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1

บทที่ 1
บทนํา
1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
ยาเสพติดในอดีต
ในอดีตยาเสพติดชนิดแรกที่เขามามีบทบาทในประเทศไทย คือ ฝน ฝนเปนที่รูจกั ตั้งแต
สมัยสุโขทัยตอนตนประมาณป พ.ศ.1825 เมื่อมีการติดตอการคาขายทางเรือระหวางชาวจีนกับ
ชาวไทยซึ่งในตอนตนนัน้ ฝน เปนเพียงยารักษาโรคบางอยาง เชน โรคบิด โรคติดสุรา เปนตน และ
ยังเปนยารักษาความเจ็บปวยตางๆ เชน ปวดหัว เปนไข ปวดเมื่อยตามรางกายหรือระงับการปวดที่
เกิดจากบาดแผล ซึง่ บางคนใชติดตอกันเปนเวลานาน จนทําใหเกิดการเสพติดขึ้น เมื่อฝนถูกนําไป
ใชเพื่อการเสพติดจึงเปนเหตุใหมีคนไทยติดฝนเปนจํานวนมากถึง 70,985 คน ซึ่งเปนตัวเลขที่เก็บ
ไดโดยตรงจากจํานวนผูเขารวมการบําบัดรักษาอาการติดฝน และคาดวายังคงมีผูติดฝนทีย่ ังไม
ยอมเขารับการบําบัดรักษาอีกจํานวนหนึ่งดวย (ชวลิต ยอดมณี, 2531 : 3)
ฤทธิ์ของฝน
ฝน (Opium) เปนสารประกอบชนิดหนึ่ง ซึง่ ไดจากยางของผลฝน ฝน ออกฤทธิก์ ดระบบ
ประสาท มีอาการเสพติดทั้งทางรางกายและจิตใจ มีอาการขาดยาทางรางกายอยางรุนแรง หรือทํา
ใหผูเสพมีจิตใจเลื่อนลอย งวง ซึม แกวตาหรี่ พูดจากวน ความคิดเชือ่ งชา ไมรูสึกหิว ชีพจรเตนชา
(วิทย เที่ยงบูรณธรรม, 2521 : 48-49)
ในชวงป ค.ศ. 1861-1865 ระหวางสงครามกลางเมืองของสหรัฐอเมริกา (American civil
war) การแพทยของชาวอเมริกันเริ่มมีการนําเข็มฉีดยาเขาใตผิวหนังมาใช เนื่องจากมอรฟนเปนยา
ระงับปวดที่สามารถฉีดเขาเสนและออกฤทธิ์รุนแรงกวาฝน ถึง 8-10 เทา ทําใหมีผูนาํ มอรฟน มาใช
ในลักษณะยาเสพติดโดยฉีดเขากลามเนื้อเพื่อใหไดฤทธิ์อยางสุดๆ มอรฟนเปนแแอลกาลอยดชนิด
หนึง่ ทีม่ ีมากในฝน (พบถึง 10 เปอรเซนตของฝน) ซึ่งเปนตัวทําใหฝน มีคุณสมบัติเปนยาเสพติดและ
เปนแอลกาลอยดชนิดแรกทีถ่ ูกสกัดและทําใหบริสุทธิ์ได โดยนักวิทยาศาสตรชาวเยอรมัน ชือ่
Friedrich Serturner ในป ค.ศ. 1803 (สัณห พณิชยกุล, จิตร สิทธิอมร, 2520 : 1)
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ฤทธิ์ของมอรฟน
มอรฟน (Morphine) มีฤทธิ์ระงับอาการปวดทําใหเกิดอาการสงบ, งวงและซึมเซา, ความรู
สึกสบาย, มีผลตอระบบหายใจทําใหอัตราการหายใจชากวาปกติและทําใหเกิดอาการวิงเวียนและ
อาเจียนได, มีผลตอระบบทางเดินอาหารโดยไปลดการหลั่งของ acetylcholine จาก cholinergic
nerve ที่ไปเลี้ยงกลามเนื้อเรียบของกระเพาะอาหารและลําไสเล็ก ทําใหมกี ารหลัง่ น้ํายอยนอยลง
จึงไมรูสึกหิว นอกจากนีย้ งั ไปลดการเคลื่อนไหวของลําไสเล็ก ผลทําใหเกิดทองผูก และมีผลตอ
ระบบทางเดินปสสาวะทําใหปริมาณของปสสาวะลดลง (สัณห พณิชยกุล, จิตร สิทธิอมร, 2520 :
2-3)
เมื่อคนรูจักการฉีดยาเขาหลอดเลือดดํา จึงทําใหเฮโรอีนถูกคนพบเมือ่ ป ค.ศ. 1874 โดย
นักวิทยาศาสตรชาวอังกฤษชื่อ G.R. Wright โดยนํามอรฟน ไปตมกับกรด acetic anhydride ได
สารใหมชื่อวา diacetyl morphine เรียกกันทัว่ ไปวา heroin เมื่อนําสารนี้ไปทดลองกับสุนัขพบวา
สุนัขมีอาการออนเปลี้ยหมดแรง กลัวคน และมีอาการจะอวกสําลักและหลับไปอยางรวดเร็ว
Wright จึงตัดสินใจไมทาํ การทดลองตอไป หลังจากนั้นเกือบ 20 ป นักวิทยาศาสตรชาวเยอรมันได
ทดลองสารชนิดนี้อีกครั้งหนึง่ และพบวาเฮโรอีน (heroin) เปนยาที่มีสรรพคุณสูงในการบําบัด
รักษาโรคหลอดลมอักเสบ โรคไอเรื้อรัง หืด และวัณโรค จนไดการยอมรับจากผูเชีย่ วชาญทางการ
แพทยวาเปนยาวิเศษที่สามารถใชบําบัดรักษาความเจ็บปวดไดทุกชนิด และเปนยาทีน่ ิยมใชอยาง
แพรหลาย ตอมาในป ค.ศ. 1906 American Medical Association ไดประกาศรับรองการใช
เฮโรอีนแทนมอรฟนในการบําบัดอาการเจ็บปวด (สารณีย ไทยานันท, 2539 : 9)
สําหรับการแพรระบาดของเฮโรอีนในประเทศไทยนัน้ เขามาหลังจากทีป่ ระกาศของคณะ
ปฏิวัติฉบับที่ 37 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2501 ใหเลิกการสูบฝนและการจําหนายฝนและโรงงานยาฝน
สําหรับนอนสูบฝนไดโดยไมผิดกฎหมายทีป่ ระกาศใชมาตั้งแตป พ.ศ. 2483 ซึ่งทําใหรัฐบาล
สามารถลดการลักลอบคาฝนเถื่อนลง
และยังมีรายไดจากการเก็บภาษีอากรจากฝนไดอีกมาก
ประกาศคณะปฏิวัติฉบับนี้กาํ หนดใหการสูบฝน และการจําหนายฝน ในประเทศไทยตั้งแตวันที่ 1
กรกฎาคม 2502 เปนตนไปเปนสิ่งผิดกฎหมาย แตเมื่อฝน ถูกหามการจําหนายทําใหผูติดฝนหาสูบ
ยากจึงทําใหยาเสพติดเฮโรอีนเขามาแพรระบาดเพื่อทดแทนฝน ปญหายาเสพติดในประเทศไทย
หลังจากป พ.ศ.2502 เปนตนมาไมไดลดลง ในขณะทีก่ ารซื้อขายยาเสพติดเปนไปอยางแอบหลบ
ซุกซอนดวยวิธีการที่แยบยลและซับซอนขึ้น ยาเสพติดอื่นทีพ่ กพางาย เสพงาย และมีฤทธิ์แรงกวาก็
เริ่มทยอยกันเขามาปรากฏตัวในประเทศไทยเรื่อยๆ เชน กัญชา บาบิทุเรท แอมเฟตามีน โคเคน
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เปนตน ในขณะนั้นยาเสพติดชนิดที่แพรระบาดมากที่สุดไดเปลี่ยนจากฝน ไปเปนเฮโรอีน เนื่องจาก
เฮโรอีนมีฤทธิร์ ายแรงกวา และกรรมวิธีในการสูบและการหลบซอนกระทําไดงา ยและสะดวกกวา
ฝน (สารณีย ไทยานันท, 2539 : 9-10)
ฤทธิ์ของเฮโรอีน
เฮโรอีน (Heroin) ออกฤทธิ์แรงกวามอรฟนประมาณ 5-8 เทา และออกฤทธิ์แรงกวาฝน 1520 เทา ผูเสพจะมีอาการปวดกลามเนื้อ กระดูก ขอ สันหลัง บั้นเอว และปวดหัวรุนแรง นอกจากนั้น
ยังมีอาการจุกแนนในอก คลายใจจะขาด ออนเพลียอยางหนัก หมดเรีย่ วแรงมีอาการหนาวๆ รอนๆ
อึดอัดทุรนทุราย นอนไมหลับ กระสับกระสาย บางรายมีอาการชักตาตั้ง น้ําลายฟูมปาก มานตาดํา
หดเล็กลง ใจคอหงุดหงิดฟุง ซาน มึนงง หายใจไมออก และในที่สุดอาจมีผลทําใหผูเสพประสาท
เสื่อม และความจําเสื่อม (วิโรจน สุมใหญ, 2542 : 59-62)
ยาบา หรือสารที่มีชื่อทางเคมีวา “แอมเฟตามีน” (Amphetamine) ถูกคนพบครั้งแรกในป
ค.ศ. 1887 ถูกนํามาใชประโยชนทางการแพทย ในการรักษาโรคหอบหืด และตอมาใชรักษาโรค
งวงหลับ (Nacrolepsy) ลดอาการซุกซนของเด็ก (Hyperkinetic Syndrome) ลดความอยาก
อาหาร (Appetite Suppressant) และเปนยากระตุน (Stimulant) ในระยะหลังสงครามโลกครั้งที่ 2
ไดนําเอายาบามาใชในกองทหารญี่ปุน เยอรมัน อเมริกัน และอังกฤษ เพื่อใหรางกายมีกําลัง
กระฉับกระเฉงอยูตลอดเวลา และปฏิบัติงานไดทนทานมากขึ้นไมออนเปลี้ยหรืองวงนอนเร็ว พอ
หลังสงครามยาซึ่งกองทัพญีป่ ุนกักตุนไวจงึ ทะลักสูตลาด ทําใหประชาชนชาวญี่ปนุ ใชยากันมาก
จากนั้นก็ไดมีการใชยาบาอยางแพรหลายมากขึ้น ทัง้ ที่ไมเกี่ยวกับดานการแพทย (สํานักงานคณะ
กรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด, 2537 : 2)
ฤทธิ์ของยาบา
ยาบา (Amphetamine) เปนยาที่ออกฤทธิ์กระตุน ประสาทในสมองสวนกลาง ทําใหความ
คิดอานผองใสและรางกายไมมีความเหน็ดเหนื่อยในระยะแรกที่เสพ แตเมื่อหมดฤทธิย์ าจะรูสึก
ออนเพลียมากกวาปกติ ประสาทลาทําใหการตัดสินใจชาและผิดพลาด เปนเหตุใหเกิดอุบัติเหตุ
รายแรงได แตถาใชติดตอกันเปนระยะเวลานาน จะเกิดอาการประสาทหลอน เห็นภาพลวงตา
หวาดระแวง คลุมคลั่ง เสียสติ เปนบา อาจทํารายตนเองและผูอื่นได และกรณีที่ไดรับยาในปริมาณ
มากจะทําใหสขุ ภาพทรุดโทรมมีความเสื่อมทางจิตถึงขั้นเปนโรคจิตได (สํานักงานคณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามยาเสพติด, 2537 : 1-2)
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ในอดีตยาบาไมมีการแพรหลายหรือเปนทีน่ ิยมเสพกันมากนัก จะมีกแ็ ตกลุมคนที่มอี าชีพ
ขับรถรับจาง รถเมล หรือรถบรรทุกหนักที่วงิ่ ระหวางจังหวัดเปนระยะทางไกลๆ เทานั้น จุดซื้อขาย
สะดวกทั้งผูซอื้ ผูขายคือ ปมน้ํามันขางถนน ยาบาเริ่มแพรระบาดอยางรวดเร็วมากขึ้นและแพร
ระบาดอยางรุนแรงมากครั้งแรกในระหวางป พ.ศ. 2510-2512 โดยเฉพาะเมื่อมันมีประสิทธิภาพ
เปนยาทีท่ ําใหอดทนตอสูกับงานทีห่ นักได จึงกลายเปนทีน่ ิยมของผูใ ชแรงงาน และกระจายสูหมู
คนงานกอสรางกรรมกรแบกหาม เขาไปในโรงงานอุตสาหกรรม และระบาดเขาไปในหมูน ักเรียน
นักศึกษาในที่สุด (สยามรัฐ, 1 มกราคม 2540 : 2)
จากผลสํารวจในป พ.ศ. 2538 พบวา ผูเ สพติดมีทุกกลุม อายุ แตพบมากที่สุดคือ ในกลุม
เยาวชนและวัยรุนชวงอายุ 16-25 ป ปญหาการติดยาเสพติดในวัยรุน เปนปญหาทางการแพทย
ปญหาสาธารณสุข และปญหาสังคม ซึง่ นําไปสูปญหาสาธารณสุขดานอื่นๆ ไดแก ปญหาสุขภาพ
จิต อุบัติเหตุ และโรคเอดส สารเสพติดในหมูวยั รุนและเยาวชนทุกวันนี้สวนใหญคือ ยาบา เฮโรอีน
รองลงมาคือสารระเหยและกัญชา (อัมพร โอตระกูล, 2538 : 125-142)
ตอมายาบาแพรระบาด และไดทวีความรุนแรงมากขึน้ จนกลายเปนปญหาระดับชาติในป
พ.ศ. 2539 การแพรระบาดในครั้งนี้มีความรุนแรงมากกวาการแพรระบาดในอดีตอยางเทียบกันไม
ได เพราะการระบาดในอดีตนั้น จะจํากัดวงอยูเฉพาะในกลุมกรรมกรหรือผูใชแรงงานเทานัน้ ใน
ขณะที่การแพรระบาดในครั้งนี้ ไดขยายวงไปสูกลุมนักเรียน นักศึกษา และคนวางงานทัว่ ประเทศ
วัตถุประสงคของการใชยาในการแพรระบาดในอดีตกับครั้งนี้แตกตางกันอยางชัดเจน โดยการแพร
ระบาดในอดีตนั้น ผูใชยาหันมาใชยานี้เพราะตองการกระตุนตัวเองใหทาํ งานไดหนักขึ้น ในขณะที่
การแพรระบาดในครั้งนี้ ผูใ ชยาตองการใชเพื่อความบันเทิงเริงรมยสว นตัวเปนสวนใหญ ไมเกี่ยว
ของกับการทํางานหาเลี้ยงชีพแตประการใด การแพรระบาดของยาบาในครั้งนี้ นําพาความหายนะ
มาสูครอบครัวและชุมชนทั่วทุกหัวระแหงของประเทศ ปญหาการแพรระบาดอยางรุนแรงของยาบา
เปนเหตุใหรัฐบาลของพลเอกเชาวลิต ยงใจยุทธ ซึง่ ทําหนาที่บริหารประเทศในตอนนัน้ เริ่มหันมา
ใหความสนใจกับยาบาอยางจริงจัง โดยกอนหนานี้จะมีความเชื่อกันอยูในแทบทุกวงการวา ยาเสพ
ติดที่เปนปญหาของประเทศคือ เฮโรอีน (วิโรจน สุมใหญ, 2543 : 15-17)
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ป
พ.ศ.

เฮโรอีน

ยาบา

จํานวนคดี น้ําหนักของกลาง (กิโลกรัม) จํานวนคดี

น้ําหนักของกลาง (กิโลกรัม)

2540

17,081

325

79,508

1,931 (21.5 ลานเม็ด)

2541

13,944

577

131,368

3,012 (33.5 ลานเม็ด)

2542

7,872

404

154,028

4,518 (50.2 ลานเม็ด)

2543

4,926

384

180,287

7,549 (83.9 ลานเม็ด)

2544

3,452

475

167,017

8,457 (94 ลานเม็ด)

1,484
697
107,806
2545
ตารางที่ 1-1 แสดงสถิติจับกุมเฮโรอีนและยาบาทั่วประเทศ

9,481 (83.1 ลานเม็ด)

นโยบายของรัฐบาลในการแกไขปญหายาเสพติด
ในชวงป พ.ศ. 2540 - 2543 คณะรัฐมนตรีแตงตั้งใหนายกรัฐมนตรีชวน หลีกภัย เปน
ประธานในการกําหนดนโยบายเกีย่ วกับการแกไขปญหายาเสพติด ซึง่ ไดแถลงตอรัฐสภา เมื่อวันที่
20 - 21 พฤศจิกายน 2540 คือ ใหมกี ารดําเนินการเพิ่มประสิทธิภาพระบบงานปองกันและปราบ
ปรามยาเสพติด โดย (สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด, 2540 : 39)
1)

เรงรัดใหมีการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดและสารเสพติด ดวยการใชมาตรการ
ทางกฎหมาย การศึกษา การกีฬา และดนตรี การเสริมสรางความเขมแข็งของสถาบัน
ครอบครัว ชุมชน สถาบันการศึกษา และสถาบันทางศาสนา เพื่อใหมีบทบาทในการแก
ไขปญหายาเสพติดและสารเสพติด และการปลูกฝงคานิยมพื้นฐานใหแกเด็กและเยาว
ชน ในเรื่องการไมหลงมัวเมาในอบายมุข ยาเสพติด สารเสพติด บุหรีแ่ ละสิ่งมึนเมา รวม
ทั้งขยายการบําบัดรักษาและฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด

2)

เรงรัดการปราบปรามผูกระทําผิดในคดียาเสพติด และสารเสพติด ทัง้ ผูเสพ ผูคา และผู
ผลิต โดยเนนการดําเนินการกับนายทุน และผูมีอิทธิพลอยูเบื้องหลัง และเรงผลักดัน
กฎหมายปองกันการฟอกเงินอันเนื่องมาจากการคายาเสพติด
ยุทธศาสตรในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
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หลังจากที่รัฐบาลไดแถลงนโยบายแลว ตอมาในวันที่ 19 สิงหาคม 2541 นายชวน หลีกภัย
นายกรัฐมนตรี ไดลงนามในคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ 141/2541 เรื่อง นโยบายการดําเนินงาน
ปองกันและแกไขปญหายาเสพติด โดยมีวัตถุประสงคเพื่อควบคุมการขยายตัวของปญหาและลด
ปญหาการแพรระบาดของยาเสพติดใหไดโดยเร็ว
โดยมีแนวความคิดในการแกไขปญหาใน
ลักษณะแบบเบ็ดเสร็จ ภายใตยุทธศาสตร ราษฎร-รัฐ รวมใจตานภัยยาเสพติด ซึ่งการดําเนินงาน
ปองกันและแกไขปญหายาเสพติดของประเทศจะตองใชยุทธศาสตรนี้เปนหลัก โดยมีจุดมุงเนนใน
การผนึกกําลังของประชาชนและหนวยงานราชการในการตอตานปญหายาเสพติดอยางจริงจังและ
ตอเนื่อง และวางแนวทางการทํางานที่ชดั เจนขึ้นโดยมีการจัดองคกรในการดําเนินงานตั้งแตระดับ
ชาติไปจนถึงระดับพื้นที่ โดยมีศูนยปฏิบัตกิ ารยาเสพติดแหงชาติ (ศ.ปส.ช.) ซึง่ มีรฐั มนตรีวาการ
กระทรวงมหาดไทย เปนผูอ ํานวยการศูนย ทําหนาทีน่ าํ นโยบายการแกไขปญหายาเสพติดของรัฐ
บาลไปสูการปฏิบัติ และศูนยปฏิบัติการยาเสพติดจังหวัดและกรุงเทพมหานคร (ศ.ปส.จ./ก.) มีผวู า
ราชการจังหวัดและผูวาราชการกรุงเทพมหานครเปนผูอาํ นวยการศูนย ทําหนาทีแ่ กไขปญหายา
เสพติดในพืน้ ที่ตามนโยบายและขอสั่งการของ ศ.ปส.ช. (สํานักงานคณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามยาเสพติด, 2540 : 39-40)
แผนปฏิบตั ิการเพื่อเอาชนะยาเสพติดในป พ.ศ. 2544-2545
ตอมาในป พ.ศ. 2544 ฯพณฯ พันตํารวจโท ทักษิน ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เล็งเห็นวา
สถานการณปญ
 หายาเสพติดกําลังเปนภัยคุกคามตอความมัน่ คงของชาติ
และเมื่อรัฐบาลได
วิเคราะหถึงยุทธศาสตรการแกไขปญหายาเสพติดโดยถองแทแลวพบวา จุดแตกหักในการแกไข
ปญหายาเสพติดอยูที่หมูบา นชุมชนและพลังของคนไทยทั้งแผนดิน ในการปองกันและแกไขปญหา
ยาเสพติดจึงมิใชเปนหนาที่ของหนวยงานภาครัฐแคเพียงฝายเดียวอีกตอไป แตเปนหนาที่ของคน
ไทยทุกคน ที่ตองมีจิตสํานึกในการรวมพลังแหงความรักชาติรักแผนดินใหเกิดเปนพลังของคนทั้ง
แผนดินเพื่อการแกไขปญหายาเสพติดรวมกัน (สํานักคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพ
ติด, สํานักนายกรัฐมนตรี, 2544 : 1)
ในป พ.ศ. 2544 ฯพณฯ พันตํารวจโท ทักษิน ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ไดจัดการประชุมเชิง
ปฏิบัติการเพือ่ เปลี่ยนแผนปองกันและแกไขปญหายาเสพติด จึงระดมความคิดของทุกฝายที่เกีย่ ว
ของประกอบดวยขาราชการฝายการเมือง สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ สํานักงบประมาณ สํานักงานปองกันและปราบปรามยาเสพติด ผูแทนของทุกกระทรวง
ทบวง กรม ทีเ่ กี่ยวของ รวมตลอดทั้งผูนาํ ชุมชน องคกรพัฒนาเอกชน และเยาวชนในสถานศึกษา
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เพื่อบูรณาการปฏิบัติรวมกันเปนพลังแผนดินเพื่อเอาชนะยาเสพติดโดยเร็ว และเมื่อวันที่ 31
พฤษภาคม 2544 นายกรัฐมนตรีไดมีคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรีที่ 119/2544 เรื่องแนวทางการใช
พลังแผนดินเพื่อเอาชนะยาเสพติด โดยกําหนดใหมียทุ ธศาสตรพลังแผนดินเพื่อเอาชนะยาเสพติด
เปนยุทธศาสตรหลัก สําหรับประสานพลังแหงความรวมมือในลักษณะพหุภาคีเพือ่ ตอสูกับปญหา
ยาเสพติด ซึง่ ประกอบดวยแนวทางการปฏิบัติ 9 ประการดวยกันคือ 1) การปลุกพลังแผนดินและ
การปองกัน 2) การควบคุมตัวยาและสารเคมี 3) การปราบปราม 4) การบําบัดรักษาและฟนฟู
สมรรถภาพ 5) การขาว 6) การอํานวยการและประสานงาน 7) การปรับปรุงกฎหมายและกระบวน
การยุติธรรม 8) ความรวมมือระหวางประเทศ และ 9) การวิจัย พัฒนา และติดตามประเมินผล
โดยไดสั่งการมอบหมายใหทุกกระทรวง ทบวง กรม และหนวยงานที่เกีย่ วของถือปฏิบัติ (สํานักงาน
ปองกันและปราบปรามยาเสพติด, 2544 : ก-ข)
แผนปฏิบัติการเพื่อเอาชนะยาเสพติด ถือกําเนิดขึ้นจากความพยายามในการปองกันและ
แกไขปญหายาเสพติด ภายใตการบริหารงานของ ฯพณฯ พ.ต.ท.ทักษิน ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ที่
ไดใหความสําคัญกับการแกไขปญหายาเสพติด จึงไดมีการประกาศสงครามกับยาเสพติด และ
กําหนดใหเปนนโยบายเรงดวนในการบริหารราชการ โดยมีวัตถุประสงคหลัก เพื่อระดมทุกสวนใน
สังคมใหเกิดเปนพลังแผนดิน สําหรับตอสูเอาชนะปญหายาเสพติดดวยการลดระดับความรุนแรง
และหยุดยัง้ การขยายตัวของปญหา ซึ่งไดมีการระดมความคิดเห็นจากทุกฝาย ทัง้ ภาครัฐ ภาคเอก
ชน และองคกรประชาชน ที่เกี่ยวของ เพื่อกําหนดแนวทางในการเอาชนะปญหายาเสพติด โดยรวม
กันกําหนดทิศทางในการดําเนินงานและเปาหมายที่ตองการ ตลอดจนวิธกี ารทํางานใหสอดรับกัน
ในลักษณะของการบูรณาการรวม เพื่อไมใหเกิดการทํางานที่ซา้ํ ซอน และใหการแกไขปญหายา
เสพติดสามารถบรรลุผลสําเร็จไดตามเปาหมายทีก่ ําหนดไว (สํานักงานคณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามยาเสพติด, สํานักนายกรัฐมนตรี, 2545 :85-87)
แผนปองกันและแกไขปญหายาเสพติดมีวัตถุประสงคที่สําคัญ 5 ประการ คือ
1. เพื่อเสริมสรางใหคน ครอบครัว ชุมชน และทุกภาคในสังคมมีความเขมแข็งและรวมพลัง
ในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดทุกขั้นตอน
2. เพื่อหยุดยั้งการขยายตัวและลดระดับความรุนแรงของปญหาการแพรระบาดของยาเสพ
ติดในพื้นที่กรุงเทพมหานครใหนอยลงจนหมดไปในที่สุด
3. เพื่อลดปริมาณความตองการยาเสพติดในประชาชนทุกกลุม โดยเฉพาะกลุมเด็กและเยาว
ชนและกลุมผูใชแรงงาน
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4. เพื่อลดปริมาณยาเสพติดในพืน้ ทีก่ รุงเทพมหานครทั้งดานการผลิต การลําเลียง การคา
และการสนับสนุน
5. เพื่อเรงบําบัดรักษาและฟนฟูสมรรถภาพของผูติดและผูเสพยาเสพติดใหกลับสูสงั คมอยาง
ปกติสุข
หนวยงานที่รวมปองกัน และแกไขปญหายาเสพติดในปจจุบันประกอบดวย (สํานักคณะ
กรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด, สํานักนายกรัฐมนตรี, 2545 : 87-88)
1. หนวยรับผิดชอบหลัก
- สํานักงาน ป.ป.ส.
- กระทรวงศึกษาธิการ
- กระทรวงมหาดไทย
- สํานักงานตํารวจแหงชาติ
- กรมประชาสัมพันธ
2. หนวยรวมรับผิดชอบและสนับสนุน
- กระทรวงกลาโหม (กองบัญชาการทหารสูงสุด กองทัพบก กองทัพเรือ และ
กองทัพอากาศ)
- ทบวงมหาวิทยาลัย
- กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายใน
- กรุงเทพมหานคร
- กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม
- กระทรวงสาธารณสุข
- องคการสื่อสารมวลชนแหงประเทศไทย
- องคกรปกครองสวนทองถิ่น
- องคกรภาคเอกชน
- องคกรประชาชน
สภาพปญหายาเสพติดในประเทศไทยในอดีต และปจจุบัน สามารถแบงไดเปน 3
ปญหาใหญคือ (สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด, 2531 : 7-8)
1. ปญหาการเปนแหลงผลิต
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ยาเสพติดที่มกี ารลักลอบผลิตในประเทศไทย ไดแก ฝน เฮโรอีน กัญชา ยาบา โดยฝนปลูก
กันที่บริเวณภาคเหนือ เฮโรอีนมีการลักลอบกันมากทีบ่ ริเวณชายแดนพมา กัญชาลักลอบปลูกกัน
มากที่บริเวณภาคอีสาน ยาบามีการลักลอบผลิตในเขตเมืองทุกภูมิภาค
2. ปญหาการเปนเสนทางลําเลียง
ประเทศไทยตัง้ อยูในบริเวณพื้นที่สามเหลีย่ มทองคํา ซึ่งเปนแหลงผลิตฝนและเฮโรอีนที่
ใหญที่สุดในโลก และประกอบไปดวยเสนทางคมนาคมที่สะดวก มีระบบการขนสงระหวางประเทศ
ที่ดี ทําใหประเทศไทยตกเปนเสนทางลําเลียงยาเสพติดไปสูทวีปตางๆ ยาเสพติดที่มกี ารลําเลียง
ผานประเทศไทย ไดแก ยาบา ฝน เฮโรอีน กัญชา และโคเคน แตปจจุบันการเปนแหลงผลิตของ
ประเทศไทยนัน้ ไดลดปริมาณลงอยางมาก โดยเฉพาะฝน เฮโรอีน และกัญชา จนอยูในระดับที่
สามารถควบคุมได ในสวนของการผลิตยาบา ไดมีการยายแหลงผลิตไปอยูในประเทศเพื่อนบาน
เปนสวนใหญ
3. ปญหายาเสพติดแพรกระจายในประเทศ
ประเทศไทยมีปญหายาเสพติดมานานแลว ยาเสพติดที่แพรระบาดรุนแรงในอดีตจะเปน
ฝนและเฮโรอีน แตปจจุบันลดระดับลง ฝน คงมีแพรระบาดเฉพาะกลุม ชาวเขา เฮโรอีนแพรระบาด
ในกลุมเสพเดิม ตัวยาที่แพรระบาดมากและมีปญหาในระดับรุนแรง คือ ยาบา ซึ่งแพรกระจายเปน
วงกวาง โดยเฉพาะในกลุมเยาวชน นักเรียนนักศึกษา ซึ่งเปนปญหาที่กําลังตกอยูในภาวะทีว่ ิกฤติที่
จะตองไดรับการแกไขที่เรงดวนที่สุด
“ยาเสพติด” เปนปญหาสําคัญระดับชาติที่รัฐบาลถือเปนนโยบายที่ตองเรงดําเนินการแก
ไขอยางจริงจัง ทั้งนี้เพราะปญหายาเสพติดที่มีการแพรระบาดในทุกพืน้ ที่ของประเทศไทยไดทวี
ความรุนแรงมากขึ้นทุกขณะ ยาเสพติดเปนสิ่งที่นาํ เอาความหายนะมาสูชีวิต ทรัพยสิน สังคมของผู
เสพและผูทเี่ กีย่ วของ และทัง้ ยังเปนสาเหตุทที่ ําใหเกิดภาวะความเปนมนุษยนอยลง ขาดสติสัมปะ
ชัญญะในการไตรตรอง จึงเปนที่มาของการกออาชากรรมในลักษณะตางๆ ซึ่งเปนผลนําไปสูความ
ลมสลายของประเทศชาติ จึงสงผลกระทบตอการพัฒนาประเทศทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม การ
แพทย และสิ่งแวดลอม รวมทั้งดานการเมืองและความมั่นคงของประเทศ
ในปจจุบันแมรัฐบาลจะไดดําเนินการทัง้ ในดานการปองกัน บําบัดรักษาปราบปรามและ
ควบคุมยาเสพติดอยางจริงจัง
ตัวยาเสพติดและจํานวนผูติดยาเสพติดก็ยังไมไดหมดไปจาก
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ประเทศไทย จากแนวโนมโดยรวม จํานวนผูเขารับการบําบัดมีแนวโนมสูงขึ้นเรื่อยๆ ในแตละป
ขณะเดียวกันก็มีรายงาน “ผูปวยใหม” มากขึ้นเรื่อยๆ ตั้งแตป พ.ศ. 2539 - 2545 พบวาผูใชสาร
เสพติดมีอายุนอยลง และพบปญหายาเสพติดในเพศชายมากกวาเพศหญิง แตเพศหญิงมีอัตรา
การใชสารเสพติดเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วมากกวาเพศชาย และยังพบปญหายาเสพติดในภาคกลาง
โดยเฉพาะกรุงเทพฯ มากกวาภาคอืน่ ๆ อยางชัดเจน ลักษณะของสิง่ เสพติดทีน่ ิยม เปลี่ยนจากฝน
เฮโรอีน และกัญชา เปนยาบา ยาอี และยาเค ประชากรเฉลี่ย 45,000 คนตอป สมัครใจเขารับการ
บําบัดรักษา ในขณะที่จาํ นวนประชากรที่คาดวาเปนผูติดสารเสพติดเหลานี้มีจาํ นวนกวา 1 ลานคน
แสดงใหเห็นวาสัดสวนของผูเขารับการบําบัดรักษามีนอยมาก คิดเปนรอยละ 4.5 เทานั้น
จากผลสํารวจสถานการณยาเสพติดประเทศไทยในป พ.ศ. 2545 (มกราคม – กันยายน)
พบวา การแพรระบาดของเฮโรอีนในประเทศลดลง เนือ่ งจากกลุมผูใชเฮโรอีนเดิมไดเปลี่ยนมาใช
“ยาบา” หรือสารเมทแอมเฟตามีนแทน เพราะหาซือ้ ไดงายและมีราคาถูกกวา จากขอมูลการ
สํารวจพบวามีเยาวชนจํานวนกวา 6 แสนคน มีพฤติกรรมเสพยาบาอยูในขณะนี้ ถึงแมจะมีการ
ปองกันอยางเครงคัดโดยหนวยงานองคกรตางๆ ทั้งจากภาครัฐและเอกชนก็ตาม สวนการแพร
ระบาดของยาเสพติดประเภทเอ็กซตาซี โคเคน และเคตามีน ยังคงมีอยูในกลุมวัยรุน นักทองเที่ยว
ชาวตางชาติ และกลุมผูมีฐานะดี ซึ่งสวนใหญมักจะแพรระบาดในแหลงสถานบันเทิง
ยาเสพติดคืออะไร
ยาเสพติด หมายถึง ยา หรือ สารเคมี หรือวัตถุชนิดใดๆ หรือพืช ซึ่งเมื่อเสพเขาสูรางกาย
ไมวาจะโดยวิธี กิน ดม สูบ หรือ ฉีด แลวจะทําใหเกิดผลตอรางกาย และจิตใจ
ผูเสพยาโดยทั่วไปจะมีลักษณะดังนี้ (ธนิษฐา นาคิน, 2541 : 7-8)
1. ตองเพิ่มขนาดการเสพมากขึ้นเรื่อยๆ
2. มีความตองการเสพทั้งทางรางกายและจิตใจ อยางรุนแรงตลอดเวลา
3. เมื่อถึงเวลาเสพแตไมไดเสพจะทําใหเกิดอาการขาดยา
4. สุขภาพโดยทั่วไปจะทรุดโทรมลง
เราจําแนกยาเสพติดโดยแบงตามการออกฤทธิ์ตอระบบประสาทสวนกลาง แบงออกเปน 4
ประเภท ดังนี้ (ธนิษฐา นาคิน, 2541 : 7-8)
1. ยาเสพติดประเภทกดประสาท (Depressants) ไดแก ฝน มอรฟน เฮโรอีน ยากลอม
ประสาท สารระเหย
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2. ยาเสพติดประเภทกระตุนประสาท (Stimulants) ไดแก แอมเฟตามีน(ยาบา) โคเคน
3. ยาเสพติดประเภทหลอนประสาท (Hallucinogen) ไดแก แอลเอสดี (Lysergicacid
dietyhlamide) ดีเอ็มที เห็ดขี้ควาย
4. ยาเสพติดประเภทออกฤทธิผ์ สมผสาน (อาจกด กระตุน หรือหลอนประสาท รวมกัน)
ไดแก กัญชา ใบกระทอม
สาเหตุการติดยาเสพติด
ยาเสพติดเปนสิ่งทีน่ ําเอาความหายนะมาสูชีวิต ทรัพยสิน สังคมของผูเสพและผูที่เกีย่ ว
ของ และยังเปนสาเหตุทที่ ําใหเกิดภาวะความเปนมนุษยนอยลง ขาดสติสมั ปะชัญญะในการ
ไตรตรองในการกระทําจึงเปนสาเหตุของการกออาชญากรรมในลักษณะตางๆ ซึ่งเปนผลนําไปสู
ความลมสลายของประเทศชาติ อยางไรก็ตาม ผลของการอบรมบมเพาะเกี่ยวกับโทษของยาเสพ
ติดไมไดทําใหผูใชยาเสพติดมีจํานวนนอยลง สาเหตุการติดยาเสพติดมีอยูมากมายหลายสาเหตุ
ดวยกัน และขึ้นอยูกับปจจัยหลายๆ อยางประกอบเขาดวยกันดวย ไมวา จะมาจากครอบครัว สิ่ง
แวดลอม ผูปกครอง โรงเรียน การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมและสังคม ปญหาจากทางรางกาย
และจิตใจ
สาเหตุการติดยาเสพติดมีดังนี้ (ประเสริฐ ตันสกุลและคณะ, 2530)
1.

จากการรูเทาไมถึงการณ
1.1 อยากลอง เกิดจากการอยากรูอยากเห็น ทําการเสพโดยไมคิดวาตัวเองจะติด ใน
ระยะแรกอาจจะชะลาใจวาเสพแลวไมติด จึงเสพอีกจนติดสิ่งเสพติดนั้น
1.2 ความคึกคะนอง เกิดขึ้นโดยเฉพาะกับกลุมวัยรุน เพราะตองการที่จะแสดงความ
กลาของตนเพือ่ ใหเพื่อนยอมรับวาตนนั้นเกง จึงแสดงการใชสิ่งเสพติดโดยไมได
คํานึงถึงขอเสียที่ตามมาจนตัวเองก็กลายเปนคนติดยาในที่สุด
1.3 การชักจูงจากคนอื่น เกิดจากการเชื่อคําโฆษณาของผูคายาเสพติด โดยผูขายจะ
อางถึงสรรพคุณของยาเสพติดวามีคุณภาพดี หรือเกิดจากการชักจูงจากเพื่อนที่
เสพยาเสพติดอยูแลว และเพราะความเชือ่ หรือเกรงใจเพื่อน หรือตองการแสดงวา
ตนเปนพวกเดียวกันกับเพื่อน จึงทดลองยาเสพติดจนติด

12
2.

จากการถูกหลอกลวง
ผูขายสินคาประเภทอาหาร ขนม หรือเครื่องดื่มบางรายใชยาเสพติดผสมลงในสิน
คาที่ตัวเองขายเพื่อใหผูรับประทานเกิดอาการติด และอยากกลับมารับประทานอีก กวาจะ
ทราบวาตนเองติดยาก็เมื่อเกิดอาการตองการเสพที่รุนแรง และมีสุขภาพเสื่อมลง

3.

สาเหตุจากการเจ็บปวย
3.1 การเจ็บปวยทางกาย เชน การไดรับบาดเจ็บรุนแรง เปนแผลเรื้อรัง มีความเจ็บ
ปวดเปนประจํา เปนโรคประจําตัว จึงหาวิธีที่ไมใหตวั เองรับความทุกขทรมาน จึง
รับประทานยาที่มีฤทธิ์ระงับการปวด เมื่อยาหมดฤทธิ์กก็ ลับมาใชอีก เมื่อใชยานี้
บอยครั้งก็จะเกิดอาการติดยานั้น
3.2 การเจ็บปวยทางจิต เชน การมีความวิตกกังวล มีความผิดหวังในชีวิต มีความ
เศราเสียใจ ทําใหสภาพจิตใจไมเปนปรกติจนเกิดอาการปวยทางจิต จึงพยายาม
หายาหรือสิ่งเสพติดที่สามารถคลายเครียดจากจิตใจไดชั่วคราวมาใช เมื่อทําตอ
ไปเรื่อยๆ ก็จะทําใหติดยาในที่สุด
3.3 การปฏิบัติไมถูกตองในการใชยา โดยการไมพบแพทยแตไปซื้อยามาใชเองโดยที่
ไมรูสรรพคุณที่แทจริงของยา หรือขนาดทีค่ วรใช ดังนั้นการใชยาเกินขนาด หรือใช
ติดตอกันเปนเวลานานก็ทําใหติดยานั้นๆ ไดเหมือนกัน

4.

สาเหตุอื่นๆ
สาเหตุการติดยาเสพติดอาจขึ้นอยูกับสภาพแวดลอม การอยูใกลชิดกับยาเสพติด
จนเกินไป การลอกเลียนแบบ หรือแมกระทั่งการประชดชีวิต เปนตน

องคประกอบของปญหายาเสพติด
ปญหายาเสพติดสามารถจําแนกองคประกอบของปญหาได 3 ประการดวยกัน คือ ความ
ตองการยาเสพติด ปริมาณยาเสพติด และภาวะแวดลอมที่สงผลใหความตองการและปริมาณของ
ยาเสพติดเกิดการเปลี่ยนแปลง หรือสรุปไดวา ปจจัยสําคัญซึ่งเปนองคประกอบทีเ่ กื้อหนุนใหเกิด
ปญหายาเสพติดก็คือ คน ยา และสิง่ แวดลอม ซึ่งองคประกอบทั้งสามดานนีม้ ีปฏิสัมพันธกันจน
กระทัง่ นําไปสูการเกิดปญหายาเสพติด และการใชยาในทางที่ผิด ซึง่ จะไดกลาวในรายละเอียดของ
แตละองคประกอบดังนี้ (สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด, 2541 : 3-6)
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คน

ปญหา

สิ่งแวดลอม

ภาพที่ 1-1

ยา

แบบจําลองความสัมพันธของปญหายาเสพติดระหวางคน ยา และสิ่งแวดลอม

1. ตัวบุคคล
เมื่อมนุษยประสบกับปญหาอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงทางรางกาย อารมณ และ
สังคม จนไมสามารถที่จะแกไขหรือปรับตัวใหเขากับความเปลี่ยนแปลงหรือสภาพนั้นๆ ได ก็จะมี
พฤติกรรมเบี่ยงเบนไปจากบรรทัดฐานของสังคม และอาจจะหันไปใชยาเสพติดเปนทางออกในการ
แกไขปญหาชีวิตได
ในการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร พบวา “พฤติกรรมของบุคคล” มีความสัมพันธกับการใช
ยาเสพติด กลาวคือ ผูใชยาเสพติดจํานวนไมนอยจะมีพฤติกรรมกอนหนาการใชยาในลักษณะที่
เบี่ยงเบนไปจากบรรทัดฐานของสังคมไมมากก็นอย เชน การสูบบุหรี่ ดื่มสุรา เลนการพนัน
ลักษณะพฤติกรรมที่สําคัญอีกประการหนึง่ ก็คือ การใชยาเสพติดเปนพฤติกรรมที่เริ่มตนในวัยรุน
อายุระหวาง 15-25 ป เปนสวนใหญ
2. ตัวยา
โดยตัวของมันเองแลวไมไดกอ ใหเกิดปญหาใดๆ เลย ถาหากบุคคลไมไดไปหยิบใช แตเมื่อ
บุคคลไปใชยา ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นในแตละบุคคลจะแตกตางกันออกไป ทั้งนี้ขึ้นอยูก บั ตัวบุคคลที่ใช
ยาประการหนึ่ง และอีกประการหนึ่งขึ้นอยูกับฤทธิ์และขนาดของตัวยาที่ใช ตลอดจนวิธีใช
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3. สิ่งแวดลอม
บุคคลจําเปนตองอยูรวมกันกับบุคคลอื่นๆ จะตองปฏิบัติตนใหเปนไปตามกฎเกณฑของ
สังคม แตถาบุคคลใดบุคคลหนึ่งไมสามารถที่จะปรับตัวใหเขากับสภาพสิ่งแวดลอมของสังคมที่
บุคคลนั้นอาศัยอยูได ก็จะแสดงพฤติกรรมเบี่ยงเบนตางๆ ไปจากสังคม ซึ่งอาจหันไปใชยาเสพติด
ได ดังนัน้ สิ่งแวดลอมจึงเปนองคประกอบสําคัญประการหนึ่งในการที่จะผลักดันหรือชักจูงให
บุคคลหันไปใชยาเสพติด
ดังนัน้ การแกไขปญหายาเสพติดจึงตองดําเนินการแกไขที่สาเหตุทงั้ 3 ประการนี้ ในดาน
ของตัวยาตองใชวิธีการควบคุม โดยการปราบปรามและปลูกพืชทดแทน เพื่อเปนการลดปริมาณยา
เสพติด (Supply Reduction) สวนในเรื่องของตัวคนตองดําเนินการปองกัน โดยการสรางภูมคิ ุมกัน
ไมใหไปใชยาเสพติด และดําเนินการใหการบําบัดรักษาผูติดยาเสพติดใหหยุดการใชยาเพื่อเปน
การลดความตองการยาเสพติด (Demand Reduction) นอกจากนั้น จะตองดําเนินการพัฒนา
สภาพแวดลอม ระเบียบ กฎเกณฑของสังคม และสภาพความเปนอยูของประชาชนใหดีขึ้น เพื่อไม
ใหมีสวนที่จะผลักดันใหคนเกิดปญหาแลวหันไปใชยาเสพติดเปนทางออก
ผลกระทบของปญหายาเสพติด
ยาเสพติดในปจจุบันไดแพรขยายและทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ ไมวาจะเปนในแงของการ
เพิ่มปริมาณผูผลิต ผูจําหนาย และผูเสพยาเสพติด ปญหาที่เกิดจากยาเสพติดทําใหเกิดผลเสีย
มากมายมหาศาลในดานตางๆ ดังตอไปนี้ (สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพ
ติด, 2531 : 7-8)
1. ดานปญหาเศรษฐกิจ
ยาเสพติดทําใหเกิดการสูญเสียทางเศรษฐกิจอยางมากมาย
ทั้งทางตรงและทางออม
สําหรับทางตรง ผูผลิตและผูจําหนายเล็งเห็นวาการคายาเสพติดเปนชองทางหาเงินที่งา ย มีตน ทุน
การผลิตที่ต่ําจึงทําใหไดเงินจํานวนมากในเวลาที่รวดเร็ว สวนผูเสพตองสูญเสียเวลาและเงินทอง
เฉลี่ยอยางนอยวันละประมาณ 50 บาท เพื่อที่จะเสพยา ซึ่งการกระทํานี้ไมไดกอใหเกิดประโยชน
ทางเศรษฐกิจหรือการพัฒนาตอประเทศชาติแตอยางใด การกระทําดังกลาวกระทบกระเทือนตอ
เศรษฐกิจของครอบครัวโดยตรง สวนผลเสียที่มีตอเศรษฐกิจของประเทศทางออมนั้นมีมากโดย
เฉพาะในสวนของรัฐบาล เพราะตองสูญเสียงบประมาณเพื่อใชจา ยในการดําเนินงานปองกันปราบ
ปราม และบําบัดรักษาปหนึง่ ๆ เปนจํานวนมาก แทนทีจ่ ะนํางบประมาณเหลานี้ไปพัฒนาเศรษฐกิจ
ในดานอื่นๆ ที่จําเปนของประเทศ

15

2. ดานปญหาสังคม
ยาเสพติดเปนสิ่งชักนําใหมนุษยในสังคมเกิดพฤติกรรมเบี่ยงเบนไปในทางลบเปนทีป่ รากฏ
อยูเสมอวาปญหาอาชญากรรม ปญหาโสเภณี ปญหาการวางงาน ฯลฯ ลวนแตมีสาเหตุจาก
ปญหายาเสพติดเขามาเกีย่ วของดวยเสมอ ไมทางตรงก็ทางออม ยาเสพติดจึงนับเปนตัวทําลาย
ความสงบสุขของสังคม และบางครั้งยังทําใหขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของสังคมตองเสือ่ ม
ไปดวย เนื่องจากมีคนประพฤติปฏิบัติผิดระเบียบแบบแผนที่กําหนดไว
3. ดานปญหาทรัพยากรของประเทศ
ปจจัยสําคัญประการหนึ่งของการพัฒนาประเทศก็คือ ทรัพยากรกําลังคน ประเทศใดก็
ตามทีท่ รัพยากรกําลังคนมีคุณภาพต่ํา โอกาสที่จะพัฒนาประเทศใหเจริญกาวหนายอมเปนไปได
ยาก ประชากรที่ติดยาเสพติดนั้นยอมเปนบุคคลที่ขาดประสิทธิภาพในการทํางาน ขาดแรงจูงใจใน
การประกอบกิจกรรมใดๆ ซึ่งสิ่งเหลานีจ้ ะสงผลเสียตอสังคมและประเทศชาติโดยสวนรวม ประเทศ
ชาติยิ่งมีประชากรติดยาเสพติดมากเทาใด ก็เทากับวาทรัพยากรกําลังคนของประเทศถูกทําลายไป
มากเทานั้น นอกจากนี้ยังกระทบกระเทือนตอปริมาณและคุณภาพของผลผลิตของประเทศอีกดวย
4. ดานปญหาความมั่นคงของประเทศ
ปจจัยอันมีผลตอความมัน่ คงของประเทศ ประกอบดวยพลังอํานาจในดานตางๆ อันไดแก
พลังอํานาจทางเศรษฐกิจ พลังอํานาจทางสังคม พลังอํานาจทางการเมืองทั้งภายในและระหวาง
ประเทศ เปนตน เมื่อพลังอํานาจประการใดประการหนึ่ง หรือหลายประการดังกลาวออนแอลง โดย
สืบเนื่องมาจากปญหายาเสพติดแลว ก็จะมีผลกระทบกระเทือนตอความมั่นคงของประเทศในที่สุด
การรณรงคตอตานยาเสพติด
โครงการรณรงคตอตานยาเสพติดพรอมทัง้ กิจกรรมที่หลากหลาย มีการกําเนิดขึน้ อยางตอ
เนื่อง ทุกๆ ป กิจกรรมเหลานี้ถกู จัดขึ้นเพื่อเบี่ยงเบนความสนใจของประชาชนใหหนั มาใชเวลาวาง
ใหเปนประโยชนทงั้ ตอสุขภาพและจิตใจ เชน การออกกําลังกาย การประกวดวาดภาพ การรอง
เพลง และการเลนเกมสตา งๆ เปนตน ทัง้ นี้เพื่อใหทุกคนตระหนักรูวา เรายังมีสิ่งดีๆ อีกมากมายให
ทํา และกิจกรรมตางๆ นี้ก็สามารถใหความสุขกับตัวทานเองในระยะยาว ไมใชความสุขชั่วครั้งชัว่
คราวจากการเสพยาเสพติด โครงการรณรงคตอตานยาเสพติดถูกจัดตั้งโดยองคกรที่พรอมจะชวย
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เหลือผูติดยาเสพติดในทุกๆ เมื่อ และพรอมที่จะใหกาํ ลังใจแกผูติดยาใหเขากลับตัวเปนคนดี กลับ
คืนสูสังคมที่ดี มีชีวิตที่ไมหลงผิดมอมเมาไปกับยาเสพติด
ถึงแมจะมีการจัดโครงการรณรงคตอตานยาเสพติดขึ้นในทุกๆ ป จํานวนผูใชและผูค ายา
เสพติดไมไดลดนอยลงเลย การกระทําที่พากเพียรพยายามและความหวังดีขององคกรตางๆ ที่
สนับสนุนโครงการรณรงคฯ ตอสังคมไทยดูเหมือนจะสูญเปลาหรือ หรือวาการมีสามัญสํานึกของ
คนไทยที่มีตอเพื่อนมนุษยดวยกันนัน้ นอยลงไปทุกวัน คุณคาของมนุษยลดนอยลง แตคุณคาของ
เงินเพิ่มมากขึน้ จึงทําใหพอคายาเสพติดทั้งหลายไมยอมลดละที่จะหาชองทางในการลักลอบคายา
เสพติดแกเพื่อนมนุษยดวยกัน เขาเหลานัน้ ไมไดคํานึงถึงศีลธรรมจรรยาหรือวากฎระเบียบใดๆ ใน
สังคมทัง้ นัน้ ดังนัน้ โครงการรณรงคตอตานยาเสพติดจึงไมสามารถทําใหปญหาของยาเสพติดหมด
ลงไป แตการรณรงคตอตานยาเสพติดก็สามารถทําใหเกิดการหยุดการขยายตัวและลดระดับความ
รุนแรงของปญหา ไมใหกอ ผลกระทบตอสังคมในวงกวาง และเปนแนวทางที่ดีในการพัฒนากลไก
และกระบวนการทางสังคมใหมีสวนรวมและรับผิดชอบตอการปองกันและแกไขปญหา
จากความเปนจริงที่เห็นอยูในปจจุบนั ปญหายาเสพติดไมสามารถหมดไปดวยการรณรงค
โดยการสื่อสาร จึงเปนขอนาสงสัยแกผูวิจัยวาทําไมการสื่อสารในประเทศไทยจึงยังไมมีประสิทธิ
ภาพเพียงพอ รวมทัง้ ยังไมมกี ารทบทวนถึงโครงการรณรงคในประเทศไทยมากอนวามีหนวยงานใด
ทําการรณรงคประเภทใดบาง มีวัตถุประสงค กลยุทธ การแบงกลุมเปาหมาย และวิธีการประเมิน
ผลเหมือนหรือแตกตางกันอยางไร ดังนัน้ ผูวิจัยจึงเห็นความสําคัญของการทบทวนโครงการรณรงค
ตอตานยาเสพติดในประเทศไทยวาไดมีการกระทําอยางไรไปแลว เพือ่ พินิจวาโครงการฯ ตางๆ มี
ผลตอสังคมมากนอยเพียงใด และเพื่อดูทิศทางของการรณรงคตอตานยาเสพติดในอนาคตเพื่อ
เปนแนวทางในการชวยเหลือผูติดยาเสพติดอีกเปนจํานวนมากใหหลุดพนจากยาอันตรายเหลานี้
การศึกษาครั้งนี้ ผูวจิ ัยจึงใครจะศึกษาจากแผนงานของโครงการรณรงคตอตานยาเสพติด
ในป พ.ศ. 2540-2546 เนื่องจากในชวงเวลาดังกลาวไดมีการจัดตั้งโครงการรณรงคตอตานยาเสพ
ติดขึ้นเปนจํานวนมากโดยไดรับความสนับสนุนทั้งจากภาครัฐบาลและภาคเอกชน แตประโยชน
จากแผนงานของการรณรงคตอตานยาเสพติดตางๆ นั้น ไมวา จะเปนทัง้ โครงการที่ประสบความ
สําเร็จหรือลมเหลวยังไมเคยถูกรวบรวมเพือ่ นํามาเปดเผยใหประชาชนไดรับทราบ ดังนัน้ แผนงาน
ของการรณรงคตอตานยาเสพติดตางๆ นี้จะชวยเราในการใหความรู และเปนแนวทางในการ
ปฏิบัติในอนาคต และดวยจากแผนงานของโครงการรณรงคตอตานยาเสพติดเหลานี้ จะทําใหเรา
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เขาใจและมองเห็นภาพรวมของขบวนการสื่อสารและการปองกันยาเสพติดมากขึน้ และจะเห็นถึง
การดําเนินงานตั้งแตโครงการรณรงคในระยะแรกเริ่มวาเคยเปนอยางไรมากอน ไดมีการพัฒนา
อยางไร ปจจุบันกําลังดําเนินงานอยางไร และสุดทายจึงสามารถคาดการณสถานการณยาเสพติด
และภาพอนาคตของประเทศชาติวาจะเปนอยางไรในภายภาคหนา
อีกเหตุผลหนึง่ ที่ผูวิจยั เลือกทีจ่ ะศึกษา และวิเคราะหโครงการรณรงคตอตานยาเสพติด
เฉพาะชวงป พ.ศ. 2540-2546 เปนเพราะวาปญหายาเสพติดในอดีตนั้นแตกตางจากปญหาใน
ปจจุบันเพราะสภาพสังคมทีเ่ ปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะตัวบุคคลผูใชยา สภาพเศรษฐกิจ สังคม
วัฒนธรรม ความเจริญทางดานวิชาการและเทคโนโลยี และสภาพความแตกตางของพืน้ ที่ในระยะ
เวลาหนึง่ ซึง่ เปนตัวกําหนดใหปญหายาเสพติดแตกตางกันไป อันเปนผลใหการปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติดตองปรับเปลี่ยนเพื่อใหสอดคลองกับสภาพสังคมปจจุบันและอนาคตดวย ดังนั้น
ผูวจิ ัยจึงจําเปนตอง
เพื่อใหเกิดความเขาใจในสภาพการเปลี่ยนแปลงของปญหายาเสพติด
วิเคราะหถึงสภาพปญหายาเสพติดทั้งในอดีต ปจจุบัน และอนาคต
1.2 ปญหานําวิจัย
1. การรณรงคตอตานยาเสพติดในประเทศไทยตั้งแตป พ.ศ. 2540-2546 มีโครงการใดบาง
และใครเปนผูดําเนินโครงการ
2. สภาพปญหา วัตถุประสงค กลยุทธ การจําแนกกลุมเปาหมาย และวิธกี ารประเมินผลของ
โครงการรณรงคตอตานยาเสพติดในประเทศไทยเปนอยางไร
3. แนวโนมของโครงการรณรงคตอตานยาเสพติดที่เกิดขึ้นในประเทศไทยตอไปจะเปนอยาง
ไร
1.3 วัตถุประสงค
1. เพื่อสํารวจโครงการรณรงคตอ ตานยาเสพติด และผูดําเนินโครงการในประเทศไทยในป
พ.ศ. 2540-2546
2. เพื่อวิเคราะหสภาพปญหา วัตถุประสงค กลยุทธ การจําแนกกลุม เปาหมาย วิธีการ
ประเมินผลของโครงการรณรงคตอตานยาเสพติดในประเทศไทย
3. เพื่อคาดการณแนวโนม ของโครงการรณรงคตอตานยาเสพติดในประเทศไทยตอไปใน
อนาคต
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1.4 ขอสันนิษฐาน
1. โครงการรณรงคตอตานยาเสพติดตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบันเปนทัง้ ของภาครัฐและเอกชน
และประสานงานในระดับรัฐและชุมชน
2. เจาหนาทีท่ ี่มคี วามเชีย่ วชาญดานการรณรงคตอตานยาเสพติดมีไมมากเพียงพอ เปนผล
ทําใหรูปแบบและขั้นตอนการดําเนินงานรณรงคไมมีประสิทธิภาพ
3. โครงการรณรงคตอตานยาเสพติดในอนาคตจะไดรับการสนับสนุนและความรวมมือจาก
ทั้งหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนมากกวาปจจุบัน
1.5 นิยามศัพท
การรณรงคตอตานยาเสพติด หมายถึง โครงการรณรงคที่มีมิตกิ ารสื่อสารที่หลาก
หลายพรอมทัง้ มีการวางแผนโดยหนวยงานภาครัฐและเอกชนรวมมือกันแกไขปญหายาเสพติด ตั้ง
แตป พ.ศ. 2540-2546 การรณรงคประกอบดวยขั้นตอนสําคัญ คือ
1. การวางแผนโครงการ
2. การดําเนินการรณรงค
3. การประเมินผล
สภาพปญหา หมายถึง สถานการณของยาเสพติดทีม่ กี ารแพรระบาดอยูในประเทศไทย
และเปนปญหาที่ยงั ไมมกี ารแกไขใหสําเร็จได จึงตองดําเนินการแกไขจากหนวยงานภาครัฐและเอก
ชน ไดแก ปญหายาเสพติดที่เกิดจากการชักจูงของเพือ่ น ปญหายาเสพติดที่เกิดจากการแตกแยก
ของครอบครัว ปญหายาเสพติดที่เกิดจากการถูกหลอกลวง เปนตน ซึ่งปจจุบันการแพรกระจาย
ของยาเสพติดยังคงแทรกแซงเขาไปยังประชากรทุกหมูเหลา ทุกเพศทุกวัย
วัตถุประสงค หมายถึง ความตองการที่อยากจะใหผลของการรณรงคประสบความ
สําเร็จและเปนไปอยางทีม่ ุงหมาย ซึง่ จะตองมีการกําหนดความตองการ มีการระบุหรือกําหนดเปา
หมายที่แนชัดในการดําเนินการ
แลวจึงพัฒนายุทธวิธีการดําเนินงานเพื่อใหตอบสนองตอวัตถุ
ประสงคนนั้ ๆ วัตถุประสงคของการรณรงคตอตานยาเสพติดสามารถแบงออกเปนหลายรูปแบบ
ดวยกัน คือ
- เพื่อสรางการรับรู(Awareness)
- เพื่อใหความรูความเขาใจ (Inform)
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- เพื่อโนมนาวใจ (Persuade)
- เพือ่ เกิดพลังขับเคลื่อน (Mobilize)
- เพือ่ เกิดการเปลี่ยนแปลง (Change)
กลยุทธ
หมายถึง แผนหรือวิธีการดําเนินงานเพือ่ ใหการรณรงคสําเร็จลุลวงไดดี
อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดังนัน้ การแกปญหายาเสพติดจึงจําเปนตองเขาใจสาเหตุ
และกลไกการเกิดปญหา เพื่อที่จะไดหาทางแกไขไดครบวงจร มิใชไปเนนที่จุดใดจุดหนึง่ เทานัน้
ปญหายาเสพติดเปนเรื่องทีส่ ลับซับซอน มีความเกี่ยวของทัง้ ดานชีววิทยา สุขภาพจิต อาชญา
กรรม การเมือง เศรษฐกิจและสังคม การวางแผนงานที่ดนี ั้นจึงเปนกลยุทธสําคัญที่จะทําใหการ
รณรงคประสบความสําเร็จ
กลยุทธของโครงการรณรงคตอตานยาเสพติดมีดังนี้
1. กลยุทธในการกําหนดสาร แบงการนําเสนอสารออกเปน (1) การกําหนดกลยุทธสารที่
เราความกลัว (2) การกําหนดกลยุทธสารโดยใชหลักเหตุและผล (3) การสรางเนื้อหา
จากกลุมอางอิง หรือบุคคลที่มีชื่อเสียงในสังคม
2. กลยุทธการใชสื่อผสม แบงออกเปน สื่อบุคคล สื่อมวลชน และสื่อเฉพาะกิจ
3. กลยุทธการกําหนดวาระสาร
4. กลยุทธการตลาดเพื่อสังคม
การจําแนกกลุมเปาหมาย
หมายถึง
การกําหนดกลุมคนผูที่จะทําการรณ
รงค ยกตัวอยางเชน กลุมเยาวชน กลุมครอบครัว(บิดา มารดา/ผูปกครอง) กลุมนักศึกษา กลุม วัย
ชรา กลุมชุมชน กลุมประชาชนทัว่ ไป กลุมเจาหนาที่ของรัฐ กลุมสถานประกอบการ กลุมผูปฏิบัติ
งานดานการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด เปนตน การกําหนดกลุมเปาหมายที่ชัดเจนจะทํา
ใหมีการกําหนดชองทางการสื่อสารไดตรงและเขาถึงตัวผูรับสารไดงายและเร็วขึ้น
จึงทําให
ประหยัดทั้งงบประมาณและเวลา
วิธีการประเมินผล หมายถึง
วิธีการวัดผลของโครงการรณรงควาเปนไปตาม
วัตถุประสงคและเปาหมายทีไ่ ดกําหนดไว ในการทําการรณรงคทุกครั้งมีความจําเปนที่จะตองทํา
การประเมินผล เพื่อที่จะวิเคราะหผลการปฏิบัติงานวาประสบผลสําเร็จ คุมคากับการลงทุนหรือไม
ตลอดจนศึกษาพฤติกรรมการรับรู ปฏิกิริยาโตตอบของกลุมเปาหมาย และผลกระทบที่เกิดขึ้นโดย
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การประเมินความครอบคลุมของสื่อ การเขาถึงกลุมเปาหมาย การสนองตอบ ผลกระทบ และอิทธิ
พลของสื่อตอกลุมเปาหมาย แหลงขอมูลที่ใชในการประเมินผลคือ เอกสาร (หนังสือ หนังสือพิมพ
นิตยสาร รายงาน และสิ่งพิมพตางๆ) วิทยุกระจายเสียง โทรทัศน และขอมูลที่มีผรู วบรวมคนหาไว
แลว และศึกษาจากกลุมเปาหมายโดยการสังเกตการสัมภาษณทวั่ ไป การสัมภาษณดวยแบบสอบ
ถาม การสัมภาษณเจาะลึก และการวิจัยประเมินผลโครงการ
แนวโนม
หมายถึง
สถานการณของโครงการรณรงคตอตานยาเสพติดที่นา
จะเปนไปในอนาคต ยกตัวอยางเชน
- หนวยงานทัง้ ภาครัฐบาลและเอกชนจะรวมมือรวมใจกันเรงการรณรงค
เพื่อสราง
กระแสสังคมใหทกุ คนตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติด และมีจิตสํานึกที่จะตองรวม
กันแกไขปญหาอยางจริงจังในฐานะที่เปนปญหาของสังคม และของประเทศชาติ
- โครงการรณรงคตอตานยาเสพติดจะมีวัตถุประสงคเพื่อเสริมสรางใหคน ครอบครัว
ชุมชนและทุกฝายในสังคม มีความเขมแข็ง และมีสว นรวมในการปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติดทุกขั้นตอน
- โครงการรณรงคตอตานยาเสพติดจะมียทุ ธศาสตรในการเสริมสรางภูมิคุมกัน และการ
เฝาระวัง เพื่อปองกันผูที่ยังไมเคยใชยาเสพติด เขาไปเกี่ยวของกับยาเสพติด
ประสิทธิภาพ หมายถึง
วิธีการ หรือขัน้ ตอนที่ทาํ ใหการรณรงคนนั้ บรรลุผลตาม
เปาหมายที่ตั้งไว ซึ่งตองมีเกณฑในการวัด ไดแก สื่อที่ออกมาตองสนองนโยบาย เปาหมาย วัตถุ
ประสงคที่ตั้งไว, ผลของการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายที่ตั้งไว เชน ไมใหผูที่ไมเคยติดยาเสพ
ติด เสพยาเสพติด และผูตดิ ยาเสพติด เลิกยาเสพติด, ประชาชนกลุมเปาหมายเขารวมกิจกรรม
รณรงคเปนไปตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว, การตอบรับของประชาชนตอโครงการรณรงคเปนไปตาม
เปาที่ตั้งไว ฯลฯ
การประเมินผลสัดสวนระหวางผลที่เกิดขึ้นจริงในชวง
ประสิทธิผล หมายถึง
ระยะเวลาที่กําหนดกับวัตถุประสงคที่กําหนดไวในโครงการ
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1.6 ขอบเขตการวิจัย
ผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตของการศึกษาวิจัยเรื่อง “ทิศทางของการรณรงคตอตานยาเสพติด
ในประเทศไทย” ดังนี้
1. ระยะเวลาที่ศกึ ษาวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยมุงศึกษาเฉพาะโครงการรณรงคตอ ตานยาเสพติดที่จัด
ตั้งขึ้นตั้งแตป พ.ศ. 2540-2546 เทานัน้ เพราะในชวงเวลานี้มีการแพรระบาดของยาเสพ
ติดสูง และองคกรทัง้ ภาครัฐและเอกชนเริ่มหันมาเอาใจใสและทําการรณรงคอยางจริงจัง
และชัดเจน
2. หนวยงานทีน่ าํ มาวิเคราะหประกอบการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ไดแก สํานักงานปองกันและ
ปราบปรามยาเสพติด, กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงมหาดไทยเทานัน้ เนื่องจากทั้ง
3 หนวยงานนี้เปนหนวยรับผิดชอบหลักที่รวมปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในปจจุบัน
3. ผูวิจัยทบทวนโครงการรณรงคตอตานยาเสพติดเฉพาะในประเทศไทย
4. ผูวิจัยมุงวิเคราะหเฉพาะกระบวนทัศนในการเปลี่ยนแปลงทางสังคม (Social change)
1.7 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. เพื่อแสดงใหเห็นถึงจํานวนของผลงานโครงการรณรงคตอตานยาเสพติดที่ดําเนินการตั้งแต
ป พ.ศ. 2540-2546
2. เพื่อทราบถึงขอมูลโครงการรณรงคตางๆ รวมทัง้ สถานการณยาเสพติด เพื่อจะสามารถกอ
ประโยชนและเปนแนวทางในการชวยแกไขปญหาแกประชาชนไทยในอนาคต
3. เพื่อทราบแนวโนมของแผนโครงการรณรงคยาเสพติดวามีลักษณะอยางไร ควรสงเสริม
และสนับสนุนโครงการรณรงคในดานไหน
4. เพื่อเปนประโยชนที่จะนําไปใชเปนแนวทางในการวางแผน และปรับปรุงในการศึกษาวิจยั
โครงการลักษณะนี้ในแงมุมอื่นอีกตอไป
5. เพื่อทราบถึงการใชสื่อตางๆ ในการรณรงคตอตานยาเสพติด และสามารถนํามาประเมิน
ผลใชเปนประโยชนในการวางแผนการรณรงคผานสื่อใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นตอไป
6. ผลของการศึกษาวิจยั ครั้งนีจ้ ะเปนแนวทางในการผลิตสื่อ และวางแผนการใชสื่อเพือ่ การ
รณรงคโครงการอื่นๆ ตอไป
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บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ
ในการศึกษาวิจัยเรื่อง ทิศทางของการรณรงคตอตานยาเสพติดในประเทศไทย มีแนวคิด
ทฤษฎี และงานวิจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวของที่ผูวิจัยนํามาใชเปนแนวทางในการศึกษา 5 กลุม ดังนี้คือ
1. แนวคิดและทฤษฎีการรณรงค
2. แนวคิดเกี่ยวกับกลยุทธของโครงการรณรงค (Strategy)
3. การวิจัยอนาคต (Futures Research)
4. ทฤษฎี เกี่ยวกับ Message-based theory/Behavioral-based theory
5. งานวิจัยที่เกี่ยวของที่มีผูศึกษาวิจัยมาแลว
2.1 แนวคิดและทฤษฎีการรณรงค
การรณรงคเปนการสื่อสารประเภทหนึ่งที่มจี ุดมุงหมายเพือ่ ตองการใหเกิดการรับรู เปลี่ยน
ความคิดเห็น ทัศนคติและการปฏิบัติ โดยอาศัยสื่อหลายๆ ชนิด หลายกลวิธี การรณรงคเปนการ
นําเอากลยุทธทางการโฆษณา และการประชาสัมพันธมาใชเพื่อสื่อสารใหเขาถึงกลุมเปาหมายที่มี
จํานวนมากไดอยางมีประสิทธิภาพ การรณรงคนั้นถูกสรางขึ้นเพื่อการโนมนาวใจทางการสื่อสาร
เพื่อใหคลอยตาม (Persuasive communication) และใหขอมูลขาวสารพรอมทัง้ ความรู (To
inform/to educate) โดยมีจุดประสงคหลักเพื่อที่จะพัฒนาชุมชน/สังคม (To develop) โดยใชวิธี
การสื่อสารผานสื่อที่มีอยูทกุ สื่อ (Communication through media) เพื่อทีจ่ ะสรางกิจกรรมการสื่อ
สาร (Set of communication activity) ไปยังกลุม เปาหมาย เชน คน และสังคม (Target
audiences) เพื่อที่จะระดมความมีสว นรวมไปสูการเปลีย่ นแปลง (Change) ทั้งดานความคิดและ
การกระทํา
ทฤษฎีการรณรงค
Perloff และ Petty (1991) นักวิชาการสาขาการสื่อสาร (อางในกิตติ กันภัย, หนา 239)
กลาววา การจัดทฤษฎีการรณรงคจําเปนตองใชแบบจําลองการสื่อสาร “who (source) says what
(message) through which modality (channel)” เปนฐานในการวัด สวนปจจัยเกี่ยวกับตัวผูสง
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สาร (source factors) ที่สําคัญคือ การรณรงคที่มีประสิทธิภาพ (effective) ควรใชผูสื่อสาร
(spokespersons) ที่มีความนาเชื่อถือในสายตาของผูรับสารเปาหมาย (perceived as credible)
เนื่องจากการรณรงคไมสามารถที่จะนํามาใชไดกับทุกๆ ปญหา ดังนัน้ การตัดสินใจวา
ปญหาใดเปนปญหาที่สําคัญจึงควรถูกพิจารณาโดยคํานึงถึงประเด็นตางๆ ดังตอไปนี้
1. การรณรงคตองนําไปสูการแกปญหาซึ่งประชาชนยอมรับ
2. ปญหาตางๆ เหลานี้ตองมีความสําคัญตอคนจํานวนมากๆ
3. การรณรงคตองเสนอแนวทางแกไขปญหาซึ่งประชาชนยอมรับได
4. การรณรงคตองมุงสูความคิดหลักๆ เพียงความคิดเดียว
McGuire (1981, n.p.) ไดอธิบายถึงทฤษฎีการรณรงคไววา เปนการกระทําของบุคคลที่
เขาไปมีสวนรวมในการสื่อสารเพื่อโนมนาวใจ มีกระบวนการในการปอนขอมูล (Input) และดูถึงผล
ที่ออกมา (Output) การปอนขอมูลประกอบไปดวยสวนประกอบตางๆ ที่จะสรางการสื่อสารเพื่อที่
จะเปลี่ยนทัศนคติและการกระทํา สวนผลที่ออกมานัน้ ประกอบไปดวยขั้นตอนของกระบวนการ
ปอนขอมูลที่กลุมเปาหมายจะไดรับและมีผลกระทบตอกลุมเปาหมาย
McGuire ยังไดนําพืน้ ฐานทฤษฎีการสื่อสารจาก Lasswell มาอธิบายอีกวา ปจจัยในการ
ปอนขอมูล (Input) คือ ตัวแปรอิสระที่สามารถกําหนดได และใชในการสรางแบบการสื่อสารการ
รณรงคทั้งยังกอใหเกิดผลกระทบทางดานทัศนคติและการกระทําอีกดวย และลําดับขั้นตอนการสื่อ
สารจะเริ่มจาก ใคร? พูดอะไร? ผานสื่อใด? กับใคร? เกิดผลลัพธอยางไร? และแบงเปนตัวแปรได 5
ระดับ คือ
1. แหลงสาร (Source) คือ ลักษณะของบุคคลที่สงสารสูสาธารณะ และผลกระทบที่เกิด
ขึ้นมักเกีย่ วของกับตัวแปรตางๆ เชน ลักษณะทางประชากร (เพศ อายุ ระดับการ
ศึกษา สถานภาพทางสังคม ฯลฯ) ตัวแปรตางๆ นี้จะเปนตัวกําหนดวาสารทีถ่ ูกสงออก
ไปนั้น จะมีผลตอความนาเชื่อถือและความนาสนใจของเนื้อหาสารมากนอยเพียงใด
ขึ้นอยูกับการนําเสนอโดยเพศชายหรือหญิง หรือ โดยบุคคลธรรมดาหรือบุคคลทีม่ ีชื่อ
เสียง เปนตน
2. สาร (Message) คือ ลักษณะการเราอารมณของสาร รูปแบบ และปริมาณของสารที่
บางครั้งถาถูกสงออกไปดวยความเร็วก็อาจเปนตัวแปรหนึ่งที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลง
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3. ชองทางการสือ่ สาร (Channel) คือ โทรทัศน วิทยุ สื่อสิ่งพิมพ เปนตน การเลือกใชชอ ง
ทางการสื่อสารที่แตกตางกันทําใหไดผลลัพธที่แตกตางกัน เชน ความนาเชื่อถือ ความ
เขาใจ และการยอมรับ
4. ผูรับสาร (Receiver) คือ ลักษณะประชากรกลุม เปาหมาย เชน อายุ เพศ การศึกษา
ลักษณะทางประชากร รูปแบบการดําเนินชีวิต เปนตน
5. ผูรับสารปลายทาง (Destination) คือ ผลจากการสื่อสารโนมนาวใจอาจจะเกิดชา
เนื่องจากเครื่องมือที่ใชวัดเปนการวัดผลแบบทันทีทันใด จึงไมเหมาะสมกับการวัดผล
จากการรณรงคที่ตองการใหกอเกิดผลระยะยาว หรือ ผลของสารที่ถกู สงออกไปนัน้ ไม
ไดมีเฉพาะสารที่ตั้งใจจะสงเพียงสารเดียวแตอาจเกิดจากสารที่เกี่ยวของกันดวย
สวนปจจัยของผลที่ออกมา (Output) ผูออกแบบการรณรงคควรพิจารณาดูวา ตัวแปรดาน
การปอนขอมูล (Input) จะมีผลตอแตละขั้นตอนของผลทีอ่ อกมาไดอยางไร ถาการรณรงคนั้นกอให
เกิดผลกระทบตอผูรับสารจะสามารถสังเกตไดจากขั้นตอนแรก คือ การเปดรับสาร การเขารวม
การเรียนรู ทําความเขาใจ การยอมรับและเปลี่ยนทัศนคติ จนถึงการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ความหมายของการรณรงค
การรณรงค คือ วิธีการทีใ่ ชสื่อหรือกิจกรรมหลายชนิดอยางตอเนื่องและยาวนานพอควร
โดยมีแผนอยางรัดกุมเพื่อมุง เปลี่ยนพฤติกรรมหรือวิถีชวี ิตของบุคคลเปาหมาย (นรินทชัย พัฒน
พงศา, 2542 : 2)
Rogers (1973) (อางในกิตติ กันภัย หนา 227) กลาววา การรณรงค คือ ชุดกิจกรรมการ
สื่อสารที่ถูกวางแผนเอาไวลวงหนา ซึ่งไดรับการออกแบบโดยผูตองการการเปลี่ยนแปลง (Change
agents) เพื่อใหไดมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงเชิงพฤติกรรมของผูรับสารในชวงระยะเวลาที่กําหนด
การรณรงค คือ วิธีการที่จะสรางความรวมมือ ในการทํากิจกรรมอยางใดอยางหนึ่งเพื่อนํา
ไปสูการยอมรับวิธีปฏิบัติใหแพรกระจายออกไปอยางตอเนื่องในชวงระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง ความ
คิดหลักของการรณรงคคือ การโนมนาวจิตใจใหมีการรวมมือปฏิบัติในสิ่งที่ดกี วา ประชาชนเปา
หมายจะไดรับการแสดงใหเห็นซ้าํ ๆ วาการปฏิบัติดังกลาวจะชวยแกไขปญหาบางอยางที่เกิดขึ้นได
อยางไรบาง วัตถุประสงคของการรณรงคคือ เพื่อใหประชาชนไดรับและยอมรับความคิดใหมและ
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เกิดความสนใจพุงตรงไปยังการปฏิบัติใหมๆ ดวยวิธีตา งๆ หลายๆ วิธีดวยกัน (ณรงค สมพงษ,
2535 : 357)
การรณรงค หมายถึง การสรางความรูความเขาใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเพื่อใหกลุม เปาหมาย
รับทราบและใหความรวมมือเพื่อใหการรณรงคสําเร็จ จึงตองมีการระดมขอมูลการวางแผน การ
ปฏิบัติการและการประเมินผล โดยอาศัยเทคนิควิเคราะหกลุมเปาหมายวาจะรับสารและเปลี่ยน
แปลงทัศนคติไดอยางไร และการรวมมือทําตามที่ชกั จูงใจเปนไปตามที่องคการตองการ (เกษม
จันทรนอย, 2537 : 121)
Salmon, C.T. (1989, p.35) กลาววา เมื่อองคกรใดองคกรหนึ่งไดนยิ ามสถานการณซึ่ง
คุกคามตอคุณคาของสังคมการรณรงคนั้นจึงจะเกิดขึ้น สวนประเด็นของการรณรงคนั้นจะเริม่ จาก
กลุมคนกลุม หนึ่งที่สนใจปญหา แลวจึงตามดวยความสนใจของสาธารณชนและความสนใจของรัฐ
บาล ซึ่งนําไปสูความสนใจของสื่อมวลชนและสาธารณชนที่เกี่ยวของ การรณรงคมักเปนความ
พยายามที่จะโนมนาวใหเกิดการเปลี่ยนแปลงแบบคอยเปนคอยไป มากกวาการเปลี่ยนแปลงแบบ
ทันทีทันใด
วิจิตร อาวะกุล (2534, หนา 65-66) ใหความหมายการรณรงคไววา การรณรงคคือ การ
ดําเนินการเพือ่ กระตุนมวลชนใหชว ยแกปญหาเฉพาะหนา เพื่อแกไขสภาวะการณของสังคมใหดี
และปลอดภัยขึ้น การรณรงคมีลักษณะของการดําเนินการอยางทันทีทนั ใดในชวงระยะเวลาหนึง่
เนนความเอิกเกริก ครึกโครม เพื่อใหประชาชนเกิดความตื่นตัว หวาดกลัว หรือราเริงใจ มีกาํ ลังใจ
และเพื่อใหความรวมมือในการดําเนินการ
อรวรรณ ปลันธนโอวาท (2537, หนา 243) ใหความหมายของการรณรงควา การรณรงค
คือ ขั้นตอนของเหตุการณตางๆ ที่มีกิจกรรมของการโนมนาวใจเขาไปเกี่ยวของ ซึง่ ลักษณะโดยทั่ว
ไปของการรณรงคคือ
1. มีจุดมุงหมายที่เฉพาะเจาะจง
2. มีโครงสรางของการทํางานแบบองคกร
3. มีผูนํา
4. ไมมีฝายตอตานอยางจริงจัง
5. มีลักษณะของการโนมนาวใจอยูดวยเสมอ
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5 ลักษณะขางตนนั้นเปนพืน้ ฐานเบื้องตนที่นกั รณรงคควรคํานึงถึงกอนที่จะทําการรณรงค
ใดๆ ทั้งสิน้ สวนการรณรงคที่ดีและสมบูรณแบบนั้นควรมีลักษณะที่สาํ คัญดังตอไปนี้จึงจะประสบ
ความสําเร็จ (กิตติ กันภัย, 2543 : 231-233)
1. การรณรงคเปนการกระทําทีม่ ีเปาประสงค (A campaign is purposive) การที่จะทํา
การรณรงคทุกครั้ง ผูทาํ การรณรงคจะตองคํานึงถึงผลกระทบของการสือ่ สารของตนที่
จะเกิดขึ้นกับกลุมเปาหมาย ทั้งระดับความนึกคิดของปจเจกบุคคล (Individual-level
structural changes) และระดับโครงสรางทางสังคม (Societal-level structural
changes) ซึ่งผลตอบรับนั้นสามารถใหประโยชนตอผูรับหรือผูสงก็ได
2. การรณรงคเจาะเปาหมายไปยังคนกลุมใหญ (A campaign is aimed at a large
audience) กลุมเปาหมายของการรณรงคจะเปนใครหรือมีจํานวนเทาไหรก็ไดที่ตรง
ตามวัตถุประสงคของการรณรงคนั้นๆ แตกลุมเปาหมายจําเปนที่จะตองมีขนาดใหญ
เพื่อที่จะคุมคากับการที่จะตองใชเงินทุนและทรัพยากรในการรณรงคแตละครั้ง
3. การรณรงคตองมีการกําหนดชวงเวลาที่จะทําการรณรงคอยางชัดเจน (A campaign
must be scheduled) ชวงระยะเวลาของการรณรงคเริม่ ตั้งแตการทําการวางแผนจน
ถึงขั้นการประเมินผลซึง่ เปนขั้นตอนสุดทาย ระยะเวลาการรณรงคเปนไดทั้งแบบระยะ
สั้น (2-3เดือน) และระยะยาว (5-10ป)
4. การรณรงคตองมีการเตรียมชุดของกิจกรรมการสื่อสารเอาไวลวงหนาเสมอ
(A
campaign must prepare a set of communication activity) ความสําเร็จของการ
รณรงคนั้นๆ ขึ้นอยูกับวิธีการสื่อสารที่เหมาะสมและมีการประสานกันดีพอ กิจ
กรรมการสื่อสารหลักๆ จึงไดแก การผลิตเนื้อหาสาร (Message production) และ
การเผยแพรกระจายสาร (Message distribution) โดยผานชองทางการสื่อสารแบบ
ตางๆ สื่อและองคกรที่เปนผูร ับผิดชอบการรณรงคจะกําหนดกิจกรรมเหลานี้เพื่อบรรลุ
เปาหมายที่ตองการรณรงค
นรินทรชัย พัฒนพงศา (2542, หนา 8) แบงชนิดของการรณรงคเปน 2 ประเภทดวยกัน คือ
1. การรณรงคทางการคา การโฆษณา (Advertising Campaign) เปนการจัดกิจกรรม
อยางใดอยางหนึง่ เพื่อใหขาวสารหรือสินคาแพรกระจายไปอยางกวางขวางและตอ
เนื่องในชวงเวลาใดเวลาหนึง่ ซึง่ มีบทบาทในการติดตอสื่อสารระหวางบริษัทผูผลิตสิน
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คากับประชาชน ผูบริโภคเพือ่ โนมนาวจิตใจใหมีการยอมรับปฏิบัติ เพื่อใหผูบริโภคได
รับความคิดใหมและยอมรับความคิดนั้นเพื่อผลกําไรทางเศรษฐกิจเปนหลัก
2. การรณรงคทางสาธารณะ (Public Campaign) คือ การดําเนินการที่จะสรางความ
รวมมือในกิจกรรมอยางใดอยางหนึ่ง เพื่อใหประชาชนจํานวนมากไดรบั ความคิดใหม
และยอมรับความคิดเหลานี้ ทัง้ นี้เพื่อมุง ใหเกิดผลการพัฒนาตางๆ แกสังคมและ
ประเทศชาติ การรณรงคทั้งหลายตางมีจุดมุงหมายใหผูรับสารเกิดความสนใจและ
ความตองการในสารทีน่ ําเสนอทัง้ สิ้น ยกตัวอยางเชน โครงการรณรงคใหความรู
ความเขาใจแกเด็กและเยาวชนเกี่ยวกับยาเสพติดของสถานพินิจและคุมครองเด็กและ
เยาวชนนั้น ควรจัดเปนการรณรงคประเภท “การรณรงคทางสาธารณะ” ทั้งนี้เพราะผล
ประโยชนดงั กลาวมิใชเพื่อผลกําไรทางเศรษฐกิจเปนหลัก แตเปนการเปลี่ยนแปลงที่
เอื้อประโยชนตอคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชนตอไปในอนาคต
การจัดทําโครงการ (Situation Analysis)
การจัดทําโครงการ (Situation Analysis) คือ การวิเคราะหสถานการณกอนเริ่มการ
รณรงค หรือ การวิจยั กอนการวางแผน (Formative Research) ทีม่ ีหนวยงานทัง้ ภาครัฐบาลและ
เอกชนใหความรวมมือกัน โดยทีก่ อนจะมีการทําโครงการรณรงคทกุ ครั้งจะตองมีการประชุมคณะ
กรรมการรวมกัน เพื่อหารือถึงสภาพปญหายาเสพติดที่เปนอยูและพิจารณาวาควรจะดําเนินงาน
อยางไรตอไป
กอนที่จะไดโครงรางของแผนโครงการรณรงคอยางดีอาจตองใชเวลามากในการ
สํารวจสถานการณที่เปนจริงก็จริง แตการจัดทําโครงการ หรือการวิเคราะหสถานการณที่ดีกอนการ
วางแผนนัน้ จะชวยรักษาเวลาที่จะใชรณรงคในขั้นตอๆ ไป และจะชวยทําใหแนใจวาการรณรงคจะ
ประสบผลสําเร็จอยางแนนอน บอยครัง้ การวิจัยกอนทําการรณรงคจึงมีความจําเปนเพื่อที่จะให
เห็นถึงขอเท็จจริง ปจจัยสนับสนุน และรวมถึงปญหา/อุปสรรคที่จะเกิดขึ้นในอนาคต อาทิเชน การ
ศึกษาวิจัยพฤติกรรมการเปดรับสื่อและสารเกี่ยวกับยาเสพติดของกลุม ผูรับสารเปาหมาย หรือ การ
ศึกษาวิจัยจิตสํานึก(ความรูค วามเขาใจ) ในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดของกลุมผูรับ
สาร เปนตน
การวิจยั เหลานี้ สามารถเปนตัวชี้แนวทางในการพัฒนากลยุทธการสือ่ สารใหตรงกับกลุม
เปาหมาย เพื่อใหสารเขาถึงตัวผูรับสารใหไดมากที่สุด การทําการวิจัยอาจเปนไดทั้งการวิจยั เชิง
ปริมาณหรือเชิงคุณภาพก็ได โดยสวนใหญจะใชวิธีการดังนี้
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การวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research)
การสัมภาษณกลุม (Focus Group Interview)
การสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-depth Interview)
การสังเกตการณ (Observation)
การเก็บขอมูลจริง (Field Observation)
การแจกแบบสอบถาม (Questionnaire)

