
บทท่ี 1 

บทนํา 

 

ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 

 

เป็นท่ีทราบกนัดีว่า ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาท่ีก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรงต่อมวล

มนุษยชาติทัว่โลก ยาเสพติดเป็นภยัคุกคามท่ีสาํคญัต่อระบบสงัคมเศรษฐกิจและความมัน่คงภายใน

และภายนอกของทุกประเทศทั้งระดบัภายในประเทศและระดบัระหว่างประเทศปัญหาเหล่าน้ีจะทวี

ความรุนแรงมากข้ึน สลับซับซ้อนและยากต่อการป้องกันและปราบปรามยิ่งข้ึนองค์การ

สหประชาชาติ (The United Nations) จึงให้ความสําคัญในเร่ืองน้ีเป็นอย่างมากจนในที่สุดได้

กาํหนดให้การลกัลอบคา้ยาเสพติด (Illicit Trafficking in Drugs) เป็นปัญหาหน่ึงในประเภทของ

องคก์รอาชญากรรมขา้มชาติ (Transnational Organized Crime) เป็นการกระทาํของกลุ่มอาชญากรท่ี

มีการจดัตั้งในลกัษณะองคก์ร (Organized Crime) ที่มีลกัษณะของการกระทาํความผิดเป็นการขา้ม

เขตแดนประเทศ (วชัรพล ประสารราชกิจ, 2543, หนา้ 58 – 92) ซ่ึงขณะน้ีมีกลุ่มอาชญากรท่ีจดัตั้งใน

ลกัษณะองคก์รอยูใ่นประเทศต่างๆทัว่โลก โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในประเทศท่ีการบงัคบัใชก้ฎหมายไม่

มีประสิทธิภาพ โดยทัว่ไปกลุ่มอาชญากรท่ีจดัตั้งในลกัษณะองค์กรนิยมมีส่วนร่วมในการกระทาํท่ี

ผิดกฎหมายเสมอๆในกรณีที่การกระทาํนั้ นสามารถให้ผลประโยชน์ตอบแทนได้อย่างสูงสุด

(Thomas J. Gardner, 1985, p. 384) องค์กรอาชญากรรมขา้มชาติเหล่าน้ีพยายามดาํเนินการภายใต้

ระบบท่ีปกปิดรักษาความลบัขององค์กรประกอบกบัการกระทาํความผิดมีลกัษณะเป็นการขา้ม

พรมแดนทาํให้เป็นการยากที่เจ้าหน้าที่ผูบ้งัคบัใชก้ฎหมายจะสามารถดาํเนินการสืบสวนจบักุม     

ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  

จากรายงานของสาํนกังานโครงการควบคุมยาเสพติดระหว่างประเทศแห่งสหประชาชาติ 

(United Nations International Drug Control Program – UNDCP) ระบุว่าประชากรทัว่โลกมีผูท่ี้ใช้

และเคยใชส้ารเสพติดอยู่ไม่น้อยกว่า 200 ลา้นคนซ่ึงหากคิดเป็นราคาซ้ือขายและมูลค่าของความ

เสียหายท่ีเกิดข้ึนจากการใชย้าเสพติดแลว้ไม่อาจจะประเมินค่าของความสูญเสียออกมาไดซ่ึ้งอาจ

กล่าวได้ว่ายาเสพติดได้สร้างความเสียหายต่อมวลมนุษยชาติแบบซึมลึกและต่อเนื่องยาวนาน

มากกว่าภยัพิบติัอ่ืนๆท่ีเคยมีมา (กอบกลู  จนัทวโร, 2545, หนา้ 13 – 17) โดยมีตวัช้ีวดัถึงสถานการณ์

ดงักล่าวคือดา้นตวัยาและชนิดของยาเสพติดนั้นมีการแพร่ระบาดในรูปแบบใหม่ ๆ มากข้ึนเร่ือย ๆ 

ซ่ึงในอดีตเม่ือประมาณ 10-20 ปี ท่ีผ่านมามียาเสพติดท่ีแพร่ระบาดอยู่เพียง 2-3 ชนิดคือ ฝ่ิน กญัชา

กระท่อมและเฮโรอีนแต่ในปัจจุบันกลบัมียาเสพติดชนิดใหม่มากข้ึน เช่น ยาบ้า ยาอี และวตัถุ      
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ออกฤทธ์ิต่อจิตและประสาทอีกไม่ตํ่ากว่า 100 ชนิดแสดงให้เห็นถึงสภาพของปัญหายาเสพติด        

ท่ีไดแ้พร่ขยายวงกวา้งออกไปอยา่งเห็นไดช้ดั (สุนทรีพรรณ กาํป่ันทอง, 2551, หนา้ 39) 

สถานการณ์การแพร่ระบาดของยาเสพติดท่ีกาํลงัเกิดข้ึนไดส่้งผลกระทบและเป็นภัยต่อ

ความมัน่คงของประเทศอนัเน่ืองมาจากทรัพยากรบุคคลเขา้ไปเก่ียวพนักบัยาเสพติดโดยเฉพาะเด็ก

และเยาวชนซ่ึงถือเป็นกาํลงัสาํคัญของชาติจากปัญหาของการแพร่ระบาดรัฐบาลได้ตระหนักถึง

ความรุนแรงและความสําคัญของปัญหายาเสพติดที่เกิดข้ึนและถือเป็นปัญหาเร่งด่วนที่ต้อง

ดาํเนินการป้องกนัและแกไ้ขโดยมีเจตนารมณ์อนัแน่วแน่ในการผนึกกาํลงัของทุกภาคส่วนสังคม

เพื่อเอาชนะยาเสพติดให้ไดโ้ดยเร็วซ่ึงท่ีผ่านมาประเทศไทยไดใ้หค้วามสาํคญักบัการป้องกนัและ

แกไ้ขปัญหายาเสพติดมาโดยตลอดจนกระทัง่ในแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2555 – พ.ศ.

2558 (รัฐบาลนางสาวยิ่งลกัษณ์ ชินวตัร นายกรัฐมนตรี) ซ่ึงประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อ      

วนัท่ี 21 กนัยายน พ.ศ. 2554 ไดก้าํหนดไวใ้นแนวทางการบริหารราชการแผน่ดิน ส่วนท่ี 2 นโยบาย

ท่ี 1 นโยบายเร่งด่วนที่จะเร่ิมดาํเนินการในปีแรก ข้อท่ี 1.2 เร่ืองการแก้ไขและป้องกันปัญหา           

ยาเสพติดให้เป็น “วาระแห่งชาติ” โดยยึดหลกันิติธรรมในการปราบปรามลงโทษผูผ้ลิต ผูค้า้ ผูมี้

อิทธิพล และผูป้ระพฤติมิชอบ โดยบงัคบัใชก้ฎหมายอย่างเคร่งครัด  ยึดหลกัผูเ้สพคือผูป่้วยท่ีตอ้ง

ไดรั้บการบาํบัดรักษาให้กลบัมาเป็นคนดีของสังคม พร้อมทั้งมีกลไกติดตามช่วยเหลืออย่างเป็น

ระบบดําเนินการอย่างจริงจังในการป้องกันปัญหาด้วยการแสวงหาความร่วมมือเชิงรุกกับ

ต่างประเทศในการควบคุมและสกัดกั้นยาเสพติด สารเคมีและสารตั้งต้นในการผลิตยาเสพติด         

ท่ีลักลอบเข้าสู่ประเทศภายใต้การบริหารจัดการอย่างบูรณาการและมีประสิทธิภาพ รวมทั้ ง

ดาํเนินการป้องกนักลุ่มเส่ียงและประชาชนทัว่ไปไม่ใหเ้ขา้ไปเก่ียวขอ้งกบัยาเสพติดดว้ยการรวมพลงั

ทุกภาคส่วนเป็นพลงัแผน่ดินในการต่อสูก้บัยาเสพติด (แผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2555  

– พ.ศ.2558, 2554, หนา้ 14)  

 นอกจากน้ีในพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลกัเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง           

ท่ีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 16  มีการกาํหนดใหส่้วนราชการจดัทาํแผนปฏิบติัราชการของส่วนราชการให้

สอดคลอ้งกบัแผนการบริหารราชการแผน่ดินกระทรวงมหาดไทยไดจ้ดัทาํแผนปฏิบติัราชการ  4   ปี

พ.ศ. 2555 –พ.ศ. 2558 ข้ึนเพ่ือใชเ้ป็นกรอบแนวทางการบริหารราชการของกระทรวงมหาดไทยโดย

ระบุความเชื่อมโยงของนโยบายรัฐบาลกับเป้าหมายการให้บริการของกระทรวงและกลยุทธ ์          

ท่ีกาํหนดในแผนการบริหารราชการแผน่ดินวา่ตอ้งป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดครบวงจรโดย

บริหารจดัการอยา่งบูรณาการตั้งแต่การขยายความร่วมมือทั้งในและต่างประเทศเพ่ือสกดักั้นยาเสพ

ติดและสารตั้งตน้ การป้องกนักลุ่มเส่ียงเป็นเหยือ่ยาเสพติด การบงัคบัใชก้ฎหมายอยา่งเคร่งครัดกบั

ผูผ้ลิต ผูค้า้ การบาํบดัฟ้ืนฟสูมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติดรวมทั้งการสร้างเครือข่ายเฝ้าระวงัและส่งเสริม

กระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน พฒันาเครือข่ายสร้างความร่วมมือจากภาคประชาชน   
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ใ น ก า ร ป้ อ ง กัน แ ล ะ แ ก้ไ ข ปั ญ ห า ย า เ ส พ ติ ด ใ น ชุ ม ช น ห มู่ บ้ า น ลัก ษ ณ ะ พ ลัง แ ผ่ น ดิ น  

(กระทรวงมหาดไทย,  2554, หนา้ 5)   

อย่างไรก็ตาม  แมว้่าท่ีผ่านมารัฐบาลจะให้ความสาํคญักบัปัญหายาเสพติดโดยการระดม

วธีิการดาํเนินงานตามมาตรการดา้นการป้องกนั ปราบปราม บาํบดัและแกไ้ขปัญหาอยา่งเขม้แขง็ทุก

คร้ังไปก็ตาม แต่มาตรการต่างๆ เหล่าน้ีกลับกลายเป็นตัวกระตุ้นให้ยาเสพติดมีการพัฒนา

เปลีย่นแปลงรูปแบบไปได้อย่างรวดเร็วยิ่งข้ึนตามไปด้วย ปัญหายาเสพติดจึงต้องได้รับการ

ดาํเนินการแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วนและจริงจงัอย่างต่อเน่ือง ในรัฐบาลชุดปัจจุบันน้ีจึงน้อมนํา   

พระราชดาํรัสของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในเร่ืองยาเสพติดมาเร่งปฏิบติัให้สําเร็จ

ลุล่วงโดยใชยุ้ทธศาสตร์พลงัแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดเป็นยุทธศาสตร์หลกักาํหนดกลยุทธ์สาํคญั    

ท่ีจะดาํเนินการคือ 7 แผน 4 ปรับ 3 หลกั 6 เร่ง ดงัน้ี 

7 แผนประกอบดว้ย 

แผนท่ี 1 การสร้างพลงัสงัคมและพลงัชุมชนเอาชนะยาเสพติด 

แผนท่ี 2 การแกไ้ขปัญหาผูเ้สพ/ผูติ้ดยาเสพติด (Demand)  

แผนท่ี 3 การสร้างภมิูคุม้กนัและป้องกนัยาเสพติด (Potential Demand)  

แผนท่ี 4 การปราบปรามยาเสพติดและบงัคบัใชก้ฎหมาย (Supply)  

