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บทคัดย่อ 

 การวิจัยเรื่อง การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการชุมชนในการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นท่ี
เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการชุมชนในการปูองกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในพื้นท่ีเขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคต่อการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ
ชุมชนในการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นท่ีเขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร และเพื่อแสวงหาแนวทางการ
พัฒนาการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการชุมชนในการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นท่ีเขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 
โดยในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ใช้รูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ซึ่งผู้วิจัยได้ใช้เครื่องมือในการวิจัย
โดยใช้แบบสัมภาษณ์ (Interview) ในรูปแบบการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Research) และการสังเกตแบบไม่มี
ส่วนร่วม (Non-Participant Observation) ก าหนดผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants)โดยใช้วิธีการคัดเลือก
แบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) จ านวน 9 คน ผลการศึกษาพบว่า 
 1. การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการชุมชนในการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นท่ีเขตบางซื่อ  
กรุงเทพมหานคร จ านวน 4 ด้าน ได้แก่ (1) การมีส่วนร่วมในการค้นหาปัญหาและสาเหตุของปัญหา (2) การมีส่วนร่วม
ในการวางแผน (3) การมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน และ (4) การมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผล พบว่า 
คณะกรรมการชุมชนมีส่วนร่วมท้ัง 4 ด้าน แต่ส าหรับด้านการมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผลจากการศึกษา
พบว่า การด าเนินโครงการ/กิจกรรมของคณะกรรมการในระดับชุมชนจะไม่มีการติดตามและประเมินผล ส าหรับ
การด าเนินโครงการ/กิจกรรมของคณะกรรมการชุมชนในระดับพื้นท่ีเขตพบว่า เมื่อส้ินปีงบประมาณจะมีตัวแทน
ของคณะกรรมการชุมชนบางส่วนเข้าไปมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานในรอบปีท่ีผ่านมา
ร่วมกับทางราชการ โดยจะมีการจัดระดับการแพร่ระบาดของยาเสพติดในชุมชนออกเป็น 4 ระดับ ได้แก่  ระดับ ก 
ข ค และ ง 

                                                             
1 บทความเรียงจากการศึกษาอิสระเร่ือง การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการชุมชนในการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นทีเ่ขตบางซ่ือ 
กรุงเทพมหานคร ซ่ึงได้ผ่านการสอบเรียบร้อยแล้ว โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษา คือ ดร. วีระยุทธ  พรพจน์ธนมาศ 
2 นักศึกษาปริญญาโทโครงการหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑติ (สาขาสหวทิยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น) มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
3 อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ 
4 คณะกรรมการสอบค้นคว้าอิสระ 
5 คณะกรรมการสอบค้นคว้าอิสระ 
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 2. ปัญหาและอุปสรรคต่อการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการชุมชนในการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ในพื้นท่ีเขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร จากการศึกษาพบว่าจะมีปัญหาและอุปสรรคท่ีส าคัญ 4 ประเด็น ได้แก่ ด้านการ
มีส่วนร่วม ด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ด้านงบประมาณด าเนินงาน และด้านทัศนคติ   
 3. แนวทางการพัฒนาการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการชุมชนในการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นท่ี
เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร จากการศึกษาพบว่า คณะกรรมการชุมชนได้เสนอแนวทางการพัฒนา การมีส่วนร่วม
ได้ออกเป็น 5 ประเด็น ได้แก่ ด้านการมีส่วนร่วม ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ด้านงบประมาณด าเนินงาน 
ด้านทัศนะคติ และด้านการสร้างองค์ความรู้และการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

 
ความเป็นมาและความส าคัญของปญัหา 

 ปัจจุบันปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาความมั่นคงปลอดภัยของมนุษยชาติ และยาเสพติดเป็นตัวการท่ีส าคัญ
ในการบ่อนท าลายทรัพยากรบุคคลของชาติ ความรุนแรงของสถานการณ์ยาเสพติดจะเป็นตัวแปรท่ีส าคัญให้มีการ
ก าหนดนโยบายและยุทธศาสตร์การปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของรัฐบาลและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ทุกรัฐบาล
ท่ีผ่านมาให้ความส าคัญต่อการแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นอย่างมาก โดยการก าหนดเป็นวาระแห่งชาติ การปูองกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด เป็นนโยบายสาธารณะท่ีเกี่ยวกับการควบคุมพฤติกรรมของบุคคลเพื่อประโยชน์ต่อสังคม
ส่วนร่วม ส าหรับประเทศไทยประสบกับปัญหายาเสพติดมาเนิ่นนาน ท้ังในด้านการเป็นพื้นท่ีผลิต เป็นพื้นท่ีการค้า 
เป็นพื้นท่ีแพร่ระบาด และเป็นทางผ่านของยาเสพติด โดยปัจจุบันปัญหายาเสพติดได้แพร่ระบาดและขยายไปท่ั ว
ประเทศมากขึ้น และก่อให้เกิดปัญหาในสังคมอย่างมากมาย เป็นภัยร้ายต่อสุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจ ส่งผลกระทบ
ต่อสังคม เศรษฐกิจ บั่นทอนความเจริญของประเทศชาติ การปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดมิได้เป็นหน้าท่ีของ
หน่วยงานภาครัฐเท่านั้น หากเป็นหน้าท่ีของทุกภาคส่วนท่ีจะต้องร่วมมือกัน ด้วยปัญหายาเสพติดเป็นเรื่องท่ีสลับซับซ้อน 
มีความเกี่ยวข้องท้ังด้านสุขภาพ สังคม การเมือง เศรษฐกิจและความมั่นคง  

 จากเหตุดังกล่าวผู้ศึกษาจึงเกิดความสนใจท่ีจะศึกษาเรื่องการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการชุมชนในการปูองกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นท่ีเขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร รวมท้ังปัญหาและอุปสรรค และแนวทางการพัฒนา 
การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการชุมชนในการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เพื่อเป็นข้อมูลให้พื้นท่ีอื่นสามารถ
น าไปใช้ในการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นท่ีของตนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการชุมชนในการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นท่ีเขตบางซื่อ 
กรุงเทพมหานคร  
 2. เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคต่อการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการชุมชนในการปูองกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดในพื้นท่ีเขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 
 3. เพื่อแสวงหาแนวทางการพัฒนาการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการชุมชนในการปูองกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดในพื้นท่ีเขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 
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ขอบเขตการวิจัย 
 1. ขอบเขตด้านเนื้อหา ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้ก าหนดขอบเขตการศึกษาเรื่อง การมีส่วนร่วมของ
คณะกรรมการชุมชนในการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นท่ีเขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร โดยใช้การสังเกต
แบบไม่มีส่วนร่วม (Non-Participant Observation) และการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) จากผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าท่ีเกี่ยวกับการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนพื้นท่ีเขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 
โดยก าหนดขอบเขตการศึกษาด้านเนื้อหาไว้ 3 ประเด็น ได้แก่ 
 1.1 การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการชุมชนในการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นท่ีเขตบางซื่อ 
กรุงเทพมหานคร ซึ่งประกอบด้วย 4 ด้าน ดังนี้   
 - การร่วมค้นหาสาเหตุของปัญหาและความต้องการของชุมชน 
 - การร่วมวิเคราะห์ วางแผน เพื่อแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของชุมชน 
 - การร่วมด าเนินการและปฏิบัติตามแผนท่ีวางไว้ ไม่ว่าจะเป็นการเสียสละแรงกาย สละเวลาและ
ก าลังทรัพย์ เพื่อให้การด าเนินการดังกล่าวส าเร็จตามวัตถุประสงค์ 
 - การร่วมติดตามและประเมินผล เพื่อให้รู้ว่างานท่ีด าเนินการไปนั้นประสบความส าเร็จตามวัตถุประสงค์
มากน้อยเพียงใด รวมท้ังยังท าให้ทราบถึงปัญหาอุปสรรคและข้อบกพร่องในการด าเนินงานท่ีผ่านมา ท าให้ครั้งต่อไป
จะได้ปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาวิธีการด าเนินงานให้ดีขึ้น 
 1.2 ปัญหาและอุปสรรคต่อการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการชุมชนในการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ในพื้นท่ีเขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 
 1.3 แนวทางการพัฒนาการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการชุมชนในการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ในพื้นท่ีเขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 
 2. ขอบเขตด้านด้านพื้นท่ี พื้นท่ีศึกษาวิจัยในครั้งนี้ เป็นการศึกษาเฉพาะพื้นท่ีเขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 
ประกอบด้วย 2 แขวง จ านวน 50 ชุมชน คือ แขวงบางซื่อ จ านวน 38 ชุมชน แขวงวงศ์สว่าง จ านวน 12 ชุมชน 
 3. ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มเปูาหมาย ผู้ให้ข้อมูลส าคัญคือ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าท่ีเกี่ยวกับ
การปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนพื้นท่ีเขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร โดยก าหนดกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก
แบบเจาะจง (Purposive Sampling) จ านวน 9 คน ได้แก่ ผู้แทนคณะกรรมการชุมชนในเขตบางซื่อ เจ้าหน้าท่ี
ส านักงานเขตบางซื่อท่ีรับผิดชอบงานยาเสพติด และเครือข่ายภาคประชาสังคมในพื้นท่ี ได้แก่ อาสาสมัครสาธารณสุข
กรุงเทพมหานครและสมาชิกกองทุนแม่ของแผ่นดิน 
 4. ขอบเขตด้านระยะเวลา การศึกษาวิจัยครั้งนี้ท าการวิจัยและเก็บข้อมูลต้ังแต่เดือนตุลาคม-พฤศจิกายน 2563 

