลางใชวัฒนธรรมของกลุมชาติพันธุ เชน ชุมชนไททรงดํา ชุมชนลาวเวียง กรณีเครือขาย
วังแดง อุตรดิตถ ใชวิธีการตรวจคนโดยพลังของชาวบาน ฯลฯ เปนตน ดังนั้น ขอสรุปที่สําคัญของการแกไขปญหา
ยาเสพติดภาคประชาชนก็คือ “ความหลากหลายในเชิงรูปแบบ/วิธีการ แตมีวิธีคิดรวมกัน ก็คือ วิธีคิดในเรื่อง
ความเปนพี่เปนนอง เปนลูกเปนหลาน ใหความสําคัญของการอยูรวมกัน ซึ่งจะตองมีความสัมพันธตอกันในเชิง
การชวยเหลือ รวมมือ และหลักการใหโอกาส ใหอภัย” ดังนั้น การใชวิธีการ “สําเร็จรูป” จึงไมใชวิธีการของภาค
ประชาชน หรือความพยายามจะใชรูปแบบที่สําเร็จรูปในการแกไขปญหา จึงไมนําไปสูการแกไขปญหาไดอยางยั่งยืน
อีกทั้งยังนํามาซึ่งการสูญเสีย ทั้งเวลา ทั้งงบประมาณ และที่สําคัญ นําไปสูความสูญเสียทางดานจิตวิญญาณ “ความ
เปนชุมชน” และการที่ชุมชนแตละแหง มีกระบวนการและวิธีการที่ใชในการแกไขปญหายาเสพติดแตกตางกัน ก็
เนื่องจากมีสภาพแวดลอม (ปจจัย เงื่อนไข) ที่ตางกัน ปจจัยสําคัญๆ ไดแก (1) ความเขมแข็งของชุมชนในฐานะที่
เปนภูมิคุมกันปญหายาเสพติด (อื่นๆ ดวย) ของชุมชน ประการที่สอง (2) ศักยภาพขององคกรชุมชนในการแกไข
ป ญ หายาเสพติ ด (3) สถานการณ ก ารแพรระบาดของยาเสพติ ด (รุน แรงมากน อ ยแตกต างกั น ) และ (4) การ
สนับสนุนจากภายนอก

สวนที่ 2 ปจจัย เงื่อนไขสําคัญที่มีอิทธิพลตอการใชวิธีการในการแกไขปญหาของชุมชน
2.1 ชุมชนเขมแข็ง คือภูมิคุมกันของการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดอยางยั่งยืน
จากการศึกษา พบวา ความเขมแข็งของชุมชน เปนปจจัยพื้ นฐานที่สําคัญ ทั้งในฐานะที่เปนภูมิคุมกัน
ปญหายาเสพติด (เกราะปองกันกอนมีปญหา) และในฐานะที่เปนฐานหรือทุนชุมชนที่สามารถนํามาใชในการแกไข
ปญหายาเสพติด หรืออาจกลาวไดวา ชุมชนเขมแข็ง เปนปจจัยที่มีนัยสําคัญยิ่งที่จะประกันความสําเร็จของการปองกัน
แกไขปญหายาเสพติดที่กําลังแพรระบาดเขาสูคนในชุมชนอยูตลอดเวลา เพราะชุมชนคือผูรับผลหรือเปนเหยื่อของ
ปญหายาเสพติด
จากกรณีศึกษา พบวา ลักษณะหรือองคประกอบของความเปนชุมชนที่เขมแข็ง จากประสบการณที่ไดแลก
เปลี่ยนเรียนรูในโครงการสังเคราะหบทเรียนจากทุกภาค พบวา ชุมชนที่เขมแข็ง เปน “พลวัตร” กลาวคือ ในชวง
เวลาหนึ่งอาจจะมีความเขมแข็งสามารถจัดการปญหาตางๆ แตในขณะที่บางชวงอาจจะเกิดความออนแอ อยูใน
สภาวะที่จัดการตนเองไดนอยลง และความเขมแข็งของชุมชน ก็ไมไดสัมพันธกับลักษณะของชุมชน กลาวคือ ไมวา
จะเปนชุมชนเมือง ชุมชนแออัด ชุมชนบานจัดสรร ชุมชนชายแดน ชุมชนชนบทพื้นราบ ชุมชนชนบทที่สูง ก็มีความ
เขมแข็งและมีความออนแอไดเชนกัน จากการศึกษา มีชุมชนเขมแข็งจํานวนมากยังคงเปนชุมชนที่ยังคงรักษาความ
เขมแข็งไวไดสูง ในขณะเดียวกันก็พบชุมชนที่มีกระบวนการสรางความเปนชุมชนขึ้นใหม โดยเฉพาะชุมชนแออัด
และชุมชนบานจัดสรร กระบวนการสรางความเปนชุมชน ผานการตอสูปญหาตางๆ รวมกัน มีกิจกรรมเพื่อสราง
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ปฏิสัมพันธของคนในชุมชนตลอดเวลา ก็นําไปสูการเปนชุมชนเขมแข็งไดเชนกัน ซึ่งลักษณะชุมชนเขมแข็งที่พบ
สามารถประมวลได ดังนี้
(1) มีกลุมผูนํา ที่มีจิตสาธารณะ เสียสละ อดทน เขาใจสถานการณปญหา สาเหตุ และเงื่อนไขของการ
แพรระบาดของยาเสพติด “สามารถมองปญหาใหเปนปญหาสาธารณะ” (ทีมถอดบทเรียนภาคกลาง) และสามารถ
กระตุนและนําพาคนในชุมชนรวมกันแกปญหาตาง ๆ ได ลักษณะสําคัญของกลุมผูนํา คือ ไมรวมศูนยผูกขาด และ
ไมใชการนําเดี่ยว ทั้งนี้เพื่อเปดโอกาสใหเพื่อนและผูรูตางๆ เขามามีสวนรวม นอกจากนี้ ผูนํายังมีความสามารถใน
การประสานงานกับภายนอก