แผนท่ี 5 ความร่วมมือระหวา่งประเทศ 

แผนท่ี 6 การสกดักั้นยาเสพติด 

แผนท่ี 7 การบริหารจดัการแบบบูรณาการ 

4 ปรับ ประกอบดว้ย 

ปรับท่ี 1 ปรับปรุงขอ้มลูการข่าวใหถ้กูตอ้ง ทนัสมยั 

ปรับท่ี 2 ปรับบทบาท พฤติกรรมเจา้หนา้ท่ีของรัฐ 

ปรับท่ี 3 ปรับกฎหมาย กฎระเบียบ ขอ้บงัคบั 

ปรับท่ี 4 ปรับทศันคติของสงัคมและชุมชนมีส่วนร่วมแกไ้ขปัญหายาเสพติด 

3 หลกั ประกอบดว้ย 

หลกัท่ี 1 หลกัการแกไ้ขปัญหาโดยใชห้ลกัเมตตา ความรักในเพ่ือนมนุษยอ์ยากเห็น

คนผดิกลบัตวัเป็นคนดี คืนความรักใหค้รอบครัว คืนสุขใหชุ้มชน 

หลกัท่ี 2 ยดึหลกันิติธรรม ใชก้ารบาํบดั ป้องกนั ควบคู่ การปราบปราม 

หลกัท่ี 3 หลกัแกปั้ญหาโดยยดึพ้ืนท่ีเป็นตวัตั้ง หรือ Area Approach  

6 เร่ง ประกอบดว้ย 

เร่งท่ี 1 เร่งดาํเนินการในดา้นขอ้มลู ปัญหา 

เร่งท่ี 2 เร่งลดจาํนวนผูเ้สพยาจากหมูบ่า้น/ชุมชน 

เร่งท่ี 3 เร่งแสวงหาความร่วมมือกบัต่างประเทศและการสกดักั้นยาเสพติด 
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เร่งท่ี 4 เร่งปราบปรามผูค้า้ ลดความเดือดร้อนของประชาชนจากปัญหายาเสพติด 

เร่งท่ี 5 เร่งแกไ้ขปัญหาเยาวชนกลุ่มเส่ียงทั้งในและนอกสถานศึกษา 

เร่งท่ี 6 เร่งสร้างหมูบ่า้น/ชุมชนใหมี้ความเขม้แขง็ 

ทั้ ง น้ีเพื ่อให้ทุกหน่วยงานที่เกี ่ยวข้องยึดเป็นหลักในการขับเคลื่อนงานยาเสพติด

ระดบัประเทศ (ศนูยอ์าํนวยการพลงัแผน่ดินเอาชนะยาเสพติดแห่งชาติ (ศพส.), 2554, หน้า 7 - 14) 

รัฐบาลจึงได้กาํหนดให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องประสานความร่วมมือกนัเขา้มามีส่วนร่วม

เพ่ือใหแ้ผนงานในการแกไ้ขปัญหามีการพฒันาใหมี้ความเขม้แขง็มากข้ึนตามลาํดบัใหส้อดคลอ้งกบั

ยุทธศาสตร์การป้องกนัและปราบปรามยาเสพติดในช่วงแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  

ฉบบัท่ี 11 (พ.ศ.2555 – 2559) โดยสาํนกัแผนและยทุธศาสตร์ สาํนกังาน ป.ป.ส. ในฐานะหน่วยงาน

กลางในการกาํหนดนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดได้ให้ความสําคัญกับการมี    

ส่วนร่วมในกระบวนการจดัทาํยุทธศาสตร์ฯของภาคีการพฒันาทุกภาคส่วนตั้งแต่ระดบัภาคและ

ประเทศดงันั้นการจดัทาํยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในระยะต่อไปซ่ึงอยู่

ในช่วงแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบัท่ี11 (พ.ศ. 2555–พ.ศ. 2559) จาํเป็นตอ้งอาศยั

การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนจึงได้กาํหนดยุทธศาสตร์สําคัญ 6 ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย 1)        

ให้ความสาํคญักบัการเสริมสร้างภูมิคุม้กนัป้องกนัยาเสพติดให้เด็กและเยาวชนมีภูมิคุม้กนัไม่ให ้  

ตกเป็นเหยือ่ของยาเสพติด 2) ยุทธศาสตร์ดา้นการบาํบดัรักษาและฟ้ืนฟูสมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติด

โดยลดจาํนวนผูเ้สพ/ผูติ้ดที่มีอยู่เดิมด้วยการบาํบัดรักษาฟ้ืนฟูฯอย่างครบวงจรเชื่อมโยงถึงการ

ติดตามดแูลจนถึงครอบครัวและชุมชน 3) ยทุธศาสตร์ดา้นการสกดักั้นและปราบปรามยาเสพติดโดย

การบูรณาการการบงัคับใชก้ฎหมายเพื่อดาํเนินมาตรการตามกฎหมายกบัผูค้า้ยาเสพติดท่ียงัคงมี

พฤติการณ์และเจ้าหน้าท่ีของรัฐที่เกี่ยวข้องควบคู่กับการป้องกันและป้องปรามไม่ให้เกิดผูค้ ้า          

ยาเสพติดรายใหม่  4) ยทุธศาสตร์ดา้นความร่วมมือระหวา่งประเทศโดยการประสานและขบัเคล่ือน

กลไกระหว่างประเทศทุกระดับในการแก้ไขปัญหาการผลิตและการค้ายาเสพติดในภูมิภาค          

เพ่ือนาํไปสู่เขตปลอดยาเสพติดอาเซียนภายในปี พ.ศ. 2558  5) ยุทธศาสตร์ดา้นการสร้างพลงัสังคม

และชุมชนต้านยาเสพติดให้ความสําคัญกับบทบาทของชุมชนและภาคประชาสังคมโดยการ

สนับสนุนภาครัฐอย่างเพียงพอทั้งในด้านการพัฒนาองค์ความรู้ให้สามารถจัดการกับปัญหา           

ในชุมชน การจดัใหมี้กองทุนเพื่อเสริมสร้างความเขม้แข็งของชุมชนและพลงัสังคมในการป้องกนั

และแก้ไขปัญหายาเสพติดและกิจการยุติธรรมชุมชนจากเงินบังคับโทษปรับในคดีอาญา และ         

6) ยทุธศาสตร์ดา้นการบริหารจดัการในระดบับริหารจดัการในพ้ืนท่ีเป็นฐานการบูรณาการในระดบั

จงัหวดัร่วมกบัชุมชนและทอ้งถ่ิน  (สาํนกัแผนและยทุธศาสตร์ สาํนักงาน ป.ป.ส., 2554, หน้า 22 – 

25) 

องค์การบริหารส่วนตาํบล (อบต.) มีลกัษณะการดาํเนินงานอยู่ภายใต้พระราชบญัญัติ     

สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 เมื ่อมีการแก้ไขกฎหมายและมีการตรา
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พระราชบญัญติัสภาตาํบลและองค์การบริหารส่วนตาํบล (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ.2542 กาํหนดให้สมาชิก

องค์การบริหารส่วนตําบลมาจากการเลือกตั้งหมู่บ้านละ 2 คน ประธานกรรมการ 1 คนหรือ

กรรมการบริหารอีก 2 คน มาจากมติของสภาตาํบล พระราชบญัญติัสภาตาํบลและองค์การบริหาร

ส่วนตาํบลฯ ไดรั้บการแก้ไขอีก 2 คร้ัง คือในปี พ.ศ. 2542 และ พ.ศ.2546 สาระสาํคญัการแกไ้ข

โดยเฉพาะอย่างยิ่งตามพระราชบญัญติัสภาตาํบลและองค์การบริหารส่วนตาํบล (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ.

2546 สาระสาํคญัของพระราชบญัญติัดงักล่าวคือ กาํหนดใหน้ายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลมาจาก

การเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน (มาตรา 58) ล่าสุดมีการตราพระราชบัญญติัสภาตาํบลและ

องคก์ารบริหารส่วนตาํบล (ฉบบัท่ี 6) พ.ศ.2552 กาํหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนตาํบลมีวาระ

การดาํรงตาํแหน่งคราวละ 4 ปี โดยยกเลิกวาระการดาํรงตาํแหน่งไม่เกิน 2 ปีติดต่อกนัออกไป  

(ศุภชัย ยาวะประภาษและปิยากร หวงัมหาพร, 2555, หน้า 115) ซ่ึงปัจจุบันทุกภาคส่วนต่างให้

ความสําคัญแก่องค์การบริหารส่วนตาํบลเพราะเป็นองค์กรท่ีมีบทบาทในท้องถ่ินมากในขณะน้ี     

ซ่ึงเป็นองค์การน้องใหม่ของภาคราชการที่เป็นลูกผสมระหว่างภาคราชการและตัวแทนภาค

ประชาชนเพื่อเข้ามาทาํหน้าที่ในการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนตาํบลเป็นส่วนหน่ึงที่

ประชาชนไดมี้โอกาสเขา้มามีบทบาทเพราะอยูใ่กลชิ้ดประชาชนมากกวา่ (จรัส สุวรรณมาลา,  2548, 

หนา้ 35-45) 

องค์การบริหารส่วนตาํบลถือเป็นหน่วยงานองค์กรปกครองทอ้งถ่ินท่ีเล็กท่ีสุดใกลชิ้ด

ประชาชน  ประชาชนสามารถเขา้มามีส่วนร่วมในการบริหารจดัการพฒันาตาํบล การตรวจสอบการ

กาํกบัดูแลได้ง่ายที่สุด ตลอดจนเป็นเวทีประชาธิปไตยของประชาชนในการระดมความรู้และ

ความคิด ตัดสินใจ วางแผนพฒันา การดาํเนินการ และการระดมทุนทรัพยากรเพื่อก่อให้เกิด

ประโยชนต่์อการพฒันาทอ้งถ่ินของตนเองท่ีมีความเหมาะสมทั้งในแง่เชิงโครงสร้างขององคก์รและ

ในแง่การมีส่วนร่วมของประชาชน องค์การบริหารส่วนตาํบลมีอาํนาจหน้าท่ีในการพฒันาตาํบล   

ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและวฒันธรรม ตามมาตรา 66 และมีหน้าท่ีท่ีต้องทาํในเขตองค์การ

บริหารส่วนตาํบลหลายประการ ตามมาตรา 67 ตวัอย่างเช่น หน้าท่ีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการป้องกนัและ

ระงบัโรคติดต่อหรือการปฏิบติัหนา้ท่ีอื่นตามท่ีทางราชการมอบหมายโดยจดัสรรงบประมาณหรือ

บุคลากรให้ตามความจาํเป็นเร่งด่วน นอกจากน้ีรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550  

มาตรา 281 ไดก้าํหนดหลกัการกระจายอาํนาจวา่ รัฐตอ้งใหค้วามเป็นอิสระแก่องค์กรปกครองส่วน

ทอ้งถ่ินตามหลกัแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในทอ้งถ่ินและส่งเสริมให้

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินเป็นหน่วยงานหลกัในการจดัทาํบริหารสาธารณะ และมีส่วนร่วมใน

การตดัสินใจแกไ้ขปัญหาในพ้ืนท่ีอีกดว้ย (พิเชษฐ ์วงศเ์กียรต์ิขจร, 2552, หนา้ 7) 

องค์การบริหารส่วนตาํบลในเขตอาํเภอสวนผึ้ง (ออนไลน์, 2012) เป็นอาํเภอสุดเขตแดน

จงัหวดัราชบุรีติดสนัเขาตะนาวศรีสุดแดนแผน่ดินไทยทางดา้นตะวนัตกมีอาณาเขตติดต่อกบัพ้ืนท่ี

อาํเภอมะริด (จงัหวดัทวาย เขตตะนาวศรี สหภาพพม่า) สภาพภูมิประเทศของอาํเภอสวนผึ้งนั้น
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ขนาบดว้ยเทือกเขาตะนาวศรีเป็นพรมแดนตะวนัตก  อาํเภอสวนผึ้งเร่ิมเป็นที่รู้จกัของผูค้นเมืองกรุง

อีกคร้ังในยคุเศรษฐกิจเบ่งบานเป็นฟองสบู่อีกคร้ังหน่ึงระหว่างปี พ.ศ. 2530 – พ.ศ. 2538  ลกัษณะ

