
แลกเปลี่ยนเรียนรูกระบวนการ
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ในการปองกันและแกไขปญหา

ยาเสพติด
๕ ชุมชน

พื้นที่กรุงเทพมหานคร
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 หนงัสอืแลกเปลีย่นเรยีนรู้กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกนัและแก้ไข

ปัญหายาเสพติด ๕ ชุมชน พื้นที่กรุงเทพมหานคร เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการจัดการความรู้
ด้านยาเสพติดพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร ประจ�าปี ๒๕๕๘ ในประเด็นชุมชนเฝ้าระวังยาเสพติด  
พื้นที่กรุงเทพมหานคร ๕ ชุมชน ซึ่งเป็นการผสานกระบวนการจัดการความรู้ทั้ง ๗ ขั้นตอน  
เข้ากับการด�าเนินงานตามแนวทางปฏิบัติการ ปิดล้อม X-Ray เชิงรุก หยุดการแพร่ระบาดพื้นที่
เฝ้าระวังสูงสุด ๕๐ หมู่บ้าน/ชุมชนทั่วประเทศ ซึ่งในพื้นที่กรุงเทพมหานครก�าหนดพ้ืนที ่
ด�าเนินการ ๕ ชุมชน คือ ชุมชนวัดดวงแข ชุมชนวัดพระยาไกร ระยะ ๓ ชุมชนสะพานปูน  
ชมุชนสเุหร่าแดงและชุมชนวัดโสม
 ดงันัน้ ในหนงัสือแลกเปลีย่นเรียนรู้กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพตดิ ๕ ชมุชน พืน้ทีก่รงุเทพมหานครเล่มนี ้ผูอ่้านจะได้เรียนรูป้ระสบการณ์
การท�างานเพ่ือการป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพตดิในชุมชนหลากหลายรปูแบบ ซึง่นอกจากจะได้
น�าเสนอผลการด�าเนนิงานแล้ว บทเรยีนทัง้ ๕ เรือ่ง ยงัได้สอดแทรกกระบวนการท�างานรวมทัง้เทคนคิ
และวธีิการในแง่มมุต่างๆ เพือ่ให้ผูป้ฏบิติัสามารถน�าไปประยกุต์ใช้กบัการปฏบิติังานได้ด้วย 
 หนงัสอืเล่มนีจ้ะส�าเรจ็ลงไม่ได้หากขาดความร่วมมอืของพีน้่องภาคเีครอืข่ายภาครฐั  องค์กร
ภาคเอกชน นกัวชิาการ แกนน�า สมาชกิ และเดก็ๆ ในชมุชน รวมทัง้อกีหลายท่านทีใ่ห้ความร่วมมอื
สละเวลาอันมีค่าเข้าร่วมกระบวนการท�างาน ซ่ึงคณะท�างานฯ ขอขอบคุณในไมตรีจิตที่มีให้กัน 
มา ณ ทีน่ี้
 ท้ายนี ้คณะท�างานฯ หวงัว่าหนงัสอืแลกเปลีย่นเรยีนรูก้ระบวนการมส่ีวนร่วมของประชาชน
ในการป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพติด ๕ ชมุชน พืน้ทีก่รงุเทพมหานคร จะจดุประกายในการเรยีนรู้  
ของท่านเพือ่พัฒนาตนเอง องค์กร และสงัคมต่อไป  

ค�ำน�ำ

  คณะท�างานจัดการองค์ความรู้
ส�านักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกรุงเทพมหานคร

สิงหาคม ๒๕๕๘
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บทน�า  ๔-๘

ร่วมมือ รวมใจ ดวงแขปลอดภัย ไร้ยาเสพติด  ๙-๓๖
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บรรณานุกรม

สำรบัญ



รูปแบบการท�างานที่เป็นเลิศด้านยาเสพติด
ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร4

 ปัจจุบันการจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) เป็นเครื่องมือในการ

พัฒนางานและพัฒนาผู้ปฏิบัติของหน่วยงานทั้งในภาครัฐและเอกชนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ                  

ทั้งองค์กรและบุคคลากร ซ่ึงส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 

(ส�านักงาน ป.ป.ส.) เป็นหน่วยงานหนึ่งที่ให้ความส�าคัญกับการจัดการความรู้อย่างต่อเนื่อง 

โดยได้ก�าหนดกรอบแนวทางให้มีการพัฒนาความรู้ของบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด 

ให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับภารกิจ บทบาท หน้าที่ และสถานการณ์ปัญหายาเสพติด 

ไว้อย่างชัดเจน

 ส�าหรับส�านักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกรุงเทพมหานคร (ปปส.กทม.)  

ซึ่งมีบทบาทหน้าที่ในการขับเคลื่อนการด�าเนินงานเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ยึดถือแนวทางการจัดการความรู้ตามกรอบแนวทางขององค์กร โดย

ได้แต่งตั้งคณะท�ำงำนจัดกำรองค์ควำมรู้ส�ำนักงำนป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติด

กรุงเทพมหำนครขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการด�าเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง 
 ส� าหรับกระบวนการจัดการ 
ความรูด้้านยาเสพตดิ พืน้ทีก่รงุเทพมหานคร 
ประจ�าปี ๒๕๕๘ มีดังนี้ 
 ขั้นตอนที่ ๑ : กำรบ่งชี้ควำมรู้
 ในปี ๒๕๕๘ คณะท�างานฯ คัด
เลือกการจัดการองค์ความรู้ในประเด็น 
ชุมชนเฝ้ำระวังยำเสพติด พื้นที่กรุงเทพ- 
มหำนคร โดยมีแนวความคิดร่วมกันว่าใน
การปฏิบัติงานตามภารกิจ ปฏิบัติกำรปิด
ล้อม X-Ray เชิงรุก หยุดกำรแพร่ระบำด
พ้ืนท่ีเฝ้ำระวังสูงสุด ๕๐ หมู่บ้ำน/ชุมชน
ท่ัวประเทศ นั้น เป็นการท�างานเพ่ือการ

บทน�ำ
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ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเพื่อหยุดการแพร่ระบาดยาเสพติดที่มีรูปแบบการบูรณาการ
หลายด้านที่มุ่งเน้นให้หยุดการแพร่ระบาดของยาเสพติดให้ได้โดยเร็ว 
 ทั้งนี้ ปปส.กทม. ได้จัดชุดปฏิบัติการประจ�าชุมชน ๕ ชุด ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ปปส.
กทม. ที่รับผิดชอบด้านยุทธศาสตร์และอ�านวยการ ด้านประสานพื้นที่ ด้านวิเคราะห์ข่าวและ
เฝ้าระวัง และด้านบังคับใช้กฎหมาย รวมมีเจ้าหน้าที่ชุดปฎิบัติการชุมชนละ ๔ นาย โดยหัวหน้า
ชุดปฏิบัติการแต่ละชุดร่วมเป็นคณะท�างานการจัดการองค์ความรู้ฯ ดังนั้น จึงนับว่าการจัดการ
ความรู้ในประเด็นชุมชนเฝ้าระวังยาเสพติด พื้นท่ีกรุงเทพมหานคร  เป็นการผสานการจัดการ
ความรู้ร่วมกับภารกิจงานได้อย่างลงตัว
  ส�าหรับการด�าเนินงานในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ก�าหนดเป้าหมายจ�านวน ๕ ชุมชน 
ได้แก่  
 ๑. ชุมชนวัดดวงแข แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน
 ๒. ชุมชนวัดพระยาไกรระยะ ๓ แขวงวัดพระยาไกร เขตบางคอแหลม
 ๓. ชุมชนสะพานปูน แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง
 ๔. ชุมชนสุเหร่าแดง แขวงคันนายาว เขตคันนายาว
 ๕. ชุมชนวังโสม แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ

ชุมชนสเุหร่ำแดง

ชุมชนวงัโสม

ชุมชนวดัดวงแข
ชุมชนวดัพระยำไกร

ชุมชนสะพำนปนู
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 ขั้นตอนที่ ๒ : กำรสร้ำงและแสวงหำควำมรู้
 ระหว่างที่ชุดปฏิบัติการของแต่ละชุมชนลงพื้น
ที่ตั้งแต่ปี ๒๕๕๖ ถึงปัจจุบัน (สิงหาคม ๒๕๕๘) ได้
รวบรวมข้อมลูจากเอกสาร หนงัสอื และระบอนิเตอร์เนต็ 
มาใช้ประโยชน์ในรูปแบบความรู้ท่ีเปิดเผย (Explicit 
Knowledge) ได้   
 ส�าหรับความรูท้ีฝั่งลกึ (Implicit Knowledge) 
นัน้ คณะท�างานจัดการองค์ความรู้ฯ ใช้วิธีถอดบทเรียน
จากจากผู้ปฏิบัติในชุมชน ได้แก่ เจ้าหน้าที่ต�ารวจชุมชน-
สัมพันธ์ ทหาร พยาบาล นักจิตวิทยา นักพัฒนาชุมชน  
ชุดปฏิบัติการ ๕ ชุมชน รวมทั้งแกนน�าภาคประชาชน โดย 
ก�ำหนดประเด็นที่จะน�ำมำจัดท�ำองค ์ควำมรู ้และ
กระบวนกำรในกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพ่ือสรุปบทเรียน ปี ๒๕๕๗ และจัดท�ำแผนกำร
ด�ำเนินงำนชุมชนเฝ้ำระวังยำเสพติด พ้ืนท่ีกรุงเทพมหำนคร ปี ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๖-๑๘ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ บ้านท้ายหาดรีสอร์ทรีสอร์ท จังหวัดสมุทรสาคร
 ในการถอดบทเรียนโดยผู้ปฏิบัติงานจากทั้ง ๕ ชุมชน รวม ๖๐ คน นั้น มีการระดม
ความคิด น�าเสนอ และมีการให้ข้อคิดและข้อเสนอทางวิชาการจากผู้รู้ด้านการพัฒนาชุมชนเข้า
ร่วมกระบวนการ ๒ ท่าน คอื นางสาวปัทมา สนธทิรพัย์ นกัวชิาการพฒันาชมุชนช�านาญการ สถาบนั
พฒันาชมุชน กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย และดร.อษุา เทยีนทอง ผูอ้�านวยการ 
ศนูย์การเรยีนรูเ้พือ่ปวงชน สถาบันการเรยีนรูเ้พือ่ปวงชน รวมทัง้นายนยิม เตมิศรสีขุ ผู้อ�านวยการ 
ปปส.กทม. และฐานะท่ีปรึกษาคณะท�างานฯ ให้แนวนโยบายและทั้งนี้มีนายสืบสกุล สอนใจ 

ผู้อ�านวยการส่วนยุทธศาสตร์และอ�านวยการ ในฐานะหัวหน้าคณะ
ท�างานจัดการององค์ความรูฯ้ เป็นผู้ด�าเนนิกระบวนการถอดบทเรยีน
และสรุปบทเรียน ในรูปแบบของชุมชนนักปฏิบัติ (Community of 
Practice:CoP)
 ขั้นตอนที่ ๓ : กำรจัดควำมรู้ให้เป็นระบบ
 หลังจาการถอดบทเรียนจากผู้ปฏิบัติ ชุดปฏิบัติการ ๕ ชุมชน ได้
สรุปบทเรียนและน�ามาเรียบเรียงประกอบกับข้อมูลความรู้จาก
เอกสาร ก่อนน�าไป จัดหมวดหมู่ แบ่งประเภท/กลุ่มควำมรู้เพื่อจัด

ควำมรู้ให้เป็นระบบ ก่อนน�าเนื้อหาสาระไปวิเคราะห์และประมวล 
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ชุมชนวดัดวงแข

 ขั้นตอนที่ ๔ : กำรประมวลและกลั่นกรองควำมรู้
 การประมวลและกลั่นกรองความรู้เป็นกระบวนการต่อเนื่องกับการจัดความรู้ให้เป็น
ระบบ  ซึ่งชุดปฏิบัติการ ๕ ชุมชนได้น�าข้อมูลความรู้แต่ละหมวดหมู่มา เรียบเรียงให้เป็นภำษำ
ที่เข้ำใจง่ำย โดยหลีกเลี่ยงกำรใช้ภำษำวิชำกำร เพื่อสื่อสำรให้ผู้ปฏิบัติน�ำไปใช้ประโยชน์ได้
อย่ำงแท้จริง  
 ขั้นตอนที่ ๕ : กำรเข้ำถึงควำมรู้
 ภายหลังจากการประมวลและกลั่นกรองความรู้ในประเด็นการด�าเนินงานชุมชน 
เฝ้าระวังยาเสพติด พื้นที่กรุงเทพมหานครแล้ว ชุดปฏิบัติการ ๕ ชุมชนได้จัดท�าต้นฉบับหนังสือ 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำ 
ยำเสพติด ๕ ชุมชน พื้นที่กรุงเทพมหำนคร เพื่อน�าไปผลิตและเผยแพร่ความรู้ไปยังผู้ปฏิบัติ
งานด้านยาเสพติดจากหน่วยงานภาคี ได้แก่ กองบัญชาการต�ารวจนครบาล ศูนย์ปฏิบัติการ
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเขต รวมทั้งแกนน�าภาคประชาชน 

ชุมชนพระยำไกรระยะ ๓ ชุมชนสเุหร่ำแดง ชุมชนวงัโสม

ชุมชนสะพำนปนูกำรระดมควำมคิดเห็น



รูปแบบการท�างานที่เป็นเลิศด้านยาเสพติด
ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร8

 ขัน้ตอนท่ี ๖ : กำรแบ่ง
ปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้
 หลังจากการจัดท�า
ต้นฉบับหนังสือแลกเปลี่ยน
เรยีนรู้กระบวนการมส่ีวนร่วม
ของประชาชนในกาป้องกัน 
และแก้ไขปัญหายาเสพติด 
๕ ชุมชน พื้นที่รุงเทพมหานครแล้ว 
คณะท�างานจัดการองค์ความรู้ ปปส.กทม. ได้จัด เวทีวิพำกษ์บทเรียนกำร
ด�ำเนินงำนชุมชนเฝ้ำระวังยำเสพติด พื้นที่กรุงเทพมหำนคร ขึ้น เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๘ 
ณ โรงแรมไมด้าซิตี้รีสอร์ท เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ  โดยใช้รูปแบบชุมชนนักปฏิบัต ิ ซึ่งมีผู้ปฏิบัติ
งานทั้งภาครัฐและแกนน�าภาคประชาชนที่ร่วมเวทีถอดบทเรียนเม่ือเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๗ 
เข้าร่วมเวทีเพื่อน�าผลจากการวิพากษ์ไปปรับปรุงเพิ่มเติมข้อมูลให้ต้นฉบับหนังสือฯ สมบูรณ์              
ยิ่งขึ้น
 ขั้นตอนที่เจ็ด : กำรเรียนรู้
 การเผยแพร่กระบวนการเรียนรู้เป็นข้ันตอนท่ีส�าคัญที่สุดของกระบวนการจัดการ 
ความรู้ ดังนั้น เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้น�าความรู้เกี่ยวกับการด�าเนินงานชุมชนเฝ้าระวังยาเสพติด 
พื้นที่กรุงเทพมหานครไปใช้เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง คณะท�างานจัดการองค์ความรู้ 
ปปส.กทม. จึงก�าหนดเผยแพร่ความรู้ ๒ ช่องทาง คือ
   ส่งหนังสือแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด ๕ ชุมชน พื้นที่กรุงเทพมหานคร จ�านวน ๑,๐๐๐ เล่ม ไปยังผู้ปฏิบัติ
งานด้านยาเสพติดจากหน่วยงานภาคี ได้แก่ กองบัญชาการต�ารวจนครบาล ศูนย์ปฏิบัติการ
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเขต รวมทั้งแกนน�าภาคประชาชน ในเดือนกันยายน ๒๕๕๘
   จัดเวทีเผยแพร่ความรู้ เรื่อง การด�าเนินงานในชุมชนเฝ้าระวังยาเสพติด พื้นที่
กรุงเทพมหานคร
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	 “ฉันเกิดที่ชุมชนวัดดวงแขและอยู่ที่นี่มาตั้งแต่รุ่นปู่	ย่า	ตา	ยาย	พ่อ	แม่	แล้ว	ไม่ได้ย้าย
ไปไหนเลย	ตอนนี้อายุ	๖๘	ปี	ลูกหลานของฉันก็ติดยาทั้งนั้น	 เป็นเอดส์ตายกันไปบ้าง	แล้วตัว
เองก็มีคนมาชวนขายแต่ก็ไม่เคยคิดท่ีจะท�า	 ลูกหลานเราติดไปแล้วก็ช่างหัวมันเถอะ	 แต่ต่อไป
อยากให้ลูกหลานในชุมชนมีอนาคตที่ดี	 ไม่อยากให้ไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด	 ส่วนที่หน่วยงาน
ที่มาท�าอยู่อย่างนี้ก็ดีแล้ว	อยากให้มีอย่างนี้ไปเรื่อยๆ	เพราะตอนนี้พวกที่เคยมั่วสุมเสพยาก็ออก
ไปท�างานกันเยอะแล้ว”			
	 ค�ำบอกเล่ำของ	“ป้ำเปี๊ยก”	นำงเตือนใจ	บุญทรัพย์	ชำวชุมชนวัดดวงแข	นอกจำกจะ
สะท้อนถงึเครำะห์กรรมทีต่นเองและครอบครวัได้รบัจำกปัญหำยำเสพตดิทีเ่กดิขึน้ในชมุชนแล้ว	
ยังสะท้อนถึงควำมมีจิตใจอันงดงำมของป้ำเปี๊ยก	 ที่ไม่ยอมเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนด้วยกำร
ท�ำกำรค้ำยำเสพติดแม้จะมีโอกำส	 เพรำะไม่ต้องกำรให้เยำวชนคนรุ่นหลังในชุมชนที่ป้ำเปี๊ยก
เรียกว่ำ	“ลูกหลำน”	ต้องหมดอนำคตเพรำะยำเสพติด 

ประวัติศาสตร์ของชุมชนและท�าเลที่ตั้ง
	 จำกค�ำบอกเล่ำของคนดั้งเดิมในชุมชนและข้อมูลเท่ำที่ค้นได้จำกเอกสำร	สรุปได้ว่ำ
ชมุชนวดัดวงแขเป็นชมุชนดัง้เดมิขนำดเลก็อยู่ตดิกบัวดัดวงแขซ่ึงเป็นศำสนสถำนทีส่ร้ำงมำตัง้แต่
สมยัพระบำทสมเด็จพระนัง่เกล้ำเจ้ำอยูห่วั	(รชักำลที	่๓)	มอีำยเุก่ำแก่กว่ำ	๑๑๐	ปี	จงึเป็นทีม่ำของ
ชือ่	“ชมุชนวดัดวงแข”	
	 พืน้ทีข่องชุมชนวดัดวงแขเป็นรปูสีเ่หลีย่มผนืผ้ำ	ภำยในมทีำงสญัจรเป็นทำงเดนิแคบๆ	
เรียกกันว่ำซอยงูเหลือม	 ขนำดที่ต้องเบี่ยงตัว
หลบเมื่อมีกำรเดินสวนกัน	 โดยแต่ละด้ำนของ
ชุมชนถูกรำยล้อมด้วยถนนเก่ำแก่คือถนน
จรัสเมือง	ถนนเจริญเมือง	ถนนจำรุเมือง	และ
ถนนรองเมือง	 ซึ่งสถำนที่ส�ำคัญที่อยู ่ใกล้กับ
ชุมชนนอกจำกวัดดวงแขแล้วก็คือสถำนีรถไฟ

หัวล�ำโพง

ร่วมมอื รวมใจ 
ดวงแขปลอดภยัไร้ยาเสพติด
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 ชุมชนวัดดวงแขตั้งอยู่ในพ้ืนท่ีแขวงรองเมือง เขตปทุมวัน มีพื้นที่รวมประมาณ  

๓.๕ ไร่ โดยกรรมสทิธิบ์นทีด่นิทีต่ัง้ชมุชนนัน้มทีัง้ของทางราชการคอืกรมธนารกัษ์ ของบคุคล 
และท่ีสาธารณะ มีบ้านเรือนเพียง ๗๖ หลังคาเรือน ประชากรเป็นเพศชาย ๑๔๖ คน  
เพศหญิง ๑๗๘ คน รวม ๓๒๔ คน ในจ�านวนดังกล่าวเป็นเด็กและเยาวชนประมาณ ๗๐ คน 
และมีประชากรต่างถิ่นที่เข้ามาเช่าอาศัยประมาณ ๒๐๐ คน 

ยาเสพติดเข้ามาในชุมชนได้อย่างไร
 ด้วยควำมทีเ่ป็นชมุชนซึง่อยูใ่กล้กบัสถำนรีถไฟหวัล�ำโพง	ซึง่เป็นชมุทำงของผูท้ีเ่ดนิทำง
มำจำกทกุสำรทศิและหลำกเป้ำหมำยในกำรเข้ำมำยงัมหำนครแห่งนี	้โดยเฉพำะผูท้ีม่สีถำนะทำง
เศรษฐกจิต�ำ่และด้อยโอกำสทำงสงัคมซึง่เข้ำมำแสวงหำโอกำสในชีวติ	บ้ำนเช่ำรำคำถกูในชมุชน
จึงเป็นสถำนที่พักพิงแรกของเขำเหล่ำนั้นที่ใช้เพื่อตั้งหลักก่อนที่จะออกไปต่อสู้กับชีวิตในเมือง
หลวง	และกำรหมนุเวยีนเปลีย่นเข้ำออกของผูท้ีเ่พยีงเข้ำมำเช่ำอำศยัชัว่ครำว	หรอืบำงส่วนทีม่ำ
ลงหลักปักฐำนบนที่ดินสำธำรณะน�ำมำซึ่งปัญหำต่ำงๆ	 ให้กับผู้ที่อยู ่ดั้งเดิมในชุมชนอย่ำง 
หลีกเลี่ยงไม่ได้	ทั้งปัญหำอำชญำกรรมและยำเสพติด
	 ปัญหำยำเสพติดในชุมชนวัดดวงแขเกิดขึ้นจำกควำมเห็นแก่ได้ของเจ้ำของบ้ำนเช่ำ 
บำงรำยที่ฉกฉวยโอกำสซ�้ำเติมผู ้เช่ำของตนซึ่งเป็นคนหำเช้ำกินค�่ำด้วยกำรน�ำยำเสพติด 
มำจ�ำหน่ำยให้	สร้ำงควำมร�ำ่รวยให้กบัตนและตำมด้วยกำรสร้ำงอทิธพิลให้คนในชมุชนเกรงกลัว
เพื่อไม่ให้คนในชุมชนเป็นอุปสรรคขัดขวำงกำรท�ำธุรกิจผิดกฎหมำยของตน
	 กำรปล่อยให้ปัญหำต่ำงๆ	 เกิดขึ้นและไม่เยียวยำแก้ไข	 ท�ำให้ปัญหำต่ำงๆ	 โดยเฉพำะ
ปัญหำยำเสพติดเริ่มขยำยตัวและฝังรำกลึกลงในชุมชน	 มีผลให้ชุมชนวัดดวงแขเป็นพื้นที่แพร่
ระบำดของยำเสพติดที่มีทั้งผู้จ�ำหน่ำยและผู้เสพในชุมชน	 จนเป็นที่รู้จักกันในกลุ่มผู้เสพว่ำเป็น
แหล่งเข้ำไปหำซื้อยำเสพติดได้มำยำวนำนกว่ำ	๓๐	ปี

    ปัญหายาเสพตดิได้คกุคามสร้างปัญหาให้
คนในชมุชนทัง้ทีอ่ยู่อาศยัมาดัง้เดมิและอพยพย้ายถิน่
มาลงหลกัปักฐานในชมุชนรุน่ต่อรุน่ จนท�าให้มสีตรี
กลุ่มหนึ่งท่ีอาศัยอยู่ด้ังเดิมในชุมชนกลุ่มหน่ึงที่มีจิต
วญิญานของความเป็นแม่ไม่สามารถอยูน่ิ่งเฉยได้ จงึ
รวมตวักนัเพือ่ปกป้องเดก็และเยาวชนทีเ่ป็นลกูหลาน
ของตนในชมุชนให้รอดพ้นจากยาเสพติด
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จิตส�านึกกลุ่มสตรแีกนน�าเพื่อชุมชน 

	 สตรกีลุม่หนึง่อำศยัอยูใ่นชมุชนตัง้แต่รุน่ปูย่่ำตำยำย	มคีวำมคดิร่วมกนัว่ำต้องหำวถิทีำง

ที่จะท�ำให้ชุมชนวัดดวงแขท่ีพวกเธออำศัยอยู่ตั้งแต่เด็กมีควำมเป็นอยู่ที่ดี	 คนในครอบครัวและ

เพ่ือนบ้ำนอบอุ่นปลอดภัย	 โดยจิตส�ำนึกในกำรดูแลชุมชนของสตรีกลุ่มนี้เริ่มต้นเมื่อปี	 ๒๕๔๖	

เริม่จำกกจิกรรมเลก็ๆ	โดยร่วมมอืกบัมลูนธิเิพือ่กำรพฒันำเดก็	(ศูนย์ดวงแข)	ด�ำเนนิ	“โครงการ

ถนนปลอดภัย”	 เนื่องจำกบริเวณรอบๆ	 ชุมชนมักมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นบ่อยครั้ง	 จึงท�ำกิจกรรม 

ธงแดงปักรอบชุมชนเพ่ือใช้ขณะข้ำมถนนอย่ำงปลอดภัย	 ซึ่งผลกำรท�ำงำนร่วมกันในครั้งนั้น

ประสบควำมส�ำเร็จเป็นอย่ำงดีจ�ำนวนอุบัติเหตุทำงถนนลดลงอย่ำงชัดเจน

	 ก้ำวย่ำงต่อมำของสตรกีลุม่นีใ้นกำรมส่ีวนร่วมในกิจกรรมเพือ่ชมุชนคอื	เมือ่ศนูย์บรกิำร

สำธำรณสุข	๕	(จุฬำลงกรณ์)	ได้ชักชวนให้ผู้ที่เคยร่วมในโครงกำรถนนปลอดภัย	เข้ำเป็นอำสำ

สมัครสำธำรณสุข	(อสส.)	เพื่อให้ควำมรู้ด้ำนสำธำรณสุขแก่ประชำชนในชุมชน	ซึ่งเป็นจุดเริ่มให้

ในกำรท�ำให้สตรีกลุ่มนี้สัมผัสกับปัญหำยำเสพติด	 เพรำะกำรเข้ำถึงประชำชนถึงในบ้ำนท�ำให้รู้

เห็นว่ำมีผู้เสพ/ผู้ติดและผู้ค้ำยำเสพติดอยู่ในชุมชนจ�ำนวนไม่น้อย	

	 จำกกำรที่สตรีกลุ ่มนี้ได้ร่วมกิจกรรมด้ำน

ต่ำงๆ	เพือ่ชมุชนอย่ำงต่อเนือ่ง	ซึง่โดยส่วนใหญ่เป็น

งำนด้ำนสำธำรณสขุ	ท�ำให้มูลนธิเิพือ่กำรพัฒนำเดก็	

(ศูนย์ดวงแข)	 เสนอควำมคิดให้มีกำรจดทะเบียน

เป็นชุมชนกับทำงกรุงเทพมหำนคร	จึงถือเป็นกำร

ก่อร่ำงสร้ำงรูปเพื่อหวังผลให้กำรด�ำเนินงำนเพื่อ

ชุมชนท�ำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพมำกขึ้น	

	 วันที่	 ๒๓	 พฤศจิกำยน	 ๒๕๔๗	 ชุมชนวัด

ดวงแขได้จดทะเบยีนเป็นชมุชนตำมระเบยีบกรงุเทพมหำนครว่ำด้วยชมุชนและกรรมกำรชุมชน	

ล�ำดบัที	่๑๕	จำกส�ำนกังำนเขตปทมุวนั	โดยกำรแต่งตัง้คณะกรรมกำรชมุชนวดัดวงแขชดุแรกได้

เสร็จสมบูรณ์เมื่อวันที่	๖	มีนำคม	๒๕๔๘	มี	“ป้าติ๊ก”	นำงสำวกำญจนำ	กำยศิริ	หรือป้ำผู้มีใจ

โอบอ้อมอำรีย์ของเด็กๆ	ในชุมชนเป็นประธำนชุมชนคนแรก	และยังรับหน้ำที่นี้มำถึงปัจจุบัน	
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	 เพียงหนึ่งปีให้หลัง	(ปี	๒๕๔๘)	ชุมชนวัดดวงแขก็ได้รับกำรคัดเลือกจำกส�ำนักงำนเขต
ปทุมวัน	 เสนอให้เป็นชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดิน	 เข้ำรับพระรำชทำนเงินจำกกองทุนแม่ของ
แผ่นดนิ	ซึง่เป็นกองทนุทีส่�ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกนัและปรำบปรำมยำเสพติด	หรอื	ป.ป.ส.	
ได้ขอพระบรมรำชำนุญำตจำกสมเด็จพระนำงเจ้ำฯ	 พระบรมรำชินีนำถ	 จัดตั้งขึ้น	 เพื่อใช้เป็น 
กองทุนให้หมู่บ้ำน/ชุมชนใช้เป็นหลักน�ำในกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดในหมู่บ้ำน/
ชุมชน	ถือเป็นสิ่งชักน�ำให้กลุ่มสตรีผู้เสียสละของชุมชนวัดดวงแขเข้ำมำมีบทบำทในกำรท�ำงำน
ด้ำนกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดในชุมชนอย่ำงชัดเจนมำกยิ่งขึ้น			
 
การด�าเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
	 แม้ว่ำกำรเข้ำไปมีบทบำทในกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดในชุมชนจะมุ่งเน้น
ในกำรป้องกัน	 แต่ในทำงอ้อมก็ท�ำให้ผู้ค้ำยำเสพติดไม่พอใจ	 ขั้นคุกคำมด้วยกำรลอบวำงเพลิง
บ้ำนของ	“ป้ำติก๊”	แต่ด้วยควำมเดด็เดีย่วและมุง่มัน่	ประกอบกบัก�ำลงัใจทีไ่ด้รบัจำกคนในชมุชน
ท�ำให้	“ป้ำติ๊ก”	ยังคงด�ำเนินงำนด้ำนยำเสพติดอย่ำงต่อเนื่องไม่หยุดยั้ง	ควบคู่ไปกับได้มีหน่วย
งำนหลำยหน่วยงำนคือ	ส�ำนักงำนเขตปทุมวัน	สถำนีต�ำรวจนครบำลปทุมวัน	กองพันทหำรรำบ
ที่	๑	รักษำพระองค์	รวมถึงมูลนิธิเพื่อกำรพัฒนำเด็กซึ่งตั้งอยู่ในชุมชน	เข้ำไปด�ำเนินงำนในพื้นที่
ชุมชนวัดดวงแข	 ถือเป็นภำคีส�ำคัญในกำรท�ำให้กำรขับเคล่ือนงำนด้ำนกำรป้องกันและแก้ไข
ปัญหำยำเสพติดของชุมชนวัดดวงแขเข้มแข็งขึ้น

“ตอนนั้นที่ร่วมกิจกรรม
ในโครงการต้านภยัเอดส์ 
ก็จะมพีี่ๆ  เพือ่นๆ น้องๆ 
ที่ร่วมกนัท�างานด้วยใจ 

พวกเราท�าด้วยความสขุสนกุสนาน 
ท�าต่อเนื่องกนัมา 

จนในปี ๒๕๔๗ 
มพด. ได้ผลกัดนัให้พวกเรา
ขอตั้งเป็นชมุชนจดทะเบยีน 

ซึ่งจะท�าให้ชมุชนของเรามโีอกาส
ในการพฒันาด้านอื่นๆ ได้มากยิ่งขึน้ 
นอกจากพวกเราคณะกรรมการชมุชน

วดัดวงแขที่เป็นหญิงล้วนทั้ง ๗ คนแล้ว
ยังม ีอสส.อกี ๒ คน 

ช่วยกนัคนละไม้คนละมอื 
และมทีี่ปรึกษาที่เป็นผู้สงูอายุ
อีก ๓ ท่านช่วยให้ก�าลงัใจ”    
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จุดเริ่มของกระบวนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเป็นระบบ 
 กำรด�ำเนนิงำนด้ำนกำรป้องกนัและแก้ไขปัญหำยำเสพตดิของชมุชนวัดดวงแขมคีวำมเป็น

รปูธรรมมำกขึน้จำกกำรทีช่มุชนถูกก�ำหนดเป็น	๑	 ใน	๕	ชมุชนเป้ำหมำยในพืน้ทีก่รงุเทพมหำนคร 

เพื่อน�ำร่องในกำรด�ำเนินงำนตำมโครงกำรชุมชนอุ่นใจได้ลูกหลำนกลับคืนของส�ำนักงำนคณะ

กรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติด	หรือ	ส�ำนักงำน	ป.ป.ส.	ภำยใต้ควำมรับผิดชอบของ

ส�ำนักงำนป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติดกรุงเทพมหำนคร	หรือ	ปปส.กทม.	เมื่อปี	๒๕๕๗	

	 ขัน้แรกของกำรด�ำเนนิโครงกำรดงักล่ำว	ปปส.กทม.	ได้ลงพืน้ทีช่มุชนเพือ่ส�ำรวจสภำพ

ปัญหำยำเสพติดในชุมชนวัดดวงแข	 เพ่ือจัดท�ำข้อมูลเฉพำะส�ำหรับใช้เป็นแนวทำงกำรด�ำเนิน

งำน	 และสิ่งที่ด�ำเนินกำรควบคู่ไปคือกำรดึงเอำหน่วยงำนในพื้นที่เข้ำมำร่วมเป็นภำคีเครือข่ำย

ในกำรด�ำเนินงำน	รวมถึงสนับสนุนงบประมำณ	 (เงินอุดหนุน)	 เพื่อด�ำเนินกิจกรรมกำรป้องกัน

และแก้ไขปัญหำยำเสพติดในชื่อ	 “โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนวัด

ดวงแขและโครงการดวงแขปลอดภัยไร้ยาเสพติด”	ในปี	๒๕๕๗	–	๒๕๕๘	ซึ่งกิจกรรมส�ำคัญ

หนึ่งที่ด�ำเนินงำนตำมโครงกำรดังกล่ำวอย่ำงต่อเนื่องคือ	“การเปิดเวทีประชาคม”	เพื่อใช้เป็น

เครื่องมือในกำรค้นหำปัญหำและควำมต้องกำรของชุมชนเพื่อน�ำมำล�ำดับควำมส�ำคัญในกำร 

ขับเคลื่อนชุมชน	 ท�ำให้กำรจัดเวทีประชำคมของชุมชนวัดดวงแขมีหลำกหลำยรูปแบบ	 แต่ทุก

เวทมีวีตัถปุระสงค์เดยีวกนัคอืกำรสร้ำงให้ประชำชนในชมุชนออกมำมส่ีวนร่วมในกำรดแูลชมุชน

ของตนเอง	เช่น

 การจัดเวทีประชาคมร่วมกับกิจกรรมอ่ืนๆ	 ท�ำให้ประชำชนให้ควำมร่วมมือเข้ำร่วม

กิจกรรมมำกขึ้นเช่น	ร่วมกับกิจกรรมกำรให้ควำมรู้เรื่องกำรออม	หรือร่วมกับกิจกรรมประเพณี

สงกรำนต์	ของส�ำนักงำนเขตปทุมวัน	เป็นต้น

 เวทีประชาคมสร้างความเข้าใจระหว่างคนในชุมชน	 มีกำรสอดแทรกกิจกรรม 

รูปแบบตำ่งๆ	 ที่ช่วยเพิ่มควำมสัมพันธ์ระหวำ่งคนในครอบครัวและคนในชุมชนรวมทั้งมีกำรให้

ควำมรู้ใหม่ๆ	ในกำรดูแลตัวเอง	ครอบครัว	และชุมชน
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 การจัดเวทีประชาคมผ่านเสียงตามสาย	 ซ่ึงเม่ือด�ำเนินกำรแล้วพบว่ำประชำชนใน

ชุมชนได้ให้ควำมสนใจติดตำมข่ำวครำวควำมเป็นไปของชุมชนมำกขึ้น	 และสิ่งที่ตำมคือกำรที่

สมำชิกชุมชนเข้ำร่วมเวทีมำกขึ้น	 ประชำชนในชุมชนลดควำมหวำดระแวงซึ่งกันและกันลงดัง	

นำยเชำวลิต	ลิ้มสวัสดิ์	นักพัฒนำชุมชนปฏิบัติกำร	ส�ำนักงำนเขตปทุมวัน	ระบุว่ำ

 เวทปีระชาคมเสรมิสร้างการมส่ีวนร่วมของแกนน�าเยาวชน	มกีำรชกัชวนให้แกนน�ำ
เยำวชนเข้ำร่วมเวทปีระชำคมด้วย	โดยในระยะแรกเป็นกำรเข้ำร่วมรบัฟัง	ต่อมำแกนน�ำเยำวชน
กล้ำทีจ่ะแสดงควำมคดิเหน็ทีเ่กีย่วข้อง	รวมทัง้เข้ำมำมส่ีวนร่วมในกำรจดัเวทปีระชำคมเช่น	กำร
ประชำสัมพันธ์เสียงตำมสำย	กำรจัดเตรียมอุปกรณ์	กำรน�ำเสนองำน	เป็นต้น		
 การด�าเนินกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งไม่สามารถที่จะป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติดในชุมชนได้ เช่นกันชุมชนวัดดวงแขได้ใช้มาตรการผสมผสานในการด�าเนินงานใน
พื้นที่คือ 