(2) มีกลุมองคกรภายในชุมชนที่เขมแข็ง ทั้งองคกรที่เกิดจากการผลักดันหรือกระตุนจากภายนอกทั้งจาก
สวนราชการ และจากองคกรพัฒนาเอกชนและองคกรที่เกิดจากชุมชนเอง ซึ่งองคกรชุมชนตางๆ จะเขามามีสวนรวม
ในการดําเนินกิจกรรมชุมชน เชน ออมทรัพย กลุมดะวะห กลุมเยาวชน กลุมแมบาน สภามัสยิด ผูอาวุโส เปนตน
(3) มีการจัดระบบความสัมพันธ การดูแลชวยเหลือและรวมมือกันภายในชุมชน (ความสัมพันธแนวราบ)
และการจัดโครงสรางการจัดการในลักษณะของการปกครองตนเอง เชน มีการแบงเปนคุม แบงโซน ตามลักษณะ
การตั้งบานเรือนและระบบเครือญาติ ทําใหคนในชุมชนสามารถอยูรวมกันไดอยางสงบสุขและรวมมือชวยเหลือกัน
ในการดูแลแกไขปญหาตาง ๆ ไดอยางเต็มที่และทั่วถึง
(4) มีการรักษาและใชประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามที่สืบทอดมายาวนานในการดําเนินวิถีชีวิตของแตละคน
แตละครอบครัวในชุมชนอยางสม่ําเสมอ เชน การสืบสานประเพณีวัฒนธรรมทองถิ่น อันเปนหลักในการดําเนินชีวิต
ของคนในชุมชน เชน การจัดงานบุญ การนับถือเครือญาติ และการเคารพบรรพบุรุษ ผูเฒาผูอาวุโส การปฏิบัติ
ศาสนพิธี ฯลฯ และมีการใชวัฒนธรรมชุมชนมาจัดการปญหาตางๆ
(5) มีการใชภูมิปญญาทองถิ่น องคความรู/บทเรียนจากการทํางาน และมีการพัฒนา หรือรื้อฟนความรู
ประสบการณดั้งเดิมที่มีอยูมาปรับใชในการดําเนินชีวิต ทํามาหากินและถายทอดใหกับคนรุนลูกรุนหลานไดรักษา
และปรับใชตอไป นอกจากนี้ ยังมีการสรางประสบการณและบทเรียนใหมๆ อยูตลอดเวลา
(6) มีการประสานความรูความเชื่อและพิธีกรรมคําสอนของศาสนา / สถาบันการศึกษาดั้งเดิม / ปราชญ
ชาวบาน นํามาใชถายทอดและเสริมสรางการเรียนรูแบบดั้งเดิมที่เปนการเรียนรูจากธรรมชาติและปฏิบัติจากชีวิต
จริงใหกับคนในชุมชน เชน การศึกษาทางดานศาสนาของชุมชนมุสลิม การใชชีวิตแบบพอเพียง การปฏิบัติตนบน
ฐานพุทธธรรม
(7) มีกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่สามารถพึ่งพาตนเองและมีการจัดการทรัพยากรภายในชุมชนที่เอื้ออํานวย
ใหคนในชุมชนมีงานทํา มีรายไดเลี้ยงชีพ
(8) มีทุนทรัพยของชุมชน เชน กองทุนพึ่งตนเองของชุมชน กลุมออมทรัพย กลุมอาชีพ (กทม.) หรือ
อาศัยการระดมทุนของชุมชนผานกิจกรรมประเพณี ผาปา จิบน้ําชา และมีการประสานทุนจากภายนอกเพื่อเขามา
สนับสนุนการทํางาน
(9) มีชองทางการสื่อสารภายในชุมชน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู ทั้งการสื่อสารเปนทางการ เชน การประชุม
เวทีชุมชน และการสื่อสารที่ไมเปนทางการ (ตามวิถีชีวิตธรรมชาติ) เชน พูดคุยวงน้ําชา สภากาแฟ ฯลฯ
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(10) สามารถจัดความสัมพันธภายนอกไดอยางเหมาะสม เชน ชุมชนบานกะดูนัง สามารถกําหนดกลไก
ระบบการเมืองและการเลือกตั้ง ทั้งในระดับทองถิ่นและระดับชาติ โดยไมสงผลกระทบตอความสัมพันธอันดีของชุมชน
ไดอยางดี กรณี กทม. เรียนรูที่จะจัดความสัมพันธกับภายนอก ชุมชนแสนสุข เพชรคลองจั่น ชุมชนกองขยะ
หนองแขม ชุมชนเหลานี้สามารถที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู นําไปสูการพัฒ นาศักยภาพของชุมชน...ความสัมพันธ
ระหวางภายในกับภายนอกที่เหมาะสม จึงเปนความสัมพันธที่ดี (ไมพึ่งพามากไป พึ่งภายนอกเพื่อสรางความเขมแข็ง
ใหตนเองซึ่งจะนําไปสูการพึ่งตนเองมากขึ้น)
2.2 ความเขมแข็งขององคกรชุมชนและเครือขายองคกรชุมชน
จากกรณี ศึกษาลักษณะของกลุม/องคกรชุมชน/เครือขายองคกรชุมชนที่ดําเนินงานในดานการปองกัน
แกไขปญหายาเสพติด แบงไดดังนี้
ก. ระดับ/ประเภทของกลุม
(1) เปนกลุม/องคกรภายในชุมชนที่เกิดจากการรวมตัวของคนในชุมชนเพื่อดูแลแกไขปญหายาเสพติด