ในโครงการหนึ่งโครงการนัน้ ความสําเร็จของการสื่อสารทั่วไปอยูท กี่ ารมีความหมายรวม
กัน ระหวางผูส งสารและผูรบั สาร สวนความสําเร็จของการรณรงคคอื การที่กลุม เปาหมายมีการ
เปลี่ยนแปลงดานความรู ทัศนคติ และพฤติกรรม ดังนัน้ การจัดทําโครงการรณรงคตอ ตานยาเสพ
ติดประกอบดวย 3 ขั้นตอนหลักดังตอไปนี้ (ณรงค สมพงษ, 2535 : 358-361)
1. การวางแผนโครงการ เปนสิ่งที่สําคัญมากสําหรับการรณรงค การวางแผนที่ดีสามารถ
ทําใหบรรลุผลสําเร็จได และการวางแผนโครงการรณรงคควรจะคํานึงถึงสิ่งตอไปนี้
1.1 การศึกษาขอมูล ศึกษาถึงขอเท็จจริง ตัวแปรที่เกีย่ วของ วิเคราะหปญหา สาเหตุ
ของปญหา ความรู ทัศนคติ และพฤติกรรม แยกแยะประเด็นแลวจัดลําดับตาม
ความสําคัญเพราะจะทําใหมีกรอบในการสรางสารและผลิตสื่อ
1.2 การกําหนดวัตถุประสงค เปนการกําหนดหรือตัดสินใจวาในการรณรงคเรื่องใด
เรื่องหนึ่งนั้น ตองการใหเกิดอะไรแกผูรับสารเปาหมาย วัตถุประสงคที่ดีจะเปน
ประโยชนตอการกําหนดเนื้อหาสาระของสารที่จะนําเสนอ องคประกอบของวัตถุ
ประสงคที่ดี คือ SMART
S (Simple)
คือ สั้นและชัดเจน
M (Measurable) คือ ระบุความเปลี่ยนแปลงที่สามารถวัดผล และ
สังเกตได
A (Achievable) คือ ปฏิบัติใหบรรลุไดตามระยะเวลาที่กําหนด ทั้งนี้
ควรระบุถึงคุณสมบัติที่จําเปนหรือเงื่อนไขตอ
ความสําเร็จ
R (Realistic)
คือ กําหนดอยูบนพื้นฐานแหงความเปนจริง ทั้งนี้
ควรระบุถึงคุณภาพ มาตรฐานและบรรทัดฐาน
ในการตัดสินความสําเร็จ
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T (Time-bound) คือ

กําหนดจุดสิ้นสุดที่แนนอน ซึ่งจะแสดงใหเห็น
วาวัตถุประสงคนั้นบรรลุเปาหมายแลว
1.3 การกําหนดกลุมเปาหมาย เปนปจจัยสําคัญในการรณรงคเผยแพรความรู เพราะ
เนื้อหาและสวนประกอบในการรณรงคจะสรางขึ้นเพื่อกลุมเปาหมายนั้นๆ โดย
เฉพาะ หากกลุมเปาหมายกวางเกินไป ก็จะเปนการยากที่จะพิจารณาเนื้อหาที่จะ
กอใหเกิดประสิทธิภาพและบรรลุความตองการที่ตั้งไว
การวิเคราะหกลุมเปา
หมายจะทําใหทราบถึงความตองการ ความสนใจ ทัศนคติ ความเชื่อ และพฤติ
กรรมการเปดรับสารวาเปนอยางไร เพือ่ เปนแนวทางในการวางแผนลวงหนาให
เหมาะสมกับกลุมเปาหมาย การกําหนดกลุมเปาหมายแบงออกเปน
- กลุมที่เสีย่ งตอการใชยาเสพติด : เยาวชน (ชายและหญิงทัง้ ในและนอกสถาน
ศึกษา) บุคคลซึ่งเคยใชยาเสพติด คบหากับผูเสพยาเสพติด มีปญหาสวนตัว
หรือปญหาครอบครัว ฯลฯ
- กลุมบุคคลซึ่งมีอิทธิพลตอกลุมเสี่ยง : บิดา มารดา ครู อาจารย ผูนําองคกร
อาสาสมัคร/ชุมชน ผูนาํ ทางแนวคิด (Opinion Leaders) ผูนําศาสนา และผู
นํากลุมตางๆ
- กลุมบุคคลซึ่งมีอิทธิพลตอโครงการหรือการดําเนินงานปองกัน : ผูกําหนด
นโยบาย ผูบริหาร เจาหนาที่ของรัฐและผูบังคับใชกฎหมาย เปนตน
- ผูเสพยาในปจจุบัน (ผูติดยาเสพติด)
- ผูซึ่งเคยใชยาเสพติด
1.4 การกําหนดวิธกี ารประเมินผล ควรกําหนดระยะเวลาที่แนนอน กระบวนการ
ประเมินผลนี้เปนเครื่องชี้วัดความสําเร็จของโครงการรณรงค รวมทั้งขอผิดพลาดที่
เปนประโยชนในการปรับปรุงการวางแผนในครั้งตอไป
1.5 การเตรียมสาร ควรหยิบยกประเด็นสําคัญที่ชี้ใหกลุม เปาหมายเห็นถึงประโยชน
หรือโทษอยางตรงไปตรงมา
1.6 การผลิตสื่อ ควรจัดรวบรวมสื่อตางๆ ไวเปนชุดเรียกวา “Campaign Kit” เปนคูมือ
สําหรับการรณรงค
1.7 การกําหนดตารางการรณรงค โดยการเขียนแผนการปฏิบัติงานกอนที่จะเริ่มการ
รณรงคเพื่อใหงายตอการดําเนินการจัดกิจกรรม แผนเหลานี้ไดแก
รายละเอียดและขอมูลเฉพาะของการรณรงค
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ปฏิทินกําหนดการปฏิบัติงานเพื่อชวยใหงานมีระบบตั้งแตกิจกรรมใน
สัปดาหแรกจนถึงสัปดาหสุดทาย
1.8 การกําหนดงบประมาณ เพื่อใหทราบถึงจํานวนเงินที่ตองใชในการจัดทําโครงการ
2. การดําเนินการรณรงค เปนจุดเริ่มของการรณรงค ผูทําการรณรงคจะเริ่มลงมือปฏิบัติ
ตามที่ไดวางแผนไว ซึ่งการดําเนินการที่ดจี ะตองรูจักปรับใชและยืดหยุน และสามารถสรางความ
สนใจ และเลือกใชกิจกรรมตางๆ ผสมผสานกันตามที่ไดวางแผนไว ดังนี้
2.1 การสรางกระแส โดยชี้ประเด็นปญหาที่เปนทีม่ าของการรณรงคเพื่อใหมวลชนได
เกิดความตระหนัก ซึ่งสามารถนํากิจกรรมการประชาสัมพันธและการโฆษณามา
ใชดวย
2.2 การประกาศจุดยืน เปนการประกาศใหประชาชนทัว่ ไปทราบถึงหลักการเหตุผล
วัตถุประสงคของการรณรงค ตลอดจนการมีสวนรวมในการรณรงค
2.3 การรักษากระแสโดยการจัดกิจกรรมตางๆ มุง ใหความรู เปลี่ยนทัศนคติ และพฤติ
กรรมของกลุมเปาหมายการรณรงค
ดวยความสามารถตรึงความสนใจของ
ประชาชนตั้งแตตนจนสิ้นสุดโครงการ
2.4 การปดโครงการ เปนจุดสุดทายของการรณรงค ซึ่งควรกําหนดวันที่จะสิ้นสุดการ
รณรงคเพื่อที่จะไดรายงานผลความสําเร็จของโครงการ
3. การประเมินผล เปนการติดตามและประเมินผล ทําใหทราบถึงปญหา อุปสรรคตางๆ ที่
เกิดขึ้นในระหวางดําเนินงาน และทราบวาผลดําเนินงานเปนอยางไร บรรลุตามวัตถุประสงคหรือไม
เพื่อเปนขอมูลในการปรับปรุงแกไขโครงการรณรงคตอไปในอนาคต แตกอนที่จะประเมินผลลัพธ
ของการรณรงคใหตรวจสอบวัตถุประสงคและพิจารณาสิ่งตอไปนี้
อะไรคือสิ่งที่ตองการวัดผล
คาดหมายใหเกิดความเปลี่ยนแปลงความรูอะไรบาง เชน ทัศนคติหรือทักษะ
มีเหตุการณอะไรบางที่สามารถจดบันทึกไววามีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น
ใครคือผูที่ดําเนินการในการรณรงค
วิธีการตางๆ ในการเก็บขอมูลจากประชาชนเพื่อนํามาประเมินผล เชน การสัมภาษณ
สวนบุคคล ดูจากการแสดงความคิดเห็นเมื่อมีการประชุม หรือ โดยการใชแบบสอบ
ถาม เปนตน
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การจัดทําโครงการรณรงคเปนสวนหนึง่ ของขั้นตอนการรณรงค และจะประสบความสําเร็จ
มากนอยเพียงใดนั้น ขึน้ อยูกับการวางแผนปฏิบัติงาน การใชสื่อหลายๆ สื่อเขามารวมในการ
รณรงคอยางประสานสัมพันธกนั และขึน้ อยูกับความรวมมือรวมใจของทุกฝาย หากสิง่ เหลานีม้ ี
สวนสนับสนุนซึ่งกันและกันแลว ก็เชื่อแนไดวาการรณรงคจะไดรับผลสําเร็จตามแผนทีว่ างไวอยาง
แนนอน
โครงการรณรงคจะประสบความสําเร็จหรือไม ขึ้นอยูก ับการวางแผนขั้นตอนการรณรงคที่
สมบูรณตั้งแตกอนแรกเริ่ม ซึ่งจะเริ่มขึน้ ตั้งแตการวิเคราะหสถานการณ หรือวิจัยกอนการวางแผน
รวมทัง้ ลักษณะสําคัญตางๆ ทีโ่ ครงการรณรงคควรมี และขั้นตอนการวางแผนโครงการ การดําเนิน
โครงการ และจบดวยการประเมินผลโครงการ ในการศึกษาวิจัยครั้งนีผ้ ูวิจัยจึงไดนิยามความหมาย
และแนวคิดของการรณรงค รวมทั้งชี้ใหเห็นถึงขั้นตอนโครงการรณรงคอยางเปนระบบ เพื่อที่จะเปน
กรอบแนวทางในการวิเคราะหหลักการ และขั้นตอนทีถ่ ูกตองในการศึกษาวิจัยเพื่อดูทิศทางการ
รณรงคตอตานยาเสพติดในครั้งนี้
2.2 แนวคิดเกี่ยวกับกลยุทธของโครงการรณรงค (Strategy)
กลยุทธเปนสิง่ จําเปนสําหรับโครงการรณรงคทุกโครงการ และไมสามารถหลีกเลี่ยงได
เพราะกลยุทธมีสวนในการกําหนดความสําเร็จของการรณรงคอยูดวย การกําหนดกลยุทธของโครง
การรณรงคจึงเปนเทคนิค วิธีการ และขั้นตอนของวิธกี ารเพื่อที่จะนําพาใหสัมฤทธิ์ผลตามเปาหมาย
ของโครงการ และเพื่อใหบรรลุเปาหมายหรือวัตถุประสงคที่ไดกาํ หนดไวในแตละขั้นตอน การ
กําหนดกลยุทธในโครงการรณรงคจึงตองสอดแทรกเทคนิค วิธีการในการเตรียมแผนปฏิบัติเพือ่
กําหนดวิธีการที่จะบรรลุเปาหมาย และควบคุมวาระสารที่จะนําเสนอ และมีการปรับเปลี่ยนกล
ยุทธตามความเหมาะสมของสถานการณ
จากการศึกษาวิจัย กลยุทธในการเขาถึงกลุมเปาหมาย (Approach) ของโครงการรณรงค
ตอตานยาเสพติดตอไปนี้เปนวิธกี ารที่มีประสิทธิภาพที่สดุ ในการชักจูงใหกลุมเปาหมายเปลี่ยนเจต
คติและพฤติกรรม (ณรงค สมพงษ, 2541 : 358-361)
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การใหความรูแ ละการปรับเปลี่ยนเจตคติ โดยมีขอสมมุติฐานวาหากคนเรามีความรูความ
ตระหนักเกี่ยวกับโทษพิษภัยของยาเสพติดแลวก็ จะสงผลตอการมีเจคติที่ตอตานการใช
ยาและจะไมหันไปใชยาเสพติด
การสงเสริมใหคนรูจักคุณคาในตนเองและการรูจักตัดสินใจ
ซึ่งเปนการเนนใหคนเรา
สํารวจความตองการหรือคุณคาของตนเองเพื่อเสริมสรางใหคนนั้นๆ เขาใจตนเองมากขึ้น
และรูจักที่จะตัดสินใจอยางรูผิดรูชอบเกี่ยวกับยาเสพติด
การสงเสริมใหคนมีความสามารถทีจ่ ะดํารงตนอยูในสังคมสิ่งแวดลอมตางๆ ไดโดยไมใช
ยาเสพติด จากขอสมมุติฐานวาคนเราหันไปใชยา เพราะไมมีทกั ษะในการดํารงตนอยูใน
สังคม จึงไดมีการสอนทักษะและสงเสริมกิจกรรมตางๆ เพื่อเพิ่มทักษะในการดํารงชีวิต
และเขากับสังคมไดโดยไมตองใชยาเสพติด
ในการใชกลยุทธฯ เหลานี้จะมีเนื้อหาขาวสารหลักๆ 3 ประการคือ
อันตรายของยาเสพติด ทัง้ นี้มุงหวังที่จะลดประชากรไมใหทดลองยาเสพติด และลบภาพ
ลักษณในสื่อตางๆ ที่แสดงวาการใชยาเสพติดเปนสิ่งที่โกเก
การมีอนาคตที่สดใสหากไมใชยาเสพติด เพื่อเนนย้าํ ใหเห็นถึงผลรายของการใชสารเสพ
ติด
วิธีการหลีกเลีย่ งหรือปองกันปญหาการใชยาเสพติด ในสถานการณและสิ่งแวดลอมที่บีบ
บังคับ
แมวาการกําหนดกลยุทธเหลานี้จะเกิดขึ้นจากหลักการและเหตุผลที่ดมู ีเหตุมีผลแลวก็ตาม
แตก็ไมไดหมายความวาจะมีประสิทธิภาพในการปองกันปญหาเสมอไป
ผูจัดทําโครงการรณรงคตองใหความสําคัญกับการกําหนดกลยุทธ เพราะเปนการเตรียม
ความพรอมของหนวยงานในการนําเสนอสารของตนสูสาธารณชน การกําหนดกลยุทธใหเหมาะ
สมในแตละชวงเวลาสามารถสงผลใหการสื่อสารกับสังคมของโครงการรณรงคนั้น ไดมีโอกาสใน
การปรับตัวใหเขากับสถานการณและสภาพแวดลอมทีเ่ หมาะสม จึงกอใหเกิดสมดุลยในการสื่อ
สารระหวางหนวยงานผูสง สารกับผูรับสาร กลยุทธของโครงการรณรงคในเชิงปองกัน (Preventive
Campaign) มีดังนี้
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1. กลยุทธในการกําหนดสาร
โครงการรณรงคตอตานยาเสพติดทุกโครงการมีวัตถุประสงคคลายกันคือ
เพื่อที่จะลด
จํานวนผูคา และผูเสพยาเสพติด ดังนั้นขอมูลที่จะนําเสนอตอสังคมจึงมีความสําคัญมากที่จะจูงใจ
ใหกลุมเปาหมายตระหนักถึงความสูญเสียที่จะเกิดขึ้นจากการเสพยาเสพติด การกําหนดกลยุทธ
สารจึงเปนการเผยแพรเนื้อหาของสารผานสื่อมวลชน เพื่อกระตุน จิตสํานึกของผูคาและผูเสพยา
เสพติดใหกลับตัวเปนคนดี
กลยุทธสารเปนแกนสําคัญในกระบวนการโนมนาวใจ และมีลักษณะของการเราอารมณ
(Type of Appeals) และรูปแบบในการนําเสนอจําแนกได 3 แบบคือ
1.1 การกําหนดกลยุทธสารที่เราความกลัว (Fear Drive Model) เปนการสรางอิทธิ
พลตอกระบวนการเรียนรูของกลุมเปาหมาย เพื่อปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรม และเปนวิธี
การสรางจุดสนใจ และสรางความรูสึกใหเปนเรื่องที่ใกลตัวผูรับสาร (Salient concerns) กลยุทธ
การกําหนดสารเราความกลัวเปนวิธหี นึง่ ทีโ่ ครงการรณรงคตอตานยาเสพติดนํามาใช เพื่อเปนการ
เรงเรากระตุน จิตสํานึกของกลุมเปาหมายและกอใหเกิดความตองการ (Needs) ในการเปลีย่ น
แปลงพฤติกรรมของกลุมเปาหมาย แตการกําหนดกลยุทธสารเราความกลัวไมอาจใชไดกับกลุมคน
ทุกกลุม และไมสามารถครอบคลุมกลุมเปาหมายทีห่ ลากหลายของโครงการรณรงคตอตานยาเสพ
ติดได
Perloff และ Petty (1991) (อางในกิตติ กันภัย) เห็นดวยกับวิธกี ารสรางเนื้อหาสารที่
กระตุนใหเกิดความกลัว โดยเฉพาะกับโครงการรณรงค Public Health Campaign เชน ยาเสพติด
บุหรี่ เอดส เปนตน การกระตุนเราความกลัวเปนวิธีที่กอใหเกิดผลกระทบเชิงลบ (Negative
Impact) ยกตัวอยางเชน สังคมรังเกียจผูตดิ ยาเสพติด เปนตน การใช Fear Appeal ตองสอดคลอง
กับธรรมชาติของกลุมเปาหมายและตองอยูใ นระดับที่เหมาะสม เพราะหากใชเนื้อหาทีน่ ากลัวจน
เกินไป กลุมเปาหมายจะเกิดการปดกั้นขาวสาร ซึ่งการปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมของกลุม
เปาหมายนัน้ จะขึ้นอยูกับปจจัยอื่นๆ อีกที่เขามามีปฏิสัมพันธในการกอใหเกิดผลการเปลี่ยนแปลง
ของกลุมเปาหมาย
1.2 การนําเสนอสารโดยใชหลักเหตุและผล (Rational) คือ การอางถึงสาเหตุหรือที่
มาของผลกระทบวามีสาเหตุมากจากอะไร และเปนวิธีการหนึง่ ที่สรางความนาเชือ่ ถือของสารให
กับกลุมเปาหมาย ซึ่งแบงออกเปน 3 ลักษณะคือ (1) การอางเหตุผลแบบนิรนัย (Deduction) (2)
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การอางเหตุผลแบบอุปนัย (Induction) (3) การอางเหตุไปสูผล (Cause to Effect) หรือผลไปสูเหตุ
(Effect to Cause) หรือจากผลหนึ่งไปสูอีกผลหนึ่ง (Effect to Effect)
1.3 การสรางเนื้อหาจากกลุมอางอิง หรือบุคคลที่มีชื่อเสียงในสังคม (Status) คือ
กลยุทธที่ใชบคุ คลที่มีชื่อเสียง เชน ดารา นักรอง หรือผูน ําสังคม เชน ผูนําชุมชน ในการจูงใจใหผูรับ
สารเกิดความนาเชื่อถือ และคลอยตาม กลยุทธการใชสอื่ บุคคลที่เปนผูนําทางความคิดสามารถเรง
ใหเกิดการยอมรับ และชักจูงใจใหกลุม เปาหมายศรัทธา เชื่อถือ เลียนแบบและปฏิบัติตามในที่สดุ
โครงการรณรงคตอตานยาเสพติดที่มีกลุม เปาหมายเปนวัยรุน มักใชรูปแบบประชาสัมพันธในรูป
แบบของ Status โดยใชพรีเซ็นเตอรที่เปนดาราหรือนักรองวัยรุน เชน คุณเตา สมชาย เข็มกลัด,
คุณนาวินตาร, คุณจอหนนี่ แอนโฟเน เปนตน
2. กลยุทธการใชสื่อผสม
การกําหนดกลยุทธหลักของโครงการรณรงค ไมสามารถจํากัดเลือกใชกลยุทธใดกลยุทธ
หนึง่ เพียงอยางเดียวได การกําหนดสื่อเพียงสื่อเดียวในการทําการรณรงคก็ไมมีพลังมากพอที่จะทํา
หนาที่ของการพัฒนาดานการใหความรู สรางทัศนคติ และเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไดเชนกัน ดังนั้น
และสามารถเขาถึงประชาชนเปาหมายได
การใชสื่อผสมจึงเปนกลยุทธหนึง่ ที่ใชกันแพรหลาย
จํานวนมากในเวลาใกลเคียงกัน
Flay and Burton (1990 : 129-146) กลาวไววา เนื้อหาสารเพื่อการรณรงคจําเปนตองเขา
ถึงกลุม เปาหมายในปริมาณที่มากพอ และตองสอดคลองและตอบสนองตอความตองการสวน
บุคคล และตองเปนผลดีตอวัตถุประสงคของโครงการรณรงค เนื้อหาสารตองผานชองทางการสือ่
สารที่หลากหลายและสามารถเขาถึงกลุมเปาหมายไดอยางเหมาะสมและเพียงพอ
สื่อผสมสามารถแบงประเภทกลุมเปาหมายออกเปน 3 ประเภทดวยกันคือ
1. สื่อบุคคล เปนการนําเอาบุคคลมาใชเปนตัวกลางในการสงผานสารของโครงการไป
ยังกลุม เปาหมาย โครงการรณรงคมักใชบุคคลที่มีชื่อเสียงที่เปนที่ยอมรับในสังคม เปนผูท ี่นาํ ขาว
สาร ความรูเกี่ยวกับโครงการไปถายทอดใหกับกลุมเปาหมาย โดยใชรูปแบบการสื่อสารระหวาง
บุคคล และการสื่อสารในกลุมยอย เปนตัวเชื่อมโยงหนวยงาน/องคกร เจาของโครงการรณรงคกับ
กลุมเปาหมาย โดยมีวัตถุประสงคในการสรางทัศนคติ และโนมนาวใจกลุมเปาหมายใหมีพฤติ
กรรมไปในทิศทางที่โครงการตองการ
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โครงการรณรงคเลือกใชสื่อบุคคลเพื่อที่จะโนมนาวใจกลุมเปาหมายไดตรง เพือ่ ใหเกิด
ประโยชนสงู สุดควรใชบุคลากรที่เปนผูเผยแพรขาวสารขอมูลและเขาถึงกลุมเปาหมายอยูแลว มาก
กวาการสรางบุคลากรขึ้นมาใหม เพื่อที่จะเขาถึงกลุมเปาหมายไดแบบตัวตอตัว ทําใหสามารถรับ
ฟงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนประสบการณ กอใหเกิดความคุนเคยจนไดรับความไววางใจจากกลุม
เปาหมาย จึงสามารถโนมนาวใจกลุม เปาหมายใหปรับเปลี่ยนทัศนคติ และพฤติกรรมไปในทิศทาง
ที่หนวยงานหรือองคกรตองการ
2. สื่อมวลชน เปนสื่อที่เขาถึงกลุมเปาหมายจํานวนมากในเวลาที่รวดเร็ว มีประสิทธิ
ภาพในการใหความรูและขอมูลขาวสารแกประชาชนไดดี ถึงแมจะเปนการสื่อสารแบบทางเดียว
(One-way communication) สื่อชนิดนี้ไมสามารถเขาถึงผูรับสารไดอยางเด็ดขาดหรือไดรับการสื่อ
สารกลับชาหรือไมไดเลย สื่อมวลชนที่เปนทีน่ ิยมในการรณรงคไดแก โทรทัศน วิทยุ หนังสือพิมพ
นิตยสาร แผนพับ ใบปลิว เปนตน (Rogers and Shoemaker, 1971 : 157)
การใชสื่อมวลชนในการปองกันยาเสพติดนั้น อาจสรางไดเพียงความตระหนักและความรู
แตเมื่อถึงการสรางความเขาใจและการปรับเปลี่ยนเจคติแลว สื่อบุคคลนับเปนสื่อทีม่ ีประสิทธิภาพ
กวาสื่ออื่นๆ
3. สื่อเฉพาะกิจ เปนสื่อที่ถูกผลิตขึ้นเพื่อนําเสนอเนื้อหาเฉพาะ และมุงไปยังกลุมเปา
หมายเฉพาะกลุม สื่อเฉพาะกิจทีพ่ บในโครงการรณรงคไดแก คูมือ แผนพับ จุลสาร โปสเตอร
นิทรรศการ ภาพทัศน เปนตน การเลือกใชสื่อเฉพาะกิจใหถูกกับสภาวะแวดลอมและชวงเวลาจะ
กอใหเกิดประโยชนตอโครงการรณรงคไดมาก และยังเปนอีกสวนหนึ่งในการกระตุนจิตสํานึกและ
ความตระหนักรูของกลุมเปาหมาย
3. กลยุทธการกําหนดวาระสาร
การกําหนดกลยุทธวาระสาร เปนความสามารถของสือ่ มวลชนในการเขาไปมีอิทธิพลตอ
ระดับการรับรูเรื่องราวของสาธารณชน โครงการรณรงคหลายๆ โครงการใหความสนใจในการนํา
เอากลยุทธในการกําหนดวาระสารเปนตัวสรางจุดสนใจแกสาธารณชนโดยผานสื่อ กลยุทธการ
กําหนดวาระสารจึงเนนที่บทบาทของสื่อมวลชนในการนําเสนอประเด็นปญหาเขาสูส ังคม และ
ความสัมพันธระหวางการเสนอขาวสารเกีย่ วกับประเด็นปญหา (Issues) ของสื่อมวลชนกับการรับ

36
รู และความเขาใจของประชาชนตอประเด็นปญหาดังกลาว สถาบันสื่อมวลชนเปนหลักสําคัญใน
การเลือกสรรหัวขอ (Topic) หรือปญหา (Issues) แลวนํามาขยายขอบเขตความตระหนัก และ
ความสนใจเกีย่ วกับประเด็นปญหาของปจเจกบุคคล ไปสูประเด็นปญหาที่สาธารณชนมองวามี
ความสําคัญระดับประเทศ และควรจะไดรับการแกไขอยางเรงดวน
การกําหนดวาระสาร ขึ้นอยูก ับความสอดคลองของประเด็นปญหาที่แตละองคกรใหความ
สนใจอยูหรือกําลังทําการสื่อสารเกี่ยวกับประเด็นนัน้ ๆ สูส ังคม ซึง่ ประเด็นปญหามีทมี่ าจากประสบ
การณของปจเจกบุคคล (Personal Experience) ที่ทาํ การสื่อสารระหวางกัน (Interpersonal
Communication) และขยายวงกวางออกไปสูโลกของสื่อมวลชน ถาประเด็นของหนวยงานทีท่ ํา
การรณรงคสอดคลองกับสถานการณทกี่ ําลังดําเนินอยูในโลกปจจุบัน (Real World Indicator)
ประเด็นที่สื่อมวลชน (Media Agenda) และสาธารณชน (Public Agenda) กําลังใหความสนใจ
หรือประเด็นปญหาที่กําลังเปนปญหาระดับชาติที่รัฐบาลกําลังดําเนินการ วาระสารนั้นก็จะดังและ
กลายเปนกระแสของสังคม
4. กลยุทธการตลาดเพื่อสังคม
การนําหลักการตลาดมาปรับใชในการนําเสนอสารตอกลุมเปาหมายเปนวิธกี ารหนึง่ ที่นยิ ม
ทํากันมากในปจจุบัน
การสื่อสารการตลาดเปนการปรับใชกลยุทธทางธุรกิจในการสื่อสารใหผู
บริโภคหรือกลุมเปาหมายเกิดการรับรูตราสินคา (Brand Awareness) และตัดสินใจที่จะเลือกใช
สินคานั้นๆ (ปาริชาต สถาปตานนท สโรบล, 2543 : 296) การนําการสื่อสารการตลาดเขามาปรับ
ใชกับโครงการรณรงคก็ดวยวัตถุประสงคเดียวกัน คือ ตองการใหกลุมเปาหมายหรือสาธารณชน
เลือกที่จะรับรูข อมูลขาวสารเกี่ยวกับการรณรงค เพื่อเกิดจิตสํานึก และตระหนักถึงความจําเปนที่
จะตองเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
เนื่องจากแนวโนมการติดยาเสพติดและสิ่งเสพติดโดยเฉพาะในกลุมของเด็กและเยาวชนมี
จํานวนมากขึน้
หนวยงานภาครัฐบาลและเอกชนที่เกี่ยวของจึงตองดําเนินการปองกันและปราบ
ปรามยาเสพติด โดยทีก่ ําหนดใหโครงการรณรงคแตละโครงการมีการใชกลยุทธในการเผยแพรขาว
สารเกี่ยวกับยาเสพติดในหลายชองทางดวยกัน โดยเฉพาะอยางยิง่ การใชสื่อบุคคลและสื่อมวลชน
ซึ่งขอมูลขาวสารจะเขาถึงกลุม ผูรับสารเปาหมายมากนอยแคไหนนัน้ ขึ้นอยูกับกลยุทธการสื่อสาร
ที่ไดกําหนดไวในแตละโครงการ สําหรับงานวิจยั ครั้งนี้ ผูวิจัยมุง ศึกษากลยุทธหลายรูปแบบของ
หนวยงานหลายๆ หนวยงานทีท่ ําการรณรงคยาเสพติด ซึ่งแตละหนวยงานอาจมีกลยุทธในการสื่อ
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สารที่เหมือนหรือแตกตางกัน และกลยุทธการสื่อสารของโครงการรณรงคบางโครงการที่ถูกปรับ
เปลี่ยนไปนั้น ขึ้นอยูกับวัตถุประสงคของโครงการรณรงคที่แตกตางกันออกไป รวมทั้งสภาพปญหา
ยาเสพติดที่เปลี่ยนไปในปจจุบันอีกดวย แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับกลยุทธการสื่อสารขางตน จะเปน
แนวทางที่ดีในการศึกษาวิเคราะหกลยุทธของโครงการรณรงคตอตานยาเสพติด
2.3 การวิจัยอนาคต (Future Research)
“อนาคตศึกษา” เปนคําที่แปลมาจากคําภาษาอังกฤษวา “Future Studies” ซึ่งเปนวิชา
สาขาใหมที่ศกึ ษาถึงแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการศึกษาอนาคต และระเบียบวิธีใชในการศึกษา
แนวโนม และทางเลือกตางๆ ที่มีความเปนไปไดในอนาคต ผูวิจัยจึงเล็งเห็นถึงความสําคัญของการ
ศึกษาอนาคตเพื่อที่จะดูแนวโนมที่นา จะเปนเพื่อการวางแผนในอนาคต และเพื่อวิเคราะหและแก
ปญหาในปจจุบันตลอดจนการวิเคราะหอดีตกอนที่จะทําการรรณรงคทุกครั้ง ดังนัน้ ถาผูว ิจัยมีการ
ศึกษาอนาคตที่ดีจะทําใหผูวิจัยไดขอมูลที่เปนระบบและนาเชื่อถือมากขึ้น
นอกเหนือจากการศึกษาอนาคตที่ดีแลว ผูวิจัยก็ควรมีการคิดเชิงอนาคตที่ดีอีกดวย “การ
คิดเชิงอนาคต” หมายถึง ความสามารถในการฉายภาพแนวโนมที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตโดยใช
หลักการคาดการณที่เหมาะสม (เกรียงศักดิ์ เจริญวงศศักดิ์, 2546 : 30) การคิดเชิงอนาคตเปนการ
ขยายขอบเขต ความสามารถของสมองในการคาดการณสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต เพื่อเห็น
ภาพอนาคตตางๆ กอนทีเ่ ราจะตัดสินใจ โดยการพัฒนาทักษะ 2 ดาน คือ ดานความรูใน “หลักคิด”
เกี่ยวกับอนาคต และดานการใช “เครื่องมือ” ชวยคาดการณอนาคต ทักษะเหลานี้ชว ยใหเรามอง
เห็นภาพอนาคตที่เคยคลุมเครือไดชัดเจนขึ้น และสามารถนําสิ่งที่คาดการณไดนั้นมาใชประโยชน
ตามวัตถุประสงค
วัตถุประสงคของการศึกษาและการวิจัยอนาคต
เนื่องจากเรื่องของอนาคตเปนเรื่องที่ยังไมเกิดขึ้น และไมมีขอเท็จจริง (Facts) เกีย่ วกับ
อนาคต จุดมุงหมายของการศึกษาและการวิจัยอนาคตนัน้ จึงขึน้ อยูท ี่การสํารวจและศึกษาแนวโนม
ที่เปนไปได (Possible Trends) หรือนาจะเปนของเรื่องที่จะศึกษาใหมากที่สุดเทาที่จะมากได ทัง้ ที่
พึงประสงคและไมพึงประสงค เพื่อที่จะหาทางทําใหแนวโนมทีพ่ ึงประสงคนนั้ เกิดขึ้น และปองกัน
หรือขจัดแนวโนมที่ไมพงึ ประสงคใหหมดไป หรือเผชิญกับมันอยางมีประสิทธิภาพ (จุมพล พูลภัทร
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ชีวิน, 2529 : 22-25) ดังนั้นขอมูลที่ไดจากการวิจยั อนาคตจะมีประโยชนโดยตรงตอการวางแผน
การกําหนดนโยบาย การตัดสินใจ การกําหนดยุทธวิธี (Strategies) และกลวิธี (Tactics)
อนาคตศึกษาประกอบดวยเนื้อหาหลัก 2 สวนดวยกันคือ
1. สวนที่เปนแนวคิด (Perspectives) และทฤษฎี (Theories) ซึ่งอาจใชคํารวมวาอนาคต
นิยม (Futurism)
2. สวนที่เปนระเบียบวิธี (Methodologies) ซึ่งอาจเรียกวาการวิจยั อนาคต (Future
Research)
ประโยชนของการวิจัยอนาคต
การวิจัยอนาคตมีประโยชนหลายประการดังตอไปนี้
1. การวิจัยอนาคตชวยใหขอมูลที่สําคัญ และจําเปนเกี่ยวกับอนาคตที่จะนํามาใชในกระ
บวนการตัดสินใจ การกําหนดนโยบาย และการวางแผนเพราะการวิจัยอนาคตมักจะใหหรือนําไปสู
สิ่งตางๆ ดังตอไปนี้
1.1 ใหกรอบสําหรับการตัดสินใจหลายรูปแบบ
1.2 บงชี้ถึงอันตรายและโอกาสตางๆ
1.3 แนะวิธีแกปญหาแบบตางๆ
1.4 ชวยประเมินนโยบายและการปฏิบัติตางๆ
1.5 ชวยใหมองเห็น และเขาใจปจจุบันและอดีตดีขึ้น
1.6 ชวยเพิ่มทางเลือก
1.7 กําหนดจุดหมายและแสวงหาวิธีที่จะบรรลุจุดหมาย
2. ชวยเตรียมมนุษยใหมีความพรอมที่จะเผชิญกับโลกที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและ
ตอเนื่องโดยการ
2.1 ใหประสบการณลวงหนา (Pre-experience) แกมนุษยวา อนาคตอาจจะเปน
อยางไร เพื่อจะไดเตรียมพรอมวาควรจะทําตัวอยางไร จะไดไมเกิดหรือลดอาการ
Future Shock
2.2 ใหการรับรูที่เปนประโยชนตอการดํารงชีวิตบนโลกที่เต็มไปดวยการเปลี่ยนแปลงที่
รวดเร็วและสับสน การรับรูหรือมโนทัศนดังกลาวไดแก
- การเปลี่ยนแปลงเปนกระบวนการปกติตามธรรมชาติ
- การเปลี่ยนแปลงเล็กนอยอาจจะกลายเปนการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญตอมา
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- การเลือก (Choice) เปนสิ่งจําเปน การปฏิเสธที่จะเลือกก็คือการเลือก
- โลกในอนาคตนาจะแตกตางอยางสิ้นเชิงในหลายๆ ดานจากโลกปจจุบัน
- วิธีการทีไ่ ดผลในอดีต อาจจะไมไดผลในอนาคต เพราะสภาพการณเปลี่ยนแปลง
ไป
2.3 กระตุนใหมนุษยทําการศึกษาอนาคตอยางมีสติ
3. ชวยใหมนุษยเห็นถึงความสําคัญ และความสัมพันธของระบบตางๆ ทําใหเกิดความ
รวมมือระหวางกันมากขึ้น
4. ชวยชี้นําและเสริมสรางความเจริญกาวหนาทางวิทยาศาสตรและความคิด
5. ชวยใหเกิดความคิดริเริ่มสรางสรรค เพราะไมติดอยูกับปญหาในอดีตและปจจุบัน
6. ชวยกระตุนใหมนุษย (ทั้งเด็กและผูใหญ) ใฝหาความรูโดยการเปนผูสรางความรูมาก
กวาเรียน
7. ใหแนวคิดในการพัฒนาปรัชญาชีวิตที่ผสมกลมกลืน
เทคนิคการวิจัยอนาคตแบบเดลฟาย (The Delphi Technique)
เดลฟาย เปนเทคนิคการทํานายทีพ่ ัฒนาขึน้ โดยนักคิด นักวิจัยของ Rand Corporation
คือ Helmer, Dalkdy และ Rescher เมื่อประมาณกวาสองศตวรรษมาแลว ในปจจุบันเดลฟายเปน
เทคนิคการทํานายที่ไดรับความนิยมอยางมากในเกือบทุกวงการไมวา จะดานธุรกิจ การเมือง การ
ทหาร เศรษฐกิจ การสาธารณสุข การศึกษา ฯลฯ
เดลฟายมีระเบียบวิธี คือ การศึกษาความคิดเห็นของกลุมผูเชีย่ วชาญอยางเปนระบบ
โดยขอใหผูเชีย่ วชาญแตละคนทําการคาดการณวาแนวโนม หรือเหตุการณแตละอยางจะเกิดขึ้น
เมื่อใด หรือทําการคาดการณวาภายในเวลาที่กาํ หนด เชนอีก 10 ปขางหนา จะมีเหตุการณหรือ
แนวโนมใดที่จะเกิดขึ้นบาง
หลังจากนั้นผูว ิจัยจะนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหแลวปอนผลการ
วิเคราะห ซึง่ ปกติจะอยูในรูปของสถิติงายๆ กลับไปใหผูเชี่ยวชาญแตละคนพิจารณาคําตอบเดิม
ของตนเองเทียบกับของกลุม
แลวทําการคาดการณหรือตอบตามรูปแบบที่ผูวจิ ัยกําหนดอีกครั้ง
หนึง่ ผูว ิจัยก็จะนําคําตอบไปวิเคราะหใหม แลวอาจปอนขอมูลที่ไดจากการวิเคราะหกลับไปใหผู
เชี่ยวชาญพิจารณาอีกครั้ง โดยปกติกระบวนการทําซ้ํา (Iterative Process) แบบนี้จะดําเนินตอไป
ราวๆ สองหรือสามรอบหรือจนกวาจะไดคําตอบที่เปนฉันทามติ (Consensus) ของกลุมผูเชี่ยว
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ชาญ จุดมุง หมายของการทําซ้ํา ดังกลาวก็เพื่อที่จะกรอง (Refine) ความเชี่ยวชาญของกลุมผูเชีย่ ว
ชาญนั่นเอง (จุมพล พูลภัทรชีวิน, 2530 : 23-30)
งานวิจยั ครั้งนี้ ผูวิจัยมุง ศึกษาแนวโนมของโครงการรณรงคตอตานยาเสพติดในอนาคต ดัง
นั้นผูว ิจัยจึงจําเปนตองอาศัยหลักการคาดการณอนาคต
และเครื่องมือที่ใชในการคาดการณ
อนาคตดังกลาว มาเปนแนวทางในการมองอนาคตโครงการรณรงคตอ ตานยาเสพติด เพื่อที่ผวู ิจัย
จะไดทําการคาดการณและทําการวิจัยไปในทางที่ถูกตองและชัดเจนยิ่งขึ้น
2.4 ทฤษฎีเกี่ยวกับ Message-based theory/Behavioral-based theory
Devine และ Hirt (1989) (อางจากกิตติ กันภัย, หนา 241) จัดกลุมทฤษฎีจิตวิทยาเพื่อที่
จะนํามาประยุกตใชกับการรณรงค ทฤษฎีแรกจะเนนที่ตัวเนื้อหาสาร คือ
1. Message-based theory คือ ทฤษฎีการสื่อสารที่ใชสารเปนตัวแปรสําคัญเพื่อเปา
หมายในการเปลี่ยนแปลงทัศนคติในเชิงบวกในตัวผูรับสาร เมื่อทัศนคติถูกเปลี่ยนแปลงแลวจะนํา
ไปสูการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม (Message → Attitude → Behavior) ยกตัวอยางเชน
“เพื่อนแทยอมไมปลอยใหเพือ่ นใชยาเสพติด” ในโครงการรณรงคตอตานยาเสพติด เปนตน ซึ่งตัว
เนื้อหาสารในที่นี้คือ ขอมูล (Information) ขอมูลจะเปนรากฐานของการกอตัวของทัศนคติ
(Attitude) ขอมูลในทีน่ หี้ มายถึง ผูสงสาร ผูสื่อสาร และประสบการณตรงของผูรับสารเอง ตัวอยาง
ของทฤษฎีนี้ไดแก
Information-processing model (การจัดลําเลียงขอมูลของผูรับสาร) (McGuire, 1989)
Cognitive response theory (ความนึกคิดมีปฏิกิริยาตอบสนองตอขอความที่ถูกสงมาใน
ทางบวกและทางลบ) (Greenwald,1968)
Elaboration-likelihood model (คิดพิจารณาอยางรอบคอบเพื่อดูแนวโนมพฤติกรรมของ
ผูรับสาร) (Petty และ Cacioppo, 1986)
2. Behavioral-based theory ทฤษฎีที่สองนี้จะเนนพฤติกรรม กลาวคือ ถาตองการที่จะ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม (Desirable behavior) จะตองจัดการกับพฤติกรรมทีไ่ มพึงประสงคเสีย
กอน เพื่อจะไปมีผลตอการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ (Undesirable behavior → Attitude
→ Desirable behavior) ตัวอยางของทฤษฎีในกลุมนี้ไดแก
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Social-learning theory (การเลียนแบบพฤติกรรมของตัวแบบ) (Bandura, 1969, 1977)
Heuristic effects (การเรียนรูของคนจะเกิดขึ้นจากการทําตามคําแนะนํา) (Nisbett และ
Ross, 1980)
Self-perception theory (การสรางทัศนคติจากการสังเกตพฤติกรรมของตนเอง) (Bern,
1972)
Dissonance theory (ของสองอยางที่ไปดวยกันไมได) (Festinger, 1957)
Operant conditioning (การวางเงื่อนไขแบบใหรางวัล) (Skinner, 1957)
ผูวิจัยไดนาํ กรอบแนวคิดทฤษฎี Message-based theory มาใชประกอบการศึกษาวิจยั
ครั้งนี้เพื่อที่จะชี้ใหเห็นถึงขั้นตอนการเปดรับสารของผูรับสาร และปฏิกิริยาตอบสนองของผูรับสาร
เมื่อไดรับสารแลว รวมทัง้ พฤติกรรมการตอบรับตอสารที่มีลักษณะของการโนมนาวใจ สิง่ เหลานีท้ ํา
ใหมีผลตอการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูรับสาร จึงสรุปทฤษฎีการสื่อสารนี้ไดวาการที่ผูรับสาร
จะยอมรับสารที่ถูกสงออกมานัน้ ผูรับสารจะตองคิดวาเรื่องนั้นเปนเรือ่ งทีน่ าสนใจ เขาใจไดงาย ทํา
ตามไดงาย หรือคุนเคยกับมันดีแลว และแลวผูรับสารก็จะเปลี่ยนแปลงทัศนคติและจะถูกกระตุน
ใหทําพฤติกรรมซ้ําๆ ตามวัตถุประสงคของตัวสารในเวลาตอมา
เปาหมายของผูทําการรณรงคทุกคน ตองการที่จะเปลีย่ นทัศนคติของผูรับสารที่เปนกลุม
เปาหมาย และใหเกิดการกระทําตามหรือเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปอยางที่ไดตั้งเปาประสงคเอาไว
ดังนัน้ กอนที่ผูรับสารจะเปลี่ยนแปลงทัศนคติได ผูทําการรณรงคตองมีวิธที ี่จะสามารถชักจูงใจ
หรือ หลอกลอใจ นั่นเอง การที่ผูวิจัยไดใชกรอบแนวคิดทฤษฎีของ Behavioral-based theory มา
ใชนั้นก็เพื่อที่จะใหเขาใจถึงกระบวนการออกแบบการสื่อสาร การเลือกวิธีการสื่อสารที่เหมาะสม
และกลยุทธการสื่อสารที่มีผลทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทัศนคติไดงายที่สุด และรวดเร็วที่สุด
Devine และ Hirt (1989, p.229-258) แนะนําวิธีการเลือกใชทฤษฎี 2 กลุมนีว้ า ใหผูวาง
แผนรณรงคเลือกใชทฤษฎีที่เนนเนื้อหาสาร (Message-based theory) ก็ตอเมื่อ
มีเงินทุน
ใชสื่อมวลชนได
โอกาสใชชองทางการสื่อสารระหวางบุคคลมีนอย
ธรรมชาติของเรื่องที่จะรณรงคทําใหตองออกแบบสารที่เขาใจไดงายๆ
ฟงแลวขัดลําบาก
ผูรับสารคุนเคยกับปญหาที่กําลังรณรงค
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เมื่อการรณรงคนั้นมีเปาหมายเพื่อกระตุนใหเกิดพฤติกรรมซ้ํา
นักรณรงคจะใชทฤษฎีที่เนนพฤติกรรมเปนตัวแปรตนของการเปลี่ยนแปลง (Behavioralbased theory) ก็ตอเมื่อ
โอกาสใชชองทางการสื่อสารระหวางบุคคลมีมากกวาสื่อมวลชน
ผูรับสารคุนเคยกับประเด็นปญหานอยกวา
เมื่อโครงการรณรงคมีเปาหมายเพื่อทําใหเกิดพฤติกรรมเฉพาะครั้งเฉพาะคราว และ/
หรือพฤติกรรมที่ตองการใหเกิดการทําซ้ํา
เมื่อเขาใจทฤษฎี Message-based และ Behavioral-based แลว ผูวจิ ยั จะสามารถเห็น
แนวทางในการวิเคราะหโครงการรณรงคตอ ตานยาเสพติดในแตละโครงการ วาในแตละโครงการมี
กลยุทธการสงเนื้อหาสาร และกลยุทธการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผูรบั สารที่เหมือนหรือแตกตางกัน
ออกไปอยางไร และสารทีถ่ ูกสงออกไปจากแตละโครงการ มีผลตอผูรับสารที่เปนกลุมเปาหมาย
มากนอยเพียงใด และกระบวนการสงเนื้อหาสาร รวมทัง้ ชองทางการสื่อสารในแตละโครงการ
ประสบผลสําเร็จหรือไม เพราะเหตุใด
2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวของ
ผลงานวิจยั ทีผ่ ูวิจัยไดนาํ มาเปนขอมูลพืน้ ฐานสําหรับงานศึกษาวิจยั เรื่อง “ทิศทางของการ
รณรงคตอตานยาเสพติดในประเทศไทย” มีดังนี้
1. งานวิจัยเรื่องโครงการประเมินผลแผนปองกันยาเสพติด พ.ศ. 2535-2539 ระยะที่
1 (การสํารวจความรู ความเขาใจ และเจตคติตอตานยาเสพติดของกลุม เยาวชน
ในสถานศึกษา นอกสถานศึกษา และประชากรวัยแรงงาน)
ร.ศ. ดร. ทองอินทร วงศโสธร และคณะ (2536) ไดทําการศึกษาเรื่อง “พื้นความรู ความ
เขาใจ และเจตคติตอตานยาเสพติดของเยาวชนในสถานศึกษา นอกสถานศึกษา และประชากรวัย
แรงงาน” ซึ่งการศึกษาครั้งนี้มวี ตั ถุประสงคเพือ่ ศึกษาวิธีการและชองทางทีก่ ลุมเยาวชนในสถาน
ศึกษา นอกสถานศึกษา และประชากรวัยแรงงานไดรับขาวสารดานการปองกันยาเสพติด พรอมทั้ง
ปจจัยทีม่ ีผลเกี่ยวของกับการสรางความรู ความเขาใจ และเจตคติตอตานยาเสพติด และจากผล
การวิจยั ครั้งนีท้ ําใหทราบวากลุมตัวอยางมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับยาเสพติดมาก และทําใหมี
เจตคติตอตานยาเสพติดมากตามไปดวย สําหรับเยาวชนในสถานศึกษาพบวา ผลการเรียนมีผลตอ
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ความรูความเขาใจของทุกกลุม สําหรับเยาวชนนอกสถานศึกษาและประชากรวัยแรงงานพบวา ภูมิ
ลําเนาและพืน้ ฐานการศึกษามีผลตอความรูความเขาใจเกี่ยวกับยาเสพติด และเขาเหลานัน้ ไดรับ
ขอมูลเกี่ยวกับยาเสพติดจากสื่อมวลชนประเภทโทรทัศนมากที่สุด
เนื่องดวยผลของการวิจัยชิน้ นี้ทาํ ใหผวู ิจัยทราบวา ระหวางป พ.ศ. 2535 – 2539 การเรียน
การสอนเรื่องยาเสพติดแกกลุมเปาหมายที่เปนกลุมเยาวชนทั้งในสถานศึกษา
และนอกสถาน
ศึกษา และประชากรวัยแรงงาน มีผลตอการสรางการรับรู และความเขาใจเรื่องการตอตานยาเสพ
ติด ดังนัน้ โครงการรณรงคตอตานยาเสพติด จึงอาจจําเปนตองมีวัตถุประสงคเพื่อใหความรูเพื่อ
เปนพืน้ ฐานในการดําเนินงาน และชองทางการเผยแพรผานสื่อควรเปนสื่อโทรทัศนจึงจะมีประสิทธิ
ภาพที่สุด
2. สารนิพนธเรื่อง กลยุทธการปองกันยาเสพติดของไทย
นายปรีชา จําปารัตน (2534) ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่อง “กลยุทธการปองกันยาเสพติดของ
ไทย” พบวากลยุทธการปองกันยาเสพติดของไทยในระยะแรกไดนําแนวคิดแบบจิตวิทยาสังคม
(Psycho-Social Model) มาใช โดยมุง ความสําคัญที่ตัวบุคคลเปนหลัก โดยใชวิธีดาํ เนินการ 4 วิธี
ไดแก
1. การบริการขาวสารขอมูล
2. การใหการศึกษา
3. การจัดกิจกรรมทางเลือก
4. การแสวงหานวตะกรรมใหมๆ มาใชเพื่อปองกันปญหายาเสพติด
สวนดานการใชสื่อเพื่อปองกันยาเสพติด สื่อมวลชนทัง้ ของภาครัฐและเอกชนควรไดเขามามี
สวนรวมในกิจกรรมปองกันยาเสพติดทัง้ ระยะสั้น (เชน การรณรงคประจําป) และระยะยาว (การ
วางแผนงาน/โครงการ 5 ป) ในการสรางทัศนคติการดําเนินชีวิตอยางมีคุณภาพ และมีสุขภาพ
อนามัยที่ดีโดยไมตองพึง่ ยาเสพติดหรือสารเคมีทุกชนิด ตลอดจนมีความรูสึกตอตานการใชยาเสพ
ติดทุกชนิดทั้งที่ถูกกฎหมายและผิดกฎหมาย นอกจากนี้ยงั กระตุนใหบิดามารดา ครู ผูนําชุมชน
และบุคคลในกลุมเสี่ยง ปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีโดยไมใชยาในทางที่ผิด โดยเฉพาะสื่อภาพ
ยนตรหรือละครโทรทัศน ควรหลีกเลี่ยงฉากที่มีการแสดงการดื่มสุราหรือสูบบุหรี่
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ผลจากการวิจยั ชิ้นนี้พบวา ยอนกลับไปเมือ่ ป พ.ศ. 2534 ผูดําเนินงานดานการปองกันยา
เสพติดไดมีการใชกลยุทธในการดําเนินงานที่คลายคลึงกับปจจุบันมาก เชน การใหขอมูลขาวสาร
การใหความรู และการจัดกิจกรรม ซึ่งผูว จิ ัยพบวา ปจจุบันในหลายๆ โครงการรณรงคตอตานยา
เสพติดยังคงใชกลยุทธเหลานี้อยูอยางตอเนื่อง
3. งานวิจัยเรื่องการใชสื่อมวลชนเพื่อการปองกันการใชยาเสพติด : การประเมินผล
รวมภายหลังการปฏิบัติการ
ดร.ศิริชัย ศิริกายะ (2528) ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่อง “การใชสื่อมวลชนเพื่อการปองกันยา
เสพติด” มีวัตถุประสงคเพื่อประเมินผลการรณรงคตอตานยาเสพติดของ สํานักงาน ป.ป.ส. โดย
ผานสื่อมวลชนประเภทตางๆ ตลอด พ.ศ. 2526 ซึ่งไดเนนประเด็นหลัก 4 เรื่อง คือ “ขวัญหาย”
“หลงทาง” “ตัวอยาง” “ความหวัง และเพือ่ ทราบถึงทัศนคติตอปญหายาเสพติด และพฤติกรรมการ
รับขาวสารจากสื่อมวลชนของบิดามารดา และเยาวชนนอกสถานศึกษาในจังหวัดตางๆ ทัว่
ประเทศ
ผลของการวิจยั ครั้งนีท้ ําใหทราบวา โทรทัศนและวิทยุเปนสื่อทีเ่ ผยแพรความรูเพื่อปอง
กันยาเสพติดไดแพรหลายทีส่ ุด และรองลงมาคือโปสเตอร และหนังสือพิมพรายวัน สวนภาพ
โฆษณาเพื่อปองกันยาเสพติด “ขวัญหาย” และ “ตัวอยาง” ทัง้ โทรทัศน วิทยุ และหนังสือพิมพราย
วัน ยังสื่อความหมายไดไมชัดเจนและตรงประเด็น และพบวาสวนใหญบิดามารดา และเยาวชน
นอกสถานศึกษามีความกลัวตอภัยของยาเสพติด เห็นวายาเสพติดเปนปญหาทีม่ ีความรุนแรง และ
ไมคิดอยากพึง่ ยาเสพติดเพือ่ เปนทางออกของการแกปญ
 หาชีวิต แตยังคงเห็นวาปญหายาเสพติด
เปนสิ่งที่หางตัว
สื่อมวลชนที่เปนที่นิยมในแตละภูมิภาค มีดังนี้คือ
กรุงเทพฯ
โทรทัศน → หนังสือพิมพ →วิทยุ
ภาคกลาง
โทรทัศน → วิทยุ
→ หนังสือพิมพ
ภาคเหนือ
วิทยุ
→ โทรทัศน →หนังสือพิมพ
ภาคใต
วิทยุ → หนังสือพิมพ →โทรทัศน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วิทยุ → โทรทัศน →หนังสือพิมพ
ผลจากการวิจยั ชิ้นนี้ทาํ ใหผวู ิจัยพบวา สื่อมวลชนที่มีประสิทธิภาพที่สดุ ในการเผยแพร
ความรูเรื่องการปองกันยาเสพติดคือ สื่อโทรทัศนและสื่อวิทยุ งานวิจยั ชิ้นนีจ้ ึงสามารถเปน
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ประโยชนตอการวางแผนชองทางการใชสอื่ มวลชน
ปจจุบัน

เพื่อรณรงคเผยแพรความรูดานยาเสพติดใน

4. งานวิจัยเรื่องปจจัยที่มีอิทธิพลตอการใชสารเสพติดในกลุมนักเรียนไทย
กองสารวัตรนักเรียน กรมพลศึกษา (2536) ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่อง “ปจจัยทีม่ ีอิทธิพล
ตอการใชสารเสพติดในกลุมนักเรียนไทย” พบวา นักเรียนสวนใหญอายุ 17 ป มีความรูวา สารเสพ
ติดชนิดที่ใหโทษรายแรงที่สดุ เรียงลําดับจากมากไปนอย คือ เฮโรอีน มอรฟน และสารระเหย และ
ผูที่จะทําใหนักเรียนใชสารเสพติดครั้งแรกจําแนกตามประเภทดังนี้
- บุหรี่ แอลกอฮอล สารระเหย เริ่มเสพครั้งแรกเมื่อกําลังศึกษาอยูในระดับมัธยมศึกษา
ชั้นปที่ 3
- เหลาแหง ยากลอมประสาท กระทอม ยากระตุนประสาท กัญชา ฝน มอรฟน LSD
และเฮโรอีน เริ่มเสพครั้งแรกเมื่อกําลังศึกษาอยูในระดับประโยควิชาชีพชั้นปที่ 1
นักเรียนสามารถหาสารเสพติดไดเองโดยที่นกั เรียนสามารถหาไดมาทีส่ ุด อันดับแรก คือ
รานคา รองลงมา คือ รานขายยา และเพื่อนฝูงตามลําดับ โดยจําแนกตามชนิดไดดังนี้
- บุหรี่ เหลา/เบียร นักเรียนหาไดจากรานคา
- ยานอนหลับ ยาแกปวดแกไข หาไดจากรานขายยา โรงพยาบาล
- กัญชา กระทอม เฮโรอีน มอรฟน ฝน LSD หาไดจากเพื่อนฝูง
- สารระเหย หาไดจากรานคา
- เหลาแหง หาไดจากรานขายยา
- ยามา/ยาขยัน หาไดจากปมน้ํามัน
นักเรียนมีความคิดเห็นวาการใชสารเสพติดประเภทบุหรี่ สุรา/เบียร ยาแกปวดแกไขเปน
ครั้งคราวเทานั้นที่เปนการกระทําที่เหมาะสม และมีความคิดเห็นวาตนสามารถเลิกใชสารเสพติดที่
ใชอยูไดโดยการงดหรือเลิกใชสารเสพติดชนิดนัน้ ไปเลย แตเมื่อถามนักเรียนทีเ่ คยเขารับการบําบัด
รักษาในสถานบําบัดรักษา พบวา เกือบทัง้ หมดกลับไปเสพสารเสพติดซ้ําอีก ชนิดสารเสพติดที่เสพ
ซ้ําคือ บุหรี่ กัญชา และเฮโรอีน
ผลจากการวิจยั ชิ้นนี้ทาํ ใหผวู ิจัยพบสภาพปญหาและพฤติกรรม รวมถึงความนึกคิดของ
เด็กนักเรียนวัยรุนทีม่ ีตอสารเสพติดในป พ.ศ. 2536 ซึ่งสามารถเปนประโยชนตอการวางแผนการ
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รณรงคตอตานยาเสพติดในปจจุบัน ผลของขอมูลการวิจัยทําใหทราบถึงชนิดของสารเสพติดที่เด็ก
นักเรียนวัยรุนเสพมากที่สุด ดังนัน้ ผลงานวิจัยชิน้ นีจ้ งึ เปนประโยชนในการกําหนดแนวทางในการ
รณรงคปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในกลุมเด็กนักเรียนวัยรุนในปจจุบัน
5. งานวิจัยเรื่องการวิเคราะหแนวโนมของกลุมผูติดยาเสพติดในกรุงเทพมหานคร
คณะอนุกรรมการศึกษาวิจยั ศูนยประสานงานกลาง องคการภาคเอกชนตอตานยาเสพติด
สภาสังคมสงเคราะหแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ (2527) ทําการศึกษาวิจัยเรื่อง “การ
วิเคราะหแนวโนมของกลุม ผูต ิดยาเสพติดในกรุงเทพมหานคร”
มีวัตถุประสงคของการวิจัยเพื่อ
วิเคราะหแนวโนม และลักษณะของกลุมผูติดยาเสพติดในกรุงเทพมหานคร และศึกษาถึงองค
ประกอบรายละเอียดที่สาํ คัญของผูติดยาเสพติด อันจะนํามาซึง่ การปองกันและแกไขปญหายา
เสพติดตอไป ผลของการศึกษาพบวา ผูตดิ ยาเสพติดสวนใหญเปนเพศชาย นับถือศาสนาพุทธ มี
การศึกษาต่ํา อยูในระดับประถมศึกษา เมือ่ ติดยาเสพติดแลวก็จะเขาไปรับการบําบัดรักษา ซึง่ สวน
ใหญเพิง่ จะเขาไปรับการรักษาเพียงครัง้ เดียว ระยะเวลาในการบําบัดรักษาจะอยูในชวง 1-24 วัน
ประเภทของยาเสพติดที่ใชสว นใหญเปนเฮโรอีน สวนสถานบําบัดรักษาที่มีผูติดยาเสพติดเขาไปรับ
การบําบัดรักษามากที่สุด คือ โรงพยาบาลธัญญารักษ ถึงแมจะมีหนวยงานตางๆ ทําการปองกัน
และปราบปรามยาเสพติด แตกลับพบวาแนวโนมของผูติดยาเสพติดสูงขึ้น
ผลจากการวิจยั ชิ้นนี้ทาํ ใหผวู ิจัยพบวา กลุมเปาหมายใดควรที่จะเปนกลุมเสี่ยงในการเสพ
ยามากที่สุด รวมถึงชนิดของยาเสพติดทีเ่ ปนปญหามากที่สุด ผลของงานวิจัยนี้สามารถนํามาใช
เพื่อเปนประโยชนตอการจําแนกกลุมเปาหมายของโครงการรณรงคตอตานยาเสพติดในปจจุบัน
6. งานวิจัยเรื่องประสิทธิผลของโครงการฑูตเยาวชนตอตานยาเสพติดสัญจร
สิทธิศร มงคลชาติ ไดทําการศึกษาวิจยั เรื่อง “ประสิทธิผลของโครงการฑูตเยาวชนตอตาน
ยาเสพติดสัญจร” โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาประสิทธิผลในการเผยแพรความรูเรื่องยาเสพติด
ของโครงการฑูตเยาวชนตอตานยาเสพติดสัญจร ที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงระดับความรู ทัศนคติ
และพฤติกรรมการปองกันและตอตานยาเสพติดของนักเรียนที่เขารวมโครงการ และเพื่อศึกษา
ความสัมพันธระหวางการเปดรับขาวสารเกี่ยวกับยาเสพติดกับความรู ทัศนคติ และพฤติกรรมการ
ปองกันและตอตานยาเสพติดของนักเรียนที่เขารวมโครงการ จากผลการวิจัยพบวา

47
1) นักเรียนทีม่ ีระดับศึกษา รายได สภาพครอบครัว และความสัมพันธในครอบครัวแตก
ตางกัน มีการเปดรับขาวสารเกี่ยวกับยาเสพติดแตกตางกัน สวนนักเรียนทีม่ ีเพศและ
อายุตางกันมีการเปดรับขาวสารเกี่ยวกับยาเสพติดไมแตกตางกัน
2) การเปดรับขาวสารเกีย่ วกับยาเสพติดจากสื่อบุคคลมีความสัมพันธเชิงลบ แตจากสือ่
มวลชนมีความสัมพันธเชิงบวก กับทัศนคติที่มีตอยาเสพติด
3) การเปดรับขาวสารเกีย่ วกับยาเสพติดจากสื่อบุคคล สื่อมวลชนและสื่อเฉพาะกิจมี
ความสัมพันธเชิงบวกกับพฤติกรรมการปองกันและตอตานยาเสพติด
4) นักเรียนมีความรู ทัศนคติ พฤติกรรมการปองกันและตอตานยาเสพติดดีขึ้น ภายหลัง
การเขารวมโครงการฑูตเยาวชนตอตานยาเสพติดสัญจร
ผลจากการวิจยั ชิ้นนี้ทาํ ใหผวู ิจัยทราบถึงพฤติกรรมการเปดรับสื่อของเด็กนักเรียน และ
ปจจัยทีม่ ีผลตอการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของเขาเหลานั้น การดําเนินงานรณรงคตอตานยาเสพ
ติดในปจจุบันจึงสามารถนําผลของงานวิจยั ชิ้นนี้มาเปนประโยชนในการวางกลยุทธการดําเนินงาน
ของโครงการ
7. งานวิจัยเรื่อง การทดสอบถึงประสิทธิภาพของการโฆษณาปองกันยาเสพติดสู
ประชาชนกอนที่จะมีการทําการรณรงค
Martin Fishbein, PhD, Kathleen Hall-Jamieson, PhD, Eric Zimmer, PhD, Ina von
Haeften, PhD and Robin Nabi, PhD (2002) การศึกษาครั้งนีม้ วี ัตถุประสงคเพื่อศึกษาความ
สัมพันธของผลการรับรูจากการโฆษณาปองกันยาเสพติดสูประชาชนถึง 30 โฆษณาดวยกัน และ
ทําการประเมินเพื่อดูถงึ การตัดสินของผลที่เกีย่ วของกับการตัดสินความเปนจริง การเรียนรู และ
การตอบสนองทางอารมณทั้งในแงบวกและลบ เนื่องจากมีการเก็บขอมูลจากนักเรียนในชั้นประถม
ปที่ 5 ถึงชั้นมัธยมปที่ 6 จาก 10 โรงเรียน เปนจํานวน 3,608 คนดวยกัน หลังจากทีน่ ักเรียนทุกคนดู
โฆษณาทั้ง 30 ชิ้นแลวมีผลคือ มีเพียงโฆษณา 16 ชิ้นเทานั้นที่ถกู เลือกวาดีและเหมาะสม จึง
สามารถสรุปไดวา การวิจยั ประเมินผลกอนการทํารณรงคมีความจําเปนอยางยิ่งตอการปองกันไม
ใหโฆษณาปองกันยาเสพติดที่ไมเหมาะสมเผยแพรออกไป และมีผลกระทบในแงลบสูประชาชน
ดังนัน้ โฆษณาปองกันยาเสพติดจึงควรที่จะชี้ใหเห็นถึงผลรายของพฤติกรรมการเสพยาเสพติดที่
ตามมามากกวาที่จะบอกกับกลุมวัยรุนวา “แคคุณพูดวาไม” (“just say no”)
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ผลจากงานวิจยั ชิ้นนี้ทาํ ใหผวู ิจัยพบวา กอนจะลงมือทําการรณรงคตอตานยาเสพติดทุก
ครั้งผูวิจัยควรทําการสํารวจสภาพปญหาเสียกอน เมือ่ สรุปความเปนไปไดของโครงการรณรงคที่
กําลังจะเกิดขึน้ แลว เจาหนาที่จึงสามารถวางแผนการรณรงคไดถูกตองตามสภาพปญหาของกลุม
เปาหมายนัน้ ๆ และผลลัพธที่ไดจากการจัดทําโครงการรณรงคขนึ้ มาก็จะสามารถประสบความ
สําเร็จไดในทีส่ ุด ดังนัน้ การวิจัยประเมินผลกอนทําการรณรงคจึงจําเปนตอโครงการรณรงคตอตาน
ยาเสพติดทุกโครงการ
8. งานวิจัยเรื่อง การศึกษาวิจัยเกีย่ วกับการสื่อสารและสุขภาพ: ศึกษาปจจัยที่มี
ผลตอการปองกันการใชยาเสพติด
N Maccoby (1984) การศึกษาครั้งนี้มวี ตั ถุประสงคเพือ่ ศึกษาพฤติกรรมการใชยาเสพติด
ในกลุมวัยรุนในระดับชุมชนและโรงเรียน และมุงศึกษาไปที่กลุมวัยรุนที่ไมมพี ฤติกรรมการใชยา
เสพติดแตมีความเปนไปไดที่จะกลายเปนผูเสพยา จึงแบงการทดลองของผูเสพยาเสพติดเปน 4
ระดับดวยกัน 1) ผูที่ไมเคยทดลองใชยาเสพติดมากอน 2) ผูที่เริ่มทดลองใชยาเสพติด 3) ผูที่ใชยา
เสพติดบางบางคราวหรือบอยครั้ง 4) ผูที่ใชยาเสพติดเปนประจํา
การปองกันเบือ้ งตนนั้นจะเนนทีก่ ลุมนักเรียนผูอยูในระดับตนๆ ของการใชยาเสพติด จะมี
การใหความรูก ับนักเรียน เชน วิธีการรับมือกับความกดดันจากกลุมเพื่อนนักเรียนดวยกัน (Peers
pressure) ใหรูถึงอันตรายและปญหา (Dangers and problems) ที่จะตามมาหลังจากการเสพยา
เสพติด และเรียนรูถงึ การพัฒนาความสามารถของตนในการหยุดยาเสพติดและตานทานจากแรง
กดดันของยา (Resist pressures)
ผลจากงานวิจยั ชิ้นนี้ทาํ ใหผวู ิจัยคนพบ ระดับพฤติกรรมของผูทกี่ ําลังจะกลายเปนกลุม
เสี่ยง และเห็นความสําคัญของการรับรูพฤติกรรมของกลุมเปาหมายกอนที่จะทําการรณรงค ทําให
การวางแผนโครงการรณรงคตอตานยาเสพติดเปนไปตามกรอบการดําเนินงานทีถ่ ูกตอง
และ
สามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของกลุมเปาหมายใหเปนไปตามความตองการของโครงการได
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กรอบแนวคิดในการวิจัย (Conceptual Framework)

การประเมินผล
(Evaluation)

การจัดกลุมกิจกรรม
(A Set of Communication Activities)

กลยุทธการใชสื่อและ
การออกแบบการสื่อสาร
(Designed Message)

สภาพปญหา
(Problems)

วางแผน
(Planning)

(Target Audiences)
โครงการรณรงคตอตานยาเสพติด
(Anti-Drug Campaign)

แนวคิดหลัก
(Theme)

การจําแนกกลุม
เปาหมาย

วัตถุประสงค และจุดเปลี่ยน
(Objectives and Locus of Change)

แนวโนมการรณรงคตอตานยาเสพติดในอนาคต (Future Research)
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บทที่ 3
ระเบียบวิธีวิจัย
การวิจยั เรื่อง ทิศทางของการรณรงคตอตานยาเสพติดในประเทศไทย เปนการวิจัยเชิงคุณ
ภาพ (Qualitative Research) ผูวิจัยมีจุดมุง หมายที่จะศึกษาโครงการรณรงคตอตานยาเสพติด
เพื่อวิเคราะหสภาพปญหา วัตถุประสงค กลยุทธ การจําแนกกลุมเปาหมาย วิธีการประเมินผล และ
ทํานายแนวโนมของโครงการรณรงคยาเสพติดในประเทศไทยตอไปในอนาคต โดยเก็บรวบรวมขอ
มูลจากหนวยงานสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด, กระทรวงศึกษาธิการ
และกระทรวงมหาดไทย ซึง่ เปนผูรับผิดชอบหลักโครงการรณรงคยาเสพติดในประเทศไทย ในการ
ศึกษาวิจัยเกีย่ วกับประเด็นตางๆ
ในเรื่องนี้ผูวิจยั ใชระเบียบวิธวี ิจยั ดังนี้
การวิจัยเอกสาร
(Documentary Analysis) และการวิจัยแบบเดลฟายเทคนิค (Delphi Technique)
3.1 เครื่องมือการวิจัย
3.1.1. การวิจัยเอกสาร (Document Analysis)
ผูวิจัยไดทาํ การคนควาขอมูลจากหองสมุดจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และรวบรวมขอมูลที่
เกี่ยวของกับหัวขอที่ศึกษาจากเจาหนาที่ในหนวยงานตางๆ อาทิเชน สํานักงานปองกันและปราบ
ปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงมหาดไทย ผูวิจยั จึงไดเอกสารสําคัญ
ตางๆ ดังนี้
- โครงการรณรงคยาเสพติดของหนวยงาน สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบ
ปรามยาเสพติด (สํานักงาน ป.ป.ส.), กระทรวงศึกษาธิการ (สํานักงานกิจการพิเศษ),
และกระทรวงมหาดไทย ตั้งแตป พ.ศ. 2540-2546
- หนังสือวิชาการ อาทิเชน “ยุทธวิธีการสือ่ สารเพื่อการปองกันยาเสพติด” “การปอง
กันยาเสพติด” “เทคนิคการวิจัยอนาคตแบบ EDFR” และงานวิจยั ยาเสพติดตางๆ ที่
เกี่ยวของกับหัวขอที่ศึกษา
- สรุปรายงานผลการดําเนินงาน อาทิเชน “สรุปผลปฏิบัติงานของสวนการพัฒนาสื่อ
และเทคโนโลยี และสํานักพัฒนาการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดประจําปงบ
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ประมาณ 2540-2546” และ “บทสรุปสําหรับผูบริหาร การติดตามประเมินผลการ
รณรงคปองกันยาเสพติด”
- รายงานประจําปของโครงการรณรงคยาเสพติดในป พ.ศ. 2540-2546
- บทความสําคัญจากวารสารชุมชนคนรักสุขภาพ หนังสือพิมพไทยรัฐ/เดลินวิ ส และ
แผนพับ โปสเตอรจากโครงการรณรงคตางๆ
3.1.2. การวิจัยแบบเดลฟายเทคนิค (Delphi Technique)
ผูวิจัยไดสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-dept Interview) ผูที่รับผิดชอบ (Key Informants) ใน
การดําเนินการรณรงคตอตานยาเสพติดโดยตรง เพื่อทีจ่ ะไดขอมูลที่นาเชื่อถือ แมนยํา และ
ครบถวน การใชเทคนิคการสัมภาษณแบบเจาะลึกในการวิจัยครั้งนี้ เปนวิธีที่สาํ คัญมากแกผวู ิจยั
เพื่อที่จะไดขอมูลและรายละเอียดที่ถกู ตองและตรงความเปนจริงมากทีส่ ุด เพราะถึงแมวา มาตร
การปองกันยาเสพติดนัน้ ไดเริ่มขึ้น ณ ตั้งแตสํานักงานปองกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.)
ไดถกู แตงตั้งขึ้นมาตัง้ แตป พ.ศ. 2519 ก็จริง แตก็ไมเคยมีใครไดเก็บบันทึกไวเปนขอมูลเอกสารวา
การรณรงคครั้งแรกเริ่มขึ้นตัง้ แตป พ.ศ. ใด ดังนั้นการที่ผูวิจยั ไดสัมภาษณประวัติความจริงกับผู
เชี่ยวชาญบางทานที่ไดทาํ งานดานการรณรงคยาเสพติดมานานนับ 20 กวาปนนั้ จึงถือวาเปนหลัก
ฐานขอมูลที่สาํ คัญเพื่อจะนํามาประกอบการวิจยั ครั้งนี้ และบุคคลสําคัญจากหนวยงานตางๆ นีไ้ ด
แก
1. สํานักงานปองกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.)
ชื่อ-นามสกุล
1. คุณนฤมล กมลวาทิน

ตําแหนง
หัวหนากลุมงานพัฒนาการ
รณรงค สํานักพัฒนาการปองกัน
และแกไขปญหายาเสพติด
2. คุณทูลศักดิ์ ยุญชา หัวหนาศูนยนทิ รรศการและ
นนท
บริการสนเทศ
3. คุณปาริชาต อุทก
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา สํานัก
พัฒนาการปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติด

หนาที่รับผิดชอบหลัก
กําหนดกลยุทธ กรอบทิศทาง
และจัดทําแผนรณรงคประชา
สัมพันธ
ควบคุมดูแลสื่อดานการปอง
กันยาเสพติดทุกประเภท
ดูแลแผนงานการรณรงคยา
เสพติด
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4. คุณตองตา วองเรือง นักวิชาการเผยแพร 4 สํานัก ดูแลแผนงานการรณรงคยา
อรุณ
พัฒนาการปองกันและแกไข
เสพติด
ปญหายาเสพติด
5. คุณปติธรรม ฐิติมนตรี ผูอํานวยการสวนพัฒนานโยบาย วางแผนนโยบายดานการ
ปองกันและแกไขยาเสพติด
2. กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อ-นามสกุล
ตําแหนง
1. คุณชัยชาญ ชวยโพธิ์ หัวหนากลุมงานนโยบายพิเศษ
กลาง
กลุม กิจการพิเศษ สํานักนโยบาย
และยุทธศาสตร
2. คุณบุญชื่น วิบูลย
เจาหนาทีว่ ิเคราะหนโยบายและ
แผน 5 กลุมกิจการพิเศษ สํานัก
นโยบายและยุทธศาสตร
3. คุณณัชธร ทองดอน อาจารย 2 ระดับ 7 สํานักอาชีว
เปรียง
ศึกษา
4. คุณธนิมา เจริญสุข
นักวิชาการศึกษา 8ว กลุม
พัฒนาระบบการแนะแนว สํานัก
พื้นฐาน
5. คุณเสาวภา ไพทยวัฒน หัวหนากลุมมาตรฐานวิชาการ
สํานักคณะกรรมการการอุดม
ศึกษา