“ในระยะแรกนั้น สมาชิกชมุชนเข้าร่วม
เวทปีระชาคมไม่มากนกั 
เพราะอาจะล�าบากใจ

ในการเข้าร่วมพูดคยุในเรื่องยาเสพติด 
แต่ทางคณะกรรมการชมุชนฯ ได้แก้ไขปัญหานี้

โดยการประชาคมผ่านเสยีงตามสาย ก็ให้ผู้ค้า/ผู้เสพ
รู้กนัไปเลยว่าเนื้อหาที่พูดคยุกนั

ในเวทปีระชาคมนั้นเป็นการให้ความรู้
ด้านการป้องกันยาเสพติด 

รวมทั้งมีการชักชวนผู้เสพ/ผู้ติด
เข้าร่วมกระบวนการบ�าบดัรักษา 

ซึ่งท�าให้ครั้งต่อๆ 
มผีู้เข้าร่วมกระบวนการมากขึน้”
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 ด้านการป้องกนัยาเสพติด  แกนน�ำในชมุชนได้ร่วมกนัคดิกจิกรรมทีท่�ำให้ประชำชน

ทุกเพศทุกวัยออกมำมีส่วนร่วมหรือท�ำกิจกรรมร่วมกัน	ภำยใต้ชื่อ	 “วัฒนธรรมสำมวัยต้ำนภัย 

ยำเสพตดิ” โดยยึดหลักให้สอดคล้อกับของวิถีชุมชน	ด้วยกำรชักชวนให้เด็กและเยำวชน	ผู้ใหญ่

วัยท�ำงำน	และผู้สูงวัยเข้ำมำมีส่วนร่วมกิจกรรมและกำรดูแลชุมชน

  วัฒนธรรมและศาสนา ด้วยควำมที่เป็นชุมชนที่มีที่ตั้งติดกับวัด	จึงท�ำให้ชำวชุมชน

วดัดวงแขได้มโีอกำสร่วมตกับำตร	 ฟังเทศน์	 และกระกอบพธิกีรรมในวนัส�ำคญัทำงศำสนำ	ซึง่เป็น 

กำรเชือ่มโยงวิถีชีวิตของชุมชนและวัด	 นอกจำกนี้ยังกำรจัดกิจกรรมที่เป็นวัฒนธรรมประเพณี	

เช่น	 ประเพณีสงกรำนต์	 	 พิธีเพื่อถวำยควำมจงรักภักดีต่อพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว	 และ

สมเด็จพระนำงเจ้ำฯพระบรมรำชินีนำถ	เนื่องในวโรกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำ	รวมทั้งมีกำร

ท�ำควำมสะอำดชมุชน	ซึง่เป็นกิจกรรมเชงิสญัญลกัษณ์ทีค่นในชมุชนและเจ้ำหน้ำทภีำครฐัได้ช่วย

กัน	“กวำดล้ำงสิ่งไม่ดีให้หมดไปจำกชุมชน

   ทศันศกึษา เป็นกจิกรรมทีเ่ปิดโอกำสให้เดก็และเยำวชนเรยีนรูส้ถำนทีน่อกชุมชน	และ 

เป็นโอกำสที่พ่อ	แม่	ลูก	ในแต่ละครอบครัวได้ใช้เวลำร่วมกัน

  ฟุตซอล 	ในชมุชนวดัดวงแขมกีลุม่เดก็ชำยจ�ำนวนหนึง่ทีใ่ช้เวลำหลังเลกิเรยีนไปฝึกฝน

ทักษะกำรเล่น	 ฟุตซอล	 และบำงคนก็ได้พัฒนำทักษะสู่ควำมเป็นเลิศ	 โดยได้รับรำงวัลจำกกำร

แข่งขันหลำยเวที	ซึ่งควรจะมีกำรสนับสนุนต่อเนื่อง
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 กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนวัดดวงแขมีความหลาก

หลาย และครอบคลมุทุกกลุม่เป้าหมาย โดยเป็นการขบัเคลือ่นจากหลายหน่วยงาน แต่ไม่ว่า

จะเป็นกจิกรรมในรปูแบบใด คณะกรรมการชมุชนวดัดวงแขจะชกัชวนทกุกลุม่เป้าหมายทัง้

เด็ก เยาวชน ผู้ใหญ่วัยท�างาน รวมทั้งผู้สูงอายุมีส่วนร่วมตามแนวทาง “วัฒนธรรมสามวัย

ต้านภัยยาเสพติด”

  สื่อนิทาน ปปส.กทม.	จัดกิจกรรมกำรเล่ำนิทำนอ่ำนอุ่นรัก	ซึ่งสอดแทรกทักษะกำร

คดิเชิงบรหิำรและสร้ำงภมูคิุม้กนัยำเสพตดิส�ำหรบัเดก็ปฐมวยัผ่ำนสือ่นทิำน	๕	เรือ่ง	โดยกจิกรรม

นี้ได้บันทึกภำพและเผยแพร่ในรำยกำรโทรทัศน์	 “ทุ่งแสงตะวัน”	 เมื่อเดือนกรกฎำคม	 ๒๕๕๘	

และก�ำลังพัฒนำรูปแบบกำรใช้สื่อนิทำนให้เหมำะสมกับชุมชนเพื่อน�ำไปสู่ควำมต่อเน่ืองและ

ยั่งยืน	โดยมีมูลนิธิเพื่อกำรพัฒนำเด็กเป็นแกน

  ดนตร-ีนาฏศลิป์	เป็นกจิกรรมทีก่ลุม่เดก็	เยำวชน	และผูใ้หญ่ได้รวมตวักนัฝึกซ้อมร�ำ

กลองยำว	เพือ่ใช้แสดงในโอกำสต่ำงๆ	พร้อมทัง้ต่อยอดให้เกดิกระบวนกำรเรยีนรู	้ทัง้	๓	วยัอย่ำง

ต่อเนื่อง

  ดีเจน้อยเสียงตามสาย	แกนน�ำเยำวชนชุมชนวัดดวงแขได้คัดเลือกข่ำวสำร/ควำมรู้

ด้ำนยำเสพติดและสุขอนำมัยและประชำสัมพันธ์ผ่ำนเสียงตำมสำยเพื่อให้ชำวชุมชนวัดดวงแข

ได้รับทรำบข่ำวสำรที่จะเป็นประโยชน์ในกำรดูแลตนเองและครอบครัว
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“ตอนที่ได้รับโทษในเรือนจ�า
มนัมแีต่ความทกุข์ ห่วงทั้งลกูทั้งสามวี่า

จะอยู่กนัอย่างไร 
ตอนนี้เมื่อพ้นโทษออกมาแล้ว

 ก็อยากบอกทกุคนว่า
อย่าไปเกี่ยวข้องกบัยาเสพติดมนัเลย 

เงินที่ได้รับช่วยเหลอืก้อนนี้
ก็จะเอาไปลงทนุขายน�้าในหวัล�าโพง

 เพราะว่าเราก็คุ้นเคย
กบัที่นี่มาตั้งแต่เด็กๆ”

 ด้านการบ�าบดัรกัษายาเสพติด   คณะกรรมกำรชมุชนวดัดวงแขได้เร่งรดัน�ำผู้เสพ/

ผู้ติดยำเสพติดเข้ำรับกำรบ�ำบัดรักษำและติดตำมช่วยเหลือในเวทีประชำคมชุมชนวัดดวงแข	

ประธำนคณะกรรมกำรชุมชนวัดดวงแขได้น�ำผู้เลิกเกี่ยวข้องกับยำเสพติดมำแสดงตัวในเวที

ประชำคมอย่ำงต่อเนือ่ง	เพือ่สร้ำงควำมมัน่ใจให้เขำรบัรู้ว่ำคนในชมุชนให้โอกำส	รวมทัง้ให้ควำม

ช่วยเหลือด้ำนต่ำงๆ	 ในแต่ละกรณี	 โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรให้ยืมเงินทุนในกำรประกอบอำชีพ

จำกกองทนุแม่ของแผ่นดนิ	ในขณะทีร่อกำรช่วยเหลือตำมระบบจำกส�ำนกังำนเขตปทมุวนั	รวม

ทั้งกรณีอื่นๆ	ได้แก่		

 	กรณชีำยวัยรุ่นผูผ่้ำนค่ำยปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมเข้ำร่วมกจิกรรมท�ำควำมสะอำดชมุชน	

 	กรณีผู้เลิกยำเสพติดหญิงกับลูกได้รับเงินช่วยเหลือจำกคณะกรรมกำรชุมชน

  กรณีผู้เลิกยำเสพติดหญิงท่ีอยู่ระหว่ำงกำรรำยงำนตัวได้รับควำมช่วยเหลือ	คณะ

กรรมกำรกองทุนแม่ของแผ่นดินสนับสนุนเงิน	 จ�ำนวน	๓,๐๐๐	บำท	 ให้น�ำไปประกอบอำชีพ

(ขำยเครื่องดื่มในชุมชน)

 	กรณผีูเ้ลกิยำเสพตดิหญงิทีเ่คยต้องโทษในเรอืนจ�ำได้รบัควำมช่วยเหลอืคณะกรรมกำร

กองทุนแม่ของแผ่นดินสนับสนุนเงิน	จ�ำนวน	๓,๐๐๐	บำท	ให้น�ำไปประกอบอำชีพ	(ขำยเครื่อง

ดื่มในสถำนีรถไฟหัวล�ำโพง)

ซึ่งเธอได้เปิดใจในเวทีประชำคมไว้ว่ำ	
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 การท่ีผูท้ีเ่คยเกีย่วข้องกบัยาเสพตดิออกมาแสดงตวั กลบัตัวกลับใจ ได้รบัความช่วย

เหลือ ท�างานและใช้ชีวิตในชุมชนได้ เป็นตัวอย่างที่แสดงให้เห็นว่าคนที่เคยท�าความผิด

สามารถกลบัมาเป็นคนดขีองครอบครวัและสงัคมได้ ถอืว่าคนในชมุชนวดัดวงแขเปิดโอกาส

ให้พวกเขา “มีที่ยืนในสังคม” นั่นเอง 

 ด้านการเฝ้าระวงัยาเสพติด  ถงึแม้ว่ำคณะกรรมกำรชมุชนวดัดวงแข	จะรบัหน้ำที่

ในกำรเป็นอำสำสมัครเฝ้ำระวังในชุมชน	แต่ควำมที่เป็นผู้หญิงจึงไม่สำมำรถที่จะใช้วิธีเดินตรวจ

ตรำในชุมชนได้	แต่มีแนวทำงที่ท�ำให้กำรเฝ้ำระวังยำเสพติดเป็นไปตำมวัตถุประสงค์	นั่นคือ

  กลุ่มสตรีแกนน�ำท�ำหน้ำที่เฝ้ำระวังยำเสพติดในชุมชนร่วมกับบทบำท	อสส.	โดยจะ

ท�ำหน้ำทีเ่ฝ้ำระวงัยำเสพตดิควบคูก่บักำรหยอดทรำยเพือ่ก�ำจดัลูกน�ำ้ยงุลำยพร้อมสอดส่องดแูล

คนแปลกหน้ำนอกชุมชน	หรือแม้แต่พฤติกรรมของคนในชุมชนที่อำจเกี่ยวข้องกับยำเสพติดไป

พร้อมกัน	ซึ่งวิธีนี้ช่วยให้รู้สึกปลอดภัยมำกขึ้น

 	กำรดแูลซึง่กันและกนั	เป็นกำรเฝ้ำระวงัยำเสพตดิทีแ่สดงถงึควำมสมัพนัธ์ทีดี่ระหว่ำง

คนในชุมชนกล่ำวคือกลุ่มสตรีแกนน�ำจะช่วยกันดูแลสมำชิกในครอบครัวของเพ่ือนบ้ำน	 โดย

เฉพำะเด็กและเยำวชนท่ีมีพฤติกรรมเสี่ยงที่อำจจะไปเก่ียวข้องกับยำเสพติดหรืออำชญำกรรม

อื่นได้	รวมทั้งปลูกฝังให้แกนน�ำเด็กและเยำวชนช่วยดูแลกลุ่มเพื่อนด้วย	นอกจำกนี้	เจ้ำของร้ำน

ค้ำในชมุชนยงัช่วยสอดส่องพฤตกิรรมในชมุชนและคนแปลกหน้ำซึง่อำจมคีวำมเกีย่วข้องกบัยำ

เสพติดหรืออำชญำกรรมอื่นๆ

 แม้ว่าการแพร่ระบาดของยาเสพตดิในชมุชนวดัดวงแขในระยะท่ีผ่านมาจะเบาบาง

ลงบ้าง แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะหมดไป จ�าเป็นต้องเฝ้าระวังยาเสพติดในชุมชนอย่างต่อ

เนื่อง ดังนั้น การที่คนในชุมชนจะช่วยกันสอดส่อง ดูแล เป็นหูเป็นตามร่วมกันในรูปแบบที่

ช่วยกันคนละไม้คนละมือ จึงเป็นสื่งที่ ต้องสนับสนุนให้สืบเนื่องและยั่งยืน
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 นอกจำกกำรจดัเวทปีระชำคมแล้วกำรด�ำเนนิกำรป้องกนัและแก้ไขปัญหำยำเสพตดิใน

ชมุชนยงัมกีำรด�ำเนนิมำตรกำรอืน่ๆ	โดยกลไกรัฐเพือ่ลดเงือ่นไขทีท่�ำให้ปัญหำยำเสพตดิในชมุชน

แก้ไขได้ยำก	 เช่น	 กำรใช้มำตรกำรปรำบปรำมด้วยกำรจู่โจม	 ปิดล้อม	 ตรวจค้นอย่ำงต่อเนื่อง 

กดดันผู้ค้ำให้ยุติพฤติกำรณ์	และผู้เสพ/ผู้ติดให้สมัครใจเข้ำรับกำรบ�ำบัดรักษำ	เป็นต้น	ซึ่งเสียง

สะท้อนท่ีได้รับหลังปฏิบัติกำรปิดล้อมตรวจค้นยำเสพติดและส่ิงผิดกฎหมำยในชุมชนเป็นไปใน

ทำงที่ดีดังค�ำบอกเล่ำของ	“ป้ำพร”	นำงปลิว	แม่นปืน	

“มนัลดลงเยอะนะ 
เมื่อก่อนมกีารซื้อขายกนั
ทกุเวลา ทั้งเช้า-สาย-
บ่าย-เย็น ทกุรปูแบบ 

มกีารปากนัขึ้นหลงัคากันก็ม ี
แต่ตอนนี้แทบไม่มแีล้ว”
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 ผลงานที่จับต้องได้ 
	 จำกควำมร่วมมือของทุกคน/ทุกหน่วยงำนที่ช่วยกันท�ำงำนตำมหน้ำที่/ควำมสำมำรถ																

ทัง้กำรป้องกนั	บ�ำบดัรกัษำ	เฝ้ำระวงั	และปรำบปรำมยำเสพติด	จนเกดิผลงำนทีร่บัรูแ้ละจบัต้อง

ได้	สิ่งแรกคือปัญหำยำเสพติดในชุมชนเบำบำงลง	โดยมีเสียงสะท้อนจำกแกนน�ำสตรีและคนใน

ชุมชนที่มีควำมเห็นตรงกันว่ำกำรซ้ือ-ขำย-เสพยำเสพติดลดลงเพรำะคนแปลกหน้ำในชุมชน 

น้อยลง	รวมทั้งกลุ่มผู้ที่เคยเสพก็ชักชวนกันไปท�ำงำน	

	 นอกจำกน้ี	 กำรด�ำเนินกิจกรรมในชุมชนเพื่อกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด 

ในระยะทีผ่่ำนมำ	โดยเฉพำะอย่ำงยิง่กำรเปิดเวทปีระชำคม	เป็นกจิกรรมทีท่�ำให้กลุม่แกนน�ำสตรี

ได้รับกำรยอมรับและเข้ำใจจำกคนในชุมชนมำกขึ้น	 เพรำะก่อนหน้ำนี้คนในชุมชนมักสงสัยว่ำ 

สิ่งที่คนกลุ่มนี้ท�ำคืออะไร	ท�ำเพื่ออะไร	หรือเพื่อใคร	แต่ก็เริ่มได้ค�ำตอบว่ำกิจกรรมต่ำงๆ	ท�ำเพื่อ

ให้คนในชมุชนได้รบัรูร้บัทรำบปัญหำของชมุชน	และทกุคนควรมส่ีวนร่วมในกำรดแูลซึง่กนัและ

กันเพ่ือให้ปัญหำต่ำงๆ	 ในชุมชนลดลง	 รวมท้ังคนในชุมชนได้อยู่ร่วมกันอย่ำงมีควำมสุข	 ดังนั้น															

ในกำรเปิดเวทปีระชำคมในครัง้ต่อๆ	มำ	คนในชมุชนจงึเข้ำมำร่วมกิจกรรมมำกขึน้	และให้ควำม

ร่วมมือในรูปแบบต่ำงๆ	

	 ส�ำหรับผลงำนทีเ่กดิขึน้อกีสิง่หนึง่และเป็นทีน่่ำภำคภูมใิจก็คือกำรทีแ่กนน�ำเดก็เยำวชน

มีส่วนร่วมในกิจกรรมเพิ่มขึ้น	เริ่มจำกช่วยสิ่งเล็กๆ	น้อยๆ	เช่น	จัดสถำนที่	ดูแลอุปกรณ์	เป็นต้น	

ต่อมำก็มีส่วนร่วมในกิจกรรมมำกขึ้น	 ทั้งให้ควำมคิดเห็นในเวทีประชำคมและร่วมในกิจกรรม



แลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการมสี่วนร่วมของประชาชน
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ๕ ชุมชน พื้นที่กรุงเทพมหานคร 25
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ปัจจัยแห่งความส�าเร็จ: สตรีแกนน�า-มลูนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก-ภาคภีาครัฐ
 ปัจจัยแห่งความส�าเร็จของการด�าเนินงานเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเพสติด
ในชุมชนวัดดวงแขในระยะท่ีผ่านมาน้ัน เกิดจากความร่วมมือของทุกภาคส่วน ทั้งแกนน�าภาค
ประชาชน องค์กรไม่แสวงผลก�าไร และหน่วยงานภาครัฐ ที่ช่วยกันท�างานในทุกรูปแบบ ไม่ว่า
จะเป็นการชี้แนะขับเคลื่อน ผลักดัน สนับสนุน หรือแม้แต่เสริมสร้างก�าลังใจซ่ึงกันและกันซึ่ง
แต่ละปัจจัยแห่งความส�าเร็จนั้นช่วยหนุนเสริมกันเป็นอย่างดี ได้แก่
 พลังของสตรีแกนน�าและแนวคิดการป้องกันน�้าดีปัจจัยแห่งความส�าเร็จ
ประการแรกในการด�าเนินงานเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนวัดดวงแขคือ 
คณะกรรมการชุมชนวัดดวงแขที่เป็นสตรีทั้ง ๗ คน ซึ่งนอกจากจะมีจิตส�านึกในการดูแลชุมชน
วดัดวงแขให้มคีวามเป็นอยูท่ีด่ ีคนในครอบครวัและเพือ่นบ้านอบอุน่ปลอดภัยจากปัญหายาเสพ
ติดแล้ว ยังมีผลงานที่แสดงถึงความสามารถจากในการดูแลพัฒนาชุมชนที่ผ่านมา ทั้งด้านสุข
อนามัยในบทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุข ด้านการพัฒนาชุมชนในบทบาทของคณะ-
กรรมการชมุชน และด้านการป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพตดิในบทบาทคณะกรรมการกองทนุ

แม่ของแผ่นดินและอาสาสมัครชุมชนเฝ้าระวังยาเสพติด
    ส�าหรบัแนวคดิในการด�าเนนิงานเพ่ือการป้องกนั

และแก้ไขปัญหายาเสพติดคือ การป้องกันน�้าด ีโดย
การดูแลเฝ้าระวังกลุ่มเด็กและเยาวชนให้ห่างไกลยา
เสพตดิจากค�าบอกกล่าวของป้าติก๊–ประธานกรรมการ
ชมุชนวดัดวงแขทีพ่ดูอยู่เสมอว่า 

“พวกเราคณะกรรมการ
ชมุชนฯ ได้พดูคยุกนั

ตั้งแต่แรกๆ ว่าพวกค้าขายยา
เสพตดิในชมุชนนั้น

เป็นหน้าที่ของหน่วยงาน
ด้านการปราบปราม 
ส่วนหน้าที่พวกเรานั้น

ต้องร่วมกนัป้องกันเด็กๆ 
ที่เปรียบเสมอืนน�้าดทีี่ใสสะอาด
ไม่ให้ไปแปดเปื้อนยาเสพติด 

พวกเราเริ่มจากคนในครอบครัวก่อน 
ลูกใครหลานใครก็ต้องดแูลใกล้ชิด 

แล้วก็ต้องช่วยดูแลลูกหลาน
บ้านใกล้เรอืนเคียงด้วย 

จึงเป็นการขยายวงจากบ้านเรา
ไปสู่เพื่อนบ้านและชุมชน”
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หนุนเสริมกิจกรรมโดยมูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก (ศูนย์ดวงแข) ตั้งแต่ดั้งเดิมมานั้น
มลูนธิเิพือ่การพฒันาเดก็ (ศนูย์ดวงแข) ตัง้ขึน้เพือ่เป็นสถานทีพ่กัพงิแก่เดก็ทีถ่กูล่อลวงมาใช้เป็น
แรงงาน แต่เมื่อปัญหาน้ีค่อยๆ ลดระดับความรุนแรงลง พื้นที่ของมูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็กก็            
ถกูพฒันาขึน้เป็นพืน้ทีจ่ดักจิกรรมส�าหรบัเดก็ๆ และครอบครวั ทัง้ในชมุชนวดัดวงแขและชมุชน
เป้าหมายอื่นๆ ตามแนวทางของมูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก (มพด.) ซ่ึงเป็นองค์กรที่ด�าเนินงาน
เพือ่พฒันาเอกชนด้านเดก็มากว่า ๓๐ ปี ในกลุม่เป้าหมาย ทัง้เดก็ในชมุชนเมอืงและชมุชนชนบท 
 ส�าหรับมลูนธิิเพือ่การพฒันาเด็ก(ศนูย์ดวงแข) ได้ขับเคลือ่นกจิกรรมในชมุชนวัดดวงแข 
โดยถ่ายทอดแนวคิด และด�าเนินงานตามกระบวนการอย่างเป็นขั้นตอน ซึ่งปรากฏผลงานอย่าง
เป็นรูปธรรม โดยแต่ละประเด็นมีเรื่องราวที่น่าสนใจ คือ

  กิจกรรมหลัก 
 การป้องกันและช่วยเหลือ สนบัสนนุทนุการศกึษา ทนุประกอบอาชพี และทนุโครงการ
เกษตรเพื่ออาหารกลางวันส่งเสริมให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ ทักษะชีวิตความคิด ศักยภาพของ
เดก็และครอบครัว สงเคราะห์เบือ้งต้นกบัครอบครัวทีป่ระสบปัญหาและอยูใ่นสภาวะยากล�าบาก
ให้ช่วยเหลือตนเองได้ในระยะยาว
 การคุ้มครองสวัสดิภาพ รับแจ้งเหตุ สงเคราะห์ให้ความคุ้มครองช่วยเหลือเด็กและ
ที่พักชั่วคราวส�าหรับเด็กกลุ่มเป้าหมายที่ประสบปัญหาเช่น เด็กถูกละเมิดสิทธิ ถูกทารุณกรรม 
ไม่ได้เรียนหนังสือ ไม่ได้รับค่าจ้างจากการท�างาน
 ศกึษา วจิยั และเผยแพร่ปัญหาเดก็ ในชนบทและชมุชนในเมอืงทีเ่กดิขึน้จากครอบครวั 
ชุมชนและสิ่งแวดล้อม เพื่อร่วมกันคิดและพัฒนารูปแบบในการแก้ปัญหาเด็ก อย่างมีส่วนร่วม
จากทุกภาคส่วน
 การสร้างนวตกรรมการพัฒนาเด็ก โดยกระบวนการ “พื้นที่สร้างสรรค์”และ “สื่อ
สร้างสรรค์” ส�าหรับเดก็ได้แก่กิจกรรมการเล่นเพือ่การพฒันาเดก็และส่งเสรมิกระบวนการอบรม
พืน้ทีส่ร้างสรรค์ส�าหรับเดก็ไปยงัศนูย์พฒันาเดก็เลก็และชุมชนทัว่ประเทศส่งเสรมิให้เดก็เยาวชน
ผลิตสื่อสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาศักยภาพและสร้างคุณค่าในตนเอง
 เสริมความเข้มแข็งของชุมชนและสร้างอาสาสมัครชุมชน  ผู้ปกครอง อาสาสมัคร
เด็กช่วยเด็ก ส่งเสริมบทบาท “กลไกชุมชนปกป้องเด็ก”เพื่อดูแลปกป้องเด็กในชุมชน
 การผลักดันกลไกและนโยบาย พัฒนากฎหมายและกระบวนการคุ้มครองเด็ก  
รณรงค์สร้างการมีส่วนร่วมในการคุ้มครองเด็ก



รูปแบบการท�างานที่เป็นเลิศด้านยาเสพติด
ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร28

  แนวคิด
 นอกจากมูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก (ศูนย์ดวงแข) จะมีบทบาทหน้าที่ในการเชื่อมโยง/
ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานและสถาบันการศึกษาในการสร้างแกนน�าเด็ก เยาวชน และ
ชุมชนแล้ว ยังสร้างเสริมแนวคิดให้คนในชุมชน ลุกขึ้นมาดูแลชุมชนตัวเอง โดยการพัฒนา
ศักยภาพเด็กและเยาวชนให้เห็นคุณค่าในตัวเองและชุมชนที่อาศัยด้วยการพัฒนาทักษะหลาย
ด้าน เช่น ความเป็นผู้น�า ทักษะชีวิต เป็นต้น

  ผลงานเด่นและสิ่งที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาเด็กและเยาวชนในชุมชนวดัดวงแข
 มลูนธิเิพือ่การพฒันาเดก็ (ศนูย์ดวงแข) ด�าเนนิกระบวนการในการพัฒนาเดก็ เยาวชน 
และชมุชนผ่านกจิกรรมในรปูแบต่างๆ เพือ่ให้พวกเขาสามารถช่วยดแูลตวัเองและชมุชนได้ โดย
ได้เชื่อมโยงกับเครือข่ายหน่วยงานในพื้นที่เพื่อน�าไปสู่การเป็นชุมชนเข้มแข็ง 
 ผลงานที่โดดเด่นที่เด็ก เยาวชน และชุมชน ได้ร่วมกันจัดท�าส�าหรับสื่อด้วยตนเอง เช่น 
 สารานุ...กิน : บอกเล่า ๒๖ เมนู ของร้านค้าบริเวณชุมชน เพื่อให้เด็กๆ ได้เลือสรร
อาหารที่มีประโยชน์และเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชน
 แผนทีช่มุชนรองเมอืง : เดก็ๆ แกนน�าร่วมกนัส�ารวจพ้ืนทีโ่ดยรอบชมุชน โดยได้รวบรวม
สถานที่ส�าคัญ ประวัติ และอาหารอร่อยมีชื่อเสียงของชุมชน
 เรื่องบ้านบ้าน : หนังสือการ์ตูนฝีมือกลุ่มแม่บ้านแกนน�าในชุมชนที่จัดท�าขึ้นเพื่อให้มี
ความรู้และมีความพร้อมที่จะสามารถปฏิเสธและเผชิญกับสถานการณ์ปัญหาอย่างมีสติ

  กระบวนการ 
   ลงส�ารวจสถานการณ์ชุมชน โดยการมีส่วนร่วมของเด็ก เยาวชน ชุมชน และอาสา 
  สมัครภาคสังคม
   จดัประชมุหน่วยงานในพืน้ที ่ น�าเสนอสถานการณ์เพือ่ระดมการมส่ีวนร่วมทกุภาค 
  ส่วน
    ประชุมและวางแผนกิจกรรมร่วมกับเด็ก เยาวชน ชุมชนเพ่ือให้ได้รับรู้และร่วม 
  วางแผนกิจกรรม (จะเป็นระยะสั้นหรือระยะยาว ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ หรือเป้า 
  หมายที่ได้ตกลงร่วมกัน)
   ประชาสัมพันธ์กิจกรรมให้เด็ก เยาวชน ชุมชนและภาคสังคมรับรู้
   ด�าเนินกิจกรรมตามแผนที่วางร่วมกัน
  สรุปกิจกรรมร่วมกันทั้งเด็ก เยาวชน ชุมชน
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 ในระยะที่ปปส.กทม. ด�าเนินกิจกรรม
เพ่ือการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดน้ัน 
มูลนิธิเพ่ือการพัฒนาเด็ก (ศูนย์ดวงแข) ก็อยู่
ระหว่างด�าเนินงานโครงการรองเมอืงเรืองยิ้ม 
พื้นที่สุขภาวะของเด็กในชุมชนเมือง ซึ่งนับว่า
เป็นกจิกรรมทีช่่วยหนนุเสรมิให้การป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนวัดดวงแขมี             
ประสทิธภิาพยิ่งขึ้น 
 นางสาวเสาวรัตน์ ประดาห์ เจ้าหน้าที่
มลูนธิเิพือ่การพัฒนาเด็ก หรือ พี่สาว ของเด็กๆ 
ผู้รับผิดชองโครงการรองเมืองเรืองยิ้มบอกว่า
        
       

   กระบวนการพฒันาศกัยภาพเดก็
และเยาวชนของมูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก 
ยดึแนวคิดในการพฒันาศกัยภาพเด็กและ
เยาวชนให้เหน็คณุค่าในตวัเองและชมุชน
ท่ีอาศัย ซึ่งนับว่าเป็นการลงทุนที่ใช้ระยะ

เวลาแต่มคีวามยัง่ยนื และจะเป็นเส้นทางที่
จะน�าพาให้ชมุชนวดัดวงแขเป็นชมุชนเข้มแขง็ 

 ในวันข้างหน้าได้อย่างแน่นอน

โครงการรองเมืองเรืองยิ้ม
  เมนูเรืองยิ้ม เป็นการให้เด็กได้เรียนรู้
    เรื่องการท�าอาหารอย่างง่าย
    และประโยชน์ของอาหารเช้า
  ร้านเรืองยิ้ม ส�ารวจร้านค้าย่านชุมชน
 ที่ให้ความส�าคัญกับการ
   ปรุงอาหารที่สะอาดและมีคุณภาพ
  บ้านเรืองยิ้ม บ้านตัวอย่างเพื่อความ
   สะอาด เป็นระเบียบ สุขภาวะพื้นฐาน
   เริ่มได้ที่บ้านของทุกคน
  ชุมชนเรืองยิ้ม แปรเปลี่ยน
   สภาพแวดล้อมที่น่ากลัว 
 เป็นพื้นที่แห่ง ศิลปะที่สร้างสรรค์

 “สิ่งที่แสดงให้เห็นถึง
ความร่วมมอืของชุมชน

 คอื คนในชมุชนมคีวามกระตอืรือร้น
ที่จะเข้ามามีส่วนร่วมไปกบัเจ้าหน้าที่ 
เพราะเห็นว่าเป็นปัญหาของชุมชน 

ไม่นิ่งดดูาย จึงมีความเปลี่ยนแปลง
ในทางที่ดขีึ้น”
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 หน่วยงานภาครัฐส่งเสริม/สนับสนุน ชุมชนวัดดวงแขได้รับการสนับสนุน                
การด�าเนินงานจากหน่วยงานภาครัฐในรูปแบบต่างๆ ทั้งงบประมาณ กิจกรรม โครงการ โดย
ด�าเนินการตามบทบาทหน้าที่ของหน่วยงาน ดังนี้  
  ส�านกังาน ป.ป.ส. โดย ปปส.กทม. สร้างกระบวนการด�าเนนิงานเป็นขัน้ตอน ตัง้แต่
การแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติ กระตุ้นให้เกิดการรวมตัว และสนับสนุนงบประมาณเพื่อการ
ป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพตดิในโครงการการป้องกนัและแก้ไขปัยหายาเสพตดิในชมุชนวัด
ดวงแขและโครงการดวงแขปลอดภัย ไร้ยาเสพติด โดยกิจกรรมที่สร้างการมีส่วนร่วมของคนใน
ชุมชนที่ชัดเจนคือเวทีประชาคม นอกจากนั้นยังท�าหน้าที่พี่เลี้ยง ให้ค�าปรึกษาและให้ก�าลังใจ 
รวมทัง้จดัท�าสรปุบทเรยีนการด�าเนนิงาน ท้ังนี ้ผูบ้รหิารของส�านกังาน ป.ป.ส. ยงัให้ความส�าคัญ
กับการด�าเนินงานโดยได้ลงพื้นที่พบปะประชาชนด้วย 
  กรุงเทพมหานคร โดย ส�านักงานเขตปทุมวัน ฝ่ายพัฒนาชุมชน ส�านักงานเขต
ปทุมวัน สนับสนุนชุมชนวัดดวงแขทั้งงบประมาณและองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาชุมชนหลาย
ด้าน จึงเปรียบเหมือนเป็นพี่เลี้ยง ซ่ึงจากการ ท�าหน้าท่ีดูแลและพัฒนาร่วมกับชุมชนอย่าง         
ต่อเนื่อง จึงเกิดความใกล้ชิด ไว้วางใจ และเชื่อมั่นซึ่งกันและกัน ส่งผลให้ผลงานเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ นายเชาวลิต ลิ้มสวัสดิ์ นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ ส�านักงานเขตปทุมวัน กล่าว
ถึงการท�างานร่วมกับชาวชุมชนวัดดวงแขทั้งกลุ่ม
คณะกรรมการชุมชน เด็กและเยาวชน และ
หน่วยงานภาคี 
 ส�าหรับการบูรณาการการท�างาน
ร่วมกันระหว่าง ปปส.กทม. กับส�านักงาน
เขตปทมุวนัในฐานะศนูย์ปฏบิติัการป้องกนั 
และแก้ไขปัญหายาเสพติดเขต (ศป.
ปส.เขต) นั้น ได้ร่วมกันก�าหนดให้ชมุชน
วดัดวงแขเป็นเป้าหมายการท�างานร่วมกัน
  กรุงเทพมหานคร โดย ศูนย์ 
บรกิารสาธารณสขุ ๕ (จฬุาลงกรณ์) เป็นหน่วย
งานที่มีบทบาทส�าคัญที่ริเริ่มให้โอกาสในการ
พัฒนาชุมชนวัดดวงแข โดยการชักชวนกลุ่มสตรี
มาเป็นอาสาสมคัรสาธารณสขุ และต่อยอดในการพฒันาชมุชนด้านอืน่ๆ โดยเฉพาะอย่างยิง่การ

 “ในฐานะที่เป็นข้าราชการ  
หากสิ่งที่ท�าแล้วประชาชน

ได้ประโยชน์ เวลาของการท�างาน
ก็เหมอืนอยู่กนัอย่างญาติพี่น้อง 

ผลงานที่ท�าร่วมกนัท�าให้เขามคีวามสขุ
ท�าให้เรามั่นใจที่จะพัฒนางานต่อ 

เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ 
มคีณุภาพชีวิตที่ด ี
พึ่งพาตัวเองได้ ” 
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“เวลาเราลงพื้นที่
เจ้าของบ้านก็คยุกบัเราด ี
แต่เมื่อเราเดินคล้อยหลงั

เขาก็ซบุซิบกนั ท�าให้คาดได้ว่าน่าจะ
เป็นการขายยาเสพติด 

สิ่งที่ท�าได้ตอนนั้นคอืสอบถาม
จาก อสส. ถึงการค้ายาเสพติด

ในชมุชนและวิธกีารจดัการ 
และเริ่มที่จะค้นหาผู้เสพ
และน�าไปบ�าบดัรกัษา” 

ป้องกันและแก้ไขปัญาหายาเสพติดโดย
พี่เสา - นางเสาวนีย์ อุ่นเสมาธรรมพยาบาล
วชิาชีพช�านาญการ ศนูย์บรกิารสาธารณสขุ ๕ 
(จฬุาลงกรณ์) ส�านกัอนามัย กรงุเทพมหานคร
เล่าถึงสถานการณ์ที่ตนและกลุ่มอาสาสมัคร
ได้พบเมื่อท�าหน้าที่ว่า 

     ซ่ึงในมุมมองของคนในชุมชนศูนย์บริการ
สาธารณสุข ๕ จุฬาลงกรณ์ เป็นหน่วยงานใน
พื้นที่อีกแห่งหนึ่งที่มีความใกล้ชดิกบัคนในชมุชน 