ภมูปิระเทศเตม็ไปดว้ยป่าเขาเนินดินเม่ือก่อนเป็นเมืองกนัดารขาดการติดต่อสญัจรเร่ิมเปลี่ยนแปลง

ไปเม่ือมีการใหส้มัปทานบตัรขดุแร่ดีบุกเมืองก็ถูกพฒันามีการตดัถนนเขา้เหมืองระยะทางหลายสิบ

กิโลเมตรเพ่ือลาํเลียงเคร่ืองจกัรไอนํ้ าเคร่ืองยนต์ดีเซล เคร่ืองกลหนักมาใชท้าํเหมืองผูค้นหลัง่ไหล

เขา้มาเป็นประชากรของเหมืองแต่ละแห่งมากมายนบัร้อยๆ คนทาํใหเ้กิดชุมชนเกิดตลาด มีไฟฟ้านํ้ า

บาดาล มีว ัด โรงเรียน สถานีอนามัย ร้านค้ามีแม้กระทั่งบาร์และบ่อน อาํเภอสวนผึ้ งมีพ้ืนที่

กวา้งขวาง ทุรกนัดาร เตม็ไปดว้ยภเูขา ป่าไม ้การคมนาคมไม่สะดวก ประชาชนส่วนใหญ่เป็นชาว

ไทยเช้ือสายกะเหร่ียงการปกครองดูแลเป็นไปด้วยความยากลาํบาก รัฐบาลจึงได้จัดส่งหน่วย

พัฒนาการเคล่ือนท่ี 70 กองอาํนวยการกลางรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ (กรป.กลาง) 

กองบญัชาการทหารสูงสุด ประกอบดว้ยทหาร 3 เหล่าทพั และขา้ราชการพลเรือนซ่ึงเป็นผูแ้ทนของ

กระทรวง ทบวง กรม ต่างๆ พร้อมท่ีจะดาํเนินการพฒันาทอ้งถ่ินทั้งทางดา้นเศรษฐกิจ การคมนาคม 

และการเมือง  

ดว้ยเหตุท่ีอาํเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรีมีอาณาเขตติดต่อกับประเทศพม่า จึงเป็นแหล่ง

ลกัลอบคา้ยาเสพติดพ้ืนท่ีหน่ึงท่ีรัฐบาลกาํหนดให้เป็นพ้ืนทีเ่ป้าหมายในการดาํเนินงานด้านการ

ป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดอยา่งเร่งด่วน  เพราะตั้งแต่ภายหลงัเกิดการล่มสลายของ “ระบบ  

เนวนิ”ในพม่าในปี ค.ศ.1988  ปี - ค.ศ.1990 พม่าไดก้ลายมาเป็นผูน้าํในการผลิตฝ่ินรายใหญ่ของโลก

โดยขนส่งเฮโรอีนผา่นประเทศไทย อินเดีย จีน ไปยงัตลาดในต่างประเทศฐานการผลิตของประเทศ

พม่าอยู่บริเวณตามแนวชายแดนติดประเทศไทย โดยเฉพาะบริเวณพ้ืนท่ีของรัฐฉาน ซ่ึงเป็นเขต

อิทธิพลของกลุ่มวา้ (UWSA) ผลิตยาบา้ส่งเขา้มาจาํหน่ายในประเทศไทยถึงร้อยละ 90 ของการผลิต  

(ผาสุก พงษ์ไพจิตรและคณะ, 2543, หน้า 215) ซ่ึงสํานักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

กาํหนดใหเ้ขตพ้ืนท่ีชายแดนอาํเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี  เป็นพ้ืนท่ีท่ีควรจะตอ้งเฝ้าระวงัเป็นพิเศษ

ใหอ้ยูใ่นความดแูลของกองทพัภาคท่ี 1 เพราะสถานการณ์ยาเสพติดดา้นการนาํเขา้ การคา้  และการ

แพร่ระบาดพบวา่มีแนวโนม้สูงข้ึน (สาํนักงานป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด. (ส.ป.ป.), 2553, 

หน้า 27)สอดคลอ้งกับสรุปรายงานสถานการณ์ยาเสพติดและแนวโน้มของปัญหาประกอบการ

พฒันายุทธศาสตร์การป้องกันและแกไ้ขปัญหายาเสพติดในช่วงแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ  ฉบบัท่ี 11 (พ.ศ. 2555–พ.ศ. 2559) (สาํนกัยทุธศาสตร์สาํนกังานป.ป.ส., 2553, หนา้ 22-23)

ท่ีกล่าวถึงสถานการณ์ดา้นการคา้ยาเสพติดว่าทวีความรุนแรงมากข้ึน โดยสถานการณ์ดา้นการคา้   

ยาเสพติดในช่วงตั้งแต่ปี พ.ศ.2548 –พ.ศ.2553 จากขอ้มูลการจบักุมผูต้อ้งหาคดีคา้ยาเสพติดพบว่า

ผูค้า้ยาเสพติดถกูจบักมุเพ่ิมข้ึนอยา่งมากเม่ือเทียบกบัสถานการณ์ปัญหาในช่วงก่อนประกาศสงคราม

กบัยาเสพติดเม่ือปี พ.ศ.2546 ซ่ึงมีผูถ้กูจบักมุในคดีคา้ยาเสพติดไม่เกิน50,000 คนแต่ในปี พ.ศ.2552  

มีผูถ้กูจบักุมในคดีคา้ยาเสพติดถึง 56,853 คน สาํหรับในปี พ.ศ.2553 เท่าท่ีมีการรายงานเขา้สู่ระบบ 
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มีผูถู้กจบักุมในคดีค้ายาเสพติด 42,243 คน นอกจากน้ีเมือ่พิจารณาข้อมูลสัดส่วนผูต้ ้องหาคดี          

คา้ยาเสพติดพบวา่สดัส่วนผูต้อ้งหาคดีคา้ยาเสพติดเพ่ิมข้ึนอยา่งต่อเน่ืองจากเดิม 52 คนต่อประชากร 

100,000 คน ในปี พ.ศ.2548 เป็น 59, 68, 80, 90 และ 73 คน ต่อประชากร 100,000 คน ในปี พ.ศ.

2549 – พ.ศ.2553 ตามลาํดบั ตวัอยา่งคดีสาํคญัในรายงานฯ เช่น คดีท่ี 4 วนัท่ี 22 สิงหาคม พ.ศ.2553 

สถานีตาํรวจนครบาลคลองตนัจบักุมผูต้อ้งหา 2 คนพร้อมของกลางยาบา้ 10,000  เม็ด รถยนต์

กระบะ 1 คนั และโทรศพัท์มือถือ 1 เคร่ือง จากการขยายผลทราบว่านายผูต้อ้งหาสั่งซ้ือยาบา้ผ่าน

นักโทษคดียาเสพติดอยู่ในเรือนจาํกลางเขาบินจังหวดัราชบุรีนอกจากน้ีในรายงานการประชุม

รายงานการประชุมคณะกรรมการรักษาความมัน่คงและความสงบเรียบร้อยจงัหวดัราชบุรี คร้ังท่ี 

1/2555 เม่ือวนัศุกร์ท่ี 27 มกราคม พ.ศ.2555 เร่ืองสรุปสถานการณ์ยาเสพติดจงัหวดัราชบุรี  พบผล

การจบักมุยาเสพติด เดือนธนัวาคม พ.ศ.2554 มีทั้งหมด 1,088 คดี เพ่ิมข้ึนกวา่เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.

2554 อยู ่504 คดีเป็นคดีเก่ียวกบัยาบา้มากท่ีสุด  

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการสนบัสนุนการบริหารองคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ินเป็น

หวัใจของการปกครองแบบประชาธิปไตยการท่ีประเทศไทยมีการพฒันาระบอบประชาธิปไตยทาํ

ใหมี้ช่องทางใหป้ระชาชนไดมี้โอกาสในการมีส่วนร่วมมากข้ึนซ่ึงการมีส่วนร่วมของประชาชนถือ

เป็นหลกัสากลท่ีอารยประเทศให้ความสาํคญัและเป็นประเด็นหลกัท่ีสังคมไทยให้ความสนใจเพ่ือ

พฒันาการเมืองเขา้สู่ระบอบประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมตามหลกัธรรมาภิบาลท่ีภาครัฐจะตอ้งเปิด

โอกาสให้ประชาชนและผูเ้กี่ยวขอ้งทุกภาคส่วนรับรู้ร่วมคิดร่วมตดัสินใจเพื่อสร้างความโปร่งใส

และเพ่ิมคุณภาพการตดัสินใจของภาครัฐให้ดีข้ึนตอบสนองต่อความตอ้งการของสังคมส่วนรวม 

และเกิดประโยชน์ต่อสงัคมชุมชนสูงสุดมีความรับผิดชอบมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพดว้ยซ่ึง

เป็นรูปแบบสถาบนัประชาธิปไตยชั้นสูงท่ีตอ้งรับฟังความคิดเห็นจากสงัคมจากประชาชนและเป็นท่ี

ยอมรับร่วมกนัของทุกๆฝ่ายในการบริหารราชการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน (Robert D. 

Putnam; et al, 1994, Yasutami Shimomura, 2003, p.67) 

การผลกัดนัการมีส่วนร่วมทาํให้ภาครัฐตอ้งมุ่งแสวงหารูปแบบการพฒันาทอ้งถ่ินเพื่อให้

ประชาชนเกิดการรวมตวักนัเพ่ือมีส่วนร่วมในการปกครองตนเองอยา่งกวา้งขวางโดยใหป้ระชาชน

ไดร่้วมคิดร่วมวางแผนร่วมตดัสินใจร่วมดาํเนินกิจกรรมและร่วมติดตามตรวจสอบอาจดาํเนินการได้

ในรูปบุคคลกลุ่มคนชมรมสมาคมและองค์กรอาสาสมัครรูปแบบต่างๆได้มีส่วนร่วมในการ

ดาํเนินการเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงหรือหลายเร่ืองร่วมกนัให้บรรลุวตัถุประสงค์และนโยบาย การพฒันา    

ท่ีกาํหนดไว ้ (ไพรัตน์ เตชะรินทร์, 2527, หน้า 6-21) อีกทั้งใชก้ระบวนการประชาคมหมู่บา้น

ประชาคมตาํบลแกนนาํชุมชนเครือข่ายภาคประชาชนและองคก์รพฒันาต่างๆในการผลกัดนัใหเ้กิด

การรวมตวักนัเพ่ือพฒันาทอ้งถ่ินการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการพฒันาประเทศพฒันาทอ้งถ่ิน

การพฒันาชนบทในดา้นต่าง ๆ ท่ีผ่านมายงัไม่สัมฤทธ์ิผลเท่าท่ีควรสาเหตุสาํคญัประการหน่ึงก็คือ

ความลม้เหลวในการดาํเนินการพฒันาต่างๆของรัฐบาลมาจากการยึดกลยุทธ์การพฒันาและยึด
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แนวคิดทฤษฎีท่ีมาจากภายนอกบ่อยคร้ังท่ีหน่วยงานภาครัฐบาลเองก็มุ่งแสวงหารูปแบบการพฒันา

ชนบทท่ีเหมาะสมจากต่างประเทศโดยหวงัเป็นสูตรสาํเร็จของทัว่ประเทศแต่การแสวงหาแนวทาง

และกลยทุธก์ารพฒันาจากภายนอกโดยหวงันาํมาประยุกต์ใชต่้อชนบทนั้นไม่ไดผ้ลซ่ึงไม่สามารถ

แทนแนวการศึกษาสภาวะเศรษฐกิจสังคมวฒันธรรมของเราเองได้เลย (โกวิทย ์พวงงาม, 2546,  

หนา้ 35) นอกจากนั้นเจา้หนา้ท่ีของรัฐบาลส่วนใหญ่คิดว่าการมีส่วนร่วมเป็นเคร่ืองมือหรือเทคนิค