 
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกบัการมีส่วนร่วม 

ความหมายของการมีส่วนร่วม 
 องค์การสหประชาชาติ (1975, หน้า 4 อ้างถึงใน อาภร วัชระ, 2546, หน้า 21-22) ให้ความหมายของการ
มีส่วนร่วมของประชาชนไว้ว่า เป็นกระบวนการเกี่ยวกับการกระท าและเกี่ยวกับมวลชนในระดับต่าง ๆ ดังนี้  
1. ในกระบวนการตัดสินใจ ซึ่งตัดสินใจเกี่ยวกับจุดประสงค์ทางสังคม และการจัดสรรทรัพยากร  2. ในการกระท า
โดยสมัครใจต่อกิจกรรมและโครงการ  
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 สถาบันพระปกเกล้า (2547, หน้า 2) การมีส่วนร่วมเป็นการกระจายโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมือง
และการบริหารเกี่ยวกับการตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ รวมทั้งการจัดสรรทรัพยากรของชุมชนและของชาติ ซึ่งจะส่งผล
กระทบต่อวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน โดยการให้ข้อมูลแสดงความคิดเห็น ให้ค าแนะน าปรึกษา ร่วมวางแผน 
ร่วมปฏิบัติ ตลอดจนการควบคุมโดยตรงจากประชาชน  
 Lisk (n.d. อ้างถึงใน ชินรัตน์ สมสืบ, 2539, หน้า 23) ให้ความหมายของการมีส่วนร่วมว่า เป็นการเข้าร่วม
อย่างแข็งขันของประชาชนในการด าเนินการตัดสินใจในทุกระดับและทุกรูปแบบของกิจกรรมต่าง ๆ ทางด้านเศรษฐกิจ 
สังคม และการเมือง และโดยเฉพาะบริบทของกระบวนการวางแผนท่ีมีการก าหนดรูปแบบ 
 ทะนงศักดิ์  คุ้มไข่น้ า (2541, หน้า 93) ให้ความหมายของการมีส่วนร่วม ดังนี ้ 
 1. การมีส่วนร่วมของประชาชนคือ กระบวนการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานพัฒนา ร่วมคิด 
ร่วมตัดสินใจแก้ปัญหาตนเอง ร่วมให้ความคิดสร้างสรรค์ความรู้ และความช านาญ ร่วมกับการใช้วิทยาการท่ีเหมาะสม 
และสนับสนุนติดตามผลการปฏิบัติงานขององค์กรและเจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้อง  
 2. การมีส่วนร่วมของประชาชนคือ กระบวนการท่ีประชาชนกลุ่มเปูาหมายได้รับโอกาสและได้ใช้โอกาส
ท่ีได้รับแสดงออกซึ่งความรู้สึกนึกคิด แสดงออกซึ่งส่ิงท่ีเขามี แสดงออกซึ่งส่ิงท่ีเขาต้องการ แสดงออกซึ่งปัญหาท่ีก าลัง
เผชิญ และแสดงออกซึ่งวิธีการแก้ไขปัญหาและลงมือปฏิบัติ โดยการขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานภายนอกน้อยท่ีสุด  
 3. การมีส่วนร่วมของประชาชนคือ กระบวนการท่ีรัฐบาลส่งเสริม ชักน าสนับสนุนและสร้างโอกาสให้ประชาชน
ในชุมชนท้ังในรูปของบุคคล กลุ่มคน ชมรม สมาคม มูลนิธิ และองค์กรอาสาสมัครรูปแบบต่าง ๆ ให้เข้ามามีส่วนร่วม
ในการด าเนินการเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือหลายเรื่องรวมกัน 
 อภิชัย  พันธเสน (2541, หน้า 151) การมีส่วนร่วมอาจจะเริ่มต้นง่าย ๆ จากความหมายการพัฒนามาจาก
ข้างล่างแทนวิธีการพัฒนาจากนโยบายเบื้องบน จุดเริ่มต้นท่ีง่าย ๆ ก่อนท่ีจะพิจารณาลงไปถึงตัวบุคคล คือการกระจาย
อ านาจของการวางแผนจากส่วนกลางไปเป็นการวางแผนจากส่วนภูมิภาคซึ่งต้องอาศัยแนวความคิดของการพัฒนา
มาจากข้างล่างนั่นเอง 
 ชูชาติ  พ่วงสมจิตร (2549, หน้า 13) การมีส่วนร่วมหมายถึง การเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนตัดสินใจ
ในกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีมีผลกระทบกับประชาชน  
 สุพจน์  พิสุทธิวงศ์ (2550, หน้า 16) ได้กล่าวถึงการมีส่วนร่วมว่าเป็นเรื่องท่ีบุคคลและกลุ่มคนเห็นพ้องต้องกัน
ในเรื่องความต้องการและการเปล่ียนแปลงท่ีต้องการ ซึ่งมีผลกระทบโดยตรงต่อตนเองและส่วนรวม ซึ่งแสดงออก
ในรูปการตัดสินใจในการก าหนดชีวิตของคนอย่างเป็นตัวของตัวเอง 
 เจษฎา ภุมรา (2551, หน้า 8) ได้ให้ความหมายของการมีส่วนร่วมว่า หมายถึงความร่วมมือของบุคคลหรือ
กลุ่มคนท่ีมีความคิดเห็นตรงกันในเรื่องความต้องการและการเปล่ียนแปลง ซึ่งมีผลกระทบโดยตรงต่อตนเองและส่วนรวม 
จนเกิดการลงมือปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงตามท่ีต้องการ โดยน าทรัพยากรต่าง ๆ ท่ีมีอยู่
มาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อกิจกรรมท่ีร่วมกันด าเนินการ  
 อรรถศาสตร์  พิลาเคน (2551, หน้า 11-12) ได้ให้ความหมายของการมีส่วนร่วมของประชาชนว่า หมายถึง
การให้โอกาสประชาชนเป็นฝุายการตัดสินใจ ก าหนดปัญหาความต้องการของตนเองอย่างแท้จริง เป็นการส่งเสริม
พลังอ านาจให้แก่ประชาชน สามารถระดมขีดความสามารถในการจัดการทรัพยากร การตัดสินใจและควบคุมดูแล
กิจกรรมต่าง ๆ ในชุมชนมากกว่าท่ีจะเป็นฝุายต้ังรับ ประชาชนจะต้องเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการอย่างมีอิสระ 
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การท างานต้องเน้นในรูปกลุ่มหรือองค์กรชุมชนท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเข้าร่วมอย่างชัดเจน เนื่องจากพลังกลุ่มจะเป็น
ปัจจัยส าคัญท่ีท าให้งานพัฒนาต่าง ๆ บรรลุผลส าเร็จตามความมุ่งหมาย  
 รัฐศักด์ิ  จันปุม (2554, หน้า 8) ได้ให้ความหมายของการมีส่วนร่วมของประชาชนว่า หมายถึงการสร้างโอกาส
ให้สมาชิกทุกคนของชุมชน ได้เข้ามามีส่วนร่วมช่วยเหลือและเข้ามามีอิทธิพลต่อกระบวนการด าเนินกิจกรรม ในการ
พัฒนาสังคมของตนเอง มีส่วนในการคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การพิจารณาตัดสินใจร่วมปฏิบัติและร่วมรับผิดชอบในเรื่อง
ต่าง ๆ อันมีผลกระทบถึงตัวประชาชนเองและต้องเกิดจากจิตใจท่ีต้องการเข้าร่วมมือในกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง 
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของกลุ่มคนในสังคม  
 จากความหมายข้างต้นสรุปได้ว่า การมีส่วนร่วมหมายถึง การท่ีประชาชนได้มีโอกาสร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ 
ร่วมวางแผน ร่วมปฏิบัติงาน ร่วมติดตามประเมินผล และร่วมรับผลประโยชน์ ในกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีมีผลกระทบต่อ
ตนเองและส่วนรวมไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อม ท้ังนี้ การมีส่วนร่วมจะต้องเกิดจากความสมัครใจและพึงพอใจ
ท่ีจะเข้ามาร่วมมือในกิจกรรมนั้น ๆ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของกลุ่มคนในสังคม 