หนาที่รับผิดชอบหลัก
กําหนดยุทธศาสตร และจัด
ทําแผนรณรงคประชา
สัมพันธ
ควบคุมดูแลดานการรณรงค
ปองกันยาเสพติด
ควบคุมดูแลดานแผนการ
รณรงคปองกันยาเสพติด
ควบคุมดูแลดานแผนการ
รณรงคปองกันยาเสพติด

ประธานคณะทํางานในการดู
แลและติดตามการดําเนิน
งานของศูนยเวชศึกษาปอง
กันของสถาบันราชภัฏทุกแหง
6. คุณวีระศักดิ์ วงษ เลขาธิการคณะกรรมการการอา กําหนดกลยุทธ และจัดทํา
สมบัติ
ชีวศึกษา สํานักอาชีวศึกษา
แผนรณรงคปองกันยาเสพติด
7. คุณบุญสม พิมพหนู
หัวหนากลุมงานการศึกษาเพื่อ ดูแลแผนงานการรณรงคปอง
ความมัน่ คงและนโยบายพิเศษ กันยาเสพติด
กลุมกิจการพิเศษ สํานักนโยบาย
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8. คุณปุญยภา นพารัช

และยุทธศาสตร
อาจารย 2 ระดับ 7 รองหัวหนา ดูแลและติดตามสภาพ
ศูนยเวชดานปองกัน
ปญหายาเสพติดที่เกิดขึ้นใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
สถานศึกษาทุกประเภท

3. กระทรวงมหาดไทย
ชื่อ-นามสกุล
1. คุณปติ จันทระ
2. คุณวินัย วิทยานุกูล

ตําแหนง
เจาหนาทีว่ ิเคราะหนโยบายและ
แผน สวนกิจการพิเศษ สบ.
ผูอํานวยการสวนกิจการพิเศษ
สํานักนโยบายและแผนงาน
สํานักปลัดกระทรวงมหาดไทย

หนาที่รับผิดชอบหลัก
งานปฏิบัติการดานยาเสพติด
ดูแลและควบคุมแผนงาน
ปฏิบัติการดานยาเสพติด

ผูวิจัยไดทาํ การคัดเลือกผูที่จะใหการสัมภาษณโดยใชการเลือกแบบเจาะจง (Purposive
Sampling) ผูวิจัยเลือกเฉพาะผูท ี่มีความเชี่ยวชาญและทํางานเกี่ยวของกับการรณรงคตอตานยา
เสพติดเทานั้น โดยมีการจําแนกประเด็นคําถามในการสัมภาษณออกเปน ดังนี้
จํานวนโครงการรณรงคตอตานยาเสพติดในป พ.ศ. 2540-2546 มีจํานวนเทาไร และผู
ดําเนินโครงการคือใคร
ประวัติการดําเนินงานปองกันยาเสพติด ตัง้ แตป พ.ศ. 2519 เปนมาอยางไร มีใครเปน
ผูริเริ่มบาง
มีใครบางที่เปนผูมีสวนรวมในการตัดสินใจกอนที่จะทําการรณรงคยาเสพติดทุกครั้ง
เมื่อการวางแผนการรณรงคตอตานยาเสพติดในองคกรเกิดขึ้นแลว มีการประสานงาน
กันอยางไรระหวางหนวยงานหนึ่งไปยังอีกหนวยงานหนึ่ง
มีกลยุทธ วิธกี ารออกแบบรูปแบบของสื่อ และการเลือกชองทางการใชสื่อที่ใชในการ
รณรงคตอตานยาเสพติดอยางไร
มีกิจกรรมอะไรบางทีน่ าํ มาใชในการรณรงคฯ กิจกรรมอะไรเปนกิจกรรมหลัก และมี
ความเหมาะสมความนาสนใจอยางไรตอกลุมเปาหมาย
มีการประเมินผลของโครงการรณรงคตอตานยาเสพติดอยางไร และเมื่อไหร
งบประมาณทีไ่ ดมาในการจัดทําโครงการรณรงคตอตานยาเสพติดไดมาอยางไร และ
มีการจัดแจกไปยังหนวยงานตางๆ อยางไร
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การดําเนินงานมีปญหาอุปสรรค ในภาพรวมอยางไรบาง ทานมีแนวทางการแกไข
ปญหาอุปสรรคนั้นอยางไร
มีปจจัยเสริมอะไรบางทีท่ าํ ใหแผนงาน / โครงการ / กิจกรรม ทีท่ ําใหประสบความ
สําเร็จ
ในฐานะที่ทา นเปนผูรับผิดชอบโครงการรณรงคปองกันยาเสพติด
ทานคิดวาการ
รณรงคควรจะเปนอยางไรตอไปในอีก 1 ป หรือ 5 ป ขางหนา
การวิจยั ครั้งนี้ ผูวิจยั ใชหลักการวิจัยแบบเดลฟายเทคนิคในการคาดการณแนวโนมของ
โครงการรณรงคตอตานยาเสพติดในอนาคต เพื่อที่จะไดขอมูลที่มีความแมนยํา และนาเชื่อถือ
ขั้นตอนของการวิจัยเดลฟายสามารถสรุปเปนขั้นตอนใหญๆ ไดดังนี้
1. กําหนดผูเชีย่ วชาญ (Key Informants) ผูวิจัยจะตองหาวิธี และทําการคัดเลือกกลุมผู
เชี่ยวชาญทีม่ คี วามรูความสามารถ และความชํานาญในเรื่องที่จะศึกษา โดยปกติจะมี
ประมาณตั้งแตสิบกวาคนขึ้นไปจนอาจถึงเปนรอย ทั้งนีข้ ึ้นอยูกับจุดมุง หมายการวิจยั
ความซับซอนของเรื่องที่ศึกษา เวลา และงบประมาณ
2. กําหนดประเด็นแนวโนมและสรางเครื่องมือสําหรับการวิจยั โดยทัว่ ไปมักจะอยูในรูป
ของการสัมภาษณ
3. ทําเดลฟายรอบที่หนึ่ง โดยการสัมภาษณตัวตอตัว
4. รวบรวมและวิเคราะหขอมูลที่ไดในรอบที่หนึ่ง
5. ทําเดลฟายรอบที่สอง
โดยรอบนี้ผูเชี่ยวชาญแตละทานจะไดรับขอมูลปอนกลับ
(Feedbacks) ทีเ่ ปนของกลุม โดยสวนรวม ผนวกดวยคําตอบเดิมของตนเอง แลวขอ
ใหผูเชี่ยวชาญแตละคนพิจารณาตอบใหม
6. สรุปและอภิปรายผล
โดยการเสนอแนวโนมทีม่ ีฉันทามติตามเกณฑทตี่ ั้งไวแลว
อภิปรายเสนอแนะจากผลการวิจัย
เครื่องมือวิจัยในแบบเดลฟายเทคนิคจะคลายคลึงกับการสัมภาษณแบบเจาะลึก
แต
ประเด็นคําถาม และขั้นตอนวิธกี ารสัมภาษณก็จะแตกตางกันตรงที่ การทําเดลฟายนั้น ผูวิจยั จะ
ตองถามคําถามกับผูเชี่ยวชาญดานการรณรงคตอตานยาเสพติดหลายครั้งดวยกัน เพื่อที่จะใหได
ขอมูลที่แมนยํา ผูวจิ ัยจําเปนตองปอนคําถามที่ยอนกลับไปในอดีต เชน การดําเนินการรณรงคใน
องคกรของผูเชี่ยวชาญในอดีตเริ่มตนขึ้นมาไดอยางไร มีการพัฒนาไปในทิศทางไหน เพื่อทีจ่ ะได
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เขาใจถึงสถานะปจจุบนั ขององคกร และเพื่อที่จะฉายภาพอนาคตและเห็นถึงหลักคาดการณวา
แนวโนมของโครงการรณรงคตอตานยาเสพติดตอไปจะเปนอยางไร
3.2 วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล
ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผูว ิจยั ไดเปนผูเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง เพื่อที่จะไดคนพบขอ
มูลที่เปนขอเท็จจริง และเปนประโยชนตอการวิจัยใหไดมากที่สุด ผูวิจัยจึงอาศัยวิธีการตางๆ ดังนี้
1. ผูวิจัยรวบรวมขอมูลประเภทเอกสารจากหองสมุดจากคณะตางๆ ในจุฬาลงกรณมหา
วิทยาลัย และหองสมุดของหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของ โดยใชวิธถี ายเอกสาร คัดลอก และรวบรวม
ขอมูล และขอมูลสถิติจากอินเตอรเน็ต และไดรับเอกสารจากสํานักงานที่เกีย่ วของ เชน สํานักงาน
ปองกันและปราบปรามยาเสพติด กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงมหาดไทย เปนตน
2. ผูวิจัยรวบรวมหนังสือ และงานวิจัยทั้งภาษาไทย และภาษาตางประเทศที่เกี่ยวของ
จากหองสมุดในจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยและจากอินเทอรเน็ท
3. ผูวิจัยรวบรวมเทปบันทึกภาพและเสียง รวมทั้งแผนพับและโปสเตอรที่ใชเพื่อการรณ
รงคตอตานยาเสพติด
4. ผูวิจัยไดทําการสัมภาษณกลุมบุคคลแบบเจาะลึก (In-depth Interview) โดยทําการ
สัมภาษณกลุม บุคคลที่เปนทั้งผูก ําหนดนโยบาย และรับผิดชอบงานดานการรณรงคตอตานยาเสพ
ติด (Key Informants) รวบรวมขอมูลดวยการจดบันทึกและบันทึกเทปขณะสัมภาษณ
3.3 การวิเคราะหขอมูล
ผูวิจัยจะวิเคราะหขอมูลจากขอมูล/หลักฐานที่ปรากฏตัง้ แตอดีตจนถึงปจจุบนั รวมทั้งขอ
เท็จจริงที่ไดจากการสัมภาษณเชิงลึกจากผูเชี่ยวชาญดานการรณรงคตอตานยาเสพติด
มา
ประกอบคําอธิบายในบทที่ 4 และ บทที่ 5 ดังนี้
บทที่ 4 ผูวิจยั จะทําการวิเคราะหโครงการรณรงคปองกันยาเสพติดจาก 3 หนวยงาน :
สํานักงาน ป.ป.ส., กระทรวงศึกษาธิการ, และกระทรวงมหาดไทย ตั้งแตป พ.ศ. 2540 – 2546 ดังนี้
วิเคราะหสภาพปญหายาเสพติดที่เกิดขึ้นในแตละโครงการ
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วิเคราะหและเปรียบเทียบวัตถุประสงค
ของโครงการรณรงคปองกันยาเสพติดที่
ประสบความสําเร็จ กับโครงการฯที่ดูเหมือนจะมีผลนอยตอการเปลีย่ นแปลงทัศนคติ
ของกลุมเปาหมาย
วิเคราะหสื่อตางๆ ที่ใชในการรณรงค เชน ชองทางสื่อที่เปนทีน่ ิยมในการใชมากทีส่ ุด
เพราะเหตุใด และสื่อใดจึงควรเหมาะสมกับโครงการนั้นๆ
วิเคราะหการจําแนกกลุมเปาหมายที่ตั้งไวในแตละโครงการ
วิเคราะหวิธีและความสําคัญของการประเมินผลของแตละโครงการฯ
วิเคราะหทิศทางของการรณรงคตอตานยาเสพติดในประเทศไทย ซึ่งจะอธิบายถึง
ความเปนไปไดที่จะเกิดขึน้ ในอนาคตของโครงการรณรงคปองกันยาเสพติดในปถัดๆ
ไป
การวิเคราะหขอ มูลจําเปนตองใชผลจากขอมูลเอกสาร และบทสัมภาษณจากผูเชีย่ วชาญ
ดานการรณรงคปองกันยาเสพติด หลักการคาดการณมีดังนี้
1. คาดการณผลลัพธ จะชวยใหเราสามารถสรางอนาคตที่พงึ ประสงคอยางประสบผล
สําเร็จไดมากกวา
2. คาดการณแนวโนม ชวยใหเราเห็นภาพสิง่ นั้น เรื่องนั้น เหตุการณนั้นในอนาคต อันจะ
นําไปสูการเตรียมพรอมหรือการแกไขบางสวนของปจจุบัน เพื่อใหอนาคตเปนไปตาม
ที่พึงประสงค
3. คาดการณผลกระทบ จะนําไปสูการเตรียมการปองกันปญหา การเตรียมความพรอม
เพื่อรับมือ หรือการใชประโยชนจากผลกระทบที่จะเกิดขึ้น
4. คาดการณความเปนไปได เปนการคนหาวา อะไรสามารถเกิดขึ้นไดบางในอนาคต
หากมีบางสิ่งไดเกิดขึ้น เพราะสิง่ ที่เกิดขึ้นยอมสงผลใหหลายสิ่งหลายอยางเปลีย่ น
แปลงไปจากเดิม
ผูวิจัยไดสรางเกณฑในการประเมินเพื่อเปนเกณฑในการตัดสินคุณคา และวิเคราะหโครง
การรณรงค โดยการแบงเกณฑออกเปน 8 กลุม ดังนี้
1. การคัดเลือกโครงการรณรงค
โครงการรณรงคเปนโครงการรณรงคจริงหรือไม หรือเปนแคกิจกรรมอยางใดอยาง
หนึ่งเทานั้น
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โครงการรณรงคมีชุดกิจกรรมการสื่อสารที่มีความตอเนื่องหรือไม
โครงการรณรงคมีการสรางเปาหมายตรงตามวัตถุประสงคหรือไม
โครงการรณรงคเปนโครงการที่ถูกกอตัง้ ขึ้นอยางถูกตองตามนโยบายของรัฐบาล
หรือไม
2. วัตถุประสงค
วัตถุประสงคของโครงการรณรงคเปนประโยชนตอการกําหนดเนื้อหาสาระของ
สารที่จะนําเสนอหรือไม
วัตถุประสงคของโครงการรณรงคมีความสัมพันธกับกลยุทธที่วางไวหรือไม
การกําหนดวัตถุประสงคในการรณรงคเรื่องใดเรื่องหนึง่ นัน้ กอใหเกิดประโยชนแก
ผูรับสารเปาหมายหรือไม
3. การวางกลยุทธ
กลยุทธสอดคลองกับวัตถุประสงคและงบประมาณของโครงการรณรงคหรือไม
อยางไร
กลยุทธที่วางไวสามารถเขาถึงกลุมผูรับสารเปาหมายไดหรือไม อยางไร
4. การจําแนกกลุมเปาหมาย
มีการจําแนกกลุมเปาหมายอยางไร เหมาะสมกับวัตถุประสงคของโครงการหรือ
ไม
สารที่จะนําเสนอมีความเปนไปไดหรือไมที่จะเขาถึงกลุมเปาหมายที่กําหนดไว
5. การเลือกคุณภาพสื่อ
คุณภาพสื่อที่เลือกมีความถูกตองหรือไม
มีความเหมาะสมในการพิจารณาทางเลือกหรือไม
มีการประเมินเรื่องคุณภาพสื่อเพื่อใหตรงความตองการของกลุมเปาหมาย
6. ตารางเวลา
ตารางเวลาทีก่ ําหนดไวตั้งแตเริ่มจนจบการรณรงคมีความสมเหตุสมผลในเรื่อง
ของเวลาหรือไม
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ความถี่ในการเขาถึงกลุมเปาหมายมมีมากนอยเพียงใด
7. การวางแผนเรื่องการใชจาย
ผูทําการรณรงคจัดการใชจายงบประมาณที่มีอยูอยางเหมาะสมหรือไม อยางไร
8. การประเมินโครงการ
มีการประเมินโครงการอยางไร
ตรงตามวัตถุประสงคที่ตั้งไวหรือไม
กลุมเปาหมายรับรู หรือมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหรือไม อยางไร
บทที่ 5 เปนขั้นสุดทายของการวิเคราะหบทสรุปผลการวิจัย อภิปรายผลแผนการดําเนิน
งานรณรงคปองกันยาเสพติดซึ่งจะสามารถตอบปญหานําวิจัย รวมทัง้ นําผลการวิจัยมาเปรียบ
เทียบกับขอสันนิษฐานของผูวิจัย และกลาวถึงปญหา/อุปสรรค และขอเสนอแนะเพื่อจะสามารถ
เปนประโยชน พรอมทั้งเปนแนวทางปฏิบัติในการดําเนินงานใหแกผูที่จะทําโครงการรณรงคปอง
กันยาเสพติดตอไปในอนาคต
3.4 การนําเสนอขอมูล
ผูวิจัยนําเสนอขอมูลดวยการวิธีพรรณา (Descriptive Analysis) โดยมีการเรียงลําดับตาม
ปเกิดของโครงการรณรงคตอตานยาเสพติดตั้งแตป พ.ศ. 2540 – 2546 และนําเสนอผลการวิจัย
อยูในบทที่ 4 และ บทที่ 5 ดังนี้
บทที่ 4 เปนการนําเสนอชื่อโครงการรณรงคตอตานยาเสพติดพรอมทัง้ สภาพปญหา วัตถุ
ประสงค กลยุทธ การจําแนกกลุมเปาหมาย วิธีการประเมินผล ของโครงการฯ นัน้ ๆ และจะมีการ
อธิบายถึงผลของการรณรงคและเปรียบเทียบผลที่เหมือนหรือแตกตางกันออกไป ผูวิจัยจะนําเสนอ
โครงการรณรงคตอตานยาเสพติดโดยแบงแยกออกเปนของแตละองคกร ดังนี้ 1. สํานักงานปองกัน
และปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) 2. กระทรวงศึกษาธิการ 3. กระทรวงมหาดไทย และสุดทาย
จะกลาวถึงทิศทางของโครงการรณรงคตอตานยาเสพติดในอนาคตโดยรวม
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บทที่ 5 เปนการสรุปผลการวิจยั โดยใชแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวของมาเปนกรอบในการ
วิเคราะห และนําเสนอขอเสนอแนะที่เปนผลมาจากการวิจัยเพื่อทีจ่ ะเปนประโยชนตอการวิจัยตอ
ไปในอนาคต
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บทที่ 4
การวิเคราะหโครงการรณรงคตอตานยาเสพติดในประเทศไทย
การศึกษาวิจยั เรื่อง “ทิศทางของการรณรงคตอตานยาเสพติดในประเทศไทย” มีวัตถุ
ประสงคเพื่อประมวลและวิเคราะหโครงการรณรงคตอตานยาเสพติดจาก 3 หนวยงาน คือ สํานัก
งานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด (สํานักงาน ป.ป.ส.), กระทรวงศึกษาธิการ
และกระทรวงมหาดไทย ซึง่ ถือวาเปนผูรับผิดชอบหลักที่รวมปองกันและแกไขปญหายาเสพติดใน
ปจจุบัน
ผูวิจัยจะนําเสนอและวิเคราะห จากผลการศึกษาวิเคราะหโครงการรณรงคตอตานยาเสพ
ติด ตั้งแตป พ.ศ.2540 – 2546 โดยผูว ิจัยไดแบงการนําเสนอการวิเคราะหขอมูลออกเปน 3 หนวย
งาน คือ
1. การวิเคราะหโครงการรณรงคตอตานยาเสพติดของสํานักงาน ป.ป.ส.
2. การวิเคราะหโครงการรณรงคตอตานยาเสพติดของกระทรวงศึกษาธิการ
3. การวิเคราะหโครงการรณรงคตอตานยาเสพติดของกระทรวงมหาดไทย
4.1 วิเคราะหโครงการรณรงคตอตานยาเสพติดของสํานักงาน ป.ป.ส.
สํานักงาน ป.ป.ส. เปนหนวยงานกลางในการประสานงานปองกันและปราบปรามยาเสพ
ติดของประเทศไทย และไดจัดทําการรณรงคประชาสัมพันธสรางกระแสและพลังมวลชนตอตานยา
เสพติดในวงกวาง โดยใชวธิ ีการสื่อสารแบบกระจายขอมูลขาวสารผานสื่อมวลชนเพื่อสรางกระแส
การรับรูเรื่องยาเสพติด ใหประชาชนทุกกลุม เกิดกระแสความตระหนักและจิตสํานึก ที่จะรวมกลุม
รวมพลังปฏิบัติการที่จะเอาชนะยาเสพติด และโนมนาวใหประชาชนเกิดจิตสํานึกเขามามีสว นรวม
ในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
ผูวิจัยจะนําเสนอผลการวิเคราะหโครงการรณรงค
ตอตานยาเสพติดทั้งหมดรายป ดังนี้
4.1.1 โครงการรณรงคตอตานยาเสพติดในป พ.ศ. 2540
ถึงแมในป พ.ศ. 2540 สํานักงาน ป.ป.ส. ไดดําเนินงานดานยาเสพติดเปนจํานวนมาก เชน
การจัดศูนยนทิ รรศการปองกันยาเสพติดเพื่อเปนศูนยกลางในการใหขอมูลเกี่ยวกับการปองกันและ
แกไขปญหายาเสพติด หรือการผลิตสื่อเพื่อใหการสนับสนุนการปฏิบัติงานปองกันยาเสพติดของ
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บุคคล กลุมบุคคล และหนวยงานตางๆ ที่เกีย่ วของทั่วประเทศ แตผูวิจัยไมพบแผนของโครงการ
รณรงคตอตานยาเสพติดใดๆ จากสํานักงาน ป.ป.ส. เนื่องจากในปนั้นลักษณะการรณรงคเรื่องยา
เสพติดของสํานักงาน ป.ป.ส. ยังไมไดมีการกําหนดกรอบแนวคิดในการทํางานที่ชดั เจน ซึง่ สวน
ใหญการทํางานดานยาเสพติดจะเนนในเรื่องของการสรางภูมิคุมกัน แตยังไมมกี ารทําการรณรงค
ในลักษณะใหญ
4.1.2 โครงการรณรงคตอตานยาเสพติดในป พ.ศ. 2541
จากการสืบคนขอมูลจากสํานักงาน ป.ป.ส. ผูวิจัยพบวามี 2 โครงการดวยกัน คือ
4.1.2.1 โครงการสรางกระแสตอตานยาเสพติด
ก. ที่มาของหลักการและเหตุผลของโครงการ
จากการศึกษาผูวิจัยพบวา สํานักงาน ป.ป.ส. เห็นความสําคัญของการเผยแพรกระแส
ตอตานยาเสพติด รวมทั้งการดําเนินงานรวมกัน และความรวมมือกันในการผลิตและเผยแพรสาร
ผานสื่อวิทยุ โทรทัศน และสื่ออื่นๆ เพือ่ ใหมีความสอดคลองกับสถานการณยาเสพติดในปจจุบัน
ดังนั้นการรวมตัวกันระหวางสื่อตางๆ ในสังคมจะสามารถสรางเปนกระแสตอตานยาเสพติด
ข. วัตถุประสงคของโครงการ
โครงการสรางกระแสตอตานยาเสพติดจัดทําขึ้นเพื่อกระตุน จูงใจ สรางแนวรวมกับกลุม
เปาหมายใหเห็นถึงความสําคัญของปญหายาเสพติดและสรางกระแสตอตานยาเสพติด
ค. กลยุทธ/วิธีการดําเนินงานของโครงการ
การดําเนินงานแบงออกเปน 3 รูปแบบดวยกัน คือ การดําเนินงานผานสื่อโทรทัศน, การ
ดําเนินงานผานสื่อวิทยุ และการดําเนินงานผานสื่ออื่นๆ
สื่อ
สื่อโทรทัศน

วิธีการดําเนินงาน
1. ผลิตรายการ “Hello Thaiteen” ซึ่งเปนรายการที่ไดรับการสนับสนุนงบ
ประมาณจาก WIF ดําเนินการผลิตโดยมูลนิธิโลกทัศนไทย ออกอากาศทาง
สถานีโทรทัศนชอง 11 กรมประชาสัมพันธ ทุกวันอาทิตย เวลา 18.00-18.30
น.
2. ประสานงานกับบริษัท CVD เพื่อขอความรวมมือเผยแพรโฆษณาสั้น 2
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สื่อวิทยุ

สื่ออื่นๆ

เรื่อง คือ “Fight Drug” และ “รอคอย” โดยการสําเนาลงหัวเทปวิดีทัศนภาพ
ยนตรจีนใหเชา เปนระยะเวลา 4 เดือน รวม 4 เรื่อง จํานวน 45,000 มวน
1. ดําเนินการจัดประชุมประสานความรวมมือการผลิต และเผยแพร เพือ่ สราง
กระแสตอตานยาเสพติดผานสื่อวิทยุ
ผูรวมประชุมประกอบดวยผูบริหาร
สถานีวิทยุ 7 หนวยงาน
1. ประสานงานกับองคการโทรศัพทแหงประเทศไทย ในการจัดทําบัตร
โทรศัพท คําขวัญ “เลนกีฬา ไมพึ่งพายาเสพติด” จํานวน 200,000 ใบ

ตารางที่ 4-1 แสดงประเภทของสื่อและวิธีการดําเนินงานของโครงการสรางกระแสตอตานยาเสพติด

ง. การจําแนกกลุมเปาหมายของโครงการ
กลุมเปาหมายของโครงการจึงแบงออกเปน 2 กลุม คือ
1. เยาวชนในสถานศึกษาอายุระหวาง 12-16 ป (สื่อโทรทัศน)
2. กลุมเปาหมายหลัก คือ เยาวชน (สื่อวิทยุ)
กลุมเปาหมายรอง คือ ประชาชนทั่วไป
จ. วิธีการประเมินผลของโครงการ
ผูวิจัยไมพบวิธีการประเมินผลของโครงการฯ
ผูวิจัยพบวา สภาพปญหาของโครงการสรางกระแสตอตานยาเสพติด สอดคลองกับวัตถุ
ประสงคทที่ างสํานักงาน ป.ป.ส. กําหนดขึ้นเปนอยางดี สวนการดําเนินงานผานสือ่ โทรทัศนถึงแม
จะออกอากาศอยางตอเนื่องก็ตาม แตระยะเวลาที่ออกอากาศนั้นสัน้ เกินไป เพียงแค 30 นาทีเทา
นั้นและชองสถานีโทรทัศนยงั เปนชอง 11 ซึ่งมีผูชมจํานวนนอยเทานัน้ ที่ดูชองนี้อยูเปนประจํา ชือ่
ของรายการนี้ คือ Hello Thaiteen ซึ่งมีกลุม เปาหมายเปน กลุมเยาวชนในสถานศึกษาอายุระหวาง
12-16 ป การที่เลือกเวลาออกอากาศ เวลา 18.00-18.30 น. ซึง่ เปนเวลาเลิกเรียนแลวนับวาเปน
การเลือกชวงเวลาที่ดี แตก็ไมสามารถวัดไดวากลุมเยาวชนเปาหมายจะเปดรับชอง 11 หรือไมเนื่อง
จากไมเคยมีการวัดเรตติ้งมากอน สวนการเผยแพรโฆษณาสั้นสําเนาลงหัวเทปวีดิทัศนภาพยนตร
จีนใหเชานับวาเปนความคิดที่ดี เพราะสวนใหญผูเชาภาพยนตรจีนมักจะนิยมดูพรอมกันในหมู
ครอบครัวและหากโฆษณาเรื่อง “Fight Drug” และ “รอคอย” สอดแทรกอยูในวีดีโอนั้นก็จะ
สามารถทําใหครอบครัวสรางบทสนทนาเกี่ยวกับเรื่องการตอตานยาเสพติดได
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การดําเนินงานผานสื่อวิทยุไดรับความรวมมืออยางดีจากผูบริหารของหลายๆ สถานี ผู
วิจัยคาดวาดวยความรวมมือจากหลายสถานีวทิ ยุในการผลิตและเผยแพรสาร ในการสรางกระแส
ตอตานยาเสพติดจะสามารถกระตุนใหเกิดนโยบายของสถานีวทิ ยุ ที่จะผลักดันใหรายการตางๆ
ผลิต และเผยแพรกระแสตอตานยาเสพติดผานสื่อวิทยุใหมีความสอดคลองกับสถานการณยาเสพ
ติดในปจจุบัน และเกิดเปนการรวมตัวในสังคมจนสามารถสรางเปนกระแสตอตานยาเสพติดตอไป
ในป พ.ศ. 2541 สํานักงาน ป.ป.ส. ยังไมมีการเริ่มจัดทําการติดตามประเมินผลของโครง
การรณรงคตอตานยาเสพติด เนื่องจากในสมัยนัน้ ความสําคัญของการรณรงคยังไมเดนชัดจึงทําให
ขาดงบประมาณสนับสนุน รวมทัง้ เจาหนาที่ที่ประสานงานดานยาเสพติดยังไมมีความรู ความเชีย่ ว
ชาญมากเพียงพอ และสวนใหญการทํางานจะอยูในลักษณะของการเผยแพรความรู ดังนัน้ เมื่อ
โครงการรณรงคไมไดเปนโครงการใหญ จึงไมไดกําหนดวัตถุประสงคที่อยูในรูปแบบของโครงการ
รณรงคตอตานยาเสพติดที่สมบูรณ
4.1.2.2 โครงการเผยแพรความรูเพื่อปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
ก. ที่มาของหลักการและเหตุผลของโครงการ
จากการศึกษาผูวิจัยพบวา เยาวชน บุคคล กลุมบุคคล สถานศึกษา หนวยงานและองคกร
ตางๆ ยังขาดความรูและการเผยแพรจากสื่อเพื่อการปองกันยาเสพติด สํานักงาน ป.ป.ส. จึง
ตองการรับทราบขอมูล จํานวนสื่อเพื่อการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดประจําป 2541 ของ
หนวยงานตางๆ ที่เกีย่ วของ เพื่อแลกเปลีย่ นขอคิดเห็น เทคนิค วิธีการพัฒนาและผลิตสื่อระหวาง
หนวยงาน เพื่อที่จะสามารถใหความรูแกผูปฏิบัติงานในสถานประกอบการอุตสาหกรรม สราง
ความตระหนักแกเยาวชนในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาและอาชีวศึกษาเกีย่ วกับโทษพิษภัยของ
ยาเสพติดและการปองกันตนเองใหปลอดภัยจากยาบา ดังนั้นสํานักงาน ป.ป.ส. จึงเห็นความจํา
เปนของการจัดกิจกรรมตางๆ ขึ้นในหลายสถานที่ดว ยกันเพื่อที่จะกระตุนและสรางความตระหนัก
แกเยาวชนและประชาชนใหแสดงเจตนารมณรวมกันในการที่จะตอสูกับปญหายาเสพติด

ข. วัตถุประสงคของโครงการ
โครงการนี้จัดทําขึ้นเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในกลุม
เปาหมายตางๆ แกบุคคล กลุมบุคคล หนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวกับการดําเนินงานและแกไขปญหา
ยาเสพติด
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ค. กลยุทธ/วิธีการดําเนินงานของโครงการ
สํานักงาน ป.ป.ส. ไดจัดกิจกรรมเผยแพรความรูเพื่อปองกันและแกไขปญหายาเสพติดขึ้น
มา 6 ประเภท คือ
สื่อ
สื่อโทรทัศน

สื่อวิทยุ

วิธีการดําเนินงาน
1. ประสานงานกับสถานีโทรทัศนกองทัพบกชอง 5 เพื่อเผยแพรโฆษณาสั้น
ตอตานยาเสพติดจํานวน 2 เรื่อง คือ “ความหวัง” และ “รอคอย” โดยสง
สัญญาณผานดาวเทียมไปยังประเทศสหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย และทวีปยุ
โรป
2. ประสานงานกับบริษัทไทยสมุทรพาณิชยประกันภัย จํากัด เพื่อขอความ
อนุเคราะหผลิตและเผยแพรรายการสารคดีสั้น ความยาว 12 นาที ชุด “ทิศที่
9” ออกอากาศชอง 9 อ.ส.ม.ท. ทุกวันจันทร-ศุกร เวลา 06.30-06.32 น. ราย
การจะนําเสนอแนวทางการดําเนินชีวิตของบุคคลที่มีชื่อเสียง หรือผูประสบ
ความสําเร็จในชีวิตโดยไมพึ่งยาเสพติด
3. ประสานงานกับเจาของรายการโทรทัศนที่ไดรับความนิยมเพื่อขอความรวม
มือเผยแพรคําขวัญ และขอมูลการจัดกิจกรรมรณรงคในวันตอตานยาเสพติด
ประจําป 2541 โดยไดรับความรวมมือดวยดีจาก 14 รายการ
4. ประสานขอความรวมมือกับภาคเอกชนที่ สํานักงาน ป.ป.ส. รวมดําเนินการ
ผลิตและเผยแพร ไดแก รายการ “ทิศที่ 9” ของบริษัทไทยสมุทรพาณิชยประ
กันภัย จํากัด รายการ “Hello Thaiteen” และ “Young Zone” ของมูลนิธิโลก
ทัศนไทย เผยแพรรายการตลอดเดือนมิถนุ ายน 2541 เพื่อสงเสริมวันตอตาน
ยาเสพติด
1. ผลิตรายการประเภทสารคดี ชื่อ “รักชีวิต” ความยาวตอนละ 4 นาที ออก
อากาศ 57 สถานีทุกวัน กรุงเทพฯ 5 สถานี ตางจังหวัด 32 สถานี วันละ 1
ตอน เนื้อหาของรายการเนนความรูทั่วไปเกี่ยวกับยาเสพติด
2. ผลิตรายการประเภทนิตยสารบันเทิง ชื่อ “เพลินใจกับ ป.ป.ส.” ความยาว
ตอนละ 25 นาที ออกอากาศทางสถานีวทิ ยุตางจังหวัด 17 สถานี สัปดาหละ
1 ครั้ง เนื้อหาของรายการเนนความรูเรื่องยาเสพติดเปนหลัก
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สื่อสิ่งพิมพ

3. จัดทําสปอตวิทยุ โดยขอความรวมมือการผลิตตนฉบับกับกรมประชา
สัมพันธ จํานวน 2 สปอต และขอความรวมมือ อาจารยประยูร เวชประสิทธิ์
ในการแตงเพลงวันตอตานยาเสพติด จํานวน 3 เพลง เพื่อใชรณรงควนั ตอตาน
ยาเสพติด ในแนวทางใหเยาวชนปลอดภัยจากยาเสพติดดวยการใชเวลาวาง
ใหเปนประโยชน โดยสงเสริมใหเยาวชนเลนกีฬาและนันทนาการตางๆ และ
สําเนาสปอต และเพลงตอตานยาเสพติดดังกลาว เปนเทปคลาสเซต อยางละ
600 มวน รวม 1,200 มวน
4. ประสานการเผยแพรสปอตและเพลงวันตอตานยาเสพติด โดยไดรับความ
รวมมือจากหนวยงานราชการและเอกชนที่กํากับดูแลทัว่ ประเทศ รวมทัง้ สิน้
634 สถานี
1. ผลิตและเผยแพรบทความที่ใหความรู เกี่ยวกับโทษพิษภัยของยาเสพติด
รวมถึงคําขวัญเพื่อการปองกันและตอตานยาเสพติด ปละ 6 ชุด (1 ชุด
ประกอบดวยบทความ 8 เรื่อง คําขวัญ 20 คําขวัญ)
2. ประสานกับการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย เพื่อมอบสื่อชุดรณรงค
ตอตานยาบาในสถานประกอบการอุตสาหกรรม จํานวน 200 ชุด เพื่อเผยแพร
ไปยังนิคมอุตสาหกรรม 31 แหง ใน 15 จังหวัด
3. ผลิตเอกสารเผยแพร ชื่อ “เอกสารรายละเอียดสื่อเผยแพรเพื่อการปอง
กันยาเสพติด” ของสํานักงาน ป.ป.ส. และหนวยงานตางๆ ที่ผลิตเพื่อการปอง
กันยาเสพติด และจัดสงไปยังหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งสิ้น 31 หนวยงาน
4. มอบสื่อชุดรณรงคตอตานยาบาในสถานศึกษา รวมกับสื่ออื่นๆ ใหกับโรง
เรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร จํานวน 48 โรงเรียน
โรงเรียนละ 1 ชุด และโรงเรียนกลุมเพื่อนเพื่อเพื่อน จํานวน 110 ชุด และสง
มอบชุดสื่อใหแกสํานักงาน ป.ป.ส. เพื่อใชเผยแพรในสถานศึกษาที่อยูในพืน้ ที่
รับผิดชอบของตน
5. ผลิตภาพชุดนิทรรศการ “เรียนรูเรื่องยาเสพติด ชีวิตปลอดภัย” 1 ชุด มี 20
ภาพ พรอมเอกสาร และผลิตวิดีทัศน “เสนตาย” เผยแพรไปยังหองสมุดประชา
ชนทั่วประเทศ
6. ประสานงานกับผูผลิตหนังสือ นิตยสารชั้นนํา จํานวน 15 ฉบับ ที่ไดรับ
ความนิยมจากประชาชนเพือ่ ขอความรวมมือเผยแพรคําขวัญรณรงคตอตาน
ยาเสพติด

66
สื่ออื่นๆ

ตารางที่ 4-2

1. ประสานกับบริษัทที่ดาํ เนินธุรกิจวิทยุติดตามตัว 6 บริษัท เพื่อขอความรวม
มือเผยแพรคําขวัญรณรงคตอตานยาเสพติดผานวิทยุติดตามตัว
เผยแพร
ระหวางวันที่ 23-29 มิถุนายน วันละ 1 ครั้ง
2. ประสานงานกับคายเทป 22 บริษัท ในการเผยแพรคาํ ขวัญและกิจกรรมวัน
ตอตานยาเสพติดโดยผานทางศิลปนในสังกัดของแตละคายเทป ดวยการให
ศิลปนพูดถึงเรือ่ งวันตอตานยาเสพติดเมื่อใหสัมภาษณสอื่ มวลชน หรือแสดง
คอนเสิรต
3. ประสานงานเพื่อขอความสนับสนุนปายผาคําขวัญวันตอตานยาเสพติด
จาก 5 บริษทั คือ การปโตรเลียมแหงประเทศไทย บริษัทเชลสประเทศไทย
จํากัด บริษทั คาลเท็กซประเทศไทย จํากัด บริษัทสยามกลการ (ไดกิน้ ) จํากัด
บริษัท ฟูจิโฟโตฟลม (ประเทศไทย) จํากัด
แสดงประเภทของสื่อและวิธีการดําเนินงานของโครงการเผยแพรความรูเพื่อปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติด

ง. การจําแนกกลุมเปาหมายของโครงการ
กลุมเปาหมายของโครงการนี้แบงออกเปน 4 กลุมดวยกันขึน้ อยูกับกิจกรรมที่เกิดขึ้นใน
สถานที่นั้นๆ
1. เยาวชนในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาและอาชีวศึกษา
2. สื่อมวลชน
3. ผูปฏิบัติงานในสถานประกอบการอุตสาหกรรม
4. ประชาชนทั่วไป
จ. วิธีการประเมินผลของโครงการ
ผูวิจัยไมพบวิธีการประเมินผลของโครงการฯ
จากการวิเคราะหพบวา โครงการเผยแพรความรูเพื่อปองกันและแกไขปญหายาเสพติดมี
การวิเคราะหถึงสภาพปญหายาเสพติดในแตละสถานที่ แตละหนวยงานนั้นแตกตางกัน จึงทําให
วัตถุประสงคของโครงการฯ โดยรวมกวางมากเกินไป ดังนัน้ ผูจัดทําโครงการฯ จึงจําเปนที่จะตอง
กําหนดวัตถุประสงคเฉพาะของแตละกิจกรรมนั้นๆ เพื่อที่จะใหสอดคลองกับกิจกรรมตางๆ ที่เกิด
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ขึ้นภายใตโครงการฯ รวมถึงกลุมเปาหมายที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานและแกไขปญหายาเสพติด
ก็จะแตกตางกันออกไปดวย
กิจกรรมแรกทีเ่ กิดขึ้นในโครงการฯ คือ กิจกรรมการประชุมประสานแผนการพัฒนาและ
ผลิตสื่อ และมีวัตถุประสงคเพื่อรับทราบขอมูล จํานวนสื่อเพื่อการปองกันและแกไขปญหายาเสพ
ติด และเพื่อแลกเปลี่ยนขอคิดเห็น โดยมีกลุมเปาหมายเปนหนวยงานที่เกี่ยวของดานยาเสพติด 31
หนวยงานซึ่งไมไดระบุวามีผใู ดบาง การดําเนินงานออกมาในลักษณะแบบเดิมๆ คือ การแจก
เอกสารทีม่ ีรายละเอียดสื่อเผยแพรเพื่อการปองกันยาเสพติด หลังจากที่แจกเอกสารไปครบทั้ง 31
หนวยงานแลวไมไดมีการติดตามผล วาทุกหนวยงานเขาใจความหมายในการผลิตสื่อไปในทิศทาง
เดียวกันหรือไมอยางไร แตอยางไรก็ตามสํานักงาน ป.ป.ส. ก็ไดดําเนินงานผานสือ่ โทรทัศน ออก
อากาศทางสถานีโทรทัศนไทยทีวีสี ชอง 9 อ.ส.ม.ท. ทุกวันจันทร-ศุกร เวลา 06.30-06.32 น. เพื่อ
นําเสนอการดําเนินชีวิตของบุคคลที่มีชื่อเสียง ที่ประสบความสําเร็จในชีวิตไดโดยไมตองพึ่งยาเสพ
ติด บุคคลประเภทนีม้ ักมีอทิ ธิพลตอกลุมเสี่ยง แตกลุมเสี่ยงมักเปนคนประเภทนอนดึกตื่นสาย และ
การที่รายการนี้ออกอากาศแค 2 นาที เวลาหกโมงเชานั้นไมนาจะมีผลในแงของการเผยแพรความรู
ไมใหยุงเกี่ยวกับยาเสพติด ในขณะเดียวกัน สํานักงาน ป.ป.ส. ไดดําเนินงานผานสือ่ วิทยุ ผลิตราย
การประเภทสารคดี รายการแรก ชื่อ “รักชีวิต” ความยาวตอนละ 4 นาที ออกอากาศ 57 สถานีทุก
วัน เปนระยะเวลา 9 เดือน และรายการที่สอง เปนรายการประเภทนิตยสารบันเทิง ชื่อ “เพลินใจกับ
ป.ป.ส.” ความยาวตอนละ 25 นาที ออกอากาศ 17 สถานี สัปดาหละ 1 ครั้ง เปนระยะเวลา 9
เดือน เชนกัน เนื่องจากการออกอากาศของทัง้ สองรายการมีความตอเนื่องจะสามารถทําใหประชา
ชนเกิดความรูเรื่องยาเสพติดชัดเจนยิ่งขึ้น
กิจกรรมที่สองที่เกิดขึ้นในโครงการฯ คือ กิจกรรมการขยายผลโครงการตอตานยาบาใน
สถานประกอบการอุตสาหกรรม มีวัตถุประสงคเพื่อใหความรูแกผูปฏิบัติงานในสถานประกอบการ
อุตสาหกรรมเกี่ยวกับโทษพิษภัยของยาเสพติดและการปองกันตนเองใหปลอดภัยจากยาบา การที่
สํานักงาน ป.ป.ส. รวมมือกับการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทยมอบสื่อชุดรณรงคตอตานยา
บาในสถานประกอบการอุตสาหกรรม แคจํานวน 200 ชุด ใน 15 จังหวัด ในเฉพาะชวงวันตอตาน
ยาเสพติดเทานั้น ผูว ิจัยไมสามารถสรุปไดวากลุมผูรับสารเปาหมายจะไดรับความรูที่ถูกตองเกี่ยว
กับโทษของยาเสพติดหรือไม เนื่องจากไมมีการจัดตัวแทนหรือวิทยากรไปพูดใหความรู เพราะใน
บางครั้งดวยการอานเพียงอยางเดียวไมสามารถทําใหเกิดความเขาใจที่ถูกตองได
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กิจกรรมที่สามที่เกิดขึ้นในโครงการฯ คือ กิจกรรมการขยายผลโครงการตอตานยาบาใน
สถานศึกษา มีวัตถุประสงคเพื่อใหความรู สรางความตระหนักแกเยาวชนในสถานศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาและอาชีวศึกษาและการปองกันตนเองใหปลอดภัยจากยาบา ทางสํานักงาน ป.ป.ส.
ไดมอบสื่อชุดรณรงคตอตานยาบาในสถานศึกษา เฉพาะในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 48 โรง
เรียน โรงเรียนละ 1 ชุดเทานั้น ซึง่ ผูวิจยั ไมอาจสรุปไดวา นักเรียนทุกคนใน 48 โรงเรียนนั้นจะไดรับ
ความรูเทาเทียมกัน และสามารถสรางความตระหนักและความรู ทัง้ นี้ขนึ้ อยูกับความสามารถของ
ครู-อาจารยของแตละโรงเรียนในการเตรียมการเรียนการสอน
กิจกรรมที่สที่ ี่เกิดขึ้นในโครงการฯ คือ กิจกรรมการผลิตสื่อเพื่อใหความรูในหองสมุด มีวัตถุ
ประสงคเพื่อเปนแหลงคนควาความรูเรื่องยาเสพติด สําหรับประชาชนทัว่ ไป และเปนแหลงให
บริการยืมสื่อเผยแพรบางประเภท เชน ชุดนิทรรศการ วิดีทัศน เปนตน สํานักงาน ป.ป.ส. ไดแจก
จายภาพชุดนิทรรศการและเอกสาร “เรียนรูเรื่องยาเสพติด ชีวิตปลอดภัย” และวิดีทัศน “เสนตาย”
แกหองสมุดทัว่ ประเทศ จํานวน 870 แหง ผูว ิจัยคาดวาเอกสารขอมูลเหลานี้สามารถชวยเหลือ
ประชาชนไดในระดับหนึ่ง เนื่องจากขอมูลเกี่ยวกับเรื่องยาเสพติดไดกลายเปนขอมูลที่คน หาไดงา ย
ขึ้น และมีการแพรกระจายองคความรูเกี่ยวกับเรื่องยาเสพติดไปทั่วประเทศ
กิจกรรมทีห่ าที่เกิดขึ้นในโครงการฯ คือ กิจกรรมตอตานยาเสพติด มีวัตถุประสงคเพื่อ
กระตุนและสรางความตระหนักแกเยาวชนและประชาชนใหแสดงเจตนารมณรวมกันในการที่จะตอ
สูกับปญหายาเสพติด สํานักงาน ป.ป.ส. ไดรวมมือกับสถานีวทิ ยุทั่วประเทศในการเผยแพรสปอต
และเพลงวันตอตานยาเสพติด และออกอากาศทางโทรทัศนถงึ 14 รายการดวยกัน และยังมอบ
เอกสาร บทความ คําขวัญ และขอมูลเกีย่ วกับวันตอตานยาเสพติดจํานวน 2,300 ชุด แกสื่อมวล
ชนเพื่อใหตีพมิ พคําขวัญลงในนิตยสารชั้นนําจํานวน 15 ฉบับ พรอมทัง้ ใหศิลปนที่ใหการสัมภาษณ
หรือแสดงคอนเสริ์ตพูดกลาวเกี่ยวกับเรื่องวันตอตานยาเสพติด ผูวิจัยจึงสรุปไดวา การจัดกิจกรรม
ตอตานยาเสพติดในครั้งนี้ ถูกจัดขึ้นอยางมีระบบไดก็เพราะไดรับความรวมมืออยางเต็มที่จากคน
ทั่วประเทศ ถึงแมวา กลุมเปาหมายจะเปนประชาชนทัว่ ไปซึ่งอาจจะดูกวางเกินไป แตดวยอํานาจ
ของสื่อทุกๆ
สื่อที่รวมมือกันจะสามารถสรางพลังมวลชนและมีอิทธิพลตอการโนมนาวใจของ
ประชาชนเปนอยางดีเกี่ยวกับเรื่องการตอตานยาเสพติด
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กิจกรรมทัง้ หาที่เกิดขึ้นภายใตโครงการนี้ไมมีการติดตามประเมินผล ผูวิจัยจึงขาดการสรุป
ผลการวิเคราะหที่แมนยํา จึงไดแตเพียงคาดการณผลลัพธทจี่ ะเกิดหลังจากที่ไดวเิ คราะหตัวสื่อที่
ถูกผลิตออกไปในแตละกิจกรรมเทานั้น
• สรุปผลการวิเคราะหของโครงการรณรงคตอตานยาเสพติดในป พ.ศ. 2541
โครงการ
1. โครงการสราง
กระแสตอตานยา
เสพติด
2. โครงการเผยแพร
ความรูเพื่อปองกัน
และแกไขปญหายา
เสพติด
ตารางที่ 4-3
พ.ศ. 2541

สภาพปญหา
วัตถุประสงค
ขาดการเผยแพรกระแสตอตานยาเสพติด 1. การสรางกระแส
รวมทัง้ การดําเนินงานรวมกันในการผลิต
และเผยแพรสารผานสื่อตางๆ
เยาวชน บุคคล กลุมบุคคล สถานศึกษา 1. สนับสนุนการปฏิบัติงาน
หนวยงานและองคกรตางๆ ขาดความรู
และการเผยแพรจากสื่อเพื่อการปองกันยา
เสพติด

แสดงสรุปสภาพปญหาและวัตถุประสงคของโครงการรณรงคของสํานักงาน ป.ป.ส. ในป

จากการศึกษาขอมูลผูวิจัยพบวา ที่มาของหลักการและเหตุผลทีว่ างไวในเรื่องของการ
รณรงคปองกันยาเสพติดถูกกําหนดแนวคิดและแนวทางไวกวางเกินไป อาจทําใหการจัดทํา
โครงการหรือกิจกรรมรณรงคปองกันยาเสพติดของหนวยงานที่เกีย่ วของ มีความหลากหลายจน
ขาดการเชื่อมโยงในการสรางพลังรณรงคปองกันยาเสพติดรวมกัน
วัตถุประสงคหลักที่สํานักงาน ป.ป.ส. เห็นวาสําคัญที่สดุ ในขณะนั้นคือ การสรางกระแส
และสนับสนุนการปฏิบัติงานปองกันและแกไขปญหายาเสพติด เพื่อกระตุน จูงใจ สรางแนวรวมกับ
กลุมเปาหมายใหเห็นถึงความสําคัญของยาเสพติด ผูว จิ ัยพบวา วัตถุประสงคของโครงการรณรงค
ควรที่จะระบุหรือกําหนดเปาหมายใหแนชัดในการดําเนินการ ยกตัวอยางเชน เพื่อที่จะลดสัด
สวนการใชยาของเยาวชนอายุระหวาง 15-25 ป ที่ใชสารเสพติด 1 ครั้ง หรือมากกวาในชวงเวลา 6
เดือน ที่ผา นมาจาก 15 เปอรเซ็นตใหเหลือเพียง 10 เปอรเซ็นต เปนตน การกําหนดวัตถุประสงคที่
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ดีควรที่จะระบุความเปลีย่ นแปลงทีส่ ามารถวัดผลและสังเกตุได และตองกําหนดจุดสิ้นสุดที่แน
นอน จึงจะแสดงใหเห็นวาวัตถุประสงคนั้นบรรลุเปาหมายแลว
โครงการ
กลุมเปาหมาย
1. โครงการสรางกระแสตอตานยาเสพ 1. เยาวชนในสถานศึกษาอายุระหวาง 12-16 ป
ติด
2. ประชาชนทั่วไป
2. โครงการเผยแพรความรูเ พื่อปองกัน 1. เยาวชนในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาและอาชีว
และแกไขปญหายาเสพติด
ศึกษา
2. สื่อมวลชน
3. ผูปฏิบัติงานในสถานประกอบการอุตสาหกรรม
4. ประชาชนทั่วไป
ตารางที่ 4-4

แสดงสรุปกลุมเปาหมายของโครงการรณรงคของสํานักงาน ป.ป.ส. ในป พ.ศ. 2541

ผูจัดทําโครงการฯ ทราบวากลุมผูรับสารเปาหมายยังขาดความรูและการเผยแพรจากสื่อ
เพื่อการปองกันยาเสพติด เนื่องจากมีการทําการสํารวจความตองการของกลุมเปาหมายมา
กอน เกณฑในการจําแนกกลุมเปาหมายในแตละโครงการ ขึ้นอยูกับเปอรเซนตที่วดั จากผูติดยา
เสพติดในปนนั้ วากลุมใดทีค่ าดวาจะมีแนวโนมพฤติกรรมการเสพยามากที่สุด แตกลุมเปาหมายที่
สําคัญมากที่สดุ ในการรณรงคในป พ.ศ. 2541 คือ กลุมเยาวชนในสถานศึกษาเนื่องจากกลุมนี้เปน
วัยที่ออนไหวงายตอการชักจูง มีการอยากลองของใหมๆ อยูตลอดเวลา รักสนุก และติดเพื่อนและ
มักจะเชื่อฟงเพื่อนฝูงมากกวาบิดา มารดา และครอบครัว ดังนั้นกลุม เยาวชนจึงนับวาเปนกลุม
เสี่ยงที่สุดตอการติดยาเสพติด
โครงการ
แกนของโครงการ
1. โครงการสรางกระแสตอตานยาเสพ การสรางกระแสเพื่อใหเกิดการรวมตัวกันของสื่อตางๆ
ติด
2. โครงการเผยแพรความรูเ พื่อปองกัน ใหความรูดานการปองกันยาเสพติด
และแกไขปญหายาเสพติด
ตารางที่ 4-5

แสดงสรุปแกนของโครงการรณรงคของสํานักงาน ป.ป.ส. ในป พ.ศ. 2541
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โครงการ
1.
โครงการสรางกระแส
ตอตานยาเสพติด
2. โครงการเผยแพรความรูเพื่อ
ปองกันและแกไขปญหายาเสพ
ติด
ตารางที่ 4-6

สื่อ
ไมมีการประเมินผล
3
สื่อโทรทัศน, สื่อวิทยุ และสือ่ อื่นๆ (การ
จัดทําบัตรโทรศัพท)
3
สื่อโทรทัศน, สื่อวิทยุ, สื่อสิ่งพิมพ และ
การจัดกิจกรรม

แสดงสรุปสื่อและการประเมินผลของโครงการรณรงคของสํานักงาน ป.ป.ส. ในป พ.ศ. 2541

ผูวิจัยเห็นถึงสภาพปญหาของการผลิตสื่อเพื่อเผยแพรทสี่ อดคลองกันคือ การขาดการ
ดําเนินงานรวมกันในการผลิตและเผยแพรสารผานสื่อวิทยุ โทรทัศน สื่อสิ่งพิมพ และสื่ออื่นๆ
รวมทัง้ ชองทางการเผยแพรขอมูลขาวสารโดยผานสื่อ ยังมีไมมากเพียงพอตอการสรางกระแส
ตอตานยาเสพติด วิธีการดําเนินงานหรือกลยุทธในการดําเนินงานที่สาํ นักงาน ป.ป.ส. ใชมากที่สดุ
คือ การดําเนินงานผานสื่อโทรทัศน และรองลงมาคือสื่อวิทยุ การใชสื่อทั้งสองทีเ่ ปนสื่อใหญนี้
เพื่อที่จะเขาถึงกลุมเปาหมายจํานวนมากในเวลาที่รวดเร็ว สื่อที่ออกไปมักไดรับการสนับสนุนงบ
ประมาณจากรายการตางๆ โดยรายการเหลานี้จะประสานงานและใหความรวมมือในการผลิตและ
เผยแพรเพื่อสรางกระแสตอตานยาเสพติด เวลาออกอากาศสวนใหญเปนระยะเวลาไมเกิน 30
นาที นอกเหนือจากการเผยแพรผานสื่อแลวสํานักงาน ป.ป.ส. ยังเลือกการจัดกิจกรรมการผลิตสือ่
เพื่อใหความรูแกกลุมเปาหมาย ยกตัวอยางเชน การผลิตสื่อชุดรณรงคตอตานยาบาในสถาน
ศึกษา หรือผลิตโปสเตอร แผนพับ และคูมือตางๆ ทีใ่ หความรูในการปองกันและแกไขปญหายา
เสพติด วิธีการประเมินผลทัง้ ขณะที่ดําเนินการและหลังการดําเนินการรณรงคในป พ.ศ. 2541 ไมมี
ผูใดจัดทําขึ้น เนื่องจากในชวงเวลานัน้ สํานักงาน ป.ป.ส. ยังไมไดจดั แผนโครงการรณรงคตอตาน
ยาเสพติดที่สมบูรณเพียงพอ
“การวัดผลไมไดทําทุกครั้ง และก็ไมไดทําทุกป เพราะไมมีงบประมาณ” (ปาริชาต อุทก,
สํานักงาน ป.ป.ส. สัมภาษณ วันที่ 13 พฤษภาคม 2547)
4.1.3 โครงการรณรงคตอตานยาเสพติดในป พ.ศ. 2542
จากการสืบคนขอมูลจากสํานักงาน ป.ป.ส. ผูวิจัยพบวามี 6 โครงการดวยกัน คือ

72
4.1.3.1 โครงการ “รักในหลวง หวงลูกหลาน รวมกันตานยาเสพติด”
ก. ที่มาของหลักการและเหตุผลของโครงการ
จากการศึกษาผูวิจัยพบวา โครงการนี้ถูกจัดตัง้ ขึ้นเพื่อผลิตสื่อประชาสัมพันธเพื่อสราง
กระแสตอตานยาเสพติด เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูห ัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธี
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 6 รอบ
ข. วัตถุประสงคของโครงการ
โครงการนี้มีวตั ถุประสงคเพือ่ ประชาสัมพันธ ปลุกจิตสํานึกของประชาชนไทยทุกคนรวม
รณรงคตอตานยาเสพติดเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั เนื่องในโอกาสพระราชพิธี
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 5 ธันวาคม 2542 ภายใตโครงการ “รักในหลวง หวงลูก
หลาน รวมกันตานยาเสพติด”
ค. กลยุทธ/วิธีการดําเนินงานของโครงการ
สื่อที่ใชในโครงการแบงออกเปน 5 ประเภทดวยกัน คือ
สื่อ
สื่อโทรทัศน

สื่อวิทยุ

วิธีการดําเนินงาน
1. ผลิตโฆษณาสั้น “รักในหลวง” ความยาว 30 วินาที โดยขอความรวมมือเผย
แพรผานทางสถานีโทรทัศนตางๆ จํานวน 12 สถานี และบริษัทผูผลิตรายการ
โทรทัศน จํานวน 22 บริษัท
2. ผลิตโฆษณาสั้น จํานวน 2 เรื่อง คือ “เหนือธรรมชาติ” และ “รั้วดวงใจ”
ความยาวเรื่องละ 30 วินาที โดยเผยแพรผานทางสถานีโทรทัศนตา งๆ จํานวน
5 สถานี ไดแก สถานีโทรทัศน ชอง 3, 5, 7, 9 และ ITV รวม 160 ครั้ง
1. ขอความรวมมือจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย รวมผลิตตน
ฉบับโฆษณาสั้นเรื่อง “รักในหลวง” จํานวน 1 เรื่อง ความยาว 30 วินาที โดย
สําเนาเทปคาสเซทเพื่อเผยแพรผานสถานีวทิ ยุของหนวยงานราชการและรัฐ
วิสาหกิจ จํานวน 530 สถานี ผานทางบริษัทที่ไดรับการจัดสรรคลื่นวิทยุภาค
FM. ในเขตกรุงเทพมหานคร 18 บริษัท (21 คลื่น) และสํานักงาน ป.ป.ส. ภาค
ทั้ง 4 แหง รวม 1,200 มวน
2. ผลิตสื่อโฆษณาสั้น จํานวน 2 เรื่อง ความยาวเรื่องละ 30 วินาที โดยบันทึก
เปนภาษาทองถิ่น 4 ภาค และสําเนาเทปคาสเซท จํานวน 3,300 มวน ขอ
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ความรวมมือเผยแพรทางสถานีวทิ ยุของหนวยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ
จํานวน 530 สถานี และผานทางบริษทั ทีไ่ ดรับการจัดสรรคลื่นวิทยุภาค FM.
ในเขตกรุงเทพฯ 21 คลื่น และซื้อเวลาเผยแพรทางสถานีวทิ ยุ จํานวน 5 สถานี
ซึ่งคลอบคลุม 36 จังหวัด เผยแพรระหวางวันที่ 16 สิงหาคม – 29 กันยายน
2542 รวม 2,700 ครั้ง และผูดําเนินรายการของสถานีวิทยุพิทักษสนั ติราษฎร
ความถี่ 91 MHz พูดเสริมในรายการวันละ 3 ครั้ง ระหวางวันที่ 16 สิงหาคม –
29 กันยายน 2542 รวม 135 ครั้ง
สื่อสิ่งพิมพ
1. ผลิตตนแบบโปสเตอร “รักในหลวง หวงลูกหลาน รวมกันตานยาเสพติด”
และมอบตนแบบแกหนวยงานและองคกรตางๆ เพื่อดําเนินการจัดพิมพเผย
แพร
สื่อโรงภาพยนตร 1. นําโฆษณาสั้นทางโทรทัศน เรื่อง “เหนือธรรมชาติ” และ “รั้วดวงใจ” ดําเนิน
การเผยแพรทางโรงภาพยนตรในเขต กทม. 17 แหง และในจังหวัดใหญๆ 9
แหง รวมเผยแพรไมนอยกวา 3,600 ครั้ง
สื่ออื่นๆ
1. เผยแพรปา ยประชาสัมพันธขนาดใหญ ณ บริเวณถนนหลัก จํานวน 5 ปาย
เผยแพรระหวางวันที่ 6 ธันวาคม 2541 – 7 ธันวาคม 2542
2. สงมอบตนแบบปายประชาสัมพันธขนาดใหญ จํานวน 2 แบบ ใหกระทรวง
มหาดไทยใชตนแบบในการทําปายเผยแพรขนาดใหญในทุกจังหวัด
3. สงมอบตนแบบปายแบนเนอร (แบบทีม่ ีเฉพาะขอความ “รักในหลวง หวง
ลูกหลาน รวมกันตานยาเสพติด”) ใหแก สวนสงเสริมและประสานงาน เพื่อ
ดําเนินการจัดทําปายแบนเนอรและเผยแพรในชุมชนตางๆ จํานวน 200 แผน
4. ผลิตธงสัญลักษณ ขอความ “รักในหลวง หวงลูกหลาน รวมกันตานยาเสพ
ติด” ใชเผยแพรในการจัดกิจกรรมรณรงคของโครงการ จํานวน 225,000 อัน
5. ผลิตเสื้อยืด จํานวน 42,000 ตัว สงมอบใหสวนสงเสริมและประสานงาน
ดําเนินการเผยแพร
6. ผลิตบัตรโทรศัพท ขอความรวมมือจากรัฐมนตรีวา การกระทรวงคมนาคม
และประสานงานกับองคการโทรศัพทแหงประเทศไทย
7. รวบรวมขาวประชาสัมพันธการจัดงานขอบคุณสื่อมวลชนจากหนังสือพิมพ
จํานวน 4 ฉบับ
ตารางที่ 4-7
ตานยาเสพติด”

แสดงประเภทของสื่อและวิธีการดําเนินงานของโครงการ “รักในหลวง หวงลูกหลาน รวมกัน
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ง. การจําแนกกลุมเปาหมายของโครงการ
กลุมเปาหมายของโครงการนี้คือ
กลุมประชาชนทั่วไปในเขตกรุงเทพมหานครและใน
จังหวัดใหญๆ อีก 9 แหง
จ. วิธีการประเมินผลของโครงการ
ผูวิจัยไมพบวิธีการประเมินผลของโครงการฯ
ผูวิจัยพบวา โครงการรักในหลวง หวงลูกหลาน รวมกันตานยาเสพติด ไมมีการกําหนด
สภาพปญหาที่ชัดเจนตอกลุมเปาหมาย แตมีวัตถุประสงคเพื่อประชาสัมพันธ ปลุกจิตสํานึกของ
ประชาชนไทย กลุมเปาหมายของโครงการฯ คือ ประชาชนทัว่ ไปซึง่ กวางเกินไป และยากที่จะ
พิจารณาเนื้อหาที่จะกอใหเกิดประสิทธิภาพ
และบรรลุความตองการที่ตั้งไวหากไมมพี ระบาท
สมเด็จพระเจาอยูหวั เปนแกนนําในการสรางกระแสตอตานยาเสพติดของโครงการนี้ โครงการนีม้ ี
จุดแข็งอยูสองประการ คือ ประการแรก การใชภาพลักษณของกษัตริยไทยในการสรางอิทธิพลตอ
จิตใจของประชาชนชาวไทยทุกคน ประการที่สอง คือ การเลือกใชสื่อทีห่ ลากหลาย มีความถี่ในการ
ออกอากาศทั้งโทรทัศนและวิทยุเปนจํานวนมากและตอเนื่อง มีการเผยแพรโฆษณาสั้นทางโรงภาพ
ยนตรถึง 3,600 ครั้ง การผลิตสื่อสิ่งพิมพและปายประชาสัมพันธขนาดใหญตั้งอยูบริเวณแยกใหญ
ที่มีรถผานเปนจํานวนมากอีกหลายแหง เนื่องจากโครงการฯ ไมมีการติดตามประเมินผลผูวิจยั จึง
สรุปการดําเนินงานจากความถี่ในการผลิตสื่อเทานั้น
“บางครั้งเราก็จะใชเทคนิคเชื่อมโยงกับสถาบันพระมหากษัตริย เชน คําขวัญ “รักในหลวง
หวงลูกหลาน รวมกันตานยาเสพติด” พระมหากษัตริยเปนศูนยรวมดวงใจของชาวไทยทุกคน
พยายามเชื่อมโยงใหคนรวมกันตอตานยาเสพติดเพื่อบุคคลที่พวกเขาเคารพบูชา” (นฤมล กมล
วาทิน, เจาหนาที่บริหารงานโสตทัศนศึกษา 7 หัวหนากลุมงานพัฒนาการรณรงค, สัมภาษณ วันที่
30 พฤษภาคม 2547)
4.1.3.2 โครงการประชาสัมพันธเพื่อการปองกันเจาหนาที่ของรัฐมิใหเกี่ยวของกับ
ยาเสพติด
ก. ที่มาของหลักการและเหตุผลของโครงการ
จากการศึกษาผูวิจัยพบวา ในป พ.ศ.2542 มีเจาหนาที่ของรัฐคอรัปชั่น รับเงิน และเขาไป
เกี่ยวของกับยาเสพติดซึ่งเปนปจจัยสําคัญที่ทาํ ใหปญหายาเสพติดแพรระบาดรุนแรง สํานักงาน
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ป.ป.ส. จึงเริม่ มีการตรวจสอบกับเจาหนาที่ของรัฐอยางจริงจัง และตองการใหประชาชนเขามาให
ความรวมมือโดยแจงเบาะแส เวลาที่รวู าใครคนใดคนหนึ่งของเจาหนาที่ของรัฐเขาไปเกี่ยวของกับ
ยาเสพติด ทางฝายนโยบายจึงจัดใหทุกภาคของสํานักงาน ป.ป.ส. มีการเปดตูป ณ. โครงการ
รณรงคครั้งนี้ชใี้ หทุกคนรูวา ถาพบเห็นพฤติกรรมที่ไมดีของเจาหนาที่รัฐ ควรแจงเขามาที่ตูปณ.
เหลานี้
ข. วัตถุประสงคของโครงการ
1. เพื่อประชาสัมพันธปลุกจิตสํานึกของเจาหนาที่รัฐ ใหมีความภาคภูมิใจในศักดิ์ศรี
2. เพื่อใหเจาหนาที่รัฐ ไดรับทราบถึงบทลงโทษและความเสียหายที่จะไดรับ หากนําตัว
เขาไปพัวพันกับยาเสพติดทั้งทางตรงและทางออม
3. เพื่อประชาสัมพันธปลุกจิตสํานึกของประชาชนทั่วไป ใหความรวมมือในการแจงขาว
สารขอมูลเกี่ยวกับเจาหนาที่รัฐ ที่พัวพันกับยาเสพติด
4. เพื่อประชาสัมพันธวิธีการและสถานที่รบั แจงขาวสาร ในกรณีเจาหนาที่ของรัฐมีพฤติ
กรรมเกี่ยวของกับยาเสพติด
ค. กลยุทธ/วิธีการดําเนินงานของโครงการ
การดําเนินงานประชาสัมพันธเพื่อการปองกันเจาหนาทีข่ องรัฐมิใหเกีย่ วของกับยาเสพติด
ผานสื่อแบงออกเปน 6 ประเภท คือ
สื่อ
สื่อโทรทัศน

วิธีการดําเนินงาน
1. ผลิตตนฉบับโฆษณาสัน้ จํานวน 2 เรื่อง คือ “หนี” และ “ปฏิญาณ” ความ
ยาว 30 วินาที โดยขอความรวมมือเผยแพรผานทางสถานีโทรทัศน ชอง 3, 5,
7, 9, ITV และ UBC และบริษัทผูผลิตรายการโทรทัศน จํานวน 58 บริษัท และ
เผยแพรผานทางสถานีโทรทัศน ชอง 3 จํานวน 40 ครั้ง และ ITV จํานวน 10
ครั้ง ระหวางเดือนธันวาคม 2541 – กุมภาพันธ 2542 รวม 50 ครั้ง
2. ประสานและสนับสนุนขอมูลการผลิตรายการโทรทัศน “ตีฆองรองปาว”
โดยมีเนื้อหาเพื่อกระตุนใหประชาชนมีสวนในการแจงขอมูลมายัง ตู ปณ. 123
ออกอากาศวันอาทิตย ทางสถานีโทรทัศน ชอง 7 รวม 2 ตอน
3. ประสานและสนับสนุนขอมูลการผลิตละครโทรทัศนเรื่อง “นองใหมราย
บริสุทธิ”์ ตอน ยาเสพติด โดยมีเนือ้ หาเพื่อกระตุน ใหเยาวชนตระหนักถึงโทษ
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พิษภัยของยาเสพติด ออกอากาศวันอาทิตย ทางสถานีโทรทัศน ชอง 3
จํานวน 1 ตอน
4. ประสานและเชิญ ผูอาํ นวยการสํานักพัฒนาการปองกันและแกไขปญหายา
เสพติด ใหสัมภาษณในรายการ “ผูหญิงอยากรู 100%” ออกอากาศวันจันทร
ทางสถานีโทรทัศน ชอง 3 จํานวน 1 ตอน
สื่อวิทยุ
1. ผลิตและเผยแพรสารคดีสั้น จํานวน 90 ตอน ความยาวตอนละ 3 นาที โดย
เผยแพรวนั ละ 2 ครั้ง ในเขต กทม. ระหวางวันที่ 16 พ.ค. – 13 ส.ค. 2542 รวม
2,700 ครั้ง และไดรับความรวมมือเผยแพรในตางจังหวัด ทางสถานีวิทยุ 4
สถานี
2. ผลิตสื่อโฆษณาสั้น จํานวน 7 เรื่อง ดําเนินการผลิตและบันทึกเสียงเปน
ภาษาภาคกลาง 4 เรื่อง ความยาวเรื่องละ 30 วินาที และเปนภาษาทองถิน่ 3
ภาค (ภาคเหนือ ภาคอีสาน และภาคใต) จํานวน 3 เรื่อง ความยาวเรือ่ งละ 30
วินาที สําเนาเทปคาสเซท จํานวน 4,920 มวน แบงเปน สําเนาภาษาภาค
กลาง 900 ชุด สําเนาภาษาภาคเหนือ 140 ชุด สําเนาภาษาภาคอีสาน 150
ชุด และสําเนาภาษาภาคใต 150 ชุดโดยขอความรวมมือเผยแพรทางสถานี
วิทยุของหนวยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ จํานวน 523 สถานี และผานทาง
บริษัทที่ไดรับการจัดสรรคลื่นวิทยุภาค FM.ในเขตกรุงเทพฯ 18 บริษัท (21
คลื่น)
สื่อสิ่งพิมพ
1. ผลิตโปสเตอร จํานวน 2 แบบ คือ “ไมคิด ไมคา ไมของเกีย่ วยาเสพติด
สํานึกที่ชาติตองการ” จํานวน 50,000 แผน และ “พบเห็นเจาหนาที่รัฐเกีย่ ว
ของกับยาเสพติด แจงตู ปณ.123 สามเสนใน กรุงเทพฯ 10400” จํานวน
50,000 แผน
2. ผลิตสติกเกอร 1 แบบ 2 ขนาด ขอความ “พบเห็นเจาหนาที่รัฐเกี่ยวของกับ
ยาเสพติดแจงตู ปณ.123 สามเสนใน กรุงเทพฯ 10400” รวม 23,000 แผน
ดําเนินการเผยแพรในเขตกรุงเทพฯ เผยแพรบนรถประจําทาง ขสมก. และใน
ตางจังหวัด เผยแพรบนรถ บขส.
สื่อโรงภาพยนตร 1. นําตนฉบับโฆษณาสัน้ ทางโทรทัศน เรื่อง “หนี” ดําเนินการเผยแพรทางโรง
ภาพยนตรในเขต กทม. ในโรงภาพยนตรชนั้ 1 จํานวน 10 แหง และโรงภาพ
ยนตรชั้น 2 จํานวน 10 แหง รวม 6,480 ครั้ง ระหวางวันที่ 18 มิ.ย. – 12 ส.ค.
2546
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สื่ออื่นๆ

1. ดําเนินการจัดงานแถลงขาวแกสื่อมวลชน เรื่อง “ระเบียบสํานักนายกรัฐ
มนตรีวาดวยการปองกันเจาหนาที่ของรัฐ มิใหเกี่ยวของกับยาเสพติด”
2. ดําเนินการจัดงานขอบคุณสื่อมวลชน วันที่ 3 สิงหาคม 2542

ตารางที่ 4-8
แสดงประเภทของสื่อและวิธีการดําเนินงานของโครงการประชาสัมพันธเพื่อการปองกันเจา
หนาที่ของรัฐมิใหเกี่ยวของกับยาเสพติด

ง. การจําแนกกลุมเปาหมายของโครงการ
กลุมเปาหมายแบงออกเปน 2 กลุมดวยกัน คือ กลุมเจาหนาที่ของรัฐ และกลุมประชาชน
ทั่วไป
จ. วิธีการประเมินผลของโครงการ
ผูวิจัยไมพบวิธีการประเมินผลของโครงการฯ
ผูวิจัยพบวา สภาพปญหาที่เกิดขึ้นในโครงการประชาสัมพันธเพื่อการปองกันเจาหนาที่
ของรัฐมิใหเกีย่ วของกับยาเสพติด เปนปญหาที่ใหญและยากที่จะแกไขตราบใดที่ยังมีบุคคลที่ไดรับ
ผลประโยชนจากการของเกีย่ วกับยาเสพติดอยู การตรวจสอบตองเปนไปอยางรัดกุมมากๆ สํานัก
งาน ป.ป.ส. ตองการใหประชาชนเขามาใหความรวมมือโดยแจงเบาะแส ถารูวา ใครคนใดคนหนึ่ง
ของเจาหนาทีข่ องรัฐเขาไปเกี่ยวของกับยาเสพติด สิ่งนีเ้ ปนความตองการของสํานักงาน ป.ป.ส.
เทานัน้ แตสําหรับประชาชนผูวิจัยไมมนั่ ใจวาเขาเหลานัน้ เต็มใจทีจ่ ะใหความรวมมือหรือไม เพราะ
ปญหายาเสพติดเปนปญหาใหญและบางครั้งประชาชนอาจเกรงกลัวตออันตรายทีจ่ ะเกิดขึ้นกับตน
เองถามีสวนรูเห็นเกี่ยวกับเรือ่ งของยาเสพติดมากเกินไป ถึงแมวาประชาชนรูว าเขาสามารถสงขาว
สารผานตูปณ. ไดก็ตาม ประชาชนบางสวนยังรูสึกไมกลาแสดงออกและมีสวนรวมในการตอตาน
ยาเสพติด ทัง้ นี้อาจเปนเพราะเกรงกลัวอิทธิพลมืด หรือยังไมมีประสบการณเลวรายจากผลของยา
เสพติด เชน สูญเสียคนที่รกั จากการเสพยา หรือการตกเปนเหยื่อของผูเสพยา จึงทําใหไมเห็น
ความสําคัญของการตอตานยาเสพติดก็เปนได
การดําเนินงานประชาสัมพันธโครงการฯ ไมมีความหนักแนนเพียงพอ เพราะการที่ออก
อากาศเผยแพรโฆษณาสั้นทางโทรทัศนเพียงแค 50 ครั้งนั้น ไมมีทางมีผลตอการปลุกจิตสํานึกของ
ประชาชนทั้งประเทศได วัตถุประสงคของโครงการนี้ เพื่อการประชาสัมพันธปลุกจิตสํานึกของ
ประชาชนและเจาหนาที่รัฐใหตระหนักถึงโทษ และความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากของเกี่ยวกับยา
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เสพติด แตสื่อตางๆ ที่ผลิตออกไปสูประชาชนไมมีจาํ นวนที่มากเพียงพอ พรอมทั้งชวงระยะเวลาที่
ออกสื่อก็สั้นเกินไปสวนใหญแคไมเกิน 3-4 สัปดาหเทานัน้ ทั้งๆ ทีโ่ ครงการนี้เปนโครงการที่ใหญ
มากและควรใหเวลาแกการประชาสัมพันธตอเนื่องเปนระยะเวลาทีย่ าวมากกวาหกเดือน ฉะนัน้
การที่มกี ารผลิตโปสเตอรและสติกเกอรเปนจํานวนมากๆ นั้นก็จะไมมีประโยชนเนือ่ งจากประชาชน
ยังขาดความรูและยังไมเห็นประโยชนในการใหความรวมมือกับเจาหนาที่ของรัฐ
โครงการนี้ขาดการติดตามประเมินผล ทําใหผูวิจยั ไมสามารถสรุปการวิเคราะหไดวาผลที่
ไดรับจากการทําโครงการฯ ขึ้นมาประสบความสําเร็จมากนอยเพียงใด
4.1.3.3 โครงการผลิตสื่อสําหรับสถานประกอบการ
ก. ที่มาของหลักการและเหตุผลของโครงการ
จากการศึกษาผูวิจัยพบวา
มีผูใชแรงงานจํานวนมากมีพฤติกรรมเสพยาเสพติดขณะ
ทํางาน และเขาเหลานัน้ ยังขาดความรูความเขาใจเกี่ยวกับพิษภัยของยาเสพติด ดังนั้นจึงจําเปนที่
ตองจัดทําโครงการนี้ขึ้น เพื่อใหความรูเรื่องยาเสพติดกับผูใชแรงงานในสถานประกอบการโดย
เฉพาะ
ข. วัตถุประสงคของโครงการ
โครงการนี้จัดทําขึ้นเพื่อรณรงคเผยแพรความรู ความเขาใจเรื่องโทษพิษภัยของยาเสพติด
และวิธีการปองกันยาเสพติดแกผูใชแรงงานในสถานประกอบการอุตสาหกรรม ใหรู เขาใจ และ
ตระหนักถึงอันตรายที่เกิดจากการใชยาเสพติด และนําความรูที่ไดรับไปใชใหเปนประโยชนตอไป
ค. กลยุทธ/วิธีการดําเนินงานของโครงการ
สื่อ
วิธีการดําเนินงาน
สื่อสิ่งพิมพ
1. ผลิตสื่อ ชุด “รณรงคปองกันยาบาในสถานประกอบการอุตสาหกรรม” เพื่อ
ใชในโครงการฯ จํานวน 3,000 ชุด โดย แบงออกเปน เอกสาร “คูมือปองกัน
และแกไขปญหายาเสพติดในสถานประกอบการอุตสาหกรรม”, เอกสารแนะ
นําการใชสื่อ, และแบบสํารวจติดตามการเผยแพรสื่อ นอกจากนีย้ ังมีการผลิต
ภาพชุดนิทรรศการ “ยาบา มหันตภัย” โปสเตอร “รักอวัยวะและชีวิต” และ
แผนพับ “รูเทาทันยาบา”
2. ผลิตภาพชุดนิทรรศการ “ยาบามหันตภัย” จํานวน 1 ชุด มี 8 ภาพ

79
3. ผลิตโปสเตอร “รักอวัยวะและชีวิต” จํานวน 5 แผน
4. ผลิตแผนพับ “รูเทาทันยาบา” จํานวน 5 แผน
ตารางที่ 4-9

แสดงประเภทของสื่อและวิธีการดําเนินงานของโครงการผลิตสื่อสําหรับสถานประกอบการ

ง. การจําแนกกลุมเปาหมายของโครงการ
กลุมเปาหมายคือ ผูใชแรงงานในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ (คนงาน 200 คนขึ้นไป)
ในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล จํานวน 2,500 แหง
จ. วิธีการประเมินผลของโครงการ
ผูวิจัยไมพบวิธีการประเมินผลของโครงการฯ
ผูวิจัยพบวา โครงการผลิตสื่อสําหรับสถานประกอบการ กําหนดสภาพปญหาโดยที่ไมมี
การทําการสํารวจมากอนวา กลุมเปาหมายที่เปนผูใชแรงงานในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ มี
พฤติกรรมการเปดรับสื่อ และมีความเสี่ยงตอการใชยาเสพติดมากนอยแคไหน หรือเขาเหลานัน้ มี
ความรูเรื่องโทษพิษภัยของยาเสพติดมากเพียงใด ดังนัน้ การที่โครงการฯ มีวัตถุประสงคเพื่อรณรงค
เผยแพรความรู ความเขาใจเรื่องโทษพิษภัยของยาเสพติดและวิธีการปองกันยาเสพติด และ
ตระหนักถึงอันตรายที่เกิดจากการใชยาเสพติดโดยที่ไมมีการสํารวจกลุมเปาหมายมากอน วาเขามี
พฤติกรรมหรือมีวิถีชวี ิตอยางไรมากอน ก็จะไมสามารถที่จะแนใจไดวาการผลิตสื่อชุด “รณรงคปอง
กันยาบาในสถานประกอบการอุตสาหกรรม” ซึ่งใหความรูเฉพาะเรื่องยาบาจะมีผลตอการเปลี่ยน
แปลงพฤติกรรมของบุคคลเสี่ยงตอการใชยาเสพติด, ผูเสพยาในปจจุบนั , และผูซงึ่ เคยใชยาเสพติด
ในสถานประกอบการอุตสาหกรรม
เนื่องจากโครงการฯ ไมมีการทําการติดตามประเมินผล ผูวิจัยจึงไมสามารถกลาวถึงความ
สําเร็จของโครงการฯ ได และการผลิตสื่อชุด “รณรงคปองกันยาบาในสถานประกอบการอุตสาห
กรรม” ที่ไมตรงกับวัตถุประสงคทไี่ ดตั้งไวในแผนของโครงการฯ ก็ไมสามารถยืนยันถึงความสําเร็จ
ของโครงการฯ ไดอีกเชนกัน
4.1.3.4 โครงการผลิตสื่อสําหรับแกนนําชุมชน
ก. ที่มาของหลักการและเหตุผลของโครงการ
จากการศึกษาผูวิจัยพบวา ปญหายาเสพติดไดทวีความรุนแรงเพิม่ ขึ้นอยางรวดเร็วในชุม
ชนซึ่งยากแกการเขาถึงในแงของการทีจ่ ะปลุกจิตสํานึกของประชาชนในชุมชนตางๆ ดังนั้นสํานัก
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งาน ป.ป.ส. จึงจัดทําโครงการนี้ขนึ้ เพือ่ สรางแกนนําในชุมชนเพื่อใหเขาเหลานัน้ สามารถเขาถึง
เพื่อนบานในชุมชนเดียวกันเพื่อที่จะทําการรณรงคประชาสัมพันธเกี่ยวกับโทษของยาเสพติด
ข. วัตถุประสงคของโครงการ
โครงการนี้มีวตั ถุประสงคเพือ่ เผยแพรความรู ความเขาใจเกี่ยวกับโทษพิษภัยยาเสพติดให
แกประชาชนทั่วไปในชุมชน และประชาสัมพันธเพื่อปลุกจิตสํานึก สรางกระแสใหประชาชนในชุม
ชนรวมกันตอตานยาเสพติด
ค. กลยุทธ/วิธีการดําเนินงานของโครงการ
สื่อ
สื่อวิทยุ
สื่อสิ่งพิมพ