เพราะท�าหน้าทีท้ั่งวทิยากรให้ความรู้ พ่ีเล้ียงให้ค�า
แนะน�าและดูแลด้านสุขภาพอนามัย และอีกสิ่งหนึ่ง  

 คือ ผู้เสพ/ผู้ติดในชุมชน สามารถเข้ารับการบ�าบัดรักษา         
ยาเสพติดโดยไม่ต้องเดินทางไกล
  กองบัญชาการต�ารวจนครบาล โดย สถานีต�ารวจนครบาลปทุมวันถึงแม้ว่าจะเป็น
หน่วยงานด้านการปราบปรามกต็าม แต่ในส่วนของงานมวลชนสมัพนัธ์นัน้ ต�ารวจชมุชนสมัพนัธ์
กม็บีทบาทในการสร้างความคุน้เคยกบัชมุชนวดัดวงแขท�าให้การท�างานร่วมกันเป็นไปด้วยความ
ราบรื่น  
  กองพนัทหารม้าที ่๑ รกัษาพระองค์ เป็นหน่วยงานส่งเจ้าหน้าทีท่หารลงพืน้ทีช่มุชน
ท�าให้ได้ข้อมูล ทั้งผู้ค้า ผู้เสพ และราคายาเสพติด รวมทั้งจัดกิจกรรมเพื่อสร้างสัมพันธ์ใน
ครอบครัวและส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่างสมาชิกในชุมชน เช่น ขี่จักรยาน ขี่ม้า เป็นต้น 
 การท�างานของภาครัฐในพ้ืนท่ีชุมชนวัดดวงแขในระยะที่ผ่านมา ส่วนหนึ่งมีการ  
บรูณาการการท�างานร่วมกัน เช่น ปปส.กทม.และส�านกังานเขตปทมุวนัในฐานะศนูย์ปฏบิตัิ
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเขต (ศป.ปส.เขต) ก�าหนดให้ชุมชนวัดดวงแขเป็น        
เป้าหมายในกรณีต่างๆ ปปส.กทม. และ  สน.ปทุมวันร่วมชุดปฏิบัติการปิดล้อมตรวจค้น 
เป็นต้น แต่อย่างไรก็ตาม ในระยะต่อไปควรมีการจัดท�าแผนงานร่วมกันอย่างต่อเนื่อง    
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  เทคนิคและวิธกีาร
 เทคนคิวธิกีาร หรอือาจจะเรยีกว่า เคล็ดลบั ท่ีป้าติก๊-ประธานกรรมการชมุชนวดัดวงแข
น�ามาใช้ในการท�างานยาเสพตดิทัง้ด้านการป้องกนั บ�าบดัรกัษา หรอืเฝ้าระวงัยาเสพตดินัน้ โดย
รวมแล้วจะใช้วธิกีารโน้มน้าว ชกัจงู พดูคยุด้วยความอ่อนโยน ไม่ใช้วธิกีารรนุแรงหรอืโจ่งแจ้ง
 นอกจากนั้นยังใช้วิธีการแบบบ้านต่อบ้าน นั่นคือคนในชุมชนแต่ละบ้านจะเป็นหูเป็น
ตาซึง่กนัและกนั โดยการดแูลทัง้คนในครอบครวัของตวัเองและครอบครวัเพือ่นบ้านซึง่วธิกีารนี้
จะท�าให้คนในชุมชนดูแลกัน อย่างทั่วถึง

  ปัญหาและอุปสรรค
 ถึงแม้ว่าภาพรวมของการท�างานเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนวัด
ดวงแขจะมีผลงานเป็นที่น่าพอใจอยู่หลายประการ แต่ก็ยังคงมีปัญหาอุปสรรคที่คนท�างานต้อง
พบเจอเช่นกัน ได้แก่ 
   ปัญหาความไม่สงบ/ความวุน่วายในชมุชน เกิดจากคนเมาเหล้าและผูเ้สพยาเสพตดิ
    คณะกรรมการชมุชนวดัดวงแขและกลุม่สตรแีกนน�าได้รบัความเดอืดร้อน กรณบ้ีาน 
  ของประธานชมุชนฯ ถูกวางเพลิงท�าให้ต้องระมัดระวังตัวมากขึ้น 
  มีคนขายยาเป็นสายให้เจ้าหน้าที่ต�ารวจ เพราะสังเกตได้ว่าพอต�ารวจปราบปราม 
  คนขายก็หายไป 
  เจ้าหน้าที่ต�ารวจในพื้นที่ส่วนหนึ่งไม่มีความจริงใจในการปฏิบัติงาน

   การขยายผล 
 ชุมชนเพื่อนบ้านที่อยู่ในละแวกชุมชนวัดดวงแข คือ ชุมชนตรอกสลักหิน ชุมชน
จรสัเมอืง และชมุชนแฟลตรถไฟ ซึง่มกีจิกรรมร่วมกนัหลายโอกาส มกีารแลกเปลีย่นเรยีนร ็รวม
ทั้งการขยายผล ได้แก่ 
     ชมุชนตรอกสลกัหนิ มคีณะกรรมการชมุชนท�างานการพฒันาชุมชนด้านต่างๆ รวม
ทั้งด้านยาเสพติด หลายครั้งก็จะเห็นภาพประธานกรรมการทั้งสองชุมชนร่วมปรึกษาหารือหรือ
จูงมือเข้าร่วมกิจกรรมด้านยาเสพติดของของหน่วยงานภาครัฐด้วยกัน
     ชมุชนตรอกสลกัหินและชมุชนแฟลตรถไฟ เข้าร่วมกจิกรรมจติอาสาและทศันศกึษา 
ณ จังหวัดสมุทรสงครามของ ปปส.กทม.
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  ชุมชนตรอกสลักหิน ชุมชนจรัสเมือง และชุมชนแฟลตรถไฟ เข้าร่วมเวทีถ่ายทอด 
  กระบวนการท�างานชมุชนต้นแบบเพือ่แลกเปลีย่นเรยีนรูก้ารด�าเนนิงานด้านยาเสพ 
  ติดระหว่างกัน โดยมีส�านักงานเขตปทุมวันด�าเนินการ 

   ก้าวต่อไปอย่างยั่งยืน
 ในการด�าเนินงานในระยะต่อไปเพ่ือสร้างความยั่งยืนในการดูแลเฝ้าระวังชุมชนวัด
ดวงแขนั้น ก�าหนดด�าเนินแต่ละด้าน ดังนี้
  สร้างแกนน�า เพื่อให้เป็นผู้ดูแลชุมชนโดยการสืบทอดเจตนารมณ์จากรุ่นสู่รุ่น
  ใช้ทนุตัง้ต้นหรอืทรพัยากรทีม่อียูใ่นชมุชน ซึง่การเหน็ความส�าคัญของทรพัยากรที่ 
  มีอยู ่ในชุมชนจะท�าให้น�าใช้ในการพัฒนาเด็ก เยาวชน และชุมชนได้อย่างมี 
  ประสิทธิภาพ
  เพิ่มกระบวนการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน โดยให้คนในชุมชนรับรู้ถึงความเป็น 
  เจ้าของปัญหา และเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการแก้ไขปัญหา
  มีเครือข่ายหน่วยงานในพื้นท่ี ร่วมสร้างกระบวนการเรียนรู้และขับเคลื่อนการ 
  ด�าเนินงานโดยหน่วยงานและชุมชนมีเป้าหมายที่เป็นไปในทิศทางเดียวกันด้วย
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  บทสรุป
 ในระยะ ๑๐ ปีที่ผ่านมา การด�าเนินงานเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน
ชุมชนวัดดวงแขมีการต่อยอดจากการพัฒนาชุมชนด้านสาธารณสุข ซ่ึงพบว่าปัจจัยแห่งความ
ส�าเรจ็เกดิขึน้จากสตรแีกนน�ากลุ่มหนึง่ทีม่จิีตส�านกึในการดูแลชมุชนวดัดวงแขทีอ่ยูอ่าศยัมาตัง้แต่
ก�าเนิดต้องการให้คนในครอบครัวและเพื่อนบ้านมีความเป็นอยู่ท่ีดี อบอุ่น และปลอดภัยจาก
ปัญหายาเสพติดที่เกิดจากประชากรแฝงในชุมชนที่เข้ามาเช่าบ้าน โดยเน้นการป้องกันน�้าดี คือ 
การดแูล ป้องกนั และเฝ้าระวงัเดก็และเยาวชนไม่ให้เข้าไปข้องเกีย่วกบัยาเสพตดิ ซึง่การเข้าร่วม
กิจกรรมแต่ละครั้งจะมีการร่วมมือร่วมใจจากชาวชุมชนวัดดวงแขทั้ง ๓ รุ่น คือ เด็กเยาวชน 
ผู้ใหญ่วัยท�างาน และผู้สูงวัยตามแนวคิด “สานสัมพันธ์สามวัย ต้านภัยยาเสพติด” 

 ทั้งนี้ มีปัจจัยอื่นท่ีหนุนเสริมให้ชุมชนวัดดวงแขเข้มแข็ง คือมูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก
(ศูนย์ดวงแข) ซึ่งมีที่ตั้งอยู่ในชุมชนและสนับสนุนชุมชนต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลากว่า ๒๐ ปี ที่
เร่ิมชักชวนให้กลุ่มแกนน�าสตรีเข้าร่วมกิจกรรมเล็กๆน้อยๆ จนชุมชนวัดดวงแขได้จดทะเบียน
อย่างเป็นทางการในปี ๒๕๔๗ และมกีระบวนการพฒันาเดก็และเยาวชนให้เหน็คณุค่าในตวัเอง
และชุมชนที่ตนอยู่อาศัย ประกอบกับในระยะต่อมาชุมชนวัดดวงแขได้รับการสนับสนุนจาก 
หน่วยงานภาครัฐและเอกชนหลายด้านอย่างต่อเนื่อง

 ส�าหรับการด�าเนินกิจกรรมเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน 
วัดดวงแขซึ่งเป็นชุมชนเฝ้าระวังยาเสพติดแห่งหน่ึงในจ�านวนชุมชน ๕ แห่ง ในพ้ืนที่
กรุงเทพมหานคร ซึ่งส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ส�านักงาน 
ป.ป.ส.) โดยส�านักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกรุงเทพมหานคร (ปปส.กทม.)   
เข้าด�าเนินการแต่ละกิจกรรมน้ันเป็นกระบวนการท่ีส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนวัดดวงแข 
ด�าเนินการร่วมกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่เพื่อมุ่งสู่การเป็นชุมชนเข้มแข็งในเร็ววัน 

 ส�าหรับความยั่งยืนในการเป็นชุมชนเข้มแข็งปลอดยาเสพติดน้ัน ชุมชนวัดดวงแข 
ได้เริ่มพัฒนาผู ้น�าชุมชนแถวสองแถวสามขึ้น โดยได้ปลูกฝังทัศนคติในการเป็นจิตอาสา 
เพื่อสืบทอดเจตนารมณ์ในการดูแลชุมชนวัดดวงแขต่อไป และยังคงต้องสร้างความตระหนัก 
ให้คนในชุมชนวัดดวงแขเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลชุมชนอย่างต่อเนื่อง     







039
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...ภาครี่วมใจพา “ชุมชนวดัพระยาไกร ระยะ ๓” 
พ้นภัยยาเสพติด…
	 “สิง่ท่ีเราแก้ไขไปแล้วนัน้	มนัเป็นแค่ผกัชโีรยหน้าว่าเราได้ท�าไปแล้วเท่านัน้	ท�าเพือ่
ให้เสร็จๆไป	แต่เราลืมคิดไปว่า	สิ่งที่มันเกิดขึ้น	มันเกิดขึ้นเพราะอะไร”
 เสียงบอกเล่าจากคณะกรรมการชุมชนวัดพระยาไกร ระยะ ๓ ถึงการแก้ไขปัญหา       
ยาเสพติดที่ผ่านมาในชุมชน ก่อนที่จะเปิด “ปฏิบัติการ ปิดล้อม X-Ray เชิงรุก หยุดการแพร่
ระบาดพื้นที่เฝ้าระวังสูงสุด ๕๐ หมู่บ้าน/ชุมชนท่ัวประเทศ” โดยพวกเขาไม่รู้เลยว่าการแก้ไข
ปัญหายาเสพติดที่ยังคงอยู่ในชุมชนต้องท�าอย่างไร วิธีการใดเป็นวิธีที่ดีที่สุดหรือถูกต้องที่สุดท่ี
จะท�าให้ปัญหายาเสพตดิในชมุชนหายไป แล้วกระบวนการใดทีจ่ะเหมาะสมกบัสภาพชมุชนของ
พวกเขา แต่อย่างก็ตามความไม่รู้เหล่านั้นก็ไม่ได้ท�าให้ความมุ่งมั่นที่จะแก้ไขปัญหายาเสพติดให้
ส�าเรจ็ของคณะกรรมการชมุชนลดลง ซึง่การแก้ปัญหาต้องแก้ทีต้่นเหตขุองปัญหา มิใช่แก้ทีป่ลาย
เหตุ

ชุมชนขนาดใหญ่และเก่าแก่ “ชุมชนวดัพระยาไกร ระยะ ๓”
 ชมุชนเก่าแก่และมขีนาดใหญ่ทีส่ดุในถิน่บางคอแหลม คงนกึถงึชมุชนใดมไิด้นอกจาก 
“ชุมชนวัดพระยาไกร ระยะ ๓” พื้นท่ีส่วนใหญ่เป็นท่ีดินของส�านักงานทรัพย์สินส่วน                    
พระมหากษัตริย์ จดทะเบียนจัดตั้งเป็นชุมชนตามระเบียบของกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๑๙ 
เมษายน ๒๕๓๖ ตัง้อยูร่ะหว่างซอยเจรญิกรงุ ๘๕ ถงึซอยเจรญิกรงุ ๙๙ บนเนือ้ทีป่ระมาณ ๑๐๐ 
ไร่ มีประชากรทั้งตามทะเบียนและประชากรแฝงรวมประมาณ ๕,๘๐๐ คน ๗๔๙ หลังคาเรือน 
ท�าให้มบ้ีานพกัอาศยัค่อนข้างหนาแน่นมสีภาพเป็นชมุชนแออดั ถนนภายในชมุชนคบัแคบ การ
สัญจรหลักในชุมชนคือการเดินเท้าและใช้จักรยานยนต์ มีสาธารณูปโภค ทั้งไฟฟ้า น�้าประปา 
และโทรศพัท์สาธารณะเข้าถงึ พ้ืนทีโ่ดยรอบจะต่อเนือ่งกับชมุชนแออดัอกี ๕ ชมุชน 
คือ ชุมชนโรงเจ ชุมชนหลังสามร้อยห้อง ชุมชนบางอุทิศ 
ชุมชนร่วมใจพัฒนา และชุมชนซอยเจริญกรุง ๘๙ 
ท�าให้การเข้าออกชุมชนมีถึง ๖ ช่องทางเปรียบ
เสมอืนชุมชนที่เป็นไข่แดงแล้วมีไข่ขาวล้อมรอบ
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ปัญหาหลักของชุมชน
 นอกจากปัญหาความแออดัในการอยูอ่าศัย ระบบสขุาภบิาล และความสะอาดในชมุชน
แล้ว ปัญหาที่มักเกิดขึ้นในชุมชนอีกประการคืออาชญากรรม โดยเฉพาะการลักทรัพย์ อย่างไร
ก็ตามแม้ประชากรแฝงที่อาศัยในชุมชนส่วนหน่ึงจะเป็นกลุ่มคนต่างชาติ ที่ถือสัญชาติ อินเดีย 
เนปาล พม่า ลาว และกัมพูชา แต่ก็ไม่พบว่ากลุ่มคนเหล่านี้จะสร้างปัญหาอาชญากรรมขึ้นใน
ชุมชน แต่ถึงกระนั้นก็ตามปัญหายาเสพติดก็ยังคงเป็นปัญหาหลักที่เกิดขึ้นในชุมชน

ยาเสพติดเข้ามาในชุมชนได้อย่างไร
 เมื่อมองย้อนไปในอดีตยาเสพติดเริ่มมาจากคนในชุมชนใช้สารเสพติด คือ บุหรี่  
และเปลี่ยนมาใช้ยาเสพติดประเภทกัญชา ซ่ึงต่อมาวิวัฒนาการและโทษพิษภัยของยาเสพติดก็
ยิ่งมีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ โดยคนในชุมชนได้เปลี่ยนมาใช้ยาเสพติดประเภทเฮโรอีน  
ยาบ้า จนกระทั่งเป็นไอซ์อย่างในปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างย่ิงเด็กและเยาวชนในชุมชนก็หันมา
ใช้ยาเสพตดิกนัมากขึน้ ท�าให้ชมุชนไม่น่าอยูแ่ละมปัีญหาอาชญากรรมเกดิขึน้ตามมาอกีมากมาย 
จนท�าให้กรรมการชุมชนต้องหันมาร่วมกันวิเคราะห์แล้วว่า อะไรคือสาเหตุที่แท้จริงของปัญหา
ยาเสพติดที่เกิดขึ้นในชุมชน
  ส่วนใหญ่ในชุมชนเป็นครอบครัวหาเช้ากินค�่า ครอบครัวที่มีพ่อแม่ไม่ได้ให้ความ     
เหลียวแล ไม่ได้เอาใจใส่กับลูก และไม่มีคนอบรมบ่มนิสัย ท�าให้เด็กขาดความอบอุ่น ถูกปล่อย
ให้อยู่ตามล�าพัง จนหันไปคบเพื่อนฝูง ไม่สนใจการเรียน เริ่มหนีเรียน โดดเรียน แล้วก็พากันไป
จับกลุ่มมั่วสุม แล้วริเริ่มลองใช้สารเสพติดจากสูบบุหรี่ก่อน จนกระทั่งกลายมาเป็นใช้ยาเสพติด 
ได้แก่ ยาบ้าและไอซ์ อย่างในปัจจุบัน ดังนั้น “ครอบครัวขาดความอบอุ่น” นี่คือสาเหตุที่แท้
จริงของปัญหายาเสพติดในชุมชน
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 ลักษณะการค้ายาเสพติดแบบตัวตายตัวแทน
แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท ประเภทที่หนึ่ง คือ 

ตัวตายตัวแทนจากคนในครอบครัวถ้า 
พ่อหรือแม่ถกูจบั ลูกกจ็ะท�าการค้าแทน 
เพราะลูกไม่ได้เรียนหนังสือ ไม่รู้จะ
ท�างานอะไร จึงด�าเนินธุรกิจการค้า
ยาเสพติดต่อจากพ่อหรือแม่ ซ่ึง     
การค้าทั้งครอบครัวหรือมีความ
สัมพันธ์เชิงเครือญาติเป็นปัญหา      
มานานกว่า ๒๐ ปี ที่ยังไม่สามารถ

แก้ไขได้ ประเภทที่สอง คือ ตัวตาย 
ตวัแทนจากกลุ่มผู้ค้ารายย่อยหรอืขายปลีก

ในละแวกพื้นที่เดียวกัน  
 ส�าหรับกลุ ่มผู ้เสพส่วนใหญ่เป็นผู้อาศัยในชุมชน 
และเป็นผู้เสพรายเก่า โดยยาเสพติดหลักที่แพร่ระบาดในพื้นที่ คือ ยาบ้าและไอซ์ ซ่ึงจ�านวน 
ผู้ค้าในพื้นที่มี ๑๑ ราย ในขณะที่ผู้เสพมี ๔ ราย แหล่งมั่วสุมในการค้าและการเสพอยู่บริเวณ 
ริมคลองระบายน�้า คิวรถจักรยานยนต์รับจ้าง ซอยเจริญกรุง ๙๑ (วินแม่หม้าย) และคิวรถ
จักรยานยนต์ ซอยเจริญกรุง ๘๕ (วินโรงเจ) (ข้อมูลเดือนธันวาคม ๒๕๕๖)

นโยบายและแนวคิดด้านยาเสพติด
 ในปี ๒๕๕๗ ส�านักงาน ป.ป.ส. ในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบในการป้องกันและ   
แก้ไขปัญหายาเสพติด ได้ก�าหนดมาตรการ “ปฏิบัติการ ปิดล้อม X-Ray เชิงรุก หยุดการแพร่
ระบาดพื้นที่เฝ้าระวังสูงสุด ๕๐ หมู่บ้าน/ชุมชนท่ัวประเทศ” เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด โดย          
ชุมชนวัดพระยาไกร ระยะ ๓ มีสถานะเป็น ๑ ใน ๕ ชุมชนที่มีการแพร่ระบาดยาเสพติดสูงสุด
ในพืน้ทีก่รงุเทพมหานคร ดงันัน้จงึได้มกีารจดัประชมุเพือ่ชีแ้จงและท�าความเข้าใจในการปฏบิตัิ
การดังกล่าว ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคประชาชน ได้แก่ ส�านักงาน ปปส.
กทม. ส�านักงานเขตบางคอแหลม ศูนย์บริการสาธารณสุข ๑๒ จันทร์เที่ยง เนตรวิเศษ สถานี
ต�ารวจนครบาลวัดพระยาไกร ม.พัน ๓ รอ. และคณะกรรมการชุมชนวัดพระยาไกร ระยะ ๓    

ปัญหาการค้ายาเสพติด 
เริ่มจากเด็กในชุมชนเริ่มติดยาเสพติด

กนัอย่างแพร่หลาย
เมื่อมีความต้องการของตลาดมากขึ้น 
เพราะฉะนั้นจึงท�าให้มกีารผลิตสินค้า

ออกมาจ�าหน่ายมากขึน้เช่นกนั 
ซึ่งกลุ่มผู้ค้าที่น�ายาเสพติดมาจ�าหน่าย 
เป็นกลุ่มคนที่ไม่มงีานท�าหรือว่างงาน 
หากผู้ค้ารายใดถกูจับก็จะมผีู้เข้ามา
ท�าการค้าแทนในระยะเวลาไม่นาน 

หรือที่เรียกกนัว่าม ี
“ตวัตายตวัแทน” 
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ซึ่งการก�าหนดแนวทางและการด�าเนินงาน
กิจกรรมต่างๆ ตามกรอบแผนปฏิบัติการปิด
ล้อม X-Ray เชงิรกุ หยดุการแพร่ระบาดพืน้ที่
เฝ้าระวังสูงสุดฯ ต้องให้บรรลุผลตามวัตถุ 
ประสงค์หลักของการปฏิบัติการ ทั้งในด้าน
การลดปัญหาการค้ายาเสพติดจากผู้ค้า
รายย่อยในชุมชน การลดปัญหาการแพร่
ระบาดของยาเสพติด โดยน�าผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดในชุมชน      
เข้ารับการบ�าบัดรกัษาให้มากทีส่ดุ เฝ้าระวงัและตดิตาม ดแูลช่วยเหลือผู้ผ่านการบ�าบดั
รกัษาให้มอีาชพีการงาน การศกึษา และไม่กลบัไปมพีฤตกิารณ์ซ�า้ คนในชุมชนมคีวามปลอดภยั
จากปัญหายาเสพติดและอาชญากรรมที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สิน การส่งเสริม
กระบวนการมส่ีวนร่วมของชมุชน และชมุชนมคีวามเข้มแข็ง สามารถเฝ้าระวงัและป้องกนัปัญหา
ยาเสพติดได้ 

	 รปูแบบกิจกรรมและผลการด�าเนินงาน
ด้านยาเสพติด 

    สิ่งที่ควรด�าเนินการเป็นล�าดับแรกคือ 
“การสืบสภาพชุมชน” เป็นการจัดท�า

ข้อมลูพืน้ฐานชมุชน ส�ารวจข้อมลูปัญหา 
ข้อมูลการด�าเนินงานในพื้นที่ชุมชน 
และการประสานงานกบัหน่วยภาคทีี่
เกี่ยวข้อง เพื่อรวบรวมฐานข้อมูลให้
มคีวามถกูต้องและตรงตามเป้าหมาย
ที่ก�าหนดไว้ อาทิ ข้อมูลโครงสร้างพืน้

ฐานทางกายภาพของชมุชน ข้อมูลผู้ค้า 
ผู้เสพ กลุ่มเสี่ยงยาเสพติด ข้อมูลพื้นที่

เสีย่งหรอืแหล่งมัว่สมุ เป็นต้น ซึง่ได้รบัความ 
ร่วมมอืด้านข้อมลูเป็นอย่างด ีจากส�านกังาน ปปส. 

 กทม. ส�านักงานเขตบางคอแหลม สถานีต�ารวจนครบาล

การด�าเนินกิจกรรมเพื่อป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน 
จะแบ่งออกเป็น ด้านการปราบปราม 
ด้านการบ�าบดัรักษา ด้านการป้องกัน 

และด้านการเฝ้าระวัง 
ซึ่งหลังจากที่ทั้งหน่วยงานภาครัฐ

และภาคประชาชนได้ทราบถึงนโยบาย จึงร่วมกัน
หารือถึงรูปแบบกิจกรรมและการด�าเนินงาน
ภายในชุมชน ว่าควรเป็นไปในรปูแบบใด

ที่จะให้เหมาะสมกบัสภาพชุมชน
ของพวกเรา
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วดัพระยาไกร ศนูย์บรกิารสาธารณสขุ ๑๒ จนัทร์เทีย่ง เนตรวิเศษ และทางคณะกรรมการชุมชน
วัดพระยาไกระยะ ๓ 
 ล�าดับต่อมาเป็นรูปแบบการใช้ “ยาแรง” เป็นมาตรการด้านปราบปรามยาเสพติด
อย่างจริงจัง โดยเจ้าหน้าที่ต�ารวจ เจ้าหน้าที่ ปปส.กทม. และเจ้าหน้าที่กองก�ากับการสุนัขและ
ม้าต�ารวจ เข้าด�าเนนิการปิดล้อม ตรวจค้น ตัง้จดุตรวจค้น สกดักัน้ยาเสพตดิ หรอืการออกหมาย
จับกุมผู้ค้ายาเสพติดในชุมชน เพื่อลดปัญหาการค้ายาเสพติดจากผู้ค้ารายย่อยในชุมชน และลด
ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพตดิ โดยกระบวนการในรปูแบบของยาแรง คือให้คณะกรรมการ
ชมุชนมส่ีวนร่วมช่วยกนัสอดส่องดแูล เป็นหเูป็นตา แจ้งข่าวหรอืแจ้งเบาะแส ให้กบัเจ้าหน้าทีร่ฐั 
เพื่อด�าเนินการด้านปราบปรามต่อไป 
 ส�าหรับผลการด�าเนินการในปี ๒๕๕๗ ที่ผ่านมา พบว่าสถานการณ์ปัญหายาเสพติด 
ในชุมชนเบาบางลง เห็นได้จากการที่ผู้ค้า/ผู้เสพยาเสพติดในชุมชนถูกจับกุม จ�านวน ๔๐ ราย 
เป็นผู้ค้า ๑๐ รายและผู้เสพ ๓๐ ราย ซึ่งเป็นผู้ค้าในเป้าหมาย ๓ ราย และผู้เสพในเป้าหมาย  
๑ ราย อีกทั้งการลงพื้นท่ีของเจ้าหน้าท่ีภาครัฐท่ีมีความต่อเนื่อง เดือนละประมาณ ๒ ครั้ง         
ส่งผลให้ผู้ค้ารายย่อยในชุมชนเกรงกลัวที่จะค้ายาเสพติด ส่วนผู้เสพก็จับกลุ่มมั่วสุมน้อยลงตาม
ไปด้วย และจากการสังเกตของคณะกรรมการชุมชน พบว่า ในช่วง ๑ ปีที่ผ่านมา ท�าให้ผู้ค้า 
ยาเสพตดิในชมุชนลดลง สังเกตได้จากกลุม่เดก็วยัรุน่ทีไ่ม่มงีานท�าหรอืว่างงาน เคยนัง่อยูร่าวสะพาน 
ในแต่ละวันได้ขับมอเตอร์ไซค์ไปมา เปลี่ยนมอเตอร์ไซค์คันใหม่บ่อยๆ บางคนก็มีรถเก๋งขับ ซึ่ง
เมือ่รถมอเตอร์ไซค์หรอืรถเก๋งถกูยดึไป เดก็กลุม่นีก้ห็นัมาประกอบอาชีพสจุรติเป็นแมสเซน็เจอร์
หรอืคนรบัส่งเอกสาร ประมาน ๑๐ กว่าคน โดยเดก็วยัรุน่กลุม่นี ้คอืเดก็เดนิยาหรอืผูค้้ารายย่อย
      ต่อมาเป็นรปูแบบการด�าเนนิงานทีต่่อเนือ่ง  
 จากงานด้านปราบปราม คือ ด้านบ�าบัดรักษา 

หากพบผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดจากการปฏิบัติการ
ด้านปราบปราม ให้น�าผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด        
ในชุมชนเข้ารับการบ�าบัดรักษาให้มากที่สุด      
ซ่ึงผู้เสพเป็นผู้ป่วย เป็นอาการของโรคสมอง 

 ติดยา ท่ีจ�าเป็นต้องเข้ารับการบ�าบัดรักษา 
ฟื้นฟู และพัฒนาคุณภาพชีวิตต่อไป โดยให้ 

 น�าผู ้เสพ/ผู ้ติดยาเสพติดเข้าบ�าบัดรักษา
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ในระบบสมัครใจ ที่ศูนย์บริการสาธารณสุข ๑๒ จันทร์เที่ยง เนตรวิเศษ หรือศูนย์จ�าแนกคัด
กรองผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดท่ีสมัครใจเข้าศูนย์ขวัญแผ่นดินกรุงเทพมหานคร ส�านักงาน ปปส.
กทม. พร้อมทัง้การเฝ้าระวังและตดิตาม ช่วยเหลอืดแูลผูผ่้านการบ�าบดัรกัษาให้มอีาชพีการงาน 
การศึกษา และไม่กลับไปมีพฤติการณ์ซ�้า โดยการติดตามผู้ผ่านการบ�าบัด ได้มอบหมายให้เป็น
หน้าที่ของต�ารวจชุมชนสัมพันธ์ (ตชส.) จากสถานีต�ารวจนครบาลวัดพระยาไกร หรือคณะ
กรรมการของชมุชน ซึง่ผลการด�าเนนิงานในปี ๒๕๕๗ ทีผ่่านมา ต�ารวจชมุชนสัมพนัธ์จากสถานี
ต�ารวจนครบาลวัดพระยาไกร ได้ด�าเนินการติดตาม ผู้ผ่านการบ�าบัดที่พบตัว จ�านวน ๓ ราย 
จากจ�านวนเป้าหมายทั้งสิ้น ๗ ราย ซึ่งทั้งหมดได้ประกอบอาชีพ และไม่ประสงค์ขอความช่วย
เหลือ ส�าหรับอีก ๔ ราย ได้ย้ายออกจากชุมชนไปอยู่ที่อื่นหรือย้ายกลับต่างจังหวัด

ถึงแม้ว่าการใช้ยาแรง 
จะเป็นวิธทีี่เห็นผลรวดเร็ว ทันใจ 

ท�าให้ผู้ค้าหรอืผู้เสพไม่สามารถตั้งตัวได้ทนั 
ส่งผลให้ผู้ค้าและผู้เสพในชุมชนลดลง 

แต่พอระยะเวลาผ่านไป ประมาณ 2 - 3 เดอืน 
ผู้ค้าและผู้เสพ ก็สามารถรู้ทนัและตั้งตัวได้ 

ก็จะมวีิธหีลบหนหีรือหลบซ่อน
 จนกลายเป็นว่าการใช้ยาแรงไม่ได้ผล 
เกิดอาการดื้อยา และเป็นการรักษา