ใหม่ใหช้าวบา้นยอมรับกิจกรรมท่ีเจา้หนา้ท่ีกาํหนดไวแ้ลว้ผลท่ีตามมาคือโครงการและรายละเอียด

การทาํงานต่างๆ ถกูยดัเยยีดแก่ชาวบา้นและชาวบา้นถกูดึงใหร่้วมมือแทนท่ีจะมีส่วนร่วมโดยเฉพาะ

อยา่งยิง่ในเร่ืองการตดัสินใจความพยายามเช่นน้ีนอกจากจะไม่เปิดโอกาสให้แก่ประชาชนพฒันา

ตนเองจากการมีส่วนร่วมแลว้ยงัเป็นการเพ่ิมภาระให้แก่ประชาชนและตอกย ํ้าลกัษณะพ่ึงพิงต่อ

ราชการมากข้ึน (ทวีทอง หงษว์ิวฒัน์, 2527, หน้า 35) ถึงแมว้่าการมุ่งพฒันาให้ประชาชนเขา้มามี

ส่วนร่วมจะเป็นเร่ืองยากลาํบากแต่ถา้หากกระทาํไดส้าํเร็จจะเกิดผลต่อการพฒันาท่ีสืบเน่ืองต่อไป

อยา่งไม่มีท่ีส้ินสุดและเป็นวิธีเดียวท่ีจะช่วยใหป้ระชาชนสามารถพ่ึงพาตนเองและประสานเครือข่าย

ทั้งภายในและภายนอกในการร่วมจดัการชุมชนให้ชุมชนอยู่อย่างมีความสุขตามวิถีประชาธิปไตย

และเพ่ือสร้างประชาธิปไตยท่ีย ัง่ยนืใหเ้กิดข้ึน 

จากการทบทวนวรรณกรรมดา้นการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแกปั้ญหายาเสพติด

พบวา่สมาชิกบางกลุ่มในชุมชนมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการเสพและการคา้ยาบา้อนัก่อใหเ้กิดความวิตก

กังวลของคนในชุมชนได้มีการนําต้นทุนทางสังคมและต้นทุนทางวัฒนธรรมต่างๆ เช่น

ความสัมพนัธ์อนัแน่นแฟ้นของคนในชุมชน ความเช่ือทางไสยศาสตร์ และพิธีกรรมต่างๆรวมถึง

ความเคารพนับถือที่มีต่อพระบรมวงศษ์านุวงศม์าใชใ้นกระบวนการแกไ้ขปัญหาอย่างต่อเน่ือง

รูปแบบการพฒันาชุมชนของหมูบ่า้นจาํเป็นตอ้งพิจารณาถึงปัจจยัหลกั 2 ประการประการแรก คือ

การนาํเอาตน้ทุนทางสังคมและวฒันธรรมของชุมชนเป็นเคร่ืองมือในกระบวนการแก้ไขปัญหา

ประการที่สองการมีผูน้ ําชุมชนที่ดีและเสียสละในการช่วยเหลือสมาชิกในชุมชนและส่งเสริม

สมาชิกใหมี้ส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชน(ทองใบ ตะตอ้ง, 2548, บทคดัยอ่)ในขณะท่ี พินิจ ลาภธ

นานนท ์(2553,บทคดัย่อ) วิจยัเร่ือง “รูปแบบการส่งเสริมหมู่บา้นชายแดนเพื่อการเฝ้าระวงัปัญหา   

ยาเสพติด”  มีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษารูปแบบการดาํเนินงานหมูบ่า้นชายแดนเพ่ือการเฝ้าระวงัปัญหา 

ยาเสพติดในพ้ืนท่ีจงัหวดักาญจนบุรี ราชบุรี เพชรบุรี และประจวบคีรีขนัธ ์และเพื่อนาํเสนอขอ้มูล

จุดอ่อนและจุดแขง็ของหมู่บา้นตามแนวชายแดนระหว่างประเทศไทยและประเทศพม่าสาํหรับการ

นาํขอ้มูลไปพฒันาการเฝ้าระวงัท่ีเหมาะสมในพ้ืนท่ีจงัหวดัชายแดนภาคตะวนัตกพบว่าเจา้หน้าท่ี

ภาครัฐยงัไม่สามารถเขา้ถึงชาวบา้นไดใ้นเชิงลึกหน่วยงานรัฐท่ีเก่ียวขอ้งกบัการแกไ้ขปัญหาไม่ค่อย

ไดเ้ขา้มาในหมู่บา้นชาวบา้นจึงมีความคิดที่จะแก้ไขปัญหาดว้ยตนเองโดยไม่รอพ่ึงเจ้าหน้าทีรั่ฐ      

จึงควรสนบัสนุนใหช้าวบา้นในชุมชนสามารถทาํงานร่วมกบัเจา้หนา้ท่ีรัฐไดเ้ช่นการมีตาํรวจชุมชน

ชุดรักษาความปลอดภยัหมู่บา้น (ชรบ.) หรือผูป้ระสานพลงัแผ่นดินรวมถึงการสนับสนุนในดา้น
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อ่ืนๆของเจา้หนา้ท่ีรัฐ เช่นชุดเคร่ืองแบบวิทยุส่ือสารหรืออาวุธปืนเป็นตน้การประยุกต์ใชน้โยบาย    

5 ร้ัวป้องกนั นโยบาย 5 ร้ัวเป็นนโยบายท่ีดีแต่ยงัไม่มีความเด็ดขาดนโยบาย 5 ร้ัวในความคิดของ

ชาวบ้านเป็นเพียงการให้ข้อมูลข่าวสารกับชาวบ้านให้ทราบถึงนโยบายของรัฐเป็นเร่ืองการ

ควบคุมดูแลไม่ให้มีแหล่งมัว่สุมของเด็กและเยาวชนไม่ให้มีแหล่งเส่ียงต่อการเป็นท่ีเสพหรือค้า     

ยาเสพติดในพ้ืนท่ีแต่ไม่ทราบถึงมาตรการดาํเนินการท่ีเป็นรูปธรรม  การนาํนโยบาย 5 ร้ัวมาปรับใช้

ข้ึนอยูก่บัการประชุมระหวา่งผูใ้หญ่บา้นกบัลกูบา้นในชุมชน 

จากงานวิจยัศึกษาประเด็นการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการดาํเนินงาน

ขององค์การบริหารส่วนตาํบล (นวลน้อย  ตรีรัตน์และคณะ, 2546, หน้า 75) ไดส้รุปว่าการมีส่วน

ร่วมของประชาชนยงัอยูใ่นระดบัตํ่าโดยการมีส่วนร่วมค่อนขา้งจาํกดัอยูใ่นเร่ืองของการรับรู้ขอ้มลู

ข่าวสารเป็นหลกัในขณะที่การมีส่วนร่วมในการตดัสินใจเชิงนโยบายหรือการมีส่วนร่วมในการ

ตรวจสอบการดาํเนินงานขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลอยูใ่นระดบัค่อนขา้งตํ่าซ่ึงสาเหตุท่ีเป็นเช่นน้ี

เกิดจากความสัมพนัธ์ระหว่างองค์การบริหารส่วนตาํบลและชุมชนเป็นไปอย่างค่อนขา้งห่างเหิน 

ในขณะที่ความสัมพนัธ์ระหว่างองค์การบริหารส่วนตําบลกับกลุม่นักการเมืองท้องถ่ินหรือ

ระดับชาตินั้นค่อนข้างสูงโดยสัมพนัธ์ในรูปแบบเครือญาติเพื่อนฝูงและหัวคะแนนนอกจากน้ี

ความสัมพนัธ์ระหว่างองค์การบริหารส่วนตาํบลกับนักธุรกิจมีในลกัษณะที่พ่ึงพาและแบ่งปัน

ผลประโยชน์กนันอกจากน้ีงานวิจยัศึกษาคน้หาหน่วยการปกครองทอ้งถ่ินท่ีมีความเป็นเลิศดา้น

ความโปร่งใสและการมีส่วนร่วมของประชาชนพบวา่การมีส่วนร่วมนั้นมีความสมัพนัธใ์นลกัษณะ

ที่เป็นเหตุเป็นผลต่อกันโดยทางตรงและทางออ้มระหว่างตัวแปรคัดสรรที่ผูว้ิจ ัยใช้เป็นกรอบ         

ในการศึกษาทั้ง 4 ตวัแปร คือ การมีส่วนร่วมของประชาชนความโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วน

ทอ้งถ่ินความพึงพอใจและความเชื่อถือของประชาชนต่อองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินเช่นความ

เช่ือถือไวว้างใจของประชาชนมีความสัมพนัธ์โดยตรงต่อการท่ีองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินนั้นๆ  

ใหโ้อกาสประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมทุกประเภทท่ีจดัข้ึนในขณะท่ีความโปร่งใสขององค์กร

อาจมีอิทธิพลทางออ้มในการสร้างความไวว้างใจของประชาชนต่อองค์กร (สุทธนู ศรีไสย, 2544, 

หนา้ 85) 

ส่วนปัจจัยสําคัญที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้ามีส่วนร่วมของประชาชนพบว่าข้ึนอยู่ก ับ

ประโยชน์หรือผลกระทบท่ีจะเกิดกบัตวัประชาชนทาํให้ประชาชนเลือกท่ีจะเขา้ร่วมในโครงการ

หรือกิจกรรมนั้นมากหรือนอ้ย (สนิท ขาวสะอาด, 2539, บทคดัยอ่) ซ่ึงคนเราจะพิจารณาวา่ตนไดรั้บ

ผลกระทบและเลือกท่ีจะมีส่วนร่วมในโครงการข้ึนอยูก่บัปัจจยัสาํคญัไดแ้ก่ความใกลชิ้ดกบัปัญหา

ประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจการเข้าถึงประโยชน์ใช้สอยหรือบริการประเด็นด้านสังคมและ

ส่ิงแวดลอ้มค่านิยมและอาํนาจที่ได้รับมอบหมายตามกฎหมายรวมถึงการให้ข้อมูลข่าวสารต่อ

สาธารณชนถึงผลท่ีจะติดตามมาในการกระทาํหรือไม่ทาํตาม (วนัชยั  วฒันศพัท,์ 2543, หน้า 158 - 

161) นอกจากน้ีปัจจยัท่ีผลกัดนัใหป้ระชาชนเขา้มามีส่วนร่วมในการพฒันาทอ้งถ่ินไดแ้ก่ปัจจยัดา้น
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สภาพแวดลอ้มทางกายภาพเศรษฐกิจสังคมการเมืองการปกครองความปลอดภัยปัจจยัท่ีผลกัดัน  

จากบุคคลอืน่เช่นผูน้ ําปัจจัยที่ได้รางวลัตอบแทนปัจจัยภายในตวับุคคลเช่นความคาดหวงัความ

เกรงใจเป็นตน้ (ปรัชญา  เวสารัชช,์ 2528, หนา้ 170) ในขณะท่ี นิรันดร์ จงวุฒิเวศย ์(2527, หนา้ 188) 

กล่าวถึงปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วม เกิดจากความศรัทธาที่มีต่อความเชื่อถือบุคคลและ                

ส่ิงศกัด์ิสิทธค์วามเกรงใจทีมี่ต่อบุคคลอาํนาจบีบบงัคบัที่เกิดจากคนที่มีอาํนาจเหนือกว่านอกจากน้ี

ปัจจัยที่มีส่วนสาํคญัต่อการตดัสินใจเข้าไปมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วน

ตาํบลนั้นยงัมีปัจจัยเกี่ยวกับสภาพแวดลอ้มของชุมชนสังคมตวัปัจเจกบุคคลผูน้าํชุมชนหรือผูมี้

อิทธิพลหรือองค์การพฒันาต่างๆ ท่ีช่วยส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมดว้ยรวมทั้งวิธีการหรือ

กระบวนการขององค์การบริหารส่วนตาํบลในการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม

นอกจากน้ีมีเง่ือนไขท่ีเกิดจากการบริหารจดัการของทอ้งถ่ินผูน้าํนักพฒันาโครงการพฒันารวมทั้ง

