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ชุมชนเกาะล้าน: ปัญหายาเสพติดทีรุ่มเร้าจนเกนิเยยีวยา  สู่ความตั้งใจอนัแรงกล้าของการพึง่พาแนวทางสันติวธีิ  

 

ข้อมูลทัว่ไปของชุมชน    

 เกาะลา้นตั้งอยูห่่างจากพทัยาไปทางทิศตะวนัตกประมาณ 7.5 กิโลเมตร  ใชเ้วลาขา้มเรือโดยสารจากฝ่ัง

พทัยาเป็นเวลา 40 นาที  เดิมเกาะลา้นมีสภาพเป็นตาํบล  แต่เน่ืองจากอยูห่่างไกลจากชายฝ่ังจึงทาํใหก้ารปกครอง

ดูแลของทางการเขา้ไปไม่ทัว่ถึง  ตาํบลเกาะลา้นจึงกลายสภาพเป็นเพียงหมู่บา้นในเวลาต่อมา  ปัจจุบนัชุมชน

เกาะลา้นเป็น 1 ใน 41 ชุมชนซ่ึงอยูใ่นเขตปกครองของเมืองพทัยา  มีพื้นท่ีทั้งหมด 4.7 ตร.กม.  เกาะแห่งน้ีมีส่วน

ท่ียาวท่ีสุดประมาณ 4.65 กม.  โดยภูมิประเทศกวา่ร้อยละ 90 มีสภาพเป็นภูเขา   

 ทั้งน้ี ไม่มีหลกัฐานแน่ชดัวา่ทาํไมเกาะน้ีจึงถูกเรียกวา่เกาะลา้น  แต่ดว้ยเหตุท่ีในอดีตแมจ้ะมีตน้ไม้

มากมายอุดมสมบูรณ์  แต่พื้นท่ีภูเขามีลกัษณะท่ีโล่งเตียน  โดยไม่ค่อยมีหญา้ข้ึนปกคลุมใหเ้ห็นเท่านกั  ชาวบา้น

จึงเรียกเกาะน้ีวา่ “เกาะลา้น”  ซ่ึงยอ้นไปร้อยกวา่ปีก่อนนั้น  ชาวบา้นไดบ้อกเล่าต่อกนัถึงเหตุการณ์ซ่ึงรัชกาลท่ี 5 

ทรงเสด็จประพาสตน้มายงัหมู่บา้นแห่งน้ี และทรงตรัสถามถึงช่ือเกาะ  แต่ชาวบา้นไม่กลา้เรียกวา่เกาะลา้น  

เน่ืองจากเกรงวา่เป็นคาํท่ีไม่สุภาพ  จึงทูลต่อพระองคว์า่เกาะน้ีคือ “เกาะไร้หญา้”  ซ่ึงนัน่เป็นเพียงคร้ังเดียว

เท่านั้นท่ีเกาะลา้นถูกเรียกเป็นช่ืออ่ืน     

 

 

ภาพท่ี 1  แผนท่ีเกาะลา้นโดยมีท่าเรือหนา้บา้นเป็นจุดรับ-ส่งนกัท่องเท่ียวสาํคญัระหวา่งพทัยาและเกาะลา้น 
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 สภาพเศรษฐกิจของชาวบา้นเร่ิมเปล่ียนแปลงไป  อนัเป็นผลมาจากการสูญหายไปของความเป็นชุมชน

เกษตรกรรม  และการเขา้มาแทนท่ีโดยแหล่งท่องเท่ียวทางทะเลสาํหรับคนไทย และชาวต่างชาติ   ส่วนใหญ่ผนั

ตวัเองจากการจาํหน่ายผลผลิตทางการเกษตรเป็นผูป้ระกอบการรายยอ่ย  ไม่วา่จะเป็นการเปิดรีสอร์ตขนาดเล็ก 

ร้านใหเ้ช่าจกัรยานยนต ์ ร้านขายของท่ีระลึก  ร้านอาหาร  ร้านตดัผม  ร้านขายของชาํ  รวมไปถึงการบริการให้

เช่าเรือประเภทต่าง ๆ แก่นกัท่องเท่ียว  ขณะท่ีบางส่วนทาํอาชีพอิสระในลกัษณะอ่ืน  เช่น  มอเตอร์ไซดรั์บจา้ง  

คนขบัรถสองแถว  คนขบัเรือ ฯลฯ โดยมีชาวบา้นเพียงส่วนนอ้ยเท่านั้นท่ียดึอาชีพการทาํประมง  และการปลูกพืช

เหมือนในอดีต  ทั้งน้ี เพราะเกาะลา้นประกอบดว้ยชายหาดท่ีงดงามหลายแห่ง  เช่น  หาดตาแหวน  หาดแสม  

หาดนวล ฯลฯ  จึงเป็นท่ีดึงดูดนกัท่องเท่ียวมากมาย   ซ่ึงมีกิจกรรมทางนํ้าใหเ้ลือกผอ่นคลายอยา่งหลากหลาย  

เช่น  การดาํนํ้าชมปะการัง  เรือสกี  เรือลากร่ม  สกู๊ตเตอร์  ตกปลา  เป็นตน้  จึงทาํใหมี้นกัท่องเท่ียวมาท่ีเกาะลา้น 

วนัละประมาณ 2,000 รายดว้ยการนัง่เรือโดยสารขา้มฝากระหวา่งฝ่ังพทัยา และเกาะลา้นท่ีใหบ้ริการวนัละ 7 รอบ  

ขณะเดียวกนัก็มีชาวบา้นจากพื้นท่ีอ่ืนทุกภาคของประเทศ  อพยพเขา้มาอาศยัอยูเ่กาะลา้นเพื่อประกอบอาชีพท่ี

เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจท่องเท่ียว  ไม่วา่จะเป็นจากจงัหวดันราธิวาส  นครราชสีมา  บุรีรัมย ์ กาํแพงเพชร เชียงใหม่ฯลฯ  

รวมทั้งแรงงานต่างชาติท่ีส่วนใหญ่เขา้มาทาํงานในรีสอร์ต และร้านอาหาร 

 

 

ภาพท่ี 2  บรรยากาศของกลุ่มนกัท่องเท่ียวจาํนวนมากซ่ึงใชบ้ริการเรือโดยสารขา้มมาจากฝ่ังพทัยา  อนัเป็นภาพ

ประจาํวนัท่ีเกิดข้ึนอยา่งชินตาของเกาะลา้น 

 

 นอกจากชาดหาดแลว้  เกาะลา้นยงัมีส่ิงท่ีข้ึนช่ืออีกอยา่งหน่ึง  ก็คือแร่เกาะลา้น (โคตรเหล็กไหลงอก)  

ซ่ึงชาวญ่ีปุ่นไดข้ดุเจาะแร่เกาะลา้นไปเป็นจาํนวนมาก และสร้างท่าเรือเพื่อขนแร่กลบัไปประเทศญ่ีปุ่น  จนทาํให้

ภูเขาบางส่วนทางทิศใตแ้ละทิศตะวนัออกเฉียงใตข้องเกาะลา้นสึกกร่อนเป็นอนัมาก  โดยชาวบา้นท่ีน่ีเช่ือวา่แร่
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ดงักล่าวจะสามารถทาํใหผู้ท่ี้ถือครองรอดพน้จากอุบติัเหตุ  และอนัตรายต่าง ๆ ได้   ปัจจุบนัมีพิพิธภณัฑท่ี์

ชาวบา้นเรียกวา่ “บา้นแร่”  เปิดแสดงใหน้กัท่องเท่ียวเขา้ศึกษาประวติัความเป็นมา และชมแร่เกาะลา้นดว้ย 

 เน่ืองดว้ยเป็นพื้นท่ีท่องเท่ียวสาํคญัแห่งหน่ึงของเมืองพทัยา  ทาํใหมี้ชาวบา้นจาํนวนมากเขา้มาอยูอ่าศยัและ
ทาํมาหากินในเกาะแห่งน้ี  ปัจจุบนัเกาะลา้นมี จาํนวนประชากรทั้งส้ิน 3,792 คน เป็นชาย 1,767 คน หญิง 1,025 คน 
และมีจาํนวนครัวเรือนรวม 676 ครัวเรือน ขณะท่ียงัประกอบดว้ยประชากรแฝงมากกวา่ประชากรตามทะเบียนบา้น
อีกไม่นอ้ยกวา่ 2 เท่าตวั  ทั้งน้ี  การท่ีมีประชากรแฝงส่งผลใหมี้ปัญหาในเร่ืองความขาดแคลนทรัพยากร  โดยเฉพาะ
อยา่งยิง่นํ้าประปา   ผูน้าํชุมชนจึงกาํหนดใหผู้ท่ี้เขา้มาทาํมาหากินในเกาะลา้นจะตอ้งทาํประวติับุคคล หรือมีทะเบียน
บา้นในชุมชนแห่งน้ีภายใน 3 เดือนนบัตั้งแต่วนัแรกท่ีเดินทางเขา้มา  แต่สาํหรับชาวบา้นในส่วนท่ีอาศยัอยูท่ี่น่ีตั้งแต่
รุ่นปู่ ยา่ตายายแลว้นั้น(ซ่ึงลว้นมีทะเบียนบา้นในเกาะลา้น)  สภาพความสัมพนัธ์ไม่ไดแ้ตกต่างจากชุมชนในชนบท
ทัว่ไปท่ีมีความเก่ียวดองทางสายเลือด  แมว้า่ชุมชนแห่งน้ีไม่ไดมี้ประวติัศาสตร์อนัยาวนาน  แต่ครอบครัวต่าง ๆ ท่ี
อาศยัอยูใ่นเกาะลา้นต่างมีความผกูพนัต่อกนั และมีความรู้สึกเป็นพวกพอ้งเดียวกนัมาแต่ดั้งเดิม     
 “คนท่ีน่ีเขาเครือญาติกนัหมด  ถา้ไล่ช่ือกนัไปจะไม่มีคนอ่ืนหรอก” (บุญเชิด บุญยิง่, สัมภาษณ์, 20 พ.ย. 2556) 
 

     

    
ภาพท่ี 3-6   ร้านขายของท่ีระลึก  ร้านคา้ต่าง ๆ  เตียงใหเ้ช่าตามชายหาด และการใหบ้ริการรถสองแถว  ซ่ึงแสดง

ใหเ้ห็นรายไดห้ลกัของชาวบา้นท่ีมาจากธุรกิจการท่องเท่ียว 
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 แมเ้กาะลา้นมีสภาพเป็นเพียงหมู่บา้น /ชุมชนเท่านั้น  ทาํใหไ้ม่เป็นพื้นท่ีตั้งของหน่วยงานราชการใน

ระดบัตาํบลหรืออาํเภอภายในพื้นท่ีแห่งน้ี  ขณะท่ีเจา้หนา้ท่ีหน่วยงานราชการท่ีประจาํอยูใ่นพื้นท่ีเกาะลา้นมี

เพียงตาํรวจ และเจา้หนา้ท่ีสาธารณสุข  อยา่งไรก็ดี เกาะลา้นยงัมีสถานท่ีสาํคญัมากมายตั้งอยูซ่ึ่งช่วยสนบัสนุน

ใหช้าวบา้นมีคุณภาพชีวติท่ีดีตามอตัภาพ  ไม่วา่จะเป็นจุดบริการสาธารณสุข(อยูท่ี่หาดตาแหวน) สถานีอนามยั

(อยูท่ี่หาดหนา้บา้น)  สาํนกังานป่าไม ้ ศูนยบ์ริการนกัท่องเท่ียว  วดัใหม่สาํราญ  สถานปฏิบติัธรรม  โรงเรียน

เมืองพทัยา10  พิพิธภณัฑบ์า้นแร่เกาะลา้น ฯลฯ  

 การท่ีเป็นชุมชนซ่ึงมีผูค้นอาศยัอยูเ่ป็นจาํนวนมากเกินกวา่ปริมาณทรัพยากรท่ีมีอยูภ่ายในเกาะ  ทาํให้
ชาวบา้นท่ีเกาะลา้นมีปัญหาชุมชนอยูห่ลายดา้นอนัจะตอ้งพึ่งตนเอง  เพื่อใหส้ามารถดาํรงชีวติอยูไ่ดอ้ยา่งปกติสุข  
ไม่วา่จะเป็น  ปัญหาดา้นการขาดแคลนนํ้า  ปัญหาขยะ  ปัญหาพื้นท่ีสีเขียวถูกทาํลาย และปัญหาความสงบ
เรียบร้อยซ่ึงเป็นผลมาจากธุรกิจท่องเท่ียว ฯลฯ   โดยท่ีลกัษณะของการแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ เหล่าน้ีบางส่วน
ดาํเนินการแบบปัจเจกท่ีแต่ละครัวเรือนจะตอ้งช่วยเหลือตนเอง   

“นํ้าประปาท่ีใชอ้ยูทุ่กวนัน้ีนะ  ถา้ฝนไม่ตกลงมา  สองวนัสามวนัจะไหลทีนึง  แลว้ยนิูตนึงตั้ง 70 บาท  
บางคนเขาก็ซ้ือนํ้าจากรถเขน็  เพราะมีคนเขาซ้ือนํ้าจากฝ่ังเอามาใส่บ่อแลว้ก็เอาไปขาย..... คนท่ีอยูเ่กาะจริง ๆ น่ะ
จะมีบ่อนํ้าไวใ้ตบ้า้น  เอาไวใ้ชท้ั้งปี  ก็กะไวว้า่ฝนตกปีชนปีเราก็ไม่ขาด” (เกษร บวัเผอืก, สัมภาษณ์, 19 พ.ย. 2556) 
 
 ขณะท่ีปัญหาบางดา้นชุมชนมีการดูแลร่วมกนัผา่นการประชุมหารือกนัท่ีนาํโดยนายบุญเชิด บุญยิง่ 
ประธานชุมชนซ่ึงดาํรงตาํแหน่งน้ีมากวา่ 10 ปี  เพราะปัญหาของชุมชนในบางลกัษณะจาํเป็นท่ีจะตอ้งหนัหนา้
เขา้หากนั และขบัเคล่ือนงานโดยอาศยัพลงัของชาวบา้น  ช่วงเวลาท่ีผา่นมาจนถึงปัจจุบนัน้ี  แมช้าวบา้นใน
ชุมชนเกาะลา้นไม่ไดมี้การประชุมร่วมกนัเป็นประจาํทุกเดือน  แต่บางโอกาสประธานชุมชนไดจ้ดัใหมี้การ
ประชุมพดูคุยเพื่อแกปั้ญหาเฉพาะดา้น  เช่น  การจดัการเร่ืองขยะ  การประชุมผูป้ระกอบการร้านอาหาร  รีสอร์ต  
และเรือท่องเท่ียว   นอกจากนั้น  ยงัมีการตั้งกลุ่มความร่วมมือต่าง ๆ ภายในเกาะลา้นดว้ย  เช่น  ชมรมเจต๊สกี  
ชมรมมอเตอร์ไซด ์ ชมรมรีสอร์ต   
 “คือท่ีน่ีมนัห่างไกลนะ  ในเร่ืองเขาจะเขา้มาทาํโครงการอะไรเน่ีย  เขาไม่ค่อยมาหรอก  ก็เหมือนจะ
ทอดทิ้งไป  ทีน้ีท่ีอยูก่นัไดก้็เพราะชุมชนเรามนัยงัแขง็.....  อยา่งถา้ทาํถนนแลว้เมืองพทัยาเขาไม่ยอมทาํ  ถามไป
ก็ไม่มีคาํตอบ  เราก็บอกไม่เป็นไร  เด๋ียวเรามาทาํกนัเอง  พวกผมก็ทาํไป 6 เส้นน่ะ 2 แสนกวา่บาท  บางคนก็ช่วย
บา้งไม่ช่วยบา้งก็ทาํจนมนัเสร็จไป” (บุญเชิด บุญยิง่, สัมภาษณ์, 20 พ.ย. 2556) 
  
  ทั้งน้ี  หน่วยงานราชการ และส่วนทอ้งถ่ินไดเ้ขา้มาสนบัสนุนการพฒันาชุมชน และใชพ้ื้นท่ีเกาะลา้น
เพื่อดาํเนินการตามแผนงานของหน่วยงาน  โดยปัจจุบนัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีโครงการสาํรวจเรือ  สร้าง
สะพาน  และปรับปรุงเส้นทางคมนาคมในเกาะลา้น  ขณะท่ีในอดีตนั้นการทาํงานของเจา้หนา้ท่ีภายนอกชุมชน
ซ่ึงหยบิยืน่โครงการต่าง ๆ เขา้มาในชุมชนไม่สู้จะประสบความสาํเร็จในสายตาของชาวบา้น  เน่ืองจากขาดการ
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ดาํเนินงานท่ีต่อเน่ือง และไม่มีกระบวนการติดตามประเมินผลงานภายหลงัเสร็จส้ินระยะเวลาโครงการ  
ยกตวัอยา่งเช่น อาคารท่ีมีรูปทรงปลากระเบนซ่ึงใชส้าํหรับควบคุมการผลิตไฟฟ้าโดยใชพ้ลงังานจาก
แสงอาทิตย(์โซลาร์เซลล)์ และกงัหนัลมท่ีสร้างข้ึนโดยเมืองพทัยา  ซ่ึงในอดีตมีหน่วยงาน และประชาชนเขา้มา
ศึกษาดูงานอยูเ่นือง ๆ  แต่ในปัจจุบนัเน่ืองจากขาดการบาํรุงรักษา และซ่อมแซม  ทาํใหอ้าคารดงักล่าวไม่
สามารถใชง้านไดอ้ยา่งเตม็ท่ีดงัเดิม 
 “ส่วนใหญ่จะลม้เหลวมากกวา่  เขาไม่ค่อยติดตาม  ไม่ค่อยอะไรเท่าไหร่  ไออ้ยา่งรถขยะเน้ียสามปี
มาแลว้ยงัไม่ไดเ้ลย  ขนาดสะพานหกัเน่ีย  งบฉุกเฉินหรืองบชัว่คราวอะไร ๆ ก็บอกวา่ตอ้งคอยคนมาตรวจ  คอย
ผูว้า่อะไร ๆ  ผมก็บอกแลว้ใหท้าํชัว่คราวมา  จะไดเ้ดินไปได ้ ถา้คุณไม่ทาํผมทาํเอามั้ย  คุณไม่ตอ้งเอาตงัคด์ว้ย  
เด๋ียวผมใหช้าวบา้นช่วยกนัคนละหน่อย ๆ ก็ไดแ้ลว้  ทีน้ีเราตอ้งขออนุญาตเขา  ถา้เราทาํเองเลยมนัก็เหมือนหกั
หนา้เขา” (บุญเชิด บุญยิง่, สัมภาษณ์, 20 พ.ย. 2556) 
 
 นอกจากนั้น  อีกหน่วยงานหน่ึงท่ีมีส่วนสาํคญัอยา่งยิง่ในการดูแลทุกขสุ์ขของผูค้นบนเกาะลา้น ก็คือ  
ตาํรวจ  แต่เจา้หนา้ท่ีแต่ละยคุสมยัท่ีเขา้มาทาํงานอยูท่ี่เกาะแห่งน้ีไม่สามารถทาํหนา้ท่ีของตนเองไดต้ามความ
คาดหวงัของชาวบา้น  โดย สภ.เมืองพทัยาไดส่้งตาํรวจ 1 นายประจาํอยูท่ี่ชุมชนเกาะลา้นเพื่อเป็นท่ีพึ่งของคนใน
เกาะลา้น และนกัท่องเท่ียวผูม้าเยอืน  แต่ทศันคติของชาวบา้นท่ีมีต่อตาํรวจนั้น  ไม่ช่วยใหเ้กิดความไวว้างใจ 
และการทาํงานร่วมกนัได ้ โดยเฉพาะอยา่งยิง่เร่ืองการจดัการปัญหายาเสพติด   
 “ในสายตาพี่เน่ียเกลียดตาํรวจมานานแลว้  ท่ีมาอยูแ่ต่ละรุ่น ๆ ในเกาะลา้นส่วนมากจะมีแต่ผลประโยชน์  

หาผลประโยชน์ในเกาะ  เราก็เลยไม่อยากคบคนพวกน้ี  ไม่อยากจะคุยดว้ย” (นอ้ง คชเกตุ, สัมภาษณ์, 20 พ.ย. 2556)    

 “ตาํรวจเน่ียเราไม่อยากไปยุง่กบัเขา  แบบวา่เราพดูกนัตรง ๆ เหมือนเขาไดเ้สียอะไรกนั ไวใ้จกนัไม่ได”้ 
(บุญเชิด บุญยิง่, สัมภาษณ์, 18 ต.ค. 2556) 

 ฉะนั้น  ภาพลกัษณ์จากประสบการณ์ของชาวบา้นเก่ียวกบัเจา้หนา้ท่ีจากภายนอกชุมชน และโครงการ

ต่าง ๆ ท่ีริเร่ิมโดยหน่วยงานราชการจึงอยูใ่นแง่ลบ  หมดหวงั  รวมทั้งเกิดความทอ้แทต่้อวธีิการทาํงานของ

เจา้หนา้ท่ี  ซ่ึงสะทอ้นมาจากผลลพัธ์ท่ีผา่นการพิสูจน์ตลอดระยะเวลาแห่งการทาํงานพฒันาในมิติต่าง ๆ ท่ีเกาะ

แห่งน้ี  ดว้ยเหตุน้ี จึงเป็นเร่ืองท่ียากอยูพ่อสมควรในการท่ีบุคคลภายนอกชุมชนจะเขา้มาสร้างความเช่ือมัน่

ไวว้างใจใหร่้วมมือ หรือเช้ือเชิญใหช้าวบา้นเขา้มามีส่วนร่วมกบัโครงการในอนาคต  เช่นเดียวกนัวทิยากร

กระบวนการท่ีตดัสินใจเดินทางขา้มมายงัเกาะลา้น  เพื่อส่งเสริมชาวบา้นสาํหรับการแกปั้ญหายาเสพติดโดย

สันติวธีิ  จะตอ้งพบอุปสรรคท่ีใหญ่หลวงท่ีอยูใ่นรูปแบบของภาพฝังใจในอดีต  อนัอาจทาํใหก้ระบวนการสร้าง

ความเขา้ใจกบัคนในชุมชนน้ีตอ้งอาศยัความละเอียด และความพยายามมากข้ึนเม่ือเปรียบเทียบกบัท่ีเคยดาํเนินการ

ในชุมชนอ่ืน  อยา่งไรก็ดี  หากเป็นแนวทางท่ีเอ้ือใหชุ้มชนพึ่งตนเองก็อาจมองไดว้า่เป็นขอ้ไดเ้ปรียบท่ีชาวบา้นจะ

ใหก้ารยอมรับเช่นกนั  เพราะประสบการณ์ท่ีผา่นมาน่าจะช่วยใหช้าวบา้นเห็นขอ้ดีในการลดการพึ่งพาภาคราชการ 
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สถานการณ์ปัญหายาเสพติด  และแนวทางการแก้ไขปัญหายาเสพติดในอดีต 

 จากผลของการประมวลของจากระบบขอ้มูลสารสนเทศยาเสพติดจงัหวดั ( Nispa)  ชุมชนเกาะลา้นถูก

จดัใหเ้ป็น 1 ใน 50 หมู่บา้น /ชุมชนของประเทศไทยท่ีมีปัญหายาเสพติดแพร่ระบาดมากท่ีสุด   และจาก

สถานการณ์ยาเสพติดในพื้นท่ีน้ีเองท่ีเป็นผลทาํใหเ้กาะลา้นเป็น 1 ใน 5 หมู่บา้น/ชุมชนท่ี ปปส.ภาค 2 เลือก

ข้ึนมาเพื่อเขา้โครงการ ปฎิบติัการปิดลอ้ม X-Ray เชิงรุก หยดุการแพร่ระบาดพื้นท่ีเฝ้าระวงัสูงสุด 50 หมู่บา้น/

ชุมชนทัว่ประเทศ 

 แมไ้ม่มีการประมาณจาํนวนผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัยาเสพติดอยา่งเป็นทางการมาก่อน  แต่จากการสัมภาษณ์
ผูน้าํชุมชนพบวา่  ผูเ้สพและผูค้า้ในปี พ.ศ. 2556  น่าจะมีจาํนวนถึงร้อยละ 60 ของประชากรทั้งหมด  หรือเรียก
ไดว้า่ชาวบา้นนั้นติดยาเสพติดกนัเกือบทุกหลงัคาเรือน  โดยท่ีส่วนใหญ่จะเสพ-คา้กญัชา และรองลงมาเป็นยาบา้  
ขณะท่ีบุคคลท่ีคา้ยาเสพติดบางส่วนก็เป็นคนในชุมชนเอง  ซ่ึงหากจาํนวนของผูท่ี้เสพมากตามการคาดการณ์ของ
ผูน้าํชุมชนนั้น  ก็ถือไดว้า่เกาะลา้นมีปัญหายาเสพติดในระดบัมากเม่ือเปรียบเทียบกบัหมู่บา้น /ชุมชนอ่ืนใน
จงัหวดัชลบุรี หรือในภาคตะวนัออกดว้ยกนั  อยา่งไรก็ดี  ปัญหายาเสพติดเร่ิมก่อตวั และลุกลามครอบคลุม
จาํนวนครัวเรือนมากข้ึนเร่ือย ๆ ในช่วงไม่เกิน 15 ปีท่ีผา่นมาน้ี  อนัเป็นช่วงเดียวกนักบัท่ีธุรกิจการท่องเท่ียวของ
เกาะลา้นเจริญข้ึนนัน่เอง  ทั้งน้ี  หากพิจารณาถึงสภาพภูมิประเทศท่ีเป็นเกาะแลว้  ผูค้า้ยาเสพติดสามารถเขา้ -
ออกในทุกพื้นท่ี /ทุกทิศทางของเกาะ  เน่ืองจากเกาะลา้นติดต่อกบัทะเล  มีหาดทราย และจุดจอดเรือหลายแห่ง  
ทาํใหย้าเสพติดมีโอกาสถูกขนส่งลาํเลียงเขา้มาทางเรือไดต้ลอดเวลา 
 “มีบางส่วนท่ีเอาของเขา้มาส่ง  แลว้ก็ออกไปเน่ีย  เราก็ไม่รู้” (บุญเชิด บุญยิง่, สัมภาษณ์, 20 พ.ย. 2556) 
  
 ไม่วา่จะดว้ยสาเหตุใดท่ีส่งผลใหมี้ผูเ้สพ -คา้มีจาํนวนมากเท่าน้ี  ชาวบา้นไม่พบเจอผลกระทบจากปัญหา
ยาเสพติดในเชิงความปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิ์นแก่ครัวเรือนอ่ืน  เน่ืองจากบุคคลท่ียุง่เก่ียวกบัยาเสพติด
ไม่ไดก่้อความเดือดร้อนดว้ยรูปแบบของการลกัจ้ีชิงปลน้  การทาํร้ายร่างกาย  การก่ออาละวาด  หรือฆาตกรรม
เพื่อลกัทรัพย ์ ซ่ึงมีสาเหตุจากการท่ีชาวบา้นส่วนใหญ่มีฐานะเศรษฐกิจท่ีไม่ขดัสน  สามารถซ้ือยาเสพติดไดโ้ดย
ใชเ้งินของตนเอง หรือครอบครัว  ในทางตรงกนัขา้ม  ไม่วา่จะเป็นผูเ้สพกญัชา หรือยาบา้ก็ตามมกัจะเสพในกลุ่ม
ของตนเองอยา่งเงียบ ๆ โดยไม่แสดงพฤติกรรมใดท่ีเป็นการเปิดเผยตวัเอง  เพราะท่ีชุมชนเกาะลา้นแห่งน้ีมี
เหตุการณ์ซ่ึงเจา้หนา้ท่ีตาํรวจทาํการกวาดลา้งจบักุมผูท่ี้เสพยาเสพติดอยูเ่นือง ๆ   
 “คนพวกน้ีมีงานทาํรายไดท่ี้เกาะค่อนขา้งดี  พอรายไดดี้ก็พอมีเงินไปซ้ือยามาเสพไดต้ลอดก็เลยจะไม่มี
เร่ืองลกัวิง่ชิงปลน้อะไรกนัมาก  เงินเขามีท่ีจะไปซ้ือเสพอยูแ่ลว้” (สรศกัด์ิ ทองบงเพชร, สัมภาษณ์, 18 ต.ค. 2556) 
 
 ในอดีตท่ีผา่นมา  เน่ืองจากชุมชนเกาะลา้นยงัไม่มีแนวคิดแนวทางอ่ืนสาํหรับจดัการกบัปัญหายาเสพติด  

จึงใชว้ธีิการปราบปรามผูเ้สพ -ผูค้า้เป็นสาํคญั  โดยปล่อยใหเ้ป็นหนา้ท่ีของเจา้หนา้ท่ีตาํรวจเขา้มาดาํเนินการ

จบักุมผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัยาเสพติด  ซ่ึงแกนนาํชุมชนเองก็แสดงใหเ้ห็นถึงความกระตือรือร้น และความพยายาม
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อยา่งยิง่ยวดท่ีจะแกไ้ขปัญหายาเสพติดในชุมชนของตนเอง  เพื่อหวงัใหปั้ญหาทุเลาเบาบางลง   แต่เน่ืองมาจาก

เกาะลา้นเป็นพื้นท่ีซ่ึงตั้งอยูโ่ดดเด่ียว และห่างไกลยากต่อการเขา้ถึงของสถานีตาํรวจภูธรเมืองพทัยา  อีกทั้ง

เจา้หนา้ท่ีตาํรวจในพื้นท่ีเกาะลา้นเองยอ่หยอ่นขาดประสิทธิภาพในการทาํงาน  จึงทาํใหก้ารปราบปรามจบักุมไม่

ช่วยใหส้ถานการณ์ปัญหายาเสพติดเปล่ียนแปลงไปแต่อยา่งใด 

 “ตาํรวจเขาก็จบัธรรมดาของเขา  บางทีผมก็แจง้ ปปส. ปิดลอ้มเกาะตรวจคน้กนัเลย..... บางคร้ังเขาก็มา
คา้ง 3 วนั 4 วนั  เราจดัเป็นการส่วนตวั  จุดไหนมีเราก็ใหเ้ขาสืบเอา  ถ่ายรูปแลว้ก็มาร้องจบัเอา”  
 “ถา้มีโรงพกัยอ่ยเร่ืองยาเสพติดก็น่าจะหมดไปไดบ้า้ง  เพราะมีความเกรงความกลวักนับา้ง  อนัน้ีตาํรวจ
คนเดียวก็ตามสบายกนั” (บุญเชิด บุญยิง่, สัมภาษณ์, 18 ต.ค. 2556) 
 

 ทั้งน้ี  สาํหรับท่าทีของผูน้าํชุมชนท่ีมีต่อการปราบปรามยาเสพติดนั้น  ก็ไม่ไดส้นบัสนุนใหก้ระทาํโดย

ใชค้วามรุนแรงแต่อยา่งใด  เพราะมีความพยายามท่ีจะแบ่งแยกประเภทผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัยาเสพติดใหเ้จา้หนา้ท่ี

ตาํรวจเขา้มาจดัการเป็นรายกรณี  หากเป็นผูค้า้ยาเสพติดทางชุมชนก็จะพยายามหาหลกัฐานเพื่อดาํเนินการจบักุม

โดยเจา้หนา้ท่ีตาํรวจ  หากเป็นกรณีผูเ้สพนั้นรายใดมีการปรับเปล่ียนพฤติกรรมในทางท่ีดีข้ึนภายหลงัจากการ

ตกัเตือนของผูน้าํชุมชน  ชุมชนจะละเวน้ท่ีจะช้ีตวัใหท้างการเขา้มาดาํเนินการตามกฎหมาย  แต่หากรายใดยาก

เกินกวา่ท่ีชุมชนจะพดูคุยกนัดว้ยดีแลว้  ผูน้าํชุมชนจึงไม่มีทางเลือกอ่ืนใดเน่ืองจากชาวบา้นทุกคนก็ลว้นตอ้งการ

ใหปั้ญหายาเสพติดหมดไปจากชุมชนเช่นกนั   

 “เราตอ้งคุยกนัก่อน  ถา้โอเคเดือนน้ีไม่เลิก  สองเดือนไม่เลิก  สามเดือนไม่เลิก  ผมไม่เอาแลว้น่ะ  ผมเอา

รายช่ือส่งตาํรวจเลย  ตอ้งดูเป็นราย ๆ ไป” (บุญเชิด บุญยิง่, สัมภาษณ์, 18 ต.ค. 2556)   

 “ผมจา้งไอค้นติดไปซ้ือเลย  เอากลอ้งติดแอบถ่ายเลย  มนัก็ไดผ้ลไดต้วัหมดทุกคนแหละ  บางคร้ังผมให้
ล่อซ้ือเลย  มึงไปซ้ือเลยเด๋ียววนัน้ีนดัตรงโนน้เลยหา้เมด็สามเมด็  ไปถึงเด๋ียวไปซ้ือและบอกตาํรวจจบัตรงนั้น 
ไม่ใช่พรุ่งน้ีจะจบัแลว้วนัน้ีเราไปบอกใหต้าํรวจเตรียมตวั  เด๋ียวข่าวมนัก็กระจาย..... ขนาด ปปส.เอาเรือทหารมา 
ยงัไม่ไดป้ลดสายสมอออกจากหลกัเลย  ท่ีน่ีรู้แลว้” (บุญเชิด บุญยิง่, สัมภาษณ์, 18 ต.ค.2556) 
 

 ความร่วมมือระหวา่งชุมชนกบัตาํรวจในการล่อซ้ือยาเสพติดจากผูค้า้  สามารถกระทาํไดเ้พียง 2 คร้ัง

เท่านั้น  เน่ืองจากผูค้า้ไหวตวัทนัในเวลาต่อมา  อีกทั้งบุคคลท่ีร่วมกบัชุมชนไปล่อซ้ือยาเสพติดก็เร่ิมเกรง

อนัตรายจะมาถึงตนเอง และเร่ิมถูกข่มขู่จากผูค้า้บา้งแลว้  จึงยติุหนา้ท่ีน้ีไปในท่ีสุด  ทาํใหว้ธีิการน้ีแมจ้ะช่วยให้

นาํส่งตวัผูค้า้ไปสู่กระบวนการทางกฎหมายไดส้าํเร็จถึง 6 ราย  แต่ก็ปฏิบติัไดเ้พียงชัว่ขณะหน่ึงเท่านั้น  จึงขาด

ความต่อเน่ืองในการจดัการกบัผูค้า้ทั้งรายท่ีเป็นคนใน และนอกชุมชน  ซ่ึงก็หมายความวา่ผูค้า้รายท่ีเหลือซ่ึงยงั
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ไม่ถูกจบักุมจากการล่อซ้ือ  รวมทั้งผูค้า้ท่ีถูกดาํเนินคดีและพน้โทษออกมาแลว้  สามารถขายยาเสพติดใหแ้ก่

ลูกหลานของชาวบา้นเกาะลา้นไดอ้ยูน่ัน่เอง 

 นอกจากนั้น  ชุมชนมีความพยายามนาํแนวทางการป้องกนัปัญหายาเสพติดมาควบคุมพฤติกรรมของ

เด็กเยาวชนในชุมชนดว้ยเช่นกนั  โดยนายบุญเชิด บุญยิง่(ประธานชุมชน)  ใชว้ธีิการเรียกเด็กท่ีค่อนขา้งเกเร  ไม่

ยอมเรียนหนงัสือ  หนีเท่ียว  หรืออาจมีความเก่ียวขอ้งกบัการเสพยาเสพติดคราวละประมาณ 10 คน  เขา้มาทาํ

กิจกรรมตามท่ีประธานชุมชนเห็นวา่สมควร  เช่น  เรียกเขา้มาพดูคุย  ใหว้ิง่ออกกาํลงักาย  เก็บขยะ และทาํ

สาธารณประโยชน์อ่ืน ๆ เป็นตน้  เพื่อดูแลเด็กเหล่าน้ีใหอ้ยูใ่นสายตาของผูน้าํชุมชน และหนัมาใชเ้วลาวา่งให้

เป็นประโยชน์โดยไม่เขา้ยุง่เก่ียวกบักิจกรรมท่ีสร้างความเดือดร้อน หรือมัว่สุมทาํส่ิงท่ีไม่เหมาะสมแก่วยั  

อยา่งไรก็ตาม  แนวทางดงักล่าวไม่อาจตอบโจทยข์องปัญหายาเสพติดได ้ เพราะเด็กบางส่วนท่ีประธานชุมชน

เรียกเขา้มาทาํกิจกรรมน้ีแมจ้ะเกเรอยูบ่า้งแต่ก็ไม่ไดเ้สพยาเสพติด  ขณะท่ีผูซ่ึ้งอยูใ่นกลุ่มเสพก็ไม่สามารถเลิก

เสพไดอ้ยา่งเด็ดขาดดว้ยแนวทางน้ี  อีกทั้งยงัเกิดค่าใชจ่้ายแก่ประธานชุมชนเองดว้ย  นอกจากนั้น ยงัมีแนวทาง

บางอยา่งของแกนนาํชุมชนเก่ียวกบัการจดัการปัญหายาเสพติดท่ีคิดริเร่ิมไว ้ ยงัไม่ไดน้าํไปสู่การปฏิบติั 

 “เราเอาเขามาทาํกิจกรรมเราก็ตอ้งเล้ียงเขาดว้ย  ก็สามส่ีหม่ืน”  (บุญเชิด บุญยิง่, สัมภาษณ์, 20 พ.ย. 2556) 

 “เม่ือก่อนผมตั้งใจไวน้ะ จะเอาผูเ้สพไปอยูเ่กาะขา้งนอกเลย  ถา้มีซกั 20-30 คนผมจะเอาไปอยูบ่นเกาะ

จดับาํบดัเอง  7 วนั 10 วนัอะไรแบบน้ี  แต่บางคนบอกวา่มนัโหดไป” (บุญเชิด บุญยิง่, สัมภาษณ์, 18 ต.ค. 2556) 

 

 ดว้ยความเอาจริงเอาจงัเก่ียวกบัปัญหายาเสพติดของผูน้าํชุมชน  ทาํใหเ้กาะลา้นมีมาตรการเฝ้าระวงั

บุคคลท่ีเป็นกลุ่มเส่ียง  โดยการสอดส่องดูแลสถานการณ์ในชุมชนตอนกลางคืนผา่นการลาดตระเวน หรือออก

ตรวจพฤติกรรมของผูเ้สพ -ผูค้า้  เพื่อเป็นการป้องปรามไม่ใหเ้กิดเหตุการณ์ต่าง ๆ ท่ีจะเพิ่มเติมปัญหาท่ีเก่ียวกบั  

ยาเสพติดมากข้ึน  ซ่ึงการลาดตระเวนในแต่ละคร้ังจะมีผูน้าํชุมชนประมาณ 4-5 คน ร่วมดาํเนินการกบัประธาน

ชุมชน  ในกรณีท่ีพบเจอเด็กเยาวชนท่ีผูน้าํชุมชนมีขอ้มูลวา่เคยยุง่เก่ียวกบัยาเสพติด  ก็จะเขา้ไปพดูคุย และขอ

อนุญาตคน้ตวัเพื่อตรวจหาส่ิงเสพติด  หากพบส่ิงเสพติด หรือพบพฤติกรรมการเสพระหวา่งการลาดตระเวนนั้น

ผูน้าํชุมชนจะยดึถือแนวทางความไม่รุนแรงในลกัษณะของการตกัเตือนผูป้กครองใหรั้บทราบ และร่วมมือ

ปรับเปล่ียนพฤติกรรมของลูกหลานตนเอง  โดยไม่พึ่งพามาตรการทางกฎหมาย หรือการใหเ้จา้หนา้ท่ีของ

ภาครัฐเขา้มามีส่วนร่วมกบัแนวทางน้ีแต่อยา่งใด 

 “เม่ือก่อนเน่ีย  ผมจะออกไปตรวจทุกคืน  จบัคงไม่ไดจ้บั  เพราะหนา้ท่ีจบัมนัไม่มี  ถา้เจอะของ  เช่น 

กญัชา  ก็ขอยดึแลว้ก็เรียกพอ่แม่มาคุย  ก็บอกวา่เด็กมนัเป็นแบบน้ีนะ  ก็ขอใหช่้วยกนั” (บุญเชิด บุญยิง่, 

สัมภาษณ์, 20 พ.ย. 2556) 
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 “ถา้เป็นเยาวชนก็เชิญผูป้กครองมา  คุณจะเอากะลูกอยา่งไร  ทางเราจะทาํเป็นเอกสารยนืยนัไวว้า่คุณจะ
ไม่ยุง่เก่ียวอีกแลว้นะ” (สรศกัด์ิ ทองบงเพชร, สัมภาษณ์, 18 ต.ค. 2556) 
 
 ขณะเดียวกนั  ในอดีตท่ีผา่นมานั้นนอกจากประธานชุมชนแลว้  ผูน้าํชุมชนคนอ่ืน ๆ และชาวบา้นก็
พยายามช่วยกนัในการป้องกนัปัญหายาเสพติดเท่าท่ีตนเองสามารถกระทาํไดด้ว้ยการพดูจาเตือนสติ หรือให้
แนวคิดเก่ียวกบัความน่ากลวัของยาเสพติด และผลกระทบจากการยุง่เก่ียวกบัผูท่ี้ชกัชวนใหเ้สพ หรือคา้ยาเสพติด  
เพียงแต่เป็นแนวทางในลกัษณะท่ีต่างคนต่างทาํ  โดยยงัไม่มีระบบการทาํงานเป็นคณะ  และยงัไม่เกิด
กระบวนการท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงความต่อเน่ืองของการร่วมมือกนัแกไ้ขปัญหาดงักล่าว  ซ่ึงแมจ้ะวดัผลจากความ
พยายามในลกัษณะน้ีไดย้าก  แต่ถือเป็นสัญญาณท่ีสะทอ้นปัญหายาเสพติดในชุมชนน้ีไดเ้ป็นอยา่งดีท่ีทาํให้
ชาวบา้นตอ้งทาํอะไรบางอยา่งตามกาํลงัซ่ึงตนเองทาํไดเ้พื่อท่ีจะลดปัญหาน้ีลงไป  และยงัช่วยใหเ้ห็นไดว้า่ชุมชน
เกาะลา้นมีชาวบา้นท่ีต่ืนตวัต่อปัญหายาเสพติดเช่นกนั  เพียงแต่ยงัไม่มีแนวทาง หรือมาตรการท่ีมีประสิทธิผลเขา้
มาในพื้นท่ีแห่งน้ี  ส่งผลใหพ้วกเขาตอ้งทาํงานกนัเองตามความรู้ความเขา้ใจท่ีมีอยูจ่าํกดั 
 “เด็ก ๆ ท่ีมากินขา้วร้านป้าเน่ีย  ป้าก็จะพดูเลยนะวา่หนูถา้ใครชวนกินยาพวกเน่ีย  อยา่ไปกินนะ  หนูอยา่

ไปคบกบัเขานะลูก  เขาไม่หวงัดีกบัหนู” (เกษร บวัเผอืก, สัมภาษณ์, 19 พ.ย. 2556) 

 

 หากกล่าวถึงการแกไ้ขปัญหายาเสพติดในระดบัครัวเรือนนั้น  พอ่แม่ผูป้กครองบางคนจะใชว้ธีิการ

เปล่ียนแปลงพฤติกรรมของลูกหลานตวัเองโดยการพาไปโรงพยาบาลเพื่อปรึกษาจิตแพทย ์ ขณะท่ีบาง

ครอบครัวนั้นไม่สามารถใชว้ธีิการดงักล่าวได ้ เพราะลูกซ่ึงติดยาเสพติดไม่เช่ือฟัง หรือไม่ยอมไปโรงพยาบาล  

ทาํใหผู้ท่ี้เป็นพอ่แม่รู้ดีวา่คงไม่ไดผ้ลหากจะบงัคบัจิตใจใหลู้กเลิกเสพ  จึงไดแ้ต่พดูคุยตกัเตือน และปล่อยให้

ลูกคิดไดเ้อง หรือใหเ้วลาปรับเปล่ียนพฤติกรรมเองจนกวา่จะเลิกยาเสพติดได ้  

 “เขาก็ไปบาํบดั ไปคุยกบัหมอเหมือนกนั  หาหมอท่ีโรงพยาบาลกรุงเทพพทัยา  พาลูกไปคุยเก่ียวกบั
สภาพจิตใจวา่ลูกทาํไมถึงเป็นแบบน้ี  หมอเขาใหคุ้ยกบัลูกแบบไหน ๆ  แลว้เขาก็มีวธีิใหม้าคุยกบัลูก  ผลก็คือ
เหมือนเดิม  แต่มนัก็ดีข้ึนจากการเหวีย่งแรง ๆ  ลูกทาํแรงๆ ใส่  เขาก็จะมีลดนอ้ยลงมาซกั 20 เปอร์เซ็นต”์  
(ฐิตินนัท ์เทพทอง, สัมภาษณ์, 18 ต.ค. 2556) 
 

การเข้าถึงความรู้เกีย่วกบักระบวนการสันติวธีิ 
 สถานการณ์ปัญหายาเสพติดท่ีแผว่งกวา้งทาํใหเ้กิดแรงกระตุน้ใหท้ั้งผูน้าํชุมชน และชาวบา้นเกิดความ
ตอ้งการท่ีจะเขา้ถึงแนวทางการแกไ้ขปัญหายาเสพติดรูปแบบใหม่ท่ีไดผ้ลมากกวา่เดิม  เน่ืองจากในอดีตชุมชน
เกาะลา้นอาศยัเจา้หนา้ท่ีของรัฐเขา้มาปราบปรามยาเสพติดโดยตลอด  ซ่ึงวธีิการหลกัท่ีใชก้็คือ  การนาํผูเ้สพไป
ดาํเนินการตามกฎหมาย  และบางส่วนเขา้สู่กระบวนการบาํบดั  โดยชาวบา้นเห็นวา่แนวทางดงักล่าวไม่สามารถ
ช่วยใหส้ถานการณ์ปัญหาคล่ีคลายไดอ้ยา่งแทจ้ริง และย ัง่ยนื 
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“เขาจบัแต่พวกท่ีเสพ  พวกท่ีขายไม่ค่อยโดนจบัครับ  คนในชุมชนก็ขาย  คนนอกก็มาขายดว้ย  ไดข้่าว
วา่จะมีตาํรวจมา  เขาก็หนีหมด  ไปหาท่ีบา้นก็ไม่เจอ” (สุรศกัด์ิ ฉวเีรือง, สัมภาษณ์ทางโทรศพัท,์ 4 ธ.ค. 2556) 
 
 จะเห็นไดว้า่สถานการณ์ยาเสพติดท่ีมีผูเ้สพ -ผูค้า้จาํนวนมากมิไดเ้กิดจากการน่ิงนอนใจของผูน้าํชุมชน  

แต่เน่ืองดว้ยแนวทางการแกไ้ขปัญหายงัไม่บรรลุสู่เป้าหมาย  ขณะท่ีหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวขอ้งยงัไม่ไดมี้

แนวคิด และแนวทางการปฏิบติัท่ีชดัเจนสาํหรับการจดัการปัญหายาเสพติดในชุมชนเกาะลา้น  อาจกล่าวไดว้า่

การแกไ้ขปัญหาดาํเนินการอยา่งไม่เป็นระบบ  ไม่มีความต่อเน่ือง และตอบสนองต่อสาเหตุของปัญหา  จึงทาํให้

ระดบัปัญหามิไดล้ดลงไปตามความทุ่มเทพยายามของผูน้าํชุมชน  ซ่ึงมุ่งเนน้ในการขจดัยบัย ั้งวกิฤตยาเสพติด

เป็นประเด็นหลกั 

 แทจ้ริงแลว้ผูน้าํของชุมชนเกาะลา้นมีโอกาสเขา้ถึงแนวทางการแกไ้ขปัญหายาเสพติดโดยสันติวธีิผา่น
การสร้างชุมชนเขม้แขง็มาแลว้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550  ซ่ึงในช่วงนั้นเมืองพทัยาไดส้นบัสนุนใหผู้น้าํชุมชนต่าง ๆ ใน
เมืองพทัยาเขา้รับการอบรมหลกัสูตรชุมชนเขม้แขง็  แต่ชุมชนเกาะลา้นยงัไม่ไดรั้บเอาแนวทางดงักล่าวไปใชใ้น
พื้นท่ีของตนอยา่งเช่นชุมชนกระทิงลาย และชุมชนซอยกอไผท่ี่ประสบความสาํเร็จในการแกไ้ขปัญหายาเสพติด
โดยสันติวธีิในปี พ.ศ. 2551 และกลายเป็นชุมชนตน้แบบใหแ้ก่ชุมชนอ่ืนของเมืองพทัยาในเวลาต่อมา   
   อยา่งไรก็ดี  บทบาทในการส่งเสริมการเรียนรู้เก่ียวกบัวธีิการป้องกนัปัญหายาเสพติดของเมืองพทัยา  
ไดก้ระตุน้ใหผู้น้าํของชุมชนเกาะลา้น  ไดรั้บโอกาสเขา้ร่วมการสัมมนาหลกัสูตรอบรมวทิยากรกระบวนการ
เร่ือยมา  หน่ึงในนั้นก็คือ  การอบรมท่ีโรงเรียนเตรียมทหาร อ.บา้นนา  จ.นครนายก  ในปี พ.ศ. 2553  โดยการจดั
สัมมนาคร้ังน้ีทาํใหน้ายบุญเชิด  เกิดความสนใจท่ีจะนาํแนวทางสันติวธีิไปใชใ้นเกาะลา้นบา้ง  จึงไดติ้ดต่อ
พดูคุยกบัวทิยากรกระบวนการแกนนาํ (ร.ต.ต. วทิยา จนัทร์ศิริ)  ผูท้าํหนา้ท่ีบรรยายในเวทีดงักล่าว  เพื่อใหเ้ขา้
ไปสร้างกระบวนการชุมชนเขม้แขง็ท่ีเกาะลา้น  นอกจากนั้น  ความตอ้งการนาํกระบวนการน้ีมาใชย้งัไดรั้บการ
ตอกย ํ้าผา่นเวทีการประชุมท่ีทางเมืองพทัยาจดัข้ึนในเวลาต่อมาอีก  ซ่ึง ร.ต.ต.วทิยา จนัทร์ศิริ ไดเ้ดินทางมาให้
ความรู้ถึงพื้นท่ีเมืองพทัยาดว้ยตวัเองอีกถึง 2 คร้ัง   
 “ผมไปอบรมมาก็เห็นวา่โครงการน้ีมนัเขา้ท่าดี  เราก็ห่วงวา่ถา้พอ่แม่ไม่พาลูกหลานมาเขา้โครงการน้ี  ก็

จะมีปัญหา  เราจะช่วยอะไรไม่ได ้ ถา้ลูกบา้นโดน  เราเป็นผูน้าํเราก็ไม่สบายใจ  ก็อยากจะช่วยเหลือทุกคนแหละ  

ทีน้ีวา่เราจะเอาตวัเขา้เป็นแลกเน่ีย  มนัลาํบาก” (บุญเชิด บุญยิง่, สัมภาษณ์, 20 พ.ย. 2556) 

  

 กล่าวไดว้า่แรงผลกัดนัท่ีทาํใหป้ระธานชุมชนเกิดความสนใจนาํเอาแนวทางใหม่ ๆ ไปใชใ้นการแกไ้ข

ปัญหายาเสพติดท่ีเกาะลา้น   เกิดจากระดบัปัญหายาเสพติดของชุมชนเกาะลา้น  ประกอบกบัการท่ีแนวทางเดิมท่ี

ชาวเกาะลา้น และตาํรวจท่ีประจาํอยูใ่นพื้นท่ีใชก้นัอยูใ่นอดีตไม่มีประสิทธิผลในการลดจาํนวนผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบั

ยาเสพติด  นอกจากนั้น  ประธานชุมชนยงัมีเจตนาท่ีดีต่อคนในชุมชน และตั้งใจทาํงานเพื่อส่วนรวมอยา่งแทจ้ริง  
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อนัเป็นกุญแจสาํคญัของความพยายามนาํเอาความรู้เก่ียวกบัการแกไ้ขปัญหายาเสพติดโดยสันติวธีิผา่นการสร้าง

ชุมชนเขม้แขง็ไปใชใ้นชุมชนเกาะลา้น   ซ่ึงแนวทางสันติวธีินั้นสอดคลอ้งกบัความพยายามท่ีจะไม่ใชค้วาม

รุนแรงในการป้องกนัปัญหาอยูแ่ลว้ของแกนนาํชุมชน 

 “ถามวา่ถา้ลูกเราติดยาเสพติด  สามส่ีทุ่มไม่กลบับา้นเน่ีย  เป็นเราเป็นสบายใจมั้ย  ไม่สบายใจเลย  ถา้

ตาํรวจมาก็ไม่รู้วา่ลูกเราจะโดนรึเปล่า” (บุญเชิด บุญยิง่, สังเกตการณ์, 19 พ.ย. 2556) 

 “คือผมไม่ชอบใหเ้ด็กติดยา  ถา้เราสามารถทาํได ้ เราไม่บงัคบัเขาใหเ้ขา้ร่วม  เราไม่อยากบงัคบั  ถา้
บงัคบัมนัก็ยิง่แรง  ถา้ใจเขาสมคัรเขา้มาโอเคเราก็ทาํให”้ (บุญเชิด บุญยิง่, สัมภาษณ์, 18 ต.ค. 2556) 
 

 ทั้งน้ี  ความรู้ความเขา้ใจจากการเขา้รับการอบรมหลกัสูตรวทิยากรกระบวนการหลายคร้ังท่ีผา่นมา  ทาํ

ใหน้ายบุญเชิด บุญยิง่เกิดความเขา้ใจเช่ือมโยงระหวา่งความสาํเร็จของการแกไ้ขปัญหายาเสพติดโดยสันติวธีิกบั

โอกาสในการเป็นหมู่บา้น /ชุมชนกองทุนแม่ฯ  ซ่ึงไม่วา่การเขา้รับพระราชทานกองทุนแม่ของแผน่ดินจะเป็น

ปัจจยัสนบัสนุนใหป้ระธานชุมชนเกาะลา้นตอ้งการดาํเนินงานแกไ้ขปัญหายาเสพติดโดยสันติวธีิหรือไม่ก็ตาม  

ในเวลาต่อมาท่ีวทิยากรกระบวนการ และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งไดเ้ขา้ไปส่งเสริมแนวทางสันติวธีิท่ีเกาะลา้น  

มองถึงอนาคตท่ีชุมชนแห่งน้ีจะเขา้รับพระราชทานกองทุนแม่ของแผน่ดินภายหลงัการประสบความสาํเร็จผา่น

ขั้นตอนต่าง ๆ ในกระบวนการดงักล่าวดว้ย   

 “ชุมชนเกาะลา้นเน่ียจะตอ้งไปถึงเป้าหมาย  ก็คือกองทุนแม่ของแผน่ดิน  เรามาถึงขั้นตอนท่ี 8 แลว้  

ขั้นตอนท่ี 9  เดือนหนา้วนัท่ี 20 เรามาดูวา่ครัวเรือนท่ีเขาอยากจะเขา้มาเพิ่มท่ีในรอบแรกเขายงัไม่ไดเ้ขา้มา......”  