ที่ไม่ตรงกบัโรค 
ได้ผลแค่ระยะสั้นเท่านั้น
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 จากการด�าเนินงานที่ผ่านมา จึงท�าให้
คณะกรรมการชุมชนต้องหันกลับมามองคนใน
ชุมชน และใช้ “ความนุ่มนวล” ซ่ึงเป็นการขอ
ความร่วมมอืจากพีน้่องในชุมชน ให้คนในชุมชนเข้า
มาเป็นเครือข่ายหรือเข้ามาเป็นภาคีให้ได้มากที่สุด 
เพื่อช่วยกันเฝ้าระวัง เป็นหูเป็นตา ช่วยกันป้องกัน
บ้านต่อบ้าน หลงัชนหลงั คนในชุมชนช่วยกนัดแูลซึง่กนัและกนั ร่วมไม้ร่วมมอืกนั ซึง่เป็นวธิกีาร
ที่ดีที่สุดในการแก้ไขปัญหาในชุมชน อีกทั้งยังเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด          
อย่างยั่งยืนอีกด้วย ดังนั้นความนุ่มนวลจึงกลายเป็นวิธีการแก้ปัญหาที่ดีที่สุด
 การส่งเสรมิกระบวนการมส่ีวนร่วมของคนในชมุชน ซึง่เป็นงานด้านป้องกนัยาเสพตดิ 
โดยการท�างานต้องเน้น ๔ ประสาน คือ ภาคี ๔ หน่วยงาน ได้แก่ ทหาร ต�ารวจ โรงเรียน และ
ชุมชน ให้ความร่วมมือกัน ในทุกปีที่ผ่านมากิจกรรมที่สร้างความมีส่วนร่วมในชุมชนเป็นประจ�า
ตามประเพณ ีอาท ิกิจกรรมวนัเดก็แห่งชาต ิ กจิกรรมวนัสงกรานต์ กจิกรรมวนัแม่แห่งชาต ิหรอื
กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ เป็นต้น ส�าหรับในปี ๒๕๕๗  กิจกรรมด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดที่คนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม ได้แก่ กิจกรรมเวทีประชาคม การจัดอบรมให้ความรู้
เกีย่วกบัโทษและพิษภัยของยาเสพติด ซึง่ในแต่ละกจิกรรมท่ีจดัขึน้ได้รบัการสนบัสนนุจากหน่วย
งานภาครัฐ ได้แก่ ส�านักงานเขตบางคอแหลม ส�านักงาน ปปส.กทม. สถานีต�ารวจนครบาล 
วัดพระยาไกร และ ม.พัน ๓ รอ. เป็นอย่างดี ทั้งนี้มีการประชาสัมพันธ์เสียงตามสายในชุมชน 
เพือ่ให้คนในชมุชนมส่ีวนร่วมในกจิกรรมต่างๆ ซึง่ผลทีเ่กดิข้ึนจากการจดักจิกรรมเวทปีระชาคม คือ 
ความไว้เนือ้เชือ่ใจในเจ้าหน้าทีร่ฐัมากข้ึน ทัง้หน่วยงานของส�านกังาน  ปปส.กทม. และ ม.พัน ๓ รอ. 
โดยชาวบ้านกล้าที่จะแจ้งเบาะแส หรือให้ข้อมูลข่าวสารด้านยาเสพติดให้กับเจ้าหน้าที่รัฐ 
โดยตรง
 ส�าหรบักจิกรรมทีเ่น้นในกลุม่เดก็และเยาวชน ได้แก่ “โครงการ	คร	ูD.A.R.E.” (Drug 
Abuse Resistance Education) คือ โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดใน              
เด็กนักเรียน เป็นโครงการท่ีสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหายาเสพติด       
โดยใช้หลักการป้องกันน�าหน้าการปราบปราม มุ่งเน้นกลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปใช้ยาเสพติดให้มี
ภมูคิุม้กนัยาเสพตดิและใช้ปรชัญาของการศกึษาแผนใหม่ทีใ่ห้นกัเรยีนเป็นศูนย์กลางในการเรียน
รู้ ตลอดจนจัดให้มีกิจกรรมที่ผู้ปกครอง ชุมชน ได้มีส่วนร่วมในการสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่เด็ก                
โดยมีเจ้าหน้าที่ต�ารวจชุมชนสัมพันธ์ จากสถานีต�ารวจนครบาลวัดพระยาไกร เป็นครูผู้สอน       
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ซึ่งมุ่งเน้นการให้ข้อมูลและทักษะท่ีจ�าเป็นแก่เด็กนักเรียนเพื่อให้สามารถใช้ชีวิตได้โดยไม่ต้อง    
ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดหรือการใช้ความรุนแรง สร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างต�ารวจ เด็กนักเรียน 
ครู ผู้ปกครอง และสมาชิกในชุมชน ซึ่งในปี ๒๕๕๗ ที่ผ่านมาได้มีโครงการ ครู D.A.R.E. ได้แก่ 
โรงเรยีนวดัลาดบวัขาวและโรงเรยีนวดัราชสงิขร เป็นต้น ซึง่ทัง้สองโรงเรยีนนีม้เีดก็และเยาวชน      
ในชมุชนไปเรยีนกนัเป็นจ�านวนมาก โดยการเรยีนการสอนในแต่ละห้องเรยีนมจี�านวน ๑๓ ชัว่โมง
ต่อเทอม ก่อนเริ่มการเรียนการสอนในแต่ละครั้งจะใช้เวลา ๕ นาที ในการอ่านข้อความ/ข้อคิด
เหน็ต่างๆ ของนกัเรยีน ทีม่มีาหยอดไว้ในตู ้D.A.R.E. ให้นกัเรยีนทกุคนได้รบัรูแ้ละหลงัการเรยีน
การสอนจะมกีารประเมินผลว่าเดก็และเยาวชนได้อะไรจากโครงการ คร ูD.A.R.E. โดยการเขียน
เรียงความ พร้อมทั้งมีการมอบวุฒิบัตร และรางวัลส�าหรับนักเรียนที่มีผลคะแนนดีเด่น
 นอกจากนี้ยังมี	“โครงการเสาธง	๕	นาที” ซึ่งเป็นอีกแนวทางในการพัฒนาเด็กและ
เยาวชน ในการปลูกฝังจิตส�านึกหรือสิ่งดีๆ ให้กับนักเรียนทุกระดับช้ัน ตั้งแต่ระดับอนุบาลถึง
มัธยมศึกษา อีกทั้งยังเป็นโครงการที่เชื่อมระหว่างชุมชนและโรงเรียนเข้าด้วยกัน ให้มีแนวทาง
การด�าเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน ซึง่ถ้ากจิกรรมทีโ่รงเรยีนท�า ชมุชนกท็�าเช่นกนั มนัจะท�าให้
เกิดความต่อเนื่องของกิจกรรม ไม่เป็นการขาดตอน ในการที่จะปลูกฝังส่ิงดีๆ ให้กับเด็กและ
เยาวชน ส่วนใหญ่กจิกรรมเน้นการให้ความรูเ้รือ่งต่างๆ เกีย่วกับยาเสพติด โทษและพิษภัยของ   
ยาเสพติด การปลูกฝังจิตส�านึก และการสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักเรียน เช่น การให้บุคลากร
ที่ประสบความส�าเร็จทั้งทางด้านการเรียน การงาน มาเล่าประสบการณ์ที่ดีให้กับนักเรียนฟัง
เพื่อให้เกิดแรงบันดาลใจ เป็นต้น
 ส�าหรับเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา จะเป็น 
การแทรกซึมความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด โทษและพิษภัย
ของยาเสพตดิให้กบัเดก็กลุม่เสีย่งนี ้ผ่านกจิกรรมเวทีประชาคม 
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ หรือกิจกรรมวันรณรงค์ต่อต้าน
ยาเสพติด เป็นต้น โดยผู้ที่ให้ความรู้แก่เด็กๆ 
มีทั้งคณะกรรมการชุมชนและเจ้าหน้าที่ภาครัฐ 
ประกอบด้วย ส�านกังาน ปปส.กทม. ต�ารวจชุมชนสมัพันธ์
จากสถานตี�ารวจนครบาลวดัพระยาไกร และเจ้าหน้าที่
ทหารจาก ม. พัน ๓ รอ. ซึ่งในปี ๒๕๕๗ ที่ผ่านมา 
มเีดก็และเยาวชนเข้ามาร่วมกจิกรรมเป็นจ�านวนมาก 
ประมาณ ๑๕๐ - ๒๕๐ คนต่อครั้ง
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	 “การเดนิเวรยาม”	ซึง่ถอืว่าเป็นการด�าเนนิงานด้านเฝ้าระวงัปัญหายาเสพตดิไปพร้อม
กนักบัปัญหาอาชญากรรม เพือ่ความปลอดภยัในชวีติและทรพัย์สนิของคนในชมุชน เพือ่ให้ชมุชน
มีความเข้มแข็ง สามารถเฝ้าระวังและป้องกันปัญหายาเสพติดได้ โดยในชุมชนจะมีกลุ่มอาสา
สมัครเฝ้าระวังยาเสพติดในชุมชน และวิธีการที่ใช้เป็นการ “จดจ�าแต่อย่าจดจ้อง” คือให้จดจ�า
ว่า ใคร ท�าอะไร ที่ไหน เมื่อไร อย่างไร แล้วมาแจ้งเบาะแสให้แก่คณะกรรมการชุมชนหรือเจ้า
หน้าที่รัฐ ทั้งนี้ชุมชนวัดพระยาไกร ระยะ ๓ เป็นชุมชนที่มีขนาดใหญ่ ดังนั้นจึงมีการแบ่งพื้นที่
ในชมุชนได้ ๑๕ โซน ตามจ�านวนคณะกรรมการชมุชน ๑๕ คน ช่วยกนัตรวจตราดแูลแต่ละพืน้ที่
ที่ตนเองรับผิดชอบ แล้วนัดเวลามาประชุมกันว่าในแต่ละพื้นที่มีปัญหาต่างๆ อะไรบ้าง ถ้าเป็น
ปัญหายาเสพติด ก็จะด�าเนินการแจ้งเจ้าหน้าที่ต�ารวจ หรือสายด่วน ๑๓๘๖ หรือแจ้งเจ้าหน้าที่ 
ป.ป.ส. โดยตรง 
 ถึงแม้ว่าในชุมชนจะมีอาสาเฝ้าระวังยาเสพติด แต่คนกลุ่มนี้ไม่สามารถเปิดเผยตัวตน
ได้ เพือ่ความปลอดภยัของอาสาสมัครเอง แต่อย่างไรกต็ามต้องแจ้งให้คนในชมุชนทราบว่ามคีน
กลุ่มนี้อยู่เพื่อป้องปรามการกระท�าผิดเกี่ยวกับยาเสพติดภายในชุมชน และการประชาสัมพันธ์
ให้คนในชุมชนทราบว่า ส�านักงาน ป.ป.ส. ได้เข้ามาสนับสนุน ร่วมกิจกรรม และดูแลพี่น้องใน
ชุมชนของเรา ซึ่งนี่เป็นอีกหนึ่งหนทางที่ดีที่สามารถป้องปรามปัญหาด้านยาเสพติดได้ 

	ปัจจัยแห่งความส�าเร็จในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
 ความส�าเร็จในการด�าเนินกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน                          
วดัพระยาไกร ระยะ ๓ จะประสบความส�าเรจ็ไม่ได้เลย หากขาดความร่วมมอืร่วมใจจากหน่วยภาคี 
ทัง้ภาคประชาชน ได้แก่ ประธานและคณะกรรมการชมุชน และภาครฐั ประกอบด้วย ส�านกังาน 
ปปส.กทม. ส�านักงานเขตบางคอแหลม สถานีต�ารวจนครบาลวัดพระยาไกร ม.พัน ๓ รอ. และ
ศูนย์บริการสาธารณสุข ๑๒ จันทร์เที่ยง เนตรวิเศษ ซึ่งในทุกภารกิจ หรือทุกกิจกรรมที่เกิดขึ้น
ในชมุชน เป็นการสร้าง “ความเชือ่ใจ	และความไว้วางใจซึง่กนัและกนั” ในตวัของคณะกรรมการ
ชุมชนและหน่วยงานภาครัฐให้กับคนในชุมชน ซึ่งตรงกับค�าบอกเล่าของคณะกรรมการชุมชน
 “เดี๋ยวนี้ก็ดีขึ้นเยอะแล้ว ดีขึ้นกว่า ๒ ปีที่แล้ว ถ้าเราเดินไปไหนต้องระวังกันแจเลย 
เดี๋ยวนี้ผู้น�าชุมชน คณะกรรมการชุมชนเดินเข้าออกได้หมดทุกที่ ไม่มีการหวาดระแวงกัน บางที
ต�ารวจไม่ได้ใส่เคร่ืองแบบเข้ามาในชุมชน ขับรถไปน่ังบ้านโน้น บ้านนี้ ก็ไม่ได้หวาดระแวงว่า 
เป็นต�ารวจจะมาท�าอะไร”
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 ถงึแม้ว่าการด�าเนนิงานในช่วง ๑ - ๒ ปี ทีผ่่านมา จะไม่ท�าให้ปัญหายาเสพตดิในชมุชน
หมดไป แต่อย่างน้อยกท็�าให้ปัญหายาเสพตดิเบาบางลง และทีส่�าคญัท�าให้เกดิ “ความศรทัธา” 
ในตวัของคณะกรรมการชมุชนและหน่วยงานภาครฐัจากประชาชนในชุมชน ซึง่ปัจจัยแห่งความ
ส�าเร็จทั้งหลายทั้งปวงนั้น ข้ึนอยู่กับคนในชุมชนความร่วมไม้ร่วมมือกัน ความไว้วางใจในคณะ
กรรมการชุมชน คนในชุมชนไว้วางใจซ่ึงกันและกัน และการช่วยเหลือเกือ้กลูซึง่กันและกนัจน
ท�าให้คนในชมุชนมส่ีวนร่วมในการด�าเนนิงานด้านยาเสพตดิมากขึน้ นีค่อืสิง่ทีเ่ป็นก�าลงัใจและเป็น
แรงบันดาลใจที่ส�าคัญให้กับคณะกรรมการชุมชน หรือองค์กรของภาครัฐ ในการจับมือร่วมกัน
พร้อมที่จะเดินไปด้วยกันกับคนในชุมชน ส�าหรับงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่าง 
ไม่ย่อท้อ และจะท�าให้เป็นชุมชนสีขาวให้ได้ 

ข้อจ�ากดังานด้านยาเสพติด
 ถึงอย่างไรก็ตามปัญหายาเสพติดในชุมชน ยังคงมีการค้าและการแพร่ระบาดเกิดขึ้น
ในชมุชนอย่างยาวนาน เนือ่งจากการสบืทอดต่อกนัในการค้ายาเสพตดิของเครอืญาติคนในชมุชน 
ผู้เคยเสพ/ผู้เคยค้าในชุมชนกลับมามีพฤติกรรมซ�้า เจ้าหน้าที่รัฐบางส่วนมีพฤติการณ์เก่ียวข้อง 
อีกทั้งประชาชนไม่ให้ความเชื่อถือหน่วยงานของรัฐ ประชาชนและแกนน�าถูกคุกคามจากผู้มี
พฤตกิารณ์เกีย่วข้องกบัยาเสพตดิ ประชาชนเกรงกลัวจะไม่ได้รบัความปลอดภยั จงึท�าให้ปัญหา
ยาเสพติดยังคงอยู่และท�าให้แก้ไขได้ยาก

ข้อเสนอแนะการท�างานด้านยาเสพติด
 ถึงแม้ว่าปัญหายาเสพติดยังคงมีอยู่ แต่อย่างไรก็ตามหน่วยงานในพื้นที่ก็ให้ความร่วม
มือในการด�าเนินงานเป็นอย่างดี ท้ังภาครัฐและภาคประชาชน ดังนั้นจึงควรมีการจัดกิจกรรม
สร้างสรรค์ เพื่อด�าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งเจ้า
หน้าท่ีภาครัฐควรเพิม่ความถ่ีในการลงพืน้ทีด้่านปราบปรามมากขึน้ รวมถึงการจับกมุและด�าเนนิ
คดีให้ถึงที่สุด ซึ่งเป็นการด�าเนินงานด้านป้องกันและปราบปรามยาเสพติดควบคู่กันไป

มุ่งหน้าเดินต่องานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
 จากผลการด�าเนินงานในปี ๒๕๕๗ ท่ีผ่านมา ชุมชนวัดพระยาไกร ระยะ ๓ ได้น�า                  
ผลการสรุปบทเรียน มาจัดท�าแผนการด�าเนินงานชุมชนเฝ้าระวังสูงสุดพื้นที่กรุงเทพมหานคร            



รูปแบบการท�างานที่เป็นเลิศด้านยาเสพติด
ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร54

ปี ๒๕๕๘ เพือ่สร้างกิจกรรมอย่างต่อเนือ่งในชมุชน 
โดยมวีตัถปุระสงค์เพือ่สร้างการมส่ีวนร่วมของภาคประชาชนในการป้องกนัและแก้ไขปัญหา
ยาเสพตดิ สร้างเสรมิชมุชนเข้มแขง็และพฒันาสูก่ารเป็นชมุชนกองทนุแม่ของแผ่นดนิ เสรมิสร้าง
งานเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในชุมชน ส่งเสริมให้เยาวชนในชุมชนมีทักษะในการป้องกันและ
เฝ้าระวังยาเสพติด สร้างแกนน�าเยาวชนในการป้องกันและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในชุมชน 
และเสริมสร้างความเข้มแขง็ให้กบัครอบครวั เป็นการด�าเนนิงานภายใต้  “โครงการป้องกนัและ
แก้ไขปัญหายาเสพตดิในชมุชนวดัพระยาไกร	ระยะ	๓” โดยกจิกรรมท่ีจะเกิดข้ึน ได้แก่ กจิกรรม
เวทปีระชาคม กจิกรรมครอบครวัและเยาวชน กจิกรรมศกึษาศนูย์นทิรรศการ ส�านกังาน ป.ป.ส. 
และกิจกรรมเฝ้าระวังยาเสพติดชุมชนวัดพระยาไกร ระยะ ๓ ซึ่งผลที่คาดว่าจะได้รับ คือ ข้อมูล
โครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพของชุมชนในพื้นที่เป้าหมาย แผนที่ครัวเรือน เส้นทางและอื่นๆ 
ที่จ�าเป็นในการจัดท�าแผนที่ ข้อมูลผู้ค้า ผู้เสพ กลุ่มเสี่ยงยาเสพติดในพื้นที่ ข้อมูลสถานที่เสี่ยง-
มั่วสุม รวมทั้งผู้ที่ผ่านการถูกจับกุมและบ�าบัดในพื้นที่ และกลุ่มประชากรแฝงที่มีความเกี่ยวกับ
ขบวนการค้ายาเสพติด ข้อมูลหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เป้าหมาย รวมทั้งขีดความสามารถ
ในการด�าเนินงานขอบเขตการสนับสนุน คนในชุมชนมีความรู้และเข้าใจงานกองทุนแม่ของ
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แผ่นดิน เด็กและเยาวชนในชุมชนมีทักษะในการป้องกันยาเสพติด และ
คนในชุมชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
  เมื่อเดือนสิงหาคม ๒๕๕๘ ชุมชนวัดพระยาไกร ระยะ ๓ เป็น ๑ 
ใน ๓๗ ชมุชน ทีไ่ด้ถกูคดัเลอืกให้เป็นชมุชนทีไ่ด้รบัพระราชทานกองทนุแม่
ของแผ่นดนิในพืน้ทีก่รงุเทพมหานคร	ปี	๒๕๕๘ ซึง่เป็นแรงผลกัดันทีท่�าให้
ชุมชนสามารถป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดได้อย่างยั่งยืน และเป็น
ชุมชนที่เข้มแข็ง สามารถสานต่อกิจกรรมที่ท�าให้คนในชุมชนมีความสุข คือ
การสร้างรายได้ให้คนชุมชน เป็น “ชมุชนสร้างอาชีพ” สิง่ท่ีชมุชนขาดหายไป 
คือ ความอบอุ่นในชุมชน จะท�าอย่างไรให้ได้ความอบอุ่นนั้นกลับคืนมา 
ครอบครัวจะอบอุ่นได้ คือครอบครัวจะต้องมีความสุขทางร่างกาย จิตใจ และ
สภาพแวดล้อม ทุกสิ่ง ทุกอย่างข้ึนอยู่กับชุมชนแทบท้ังน้ันเลย หน่วยงานรัฐ
แทบจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับความสุขของคนในชุมชน คนในชุมชนเองสามารถที่   

จะท�าให้คนในชุมชนด้วยกันมีความสุขได้  
ถ้าชุมชนทุกคนร่วมกันสร้างสรรค์ท�าให้
ชุมชนมีรายได้ขึ้นมา สร้างกลุ่มอาชีพขึ้นมา
ท�าให้สนิค้าของชมุชนเป็นสินค้าทีม่คุีณภาพ 
การจ�าหน่ายสินค้าในชุมชนก็สามารถท่ีจะ
เพิม่รายได้ให้กบัคนในชุมชนได้เป็นอย่างดี 
แนวคิดและวิธีการ คือ ชุมชนเป็นผู้ผลิต
สินค้า ชุมชนเป็นผู้ลงทุนและเป็นโรงงาน
ผลิต แล้วให้คนในชุมชนเป็นผู้จ�าหน่าย 
คนในชุมชนไม่ต้องลงทุน ซ่ึงรายได้จาก

การขายสนิค้า ถ้าเป็นก�าไรก็เป็นของผูจ้�าหน่าย ส่วนต้นทนุกน็�ากลบั
มาคืนชุมชน โดยกิจกรรมน้ีทางคณะกรรมการชุมชนคิดว่าสามารถที่จะช่วยได้แม้กระทั่งเด็กที่
ผ่านการบ�าบัดรักษาให้มีอาชีพได้ ซึ่งที่อื่นๆ อาจจะไม่ได้ให้ความช่วยเหลือ หรือถ้าช่วยเหลือก็
ต้องมเีงนิจ�านวนหน่ึงทีใ่ห้เพือ่ใช้ในการลงทนุ แต่ถ้าสมมตว่ิาชมุชนเป็นโรงงานทีผ่ลิตสินค้าขึน้มา 
เพือ่น�าสนิค้าไปให้เดก็พวกนีน้�าไปจ�าหน่าย หรอืน�าไปค้าส่ง ซึง่กเ็ป็นช่องทางทีจ่ะท�าให้คนกลุม่นี้ 
มีอาชีพขึ้นมาได้ สามารถที่จะพลิกผันชีวิตตัวเองมาได้จากสิ่งที่เคยเพลี่ยงพล�้า
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 จากการเป็นชมุชนกองทนุแม่ของแผ่นดนิ สามารถสานต่อ “การสร้างเครอืข่ายอาสา
สมคัรเฝ้าระวงัยาเสพตดิ” จากการรบัสมคัรสมาชิกกองทนุแม่ของแผ่นดนิในชมุชน ซึง่กลุม่คน
เหล่านี้จะเป็นคลื่นลูกใหม่ที่มาช่วยกันเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของคนในชุมชน เพื่อให้ชุมชนมีความเข้มแข็งสามารถเฝ้าระวังและป้องกันปัญหา 
ยาเสพติดได้อย่างยั่งยืนต่อไป

บทสรุป
 การด�าเนนิงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพตดิในชุมชนวดัพระยาไกร ระยะ ๓ ในห้วง
ระยะเวลา ๑- ๒ ปีที่ผ่าน ถึงแม้ไม่อาจท�าให้ปัญหายาเสพติดหมดไปได้จากชุมชน แต่ก็สามารถ
ท�าให้สถานการณ์ปัญหายาเสพตดิในชุมชนเบาบางลง ประชาชนในชมุชนมส่ีวนร่วมในกจิกรรม
ของชุมชนมากยิ่งขึ้น มีการเฝ้าระวัง สอดส่อง ปัญหายาเสพติดในชุมชนมากยิ่งขึ้น รวมทั้งเด็ก
และเยาวชนในและนอกสถานศกึษา กไ็ด้รบัความรู ้ความเข้าใจ เกีย่วกบัยาเสพตดิ โทษและพษิ
ภัยของยาเสพติด พร้อมกับได้รับการปลูกฝังและสร้างจิตส�านึกที่ดีมากขึ้นด้วย ส�าหรับบทเรียน
ทีส่�าคัญทีไ่ด้จากการลองผดิลองถกูใช้รปูแบบกจิกรรมต่างๆ ทัง้ยาแรง หรอืความนุม่นวล ในการ
จัดการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดน้ัน ท�าให้ค้นพบแนวทางการด�าเนินงานที่สามารถ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน ถูกวิธี และเหมาะสมกับสภาพชุมชนอย่างแท้จริง
คือ	“ความร่วมมือร่วมใจจากพี่น้องในชุมชน” ที่จะสามารถท�าให้แก้ไขทุกปัญหาในชุมชนได้ 
โดยความร่วมแรงร่วมใจจากหน่วยภาคี ทั้งคณะกรรมการชุมชนและเจ้าหน้าที่รัฐ ไม่ว่าจะเป็น
ส�านกังาน ปปส.กทม. ส�านกังานเขตบางคอแหลม ศนูย์บรกิารสาธารณสุข ๑๒ จันทร์เทีย่ง เนตร
วิเศษ สถานีต�ารวจนครบาลวัดพระยาไกร และม.พัน ๓ รอ. ที่จะต้องสร้างความเชื่อมั่น ความ
เชื่อใจ และความไว้วางใจให้กับคนในชุมชนว่า ต้องการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังและ
จริงใจในชุมชนของพวกเขา จนท�าให้ประชาชนในชุมชนยอมรับและยอมร่วมมือกัน เพื่อให้เกิด
ความสุขอย่างแท้จริงในชุมชมของพวกเขา และก็คงจะปฏิเสธไม่ได้กับค�ากล่าวที่ว่า 
“ภาคีร่วมใจพาชุมชนวัดพระยาไกร ระยะ ๓ พ้นภัยยาเสพติด”
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จากอดตี
	 ภาพข่าวเหล่าน้ีเป็นการท่ีสะท้อนให้เห็นถึงความรุนแรงของสถานการณ์แพร่ระบาด
ยาเสพติดในชุมชนสะพานปูนในอดีตได้อย่างชัดเจน ปัญหาท่ีเกิดข้ึนได้ทับถมและฝังลึกในชุมชน
มาอย่างช้านาน ซ่ึงต้นตอและสาเหตุท่ีท�าให้การแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นไปด้วยความยาก
ล�าบาก มีความเก่ียวพันกับผู้มีอิทธิพลในพ้ืนท่ี	ท�าให้ไม่มีใครอยากเข้ามาเก่ียวข้องกับการแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในชุมชน 
           แม้แต่ป้ายุพิน	-		นางยุพิน	จันทร์แจ่ม	ประธานกรรมการ

สะพานปนู	กย็งัรูส้กึหวาดระแวงกบัการเข้ามาเกีย่วข้อง
กบัการด�าเนนิกจิกรรมเพือ่การต้านยาเสพตดิ	ทัง้การ
ไม่ให้ความร่วมมือ	 ไม่พูดคุย	 รวมทั้งไม่เข้าร่วม
ประชุมและให้เจ้าหน้าท่ีฝ่ายพัฒนาสังคมและ
สวสัดกิารชมุชน	ส�านกังานเขตดอนเมอืง เข้าร่วม
ประชมุแทน เนือ่งจากกลวัคนในชมุชนทีมี่อิทธพิล

จะรู้ว่าตนเองเข้าไปเก่ียวข้องกับการแก้ไขปัญหา					
ยาเสพติดและตนจะได้รับความเดือดร้อน  

 ชุมชนสะพานปูนเดิมไม่ได้ช่ือสะพานปูนมาแต่แรก เป็นเพียง
ชุมชนเล็กๆ แห่งหน่ึง ซ่ึงเป็นท่ีของราชพัสดุมลีกัษะเป็นชุมชนก่ึงชุมชนแออัดผสมชุมชนจัดสรร 
ต้ังอยู่บริเวณใกล้เคียงส�านักงานเขตดอนเมือง ชุมชนแห่งนี้ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่	 ๑๖ ตุลาคม 
๒๕๔๐ และได้ใช้ช่ือว่า “ชุมชนสะพานปูน” เน่ืองจากบริเวณด้านหน้าชุมชนมีสะพานเล็กๆ							

จากอดีต ถึงปัจจุบนั สู่อนาคต “ชุมชนสะพานปนู”

ป้ายุพ ินแทบจะไม ่ให้
ความร ่วมมือ

กับทาง ปปส.กทม. จะพูดคุย
กับเจ้าหน้าที่โดยผ่าน

ทางโทรศ ัพท์เพียงเท่านั้น

ป.ป.ส. บุกตรวจค้นยาเสพติดในชุมชนสะพานปูน 

รวบนักค้า-นักเสพ 13 ราย

ที่มา:ภาพข่าวจากหนังสือพิมพ์ผู้จัดการ(online)	หน้าข่าวอาญชญากรรมและกระบวนการยุติธรรม	ฉบับวันที่	๖	กรกฏาคม	๒๕๕๓



รูปแบบการท�างานที่เป็นเลิศด้านยาเสพติด
ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร62

ท่ีสร้างขึ้นเพื่อใช้ข้ามคลองเปรมประชากร 
เชื่อมไปยังถนนเชิดวุฒากาศ ชุมชนเปรม
ประชากร ๔	 ชุมชนปู่เจ้าสมิงพราย ฯลฯ 
ชุมชนสะพานปูนเป ็นชุมชนขนาดกลาง 
มีพ้ืนท่ี	๓๒ ไร่	ประกอบด้วย ๑๕๖	ครวัเรือน 
ประชากร เป็นชาย ๓๔๔ คน เป็นหญิง ๔๐๑ คน 
ในอดีตประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพรับราชการ
เนื่องจากเดิมที่ ดินบริ เวณนี้ เป ็นที่ พักของ
ข้าราชการ	และลูกจ้างของกองทัพอากาศ ต่อมา
ข้าราชการและลูกจ้างได้ย้ายออกไปจากบริเวณ
ดังกล่าว กองทัพอากาศจึงยกท่ีดินให้กับราชพัสดุ	
และได้เปิดโอกาสให้ชาวบ้านท่ัวไปได้เข้ามาซ้ือมา
เช่าอาศัยอยู่ต้ังแต่ก่อนท่ีชุมชนจะจดทะเบียน 
ซ่ึงกลุ่มชาวบ้านท่ีย้ายเข้ามาอยู่ใหม่นีส่้วนใหญ่เป็น						
ผู้มีรายได้น้อยประกอบอาชพี ค้าขาย รับจ้าง และ				
ใช้แรงงาน รวมท้ังมีกลุ่มแรงงานต่างด้าว	เช่น พวก

แม้วแดง	เป็นต้น เข้ามาอยูปั่จจยัเหล่านีจึ้ง			นบัได้ว่าเป็นตวัแปรส�าคญัทีท่�าให้เกดิปัญหายาเสพ
ติดข้ึนในชุมชนเฉกเช่นทุกวันน้ี	 นอกจากน้ีชาวบ้านบางกลุ่มบางพวกต้องการท่ีจะมีรายได้มาก
และรวดเร็ว จึงหันไปประกอบอาชีพท่ีไม่สุจริต อีกท้ังบางกลุ่มยังได้น�าพาส่ิงอบายมุขต่างๆ เข้า
มาในชุมชน รวมทั้งมีการสร้างและขยายอิทธิพลไปทั่วพื้นที่	 ท�าให้ชุมชนสะพานปูนได้รับการ
กล่าวขวัญว่าเป็นชุมชนท่ีมีปัญหายาเสพติดแพร่ระบาดรุนแรงในช่วงเวลาหน่ึง ซ่ึงส่งผลมาถึง
ปัจจุบัน

ลกัษณะทางกายภาพ
	 ชุมชนสะพานปูนประกอบด้วย	๓	ชุมชนแวดล้อม	คือ	ชุมชนเปรมประชากร	๓	ชุมชน
เปรมประชากร	๔	และชมุชนปูเ่จ้าสมงิพราย	ซ่ึงใน	๒	ชมุชนแรกมเีพียงถนนกัน้กลาง	ข้ามคลอง	
เลยชุมชนเปรมประชากร	 ๔	 ไปจะเป็นชุมชนปู่เจ้าสมิงพราย	 ซึ่งจากลักษณะที่ตั้งของชุมชน
สะพานปูน	จะเห็นได้ว่าเหมือนไข่แดงที่ล้อมรอบไปด้วยชุมชนอื่นๆ	
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	 จากลักษณะทางกายภาพของชุมชนส่งผลให้สถานการณ์ด้านมิติของผู้ค้าและผู้เสพมี
การไหลเวยีนไปมาและมคีวามเช่ือมโยงซึง่กนัและกนั	บ่อยครัง้เมือ่มกีารจบักมุผูค้้าและผูเ้สพใน
ชุมชนอื่นได้	 แต่ถูกเหมารวมว่าเป็นคนจากชุมชนสะพานปูนทั้งหมด	 ซึ่งก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าชุมชน
สะพานปูนเองก็มีปัญหาการค้าและแพร่ระบาดของยาเสพติดอยู่ด้วย	 ซ่ึงรูปแบบการซ้ือขาย														
ยาเสพตดิของผูค้้าและผูเ้สพในชุมชนสะพานปนู	จะให้เด็กและเยาวชนเป็นผูท้�าหน้าทีร่บัจ้างส่ง
ยาเสพติดให้กับลูกค้า	หรือที่เรียกว่าเด็กเดินยาฯ	 โดยการส่งมอบยาเสพติดมือต่อมือ	หรือการ
ส่งมอบด้วยการสอดยาเสพติดไว้ตามรูเสาไฟฟ้า	หรือตามรั้วบ้าน	 หรือถ้าเป็นผู้ใหญ่มักจะเป็น									
ผู้ที่ไม่มีงานท�าหรือหาเช้ากินค�่าไปวันๆ	โดยจะได้ค่าเดินยาฯ	เป็นเปอร์เซนต์	ซึ่งในลักษณะเชิง
พื้นที่เช่นนี้	 นักค้ายาเสพติดมักอาศัยความได้เปรียบเมื่อมีการปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่	 โดยมัก
จะมีการไหวตัวก่อนเจ้าหน้าที่เสมอ	 เนื่องจากสภาพพื้นที่เข้าถึงได้ยาก	 รวมทั้งมีการจ้างบุคคล
ในและนอกชุมชนคอยแจ้งข่าวสารความเคลื่อนไหวของเจ้าหน้าที่ท่ีเข้ามาในพื้นที่อีกด้วย																			
ซึ่งปัญหายาเสพติดในชุมชนสะพานปูนอาจแบ่งได้	ดังนี้
 ปัญหาด้านผู้ค้า :	ผู้มีพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับการค้ายาเสพติดในชุมชนสะพานปูน
ที่สามารถระบุตัวตนบุคคลได้มีประมาณ	๑๕	คน	ส่วนใหญ่ถูกจับกุมด�าเนินคดีแล้ว	แต่ยังคงมี
พฤตกิรรมกระท�าผิดซ�า้อยูเ่ช่นเดมิ	และบางส่วนมีเพยีงช่ือเล่นและรปูพรรณ	มปีระมาณ	๑๓	คน	
โดยหลักๆ	 แล้วมี	 ๒	 ตระกูลใหญ่	 ที่พัวพันกับการค้ายาเสพติด	 นอกจากนี้ยังมีชุมชนใกล้เคียง	
เช่น	ชุมชนเปรมประชากร	๓	และชุมชนเปรมประชากร	๔	พบว่ามีผู้ค้าที่จัดจ�าหน่ายยาเสพติด
ให้กับบุคคลในชุมชนสะพานปูนด้วยอีกส่วนหนึ่ง
 ปัญหาด้านผู้เสพผู้ติด :	ข้อมูลจาก	ปปส.	กทม.	มีผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด	จ�านวน	
๒	คน	 ส่วนข้อมูลจากภาคประชาชน	มีจ�านวน	๑๕	คน	ซึ่งข้อมูลจากภาคประชาชนนี้ถือเป็น
ข้อมูลบ่งช้ีหลักที่มีแนวโน้มว่าผู้เสพหน้าใหม่จะเป็นกลุ่มเด็กและเยาวชนเพิ่มมากขึ้น	 และ													
ยาเสพติดที่มีการแพร่ระบาดในพื้นที่ส่วนใหญ่	 คือ	
ยาบ้า	และไอซ์	แม้ว่าในปัจจุบันสภาพความรุนแรง
ของปัญหาจะลดน้อยลง	 นักค้ารายส�าคัญถูกจับได้
เกือบหมด	 แต่ก็ไม่สามารถปฏิเสธได้ว่าอิทธิพล					
ของนกัค้าเหล่านีย้งัคงมอียู	่ตลอดจนรปูแบบการค้า	
การเสพทีม่ลีกัษณะเปลีย่นไป	ท�าให้ส�านกังาน	ป.ป.ส.	
ต้องออกมาตรการในการแก้ไขปัญหาดงักล่าวอย่าง
เข้มงวดและจริงจัง
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ถึงปัจจบุนั
	 จากสภาพปัญหาและความรนุแรงทีเ่กดิขึน้	 ส�านกังาน	ป.ป.ส.	 ในฐานะหน่วยงานทีรั่บ
ผดิชอบในการป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพตดิ	 จงึได้ก�าหนดมาตรการ	 “ปฏบิตักิาร	 ปิดล้อม 
X	–	Ray	เชงิรุก	หยดุการแพร่ระบาด	พืน้ทีเ่ฝ้าระวงัสงูสดุ	๕๐	หมูบ้่าน/ชมุชนท่ัวประเทศ”	ขึน้เพ่ือ
หยดุยัง้และลดความรุนแรงจากปัญหายาเสพตดิทีเ่กิดข้ึนในชมุชนสะพานปนู	 ซึง่ชมุชนสะพานปนู 
ถอืเป็น	๑	ใน	๕	ชมุชน	ทีม่กีารแพร่ระบาดยาเสพตดิอย่างรนุแรงในพืน้ทีก่รงุเทพมหานคร
 
   กรอบแนวคิดของมาตรการ 
 ยดึพืน้ท่ี (Area Approach)	โดยใช้ชมุชนเป็นเป้าหมายด�าเนนิงานแบบเบด็เสรจ็ใน
ลักษณะยึดพื้นที่เป็นส่วนๆ	
 บูรณาการมาตรการ (Integrated Measures) โดยใช้มาตรการแก้ไขปัญหา 
ยาเสพติด	ทั้งมาตรการป้องกัน	ปราบปราม	บ�าบัดรักษา	ผสมผสานกับการแก้ไขปัญหาพื้นฐาน	
 การมีส่วนร่วมของชุมชน (People Participation) เน้นส่งเสริมให้ชุมชนเข้ามามี
ส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ	ในการป้องกัน	เฝ้าระวังยาเสพติดอย่างจริงจัง
	 “ปัจจยัภายใน”	ทีท่�าให้ชมุชนสะพานปนูมีการแพร่ระบาดของยาเสพตดิ	ได้แก่	การค้า	
และการแพร่ระบาดยาเสพตดิในชมุชนทีม่มีาช้านาน	นกัค้าฯ	มคีวามเชือ่มโยงกบัเจ้าหน้าท่ีบงัคบั
ใช้กฎหมายในพื้นที่	 และมีความสัมพันธ์ในลักษณะเครือญาติกับกลุ่มบุคคลที่เป็นนักการเมือง
ท้องถิน่	 อกีทัง้การบังคบัใช้กฎหมายกบักลุม่ผูค้้ายังขาดความจรงิจงัและต่อเนือ่ง	 ตลอดจนนกัค้าฯ						 
มีการพัฒนารูปแบบการค้าทีม่คีวามสลบัซบัซ้อนมากยิง่ขึน้ท�าให้ยากต่อการด�าเนนิ	การบังคับใช้

กฎหมายของเจ้าหน้าที่	 ขณะเดียวกันภาคประชาชนหรือภาค
ประชาสังคมในชุมชนสะพานปูนยังไม่มีความเข้มแข็ง				

และขาดความร่วมมือในการป้องกนัและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดในชุมชน	 รวมถึงกลุ่มเด็กและเยาวชน							
ในชมุชนเข้าไปเกีย่วข้องกบัการค้ายาเสพตดิ	โดย
ผู้ค้ามักอาศัยช่องว่างทางกฎหมายในการใช้เด็ก
และเยาวชนท�าหน้าที่ส่งยาเสพติดแทน	 เช่น														
ใช้เด็กเดินยาฯ	 เน่ืองจากการด�าเนินคดีกับเด็ก

และเยาวชนมีขั้นตอนที่ยุ่งยาก	และนักค้าฯ	เหล่า
น้ียังมีการโฆษณาชวนเชื่อในสรรพคุณยาเสพติด																					

เมื่อเริ่ม “ปฏิบัติการ 
ปิดล้อม X - Ray เชิงรุก 
หยดุการแพร่ระบาดพื้นที่

เฝ้าระวังสูงสุดฯ ชดุปฏบิตักิารชมุชน
สะพานปนู ได้ลงพื้นที่และส�ารวจ
สภาพปัญหา สาเหตุ และปัจจัย

