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บทคัดย่อ
บทความนี้อธิบายถึงการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดในชุมชนโดยวิถขี องคนในชุมชนทีเ่ ป็นกลุม่ ชาติพนั ธุ์
เขมรโดยมีประเด็นสำ�คัญในการศึกษาสามประการ ประการ
แรก เป็ น ประเด็ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ทุ น ทางสั ง คม ทุ น ทาง
วัฒนธรรมที่มีอยู่ภายในชุมชน ประการที่สอง เป็นประเด็น
ทีเ่ กีย่ วข้องกับสถานการณ์ปญ
ั หายาเสพติดและกระบวนการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนประการสุดท้าย
เป็นประเด็นทีเ่ กีย่ วข้องกับแนวทางการปรับใช้ทนุ ทางสังคม
ทุนทางวัฒนธรรมทีม่ อี ยูภ่ ายในชุมชนกับการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดโดยการทดลองนำ�แนวคิดทุนทางสังคมและ
ทุนทางวัฒนธรรมมาอธิบาย
ผู้วิจัยศึกษากระบวนการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดในชุมชนบ้านพลวงตำ�บลบ้านพลวง อำ�เภอปราสาท
จังหวัดสุรนิ ทร์และเก็บข้อมูลระหว่างปี 2553-ปลายปี 2555
โดยใช้กระบวนการวิจยั แบบมีสว่ นร่วมเป็นวิธกี ารศึกษาพบว่า
ทุนทางสังคมที่จะสร้างพลังให้กับชุมชนบ้านพลวงสามารถ
จัดการกับปัญหาความขัดแย้งที่กระทบกับความสัมพันธ์
ของคนในชุมชนได้ คือ ระบบเครือข่ายทางสังคม การติดต่อ
สื่อสาร และการปฏิสัมพันธ์ทางสังคม ในส่วนของทุนทาง
วัฒนธรรมคือ ระบบความเชือ่ ผูว้ จิ ยั ยังพบว่า ชุมชนบ้านพลวง
เป็นกลุม่ ชาติพนั ธุเ์ ขมร จุดเด่นคือ ความสัมพันธ์เป็นกลุม่ ก้อน

ที่เหนียวแน่นในระบบวงวานเครือญาติเป็นหลัก ซึ่งวงวาน
เครือญาติของกลุ่มชาติพันธุ์เขมรบ้านพลวงนี้มีลักษณะ
วั ฒ นธรรมความเชื่ อ ที่ ห ล่ อ หลอมให้ เ ห็ น ว่ า มี ค วามเป็ น
อันหนึ่งอันเดียวกัน เป็นกลุ่มชาติพันธุ์เดียวกัน ดังนั้น ผู้วิจัย
ร่วมกับทีมวิจัยจึงได้นำ�เอา ทุนทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรม
ชาติพันธุ์เขมรที่มีอยู่ภายในชุมชนมาปรับใช้ในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด ซึง่ กิจกรรมทีส่ ามารถดำ�เนินการ
ในชุมชนแล้วสามารถป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน
ชุมชนได้จริง คือ “กิจกรรมการเฝ้าระวังเวรยามและ การดืม่
นํ้าสาบานไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด” และพบว่าการที่ทั้ง 2
กิจกรรมสามารถป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน
ได้จริง ชุมชนจำ�เป็นต้องบูรณาการอำ�นาจภายในชุมชน 2
ระบบ เข้าด้วยกัน คือ อำ�นาจการสั่งการของผู้นำ�ทางการ
ในชุมชน หรือนโยบายภาครัฐ กับอำ�นาจจากวัฒนธรรม
ความเชื่อของคนชุมชนผ่านผู้นำ�ทางธรรมชาติ ชุมชนจึงจะ
สามารถป้องกันปัญหายาเสพติดได้ ดังนั้นการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนจำ�เป็นต้องได้รบั ความร่วมมือ
ทั้งจากผู้นำ�ทางการหรือผู้ใหญ่บ้าน และผู้นำ�ทางธรรมชาติ
รวมถึงสมาชิกทุกคนในชุมชน ทุกระบบในสังคมจำ�เป็นต้อง
เข้ามามีสว่ นร่วมในการดำ�เนินกิจกรรมร่วมกันจึงจะสามารถ
แก้ไขปัญหาของชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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ABSTRACT
This article consisted of a drug protection and
solution at the village near Thailand – Cambodia
border as people are Cambodian descent. There
are three important subjects for research. The first
subject relates with the social capital. It is a culture
in the community. The second subject is about
a drug protection and solution in the village and
the last subject is the way to apply culture in the
community to solve and protect a drug problem.
The researcher had studied during the process
of a drug protection and solution at Ban Pluang
Villagc, in Prasat District, Surin Province during the
years 2010 – 2012. The writer used a cooperative
research with the people in the village. The result
was founded that the social capital such as a social
network system and a communication would
help the people create the power for solving the
contradictory problem that has an effect on the
relationship of people in the community. The next
result was one part of the cultural capital and
belief. It showed that a close relationship was the

outstanding feature of Cambodian descent people
in the village. This relation and belief made the
people and society strong and united. So, the
writer and a team of researchers applied a social
capital and cultural capital to solve a drug problem. Being on guard was one of the activities that
has been arranged, and there were also giving an
oath. Finally two activities solved a drug problem.
The people in community need to combine two
systems. First system is a power of the official leader
in the community or the government policy. The
second system is belief, culture and tradition in the
community. All of these could protect a drug
problem.
Therefore a drug protection and solution
need to be cooperated by the leader of the community including all of members. All systems were
necessary to be operated together. All can solve
a drug problem efficiently.