เช น กรณี ข อง บ านบุ ฮ ม (อ. เชีย งคาน จ. เลย) ชุม ชนเทศบาลปากชม 3 (อ. ปากชม จ. เลย)
บานบูรพา (อ. ศรีบุญเรือง จ. หนองบัวลําภู) บานหนองกะปาด (อ. คําชะอี จ. มุกดาหาร)
(2) เปนกลุม/เครือขายระดับตําบล
เชน บานโชคชัย (อ. สุวรรณคูหา จ. หนองบัวลําภู) สมัชชาตอตานและบําบัดยาเสพติด (วัดพุทธคาม
นิคม อ. เมือง จ. กาฬสินธุ) กลุมสายธารการเกษตร (อ. วาริชภูมิ จ. สกลนคร)
(3) เปนกลุม/เครือขายระดับอําเภอ
เชน เครือขายชุมชนเทศบาลเมืองมหาสารคาม เครือขายชุมชนพัฒนาตานยาเสพติด (อ. น้ําอูน
จ. สกลนคร) สมัชชาตานภัยยาเสพติด (อ. บานฝาง จ. ขอนแกน) เครือขายชุมชนบานรมเย็น
(อ.กุดชุม จ. ยโสธร) เครือขายองคกรสตรีอําเภอควนโดนจังหวัดสตูล
(4) เปนกลุม/เครือขายระดับจังหวัด
เชน เครือขายชุมชนแกไขปญหายาเสพติดจังหวัดนาน ศูนยประสานงานแกปญหายาเสพติดจังหวัด
กระบี่
(5) เปนกลุม/เครือขายประสานขามพื้นที่การปกครอง
เชน เครือขายชุมชนมง 3 จังหวัดพิษณุโลก เลย และเพชรบูรณ
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ข. โครงการสราง / กลไก
โครงสรางและกลไกการดําเนินงานของกลุม/องคกรและเครือขาย ที่ใชในการจัดการปญหายาเสพติด โดย
ภาพรวม พบวา
(1) ในระดับกลุมและองคกรในระดับชุมชน
อาศัยโครงสรางกลไกที่ “หลากหลาย” และ “ผสมผสาน” ทั้งนี้ขึ้นอยูกับ โครงสรางทางสังคมวัฒนธรรม
ความเขมแข็งของชุมชน และประสบการณ/บทเรียนการจัดการปญหาตางๆ ของชุมชน ซึ่งมีลักษณะ ดังนี้
ประเภทโครงสราง/กลไก
เครือขายวัฒนธรรม (ระบบอาวุโส ระบบเครือญาติ ตระกูลแซ ระบบคุม/หมวด/โซน)
โครงสรางองคกรทางการ (กํานัน ผูใหญบาน อบต.)
ระบบอาสาสมัคร (อาสา/กลุมสตรี/เยาวชน)
องคกร/กลไกศาสนา (วัด/มัสยิด/คริสตจักร)
สวนใหญที่พบ มักจะไมใชกลไกใดกลไกหนึ่งเพียงลําพัง แตจะเปนการผสมผสานหลายๆ กลไก แตทั้งนี้
ขึ้นอยูกับแตละแหงจะใชกลไกใดเปนหลักและกลไกใดเปนกลไกเสริม เชน ใชโครงสรางเดียวกันกับการปกครอง
หมูบาน มีผูใหญบาน คณะกรรมการหมูบาน (กรรมการชุมชนในกทม.และในเขตเทศบาล) และสมาชิกอบต. ของ
หมูบาน เปนกรรมการ มีชาวบานเปนสมาชิกชุมชน และอาจมีพระ ครู ผูทรงคุณวุฒิหรือผูอาวุโสในชุมชนหรือทองถิ่น
รวมเปนกรรมการหรือเปนที่ปรึกษา การดําเนินงานของกลไกแบบนี้ จึงเปนกลไกเดียวกันกับการปกครองดูแล
ทุกเรื่องที่เกี่ยวกับชีวิตความเปนอยูของคนในชุมชน บางแหง มีการจัดเสริมระบบการแบงคุมบาน มาใชในดานการ
ปองกันแกไขปญหายาเสพติดที่โดดเดน เชน บานบุฮม บางแหงนําระบบวัฒนธรรมชุมชนมาประยุกตใชในการดูแล
ปองกันปญหายาเสพติดอยางไดผล เชน บานบูรพา บานหนองกะปาด บางแหงตั้งกลไกใหม ในรูปกรรมการหรือ
คณะทํางานบาง ในลักษณะของกลไกอาสาสมัคร และมีกลไกทางการเชน คณะกรรมการหมูบาน/ชุมชนและคณะ
กรรมการมัสยิดในฐานะกลไกทางศาสนาเปนที่ปรึกษา เชน คณะทํางานแกไขปญหายาเสพติดชุมชนลําแขก ในขณะ
ที่มีอีกหลายชุมชนที่เปนชุมชนมุสลิมอาศัยกลไกศาสนาคือกรรมการมัสยิดเปนกลไกหลักโดยมีกลไกทางการทั้ง
อบต.และกรรมการหมูบานเปนกลไกสนับสนุน บางแหงใชกลไกอาสาสมัคร เชน กลุมเยาวชน/กลุมสตรี เปนกลไกหลัก
ในการดําเนินงานแกไขปญหายาเสพติด
(2) กลุม/เครือขายระดับที่ใหญกวาหมูบาน/ชุมชน
ในระดับตําบล มักจะเปนโครงสรางการบริหารกลุมที่เปนการจัดตั้งขึ้นมาใหม เปนคนละโครงสรางกับการ
ปกครองระดับตําบล-หมูบาน แตองคประกอบของคณะกรรมการอาจจะมาจากผูนําทางการของชุมชน เชนผูใหญ
บาน กํานัน หรือจากผูนําไมเปนทางการ เชน พระ ครู ขาราชการในทองถิ่น เยาวชน แมบาน ฯลฯ ก็ได กลไกการ
ดําเนินงานในระดับนี้ จะเปนลักษณะองคกรที่ตั้งขึ้นมาสวนมากเพื่อดูแลแกไขปญหาดานยาเสพติดโดยตรง เชน.