(อารีภกัด์ิ เงินบาํรุง, สังเกตการณ์, 19 พ.ย. 2556) 

 “เป้าหมายของเขาเน่ียคือ  เม่ือทาํแลว้ตอ้งไดรั้บกองทุนแม่  เพราะกองทุนแม่เป็นศูนยร์วมใจ  หรือเป็น

ทุนทางศรัทธา” (วรัิตน์ จอ้ยจินดา, สัมภาษณ์, 27 พ.ย. 2556)    

 

ปัญหาอุปสรรคของวทิยากรกระบวนการ และจุดเร่ิมต้นในการเข้ามาส่งเสริมกระบวนการชุมชนเข้มแข็ง 

 การทาบทามของประธานชุมชนใหว้ทิยากรกระบวนการเขา้ไปดาํเนินการขบัเคล่ือนงานแกไ้ขปัญหา 
ยาเสพติดโดยสันติวธีิท่ีชุมชนเกาะลา้นนั้น  ยงัไม่ไดรั้บการตอบสนองในช่วงแรก  เน่ืองจากทีมวทิยากร
กระบวนการเล็งเห็นถึงภาระบางอยา่งท่ีเป็นอุปสรรคต่อการเดินทางเขา้ไปช่วยเหลือชุมชนแห่งน้ี  เพราะใน
ขณะนั้นวทิยากรกระบวนการแม่ข่ายมีภารกิจไปขยายผลการแกไ้ขปัญหายาเสพติดโดยสันติวธีิในหลายพื้นท่ี  
อนัเป็นช่วงท่ีหมู่บา้นจาํนวนมากในเครือข่าย 8 จงัหวดัของภาคตะวนัออกเร่ิมต่ืนตวัท่ีจะนาํแนวทางดงักล่าวมา
ใชใ้นพื้นท่ี  แต่จาํนวนวทิยากรกระบวนการมีจาํกดัท่ีไม่เพียงพอต่อการเขา้ไปดูแลชาวบา้นท่ีร้องขอใหน้าํ
กระบวนการน้ีมาดาํเนินการในหมู่บา้น /ชุมชนต่าง ๆ  ส่งผลใหว้ทิยากรกระบวนการแม่ข่ายตดัสินใจท่ีจะยงัไม่
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เร่ิมตน้ขบัเคล่ือนงานท่ีชุมชนเกาะลา้นตลอดเวลา 2 ปีท่ีนายบุญเชิดไดติ้ดต่อทาบทามอยูโ่ดยตลอดในฐานะ
ประธานชุมชน และผูผ้า่นการอบรมท่ีตอ้งการนาํความรู้ไปปฏิบติั   
 นอกจากนั้น  ขอ้จาํกดัของงบประมาณเป็นปัจจยัสาํคญัอีกประการหน่ึงท่ีสร้างความลาํบากใจใหแ้ก่
วทิยากรกระบวนการ  เน่ืองจากในขณะนั้น ร.ต.ต.วทิยา จนัทร์ศิริ และคณะมีขอ้มูลเก่ียวกบัเกาะลา้นนอ้ยมาก  
จึงเกรงวา่การเดินทางไปในพื้นท่ีท่ีเป็นเกาะ  ซ่ึงห่างไกลและจะตอ้งเสียค่าท่ีพกัดว้ยนั้นจะนาํมาซ่ึงค่าใชจ่้าย และ
ระยะเวลาในการขบัเคล่ือนงานท่ีมากเกินไป  ดว้ยเหตุน้ีเอง  แมน้ายบุญเชิดจะแสดงใหเ้ห็นถึงศรัทธา และความ
ตั้งใจจริงของการนาํแนวทางสันติวธีิไปทดลองใชใ้นชุมชนเกาะลา้นก็ตาม  การขบัเคล่ือนงานระหวา่งวทิยากร
กระบวนการ และชาวบา้นในพื้นท่ีจึงยงัไม่เกิดข้ึน   
 “เขาส่งสัญญาณมา 2 ปี เรายงัไม่มีเวลามา คลา้ย ๆ เราไปทาํเยอะเราไปหลายพื้นท่ี เรายงัไม่มีเวลา” 

(ธวชั ชะนะ, สัมภาษณ์, 9 ต.ค. 2556) 

 “เขาเคยโทรศพัทม์าออ้นวอน  เราคิดวา่มนัจะไม่มีคนคอยติดตามใหเ้รา  เราก็ไม่มา  กลวัทาํแลว้หายต๋อม” 

(วทิยา จนัทร์ศิริ, สัมภาษณ์, 9 ต.ค. 2556)  

 “ทางทีมของอาจารยห์มวดเองเน่ียคิดวา่จะตอ้งใชเ้งินส่วนตวัในการทาํงาน  การท่ีจะเดินทางจากบกมา

ทะเลน่ีเราคิดวา่ค่าใชจ่้ายตรงนั้นจะสูง” (ศานิต พงศพ์ิทกัษ,์ สัมภาษณ์, 9 ต.ค. 2556) 

 ระหวา่งระยะเวลาการรอคอย 2 ปีก่อนท่ีชุมชนเกาะลา้นจะเร่ิมตน้กระบวนการแกปั้ญหายาเสพติดโดย

สันติวธีินั้น  นายบุญเชิดมิไดเ้พิกเฉยแต่อยา่งใด  เพราะไดโ้ทรศพัทติ์ดต่อ ร.ต.ต.วทิยา จนัทร์ศิริ โดยตลอด  

นอกจากนั้น ยงัชกัชวนใหน้ายวรัิตน์ จอ้ยจินดา  ประธานชุมชนซอยกอไผท่ี่ผา่นกระบวนการดงักล่าวมาแลว้เขา้

ไปเป็นวทิยากรกระบวนการใหด้ว้ย  เพราะทั้งคู่ต่างก็เป็นประธานชุมชนท่ีอยูภ่ายใตก้ารดูแลของเมืองพทัยา  จึง

มีโอกาสไดพ้บเจอกนัอยูเ่นือง ๆ  จึงทาํใหน้ายวรัิตน์เองก็รับทราบถึงความตอ้งการวทิยากรกระบวนการเพื่อให้

ความรู้ และสร้างโอกาสในการทาํเวทีประชาคมสาํหรับแต่ละขั้นตอนสาํหรับชุมชนแห่งน้ี  แต่ในช่วงแรกนาย  

วรัิตน์มีบทบาทเพียงในระดบัชุมชนของตนเองเท่านั้น  โดยท่ียงัมิไดด้าํรงตาํแหน่งประธานภาคีเครือข่ายชุมชน

เขม้แขง็เมืองพทัยาดัง่เช่นปัจจุบนัน้ี  จึงยงัมองวา่ตนเองไม่พร้อมท่ีจะเขา้ไปดาํเนินการขยายผลในชุมชนอ่ืน  

 “เขาก็จะขา้มเรือมาแลว้มาปรารภอยูต่ลอดวา่ยาเสพติดของเขามนัเยอะนะ  ประธานกอไผไ่ปช่วยหน่อย  

ผมก็บอกวา่จริงรึเปล่า  เด๋ียวผมจะรายงานหมวดวทิยาใหเ้ขา้ไปช่วย” (วรัิตน์ จอ้ยจินดา, สัมภาษณ์, 27 พ.ย. 2556)    

 “เม่ือก่อนเน่ียมนัจะยาก  เพียงแต่เราประคองตวัเราใหอ้ยูก่็โอเคแลว้  เพราะการเอาชนะยาเสพติดดว้ย

เศรษฐกิจพอเพียงสู่สังคมท่ีย ัง่ยนืโดยไม่รองบจากทางการเน่ีย  ของผมเองก็จะไม่ไหวอยูแ่ลว้  ก่อนท่ีจะทาํเกาะลา้น  

ผมตอ้งกวาดซอยกอไผใ่หดี้เป็นท่ียอมรับก่อน  ผมเลยยงัไม่ไดเ้ขา้ไป” (วรัิตน์ จอ้ยจินดา, สัมภาษณ์, 27 พ.ย. 2556)   
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 แทจ้ริงแลว้วทิยากรกระบวนการแม่ข่ายซ่ึงนาํโดย ร.ต.ต.วทิยา จนัทร์ศิริ และนายวรัิตน์  ต่างมองถึง

ขอ้จาํกดัในเร่ืองการเดินทาง และค่าใชจ่้ายสาํหรับการดาํเนินงานในเกาะลา้นเหมือนกนั  ทั้งน้ีเน่ืองจากชาวบา้น

เกาะลา้นต่างทาํมาหากินตั้งแต่เวลาเชา้จนถึงเยน็ซ่ึงมีนกัท่องเท่ียวเดินทางเขา้มาตลอดเวลา  จึงสะดวกท่ีจะ

ประชุมกนัในช่วงเยน็  หากสร้างเวทีประชาคมในขั้นตอนต่าง ๆ ตามกระบวนการชุมชนเขม้แขง็แลว้  จะทาํให้

เสร็จส้ินภารกิจช่วงคํ่า  อนัเป็นเวลาท่ีไม่มีเรือโดยสารขา้มฝากไปยงัฝ่ังพทัยาแลว้  เพราะเรือรอบสุดทา้ยออกจาก

เกาะลา้นเวลา 18.00 น.  ดงันั้น  ในกรณีท่ีวทิยากรกระบวนการตดัสินใจไปขบัเคล่ือนงานยงัเกาะลา้น  จะตอ้ง

เสียเวลาอีกหน่ึงคืนเพื่อคา้งแรมและเดินทางกลบัในวนัรุ่งข้ึน  ส่งผลใหเ้กิดตน้ทุนค่าท่ีพกัแก่ทีมวทิยากร

กระบวนการเอง  ซ่ึงโดยปกติแลว้วทิยากรกระบวนการจะทาํงานเป็นคณะ  ท่ีมีวทิยากรกระบวนการหลกัผู ้

ถ่ายทอดแนวคิดและหลกัการต่าง ๆ หนา้เวทีการประชุม และวทิยากรกระบวนการผูช่้วยท่ีคอยอธิบายเสริมและ

อาํนวยความสะดวกในการประชุม  รวมทั้งเรียนรู้แนวทางการทาํหนา้ท่ีของวทิยากรกระบวนการหลกัเพื่อ

พฒันาตนเองในการเป็นวทิยากรกระบวนการหลกัในอนาคต  ดว้ยเหตุน้ีเอง  การเดินทางเป็นคณะทาํใหเ้สีย

ค่าใชจ่้ายดา้นท่ีพกั และอาหารจาํนวนมาก  ในทางตรงกนัขา้ม  การท่ีเกาะลา้นมีสภาพพื้นท่ีเป็นเอกลกัษณ์

เฉพาะตวัซ่ึงทีมวทิยากรกระบวนการไม่คุน้เคยนั้น  จึงเป็นการสุ่มเส่ียงต่อความปลอดภยัท่ีวทิยากรกระบวนการ

คนหน่ึงคนใดจะเดินทางไปทาํหนา้ท่ีโดยลาํพงั  

 เพื่อใหม้องเห็นตวัเลขค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปเกาะลา้น  อนัเป็นอุปสรรคสาํคญัท่ีวทิยากร

กระบวนการอา้งถึงสาํหรับการชะลอเวลากวา่ 2 ปีตั้งแต่ประธานชุมชนไดช้กัชวนใหเ้ขา้มาขบัเคล่ือนงานใน

พื้นท่ีน้ี  ผูว้จิยัขอยกตวัอยา่งคาํนวณตน้ทุนต่าง ๆ ในกรณีมีวทิยากรกระบวนการ (ซ่ึงมาจากจงัหวดัฉะเชิงเทรา) 

เดินทางเพียง 4 ท่าน  และพกัในโรงแรมอตัราท่ีตํ่าท่ีสุดของเกาะลา้น  โดยไม่รวมค่าอาหาร  ดงัน้ี 

 ค่านํ้ามนัไป -กลบั ระยะทาง 200 กิโลเมตร (รถ 1 คนั) =  1,000   บาท 

 ค่าเรือโดยสารขา้มฝากไป -กลบั (คนละ 30 บาท/เท่ียว)        =     240   บาท 

 ค่าฝากรถท่ีแหลมบาลีฮาย หรือค่ารถสองแถวไปท่ีจอดรถ    =     160    บาท 

 ค่าโรงแรม (หอ้งละ 800 บาท) 2 หอ้ง                      =  1,600   บาท 

 ค่าเอกสาร และอุปกรณ์สาํหรับการบรรยาย           =     100   บาท 

 รวมทั้งส้ิน            =  3,100  บาท 

 โดยการสร้างกระบวนการชุมชนเขม้แขง็นั้น  วทิยากรกระบวนการจะตอ้งเดินทางไปยงัชุมชนเกาะลา้น

ประมาณ 4 คร้ังเป็นอยา่งนอ้ย  ซ่ึงทาํใหค้่าใชจ่้ายในการดาํเนินการขั้นตํ่ารวมอยูท่ี่ 12,400 บาท  ทั้งน้ี  เกาะลา้น

ถือเป็นชุมชนซ่ึงอยูน่อกพื้นท่ีการขยายผลกระบวนการแกไ้ขปัญหายาเสพติดโดยสันติวธีิของเครือข่ายชุมชน

เขม้แขง็ภาคตะวนัออกในขณะนั้น  หากดาํเนินการท่ีน่ีจะไม่ไดรั้บการสนบัสนุนงบประมาณจาก ปปส.ภาค 2 
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และทาํใหว้ทิยากรกระบวนการตอ้งใชเ้งินส่วนตวัในการทาํงาน  อยา่งไรก็ดี แมว้า่นายบุญเชิด บุญยิง่มีการบอก

กล่าวกบันายวรัิตน์ จอ้ยจินดาถึงการท่ีชุมชนเกาะลา้นจะเป็นเจา้ภาพในการออกค่าใชจ่้ายทั้งดา้นท่ีพกั และดา้น

อาหารเอง  แต่เน่ืองจากยงัไม่แน่ใจ หรือยงัมีความเกรงใจต่อกนัอยู ่ ทาํใหที้มวทิยากรกระบวนการทั้งจากพทัยา 

และวทิยากรกระบวนการแม่ข่าย  เห็นวา่ตน้ทุนในการดาํเนินงานท่ีเกาะลา้นเป็นอุปสรรคสาํคญัอยูเ่ช่นเดิม 

 “เน่ียมา 3 คร้ังแลว้  คร้ังท่ี 4 ก็ตอ้งมา  คร้ังท่ี 5 ก็ตอ้งมา  คร้ังต่อไปก็ตอ้งติดตาม ถา้เขายนืดว้ยลาํแขง้

ของเขาเองได ้ นาน ๆ เรามาเยีย่มก็ยงัได ้ แต่วา่จริง ๆ แลว้ชุมชนเน่ียมนัตอ้งการพี่เล้ียงอยูต่ลอดเวลา  เหมือน

นกัมวยแหล่ะถา้ขาดพี่เล้ียงก็ต่อยแพ ้ เผลอ ๆ ไม่ข้ึนต่อยดว้ย” (ธวชั ชะนะ, สัมภาษณ์, 9 ต.ค. 2556) 

 

 แต่สาํหรับนายวรัิตน์ซ่ึงเป็นคนในพื้นท่ีพทัยาท่ีทราบขอ้มูลเก่ียวกบัเกาะลา้นมากกวา่นั้น  แมเ้ห็นวา่

อาจจะเสียค่าใชจ่้ายมาท่ีเกาะลา้นนอ้ยกวา่วทิยากรกระบวนการแม่ข่ายท่ีมาจากจงัหวดัฉะเชิงเทรา  หากนาํ

ทีมงานวทิยากรกระบวนการของเครือข่ายชุมชนเขม้แขง็เมืองพทัยามาขบัเคล่ือนงานท่ีน่ี  ไดมี้การพิจารณาถึง

อุปสรรคดา้นอ่ืนในกรณีเดินทางมาท่ีเกาะลา้นดว้ย  เช่น  อิทธิพลของคนในพื้นท่ีท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัยาเสพติด  

ความไม่ปลอดภยัของการใชบ้ริการเรือโดยสาร เป็นตน้  ซ่ึงเป็นปัจจยัสาํคญัอีกประการหน่ึงท่ีอยูเ่หนือเหตุผล

เก่ียวกบัค่าใชจ่้าย  ทาํใหน้ายวรัิตน์ไม่ตอ้งการท่ีจะลงมาดาํเนินการดว้ยตนเอง  เขาจึงไม่ส่งสัญญาณใด ๆ แก่

ประธานชุมชนเกาะลา้นใหเ้ห็นถึงความเป็นไปไดท่ี้จะเขา้มาทาํหนา้ท่ีเป็นวทิยากรกระบวนการตามคาํเช้ือเชิญ  

แต่กลบัรอคอยวทิยากรกระบวนการแม่ข่ายใหร่้วมเดินทางมาดว้ยกนั 

 ขณะเดียวกนัทีมวทิยากรกระบวนการแม่ข่ายเล็งเห็นถึงความแตกต่างในเชิงบริบทชุมชนของเกาะลา้น 

และความซบัซอ้นของปัญหายาเสพติดท่ีน่ี  จึงไม่ไดส้นบัสนุนใหน้ายวรัิตน์ จอ้ยจินดานาํทีมงานของเครือข่าย

ชุมชนเขม้แขง็เมืองพทัยาเขา้มาดาํเนินงานโดยลาํพงั  เพราะในช่วงประมาณปี พ.ศ. 2553 นั้น  ชุมชนซอยกอไผ ่

และเครือข่ายชุมชนเขม้แขง็เมืองพทัยาเพิ่งมีประสบการณ์ไดไ้ม่นานนกั  ทาํใหก้ารดาํเนินงานในเกาะลา้นท่ีคาด

วา่จะยากกวา่ชุมชนอ่ืนอาจเกินกาํลงัของวทิยากรกระบวนการรุ่นใหม่ได ้  

 “ตอนนั้นชุมชนกอไผเ่ร่ิมติดตลาดแลว้หล่ะ  แต่วา่เขายงัไม่มีความรู้ความเขา้ใจท่ีจะตอ้งมาเป็นพี่เล้ียง  

เขาเอาตวัเขารอดไดอ้ยา่งเดียวตอนนั้น” (วทิยา จนัทร์ศิริ, สัมภาษณ์, 9 ต.ค. 2556)  

 

 จะเห็นไดว้า่การกา้วเขา้มาขบัเคล่ือนการแกไ้ขปัญหายาเสพติดโดยสันติวธีิยงัชุมชนเกาะลา้นนั้นไม่ใช่

เร่ืองง่ายเลยเม่ือเปรียบเทียบกบัหมู่บา้น /ชุมชนอ่ืน  เพราะมีอุปสรรคอยูห่ลายประการดงัท่ีไดก้ล่าวแลว้ขา้งตน้  

ไม่วา่จะเป็น  ค่าใชจ่้ายในการขบัเคล่ือนงาน  ภาระงานของวทิยากรกระบวนการแม่ข่าย  ความไม่ปลอดภยัใน

การเดินทางและการทาํงานในพื้นท่ี  ประสบการณ์ของวทิยากรกระบวนการของเครือข่ายฯ พทัยา  การขาด
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ขอ้มูลเก่ียวกบัความสะดวกในการเดินทาง  รวมทั้งระดบัความสัมพนัธ์หรือความสนิทสนมท่ียงัไม่แนบแน่น

เพียงพอท่ีจะทาํใหเ้กิดความเขา้ใจซ่ึงกนัและกนัระหวา่งผูน้าํชุมชนกบัวทิยากรกระบวนการ 

 วทิยากรกระบวนการท่ีเขา้มาดาํเนินงานในชุมชนเกาะลา้นนั้น  ถือวา่เป็นทีมงานชุดใหญ่ท่ีโดยปกติแลว้ 

ร.ต.ต.วทิยา จนัทร์ศิริ  จะไม่ไดล้งมาทาํหนา้ท่ีเป็นวทิยากรกระบวนการดว้ยตวัเองในพื้นท่ีภาคตะวนัออก  

เน่ืองจากปัจจุบนัมีภารกิจท่ีตอ้งขยายผลการสร้างชุมชนเขม้แขง็ในภาคตะวนัตก และภาคกลาง  ขณะท่ีภาค

ตะวนัออกซ่ึงมีวทิยากรกระบวนการจาํนวนไม่มากนั้น  ก็ไม่ใช่เร่ืองซ่ึงเกิดข้ึนบ่อยคร้ังนกัท่ีวทิยากร

กระบวนการแต่ละคนจะเดินทางมาพร้อม ๆ กนัเพื่อปฏิบติัหนา้ท่ีในชุมชนใดชุมชนหน่ึง  แต่สาํหรับการ

ขบัเคล่ือนงานท่ีชุมชนเกาะลา้นเป็นปรากฏการณ์ท่ีวทิยากรกระบวนการในระดบัต่าง ๆ  ผนึกกาํลงัร่วมเดินทาง

มาดว้ยกนั  ซ่ึงประกอบดว้ยวทิยากรกระบวนการแม่ข่าย ร.ต.ต.วทิยา จนัทร์ศิริ และ ร.ต.ต.ธวชั ชะนะ   วทิยากร

กระบวนการของภาคีเครือข่ายชุมชนเขม้แขง็เมืองพทัยา (นายวรัิตน์ จอ้ยจินดา และ น.ส.กญัญารัตน์ พลเยีย่ม)  

ประธานเครือข่ายชุมชนเขม้แขง็ภาคตะวนัออก (นายศานิต พงษพ์ิทกัษ)์  วทิยากรกระบวนการของจงัหวดั

ฉะเชิงเทรา  ไดแ้ก่ น.ส.รุ่งนภา วมิลเทียน  น.ส. โชติกา สีแสง  และนางนงนุช มาสซิน  รวมทั้งเจา้หนา้ท่ีจาก 

ปปส.ภาค 2 ซ่ึงมาสังเกตการณ์ดว้ย 

 “หมู่บา้นเขารอเรากนัเยอะ  เม่ือก่อนน้ีเราตอ้งไปงอ้เขาใหท้าํนะ  เพราะเราอยากทาํ  เด๋ียวน้ีมนัลน้มือ 

บางทีก็แยกกนัไป  บางทีศานิตไปตราด  ผมไปอยูก่บัสระแกว้  ตอ้งแยกกนั” (ธวชั ชะนะ, สัมภาษณ์, 9 ต.ค. 2556) 

  

 แต่แลว้วนัท่ีเกาะลา้นรอคอยเพื่อดาํเนินงานดว้ยกระบวนการสันติวธีิและชุมชนเขม้แขง็ก็มาถึงในท่ีสุด  

เน่ืองจากในช่วงกลางปี พ.ศ. 2556  เม่ือ ร.ต.ต.วทิยา จนัทร์ศิริ และทีมงานไดรั้บเชิญจากเมืองพทัยาใหม้า

บรรยายเก่ียวกบับทบาทของผูน้าํธรรมชาติในโครงการพทัยาไวท ์ณ โรงเรียนเมืองพทัยา 10 ท่ีชุมชนเกาะลา้น  

ในคร้ังนั้นทาํใหน้ายบุญเชิด บุญยิง่  ไดพ้บปะพดูคุยกบั ร.ต.ต.วทิยา จนัทร์ศิริโดยบงัเอิญ  เพราะเขาเองก็ไม่

ทราบวา่ ร.ต.ต.วทิยา จนัทร์ศิริ จะเดินทางมาเป็นวทิยากรท่ีเกาะลา้น  นายบุญเชิดจึงเอ่ยปากร้องขออีกคร้ังหน่ึง

ใหว้ทิยากรกระบวนการแม่ข่ายเขา้มาขบัเคล่ือนการแกไ้ขปัญหายาเสพติดในชุมชน  ซ่ึงการท่ีทีมวทิยากร

กระบวนการเดินทางมายงัเกาะลา้นคร้ังน้ี  ทาํใหรู้้สึกวา่เกาะลา้นนั้นไม่ไดห่้างไกล หรือใชเ้วลาในการเดินทาง

นานกวา่ท่ีคาดคิดไวแ้ต่อยา่งใด  ขณะเดียวกนัก็เห็นความตั้งใจจริงของประธานชุมชนท่ีตอ้งการนาํเอาแนวทาง

สันติวธีิมาใชอ้ยา่งแน่วแน่  จึงตดัสินใจอาสาเขา้มาส่งเสริมกระบวนการแกไ้ขปัญหายาเสพติดท่ีน่ี  โดยท่ีมีการ

นดัหมายวนั-เวลาท่ีจะทาํเวทีประชาคมเพื่อปูทางสู่ขั้นตอนต่าง ๆ อนัถือเป็นจุดเร่ิมตน้ของเกาะลา้นสาํหรับการ

กา้วสู่กระบวนการสร้างชุมชนเขม้แขง็ และแนวทางสันติวธีิมาจดัการกบัปัญหายาเสพติดท่ีเกิดข้ึนรุนแรง และ

เร้ือรังจนไม่สามารถหาทางออกโดยวธีิการอ่ืนได ้  
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 “เรามาแลว้เรารู้วา่หนทางท่ีจะมาก็ไม่ไดย้ากลาํบากอะไร  เม่ือเขาตั้งใจแลว้เราเห็นความตั้งใจเขา  เราก็

ทุ่มเทลงมาทั้งทีม” (ธวชั ชะนะ, สัมภาษณ์, 9 ต.ค. 2556) 

 “อาจารยเ์ขาบอกวา่ค่าแรงไม่มีมาช่วยดว้ยใจ” (บุญเชิด บุญยิง่, สัมภาษณ์, 18 ต.ค. 2556) 
 
 การดาํเนินงานแกไ้ขปัญหายาเสพติดโดยสันติวธีิผา่นการสร้างชุมชนเขม้แขง็ท่ีเกาะลา้นนั้น  ถือวา่เป็น

ความทา้ทายของวทิยากรกระบวนการ  และ ปปส.ภาค 2  เน่ืองจากพื้นท่ีแห่งน้ีเป็นจุดท่ีทางการพบวา่มีปัญหา

ดา้นยาเสพติดรุนแรง  จึงกลายเป็นเป้าหมายของ ปปส. ซ่ึงตอ้งการจะลดระดบัความรุนแรงลงให้ ได ้ 

นอกจากนั้น  การท่ีชุมชนเกาะลา้นมีสภาพภูมิประเทศท่ีเป็นเกาะ  ซ่ึงเครือข่ายชุมชนเขม้แขง็ภาคตะวนัออกยงั

ไม่เคยดาํเนินงานในหมู่บา้นหรือชุมชนท่ีมีลกัษณะเช่นน้ีมาก่อน  จึงทาํใหเ้กาะลา้นอาจจะกลายเป็นชุมชนท่ี

แสดงใหเ้ห็นถึงความเป็นไปไดท่ี้เกาะแห่งอ่ืนในภาคตะวนัออก หรือภูมิภาคอ่ืนจะนาํไปเป็นตน้แบบสาํหรับการ

แกไ้ขปัญหายาเสพติด 

 “ประเด็นก็คือชุมชนเกาะลา้นไดรั้บการคดัเลือกเป็นหมู่บา้นแพร่ระบาดของจงัหวดัชลบุรีก็วา่ไดน้ะคะ  

แต่ในทางกลบักนั  เราก็โชวว์า่เกาะลา้นมีกระบวนการท่ีช่วยลูกหลานของตวัเองใหร้อดพน้จากยาเสพติดได”้ 

(อรยา ศรีวชิยั, สังเกตการณ์, 19 พ.ย. 2556) 

  

 กรณีของการสร้างกระบวนการชุมชนเขม้แขง็ยงัชุมชนเกาะลา้น  จึงเป็นตวัอยา่งของพื้นท่ีซ่ึงวทิยากร

กระบวนการ และ ปปส.ภาค 2 เห็นความสาํคญัในเชิงระดบัปัญหา  ยทุธศาสตร์ดา้นพื้นท่ี  รวมทั้งกระแสความ

ตอ้งการของชุมชนเองท่ีเห็นคุณค่าของแนวทางสันติวธีิในการจดัการกบัปัญหายาเสพติด  ประกอบกบัความ

ทุ่มเทของวทิยากรกระบวนการท่ีเสียสละทั้งเวลา และใชง้บประมาณส่วนตวัดา้นค่าเดินทางมาขบัเคล่ือนงานท่ี

เกาะลา้น  ตลอดจนเกิดความมัน่ใจถึงความตั้งใจจริงของผูน้าํชุมชนท่ีเรียกร้องใหว้ทิยากรกระบวนการเขา้ไปทาํ

หนา้ท่ีเป็นพี่เล้ียงมาโดยตลอด  ดว้ยเหตุน้ี  แมว้า่จะมีอุปสรรคอยูอี่กหลายประการท่ีจะตอ้งพบเจอระหวา่ง

ขั้นตอนต่าง ๆ ของกระบวนการดงักล่าวก็ตาม  ชาวบา้นในชุมชนเกาะลา้นจึงไดเ้ขา้สู่แนวทางการแกไ้ขปัญหา

ยาเสพติดแบบใหม่ตามรอยชุมชนอ่ืน ๆ ในพทัยาท่ีดาํเนินการไปก่อนหนา้น้ีแลว้ 

 

หลกัการ และขั้นตอนในการแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยสันติวธีิ 
 การจดัการกบัปัญหายาเสพติดโดยทัว่ไปนั้นอยูใ่นความรับผดิชอบของหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวขอ้ง  
ในการคน้หาบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัยาเสพติดเพื่อนาํไปดาํเนินคดี หรือใชก้ระบวนการทางกฎหมาย  โดยเจา้หนา้ท่ี
ตาํรวจเป็นกลไกสาํคญัในภารกิจดงักล่าวผา่นวธีิการต่าง ๆ  ไม่วา่จะเป็นการสืบหาข่าว /เบาะแสในพื้นท่ี  การ
ตรวจหาสารเสพติด  การตั้งด่านจุดสกดั  การจบักุม  การสอบสวน  การลาดตระเวนโดยสายตรวจ  ตลอดจนการ
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ล่อซ้ือยาเสพติด  สาํหรับผูเ้สพนั้นอาจมีการนาํตวัไปบาํบดั  ฟ้ืนฟูร่างกาย  และจิตใจต่อไป  เพื่อใหเ้กิดความ
เป็นไปไดท่ี้จะปรับเปล่ียนพฤติกรรม หรือกลบัตวักลบัใจจนเลิกเสพยาเสพติดในท่ีสุด  จนกระทัง่กลบัเขา้มาอยู่
ร่วมกบัผูอ่ื้นในสังคมไดอ้ยา่งปกติสุข  ซ่ึงก็จะมีหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งรับหนา้ท่ีในเร่ืองน้ี  ไดแ้ก่  เจา้หนา้ท่ี
สาธารณสุข  เจา้หนา้ท่ีของกรมคุมประพฤติ  แพทยแ์ละพยาบาล  ทหาร  เจา้หนา้ท่ีในสถานบาํบดั  นกัจิตวทิยา  
นกัสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ  ขณะท่ีกรมราชทณัฑเ์ขา้มามีบทบาทดูแลผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัยาเสพติดบางส่วนท่ี
ตอ้งโทษจาํคุกหลงัจากผา่นกระบวนการทางศาลมาแลว้    กล่าวอีกนยัหน่ึงก็คือ บทบาทหนา้ท่ีในการจดัการ
ปัญหายาเสพติด และบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัยาเสพติดในอดีตตกอยูก่บัภาคราชการ  โดยท่ีชุมชนหรือภาค
ประชาชนไม่มีส่วนร่วม  แต่เป็นเพียงผูรั้บผลจากกระบวนการต่าง ๆ ขา้งตน้เท่านั้น 
 ในทางตรงกนัขา้ม  การแกไ้ขปัญหายาเสพติดโดยสันติวธีิท่ีชุมชนเกาะลา้นดาํเนินการอยูน่ั้น  เป็น
แนวทางท่ีเร่ิมตน้จากแนวความคิดของทีมยทุธศาสตร์ 3 ขั้นท่ีมี ร.ต.ต.วทิยา จนัทร์ศิริเป็นแกนนาํคนสาํคญั  โดย
ยดึฐานคิดของการสร้างชุมชนเขม้แขง็ใหเ้กิดความพร้อมต่อการตระหนกัรู้ และดาํเนินการแกปั้ญหายาเสพติด
ผา่นพลงัความร่วมแรงร่วมใจกนัของคนในชุมชนอนัปราศจากวธีิการใด ๆ ท่ีใชค้วามรุนแรง  เน่ืองจากการทาํ
ความเขา้ใจกบัประสบการณ์ท่ีผา่นมาของการแกไ้ขปัญหายาเสพติดในประเทศไทย  ทาํใหที้มยทุธศาสตร์ 3 ขั้น    
มองเห็นถึงขอ้ดอ้ยของการพึ่งพาบทบาทของภาคราชการเป็นสาํคญั  โดยละเลยการกระตุน้พลงัการมีส่วนร่วม
ของภาคประชาชน  ซ่ึงการสร้างชุมชนใหเ้กิดความเขม้แขง็ดงักล่าวประกอบดว้ยวธีิการต่าง ๆ 9 ขั้นตอนท่ี
จะตอ้งปฏิบติัตามลาํดบั   
 “เพราะวา่ลาํพงัแค่ภาครัฐเน่ีย  อยา่งท่ีตาํรวจลงมา  เขาทาํแลว้เขาไดเ้ป้าไดง้บ  หมดงบเขาก็ไปแลว้  แต่

ปัญหามนัยงัอยู ่ ถา้พวกเราไม่ร่วมมือร่วมใจ  ช่วยกนัดูแลแกปั้ญหาเน่ีย  เราจะตอ้งอยูแ่บบเดิมต่อไป  ภาครัฐเขา

ไม่สามารถจดัการปัญหาใหเ้ราไดต้ลอดเวลา” (ศานิต พงษพ์ิทกัษ,์ สังเกตการณ์, 19 พ.ย. 2556) 

 
 หลกัสันติวธีิถูกนาํมาประยกุตใ์ชใ้นกระบวนการดงักล่าวควบคู่ไปกบัการสร้างเสริมการมีส่วนร่วมของ
ชาวบา้นดว้ยความเตม็ใจอยา่งแทจ้ริงท่ีจะเขา้มาเป็นส่วนหน่ึงในการขบัเคล่ือนงานแกไ้ขปัญหายาเสพติดใน
ชุมชน  โดยแต่ละครัวเรือนมีสิทธ์ิท่ีจะตดัสินใจสมคัรเขา้ร่วม หรือไม่เขา้ร่วมกบัชาวบา้นคนอ่ืน ๆ ใน
กระบวนการแกไ้ขปัญหายาเสพติดโดยสันติวธีิน้ี   ซ่ึงผูน้าํชุมชนไม่สามารถใชดุ้ลพินิจโดยพลการในลกัษณะท่ี
ถือวา่ชาวบา้นทุกคนยนิยอมและร่วมปฏิบติัไปพร้อมกนั  แต่ในทางตรงกนัขา้ม  ชาวบา้นแต่ละครัวเรือนจะตอ้ง
กรอกใบสมคัร และเซ็นตช่ื์อแสดงความประสงคท่ี์จะเขา้เป็นเครือข่ายชุมชนเขม้แขง็ 
 “คาํวา่สันติวธีิในท่ีน้ีไม่ไดห้มายความวา่ทาํเตม็หมู่บา้น  ถา้หมู่บา้นท่านมี 100 ครัวเรือนแลว้จะเขา้สู่

กระบวนการสันติวธีิทั้งหมดน่ะไม่ใช่  จากน้ีไปการแกปั้ญหายาเสพติดจะตอ้งสมคัรใจอนัดบัแรกเลย  การสมคัรใจ 

ก็คือหวัหนา้ครัวเรือนกบัคนในครัวเรือนสมคัรใจเขา้ร่วมโครงการ” (ธวชั ชะนะ, สังเกตการณ์, 17 ธ.ค.2556) 
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 ทั้งน้ี  แต่ละขั้นตอนมีหลกัการสาํคญัอยูต่รงท่ีการสร้างกระบวนการเพื่อนาํไปสู่พึ่งพาตนเองของ
ประชาชน และการระดม /กระตุน้การมีส่วนร่วมใหค้นในชุมชนเขา้มารับผดิชอบต่อปัญหาของตวัเอง   โดย
มุ่งเนน้ความสาํเร็จไปยงักระบวนการท่ีสร้างคุณค่าจากการพึ่งพาตนเองของชุมชนไม่นอ้ยไปกวา่เป้าหมายของ
การจดัการกบัปัญหายาเสพติด  อยา่งไรก็ดี  การแกไ้ขปัญหายาเสพติดโดยสันติวธีิผา่นการสร้างชุมชนเขม้แขง็
ดงักล่าวมกัถูกเรียกวา่ “กระบวนการ 9 ขั้นตอน” 
 นอกจากคนในชุมชนเองแลว้  บุคคลท่ีกา้วเขา้มามีบทบาทสาํคญัในกระบวนการ 9 ขั้นตอนก็คือ  
วทิยากรกระบวนการ  ซ่ึงเป็นผูมี้ประสบการณ์ในการสร้างความเขม้แขง็ใหแ้ก่ชุมชน และสามารถนาํความ
เปล่ียนแปลงมาสู่ชุมชนไดผ้า่นกระบวนการเรียนรู้ร่วมกนั  โดยวทิยากรกระบวนการมีหนา้ท่ีหลกัสาํหรับการ
ขบัเคล่ือนงานในขั้นตอนท่ี 1-4  ส่วนขั้นตอนท่ี 5-9 ชาวบา้นเป็นผูท้าํหนา้ท่ีดว้ยตวัเอง  แต่มีวทิยากร
กระบวนการเป็นพี่เล้ียงท่ีคอยใหค้าํปรึกษา และช้ีแนะแนวทางการปฏิบติัอยูเ่คียงขา้ง   
 “คาํวา่วทิยากรกระบวนการก็คือนกัเปล่ียนแปลงความคิด  แลว้พฒันา  ตอ้งพฒันามองไปขา้งหนา้  ตอ้ง

มองในเชิงบวกอยา่งเดียว  เชิงลบอยา่ไปมอง” (ธวชั ชะนะ, สัมภาษณ์, 9 ต.ค. 2556) 

 

 สาํหรับผูท่ี้จะสามารถทาํหนา้ท่ีเป็นวทิยากรกระบวนการนั้น  อาจมาจากหน่วยงาน หรือชุมชนใดก็ไดท่ี้

มีความศรัทธาในแนวทางสันติวธีิ และชุมชนเขม้แขง็  ตลอดจนมีความพร้อมในดา้นต่าง ๆ ท่ีจะสามารถทาํงาน

ร่วมกบัชุมชน และสร้างความเปล่ียนแปลงใหเ้กิดข้ึนในชุมชนได ้ ไม่วา่จะเป็นชาวบา้น /ผูน้าํของชุมชนนั้น  

เจา้หนา้ท่ีและผูบ้ริหาร อบต.  นกัพฒันาชุมชน  ตาํรวจ  ทหาร  นกัธุรกิจ  หรือแมก้ระทัง่ชาวบา้น /ผูน้าํชุมชน

ท่ีมาจากชุมชนอ่ืน  

 เป็นท่ีแน่นอนวา่แนวทางสันติวธีิ ไม่ตอ้งใชก้ฎหมาย เป็นส่ิงแรกในการตดัสินปัญหาของชุมชน  เพราะ
ในความเป็นจริงนั้นกฎหมายเป็นเร่ืองท่ีซบัซอ้น และเขา้ใจไดย้ากสาํหรับชาวบา้น  ซ่ึงตรงกบัความเป็นจริงท่ี
เกิดข้ึนในชุมชนเกาะลา้น  เพราะผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัยาเสพติดตอ้งถูกส่งตวัฝากขงั  เขา้สู่กระบวนการทางศาล  
ดาํเนินการประกนัตวั  รวมทั้งรายงานตวัต่อกรมคุมประพฤติ และตรวจปัสสาวะตามกาํหนดเวลา  โดยขั้นตอน
ต่าง ๆ เหล่าน้ียงัเป็นส่ิงท่ีสร้างภาระใหก้บัคนในครอบครัวผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัยาเสพติดดว้ย   ทั้งน้ี  แนวทางสันติวธีิ
มีหลกัการชดัเจนในการใหโ้อกาสผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัยาเสพติดไดป้รับเปล่ียนพฤติกรรมของตนเอง  ท่ีมีชาวบา้นใน
ชุมชนเดียวกนัคอยใหก้าํลงัใจ  ใหอ้ภยั และเสนอแนะความช่วยเหลือตามกาํลงั  จึงกล่าวไดว้า่เป็นการใช ้
“ชุมชนบาํบดั”  เพื่อใหผู้เ้สพ -ผูค้า้มองเห็นทางออกของปัญหาโดยไร้มลทินจากกระบวนการทางกฎหมายซ่ึงมี
เจา้หนา้ท่ีของทางการเป็นผูด้าํเนินการ 
 “เอายาอะไรไปรักษา  ก็คือยาใจ  ตอ้งเขา้ไปพดูคุย  กรรมการรวมกนัซกั 5 คน 10 คน  ไปบา้นน้ีคุยให้

กาํลงัใจเขา  ไปถามวา่ไอห้นูเป็นไงบา้ง  วนัน้ีเอง็ใชก่ี้เมด็  ถา้บอกวา่ 5 เมด็  ก็พดูไปวา่เอย้ลดเหลือ  4 เมด็ไดม้ั้ย

อยา่ใหเ้ขารีบเลิก  ค่อย ๆ ลด  ลุงป้านา้อาเขาใหก้าํลงัใจขาดเหลืออะไรบอก” (ธวชั ชะนะ, สัมภาษณ์, 9 ต.ค. 2556) 
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 แทจ้ริงแลว้นั้น  กระบวนการ 9 ขั้นตอนเป็นแนวทางการแกไ้ขปัญหายาเสพติดควบคู่ไปกบัการสร้าง

ชุมชนเขม้แขง็  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัวฒันธรรมของชุมชนเกาะลา้น  เพราะในอดีตท่ีผา่นมาชาวบา้น  ผูน้าํชุมชน   และ

ครอบครัวผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัยาเสพติดของชุมชนน้ีไม่เคยใชก้าํลงั   การบงัคบั  การบีบคั้นกดดนั  หรือความรุนแรง

ดว้ยรูปแบบใด ๆ เป็นวถีิปฏิบติัในการเขา้ไปจดัการปัญหายาเสพติด  แต่อาศยัความสัมพนัธ์ท่ีแนบแน่นระหวา่งคน

ในชุมชนดว้ยกนัเอง  เป็นรากฐานของการส่ือสารพดูคุยต่อกนัท่ีประกอบไปดว้ยการถอ้ยทีถอ้ยอาศยั  และการ

แกไ้ขปัญหาในลกัษณะท่ีค่อยเป็นค่อยไป    

 “ตอนนั้นก็คุยกบัพี่เบิ้มนะวา่เขาติดหนกั  จะหกัดิบเลยก็กะไรอยู ่ พี่เบิ้มก็บอกวา่ค่อย ๆ  จากสามเมด็ก็

ใหเ้หลือแค่สองเมด็” (นอ้ง คชเกตุ, สัมภาษณ์, 20 พ.ย. 2556)    

  

 ขณะเดียวกนั  ชุมชนก็มีมาตรการการดูแลกนัเองผา่นแนวทางการทาํงานโดยใชค้วามรักใคร่สามคัคีกนั

ของชาวบา้นคอยเฝ้าระวงัสถานการณ์ปัญหา และมีการตกัเตือนกนัระหวา่งครอบครัวต่าง ๆ หากเกิดกรณีการ

เคลือบแคลงสงสัย หรือทราบถึงพฤติกรรมของการยุง่เก่ียวกบัยาเสพติดอยา่งชดัเจนภายในชุมชน  โดยท่ีครอบครัว

ซ่ึงถูกพาดพิงกล่าวถึงจะยอมรับ และพยายามแกไ้ขพฤติกรรมของบุคคลในครอบครัวท่ีปราศจากการใชค้วาม

รุนแรง    อนัเป็นส่ิงท่ีสะทอ้นใหเ้ห็นถึงโอกาสหรือความเป็นไปไดท่ี้แนวทางแกไ้ขปัญหายาเสพติดโดยสันติวธีิ

ผา่นกระบวนการสร้างชุมชนเขม้แขง็จะไดรั้บการยอมรับจากชาวบา้นท่ีอาศยัอยูใ่นเกาะลา้น 

 “เราอยูบ่า้นน่ะ  เราไม่รู้หรอกวา่ลูกเราไปทาํอะไร  แต่คนอ่ืนถา้เขาเห็นเขารู้หมดเลยนะวา่ลูกเราทาํอะไร  
เขามาบอกเราก็ตอ้งฟัง  แต่ไม่ใช่ไปโวยวายตีโพยตีพายกบัลูก..... ป้าก็บอกวา่ดีแลว้หล่ะ  คนรู้จกัคุน้เคยกนั  มี
อะไรก็บอกกนั  แลว้เราก็ไม่ไดต่้อวา่เขาท่ีมาวา่ลูกของเรา” (เกษร บวัเผอืก, สัมภาษณ์, 19 พ.ย. 2556) 
 
 หลกัการและแนวคิดของแนวทางแกไ้ขปัญหายาเสพติดโดยสันติวธีิผา่นกระบวนการสร้างชุมชนเขม้แขง็
ดงักล่าวขา้งตน้  ไดถู้กออกแบบใหด้าํเนินการตามลาํดบัเป็น 9 ขั้นต่างดงัต่อไปน้ี   
 

ขั้นตอนที ่1  คัดเลอืกชุมชนเป้าหมาย    

เน่ืองจากหลกัการของโครงการท่ียดึถือการมีส่วนร่วมของประชาชน และการเป็นเจา้ของในการแกไ้ข

ปัญหาของชุมชนโดยชาวบา้นเอง   มิใช่การมองเป้าหมายท่ีข้ึนอยูก่บัแนวทาง  วธีิการ หรือเป้าหมายของ

หน่วยงานภาครัฐ   ฉะนั้น การท่ีชุมชนจะสนใจเขา้ร่วมโครงการนั้น   ไม่ใช่การดาํเนินการดว้ยวธีิสั่งการ  หรือ

ช้ีนาํจาก ภาคราชการ โดยมีชุมชนเป็นเพียงฝ่ายปฏิบติัตาม หรือใหค้วามร่วมมือเท่านั้น   แต่ในทางตรงกนัขา้ม  

ชุมชนตอ้งสมคัรใจในการตดัสินใจเร่ิมทาํโครงการเอง  กล่าวคือชุมชนเป็นฝ่ายท่ีเลือกตวัเองไม่ใช่หน่วยงาน

ภายนอกชุมชนเป็นผูเ้ลือก   
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ขั้นตอนของการคดัเลือกชุมชนเป้าหมายนั้นสามารถเกิดข้ึนไดห้ลายช่องทางดว้ยกนั  ไม่วา่จะเป็น  การ

ท่ีวทิยากรกระบวนการเขา้ไปแนะนาํแนวทางการดาํเนินงานใหแ้ก่ชุมชนเอง  การท่ีชุมชนซ่ึงทราบขอ้มูล

เก่ียวกบัความสาํเร็จของชุมชนอ่ืน  จึงติดต่อใหว้ทิยากรกระบวนการเขา้ไปช่วยเหลือสร้างกระบวนการในชุมชน

ของตน  การใหข้อ้มูลหรือแนะนาํชกัชวนผูน้าํชุมชนโดยเจา้หนา้ท่ีของหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวขอ้ง  ตลอดจน

การเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์กระบวนการ 9 ขั้นตอนโดยบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งผา่นเวทีประชุมตามโอกาสต่าง ๆ 

สาํหรับชุมชนเกาะลา้นนั้นดงัท่ีไดก้ล่าวขา้งตน้แลว้ก็คือ  เกิดจากความตอ้งการของผูน้าํชุมชนเองท่ี

ไดรั้บโอกาสทางความรู้จากการเขา้ร่วมสัมมนา  ทาํใหมี้การเรียกร้องชกัชวนวทิยากรกระบวนการของทีม

ยทุธศาสตร์ 3 ขั้นใหเ้ขา้มาสร้างกระบวนการในชุมชนของตนเอง  ฉะนั้น การคดัเลือกชุมชนเป้าหมายในกรณีน้ี

จึงเป็นการท่ีชุมชนเกิดความตอ้งการเองท่ีจะนาํทางเลือกใหม่ของการแกไ้ขปัญหายาเสพติดมาใช ้ โดยมิไดผ้า่น

การกระตุน้ของวทิยากรกระบวนการยงัพื้นท่ีเป้าหมายแต่อยา่งใด  กล่าวอีกนยัหน่ึงคือ  เป็นการท่ีชุมชนเลือก

ตวัเองแทนท่ีจะเป็นบุคคลหรือหน่วยงานภายนอกเลือกชุมชนท่ีเหมาะสมมาดาํเนินโครงการ  ซ่ึงน่าจะเป็น

จุดเร่ิมตน้ท่ีดีเน่ืองจากชุมชนมีความพร้อมทางความคิดผา่นผูน้าํชุมชนในลกัษณะท่ีเป็นการระเบิดจากขา้งใน  

โดยวทิยากรกระบวนการไม่ตอ้งสร้างกระแสใหผู้น้าํชุมชนเห็นดีดว้ยท่ีจะปฏิบติัตามกระบวนการ 9 ขั้นตอน

เหมือนหมู่บา้น/ชุมชนอ่ืนอีกหลายแห่ง 

 

ขั้นตอนที ่2  สืบสภาพชุมชน     
 ประเด็นท่ีสาํคญัประการหน่ึงก่อนปฏิบติัการใด ๆ ในชุมชนก็คือ  การท่ีวทิยากรกระบวนการ (ซ่ึง   
ส่วนใหญ่ไม่ใช่ผูท่ี้อาศยัอยูใ่นชุมชนเป้าหมาย)  จะตอ้งรู้จกัชุมชนใหดี้เสียก่อน  ทั้งน้ี เพื่อใหก้ารทาํงานใน
ขั้นตอนต่อไปเกิดความราบร่ืน และผลสัมฤทธ์ิตามความมุ่งหวงั   ขั้นตอนท่ี 2 เป็นขั้นตอนท่ี วทิยากร
กระบวนการตอ้งเขา้ไปหาชาวบา้นในแต่ละครัวเรือน  เพื่อ สร้างความคุน้เคย หรือความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัชาวบา้น
ในชุมชนเพื่อเขา้ถึง  และรับทราบ ขอ้มูลสาํคญัต่าง ๆ   ไม่วา่จะเป็นสภาพวถีิชีวติความเป็นอยู ่ ความสัมพนัธ์
ระหวา่งชาวบา้นในชุมชน  ลกัษณะการประกอบอาชีพ  ประสบการณ์การทาํงานพฒันาในอดีตของชุมชน  
รวมทั้งปัญหาในแต่ละมิติท่ีเก่ียวขอ้งกบัการแกไ้ขปัญหายาเสพติด  อนัเป็นขอ้มูลพื้นฐานท่ีจาํเป็นต่อการสร้าง
ความเขา้ใจกบัผูน้าํชุมชน และการดาํเนินการกระตุน้ความคิดใหช้าวบา้นมีแรงบนัดาลใจท่ีจะร่วมกนัแกไ้ข
ปัญหายาเสพติดโดยชุมชนเอง 

สาํหรับขั้นตอนน้ีถือเป็นโอกาสอนัดีท่ีวทิยากรกระบวนการจะไดป้ระชาสัมพนัธ์วตัถุประสงค ์และ

หลกัการของโครงการ  ในความเป็นจริงนั้น  บางกรณีวทิยากรกระบวนการบางท่านเป็นคนในพื้นท่ี หรืออาศยั

อยูใ่นชุมชนเป้าหมายท่ีเขา้ไปดาํเนินการอยูแ่ลว้ จึงสามารถ ช้ีแจง ถึงแนวทางการสร้างชุมชนเขม้แขง็ดว้ย

กระบวนการ 9 ขั้นตอน ไดเ้ลย  เพื่อสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ และเตรียมความพร้อมให้
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ชาวบา้นสาํหรับขั้นตอนต่อ ๆ ไป    กล่าวคือ  ขั้นตอนน้ีง่าย และรวดเร็วข้ึนมาก  เพราะวทิยากรกระบวนการมี

ขอ้มูลพื้นฐานอยูก่่อนหนา้น้ีแลว้  ไม่ตอ้งสอบถามขอ้มูลทัว่ไปของประชากร และชุมชนเพิ่มเติมอีก  แต่หาก

ชุมชนเป้าหมายไม่มีวทิยากรกระบวนการซ่ึงเป็นคนในพื้นท่ี  ทางทีมยทุธศาสตร์ 3 ขั้น และเครือข่ายชุมชน

เขม้แขง็ภาคตะวนัออกก็จะส่งวทิยากรกระบวนการลงพื้นท่ีเขา้ไปสร้างความเขา้ใจ  ถ่ายทอดความรู้  ตลอดจน

แนะนาํแนวทางดาํเนินการสาํหรับแต่ละขั้นตอนใหช้าวบา้นสามารถสร้างความเขม้แขง็ใหแ้ก่ชุมชนไดเ้อง 

 “หลกั ๆ  ก็คือเราตอ้งการใหว้ทิยากรเน่ียเดินพบปะชาวบา้นพดูคุยเพื่อใหเ้ขาสะทอ้นปัญหาจริง ๆ..... 

ใบผูน้าํธรรมชาติมนัเป็นเคร่ืองมือใหเ้ดินไปพบปะพดูคุยถึงวถีิชีวติ  วถีิอาชีพ  การนบัถือ  การเช่ือถือ  จะไดรู้้

เหมือนกบัฉายภาพใหม้องเห็นภาพท่ีแทจ้ริงของหมู่บา้นเลยหล่ะ” (วทิยา จนัทร์ศิริ, สัมภาษณ์, 9 ต.ค. 2556) 

 

 โดยขั้นตอนท่ี 2 น้ีเป็นกลวธีิในการปูทางสู่ขั้นตอนท่ี 4  เน่ืองจากวทิยากรกระบวนการจะนาํใบคดัเลือก

ผูน้าํธรรมชาติ(ประธานชุมชนเขม้แขง็) มาสอบถามชาวบา้น  เพื่อนาํผลจากการลงความเห็นของชาวบา้นไป

สรุปหาผูท่ี้ชาวบา้นเลือกเป็นผูน้าํธรรมชาติ  อนัจะนาํไปสู่กลไกการทาํงานในขั้นตอนท่ี 4 ดว้ยการจดัตั้ง

คณะกรรมการชุมชนเขม้แขง็ต่อไป  จึงเห็นไดว้า่ขั้นตอนแรก ๆ ของกระบวนการเช่ือมโยงอยูก่บัขั้นตอนต่อไป

ในลกัษณะเป็นเหตุเป็นผลกนั  ซ่ึงโดยทัว่ไปนั้นไม่สามารถดาํเนินการขา้มขั้นตอน หรือตดัขั้นตอนใดออกไปได ้ 

เพราะจะทาํใหข้ั้นตอนท่ีเหลือขาดรากฐานท่ีจาํเป็นต่อความสาํเร็จของโครงการ 

 แต่สาํหรับชุมชนเกาะลา้นซ่ึงมีวถีิชีวติความเป็นอยู ่และกิจวตัรประจาํวนัท่ีแตกต่างจากหมู่บา้นใน

ชนบททัว่ ๆ ไป  ทาํใหก้ารสืบสภาพชุมชนกระทาํไดย้ากยิง่  โดยชาวบา้นแต่ละคนแต่ละอาชีพมีช่วงเวลาในการ

ทาํมาหากินท่ีไม่ตรงกนั  อีกทั้งขณะท่ีชาวบา้นทาํงานอยูน่ั้นไม่สะดวกสาํหรับการการพดูคุย และตอบคาํถาม

ของวทิยากรกระบวนการตามใบคดัเลือกผูน้าํธรรมชาติ   ดงันั้น จึงยากต่อการดาํเนินการสืบสภาพชุมชนตาม

หลกัการดงักล่าวขา้งตน้  ทางวทิยากรกระบวนการจึงลงความเห็นวา่ไม่ตอ้งใชใ้บคดัเลือกผูน้าํธรรมชาติ และเขา้

เยีย่มพดูคุยกบัชาวบา้นในครัวเรือนต่าง ๆ   โดยใหก้ารคดัเลือกผูน้าํธรรมชาติกระทาํในวนัเดียวกบัท่ีปฏิบติั

ขั้นตอนท่ี 4  แต่ยงัคงขั้นตอนท่ี 3 ไวเ้พื่อเป็นพื้นฐานสาํคญัสาํหรับการท่ีวทิยากรกระบวนการจะเขา้ใจชุมชนได้

มากยิง่ข้ึน และเอ้ือโอกาสใหผู้น้าํชุมชนนั้นมีโอกาสเขา้ถึงแนวทางสันติวธีิ และหลกัของการสร้างชุมชน

เขม้แขง็ก่อนเร่ิมขั้นตอนท่ี 4 

 “ชุมชนเมืองผมจะทาํแบบน้ีหมด  เขาผดัก๋วยเต๋ียวอยูเ่ราไปนัง่ถามเขาก็ไม่คุยกบัเราหรอก  ดูวถีิชีวติเขา

เราจะไปถามใครหล่ะ  ท่ีนัง่ ๆ เดิน ๆ อยูแ่ถวนั้นก็พม่าบา้ง  อะไรบา้ง” (วทิยา จนัทร์ศิริ, สัมภาษณ์, 9 ต.ค. 2556) 
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ขั้นตอนที ่3  พบผู้น าชุมชน   

ความสามารถ และทกัษะในการทาํความเขา้ใจมีความสาํคญัมากสาํหรับ วทิยากรกระบวนการ   ในการ

ดาํเนินการสาํหรับขั้นตอนน้ี  เน่ืองจากประเด็นหลกัของขั้นตอนท่ี 3 นั้น  คือการส่ือสารใหผู้น้าํชุมชนรับทราบ 

และตระหนกัถึงความสาํคญัของการสร้างชุมชนเขม้แขง็เพื่อแกไ้ขปัญหายาเสพติดดว้ยแนวทางสันติวธีิ

โดยสังเขป  ซ่ึงหากผูน้าํชุมชนเห็นดว้ยในหลกัการของกระบวนการดงักล่าวก็จะนาํไปสู่ความยนิยอมท่ีจะให้

วทิยากรกระบวนการดาํเนินการในขั้นตอนท่ี 4 อนัเป็นหวัใจสาํคญัประการหน่ึงของกระบวนการ 9 ขั้นตอน   

ซ่ึงโดยหลกัการแลว้ ภายหลงัจากเสร็จส้ินขั้น สืบสภาพชุมชน  วทิยากรกระบวนการ จะร่วมกบัผู ้นาํชุมชน  เพื่อ

พิจารณา และ ประเมิน ถึงสภาพความพร้อมของ หมู่บา้น /ชุมชน  วา่ มีความเป็นไปได้ หรือไม่ เพียงใด ท่ีจะ

ดาํเนินการกระบวนการ 9 ขั้นตอน     

ผูน้าํชุมชนท่ีวทิยากรกระบวนการจะเขา้ไปทาํการพบปะพดูคุย และทาํความเขา้ใจดว้ยนั้น  เป็นบุคคลท่ี

มีอาํนาจในการตดัสินใจ และระดมชาวบา้นในชุมชนมาทาํกิจกรรมร่วมกนั  รวมทั้งเป็นผูน้าํ หรือคณะกรรมการ

คนสาํคญัของการทาํงานในกลุ่ม /ดา้นต่าง ๆ ท่ีดาํเนินการอยูใ่นชุมชน  ซ่ึงโดยส่วนใหญ่แลว้จะเป็นประธาน

ชุมชน/ผูใ้หญ่บา้น หรือในบางชุมชนจะรวมไปถึงอดีตประธานชุมชน /ผูใ้หญ่บา้นท่ีมีประสบการณ์ และเป็นท่ี

ศรัทธาเช่ือถือของคนในชุมชน  นอกจากน้ี  ผูน้าํชุมชนดงักล่าวอาจจะเป็นชาวบา้นท่ีดาํรงตาํแหน่งใด ๆ ในเชิง

การพฒันาซ่ึงมกัจะเป็นผูป้ระสานงานกบัชาวบา้น หรือเรียกชาวบา้นมาประชุมร่วมกนัอยูเ่ป็นอาจิณ  โดยบุคคล

เหล่าน้ีจะเป็นส่ือกลางระหวา่ง วทิยากรกระบวนการ กบัชาวบา้น  ซ่ึงส่งผา่นขอ้มูลข่าวสารสาํคญัใหช้าวบา้นใน

แต่ละครัวเรือนเขา้ใจถึงกิจกรรม หรือโครงการท่ีทางหน่วยงานภายนอกนาํมาเสนอแก่ชุมชน 

ซ่ึงความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งในเบ้ืองตน้จะช่วยใหก้ระบวนการสร้างชุมชนเขม้แขง็เกิดความต่อเน่ือง  ไม่

สะดุดกลางทางระหวา่งดาํเนินการอนัเน่ืองมาจากปัญหาการขาดความเขา้ใจของผูน้าํชุมชนในหลกัการ และ

สาเหตุของการท่ีตอ้งปฏิบติัดว้ยแนวทางใด ๆ ในแต่ละขั้นตอน  หาก ผูน้าํชุมชนยอมรับในหลกัการ และวธีิการ

ของแนวทางการสร้างชุมชนเขม้แขง็ดว้ยกระบวนการ 9 ขั้นตอน ก็ถือไดว้า่ชุมชนนั้น ๆ มีความพร้อม  วทิยากร

กระบวนการก็จะเร่ิมใหช้าวบา้นในชุมชนมีส่วนร่วมปฏิบติัในขั้นตอนต่อไป   

 ทั้งน้ี  สืบเน่ืองจากขั้นตอนท่ี 1  ซ่ึงผูน้าํชุมชนของเกาะลา้นเกิดความตอ้งการดว้ยตวัเองท่ีจะนาํ
กระบวนการ 9 ขั้นตอนมาใชใ้นชุมชน  การสร้างความเขา้ใจ และการยอมรับในแนวทางการดาํเนินการระหวา่ง
ผูน้าํกบัลูกบา้นจึงเป็นไปโดยง่าย  เม่ือเทียบกบัการท่ีวทิยากรกระบวนการจะตอ้งทาํความเขา้ใจ และช้ีใหเ้ห็นถึง
คุณประโยชน์ของกระบวนการแก่ชาวบา้นซ่ึงไม่เคยรู้จกักนัมาก่อนดัง่เช่นท่ีเคยปฏิบติักบัหมู่บา้น /ชุมชนอ่ืน  
ดว้ยเหตุน้ี  การดาํเนินการขั้นตอนท่ี 3 ในชุมชนเกาะลา้นจึงมีวตัถุประสงคช์ดัเจนถึงการสร้างความเขา้ใจ หรือ
เนน้ย ํ้าหลกัการของกระบวนการอีกคร้ังหน่ึงก่อนลงมือปฏิบติัจริงในขั้นตอนต่อไป  มิใช่การโนน้นา้วจิตใจให้
ผูน้าํชุมชนตอ้งการท่ีจะใชก้ระบวนการ 9 ขั้นตอนในชุมชนของตนเอง 
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ขั้นตอนที ่4  เลอืกผู้น าธรรมชาติ และคณะกรรมการชุมชนเข้มแข็ง (เวทปีระชาคมคร้ังที ่1) 

ความสามารถของชุมชนในการดาํเนินการแกปั้ญหาดว้ยตนเอง และสร้างความเขม้แขง็ของชุมชนนั้น  

จาํเป็นท่ีจะตอ้งมีองคก์ร หรือคณะทาํงานเป็นของตนเอง  เพื่อใหเ้กิดการผนึกกาํลงัร่วมกนัระหวา่งชาวบา้นท่ี

ตระหนกัถึงความสาํคญัของการพึ่งพาตนเองในการพฒันา และแบ่งบทบาทหนา้ท่ีตามความสนใจ หรือความ

ถนดัของแต่ละคน  ดว้ยเหตุน้ี  ชาวบา้นจึงตอ้งมีการคดัเลือกคณะกรรมการชุมชนเขม้แขง็ข้ึนมาเพื่อการดงักล่าว  

อนัจะเป็นแกนหลกัในการระดมการมีส่วนร่วมกบัชาวบา้นคนอ่ืน ๆ ต่อไป  ซ่ึงเป็นการแกไ้ขปัญหายาเสพติด