 ที่ท�าให้ชมุชนมปีัญหา
ยาเสพติด
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ที่ผิดๆ	 ท�าให้เด็กและเยาวชนท่ีไม่ได้เรียนหนังสือและขาดภูมิคุ้มกันเกี่ยวกับยาเสพติดหลงเชื่อ
และตกเป็นทาสของนักค้าและยาเสพติดได้อย่างง่ายดาย	นอกจากนี้ในชุมชนยังมีพื้นที่เสี่ยงที่
เป็นแหล่งมั่วสุม	เช่น	ร้านเกม	ตู้ม้า	เป็นต้น
	 “ปัจจัยภายนอก” ท่ีส่งผลต่อการแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนสะพานปูน	 ได้แก่	
ปัจจัยทางการเมือง	 ความไม่มีเสถียรภาพทางการเมืองมีส่วนส�าคัญต่อสภาพปัญหาการแพร่
ระบาดยาเสพตดิของชมุชน	เนือ่งจากถ้ามสีถานการณ์การชมุนมุทางการเมือง	เจ้าหน้าทีต่�ารวจ
จะถูกระดมสรรพก�าลังไปควบคุมดูแลการชุมนุมทางการเมืองเป็นหลัก	 ประสิทธิภาพในการ
บังคับใช้กฎหมายย่อมลดลง	 ผู้ค้ายาเสพติดจึงมักใช้ข้อจ�ากัดและอาศัยช่องว่างเหล่าน้ีกระท�า
ความผิด
 สาเหตุท่ีท�าให้ปัญหาเหล่านี้ยังคงอยู่ตั้งแต่อดีตจนมาถึงปัจจุบัน อาจแบ่งได้เป็น    
๔ เรื่องหลักๆ คือ
 ๑. การสบืทอดต่อกันในการค้ายาเสพตดิของเครอืญาตใินชมุชน	แบบ	“ตวัตาย	ตวัแทน”
	 ๒.		ผูค้้า/ผูเ้สพดัง้เดมิในพืน้ทีท่ี่ถกูจบักมุด�าเนนิคดแีล้ว	เมือ่พ้นโทษกลับเข้าชุมชนกย็งั 
	 	 มีพฤติการณ์กระท�าผิดซ�้าเช่นเดิม	
	 ๓.	นักการเมืองท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่รัฐมีพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับยาเสพติด
	 ๔.		สภาพปัญหาชมุชนแออดัทีอ่ยูล้่อมรอบถงึ	๓	ชมุชน	ส่งผลกระทบต่อการเคลือ่นไหว 
	 	 และเชื่อมโยงกันระหว่างนักค้ายาเสพติดและผู้เสพ
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 สาเหตุที่ท�าให้ปัญหายาเสพติดในชุมชนสะพานปูนยากต่อการแก้ไข มีดังนี้
 ๑.		ชมุชนสะพานปนูเป็นชมุชนไข่แดงทีแ่วดล้อมไปด้วยชมุชนอืน่	สภาพทีต่ัง้ของชมุชน
จงึเป็นปัญหาส�าคญัท่ีมส่ีวนท�าให้การแก้ไขปัญหายาเสพตดิในชมุชนเป็นไปด้วยความยากล�าบาก
	 ๒.	กลุ่มผู้มีอิทธิพล	นักการเมืองท้องถิ่น	และเจ้าหน้าที่ของรัฐในพื้นที่	คนกลุ่มนี้นับได้
ว่าเป็นปัจจัยหลักที่ท�าให้การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนเป็นไปด้วยความยาก
ล�าบาก	 ท�าให้ไม่ค่อยมีใครกล้าท่ีจะเป็นแกนน�าในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของ
ชุมชน
	 ๓.	 ประชาชนขาดการมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน	
และยงัขาดความตระหนกัและจติส�านกึว่าปัญหายาเสพตดิคอืปัญหาส่วนรวมทีต้่องร่วมกนัแก้ไข	
	 ๔.	ประชาชนขาดความเชื่อมั่นในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐ	เนื่องจากเมื่อมีการ
จบักมุ	ผูค้้า/ผูเ้สพได้	ผูค้้า/ผูเ้สพเหล่านีม้กัใช้ความรูจ้กัหรอืคุน้เคยส่วนตัวกบัผูมี้อทิธิพลในพืน้ที	่
ท�าให้หลุดพ้นจากการด�าเนินคดี	 ขณะเดียวกันก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าเจ้าหน้าที่บางคนก็มีความเกี่ยว
พันและมีผลประโยชน์ทับซ้อนกับผู้มีอิทธิพลในพื้นที่	 ส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่ขาดความเช่ือ
มั่นในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐ	โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ต�ารวจ

แนวทางการด�าเนินงาน 
	 ความจริงประการหนึง่ทีเ่ราต้องยอมรบัในการป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพตดินัน่ก็
คือ	“เราไม่สามารถป้องกันและปราบปรามยาเสพติดให้หมดไปจากชุมชนได้ ไม่ว่าจะเป็น
ชมุชนใดกต็าม”	ชมุชนสะพานปนูกเ็ฉกเช่นเดยีวกนั	นีจ่งึเป็นทีม่าของการตัง้โจทย์ในการแก้ไข
ปัญหายาเสพติดของชุมชนสะพานปูน	แบ่งเป็น	๓	ประการ	คือ
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	 ๑.		แก้ไขปัญหาผู้ค้า/ผู้เสพดั้งเดิมที่อาศัยอยู่ในพื้นที่	ให้อยู่ในระดับ
	 	 ที่สามารถควบคุมได้
	 ๒.		ด�าเนินการแก้ไขปัญหาผู้ค้า/ผู้เสพ	ควบคุมไม่ให้มีรายใหม่เพิ่มขึ้น	
	 ๓.		ส่งเสรมิให้ทุกภาคส่วนมส่ีวนร่วมในการป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพตดิในพืน้ที ่
	 	 ชุมชนสะพานปูนมากขึ้น
	 	 แต่เมื่อพิจารณาดูจากโจทย์ทั้ง	 ๓	 ข้อแล้ว	 จะพบว่าแต่ละข้อนั้นในทางปฏิบัติท�าได้
ค่อนข้างยาก	ชดุปฏบิตักิารชมุชนสะพานปนูจงึร่วมกนัวเิคราะห์และเลอืกทีจ่ะด�าเนนิการในข้อ
ที่	๓	เนื่องจากสามารถด�าเนินการในทางปฏิบัติแล้วเห็นผลได้ที่ค่อนข้างชัดเจน	และสอดคล้อง
กับค�าบอกเล่าของป้ายุพินในการเข้ามาท�าหน้าที่เป็นคณะกรรมการชุมชนและประธานชุมชน
ว่า	“ชุมชนสะพานปูนมีปัญหาหลายอย่างโดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง	ปัญหายาเสพติด	และปัญหาผู้มีอิทธิพล		 	
ขณะเดียวกันก่อนที่จะด�าเนินการในเรื่องต่างๆ	
จะต้องใช้ความคดิ	ศกึษา	และสงัเกตพฤตกิรรม	
ของผูค้้า	ผูเ้สพ	ผูช้อบเล่นการพนัน	รวมถึง
จะต้องรู้พฤติกรรมของลูกบ้านในชุมชน
ว่าใครมีพฤติกรรมแบบไหน	ท�าอะไรบ้าง	
จะช่วยเหลอืหรือแก้ไขปัญหาอะไรได้บ้าง”	
โดยน�าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ร่วมกันกับ
กรรมการชมุชน	และเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนา
สังคมและสวัสดิการชุมชน	 ถึงวิธีการท่ีจะ
แก้ไขปัญหาเรื่องต่างๆ	
	 	 ซึ่งจากการวิเคราะห์พบว่าควรที่จะ
แก้ไขปัญหาที่กลุ่มแม่บ้านและกลุ่มเด็กเยาวชนที่เป็นกลุ่มเสี่ยง	
เนือ่งจากกลุม่แรกมกัใช้เวลาว่างเล่นการพนันและค้ายาเสพตดิ	โดยใช้วธิกีารกนิเปอร์เซนต์	และ
เป็นผู้ดูต้นทางให้กับกลุ่มผู้มีอิทธิพลหรือผู้ค้ารายใหญ่ในชุมชน	 ส่วนกลุ่มที่สองมักใช้เวลาว่าง							
ในการมัว่สมุ	จงึน�ามาสูแ่นวคดิในการหาอาชพีให้กบักลุม่แม่บ้านและคนว่างงาน	และการดึงเดก็
กลุม่เสีย่งออกมาจากการมัว่สมุโดยการให้มาช่วยเหลอืงานในชมุชน	เนือ่งจากชมุชนสะพานปนู
มีลานกิจกรรมในชุมชนและมีสถานศึกษาหลายแห่งตั้งอยู่ใกล้เคียงชุมชน	ท�าให้สะดวกในการ

หลักคิดในการท�างานชุมชนุ
ของป้ายุพิน คอื “การท�างานชุมชน

จะต้องท�าเป็นเครือข่าย 
และผู้ที่มาท�านั้นจะต้องมีจิตอาสา สู้ 

อดทน และเสียสละรวมทั้งต้องเป็นผู้ให้
 และมองลูกบ้านเป็นเพื่อน เป็นพี่ เป็นน้อง
จะต้องมีความจริงใจและเอือ้อาทรต่อทุกคน

 ไม่ใช่เลอืกบคุคล ที่ส�าคญั คือ 
จะแก้ไขปัญหาในชุมชนอย่างไร
โดยที่ตนเองจะไม่ต้องเสี่ยง”
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จัดกิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	 ซ่ึงจากที่
กล่าวมาจะเห็นได้ว่าการแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน 
สะพานปูนเหมาะกับข้อแนวทางในการด�าเนินงาน	 ที่	 ๓	 คือ	 
การส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดมากขึ้น
	 ชุดปฏิบัติการลงชุมชนสะพานปูนจึงลงพื้นที่เพื่อ
พบปะกรรมการชุมชนเพื่อหาข้อมูลในการด�าเนินการตาม
แผนปฏิบัติการ	โดยแบ่งเป็นด้านป้องกันและด้านปราบปราม	
ซึ่งในช่วงแรกของการลงพ้ืนที่พบปะพูดคุยกับ	 “ป้ายุพิน”											
ค่อนข้างยากล�าบาก	 เพราะป้ายุพินยังไม่คุ้นเคยกับชุดปฏิบัติ
การฯ	ประกอบกับเกรงกลัวอิทธิพล	และความเดือดร้อนจาก
การทีต้่องออกหน้ามาเป็นแกนน�าในการแก้ไขปัญหายาเสพตดิ	
ท�าให้การพบปะพูดคุยในช่วงแรกเป็นเพียงแค่การพูดคุยผ่าน
ทางโทรศพัท์เป็นส่วนใหญ่	และมกีารนดัพบเพ่ือพดูคยุกนัตาม

ห้างสรรพสินค้า	หรือส�านักงานเขตดอนเมือง	

 การด�าเนนิการเริม่ตัง้แต่ การจัดท�าข้อมลูพ้ืนฐานชมุชน	โดยชดุปฏบัิตกิารได้สบืสภาพ	

ส�ารวจข้อมลูปัญหาและข้อมลูด�าเนนิงานในพ้ืนทีช่มุชนเป้าหมาย	และประสาน	ตรวจสอบข้อมลู

กับศูนย์อ�านวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดกรุงเทพมหานคร	 (ศพส.กทม.)	 และศูนย ์

ปฏิบัติการการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดเขตดอนเมือง	 (ศพส.ข.)	 รวบรวมเป็นฐานข้อมูล	

เพื่อให้การแก้ไขปัญหามีความถูกต้องและตรงตามเป้าหมายที่ก�าหนดไว้	 ประกอบด้วย	 ข้อมูล

โครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพของชุมชน	ข้อมูลผู้ค้า	ผู้เสพ	กลุ่มเสี่ยงยาเสพติด	ข้อมูลสถานที่

เสี่ยง	แหล่งมั่วสุม	รวมทั้งข้อมูลที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เป้าหมาย	และข้อมูลภาพถ่ายทางภูมิศาสตร์	

	 จนมาถึง	การจัดท�าแผนปฏิบัติการ	 ได้ร่วมกับภาคีในพื้นที่ท้ัง	 ศพส.เขตดอนเมือง	

ต�ารวจ	ทหาร	สาธารณสุข	และปปส.กทม.	จัดท�าแผนปฏิบัติการขึ้น	โดยในด้านการปราบปราม

มุง่เน้นไปทีก่ารปิดล้อมตรวจค้น	และการตัง้จดุตรวจ/จดุสกดั	ท�าให้มกีารจบักุมนกัค้ารายส�าคัญ	

และรายย่อยในชุมชนด�าเนินคดีตามกฎหมาย	 และคัดกรองน�าผู้เสพเข้าสู่กระบวนการบ�าบัด	

และในส่วนการป้องกันป้ายุพินมุ่งเน้นไปที่การแก้ไขปัญหายาเสพติดในคนสองกลุ่มแรกตามที่

กล่าวไว้	โดยป้ายพิุนได้จดัท�า	“โครงการป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพตดิในชมุชนสะพานปนู” 
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โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ชุมชนสะพานปูน	และส่งเสริม
ให้คนในชุมชนตระหนักและเห็นความส�าคัญในเรื่องการป้องกันยาเสพติด	ให้คนในชุมชนได้ท�า
กิจกรรมร่วมกันเพื่อให้เกิดความรักและสามัคคีร่วมแรงร่วมใจป้องกันยาเสพติด	 สร้างแกนน�า
เยาวชนในชมุชนและแก้ไขปัญหาเยาวชนกลุม่เสีย่งให้ใช้เวลาว่างให้เกดิประโยชน์และสร้างอาชีพ
และรายได้ให้กบัผูว่้างงานให้ท�างานร่วมกนัเป็นเครอืข่าย	โดย	ปปส.กทม.	เข้ามาช่วยเหลอืให้การ
สนับสนุนงบประมาณในการด�าเนินการโครงการ	มีเจ้าหน้าที่	ปปส.กทม.	เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนา
สังคมและสวัสดิการชุมชน	เขตดอนเมือง	เป็นที่ปรึกษา	
	 เริ่มจากกิจกรรม	“สะพานปูนฟุตซอลต้านภัยยาเสพติด” ซึ่งกิจกรรมนี้ได้รับความ
ช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาสังคมและสวัสดิการชุมชน	 เขตดอนเมือง	 ในการจัดหา												
ผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตซอลให้กับเด็กในชุมชน	 เปิดรับสมัครและมีการเก็บประวัติเด็กและเยาวชนท่ี
เข้ามาอบรมอย่างชดัเจน	โดยมช่ีวงอายตุัง้แต่	๗	-	๑๕	ปี	รวมทัง้จดัให้มกีารฝึกสอนทกัษะในการ
เล่นกฬีาฟุตซอล	จ�านวน	๑๖	ครัง้	โดยใช้ลานกีฬาในชุมชนสะพานปนู	และลานกฬีาในชมุชนศริสุิข
ซึ่งเป็นชุมชนใกล้เคียง	เป็นสถานที่ส�าหรับฝึกซ้อมและแข่งขันกีฬาระหว่างชุมชนสะพานปูนกับ
ชุมชนต่างๆ	 ในเขตดอนเมืองด้วยกัน การสอนมีทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ	 ซึ่งเริ่มตั้งแต่พื้น
ฐาน	โดยมวีตัถปุระสงค์เพือ่แก้ไขปัญหาเดก็และเยาวชนกลุม่เสีย่งในชมุชนสะพานปนูและชมุชน
ใกล้เคียง	 ให้เด็กและเยาวชนได้มีกิจกรรมท�าเพื่อท่ีจะได้ไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด	 และ
เป็นการส่งเสรมิสขุภาพให้เดก็มร่ีางกายแข็งแรงจากการเล่นกีฬา	และลดกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่	
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	 โดยครั้งสุดท้ายของการอบรมได้มีการ
จดัแข่งขนัฟตุซอลขึน้ระหว่างเดก็และเยาวชนใน
ชมุชนสะพานปนูและชมุชนใกล้เคยีง	ซึง่เดก็และ
เยาวชนจากชุมชนสะพานปูนสามารถเอาชนะ
ในการแข่งขันกีฬาฟุตซอล	 และได้ถ้วยรางวัล
จาก	ปปส.กทม.	ด้วย
 อีกหนึ่ งกิจกรรมคือ	 “ชุมชน
สะพานปูนร่วมใจต้านภัยยาเสพติด”	 เป็น	
การด�าเนินกิจกรรมการรณรงค์ประชาสัมพันธ์
เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมและตระหนักถึงอัน-	
ตรายของปัญหายาเสพติด	สร้างการมีส่วนร่วม
ให้คนในครอบครัวได้มีการท�ากิจกรรมร่วมกัน	
ส่งเสริมให้ผู้ปกครองได้ใกล้ชิดกับบุตรหลานที่
เกี่ยวข้องกับยาเสพติดให้มากขึ้น	สังคม	ชุมชน	
ครอบครัว	 ให้โอกาส	ยอมรับและเข้าใจผู้เสพ/
ผู ้ติดยาเสพติด	 สร้างทัศนคติเชิงบวกให้กับ										
ผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานที่ติดยาเสพติดเข้ารับการบ�าบัดรักษา	 รวมทั้งสร้างจิตส�านึกและ
ปลกูฝังค่านยิมให้คนในชมุชนมคีวามตระหนกัถึงความส�าคญัของการแก้ไขปัญหายาเสพตดิ	และ
มีความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนมากยิ่งขึ้น	ซึ่งกลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่เป็นเด็ก	ประชาชน	ใน
ชุมชนสะพานปูนและชุมชนใกล้เคียง	 โดยใช้ลานกีฬาในชุมชนสะพานปูน	 เป็นสถานที่ด�าเนิน
กิจกรรม	
 นอกจากนี้ยังได้ผลักดันให้ชุมชนจัดกิจกรรมอื่นๆ	ภายในชุมชนขึ้นมา	เพื่อให้สมาชิก
ในชุมชนได้มีการท�ากิจกรรมร่วมกันและเป็น
การสร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นในชุมชน
โดยเน้นไปที่วันส�าคัญต่างๆ	เช่น	วันเด็ก
แห่งชาติ	วันพ่อแห่งชาติ	วันแม่แห่งชาติ	
วันสงกรานต์	วันส�าคัญทางศาสนา
	วันต่อต้านยาเสพติด	ฯลฯ	
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 บางกิจกรรมนั้นไม่ได้มีเพียงแค่คนในชุมชนเท่านั้น	 แต่ยังมีชุมชนข้างเคียงรวมท้ัง									
ภาคีอื่นๆ	มาเข้าร่วมด�าเนินกิจกรรมอีกด้วย	เช่น	ชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดินในเขตดอนเมือง	
หรือแม้กระทั่งสถาบันการศึกษา	เช่น	โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา	เป็นต้น	ซึ่งก่อให้เกิดความ
คุ้นเคยระหว่างกัน	และตื่นตัวที่จะร่วมกันด�าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	เพื่อน�า
ไปสู่การเป็นชุมชนเข้มแข็ง	 อีกท้ังยังเป็นการกดดันผู้ค้า/ผู้เสพในชุมชนทางอ้อม	 ท�าให้ผู้ค้า/										
ผูเ้สพไม่ค่อยกล้าทีจ่ะกระท�าความผดิให้เหน็เด่นชดั	ซึง่ตัง้แต่ทีม่กีารท�ากจิกรรมในชมุชนสะพาน
ปูน	๒	ปีที่ผ่านมา	ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่เห็นเด่นชัดที่สุดขึ้น	คือ	ตัวประธานชุมชนที่
จากแรกเริม่เดมิททีีม่แีต่ความหวาดกลวั	ถงึขนาดก�าชบับ่อยครัง้ว่าเวลาเข้าชมุชนห้ามแสดงตน
ว่าเป็นเจ้าหน้าที	่หรือห้ามใส่ชดุทีม่ตีราของส�านกังาน	ป.ป.ส.	หรอืแม้กระทัง่เวลาการจดักจิกรรม
โดย	ปปส.กทม.	

    แม้แต่เด็กๆ	 ที่มาร่วมจัดกิจกรรม															 

 ฟุตซอลในปี	 ๒๕๕๖	 ก็ได้ไถ่ถาม

เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการเสมอ

ว่า	 “ปีนี้ไม่มีซ้อมฟุตซอล

แล้วเหรอ??”
	 ไม่เพียงแต่ค�าบอกเล่า			
ที่แสดงให้เห็นถึงความ
เปลี่ยนแปลงของชุมชน
สะพานปูนแต่ชุดปฏิบัติ
การยงัได้มกีารด�าเนนิการ

รวบรวมแบบส�ารวจความ
คิดเห็นเรื่องความเปลี่ยน-	

แปลงของสถานการณ์ปัญหา										 
 ยาเสพติดในชุมชน	 เพื่อประเมินผล 
  การด�าเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ	 ใน
ด้านการรับรู้ของประชาชน	 สภาพปัญหายาเสพติดในชุมชน	 ความมีส่วนร่วมของประชาชน	
ปรากฏมีดังนี้

ป้ายุพินได้บอก จนท.ว่า
“อย่าใส่ชุดที่มตีรา สนง. หรือ 

ค�าว่า ส�านกังาน ป.ป.ส.ในของที่ระลึก  
ตลอดจนป้ายไวนิลที่ใช้ติดประชาสัมพนัธ์

เวลาจัดกิจกรรม”แต่ในปัจจบุนัความกลวัเหล่านี้
ของป้ายุพินได้ลดน้อยลงมาก 
ซึ่งอาจเป็นเพราะการมีกิจกรรม

ในชมุชนร่วมกนับ่อยครั้ง 
ก่อให้เกิดความสนิทสนมคุ้นเคย

มากขึน้ จึงท�าให้ความหวาดกลวัของป้ายุพิน 
ลดน้อยลงและมีความมั่นใจมากขึน้
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	 ชุดปฏบิตักิารสะพานปนู	ได้ด�าเนนิการส่งแบบส�ารวจความคดิเหน็เรือ่งการเปลีย่นแปลง	
สภาพปัญหายาเสพติดในชุมชนสะพานปูน	โดยสุ่มจากกลุ่มตัวอย่างที่อาศัยในชุมชนจ�านวนทั้ง
สิ้น	๕๐	คน	มีสถานะเป็นสมาชิกทั่วไปในชุมชน	จ�านวน	๔๔	คน	(ร้อยละ	๘๘)	และกรรมการ
ชุมชน	จ�านวน	๖	คน	(ร้อยละ	๑๒)	ซึ่งสามารถสรุปได้	ดังนี้

 ด้านการรับรู้
 กลุ่มตัวอย่างร้อยละ ๗๔ รับรู้เรื่องปฏิบัติการปิดล้อม X-Ray เชิงรุก หยุดการแพร่
ระบาดพืน้ทีเ่ฝ้าระวงัสงูสดุในพืน้ทีก่รงุเทพมหานคร โดยร้อยละ ๓๐ รับรูจ้ากการพบเหน็ปฏบัิติ
การปิดล้อมฯ ด้วยตนเอง ร้อยละ ๒๘ ทราบจากเพ่ือนบ้าน ร้อยละ ๑๒ ทราบจากคณะกรรมการ
ชุมชน และร้อยละ	๔	ทราบจากแหล่งอ่ืนๆ 

สภาพปัญหายาเสพติดในชุมชน
 กลุ่มตัวอย่างร้อยละ ๕๘ เห็นว่าปัจจุบันสภาพปัญหายาเสพติดในชุมชนอยู่ในระดับ
รุนแรง ร้อยละ ๓๖ อยู่ในระดับปานกลาง และร้อยละ ๖ อยู่ในระดับเบาบาง 
 กลุ่มตัวอย่างร้อยละ ๔๘ เห็นว่าสภาพปัญหายาเสพติดในปัจจุบันเม่ือเทียบกับก่อน
ตุลาคม ๒๕๕๖ ลดลง 
 กลุ่มตัวอย่างร้อยละ ๔๔ เห็นว่ายังมีอยู่โดยส่วนใหญ่จะอยู่บริเวณบ้านริมคลอง บ้าน
พักของ	คนในชุมชน และปลายสะพาน และร้อยละ ๕๖ พบว่าไม่มีแหล่งม่ัวสุม/สถานท่ีเส่ียงใน
ชุมชน โดยร้อยละ ๑๒ บอกว่าไม่พบผู้เสพ/ผู้ค้ายาเสพติดในชุมชน ส่วนร้อยละ ๘๘ บอกว่ายัง
มีผู้เสพยาเสพติดอยู่ประมาณ ๑๐ คน

การรับรู้เรือ่งปฏบิติัการปิดล้อม	X-Ray	เชิงรกุ		 ร้อยละ
หยดุการแพร่ระบาดพ้ืนท่ีเฝ้าระวังสงูสดุในพืน้ทีก่รงุเทพมหานคร	
รบัรู้จากการพบเหน็ปฏบิตักิารปิดล้อมฯ	ด้วยตนเอง	 ๓๐
ทราบจากเพื่อนบ้าน	 ๒๘
ทราบจากคณะกรรมการชุมชน	 ๑๒
ทราบจากแหล่งอื่นๆ	 ๔	
ไม่ทราบ	 ๒๖
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 ผลท่ีได้รับหลังการปฏิบัตกิารปิดล้อม 
X-Ray เชิงรุก หยุดการแพร่ระบาด พ้ืนท่ีเฝ้าระวัง
สูงสุดในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครมดีงันี้
       ๑.	 ประชาชนส่วนใหญ่เห็นว่ามีความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมากข้ึน	 และ
เยาวชนประพฤติตัวดีข้ึน แต่ยังเกิดความหวาด	
ระแวงและหวาดกลัวอิทธิพลท่ีมีในชุมชน
 ๒.		ประชาชนในชุมชนยังคงให้ความ
ร่วมมือในการเข้าร่วมกิจกรรมของชุมชน ได้แก่	
กิจกรรมรณรงค์	กิจ-กรรมทางศาสนา การประชมุ
ประชาคม การแข่ง	ขันกีฬา การทัศนศึกษา/ศึกษา 
ดูงาน และการฝึกอาชีพ 
 ส่ิงท่ีคนในชุมชนต้องการให้เกิดข้ึน
เพ่ือการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน
ชุมชน ได้แก่
 ๑.		ควรมีการควบคุมดูแลผู้ท่ีเป็นเจ้าของบ้านเช่า เพ่ือป้องกันไม่ให้ผู้ค้ายาเสพติด												
เช่าอาศัยอยู่ในชุมชนหรือเช่าอาศัยเพ่ือเป็นแหล่งจ�าหน่ายยาเสพติด
 ๒.		ประชาชนยงัขาดความไว้วางใจในตวัของเจ้าหน้าทีรั่ฐ เช่น	เจ้าหน้าทีต่�ารวจ เพราะ
เกรงกลัวอันตรายท่ีจะได้รับหากมีการให้ข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับผู้ค้ายาเสพติด
 ๓.		ประชาชนเกรงกลวักลุม่ผูมี้อิทธพิล จึงไม่กล้าให้ข้อมลูทีเ่กีย่วข้องกบัผูค้้ายาเสพตดิ 
จึงควรมีการจัดระบบความปลอดภัยให้แก่ประชาชน
 ๔.		ต้องการให้ส�านกังาน	ป.ป.ส.	 และเจ้าหน้าทีต่�ารวจ ร่วมมอืกนัในการปราบปราม 
ยาเสพติดอย่างจริงจัง
 ๕.		สนับสนุนและรณรงค์การฝึกอาชีพในชุมชนให้ประชาชนสามารถพึ่งพาตัวเองได้
โดยการประกอบอาชีพสุจริต
 ๖.		ต้องการให้ส่งเสริมกิจกรรมที่ใช้ธรรมะเป็นสื่อในการเปลี่ยนแปลงความคิด และ
ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีการแก้ปัญหาในทางท่ีดีและถูกต้อง
 ๗.		ต้องการให้มีการเข้าตรวจสอบพ้ืนท่ีหรือเดินลาดตระเวนพ้ืนท่ีบ่อยๆ
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สู่อนาคต
  เม่ือเราย้อนกลับไปดูโจทย์ในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนสะพานปูนท่ีต้ังไว้ต้ังแต่
แรกเริ่มปฏิบัติการ นั่นก็คือ...การ	 “ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในพื้นท่ีชุมชนสะพานปูนมากขึ้น”ซ่ึงความเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้อย่างชัดเจน 
คือ	 ตัวของป้ายุพินเองที่เดิมเคยมีความหวาดกลัวว่าจะได้รับความเดือดร้อนจากผู้มีอิทธิพลใน
ชุมชน	ในการทีต่นเองเข้าไปเกีย่วข้องกบัการแก้ไขปัญหายาเสพติดกล็ดน้อยลง	รวมทัง้ชาวบ้าน
มีการรวมตัวกันและให้ความร่วมมือในการท�ากิจกรรมต่างๆ มากข้ึน โดยเฉพาะอย่างย่ิงเป็นการ
เตรียมความพร้อมท่ีจะเป็นชมุชนเข้มแข็ง อีกทัง้ยงัได้รับการคัดเลือกจากส�านักงานเขตดอนเมือง 
เพ่ือเตรียมเป็นชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดินในปี	๒๕๕๘ 
  เหล่าน้ีเป็นส่ิงสะท้อนให้เห็นว่าเกิดความเปล่ียนแปลงในทางด้านดีและเป็นรูปธรรมท่ี
ชัดเจนส�าหรับชุมชนสะพานปูน รวมทั้งเด็กๆ ในชุมชนที่เคยร่วมกิจกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
โครงการ “ฟุตซอลต้านภัยยาเสพติด” เป็นโครงการที่ได้รับกระแสการตอบรับจากเด็กและ
เยาวชนในชุมชนเป็นอย่างมาก เพราะท�าให้เด็กและเยาวชนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์	
และมีเป้าหมายท่ีต้องการสร้างทีมฟุตซอลเยาวชนของชุมชนสะพานปูนข้ึนมา จากจุดน้ีท�าให้
เดก็และเยาวชนหลายคนในชมุชนได้สอบถามกบัชดุปฏบัิติการชมุชนสะพานปนูเสมอระหว่างที่
ลงพ้ืนท่ี	เก่ียวกับโครงการกีฬาท่ีจะจัดให้กับเด็กๆ ในชุมชนต่อไป อีกท้ังป้ายุพินยังได้เล่าให้ฟัง
ถึงผลจากการท่ีเจ้าหน้าท่ี	ปปส.กทม.	เจ้าหน้าท่ีส�านักงานเขตดอนเมือง ทหาร ต�ารวจ ได้ลงพ้ืน
ท่ีและผลักดันให้มีการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนว่า	 “ผลการด�าเนินงานท่ีเป็น
รูปธรรม คือ การปิดล้อมตรวจค้นสามารถจับกุมผู้ค้ารายส�าคัญ และรายย่อยด�าเนินการทาง
กฎหมายท�าให้ผู้ค้ารายส�าคัญ รายย่อย รวมถึงผู้เสพในชุมชนน้อยลง ขณะเดียวกันกิจกรรมต่างๆ 
รวมถึงการรณรงค์ให้ความรู้	ท�าให้คนในชุมชนมีความต่ืนตัวและมีอาสาสมัครเป็นแนวร่วมมาก
ข้ึนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด แม้จะยังไม่สามารถดึงความเช่ือม่ันและไว้ใจจาก
ชุมชนได้อย่างเต็มร้อย ขณะเดียวกันก็มีผลการด�าเนินงานท่ีชัดเจน คือ การท�าให้เด็กคนหน่ึงท่ี
อาศัยอยู่กับครอบครัวท่ีมีพ่อแม่เก่ียวข้องกับยาเสพติดและเป็นผู้ค้ารายส�าคัญ สามารถสอบเป็น
นักเรียนนายสิบทหารบกได้	 เน่ืองจากเด็กคนน้ีได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ และช่วยเหลืองานใน
ชุมชน ท�าให้เด็กคนน้ีไม่ไปม่ัวสุมและข้องเก่ียวกับอบายมุขรวมท้ังส่ิงเสพติด อีกท้ังยังมีความมุ่ง
ม่ันและต้ังใจเรียนจนสามารถสอบเป็นนักเรียนนายสิบได้		
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	 จากท่ีกล่าวมาจะเห็นได้ว่า แม้ว่าปัญหายาเสพติดยังไม่หมดไปจากชุมชนสะพานปูน 
แต่อย่างน้อยก็เกิดความเปล่ียนแปลงในชุมชน ซ่ึงความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน คือ การมีส่วนร่วม
ของชาวบ้านในชุมชนมีมากข้ึน เพราะการแก้ไขปัญหายาเสพติดท่ีแท้จริงแล้ว คือ การเร่ิมท่ี
ชุมชนเองก่อน ถ้าทุกคนในชุมชนไม่ให้ความร่วมมือร่วมใจกันแก้ไข และไม่มีความตระหนักถึง
ความรนุแรงของปัญหายาเสพตดิแล้ว ก็ยากทีจ่ะท�าให้ปัญหายาเสพตดิหมดไปจากชมุชน เพราะ
หากจะหวังแต่ความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่รัฐเพียงอย่างเดียว ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ต�ารวจ  
เจ้าหน้าท่ีจากส�านักงานเขต หรือเจ้าหน้าท่ีส�านักงาน	 ป.ป.ส.	 คงเป็นไปได้ยาก เพราะปัญหา 
ยาเสพติดยังกระจายอยู่ในหลายพ้ืนท่ี	เจ้าหน้าท่ีเหล่าน้ีจึงมีภาระและหน้าท่ีในการแก้ไขปัญหา
ต่างๆ อีกมากมาย รวมท้ังมีการเปล่ียนแปลงโยกย้ายการปฏิบัติหน้าท่ีตามปกติ	
	 ดังน้ัน ถ้าเราสามารถสร้างให้คนในชุมชนเกิดความรู้สึกมีส่วนร่วม และรู้สึกเป็นส่วน
หนึง่ของชมุชน รวมถงึสามารถสร้างความสามคัคขีองคนในชมุชนให้มีความรกัและดแูลช่วยเหลอื
ซ่ึงกนัและกนั ไม่เพยีงแต่ปัญหายาเสพตดิ ปัญหาใดๆ ก็สามารถแก้ไขให้หมดไปได้ด้วยความร่วม
มือร่วมใจกัน “เพราะทุกคนในชุมชน คือ อนาคต…ของชุมชนสะพานปูน”
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 เสยีงสะท้อนจากประชาชนในพืน้ทีช่มุชนสเุหร่าแดง ท�าให้เห็นสภาพปัญหา
ในชุมชนท่ีส่งผลกระทบต่อความเดือดร้อนของประชาชน โดยเฉพาะกับ

กลุ่มเด็กและเยาวชน ซึ่งถือเป็นกลุ่มเป้าหมายที่ควรเฝ้าระวัง เพราะยาเสพติดเริ่มมีการแพร่
ระบาดเข้าไปยงักลุม่เดก็และเยาวชนรายใหม่มากข้ึน จากเหตปัุจจยัหลายๆอย่าง ทีเ่กิดจากความ
อยากรู้ อยากลอง ประกอบกับมีนักค้ายาเสพติด ที่พบเห็นได้บ่อยครั้งในชุมชนก่อให้เกิดความ
รู้เท่าไม่ถึงการณ์ หลงเข้าไปในวังวนยาเสพติดเป็น “เด็กเดินยา” หรือส่งยาเสพติดให้กับผู้เสพ
ภายในชุมชน ซึ่งปัญหาดังกล่าวยังส่งผลกระทบต่อความรู้สึกไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน เจ้าหน้าที่ภาครัฐขาดความจริงจังในการบังคับใช้กฎหมายท�าให้การปราบปราม
ยาเสพติดไม่สัมฤทธ์ิผล ซ่ึงหากปล่อยไว้ปัญหาเหล่าน้ีอาจจะทวีความรุนแรงจนไม่สามารถ
ควบคุมให้อยู่ในวงจ�ากัดได้อีกต่อไปจึงเป็นเหตุให้เกิด “แผนปฎิบัติการ ปิดล้อม X-Ray เชิงรุก 
หยุดการแพร่ระบาด พื้นที่เฝ้าระวังสูงสุด ๕๐ หมู่บ้าน/ชุมชน ทั่วประเทศ” 
 โดยชุมชนสเุหร่าแดง เป็นหนึง่ในการเน้นมาตรการปราบปราม 
 ยาเสพตดิให้บรรลผุลอย่างจรงิจงัควบคูก่บัการด�าเนนิ

งานตามมาตรการป้องกนัปัญหายาเสพตดิ ทีต้่อง
เร่งรัดการด�าเนินงานแก้ไขปัญหายาเสพติดใน
พื้นที่อย่างครบวงจร พร้อมบูรณาการทุก
มาตรการ เพื่อให้เป็นแนว ทางในการขยาย
ผลการด�าเนนิงาน ให้ลดสถานการณ์ปัญหา
ขยายความร่วมมือสู่ภาคประชาชน พร้อม
เสริมความเข้มแข็งให้กับกลไกภาครัฐ

ก้าวน�า ก้าวแรกชมุชนสเุหร่าแดง
ปราบน�า...ป้องตาม...สร้างความเข้มแข็ง
ปลอดยาเสพติด

“ปัญหายาเสพติดใน
ชุมชนสเุหร่าแดง ซื้อง่าย ขายคล่อง

 ผู้ค้า ผู้เสพ มทีั้งภายใน
และภายนอกชุมชน 

เนื่องจากเป็นชุมชนเปิด
สามารถเข้าออกได้หลายทิศทาง 
มชีุมชนหลายชุมชน ผู้ค้า ผู้เสพ