วิธีการดําเนินงาน
1. ทําเทปเสียงตามสาย ชุด “หมูบานนี้...ไมมียาเสพติด” จํานวน 60 ตอน
ความยาวตอนละ 5 นาที จํานวน 1 ชุด (1 ชุด มี 5 มวน)
1. ผลิตสื่อ ชุด “หมูบานวันนี้...ไมมียาเสพติด” เพื่อใชในโครงการฯ จํานวน
1,100 ชุด โดยแบงออกเปนโปสเตอร 3 แบบ รวม 30 แผน คือแบบที่ 1 “เพื่อ
กระตุนเตือนใหคนในชุมชนเห็นความสําคัญของการปองกันยาเสพ” แบบที่ 2
“เพื่อสรางความตระหนักในโทษพิษภัยของยาเสพติด” แบบที่ 3 “เพื่อกระตุน
ใหคนในชุมชนรวมมือกันตอตานยาเสพติด”

ตารางที่ 4-10 แสดงประเภทของสื่อและวิธีการดําเนินงานของโครงการผลิตสื่อสําหรับแกนนําชุมชน

ง. การจําแนกกลุมเปาหมายของโครงการ
กลุมเปาหมาย คือ ประชาชนทัว่ ไปที่อยูในชุมชน แบงเปน กรุงเทพฯ 300 ชุมชน ชุมชนใน
ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต ภาคละ 200 ชุมชน รวม 1,100 ชุมชน
จ. วิธีการประเมินผลของโครงการ
ผูวิจัยไมพบวิธีการประเมินผลของโครงการฯ
ผูวิจัยพบวา โครงการผลิตสื่อสําหรับแกนนําชุมชน มีการกําหนดสภาพปญหาอยางชัดเจน
คือ การขาดผูท ี่เปนแกนนําในการประชาสัมพันธความรูเกี่ยวกับเรื่องยาเสพติดในชุมชน เพราะถา
การดําเนินงานโดยฝายราชการขาดการมีสวนรวมของชุมชนเจาของพืน้ ที่ จะทําใหการดําเนินงาน
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ไมเกิดผลกระทบโดยตรง ตอการลดปญหาหรือควบคุมปญหายาเสพติดอยางชัดเจนและตอเนื่อง
แตในขณะเดียวกันตัวโครงการฯ
ไมไดระบุวาชุมชนเหลานั้นเปนชุมชนในเมืองหรือนอกเมือง
เพราะการทีจ่ ะแกไขสภาพปญหายาเสพติดในชุมชนเมืองและนอกเมืองนัน้ แตกตางกันโดยสิน้ เชิง
เนื่องจากประชาชนที่อาศัยอยูในแตละชุมชนนั้นมีวิถีดาํ เนินชีวิตแตกตางกัน มีระดับการศึกษาแตก
ตางกัน มีฐานะแตกตางกัน และมีความตองการแตกตางกัน ดังนั้นการคัดเลือกแกนนําในชุมชนใด
ชุมชนหนึง่ จึงสําคัญมาก และหากเลือกแกนนําทีผ่ ิดก็จะไมสามารถประชาสัมพันธเพื่อปลุกจิต
สํานึกประชาชนในชุมชนได และจะเปนการเสียทั้งแรง เสียทัง้ เวลา และเงินทีท่ ุมเทลงไปใหกับโครง
การฯ ดังนั้นทั้งกอนที่จะคัดเลือกแกนนําในชุมชนและกอนที่จะทําการผลิตสื่อออกไปควรจะศึกษา
ขอมูลความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับสื่อในแตละชุมชนเสียกอน
อยางไรก็ตาม การเผยแพรความรู ความเขาใจเกี่ยวกับโทษพิษภัยของยาเสพติดใหกับชุม
ชนถึง 1,100 ชุมชนทั่วประเทศนัน้ ผูว ิจัยวิเคราะหวาเปนงานที่ใหญและตองการความละเอียดมาก
ในการทํางานและตองมีการติดตามประเมินผลโครงการฯ เพราะการผลิตเอกสารเพือ่ เผยแพร หาก
ผูเผยแพรประชาสัมพันธออกไปไมดีหรือไมชัดเจนก็อาจทําใหประชาชนยังมีความสงสัย ของใจ
หรือสับสนเกีย่ วกับปญหาของยาเสพติดที่แพรระบาดในชุมชนอยู และไมอาจสงผลใหโครงการฯ
ประสบความสําเร็จได ดังนัน้ การที่ผูวิจยั ไมพบการติดตามประเมินผลของโครงการฯ นั้นถือเปนขอ
ดอย ซึ่งตามหลักความเปนจริงแลวหากโครงการนี้ไดทําการติดตามประเมินผลก็จะทําประโยชนให
กับผูที่จะทําการรณรงคตอตานยาเสพติดในอนาคตไดเปนอยางมาก รวมทัง้ แผนดําเนินงานก็วาง
ไวไมใหญและละเอียดไมเพียงพอที่จะลงลึกเพื่อศึกษาตัวโครงการฯ ตอๆ ไป
4.1.3.5 โครงการประชาสัมพันธและผลิตสื่อเพื่อรณรงคปองกันยาเสพติด
ก. ที่มาของหลักการและเหตุผลของโครงการ
จากการศึกษาผูวิจัยพบวา หองสมุดเปนสถานที่แหงหนึง่ ที่มีความสําคัญในการเผยแพรให
ความรูเกีย่ วกับเรื่องของยาเสพติด สํานักงาน ป.ป.ส. จึงเล็งเห็นวาการจัดกิจกรรมตางๆ ในหอง
สมุดทั่วประเทศจะกอใหเกิดผลสําเร็จในการรณรงคประชาสัมพันธปองกันยาเสพติดไดเปนอยางดี
ข. วัตถุประสงคของโครงการ
1. เพื่อเปนแหลงคนควาความรูเรื่องการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดสําหรับประชา
ชน
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2. เปนแหลงใหบริการยืมสื่อเผยแพรการปองกันยาเสพติด เพื่อประโยชนในการขอรับ
บริการการจัดกิจกรรมปองกันยาเสพติดของชุมชน
ค. กลยุทธ/วิธีการดําเนินงานของโครงการ
โครงการนี้มีวธิ ีการดําเนินงานโดยทํากิจกรรมการผลิตสื่อเผยแพรในหองสมุดประชาชนทัว่
ประเทศ ดังนี้
สื่อ
สื่อสิ่งพิมพ

สื่ออื่นๆ

วิธีการดําเนินงาน
1. ผลิตสื่อ ชุด “เรียนรูเรื่องยาเสพติด ชีวิตปลอดภัย” จํานวน 909 ชุด (มอบ
หองสมุดแหงละ 1 ชุด) ใน 1 ชุด ประกอบดวย ภาพชุดนิทรรศการ จํานวน 10
ชุด, เอกสาร จํานวน 5 เลม, และวิดีทัศน “เสนตาย” จํานวน 5 มวน
2. เผยแพรและจัดสงสื่อชุด “เรียนรูเรื่องยาเสพติด ชีวิตปลอดภัย” ใหแกหอง
สมุดที่อยูในความรับผิดชอบของ 4 หนวยงาน รวม 909 คือ หองสมุดประชา
ชนกรุงเทพมหานคร จํานวน 29 แหง, หองสมุดศูนยสง เสริมการศึกษาตาม
อัธยาศัย จํานวน 869 แหง, มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ศูนยพฒ
ั นวิทย
บริการ จํานวน 10 แหง, หอเกียรติภูมิรถไฟ สวนจตุจักร จํานวน 1 แหง
1. จัดพิธีลงนามในขอตกลงความรวมมือพรอมทั้งรับมอบสื่อ

ตารางที่ 4-11
แสดงประเภทของสื่อและวิธีการดําเนินงานของโครงการประชาสัมพันธและผลิตสื่อเพื่อ
รณรงคปองกันยาเสพติด

ง. การจําแนกกลุมเปาหมายของโครงการ
กลุมเปาหมายของโครงการนี้ คือ ประชาชนทั่วไปทั้งกลุมผูใหญ และกลุมเยาวชน
จ. วิธีการประเมินผลของโครงการ
ผูวิจัยไมพบวิธีการประเมินผลของโครงการฯ
ผูวิจัยพบวา โครงการประชาสัมพันธและผลิตสื่อเพื่อรณรงคปองกันยาเสพติด ไดกําหนด
สภาพปญหาไวอยางหลวมๆ เหมือนกับใหคิดและสรุปเอาเองวาเปนที่เขาใจกันอยูแลววาหองสมุด
มีไวเพื่อใหคนควาหาความรู และประชาชนสวนใหญใชประโยชนจากหองสมุดเพือ่ เพิ่มเติมความรู
ของตนเอง หรือเพื่อใหตนเองนัน้ หายสงสัยเกี่ยวกับหัวขอใดหัวหนึ่งที่ตนเองสนใจเปนพิเศษ ดังนั้น
การจัดกิจกรรมการผลิตสื่อเผยแพรความรูเ รื่องยาเสพติดในหองสมุด ไมอาจสงผลตอการสราง
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ความรูใหแกประชาชนทุกคนที่ใชบริการหองสมุดอยูเปนประจํา เพราะการที่คนๆ หนึ่งเดินเขาหอง
สมุดนั้นตองมีจุดมุงหมายในการคนควาในเรื่องใดเรื่องหนึง่ อยางแนนอน และอาจจะไมใหความ
สนใจในกิจกรรมที่เกิดขึ้นนอกเหนือจากเรื่องที่ตนเองสนใจ
โครงการนี้ไมมีการทําการติดตามประเมินผล ดังนั้นผูว ิจัยจึงสรุปจากสื่อเผยแพรเพื่อการ
ปองกันยาเสพติดที่ไดผลิตออกไป ก็จะเห็นไดชัดวาการเผยแพรสอื่ เพื่อการปองกันยาเสพติดใน
หองสมุดนั้นจะไดผลก็ตอเมื่อบุคคลนั้นๆ คนควาเรื่องยาเสพติดเทานั้น
4.1.3.6 โครงการราษฎร – รัฐ รวมใจตานภัยยาเสพติด
ก. ที่มาของหลักการและเหตุผลของโครงการ
จากการศึกษาผูวิจัยพบวา เนื่องจากการดําเนินงานปองกันและปราบปรามยาเสพติดไม
ไดกําหนดพืน้ ที่เปาหมายตามสภาพความรุนแรงของปญหาและความพรอมของชุมชนที่ผสมผสาน
การดําเนินงานแบบองครวม ทําใหการดําเนินงานไมเกิดผลกระทบโดยตรงตอการลดปญหาหรือ
ควบคุมปญหายาเสพติดอยางชัดเจนและตอเนื่อง รัฐบาลจึงไดตระหนักถึงชองวางในการดําเนิน
งานปองกันและปราบปรามยาเสพติด จึงไดกําหนดใหมีคําสั่ง สํานักนายกรัฐมนตรี ที่ 141/2541
เรื่อง นโยบายการดําเนินงานปองกันและปราบปรามยาเสพติด ภายใตยุทธศาสตร “ราษฎร-รัฐ
รวมใจตานภัยยาเสพติด” ที่มงุ ผนึกสรรพกําลังของภาคีตางๆ ในพื้นที่ใหควบคุมการขยายตัวและ
ลดการแพรระบาดของยาเสพติด ทัง้ นี้ สํานักงาน ป.ป.ส. จะเปนแกนหลักในการริเริ่มและเรง
ดําเนินการปลุกจิตสํานึกของประชาชน
รวมทัง้ สรางบรรยากาศและสภาพแวดลอมใหเกิดการ
แสดงพลังความรวมมือระหวางภาครัฐ องคกรเอกชน และประชาชน ใหเกิดเปนกระแสตอตานยา
เสพติดที่ยั่งยืนตอไป
ข. วัตถุประสงคของโครงการ
1. เพื่อทําการสื่อสารใหเกิดพฤติกรรมการตอตานยาเสพติด
2. เพื่อใหเกิดความรวมมือระหวางหนวยงานภาครัฐ องคกรเอกชน และประชาชน
ค. กลยุทธ/วิธีการดําเนินงานของโครงการ
สื่อ
สื่อโทรทัศน

วิธีการดําเนินงาน
1. ผลิตตนฉบับโฆษณาสัน้ จํานวน 3 เรื่อง คือ “สะทอนความตั้งใจ” “เกลียว
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สื่ออื่นๆ

ตารางที่ 4-12
ติด

สัมพันธ” และ “รวมพลังราษฎร-รัฐ” ความยาวเรื่องละ 30 วินาที โดยขอความ
รวมมือเผยแพรผานทางสถานีโทรทัศน ชอง 3, 5, 7, 9, ITV, UBC, และกรม
ประชาสัมพันธ และซื้อเวลาเผยแพรผา นทางสถานีโทรทัศน ชอง 3, 5, 7, 9
ระหวางเดือน ส.ค. – ธ.ค. 2542 รวม 630 ครั้ง
2. ผลิตรายการ “เกลียวสัมพันธ” ออกอากาศสดทางสถานีโทรทัศน ชอง 9
อ.ส.ม.ท. เวลา 20.45 – 21.45 น. ระหวางเดือน ต.ค. 2542 – ก.พ. 2543 รวม
12 ครั้ง
3. In program รายการโทรทัศนผานสถานีโทรทัศน ชอง 7, 11, ITV
1. ผลิตปายกลางแจงติดตั้งในพื้นที่เปาหมาย 5 จังหวัด จํานวน 6 ปาย
2. ผลิตสื่อ Life Stand ศิลปนตานยาเสพติด 3 แบบ รวม 150 อัน
3. ผลิตเสื้อยืด ราษฎร – รัฐ รวมใจตานภัยยาเสพติด จํานวน 1,000 ตัว
4. ผลิตเข็มกลัด (Badge) สัญลักษณโครงการฯ จํานวน 1,000 อัน
5. ผลิตหมวกสัญลักษณโครงการฯ จํานวน 500 ใบ
6. ผลิตบอรดนิทรรศการ จํานวน 4 บอรด
7. ผลิตธงสัญลักษณ พรอมเสา จํานวน 200 ชุด
8. สื่อรถปฏิบัติการเคลื่อนที่ จํานวน 1 คัน
9. มอบสื่อประชาสัมพันธโครงการฯ ใหกับสถานีโทรทัศน ชอง 3, 5, 7, 9, 11,
ITV, UBC และกรมประชาสัมพันธ รวม 8 แหง
10. จัดงานเปดตัวโครงการฯ วัน “รวมพลังราษฎร – รัฐ” วันที่ 16 ส.ค. 2542
ณ ทําเนียบรัฐบาล โดย ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี นายชวน หลีกภัย เปนประธาน
ในพิธี
11. จัดกิจกรรมรณรงค ในพื้นที่นํารอง จังหวัดหนองคาย, แพร, พังงา, และ
กรุงเทพมหานคร
แสดงประเภทของสื่อและวิธีการดําเนินงานของโครงการราษฎร – รัฐ รวมใจตานภัยยาเสพ

ง. การจําแนกกลุมเปาหมายของโครงการ
กลุมเปาหมายของโครงการนี้คือ ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ทุกอาชีพ
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จ. วิธีการประเมินผลของโครงการ
ผูวิจัยพบวิธีการประเมินผลของโครงการฯ คือ
1. การสํารวจผลิตผล (Output) ของโครงการฯ ไดแก
ก. ขาวแจก (Press Release) จากการวิเคราะหขาวตัด (Press Clipping)
ข. สื่อเฉพาะกิจจัดทําขึ้น
ค. กิจกรรมที่จัดขึ้นในโรงเรียนและชุมชนนํารอง
2. การประเมินประสิทธิผล (Outcome) ของโครงการฯ
การประเมินการรับรูเกี่ยวกับโครงการฯ ความรู ทัศนคติและพฤติกรรมการปองกัน
และแกไขปญหายาเสพติดของประชาชน 1,096 คน
3. สํารวจความพึงพอใจของผูมีสวนรวมในโครงการฯ
4. ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน
5. องคกรภาครัฐ เอกชน และประชาชนที่เขารวมโครงการฯ
ผูวิจัยพบวา สภาพปญหาของโครงการราษฎร – รัฐ รวมใจตานภัยยาเสพติด คือ การ
เปลี่ยนแปลงทางดานเศรษฐกิจและสังคมที่เปนไปอยางรวดเร็ว ในลักษณะที่ขาดความสมดุลของ
การพัฒนาดานวัตถุกับความพรอมของประชากร สถาบันหลักทางสังคมหลายสถาบันเกิดความ
ออนแอ ทําใหปญหายาเสพติดแพรระบาดอยางรวดเร็วและกวางขวางมากขึ้น และการขาดการ
ดําเนินงานแบบองครวม ที่ตองมีความรวมมือระหวางภาครัฐ องคกรเอกชน และประชาชน ใหเกิด
เปนกระแสตอตานยาเสพติด ผูวิจัยสรุปไดวาโครงการนี้มีการกําหนดสภาพปญหาแบบทีท่ างภาค
รัฐคิดขึ้นเองฝายเดียว รัฐบาลตองการทีจ่ ะผนึกสรรพกําลังของภาคีตาง ๆ โดยไมมีการทําการ
สํารวจมากอนวาประชาชนอยากหรือพรอม ที่จะมีสวนรวมในการปองกันและแกไขปญหายาเสพ
ติดดวยกันหรือไม รวมถึงแผนการดําเนินงานปองกันและปราบปรามยาเสพติด ทีเ่ ปนการดําเนิน
งานในภาพกวาง และยังมีการตั้งวัตถุประสงคเพื่อรณรงคตอตานยาเสพติด สรางสัญลักษณ จัด
กิจกรรม แสดงถึงผลกระทบ และใหประชาชนมีสว นรวมในการปองกันยาเสพติด ซึง่ การที่จะใหสิ่ง
เหลานี้บังเกิดขึ้นจําเปนตองใชเวลาในการเผยแพรประชาสัมพันธเปนระยะเวลาที่นานมากๆ อาจ
ตองใชเวลาเปนปหรือมากกวาเพื่อที่จะใหซึมซับเขาไปในจิตสํานึกของแตละบุคคล แตโครงการนี้มี
ระยะเวลาเผยแพรสื่อเพียงแคหาเดือนเทานั้น และจํานวนความถีท่ ี่ออกอากาศก็ไมมากพอทีจ่ ะ
โนมนาวใจประชาชนทัง้ ประเทศได และโครงการนีก้ ็เปนอีกโครงการหนึง่ ที่คัดเลือกกลุมเปาหมาย
ไวแบบกวางมากๆ ในเมื่อโครงการฯ ระบุวา เปนบุคคลใดๆ ก็ได ก็สามารถมีสวนรวมในการปองกัน
และแกไขปญหายาเสพติด เขาเหลานัน้ ไมไดถูกกระตุนใหกอใหเกิดความสนใจ และไมไดถูกเห็น
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วาเปนคนสําคัญคนหนึ่งในการชวยเหลือสังคม เขาก็มักจะไมใหความสนใจและอาจคิดวาคนอืน่ ๆ
คงปฏิบัติหนาที่นี้ไดดีกวาตนเองแนนอน
การดําเนินงานโดยการประชาสัมพันธออกอากาศทางโทรทัศนเพียงแค 30 วินาทีกไ็ มนาน
พอที่จะสามารถทําใหประชาชนทุกคนเขาใจถึงความสําคัญของการใหความรวมมือกับภาครัฐและ
เอกชนในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดได ในบางโฆษณาสัน้ อื่นๆ มีการฉายซ้ําหลายๆ
รอบดวยกันแตก็ยังสรางความสงสัยใหแกประชาชนได บางครั้งคนๆ หนึ่งอาจดูโฆษณาครั้งเดียว
แลวเขาใจถึงความหมายทีส่ ื่อออกมาไดอยางรวดเร็ว แตสําหรับบางคนอาจจําเปนตองใชเวลา
พิจารณาดูหลายถึงหลายครัง้ ดวยกัน ในการทําความเขาใจและในบางครั้งถาเขาเขาไมถึงตัวสื่อที่
สื่อมาถึงเขา ก็อาจทําใหเมินตอโฆษณานั้นไปเลยก็เปนได
โครงการมีการติดตามประเมินผล จึงสามารถวัดผลตอบรับ ความรู และทัศนคติของ
ประชาชนที่มีตอโครงการนี้ได และพบผลการประเมินดังตอไปนี้
1. การรับรูขาวสารเกี่ยวกับโครงการราษฎร-รัฐ รวมใจตานภัยยาเสพติด
- ผูใหสัมภาษณเกือบทัง้ หมด (90%) ไดรับขาวสารเกี่ยวกับโครงการราษฎร-รัฐ รวมใจ
ตานภัยยาเสพติด โดยไดรับรูขาวสารโครงการจากสื่อโทรทัศนมากที่สุด (90.2%)
- รับรูจากสื่อหนังสือพิมพและวิทยุ รองลงมาตามลําดับ (53.4% และ 47.5%)
- สวนใหญไมเคยพูดคุยกับบุคคลอื่นๆ เกี่ยวกับโครงการ รอยละ 92.20
- สวนใหญไมเคยรับรูจากสื่อเฉพาะกิจ รอยละ 96.10
- ผูที่เคยเห็น เคยอาน หรือเคยไดยนิ ขาวสารเกี่ยวกับโครงการฯ จะเคยเห็นหรือไดยิน
หรืออานสัปดาหละ 1-3 ครั้ง รองลงมาเคยรับรู 2-3 ครั้ง
- เคยเห็นสปอตโทรทัศน ชุด “สะทอนความตั้งใจ” ประมาณ 1-2 ครั้ง และ 3-5 ครั้ง ใน
จํานวนที่ใกลเคียงกัน
- เคยเห็นสปอตโทรทัศน ชุด “เกลียวสัมพันธ” ประมาณ 3-5 ครั้ง และ 1-2 ครั้ง ใน
จํานวนที่ใกลเคียงกัน ลําดับรองลงมาเคยเห็นประมาณ 6-10 ครั้ง
- เคยเห็นสปอตโทรทัศน ชุด “พลังราษฎร-รัฐ” ประมาณ 1-2 ครั้ง และ 3-5 ครั้ง ตาม
ลําดับ ลําดับที่ 3 เคยเห็นประมาณ 6-10 ครั้ง
- การรับรูเกี่ยวกับโฆษณาจากสปอตโทรทัศนอยูในระดับปานกลาง รองลงมาเปนการ
รับรูในระดับต่ํา
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- การรับรูเกี่ยวกับโครงการฯ จากสื่อวิทยุ อยูในระดับต่ํา และประชาชนไดรับรูจากสื่อ
วิทยุเพียง 1-2 ครั้ง เปนสวนใหญ
- การรับรูเกี่ยวกับโครงการฯ จากโฆษณาในหนังสือพิมพอยูในระดับต่ํา และไดรับรูจาก
สื่อหนังสือพิมพประมาณ 1-2 ครั้ง เปนสวนใหญ
- การรับรูเกี่ยวกับโครงการจากการโฆษณาในโรงภาพยนตร อยูในระดับต่ํามาก
- การรับรูเรื่องราวเกี่ยวกับโครงการฯ จากสื่อบุคคล พบวาไดรับรูจากเพื่อนในทีท่ ํางาน
มากที่สุด รองลงมาคือเพื่อนๆ ลําดับที่ 3 คือ สมาชิกในครอบครัว โดยเคยพูดคุยกับ
เพื่อนและบุคคลอื่นๆ ประมาณ 2 ครั้ง ลําดับที่ 2 เคยพูดคุย 3 ครั้ง อยางไรก็ตามการ
รับรูขาวสารจากสื่อบุคคลอยูในระดับปานกลางคอนขางสูง
2. ความรูเกี่ยวกับยาเสพติดและการปองกันการติดยาเสพติด
พบวาประชาชนในกรุงเทพมหานคร มีความรูเกี่ยวกับยาเสพติดและการแกไขหรือปองกัน
ปญหายาเสพติดอยูในระดับสูง รองลงมาเปนความรูในระดับปานกลาง
3. ทัศนคติเกี่ยวกับการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
พบวาประชาชนมีทัศนคติเชิงบวกตอการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
4. พฤติกรรมการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
พบวาประชาชนมีการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในระดับสูงมาก
5. ความสัมพันธระหวางการรับรูขาวสารเกี่ยวกับโครงการฯ ความรู ทัศนคติและพฤติ
กรรมการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
พบวา
- การรับรูขอมูลขาวสารเกีย่ วกับโครงการ ไมมีความสัมพันธกับความรูเกี่ยวกับยาเสพ
ติด
- การรับรูขอมูลขาวสารเกีย่ วกับโครงการ มีความสัมพันธเชิงลบกับทัศนคติเกีย่ วกับ
ปญหายาเสพติด แตเปนความสัมพันธเพียงเล็กนอยมาก
- การรับรูขอมูลขาวสารเกีย่ วกับโครงการ มีความสัมพันธเชิงบวกกับพฤติกรรมการปอง
กันและแกไขปญหายาเสพติดและเปนความสัมพันธ
- ความรูเกีย่ วกับปญหายาเสพติดมีความสัมพันธเชิงบวกกับทัศนคติตอปญหายาเสพ
ติดแตเปนความสัมพันธในระดับต่ํา
- ความรูเกีย่ วกับปญหายาเสพติดมีความสัมพันธเชิงบวกกับพฤติกรรมการปองกันและ
แกไขปญหายาเสพติด แตเปนความสัมพันธในระดับต่ําคอยมาทางปานกลาง
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- ทัศนคติตอปญหายาเสพติดมีความสัมพันธเชิงบวกกับพฤติกรรมการปองกันและแก
ไขปญหายาเสพติด
- ตัวแปรที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดมี 4 ตัวแปร
เรียงตามลําดับความสําคัญไดดังนี้
1. ความรูเกี่ยวกับยาเสพติด
2. ทัศนคติตอปญหาและการแกไขยาเสพติด
3. การรับรูขาวสารเกี่ยวกับยาเสพติดจากสื่อทุกประเภท
4. การรับรูขาวสารเกี่ยวกับยาเสพติดจากโทรทัศน
• สรุปผลการวิเคราะหของโครงการรณรงคตอตานยาเสพติดในป พ.ศ. 2542
โครงการ
1. โครงการรักใน
หลวง หวงลูกหลาน
รวมกันตานยาเสพ
ติด
2. โครงการประชา
สัมพันธเพื่อการ
ปองกันเจาหนาที่
ของรัฐมิใหเกีย่ ว
ของกับยาเสพติด
3. โครงการผลิตสื่อ
สําหรับสถาน
ประกอบการ
4. โครงการผลิตสื่อ
สําหรับแกนนําชุม
ชน
5. โครงการประชา
สัมพันธและผลิตสื่อ
เพื่อรณรงคปอง

สภาพปญหา
วัตถุประสงค
ผลิตสื่อประชาสัมพันธเพื่อสรางกระแส
1. เพื่อประชาสัมพันธ ปลุกจิต
ตอตานยาเสพติด เฉลิมพระเกียรติพระ สํานึก
บาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
เจาหนาที่ของรัฐเขาไปเกี่ยวของกับยาเสพ 1. เพื่อประชาสัมพันธปลุกจิต
ติด
สํานึก

ผูใชแรงงานขาดความรูความเขาใจเกี่ยว
กับพิษภัยของยาเสพติด

1. เพื่อใหความรู ความเขาใจ
และตระหนัก

ปญหายาเสพติดแพรระบาดอยางรวดเร็ว 1. เพื่อใหความรู ความเขาใจ
ในชุมชน
และปลุกจิตสํานึกเพื่อสราง
กระแส
หองสมุดขาดความสําคัญของการเปน
1. เพื่อใหความรู
แหลงในการเผยแพรใหความรูเกี่ยวกับ
2. เพื่อเปนแหลงใหบริการยืม
เรื่องของยาเสพติด
สื่อเผยแพร
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กันยาเสพติด
6. โครงการ ราษฎร ขาดการสื่อสารและพลังความรวมมือ
-รัฐ รวมใจตานภัย ระหวางภาครัฐ องคกรเอกชน และประชา
ยาเสพติด
ชนในการควบคุมการขยายตัวและลดการ
แพรระบาดของยาเสพติด
ตารางที่ 4-13
พ.ศ. 2542

1. เพื่อใหเกิดการสื่อสาร
2. เพื่อใหเกิดความรวมมือ
ระหวางหนวยงานภาครัฐ องค
กรเอกชน และประชาชน

แสดงสรุปสภาพปญหาและวัตถุประสงคของโครงการรณรงคของสํานักงาน ป.ป.ส. ในป

จากการสัมภาษณและศึกษาโครงการฯตางๆ ในปนี้ผวู ิจยั พบวา สภาพปญหายาเสพติดที่
เปนปญหาใหญที่สุดคือ การที่เจาหนาที่ของรัฐเขาไปมีสวนเกี่ยวของกับยาเสพติด มีเจาหนาที่
ของรัฐเปนจํานวนมากทีป่ ระพฤติตนไมดี ทําตัวเปนผูคา ยาเสพติดเสียเองจึงทําใหเปนตัวอยางที่ไม
ดีแกประชาชน และยังทําใหผูคาและผูเสพยาไดใจ และยิ่งฮึกเหิมในการที่จะคาและเสพยาตอไป
โดยไมเกรงกลัวตอกฎหมาย
“มีการพูดกันถึงเจาหนาที่ของรัฐที่เขาไปเกี่ยวของกับยาเสพติด มันเปนปจจัยสําคัญที่ทํา
ใหปญหายาเสพติดแพรระบาดรุนแรง มีเจาหนาทีท่ มี่ ีการคอรัปชั่น มีการรับเงิน ดังนัน้ ทางฝาย
สํานักงาน ป.ป.ส. ฝายนโยบายสมัยทานนายกชวน ก็เลยเริ่มที่จะมีการตรวจสอบกลุมนี้อยางจริง
จัง โดยจะมาเชื่อมโยงกับสิ่งที่เขาบอกวาเราตองการใหคนมามีความรวมมือโดยใหประชาชนแจง
เบาะแสในการรูวาเจาหนาที่ของรัฐมีใครที่เขาไปเกีย่ วของกับยาเสพติด” (นฤมล กมลวาทิน, เจา
หนาที่บริหารงานโสตทัศนศึกษา 7 หัวหนากลุมงานพัฒนาการรณรงค, สัมภาษณ วันที่ 30
พฤษภาคม 2547)
วัตถุประสงคหลักที่ผูวจิ ัยพบมากที่สุดในปนี้คือ การประชาสัมพันธปลุกจิตสํานึกของ
เจาหนาที่รัฐและประชาชนใหรวมรณรงคตอตานยาเสพติด วัตถุประสงครองคือ การรณรงคเผย
แพรความรู ความเขาใจเรื่องโทษพิษภัยของยาเสพติด
โครงการ
กลุมเปาหมาย
1. โครงการรักในหลวง หวงลูกหลาน 1. ประชาชนทั่วไป
รวมกันตานยาเสพติด
2. โครงการประชาสัมพันธเพื่อการปอง 1. กลุมเจาหนาที่ของรัฐ
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กันเจาหนาที่ของรัฐมิใหเกี่ยวของกับยา
เสพติด
3.
โครงการผลิตสื่อสําหรับสถาน
ประกอบการ
4. โครงการผลิตสื่อสําหรับแกนนําชุม
ชน
5. โครงการประชาสัมพันธและผลิตสื่อ
เพื่อรณรงคปองกันยาเสพติด
6. โครงการราษฎร-รัฐ รวมใจตานภัย
ยาเสพติด
ตารางที่ 4-14

2. ประชาชนทั่วไป
1. ผูใชแรงงานในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ
1. ประชาชนทั่วไป
1. ประชาชนทั่วไป
1. ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ทุกอาชีพ

แสดงสรุปกลุมเปาหมายของโครงการรณรงคของสํานักงาน ป.ป.ส. ในป พ.ศ. 2542

การกําหนดกลุมเปาหมายในปนี้ ผูว ิจัยพบวาสวนใหญเปนกลุมประชาชนทัว่ ไป ซึ่งเปน
กลุมเปาหมายที่กวางมาก การกําหนดกลุมเปาหมายนั้น เปนปจจัยสําคัญในการรณรงคเผยแพร
ความรู เพราะเนื้อหาและสวนประกอบในการรณรงคจะสรางขึ้นเพื่อกลุมเปาหมายนั้นๆ โดยเฉพาะ
หากกลุมเปาหมายกวางเกินไป ก็จะเปนการยากที่จะพิจารณาเนือ้ หาที่จะกอใหเกิดประสิทธิ
ภาพและบรรลุความตองการที่ตั้งใจไวของแตละโครงการฯ
โครงการ
1. โครงการรักในหลวง หวงลูกหลาน
รวมกันตานยาเสพติด
2. โครงการประชาสัมพันธเพื่อการปอง
กันเจาหนาที่ของรัฐมิใหเกี่ยวของกับยา
เสพติด
3.
โครงการผลิตสื่อสําหรับสถาน
ประกอบการ
4. โครงการผลิตสื่อสําหรับแกนนําชุม
ชน
5. โครงการประชาสัมพันธและผลิตสื่อ
เพื่อรณรงคปองกันยาเสพติด

แกนของโครงการ
ผลิตสื่อประชาสัมพันธเพื่อสรางกระแสตอตานยาเสพติด
ประชาสัมพันธปลุกจิตสํานึกใหเจาหนาทีร่ ัฐไมยุงเกีย่ ว
กับยาเสพติด
รูวิธีการปองกันและตระหนักถึงอันตรายทีเ่ กิดจากการใช
ยาเสพติด
เขาใจถึงโทษพิษภัยของยาเสพติด
สนับสนุนใหหอ งสมุดเปนแหลงคนควาความรูและเปน
แหลงบริการยืมสื่อเผยแพรการปองกันยาเสพติด
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6. โครงการ ราษฎร-รัฐ รวมใจตานภัย ประชาชนทุกคนมีสวนรวมในการรณรงคปองกันยาเสพ
ยาเสพติด
ติด
ตารางที่ 4-15

แสดงสรุปแกนของโครงการรณรงคของสํานักงาน ป.ป.ส. ในป พ.ศ. 2542

โครงการ
สื่อ
การประเมินผล
2
1. โครงการรักในหลวง หวงลูก สื่อโทรทัศน, สื่อวิทยุ, สื่อโรงภาพยนตร,
หลาน รวมกันตานยาเสพติด สือ่ สิ่งพิมพ, และสื่ออื่นๆ (การจัดทําปาย
ประชาสัมพันธ, ผลิตเสื้อยืด, ฯลฯ)
2
2. โครงการประชาสัมพันธเพื่อ สื่อโทรทัศน, สื่อวิทยุ, สื่อสิง่ พิมพ, สื่อโรง
การปองกันเจาหนาที่ของรัฐมิ ภาพยนตร, การจัดงานขอบคุณสื่อมวล
ใหเกี่ยวของกับยาเสพติด
ชน, และการจัดงานแถลงขาวแกสื่อมวล
ชน
2
3. โครงการผลิตสื่อสําหรับ สื่อสิ่งพิมพ (ผลิตคูมือเอกสาร, ภาพชุด
สถานประกอบการ
นิทรรศการ, โปสเตอร, แผนพับ)
2
4. โครงการผลิตสื่อสําหรับ สื่อสิ่งพิมพ (ผลิตคูมือเอกสาร, โปสเตอร,
แกนนําชุมชน
เทปเสียงตามสาย)
2
5. โครงการประชาสัมพันธและ สื่อสิ่งพิมพ (ผลิตคูมือเอกสาร, ภาพชุด
ผลิตสื่อเพื่อรณรงคปองกันยา นิทรรศการ, วีดิทัศน)
เสพติด
6. โครงการราษฎร-รัฐ รวมใจ สื่อโทรทัศน, สื่ออื่นๆ (ผลิตปาย, เสื้อยืด, การสํารวจผลิตผล
ตานภัยยาเสพติด
เข็มกลัด, ธงสัญลักษณ, หมวก, บอรด จากขาวแจก, สื่อ
นิทรรศการ), และการจัดกิจกรรม
เฉพาะกิจ และกิจ
กรรมในโรงเรียน
ตารางที่ 4-16

แสดงสรุปสื่อและการประเมินผลของโครงการรณรงคของสํานักงาน ป.ป.ส. ในป พ.ศ. 2542

กลยุทธ/วิธีการดําเนินงานของโครงการฯ ตางๆ ในปนี้ทผี่ ูวิจัยพบมากที่สุดเรียงตามลําดับ
คือ สื่อโทรทัศน สื่อสิง่ พิมพ และสื่อวิทยุ แตผูวิจัยไมสามารถสรุปไดถึงปริมาณการเปดรับสื่อของผู
รับสารกลุมเปาหมายไดเนื่องจากไมมีการติดตามประเมินผลโครงการ
ผูวิจัยพบวาสํานักงาน
ป.ป.ส. เลือกที่จะผลิตโฆษณาสั้นเพื่อใชเผยแพรทางโทรทัศนมากที่สดุ และเลือกที่จะผลิตสื่อชุด
รณรงคปองกันยาเสพติดใหกับหนวยงาน หรือสถานประกอบการ หรือกิจกรรมรณรงคปองกันยา
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เสพติดเปนอันดับที่สอง และอันดับสามคือ การผลิตสือ่ โฆษณาสัน้ หรือรายการสารคดีสั้นเผยแพร
ทางสถานีวิทยุ จากการวิเคราะหขอมูลจากโครงการรณรงคทั้งหกโครงการ ผูวิจยั พบวามีบางโครง
การเทานัน้ ที่กาํ หนดชวงระยะเวลาการรณรงค การกําหนดชวงระยะเวลาเปนสิ่งจําเปนในการ
เผยแพรขาวสารโดยการระดมสื่อตางๆ ภายในขอบเขตหรือพื้นที่ทกี่ าํ หนดไวเพื่อทีจ่ ะเขาถึงกลุม
เปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ
ผูวิจัยพบวิธกี ารประเมินผลของโครงการรณรงคในป พ.ศ. 2542 ในโครงการราษฎร-รัฐ
รวมใจตานภัยยาเสพติด ซึง่ สามารถทําใหเจาหนาที่รณรงคนําผลการสํารวจ ทัง้ ดานทัศนคติ ความ
รูเกี่ยวกับสารเสพติดและสื่อทุกประเภทของกลุมประชาชน
นําไปใชเพื่อเปนประโยชนตอการ
รณรงคตอตานยาเสพติดในครั้งตอๆ ไปได
4.1.4 โครงการรณรงคตอตานยาเสพติดในป พ.ศ. 2543
จากการสืบคนขอมูลจากสํานักงาน ป.ป.ส. ผูวิจัยพบวามี 3 โครงการดวยกัน คือ
4.1.4.1 โครงการ “เพื่อเยาวชนรอดพนยาเสพติด”
ก. ที่มาของหลักการและเหตุผลของโครงการ
จากการศึกษาผูวิจัยพบวา สารระเหยและยาบาแพรระบาดรุนแรงมากขึ้นในกลุมเยาวชน
ในระดับประถมศึกษา สํานักงาน ป.ป.ส. จึงเห็นความสําคัญของการเผยแพรใหความรูเกีย่ วกับ
โทษของสารระเหยและยาบาเพื่อที่จะปองกันไมใหเขาเหลานั้นเขาไปยุงเกี่ยวกับยาเสพติด
ข. วัตถุประสงคของโครงการ
1. เพื่อเปนสื่อเผยแพรใหความรูเกี่ยวกับโทษพิษภัยของสารระเหย และยาบาแกเยาวชน
2. เพื่อเปนสื่อเผยแพรใหความรูเกี่ยวกับการปองกันตนเองใหปลอดภัยจากสารระเหย
และยาบา
3. เพื่อใชเปนสื่อสงเสริมทักษะชีวิตสําหรับเยาวชน
4. เพื่อใชเปนสื่อรณรงคปองกันการใชสารระเหยและยาบาในสถานศึกษาระดับประถม
ศึกษา

ค. กลยุทธ/วิธีการดําเนินงานของโครงการ

93
สื่อ
สื่ออื่นๆ

วิธีการดําเนินงาน
1. ผลิตเพื่อเผยแพรสื่อชุดรณรงค “เพื่อเยาวชนรอดพนยาเสพติด” จํานวน
9,000 ชุด เผยแพรไปที่โรงเรียนประถมศึกษา สังกัด สํานักงานการประถม
ศึกษาแหงชาติ (สปช.) โดยผาน สํานักงานการประถมศึกษาอําเภอ (สปอ.)
276 อําเภอ ใน 35 จังหวัด รวม 8,576 โรงเรียน และโรงเรียนในสังกัด กทม.
430 โรงเรียน รวมเผยแพร จํานวน 9,006 โรงเรียน

ตารางที่ 4-17 แสดงประเภทของสื่อและวิธีการดําเนินงานของโครงการเพื่อเยาวชนรอดพนยาเสพติดของสํานัก
งาน ป.ป.ส. ในป พ.ศ. 2543

ง. การจําแนกกลุมเปาหมายของโครงการ
กลุมเปาหมายของโครงการนี้ คือ เยาวชน ระดับประถมศึกษา อายุระหวาง 7-12 ป
จ. วิธีการประเมินผลของโครงการ
วิธีที่ใชติดตามประเมินผลในโครงการนี้คือ จัดทําแบบสํารวจติดตามการเผยแพรสื่อชุด
รณรงค “เพื่อเยาวชนรอดพนยาเสพติด” ขึ้นมา 2 ชุด โดยใหชุดที่ 1 สําหรับ สปอ. จํานวน 276 ชุด
และชุดที่ 2 สําหรับโรงเรียน จํานวน 1,000 ชุด
ผูวิจัยพบวา โครงการเพื่อเยาวชนรอดพนยาเสพติด ตั้งสภาพปญหาขึ้นมาลอยๆ เหมือน
คิดไปเองวาสารระเหยและยาบาจะแพรระบาดรุนแรงในกลุมเยาวชนในระดับประถมศึกษา ทั้งๆ ที่
โครงการฯ ไมมีการทําสํารวจมากอนวาเปนจริงหรือไมที่เยาวชนในระดับประถมศึกษากําลังโดน
ปญหายาบาและสารระเหยคุกคามอยู เมื่อไมรูสภาพปญหาที่เกิดขึน้ แนชัด การตั้งวัตถุประสงค
ของโครงการจึงเพื่อเปนไดแคสื่อเผยแพรใหความรู เกี่ยวกับโทษของสารระเหยและยาบาและใช
เปนทักษะชีวติ ผูวิจัยไมแนใจวาเด็กประถมจะเขาใจและนําไปปฏิบตั ิตามจริงๆ หรือไม ซึ่งการทํา
แบบสํารวจกับเด็กประถม ผูวิจยั ไมสามารถตอบไดวา เด็กประถมจะสามารถกรอกแบบสํารวจได
ตรงอยางที่เขาเขาใจ การสุมสัมภาษณแบบตัวตอตัวนาจะเปนสิง่ ที่มีประโยชนมากกวาตอการ
ดําเนินงานของโครงการนี้ เพื่อที่จะทราบถึงความตองการของเด็ก และความรูสึกของเด็กทีม่ ีตอยา
เสพติดอยางแทจริง จะเห็นไดวาในป พ.ศ. 2543 สํานักงาน ป.ป.ส. ไดเริ่มมีการทําการติดตาม
ประเมินผลโครงการรณรงคตอตานยาเสพติดเปนครั้งแรก มีการยืนยันวาไดมีการติดตามผลจริงแต
ไมไดระบุผลการติดตามวาหลังจากที่โครงการฯ เสร็จสิ้นแลวประสบผลสําเร็จหรือไมอยางไร
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4.1.4.2 โครงการประชาสัมพันธเพื่อปราบปรามยาเสพติดในกลุมชาวตางประเทศ
ชุด “Power of One”
ก. ที่มาของหลักการและเหตุผลของโครงการ
จากการศึกษาผูวิจัยพบวา มีชาวตางประเทศจํานวนมากเขามาอยูอาศัยและทํางานใน
ประเทศไทย แตเขาเหลานั้นยังขาดการอบรมและดูแลเอาใจใสจากหนวยงานของรัฐบาล สํานัก
งาน ป.ป.ส. จึงจัดทําโครงการนี้ขนึ้ เพื่อการประชาสัมพันธโทษของยาเสพติดและชี้ใหชาวตาง
ประเทศเห็นวายาเสพติดเปนสิ่งผิดกฎหมายในประเทศไทย
ข. วัตถุประสงคของโครงการ
1. เพื่อเผยแพรใหประเทศตางๆ ไดรับรูความตั้งใจจริงในการปองกันและแกไขปญหายา
เสพติดของประเทศไทย
2. เพื่อใหขาวสารขอมูลเกี่ยวกับโทษพิษภัยของยาเสพติดและความผิดตามกฎหมาย
ไทย
3. เพื่อสรางทัศนคติใหถูกตองกับชาวตางประเทศที่เดินทางเขามาทองเที่ยวในประเทศ
ไทย
4. เพื่อกระตุนเตือนไมใหชาวตางประเทศกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดในประเทศ
ไทยเพื่อประสานความรวมมือในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดระหวางหนวยงาน
ค. กลยุทธ/วิธีการดําเนินงานของโครงการ
สื่อ
สื่อโทรทัศน
สื่อสิ่งพิมพ

วิธีการดําเนินงาน
1. โฆษณาสัน้ ชุด “Power of One” ความยาว 45 วินาที และ ความยาว 3
นาที
1. ผลิตและเผยแพรแผนพับ “Thailand : Wealth and Beauty From The
Power Of One” ขนาด 8x11.5 นิว้ จํานวน 100,000 แผน โดยขอความรวม
มือเผยแพรและจัดสงใหกับกระทรวงตางประเทศ เพือ่ เผยแพรในสถานเอก
อัครราชฑูต, สถานกงสุลใหญ และคณะฑูตถาวร ณ ที่ตงั้ ตางๆ จํานวน 243
แหง รวม 97,000 แผน
2. จัดทําโปสการด ชุด “Power Of One” ขนาด 4x6 นิว้ ผลิตจํานวน 400,000
แผน ขอความรวมมือจากหนวยงานที่เกี่ยวของกับตางประเทศเพื่อเผยแพร
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ตารางที่ 4-18 แสดงประเภทของสื่อและวิธีการดําเนินงานของโครงการประชาสัมพันธเพื่อปราบปรามยาเสพติด
ในกลุมชาวตางประเทศ ชุด “Power of One” ของสํานักงาน ป.ป.ส. ในป พ.ศ. 2543

ง. การจําแนกกลุมเปาหมายของโครงการ
กลุมเปาหมายของโครงการนี้ คือ ชาวตางประเทศเทานั้น
จ. วิธีการประเมินผลของโครงการ
ผูวิจัยไมพบวิธีการประเมินผลของโครงการฯ
ผูวิจัยพบวา โครงการประชาสัมพันธเพื่อปราบปรามยาเสพติดในกลุม ชาวตางประเทศชุด
“Power of One” ไมไดกําหนดสภาพปญหาที่เกิดขึ้นอยางชัดเจน ไมมีการทําสํารวจวาจริงๆ แลว
ชาวตางประเทศกําลังประสบปญหายาเสพติดเนื่องมาจากสาเหตุใด
ที่ชาวตางประเทศเขามา
อาศัยอยูในประเทศไทยและมีพฤติกรรมเสพยาเปนสวนใหญ เนื่องมาจากพฤติกรรมของประชาชน
ชาวไทยเองหรือเปลา ยกตัวอยางเชน การจัด Full Moon Party ตามชายหาดเพื่อดึงแขกตาง
ประเทศ ขอนี้ผูวิจยั ไมสามารถพิสจู นไดเนื่องมาจากโครงการไมมีการทําการติดตามประเมินผล
โครงการนี้ยากที่จะทําการประเมินผล
เนื่องมาจากชาวตางประเทศสวนใหญมักอาศัยอยูใน
ประเทศไทยเพียงระยะเวลาสั้นๆ โครงการนี้เผยแพรสื่อสิ่งพิมพหลายๆ ประเภทดวยกันและมีการ
ผลิตโฆษณาสัน้ ทางโทรทัศน แตรวมทั้งหมดก็ใชงบประมาณของรัฐไปถึง 1,492,995 บาท โดยที่
สุดทายยังไมรวู าโครงการนีท้ ี่สุดแลว มีผลตอการรับรูของกลุมชาวตางประเทศตอโทษของยาเสพ
ติดหรือไม
4.1.4.3 โครงการรณรงค เผยแพร ประชาสัมพันธ เพื่อการปองกันเจาหนาที่ของ
รัฐมิใหเกี่ยวของกับยาเสพติด
ก. ที่มาของหลักการและเหตุผลของโครงการ
จากการศึกษาผูวิจัยพบวา สํานักงาน ป.ป.ส. จัดทําโครงการนี้ขนึ้ ดวยเหตุผลเดียวกับโครง
การ “ราษฎร รัฐ รวมใจ ตานภัยยาเสพติด” ในป พ.ศ.2542 เนื่องจากรัฐบาลตองการที่จะผนึก
กําลังของภาคีตาง ๆ อาทิ หนวยงานภาครัฐ องคกรเอกชน และประชาชน ในพืน้ ที่ใหควบคุมการ
ขยายตัวและลดการแพรระบาดของยาเสพติด โดยวิธีการที่สอดคลองกับสภาพปญหา และมีความ
เหมาะสมในแตละพื้นที่ใหไดโดยเร็ว สํานักงาน ป.ป.ส. จึงเปนแกนหลักในการริเริ่มและเรงดําเนิน
การปลุกจิตสํานึกของประชาชนในการเผยแพรประชาสัมพันธ รวมทั้งสรางบรรยากาศและสภาพ
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แวดลอมใหเกิดการแสดงพลังความรวมมือระหวางภาครัฐ องคกรเอกชน และประชาชน ใหเกิด
เปนกระแสตอตานยาเสพติดที่ยั่งยืนตอไป
ข. วัตถุประสงคของโครงการ
1. เพื่อเผยแพรประชาสัมพันธสาระสําคัญ และแนวปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐ
มนตรี วาดวยการปองกันเจาหนาที่ของรัฐ มิใหเกี่ยวของกับยาเสพติด
2. เพื่อนําเสนอความกาวหนาการดําเนินงานตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวย
การปองกันเจาหนาที่ของรัฐ มิใหเกี่ยวของกับยาเสพติด
3. เพื่อปลุกจิตสํานึกเจาหนาที่ของรัฐใหมีความภาคภูมิใจในศักดิ์ศรี โดย “ไมคิด ไมคา
ไมของเกี่ยวกับยาเสพติด”
4. เพื่อใหเจาหนาที่ของรัฐไดทราบถึงบทลงโทษและตระหนักถึงความเสียหายที่จะไดรับ
หากนําตัวเขาไปมีสวนเกี่ยวของกับยาเสพติดทั้งทางตรงและทางออม
5. เพื่อรณรงคเผยแพรประชาสัมพันธใหเจาหนาที่ของรัฐและประชาชนทั่วไปรวมตอตาน
เจาหนาที่ของรัฐที่มีพฤติการณเกี่ยวของกับยาเสพติด รวมถึงใหชว ยสอดสอง ดูแลใหความรวมมือ
ในการแจงขาวสารขอมูล เบาะแส เกี่ยวกับเจาหนาที่ของรัฐที่เกีย่ วของกับยาเสพติดและสรางแนว
รวมอยางจริงจัง
6. เพื่อสงเสริมภาพลักษณที่ดีแก สํานักงาน ป.ป.ส. รวมถึงสะทอนใหเห็นความตั้งใจจริง
ในการดําเนินงานในสวนที่ สํานักงาน ป.ป.ส. รับผิดชอบ
ค. กลยุทธ/วิธีการดําเนินงานของโครงการ
สื่อ
สื่อสิ่งพิมพ

วิธีการดําเนินงาน
1. ผลิตชุดนิทรรศการ “เพื่อการปองกันเจาหนาที่ของรัฐมิใหเกี่ยวของกับยา
เสพติด” ขนาด 15x20 นิ้ว จํานวน 10,000 ชุด
2. ผลิตแผนพับ ขนาด 8x20 นิ้ว จํานวน 500,000 แผน เพื่อเผยแพรไปยัง
หนวยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจที่เขารวมสัมมนา 74 หนวยงาน รวม 7,419
ชุด, ศ.ปส.ก. และ ศ.ปส.จ. ทั่วประเทศ รวม 1,832 ชุด และสํานักงาน ป.ป.ส.
ภาคฯ ทั้ง 4 แหง แหงละ 100 ชุด รวม 400 ชุด

ตารางที่ 4-19 แสดงประเภทของสื่อและวิธีการดําเนินงานของโครงการรณรงค เผยแพร ประชาสัมพันธ เพื่อการ
ปองกันเจาหนาที่ของรัฐมิใหเกี่ยวของกับยาเสพติดของสํานักงาน ป.ป.ส. ในป พ.ศ. 2543
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ง. การจําแนกกลุมเปาหมายของโครงการ
กลุมเปาหมายหลักของโครงการนี้ ไดแก เจาหนาที่ของรัฐ และกลุม เปาหมายรอง ไดแก
ประชาชนทั่วไป
จ. วิธีการประเมินผลของโครงการ
ผูวิจัยไมพบวิธีการประเมินผลของโครงการฯ
ผูวิจัยพบวา โครงการการรณรงค เผยแพร ประชาสัมพันธ เพื่อการปองกันเจาหนาที่ของรัฐ
มิใหเกีย่ วของกับยาเสพติด จัดทําขึน้ ซ้ํากับโครงการเมือ่ ปกอน และยังคงแสดงถึงสภาพปญหาที่
เหมือนเดิม
จึงแสดงใหเห็นวายังมีเจาหนาที่ของรัฐอีกเปนจํานวนมากที่ยงั คงประพฤติตัวผิด
กฎหมายอยู และยังมีประชาชนอีกเปนจํานวนมากที่ไมใสใจหรือไมอยากยุงเกี่ยวกับการใหความ
รวมมือชวยเหลือรัฐบาลในการแจงเบาะแสเกี่ยวกับเจาหนาที่ของรัฐทีเ่ กี่ยวของกับยาเสพติด อีก
ครั้งโครงการนีไ้ มมีการติดตามประเมินผล ระบุเพียงงบประมาณทีเ่ สียไปรวมหนึ่งลานบาททีห่ มด
ไปกับการจัดสัมมนาใหกับเจาหนาที่ภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ และสื่อสิง่ พิมพที่แจกไปยังหนวยงาน
ตางๆ อีกจํานวนหนึง่ ซึง่ ผูวจิ ัยไมแนใจวาพอหนวยงานตางๆ ไดรับชุดนิทรรศการและแผนพับเรียบ
รอยแลว จะมีการนําไปแจกจายใหกับเจาหนาที่อยางทั่วถึงทุกคนหรือไม
• สรุปผลการวิเคราะหของโครงการรณรงคตอตานยาเสพติดในป พ.ศ. 2543
โครงการ
1. โครงการเพื่อ
เยาวชนรอดพนยา
เสพติด
2. โครงการประชา
สัมพันธเพื่อปราบ
ปรามยาเสพติดใน
กลุมชาวตาง
ประเทศ
ชุด
“Power of One”

สภาพปญหา
ขาดการเผยแพรใหความรูเกี่ยวกับโทษ
ของสารระเหยและยาบาในระดับประถม
ศึกษา
ชาวตางประเทศขาดการประชาสัมพันธ
เรื่องโทษของยาเสพติด

วัตถุประสงค
1. เพื่อใหความรู
2. เพื่อสงเสริมทักษะชีวิต
3. เพื่อปองกัน
1. เพื่อเผยแพร
2. เพื่อใหขอมูลขาวสาร
3. เพื่อสรางทัศนคติ
4. เพื่อกระตุนเตือน
5. เพื่อประสานความรวมมือ
ในการปองกัน
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3. โครงการรณรงค ขาดการผนึกกําลังของ หนวยงานภาครัฐ
เผยแพร ประชา องคกรเอกชน และประชาชน ในการรวม
สัมพันธ เพื่อการ กันปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
ปองกันเจาหนาที่
ของรัฐมิใหเกีย่ ว
ของกับยาเสพติด

1. เพื่อเผยแพรประชาสัมพันธ
2. เพื่อปลุกจิตสํานึก
3. เพื่อสงเสริมภาพลักษณที่ดี
แกสํานักงาน ป.ป.ส.
4. เพื่อนําเสนอความกาวหนา
การดําเนินงาน

ตารางที่ 4-20 แสดงสรุปสภาพปญหาและวัตถุประสงคของโครงการรณรงคของสํานักงาน ป.ป.ส. ในป พ.ศ.
2543

จากการศึกษาผูวิจัยพบวาสภาพปญหาเริม่ มีความหลากหลายมากขึน้
แตการสราง
กระแสตอตานยาเสพติดจากภาครัฐไมไดถูกสนับสนุนมากนัก จึงทําใหการผลิตสื่อตอตานยาเสพ
ติดมีนอย และเปนเหตุทาํ ใหปญหายาเสพติดมีแนวโนมที่จะเพิ่มมากขึ้น สภาพปญหายาเสพติดใน
ปนี้มีความหลากหลายมากขึ้น และพบวาการแพรระบาดมากที่สุดในปนี้คือ การแพรระบาดของยา
บาในกลุม เยาวชน ปญหารองลงมายังคงเปนเจาหนาที่รัฐที่เขาไปมีสวนเกี่ยวของกับยาเสพติด
และปญหายาเสพติดในกลุมชาวตางประเทศอีกเล็กนอย
วัตถุประสงคทผี่ ูวิจัยพบมากที่สุดคือ การเผยแพรใหความรูเกี่ยวกับการปองกัน และโทษ
พิษภัยของยาเสพติด
โครงการ
กลุมเปาหมาย
1. โครงการเพื่อเยาวชนรอดพนยาเสพ 1. เยาวชนระดับประถมศึกษา อายุระหวาง 7-12 ป
ติด
2. โครงการประชาสัมพันธเพื่อปราบ 1. ชาวตางประเทศ
ปรามยาเสพติดในกลุมชาวตาง
ประเทศ ชุด “Power of One”
3. โครงการรณรงค เผยแพร ประชา 1. กลุมเปาหมายหลัก ไดแก เจาหนาที่ของรัฐ
สัมพันธ เพื่อการปองกันเจาหนาที่ของ 2. กลุมเปาหมายรอง ไดแก ประชาชนทั่วไป
รัฐมิใหเกี่ยวของกับยาเสพติด
ตารางที่ 4-21 แสดงสรุปกลุมเปาหมายของโครงการรณรงคของสํานักงาน ป.ป.ส. ในป พ.ศ. 2543
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จากการวิเคราะหขอมูลเห็นไดชัดวา กลุม เปาหมายของการรณรงคในป พ.ศ.2543 แตก
แยกออกเปนหลายกลุมมากขึ้น อาจเนื่องมาจากสํานักงาน ป.ป.ส. ตองการที่จะพัฒนาการปอง
กันยาเสพติดใหมีประสิทธิภาพและเขาถึงกลุมเปาหมายที่มีความหลากหลายมากขึ้น จึงมีการปรับ
เปลี่ยนกลุมเปาหมายเพื่อใหสอดคลองกับสภาพการณที่เปลี่ยนไป
โครงการ
แกนของโครงการ
1. โครงการเพื่อเยาวชนรอดพนยาเสพ เผยแพรใหความรูเกี่ยวกับยาเสพติด
ติด
2. โครงการประชาสัมพันธเพื่อปราบ ชาวตางประเทศรับรูขอมูลขาวสารที่ถูกตองเกี่ยวกับ
ปรามยาเสพติดในกลุมชาวตาง
กฎหมายยาเสพติดในประเทศไทย
ประเทศ ชุด “Power of One”
3. โครงการรณรงค เผยแพร ประชา ประชาสัมพันธปลุกจิตสํานึกใหเจาหนาทีร่ ัฐและประชา
สัมพันธ เพื่อการปองกันเจาหนาที่ของ ชนทัว่ ไปรวมกันตอตานและแจงขอมูลเบาะแสเกี่ยวกับ
รัฐมิใหเกี่ยวของกับยาเสพติด
เจาหนาที่ของรัฐที่ของเกี่ยวกับยาเสพติด
ตารางที่ 4-22 แสดงสรุปแกนของโครงการรณรงคของสํานักงาน ป.ป.ส. ในป พ.ศ. 2543

โครงการ
สื่อ
การประเมินผล
1. โครงการเพื่อเยาวชนรอดพนยาเสพ สื่อสิ่งพิมพ (ชุดนิทรรศการ), สื่อ จัดทําแบบสํารวจ
ติด
อื่นๆ (แผนภาพระบายสี, สติก
เกอร, กลองบรรจุสื่อ)
2
2. โครงการประชาสัมพันธเพื่อปราบ สื่อสิ่งพิมพ (แผนพับ, โปสการด),
ปรามยาเสพติดในกลุมชาวตาง
สื่อวิดีทัศน
ประเทศ ชุด “Power of One”
2
3. โครงการรณรงค เผยแพร ประชา สื่อสิ่งพิมพ (ชุดนิทรรศการ, แผน
สัมพันธ เพื่อการปองกันเจาหนาที่ของ พับ)
รัฐมิใหเกี่ยวของกับยาเสพติด
ตารางที่ 4-23 แสดงสรุปสื่อและการประเมินผลของโครงการรณรงคของสํานักงาน ป.ป.ส. ในป พ.ศ. 2543
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กลยุทธ/วิธีการดําเนินงานของโครงการที่ใชมากที่สุดคือ สื่อสิ่งพิมพ เชนการผลิตสื่อชุด
รณรงคตางๆ ใหแกเยาวชนในสถานศึกษา หรือการผลิตแผนพับ/โปสเตอร รวมถึงชุดนิทรรศการ
ผูวิจัยพบวามีการประเมินผลโครงการรณรงคตอตานยาเสพติดครั้งแรกในปนี้ แตกม็ ีเพียง
1 โครงการเทานัน้ ทีท่ ําการประเมินผล ซึง่ ก็คือโครงการ “เพื่อเยาวชนรอดพนยาเสพติด” วิธกี าร
ประเมินผลที่ใชคือ การทําแบบสํารวจติดตามการเผยแพรสื่อ ประโยชนที่ไดจากการติดตามผลคือ
ในอนาคตผูจดั ทําโครงการรณรงคสามารถ ปรับปรุงการผลิตและการเผยแพรสื่อในโครงการ
ครั้งตอๆ ไป
4.1.5 โครงการรณรงคตอตานยาเสพติดในป พ.ศ. 2544
จากการสืบคนขอมูลจากสํานักงาน ป.ป.ส. ผูวิจัยพบวามี 3 โครงการดวยกัน คือ
4.1.5.1 โครงการประชาสัมพันธเพื่อสรางกระแสและการมีสว นรวมในการปองกัน
และแกไขปญหายาเสพติดของครอบครัว
ก. ที่มาของหลักการและเหตุผลของโครงการ
จากการศึกษาผูวิจัยพบวา รัฐบาลเห็นความสําคัญของสถาบันครอบครัวเปนอันดับหนึ่ง
ในการสรางภูมิตานภัยยาเสพติดแกสมาชิกในครอบครัว ดังนั้นจึงกําหนดใหสํานักงาน ป.ป.ส. จัด
ทําโครงการนีข้ ึ้น เพื่อประชาสัมพันธและสรางกระแสใหทุกคนรวมกันหาหนทางปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติด
ข. วัตถุประสงคของโครงการ
1. เพื่อสงเสริมใหสถาบันครอบครัวมีสวนรวมในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
2. เพื่อสงเสริมครอบครัวใหเปนกําลังใจแกบุตรหลานที่หลงผิดพลาดพลั้งติดยาเสพติด
ใหเขารับการบําบัดรักษา
3. เพื่อสงเสริมใหครอบครัวมีความเขาใจเกี่ยวกับบทบาทในการสรางความรัก ความเขา
ใจ ซึ่งจะเปนภูมิตานภัยยาเสพติดแกสมาชิกในครอบครัวและเปนการปองกันการกลับไปใชยาเสพ
ติดซ้ําอีก
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ค. กลยุทธ/วิธีการดําเนินงานของโครงการ
สื่อ
สื่อโทรทัศน

สื่อวิทยุ

สื่อสิ่งพิมพ

วิธีการดําเนินงาน
1. จัดทําโฆษณาสั้น จํานวน 2 เรื่อง “จมดิ่ง” และ “ใครหนอ” ความยาวเรื่อง
ละ 30 วินาที จํานวนเรื่องละ 7 มวน โดยซื้อเวลาเผยแพรทางสถานีวทิ ยุโทร
ทัศนกองทัพบก ชอง 5 และสถานีโทรทัศนไทยทีวีสี ชอง 9 อ.ส.ม.ท. รวมเผย
แพรทั้งหมด 60 ครั้ง (Prime time 30 ครั้ง) และจัดทําโฆษณาสั้น เรื่อง “รัก
และเขาใจ” ความยาว 30 วินาที โดยซือ้ เวลาเผยแพรทางสถานีโทรทัศนไทยที
วีสี ชอง 9 อ.ส.ม.ท. ระหวางเดือน เม.ย. – ส.ค. 2544
1. จัดทําโฆษณาสั้นทางวิทยุ เรื่อง “จมดิ่ง” และ “ใครหนอ”ความยาวเรื่องละ
30 วินาทีโดยซื้อเวลาเผยแพรทางสถานีวทิ ยุ 3 สถานี รวมเผยแพรทั้งหมด
1,107 ครั้ง
1. จัดทําแผนพับ “จมดิ่ง” ขนาด A4 จํานวน 200,000 แผน เผยแพรไปยัง
หนวยงาน ศ.ปส.ก. และ ศ.ปส.จ. ทัว่ ประเทศ รวม 54,000 แผน และ สํานัก
งาน ป.ป.ส. ภาคฯ ทั้ง 4 แหง แหงละ 3,000 แผน รวม 12,000 แผน
2. จัดทําโปสเตอร “จมดิ่ง” โปสเตอร จํานวน 10,000 แผน เผยแพรไปยัง
หนวยงาน ศ.ปส.ก. และ ศ.ปส.จ. ทั่วประเทศ รวม 54,000 แผน
สํานักงาน ป.ป.ส. ภาคฯ ทั้ง 4 แหง แหงละ 3,000 แผน รวม 12,000 แผน

ตารางที่ 4-24 แสดงประเภทของสื่อและวิธีการดําเนินงานของโครงการประชาสัมพันธเพื่อสรางกระแสและการมี
สวนรวมในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดของครอบครัวของสํานักงาน ป.ป.ส. ในป พ.ศ. 2544

ง. การจําแนกกลุมเปาหมายของโครงการ
โครงการนี้แยกกลุมเปาหมายเปน 2 กลุมดวยกัน คือ กลุมเปาหมายหลัก ไดแก บิดา
มารดา ผูปกครอง และกลุมเปาหมายรอง ไดแก เยาวชน และประชาชนทั่วไป
จ. วิธีการประเมินผลของโครงการ
ผูวิจัยไมพบวิธีการประเมินผลของโครงการฯ
ผูวิจัยพบวา โครงการประชาสัมพันธเพื่อสรางกระแสและการมีสว นรวมในการปองกันและ
แกไขปญหายาเสพติดของครอบครัว มีการกําหนดสภาพปญหาขึน้ มาลอยๆ ไมมีองคความรูที่
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เกี่ยวกับการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดอยางเปนหลักการ และวัตถุประสงคของโครงการฯ
ก็มีตัวแปรแค 2-3 ตัวแปรเทานั้น คือ สงเสริมใหมีสวนรวม และใหมีความเขาใจเพื่อสรางภูมิตาน
ทาน
โครงการนี้มีความตองการใหสถาบันครอบครัวมีความแข็งแกรงรวมกันปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติด แตการโฆษณาสอนการแกไขปญหายาเสพติดทางโทรทัศนไมนาที่จะเพียงพอใน
การสรางความรูความเขาใจแกผูรับสารเปาหมาย ผูวจิ ัยเห็นวาการที่บิดา มารดา หรือ ผูปกครอง
จะมีความเขาใจที่ชัดเจนขึน้ เกี่ยวกับเรื่องการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในครอบครัว ทาง
โรงเรียนจําเปนที่ตองจัดสัมมนาผูปกครองและแลกเปลีย่ นความคิดเห็นรวมกันระหวางครู-อาจารย
ผูปกครองและนักรณรงคที่เชีย่ วชาญดานยาเสพติดโดยเฉพาะ จึงจะทําใหเกิดผลสําเร็จของโครง
การฯ ได และเนื่องจากโครงการฯ ไมมกี ารติดตามประเมินผลผูวิจยั จึงไมสามารถสรุปการวิเคราะห
ไดวาวิธีใดจะประสบความสําเร็จมากที่สุดในการประชาสัมพันธเรื่องยาเสพติดใหกับครอบครัว
4.1.5.2 โครงการรณรงคประชาสัมพันธเพื่อปองกันยาเสพติดในกลุมเปาหมาย
สถานประกอบการ
ก. ที่มาของหลักการและเหตุผลของโครงการ
จากการศึกษาผูวิจัยพบวา รัฐบาลเห็นความบกพรองในหนาทีก่ ารงานในสถานประกอบ
การ จึงอยากที่จะรณรงคประชาสัมพันธใหสถานประกอบการรวมกันหาหนทางปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติดและใหความรวมมือกับหนวยงานราชการ
ข. วัตถุประสงคของโครงการ
1. รณรงคประชาสัมพันธใหเจาของสถานประกอบการรับทราบเกี่ยวกับสาระสําคัญของ
พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2519 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543
ที่เกี่ยวกับสถานประกอบการและแนวทางใหความรวมมือกับทางราชการ
2. รณรงคประชาสัมพันธใหขอมูล ขาวสาร และสรางจิตสํานึกใหแกเจาของสถานประ
กอบการใหตระหนักและสํานึกในหนาที่ในการใหความรวมมือกับทางราชการในการปองกันและ
แกไขปญหายาเสพติด
3. รณรงคประชาสัมพันธเพื่อสรางกระแสสังคมใหชว ยสอดสองพฤติการณของสถานประ
กอบการที่ไมใหความรวมมือกับทางราชการ
4. รณรงคประชาสัมพันธเพื่อสรางกระแสสังคมใหชวยสอดสองพฤติการณของสถานประ
กอบการที่กระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด
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ค. กลยุทธ/วิธีการดําเนินงานของโครงการ
ผูวิจัยไมพบวิธีการดําเนินงานของโครงการฯ
ง. การจําแนกกลุมเปาหมายของโครงการ
กลุมเปาหมายของโครงการนี้แบงออกเปน 2 กลุมดวยกัน คือ
1. กลุมเปาหมายหลัก ไดแก
- กลุมเจาของสถานประกอบการ ผูประกอบการ
- กลุมพนักงาน/เจาหนาที่ ที่ทํางานในสถานประกอบการ
2. กลุมเปาหมายรอง ไดแก
- กลุมประชาชน
จ. วิธีการประเมินผลของโครงการ
ผูวิจัยไมพบวิธีการประเมินผลของโครงการฯ
ผูวิจัยพบวา โครงการรณรงคประชาสัมพันธเพื่อปองกันยาเสพติดในกลุมเปาหมายสถาน
ประกอบการไมไดเจาะลึกถึงสภาพปญหาที่แทจริงที่เกิดขึ้นในสถานประกอบการเลย ผูวิจัยเห็นได
จากวัตถุประสงคที่ตั้งขึน้ มันถูกตั้งขึ้นแบบยึดติดกับความคิดเดิมๆ คือ เพื่อประชาสัมพันธใหขอมูล
ขาวสาร และเพื่อสรางกระแสการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด ผูจ ัดทําโครงการนี้ไมไดทําการ
วิเคราะหกลุมเปาหมายของโครงการมากอนวาเขาเหลานั้นถูกจัดอยูในกลุมใด ยกตัวอยางเชน
กลุมเจาของสถานประกอบการ และผูป ระกอบการ คือ กลุมบุคคลซึ่งมีอิทธิพลตอกลุมเสี่ยงหรือไม
หรือวากลุมพนักงาน/เจาหนาที่ทที่ ํางานในสถานประกอบการ คือ กลุมที่เสีย่ งตอการใชยาเสพติด
หรือเปนผูเสพยาในปจจุบัน หรือเปนผูซ ึ่งเคยใชยาเสพติดหรือไม ผูวิจยั เชื่อวาโครงการนี้มกี าร
ทํางานอยางละหลวม เนือ่ งจากผูว ิจัยไมพบแผนการดําเนินงานของโครงการซึ่งถือวาเปนปจจัย
สําคัญของการทําการรณรงค แตพบวาโครงการฯ มีงบประมาณถึง 4,000,000 บาทในการดําเนิน
งานปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถานประกอบการซึ่งดูขัดแยงกันมากๆ โครงการนีค้ วร
เปนโครงการที่ใหญมากและมีแผนการดําเนินงานที่ชัดเจนและหนักแนนแตผูวิจัยไมพบสิ่งเหลานี้
4.1.5.3 โครงการประชาสัมพันธเพือ่ สรางกระแสและแนวทางการปองกันและแก
ไขปญหายาเสพติดในกลุมเยาวชน
ก. ที่มาของหลักการและเหตุผลของโครงการ
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จากการศึกษาผูวิจัยพบวา รัฐบาลตองการที่จะสรางคานิยมการใชชวี ิตของคนรุนใหมที่ถูก
ตองโดยการเสริมสรางความรูความเขาใจที่ถูกตองถึงผลกระทบของการใชยาเสพติด ทัง้ ตอตนเอง
และบุคคลรอบขาง ทําใหสามารถเปนที่ยอมรับในกลุมเพื่อนไดโดยไมตองพึ่งพายาเสพติด
ข. วัตถุประสงคของโครงการ
1. เพื่อเสริมสรางความรูความเขาใจที่ถูกตองถึงผลกระทบของการใชยาเสพติด ทั้งตอตน
เองและบุคคลรอบขาง
2. เพื่อเสริมสรางคานิยมการใชชีวิตของคนรุนใหมที่ถูกตอง สามารถเปนที่ยอมรับใน
กลุมเพื่อนไดโดยไมตองพึ่งพายาเสพติด
3. เพื่อสงเสริมใหกลุมเยาวชนมีสวนรวมในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
ค. กลยุทธ/วิธีการดําเนินงานของโครงการ
สื่อ
สื่อโทรทัศน

สื่อวิทยุ

วิธีการดําเนินงาน
1. จัดทําโฆษณาสั้น เรื่อง “HANG MAN” “ไปดวยดิ” และ “ไมมีเพื่อน” ความ
ยาวเรื่องละ 30 วินาที จํานวนเรื่องละ 10 มวน โดยซื้อเวลาเผยแพรทางสถานี
โทรทัศนไทยทีวีสี ชอง 9 อ.ส.ม.ท. สถานีโทรทัศน ไอทีวี รวมเผยแพรทั้งหมด
40 ครั้ง (Prime time 34 ครั้ง) ระหวางเดือน พ.ย. – ธ.ค. 2544
2. จัดทําโฆษณาสั้น เรื่อง “HANG MAN” และ “ไปดวยดิ” ความยาวเรื่องละ
30 วินาที จํานวนเรื่องละ 2 แผน/มวน โดยซื้อเวลาเผยแพรทางสถานีวทิ ยุ 4
สถานี ระหวางเดือน พ.ย. – ธ.ค. 2544 รวมเผยแพรทงั้ หมด 1,440 ครั้ง และ
จัดทําแผน ซีดี ความยาวเรื่องละ 30 วินาที ผลิตจํานวน 2,500 แผน โดยจัดสง
ไปยังสถานีวิทยุ และนักจัดรายการวิทยุทวั่ ประเทศ จํานวน 1,523 แหง/คน
และสํานักงานป.ป.ส. ภาคฯ ทั้ง 4 แหง แหงละ 100 ชุด

ตารางที่ 4-25 แสดงประเภทของสื่อและวิธีการดําเนินงานของโครงการประชาสัมพันธเพื่อสรางกระแสและแนว
ทางการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในกลุมเยาวชนของสํานักงาน ป.ป.ส. ในป พ.ศ. 2544

ง. การจําแนกกลุมเปาหมายของโครงการ
กลุมเปาหมายของโครงการนี้ คือ กลุมเยาวชนอายุระหวาง 13-19 ป
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จ. วิธีการประเมินผลของโครงการ
ผูวิจัยไมพบวิธีการประเมินผลของโครงการฯ
ผูวิจัยพบวา โครงการประชาสัมพันธเพื่อสรางกระแสและแนวทางการปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติดในกลุมเยาวชน คนพบสภาพปญหาของเยาวชนรุน ใหม เนื่องดวยสภาพสังคม
และเศรษฐกิจที่เปลี่ยนไป รวมถึงสภาพยาเสพติดที่เปลี่ยนไป ยาเสพติดที่แพรระบาดมีทงั้ ยาเสพ
ติดชนิดดั้งเดิม และยาเสพติดชนิดใหม การแพรระบาดกระจายไปในทุกกลุมประชากร โดย
เฉพาะกลุมเยาวชน มีผูเกีย่ วของกับการผลิต การคา การนําเขา และสงออกยาเสพติดเพิ่ม
จํานวนมากขึน้ ดังนั้นการที่โครงการฯ กําหนดวัตถุประสงคใหม คือ เพื่อเสริมสรางคานิยมการใช
ชีวิตของคนรุนใหมทถี่ ูกตองและสามารถเปนทีย่ อมรับในกลุมเพื่อนไดโดยไมตองพึง่ ยาเสพติด นา
จะเปนการกระทําที่ถกู ตองและสอดคลองกับสภาพปญหายาเสพติดในปจจุบัน
เปนครั้งแรกที่
สํานักงาน ป.ป.ส. เริ่มมีการกําหนดแนวคิดใหมในการรณรงคตอตานยาเสพติดในกลุมเยาวชน ดัง
นั้นการดําเนินงานประชาสัมพันธผา นสื่อตางๆ จําเปนที่ตองออกอากาศถี่มากกวาปกติ แตโครง
การนี้มกี ารผลิตสื่อเพื่อเผยแพรออกทัง้ ทางโทรทัศนและวิทยุยงั ไมมากเพียงพอ ที่จะทําใหเยาวชน
เกือบทัว่ ประเทศปรับเปลี่ยนทัศนคติใหมๆ เกีย่ วกับตัวคานิยมของผูเสพยาเสพติด ทัง้ นี้ผวู ิจัยไม
สามารถสรุปไดวา การปรับเปลี่ยนคานิยมใหมใหกับเยาวชนจะประสบผลสําเร็จหรือไมเนื่องจาก
โครงการนี้ไมมีการติดตามประเมินผล
• สรุปผลการวิเคราะหของโครงการรณรงคตอตานยาเสพติดในป พ.ศ. 2544
โครงการ
1.
โครงการประชา
สัมพันธเพื่อสรางกระแส
และการมีสวนรวมในการ
ปองกันและแกไขปญหา
ยาเสพติดของครอบครัว
2. โครงการรณรงคประชา
สัมพันธเพื่อปองกันยาเสพ
ติดในกลุมเปาหมายสถาน
ประกอบการ

สภาพปญหา
สถาบันครอบครัวขาดภูมิตานภัย
ยาเสพติด

วัตถุประสงค
1. เพื่อสงเสริมการมีสวนรวม
2. เพื่อสงเสริมใหเปนกําลังใจ
แกคนในครอบครัว
3. เพื่อสงเสริมใหสรางความรัก
ความเขาใจในครอบครัว
สถานประกอบการขาดความรวม 1. เพื่อประชาสัมพันธใหขอมูล
มือกับหนวยงานราชการในการปอง ขาวสาร และสรางจิตสํานึก
กันและแกไขปญหายาเสพติด
2. เพื่อสรางกระแส
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3.
โครงการประชา
สัมพันธเพื่อสรางกระแส
และแนวทางการปองกัน
และแกไขปญหายาเสพ
ติดในกลุมเยาวชน

กลุมเยาวชนขาดการสรางคานิยม
การใชชีวิตของคนรุนใหมทถี่ ูกตอง
ในการเปนที่ยอมรับในกลุมเพื่อน
โดยไมพึ่งยาเสพติด

1. เพื่อสรางความรู ความเขา
ใจ
2. เพื่อสรางคานิยม
3. เพื่อการมีสวนรวม

ตารางที่ 4-26 แสดงสรุปสภาพปญหาและวัตถุประสงคของโครงการรณรงคของสํานักงาน ป.ป.ส. ในป พ.ศ.
2544