อยา่งเปิดเผย และเปิดโอกาสใหช้าวบา้นสมคัรใจเขา้ร่วมโครงการอยา่งแทจ้ริง  แตกต่างจากในอดีตท่ีชุมชนโดย

ส่วนใหญ่ขาดการมีส่วนร่วมในลกัษณะท่ีเป็นเจา้ของโครงการ 

 “มีโครงการน้ีดีนะ  แต่ก่อนก็มีคนเขา้มาแบบสอดแนม  แบบวา่อยากถาม  ถามวา่ป้ามาอยูท่ี่น่ีนานมั้ย

แลว้เขาก็ถามวา่ท่ีน่ีมียาเสพติดมั้ย  ป้าก็บอกวา่ไม่มีหรอกคุณ” (อาจินต ์ช่วยชะนะ, สัมภาษณ์, 22 ม.ค. 2557)   

 

ทั้งน้ี  ก่อนท่ีจะมีการเลือกคณะกรรมการชุมชนเขม้แขง็  ถือเป็นจงัหวะเวลาอนัเหมาะสมท่ีวทิยากร

กระบวนการจะไดป้รับเปล่ียนแนวคิดชาวบา้นใหส้อดคลอ้งต่อสภาวะท่ีในอนาคตอนัใกลน้ั้น  หน่วยงานภาครัฐ

จะเป็นเพียงภาคีท่ีสนบัสนุนชุมชนเท่านั้น  โดยชุมชนเองเป็นแกนหลกัในการดาํเนินการแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ ทั้ง

ในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัยาเสพติด  และการพฒันาในมิติอ่ืนของชุมชน  เน่ืองจากขั้นตอนต่อ ๆ ไปนั้น  ชาวบา้น

จะตอ้งกา้วข้ึนมาเป็นหลกัในการดาํเนินการโดยปราศจากหน่วยงานราชการเขา้มาแทรกแซง และช้ีนาํ  จึงสงวน

ตาํแหน่งประธานคณะกรรมการชุมชนเขม้แขง็ใหแ้ก่ชาวบา้นท่ีเป็นผูน้าํตามธรรมชาติ  ซ่ึงก็คือบุคคลท่ีชาวบา้น

ส่วนใหญ่เคารพเล่ือมใสใหข้ึ้นมาดูแลกิจกรรมต่าง ๆ ของการพฒันาชุมชนโดยตรง     

การมี ผูน้าํธรรมชาติผูซ่ึ้งชาวบา้นศรัทธาไวว้างใจข้ึนมาเป็นประธาน ฯ  ถือเป็นส่ิงสาํคญัต่อ การ

แกปั้ญหายาเสพติดดว้ยกระบวนการ 9 ขั้นตอน  โดยท่ีตาํแหน่งประธานฯ ดงักล่าว   จะมีบทบาทหนา้ท่ีในดา้น

ต่าง ๆ ไม่วา่จะเป็นประธานในการทาํประชาคมแต่ละคร้ังในขั้นตอนต่อไป  การเป็นศูนยร์วมจิตใจของคนใน

ชุมชน หรือมีบทบาทในการสร้างความน่าเช่ือถือใหแ้ก่ชาวบา้นท่ีตอ้งการจะเขา้ร่วมกบัเครือข่ายชุมชน  การเป็น

ท่ีพึ่งของชาวบา้นในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัการป้องกนัปัญหายาเสพติด  การเป็นแกนนาํผูข้บัเคล่ือนงานในขั้นตอน

ต่อ ๆ ไป  รวมทั้งอาจเป็นคนท่ีมีหนา้ท่ีเก็บความลบัเก่ียวกบัรายช่ือผูเ้สพ -ผูค้า้ และผูท่ี้ชาวบา้นสงสัยวา่เก่ียวขอ้ง

กบัยาเสพติดดว้ย 

ส่วนแนวทางในการคดัเลือก ผูน้าํธรรมชาติท่ีจะมาเป็นประธานคณะกรรมการชุมชนเขม้แขง็นั้น  โดย

หลกัการแลว้วทิยากรกระบวนการท่ีเขา้ไปทาํงานในชุมชน  จะสุ่มใหช้าวบา้นประมาณ 30 ครัวเรือนจากกลุ่มคน
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ท่ีมีฐานะรวย ปานกลาง และยากจนอยา่งละเท่า ๆ กนั (โดยจาํนวนท่ีสุ่มข้ึนอยูก่บัขอ้จาํกดัดา้นเวลาของวทิยากร

กระบวนการ และสภาพชุมชน)  เลือก วา่ใครควรท่ีจะมา เป็นผูน้าํธรรมชาติ (ซ่ึงถือเป็นบุคคลท่ีเขาเช่ือถือ

ไวว้างใจ และคิดท่ีจะพึ่งพาในยามท่ีมีเร่ืองเดือดร้อน)  ทั้งน้ี  วทิยากรกระบวนการ จะใชแ้บบสอบถามท่ีมีช่ือวา่ 

“ใบเลือกผูน้าํธรรมชาติ” 1  ดงัท่ีไดก้ล่าวแลว้ขา้งตน้ในขั้นตอนท่ี 2 ซ่ึงมีขอ้คาํถาม 11 ขอ้ใหช้าวบา้นท่ีไดรั้บ 

แบบสอบถามน้ี   กรอกช่ือ หรือบอกวทิยากรกระบวนการวา่ใครเป็นบุคคลท่ีพวกเขาตอ้งการพึ่งพาอาศยัในกรณี

มีเร่ืองเดือดร้อนต่าง ๆ ในแต่ละขอ้ของแบบสอบถาม  โดย คนท่ีชาวบา้นมีสิทธ์ิเลือกไดน้ั้นจะเป็นญาติของ

ตวัเอง หรือใครก็ไดใ้นชุมชน  แต่ตอ้งไม่ใช่คนท่ีมีตาํแหน่งเป็นผูน้าํท่ีมาจากทางการ  เช่น  ผูใ้หญ่บา้น กาํนนั 

หรือ เจา้หนา้ท่ีขององคก์รบริหารส่วนทอ้งถ่ิน เป็นตน้  ทั้งน้ี  เพื่อป้องกนัมิใหเ้กิดปัญหา ท่ีผูน้าํธรรมชาติตกอยู่

ในภาวะท่ีถูกสั่งการ หรือถูกขอรายช่ือผูเ้สพ-ผูค้า้ในชุมชนจากหน่วยงานราชการต่าง ๆ ไดใ้นช่วงการดาํเนินงาน

ขั้นตอนต่อไป 

 ตามหลกัการแลว้ภายหลงัจากท่ี วทิยากรกระบวนการรวบรวมแบบสอบถาม และไดร้ายช่ือบุคคลต่าง ๆ 

ท่ีชาวบา้นเลือกแลว้  วทิยากรกระบวนการจะทาํการสรุปรายช่ือบุคคลท่ีชาวบา้นตอ้งการใหเ้ป็นผูน้าํธรรมชาติ 

และจะเตรียมหยบิยกเอาผูท่ี้ชาวบา้นเลือกมากท่ีสุดข้ึนมาเป็นประธานคณะกรรมการชุมชนเขม้แขง็  โดยวนัท่ีจดั

เวทีประชาคมคร้ังท่ี 1 เพื่อเลือกคณะกรรมการ ชุมชนเขม้แขง็ นั้น  วทิยากรกระบวนการจะประกาศรายช่ือผูท่ี้

ไดรั้บการเลือกใหเ้ป็นประธานฯ และสอบถามถึงความสมคัรใจของผูน้าํธรรมชาติคนนั้นวา่  มีความเตม็ใจ และ

ความพร้อมท่ีจะทาํหนา้ท่ีตามท่ีชาวบา้นไดม้อบความไวว้างใจมาใหห้รือไม่   ขณะเดียวกนั ก็จะทาํความเขา้ใจ 

และสอบถามความยนิยอมจากผูน้าํทางการวา่จะเตม็ใจหรือไม่ท่ีจะใหผู้น้าํธรรมชาติกา้วข้ึนมาปฏิบติัหนา้ท่ี   ซ่ึง

ในกรณีท่ีผูน้าํทางการไม่ประสงคจ์ะดาํเนินงานตามเง่ือนไขน้ี  วทิยากรกระบวนการจะยติุกระบวนการสันติวธีิ

ในขั้นตอนต่อไปทนัที  แต่สาํหรับชุมชนเกาะลา้นนั้น  ผูน้าํธรรมชาติถูกเปิดทางใหเ้ขา้มาเป็นประธาน

คณะกรรมการชุมชนเขม้แขง็โดยไม่มีปัญหาแต่อยา่งใด 

 “ถา้เป็นชุมชนอ่ืนเขาจะรับทั้งหมดเลยประธานน่ะ  แต่ผมกวา้งพอ  ตอ้งเอาชาวบา้นเขา้มามีส่วนร่วม  

จะไดเ้ห็นอะไรกบัเขาบา้ง” (บุญเชิด บุญยิง่, สัมภาษณ์, 18 ต.ค. 2556) 

  

 แต่ขั้นตอนท่ี 4  ท่ีวทิยากรกระบวนการเขา้ไปดาํเนินการในชุมชนเกาะลา้น (22 สิงหาคม พ.ศ. 2556) 

สามารถแยกออกเป็น 2 ส่วนดว้ยกนั  คือ  ส่วนท่ีหน่ึง การทาํความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการสันติวธีิ และการสร้าง 

____________________________ 
 1 ดูตวัอยา่งใบเลือกผูน้าํธรรมชาติในภาคผนวกท่ี 2 
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ชุมชนเขม้แขง็สาํหรับการแกไ้ขปัญหายาเสพติด  และ  ส่วนท่ี 2  การคดัเลือกผูน้าํธรรมชาติ (ประธานฯ) และ

คณะกรรมการชุมชนเขม้แขง็  โดยท่ีการช่วงแรกวทิยากรกระบวนการไดอ้ธิบายใหช้าวบา้นเขา้ใจในประเด็น

ต่าง ๆ ดงัต่อไปน้ี 

 - ความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งเก่ียวกบัปัญหายาเสพติด  และววิฒันาการของยาเสพติดในอดีต 

 - พระมหากรุณาธิคุณของสถาบนัพระมหากษตัริยใ์นการแกไ้ขปัญหายาเสพติด 

 - ปัญหาท่ีผา่นมา และผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากการแก้ ปัญหายาเสพติดโดยภาครัฐ   ซ่ึงประกอบไปดว้ย

การทาํงานของเจา้หนา้ท่ีตาํรวจท่ีไม่ช่วยใหผู้ท่ี้เก่ียวขอ้งกบัยาเสพติดกลบัตวัเป็นคนดีได ้ ขอ้จาํกดัของ

กระบวนการทางศาล  รวมทั้งปัญหาของทณัฑสถานท่ีไม่สามารถรองรับผูต้อ้งขงัได ้

 - หลกัการของแนวทางสันติวธีิ  (เปรียบเทียบกบัแนวทางแกปั้ญหายาเสพติดโดยทัว่ไปของราชการ) 

 - ประโยชน์ท่ีชุมชนจะไดรั้บจากการสร้างชุมชนเขม้แขง็ และผลท่ีเกิดข้ึนต่อการแกปั้ญหายาเสพติด 

 - ขั้นตอนต่าง ๆ ของการสร้างชุมชนเขม้แขง็ และวธีิการของการคดัเลือกคณะกรรมการชุมชนเขม้แขง็ 

 - บทบาท และความสาํคญัของคณะกรรมการชุมชนเขม้แขง็   

 - การใชค้วามเขม้แขง็ของชุมชนแกไ้ขปัญหาในมิติอ่ืน ๆ  นอกเหนือจากปัญหาดา้นยาเสพติด 

 - เนน้ย ํ้าถึงภารกิจท่ีชุมชนตอ้งมารับช่วงบทบาทเป็นแกนหลกัต่อจากวทิยากรกระบวนการ  

  

 แทจ้ริงแลว้นั้น  นายบุญเชิด บุญยิง่  ประธานชุมชนเกาะลา้นมีแนวคิดท่ีจะทดลองใชแ้นวทางสันติวธีิมา

ใชใ้นการแกไ้ขปัญหายาเสพติดในลกัษณะท่ีไม่ตอ้งการใหเ้ป็นโครงการท่ีใหญ่โตมากในช่วงแรก  เน่ืองจาก

อยากใหเ้กิดผลลพัธ์ข้ึนกบัชาวบา้นกลุ่มเล็ก ๆ ท่ีเร่ิมสมคัรเขา้ร่วมโครงการก่อนท่ีจะขยายใหค้รอบคลุม

ครัวเรือนอ่ืนหากมีกระแสตอบรับท่ีดีจากชาวบา้น  ดงันั้น เวทีประชาคมคร้ังแรกน้ีเขาจึงไม่ไดช้ี้แจงใหข้อ้มูล

รายละเอียดของแนวทางการทาํงานอยา่งชดัเจน และทัว่ถึงแก่ชาวบา้นเป็นรายบุคคล  หรือเรียกประชุมก่อนท่ี

วทิยากรกระบวนการจะเดินทางมาดาํเนินการขั้นตอนท่ี 4  เพียงแต่ใชห้อกระจายข่าวแจง้ใหช้าวบา้นทราบ

เท่านั้นวา่ชุมชนจะมีการจดัประชุมในวนัท่ี 22 มิถุนายนน้ี  อยา่งไรก็ดี  ชาวบา้นซ่ึงเขา้มาร่วมประชุมกลบัมี

จาํนวนมากมาย  เน่ืองจากแต่ละครัวเรือนมีความต่ืนตวัต่อปัญหายาเสพติด และต่างก็ตอ้งการเขา้ถึงแนวทาง

แกปั้ญหาน้ีอยา่งแทจ้ริง 

 “ผมยงัไม่ส่ือสารอะไรเลย ก็บอกคร่าวๆ วา่วนัท่ีน้ีน่ะจะมีประชุมเร่ืองยาเสพติด  พอดีเราเปล่ียนสถานท่ี

กลวัฝนจะตก  เป็นสถานท่ีท่ีโรงเรียน  เขา้ประชุมก็ประมาณ 200-300 คน”(บุญเชิด บุญยิง่, สัมภาษณ์, 18 ต.ค.2556) 
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 เม่ือเสร็จส้ินการปูพื้นฐานความเขา้ใจเก่ียวกบักระบวนการดงักล่าวแลว้  วทิยากรกระบวนการไดใ้ห้

ชาวบา้นเร่ิมเลือกผูน้าํธรรมชาติโดยไม่ไดย้ดึตามหลกัปฏิบติัทัว่ไปท่ีใชใ้บคดัเลือกผูน้าํธรรมชาติ (เน่ืองจาก

ขอ้จาํกดัของวถีิชีวติ และการประกอบอาชีพดงัท่ีกล่าวแลว้ขา้งตน้)  แต่ใหช้าวบา้นในท่ีประชุมเสนอช่ือของ

บุคคลท่ีตอ้งการใหเ้ป็นผูน้าํธรรมชาติ หรือประธานคณะกรรมการชุมชนเขม้แขง็  

 “พอเรามาเจอสถานการณ์ในเมืองเราก็ตอ้งเปล่ียน  ผูน้าํธรรมชาติเราก็ตอ้งเปล่ียนวธีิการหา  เพราะวา่

ผูค้นท่ีน่ีไม่ไดส้ัมพนัธ์กนัมาเหมือนกบัคนในชนบท” (ธวชั ชะนะ, สัมภาษณ์, 9 ต.ค. 2556) 

 อยา่งไรก็ดี  ไดมี้การตั้งเง่ือนไขไวว้า่มิใหเ้ลือกประธานชุมชนคนปัจจุบนั  เพื่อใหผู้น้าํธรรมชาติเป็น

ผูน้าํท่ีมุ่งตอบสนองความตอ้งการของชาวบา้นอยา่งแทจ้ริง  โดยไม่ถูกครอบงาํทางความคิด และการปฏิบติัจาก

หน่วยงานราชการ  ทั้งน้ี  วทิยากรกระบวนการไดมี้การขอฉนัทามติจากชาวบา้นและผูน้าํถึงความเห็นดว้ยต่อ

หลกัการและวธีิการต่าง ๆ ตามกระบวนการ 9 ขั้นตอน  เพื่อนาํไปสู่การยอมรับแนวทางปฏิบติัดงักล่าวโดยคน

ในชุมชนอนัจะทาํใหเ้กิดการมีส่วนร่วมอยา่งเตม็ใจแทจ้ริง  ซ่ึงจะมีผลต่อความสาํเร็จของขั้นตอนต่อ ๆ ไปท่ี

กาํลงัจะเกิดข้ึน   

 “ผูน้าํธรรมชาติตอ้งมาเป็นประธานชุมชนเขม้แขง็  ส่วนผูน้าํทางการประธานบุญเชิดก็เป็นผูรั้บผดิชอบ

ประสานงานภาครัฐ  เราก็ถามพวกผูน้าํทางการวา่เห็นดว้ยมั้ย  ถา้เห็นดว้ยก็จะเคล่ือนต่อ  ถา้ไม่เห็นดว้ยก็เลิก ” 

(วทิยา จนัทร์ศิริ, สัมภาษณ์, 9 ต.ค. 2556) 

 จากแนวทางการเลือกผูน้าํธรรมชาติ หรือประธานคณะกรรมการชุมชนเขม้แขง็ขา้งตน้  ชาวบา้นท่ีร่วม

ประชุมในเวทีดงักล่าวไดเ้ลือกนางฐิตินนัท ์เทพทอง  โดยเธอยอมรับท่ีจะดาํรงตาํแหน่งตามความไวว้างใจท่ี

ชาวบา้นมอบใหค้ร้ังน้ี  ต่อมาวทิยากรกระบวนการจึงสอบถามความสมคัรใจของชาวบา้นคนอ่ืนท่ีประสงคจ์ะ

เขา้ร่วมเป็นคณะกรรมการชุมชนเขม้แขง็ในตาํแหน่งต่าง ๆ  เพื่อเป็นกลไกการทาํงานป้องกนัปัญหายาเสพติด 

และพฒันาชุมชนของตนเอง  ส่งผลใหมี้ชาวบา้นอาสาเป็นคณะกรรมการชุมชนเขม้แขง็ถึง 26 คน  โดยส่วนใหญ่

ต่างมีความคิด หรือมูลเหตุจูงใจท่ีตอ้งการแกไ้ขปัญหาของชุมชนใหห้มดไป  เพื่อใหลู้กหลานของตนเองและ

ชุมชนห่างไกลจากปัญหายาเสพติด    

 “เขาถามวา่ใครอยากทาํประโยชน์เราก็ลุกข้ึนมา  เพราะเราเสียความรู้สึกกบัดา้นน้ีมาเยอะ  ทั้งนอ้งทั้งผวั   

พอมีโครงการตา้นยาเสพติดปุ๊บ  เราก็ไปฟังเลย  แลว้ก็เขา้ร่วมโครงการเลย” (นอ้ง คชเกตุ, สัมภาษณ์, 20 พ.ย. 2556)   

 “เขาหาเครือข่ายกรรมการกนัป้าก็ยกมือข้ึนคนแรกเลย  ป้าออกไปคนแรกเลยเพราะป้าอยากทาํตรงน้ี”   
(เกษร บวัเผอืก, สัมภาษณ์, 19 พ.ย. 2556) 
 “ก็เห็นคนใกล ้ๆ ตวัเราเขาติดยาน่ะค่ะ  มนัดูไม่ดีเลย  ก็อยากจะเปล่ียนแปลง”  (นาฏยา ทองกอ้น, 

สัมภาษณ์, 20 พ.ย. 2556) 
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 เม่ือเวทีประชาคมไดต้วัประธานแลว้  จะทาํใหชุ้มชนไดผู้น้าํหลกัท่ีจะขบัเคล่ือนการสร้างชุมชนเขม้แขง็

สาํหรับขั้นตอนท่ี  5-9 ต่อไปอนัถือเป็นบทบาทหลกัของชุมชนท่ีจะตอ้งดาํเนินการเองต่อไป   แทนท่ีวทิยากร

กระบวนการซ่ึงรับบทบาทหลกัในขั้นตอนท่ี 1-4 มาโดยตลอด   

 การคดัเลือกคณะกรรมการชุมชนเขม้แขง็คร้ังน้ี  วทิยากรกระบวนการไดใ้หช้าวบา้นท่ีอาสาตนเองเลือก

เป็นกรรมการตามกลุ่มต่าง ๆ ท่ีตนสนใจหรือมีประสบการณ์  อนัไดแ้ก่  กลุ่มประสานงานภาครัฐ  กลุ่มอนุรักษ์

ธรรมชาติและ ส่ิงแวดลอ้ม  กลุ่ม เลขานุการ   กลุ่มขา้ราชการ  กลุ่ม สตรี  กลุ่มพอเพียง ฯลฯ   โดยมีประธาน

คณะกรรมการชุมชนเขม้แขง็ก็คือ นางฐิตินนัท ์เทพทอง  อยูใ่นกลุ่มประธาน 

การสรรหาคณะกรรมการชุมชนเขม้แขง็เขา้มามีบทบาทในการสร้างชุมชนเขม้แขง็นั้น  เป็นแนวทางซ่ึง

ก่อใหเ้กิดความรู้สึกเป็นเจา้ของโครงการ หรือความรู้สึกรับผดิชอบในหนา้ท่ีท่ีตนไดรั้บ  เพราะทั้งประธานฯ 

และกรรมการกลุ่มต่าง ๆ ไดรั้บเกียรติ และฉนัทามติจากชาวบา้นใหเ้ป็นหน่ึงในผูน้าํชุมชน หรือตวัแทนท่ีเขา้ไป

ร่วมสร้างชุมชนเขม้แขง็ และแกปั้ญหายาเสพติด  อนัเป็นภารกิจท่ีคนในชุมชนเองเล็งเห็นถึงความสาํคญัร่วมกนั

กล่าวอีกนยัหน่ึงคือ ขั้นตอนท่ี 4 ส่งผลใหเ้กิดคณะบุคคลท่ีชาวบา้นไวว้างใจ และยอมรับเพื่อใหมี้องคก์รของ

ชุมชนในการทาํงานเฉพาะดา้นท่ีชุมชนตอ้งการดาํเนินการนัน่เอง  จึงถือเป็นการคดักรองบุคลากรส่วนท่ีมีความ

พร้อมออกจากส่วนท่ีขาดความพร้อมแลว้เขา้สู่กระบวนการท่ีเหมาะสมสาํหรับการแกไ้ขปัญหา  เพื่อสร้าง

โอกาสแห่งความสาํเร็จของโครงการ 

 “มีส่วนหน่ึงของเวทีท่ีพร้อมจะเอาดว้ย  ส่วนหน่ึงท่ีเขายงัไม่พร้อมท่ีจะเอาดว้ย  หรือเขายงัไม่เขา้ใจใน

เร่ืองของกลไกการทาํงานน่ีเขาก็ไม่เอา  เขาก็ลุกออกจากเวทีไป” (ศานิต พงศพ์ิทกัษ,์ สัมภาษณ์, 9 ต.ค. 2556)  

 

ขั้นตอนที ่5  รณรงค์ประชาสัมพนัธ์ 

การดาํเนินงานกระบวนการ 9 ขั้นตอนสาํหรับในขั้นตอนท่ี 1-4 ท่ีผา่นมา จะเห็นไดว้า่เป็นช่วงท่ีสร้าง

ความพร้อมใหช้าวบา้นมีแนวความคิด และองคก์รท่ีจะพึ่งพาตนเองไดใ้นระยะต่อไป  โดยท่ีชาวบา้นเป็นฝ่ายท่ี

เรียนรู้หลกัการ  แนวทาง และขั้นตอนการทาํงานจากวทิยากรกระบวนการ  กล่าวคือ เป็นการรับรู้รับฟัง  คิดตาม 

ทาํความเขา้ใจ  รวมทั้งแสดงความคิดเห็นมากกวา่ท่ีจะลงมือปฏิบติัเอง  แต่ในทางตรงกนัขา้ม ในขั้นตอนท่ี 5-9 

เป็น ขั้นตอนท่ีชาวบา้นจะตอ้งขบัเคล่ือนต่อไปดว้ยตวัเอง  โดยมีวทิยากรกระบวนการเป็นพี่เล้ียงคอยให้

คาํปรึกษา และแนะนาํกระบวนการท่ีเหมาะสมเท่านั้น  โดยขั้นตอนท่ี 5 ซ่ึงเป็น ขั้นตอนแรกท่ีคณะกรรมการ

ชุมชนเขม้แขง็  และชาวบา้นจะตอ้งเร่ิมดาํเนินการเอง  เรียกไดว้า่เป็นขั้นตอนสาํคญัมากท่ีสุดขั้นหน่ึงของ

กระบวนการ 9 ขั้นตอน  เพราะเป็นระยะเวลาท่ีคณะกรรมการชุมชนเขม้แขง็  จะตอ้งนาํแนวคิดท่ีตนไดเ้รียนรู้มา
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จากวทิยากรกระบวนการ  ไปเผยแพร่บอกต่อแก่ชาวบา้นคนอ่ืนท่ีไม่ไดร่้วมประชุมรับฟังแนวทางการแกปั้ญหา

โดยสันติวธีิในขั้นตอนท่ี 4 (เวทีประชาคมคร้ังท่ี 1)  

 นอกจากนั้น  คณะกรรมการแต่ละท่านตอ้งเชิญชวนครัวเรือนต่าง ๆ ประมาณ  3-4 ครัวเรือน ท่ีตนเอง

สนิทสนมคุน้เคยเขา้ร่วมกระบวนการเพื่อเป็นเครือข่ายเดียวกนัดว้ย   โดย หลกัการ ของการรณรงค์

ประชาสัมพนัธ์ก็คือ  การสร้างความเขา้ใจใหช้ดัเจนแก่ชาวบา้นในชุมชนถึง หลกัการแกไ้ขปัญหายาเสพติดดว้ย

การใชก้ระบวนการ 9 ขั้นตอน  ชุมชนเขม้แขง็คืออะไร เป็นอยา่งไร  โดยเฉพาะแนวทางการคน้หาผูท่ี้มีความ

เก่ียวขอ้ง กบัยาเสพติด  ซ่ึงรายช่ือ ของผูเ้สพ ผูค้า้ และผูท่ี้คณะกรรมการฯ สงสัยนั้น จะไม่ถูกนาํไปส่งใหก้บั

ทางการมาปราบปรามดาํเนินคดี  ตลอดจนอธิบายใหท้ราบถึงวธีิการทาํงานแบบชาวบา้นช่วยชาวบา้น รายใดท่ี

ชุมชนพอช่วยเหลือกนัไดก้็ช่วยกนัเอง  รายใดเกินความสามารถของชาวบา้นก็ใหท้างการเขา้มา ดาํเนินการตาม

กฎหมาย   โดยทาํความเขา้ใจกบัหน่วยงานภายนอกชุมชนในการขอเวลาใหชุ้มชนไดล้อง จดัการแก้ไขปัญหา    

ยาเสพติดโดยชุมชนเอง  ยกเวน้การจบักุมผูมี้พฤติกรรมในช่วงเวลาท่ีชาวบา้นทาํงานร่วมกนั  โดยทางราชการ

เป็นเพียงพี่เล้ียงคอยสนบัสนุนเท่าท่ีชุมชนเห็นวา่จาํเป็นเท่านั้น   ทั้งน้ี  วทิยากรกระบวนการไดจ้ดัเตรียมใบ

สมคัรเขา้ร่วมเครือข่ายชุมชนเขม้แขง็ใหแ้ก่คณะกรรมการฯ ไว ้  โดยมีรายละเอียดท่ีครัวเรือนต่าง ๆ ซ่ึงประสงค์

จะเขา้ร่วมโครงการสาํหรับแกไ้ขปัญหายาเสพติดโดยสันติวธีิผา่นการสร้างชุมชนเขม้แขง็ตอ้งกรอกใหเ้รียบร้อย

อนัประกอบดว้ยบา้นเลขท่ี  จาํนวนบุคคลในครัวเรือน  ช่ือ -นามสกุล ช่ือเล่น และอายขุองบุคคลต่าง ๆ ใน

ครัวเรือน  และเซ็นช่ือโดยหวัหนา้ครัวเรือนเพื่อแสดงการยนิยอมหรือความสมคัรใจเขา้ร่วมโครงการ 

 “ใชว้ธีิปากต่อปาก  อธิบายพดูกนัภาษาชาวบา้น มนัอยา่งง้ี ๆ ใหเ้ขาเขา้ใจ  ไม่ตอ้งอธิบายเยอะ  พอ่แม่
รักลูกทุกคนเขาก็อยากท่ีจะเขา้มาร่วม” (ฐิตินนัท ์เทพทอง, สัมภาษณ์, 18 ต.ค. 2556) 
  

 อยา่งไรก็ดี  แมใ้นขั้นตอนท่ี 4 กรรมการชุมชนเขม้แขง็แต่ละคนท่ีถูกคดัเลือกไวจ้ะเป็นหวัหนา้ของกลุ่ม

ต่าง ๆ แลว้ก็ตาม  แต่ยงัไม่ตอ้งรับ บทบาทตามช่ือกลุ่มท่ีตนไดรั้บมอบหมาย ในขั้นตอนท่ี 5 น้ี  เพียงแต่เป็นการ

เปิดโอกาสใหช้าวบา้นเขา้มามีส่วนร่วมดว้ยการเชิญชวนครัวเรือนท่ีสมคัรใจร่วมแกปั้ญหายาเสพติดดว้ย เท่านั้น

(บทบาทตามช่ือกลุ่มจะเร่ิมในช่วงขั้นตอนท่ี 9)  เพื่อให้ เขา้มาเป็นเครือข่าย ชุมชนเขม้แขง็ท่ีจะทาํการ เฝ้าระวงั 

หรือเป็นสปอตไลทค์อยสอดส่องพฤติกรรมซ่ึงกนัและกนัระหวา่งครัวเรือนต่าง ๆ ในกลุ่มวา่มีการเก่ียวขอ้งกบั 

ยาเสพติดหรือไม่  อยา่งไร  และกรรมการ ฯ หรือตวัแทนของกลุ่ม จะตอ้งมาร่วมประชุมเพื่อ คดัแยกผูท่ี้มี

พฤติกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัยาเสพติด (ขั้นตอนท่ี 6)  รับรองครัวเรือน ปลอดภยัยาเสพติด ( ขั้นตอนท่ี 7)  และการ

รักษาสถานะชุมชนเขม้แขง็ (ขั้นตอนท่ี 9)  ซ่ึงจะกล่าวถึงรายละเอียดต่อไป  
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จะเห็นไดว้า่ขั้นตอนการรณรงคป์ระชาสัมพนัธ์นั้น  เป็นช่วงเวลาอนัสาํคญัท่ีชาวบา้นในชุมชนจะไดเ้ร่ิม

ทาํงานกนัเอง โดยอาศยัการพดูคุยส่ือสารระหวา่งกนั  อนัมีประโยชน์ทั้งเพื่อสร้างความเขา้ใจร่วมถึงความจาํเป็น

ของการพึ่งพาตนเอง  เรียนรู้หลกัการและขั้นตอนของการทาํงานแกไ้ขปัญหายาเสพติดตามแนวทางการสร้าง

ชุมชนเขม้แขง็  ตลอดจนต่อเติมความรู้ และความตระหนกัถึงปัญหายาเสพติดในชุมชนของตนเอง  ซ่ึงผลจาก

แลกเปล่ียนเรียนรู้กนัในลกัษณะน้ีไดน้าํไปสู่การสร้างความพร้อมในเชิงปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งครอบครัว ในแต่ละ

กลุ่มท่ีสมคัรใจในการเป็น “เครือข่ายการทาํความดี” ดว้ยการใชรู้ปแบบของการสอดส่องดูแลกนัเองในชุมชน

ผา่นความสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนัอยูเ่ป็นทุนเดิม  ดงันั้น  ขั้นตอนการรณรงคป์ระชาสัมพนัธ์  จึงถือไดว้า่เป็นพื้นฐานท่ี

นาํไปสู่ความสาํเร็จของขั้นตอนต่อไปท่ีชาวบา้นในชุมชนจะตอ้งดาํเนินการเอง   อีกทั้งเป็นเคร่ืองมือในการ

ระดมการมีส่วนร่วมในโครงการโดยคนในชุมชนเองดว้ย 

 

 
 

ภาพท่ี 7   ช่ือกลุ่ม และสมาชิกในกลุ่มต่าง ๆ ของเครือข่ายชุมชนเขม้แขง็เกาะลา้นภายหลงัการปฏิบติัขั้นตอนท่ี 5   
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 อยา่งไรก็ตาม  จาํนวนคณะกรรมการชุมชนเขม้แขง็ท่ีไดจ้ากขั้นตอนท่ี 4 นั้น  มีกรรมการฯ บางคน

ไม่ไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีในการประชาสัมพนัธ์โครงการ และชกัชวนครัวเรือนเขา้มาอยูใ่นกลุ่มของตน  ทาํใหเ้หลือ

กรรมการฯ ท่ีรับสมคัรสมาชิกไดส้าํเร็จเพียง 17 กลุ่มเท่านั้น  จาํนวนกลุ่มละ 5 ครัวเรือน(รวมครัวเรือนของ

กรรมการฯ เองดว้ย)  จึงส่งผลใหเ้ครือข่ายชุมชนเขม้แขง็ของเกาะลา้นมีจาํนวนทั้งส้ิน 85 ครัวเรือน  อนัเป็น

จาํนวนครัวเรือนท่ีสมคัรใจ หรือเตม็ใจอยา่งแทจ้ริงในการเขา้ร่วมโครงการ 

 ประเด็นท่ีน่าสนใจของการปฏิบติัขั้นตอนท่ี 5 ในชุมชนเกาะลา้นก็คือ  การท่ีคณะกรรมการชุมชน

เขม้แขง็ประชาสัมพนัธ์ครัวเรือนต่าง ๆ เขา้มาร่วมในเครือข่ายโดยมิไดมุ้่งชกัชวนเฉพาะครัวเรือนท่ีปราศจาก    

ผูเ้สพ-ผูค้า้เพียงเพื่อใหก้ลุ่มของตนเองมีภาพลกัษณ์ท่ีดีซ่ึงไม่มีใครยุง่เก่ียวกบัยาเสพติด  แต่ในทางตรงกนัขา้ม  

กรรมการฯ หรือหวัหนา้ของแต่ละกลุ่มไดช้กัชวนครัวเรือนท่ียุง่เก่ียวกบัยาเสพติดเขา้มาร่วมโครงการดว้ย 

(รวมทั้งครัวเรือนของตวักรรมการบางกลุ่มเองท่ียุง่เก่ียวกบัยาเสพติด)  กล่าวคือ  กรรมการฯ แต่ละคนไม่มีการ

แบ่งแยกวา่จะกลุ่มเครือข่ายชุมชนเขม้แขง็ของตนเองจะตอ้งเป็นครัวเรือนในประเภทใด หรือมีปัญหายาเสพติด

หรือไม่เพียงใด  แต่เนน้รวมกลุ่มเครือข่ายท่ีตนเองสามารถพดูคุยเขา้ใจกนัได ้และสอดส่องดูแลกนัไดเ้ป็นสาํคญั  

ซ่ึงผลจากการรับสมคัรเครือข่ายชุมชนเขม้แขง็ของเกาะลา้น  พบวา่แต่ละกลุ่มลว้นมีครัวเรือนซ่ึงมีบุคคลท่ีมี

ปัญหาเก่ียวกบัยาเสพติดทั้งส้ิน  โดยท่ีบางกลุ่มนั้นมีครัวเรือนท่ียุง่เก่ียวกบัยาเสพติดมากถึง 4 ครัวเรือนจาก

จาํนวน 5 ครัวเรือน  ซ่ึงสะทอ้นใหเ้ห็นวา่ชาวบา้นท่ีน่ีเขา้สู่กระบวนการสันติวธีิเพื่อท่ีจะแกไ้ขปัญหาในชุมชน

อยา่งแทจ้ริง  แมว้า่บางครัวเรือนจะเป็นครัวเรือนท่ีสนิทสนมกนัก็ตาม  แต่หากกรรมการฯ บางท่านทราบอยูแ่ลว้

วา่ครัวเรือนนั้นไม่มีปัญหายาเสพติดอยา่งแน่นอน  ก็จะไม่ไปชกัชวนเขา้ร่วมกลุ่มเน่ืองจากเห็นวา่ไม่ก่อใหเ้กิด

ประโยชน์ต่อครัวเรือนนั้น หรือต่อชุมชน  

 “บา้นหลงัเน่ียเป็นคนแก่สองคน  อายมุากแลว้พี่ก็เลยไม่ไดช้วน” (นอ้ง คชเกตุ, สัมภาษณ์, 20 พ.ย. 2556) 

 

 อาจกล่าวไดว้า่ปรากฏการณ์ท่ีมีครัวเรือนซ่ึงยุง่เก่ียวกบัยาเสพติดเขา้มาร่วมโครงการอยา่งมากมาย

ดงักล่าวน้ีเกิดจากความเป็นมา หรือเหตุผลของการตอบรับในการนาํกระบวนการสันติวธีิมาใชใ้นเกาะลา้น

ภายใตค้วามคิดท่ีมุ่งแกปั้ญหาของชุมชนเอง  มิไดเ้กิดจากหน่วยงานราชการมาผลกัดนัหรือช้ีนาํใหป้ฏิบติัตาม  

ซ่ึงการมีความตอ้งการอยา่งแทจ้ริงของชาวบา้นเป็นตวัขบัเคล่ือนงานในขั้นตอนต่าง ๆ  ช่วยใหก้ารดาํเนินงาน

สอดคลอ้งกบัเจตนารมณ์และหลกัการของกระบวนการ  ตลอดจนทาํใหชุ้มชนพฒันาตนเองไปสู่แนวทางท่ีจะ

สามารถแกไ้ขปัญหายาเสพติดไดจ้ริง  

 นอกจากท่ีกรรมการในแต่ละกลุ่มจะเขา้ไปพดูคุยสร้างความเขา้ใจเก่ียวกบัโครงการ และชกัชวนใหเ้ขา้

ร่วมสมาชิกในกลุ่มของตนแลว้  นายบุญเชิด บุญยิง่ยงัใชบ้ทบาทของการเป็นประธานชุมชนเกาะลา้น  ท่ีพบเจอ
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ชาวบา้นจาํนวนมากเป็นประจาํอยูทุ่กวนัทาํการประชาสัมพนัธ์เป็นรายบุคคลใหแ้ก่ครัวเรือนต่าง ๆ ซ่ึงอยู่

นอกเหนือเป้าหมายท่ีตวัเขาเองจะเขา้ไปชกัชวนใหม้าร่วมกลุ่มดว้ย  ซ่ึงก็มีผลทาํใหช้าวบา้นท่ีไม่ไดเ้ป็น

กรรมการชุมชนเขม้แขง็มีความเขา้ใจในกระบวนการน้ียิง่ข้ึน และทาํใหโ้ครงการน้ีกระจายไปสู่ชาวบา้นใน

ชุมชนเกาะลา้นครอบคลุมจาํนวนมากข้ึน  อีกทั้งยงัมีชาวบา้นบางส่วนท่ีทราบถึงข่าวของการดาํเนินโครงการน้ี

จากกรรมการฯ และจากนายบุญเชิด  ประชาสัมพนัธ์บอกต่อในลกัษณะปากต่อปากอีกดว้ย  นอกจากนั้น ทาง

ชุมชนยงัใชเ้สียงตามสายเป็นส่ือในการใหข้อ้มูลเก่ียวกบัการใชแ้นวทางสันติวธีิท่ีเป็นรูปแบบใหม่ในการแกไ้ข

ปัญหายาเสพติดของชุมชนเกาะลา้น  โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในการเรียกประชุมชาวบา้นในเวทีประชาคมต่าง ๆ  

 

ขั้นตอนที ่6  คัดแยกผู้เกีย่วข้องกบัยาเสพติด (เวทปีระชาคมคร้ังที ่2) 

หลงัจากท่ีไดค้ณะกรรมการชุมชนเขม้แขง็ และเครือข่ายท่ีสมคัรใจเขา้ร่วมกระบวนการแลว้   ขั้นตอน

ต่อไปจะเป็นการใหค้ณะกรรมการฯ เขา้มามีส่วนร่วมในการ คน้หาและคดัแยกชาวบา้นในชุมชนท่ีเก่ียวขอ้งกบั

ยาเสพติด  อนัประกอบดว้ยบุคคล 3 กลุ่ม  ไดแ้ก่  ผู ้ ท่ีมีพฤติกรรมท่ีน่าสงสัย  ผูเ้สพ  และผูค้า้  โดยใหค้ณะ

กรรมการฯ ทุกคนเป็นผูเ้ขียนรายช่ือบุคคลดงักล่าวลงในใบกรอกขอ้มูลผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัยาเสพติด  2  ซ่ึงวทิยากร

กระบวนการไดจ้ดัเตรียมไว ้ โดยมีกติกาวา่จะตอ้งเขียนรายช่ือเฉพาะในครัวเรือนท่ีสมคัรเขา้ร่วมโครงการ  หา้ม

ส่งกระดาษเปล่าโดยไม่เขียนรายช่ือผูใ้ดเลย (หากไม่ทราบวา่ใครเสพหรือคา้  ใหข้อลอกจากกรรมการคนอ่ืนได)้  

ไม่ตอ้งระบุช่ือผูเ้ขียน  และท่ีสาํคญัท่ีสุดก็คือการทาํเวทีประชาคมคร้ังน้ีกรรมการฯ ทั้งหมดตอ้งมาครบทุกคน  

ทั้งน้ี  เหตุผลท่ีกาํหนดใหก้รรมการฯ ตอ้งมาทุกคน และแต่ละคนตอ้งเขียนราย ช่ือบุคคลท่ีตนคิดวา่ เก่ียวขอ้งกบั

ยาเสพติดอยา่งนอ้ยหน่ึงคนเพื่อใหเ้กิดความรับผดิชอบร่วมกนั   โดยมิใหก้รรมการฯ คนหน่ึงคนใดปฏิเสธกบั

ชาวบา้นในชุมชนไดว้า่ตนเองไม่มีส่วนรู้เห็น หรือเก่ียวขอ้งในการแจง้รายช่ือผูเ้สพ -ผูค้า้  กล่าวอีกนยัหน่ึงก็คือ  

หลกัการของขั้นตอนน้ีไม่ตอ้งการใหก้รรมการฯ บางส่วน หรือผูห้น่ึงผูใ้ดตอ้งรับผดิชอบต่อการเขียนรายช่ือ

เพียงฝ่ายเดียว  และเกิดความขดัแยง้กบัผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัยาเสพติดซ่ึงอาจระแวงวา่ตนเองจะมีความผดิจาก

กระบวนการท่ีชาวบา้นกาํลงัดาํเนินการอยู ่

เม่ือเขียนรายช่ือเสร็จ แลว้จึงนาํไปหยอ่นลงในกล่อง  จากนั้นชาวบา้นก็จะทาํการรวมรายช่ือ และ สรุป

จาํนวนของผูท่ี้คณะกรรมการฯ เขียนใส่ในกล่องวา่เป็นผูท่ี้น่าสงสัย ผูเ้สพ และผูค้า้ แลว้บนัทึกลงในสมุดลบั 

  

____________________________ 

 2 ดูตวัอยา่งใบกรอกขอ้มูลผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัยาเสพติดในภาคผนวกท่ี 3 
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ของชุมชน  สุดทา้ยก็ใหเ้ลขานุการ ประธานกรรมการชุมชนเขม้แขง็ หรื อบุคคลท่ีชาวบา้นไวใ้จเก็บรายช่ือ

เหล่าน้ีไวเ้ป็นความลบั  โดยไม่เปิดเผยใหบุ้คคลภายนอกชุมชนไดท้ราบ  รวมทั้งเผาใบกรอกขอ้มูลผูท่ี้เก่ียวขอ้ง

กบัยาเสพติดท่ีคณะกรรมการฯ เขียนไวท้นัทีท่ีจดบนัทึกเสร็จแลว้  

วทิยากรกระบวนการมีความจาํเป็นอยา่งยิง่ท่ีจะตอ้งช้ีแจงสาเหตุท่ีแทจ้ริงของขั้นตอนน้ี   และประโยชน์

ท่ีไดจ้ากการดาํเนินการในขั้นตอนน้ี  จะนาํไปสู่ผลอยา่งไร และจะทาํอยา่งไรต่อไป  ทั้งน้ี เพราะจุดมุ่งหมายใน 

การคดัแยกบุคคลประเภทต่าง ๆ อยูต่รงท่ีการใหชุ้มชนไดท้ราบบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัยาเสพติด  เพื่อท่ีชาวบา้น

ทุกคนจะไดใ้หก้ารช่วยเหลือกนัดูแลกนั  โดยไม่ไดมุ้่งไปท่ีการจอ้งจบัผดิ หรือเอาตวัไปลงโทษตามกระบวนการ

ทางกฎหมาย หรือแจง้ช่ือใหก้บัทางเจา้หนา้ท่ีของทางการแต่อยา่งใด   ในทางตรงกนัขา้ม  จะเป็นการใหโ้อกาส 

ใหอ้ภยั และใชม้าตรการทางสังคมมาใชป้รับเปล่ียนพฤติกรรมของผูท่ี้ยุง่เก่ียวกบัยาเสพติดอยา่งค่อยเป็นค่อยไป

ในขั้นตอนต่อไป    

 ดงัท่ีไดก้ล่าวไวข้า้งตน้แลว้วา่แต่ละขั้นตอนของกระบวนการท่ีใชใ้นโครงการน้ีมีความเช่ือมโยง
สัมพนัธ์กนั  ซ่ึงขั้นตอนการรณรงคป์ระชาสัมพนัธ์นั้นก็เป็นพื้นฐานความพร้อมสาํหรับขั้นตอนการคดัแยกผูท่ี้มี
พฤติกรรมเก่ียวขอ้งกบัยาเสพติดเช่นกนั  เพราะการท่ีกรรมการฯ จะเขียนรายช่ือบุคคลในเครือข่ายชุมชน
เขม้แขง็ท่ีสงสัย -เสพ-คา้ยาเสพติดไดน้ั้น  จะตอ้งมีกลุ่ม และมีสมาชิกของตนเองเสียก่อน  จึงจะมีสิทธ์ิเขียน
รายช่ือฯ ในฐานะตวัแทนของกลุ่มต่าง ๆ  โดยในความเป็นจริงท่ีเกิดข้ึนสาํหรับชุมชนเกาะลา้นก็แสดงใหเ้ห็นวา่
มีความไม่พร้อมของบางกลุ่มท่ียงัไม่สามารถหาสมาชิกไดค้รบ 4 ครัวเรือนตามเง่ือนไขท่ีคณะกรรมการฯ ได้
กาํหนดไว ้ ขั้นตอนท่ี 5 ซ่ึงยงัไม่เสร็จสมบูรณ์น้ีทาํใหเ้ครือข่ายฯ ตอ้งแกไ้ขปัญหาโดยช่วยกนัหาสมาชิกใหค้รบ
ก่อนท่ีจะทาํการคดัแยกผูท่ี้มีพฤติกรรมเก่ียวขอ้งกบัยาเสพติดอีกไม่ก่ีนาทีเท่านั้น  อยา่งไรก็ตาม  ขอ้ขดัขอ้ง หรือ
ความขลุกขลกัในการทาํงานดงักล่าวก็ผา่นไปไดด้ว้ยดี  เน่ืองจากหวัหนา้กลุ่มท่ียงัขาดสมาชิกกลุ่มอยูน่ั้น  มี
ครัวเรือนท่ีตนสามารถชกัชวนใหเ้ขา้ร่วมกลุ่ม และควบคุมสอดส่องดูแลพฤติกรรมซ่ึงกนัและกนัไดโ้ดยอาศยั
ทุนทางสังคมท่ีมีอยูแ่ลว้ในชุมชนเกาะลา้น 
 “วนัทาํขั้นตอนท่ี 6 รายช่ือบางคนก็ยงัไม่มี  ขาด 2 หลงัคาเรือนก็มี  เขาก็มาหาผม  ก็อาศยัคนรู้จกัโทรเลย  
ขอช่ือหน่อย..... ยุง่มาก  เราเอาใบรายช่ือมาคดัลอกกนัตรงน้ีเลย” (สรศกัด์ิ ทองบงเพชร, สัมภาษณ์, 18 ต.ค. 2556) 

 การปฏิบติัขั้นตอนท่ี 6  ทาํใหชุ้มชนเกาะลา้นมีความพร้อมสาํหรับการพึ่งพาตนเองข้ึนมาอีกระดบัหน่ึง  

โดยเฉพาะในเร่ืองการแกไ้ขปัญหายาเสพติด  เน่ืองจากกรรมการฯ แต่ละคนไดเ้ร่ิมทาํหนา้ท่ีดว้ยตนเองผา่นการ

หาสมาชิกเขา้ร่วมโครงการก่อนถึงขั้นตอนท่ี 6  ซ่ึงถือเป็นด่านทดสอบความเขา้ใจในกระบวนการสันติวธีิ และ

การสร้างชุมชนเขม้แขง็ของกรรมการฯ และชาวบา้นท่ีถูกชกัชวนใหเ้ขา้เป็นสมาชิกกลุ่มต่าง ๆ  อีกทั้งยงัเป็นช่วง

ท่ีผูรั้บบทบาทเป็นแกนนาํหลกัของคณะกรรมการชุมชนเขม้แขง็ตอ้งฝ่าฟันอุปสรรคเฉพาะหนา้ท่ีเกิดข้ึน  ให้

สามารถดาํเนินการในขั้นตอนต่อ ๆ ไปไดด้ว้ย  อนัเป็นการสะทอ้นใหเ้ห็นวา่หากชุมชนเกาะลา้นไม่มีความตั้งใจ 
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อยา่งแทจ้ริงท่ีจะใชแ้นวทางสันติวธีิ  คณะกรรมการชุมชนเขม้แขง็คงไม่สามารถปฏิบติั และผา่นขั้นตอนของ 

การคดัแยกผูท่ี้มีพฤติกรรมเก่ียวขอ้งกบัยาเสพติดไปได ้

 ผลจากการคดัแยกในขั้นตอนท่ี 6 ของคณะกรรมการเครือข่ายชุมชนเขม้แขง็เกาะลา้นทั้ง 17 กลุ่ม  ทาํให้

ไดจ้าํนวนผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัยาเสพติดจาํนวน 26 คนใน 22 ครัวเรือน(บางครัวเรือนถูกเขียนรายช่ือมากกวา่ 1 คน)  

และมีกรรมการฯ บางคนเขียนรายช่ือบุคคลในครัวเรือนของตนเองดว้ย  โดยในจาํนวนน้ีมีผูเ้สพ 2 คน และผูค้า้ 

1 คน   ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นวา่ผูท่ี้เขา้ร่วมในโครงการทราบถึงคุณประโยชน์ของกระบวนการ และมัน่ใจในตวั

วทิยากรกระบวนการ  รวมทั้งความสมบูรณ์แบบในการทาํความเขา้ใจของขั้นตอนการรณรงคป์ระชาสัมพนัธ์

(ขั้นตอนท่ี 5)  ท่ีสะทอ้นถึงการทาํหนา้ท่ีไดอ้ยา่งดีของคณะกรรมการชุมชนเขม้แขง็  ท่ีสามารถส่ือสารให้

สมาชิกในกลุ่มเช่ือใจในกระบวนการท่ีจะไม่นาํบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัยาเสพติดไปดาํเนินการทางกฎหมาย 

 “ถา้เราไม่ช่วยกนัเขียน  ปัญหามนัจะหมดมั้ย”  (เกษร บวัเผอืก, สัมภาษณ์, 19 พ.ย. 2556) 
 “ขั้นตอนท่ี 6 ของท่ีน่ีง่ายมากเลย  หยอ่นเป๊ะๆ ไม่มีขดัแยง้กนัเลย” (ธวชั ชะนะ, สัมภาษณ์, 9 ต.ค. 2556) 

 การท่ีชุมชนและวทิยากรกระบวนการจะกา้วเดินมาจนถึงขั้นตอนน้ีไดน้ั้น  เป็นผลสืบเน่ืองมาจาก

ขั้นตอนท่ี 4 ซ่ึงวทิยากรกระบวนการอธิบายจนกระทัง่แกนนาํของชุมชนเขา้ใจวา่เพราะเหตุใดจึงตอ้งดาํเนินการ

ตามหลกัการ และขั้นตอนเช่นน้ี  รวมทั้งสัมพนัธ์เช่ือมโยงกบัขั้นตอนท่ี  5 ท่ีชาวบา้นซ่ึงไม่ไดเ้ขา้มามีส่วนร่วม

ในขั้นตอนท่ี 4  เขา้ถึงความเคล่ือนไหวของโครงการ  และเกิดความเขา้ใจผา่นการรณรงคป์ระชาสัมพนัธ์กนัเอง

ในชุมชน  จนกระทัง่รวมตวักนัเป็นเครือข่ายชุมชนเขม้แขง็กวา่ 85 ครัวเรือนได ้

การใชแ้นวทางสันติวธีิโดยมีบุคคลภายนอกชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมดว้ยในฐานะท่ีเป็นวทิยากร

กระบวนการเป็นส่ิงสาํคญัมากสาํหรับขั้นตอนน้ี  เพราะหากคณะกรรมการชุมชนเขม้แขง็  ประธานชุมชน และ

ชาวบา้นขาดความรู้ความเขา้ใจอยา่งแทจ้ริงเก่ียวกบัหลกัการ และวตัถุประสงคแ์ลว้  จะทาํใหข้ั้นตอนท่ี 6 น้ีเกิด

ปัญหาข้ึนได ้ กล่าวคือ การเขียนรายช่ือผูเ้สพ ผูค้า้ หรือผูท่ี้ชาวบา้นสงสัยในพฤติกรรมนั้น  หากขาดความเขา้ใจ 

และเช่ือมัน่ในกระบวนการแลว้  ชาวบา้นจะไม่กลา้ช่ือรายช่ือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัยาเสพติด  ไม่เปิดใจอยา่งเตม็ท่ี

สาํหรับการเปิดเผยขอ้มูลต่อชุมชน หรือไม่ตอ้งการเขา้ร่วมในขั้นตอนดงักล่าว  ในทางกลบักนั  หากแกนนาํของ

ชุมชนเขา้ใจแลว้  จะเกิดการทาํความเขา้ใจและมีการส่ือสารซ่ึงกนัและกนั     จนกรรมการฯ บางส่วนท่ีเดิมยงัไม่

เขา้ใจ หรือลงัเลถึงผลจากการปฏิบติัขั้นตอนน้ีเขา้มามีส่วนร่วมไดค้รบทุกคน และเป็นไปดว้ยความเตม็ใจ   

 “ถา้ไปใส่วา่คา้เลยมนัตึงไปรึเปล่า  ไปปรักปรําเคา้รึเปล่า  ลดความตรึงตรงน้ีมา  เด๋ียวตอ้งไปเผชิญกบั

พอ่แม่เขา  ลดแลว้เอามาใส่สงสัยบา้งก็ได”้ (ธวชั ชะนะ, สัมภาษณ์, 9 ต.ค. 2556) 

 “ถา้ป้องกนัลูกคุณแลว้ไม่ลงช่ือเน่ีย  มนัไม่ใช่นะ  ตอ้งรับผดิทุกคนวา่ผดิหรือไม่ผดิ  ถา้พบวา่ลูกคุณติด  

คุณก็ตอ้งยอมรับวา่ลูกคุณติด  อยา่ไปกนัเอาไว ้ ไม่เอา  พดูกนัตรง ๆ” (บุญเชิด บุญยิง่, สัมภาษณ์, 20 พ.ย. 2556) 
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ขั้นตอนที ่7  รับรองครัวเรือนปลอดภัยยาเสพติด (เวทปีระชาคมคร้ังที ่3)   

ผลจากการคดัแยกบุคคลผูท่ี้มีพฤติกรรมเก่ียวขอ้งกบัยาเสพติด   จะทาํใหชุ้มชนทราบถึงสถานการณ์

ปัญหาของชุมชน  และสามารถนาํไปสู่การดาํเนินงานขั้นตอนต่อไปได ้  ซ่ึง วทิยากรกระบวนการ และชุมชน จะ

ทาํการนดัหมายกนั  เพื่อกาํหนดวนัท่ีในการทาํเวทีประชาคมคร้ังท่ี 3 ซ่ึงสร้างข้ึนเพื่อรับรองครัวเรือนท่ีไม่มีช่ือ

ในขั้นตอนท่ี 6 ใหเ้ป็นครัวเรือนปลอดภยัยาเสพติด   อนัเป็นการรับรองวา่ครัวเรือนนั้น ๆ ไม่มีพฤติกรรมท่ี

เก่ียวขอ้งกบัยาเสพติดอยา่งแทจ้ริง   วทิยากรกระบวนการจะเป็นผูส้อบถามกรรมการทุกคนในเครือข่ายชุมชนวา่

ครัวเรือนของกรรมการเอง และครัวเรือนท่ีอยูใ่น กลุ่มซ่ึงกรรมการคนนั้น ๆ สอดส่องดูแล อยู่นั้น  มีพฤติกรรม

เก่ียวขอ้งกบัยาเสพติดหรือไม่  โดยการอ่านช่ือสมาชิกเป็นรายครัวเรือน  หาก กรรมการผูน้ั้นเห็นวา่ครัวเรือนท่ี

อยูใ่นกลุ่มเฝ้าระวงัของตนไม่มีพฤติกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัยาเสพติดเลย  ก็จะยกมือรับรองใหแ้ก่ครัวเรือ นนั้น  

จากนั้นวทิยากรกระบวนการได้ สอบถาม กรรมการ คนอ่ืนในท่ีประชุมวา่จะรับรอง แต่ละครัวเรือนในกลุ่ม เฝ้า

ระวงัท่ีนาํโดยกรรมการคนดงักล่าวหรือไม่  เพื่อใหมี้การตรวจสอบซ่ึงกนัและกนัในชุมชน  จนเกิดความมัน่ใจ

วา่แต่ละครัวเรือนท่ีอยูใ่นกลุ่มเฝ้าระวงัลว้นปลอดภยัจากยาเสพติด  โดยในเวทีประชาคมคร้ังน้ีหากเครือข่ายใดท่ี

หวัหนา้กลุ่ม หรือตวักรรมการเองไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมยกมือรับรองครัวเรือนได ้ จะตอ้งส่งบุคคลใน

ครัวเรือน หรือสมาชิกท่ีอยูใ่นกลุ่มเฝ้าระวงัของตนเองมาประชุมแทน  ทั้งน้ี หากกลุ่มใดไม่มีตวัแทนคนใดเขา้

ร่วมประชุมเลย  ก็จะไม่มีการยกมือรับรองครัวเรือนใหก้บักลุ่มนั้นทั้งกลุ่ม  และจะส่งผลถึงการไม่ไดรั้บมอบธง

สัญลกัษณ์ปลอดภยัจากยาเสพติดในขั้นตอนต่อไป 

การรับรองครัวเรือนตามหลกัการดงักล่าวขา้งตน้ถือเป็นการรับรองครัวเรือนในรูปแบบท่ีถูกตอ้ง  ซ่ึง
เรียกวา่  “การรับรองครัวเรือนแบบ 2 ชั้น”  กล่าวคือ  ชั้นแรกเป็นการใหห้วัหนา้กลุ่มแต่ละกลุ่มยกมือรับรอง
ครัวเรือนต่าง ๆ ท่ีตนเองดูแลอยูเ่สียก่อน  ส่วนในชั้นท่ีสองนั้น  เป็นการใหก้รรมการเครือข่ายอ่ืนทุกคนในท่ี
ประชุมพิจารณายกมือรับรองครัวเรือนต่าง ๆ ในกลุ่มนั้น ๆ  ทั้งน้ี  วทิยากรกระบวนการจะแนะนาํใหมี้กรรมการ
คนหน่ึงทาํหนา้ท่ีเป็นผูส้ังเกตการยกมือรับรองวา่กรรมการแต่ละคนยกมือใหท้ั้งหมดหรือไม่  หากทุกคนยกมือใหก้็
จะประกาศคาํวา่ “ผา่น”  เพื่อแสดงใหเ้ห็นวา่ครัวเรือนนั้น ๆ ผา่นการรับรองครัวเรือนแลว้  แต่หากมีกรรมการเพียง
คนหน่ึงคนใดไม่ยกมือให ้ ก็ถือวา่ครัวเรือนนั้น ๆ ไม่ผา่นความเห็นชอบจากคณะกรรมการในท่ีประชุม 
 อยา่งไรก็ตาม   โดยปกติแลว้หลงัจากขั้นตอนการคดัแยกผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัยาเสพติดส้ินสุดลง  กรรมการ