 ไม่เกรงกลัวต่อกฎหมาย”
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บริบทพื้นที่ชุมชนสเุหร่าแดง
   สภาพแวดล้อมชุมชน
 ชุมชนสุเหร่าแดง แขวงคันนายาว 
เขตคันนายาว กรุงเทพฯ เป็นชุมชนมุสลิม
เก่าแก่กว่าหนึ่งร้อยปี เดิมชุมชนสุเหร่าแดง
เป็นทุ่งนา การสัญจรไปมาใช้เรือในการ
เดินทาง เริ่มจดทะเบียนจัดตั้งเป็นชุมชน
ตามระเบียบของกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 
๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๑ มีเนื้อที่ประมาณ 
๖๐ ไร่ มบ้ีานเรือน ๒๑๕ หลงัคาเรือนมปีระชากร
ประมาณ ๒,๐๐๐ คน เป็นเดก็และเยาวชนประมาณ 
๒๘๐ คน ประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพรับจ้างทั่วไป 
ลกัษณะพืน้ทีช่มุชนแออดั หรอืเป็นชมุชนไข่แดง มชีมุชนนภาพไิล ชุมชนรมิคลองหลอแหล และ
ชมุชนแสงธรรมคลองมณอียูร่ายรอบพืน้ที ่ ทศิเหนอืตดิต่อกับเขตบงึกุม่ ทศิใต้ตดิกบัคลองแสนแสบ 
ทิศตะวันออกติดกับคลองล�านุ่น และทิศตะวันตกติดกับท่ีดินเอกชน มีเส้นทางการเข้า-ออก 
เชื่อมต่อกับพื้นที่โดยรอบ ๓ เส้นทางหลัก นอกจากน้ียังมีเส้นทางลัด ตรอกซอยเช่ือมต่อกับ
ชมุชนข้างเคยีงอกีหลายเส้นทาง อกีทัง้ชุมชนสเุหร่าแดงยงัเป็นท่ีตัง้ของ มสัยดิยมัอียะตุน้มสุลมีนี 
(สุเหร่าแดง) ซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของกลุ่มชุมชนผู้นับถือศาสนาอิสลามในพื้นที่ถึงร้อยละ ๙๐ 

“สิ่งที่ผ่านมา...
ยาเสพติดมปีัญหามากที่สุด

เพราะเยาวชนอยากรู้ อยากลอง 
อยากเห็น

อีกอย่างคนตกงาน จบ ป.๖ 
ไม่ได้เรยีนต่อ

พ่อแม่ไม่มทีนุที่จะส่งเรียน”
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   สภาพปัญหาทั่วไป
 พืน้ทีส่่วนใหญ่ของชุมชนสเุหร่าแดงมลีกัษณะเป็นชมุชนแออดั มเีส้นทางการเข้า-ออก
เชื่อมต่อหลายชุมชน  มีตรอกซอยลัดเลาะที่ยากแก่การตรวจตรา และลาดตระเวน เอื้ออ�านวย
ให้เกิดปัญหาต่างๆ ในชมุชน อาท ิปัญหาเด็กและเยาวชนกลุม่เสีย่งทีร่วมกลุม่แก๊งมัว่สมุ ทะเลาะ
ววิาท พฤตกิรรมก้าวร้าววิง่ราวทรพัย์ ส่วนใหญ่พ่อแม่ ผูป้กครองได้รบัการศกึษาน้อยเพียงระดบั
ชัน้ประถมศกึษา และการศกึษานอกโรงเรยีน ถ้าพดูถงึการประกอบอาชพีส่วนใหญ่รบัจ้างทัว่ไป 
ท�าให้พ่อแม่ ผูป้กครองไม่สามารถส่งบตุรหลานได้รบัการศกึษาทีสู่งได้ เนือ่งจากสภาพเศรษฐกจิ
รายได้ไม่สัมพันธ์กับรายจ่าย ไม่สามารถเข้าท�างานในบริษัท หรือห้างร้านที่รับคุณวุฒิสูงๆ          
จึงเป็นที่มาของการน�าไปสู่ปัญหา
การว่างงาน และไม่มีรายได้เพียงพอ
ต่อรายจ่ายที่เพิ่มขึ้น ประกอบกับคน
ในชุมชนมีประชากรแฝงมาก ประชาชน
ต่างคนต่างอยู่ สภาพชุมชนเป็นบ้านเช่า
หรืออพาร์ทเม้นท์ซ่ึงมีมากกว่า ๒๐ 
อาคาร/สถานที่ จึงท�าให้ยากแก่การ
ตรวจตรา ด้วยสภาพความแตกต่าง
ของคนในชมุชนทีม่าจากหลายแหล่ง 
และบางส่วนมกีารแบ่งเป็นกลุม่/ฝ่าย 
ท�าให้เกิดความแตกแยกทางความ
คิด น�ามาซึ่งปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้น
กบัชมุชน หากมหีน่วยงานใดเข้ามา
ช่วยเหลือมักจะได้รับความร่วมมือ
น้อย พวกใครพวกมัน และยังเกรง
กลัวในความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน อิทธิพลมืด รวมถึงการ
มองกลไกภาครฐัไม่สามารถจดัการ
แก้ไขปัญหาได้หมดสิน้ ท�าให้ปัญหา
การแพร่ระบาดของยาเสพติดและปัญหาด้านอื่นๆ ไม่ได้รับการแก้ไขและยังคงอยู่
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   สภาพปัญหายาเสพติดในชุมชน
 ก่อน การด�าเนินงานชุมชนเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดการแพร่ระบาดของยาเสพติด           
ในชุมชนสุเหร่าแดงมีมาก ซื้อง่ายขายคล่อง ผู้ค้า ผู้เสพ ไม่เกรงกลัวกฎหมาย ส่วนคนในชุมชน
กลัวอันตรายจึงไม่กล้าเปิดเผยหรือให้ข้อมูลเพราะกลัวว่าจะกระทบกับชีวิตของตนเองและ
ครอบครัว ส่วนเด็กและเยาวชนกลุม่เสีย่งรวมกลุม่มัว่สมุ ทะเลาะววิาทขบัรถมอเตอร์ไซด์ซิง่ ส่วน
ใหญ่มีการศึกษาน้อย รวมถึงมีสถานที่ที่ยากแก่การเข้าถึง ตรอกซอยลัดเลาะ ยาเสพติดหลัก ที่
แพร่ระบาดในพืน้ทีม่ากสุดคอื ยาบ้า รองลงมาคือ กญัชา และกระท่อม ตามล�าดบั (ทีม่า : ข้อมลู
แบบส�ารวจความคดิเหน็ของประชาชน เรือ่ง ความเปลีย่นแปลงสภาพปัญหายาเสพตดิในชมุชน
สุเหร่าแดง เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๗) น�ามาซึ่งปัญหาต่างๆ อาทิ ปัญหาอาชญากรรม เกิด
จากผูเ้สพ/ผูต้ดิทีม่คีวามต้องการยาเสพตดิเพิม่ข้ึน จงึต้องหาวธิ ีขโมย ปล้นจีช้งิทรพัย์ เพือ่หาเงนิ
มาซือ้ยาเสพตดิ ส่งผลให้เกดิปัญหาอืน่ๆ ตามมาไม่ว่าจะเป็นปัญหาการว่างงาน ปัญหาครอบครวั
แตกแยก ปัญหาความปลอดภยัในชมุชนและสงัคม ส�าหรับแนวโน้มปัญหายาเสพตดิในพืน้ทีเ่กดิ
ผู้ค้าและผู้เสพรายใหม่ ซึ่งเป็นเด็กและเยาวชนกลุ่มเสี่ยง อยากรู้ อยากลอง ซึ่งมักจะถูกชักชวน
และล่อลวงได้ง่าย เนื่องจากต้องการหารายได้และใช้ยาเสพติดรวมทั้งบางรายยังมีการใช้เด็ก
และเยาวชนเป็นเด็กเดินส่งยาเสพติดเพื่อหลบเลี่ยงสายตาของเจ้าหน้าที่
 ระหว่าง ด�าเนินการภายหลังได้มีการส�ารวจข้อมูลชุมชนชุมชนสุเหร่าแดง ได้ถูก                  
คัดเลือกเป็นหน่ึงใน ที่ต้องเร่งรัดแก้ไขปัญหายาเสพติด ส�านักงานป้องกันและปราบปราม 
ยาเสพติดกรุงเทพมหานคร (ส�านักงาน ปปส.กทม.) จึงมีค�าส่ังที่ ๓๑/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑๙ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๖ แต่งตั้งชุดปฏิบัติการบูรณาการการแก้ไขปัญหายาเสพติด และเร่งรัดให้
ด�าเนินการตาม“แผนปฎิบัติการ ปิดล้อม X-Ray เชิงรุก หยุดการแพร่ระบาด พื้นที่เฝ้าระวัง
สูงสุด ๕ ชุมชน ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร” โดยมีการบูรณาการความร่วมมือใช้มาตรการ     
ปราบน�า ป้องตาม เพือ่เสริมสร้างความเข้มแขง็ให้กบัชุมชน ซึง่การผสมผสานในแต่ละมาตรการ
เน้นการยอมรับสภาพพื้นฐาน การมีส่วนร่วม การเฝ้าระวังภัย การค้นหาและชักจูงผู้ค้า ค้นหา
ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดให้เข้าสู่กระบวนการบ�าบัดรักษา ซึ่งมีหน่วยงานภาคี อาทิ ส�านักงานเขต
คันนายาว สถานีต�ารวจนครบาลบางชัน ส�านักอนามัย ทหาร และคณะกรรมการชุมชน ได้                
ส่งก�าลังเจ้าหน้าที่เข้าร่วมปฏิบัติการเพื่อสืบสภาพปัญหา ค้นหาเป้าหมาย และร่วมปฏิบัติการ 
เดิมผู้ค้ายาเสพติดในชุมชนสุเหร่าแดง  มีมากกว่า ๑๐ ราย ส่วนใหญ่เป็นบุคคลภายนอกชุมชน 
ส่วนคนในชุมชนบางส่วนมีการค้ายาเสพติดแต่ไม่มากนัก จะเป็นคนเดินยาหรือส่งยามากกว่า 
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บางรายถูกจับกุมด�าเนินคดีแต่ก็ยังมีพฤติกรรมกระท�าผิดซ�้าซากอยู่ ส่วนผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด 
มีมากกว่า ๒๐ ราย ส่วนใหญ่เป็นรายเก่า นอกจากนี้ยังมีแนวโน้มที่ผู้เสพหน้าใหม่จะเป็นกลุ่ม
เด็กและเยาวชนเพิ่มมากขึ้น โดยจะมีการใช้ยาบ้า กัญชา ๔x๑๐๐ และ ใบกระท่อม 
 หลงั การด�าเนินงานชุมชนเฝ้าระวังปัญหายาเพติดพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปี ๒๕๕๗ 
และต่อเนื่องมาในปี ๒๕๕๘ จะพบว่าสถานการณ์แนวโน้มการแพร่ระบาดยาเสพติดในชุมชน
สเุหร่าแดงเกดิการเปลีย่นแปลงไปในทางทีด่ขีึน้ จากข้อมลูและแบบส�ารวจการลงพืน้ทีเ่ม่ือวนัที่ 
๑๔ เมษายน ๒๕๕๗ ภายหลังการเข้าปิดล้อมตรวจค้น และลงตรวจเยี่ยมประชาชนในพื้นที่ 
ส�าหรับข้อมูลด้านผู้ค้า/ผู้เสพเริ่มหันไปประกอบอาชีพอื่น เช่นขับรถรับจ้าง (วินมอเตอร์ไซด์) 
รวมถึงเป็นพนักงานจัดส่งเอกสาร (Messenger Services) หรือขนย้ายออกนอกชุมชน                  
อันเนื่องจากกลัวการถูกจับกุม แต่ก็ยังมีผู้ค้าในชุมชนเริ่มระวังตัวมากขึ้น จะไม่ค้ายาเสพติดใน
ชุมชนหรือจ�าหน่ายยาเสพติดให้กับคนในชุมชน อาจหันไปค้ายาเสพติดนอกพื้นที่และมี
กระบวนการวิธีการค้าที่มีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น 
 ส�าหรบัผลการด�าเนนิงานทีเ่หน็เป็นรูปธรรมคอื การมคีรอบครวัทีส่ามารถแก้ไขปัญหา
ยาเสพตดิได้อย่างแท้จรงิ ๓ ครอบครวั (ครอบครวัปลอดยาเสพติด) ทีไ่ด้ส่งลกูหลาน รวมถงึการ
ร่วมค้นหาและชักชวนให้เข้าสู่กระบวนการบ�าบัด ซึ่งภายหลังเข้าร่วมปฏิบัติการผู้เสพรายใหม่
ลดน้อยลง เด็กและเยาวชนเริ่มรับรู้ได้ถึงทักษะการปฏิเสธและกลัวอันตราย ภายหลังจากการ
เสริมกิจกรรม อาทิ พากลุ่มเด็กและเยาวชนเข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์นิทรรศการยาเสพติด ของ
ส�านักงาน ป.ป.ส. ซึ่งเสียงตอบรับค่อนข้างดีจากการที่เด็กๆได้เข้าไปเยี่ยมชม และเกิดการ       
บอกต่อเล่าสู่กันฟังของกลุ่มเด็กและเพื่อนๆรายรอบชุมชนที่ไม่ได้เข้าไปร่วมกิจกรรม รวมถึงส่ง
ต่อบอกพ่อแม่ ผู้ปกครองให้เข้าใจว่ายาเสพติดไม่ดีอย่างไร รวมถึงประชาชนในพื้นที่เริ่มเข้ามา
มีบทบาทร่วมแต่ก็ยังไม่กล้าแสดงออกอย่างเปิดเผยมากนัก แต่ส�าหรับกลุ่มเด็กและเยาวชนจะ
ค่อนข้างชัดเจนในทางปฏิบัติ โดยวิธีการแจ้งให้พ่อแม่ ผู้ปกครองทราบเมื่อพบเหตุการณ์ หรือ 
มีการมั่วสุมรวมกลุ่มแก๊ง อาจเนื่องด้วยการลงปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ทุกครั้งมักจะมีกิจกรรม       
ให้กบัเดก็และเยาวชน โดยทมีวทิยากรคร ูD.A.R.E ทีมั่กสอดแทรกกิจกรรมเนือ้หาเกีย่วกบัยาเสพตดิ 
สร้าง เสริม และย�้าให้เขารู้สึกอยากมีส่วนร่วมและสนุกไปกับกิจกรรมที่น่วยงานภาคีได้ร่วมกัน
ด�าเนินกิจกรรมในพื้นที่ 
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แนวคิดการด�าเนินงาน
 ปราบน�า ชุมชนสุเหร่าแดงเน้น
มาตรการกดดันผู้ค้า โดยการปิดล้อม
ชมุชนอย่างต่อเนือ่ง และมกีารตรวจตรา
หรือลาดตระเวนเพื่อเฝ้าระวังปัญหา    

ยาเสพตดิ กระตุน้ให้ทุกภาคส่วนมส่ีวนร่วมในการ
แก้ไขปัญหายาเสพตดิ เพือ่ลดปัญหาผูค้้า/ผูเ้สพ ส�าหรบักิจกรรมด้านการปราบปราม

ที่ด�าเนินการอย่างต่อเนื่องคือ
 ๑. ส�ารวจเป้าหมายเครอืข่ายการค้ายาเสพตดิ ท�าให้ข้อมลูยาเสพตดิเป็นปัจจุบนั แล้ว
จ�าแนกเป้าหมายเป็นระดับให้ชัดเจน พร้อมมอบภารกิจให้ชุดปฏิบัติการสืบสวนสอบสวน 
สน.บางชัน ด�าเนินการสืบสวนทางการเงินเพื่อลิดรอน และท�าลายเครือข่ายการค้ายาเสพติด
โดยใช้มาตรการตรวจสอบทรัพย์สิน และยึดทรัพย์ พร้อมติดตามประเมินผล
 ๒.  รวบรวมข้อมูลด้านการข่าวท่ีเก่ียวข้องกับเครือข่ายผู้ค้า/ผู้เสพยาเสพติดที่ยังคงมี
พฤติการณ์อยู่ 
 ๓.  ให้มกีารจดัตัง้จดุตรวจจุดสกดัยาเสพติดบนเส้นทางคมนาคมให้มลีกัษณะเป็น เครอื
ข่ายครอบคลุมพื้นที่ โดยวิเคราะห์ข้อมูลติดตามแนวโน้มและการเปล่ียนแปลงเส้นทางลักลอบ
ล�าเลียงยาเสพติดอย่างต่อเนื่อง

  กิจกรรมการด�าเนินงาน
 ๑. การใช้ “มาตรการกดดนัและปิด
ล้อมตรวจค้นชุมชนสุเหร่าแดง” สามารถ
จับกุมผู้ค้า และค้นหาผู้เสพเพื่อให้เข้าสู่
กระบวนการบ�าบัดรักษาที่เหมาะสม และ
น�าผู้ค้าออกนอกพื้นที่ชุมชน โดยมีหน่วย
งานภาครัฐเป็นกลไกขับเคลื่อน ซ่ึงการใช้
กระบวนการปราบน�า เป็นกระบวนการที่ได้
ผลในเชิงปฏิบัติการ หากมองในแง่ของการ
แก้ไขปัญหายังไม่ครอบคลุมกับปัญหามากนัก 

 “ไม่มใีครอยากเป็นคนไม่ดี
  แต่ที่เขาไม่ดเีพราะขาดโอกาส

และทางเลือก” นี่คอืกระแสพระด�ารัส
ของสมเด็จพระศรีนครินทรา
บรมราชชนนี ด้วยทรงเชื่อว่า

“ไม่มใีครอยากเกิดมา
เป็นคนไม่ด”ี
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ดงันัน้การใช้ปราบน�าจะได้ผลในระยะเริม่ต้น ปัญหายาเสพตดิในพืน้ทีจ่ะเริม่เบาบางลงแต่กลบั
กระจายไปยงัชมุชนรอบข้าง “เสมอืนหนึง่หยดน�ำ้” ท�าให้เกดิการแพร่ระบาดไปยงัชมุชนอืน่ทัง้
การมั่วสุมเสพ การเดินยอด การใช้มาตรการปราบน�า สามารถลดปัญหาการค้ายาเสพติดและ
ลดผู้เสพในพื้นที่ชุมชน สามารถปราบปรามจับกุมผู้ค้ายาเสพติด และน�าผู้เสพยาเสพติดเข้าสู่
กระบวนการบ�าบัดรักษาได้ ปัญหายาเสพติดในชุมชนสุเหร่าแดงมีแนวโน้มในทางที่ดีขึ้น
 ๒. “ตัง้จดุตรวจจดุสกดัยาเสพตดิ” เน้นกลุม่ผูค้้า ผูเ้สพยาเสพตดิ จดุเสีย่ง/มมุอบั และ
แหล่งมั่วสุม โดยใช้กระบวนการปราบปรามผู้ค้า/ผู้เสพยาเสพติดในพื้นที่ชุมชน ตั้งจุดตรวจจุด
สกัดยาเสพติดทั้ง ๓ จุด คือ จุดที่ ๑ ทางเข้า-ออก ชุมชนสุเหร่าแดงบริเวณในซอยเสรีไทย ๔๖ 
จดุท่ี ๒ ทางเข้า-ออกชมุชนบริเวณในซอยเสรไีทย ๕๐ และจดุที ่๓ ทางเข้า-ออก ชมุชนสเุหร่าแดง 
บริเวณด้านหน้ามัสยิดฯ พร้อมกับชุดเดินเท้า ๒ ชุด ในการลาดตระเวนพื้นที่สังเกตจุดเสี่ยงและ
แหล่งมัว่สมุในพ้ืนทีช่มุชนสุเหร่าแดง ผลการปฏิบตักิารสามารถป้องปรามและป้องกนัการกระท�า 
ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดและการกระท�าผิดอย่างอื่น ประชาชนรู้สึกปลอดภัย ท�าให้มีความ
เชื่อมั่นในเจ้าหน้าที่มากขึ้น และพบว่าประชาชนให้ความร่วมมือในการตรวจค้นเป็นอย่างดี

   กรณตีวัอย่างที่เกิดขึ้นในชมุชน 
 กรณีที่  ๑  จากบทสนทนาแม่ของนายแดง  
(นามสมมติุ) ได้กล่าวไว้ว่ำ “ช่วงที ่ป.ป.ส. กบัต�ำรวจเข้ำไป 
ปิดล้อมชุมชนสุเหร่ำแดง ลูกชำยโดนจับข้อหำเสพ 
และไปอยู่เรือนจ�ำ ๑๐ กว่ำวัน เมื่อก่อนลูกไม่มีงำนท�ำ 
พอดีมีคนในชุมชนบอกให้พำไปส่งท่ี ป.ป.ส. ให้พำไป
บ�ำบัดที่ค่ำยทหำร ๑๕ วัน” 
 เมื่อเขาได้กลับเข้ามาในชุมชนประธานชุมชนได้พา
ไปสมัครงานท่ีร้านท�ากรอบรูปได้ปีกว่า ณ ขณะน้ีได้เงินเดือน ๘,๐๐๐ บาท ระหว่างนั้นก็ได ้
เรยีนหนงัสอืทีศ่นูย์การศึกษานอกโรงเรยีน (กศน.) ชมุชนสเุหร่าแดงไปด้วย ถามว่าทกุวนันีจิ้ตใจ
คนเป็นแม่นะ “รู้สึกดีไปกับเขำ ที่เขำคิดได้ ขณะเดียวกัน เดือนพฤศจิกำยนนี้ก็จะไปเป็นทหำร
แล้ว เขำจับได้ทหำร” หวังว่าชีวิตนี้เขาคงจะดีขึ้นแบบนี้ทุกๆ วัน 

“หลังจากกลับจาก
บ�าบดัแล้ว เขาคงคิดได้

เขาบอกกับแม่ว่า 
มนัไม่ด ีเขาจะเลิก”

 แม่ของนายแดง
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 กรณทีี่ ๒ จากบทสนทนาภรรยาของนายบัง นามสมมุติ ได้สอบถามถึงกระบวนการ
ก่อนที่ ป.ป.ส.จะลงพื้นที่ชุมชน สามีเราเป็นอย่างไร
 “เมื่อก่อนสำมีติดยำ คนติดยำจะพูดไม่รู้เรื่อง มีปัญหำผู้หญิงเข้ำมำในชีวิตครอบครัว 
ผู้หญิงยอมเอำตัวแลกเพ่ือให้ได้ยำมำเสพ มีปัญหาครอบครัวผู้หญิงโทรมาหาหนูเพื่อท�าให้   
ทะเลาะกัน ท�าให้สามีไม่อยากอยู่บ้าน” “ท�าไปเสพไป ได้แค่เสพ ไม่มีงานประจ�า มีภาระเงิน 
ต้องยืมของมา ได้เงินไม่ก่ีพันอาศัยแค่ยามาดูด ไม่ยอมไปไหนมาไหน ไม่กล้าเดินไปกับลูกเมีย 
ระแวงไปหมด”
       ป.ป.ส. เข้ามามส่ีวนให้สามเีราเลกิเกีย่วข้องกบัยาไหม ?

 “มันก็ส่วนหนึ่งนะ ก็ถือว่าช่วยในระดับหนึ่งได้ เคยพูดคุยกันทั้ง
ครอบครวั ว่าท�าไมเจ้าหน้าทีค่ดิว่าเราเป็นตวัใหญ่ ทัง้ๆ ทีเ่ขาแค่

เพียงเสพ ท�าไมถึงเป็นเขา แต่ถ้าจะให้เขาถอยเองก็ถอยยาก
กำรที่ ป.ป.ส. เข้ำมำท�ำให้เขำถอยได้ง่ำยขึ้น 
 “ช่วงแรกๆ ทีถ่กูจบั มเีจ้ำของยำเสพตดิโทรมำทวงหนี้             
  หนูบอกว่ำถ้ำใครอยำกได้กใ็ห้ต�ำรวจมำจบัเอำ มันสุดๆ        

แล้วพี่” เม่ือออกจากเรือนจ�าหลังจากนั้นเขา
เริ่มออกหางาน โชคดีมีบริษัทใกล้บ้านให้   

ไปท�างาน “ถำมว่ำท�ำไมถงึไว้ใจเจ้ำหน้ำที่ 
ป.ป.ส. หนูว่ำกำรที่เจ้ำหน้ำที่ตรงไป       

  ตรงมำ ไม่ท�ำร้ำยกัน ท้ังยังให้โอกำส       
   ไม่มีนอกรอบหนูว่ำมันเป็นสิ่งที่ดีนะ         
   พี่ว่ำไหม ?”

       แล้ วรู้สึกอย่างไร สามไีม่ไปยุ่งเกี่ยวกบัยาเสพติด ?
                      “โอ้โห มนัดใีจพี!่ ไม่เคยคิดว่ำค�ำว่ำ “ชีวติครอบครวัจะ
        มีวันนี้ วันที่มีเวลำให้กัน ไปไหนไปด้วยกัน พ่อ-แม่-ลูก  จำก 
       แต่ก่อนสภำพร่ำงกำยเขำ จิตใจเขำ มันไม่พร้อมที่จะเดินไป
ด้วยกบัเรำ ระแวงไปหมด ไปได้ไม่พ้นสำมแยก แต่ตอนนีห้นสูบำยใจขึน้มำกหนไูด้ครอบครัวหนู
กลับมำแล้ว”

“วงการนี้ไม่ได้ซื่อสัตย์ 
รู้สึกเหนื่อย 

พอรู้ว่าเราเป็นเป้าหมาย 
เป็นตวัใหญ่ 

จะต้องหนีตลอดเวลา”
ภรรยาของนายบัง นามสมมตุิ

ค�าพูดของพ่อที่ว่า 
“เลิกซะ โอกาสยังมี 
ไม่มใีครหลุดได้  

มสี่วนน้อยที่จะหลุด
จากวงการนี้” 
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 ป้องตาม เน้นป้องกนักลุม่เด็กและเยาวชน เดก็กลุม่เสีย่งทัง้ในและนอกสถานศกึษา 
คอืกลุม่เดก็และเยาวชนทีม่อีายไุม่เกนิ ๑๒ ปี และนกัศกึษานอกโรงเรยีน (กศน.) ซึง่กระบวนการ
ป้องตาม มุ่งเน้นกระบวนการให้ความรู้เพิ่มทักษะเพื่อเป็นภูมิคุ้มกันให้กับเด็กและเยาวชน โดย
การเสริมกิจกรรมในรูปแบบการปฎิเสธไม่เข้า ไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด เป็นการฝึกคิด ฝึกการ
ตัดสินใจ ฝึกการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า “เน้นระบุปัญหำ กล้ำตัดสินใจ และประยุกต์ใช้ในชีวิต
จริง” พร้อมชี้แนะให้เห็นสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นจริง โดยรูปแบบจะเป็นกิจกรรมนันทนาการ                     
เชิงสร้างสรรค์ 

   กิจกรรมการด�าเนินงาน
 ๑. “ค่ายกอรี-จริยธรรม เพื่อป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพตดิ (ศาสนาอสิลาม)” จดัเพือ่อบรมป้องกนัและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด ให้แก่เด็กและเยาวชนมุสลิมในพื้นท่ี
ชุมชนสุเหร่าแดงและชุมชนมุสลิมข้างเคียง สร้างภูมิคุ้มกัน
ป้องกันยาเสพติด โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของศาสนา 
เกิดความรู้และเข้าใจการป้องกันภัยตนเองจากยาเสพติด
 ๒.  “เสริมสร้างภูมิคุ ้มกันยาเสพติดให้กับเด็ก เยาวชนและครอบครัวกลุ่มเสี่ยง”             
ณ ศูนย์ยาเสพติดนิทรรศน์ ส�านักงาน ป.ป.ส. เน้นกลุ่มเป้าหมายครอบครัวกลุ่มเสี่ยง เด็กและ
เยาวชน ให้ได้รับความรู้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ได้เรียนรู้โทษพิษภัยของ                 
ยาเสพตดิรวมถงึได้รู้จกักับยาเสพตดิจากภาพเสมือนจรงิด้วยเทคนคิ Hologram และวตัถเุสมอืน
จริงพร้อมตรวจวัดสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดให้เด็กและเยาวชนรวมถึงได้เรียนรู้ผลร้ายจากการ
ใช้ยาเสพติดต่างๆ ซึ่งได้รับความสนใจจากเด็กและเยาวชนอย่างมาก ซึ่งถือเป็นกิจกรรม                       
ที่สร้างสรรค์เป็นการต่อยอดแนวคิดให้เด็กและเยาวชนได้บอกต่อหรือแนะน�าเพื่อนที่ไม่ได้                    
เข้าร่วมกิจกรรม
 ๓. “เสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดให้กับเด็ก เยาวชนและครอบครัวกลุ่มเส่ียง”               
ณ สถาบันธัญญารักษ์ จ.ปทุมธานี เป็นการต่อยอดกระบวนคิดจากกลุ่มเด็กและเยาวชน โดยมุ่ง
ที่กลุ่มวัยรุ่น วัยเสี่ยง ให้กับนักศึกษา กศน. เพื่อเปิดโอกาสให้กลุ่มเยาวชนเข้าถึง หรือยอมรับ      
ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดเพ่ือสร้างทัศนคติเชิงบวก เป็นการสร้างแนวร่วมในการแจ้งเบาะแสผู้มี
พฤติการณ์/ผู้เสพ/ผู้ค้ายาเสพติดในชุมชนสุเหร่าแดง 
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 ๔. “อบรมให้ความรู้ในการป้องกันยาเสพติดแก่เด็กและเยาวชนโดยครู D.A.R.E”        
เริ่มต้นจากการน�าวิทยากรครู D.A.R.E สน.บางชัน ที่ผ่านการอบรมเกี่ยวกับยาเสพติด มาอบรม
ให้ความรู้กับเด็กและเยาวชน เพื่อให้เด็กและเยาวชนในและนอกระบบการศึกษาส่วนใหญ่เป็น
เยาวชนในชุมชนสุเหร่าแดง ได้มีความรู้และทักษะในการป้องกันยาเสพติด มีการรวมกลุ่ม         
แลกเปลีย่นแนวคดิและรวมกลุม่ในการป้องกนัยาเสพตดิ เพือ่ให้เดก็ใช้เวลาว่างได้เกดิประโยชน์     
และท�ากิจกรรมในเชิงบวก/เชิงสร้างสรรค์ 
 สร้าง ความเข้มแข็งให้กับชุมชน 
ส�าหรบัทนุตัง้ต้นในการด�าเนนิกจิกรรม
ชุมชนเฝ้าระวังยาเสพติด คือ การ
ใช้พลงัจติศรทัธาโดยมมีสัยดิเป็น
ศูนย์รวมจิตใจ ความเอื้ออาทร
ต่อกันเสมือนเครือญาติ มีครู
สอนศาสนาที่ให้ความรู้/ความ
เข้าใจ มีกิจกรรมส�าคัญๆ ทาง
ศาสนา การให้ความส�าคัญใน
ทุกๆด้านของกลุ ่มชาวมุสลิม      
ส่งผลให้เดก็ เยาวชน และประชาชน
ในชุมชนมีกิจกรรมร่วมกัน แนวคิด
ในการด�าเนินการคือ 
 ๑. ส่งเสริมกลไกแกนน�าภาคประชาชน
และมัสยิดให้เข้ามามีบทบาทร่วม ให้เกิดการรวมกลุ่มผลักดันให้เกิดกิจกรรม สร้างพลังศรัทธา
ร่วมคิด ร่วมสรรหากิจกรรม/โครงการที่เป็นประโยชน์แก่ชุมชน เป็นการน�าให้กับประชาชนใน
พื้นที่ สะท้อนความต้องการของชุมชน อันจะน�าไปสู่การปรับปรุงแนวทาง และมาตรการ                
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างมีประสิทธิภาพ
 ๒. การชีแ้จงหน่วยงานภาค ีอาท ิสถานตี�ารวจนครบาลหัวหมาก ส�านกังานเขตบางกะปิ                      
ศนูย์บรกิารสาธารณสุข ๓๕ หวัหมาก และ ร.๑๒ พนั ๒ รกัษาพระองค์ ให้เข้าใจถงึสภาพปัญหา
ยาเสพติดในพื้นที่ โดยมี ปปส.กทม. เป็นแกนกลางในการประสาน เพื่อให้เกิดการบูรณาการ
การท�างานและบริหารจัดการในพื้นท่ีชุมชนในการเข้าไปควบคุมและลดปัญหายาเสพติด และ
ส่งเสริมกิจกรรมให้ประชาชนในพื้นที่ได้เข้ามามีส่วนร่วม

  “ส่วนตวัผมถ้าถามว่า
ผมเลิกได้ไหม ผมตอบได้เลยว่าไม่รู้
เพราะผมเคยบอกแบบนี้และผม
ก็เลิกไม่ได้ เพราะฉะนั้นครั้งนี้

ผมขอสัญญาว่าผมจะเอาชนะใจตัวเองให้ได้ 
เพื่อคนที่ผมรกั พ่อและแม่ 

คนรอบข้างของผม ผมต้องเลิกได้
อย่างแน่นอนครับ

 ขอบคุณพี่ๆครับที่ชุบชวีตี...ให้ผม”
นายวอ นามสมมตุิ
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 ๓. เปิดเวทีประชาคมเพื่อเพิ่มกระบวน การมีส่วนร่วมของคนในชุมชน โดยให้รับรู้                     
ถึงความเป็นเจ้าของปัญหา หรือมีส่วนได้ส่วนเสียจากปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน ผลกระทบจาก
ยาเสพตดิเพือ่น�าไปสูก่จิกรรมต่างๆทีจ่ะเกดิขึน้ในการแก้ไขปัญหาชมุชน เหนอืสิง่อืน่ใดคอืชมุชน
สเุหร่าแดงเกิดความสามคัค ีเข้มแขง็ เสยีสละมองเหน็ปัญหาไปในทศิทางเดยีวกนั ร่วมมอืกันใน
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาอื่นๆ ในชุมชน

   กิจกรรมการด�าเนินงาน
 ๑. เปิดเวทีประชาคมแลกเปลี่ยนเรียนรู้/ส�ารวจสภาพความเข้มแข็งด้านยาเสพติด     
ของชมุชน ประกอบด้วยสถานการณ์ของปัญหายาเสพตดิ และความเข้มแขง็ของการด�าเนนิงาน
ทั้งการจัดตั้งกลไก ความร่วมมือของสมาชิกในชุมชน 
 กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและการเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
หมูบ้่าน/ชมุชน เพ่ือให้สมาชิกในหมูบ้่าน/ชมุชนได้ร่วมกนัคดิ และได้รบัทราบปัญหาชุมชน และ
ปัญหาของแต่ละหน่วยงานภาคี พร้อมจัดท�าแผนการด�าเนินงานร่วมกันให้เกิดเป็นโครงการ/
กิจกรรมภายในพื้นที่
 ๒. การประชาคมเพื่อติดตามผลการส�ารวจความพึงพอใจ และความคิดเห็นต่อการ  
ปิดล้อมตรวจค้นและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด และเพื่อติดตามผลภายหลังการเข้าร่วมปิดล้อม
ตรวจค้นและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดของหน่วยงานภาครัฐซึ่งถือเป็นกิจกรรมที่ได้แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ร่วมกันของประชาชนในพื้นที่ถึงความเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้น
 ๓. ลงพืน้ทีต่รวจเยีย่ม สน.บางชัน พบปะเยีย่มเยยีนประชาชนและตดิตามการเฝ้าระวงั
ยาเสพติดในชุมชนสุเหร่าแดง พร้อมเข้าให้โอวาทแก่เยาวชนโครงการค่ายกอรี-จริยธรรม          
เพื่อป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพติด (ศาสนาอสิลาม)  ซ่ึงการตดิตามการแก้ไขปัญหายาเสพตดิ 
ในพื้นที่ชุมชนสุเหร่าแดง ได้รับความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและประชาชนในพื้นที่
ชุมชนสุเหร่าแดงเป็นอย่างดี
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  “ปัจจุบนัยงัมียาเสพติด
แต่น้อยมาก ผมดใีจบอกตรงๆ

 ตั้งแต่ที่ ป.ป.ส. ต�ารวจ น�าทหาร 
เข้ามาบ่อยๆ  

ท�าให้ผู้ค้า ผู้เสพ ผู้ค้าตวัใหญ่ๆ 
หนจีากชุมชนไปเลย 
ส่วนผู้เสพยังมีอยู่
 แต่เป็นส่วนน้อย”

ปัจจัยแห่งความส�าเร็จและอุปสรรคในพื้นที่
 ๑. ต้นทุนทางสังคม การมีมัสยิดเป็นศูนย์รวมจิตใจ และการมีผู้น�าทางศาสนาท่ีเห็น
กจิ กรรมทกุกิจกรรมทีเ่กิดข้ึนในชมุชนมคีวามส�าคญั ย่อมเป็นทางออกทีด่ขีองชมุชนสเุหร่าแดง 
แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นคือหากเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดมักจะได้รับความร่วมมือน้อย 
อาจเพราะเหน็ว่าปัญหายาเสพตดิเป็นเรือ่งทีไ่กลตวั หรอืยงัมองไม่เหน็ถงึความส�าคญัของปัญหา
ที่เกิดขึ้น
 ๒. ความเข้มแข็งของกลไกภาครัฐ ซึ่งมุ่งเน้นการปราบน�า ควบคู่กับความจริงจังที่จะ
จัดการแก้ไขปัญหา ไม่ว่าจะเป็นการปิดล้อม ตรวจค้น จับกุมผู้ค้าและค้นหาผู้เสพเพื่อน�าเข้าสู่
กระบวนการบ�าบัดรักษาที่เหมาะสม สามารถน�าผู้ค้าออกนอกพ้ืนที่ชุมชน และการม่ัวสุมรวม
กลุ่มแกงค์ของเด็กและเยาวชนลดน้อยลง เห็นได้จากเสียงสะท้อนจากแกนน�าชุมชน ประชาชน
ในพ้ืนทีท่ีว่่า “ยิง่ต�ารวจและทหารลงพืน้ทีบ่่อยครัง้ ผูค้้า/ผูเ้สพกย็ิง่จะลดลง” ซึง่เหน็ผลได้ชดัเจน 
แต่ปัญหาทีเ่กดิขึน้คอื หากการด�าเนินการถูกเว้นระยะห่างผูค้้า/ผู้เสพ กจ็ะหวนกลับไปวงัวนเช่น
เดิมได้อีก                
 ๓. ประชาชนในพื้นที่ให้ความไว้วางใจ และให้ความ