จากการศึกษาขอมูลผูวิจัยพบวา สภาพปญหายาเสพติดที่เกิดขึ้นเกิดขึ้นมาจากความออน
แอของครอบครัวและการขาดความรวมมือจากคนรุน ใหมซึ่งเปนกลุมเยาวชนอายุระหวาง 13-19 ป
ทุกคนในครอบครัวควรดูแลเอาใจใสซึ่งกันและกันเพื่อใหเกิดความอบอุน
และความรักความ
สามัคคีกันในครอบครัว การที่คนรุน ใหมจะเขามามีสวนรวมในการปองกันและแกไขปญหายาเสพ
ติดได ผูซึ่งเปนบิดา มารดา หรือผูปกครองควรใชเวลาพร่ําสอนเพื่อใหกอเกิดความรูความเขาใจที่
ถูกตองในการปฏิบัติตนทั้งตอตนเองและสังคม เพื่อทีเ่ ขาเหลานัน้ จะมีสํานึกดีและไมเขาไปเกี่ยว
ของกับยาเสพติด
วัตถุประสงคหลักทีท่ างสํานักงาน ป.ป.ส. กําหนดคือ เพื่อสงเสริมใหกลุมเปาหมายมีสวน
รวม และมีจิตสํานึกในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด ซึง่ นับวาเปนแนวคิดแบบเดิมๆ ทีน่ กั
รณรงคเคยใชตั้งแตเมื่อป พ.ศ. 2541
“สวนของ ป.ป.ส. เราเนนเรื่องการมีสว นรวมตามนโยบาย เราไมไดคดิ เอง มันมีสิ่งที่ขาง
บนเขาสัง่ ลงมาแลวในเชิงนโยบาย เราก็ขนึ้ ไปสอดคลองกับเขา เพียงแตแงมุมในแตละปที่เราจะทํา
เชน ถาเราจะเนนที่เยาวชนจะมีสว นรวมยังไง เราก็จะเนนความมีสวนรวมของเยาวชน” (นฤมล
กมลวาทิน, เจาหนาที่บริหารงานโสตทัศนศึกษา 7 หัวหนากลุม งานพัฒนาการรณรงค, สัมภาษณ
วันที่ 30 พฤษภาคม 2547)
โครงการ
กลุมเปาหมาย
1. โครงการประชาสัมพันธเพื่อสราง 1. กลุมเปาหมายหลัก ไดแก บิดา มารดา
กระแสและการมีสวนรวมในการปอง 2. กลุมเปาหมายรอง ไดแก เยาวชน ประชาชนทั่วไป
กันและแกไขปญหายาเสพติดของ
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ครอบครัว
2. โครงการรณรงคประชาสัมพันธเพื่อ
ปองกันยาเสพติดในกลุมเปาหมาย
สถานประกอบการ
3. โครงการประชาสัมพันธเพื่อสราง
กระแสและแนวทางการปองกันและแก
ไขปญหายาเสพติดในกลุมเยาวชน

1. กลุมเปาหมายหลัก ไดแก กลุมเจาของสถานประกอบ
การ, ผูประกอบการ, กลุมพนักงาน, และเจาหนาที่
2. กลุมเปาหมายรอง ไดแก กลุมประชาชน
1. เยาวชน อายุระหวาง 13-19 ป

ตารางที่ 4-27 แสดงสรุปกลุมเปาหมายของโครงการรณรงคของสํานักงาน ป.ป.ส. ในป พ.ศ. 2544

กลุมเปาหมายหลักที่ผูวิจัยพบคือ กลุมเยาวชน และกลุมบิดา มารดา ผูปกครอง
โครงการ
แกนของโครงการ
1. โครงการประชาสัมพันธเพื่อสราง สถาบันครอบครัวมีสวนรวมในการปองกันและแกไข
กระแสและการมีสวนรวมในการปอง ปญหายาเสพติด
กันและแกไขปญหายาเสพติดของ
ครอบครัว
2. โครงการรณรงคประชาสัมพันธเพื่อ ความรวมมือของเจาของสถานประกอบกับทางราชการ
ปองกันยาเสพติดในกลุมเปาหมาย
ในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
สถานประกอบการ
3. โครงการประชาสัมพันธเพื่อสราง เสริมสรางคานิยมการใชชีวิตที่ถูกตองใหแกเยาวชน
กระแสและแนวทางการปองกันและแก
ไขปญหายาเสพติดในกลุมเยาวชน
ตารางที่ 4-28 แสดงสรุปแกนของโครงการรณรงคของสํานักงาน ป.ป.ส. ในป พ.ศ. 2544

โครงการ
สื่อ
ไมมีการประเมินผล
3
1. โครงการประชาสัมพันธเพื่อสราง สื่อโทรทัศน, สื่อวิทยุ, และสื่อ
กระแสและการมีสวนรวมในการปอง สิง่ พิมพ (แผนพับ, โปสเตอร)
กันและแกไขปญหายาเสพติดของ
ครอบครัว
3
2. โครงการรณรงคประชาสัมพันธเพื่อ ไมพบการดําเนินงานผานสื่อ
ปองกันยาเสพติดในกลุมเปาหมาย

108
สถานประกอบการ
3. โครงการประชาสัมพันธเพื่อสราง สื่อโทรทัศน และสื่อวิทยุ
กระแสและแนวทางการปองกันและแก
ไขปญหายาเสพติดในกลุมเยาวชน

3

ตารางที่ 4-29 แสดงสรุปสื่อและการประเมินผลของโครงการรณรงคของสํานักงาน ป.ป.ส. ในป พ.ศ. 2544

ผูวิจัยพบวา วิธีการดําเนินงานที่เดนชัดมากที่สุดในปนี้คอื การผลิตสื่อโฆษณาสัน้ ทางโทร
ทัศน รองลงมาคือ สื่อวิทยุ และสุดทายคือ สื่อสิ่งพิมพ ในป พ.ศ. 2544 ผูวิจัยไมพบการติดตาม
ประเมินผลของทุกโครงการฯ
4.1.6 โครงการรณรงคตอตานยาเสพติดในป พ.ศ. 2545
จากการสืบคนขอมูลจากสํานักงาน ป.ป.ส. ผูวิจัยพบวามี 3 โครงการดวยกัน คือ
4.1.6.1 โครงการรณรงคสรางจิตสํานึกและพลังประชาชนใหเขามามีสว นรวมใน
การปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
ก. ที่มาของหลักการและเหตุผลของโครงการ
จากการศึกษาผูวิจัยพบวา เพื่อใหการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดไดผลเปนอยางดี
จําเปนที่จะตองรณรงคสรางจิตสํานึกของคนไทย ใหตระหนักถึงความสําคัญของปญหายาเสพติด
กระตุนใหประชาชนคนไทยมีความรู ความเขาใจ ตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติด และบังเกิด
จิตสํานึกที่จะรวมกันปองกันและแกไขปญหายาเสพติดตอไป
ซึ่งจะตองเนนการดําเนินการใน
ลักษณะทีเ่ ปน “องครวมและบูรณาการ” เนนการเสริมสรางความเขมแข็งใหครอบครัว ชุมชน และ
เปดโอกาสใหทุกฝายในสังคมเขามามีบทบาทในการปองกันและแกไขปญหามากขึน้ ภายใตยทุ ธ
ศาสตร “พลังแผนดิน” โดยไดมีการกําหนดเปนแผนปฏิบัติการเพื่อเอาชนะยาสเพติดดวยการระดม
ทุกสวนในสังคม ใหเกิดเปนพลังแผนดินสําหรับตอสูเอาชนะปญหายาเสพติดดวยการหยุดยั้งการ
ขยายตัวของปญหาลงตามลําดับจนกระทั่งหมดไปในที่สุด
ข. วัตถุประสงคของโครงการ
1. เพื่อรณรงคสรางความตระหนักใหคนไทยทั้งชาติเกิดจิตสํานึกและเห็นถึงความสําคัญ
ของการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
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2. เพื่อกระตุนใหเกิดพฤติกรรมมีสวนรวมและเขาเปนแนวรวมในการตอตานยาเสพติด
อยางจริงจัง
3. เพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมรณรงคเนื่องในวันตอตานยาเสพติด (26 มิถุนายน
2545)
ค. กลยุทธ/วิธีการดําเนินงานของโครงการ
สื่อ
สื่อโทรทัศน

วิธีการดําเนินงาน
1. ผลิตโฆษณาสั้น 3 เรื่อง เผยแพรทางสถานีโทรทัศน ชอง 3, 5, 7, 9, ไอทีวี
ระหวางเดือน เม.ย. – มิ.ย. 2545 รวม 521 ครั้ง
2. ผลิตรายการสดทางโทรทัศน ชื่อรายการ “วันรวมพลังเพื่อชาติ” ทางสถานี
โทรทัศน ชอง 5 โดยไดรับการประสานขอความรวมมือจากสถานีโทรทัศน ชอง
3, 5, 7, 9, ไอทีว,ี ยูบีซ,ี บีทวี ี โดยทีมผูบริหารสํานักงาน ป.ป.ส. เขาพบปะและ
มอบสื่อรณรงค แกผูบริหารสถานีโทรทัศนทั้ง 7 สถานี
สื่อวิทยุ
1. ผลิตโฆษณาสั้น 8 เรื่อง เผยแพรทางสถานีวทิ ยุรวมดวยชวยกัน FM. 96.0
MHz และสถานีเครือขายภูมิภาค 6 สถานี รวม 1,776 ครั้ง
2. มีการประสานขอความรวมมือเผยแพรทางสื่อวิทยุกระจายเสียงทั้งภาครัฐ
และเอกชน รวม 926 แหง
3. มีการผลิตและเผยแพรสารคดีสั้นทางสถานีวทิ ยุรวมดวยชวยกัน FM. 96.0
MHz และสถานีเครือขายตางจังหวัด 6 สถานี รวม 528 ครั้ง พรอมทั้งการให
สัมภาษณทางรายการวิทยุ
สื่อสิ่งพิมพ
1. จัดสงขาว บทความ สัญลักษณพลังแผนดิน เพื่อขอความรวมมือประชา
สัมพันธทางหนังสือพิมพและนิตยสาร รวม 40 ฉบับ
สื่อโรงภาพยนตร 1. ผลิตโฆษณาสั้น 1 เรื่อง เผยแพรโรงภาพยนตร 13 แหง รวม 2,092 ครั้ง
สื่ออื่นๆ
1. ผลิตสื่อสนับสนุนการรณรงคในพืน้ ที่ชมุ ชน เชน ผลิตชุดนิทรรศการเนื่องใน
วันตอตานยาเสพติด ชุด “พลังแผนดิน ขจัดสิ้นยาเสพติด” จํานวน 43,000 ชุด
, สติกเกอร จํานวน 1,000,000 แผน, หนังสือคูมือประชาชน 500,000 เลม,
แผนปลิว 300,000 แผน จัดสงไปยัง ศ.ปส.จ./อ./กอ. และ ศ.ปส.ก. ศ.ปส.ข.
926 แหง
1. ผลิตเอกสาร “รวมพลังแผนดิน” เพื่อเปนแนวทางความรวมมือในการปอง
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กันและแกไขปญหายาเสพติดของภาคเอกชน เผยแพรในการสัมมนาความ
รวมมือภาครัฐและเอกชนในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด และจัดสง
ไปยังองคกรธุรกิจเอกชน 65 แหง 1,500 เลม
ตารางที่ 4-30 แสดงประเภทของสื่อและวิธีการดําเนินงานของโครงการรณรงคสรางจิตสํานึกและพลังประชาชน
ใหเขามามีสวนรวมในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดของสํานักงาน ป.ป.ส. ในป พ.ศ. 2545

ง. การจําแนกกลุมเปาหมายของโครงการ
กลุมเปาหมายของโครงการนี้ คือ ประชาชนทั่วไป
จ. วิธีการประเมินผลของโครงการ
ผูวิจัยพบวา วิธกี ารประเมินผลของโครงการรณรงคสรางจิตสํานึกและพลังประชาชนให
เขามามีสว นรวมในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดใชวิธีการวิจยั เชิงสํารวจและสัมภาษณ
เชิงลึกจากกลุม ตัวอยางจํานวน 4 กลุม เปนเพศชายและหญิง จํานวนเทาๆ กัน กลุมละ 500 คน
ดังนี้
1. กลุมประชาชนทั่วไปในกรุงเทพมหานคร
2. กลุมประชาชนทั่วไปในภูมิภาค
3. กลุมผูนําชุมชน
4. กลุมผูรับผิดชอบและผูปฏิบัติงานตามโครงการ
ผูวิจัยพบวา โครงการรณรงคสรางจิตสํานึกและพลังประชาชนใหเขามามีสว นรวมในการ
ปองกันและแกไขปญหายาเสพติด มีการกําหนดสภาพปญหายาเสพติดที่ดูยิ่งใหญมาก เพราะการ
ที่จะรวบรวมพลังของทุกคนในสังคมใหรวมมือกันและมีจติ สํานึกในทิศทางเดียวกันนัน้ จะตองมี
การปลูกฝงจิตสํานึกโดยใชผนู ําของประเทศเปนผูปฏิบัติการตั้งแตเริ่มตนของโครงการจนถึงการสิ้น
สุดของโครงการทีเดียว โครงการนี้เปนโครงการที่ใหญมาก ใชงบประมาณถึง 10,517,776 บาท แต
ผูวิจัยจะสังเกตไดวาผูจัดทําโครงการฯ ยังใชตัวแปรวัตถุประสงคแบบเดิมๆ คือ การสรางความ
ตระหนัก และ การกระตุนใหมีสวนรวม ซึง่ นาจะมีตวั แปรรวมตัวอื่นๆ อีกมากมายทีเ่ ขามาของเกี่ยว
กับการจัดทําโครงการนี้ ความตองการของผูจัดทําโครงการนี้ คือ การรณรงคสรางจิตสํานึกของคน
ไทยใหตระหนักถึงความสําคัญของปญหายาเสพติด ซึ่งถือไดวา กําลังอยูทา มกลางภาวะวิกฤติ
ของปญหานัน้ ไมไดเปนเพียงการกระตุน กลุมเปาหมายไมใหเขาไปเกี่ยวของกับยาเสพติดเทานัน้
แตยังตองการ “พลังมวลชน” อันเปน “พลังแผนดิน” ในการขจัดยาเสพติดใหหมดสิ้นไป แนนอน
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การโหมใชสื่อประชาสัมพันธ ผานทางสื่อทุกประเภทอยางตอเนื่องและชัดเจนสามารถทําใหประชา
ชนทุกคนตระหนักถึงการรณรงคตอตานยาเสพติด แตก็แคชวงระยะเวลา 3 เดือนของการดําเนิน
งานเทานั้น หลังจากโครงการเสร็จสิ้นแลว การผลิตสื่อตางๆ ก็จะหยุดไปและความรูสึกตระหนัก
ของประชาชนที่มีตอโทษของยาเสพติดก็จะเลือนหายไปดวย ดังนัน้ เรือ่ งของผลกระทบทางดานจิต
สํานึกที่เปนพฤติกรรมภายในบุคคล หรือลักษณะที่ตนื่ ตัวตอการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
ที่แทจริงก็ไมอาจเกิดขึ้น
โครงการนี้มีการติดตามประเมินผลหลังจากที่โครงการนีไ้ ดดําเนินการเสร็จสิ้นแลว ผูวิจัย
จึงสรุปวา จากความรวมมือของหนวยงานองคกรภาคเอกชนและสื่อมวลชนรวมรณรงคประชา
สัมพันธและจัดกิจกรรมรณรงคปองกันยาเสพติด ผลที่ไดรับ คือ คนไทยมีการเปดรับ เกิดจิตสํานึก
ตระหนักและเห็นถึงความสําคัญของการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด และเกิดเปนกระแส
สังคมในภาพรวมของประเทศโดยเฉลี่ยระดับปานกลาง โดยเปดรับจากสื่อโทรทัศนมากที่สุด ซึ่ง
การแสดงออกโดยการรวมสวมเสื้อขาวในวันตอตานยาเสพติด (26 มิถุนายน 2545) นัน้ มีไมมากที่
ระบุวาการสวมเสื้อขาวเปนการรณรงคตอตานยาเสพติด
4.1.6.2 โครงการรณรงคเพื่อหยุดยั้งคนรุนใหม ไมใหใชยาเสพติด
ก. ที่มาของหลักการและเหตุผลของโครงการ
จากการศึกษาผูวิจัยพบวา การนําบุคคลตนแบบมาเปนแกนนําในการรณรงคปอง
กันยาเสพติดจะทําใหการดําเนินกิจกรรมสามารถไปตามแนวทางทีก่ าํ หนดไดอยางถูกตองและรวด
เร็วขึ้น และบุคคลตนแบบทีถ่ ูกกําหนดขึ้นมาจากกิจกรรม “เยาวชนคนเท” จะสามารถกระตุนให
เยาวชนสนใจในการมีสวนรวมในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดไดมากขึ้น
ข. วัตถุประสงคของโครงการ
1. เพื่อเผยแพรและปลูกฝงแนวคิด แนวทาง เพื่อใหเกิดภาพลักษณ “เทแบบคนรุนใหม
ไมใชยาเสพติด” ผานทางสื่อทุกประเภท
2. เพื่อกระตุนใหเยาวชนตระหนักถึงโทษพิษภัยและผลกระทบของยาเสพติดที่มีตอตน
เอง ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ
3. เพื่อกระตุนใหเยาวชนเกิดทัศนคติที่ดีและเขาเปนแนวรวมในการปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติดอยางจริงจัง
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ค. กลยุทธ/วิธีการดําเนินงานของโครงการ
วิธีการดําเนินงานของโครงการมีการประชาสัมพันธผานสื่อโทรทัศน โรงภาพยนตร สื่อวิทยุ
สื่ออิเล็กทรอนิกส สื่ออื่นๆ และกิจกรรมตางๆ ดังตอไปนี้
สื่อ
วิธีการดําเนินงาน
สื่อโทรทัศน
1. ผลิตโฆษณาสั้น 1 เรือ่ ง และประสานเพื่อขอความรวมมือเผยแพรจาก
สถานีโทรทัศน ชอง 3, 5, 7, 9, ไอทีวี, ยูบีซี, บีทีวี
สื่อวิทยุ
1. ผลิตโฆษณาสั้น 2 เรื่อง มีการประสานขอความรวมมือเผยแพรโฆษณาสั้น
ทางสื่อวิทยุทั้งภาครัฐและเอกชน รวม 926 แหง
2. ผลิตและเผยแพรเกร็ดความรูสั้นทางรายการวิทยุ จํานวน 12 ตอน เผยแพร
ผานดาวเทียมทาง FM. 93.5 และสถานีเครือขายทั่วประเทศ รวม 1,500 ครั้ง
สื่ออิเล็กทรอนิกส 1. ผลิตสําเนาซีดี-รอมเกมคอมพิวเตอร ชุด “กําจัดยาเสพติด” (การผลิตตน
ฉบับ ใชงบฯ NAS) สําเนา 6,000 แผน จัดสงสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ทั่วประเทศ รวม 2,862 แหง
สื่อโรงภาพยนตร 1. ผลิตโฆษณาสั้น 1 เรื่อง เผยแพรโรงภาพยนตรในกรุงเทพฯ 8 แหง 210 ครั้ง
และในภูมิภาค 2 แหง 56 ครั้ง รวม 266 ครั้ง
สื่ออื่นๆ
1. ผลิตสื่อสิ่งพิมพสนับสนุนการรณรงค เชน ผลิตชุดรณรงค จํานวน 60,000
ชุด และ สติกเกอร 100,000 แผน และจัดสงสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา
2. ผลิตและเผยแพรโปสการด 3 แบบ รวม 75,000 แผน เผยแพรสถานศึกษา
หางสรรพสินคา รานอาหาร สถานที่ตางๆ ที่เปนศูนยรวมเยาวชนในกรุงเทพฯ
และปริมณฑล 96 แหง, ที่คนั่ หนังสือ 3 แบบ และผลิตปากกาคลองคอพิมพ
ขอความรณรงคฯ จํานวน 12,000 ดาม
กิจกรรม
1. สํานักงาน ป.ป.ส. ไดจัดสรรงบประมาณใหแกทบวงมหาวิทยาลัย เปนเงิน
6,400,000 บาท เพื่อดําเนินการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิตนักศึกษาใหเปนตน
แบบ “เยาวชนคนเท” และเปนแกนนําการรณรงคปองกันยาเสพติดและ
สามารถดําเนินกิจกรรมตามแนวทางที่กําหนดไดอยางถูกตอง
ตารางที่ 4-31 แสดงประเภทของสื่อและวิธีการดําเนินงานของโครงการรณรงคเพื่อหยุดยั้งคนรุนใหม ไมใหใชยา
เสพติดของสํานักงาน ป.ป.ส. ในป พ.ศ. 2545

ง. การจําแนกกลุมเปาหมายของโครงการ
กลุมเปาหมายของโครงการนี้ คือ เยาวชน
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จ. วิธีการประเมินผลของโครงการ
ผูวิจัยพบวา วิธีการประเมินผลของโครงการรณรงคหยุดยั้งคนรุนใหมไมใหเกีย่ วของกับยา
เสพติดใชวิธีการวิจัยเชิงสํารวจจากกลุมตัวอยางเยาวชนทัว่ ไปที่มี อายุ 12-25 ป จํานวน 600 คน
มีอายุ 12-25 ป ดวยการสัมภาษณโดยใชแบบสอบถาม และการวิจัยเชิงคุณภาพจากผูรับผิดชอบ
และผูปฏิบัติงานในโครงการฯดวยการสัมภาษณเชิงลึกโดยใชประเด็นคําถาม ทัง้ นี้ กลุมตัวอยางที่
จะเปนผลตอการวิเคราะหขอมูลมีดังนี้
1. กลุมเยาวชนทั่วไปในกรุงเทพมหานครและภูมิภาค
2. กลุมเยาวชนตัวอยางที่ผานการอบรมจากทบวงมหาวิทยาลัย
3. กลุมเปาหมายที่เกี่ยวของกับกิจกรรมของเยาวชนตัวอยาง
4. กลุมผูรับผิดชอบและผูปฏิบัติงานในโครงการฯ
ผูวิจัยพบวา โครงการรณรงคเพื่อหยุดยั้งคนรุนใหม ไมใหใชยาเสพติด มีการพัฒนาความรู
ในดานสภาพปญหายาเสพติดในกลุมเยาวชนขึน้ มาอีกระดับหนึง่
เนื่องจากเยาวชนมักมีนสิ ัยที่
ชอบลอกเลียนแบบบุคคลทีต่ นเองนิยมชมชอบ โครงการนี้จึงถือวาเปนโครงการหนึง่ ที่ประสบความ
สําเร็จ ในแงของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเยาวชนที่เปนกลุม เสีย่ งไมใหเขาไปยุงเกีย่ วกับยา
เสพติดและหันมาทํากิจกรรม “เยาวชนคนเท” ในมหาวิทยาลัยเพื่อทีจ่ ะกลายเปนคนเทคนหนึง่ ทีจ่ ะ
มีคนชื่นชอบมากมาย กิจกรรมนี้จะสามารถสรางความภาคภูมิใจใหกับตัวเขาเหลานัน้ และจะมอง
วาการเสพยาเสพติดเปนสิง่ ที่เลวรายไมควรพึงปฏิบัติ แตผูวิจัยไมเชือ่ วาดวยงบประมาณของโครง
การทัง้ หมด 2,410,360 บาท ในการผลิตสื่อ และเงิน 6,400,000 บาทในการจัดกิจกรรม “เยาวชน
คนเท” จะเพียงพอตอโรงเรียนหรือตอมหาวิทยาลัยทัว่ ประเทศได ผูวิจัยคาดวางบประมาณที่ไดรับ
ตอหนึง่ โรงเรียน คือ 2,000 บาทเทานัน้ ในบางครั้งโครงการที่ดูเหมือนจะประสบความสําเร็จแตไม
มีงบประมาณเพียงพอตอการสานตอการรณรงคประชาสัมพันธ
อยางไรก็ตาม โครงการนีม้ กี ารติดตามประเมินผลโดยใชวิธีการวิจัยเชิงสํารวจ แจกแบบ
สอบถาม และการสัมภาษณเชิงลึก ซึ่งผลของการรณรงคครั้งนี้ทาํ ใหเยาวชนไดรับทราบแนวคิด
แนวทาง และภาพลักษณ “เทแบบคนรุนใหม ไมใชยาเสพติด” ผานทางสื่อทุกประเภทเฉลี่ยอยูใน
ระดับปานกลาง โดยเปดรับขาวสารจากรายการขาวโทรทัศนมากที่สุด รองลงมาคือโฆษณาสั้นทาง
โทรทัศน และตามมาดวยรายการขาวทางวิทยุ เยาวชนตระหนักถึงโทษพิษภัยและผลกระทบของ
ยาเสพติดที่มตี อตนเอง ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ และเกิดทัศนคติที่ดีและเขาเปนแนวรวม
ในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดตอไป
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4.1.6.3 โครงการสนับสนุนสื่อเพื่อการปฏิบัติงานในพื้นที่
ก. ที่มาของหลักการและเหตุผลของโครงการ
จากการศึกษาผูวิจัยพบวา เนื่องจากองคกรและหนวยงานตางๆ ยังขาดการประสานงานที่
ดีรวมกัน พรอมทั้งการดําเนินงานปองกันและปราบปรามยาเสพติด ยังเปนการดําเนินงานในภาพ
กวาง ทําใหการทํางานละหลวมไมเกิดผลกระทบโดยตรงตอการลดปญหาหรือควบคุมปญหายา
เสพติดอยางชัดเจนและตอเนื่อง สํานักงาน ป.ป.ส. จึงเห็นความสําคัญของการปรับปรุงวิธีการ
ทํางานรวมกันขององคกรและหนวยงานตางๆในพื้นที่ทั่วประเทศ
ข. วัตถุประสงคของโครงการ
วัตถุประสงคของโครงการนี้ คือ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานปองกันและแกไขปญหายา
เสพติดของบุคคล องคกร หนวยงานในพื้นที่ทั่วประเทศ
ค. กลยุทธ/วิธีการดําเนินงานของโครงการ
สื่อ
สื่อสิ่งพิมพ

วิธีการดําเนินงาน
1. ผลิตโปสเตอร พลังแผนดิน และ ยาบา ทําลายชีวิต จํานวนอยางละ 92,600
แผน แจกอําเภอ/เขต ละ 100 แผน
2. ผลิตชุดนิทรรศการ ยาบา หายนะแหงชีวิต (1 ชุด 10 ภาพ) จํานวน 37,040 ชุด
แจกอําเภอ/เขต ละ 50 ชุด
3. ผลิตแผนพับ ยาบา หายนะสังคม, ชีวิต สดใส ไกลยาเสพติด, สําคัญที่ใจ,
กฎหมายยาเสพติด, และควรรู จํานวนอยางละ 926,000 แผน แจกอําเภอ/เขต ละ
1,000 แผน

ตารางที่ 4-32 แสดงประเภทของสื่อและวิธีการดําเนินงานของโครงการสนับสนุนสื่อเพื่อการปฏิบัติงานในพื้นที่
ของสํานักงาน ป.ป.ส. ในป พ.ศ. 2545

ง. การจําแนกกลุมเปาหมายของโครงการ
กลุมเปาหมายแบงออกเปน 2 กลุมดวยกัน คือ
1. ผูปฏิบัติงานปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
2. ศูนยปฏิบัติการจังหวัด/อําเภอ/กึ่งอําเภอ/เขต ทั่วประเทศ 926 แหง
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จ. วิธีการประเมินผลของโครงการ
ผูวิจัยพบวา วิธีการประเมินผลของโครงการสนับสนุนสื่อเพื่อปฏิบตั ิงานในพืน้ ที่ใชวิธีการ
วิจัยเชิงคุณภาพโดยสัมภาษณกลุม จากกลุมตัวอยางในกรุงเทพมหานครและภูมิภาค ดังนี้
1. กลุมเจาหนาทีท่ ี่เกีย่ วของกับการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดระดับเขตของ
กรุงเทพมหานครและระดับอําเภอในภูมิภาค
2. กลุมผูนําชุมชนในกรุงเทพมหานครและภูมิภาค
3. กลุมประชาชนในชุมชนของกรุงเทพมหานครและภูมิภาค
ผูวิจัยพบวา โครงการสนับสนุนสื่อเพื่อการปฏิบัติงานในพืน้ ที่ เล็งเห็นถึงสภาพปญหาที่
สอดคลองกับนโยบายของรัฐบาลที่ตองการที่จะใหหนวยงาน องคกร และบุคคลไดรับการ
สนับสนุนการปฏิบัติงานในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด เมื่อทุกคนไดรับการสนับสนุน
แลวเขาก็จะสามารถทํางานรวมกันอยางเปนระบบ และในที่สุดก็จะเกิด การดําเนินการในลักษณะ
ที่เปน “องครวมและบูรณาการ” ซึ่งจะเปนพลังผลักดันใหปญหายาเสพติดนั้นหมดไปใหเร็วที่สดุ
ดังนัน้ การกําหนดกลุมเปาหมายในโครงการนี้เปนการเลือกที่ถกู ตอง
และเหมาะสมกับสภาพ
ปญหาที่กําลังเกิดขึ้นอยูในแตละองคกรและหนวยงาน
โครงการนี้ถือเปนโครงการทีใ่ หญพอสมควรเพราะไดรับงบประมาณถึง 8,392,432.50
บาท แตจากการที่ผวู ิจัยไดศึกษาจากแผนการดําเนินงานของโครงการฯ พบวามีแตการผลิตสื่อชุด
นิทรรศการ โปสเตอร และแผนพับเทานัน้ ผูวิจยั มีความเห็นวาถาหากรัฐบาลเอื้อเฟองบประมาณ
มากกวานี้ ควรมีการจัดสัมมนาหรือการประชุมขึ้นอยางนอยหนึง่ ครั้งในแตละหนวยงานและองค
กร เผื่อวาผูป ฏิบัติงานดานยาเสพติดมีคําถามก็จะไดรับการอธิบายใหหายของใจ บางครั้งสื่อที่
ออกมาอาจไมตรงกับความสนใจของผูรับสารกลุมเปาหมายก็อาจทําใหเกิดขอสงสัยได
สวน
สําหรับผูท ี่เขาใจอยูแลว ก็อาจไดรับรูความรูเพิ่มเติมที่เปนประโยชนตอหนาที่การงานของเขาเอง
ตอๆ ไป โครงการนี้มกี ารทําการติดตามประเมินผลซึง่ ไดรบั ความรวมมือจากกลุม เจาหนาที่ กลุมผู
นําชุมชน และประชาชนในชุมชนของกรุงเทพมหานครและภูมิภาค โดยใชวิธีการสัมภาษณกลุม ผู
วิจัยพบวาผลที่ไดรับจากการณรงคครั้งนี้ คือ บุคคล องคกร หนวยงานในพื้นที่ทวั่ ประเทศไดรับการ
สนับสนุนสื่อตางๆ เพื่อใชในการปฏิบัติงานปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
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• สรุปผลการวิเคราะหของโครงการรณรงคตอตานยาเสพติดในป พ.ศ. 2545
โครงการ
1. โครงการรณรงคสรางจิต
สํานึกและพลังประชาชนให
เขามามีสว นรวมในการปอง
กันและแกไขปญหายาเสพ
ติด
2. โครงการรณรงคเพื่อหยุด
ยั้งคนรุน ใหม ไมใหใชยาเสพ
ติด

สภาพปญหา
ขาดการดําเนินการในลักษณะที่
เปนองครวมและบูรณาการ ทําให
เกิดความออนแอในสถาบันครอบ
ครัว และชุมชน

วัตถุประสงค
1. เพื่อสรางความตระหนัก
2. เพื่อกระตุนใหมีสวนรวม
3.เพื่อสนับสนุนการจัดกิจ
กรรมรณรงค

ขาดบุคคลตนแบบมาเปนแกนนํา 1. เพื่อเผยแพรและปลูกฝงแนว
ในการรณรงคปองกันยาเสพติด คิด
2. เพื่อใหตระหนัก
3. เพื่อสรางทัศนคติ
3. โครงการสนับสนุนสื่อเพือ่ การดําเนินงานขององคกรและ
1.เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน
การปฏิบัติงานในพื้นที่
หนวยงานตางๆ ขาดการประสาน
งานที่ดีรวมกัน
ตารางที่ 4-33 แสดงสรุปสภาพปญหาและวัตถุประสงคของโครงรณรงคของสํานักงาน ป.ป.ส. ในป พ.ศ. 2545

ผูวิจัยพบวา แผนรณรงคในปนี้มีการกําหนดสภาพปญหายาเสพติดที่หนักแนนขึน้ และเปน
ไปตามยุทธศาสตร “พลังแผนดิน” ที่เนนการดําเนินการในลักษณะที่เปน “องครวมและบูรณาการ”
รัฐบาลตระหนักวา การประสานงานของทุกหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนเปนสิง่
สําคัญที่สุดในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในป พ.ศ. 2545 และทุกหนวยงานที่ใหความ
รวมมือในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด จําเปนตองปฏิบัติงานในรูปแบบพลังแผนดินของ
รัฐบาล
วัตถุประสงคหลักที่ผูวจิ ัยพบในปนี้คือ การสรางความตระหนักและใหเกิดจิตสํานึกถึงโทษ
พิษภัยยาเสพติด และการกระตุนการมีสวนรวมในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
โครงการ
กลุมเปาหมาย
1. โครงการรณรงคสรางจิตสํานึกและ 1. ประชาชนทั่วไป
พลังประชาชนใหเขามามีสวนรวมในการ
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ปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
2. โครงการรณรงคเพื่อหยุดยั้งคนรุนใหม 1. เยาวชน
ไมใหใชยาเสพติด
3. โครงการสนับสนุนสื่อเพื่อการปฏิบัติ 1. ผูปฏิบัติงานปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
งานในพื้นที่
2. ศ.ปส.จ./อ./กอ./ข. ทั่วประเทศ 926 แหง
ตารางที่ 4-34 แสดงสรุปกลุมเปาหมายของโครงรณรงคของสํานักงาน ป.ป.ส. ในป พ.ศ. 2545

เนื่องจากเปาประสงคหลักของโครงการรณรงคในปนี้ตอ งการที่จะใหประชาชนชาวไทยทุก
คนเขามามีสวนรวมในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
กลุมเปาหมายหลักที่สํานักงาน
ป.ป.ส. ตองการที่จะรณรงคเรื่องยาเสพติดในปนี้จงึ แบงออกเปน 3 กลุมดวยกันคือ กลุมประชาชน
ทั่วไป กลุมเยาวชน และกลุมผูปฏิบัติงานปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
โครงการ
1. โครงการรณรงคสรางจิตสํานึกและ
พลังประชาชนใหเขามามีสวนรวมใน
การปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
2. โครงการรณรงคเพื่อหยุดยั้งคนรุน
ใหม ไมใหใชยาเสพติด
3. โครงการสนับสนุนสื่อเพือ่ การปฏิบัติ
งานในพื้นที่

แกนของโครงการ
เปดโอกาสใหทุกฝายในสังคมเขามามีบทบาทในการ
ปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
สรางบุคคลตนแบบจากกิจกรรม “เยาวชนคนเท”
ปรับปรุงวิธีการทํางานรวมกันขององคกรและหนวยงาน
ตางๆในพื้นที่ทั่วประเทศ

ตารางที่ 4-35 แสดงสรุปแกนของโครงรณรงคของสํานักงาน ป.ป.ส. ในป พ.ศ. 2545

โครงการ
1. โครงการรณรงคสรางจิต
สํานึกและพลังประชาชนใหเขา
มามีสวนรวมในการปองกัน
และแกไขปญหายาเสพติด
2. โครงการรณรงคเพื่อหยุดยั้ง
คนรุนใหม ไมใหใชยาเสพติด

สื่อ
การประเมินผล
สื่อโทรทัศน, สื่อวิทยุ, สื่อโรงภาพ วิธีการวิจัยเชิงสํารวจ
ยนตร, สื่อสิ่งพิมพ, และสื่ออื่นๆ และสัมภาษณเชิงลึก
(ผลิตชุดนิทรรศการ, สติกเกอร)
สื่อโทรทัศน, สื่อวิทยุ, สื่อโรงภาพ วิธีการวิจัยเชิงสํารวจ,
ยนตร, สื่ออิเล็กทรอนิกส และการจัด การสัมภาษณโดยการ
ใชแบบสอบถาม, และ
กิจกรรม
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3. โครงการสนับสนุนสื่อเพื่อ สื่อสิ่งพิมพ (ผลิตโปสเตอร,
การปฏิบัติงานในพื้นที่
นิทรรศการ, แผนพับ)

การสัมภาษณเชิงลึก
ชุด การสัมภาษณกลุม

ตารางที่ 4-36 แสดงสรุปสื่อและการประเมินผลของโครงรณรงคของสํานักงาน ป.ป.ส. ในป พ.ศ. 2545

ผูวิจัยพบวา วิธีการดําเนินงานปองกันยาเสพติดในปนี้เปนไปอยางไมคอยจะสม่าํ เสมอ
เนื่องจากมีเพียงหนึง่ โครงการเทานัน้ คือ โครงการรณรงคสรางจิตสํานึกและพลังประชาชนใหเขา
มามีสวนรวมในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด ทีม่ ีการผลิตสื่อสูประชาชนมากที่สุด แตอีก
สองโครงการแทบไมมีการผลิตสื่อใดๆ นอกจากการจัดกิจกรรมและผลิตสื่อสิ่งพิมพเพียงเล็กนอย
ผูวิจัยพบวามีการทําการประเมินผลทั้ง 3 โครงการฯ และวิธที ี่ใชมากที่สุดคือ วิธกี ารวิจัย
เชิงสํารวจและการสัมภาษณเชิงลึกจากกลุม เปาหมาย
การประเมินผลโครงการเหลานีท้ าํ การ
เปรียบเทียบกลุมควบคุมและกลุมทดลอง หลังจากการรณรงคหรือการหาคาปฏิสัมพันธของการ
เปดรับสื่อและผลที่เกิดขึ้น วิธีนี้ผูวจิ ัยพบวาเปนวิธที ี่ดอยในการประเมินผล เพราะจะเปนเพียงการ
เปรียบเทียบคนหลังจากการรณรงคแลว โดยไมมีขอมูลเกี่ยวกับเจตคติและพฤติกรรมของเขากอน
การรณรงค การเปรียบเทียบจึงเปนเพียงการคาดเดาจากผลซึง่ เกิดจากคาปฏิสัมพันธของตัวแปร
ตางๆ แทนที่จะไดจากการสังเกตพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงของกลุมเปาหมาย
4.1.7 โครงการรณรงคตอตานยาเสพติดในป พ.ศ. 2546
จากการสืบคนขอมูลจากสํานักงาน ป.ป.ส. ผูวิจัยพบวามี 2 โครงการดวยกัน คือ
4.1.7.1 โครงการ “พลังคนรุนใหม ไมใชยาเสพติด”
ก. ที่มาของหลักการและเหตุผลของโครงการ
จากการศึกษาผูวิจัยพบวา แนวคิดของโครงการนี้ คือ เยาวชนไทยทุกคน คือ พลังของชาติ
ในการเอาชนะยาเสพติด ทุกคนเปนสวนหนึง่ ของ “พลังแผนดิน” ในการมีสวนรวมปองกันและแก
ไขปญหายาเสพติด ดังนัน้ โครงการนี้ตองการที่จะสงเสริมใหเยาวชนไทยทุกคนตระหนักถึงขอมูล
ขาวสาร มีทัศนคติยอมรับ ทํากิจกรรมรวมกัน ถายทอดแนวคิดและมีจิตสํานึกในการมีสวนรับผิด
ชอบตอสังคมรวมกันและควรจะใหโอกาสผูติดยาเสพติด กลับเขาสูสงั คมเหมือนบุคคลปกติ โครง
การนี้จะสงเสริมใหเยาวชนรูสึกมั่นใจวาไดทําในสิง่ ที่ถกู ตอง และกลาแสดงออกในการตอตานยา
เสพติดอยางเปดเผย
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ข. วัตถุประสงคของโครงการ
1. เพื่อสรางภูมิคุมกันปกปองคนรุนใหมไมใหเขาไปเกี่ยวของกับยาเสพติด และมีทัศนคติ
ปฏิเสธยาเสพติดอยางจริงจังและถาวร
2. เพื่อใหคนรุนใหมพัฒนาตนเองเปนแกนนํา และรวมเปนสวนหนึง่ ของพลังแผนดินใน
การปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
3. เพื่อใหกลุม เปาหมายมีศักยภาพในการทํากิจกรรมที่เปนประโยชนตอเพื่อน ครอบครัว
ชุมชน และขยายเครือขายเยาวชน
4. เพื่อสรางกระแสการยอมรับและใหโอกาสผูติดยาเสพติด กลับเขาสูสังคมเหมือนบุคคล
ปกติ
ค. กลยุทธ/วิธีการดําเนินงานของโครงการ
การดําเนินการของโครงการ “พลังคนรุนใหม ไมใชยาเสพติด” สามารถแบงออกเปน 2 กล
ยุทธ ดังนี้
• กลยุทธการดําเนินการ
เพื่อใหกลุม เปาหมายเกิดกระแสการรับรูแนวคิด “คนรุนใหม ไมใชยาเสพติด” ในทิศทาง
เดียวกัน จึงตองใชวิธกี ารสือ่ สารวงกวางในลักษณะการปูพรม กระจายขอมูลขาวสารใหครอบคลุม
และเขาถึงกลุม เปาหมายใหไดมากที่สุด ภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว โดยเลือกใชสื่อมวลชน คือ
สื่อโทรทัศน โรงภาพยนตร วิทยุกระจายเสียง สื่อสิง่ พิมพ และอินเตอรเน็ต รวมถึงการจัดกิจ
กรรมการสรางเครือขายและพลังเยาวชน เพื่อเปนการสงเสริมสนับสนุนเยาวชนแกนนําและเปนตัว
อยางที่ดีในการดําเนินชีวิตใหประสบความสําเร็จไดโดยไมเกี่ยวของกับยาเสพติด และระดมการ
ณรงคโดยหนวยงานที่เกี่ยวของทุกหนวยงาน ทั้งในสวนกลางและในระดับพื้นที่ในชวงระยะเวลาที่
พรอมเพรียงกัน ภายใตแนวคิด กลุมเปาหมาย และวัตถุประสงคเดียวกัน สนับสนุนและประชา
สัมพันธการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันสําคัญตางๆ ทีเ่ ปนการพัฒนาศักยภาพเยาวชนในสถาน
ศึกษาและชุมชน และกําหนดเงื่อนไข เพื่อเปนสัญลักษณในการรวมเปนคนรุนใหมไมใชยาเสพติด
เชน “รวมสวมเสื้อขาวเพื่อแสดงพลังตอตานยาเสพติด”
• กลยุทธดานเนื้อหา
เนื้อหาทีจ่ ะรณรงคตองเขาใจงาย ดวยภาษาและหลักจิตวิทยาวัยรุน เพื่อสรางการรับรูและ
เกิดการยอมรับ มีทัศนคติที่ถูกตองในทิศทางเดียวกันกับเนื้อหาที่ตอ งการสื่อสารใหกลุมเปาหมาย
เขามาเปนสวนหนึ่งของ “พลังแผนดิน” ในการมีสวนรวมปองกันและแกไขปญหายาเสพติด และมี
ทัศนคติทถี่ ูกตอง ยอมรับ และใหโอกาสผูต ิดยาเสพติด กลับเขาเปนคนดีของสังคม และเนื้อหาที่
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จะรณรงคตองกระตุนใหเยาวชนเกิดความตื่นตัว และเปนแกนนําในการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย
เกี่ยวกับการตอตานยาเสพติดในสถานศึกษาและชุมชน
ง. การจําแนกกลุมเปาหมายของโครงการ
โครงการนี้คํานึงถึงเยาวชนไทยทุกคนที่จัดเปนกลุมผูม ีโอกาสเขาไปใชยาเสพติด
(Potential Demand) จํานวน 21 ลานคน จึงแบงกลุมเปาหมายออกเปน 3 กลุม คือ
- อายุ 6-11 ป จํานวนประมาณ 5.8 ลานคน
- อายุ 12-19 ป จํานวนประมาณ 7.9 ลานคน
- อายุ 20-25 ป จํานวนประมาณ 6.7 ลานคน
จ. วิธีการประเมินผลของโครงการ
ผูวิจัยไมพบวิธีการประเมินผลของโครงการฯ
4.1.7.2 โครงการรณรงคสรางกระแสและพลังมวลชนตอตานยาเสพติด
ก. ที่มาของหลักการและเหตุผลของโครงการ
จากการศึกษาผูวิจัยพบวา แนวคิดหลักของโครงการนี้ คือ ภายใตยุทธศาสตร “พลังแผน
ดิน” คนไทยทุกคน คือพลังของชาติในการเอาชนะปญหายาเสพติด โดยใชคําขวัญในการรณรงค
“พลังแผนดิน ขจัดสิ้นยาเสพติด”
ข. วัตถุประสงคของโครงการ
1. เพื่อสรางความรู ความเขาใจกับกลุม เปาหมายเกีย่ วกับแนวคิด และแนวทางปฏิบัติ
ตามยุทธศาสตร “พลังแผนดิน”
2. เพื่อกระตุนใหกลุม เปาหมายเกิดจิตสํานึกวาทุกคนคือพลังแผนดิน และเกิดกระแสรวม
เปนพลังของชาติในการลุกขึ้นมาสูกับปญหายาเสพติด
3. เพื่อใหกลุม เปาหมายเกิดความมุง มั่นและมีสวนรวมในการปองกันและแกไขปญหายา
เสพติดอยางจริงจัง
4. เพื่อสรางกระแสสังคมใหยอมรับและใหโอกาสผูติดยาเสพติดเขาสูสังคมเหมือนคนปกติ
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ค. กลยุทธ/วิธีการดําเนินงานของโครงการ
ระยะเวลาของโครงการรณรงคสรางกระแสและพลังมวลชนตอตานยาเสพติด คือ 5 เดือน
เริ่มตั้งแตเดือนมิถุนายน – ตุลาคม 2546
สื่อ
วิธีการดําเนินงาน
สื่อโทรทัศน เผยแพรสื่อทางโทรทัศน สปอต 30 วินาที จํานวน 188 ครั้ง
ผลิตและเผยแพรสารคดีในรายการโทรทัศน 9 รายการ 39 ครั้ง
ผลิตและเผยแพร Scoop ขาวทางโทรทัศน จํานวน 20 ครั้ง
สงขาวประชาสัมพันธ และสื่อประชาสัมพันธเสริมตลอดโครงการ
ละครนองใหมรายบริสุทธิ์ 1 เรื่อง 2 ตอน จํานวน 2 ครั้ง
VTR ดาราพูดประชาสัมพันธทายรายการ 10 ตอน จํานวน 10 ครั้ง
สื่อวิทยุ เผยแพรสื่อทางวิทยุ สปอต 30 วินาที จํานวน 24,171 ครั้ง
ผลิตและเผยแพรสารคดีสั้นทางวิทยุ 2,731 ครั้ง
สื่ออื่นๆ เสวนาสื่อมวลชน 1 ครั้ง และ สื่อมวลชนสัญจร จํานวน 1 ครั้ง
ผลิต Strip Ad. ทางหนังสือพิมพ 2 ฉบับ จํานวน 11 ครั้ง
วิจัยและประเมินผล 1 โครงการ
กิจกรรม รณรงคประชาสัมพันธชวงสัปดาหวันตอตานยาเสพติด 3 กิจกรรม
อินเทอรเน็ท ประชาสัมพันธทาง Web Site (Hunsa.com) 4 เดือน
ตารางที่ 4-37 แสดงประเภทของสื่อและวิธีการดําเนินงานของโครงการรณรงคสรางกระแสและพลังมวลชน
ตอตานยาเสพติดของสํานักงาน ป.ป.ส. ในป พ.ศ. 2546

ง. การจําแนกกลุมเปาหมายของโครงการ
กลุมเปาหมายของโครงการฯ คือ ประชาชนทั่วไป อายุตั้งแต 25 ป ขึ้นไป
จ. วิธีการประเมินผลของโครงการ
วิธีการประเมินผลของโครงการแบงออกเปน 2 สวน ดังนี้
1. วิธีการวิจยั ประเมินผล (Evaluation Research) ใชวิธีการสํารวจ (Survey) โดย
ประมวลและวิเคราะหผลการประเมินจากกลุมตัวอยาง ณ ชวงเวลาหนึ่งโดยเนนการวัดครั้งเดียว
(One-shot Descriptive Study)
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2. วิธีการวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) การสัมภาษณเชิงลึก (In-depth
Interview) สื่อมวลชนสาขาตางๆ
การวิจยั ประเมินผลโครงการฯไดใชแบบสอบถามแบบมีโครงสรางแนนอนเปนเครื่องมือใน
การเก็บขอมูล
• สรุปผลการวิเคราะหของโครงการรณรงคตอตานยาเสพติดในป พ.ศ. 2546
โครงการ
สภาพปญหา
1. โครงการพลังคน เยาวชนไทยขาดความตระหนัก
รุนใหม ไมใชยาเสพ การมีทัศนคติยอมรับ การทํากิจ
ติด
กรรม และการมีสวนรวมในการ
ปองกันและแกไขปญหายาเสพ
ติด
2. โครงการรณรงค ขาดพลังในการรวมมือในการแก
สรางกระแสและ
ไขปญหายาเสพติด และควรปรับ
พลังมวลชนตอตาน เปลี่ยนเจตคติใหใหการตอนรับผู
ยาเสพติด
เสพยากลับคืนสูสังคมใชชวี ติ ได
ตามปกติ

วัตถุประสงค
1. เพื่อสรางภูมิคุมกัน
2. เพื่อใหคนรุนใหมพฒ
ั นาตนเองเปน
แกนนํา
3. เพื่อใหมีศักยภาพในการทํากิจกรรม
4. เพื่อสรางกระแสยอมรับ
1. เพื่อสรางความรู
2.เพื่อกระตุน ใหกลุมเปาหมายเกิดจิต
สํานึก
3. เพื่อสรางการมีสวนรวม
4. เพื่อสรางกระแสยอมรับ

ตารางที่ 4-38 แสดงสรุปสภาพปญหาและวัตถุประสงคของโครงรณรงคของสํานักงาน ป.ป.ส. ในป พ.ศ. 2546

ผูวิจัยพบวา ทั้ง 2 โครงการ นําแนวคิดทีเ่ กี่ยวโยงกับนโยบายของรัฐบาลที่แสดงถึงความ
เขมแข็ง เด็ดขาด ในการปองกันและปราบปรามยาเสพติดมาใชกาํ หนดสภาพปญหาของตัวโครง
การ แตการกําหนดวัตถุประสงคของโครงการนัน้ ดูเหมือนจะครอบคลุมมากเกินความจําเปน จะ
เห็นจากจํานวนกลุมเปาหมายที่ตงั้ ไวคือ 21 ลานคน โครงการนี้ตงั้ ความหวังไวสงู มาก มันเปนการ
ยากที่เยาวชนเปาหมายจะเปดรับสื่อและขอมูลขาวสารไดทั้งหมดพรอมๆ กัน แมกระทั่งในแผนการ
ดําเนินงาน ผูจัดทําโครงการยังกลาวไววา ตองการกระจายขอมูลขาวสารใหครอบคลุมและเขาถึง
กลุมเปาหมายใหเร็วที่สุด ผูวิจัยจึงเห็นวาถาจะตองการใหเยาวชนเปาหมายไดรับขอมูลขาวสารได
เร็วที่สุด ผูจัดทําโครงการควรที่จะกําหนดขอบเขตวัตถุประสงคใหแคบลง หรือไมกล็ ดจํานวนกลุม
เปาหมายที่ตองการจะเขาถึง นาจะเปนทางเลือกที่ดีกวาเพื่อใหโครงการฯ ประสบความสําเร็จ
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โครงการ
กลุมเปาหมาย
แกนของโครงการ
1. โครงการพลังคนรุนใหม ไมใช 1. เยาวชนไทยกลุม เสี่ยง เยาวชนเปนพลังของชาติตองรู
ยาเสพติด
ทุกคน
สึกมั่นใจวาไดทําในสิง่ ที่ถูก
ตอง และกลาแสดงออกในการ
ตอตานยาเสพติดอยางเปดเผย
2. โครงการรณรงคสรางกระแส ประชาชนทัว่ ไป อายุตั้งแต คนไทยทุกคนตองรวมมือเอา
และพลังมวลชนตอตานยาเสพติด 25 ป ขึ้นไป
ชนะปญหายาเสพติด
ตารางที่ 4-39 แสดงสรุปกลุมเปาหมายและแกนของโครงรณรงคของสํานักงาน ป.ป.ส. ในป พ.ศ. 2546

ผูวิจัยวิเคราะหกลุมเยาวชนทั้ง 3 กลุมในโครงการพลังคนรุนใหม ไมใชยาเสพติดวา จัด
เปนคนรุน ใหมที่มีพฤติกรรมและความตองการหลากหลาย แปรเปลี่ยนตามอารมณ แฟชั่น คานิยม
มีการเปดรับสิง่ ใหมเขามาในชีวิตไดงา ย แมจะมีความแตกตางกันในเรื่องโอกาสของสังคมเมือง
และสังคมชนบท แตถามีการเขาถึงของสือ่ ที่เพียงพอ ความสนใจในการเปดรับสื่อใหมๆ ของเยาว
ชนก็จะไมแตกตางกัน ดังนั้นการคัดเลือกกลุมเยาวชนทั้ง 3 กลุมเปนกลุมเปาหมายของโครงการ
นั้นเหมาะสมแลว เพียงแตมีจํานวนที่มากเกินไปเทานั้น
ผูวิจัยพบวา การที่โครงการรณรงคสรางกระแสและพลังมวลชนตอตานยาเสพติดมีการคัด
เลือกกลุมเปาหมายทีม่ ีอายุมากกวา 25 ปขึ้นไปนั้น เนื่องจากความแตกตางระหวางอายุมีผลตอ
การไดรับทราบขอมูลขาวสารโครงการฯ ทั้งผานทางสื่อโทรทัศน วิทยุ และ Web Site เนือ่ งจาก
แกนของโครงการคือ ใหทกุ คนรวมรณรงคใหความรูความเขาใจสรางพลังแผนดินใหรวมกันเขาใจ
ในปญหายาเสพติด และปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เจตคติใหสังคม เพือ่ นฝูง และบุคคลใกลชิดใหการ
ตอนรับผูเสพยากลับคืนสูสงั คมใชชีวิตไดตามปกติ ดังนั้น การกระทําดังกลาวอาจตองเปนบุคคลที่
อยางนอยบรรลุนิติภาวะแลว หรือมีความเปนผูใหญมากพอที่จะมีประสิทธิภาพในการทํางานรวม
กับผูอื่น รวมทั้งการปฏิบัติตนใหเปนแบบอยางที่ดีแกผูอื่นดวย
โครงการ
สื่อ
การประเมินผล
3
1. โครงการพลังคนรุนใหม สื่อโทรทัศน, สื่อโรงภาพยนตร, สื่อวิทยุ, สื่อสิ่ง
ไมใชยาเสพติด
พิมพ, สื่ออินเทอรเน็ท, และการจัดกิจกรรมการ
สรางเครือขายและพลังเยาวชน
2. โครงการรณรงคสราง สื่อโทรทัศน วิทยุ และ Web Site
ทําแบบสอบถาม
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กระแสและพลังมวลชน
ตอตานยาเสพติด
ตารางที่ 4-40 แสดงสรุปสื่อแลการประเมินผลของโครงรณรงคของสํานักงาน ป.ป.ส. ในป พ.ศ. 2546

โครงการนี้ใชกลยุทธการใชสื่อผสม โดยการกําหนดสื่อหลายๆ สื่อเพื่อที่จะทําใหพลัง
ของการรณรงคมีมากพอที่จะทําหนาที่ของการพัฒนาดานการใหความรู สรางทัศนคติ และเปลี่ยน
แปลงพฤติกรรมของประชาชนเปาหมายที่มีจํานวนมากถึงหลายสิบลานคนในเวลาใกลเคียงกัน
ผูวิจัยพบวา มีการติดตามประเมินผลโครงการรณรงคสรางกระแสและพลังมวลชนตอตาน
ยาเสพติดโดยใชแบบสอบถาม และพบวา ประเภทสือ่ ที่กลุมตัวอยางสวนใหญไดรับทราบขอมูล
ขาวสารโครงการรณรงคสรางกระแสและพลังมวลชนตอตานยาเสพติด คือ สื่อโทรทัศน และราย
การทีก่ ลุมตัวอยางรับชมเปนอันดับ 1 และ 2 ทัง้ ในเขตกรุงเทพฯ-ปริมณฑล และเขตภูมิภาค คือ
บายนี้มีคําตอบ และเรื่องเด็ดเกร็ดอาชีพ กลุมตัวอยางประชาชนทั่วไปในเขตกรุงเทพฯ-ปริมณฑล
รอยละ 25.94 มีความบอยครั้งของการไดรับขอมูลขาวสารโครงการฯในลักษณะนานๆ ครั้ง สําหรับ
ในเขตภูมิภาคนั้นกลุมตัวอยางประชาชนทัว่ ไป รอยละ 31.43 มีความบอยครั้งของการไดรับขอมูล
ขาวสาร 2-3 วันตอครั้ง และโดยภาพรวมแลวกลุม ตัวอยางประชาชนทัว่ ไปสวนใหญมีทัศนคติเกี่ยว
กับการยอมรับผูเสพ ผูติดยาเสพติด มีความเขาใจวาผูติดยาเสพติดคือ ผูปวย สามารถรักษาให
หายได และพรอมที่ใหโอกาส ใหกําลังใจ และเชื่อวาผูตดิ ยาเสพติดสามารถกลับเขามาทํางานหรือ
เรียนหนังสือได
• สรุปผลการวิเคราะหของโครงการรณรงคตอตานยาเสพติดของสํานักงาน ป.ป.ส.
ระหวางป พ.ศ. 2540 – 2546
ป
2540
2541
2542
2543
2544

สภาพปญหา
ไมพบแผนการรณรงค
การขาดการเผยแพรจากสื่อเพื่อการปองกันยาเสพติด
การขาดความรูความเขาใจเกี่ยวกับโทษของยาเสพติดและการขาดความรวมมือ
ระหวางภาครัฐ องคกรเอกชน และประชาชน
การขาดการประชาสัมพันธเผยแพรความรูเรื่องโทษของยาเสพติด
การขาดภูมิคุมกันยาเสพติด
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2545
2546

การขาดการดําเนินการที่เปนองครวมและบูรณาการ
เยาวชนไทยขาดความตระหนัก การมีทัศนคติยอมรับ การทํากิจกรรม และการมี
สวนรวมในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด

ตารางที่ 4-41 แสดงสรุปสภาพปญหาของโครงรณรงคของสํานักงาน ป.ป.ส. ระหวางป พ.ศ. 2540-2546

ผูวิจัยพบวาโครงการรณรงคตอตานยาเสพติดของสํานักงาน ป.ป.ส. ในป พ.ศ. 2541 เจา
หนาที่รณรงคมีการกําหนดสภาพปญหาที่เนนการขาดการเผยแพรความรูจากสื่อ
ซึ่งเปนการ
กําหนดสภาพปญหาที่กวางจนเกินไป ในปถัดมา ป พ.ศ. 2542 สภาพปญหาเปลี่ยนจากตัวสื่อไป
เปนกลุมเปาหมายทุกภาคสวน ทัง้ ภาครัฐ เอกชน และประชาชน สภาพปญหาในปนี้พบวามีการ
พัฒนาการเพิม่ ขึ้นเปนสองปญหา คือ การขาดความรู และ ขาดความรวมมือของทุกภาคสวน ซึง่ ผู
วิจัยคาดวาแนวโนมของสภาพปญหาในปถัดมานาจะแคบลง และตรงตอสภาพปญหาของสังคมที่
แทจริง แตปรากฎวาเจาหนาที่รณรงคกลับมากําหนดสภาพปญหาที่กวางเกินไปอีกครั้งหนึ่งในป
พ.ศ. 2543 – 2544 คือ การขาดการเผยแพรความรู และขาดภูมิคุมกันยาเสพติด ผูวิจัยจึงสรุปได
วาโครงการรณรงคตอตานยาเสพติดตั้งแตป พ.ศ. 2541 – 2544 ไมมีการทําการวิจยั ประเมินผล
กอนการทําโครงการรณรงค และอาจถูกกําหนดไมตรงกับสภาพปญหาที่แทจริงของชวงเวลานัน้ ๆ
เนื่องจากมีการตั้งสภาพปญหาแบบไมแนนอน สลับไปสลับมา แตตอมาในป พ.ศ. 2545 ผูวิจัยพบ
สภาพปญหาใหมทถี่ ูกกําหนดมาจากผลการวิจัยประเมินผลกอนการทําโครงการ สภาพปญหาที่
แทจริงทีพ่ บในป พ.ศ. 2545 คือ การขาดการประสานงานที่เปนบูรณาการ เปนเหตุทาํ ใหผลการ
ดําเนินงานไมมีประสิทธิภาพ สุดทายในป พ.ศ. 2546 ผูวิจัยพบวาเจาหนาที่รณรงคมีความเอาใจ
ใสใหกับการดําเนินงานรณรงคตอตานยาเสพติดมากขึน้ เนื่องจากสภาพปญหามีความครอบคลุม
กลุมเปาหมายที่ชัดเจนขึ้น
ป
2540
2541
2542
2543
2544
2545

วัตถุประสงค
ไมมีพบแผนการรณรงค
การสรางกระแส
เพื่อประชาสัมพันธ ปลุกจิตสํานึก และใหความรู
เพื่อเผยแพรใหความรู
เพื่อสรางความรู ความเขาใจ และสงเสริมการมีสวนรวมในการปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติด
เพื่อสรางความตระหนัก
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2546

เพื่อสรางภูมิคุมกัน และเพื่อใหคนรุนใหมพัฒนาตนเองเปนแกนนํา

ตารางที่ 4-42 แสดงสรุปวัตถุประสงคของโครงรณรงคของสํานักงาน ป.ป.ส. ระหวางป พ.ศ. 2540-2546

ผูวิจัยพบวา นับตั้งแตป พ.ศ. 2541 การตั้งวัตถุประสงคในโครงการรณรงคสวนใหญจะ
เนนการสรางความรู ความตระหนักทุกป แตไมเห็นความสําคัญที่จะใหกลุมเปาหมายเขามามีสว น
รวมในการกระทําการรณรงคดวยตนเอง จนกระทั่งในป พ.ศ. 2546 เจาหนาที่รณรงคเปลีย่ น
ประเด็นความสนใจในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของกลุมเปาหมาย ใหพัฒนาตนเองใหเปนแกน
นําในการรวมกันปองกันและแกไขปญหายาเสพติด ซึ่งแสดงใหเห็นวาสภาพปญหายาเสพติดใน
ปจจุบันอาจเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพสังคมที่เปลีย่ นไป หรืออาจเปนเพราะวาในป พ.ศ. 2546
เจาหนาที่รณรงคมีความรอบคอบมากขึ้น ในการทําการสํารวจ/ตรวจสอบพฤติกรรมของกลุมเปา
หมายมากขึ้น และเห็นไดชัดวากลุมเปาหมายไดเปลีย่ นจากเดิมคือ ทําหนาที่เปนผูรับสารอยาง
เดียว แตปจจุบันกลุมเปาหมายไดพัฒนาตนเองและเปลี่ยนบทบาทหนาที่เปนผูสงสารเสียเอง
ป
2540
2541
2542
2543
2544
2545
2546

กลุมเปาหมาย
ไมพบแผนการรณรงค
เยาวชนในสถานศึกษา และประชาชนทั่วไป
ประชาชนทั่วไป
เยาวชนระดับประถมศึกษา, ชาวตางประเทศ, และเจาหนาที่ของรัฐ
เยาวชนอายุ ระหวาง 13-19 ป, บิดา มารดา และกลุมเจาของสถานประกอบ
การ
เยาวชน และประชาชนทั่วไป
เยาวชนไทยกลุมเสี่ยง 21 ลานคน และ ประชาชนอายุมากกวา 25 ป ขึ้นไป

ตารางที่ 4-43 แสดงสรุปกลุมเปาหมายของโครงรณรงคของสํานักงาน ป.ป.ส. ระหวางป พ.ศ. 2540-2546

จากตารางผลสรุปการจําแนกกลุมเปาหมายของโครงการรณรงคตั้งแตป พ.ศ. 2541 –
2546 ผูวิจัยแทบไมพบการเปลี่ยนแปลงของการจําแนกกลุมเปาหมายแตอยางใด แตในป พ.ศ.
2543 พบวาเจาหนาที่รณรงคพยายามคนหากลุมเปาหมายที่เปนกลุมเสี่ยงเพิ่มขึน้ การรณรงคที่
ผานๆ มาเนนแตเฉพาะกลุม เปาหมายที่เปนกลุมเยาวชนและประชาชนทัว่ ไป กลุม เยาวชนของ
ประเทศไทยมีจํานวนหลายสิบลานคน ซึ่งผูว ิจัยไมแนใจวาโครงการรณรงคตอ ตานยาเสพติดที่มี
การจําแนกกลุม เปาหมายในรูปแบบนี้ จะสามารถปลุกจิตสํานึกของประชาชนชาวไทยทุกคนได
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เนื่องจากการดําเนินงานรณรงคเจาะกลุมที่กวางเกินไป และถัดมาในป พ.ศ. 2544 เรื่อยมาจนถึง
พ.ศ. 2546 พบวามีการกําหนดอายุ และตัง้ เกณฑการคัดเลือกกลุมเปาหมายมากขึน้ ซึ่งผูว ิจัยพบ
วาแนวโนมของกลุมเปาหมายในอนาคตจะมีการแตกยอยมากขึ้นในปถัดๆ ไป
ป
2540
2541
2542
2543
2544
2545
2546

แกนของโครงการ
ไมพบแผนการรณรงค
สรางกระแสและใหความรูดานการปองกันยาเสพติด
ประชาสัมพันธใหตระหนักถึงอันตรายจากการใชยาเสพติด
ใหขอมูลขาวสารที่ถูกตองเกี่ยวกับโทษของการเสพยาเสพติด
ทุกคนตองมีสวนรวมในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
เปดโอกาสใหทุกฝายในสังคมเขามามีบทบาทในการปองกันและแกไขปญหายาเสพ
ติด
เยาวชนไทยกลาแสดงออกใหความรวมมือ และสรางกระแสในการตอตานยาเสพติด

ตารางที่ 4-44 แสดงสรุปแกนของโครงรณรงคของสํานักงาน ป.ป.ส. ระหวางป พ.ศ. 2540-2546

จากผลการศึกษาพบวา แกนของโครงการรณรงคตั้งแตป พ.ศ. 2541 – 2543 คือ การให
ความรูและขอมูลขาวสาร แตในป พ.ศ. 2544 นักรณรงคเริ่มรูถึงความสําคัญของการมีสวนรวมที่
ทุกฝายตองมีความรับผิดชอบรวมกันในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด ถัดมาในป พ.ศ.
2545 มีการเปดโอกาสใหประชาชนทุกคนเขามาแสดงบทบาทรวมกันอยางเต็มตัว และในป พ.ศ.
2546 เริ่มมีการปลูกฝงใหเยาวชนไทยทุกคนมีความกลาที่จะแสดงออกทัง้ การเปนผูต อตานยาเสพ
ติด และเปนผูเ สพเอง ทั้งนี้ เพื่อใหทกุ คนเปนทีย่ อมรับในสังคมและไมรูสึกแตกแยกออกไป ผูวิจัย
จึงสรุปไดวา จากเดิมแกนของโครงการรณรงคตอตานยาเสพติดคือ การใหความรู แตปจจุบัน
เปลี่ยนเปนเนนการมีสว นรวมของทุกคนในสังคม และพบวาจะมีแนวโนมที่จะยังคงเนนการสราง
การมีสวนรวมตอไปในโครงการถัดๆ ไปในอนาคต
ป
2540
2541
2542
2543

สื่อที่มีประสิทธิภาพที่สุด
ไมพบแผนการรณรงค
สื่อโทรทัศน
สื่อโทรทัศน และสื่อสิ่งพิมพ
สื่อสิ่งพิมพ
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2544
2545
2546

สื่อโทรทัศน
สื่อโทรทัศน
สื่อมวลชนทุกประเภท

ตารางที่ 4-45 แสดงสรุปสื่อของโครงรณรงคของสํานักงาน ป.ป.ส. ระหวางป พ.ศ. 2540-2546

นับตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบนั สื่อที่มีประสิทธิภาพมากทีส่ ุดเสมอมาคือ สื่อโทรทัศน เนื่อง
จากเปนสื่อทีเ่ ขาถึงตัวผูรับสารไดเร็วที่สุด และมีประสิทธิภาพในการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของผูร ับ
สารเร็วที่สุด ถึงแมวา จะเปนสื่อที่มีราคาในการเผยแพรออกอากาศแพงที่สุดก็ตาม การใชสื่อมวล
ชนขนาดใหญ ทั้งนี้เพื่อใหผูรับสารเห็นปญหารวมกัน
ป
2540
2541
2542
2543
2544
2545
2546

วิธีวิจัยประเมินผล
ไมพบแผนการรณรงค
ไมพบการทําวิจัยประเมินผล
การสํารวจผลิตผลจากขาวแจก, สื่อเฉพาะกิจ และกิจกรรมในโรงเรียน
การจัดทําแบบสํารวจ
ไมพบการทําวิจัยประเมินผล
การวิจัยเชิงสํารวจ, การสัมภาษณเชิงลึก, และการใชแบบสอบถาม
ใชแบบสอบถาม

ตารางที่ 4-46 แสดงสรุปวิธีการประเมินผลชองโครงรณรงคของสํานักงาน ป.ป.ส. ระหวางป พ.ศ. 2540-2546

จากตารางสรุปการประเมินผลของโครงการรณรงคของสํานักงาน ป.ป.ส. ตั้งแตป พ.ศ.
2540 – 2546 พบวา นักรณรงคยงั ไมใหความสําคัญของการวิจัยประเมินผลเทาที่ควรจนกระทัง่ ป
พ.ศ. 2542 มีการทําการสํารวจเพียงหนึง่ โครงการ และถัดมาในป พ.ศ. 2543 มีการทําการสํารวจ
อีกหนึ่งโครงการเทานัน้ และหยุดการประเมินผลไปอีกหนึ่งปกลับมาประเมินตอในป พ.ศ. 2545
อีกครั้งหนึ่ง ผูว ิจัยพบวาวิธกี ารประเมินผลของโครงการรณรงค ไมมีความหลากหลายและทําเพียง
ไมกี่โครงการเทานั้น และในปถัดมาป พ.ศ. 2546 ผูวจิ ัยไมพบการประเมินผล ผูว ิจัยจึงสามารถ
สรุปไดวา โครงการรณรงคตอตานยาเสพติดบางโครงการอาจจะไมมีประสิทธิภาพในการเปลี่ยน
แปลงทัศนคติและพฤติกรรมของกลุมเปาหมาย เนื่องจากการประเมินผลมีการขาดความตอเนือ่ ง
และไมสม่ําเสมอ
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4.2 วิเคราะหโครงการรณรงคตอตานยาเสพติดของกระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงศึกษาธิการ เปนหนวยงานที่รับผิดชอบหลักในการเฝาระวังเด็กและเยาวชน และ
ไดกําหนดใหสถานศึกษาทุกแหงปฏิบัติดังนี้ 1) การสรางภูมิคุมกัน โดยจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนใหคิด/ทําอยางมีเหตุผล จัดกิจกรรมทางเลือก สนับสนุนใหนกั เรียนจัดกิจกรรมหลังเวลาเรียน
รวมถึงการรวมพลังสรางสาธารณประโยชน 2) การจัดระเบียบนักเรียน โดยจัดสภาพแวดลอม
หอพักในสถานศึกษาใหปลอดภัย กวดขันไมใหออกไปมั่วสุมตามสถานบันเทิง และไมใหออกนอก
เคหะสถานในยามวิกาล 3) การเสริมแรง มีการประเมินผลงานของตนเอง ใหรางวัลความรวมมือ
โดยการสรางเครือขายครอบครัว ชุมชน 4) การเฝาระวังและฟน ฟู มีการจัดระบบฐานขอมูล จัด
สารวัตรนักเรียนดูแลและเฝาระวัง 5) การบําบัดดูแลเบื้องตน มีการจัดจิตสังคมบําบัดในโรง
เรียนสําหรับผูเ สพ สงผูติดเขารับการบําบัดฯ รวมกับผูป กครองและชุมชนดูแลฟน ฟูสภาพจิตใจผู
เสพ ผูติดที่ผานการบําบัดฯ 6) การบริหารและควบคุม ในสวนของนักเรียน นักศึกษา มีการคัด
กรอง ตรวจสอบ และกํากับติดตามรายงานผล ในสวนของครู บุคลากรที่เกี่ยวของกับยาเสพติด มี
การจัดการกับผูคา ผูเสพ ผูติด โดยดําเนินการทางวินัยอยางจริงจัง
กระทรวงศึกษาธิการ เปนหนวยงานหนึง่ ของรัฐที่มหี นาที่รับผิดชอบโดยตรงในการดําเนิน
งานดานการปองกันและแกไขปญหาสารเสพติดในสถานศึกษา ไดกําหนดใหหนวยงานในสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ เรงรัดการดําเนินงานดานการปองกันและแกไขปญหาสารเสพติด ในสถาน
ศึกษา โดยไดดําเนินการ
1. สนับสนุนการเรียนการสอนครบวงจร นับตั้งแตการพัฒนาหลักสูตร สื่อ วิธีสอน และกิจ
กรรมของสถานศึกษา ในการปองกันและแกปญหาสารเสพติด
2. เรงรัด สงเสริมใหมีการนํากระบวนการเรียนรูทักษะชีวิต และการเรียนรูแบบมีสวนรวมของ
นักเรียน เขาสูระบบการเรียนการสอน เพื่อผลทางการพัฒนาบุคลิกภาพ และการตัดสินใจเลือก
พฤติกรรม รวมถึงการจัดกิจกรรมทางเลือก และกิจกรรมเสริมหลักสูตรตางๆ
3. สงเสริมบทบาทของครูแนะแนว และครูที่ปรึกษาประจําชั้น โดยพัฒนาความรูความสา
มารถ และทักษะใหกับครู เพื่อเปนบุคลากรหลักในสถาบันการศึกษาที่รับผิดชอบในการปองกัน
และแกไขปญหายาเสพติด และใหปรึกษาปญหาในเรื่องตางๆ ใหกับนักเรียน
4. เนนบทบาทของครอบครัว ชุมชน ในการสรางสัมพันธระหวางพอ แม ผูปกครอง ครู
อาจารย และนักเรียน ใหมีความสัมพันธกันอยางเขมแข็ง
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ซึ่งหนวยงานในสังกัดไดดําเนินกิจกรรมตางๆ ตามแผนงาน/โครงการ ที่ไดอนุมัตแิ ละได
สรุปผลการดําเนินงาน เพื่อใชประโยชนในการพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงาน ดานการปองกันและ
แกปญหาสารเสพติดของกระทรวงศึกษาธิการตอไป
4.2.1 โครงการรณรงคตอตานยาเสพติดในป พ.ศ. 2540
ผูวิจัยพบวามีแผนการดําเนินงานของโครงการรณรงคตอ ตานยาเสพติดในปนี้ แตเนื่อง
จากกระทรวงศึกษาธิการไมมีการเก็บบันทึกขอมูลเอกสารใดๆ ผูวิจัยจึงไมสามารถที่จะนําเสนอ
โครงการดังกลาวได
4.2.2 โครงการรณรงคตอตานยาเสพติดในป พ.ศ. 2541
ผูวิจัยพบวามี 2 โครงการดวยกัน คือ
4.2.2.1 โครงการการปองกันและแกไขปญหาสารเสพติดในสถานศึกษา
ก. ที่มาของหลักการและเหตุผลของโครงการ
จากการศึกษาผูวิจัยพบวา เยาวชนและอาจารยทุกระดับชั้นในสถานศึกษายังขาดการ
อบรมแนะแนวในเรื่องของการปองกันและแกไขปญหาสารเสพติด ดังนัน้ เพื่อที่จะลดความเสี่ยง
ของเยาวชนซึง่ จะเปนกําลังของชาติตอไปในอนาคต รัฐบาลจึงตองจัดทําโครงการการปองกันและ
แกไขปญหาสารเสพติดในสถานศึกษาในจังหวัดทดลอง 7 จังหวัด คือ จังหวัดสงขลา ขอนแกน
สิงหบุรี นครนายก สระบุรี สมุทรสาคร และสุพรรณบุรี เพื่อที่จะไดเปนแนวทางในการดําเนินการ
ปองกันและแกไขปญหาสารเสพติดในสถานศึกษาตอไป
ข. วัตถุประสงคของโครงการ
โครงการฯ มีวตั ถุประสงคเพือ่ พัฒนากระบวนการเรียนการสอนและการแนะแนว ใหมีประ
สิทธิภาพยิง่ ขึ้น ในดานการปองกันและแกไขปญหาสารเสพติดแกเยาวชนทุกระดับการศึกษา รวม
ทั้งเสริมสรางความรวมมือระหวางหนวยงานตางๆ ใหมกี ารผนึกกําลังปฏิบัติงานไปในทิศทางเดียว
กัน ในการปองกันและแกไขปญหาสารเสพติด
ค. กลยุทธ/วิธีการดําเนินงานของโครงการ
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สื่อ
สื่ออื่นๆ

ตารางที่ 4-47

วิธีการดําเนินงาน
1. จัดทําแบบสํารวจสภาพปญหาการใชสารเสพติดในสถานศึกษาของจังหวัด
ทดลอง 7 จังหวัด
2. จัดทําสื่อและคูมือการใชกระบวนการแนะแนวการปองกัน และแกไขปญหา
สารเสพติด เผยแพรแกสถานศึกษาทุกระดับ รวมทั้งบุคลากรดานการศึกษาที่
เกี่ยวของใหมคี วามรู ความเขาใจ และสามารถใชกระบวนการแนะแนว ในการ
ปองกันและแกไขปญหาสารเสพติดแกเยาวชนได
3. จัดประชุมอบรมการเสริมสรางทักษะชีวิตและเทคนิคการใหคําปรึกษาแก
บุคลากรแกนนําในจังหวัดทดลอง 4 จังหวัด
4. จัดทําสื่อวิดีทัศน เกี่ยวกับการดําเนินการปองกันและแกไขปญหาสารเสพ
ติดในสถานศึกษา
แสดงประเภทของสื่อและวิธีการดําเนินงานของโครงการการปองกันและแกไขปญหาสารเสพ
ติดในสถานศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในป พ.ศ. 2541

ง. การจําแนกกลุมเปาหมายของโครงการ
กลุมเปาหมายของโครงการนี้สามารถเปนนักเรียน นักศึกษาในทุกระดับชั้น และอาจารย
ในทุกระดับชั้นเชนกัน
จ. วิธีการประเมินผลของโครงการ
ผูวิจัยไมพบวาวิธีการประเมินผลของโครงการ
จากการศึกษาขอมูลผูวิจัยพบวา
โครงการการปองกันและแกไขปญหาสารเสพติดใน
สถานศึกษา ไดกําหนดสภาพปญหาที่เกิดขึ้นในแตละจังหวัดจากสภาพความเปนจริง เนื่องจากผู
จัดทําโครงการฯ ไดมีการทําแบบสํารวจเพื่อสํารวจสภาพปญหาการใชสารเสพติดในสถานศึกษา
ของจังหวัดทดลอง 7 จังหวัด กอนที่จะดําเนินการทดลองการใชสื่อ คูมือฯ สําหรับนักเรียน/นัก
ศึกษา และจากผลสํารวจจึงไดรูถึงแผนปฏิบัติงานของสถานศึกษาทุกระดับในจังหวัดทดลอง 7
จังหวัด จึงงายขึ้นตอผูจัดทําโครงการฯ ในการตีกรอบแนวคิดของการจัดประชุมอบรมบุคลากรแกน
นําในจังหวัดทดลอง 4 จังหวัด และการเตรียมคูมือการใชกระบวนการแนะแนวการปองกันและแก
ไขปญหาสารเสพติดแกนักเรียน/นักศึกษาและผูปกครอง โครงการนี้ไมมีการติดตามประเมินผล ผู
วิจัยจึงสรุปผลการวิเคราะหจากแผนการดําเนินงานเทานัน้
และคาดวาโครงการนี้คอนขางที่จะ
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ประสบความสําเร็จพอสมควรเนื่องมาจากโครงการฯ ระบุไววาระหวางการดําเนินงานไมพบปญหา
หรืออุปสรรคใดๆ
4.2.2.2 โครงการโรงเรียนสีขาว
ก. ที่มาของหลักการและเหตุผลของโครงการ
จากการศึกษาผูวิจัยพบวา เพื่อการพัฒนาเยาวชนใหมีคณ
ุ ลักษณะทีพ่ งึ ประสงค เปนคน
สมบูรณทั้งรางกายและจิตใจ มีคุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมในการดํารงชีวติ สามารถอยู
รวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข หางไกลจากยาเสพติด สือ่ ลามกอนาจาร การพนัน และการทะเลาะ
วิวาท ซึง่ เปนพฤติกรรมเบีย่ งเบนที่สงั คมไมยอมรับถือเปนกลยุทธสาํ คัญตามนโยบายโครงการโรง
เรียนสีขาวของกระทรวงศึกษาธิการ
ข. วัตถุประสงคของโครงการ
1. เพื่อใหสถานศึกษาปลอดสารเสพติด สิ่งยั่วยุทางกามารมณ การพนัน และทะเลาะวิวาท
จนไดรับการยกยองวาเปนโรงเรียนสีขาว
2. เพื่อใหเปนโครงการสําคัญเรงดวนของกระทรวงศึกษาธิการ ที่มุงเนนดําเนินงานตามนโย
บายทางสังคมและการศึกษาของรัฐ
3. เพื่อแสวงหาแนวทางปองกันและแกไขปญหาสารเสพติดและสิ่งยั่วยุทางกามารมณ การ
พนัน และการทะเลาะวิวาท ใหมีผลในเชิงปฏิบัติโดยเร็วและตอเนื่อง
ค. กลยุทธ/วิธีการดําเนินงานของโครงการ
สื่อ
สื่อโทรทัศน
สื่อวิทยุ