แต่ละคนในคณะกรรมการชุมชนเขม้แขง็ซ่ึงทราบรายช่ือผูเ้สพ  ผูค้า้ และผูท่ี้ถูกสงสัย  ก็อาจใชโ้อกาสท่ีอยู่

ในช่วงก่อนท่ีจะเร่ิมขั้นตอนท่ี 7  เขา้ไปพดูคุยกบัคนกลุ่มดงักล่าว  เพื่อใหรู้้ตวัและปรับปรุงตนเองใหล้ด ละ เลิก

พฤติกรรม  ขณะเดียวกนั  ชาวบา้นคนอ่ืน ๆ ท่ีไม่ไดเ้ป็นคณะกรรมการฯ ไม่วา่จะเป็นผูท่ี้ถูกคณะกรรมการฯ 

เขียนช่ือ  หรือญาติพี่นอ้งผูท่ี้ถูกเขียนช่ือ  และแมก้ระทัง่ผูท่ี้ยงัไม่ทราบวา่รายช่ือท่ีคดัแยกนั้นมีตนเองรวมอยูด่ว้ย

หรือไม่  ก็สามารถมาดูรายช่ือไดท่ี้กรรมการผูท่ี้ชุมชนมอบหมายความวางใจใหเ้ก็บรายช่ืออนัเป็นความลบัของ
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ชุมชนไว ้ ซ่ึงเป็นเร่ืองธรรมดาถา้หากรายช่ือท่ีคดัแยกไวใ้นขั้นตอนท่ี 6 จะไม่มีช่ือบุคคลท่ีชาวบา้นคนอ่ืนผู ้

ไม่ไดเ้ป็นคณะกรรมการฯ สงสัยวา่มีเสพ หรือคา้ยาเสพติด  ทั้งน้ี เน่ืองจาก คณะกรรมการชุมชนเขม้แขง็เป็น

เพียงคนส่วนนอ้ยของชุมชน   ซ่ึงอาจไม่รู้ความเป็นไปของทุกคนในชุมชนได ้  ดงันั้น  ช่วงเวลาดงักล่าวจึงอาจ

เกิดการพดูคุยกนัระหวา่งชาวบา้นเก่ียวกบับุคคลท่ีมีปัญหา  แต่คณะกรรมการฯ ยงัไม่คน้พบพวกเขาเหล่านั้น  

โดยเฉพาะอยา่งยิง่ผูเ้สพ หรือผูค้า้ในชุมชนท่ีมีรายช่ือในการคดัแยกคร้ังน้ี  ซ่ึงรู้ขอ้มูลเป็นอยา่งดีถึงบุคคลอ่ืน ๆ 

ท่ีร่วมเสพ หรือร่วมคา้กบัตน  แต่กลบัไม่ปราก ฏช่ืออยูใ่นสมุดลบัของชุมชน  จึงเกิดความตอ้งการท่ีจะเปิดเผย

ความลบัใหค้ณะกรรมการฯ ทราบในช่วงก่อน หรือขณะท่ีดาํเนินขั้นตอนการรับรองครัวเรือน  อนัจะเป็นการ

ประกาศใหชุ้มชนไดรู้้วา่ยงัมีบุคคลอ่ืนท่ีเล็ดลอดสายตาของคณะกรรมการฯ ไปในขั้นตอนท่ี 6  ซ่ึงสมควรให้

ชุมชนเขา้ไปจดัการดูแลเพิ่มเติม   

 ผลจากการรับรองครัวเรือนปลอดภยัยาเสพติดของชุมชนเกาะลา้น (วนัท่ี 8 ตุลาคม พ.ศ. 2556) ไดเ้กิด

กรณีท่ีคณะกรรมการฯ ไม่ยกมือรับรองใหก้บับุคคลท่ีเขาสงสัยในพฤติกรรมเพิ่มเติมซ่ึงไม่มีช่ือในการคดัแยก

ผูเ้ก่ียวขอ้งกบัยาเสพติดในขั้นตอนท่ี 6 เช่นกนั  โดยมีจาํนวน 2 รายใน 2 ครัวเรือน   ซ่ึงในกรณีการคน้พบผูท่ี้

เก่ียวขอ้งกบัยาเสพติดเพิ่มข้ึนในขั้นตอน ท่ี 7 ในลกัษณะดงักล่าว   คณะกรรมการ ฯ จะนาํรายช่ือ บุคคลทั้งสอง  

จดบนัทึกลงในสมุดลบัของชุมชน  เพื่อท่ีจะหาทางดาํเนินการช่วยเหลือผูท่ี้ยงัมีปัญหาต่อไป  ขณะท่ีครัวเรือนใด

ซ่ึงชุมชนรับรองใหเ้ป็นครัวเรือนท่ีปลอดภยัจากยาเสพติดนั้น  ทางคณะกรรมการ ฯ ก็จะมีการทาํพิธีมอบธง

สัญลกัษณ์ในขั้นตอนต่อไป  ซ่ึงถือเป็นเคร่ืองยนืยนัถึงความดีงามของสมาชิกในครัวเรือน   

 ฉะนั้น จึงสรุปไดว้า่ภายหลงัจากการปฏิบติัขั้นตอนท่ี 7 แลว้  ชุมชนเกาะลา้นมีผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัยาเสพติด 

28 รายใน 24 ครัวเรือน  ซ่ึงทั้ง 2 ครัวเรือนท่ีกรรมการชุมชนเขม้แขง็ไม่ยกมือรับรองใหก้็มิไดแ้สดงถึงความไม่

พอใจแต่อยา่งใด  เน่ืองจากชุมชนมีการทาํความเขา้ใจใหท้ราบถึงความหมายหรือเหตุผลท่ีกรรมการฯ ไม่ยกมือ

รับรองให ้ กล่าวคือบุคคลทั้งสองไม่ไดก้ลายเป็นผูเ้สพ หรือผูค้า้ไปโดยทนัที  เพียงแต่กรรมการฯ ยงัไม่แน่ใจ

เท่านั้นวา่มีพฤติกรรมเก่ียวขอ้งกบัยาเสพติดหรือไม่ อยา่งไร  จึงจาํเป็นท่ีจะตอ้งจบัตาดูพฤติกรรมต่อไป และให้

กรรมการฯ พิจารณาในการยกมือรับรองใหใ้นการประชุมคร้ังหนา้ 

 “ท่ีไดช่ื้อมา 28 คนเน่ีย  บางบา้นเขาก็มาพดูเหมือนกนัวา่ลูกของเขาไม่เป็นแบบน้ีนะ  เราก็เขียนสงสัยไว้

ก่อน  แลว้ค่อยมาแกไ้ด”้ (บุญเชิด บุญยิง่, สัมภาษณ์, 20 พ.ย. 2556) 

 

 การยกมือรับรองครัวเรือนถือเป็นกลวธีิท่ีสร้างความภาคภูมิใจใหแ้ก่ครัวเรือนซ่ึงสามารถควบคุมดูแล

ใหลู้กหลานของตนไม่เขา้ไปยุง่เก่ียวกบัยาเสพติด หรือสามารถแกปั้ญหาท่ีมีอยูเ่ดิมใหห้มดไปได ้   มาตรการ

ทางสังคมในลกัษณะน้ี ยงัเป็นการสร้างบรรยากาศของการใหเ้กียรติซ่ึงกนัและกนัระหวา่งชาวบา้น  ในทาง



36 

 

ตรงกนัขา้ม  หากชาวบา้นในเวทีประชาคมไม่ยกมือรับรองใหแ้ก่ครัวเรือนใด ก็ แสดงใหเ้ห็นถึงความไม่ยอมรับ 

หรือไม่ไวใ้จในพฤติกรรมนัน่เอง    

 เน่ืองจากหลกัคิดของการสร้างชุมชนเขม้แขง็เป็นกระบวนการท่ีเนน้ทาํงานเชิงคุณภาพ  ดงันั้น  การ

นิยามถึงปัญหายาเสพติดทั้งในระดบัชุมชน และระดบับุคคล  จึงมุ่งไปท่ีการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม ความคิด 

เจตนา และแนวโนม้ของการพฒันาตนเอง รวมทั้งการตดัสินใจของคนในชุมชนเอง  มากกวา่การปฏิบติัตวัของ

บุคคลท่ีชาวบา้นจบัตาดูอยู ่ณ เวลาใดเวลาหน่ึงอยา่งผวิเผนิ  ดว้ยเหตุน้ี การรับรองครัวเรือนจึง ข้ึนอยูก่บัดุลพินิจ

ของคณะกรรมการฯ  เป็นมติของชุมชนในการท่ีจะยกมือใหค้รัวเรือน ใด ๆ โดยท่ีไม่ตอ้งอาศยัหรือพึ่งพาสาร

ตรวจส่ิงเสพติดเป็นเคร่ืองยนืยนัความบริสุทธ์ิ    ทั้งน้ี เป็นเพราะหลกัการของกระบวนการ 9 ขั้นตอนนั้น ให้

ความสาํคญักบัการพิจารณาท่ีพฤติกรรมเป็นหลกัไม่ใช่ตวัยา  โดยท่ีวทิยากรกระบวนการก็ไดใ้หค้วามรู้แก่

ชาวบา้นตั้งแต่เร่ิมดาํเนินการในขั้นตอน ท่ี 4 แลว้วา่ยาเสพติดในความเป็นจริงนั้นมีอยูห่ลายร้อยชนิด  ซ่ึงแมแ้ต่

วทิยากรกระบวนการ หรือเจา้หนา้ท่ีตาํรวจเองก็จดจาํไม่ไดว้า่ยาชนิดใดเป็นยาเสพติดบา้ง  การยดึติดอยูก่บัตวัยา

ท่ีเสพจึงไม่ใช่ทางออกของปัญหาท่ีถูกตอ้ง  ดว้ยเหตุน้ี  แนวทางท่ีเหมาะสมในการป้องกนัปัญหายาเสพติดก็คือ

การท่ีชุมชนใชป้ระโยชน์จากวถีิวฒันธรรมซ่ึงชาวบา้นมีความเอ้ืออาทรต่อกนั  มีความใกลชิ้ดสนิทสนมกนั และ

พบปะไปมาหาสู่กนัเป็นประจาํในการสอดส่องดูแลพฤติกรรมการใชชี้วติเพื่อลงความเห็นถึงแนวโนม้ของการ

ยุง่เก่ียวกบัยาเสพติด  และสรุปจาํนวนและบุคคลท่ีตอ้งช่วยกนัปรับเปล่ียนพฤติกรรมในครัวเรือนต่าง ๆ ผา่นเวที

การทาํประชาคมรับรองครัวเรือนปลอดภยัยาเสพติด  

จะเห็นไดว้า่ ขั้นตอนท่ี 7 หรือการรับรองครัวเรือนปลอดภยัยาเสพติด  เป็นโอกาสท่ีดีของชุมชนในการ

ระดมการมีส่วนร่วมของชาวบา้น โดย ท่ีผลจากการทาํประชาคมดงักล่าว ก็ไม่จาํกดัขอบเขตอยูแ่ค่ชาวบา้นท่ีมี

ตาํแหน่งเป็นกรรมการฯ  หรือหวัหนา้กลุ่ม เท่านั้น   เพราะก่อนท่ีคณะกรรมการชุมชนเขม้แขง็ หรือตวัแทนท่ี    

เขา้ร่วมประชุมจะทาํการยกมือรับรองใหค้รัวเรือนต่าง ๆ ไดน้ั้น  เกิดจากการสอดส่องดูแลพฤติกรรมทุกวนั

ตลอด 24 ชัว่โมงของกรรมการฯ ก่อนท่ีจะมารวมตวักนัปฏิบติัขั้นตอนท่ี 7  ทาํใหช้าวบา้นในครัวเรือนท่ีไม่ได้

เป็นกรรมการฯ ถูกตดัสิน หรือพิจารณาวา่จะไดรั้บธงสัญลกัษณ์ปลอดภยัยาเสพติดหรือไม่ดว้ย  กล่าวคือ  เป็น

กลวธีิในการประยกุตห์ลกัประชาธิปไตยดว้ยรูปแบบการใชต้วัแทนเป็นปากเป็นเสียงแทนชาวบา้นส่วนใหญ่ท่ี

เขา้ร่วมโครงการ  ซ่ึงส่งผลใหก้ารยกมือรับรองในขั้นตอนท่ี 7 น้ี  สามารถสร้างความเปล่ียนแปลงใหแ้ก่

ครัวเรือนท่ีอยูใ่นโครงการแต่ไม่ไดเ้ขา้ร่วมประชุมได ้
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ภาพท่ี 7   การยกมือรับรองครัวเรือนปลอดภยัจากยาเสพติด(วนัท่ี 8 ตุลาคม พ.ศ. 2556)  โดยมี ร.ต.ต.ธวชั ชะนะ 

วทิยากรกระบวนการ(คนยนืดา้นขวา)  เป็นผูอ่้านรายช่ือบุคคลท่ีเขา้ร่วมโครงการ 

นอกจากน้ี  การรับรองครัวเรือนปลอดภยัยาเสพติดของชุมชนเกาะลา้นยงัแสดงใหเ้ห็นวา่  กระบวนการ

สันติวธีิในการแกไ้ขปัญหายาเสพติด(กระบวนการ 9 ขั้นตอน) ไม่ไดแ้บ่งแยกหรือสร้างความเหล่ือมลํ้าระหวา่ง

ครัวเรือนท่ีถูกสงสัย-เสพ-คา้ยาเสพติดกบัครัวเรือนท่ีไม่ไดถู้กสงสัย-เสพ-คา้ยาเสพติด และไม่ไดล้ดทอนสิทธิใน

การเป็นผูน้าํชาวบา้นของครัวเรือนท่ีถูกสงสัย-เสพ-คา้ยาเสพติด  เน่ืองจากครัวเรือนของกรรมการชุมชนเขม้แขง็

ท่ีถูกเขียนรายช่ือวา่ยุง่เก่ียวกบัยาเสพติดในขั้นตอนท่ี 6  ก็สามารถดาํรงบทบาทในการลงความเห็นพิจารณาท่ีจะ

ยกมือ หรือไม่ยกมือรับรองใหแ้ก่ครัวเรือนต่าง ๆ ในกลุ่มของตน  รวมทั้งครัวเรือนอ่ืน ๆ ในเครือข่ายชุมชน

เขม้แขง็ดว้ย  ซ่ึงก็ยิง่ทาํใหช้าวบา้นเห็นคุณค่า ความสาํคญั ของตนเอง และผูอ่ื้นในกระบวนการสร้างชุมชน

เขม้แขง็ท่ีสามารถเปล่ียนแปลงชุมชนของตนเองไดโ้ดยไม่ตอ้งพึ่งพาหน่วยงานราชการ  ดว้ยเหตุน้ี  เหตุผลของ

การแยกแยะพฤติกรรมของบุคคลในชุมชนผา่นกลวธีิในขั้นตอนท่ี 6 และ 7  จึงไม่ไดเ้ป็นไปเพื่อแบ่งแยก

ระหวา่งคนดีกบัคนไม่ดี  แต่เป็นการแยกแยะเพื่อใหท้ราบปัญหา และนาํไปสู่การแกไ้ขปัญหาไดอ้ยา่งตรงจุด   

 ความน่าสนใจของเวทีประชาคมคร้ังน้ียงัอยูต่รงท่ีการทาํหนา้ท่ีของวทิยากรกระบวนการในฐานะพี่เล้ียง

คอยใหค้าํแนะนาํแนวทางการพฒันาชุมชนเกาะลา้นและการแกไ้ขปัญหายาเสพติดในอนาคต  โดยวทิยากร

กระบวนการท่ีเขา้ร่วมประชุมในขั้นตอนน้ี (ไดแ้ก่ ร.ต.ต.วทิยา จนัทร์ศิริ  ร.ต.ต.ธวชั ชะนะ  นายศานิต พงษพ์ิทกัษ ์ 

น.ส.รุ่งนภา วมิลเทียน  น.ส.โชติกา สีแสง  นายวรัิตน์ จอ้ยจินดา และนางกญัญารัตน์ พลเยีย่ม) ไดแ้นะนาํให้

คณะกรรมการชุมชนเขม้แขง็เกาะลา้นจดัหาสถานท่ีเพื่อเตรียมรองรับการดูงานของชุมชนอ่ืน  โดยเฉพาะการดูงาน

ในขั้นตอนท่ี 4 และ 6  เน่ืองจากปัจจุบนัชุมชนเกาะลา้นใชบ้า้นของนายบุญเชิด บุญยิง่(ประธานชุมชน) เป็นสถานท่ี
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ประชุม  ซ่ึงพื้นท่ีไม่กวา้งขวางเพียงพอท่ีจะจดัเป็นสถานท่ีรองรับคณะศึกษาดูงาน  นอกจากนั้น  ในช่วงทา้ยของ

การปฏิบติัขั้นตอนท่ี 7  วทิยากรกระบวนการแนะนาํถึงวธีิการรับสมคัรเครือข่ายชุมชนเขม้แขง็เพิ่มเติมวา่ควรทาํ

อยา่งไร  เพื่อใหค้ณะกรรมการชุมชนเขม้แขง็เขา้ถึงหลกัการสาํคญั  โดยใหแ้นวคิดแก่คณะกรรมการชุมชนเขม้แขง็ 

วา่ควรคดักรอกเฉพาะชาวบา้นซ่ึงมีความสมคัรใจอยา่งแทจ้ริงเป็นฝ่ายเขา้มาสมคัร แทนท่ีจะใหค้ณะกรรมการ

ชุมชนเขม้แขง็ชกัชวน หรือออ้นวอนใหช้าวบา้นท่ีเหลือเขา้ร่วมเครือข่าย  ซ่ึงอาจส่งผลใหไ้ม่เกิดพลงั หรือเกิดความ

ตอ้งการแทจ้ริงในการเขา้มามีส่วนร่วมในการสร้างชุมชนเขม้แขง็  

 วทิยากรกระบวนการนาํโดย ร.ต.ต.วทิยา จนัทร์ศิริ  ยงัอธิบายเนน้ย ํ้าใหค้ณะกรรมการฯ เห็นถึงความ

แตกต่างระหวา่งแนวคิดราชการเขม้แขง็ กบัชุมชนเขม้แขง็  และแนะนาํใหชุ้มชนจดัทาํหนงัสือขอโอกาสจากทาง

ราชการใหชุ้มชนใชก้ระบวนการสันติวธีิ  โดยยกเวน้การเขา้มาปราบปรามจบักุม และใชว้ธีิทางกฎหมายกบั

ครัวเรือนท่ีสมคัรเขา้ร่วมโครงการ  รวมทั้งการทาํงานของคณะกรรมการชุมชนเขม้แขง็ท่ีตอ้งยดึแนวทางการใช้

มาตรการทางสังคม  ต่อมาจึงกล่าวถึงขั้นตอนต่อไปเพื่อใหท้ราบความเช่ือมโยงระหวา่งขั้นตอนในวนัน้ีกบัส่ิงท่ี

จะตอ้งดาํเนินการต่อไป และเขา้ใจถึงกระบวนการสันติวธีิอยา่งแทจ้ริง 

 “เรามีกติกาอยูแ่ลว้วา่ 28 รายเน่ีย  เราจะไม่ไปทาํอะไรเขา  ใหเ้ขาสมคัรใจลดละเลิกเอง  แลว้เราจะดูแล

พฤติกรรมเขา   อนัน้ีเราเรียกวา่ควบคุมพฤติกรรมแต่ไม่ควบคุมตวั” (วทิยา จนัทร์ศิริ, สังเกตการณ์, 8 ต.ค. 2556) 

 นอกจากนั้น  ในช่วงทา้ยของเวทีของขั้นตอนท่ี 7 น้ี  วทิยากรกระบวนการยงักระตุน้ใหช้าวบา้นบริจาคเงิน

เพิ่มเติมเขา้กองทุนยาเสพติดท่ีไดจ้ดัตั้งข้ึนแลว้ในช่วงท่ีดาํเนินการขั้นตอนท่ี 6 อีกดว้ย  ซ่ึงส่ิงต่าง ๆ เหล่าน้ีท่ี

วทิยากรกระบวนการถ่ายทอดใหแ้ก่ชาวบา้นของชุมชนเกาะลา้นลว้นเป็นรากฐานสาํคญัในการพฒันาความเขม้แขง็

ของชุมชน  และส่งผลสนบัสนุนต่อโอกาสความสาํเร็จของการขบัเคล่ือนงานในขั้นตอนต่อ ๆ ไป 

 

ภาพท่ี 8   วทิยากรกระบวนการอธิบายถึงขั้นตอนท่ี 8  โดยแสดงใหเ้ห็นตวัอยา่งธงสัญลกัษณ์ปลอดภยัยาเสพติด 
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ขั้นตอนที ่8  ใช้มาตรการทางสังคม   

หลงัจากท่ีมีการรับรองครัวเรือน ปลอดภยัยาเสพติด ในชุมชนคร้ังแรกแลว้นั้น  เครือข่าย ชุมชนเขม้แขง็

จะมีวธีิสร้างแรงกระตุน้ใหค้รอบครัวท่ีไม่มีผูเ้ก่ียวขอ้งกบัยาเสพติดรักษาสภาพท่ีดีต่อไป  และจูงใจใหผู้เ้สพ และ

ผูค้า้สามารถเลิกพฤติกรรมได ้ โดย ท่ีนาํจุดแขง็ของวฒันธรรมไทย ซ่ึงมีความเอ้ืออาทรต่อกนั  ความสัมพนัธ์ท่ี

ใกลชิ้ดสนิทสนมกนัระหวา่งชาวบา้น รวมทั้งลกัษณะนิสัยของคนไทยท่ีมีความระแวดระวงัความรู้สึกหรือ

ความคิดท่ีผูอ่ื้นมีต่อตนเอง   เพื่อให้คนในชุมชนเดียวกนั  ผูน้าํธรรมชาติ  รวมทั้ง คณะกรรมการ ฯ ไปใชเ้ป็น

มาตรการทางสังคม  ดว้ยการโนม้นา้วชกัจูง  ตกัเตือน  พดูจาใหก้าํลงัใจ ไปเยีย่มเยยีนท่ีบา้น  เฝ้าสังเกต และดูแล

ซ่ึงกนัและกนับนพื้นฐานของการใหอ้ภยั  ใหโ้อกาสในการกลบัตวักลบัใจ และโอกาสในการพฒันาตนเอง จน

สามารถท่ีจะเปล่ียนแปลงพฤติกรรมไปในทางท่ีดีข้ึน  

 กรณีท่ีเป็นผูเ้สพชุมชนก็จะใหบุ้คคลเหล่าน้ีไดมี้โอกาสคิดทบทวน และปรับเปล่ียนตนเองเสียใหม่  โดย

เจรจาพดูคุยกบัหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวขอ้งไม่ใหจ้บักุม หรือดาํเนินการทางกฎหมาย  แต่ใหอ้าศยัอยูใ่นชุมชน

ต่อไปและพยายามเลิกยาเสพติดดว้ยความสมคัรใจ และความตั้งใจมุ่งมัน่ของตนเอง  ทั้งน้ี หากผูเ้สพมีการติด  

ยาเสพติดอยา่งรุนแรง หรือร้องขอท่ีจะใชส้ถานพยาบาลเป็นทางออกใหต้นเลิกพฤติกรรม  ก็อาจใหเ้ขา้สู่

กระบวนการบาํบดัตามความจาํเป็น และความเหมาะสมของแต่ละรายไป  แต่หลกัการของขั้นตอนน้ีคือ  การท่ี

ชุมชนมีบทบาทในการสอดส่องดูแลช่วยเหลือใหมี้การปรับเปล่ียนพฤติกรรม  และใชม้าตรการในการแกปั้ญหา

ท่ีอาศยัความสัมพนัธ์อนัเหนียวแน่นระหวา่งคนในชุมชน และการพดูคุย /ปฏิบติัท่ีดีต่อกนัเป็นจิตวทิยาท่ีเอ้ือให ้

ผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัยาเสพติดมีกาํลงัใจ หรือเปล่ียนใจจนกระทัง่หนัหลงัใหก้บัยาเสพติด   จึงกล่าวไดว้า่ เป็นระบบ 

“ควบคุมพฤติกรรม แต่ไม่ควบคุมตวั”  ซ่ึงหวัใจสาํคญัของการช่วยเหลือผูเ้สพก็คือ  การบาํบดั โดยชุมชนผา่น

บรรยากาศความร่วมมือ กนัอยา่งสร้างสรรคใ์นชุมชนและ ความอบอุ่นใน ครอบครัวโดยไม่ตอ้งใชค้วามรุนแรง

เขา้แกไ้ขปัญหาแต่อยา่งใด  

 ซ่ึงการใชม้าตรการทางสังคมมาใชใ้นกระบวนการ 9 ขั้นตอนนั้น  ยงัมีรูปแบบท่ีแตกต่างกนัไปตาม

สภาพความพร้อม หรือทรัพยากรท่ีมีอยูแ่ลว้ในชุมชน  และไม่วา่จะดว้ยวธีิการใดก็ตาม  ถือเป็นการเปิดช่องทาง

ใหผู้เ้สพเกิดการปรับเปล่ียนความคิด หรือกลบัใจ  อนัจะนาํไปสู่การเลิกเสพยาเสพติดไดย้ ัง่ยนือยา่งแทจ้ริง   

อยา่งไรก็ตาม  ในระหวา่ง หรือก่อนท่ีชุมชนจะดาํเนินการใหอ้ภยั และใหโ้อกาสผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัยาเสพติด

เปล่ียนแปลงพฤติกรรมของตนเองนั้น  องคป์ระกอบท่ีสาํคญั ท่ีสุดอีกประการหน่ึงของขั้นตอนท่ี 8 น้ีก็คือ  การ

มอบธงอนัเป็นสัญลกัษณ์ท่ีแสดงถึงการ ปลอดภยัจากยาเสพติดใหแ้ก่ครัวเรือนท่ี ชาวบา้น และคณะกรรมการฯ 

ยกมือรับรองครัวเรือนใหว้า่ปลอดภยัจากยาเสพติด หรือสามารถควบคุมพฤติกรรมผูเ้สพ -ผูค้า้ของครอบครัว

ตนเองไดใ้นขั้นตอนท่ี 7 ท่ีผา่นมา   ทั้งน้ี  เพื่อเป็นการยกยอ่งชมเชย และส่งเสริมใหค้รัวเรือนดงักล่าวทาํความดี
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อยา่งต่อเน่ือง   อีกทั้งยงัถือเป็นวธีิการทางจิตวทิยาท่ีทาํใหค้รัวเรือนต่าง ๆ ในเครือข่ายชุมชน  พยายามกระตุน้

ให้ชาวบา้นท่ีอยูใ่นเครือข่ายเฝ้าระวงั เลิกจากการเป็นผูเ้สพ -ผูค้า้  เพราะหลงัจากท่ีวทิยากรกระบวนการ และ

ชาวบา้นร่วมกนัจดัพิธีมอบธงฯ ไปแลว้นั้น  จะทาํใหเ้กิดความรู้สึกท่ีแตกต่างกนัระหวา่งผูท่ี้ไดรั้บธง กบัผูท่ี้

ไม่ไดรั้บธง  รวมทั้งมีความเป็นไปไดสู้งซ่ึงชาวบา้น และครัวเรือนท่ีไม่ไดธ้ง  จะถูกนินทา หรือพดูถึงใน

ลกัษณะปากต่อปากของการท่ีครัวเรือนนั้น ๆ ไม่ไดรั้บมอบธงเสมอเหมือนกบัชาวบา้นคนอ่ืน  นอกจากนั้น   

การมอบธงฯ ยงัสร้างแรงจูงใจให้ แก่ครอบครัวท่ี ยงัไม่ไดร่้วมการ แกไ้ขปัญหายาเสพติดตาม แนวทางสันติวธีิ    

หนัมาเขา้ร่วมเป็นสมาชิกกบัเครือข่ายชุมชนเขม้แขง็ซ่ึงจะมีสิทธ์ิไดธ้งฯ หากไดรั้บการยกมือรับรองอีกดว้ย 

เน่ืองจากธงฯ ท่ีมอบใหแ้ก่ครัวเรือนใด ๆ จะมีอายแุค่ 1 เดือนเท่านั้น  นัน่หมายความวา่  ชาวบา้นจะตอ้ง

ดูแลควบคุมสมาชิกในครอบครัวของตนอยา่งแขง็ขนัต่อเน่ือง  เพราะในขั้นตอนท่ี 9 ซ่ึงชุมชนจะตอ้งรับรอง

ครัวเรือนต่อเน่ืองทุกเดือนนบัจากน้ีไป  หากครัวเรือนใดไม่ไดรั้บความไวว้างใจ หรือคณะกรรมการฯ ไม่ยกมือ

รับรองให ้ โดยหลกัการแลว้ชุมชนจะ ถูกยดึธง ฯ คืน  ซ่ึงวธีิการปฏิบติัเช่นน้ี  เป็นกลวธีิ อนัแยบยลซ่ึงช่วยให้

ชาวบา้นท่ีกลวัเสียหนา้  และกลวัจะถูกเพื่อนบา้นตาํหนินินทา  ตอ้งทาํทุกวถีิทางเพื่อป้องกนัใหค้รอบครัวของ

ตนเองหลีกพน้จากปัญหายาเสพติดตลอดเวลา 

สาํหรับวทิยากรกระบวนการเองก็จะตอ้งใหข้อ้มูล/แนวคิดแก่ชาวบา้นถึงความสาํคญัของกลวธีิต่าง ๆ ท่ี
แฝงไวใ้นขั้นตอนน้ี และประสานงานในยามท่ีชุมชนจดัพิธีมอบธงสัญลกัษณ์ครัวเรือนปลอดภยัยาเสพติด  ซ่ึง
ส่วนใหญ่แลว้จะมีการเชิญเจา้หนา้ท่ีจากหน่วยงานราชการ  ผูบ้ริหารส่วนทอ้งถ่ิน หรือบุคคลท่ีชาวบา้นใหค้วาม
เคารพเล่ือมใสมาเป็นประธานในพิธี  ไม่วา่จะเป็นนายอาํเภอ  ผูบ้ริหารของ ปปส.  นายกองคก์ารบริหารส่วน
ตาํบล  พฒันาการอาํเภอ ผูก้าํกบัสถานีตาํรวจภูธร เป็นตน้ 

“แต่ธงท่ีท่านจะรับเน่ียมนัมีนยัสาํคญั  ก็คือมีอายแุค่ 30 วนั  ทุก 30 วนัเน่ีย  คณะกรรมการจะตอ้งมานัง่
ตรวจสอบกนัดว้ยการรับรองครัวเรือนวา่ยงัรักษาสถานภาพแชมป์ไวไ้ดม้ั้ย  แลว้ใน 28 ครัวเรือนเน่ีย  ถา้มี
ครัวเรือนใดไดรั้บการรับรองใหผ้า่นจากคณะกรรมการ  ก็จะมีการมอบธงใหก้บัครัวเรือนนั้น  ส่วนครัวเรือน
ไหนท่ีพรุ่งน้ีไดรั้บธงไปแลว้  แต่วนัท่ี 20 เดือนหนา้คณะกรรมการไม่รับรองให ้ เราก็จะขอมติใหไ้ปขอธงคืน”  
(ศานิต พงษพ์ิทกัษ,์ สังเกตการณ์, 19 พ.ย. 2556) 

 ชุมชนเกาะลา้นจดัพิธีมอบธงข้ึนในวนัท่ี 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556  โดยมีนายธงชยั  ไชยพรหม  

(ผูอ้าํนวยการ ปปส.ภาค 2) มาเป็นประธานในพิธี และเป็นผูน้าํธงฯ วางบนพานหนา้พระบรมฉายาลกัษณ์ให้

ชาวบา้นข้ึนรับทีละครัวเรือน  ทั้งน้ี  วทิยากรกระบวนการไดอ้ภินนัทนาการดว้ยการนาํธงฯ จาก ปปส.ส่วนกลาง

มาใหโ้ดยชุมชนไม่ตอ้งเสียค่าใชจ่้าย  ซ่ึงการจดังานในวนัน้ีเกิดข้ึนพร้อมกบัวาระท่ีเมืองพทัยานดัหมายทาง

ชุมชนเพื่อเยีย่มเยยีน และมอบของใหแ้ก่ชาวบา้น  ทาํใหภ้าพของงานในวนัน้ีมีสีสัน  เน่ืองจากมีชาวบา้นจาํนวน

กวา่ 100 คนร่วมพิธี  อีกทั้งประกอบดว้ยเจา้หนา้ท่ีตาํรวจ  ผูบ้ริหารของ ปปส.ภาค 2 และวทิยากรกระบวนการ 
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มาเป็นสักขีพยาน  รวมทั้งเจา้หนา้ท่ีของเมืองพทัยาซ่ึงเดินทางมาจดับูธบริการประชาชน และขายสินคา้  
นอกจากนั้น ทางวทิยากรกระบวนการยงันาํป้ายไวนิลเก่ียวกบัแนวทางการแกไ้ขปัญหายาเสพติดโดยสันติวธีิมา
แสดงในงานดว้ย 
 

    

ภาพท่ี 9 และ 10   (ภาพซา้ย) การจดัเวทีสาํหรับมอบธงโดยมีพระบรมฉายาลกัษณ์ และพานท่ีใชว้างธงฯ   

(ภาพขวา) สมาชิกของเครือข่ายชุมชนเขม้แขง็เกาะลา้นท่ีเขา้ร่วมในพิธีมอบธง (วนัท่ี 20 พ.ย. 2556) 

 

 อยา่งไรก็ตาม  ผลลพัธ์ของการใชม้าตรการทางสังคมไดเ้กิดข้ึนตั้งแต่ยงัไม่ไดจ้ดัพิธีการมอบธง  

เน่ืองจากกระแสตอบรับของครัวเรือนท่ีไม่ผา่นการรับรองครัวเรือนปลอดภยัยาเสพติดในขั้นตอนท่ี 7 ท่ีทราบวา่

ตนเองจะไม่ไดเ้ขา้รับธงฯ ในพิธีซ่ึงชุมชนกาํลงัจะจดัข้ึนนั้น  ทาํใหผู้เ้สพในครัวเรือนละอายใจ และเกิดการ

ปรับปรุงพฤติกรรมของตนเองจนสามารถเลิกยาเสพติดได ้ นอกจากนั้น ยงัมีชาวบา้นท่ีตอ้งการสมคัรเขา้ร่วม

เครือข่ายชุมชนเขม้แขง็เพิ่มข้ึนอีกจาํนวนหน่ึง 

 “เราก็เตือนเร่ือยหล่ะวา่ถา้ตาํรวจเขามาเราไม่รับผดิชอบนะ  ถา้คุณเลิกไดเ้น่ีย  เวลาทาํมาหากินก็ไม่ตอ้งไป

หลบเล่ียง  แมก้ระทัง่ลูกชายผมเน่ีย  บอกตรง ๆ วา่ดูดกญัชา  แต่เขาก็มาบอกกบัผม  พอ่  ผมไม่เอาแลว้ ผมหยดุแลว้  

ผมไม่ไดรั้บธง  ผมก็อายเขาอยา่งเน่ีย  ก็มีส่วนอยา่งน้ีเก่ียวขอ้งดว้ย” (บุญเชิด บุญยิง่, สัมภาษณ์, 20 พ.ย. 2556) 

 “ถึงตอนน้ีเรายงัไม่มอบธง  แต่ถามวา่พอใจมั้ย  ผมพอใจ  คือเป็นความสาํเร็จในชีวติผม  อยา่งนอ้ยลูก ๆ 

หลาน ๆ ก็เขา้มาบอกวา่ผมหยดุแลว้นะ  ท่ีเขา้มาบอกก็ 10 กวา่คนแลว้” (บุญเชิด บุญยิง่, สัมภาษณ์, 20 พ.ย. 2556) 
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ภาพท่ี 11 และ 12   ตวัอยา่งส่ือการเรียนรู้เก่ียวกบัแนวทางสันติวธีิท่ีแสดงในพิธีมอบธงปลอดภยัยาเสพติด    
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ขั้นตอนที ่9  รักษาสถานะชุมชนเข้มแข็ง (เวทปีระชาคมต่อเน่ืองทุก ๆ 30 วนั) 

ขั้นตอนสุดทา้ยของกระบวนการ 9 ขั้นตอน  คือการรักษาสถานะชุมชนเขม้แขง็  เป็นการดาํเนินงาน

ของชุมชนท่ีต่อเน่ืองดว้ยการรับรองครัวเรือนปลอดภยัจากยาเสพติดทุก ๆ เดือน   และไม่มีการกาํหนดวา่ชุมชน

ตอ้งหยดุทาํขั้นตอนท่ี 9 น้ีเม่ือใด   โดยแตกต่างจากหลายขั้นตอนท่ีผา่นมาซ่ึงสามารถดาํเนินการเสร็จส้ินภายใน

วนัเดียว  ทั้งน้ี  เน่ืองจากการรักษาสถานะชุมชนเขม้แขง็นั้น  คณะกรรมการฯ ตอ้งมาประชุมรับรองครัวเรือนกนั

อยา่งสมํ่าเสมอ  เป็นการยบัย ั้งปัญหาไม่ใหผู้เ้สพ -ผูค้า้หนักลบัไปมีพฤติกรรมท่ีสร้างปัญหาใหก้บัชุมชนอีก  อนั

เป็นแนวทางการแกไ้ขปัญหายาเสพติดท่ีแตกต่างจากท่ีชุมชนเคยปฏิบติัมา  

หากส่ิงท่ีช้ีวดัความย ัง่ยนืในพฒันาการของชุมชนนั้นอยูต่รงการท่ีชาวบา้นมีการทาํกิจกรรมท่ีสามารถ

แกไ้ขปัญหาของเขาเองไดโ้ดยต่อเน่ือง  ดูเหมือนจะสอดคลอ้งและชดัเจนกบัขั้นตอนสุดทา้ยของการสร้างความ

เขม้แขง็ของชุมชนดว้ยกระบวนการ  9 ขั้นตอนน้ี  เพราะถา้หากชุมชนมีการปฏิบติัในขั้นตอนน้ี จะเป็นเคร่ือง

สะทอ้นใหเ้ห็นวา่กระบวนการชุมชนเขม้แขง็ และการแกไ้ขปัญหายาเสพติดในหมู่บา้นเป้าหมายไม่ใช่การแกไ้ข

ปัญหาระยะสั้นในลกัษณะโครงการท่ีมีระยะเวลากาํหนด   นอกจากนั้น  การท่ีชุมชนไดมี้โอกาสประชุมร่วมกนั

เพื่อการดงักล่าวขา้งตน้  เป็นการป้องกนัไม่ใหเ้กิดผูเ้สพ -ผูค้า้รายใหม่เพิ่มข้ึนอีก  รวมทั้งการรับรองครัวเรือนจะ

ทาํใหชุ้มชนไดรู้้ถึงสถานการณ์ยาเสพติดในปัจจุบนัของชุมชน   อีกทั้งยงัถือเป็นแนวทางการคงไวซ่ึ้งความ

สามคัคีร่วมมือร่วมใจของชาวบา้นอยา่งต่อเน่ืองในการมีส่วนร่วมแกไ้ขปัญหาของชุมชนโดยคนในชุมชนเอง 

นอกจากนั้น  การรับรองครัวเรือนหลงัจากมอบธงฯ ไปแลว้นั้น  ทาํใหค้ณะกรรมการฯ มีโอกาสไดรั้บรู้

รับฟังหลกัการ และแนวทางการดาํเนินงานในลกัษณะท่ีตอกซํ้ าย ํ้าเตือนอยูเ่ป็นระยะ ๆ เพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจท่ี 

แน่ชดัมากข้ึน  อีกทั้งยงัเป็นโอกาสท่ีชาวบา้นคนใหม่ ๆ ซ่ึงยงัไม่เคยเขา้มาประชุมในเวที (อาจมาประชุมแทน

กรรมการฯ ท่ีติดธุระ) รวมทั้งชาวบา้นท่ีไม่ไดม้าร่วมรับธงในพิธีมอบธงฯ มีโอกาสมากข้ึนในการพฒันาตนเอง

จนกระทัง่ไดรั้บความไวว้างใจใหค้รอบครองธงฯ  และไดท้ราบถึงลกัษณะการทาํงานของกระบวนการแกไ้ข

ปัญหายาเสพติดโดยสันติวธีิผา่นกระบวนการเรียนรู้ในเวทีประชาคม  ท่ีมีทั้งการบรรยายใหค้วามรู้โดย

กรรมการฯ หรือผูน้าํชุมชนซ่ึงมีความเขา้ใจในหลกัการมากกวา่ชาวบา้นคนอ่ืน ๆ  มีการแสดงความคิดเห็น

ร่วมกนั  มีการตั้งคาํถามและคน้หาคาํตอบร่วมกนัในประเด็นท่ียงัเป็นขอ้สงสัยของท่ีประชุม  ตลอดจนมีการ

แลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสารต่าง ๆ ในช่วงเวลาหน่ึงเดือนท่ีผา่นมา 

การรักษาสถานภาพชุมชนเขม้แขง็ถือเป็นอีกกลอุบายหน่ึงของกระบวนการ 9 ขั้นตอน  ท่ีใหช้าวบา้น

ในชุมชนไดมี้โอกาสประชุมร่วมกนั และสมํ่าเสมอทุกเดือน  แต่สาํหรับชุมชนท่ีมีการประชุมประจาํเดือนนั้น  

การยกมือรับรองครัวเรือนปลอดภยัจากยาเสพติดในขั้นตอนน้ี  ทาํใหชุ้มชนมีกิจกรรมหลกัอนัเป็นประโยชน์ต่อ

คนในชุมชน และครัวเรือนท่ียงัเก่ียวขอ้งกบัยาเสพติด  เพิ่มข้ึนมากกวา่การนาํประกาศจากทางการของ
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ผูใ้หญ่บา้น หรือผูน้าํชุมชนมาบอกต่อใหก้บัชาวบา้น หรือแจง้ข่าวสารขอ้มูลทัว่ ๆ ไป  อยา่งไรก็ดี  ในกรณีของ

ชุมชนท่ีปกตินั้นไม่ค่อยไดป้ระชุมร่วมกนั  การปฏิบติัขั้นตอนท่ี 9 ซ่ึงทาํใหช้าวบา้นไดม้าพบปะพดูคุย และ

เรียนรู้ซ่ึงกนัและกนั  ทาํใหผู้ใ้หญ่บา้นหรือผูน้าํชุมชนสามารถส่ือสารทาํความเขา้ใจในเร่ืองใด ๆ กบัลูกบา้นได้

ง่าย  สะดวกรวดเร็ว และเกิดความเขา้ใจยิง่ข้ึนกวา่การส่ือสารแบบปากต่อปาก หรือการใชห้อกระจายข่าว 

การท่ีชาวบา้นในแต่ละครอบครัวท่ีในชีวติประจาํวนัจะตอ้งทาํมาหากินหารายไดจุ้นเจือปากทอ้งของตน  

อนัจะตอ้งเผชิญอุปสรรคต่าง ๆ ระหวา่งวนัระหวา่งเดือน  มีโอกาสไดคุ้ยกนัจะทาํใหเ้กิดการหยบิยกเอาประเด็น

ปัญหา  เร่ืองเล่า  เหตุการณ์ รวมทั้งความเคล่ือนไหวของชุมชนและบุคคลต่าง ๆ ในชุมชนมาถกเถียง และหาทาง

ออกร่วมกนั  ซ่ึงนาํไปสู่การขยายมิติการพฒันาท่ีมากไปกวา่การแกปั้ญหายาเสพติด  อาทิเร่ืองอาชีพ  การศึกษา  

ส่ิงแวดลอ้ม  สุขภาพ ฯลฯ  ปรากฏการณ์น้ีเองเป็นส่ิงท่ีกระบวนการ 9 ขั้นตอนมุ่งหวงั และถูกออกแบบมาให้

เกิดข้ึนอีกประการหน่ึง  เพราะหากวา่ชุมชนมีความเขม้แขง็ และเกิดความสามคัคีกนัท่ีจะพฒันาชุมชนร่วมกนั

แลว้  ผลของความเป็นนํ้าหน่ึงใจเดียวกนัจะส่งผลทาํใหปั้ญหาต่าง ๆ ถูกคล่ีคลายไดด้ว้ยพลงัของคนในชุมชน 

 ความต่อเน่ืองย ัง่ยนืของการดาํเนินงาน  ถือเป็นเร่ืองสาํคญัท่ีสุดเร่ืองหน่ึงของกระบวนการแกไ้ขปัญหา  

ยาเสพติดผา่นการสร้างความเขม้แขง็ใหก้บัชุมชน  เพราะคงไม่มีประโยชน์อนัใดกบัการพฒันาในเร่ืองใดท่ีตอ้ง

อาศยัระยะเวลาสาํหรับการคล่ีคลายปัญหา  ขณะท่ีโครงการของภาครัฐท่ีเขา้ไปในชุมชนมีหว้งเวลาจาํกดัอยูแ่ค่

เพียงนโยบายท่ีถูกกาํหนดใหท้าํ หรือความตั้งใจของเจา้หนา้ท่ีเพียงเพื่อบรรลุความสาํเร็จของหน่วยงาน  ฉะนั้น 

จึงมีความจาํเป็นท่ีจะตอ้งมีวทิยากรกระบวนการเขา้มาอาํนวยการใหเ้กิดพลงัในชุมชน   การแนะนาํกระบวนการ

ท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของชุมชนเอง  การใหข้อ้มูลความรู้ท่ีจาํเป็นสาํหรับการตดัสินใจในแต่ละขั้นตอน

ของการดาํเนินงาน  ตลอดจนการเขา้มารับฟังปัญหาท่ีเกิดข้ึนในช่วงเวลาต่าง ๆ ของการประชุมชาวบา้น 

 โดยทัว่ไปแลว้  การดาํเนินงานในขั้นการรักษาสถานะชุมชนเขม้แขง็นั้น  ข้ึนอยูก่บัความพร้อมของ

วทิยากรกระบวนการวา่สามารถสะสางภารกิจงานประจาํของตนเอง และเดินทางไปร่วมประชุมกบัชาวบา้นใน

แต่ละเดือนไดห้รือไม่  ซ่ึงท่ีผา่นมานั้นชุมชนต่าง ๆ ในภาคตะวนัออกท่ีใชก้ระบวนการน้ี  บางชุมชนมีวทิยากร

กระบวนการเขา้ร่วมประชุมกบัชาวบา้นช่วงดาํเนินการขั้นตอนท่ี 9 เพียงบางเดือน  แต่ชาวบา้นในบางชุมชนก็

ดาํเนินงานกนัเองตั้งแต่ขั้นตอนท่ี 9 ในเดือนแรกเป็นตน้ไปโดยท่ีวทิยากรกระบวนการไม่ไดล้งพื้นท่ีเลยภายหลงั

พิธีการมอบธง   ขณะท่ีชุมชนเกาะลา้นมีวทิยากรกระบวนการคอยติดตามความเคล่ือนไหว และพฒันาการของ

ชุมชนอยูต่ลอด  จากการเก็บขอ้มูลโดยวธีิการสังเกตการณ์ของนกัวจิยัพบวา่  การปฏิบติัขั้นตอนท่ี 9 ทั้งสองคร้ัง

คือในเดือนธนัวาคม พ.ศ. 2556(คร้ังท่ี 1)  และเดือนมกราคม พ.ศ. 2557(คร้ังท่ี 2)  วทิยากรกระบวนการนาํโดย 

ร.ต.ต.วทิยา จนัทร์ศิริไดเ้ขา้ร่วมประชุมกบัคณะกรรมการชุมชนเขม้แขง็เกาะลา้นดว้ยการกาํหนดเอาวนัท่ี 20 

ของทุกเดือน(18.00 น.) เป็นวนัประชุมในขั้นตอนท่ี 9 
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 การมีวทิยากรกระบวนการร่วมประชุมดว้ยในขั้นตอนน้ี  สร้างความแตกต่างอยา่งชดัเจนเม่ือ

เปรียบเทียบกบัการท่ีชาวบา้นประชุมกนัเองเพียงฝ่ายเดียว  เน่ืองจากวทิยากรกระบวนการของเครือข่ายชุมชน

เขม้แขง็ภาคตะวนัออก และทีมยทุธศาสตร์ 3 ขั้น  เป็นผูท่ี้ผา่นประสบการณ์ในการทาํงานกบัชุมชนต่าง ๆ มา

โดยตลอด  มีความรู้ความเขา้ใจในการป้องกนัปัญหายาเสพติดมาไม่นอ้ยกวา่ 10 ปี  ตลอดจนความเช่ือมโยงกบั 

ปปส. และหน่วยงานท่ีรับผดิชอบเก่ียวกบัการพฒันาหมู่บา้น /ชุมชนกองทุนแม่ของแผน่ดิน  ทาํใหส้ามารถ

นาํเสนอเน้ือหาสาระหลากหลายท่ีจาํเป็นต่อการยกระดบัชุมชนเกาะลา้นท่ีกาํลงัอยูบ่นเส้นทางของการแกปั้ญหา

ตามแนวทางสันติวธีิ 

 “ถา้ท่ีน่ีเป็นศูนยเ์รียนรู้ชุมชนเขม้แขง็ และต่อไปสมคัรใจจะต่อยอดกองทุนแม่  ก็จะไปเร่ืองกองทุนแม่  

เร่ืองยาเสพติดก็ยงัทาํเหมือนเดิม  กองทุนแม่ไปทาํอะไรก็ตอ้งรู้เร่ืองกองทุนแม่ก่อน  รู้ปรัชญา  พระราชปณิธาน 

วทิยากรตอ้งมีความรู้และตอ้งไปอธิบายต่อ”  

 “พอไปกองทุนแม่  ไปสุดยอดเร่ืองเศรษฐกิจพอเพียง และจะไปต่อเร่ืองอะไรก็ได ้ ความสามคัคี การ

เก้ือกลูกนัเป็นเศรษฐกิจพอเพียง การแกปั้ญหายาเสพติดโดยไม่ใชเ้งินของภาคราชการก็เป็นการพอเพียง  ลงทุน

กนัเองตั้งกองทุนยาเสพติดก็คือพอเพียง  คนละบาทคนละร้อย  แลว้แต่ศรัทธา”(ธวชั ชะนะ, สัมภาษณ์, 9 ต.ค.2556) 

 ทั้งน้ี  มีประเด็นท่ีสะทอ้นใหเ้ห็นพฒันาการของชุมชนอยูอ่ยา่งหลากหลาย  ส่ิงท่ีเกิดข้ึนประการแรกอนั

เป็นผลจากการรักษาสถานะชุมชนเขม้แขง็ก็คือ  มีการรับสมคัรสมาชิกเครือข่ายชุมชนเขม้แขง็เพิ่มข้ึนอีกหลาย

กลุ่มเน่ืองจากชาวบา้นมองเห็นคุณค่าของการแกไ้ขปัญหายาเสพติดตามแนวทางสันติวธีิ  ซ่ึงชาวบา้นเขา้มา

สมคัรเองดว้ยความเตม็ใจ  โดยท่ีแกนนาํชุมชนมิไดก้ระตุน้ หรือจูงใจแต่อยา่งใด  ในทางกลบักนั ชุมชนจะตอ้ง

ท่ีจะรับสมคัรสมาชิกใหม่อยา่งค่อยเป็นค่อยไป  เน่ืองจากเห็นวา่โครงการน้ีมีเจตนารมณ์ท่ีเนน้การแกไ้ขปัญหา

ของชุมชนอยา่งแทจ้ริงผา่นการมีส่วนร่วมของชาวบา้น และมีแนวทางการทาํงานท่ีเนน้คุณภาพมากกวา่ท่ีจะมุ่ง

ใหเ้สร็จตามขั้นตอนต่าง ๆ อยา่งรวดเร็ว   

 “อีกคนนึงท่ีเป็นหลานน่ะ  อยากจะเขา้มานะ  เม่ือสองวนัท่ีแลว้เขาก็ถามวา่จะรับอีกมั้ย” (นอ้ง คชเกตุ, 

สัมภาษณ์, 20 พ.ย. 2556) 

 “ตอนน้ีชาวบา้นก็รู้กนัเยอะแลว้  ก็จะมาสมคัร  แต่ผมก็ยงัไม่รับ  เพราะตอนน้ีงานเรามนัยงัยุง่  เพราะ

ทาํงานน้ีมนัตอ้งใชเ้วลา” (บุญเชิด บุญยิง่, สัมภาษณ์, 20 พ.ย. 2556) 

 

 นอกจากนั้น  การประชุมในขั้นตอนท่ี 9 ทั้งสองคร้ังยงัแสดงใหเ้ห็นถึงความกา้วหนา้ในหลาย ๆ ดา้น  

ซ่ึงสามารถสรุปไดด้งัตารางต่อไปน้ี 
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พฒันาการของชุมชนเกาะล้าน ขั้นตอนที ่9 # 1 (20 ธ.ค. 2556) ขั้นตอนที ่9 # 2 (20 ม.ค. 2557) 

1. กรรมการฯ ท่ีเขา้ร่วมประชุม 15 คน 21 คน 

2. การรับสมาชิกเพิ่มเติม 4 กลุ่ม (19 ครัวเรือน) 5 กลุ่ม (18 ครัวเรือน) 

3. การมีมติมอบธงฯ เพิ่มเติม 7 ครัวเรือน 4 ครัวเรือน 

4. สรุปตวัเลขการรับรองครัวเรือน

ของคณะกรรมการฯ 

ผา่นการรับรอง 52 ครัวเรือน  โดยขาด

การประชุม 2 กลุ่ม(10 ครัวเรือน) 

ผา่นการรับรอง 68 ครัวเรือน  

(ไม่มีกลุ่มใดขาดการประชุม) 

5. การเผยแผข่่าวสาร/ความรู้ นายบุญเชิด บุญยิง่ประกาศจะจดัพิธี

คร้ังใหญ่หากชาวบา้นมาสมคัรเขา้ร่วม

เครือข่ายชุมชนเขม้แขง็จาํนวนมาก 

วทิยากรกระบวนการแจง้วา่

เลขาธิการ ปปส. จะมาดู

ความกา้วหนา้ของชุมชน 

6. การปรับรูปแบบการดาํเนินงาน ใหช้าวบา้นฝึกการสอบถามมติรับรอง

ครัวเรือนแทนวิทยากรกระบวนการ 

วทิยากรฯ เสนอใหต้ั้งช่ือกลุ่มท่ี

ตอบสนองบริบทของชุมชน 

7. การยกระดบัสู่การเป็นศูนยเ์รียนรู้  

ชุมชนเขม้แขง็เกาะลา้น 

การตั้งเครือข่ายกองทุนแม่ฯ อาํเภอ

บางละมุง  โดยมีนายบุญเชิด  บุญยิง่

เป็นหน่ึงในกรรมการเครือข่ายฯ  ซ่ึงมี

ผลใหชุ้มชนเกาะลา้นตอ้งพฒันา

ตนเองเป็นศูนยเ์รียนรู้ฯ 

มีการวางแผนท่ีจะใชท้่าหนา้

บา้นเป็นท่ีทาํการศูนยเ์รียนรู้ 

8. ความเขา้ใจในแนวทางสันติวธีิ   - มีการช้ีแจงถึงการทาํงานท่ีแยกส่วน

กนัระหวา่งวทิยากรกระบวนการกบั

ตาํรวจชุดปราบปรามยาเสพติด 

  - ตามหลกัการแลว้ครัวเรือนท่ีไม่มี

ตวัแทนเขา้ประชุมตอ้งถูกยดึธงฯคืน 

แต่สาํหรับคร้ังน้ี วทิยากรกระบวนการ

เสนอใหผ้อ่นผนัเง่ือนไขน้ีไปก่อน 

  - ผูท่ี้มาประชุมแทนกรรมการฯ 

ตอ้งเป็นบุคคลในครัวเรือน หรือ

สมาชิกของกลุ่มเท่านั้น 

- ผูเ้สพในเครือข่ายชุมชนเขม้แขง็ 

หากถูกตรวจพบสารเสพติดตอ้ง

ยอมใหถู้กจบักุมไปก่อน แลว้

ทางคณะกรรมการฯ จึงจะ

ประสานงานขอตวัคืนภายหลงั 

9. ประเด็นอ่ืน ๆ มีมติรับสมาชิกเพิ่มเติม แต่ยงัไม่มีการ

รับรองครัวเรือนสาํหรับสมาชิกใหม่ 

กรรมการฯ ถกเถียงพดูคุยกนั

มากข้ึนกวา่การประชุมคร้ังก่อน

(วทิยากรฯไม่ไดพ้ดูอยูฝ่่ายเดียว) 
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 จากประสบการณ์ของนกัวจิยัซ่ึงเคยเขา้ร่วมในการประชุมรักษาสถานะชุมชนเขม้แขง็หลายชุมชนใน

จงัหวดัต่าง ๆ ของภาคตะวนัออก  แต่ละแห่งลว้นมีกรรมการฯ เขา้ร่วมประชุมไม่ครบทุกกลุ่ม  เน่ืองจากสาเหตุ

ท่ีตอ้งทาํมาหากินบา้ง  ติดธุระส่วนตวับา้ง หรืออาจไม่ไดใ้หค้วามสาํคญักบัขั้นตอนน้ีเท่าท่ีควร  แต่สาํหรับ

ชุมชนเกาะลา้นนั้น  จากการสังเกตการณ์ในขั้นตอนท่ี 9 ในวนัท่ี 20 มกราคม พ.ศ. 2557  ปรากฏวา่กรรมการฯ 

ทั้ง 17 กลุ่มเขา้มาร่วมประชุมเพื่อรับรองครัวเรือนปลอดภยัยาเสพติดครบ  และยงัมีชาวบา้นอีกจาํนวนหน่ึงท่ีมา

ในวนัน้ีเพื่อสมคัรเขา้เป็นสมาชิกของเครือข่ายชุมชนเขม้แขง็เกาะลา้น  ซ่ึงก็ทาํใหค้นเหล่าน้ีไดเ้ห็นบรรยากาศ 

และแนวทางการทาํงานของโครงการดว้ย 

 

  

ภาพท่ี 13   การทาํประชาคมในขั้นตอนท่ี 9 คร้ังท่ี 2  โดยมีคณะกรรมการชุมชนเขม้แขง็มาร่วมครบทุกกลุ่ม  
 