กรณีของพระครูพิพัฒนพิบูลย จากกรณีศึกษาบานโชคชัย (อ. สุวรรณคูหา จ. หนองบัวลําภู)ที่รวมมือกับครู และ
อบต. ดําเนินการอบรมแกไขปญหายาเสพติด และพระอาจารยชัยเวช จากสมัชชาตอตานและบําบัดยาเสพติด (วัด
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พุทธคามนิคม อ. เมือง จ. กาฬสินธุ) บางเครือขายที่มีมากอนที่จะดําเนินกิจกรรมดานยาเสพติด เชน เครือขาย
หลายแหงใน กทม เครือขายในภาคเหนือตอนบนที่รวมตัวจากการแกไขปญหาเอดส สิ่งแวดลอม หรือกรณีเครือขาย
พัฒนาคนฯและเครือขายเยาวชนฯ ที่ อ. กันทรารมย จ.ศรีสะเกษ ก็เกิดจากการรวมตัวกันของผูนําชุมชนและทองถิ่น
และผูนําเยาวชนที่ไดรับการสนับสนุนจาก นักพัฒนาองคกรพัฒนาเอกชนในการเคลื่อนไหวเรื่องการปกปองและ
อนุรักษสิ่งแวดลอมมากอน ตอมาจึงพัฒนาเปนองคกรเครือขายที่ทํากิจกรรมหลายดานมากขึ้น เชน มีการจัดตั้ง
เปนเครือขายสหกรณเครดิตยูเนียนและการแกปญหาดานยาเสพติด
ในเครือขายระดับอําเภอ จะมีโครงสรางการบริหารงานเชนเดียวกับระดับตําบลแตครอบคลุมพื้นที่กวางขึ้น
และมี ส มาชิ ก ที่ อ ยู ในตํ าบลเดี ย วกั น และต างตํ าบลต า งอํ าเภอมาร ว มเครื อ ข าย กรณี เครื อ ข ายเทศบาลเมื อ ง
มหาสารคามจะมีโครงสรางที่คอนขางเปนทางการ คือ ผูนําจากแตละชุมชนอันมีประธานชุมชนที่เทศบาลรับรองจะ
มารวมตัวทํางานรวมกันในรูปเครือขาย ในขณะที่เครือขายอื่น จะเปนเครือขายที่เกิดขึ้นจากการรวมตัวกันโดยธรรม
ชาติของผูนําชุมชนที่เปนทางการรวมกับผูนําอื่น ๆ เชน กรณี อ. บานฝาง และเกิดจากผูนําที่ไมเปนทางการเอง เชน
กลุมผูรวมพัฒนาชาติไทยที่ อ. น้ําอูน รวมทั้งเกิดจากผูนําที่ตอมาลาออกจากราชการตํารวจและครูเพื่อเขามาทํางาน
ปองกันแกไขปญหายาเสพติดดวยจิตใจอาสาสมัคร อยางในกรณีของศูนยบานรมเย็น บางแหงเปนลักษณะเฉพาะ
เชน เครือขายองคกรสตรีควนโดน ซึ่งเปนการรวมตัวของกลุมสตรี
ในสวนเครือขายระดับจังหวัด จะมีโครงสรางการบริหารงานในรูปของคณะกรรมการเครือขาย โดยมี
แกนนําจากอําเภอตางๆ เปนกรรมการ และมีองคกรพี่เลี้ยงทําหนาที่คลายๆ กับการเปนกองเลขาในรูปของศูนย
ประสานงานระดับจังหวัด เชน เครือขายการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดจังหวัดนาน และศูนยประสานงานแก
ปญหายาเสพติดจังหวัดกระบี่
เครือขายขามพื้นที่จังหวัด ซึ่งมีไมมากนัก อาศัยการบริหารจัดการในรูปแบบของคณะกรรมการเครือขาย
โดยมีผูนํา/แกนนํา ทั้งที่เปนทางการ ไดแก กํานัน ผูใหญบาน และไมเปนทางการ ไดแก ผูอาวุโส สตรี เยาวชน เขา
รวมเปนกรรมการ และมีศูนยประสานทําหนาที่เปนกองเลขาใหกับคณะกรรมการ เชน ศูนยประสานการแกไข
ปญหายาเสพติดในชุมชนมง 3 จังหวัด หรืออาจจะจัดรูปเปนเครือขายองคกรประชาชนระดับภาค ซึ่งคณะกรรมการ
เครือขายมาจากผูนําเครือขายตางๆ ในระดับพื้นที่ เชน เครือขายแกไขปญหายาเสพติดภาคอีสาน เครือขายแกไข
ปญหายาเสพติดภาคกลาง เปนตน
ค. บทบาท / หนาที่ ของกลุม /องคกร/เครือขาย
การดําเนินบทบาท / หนาที่ ของกลุม/องคกร/เครือขาย พบวา คณะกรรมการกลุมและเครือขายทั้งหมด
ไมวาจะเปนระดับชุมชน ตําบลและอําเภอ มีการวางบทบาทหนาที่ในการดําเนินงานดานปญหายาเสพติด ดังนี้
การรณรงคและปองกัน เปนบทบาทที่องคกรและเครือขายภาคประชาชน ตางดําเนินการโดยมุงเนนไปใน
ดานการรณรงคใหความรู ปลุกพลังความรวมมือของชุมชน เพื่อปองกันปญหาการใชยาเสพติดของคนในครอบครัว
และชุมชน เปนการสรางภูมิคุมกันใหกับชุมชนโดยการประชาสัมพันธ ฝกอบรมและจัดระบบคุมเพื่อชวยกันปองกัน