สื่อสิ่งพิมพ
กิจกรรม

วิธีการดําเนินงาน
ผลิตจิงเกิ้ลรณรงคตอตานยาเสพติด สิ่งมอมเมาเยาวชน (สื่อลามก) และการ
พนันอันธพาลในโรงเรียน จาก 12 ศิลปนจากคายอารเอส โปรโมชั่น จํากัด
ผลิตรายการ “เสียงสีขาว” ทางคลื่น เรดิโอ รีแลกซ FM 93.0 MHZ และ เรดิโอ
รีแลกซ FM 106.0 MHZ และรายการเพลงซาปาซิ่ง AM 999 MHZ เพื่อนํา
เสนอขอมูลที่เกี่ยวกับสาระสําคัญ ในเรือ่ งของยาเสพติดสิ่งมอมเมาเยาวชน
การพนันอันธพาล
ผลิตแผนโปสเตอร, สติกเกอร, แผนพับและเอกสาร
1. จัดคอนเสิรตโดยใหนักรองจากคายอารเอสเขารวมเปนพรีเซ็นเตอรโครงการ
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2. จัดประกวดคําขวัญและสัญลักษณประจําโครงการ
3. จัดกิจกรรมพิเศษเสริมตามโรงเรียน เชน การใหศิลปนนักรองเขาไปรณรงค
โครงการฯ ในโรงเรียน
ตารางที่ 4-48 แสดงประเภทของสื่อและวิธีการดําเนินงานของโครงการโรงเรียนสีขาวของกระทรวงศึกษาธิการใน
ป พ.ศ. 2541

ง. การจําแนกกลุมเปาหมายของโครงการ
กลุมเปาหมายของโครงการคือ กลุมเยาวชน
จ. วิธีการประเมินผลของโครงการ
จากการศึกษาขอมูลผูวิจัยพบวา โครงการโรงเรียนสีขาวไดจัดการประมวนผลทําขอมูล
และตั้งมาตรฐาน เพื่อเปนเกณฑตัดสินโรงเรียนสีขาวที่เปนโรงเรียนปลอดสิ่งเสพติดและอบายมุข
รวมทัง้ มีการวัดผลการดําเนินการโครงการอยางตอเนื่อง ในทุกระดับของหนวยงานที่ไดรับมอบ
หมาย
จากการศึกษาขอมูลของ โครงการโรงเรียนสีขาว ผูวจิ ัยพบวาเนื่องจากกระทรวงศึกษาธิ
การตระหนักวา กลุมเยาวชน เปนทรัพยากรมนุษยที่สาํ คัญของชาติและเปนรากฐานของชาติตอไป
ในอนาคต จึงไมควรที่จะตกเปนเหยื่อยาเสพติด หรือสิ่งมอมเมา ซึ่งมีผลสืบเนื่องใหเกิดปญหา
สังคมตามมา ดังนั้นเมื่อโครงการฯ มีวัตถุประสงคทจี่ ะชวยเหลือและแกไขปญหาใหเยาวชนในโรง
เรียนหลุดพนจากสิง่ เสพติดและสิ่งมอมเมา จึงเปนการดีที่กระทรวงศึกษาธิการและบริษัทเอกชน
เชน คายอารเอส โปรโมชัน่ จํากัด จะสนับสนุนและสงเสริมโครงการใหประสบผลสําเร็จ เชน การ
จัดกิจกรรมตางๆ โดยใหศิลปนนักรองเขาไปมีสวนรวมในการรณรงคตอ ตานยาเสพติดในโรงเรียนที่
เขารวมโครงการโรงเรียนสีขาว การใชกลยุทธ สื่อบุคคล ซึ่งคือ ศิลปนนักรองทีเ่ ปนที่ชนื่ ชอบและ
ยอมรับของเยาวชนเปนผูเผยแพรสื่อ สามารถนําขาวสารรวมทั้งกิจกรรมที่ถกู กําหนดขึ้นในโครง
การไปถายทอดใหกับเยาวชนที่เปนกลุม เปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ เพราะศิลปนนักรอง
เหลานี้เปนคนซึ่งมีความสําคัญในการโนมนาวใจเยาวชนใหเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมไปในทิศทางที่
โครงการตองการ โครงการโรงเรียนสีขาวมีการติดตามประเมินผลโครงการโดยการจัดการประมวน
ผลทําขอมูลและตั้งมาตรฐาน และมีการวัดผลการดําเนินการโครงการอยางตอเนื่อง ซึง่ พบวาเยาว
ชนมีการเปดรับสื่อภาพยนตรโฆษณาทางโทรทัศนมากที่สุด และรองมาคือโฆษณาทางวิทยุ
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• สรุปผลการวิเคราะหของโครงการรณรงคตอตานยาเสพติดในป พ.ศ. 2541
โครงการ
1. โครงการการปอง
กันและแกไขปญหา
สารเสพติดในสถาน
ศึกษา
2. โครงการโรงเรียน
สีขาว

สภาพปญหา
เยาวชนและอาจารยทุกระดับชั้น
ในสถานศึกษาขาดการอบรมแนะ
แนวในเรื่องของการปองกันและ
แกไขปญหาสารเสพติด
เริ่มพบพฤติกรรมเบี่ยงเบนของ
เยาวชนในสถานศึกษา

วัตถุประสงค
1. เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนการ
สอนและการแนะแนว ใหมีประสิทธิ
ภาพ
1. เพื่อใหสถานศึกษาปลอดสารเสพติด
2. เพื่อดําเนินงาน ตามนโยบายทาง
สังคมและการศึกษาของรัฐ
3. เพื่อแสวงหาแนวทางปองกันและแก
ไขปญหาสารเสพติด

ตารางที่ 4-49 แสดงสรุปสภาพปญหาและวัตถุประสงคของโครงการรณรงคของกระทรวงศึกษาธิการในป พ.ศ.
2541

ผูวิจัยพบวา เยาวชนและอาจารยในทุกสถานศึกษาขาดการอบรม แนะแนวเกีย่ วกับเรื่อง
การปองกันและแกไขปญหายาเสพติด ซึ่งเปนเรื่องทีน่ าเปนหวงอยางยิง่ เนื่องจากปญหายาเสพ
ติดในสถานศึกษาไดทวีความรุนแรงขึน้ โดยเฉพาะอยางยิ่งปญหาการใชยาเสพติดของนักเรียน
นักศึกษาในระดับมัธยมศึกษาและอาชีวศึกษาซึ่งมีการใชยาเสพติดที่รายแรงเกือบทุกประเภท โดย
เฉพาะอยางยิง่ ยาบา เฮโรอีนและกัญชา ไมเพียงเทานัน้ ยังมีนกั เรียนนักศึกษาที่มีสว นในการเปนผู
ขายใหกับเพื่อนนักเรียนดวยกันเอง มีทั้งในลักษณะของการขายเพื่อหารายไดสําหรับการไดยาเสพ
ติดมาใชของตนเอง และการขายในลักษณะของการเปนสวนหนึ่งของขบวนการคายาเสพติดราย
ยอยที่ใชนักเรียน นักศึกษาเพื่อทําการตลาดในลักษณะขายตรงเขาไปในสถานศึกษา ผลกระทบ
ของปญหาการใชยาเสพติดในกลุมนักเรียนนักศึกษา จะนํามาซึง่ ความเศราโศกเสียใจของพอแมผู
ปกครองและครอบครัว ตลอดจนครูอาจารยและเพื่อนๆ จึงจําเปนที่กระทรวงศึกษาธิการจะตองทํา
การรณรงคปองกันยาเสพติดในสถานศึกษาเพื่อที่จะปองกันและแกไขไมใหปญหาเกิดขึ้น
วัตถุประสงคหลักที่ตั้งขึน้ ในปนี้ คือ เพื่อใหโรงเรียนเปนสถานที่ที่ปลอดยาเสพติด และ
เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนการสอนและการแนะแนว ใหมีประสิทธิภาพยิง่ ขึ้น ในดานการ
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สรางภูมิคุมกันเพื่อปองกันและแกไขปญหาสารเสพติดแกเยาวชนทุกระดับการศึกษา และสราง
ภูมิคุมกันแกนักเรียนในการปลอดจากสารเสพติด
โครงการ
1. โครงการการปองกันและแก
ไขปญหาสารเสพติดในสถาน
ศึกษา
2. โครงโรงเรียนสีขาว

กลุมเปาหมาย
1. นักเรียน นักศึกษาในทุก
ระดับชั้น และอาจารยในทุก
ระดับชั้น
เยาวชนในสถานศึกษา

แกนของโครงการ
ลดความเสี่ยงของเยาวชนทีจ่ ะ
เขาไปของเกี่ยวกับยาเสพติด
พัฒนาเยาวชนใหลดพฤติกรรม
เบี่ยงเบนที่สังคมไมยอมรับ

ตารางที่ 4-50 แสดงสรุปกลุมเปาหมายของโครงการรณรงคของกระทรวงศึกษาธิการในป พ.ศ. 2541

กลุมเปาหมายหลักที่กาํ หนดขึ้น คือ กลุมเยาวชนในสถานศึกษา และอาจารยที่สอนในทุก
ระดับชั้น โดยกอนที่จะทําการคัดเลือกกลุม เปาหมาย ผูจ ัดทําโครงการฯ ไดมีการจัดทําแบบสํารวจ
สภาพปญหาการใชสารเสพติดในสถานศึกษาของจังหวัดทดลอง 7 จังหวัด เพื่อที่จะวัดความรู ทัศ
นคติ และพฤติกรรมของกลุมทดลองที่มีตอ สารเสพติดกอนที่จะมีการกระทําการรณรงคจริง โครง
การรณรงคทั้ง 2 โครงการเนนการใหทุกคนในสถานศึกษา เขามามีสวนรวมในการปองกันและแก
ไขปญหายาเสพติด
โครงการ
1. โครงการการปองกันและแก
ไขปญหาสารเสพติดในสถาน
ศึกษา
2. โครงการโรงเรียนสีขาว

วิธีการดําเนินงาน
จัดทําแบบสํารวจ, จัดทําสือ่ และ
คูมือเอกสาร, จัดประชุมอบรม,
จัดทําสื่อวิดีทัศน
ผลิตสื่อโทรทัศน และสื่อวิทยุ
และ จัดกิจกรรมโดยมีศิลปนนัก
รอง เปนพรีเซ็นเตอรโครงการใน
โรงเรียน

การประเมินผล
2

จัดการประมวนผลทําขอมูล
และตั้งมาตรฐานเพื่อเปน
เกณฑตัดสินโรงเรียนสีขาว
เปนโรงเรียนปลอดสิ่งเสพติด
และอบายมุข

ตารางที่ 4-51 แสดงสรุปวิธีการดําเนินงานและการประเมินผลของโครงการรณรงคของกระทรวงศึกษาธิการในป
พ.ศ. 2541
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สื่อที่ใชในการใหความรูเรื่องยาเสพติดในสถานศึกษา สวนใหญมกั จะเปนสื่อสิ่งพิมพที่เปน
คูมือการปองกันยาเสพติด และวิธกี ารดําเนินงานสวนใหญออกมาเปนรูปแบบของการจัดประชุม
อบรมใหแกครู-อาจารยและเจาหนาที่ ทีม่ ีสวนเกี่ยวของในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
ในสถานศึกษา กลยุทธในการนําเสนอสารในครั้งนี้ใชหลักเหตุและผล (Rational) เนือ่ งจากมัน
เปนวิธีการหนึง่ ที่สรางความนาเชื่อถือของสารใหกับกลุม เปาหมาย ถาครู-อาจารยไดรับการฝกอบ
รมมาอยางมีประสิทธิภาพในการนําเสนอขอมูลเรื่องการปองกันยาเสพติด นักเรียนมักจะใหความ
สนใจ เชื่อฟง และคลอยตามที่ครู-อาจารยไดใหคําสอนไว ดังนั้น ความนาเชื่อถือของสารที่ถูกสง
ออกไปจากตัวบุคคลๆ หนึ่งนั้นจึงเปนสิ่งสําคัญ
อยางไรก็ตาม ผูวิจัยเห็นขอยกเวนการใชสื่อในโครงการโรงเรียนสีขาว เนื่องจากโครงการฯ
มีการใชสื่อมวลชนทุกประเภท และเนนหนักไปทีก่ ารจัดกิจกรรมในสถานศึกษาโดยใชศิลปนนัก
รองมาเปนพรีเซ็นเตอรในการรณรงคตอตานยาเสพติดรวมกับนักเรียนนักศึกษา โครงการนี้เปน
โครงการใหญ มีความชัดเจนในเปาประสงคของโครงการ และมีการกระทํารณรงคอยางตอเนือ่ ง
ซึ่งพบวาโครงการประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงคของโครงการมากพอสมควร
4.2.3 โครงการรณรงคตอตานยาเสพติดในป พ.ศ. 2542-2544
ผูวิจัยพบวามีแผนการดําเนินงานของโครงการรณรงคตอ ตานยาเสพติดในชวงสามปนี้ แต
เนื่องจากกระทรวงศึกษาธิการไมมีการเก็บบันทึกขอมูลเอกสารใดๆ ผูวิจัยจึงไมสามารถนําเสนอ
โครงการรณรงคดังกลาวได
4.2.4 โครงการรณรงคตอตานยาเสพติดในป พ.ศ. 2545
จากการศึกษาผูวิจัยพบวา โครงการรณรงคตอตานยาเสพติดในปนมี้ ีทงั้ หมด 3 โครงการ
ดวยกัน แตแผนการดําเนินงานในแตละโครงการนั้นไมมีขั้นตอนการดําเนินงานทีล่ ะเอียดและชัด
เจน จึงไมสามารถทีจ่ ะอธิบายถึงทีม่ าของหลักการและเหตุผลของแตละโครงการได และผูวิจัยไม
พบวิธีการดําเนินงานพรอมทั้งวิธีการประเมินผลของทุกโครงการ
4.2.4.1 โครงการฝกอบรมวิทยากรปองกันยาเสพติด
ก. วัตถุประสงคของโครงการ
ผูวิจัยพบวา โครงการฯ มีวัตถุประสงคเพื่อใหการดําเนินงานการบริหารจัดการเปนเอก
ภาพ และเกิดประสิทธิภาพในการดําเนินงาน และมีระบบสนับสนุนที่เพียงพอ และเอื้ออํานวยตอ
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การนําแผนปฏิบัติและการดําเนินงานในพื้นที่ ซึ่งมีสํานักงาน ป.ป.ส. เปนหนวยงานรับผิดชอบหลัก
และทุกหนวยที่เกี่ยวของเปนหนวยรับผิดชอบและสนับสนุน
ข. การจําแนกกลุมเปาหมายของโครงการ
กลุมเปาหมายของโครงการฯ คือ ครู-อาจารย ในจังหวัดที่รวมโครงการฯ 30 จังหวัด ๆ ละ
3 คน จํานวน 90 คน
ค. งบประมาณ โครงการฯ ไดงบประมาณ 220,000 บาท
จากการศึกษาขอมูลผูวิจัยพบวา โครงการฝกอบรมวิทยากรปองกันยาเสพติด มีความ
ตองการใหครู-อาจารยที่รวมโครงการฯ มีการทํางานทีเ่ ปนหนึง่ เดียวกันอยางมีประสิทธิภาพ โดย
ใหวทิ ยากรที่มคี ุณสมบัติสูงในการใหความรู ความเขาใจเรื่องยาเสพติดอบรมครู-อาจารย แตการ
กําหนดใหตวั แทนของจังหวัดๆ ละแค 3 คนเขารวมการฝกอบรม ผูวจิ ัยแนใจไดวาแคคน 3 คน ตอ
หนึง่ จังหวัดไมสามารถที่จะถายทอดความรูค วามเขาใจทัง้ หมดจากการฝกอบรมสูทานอื่นๆ ใน
จังหวัดได ทัง้ นี้ งบประมาณที่ไดรับก็มีจาํ นวนนอยเกินไปจึงทําใหโครงการนี้ดูเหมือนจะไรความมี
ประสิทธิภาพและไมสามารถเปนประโยชนตอสถานศึกษาโดยรวมได เนื่องจากโครงการฯ มีแผน
ดําเนินงานที่ไมครบถวน ผูวิจยั จึงไมสามารถสรุปการวิเคราะหไดวาเปนโครงการที่ประสบความ
สําเร็จหรือไม
4.2.4.2 โครงการยุวชนตานภัยยาเสพติด (คายเพื่อนรักเพื่อน)
ก. วัตถุประสงคของโครงการ
ผูวิจัยพบวา โครงการฯ มีวัตถุประสงคเพื่อใหกลุม วัยรุนหรือเยาวชนมีทัศนคติปฏิเสธยา
เสพติด สรางจิตสํานึก และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตอตานยาเสพติด สรางภูมิตา นทานยาเสพติด
เพื่อการปองกันกลุมผูบริสทุ ธิ์ และกลุม เสี่ยงตอการใชยาเสพติดสงเสริมใหทกุ องคกรรวมรณรงค
และมีบทบาทในการปองกัน ปลุกกระแสใหประชาชนลุกขึ้นมามีสวนรวมแกปญหายาเสพติด
ข. การจําแนกกลุมเปาหมายของโครงการ
กลุมเปาหมายของโครงการฯ คือ นักเรียน นักศึกษา กลุม ปลอดยา (กลุมดี) จํานวน 2,288
คน
ค. งบประมาณ โครงการฯ ไดงบประมาณ 3,000,000 บาท
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จากการศึกษาขอมูลผูวิจัยพบวา วัตถุประสงคของโครงการยุวชนตานภัยยาเสพติดมีตัว
แปรถึง 5 ตัวแปรดวยกัน เนื่องจากโครงการฯ มีแผนดําเนินงานที่ไมครบถวน ผูว ิจยั จึงไมสามารถ
สรุปการวิเคราะหโครงการ รวมทั้งไมสามารถกลาวไดวาเปนโครงการที่ประสบความสําเร็จหรือไม
4.2.4.3 โครงการครอบครัว โรงเรียน ชุมชน รวมพลังแผนดินเพื่อเอาชนะยาเสพ
ติด
ก. วัตถุประสงคของโครงการ
ผูวิจัยพบวา โครงการฯ มีวัตถุประสงคเพื่อใหกลุม วัยรุนหรือเยาวชนมีทัศนคติปฏิเสธยา
เสพติด สรางจิตสํานึก และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตอตานยาเสพติด สรางภูมิตา นทานยาเสพติด
เพื่อการปองกันกลุมผูบริสทุ ธิ์ และกลุม เสี่ยงตอการใชยาเสพติดสงเสริมใหทกุ องคกรรวมรณรงค
และมีบทบาทในการปองกัน ปลุกกระแสใหประชาชนลุกขึ้นมามีสวนรวมแกปญหายาเสพติด
ข. การจําแนกกลุมเปาหมายของโครงการ
กลุมเปาหมายของโครงการฯ คือ นักเรียน นักศึกษา เยาวชนในทองถิน่ (กลุมดี, กลุม เสี่ยง
, กลุมเสพ) จํานวน 278 คน
ค. งบประมาณ โครงการฯ ไดงบประมาณ 500,000 บาท
จากการศึกษาขอมูลผูวิจัยพบวา วัตถุประสงคของโครงการยุวชนตานภัยยาเสพติดมีตัว
แปรถึง 5 ตัวแปรดวยกัน เนื่องจากโครงการฯ มีแผนดําเนินงานที่ไมครบถวน ผูว ิจยั จึงไมสามารถ
สรุปการวิเคราะหโครงการ รวมทั้งไมสามารถกลาวไดวาเปนโครงการที่ประสบความสําเร็จหรือไม
• สรุปผลการวิเคราะหของโครงการรณรงคตอตานยาเสพติดในป พ.ศ. 2545
โครงการ
สภาพปญหา
1. โครงการฝกอบรมวิทยากรปอง ไมพบสภาพปญหา
กันยาเสพติด
2. โครงการยุวชนตานภัยยาเสพ ไมพบสภาพปญหา
ติด

วัตถุประสงค
เพื่อใหการดําเนินงานการบริหารจัด
การเปนเอกภาพ
เพื่อมีทัศนคติปฏิเสธยาเสพติด สราง
จิตสํานึก ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
2. สรางภูมิตานทานยาเสพติด

139
3. โครงการครอบครัว โรงเรียน ชุม ไมพบสภาพปญหา
ชน รวมพลังแผนดินเพื่อเอาชนะ
ยาเสพติด

1. เพื่อมีทศั นคติปฏิเสธยาเสพติด
สรางจิตสํานึก ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
2. สรางภูมิตานทานยาเสพติด

ตารางที่ 4-52 แสดงสรุปสภาพปญหาและวัตถุประสงคของโครงการรณรงคของกระทรวงศึกษาธิการในป พ.ศ.
2545

จากการวิเคราะหขอมูลของทุกโครงการฯ ผูวจิ ัยพบวาทุกโครงการรณรงคปองกันยาเสพ
ติดในปนี้ไมมกี ารบันทึกสภาพปญหายาเสพติดและวิธกี ารดําเนินงานแตอยางใด แตก็พบวาวัตถุ
ประสงคของแตละโครงการมีความหลากหลายตัง้ แตความตองการทีจ่ ะใหครู-อาจารย หรือผูแทน
ของแตละสถานศึกษามีความรูความเขาใจเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
ในสถานศึกษา เพื่อที่เขาจะสามารถสอนเด็กนักเรียนใหมีจิตสํานึกที่ดี รูจักทํากิจกรรม ใชเวลาวาง
ใหเปนประโยชน ไมเขาไปของเกี่ยวกับยาเสพติด บอยครั้งทีพ่ บวาเด็กนักเรียนมีความรู ความเขา
ใจในเรื่องยาเสพติดดีแลว แตปฏิเสธไมเปน โอกาสทีจ่ ะทําใหเขาจะติดยาเสพติดก็มีมากขึ้น และ
เมื่อเด็กนักเรียนปฏิเสธไมเปนแลว ครู-อาจารยตองสอนใหเขาเหลานัน้ รูจักหาทางออกใหแกตนเอง
ใหได ดังนั้น เมื่อครู-อาจารยไดรับการฝกอบรม และมีความรูความเขาใจทีถ่ กู ตองเกีย่ วกับโทษพิษ
ภัยของยาเสพติดแลว ก็จะเปนประโยชนอยางยิ่งในการควบคุมและหยุดยั้งปญหายาเสพติดในนัก
เรียนนักศึกษาใหเบาบางและหมดสิ้นไปในอนาคต
โครงการ
กลุมเปาหมาย
1.
โครงการฝกอบรมวิทยากรปอง ครู-อาจารย ในจังหวัดที่รวมโครงการฯ 30 จังหวัด ๆ ละ
กันยาเสพติด
3 คน จํานวน 90 คน
2. โครงการยุวชนตานภัยยาเสพติด
นักเรียน นักศึกษา กลุมปลอดยา (กลุมดี) จํานวน 2,288
คน
3. โครงการครอบครัว โรงเรียน ชุมชน นักเรียน นักศึกษา เยาวชนในทองถิน่ (กลุม ดี, กลุมเสี่ยง
รวมพลังแผนดินเพื่อเอาชนะยาเสพติด , กลุมเสพ) จํานวน 278 คน
ตารางที่ 4-53 แสดงสรุปกลุมเปาหมายของโครงการรณรงคของกระทรวงศึกษาธิการในป พ.ศ. 2545

กลุมเปาหมายในโครงการรณรงคในป พ.ศ. 2545 สวนใหญจะเปนกลุมครู-อาจารย และ
กลุมเด็กนักเรียน นักศึกษา จะเห็นวาครู-อาจารยในสถานศึกษาตางๆ ยังขาดการทํางานที่เปนเอก
ภาพ และขาดการอบรมเพือ่ ใหเกิดความรู ความเขาใจเรื่องการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
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และยังขาดสมรรถภาพในการใหคําแนะนํา คําปรึกษา พรอมทั้งใหความชวยเหลือเด็กนักเรียน นัก
ศึกษา เวลาเขามีปญหายาเสพติด และเด็กนักเรียน นักศึกษาก็ยังขาดการสงเสริมและปรับพฤติ
กรรมตอตานยาเสพติด
4.2.5 โครงการรณรงคตอตานยาเสพติดในป พ.ศ. 2546
ผูวิจัยพบวามี 1 โครงการดวยกัน คือ
4.2.5.1 โครงการทีมที่ปรึกษา : เพื่อการปรับพฤติกรรมวัยรุน
ก. ที่มาของหลักการและเหตุผลของโครงการ
จากการศึกษาผูวิจัยพบวา เพื่อที่จะลดปญหาพฤติกรรมเบี่ยงเบนของนักศึกษาลง กลุม
พัฒนากิจการนักศึกษา จึงมีความจําเปนตองฝกอบรมครู-อาจารยเปนทีมทีป่ รึกษาซึง่ ทําหนาที่ให
คําปรึกษาแกนักศึกษาไดอยางเพียงพอกับจํานวนนักศึกษาที่เพิ่มมากขึ้น และเพื่อใหครู-อาจารย
(ทีมที่ปรึกษา) ไดมีความรู ความเขาใจ ตลอดจนความชํานาญ ในกระบวนการการใหคําปรึกษาที่
ถูกตองเหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น กลุม พัฒนากิจการนักศึกษา สํานักอํานวยการ จึง
ไดจัดโครงการทีมที่ปรึกษา : เพื่อการปรับพฤติกรรมวัยรุนนี้ขึ้น
ข. วัตถุประสงคของโครงการ
1. เพื่อใหครู-อาจารยมีความรูความเขาใจ ความชํานาญ ตระหนัก และความรับผิดชอบใน
การใหคําปรึกษาแกนักเรียน นักศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อใหครู-อาจารยมีความรูความสามารถในการที่จะประสานงานกับพอแมและผูปกครอง
ของนักเรียน นักศึกษา และมีมนุษยสัมพันธอันดีกับนักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไป
ค. กลยุทธ/วิธีการดําเนินงานของโครงการ
สื่อ
สื่ออื่นๆ

วิธีการดําเนินงาน
1. จัดสัมมนาใหกับครู-อาจารย เพือ่ ที่จะใหครู-อาจารยสามารถใหคําปรึกษาแกนกั
ศึกษาที่ และสามารถชวยแกไขและปองกันปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้นกับนักศึกษาได
อยางมีประสิทธิภาพ และกอใหเกิดสถานศึกษาที่มีระบบ

ตารางที่ 4-54 แสดงประเภทของสื่อและวิธีการดําเนินงานของโครงการทีมที่ปรึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในป
พ.ศ. 2546
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ง. การจําแนกกลุมเปาหมายของโครงการ
กลุมเปาหมายของโครงการฯ คือ ครู-อาจารยในสถานศึกษา นํารอง 6 ภาคๆ ละ 1 กลุม
และกลุม 3 จังหวัดภาคใต (พิเศษ) อีก 1 กลุม รวมเปน 7 กลุมๆ ละ 70 คน สังกัดสํานักงานคณะ
กรรมการการอาชีวศึกษา รวมทั้งสิ้นจํานวน 490 คน
จ. วิธีการประเมินผลของโครงการ
ผูวิจัยพบการติดตามผลของโครงการทีมที่ปรึกษา : เพื่อการปรับพฤติกรรมวัยรุน ดังนี้
1. มีการจัดทําแบบสอบถามจากสถานศึกษาที่เขารวมโครงการ
2. มีการตรวจเยีย่ ม เพื่อรับทราบสภาพปญหา อุปสรรค รวมทัง้ เปนขวัญกําลังใจแกผูปฏิบัติ
งานการดําเนินงานของสถานศึกษา
3. ผลสัมฤทธิ์ การจัดกิจกรรมในการดําเนินงานอาจารยที่ปรึกษา
จากการศึกษาผูวิจัยพบวา โครงการทีมที่ปรึกษา : เพื่อการปรับพฤติกรรมวัยรุน พบสภาพ
ปญหาที่ครู-อาจารย เนื่องจากหลายๆ ทานยังขาดความรู ความเขาใจ และความสามารถในการอ
บรมสั่งสอนศิษยของตนใหรจู ักโทษพิษภัยของยาเสพติด ครู-อาจารยจาํ นวนมากยังไมทราบถึงวิธี
การทีถ่ ูกตองในการใหคําแนะแนวแกเด็กทีท่ ั้งยังไมประสบกับปญหายาเสพติด และประสบกับ
ปญหายาเสพติดแลว
• สรุปผลการวิเคราะหของโครงการรณรงคตอตานยาเสพติดในป พ.ศ. 2546
โครงการ
สภาพปญหา
1. โครงการทีมที่ปรึกษา ขาดการฝกอบรมครู-อาจารยเปน
ทีมทีป่ รึกษาซึง่ ทําหนาที่ใหคํา
ปรึกษาแกนักศึกษาที่เพียงพอกับ
จํานวนนักศึกษาที่เพิ่มมากขึ้น

วัตถุประสงค
1. เพื่อสรางความรูความเขาใจ
2. เพื่อใหตระหนัก
3. เพื่อใหมีความสามารถ
4. เพื่อใหมีมนุษยสัมพันธดี

ตารางที่ 4-55 แสดงสรุปสภาพปญหาและวัตถุประสงคของโครงการรณรงคของกระทรวงศึกษาธิการในป พ.ศ.
2546

จากการศึกษาขอมูลผูวิจัยพบวา สาเหตุหนึ่งของการที่เด็กวัยรุนเขาไปเกี่ยวของกับยาเสพ
ติดไมวาในลักษณะใดนั้น มาจากหลายสาเหตุ เชน การที่เด็กนั้นไมสามารถปฏิเสธ หรือไมมีทาง
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เลือกอื่นในการจัดการกับปญหาหรือสิ่งทีเ่ ผชิญอยู ซึ่งการปองกันกลุม เด็กและเยาวชนที่ยงั ไมเคย
ใชยาเสพติดไมใหเขาไปเกีย่ วของกับยาเสพติด จึงจําเปนตองมีการปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการ
สอน และกิจกรรมการเรียนรูทงั้ ภายในสถานศึกษาและชุมชนโดยเฉพาะกิจกรรมดานสงเสริมคุณ
ธรรม จริยธรรม และการทาทายความสามารถเชิงสรางสรรค รวมทั้งการสรางทักษะในการลด ละ
หรือปฏิเสธการใชสารเสพติดทุกชนิด และสนับสนุนกิจกรรมที่ใชเวลาวางใหเปนประโยชนเหมาะ
สมกับเพศ วัย และฐานะ ซึ่งจะนําไปสูการสรางภูมิคุมกัน
การประสานงานระหวางครูและเจาหนาทีท่ ี่เกีย่ วของในสถานศึกษาเปนสิ่งสําคัญ การ
ทํางานทีม่ ีประสิทธิภาพจะเกิดขึ้นไดจากความรวมมือกันของทุกฝาย รวมกันวางแผนเพื่อวิเคราะห
สถานการณยาเสพติดทีเ่ กิดขึ้นกับนักเรียน นักศึกษา และหาบทสรุปเพื่อที่จะปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติดใหแกเขาเหลานั้น ดังนั้นวัตถุประสงคของโครงการรณรงคตอตานยาเสพติดในป
2546 จึงเนนการสรางความรู ความเขาใจ และการพัฒนาบุคลากรเพื่อที่จะเปนบุคคลแกนนําทีม่ ี
ความสามารถชวยเหลือและแกไขปญหาใหผูอื่นไดอยางมีประสิทธิภาพ
โครงการ
กลุมเปาหมาย
แกนของโครงการ
1.
โครงการทีมที่ ครู-อาจารยในสถานศึกษา นํารอง 6 ครู-อาจารยทําหนาที่เปนที่
ปรึกษา
ภาคๆ ละ 1 กลุม และกลุม 3 จังหวัด ปรึกษาแกนักศึกษาอยางมีประ
ภาคใต อีก 1 กลุม รวมเปน 7 กลุมๆ สิทธิภาพ
ละ 70 คน สังกัดสํานักงานคณะ
กรรมการการอาชีวศึกษา รวมทัง้ สิ้น
จํานวน 490 คน
ตารางที่ 4-56 แสดงสรุปกลุมเปาหมายและแกนของโครงการรณรงคของกระทรวงศึกษาธิการในป พ.ศ. 2546

การจําแนกกลุม เปาหมายของโครงการรณรงคในปนี้สว นใหญจะเปน ครู-อาจารยในสถาน
ศึกษา สาเหตุที่มีการกําหนดกลุมเปาหมายเปนครู-อาจารย เนือ่ งจากเขาเปนบุคคลสําคัญในการ
รณรงคเผยแพรความรู และเนื้อหาและสวนประกอบในการรณรงคถกู สรางขึ้นเพื่อครู-อาจารยที่
เปนกลุมเปาหมายของโครงการเทานัน้ ดังนัน้ การกําหนดกลุมเปาหมายของโครงการรณรงคในปนี้
ถือวามีประสิทธิภาพ และคาดวาจะบรรลุวัตถุประสงคที่ตั้งไว
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โครงการ
วิธีการดําเนินงาน
1. โครงการทีมที่ปรึกษา จัดสัมมนา

การประเมินผล
1. จัดทําแบบสอบถามจากสถานศึกษาที่
เขารวมโครงการ
2. ตรวจเยีย่ มสถานศึกษาเพื่อรับทราบ
สภาพปญหา อุปสรรค

ตารางที่ 4-57 แสดงสรุปวิธีการดําเนินงานและการประเมินผลของโครงการรณรงคของกระทรวงศึกษาธิการในป
พ.ศ. 2546

จากการศึกษาขอมูลพบวา ความหลากหลายของการดําเนินงานผานสื่อในป 2546 ของ
กระทรวงศึกษาธิการเกิดขึ้นไมมาก โดยสวนใหญผูทาํ การรณรงคมักเลือกการจัดประชุมสัมมนา
เพื่ออบรมครู-อาจารย เพื่อที่สรางความรู ความเขาใจในเรื่องการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
ที่ถูกตอง และเพื่อที่จะพัฒนาครู-อาจารยใหเปนผูที่เหมาะสมแกการสานตอการกระทําที่เปนการ
รณรงคเผยแพรความรูที่ตนไดมาจากการสัมมนาสูนักเรียน นักศึกษาของตนตอๆ ไป
ผูวิจัยพบวา มีหนึง่ โครงการที่ทําการติดตามประเมินผลคือ โครงการทีมทีป่ รึกษา และวิธี
วิจัยที่พบคือ การทําแบบสอบถามกับกลุม เปาหมาย และการเก็บขอมูลจากกลุมเปาหมายโดยตรง
โดยการตรวจเยี่ยมเพื่อตรวจดูการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของกลุมเปาหมาย โครงการนี้เปนโครง
การเดียวที่มขี นั้ ตอนการรณรงคทสี่ มบูรณ เพราะมีการกําหนดตั้งแตสภาพปญหา วัตถุประสงค
กลุมเปาหมาย วิธกี ารดําเนินงาน ตลอดจนวิธกี ารประเมินผล จึงเปนโครงการที่เหมาะสมที่จะเปน
ประโยชนในการปรับปรุงการวางแผนโครงการรณรงคตอตานยาเสพติดในครั้งตอๆ ไป
• สรุปผลการวิเคราะหของโครงการรณรงคตอตานยาเสพติดของกระทรวงศึกษาธิ
การระหวางป พ.ศ. 2540 – 2546
ป
2540
2541

2542

สภาพปญหา
ผูวิจัยไมมีแผนการรณรงค
เยาวชนและอาจารยในสถานศึกษาขาดการอบรม พัฒนากิจกรรม แนะแนวการ
เรียนการสอน และสรางภูมิคุมกันสารเสพติด และเริ่มพบพฤติกรรมเบีย่ งเบนของ
เยาวชน
ผูวิจัยไมมีพบแผนการรณรงค
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2543
2544
2545
2546

ผูวิจัยไมมีแผนการรณรงค
ผูวิจัยไมมีแผนการรณรงค
ไมพบสภาพปญหาของโครงการ
ครู-อาจารยขาดความรูเชิงแนะแนวเกี่ยวกับการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด

ตารางที่ 4-58 แสดงสรุปสภาพปญหาของโครงรณรงคของกระทรวงศึกษาธิการ ระหวางป พ.ศ. 2540-2546

จากผลการสรุปสภาพปญหายาเสพติดของโครงการรณรงค ของกระทรวงศึกษาธิการตั้ง
แตป พ.ศ. 2540 – 2546 พบวาสภาพปญหาเริ่มขึ้นที่เยาวชนและอาจารยในสถานศึกษายังขาด
ความรูเรื่องการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด จึงจําเปนที่ตองใหความรูเชิงแนะแนว และ
เนนบทบาทและความมีสวนรวมระหวางครู-อาจารยและเด็กนักเรียน ดังนัน้ ในป พ.ศ. 2546 พบวา
นักรณรงคเล็งเห็นความสําคัญของการสรางสื่อที่เปนครู-อาจารย เพือ่ ใหมีความสามารถในการ
สอนเพื่อใหความรูแกนกั เรียน ใหนกั เรียนมองเห็นบทบาทของครู-อาจารยทเี่ ปนที่พึ่งในยามที่
เขามีปญหา และสุดทายใหเกิดการแกไขปญหารวมกันระหวางครูกับเด็กนักเรียน ทั้งนี้เพื่อทีจ่ ะ
ใหปญหายาเสพติดในสถานศึกษาลดลงไปใหมากที่สุดเทาที่จะเปนไปได
ป
2540
2541

2542
2543
2544
2545
2546

วัตถุประสงค
ผูวิจัยไมมีแผนการรณรงค
เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและแนะแนวในดานการปองกันและแกไขสารเสพ
ติดแกเยาวชนทุกระดับชัน้ และเสริมสรางความรวมมือระหวางหนวยงานตางๆ
ใหทํางานไปในทิศทางเดียวกัน และเพื่อใหสถานศึกษาปลอดยาเสพติด
ผูวิจัยไมมีแผนการรณรงค
ผูวิจัยไมมีแผนการรณรงค
ผูวิจัยไมมีแผนการรณรงค
เพื่อใหการดําเนินงานการบริหารจัดการเปนเอกภาพ และมีทัศนคติปฏิเสธยา
เสพติด สรางจิตสํานึก ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
เพื่อใหครู-อาจารยมีความรู ความสามารถในการใหคําปรึกษาแกนักเรียน และ
ประสานงานกับพอแมและผูปกครอง

ตารางที่ 4-59 แสดงสรุปวัตถุประสงคของโครงรณรงคของกระทรวงศึกษาธิการ ระหวางป พ.ศ. 2540-2546
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ผูวิจัยพบลําดับการพัฒนาของการตั้งวัตถุประสงคของโครงการรณรงคตั้งแตป พ.ศ. 2541
พบวามีการใหขอมูลเรื่องยาเสพติดควบคูไปกับการเรียนการสอนเรื่อยมาจนถึง ป พ.ศ. 2546
กระทรวงศึกษาธิการไดปฏิบัติตามนโยบายที่รัฐบาลกําหนดขึ้นอยางเครงคัด และสามารถดําเนิน
งานอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้นในปถัดๆ ไป ปจจุบันพบวา โครงการรณรงคพัฒนาใหกลุมผูรบั
สารเปาหมายซึ่งสามารถเปนทัง้ ครู-อาจารย พัฒนาตนเองใหมีความสามารถในการเปนผูสงสาร
เอง ทั้งนี้เพื่อใหเกิดความมีสว นรวมระหวางนักเรียน นักศึกษาและทําใหการสื่อสารมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น
ป
2540
2541
2542
2543
2544
2545
2546

กลุมเปาหมาย
ผูวิจัยไมมีแผนการรณรงค
กลุมเยาวชน นักเรียนและอาจารยในสถานศึกษา
ผูวิจัยไมมีแผนการรณรงค
ผูวิจัยไมมีแผนการรณรงค
ผูวิจัยไมมีแผนการรณรงค
นักเรียน นักศึกษา ครู-อาจารย
ครู-อาจารย

ตารางที่ 4-60 แสดงสรุปกลุมเปาหมายของโครงรณรงคของกระทรวงศึกษาธิการ ระหวางป พ.ศ. 2540-2546

จากผลสรุปผูว ิจัยพบวา กลุม เปาหมายของโครงการรณรงคในกระทรวงศึกษาธิการ ตั้งแต
อดีตจนถึงป พ.ศ. 2545 คือ เยาวชน นักเรียน นักศึกษา และอาจารยในสถานศึกษา จนกระทั่งป
พ.ศ. 2546 พบวา นักรณรงคใหความสําคัญกับกลุมเปาหมายที่เปน กลุมครู-อาจารยเปนพิเศษ
เนื่องจากนักรณรงคเขาใจในบทบาทความสําคัญของครู-อาจารยที่ทาํ หนาที่ในการใหความรู ดัง
นั้นถาครู-อาจารยขาดความรู ความเขาใจ ในเรื่องการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด เขาก็จะ
ไมสามารถใหคําแนะนํา หรือใหความชวยเหลือแกเด็กนักเรียน นักศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ
ป
2540
2541
2542
2543

แกนของโครงการ
ผูวิจัยไมมีแผนการรณรงค
นักเรียนและอาจารยมีความตระหนักเพื่อไมเขาไปเกี่ยวของกับยาเสพติด
ผูวิจัยไมมีแผนการรณรงค
ผูวิจัยไมมีแผนการรณรงค
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2544
2545
2546

ผูวิจัยไมมีแผนการรณรงค
ไมพบแกนของโครงการ
ความสามารถของครู-อาจารยในการเปนที่ปรึกษา

ตารางที่ 4-61 แสดงสรุปแกนของโครงรณรงคของกระทรวงศึกษาธิการ ระหวางป พ.ศ. 2540-2546

ป
2540
2541
2542
2543
2544
2545
2546

สื่อและวิธีการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพที่สุด
ผูวิจัยไมมีแผนการรณรงค
สื่อมวลชนทุกประเภท และจัดประชุมอบรม
ผูวิจัยไมมีแผนการรณรงค
ผูวิจัยไมมีแผนการรณรงค
ผูวิจัยไมมีแผนการรณรงค
ไมพบวิธีการดําเนินงานของโครงการ
การจัดสัมมนา

ตารางที่ 4-62 แสดงสรุปสื่อและวิธีดําเนินงานของโครงรณรงคของกระทรวงศึกษาธิการ ระหวางป พ.ศ. 25402546

จากผลสรุปผูว ิจัยพบวาในอดีตมีการใชสื่อมวลชนทุกประเภท และการจัดประชุมอบรมสื่อ
ในการดําเนินงานมากที่สุด ตอมาป พ.ศ. 2546 วิธีการดําเนินงานของโครงการรณรงคตอตานยา
เสพติดไดเปลี่ยนไปเล็กนอย เนื่องจากโครงการเลือกที่จะจัดสัมมนากับกลุม เปาหมายโดยใชสอื่
บุคคลเปนหลักซึ่งคือ ครู-อาจารยในสถาบันนัน่ เอง ซึ่งอาจเปนวิธีทนี่ ักรณรงคสามารถสงขอมูล
ขาวสารสูท ั้งครู-อาจารย และสูนักเรียน นักศึกษาไดงายทีส่ ุด เพราะการทําใหครู-อาจารยมีความรู
ความสามารถในการใหความรูเรื่องการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด สามารถเพิ่มความมัน่ ใจ
ใหกับครู-อาจารยในการชวยเหลือ ดูแลเด็กนักเรียนยามที่เขาขาดที่พึ่ง
ป
2540
2541
2542
2543
2544

วิธีวิจัยประเมินผล
ผูวิจัยไมมีแผนการรณรงค
จัดการประมวนผลทําขอมูลและตั้งมาตรฐาน
ผูวิจัยไมมีแผนการรณรงค
ผูวิจัยไมมีแผนการรณรงค
ผูวิจัยไมมีแผนการรณรงค
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2545
2546

ไมพบการทําวิจัยประเมินผลของโครงการ
การจัดทําแบบสอบถามและการตรวจเยี่ยมสถานศึกษา

ตารางที่ 4-63 แสดงสรุปวิธีวิจัยประเมินผลของโครงการรณรงคของกระทรวงศึกษาธิการระหวางป พ.ศ. 25402546

ผูวิจัยพบการประเมินผลในโครงการครั้งแรกในป พ.ศ. 2541 ในโครงการโรงเรียนสีขาว ซึ่ง
เปนโครงการใหญและมีระยะเวลาการดําเนินงานคอนขางยาว และมีการติดตามประเมินผลโครง
การโดยการจัดการประมวนผลทําขอมูลและตั้งมาตรฐาน เพื่อเปนเกณฑตัดสินใจใหเปนโรงเรียนสี
ขาวปลอดยาเสพติด โครงการฯมีการวัดผลการดําเนินการโครงการอยางตอเนื่อง ซึ่งพบวาเยาวชน
มีการเปดรับสือ่ ภาพยนตรโฆษณาทางโทรทัศนมากที่สดุ และรองมาคือโฆษณาทางวิทยุ สวนสื่อ
เฉพาะกิจที่เยาวชนพบบอยครั้งที่สุดคือ นิทรรศการของโครงการฯ กิจกรรม แผนโปสเตอรที่ปรากฏ
ตามสถานศึกษา และสัญลักษณ (Logo) ของโครงการ และพบวาเยาวชนสวนใหญมีความรูเกี่ยว
กับโครงการโรงเรียนสีขาวในระดับปานกลาง ซึง่ สามารถเปนตัวชี้วดั ไดวา ในการทําโครงการ
รณรงคตอตานยาเสพติดในครั้งตอๆ ไป ควรจะทําสือ่ โฆษณาและประชาสัมพันธใหมากขึ้นกวา
เดิมเพื่อทีจ่ ะทําใหกลุม เปาหมายตระหนักถึงการเลิกสิง่ ประเภทมอมเมาตางๆ ตามแนวทางของ
โครงการ และพบวากลุม เยาวชนมีแนวโนมทีจ่ ะสนใจเขารวมกิจกรรมและปฏิบัติตามโครงการตอ
ไป พรอมทั้งชักชวนเพื่อนเขารวมโครงการดวย
ตอมาในป พ.ศ. 2546 นักรณรงคไดจัดทําแบบสอบถามและทําการตรวจเยี่ยมสถาน
ศึกษา เพื่อรับทราบสภาพปญหา อุปสรรค รวมทั้งเปนกําลังใจแกผปู ฏิบัติงาน และเพื่อตรวจเช็ค
สถานการณยาเสพติดหลังจากการรณรงคไดเสร็จสิ้นไปแลว และพบวามีการจัดกิจกรรมรณรงคใน
สถานศึกษาอยางตอเนื่องจริง และมีครู-อาจารยที่พฒ
ั นาตนเองใหทาํ หนาที่เปนผูสงสารตอตานยา
เสพติดจริง ผลของการประเมินโครงการนี้สามารถนํามาใชเปนประโยชนสาํ หรับการทําโครงการ
รณรงคตอตานยาเสพติดในอนาคต และผูวิจัยคาดวาจะมีการทําวิจัยประเมินผลในปถัดๆ ไป
4.3 วิเคราะหโครงการรณรงคตอตานยาเสพติดของกระทรวงมหาดไทย
ตาม พ.ร.บ.ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.2545 กระทรวงมหาดไทย มีอํานาจหนาที่
เกี่ยวกับการบําบัดทุกขบาํ รุงสุข การรักษาความสงบเรียบรอยของประชาชน การอํานวยความเปน
ธรรมของสังคม การสงเสริมและพัฒนาการเมืองการปกครอง การพัฒนาการบริหารราชการสวนภูมิ
ภาค การปกครองทองที่ การสงเสริมการปกครองทองถิน่ และพัฒนาชุมชน การทะเบียนราษฎร ความ
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มั่นคงภายใน กิจการสาธารณภัย และการพัฒนาเมือง และราชการอืน่ ตามที่มีกฎหมายกําหนดให
เปนอํานาจหนาที่ของกระทรวงมหาดไทยหรือสวนราชการที่สังกัดกระทรวงมหาดไทย
หนาที่และความรับผิดชอบของกระทรวงมหาดไทย
เมื่อพิจารณาถึงขอบเขตอํานาจหนาที่ที่มอี ยูตามบทบัญญัติกฎหมายอื่น ๆ ประกอบดวย
แลว ภารกิจและอํานาจหนาที่ของกระทรวงมหาดไทย สรุปได 4 ประการ คือ
1. ดานการเมืองการปกครอง กระทรวงมหาดไทยมีความรับผิดชอบเกี่ยวกับการอํานวย
การเลือกตังองคกรปกครองสวนทองถิ่น สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมทางการเมืองทุกระดับ สง
เสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข การปกครอง และการ
บริหาร หนวยราชการสวนภูมิภาค สวนทองถิ่น และการรักษาความมั่นคงของชาติ
2. ดานเศรษฐกิจ กระทรวงมหาดไทยมีความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสงเสริมอาชีพและ
ความเปนอยูของประชาชน ซึ่งจะตองประสานและรวมมือกันอยางใกลชิดกับสวนราชการตาง ๆ
ของกระทรวง ทบวง กรมตาง ๆ ที่เกีย่ วของ นอกจากนี้ยงั รับผิดชอบการจัดตั้งกลุมเกษตรกร การ
คุมครองผูเชานา การพัฒนาแหลงน้ําเพือ่ การเกษตรขนาดเล็กนอกเขตชลประทาน และการชล
ประทานราษฎร เปนตน
3. ดานสังคม กระทรวงมหาดไทยมีความรับผิดชอบเกี่ยวกับการพัฒนาเยาวชน และการ
รักษาความสงบเรียบรอยของสังคม เปนตน
4. ดานการพัฒนาทางกายภาพ กระทรวงมหาดไทยมีความรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดชุม
ชนการจัดที่ดนิ การใหบริการขั้นพื้นฐานในชนบท การจัดผังเมืองรวม ผังเมืองเฉพาะ และการให
บริการสาธารณูปโภคในเขตเมือง เปนตน
กระทรวงมหาดไทย มีหนาที่นาํ เสนอขอมูลขาวสารและความคืบหนาของศูนยปฏิบัติการ
ตอสูเพื่อเอาชนะยาเสพติดจังหวัด/กรุงเทพมหานคร ผานรายการโทรทัศน/วิทยุ เชน รายการ 1
นาที กับมหกรรมพลังแผนดิน ขจัดสิน้ ยาเสพติด, รายการมหาดไทยชวนรู, รายการเกาะติด
สงครามยาเสพติด เปนตน นอกจากนี้ ยังไดมอบหมายให ศตส.จ./กทม. รณรงคในพืน้ ที่ใหประชา
ชนรวมเปนพลังแผนดินและแจงขอมูลขาวสารเบาะแสยาเสพติดมายังตู ปณ. ศูนยดาํ รงธรรม และ
ตู ปณ. ของจังหวัดตางๆ
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4.3.1 โครงการรณรงคตอตานยาเสพติดในป พ.ศ. 2540 - 2545
ผูวิจัยไมมีแผนการดําเนินงานของโครงการรณรงคตอตานยาเสพติดในปนี้ เหตุผลเนื่องมา
จากตั้งแตป พ.ศ. 2544 นโยบายของรัฐบาลเกีย่ วกับการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดใน
ประเทศไทยไดเปลี่ยนไป สํานักกิจการพิเศษ กระทรวงมหาดไทย ซึง่ เปนผูรับผิดชอบดานการปอง
กันและแกไขปญหายาเสพติดโดยตรง จึงไมเห็นถึงความสําคัญของการเก็บบันทึกขอมูลเอกสาร
ใดๆ ที่ยอนกลับไปตั้งแตป พ.ศ. 2544 เพราะไมสามารถนําหลักการและเหตุผลแบบเกามา
ประยุกตใชกับแผนนโยบายแบบใหมของรัฐบาลได
4.3.2 โครงการรณรงคตอตานยาเสพติดในป พ.ศ. 2546
ผูวิจัยพบวามี 4 โครงการดวยกันคือ
4.3.2.1 โครงการประชุมมอบนโยบายปฏิบัติการพลังแผนดินรวมกวาดลางยาเสพ
ติด ครั้งที่ 1 และการจัดระเบียบสังคม
ก. ที่มาของหลักการและเหตุผลของโครงการ
จากการศึกษาผูวิจัยพบวา เพื่อใหการดําเนินงานตามนโยบายปองกันและปราบปรามยา
เสพติดในเขตพื้นชุมชนเมือง และการดําเนินงานตามนโยบายการจัดระเบียบสังคมเปนไปดวย
ความเรียบรอย จึงจําเปนทีจ่ ะตองจัดประชุมชี้แจงนโยบายแกหัวหนาสวนราชการทีเ่ กี่ยวของ และ
ขอความรวมมือสถานประกอบการในการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ศูนยปฏิบตั ิการตอสูเพื่อ
เอาชนะยาเสพติดจังหวัดสงขลา จึงไดจดั ทําโครงการประชุมมอบนโยบายการดําเนินงานตามยุทธ
ศาสตรการตอสูเพื่อเอาชนะยาเสพติด ระยะที่ 3 และการจัดระเบียบสังคมขึ้น
ข. วัตถุประสงคของโครงการ
โครงการนี้มีวัตถุประสงคในการดําเนินงานดังตอไปนี้
1. เพื่อมอบนโยบายการดําเนินงานตามยุทธศาสตรการตอสูเพื่อเอาชนะยาเสพติด ระยะที่ 3
2. เพื่อมอบนโยบายการจัดระเบียบสังคมและชี้แจงการดําเนินการตาม พ.ร.บ. สถานบริการ
3. เพื่อปฏิบัติการพลังแผนดินรวมกวาดลางยาเสพติด ครั้งที่ 1
ค. กลยุทธ/วิธีการดําเนินงานของโครงการ
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สื่อ
สื่ออื่นๆ

วิธีการดําเนินงาน
1. จัดประชุมประสานหนวยงานที่เกีย่ วของ และจัดประชุมมอบนโยบายการ
ดําเนินงานตามยุทธศาสตรการตอสูเพื่อเอาชนะยาเสพติด พรอมทั้งประชุม
มอบนโยบายการจัดระเบียบสังคมและชีแ้ จงการดําเนินการตาม พ.ร.บ. สถาน
บริการ

ตารางที่ 4-64 แสดงวิธีการดําเนินงานกิจกรรมของโครงการประชุมมอบนโยบายปฏิบัติการพลังแผนดินรวม
กวาดลางยาเสพติด ครั้งที่ 1 และการจัดระเบียบสังคมของกระทรวงมหาดไทยในป พ.ศ. 2546

งบประมาณโครงการสนับสนุนการทําสงครามตอสูเพื่อเอาชนะยาเสพติดตามนโยบายรัฐ
บาลและจังหวัด ไดงบจากสํานักงาน ปปส. จํานวน 113,800 บาท และผูรับผิดชอบโครงการฯ คือ
ศูนยปฏิบัติการตอสูเพื่อเอาชนะยาเสพติดจังหวัดสงขลา (ศตส.จ.สงขลา) และทีท่ ําการปกครอง
จังหวัดสงขลา
ง. การจําแนกกลุมเปาหมายของโครงการ
กลุมเปาหมายที่เขารวมประชุมโครงการฯ แบงออกเปน 7 กลุมดวยกันคือ
1. คณะกรรมการศูนยปฏิบัติการตอสูเพื่อเอาชนะยาเสพติดจังหวัดสงขลา
2. นายอําเภอ/ผกก.สภ.อ. หรือรอง ผกก.สภ./สารวัตร/รองสารวัตร สภ.ต.
3. หัวหนาสวนราชการที่เกี่ยวของ
4. นายกองคการบริหารสวนจังหวัด/นายกเทศมนตรีทุกเทศบาล/
นายกองคการบริหารสวนตําบลทุกตําบล
5. ผูประกอบการโรงแรม/ผูประกอบการสถานบริการ/ผูประกอบการคาราโอเกะ
6. นายอําเภอ/ผกก.สภ.อ. หรือรอง ผกก.สภ./สารวัตร/รองสารวัตร สภ.ต.
7. นายกองคการบริหารสวนจังหวัด/นายกเทศมนตรีทุกเทศบาล/นายกองคการบริหารสวน
ตําบลทุกตําบล
จ. วิธีการประเมินผลของโครงการ
ผูวิจัยไมพบการประเมินผลของโครงการฯ
ผูวิจัยพบวา สภาพปญหาของโครงการประชุมมอบนโยบายปฏิบัติการพลังแผนดินรวม
กวาดลางยาเสพติด ครั้งที่ 1 และการจัดระเบียบสังคมจังหวัดสงขลา คือ การขาดการจัดระเบียบ
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สังคมที่มกี ารดําเนินงานตามนโยบายปองกันและปราบปรามยาเสพติดในเขตพื้นชุมชนเมือง และ
การดําเนินงานตามนโยบายการจัดระเบียบสังคม ถาหากหัวหนาสวนราชการทีเ่ กี่ยวของ ทราบ
นโยบายและแนวทางในการดําเนินงานตามยุทธศาสตรการตอสูเพื่อเอาชนะยาเสพติด ระยะที่ 3
และผูประกอบการทราบนโยบายการจัดระเบียบสังคมและการดําเนินการตาม พ.ร.บ.สถานบริการ
ก็จะนําไปสูการประสานงานและการประสานความรวมมือในการนํานโยบายไปสูการปฏิบัติ เพื่อ
นําไปสูการรักษาสถานภาพความเปนจังหวัดเขมแข็งเอาชนะยาเสพติดอยางยั่งยืน และการจัด
ระเบียบสังคมใหเกิดความสงบเรียบรอยตามนโยบายบานเมืองนาอยูเ ชิดชูคุณธรรม ดังนัน้ วัตถุ
ประสงคและการดําเนินงานของโครงการจึงสอดคลองกับสภาพปญหาของโครงการ และการคัด
เลือกกลุมเปาหมายเพื่อเขาประชุมโครงการถูกแบงออกเปน 7 กลุม เพื่อที่จะใหบุคคลทุกฝายเขา
มามีสวนรวมในการจัดระเบียบสังคมพรอมๆ กัน สามารถทําใหการดําเนินงานเปนไปอยางรวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพ
4.3.2.2 โครงการหมูบานชุมชนเขมแข็ง
ก. ที่มาของหลักการและเหตุผลของโครงการ
จากการศึกษาผูวิจัยพบวา ในการสรางความเขมแข็งของหมูบา นชุมชนเพื่อเอาชนะยาเสพ
ติด ขบวนการในการแกไขปญหายาเสพติดตองเกิดจากการมีสว นรวมของประชาชนในการแกไข
ปญหา และการทําใหปญหายาเสพติดไดรับการแกไขอยางยั่งยืน จําเปนที่จะตองสรางใหประชา
ชนมีความเขมแข็ง เพื่อที่จะไดใหประชาชนเปนคนเฝาระวัง และแกไขปญหายาเสพติดที่อาจจะ
เกิดขึ้นในหมูบานชุมชนของตนเอง
ข. วัตถุประสงคของโครงการ
เพื่อพัฒนาหมูบ านชุมชนใหเกิดความเขมแข็ง

ในการเอาชนะปญหายาเสพติดไดอยาง

ยั่งยืน
ค. กลยุทธ/วิธีการดําเนินงานของโครงการ
สื่อ
สื่อบุคคล

วิธีการดําเนินงาน
1. คณะกรรมการหมูบ าน ผูใ หญบาน กํานัน และผูประสานพลังแผนดินทีท่ าง
ภาครัฐจัดให ดําเนินการชวยเหลือ และกระตุนประชาคมในเรื่องของการตรวจ
สอบ ใหขอมูลขาวสาร และชวยในการรณรงคในหมูบานชุมชนตางๆ
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สื่อสิ่งพิมพ

1. โปสเตอร และคําขวัญทีท่ ําขึ้นเองโดยคนในหมูบานชุมชน หรืออาจเปนสื่อ
ของรัฐที่มีอยูแลวนํามาติดในหมูบานชุมชนเล็กนอย

ตารางที่ 4-65 แสดงวิธีการดําเนินงานของโครงการหมูบานชุมชนเขมแข็งของกระทรวงมหาดไทยในป พ.ศ.
2546

ง. การจําแนกกลุมเปาหมายของโครงการ
กลุมเปาหมายหลักของโครงการคือ หมูบานชุมชนทัว่ ประเทศไทย
80,000 หมูบาน

มีจํานวนมากกวา

จ. วิธีการประเมินผลของโครงการ
ผูวิจัยพบวาวิธีการประเมินผลของโครงการหมูบา นชุมชนเขมแข็งคือ การตรวจเยี่ยมของ
เจาหนาที่ในหมูบานชุมชนตางๆ โดยใชวิธกี ารพูดคุยและซักถามคนในหมูบานเพื่อที่จะวัดผล
ของปญหาที่เกิดขึ้นในหมูบา นวาไดลดลงไปมากนอยเพียงใด และขณะนี้พบวากระทรวงมหาดไทย
สามารถจัดหมูบานที่เปนหมูบานปลอดยาเสพติดแลว
94-95%
ถาเปนหมูบา นชุมชนใน
กรุงเทพมหานคร กทม. จะเปนเจาภาพในการเขาไปติดตามประเมินผลเอง หรืออาจเปนเจาหนาที่
ตํารวจ หรือเจาหนาทีท่ ี่เกี่ยวของสาธารณสุขไปดูแล แตถาในหมูบานชุมชนทีอ่ ยูในเขตชนบท
อําเภอจะเขาไปดูแล
จากผลการประเมิน การจัดหมูบานชุมชนเขมแข็งสามารถแบงออกเปน 4 ประเภท คือ
1. หมูบานชุมชนที่มีความเขมแข็งอยางยั่งยืน
ตัวชี้วัดคือ มีระบบการเฝาระวังปญหายาเสพติดอยางเขมแข็งของประชาชนในหมูบาน
2. หมูบานที่เริ่มยางเขาไปสูความยั่งยืนแลว
คนในหมูบานเริ่มจะมีระบบเฝาระวังแลวแตยังไมลงตัว
ผูวิจัยพบวา หมูบานประเภท 1 และ 2 มีจํานวน 94 %
3. หมูบานที่ผานขบวนการ 6 ขั้นตอนของโครงการหมูบานชุมชนเขมแข็งแลว
ผูวิจัยพบวา หมูบานประเภท 3 มีจํานวน 4%
4. หมูบานที่ยังไมเขมแข็ง
หมูบานนี้ยังพบวามีปญหายาเสพติดอยู และพบวา หมูบานประเภท 4 มีจํานวน 2%
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ผูวิจัยพบวาโครงการหมูบานชุมชนเขมแข็ง ไดเริ่มจัดทําขึ้นตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2546 (วันรัฐบาลประกาศสงครามเอาชนะยาเสพติด) ขบวนการเริ่มเกิดขึ้นโดยกําหนดเปาหมายวา
ในทุกหมูบา นชุมชนทั่วประเทศ ตองถูกพัฒนาเปนหมูบา นชุมชนเขมแข็งเอาชนะปญหายาเสพติด
ได โดยตองมีขั้นตอนการทํางาน 6 ขั้นตอนดวยกัน คือ
1. ขั้นตอนการประชุมประชาคม
ในประชาคมของแตละหมูบา นมักมีปญหาเรื่องยาเสพติด ซึ่งตองไดรับการแกไขปญหา
เมื่อทุกคนมีความเห็นวาปญหายาเสพติดเปนปญหาทีเ่ กิดขึ้นในหมูบ านชุมชนของเขา ก็จะเกิด
ความตั้งใจที่จะเริ่มแกไขปญหาของเขาดวยตนเอง
2. ขั้นตอนการรวมกลุมกันของประชาชน
ประชาชนเริ่มที่จะรวมกลุมกันและกําหนดหลักในการแกไขปญหายาเสพติดในหมูบาน
ชุมชนของตนเอง เพื่อที่จะใหกลายเปนกระแสของหมูบาน
3. ขั้นตอนการตรวจสอบหมูบานของตนเอง
เมื่อสํารวจพบวามีบา นที่มีปญ
 หาเรื่อง ลูกหลานติดยาเสพติด มีผูคา ก็จําเปนที่ตองทําเปน
บัญชีรายชื่อเพื่อเก็บบันทึกไวเปนหลักฐาน
4. ขั้นตอนประสานงานกับหนวยงาน
เมื่อพบผูติดยาเสพติด กํานัน ผูใหญบาน หรือ หนวยงานของสาธารณสุข อําเภอ จะจัดสง
คนเหลานี้เขาไปบําบัดรักษา สวนผูคายาเสพติดที่อยูในหมูบ าน จะใชวิธีสง คนในหมูบ านเขาไป
เจรจาเพื่อที่จะใหเขาเลิกคายา
5. ขั้นตอนการจัดระบบเฝาระวัง
เมื่อพบวาหมูบ านชุมชนเริ่มมีความเขมแข็งก็ตองมีการจัดระบบเฝาระวัง เพื่อใหทุกคนเปน
หูเปนตาในการระวังไมใหปญ
 หายาเสพติดกลับเขามาในหมูบ านอีก อยาใหคนติดยาเสพติดที่สง
ไปบําบัดรักษาแลวกลับมาเสพยาอีก และถาพบวามีเด็กที่ติดยาเสพติดใหมก็จะใชกระบวนการเขา
บําบัดรักษาอีกครั้งหนึ่ง แตถาพบวามีผูคา ยาเสพติดอยูใ นหมูบา น ก็ตองใชวิธีเจรจาใหเลิก แตถา
เจรจาไมได ก็จาํ เปนทีจ่ ะตองสงขอมูลขาวสารไปใหหนวยงานทีม่ ีหนาที่ในการปราบปรามเขามา
ดําเนินการแทน
การจัดระบบเฝาระวังในทีน่ ี้ หมายความวา มีการตรวจสอบ (Re x-ray) พื้นที่บอยๆ มี
การจัดเจาหนาที่เขาไปในหมูบานชุมชนเพื่อใหความรู และจัดกิจกรรมตอตานยาเสพติด เพื่อใหคน
ตระหนักถึงปญหายาเสพติด
6. ขั้นตอนการทําระบบใหเกิดความตอเนื่อง
ทุกคนในหมูบานตองพยายามทําการเฝาระวังใหมีความตอเนื่อง
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โครงการหมูบา นชุมชนเขมแข็ง
เปนโครงการที่ตองมีความตอเนือ่ งและไมสามารถ
กําหนดจุดสิน้ สุดของโครงการได เพราะนอกจากจะทําใหหมูบา นชุมชนเขมแข็งในเรื่องของการ
แกไขปญหายาเสพติดแลว ยังสามารถตอยอดไปทําการแกไขปญหาอืน่ ๆ ที่สาํ คัญของประชาชน
ในหมูบา นไดโดยขบวนการประชาคม โครงการนีม้ ีการใชสื่อนอยมาก เพราะโครงการนี้เปนเรื่อง
ของการใหความคิด ใหคนมีความรูสึกวาปญหาเปนปญหาของเขาและเปนเรื่องที่เขาตองจัดการ
ดวยตนเอง ดังนัน้ สื่อที่ใชสว นใหญจะเปน สื่อบุคคล และสื่อดวยการฝกอบรม ผูวจิ ัยพบวาอาจ
จะมีการติดโปสเตอร หรือคําขวัญตามหมูบานบางแตคนในหมูบานตองเปนคนจัดทํากันขึ้นมาเอง
4.3.2.3 โครงการทําความดีเพื่อแผนดิน
ก. ที่มาของหลักการและเหตุผลของโครงการ
จากการศึกษาผูวิจัยพบวา มีผูคายาเสพติดโดยเฉพาะผูค ารายยอย กระจายเต็มอยูใ นหมู
บานชุมชน โครงการนีจ้ ัดทําขึ้นเพื่อใหผูคา ยาเสพติดทุกคน ที่อยากเลิก ออกมาแสดงตัว และกลับ
ตัวกลับใจกลับมาทําความดีเพื่อแผนดิน
ข. วัตถุประสงคของโครงการ
1. เพื่อใหผูคายาเสพติดไมกลับไปคายาอีก
2. เพื่อใหผูคาเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตัวเองใหม
3. เพื่อใหผูคากลับตัวกลับใจกลับมาทําความดีเพื่อแผนดิน
ค. กลยุทธ/วิธีการดําเนินงานของโครงการ
สื่อ
สื่อบุคคล

วิธีการดําเนินงาน
มีการฝกอบรม 5 วัน โดยเจาหนาที่ของอําเภอ

ตารางที่ 4-66 แสดงวิธีการดําเนินงานของโครงการทําความดีเพื่อแผนดินของกระทรวงมหาดไทยในป พ.ศ.
2546

ง. การจําแนกกลุมเปาหมายของโครงการ
กลุมเปาหมายหลักของโครงการคือ ผูคายาเสพติดรายยอย
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จ. วิธีการประเมินผลของโครงการ
ผูวิจัยพบวามีการติดตามผลของโครงการทําความดีเพื่อแผนดิน โดยการจัดเจาหนาทีท่ ี่ได
รับมอบหมายจากทางอําเภอเขาคอยไปติดตามดูพฤติการณของคนทีเ่ ขารับการฝกอบรมแลว โดย
ติดตามผลเปนระยะเวลา 1 ป เพื่อใหแนใจวาเขาเหลานัน้ เลิกแลวจริงๆ มีการใชวิธีการติดตาม โดย
วิธีดังตอไปนี้
1. เยี่ยมบาน เพื่อไตรถาม พูดคุย สอดสองดูแล วาหลังจากที่เขาเลิกคายาเสพติดแลว
เขามีพฤติการณที่กลับไปเกี่ยวของกับการคายาอีกหรือไม
2. ฝกอาชีพ เนื่องจากในอดีตเขาคิดวาการคายาเสพติดเปนอาชีพของเขา ดังนั้นจึงจํา
เปนตองหาอาชีพใหมใหเขาทํา เชน การทําอาชีพเกษตรกรรม หัตถกรรม การซอมรถยนต มอร
เตอรไซค จักรยานยนต เปนตน
3. มอบทุน โดยกองทุนหมูบานเพื่อที่เขาจะไดเริ่มตนทํามาหากินอยางสุจริตอีกครั้งหนึ่ง
โครงการทําความดีเพื่อแผนดิน ตองการที่จะตัดปญหาผูคายาเสพติดรายยอยที่เกิดขึ้นใน
หมูบานชุมชนทุกพื้นที่ในประเทศ แตเนื่องจากเปนการยากที่จะจับตัวผูคาในขณะที่เขาไมมยี าเสพ
ติดอยูในครอบครอง จึงตองการใหผูคาออกมาแสดงตัวรับผิดดวยตนเอง เพื่อที่จะใหเขาสัญญากับ
ตนเองวาเขาจะไมกลับไปทําอีก พรอมทัง้ เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตนเองเสียใหม และกลับตัวเปน
คนดี ทําความดีเพื่อแผนดิน/สังคม ดังนัน้ เมื่อเขามีความจํานงวาอยากเลิกคายาแลว ทางอําเภอจึง
ทําโครงการฝกอบรมผูคายาเสพติดเหลานี้ ซึง่ มีขนั้ ตอนตั้งแตการปลุกเรา ชี้ใหเห็นถึงสภาพปญหา
เชน ผลพวงจากยาเสพติดทีเ่ ขาเปนคนทีม่ สี วนรวมในการสรางปญหาตรงนั้นคือ เปนผูคา และนอก
จากนั้นแนะนําใหเขามีความสํานึกผิดวาในสิ่งที่เขาทํานัน้ ไมถูกตอง สวนผูคา รายยอยที่ไมยอม
จํานงตัวเขาสมัครโครงการทําความดีเพื่อแผนดิน ตองถูกดําเนินคดีและถูกตํารวจจับเขาคุกในที่สุด
ขบวนการขั้นตอนการดําเนินงานของโครงการนี้ คือ ตองเขาอบรม 5 วัน ตองมีการใหขอ
มูลขาวสารที่เกี่ยวของ เชน คุณไปรับยามาจากไหน จากผูคารายไหน เพื่อที่เจาหนาที่จะไดเขาไป
ดําเนินการจับกุมเขาเหลานัน้ โครงการนีม้ ีการทําสัญญากับผูสมัครวาเขาจะตองเลิกคายา ในบาง
ครั้งการฝกอบรมจะมี ทหาร ตํารวจเขามาชวยในการฝกอบรมเพื่อใหเห็นถึงโทษพิษภัย และเห็นถึง
ผลที่เกิดขึ้นจากการคายา ชี้ใหผูคายาเห็นวา ถาเขากระทําความผิดตอไปเขาจะไมมีอนาคต เพราะ
เขาตองติดคุก ตองถูกจับกุมดําเนินคดี ซึ่งพบวาเปนขบวนการทัง้ ขูและปลอบในขณะเดียวกัน และ
พอจบจากการอบรม 5 วัน เจาหนาที่จะสงตัวเขาเหลานั้นกลับบานชุมชนเหมือนเดิม หมูบา นชุม
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ชน ประชาคมตองทําหนาที่เฝาระวังวาผูทไี่ ดเขาโครงการแลว ยังกลับมาคายาอยูห รือไม ซึ่งนี่เปน
ขบวนการที่ประชาคมจะตองดูแล
ผลจากการประเมินโครงการนี้ ทําใหทราบถึงขอมูลจากผูคารายยอยถึงแหลงรับยาเสพติด
และทราบวาผูคารายใหญคือใคร ขณะเดียวกันผลของการประเมินก็ทําใหพบวา
1. มีผูคารายใหญบางรายที่ยังไมถูกจับไปดําเนินคดี
2. การประเมินสามารถนําไปพัฒนาหลักสูตรการฝกอบรมโครงการทําความดีเพื่อแผนดิน
และนําไปใชกับการสรางหมูบานชุมชนเขมแข็งในลักษณะอื่นๆ
4.3.2.4 โครงการพลังแผนดิน
ก. ที่มาของหลักการและเหตุผลของโครงการ
จากการศึกษาผูวิจัยพบวา ทุกคนตองเปนพลังแผนดินในการแกไขปญหายาเสพติด รวม
ทั้งการแกปญหาสําคัญอื่นๆ ของชาติดว ย โครงการพลังแผนดินเปนการปลุกกระแสของคนที่อยูใน
แผนดินใหตระหนักถึงปญหายาเสพติดและรวมมือกันแกไขปญหา มีการสรางผูประสานพลังแผน
ดินขึ้นมา ซึ่งทําหนาที่ประสานเราทุกคนในฐานะที่ไดขึ้นชื่อวาเปนพลังแผนดินในการทํางานเพือ่ แก
ไขปญหายาเสพติดหรือปญหาอืน่ ๆ ชาวบานจะคัดเลือกผูประสานพลังแผนดินดวยตนเอง โดยผู
ประสานพลังแผนดินมีหนาที่ 5 อยาง คือ
1. ทําหนาที่ของการรณรงคเพื่อการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
2. ทําหนาที่ดแู ล เยี่ยมบานผูเสพ ผูติดยาเสพติดที่ผานขบวนการบําบัดและไดกลับมาหมู
บานชุมชนแลว
3. ชวยดูแลผูท ี่ผานโครงการทําความดีเพือ่ แผนดินและกลับสูหมูบา นชุมชนแลว เพือ่ ไมให
เขากลับมาคายาอีก
4. ทําหนาทีส่ งขอมูลขาวสารที่เกีย่ วกับการคายาเสพติดในหมูบา นชุมชน ใหเจาหนาทีท่ ี่
เกี่ยวของเขาไปดําเนินการปราบปราม
5. ทําหนาที่ในเรื่องของการเติมพลังสวนหนึ่งใหหมูบานชุมชน
ข. วัตถุประสงคของโครงการ
1. เพื่อปลุกกระแสใหทุกคนตระหนักถึงปญหายาเสพติดอยางตอเนื่อง
2. เพื่อใหทุกคนเปนพลังแผนดินในการแกปญหายาเสพติด
3. เพื่อสรางผูประสานพลังแผนดินในหมูบานชุมชน

157
ค. กลยุทธ/วิธีการดําเนินงานของโครงการ
ผูวิจัยพบวา โครงการพลังแผนดินแทบจะไมมีการใชสื่อมวลชนใดๆ เนื่องจากวัตถุประสงค
หลักของโครงการนี้คือ การสรางผูประสานพลังแผนดิน ดังนั้นโครงการจึงใชสื่อบุคคลในการดําเนิน
งานคือ ใหผูประสานพลังแผนดินที่ถูกแตงตั้งขึ้นในแตละหมูบานชุมชนเปนผูเผยแพรใหความรูเรื่อง
การปองกันและแกไขปญหายาเสพติด พรอมทั้งใหความชวยเหลือในการแกไข สอดสองดูแลพฤติ
การณของทั้งผูคาและผูเสพในหมูบานชุมชนของตนเอง
ง. การจําแนกกลุมเปาหมายของโครงการ
กลุมเปาหมายของโครงการคือ กลุมผูคายาเสพติด
จ. วิธีการประเมินผลของโครงการ
โครงการพลังแผนดินมีการประเมินผลโครงการโดยใชวิธีดังนี้
1. การตรวจเยี่ยม
2. การเขาไปเสริมความรู
3. การวัดเปอรเซนตของผูติดยา/คายา
• สรุปผลการวิเคราะหของโครงการรณรงคตอตานยาเสพติดในป พ.ศ. 2546
โครงการ
1. โครงการประชุม
มอบนโยบายปฏิบัติ
การพลังแผนดินรวม
กวาดลางยาเสพติด
ครั้งที่ 1 และการจัด
ระเบียบสังคม

สภาพปญหา
ขาดการดําเนินงานตาม
นโยบายปองกันและปราบ
ปรามยาเสพติดในเขตพื้น
ชุมชนเมือง และการดําเนิน
งานตามนโยบายการจัด
ระเบียบสังคม

วัตถุประสงค
1. เพื่อมอบนโยบายการดําเนินงานตาม
ยุทธศาสตรการตอสูเพื่อเอาชนะยาเสพติด
2. เพื่อมอบนโยบายการจัดระเบียบสังคม
และชี้แจงการดําเนินการตาม พ.ร.บ. สถาน
บริการ
3. เพื่อปฏิบัติการพลังแผนดินรวมกวาดลาง
ยาเสพติด
2. โครงการหมูบาน ขาดขบวนการในการสราง เพื่อพัฒนาหมูบ านชุมชนใหเกิดความเขม
ชุมชนเขมแข็ง
ความเขมแข็งของหมูบาน แข็ง ในการเอาชนะปญหายาเสพติดได
ชุมชนเพื่อเอาชนะยาเสพ อยางยั่งยืน
ติด
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3. โครงการทําความดี ขาดความสามารถในการ 1. เพื่อใหผูคายาเสพติดไมกลับไปคายาอีก
เพื่อแผนดิน
จับกุมผูคารายยอยที่อาศัย 2. เพื่อใหผูคาเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตัวเอง
อยูในหมูบานชุมชน
ใหม
3. เพื่อใหผูคากลับตัวกลับใจกลับมาทํา
ความดีเพื่อแผนดิน
4. โครงการพลังแผน ขาดผูประสานพลังแผนดิน 1. เพื่อปลุกกระแสใหทกุ คนตระหนักถึง
ดิน
ในหมูบานชุม ชน
ปญหายาเสพติดอยางตอเนื่อง
2. เพื่อใหทกุ คนเปนพลังแผนดินในการแก
ปญหายาเสพติด
3. เพื่อสรางผูประสานพลังแผนดินในหมู
บานชุมชน
ตารางที่ 4-67 แสดงสรุปสภาพปญหาและวัตถุประสงคของโครงการรณรงคกระทรวงมหาดไทยในป พ.ศ. 2546

สภาพปญหาที่พบคือ
นโยบายปองกันและปราบปรามยาเสพติดในหลายพื้นทีย่ ังขาด
ความเขมแข็ง และยังขาดความรวมมือในการปฏิบตั ิงานของประชาชนในหมูบา นชุมชนรวมกัน
และยังไมพบผูที่พงึ ปฏิบัติตามมากเทาที่ควร ดังนัน้ การที่ผูทาํ การรณรงคจัดทําโครงการเหลานี้ขนึ้
เพื่อทําใหนโยบายมีความชัดเจน นาเชื่อถือมากขึน้ และทําใหประชาชนเห็นความสําคัญของการ
ปฏิบัติตามนโยบายปองกันและปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่ของตน รวมถึงการรูในหนาที่รับผิด
ชอบของตนเองวา ทุกคนสามารถมีหนาทีร่ วมกันในการชวยเหลือดูแล ปองกันและแกไขปญหายา
เสพติดในหมูบานชุมชนดวยตนเอง
ผูวิจัยพบวัตถุประสงคที่คลายคลึงกันคือ การกระทําที่อยากใหพนื้ ทีห่ รือหมูบานชุมชนของ
ตนเองกลายเปนพืน้ ทีป่ ลอดยาเสพติด โดยไดรับความรวมมือจากทุกภาคสวนราชการ องคกรเอก
ชน และประชาชนเพื่อปฏิบัติตามยุทธศาสตรพลังแผนดิน และเปนไปตามนโยบายปฏิบัติการ
พลังแผนดินรวมกวาดลางยาเสพติด โดยตองการที่จะกําจัดผูคา ผูเ สพใหหมดสิน้ ไปโดยใชพลัง
ของประชาชนทุกคนรวมกันสอดสองดูแลหมูบานชุมชนของตนใหปลอดยาเสพติด
โครงการ
กลุมเปาหมาย
แกนของโครงการ
1. โครงการประชุม กลุมเปาหมายที่เขารวมประชุมโครงการฯ สรางความรวมมือของสถาน
มอบนโยบาย
แบงออกเปน
ประกอบการในการดําเนินงาน
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ปฏิบัติการพลังแผน
ดินรวมกวาดลางยา
เสพติด ครั้งที่ 1
และการจัดระเบียบ
สังคม

1. คณะกรรมการศูนยปฏิบตั ิการตอสูเพื่อ
เอาชนะยาเสพติดจังหวัดสงขลา
2. นายอําเภอ/ผกก.สภ.อ. หรือรอง
ผกก.สภ./สารวัตร/รองสารวัตร สภ.ต.
3. หัวหนาสวนราชการที่เกี่ยวของ
4.นายกองคการบริหารสวนจังหวัด/นายก
เทศมนตรีทุกเทศบาล/นายกองคการ
บริหารสวนตําบลทุกตําบล
5. ผูประกอบการโรงแรม/ผูประกอบการ
สถานบริการ/ผูประกอบการคาราโอเกะ
6. นายอําเภอ/ผกก.สภ.อ. หรือรอง
ผกก.สภ./สารวัตร/รองสารวัตร สภ.ต.
7. นายกองคการบริหารสวนจังหวัด/
นายกเทศมนตรีทุกเทศบาล/นายกองค
การบริหารสวนตําบลทุกตําบล
2. โครงการหมูบาน หมูบานชุมชนทั่วประเทศไทย มีจํานวน
ชุมชนเขมแข็ง
มากกวา 80,000 หมูบาน