 การสมคัรสมาชิกกลุ่มเพิ่มเติมเขา้สู่เครือข่ายชุมชนเขม้แขง็ในช่วงขั้นตอนท่ี 9 น้ี  ยงัเป็นเคร่ืองช้ีวดัถึง
ระดบัความสาํเร็จของโครงการดว้ยวา่ชาวบา้นในครัวเรือนใหม่ท่ีเขา้ร่วม  ผา่นการปลูกฝังความรู้ความเขา้ใจ
มาก-นอ้ยแค่ไหน อยา่งไร  เน่ืองจากขั้นตอนท่ี 9 ของชุมชนเกาะลา้นนั้นเป็นเวทีประชาคมท่ีเกิดพฒันาการข้ึน
เป็นระยะเวลาก วา่ 5 เดือนแลว้หากนบัจากการทาํเวทีประชาคมคร้ังท่ี 1 หรือขั้นตอนท่ี 4 (เดือนสิงหาคม 2556)  
ดงันั้น  ชาวบา้นท่ีถูกหวัหนา้กลุ่มท่ีสมคัรเป็นสมาชิกใหม่ของเครือข่ายฯ ชกัชวนใหเ้ขา้กลุ่ม  จึงไม่ไดเ้ป็นผูท่ี้เพียง
รับทราบในการเขา้ร่วมโครงการ หรือยนิยอมเป็นสมาชิกเพียงเพราะผูท่ี้มาชกัชวนมีความสนิทสนมกบัตนเท่านั้น  
ซ่ึงอาจแตกต่างจากในช่วงปฏิบติัขั้นตอนท่ี 5  ซ่ึงเกิดเหตุการณ์ท่ีหวัหนา้กลุ่มบางกลุ่มไม่สามารถหาสมาชิกได้
ทนัตามกาํหนดเวลาท่ีจะเร่ิมทาํขั้นตอนท่ี 6  จึงมีการรณรงคป์ระชาสัมพนัธ์ และชกัชวนชาวบา้นใหเ้ขา้ร่วม
เครือข่ายชุมชนเขม้แขง็อยา่งเร่งรีบ หรือไม่ค่อยมีคุณภาพมากนกั   
 จากการสัมภาษณ์สมาชิกของกลุ่มใหม่ท่ีเขา้มาสมคัรในขั้นตอนท่ี 9 โดยนกัวจิยัใชว้ธีิการสุ่มแบบ
บงัเอิญ  พบวา่มีการอธิบายถึงโครงการโดยละเอียดในลกัษณะซ่ึงผูท่ี้ถูกชกัชวนใหเ้ขา้ร่วมกลุ่ม  สามารถเขา้ใจ
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ไดว้า่โครงการน้ีมีวตัถุประสงคอ์ยา่งไร  และชุมชนมีแนวทางอยา่งไรในการแกไ้ขปัญหายาเสพติดโดยสันติวธีิ  
ดงัการใหค้าํสัมภาษณ์ของ น.ส.อาจินต ์ช่วยชะนะ  ผูใ้หข้อ้มูลสาํคญัเก่ียวกบัการประชาสัมพนัธ์แก่เพื่อนบา้น
ของตนเองใหเ้ขา้ร่วมเครือข่ายชุมชนเขม้แขง็เกาะลา้น 
 “ป้าจินตก์็บอกวา่โครงการน้ีเป็นโครงการของพระราชินีนะ  ถา้สมมติวา่ลูกหลานเรา หรือสามีเราติดยา  
อยา่ไปคิดวา่ตวัเองเป็นคนร้ายนะ  ยาน่ะเขาบาํบดัได ้ แลว้ก็หายได ้ เพราะบางคนติดแลว้อยากเลิก  แต่กลวัเพื่อนวา่  
กลวัถูกประณาม  คุณไม่ไดฆ่้าใคร  แลว้คุณเลิกใหไ้ดม้นัก็ดีแลว้” (อาจินต ์ช่วยชะนะ, สัมภาษณ์, 22 ม.ค. 2557)   
  
 จะเห็นไดว้า่ขั้นตอนท่ี 9 อนัเกิดข้ึนภายหลงัพิธีการมอบธงฯ แลว้  เป็นโอกาสอนัดีท่ีชาวบา้นใน
ครัวเรือนซ่ึงยงัลงัเลใจท่ีจะเขา้ร่วมกบัชุมชนในการแกไ้ขปัญหายาเสพติดโดยสันติวธีิในช่วงแรก  ไดใ้ชเ้วลา
ตดัสินใจ และสมคัรใจเขา้สู่เครือข่ายชุมชนเขม้แขง็เกาะลา้น  ทั้งน้ี  แมชุ้มชนจะไม่ตอ้งประชาสัมพนัธ์ใด ๆ ให้
ชาวบา้นเขา้มาสมคัรเป็นสมาชิก  เน่ืองจากหลายต่อหลายคนเห็นภาพความสาํเร็จของโครงการน้ีเป็นอยา่งดี  แต่
แกนนาํชุมชนมีวธีิการทาํความเขา้ใจกบัชาวบา้นเป็นรายบุคคลในชีวติประจาํวนั  เพื่อใหเ้ห็นขอ้เสียของการท่ีไม่
ยอมเขา้ร่วมโครงการ  ซ่ึงก็คือการส่งผลใหเ้จา้หนา้ท่ีตาํรวจสามารถดาํเนินการจบักุมครัวเรือนของตนได ้ 
โดยท่ีแกนนาํชุมชนไม่สามารถช่วยเหลือได ้ เน่ืองจากไม่อยูใ่นรายช่ือท่ีชุมชนขอโอกาสจากทางการในการท่ีจะ
ไม่จบักุมผูเ้สพซ่ึงเป็นสมาชิกของโครงการ  ซ่ึงแทจ้ริงการท่ีแกนนาํชุมชนใหข้อ้มูลแก่ชาวบา้นในลกัษณะน้ีจะ
ไม่ใช่การขู่ใหเ้ขา้ร่วมเป็นสมาชิกเครือข่ายชุมชนเขม้แขง็  แต่ก็ทาํใหผู้ท่ี้ยงัไม่ไดส้มคัรเป็นสมาชิกฯ ทราบถึง
สถานะของครัวเรือนต่าง ๆ ในชุมชน  ซ่ึงยงัยุง่เก่ียวกบัยาเสพติดท่ีจะถูกแยกแยะเป็นสองประเภทอยา่งชดัเจน  
นัน่ก็คือ ประเภทท่ีทางการใหโ้อกาสในการปรับเปล่ียนพฤติกรรมโดยกระบวนการของชุมชนเอง  กบัประเภทท่ี
ทางการจะตอ้งเขา้มาปราบปรามจบักุม หรือดาํเนินการตามกฎหมาย 
 “ผมก็บอกวา่บา้นมึงเขา้รึยงั  ถา้ยงัไม่เขา้เน่ียเกิดดีไม่ดีกไูม่รู้นะ  ถา้จะเขา้มาก็ตอ้งเป็นผูน้าํ  เป็นผูน้าํก็

ตอ้งหามาส่ีหลงั  ผมชอบพดูตรง ๆ แลว้ก็พดูแบบมึงกอูะไรแบบน้ี..... อยา่งมียายคนนึงอายปุระมาณ 70 กวา่  แก

ก็บอกวา่  เอย้ กกู็ตอ้งหาบา้งแลว้โวย้  ก็ตอ้งหามาส่ีหลงัหล่ะ  ผมก็บอกวา่ยายก็ไปหามาซิ”  (บุญเชิด บุญยิง่, 

สัมภาษณ์, 20 พ.ย. 2556) 

  

ผลลพัธ์ทีเ่กดิขึน้จากการด าเนินงานแก้ไขปัญหายาเสพติดตามแนวทางสันติวธีิโดยการสร้างชุมชนเข้มแข็ง

 เน่ืองจากก่อนท่ีชุมชนเกาะลา้นจะเร่ิมปฏิบติัโครงการ  มีผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัยาเสพติดเม่ือเทียบกบั

ประชากรเป็นจาํนวนมาก  อีกทั้งกลไกในการแกไ้ขปัญหาโดยภาครัฐ และเจา้หนา้ท่ีในพื้นท่ีไร้ประสิทธิภาพ  

ส่งผลใหช้าวบา้นในชุมชนน้ีมีแรงจูงใจเป็นทุนเดิมสาํหรับทางเลือกใหม่ของการจดัการกบัปัญหายาเสพติด   

การนาํกระบวนการ 9 ขั้นตอนมานาํเสนอโดยวทิยากรกระบวนการผา่นความเห็นชอบของผูน้าํชุมชน  จึงเป็น

ช่องทางท่ีชาวบา้นเขา้ถึงโอกาสท่ีจะปรับเปล่ียน และควบคุมพฤติกรรมลูกหลานของตนเอง  ทั้งน้ี  ผลลพัธ์
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ในทางตรงท่ีอาจประเมินอยา่งชดัเจนก็คือ  การเปล่ียนแปลงของจาํนวนผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัยาเสพติด  จาํนวนผูเ้สพ

ท่ีสมคัรใจเลิกพฤติกรรมดว้ยการสมคัรเขา้ร่วมเครือข่ายชุมชนเขม้แขง็  รวมทั้งการมีจาํนวนแกนนาํชุมชนท่ี

เพิ่มข้ึนอนัเป็นผลจากการมีองคก์รของชุมชนเพื่อพึ่งพาตนเองแทนท่ีการรอคอยความช่วยเหลือจากภาคราชการ

อยา่งไรก็ดี  ยงัมีประเด็นท่ีคน้พบอีกหลายดา้นซ่ึงแสดงใหเ้ห็นพฒันาการของชุมชนทั้งทางตรง และทางออ้ม

จากการนาํรูปแบบแกปั้ญหายาเสพติดตามแนวทางสันติวธีิโดยการสร้างชุมชนเขม้แขง็(กระบวนการ 9 ขั้นตอน)

มาใชใ้นชุมชนเกาะลา้น  โดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี  

 1.  การเปลีย่นแนวคิด  และวธีิปฏิบัติต่อหน่วยงานราชการ  และสร้างรูปแบบการท างานแบบบูรณาการ 

 เน่ืองจากความลม้เหลวของโครงการ และผลลพัธ์ของการแกปั้ญหาในมิติต่าง ๆ  ทาํใหผู้ค้นในเกาะลา้น

สูญเสียความศรัทธาท่ีมีต่อหน่วยงานราชการ และหน่วยงานทอ้งถ่ินเสียหมดส้ิน  การพฒันาชุมชนตลอดเวลาท่ี

ผา่นมาอาศยัศกัยภาพของคนในชุมชน  การช่วยเหลือเก้ือกลูกนัระหวา่งชาวบา้น  รวมทั้งความสามารถของผูน้าํ

ชุมชนเป็นหลกั  ดงัจะเห็นไดจ้ากการจดัการกบัปัญหายาเสพติดท่ีชุมชนพยายามหลีกเล่ียงท่ีจะติดต่อ

ประสานงานกบัเจา้หนา้ท่ีตาํรวจมาโดยตลอด  

 “เราประสานไปทาง ปปส. ไม่เก่ียวกบัตาํรวจในพื้นท่ี..... ตาํรวจในพื้นท่ีก็มีนะครับ  แต่เขาไม่ทาํงาน”  
(สรศกัด์ิ ทองบงเพชร, สัมภาษณ์, 18 ต.ค. 2556) 
 

 แต่การดาํเนินโครงการแกไ้ขปัญหายาเสพติดโดยสันติวธีิ (กระบวนการ 9 ขั้นตอน) นั้น  ภารกิจของ

วทิยากรกระบวนการมีส่วนอยา่งมาก  ท่ีช่วยหนุนเสริมใหเ้กิดการปรับเปล่ียนแนวคิดในเร่ืองความสัมพนัธ์กบั

หน่วยงานราชการ  โดยสร้างแนวคิดใหชุ้มชนทาํงานควบคู่กบับทบาทของเจา้หนา้ท่ีจากหน่วยงานราชการ  

ประเด็นน้ีเป็นส่ิงท่ีร้ือถอนวธีิคิดของชาวบา้นซ่ึงเกลียดหรือกลวัท่ีจะทาํงานภายใตร้ะบบ และบุคลากรของภาค

ราชการ  ฉะนั้น การพึ่งพาตนเองในการแกไ้ขปัญหายาเสพติดของชุมชนจึงไม่ใช่การปฏิเสธหน่วยงานภายนอก

ชุมชนโดยส้ินเชิง  แต่เป็นการดาํเนินงานดว้ยพลงัของคนในพื้นท่ีเป็นหลกัท่ามกลางความเขา้ใจอนัดีกบัภาค

ราชการ หรืออยา่งนอ้ยตอ้งมิใหแ้นวทางหรือนโยบายของทางการเป็นผลลบต่อกระบวนการของชุมชน 

 “เราก็บอกวา่อยา่ไปต่อตา้น  ตอ้งเดินกนัน่ะขาซา้ยขาขวา  คุณจะเป็นขาขวาหรือคุณจะเป็นขาซา้ย  

ราชการขานึง และภาคประชาชนขานึง  ซ่ึงเวทีท่ีผา่นมาไดพ้ดูไปแลว้..... เราตอ้งเช่ือมกนัใหไ้ด ้ เรียกวา่หาพวก

อยา่หาศตัรู” (ธวชั ชะนะ, สัมภาษณ์, 9 ต.ค. 2556) 

  

 อีกทั้งในกระบวนการขบัเคล่ือนงานไปสู่การพึ่งพาตนเองของชาวบา้นเกาะลา้น  มีการประสานงานกบั

ภาคราชการท่ีเก่ียวขอ้งดว้ย  เน่ืองจากชุมชนจาํเป็นท่ีจะตอ้งยืน่หนงัสือขอโอกาสใหใ้ชชุ้มชนบาํบดัแทนท่ีการ



50 

 

ปราบปรามจบักุมสมาชิกในเครือข่ายชุมชนเขม้แขง็  จึงเป็นแนวทางท่ีช่วยกระชบัความสัมพนัธ์ และส่งเสริมความ

เขา้ใจอนัดีระหวา่งชุมชนกบัหน่วยงานราชการ  ตลอดจนเป็นการปลูกฝังใหค้นในชุมชนตระหนกัถึงความสาํคญั

ของการทาํงานแบบบูรณาการท่ีไม่สามารถฝ่าฟันปัญหายาเสพติดไดเ้พียงลาํพงัชุมชนเองฝ่ายเดียว 

 ทั้งน้ี  การทาํงานแบบบูรณาการกบัหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวขอ้งก็สาํเร็จลุล่วงไปได ้ โดยท่ีอาํเภอบางละมุง  
เมืองพทัยา  รวมทั้งสถานีตาํรวจภูธรเมืองพทัยาใหก้ารยอมรับโครงการ และการทาํหนา้ท่ีโดยชุมชนเองในการ
แกไ้ขปัญหายาเสพติด  กล่าวคือ ภาคราชการยนิดีท่ีจะรับมอบบญัชีรายช่ือครัวเรือนต่าง ๆ ท่ีอยูใ่นเครือข่ายชุมชน
เขม้แขง็เกาะลา้น  ซ่ึงเป็นสัญญาณท่ีดีอนัแสดงถึงความราบร่ืนในการทาํงานพึ่งพาตนเองของชุมชน  โดยมี
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งใหก้ารสนบัสนุนอยูเ่บ้ืองหลงันัน่เอง 
 “ตอนน้ีทางเกาะลา้นเองไดท้าํหนงัสือขอโอกาสไปทาง ปปส.เรียบร้อยแลว้..... ท่าน ผอ. ปปส.ก็จะ

ประกาศใหก้บัหน่วยงานภาครัฐของพื้นท่ีจงัหวดัชลบุรีเลยวา่ครัวเรือนท่ีเขา้ร่วมโครงการน้ีจะใชว้ธีิการของ

ชุมชนบาํบดั  ก็คือการดูแลกนัเองตามรายช่ือเหล่าน้ี  นอกเหนือจากครัวเรือนท่ีอยูใ่นรายช่ือเหล่าน้ีก็ใหภ้าครัฐ

เป็นผูด้าํเนินการไป” (อรยา ศรีวชิยั, สังเกตการณ์, 19 พ.ย. 2556)    

  

 การขบัเคล่ือนงานตามแนวทางสันติวธีิของชุมชนเกาะลา้นยงัไดรั้บการสนบัสนุนจาก ปปส.ภาค 2   ซ่ึง

แทจ้ริงแลว้ก็เป็นหน่วยงานท่ีคอยส่งเสริมการทาํงานของวทิยากรกระบวนการในเครือข่ายชุมชนเขม้แขง็ภาค

ตะวนัออกมาอยา่งต่อเน่ือง  โดย ปปส.ภาค 2 เนน้ใหเ้กิดความสาํเร็จในเกาะลา้นเป็นอยา่งมากเม่ือเปรียบเทียบ

กบัชุมชนทัว่ไปในภาคตะวนัออก  เน่ืองจากเกาะลา้นถือวา่อยูใ่นพื้นท่ี 50 หมู่บา้น /ชุมชนท่ีมีปัญหายาเสพติด

แพร่ระบาดรุนแรง  อีกทั้งยงัมีสภาพภูมิประเทศท่ีถูกหอ้มลอ้มดว้ยทะเลซ่ึงยาเสพติดสามารถขนถ่ายมาจาํหน่าย

ไดทุ้กจุดรอบเกาะ  จึงเป็นพื้นท่ีซ่ึงสุ่มเส่ียง และยากต่อการปราบปราม    

 “นโยบายปีน้ีเราจะไม่เหวีย่งแหแลว้  เพราะถา้เหวีย่งแหทาํยงัไงก็แกปั้ญหาไม่ได ้ เราแยกเป็นพื้นท่ีท่ีตอ้ง

เฝ้าระวงัสูงสุด  เฝ้าระวงันอ้ย  แบ่งเป็นพื้นท่ีสีต่าง ๆ แตกต่างกนัไป”(อารีภกัด์ิ เงินบาํรุง, สัมภาษณ์, 20 พ.ย.2556)   

  

 ซ่ึงแมใ้นกระบวนการท่ีชุมชนเกาะลา้นดาํเนินการมาตั้งแต่ขั้นตอนท่ี 1 ถึงขั้นตอนท่ี 9 นั้น  เจา้หนา้ท่ี

ของ ปปส. ภาค 2  จะไม่ไดมี้บทบาทเด่นเหมือนวทิยากรกระบวนการท่ีเป็นแกนหลกัในการสร้างความรู้ความ

เขา้ใจ และอาํนวยการใหข้ั้นตอนต่าง ๆ ผา่นพน้เป็นไปดว้ยดี  แต่ขอ้มูล  ขอ้คิด  คาํแนะนาํ ตลอดจนการกระตุน้

ใหก้าํลงัใจแก่ชาวบา้น  ถือเป็นประโยชน์ต่อชุมชนทั้งส้ิน  นอกจากน้ี ปปส.ภาค 2  ยงัเป็นหน่วยงานท่ีมีโอกาส

มากท่ีสุดในการสนบัสนุนกิจกรรม และโครงการแกไ้ขปัญหายาเสพติดดว้ยรูปแบบต่าง ๆ ในอนาคต  ไม่วา่จะ

เป็นการช่วยเหลือดา้นการประสานงานการจดัสัมมนาใหค้วามรู้  การสนบัสนุนงบประมาณ  การเขา้ร่วมพิธีหรือ

เป็นสักขีพยานในฐานะแขกรับเชิญของชุมชน ฯลฯ 
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 ซ่ึงโดยปกติแลว้ ปปส.ภาค 2 จะไม่ไดล้งพื้นท่ีดาํเนินการเองในหมู่บา้น /ชุมชนทุกแห่ง  เน่ืองจากมี

บุคลากรไม่เพียงพอ และมีขอ้จาํกดัทางงบประมาณ  แต่จะเขา้ไปในบางแห่งซ่ึงหน่วยงานราชการขอความ

ช่วยเหลือเป็นกรณีไป  ในทางตรงกนัขา้ม  ชุมชนเกาะลา้นกลบัเป็นพื้นท่ีท่ีผูบ้ริหาร และเจา้หนา้ท่ีของ ปปส.

ภาค 2 เจาะจงท่ีจะลงพื้นท่ีดว้ยตนเอง และหลาย ๆ คร้ัง  จึงอาจเรียกไดว้า่เป็นชุมชนท่ีใหค้วามสนใจ และใหก้าร

สนบัสนุนเป็นพิเศษ  ดว้ยเหตุน้ีเอง  เวทีประชาคมต่าง ๆ ในกระบวนการแกไ้ขปัญหา  ยาเสพติดตามแนวทาง

สันติวธีิของชุมชนเกาะลา้นจึงเกิดภาพของการบูรณาการในลกัษณะซ่ึงเจา้หนา้ท่ีของหน่วยงานราชการเขา้มาให้

กาํลงัใจ  ใหข้อ้มูลความรู้ท่ีถูกตอ้ง  และเดินทางมาร่วมงานท่ีสาํคญัของกระบวนการดงักล่าว  ซ่ึงแตกต่างจาก

หมู่บา้น/ชุมชนแห่งอ่ืนทัว่ไปในภาคตะวนัออก 

 “วธีิของเราก็คือวา่เราจะเขา้ไปแทรกในทุก ๆ การประชุมจงัหวดั  โดยผูว้า่ราชการจงัหวดัไดรั้บการ

แต่งตั้งเป็น ศตส.จ.  ......ขอ้มูลข่าวสารต่าง ๆ เราจะบอกเขา  วา่บริบทการทาํงานเร่ืองยาเสพติดตอ้งเป็นแบบน้ี  

เสร็จแลว้ก็มาคุยกบัในแต่ละพื้นท่ีท่ีหน่วยงานเขา้ไป  เราก็คุยกบัจงัหวดัวา่เราตอ้งการแบบน้ี  จงัหวดัก็ตอ้งผลกั

ไปท่ีอาํเภอ  นายอาํเภอก็ไปดูแลลูกบา้นของเขา” (อารีภกัด์ิ เงินบาํรุง, สัมภาษณ์, 20 พ.ย. 2556) 

 

 ภาพของการบูรณาการยงัเกิดข้ึนในลกัษณะการขบัเคล่ือนงานแกไ้ขปัญหายาเสพติดหลายรูปแบบไป

พร้อม ๆ กนัซ่ึงกระทาํโดยภาคส่วนต่าง ๆ  ดว้ยการท่ีเจา้หนา้ท่ีตาํรวจลงพื้นท่ีมาปราบปรามยาเสพติด  ในช่วง

เดียวกบัท่ีชาวบา้นกาํลงัพฒันาความเขม้แขง็ของชุมชนผา่นกระบวนการ 9 ขั้นตอนนั้น  ช่วยป้องปรามใหผู้มี้

พฤติกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัยาเสพติดเกรงกลวัต่อการกระทาํความผดิไดอี้กดว้ย  แมว้า่การป้องกนัปัญหาตาม

แนวทางสันติวธีิ และการใชแ้นวทางการปราบปรามของตาํรวจจากสถานีภูธรเมืองพทัยาจะมิไดเ้กิดจากผลของ

การประสานงานร่วมมือกนัก็ตามที 

 “คืออุปสรรคเน่ียมนัมี  บางคนเขาก็ไม่ค่อยเช่ือ  แต่อยา่งนอ้ยท่ีตาํรวจเขามาลงพื้นท่ีเยอะ ๆ เน่ีย  ถามวา่

ช่วยไดม้ั้ย  มนัก็ช่วยได ้ ช่วยใหอ้ะไรรู้มั้ย  ช่วยใหก้ลวั  สมมติวา่คุณมีช่ืออยูใ่น 28 คน  ถา้มีช่ือแลว้สามารถ

ออกไปได ้ มนัจะดีกวา่คนท่ีติดแลว้ไม่เขา้มานะ” (บุญเชิด บุญยิง่, สัมภาษณ์, 20 พ.ย. 2556) 

 อยา่งไรก็ดี  ในช่วงขั้นตอนท่ี  7  มีเจา้หนา้ท่ีสาธารณสุขเมืองพทัยาเขา้มาร่วมประชุมกบัชาวบา้นดว้ย  

ขณะท่ีเจา้หนา้ท่ีตาํรวจจากสถานีตาํรวจภูธรเมืองพทัยาแมไ้ม่ไดล้งพื้นท่ีเกาะลา้นมาสังเกตการณ์ หรือให้

กาํลงัใจแก่ชาวบา้นในช่วงแรก ๆ ของกระบวนการสันติวธีิ  แต่ไดเ้ขา้มาร่วมในระยะท่ีชุมชนเกาะลา้นเร่ิม

ประสบความสาํเร็จระดบัหน่ึงแลว้  โดยเดินทางมาเป็นสักขีพยานในพิธีมอบธง  และช่วงหลงัจากท่ีชุมชนจดัพิธี

มอบธงไปแลว้  และเร่ิมดาํเนินการหอ้งเรียนเขม้แขง็นั้น  ตาํรวจยงัเขา้ไปร่วมประชุมในช่วงท่ีวทิยากร

กระบวนการแนะนาํและทาํความเขา้ใจหลกัการของโครงการหอ้งเรียนเขม้แขง็ซ่ึงจดัข้ึนท่ีโรงเรียนเกาะลา้นดว้ย   
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 2.  การพฒันาเกาะล้านเป็นแหล่งถ่ายทอดความรู้แก่ชุมชนอืน่ 

 ตลอดระยะเวลาท่ีผา่นมาชาวบา้นเกาะลา้นมีโอกาสเดินทางไปศึกษาดูงาน และเรียนรู้ในประเด็นการ
พฒันาชุมชนอยูเ่นือง ๆ  ไม่วา่จะเป็นการเขา้ร่วมสัมมนาในเร่ืองการแกไ้ขปัญหายาเสพติดตามแนวทางสันติวธีิ
หลายคร้ังโดยประธานชุมชน  การศึกษาดูงานเร่ืองการจดัการขยะโดยกรรมการชุมชน(ท่ีจงัหวดัฉะเชิงเทรา)  
การศึกษาดูงานของสมาชิกชมรมคนรักสุขภาพบา้นเกาะลา้น(ท่ีจงัหวดันครนายก) ฯลฯ   ในทางกลบักนั ชุมชน
เกาะลา้นยงัไม่ไดเ้ป็นศูนยเ์รียนรู้สาํหรับประเด็นการพฒันาใด ๆ  ซ่ึงอาจมีบา้งท่ีชุมชนอ่ืนเดินทางเขา้มาเรียนรู้
เร่ืองการคดัแยกขยะท่ีชุมชนน้ี  แต่ไม่ไดถื้อเป็นพื้นท่ีตน้แบบท่ีมีช่ือเสียงมากในระดบัภาค หรือระดบัประเทศ 
 เน่ืองจากช่วงระหวา่งท่ีชุมชนเกาะลา้นกาํลงัพฒันาไปสู่การพึ่งตนเองในการแกไ้ขปัญหายาเสพติดตาม
กระบวนการ 9 ขั้นตอนนั้น  แกนนาํชุมชนตดัสินใจเขา้ร่วมเป็นเครือข่ายกองทุนแม่ของแผน่ดินอาํเภอบางละมุง  
จึงทาํใหต้อ้งพฒันาตนเองอยา่งเป็นระบบตามเง่ือนไขของเครือข่ายฯ อ.บางละมุง และสามารถเป็นศูนยเ์รียนรู้
ชุมชนเขม้แขง็ได ้ เพื่อใหชุ้มชนอ่ืน ๆ ท่ีตอ้งการกา้วสู่แนวทางสันติวธีิไดเ้ขา้มาเรียนรู้จากชุมชนตน้แบบ
อยา่งเช่นชุมชนเกาะลา้นซ่ึงผา่นแต่ละขั้นตอนไปไดอ้ยา่งน่าประทบัใจ และชาวบา้นกาํลงัต่ืนตวัในกระบวนการน้ี 
 อยา่งไรก็ดี  ดูเหมือนผูน้าํชุมชนไม่ไดค้าดหวงัตั้งแต่แรกท่ีจะสร้างความพร้อมเพื่อยกระดบัชุมชนเป็น
ศูนยเ์รียนรู้ฯ  เพราะแทจ้ริงแลว้ตอ้งการแกไ้ขปัญหายาเสพติดในชุมชนของตนเองเป็นหลกั  และเป้าหมายมุ่งอยู่
ท่ีการครอบคลุมครัวเรือนสมาชิกชุมชนเขม้แขง็ใหไ้ดม้ากท่ีสุด   จึงเป็นส่ิงท่ีทา้ทายสาํหรับหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
วทิยากรกระบวนการ  ตลอดจนคณะกรรมการชุมชนเขม้แขง็เกาะลา้นวา่จะปรับความคิดของคนในชุมชน
อยา่งไรใหเ้กิดแรงจูงใจ หรือเกิดความพร้อมต่อการเป็นศูนยเ์รียนรู้ฯ ในอนาคตอนัใกลน้ี้ 
 “ผลพลอยไดไ้ม่หวงัอะไรหรอก  คืออยากใหลู้กหลานห่างจากยาเสพติด  อยา่งท่ีคนจะเขา้มาดูงงดูงาน
ผมไม่ค่อยสนใจหรอก  คืออยากใหลู้กหลาน และบา้นใครใหมี้ธงติด  อนัน้ีผมตั้งใจอยากใหท้ั้งหมู่บา้นติดธง..... 
500 ร้อยกวา่หลงัคาเรือนไดซ้กั 400  ผมก็ภูมิใจน่ะ ผมวา่น่าจะทาํได”้ (บุญเชิด บุญยิง่, สัมภาษณ์, 18 ต.ค. 2556) 

 ทั้งน้ี  การฝ่าฟันอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนในเวทีประชาคม  การรวมตวัท่ีไม่พร้อมเพรียงกนัในช่วงแรก  รวมทั้ง
ความขลุกขลกัในการประสานงานกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งจนสามารถสร้างความต่อเน่ืองของกระบวนการไดก้วา่
คร่ึงปีท่ีผา่นมาน้ี  ถือเป็นเส้นทางท่ีนาํไปสู่การเป็นศูนยเ์รียนรู้ชุมชนเขม้แขง็ดว้ยเช่นกนั  เน่ืองจากคณะ
กรรมการฯ ของชุมชนเกาะลา้นจะตอ้งถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ใหแ้ก่ชาวบา้นจากพื้นท่ีอ่ืน ๆ ไดเ้ขา้ใจ
ถึงแนวทางการขบัเคล่ือนงานจนสามารถผา่นพน้ปัญหาท่ีขดัขวางการพฒันาสู่การเป็นชุมชนเขม้แขง็  ซ่ึงก็ตอ้งมา
จากประสบการณ์ตรงของตนท่ีไดป้ฏิบติัจริงมาแลว้โดยชุมชนเอง 
 ซ่ึงในปัจจุบนั (เดือนกุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2557)  เครือข่ายฯ อ.บางละมุงกาํลงัทาํโครงการขอสนบัสนุนจาก 

ปปส.ภาค 2 ดา้นงบประมาณสาํหรับชุมชนต่าง ๆ ท่ีเขา้ร่วมเครือข่ายเพื่อใหส้ามารถพฒันากระบวนการใน

ชุมชนของตนเองไดอ้ยา่งต่อเน่ือง  และเกิดความพร้อมในการพฒันาศูนยเ์รียนรู้ฯ ใหมี้ศกัยภาพในการรองรับ

คณะศึกษาดูงานได ้ ดว้ยเหตุน้ี  ประเด็นสาํคญัจึงอยูท่ี่ความเตม็ใจ /ความกระตือรือร้นท่ีจะเป็นศูนยเ์รียนรู้ชุมชน

เขม้แขง็  ซ่ึงจะทาํใหค้ณะกรรมการฯ ชุมชนเกาะลา้นเสียสละเวลาทาํมาหากินส่วนตวัมาสร้างคุณค่าเพื่อสังคมได้ 
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 3.  เกดิช่องทางให้ชาวบ้านเข้ามาร่วมท าความดีเพือ่ชุมชน 

 หากวเิคราะห์ถึงกระบวนการสันติวธีิท่ีนาํเสนอโดยวทิยากรกระบวนการแลว้นั้น  จะไดเ้ห็นวา่สามารถ

แบ่งกลุ่มคนในชุมชนเกาะลา้น(ประมาณ 500 ครัวเรือน) ออกไดเ้ป็น 4 กลุ่มคือ  กลุ่มท่ี 1 ครัวเรือนท่ียุง่เก่ียวกบั

ยาเสพติดและสมคัรเขา้เป็นสมาชิกเครือข่ายชุมชนเขม้แขง็(กระบวนการชุมชนบาํบดั)  กลุ่มท่ี 2 ครัวเรือนท่ีไม่

ยุง่เก่ียวกบัยาเสพติด แต่สมคัรเขา้เป็นสมาชิกเครือข่ายฯ  กลุ่มท่ี 3 ครัวเรือนท่ียุง่เก่ียวกบัยาเสพติด แต่ไม่สมคัรเขา้

เป็นสมาชิกเครือข่ายฯ  และ กลุ่มท่ี 4 ครัวเรือนท่ีไม่ยุง่เก่ียวกบัยาเสพติดและไม่สมคัรเขา้เป็นสมาชิกเครือข่ายฯ 

 

 ยุง่เก่ียวกบัยาเสพติด ไม่ยุง่เก่ียวกบัยาเสพติด 

เขา้ร่วมโครงการ 
1 

(24 ครัวเรือน) 

2 

(61 ครัวเรือน) 

ไม่เขา้ร่วมโครงการ 
3 

(270 ครัวเรือน) 

4 

(140 ครัวเรือน) 
 

 ซ่ึงแทจ้ริงแลว้นั้น  สาํหรับครัวเรือนท่ีไม่มีผูเ้สพ -ผูค้า้ หรือมีโอกาสนอ้ยท่ีจะเขา้ไปยุง่เก่ียวกบัยาเสพติด

ในอนาคต  อาทิ ครัวเรือนท่ีอยูค่นเดียว และเป็นผูห้ญิงโดยไม่มีลูกหลานท่ีอยูใ่นช่วงวยัรุ่นเลย  ครัวเรือนท่ีมีแต่

ผูสู้งอายอุาศยัอยู ่ เป็นตน้  อาจเป็นกลุ่มท่ีสามารถมองไดว้า่ไม่มีประโยชน์อนัใดท่ีจะเกิดข้ึนกบัตนเองหากสมคัร

เขา้ร่วมโครงการแกไ้ขปัญหายาเสพติดโดยสันติวธีิ  เน่ืองจากครัวเรือนของตนไม่มีปัญหาในดา้นน้ีอยูแ่ลว้  แต่

แทจ้ริงแลว้มีครัวเรือนบางส่วนท่ีไม่ไดคิ้ดเช่นนั้น  เพราะการมีแนวคิดท่ีมองไกลกวา่ความเป็นอยูข่องตวัเอง   

 “แรงท่ีดลใหป้้ามาทาํตรงน้ี  ป้าคิดวา่มนัเป็นประโยชน์  ถา้ป้าจะช่วยสังคมตรงน้ีไดป้้าก็ทาํ  ป้าแก่แลว้  

ก็จะเป็นคนแก่ท่ีมีประโยชน์ท่ีสุด..... เพราะเรามีพอ่คนเดียวกนั  มีแม่คนเดียวกนัใช่มั้ย  ท่ีบา้นป้าไม่มีรูปใคร

หรอก  มีแต่รูปในหลวงกบัรูปพระราชินี” (อาจินต ์ช่วยชะนะ, สัมภาษณ์, 22 ม.ค. 2557) 

 แต่ในทางปฏิบติั  มีครัวเรือนท่ีไม่ยุง่เก่ียวกบัยาเสพติดท่ีเขา้เป็นสมาชิกเครือข่ายชุมชนเขม้แขง็จาํนวน

ไม่นอ้ยเลย  โดยเฉพาะอยา่งยิง่หากเปรียบเทียบกบัจาํนวนครัวเรือนท่ียุง่เก่ียวกบัยาเสพติด  ซ่ึงเขา้เป็นสมาชิก

เครือข่ายฯ  แมว้า่ส่วนหน่ึงอาจเป็นเพราะหลายครัวเรือนท่ีสมคัรเขา้เป็นสมาชิกเครือข่ายฯ มีลูกหลานซ่ึงอยู่

ในช่วงวยั หรืออยูใ่นส่ิงแวดลอ้มท่ีเส่ียงต่อการเสพหรือคา้ยาเสพติด  อยา่งไรก็ดี  จากปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึนใน

ขั้นตอนท่ี 4  สามารถกล่าวไดว้า่กรรมการฯ และสมาชิกท่ีเขา้ร่วมโครงการน้ีเพราะเล็งเห็นพิษภยัของยาเสพติด 

และตอ้งการช่วยเหลือชุมชนของตนเองใหมี้สภาพสังคมท่ีดี  จึงอาสาท่ีจะรวมพลงัสร้างสรรคส่ิ์งดี ๆ เพื่อเป็น

ประโยชน์ต่อส่วนรวม  โดยท่ีมีชาวบา้นบางส่วนตอ้งการทาํความดีเพื่อเทิดพระเกียรติสถาบนัพระมหากษตัริย ์ 
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 4.  การลดลงของจ านวนผู้ติดยาเสพติด 

 ในหมู่บา้น /ชุมชนโดยทัว่ไปแลว้  การนบัจาํนวนผูเ้สพ -ผูค้า้มกัจะยดึถือเอาบญัชีตวัเลขของหน่วยงาน

ราชการท่ีเก่ียวขอ้งเป็นเคร่ืองช้ีวดัตดัสินสถานการณ์ปัญหายาเสพติด  แต่ในความเป็นจริงนั้น  เจา้หนา้ท่ีภาครัฐ

มิไดอ้าศยัอยูใ่นพื้นท่ีหมู่บา้น /ชุมชนตลอดเวลา  เน่ืองจากตอ้งรับผดิชอบดูแลทุกขสุ์ขของประชาชนหลายแห่ง  

การบ่งบอกจาํนวนผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัยาเสพติดดว้ยคนในชุมชนเองอยา่งจริงใจ  ถือเป็นขอ้มูลท่ีน่าเช่ือถือทีเดียว 

เน่ืองจากแนวทางสันติวธีิท่ีชุมชนเกาะลา้นกาํลงัปฏิบติัอยูน่ั้น  ก่อเกิดมาจากความตั้งใจท่ีจะขจดัปัญหายาเสพติด

ของผูน้าํชุมชนและชาวบา้นทุกคน  จึงเป็นไปไม่ไดเ้ลยท่ีกรรมการชุมชนเขม้แขง็ผูใ้ดยกมือรับรองใหก้บั

ครัวเรือนใดทั้ง ๆ ท่ีตนเองทราบดีวา่ครัวเรือนนั้นเก่ียวขอ้งกบัยาเสพติด  เน่ืองจากหากเกิดกรณีน้ีข้ึน  เม่ือ

ชาวบา้นคนอ่ืน ๆ รู้เร่ืองดงักล่าวก็จะมีขอ้ครหาข้ึนกบักรรมการฯ คนนั้นทนัทีวา่ขาดความสุจริตใจในหนา้ท่ีท่ี

ชาวบา้นมอบหมาย  ฉะนั้น  กลอุบาย และมาตรการทางสังคมท่ีใชใ้นกระบวนการ 9 ขั้นตอนจึงช่วยใหชุ้มชน

สามารถนบัจาํนวนผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัยาเสพติดในเครือข่ายชุมชนเขม้แขง็ไดเ้ป็นอยา่งดี   

 จากกระบวนการสันติวธีิท่ีดาํเนินการเร่ือยมาจนถึงขั้นตอนท่ี 7  ทาํใหชุ้มชนสามารถสรุปจาํนวนตวัเลข

ผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัยาเสพติดไดอ้ยา่งเป็นทางการคร้ังแรก  แมว้า่จะเป็นชาวบา้นกลุ่มเล็ก ๆ ก็ตาม  ซ่ึงแมใ้นจาํนวน 

24 ครัวเรือนน้ีจะไม่มากเม่ือเทียบกบัตวัเลขผูเ้สพสารเสพติดประเภทต่าง ๆ ทั้งหมดในชุมชนเกาะลา้น  แต่ถือ

เป็นจุดเร่ิมตน้ท่ีดีท่ีชุมชนจะไดท้ดสอบคุณภาพของกระบวนการสันติวธีิ  ซ่ึงวทิยากรกระบวนการผูเ้ป็น

บุคคลภายนอกชุมชนเขา้มาแนะนาํแก่ชาวบา้นเกาะลา้น  หากไม่รวมขอ้มูลท่ีนกัวจิยัไดจ้ากการสัมภาษณ์ผูน้าํ

ชุมชนท่ีกล่าววา่มีเด็กเยาวชนแจง้วา่ตนเองเลิกเสพยาเสพติดกวา่ 10 คนแลว้นั้น  จาํนวนครัวเรือนท่ีกรรมการ

ชุมชนเขม้แขง็ยกมือรับรองใหว้า่สามารถเลิกยุง่เก่ียวกบัยาเสพติดไดใ้นช่วงปฏิบติัขั้นตอนท่ี 9 เดือนแรก  คือ 

วนัท่ี 20 ธนัวาคม 2556  พบวา่มีครัวเรือนซ่ึงไม่ไดรั้บธงปลอดภยัยาเสพติดผา่นการรับรองจาํนวน 7 ครัวเรือน  

โดยท่ีครัวเรือนทั้งหมดในจาํนวนน้ีเป็นครัวเรือนของกรรมการชุมชนเขม้แขง็ท่ีเขา้ร่วมการประชุม   จึงสรุปไดว้า่

ครัวเรือนท่ียุง่เก่ียวกบัยาเสพติดในเครือข่ายฯ(อยา่งเป็นทางการ) มีจาํนวนลดลงจาก 24 ครัวเรือนเหลือเป็น      

17 ครัวเรือนในช่วงส้ินปี พ.ศ. 2556 

 การลดลงของผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัยาเสพติด 7 ครัวเรือนลว้นเป็นรายท่ีเป็นผูเ้สพทั้งส้ิน  ทั้งน้ี เพราะผูท่ี้

สมคัรเขา้เป็นสมาชิกของเครือข่ายฯ ในโครงการน้ีจาํนวน 85 ครัวเรือน (นบัจนถึงเดือนธนัวาคม พ.ศ. 2556)     

มีครัวเรือนท่ีคา้ยาเสพติดเพียงไม่เกิน 2 ครัวเรือนเท่านั้น  ทั้งท่ี แทจ้ริงจากการประมาณการของผูน้าํชุมชนแลว้  

จาํนวนผูค้า้ซ่ึงเป็นคนในชุมชนนั้นมีมากกวา่น้ีมาก  อยา่งไรก็ดี  การท่ีมี 7 ครัวเรือน จากจาํนวน 24 ครัวเรือนซ่ึง

ยุง่เก่ียวกบัยาเสพติด หรือเกือบ 30% สามารถเลิกพฤติกรรมเดิมของตนเองไดน้ั้น  ถือเป็นผลลพัธ์จาก

กระบวนการสันติวธีิ หรือการใชชุ้มชนบาํบดัท่ีน่าภาคภูมิใจกบัชุมชนเกาะลา้นไม่นอ้ยเลย  เพราะหากในเดือน
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ต่อ ๆ ไปมีครัวเรือนท่ีสมคัรเป็นสมาชิกเครือข่ายชุมชนเขม้แขง็มากข้ึน (อาทิเช่น ประมาณ 20 ครัวเรือน /เดือน) 

ชุมชนเกาะลา้นจะสามารถลดจาํนวนผูเ้สพลงไดจ้าํนวนมาก  เน่ืองจากกระบวนการ 9 ขั้นตอนเป็นแนวทางการ

ดาํเนินงานท่ีไม่หยดุน่ิง  หากแต่มีการดาํเนินงานต่อเน่ืองทุกวนัทุกเดือนไปโดยตลอด  ทาํใหทิ้ศทางของ

สถานการณ์ปัญหายาเสพติดของชุมชนน้ีน่าจะดีข้ึนเป็นลาํดบัในกรณีท่ีคณะกรรมการชุมชนเขม้แขง็เกาะลา้นยงั

ปฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งแขง็ขนั และชาวบา้นยงัเขา้มามีส่วนร่วมอยา่งเตม็ท่ีเหมือนในช่วงเวลาท่ีผา่นมาน้ี    

 สาํหรับมุมมองเก่ียวกบัผลลพัธ์ของกระบวนการท่ีชุมชนเกาะลา้นกาํลงัปฏิบติัอยูน่ั้น  ทาง ปปส. 

ประเมินความสาํเร็จจากจาํนวนผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัยาเสพติดเป็นหลกัเช่นกนั  โดยผลลพัธ์จากการดาํเนินโครงการ

ในชุมชนแห่งน้ีจะเป็นส่วนหน่ึงท่ีจะพิสูจน์ประสิทธิผลของกระบวนการ 9 ขั้นตอน  เพื่อใหส้ังคม และ

หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งมัน่ใจในแนวทางสันติวธีิดว้ยการสร้างชุมชนเขม้แขง็  โดยทาง ปปส.ภาค 2 เองก็กาํลงัเฝ้า

ติดตามความเคล่ือนไหว และผลลพัธ์ในการขบัเคล่ือนงานของทีมวทิยากรกระบวนการ และชุมชนเกาะลา้นอยู่

อยา่งใกลชิ้ด  ซ่ึงปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึนจะมีผลให ้ปปส.ภาค 2  ตดัสินใจปรับเปล่ียนทิศทางของนโยบายในการ

ป้องกนัปัญหายาเสพติด  และใหก้ารสนบัสนุนสาํหรับการนาํกระบวนการ 9 ขั้นตอนมาใชใ้นชุมชนแห่งอ่ืนใน

ภาคตะวนัออก 

 “ตวัช้ีวดัท่ีเราตั้งไวก้็คือวา่  เราดูเปอร์เซ็นตค์นท่ีเก่ียวขอ้งวา่ไดด้าํเนินการไปเท่าไหร่  เราวดัจากตวั

ปริมาณก่อน” (อารีภกัด์ิ เงินบาํรุง, สัมภาษณ์, 20 พ.ย. 2556)    

 “อยา่ลืมวา่มนัมีเร่ืองของการบาํบดัท่ีเคยมีปัญหามาก่อน  ท่ีบอกวา่ผูเ้สพเป็นผูป่้วย  ก็จะมีผูท่ี้เสพแลว้

พอจะโดนจบัก็เขา้มาเป็นผูป่้วย  น่ีกาํลงัจะแกก้นัวา่แต่ละคนสามารถกลบัมาเป็นผูป่้วยไดก่ี้คร้ัง..... ถา้มองโลก

สวยมนัก็คิดซะวา่เราซ้ือใจชาวบา้น  เด๋ียวเขาก็คงเลิกยาเลิกคา้ไปเอง  มนัอาจจะไม่โลกสวยแบบนั้น  มนัอาจจะ

เกิดปัญหาวา่ผูค้า้มาฟอกตวั” (อารีภกัด์ิ เงินบาํรุง, สัมภาษณ์, 20 พ.ย. 2556) 

 

 ดว้ยเหตุน้ี  การลดลงของผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัยาเสพติด 7 ครัวเรือนดงักล่าวขา้งตน้จึงเป็นเพียงความสาํเร็จ

ในเบ้ืองตน้  ท่ีไม่อาจกล่าวไดอ้ยา่งแน่ชดัวา่ในระยะยาวสถานการณ์ปัญหายาเสพติดของชุมชนเกาะลา้นจะ

เป็นไปอยา่งไร  เพราะเป็นประเด็นท่ีรอการพิสูจน์ผา่นคุณภาพของการดาํเนินงานโดยคนในชุมชนเอง และ

วทิยากรกระบวนการในฐานะพี่เล้ียงของชุมชนท่ีมีส่วนอยา่งมากกบัพฒันาการของการพึ่งพาตนเองในการแกไ้ข

ปัญหายาเสพติด  ซ่ึงจะแสดงใหเ้ห็นในรูปแบบความต่อเน่ืองของระยะเวลาการทาํงานผา่นมาตรการทางสังคม

ของกระบวนการ  แต่ความสาํคญัของการลดลงเก่ียวกบัจาํนวนผูเ้ก่ียวขอ้งกบัยาเสพติดของชุมชนแห่งน้ี  ไดถู้ก

เช่ือมโยงเขา้กบัโอกาสซ่ึงหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งจะเขา้มาสนบัสนุนชาวบา้นเกาะลา้นเอง  รวมทั้งชาวบา้นใน

หมู่บา้น/ชุมชนพื้นท่ีอ่ืน ๆ ในเครือข่ายชุมชนเขม้แขง็ภาคตะวนัออก 
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 5.  การฝึกฝนกระบวนการพึง่พาตนเองของชุมชน 

 การแกไ้ขปัญหายาเสพติดท่ีผา่นมาของชุมชนเกาะลา้นโดยหลกัแลว้  ตอ้งอาศยัความช่วยเหลือของ

เจา้หนา้ท่ีตาํรวจในการปราบปรามผูเ้สพ-ผูค้า้  แมว้า่จะมีแนวทางป้องกนัท่ีผูน้าํชุมชนริเร่ิมข้ึนเองและปฏิบติักบั

ลูกหลานของคนในชุมชนบา้ง  แต่ยงัเป็นการทาํงานท่ีขาดระบบ และครัวเรือนต่าง ๆ ขาดการมีเขา้มามีส่วนร่วม

อยา่งชดัเจน  แต่กระบวนการ 9 ขั้นตอนเป็นเร่ืองใหม่ของการป้องกนัปัญหายาเสพติดท่ีทาํใหชุ้มชนใช้

งบประมาณ  บุคลากร  ความร่วมมือร่วมใจ  การตดัสินใจ(เขา้ร่วมหรือไม่ร่วมโครงการ) ทกัษะการประสานงาน

กบัหน่วยงานภายนอกชุมชน  การวางแผน  ตลอดจนการเตรียมการจดัสถานท่ี และจดัหาวนั -เวลาปฏิบติังาน

โดยชุมชนเอง 

 “กองสวสัดิการผมก็ไม่บอก  ท่านนายกผมก็ไม่บอก..... ถา้ทาํไดน่้ะตอ้งดีกวา่ชุมชนอ่ืนทั้งหมดเลย  เรา

ไม่ไดไ้ปบอกคนโตเขา  นายกบา้งอะไรอยา่งน้ีเราไม่เคยขอทั้งส้ิน  ทาํกนัเอง  ค่าใชจ่้ายอะไรทั้งหมดเราออกเอง  

(บุญเชิด บุญยิง่, สัมภาษณ์, 18 ต.ค. 2556) 

 แมก้ระทัง่ชุมชนในเมืองพทัยาซ่ึงผูน้าํของเกาะลา้นรู้จกัเป็นอยา่งดี  ก็ยงัไม่ไดรั้บข่าวสารแต่อยา่งใดวา่
เกาะลา้นเร่ิมดาํเนินการตามแนวทางสันติวธีิมาใชแ้กไ้ขปัญหายาเสพติด  ทั้ง ๆ ท่ีทราบดีวา่เครือข่ายชุมชน
เขม้แขง็ชุมชนซอยกอไผน่ั้นผา่นความสาํเร็จในแนวทางน้ีมาแลว้ก็ตาม และเป็นวทิยากรกระบวนการทาํหนา้ท่ี
ขยายผลไปสู่ชุมชนอ่ืน ๆ เช่นกนั  ส่ิงน้ีเป็นประเด็นท่ีแสดงใหเ้ห็นวา่ชุมชนเกาะลา้นมีความประสงคท่ี์จะ
ทดลองทาํงานดา้นน้ีดว้ยตนเองก่อน  ดว้ยความพยายามจาํกดัขอบเขตของการพึ่งพาชุมชน และหน่วยงาน
ภายนอกท่ีเก่ียวขอ้ง   
 “ชุมชนกอไผเ่ขา้มา 2 คร้ังขั้นตอนท่ี 6 และ 7..... เพราะวา่เราไม่ไดบ้อกเขาดว้ยวา่เราจะทาํ  เราไปติดต่อ
วทิยากรกระบวนการโดยตรงเลย  ไม่ไดผ้า่นเครือข่ายน้ีข้ึนไป” (สรศกัด์ิ ทองบงเพชร, สัมภาษณ์, 18 ต.ค. 2556) 

 จากการท่ีผูว้จิยัไดส้ัมภาษณ์ผูน้าํชุมชนถึงสาเหตุอนัลึกซ้ึงของการไม่ไดป้ระชาสัมพนัธ์ หรือเชิญชวน
ใหห้น่วยงานราชการเขา้มามีส่วนร่วมในขั้นตอนต่าง ๆ ของกระบวนการ 9 ขั้นตอน  ทาํใหพ้บวา่ชุมชมกาํลงัจะ
ใชโ้ครงการแกไ้ขปัญหายาเสพติดตามแนวทางสันติวธีิในการพิสูจน์ตนเอง  เพื่อเป็นการประเมินศกัยภาพของ
ชุมชนวา่จะสามารถดาํเนินงานโดยคนในชุมชนเองไดห้รือไม่ อยา่งไร  เพราะการท่ีจะนาํกระบวนการสันติวธีิ
มาใชใ้นชุมชนเกาะลา้นหรือไม่ อยา่งไร  ข้ึนอยูก่บัการตดัสินใจของชาวบา้น และผูน้าํชุมชนเอง  ดงันั้น 
ความสาํเร็จหรือความลม้เหลวท่ีจะเกิดข้ึน  จะอยูใ่นความรับผดิชอบของชุมชนเอง  ดว้ยเหตุน้ี จึงเกิดภาวะของ
การทาํงานในลกัษณะท่ียงัไม่ตอ้งการแจง้ใหห้น่วยงานภายนอกชุมชนไดท้ราบล่วงหนา้ถึงการดาํเนินโครงการน้ี  
กล่าวคือ  กระบวนการสันติวธีิท่ียดึหลกัการพึ่งพาตนเองของชุมชนไดส้ร้างเง่ือนไขใหช้าวบา้นขบัเคล่ือนงาน
โดยลาํพงัเคียงคู่กบัวทิยากรกระบวนการไปก่อนนัน่เอง 
 “เราไม่ไดเ้ปิดเผยตวัเลย  คือผมไม่อยากพึ่งพา  เกิดเราทาํไม่สาํเร็จเน่ีย  เด๋ียวเขาจะวา่เราทีหลงัวา่เอา
งบประมาณมาทาํตวัน้ี  อะไรอยา่งน้ี” (บุญเชิด บุญยิง่, สัมภาษณ์, 18 ต.ค. 2556) 
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 ทั้งน้ี  นายบุญเชิด บุญยิง่(ประธานชุมชน)  มีการวางแผนต่อไปภายหลงัจากการใชแ้นวทางสันติวธีิแลว้  
โดยการท่ีชาวบา้นจาํนวนหน่ึงสมคัรเขา้เป็นสมาชิกของเครือข่ายชุมชนเขม้แขง็  ช่วยใหผู้น้าํชุมชนอยูใ่นสถานะ
ท่ีเหมาะสมมากยิง่ข้ึนท่ีจะจดัการกบัผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัยาเสพติดท่ีไม่ประสงคจ์ะเขา้ร่วมกบัชุมชนทาํความดีใน
โครงการน้ี   เพราะนัน่หมายถึงการไม่ยอมปรับเปล่ียนพฤติกรรมไปในทางท่ีดีข้ึน  และกลายเป็นภาระสาํหรับ
ครัวเรือนอ่ืนซ่ึงเลิกเสพเลิกคา้ยาเสพติดท่ียงัคงตอ้งอยูใ่นส่ิงแวดลอ้มท่ีเส่ียงต่อปัญหายาเสพติดอยูเ่ช่นเดิม 
 “ถา้โครงการน้ีสาํเร็จ  รับธงอะไรแลว้น่ี  ใครไม่เขา้มาผมจะบอกทั้งหมดเลยบา้นไหน  จะจบัเขา้คุกให้
หมดเลย  ผมพดูกนัตรง ๆ มึงจะเป็นเจา้พอ่  นกัเลง  กกู็ไม่กลวัมึง  บอกตรง ๆ ผมไม่เคยกลวั”  (บุญเชิด บุญยิง่, 
สัมภาษณ์, 18 ต.ค. 2556) 

 การท่ีชุมชนประสบความสาํเร็จในหลายดา้นดงักล่าวขา้งตน้  มีผลทาํใหช้าวบา้นเปล่ียนภาพท่ีมอง

ศกัยภาพตวัเองในระดบัท่ีจาํกดั  เป็นความสามารถในการพึ่งพาตนเอง  และไม่ยอ่ทอ้ต่ออุปสรรคท่ีเกิดจากความ

ไร้คุณภาพในการทาํงานของหน่วยงานราชการสาํหรับการจดัการปัญหายาเสพติด  กล่าวคือ  ชาวบา้นเห็นวา่

ชุมชนเองก็มีพลงัขบัเคล่ือนการพฒันาตนเองเพื่อฝ่าวกิฤตยาเสพติดไปไดเ้ช่นกนั  โดยไม่ตอ้งหวงัพึ่งพา

เจา้หนา้ท่ีของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

 6.  การลดภาระค่าใช้จ่ายของพ่อแม่ผู้ปกครองในครัวเรือนทีม่ีปัญหายาเสพติด 

 ผลลพัธ์ประการน้ีสืบเน่ืองจากจาํนวนท่ีลดลงของผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัยาเสพติด  โดยเฉพาะอยา่งยิง่ผูเ้สพท่ี

จะตอ้งเขา้สู่ขั้นตอนทางกฎหมาย และกระบวนการทางศาล  ซ่ึงค่าใชจ่้ายการเดินทาง และค่าเสียโอกาสในการ

ทาํมาหากินของผูค้นในชุมชนเกาะลา้น  ถือวา่เป็นมูลค่าท่ีสูงพอสมควร  เน่ืองจากการคมนาคมระหวา่งบา้นท่ี

เกาะลา้นกบัฝ่ังพทัยาใชเ้วลาไป-กลบัอยา่งนอ้ย 2 ชัว่โมง  ทั้งน้ี ยงัไม่รวมเวลาท่ีเดินทางจากท่าเรือแหลมบาลีฮาย

ไปยงัหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีตอ้งการไปติดต่อ  เพื่อปฏิบติัตนใหถู้กตอ้งตามเง่ือนไขในฐานะท่ีกระทาํผดิกฎหมาย  

ไม่วา่จะเป็นคดีการเสพ หรือการครอบครองยาเสพติด  นอกจากน้ี  ยงัมีค่าใชจ่้ายในการประกนัตวัท่ีตอ้งเสีย

ใหก้บัสถานีตาํรวจ  หรือเงินท่ีตอ้งจ่ายใหเ้จา้หนา้ท่ีตาํรวจในพื้นท่ีหากมีกรณีการติดสินบนเพื่อไม่ใหลู้กหลาน

ของตนเองถูกจบัไปดาํเนินคดี   

 “ถา้โดนจบัไปนะก็ตอ้งวิง่หาคนโนน้คนน้ี  เดินเร่ืองอะไร ๆ กนั  ก็ใหพ้อ่แม่สบายใจวา่ไม่ตอ้งห่วงเขา

แลว้นะ” (สรศกัด์ิ ทองบงเพชร, สัมภาษณ์, 20 ธ.ค. 2556) 

 หากจาํนวนผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัยาเสพติดลดลง  ภาระในดา้นงบประมาณของหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวขอ้ง

กบัการจดัการปัญหายาเสพติดยอ่มลดลงดว้ย  เน่ืองจากทางการจะสามารถประหยดัค่าใชจ่้ายในการตรวจ

ปัสสาวะ  การจดับุคลากรเพื่อใชใ้นการจบักุมดาํเนินคดีผูเ้สพ -ผูค้า้  รวมทั้งรายจ่ายค่าเดินทางมายงัเกาะลา้นซ่ึง

แน่นอนวา่ยอ่มสูงกวา่การเดินทางไปปฏิบติัหนา้ท่ียงัชุมชนอ่ืนท่ีจาํเป็นเร่งด่วน หรือมีปัญหายาเสพติดร้ายแรงกวา่ 
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อุปสรรคในการขับเคลือ่นงาน และปัญหาในทางปฏิบัติส าหรับข้ันตอนต่าง ๆ   

 1.  ความล่าช้าของการท าหนังสือขอโอกาสในการใช้แนวทางสันติวธีิ หรือชุมชนบ าบัด  

 เน่ืองจากในช่วงปลายเดือนตุลาคม  เจา้หนา้ท่ีตาํรวจเมืองพทัยาเขา้มาปราบปรามจบักุมผูเ้สพในเกาะลา้น  