Keywords : Social capital, Cultural capital, Khmerethnic, Prevention and Solutions Drug Problems
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บทนํา
สังคมไทยในปัจจุบัน ปัญหายาเสพติดได้แพร่ระบาด
เพิ่มความรุนแรงมากขึ้น จากข้อมูลสถิติการจับกุมของ
สำ�นักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
(ป.ป.ส.) พบว่า ใน ปีงบประมาณ 2552 มี 99,341 ราย และ
ในปีงบประมาณ 2553 มี 108,783 ราย ที่สำ�คัญได้ขยาย
วงกว้างมาสูเ่ ด็กและเยาวชนซึง่ เป็นกำ�ลังสำ�คัญของประเทศ
ชาติอย่างรวดเร็วแม้ว่าภาครัฐได้ใช้มาตรการป้องกันปราบ
ปรามยาเสพติดอย่างต่อเนือ่ งแต่การขยายตัวเพิม่ มากขึน้ ใน
กลุม่ วัยทำ�งาน และยาเสพติดเป็นสินค้าทีไ่ ม่ตอ้ งโฆษณา มีผู้
มารับสินค้าไปขายโดยตรง สร้างรายได้จำ�นวนมาก ต้นทุน
การผลิตตํา่ ปัจจัยดังกล่าวส่งผลให้ผกู้ ระทำ�ผิดไม่เกรงกลัวต่อ
กฎหมาย ถึงแม้ในปัจจุบนั กฎหมายจะบัญญัตโิ ทษสูงสุดสำ�หรับ
ผูก้ ระทำ�ผิดถึงประหารชีวติ ก็ตาม แต่การจับกุมเป็นเพียงผูค้ า้
รายย่อยและกลุ่มผู้เสพเท่านั้นจึงทำ�ให้ปัญหายาเสพติด
ในระดับประเทศยังมีการแพร่ระบาดอยูเ่ ป็นจำ�นวนมาก [7]
จังหวัดสุรินทร์เป็นหนึ่งจังหวัดที่มีปัญหาการแพร่
ระบาดของยาเสพติดเป็นจำ�นวนมาก และมีแนวโน้มเพิม่ ขึน้
อย่างต่อเนือ่ ง จากสถิตกิ ารจับกุมคดียาเสพติดในพืน้ ทีจ่ งั หวัด
สุรินทร์ ประจำ�ปีงบประมาณ 2551 มีจำ�นวนทั้งสิ้น 1,245
คดี ปีงบประมาณ 2552 มีจำ�นวนทั้งสิ้น 1,407 คดี เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 11.17 และปีงบประมาณ 2553 มีจำ�นวนทั้งสิ้น
1,725 คดี เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 26.34 ในส่วนของอำ�เภอปราสาท
เป็นพื้นที่ที่มีสถิติการจับกุมคดียาเสพติดสูงถึง 377 คดี
ในปีงบประมาณ2553 เป็นอันดับ 2 รองจากอำ�เภอเมือง
สุ ริ น ทร์ แ ละเป็ น พื้ น ที่ ยุ ท ธศาสตร์ สำ�คั ญ ในการเฝ้ า ระวั ง
ปัญหายาเสพติดเนือ่ งจากเป็นเส้นทางลำ�เลียงยาเสพติดจาก
พื้นที่ชายแดนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเข้าสู่
กรุงเทพมหานครผ่านถนนหมายเลข 24 (โชคชัย-เดชอุดม)
และมีการลำ�เลียงยาเสพติดผ่านถนนหมายเลข 214 ทีเ่ ชือ่ ม
ต่อจากชายแดนกัมพูชาด่านช่องจอม เข้าสูอ่ ำ�เภอเมืองสุรนิ ทร์
ในระดับตำ�บล ตำ�บลบ้านพลวงเป็นแหล่งสำ�คัญของจุดพัก
และจุดผ่านของยาเสพติด เนื่องจากถูกกำ�หนดให้เป็นพื้นที่
ของ “ปราสาทเมืองใหม่” ที่เป็นศูนย์รวมสถานบันเทิง

มีร้านคาราโอเกะ ร้านเหล้าเป็นต้น ซึ่งตำ�บลบ้านพลวงเอง
พบปัญหาเด็กและเยาวชนเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ทั้งที่
อยู่ในวัยเรียนและไม่ได้เรียน [7]
จากการลงพื้นที่สำ�รวจข้อมูลข้างต้นพบว่า กลุ่มเด็ก
และเยาวชน ส่วนใหญ่ มีการรวมกลุ่มมั่วสุม มีการลักเล็ก
ขโมยน้อยในชุมชนเกิดขึ้น ความเคารพนับถือผู้อาวุโสใน
ชุมชนน้อยลง ชุมชนบ้านพลวงเป็นกลุ่มชาติพันธุ์เขมร ใน
อดีตมีการเชื่อฟังและให้ความเคารพผู้อาวุโสในชุมชนเป็น
อย่างมาก ทำ�ให้ชุมชนมีความสมัคสมานสามัคคี ช่วยเหลือ
เกื้อกูลกันและทำ�ให้ชุมชนสงบสุข และยังมีขนบธรรมเนียม
ประเพณีที่แสดงถึงอัตลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์เขมร เช่น
ประเพณีแซนโฎนตา ซึ่งเป็นประเพณีที่แสดงออกถึงความ
กตัญญูตอ่ ผูม้ พี ระคุณ โดยตระหนักถึงบุญคุณของบรรพบุรษุ
ในการที่พี่น้องมาประกอบพิธีร่วมกันจะใช้โอกาสนี้เพื่อการ
ขอขมาลาโทษซึง่ กันและกันเป็นการรวมญาติเฉลิมฉลองของ
สมาชิกในครอบครัว ซึ่งจะทำ�ให้เกิดเครือข่ายทางสังคมที่มี
ความกลมเกลียว ในปัจจุบันประเพณีแซนโฎนตาได้คลาย
ความสำ�คัญลงไปมากโดยเฉพาะในกลุ่มเด็กเยาวชน ใน
ปัจจุบันสมาชิกในชุมชนบ้านพลวง ได้มีการรวมตัวกันแบ่ง
หน้าทีใ่ นการเฝ้าระวังชุมชน โดยการจัดเวรในการดูแลความ
สงบเรียบร้อยภายในชุมชนมิให้เกิดปัญหาขึน้ ซึง่ เป็นการรวม
ตัวกันแบบธรรมชาติ เป็นการรวมตัวเพือ่ ทีจ่ ะช่วยกันป้องกัน
และแก้ไขปัญหาต่างๆ ภายในชุมชนไม่ให้เกิดขึ้น
ผูว้ จิ ยั เห็นว่าควรมีการหยิบยกเอาคุณค่าทีม่ ใี นชุมชน
ขึน้ มาสร้างพลังจากสิง่ ทีม่ ใี นชุมชนเพือ่ การป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในชุมชน คุณค่าที่มีในชุมชน คือ ความไว้
วางใจกันในชุมชน กลุม่ องค์กรภายในชุมชน ระดับครอบครัว
เครือญาติ เครือข่ายภายในภายนอกชุมชน กฎกติกาข้อบังคับ
ในการควบคุมดูแลซึง่ กันและกันในชุมชนความเอือ้ เฟือ้ เผือ่ แผ่
ให้ความช่วยเหลือแบ่งปันระหว่างกันความเป็นมิตร เป็นพีเ่ ป็น
น้อง การให้ความช่วยเหลือเกือ้ กูลกันใน ประเพณีวฒ
ั นธรรม
ขนบธรรมเนียมจารีตข้อปฏิบัติในชุมชน ระบบความเชื่อ
ภูมิปัญญา การเรียนรู้ (ครอบครัว วัด ปราชญ์) ค่านิยม
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ข้อห้ามในชุมชนสิ่งมีคุณค่าในชุมชนที่กล่าวมาข้าต้นเมื่อ
รวมกันเข้าเรียกว่า ทุนทางสังคมและทุนทางวัฒนธรรม [2],
[5], [8] ที่ผ่านมามีเพียงการศึกษาวิจัยโดยนำ�ทุนทางสังคม
มาสร้างความเข้มแข็งภายในชุมชนเพื่อให้ชุมชนจัดการ
กับปัญหาภายในชุมชนแบบองค์รวมเท่านั้น ผู้วิจัยมองว่า
การศึกษาแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
โดยการใช้ทุนทางสังคมและทุนทางวัฒนธรรมในครั้งนี้จะ
เป็นงานศึกษาที่จะค้นหาทุนทั้ง 2 ด้านในชุมชน เพื่อนำ�มา
สร้างเป็นแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ในชุมชนได้และจะทำ�ให้คนในชุมชนได้ตระหนักว่าการแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในชุมชนคนในชุมชนสามารถป้องกันและ
แก้ไขได้ด้วยตนเอง ซึ่งจะนำ�ไปสู่รูปแบบการแก้ไขปัญหาที่
ต่อเนื่อง และยังยืนได้