ปญหาการแพรระบาดของยาเสพติด การรวมมือประสานงานกับโรงเรียน วัดและหนวยงานราชการในพื้นที่
การบําบัดรักษาและฟนฟู บางองคกรและเครือขายที่เปนกรณีศึกษา มีการดําเนินงานดานการบําบัดรักษา
ผูเสพและมีการฟนฟูจิตใจและฝกอาชีพให โดยดําเนินการแบบครบวงจรและอาศัยทั้งหลักธรรมของศาสนา การใช
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สมุนไพรรักษาแบบพื้นบาน นอกจากนี้ ในหลาย ๆ องคกร ก็มีการจัดสงผูเสพไปบําบัดรักษานอกชุมชน และใหการ
ดูแลเอาใจใสเมื่อกลับคืนสูชุมชน
การปองปรามและเฝาระวัง ชุมชนที่เปนกรณีศึกษาสวนมากใหความสําคัญในการปองปราม ตรวจตรา
และเฝาระวัง เพื่อปองกันไมใหคนในชุมชนลักลอบเสพและคายาเสพติด และเปนการสกัดกั้นการแพรกระจายของ
ยาเสพติดไมใหระบาดเขามาหรือผานหมูบาน รวมทั้งชวยเปนหูเปนตาในการแจงเบาะแสผูคาใหกับทางราชการ
การแสวงหาแนวรวมและพันธมิตร ในสถานการณปญหายาเสพติดที่มีโครงสรางปญหาสลับซับซอน ทั้ง
เรื่องผลประโยชนและอํานาจ บางพื้นที่มีความรุนแรง องคกรชุมชน/เครือขายไมสามารถดําเนินการไดโดยลําพัง
การประสานกับหนวยงานภายนอก โดยเฉพาะภาครัฐ เพื่อเขามาสนับสนุน ใหการดําเนินงานของชุมชนเปนไปได
ดวยดี มีความจําเปนอยางมาก
ง. กิจกรรม
กิจกรรมสวนใหญที่มีการดําเนินการ มีดังนี้
(1) กิจกรรมดานการเตรียมชุมชน เชน การประชุมชาวบาน ผูปกครอง การจัดฝกอบรมความรูเกี่ยวกับ
ภัยของยาเสพติด การเผยแพรประชาสัมพันธในโอกาสตางๆ
(2) กิจกรรมเฝาระวัง เชน การเดินเวรยาม การตั้งดานตรวจ การจัดแบงคุมหรือโซนและกําหนดให
ตัวแทนคุมทําหนาที่ดูแลประสานงานครัวเรือนภายในแตละคุม การตั้งอาสาสมัคร รวมถึงตํารวจบาน
(3) กิจกรรมการศึกษาและฝกอบรม เชน การจัดอบรมใหความรูเกี่ยวกับยาเสพติด การอบรมเกี่ยวกับ
พิษภัยและวิธีการบําบัดรักษา การอบรมศีลธรรมจริยธรรม การเรียนการสอนดานศาสนา การฝกอาชีพ การศึกษาดู
งาน การพัฒนาศักยภาพผูนํา/แกนนํา
(4) กิจกรรมสานสัมพันธคนในชุมชน โดยเฉพาะในระดับครอบครัว เชน กิจกรรมเยี่ยมผูตองขัง (ผูตองขัง
กับลูกหลาน พี่นอง) คายชีวิตครอบครัว การรับขวัญสูขวัญหลังจากสํานึกผิดหรือพนโทษ
(5) กิจกรรมเยาวชนและสันทนาการ เชน การจัดใหมีสนามกีฬา การแขงขันกีฬา การสงเสริมดนตรีและ
สันทนาการ สวนใหญสําหรับเด็กและเยาวชนเปนกลุมเปาหมาย การจัดทําโครงการโรงเรียนสีขาว หมูบานสีขาว ที่
เปนแหลงปลอดยาเสพติด และที่สําคัญหลายแหงพัฒนาไปสูการมีกลไก/กลุมองคกรเยาวชน
(6) กิจกรรมสงเสริมอาชีพ เชน การรวมกลุมประกอบอาชีพเพื่อหารายได และใหมีงานทํา การสงเสริม
การเกษตรพึ่งตนเอง การจักสาน การทําน้ําหมักและปุยชีวภาพ การเผาถานเพื่อนําน้ําสมควันไมไปใชในการเกษตร
ปลอดสารพิษ ออมทรัพย
(7) กิจกรรมบําบัดรักษา มีหลายรูปแบบวิธีการ เชน การรักษาพื้นบานดวยสมุนไพร การรักษาทางจิต
การใชหลักศาสนาธรรมมาชวยเตือนสติและเยียวยาทั้งรางกายและจิตใจ การเขาคายบําบัด การสงผูเสพไปบําบัด
ภายใตการเตรียมความพรอมของครอบครัวและความสมัครใจของผูเสพ
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(8) กิจกรรมการปองปรามผูเสพผูคา เชน การแจงขาวเบาะแสเกี่ยวกับพฤติกรรมเสี่ยงในการเสพยาของ
คนในครอบครัวใหพอแมผูปกครองรับทราบและวากลาวตักเตือน การนําผูคามาทําพันธะสัญญา การตั้งกฎ กติกา
เพื่อตัดสิทธิ สวัสดิการตางๆ การเตือนใหผูเสพเลิกและกลับตัวใหม การใหโอกาสผูหลงผิดไดเริ่มตนชีวิตใหม การ