โดยท่ีในจาํนวนน้ีก็รวมถึงครัวเรือนท่ีเป็นสมาชิกของเครือข่ายชุมชนเขม้แขง็ดว้ย  การดาํเนินการคร้ังน้ีเป็นผล

มาจากโครงการป ฏิบติัการปิดลอ้ม เอก๊ซเรย์ เชิงรุกหยดุการแพร่ระบาด พื้นท่ีเฝ้าระวงัสูงสุด 50 หมู่บา้น/ชุมชน

ทัว่ประเทศ   ของศูนยอ์าํนวยการพลงัแผน่ดินเอาชนะยาเสพติดแห่งชาติ (ศพส.)  ซ่ึงเป็นโครงการท่ี กาํหนด

เป้าหมายใหส้าํนกังาน ปปส.ภาค 1-9 และ ปปส. กทม. คดัเลือกหมู่บา้น/ชุมชนท่ีมีปัญหาสูงสุด ภาคละ  5 แห่ง

เป็นพื้นท่ีปฏิบติัการ  โดยมีหลกัเกณฑใ์นการคดัเลือกพื้นท่ี จากขอ้มูลดา้นจาํนวนผูเ้สพ/ผูค้า้ยาเสพติด ของระบบ

ฐานขอ้มูลของสาํนกังาน ป.ป.ส.  รายงานจากจงัหวดัผา่น ศพส.  และผลประเมินความเขม้แขง็เอาชนะยาเสพติด

รอบท่ี 2 ของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย   ซ่ึงมีชุมชนเกาะลา้นเป็นหน่ึงในพื้นท่ีเป้าหมายของ

โครงการน้ี  เหตุการณ์เขา้ปราบปรามจบักุมผูเ้ก่ียวขอ้งกบัยาเสพติดดงักล่าว  ทาํใหค้รัวเรือนในบางกลุ่มไดรั้บ

ผลกระทบโดยถูกตาํรวจตรวจคน้ และปฏิบติัในลกัษณะท่ีไม่เป็นธรรม  จึงเกิดความไม่พอใจการทาํหนา้ท่ีของ

ตาํรวจท่ีไม่ใหเ้กียรติประชาชนในพื้นท่ี         

 “แต่เราไม่ไดคิ้ดวา่เขาจะใส่กุญแจมือ  เอาตีนเหยยีบ  ถอดเส้ือคน้ตวัแบบน้ี  แลว้ก็พดูจาไม่ดีเลย  มนั

ไม่ใช่..... ผูเ้สพเป็นผูป่้วย  แต่ทาํไมถึงทาํกนัรุนแรงอยา่งน้ี”  

 “ก็ถามเขาวา่ทาํไมตอ้งพามาคน้ตรงน้ี  ทาํไมไม่คน้ตรงท่ีมนัสวา่ง ๆ หล่ะ  ก็บอกเขาวา่ไม่ใช่ผูต้อ้งหา  

ไม่ไดฆ่้าใครตายน่ี  ตรงหนา้บา้นลุงก็มีท่ีนัง่นะ  เขาก็เลยพดูวา่อีน่ีพดูไม่รู้เร่ืองเหรอ  พี่ก็ถามวา่ทาํไมพดูอยา่งน้ี 

ตาํรวจเป็นตาํรวจของประชาชน  ทาํไมมาพดูกบัประชาชนแบบน้ีหล่ะ” (นอ้ง คชเกตุ, สัมภาษณ์, 20 พ.ย. 2556) 

 

 ความไม่พอใจขา้งตน้น้ีเกิดข้ึนพร้อมกบัความไม่เขา้ใจในกระบวนการสันติวธีิ  ซ่ึงชาวบา้นมีความ

คาดหวงัวา่ผูเ้สพในครัวเรือนของตนเองท่ีไดส้มคัรเขา้เครือข่ายชุมชนเขม้แขง็เป็นท่ีเรียบร้อยแลว้  จะไดรั้บการ

ละเวน้จากการถูกจบักุมโดยเจา้หนา้ท่ีตาํรวจ และจดัใหอ้ยูก่ลุ่มครัวเรือนท่ีใชชุ้มชนบาํบดัซ่ึงปราศจากการ

แทรกแซงของแนวทางการปราบปราม  นาํมาซ่ึงการหมดศรัทธาต่อกระบวนการสันติวธีิท่ีชุมชนกาํลงั

ดาํเนินการไดด้ว้ยดีอยูใ่นขณะนั้น  และช่วงเวลาท่ีคนในครัวเรือนถูกดาํเนินการตามกฎหมายเป็นช่วงท่ี

กรรมการฯ ผูน้ี้ตดัสินใจหนัหลงัใหก้บัโครงการโดยส้ินเชิง 

 “เราตอ้งปรับเปล่ียนตวัเราดว้ยนะ  ไม่ใช่วา่อยูต่รงน้ีแลว้จะมีเกราะป้องกนั  มนัไม่ใช่นะ  ก็คือตอ้ง

พยายามลดละเลิกไปใหไ้ด ้ เขาก็บอกวา่ผมพยายามค่อย ๆ ปรับ  แต่ทาํไมมาจบัผม  ทาํไมตอ้งเอาไปเขา้คุก  ไม่

เหมือนตอนท่ีเรากรอกทะเบียนกนัคร้ังแรกเลย  เราก็เสียความรู้สึกตรงน้ี” (นอ้ง คชเกตุ, สัมภาษณ์, 20 พ.ย. 2556) 
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 “กรรมการคนนึงเขาบอกวา่ไม่เอาแลว้โครงการน้ี  โครงการน้ีไม่ไดช่้วยเหลือครอบครัวของเขาจริง  แต่

มาซํ้ าเติมครอบครัวเขา  แลว้ก็ไม่ยอมมาเขา้ร่วม” (ศานิต พงศพ์ิทกัษ,์ สัมภาษณ์, 28 พ.ย. 2556) 

 “คือก็ถามกนัเยอะวา่โครงการน้ีมนัทาํอะไรไม่ไดเ้ลยเหรอ  แบบเน่ีย  พี่ก็บอกเขาไม่ไดเ้ลยนะ  ก็ยงัเคือง

พี่เบิ้มไปอยูพ่กันึงเลยวา่คุม้ครองไม่ไดเ้หรอ  ไหนเราก็ทาํแลว้” (นอ้ง คชเกตุ, สัมภาษณ์, 20 พ.ย. 2556) 

 

 ตามหลกัการของกระบวนการ 9 ขั้นตอนนั้น  เพื่อใหห้น่วยงานราชการท่ีเก่ียวขอ้งรับทราบ และยอมรับ

การปฏิบติัหนา้ท่ีของคณะกรรมการชุมชนเขม้แขง็  จะมีการจดัทาํหนงัสือขอโอกาสจากทางการใหชุ้มชนใช้

กระบวนการสันติวธีิในการจดัการปัญหายาเสพติดโดยชาวบา้นในชุมชนเอง  ทั้งน้ี  ร.ต.ต.วทิยา จนัทร์ศิริได้

ช้ีแนะประเด็นน้ีกบัชุมชนแลว้ในช่วงขั้นตอนท่ี 7 (วนัท่ี 8 ตุลาคม พ.ศ. 2556)  แต่เหตุการณ์ซ่ึงเจา้หนา้ท่ีตาํรวจ

ลงพื้นท่ีมาดาํเนินการปราบปรามจบักุมผูเ้สพในชุมชนเกาะลา้นกลบัเกิดข้ึนก่อนท่ีชุมชนจะส่งหนงัสือดงักล่าว

ไปใหห้น่วยงานราชการต่าง ๆ ท่ีรับผดิชอบในพื้นท่ี    

 “ตาํรวจเขาก็บอกวา่โครงการบา้ ๆ อะไร  เขาไม่รู้จกั  พี่เบิ้มเขาก็คุยใหน้ะ  แต่มนัก็ไม่ได”้  (นอ้ง คชเกตุ, 

สัมภาษณ์, 20 พ.ย. 2556) 

 

 จะเห็นไดว้า่ความล่าชา้ของการทาํความเขา้ใจกบัภาครัฐนั้น  มีผลต่อความเช่ือมัน่ในโครงการน้ี  

อยา่งไรก็ตาม  แกนนาํของคณะกรรมการชุมชนเขม้แขง็ ไดแ้ก่นายบุญเชิด บุญยิง่  และนายสรศกัด์ิ ทองบงเพชร  

พยายามอธิบายใหข้อ้มูลแก่ครัวเรือนในเครือข่ายฯ ท่ีถูกดาํเนินการทางกฎหมายรับรู้ถึงความเป็นจริงของปัญหา

ดงักล่าว  ส่งผลใหค้นในชุมชนส่วนใหญ่มีความเขา้ใจท่ีตรงกนั  รวมทั้งเกิดความชดัเจน และมัน่ใจใน

กระบวนการสันติวธีิท่ีหยบิยืน่นาํเสนอโดยวทิยากรกระบวนการซ่ึงเป็นบุคคลภายนอกชุมชน  จนกระทัง่ความ

เหลือบแคลงสงสัยในความจริงใจของวทิยากรกระบวนการหมดส้ินไป  และตดัสินใจในการเขา้ร่วมงานกบั

เครือข่ายฯ ต่อไป   ในทา้ยท่ีสุดแกนนาํของเครือข่ายฯ ก็สามารถสะสางปัญหาน้ีได ้ ตลอดจนรับประกนัไดว้า่

หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปราบปรามจบักุมจะไม่เขา้มาแทรกแซงกบัผูท่ี้เป็นสมาชิกเครือข่ายชุมชนเขม้แขง็

อีกในอนาคต   นอกจากนั้น  คนในครัวเรือนท่ีไดรั้บผลกระทบจากการดาํเนินการของตาํรวจในคร้ังน้ี  ซ่ึงเกิด

ความเขา้ใจในส่ิงท่ีเกิดข้ึนทั้งหมดแลว้  มีส่วนช่วยประชาสัมพนัธ์ใหช้าวบา้นคนอ่ืน ๆ ในชุมชนท่ียงัขาดความ

เขา้ใจ หรือไม่มัน่ใจในความปลอดภยัของการเขา้ร่วมเครือข่ายชุมชนเขม้แขง็  ทราบความเป็นจริง และมีใจท่ี

โนม้เอียงในเชิงบวกต่อกระบวนการสันติวธีิท่ีชุมชนกาํลงัดาํเนินการอยู ่

 “วนันั้นเราโดนตาํรวจมาจบัไง  เขาก็เลยบอกวา่ถา้เขา้มาแบบน้ีจะโดนเหมือนกนัรึเปล่าวะ  เราก็บอกวา่

มนัไม่ใช่หรอก  อนัน้ีก่อนลงทะเบียน  วนัน้ีเขามาจบัมนัคนละอนักนั” (นอ้ง คชเกตุ, สัมภาษณ์, 20 พ.ย. 2556)  
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 “ปิดลอ้มตรวจคน้ตามเป้าหมายของ ปปส.ถือมาวา่มีเป้าหมายก่ีจุด ๆ ยงัไง  แต่อยา่งแฟนพี่นอ้งเน่ีย

ไม่ไดอ้ยูใ่นเป้าหมายแลว้  เพราะอยูใ่นบญัชีความดูแลของเรา  ทาง ปปส.ก็ขีดฆ่าออกไป  ก็ถือวา่เป็นการดูแลใน

เครือข่าย” (สรศกัด์ิ ทองบงเพชร, สัมภาษณ์, 20 ธ.ค. 2556) 

 

 อุปสรรคปัญหาท่ีเกิดข้ึนทาํใหใ้นวนัท่ี 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556  ซ่ึงเป็นวนัก่อนจดัพิธีมอบธง 1 วนั  

ทีมวทิยากรกระบวนการพร้อมกบัเจา้หนา้ท่ี ปปส.ภาค 2  ไดก้าํหนดวาระการประชุมร่วมกบัคณะกรรมการ

ชุมชนเขม้แขง็เกาะลา้น  เพื่อสร้างความเขา้ใจอยา่งเป็นทางการกบัสมาชิกของเครือข่ายฯ เก่ียวกบัเหตุการณ์ซ่ึง

เจา้หนา้ท่ีตาํรวจเขา้มาปราบปรามจบักุมผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัยาเสพติดในชุมชน   อนัเป็นการเนน้ย ํ้าอีกคร้ังหน่ึงถึง

ความไม่เก่ียวขอ้งกนัระหวา่งการทาํหนา้ท่ีวทิยากรกระบวนการในการขบัเคล่ือนงานแกไ้ขปัญหายาเสพติดตาม

แนวทางสันติวธีิ กบัการท่ีตาํรวจเขา้มาปราบปรามจบักุมในช่วงปลายเดือนตุลาคมท่ีผา่นมา  และสร้างความ

ชดัเจนของทิศทางการปฏิบติัเพื่อนาํไปสู่การไดรั้บความคุม้ครองจากชุมชนในฐานะเป็นสมาชิกของเครือข่าย

ชุมชนเขม้แขง็  ท่ีจะไม่ถูกดาํเนินการทางกฎหมายในกรณีท่ีมีเหตุการณ์ในลกัษณะดงักล่าวเกิดข้ึนอีก ซ่ึงในการ 

ประชุมคร้ังน้ี  เจา้หนา้ท่ี ปปส.  ประธานเครือข่ายชุมชนเขม้แขง็ภาคตะวนัออก และวทิยากรกระบวนการไดเ้ขา้

มาหนุนเสริมความเขา้ใจในพิธีการมอบธงสัญลกัษณ์ปลอดภยัยาเสพติดท่ีชุมชนจะจดัในวนัรุ่งข้ึนดว้ย  และ

พร้อมกนัน้ีทางแกนนาํชุมชนยงัมีการแจกเส้ือนํ้าเงินชุมชนเขม้แขง็เกาะลา้น  เพื่อใหส้มาชิกเครือข่ายฯ ใส่ไปพิธี

มอบธง   นอกจากนั้น นายศุขเกษม คงถาวร (ประธานเครือข่ายชุมชนเขม้แขง็จงัหวดัฉะเชิงเทรา)  ไดเ้ล่าถึง

ประสบการณ์ในการทาํงาน และกระตุน้จิตใจของสมาชิกเครือข่ายฯ ในฐานะท่ีเป็นหน่ึงในพี่เล้ียงของชุมชน

เกาะลา้น  อนัส่งผลใหก้ารประชุมวนัน้ีไดเ้กิดการเติมเตม็ทั้งความรู้เชิงกระบวนการ  ความเขา้ใจท่ีถูกตอ้ง

เก่ียวกบัหลกัการสร้างชุมชนเขม้แขง็  และความพร้อมในการเตรียมงานของชุมชนในเวลาเดียวกนั 

 

 2.  ความไม่พร้อมของบุคลากรในเครือข่ายชุมชนเข้มแข็งเกาะล้าน  

 จากการสังเกตการณ์ของผูว้จิยัในเวทีประชาคมแต่ละคร้ัง  พบวา่ผูค้นท่ีอาศยัอยูใ่นชุมชนเกาะลา้นซ่ึงมี

วถีิชีวติประจาํวนั และการทาํมาหากินท่ีแตกต่างกนั  ส่งผลใหแ้ต่ละคนมีเวลาวา่งไม่ตรงกนั  ซ่ึงเป็นอุปสรรค

หน่ึงของการรวมตวักนัเพื่อประชุมในวนั -เวลาใด ๆ ท่ีคณะกรรมการชุมชนเขม้แขง็กาํหนดข้ึน  ฉะนั้น จึงเกิด

เหตุการณ์ความไม่พร้อมในลกัษณะต่าง ๆ  ไม่วา่จะเป็นการขาดประชุม  หรือมาประชุมกนัไม่ครบทุกคน  การ

เขา้ร่วมประชุมในลกัษณะท่ีตอ้งเดินออกจากท่ีประชุมก่อนท่ีการประชุมจะเสร็จส้ิน  รวมทั้งการเขา้มาประชุม

ล่าชา้กวา่เวลาท่ีกาํหนด  ซ่ึงทาํใหก้รรมการฯ ตอ้งโทรศพัทต์ามตวักนั และส่งผลใหก้รรมการฯ ท่ีมาถึงก่อนตอ้ง

รอคอยและกลบับา้นชา้กวา่ท่ีควรจะเป็น  ตลอดจนการเขา้ประชุมของกรรมการฯ โดยท่ียงัไม่สามารถหาสมาชิก
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ในกลุ่มตนเองไดส้าํเร็จ  สัญญาณความไม่พร้อมต่าง ๆ เหล่าน้ีเป็นเร่ืองปกติท่ีเกิดข้ึนในแต่ละหมู่บา้น /ชุมชนท่ี

ดาํเนินงานแกไ้ขปัญหายาเสพติดผา่นกระบวนการสร้างชุมชนเขม้แขง็   แต่ถือเป็นส่ิงท่ีฉุดร้ังพฒันาการของ

ชุมชนในการพึ่งพาตนเองสาํหรับการแกไ้ขปัญหายาเสพติด  ยกตวัอยา่งเช่น  การขาดประชุมของกรรมการฯ 

โดยท่ีไม่ส่งตวัแทนเขา้ร่วมนั้น  ส่งผลใหก้ลุ่มนั้น ๆ ไม่ไดรั้บการรับรองครัวเรือนทั้งกลุ่ม ( 5 ครัวเรือน)  แม้

ในทางปฏิบติันั้น  ครัวเรือนในกลุ่มนั้นท่ีไดรั้บธงปลอดภยัยาเสพติดไปแลว้  จะไม่ถูกยดึธงคืนก็ตามที  แต่ก็

ยงัผลใหภ้าพความเขม้แขง็ของชุมชนลดนอ้ยถอยลง  ขณะเดียวกนั  ครัวเรือนท่ียงัไม่ไดรั้บธงในกลุ่มท่ีไม่เขา้

ร่วมประชุมแต่บุคคลในครัวเรือนของตนเองเลิกยุง่เก่ียวกบัยาเสพติดแลว้  ก็มีผลใหก้ารเขา้รับธงในพิธีมอบธง

คร้ังต่อไปของครัวเรือนในกลุ่มนั้นล่าชา้ออกไปโดยใช่เหตุ หรือไม่สามารถกล่าวไดอ้ยา่งเป็นทางการวา่

ครัวเรือนนั้นปลอดภยัจากยาเสพติดแลว้  แมว้า่ชาวบา้นในชุมชนบางคนจะทราบเป็นอยา่งดีวา่บุคคลใน

ครัวเรือนนั้นเลิกเสพหรือคา้ยาเสพติด(ทั้งน้ีเพราะกรรมการฯ ในท่ีประชุมยงัไม่ไดรั้บรองครัวเรือนให)้ 

 นอกจากความไม่พร้อมของชาวบา้นในลกัษณะดงักล่าวขา้งตน้  ยงัมีปัญหาเล็ก ๆ นอ้ย ๆ บางประการท่ี

แสดงใหเ้ห็นถึงความอ่อนไหวต่อโอกาสความสาํเร็จของชุมชนดว้ย  โดยประธานกรรมการชุมชนเขม้แขง็ หรือ

ผูน้าํธรรมชาติมีความคิดอยากจะลาออกจะการเป็นผูน้าํ  เพราะมองเห็นวา่ตนเองยงัขาดศกัยภาพ หรือไม่พร้อม

เพียงพอท่ีจะเป็นผูน้าํของชาวบา้น  อยา่งไรก็ดี  กรรมการฯ คนอ่ืน ๆ ไดช่้วยกนัใหก้าํลงัใจ  จนกระทัง่ประธานฯ 

เปล่ียนใจกลบัมาสู้เพื่อใหก้ระบวนการสร้างความเขม้แขง็ของชุมชนดาํเนินไปไดต่้อ 

 “เขาก็บ่นอยูว่า่เขายงัเป็นเด็กอยูเ่ลย  จะขอลาออก  ป้าก็บอกวา่นางก็ทาํไปเถอะไม่เป็นไรหรอก  เขาก็

เป็นกนัเยอะแยะ  ถึงจะเป็นประธาน  แต่สรศกัด์ิเป็นเลขาเขาทาํงานเยอะอยูแ่ลว้  อะไร ๆ ก็สรศกัด์ิทั้งนั้นแหละ” 

(เกษร บวัเผอืก, สัมภาษณ์, 19 พ.ย. 2556) 

  

 อยา่งไรก็ดี  สาํหรับปัญหาเร่ืองความพร้อมในการประชุมของกรรมการฯ หรือตวัแทนของกลุ่มต่าง ๆ 

อาจคล่ีคลายไปไดบ้า้ง  หากมีการติดต่อส่ือสารอยา่งมีประสิทธิภาพระหวา่งกนัของชาวบา้น และมีการวางแผน

ท่ีดีของแกนนาํเครือข่ายชุมชนเขม้แขง็ก่อนการประชุมจะเกิดข้ึน  โดยเนน้ย ํ้าอยูเ่สมอถึงการท่ีตอ้งมอบหมายให้

ครัวเรือนอ่ืนในกลุ่มของตนเองเขา้ร่วมประชุมแทนในกรณีท่ีหวัหนา้กลุ่มหรือกรรมการฯ ไม่สามารถมาประชุม

ได ้ อีกทั้งอาจทาํการนดัแนะกนัก่อนวา่มีกลุ่มใดท่ีจะไม่สามารถหาบุคคลใดในกลุ่มมาประชุมไดเ้ลยหรือไม่ 

อยา่งไร  และทาํการยดืหยุน่วนัประชุมเพื่อใหทุ้กกลุ่มสามารถเขา้ร่วมประชุมไดอ้ยา่งพร้อมเพรียงกนั  ซ่ึง

หมู่บา้น/ชุมชนหลายแห่งท่ีปฏิบติักระบวนการเดียวกนัน้ี  ก็ถือแนวทางการไม่กาํหนดวนัท่ีทาํประชาคมรับรอง

ครัวเรือนไวอ้ยา่งตายตวัเพื่อการน้ี   
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 3.  การประชาสัมพนัธ์ของชุมชนทีไ่ม่ทัว่ถึง 

 แทจ้ริงแลว้นั้น  คณะกรรมการฯ ของชุมชนเกาะลา้นมีการแสดงใหเ้ห็นถึงการวางแผนเก่ียวกบัการ  
ประชาสัมพนัธ์โครงการอยา่งเตม็ท่ีในหลายช่องทาง  ทั้งการใชห้อกระจายข่าว  การส่ือสารแบบปากต่อปาก
ระหวา่งกรรมการชุมชนเขม้แขง็และชาวบา้น  การพิมพห์นงัสือหรือคู่มือแนะนาํโครงการแจกชาวบา้น  
ตลอดจนการใชส่ื้อทางอินเตอร์เน็ตในการแจง้ประชุม  โดยท่ีมีหอกระจายเป็นเคร่ืองมือสาํคญัสาํหรับการ
ประชาสัมพนัธ์ในวนัท่ีจดัประชุมเพื่อกล่าวย ํ้าวนั-เวลา และสถานท่ีในการประชุม  รวมทั้งเนน้ใหข้ั้นตอนท่ี 9 มี
คณะกรรมการชุมชนเขม้แขง็ หรือตวัแทนของกลุ่มเขา้ร่วมอยา่งพร้อมเพรียงกนั    
 “หนงัสือก็จะบอกละเอียดเลยวา่โครงการน้ีมนัเป็นมายงัไง  ทาํเพื่ออะไร  มีประโยชน์ยงัไงบา้ง  ผูท่ี้อยู่
ในโครงการจะไดรั้บสิทธ์ิอะไรบา้ง” (สรศกัด์ิ ทองบงเพชร, สัมภาษณ์, 20 ธ.ค. 2556) 
  

 

ภาพท่ี 14  ส่ือเฟ๊ซบุค๊ท่ีใชเ้ชิญชวนประชาสัมพนัธ์ใหเ้ขา้ร่วมประชุมในขั้นตอนท่ี 4 

  
 ซ่ึงผูว้จิยัพบวา่การส่ือสารทางหอกระจายข่าวช่วยลดภาระของแกนนาํสาํคญัของกรรมการชุมชน
เขม้แขง็ไดม้ากท่ีไม่ตอ้งส่ือสารเป็นรายบุคคลกบัสมาชิก หรือกรรมการฯ ท่ีเหลือ  ในท่ีน้ีจึงขอนาํตวัอยา่งคาํพดู
ท่ีนายสรศกัด์ิ ทองบงเพชร  เลขานุการชุมชนเขม้แขง็ใชป้ระชาสัมพนัธ์โครงการอนัเป็นส่ิงท่ีสนบัสนุนการลด
ปัญหา หรือช่วยเสริมความสมบูรณ์ของเวทีประชาคม  ดงัน้ี   
 “.....แต่แกนนาํก็อยา่ใหข้าดนะครับ  ถา้แกนนาํท่านใดท่ีติดภารกิจไม่วา่ง  ก็ขอใหส่้งสมาชิกตวัแทน
ของท่านไปดว้ย” (สรศกัด์ิ ทองบงเพชร, สังเกตการณ์, 20 ม.ค. 2557) 
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 อยา่งไรก็ตาม  หอกระจายข่าวยงัขาดความพร้อม หรือประสิทธิภาพท่ีจะทาํใหค้นในชุมชนไดเ้ขา้ถึง

ขอ้มูลความรู้โดยพร้อมกนั  ทาํใหช้าวบา้นท่ีมีศกัยภาพ หรือแรงจูงใจท่ีจะเขา้ร่วมเครือข่ายชุมชนเขม้แขง็เป็น

ทุนเดิมอยูแ่ลว้  ถูกจาํกดัโอกาส หรือขาดโอกาสอยา่งเท่าเทียมกนัท่ีจะเขา้ร่วมโครงการตั้งแต่ช่วงแรก  ซ่ึงนัน่

หมายถึงการขยายแนวทางสันติวธีิในการแกปั้ญหายาเสพติดครอบคลุมประชากรของเกาะลา้นไดล่้าชา้กวา่ท่ี

ควรจะเป็น   

 “ท่ีบา้นป้าเน่ีย  เวลาเขาประกาศอะไร  ป้าไม่ไดย้นิหรอก..... เขาไปรับธงกนัวนันั้นเยอะนะ  ป้าก็วา่

ทาํไมป้าไม่รู้เร่ืองเลย  คุณสรศกัด์ิใหป้้าไปประชุมท่ีบา้นประธาน  ก็เลยไดเ้ขา้ร่วมกบัเขา”  (อาจินต ์ช่วยชะนะ, 

สัมภาษณ์, 22 ม.ค. 2557)   

 “เขาบอกวา่ปิดรับสมคัรไปแลว้  เราก็ไม่รู้หรอก  ตาของเขาบอกวา่ใหไ้ปรับธง ๆ  เราก็ไม่รู้วา่ธงอะไร  

เพราะพี่ก็ไม่ใช่คนท่ีน่ี  เป็นคนท่ีอ่ืน  แต่ก็มาอยูเ่กาะน้ีนานแลว้เหมือนกนั..... บางทีทาํงานตอ้งเขา้ป่า  ก็เลยไม่

ค่อยไดย้นิเขาประกาศ” (ยีสุ่่น แกว้นพคุณ, สัมภาษณ์, 20 ธ.ค. 2556) 

 

 4.  การขาดความพร้อมในการจัดตั้งเครือข่ายชุมชนเข้มแข็ง 

 เม่ือผา่นขั้นตอนท่ี 4 และไดก้รรมการชุมชนเขม้แขง็กลุ่มต่าง ๆ แลว้  เป็นระยะเวลาสาํคญัท่ีหวัหนา้ของ 

แต่ละกลุ่มจะไดจ้ดัตั้งกลุ่มของตนเองดว้ยการรับสมคัรเพื่อน หรือญาติของตนเองท่ีอยูใ่นครัวเรือนอ่ืนเขา้มาอยู่

กลุ่มเดียวกนักบัตนเองจนได ้ 4-5 ครัวเรือนตามเง่ือนไขท่ีตกลงกนัไว ้ แต่ปัญหาเกิดข้ึนจากการท่ีกรรมการฯ 

หรือหวัหนา้กลุ่มไม่ยอมชกัชวน หรือหาสมาชิกกลุ่มใหไ้ดค้รบ  โดยปัญหาดงักล่าวอาจเกิดไดจ้ากหลายสาเหตุ

ดว้ยกนั  ไม่วา่จะเป็นการท่ีหวัหนา้กลุ่มบางคนตอ้งมุ่งอยูก่บัการทาํมาหากินตลอดทั้งวนั  จึงลืม หรือไม่มีเวลาไป

ทาํภารกิจน้ี  หรือการท่ีบางคนขาดทกัษะในการส่ือสารทาํความเขา้ใจกบัผูอ่ื้น 

 “ปรากฏวา่รายช่ือสมาชิกบางคนก็ยงัหาไม่ไดเ้ลย  ก็เกือบจะชะงกัไป  แต่เราพยายามเท่าท่ีจะรวบรวมได ้ 
เลยดาํเนินการขั้นตอนอ่ืนไดต่้อไป  ในเร่ืองการหาสมาชิกของกรรมการมนัชา้ไป  ขั้นตอนอ่ืนก็จะเดินไม่ได.้.... 
กรรมการบางคนก็เกรงใจคนโนน้บา้ง  ไม่กลา้ไปคุยมัง่” (สรศกัด์ิ ทองบงเพชร, สัมภาษณ์, 18 ต.ค. 2556)  
 
 เน่ืองจากขั้นตอนท่ี 5 ยงัถือเป็นช่วงเร่ิมตน้โครงการ  ทาํใหช้าวบา้นท่ีอาสาเป็นกรรมการชุมชนเขม้แขง็
บางส่วนยงัไม่แน่ใจถึงโอกาสความสาํเร็จของโครงการน้ี  จึงลงัเลท่ีจะชกัชวนชาวบา้นคนอ่ืนเขา้ร่วมเป็น
สมาชิกกลุ่มของตน  ดว้ยเหตุน้ีเอง  จึงพบวา่มีชาวบา้นหลายคนท่ีไดเ้ป็นกรรมการฯ ในวนัทาํประชาคมคร้ังท่ี 1 
หรือขั้นตอนท่ี 4  ลม้เลิกความตั้งใจและจดัตั้งกลุ่มของตนเองไม่สาํเร็จ  ทาํใหผู้เ้ป็นกรรมการฯ และกลุ่มนั้น ๆ 
ของกรรมการฯ  ขาดจากการเป็นสมาชิกเครือข่ายชุมชนเขม้แขง็ไปในท่ีสุด 



64 

 

 “จบับา้นโนน้บา้งบา้นน้ีบา้งโทรไป  ถา้หาจริง ๆ ไม่ก่ีวนัก็น่าจะได ้ โครงการน้ีบางคนก็หา้สิบหา้สิบ 
เช่ือมัง่ไม่เช่ือมัง่” (บุญเชิด บุญยิง่, สัมภาษณ์, 18 ต.ค. 2556) 
 “ถา้โครงการน้ีมนัชดัเจนข้ึน  มัน่คงข้ึนมา  คนท่ีจะเดินเขา้มาก็อีกเยอะ” (สรศกัด์ิ ทองบงเพชร, 
สัมภาษณ์, 18 ต.ค. 2556) 
  
 แต่ปัญหาดา้นน้ีก็ลดนอ้ยลงไป  เพราะนายสรศกัด์ิ ทองบงเพชร (กรรมการฯ ในตาํแหน่งเลขานุการ)  

ไดจ้ดัทาํหนงัสือแนะแนวทางรณรงคป์ระชาสัมพนัธ์ใหก้รรมการฯ ท่านอ่ืน ๆ นาํไปพดูคุยทาํความเขา้ใจ และ

ชกัชวนชาวบา้นในชุมชนใหเ้ขา้ร่วมเป็นสมาชิกของโครงการน้ี   นอกจากนั้น  เขายงัช่วยกรรมการฯ บางท่าน

อธิบายทาํความเขา้ใจใหแ้ก่ชาวบา้นท่ีกรรมการฯ ท่านนั้นตอ้งการชวนเขา้ร่วมกลุ่มเองดว้ย  ซ่ึงช่วยทาํให้

ขั้นตอนท่ี 6 มีความพร้อมมากข้ึน  จนทาํใหเ้กิดกลุ่มต่าง ๆ ท่ีสามารถหาสมาชิกเครือข่ายชุมชนเขม้แขง็ไดส้าํเร็จ

ถึงจาํนวน 17 กลุ่ม  

 

  5.  ค่าใช้จ่าย และเวลาทีใ่ช้ในการด าเนินงานทีชุ่มชนเกาะล้าน 

 การเดินทางมาเกาะลา้นเป็นประเด็นปัญหาตั้งแต่ยงัไม่เร่ิมตน้โครงการดงัท่ีกล่าวแลว้ในเน้ือหาเก่ียวกบั

อุปสรรคของวทิยากรกระบวนการในหนา้ท่ี 11  เร่ืองน้ีผูว้จิยัขอนาํมาขยายความในท่ีน้ี  เพราะแมจ้ะไม่ใช่ความ

บกพร่องผดิพลาดของคนในชุมชนเกาะลา้นแต่อยา่งใด  แต่ส่งผลใหชุ้มชนเขา้ถึงกระบวนการสันติวธีิในการ

แกไ้ขปัญหายาเสพติดไดอ้ยา่งล่าชา้ยิง่ข้ึน  ทั้งน้ี  ไม่เพียงทีมงานยทุธศาสตร์ 3 ขั้น และบรรดาวทิยากร

กระบวนการ  ซ่ึงเป็นคนนอกพื้นท่ีจงัหวดัชลบุรีเท่านั้นท่ีเล็งเห็นถึงขอ้จาํกดัในการสร้างกระบวนการชุมชน

เขม้แขง็ท่ีเกาะลา้น  เพราะแมแ้ต่วทิยากรกระบวนการท่ีอาศยัอยูใ่นพื้นท่ีพทัยาเองก็ตระหนกัดีถึงค่าใชจ่้าย และ

เวลาท่ีจะตอ้งสูญเสียไป  หากอาสาเขา้มาดาํเนินการเป็นพี่เล้ียงใหแ้ก่ชาวบา้นในชุมชนเกาะลา้น 

 “พดูตรง ๆ วา่การไปเกาะลา้นมนัตอ้งไปคา้ง  หน่ึงมนัมีค่าใชจ่้าย  ก็รู้อยูว่า่ค่าโรงแรมเท่าไหร่  ค่ากิน

เท่าไหร่” (วรัิตน์ จอ้ยจินดา, สัมภาษณ์, 27 พ.ย. 2556)      

  

 ขอ้จาํกดัในประเด็นขา้งตน้น้ีอาจส่งผลต่อความพร้อมของวทิยากรกระบวนการสาํหรับการดาํเนินงาน

ในขั้นตอนท่ี 9 ท่ีตอ้งรักษาสถานะชุมชนเขม้แขง็อยา่งต่อเน่ือง  ซ่ึงในช่วงแรก ๆ นั้นวทิยากรกระบวนการ

อาจจะตอ้งเดินทางเขา้มาเป็นท่ีปรึกษา  ใหค้าํแนะนาํ  รวมทั้งบ่งช้ีปัญหา และแนะแนวทางการแกปั้ญหาต่าง ๆ 

ท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการสร้างชุมชนเขม้แขง็  ทั้งน้ี  หากการรวมตวัเป็นเครือข่ายกองทุนแม่ฯ อาํเภอบางละมุง 

(ซ่ึงมีชุมชนเกาะลา้นเป็นหน่ึงในสมาชิก) ช่วยใหไ้ดรั้บการสนบัสนุนงบประมาณจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง  จะเป็น

โอกาสท่ีส่งผลดีสาํหรับความต่อเน่ือง และพฒันาการของชุมชนแห่งน้ี  อนัช่วยลดผลกระทบของปัญหาดงักล่าวได้ 
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ปัจจัยทีส่่งผลต่อความส าเร็จของการแก้ไขปัญหายาเสพติดตามแนวทางสันติวธีิ 

 1.  ทุนทางสังคมของชุมชนเกาะล้าน 
      การป้องกนัปัญหายาเสพติดโดยสันติวธีินั้นจะประสบความสาํเร็จได ้ จะตอ้งอาศยัความพร้อมของ
ชุมชนเป็นท่ีตั้ง  เน่ืองจากขั้นตอนต่าง ๆ ท่ีจะตอ้งปฏิบติัไม่ใช่เร่ืองง่าย  เพราะประเด็นสาํคญัอยูท่ี่การมีส่วนร่วม
ของชาวบา้นอยา่งแทจ้ริง และการเสียสละเวลาส่วนตวัเพื่อประโยชน์สุขส่วนรวมของชุมชน  ดงัท่ีไดก้ล่าวไว้
ขา้งตน้แลว้วา่โครงการน้ีถูกผลกัดนัโดยประธานชุมชนเกาะลา้นเอง  ท่ีเห็นขอ้ดีจุดเด่นของแนวทางสันติวธีิท่ีจะ
ช่วยแกปั้ญหาไดอ้ยา่งย ัง่ยนื  จึงเป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลมากต่อความราบร่ืนในช่วงเร่ิมตน้ของกระบวนการ  ทั้งน้ี  
ชุมชนเกาะลา้นยงัแสดงใหเ้ห็นถึงทุนทางสังคม  อนัช่วยสนบัสนุนใหเ้กิดความสาํเร็จในโครงการน้ี  ซ่ึงไดแ้ก่ 
  1.1 ชาวบ้านและผู้น าชุมชนจริงจังต่อการแก้ปัญหายาเสพติด 
 การท่ีผูน้าํชุมชนมีความพยายามในการดาํเนินงานป้องกนั และแกไ้ขปัญหายาเสพติดมาตลอดในอดีต  
ช่วยใหช้าวบา้นมัน่ใจยิง่ข้ึนไปอีกวา่โครงการท่ีผูน้าํชุมชนนาํเขา้มาใชใ้นเกาะลา้นเป็นโครงการท่ีมีความ
เหมาะสม  ดว้ยเหตุน้ี  กระบวนการ 9 ขั้นตอนจึงไดก้ระแสการตอบรับท่ีดีจากชาวบา้น  ในทางตรงกนัขา้ม  หาก
ประธานชุมชนและคณะผูน้าํละเลยความสนใจต่อปัญหายาเสพติด  ชุมชนเกาะลา้นก็ไม่อาจกา้วเดินสู่เส้นทาง
ของกระบวนการสร้างชุมชนเขม้แขง็มาไดถึ้งระดบัน้ี 
 “มีคนถามผมวา่ประธานทาํไมประธานไม่ไดธ้ง  ก็บอกวา่กไูม่แน่ใจลูกกหูรอก  มนัเคยสูบ..... จะไป
อายทาํไมเร่ืองความจริง  ผมชอบตรง ๆ  ผมไม่ใช่เอาหนา้เอาตาอะไรอยา่งน้ี  คนนั้นไดผ้มก็ตอ้งไดบ้า้งแบบน้ี  
ผมไม่เอาหรอก” (บุญเชิด บุญยิง่, สัมภาษณ์, 18 ต.ค. 2556) 
 
 ไม่เพียงประธานชุมชนเท่านั้น  แกนนาํชุมชนท่านอ่ืน ๆ ก็ไดเ้ล็งเห็นถึงวกิฤตของสถานการณ์ปัญหา  
ยาเสพติดเช่นกนั  และมุ่งมัน่ตั้งใจทาํงานดา้นน้ีอยา่งเตม็ความสามารถ  ดงัจะเห็นไดจ้ากเวทีการประชุมใน
โอกาสต่าง ๆ ของชาวบา้น  ท่ีมีการถกเถียงพดูคุยกนัอยา่งเปิดเผย  และไม่ยอมเพิกเฉยต่อแนวทางท่ีตนเองเห็น
วา่ยงัไม่ถูกตอ้ง  แต่กลบัมีการนาํเสนอความคิดเห็นแบบตรงไปตรงมา  เพื่อใหโ้ครงการพฒันาไปในทิศทางท่ี
เหมาะสม  และชาวบา้นในชุมชนไดป้ระโยชน์สูงสุด   
 “ถา้กลุ่มใหม่สงสัย  เราจะไดช่้วยกนั  เพื่อท่ีจะไดห้มดไป  คือเขา้มาเน่ียใหม้นัลดละเลิก  หมดน่ะมนัคง
ไม่หมดหรอก  มนัตอ้งยงัมีอยู ่ 4 เดือนแลว้ยงัไม่ไดธ้งก็มี ” (ธาํรงค ์วนัจนัทร์, สังเกตการณ์, 20 ม.ค. 2557) 
 
 ทั้งน้ี พฒันาการแห่งการพึ่งพาตนเองของผูค้นในเกาะลา้นจึงดีข้ึนตามลาํดบั  จาํนวนผูเ้ขา้ร่วมประชุม
ครบถว้นมากข้ึนในแต่ละคร้ัง  จากขั้นตอนท่ี 6 ซ่ึงมีกรรมการฯ ท่ีอาสาตนเองเขา้มาในขั้นตอนท่ี 4 ขาดประชุม
กวา่ 10 คน  ส่วนขั้นตอนท่ี 9 ในเดือนแรกมีกรรมการฯ ขาดประชุม 2 กลุ่ม  แต่คร้ังล่าสุด(ขั้นตอนท่ี 9 เดือนท่ี 2) 
ไม่มีกรรมการฯ ท่านใดขาดประชุมเลย  ส่ิงน้ีเป็นตวัช้ีวดัหน่ึงท่ีสะทอ้นถึงจิตใจท่ีเห็นแก่ประโยชน์ของชุมชน 
และความพยายามในการพฒันาชุมชนใหมี้ความสงบสุขมากข้ึน  จนทาํใหก้ระบวนการท่ีใชใ้นการแกไ้ขปัญหา
ยาแสพติดเกิดความสมบูรณ์อยา่งต่อเน่ือง 
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 ความเพียรเป็นองคป์ระกอบท่ีฝังอยูใ่นตวักรรมการฯ ของชุมชนเกาะลา้น  อนัเป็นผลมาจากความทุ่มเท

ใหก้บังานแกปั้ญหายาเสพติด  โดยปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนระหวา่งการดาํเนินงาน  ถูกขจดัส้ินไปผา่นกลไกใน

การขบัเคล่ือนงานท่ีเรียกวา่ “คณะกรรมการชุมชนเขม้แขง็” ท่ีก่อตวัข้ึนจากการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนอยา่ง

แทจ้ริง  จนทาํใหข้ั้นตอนต่อ ๆ ไปท่ีรอคอยอยูเ่บ้ืองหนา้นั้นบงัเกิดไดด้ว้ยความไม่ยอ่ทอ้ต่ออุปสรรค 

 “ถา้เรารู้วา่คนไหนยงัไม่เขา้ใจเน่ีย  เราจะส่งคณะกรรมการไปทาํความเขา้ใจกบัเขาเลย  อาจจะดูวา่คนน้ี

เขาสนิทกบัคนไหน  ก็จะใหก้รรมการคนนั้นเขา้ไป” (สรศกัด์ิ ทองบงเพชร, สัมภาษณ์, 20 ธ.ค. 2556) 

 
  1.2  การมีผู้น าชุมชนทีเ่ข้มแข็ง  ท างานเพือ่ชุมชน  และเป็นทีพ่ึง่ของชาวบ้านได้ 
 ประเด็นน้ีเป็นจุดเด่นของเกาะลา้นท่ีเห็นไดช้ดัเจน  และหน่วยงานภายนอกชุมชนท่ีเคยประสานงานกบั
แกนนาํของชุมชนก็คงทราบดีถึงขอ้ไดเ้ปรียบประการน้ีเป็นอยา่งดี  โดยหลายโครงการพฒันาหลายโครงการ
จาํเป็นจะตอ้งพดูคุยและขอความเห็นชอบจากประธานชุมชนก่อนดาํเนินการใด ๆ  มิฉะนั้นจะประสบ
ความสาํเร็จไม่ไดเ้ลย  ซ่ึงการมีผูน้าํเป็นตวัแทนของชาวบา้นท่ีมีความเขม้แขง็  สามารถดูแลผลประโยชน์ของคน
ในชุมชนไดน้ั้น  ช่วยใหก้ารดาํเนินกิจกรรม หรือ /และโครงการต่าง ๆ เป็นไปโดยราบร่ืน  อีกทั้งชาวบา้นยงั
มัน่ใจในการทาํมาหากิน และความสงบสุขในวถีิชีวติของตนเอง  โดยมีผูน้าํชุมชนเป็นปากเป็นเสียงท่ีช่วย
ตดัสินใจในเบ้ืองตน้  ช่วยแกไ้ขปัญหา  และหยบิยืน่ส่ิงดี ๆ เขา้มาในชุมชนเกาะลา้น 
 “ป้าวา่ถา้ใครมีปัญหาอะไรคุยกบัคุณสรศกัด์ิน่ะรู้เร่ืองเลย  แลว้เขาก็อยากคุยกบัเราดว้ย  ประธา นก็ดีนะ  
คุณเบิ้มน่ะถา้จะเปรียบก็เหมือนพอ่บา้นท่ีดูแลลูกบา้น  มีปัญหาอะไรก็บอกเขา  เขาบอกวา่ยายเด๋ียวผมจดัการให ้ 
แลว้รับรอง  ยายกลบัไปเถอะทุกอยา่งจะเรียบร้อยเอง” (อาจินต ์ช่วยชะนะ, สัมภาษณ์, 22 ม.ค. 2557) 
   
 ประธานชุมชนเกาะลา้นถือเป็นผูท่ี้สาํคญัท่ีสุดคนหน่ึงสาํหรับการปฏิบติัโครงการแกปั้ญหายาเสพติด  
เพราะเป็นทั้งผูท่ี้นาํกระบวนการสันติวธีิเขา้มาในชุมชนผา่นการสนบัสนุนของวทิยากรกระบวนการ  และเป็น
ศูนยร์วมจิตใจของคนในชุมชนแห่งน้ี  การท่ีนายบุญเชิด บุญยิง่ หรือคุณเบิ้มเป็นท่ีเคารพยาํเกรง และเล่ือมใส
ศรัทธาของชาวบา้น  มีส่วนช่วยใหช้าวบา้นรับเอากระบวนการ 9 ขั้นตอนมาปฏิบติั  เกิดความมัน่ใจท่ีจะฝ่าฟัน
อุปสรรคต่าง ๆ ไปพร้อมกนั  รวมทั้งสร้างความเขา้ใจท่ีดีระหวา่งชาวบา้นดว้ยกนั และระหวา่งชาวบา้นกบั
บุคคลภายนอกชุมชน   อนัสามารถเห็นไดจ้ากกรณีท่ีมีเจา้หนา้ท่ีตาํรวจเมืองพทัยาเขา้มาปราบปรามจบักุม
ผูเ้ก่ียวขอ้งกบัยาเสพติด  ซ่ึงชุมชนผา่นเหตุการณ์น้ีมาไดอ้ยา่งน่าช่ืนชม และส่งผลใหแ้นวทางขบัเคล่ือนงานโดย
ใชชุ้มชนบาํบดัยงัคงอยูต่่อไปไดจ้นถึงปัจจุบนั 
 
  1.3 ความเอือ้อาทร และความเป็นน า้หน่ึงใจเดียวกนัของชาวบ้าน 
 แมชุ้มชนเกาะลา้นจะเป็นหมู่บา้นท่ีมีผูค้นจากหลายพื้นท่ีทัว่ประเทศอพยพเขา้มาอาศยัอยูด่ว้ยกนักบัคน
ทอ้งถ่ินเดิมท่ีตั้งรกร้างท่ีน่ีตั้งแต่รุ่นปู่ ยา่ตายาย  แต่หากพิจารณาถึงพื้นเพของผูท่ี้มาจากหมู่บา้น /ชุมชนอ่ืนซ่ึงเขา้
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มาทาํมาหากิน  สร้างครอบครัว  ตั้งบา้นเรือน และกลายเป็นประชากรของเกาะลา้นแลว้  จะเห็นไดว้า่เกือบ
ทั้งหมดไม่ไดเ้ป็นชาวบา้นในเขตเมือง หรือมีฐานะทางเศรษฐกิจท่ีร่ํารวย  หากแต่เป็นชาวบา้นจากเขตชนบทใน
จงัหวดัต่าง ๆ ท่ีล่องเรือขา้มฝ่ังมายงัแผน่ดินเกาะลา้นเพื่อพึ่งใบบุญใหต้นเองและครอบครัวมีชีวติท่ีดีข้ึน  ฉะนั้น 
ผูท่ี้อพยพสู่ชุมชนเกาะลา้น กบัผูค้นพื้นถ่ินเดิมจึงอยูร่่วมกนัไดโ้ดยปกติสุข  พึ่งพาอาศยักนัในลกัษณะหมู่บา้น
ชนบท  ตลอดจนมีความสัมพนัธ์ท่ีแนบแน่นต่อกนัไม่ต่างจากพื้นท่ีอ่ืน ๆ ของไทย  ชาวบา้นเกาะลา้นมีการ
ทาํบุญ  ทอดผา้ป่า และร่วมกิจกรรมต่าง ๆ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ประเพณีในวนัสาํคญัทางศาสนาเหมือนกบั
หมู่บา้นในเขตชนบทแห่งอ่ืน  ดว้ยเหตุน้ี จึงทาํใหช้าวบา้นแต่ละครัวเรือนมีความห่วงใยเอ้ืออาทรต่อกนัเสมือน
ญาติพี่นอ้งของตนเอง  
 “ป้าคิดวา่คนเกาะน่ะ  ดีกวา่ญาติท่ีอยูไ่กล ๆ อีกนะ  คนเกาะเขาก็ดูแลป้าดีดว้ยนะ  บางทีป้าเป็นลม  คน
ท่ีเกาะก็ดูแลใหห้ายจนฟ้ืน  คนใกลต้วัดีท่ีสุด  ไม่ใช่ญาติก็เหมือนญาติ  คนเกาะน่ารัก  ถา้เขารักใครเขารักจริง” 
(อาจินต ์ช่วยชะนะ, สัมภาษณ์, 22 ม.ค. 2557) 
 

 ความเอ้ืออาทรต่อกนัน้ียงัผลใหช้าวบา้นในชุมชนมีสาํนึกท่ีจะปฏิบติัดีต่อกนั  และทาํคุณความดีเพื่อ

ชุมชนของตนเอง  ซ่ึงก็รวมถึงโครงการแกไ้ขปัญหายาเสพติดโดยสันติวธีิท่ีแสดงออกผา่นปรากฏการณ์หลาย

รูปแบบ  ไม่วา่จะเป็นการอาสาตนเองเขา้เป็นกรรมการเครือข่ายชุมชนเขม้แขง็  การสมคัรเขา้เป็นสมาชิกของ

เครือข่ายฯ  การเนน้ชกัชวนครัวเรือนท่ีเสพยาเสพติดเขา้ร่วมกลุ่มของตนเองเพื่อหวงัท่ีจะปรับเปล่ียนพฤติกรรม  

การสละเวลาทาํมาหากินเขา้มาประชุมเป็นนิตย ์ฯลฯ   

 “ ตอนตาํรวจมาจบัน่ะหนงัสือขอโอกาสเรายงัไม่ไดย้ืน่ต่อหน่วยราชการ  แลว้เราก็ไม่ทิ้งเขา  ต่อใหเ้ขาโดน

เราก็ติดตามเขาตลอดวา่เป็นยงัไงอยูต่รงไหน  ช่วยอะไรเขาไดบ้า้ง” (สรศกัด์ิ ทองบงเพชร, สัมภาษณ์, 20 ธ.ค. 2556) 

 

 การช่วยเหลือเก้ือกลูกนัในโครงการน้ีมิไดเ้กิดข้ึนในลกัษณะของการเขา้มามีส่วนร่วมปฏิบติัเท่านั้น  แต่ยงั  

ร่วมตดัสินใจอยา่งเท่ียงธรรมท่ีจะใหค้รัวเรือนต่าง ๆ ถูกพิจารณาใหเ้ป็นครัวเรือนท่ีปลอดภยัจากยาเสพติด  ถือเป็น

การมีส่วนร่วมบนพื้นฐานของความบริสุทธ์ิใจไร้ความเสแสร้ง  ยดึหลกัความถูกตอ้ง และยดึผลประโยชน์ของ

ชุมชนเป็นท่ีตั้ง  นอกจากนั้น  การมีส่วนร่วมยงัเกิดข้ึนในลกัษณะของการร่วมระดมเงินทุนของครัวเรือนตนเองเพื่อ

อนาคตของชุมชนอีกดว้ย  โดยเครือข่ายชุมชนเขม้แขง็เกาะลา้นมีการตั้งกองทุนยาเสพติดร่วมกนัในการใชเ้ป็น

เคร่ืองมือในการพึ่งพาตนเองดา้นงบประมาณสาํหรับการแกไ้ขปัญหายาเสพติดผา่นคาํแนะนาํของวทิยากร

กระบวนการ  ซ่ึงก็ช่วยใหเ้กิดการยกระดบัความเขม้แขง็ของชุมชนข้ึนไปอีก 

 “เงินท่ีลงไปก็เอามาเถอะ 10 บาท 20 บาท  เก็บเอาไวซ้กัวนันึงถา้มีงานอะไร  เช่นงานอาจารยพ์วน  งาน
ลอยกระทง  งานวนัพอ่วนัแม่  มนัก็จะมีตวัแทนของกลุ่มเราข้ึนไป” (ธาํรงค ์วนัจนัทร์, สังเกตการณ์, 20 ม.ค. 2557) 
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 2.  ประสิทธิผลของแนวทางสันติวธีิ (กระบวนการ 9 ขั้นตอน) 

  2.1 มีความเช่ือมโยงกบัพระราชปณธิาน และกองทุนแม่ของแผ่นดิน 

 แมช้าวบา้นส่วนใหญ่ของชุมชนเกาะลา้นจะเขา้ร่วมเครือข่ายชุมชนเขม้แขง็  เพราะเห็นวา่จะเป็นการ

ขบัเคล่ือนงานท่ีมุ่งสู่การแกไ้ขปัญหายาเสพติดได ้ แทนท่ีจะพึ่งพาภาคราชการเหมือนท่ีเคยเป็นมาในอดีต  แต่มี

ชาวบา้นบางส่วนซ่ึงคิดวา่โครงการน้ีคือโครงการท่ีดีอนัเป็นช่องทางท่ีจะอุทิศตนใหก้บัประเทศชาติ และสมเด็จ

พระนางเจา้ฯ พระบรมราชินีนาถ  โดยกรรมการฯ ไดป้ระชาสัมพนัธ์โครงการในลกัษณะท่ีเช่ือมโยงกบัพระราช

ปณิธานของพระองคท่ี์มีพระราชประสงคจ์ะแกไ้ขปัญหายาเสพติดของชาติเพื่อคุณภาพชีวติท่ีดีของพสกนิกร

ของไทย   ทั้งน้ี เน่ืองจากคนไทยต่างเทิดทูนสถาบนัพระมหากษตัริยเ์ป็นทุนเดิมอยูแ่ลว้  จึงเป็นเหตุใหช้าวบา้น

บางส่วนเช่ือมัน่ในโครงการ และสมคัรเขา้ร่วมสมาชิกของเครือข่ายฯ   

 “โครงการท่ีผา่นมาก็อยูใ่นความดูแลของคุณเบิ้ม  แต่โครงการน้ียกเวน้นะคะ  เพราะเป็นโครงการของ

พระราชินี  โครงการของแม่  แม่ของแผน่ดิน  แม่อยากใหลู้กเลิกยาเสพติด  ป้าวา่ดีนะ  ถึงป้ายงัไม่มีลูกน่ะ  แต่

ป้ามีส่วนตรงน้ีก็น่าจะเป็นประโยชน์” (อาจินต ์ช่วยชะนะ, สัมภาษณ์, 22 ม.ค. 2557)   

 ดว้ยสาเหตุท่ีวา่กระบวนการ 9 ขั้นตอนเป็นแนวทางการแกไ้ข และป้องกนัยาเสพติดท่ีช่วยสนบัสนุน

หมู่บา้น/ชุมชนกองทุนแม่ของแผน่ดิน  และการพฒันาชุมชนเกาะลา้นยงัเป็นหนทางซ่ึงสามารถทาํใหช้าวบา้น

กา้วไปสู่การเป็นชุมชนกองทุนแม่ฯ  ดงันั้น กระบวนการดงักล่าวจึงเช่ือมโยงกบัพระราชปณิธานของพระองค์

อยา่งแยกจากกนัไม่ออก 

 

  2.2  การแบ่งแยกครัวเรือนทีชั่ดเจนระหว่างการใช้ชุมชนบ าบัด กบัการจัดการโดยภาคราชการ 

 เน่ืองจากเจตนารมณ์ของวทิยากรกระบวนการของทีมยทุธศาสตร์ 3 ขั้น ท่ีตอ้งการมุ่งเนน้การมีส่วนร่วม

ของชาวบา้นในการช่วยกนัแกไ้ขปัญหายาเสพติด  มาตรการทางสังคมจึงไม่ไดน้าํมาใชก้บัชาวบา้นทุกคนใน

ลกัษณะเหมารวมทั้งชุมชน  แต่เลือกใชเ้ฉพาะกบัครัวเรือนท่ีสมคัรเขา้ร่วมโครงการเท่านั้น  โดยชุมชนจะใช้

แนวทางชุมชนบาํบดักบัสมาชิกของเครือข่ายชุมชนเขม้แขง็  ดว้ยการใหโ้อกาสในการปรับเปล่ียนพฤติกรรม  

ใหอ้ภยักบัความผดิพลาดท่ีเกิดข้ึนในอดีตสาํหรับเขา้ไปยุง่เก่ียวกบัยาเสพติด รวมทั้งใชว้ฒันธรรมของชุมชนท่ี

เอ้ืออาทรต่อกนัคอยใหก้าํลงัใจซ่ึงกนัและกนั  โดยมีการมอบธงสัญลกัษณ์ปลอดภยัยาเสพติดเป็นอีกหน่ึง

มาตรการทางสังคมท่ีสร้างแรงจูงใจใหผู้เ้สพ-ผูค้า้พยายามเลิกพฤติกรรมจนกลายเป็นคนดีของสังคม 

 ในทางตรงกนัขา้ม  สาํหรับครัวเรือนต่าง ๆ ท่ีไม่ไดส้มคัรเขา้ร่วมโครงการน้ี  จะปล่อยใหภ้าคราชการ

ใชว้ธีิการเดิมท่ีเคยปฏิบติั  ก็คือการเขา้มาตรวจคน้ และจบักุมหากพบสารเสพติดหรือหลกัฐานของการยุง่

เก่ียวกบัยาเสพติด  ดว้ยเหตุน้ีเอง  จึงกลายเป็นการแยกแยะกลุ่มคน และแยกแยะวธีิการปฏิบติัใหแ้ตกต่างกนั  
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เพื่อความชดัเจนสาํหรับใชเ้ป็นแนวทางการตดัสินใจของชาวบา้นท่ีกาํลงัพิจารณาวา่จะเขา้ร่วม หรือไม่เขา้ร่วม

โครงการตามแนวทางสันติวธีิ หรือการใชชุ้มชนบาํบดั 

 ประเด็นดงักล่าวทาํใหช้าวบา้นจาํนวนมากตอ้งการสมคัรเป็นสมาชิกเครือข่ายชุมชนเขม้แขง็  เน่ืองจาก

เกรงวา่จะเสียโอกาสท่ีจะไดรั้บการคุม้ครองโดยชุมชน  และจะถูกเจา้หนา้ท่ีตาํรวจจบักุมหากเกิดกรณีการลง

พื้นท่ีเขา้มาปราบปรามผูเ้สพบนเกาะลา้น  ซ่ึงเป็นผลใหส้มาชิกในกลุ่มต่าง ๆ ของเครือข่ายฯ มีครัวเรือนท่ียุง่

เก่ียวกบัยาเสพติดอยูใ่นสัดส่วนท่ีมาก  เม่ือเทียบเปรียบกบัหมู่บา้น /ชุมชนอ่ืนในภาคตะวนัออกท่ีดาํเนินการ