จังหวัดสุรินทร์ประกอบด้วย 3 หมู่ ตามหน่วยการปกครอง
คือ บ้านพลวงหมู่ที่ 1, 2 และ 14
2. ขอบเขตกลุ่มเป้าหมาย
การศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยมุ่งที่จะทำ�การศึกษาถึง
		 2.1 กลุ่มผู้นำ�ทางการ คือ ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่
บ้าน และสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำ�บล จำ�นวน 15 คน
		 2.2 กลุ่มผู้นำ�ทางธรรมชาติ คือ ผู้อาวุโสในชุมชน
จำ�นวน 15 คน
		 2.3 กลุ่มผู้มีจิตใจสาธารณบุคคลทั่วไป / เด็กและ
เยาวชน จำ�นวน 30 คน

กรอบแนวคิดการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ใช้แนวคิดทฤษฎีประกอบ
ด้วย แนวคิดทุนทางสังคมแนวคิดทุนทางวัฒนธรรมและ
ความมุ่งหมายของการวิจัย
แนวคิดการวิจยั เชิงปฏิบตั กิ ารแบบมีสว่ นร่วม (Participatory
1. เพือ่ ศึกษาทุนทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรมชาติพนั ธุ์ Action Research: PAR) มาเป็นกรอบแนวคิดในการ
เขมรที่มีอยู่ภายในชุมชน ในการแก้ไขปัญหาภายในชุมชน ดำ�เนินงานวิจัยเพื่อให้เกิดผลการวิจัยที่มีประสิทธิภาพ และ
2. เพื่ อ ศึ ก ษาสถานการณ์ ปั ญ หายาเสพติ ด และ ประสิทธิผลสูงสุด ดังภาพประกอบที่ 1
กระบวนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน
3. เพือ่ ศึกษาแนวทางการปรับใช้ทนุ ทางสังคม ทุนทาง วิธีดำ�เนินงาน
วัฒนธรรมชาติพันธุ์เขมรที่มีอยู่ภายในชุมชนในการป้องกัน
ผู้วิจัยใช้กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด
ร่วม (Participatory Action Research: PAR) โดยดำ�เนิน
การตามขั้นตอน ดังนี้ [1]
คำ�ถามของการวิจัย
1. การกำ�หนดปัญหาและพัฒนาโจทย์วิจัยร่วมกับ
สถานการณ์ปญ
ั หายาเสพติดและกระบวนการป้องกัน ชุมชน
และแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนเป็นอย่างไรทุนทางสังคม
ผูว้ จิ ยั ใช้รปู แบบเป็นเวทีประชุมสัมมนาแบบมีสว่ นร่วม
ทุนทางวัฒนธรรมชาติพันธุ์เขมรที่มีอยู่ภายในชุมชน ในการ โดยการทบทวนปัญหาภายในชุมชน และนำ�ปัญหาที่มีใน
แก้ไขปัญหาในชุมชนมีอะไรบ้างและแนวทางการปรับใช้ทุน ชุมชนมาพัฒนาให้เป็นโจทย์ในการศึกษาค้นคว้ารูปแบบการ
ทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรมชาติพนั ธุเ์ ขมรทีม่ อี ยูภ่ ายในชุมชน วิจยั ซึง่ การดำ�เนินกิจกรรมครัง้ นีไ้ ด้ใช้กระบวนการมีสว่ นร่วม
เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดควรทำ�อย่างไร
ของผูเ้ ข้าร่วมเวทีเป็นหลัก และใช้เครือ่ งมือรูปแบบมายแมบปิง้
บัตรคำ� เพือ่ ให้ผเู้ ข้าร่วมเวทีได้แสดงความคิดเห็นร่วมกัน รวม
ขอบเขตของการวิจัย
ทัง้ ได้มกี ารแบ่งกลุม่ ผูเ้ ข้าร่วมให้กำ�หนดปัญหาและวิเคราะห์
การศึกษาวิจยั ครัง้ นีผ้ วู้ จิ ยั ได้กำ�หนดขอบเขตการศึกษา สถานการณ์ ปั ญ หายาเสพติ ด ในชุ ม ชน โดยการสนทนา
ดังนี้
กลุ่มแกนนำ�และผู้นำ�ชุมชน และอีกทั้งได้มีการใช้วิธีการ
1. ขอบเขตพื้นที่
สัมภาษณ์เจาะลึกกับผู้อาวุโส และเยาวชน เพื่อรับฟังความ
ชุมชนบ้านพลวง ตำ�บลบ้านพลวง อำ�เภอปราสาท คิดเห็นของผูอ้ าวุโส และเยาวชนกลุม่ เสีย่ ง ต่อประเด็นปัญหา
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ว า ร ส า ร วิ จั ย แ ล ะ พั ฒ น า
ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฎ บุ รี รั ม ย์

1. บริ บ ทพื้ น ที่ แ ละ
บริ บ ททางสั ง คมของ
ชุมชนบ้านพลวง
2. แนวทางในการ
ป้ อ ง กั น แ ล ะ แ ก้ ไข
ปัญหายาเสพติด

ทุนทางสังคม
(Socail Captal)
1. เครือข่ายทางสังคม
2. การปฏิสัมพันธ์ทาง
สังคม
3. การติดต่อสื่อสาร
4. บรรทัดฐานทางสังคม
5. ความไว่วางใจ
6. การพึ่งพาอาศัย

ทุนทางวัฒนธรรม
(Cultural Capltal)
1. ระบบความเชื่อ
2. ภูมิปัญญา
3. จารีตประเพณี
4. การเรียนรู้
(ครอบครัว, วัด, ปราชญ์)
5. ค่านิยม
6. ข้อห้าม

การวิ จั ย เชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร
แบบมีส่วนร่วม
(Partlpatory Action
Research: PAR)
1. ขั้นตอนการมีส่วนร่วม
กำ�หนดปัญหาการวิจัย
2. ขั้นตอนการมีส่วนร่วม
ทบทวนข้อมูล
3. ขั้นตอนการมีส่วนร่วม
ออกแบบการวิจัย
4. ขั้นคอนการมีส่วนร่วม
ศึกษาเก็บรวบรวมข้อมูล
5. ขั้นตอนการมีส่วนร่วม
วิเคราะห์ข้อมูล
6. ขั้นตอนการมีส่วนร่วม
ปฏิบัติการ
7. ขั้นตอนการมีส่วนร่วม
สรุปผล/เสนอแนะ
8. ขั้นตอนการมีส่วนร่วม
รายงานผลการวิจัย

รูปแบบแนวทาง
การใช้ ทุ น ทางสั ง คม/
ทุ น ทางวั ฒ นธรรมใน
การป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดปัญหา
ยาเสพติด