ลักษณะรูปแบบของการมีส่วนร่วม 
 ส าหรับรูปแบบของการมีส่วนร่วมของประชาชนนั้น เป็นรูปแบบท่ีก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชน
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง ได้มีผู้กล่าวถึงไว้ ดังนี้ 
 จักรพงษ์  ฟองชัย (2544, หน้า 22) ได้กล่าวว่า รูปแบบการมีส่วนร่วม สามารถแบ่งได้ 3 ลักษณะ คือ 
 1. รูปแบบท่ีให้ความส าคัญเชิงเนื้อหา คือ รูปแบบท่ีประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ก าหนดแผน 
เข้าร่วมในการกระท า และรับผลประโยชน์ ตลอดจนเข้าร่วมในการประเมินผลการกระท าด้วย 
 2. รูปแบบท่ีให้ความส าคัญในการจัดรูปความสัมพันธ์หรือรูปองค์กร ซึ่งการมีส่วนร่วมอาจเกิดจากความสมัครใจ
หรืออาจเกิดจากการถูกชักจูงหรือเกิดจากการบังคับ ซึ่งความสัมพันธ์ดังกล่าวเป็นไปได้ท้ังรูปแบบมีตัวแทนหรือไม่มี
ตัวแทนก็ได้ 
 3. รูปแบบท่ีให้ความส าคัญในรูปของกิจกรรม ซึ่งในรูปแบบนี้จะเป็นการเข้าร่วมกิจกรรมในลักษณะแบบแข่งขัน 
แบบไม่แข็งขัน หรือแบบเฉื่อยชาก็ได้ 
 อิระวัชร์ จันทรประเสริฐ (2541, หน้า 79) ได้เสนอรูปแบบการมีส่วนร่วมเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และนโยบาย
การพัฒนา ดังนี้ 
 1. ร่วมท าการศึกษาค้นคว้าปัญหาและสาเหตุของปัญหาท่ีเกิดขึ้นในชุมชน ตลอดจนความต้องการของชุมชน 
 2. ร่วมคิดหาและสร้างรูปแบบและวิธีการพัฒนาเพื่อแก้ไขปัญหาและลดปัญหาของชุมชนหรือเพื่อสร้างสรรค์
ส่ิงใหม่ท่ีเป็นประโยชน์ต่อชุมชน หรือสนองความต้องการของชุมชน 
 3. ร่วมวางแผนนโยบาย แผนงาน โครงการหรือกิจกรรมเพื่อขจัดและแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการ
ของชุมชน 
 4. ร่วมตัดสินใจในการใช้ทรัพยากรท่ีมีจ ากัดให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม 
 5. ร่วมจัดหรือปรับปรุงระบบการบริหารงานพัฒนาให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 6. ร่วมการลงทุนในกิจกรรม โครงการของชุมชนตามขีดความสามารถของตนเองและหน่วยงาน 
 7. ร่วมปฏิบัติตามนโยบาย แผนงาน โครงการและกิจกรรมให้บรรลุเปูาหมายท่ีวางไว้ 
 8. ร่วมควบคุม ติดตาม ประเมินผล และร่วมบ ารุงรักษาโครงการและกิจกรรมท่ีท าไว้ ท้ังโดยเอกชนและ
รัฐบาลให้ใช้ประโยชน์ได้ต่อไป 
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 ประวิทย์  กังวล (2542, หน้า 16) ได้กล่าวว่า รูปแบบการมีส่วนร่วมประกอบด้วย 3 มิติ คือ 
 1. การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ อะไรที่ควรท าและจะท าอย่างไร 
 2. การมีส่วนร่วมเสียสละในการพัฒนา การลงมือปฏิบัติการตามท่ีได้ตัดสินใจ 
 3. การมีส่วนร่วมในการแบ่งผลประโยชน์ท่ีเกิดจากการด าเนินการ 
 ปรัชญา  เวสารัชช์ (2530, หน้า 11-12) ได้กล่าวถึงรูปแบบในการมีส่วนร่วมของประชาชนไว้ ดังนี้ 
 1. ร่วมแสดงความคิดเห็น 
 2. ร่วมสละทรัพย์ วัสดุ 
 3. ร่วมสละแรงกาย 
 4. ร่วมสละเวลา 
 สมยศ  ทุ่งหว้า (2544, หน้า 220-222) ได้กล่าวถึงรูปแบบของการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชน ดังนี้ 
 1. การมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ชุมชนและวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา เป็นขั้นตอนท่ีส าคัญท่ีสุด ขั้นตอนนี้
รวมไปถึงการจัดล าดับความส าคัญของปัญหาและการเลือกปัญหาท่ีจะแก้ไขตามล าดับก่อนหลัง  โดยมีนักพัฒนา
ท าหน้าท่ีเป็นกระจกเงาผู้คอยสะท้อนภาพหรือคอยซักถามกระตุ้นให้ประชาชนได้พิจารณาสภาพรอบตัวและปัญหา
ต่าง ๆ และให้มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ถึงสาเหตุของปัญหาด้วยตนเอง 
 2. การมีส่วนร่วมในการเลือกวิธีการวางแผนการด าเนินกิจกรรม การวางแผนด าเนินกิจกรรมจะต้องเกิด
จากการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยจะให้ประชาชนตัดสินว่าจะเลือกวิธีใด  
 3. การมีส่วนร่วมในการด าเนินงานตามแผน การด าเนินงานตามแผนนี้แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ การลงทุน
และการปฏิบัติงาน เช่น การบริจาคทรัพย์ การใช้แรงงาน เป็นต้น 
  4. การมีส่วนร่วมในการติดตามผลและประเมินผล ท าให้รู้ว่างานท่ีด าเนินการผ่านไปนั้นได้ผลดีหรือได้รับ
ประโยชน์หรือไม่ อย่างไร ช่วยให้บุคคลท่ีร่วมในกลุ่มกิจกรรมรู้จักค้นหาข้อบกพร่องของการท างาน สามารถท่ีจะ
ปรับปรุงแก้ไขข้อขัดข้องและอุปสรรคได้ 
 ประพันธ์  บรรลุศิลป์ (2531, หน้า 22) ได้ก าหนดรูปแบบของการมีส่วนร่วมไว้ 6 รูปแบบ ดังนี้ 
 1. ร่วมเป็นประธาน 
 2. ร่วมเป็นกรรมการ 
 3. ร่วมแสดงความคิดเห็น 
 4. ร่วมประชุม 
 5. ร่วมใช้แรงงาน 
 6. ร่วมเป็นผู้ออกเงินและวัสดุอุปกรณ์ 

 จากแนวคิดลักษณะรูปแบบของการมีส่วนร่วมท่ีกล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยได้แบ่งลักษณะรูปแบบของการมีส่วนร่วม
ได้ 4 ลักษณะ ดังนี้ 
 1. การร่วมค้นหาสาเหตุของปัญหาและความต้องการของชุมชน 
 2. การร่วมวิเคราะห์ วางแผน เพื่อแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของชุมชน 
 3. การร่วมด าเนินการและปฏิบัติตามแผนท่ีวางไว้ ไม่ว่าจะเป็นการเสียสละแรงกาย สละเวลา และก าลังทรัพย์ 
เพื่อให้การด าเนินการดังกล่าวส าเร็จตามวัตถุประสงค์ 
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 4. การร่วมติดตามและประเมินผล เพื่อให้รู้ว่างานท่ีด าเนินการไปนั้นประสบความส าเร็จตามวัตถุประสงค์
มากน้อยเพียงใด รวมท้ังยังท าให้ทราบถึงปัญหาอุปสรรคและข้อบกพร่องในการด าเนินงานท่ีผ่านมา ท าให้ครั้งต่อไป
จะได้ปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาวิธีการด าเนินงานให้ดีขึ้น 

 
แนวคิดเกี่ยวกบัการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพตดิ 

ความหมายและประเภทยาเสพติด 
 ยาเสพติด ตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 หมายความว่า สารเคมีหรือวัตถุ
ชนิดใด ๆ ซึ่งเมื่อเสพเข้าสู่ร่างกายไม่ว่าจะโดยรับประทาน ดม สูบ ฉีด หรือด้วยประการใด ๆ แล้วท าให้เกิดผลต่อ
ร่างกายและจิตใจในลักษณะส าคัญ เช่น ต้องเพิ่มขนาดการเสพขึ้นเป็นล าดับ มีอาการถอนยาเมื่อขาดยา มีความ
ต้องการเสพ ท้ังทางร่างกายและจิตใจอย่างรุนแรงตลอดเวลา และสุขภาพโดยท่ัวไปจะทรุดโทรมลง รวมตลอดถึง
พืชหรือส่วนของพืชท่ีเป็นหรือให้ผลผลิตเป็นยาเสพติดให้โทษหรืออาจใช้ผลิตเป็นยาเสพติดให้โทษและสารเคมีท่ีใช้
ในการผลิตยาเสพติดให้โทษด้วย ท้ังนี้ตามท่ีรัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษา แต่ไม่หมายความถึงยาสามัญ
ประจ าบ้านบางต ารับตามกฎหมายว่าด้วยยาท่ีมียาเสพติดให้โทษผสมอยู่  

 ยาเสพติดให้โทษตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข  ฉบับท่ี 135 (พ.ศ. 2539) แบ่งออกเป็น 5 ประเภท คือ  
 ประเภทท่ี 1 ยาเสพติดให้โทษชนิดร้ายแรง มี 38 รายการท่ีส าคัญ เช่น เฮโรอีน แอมเฟตามีน แมทแอมเฟตามีน 
เอ็กซ์ตาซี และแอลเอสดี  
 ประเภทท่ี 2 ยาเสพติดให้โทษท่ัวไป มี 102 รายการท่ีส าคัญ เช่น ใบโคคา โคคาอีน โคเดอีน ยาสกัดเข้มข้น
ของต้นฝ่ินแห้ง เมทาโดน มอร์ฟีน ฝ่ินยา (ฝ่ินท่ีผ่านกรรมวิธีปรุงแต่งเพื่อใช้ในทางยา) ฝ่ิน (ฝ่ินดิบ ฝ่ินสุก มูลฝ่ิน)  
 ประเภทท่ี 3 ยาเสพติดให้โทษท่ีมีลักษณะเป็นต้นต ารับยาและมียาเสพติดให้โทษ ประเภท 2 ผสมอยู่ คือ 
ยารักษาโรคท่ีมียาเสพติดประเภท 2 เป็นส่วนประกอบอยู่ในสูตร เช่น ยาแก้ไอ ยาแก้ท้องเสีย  
 ประเภทท่ี 4 สารเคมีท่ีใช้ในการผลิตยาเสพติดให้โทษประเภท 1 หรือ 2 มี 32 รายการท่ีส าคัญ เช่น อาเซติค 
แอนไฮไดรด์อาเซติค คลอไรด์ 19  
 ประเภทท่ี 5 ยาเสพติดให้โทษท่ีไม่เข้าอยู่ในประเภท 1 ถึงประเภท 4 มี 4 รายการ เช่น กัญชา พืชกระท่อม 

แนวคิดการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
 ส านักงานคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามยาเสพติดได้สรุปแนวคิดเกี่ยวกับการปูองกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด (จุลศักดิ์ บุญแดง, 2558, หน้า 19-24) ควรด าเนินการ ดังนี้  
 1. ก าหนดพื้นท่ีเปูาหมายในการด าเนินงาน  
 ในการด าเนินงานควรมีการก าหนดพื้นท่ีเปูาหมายให้ชัดเจน โดยการศึกษาและวิเคราะห์สภาพปัญหา
ของแต่ละพื้นท่ีว่ามีปัญหายาเสพติดด้านใดบ้าง เช่น ในพื้นท่ีอาจมีปัญหาท้ังการผลิต การค้า และการแพร่ระบาด
ของยาเสพติดบางพื้นท่ีอาจมีปัญหาเฉพาะการแพร่ระบาดเท่านั้น โดยไม่มีปัญหาด้านการผลิตและการค้าและบางพื้นท่ี
อาจไม่มีปัญหาด้านใดเลย การวิเคราะห์และจ าแนกลักษณะของพื้นท่ีและปัญหาท่ีเกิดขึ้นในพื้นท่ีจะท าให้สามารถ
ก าหนดมาตรการที่เหมาะสมในการด าเนินการต่อไป  
 
 



192 
 

 2. ก าหนดมาตรการในการด าเนินงานในลักษณะผสมผสาน  
 ผลจากการวิเคราะห์สภาพปัญหาในพื้นท่ีเปูาหมายจะท าให้สามารถก าหนดมาตรการท่ีเหมาะสมสอดคล้อง
กับสภาพปัญหาได้ ในอดีตการใช้มาตรการใด ๆ เพียงมาตรการเดียว ไม่สามารถท าให้เกิดประสิทธิภาพในการปูองกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติดได้จึงควรผสมผสานมาตรการให้เหมาะสมตามสภาพปัญหา มาตรการที่ควรน ามาใช้ในการ
ด าเนินการได้แก่ 

2.1 มาตรการปูองกันยาเสพติด  
2.2 มาตรการบ าบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถนะผู้ติดยาเสพติด 
2.3 มาตรการปราบปรามยาเสพติด  

 3. ด าเนินงานในลักษณะองค์รวมแบบบูรณาการ  
 การปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จะมีประสิทธิภาพต่อเนื่องและยั่งยืนได้ก็ต่อเมื่อมีการด าเนินงาน
ในลักษณะบูรณาการเข้าไปในภารกิจปกติท่ีหน่วยงานต่าง ๆ ด าเนินการกันอยู่ มิใช่งานพิเศษหรืองานฝากท่ีแยกส่วน
ออกมาด าเนินการเป็นการเฉพาะตามงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร หากแต่ควรเป็นเนื้องานเดียวกับการปฏิบัติภารกิจ
ปกติของแต่ละหน่วยงานท่ีด าเนินการกันอยู่ เช่น ในกระบวนการให้สุขศึกษาของอาสาสมัครสาธารณสุขท่ีด าเนินงาน
แก่เยาวชนและประชาชนท่ัวไป ก็สามารถบูรณาการเนื้องานปูองกันยาเสพติดเข้าไปในการให้สุขศึกษาแต่ละครั้งหรือ
ในกระบวนการพัฒนาเยาวชน ผู้น าสตรีของกรมการพัฒนาชุมชนก็เช่นเดียวกัน สามารถบูรณาการเนื้องานท่ีเกี่ยวข้อง
กับการปูองกันยาเสพติดเข้าไปในเนื้องานพัฒนาผู้น าไม่จ าเป็นต้องใช้จ่ายงบประมาณเพิ่มเติมแต่อย่างใด 
 4. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  
 ท่ีผ่านมารัฐเป็นผู้มีบทบาทในการเข้าไปด าเนินงานปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน โดยประชาชน
ในพื้นท่ีไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการด าเนินการนั้น ท าให้ไม่ประสบความส าเร็จเท่าท่ีควร แนวคิดของการท่ีประชาชน
เข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินการในการจัดต้ังและพัฒนาองค์กรของประชาชนให้มีศักยภาพท่ีเข้มแข็ง เป็นผู้มีบทบาท
ในการด าเนินการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยลดบทบาทของรัฐลง รัฐจะเป็นผู้มีบทบาทในการส่งเสริม
สนับสนุน ให้ประชาชนในพื้นท่ีนั้นคิดเอง ท าเอง และแก้ไขปัญหาของตนเองเป็นแนวทางท่ีได้รับการยอมรับ ตามวิถีทาง
แห่งประชาธิปไตยท่ีใช้แก้ไขปัญหาในชุมชนได้ทุกเรื่อง  
 5. ระดมทรัพยากรของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วม  
 ส านักงาน ป.ป.ส. เพียงหน่วยงานเดียวไม่มีศักยภาพเพียงพอท่ีจะรับผิดชอบในการปฏิบัติการครอบคลุม
ท่ัวท้ังประเทศ จึงต้องอาศัยการประสานงานและส่งเสริมให้หน่วยงานท้ังภาครัฐและภาคเอกชนท่ีมีบทบาทเกี่ยวข้อง
กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
การประสานความร่วมมือดังกล่าว จะต้องด าเนินการอย่างใกล้ชิดและก าหนดบทบาทในการด าเนินงานอย่างเหมาะสม
ให้กับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน การด าเนินงานปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในลักษณะท่ีให้องค์กรประชาชน
ได้มีส่วนร่วมในการผสมผสานมาตรการท่ีเหมาะสมกับสภาพปัญหาของพื้นท่ีและประชากรเปูาหมาย โดยระดมหน่วยงาน
ท้ังภาครัฐและภาคเอกชน ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการส่งเสริมและสนับสนุนให้ด าเนินการย่อมท าให้การด าเนินการ
ขยายตัวกว้างขวางและครอบคลุมชุมชนท่ีมีปัญหายาเสพติด สามารถพัฒนาเป็นเครือข่ายครอบคลุมพื้นท่ีท่ัวประเทศ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
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 6. การจัดกิจกรรมปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน  
 การด าเนินกิจกรรมเพื่อปูองกันและแกไ้ขปัญหายาเสพติดในชุมชน สามารถจัดท ากิจกรรมต่าง ๆ ได้ดังนี้  

6.1 กิจกรรมด้านการปูองกันยาเสพติด เป็นกิจกรรมท่ีจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การศึกษา ให้ข้อมูล
ข่าวสาร เพื่อสร้างความตระหนักต่อปัญหายาเสพติดในชุมชนและเพื่อเป็นการส่งเสริมเยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์แก่ตนเองและสังคม กิจกรรมด้านการปูองกันยาเสพติดในชุมชน ได้แก่  

6.1.1 การให้การศึกษาเพื่อปูองกันยาเสพติดในชุมชน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้และปรับเปล่ียน
เจตคติ ตลอดจนพฤติกรรมของเยาวชน ผู้น าชุมชนในเรื่องเกี่ยวกับยาเสพติด คุณภาพชีวิต และการปูองกันตนเอง 
ครอบครัว ชุมชนให้ปลอดภัยจากยาเสพติด การให้การศึกษาเพื่อปูองกันยาเสพติดในชุมชนสามารถท าได้หลายรูปแบบ 
ดังนี้  

1. การบรรยาย/อภิปราย/โต้วาที โดยการเชิญวิทยากรท่ีมีความรู้ ความช านาญหรือวิทยากร
ท่ีผ่านการอบรมในหลักสูตรวิทยากรปูองกันยาเสพติดของส านักงาน ป.ป.ส. จากหน่วยงานในพื้นท่ี มาเป็นวิทยากร 
เช่น ส านักงานสาธารณสุข ต ารวจ ส านักงานศึกษาธิการ  

2. การประชุม/การสัมมนา/การฝึกอบรม ด าเนินการโดยการศึกษาปัญหาท่ีเกิดขึ้นในชุมชน
น าปัญหาเข้ามาสู่การพิจารณาเพื่อเป็นการให้ความรู้แก่ผู้เกี่ยวข้องและแสวงหาแนวทางในการปูองกันและแก้ไขปัญหา
ท่ีเกิดขึ้นต่อไป การด าเนินการดังกล่าวอาจท าได้ท้ังในลักษณะท่ีเป็นทางการ โดยมีการก าหนดหลักสูตรที่ชัดเจน หรือ
กระท าอย่างไม่ทางการในวงแคบ โดยเชิญหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในพื้นท่ีเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงาน การจัด
กิจกรรมดังกล่าวอาจด าเนินการในรูปแบบค่ายพักแรมก็จะได้รับความสนใจจากกลุ่มเปูาหมาย  

3. การจัดนิทรรศการ เป็นการจัดแสดงส่ือเผยแพร่ ได้แก่ รูปภาพ โปสเตอร์ ส่ิงพิมพ์เผยแพร่ 
หุ่นจ าลอง วีดีทัศน์ เพื่อให้ประชาชนกลุ่มเปูาหมายได้เข้าชม เป็นการให้ความรู้ ความเข้าใจเพื่อปูองกันยาเสพติด
ท่ีถูกต้อง นิทรรศการอาจมีกิจกรรมอื่นเสริมเพื่อเป็นการกระตุ้นการมีส่วนร่วมของประชาชน ได้แก่ การสาธิต การเล่นเกม 
การตอบปัญหายาเสพติด การโต้วาที การแสดงดนตรี ละคร เป็นต้น 

6.1.2 การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร การเผยแพร่ข้อมูลเป็นการถ่ายทอดข้อมูลข่าวสาร
ต่าง ๆ จากบุคคลฝุายหนึ่งเรียกว่า ผู้ส่งสารไปยังบุคคลอีกฝุายหนึ่งเรียกว่า ผู้รับสาร โดยผ่านช่องทางการส่ือสาร 
ท่ีเรียกว่า ส่ือ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้กลุ่มเปูาหมายมีความรู้ ความเข้าใจถึงโทษและพิษภัยของยาเสพติด สร้างเจตคติ
ในการต่อต้านการใช้ยาเสพติด สร้างความตระหนักในปัญหายาเสพติด หรือเพื่อสร้างพฤติกรรมท่ีเอื้อต่อการสร้าง
ภมูิคุ้มกันยาเสพติดตลอดจนเกิดจิตส านึกท่ีจะมุ่งช่วยกันปูองกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด  

การเผยแพร่ข่าวสารข้อมูลเพื่อปูองกันยาเสพติดในชุมชนสามารถด าเนินการได้หลายช่องทาง ได้แก่ 
การใช้ส่ือระหว่างบุคคล ส่ือสาธารณะ ส่ือมวลชน ส่วนวิธีการเผยแพร่สามารถด าเนินการได้หลายวิธี ได้แก่ 

1. การเผยแพร่ทางส่ือบุคคล มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้และปรับเปล่ียนเจตคติ ได้แก่ การเผยแพร่
ผ่านวิทยากรท่ีผ่านการฝึกอบรม การเผยแพร่โดยส่ือ/การละเล่นพื้นบ้าน เช่น ล าตัด หมอล าลิเก มโนราห์ เพลงซอ 
เป็นต้น เนื่องจากส่ือบุคคลจะมีลักษณะท่ีเป็นการส่ือสารสองทาง จึงมีศักยภาพในการเปล่ียนแปลงเจตคติและพฤติกรรม
ของกลุ่มเปูาหมายได้ดี  

2. การเผยแพร่ผ่านส่ือสาธารณะ เช่น หอกระจายข่าวหรือเสียงตามสาย ส่ือส่ิงพิมพ์ ท่ีอ่านหนังสือพิมพ์
ประจ าหมู่บ้าน การใช้ส่ือกลางแจ้ง เช่น คัทเอาท์ บอร์ดข่าว ปูายผ้า ปูายค าขวัญ ค าเตือนต่าง ๆ ซึ่งบางครั้งติดอยู่
ในรูปแบบต่าง ๆ  
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3. การเผยแพร่ทางส่ือมวลชน เช่น การจัดรายการเผยแพร่ทางวิทยุ รายการโทรทัศน์ โฆษณาส้ัน
ในโรงภาพยนตร ์ 

6.1.3 การจัดกิจกรรมทางเลือกให้ชุมชน กิจกรรมทางเลือกเป็นกิจกรรมเพื่อปูองกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดท่ีควรด าเนินการอีกกิจกรรมหนึ่ง มีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนากลุ่มเปูาหมายท้ังทางสังคม อารมณ์ จิตใจ 
การจัดสภาพแวดล้อมของกลุ่มเปูาหมายให้สามารถมีทางเลือกในการใช้เวลาว่างท่ีมีอยู่ไปท ากิจกรรมท่ีมีประโยชน์
ต่อตนเอง ครอบครัวและสังคม ท าให้ห่างไกลจากการใช้ยาเสพติด เป็นการส่งเสริมให้บุคคลมีความนับถือตนเอง
และผู้อื่น กล่าวคือ รู้สึกว่าตนเองมีคุณค่า ประโยชน์กิจกรรมทางเลือกส าหรับกลุ่มเปูาหมายในชุมชนสามารถด าเนินการ 
ได้แก่ กิจกรรมประเภทกีฬา กิจกรรมประเภทนันทนาการ ได้แก่ การเล่นดนตรี ร้องเพลง การเต้นร า นาฏศิลป์ กิจกรรม
ประเภทศิลปหัตถกรรม เช่น การประดิษฐ์ดอกไม้ การท าผ้าบาติก การจัดกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ และกิจกรรม
ทางสังคมต่าง ๆ เป็นต้น  
 6.2 กิจกรรมแก้ไขปัญหาการใช้ยาเสพติดในชุมชน มีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ปัญหาพฤติกรรมการใช้ยาเสพติด 
โดยมีเปูาหมายเพื่อหยุดพฤติกรรมการใช้ยาเสพติดของผู้ติดยาเสพติดและให้การบ าบัดรักษา ให้ความช่วยเหลือแก่
ผู้ติดยาเสพติด กิจกรรมแก้ไขปัญหาการใช้ยาเสพติดในชุมชน ได้แก่  

6.2.1 การใช้มาตรการแทรกแซงพฤติกรรมการใช้ยาเสพติด โดยการให้หยุดพฤติกรรมการใช้ยาเสพติด
และอาจมีการส่งให้แพทย์รักษาอาการเจ็บปุวยอันเป็นผลจากการใช้ยาเสพติด แต่ยังไม่ติดยาเสพติด ให้ค าปรึกษา
แนะน าเพื่อให้เปล่ียนเจตคติและพฤติกรรมในการใช้ยาเสพติด ตลอดจนมุ่งส่งเสริมให้ผู้มีปัญหาสามารถอยู่ในสังคม
ได้อย่างมีความสุข กิจกรรมนี้สามารถด าเนินการโดยนักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห์ เป็นต้น หรือชุมชนอาจสร้าง
บุคลากรขึ้นมาเพื่อปฏิบัติด้านนี้เอง โดยการพัฒนาบุคคลท่ีมีศักยภาพในการด าเนินงานด้านนี้ เช่น ผู้น าชุมชน ผู้น า
เยาวชน พระ เป็นต้น  

6.2.2 การบ าบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด เป็นกระบวนการปรับเปล่ียนพฤติกรรม
และการให้ความช่วยเหลือกลุ่มเปูาหมายท่ีติดยาเสพติดในชุมชน สามารถด าเนินการได้  2 ลักษณะ คือ การส่งต่อ
ผู้ติดยาเสพติดไปยังสถานบ าบัดรักษา หรือด าเนินการโดยอาสาสมัครในชุมชน โดยอาจมีหน่วยงานภาครัฐท่ีรับผิดชอบ
ด้านการบ าบัดรักษาให้ความช่วยเหลือร่วมมือ อาสาสมัครที่จัดต้ังขึ้นในชุมชนจะมีบทบาทในการค้นหาผู้ติดยาเสพติด 
ให้ค าปรึกษาแนะน า ชักจูง ให้ผู้ติดยาเสพติดเข้าสู่กระบวนการบ าบัดรักษา ช่วยในการควบคุมและติดตามผลการ
บ าบัดรักษา ตลอดจนให้ความช่วยเหลือประคับประคองดูแลให้ก าลังใจแก่ผู้ท่ีผ่านกระบวนการบ าบัดยาเสพติด
เรียบร้อยแล้ว ให้สามารถยืนหยัดงดใช้ยาเสพติดได้ในท่ีสุด  
 6.3 การปูองปรามยาเสพติด มีวัตถุประสงค์เพื่อลดโอกาสการกระท าความผิดเกี่ยวกับการซื้อขาย การเสพ
ยาเสพติดในชุมชน ได้แก่ การสร้างเขตปลอดยาเสพติดในชุมชน โดยมีกิจกรรมตรวจสุขภาพและสารเสพติดในร่างกาย 
การใช้มาตรการการลงโทษทางสังคมแก่ผู้มีส่วนในการค้า การเสพในชุมชน การเฝูาระวังปัญหายาเสพติด โดยสมาชิก
ร่วมมือกันในการสอดส่องดูแลความเรียบร้อยและการกระท าผิดด้านยาเสพติดในชุมชน โดยมีการประสานงานอย่างใกล้ชิด
กับหน่วยงาน/เจ้าหน้าท่ีต ารวจในท้องท่ีนั้น ๆ เพื่อร่วมมือในการรักษาความเรียบร้อยดังกล่าว  
 สรุป การปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด หมายความว่า กิจกรรมต่าง ๆ ของหน่วยงานท้ั งภาครัฐ 
ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ท่ีมีวัตถุประสงค์เพื่อขจัดโอกาสของบุคคลท่ีจะเสพ ผลิต จ าหน่าย ครอบครอง
ยาเสพติด รวมถึงการให้การสนับสนุนช่วยเหลือปูองกันการกระท าผิดดังกล่าวด้วยการประสานความร่วมมือกับ
ภาคส่วนต่าง ๆ  
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วิธีการด าเนินการวิจัย 
 

รูปแบบการวิจัย 
 การวิจัยเรื่อง การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการชุมชนในการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นท่ี
เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร ใช้รูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ซึ่งผู้วิจัยได้ใช้เครื่องมือในการ
วิจัยโดยใช้แบบสัมภาษณ์ (Interview) ในรูปแบบการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Research) และการสังเกต
โดยไม่มีส่วนร่วม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการชุมชนในการปูองกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดในพื้นท่ีเขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร  และศึกษาปัญหาและอุปสรรคของคณะกรรมการชุมชนในการมีส่วนร่วม
ในการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นท่ีเขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร ตลอดจนเพื่อเสนอแนะแนวทางการพัฒนา 
การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการชุมชนในการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นท่ีเขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 

ประชากรท่ีใช้ศึกษา 
 ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ก าหนดผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) โดยการคัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจง 
(Purposive Sampling) จ านวน 9 คน ประกอบด้วย 2 กลุ่ม ดังนี้ 
 กลุ่มท่ี 1 เป็นคณะกรรมการชุมชน       จ านวน 5 คน 
 กลุ่มท่ี 2 เป็นผู้ท่ีสนับสนุน ติดต่อประสานงาน เป็นท่ีปรึกษา และช่วยเหลือการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
ชุมชน ประกอบด้วยดังนี้ 
 2.1 นักพัฒนาสังคม/เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม      จ านวน   1 คน 
                  ฝุายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ส านักงานเขตบางซื่อ 
 2.2 เจ้าหน้าท่ีส านักงานเขตบางซื่อท่ีรับผิดชอบงานยาเสพติด    จ านวน   1 คน  
 2.3 ภาคประชาสังคมในพื้นท่ี ได้แก่ สมาชิกกองทุนแม่ของแผ่นดิน   จ านวน   2 คน 
                  และอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร 

เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษา 
 เครื่องมือในการวิจัย ผู้วิจัยได้ใช้การศึกษาและวิเคราะห์เอกสารและข้อมูลต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง จากนั้นผู้วิจัย
ได้ใช้การสัมภาษณ์ในรูปแบบการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Research) ซึ่งเป็นค าถามลักษณะปลายเปิด (Open 
ended question) เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถูกสัมภาษณ์ได้แสดงความคิดเห็นอย่างเสรี และใช้การสังเกตจากการลงไป
ในพื้นท่ีจริง 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การศึกษาวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) การอธิบายข้อมูลใช้วิธีการพรรณนา 
(Descriptive Analysis)  ซึ่งจะเป็นการวิเคราะห์เนื้อหาท่ีได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึกร่วมกับการสังเกต รวมท้ังข้อมูล
จากเอกสารต่าง ๆ ท้ังจากเอกสารทางราชการ งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง และข้อมูลด้านบริบทสภาพแวดล้อม หลังจากนั้น
น าข้อมูลท่ีรวบรวมได้มาตรวจสอบ วิเคราะห์  สรุป และเรียบเรียงอย่างเป็นระบบตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้  
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สรุปผลการศึกษา อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

สรุปผลการศึกษาและอภิปรายผล 
 1. การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการชุมชนในการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นท่ีเขตบางซื่อ  
กรุงเทพมหานคร จ านวน 4 ด้าน ได้แก่ (1) การมีส่วนร่วมในการค้นหาปัญหาและสาเหตุของปัญหา (2) การมีส่วนร่วม
ในการวางแผน (3) การมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน และ (4) การมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผล พบว่า การมี
ส่วนร่วมในการค้นหาปัญหาและสาเหตุของปัญหา การค้นหาผู้ติดยาเสพติดในชุมชนพื้นท่ีเขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 
ส่วนใหญ่จะใช้วิธีการอาศัยความร่วมมือจากประชาชนในชุมชนให้ช่วยกันสังเกตและสอดส่องดูแลพฤติกรรมของคน
ในชุมชน และอีกวิธีการหนึ่งคือ คณะกรรมการชุมชนจะร่วมกับอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร (อสส.) 
ออกเยี่ยมเยือนบ้านเรือนของสมาชิกภายในชุมชนทุกครัวเรือน ส าหรับสาเหตุของผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับยาเสพติดส่วนใหญ่
พบว่า มักจะเป็นผู้ท่ีมีปัญหาครอบครัว ขาดความอบอุ่น ครอบครัวแตกแยกและขาดความดูแลเอาใจใส่จากผู้ปกครอง  
 ส่วนการมีส่วนร่วมในการวางแผนการด าเนินงานของคณะกรรมการชุมชนในพื้นที่เขตบางซื่อ ส่วนใหญ่
ใช้วิธีการประชุมปรึกษาหารือกันเป็นประจ าทุกเดือน อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อปรึกษาหารือเรื่องการพัฒนา
และแก้ไขปัญหาภายในชุมชน และในการประชุมดังกล่าวก็จะน าปัญหาเรื่องยาเสพติดมาปรึกษาหารือและวางแผน 
การด าเนินงานด้วย  
 ส าหรับการมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน คณะกรรมการชุมชนในพื้นท่ีเขตบางซื่อจะเน้นการจัดโครงการ/
กิจกรรมในเชิงการปูองกัน การเฝูาระวังภัย และการบ าบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด เนื่องจากหากจัดโครงการ/
กิจกรรมท่ีมีลักษณะเป็นเชิงปราบปราม คณะกรรมการชุมชนมองว่าตนเองและครอบครัวอาจไม่ได้รับความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน ส่วนงบประมาณท่ีใช้จัดโครงการหรือกิจกรรมจะได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากส านักงาน
เขตบางซื่อ หากงบประมาณไม่เพียงพอก็ใช้เงินส่วนตัวของกรรมการชุมชน และในบางครั้งก็จะขอรับบริจาคจากสมาชิก
ภายในชุมชนและขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก ส าหรับประชาชนท่ีไม่มีก าลังทรัพย์ท่ีจะสนับสนุนการ
จัดกิจกรรมภายในชุมชน ก็จะมาช่วยกันลงแรง หรือบางคนอาจน าวัสดุอุปกรณ์มามอบให้ บางรายน าอาหารและ
เครื่องด่ืมมาบริการ  
 ด้านการมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผล ผลการวิจัยพบว่า การจัดโครงการ/กิจกรรมในระดับชุมชน
จะไม่มีการติดตามและประเมินผลแต่อย่างใด ส่วนในระดับพื้นท่ีเขตเมื่อส้ินปีงบประมาณทางราชการร่วมกับตัวแทน
คณะกรรมการชุมชนจะมีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานในรอบปีท่ีผ่านมา โดยจัดระดับการแพร่ระบาด
ของยาเสพติดในชุมชนออกเป็น 4 ระดับ ได้แก่  ระดับ ก ข ค และ ง 
 2. ปัญหาและอุปสรรคต่อการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการชุมชนในการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ในพื้นท่ีเขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร จากการศึกษาพบว่าจะมีปัญหาและอุปสรรคท่ีส าคัญ 4 ประเด็น ได้แก่ 
 ด้านการมีส่วนร่วม ไม่ค่อยได้รับความร่วมมือจากประชาชนโดยจะมีการปกปิดข้อมูลเรื่องบุคคลในครอบครัว
ท่ีเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดท าให้คณะกรรมการชุมชนไม่สามารถเข้าไปให้ความช่วยเหลือหรือแก้ไขปัญหาได้ อีกท้ัง
คณะกรรมการชุมชนเองก็เกรงว่าตนเองและบุคคลในครอบครัวอาจจะไม่ได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
และเนื่องจากฐานะทางเศรษฐกิจในชุมชนค่อนข้างล าบาก คณะกรรมการชุมชนจึงไม่ค่อยมีเวลาให้กับชุมชน 
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  ด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร โครงการ/กิจกรรมบางอย่างไม่ได้เกิดจากความต้องการของชุมชนซึ่งท าให้
คณะกรรมการชุมชนไม่ทราบแผนการด าเนินงาน ชุมชน การขาดช่องทางแจ้งข้อมูลข่าวสารและเบาะแสเกี่ยวกับ
ยาเสพติดท่ีเป็นช่องทางลับ เนื่องจากคณะกรรมการชุมชนไม่ไว้วางใจต่อการปฏิบัติหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีต ารวจ 
  ด้านงบประมาณ การจัดโครงการ/กิจกรรมของคณะกรรมการชุมชนมีงบประมาณการด าเนินงานไม่เพียงพอ 
เนื่องจากงบประมาณท่ีได้รับการสนับสนุนเป็นค่าด าเนินงานของคณะกรรมการชุมชนจากทางราชการต้องน าไปใช้จ่าย
ในด้านอื่น ๆ ด้วย เช่น การพัฒนาชุมชน การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน เป็นต้น 
 ด้านทัศนคติ  คณะกรรมการชุมชนมองว่าการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นเรื่องของทางราชการ 
การไม่ให้โอกาสผู้ท่ีเคยต้องโทษเกี่ยวกับคดียาเสพติดท าให้บุคคลเหล่านั้นต้องกลับไปสู่วงจรเดิมก็เป็นปัญหาและ
อุปสรรคต่อการมีส่วนร่วมเนื่องจากคณะกรรมการชุมชนต้องคอยแก้ไขปัญหาเรื่องเดิมๆ นอกจากนั้นคณะกรรมการ
ชุมชนเห็นว่า ผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดมีเส้นสายอยู่ในแวดวงต่าง ๆ และมักจะได้รับการอุปถัมภ์จากบุคคลเหล่านั้น 
รวมท้ังบางรายยังเป็นผู้มีอิทธิพล 
 3. แนวทางการพัฒนาการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการชุมชนในการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นท่ี
เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร จากการศึกษาพบว่า คณะกรรมการชุมชนได้เสนอแนวทางการพัฒนาการมีส่วนร่วม
ได้ออกเป็น 5 ประเด็น ได้แก่  
 ด้านการมีส่วนร่วม จะต้องท างานโดยอาศัยการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชน ด้วยการสร้างจิตส านึก 
ปลูกฝังให้ประชาชนรู้สึกรักและภูมิใจในการเป็นสมาชิกของชุมชน รู้สึกตื่นตัวและลุกขึ้นมาช่วยกันพัฒนาและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด การสร้างพลังเครือข่าย การแสวงหาความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายอื่น ๆ รวมท้ัง ส่งเสริมเด็กและ
เยาวชนให้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ โดยโครงการหรือกิจกรรมจะต้องเกิดมาจากความต้องการของชุมชนอย่างแท้จริง 
รวมท้ังต้องให้อิสระแก่ชุมชนในการบริหารจัดการโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ การเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามี
ส่วนร่วมในขั้นตอนต่าง ๆ ต้ังแต่ต้น รวมถึงการประชุมปรึกษาหารือร่วมกันระหว่างหน่วยงานราชการกับคณะกรรมการ
ชุมชน 
 ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร การประชาสัมพันธ์และแจ้งข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ในชุมชนจะต้อง
ด าเนินการอย่างท่ัวถึง ตลอดจนรัฐควรสร้างช่องทางการส่ือสาร การแจ้งข้อมูลเบาะแสเกี่ยวกับยาเสพติดให้เป็น
ช่องทางลับ มีความน่าเช่ือถือและประชาชนสามารถเข้าถึงได้สะดวก 
 ด้านงบประมาณด าเนินงาน ภาครัฐต้องสนับสนุนงบประมาณในการด าเนินงานปูองกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดให้กับคณะกรรมการชุมชนอย่างเพียงพอ 
 ด้านทัศนะคติ คณะกรรมการชุมชนควรท าความเข้าใจ ให้ความรู้แก่ประชาชนเพื่อปรับเปล่ียนทัศนะคติ
โดยมองว่าผู้ท่ีติดยาเสพติดเป็นผู้ปุวย ท่ีจะต้องได้รับการช่วยเหลือและบ าบัดฟื้นฟูสมรรถภาพให้กลับมาปกติ  
 ด้านการสร้างองค์ความรู้และการพัฒนาคุณภาพชีวิต การสร้างอาชีพให้แก่ประชาชนในชุมชนให้มีความมั่นคง
เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น เนื่องจากหากประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีก็ย่อมท าให้คุณภาพชีวิตของคน
ในครอบครัวดีไปด้วย และทางราชการควรน าคณะกรรมการชุมชนไปศึกษาดูงานจากแหล่งเรียนรู้ภายนอก เพื่อได้น า
ความรู้และประสบการณ์มาปรับใช้ในการพัฒนาชุมชนต่อไป 
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ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 1. ควรปรับปรุงระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนการพัฒนาชุมชน พ.ศ. 2555 
ในส่วนของอัตราเงินค่าสนับการด าเนินงานของคณะกรรมการชุมชนให้สอดคล้องกับสภาพทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน 
เนื่องจากระเบียบดังกล่าวได้ใช้บังคับมาเป็นระยะเวลาพอสมควรแล้ว 
 2. ควรมีนโยบายสร้างแรงจูงใจให้กับชุมชนท่ีมีความเข้มแข็งต่อการมีส่วนร่วมในการปูองกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด เช่น มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ มอบเงินรางวัลแก่ชุมชนท่ีชนะการประกวดชุมชนสีขาว เป็นต้น 
 ข้อเสนอแนะเชิงปฏบิัติการ 
 1. ควรน าคณะกรรมการชุมชนไปศึกษาดูงานเกี่ยวกับการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เพื่อแลกเปล่ียน
ความรู้เกี่ยวกับการด าเนินงานปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชน และภาคประชาชน
ในพื้นท่ีอื่น ๆ สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการก าหนดมาตรการท่ีเหมาะสมส าหรับการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ในชุมชนต่อไป 
 2. ควรให้คณะกรรมการชุมชนและประชาชนได้เขา้มามีส่วนร่วมในการจัดท าแผนงาน กิจกรรม หรือโครงการ
ปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน เนื่องจากปัจจุบันการก าหนดแผนงาน กิจกรรม หรือโครงการเกี่ยวกับ
การปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจะถูกก าหนดโดยหน่วยงานของรัฐมากกว่าประชาชน ท าให้ประชาชนไม่เกิด
ความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของโครงการและอยากจะเข้าร่วมโครงการดังกล่าว 
 ข้อเสนอแนะเชิงวิชาการ 
 1. การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาจากกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก จ านวน 2 กลุ่ม ได้แก่ (1) คณะกรรมการชุมชน 
(2) ผู้ท่ีสนับสนุน ติดต่อประสานงาน เป็นท่ีปรึกษาและช่วยเหลือการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุมชน ซึ่งในการ
ท าวิจัยครั้งต่อไปผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะว่าควรมีการศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นประชาชนในพื้นท่ีเขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 
 2. การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ในการท าวิจัยครั้งต่อไปผู้วิจัยมี
ข้อเสนอแนะว่าควรท าการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของตัวแปรและ
เปรียบเทียบทางสถิติ 
 3. ควรศึกษาเรื่องเดียวกันนี้ในพื้นท่ีอื่น ๆ ด้วย เพื่อเป็นการขยายผลและส่งเสริมให้คณะกรรมการชุมชน
และประชาชนเกิดความต่ืนตัวต่อการมีส่วนร่วมในการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน 
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