สรางใหชุมชนมีสวนรวมในการดูแลแกปญหายาเสพติดของลูกหลาน การแจงเบาะแสหรือรายงานใหหนวยงานที่
เกี่ยวของทราบเกี่ยวกับการคายาเสพติด
(9) กิจกรรมการจัดตั้งกองทุนเพื่อใชในกิจกรรมดานการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
(10) กิจกรรมการสรางและขยายเครือขาย เพื่อสรางพลังและเกราะปองกันและแกไขปญหายาเสพติดใน
ระดับที่กวางขึ้น
(11) การประสานงานกับหนวยงานภายนอกเพื่อแสวงหาการสนับสนุน
จะเห็นไดวา สวนใหญจะเปนการดําเนินกิจกรรมที่มุงไปที่กลุมเสี่ยง กลุมเสพ และผูคา (บางสวน) เพื่อ
ปองกันแกไขและใหโอกาสรักษาและกลับตัวเพื่อใหอยูในชุมชนได กิจกรรมที่ปราบปรามอยางรุนแรง เห็นผูเสี่ยง
เปนผูราย เห็นผูเสพเปนคนเลวเห็นผูคารายยอยเปนโจรที่ตองประหัตประหารใหหมดสิ้น ไมใชแนวความคิด และ
วิธีการของภาคประชาชนในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดไดอยางยั่งยืน
2.3 สถานการณปญหายาเสพติด
สถานการณปญหายาเสพติด เปนเงื่อนไขสําคัญอยางหนึ่งที่มีผลตอการกําหนดวิธีการดําเนินงานแกไข
ปญหายาเสพติดขององคกรชุมชน/เครือขาย จากการศึกษาพบประเด็นสําคัญๆ ดังนี้
(1) ยาเสพติด “เริ่มเปนปญหาและสงผลกระทบตอสังคม/ชุมชน” คือในชวงประมาณป 2537 –2538
(กอนหนานั้นมีการใชยาเสพติดอยูแลว แตอาจจะยังไมสงผลกระทบมากนักตอสังคม/ชุมชน) และ
หลายชุมชนก็พยายามแกไขปญหาดวยตนเองมาตลอด
(2) ในชวงระหวางป 2540 –2544 ปญหายาเสพติดโดยเฉพาะ “ยาบา” มีการแพรระบาดมากขึ้น หลาย
แหงมีความรุนแรง ทั้งในเชิงผลกระทบของปญหาและในเชิงโครงสรางของปญหาที่เชื่อมโยงกับเรื่อง
ผลประโยชนของคนกลุมตางๆ ในทุกระดับ ทั้งในระดับชุมชน ผูคารายยอยถึงรายใหญ และมี
เจาหนาที่ของรัฐเขาไปเกี่ยวของ
(3) สภาวะ “ความไมมั่ นใจ” เกิดขึ้น อย างมากกับผู นํา/แกนนํ า และชาวบ าน ที่ มองเห็น ปญ หา แต มี
“ความรูสึกไมปลอดภัย เกรงวาจะเปนอันตราย” ในขณะเดียวกันก็มี “ความรูสึกหวงลูกหวงหลาน
ญาติพี่นอง” ที่สวนหนึ่งเขาไปเกี่ยวของ และสวนหนึ่งอาจจะตกเปนเหยื่อจากการแพรระบาดของ
ยาเสพติด
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(4) ชุมชนที่ศึกษา สามารถจําแนกระดับความรุนแรงของการแพรระบาดของยาเสพติด ได 3 ระดับ ได
แก ประเภทที่หนึ่ง ชุมชนที่มีการแพรระบาดของยาเสพติดรุนแรง ซึ่งมีทั้งผูคา ผูเสพ และบางแหง
เปนที่พักยาและกระจายยาไปยังที่อื่นๆ นอกจากนี้ ยังมีเจาหนาที่ของรัฐในระดับพื้นที่เขาไปเกี่ยวของ
และสภาพพื้นที่มีความเอื้ออํานวย เชน เปนพื้นที่ชายแดน อยูในเสนทางผาน/ลําเลียงยาเสพติด หรือ
แมแตในสภาพชุมชนที่มีความเปนชุมชนนอย (ความเปนปจเจกมีสูง) ประเภทที่สอง ชุมชนที่มีการ
แพรระบาดของยาเสพติดปานกลาง มีทั้งผูเสพและผูคารายยอย สวนมากเปนชุมชนที่ไดรับอิทธิพล
ของกระแสความเจริญและอิทธิพลของการแพรระบาดของยาเสพติดโดยเฉพาะยาบา (เนื่องจาก
ชุมชนไมไดอยูโดดๆ หากแตมีความสัมพันธกับภายนอก) และประเภทที่สาม ชุมชนที่มีปญหายาเสพติด
เบาบาง มีผูเสพหรือทดลองเสพจํานวนนอย อาจมีผูคารายยอย สวนมากเปนคนภายนอกชุมชน
(มาเชาบาน กรณีชุมชนในกทม.) ชุมชนที่มีการแพรระบาดยาเสพติดนอย สวนมากเปนชุมชนที่มี
ระบบความสัมพันธภายในคอนขางดี (ระบบเครือญาติหรือระบบความสัมพันธที่สรางขึ้นจากกระบวน
การสรางความเปนชุมชน) มีวัฒนธรรมและระบบคุณคาที่มีการสืบทอด ปฏิบัติอยูตลอด เชน งาน
ประเพณีและพิธีกรรมตางๆ และมีผูนําและองคกรชุมชนที่เขมแข็ง
(5) จากการที่ชุมชนมีสถานการณปญหายาเสพติดที่แตกตางกัน สงผลตอการใชวิธีการที่แตกตางกัน เชน