ร่วมมือในกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับการแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดมากข้ึน โดยเฉพาะกลุ่มเด็กเยาวชน 
และกลุ่มวัยรุ่นวัยเส่ียง ครู ผู้ปกครอง ที่ให้
ความสนใจหรือเข้าร่วมกิจกรรมมากขึ้นจาก
เดมิ แต่ปัญหากย็งัมใีนกลุม่ของประชาชน ใน
พื้นที่บางกลุ่ม บางครอบครัวที่ไม่ยอมรับว่า
ลูกหลานมีการเสพยา หรือใช้สารเสพติด มัก

จะปิดบังอ�าพรางการให้ข้อมูลแก่เจ้าหน้าที่ 
หรือหน่วยงานที่เข้าไปช่วยเหลือ 

           ๔. การมีสถานที่ท�ากิจกรรมเชิงบวก เช่น 
ลานกฬีาชมุชน ศนูย์บรกิารสาธารณสขุ มสัยดิอยีะตุน้มสุลมีนี และโรงเรยีนสอนศาสนานรูดุดนี
สุเหร่าแดง เพื่อให้เกิดกลุ่มกิจกรรมส�าหรับเด็กและเยาวชนไม่ว่าจะป็นการจัดแข่งขันกีฬา             
ฟตุซอล การอบรมสอนศาสนาทุกวนัอาทติย์ การอบรมทกัษะการป้องกนัยาเสพตดิโดย วทิยากร 
ครู D.A.R.E ในการอบรมและเพิ่มทักษะการป้องกันตนเองจากยาเสพติด แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นคือ 
การขาดแคลนอตัราก�าลงัคร ูและวทิยากรในการด�าเนนิการเนือ่งจากโดยส่วนใหญ่มสัยดิจะเน้น
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สอนศาสนามากกว่า จะสอดแทรกเรือ่ง
ยาเสพติดให้ได้เพียงบางช่วงเวลา 
 ๕. ศักยภาพของประชาชน
ในพืน้ที ่ความร่วมมอืในการแลกเปลีย่น
เรียนรู ้  มีการระดมความคิด มีการ
ประชุมรวมกลุม่เฝ้าระวงัปัญหายาเสพตดิ 
มีอาสาสมัครต�ารวจบ้านในการเดินเวรยาม
ที่รวมตัวกันขึ้นมา มีการแจ้งเบาะแส/ข่าวสาร
ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดในชุมชน มีการแจ้งข้อ
ร้องเรียนร้องทุกข์ให้ภาครัฐจัดการกับปัญหามากขึ้น

ก้าวต่อไป...ชมุชนสเุหร่าแดง
 หากพิจารณาอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลทางกายภาพ และมิติพฤติการณ์ของผู้ค้าและ    
ผูเ้สพยาเสพตดิในชมุชนสเุหร่าแดง ผูค้้าและผูเ้สพเมือ่ถกูด�าเนนิการจบักมุหรอืบ�าบดัรกัษาแล้ว 
แต่ยังคงสภาพกลับมามีพฤติการณ์กระท�าผิดซ�้าซาก มีผู้ค้าจากภายนอกชุมชนเข้ามาลักลอบ
จ�าหน่าย จ่ายแจก มเีดก็เดนิยาเพือ่หลบซ่อนสายตาเจ้าหน้าทีต่�ารวจ การแก้ไขปัญหายาเสพตดิ
มักไม่สัมฤทธิ์ผล หากมองในมุมที่จะท�าให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในเชิงปฏิบัติเชื่อว่า ประชาชนในพื้นที่
ชุมชนสุเหร่าแดงมีศักยภาพมากพอที่จะรวมตัวกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ ดังนั้นการจะ
ด�าเนินการให้เกดิผลสมัฤทธิใ์นเชิงปฏบิตัใิห้เกิดประสทิธภิาพมากทีส่ดุควรมมีาตรการบูรณาการ
ดังนี้

   มาตรการปราบปราม
 ๑. ควรพจิารณารปูแบบและวธิกีารค้ายา
เสพติดของเครือข่ายยาเสพติดระดับพื้นท่ีชุมชน
สุเหร่าแดงซึ่งมักจะด�าเนินการต่อกลุ่มเป้าหมาย   
ซึง่เป็นเดก็และเยาวชน วัยรุน่กลุม่เสีย่ง การจะดงึ
บทบาทให้บุคคลที่มีพฤติการณ์ค้ายาเสพติดใน
พื้นที่ให้ออกมาจากชุมชน เห็นควร เน้น กดดัน 

                         
“ถามว่ายาเสพติดจะกลับมาอกีไหม 
ผมคิดว่าหาก ป.ป.ส. ต�ารวจ ทหาร 

ถอยออกไปมันคงไม่กลบัมา 
แต่ถามว่าเราจะท�าอย่างไร 

ชุมชนของเรา เราต้องดูแลไม่ใช่ให้
 ต�ารวจ ทหารมาดูแลเรา

 ถ้าเราท�าอย่างนี้ได้ ผมคิดว่าต่อไปชมุชน
จะปลอดภัยจากยาเสพติด

แน่นอนครับ”
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จบักุม ปิดล้อมตรวจค้นพืน้ทีอ่ย่างสม�า่เสมอ เพือ่เป็นการประสานและบรูณาการหน่วยงานภาคี 
ให้คงสภาพปัญหายาเสพตดิลดลง รวมถึงได้ค้นหาผูเ้สพ เพือ่ชกัน�าเข้าสูก่ระบวนการบ�าบดัรกัษา
ที่เหมาะสม พร้อมสร้างกระบวนการการมีส่วนร่วมและติดตามในชุมชนสุเหร่าแดง
 ๒. การด�าเนินการของเจ้าหน้าท่ีต�ารวจท้องท่ี สน.บางชัน ควรก�าหนดวิธีการและ
แนวทางการล่อซือ้ยาเสพตดิจากกลุม่ผูค้้า ด้วยการตดิตัง้กล้องบนัทกึภาพผูก้ารกระท�าความผดิ
ในพื้นที่ชุมชนสุเหร่าแดง ให้สามารถใช้การได้ อันน�ามาซึ่งการรวบรวมเป็นพยานหลักฐานใน
การออกหมายจับฐานความผิดของยาเสพติด 
 ๓. การด�าเนินการต่อผู้ค้ายาเสพติด และความเข้มงวดของเจ้าหน้าที่ภาครัฐ ควรให้มี
ความต่อเนือ่ง เพราะทีผ่่านมามกัได้ข้อมลูทีป่กปิดหรอืไม่กล้าเปิดเผยข้อมลู รวมถงึผูค้้าในชมุชน
มีความเกี่ยวข้องเป็นเครือญาติจึงยากต่อการปฏิบัติการ เช่น สามีถูกจับด�าเนินคดี หรือคนอื่นๆ 
ในครอบครัวค้ายาเสพติด รวมไปถึงบุตรหลานที่เติบโตมาเป็นผู้ค้ารายใหม่ให้กับผู้ค้า 

   มาตรการบ�าบดัรักษา
 แนวทางการด�าเนินงานด้านการบ�าบัดรักษา จากกระบวนการของ สน.บางชัน จะมี
ทัง้วธิกีารโดยใช้ระบบบงัคบับ�าบดั และระบบสมคัรใจ (สมคัรด้วยตนเอง/มผีูป้กครองน�าส่ง) การ
ใช้วิธีระบบสมัครใจในชุมชนสุเหร่าแดงมีน้อยเมื่อเทียบกับการใช้ระบบบังคับบ�าบัด เน่ืองจาก
ประชาชนในพ้ืนที่ละเลย รวมท้ังผลักภาระเป็นของหน่วยงานภาครัฐที่ต้องเข้าไปจัดการกับ 
ปัญหา ประกอบกับไม่มีกระบวนการติดตาม และรูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติที่ชัดเจน 
ท�าให้ผู้เสพ/ผู้ติดส่วนใหญ่กลับมาเสพซ�้า เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพการปฏิบัติงานควรส่งเสริม 
ดังนี้
 ๑. กระบวนการค้นหาผู้เสพ/ผู้ติด โดยใช้อ�านาจรัฐโดยวิธีการชักจูง ชักชวน โน้มน้าว 
รณรงค์ผู้เสพ/ผู้ติดในชุมชนโดยเจ้าหน้าที่ภาครัฐ หรือแกนน�าชุมชนในพื้นที่ ถึงแม้ว่าวิธีการ         
ทีท่�าจะไม่สามารถจัดการปัญหาได้ถาวร แต่หากเรามกีระบวนการจ�าแนก/คดักรอง กระบวนการ
ติดตามที่มีประสิทธิภาพ การส่งต่อผู้เสพ/ผู้ติดทั้งก่อน และหลังเข้ารับการบ�าบัดรักษา รวมถึง
การสร้างเจตคติที่ดีเมื่อผู ้เสพ/ผู้ติดกลับจากการฝึก
อบรมเข้าค่ายบ�าบดัรกัษาแล้ว สามารถมอีาชพีหรอืสร้าง
งานรองรับ  ก็อาจเป็นทางเลือกหน่ึงท่ีจะจัดการแก้ไข
ปัญหา
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 ๒. การส่งเสริมมาตรการบ�าบัดรักษา 
ชักชวน ชักน�าให้สู่กระบวนการบ�าบัดระบบสมัครใจ 
เพราะที่ผ่านมาเห็นผลในเชิงรูปธรรมที่ชัดเจนมาก จากเสียงสะท้อน
ของชุมชนที่เกิดขึ้น รวมทั้งมุ ่งเน้นผลักดันพ่อ แม่ ผู ้ปกครองให้ยอมรับว่ามีผู ้เสพ/ผู ้ติด                            
ในครอบครัว และให้ความร่วมมือในการส่งเข้ารับการบ�าบัดมากขึ้น 

   มาตรการป้องกัน
 ๑. ส่งเสริมบทบาทแกนน�าภาคประชาชนให้มกีารฝึกอบรม และสร้างเจตคตกิารมีส่วน
ร่วมให้กับชุมชนมากขึ้น เน้นความเสียสละและอยากให้ชุมชนของตนมีความเข้มแข็ง แม้ที่ผ่าน
มาจะสามารถป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดได้บางส่วนแล้วก็ตาม
 ๒. การผลกัดนัให้เกิดกิจกรรม การร่วมกลุม่ประชาคมในพืน้ที ่การมเีวทีได้แลกเปล่ียน
ความคิดเห็น รวมถึงการได้แสดงออกของประชาชนในพื้นท่ี เป็นส่วนหนึ่งที่จะส่งเสริมและดึง
ศกัยภาพของประชาชนในชมุชนสเุหร่าแดง ออกมาป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพตดิ เพือ่ให้การ
แบ่งแยกกันชัดเจนได้กลับมารวมกลุ่มท�ากิจกรรม หรือแสดงออกในด้านยาเสพติดร่วมกัน 
 ๓. การเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน และสนับสนุนกิจกรรมต่อต้านยาเสพติดในกลุ่มเยาวชน 
เน้นต่อยอดกจิกรรมของเดก็และเยาวชน เช่น การพฒันาศกัยภาพแกนน�าเดก็และเยาวชน เพือ่
สร้างแกนน�าเยาวชนทีม่ทีกัษะและแนวคดิในการแก้ไขปัญหายาเสพตดิ ให้ความรูผ่้านหลกัสตูร
ครู D.A.R.E ฯลฯ มีกระบวนการสร้างแกนน�าเยาวชนคลื่นลูกใหม่ โดยการใช้แกนน�าเยาวชนใน
ชมุชนสเุหร่าแดงเข้ามามส่ีวนร่วม เพือ่เป็นตวัแทนให้เกดิกจิกรรมการเฝ้าระวงัปัญหายาเสพตดิ 
โดยกลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ เป็นหลัก โดยให้มีการอบรมอย่าง
น้อยสัปดาห์ละ ๑ ครั้ง โดยใช้วิทยากรครู D.A.R.E หรือวิทยากรของกรุงเทพมหานคร
 ๔. ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรม/โครงการชุมชน เน้นกิจกรรมฝึกอบรม ฝึกอาชีพเดิม
ของชุมชนที่มีอยู่แล้ว ให้เกิดการรวมตัวกันของกลุ่มแม่บ้าน โดยส�านักงานเขตคันนายาวเป็น               
ผู้เข้าไปหนุนเสริมให้เกิดกลุ่ม เกิดอาชีพในชุมชน เพื่อเป็นการต่อยอดกระบวนการให้ชุมชน              
เลี้ยงตัวเองได้ 
 ๕. การสร้างระบบเฝ้าระวังในชุมชนเนื่องจากชุมชนสุเหร่าแดงมีทางเข้าออกเพียง                 
๒-๓ ทาง มีเส้นทางลัดเลาะในชุมชนหลากหลายเส้นทาง ส่งผลให้การด�าเนินการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพตดิในชมุชนเป็นไปได้ยาก การสร้างมาตรการจดัระบบเฝ้าระวงัในชมุชนกเ็ป็น                      
อีกทางเลือกที่ควรจะต้องมีการจัดชุดเดินเวรยามในชุมชน เพื่อเฝ้าระวังสุ่มเส่ียงยาเสพติด    
ภายในชุมชน
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สรุป
 บรบิทพ้ืนทีช่มุชนสเุหร่าแดงมคีวามสมัพันธ์กบัสถานการณ์ปัญหายาเสพตดิและระดบั
ความส�าเร็จในการด�าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กล่าวคือ ชุมชนมีสภาพความ
เป็นชุมชนเมืองที่มีความเป็นอยู่ที่แออัด  มีประชากรแฝง ประกอบกับขนาดและความซับซ้อน
ของปัญหามีความหลากหลาย การติดตาม ตรวจสอบและการเข้าถึงกลุ่มประชาชนท�าได้ยาก 
ส่งผลให้การด�าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดไม่สามารถครอบคลุมได้ทั้งพื้นที่ 
ประสิทธิผลหรือความส�าเร็จในการด�าเนินงานจะเกิดขึ้นบางพื้นที่หรือบางจุดที่คนในชุมชน                 
รวมกลุ่มกัน ดังนั้นรูปแบบการด�าเนินกิจกรรมของชุมชนสุเหร่าแดง ที่เน้นวิธีการปราบน�า ด้วย
มาตรการกดดันปิดล้อมตรวจค้นในพื้นท่ีชุมชน ส่งผลให้คนในชุมชนเกิดความเชื่อมั่นและกล้า                
ที่จะเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร มีความไว้วางใจศักยภาพของภาครัฐมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการแจ้ง             
ข้อร้องเรยีน หรอืการแจ้งเบาะแสส่งผลไปในทางทีด่ใีห้กบัชมุชน ส�าหรบัรปูแบบการใช้ป้องตาม 
เป็นกระบวนการเน้นกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์เจาะกลุ่มเป้าหมายที่เป็นเด็กและเยาวชน วัยรุ่น/
วัยเสี่ยงเป็นหลัก เน้นกิจกรรมที่สร้างความรู้ ความเข้าใจ เสริมทักษะการปฏิเสธยาเสพติด และ
การอบรมเยาวชนโดยใช้กระบวนการของวิทยากรครู D.A.R.E เข้ามาช่วยเสริม เพื่อดึงบทบาท
ให้เด็กและเยาวชนได้สัมผัสหรือเห็นพิษภัยของยาเสพติดมากขึ้น (ผลจากการพาเยี่ยมชม                 
ศูนย์นิทรรศน์ยาเสพติด ส�านักงาน ป.ป.ส. และการต่อยอดให้กลุ่มเด็กวัยรุ่นวัยเสี่ยงเข้าศึกษา  
ดูงาน ณ สถาบันธัญญารักษ์) เพื่อสร้างเจตคติที่ดีที่จะเป็นรากฐานชีวิตนอกต�าราให้กับพวกเขา                   
เหล่านัน้ ส�าหรบัประชาชนในพืน้ที ่เน้นเสรมิความเข้มแขง็ของชุมชน โดยการเปิดเวทปีระชาคม
แลกเปลี่ยนความคิด ดึงประชาชนในพื้นท่ีเข้าร่วมกิจกรรมส�าคัญๆทางศาสนา และการสร้าง
กจิกรรมให้ชมุชนได้เหน็ถึงแนวโน้มยาเสพตดิในพืน้ทีช่มุชนว่าปัญหายาเสพตดิเป็นปัญหาทีใ่กล้
ตัวที่พวกเขาต้องเข้ามาร่วมมือหรือจัดการกับปัญหาด้วยกัน
 จากบทเรยีนทีผ่่านมา...เชือ่มัน่ว่าศักยภาพของชมุชนสเุหร่าแดง ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงาน 
ภาครัฐ หรือกลไกการขับเคล่ือนของชุมชนสุเหร่าแดง จะท�าให้ปัญหาในพื้นที่ลดน้อยลงหรือ
เบาบางลงไป หากกล่าวถึงความยั่งยืนของการด�าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด           
ในชุมชนจะเกิดขึ้นได้ ก็ต้องมาจากการมีส่วนร่วมของประชาชน สร้างการรับรู้ให้คนในชุมชน   
ให้เข้าใจถึงสถานการณ์ปัญหายาเสพติดที่เกิดขึ้น รวมถึงกระตุ้นคนในชุมชนให้เกิดความเข้าใจ
ความส�านกึ และความตระหนกัถงึความส�าคญัของปัญหา จงึจะส่งผลให้การขบัเคล่ือนการด�าเนนิ
งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนสุเหร่าแดงเกิดขึ้นได้และเกิดผลอย่างยั่งยืน
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สภาพทั่วไปของชุมชนวงัโสม
ชุมชนวังโสม ตั้งอยู่ในซอยรามค�าแหง ๖๐ ถนนรามค�าแหง (หลังชุมชนหมู่บ้านสวนสน) แขวง
หวัหมาก เขตบางกะปิ ทศิเหนอืตดิชุมชนสามคัคพีฒันา ทศิตะวนัออกติดชมุชนวงัใหญ่ ทศิตะวัน
ตกติดชุมชนหมู่บ้านสวนสน ทิศใต้ติดชุมชนริมคลองหัวหมากน้อย และชุมชนมัจฉา 
  
     

   
  

สถานการณ์ปัญหายาเสพติดในชุมชนวงัโสม
 ในปี ๒๕๕๖ ชุมชนวงัโสมเป็นชุมชนหนึง่ทีถู่กระบเุป็นแหล่งจ�าหน่ายยาเสพตดิในพืน้ที่
กรงุเทพมหานคร ซึง่ปัญหายาเสพตดิของชุมชนวงัโสม มทีัง้ปัญหาการค้าและการเสพยาเสพตดิ 
โดยผู้มีพฤติการณ์เก่ียวข้องกับยาเสพติดเป็นผู้อาศัยอยู่นอกชุมชนและมีความสัมพันธ์เชิงเครือ
ญาตกิบัคนในชมุชน (ซึง่เป็นกลุม่ทีถ่กูให้ออกจากชมุชนไปเนือ่งจากกระท�าผิดกฎระเบยีบชมุชน 
และไปใช้ชุมชนชายขอบเป็นที่อยู่อาศัย แต่ยังมีการเข้าออกชุมชนเป็นปกติ) ซ่ึงผู้เสพสามารถ
หาซ้ือยาเสพติดได้ง่ายจากชุมชนชายขอบ อาทิเช่น ชุมชนริมคลองหัวหมากน้อย (เป็นชุมชน
ใหม่ท่ีแยกออกจากชุมชนวังโสมและยังไม่ได้จดทะเบียนจัดตั้งเป็นชุมชนตามระเบียบ

   การประกอบอาชีพ
 ส่วนใหญ่อาชีพค้าขายและรับจ้างทั่วไป 
 (เช่น แม่บ้านมีอาชีพเสริมรับปักฉลุ
 เสื้อผ้าและปักมุก ปักเลี่ยมบนเสื้อผ้า)

ชุมชนวงัโสม กบัแนวทางการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยใช้หลักศาสนา

  สภาพชุมชน เป็นชุมชนแออัด 
 จดทะเบียน ๑๓ ตุลาคม ๒๕๓๕ 
 ขนาดพื้นที่ ๖๐ ไร่ (๒๔,๐๐๐ ตารางวา) 
 การถือครองที่ดิน เป็นที่ดินของมัสยิด
 ดารุ้ลอิบาดะห์ (หัวหมากน้อย)

   ข้อมูลประชากร 
 ๒๖๕ หลังคาเรือน ๓๕๐ ครอบครัว
 ประชากรตามทะเบียน ๒,๔๕๐ คน
 ประชากรแฝง ประมาณ ๑,๐๐๐ คน

  การศึกษา
 ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับประถมศึกษา/ 
 มัธยมศึกษา/อาชีวะและอุดมศึกษา 
 ตามล�าดับ

การนับถือศาสนา  ส่วนใหญ่ศาสนาอิสลาม
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กรุงเทพมหานคร) กลุ่มผู้ค้ายาเสพติดอยู่ในระดับผู้ค้ารายย่อยหรือขายปลีก ซ่ึงบางรายเคยมี
ประวตักิระท�าผดิเกีย่วกบัยาเสพตดิ  และยงัมพีฤตกิารณ์อยู ่ซึง่มคีวามพยายามขยายตลาดโดย
การชกัชวนเดก็เยาวชนท่ีไม่ได้เรยีนหนงัสอืให้เดนิขายยาเสพติด โดยให้ค่าตอบแทนเป็นยาเสพตดิ 
ไว้เสพและเงินเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ (ซึ่งกลุ่มเด็กเหล่านี้ไม่ได้รับการดูแลจากผู้ปกครอง) ส่งผลให้
มีการแพร่ระบาดยาเสพติดอยู่ในกลุ่มเด็กและเยาวชนในชุมชนชายขอบเช่นกัน และหากผู้ค้า
รายใดถูกจับก็จะมีผู้เข้ามาท�าการค้าแทนในระยะเวลาไม่นาน โดยยาเสพติดหลักที่แพร่ระบาด
ในพื้นที่คือ “ยาบ้า” 
 แนวโน้มสถานการณ์ยาเสพติดในพื้นท่ี คือ การมีผู้ค้าและผู้เสพรายใหม่เพิ่มข้ึนและ
มอีายนุ้อยลง ส่วนใหญ่เป็นเดก็และเยาชน โดยมข้ีอมลูว่ากลุม่ผูค้้าชกัชวนให้เดก็และเยาวชนซึง่
อาศัยนอกชุมชนวังโสมหรือชุมชนชายขอบเดินส่งยาเสพติดเพื่อเป็นการหารายได้และการให้
เสพยาเสพติด โดยยาบ้ายังคงเป็นปัญหาหลัก
 ปัญหาของชมุชนวงัโสม สามารถ
แบ่งได้เป็น ๓ ประเภท ดังนี้
 ๑. ปัญหาอาชญากรรม : 
อาจเกิดจากการที่ผู้เสพ/ผู้ติด 
มคีวามต้องการยาเสพตดิเพิม่ข้ึน 
จึงต้องหาวิธีลักเล็กขโมยน้อย
เพื่อหาเงินซื้อยาเสพติดมาเสพ

พี่บงั เอกชัย ประธานชมุชน 
กล่าวไว้ว่า เมื่อพบผู้เสพในชุมชน 
พี่บงั เอกชัย จะเป็นผู้น�าตวัผู้เสพ

ส่งเข้ารับการบ�าบดั 
ณ ส�านกังาน ปปส.กทม. 

โดยไม่เสยีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น 
ภายหลังผ่านการบ�าบดัรักษา

ออกจากค่ายมาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ทกุคนในชมุชนรวมทั้งหน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้อง จะช่วยกนั
เฝ้าระวังและติดตาม
ช่วยเหลือดูแลผู้ผ่าน

การบ�าบดัรักษาให้สามารถใช้ชวีิต
ได้อย่างปกติสุขเหมือนคนทั่วไป
และไม่กลบัไปมพีฤติการณ์ซ�้า

 โดยให้การช่วยเหลอื
ทั้งในด้าน อาชีพ การงาน 

และการศึกษา
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 ๒.  ปัญหายาเสพตดิ และอบายมขุอืน่ๆ : เมือ่มกีารแพร่ระบาดของยาเสพตดิในชมุชน 
เด็กวัยรุ่นมักจะมีการชักชวนเพื่อนให้ลอง จากที่ติดยาเสพติดเพียงแค่ ๑ คน ก็จะเพิ่มจ�านวน
มากขึ้น และเกิดการแพร่ระบาดยาเสพติดในชุมชนในที่สุด ซึ่งวัยรุ่นบางคนเกิดจากความอยาก
มอียากได้จากการเหน็คนในรุน่ราวคราวเดยีวกนัมเีงนิมทีอง มกีารใช้จ่ายฟุม่เฟือย เช่น มโีทรศพัท์
มือถือรุ่นใหม่ รถยนต์  สิ่งของต่างๆ เป็นต้น
 ๓.  ปัญหาความแตกแยก และการทะเลาะววิาท : ปัญหาเหล่านีม้สัยดิจะต้องมบีทบาท
โดยตรงในการป้องกนัและแก้ไขทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว ซ่ึงปัญหาความแตกแยกเช่น ความ
ไม่พอใจในตัวผู้น�า หรือความแตกแยกอันเนื่องมาจากการแย่งชิงผลประโยชน์ 

แนวคิดในการด�าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
 เริม่ต้นจากส�านกังาน ป.ป.ส. มนีโยบายให้ ปปส.กทม. พจิารณาก�าหนดชุมชนเป้าหมาย
ที่จะด�าเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่กรุงเทพมหานครให้ได้ผลอย่างเป็น            
รปูธรรม จ�านวน ๕ ชมุชน ปปส.กทม. ได้คดัเลอืกชมุชนวงัโสมเป็นชุมชนเป้าหมายในการด�าเนิน
การ โดยเป็น ๑ ใน ๕ ชมุชนเฝ้าระวังสงูสดุในพืน้ทีก่รงุเทพมหานครท่ีต้องด�าเนนิการตามปฏิบตัิ
การปิดล้อม X-Ray เชิงรุก หยุดการแพร่ระบาดยาเสพติด  
  หลังจากที่ได้มีการคัดเลือกชุมชนเป้าหมายแล้ว ได้มีค�าสั่งที่ ๓๑/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑๙ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๖ แต่งตั้งชุดปฏิบัติการบูรณาการการแก้ไขปัญหายาเสพติด และด�าเนินการ
ตามแผนปฏบิติัการดงักล่าว โดยการบรูณาการแผนงาน งบประมาณ กบัหน่วยงานภาคใีนพืน้ที่
ทั้งส�านักงานเขตบางกะปิ ทหาร ต�ารวจ และภาคประชาชน ในการบริหารจัดการการแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในพื้นท่ีชุมชนวังโสม ท้ังมาตรการด้านการป้องกัน ด้านการปราบปราม ด้าน    
การบ�าบดัฯ การบรหิารจดัการและอ�านวยการ และการปรบัสภาพแวดล้อมอย่างครบวงจร โดย
เน้นการมส่ีวนร่วมของประชาชนในการด�าเนนิกจิกรรมต่างๆ ในการป้องกนัและเฝ้าระวงัปัญหา
ยาเสพติดอย่างจริงจัง เพื่อลดปัญหาการค้า/การแพร่ระบาดยาเสพติด 

การด�าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
 คณะกรรมการชุมชนวังโสม คณะกรรมการมัสยิดดารุลอิบาดะห์ (หัวหมากน้อย) 
ร่วมกับ ปปส.กทม. ส�านักงานเขตบางกะปิ สถานีต�ารวจนครบาลหัวหมาก ศูนย์บริการ
สาธารณสุข ๓๕  กองพันทหารราบที่ ๒   กรมทหารราบที่ ๑๒ รักษาพระองค์ ร่วมประชุมหารือ
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แนวทางการด�าเนนิงาน และจดัท�าแผนการป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพตดิในชมุชนวงัโสมใน
แต่ละมาตรการดังนี้
 ๑. ด้านการป้องกัน ด�าเนินการจัดโครงการ/กิจกรรมในการป้องกันเยาวชนกลุ่มเสี่ยง
ทั้งในและนอกสถานศึกษาไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ได้แก่
  ๑.๑  โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมเด็กและเยาวชนในภาคฤดูร้อน โดย
ชมุชนวงัโสมได้จดัอบรมคุณธรรมจรยิธรรมให้แก่เดก็และเยาวชน เพ่ือมุง่เน้นให้เดก็และเยาวชน
ในชมุชนและพืน้ทีใ่กล้เคยีงได้มคีวามรู ้และทกัษะในด้านการป้องกนัปัญหายาเสพตดิ พร้อมทัง้
เสริมสร้างพัฒนาองค์ความรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรมตามหลักของศาสนาอิสลาม รวมถึงให้เด็ก
และเยาวชนรู้จกัเสยีสละ รกัษาระเบียบวนิยั มคีวามสามัคคี ส�านกึในหน้าทีข่องตนเอง ต่อชมุชน 
สังคม และประเทศชาติ จนส่งผลให้เด็กและเยาวชนในชุมชนอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข และ
เสริมสร้างสถาบันครอบครัวให้เกิดความเข้มแข็ง รวมถึงสร้างความสามัคคีให้กับคนในชุมชน
และชุมชนข้างเคียง และสามารถลดปัญหาอาชญากรรมและปัญหายาเสพติดลงได้
  ๑.๒  อบรมจริยธรรมให้ประชาชนในชุมชนและชุมชนใกล้เคียงในช่วงเย็นวัน
ศุกร์ เพื่อให้เกิดความสามัคคีของประชาชนโดยการใช้ศาสนาเป็นศูนย์กลาง และประชาชน
สามารถน�าความรู้ไปปรับใช้ในชีวิตประจ�าวัน รวมถึงสร้างระเบียบวินัยของประชาชนในชุมชน 
จนส่งผลให้ประชาชนสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขภายใต้กฎระเบียบของสังคมและ
ชุมชน
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  ๑.๓ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มเยาวชนมุสลิม โดย
ชุมชนวังโสมได้ร่วมกับ ปปส.กทม. พร้อมทั้งครูสอนศาสนาอิสลาม ร่วมกันจัดโครงการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพตดิในกลุม่เยาวชนมสุลมิ ณ มสัยดิดารลุอบิาด๊ะห์ (หวัหมากน้อย) ชมุชน
วังโสม เขตบางกะปิ (ชุมชนเฝ้าระวังสูงสุดในพื้นที่กรุงเทพฯ) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออบรมให้
ความรู้เรื่องยาเสพติดแก่เด็กและเยาวชนมุสลิม โดยการสอนสอดแทรกกับหลักศาสนาอิสลาม 
ซึ่งมีนายสนิท สอนเขียว กรรมการมัสยิดดารุลฯ เป็นประธานเปิดโครงการ ผู้เข้าร่วมโครงการ
ประกอบด้วย ครูสอนศาสนา เด็กและเยาวชน รวมจ�านวน ๑๗๐ คน 
  ๑.๔  โครงการแข่งขันกีฬาฟุตซอล โดยทางชุมชนวังโสมได้เล็งเห็นถึงความ
ส�าคัญของกลุ่มเยาวชนในชุมชนและชุมชนใกล้เคียง จึงได้ร่วมกันจัดโครงการแข่งขันกีฬา                 
ฟุตซอลภายในชุมชนขึ้น เพื่อให้เยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับ
ยาเสพติด
  ๑.๕  โครงการพัฒนาศักยภาพครูสอนศาสนาอิสลาม ให้มีทักษะและความรู้
เกีย่วกบัการป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพตดิเพือ่น�าองค์ความรู้ทีไ่ดรบัไปสอดแทรกในการสอน
ตามหลักของศาสนาต่อไป 
  ๑.๖  โครงการครูต�ารวจ D.E.A.R เน้นการป้องกันกลุ่มเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงใน
พื้นที่เป้าหมาย โดยในเด็กและเยาวชนก่อนวัยเสี่ยงในสถานศึกษา โดยให้ความรู้เรื่องโทษและ
พิษภัยของยาเสพติด สร้างภูมิคุ้มกันในชั้นเรียน รวมทั้งจัดชุดมวลชนสัมพันธ์ดูแลเยาวชนนอก
สถานศึกษา 
 ๒. ด้านการเฝ้าระวัง
  ๒.๑  อาสาสมคัรเฝ้าระวงัภยัและยาเสพตดิ ทางชมุชนวงัโสมจดัให้มอีาสาสมคัร
ในการเฝา้ระวงัภัยและป้องกนัปัญหายาเสพติดภายในชุมชน พร้อมทัง้ติดตัง้กล้อง CCTV ในจดุ
ทีล่่อแหลมหรอืเสีย่งต่อการเกิดเหตรุ้ายภายในชมุชนเพือ่เป็นการป้องปราบและเฝ้าระวงัสภาพ
ปัญหาต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น จากแนวทางการด�าเนินงานดังกล่าวส่งผลให้ประชาชนในชุมชนมี
จิตส�านึกรักชุมชน และเป็นการสร้างเครือข่ายเฝ้าระวัง รวมทั้งเกิดจิตอาสาในการดูแลชุมชน
ของตัวเอง พร้อมทั้งปัญหาอาชญากรรมและสภาพปัญหายาเสพติดลดลง
 จากการทีท่างชุมชนวงัโสม ได้มกีารประชมุประจ�าเดอืนและการท�าเวท ี“สภากาแฟ” 
ในทุกเย็นวันศุกร์ระหว่างที่รอละหมาดเพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาที่
เกิดขึ้นในชุมชนและชุมชนชายขอบท�าให้ทราบว่าปัญหาในชุมชนส่วนใหญ่เกิดมาจากปัญหา     
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ยาเสพติด โดยมีสาเหตุมาจากชุมชนชายขอบ ประกอบกับ ปปส.กทม. ได้ประกาศให้ชุมชน 
วังโสมเป็นชุมชนเฝ้าระวังสูงสุดของกรุงเทพมหานคร 
 ๓. ด้านการบ�าบัด เน้นการช่วยเหลือผู้ผ่านการบ�าบัดฯ ให้ฝึกทักษะในศูนย์ฝึกอาชีพ
กรุงเทพมหานคร ชุมชนวังโสม และศาสนบ�าบัด ได้แก่
  ๓.๑  เปิดเวทีประชาคมค้นหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด บังเอกชัย - นายเอกชัย
ภักดีผล ประธานชุมชน กล่าวไว้ว่าการเปิดเวทีประชาคมค้นหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดนั้นทาง
ชุมชนจะเป็นผู้ด�าเนินการเองโดยใช้หลัก “ความไว้วางใจ” ในการพูดคุยกับคนในชุมชนเป็น
หลัก จนส่งผลให้สามารถค้นหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดภายในชุมชน และส่งเข้าสู่กระบวนการ
บ�าบัดระบบสมัครใจได้
  ๓.๒  ชุมชนวังโสม มีกิจกรรมด้านการบ�าบัดรักษา ๒  กิจกรรมดังนี้
   ๑.) ส่งเสริมและสนับสนุนให้คนในชุมชนและผู้ที่ผ่านกระบวนการบ�าบัด
ได้ฝึกอาชพี เพือ่เป็นการสร้างอาชพีและรายได้เสรมิให้กบัคนในชุมชน เสรมิสร้างอาชีพให้คนใน
ชุมชนและผู้ที่ผ่านกระบวนการบ�าบัด มีงานท�าและไม่กลับไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด จนส่งผลให้
มกีลุม่อาชพีเกดิขึน้ในชมุชน มกีลุม่ OTOP (ผ้าคลมุศรีษะผูห้ญงิ) และผูท้ีผ่่านกระบวนการบ�าบดั
มีอาชีพติดตัวรวมถึงได้รับการยอมรับจากคนในชุมชน 
   ๒.) ศาสนบ�าบัด ชุมชนวังโสมได้น�าหลักศาสนามาใช้ในการกล่อมเกลา
จติใจให้กับเดก็ เยาวชนภายในชมุชน จนส่งผลให้เดก็และเยาวชนมหีลกัศาสนาให้ยดึเหนีย่วทาง
จิตใจและไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
 ๔. ด้านการปราบปราม 
  ๔.๑  ด�าเนินการสืบสวนหาข่าวสารยาเสพติดในชุมชนวังโสมและชุมชนชาย
ขอบจนน�าไปสู่การออกแผนปฏิบัติการปิดล้อมตรวจค้นชุมชน เช่น 
แผนปฏิบัติการปิดล้อมตรวจค้นชุมชนริมคลองหัวหมากน้อย เป็นต้น
  ๔.๒  ด�าเนินการตั้งด่านตรวจ
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 ๕. ด้านการบรหิารจดัการแบบบูรณาการ อ�านวยการ ประสานงานกบัคณะกรรมการ
ชุมชน ชุมชนมัจฉา ชุมชนสามัคคีพัฒนา ชุมชนหมู่บ้านสวนสน และชุมชนริมคลองหัวหมาก
น้อย และกลไกภาครัฐในพื้นที่
    บทบาทหน้าที่ของหน่วยงานภาค ีดังนี้
 ๑.  ปปส.กทม. ก�าหนดนโยบายและน�านโยบายไปสูก่ารปฏิบตัใินพืน้ที ่โดยอ�านวยการ 
ประสาน ขับเคลื่อนงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ชุมชนวังโสม  
 ๒. ส�านักงานเขตบางกะปิ ด�าเนินการรณรงค์ป้องกันเด็กและเยาวชนไม่ให้เข้าไป
เกี่ยวข้องกับยาเสพติด โดยการร่วมกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องจัดท�าโครงการอบรมคุณธรรม
จรยิธรรมเดก็และเยาวชนเพือ่ให้ได้รบัความรูเ้กีย่วกบัยาเสพตดิ การเปิดศนูย์อบรมวชิาชพีต่างๆ 
เพื่อรองรับผู้ผ่านการบ�าบัดฯ
 ๓. ศูนย์บริการสาธารณสุข ๓๕ ส่งตัวผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดเข้าสู่กระบวนการบ�าบัด  
 ๔. สถานีต�ารวจนครบาลหัวหมาก 
      ๔.๑ เจ้าหน้าท่ีต�ารวจชุมชนสัมพันธ์เข้ารับการอบรมเพื่อเสริมสร้างศักยภาพ 
   วทิยากรเชิงรกุ เพือ่เสรมิสร้างทกัษะการเป็นวทิยากรยาเสพตดิเชงิรกุเพือ่การ 
   รณรงค์แบบเคลื่อนท่ี (Mobile Team) ตามแนวปฏิบัติและเป้าหมายการ 
   รณรงค์ป้องกันยาเสพติด พร้อมทั้งได้มีการก�าหนดแผนการด�าเนินงานใน      
   พืน้ทีเ่ป้าหมายเพือ่ให้ความรู้เกีย่วกับยาเสพตดิทัง้ในชุมชน สถานศึกษา  สถาน 
   ประกอบการในชุมชน และพื้นที่รับผิดชอบ โดยผ่านสื่อรณรงค์ต่างๆ      
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  ๔.๒ เจ้าหน้าทีต่�ารวจฝ่ายสบืสวน ร่วมกบั ปปส.กทม. ด�าเนนิการในมาตรการการ 
   บังคับใช้กฎหมาย เช่น การปิดล้อมตรวจค้น การตั้งด่านตรวจ เป็นต้น
 ๕. กองพันทหารราบท่ี ๒ กรมทหารราบท่ี ๑๒ รักษาพระองค์ร่วมกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องอบรมให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชน ปิดล้อมตรวจค้น และการตั้งด่านตรวจ 