ภาพประกอบที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย
ดังกล่าว เพือ่ ยืนยันข้อมูลให้ตรงกันทุกฝ่าย และหาแนวทาง
2. การออกแบบการวิจัยและการเก็บข้อมูล
การทำ�งานวิจยั ร่วมกัน จนนำ�ไปสูก่ ารกำ�หนดโจทย์การศึกษา
ผู้วิจัยใช้รูปแบบเป็นเวทีประชุมสัมมนาแบบมีส่วน
วิจัย คือ ทุนทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรมชาติพันธุ์เขมรกับ ร่วม โดยการทบทวนเป้าหมายและกระบวนการศึกษาวิจยั ใน
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยชุมชนพร้อมทัง้ ได้ ครัง้ นีก้ บั ทีมวิจยั เพือ่ ความชัดเจน รวมถึงการวางแผนงานขัน้
ค้นหาคัดเลือกทีมวิจัยด้วย
ตอนวิธกี ารดำ�เนินงานในการจัดเก็บข้อมูลโดยแบ่งกลุม่ ตาม
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ประเภทข้อมูลหรือหัวข้อหลักๆ ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
และร่วมกันออกแบบแบบสัมภาษณ์ในแต่ละหัวข้อคำ�ถาม
ซึง่ การดำ�เนินกิจกรรมครัง้ นีไ้ ด้ใช้กระบวนการมีสว่ นร่วมของ
ผู้เข้าร่วมเวทีเป็นหลัก มีรายละเอียดดังนี้
		 2.1 ประเภทข้อมูลที่ต้องการเก็บ ประกอบด้วย
ข้ อ มู ล บริ บ ทชุ ม ชน ข้ อ มู ล ทุ น ทางสั ง คม ข้ อ มู ล ทุ น ทาง
วัฒนธรรมในพื้นที่ ระบบโครงสร้าง-หน้าที่ของชุมชน และ
ข้อมูลสถานการณ์ปัญหายาเสพติดในพื้นที่
		 2.2 วิธีการเก็บข้อมูล การเก็บรวบรวมข้อมูลใน
การวิจยั ครัง้ นี้ ใช้วธิ กี ารเก็บข้อมูลแบบมีสว่ นร่วมของชุมชน
โดยจะใช้วิธีการสัมภาษณ์เจาะลึก (In-depth Interview)
การสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) การสังเกต
การจัดเวที การรวบรวมข้อมูลจากเอกสารมือสอง การจด
บันทึก และการถ่ายภาพ
		 2.3 ผู้ให้ข้อมูล จะประกอบไปด้วยผู้ที่เกี่ยวข้อง
4 ฝ่าย ได้แก่ สมาชิกในชุมชน/เด็ก-เยาวชน ประชาชนทัว่ ไป
ผูอ้ าวุโส-ปราชญ์ และผูน้ ำ�ชุมชนทีเ่ ป็นทางการและผูน้ ำ�ทาง
ธรรมชาติ โดยแต่ละกลุ่มจะให้ข้อมูลที่แตกต่างกัน
3. การทำ�ความเข้าใจกับชุมชน
ก่อนการลงเก็บข้อมูลผูว้ จิ ยั พร้อมทีมวิจยั ได้ทำ�ความ
เข้าใจกับชุมชน โดยใช้รปู แบบเป็นเวทีประชุมทำ�ความเข้าใจ
กับชุมชน โดยการชี้แจงวัตถุประสงค์ของการวิจัย รวมถึง
ชี้แจงแนวทางในการวิจัยให้กับผู้เข้าร่วมประชุมได้รับทราบ
อีกทัง้ ได้แนะนำ�ทีมวิจยั ให้กบั ผูเ้ ข้าร่วมประชุมทราบ และขอ
ความร่วมมือในเรื่องของการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัย
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล
		 4.1 ข้อมูลบริบทชุมชน เพื่อทำ�การศึกษาบริบท
พื้นที่และบริบททางสังคมของชุมชน ผู้วิจัยใช้รูปแบบการ
ลงพื้นที่สำ�รวจเก็บรวบรวมข้อมูลตามแบบสัมภาษณ์ การ
สนทนากลุ่ม การสังเกตโดยการเดินสำ�รวจวิเคราะห์สภาพ
การเปลี่ยนแปลง และค้นหาข้อมูลจากข้อมูลเดิมที่เป็น
เอกสารหรือแผนที่ พร้อมทั้งจัดเวทีให้ผู้อาวุโสในชุมชนได้
เล่าความหลังเรือ่ งวัฒนธรรมประเพณีดงั้ เดิมของชุมชน ทำ�ให้
ทีมวิจยั ได้ขอ้ มูลในส่วนของบริบททางสังคมในด้านต่างๆทัง้
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง การดำ�เนินชีวิตของคนในชุมชน
และร่วมกันจัดทำ�แผนที่ชุมชนเป็นการเปรียบเทียบให้เห็น
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การเปลี่ยนแปลงจากอดีตจนถึงปัจจุบัน
		 4.2 ข้อมูลทุนทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรมในชุมชน
ผู้วิจัยใช้รูปแบบการลงพื้นที่สำ�รวจเก็บรวบรวมข้อมูลตาม
แบบสัมภาษณ์ การสนทนากลุ่ม การสังเกตจากการเข้าร่วม
กิจกรรมในส่วนของทุนทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรมในชุมชน
กับกลุ่มเป้าหมายที่ได้กำ�หนดไว้ พร้อมทั้งได้ใช้รูปแบบการ
จัดเวทีให้ผู้เฒ่าเล่าความหลังเรื่องการตั้งถิ่นฐานของชุมชน
ประเพณี วัฒนธรรมของชาติพันธุ์เขมรในชุมชน ให้เห็นใน
มิติการเปลี่ยนแปลงจากอดีตจนถึงปัจจุบัน
		 4.3 ข้อมูลสถานการณ์ปัญหายาเสพติดในชุมชน
ผู้วิจัยใช้รูปแบบการลงพื้นที่สำ�รวจเก็บรวบรวมข้อมูลตาม
แบบสัมภาษณ์ การสนทนากลุ่ม การสังเกตเพื่อให้ได้มาซึ่ง
ข้อมูลสถานการณ์ปัญหายาเสพติดในชุมชน และแนวทาง
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดทีผ่ า่ นมาอีกทัง้ ได้ใช้
รูปแบบการจัดเวทีแลกเปลีย่ นเรียนรูเ้ รือ่ งกระบวนการสร้าง
ภูมคิ มุ้ กันในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดทีผ่ า่ นมา
ของชุมชนให้เห็นในมิตกิ ารเปลีย่ นแปลงจากอดีตจนถึงปัจจุบนั
5. การตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูล
		 5.1 การตรวจสอบข้อมูล
ผูว้ จิ ยั และชุมชนจะร่วมกันตรวจสอบความถูกต้องและ
ครบถ้วนของข้อมูลที่ได้มาทุกครั้ง เพื่อให้ครอบคลุมเนื้อหา
และตรงตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย โดยจะอาศัยการจัด
เวทีประชุมแบบมีส่วนร่วมเพื่อช่วยในการตรวจสอบข้อมูล
		 5.2 การวิเคราะห์ข้อมูล
หลังจากการเก็บข้อมูล ผู้วิจัยและชุมชนจะนำ�ข้อมูล
ที่ได้จากการสัมภาษณ์ การสังเกต การสนทนากลุ่ม การจัด
เวที ภาพได้ที่บันทึกไว้จากการจัดกิจกรรมมาจัดหมวดหมู่
และเรียบเรียงตามประเด็นต่างๆทีก่ ำ�หนดไว้เพือ่ แยกประเภท
ของข้อมูล ตีความ วิเคราะห์และสรุปเนื้อหา
6. การนำ�เสนอข้อมูลต่อชุมชน
ผูว้ จิ ยั ใช้การจัดเวทีแบบมีสว่ นร่วมเพือ่ นำ�เสนอข้อมูล
ทีท่ มี วิจยั ได้จดั เก็บ รวบรวม เรียบเรียงและวิเคราะห์แล้วให้ผู้
ทีม่ สี ว่ นเกีย่ วข้องทุกฝ่ายได้แก่ เด็กเยาวชน ผูอ้ าวุโส-ปราชญ์
ชุมชน หน่วยงาน องค์กรในพื้นที่ได้รับทราบ แสดงความคิด
เห็นและเติมเต็มข้อมูล โดยจะใช้เวทีนเี้ ป็นการตรวจเช็คความ
ถูกต้องของข้อมูลไปด้วย