แนวทางเดียวกนั   

 “ถา้เราเขา้โครงการน้ีตาํรวจไม่สามารถจบัลูกเราไปได ้ น่ีคือส่ิงหน่ึงท่ีพอ่แม่กลวั  แลว้ก็ใหก้าํลงัใจลูก
เผือ่ลูกอยากจะเลิก  กลวัอยา่งเดียวคือกลวัตาํรวจจบั  เพราะวา่ถา้เขาเขา้ไปแลว้  เขาบอกวา่ตอนเขา้ไปเป็นแมว  
ตอนออกมาเป็นเสือ  เราก็เลยเขา้ร่วมโครงการแค่น้ีเอง  พี่คิดแค่น้ี” (ฐิตินนัท ์เทพทอง, สัมภาษณ์, 18 ต.ค. 2556) 
 

 ดว้ยความชดัเจนของแนวทางสันติวธีิในการแยกแยะครัวเรือนท่ียุง่เก่ียวกบัยาเสพติดออกเป็น  2 กลุ่ม

ดงักล่าวขา้งตน้  ช่วยใหง่้ายต่อการตดัสินใจของครัวเรือนต่าง ๆ และทาํใหก้รรมการฯ แต่ละกลุ่มปฏิบติัหนา้ท่ี

รณรงคป์ระชาสัมพนัธ์ และชกัชวนสมาชิกเขา้กลุ่มของตนเองไดโ้ดยง่าย  กล่าวคือ  ไม่ตอ้งอธิบายหลกัการ 

ช้ีแจงแนวทางปฏิบติัของโครงการในรายละเอียด  รวมทั้งไม่ตอ้งใชค้วามพยายามโนม้นา้วจิตใจเพื่อนบา้นหรือ

เครือญาติของตนเองมากมาย  เพราะชาวบา้นส่วนใหญ่เล็งเห็นผลกระทบอยา่งใหญ่หลวงท่ีเกิดจากการเขา้ร่วม 

หรือไม่ยอมเขา้ร่วมโครงการน้ีแลว้นัน่เอง 

 “เหมือนไปแนะนาํเครือข่ายอธิบายใหเ้ขาเขา้ใจวา่โครงการแบบน้ีมนัดีอยา่งไร  มีหลายคนท่ีเราเขา้ไป
คุยกบัเขา  แลว้เขาก็เขา้ใจและเขาก็อยากเขา้ร่วมโครงการ” (ฐิตินนัท ์เทพทอง, สัมภาษณ์, 18 ต.ค. 2556) 
  
 ขณะเดียวกนัหน่วยงานราชการก็เกิดความชดัเจนในกระบวนการทาํงานของชุมชน  เพราะ

คณะกรรมการชุมชนเขม้แขง็เกาะลา้นช้ีแจงถึงการแบ่งหนา้ท่ีกนัระหวา่งชุมชนกบัหน่วยงานราชการ  ซ่ึงแทจ้ริง

แลว้ก็เป็นการทาํงานสนบัสนุนซ่ึงกนัและกนั  อนัเป็นการสนองตอบเป้าหมายของการแกไ้ขปัญหายาเสพติดใน

ชุมชนเกาะลา้นเอง   จึงกล่าวไดว้า่ความชดัเจนของกระบวนการสันติวธีิ (กระบวนการ 9 ขั้นตอน) ไดช่้วย

สนบัสนุนผลลพัธ์ในการทาํงานข้ึนดว้ย  เพราะเกิดการส่ือสารต่อกนัไดง่้ายระหวา่งชาวบา้นดว้ยกนั และเอ้ือต่อ

การทาํความเขา้ใจระหวา่งชุมชนกบัหน่วยงานภายนอกชุมชน 

 “ผมเป็นคนไปเดินเร่ืองกบัทางโรงพกั  เมืองพทัยา  แลว้ภาคราชการเขาสนบัสนุน  เขาบอกวา่ไดเ้ลย  

เราก็เลยการันตีกบัเขาไดว้า่ถา้เกิดเหตุแบบน้ีข้ึนมา  เราสามารถช่วยเขาไดจ้ริงนะ  เพราะวา่ทางผูใ้หญ่เป็นคน

สนบัสนุนเรา  เขารับปากเราแลว้” (สรศกัด์ิ ทองบงเพชร, สัมภาษณ์, 20 ธ.ค. 2556) 
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  2.3  จุดเด่นของการไม่ใช้วธีิการทางกฎหมาย และน าผู้เสพไปบ าบัดภายนอกชุมชน 
 ในความเป็นจริงแลว้  แต่ละครัวเรือนท่ีประสบปัญหายาเสพติดอยูน่ั้นต่างตอ้งการใหค้นในครอบครัว
ลดละเลิกจากพฤติกรรมการยุง่เก่ียวกบัยาเสพติดใหไ้ดโ้ดยเร็ว  ไม่วา่จะมีเจา้หนา้ท่ีจากหน่วยงานราชการท่ี
เก่ียวขอ้งเขา้ไปกดดนัดว้ยวธีิการต่าง ๆ หรือไม่ อยา่งไรก็ตาม  ทั้งน้ี เพราะพอ่แม่ผูป้กครองเป็นฝ่ายท่ีไดรั้บ
ผลกระทบในทางลบโดยตรงอยูแ่ลว้  ทั้งทางดา้นเศรษฐกิจ  สังคม(การยอมรับจากชุมชน)  ภาวะจิตใจ  สุขภาพ
ความปลอดภยั  ตลอดจนการศึกษาของบุตรหลาน  หากมีการใชม้าตรการทางกฎหมายยิง่ส่งผลใหค้รัวเรือนถูก
ซํ้ าเติมจากผลกระทบดงักล่าวมากยิง่ข้ึน  ฉะนั้น ชาวบา้นจึงเปิดรับแนวทางท่ีปฏิเสธการปราบปรามจบักุม และ
ดาํเนินคดีอยา่งเตม็ตวั  จึงเกิดการมีส่วนร่วมท่ีเตม็ใจของคนในชุมชนเกาะลา้น  
 “พอราชการเขามาปุ๊บน่ีเขาจบัไปเน่ียเราเสียเงินนะ  ลูกทุกคนจะไม่ดีอยา่งไรมนัก็ลูก”  (บุญเชิด บุญยิง่, 
สัมภาษณ์, 18 ต.ค. 2556) 
 

 โดยมีชาวบา้นบางครัวเรือนท่ีไม่ไดเ้ขา้มาร่วมโครงการในช่วงแรก  เพราะยงัไม่มัน่ใจในแนวทางการ

ทาํงาน และผลลพัธ์ท่ีจะเกิดข้ึนแก่ครอบครัวของตนเอง  แต่สมคัรเป็นสมาชิกเครือข่ายชุมชนเขม้แขง็ในช่วง

ขั้นตอนท่ี 9  อนัเป็นช่วงท่ีแต่ละคนในชุมชนทราบแลว้วา่หากร่วมโครงการน้ีแลว้จะมีประโยชน์เช่นไรบา้ง  ซ่ึง

ไม่วา่จะเขา้ร่วมโครงการเร็วหรือชา้ก็ตาม  ต่างไดรั้บประโยชน์ และทาํใหเ้กิดปัจจยัสนบัสนุนในการลดละเลิก

ยาเสพติดของครัวเรือนนั้น ๆ เช่นกนั 

 “แต่บางส่วนลูกหลานเสพยาแรก ๆ ก็เลยยงัไม่เขา้มา  พอรู้วา่โครงการเขาเป็นยงัไงแลว้ก็ค่อยเขา้มา  

เพื่อใหโ้ครงการดูแล..... บางคนก็คิดวา่ธุระไม่ใช่  เพราะวา่ยงัไม่เห็นความสาํคญัตรงน้ี  แต่เม่ือเราทาํกนัเป็น

กิจจะลกัษณะจริง ๆ แลว้มนัเติบโต  ก็เลยทาํใหเ้ขาเขา้มา” (สรศกัด์ิ ทองบงเพชร, สัมภาษณ์, 20 ธ.ค. 2556) 

 
 2.4  การยดึหลกัความสมัครใจของชาวบ้านทั้งก่อนเร่ิมขั้นตอนต่าง ๆ และระหว่างปฏิบัติกระบวนการ 

 การท่ีความต่อเน่ืองของการดาํเนินงานเป็นหวัใจสาํคญัท่ีแสดงถึงพฒันาการของชุมชน และความสาํเร็จ

ของโครงการ  ทาํใหก้ารสร้างความเขม้แขง็ของชุมชนจาํเป็นท่ีจะตอ้งมีหลกัการบางอยา่งเพื่อใหช้าวบา้นท่ีกา้ว

เขา้มาร่วมงานกบัชุมชน  สามารถยนืระยะของการมีส่วนร่วมไปไดโ้ดยตลอดจนเกิดการบรรลุสู่เป้าหมาย

ร่วมกนัของชุมชนในระดบัต่าง ๆ ตามขั้นตอนของกระบวนการ  ดว้ยเหตุน้ี ความสมคัรใจ หรือความเตม็ใจจึง

เป็นกุญแจสาํคญัของกลวธีิสร้างความต่อเน่ืองในโครงการน้ี  ความสมคัรใจท่ีชาวบา้นอยากเขา้เป็นสมาชิก

เครือข่ายชุมชนเขม้แขง็เป็นส่ิงท่ีบ่งช้ีใหเ้ห็นวา่การแกไ้ขปัญหายาเสพติดโดยสันติวธีิเป็นโครงการท่ีชุมชนเป็น

เจา้ภาพ  มิใช่หน่วยงานราชการใด ๆ หรือวทิยากรกระบวนการ  เปรียบเหมือนเสาเขม็ท่ีทาํใหก้ระบวนการพึ่งพา

ตนเองของชุมชนเกาะลา้นเกิดความมัน่คงและย ัง่ยนื 
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 ซ่ึงบรรดากรรมการชุมชนเขม้แขง็เกาะลา้นมีวธีิการรับสมคัรสมาชิกของเครือข่ายฯ เพิ่มเติมดว้ยการให้

ชาวบา้นตดัสินใจติดต่อส่ือสารกบัทางกรรมการฯ เองท่ีจะกรอกใบสมคัร หรือเขา้มาร่วมประชุมในวนัท่ี 20 ของ

ทุกเดือนเพื่อสมคัรสมาชิกในวนัประชุม  อนัถือเป็นวธีิการท่ีชุมชนเห็นวา่ไดผ้ลดีกวา่การออกไปชกัชวน

ครัวเรือนต่าง ๆ ท่ียงัไม่ไดเ้ป็นสมาชิกเครือข่ายฯ ใหเ้กิดความสนใจเขา้ร่วมโครงการ   เพราะแทจ้ริงแลว้

โครงการพฒันาใด ๆ จะสาํเร็จไดก้็ตอ้งเกิดจากความเตม็ใจท่ีจะเขา้มาร่วมทาํงานกนัอยา่งแทจ้ริง 

 “แต่บางคร้ังเดือนนึงผมก็เรียกมาประชุมวา่เราทาํมาถึงขั้นน้ีแลว้  เราก็พยายามช่วยกนันะ  ถา้ใครจะเขา้

มามนัก็โอกาสมี  ถา้ใครจะเขา้มาอีกเราไม่หาแลว้นะ  ใหเ้ขาเดินเขา้มาหาเราบา้ง  โอเคเด๋ียวจบจากน้ีไป  คุณก็

ไปหามาส่ีหลงัก็ได ้ ถา้ใหคุ้ณเขา้มาแลว้ผมตอ้งมาหาใหคุ้ณทีหลงัเน่ียไม่เอานะ  คุณตอ้งไปหาของคุณเอง”     

(บุญเชิด บุญยิง่, สัมภาษณ์, 20 พ.ย. 2556) 

 

 2.5  การมีวทิยากรกระบวนการ 

 กระบวนการ 9 ขั้นตอนถือวา่เป็นปรากฏการณ์ใหม่ของสังคมท่ีจดัการกบัปัญหายาเสพติดอยา่งไดผ้ล  

โดยปราศจากการใชว้ธีิปราบปรามจบักุม  การดาํเนินการทางกฎหมาย  รวมทั้งบาํบดัยงัสถานบาํบดัของภาครัฐ

และเอกชน  ซ่ึงผา่นการพิสูจน์มาแลว้ในหลายหมู่บา้น/ชุมชนทั้งในภาคกลาง  ภาคตะวนัออก และภาคตะวนัตก

ของประเทศไทย  ทั้งน้ี  หลกัการและวธีิการท่ีใชใ้นกระบวนการดงักล่าวจะสาํเร็จไดก้็ตอ้งอาศยัผูท่ี้มีความเขา้ใจ

ในกระบวนการอยา่งลึกซ้ึง หรือผา่นประสบการณ์ทาํงานดา้นน้ีมาก่อน  โดยเขา้ไปมีบทบาทใหแ้นวคิด และ

แนะนาํชุมชนใหเ้กิดความเปล่ียนแปลงในทิศทางท่ีจะสามารถพึ่งพาตนเองไดใ้นการแกไ้ขปัญหายาเสพติด  ซ่ึง

เรียกวา่ “วทิยากรกระบวนการ” 

 ภาพความสาํเร็จท่ีเกิดข้ึนในชุมชนเกาะลา้น  สะทอ้นถึงความสาํคญัอยา่งยิง่ท่ีจะตอ้งมีวทิยากร

กระบวนการเขา้ไปจุดประกายความคิด และความต่ืนตวัของชาวบา้นใหลุ้กข้ึนมาจดัการปัญหาดว้ยตนเอง  

แทนท่ีการพึ่งพาบทบาทของเจา้หนา้ท่ีของภาคราชการ  ซ่ึงการกระตุน้ความคิดความรู้สึกโดยวทิยากร

กระบวนการนั้นมิไดน้าํเอาขอ้มูลหรือเหตุการณ์ท่ีไกลเกินความสามารถในการเขา้ถึงไดข้องชาวบา้น  แต่เป็น

การหยบิยกเอาความเป็นจริงทัว่ไปของชุมชนมาตีแผใ่หเ้ห็นวา่เป็นวกิฤตปัญหา และมีความบกพร่องบางอยา่ง

ของระบบท่ีตอ้งคิดใหม่ทาํใหม่ในการแกไ้ขปัญหาเดิม ๆ ของชุมชนเอง 

 “ ขอ้เสียตาํรวจเน่ียทาํงานไม่ต่อเน่ืองและไม่จริงจงั  เพราะวา่ปัญหาท่ีผูบ้งัคบับญัชาเขาสั่งไปทาํหนา้ท่ี 

หลายเร่ือง  อีกเร่ืองนึงคือเขาทาํเร่ืองน้ีไม่มีค่าตอบแทนอะไร  ตาํรวจจะยดึติดค่าตอบแทน  ตรงน้ีเป็นขอ้เสียเขา”  

(ธวชั ชะนะ, สัมภาษณ์, 9 ต.ค. 2556) 
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 ทั้งน้ี  การท่ีทีมวทิยากรกระบวนการประกอบดว้ยอดีตขา้ราชการตาํรวจ  จึงเป็นขอ้ไดเ้ปรียบท่ีสามารถ

อธิบายเช่ือมโยงใหช้าวบา้นสามารถเขา้ใจถึงความอ่อนดอ้ยของระบบการทาํงานของราชการ และความเป็นจริง

ของปัญหายาเสพติดไดอ้ยา่งลึกซ้ึง  ขณะเดียวกนั ยงัมีวทิยากรกระบวนการในส่วนท่ีเป็นชาวบา้นจากชุมชนท่ี

ประสบความสาํเร็จในการใชแ้นวทางสันติวธีิมาแลว้  จึงช่วยเติมเตม็ใหส้าระความรู้ท่ีถ่ายทอดออกไปนั้นเกิด

ความสมบูรณ์  อนัช่วยในการตดัสินใจของชาวบา้น และกระบวนการเรียนรู้เพื่อพึ่งตนเองของชุมชนเกาะลา้น 

 ในแต่ละขั้นตอนของกระบวนการท่ีชุมชนเกาะลา้นปฏิบติั  วทิยากรกระบวนการเขา้มามีบทบาทสาํคญั  

ไม่วา่จะเป็นขั้นตอนท่ี 1-4  ซ่ึงชุมชนเป็นฝ่ายท่ีตอ้งทาํความเขา้ใจแนวทางการดาํเนินงาน  โดยมีวทิยากร

กระบวนการเป็นหลกัในการขบัเคล่ือน  ขั้นตอนท่ี 5-9  อนัเป็นช่วงท่ีชุมชนจะตอ้งปฏิบติัเองผา่นการสนบัสนุน

ของวทิยากรกระบวนการในฐานะพี่เล้ียง  แต่จากประสบการณ์ของนกัวจิยันั้น  เห็นวา่วทิยากรกระบวนการได้

ใหค้วามดูแลอยา่งใกลชิ้ดสาํหรับชุมชนเกาะลา้นมากกวา่หมู่บา้น /ชุมชนอ่ืนอยูพ่อสมควร  ซ่ึงไม่วา่จะดว้ย

สาเหตุใดก็ตาม  เป็นปัจจยัสนบัสนุนใหค้วามบกพร่องผดิพลาดในเชิงคุณภาพของการดาํเนินงานเกิดข้ึนนอ้ย 

 วทิยากรกระบวนการยงัมีการช้ีแจงแนวทางการสนบัสนุนจากภาคราชการ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในเร่ือง

งบประมาณ  และวางยทุธศาสตร์ใหชุ้มชนเกาะลา้น และชุมชนต่าง ๆ ในพทัยาสนบัสนุนซ่ึงกนัและกนัผา่น

ระบบการทาํงานในรูปแบบเครือข่ายชุมชนท่ีมีคณะกรรมการฯ เป็นชาวบา้น  ซ่ึงจะส่งผลต่อความเป็นไปได้

แห่งความย ัง่ยนืของการป้องกนัปัญหายาเสพติดโดยกระบวนการสันติวธีิ 

 
 3.  การใช้แนวทางการปราบปราม  ควบคู่กบัการป้องกนัปัญหายาเสพติดโดยสันติวธีิ 
 ดงัท่ีไดก้ล่าวแลว้ขา้งตน้วา่การแกปั้ญหายาเสพติดในชุมชนเกาะลา้นโดยใชแ้นวทางการปราบปราม

เพียงอยา่งเดียว  แสดงใหเ้ห็นอยา่งชดัเจนวา่ไม่ประสบความสาํเร็จ  เน่ืองจากความลม้เหลวของระบบการทาํงาน

ของเจา้หนา้ท่ีในพื้นท่ี และจุดอ่อนของกระบวนการทางกฎหมาย  อีกทั้งเกาะลา้นซ่ึงแมจ้ะมีผูค้นอาศยัอยูห่ลาย

พนัคน  แต่กลบัมีสถานะเป็นเพียงหมู่บา้นทาํใหท้างการจดัสรรบุคลากร และงบประมาณมาใหจ้าํกดั  จึงไม่

เพียงพอต่อการดูแลทุกขสุ์ขของประชาชน   

 “จากคาํพดูของเขา  เขาไม่กลวั  เพราะเขามีแบค็ใหญ่ ๆ อยูข่า้งบน  เวลาเขาโดนจบัก็ประกนัออกมา  เรา

ก็ทาํอะไรไม่ได ้ ตาํรวจจบัก็ตอ้งปล่อย  กฎหมายไม่แขง็พอ” (สรศกัด์ิ ทองบงเพชร, สัมภาษณ์, 20 ธ.ค. 2556) 

 

 ทั้งน้ี  การใชม้าตรการทางสังคม และใชชุ้มชนบาํบดันั้น  มีความชดัเจนวา่คณะกรรมการชุมชนเขม้แขง็

จะมีขอบเขตในการปกป้องลูกหลานในชุมชนแค่ไหน อยา่งไร  เพื่อใหไ้ม่เกิดความผดิพลาดในกรณีท่ีผูเ้สพหรือ
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ผูค้า้เจตนาท่ีจะหลบเล่ียงความผดิดว้ยการสมคัรเขา้ร่วมโครงการ  เพื่อใหต้นเองรอดพน้จากการถูกจบักุม

ดาํเนินคดีโดยเจา้หนา้ท่ีตาํรวจ 

 “คร้ังแรกเราช่วยได ้ แต่คร้ังท่ี 2 ใหเ้ขาตดัสินใจเอาเอง  วา่คุณจะเลิกหรือคุณจะต่อ  คุณยงัทาํต่อเราก็จะ

ไม่ช่วยคุณแลว้” (สรศกัด์ิ ทองบงเพชร, สัมภาษณ์, 20 ธ.ค. 2556) 

 

 ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์เป็นเคร่ืองยนืยนัวา่การปราบปรามยาเสพติดในช่วงดาํเนินงานตามแนวทาง

สันติวธีินั้น  ช่วยใหเ้กิดแรงกดดนัต่อผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัยาเสพติดจนสามารถเลิกพฤติกรรมเสพ -คา้ไดเ้ป็นอยา่งดี  

อยา่งไรก็ตาม  คณะกรรมการชุมชนเขม้แขง็ของเกาะลา้นมีความเขา้ใจท่ีชดัเจนถึงหลกัการของกระบวนการ      

9 ขั้นตอนท่ีกาํลงัปฏิบติัอยู ่ จึงมุ่งเนน้การป้องกนัปัญหามากกวา่ความพยายามลดจาํนวนตวัเลขผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบั

ยาเสพติดใหห้มดส้ินไปจากชุมชน  โดยเห็นวา่การทาํงานในลกัษณะของการป้องกนัปัญหาจะช่วยใหเ้ยาวชนใน

ชุมชนไม่กลายเป็นผูเ้สพ-ผูค้า้รายใหม่  อนัจะเป็นผลดีท่ีช่วยลดภาระของแกนนาํชุมชนไปไดม้าก  ขณะท่ีในส่วน

ผูเ้สพ-ผูค้า้รายเดิมก็ถือเป็นผลพลอยไดท่ี้ชุมชนสามารถเก็บเก่ียวประโยชน์ไดจ้ากกระบวนการสันติวธีิ   ทั้งน้ี  

แนวคิด และแนวทางดงักล่าวไดช่้วยใหส้ถานการณ์ปัญหายาเสพติดในชุมชนแห่งน้ีคล่ีคลายไปไดม้ากในสายตา

ของคนในชุมชนเอง 

 “ดีข้ึนมาก  รายเก่า ๆ ติดแลว้ไม่เป็นไร  เราไม่อยากใหมี้รายใหม่ ๆ เพิ่มข้ึนมา  โดยเฉพาะพวกนกัเรียน

นกัศึกษา  เด็ก ๆ” (สรศกัด์ิ ทองบงเพชร, สัมภาษณ์, 20 ธ.ค. 2556) 

 

 4.  ความรุนแรงของปัญหายาเสพติด 

 โครงการหรือแนวทางการพฒันาใด ๆ จะประสบความสาํเร็จไดจ้ะตอ้งตอบสนองต่อปัญหาท่ีแทจ้ริง

ของชุมชน  กระบวนการ 9 ขั้นตอนเขา้มาถูกท่ีถูกเวลา  ซ่ึงชุมชนกาํลงัประสบปัญหาโดยถว้นหนา้เก่ียวกบั

ผลกระทบของยาเสพติดท่ีทาํใหค้รัวเรือนส่วนใหญ่มีผูเ้สพ หรือผูค้า้  ซ่ึงสร้างความหนกัใจใหก้บัพอ่แม่

ผูป้กครองเป็นอนัมาก  โดยผูท่ี้อาศยัอยูใ่นชุมชนน้ีไม่มีปัญหาเศรษฐกิจในครัวเรือนสักเท่าใดนกั  เน่ืองจาก

ชาวบา้นลว้นมีรายไดท่ี้ดีจากธุรกิจท่องเท่ียว  แมจ้ะมีบางช่วงท่ีไดรั้บผลจากปัญหาการเมืองและเศรษฐกิจอยูบ่า้ง  

แต่ถือวา่การทาํมาหากินของผูค้นในเกาะลา้นมีอุปสรรคนอ้ยกวา่มากเม่ือเทียบกบัหมู่บา้น /ชุมชนท่ียดึการเกษตร

เป็นอาชีพหลกั  ฉะนั้น ปัญหายาเสพติดจึงเป็นวกิฤตสาํคญัท่ีสุดของเกาะลา้น  และการแพร่ระบาดของยาเสพติด

ไดก้ลายเป็นมูลเหตุจูงใจใหผู้น้าํชุมชนตอ้งการนาํกระบวนการดงักล่าวเขา้มาดาํเนินการท่ีเกาะลา้น    

 “ป้าก็บอกวา่เงินท่ีคุณยายทาํบุญมาน่ะขอใหสุ้ขภาพแขง็แรงนะ  อยูก่บัลูกหลานนาน ๆ  แกก็จบัป้ามา

พดูท่ีหูเลย  แกบอกวา่จินต ์ สุขภาพของฉนัน่ะมนัแขง็แรงอยูแ่ลว้  ฉนัน่ะขออยา่งเดียวนะแก  ขอใหลู้กฉนัอยา่
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ติดยาเลย  โห คนอาย ุ83 นะ  ป้าก็ไม่รู้หรอกวา่ลูกหลานของเขาติด  แต่เขามากระซิบกบัป้าแบบน้ีเลย  ขอใหม้นั

เลิกซะเถอะ  บุญท่ีฉนัทาํเน่ีย  ขอใหลู้กหลานฉนัน่ะเลิกยา” (อาจินต ์ช่วยชะนะ, สัมภาษณ์, 22 ม.ค. 2557)   

 นอกจากนั้น  ปัญหายาเสพติดท่ีค่อนขา้งรุนแรงยงัไม่ไดรั้บการเหลียวแลจากเจา้หนา้ท่ีในพื้นท่ีเกาะลา้น    

ทาํใหช้าวบา้นไม่เช่ือมัน่ในกระบวนการของภาคราชการ  โดยเฉพาะผูค้า้ยาเสพติดท่ียงัคงสร้างความเดือดร้อน

บัน่ทอนอนาคตของเด็กเยาวชน  ซ่ึงผูน้าํชุมชนเองเพียงลาํพงัก็ไม่สามารถจดัการปัญหาน้ีได ้ และการขาด

ประสิทธิผลของภาคราชการน้ีเอง  น่าจะเป็นอีกเหตุผลหน่ึงซ่ึงทาํใหชุ้มชนเกิดความพร้อมอยูก่่อนแลว้ท่ีจะเอา

แนวทางแกไ้ขปัญหายาเสพติดดว้ยการพึ่งพาตนเอง หรือดาํเนินการกนัเองในชุมชนมาใชใ้นช่วงน้ี 

 “ถา้เป็นตาํรวจแลว้ไม่ยอมจบั  จะมาเป็นตาํรวจทาํไมหล่ะ  ใช่มั้ย  ไม่ดูแลประชาชนแลว้เราจะอยูไ่ดย้งัไง

..... มนัมีสายอยูไ่ง  พอตาํรวจจะลงปุ๊บ  มนัก็โทรหากนัแลว้ก็หลบ” (ประไพ จนัทร์เทศ, สัมภาษณ์, 23 ธ.ค. 2556) 

 

สัมภาษณ์เจาะลกึเยาวชนทีส่ามารถเลกิยาเสพติดได้ด้วยแนวทางสันติวธีิ (การใช้ชุมชนบ าบัด) 

 นายลาํไย (นามสมมติ)  ปัจจุบนัอาย ุ 20 ปี  เร่ิมติดกญัชาตั้งแต่อาย ุ 14 ปี  โดยการเสพกญัชาของเขาเร่ิม

จากการถูกเพื่อนในกลุ่ม(ท่ีมีจาํนวนผูเ้สพกวา่ 10 ราย)  ชกัชวนใหท้ดลองเสพ   เม่ือติดกญัชาแลว้นายลาํไยเพิ่ม

ปริมาณมากข้ึนเร่ือย ๆ  และเสพตั้งแต่เชา้จนคํ่า  ทั้งน้ี นายลาํไยพยายามปกปิดพฤติกรรมมาโดยตลอดเพื่อไม่ให้

คนในครอบครัวทราบวา่เขาติดยาเสพติด  แต่พอ่แม่ของเขาก็ทราบความจริงเขา้จนไดเ้ม่ือเขาอายปุระมาณ 16 ปี 

จากการสังเกตอาการ และร่างกายท่ีเร่ิมเปล่ียนแปลงไป 

 “ดูดมาก ๆ แลว้กล่ินมนัติดตวัครับ  เพราะกล่ินมนัแรงไม่เหมือนบุหร่ี..... พอ่ผมเขาก็สังเกตวา่ตาแดง

แลว้ก็ตามนัจะเยิม้  แกก็ถาม  แต่ผมก็พดูตรง ๆ  ผมก็บอกวา่ดูด” (นายลาํไย, สัมภาษณ์, 20 พ.ย. 2556) 

  

 บุคลิกนิสัยส่วนตวัของนายลาํไยไม่ใช่คนอนัตรพาล หรือชอบก่อเร่ืองราวแต่อยา่งใด และพฤติกรรมติด

ยาเสพติดของเขาแมจ้ะไม่ไดส้ร้างความเดือดร้อนใหก้บัครัวเรือนอ่ืน  แต่มีผลเสียโดยตรงกบัสุขภาพของเขาเอง  

เน่ืองจากระยะเวลาเสพท่ีค่อนขา้งยาวนานหลายปี  ทาํใหเ้ร่ิมเกิดอาการปวดกระดูกบริเวณไขสันหลงั  ขณะท่ี

นายลาํไยเองก็ทราบดีวา่พอ่แม่ของเขาก็ทุกขต์รมเสียใจแมจ้ะไม่ไดร้้องไหใ้หเ้ขาเห็นก็ตามที 

 “ดูดกญัชามนัก็เมาเหมือนกินเบียร์ครับ  แต่เมาแบบวา่รู้เร่ือง  แค่มนัตาหวาน  อารมณ์ดี  ยิม้ตลอด  แลว้

ก็อยากกินขนม  แต่ถา้เป็นเหลา้เบียร์เมาแลว้เดินเซ” (นายลาํไย, สัมภาษณ์, 20 พ.ย. 2556) 

 

 คงจะสรุปอยา่งชดัเจนไดย้ากวา่อะไรเป็นปัจจยัท่ีแทจ้ริงซ่ึงทาํใหน้ายลาํไยติดกญัชา  เน่ืองจากวยัรุ่น

หลายคนในเพื่อนกลุ่มเดียวกนัไม่ไดเ้สพยาเสพติดใดเลย  แต่ก็สามารถคบและเขา้กลุ่มกบัเพื่อน ๆ ได ้ ขณะท่ี
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หลายครัวเรือนไดต้กัเตือนลูกหลานของตนเองไม่ใหท้ดลองเสพยาเสพติด  แต่ก็มีบางส่วนท่ีด้ือรันและกลายเป็น

เด็กท่ีติดยาเสพติด  ส่วนครอบครัวของนายลาํไยเองก็ไม่มีปัญหาใดท่ีจะเป็นเหตุผลกัดนัใหเ้ขาติดยาเสพติดเลย  

ผูว้จิยัขอสงวนท่ีจะคน้หาความจริง หรือวเิคราะห์ถึงสาเหตุวา่อะไรเป็นปัจจยัท่ีแทจ้ริง  ซ่ึงทาํใหน้ายลาํไย

กลายเป็นผูเ้สพ  เน่ืองจากประเด็นดงักล่าวไม่อยูใ่นขอบเขตการวจิยัคร้ังน้ี 

 “คนไม่ดูดชวนยงัไงเขาก็ไม่ดูด  กลุ่มเดียวกนัก็แสบ ๆ เหมือนกนัเน่ียครับ แต่เขาไม่ดูด  คนไม่ดูดก็จะ

กินเบียร์กินเหลา้ไป” (นายลาํไย, สัมภาษณ์, 20 พ.ย. 2556)    

 

 ดว้ยการท่ีเม่ือจบการศึกษาแลว้  นายลาํไยทาํงานเป็นผูดู้แลเรือเจต๊สกีใหน้กัท่องเท่ียวเช่าท่ีหาดตาแหวน  

การท่ีเขาอยูใ่นวงการเสพกญัชาทาํใหเ้ขามีช่องทางการขายกญัชาใหแ้ก่นกัท่องเท่ียวท่ีเสพ  โดยกญัชาท่ีนาํมาขาย

แก่นกัท่องเท่ียวนั้น  ไดซ้ื้อต่อมาจากคนขบัเรือเจต๊สกีท่ีเขา้มาส่งนกัท่องเท่ียวท่ีเกาะลา้นอีกต่อหน่ึง  อยา่งไรก็ดี  

การคา้ยาเสพติดของนายลาํไยมิไดก้ระทาํเป็นลํ่าเป็นสัน หรือตั้งใจขายอยา่งเตม็ตวั  แต่เป็นการขายกญัชาตาม

โอกาสท่ีเขา้มาเองจากแรงหนุนของธุรกิจการท่องเท่ียวของเกาะลา้นท่ีทาํใหมี้นกัท่องเท่ียวหลายชาติหลาย

ประเภท  ซ่ึงแน่นอนวา่ส่วนหน่ึงเป็นคนต่างชาติท่ีชอบเสพกญัชาเหมือนกนั    

 “บางทีแขกเขาดูด  เขาก็มาถามเรา  ถา้เรามีเราก็ขายใหเ้ขา  มีเท่าไหร่เขาก็เอาอยูแ่ลว้  เขาไม่เก่ียงราคา

หรอกครับ” (นายลาํไย, สัมภาษณ์, 20 พ.ย. 2556) 

 

 พอ่แม่ของนายลาํไยพยายามคิดหาทางช่วยลูกของตนเองใหเ้ลิกยาเสพติด  แต่ในช่วงนั้นชุมชน และ

หน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งยงัไม่มีโครงการ /กิจกรรมแกไ้ขปัญหายาเสพติดท่ีไดผ้ลมาแนะนาํชาวบา้น  ทาํให้

ช่วงแรก ๆ ซ่ึงนายลาํไยเสพกญัชาอนัเป็นช่วงท่ียงัเป็นวยัรุ่นอยูน่ั้น  ไม่ยอมสมคัรใจท่ีจะปรับเปล่ียนพฤติกรรม

ตามความคาดหวงัของครอบครัว  แมจิ้ตใจส่วนหน่ึงก็อยากจะเลิกเสพเพราะความสงสารพอ่แม่  โดยเฉพาะ

อยา่งยิง่แม่ของเขาท่ีมีความสนิทสนมกบัเขา และเป็นผูท่ี้เขารักมากท่ีสุด  อยา่งไรก็ดี เม่ือแม่ของเขาแน่ใจแลว้วา่

เขาไม่ยอมเขา้รับการบาํบดัยงัสถานบาํบดัยาเสพติด  จึงแนะนาํใหพ้อ่ของเขาเลิกลม้ความตั้งใจท่ีจะนาํตวัเขาไป

บาํบดัอยา่งท่ีหลายครอบครัวปฏิบติักนั  และไดแ้ต่ปล่อยเวลาใหเ้ขาคิดเลิกเสพเอง  

 “พอ่บอกใหเ้ลิกหลายรอบแต่ผมเฉย ๆ   ผมก็ไม่เลิกหรอก  คือแบบยิง่วา่ยิง่ทาํน่ะ  ถา้ผมจะเลิกผมก็เลิกเอง

..... ผมก็บอกพอ่แม่วา่ไปบาํบดักลบัมาก็เหมือนเดิมอยูดี่  มนัอยูท่ี่ใจมากกวา่” (นายลาํไย, สัมภาษณ์, 20 พ.ย. 2556)    

 

 ต่อมาเม่ืออาย ุ 17 ปี  นายลาํไยเร่ิมคิด และทดลองท่ีจะเลิกเสพกญัชาดว้ยตนเอง  โดยเขาใชว้ธีิการด่ืม

เบียร์ในปริมาณมาก ๆ ทดแทนเพื่อใหง่้วงและหลบัไปในท่ีสุด  เม่ือถึงวนัรุ่งข้ึนท่ีเร่ิมมีอาการอยากเสพอีก  เขาก็
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จะด่ืมเบียร์อีกเช่นเดิม  ซ่ึงทาํประจาํซํ้ า ๆ เช่นน้ีประมาณ 2 สัปดาห์ก็ช่วยใหเ้ขาห่างจากกญัชาไดอ้ยูเ่ช่นกนั  แต่

เป็นท่ีน่าเสียดายวา่ความตั้งใจดงักล่าวของเขาไม่เหลือคุณค่าอะไรเลย  เพราะเพียงแค่ระยะเวลาคร่ึงปีเท่านั้น  

นายลาํไยซ่ึงยา้ยไปศึกษาต่อท่ีฝ่ังพทัยาก็ถูกเพื่อนท่ีโรงเรียนใหม่ชกัชวนใหก้ลบัมาเสพอีก  และไม่วา่เขาจะ

ตดัสินใจเสพกญัชาอีกคร้ังเพราะเหตุผลใดก็ตาม   การกลบัมาเสพในวยั 18 ปีไม่โชคดีเหมือนคร้ังท่ีแลว้มา  

เพราะเขาถูกเจา้หนา้ท่ีตาํรวจจบัไดข้ณะเสพกญัชาอยูใ่นกระตอ๊บแห่งหน่ึงในเกาะลา้น  ส่งผลใหเ้ขาถูกตั้งขอ้หา

การครอบครองยาเสพติด  ถูกคุมขงัอยูเ่ป็นเวลาถึง 2 วนั  ไดรั้บโทษรอลงอาญา 2 ปี  และยงัตอ้งรายงานตวัต่อ  

เจา้พนกังานศาลท่ีเมืองพทัยา  โดยท่ีพอ่แม่ ของเขาตอ้งไปประกนัตวั และเสียเงินค่าปรับจากเหตุการณ์ดงักล่าว   

 การถูกจบักุมดาํเนินการตามกฎหมายทาํใหน้ายลาํไยพยายามเลิกเสพอีกคร้ัง   แต่เพียงระยะเวลาไม่ถึงปี  

เขาก็กลบัมาเสพกญัชาต่อหลงัจากเพื่อนกลุ่มเดิมมาชกัชวนใหเ้ขา้สู่วงการเหมือนเดิม  โดยระหวา่งน้ีประธาน

ชุมชนเกาะลา้น ก็คือนายบุญเชิดบุญยิง่  พยายามชกัชวนเขาทาํกิจกรรมใหเ้ป็นประโยชน์ดว้ยการพาเขา้กลุ่ม

อาสาสมคัรในการตรวจความสงบเรียบร้อยของเกาะลา้น  จนกระทัง่ถึงปี พ.ศ. 2556  อนัเป็นช่วงเวลาท่ีชุมชน

เกาะลา้นเร่ิมดาํเนินการโครงการแกไ้ขปัญหายาเสพติดโดยสันติวธีิ (กระบวนการ 9 ขั้นตอน)  

 ครอบครัวของนายลาํไยซ่ึงมีพอ่เป็นกรรมการชุมชนดา้นส่ิงแวดลอ้ม  เป็นครอบครัวหน่ึงท่ีตดัสินใจ

สมคัรเขา้ร่วมโครงการน้ี  โดยพอ่ของเขาชกัชวนใหเ้ขาเขา้ร่วมประชุมกบักรรมการเครือข่ายชุมชนเขม้แขง็ดว้ย  

แมน้ายลาํไยไม่ไดร่้วมตั้งแต่ในเวทีประชาคมคร้ังท่ี 1 (ขั้นตอนท่ี 4)  แต่จากการสังเกตการณ์ของผูว้จิยัพบวา่  ใน

ขั้นตอนท่ี 7 หรือการรับรองครัวเรือนปลอดภยัยาเสพติดนั้น  นายลาํไยท่ีร่วมประชุมคร้ังน้ีพร้อมกบัพอ่ของตนถือ

เป็นเยาวชนเพียงคนเดียวของชุมชนท่ีเขา้ร่วมในเวทีประชาคมดงักล่าว  และในวนันั้นพอ่ของเขาไม่ยกมือใหก้บั

ครัวเรือนของตนเองวา่ปลอดภยัจากยาเสพติด  เน่ืองจากครอบครัวและกรรมการฯ คนอ่ืนทราบดีวา่นายลาํไยติด

ยาเสพติด(แมว้า่จะไม่ถูกเขียนรายช่ือวา่เป็นผูเ้สพตั้งแต่ในขั้นตอนท่ี 6 ก็ตาม)  ส่งผลใหค้รอบครัวของเขาไม่ไดรั้บ

ธงในเดือนต่อมาเช่นเดียวกบัอีก 23 ครอบครัวท่ีกรรมการฯ ยงัไม่ใหก้ารรับรองในพฤติกรรม 

 หากมองอยา่งผวิเผนิแลว้การเขา้ประชุมในขั้นตอนท่ี 7 ดงักล่าวของนายลาํไยในฐานะผูส้ังเกตการณ์ 

(ขณะท่ีพอ่ของเขาเขา้ประชุมในฐานะกรรมการฯ ท่ีมีสิทธิพิจารณายกมือรับรองครัวเรือน)  คงเหมือนกนักบั

ชาวบา้นอีกจาํนวนหน่ึงท่ีร่วมประชุมในฐานะผูส้ังเกตการณ์เช่นกนั  เพราะเป็นโอกาสในการเขา้มาเรียนรู้ถึง

กระบวนการสันติวธีิ และติดตามความเคล่ือนไหวเก่ียวกบักิจกรรมในชุมชนของตนเอง  แต่การปรากฏตวั

ท่ามกลางผูใ้หญ่มากมายท่ีเป็นกรรมการชุมชนเขม้แขง็ในท่ีประชุมของเด็กคนหน่ึง  ไม่สู้จะแตกต่างเท่าไหร่กบั

การประกาศ หรือปฏิญาณตวัเองถึงความตอ้งการแน่ชดัท่ีจะเลิกเสพใหไ้ด ้ ซ่ึงแทจ้ริงนายลาํไยเองก็มีความ

จริงจงัในการพยายามเลิกเสพยาเสพติด  มิเช่นนั้นคงไม่เขา้ประชุมร่วมกบักรรมการฯ คนอ่ืน ๆ เป็นแน่ 
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 ต่อมาในขั้นตอนท่ี 9 เดือนแรก ( 20 ธนัวาคม 2556)  เครือข่ายชุมชนเขม้แขง็เกาะลา้นไดรั้บรอง

พฤติกรรมใหแ้ก่อีก 7 ครอบครัววา่ไม่เก่ียวขอ้งกบัยาเสพติดอีกแลว้  โดยมีครอบครัวของนายลาํไยเป็นหน่ึงใน

จาํนวนน้ี  นาํมาซ่ึงความภาคภูมิใจของเขาเองและพอ่แม่  ทั้งน้ี  การเลิกยาเสพติดคร้ังน้ีเป็นผลโดยตรงจากการ

ใชแ้นวทางชุมชนบาํบดั และมาตรการทางสังคม  โดยอาศยัความรักท่ีมีต่อพอ่แม่เป็นแรงจูงใจอีกประการหน่ึงท่ี

ทาํใหเ้ขาคิดอยากจะเลิกเสพกญัชาอยา่งถาวร   นอกจากนั้น ยงัมีเพื่อนในกลุ่มของเขาอีกประมาณ 5-6 รายท่ีเลิก

ยาเสพติดไดใ้นช่วงดาํเนินการโครงการแกไ้ขปัญหายาเสพติดโดยสันติวธีิคร้ังน้ี 

 “ ถา้ผมไม่เลิกน่ะ  บา้นอ่ืนเขาไดธ้งหมด  แต่ผมยงัดูดแลว้ก็ไม่ไดธ้ง  มนัก็เหมือนกบัอายเขา  แลว้พอ่ของ

ผมก็เป็นกรรมการอยูด่ว้ย  ก็เหมือนกบัวา่ใหลู้กคนอ่ืนเลิก  แต่ลูกตวัเองยงัไม่เลิกแบบเน่ีย  มนัก็ขายหนา้อ่ะครับ”  

 “สงสารพอ่น่ะครับ..... แกมีอะไรแกก็ไม่ค่อยพดูครับ”  (นายลาํไย, สัมภาษณ์, 20 พ.ย. 2556)    

 

 ทั้งน้ี  นายลาํไยไดใ้หข้อ้คิดเห็น และถ่ายทอดประสบการณ์แก่นกัวจิยัถึงการแกไ้ขปัญหายาเสพติดใน

ลกัษณะท่ีสนบัสนุนการใชแ้นวทางสันติวธีิในชุมชนเกาะลา้น  โดยกล่าวถึงความไร้ประสิทธิผลของการจดัการ

ปัญหายาเสพติดดว้ยวธีิการบาํบดัยงัสถานบาํบดัภายนอกชุมชนในช่วงเวลาท่ีผา่นมา   อีกทั้งเปิดเผยถึงความคิด

ความรู้สึกของวยัรุ่นเม่ือพบเจอกบัสถานการณ์บีบบงัคบัใหเ้ลิกยาเสพติด   อยา่งไรก็ตาม  การยอมรับในแนวทาง

สันติวธีิยงัแสดงออกใหเ้ห็นผา่นการประชุมในช่วงการรักษาสถานะชุมชนเขม้แขง็ (ขั้นตอนท่ี 9)  ซ่ึงนายลาํไย

เขา้ร่วมเวทีประชาคมดงักล่าวทั้ง 2 คร้ัง(เดือนธนัวาคม 2556 และเดือนมกราคม 2557)  แมว้า่ครอบครัวของเขา

จะไดสิ้ทธ์ิในการรับธงปลอดภยัยาเสพติดแลว้ก็ตาม 

 “ดูแลว้ท่ีไปบาํบดักลบัมาก็เลิกแค่ไม่ก่ีคนครับ..... ถา้ไปใชค้วามรุนแรงเขาก็จะยิง่เก็บกด  ก็จะยิง่ดูด ๆ”  

(นายลาํไย, สัมภาษณ์, 20 พ.ย. 2556)    

 

 ผูว้จิยัไม่อาจจะกล่าวไดว้า่การเลิกยาเสพติดในคร้ังน้ีจะเป็นคร้ังสุดทา้ยในชีวติของเขาหรือไม่ อยา่งไร  

เพราะถือเป็นคร้ังท่ี 3 แลว้ท่ีเขาตดัสินใจหนัหลงัใหก้ญัชา  แต่ดูเหมือนวา่มาตรการทางสังคมจะเป็นส่ิงยดึเหน่ียวใจ

ใหเ้ขาตระหนกัวา่หากเขากลบัไปเสพอีก  ความเสียหายจะไม่ไดเ้กิดข้ึนในลกัษณะท่ีสามารถมองไดว้า่คนอ่ืน ๆ 

ก็ยงัคงเสพอยูเ่ช่นกนั  เพราะบรรยากาศการแกไ้ขปัญหายาเสพติดของชุมชนในขณะน้ีผกูโยงเขา้กบัหนา้ตาทาง

สังคม หรือการไดรั้บการยอมรับของครัวเรือนต่าง ๆ  ขณะท่ีนายลาํไยเองก็มีความคิดเป็นผูใ้หญ่มากข้ึนเช่นกนั 

 “ถา้กลบัไปดูดอีกก็อายคนอ่ืนเขาครับ  ถา้ไดธ้งมาแค่แป๊บเดียวเองก็ดูดอีกแลว้  มนัก็ไม่ใช่แลว้ครับ” 

(นายลาํไย, สัมภาษณ์, 20 พ.ย. 2556)    
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ห้องเรียนเข้มแข็ง : การพฒันาต่อยอดแนวทางสันติวธีิจากชุมชนสู่โรงเรียน 

 จากการท่ีไดเ้รียนรู้ถึงแนวทางการสร้างชุมชนเขม้แขง็อยูอ่ยา่งต่อเน่ือง  ทาํใหค้ณะกรรมการชุมชน

เขม้แขง็เกาะลา้นเม่ือมีความใกลชิ้ดสนิทสนมกบัวทิยากรกระบวนการมากข้ึน  ซ่ึงการติดต่อส่ือสารระหวา่งกนั

เป็นประจาํทาํใหน้ายสรศกัด์ิ ทองบงเพชร  ไดท้ราบวา่ทีมยทุธศาสตร์ 3 ขั้นมีประสบการณ์สร้างแนวทางการ 

แกไ้ขปัญหายาเสพติดโดยสันติวธีิในโรงเรียนต่าง ๆ หลายแห่ง  จึงเกิดความสนใจท่ีจะนาํการพฒันาต่อยอดสู่

กลุ่มเด็กนกัเรียนมาใชใ้นโรงเรียนเกาะลา้นบา้ง   เขาจึงทาํการแนะนาํช้ีแจงผูบ้ริหารของโรงเรียนในเบ้ืองตน้ถึง

ประโยชน์ และแนวทางของโครงการหอ้งเรียนเขม้แขง็  ซ่ึงทางโรงเรียนก็ยนิดีทดลองดาํเนินการ  ส่งผลใหเ้กิด

การนดัหมายวนั -เวลากนัระหวา่งครูอาจารย ์ ชุมชน  และวทิยากรกระบวนการเพื่อผลกัดนัโครงการน้ีพร้อม ๆ 

กบัท่ีทางชุมชนกาํลงัพฒันาตนเองสู่ความสามารถในการพึ่งพาตนเองสาํหรับการแกไ้ขปัญหายาเสพติด 

 “ผมก็มีความคิดวา่ในเม่ือชุมชนของเราเขม้แขง็แลว้เดินกา้วไปขา้งหนา้ไดแ้ลว้  ก็อยากใหเ้ยาวชน และ
โรงเรียนเดินควบคู่กบัชุมชน  จึงมีเวทีน้ีข้ึนมา..... และเราจะเป็นศูนยก์ารเรียนรู้เกาะลา้นคู่กนัทั้งโรงเรียนและ
ชุมชน” (สรศกัด์ิ ทองบงเพชร, สังเกตการณ์, 9 ม.ค. 2557) 

 โดยโครงการหอ้งเรียนเขม้แขง็เร่ิมตน้จากการท่ีวทิยากรกระบวนการทาํความเขา้ใจกบัครูอาจารยใ์น

โรงเรียนเกาะลา้น (โรงเรียนเมืองพทัยา 10) ถึงหลกัการ และวธีิการปฏิบติั  อธิบายความเป็นมาของชุมชน

เขม้แขง็ท่ีประสบความสาํเร็จมาไดร้ะยะหน่ึงแลว้   รวมทั้งท่ีมาของโครงการหอ้งเรียนเขม้แขง็ท่ีกาํลงัจะปฏิบติั

ในพื้นท่ีเกาะลา้นวา่เกิดข้ึนไดอ้ยา่งไร  ทั้งน้ี เพื่อใหเ้ห็นภาพท่ีชดัเจนของแนวทางสันติวธีิ ซ่ึงกาํลงันาํมา

ประยกุตใ์ชก้บันกัเรียน  แต่มีเน้ือหา และเทคนิคในรายละเอียดแตกต่างกนัไปบา้ง  ซ่ึงการถ่ายทอดประสบการณ์

ใหแ้ก่ครูอาจารยข์องโรงเรียนดงักล่าวขา้งตน้เกิดข้ึนเม่ือวนัท่ี 9 มกราคม พ.ศ. 2557  โดยในวนัน้ีนอกจากบรรดา

ครูอาจารยแ์ลว้  ยงัมีนายบุญเชิด บุญยิง่ และนายสรศกัด์ิ ทองบงเพชร  ท่ีเป็นตวัแทนของชุมชน  ตลอดจนมี

เจา้หนา้ท่ีจากเมืองพทัยา และตาํรวจจากสถานีตาํรวจภูธรเมืองพทัยาเขา้ร่วมประชุมดว้ย 

 “ชุมชนบาํบดัทาํยงัไง  เม่ือครัวเรือนสมคัรใจมาแลว้เน่ียก็จะมีกระบวนการคดัแยกเฉพาะบา้นท่ีสมคัรใจ  
ใครเสพใครคา้ก็บอกมาตรง ๆ  ท่ีไม่สมคัรใจก็ใชภ้าครัฐเขม้แขง็.....” (วทิยา จนัทร์ศิริ, สังเกตการณ์, 9 ม.ค. 2557) 

 วทิยากรกระบวนการนาํโดย ร.ต.ต.วทิยา จนัทร์ศิริ  มีวธีิการสร้างความเช่ือมัน่ใหแ้ก่ครูอาจารยว์า่

กระบวนการน้ีสามารถเปล่ียนพฤติกรรมนกัเรียนใหดี้ข้ึนได ้ โดยใชบ้ทเรียนจากการทาํงานของชุมชนเกาะลา้นเป็น

ตวัอยา่งท่ีช่วยยนืยนัวา่เหตุใดแนวทางสันติวธีิ และสร้างความเขม้แขง็ใหห้อ้งเรียนผา่นกลไกของคณะกรรมการท่ี

เป็นเด็กนกัเรียนจึงไดผ้ล  ขณะท่ีประธานชุมชนก็กล่าวถึงความสาํเร็จของชุมชนท่ีมีหลายคนเลิกยาเสพติดได ้

 “ใครจะเป็นคนมาเคลียร์กรรมการใหย้กมือเหมือนกนั 20 คนคงเป็นไปไม่ได ้ ถา้เขาไม่ไดรู้้เห็นกบัตา”  
(วทิยา จนัทร์ศิริ, สังเกตการณ์, 9 ม.ค. 2557) 
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 จากนั้นจึงอธิบายถึงประเด็นท่ีควรเขา้ใจร่วมกนัตามหลกัการของกระบวนการสันติวธีิ  โดยท่ีครูอาจารย์

ตอ้งไม่ยดึเอาแนวทางการปฏิบติัแบบเดิมบางอยา่งมาใชก้บันกัเรียนอีก  เช่น  การเรียกผูป้กครองมาวา่กล่าว

ตกัเตือน หรือรับทราบถึงพฤติกรรมท่ีไม่ดีของลูกหลานตนเอง เป็นตน้  โดยวทิยากรกระบวนการเนน้ย ํ้าถึง

เง่ือนไขท่ีผูบ้ริหารโรงเรียนจะตอ้งนาํปฏิบติัจริงหากตอ้งการจะดาํเนินโครงการหอ้งเรียนเขม้แขง็ 

 “เง่ือนไขก็คือจะตอ้งทาํโรงเรียนละหน่ึงหอ้งเท่านั้น  แลว้จะตอ้งเป็นขอ้ตกลงระหวา่งชุมชนกบั

ผูบ้ริหารโรงเรียนวา่มนัมีเง่ือนไขปัจจยัอยา่งไรตามท่ีโครงการกาํหนดมา  เช่น   โรงเรียนตอ้งสมคัรใจในการเขา้

ร่วมโครงการ  โดยไม่มีการกดดนัใหโ้รงเรียนทาํ  สองคือกระบวนการน้ีจะตอ้งไม่ใชก้ฎระเบียบท่ีเคยใชก้บัเด็ก

ในโรงเรียน” (วทิยา จนัทร์ศิริ, สังเกตการณ์, 9 ม.ค. 2557) 

 เน่ืองจากการประชุมดงักล่าวขา้งตน้มีหน่วยงานภายนอกชุมชนเขา้ร่วมดว้ย  จึงเกิดการแสดงแนวคิด

ใหแ้ก่ครูอาจารยท่ี์หลากหลาย  หน่ึงในนั้นก็คือการกล่าวถึงประสบการณ์ในการปราบปรามยาเสพติดของ

เจา้หนา้ท่ีจากสถานีตาํรวจภูธรเมืองพทัยา  ซ่ึงใหข้อ้มูลเก่ียวกบัความทุกขท์รมานของผูติ้ดยาเสพติด  วธีิการเสพ  

ตลอดจนการปฏิบติัหนา้ท่ีของตนเองท่ีจะตอ้งปล่อยตวัผูก้ระทาํผดิหากมีอายไุม่ถึงตามท่ีกฎหมายกาํหนด 

นอกจากนั้น ยงัมีการแนะนาํสถานบาํบดัยาเสพติดบางแห่งท่ีเห็นวา่ไดผ้ลท่ามกลางท่ีประชุม   แทจ้ริงแลว้นั้น  

เน้ือหาสาระทั้งหมดดงักล่าวไม่สู้จะสอดคลอ้งกบับรรยากาศ และทิศทางการประชุมของวนัน้ีเท่าใดนกั  อีกทั้ง

ไม่มีแนวคิดใด ๆ ท่ีช่วยสนบัสนุนแนวทางสันติวธีิท่ีคณะครูอาจารยก์าํลงัเรียนรู้จากวทิยากรกระบวนการใน

โอกาสของการสร้างโครงการหอ้งเรียนเขม้แขง็แต่อยา่งใด 

 “ถา้ไม่มีฉีดเขา้เส้นเลือดร่างกายเขาจะเดินไม่ไหว  นอนน่ิง  แต่ถา้ถึง 7 วนัเน่ีย  จะอว้กเป็นเลือด  แต่   

ยามา้เน่ียถา้ไม่ไดเ้สพจะปีนข้ึนเสาไฟฟ้า..... ถา้ผมจบัแลว้ปล่อยเน่ีย  ผมโดนโทษเร่ืองการละเวน้นะ  ถา้จะจบัก็

ตอ้งอาย ุ18  แต่ถา้มีครอบครองสามส่ีเมด็อนัน้ีผมจบัได”้ (เนติธร รัตนสุชานนท,์ สังเกตการณ์, 9 ม.ค. 2557) 

 กรณีดงักล่าวทาํใหผู้น้าํชุมชน และวทิยากรกระบวนการใหข้อ้มูลความรู้เพิ่มเติม  เพื่อไม่ใหค้รูอาจารย์

สับสน หรือเกิดความขดัแยง้ทางความคิดเก่ียวกบัประสิทธิผลของแนวทางสันติวธีิ  โดย ร.ต.ต.วทิยา จนัทร์ศิริ 

อธิบายโนน้นา้วความคิดใหใ้นท่ีประชุมเห็นวา่เร่ืองปัญหายาเสพติดนั้น  เป็นส่ิงท่ีฝ่ายราชการและชุมชนจะตอ้ง

ร่วมมือกนัจึงจะประสบผลสาํเร็จ  และช้ีใหเ้ห็นถึงความอ่อนดอ้ยของแนวทางการดาํเนินงานตามกฎหมาย 

 “ยาลดไขแ้กป้วดซ่ึงมีอยูท่ ัว่ไปเน่ีย  ต่อหน่ึงเมด็ถา้เอามาเผาไฟแลว้ดูดไอมนัแรงกวา่ยาบา้ถึง 3 เท่า  ถา้

เยาวชนไปเสพยาพวกน้ี  ถามวา่ถา้เราเป็นฝ่ายปราบปรามจะทาํยงัไง  ถา้เป็นตาํรวจจะทาํยงัไง  อนัน้ีมนัเป็นเร่ืองท่ี

เกินกาํลงัฝ่ายปราบปรามจะจดัการแลว้  แต่ถา้ชุมชนเขม้แขง็ทาํไดม้ั้ย  ได ้ เพราะชุมชนเขม้แขง็น่ะถา้เสพยา  เขา

ไม่ไวใ้จก็ไม่ยกมือให ้ ” (วทิยา จนัทร์ศิริ, สังเกตการณ์, 9 ม.ค. 2557) 
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 วทิยากรกระบวนการทาํการเร่ิมตน้ขั้นตอนจดัตั้งคณะกรรมการหอ้งเรียนเขม้แขง็ในช่วงบ่ายของวนัท่ี  
9 มกราคม พ.ศ.2557  ดว้ยการใหเ้ด็กนกัเรียนชั้น ม.2  ซ่ึงทางโรงเรียนและชุมชนไดเ้ลือกไวสู่้โครงการเขา้มารับ
ฟังทาํความเขา้ใจแนวทางการปฏิบติั   ในวนัน้ีวทิยากรกระบวนการใชว้ธีิการอธิบาย ควบคู่กบัการบอกให้
นกัเรียนจดตามคาํพดูโดยมีเน้ือหาเก่ียวกบัโครงการหอ้งเรียนเขม้แขง็ตน้แบบ  วา่เป็นการพฒันาศกัยภาพ
เยาวชนใหพ้ึ่งพาตนเอง และพึ่งพากนัเองในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาท่ีเป็นอุปสรรคต่อการเป็นคนดี และมี
ความรู้ออกไปสู่สังคมภายนอกดว้ยความภาคภูมิใจ  เป็นการสร้างผูน้าํในทศวรรษใหม่  เป็นพื้นฐานของการ
เรียนรู้ในระบอบประชาธิปไตย  เป็นการประยกุตก์ระบวนการชุมชนเขม้แขง็   จากนั้นจึงเปิดโอกาสใหน้กัเรียน
ไดพ้ดูแสดงความคิดเห็นท่ีมีต่อโครงการน้ี 
 