บทบาทของมัสยิดในปัจจุบนั
ต่อการพัฒนาชุมชน
 เมื่ อ หันมาดูบทบาทของ
มัสยิดในปัจจุบัน พบว่ามีปัจจัยเก้ือ
หนุนหลายประการที่สามารถท�าให้
มัสยิดเป็นศูนย์กลางในการพัฒนา
ชมุชนทีย่ัง่ยนืได้ เช่น ปัจจยัทางด้าน
กฎหมายที่ก�าหนดให้มัสยิดเป็น
นิติบุคคล ปัจจัยทางด้านบุคลากรใน
ชมุชน และคณะกรรมการมัสยิด ทีมี่วฒุิ
การศึกษาสูงขึ้น ปัจจัยด้านข้อมูลข่าวสาร
และสิ่งอ�านวยความสะดวกต่างๆ เป็นต้น ในที่นี้
ขอยกตัวอย่างบทบาทของมัสยิดที่ส�าคัญที่ส่งผลต่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน ดังนี้ 

ด้านการส่งเสริมการศึกษา
 มัสยิดต้องมีบทบาทในการส่งเสริมการศึกษาศาสนาทั้ง ๒ ภาค คือภาคฟัรฏูอัยน์ และ
ภาคฟัรฏูกิฟายะฮฺ ในส่วนของภาคฟัรฏูอัยน์นั้น มุ่งเน้นการศึกษาภาษาอัลกุรอาน โดยเฉพาะ
ในด้านการอ่านและการท่องจ�า มสัยดิควรก�าหนดมาตรฐานของเดก็มสุลมิในชมุชน เกีย่วกบัการ
อ่านและการท่องจ�าซเูราะฮตฺ่างๆ ของอลักรุอานว่าควรจะมมีาตรฐานแค่ไหน อย่างไร เช่นเดยีว
กบัความรูศ้าสนาในภาคฟัรฏูอยัน์ กค็วรจะก�าหนดมาตรฐานขัน้ต�า่ว่าควรจะต้องเรยีนจบแค่ไหน 
อย่างไร ทั้งนี้เพื่อให้สมาชิกในชุมชนมีเอกภาพทางด้านการศึกษาศาสนา ในส่วนของภาคฟัรฏูกิ
ฟายะฮนฺัน้ มสัยดิควรมแีผนในการส่งเสรมิเยาวชนในชมุชนให้ได้เรยีนศาสนาในระดบัสงูขึน้ ทัง้
ในประเทศ และต่างประเทศ พร้อมทั้งให้โอกาสเยาวชนเหล่านั้น ในการแสดงความสามารถใน
รูปของการอ่านคุตบะฮฺ การเป็นอิหม่ามน�าละหมาด และการบรรยายศาสนธรรม เป็นต้น

มสัยิดควรมแีผนในการส่งเสริม
เยาวชนในชุมชนให้ได้เรยีนศาสนา
ในระดบัสงูขึ้น ทั้งในประเทศ 

และต่างประเทศ พร้อมทั้งให้โอกาส
เยาวชนเหล่านั้น ในการแสดงความสามารถ

ในรปูของการอ่านคุตบะฮฺ 
การเป็นอิหม่ามน�าละหมาด 
และการบรรยายศาสนธรรม
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 ส�าหรับการศึกษาภาคสามัญและวิชาชีพน้ัน แม้ว่าค�านิยามมัสยิดในพระราชบัญญัติ
พ.ร.บ. การบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม พ.ศ. ๒๕๔๐ จะไม่ได้ระบุไว้ แต่ก็ถือเป็นหน้าที่ของ
มัสยิดที่จะต้องเข้าไปดูแลส่งเสริมให้สมาชิกในชุมชนมีโอกาสศึกษาวิชาชีพ และวิชาสามัญเกิน
ภาคบังคับ และควรเปิดโอกาสให้คนกลุ่มนี้ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนามัสยิดให้มากขึ้น 
นอกเหนอืจากการส่งเสรมิการศกึษาดงักล่าวซึง่เป็นการศึกษาในระบบแล้ว มสัยดิจะต้องส่งเสรมิ
การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยอีกด้วย ซึ่งการศึกษาทั้งสองระบบนี้ มีความ
ส�าคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการพัฒนาการศึกษาของชุมชนมุสลิมในปัจจุบัน เน่ืองจากสัปปุรุษส่วน
ใหญ่ไม่ได้อยูใ่นวยัและสถานภาพทีจ่ะศกึษาในระบบได้ ดงันัน้มสัยดิจงึต้องส่งเสรมิให้มกีารเรยีน
การสอน การอบรมในวาระต่าง ๆ ตามความเหมาะสม เช่น 
  การอบรมศาสนาประจ�าเดือน 
  การอบรมเยาวชนประจ�าปี (ค่ายอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อน) 
  การอบรมมุอัลลัฟ (มุสลิมใหม่) 
  การอบรมกลุ่มมุสลิมะฮฺแม่บ้าน 
  การอบรมกอรี 
  การอบรมวิชาชีพต่างๆ เป็นต้น 
 ส่วนครูสอนศาสนาอิสลามในชุมชนวังโสมนั้นมีความรู้ ความสามารถ ในเรื่องหลักค�า
สอนทางศาสนาพร้อมทัง้ได้มกีารสอดแทรกในเรือ่ง “โทษและพษิภยัยาเสพตดิ” ให้กบัเดก็และ
เยาวชนในชุมชน จุดเด่นก็คือ กรณีผู้ปกครองเด็กไม่สะดวกให้เด็กมายังสถานที่เรียน ครูผู้สอน
ศาสนาอิสลามนั้นสามารถไปสอนได้ที่บ้าน โดยที่เด็กไม่ต้องเดินทางมายังสถานที่เรียนนั้นๆ
 สื่อที่ส�าคัญอีกประการหน่ึงของมัสยิดท่ีจะต้องมีบทบาทในเรื่องนี้คือ ส่ือเกี่ยวกับการ
ปาฐกถาธรรมเรื่องบาปบุญคุณโทษและเร่ืองราวที่เกี่ยวกับศาสนา โดยจะต้องอ่านทุกวันศุกร์ 
และเป็นหน้าที่ของมัสยิดที่ต้องพัฒนาปรับปรุงสื่อดังกล่าวในทุกวันศุกร์ เพื่อให้เป็นส่ือที่มี
คุณภาพและมีชีวิตชีวา สามารถเปลี่ยนแปลงสร้างสรรค์สังคมในชุมชนให้เป็นสังคมที่ดีขึ้นได้
ส�าหรับสถาบันหรือส่วนงานย่อยท่ีชุมชนมัสยิดทุกชุมชนควรมีเพื่อภารกิจในการส่งเสริมการ
ศกึษาของชมุชน ได้แก่ ศนูย์พฒันาเดก็เลก็ก่อนวยัเรยีน ศนูย์อบรมศาสนาอสิลามและจรยิธรรม
ประจ�ามัสยิด โรงเรียนสอนศาสนาภาคฟัรฏูอัยน์ ห้องสมุดประจ�ามัสยิด ลานกีฬา เป็นต้น ซึ่ง
ทั้งหมดนี้เป็นมาตรฐานส�าหรับทุกชุมชนที่มีมัสยิดเป็นศูนย์กลาง
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ด้านการพฒันาชุมชน
 มัสยิดชุมชนวังโสมนี้เริ่มมีการประสานงานอย่างจริงจัง ตั้งแต่ ปปส.กทม. เริ่มเข้ามา
แก้ไขปัญหา ซึ่งเริ่มด�าเนินการตั้งแต่วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เป็นต้นมา โดยบูรณาการเชิง
รุกกับหน่วยงานต่างๆ ของภาครัฐและเอกชน ได้แก่ ศูนย์บริการสาธารณสุข ๓๕ หัวหมาก โดย
การน�าผูป่้วยและผูต้ดิยาเสพตดิในชมุชนทีผ่่านการจ�าแนกคดักรองแล้วเข้ารกัารบ�าบดัทีเ่หมาะ
สม ร่วมทัง้ช่วยเหลอืตดิตามผูผ่้านการบ�าบดั ให้สามารถกลบัมามพีฤตกิรรมและสามารถด�าเนนิ
ชีวิตในสังคมได้ตามปกติสุข รวมถึงภาคประชาชน อาทิ ศูนย์สุขภาพชุมชน ชมรมผู้สูงอายุ       
คณะกรรมการชุมชน อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน อาสาสมัครต�ารวจชุมชนสัมพันธ์      
อาสาสมัครสาธารณสุข และหน่วยงานราชการในพื้นท่ีที่เก่ียวข้อง ได้แก่ ส�านักงานเขตบาง-
บางกะปิ สถานีต�ารวจนครบาลหัวหมาก โรงพยาบาลรามค�าแหง สถาบันบัณฑิตพัฒน บริหาร-
ศาสตร์ มหาวทิยาลยัรามค�าแหง สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร สมาชกิสภากรงุเทพมหานคร สมาชกิ
สภาเขตบางบางกะปิ
 ทกุหน่วยงานได้ร่วมแรงร่วมใจในการขบัเคลือ่นงานทกุกิจกรรม/โครงการ เพือ่ให้เดก็ 
เยาวชน และคนในชุมชน “ปลอดภัย ห่างไกลจากยาเสพติด มีชีวิตอย่างสันติและสงบสุข ไม่
หวาดระแหวงและหวาดกลัว” พร้อมท้ังจัดให้มีการพูดคุยหารือ โดยจะเรียกเวทีนี้ว่า “สภา
กาแฟ” คือ เป็นการพบปะหารือเพื่อพูดคุยปัญหาต่างๆ และร่วมกันแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง 
อย่างน้อยเดอืนละ ๑-๒ ครัง้ บางครัง้ได้มกีารขอรบัการสนบัสนนุในด้านต่างๆ อาท ิด้านส่งเสรมิ
การศึกษา และนันทนาการ ได้แก่ โครงการค่าย
อบรมเยาวชนภาคฤดูร้อน โครงการอบรม
แก้ไขปัญหายาเสพตดิ โครงการลานกฬีา และ
ด้านสาธารณูปโภคต่างๆ ในท้องถิ่น เช่น 
ถนนหนทาง ไฟฟ้า ประปา และโทรศพัท์
สาธารณะ เป็นต้น นอกจากนี้การที่
มสัยดิพฒันาสภาพแวด ล้อมให้มคีวาม
ร่มรื่น สะอาด และเจริญหู เจริญตา 
เป็นบรเิวณ ปลอดบหุร่ี ปลอดอบายมขุ
และสิ่งมึนเมา และปลอดจากสิ่งต้อง
ห้ามทั้งปวงตามศาสนบัญญัติน้ี ยังเป็น
แบบอย่างที่ดีให้กับชุมชนอีกด้วย

เพื่อให้เด็ก เยาวชนและคนในชมุชน 
“ปลอดภัย ห่างไกลจากยาเสพติด 

มชีีวิตอย่างสันติและสงบสุข
 ไม่หวาดระแหวงและหวาดกลวั” 
พร้อมทั้งจัดให้มกีารพูดคยุหารือ
 โดยจะเรียกเวทนีี้ว่า “สภากาแฟ” 
คอื เป็นการพบปะหารือเพื่อพูดคยุ

ปัญหาต่างๆ และร่วมกัน
แก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง
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 นอกเหนอืจากการประสานงานและการ
ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ แล้ว ชุมชนยัง
จะต้องสร้างความสมัพันธ์ทีด่กัีบนกัการเมอืง นกัการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น ก�านัน ผู้ใหญ่บ้าน กรรมการ
ชมุชน และกรรมการการศกึษาในท้องถิน่ เพือ่ให้ชมุชน
ได้รับความร่วมมือจากกลุ่มบุคคลดังกล่าวในภารกิจ
ต่างๆ ของการพัฒนาชุมชนต่อไป

จุดแข็ง จุดอ่อนของชุมชน 
 จุดแข็ง
   เครือข่ายกลไกท�างานในพื้นที่เข้มแข็ง
   มีกลุ่มแกนน�าผู้ใหญ่ และแกนน�าเยาวชน
  กฎระเบียบชุมชนเคร่งครัด (ที่ดินเป็นกรรมสิทธิ์มัสยิด ให้ประชาชนเช่า)
   มีสถานที่ท�ากิจกรรมเชิงบวกหลายแห่ง (ลานกีฬา ศูนย์เยาวชนบางกะปิ 
  ศูนย์สาธารณ สุขชุมชน)
   มีกิจกรรมส�าหรับเด็กและเยาวชนต่อเนื่อง เช่น อบรมศาสนาทุกวันเสาร์  
  กิจกรรมแข่งขันกีฬา
 จุดอ่อน
 การเป็นชุมชนซ่ึงตั้งอยู่ศูนย์กลางรายล้อมด้วยชุมชนท่ีเป็นชุมชนแออัด มีช่องทาง
สัญจรในลักษณะทางเดินเท้าเข้าชุมชนวังโสมได้หลายทางท�าให้ยากต่อการดูแลไม่ทั่วถึง โดย
เฉพาะกลุ่มผู้ค้าหรือผู้เสพมีการส่งมอบยาเสพติดบริเวณนี้ 

ปัญหาอุปสรรคในการด�าเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
 ปัญหา/อุปสรรค
 ปัญหายาเสพติดที่เกิดจากชุมชนชายขอบ ชุมชนบุกรุก และประชากรแฝง และการ
ที่ผู้ปกครองของผู้เสพไม่ให้ความร่วมมือ
  ปัจจัยที่ท�าให้เกิดปัญหา
  การมีการค้าและการแพร่ระบาดเกดิขึน้ในพ้ืนท่ีชมุชนชายขอบท่ียงัไม่มกีารด�าเนนิการ
จริงจังต่อเนื่อง
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  ปัจจัยที่ท�าให้ปัญหายังคงอยู่ 
     การสืบทอดต่อกันในการค้ายาเสพติดของเครือญาติคนในชุมชน
     ผู้เคยเสพ/ผู้เคยค้าในชุมชนกลับมามีพฤติกรรมซ�้า
    เจ้าหน้าที่รัฐบางส่วนมีพฤติการณ์เกี่ยวข้อง
 ปัจจัยความล้มเหลว 
 การที่ประชาชนบางครอบครัวยังไม่ยอมรับว่าลูกหลานเสพยาเสพติด รวมทั้งพบ         
ว่าปัญหายาเสพติดไม่ได้เกิดในชุมชนวังโสมแต่ผู้เสพไปซื้อยาเสพติดจากชุมชนชายขอบ
 ปัจจัยความส�าเร็จ 
 ชุมชนวังโสมมีต้นทุนทางสังคมท่ีมีมัสยิดเป็นศูนย์กลางทางศาสนาและมีผู้น�าทาง
ศาสนาที่เข้มแข็งในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน มีการขับเคลื่อนงานกองทุนแม่ของ
แผ่นดิน มีศูนย์ฝึกอาชีพรองรับผู้ผ่านการบ�าบัดฯ และได้รับความร่วมมือจากประชาชนรวมทั้ง
เด็กและเยาวชนในชุมชนในการด�าเนินกิจกรรมต่าง ๆ

บทวิเคราะห์และข้อเสนอแนะทางวิชาการ
 ๑. ชุมชนวังโสม มีการแพร่ระบาดของยาเสพติดอยู่รอบ ๆ ชุมชน ซึ่งมักเป็นกลุ่มเด็ก
และเยาวชน นอกสถานศึกษาท่ีเข้าไปข้องเก่ียวกับยาเสพติด ชุมชนจึงได้ด�าเนินกิจกรรมเพื่อ
ป้องกันและเฝ้าระวัง รวมทั้งการใช้มาตรการทางสังคม (Social Sanction) เข้าด�าเนินการกับ
กลุม่เป้าหมาย ซึง่รูปแบบดงักล่าวเกดิจากการท่ีชุมชนวงัโสมมต้ีนทนุทางสงัคมในการแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดด้วยการที่เป็นชุมชนดั้งเดิมท่ีมีองค์กรทางศาสนาเป็นศูนย์กลาง และการด�าเนินการ
ในระยะต่อไปควรให้ความส�าคัญกับการเสริมสร้างให้สมาชิกชุมชนยอมรับกับปัญหาการแพร่
ระบาดในชุมชนอย่างแท้จริง
 ๒. การด�าเนนิงานในการป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพตดิในชุมชนนัน้ เป็นเร่ืองยาก
และไม่อาจประสบผลส�าเรจ็ได้ หากทกุหน่วยงานไม่เหน็ถงึความส�าคญัและไม่ร่วมมอืกนัในการ
แก้ไขปัญหายาเสพตดิอย่างจรงิจงั  ดงันัน้ ในการร่วมมอืกนัระหว่างหน่วยงานต้องท�าด้วย “ใจ” 
โดยค�านึงถึงเด็กและเยาวชนในชุมชนที่จะเติบโตขึ้นมา เป็นผู้น�าที่ดีในการพัฒนาชุมชนอิสลาม
ให้เป็นอยู่อย่างสงบสุขและปลอดภัย ร่วมเป็นหูเป็นตาป้องกันและ เฝ้าระวังไม่ให้ปัญหายาเสพ
ติดแพร่ระบาดหรือเพิ่มมากขึ้นในชุมชน



	 การจัดการความรู้ในประเด็นชุมชนเฝ้าระวังยาเสพติด	พื้นที่กรุงเทพมหานคร	๕	ชุมชน	
ซึ่งมีทั้งชุมชนแออัด	 (วัดดวงแข	พระยาไกรระยะ	๓	สุเหร่าแดง	และวังโสม)	และชุมชนจัดสรร	
(สะพานปูน)	มข้ีอค้นพบและองค์ความรู้ท่ีผูป้ฏบิตัสิามารถเลือกใช้เพือ่การป้องกนัและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดตามบริบทได้	อาทิ	
 การค้นหาทรัพยากรในชุมชนเพื่อน�ามาเป็นทุนตั้งต้น	 ซึ่งท�าให้ก�าหนดแนวทางการ
ด�าเนนิงานท่ีสอดคล้องกบัสภาพของชมุชน	เช่น	การใช้ศาสนาอสิลามเป็นศูนย์รวมจติใจของชมุชน
วังโสมและชุมชนสุเหร่าแดง	เป็นต้น
 การบรูณาการการท�างานของหน่วยงานในพืน้ที	่การด�าเนนิงานชมุชนเฝ้าระวงัยาเสพติด 
พืน้ทีก่รงุเทพมหานคร	ทัง้		๕	ชมุชน	นัน้	มหีน่วยงานภาครัฐเข้าร่วมการด�าเนนิงาน	ได้แก่	ส�านกังาน
เขตในฐานะศูนย์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเขต	 ศูนย์บริการสาธารณสุข	 สถานี
ต�ารวจนครบาล	 และทหาร	 ซึ่งครอบคลุมการด�าเนินงานเพื่อการป้องกันและแก้ขปัญหายา 
เสพติดแบบบูรณาการ	นอกจากนัน้	ในชมุชนวดัดวงแขยงัมมีลูนธิเิพือ่การพฒันาเดก็(ศนูย์ดวงแข)	
ซ่ึงเป็นองค์กรไม่แสวงก�าไร	 (NGO)	 ที่หนุนเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยการ
พัฒนาให้เด็ก	เยาวชน	และคนในชุมชนลุกขึ้นมาดูแลชุมชนด้วยตัวเอง	
 การแสวงหาภาคเีครอืข่ายทัง้ในชมุชนและระหว่างชมุชน	เช่น	การถ่ายทอดประสบการณ์
ท�างานของชุมชนวัดดวงแขไปยงัชมุชนสลกัหนิ	ชมุชนจรสัเมอืง	และชมุชนแฟลตรถไฟ	หรอื	โครงการ
สะพานปนูฟตุซอลต้านภัยยาเสพตดิทีม่กีารฝึกทกัษะและแข่งขนัฟตุซอลของเดก็ในชมุชนสะพาน
ปนูและชมุชนใกล้เคยีง				
 การแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างครบวงจร	การส่งเสรมิอาชพีร้อยพวงมาลัยให้แก่แม่บ้าน
ในชุมชนสะพานปูน	 หรือการให้ความรู้เรื่องการออมในชุมชนวัดดวงแข	 ซึ่งเป็นการเพิ่มรายได ้
ให้แก่คนในชุมชนและลดความเสี่ยงที่จะไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด				
	 นอกจากนั้น	 ยังพบว่าแกนน�าชุมชนได้	 ปลูกฝังแนวคิดจิตอาสาให้แก่คนในชุมชน  
ซึ่งนอกจากจะสร้างความตระหนักว่าปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาท่ีทุกคนต้องรับรู ้และให ้
ความร่วมมอืดแูล	ป้องกนั	และเฝ้าระวงัคนในครอบครัวและชุมชนของตนแล้ว	ยงัเป็นการพฒันา
ต่อยอดให้เกิดแกนน�าเยาวชนหรือแกนน�าแถวสองแถวสามขึ้นมาด้วย
	 อย่างไรก็ตาม	 ยังมีองค์ความรู้ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนที่ 
คณะท�างานฯ	 ต้องหาข้อค้นพบหรือองค์ความรู้ด้วยกระบวนการจัดการองค์ความรู้ในโอกาส 
ต่อไป	

บทสรุป



คณะท�ำงำนจัดกำรองค์ควำมรู้ส�ำนกังำนป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติดกรุงเทพมหำนคร
นายนิยม	เติมศรีสุข		 	 ที่ปรึกษา     
นายสืบสกุล	สอนใจ		 	 หัวหน้าคณะท�างาน     
นายบัณฑิต	ลีลาพตะ		 	 คณะท�างาน
ว่าที่ร้อยตรีเสนีย์	สุวรรณ์ทอง		 	 คณะท�างาน			
นางสาวสุวรรณา	ว่องวาณิช		 	 คณะท�างาน
นางสาวพรรณพักตร์	ศิรพันธุ์		 	 คณะท�างาน
นางสาวโชติรส	อุตสาหกิจ		 	 คณะท�างานและเลขานุการ
นางสาวมนัสนันท์	ศักดาเดช		 	 คณะท�างานและผู้ช่วยเลขานุการ

ที่ปรึกษำวิชำกำร
นางสาวปัทมา	สนธิทรัพย ์	 	 นักวิชาการพัฒนาชุมชนช�านาญการ	สถาบันพัฒนาชุมชน	กรมการพัฒนาชุมชน	
	 	 กระทรวงมหาดไทย
นางสาวแพรวพรรณ	นาคขุนทด		 	 นักวิชาการอิสระ
ดร.อุษา	เทียนทอง		 	 ผู้อ�านวยการศูนย์การเรียนรู้เพื่อปวงชน	สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน

ร่วมแรง รวมใจ ดวงแขปลอดภัย ไร้ยำเสพติด
ชุดปฏิบัติการชุมชนวัดดวงแข
นางสาวโชติรส	อุตสาหกิจ		 	 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�านาญการ	
นายวิริทธิ์พล	อัมพวัลย์		 	 นักสืบสวนสอบสวนช�านาญการ
นางสาวปริศนา	บัวชุม		 	 นักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ
นางสาวศิรดา	นัยผ่องศรี		 	 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

ชุมชนวัดดวงแข
นางสาวกาญจนา	กายศิริ		 	 ประธานกรรมการ
นางเตือนใจ	บุญทรัพย์	 		 รองประธานกรรมการ
นางสุชีลา	ชิตานุวัตร		 	 เลขานุการ
นางสาวจินตนา	สายงาม	 	 เหรัญญิก
นางสาวมะลิ	ห้วยสอนมั่นคง		 	 นายทะเบียน
นางสาวกุหลาบ	ห้วยสอนมั่นคง		 	 ประชาสัมพันธ์
นางปลิว	แม่นปืน		 	 ปฏิคม
นางรัสมี	ทองทอน		 	 อาสาสมัครสาธารณสุข
นางติ๋ม	ชูแก้ว	 	 อาสาสมัครสาธารณสุข

หน่วยงานภาคี
นางสาวศิริจันทร์	กิจจ�านง	 	 หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม	ส�านักงานเขตปทุมวัน
นายเชาวลิต	ลิ้มสวัสดิ์		 	 นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ	ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม	ส�านักงานเขตปทุมวัน
นายภิเษก	เกตุแก้ว	 	 นักพัฒนาสังคม	ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม	ส�านักงานเขตปทุมวัน
นางเสาวนีย์	อุ่นเสมาธรรม	 	 พยาบาลวิชาชีพช�านาญการ	ศูนย์บริการสาธารณสุข	๕	จุฬาลงกรณ์
นางสาวจิราภรณ์	ทิพยศุภลักษณ์		 	 นักสังคมสงเคราะห์ช�านาญการ	ศูนย์บริการสาธารณสุข	๕	จุฬาลงกรณ์
ร้อยต�ารวจตรีสุทธิศักดิ์	มณเฑียรทอง	 	 รองสารวัตรปราบปราม	สถานีต�ารวจนครบาลปทุมวัน
นางสาวเสาวรัตน์	ประดาห์	 	 เจ้าหน้าที่กลุ่มงานพัฒนาเด็ก	มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก(ศูนย์ดวงแข)

Special Thanks
ภาพประกอบจากรายการทุ่งแสงตะวัน	 ตอน	 ดวงแขอุ่นรัก	 โดยพี่นก	 –	 นิรมล	 เมธีสุวกุล	 บริษัท	 ป่าใหญ่ครีเอชั่น	 จ�ากัด 



ภำคีร่วมใจพำ “ชุมชนวดัพระยำไกรระยะ ๓” พ้นภยัยำเสพติด

ชุดปฏิบัติการชุมชนวัดพระยาไกร 
นางสาวสุวรรณา	ว่องวาณิช		 	 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�านาญการ
นางกาญจนา	ชูทอง	 	 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�านาญการ
นายอดิเรก	อ่อนละมูล	 	 นักสืบสวนสอบสวนช�านาญการ
นายฉัตรชาติไชย	ปิตยานนท์	 	 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นางสาวจิระประภา	ศรีสุภา	 	 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
ชุมชนวัดพระยาไกร
นายนันทพล	อิสรัชตพล	 	 ประธานกรรมการ
นายสมพงษ์	เสนานารถ	 	 รองประธานกรรมการ
นายสุพจน์	วงษ์เรือง	 	 รองประธานกรรมการ
นายสัณฑ์	แก้วมณี	 	 กรรมการ
นายวิชัชว์	ตัณประภัสสร	 	 นายทะเบียน
นายทศพร	ฤทธิ์อร่าม	 	 เลขานุการ	
หน่วยงานภาคี
นางสาวสุทธิรัตน์	สุทธิวงษ	์ 	 นกัพฒันาสงัคมช�านาญการ	ฝ่ายพฒันาชุมชนและสวสัดกิารสงัคม	ส�านักงานเขตบางคอแหลม
นางสาววารุณี	นนท์เหล่าพล	 	 เจ้าพนักงานพัฒนาสังคมปฏิบัติงาน	ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม	
	 	 ส�านักงานเขตบางคอแหลม
นางสาวสายสุดา	เปรมชัยสถาพร	 	 นักสังคมสงเคราะห์ช�านาญการ	ศูนย์บริการสาธารณสุข	๑๒	จันทร์เที่ยง	เนตรวิเศษ
ร้อยต�ารวจโทวัฒนา	กาฬโอฆะ	 	 รองสารวัตรงานป้องกันปราบปราม	สถานีต�ารวจนครบาลวัดพระยาไกร	
ร้อยต�ารวจโทประสงค์	จงปั้น		 	 รองสารวัตรงานป้องกันปราบปราม	สถานีต�ารวจนครบาลวัดพระยาไกร
ร้อยต�ารวจโทสุรกิจ	เชียงไขแก้ว	 	 รองสารวัตรงานป้องกันปราบปราม	สถานีต�ารวจนครบาลวัดพระยาไกร

จำกอดีต ถึงปัจจุบนั สู่อนำคต “ชมุชนสะพำนปนู” 
ชุดปฏิบัติการชุมชนสะพานปูน 
นางสาวพรรณพักตร์	ศิรพันธุ์	 	 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�านาญการ
นายกิตติพงษ์	มณีแก้ว	 	 นักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ
นายมนตรี	เมืองนก	 	 นักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ
นางสาวดาราณี	จันทะรังสี	 	 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

ชุมชนสะพานปูน
นางยุพิน	จันทร์แจ่ม	 	 ประธานกรรมการ
นางอัมพร	สว่างศรี	 	 กรรมการ
นางรัชดา	สิทธิรังสีนภา	 	 กรรมการ
นางกุลทรัพย์	พูลสวัสดิ์		 	 กรรมการ
นางสุนันทา	ทองศรีนาค	 	 กรรมการ

หน่วยงานภาคี
นางสาวนิภาพร	เอี่ยมเจริญ		 	 นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ	ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม	ส�านักงานเขตดอนเมือง
นางพัทธนันท์	เรืองอร่าม	 	 นกัพฒันาสงัคมช�านาญการ	ฝ่ายพฒันาชุมชนและสวสัดกิารสงัคม	ส�านกังานเขตดอนเมอืง
นางสาววารินทร์	บ�ารุงราษฎร์	 	 นักสังคมสงเคราะห์	ศูนย์บริการสาธารณสุข	๖๐	รสสุคนธ์	มโนชญากร
ร้อยต�ารวจโทนราธิป	ทองบ่อ	 	 รองสารวัตรสืบสวนสอบสวน	สถานีต�ารวจนครบาลดอนเมือง
ร้อยโทปราโมทย์	อินทรพิทักษ์	 	 ร.๑๑	พัน	๑	รอ.
จ่าสิบเอกสุรพล	เครือเช้า	 	 ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน	กองพันทหาราบที่	๑	



ก้ำวน�ำ ก้ำวแรกชมุชนสเุหร่ำแดง ปรำบน�ำ...ป้องตำม...สร้ำงควำมเข้มแข็งปลอดยำเสพติด
ชุดปฏิบัติการชุมชนสุเหร่าแดง 
นายบัณฑิต	ลีลาพตะ	 	 นักสืบสวนสอบสวนช�านาญการ
นางสาวมณีรัตน์	คิดรุ่งเรือง		 	 นักสืบสวนสอบสวนช�านาญการ
นางสาวนุชศิรินทร์	ปินตาถา	 	 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�านาญการ
นางสาวสาระญา	ข�าเนตร	 	 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�านาญการ
นางสาวสุพัฒน์	จ�าเริญศรี	 	 นักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ

ชุมชนสุเหร่าแดง 
นายปรีชา	มะสมัน	 	 ประธานกรรมการ
นางสมใจ	สะมันนับ	 	 กรรมการ
นางส�าฤทธิ์	เซ็นมุกดา		 	 กรรมการ
นายนพรัตน์	สอนประสม	 	 เลขานุการ
นายนิพนธ์	เซ็นแม้นหมัด	 	 เหรัญญิก

หน่วยงานภาคี
นางสาวเพ็ญศรี	โต๊ะอาด�า	 	 เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติงาน	ฝ่ายปกครอง	ส�านักงานเขตคันนายาว
นางสาวชมัยพร	สมพอง	 	 นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ	ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม	ส�านักงานเขตคันนายาว
นางสาวสุธีตา	สิงห์โตทอง	 	 พยาบาลวิชาชีพช�านาญการ	ศูนย์บริการสาธารณสุข	๕๖	ทับเจริญ	
ร้อยต�ารวจโทสุริยา	สมวงษา	 	 รองสารวัตรปราบปราม	สถานีต�ารวจนครบาลบางชัน		
นายสุลัยมาน	แสงศรี	 	 คณะกรรมการมัสยิด/เลขานุการอิหม่าม	
 
ชุมชนวงัโสมกบัแนวทำงกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดโดยใช้หลักศำสนำ
ชุดปฏิบัติการชุมชนวังโสม
ว่าที่ร้อยตรีเสนีย์	สุวรรณ์ทอง		 	 นักสืบสวนสอบสวนช�านาญการ
นางสาวารีรัตน์	นุโยค	 	 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�านาญการ
นางสาวนุชจรีย์	พลีดี	 	 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�านาญการ
นายเลปกร	ศิริมังกร	 	 นักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ
นางสาวมนัสนันท์	ศักดาเดช	 	 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

ชุมชนวังโสม
นายเอกชัย	ภักดีผล	 	 ประธานกรรมการ
นายกอเดช	โตลอย	 	 กรรมการ
จ่าสิบตรีสมพิศ	บุญมาเลิศ	 	 กรรมการชุมชน
นายสมปอง	ปีโกป	 	 กรรมการชุมชน
นายสมพงษ์	วงษ์ศรี	 	 กรรมการชุมชน
นายฮาบีบ	กาฬพงษ์ศรี	 	 กรรมการชุมชน

หน่วยงานภาคี  
นายอภิศักดิ์	อักษรณรงค์	 	 นักพัฒนาสังคมช�านาญการ		ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ	ส�านักงานเขตบางกะปิ
นางสาววิภาดี	นาทันคิด	 	 เจ้าพนักงานพัฒนาสังคมปฏิบัติงาน	ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม
	 	 ส�านักงานเขต	บางกะปิ	
นางสาวปิยะนุช	ดวงกางใต้	 	 นักวิชาการสาธารณสุขช�านาญการ	ศูนย์บริการสาธารณสุข	๓๕	หัวหมาก
นายวิน	แป้นไทย	 	 นักวิชาการสาธารณสุขช�านาญการ	ศูนย์บริการสาธารณสุข	๓๕	หัวหมาก	
ร้อยต�ารวจตรีนันท์ฐพนธ์	เฉลิมวงศ์	 	 รองสารวัตรจราจร	ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าชุดต�ารวจชุมชนสัมพันธ์	
	 	 สถานีต�ารวจนครบาลหัวหมาก
ร้อยตรีวรรณรัตน์	กิจดี	 	 กองพันทหารราบที่	๒	กรมทหารราบที่	๑๒	รักษาพระองค์	
ร้อยโทเกรียงศักดิ์	เดชศร	 	 นายทหารฝ่ายการข่าว	ชุดประสานงานประจ�าพื้นที่	กองพันทหารราบที่	๒	
	 	 กรมทหารราบที่	๑๒	รักษาพระองค์
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