ว า ร ส า ร วิ จั ย แ ล ะ พั ฒ น า
ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฎ บุ รี รั ม ย์

7. การวางแผนปฏิบัติการ
ผูว้ จิ ยั ได้จดั เวทีประชุมแบบมีสว่ นร่วมของทีมวิจยั เพือ่
ร่วมกันวางแผนการดำ�เนินกิจกรรมทดลองปฏิบัติการการ
ใช้ทุนทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรมในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในชุมชน พร้อมทั้งได้จัดเวทีประชุมแบบมี
ส่วนร่วมระหว่างทีมวิจยั กับชุมชน เพือ่ เป็นการการนำ�เสนอ
ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาให้กับคนในชุมชนได้รับทราบ และ
นำ�เสนอแผนทดลองปฏิบตั กิ าร เพือ่ ให้ชมุ ชนได้นำ�ไปทดลอง
ปฏิบตั วิ า่ สามารถป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน
ได้จริงหรือไม่ กระบวนการในเวทีเน้นให้ผเู้ ข้าร่วมทุกคนแสดง
ความคิดเห็นร่วมกัน ปรับปรุงทั้งข้อมูล และแผนปฏิบัติการ
เพื่อให้สมบูรณ์ที่สุด
8. กิจกรรมทดลองปฏิบัติการตามแผน
ผูว้ จิ ยั ได้ใช้รปู แบบการลงมือปฏิบตั จิ ริงในชุมชนตาม
แผนปฏิบตั กิ ารทีท่ มี วิจยั ได้วางเอาไว้ ทีมวิจยั และชุมชนร่วม
กันปฏิบตั ติ ามแผนปฏิบตั กิ าร ร่วมถึงการติดตามผลการดำ�เนิน
งานเป็นช่วงเวลา
ผลการศึกษา
1. การศึกษาบริบททางสังคม ทุนทางสังคม ทุนทาง
วัฒนธรรมชาติพันธุ์เขมรที่มีอยู่ภายในชุมชน
1.1 บริ บ ทพื้ น ที่ แ ละบริ บ ททางสั ง คมของชุ ม ชน
บ้านพลวง
จากการศึกษาบริบทพื้นที่ชุมชนทางกายภาพและ
บริบททางสังคมของชุมชนบ้านพลวง สรุปได้ว่า ชุมชน
บ้านพลวงเป็นชุมชนชนบทอีสานที่มีบริบทพื้นที่เป็นชุมชน
เกษตรกรรม พืน้ ทีท่ างกายภาพสามารถแบ่งออกได้ 3 ระดับ
ตามประโยชน์ใช้สอย ระดับที่ 1 เป็นที่ดอนมีลักษณะเป็น
พื้นป่าชุมชน ป่าดอนตามหัวไร่ปลายนา ระดับที่ 2 เป็น
พื้นที่ชุมชน ที่อยู่อาศัย ระดับที่ 3 เป็นพื้นที่ราบลุ่มทางการ
เกษตร ซึ่งเป็นพื้นที่ส่วนมากของชุมชน หากทำ�การเปรียบ
เทียบบริบทพื้นที่ของชุมชนบ้านพลวงในอดีตกับปัจจุบัน
พบว่าในปัจจุบันบริบทพื้นที่ทางกายภาพของชุมชนบ้าน
พลวงได้มกี ารเปลีย่ นแปลงไปมาก ในอดีตพืน้ ทีส่ ว่ นมากเป็น
พื้นป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์ แต่ในปัจจุบันได้ถูกแผ้วถางให้
เป็นผืนนาทีใ่ ช้ในการประกอบอาชีพของคนในชุมชนมากขึน้