3.
โครงการทํา ผูคายาเสพติดรายยอย
ความดีเพื่อแผนดิน
4. โครงการพลัง กลุม ผูคายาเสพติด
แผนดิน

ตามนโยบายรัฐบาล
ศูนย
ปฏิบัติการตอสูเพื่อเอาชนะยา
เสพติดจังหวัดสงขลา

สรางขบวนการในการแกไข
ปญหายาเสพติดในหมูบานชุม
ชุมและการมีสวนรวมของ
ประชาชน
ผูคายาเสพติดกลาออกมา
แสดงตัว
ทุกคนเปนพลังแผนดินในการ
แกปญหายาเสพติด

ตารางที่ 4-68 แสดงสรุปกลุมเปาหมายและแกนของโครงการรณรงคของกระทรวงมหาดไทยในป พ.ศ. 2546

โครงการรณรงคตอตานยาเสพติดในป พ.ศ. 2546 มีการคัดเลือกลุม เปาหมายที่เปนเจา
หนาทีห่ นวยงานราชการ ทีม่ ีสวนเกี่ยวของกับการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในพื้นที่ชุมชน
ประชาชนที่อาศัยอยูในหมูบา นชุมชนทั่วประเทศ และกลุมผูคายาเสพติด ซึง่ เปนกลุมเปาหมาย
ใหญและมีความหลากหลาย

160
โครงการ
การดําเนินงาน
1. โครงการประชุมมอบนโยบาย สื่ออื่นๆ (จัดประชุม)
ปฏิบัติการพลังแผนดินรวมกวาดลาง
ยาเสพติด ครั้งที่ 1 และการจัด
ระเบียบสังคม
2. โครงการหมูบานชุมชนเขมแข็ง
สือ่ บุคคล, สื่อสิ่งพิมพ
3. โครงการทําความดีเพื่อแผนดิน

สื่อบุคคล, ฝกอบรม

4. โครงการพลังแผนดิน

สื่อบุคคล

การประเมินผล
2

1. การตรวจเยี่ยมบาน
2. การพูดคุยและซักถาม
1. เยี่ยมบาน
2. ฝกอาชีพ
3. มอบทุน
1. การตรวจเยี่ยม
2. การเขาไปเสริมความรู
3. การวัดเปอรเซนตของผู
ติดยา/คายา

ตารางที่ 4-69 แสดงสรุปการดําเนินงานและการประเมินผลของโครงการรณรงคของกระทรวงมหาดไทยในป
พ.ศ. 2546

วิธีการดําเนินงานโครงการสวนใหญในสมัยปกอนๆ จะเนนเฉพาะการจัดกิจกรรมในพืน้ ที่
และการจัดประชุมเฉพาะกลุม คนที่เกี่ยวของ ซึง่ ผูวิจยั พบวาการรณรงคควรใชวิธกี ารดําเนินงาน
ผานสื่อตางๆ เขามาเกี่ยวของดวย เพื่อที่จะทําใหการรณรงคประชาสัมพันธของโครงการมีประสิทธิ
ภาพมากกวาขึ้นกวาเดิม อยางไรก็ตามในป พ.ศ. 2546 จากการศึกษาขอมูลโครงการผูวิจยั พบวา
โครงการเห็นความสําคัญของการใชสื่อบุคคลมากกวาสือ่ สิ่งอื่นๆ เพราะเขาจะเปนตัวกลางในการ
สงผานสารของโครงการไปยังกลุมเปาหมาย เพื่อสรางทัศนคติ และโนมนาวใจกลุม เปาหมายใหมี
พฤติกรรมไปในทิศทางที่โครงการตองการ
ผูวิจัยพบวามีการประเมินผลโครงการรณรงคทั้งหมดในป พ.ศ. 2546 ซึ่งโดยสวนใหญใช
วิธีการประเมินผลในแบบเดียวกัน คือ การเยี่ยมบาน และการพูดคุยเขาไปใหความรู ผูวิจัยคาดวา
ในอนาคตจะยังคงมีการประเมินผลแบบเดิมในโครงการรณรงคตอตานยาเสพติดตอๆ ไป
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• สรุปผลการวิเคราะหของโครงการรณรงคตอตานยาเสพติดของกระทรวงมหาด
ไทยระหวางป พ.ศ. 2540 – 2546
ป
สภาพปญหา
2540 – 2545 ผูวิจัยไมมีแผนการรณรงค
2546
1. ขาดการดําเนินงานตามนโยบายปองกันและปราบปรามยาเสพติดในเขตพื้น
ชุมชนเมือง และการดําเนินงานตามนโยบายการจัดระเบียบสังคม
2. ขาดขบวนการในการสรางความเขมแข็ง และผูประสานพลังแผนดินของหมู
บานชุมชนเพื่อเอาชนะยาเสพติด
ตารางที่ 4-70 แสดงสรุปสภาพปญหาของโครงรณรงคของกระทรวงมหาดไทย ระหวางป พ.ศ. 2540-2546

จากผลสรุปกอนป พ.ศ. 2545 ผูวิจัยไมมีแผนการรณรงคของกระทรวงมหาดไทย ผูวจิ ัยจึง
สรุปผลการวิเคราะหเฉพาะป พ.ศ. 2546 เทานัน้ ในปนนี้ ักรณรงคพบปญหาการขาดการดําเนิน
การปองกันยาเสพติดโดยใชนโยบายพลังแผนดิน ซึ่งหมายความวาเจาหนาที่ในหนวยงานขาดกา
รอบรม และขาดความเอาใจใสในนโยบายของรัฐบาล อยางไรก็ตาม สภาพปญหาหลักที่เกิดขึ้น
ในปนี้คือ การขาดความเขมแข็งในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดรวมกันของประชาชนที่
อาศัยอยูในพืน้ ที่ชุมชนเดียวกัน การดําเนินงานของโครงการหมูบานชุมชนเขมแข็ง โครงการทํา
ความดีเพื่อแผนดิน และโครงการพลังแผนดิน มีระบบการทํางานที่สามารถชวยเหลือซึ่งกันและกัน
ได เนื่องจากถาหมูบานชุมชนมีระบบเฝาระวังที่เขมแข็ง มีการแสดงตัวของผูที่คา ยาเสพติด และมี
ผูประสานงานในการปองกันและแกไขปญหา หมูบา นชุมชนในอนาคตก็จะมีระบบการเฝาระวังที่
ครบวงจร และการแพรระบาดของยาเสพติดในชุมชนก็ยากที่จะเกิดขึ้นอีก และในที่สุดหมูบา นชุม
ชนทุกแหงจะปลอดจากยาเสพติด
ป
วัตถุประสงค
2540 – 2545 ผูวิจัยไมมีแผนการรณรงค
2546
1. เพื่อพัฒนาหมูบานชุมชนใหเกิดความเขมแข็งเพื่อเปนพื้นที่ปลอดยาเสพติด
2. เพื่อสรางผูประสานพลังแผนดิน
3. เพื่อใหผูคา ผูเสพ ออกมาแสดงตัว
ตารางที่ 4-71 แสดงสรุปวัตถุประสงคของโครงรณรงคของกระทรวงมหาดไทย ระหวางป พ.ศ. 2540-2546
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ผูวิจัยพบวา การกําหนดวัตถุประสงคในป พ.ศ. 2546 มีความหนักแนนและจริงจัง เนื่อง
จากการจะทําใหพนื้ ที่ชมุ ชนหนึง่ เปนพืน้ ทีป่ ลอดยาเสพติด เปนเรือ่ งยากที่จะทําใหประสบความ
สําเร็จได โครงการรณรงคตอ ตานยาเสพติดนี้มีรูปแบบใหม มีความทาทายในการทํางาน และควร
ปฏิบัติตอไปเรื่อยๆ ใหครบทุกหมูบา นชุมชนในประเทศไทย ผูว ิจัยพบวา แนวโนมของวัตถุประสงค
ของโครงการรณรงคตอตานยาเสพติดในอนาคต นาจะเปนการลงพื้นที่ชุมชนมากขึ้น
ป
กลุมเปาหมาย
2540 – 2545 ผูวิจัยไมมีแผนการรณรงค
2546
1. เจาหนาที่ในหนวยงานราชการที่เกี่ยวของ
2. หมูบานชุมชนทั่วประเทศไทย
3. ผูคายาเสพติด
ตารางที่ 4-72 แสดงสรุปกลุมเปาหมายของโครงรณรงคของกระทรวงมหาดไทย ระหวางป พ.ศ. 2540-2546

จากผลสรุปผูว ิจัยพบวาการคัดเลือกกลุมเปาหมายในป พ.ศ. 2546 เปนกาคัดเลือกที่มี
ประสิทธิภาพมาก เพราะผูว ิจัยพบจุดเปลี่ยนจากเดิมกลุมเปาหมายจะเปนผูรับสารและปฏิบัติตาม
แผนการรณรงคอยางเดียว แตปจจุบันพบวากลุมเปาหมายไดเปลี่ยนสถานะ และทําหนาที่เปน
ผูสงสารใหกบั โครงการรณรงคแทน ซึง่ เปนการเพิ่มบทบาทการมีสว นรวมของกลุม เปาหมายและ
ทําใหเขาเห็นวาเขาเปนคนสําคัญคนหนึ่งในการที่จะชวยเหลือ พัฒนาสังคมใหดียงิ่ ขึน้ โดยการรวม
มือกันทําใหพนื้ ที่ชมุ ชนของเขาปลอดจากยาเสพติด ดังนัน้ แนวโนมของกลุมเปาหมายของโครง
การในอนาคตนาจะเปน กลุมเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ และผูคา ผูเสพยาเสพติด
ป
แกนของโครงการ
2540 – 2545 ผูวิจัยไมมีแผนการรณรงค
2546
1. สรางความรวมมือของสถานประกอบการในการดําเนินงานตามนโยบายรัฐ
บาล ศูนยปฏิบัติการตอสูเพื่อเอาชนะยาเสพติดจังหวัดสงขลา
2. สรางขบวนการในการแกไขปญหายาเสพติดในหมูบา นชุมชุมและการมีสวน
รวมของประชาชน
3. ผูคายาเสพติดกลาออกมาแสดงตัว
4. สรางผูประสานพลังแผนดินในการแกปญหายาเสพติด
ตารางที่ 4-73 แสดงสรุปแกนของโครงรณรงคของกระทรวงมหาดไทย ระหวางป พ.ศ. 2540-2546
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จากการศึกษาขอมูลผูวิจัยพบวา การตั้งศูนยอบรมในการแกไขปญหายาเสพติดในระดับ
พื้นที่ เปนทางเลือกหนึง่ ที่สามารถชวยเหลือการแกไขปญหายาเสพติดในระดับพื้นที่ที่เร็วที่สุด แต
การประชาสัมพันธใหประชาชนในพื้นที่รับรูวา เขาสามารถขอความชวยเหลือไดที่ศูนยอบรมก็เปน
เรื่องสําคัญ เพราะสวนใหญประชาชนมักไมรูวาจะหันไปหาใครเมื่อเขาประสบปญหายาเสพติด ดัง
นั้นในป พ.ศ. 2546 นักรณรงคจึงเห็นความสําคัญของการใหความรวมมือของทุกภาคสวนในการ
รวมกันปองกันและแกไขปญหายาเสพติด เมื่อทุกคนรวมพลังรวมกันทํางานไปในทิศทางเดียวกัน
เปอรเซ็นตการประสบความสําเร็จของการรณรงคก็จะเพิม่ มากขึน้ ตามลําดับ แนวโนมของแกนของ
โครงการในอนาคตนาจะเปน การใชการมีสวนรวมของรัฐ เยาวชน ประชาชนที่อยูในแตละพืน้ ที่ชมุ
ชนรวมมือกันปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
ป
วิธีการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพที่สุด
2540 – 2545 ผูวิจัยไมมีแผนการรณรงค
2546
สือ่ บุคคล, สื่อสิ่งพิมพ, ฝกอบรม, จัดประชุม
ตารางที่ 4-74 แสดงสรุปวิธีการดําเนินงานของโครงรณรงคของกระทรวงมหาดไทย ระหวางป พ.ศ. 2540-2546

ผูวิจัยพบวาโครงการรณรงคสวนใหญ ไมมีการใชสื่อมวลชนในการรณรงคประชาสัมพันธ
แตนักรณรงคเลือกที่จะจัดกิจกรรม ฝกอบรม และจัดประชุม ซึ่งเปนการเลือกการดําเนินงานที่
เหมาะสมกับกลุมเปาหมายของโครงการรณรงคในป พ.ศ. 2546 ดังนั้นกระทรวงมหาดไทยมีแนว
โนมที่จะใชการฝกอบรม และการจัดกิจกรรมในพื้นที่ และใชสื่อบุคคลเปนผูดําเนินงานของโครง
การรณรงคตอตานยาเสพติดในอนาคต
ป
วิธีวิจัยประเมินผล
2540 – 2545 ผูวิจัยไมมีแผนการรณรงค
2546
การตรวจเยี่ยมบาน และ การพูดคุยและซักถาม
ตารางที่ 4-75 แสดงสรุปวิธีการประเมินผลของโครงการรณรงคของกระทรวงมหาดไทยระหวางป พ.ศ. 25402546

ผูวิจัยพบการประเมินผลของโครงการรณรงค คือ วิธีการเยี่ยมบาน และการพูดคุยเพื่อเขา
ไปเสริมความรู และวัดเปอรเซนตผูที่ยงั คงคายาหรือติดยาเสพติดอยู ผูวิจัยจึงสามารถสรุปความ
สําเร็จของโครงการรณรงคตอ ตานยาเสพติดของกระทรวงมหาดไทยไดดังนี้คือ ขณะนี้พบวามีหมู
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บานที่เปนหมูบ านปลอดยาเสพติดแลว 94-95% ดวยกันจากหมูบ านชุมชนที่เขารวมโครงการทั้ง
หมด
4.4 สรุปแนวโนมจากการวิเคราะห 3 หนวยงาน : สํานักงาน ป.ป.ส. กระทรวงศึกษาธิการ
และกระทรวงมหาดไทย
จุดรวม
1. ทัง้ 3 หนวยงานมีแนวโนมที่จะทําการวิจัย
ประเมินผลกอนโครงการมากขึ้นในป
พ.ศ.
2545 ทําใหการกําหนดสภาพปญหาชัดเจนขึ้น
ซึ่งตรงกับชวงระยะเวลาทีน่ โยบายของรัฐแสดง
ถึงความเขมแข็งในการเอาชนะยาเสพติด
2. พบแนวโนมที่ทกุ หนวยงานจะกําหนดวัตถุ
ประสงคที่จะเปลี่ยนหนาที่ของผูรับสารกลาย
เปนผูสงสาร
3. สํานักงาน ป.ป.ส. มีแนวโนมที่จะกําหนด
กลุมเปาหมายที่แบงเปนกลุมยอยมากขึน้ เจาะ
ลงพื้นที่ชุมชนมากขึ้น

จุดตาง
1. สภาพปญหายาเสพติดมีความเปนไปไดที่จะ
กลับมาเปนสภาพปญหาแบบเดิมๆ เวนเสีย
แตวากลไกของชุมชนเขมแข็ง จะมีความยั่งยืน
และไมทําใหกระแสตอตานยาเสพติดออนแอลง
ในปถัดไป
2. ในชวงป พ.ศ. 2546 กระทรวงมหาดไทยเริ่ม
มีการกําหนดวัตถุประสงคทแี่ คบลง โดยเนน
การทํางานที่เฉพาะเจาะจง เชน ลงพื้นที่ชุมชน
3. กระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงมหาดไทย
มีแนวโนมที่จะกําหนดกลุมเปาหมาย เปนเจา
หนาทีท่ ี่เกีย่ วของในสถาบัน หรือพืน้ ทีช่ ุมชน
มากขึ้น
4. แกนของโครงการรณรงค มีแนวโนมที่จะเนน 4. ไมพบจุดตางของแกนของโครงการรณรงค
การใหความรวมมือ กลาแสดงออก และพัฒนา ของทั้ง 3 หนวยงาน
ตนเองใหเปนบุคคลแกนนํา ในการดําเนินงาน
เพื่อใหไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อการปองกันที่มี
ความยั่งยืน และตอเนื่อง
5. สื่อที่ใชในโครงการรณรงคในอนาคตจะเนน 5. โครงการรณรงคของสํานักงาน ป.ป.ส. มีแนว
การใชสื่อบุคคล สื่อกลุม ทีส่ ามารถลงไปจัดกิจ โนมที่จะยังคงใช สื่อมวลชนทุกประเภท ใน
กรรมตอตานยาเสพติดในพืน้ ที่ชมุ ชนโดยเขาไป อนาคตเพื่อการรณรงคประชาสัมพันธ สวนโครง
ประชิดตัวกลุมเปาหมายไดงายขึ้น
การรณรงคของกระทรวงศึกษาธิการ มีแนวโนม
ที่จะเลือกใชสอื่ สิ่งพิมพ เชน คูมือเอกสาร ฯลฯ
และเนนการจัดกิจกรรม และการประชุมสัมมนา
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ในการเผยแพรรณรงคปองกันยาเสพติด ใน
สถานศึกษาในอนาคต และโครงการรณรงคของ
กระทรวงมหาดไทย มีแนวโนมทีจ่ ะใชสื่อบุคคล
เพื่องายตอการดําเนินงานในพื้นที่ชุมชน
6. วิธีประเมินผลที่สาํ นักงาน ป.ป.ส. และ 6. วิธีประเมินผลทีก่ ระทรวงมหาดไทยมีแนว
กระทรวงศึกษาธิการ มีแนวโนมทีจ่ ะใชมากที่สุด โนมที่จะทําตอไปมากที่สุด คือ การตรวจเยี่ยม
ในปถัดๆ ไป คือ การวิจยั เชิงสํารวจ และการ และการพูดคุยซักถาม เพื่อวัดพฤติกรรมของ
แจกแบบสอบถาม
กลุมเปาหมาย
ตารางที่ 4-76 แสดงสรุปแนวโนมจากการวิเคราะห 3 หนวยงาน
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บทที่ 5
การวิเคราะหการรณรงคดวยผลสัมภาษณโดยใชเทคนิคเดลฟาย
จากการศึกษาวิจัยครั้งนี้ผูวิจยั ไดสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-dept Interview) ผูที่รบั ผิด
ชอบ (Key Informants) ในการดําเนินการรณรงคตอตานยาเสพติดโดยตรงโดยใชวธิ ีวิจยั แบบเดล
ฟายเทคนิค เพื่อที่จะไดขอมูลที่นา เชื่อถือ แมนยํา และครบถวน การทําการวิจยั แบบเดลฟาย
เทคนิค สามารถใหขอมูลและรายละเอียดที่ถกู ตองและตรงความเปนจริงมากทีส่ ุดแกการศึกษา
วิจัยครั้งนี้ ผูว ิจัยไดทาํ การสัมภาษณตัวตอตัวกับบุคคลหลายๆ ทานที่มีความเชีย่ วชาญในเรื่อง
โครงการรณรงคตอตานยาเสพติด โดยทําเดลฟายสองรอบ ผูวิจัยไดตงั้ ประเด็นคําถามสําหรับผูรับ
ผิดชอบและผูปฏิบัติงานในโครงการรณรงคตอตานยาเสพติด และไดผลสรุปการวิจัยดังตอไปนี้
5.1 วิเคราะหโครงการรณรงคตอตายาเสพติดโดยใชเทคนิคเดลฟาย
5.1.1 สภาพปญหาของการรณรงคปองกันยาเสพติดป พ.ศ.2540 – 2546
• ลักษณะการรณรงคเรื่องยาเสพติดยังไมไดมีการกําหนดกรอบแนวคิดในการทํางานที่
ชัดเจนมากนัก
“กรอบแนวคิดทิศทางยังไมไดมีความเชื่อมโยงกับงานของสํานักงาน ป.ป.ส. โดยตรง” (นฤ
มล กมลวาทิน, หัวหนากลุมงานพัฒนาการรณรงค, สัมภาษณ, วันที่ 30 พฤษภาคม
2547)
“ในป 2540 ไมมีการรณรงค เรายังไมมกี ารทําการรณรงคที่มีลักษณะใหญ และไมมีการ
กําหนดกรอบแนวคิดในการทํางานที่ชัดเจน” (ปาริชาต อุกทก, นักวิชาการโสตทัศนศึกษา,
สัมภาษณ, วันที่ 13 พฤษภาคม 2547)
“ในป 2540 การทํางานในกระทรวงศึกษาธิการดานการปองกันปญหายาเสพติดในสถาน
ศึกษาในสมัยกอนมีทั้งหมด 14 กรม การทํางานเปนแบบตางคนตางทํา ไมมีการกําหนด
แนวทางในการแกไขปญหายาเสพติด ทําใหการแพรระบาดยาเสพติดในสถานศึกษาคอน
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ขางรุนแรง” (ชัยชาญ ชวยโพธิ์กลาง, หัวหนากลุมงานนโยบายพิเศษ กลุม กิจการพิเศษ,
สัมภาษณ, วันที่ 15 มิถุนายน 2547)

• ปญหาที่พบคือ เรื่องงบประมาณในการปองกันยาเสพติดมีไมเพียงพอตอการดําเนิน
งานรณรงคตอตานยาเสพติด
“ดวยความทีง่ บคอนขางมีจาํ กัด จึงทําใหเกิดอุปสรรคการทําสื่อเผยแพร” (เสาวภา ไพทย
วัฒน, หัวหนากลุมมาตรฐานวิชาการ, สัมภาษณ วันที่ 14 มิถุนายน 2547)
“ปญหาอันดับสองคือ งบประมาณ การปองกันยาเสพติดจําเปนตองมีงบประมาณในการ
ดําเนินงาน” (ชัยชาญ ชวยโพธิ์กลาง, หัวหนากลุมงานนโยบายพิเศษ กลุมกิจการพิเศษ,
สัมภาษณ, วันที่ 15 มิถุนายน 2547)
“กิจกรรมรณรงคดานยาเสพติดทุกประเภทจําเปนตองใชงบประมาณ
ถาไมมงี บก็ไม
สามารถจัดกิจกรรมอยางตอเนื่องได และความรวมมือจากกลุมเปาหมายก็จะนอยตามลง
ไปดวย” (ปุญยภา นพารัช, อาจารย 2 ระดับ 7 รองหัวหนาศูนยเวชดานปองกัน,
สัมภาษณ, วันที่ 14 กรกฎาคม 2547)

• การทํางานเนนหนักไปที่การปองกันมากเพียงอยางเดียว
“ในป 2540 เราจะเนนการปองกันในแงของการสรางภูมิตานทานยาเสพติดใหแตละคน
ซึ่งเปนการใหความรูผานสื่อ” (ธนิมา เจริญสุข, นักวิชาการศึกษา 8ว กลุมพัฒนาระบบ
การแนะแนว, สัมภาษณ วันที่ 26 เมษายน 2547)
“คนยังขาดความรู ความเขาใจเกี่ยวกับวัตถุประสงคทแี่ ทจริงของการรณรงคปองกันยา
เสพติด ก็มักจะคิดวาการปองกันเทานั้นที่สามารถทําใหหยุดปญหาการใชยาได” (ปติ จั

168
นทระ, เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน สวนกิจการพิเศษ, สัมภาษณ วันที่ 18
มิถุนายน 2547)
“การรณรงคสวนใหญควรเนนในเรื่องของจิตสํานึกใหเยาวชนลดพฤติกรรมเบี่ยงเบน และ
ใหเกิดกิจกรรมที่ปลุกกระแสตอตานยาเสพติดโดยเนนความรู เจตคติ และทักษะการ
ปฏิเสธยาเสพติด ไมใชการปองกันเพียงอยางเดียว” (ชัยชาญ ชวยโพธิก์ ลาง, หัวหนากลุม
งานนโยบายพิเศษ กลุมกิจการพิเศษ, สัมภาษณ, วันที่ 15 มิถุนายน 2547)
• ปญหาการทํางานของหนวยงานประสานการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดที่ขาด
การบูรณาการ
“ปญหาการทํางานของระบบราชการก็เปนปญหาหนึ่ง คือ ความมีเอกภาพ” (ณัชธร ทอง
ดอนเปรียง, อาจารย 2 ระดับ 7 สํานักอาชีวศึกษา, สัมภาษณ, วันที่ 17 พฤษภาคม 2547)
“มีการจัดตั้งศูนยประสานงานปองกันและแกไขปญหายาเสพติด ประจําจังหวัดทุกจังหวัด
ทั่วประเทศเพือ่ แกปญหาความเปนเอกภาพ” (ชัยชาญ ชวยโพธิ์กลาง, หัวหนากลุม งาน
นโยบายพิเศษ กลุมกิจการพิเศษ, สัมภาษณ, วันที่ 15 มิถุนายน 2547)
“ป 2544 รัฐบาลพันตํารวจโท ทักษิน ชินวัตร ไดประกาศสงครามในเรื่องยาเสพติดอยาง
จริงจัง โดยมีการตั้งศูนยอํานวยการยาเสพติดขึ้นเพื่อใหการประสานงานดานยาเสพติด
ของทุกหนวยงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น และทุกหนวยก็เริ่มมีการบูรณาการขึ้น” (วินัย
วิทยานุกูล, ผูอ ํานวยการสวนกิจการพิเศษ สํานักนโยบายและแผนงาน, สัมภาษณ วันที่
23 มิถุนายน 2547)
• มาตรการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดที่เขมแข็ง และนโยบายของรัฐบาลที่ชัด
เจนขึ้นทําใหแผนการดําเนินงานรณรงคตอตานยาเสพติดประสบความสําเร็จมากขึ้น
“ถานโยบายเรือ่ งปญหายาเสพติดเปนไปอยางละหลวม ไมมีการใหคณ
ุ ใหโทษ ไมมีมาตร
การที่จะใหผูบริหารของแตละหนวยงานเห็นความสําคัญ ก็จะทําใหเกิดปญหายาเสพติดที่
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แกไขไมได” (เสาวภา ไพทยวัฒน, หัวหนากลุมมาตรฐานวิชาการ, สัมภาษณ วันที่ 14
มิถุนายน 2547)
“ป 2544 – ปจจุบัน เด็กกลุม เสพลดลงเหลือแคพันกวาคน แสดงใหเห็นวา มาตรการในป
2544 – ปจจุบัน ไดผล เพราะนโยบายรัฐบาลคอนขางชัดเจน และเขมแข็ง ผูบริหารเอา
จริงเอาจัง ก็สงผลใหยาเสพติดในสถานศึกษาเบาบางลงไป ก็เลยทําใหคนจากชุมชนที่
ตองการจะสงยาเขามาคอนขางลําบาก เลยทําใหลดนอยลงไป หาซื้อยายากขึ้น” (ชัยชาญ
ชวยโพธิ์กลาง, หัวหนากลุม งานนโยบายพิเศษ กลุมกิจการพิเศษ, สัมภาษณ, วันที่ 15
มิถุนายน 2547)
“การทํางานรณรงคตอตานยาเสพติด เปนไปตามหลักกรอบทีท่ างรัฐบาลกําหนด เนื่อง
จากรัฐบาลประกาศสงครามกับยาเสพติด จึงทําใหแผนการประชาสัมพันธงานเปลีย่ นไป
และทําใหทกุ ภาคสวนเขามามีสวนรวมในการทํางาน” (นฤมล กมลวาทิน, หัวหนากลุม
งานพัฒนาการรณรงค, สัมภาษณ, วันที่ 30 พฤษภาคม 2547)
“เมื่อทานนายกฯ ใหความสําคัญกับเรื่องของยาเสพติดคอนขางที่ชัดเจนยิง่ ขึ้น แผนยาเสพ
ติดจึงเปนรูปเปนรางมากขึ้น เราก็เลยมีแผนที่มกี ารกําหนดทิศทาง” (วีระศักดิ์ วงษสมบัติ,
เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา, สัมภาษณ, วันที่ 2 มิถุนายน 2547)
“นโยบายของภาครัฐเปนเทคนิคหนึง่ ในเชิงของการทํารณรงคประชาสัมพันธ” (ทูลศักดิ์
ยุญชา, หัวหนาศูนยนิทรรศการและบริการสนเทศ, สัมภาษณ, วันที่ 5 เมษายน 2547)

5.1.2 แนวคิดและวัตถุประสงคหลักในการรณรงค
• แนวคิดหลักของการทําการรณรงคคือ ทําตามกรอบทีท่ างหนวยงานมอบให และทํา
ตามกลยุทธตามเชิงวิชาการ มิใชกลยุทธอิสระ
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“ทั้งแนวคิด แผนงาน เทคนิคการสื่อสารทั้งหมด เราพยายามอาศัยสิ่งที่รัฐบาลลงทุนไว
แลวมาเปนหลัก
และก็จะพยายามทําตามกรอบหลักทีท่ างกระทรวงศึกษาธิการมอบ”
(เสาวภา ไพทยวัฒน, หัวหนากลุมมาตรฐานวิชาการ, สัมภาษณ วันที่ 14 มิถุนายน 2547)
“นับตั้งแตป 2541 มาจนถึงวันนี้ แนวคิดหลักในการทํารณรงคคือ การทําใหคนมีสวนรวม
ทําใหคนมีจิตสํานึก ในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดตามรูปแบบพลังแผนดินของ
รัฐบาล มันมาตามแผนพัฒนาสังคมแหงชาติจนถึงแผนยาเสพติด ทาง ป.ป.ส. ไมไดคิด
เอง เปนนโยบาย” (นฤมล กมลวาทิน, หัวหนากลุมงานพัฒนาการรณรงค, สัมภาษณ, วัน
ที่ 30 พฤษภาคม 2547)
• วัตถุประสงคหลักคือ การใหความรู การปลุกจิตสํานึก การกระตุนใหมีแนวรวมในการ
ปองกันยาเสพติด ตองมีทักษะการปฏิเสธ และหาทางออกใหตนเองได
“แงมุมที่ ป.ป.ส. ทําในแตละป เราจะเนนที่เยาวชนจะมีสวนรวมยังไง เราก็จะเนนความมี
สวนรวมของเยาวชน แตกรอบของการสรางภูมิคุมกันก็ยังมีอยู คือ ใหเด็กและเยาวชนอยู
ไดโดยไมตองพึ่งยา” (นฤมล กมลวาทิน, หัวหนากลุม งานพัฒนาการรณรงค, สัมภาษณ,
วันที่ 30 พฤษภาคม 2547)
“การจัดการรณรงคทุกเรื่อง มันเปนการสรางภูมิคุมกัน คือ ทักษะชีวติ ความรูความเขาใจ
การใหความรู การปลุกจิตสํานึก ตองรูจ ักปฏิเสธใหเปนและหาทางออกใหได” (เสาวภา
ไพทยวัฒน, หัวหนากลุมมาตรฐานวิชาการ, สัมภาษณ วันที่ 14 มิถุนายน 2547)
5.1.3 กิจกรรมหลักในการรณรงคฯ
• กิจกรรมที่วัยรุนชอบมากที่สุดคือ ดนตรี
“เทาที่สํารวจดู กิจกรรมที่วยั รุนชอบมากที่สุดคือ ดนตรี จากแตกอนสถานศึกษาจะกําหนด
วาจะจัดกิจกรรมอะไรบาง เขาก็ชอบบางไมชอบบาง แตปจจุบันแตละแหงจะถามวาเขา

171
ตองการอะไร นักเรียนก็จะบอกวาเปนดนตรี” (ชัยชาญ ชวยโพธิ์กลาง, หัวหนากลุม งาน
นโยบายพิเศษ กลุมกิจการพิเศษ, สัมภาษณ, วันที่ 15 มิถุนายน 2547)
“กิจกรรมรณรงคทุกเรื่องเปนการสรางภูมคิ ุมกัน คือ ทักษะชีวิต ความรูความเขาใจ เชน
นักศึกษาสรางวงดนตรีในมหาวิทยาลัยดวยตัวเอง ก็เปนกิจกรรมทางเลือกอีกทางหนึ่งที่
จะทําใหเขาไมเขาไปยุงเกี่ยวกับยาเสพติด” (ปุญยภา นพารัช, อาจารย 2 ระดับ 7 รองหัว
หนาศูนยเวชดานปองกัน, สัมภาษณ, วันที่ 14 กรกฎาคม 2547)
• กิจกรรมหลักในสถานศึกษาคือ การจัดตั้งชมรม การสรางเยาวชนแกนนํา และการ
รณรงคผานสื่อมวลชนทุกประเภท
“เอาเพื่อนมาเปนกลไกหลัก ใหคําปรึกษา สรางเยาวชนแกนนํา มีการจัดตั้งชมรม และให
ปฏิเสธยา รณรงคใหใชเวลาวางใหเปนประโยชน” (บุญชื่น วิบูลย, เจาหนาทีว่ ิเคราะห
นโยบายและแผน 5 กลุมกิจการพิเศษ, สัมภาษณ วันที่ 17 กุมภาพันธ 2547)
“เราทํากิจกรรมในโรงเรียนเปนสวนใหญ และเผยแพรความรูเรื่องการปองกันยาเสพติด
ผานสื่อโทรทัศน วิทยุ หนังสือพิมพ อินเทอรเน็ท” (ณัชธร ทองดอนเปรียง, อาจารย 2
ระดับ 7 สํานักอาชีวศึกษา, สัมภาษณ, วันที่ 17 พฤษภาคม 2547)
5.1.4 กิจกรรมรณรงคที่มีความเหมาะสมและนาสนใจกลุมเปาหมาย
• กิจกรรมสามารถเปดโอกาสใหกลุมเปาหมาย เชน นักเรียน/นักศึกษา คิดเอง ทําเอง
ไมใชเปนกิจกรรมที่มาจากการถูกบังคับใหทํา
“กิจกรรมที่สถาบันราชภัฏ นักศึกษาสนใจมากที่สุดคือ กิจกรรมที่เปดโอกาสใหนักศึกษา
ฝกการคิดเอง ทําเอง อยางมีสรางสรรค อยาเปนกิจกรรมที่มาจากถูกบังคับ” (เสาวภา
ไพทยวัฒน, หัวหนากลุมมาตรฐานวิชาการ, สัมภาษณ วันที่ 14 มิถุนายน 2547)
5.1.5 การผลิตสื่อชนิดที่ประสบความสําเร็จและไมประสบความสําเร็จ
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• สื่อบุคคล เชน นักรอง ดารา สามารถเปนแกนนําและนํามาใชใหเปนประโยชนได
“สื่อที่นกั เรียน นักศึกษา ตองการคือ สื่อทีม่ ีแนวรวม เชน มีนักรอง หรือ ดารา ที่เปนแกน
นํามาใชเพื่อเปนประโยชนในการรณรงค แตสื่อที่ผลิตออกมาตองเหมาะสมกับสภาพอายุ
วัย และสถานะของนักเรียน นักศึกษาดวย” (เสาวภา ไพทยวัฒน, หัวหนากลุมมาตรฐาน
วิชาการ, สัมภาษณ วันที่ 14 มิถุนายน 2547)
• โครงการรณรงคตอตานยาเสพติดมีการผลิตสื่อทุกประเภท
ความหวาดกลัวใชไมไดผล ณ ปจจุบัน

แตสื่อชนิดที่กอใหเกิด

“สื่อที่ผลิต คือ โทรทัศน วิทยุ หนังสือพิมพ และอินเทอรเน็ท เพราะสามารถครอบคลุมคน
ทุกประเภท” (ทูลศักดิ์ ยุญชา, หัวหนาศูนยนทิ รรศการและบริการสนเทศ, สัมภาษณ, วันที่
5 เมษายน 2547)
“วิธีคิดไดเปลี่ยนไปเพราะนโยบายเรื่องผูเสพคือผูปวย ดังนัน้ การผลิตสื่อที่จะซ้ําเติมผูติด
ยาอาจทําใหสงั คมรังเกียจผูเสพยาเสพติดแทนที่จะใหโอกาสเขาเขาไปบําบัด สื่อชนิดที่กอ
ใหเกิดความหวาดกลัวจึงจําเปนตองถูกเลิกใชไปในที่สุด” (นฤมล กมลวาทิน, หัวหนากลุม
งานพัฒนาการรณรงค, สัมภาษณ, วันที่ 30 พฤษภาคม 2547)
“สื่อประเภทหวาดกลัวเคยใชกอนป 2540 ผลจากการที่มียาบาถูกผลิตขึ้นอยางรวดเร็ว
เขาสูคนทุกกลุม อายุ ทุกเพศ ทุกวัย เราก็เลยใชสื่อประเภทหวาดกลัวขึ้นมาเปนเงื่อนไขใน
การรณรงค แตตอมาการรณรงคก็พยายามใชสื่อสรางสรรค” (บุญชื่น วิบูลย, เจาหนาที่
วิเคราะหนโยบายและแผน 5 กลุมกิจการพิเศษ, สัมภาษณ วันที่ 17 กุมภาพันธ 2547)
5.1.6 ชองทางการเผยแพรการสื่อสารรณรงค และปญหาอุปสรรคที่พบ
• มีการทัง้ ซื้อและขอความอนุเคราะหชว งเวลาการเผยแพรสื่อ ซึ่งไมสามารถกําหนดชวง
เวลาและระยะเวลาการออกอากาศได
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“เราทัง้ ซื้อทัง้ ขอสื่อ เชน สือ่ ทางโทรทัศนและวิทยุ เราขอความอนุเคราะหชว งเวลา ก็คือ
ตองแลวแตทางสถานี เพราะเขาไมสามารถระบุชวงเวลาไดวาจะตองการเวลานั้นเวลานี้
และสวนใหญจะเปนสปอตไมเกิน 30 วินาที” (ปาริชาต อุกทก, นักวิชาการโสตทัศนศึกษา,
สัมภาษณ, วันที่ 13 พฤษภาคม 2547)
• ชองทางการเผยแพรรณรงคที่ใชมากที่สุดคือ สื่อโทรทัศน แตเนื่องจากการถายทอด
ทางโทรทัศนใชงบประมาณคอนขางสูงจึงทําใหการเผยแพรมีไมมากเทาที่ควร และ
สวนใหญจะทําในวาระสําคัญของงาน เชน สัปดาหรณรงคปองกันยาเสพติด
“สวนมากถาถายทอดทางทีวี จะใชงบประมาณคอนขางสูง ก็เลยไมคอ ยไดออกทางทีวี ใน
สวนของกระทรวงศึกษาธิการในการเผยแพรการรณรงคก็ดําเนินไดแคเพียงขอความรวม
มือจากสถานศึกษา ใหเขานํานโยบายและมาตรการในการแกไขปญหาไปปฏิบตั ิและเผย
แพร ก็จะจัดสื่อแจกไปแตทําในสภาพทีม่ ีขอจํากัด” (เสาวภา ไพทยวัฒน, หัวหนากลุม
มาตรฐานวิชาการ, สัมภาษณ วันที่ 14 มิถุนายน 2547)
“ปญหาอุปสรรคที่พบคือ งบประมาณในการเผยแพรทางสื่อโทรทัศนคอนขางจํากัด” (ณัช
ธร ทองดอนเปรียง, อาจารย 2 ระดับ 7 สํานักอาชีวศึกษา, สัมภาษณ, วันที่ 17
พฤษภาคม 2547)
“ชวงสัปดาหตอ ตานยาเสพติด เปนชวงทีส่ ื่อทุกสื่อใหความรวมมือมากที่สุด เขาจะใหพิธี
กรชวยโปรโมท ชวยพูด เชน คําขวัญของโครงการรณรงคตอตานยาเสพติด เปนตน” (วินัย
วิทยานุกูล, ผูอ ํานวยการสวนกิจการพิเศษ สํานักนโยบายและแผนงาน, สัมภาษณ วันที่
23 มิถุนายน 2547)
“เนื่องจากเราขาดงบประมาณ วิธีการแกไขคือ ขอความรวมมือการเผยแพรจากทางราย
การตางๆ แตไมสามารถกําหนดชวงเวลาได” (ปาริชาต อุกทก, นักวิชาการโสตทัศนศึกษา,
สัมภาษณ, วันที่ 13 พฤษภาคม 2547)
5.1.7 เทคนิคการโนมนาวกลุมเปาหมายใหมีความสนใจในการรณรงค
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• เชิญดาราเพื่อขอความรวมมือในการดําเนินงานรณรงคตอตานยาเสพติด
“เราจะใชดาราเขามีสว นรวมในการจัดกิจกรรม เชน จากแกรมมี”่ (เสาวภา ไพทยวัฒน,
หัวหนากลุมมาตรฐานวิชาการ, สัมภาษณ วันที่ 14 มิถุนายน 2547)
“เราก็พยายามสรางกระแสใหมันนาสนใจ มีกิจกรรม เชิญดาราขอความรวมมือบาง เชน
จัดตามหางสรรพสินคา ชุมชน เดินลงไปตามชุมชน ตามตลาด เดินไปแจกแผนใบปลิว
หรือสติกเกอร นีก่ ็คือเทคนิคการสรางกระแสอยางหนึ่ง” (ชัยชาญ ชวยโพธิ์กลาง, หัวหนา
กลุมงานนโยบายพิเศษ กลุมกิจการพิเศษ, สัมภาษณ, วันที่ 15 มิถุนายน 2547)
• การใชศิลปนหรือผูนําประเทศเขามารณรงคและเปนพรีเซ็นเตอรในงาน ซึง่ สามารถกอ
ใหเกิดความนาเชื่อถือในขอมูลขาวสารที่ออกไป
“บางครั้งเราก็จะใชเทคนิคเชื่อมโยงกับสถาบันพระมหากษัตริย เชน คําขวัญ “รักในหลวง
หวงลูกหลานรวมกันตานยาเสพติด” พระมหากษัตริยเปนศูนยรวมดวงใจของชาวไทยทุก
คน พยายามเชื่อมโยงใหคนรวมกันตอตานยาเสพติดเพือ่ สิ่งที่เขาเคารพบูชา” (นฤมล กมล
วาทิน, หัวหนากลุมงานพัฒนาการรณรงค, สัมภาษณ, วันที่ 30 พฤษภาคม 2547)
“การใชเทคนิคการนําผูบ ริหารประเทศมาเปนพรีเซนเตอรในงานโฆษณา ซึง่ ตรงนีม้ ันก็เกิด
ความนาเชื่อถือในขอมูลขาวสารที่เราออกไป” (เสาวภา ไพทยวัฒน, หัวหนากลุมมาตร
ฐานวิชาการ, สัมภาษณ วันที่ 14 มิถุนายน 2547)
“ศิลปนตองมีประวัติดีระดับหนึง่
อาจเปนศิลปนที่ไดโลประกาศจากทาง
ป.ป.ส.”
(ปาริชาต อุกทก, นักวิชาการโสตทัศนศึกษา,สัมภาษณ, วันที่ 13 พฤษภาคม 2547)
“การคัดเลือกศิลปนหรือผูทรงคุณวุฒิ ตองมาจากแบบสํารวจเพื่อที่จะเลือกใหเหมาะสม
กับกลุมเปาหมายวาเขาศรัทธาใคร รักใคร” (บุญชื่น วิบูลย, เจาหนาทีว่ ิเคราะหนโยบาย
และแผน 5 กลุมกิจการพิเศษ, สัมภาษณ วันที่ 17 กุมภาพันธ 2547)

175
• การใชเทคนิคการมีสวนรวม
“ใหกลุมเปาหมายมีสว นรวมในการกําหนดแผนปฏิบัติการและวิธีการรณรงค เชน การแตง
ตัว การวาดภาพ ฯลฯ” (ธนิมา เจริญสุข, นักวิชาการศึกษา 8ว กลุมพัฒนาระบบการแนะ
แนว, สัมภาษณ วันที่ 26 เมษายน 2547)
“ใหนักเรียนสรางกลุม แกนนํา สรางเครือขายกันเอง เพื่อใหเขามีสวนรวมและชวยกันเปน
เครือขายในการรณรงคปองกัน” (ชัยชาญ ชวยโพธิ์กลาง, หัวหนากลุมงานนโยบายพิเศษ
กลุมกิจการพิเศษ, สัมภาษณ, วันที่ 15 มิถุนายน 2547)
• การจัดกิจกรรมในสถานศึกษา
“ในสถานศึกษาควรจัดกิจกรรมเริ่มตั้งแตทนี่ ักเรียนเขามาอยูในรั้วโรงเรียน เชน การสวด
มนตไหวพระตอนเชา การทําสมาธิ การใชหลักธรรมในชวงตอนเชา การสอดแทรกเนื้อหา
ในหลักสูตรการสอน การพบปะนักเรียน การสรางกลุมแกนนํา สรางเครือขาย เพือ่ ใหนัก
เรียนชวยกันเปนเครือขายในการรณรงคปองกันยาเสพติด” (บุญชื่น วิบูลย, เจาหนาที่
วิเคราะหนโยบายและแผน 5 กลุมกิจการพิเศษ, สัมภาษณ วันที่ 17 กุมภาพันธ 2547)
“การจัดกิจกรรมการรณรงคในสถานศึกษาเพื่อนักเรียนเกิดความรู ความเขาใจในการ
สรางภูมิคุมกัน ควรมีกิจกรรมที่หลากหลาย เชน กิจกรรมในดานศาสนา กีฬา ดนตรี
ศิลปะ” (ชัยชาญ ชวยโพธิก์ ลาง, หัวหนากลุมงานนโยบายพิเศษ กลุมกิจการพิเศษ,
สัมภาษณ, วันที่ 15 มิถุนายน 2547)
“กอนมีการจัดกิจกรรมทุกครั้ง ควรตองมีการคัดกรองนักเรียนใหไดกอ น การคัดกรองคือ
การสํารวจพฤติกรรม เพื่อดูวาทําไมมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของนักเรียน เชน ทําไม
เขาเรียนออน เรียนไมเกง หรือติดยา ถาพบวามีปญหาก็จะแกให” (ตองตา วองเรือง, นัก
วิชาการเผยแพร 4, สัมภาษณ, วันที่ 13 พฤษภาคม 2547)
5.1.8 วิธีการคัดเลือกเปนพรีเซ็นเตอรของโครงการรณรงคปองกันยาเสพติด
• การคัดเลือกพรีเซ็นเตอรขึ้นอยูกับกลุมเปาหมาย
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“พรีเซนเตอรควรเปนบุคคลที่กลุมเปาหมายศรัทธา รัก และอยากเอาเปนแบบอยาง เชน
เยาวชน ศิลปน นักกีฬาที่มีประวัติดีแลมีชื่อเสียง เพราะจะเปนการดึงดูดความสนใจใน
พฤติกรรมการลอกเลียนแบบ” (เสาวภา ไพทยวัฒน, หัวหนากลุม มาตรฐานวิชาการ,
สัมภาษณ วันที่ 14 มิถุนายน 2547)
“พรีเซนเตอรควรเปนคนที่เปนแบบอยางทีด่ ี และก็ตองดูกระแสความตองการของกลุม
ประชาชนทัว่ ไปดวยวาเขารักชอบใครเปนพิเศษ” (ปุญยภา นพารัช, อาจารย 2 ระดับ 7
รองหัวหนาศูนยเวชดานปองกัน, สัมภาษณ วันที่ 14 กรกฎาคม 2547)
“กลุมในสถานศึกษา พรีเซนเตอรสามารถเปนผูบริหาร ครู-อาจารย หรือนักเรียนที่เคย
เกี่ยวของกับยาเสพติดก็ได สวนกลุมนอกสถานศึกษา พรีเซนเตอรสามารถเปนดาราดัง
ดานกีฬา หรือคนมีชื่อเสียงก็ได” (ตองตา วองเรือง, นักวิชาการเผยแพร 4, สัมภาษณ, วัน
ที่ 13 พฤษภาคม 2547)
“พรีเซ็นเตอรในเชิงนโยบายอาจเปนรัฐมนตรีของหนวยงานใดหนวยงานหนึ่งก็ได การทํา
การแถลงขาว หรืออัดเสียงคําขวัญของการปองกันยาเสพติดของรัฐมนตรี และนําไปถาย
ทอดใหกับสถานศึกษาหรือชุมชนนั้นๆ มักจะมีประสิทธิภาพมากกวาการแจกสื่อสิ่งพิมพ
ทั่วไป” (ชัยชาญ ชวยโพธิ์กลาง, หัวหนากลุมงานนโยบายพิเศษ กลุมกิจการพิเศษ,
สัมภาษณ, วันที่ 15 มิถุนายน 2547)
5.1.9 วิธีการประเมินผลของแผนงาน / โครงการ / กิจกรรม
• การประเมินผลไมไดทําทุกครั้งที่มีการรณรงค
“การวัดผลไมไดทําทุกครั้ง และก็ไมไดทําทุกป เพราะไมมีงบเขามา” (นฤมล กมลวาทิน,
เจาหนาที่บริหารงานโสตทัศนศึกษา 7 หัวหนากลุมงานพัฒนาการรณรงค, สัมภาษณ, วัน
ที่ 30 พฤษภาคม 2547)
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“มีการติดตามและรายงานผลการรณรงคปองกันยาเสพติดบาง ทําเชิงสํารวจ” (บุญสม
พิมพหนู, หัวหนากลุมงานการศึกษาเพื่อความมัน่ คงและนโยบายพิเศษ, สัมภาษณ, วันที่
15 มกราคม 2547)
“วิธีการประเมินผลสวนใหญที่ใชคือ การทําสํารวจ แบบสอบถาม การสัมภาษณเจาะลึก
การสัมภาษณกลุม ฯลฯ ขึ้นอยูกับโครงการรณรงคนั้นๆ” (ปติ จันทระ, เจาหนาทีว่ ิเคราะห
นโยบายและแผน สวนกิจการพิเศษ สบ., สัมภาษณ วันที่ 18 มิถุนายน 2547)
5.1.10 ปญหาอุปสรรคดานนโยบาย
• การดําเนินงานรณรงคควรตองมีการกําหนดกรอบแนวคิดและนโยบาย และมีความ
ตอเนื่อง
“เพื่อที่จะรณรงคไปในทิศทางเดียวกัน หนวยงานตองมีการกําหนดนโยบายและกรอบทิศ
ทางในการทํางาน แตในทางปฏิบัติจริงอาจมีการเปลีย่ นแปลง ไมยึดติดกับนโยบายขึ้นอยู
กับหนวยงานนั้นๆ ซึ่งอาจทําใหการทํางานลาชาและไมไดรับความรวมมือเทาที่ควร” (วีระ
ศักดิ์ วงษสมบัติ, เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา, สัมภาษณ, วันที่ 2 มิถุนายน
2547)
“เวลาเราจัดประชุมกับหนวยงานอืน่ ๆ เพื่อที่จะรณรงคในเรื่องเดียวกัน มันตองมีการ
กําหนดนโยบายและกรอบทิศทางในการทํางาน แตวา ในทางปฏิบัติจริงอาจเปนนโยบาย
ตามใจขึ้นตอหนวยงาน” (นฤมล กมลวาทิน, เจาหนาที่บริหารงานโสตทัศนศึกษา 7 หัว
หนากลุมงานพัฒนาการรณรงค, สัมภาษณ, วันที่ 30 พฤษภาคม 2547)
“เมื่อหนวยงานไมทาํ ตามนโยบาย ปลอยปละละเลย ก็ตองมีมาตรการลงโทษ” (ปุญยภา
นพารัช, อาจารย 2 ระดับ 7 รองหัวหนาศูนยเวชดานปองกัน, สัมภาษณ, วันที่ 14
กรกฎาคม 2547)
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“รัฐบาลทุกยุคตองถือวาเรื่องยาเสพติดเปนเรื่องที่มีความสําคัญ และกําหนดนโยบายทีม่ ี
ความตอเนื่องและชัดเจน” (ตองตา วองเรือง, นักวิชาการเผยแพร 4, สัมภาษณ, วันที่ 13
พฤษภาคม 2547)
5.1.11 ปญหาอุปสรรคดานวิชาการ
• ขาดการจัดจางวิทยากรที่มีความรู ความเชี่ยวชาญเรื่องยาเสพติด
“ควรมีวิทยากรที่ไปอบรมครู-อาจารยที่ยังขาดคุณสมบัติในเรื่องความรู ความเขาใจเรื่อง
ยาเสพติด แลวก็สรางแนวรวมของ ครู-อาจารยใหได” (เสาวภา ไพทยวัฒน, หัวหนากลุม
มาตรฐานวิชาการ, สัมภาษณ วันที่ 14 มิถุนายน 2547)
“สิ่งทีท่ างดานวิชาการขาดความตอเนื่องคือ ทักษะชีวิต ในแงของความสามารถทีค่ นปรับ
ตัวปรับความคิดใหเขากับสังคมได วิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญดานการใหความรูเรื่องยา
เสพติด จะสามารถทําใหเกิดการปลุกกระแส ปลุกจิตใหเยาวชนรูจกั ตนเองเพื่อทีจ่ ะสราง
ภูมิคุมกันถาวร” (ชัยชาญ ชวยโพธิ์กลาง, หัวหนากลุม งานนโยบายพิเศษ กลุม กิจการ
พิเศษ, สัมภาษณ, วันที่ 15 มิถุนายน 2547)
5.1.12 ปญหาอุปสรรคดานเทคนิค
• การขาดการทํางานที่มีความรับผิดชอบรวมกันของหลายกระทรวงรวมกัน
“การดําเนินงานดานรณรงคตอตานยาเสพติดจะประสบความสําเร็จไดคือ เทคนิคของการ
มีสวนรวมและความรับผิดชอบ ทีท่ ุกภาค ทั้งหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค
ประชาชน ตองขับเคลื่อนไปพรอมๆ กัน” (วีระศักดิ์ วงษสมบัติ, เลขาธิการคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา, สัมภาษณ, วันที่ 2 มิถุนายน 2547)
“หนวยงานทุกภาคสวนตองเขามามีสว นรวม หมายถึง โรงเรียน ชุมชน สภาพแวดลอม
ตองไปดวยกัน แลวเอาสวนราชการตางๆ มาทํางานรวมกัน” (ปุญยภา นพารัช, อาจารย 2
ระดับ 7 รองหัวหนาศูนยเวชดานปองกัน, สัมภาษณ, วันที่ 14 กรกฎาคม 2547)
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5.1.13 ปญหาอุปสรรคดานบริหารจัดการ
• ผูนําของหนวยงานตางๆ และสถานศึกษาตองมีความเขาใจในกลวิธีของการแกไข
ปญหายาเสพติด และหนวยงานที่ทาํ งานในพืน้ ที่ตองมีจํานวนที่เพียงพอตอการรับผิด
ชอบงานดานการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
“เมื่อผูบริหารปลอยปละละเลย ครู-อาจารยพอมีปญหาก็ไมรูจะปรึกษาหรือหันไปหาใคร ก็
ทําใหการแพรระบาดในสถานศึกษาเปนวงจรอยูในนัน้ ไมมีการแกไขมากเทาที่ควร” (ชัย
ชาญ ชวยโพธิก์ ลาง, หัวหนากลุมงานนโยบายพิเศษ กลุมกิจการพิเศษ, สัมภาษณ, วันที่
15 มิถุนายน 2547)
“พอกระทรวงศึกษาธิการกําหนดนโยบายที่ชัดเจนขึน้ มีมาตรการใหบทลงโทษ ก็ทําใหผู
บริหารเอาจริงเอาจัง แผนงานตางๆ ก็จะเกิด” (วีระศักดิ์ วงษสมบัติ, เลขาธิการคณะ
กรรมการการอาชีวศึกษา, สัมภาษณ, วันที่ 2 มิถุนายน 2547)
“บุคลากรและหนวยงานที่อยูในพืน้ ที่มีจํานวนนอย องคกรที่รับผิดชอบก็ไมมี จึงตองดึงคน
จากหนวยงานอื่นเขามาชวย ไหนจะตองทําเรื่องยาเสพติด ประกอบกับการที่ตองรับผิด
ชอบงานเรื่องอื่นดวย เชน ปญหาเรื่องปราบผูมีอิทธิพล ไขหวัดนก ตอสูค วามยากจน ก็เลย
ทําใหเจาหนาที่ของหนวยงานทํากันไมไหว และเกิดความสับสน” (ปติ จันทระ, เจาหนาที่
วิเคราะหนโยบายและแผน สวนกิจการพิเศษ สบ., สัมภาษณ วันที่ 18 มิถุนายน 2547)
• งบประมาณทีไ่ ดรับมีคอนขางจํากัด ทําใหความถี่ในการเผยแพรสื่อรณรงคมีไมมาก
พอตอการสรางการรับรูของกลุมเปาหมาย
“ชวงเวลาที่ไดออกอากาศมักไมใชชวงไพรมไทม หรือถาไดก็จะไดนดิ เดียว มันก็จะถูก
กลืนๆ ไป” (นฤมล กมลวาทิน, เจาหนาที่บริหารงานโสตทัศนศึกษา 7 หัวหนากลุม งาน
พัฒนาการรณรงค, สัมภาษณ, วันที่ 30 พฤษภาคม 2547)
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“ดวยความทีง่ บประมาณมีนอ ย บางทีสื่อที่เผยแพรก็ไมถึงตัวกลุมเปาหมาย ความนาสน
ใจของตัวสปอตก็อาจจะสูสปอตของบริษัทเอกชนไมได” (ปาริชาต อุกทก, นักวิชาการโสต
ทัศนศึกษา,สัมภาษณ, วันที่ 13 พฤษภาคม 2547)
“ทุกกิจกรรมการรณรงคจําเปนตองใชงบประมาณ แตสถานศึกษาไมมีเงินเลย เมือ่ ไมมีเงิน
การดําเนินการก็ทําเทาที่จะทําได ทําใหการแพรระบาดเขามาสูโ รงเรียนไดงายขึ้นเพราะ
ความออนแอของระบบ” (ชัยชาญ ชวยโพธิก์ ลาง, หัวหนากลุมงานนโยบายพิเศษ กลุมกิจ
การพิเศษ, สัมภาษณ, วันที่ 15 มิถุนายน 2547)
5.1.14 ปจจัยเสริมที่ทําใหแผนงาน / โครงการ / กิจกรรม ประสบความสําเร็จ
• โครงการรณรงคจะประสบความสําเร็จตอเมื่อแผนงานเปนไปตามนโยบายของรัฐบาล
และมีงบประมาณสนับสนุนโครงการรณรงคที่พอเพียง
“พอทานนายกประกาศสงครามยาเสพติด ก็ทันทีเลย ทุกหนวยจากเดิมที่เราตองพูดกัน
มากวาเราตองทําอยางนั้นอยางนี้กน็ อยลง” (นฤมล กมลวาทิน, เจาหนาที่บริหารงานโสต
ทัศนศึกษา 7 หัวหนากลุมงานพัฒนาการรณรงค, สัมภาษณ, วันที่ 30 พฤษภาคม 2547)
“ปจจัยเสริมอีกอยางคือ เรื่องของงบประมาณ โดยหลักการถางานรณรงคงบเยอะก็จะ
สามารถเขาถึงกลุมเปาหมายไดมากกวาอยูแลว” (วีระศักดิ์ วงษสมบัติ, เลขาธิการคณะ
กรรมการการอาชีวศึกษา, สัมภาษณ, วันที่ 2 มิถุนายน 2547)
• การใหรางวัลตอบแทนผูที่ทุมเทเวลาใหกับการดูแลและปองกันยาเสพติด
“การทํางานในสถานศึกษา ในสวนของกระทรวงศึกษาธิการ ครู-อาจารยกท็ ําเต็มที่กนั อยู
แลว ก็ควรมีรางวัล ความดีความชอบที่จะตอบแทนใหเขา แตทีผา นมาก็ไดนอย คนที่ทาํ ก็
ทําไป คนที่ไมทําก็ไมทํา” (เสาวภา ไพทยวัฒน, หัวหนากลุม มาตรฐานวิชาการ, สัมภาษณ
วันที่ 14 มิถุนายน 2547)
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“การใหรางวัลตอบแทน สามารถทําใหเกิดความรวมมือดวยดีจากผูรว มงานที่เกี่ยวของทุก
ระดับ เนื่องจากทํางานแลวไมรูสึกวาทําอยูคนเดียว ก็ไมเกิดความเหนื่อยลา และรูสึกวา
เหนื่อยเปลา” (ปุญยภา นพารัช, อาจารย 2 ระดับ 7 รองหัวหนาศูนยเวชดานปองกัน,
สัมภาษณ, วันที่ 14 กรกฎาคม 2547)
5.1.15 ขอเสนอแนะตอ นโยบาย ยุทธศาสตร และแนวทางการรณรงคปองกันยาเสพติด
• ควรมีบุคลากรที่ทาํ งานดานรณรงคปองกันยาเสพติดเพิ่มขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของ
งาน
“บุคลากรทีท่ ําดานการรณรงคโดยตรงมีนอย ทําใหเราตองมายุงกับการจัดการมาก และก็
จะทําใหไปออนในเชิงวิชาการ” (นฤมล กมลวาทิน, หัวหนากลุมงานพัฒนาการรณรงค,
สัมภาษณ, วันที่ 30 พฤษภาคม 2547)
“ไมมีกําลังที่จะทํา เพราะไมมีการจางพนักงานเพิม่ มีแตจะลดลงไปเรื่อยๆ เนื่องจากรัฐ
บาลไดปฏิรูประบบราชการ” (ปติ จันทระ, เจาหนาทีว่ ิเคราะหนโยบายและแผน สวนกิจ
การพิเศษ สบ., สัมภาษณ วันที่ 18 มิถุนายน 2547)
• ควรมีการประชุมของผูบริหารเรื่องยุทธศาสตร เพื่อมากําหนดนโยบายการดําเนินงาน
ปฏิบัติ
“การดําเนินงานปฏิบัติมันจะมากนอยแคไหน ขึ้นอยูก ับจิตสํานึกของผูบริหารชุมชน และ
เครือขาย” (วีระศักดิ์ วงษสมบัติ, เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา, สัมภาษณ, วัน
ที่ 2 มิถุนายน 2547)
“ทุกหนวยงานตองมีการประชุมของผูบริหาร ทํางานอยางไรใหเกิดการทํางานเปนบูรณา
การกัน ไมใชตางคนตางทํา และสั่งงานซ้าํ ซอน” (ชัยชาญ ชวยโพธิก์ ลาง, หัวหนากลุมงาน
นโยบายพิเศษ กลุมกิจการพิเศษ, สัมภาษณ, วันที่ 15 มิถุนายน 2547)
5.1.16 งบประมาณดานการรณรงคปองกันยาเสพติด
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• งบประมาณที่ไดจากรัฐบาลในแตละปมีจํานวนไมคงที่
“งบประมาณในแตละปที่ไดจะไมเทากัน บางปก็ไดแค 3 ลาน ยิ่งยอนกลับไปกอนหนาป
2541 ไดแคหลักแสนเทานัน้ ” (วีระศักดิ์ วงษสมบัติ, เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีว
ศึกษา, สัมภาษณ, วันที่ 2 มิถุนายน 2547)
“สํานักงาน ป.ป.ส. เฉลี่ยไดปละประมาณ 30 ลานบาท ถามองภาพรวมของทั้งประเทศ
ไทย ควรจะตองไดประมาณสัก 60 ลาน ถึงจะพอตอการสรางกระแสรณรงคปองกันยา
เสพติดในปจจุบัน” (นฤมล กมลวาทิน, เจาหนาที่บริหารงานโสตทัศนศึกษา 7 หัวหนา
กลุมงานพัฒนาการรณรงค, สัมภาษณ, วันที่ 30 พฤษภาคม 2547)
“กระทรวงศึกษาธิการในป พ.ศ. 2540 – 2543 ไดงบประมาณเพียงไมกี่แสนบาท ตอมาใน
ป พ.ศ. 2544 รัฐบาลเริ่มใหความสนใจจึงไดงบถึง 10 ลานบาท ถัดมาในป พ.ศ. 2545 ได
งบเปนจํานวน 4 ลานกวาบาท และในป พ.ศ. 2546 เงินในการดําเนินงานยาเสพติดแทบ
ไมไดรับ เฉลี่ยโรงเรียนหนึง่ ไดงบประมาณ 1,000-2,000 บาท ซึ่งไมเพียงพอตอการปอง
กันและแกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษา” (ชัยชาญ ชวยโพธิ์กลาง, หัวหนากลุมงาน
นโยบายพิเศษ กลุมกิจการพิเศษ, สัมภาษณ, วันที่ 15 มิถุนายน 2547)
5.1.17 ทิศทางการรณรงคตอตานยาเสพติดในอีก 1 ป และ 5 ป ขางหนา
• สถานการณและทิศทางการรณรงคในอนาคตคาดวาจะยังคงเหมือนเดิม
“ในอีก 1 ป ขางหนา ทิศทางการทํางานในแงเทคนิคและวิธีการไมควรจะเปลี่ยนแปลง
เพราะเจาหนาที่ยงั คงตองรณรงคประชาสัมพันธผานทางสื่อเหมือนเดิม แตอาจจะมีเรื่อง
การนําเสนอและชองทางสื่อที่ใหมขนึ้ ” (นฤมล กมลวาทิน, เจาหนาที่บริหารงานโสตทัศน
ศึกษา 7 หัวหนากลุมงานพัฒนาการรณรงค, สัมภาษณ, วันที่ 30 พฤษภาคม 2547)
“สถานการณยาเสพติดในอนาคตคาดวาจะเปนเหมือนเดิม เพราะผลประโยชนจากการคา
ยาเสพติดมีคอนขางสูง ในอีก 1 ป ขางหนา สารเสพติดตัวใหมทจี่ ะมาทดแทนยาบา อาจ
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เขามาแทนที่ ซึ่งคือ กัญชา จึงจําเปนที่ตองรณรงคกันไวลวงหนา” (ปติ จันทระ, เจาหนาที่
วิเคราะหนโยบายและแผน สวนกิจการพิเศษ สบ., สัมภาษณ วันที่ 18 มิถุนายน 2547)
“ในเชิงของแนวทางที่จะรณรงคตอไป จะเปลี่ยนไมเปลี่ยนเปนไปตามนโยบายของแผน
ของผูบริหารประเทศ” (เสาวภา ไพทยวัฒน, หัวหนากลุมมาตรฐานวิชาการ, สัมภาษณ
วันที่ 14 มิถุนายน 2547)
“การรณรงคยงั คงทําตอไปเหมือนเดิม แตตองทําควบคูไปกับการปราบปรามที่เขมแข็ง
เพราะถารณรงคอยางเดียวไรการปราบปราม การรณรงคก็จะสูญเปลา” (ชัยชาญ ชวย
โพธิ์กลาง, หัวหนากลุมงานนโยบายพิเศษ กลุม กิจการพิเศษ, สัมภาษณ, วันที่ 15
มิถุนายน 2547)
5.2