การเมืองการปกครองสงัคมเศรษฐกิจและวฒันธรรมสงัคมและจิตวทิยา (ปาริชาติ  วลยัเสถียร, 2542, 

หน้า 130-132) ส่วนปัญหาอุปสรรคการมีส่วนร่วมของประชาชนพบว่าประชาชนยงัขาดความ

ตระหนกัในเร่ืองสิทธิและบทบาทหนา้ทีข่องตนเองและจิตสาํนึกความรู้สึกรับผิดชอบต่อส่วนรวม

อีกทั้งระบบราชการเดิมไม่เอ้ือต่อการมีส่วนร่วมมีระบบอุปถมัภ์และไม่กระจายอาํนาจให้แก่

ประชาชน (สถาบนัดาํรงราชานุภาพ, 2546  หนา้ 42)  ท่ีผา่นมาการปกครองทอ้งถ่ินเป็นการปกครอง

ตนเองทางออ้มโดยผา่นสมาชิกสภาทอ้งถ่ินซ่ึงระบบน้ีทาํใหป้ระชาชนห่างเหินกิจกรรมของทอ้งถ่ิน

ตนโดยกิจกรรมทอ้งถ่ินเป็นเร่ืองของ “นกัการเมืองทอ้งถ่ิน” เท่านั้นทาํให้ประชาชนไม่มีความรู้สึก

ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินนั้นเป็นของตนเอง การเข้ามามีส่วนร่วมในการพฒันาหรือการ

เสียสละเพ่ือทอ้งถ่ินจึงไม่มี จึงเป็นปัญหาต่อการพฒันาทอ้งถ่ิน (สมคิด  เลิศไพฑูรย,์ 2547, หนา้ 29) 

ดงันั้นจะเห็นไดว้่าปัจจยัท่ีส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนไม่ว่าจะเป็นปัจจัยดา้น

บุคคลปัจจัยด้านชุมชนหรือปัจจัยองค์การถือว่าเป็นส่วนสําคัญยิ่งในการผลกัดันส่งเสริมให้

ประชาชนเกิดการมีส่วนร่วมรวมทั้งความสาํเร็จของโครงการหรือกิจกรรมและการบรรลุอุดมการณ์

ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมด้วยซ่ึงตัวแปรที่มีผลต่อการตัดสินใจมีส่วนร่วมของประชาชน        

ไดแ้ก่คุณลกัษณะส่วนบุคคล ทศันคติ พฤติกรรมความเช่ือ การรู้สาํนึกในหนา้ท่ีพลเมือง   จิตสาํนึกรู้

รับผิดชอบต่อส่วนรวม บริบทของชุมชน วิถีชีวิตชุมชน การช่วยเหลือเก้ือกูลกันในชุมชน            

การรวมตวัของชุมชนในการตั้งกลุ่มต่างๆสังคมวฒันธรรมของชุมชนท่ีเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม

องคก์ารหน่วยงานท่ีช่วยส่งเสริมการบริหารจดัการขององค์กรทอ้งถ่ินความรับผิดชอบและความ

โปร่งใสของหน่วยงานความเช่ือถือไวว้างใจต่อองคก์รทอ้งถ่ินความสมัพนัธร์ะหว่างองคก์รทอ้งถ่ิน

กบัประชาชนปัจจยัต่างๆ เหล่าน้ีเป็นเหตุสาํคัญต่อการการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถ่ิน    

มากนอ้ยเช่นกนั 

จากขอ้มลูดงักล่าวเห็นไดว้า่การมีส่วนร่วมของประชาชนท่ีมีต่อองคก์ารบริหารส่วนตาํบล

ยงัคงประสบปัญหาอยู่มาก งานวิจยัท่ีศึกษาดา้นการมีส่วนร่วมของประชาชนกบัองค์การบริหาร
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ส่วนตาํบลกพ็บวา่มีไม่มากนกั เพราะคนส่วนใหญ่มกัจะนึกถึงแต่สาํนกังานตาํรวจอนัเป็นหน่วยงาน

ภาครัฐโดยตรงท่ีเก่ียวข้องและตอ้งเข้ามาดูแลเร่ืองน้ีโดยลืมมองไปว่าองค์การบริหารส่วนตาํบล    

ซ่ึงเป็นหน่วยงานท่ีใกลชิ้ดประชาชนมากท่ีสุดควรเป็นผูเ้ขา้มามีบทบาทสาํคญัในการแกไ้ขปัญหา

เร่ืองน้ีร่วมกับประชาชนอย่างจริงจังด้วยเช่นกัน อน่ึงการดูแลองค์การบริหารส่วนตาํบลที่มี

ประสิทธิภาพไม่ควรเป็นหนา้ท่ีของภาคราชการ แต่ควรมอบหมายให้เป็นบทบาทภาระหน้าท่ีของ

ประชาชนในชุมชนเพื่อเป็นไปตามครรลองของระบบประชาธิปไตย ปัญหาสาํคญัคือยงัไม่มีการ

ดาํเนินการอยา่งจริงจงัในการสร้างกลไกระดบัชุมชนน้ี  (อรพินท ์ สพโชคชยั และคณะ, 2540, หนา้ 

4) และแนวคิดการมีส่วนร่วมของประชาชนในงานพฒันาในปัจจุบนัไดรั้บการยอมรับแลว้ว่าเป็น

แนวทางท่ีดีท่ีสามารถใชเ้ป็นแนวทางปฏิบติัในงานพฒันาทุกภาคส่วนหรือในลกัษณะเบญจภาคีได้

ในลกัษณะการรวมพลงักนัแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึน(ทศพร ศิริสมัพนัธ,์ 2543, หนา้ 85) 

ดว้ยเหตุน้ีผูว้จิ ยัจึงสนใจศึกษาเร่ือง “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกนัและแกไ้ข

ปัญหายาเสพติดขององค์การบริหารส่วนตาํบลในเขตพ้ืนที่ชายแดนไทย – พม่า อาํเภอสวนผึ้ง 

จงัหวดัราชบุรี” ทั้งน้ีก็เพื่อให้ได้ข้อมูลสาํคัญเก่ียวกับเส้นทางการลกัลอบค้ายาเสพติดตามแนว

ชายแดนดา้นอาํเภอสวนผึ้ง  รวมไปถึงอุปสรรค ปัญหา ปัจจยัต่างๆท่ีส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในการ

แกไ้ขปัญหายาเสพติด อนันาํไปสู่แนวทางการพฒันาการมีส่วนร่วมขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล

ในเขตพ้ืนท่ีดงักล่าวซ่ึงภาครัฐยงัคงคาดหวงักบังานวชิาการรวมทั้งงานวิจยัว่าจะเขา้มามีส่วนสาํคญั

ในการช่วยเหลือสนับสนุนด้านข้อมูลจริงที่เกิดข้ึนในทอ้งถ่ินเพือ่ให้การดาํเนินงานของภาครัฐ   

เร่ืองการแกไ้ขปัญหายาเสพติดเป็นไปตามวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้ดงันั้นงานวจิยัช้ินน้ีจะสามารถนาํไป

ประยุกต์ใชไ้ดท้ันต่อเหตุการณ์ปัจจุบนัและยงัอาจสามารถพยากรณ์แนวโน้มที่จะเกิดข้ึนไดใ้น

อนาคต ซ่ึงนับว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชนและ

ผูเ้ก่ียวขอ้งทุกภาคส่วน 

 

วตัถุประสงค์ของการศึกษา 

 

การศึกษาเร่ือง“การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดของ

องค์การบริหารส่วนตําบลในเขตพ้ืนที่ชายแดนไทย – พม่า อาํเภอสวนผึ้ ง จังหวัดราชบุรี”                

มีวตัถุประสงคด์งัต่อไปน้ี 

1. ศึกษาสภาพปัญหาของเสน้ทางลาํเลียงและลกัลอบคา้ยาเสพติดในเขตพ้ืนท่ีชายแดนไทย 

– พม่า อาํเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี   

2. ศึกษาระดบัการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดของ

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลในเขตพ้ืนท่ีชายแดนไทย – พม่า อาํเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี 
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3. ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมภายในองค์การ ปัจจัยด้าน

สภาพแวดลอ้มภายนอกองคก์าร ปัจจยัพ้ืนฐานในการระดมการมีส่วนร่วมของประชาชนและการมี

ส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลใน

เขตพ้ืนท่ีชายแดนไทย – พม่า อาํเภอสวนผึ้ง  จงัหวดัราชบุรี 

4.  ศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหา     

ยาเสพติดขององค์การบริหารส่วนตาํบลในเขตพ้ืนที่ชายแดนไทย – พม่า อาํเภอสวนผึ้ง จงัหวดั

ราชบุรี   

 

ความสําคญัของการศึกษา 

 

ผลการศึกษาคร้ังน้ีทาํใหไ้ดอ้งคค์วามรู้ท่ีเก่ียวขอ้งเช่ือมโยงกบัเส้นทางลาํเลียงและลกัลอบ

คา้ยาเสพติดในเขตพ้ืนที่ชายแดนไทย – พม่า บริเวณภาคตะวนัตกของประเทศไทยรวมทั้งแนว

ทางการพฒันาการมีส่วนร่วมของประชาชนท่ีมีต่อองคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  ซ่ึงขอ้มลูวจิยัคร้ังน้ี

หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนท่ีเกี่ยวขอ้งตั้งแต่ระดับทอ้งถ่ินจนถึงระดบัชาติ

สามารถนําไปประยุกตใ์ชใ้นการกาํหนดเป็นแผนหรือยุทธศาสตร์หลกัในการป้องกนัและแกไ้ข

ปัญหายาเสพติดในอนาคตได ้โดยเฉพาะเขตพ้ืนที่ตามแนวชายแดนท่ียงัคงมีปัญหาค่อนขา้งมาก   

ซ่ึงนับเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการดาํเนินนโยบายของรัฐบาลในการป้องกันและแก้ไขปัญหา           

ยาเสพติดตามแผนยุทธศาสตร์พลงัแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดให้บรรลุวตัถุประสงค์ ส่งผลให้

ประเทศชาติมีความมัน่คงและประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดียิง่ข้ึนเป็นลาํดบัต่อไป 

 

กรอบแนวคดิในการวจิยั 

 

จากการทบทวนวรรณกรรมแนวคิดทฤษฎีและผลงานวิจยัท่ีเกี่ยวข้องแลว้ ผูว้ิจยัสามารถ

กาํหนดตวัแปรไดด้งัต่อไปน้ี 

1. ตวัแปรอิสระ (Independent Variables)   

จากการทบทวนวรรณกรรมผูว้ิจัยได้นําแนวคิดหลกัจากนักวิชาการต่างๆมาเป็น

แนวทางในการกาํหนดตวัแปรไดด้งัต่อไปน้ี 

1.1 ปัจจยัท่ีเก่ียวกบัสภาพแวดลอ้มทางการบริหารภายในองคก์าร 

1.1.1  ดา้นวฒันธรรมองคก์าร ผูว้จิยัใชแ้นวคิดหลกัของ Charles Handy (1979, 

pp.13 – 35) ท่ีใชช่ื้อเทพเจา้ของกรีกแทนวฒันธรรมองค์กรแต่ละแบบ ประกอบดว้ย 1) วฒันธรรม

แบบสโมสรหรือเทพซีอุส คือวฒันธรรมองค์การท่ีเน้นแบบฉบบัการทาํงานของนายเป็นหลกั 2) 

วฒันธรรมมุ่งเนน้ตาํแหน่งหรือแบบเทพอพอลโลคือ วฒันธรรมองคก์ารท่ีเนน้ระเบียบกฎเกณฑเ์ป็น



13 
 

หลกั 3) วฒันธรรมมุ่งเนน้ภารกิจหรือแบบเทพเอธีน่า คือ วฒันธรรมองค์การท่ีเน้นการทาํงานเป็น