รวมถึงการเพิ่มของจำ�นวนประชากรในชุมชนทำ�ให้มีการ
ขยายตัวในส่วนของที่อยู่อาศัยหรือพื้นที่ชุมชนเพิ่มมากขึ้น
ทำ�ให้พื้นป่าที่เคยมีจำ�นวนมากลดน้อยลงในส่วนของบริบท
ทางสังคมชุมชนบ้านพลวงเป็นหมู่บ้านของชาวไทย-เขมร
ที่มีประเพณีความเชื่อ และวัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ์เฉพาะ
ด้านหลายอย่างจากอดีตความสัมพันธ์ของคนบ้านพลวงมี
ความสัมพันธ์เชิงเครือญาติที่ให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลกัน
การเคารพผู้อาวุโสในหมู่บ้านเป็นปัจจัยหลักที่ช่วยควบคุม
ความสงบเรียบร้อยในหมู่บ้านได้เป็นอย่างดี เมื่อทำ�การ
เปรียบเทียบในปัจจุบัน การเปลี่ยนแปลงทางสังคม ทั้งการ
ขยายตัวของประชากรในหมู่บ้าน ความเจริญก้าวหน้าทาง
สังคมและเทคโนโลยีการสื่อสารด้านต่างๆทำ�ให้บ้านพลวง
มีการเปลี่ยนแปลงไปมาก ความขัดแย้งในหมู่บ้านมีมากขึ้น
แต่ที่สำ�คัญและเห็นได้เด่นชัดที่สุดคือ กระบวนการเลือกตั้ง
ในระดับท้องถิ่น (การเมืองท้องถิ่น) ที่ทำ�ให้คนในหมู่บ้าน
เกิดความแตกแยกในด้านความคิด ความรัก ความชอบ ใน
ตัวผูส้ มัคร มีการแบ่งพรรคแบ่งฝ่ายให้การสนับสนุน บทบาท
ของผู้นำ�ทางการมีมากกว่าผู้นำ�ทางธรรมชาติอย่างชัดเจน
แต่ชุมชนบ้านพลวงได้มีการใช้วัฒนธรรมความเชื่อภายใน
ชุมชน มาเป็นตัวจัดการความขัดแย้งภายในชุมชน เช่น การ
จัดทำ�บุญประเพณีต่างๆ ที่เป็นส่วนรวม ผู้นำ�ทางธรรมชาติ
หรือผูอ้ าวุโสในหมูบ่ า้ นจะมีบทบาททางสังคมมากทีส่ ดุ ความ
เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันจะเกิดขึ้น สำ�หรับบุญประเพณีที่
ทำ�ให้คนในหมู่บ้านสามารถจัดการความขัดแย้งในชุมชน
ที่เห็นได้ชัดที่สุด คือบุญเดือนสาม–บุญไหว้ตาปราสาท
(แซนตาปราสาท), บุญเดือนหก–เซ่นไหว้เจ้าปู่ตา (แซนตา)
และ บุญเดือนสิบ–บุญเซ่นไหว้บรรพบุรุษ (แซนโฎนตา)
เป็นต้น และหลักในการสร้างความสามัคคี การช่วยเหลือ
เกื้อกูลกันของชาวบ้านพลวงคือ การใช้ระบบเครือญาติ
ความสัมพันธ์ในระบบเครือญาติของชาวบ้านพลวงนั้นเป็น
ความสัมพันธ์ที่ก่อให้เกิดพลังในการต่อสู้กับปัญหาต่างๆ
ที่เกิดขึ้นกับพี่น้อง บุตรหลานของตนได้เป็นอย่างดี
1.2 ทุนทางสังคม และทุนทางวัฒนธรรมชาติพนั ธุเ์ ขมร
การศึกษาทุนทางสังคม และทุนทางวัฒนธรรมชาติพนั ธุ์
เขมร ในชุมชนบ้านพลวง โดยการใช้แนวคิดทุนสังคม แนวคิด
เรือ่ งทุนทางวัฒนธรรมเป็นกรอบในการช่วยค้นหาสรุปได้วา่
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ชุมชนบ้านพลวงยังมีทนุ ทางสังคมทีส่ ามารถนำ�มาสร้างพลัง
ในการต่อสูก้ บั ปัญหาในชุมชนได้ คือ เครือข่ายทางสังคม การ
พึง่ พาอาศัย การปฏิสมั พันธ์ทางสังคม และการติดต่อสือ่ สาร
ซึง่ ทุนทางสังคมทัง้ 4 ด้านจะยังคงมีอยูก่ บั กลุม่ ระบบเครือญาติ
ระบบผู้นำ�ทางธรรมชาติ ผู้อาวุโสในชุมชน และวัฒนธรรม
ความเชื่อของคนในชุมชน ส่วนบรรทัดฐานทางสังคม และ
ความไว้วางใจ ในปัจจุบนั ได้เลือนหายไปจากชุมชนบ้านพลวง
มากแล้ว ในส่วนของทุนทางวัฒนธรรมในชุมชนบ้านพลวง
ที่สามารถนำ�มาสร้างให้เกิดพลังได้นั้น คือ ระบบความเชื่อ
ทีย่ งั คงมีพลัง ยังเป็นศูนย์รวมของคนในชุมชนบ้านพลวงได้ดี
อยู่ ส่วนภูมิปัญญา จารีตประเพณี การเรียนรู้ ค่านิยม และ
ข้อห้าม ต้องยอมรับว่าปัจจุบนั ในชุมชนบ้านพลวงได้ลบเลือน
หายไปตามยุคสมัยนิยม หรือหลงเหลือเพียงส่วนน้อยกับกลุม่
ผู้สูงอายุเพียงเท่านั้น เด็กและเยาวชนไม่ได้เล็งเห็นความ
สำ�คัญของสิ่งเหล่านี้เท่าที่ควร ระบบวัฒนธรรมโครงสร้าง
ระบบวัฒนธรรมของชุมชนบ้านพลวงเป็นระบบวัฒนธรรม
เน้นระบบเครือญาติ และการเคารพนับถือผู้อาวุโส เคารพ
นับถือบรรพบุรษุ ซึง่ ระบบวัฒนธรรมในปัจจุบนั ก็ยงั คงยึดถือ
ปฏิบัติกันอยู่ถึงแม้จะมีการเปลี่ยนแปลงไปบ้างในกลุ่มเด็ก
และเยาวชน สุดท้ายระบบบุคลิกภาพของคนในชุมชนบ้าน
พลวงสืบเนื่องจากระบบสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงนำ�ไปสู่
ความขัดแย้งในสังคม ดังนัน้ ระบบบุคลิกภาพทีแ่ สดงออกจึง
มีความแตกต่างตามความต้องการในผลประโยชน์อันสูงสุด
ของแต่ละบุคคล
2. การศึกษากระบวนการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดในชุมชน
กระบวนการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน
บ้านพลวง สรุปได้ว่าสถานการณ์ปัญหายาเสพติดในบ้าน
พลวงหากทำ�การเปรียบเทียบอดีตกับปัจจุบัน สถานการณ์
ปั ญ หายาเสพติ ด ในอดี ต ถื อ ว่ า รุ น แรงมากกว่ า ปั จ จุ บั น
อั น เห็ น ได้ จ ากกลุ่ ม ผู้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งนั้ น มี ห ลากหลายกลุ่ ม
ทัง้ กลุม่ ผูใ้ ช้แรงงาน กลุม่ เด็กและเยาวชน แต่ในปัจจุบนั กลุม่
ผูท้ เี่ กีย่ วข้องกับปัญหายาเสพติดส่วนใหญ่คอื เด็กและเยาวชน
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดทีผ่ า่ นมา ชาวบ้านพลวง
ได้รวมตัวกันเพือ่ ดำ�เนินกิจกรรมในการแก้ไขปัญหาในหมูบ่ า้ น
คือ กิจกรรมสร้างความรักความอบอุน่ ในครอบครัว กิจกรรม
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ให้ความรู้โทษและพิษภัยของยาเสพติดแก่เด็กและเยาวชน
และกิจกรรมเฝ้าระวังเวรยาม ถึงแม้ชมุ ชนจะร่วมกันดำ�เนิน
กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนอย่างต่อ
เนือ่ ง แต่ปญ
ั หายาเสพติดไม่ได้หมดไปจากชุมชนแต่อย่างใด
เนือ่ งจากกิจกรรมทีด่ ำ�เนินการทีผ่ า่ นมาเป็นกิจกรรมทีด่ ำ�เนิน
การตามนโยบายภาครัฐสั่งการมาตามระบบผู้นำ�ทางการ
ซึ่งขาดความเข้าใจในบริบททางสังคมของชุมชนบ้านพลวง
คนในชุมชนขาดการมีส่วนร่วมในกระบวนการ ซึ่งที่ผ่านมา
เป็นเพียงผู้ปฏิบัติตามคำ�สั่งเท่านั้น กิจกรรมจึงไม่สามารถ
ตอบโจทย์ในการแก้ไขปัญหายาเสพติดของชุมชนได้
3. การศึกษาแนวทางการปรับใช้ทุนทางสังคมทุน
ทางวัฒนธรรมทีม่ อี ยูภ่ ายในชุมชนในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด
การศึกษาแนวทางการปรับใช้ทุนทางสังคม และทุน
ทางวัฒนธรรมที่มีอยู่ภายในชุมชนในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด สรุปได้ว่า การที่จะสร้างแนวทางในการ
สร้างภูมคิ มุ้ กันชุมชนจากปัญหายาเสพติดโดยการปรับใช้ทนุ
ทางสังคม และทุนทางวัฒนธรรมชาติพนั ธุเ์ ขมรทีม่ อี ยูภ่ ายใน
ชุมชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดนั้นจำ�เป็น
ต้องมีการบูรณาการระหว่างผูน้ ำ�ทางการกับความเป็นชุมชน
โดยการใช้กระบวนการทุนสังคม และทุนทางวัฒนธรรม ของ
ชุมชนมาสร้างเป็นกิจกรรมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติดในชุมชน ในการนีต้ อ้ งยอมรับว่าการทีจ่ ะใช้ระบบการ
สั่งการของผู้นำ�ทางการ หรือกระบวนการทุนสังคม และทุน
ทางวัฒนธรรม อย่างใดอย่าหนึง่ นัน้ ไม่สามารถทีจ่ ะดำ�เนินการ
สำ�เร็จได้จงึ จำ�เป็นต้องมีการบูรณาการทัง้ 2 ระบบเข้าด้วยกัน
จนกระทัง้ สามารถนำ�ไปสูก่ ารสร้างกิจกรรมในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดดังนี้ 1.ผลักดันให้เกิดกระบวนการผูน้ ำ�
ธรรมชาติในการขับเคลื่อนงาน ใน 4 กิจกรรม (1) กิจกรรม
การจัดการระบบหมู่บ้าน “แบ่งคุ้ม” (2) กิจกรรมออกกฎ
ระเบียบหมู่บ้าน/ชุมชน “ประชาคมรับรอง” (3) กิจกรรม
การเฝ้าระวังเวรยาม(4) กิจกรรมการรับรองครอบครัวสีขาว
ต้านยาเสพติด 2.กิจกรรมสร้างภูมคิ มุ้ กันโดยประเพณีความ
เชื่อ “การดื่มนํ้าสาบานไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด”
4. การทดลองนำ�แนวทางการปรับใช้ทนุ ทางสังคม
ทุนทางวัฒนธรรมชาติพนั ธุเ์ ขมรทีม่ อี ยูภ่ ายในชุมชนในการ
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ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดมาปฏิบัติ
		 จากการดำ�เนินกิจกรรมการปรับใช้ทุนทางสังคม
และทุนทางวัฒนธรรม ในการสร้างภูมิคุ้มกันชุมชนจาก
ปัญหายาเสพติด ตามแผนการดำ�เนินงาน พบว่า กิจกรรม
ที่สามารถสร้างภูมิคุ้มกันชุมชนจากปัญหายาเสพติดได้ คือ
กิจกรรมเฝ้าระวังเวรยามและกิจกรรมการดื่มนํ้าสาบานไม่
ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ซึ่งเป็นกิจกรรมที่อาศัยบทบาทของ
ผู้นำ�ทางธรรมมาช่วยประสานให้คนในชุมชน เข้ามีส่วนร่วม
ในการดำ�เนินกิจกรรม โดยวิเคราะห์จากการแสดงความคิด
เห็นของคนในชุมชม ถึงสถิติการจับกลุ่มมั่วสุมของเด็กและ
เยาวชนในชุมชนมีจำ�นวนลดลง คนในชุมชนแสดงความคิด
เห็นว่า “รู้สึกปลอดภัยมากยิ่งขึ้น” และสิ่งที่ค้นพบในการ
ดำ�เนินกิจกรรมอีกอย่าง คือ แนวทางในการสร้างภูมิคุ้มกัน
ชุมชนจากปัญหายาเสพติด จำ�เป็นต้องอาศัยการบูรณาการ
ความร่วมมือระหว่างผู้นำ�ทางการ กับผู้นำ�ทางธรรมชาติใน
ชุมชน และการยึดหลักวงวานเครือญาติของกลุ่มชาติพันธุ์
เขมร เพื่อสร้างพลังการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน เมื่อ
สมาชิกในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม บนพื้นฐานความสามัคคี
ความไว้วางใจ จนนำ�ไปสู่การเป็นเครือข่ายในชุมชน ชุมชน
ก็จะมีพลังที่จะต่อต้านสิ่งไม่ดี หรือปัญหาต่างๆ โดยเฉพาะ
ปัญหายาเสพติดในชุมชนได้
การนำ�ไปใช้ประโยชน์
ระหว่างการดำ�เนินงานวิจยั นักวิจยั ได้เชือ่ มการทำ�งาน
กับองค์การบริหารส่วนตำ�บลบ้านพลวง โดยเชิญให้นายก
องค์การบริหารส่วนตำ�บลบ้านพลวงมาเป็นทีป่ รึกษาทีมวิจยั
เนื่องจากเป็นองค์กรที่มีบทบาทในการบริหารจัดการ ดูแล
อยูใ่ นระดับพืน้ ทีโ่ ดยตรงซึง่ ในเวทีกจิ กรรมนำ�เสนอข้อมูลกับ
ชุมชนและนำ�เสนอแผนปฏิบตั กิ าร ได้ใช้หอ้ งประชุมองค์การ
บริหารส่วนตำ�บลบ้านพลวง เป็นสถานที่ในการจัดประชุม
เพื่ออยากให้หน่วยงานในพื้นที่ได้มีส่วนร่วมในการดำ�เนิน
กิจกรรม จนนำ�ไปสู่การที่ทางองค์การบริหารส่วนตำ�บลจะ
รับเป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรมดื่มนํ้าสาบ้านต้านยาเสพ
ติดในวันไหว้ตาปราสาทบ้านพลวงเป็นประจำ�ทุกปี และจะ
ขยายพืน้ ทีใ่ นการดำ�เนินกิจกรรมให้เต็มพืน้ ทีท่ งั้ 14 หมูบ่ า้ น
ของตำ�บลบ้านพลวง
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อภิปรายผล
จากผลการศึกษาทุนทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรม
ชาติพันธุ์เขมรกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน
ชุมชน พบว่าแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติดโดยชุมชนนั้นชุมชนไม่สามารถพึ่งพาระบบการดำ�เนิน
งานของภาครัฐเพียงด้านเดียวได้ หากแต่ชุมชนจำ�เป็นต้อง
สร้างกระบวนการภายในชุมชนโดยการบูรณาการระบบ
การดำ�เนินงานภายในชุมชนคือ ระบบการสั่งการของผู้นำ�
ทางการในชุมชนและระบบวัฒนธรรมชุมชน เข้าด้วยกัน โดย
ใช้กระบวนการการมีสว่ นร่วมของคนในชุมชน ซึง่ สอดคล้อง
กับ [3], [4], [6], [9] ระบบผูน้ ำ�ทางการจำ�เป็นต้องใช้บทบาท
ของผู้นำ�ในชุมชนเป็นตัวเชื่อมประสานทั้งคนในชุมชน และ
นโยบายภายนอกให้กับคนในชุมชนได้รับทราบ แล้วนำ�มา
บูรณาการกับระบบวัฒนธรรมชุมชนภายในให้สามารถสร้าง
รูปแบบกิจกรรมในการสร้างภูมคิ มุ้ กันชุมชนจากปัญหายาเสพ
ติด ซึง่ ระบบวัฒนธรรมชุมชนทีส่ ามารถนำ�มาสร้างภูมคิ มุ กัน
ปัญหายาเสพติดได้นนั้ จำ�เป็นต้องอาศัยเครือข่ายทางสังคม
การพึ่งพาอาศัย การมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคม และการติดต่อ
สือ่ สารโดยส่วนมากจะยังคงอยูใ่ นกลุม่ ระบบเครือญาติ ระบบ
ผูน้ ำ�ทางธรรมชาติ ผูอ้ าวุโสในชุมชน และวัฒนธรรมความเชือ่
ของคนในชุมชน
ทั้งนี้จากการศึกษาพบว่าในกรณีของหมู่ท่ี 14 เป็น
หมู่ที่สามารถดำ�เนินกิจกรรมการสร้างภูมิคุ้มกันชุมชนจาก
ปัญหายาเสพติดได้ประสบผลสำ�เร็จ อันเนื่องมาจากระบบ
ภายในชุมชนทัง้ 2 ระบบทีไ่ ด้กล่าวข้างต้นชุมชนสามารถบูรณ
าการการดำ�เนินกิจกรรมภายในชุมชนทัง้ 2 ระบบได้โดยเน้น
กระบวนการการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน นำ�วัฒนธรรม
ชุมชนระบบความสัมพันธ์ ระบบเครือญาติ และระบบความ
เชือ่ ภายในชุมชนเข้ามาสร้างกิจกรรมให้คนในชุมชนมีบทบาท
ในการสร้างภูมิคุ้มกันชุมชนจากปัญหายาเสพติดร่วมกันได้
ซึง่ กิจกรรมทีส่ ามารถทำ�ได้ผล คือ กิจกรรมเฝ้าระวังเวรยาม
และกิจกรรมการดืม่ นํา้ สาบานไม่ยงุ่ เกีย่ วกับยาเสพติด ในส่วน
ของหมูท่ ี่ 1 และหมูท่ ี่ 2 ไม่สามารถดำ�เนินกิจกรรมการสร้าง
ภูมิคุ้มกันชุมชนจากปัญหายาเสพติดให้ประสบผลสำ�เร็จได้
อันเนือ่ งมาจากทัง้ 2 ชุมชนเกิดความขัดแย้งกันภายในชุมชน
เอง ในระบบการสัง่ การของผูน้ ำ�ทางการในชุมชนไม่สามารถ
ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2557