ในชุมชนที่มีการแพรระบาดรุนแรง จะเห็นวิธีการของตนเอง (เทาที่สามารถนํามาใชได) ผสมผสาน
กับวิธีการจากภายนอก เชน การเดินเวรยาม ตรวจคน แจงเบะแส และมีลักษณะการทํางานในแบบ
ตางๆ เชน “รอจังหวะ/โอกาส/รอเวลา” อาศัย “การประสานกับหนวยงานภายนอก” ที่ไวใจได ซึ่งอาจ
จะเปนตัวบุคคลที่รูจัก หรือประสานในระดับที่สูงขึ้น (เนื่องจากไมไวใจเจาหนาที่ในพื้นที่) โดยเฉพาะ
ภาครัฐ (ตํารวจ/ทหาร/ป.ป.ส./สํานักงานเขต เปนตน) หรือจังหวะที่มีหนวยงานภายนอกเขามากระตุน
และจัดกระบวนการ เชน จากวิทยากรกระบวนการของกองทัพภาค 2 บางแหงอาศัย “ทําทางออม”
กับกลุมเสี่ยงโดยเฉพาะกลุมเยาวชน ถึงแมวาจะแกปญหาผูคาไมไดโดยตรง ก็ไมตองการใหปญหา
ยาเสพติดรุนแรงมากขึ้นกวาที่เปนอยู ตลอดจนใชเวลาในการสรางความเขาใจและปลุกจิตสํานึกของ
คนในชุมชนผานกิจกรรมทางออมตางๆ เชน อบรมทางดานศาสนา กิจกรรมนันทนาการกลุมเสี่ยง
การสงเสริมอาชีพและการมีงานทํา เปนตน บางกรณีใชการ “เผชิญหนาโดยตรง” กับผูคาผูเสพ เชน
การทําสัญญากับผูคาโดยกรรมการมัสยิด การใชอาสาสมัครที่สวนหนึ่งเคยเปนผูเสพดําเนินการ
“ลงโทษโดยชาวบาน” กับผูคายาที่เขามาขายยาในชุมชน ในขณะที่ชุมชนที่มีการแพรระบาดปานกลาง
และเบาบาง พบวา สามารถประยุกตและปรับใชทุนเดิม (ความเขมแข็งของชุมชน) มาดําเนินการแกไข
ปญหายาเสพติดไดมาก ไมวาจะเปนดานความเชื่อ ประเพณี ระบบความสัมพันธ เครือญาติ และการ
มีสวนรวมของทุกฝายในชุมชน และเลือกใชวิธีการบางสวน (นอยมาก) จากภายนอก
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2.4 การสนับสนุนจากภายนอก
จากกรณีศึกษา สามารถกลาวไดวา การแกไขปญหายาเสพติดภาคประชาชน จะตองเปนการทํางานโดยมี
องคกรชุมชนเปนหลัก และตองมีการสงเสริมและสนับสนุนจากภายนอกที่เหมาะสม จึงจะสามารถนําไปสูแกไข
ป ญ หายาเสพติ ด ที่ ยั่ งยื น ได ประเด็ น สํ าคั ญ ๆ จึงอยู ท่ี ภ ายนอกทํ า “บทบาทการสนั บ สนุ น /ส งเสริม ” และการ
สนับสนุนที่ “เพียงพอและเหมาะสม” ซึ่งจากการศึกษา พบวา
(1) ประเภทของการสนับสนุนจากภายนอก ไดแก หนึ่ง นโยบายของรัฐที่เอาจริงเอาจังตอการแกไขปญหา
ยาเสพติ ด สอง องค กร/หนวยงานของรัฐที่ใชมาตรการทางกฎหมายที่เปนธรรมและเหมาะสม
สาม องคกร/หนวยงานที่ใหการสนับสนุนงบประมาณที่คลองตัวและเอื้ออํานวยตอการดําเนินการของ
ชุมชน และสี่ เจาหนาที่ทั้งรัฐและเอกชนในบทบาทของ“พี่เลี้ยง” หรือ บทบาทของการเอื้ออํานวยใน
เรื่องการจัดกระบวนการเรียนรูและการตัดสินใจของชุมชน
(2) นโยบาย “การประกาศสงครามกับยาเสพติดของรัฐบาลในชวง 3 เดื อน (กุมภาพันธ – เมษายน
2546) เปนปจจัยเอื้อที่สําคัญ โดยเฉพาะในชุมชนที่มีการแพรระบาดของยาเสพติดรุนแรง ทําให
ชุมชนมี “ความมั่นใจ” และสามารถทํางานไดมากขึ้น (แตอาจจะมีผลกระทบทางลบในชุมชนปาน
กลาง เบาบาง ที่ชุมชนสามารถใชวิธีการในทางวัฒนธรรมจัดการปญหาได แตตองมาถูกดําเนินการ
โดยมาตรการทางนโยบาย กอใหเกิดความไมไววางใจและเกิดความแตกแยกในชุมชน)
(3) การสนับสนุนของ สํานักงาน ปปส. โดยเฉพาะที่ไดผานบทบาทของ สสช. ก็นับวามีสวนสําคัญที่ทําให
ภาคประชาชนมีเครือขายการดําเนินการดานการปองกันแกไขปญหายาเสพติดขยายวงออกไปไดอยาง
กวางขวาง และเปนการสนับสนุนขวัญกําลังใจและงบประมาณหลอลื่นใหกับการทํางานและการเสริม
สรางความเขมแข็งขององคกรชุมชนมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังมีองคกร/แหลงทุนอื่นๆ เชน พอช.