 

ภาพท่ี 14  บญัชีรายช่ือเครือข่ายหอ้งเรียนเขม้แขง็  ซ่ึงนกัเรียนจดัทาํข้ึนภายหลงัคดัเลือกกรรมการฯ (9 ม.ค. 2557) 
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 อยา่งไรก็ตาม  แมโ้ครงการหอ้งเรียนเขม้แขง็จะมี 9 ขั้นตอน และการทาํเวทีประชาคมหลกั 3 คร้ัง

เหมือนโครงการชุมชนเขม้แขง็  แต่มีการรณรงคป์ระชาสัมพนัธ์(ขั้นตอนท่ี 5)  ท่ีปฏิบติัในวนัเดียวกบัขั้นตอนท่ี 4 

หรือการจดัตั้งคณะกรรมการหอ้งเรียนเขม้แขง็  เน่ืองจากนกัเรียนทั้งหอ้งเรียนต่างเขา้ร่วมประชุม และรับทราบ

กระบวนการพร้อมกนั  จึงทาํใหน้กัเรียนท่ีเป็นกรรมการฯ สามารถชกัชวนเพื่อนร่วมชั้นเรียน และตั้งกลุ่ม

สมาชิกของตนเองไดท้นัทีในท่ีประชุม   ทั้งน้ี จากการคดัเลือกคณะกรรมการหอ้งเรียนเขม้แขง็จาํนวน 10 คน  

ไดน้กัเรียนท่ีจะเขา้มาทาํหนา้ท่ีโดยมีการกาํหนดเป็นตาํแหน่งต่าง ๆ ดงัน้ี 

 1. ประธาน   2. รองประธาน(ชาย)   3. รองประธาน(หญิง)   4. เลขานุการ   

 5. ผูป้ระสานงานสถานศึกษา   6. ผูป้ระสานงานชุมชน    7. เหรัญญิก   

 8. นายทะเบียน     9. ประชาสัมพนัธ์              10. ฝ่ายกิจกรรม 

 นอกจากนั้น  โครงการหอ้งเรียนเขม้แขง็ยงัมีประเด็นเก่ียวกบัพฤติกรรมท่ีตอ้งควบคุมแกไ้ขมากกวา่การ

ยุง่เก่ียวกบัยาเสพติดอยา่งท่ีโครงการชุมชนเขม้แขง็ดาํเนินการ  เน่ืองจากหลกัการท่ีตอ้งการใหน้กัเรียนเป็นคนดี

มีคุณภาพในทุกดา้น  ดว้ยเหตุน้ี การสอดส่องดูแลพฤติกรรมของเพื่อนนกัเรียนดว้ยกนัจึงประกอบดว้ย 6 กลุ่ม

พฤติกรรม(ซ่ึงครอบคลุมปัญหายาเสพติดดว้ย)  ดงัต่อไปน้ี 

 กลุ่มท่ี 1  การมาสาย ขาดเรียน หนีเรียน  
 กลุ่มท่ี 2  การสูบบุหร่ี เสพยาเสพติด สารระเหย สารออกฤทธ์ิต่อจิตประสาท 
 กลุ่มท่ี 3  การเสพของมึนเมา เหลา้ เบียร์ 
 กลุ่มท่ี 4  การเล่นเกมส์ สนุกเกอร์ การพนนัทุกชนิด 
 กลุ่มท่ี 5  การแต่งกายผดิระเบียบของสถานศึกษา 
 กลุ่มท่ี 6  การทะเลาะววิาท ลกัขโมย  
 

 

ภาพท่ี 15   คณะกรรมการหอ้งเรียนเขม้แขง็กาํลงัช่วยกนัรวมจาํนวน และรายช่ือผูท่ี้มีพฤติกรรมซ่ึงตอ้งแกไ้ข  

โดยมีนางสาวรุ่งนภา วมิลเทียน  คอยแนะนาํกระบวนการ (20 ม.ค. 2557) 



82 

 

 การคดัแยกนกัเรียนของหอ้งเรียนเขม้แขง็ท่ีมีพฤติกรรมไม่พึงประสงค ์และเป็นอุปสรรคต่อการเป็นคนดี  
หรือขั้นตอนท่ี 6  จดัข้ึนในวนัท่ี 20 มกราคม พ.ศ.2557  ซ่ึงก่อนหนา้นั้นวทิยากรกระบวนการไดม้อบหมายให้
นกัเรียนพยายามสังเกตพฤติกรรมของเพื่อน ๆ ในชั้นเรียนทั้งในโรงเรียน และหลงัเลิกเรียน  แลว้ในวนัน้ีจึงให้
กรรมการฯ ทั้ง 10 คนระบุในแบบฟอร์มวา่เพื่อนนกัเรียนคนใดมีความประพฤติท่ีแสดงออกไปในทางท่ีเขา้ข่าย  
6 กลุ่มพฤติกรรม  ซ่ึงผลปรากฏวา่ไม่มีนกัเรียนคนใดเลยในชั้น ม.2 ท่ีปลอดจากพฤติกรรมขา้งตน้  
 “คร้ังท่ีแลว้ใครไดไ้ปสอดส่อง  แลว้เขียนไวว้า่ใครมีพฤติกรรมบา้ง.... แอบไปสูบบุหร่ีในหอ้งนํ้ารึเปล่า  
เสพของมึนเมา  ระหวา่งทางกลบับา้นแวะร้านสนุ๊กเกอร์รึเปล่า” (รุ่งนภา วมิลเทียน, สังเกตการณ์, 20 ม.ค. 2557) 
 

 ผลจากการคดัแยกพฤติกรรมฯ ทาํใหห้อ้งเรียนเขม้แขง็สามารถสรุปปัญหาของนกัเรียนแต่ละคนได ้ 

และเป็นขอ้มูลสาํคญัในการปรับเปล่ียนตนเอง และเพื่อนร่วมชั้นเรียนใหเ้ป็นนกัเรียนท่ีดี และเป็นคนดีของ

ชุมชนต่อไป  ซ่ึงมีการยกมือรับรองครัวเรือนเป็นขั้นตอนสาํคญัท่ีคดักรองวา่นกัเรียนคนใดบา้งจะมีสิทธ์ิเขา้รับ

เขม็สัญลกัษณ์แสดงถึงความเป็นคนดีของโรงเรียนเกาะลา้น  ในกรณียงัไม่มีนกัเรียนคนใดไดรั้บเขม็สัญลกัษณ์ฯ 

ขั้นตอนท่ี 9 (ทุก ๆ 15 วนั) จะเป็นช่วงท่ีคดักรองอีกคร้ังหน่ึงวา่นกัเรียนคนใดสามารถปรับปรุงตนเองใหดี้ข้ึน 

และเหมาะสมแลว้ท่ีจะไดรั้บเขม็สัญลกัษณ์ฯ  ทั้งน้ี โดยใชห้ลกัการเดียวกบัการดาํเนินการชุมชนเขม้แขง็  ก็คือ  

หากมีความประพฤติท่ีคณะกรรมการฯ ไม่ใหก้ารรับรองพฤติกรรมแลว้  จะถูกยดึเขม็สัญลกัษณ์ฯ คืนทนัที  

นอกจากนั้น ยงัมีการยืน่หนงัสือขอโอกาสจากทางโรงเรียนใหค้ณะกรรมการหอ้งเรียนเขม้แขง็ใชว้ธีิการของ

ตนเองในการดูแลปรับปรุงความประพฤติของนกัเรียน 3  เช่นเดียวกบัท่ีชุมชนยืน่หนงัสือขอโอกาสจากทางการ

ใหใ้ชว้ธีิการชุมชนบาํบดัในการปรับเปล่ียนพฤติกรรมของผูท่ี้เก่ียวขอ้งยาเสพติด 4 

 การดาํเนินโครงการหอ้งเรียนเขม้แขง็ถือเป็นการต่อยอดความสาํเร็จจากชุมชนสู่โรงเรียน  ท่ีกล่าวไดว้า่

เป็นแนวคิดแนวทางการแกไ้ขปัญหาของชุมชนแบบองคร์วม  อนัเป็นการใหค้วามสาํคญักบักลุ่มคนในช่วง

วยัรุ่นไดพ้ฒันาตนเอง และความเป็นผูน้าํจนเกิดความพร้อมท่ีจะเติมเตม็ความเขม้แขง็ของชุมชน  อีกทั้ง

โครงการดงักล่าวยงัตรงกบันโยบายของ ปปส. ท่ีตอ้งการใหก้ารสนบัสนุนช่วยเหลือการแกไ้ขและป้องกนั

ปัญหายาเสพติดในชุมชนอยา่งรอบดา้นอีกดว้ย 

 “ถา้เราจะแกปั้ญหาไดเ้น่ีย  จะตอ้งเนน้ท่ีความเป็นองคร์วม  ปีน้ีเราอาจจะเนน้ท่ีชุมชนมากข้ึน  ถา้ชุมชน

เขม้แขง็..... ชุมชนจะประกอบดว้ยทั้งโรงงาน และสถานศึกษา” (อารีภกัด์ิ เงินบาํรุง, สัมภาษณ์, 20 พ.ย. 2556)    

________________________________ 
 3, 4   ดูตวัอยา่งหนงัสือขอโอกาสฯ ไดใ้นภาคผนวกท่ี 5 และ 6 
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ข้อสังเกตของผู้วจัิย 

 จากการเก็บรวมรวมขอ้มูลของผูว้จิยั  ทาํใหรั้บทราบขอ้มูลบางประเด็นท่ีอาจมีผลต่อความสาํเร็จ หรือ

ความราบร่ืนในการดาํเนินงานของชุมชน  แมว้า่ผูว้จิยัจะไม่สามารถสรุปไดว้า่ปรากฏการณ์บางอยา่งท่ีคน้พบจะ

พิจารณาไดว้า่เป็นขอ้ดีหรือขอ้เสีย  เป็นโอกาสหรืออุปสรรค  แต่ถือเป็นเร่ืองท่ีน่าสนใจซ่ึงวทิยากรกระบวนการ 

ชุมชน หรือ /และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งจะนาํไปขบคิดต่อ  อนัอาจเกิดคุณค่าต่อความเขม้แขง็ และการพึ่งพา

ตนเองของชุมชนเกาะลา้น 

 1. การพฒันาแนวทางการแกไ้ขปัญหายาเสพติด และการสร้างชุมชนเขม้แขง็เกาะลา้น  อาศยักลไกการ

ทาํงานของคณะกรรมการชุมชนเขม้แขง็  ท่ีประกอบดว้ยชาวบา้นจากหลายอาชีพหลายวยัหลายฐานะเขา้มารวม

พลงัทาํงานดว้ยกนั  ไม่วา่จะเป็นช่างเสริมสวย  ชาวประมง  ผูป้ระกอบการรีสอร์ต  มอเตอร์ไซดรั์บจา้ง  

คนขบัรถสองแถว  เจา้ของร้านอาหาร ฯลฯ  โดยมีผูค้นในช่วงวยัต่าง ๆ ตั้งแต่ 20-90 ปี เขา้มาเป็นกรรมการฯ  

ฉะนั้น การขบัเคล่ือนงานจึงมีองคป์ระกอบ  และแนวคิดท่ีหลากหลาย  แตกต่างจากหมู่บา้น /ชุมชนอ่ืน ๆ ท่ีโดย

ส่วนใหญ่แลว้  กรรมการชุมชนเขม้แขง็ลว้นเป็นชาวบา้นในวยักลางคนและวยัชรา   แต่ในขณะเดียวกนั ผูท้าํ

หนา้ท่ีเป็นแกนหลกัของคณะกรรมการฯ มีเพียงนอ้ยคนเท่านั้น  โดยท่ีกรรมการในตาํแหน่งเลขานุการจดัการ

ดูแลเกือบทุกเร่ือง  ทั้งการประชาสัมพนัธ์สร้างความเขา้ใจในโครงการ  การรับสมคัรสมาชิกเครือข่ายฯ  การ

จดัทาํเอกสาร  การประสานงานกบัหน่วยงานภายนอกชุมชน  การประชุมกบัเครือข่ายฯ อาํเภอบางละมุง  การ

เป็นผูแ้กไ้ขปัญหาทุกอยา่งท่ีเกิดข้ึนในเวทีประชาคม  รวมไปถึงการติดต่อบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง และจดัสถานท่ีใน

โอกาสต่าง ๆ  ดงันั้น  หากมีช่วงเวลา หรือกรณีซ่ึงเขาไม่สามารถปฏิบติังานได ้ อาจมีผลกระทบอยา่งมากต่อ

เครือข่ายชุมชนเขม้แขง็เกาะลา้นได ้

 2. วทิยากรกระบวนการของทีมยทุธศาสตร์ 3 ขั้นและเครือข่ายชุมชนเขม้แขง็ภาคตะวนัออก  มีบทบาท

อยา่งมากในแต่ละเวทีการประชุม  โดยมีอิทธิพลทั้งในเชิงการใหแ้นวคิด  การแกไ้ขปัญหา  และการแนะนาํ

ทางออกของปัญหาต่าง ๆ   จึงเป็นประเด็นน่าสนใจไม่นอ้ยวา่วทิยากรกระบวนการจะโอนถ่ายบทบาทอยา่งไร

ไปสู่คณะกรรมการชุมชนเขม้แขง็ และจะมีจงัหวะชา้-เร็วเพียงใด  เพื่อใหชุ้มชนเคล่ือนงานต่อไปไดอ้ยา่งย ัง่ยนื 

 

วเิคราะห์  สังเคราะห์ และสรุปผลการวจัิย 

 สถานการณ์ปัญหายาเสพติดในชุมชนเกาะลา้นนั้นแตกต่างจากหมู่บา้น /ชุมชนอ่ืน  ดว้ยสาเหตุท่ีสภาพ

ชุมชนในมิติต่าง ๆ มีเอกลกัษณ์เฉพาะตวั  โดยเกาะลา้นมีฐานะเป็นหมู่บา้นท่ีตั้งอยูโ่ดดเด่ียว  แมมี้ความเจริญ

จากรายไดก้ารท่องเท่ียว  แต่ไม่มีสถานท่ีราชการ หรือส่วนทอ้งถ่ินตั้งอยู ่ อีกทั้งเจา้หนา้ท่ีราชการก็ไม่ไดเ้ขา้มา

เยีย่มเยยีนหรือประสานงานดว้ยบ่อยคร้ังนกั  การสกดักั้นการเสพหรือคา้ยาเสพติดเป็นไปไดย้าก  เน่ืองจากการมี
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ภูมิประเทศท่ีเป็นเกาะ  ขณะเดียวกนั  ผูค้นท่ีเป็นกลุ่มเส่ียงก็มีฐานะทางเศรษฐกิจท่ีสามารถซ้ือยาเสพติดไดอ้ยา่ง

ไม่ลาํบากแต่อยา่งใด  นอกจากน้ี คนในชุมชนยงัประสบปัญหาความเช่ือมัน่ หรือความเส่ือมศรัทธาในเร่ืองการ

แกไ้ขปัญหายาเสพติดต่อเจา้หนา้ท่ีตาํรวจซ่ึงรับผดิชอบพื้นท่ีเกาะลา้น  ซ่ึงเป็นเหตุผลใหจ้าํนวนตวัเลข

ผูเ้ก่ียวขอ้งกบัยาเสพติดของชุมชนแห่งน้ีมีจาํนวนมาก  ประเด็นทั้งหลายเหล่าน้ีเอ้ือต่อการตดัสินใจของผูน้าํ

ชุมชนและชาวบา้นมาใชแ้นวทางการแกไ้ขปัญหาโดยสันติวธีิผา่นการพึ่งพาตนเอง  แทนท่ีการรอคอยความ

ช่วยเหลือจากภาคราชการ   ทั้งน้ี ความสัมพนัธ์ท่ีไม่สู้ดีนกัระหวา่งชาวบา้นกบัเจา้หนา้ท่ีราชการทาํใหชุ้มชน

ตระหนกัถึงทางรอด หรือทางเลือกไม่มากนกัท่ีจะปรับเปล่ียนพฤติกรรมของลูกหลานในชุมชนใหพ้น้จาก

ภยนัตรายจากยาเสพติด  ส่งผลใหโ้อกาสความเป็นไปไดข้องความสาํเร็จในการขบัเคล่ือนแนวทางสันติวธีิ หรือ

กระบวนการ 9 ขั้นตอนเป็นไปไดโ้ดยง่ายยิง่ข้ึน 

 ผลลพัธ์ในทางบวกท่ีเกิดข้ึนจากการขบัเคล่ือนงานผา่นกระบวนการสร้างชุมชนเขม้แขง็  ไม่วา่จะเป็น

การเปล่ียนแนวคิดและวธีิปฏิบติัต่อหน่วยงานราชการ(การทาํงานแบบบูรณาการ)   การลดลงของจาํนวนผูท่ี้ติด

ยาเสพติด   ศกัยภาพชุมชนจากการฝึกฝนกระบวนการพึ่งพาตนเอง   รวมทั้ง ความสามารถในการลดภาระ

ค่าใชจ่้ายของพอ่แม่ผูป้กครองในครัวเรือนท่ีมีปัญหายาเสพติด  สะทอ้นใหเ้ห็นถึงการมีปัจจยัแวดลอ้มสนบัสนุน

อนัหลากหลายครบถว้นท่ีอยูเ่บ้ืองหลงัแห่งความสาํเร็จของโครงการน้ี  โดยปัจจยัท่ีขาดมิไดเ้ลยก็คือ  ทศันคติ

ของผูน้าํชุมชนและผูน้าํครอบครัวท่ีเอ้ือต่อการขบัเคล่ือนงาน  เวลาและความพร้อมของวทิยากรกระบวนการ  

ตลอดจนระดบัปัญหายาเสพติดของชุมชน  ท่ีผลกัดนัใหเ้กิดแรงบนัดาลใจในการสร้างเครือข่ายชุมชนเขม้แขง็

เกาะลา้นข้ึนมา   ขณะเดียวกนั การมีวทิยากรกระบวนการเป็นกลไกท่ีมีอิทธิพลมากต่อขั้นตอนต่าง ๆ และ

ปรากฏการณ์ในเกาะลา้นเป็นเคร่ืองยนืยนัวา่  กระบวนการเรียนรู้ท่ีมุ่งไปสู่การแกไ้ขปัญหายาเสพติดตาม

แนวทางใหม่น้ี  จาํเป็นจะตอ้งมีบุคคลหรือหน่วยงานภายนอกชุมชนเขา้มาสร้างแนวคิดใหแ้ก่คนในชุมชนก่อน

สาํหรับช่วงเวลาเร่ิมตน้โครงการ เพื่อใหช้าวบา้นเขา้ถึงหลกัการ และวธีิปฏิบติัท่ีตอบสนองกบัปัญหาของชุมชน  

ถูกตอ้งเหมาะสมกบัสาเหตุของปัญหา  รวมทั้งมีประสิทธิผลอยา่งแทจ้ริง  

 นอกจากบริบทของชุมชนแลว้  กระบวนการ และผลงานท่ีบงัเกิดมาจากฝีมือของชาวบา้นท่ีน่ียงัมีความ

แตกต่างจากหมู่บา้น/ชุมชนอีกหลายแห่งท่ีใชแ้นวทางแกไ้ขปัญหายาเสพติดโดยสันติวธีิ  เพราะกรรมการชุมชน

เขม้แขง็เกาะลา้นส่วนใหญ่เนน้ชกัชวนผูเ้ก่ียวขอ้งกบัยาเสพติดสมคัรเขา้เครือข่ายฯ  แทนท่ีจะมุ่งเอาครัวเรือนท่ี

ปลอดจากยาเสพติดเขา้มาอยูใ่นกลุ่มของตนเอง(โดยทอดทิ้งครัวเรือนผูเ้สพ -ผูค้า้) เพียงเพื่อสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดี

ของกลุ่ม  กล่าวคือเป็นการตดัสินใจมีส่วนร่วมกบัชุมชนในลกัษณะท่ีตั้งใจเขา้มาแกไ้ขปัญหา  มิใช่การหลีกหนี

ปัญหาเพื่อพึ่งพาชุมชนใหช่้วยเหลือตนเองเป็นสาํคญั  จึงสรุปไดว้า่เครือข่ายชุมชนเขม้แขง็เกาะลา้นไดท้าํการ 
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“เปล่ียนวกิฤตปัญหาใหเ้ป็นเป้าหมาย”  แลว้จึงขบัเคล่ือนงานแกไ้ขปัญหายาเสพติดดว้ยการสร้างภาวะแห่งการ

พึ่งพาตนเองของชุมชนภายใตแ้นวคิด “เป้าหมายเกิดข้ึนเพื่อใหเ้ดินทางไปถึง และปัญหามีไวแ้ก”้  

 ภาพท่ีชดัเจนระหวา่งการดาํเนินกระบวนการดงักล่าว  คือการมีชาวบา้นจาํนวนหน่ึงท่ีอาสาเขา้เป็น

กรรมการชุมชนเขม้แขง็ หรือเขา้ร่วมเป็นสมาชิกของโครงการตั้งแต่ช่วงเร่ิมแรก  ซ่ึงนบัวา่เป็นกลุ่มคนท่ีมีพลงั

อนัแรงกลา้ท่ีตดัสินใจเร่ิมบทบาทของตนเองเพื่อความสุขของครอบครัว และประโยชน์ส่วนรวมของชุมชน  แต่

ในขณะเดียวกนั ก็มีชาวบา้นอีกกลุ่มหน่ึงท่ีกา้วเขา้มามีส่วนร่วมทีหลงัเม่ือเห็นวา่โครงการน้ีประสบความสาํเร็จ 

และไดป้ระโยชน์อยา่งจริง  จะเห็นไดว้า่ชาวบา้นทั้งประเภท “หวัไวใจกลา้” และ “เพิ่งตารอคอย” ต่างมีวธีิคิดท่ี

ไม่เหมือนกนั  ถือเป็นประเด็นน่าสนใจท่ีครัวเรือนซ่ึงเผชิญปัญหาเดียวกนั  มีจงัหวะของการเขา้มามีส่วนร่วมใน

การพฒันาชุมชนตนเองชา้-เร็วแตกต่างกนัโดยส้ินเชิง 

 อยา่งไรก็ดี  ผูน้าํชุมชนไม่จาํเป็นตอ้งเร่งรัด หรือบงัคบัใหลู้กบา้นเขา้ร่วมโครงการทั้งหมดทุกครัวเรือน

ในชุมชน  เพราะหากกระบวนการแกไ้ขปัญหามีประสิทธิผลจริง  ผูท่ี้ยงัลงัเลใจจะสมคัรใจเขา้ร่วมเอง  ซ่ึงก็เป็น

แนวทางการขบัเคล่ือนงานท่ีเอ้ือใหเ้กิดความย ัง่ยนืของกระบวนการ  เพราะชาวบา้นตอ้งการมีส่วนร่วมอยา่ง

แทจ้ริง  กล่าวคือ  เป็นการเดินเขา้มาสมคัรทาํความดีดว้ยใจ  ทั้งน้ี เน่ืองจากกระบวนการสร้างชุมชนเขม้แขง็ 

และการแกไ้ขปัญหายาเสพติดโดยสันติวธีิท่ีวทิยากรกระบวนการของทีมยทุธศาสตร์ 3 ขั้นและเครือข่ายชุมชน

เขม้แขง็ภาคตะวนัออกเขา้มาสนบัสนุนนั้น  ไดว้างรากฐานใหเ้กิดความต่อเน่ืองในการพึ่งพาตนเองโดยมี

มาตรการทางสังคมเป็นกลวธีิท่ีแฝงไวใ้นกระบวนการอยูแ่ลว้ หรืออีกนยัหน่ึงก็คือเป็นรูปแบบการพฒันาท่ีไม่มี

ระยะเวลาส้ินสุด  ฉะนั้น แมช้าวบา้นในชุมชนเกาะลา้นจะสมคัรใจเขา้มามีส่วนร่วมกบัโครงการในช่วงเวลา

ต่างกนั  แต่ก็ไดรั้บประโยชน์ต่อครัวเรือนของตนเองทั้งส้ิน    

 คงกล่าวไดย้ากวา่หากชุมชนเกาะลา้นมีการใชก้ระบวนการป้องกนัปัญหายาเสพติดตามแนวทางสันติวธีิ

เพียงอยา่งเดียว  โดยไม่มีเจา้หนา้ท่ีตาํรวจเขา้มาปราบปรามและดาํเนินการตามกฎหมายกบัผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบั       

ยาเสพติดแลว้  ผลลพัธ์จะออกมาชดัเจน หรือดีเท่ากบักรณีท่ีมีการปราบปรามควบคู่กนัหรือไม่ อยา่งไร  แต่การ

ท่ีใชแ้นวทางการปราบปรามในอดีตท่ีผา่นมานั้น  ไม่ไดช่้วยใหปั้ญหายาเสพติดของชุมชนลดลงแต่ประการใด  

ในขณะท่ีการลงพื้นท่ีเกาะลา้นของสถานีตาํรวจภูธรเมืองพทัยาในปี พ.ศ.2556  ซ่ึงใชว้ธีิการท่ีไม่ไดแ้ตกต่างจาก

ในอดีต  ก็ดูเหมือนจะไม่ทาํใหเ้กิดผลลพัธ์ท่ีดีอยา่งย ัง่ยนืต่อชุมชนได ้ ดว้ยเหตุน้ี การใชก้ระบวนการ 9 ขั้นตอน

จึงกลายเป็นแนวทางหลกัของชาวบา้นเกาะลา้นท่ียดึถือปฏิบติัจนถึงปัจจุบนัสาํหรับการแกไ้ขปัญหายาเสพติด   

 อยา่งไรก็ดี  แนวทางปฏิบติั และมาตรการทางสังคมของกระบวนการ 9 ขั้นตอนท่ีใชใ้นชุมชนน้ี  เขา้มา

ถูกจงัหวะเวลาเป็นอยา่งยิง่  เน่ืองจากทาํใหเ้กิดการแบ่งแยกผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัยาเสพติดอยา่งชดัเจน  ระหวา่งบุคคล

ประเภทท่ีชุมชนจะดูแลโดยใชชุ้มชนบาํบดั (การใหอ้ภยั และใหโ้อกาสปรับเปล่ียนพฤติกรรม)  กบับุคคล
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ประเภทท่ีชุมชนปล่อยใหห้น่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเขา้มาจดัการจบักุมและดาํเนินคดีตามกฎหมาย  ฉะนั้น ผูเ้สพท่ี

เกรงกลวัการถูกจบักุมของเจา้หนา้ท่ีตาํรวจจึงสมคัรใจท่ีจะเลิกเสพยาเสพติด และยนิดีท่ีจะสมคัรเขา้ร่วม

เครือข่ายชุมชนเขม้แขง็  กล่าวอีกนยัหน่ึงก็คือ  การตรวจคน้ชุมชน และ การปราบปรามของหน่วยงานราชการ

ผา่นโครงการปฎิบติัการปิดลอ้ม เอก๊ซเรย์เชิงรุกหยดุการแพร่ระบาดพื้นท่ีเฝ้าระวงัสูงสุด 50 หมู่บา้น/ชุมชนทัว่

ประเทศ ในปีล่าสุดน้ี  กลบัช่วยเติมเตม็ใหก้ารแกไ้ขปัญหายาเสพติดตามแนวทางสันติวธีิ  เกิดประสิทธิผลท่ี

ชดัเจนยิง่ข้ึน  และแตกต่างจากการใชแ้นวทางการปราบปรามเพียงอยา่งเดียวดัง่เช่นในอดีต           

 กรณีท่ีเกิดข้ึนในเวทีการสร้างหอ้งเรียนเขม้แขง็ในเวทีท่ี 1  ซ่ึงเจา้หนา้ท่ีตาํรวจจากสถานีตาํรวจภูธร

เมืองพทัยาใหข้อ้คิดเห็นในลกัษณะท่ีขดัแยง้ต่อกระบวนการสันติวธีิ  แสดงใหเ้ห็นอยา่งชดัเจนวา่หากหน่วยงาน

ราชการมีความตั้งใจจริงท่ีจะใหก้ารสนบัสนุนชุมชนแลว้นั้น  จะตอ้งเขา้มาศึกษาเรียนรู้กบัคนในชุมชน  โดยทาํ

ความเขา้ใจ “บทเรียนในพื้นท่ีจากตาํราบนแผน่ดิน”  ก่อนทาํงานร่วมกนักบัชาวบา้น  เน่ืองจากแนวคิด และ

แนวทางปฏิบติัของหน่วยงานราชการในปัจจุบนัสาํหรับการแกไ้ข และป้องกนัปัญหายาเสพติดถูกพฒันาดว้ย

ยา่งกา้วท่ีเช่ืองชา้กวา่ชุมชนท่ีลุกข้ึนมาจดัการปัญหาดว้ยตนเอง   ดงันั้น การขบัเคล่ือนงานแกปั้ญหายาเสพติด

แบบบูรณาการ  จึงจาํเป็นท่ีจะตอ้งปรับเปล่ียนวธีิคิดของแต่ละภาคส่วนก่อนเปล่ียนแปลง /ยนืหยดัวธีิการปฏิบติั 

และการริเร่ิมโครงการใด ๆ  

 

ข้อเสนอแนะจากการวจัิย 

 1. ควรมีการวางแผนเพื่อพฒันาประสิทธิภาพของการประชุม หรือทบทวนพิจารณาถึงการรับสมาชิก

เครือข่ายชุมชนเขม้แขง็วา่ควรจะทาํใหค้รอบคลุมทุกครัวเรือนในชุมชนเกาะลา้นหรือไม่ อยา่งไร   เน่ืองจากการ

มีจาํนวนกวา่ 500 ครัวเรือนเขา้มามีส่วนร่วมพร้อมกนั  อาจส่งผลใหเ้กิดปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ตามมาในอนาคต  

ในทางตรงกนัขา้ม  หากไม่รับสมาชิกเครือข่ายฯ จนครบทุกครัวเรือนทั้ง ๆ ท่ีชาวบา้นมีกระแสเรียกร้องท่ีจะมี

ส่วนร่วมในโครงการ  แกนนาํชุมชนจะทาํความเขา้ใจ หรือใหเ้หตุผลแก่ครัวเรือนท่ียงัอยูน่อกเครือข่ายฯ อยา่งไร 

 2.  ควรเตรียมแผนสาํหรับการป้องกนัไม่ใหเ้กิดเหตุการณ์ท่ีกรรมการฯ (ตวัแทนกลุ่ม) ขาดการประชุม  

หรือจะทาํอยา่งไรใหจ้าํนวนผูข้าดประชุมนอ้ยท่ีสุด  รวมทั้งจะมีมาตรการใด ๆ หรือไม่ อยา่งไรท่ีจะปฏิบติัต่อ

กลุ่มท่ีไม่เขา้ร่วมประชุมโดยไม่มีสาเหตุอนัควร  ทั้งน้ี เพราะความสามคัคี และความต่อเน่ืองในการประชุมเป็น

เคร่ืองช้ีวดัความสาํเร็จของการสร้างชุมชนเขม้แขง็  โดยส่ิงน้ีจะส่งผลกระทบต่อบรรยากาศของการพึ่งพาตนเอง

ของชุมชนโดยภาพรวม และความสมบูรณ์ของการควบคุมพฤติกรรมของครัวเรือนต่าง ๆ ผา่นการยกมือรับรอง

ครัวเรือน  โดยเฉพาะอยา่งยิง่ช่วงท่ีวทิยากรกระบวนการจากทีมยทุธศาสตร์ 3 ขั้นและเครือข่ายชุมชนเขม้แขง็

ภาคตะวนัออกจะไม่ไดล้งพื้นท่ีเขา้มาสนบัสนุนชุมชนเกาะลา้นดงัเช่นช่วงเวลาท่ีผา่นมาอีกแลว้  เน่ืองจาก
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หมู่บา้น/ชุมชนหลายแห่งท่ีผา่นประสบการณ์มาก่อนนั้น  แสดงใหเ้ห็นแลว้วา่การ สูญเสียคุณภาพการมีส่วนร่วม

ท่ีพร้อมเพรียงกนัของการประชุมในแต่ละเดือนนั้น  มีผลต่อการประชุมในคร้ังต่อไป และความต่อเน่ืองของ

กระบวนการในระยะยาว 

 3. ควรเชิญหน่วยงานส่วนทอ้งถ่ิน และหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการแกไ้ขปัญหายาเสพติด  เขา้ร่วม

ประชุมเรียนรู้กบัชุมชนไปพร้อม ๆ กนัถึงแนวทางการสร้างชุมชนเขม้แขง็  การใชส้ันติวธีิ  ตลอดจนวธีิการของ

ชุมชนบาํบดั  เพื่อสร้างความเท่าเทียมกนัระหวา่งชุมชนกบัหน่วยงานต่าง ๆ ในเร่ืองความรู้ความเขา้ใจของการ

ป้องกนัปัญหาดว้ยแนวทางใหม่  ซ่ึงไม่วา่เจา้หนา้ท่ีจะลงพื้นท่ีมาร่วมประชุมบา้งหรือไม่ อยา่งไร  แต่ถือเป็นเจตนา

ท่ีดีของชุมชนสาํหรับการทาํงานแบบบูรณาการ  ทั้งน้ี ในอนาคตท่ีชุมชนเกาะลา้นพฒันาสู่การเป็นศูนยเ์รียนรู้

ชุมชนเขม้แขง็จะเกิดความพร้อมของหน่วยงานต่าง ๆ ในการใหก้ารสนบัสนุนตามกาํลงัตามโอกาส  ไม่วา่จะเป็น

เร่ืองงบประมาณ  การประสานงาน  การขอใชส้ถานท่ี  การวางแผนร่วมกนั ฯลฯ  อยา่งไรก็ตาม  ควรทาํความเขา้ใจ

เบ้ืองตน้ถึงหลกัการ และแนวทางการแกไ้ขปัญหายาเสพติดโดยสันติวธีิใหเ้จา้หนา้ท่ีท่ีประสงคจ์ะเขา้ร่วมประชุม

ก่อนเร่ิมการประชุม  เพื่อไม่ใหเ้กิดปัญหาการช้ีแจงใหข้อ้คิดเห็นของหน่วยงานภายนอกชุมชนในลกัษณะท่ีขดัแยง้

กบักระบวนการทาํงานของชุมชน  ซ่ึงจะสร้างความสับสนใหแ้ก่ชาวบา้น และเป็นการเสียเวลาในการประชุม 
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ภาคผนวก 

 

ภาคผนวกที ่1 

รายช่ือผูใ้หข้อ้มูลสาํคญัในการวจิยั 

 1.  นางฐิตินนัท ์เทพทอง  ประธานกรรมการชุมชนเขม้แขง็   

 2.  นายบุญเชิด บุญยิง่     กรรมการฝ่ายประสานงานภาครัฐ และประธานชุมชนเกาะลา้น  

 3.  นายสรศกัด์ิ ทองบงเพชร กรรมการฝ่ายเลขานุการ  

 4.  นางนอ้ง คชเกตุ  กรรมการชุมชนเขม้แขง็ 

 5.  นางเกษร บวัเผอืก  กรรมการชุมชนเขม้แขง็ 

 6.  นางประไพ จนัทร์เทศ  กรรมการชุมชนเขม้แขง็ 

 7.  น.ส.นาฏยา ทองกอ้น  กรรมการชุมชนเขม้แขง็  

 8.  นายสุรศกัด์ิ ฉวเีรือง  กรรมการชุมชนเขม้แขง็ 

 9.  นายธาํรงค ์วนัจนัทร์  กรรมการชุมชนเขม้แขง็ 

 10. น.ส.อาจินต ์ช่วยชะนะ สมาชิกเครือข่ายชุมชนเขม้แขง็ 

 11. นางยีสุ่่น แกว้นพคุณ  สมาชิกเครือข่ายชุมชนเขม้แขง็ 

 12. นายลาํไย   อดีตผูเ้สพ 

 13. นายวรัิตน์ จอ้ยจินดา  ประธานเครือข่ายชุมชนเขม้แขง็ซอยกอไผ(่วทิยากรกระบวนการ ) 

 14. ร.ต.ต.ธวชั ชะนะ  ประธานเครือข่ายหมู่บา้นศูนยเ์รียนรู้กองทุนแม่ของแผน่ดิน 

 15. ร.ต.ต.วทิยา จนัทร์ศิริ  ประธานเครือข่ายวทิยากรกระบวนการกองทุนแม่ของแผน่ดิน 

 16. นายศานิต พงศพ์ิทกัษ ์ ประธานเครือข่ายชุมชนเขม้แขง็ภาคตะวนัออก 

 17. น.ส.รุ่งนภา วมิลเทียน วทิยากรกระบวนการ 

 18. น.ส.อารีภกัด์ิ เงินบาํรุง ผูอ้าํนวยการส่วนประสานพื้นท่ี ปปส.ภาค  2 

 19. น.ส.อรยา ศรีวชิยั  เจา้หนา้ท่ีส่วนประสานพื้นท่ี ปปส.ภาค  2 

 20. ร.ต.อ.เนติธร รัตนสุชานนท ์   รองสารวตัรป้องกนัปราบปราม สถานีตาํรวจภูธรเมืองพทัยา 
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ภาคผนวกที ่2 

ตวัอยา่งใบสัมภาษณ์ชาวบา้นในขั้นตอนท่ี 4 เพื่อเลือกผูน้าํธรรมชาติ (ประธานกองทุนแม่ของแผน่ดิน) 
ใบเลอืกผู้น า 

โครงการสร้างความเข้มแข็ง เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด 

เอกสารนีเ้ป็นสว่นหนึง่ในการหาผู้น าธรรมชาติของหมูบ้่าน  ขอให้กรอกรายช่ือ -นามสกลุ ลงท้ายปัญหาที่ปรากฎอยูจ่ะเป็น

ปัญหาพืน้ฐานท่ีเกิดขึน้ในชีวิตประจ าวนัของแตล่ะทา่น ฉะนัน้การแก้ปัญหาตา่ง ๆ จะออกมาในลกัษณะพึง่พาอาศยักนัและกนั

ตามแตค่วามเช่ือถือ  ศรัทธา  บคุคลที่จะลงช่ือทัง้ 5 จะต้องไมเ่ป็นข้าราชการท้องถ่ิน นกัการเมืองท้องถ่ิน มาจากราษฎรทัว่ไป 

1.  ถ้าทา่นได้รับความเดือดร้อนเร่ืองการประกอบอาชีพจะไปพบหรือปรึกษาใคร 

ก. ......................................   ข. .......................................   ค. ......................................                       

ง. ........................................ จ. ......................................... 

2.  หากบตุรหลานต้องไปสมคัรเรียนตอ่นอกหมูบ้่าน  ต าบลทา่นต้องไปปรึกษาใคร  

ก. ......................................   ข. .......................................   ค. ......................................                       

ง. ........................................ จ. ......................................... 

3. หากทา่นหรือบคุคลในครัวเรือนต้องป่วยกะทนัหนัในเวลากลางคืนทา่นจะต้องเดินทางออกจากหมูบ้่านไปพบแพทย์จะไป

ปรึกษาใคร 

ก. ......................................   ข. .......................................   ค. ......................................                       

ง. ........................................ จ. ......................................... 

4.  หากทา่นและครอบครัวถกูเอารัดเอาเปรียบหรือขม่เหงรังแกจากเจ้าหน้าที่ของรัฐ  ทา่นจะเข้าปรึกษาใครให้ช่วยเหลอื 

ก. ......................................   ข. .......................................   ค. ......................................                       

ง. ........................................ จ. ......................................... 

5.  หากทรัพย์สนิมีคา่ภายในครัวเรือนต้องสญูหายด้วยประการใดก็แล้วแตท่า่นจะปรึกษาหรือให้ใครช่วยเหลอื 

ก. ......................................   ข. .......................................   ค. ......................................                       

ง. ........................................ จ. ......................................... 
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6.  หากเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ทางการเกษตรของทา่นช ารุดเสยีหายไมส่ามารถใช้การได้  ทา่นจะไปขอรับการช่วยเหลอืจากใคร 

ก. ......................................   ข. .......................................   ค. ......................................                       

ง. ........................................ จ. ......................................... 

7.  หากทา่นและครอบครัวต้องเดินทางไปตา่งจงัหวดัโดยต้องฝากบ้านเรือนและทรัพย์สนิมีคา่ทา่นจะพึง่ใคร 

ก. ......................................   ข. .......................................   ค. ......................................                       

ง. ........................................ จ. ......................................... 

8.  หากอาหารการกินในครัวเรือนทา่นขาดแคลน หรือหมดไปโดยกะทนัหนั  จะต้องพึง่เพื่อนบ้านทา่นจะต้องไปพบใคร 

ก. ......................................   ข. .......................................   ค. ......................................                       

ง. ........................................ จ. ......................................... 

9.  หมูบ้่านของเราประสบภยัแล้ง  น า้ทว่น หรือเกิดภยัธรรมชาติอื่น ๆ ทา่นจะร่วมกบัใครอีก 5 คน เพื่อรวมตวักนัไปร้องขอ

ความช่วยเหลอื 

ก. ......................................   ข. .......................................   ค. ......................................                       

ง. ........................................ จ. ......................................... 

10. หากครัวเรือนของทา่นถกูบกุรุกที่ดินท ากินหรืออยูอ่าศยัก็ตามทา่นคิดวา่จะไปพึง่ใคร 

ก. ......................................   ข. .......................................   ค. ......................................                       

ง. ........................................ จ. ......................................... 

11. ทา่นมีความเห็นด้วยหรือไมเ่ห็นด้วยกบัการท่ีจะรวมตวักนัทกุฝ่ายแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดให้โทษใน

หมูบ้่านของเราให้หมดสิน้ไปเพื่อเป็นการเสริมสร้างให้ชมุชนมีความเข้มแข็งพร้อมที่จะพฒันาให้ก้าวไกล 

เห็นด้วย     ไมเ่ห็นด้วย  

ขอขอบคณุทา่นท่ีแสดงความคิดเห็นอยา่งตรงไปตรงมา  ทา่นก็ได้ตวัแทนที่ทา่นพงึพอใจไปร่วมกนัแก้ไขปัญหาของหมูบ้่านให้

หมดสิน้ไปและน าไปสูค่วามเจริญก้าวหน้าพฒันาให้ทดัเทียมกนัตามระบอบประชาธิปไตยตอ่ไป 

                       ลงช่ือผู้ให้ข้อมลู                                                   

              (........................................)  
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ภาคผนวกที ่3 

ตวัอยา่งใบกรอกข้อมลูผู้ที่เก่ียวข้องกบัยาเสพติด 

 

                              ใบคดัแยกบคุคล 

หมูท่ี่...... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ล าดบั ช่ือ นามสกลุ ผู้ เสพ สงสยั จ าหนา่ย ที่อยู ่
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ภาคผนวกที ่4 

 

รายช่ือครัวเรือนท่ีเป็นสมาชิกเครือข่ายชุมชนเขม้แขง็เกาะลา้น 

 

กลุ่มประธาน    กลุ่มเลขานุการ 

นางฐิตินนัท ์เทพทอง   นายสรศกัด์ิ ทองบงเพชร   

น.ส.อมัพร เทพทอง    นายสาธิต หวงัพลายเจริญสุข 

นายสมชาย บางบวช   นายขจรศกัด์ิ นิยมชาติ 

น.ส.วลิาวลัย ์ช่ืนชม   น.ส.รัตณา เงินเป่ียม 

น.ส.ศิริวมิล จนัทร์พิทกัษ์   นางกลัยา โหมดทอง 

กลุ่มประสานงานภาครัฐ   กลุ่มเศรษฐกิจ 

นายบุญเชิด บุญยิง่    นายธาํรง วนัจนัทร์ 

นายเจริญ แสวงศิลป์   นายณฐัพล ชงัเรือง 

น.ส.สาล่ี เอ่ียมสะอาด    นายสุระสิทธ์ิ จาํปา  

น.ส.นิลเนตร ชลศิริ    นางพยอม บุญยิง่ 

น.ส.พรพรรณ เจิตจิตต์    นายสุทศัน์ บุญยิง่ 

กลุ่มผลิต    กลุ่มพอเพียง 

นายจุ่น มะลิเทศ    น.ส.นอ้ง คชเกตุ 

น.ส.พนาวรรณ หม่ืนศรี    นายสมพิศ ช่ืนชม 

นายสมยศ ป่ันโต   นายธวชัชยั อุ่นใจ 

นางประไพ มะลิเทศ    น.ส.วาสนา จนัทร์เทศ 

นางวรรณา ตาดต่าย   นางปริชาติ ใจตรง      

กลุ่มอาสาสมคัร    กลุ่มอาสาสมคัร 

นายสุรศกัด์ิ ฉวเีรือง    นายสมเกียรติ เหล่าเมือง   

นายเงิน ฉวเีรือง     นายธนวนัต ์ประคองขวญั 

นายเสกข ์กุลเจริญ    นายสมศกัด์ิ ตาดต่าย 

นายอาํนวย ฉวเีรือง   นายเพลิน ลอยสูงวงศ ์ 

นายกมล ฉวเีรือง    นายพยนต ์บุญอินทร์ 
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กลุ่มวฒันธรรมประเพณี   กลุ่มแรงงานรับจา้ง 

น.ส.นาฏยา ทองกอ้น    นายชาญชยั เศมศรี 

น.ส.ชญาภา วายรุะกลุ   นายพฒั แกว้กาใจ 

น.ส.นภสัวรรณ์ อน้คง    นายวิโรจน ์พลูเกษม 

นางชนิษพนัธ์ จิตรสุนทร   น.ส.วรรณา สุทธานี 

นางบนัเทิง เดชคาํแหง   นายประโยชน ์ขวญัเมือง 

กลุ่มอนุรักษธ์รรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม กลุ่มสตรี 

นางกนัตสิ์นี ร่ิมไทยสงค ์   นางเกสร บวัเผือก  

นายสุนทร แสงขาว    นางสาระภี รอร้ัง  

นายเผชิญ บุญยิ่ง    นายอุทิศ ศรีสวรรค ์ 

นางอ๊ีด หงษะ     นางสาํอางค ์บุญอินทร์ 

นายชาญ ขวญัเมือง    นางอรสา บวัเผือก 

กลุ่มสตรี     กลุ่มผูสู้งอายุ 

นางสมควร บญัฑิตยว์งษ ์   นางสุดา ซ่ือสตัย ์

นางสมจิตร สามงาม   นางเน้ิม แสงสวา่ง 

นายมาโนช จัน่ผาด   นายศกัด์ิ แสงสวา่ง 

นางวิภา สุดใจนาค   น.ส.สาคร บุญอินทร์ 

นายมณฑา เยน็สบาย   นายธงชยั สงัขว์รรณะ 

กลุ่มขา้ราชการ    กลุ่มพฒันาศูนย ์  

นายราชนั บุญอินทร์    นายมานิตย ์พ่ึงสนิท 

นายสนธยา บุญอินทร์   นายสมพิศ เงินเป่ียม 

นางลาํเพย บุญอินทร์   นางพชัมณ สาหร่ายทอง  

นางขนิษฐา สกณุา    นางเพญ็ศรี ทองจนัทร์มณี 

นายนิกลู ชาํนาญกิจ   นางนุช วรรณสาํเริง   

กลุ่มพฒันาศูนย ์    

นายนรา ศิริมหา   

นายพิสิฐ รอร้ัง     

นายไพรัน รอร้ัง     

นายปิยะ หม่ืนศรี    

นายผนั มาแขก 
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ภาคผนวกที่ 5  ตวัอยา่งหนงัสือขอโอกาสจากทางราชการในการใชชุ้มชนบาํบดั 

ที่พิเศษ / ๒๕๕๖                                                          ที่ท าการชุมชนเกาะล้าน ม.๗ 
                                                                                             ต. นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุร ี

                                          ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๖ 

เร่ือง ขอโอกาสในการบ าบัดรักษาบุคคลในชุมชน 

เรียน ท่านผู้ก ากับ สภ.เมืองพัทยา 

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายชื่อบุคคลที่เข้าร่วมโครงการขอโอกาสใช้กระบวนการบ าบัดรักษาโดยชุมชน  

 ตามค าสั่งส านักนายกรัฐมนตรีที่ ๑๕๔/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๔ เร่ืองยุทธศาสตร์        พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด ซึ่งก าหนด
นโยบายให้องค์กรที่เกี่ยวข้องทุกระดับน าไปปฏิบัติ และให้พลังมวลชนเป็นปัจจัยส าคัญในการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดในลักษณะของการบูรณาการ 
ทั้งนี้ตามค าสั่งดังกล่าวได้มีการก าหนดการควบคุมปัญหายาเสพติดในระดับหมู่บ้าน/ชุมชนไว้ โดยจะต้องมีการเสริมบทบาทของภาคชุมชน ให้ตื่นตัว
ขึ้นมาแก้ไขปัญหาด้วยพลังของตนเอง อาทิเช่น การเฝ้าระวังยาเสพติดโดยชุมชน    การค้นหาผู้เสพในชุมชน การบ าบัดรักษาในชุมชนต่อผู้เสพ/ผู้ใช้ใน
กลุ่มที่สามารถบ าบัดในชุมชนได้ รวมทั้ง การติดตามผู้ผ่านการบ าบัดโดยชุมชน เป็นต้น 

 การเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งด้วยกระบวนการ ๙ ขั้นตอน ถือเป็นกระบวนการหนึ่งที่สอดคล้องกับแนวทางตามค าสั่งดังกล่าวซ่ึงยึดหลัก 
“ชุมชนดูแลชุมชน การให้อภัย ให้โอกาส” เพื่อพัฒนาต่อยอดสู่หมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน ดังนั้น เพื่อให้เกิดพลังในการป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติดอย่างแท้จริงในชุมชน   จึงใคร่ขอโอกาสในการบ าบัดรักษาบุคคลในชุมชนตามรายชื่อที่แนบมาด้วย เพื่อคืนคนดีสู่สังคมในโอกาสต่อไป 

                ขอแสดงความนับถืออยา่งสูง  

          (ลงชื่อ)   

             ( ................................................... ) 

                     ประธานชุมชนเข้มแข็งเกาะล้าน เมืองพัทยา 

          (ลงชื่อ)   

                                                                        ( ....................................................)                               

                                                                           ประธานชุมชนเกาะล้าน เมืองพทัยา 

ภาคผนวกที่ 6  หนงัสือขอโอกาสจากผูบ้ริหารโรงเรียนในการดาํเนินโครงการหอ้งเรียนเขม้แขง็  

ที่ พิเศษ / ๒๕๕๗            โรงเรียนเมืองพัทยา๑๐บ้านเกาะล้าน    

                                                                        ๒๐๙ ม.๗   ต. นาเกลือ 

                                                                                 อ.บางละมุง จ.ชลบุรี  ๒๐๑๕๐ 
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                    ๒๐ มกราคม ๒๕๕๗  

เรื่อง ขอโอกาสในการด าเนินการห้องเรียนเข้มแข็ง 

เรียน ท่านผู้อ านวยการโรงเรียนเมืองพัทยา๑๐ 

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายชื่อบุคคลที่เข้าร่วมโครงการขอโอกาสด าเนินการห้องเรียนเข้มแข็ง  

 ตามค าสั่งส านักนายกรัฐมนตรีที่ ๑๕๔/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๔ เรื่องยุทธศาสตร์        พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด ซึ่งก าหนดนโยบายให้
องค์กรที่เกี่ยวข้องทุกระดับน าไปปฏิบัติ และค าสั่ง ศพส.ที๋๑๙/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๖ ให้มีการจัดกลไกการป้องกันในโรงเรียนพื้นที่เสี่ยงต่อการแพร่
ระบาดยาเสพติด/ การป้องกันพื้นที่เสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง          พลังมวลชนเป็นปัจจัยส าคัญในการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดในลักษณะของการบูรณาการ ทั้งนี้ตาม
ค าส่ังดังกล่าวได้มีการก าหนดการควบคุมปัญหายาเสพติดในระดับโรงเรียน/หมู่บ้าน/ชุมชนไว้ โดยจะต้องมีการเสริมบทบาทของภาคชุมชน/ภาคเยาวชน ให้ตื่นตัว
ขึ้นมาแก้ไขปัญหาด้วยพลังของตนเอง อาทิเช่น การเฝ้าระวังยาเสพติดโดยชุมชน/โรงเรียน    การค้นหาผู้เสพในชุมชน / โรงเรียน การบ าบัดรักษาในชุมชน / โรงเรียน 
ต่อผู้เสพ/ผู้ใช้ในกลุ่มที่สามารถบ าบัดในชุมชนได้ รวมทั้ง การติดตาม/ประเมินผลผู้ผ่านการบ าบัดโดยชุมชน เป็นต้น 

 การเสริมสร้างห้องเรียนเข้มแข็งด้วยกระบวนการ ๙ ขั้นตอน ถือเป็นกระบวนการหนึ่งที่สอดคล้องกับแนวทางตามค าสั่งดังกล่าวซึ่งยึดหลัก “ชุมชนดูแล
ชุมชน การให้อภัย ให้โอกาส” เพื่อพัฒนาต่อยอดสู่การเป็นผู้น าต่อไป ดังนั้น เพื่อให้เกิดพลังในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างแท้จริงในกลุ่มเยาวชน   จึง
ใคร่ขอโอกาสในการด าเนินงานห้องเรียนเข้มแข็งเพื่อพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้น าในสังคมในโอกาสต่อไป 

 ขอแสดงความนับถืออย่างสูง 

    (ลงชื่อ) 

                                   ( ................................................... ) 

                      ประธานห้องเรียนเข้มแข็งโรงเรียน เมืองพทัยา๑๐ 

                       (ลงชื่อ)   

     ( ....................................................)                               

                                                              ประธานชุมชนเกาะล้าน เมืองพทัยา 

บรรณานุกรม 

 

กรมคุมประพฤติ กระทรวงยติุธรรม และสาํนกังานกองทุนสนบัสนุนการวจิยั , โครงการประชุมรวมพลงั

 ระดบัชาติ เร่ืองการบาํบดัฟ้ืนฟูผูเ้สพยาเสพติด : ยทุธศาสตร์สาํคญัในการเอาชนะปัญหายาเสพติด, 21 

 มกราคม 2545, ณ โรงแรมเดอะแกรนด,์ กรุงเทพ. 

 

เกรียงกมล ธีระศกัด์ิโสภณ, งานวจิยัถอดบทเรียนโครงการเอาชนะยาเสพติดดว้ยเศรษฐกิจพอเพียงสู่สังคมท่ี
 ย ัง่ยนื เฉลิมพระเกียรติ 85 พรรษามหาราชา, 2556. 
 

จตุพร วศิิษฎโ์ชติองักรู,  กระบวนการเรียนรู้ สู่เส้นทางสีขาว. กรุงเทพฯ: หจก.วนิดาการพิมพ,์ 2550. 
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ชาญคณิต ก.สุริยะมณี และคณะ, รายงานการวจิยัปัจจยัท่ีมีผลต่อการติดยาเสพติดซํ้ าของวยัรุ่น. สาํนกังาน

 คณะกรรมการวจิยัแห่งชาติ. 2530. 

 

สาํนกังาน ปปส.ร่วมกบักรมคุมประพฤติ, รายงานการศึกษาเร่ืองกระบวนการยติุธรรมในการแกไ้ขผูเ้สพ/ผูติ้ดยา

 เสพติด. โรงแรมรอยลัปร๊ินเซส กรุงเทพฯ, 2546. 

 

สาํนกัพฒันาการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติด สาํนกังาน ปปส. , กรอบทิศทางการพฒันาวชิาการ วจิยั และ

 องคค์วามรู้ดา้นยาเสพติดระยะ 3 ปี(พ.ศ. 2554-2556), กรุงเทพฯ: หา้งหุน้ส่วน จาํกดั อรุณการพิมพ,์ 2554 

 

สุขมุาลย ์โชควฒันรัตน์, การป้องกนัปัญหายาเสพติดโดยเครือข่ายเยาวชน  กรณีศึกษา สโมสรวทิยากรเยาวชน

 โครงการนาํร่อง อ.เมือง จ.เชียงใหม่. ภาคนิพนธ์ รัฐศาสตรมหาบณัฑิต. มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์, 2551. 

 

สุวรรณา อรุณพงศไ์พศาล, การประชุมสัมมนานกัวชิาการดา้นการแพร่ระบาดยาเสพติดในประเทศไทย . 

 โรงแรมเจริญธานี ปร๊ินเซส จงัหวดัขอนแก่น, หจก.ขอนแก่นการพิมพ,์ 2552.  

 

 

 

ประวตัินักวจัิย 

นายเกรียงกมล ธีระศกัด์ิโสภณ                                                                                               

ท่ีอยู ่ 359 ถนนท่าดินแดง แขวงสมเด็จเจา้พระยา เขตคลองสาน กทม.10600    

หมายเลขโทรศพัท ์ 080-5553255, 089-0613875, 086-6289655       อีเมล  sinto57@yahoo.com 

การศึกษา 
 2539 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 
 2543     เศรษฐศาสตรบณัฑิต  มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์    

 2546     รัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต  มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช  
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 2549     พฒันาชุมชนมหาบณัฑิต  มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์   

ประสบการณ์การท างาน 

2547  ฝ่ายวชิาการส่วนกลาง โครงการเสริมสร้างการเรียนรู้เพื่อชุมชนเป็นสุข  (สรส.)  

2548-2554     เจา้หนา้ท่ีแปลงานวจิยัในโครงการชาติพนัธ์ุของศูนยม์านุษยวทิยาสิรินธร  

2548-ปัจจุบนั     นกัวจิยั และนกัแปลอิสระ 

ประสบการณ์อบรม-ดูงาน 

 2552   โครงการฝึกอบรมผูน้าํเยาวชน ณ ประเทศญ่ีปุ่น โดย Japan International Cooperation Agency(JICA)  

ผลงานวจัิย 

 2552 โครงการวจิยัความเขม้แขง็ของเครือข่ายภาคประชาชนและปัจจยัสนบัสนุนในการป้องกนั   

  และแกไ้ขปัญหายาเสพติด : กรณีศึกษาเครือข่ายชุมชนเขม้แขง็ภาคตะวนัออก 

 2553 บทเรียนการบูรณาการร่วมระหวา่งภาคประชาชน กบั อปท. ในพื้นท่ีอาํเภอเนน้หนกั  

  จ.ฉะเชิงเทรา กบัการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดในชุมชน 

2554 โครงการวจิยัทุนนวมินทร์ “การสร้างตลาดทางเลือกอยา่งมีส่วนร่วมตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง  
 กรณีศึกษา  กลุ่มขา้วปลอดภยับา้นวงัหวัเรือ ต.วงัตะเคียน อ.หนองมะโมง จ.ชยันาท ”  
2555 กองทุนแม่ของแผน่ดินชุมชนนครทอง ตน้แบบการแกปั้ญหายาเสพติดดว้ยกระบวนการสันติวธีิ 
2555      อบต.ดอนหญา้นางกบัการสนบัสนุนการป้องกนัปัญหายาเสพติดในชุมชนโดยสันติวธีิ 
2556 งานวจิยัถอดบทเรียนโครงการเอาชนะยาเสพติดดว้ยเศรษฐกิจพอเพียงสู่สังคมท่ีย ัง่ยนื  
 เฉลิมพระเกียรติ 85 พรรษามหาราชา 