102 วม หา าร วิสทายรา วิลั จัย ยร าแช ลภั ะฎ พับุ รีฒรั นม ย์า
ต่อไปนัน้ ควรใช้กระบวนการวิจยั เชิงปฏิบตั กิ ารแบบมีสว่ นร่วม
ทีจ่ ะสร้างความสามัคคีให้เกิดขึน้ ภายในชุมชนได้ รวมถึงผูน้ ำ� (Participatory Action Research: PAR) มาเป็นเครื่องมือ
ทางการในชุมชนทั้ง 2 หมู่ไม่เห็นความสำ�คัญของกิจกรรมที่ ในการดำ�เนินงานให้ประสบผลสำ�เร็จต่อไป
เกิดจากระบบวัฒนธรรมภายในชุมชนเอง รอเพียงระบบสั่ง
การจากภาครัฐเท่านัน้ กระบวนการการมีสว่ นร่วมของคนใน คณะผู้วิจัย
ชุมชนจึงไม่สามารถสร้างพลังสร้างภูมคิ มุ้ กันทีแ่ ข็งแกร่งให้กบั
1. นายวุฒิชาติ ทอนศรี บ้านเลขที่ 5 หมู่ที่ 8 ตำ�บล
ชุมชนได้ แต่ถึงอย่างไรระบบความเชื่อ ระบบความสัมพันธ์ หินลาด อำ�เภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์
ของคนในชุมชนก็ยังมีอยู่ภายในชุมชนเอง หากชุมชนหวังที่
2. จ.ส.อ. ไมตรี จันทร์เจริญ บ้านเลขที่ 51 หมู่ที่ 1
จะสร้างภูมิคุ้มกันชุมชนจากปัญหายาเสพติดชุมชนจำ�เป็น ตำ�บลบ้านพลวง อำ�เภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
ต้องมีการสร้างความเข้าใจ และผลักดันให้ระบบการสั่ง
3. นางลำ�พรรณ์ ฉัตรทอง บ้านเลขที่ 28 หมู่ที่ 2
การของผู้นำ�ทางการในชุมชนและระบบวัฒนธรรมชุมชน ตำ�บลบ้านพลวง อำ�เภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
มีการบูรณาการการดำ�เนินกิจกรรมภายในชุมชนเหมือน
4. นางวยุดา สงวนดี บ้านเลขที่ 142 หมู่ที่ 1 ตำ�บล
หมู่ที่ 14 ซึ่งจะทำ�ให้ชุมชนสามารถสร้างผู้คุ้มกันชุมชนจาก บ้านพลวง อำ�เภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
ปัญหายาเสพติดได้
5. นางสมศรี เกิดสบาย บ้านเลขที่ 49 หมู่ที่ 1 ตำ�บล
บ้านพลวง อำ�เภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
ข้อเสนอแนะการวิจัย
6. นางสำ�เนียง รัตนสุวรรณ บ้านเลขที่ 128 หมู่ที่ 1
1. ข้อเสนอแนะต่อชุมชน
ตำ�บลบ้านพลวง อำ�เภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
แม้ว่าการวิจัยในครั้งนี้ได้ทำ�ให้เกิดการมีส่วนร่วมใน
7. นายธนพล คูณสว่าง บ้านเลขที่ 131 หมู่ที่ 14
การดำ�เนินกิจกรรมของคนในชุมชน และช่วยลดความขัด ตำ�บลบ้านพลวง อำ�เภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
แย้งภายในชุมชนลงได้บ้าง ปัญหายาเสพติด และการจับ
8. ผศ.ดร.ชูพักตร์ สุทธิสา คณะมนุษยศาสตร์และ
กลุม่ มัวสุมของเด็กและเยาวชนในชุมชนลดลง แต่ผวู้ จิ ยั อยาก สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ให้ชมุ ชนมีสว่ นร่วมในการดำ�เนินกิจกรรมอย่างต่อเนือ่ ง เพือ่
9. อ.ดร.กนกพร รัตนสุธรี ะกุลคณะมนุษยศาสตร์และ
สร้างความยั่งยืนให้เกิดขึ้นในชุมชน
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2. ข้อเสนอแนะต่อระดับนโยบาย
จากการวิจยั ในครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั มีขอ้ เสนอแนะต่อนโยบาย
ในการป้องกันปัญหายาเสพติดในชุมชน คือ ภาครัฐควรใช้
กระบวนการการมีส่วนร่วมในการกำ�หนดนโยบาย โดยการ
ให้บทบาทกับคนในชุมชนได้คดิ กิจกรรมเพือ่ ป้องกันปัญหายา
เสพติดให้เกิดความเหมาะกับสภาปัญหา และสภาพพืน้ ทีข่ อง
ชุมชนเอง ภาครัฐควรหนุนเสริมให้เกิดกิจกรรมเพือ่ สร้างความ
ยั้งยื่นในการในการป้องกันปัญหายาเสพติดในชุมชนต่อไป
3. ข้อเสนอแนะต่อการวิจัยครั้งต่อไป
จากการเก็ บ ข้ อ มู ล การวิ จั ย ในครั้ ง นี้ ผู้ วิ จั ย ใช้
กระบวนการการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน ร่วมคิด ร่วม
วางแผน ร่วมศึกษา จนได้มาซึ่งผลการวิจัยที่สมบูรณ์เป็น
ที่ยอมรับ ดังนั้น ผู้วิจัยเห็นว่าในการดำ�เนินการวิจัยในครั้ง
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ว า ร ส า ร วิ จั ย แ ล ะ พั ฒ น า
ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฎ บุ รี รั ม ย์
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