ทีมหรือการปรึกษาหารือและ 4) วฒันธรรมมุ่งเน้นบุคคลหรือแบบเทพดิโอซีอุส คือ วฒันธรรม

องคก์ารท่ีเนน้ความเป็นอิสระในการทาํงาน โดยมุ่งเนน้คุณภาพผลงานดีเยีย่มเท่านั้น 

1.1.2 ดา้นนโยบายขององคก์ารสาํหรับงานวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัเน้นนโยบายของ

องค์การในด้านของการนําไปปฏิบัติ  ผูว้ิจ ัยจึงใชแ้นวคิดการนํานโยบายไปปฏิบัติของ วรเดช        

จนัทศร (2527, หนา้ 542) ท่ีมุ่งเนน้เร่ืองการมีส่วนร่วม  การสร้างความผกูพนัและการยอมรับการมี

ส่วนร่วมจะทาํให้เกิดการทาํงานเป็นทีมท่ีมีประสิทธิภาพ การนาํนโยบายหรือโครงการไปปฏิบติั  

ใหเ้กิดความสาํเร็จ ประกอบดว้ย 1) การจงูใจ  2) การใชภ้าวะผูน้าํ 3) การสร้างความผกูพนั และ 4)   

การสร้างทีมงาน 

1.1.3 ดา้นโครงสร้างองค์การผูว้ิจัยใช้แนวคิดหลกัของ ติน ปรัชญพฤทธ์ิ  

(2553) ประกอบดว้ย  1) โครงสร้างแบบระบบราชการ 2) โครงสร้างแบบรัฐวสิาหกิจ  3) โครงสร้าง

แบบมหาวทิยาลยัของรัฐและ 4) โครงสร้างแบบโครงการ 

1.1.4 ดา้นการบริหารองคก์าร  ผูว้จิยัใชแ้นวคิดหลกัของ D. H. Rosenbloom, 

A.Downs (1968), R. S. Krarchuck & D. G. Rosenbloom (2002), J. Denhardt and R. Denhardt 

(2003), P.G. Northouse (2001) และ W. Lewis and S. C. Gilman (2005)  

1.1.5 ดา้นภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารองคก์ารผูว้ิจยัใชแ้นวคิดระบบการจดัการ  4  

ระบบ ของ Rensis Likert (1967) ประกอบด้วย ระบบที่ 1) เผด็จการแบบเอารัดเอาเปรียบ  

(Exploitative  Autocratic) ระบบท่ี 2)  เผด็จการแบบใชพ้ระคุณ (Benevolent  Autocratic) ระบบท่ี 

3)  แบบมีส่วนร่วม  (Participative)  และระบบท่ี 4)  แบบประชาธิปไตย (Democratic)  

1.2 ปัจจยัท่ีเก่ียวกบัสภาพแวดลอ้มทางการบริหารภายนอกองคก์าร 

ผูว้จิยัใชแ้นวคิดหลกัในการวเิคราะห์สภาพแวดลอ้มภายนอกองคก์ร  เรียกวา่  PEST 

Analysis ประกอบด้วย 1) ด้านการเมือง (Political Component) 2) ด้านเศรษฐกิจ (Economic 

Component) 3) ดา้นสังคมและวฒันธรรม (Sociocultural Component) และ 4) ดา้นเทคโนโลย ี

(Technological Component) 

1.3  ปัจจยัพ้ืนฐานในการระดมการมีส่วนร่วมของประชาชนผูว้ิจยัใชแ้นวคิดหลกัของ 

World  Health Organization (WTO) (อา้งใน โกวทิย ์พวงงาม, 2553, หนา้ 74) ประกอบดว้ย 

1.3.1 ปัจจยัดา้นส่ิงจงูใจ 

1.3.2 ปัจจยัดา้นโครงสร้างของช่องทางในการเขา้มามีส่วนร่วมของประชาชน 

2 ตวัแปรตาม (Dependent Variables)  

จากการศึกษาและการสงัเคราะห์แนวคิดทฤษฎีของนกัวิชาการต่างๆ ผูว้ิจยัใชแ้นวคิดหลกั

ของ International Association for Public Participation (IAP2) องค์กรสากลท่ีส่งเสริมการมีส่วน

ร่วมของประชาชน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Sherry R. Arnstein (1969) J.M. Cohen and N. T. 
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Uphoff (1981) แนวคิดขององค์การสหประชาชาติ International Fund for Agricultural 

Development (IFAD) (IFAD, 2001) ประกอบดว้ย ระดบัการมีส่วนร่วม 5 ระดบั ไดแ้ก่ 

1) ระดบัท่ี 1 การใหข้อ้มลูข่าวสารแก่ประชาชน (To Inform) 

2) ระดบัท่ี 2 การรับฟังความคิดเห็น (To Consult) 

3) ระดบัท่ี 3 การให้ประชาชนเขา้มาเกี่ยวขอ้งในการวางแผนและตัดสินใจ (To 

Involve)  

4)ระดบัท่ี 4 การใหป้ระชาชนเขา้มาร่วมกิจกรรม (To Collaborate)  

5) ระดบัท่ี 5 การกระจายอาํนาจใหแ้ก่ประชาชน (To Empower)  
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สามารถกาํหนดเป็นกรอบแนวคิดไดด้งัภาพประกอบท่ี 1 

 

ตวัแปรอสิระ        ตวัแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 

 

สภาพปัญหาของเส้นทางลําเลียงและลักลอบค้ายาเสพติดในเขตพืน้ทีช่ายแดนไทย – พม่า 

อําเภอสวนผึ้ง  จังหวัดราชบุรี 

ปัจจัยทีเ่ก่ียวกับสภาพแวดล้อมทางการ

บริหารภายในองค์การ 

1) ดา้นวฒันธรรมองคก์าร   

2) ดา้นนโยบายขององคก์าร 

3) ดา้นโครงสร้างองคก์าร 

4)  ดา้นการบริหารองคก์าร   

5) ดา้นภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารองคก์าร 

ระดับส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและแก้ไข

ปัญหายาเสพติดขององค์การบริหารส่วนตําบลในเขตพื้นที่

ชายแดนไทย – พม่า อําเภอสวนผึ้ง  จังหวัดราชบุรี 

1) ระดับที่ 1 การใหข้อ้มูลข่าวสารแก่ประชาชน   

(To Inform) 

2) ระดับที่ 2การรับฟังความคิดเห็น   

(To Consult) 

3) ระดับที่ 3 การใหป้ระชาชนเขา้มาเกีย่วขอ้งในการ

วางแผนและตดัสินใจ  

(To Involve)  

4) ระดับที่  4การใหป้ระชาชนเขา้มาร่วมกิจกรรม   

(To Collaborate)  

5) ระดับที่  5 การกระจายอาํนาจใหแ้ก่ประชาชน ( 

To Empower)  

 

ปัจจัยทีเ่กีย่วกับสภาพแวดล้อมทางการ

บริหารภายนอกองค์การ 

1) ดา้นการเมือง  

2) ดา้นเศรษฐกิจ 

3) ดา้นสงัคมและวฒันธรรม   

4) ดา้นเทคโนโลย ี 

ปัจจัยพืน้ฐานในการระดมการมีส่วนร่วม

ของประชาชน 

1) ปัจจยัดา้นส่ิงจูงใจ 

2) ปัจจยัดา้นโครงสร้างของช่องทางใน

การเขา้มามีส่วนร่วมของประชาชน 
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สมมตฐิานของการวจิยั 

 

จากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจยัท่ีเกี่ยวขอ้ง  ผูว้ิจยัไดก้าํหนดสมมุติฐานการวิจยั   

ไวด้งัน้ี   

1. เขตพ้ืนท่ีชายแดนไทย – พม่า  อาํเภอสวนผึ้ง  จงัหวดัราชบุรี ยงัคงมีปัญหาดา้นการเป็น

เสน้ทางลาํเลียงและลกัลอบคา้ยาเสพติด 

2. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและแกไ้ขปัญหายาเสพติดขององค์การ

บริหารส่วนตาํบลในเขตพ้ืนที่ชายแดนไทย – พม่า อาํเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรีอยูใ่นระดบัปาน

กลางถึงดี 

3. ปัจจัยดา้นสภาพแวดลอ้มภายในองค์การ ปัจจัยดา้นสภาพแวดลอ้มภายนอกองค์การ 

ปัจจัยพ้ืนฐานในการระดมการมีส่วนร่วมของประชาชนมีความสัมพนัธ์กบัการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนในการป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพติดขององค์การบริหารส่วนตาํบลในเขตพ้ืนที่

ชายแดนไทย – พม่า อาํเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี 

4. ปัจจยัท่ีส่งผลต่อระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหา      

ยาเสพติดขององค์การบริหารส่วนตาํบลในเขตพ้ืนท่ีชายแดนไทย – พม่า  อาํเภอสวนผึ้ง จงัหวดั

ราชบุรี  

4.1 ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมภายในองค์การส่งผลต่อระดับการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนในการป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพติดขององค์การบริหารส่วนตาํบลในเขตพ้ืนที่

ชายแดนไทย – พม่า  อาํเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี  

4.2 ปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้มภายนอกองคก์ารส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชน

ในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลในเขตพ้ืนท่ีชายแดนไทย  – 

พม่า อาํเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี 

4.3 ปัจจยัพ้ืนฐานในการระดมการมีส่วนร่วมของประชาชนส่งผลต่อการมีส่วนร่วม

ของประชาชนในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลในเขตพ้ืนท่ี

ชายแดนไทย – พม่า อาํเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี 

 

ขอบเขตของการวจิยั 

 

การศึกษาคร้ังน้ีผูว้จิยักาํหนดขอบเขตของการวจิยัไวด้งัต่อไปน้ี 

1.1 ขอบเขตด้านเนือ้หา   

ผูว้ิจยัมุ่งศึกษาสภาพปัญหาของเส้นทางลาํเลียงและลกัลอบค้ายาเสพติดในเขต

พ้ืนท่ีชายแดนไทย – พม่า อาํเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี  ศึกษาระดบัการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
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การป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติด  ศึกษาความสมัพนัธแ์ละปัจจยัท่ีส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติด  ทั้งน้ีเพ่ือนาํเสนอแนวทางพฒันาการมีส่วนร่วม

ของประชาชนในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลในเขตพ้ืนที่

ชายแดนไทย – พม่า อาํเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี  

 1. 2 ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

  1.2.1  ประชากรในการศึกษาคร้ังน้ีแบ่งเป็น 2 กลุ่ม  ไดแ้ก่ 

1.2.1.1 ผูบ้ริหารและสมาชิกองค์การบริหารส่วนตาํบล อาํเภอสวนผึ้ง  

จงัหวดัราชบุรี ซ่ึงอยู่ในเขตพ้ืนที่ชายแดนไทย – พม่า  จาํนวน 4  แห่ง ประกอบดว้ย  1) องค์การ

บริหารส่วนตาํบลสวนผึ้ง 2) องคก์ารบริหารส่วนตาํบลป่าหวาย  3) องคก์ารบริหารส่วนตาํบลท่าเคย 

และ 4)  องคก์ารบริหารส่วนตาํบลตะนาวศรี มีจาํนวนประชากรทั้งส้ิน 90 คน (ขอ้มลูจากศนูยข์อ้มลู

ประเทศไทย ณ เดือน กรกฎาคม 2555, ออนไลน์, 2012) 

1.2.1.2 ประชาชน  ท่ีอาศยัอยูใ่น อาํเภอสวนผึ้ง  จงัหวดัราชบุรี ซ่ึงอยูใ่น

เขตพ้ืนท่ีชายแดนไทย – พม่า  จาํนวน 4 ตาํบล  37 หมู่บา้น  จาํนวนประชากร 32,306 คน  (ขอ้มลู

จากศนูยข์อ้มลูประเทศไทย ณ เดือนกรกฎาคม  2555) 

  1.2.2   กลุ่มตวัอยา่ง แบ่งอออกเป็น2 กลุ่ม ไดแ้ก่ 

 1.2.2.1 กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) 

แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ไดแ้ก่  1)  กลุ่มผูบ้ริหารและสมาชิกองคก์ารบริหารส่วนตาํบล  ประกอบดว้ยผูด้าํรง

ตาํแหน่งรองนายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบล ปลดัองค์การบริหารส่วนตาํบล และสมาชิกองค์การ

บริหารส่วนตาํบล จาํนวน 4 ตาํบล ในอาํเภอสวนผึ้ง  จงัหวดัราชบุรี ในปี พ.ศ.2555 และ 2) กลุ่ม

ประชาชนในอาํเภอสวนผึ้ง  จงัหวดัราชบุรี โดยใชว้ิธีการสุ่มตวัอยา่งบุคคลท่ีเป็นตวัแทนของแต่ละ

ครัวเรือนท่ีอยูเ่ขตพ้ืนท่ี 4 ตาํบล ไดแ้ก่ ตาํบลสวนผึ้ง ตาํบลป่าหวาย ตาํบลท่าเคยและตาํบลตะนาวศรี   

   1.2.2.2 กลุ่มตวัอย่างที่ใชใ้นการวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)  

ใชว้ธีิการสมัภาษณ์เชิงลึก (In – Depth Interview) ไดแ้ก่ ผูด้าํรงตาํแหน่งนายกองค์การบริหารส่วน

ตาํบล อาํเภอสวนผึ้ง จังหวดัราชบุรีจาก 4 ตาํบล ไดแ้ก่ 1) องค์การบริหารส่วนตาํบลสวนผึ้ ง              

2) องคก์ารบริหารส่วนตาํบลป่าหวาย 3) องค์การบริหารส่วนตาํบลท่าเคย และ 4) องค์การบริหาร

ส่วนตาํบลตะนาวศรี  

1. 3 ขอบเขตด้านตวัแปร 

1.3.1 ตวัแปรอิสระ (Independent Variables)  แบ่งเป็น 

1.3.1.1 ปัจจัยที่เกี่ยวกับสภาพแวดลอ้มทางการบริหารภายในองค์การ

ประกอบดว้ย 1) ดา้นวฒันธรรมองค์การ  2) ดา้นนโยบายขององค์การ3) ดา้นโครงสร้างองค์การ    

4) ดา้นการบริหารองคก์ารและ 5) ดา้นภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารองคก์าร 
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1.3.1.2 ปัจจยัท่ีเกี่ยวกบัสภาพแวดลอ้มทางการบริหารภายนอกองค์การ

ประกอบดว้ย 1) ดา้นการเมือง (Political Component) 2) ดา้นเศรษฐกิจ (Economic Component) 3) 

ดา้นสังคมและวฒันธรรม  (Sociocultural Component) และ 4) ด้านเทคโนโลยี (Technological 

Component) 

1.3.1.3  ปัจจัยพ้ืนฐานในการระดมการมีส่วนร่วมของประชาชน

ประกอบดว้ย  1)  ปัจจยัดา้นส่ิงจงูใจและ 2)  ปัจจยัดา้นโครงสร้างของช่องทางในการเขา้มามีส่วน

ร่วมของประชาชน 

1.3.2 ตวัแปรตาม (Dependent Variables)  

  ประกอบด้วย ระดบัการมีส่วนร่วม 5 ระดบั ไดแ้ก่ 1) ระดบัท่ี 1การให้

ขอ้มลูข่าวสารแก่ประชาชน (To Inform) 2) ระดบัท่ี 2 การรับฟังความคิดเห็น (To Consult) 3) ระดบั

ท่ี 3 การใหป้ระชาชนเขา้มาเก่ียวขอ้งในการวางแผนและตดัสินใจ (To Involve) 4) ระดบัท่ี 4 การให้

ประชาชนเข้ามาร่วมกิจกรรม (To Collaborate) และ 5) ระดับท่ี 5 การกระจายอาํนาจให้แก่

ประชาชน (To Empower)  

 1. 4 ขอบเขตด้านระยะเวลา 

  การศึกษาคร้ังน้ีเก็บรวบรวมข้อมูลโดยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก  (In – Depth 

Interview) ในระหว่างวนัท่ี1กนัยายน พ.ศ. 2555 –วนัท่ี 30 ธนัวาคม พ.ศ. 2555 และเก็บรวบรวม

ขอ้มลูโดยแบบสอบถาม ระหว่างวนัท่ี 1 กนัยายน พ.ศ. 2555 –วนัท่ี 30 ธนัวาคม พ.ศ. 2555 ขอ้มูลท่ี

มีอยูก่่อนหนา้น้ีหรือท่ีจะมีต่อไปอาจแตกต่างจากขอ้มลูในการศึกษาคร้ังน้ี 

 

ข้อจาํกดัของการวจิยั 

 

 การศึกษาคร้ังผูว้ิจัยเลือกศึกษาเฉพาะในเขตพ้ืนที่ชายแดนไทย – พม่า อาํเภอสวนผึ้ ง  

จงัหวดัราชบุรีเท่านั้น 

 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 

 การวจิยัคร้ังน้ี  ผูว้จิยัคาดวา่ประโยชน์ท่ีจะไดรั้บมีดงัน้ี 

1. ไดอ้งคค์วามรู้เก่ียวกบัเสน้ทางลาํเลียงและลกัลอบคา้ยาเสพติดในเขตพ้ืนท่ีชายแดนไทย 

– พม่า  อาํเภอสวนผึ้ง  จงัหวดัราชบุรี เพ่ือนาํไปสู่การแสวงหาแนวทางป้องกนัและปราบปรามการ

ลกัลอบคา้ยาเสพติดตามแนวชายแดนไดต่้อไป 
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2. สามารถนาํผลวจิยัไปใชเ้ป็นแนวทางการพฒันาระดบัการมีส่วนร่วมของประชาชนใน

การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดขององค์การบริหารส่วนตาํบลในเขตพ้ืนที่ชายแดนไทย  

อาํเภอสวนผึ้ง  จงัหวดัราชบุรี ไดอ้ยา่งทนัยคุสมยัและทนัเหตุการณ์ 

3. องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินและหน่วยงานท่ีเกี่ยวขอ้งทุกภาคส่วนสามารถนาํผลวิจัย  

ไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดได้อย่างเกิดประสิทธิภาพ    

และประสิทธิผล ส่งผลให้แผนยุทธศาสตร์พลงัแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอนัเป็นยุทธศาสตร์หลกั

สาํคญัของรัฐบาลเป็นรูปธรรมมากยิง่ข้ึน 

 

นิยามศัพท์เฉพาะ 

 

 การป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพตดิ หมายถึง  การท่ีองคก์ารบริหารส่วนตาํบลมีส่วนร่วม

ในการปฏิบติังานเพื่อให้บรรลุตามแผนยุทธศาสตร์พลงัแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด พ.ศ. 2555 โดย

กาํหนดกลยทุธส์าํคญัท่ีจะดาํเนินการคือ 7 แผน 4 ปรับ 3 หลกั 6 เร่ง ตามนโยบายของรัฐบาล 

การมส่ีวนร่วมของประชาชน หมายถึง  กระบวนการท่ีประชาชนในเขตพ้ืนท่ี อาํเภอสวนผึ้ง  

จงัหวดัราชบุรี มีโอกาสไดเ้ข้าร่วมในการรับรู้ เรียนรู้ทาํความเขา้ใจ ร่วมแสดงทัศนะ ร่วมเสนอ

ปัญหา/ประเด็นสาํคญัท่ีเกี่ยวขอ้ง ร่วมคิดแนวทางร่วมแกไ้ขปัญหา ร่วมในกระบวนการตดัสินใจ

และร่วมกระบวนการพฒันาในฐานะหุน้ส่วนการพฒันาในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติด 

การมีส่วนร่วมขององค์การบริหารส่วนตําบลในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด    

หมายถึง  การท่ีสมาชิกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลทุกคนใน อาํเภอสวนผึ้ง  จงัหวดัราชบุรี มีส่วนร่วม

ในการปฏิบติังานเพื่อให้บรรลุตามแผนยุทธศาสตร์พลงัแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดพ.ศ.2555 โดย

กาํหนดกลยทุธส์าํคญัท่ีจะดาํเนินการคือ7แผน4ปรับ3หลกั6เร่งตามนโยบายของรัฐบาล 

 เขตพื้นทีช่ายแดนไทย – พม่า  หมายถึง  องค์การบริหารส่วนตาํบลที่อยู่ในเขตพ้ืนท่ี

ชายแดนไทย – พม่าอาํเภอสวนผึ้ง  จงัหวดัราชบุรี  จาํนวน  4  แห่ง  ประกอบดว้ย  1.องคก์ารบริหาร

ส่วนตาํบลสวนผึ้ง 2.องคก์ารบริหารส่วนตาํบลป่าหวาย ครอบคลุมพ้ืนท่ีตาํบลป่าหวาย  3.องค์การ

บริหารส่วนตาํบลท่าเคย และ 4.องค์การบริหารส่วนตาํบลตะนาวศรี ซ่ึงสํานักงานป้องกันและ

ปราบปรามยาเสพติดกาํหนดใหเ้ป็นพ้ืนท่ีท่ีควรจะตอ้งเฝ้าระวงัเป็นพิเศษ 

ปัจจัยที่เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมทางการบริหารภายในองค์การ  หมายถึง  สภาพแวดลอ้ม  

ลกัษณะขององคก์าร ตลอดจนปัจจยัต่างๆ ท่ีเป็นส่วนประกอบขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล อาํเภอ

สวนผึ้ง  จงัหวดัราชบุรี ซ่ึงเป็นปัจจยัท่ีสนบัสนุนการบริหารงานและมีอิทธิพลต่อการบริหารงานใน

องคก์ารบริหารส่วนตาํบล อาํเภอสวนผึ้ง  จงัหวดัราชบุรี ดา้นการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติด  

โดยผูว้ิจยักาํหนดตวัแปรไว ้5 ดา้น ไดแ้ก่ 1.ดา้นวฒันธรรมองค์การ 2.ดา้นนโยบายขององค์การ      

3.ดา้นโครงสร้างองคก์าร4. ดา้นภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารองคก์ารและ 5. ดา้นการกระจายอาํนาจ   
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วัฒนธรรมองค์การ  หมายถึง ความรู้  ความคิด ความเชื ่อ ข้อสมมุติ พ้ืนฐาน (Basic 

Assumption) และ / หรือค่านิยมที่มีอยู่ร่วมกนัภายในจิตใจของคนเราจาํนวนหน่ึงหรือส่วนใหญ่

ภายในองคก์าร วฒันธรรมจะทาํหน้าที่ในฐานะที่เป็นกลไกในการสร้างแนวทางเพื่อให้ประชาชน

และองคก์ารบริหารส่วนตาํบลสามารถดาํเนินกิจกรรมดา้นการมีส่วนร่วมดา้นการป้องกนัและแกไ้ข

ปัญหายาเสพติดไดอ้ยา่งมีประสิทธิผล 

นโยบายขององค์การ  หมายถึง  การนาํนโยบายไปปฏิบติัตามแนวทางท่ีองค์การบริหาร

ส่วนตาํบล อาํเภอสวนผึ้ง  จงัหวดัราชบุรี  ไดเ้ลือกไว ้โดยมุ่งมุ่งเน้นเร่ืองการมีส่วนร่วม  การสร้าง

ความผูกพนัและการยอมรับเพื่อให้การมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์การบริหารส่วนตาํบล

สามารถปฏิบติังานดา้นการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรม  

 โครงสร้างองค์การ หมายถึง  การออกแบบขององค์การบริหารส่วนตาํบล อาํเภอสวนผึ้ง  

จงัหวดัราชบุรี  ที่เกี ่ยวกับวิธีการแบ่งงาน  การกาํหนดการมีส่วนร่วมภายในหน่วยงานและ

ความสมัพนัธร์ะหว่างหน่วยงานท่ีระบุถึงกลไกการประสานงาน  รูปแบบความสัมพนัธ์อย่างเป็น

ทางการ  การรายงาน  ช่องทางการส่ือสาร  ช่วงการบงัคับบญัชา  สายการบังคบับญัชา  และการ

กระจายอาํนาจการตัดสินใจ  ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีเป็นองค์ประกอบสําคัญในการดาํเนินงานให้ไปสู่

เป้าหมายท่ีตั้งไว ้

 การบริหารองค์การ  หมายถึง  องค์ประกอบท่ีใชเ้ป็นปัจจยัในการบริหารงานขององค์การ

บริหารส่วนตาํบล  อาํเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี ซ่ึงก่อใหเ้กิดการขบัเคล่ือนกระบวนการบริหารงาน

และสนบัสนุนในการดาํเนินงานดา้นการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดใหบ้รรลุเป้าหมาย 

 ภาวะผู้นําของผู้บริหารองค์การ  หมายถึง การท่ีผูบ้ริหารขององค์การบริหารส่วนตาํบล  

อาํเภอสวนผึ้ง  จงัหวดัราชบุรี  สามารถใชอ้าํนาจหน้าท่ีของตนต่อสมาชิกภายในองค์การบริหาร

ส่วนตาํบลและประชาชนในเขตพ้ืนท่ีในการกระตุน้  จูงใจ  ช้ีนาํ  ให้คาํปรึกษา  สั่งการ  ตลอดจน

สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนใหเ้กิดข้ึนเพ่ือสนบัสนุนการดาํเนินการป้องกนัและแกไ้ขปัญหา

ยาเสพติดใหบ้รรลุเป้าหมายตามท่ีตั้งไว ้

ปัจจัยที่เกี ่ยวกับสภาพแวดล้อมทางการบริหารภายนอกองค์การ  หมายถึง  แรงกระตุ้น  

แรงผลกัดันและสภาพแวดลอ้มต่างๆ ที่อยู่ภายนอกองค์การบริหารส่วนตําบล  อาํเภอสวนผึ้ ง  

จงัหวดัราชบุรี ซ่ึงมีอิทธิพลต่อการบริหารงานดา้นการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดให้บรรลุ

วตัถุประสงคต์ามท่ีตั้งไว ้ ซ่ึงผูว้จิยักาํหนดปัจจยัท่ีใชใ้นการศึกษาวจิยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่  1. ดา้นการเมือง 

2. ดา้นเศรษฐกิจ 3. ดา้นสงัคมและวฒันธรรม และ 4. ดา้นเทคโนโลย ี 

ด้านการเมอืง (Political Component) หมายถึง การวิเคราะห์ปัจจยัทางการเมือง หมายถึง 

เป็นการวิเคราะห์นโยบายและกฎเกณฑต่์างๆของภาครัฐท่ีน่าจะมีผลต่อการบริหารงานขององค์การ

บริหารส่วนตาํบล อาํเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี ในดา้นการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกนั

และแกไ้ขปัญหายาเสพติดในพ้ืนท่ี   



21 
 

ด้านเศรษฐกิจ (Economic Component) หมายถึง การวิเคราะห์ปัจจัยด้านเศรษฐกิจท่ี

เก่ียวขอ้งกบัการบริหารงานของขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล อาํเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรีและการ

มีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดในพ้ืนท่ี 

ด้านสังคมและวัฒนธรรม  (Sociocultural Component) หมายถึง การวิเคราะห์สภาพ

สงัคมและวฒันธรรม โครงสร้างทางสงัคมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารงานองคก์ารบริหารส่วนตาํบล

อาํเภอสวนผึ้ง จังหวดัราชบุรีและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและแกไ้ขปัญหา       

ยาเสพติดในพ้ืนท่ี เช่น การรวมกลุ่มของชุมชน เป็นตน้ 

ด้านเทคโนโลยี (Technological Component) หมายถึง การวิ เคราะห์สภาพการ

เปล่ียนแปลงดา้นเทคโนโลยท่ีีมีผลต่อการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตาํบล อาํเภอสวนผึ้ง 

จงัหวดัราชบุรี และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดในพ้ืนที ่

เช่น การนําเทคโนโลยีมาเป็นเคร่ืองมือช่วยสนับสนุนงานด้านบริหาร การเขา้ถึงประชาชน/เป็น

ช่องทางในการบริการด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมยั และการสร้างความรู้ความสามารถในการใช้

เทคโนโลยขีองประชาชนในทอ้งถ่ินดา้นการเพ่ือใหเ้ขา้มามีส่วนร่วมกบัองคก์ร เป็นตน้ 

ปัจจัยพืน้ฐานในการระดมการมีส่วนร่วมของประชาชน  หมายถึง  การวิเคราะห์ปัจจยัท่ี

ส่งผลต่อการระดมการมีส่วนร่วมของประชาชนท่ีมีต่อองค์การบริหารส่วนตาํบล  อาํเภอสวนผึ้ง  

จงัหวดัราชบุรี ในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่  ประกอบดว้ย 1.ด้านส่ิงจูงใจ        

2.ดา้นโครงสร้างของช่องทางในการเขา้มามีส่วนร่วมของประชาชน 

สิ่งจูงใจ หมายถึง สภาพความเป็นจริงของประชาชนในเขตพ้ืนท่ีอาํเภอสวนผึ้ง จังหวดั

ราชบุรี ที่จะเข้าร่วมกิจกรรมใดกิจกรรมหน่ึง ทั้งในแง่การร่วมแรง ร่วมทรัพยากรหรืออื่นๆกับ

องคก์ารบริหารส่วนตาํบล อาํเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี ในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติด

ในพ้ืนท่ี 

โครงสร้างของช่องทางในการเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชน  หมายถึง รูปแบบ

ความสมัพนัธท่ี์เหมาะสม  การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีโอกาสเขา้ร่วมพฒันารูปแบบใดรูปแบบ

หน่ึง โดยการเขา้ร่วมอาจจะอยู่ในรูปของการมีตัวแทนหรือการเขา้ร่วมโดยตรงร่วมกบัองค์การ

บริหารส่วนตาํบล  อาํเภอสวนผึ้ง  จงัหวดัราชบุรี ในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดในพ้ืนท่ี 

ระดบัการมส่ีวนร่วม หมายถึง  การวเิคราะห์ระดบัการมีส่วนร่วมของประชาชนกบัองคก์าร

บริหารส่วนตาํบล  อาํเภอสวนผึ้ง  จงัหวดัราชบุรี ในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดในพ้ืนท่ี  

ซ่ึงในงานวจินัช้ินน้ีแบ่งเป็น  5 ระดบั ไดแ้ก่ ระดบัท่ี 1 การใหข้อ้มลูข่าวสารแก่ประชาชน  ระดบัท่ี 2 

การรับฟังความคิดเห็น ระดบัท่ี 3 การให้ประชาชนเขา้มาเกี่ยวข้องในการวางแผนและตดัสินใจ 

ระดบัท่ี  4 การใหป้ระชาชนเขา้มาร่วมกิจกรรม และระดบัท่ี 5 การกระจายอาํนาจใหแ้ก่ประชาชน  

ระดับที่ 1 การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน  (To Inform) หมายถึง ระดบัท่ีประชาชนเขา้

มามีส่วนร่วมในขั้นนอ้ยสุดซ่ึงเป็นสิทธิพ้ืนฐานของประชาชนในการไดรั้บขอ้มูลข่าวสารเกี่ยวกบั
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งานของภาครัฐโดยหน่วยงานภาครัฐมีหน้าท่ีในการนาํเสนอขอ้มูลท่ีเป็นจริง ถูกตอ้ง ทนัสมยัและ

ประชาชนสามารถเขา้ถึงได ้

ระดับที่ 2 การรับฟังความคดิเห็น  (To Consult) หมายถึง การเปิดใหป้ระชาชนแสดงความ

คิดเห็นเก่ียวกบัการดาํเนินการ/การปฏิบติังานของหน่วยงานของรัฐอย่างอิสระและเป็นระบบ โดย

หน่วยงานภาครัฐจดัใหมี้กระบวนการรับฟังความคิดเห็นการปรึกษาหารือ ทั้งเป็นทางการและไม่

เป็นทางการ และนาํขอ้เสนอแนะ ความคิดเห็นประเด็นท่ีประชาชนเป็นห่วงไปเป็นแนวทางการ

ปรับปรุงนโยบาย การตดัสินใจและพฒันาวธีิการปฏิบติังานในหน่วยงาน  

ระดับที ่ 3 การให้ประชาชนเข้ามาเกี่ยวข้องในการวางแผนและตัดสินใจ (To Involve)   

หมายถึง การกาํหนดนโยบายการวางแผนงานโครงการ และวิธีการทาํงาน โดยหน่วยงานภาครัฐ     

มีหนา้ท่ีจดัระบบอาํนวยความสะดวก ยอมรับการเสนอแนะและการตดัสินใจร่วมกบัภาคประชาชน 

(To Involve) การมีส่วนร่วมระดบัน้ีมกัดาํเนินการในรูปแบบกรรมการท่ีมีตวัแทนภาคประชาชน   

เขา้ร่วม 

ระดับที่ 4 การให้ประชาชนเข้ามาร่วมกจิกรรม (To Collaborate) หมายถึง การท่ีหน่วยงาน

ภาครัฐเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมมีบทบาทเป็นหุ้นส่วนหรือภาคีในการดาํเนิน

กิจกรรมของหน่วยงานภาครัฐ (To Collaborate)  

ระดับที่  5 การกระจายอํานาจให้แก่ประชาชน (To Empower) หมายถึง การเสริมอาํนาจ

ประชาชน (To Empower) เป็นระดับท่ีเปิดโอกาสให้ประชาชนมีบทบาทเต็มในการตดัสินใจ       

การบริหารงานและการดาํเนินกิจกรรมใดๆเพ่ือเขา้มาทดแทนการดาํเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

ดาํเนินการหรือปฏิบติังานอยา่งใดอยา่งหน่ึงระดบัการมีส่วนร่วมของประชาชนในระดบัสูงสุดน้ีเนน้

ใหป้ระชาชนเป็นเจา้ของดาํเนินภารกิจและภาครัฐมีหนา้ท่ีในการส่งเสริมสนบัสนุนเท่านั้น 

 ยาเสพตดิ หมายถึง สารใดกต็ามท่ีเกิดข้ึนตามธรรมชาติ หรือสารท่ีสงัเคราะห์ข้ึน เม่ือนาํเขา้

สู่ร่างกายไม่ว่าจะโดยวิธีรับประทาน ดม สูบ ฉีด หรือดว้ยวิธีการใดๆ แลว้ทาํให้เกิดผลต่อร่างกาย

และจิตใจนอกจากน้ียงัจะทาํใหเ้กิดการเสพติดไดห้ากใชส้ารนั้นเป็นประจาํทุกวนัหรือวนัละหลาย ๆ  

คร้ัง 

องค์การบริหารส่วนตาํบล  หมายถึง องคก์ารบริหารส่วนตาํบลอาํเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี

ซ่ึงจดัตั้งข้ึนตามพระราชบญัญติัสภาตาํบลและองคก์ารบริหารส่วนตาํบล พ.ศ. 2537  และฉบบัแกไ้ข

เพ่ิมเติมฉบบัท่ี 3 พ.ศ. 2542 (ประกอบดว้ยสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบล และคณะกรรมการ

บริหารองคก์ารส่วนตาํบล) จาํนวน 4 แห่ง ไดแ้ก่องคก์ารบริหารส่วนตาํบลสวนผึ้ง องคก์ารบริหาร

ส่วนตาํบลป่าหวาย องคก์ารบริหารส่วนตาํบลท่าเคย และองคก์ารบริหารส่วนตาํบลตะนาวศรี 