สํานักงานกองทุนเพื่อการลงทุนทางสังคม เปนตน
(4) บทบาทของหนวยงานที่ทําหนาที่เปน “พี่เลี้ยง” มีทั้งภาครัฐและเอกชน เชน หนวยพัฒนามวลชน
สัมพันธของกองทัพภาคที่ 2 สสช. พช. สมาคมหยาดฝน ศูนยสังคมพัฒนา สมาคมยุวมุสลิมแหง
ประเทศไทย สาธารณสุข ตํารวจ ฯลฯ ซึ่งบทบาทพี่เลี้ยงคือ การจัดกระบวนการเรียนรู การสงเสริม
และสนับสนุน โดยมีเปาหมายที่ชุมชนเปน ผูตัดสินใจ ซึ่งบทบาทของภายนอกในฐานะองคกรพี่เลี้ยง
มีดังนี้
-กระตุนใหเห็นปญหาและยกระดับเปนปญหาชุมชน/สังคม
-สืบคนศักยภาพเพื่อเริ่มตนทํางานกับชุมชน
-จัดกระบวนการเพื่อ
วิเคราะหปญหา และเหตุปจจัยของการแพรระบาดยาเสพติด
การจัดรูปองคกร โดยการมีสวนรวมของทุกฝาย
วางแผน แนวทางที่เปนรูปธรรมและเปนระบบ
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-คนควารูปแบบ แนวทางที่สอดคลองกับชุมชน
-สรางเงื่อนไขเพื่อการสรางพันธมิตร เครือขายและชุมชนใกลเคียง
-สรางเจตคติที่ดีตอผูเสพ วาเปนลูกเปนหลาน
-สนับสนุนการใชองคความรูในการแกไขปญหา
-ติดตามการทํางาน การใหความรู และกําลังใจ

สวนที่ 3 ผลการดําเนินงานขององคกรชุมชนที่มีตอสถานการณปญหายาเสพติด
ในชวงที่มีการแพรระบาดของยาเสพติดโดยเฉพาะยาบาที่รุนแรงมากขึ้นใน ชวงป 2540 โดยประมาณ
หลายพื้นที่จากกรณีศึกษา ไดเริ่มมีผูนําที่ตระหนักและไดรวมตัวกันขึ้นมาแกไขปญหายาเสพติดในชุมชน โดยไดรับ
การสนับสนุนอยางเอาใจใส จากหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชนหลายสวน แมวาปญหายาเสพติดจะเปนปญหา
รายแรงทําลายครอบครัวทําลายชาติ แตผูนํากลุมองคกรภาคประชาชน ไมวาจะเปนกํานัน ผูใหญบาน พระ ครู และ
ชาวบานนักพัฒนา ก็ไดอาสาขึ้นมาระดมความรวมมือจากภายในชุมชนและภายนอกเพื่อรวมกันแกไขปญหาดังกลาว
ดวยความมุงมั่นเสียสละและอุทิศตัวโดยไมหวั่นเกรงภยันตรายใด ๆ ทําใหสถานการณของผูเสพ ผูเสี่ยง และผูคา
รายยอยในพื้นที่คอย ๆ ปรับตัวลดลงอยางเห็นไดชัด ประกอบกับในชวงที่รัฐบาลเอาจริงในการประกาศสงครามกับ
ยาเสพติด ทําใหเปนการเอื้อตอการแกปญหาไดดีขึ้น เชน ผูเสพกลาเปดเผยตัวและรายงานตัวเพื่อเลิกเสพและเขารับ
การบําบัดรักษา ผูปกครองครอบครัว กลายอมรับความจริงของคนในครอบครัวที่มีพฤติกรรมเสพยาและชวยเหลือ
ใหเลิก ผูนําชุมชน กลาที่จะดําเนินการดูแลแกปญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนมากขึ้น นอกจากนี้ ยังนําไปสูการทํากิจกรรม
ตาง ๆ ที่เปนการใหความรูความตระหนักในพิษภัยของยาเสพติดและเกิดกิจกรรมการปองกัน ไมใหกลุมเสี่ยง
ตองหลงมัวเมากับยาเสพติด อยางไรก็ตาม สิ่งที่ผูนําเครือขายภาคประชาชนยังไมมั่นใจก็คือ การกําจัดผูคาผูเสพ
ที่ไมเปนไปตามกฎหมายและความยุติธรรมของสังคมที่ชัดแจงโปรงใส แมบางสวนจะเห็นดวยกับการกําจัดดวย
มาตรการรุนแรงบางก็ตาม
ผลการศึกษา พบวา จํานวนผูเสพลดลงเกือบถึง 100 % ในทุกพื้นที่ คือ แทบไมมีผูเสพหลงเหลืออยูใน
ชุมชน ในดานผูคา ไมปรากฏใหเห็นชัดเจน แตภายหลังรัฐมีมาตรการชัดเจน ก็ทําใหผูคาลดลงเกือบหมด เชนกัน
อาจมีบางคนที่ยุติชั่วคราวและหลบไปกบดานอยูที่อื่นบาง ในดานเด็กและเยาวชนที่เปนกลุมเสี่ยง คอนขางจะปลอด
ภัยมากขึ้นและมีภูมิคุมกันใหหางไกลจากยาเสพติด ดวยความเอาใจใสของครอบครัวและชุมชนที่จริงจังมาก จะ
เห็นไดวา การดําเนินงานของภาคประชาชน ภายใตการสนับสนุนนโยบายและงบประมาณจากภาครัฐ แมจะเปน
จํานวนเงินไมมากนัก แตก็ไดผลตอความปลอดภัยของเด็กเยาวชนและผูใชแรงงานที่ดิ้นรนเลี้ยงชีพใหหางไกลจาก
ยาเสพติดไดอยางคุมคา

สังเคราะหบทเรียนการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดภาคประชาชน

