การรับรูของประชาชนตอการดําเนินงานดานการปองกันและแกไข
ปญหาสารเสพติดในอําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา โดย อุไรวรรณ พัฒนสัตยวงศ, ขวัญตา

1.

บาลทิพย, สาวิตรี อัษณาวงคกรชัย, ชอลดา พันธุเสนา

รายงานนี้เปนสวนหนึ่งของการศึกษาเรื่องการประเมินผลการปองกันและแกไขปญหาสารเสพติดระดับอําเภอ
กรณีศึกษาอําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา เปนการวิจย
ั ภาคตัดขวางแบบสํารวจเชิงคุณภาพรวมกับการวิจัยเชิง
ปริมาณ ผูใหขอ
 มูลประกอบดวย กํานัน ผูใ หญบาน ผูช
 วยผูใ หญบาน กรรมการหมูบาน ประธานองคการบริหาร
สวนตําบล สมาชิกองคกรบริหารสวนตําบล ผูจ
 ัดการมัสยิด โตะอิหมาม คอเต็บบิลหลาน กลุมแมบาน ครู นักเรียน
จํานวนทั้งสิ้น 493 คน และชาวบานจากหมูบา นตางๆ 539 คน โดยการสัมภาษณเชิงลึก ทัง้ รายบุคคล และ
 ถานการณปญหายาเสพติดในหมูบาน การมี
สัมภาษณเปนกลุม และแบบสอบถามรายบุคคล เกี่ยวกับการรับรูส
สวนรวมและเจตคติของชาวบานตอโครงการตางๆ ที่เกี่ยวกับการรณรงคปอ
 งกันและปราบปรามปญหายาเสพติด
ในหมูบาน ความคิดเห็นตอการแกไขปญหายาเสพติดตามแผนปฏิบต
ั ิงานของอําเภอ โดยเก็บรวบรวมขอมูล
ระหวางเดือนกันยายน 2544 - กุมภาพันธ 2545
ผลการศึกษา ผูใ หขอมูลสวนใหญใหความเห็นวาการดําเนินงานดานยาเสพติดในอําเภอจะนะในปจจุบันคอนขาง
่ ึดหลักศาสนาอิสลามในการ
ดี จริงจังมากขึ้น สวนหนึ่งเนื่องจากเจาหนาทีร่ ะดับสูงของอําเภอเปนคนมุสลิมทีย
ดําเนินงานดานยาเสพติด วิธีการทีจ
่ ะแกปญ
 หาสารเสพติดใหไดผล คือการปราบปรามยาเสพติดแบบเฉียบขาด
โดยตํารวจเปนเรื่องสําคัญประมาณครึ่งหนึ่งหรือนอยกวาเทานั้นที่ตอบวารับทราบหรือเคยเขารวมโครงการตางๆ
ที่เกี่ยวของกับการปองกันและแกปญหาสารเสพติด ซึ่งโครงการที่กํานันผูใหญบานรับทราบหรือเคยเขารวมมาก
ที่สด
ุ คือ โครงการฮูกุมปากัต โครงการอบรมสัมมนากํานันผูใ หญบาน และโครงการหมูบานเฉลิมพระเกียรติปลอด
ยาเสพติด สวนชาวบานเพียงหนึ่งในสามเทานัน
้ ที่เคยเขารวมโครงการรณรงคตอตานสารเสพติด
สรุปการประเมินผลการดําเนินงานตามโครงการตางๆ ในระยะทีท
่ ําการศึกษายังทําไดยาก เพราะชาวบานหรือผูนาํ
หมูบาน มักไมทราบรายละเอียดในการจัดโครงการตางๆ อยางชัดเจน เพียงแตไปรวมกิจกรรมบางเทานั้น ใน
่ ีปญหาเล็กนอย ผลการจัดกิจกรรมคอนขางเปนทีพ
่ อใจ ตรงขามกับหมูบานที่มป
ี ญหารุนแรง ชาวบาน
หมูบานทีม
ไมรูความคืบหนาเกี่ยวกับโครงการตอตานสารเสพติด

การทบทวนองคความรูเรื่องสภาพปญหา และมาตรการในการจัดการ
กับปญหาการใชสารเสพติดในภาคใต โดย คณาจารยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
2.

ประกอบดวย ชอลดา พันธุเสนา สาวิตรี อัษณางคกรชัย สุจิตรา จรจิตร อมรา ศรีสัจจัง สมลักษณ สังขเกษม
ขวัญตา บาลทิพย เยาวรัตน มัชฌิม พิไลรัตน ทองอุไร
สารเสพติดที่พบมากในภาคใต ไดแก กระทอม กัญชา ยาบา เฮโรอีน ยาอี ยาเค และยาแกไอผสมโคเดอีน การ
ปองกันและแกไขปญหาสารเสพติดในภาคใตมีลักษณะเชนเดียวกับภาคอืน
่ ๆ ที่ตองปฏิบต
ั ิตามนโยบายเรงดวน
ของรัฐบาล คือ ยุทธศาสตร "พลังแผนดิน" โดยใชหลัก "การปองกันนําหนาการปราบปรามผูเสพตองไดรบ
ั การ
รักษา ผูค
 าตองไดรับการลงโทษโดยเด็ดขาด" สําหรับการดูแลรักษาผูต
 ิดสารเสพติดในภาคใตมี 3 ลักษณะ คือ
ั ยภาพ
ลักษณะแรกอยูใ นความดูแลของกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งมอบนโยบายใหโรงพยาบาลอําเภอทุกแหงมีศก
ในการบําบัดรักษาผูเสพติดเพิม
่ เติมจาการที่มศ
ี ูนยบําบัดรักษายาเสพติดอยูก
 อนแลว ลักษณะที่ 2 เปนความ
รับผิดชอบของชุมชน โดยเฉพาะองคกรทางศาสนาซึ่งจัดเปนสถานบําบัดตามหลักศาสนาอิสลาม และศาสนา
พุทธ สวนลักษณะที่ 3 เปนความรับผิดชอบของกองทัพบก รวมกับกรมราชทัณฑ กระทรวงหมาดไทย ไดจัดตั้ง
โรงเรียนวิวฒ
ั ฯพลเมืองเพื่อฟนฟูรางกายและจิตใจผูต
 องโทษคดียาเสพติดที่พนโทษจากกรมราชทัณฑ

เคล็ด (ไม) ลับในการสํารวจดวยตัวอยาง : กรณีศึกษาโครงการสํารวจ
เพื่อประมาณการจํานวนผูที่เกี่ยวของกับสารเสพติดในประเทศไทย โดย

3.

อมรรัตน เงาวะบุญพัฒน อุษณีย พึ่งปาน

การสํารวจดวยตัวอยาง ที่มีวต
ั ถุประสงคเพื่อนําผลที่ไดอางอิงไปสูประชากรนั้น ดําเนินการเพราะประหยัด
ทรัพยากร แตผน
ู ําไปใชจะตอง เขาใจวัตถุประสงคของการศึกษาการสรางเครือ
่ งมือวัดรูปแบบการดําเนินงานวิจัย
ประชากรเปาหมาย ขนาดตัวอยาง การสุมตัวอยาง กรอบตังอยางทีส
่ มบูรณ การจัดการงานภาคสนาม การ
ประมวลผลขอมูล การเลือกใชสถิตท
ิ ี่เหมาะสม ตลอดจนการตีความขอมูลที่ถูกตองสอดคลองกับวัตถุประสงคของ
โครงการ
เมื่อป พ.ศ.2544 สํานักงานคณะกรรมการการปองกันและปราบปรามยาเสพติด(สํานักงาน ป.ป.ส.)สนับสนุนใหมี
การสํารวจทั่วประเทศภายใตโครงการ "ประมาณการจํานวนผูเกี่ยวของกับสารเสพติดในประเทศไทย" โดย
คณะทํางานคือคณะกรรมการที่ปรึกษาดานขอมูลและวิชาการสารเสพติด การสํารวจครั้งนี้กําหนดประชากร
ตัวอยางเปนชายและหญิงที่มีอายุ 12-65 ป จําแนกรายภาค และกรุงเทพและปริมณฑล ใชการสุมตัวอยางแบบ

หลายชั้น รวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถามทั้งที่เปนแบบสัมภาษณ และตอบเอง วิธีการสรางแบบสอบถาม
ครอบคลุมทั้งยา/สารเสพติดและแอลกอฮอล กอปรกับมีคําถามประกอบอื่น เชนคําถามเกี่ยวกับสุขภาพอนามัย
ทัศนคติ หรือแมแตคาํ ถามเรื่องการใชสารเสพติด ก็ไมมีคําวา ติดสารเสพติดและยังมีวิธีการเก็บขอมูลที่ทาํ ให
ผูตอบยินดีใหขอ
 มูล อยางไรก็ตามการปรับแกขอมูลดวยการตรวจสอบความสมบูรณและแนบนัยก็นํามาใชในการ
ประมาณการดวย นอกจากนี้การประมาณความผิดพลาดของการรายงานคําตอบจากผูรู และมีประสบการณ
เกี่ยวกับการศึกษาเรื่องยาและสารเสพติดมานานก็เปนสิ่งสําคัญในการทําให ผลสํารวจนี้ออกมาไดถูกตองและ
สมบูรณ

ยาเสพติด : แกปญหาแลวไดอะไร คําตอบจาการวิจัยในระดับพื้นที่
อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม โดย สริตา ธีระวัฒนสกุล, บุบผา วัฒนาพันธ, จิราพร สุวรรณธีราง
4.

กูร
การกําหนดนโยบายเรงดวนของรัฐบาล ในป พ.ศ.2544 โดยใชยท
ุ ธศาสตร "พลังแผนดิน" เพื่อตอสูกับปญหายา
เสพติดที่ระบาดไปทั่วประเทศ ครอบคลุมกลุม
 ประชากรที่เปนกําลังของชาติ ไดแกกลุมเยาวชนและกลุมผูใช
แรงงาน โดยมีการดําเนินโครงการหรือกิจกรรมตางๆ ในหลายพื้นที่ เพื่อตอบสนองตอการแกปญหายาเสพติด
การดําเนินงานแกไขปญหารวมทั้งผลการดําเนินงานและผลกระทบที่เกิดขึน
้ จากการแกไขปญหา เปนการศึกษา
พรอมกันทั้ง 4 ภาค ซึ่งภาคเหนือ ไดเลือก อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม เปนกรณีศึกษา เก็บรวบรวมขอมูล
ในชวง ตุลาคม 2544 ถึง กุมภาพันธ 2545 โดย (1) รวบรวมขอมูลเอกสาร รายงานตางๆ ที่เกี่ยวของ (2)
สัมภาษณเชิงลึก/สนทนากลุม กับผูใหขอมูล 3 กลุมคือ ผูร ับนโยบาย ผูปฏิบัติงาน และประชาชน จํานวน 60 คน
(3) สัมภาษณประชาชนที่มีอายุตั้งแต 15-65 ป ใน 30 หมูบ
 าน ซึ่งเปนพื้นที่ดําเนินการแกไขปญหายาเสพติด
จํานวน 1107 คน (4) สอบถามผูนําชุมชนจาก 84 หมูบาน ครู 113 คน และนักเรียน 389 คน จากโรงเรียนใน
สังกัดกรมสามัญศึกษา 2 โรงเรียน
ผลการศึกษาสถานการณ พบวา ผูใชยาเสพติดกระจายไปในทุกตําบล หรือประมาณรอยละ 92.0 ของหมูบาน
ทั้งหมด ผูเสพยาเสพติด ในชวงป พ.ศ. 2543-2544 มีจํานวนมากทีส
่ ุดหลายหมูบานมีผูเสพ 50 ถึงมากกวา 100
คน ชนิดยาเสพติดที่พบวาระบาดมากที่สด
ุ คือยาบา การใชยาของคนในพื้นทีส
่ ูงมักใชเฮโรอีนและยาบาควบคูกัน
หรือทดแทนกัน ผูใชสวนใหญเปนวัยแรงงาน เหตุผลการใชเพื่อความรูส
 ึกสบายและทํางานไดนานขึ้น ดังคํากลาว
ที่วา "เฮโรอีนสุดยอดแตไมขยัน ยาบาขยันแตไมสุดยอด" ในพื้นที่ราบสวนใหญใชยาบาเพียงชนิดเดียว ผูใ ชมัก
เปนเยาวชนทั้งนอกและในโรงเรียน เหตุผลการใชเพื่อความสนุกสนาน การสูบควันเปนวิธท
ี ี่ใชกันมากทีส
่ ด
ุ ใน
ดานการคาพบวามีผค
ู ายาเสพติดอยูท
 ุกตําบล โดยทุก ๆ 2 หมูบานจะมีผูคา อยูในหมูบานอยางนอย 1 หมูบาน
สวนใหญเปนผูค
 ารายยอยหรือเปนการคาเพื่อเสพประมาณ 1 ใน 10 ของหมูบานทั้งหมดมีผท
ู ําอาชีพขนหรือ
ลําเลียงยาเสพติด และเกือบ 1 ใน 4 ของหมูบานทั้งหมดเปนเสนทางลําเลียงยาเสพติด แหลงคาใหญอยูใ นพื้นที่
สูง ราคายาบาจากแหลงขายประมาณ 19 บาทตอเม็ด ราคาขายปลีกในหมูบาน ประมาณ 40-50 บาท
การดําเนินงานแกไขปญหา มีการถานทอดนโยบายโดยตรงจากสวนกลางถึงผูปฏิบต
ั ิในพื้นที่ การปองกันเนนหนัก
ในการสรางความเขมแข็งและการมีสวนรวมของชุมชน ขยายเปาหมายพื้นทีป
่ ลอดยาเสพติดจาก 22 หมูบาน เปน
33 หมูบานในป พ.ศ. 2545 ควบคูกับการปราบปรามในพื้นทีท
่ ี่มีการคาการเสพรุนแรง การดําเนินงานเปนไปอยาง
เขมขนตั้งแตเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2545 โดยเฉพาะในพื้นที่รุนแรง สวนในสถานศึกษาอําเภอเปนเพียงผู
ประสานงาน ไมไดเปนผูดําเนินงานโดยตรง
การดําเนินงานและผลกระทบที่เกิดขึ้น ทั้งประชาชน ผูนําชุมชนและเจาหนาที่ใหความเห็นตรงกันวาปญหาการคา
การเสพในพื้นที่ดําเนินการมีแนวโนมลดลงเมือ
่ เทียบกับกอนหนานี้ ประชาชนมีการรับรูความรุนแรงของปญหา
มากกวากลุมผูน
 ําชุมชน เกือบ 1 ใน 3 ของประชาชนรับรูวามีโครงการพลังแผนดิน ประชาชนสวนใหญเขารวมทํา
ประชาคม และการออกกฏระเบียบหมูบาน อยางไรก็ดี 1 ใน 4 ระบุวาจะไมยุงเกี่ยวหากพบเห็นวามีการคาการเสพ
ในหมูบาน ประชาชนเกือบทั้งหมดทราบวายาเสพติดผิดกฏหมาย มีความตระหนักตอความเสี่ยงจากการใชยา
รังเกียจผูต
 ิดยาและระบุวาคนกลุมนี้ไมนาไววางใจ มากกวาครึง่ เชื่อวาสามารถเลิกได และเกือบทั้งหมดระบุวาควร
ใหความชวยเหลือผูตด
ิ ยาทุกชนิดใหเลิกเสพ
สถานการณในโรงเรียน ทั้งนักเรียนและครูสวนใหญรับรูวานักเรียนใชยาเสพติด นักเรียนกลุมตัวอยางประมาณรอย
ุ (ไม
ละ 4 ยอมรับวาเคยใชยาเสพติด สวนใหญเปนการใชยาบา 1 ใน 3 ระบุวายาบาเปนยาเสพติดที่หางายที่สด
รวมสารระเหย) การดําเนินงานปองกันเปนกิจกรรมใหความรูแ
 ละดนตรี-กิฬา เปนหลัก กลุมตัวอยางประมาณ
ครึ่งหนึ่งเทานั้นที่เขารวมกิจกรรมดังกลาว และใหความเห็นวา การอบรมดานความรูนาเบื่อ กิจกรรมที่ชอบคือ
นันทนาการและทักษะชีวิต นักกเรียนสวนใหญรับรูวา การเทีย
่ วผับ/บาร/คาราโอเกะ และการอยูในกลุม
 เพื่อนที่ใช
่ ี่หายาไดงาย
ยาเสพติดมีความเสี่ยงสูงตอการใชยาเสพติด การชอบลอง/ลักษณะนิสัยที่ชอบทาทาย การอยูในทีท
มีความเสี่ยงติด หากติดยาเพื่อนๆ จะรังเกียจประมาณครึ่งหนึ่งเชื่อวาเลิกไดและสวนใหญเห็นวาควรชวยใหเลิก มี
นักเรียนอยางนอยครึ่งหนึ่งขาดทักษะในการปฏิเสธ ครูสว นใหญเขารวมกิจกรรมเทาที่ไดรบ
ั มอบหมาย เกือบ
ั การอบรมเกี่ยวกับยา
ทั้งหมดระบุวามีการสอดแทรกเรื่องยาเสพติดในการเรียนการสอน 1 ใน 3 ของครูเคยไดรบ
เสพติด และสวนใหญเห็นวาตนเองวามีความรูในระดับปานกลางถึงนอย

สภาพการณดังกลาว สวนหนึ่งเปนภาพสะทอนจากการแกไขปญหาฯ ในป พ.ศ.2544 และกอนหนานั้น การแกไข
ปญหาตามแนวยุทธศาสตรพลังแผนดินยังอยูใ นระยะเริ่มตนของกระบวนการถายทอดนโยบาย การทําแผน สวน
การปฏบัตต
ิ ามแผนยังไมเริ่มตน กิจกรรมที่เกิดขึ้นในชวง 6 เดือนกอนการศึกษาครั้งนี้ เปนความพยายามของ
อําเภอในการจัดการกับปญหายาเสพติดในพืน
้ ที่ทม
ี่ ีอยูเดิม โดยความรวมมือกับมูลนิธิโครงการหลวง อยางไรก็ดี
นโยบายรัฐก็มส
ี วนกระตุนใหเกิดความเขมขน และความรวมมือในการ ปฏิบัติงานดวยสวนหนึ่ง ผลการดําเนินงาน
ที่นําเสนอจึงเปนภาพของผลเบื้องตนที่ดาํ รงอยูในระยะเริม
่ ตนของการแกไขปญหาโดยใชยท
ุ ธศาสตรพลัง
แผนดิน
ความรุนแรงของปญหาที่ลดลง การขยายพื้นที่ปลอดยาเสพติดในภาพรวมยังขึ้นอยูกับการปฏิบัติงานของ
เจาหนาที่ของรัฐเปนสวนใหญ พื้นที่ปลอดฯ เกือบทั้งหมดเปนเพียงการปลอดชั่วคราว หรือควบคุมความรุนแรงได
เพียงชั่วขณะ หากเจาหนาทีร่ ัฐขาดการติดตามการคา การเสพจะเพิ่มขึ้นทันที การใชความนุมนวลและความ
เห็นชอบจากชุมชนในการปราบปราม เปนจุดแข็งของการจัดการกับผูคา และผูเสพ การปองกันแกไขปญหายาเสพ
ติดโดยการสรางชุมชนเขมแข็ง การเฝาระวังปญหาของชุมชนเองได และการชวยเหลือผูต
 ิดยาอยางเปนระบบจะ
ทําไดอยางไร ภาครัฐควรเปนผูสงเสริมหรือแสวงหาความรวมมือจากองคกรในภาคเอกชนเพื่อเสริมศักยภาพของ
 หาได
ชุมชนใหรอบดานทั้งดานสังคมและเศรษฐกิจ และสนับสนุนติดตามอยางตอเนื่องนาจะนําไปสูการแกปญ
อยางยั่งยืนในที่สด
ุ