สรุปทิศทางและขอเสนอแนะของการรณรงคตอตานยาเสพติดในประเทศไทย

จากการวิเคราะหขอมูลเอกสารจากแผนรณรงคระหวางป พ.ศ. 2540 – 2546 รวมทั้งการ
สัมภาษณเจาะลึกโดยใชวิธวี ิจัยแบบเดลฟายเทคนิค กับบุคคลทีเ่ กี่ยวของกับการวางแผนรณรงค
จํานวนทั้งหมด 15 คน ผูว ิจัยไดคนพบวา ทิศทางการรณรงคตอตานยาเสพติดในประเทศไทยนา
จะเปนดังตอไปนี้
5.2.1 สภาพปญหาในอนาคตอาจเกิดจากความไมเขมแข็งของชุมชน
จากผลสรุปสภาพปญหาของทัง้ 3 หนวยงาน ผูวิจยั พบวา เมื่อทุกหนวยงานทั้งภาครัฐ
ภาคเอกชน และภาคประชาชน ใหความรวมมือกันในการดําเนินงานปองกันและแกไขปญหายา
เสพติดแลว การมีระบบเฝาระวังทีเ่ ขมแข็งในชุมชนก็เปนสิง่ สําคัญที่ควรดํารงไวในทุกหมูบานชุม
ชน การที่จะทําใหโครงการรณรงคมีความเขมแข็งและตอเนื่อง ประชาชนตองเฝาระวัง และถาพบ
วามีปญหายาเสพติดเกิดขึ้นอีกในหมูบานชุมชนของตน ก็ควรที่จะแจงเบาะแสใหกับเจาหนาที่รัฐ
เพื่อใหเขาเขาไปดําเนินการปราบปราม แตถาประชาชนละเลย และปลอยใหปญหายาเสพติดเปน
ปญหาที่ไมไดรับการแกไข หมูบานชุมชนก็จะเริ่มเกิดความออนแอลง และปญหายาเสพติดจะกลับ
เขาสูชุมชนใหมอีกครั้ง
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5.2.2 วัตถุประสงคของโครงการรณรงคยาเสพติดในอนาคตจะเปลีย่ นจากผูรับสารเปนผู
สงสาร
จากผลสรุปการวิเคราะหของโครงการรณรงคตอตานยาเสพติดของทัง้ 3 หนวยงาน พบวา
ในอดีตวัตถุประสงคหลักของโครงการรณรงคทุกเรื่องคือ การใหความรู เพราะการใหความรูเปน
พื้นฐานสําคัญของการสรางภูมิคุมกัน แตวัตถุประสงคของการรณรงคในอนาคตจะเปลี่ยนไป กลุม
เปาหมายของโครงการรณรงคจะทําหนาที่เปนผูสง สาร แกนนํา หรือกระทําการรณรงคดวยตนเอง
เพื่อใหสาํ นึกวาทุกสิง่ ที่เขากระทําตอสังคมมีผลกระทบทัง้ สิ้นไมวาจะในแงบวกหรือลบ เมื่อประชา
ชนมีการพัฒนาตนเองใหเปนตัวแทนในการสงสารของโครงการรณรงคแลว
เขาก็จะมีความ
สามารถในการชวยเหลือ และแกไขปญหายาเสพติด รวมทั้งปญหาอื่นๆ ในสังคมไดอีกดวย
5.2.3 แกนของโครงการรณรงคในอนาคตเนนการใหความรวมมือของประชาชนทุกคน
เพื่อการปองกันที่มีความยั่งยืนและตอเนื่อง
การใหความรวมมือในการดําเนินงานของทุกภาค ทัง้ ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชา
ชนไปพรอมๆ กัน นับเปนปจจัยสําคัญที่จะทําใหการรณรงคมีประสิทธิภาพและประสบความสําเร็จ
เมื่อหัวใจของโครงการรณรงคคือ การเปดโอกาสใหประชาชนทุกคนเขามามีสว นรวม มีบทบาทใน
การกระทําหนาที่รับผิดชอบตอสังคม และกลาแสดงออกในการตอตานยาเสพติด ก็จะเกิดพลัง
มวลชนในการตอสูเพื่อเอาชนะยาเสพติด และจะทําใหการดําเนินงานของทุกหนวยงานดําเนินไป
ในทิศทางเดียวกัน ทัง้ นี้ การประสานงานของทุกคนตองมีความตอเนื่องและยั่งยืนเพื่อที่จะให
ภูมิคุมกันของประชาชนทุกคนมีอยูอยางตอเนื่องและปองกันไมใหปญหาเกิดซ้ําขึ้นอีก
5.2.4 การจําแนกกลุมเปาหมายในโครงการรณรงคแบงเปนกลุมยอยมากขึ้น
การกําหนดกลุมเปาหมายของโครงการรณรงคในอนาคต จะมีการเจาะจงและแตกยอย
(Target Segmentation) เปนกลุมเล็กๆ มากขึ้น เพือ่ ที่จะงายตอการสงสารเขาสูก ลุมเปาหมาย
และเพื่อที่จะทําใหวัตถุประสงคของโครงการชัดเจนและมีการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น
5.2.5 การรณรงคสื่อเผยแพรในระดับชุมชนมากขึ้นและตองมีความถี่และตอเนื่อง
สื่อที่ใชเผยแพรในการรณรงคตอตานยาเสพติดที่มีประสิทธิภาพมากทีส่ ุด สําหรับสํานัก
งาน ป.ป.ส. อาจเปนสือ่ มวลชนทุกประเภท และสําหรับกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวง
มหาดไทยอาจเปนสื่อบุคคล สื่อสิ่งพิมพ รวมถึงการจัดกิจกรรม และการประชุมสัมมนา ทั้งนี้ขึ้นอยู
กับวิธกี ารดําเนินงานของแตละหนวยงาน อยางไรก็ตาม การที่จะทําใหการเผยแพรสื่อเขาถึงตัวผู
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รับสารไดอยางมีประสิทธิภาพ ปจจุบนั จําเปนตองมีการสื่อสารในระดับพื้นที่เพื่อที่จะสงสื่อใหถึงตัว
กลุมเปาหมายแบบประชิดตัวมากที่สุด
และในขณะที่เจาหนาที่กาํ ลังดําเนินงานในพืน้ ที่ก็ยัง
สามารถสํารวจพฤติกรรมของกลุมเปาหมายไดอีกดวย เชน การถามถึงความรูสึก ความคิดเห็น ทัศ
นคติที่มีตอโครงการ หรือ ปญหาที่กลุมเปาหมายกําลังประสบแตยังไมไดรับการแกไข เปนตน
การเผยแพรสอื่ จําเปนที่จะตองมีความถี่และมีความตอเนื่อง เชน การออกอากาศทางโทร
ทัศนควรเผยแพรในชวงไพรมไทม
การจัดกิจกรรมควรจัดทุกเดือนทั้งในชุมชนและสถานศึกษา
และการจัดประชุมสัมมนาควรเกิดขึ้นอยางนอยทุก 3 เดือน ไมใชแคปละ 1 – 2 ครั้ง การจะทําให
คนๆ หนึ่งเกิดความตระหนักและมีจิตสํานึกจําเปนตองมีการตอกย้าํ ซ้ํา เตือนอยูตลอดเวลา เพื่อที่
จะใหเขาจําได เขาใจและนําไปปฏิบัติตาม ทัง้ ภาครัฐ ภาคเอกชนตองเขามาชวยกัน ตองกระตุน
การเผยแพรสอื่ ตลอดเวลา ทุกหนวยงานตองใหความรวมมือกันใหเขมแข็ง ตองใชกิจกรรมทีห่ ลาก
หลายที่มที ั้งความถี่และมีอายุยาวนาน จะเลือกใชอันใดอันหนึง่ ไมได เพราะแตละชุมชน แตละ
สถานศึกษา มันมีความแตกตางกันอยู
5.2.6 การรณรงคในอนาคตควรมีการวิจัยประเมินผลกอน ระหวางและหลังโครงการ
การดําเนินงานรณรงคตอตานยาเสพติดจะประสบความสําเร็จได ตองมีการวิจัยกอนที่จะ
เริ่มปฏิบัติการโครงการ เพือ่ สํารวจสภาพปญหายาเสพติดที่เกิดขึ้นใน ณ เวลานัน้ วาอะไรเปน
สภาพปญหาหลักที่มีความจําเปนจะตองดําเนินการปองกันและแกไขในทันทีทนั ใด และเพื่อสํารวจ
ตรวจสอบพฤติกรรมของประชาชนทัว่ ไป
เพื่อทีจ่ ะนําไปสูการกําหนดกลุม เปาหมายและวัตถุ
ประสงคของโครงการ เมื่อสํารวจพบสภาพปญหาที่แทจริงแลว และไดดําเนินการรณรงคไปกวา
ครึ่งทางแลว ก็จําเปนที่ตองทําการวิจัยระหวางโครงการอีกครั้งหนึง่ เพื่อตรวจสอบวามีสงิ่ ใดผิด
พลาดพลัง้ ไป ตองแกไขหรือไม จะไดทาํ การปรับปรุงแกไขใหถูกตองและตรงกับสภาพปญหาของ
กลุมเปาหมายเพื่อไมใหตองเสียทั้งเวลาของเจาหนาที่ทลี่ งแรงดําเนินการ และทัง้ งบประมาณของ
รัฐบาล หลังจากที่โครงการสิ้นสุดลงแลว การวิจยั ประเมินผลก็เปนสิ่งสําคัญทีย่ ังคงขาดไมได
เพราะมันจะเปนสิ่งชีว้ ัดวาโครงการนัน้ เปนโครงการที่ประสบความสําเร็จ และจะทําใหผูวิจัยคนพบ
ปญหา/อุปสรรคที่เกิดขึ้นทัง้ หมดตั้งแตเริ่มจนถึงจบโครงการ การประเมินผลโครงการสามารถเปน
ประโยชนตอการทําโครงการรณรงคตอตานยาเสพติดในอนาคต
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5.2.7 การรณรงคในอนาคตเนนการบูรณาการแผนรณรงคยาเสพติดมากกวาการที่จะแตก
เปนแผนยอยๆ
ผูวิจัยพบวา ในป พ.ศ. 2540 ไมมีผูใดจัดทําแผนรณรงค เนื่องจากสํานักงาน ป.ป.ส. ซึง่
เปนหนวยงานกลางในการใหความรวมมือในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด ยังไมไดมีการ
กําหนดกรอบแนวคิดในการทํางานที่ชัดเจนมากนักในเรือ่ งของการรณรงคตอตานยาเสพติด ดังนั้น
การประชาสัมพันธสว นใหญจะเนนทีก่ ารทําสื่อ และประชาสัมพันธผานสื่อโทรทัศนและวิทยุบา ง
แตทําในลักษณะของการทําโฆษณาสั้นและขอความรวมมือในการประชาสัมพันธเผยแพร เนื่อง
จากกรอบแนวคิดของรัฐบาลในยุคนัน้ ยังไมไดเชื่อมโยงกับสํานักงาน ป.ป.ส. โดยตรง การทํางาน
ของสํานักงาน ป.ป.ส. จึงเนนหนักไปในเรื่องของการปองกันมาก ในแงของการสรางภูมิตานทาน
ยาเสพติดใหประชาชนโดยการใหความรูผานสื่อ เชน แผนปาย เอกสาร วีดิโอ ฯลฯ หรือแมกระทัง่
การทํางานรวมกับสื่อมวลชนในลักษณะของการใหความรูเหมือนกัน เชน เขียนบทความสงใหทาง
สื่อวิทยุ หรือการใหขอมูลผานทางรายการโทรทัศนบา งในเรื่องของการใหชว ยเผยแพรขอความ
โฆษณาสั้น และคําขวัญ
จากแผนรณรงคจากป พ.ศ. 2541 – 2543 การกําหนดหลักการและเหตุผลของโครงการ
ยังอยูในลักษณะกระจัดกระจาย ถึงแมวา รัฐบาล ทานนายกชวน หลีกภัย ใหความสําคัญกับเรือ่ ง
ยาเสพติดคอนขางชัดเจนขึน้ แผนรณรงคยาเสพติดดูเหมือนจะเริ่มเปนรูปเปนรางมากขึ้น และมี
การกําหนดทิศทางในเรื่องของการทํางานเพื่อปองกันยาเสพติดวา ตองสรางจิตสํานึกใหคนเกิด
ความรวมมือในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดมากขึ้น แตแผนงานรณรงคก็ยังไมไดมุงไป
ในทิศทางเดียวกัน
ตอมาในป พ.ศ.2544 – 2545 ผูวิจัยเริ่มมองเห็นแนวโนมวาแผนรณรงคเริ่มมีการผสม
ผสาน มีการทํางานแบบใหความรวมมือกันมากขึ้น ไปในทิศทางเดียวมากขึ้น เนื่องจากรัฐบาล
ทานนายกทักษิน ชินวัตร ไดเปลี่ยนนโยบายปองกันและแกไขปญหายาเสพติด และออกมา
ประกาศสงครามกับยาเสพติดอยางหนักแนนและชัดเจน มีการประชาสัมพันธผา นสื่อทุกประเภท
จึงสามารถชวยเหลืองานของแตละหนวยงาน ที่รวมมือกันปองกันและแกไขปญหายาเสพติดได
เนื่องจากผูน ําประเทศจริงจังกับคําพูดวาจะ “ประกาศสงครามกับยาเสพติด” จึงทําใหการประชา
สัมพันธของทุกหนวยงานหันมาเปนทิศทางเดียวกัน และกลยุทธในการปองกันและแกไขปญหายา
เสพติดก็หนักแนนมากขึ้น ทุกสื่อเริ่มเคลือ่ นไหวไปในทิศทางเดียวกัน การประชาสัมพันธจึงดําเนิน
งานไปอยางชัดเจนภายใตสถานการณที่เปนรูปแบบสงคราม จึงทําใหเกิดกระแสที่ชัดเจนเชนกัน
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การทีน่ โยบายของภาครัฐใหความสําคัญกับปญหายาเสพติดมากขึน้ จึงเปนเทคนิคหนึง่ ในเชิงของ
การทํารณรงคประชาสัมพันธที่ชว ยใหการดําเนินงานงายขึ้น ไปไดราบรื่นขึ้น เพราะพอทิศทางการ
รณรงคประชาสัมพันธของแตละหนวยงานไปในทิศทางเดียวกัน ก็จะมีพลัง
ผูวิจัยจึงคาดวา ดวยกระแสนโยบายของรัฐบาลที่แสดงถึงความเขมแข็ง เด็ดขาด ในการ
ปองกันและปราบปรามยาเสพติดจะสงผลใหจังหวัด อําเภอ และเครือขายการปองกันและปราบ
ปรามยาเสพติดในทุกพื้นที่มคี วามตื่นตัวเพือ่ ขานรับกระแสดังกลาว จึงเปนโอกาสสําคัญที่ทุกพื้นที่
จะเปดรับสื่อและกิจกรรมดานการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดทุกรูปแบบ และหันหนามา
ประสานงานรวมกันและสามารถทําใหการดําเนินงานรณรงคออกมาในภาพเดียวกันได โครงการ
รณรงคตอตานยาเสพติดในอนาคตก็จะชัดเจนมากขึ้น เนื่องมาจากการบูรณาการแผนรณรงคของ
ทุกหนวยงาน
“ทานนายกทักษิน เขามาวิธีการของทานทําใหเกิดกระแสซูซา เพราะทานประกาศสงคราม
ตรงนี้ก็สามารถชวยงานของเราไดเยอะมาก เพราะทุกคนก็จะออกมาพูดกันวา มีคนเสพ มีผูติด มี
คนคาถูกจับเทาไหร มีคนแสดงตัวเทาไหร พอทิศทางมันตรงกันมันก็จะมีพลัง เราก็สามารถทําเปน
ภาพเดียวกันได มันก็จะชัด ตัวโครงการก็จะชัด และตัวเราเองก็จะเหนื่อยนอยลงเพราะทุกคนเขา
ใจในสิ่งเดียวกัน” (นฤมล กมลวาทิน, เจาหนาที่บริหารงานโสตทัศนศึกษา 7 หัวหนากลุมงาน
พัฒนาการรณรงค, สัมภาษณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2547)
“ในสมัยกอน กระทรวงศึกษาธิการมีทงั้ หมด 14 กรม การทํางานตางคนตางทํา ขาดการมี
เอกภาพ การวางแผนรวมกัน ปญหายาเสพติดก็เลยมีตอไปเรื่อยๆ และทําใหการแพรระบาดยา
เสพติดในสถานศึกษาคอนขางรุนแรง แตพอมาป 2544 หลังจากที่รัฐบาล พันตํารวจโท ทักษิน ชิน
วัตร ไดประกาศสงครามในเรื่องยาเสพติดอยางจริงจัง ก็ไดมกี ารจัดตั้งศูนยประสานงานปองกัน
และแกไขปญหายาเสพติดประจําจังหวัดทุกจังหวัดทัว่ ประเทศไทย เพื่อแกปญ
 หาความเปนเอก
ภาพ จากเดิมตางคนตางทํา ใหมาทํารวมกัน” (ชัยชาญ ชวยโพธิ์กลาง, หัวหนากลุมงานนโยบาย
พิเศษ กลุมกิจการพิเศษ, สัมภาษณ, วันที่ 15 มิถุนายน 2547)
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“การทํางานทีจ่ ะทําใหการดําเนินงานดานยาเสพติดประสบความสําเร็จ คือ เทคนิคของ
การมีสวนรวมของทุกภาค ทั้งนักศึกษา อาจารย และชุมชน ตองขับเคลื่อนไปพรอมๆ กัน” (เสาว
ภา ไพทยวัฒน, หัวหนากลุม มาตรฐานวิชาการ สํานักคณะกรรมการการอุดมศึกษา, สัมภาษณ,
วันที่ 14 มิถุนายน 2547)
5.2.8 ผูรณรงคตองลดจํานวนลงซึ่งเปนผลมาจากการบูรณาการ
จากการที่ผวู ิจยั ไดไปพบปะผูดําเนินการรณรงคจากทั้ง 3 หนวยงาน : สํานักงาน ป.ป.ส.
กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงมหาดไทย ผูว ิจัยพบวาทุกหนวยงานขาดบุคลากรในการดําเนิน
การรณรงคตอตานยาเสพติด เนื่องจากรัฐบาลไดทําการปฏิรูประบบราชการ ตองลดอัตรากําลังลง
ตามแผนปฏิรูประบบราชการรัฐบาล รัฐบาลตองการทําระบบราชการใหมีประสิทธิภาพ จึงเปนเหตุ
ทําใหบุคลากรที่ทาํ งานดานการรณรงคตอตานยาเสพติดโดยเฉพาะ ตองหันไปทํางานหนักในการ
จัดการมาก และทําใหไปออนในเชิงวิชาการ จึงทําใหประสิทธิภาพในการดําเนินการรณรงคออนลง
ไปดวย ถึงแมวารัฐบาลจะสนับสนุนงบประมาณดานการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดมาก
เทาใด ก็ไมสามารถบรรลุเปาประสงคไดถาขาดกําลังคนในการดําเนินการ
5.2.9 ความสําเร็จของการรณรงคขึ้นอยูกับงบประมาณจากรัฐบาลและความชวยเหลือ
ในการเผยแพรสื่อจากสื่อมวลชน
ปจจุบันการซือ้ เวลาทางโทรทัศน วิทยุ การจัดกิจกรรม และการซือ้ เนื้อที่ในหนาหนังสือ
พิมพเพื่อระดมการถายทอดขาวสาร เพือ่ สรางกระแสในวงกวางตามแนวทาง “พลังแผนดิน” ให
เกิดความตอเนื่องของสื่อรณรงคประชาสัมพันธยาเสพติด จําเปนที่ตองใชเงินจํานวนมาก และผู
วิจัยพบวา บอยครั้งในหลายๆ โครงการรณรงคปองกันยาเสพติดมีงบประมาณที่ไมเพียงพอ เมือ่
ปจจัยเขาในดานงบประมาณมีจํานวนนอย ไมเพียงพอตอการผลิตสื่อ การสรางสัมพันธภาพกับสื่อ
มวลชนจึงเปนสิ่งจําเปน เพื่อที่จะสรางสือ่ มวลชนใหเปนแนวรวมเพื่อสงขาวสารใหเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพและสอดคลองกับการดําเนินงานปองกันยาเสพติดของหนวยงานรัฐบาล
เนื่องจากโครงการรณรงคขาดเงินสนับสนุนจากรัฐบาล ผูดําเนินการรณรงคจึงตองหันไป
ขอความรวมมือจากสื่อตางๆ ในการเผยแพรการรณรงค และบอยครั้งที่ไดรับการปฏิเสธ แตก็มบี าง
บางคราวที่ไดรับความอนุเคราะหในการผลิตสื่อ แตสวนใหญชวงเวลาที่ไดออกอากาศเผยแพรมัก
เปนชวงเวลาที่ไมใชไพรมไทม จึงไมอาจทําใหสื่อที่ออกไปสนองตอบตอความตองการของกลุมเปา
หมายทัง้ ในดานรูปแบบและเนื้อหาได ซึ่งอาจสงผลใหการใชประโยชนตลอดจนการแจกจายสื่อไม
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ถึงประชาชนกลุมเปาหมาย ความถี่ในการเผยแพรสื่อจึงลดนอยลงไปตามลําดับ และในที่สุดความ
นาสนใจของตัวสื่อที่ผลิตออกไปก็จะถูกกลืนและไมอาจที่จะสูสปอตของบริษัทเอกชนได
“อุปสรรค คือ งบในการเผยแพรมีคอนขางจํากัด เพื่อทีจ่ ะทําใหสื่อมีการเผยแพรใหไดมาก
ที่สุด เราก็ตอ งขอความรวมมือ ซึง่ ก็ไดบางไมไดบางแลวแต เชน สื่อโทรทัศน เราขอความ
อนุเคราะหชวงเวลา ก็คือตองแลวแตสถานีเพราะเขาไมสามารถระบุชว งเวลาไดวา จะตองการเวลา
นั้นเวลานี้ และสวนใหญเปนสปอตไมเกิน 30 วินาที” (ปาริชาต อุทก, นักวิชาการโสตทัศนศึกษา,
สัมภาษณ, วันที่ 13 พฤษภาคม 2547)
ดังนัน้ การสรางสัมพันธภาพที่ดีกับสื่อมวลชน เพื่อที่สื่อมวลชนนัน้ จะใหการสนับสนุนเผย
แพร ขาวสาร ขอมูลดานการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดจึงกลายเปนสิ่งสําคัญ เนื่องจากผู
จัดทําโครงการรณรงคตองการที่จะใหผูสื่อขาว และสื่อมวลชนแขนงตางๆ ไดมีโอกาสรับทราบขาว
สารความเคลือ่ นไหวของสถานการณยาเสพติดที่กาํ ลังเปนประเด็นสนใจของประชาชน ตลอดจน
การเปดโอกาสใหสื่อมวลชนไดสรางความเขาใจ ในการดําเนินงานปองกันและแกไขปญหายาเสพ
ติดที่ถูกตองเพื่อนําไปขยายผลเผยแพรตอ ไป และผูจัดทําโครงการรณรงคยังตองการที่จะจัดกิจ
กรรมที่สําคัญๆ และเปนที่สนใจของผูสื่อขาว เพื่อการสรางความตระหนักและชักจูงใหผูสื่อขาวเห็น
ถึงความสําคัญในบทบาทหนาที่ของตนในการมีสว นรวมกันแกไขปญหายาเสพติดนั้นนับเปนสิง่ จํา
เปน บางครัง้ การสรางความคุนเคยกับสือ่ มวลชนอาจใชเวลานานและดูเหมือนเปนการสิ้นเปลือง
เวลาของเจาหนาที่มาก แตผลที่ไดรับนั้นเมื่อเทียบกับการไดเผยแพรขาวสารทีถ่ ูกตองโดยไมตอง
เสียคาใชจายในการซื้อเวลาออกอากาศ หรือพืน้ ที่ในหนาหนังสือพิมพก็นับเปนความคุมคาอยาง
ยิ่ง
“ในป พ.ศ. 2540 มีงบประมาณที่ไดรับจัดสรรจากรัฐบาลเพียงไมกี่แสน ตอ 41 สถาบัน
ราชภัฏ พอป พ.ศ. 2544 รัฐเริ่มใหความสําคัญ เราไดงบสูงถึง 10 ลานบาท เราทํากิจกรรมกับราช
ภัฏครบหมดทุกดาน เราเลยโยงใยเขากับงานการฝกอบรม การเฝาระวังกลุมเสีย่ ง การศึกษาวิจัย
สภาพแวดลอม และปจจัย 4 ตอมาป พ.ศ. 2545 ไดงบไมมาก เปนจํานวนเงิน 4 ลานกวาบาท
สวนหนึง่ แบงทํากิจกรรมโดยรวม อีกสวนหนึง่ จัดใหสถาบันราชภัฏ พอในป พ.ศ. 2546 เงินในการ
ดําเนินงานยาเสพติดในสถาบันราชภัฏทุกๆ แหง ไดรับนอย บางแหงไมไดรับ คือวาเขาเปลี่ยนฐาน
ในการทํางานแลว เปนลักษณะของการใหเปนระดับพืน้ ที่ (area approach) ก็คือใหเงินไปกอน
หนึง่ ไปตั้งทีจ่ ังหวัด จัดสรรใหจังหวัดไปบูรณาการเอาเอง เลยทําใหสถาบันการศึกษาบางแหงได
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เงินนอยและบางแหงไมไดเลย” (เสาวภา ไพทยวัฒน, หัวหนากลุมมาตรฐานวิชาการ สํานักคณะ
กรรมการการอุดมศึกษา, สัมภาษณ, วันที่ 14 มิถุนายน 2547)
5.2.10 นโยบายของรัฐบาล (ผูบริหารประเทศ) เปนแกนนําสําคัญในการปรับเปลีย่ นทิศ
ทางการรณรงค
ผูวิจัยพบวา แผนรณรงคตั้งแตป พ.ศ. 2544 - ปจจุบัน มีการพัฒนามากขึ้น มีแนวคิดที่
และกําหนดจุดยืนของการ
เปนรูปเปนรางมากขึ้นเนื่องมาจากนโยบายของรัฐบาลทีห่ นักแนน
ดําเนินงานตามยุทธศาสตรพลังแผนดินเพื่อเอาชนะยาเสพติดไวอยางชัดเจน เนื่องจากนโยบาย
ของรัฐบาลมีการกําหนดยุทธศาสตรพลังแผนดิน ทีม่ คี วามชัดเจนในการกําหนดแผนงานรองรับ
รวมถึงกระบวนการ ขั้นตอน และวิธีการดําเนินงาน มีความชัดเจนในการกําหนดหนวยงาน/องคกร
รับผิดชอบในแตละยุทธศาสตร และมีความชัดเจนในการกําหนดและจัดสรรงบประมาณดําเนิน
การ จึงทําใหการแปลงแผนไปสูการปฏิบัติ สามารถดําเนินการไดครอบคลุมทุกยุทธศาสตรภายใต
ความรวมมือกันจากทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน สงผลใหสถานการณปญหายาเสพ
ติด แมวาจะยังไมอยูในระดับที่นาพอใจแตก็คลายความรุนแรงลงในระดับหนึ่ง
ดวยความสําเร็จในการดําเนินงานปองกันและแกไขปญหายาเสพติดนี้ มีปจจัยสําคัญที่มา
เกี่ยวของคือ การไดรับความรวมมือจากทุกกลไกในสังคม โดยเฉพาะอยางยิง่ ประชาชนคนไทยทุก
คนที่เกิดความตระหนักในปญหา และผลกระทบอันจะเกิดขึ้นจากปญหายาเสพติดที่มีตอตนเอง
ครอบครัว สังคม และประเทศชาติ ดวยการเขามามีสว นรวมในการปองกันแกไขปญหา ภาพของ
ความรวมมือรวมใจกันทัง้ ระดับองคกรและบุคคลนั้นมีความชัดเจนมากขึ้นตามลําดับ และทําให
การดําเนินงานปองกันและแกไขปญหายาเสพติดเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
และเกิดผลเปน
รูปธรรม
กระแสนโยบายของรัฐบาลทีแ่ สดงถึงความเขมแข็ง เด็ดขาด ในการปองกันและปราบ
ปรามยาเสพติดสามารถสงผลใหจังหวัด อําเภอ และเครือขายการปองกันและปราบปรามยาเสพ
ติดในทุกพื้นทีม่ ีความตืน่ ตัวเพื่อขานรับกระแสดังกลาว จึงเปนโอกาสสําคัญที่ทกุ พืน้ ที่จะเปดรับสื่อ
และกิจกรรมดานการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดทุกรูปแบบ
“ในเชิงของแนวทางที่จะรณรงคตอไป มันจะเปลี่ยนไมเปลี่ยนเปนไปตามนโยบายของแผน
ของผูบริหารประเทศ เปนไปตามวิธีคิดของนักคิดที่เขาคิดในเชิงนโยบาย จนกระทั่งวันหนึง่ เขาบอก
วา เราไมเนนแลวเรื่องการมีสวนรวม เราจะเนนเรื่องการปรับเปลี่ยนเจคติของสังคมใหยอมรับผูเสพ
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ผูติดยาเสพติด ตรงนี้การรณรงคก็จะตองเปลี่ยนไปเปนไปตามนโยบายของรัฐ” (ปาริชาต อุทก, นัก
วิชาการโสตทัศนศึกษา, สัมภาษณ, วันที่ 13 พฤษภาคม 2547)
“ภาพของการรณรงคในป 45 – 46 ชัดเจนขึ้น เพราะรัฐบาลเอาจริงเอาจัง รูปแบบการดําเนินงาน
รณรงคยาเสพติดเปลี่ยนไป เปนไปตามหลัก กรอบ ที่ทางรัฐบาลกําหนด เพราะรัฐบาลประกาศ
สงครามกับยาเสพติด แผนตางๆ ก็เปลี่ยนไป แตเปลี่ยนในเชิงของการประชาสัมพันธงาน ที่เดนชัด
คือ การประชาสัมพันธใหทกุ ภาคสวนเขามีสวนรวม โรงเรียน ชุมชน สภาพแวดลอมตองไปดวยกัน
แลวเอาสวนราชการตางๆ มาทํางานรวมกัน ภาพของรณรงคก็เลยออกมาในลักษณะของการสราง
กระแสคอนขางชัดเจนกวาทีผ่ านมา” (เสาวภา ไพทยวัฒน, หัวหนากลุมมาตรฐานวิชาการ สํานัก
คณะกรรมการการอุดมศึกษา, สัมภาษณ, วันที่ 14 มิถุนายน 2547)
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บทที่ 6
บทสรุป
6.1 สรุปผลการวิจัย
การวิจยั เรื่อง “ทิศทางของการรณรงคตอตานยาเสพติดในประเทศไทย” มีวัตถุประสงคใน
การวิจัยเพื่อ
1. เพื่อสํารวจโครงการรณรงคตอ ตานยาเสพติด และผูดําเนินโครงการในประเทศไทยในป
พ.ศ. 2540-2546
2. เพื่อวิเคราะหสภาพปญหา วัตถุประสงค กลยุทธ การจําแนกกลุม เปาหมาย วิธีการ
ประเมินผลของโครงการรณรงคตอตานยาเสพติดในประเทศไทย
3. เพื่อคาดการณแนวโนม ของโครงการรณรงคตอตานยาเสพติดในประเทศไทยตอไปใน
อนาคต
การวิจยั ในครัง้ นี้เปนการวิจยั ที่มงุ คนควาใหไดมาซึ่งขอเท็จจริงเกี่ยวกับการดําเนินงานของ
โครงการรณรงคตอตานยาเสพติดทั้งในอดีต ปจจุบัน และอนาคต เพื่อใหเห็นถึงสภาพปญหายา
เสพติดที่ประชาชนไทยกําลังประสบปญหา เพื่อใหเห็นถึงประสิทธิภาพการทํางานของนักรณรงค
จากหนวยงานหลัก 3 หนวยงาน และเพื่อใหเห็นถึงแนวโนมของการรณรงคตอตานยาเสพติดตอไป
ในอนาคต
จากการเก็บขอมูลทั้งจากขอมูลเอกสารและการสัมภาษณเชิงลึกกับผูเชี่ยวชาญดานการ
รณรงคปองกันยาเสพติด จํานวน 15 ทาน จาก 3 หนวยงาน ผูวิจัยสามารถสรุปผลการวิจัย ดังนี้
ผลการวิจัย ที่มุงตอบปญหานําวิจัย
1. การรณรงคตอตานยาเสพติดในประเทศไทยตั้งแตป พ.ศ. 2540 – 2546 มีโครงการใดบาง
และใครเปนผูดําเนินโครงการ
2. สภาพปญหา วัตถุประสงค กลยุทธ การจําแนกกลุมเปาหมาย และวิธกี ารประเมินผลของ
โครงการรณรงคตอตานยาเสพติดในประเทศไทยเปนอยางไร
3. แนวโนมของโครงการรณรงคตอตานยาเสพติดที่เกิดขึ้นในประเทศไทยตอไปจะเปนอยาง
ไร
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การสรุปผลการวิจัยจะแบงออกเปน 2 สวน โดยแบงออกเปน
สวนที่ 1
ขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับโครงการรณรงคตอตานยาเสพติดในประเทศไทย
ผลการวิจัย
สวนที่ 2
สวนที่ 1 ขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับโครงการรณรงคตอตานยาเสพติดในประเทศไทย
จากผลการวิจยั ผูวิจัยพบวา คําวา “โครงการรณรงคตอตานยาเสพติด” ในประเทศไทยนัน้
ถูกเริ่มเรียกเปนครั้งแรกในป พ.ศ. 2541 ซึ่งในความเปนจริงแลวลักษณะการดําเนินงานในรูปแบบ
ของการรณรงคตอตานยาเสพติดไดมีหลายหนวยงานเริม่ ทํามานานมากแลว แตไมเคยมีใครวาง
แผนการดําเนินงานแบบเปนรูปเปนรางทีส่ มบูรณตามขบวนการขั้นตอนการรณรงคที่แทจริง รวม
ทั้งบุคคลที่เอาจริงเอาจังทางดานการดําเนินงานยาเสพติดยังไมมีมากเทาที่ควร
ตอมาไมนาน ยาเสพติดไดกลายมาเปนประเด็นสาธารณะที่ทกุ ฝายในสังคมใหความสน
ใจ ทัง้ ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคพลเมือง ทุกฝายตางพยายามชี้ใหเห็น “ทุน” ทีม่ ีอยูในสังคมไทย
และความหลากหลายของยุทธวิธีที่จะตอสูและเอาชนะ
ภาครัฐเองในฐานะผูรบั ผิดชอบในการ
บริหารประเทศไดตระหนักถึงภยันตรายจากปญหายาเสพติดเปนอยางดี ยุทธศาสตร “พลังแผน
ดิน” จึงถูกหยิบยกขึ้นมาในฐานะที่เปนกลไกในการบรรเทาผลกระทบซึ่งเกิดจากปญหาดังกลาว
แผนปฏิบัติการเพื่อเอาชนะยาเสพติด ป 2544 – 2545 ไดถูกกําหนดขึน้ เพื่อลดความรุนแรงของ
ปญหา
หลังจากป พ.ศ. 2544 เปนตนมา ประชาชนทุกคนเริ่มรูจ ักความหมายของการรณรงคที่มงุ
เนนในการสรางความรู ความเขาใจใหเห็นถึงโทษของยาเสพติด และปลูกฝงใหประชาชนมี
ภูมิคุมกันจากยาเสพติด ตลอดจนพัฒนาเจตคติและรวมสรางกระแสการตอตานยาเสพติดโดยการ
ดึงทุกภาคสวนของสังคมใหเขามีสวนรวม เพื่อใหเกิดความมุง มัน่ ที่จะรวมกันปองกันและแกไข
ปญหาโดยเฉพาะอยางยิง่ ในพืน้ ที่ของตนเอง โดยตระหนักวาการแกไขปญหาดังกลาวไมใชเปน
หนาที่ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหนวยงานใดหนวยงานหนึ่ง
ถัดมาในป พ.ศ. 2545 นับเปนปแรกของการดําเนินงานปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
ใตแผนแมบทเพื่อการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด ในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545-2549) ที่กําหนดใหยทุ ธศาสตรพลังแผนดินเปนยุทธศาสตรหลักใน

194
การดําเนินงานปองกันและแกไขปญหายาเสพติดของชาติ ซึ่งสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาล
ตามคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ 119/2544 เรื่อง แนวทางการใชพลังแผนดินเพื่อเอาชนะยาเสพ
ติด โดยมียทุ ธศาสตรยอยรองรับรวม 9 ยุทธศาสตร คือ 1) การปลุกพลังแผนดินและการปองกัน 2)
การควบคุมตัวยาและสารเคมี 3) การปราบปรามยาเสพติด 4) การบําบัดรักษาและฟนฟูสมรรถ
ภาพ 5) การขาว 6) การอํานวยการและประสานงาน 7) การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติ
ธรรม 8) ความรวมมือระหวางประเทศ และ 9) การวิจัย พัฒนา และติดตามประเมินผล
จากความชัดเจนในการกําหนดแผนงานของรัฐบาล จึงทําใหการดําเนินงานครอบคลุมทุก
ยุทธศาสตรภายใตความรวมมือกันจากทัง้ ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน สงผลใหความ
รวมมือในการรณรงคปองกันและแกไขปญหายาเสพติดอยูในระดับที่ดีขึ้น ความสําเร็จของการ
ดําเนินงานรณรงคปองกันและแกไขปญหายาเสพติดนั้น ขึ้นอยูกบั การไดรับความรวมมือจากทุก
กลไกในสังคม โดยเฉพาะอยางยิ่งประชาชนคนไทยทุกคนตองเกิดความตระหนักในปญหาและผล
กระทบอันจะเกิดขึ้นจากปญหายาเสพติดที่มีตอตนเอง ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ ดวยการ
เขามามีสว นรวมในการปองกันและแกไขปญหาที่แทจริง ซึง่ ผูวิจยั พบวา ภาพรวมของความรวมมือ
รวมใจกันทัง้ ระดับองคกรและบุคคลนั้นมีความชัดเจนมากขึ้นตามลําดับ และทําใหการดําเนินงาน
รณรงคปองกันและแกไขปญหายาเสพติดของชาติเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
และเกิดผลเปน
รูปธรรมมากขึ้น
สวนที่ 2

ผลการวิจัย

ปญหานําวิจยั ขอที่ 1 : การรณรงคตอตานยาเสพติดในประเทศไทยตั้งแตป พ.ศ. 2540 –
2546 มีโครงการใดบาง และใครเปนผูดําเนินโครงการ
ผูวิจัยศึกษาโครงการรณรงคตอตานยาเสพติดจาก 3 หนวยงานดวยกัน คือ สํานักงาน
ป.ป.ส. กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงมหาดไทย

1.
2.
3.
4.

โครงการรณรงคตอตานยาเสพติดของสํานักงาน ป.ป.ส. มีจํานวน 19 โครงการ ดังนี้
โครงการสรางกระแสตอตานยาเสพติด
โครงการเผยแพรความรูเพื่อปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
โครงการ “รักในหลวง หวงลูกหลาน รวมกันตานยาเสพติด”
โครงการประชาสัมพันธเพื่อการปองกันเจาหนาที่ของรัฐมิใหเกี่ยวของกับยาเสพติด
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5. โครงการผลิตสื่อสําหรับสถานประกอบการ
6. โครงการผลิตสื่อสําหรับแกนนําชุมชน
7. โครงการประชาสัมพันธและผลิตสื่อเพื่อรณรงคปองกันยาเสพติด
8. โครงการราษฎร – รัฐ รวมใจตานภัยยาเสพติด
9. โครงการ “เพื่อเยาวชนรอดพนยาเสพติด”
10. โครงการประชาสัมพันธเพื่อปราบปรามยาเสพติดในกลุม ชาวตางประเทศ ชุด “Power of
One”
11. โครงการรณรงค เผยแพร ประชาสัมพันธ เพื่อการปองกันเจาหนาทีข่ องรัฐมิใหเกีย่ วของ
กับยาเสพติด
12. โครงการประชาสัมพันธเพื่อสรางกระแสและการมีสว นรวมในการปองกันและแกไขปญหา
ยาเสพติดของครอบครัว
13. โครงการรณรงคประชาสัมพันธเพื่อปองกันยาเสพติดในกลุมเปาหมายสถานประกอบการ
14. โครงการประชาสัมพันธเพื่อสรางกระแสและแนวทางการปองกันและแกไขปญหายาเสพ
ติดในกลุมเยาวชน
15. โครงการรณรงคสรางจิตสํานึกและพลังประชาชนใหเขามามีสวนรวมในการปองกันและ
แกไขปญหายาเสพติด
16. โครงการรณรงคเพื่อหยุดยั้งคนรุนใหม ไมใหใชยาเสพติด
17. โครงการสนับสนุนสื่อเพื่อการปฏิบัติงานในพื้นที่
18. โครงการ “พลังคนรุนใหม ไมใชยาเสพติด”
19. โครงการรณรงคสรางกระแสและพลังมวลชนตอตานยาเสพติด

1.
2.
3.
4.
5.
6.

โครงการรณรงคตอตานยาเสพติดของกระทรวงศึกษาธิการ มีจํานวน 6 โครงการ ดังนี้
โครงการการปองกันและแกไขปญหาสารเสพติดในสถานศึกษา
โครงการโรงเรียนสีขาว
โครงการฝกอบรมวิทยากรปองกันยาเสพติด
โครงการยุวชนตานภัยยาเสพติด (คายเพื่อนรักเพื่อน)
โครงการครอบครัว โรงเรียน ชุมชน รวมพลังแผนดินเพื่อเอาชนะยาเสพติด
ทีมที่ปรึกษา : เพื่อการปรับพฤติกรรมวัยรุน
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1.
2.
3.
4.

โครงการรณรงคตอตานยาเสพติดของกระทรวงมหาดไทย มีจํานวน 4 โครงการ ดังนี้
โครงการประชุมมอบนโยบายปฏิบัติการพลังแผนดินรวมกวาดลางยาเสพติด ครั้งที่ 1 และ
การจัดระเบียบสังคม
โครงการหมูบานชุมชนเขมแข็ง
โครงการทําความดีเพื่อแผนดิน
โครงการพลังแผนดิน

ปญหานําวิจยั ขอที่ 2 : สภาพปญหา วัตถุประสงค กลยุทธ การจําแนกกลุมเปาหมาย และ
วิธีการประเมินผลของโครงการรณรงคตอตานยาเสพติดในประเทศไทยเปนอยางไร และ
ปญหานําวิจยั ขอที่ 3 : แนวโนมของโครงการรณรงคตอตานยาเสพติดที่เกิดขึ้นในประเทศ
ไทยตอไปจะเปนอยางไร
จากการศึกษาขอมูลผูวิจัยพบวา กอนที่จะมีการกําหนดสภาพปญหายาเสพติดของเกือบ
จะทุกโครงการรณรงคตอตานยาเสพติดของทัง้ 3 หนวยงาน ไมมีการทําวิจยั กอนวางแผนหรือการ
ประเมินผลกอนดําเนินโครงการเพื่อทดสอบความรูของประชาชนที่มีตอ ยาเสพติด สํารวจความ
ตองการและความจําเปนในการผลิตสื่อ สํารวจพฤติกรรมการใชยาเสพติดของกลุมเปาหมาย เพื่อ
ที่จะหาความเปนไปไดของโครงการนัน้ ๆ วาจะประสบความสําเร็จหรือไม โดยเฉพาะในชวงป พ.ศ.
2540 – 2543 จากการสํารวจและสัมภาษณเจาหนาที่ทที่ าํ การรณรงค ผูวจิ ัยพบวายังไมมีผูใดให
ความสําคัญกับการรณรงคเพื่อที่จะใหยาเสพติดหมดสิ้นไปอยางจริงจัง
เนื่องจากในสมัยนั้น
นโยบายของรัฐบาลยังขาดความเขมแข็ง ขาดความเอาจริงเอาจัง จึงทําใหเจาหนาทีท่ ี่ดูแลดานยา
เสพติดไมเห็นประโยชนของการเก็บบันทึกขอมูลเอกสาร ที่จะสามารถเปนประโยชนตอการวิจัย
ดานรณรงคตอตานยาเสพติดในอนาคตได
ตอมาในป พ.ศ. 2544 เกิดมีกระแสนโยบายของรัฐบาลที่แสดงถึงความเขมแข็ง เด็ดขาด
ในการปองกันและปราบปรามยาเสพติด จึงสงผลใหจังหวัด อําเภอ และเครือขายการปองกันและ
ปราบปรามยาเสพติดในทุกพื้นที่มีความตืน่ ตัวเพื่อขานรับกระแสดังกลาว จึงเปนโอกาสสําคัญที่
ทุกพื้นที่จะเปดรับสื่อและกิจกรรมดานการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดทุกรูปแบบ และทําให
เจาหนาทีท่ ี่ดูแลดานการรณรงคยาเสพติดหันมารวมกันหาทางปองกันและแกไขปญหา และเปน
ผลทําใหกลไกการดําเนินงานดานยาเสพติดในพื้นที่มีความชัดเจนและเปนรูปธรรมมากขึ้น ตลอด
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จนมีกิจกรรมรองรับที่ชัดเจน สามารถเขาถึงประชาชนมากขึ้นกวาเดิม นับเปนเสนทางการสื่อสารที่
ควรจะสงผานสื่อ/กิจกรรมทีห่ ลากหลายตามแผนการรณรงคไปยังพืน้ ที่ไดอยางมีประสิทธิภาพและ
ตอเนื่อง ดวยกระแสนโยบายของรัฐบาลจึงนับวาเปนกลยุทธหนึ่งในการสรางความเขมแข็งของชุม
ชน รวมทัง้ การสรางกลุมพลังแผนดิน ที่จะเอาชนะยาเสพติดเปนฐานปฏิบัติการที่สามารถระบุ
ความจําเปนในการใชสื่อ เพื่อปฏิบัติการเอาชนะยาเสพติดไดโดยตรง และดวยจุดยืนของการ
ดําเนินงานตามยุทธศาสตรพลังแผนดินเพื่อเอาชนะยาเสพติดไดกําหนดไวอยางชัดเจน ดังนั้น การ
พัฒนาประเด็นเนื้อหาในการผลิตสื่อ เพื่อเครื่องมือในการปฏิบัติงานจึงมีความคลองตัวและรวดเร็ว
ทันเหตุการณ

ยุทธศาสตร “พลังแผนดิน”

แผนหลักการรณรงคปองกันและแกไขปญหายาเสพติด

โครงการ 1
ภาพที่ 6-1

โครงการ 2

โครงการ 3

โครงการ 4

แบบจําลองแผนภาพยุทธศาสตรพลังแผนดิน

ขั้นตอนในการรณรงค หรือการจัดทําโครงการรณรงคตอ ตานยาเสพติดของทั้ง 3 หนวย
งานนัน้ สวนใหญไมไดอยูในรูปแบบที่สมบูรณ จุดออนที่ผูวิจยั พบมากที่สุด คือ การขาดการ
ประเมินผลโครงการ การประเมินผลโครงการ คือ การใชเทคนิคการวิจัยทางดานสังคมศาสตร เพือ่
หาขอมูลที่เปนจริงและเชื่อถือไดเกี่ยวกับโครงการ เพื่อใหการตัดสินวาโครงการดังกลาวดี หรือไมดี
อยางไร หรือเปนการคนหาวาผลกิจกรรมที่วางไวในโครงการ ประสบความสําเร็จตรงกับวัตถุ
ประสงคหรือความมุง หมายของโครงการหรือไม ผูวิจยั พบวา เนือ่ งจากโครงการในปจจุบนั มี
ลักษณะและขอบเขตที่กวางมาก การประเมินผลโครงการจึงจําเปนที่จะครอบคลุมทั้งการประเมิน
ผลยอยและการประเมินผลสรุป
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ผูวิจัยพบวาในหลายๆ โครงการ มีการใชวัตถุประสงคแบบเดิมๆ คือ การใหความรู ความ
เขาใจ การสรางจิตสํานึก สรางภูมิคุมกัน และการมีสวนรวมในการปองกันและแกไขปญหายาเสพ
ติด ซึ่งจริงๆ แลวก็ตรงตามทฤษฎีการรณรงคในแงของการโนมนาวใจกลุมเปาหมายทางการสื่อ
สารเพื่อใหคลอยตาม และใหขอมูลขาวสารพรอมทัง้ ความรู แตถา พิจารณาดีๆ แลวจะพบวา การมี
สวนรวมของประชาชนทั่วไปในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด ยังอยูในระดับคอนขางต่าํ
การมีสวนรวมสวนใหญจะเปนในลักษณะของการไปดู ไปชมกิจกรรม ซึ่งถึงแมจะมีการประชา
สัมพันธผานสือ่ มากกวาเดิมอีกหลายเทา ก็ไมสามารถทําใหการมีสวนรวมของประชาชนทั่วไปมี
การพัฒนาขึ้น ยกเวนแตจะพัฒนาแกนนําในชุมชน หรือ เครือขายบุคคลแกนนําที่มอี ยูแลวในพื้นที่
ใหมีศักยภาพเพียงพอที่จะปฏิบัติการรณรงคในกลุมของตนเองแลวขยายผลใหครอบคลุมชุมชนใน
ระยะยาวตอไป
สื่อที่ใชเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานรณรงคในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด ได
แก
1. สื่อโทรทัศน ผูว ิจัยพบวานาจะไดผลมากที่สุดและควรนําเสนอในรูปแบบของโฆษณา
สั้น ขาว หรือละคร
2. สื่อวิทยุ ผูวิจัยพบวานาจะไดผลมากที่สุดและควรนําเสนอในรูปแบบของโฆษณาสั้น
ขาว หรือบทสัมภาษณบุคคลที่มีชื่อเสียง
3. ชุดนิทรรศการ ผูวิจัยพบวาควรใชเผยแพรเพื่อประกอบกิจกรรมในชุมชน
4. โปสเตอร ผูวิจัยพบวาควรใชวัสดุที่คงทน เชน พลาสติก ผาใบ และใชตัวหนังสือตัวโต ที่
มีขอความสัน้ และชัดเจนงายตอการอานและเขาใจ ไมควรใชศัพททางวิชาการมากเกินไป
หรือใชภาษาอังกฤษ เพราะประชาชนที่มีความรูนอยยังมีอีกมาก
5. สติกเกอร ผูวิจัยพบวาสติกเกอรควรมีเบอรโทรศัพทที่ใชแจงเบาะแสเรื่องยาเสพติด และ
มีขนาดพอเหมาะมีสีสันที่ดึงดูดใจ หรืออาจจะสะทอนแสงได
6. วีดิโอเทป หรือ วีซีดี ผูวิจัยพบวาควรใชเผยแพรเพื่อประกอบกิจกรรมในชุมชน
7. เทปเสียง หรือ ซีดี ผูวิจยั พบวาควรใชเพื่อเปดผานเสียงตามสายหรือหอกระจายขาวใน
ชุมชน
8. คัทเอาท ผูว ิจัยพบวาควรเปนปายกลางแจงขนาดใหญ เพื่อเปนสื่อเสริมสื่ออื่นๆ เพื่อย้ํา
ซ้ํา เตือน
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ผูวิจัยพบวา กลยุทธประชาสัมพันธที่ดาํ เนินการกับประชาชนทัว่ ไป ทัง้ ในลักษณะปฏิบัติ
การประชาสัมพันธโดยตรงผานสื่อและกิจกรรมตางๆ ตลอดจนการขอความรวมมือจากองคกร
ตางๆ ทัง้ ภาครัฐและเอกชน รวมทัง้ การสอดแทรกสารดานยาเสพติดผานสื่อมวลชน และกิจกรรม
ทุกรูปแบบ นาจะเปนกลยุทธที่ควรจะดําเนินการอยางตอเนื่อง และหากจะรณรงคใหไดผล อาจไม
จําเปนที่จะตองทุมงบประมาณซื้อเวลาทางโทรทัศนเชนเดียวกับการรณรงคทางธุรกิจ แตถาจะเผย
แพรในลักษณะดังกลาวทางโทรทัศนก็อาจซื้อสื่อเผยแพรย้ําเตือน หรือเนนย้ําในประเด็นที่เสริมสื่อ
อื่นๆ เปนระยะๆ หรืออาจจะทําการประชาสัมพันธในรูปแบบของขาว หรือสอดแทรกคําขวัญ
โฆษณาสั้นระหวางรายการขาวโทรทัศน เพื่อรักษากระแสเชิงบวกใหพัฒนาอยางตอเนื่อง
ผูวิจัยพบวา ปจจุบันกลยุทธการประชาสัมพันธของโครงการรณรงคไดเปลี่ยนเปน กลยุทธ
การสรางกระแส เพื่อตองการใหประชาชนทุกกลุมเกิดกระแสความตระหนักและจิตสํานึก ที่จะรวม
กลุมรวมพลังปฏิบัติการที่จะเอาชนะยาเสพติด และจะสงผลใหการเกิดเครือขายหรือแนวรวมที่เขม
แข็งในระดับประเทศ และระดับพื้นที่ โดยปฏิบัติการเอาชนะยาเสพติด เชิงบูรณาการทัง้ ดานการ
ปองกัน ปราบปราม และบําบัดรักษาภายใตการสนับสนุนจากภาครัฐ และเอกชน
วิธีในการสรางกระแส ควรใชวิธีรณรงคประชาสัมพันธโดยกําหนดจุดยืนของกระแสใหสอด
คลองกับยุทธศาสตร และดําเนินการสื่อสารผานสื่อและกิจกรรมทีห่ ลากหลายผสมผสานกัน โดย
ยึดประเด็นการรณรงคเดียวกัน ทัง้ ในวงกวางและวงแคบ และยึดหลักการสื่อสารผานสื่อและกิจ
กรรม ดวยความถี่ที่เหมาะสม มีความตอเนื่อง และสามารถเขาถึงจิตใจของกลุมเปาหมายได
ปจจุบันพบวา รัฐบาลมีความตองการที่จะสรางกระแสในวงกวางระดับประเทศ จึงจําเปน
ที่จะตองปฏิบตั ิการสรางกระแสไปพรอมๆ กันในระดับพื้นที่ โดยอยูภายใตนโยบายและแนวคิด
เดียวกัน ดังแสดงจากภาพ
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พื้นที่เปาหมาย
พื้นที่เปาหมาย

พื้นที่เปาหมาย
พลังแผนดิน
เพื่อ
เอาชนะยาเสพติด

พื้นที่เปาหมาย

พื้นที่เปาหมาย

พื้นที่เปาหมาย

ภาพที่ 6-2

แผนภาพแสดงกลยุทธการประชาสัมพันธเพื่อสรางกระแสในระดับประเทศและระดับพื้นที่

ผลลัพธทที่ างรัฐบาลมีความตองการที่จะไดจากกลยุทธนี้คือ การไดรับความสนับสนุน
ดานสื่อและเทคโนโลยีสนับสนุนใหเกิดผลสัมฤทธิ์ดานการปองกัน ปราบปราม และบําบัดรักษาใน
ทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อสงผลใหเกิดชุมชนเขมแข็งที่ปลอดจากยาเสพติดโดยสิ้นเชิง
แนวโนมของโครงการรณรงคตอตานยาเสพติดในอนาคต
1. สภาพปญหาในอนาคตอาจเกิดจากความไมเขมแข็งของชุมชน
2. วัตถุประสงคของโครงการรณรงคยาเสพติดในอนาคตจะเปลี่ยนจากผูรับสารเปนผูสงสาร
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3. แกนของโครงการรณรงคในอนาคตเนนการใหความรวมมือของประชาชนทุกคนเพื่อการ
ปองกันที่มีความยั่งยืนและตอเนื่อง
4. การจําแนกกลุมเปาหมายในโครงการรณรงคแบงเปนกลุมยอยมากขึ้น
5. การรณรงคสื่อเผยแพรในระดับชุมชนมากขึ้นและตองมีความถี่และตอเนื่อง
6. การรณรงคในอนาคตควรมีการวิจัยประเมินผลกอน ระหวาง และหลังโครงการ
7. การรณรงคในอนาคตเนนการบูรณาการแผนรณรงคยาเสพติดมากกวาการที่จะแตกเปน
แผนยอยๆ
8. ผูรณรงคตองลดจํานวนลงซึ่งเปนผลมาจากการบูรณาการ
9. ความสําเร็จของการรณรงคขึ้นอยูกับงบประมาณจากรัฐบาลและความชวยเหลือในการ
เผยแพรสื่อจากสื่อมวลชน
10. นโยบายของรัฐบาล (ผูบริหารประเทศ) เปนแกนนําสําคัญในการปรับเปลี่ยนทิศทางการ
รณรงค
6.2 อภิปรายผลการวิจัย
จากการศึกษาทั้งขอมูลเอกสารและการสัมภาษณโดยใชเทคนิคเดลฟาย ทําใหผูวิจยั เชื่อ
วา การดําเนินงานโครงการรณรงคตอตานยาเสพติดสามารถถูกจัดทําขึ้นทัง้ จากหนวยงานภาครัฐ
และภาคเอกชน หรือทั้งสองฝายรวมมือกันปฏิบัติงานก็ได ทั้งนี้ขึ้นอยูกบั ความตองการของหนวย
งานใดหนวยงานหนึง่ โดยประสานงานในระดับและชุมชนพรอมๆ กันก็ไดซึ่งตรงกับขอสันนิษฐาน
ของผูวิจัย
ผูวิจัยเชื่อวายังมีปญหาอุปสรรคอีกมากมายที่ผูวจิ ัยยังไมสามารถคนพบได นอกเหนือจาก
การขาดงบประมาณ การขาดการดําเนินงานที่เปนบูรณาการ รวมถึงการขาดบุคลากรที่มีความ
เชี่ยวชาญดานการรณรงคตอ ตานยาเสพติดซึ่งตรงกับขอสันนิษฐานของผูวิจยั
เปนเหตุทาํ ให
หลายๆ โครงการรณรงคมีรูปแบบและขั้นตอนการดําเนินงานรณรงคไมมีประสิทธิภาพ อยางไรก็
ตาม ผูว ิจัยเชือ่ วาการรณรงคมีสวนทําใหแนวโนมของผูต ิดยาเสพติดมีจํานวนลดนอยลง เนื่องจาก
ผลของการดําเนินงานทําใหประชาชนมีความรูเรื่องการปองกันยาเสพติดมากขึ้น
แตผูวิจยั ไม
สามารถทราบถึงเปอรเซนตความเปนไปไดที่แทจริงเพราะผูวิจยั ไมพบการประเมินผลของโครงการ
เปนสวนใหญ

202
ผูวิจัยมีความเห็นวา บุคคลที่ทาํ หนาทีป่ ระเมินโครงการควรเปนบุคคลที่ถูกจัดจางจาก
บริษัทภายนอก ทั้งนี้ก็เพื่อการหาขอมูลตางๆ มาพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงานของโครงการของ
ตนใหดีขึ้น ตลอดจนการหาขอบกพรองวาจะตองแกไขเรื่องวิธีการดําเนินงานอยางไร จึงจะทําให
การดําเนินงานมีประสิทธิภาพ และเมื่อโครงการไดสิ้นสุดลงแลวก็จาํ เปนจะตองมีการประเมินเพือ่
จะทําอยางไรตอไปเกี่ยวกับโครงการเหลานี้ใน
หาขอมูลมาใชในการประกอบการตัดสินใจวา
อนาคต การประเมินผลเปนสิ่งสําคัญมากเพราะมันจะเปนเครือ่ งชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
รณรงค รวมทั้งขอผิดพลาดที่จะเปนประโยชนในการปรับปรุงการวางแผนในโครงการครั้งตอไป
โครงการรณรงคประชาสัมพันธที่เลือกทีจ่ ะนําเสนอผานสื่อ ผูว ิจัยมีความเห็นวา ควรจะ
พิจารณาใชดารา นักรอง นักกีฬา หรือบุคคลที่ประชาชนยอมรับเปนพรีเซ็นเตอร เนื่องจากจะไม
อันตรายกับผูที่นําไปเผยแพรแลวยังสามารถดึงดูดใจและสรางการจดจําไดดีกวา
ผูวิจัยมีความเห็นวา ถาสือ่ มวลชนใหความรวมมือในการเผยแพรขอ มูลขาวสารดานการ
ปองกันยาเสพติด เนื้อหาที่เสนอผานสื่อออกไปมักออกไปในแงของการใหความรูในการปองกันยา
เสพติด โดยผูน ําเสนออาจเปนผูสื่อขาว หรือ พิธีกรของรายการก็ได ซึง่ การนําเสนอนีส้ ามารถเขาถึง
กลุมเปาหมายไดอยางถูกตอง รวดเร็ว ทันตอการปฏิบัติการ ซึ่งแนนอนจะกอใหเกิดการยอมรับ
และเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมซึ่งจะเปนผลดีตอสังคมไทยตอไปในอนาคต
กลุมเปาหมายหลักที่ผูวจิ ัยเห็นวาสําคัญทีส่ ุดในการรณรงคปองกันยาเสพติด คือ กลุม
เยาวชน ควรมีการรณรงคอยางตอเนื่องในวงกวางผานสื่อมวลชน และดําเนินกิจกรรมสรางกระแส
โดยใชกลยุทธสอดแทรกขอความรวมมือในชองทางตางๆ อีกสวนหนึ่งของบทบาทในวงกวางนั้น
ควรเปนการดําเนินการในลักษณะเนนย้ําเตือน เสริมสื่อกิจกรรม สื่อบุคคลที่ปฏิบัติการในระดับพืน้
ที่ ผูว ิจัยเห็นวา สําหรับจุดเนนในการดําเนินงานตอๆ ไป ควรใชกลยุทธเชิงลึกในระดับพื้นที่โดยขับ
เคลื่อนพลังประชาชนใหดําเนินกิจกรรมรณรงคในชุมชนของตน โดยใชฐานเครือขายในชุมชนที่
ประกอบดวยกลุม/องคการจากทุกภาคสวนในชุมชนทัง้ ภาครัฐ เอกชน และประชาชน ดําเนินกิจ
กรรมเพื่อเอาชนะปญหายาเสพติดใหเปนรูปธรรม แตผูวิจัยพบขอจํากัดประการหนึ่งคือ การที่เจา
หนาที่ ผูนาํ ชุมชน และประชาชนบางพื้นทีม่ ีความคิดเห็นเกีย่ วกับวิธกี ารนําเสนอเนือ้ หาในสื่อและมี
ความตองการสื่อที่แตกตางกัน อาจทําใหเกิดชองวางทางความรูและทัศนคติดานยาเสพติดที่แตก
ตางกัน และเกิดการสื่อสารที่ขาดความเขาใจกัน จึงอาจเปนเหตุใหสื่อไมกระจายไปยังกลุม เปา
หมายอยางครบถวนทั่วถึง
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จากการสัมภาษณและศึกษาวิเคราะหขอมูลตางๆ ทัง้ ในอดีตและปจจุบัน ผูว ิจยั คาด
การณวา แนวโนมของปญหายาเสพติดคงจะไมผอนคลายลง เพราะความเจริญเติบโตแบบสังคม
เมืองหรือความเจริญกาวหนาทางดานวัตถุอยูในอัตราทีส่ ูง สภาพแวดลอมเชนนีย้ อมมีผลใหยา
เสพติดแพรระบาดรวดเร็วขึ้น ทั้งยังมีปจจัยอื่นๆ ที่มีอิทธิพลตอการเสพยา
ถึงแมวา ปจจุบันจะมีหนวยงานตางๆ ทั้งภาครัฐบาลและองคกรเอกชนไดเขามารวมมือใน
การรณรงคปองกันและแกไขปญหายาเสพติอยูหลายหนวยงานก็ตาม แตผูวิจัยกลับเห็นวาแนว
โนมของจํานวนผูติดยาเสพติดกลับเพิ่มขึน้ ทุกป หวนกลับมาติดซ้ําอีกมีเปนจํานวนมาก การแพร
ระบาดของยาเสพติดในชุมชนแออัดเพิ่มมากขึ้น กลุมประชากรผูติดยาเสพติดสวนใหญเปนกลุม
ของเยาวชนและผูอยูในวัยทํางาน ผูทกี่ ระทําผิดในการคายาเสพติดก็ยังทํากันอยูซ้ําแลวซ้าํ อีกไม
เกรงกลัวตอบทลงโทษของกฎหมาย ซึ่งนับไดวาเปนการสูญเสียทรัพยากรดานกําลังคนของชาติ
อยางนาเสียดายยิ่ง
ผูวิจัยเชื่อวาจะมีตัวยาเสพติดที่แพรระบาดชนิดใหมๆ เขามาทดแทนชนิดทีห่ ายากขึ้นใน
ทุกๆ ป ปจจัยตางๆ ดังกลาวขางตนนับวามีอิทธิพล หรือความสัมพันธกับแนวโนมของปญหายา
เสพติดในอนาคตเปนอยางยิง่ ซึง่ จะมีผลกระทบตอการดําเนินงานดานการปองกันยาเสพติดที่จะ
ตองปรับแนวทางในการดําเนินงาน โดยเฉพาะการมุง เนนใหมีการศึกษาวิจัยเพื่อหารูปแบบทีถ่ กู
ตองและเหมาะสมในการดําเนินงานดานการปองกันยาเสพติด ตามสถานการณของปญหายาเสพ
ติดที่เปลี่ยนไป
ผูวิจัยมีความเห็นวา การรณรงคปองกันยาเสพติดของประเทศไทยไดรับการปรับเปลี่ยน
แนวทาง และวิธีการใหมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสถานการณมากยิง่ ขึ้น โดยเปนยุทธศาสตร
พลังแผนดิน ซึ่งไดมีการดําเนินการภายใตกิจกรรมตางๆ เชน การประชาสัมพันธ กระตุนจิตสํานึก
เสริมสรางความเขมแข็ง และพลังทางสังคม สรางทักษะในการลดละเลิกยาเสพติด กิจกรรมทาง
เลือก การลดปจจัยเงื่อนไขการแพรระบาด เพิ่มศักยภาพและสนับสนุนการดําเนินงานของภาคเอก
ชนและภาคประชาชนในพืน้ ที่ เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการทํางานของหนวยงานภาครัฐ ซึ่งการ
จะทําใหการแกไขปญหายัง่ ยืนไดนนั้ ทุกภาคสวนจะตองรวมมือกันอยางจริงจังและตอเนื่อง ตลอด
จนมีการทบทวนถึงสภาพปญหายาเสพติดเปนระยะๆ ซึ่งตรงกับขอสันนิษฐานของผูวิจัย
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ผูวิจัยมีความเห็นวาถาทุกหนวยงานราชการมีการประสานงานกัน และมองสภาพปญหา
ไปในทิศทางเดียวกัน ไมใชตางมิติ ตางมุมมอง เพื่อรวมกันปองกันและแกไขปญหายาเสพติด และ
ประสานกับนโยบายของรัฐบาลที่เขมแข็งโดยการประกาศสงครามเพื่อตอสูเอาชนะยาเสพติดอยาง
ตอเนื่องและชัดเจน ก็จะทําใหการทํางานของเจาหนาทีท่ ุกภาคฝายราบรื่นขึ้นและสามารถบรรลุ
เปาประสงคไดเร็วขึ้น เขาถึงผูรับสารเปาหมายไดมากขึ้น และประสบความสําเร็จมากกวาสมัย
กอน
6.3 ขอเสนอแนะและปญหาอุปสรรค
6.3.1 ปญหาอุปสรรคของสํานักงาน ป.ป.ส.
การดําเนินงานรณรงคปองกันและแกไขปญหายาเสพติดของสํานักงาน ป.ป.ส. ป พ.ศ.
2540 – 2546 ผูวิจัยพบวามีปญหา/อุปสรรคในบางโครงการฯ ดังนี้
1. ขาดงบประมาณที่เพียงพอตอการสนับสนุนโครงการ เชน งบประมาณการซื้อสื่อ
2. ขาดบุคลากรที่สามารถทุมเททํางานดวยความเสียสละอยางแทจริง
3. ไมสามารถขอความรวมมือจากสถานีโทรทัศนได ในชวงเวลาและความถี่ตามที่ตอ งการ
จึงไมสามารถเผยแพรในลักษณะการรณรงคไดอยางแทจริง
4. ไมมกี ารทําการติดตามประเมินผลโครงการ เนื่องจากการประเมินผลโครงการเปนเรื่อง
เกี่ยวกับการประเมินองคประกอบตางๆ ที่ดําเนินการมาจนจบโครงการ และเนนในเรื่องผลที่เกิด
จากการเปลี่ยนแปลงในตัวบุคคลและองคประกอบอื่นๆ
5. ขาดการศึกษาความตองการของกลุม เปาหมาย และความจําเปนของการใชสื่อเพื่อ
ปฏิบัติงานในพื้นที่อยางจริงจัง ทําใหสื่ออาจจะไมสนองตอบความตองการของกลุมเปาหมายทัง้ ใน
ดานรูปแบบและเนื้อหารวมทั้งไมสามารถเปนเครื่องมือในการปฏิบัติงานไดอยางแทจริง
6. ปญหาการจัดกิจกรรมรณรงคปองกันยาเสพติดที่หลากหลาย จนขาดการเชื่อมโยงใน
การสรางพลังรณรงคปองกันยาเสพติด
7. ขอจํากัดในเรื่องชวงเวลาการวิเคราะหโครงการที่สนั้ ไปทําใหผูรับผิดชอบการวิเคราะห
โครงการหรือกิจกรรมมีเวลาไมเพียงพอในการประสานงานเพื่อทําความเขาใจ ปรับแนวคิด และ
แนวทางการรณรงคปองกันยาเสพติดกับผูรับผิดชอบโครงการหรือกิจกรรมของหนวยงาน
8. ปญหาความรวมมือของกลุมเปาหมายบางกลุมบางพื้นที่ เชน ปญหากลุมพอแม ผูปก
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ครองที่ขาดความเขาใจและมั่นใจในแนวทางการดําเนินงานปองกันยาเสพติด จึงไมตองการทีจ่ ะให
บุตรหลานเขารวมกิจกรรมทีจ่ ัดใหมีขึ้น ปญหาความรวมมือของเจาของสถานประกอบกิจการที่ยงั
เห็นวาปญหายาเสพติด ไมใชเปนปญหาสําคัญขององคกร และคิดวาไมสงผลกระทบตอองคกร
มากนัก สามารถแกไขปญหาดวยวิธีการอื่นได เปนตน
6.3.2 ขอเสนอแนะของสํานักงาน ป.ป.ส.
จากการที่ผวู ิจยั ไดศึกษาจากแผนรณรงคปองกันยาเสพติดของสํานักงาน ป.ป.ส. ทั้ง 19
โครงการแลว ผูวิจัยพบขอเสนอแนะเพื่อลดปญหาอุปสรรค ดังนี้
1. ในสวนของการฝกอบรม ควรมีการฝกปฏิบัติงานในสถานการณจริง ทําใหผูเขารับการ
อบรมเกิดความกระตือรือรน มีแนวทางในการทํางานรวมกันอยางจริงจัง ทําใหผูเขารับการอบรม
เกิดความประทับใจตอโครงการ
2. ควรที่จะมีการจัดกิจกรรมในรูปแบบของโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติอยางตอเนื่อง
ใหแกกลุมผูนําเยาวชน และเยาวชนกลุมเสี่ยงในสถาบันการศึกษาระดับตางๆ
3. ไมควรแจกสื่อจํานวนมากจนเกินไปเพราะอาจทําใหสื่อไปกองอยูท ี่ใดทีห่ นึง่ ไมไดใช
ประโยชน ดังนั้นสื่อจึงควรนําไปแจกเฉพาะชวงรณรงค
4. สื่อบางประเภท เชน แผนพับ โปสเตอร ฯลฯ ควรใชวัสดุที่แข็งแรง คงทน เพื่อที่จะนําไป
ใชเฉพาะในพื้นที่ที่มีปญหายาเสพติดรุนแรง
5. ควรมีการทําการวิจัยเชิงสํารวจกอนกระทําการรณรงคจริงทุกครัง้ เพื่อที่จะทราบถึง
สภาพปญหาที่แทจริง และทราบพฤติกรรมของกลุมเปาหมาย
6. สื่อบางประเภท เชน สื่อชุดนิทรรศการ หรือสื่อแผนพับ เปนสื่อทีต่ องใชเวลาและความ
ตั้งใจในการอานอยางมาก ซึ่งพฤติกรรมพื้นฐานของคนไทยสวนใหญในปจจุบันไมรักการอาน
7. ชองทางที่ใหความรูกับประชาชนเรื่องยาเสพติดที่ไดผลที่สุด คือ โทรทัศน
8. การรณรงคดานปองกันและแกไขปญหายาเสพติดควรทําควบคูไปกับการปราบปราม
9. ควรจัดทําแผนแมบทการประชาสัมพันธรณรงคปองกันยาเสพติด เพื่อใชเปนแนวทาง
ในการจัดทํากรอบรณรงคปองกันยาเสพติดในแตละป
10. ควรสรางแนวรวมและเครือขายครอบครัวเพื่อรณรงคปองกันยาเสพติด
11. การผลิตสื่อรณรงคปองกันยาเสพติด ควรคํานึงถึงการรับรู ขนบธรรมเนียม ประเพณี
วัฒนธรรม คานิยม และภาษา ใหเหมาะสมกับกลุมเปาหมายในแตละพื้นที่
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6.3.3 ปญหาอุปสรรคของกระทรวงศึกษาธิการ
การดําเนินงานรณรงคปองกันและแกไขปญหายาเสพติดของกระทรวงศึกษาธิการ ป พ.ศ.
2540 – 2546 ผูวิจัยพบวามีปญหา/อุปสรรคในบางโครงการฯ ดังนี้
1. ผูรับผิดชอบโครงการไมเขาใจระเบียบการใชเงินงบประมาณ จึงไมสามารถใชเงินงบ
ประมาณไดถูกตอง
2. ขาดงบประมาณที่เพียงพอตอการสนับสนุนโครงการและความตองการของสถานศึกษา
3. นิสิตนักศึกษา ไมเขาใจประโยชนการเขารวมโครงการ สวนใหญมักจะหวงการเรียน
มากกวาการเขารวมกิจกรรมการรณรงค
4. ผูจัดกิจกรรม มีความรูดานการประชาสัมพันธนอย
5. ระยะเวลาในการดําเนินโครงการนอยจนเกินไป
6. ขาดบุคลากรที่สนใจ และทุมเททํางานดวยความเสียสละอยางแทจริง
7. ขาดการปกปองในระดับพื้นที่ และไมมีความปลอดภัยในการทํางาน ยังมีอทิ ธิพลในชุม
ชนทําใหไมสามารถกําจัดแหลงคายาใหหมดไป และโรงเรียนไมสามารถสูอิทธิพลนั้นได
8. ขาดผลตอบแทนแกครู และบุคลากรที่หนาที่
9. ความรวมมือจากพอ แม ผูปกครอง และชุมชนยังมีไมมากพอ และขาดความพรอมดาน
ทรัพยากรและองคกร/ผูนาํ ชุมชนที่เขมแข็ง ทําใหโรงเรียนไมสามารถเขาไปปองกันปญหาในชุมชน
ที่สงผลกระทบตอนักเรียนได
10. ขาดอาจารยประจํา เนื่องจากอาจารยติดภาระกิจบอยหรืองานหนักจนไมมเี วลาสอน
นักเรียน นักศึกษา และมีอัตราจางเปลี่ยนแปลงบอยๆ
11. เพื่อนมักมีอิทธิพลตอจิตใจของนักเรียน นักศึกษา มากกวาครู-อาจารย
6.3.4 ขอเสนอแนะของกระทรวงศึกษาธิการ
จากการที่ผวู ิจยั ไดศึกษาจากแผนรณรงคปองกันยาเสพติดของกระทรวงศึกษาธิการทั้ง 6
โครงการแลว ผูวิจัยพบขอเสนอแนะเพื่อลดปญหาอุปสรรค ดังนี้
1. ใหมีการสรุปขอมูล ตลอดจนขาวความคืบหนาดานยาเสพติดเสนอตอผูบริหารของ
สถานศึกษา เพื่อกระตุนใหเห็นความสําคัญของการจัดโครงการ
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2. สรางสถาบันครอบครัวใหเขมแข็ง โดยเฉพาะพอแม จะตองมีจิตสํานึกรับผิดชอบใน
การอบรม เลีย้ งดู และเอาใจใสลูกใหมากกวาที่เปนอยูในปจจุบนั ทัง้ นี้อาจมีกฎหมายกําหนดโทษ
พอแมที่ปลอยปละละเลยและไมเอาใจใสดูแลลูกดวย
3. สรางสภาพแวดลอมในสังคมใหปลอดพิษ ทั้งสังคมเมืองและสังคมชนบท ไมควรใหมี
แหลงชุมนุม มั่วสุม และแหลงอบายมุขทุกชนิด
4. รณรงคใหผูใหญในสังคมทุกคน มีสํานึกและรับผิดชอบตอสังคมใหมากกวานี้ โดย
เฉพาะการทําตัวใหเปนแบบอยางที่ดีแกเยาวชนและบุตรหลาน เปนตนวามีความจริงใจในการ
รณรงคที่จะไมใชยาเสพติดที่ถูกกฎหมาย เชน บุหรี่ และสุรา
5. ใหมีมาตรการในการปราบปรามผูผลิต และผูคายาเสพติดทุกชนิด อยางเฉียบขาดจริง
จังและตอเนื่อง ทั้งนี้นาจะเปนวิธีการที่ไดผลดีที่สุดในการแกปญหายาเสพติด
6. ในการแกปญหายาเสพติด ตองแกทงั้ ระบบ ครบวงจร ตอเนื่องทั้งปญหาพื้นฐานและ
ปญหายาเสพติด เนนการประสานความรวมมือจากทุกฝายและตองผสมผสานทุกมาตรการ
7. ควรไดรับความสนับสนุนใหมีการฝกอบรมวิทยากรเพื่อสรางความเขมแข็งใหกับกลุม
นักเรียนนักศึกษาที่ประสบปญหายาเสพติด
8. อบรมครู-อาจารยใหมคี วามชํานาญในการใชอุปกรณสื่อสารทางเทคนิค เชน เครื่อง
ฉาย VCD เพื่อที่จะดึงดูดความสนใจของนักเรียน นักศึกษาไดมากขึ้น
9. ควรพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานปองกันและแกไขปญหายา
เสพติดในสถานศึกษา ใหมีทักษะและบทบาทในการสรางและเปนทีป่ รึกษาแกนนําและเครือขาย
เยาวชนอยางใกลชิด
6.3.5 ปญหาอุปสรรคของกระทรวงมหาดไทย
การดําเนินงานรณรงคปองกันและแกไขปญหายาเสพติดของกระทรวงมหาดไทย ป พ.ศ.
2540 – 2546 ผูวิจัยพบวามีปญหา/อุปสรรคในบางโครงการฯ ดังนี้
1. ขาดบุคลากรที่สามารถทุมเททํางานดวยความเสียสละอยางแทจริง
2. ขาดการพัฒนาบุคลากรดานการรณรงคปองกันยาเสพติด เจาหนาที่ผูรับผิดชอบโครง
การสวนใหญมีความรู ความเขาใจ เกีย่ วกับเรื่องของการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดยังไม
เพียงพอตอการนําไปปฏิบัติงาน
3. ปญหาการที่เจาหนาที่ ผูนําชุมชน และประชาชนบางพื้นที่มีความคิดเห็นเกีย่ วกับวิธี
การนําเนื้อหาในสื่อและมีความตองการสือ่ ที่แตกตางกัน ทัง้ นี้อาจเกิดจากชองวางทางความรูและ

208
ทัศนคติดานยาเสพติดที่แตกตางกัน การสื่อสารที่ขาดความเขาใจกันจึงอาจเปนอีกสาเหตุหนึง่ ทีท่ าํ
ใหสื่อไมกระจายไปยังกลุมเปาหมายอยางครบถวนทั่วถึง
4. ปญหาดานวิชาการขาดขอมูลรวมทัง้ เนื้อหาขาวสารในเรื่องยาเสพติดที่ทันสมัยสําหรับ
นํามาใชเปนทรัพยากรในการดําเนินงาน
5. ปญหาดานบริหารจัดการ ไดแก การสั่งการที่ลาชาของหนวยงานในสวนกลาง การตัด
โอนงบประมาณที่ลาชา ทําใหผูรับผิดชอบโครงการมีเวลาในการทํางานนอย
6. ปญหาในเรื่องความปลอดภัยของเจาหนาที่ซึ่งในบางครั้งตองปฏิบัติงานในพืน้ ที่ มักจะ
ไดรับการขมขูจากผูคาหรือผูม ีอิทธิพลในพืน้ ทีน่ ั้น ทําใหเจาหนาที่ไมสามารถปฏิบัติงานการรณรงค
ตอตานยาเสพติดไดอยางเต็มศักยภาพ
7. ปญหาความรวมมือของกลุมเปาหมายบางกลุมบางพื้นที่ เชน ปญหากลุมพอแม ผูปก
ครองที่ขาดความเขาใจและมั่นใจในแนวทางการดําเนินงานปองกันยาเสพติด จึงไมตองการทีจ่ ะให
บุตรหลานเขารวมกิจกรรมทีจ่ ัดใหมีขึ้น ปญหาความรวมมือของเจาของสถานประกอบกิจการที่ยงั
เห็นวาปญหายาเสพติด ไมใชเปนปญหาสําคัญขององคกร และคิดวาไมสงผลกระทบตอองคกร
มากนัก สามารถแกไขปญหาดวยวิธีการอื่นได เปนตน
6.3.6 ขอเสนอแนะของกระทรวงมหาดไทย
จากการที่ผวู ิจยั ไดศึกษาจากแผนรณรงคปองกันยาเสพติดของกระทรวงมหาดไทยทัง้ 4
โครงการแลว ผูวิจัยพบขอเสนอแนะเพื่อลดปญหาอุปสรรค ดังนี้
1. ควรเพิ่มและพัฒนาบุคลากรที่มที ั้งประสบการณและประสิทธิภาพในการทํางานดาน
การปองกันและปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่ชุมชนแออัด
2. ใหประชาชนในชุมชนรวมกันจัดทําแผนปองกันยาเสพติดในชุมชนของตน โดยมีหนวย
งานรัฐเปนผูจัดระเบียบแผนงาน
3. ควรปลุกจิตสํานึกและสรางพลังประชาชนในการตอสูเพื่อเอาชนะยาเสพติด ผานทาง
วิทยุชุมชน
4. รณรงคใหผูใหญในสังคมทุกคน มีสํานึกและรับผิดชอบตอสังคมใหมากกวานี้ โดย
เฉพาะการทําตัวใหเปนแบบอยางที่ดีแกเยาวชนและบุตรหลาน เปนตนวามีความจริงใจในการ
รณรงคที่จะไมใชยาเสพติดที่ถูกกฎหมาย เชน บุหรี่ และสุรา
5. การผลิตสือ่ รณรงคปองกันยาเสพติด ควรคํานึงถึงการรับรู ขนบธรรมเนียม ประเพณี
วัฒนธรรม คานิยม และภาษา ใหเหมาะสมกับกลุมเปาหมายในแตละพื้นที่
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6.4 ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป
6.4.1 ผูวิจัยพบวา การวิเคราะหกลุมผูรับสารเปาหมายของแตละโครงการรณรงคเปนปจจัย
สําคัญเพื่อใหรูถึงประสิทธิภาพของสื่อที่ถกู ผลิตออกไป ดังนัน้ หากมีการวิจยั ครั้งตอไปควรคํานึงถึง
การวิเคราะหกลุมผูรับสารดวย
6.4.2 ผูวิจัยพบวา ในหลายๆ โครงการรณรงคตอตานยาเสพติด มีองคกรเอกชนที่เขามามี
สวนรวมในการรณรงคประชาสัมพันธปองกันและแกไขปญหายาเสพติด ดังนัน้ หากมีการวิจยั ครั้ง
ตอไปควรคํานึงถึงการวิเคราะหบทบาทของการมีสวนรวมขององคกรเอกชนดวย
6.4.3 จากการศึกษาขอมูล ผูวิจัยพบวามีสื่อหลายประเภทถูกผลิตออกมาเพื่อใชในโครงการ
รณรงคตอตานยาเสพติด เชน สื่อโทรทัศน สื่อวิทยุ สือ่ สิ่งพิมพ และสื่ออื่นๆ ดังนั้นหากมีการวิจัย
ครั้งตอไปควรคํานึงถึงขัน้ ตอนการผลิตสื่อทุกประเภทดวย รวมทัง้ คาใชจายในการผลิตสื่อแตละ
ชนิดวาเหมาะสมกับโครงการหรือไม
6.4.4 ผูวิจัยพบวา รูปแบบการสื่อสาร ของหนวยงานราชการและหนวยงานเอกชน มีความ
แตกตางกัน ดังนัน้ หากมีการวิจัยครั้งตอไป ผูวจิ ัยขอเสนอแนะใหมกี ารเปรียบเทียบระหวางรูปแบบ
การสื่อสารของหนวยงานราชการและหนวยงานเอกชน เพื่อที่จะเปนประโยชนตอการทําวิจยั โครง
การรณรงคตอตานยาเสพติดตอไปในอนาคต
6.4.5 การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยวิเคราะหเฉพาะหนวยงานรับผิดชอบหลัก 3 หนวยงานราชการใน
กรุงเทพมหานครเทานัน้ ดังนั้นหากมีการวิจัยครั้งหนา ผูวิจัยขอเสนอแนะใหทําการวิจัยหนวยงาน
ราชการในจังหวัดอื่นๆ เพื่อเปนประโยชนตอการเห็นภาพรวมของโครงการรณรงคตอตานยาเสพ
ติดในประเทศไทยใหไดชัดเจนมากกวานี้
6.5 ขอจํากัดการวิจัย
6.5.1 ระยะเวลาการทําวิจัยของผูวิจัย มีไมมากเพียงพอตอการสํารวจโครงการรณรงคปอง
กันยาเสพติดในหนวยงานอื่นๆ ทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดอื่นๆ
6.5.2 ผูวิจัยไมสามารถรวบรวม และวิเคราะหโครงการรณรงคปองกันยาเสพติดไดทั้งหมด
เนื่องจากสํานักงาน ป.ป.ส. กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงมหาดไทยไมมกี ารเก็บบันทึกขอมูล
เอกสารบางสวน และขอมูลบางสวนไดสูญหายไป
6.5.3 ผูเชี่ยวชาญดานการรณรงคปองกันยาเสพติดมีจํานวนนอยมาก ซึ่งอาจสงผลใหขอ
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เท็จจริงเกี่ยวกับโครงการรณรงคในบางโครงการ
นอย

มีความคลาดเคลื่อนจากความเปนจริงบางเล็ก
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ป 2541
1. โครงการสรางกระแสตอตานยาเสพติด
วัตถุประสงค เพื่อกระตุน จูงใจ สรางแนวรวมกับกลุมเปาหมายใหเห็นถึงความสําคัญของ
ปญหายาเสพติดและสรางกระแสตอตานยาเสพติด
1.1

การดําเนินงานผานสื่อโทรทัศน
1.1.1 ผูแทน สพป. ประกอบดวย ผอ.สท. และหัวหนากลุมงานพัฒนาสื่อและเทคโนโลยี
รวมเปนคณะทํางานผลิตรายการโทรทัศน “Hello Thaiteen” ซึ่งเปนรายการที่ไดรับการสนับสนุน
งบประมาณจาก WIF ดําเนินการผลิตโดยมูลนิธิโลกทัศนไทย ออกอากาศทางสถานีโทรทัศนชอง
11 กรมประชาสัมพันธ ทุกวันอาทิตย เวลา 18.00-18.30 น. เริ่มออกอากาศเมื่อวันที่ 1 มีนาคม
2541 โดยมีรูปแบบรายการ ดังนี้
ชื่อรายการ
กลุมเปาหมาย
รูปแบบรายการ
ชวงที่ 1 Drug Free Zone
ชวงที่ 2 Music Time
ชวงที่ 3 Drug File
ชวงที่ 4 Teen Opinion

ชวงที่ 5 Teen Quiz

Hello Thaiteen
เยาวชนในสถานศึกษาอายุระหวาง 12-16 ป
แบงเปนชวงสําคัญ 5 ชวง คือ
นําเสนอกิจกรรมทางเลือกเพื่อใหเยาวชนหลีกไกลยาเสพติด
นําเสนอบทเพลงที่กําลังไดรับความนิยมในกลุมเยาวชน
นําเสนอความรูเกี่ยวกับยาเสพติดชนิดตางๆ เชน การออกฤทธิ์
และผลกระทบที่มีตอตนเอง ครอบครัว สังคม
นําเสนอโดยวิธีการสัมภาษณเยาวชน
เพื่อใหแสดงทัศนคติ
ความคิดเห็นเกี่ยวกับยาเสพติด รวมทั้งเหตุการณซึ่งมีผลมาจาก
ยาเสพติด
นําเสนอโดยวิธีตั้งคําถามใหเยาวชนที่ชมรายการตอบคําถาม
เพื่อชิงรางวัลซึ่งในแตละชวงคณะทํางานฯ ไดกําหนดใหผูผลิต
รายการ (มูลนิธิโลกทัศนไทย) สอดแทรกแนวคิดในการสราง
กระแสตอตานยาเสพติดไว

1.1.2 ประสานงานกับบริษทั CVD เพื่อขอความรวมมือเผยแพรโฆษณาสั้นทางโทรทัศน 2
เรื่อง คือ “Fight Drug” และ “รอคอย” โดยการสําเนาลงหัวเทปวีดิทัศนภาพยนตรจีนใหเชา ที่เผย
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แพรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เปนระยะเวลา 4 เดือน รวม 4 เรื่อง จํานวน 45,000
มวน ดังนี้
2. เรื่อง “ศึกรักชิงกุกเทวดา” 1 ชุด มี 15 มวน สําเนา 15,000 มวน
3. เรื่อง “ยอดมนุษยลองหน” 1 ชุด มี 10 มวน สําเนา 10,000 มวน
4. เรื่อง “โคนอิทธิพลมืด” 1 ชุด มี 10 มวน สําเนา 10,000 มวน
5. เรื่อง “ฮัวมูหลัน ยอดขุนพลหญิง” 1 ชุด มี 10 มวน สําเนา 10,000 มวน
1.2

การดําเนินงานผานสื่อวิทยุ
1.2.1 ดําเนินการจัดประชุมประสานความรวมมือการผลิตและเผยแพร เพื่อสรางกระแส
ตอตานยาเสพติดผานสื่อวิทยุ ผูรวมประชุมประกอบดวยผูบริหารสถานีวิทยุ 7 หนวยงาน ดังนี้
1. ผูบริหารสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนกองทัพบก (กบว.ทบ)
2. ผูบริหารวิทยุกระจายเสียงทหารเรือ (กบว.ทร.)
3. ผูบริหารวิทยุกระจายเสียงกองทัพอากาศ (กบว.ทอ.)
4. ผูบริหารวิทยุกระจายเสียงกองบัญชาการทหารสูงสุด (กบว.สส.)
5. ผูบริหารวิทยุกระจายเสียงกรมตํารวจ (กบว.ตร.)
6. ผูบริหารวิทยุกระจายเสียงองคการสื่อสารมวลชนแหงประเทศไทย (อ.ส.ม.ท.)
7. ผูบริหารวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย (กรมประชาสัมพันธ)
วัตถุประสงค เพื่อพิจารณาแนวทางการดําเนินงานรวมกัน โดยมีประเด็นในการประชุมเพื่อ
ประสานความรวมมือการผลิตและเผยแพรสาร (โฆษณาสั้น) ในการสรางกระแสตอตานยาเสพติด
ผานสื่อวิทยุและสนับสนุนวันตอตานยาเสพติด โดยมีกลุม เปาหมายหลัก คือ เยาวชน และกลุมเปา
หมายรอง คือ ประชาชนทั่วไป
1.3

การดําเนินงานผานสื่ออื่น ๆ
1.3.1 ประสานงานกับองคการโทรศัพทแหงประเทศไทยในการจัดทําบัตรโทรศัพท (Card
Phone) คําขวัญ “เลนกีฬา ไมพึ่งพายาเสพติด” โดยในขั้นตน สท. ไดออกแบบเสนอไปยังองคการ
โทรศัพทฯ จํานวน 4 แบบ ในราคาที่แตกตางกันคือ 25 บาท 50 บาท 100 บาท และ 200 บาท ซึง่
ทางองคการโทรศัพทฯ พิจารณาจัดพิมพให 1 แบบ ราคา 100 บาท จํานวน 200,000 ใบ โดยวาง
จําหนายในเดือนเมษายน 2541
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2. โครงการเผยแพรความรูเพื่อปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
วัตถุประสงค เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในกลุม เปาหมาย
ตางๆ แกบุคคล กลุมบุคคล หนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวกับการดําเนินงานและแกไขปญหายาเสพติด
2.1 กิจกรรมการประชุมประสานแผนการพัฒนาและผลิตสื่อ ประจําป 2541
2.1.1 การประชุมประสานแผนการพัฒนาและผลิตสื่อ ประจําป 2541
วัตถุประสงค 1. เพื่อรับทราบขอมูล จํานวนสื่อเพื่อการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดประ
จําป 2541 ของหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของ
2. เพื่อแลกเปลี่ยนขอคิดเห็น เทคนิค วิธีการพัฒนาและผลิตสื่อระหวาง หนวย
งาน
สท. ไดดําเนินการรวบรวมรายละเอียดเกีย่ วกับสื่อเผยแพร เพื่อการปองกันยาเสพติดทุก
ชนิดที่สาํ นักงาน ป.ป.ส. และหนวยงานตางๆ ผลิตขึ้นในป 2541 เพื่อนํามาจัดทําทะเบียนสื่อ
ลักษณะเปน เอกสารโรเนียว ชื่อ “เอกสารรายละเอียดสื่อเผยแพรเพื่อการปองกันยาเสพติดของ
สํานักงาน ป.ป.ส. และหนวยงานตางๆ ที่ผลิตเพื่อการปองกันยาเสพติด ประจําปงบประมาณ
2541” และจัดสงไปยังหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งสิ้น 31 หนวยงาน
2.2 การดําเนินงานผานสื่อมวลชน
2.2.1 การดําเนินงานผานสื่อโทรทัศน
ประสานงานกับสถานีโทรทัศนกองทัพบกชอง 5 เพื่อเผยแพรโฆษณาสั้นตอตานยาเสพติด
จํานวน 2 เรื่อง คือ “ความหวัง” และ “รอคอย” โดยสงสัญญาณผานดาวเทียมไปยังประเทศสหรัฐ
อเมริกา ออสเตรเลีย และทวีปยุโรป
ประสานงานกับบริษัทไทยสมุทรพาณิชยประกันภัย จํากัด เพื่อขอความอนุเคราะหผลิต
และเผยแพรรายการสารคดีสั้น ความยาว 12 นาที ชุด “ทิศที่ 9” ตอในป 2541 ออกอากาศทาง
สถานีโทรทัศนไทยทีวีสี ชอง 9 อ.ส.ม.ท. ทุกวันจันทร-ศุกร เวลา 06.30-06.32 น. ลักษณะรายการ
จะเปนการนําเสนอถึงแนวทางการดําเนินชีวิตของบุคคลที่มีชื่อเสียง หรือผูที่ประสบความสําเร็จใน
ชีวิตโดยไมพงึ่ พายาเสพติด ซึ่งทางบริษทั ไทยสมุทรฯ ไดใหการสนับสนุนและดําเนินการตอเนื่องมา
เปนปที่ 3 แลว โดย สท. ไดดําเนินการประสานงานกับสถานีโทรทัศนไทยทีวีสีชอง 9 อ.ส.ม.ท. เพือ่
ขออนุเคราะหคาเชาเวลาในราคาพิเศษ 3,500 บาท/ตอน และสนับสนุนขอมูล/Stock Shot ในการ
ผลิตรายการ
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2.2.2 การดําเนินงานผานสื่อวิทยุ
รายการวิทยุที่ สท. เขียนบทและดําเนินการผลิตในปงบประมาณ 2541 มี 2 รายการ
รายการแรก คือ รายการประเภทสารคดี ชื่อ “รักชีวิต” ความยาวตอนละ 4 นาที ออก
อากาศเปนประจําทุกวัน วันละ 1 ตอน ออกอากาศ 57 สถานี แบงเปน กรุงเทพมหานคร 5 สถานี
ตางจังหวัด 32 สถานี เนื้อหาของรายการจะเนนความรูทั่วไปเกี่ยวกับยาเสพติด ซึง่ ในปนี้ (ตุลาคม
2540-กรกฎาคม 2541) ผลิตจํานวน 182 ตอน สําเนา 910 มวน
รายการที่สอง คือ รายการประเภทนิตยาสารบันเทิง ชือ่ “เพลินใจกับ ป.ป.ส.” ความยาว
ตอนละ 25 นาที ออกอากาศทางสถานีวทิ ยุตางจังหวัด จํานวน 17 สถานี สัปดาหละ 1 ครั้ง เนื้อหา
ของรายการจะเนนความรูเรื่องยาเสพติดเปนหลัก ซึ่งในปนี้ (ตุลาคม 2540-กรกฎาคม 2541) ผลิต
จํานวน 40 ตอน สําเนา 660 มวน
2.2.3 การดําเนินงานผานสื่อสิ่งพิมพ
นอกจากสื่อโทรทัศนและวิทยุแลว สท. ยังไดดําเนินการเผยแพรความรูเ พื่อการปองกันและ
แกไขปญหายาเสพติดผานทางสื่อสิ่งพิมพโดยการเรียบเรียง รวบรวม ผลิตและเผยแพรบทความที่
ใหความรูเกี่ยวกับโทษพิษภัยของยาเสพติด รวมถึงคําขวัญเพื่อการปองกันและตอตานยาเสพติด
ปละ 6 ชุด (1 ชุดประกอบดวยบทความจํานวน 8 เรื่อง คําขวัญจํานวน 20 คําขวัญ) โดยจัดสงไป
ยังสื่อมวลชนตางๆ เชน นิตยสาร ผูจัดรายการวิทยุฯ รวมสงครั้งละ 2,400 ชุด
2.3 กิจกรรมการขยายผลโครงการตอตานยาบาในสถานประกอบการอุตสาหกรรม
วัตถุประสงค เพื่อใหความรูแกผูปฏิบัติงานในสถานประกอบการอุตสาหกรรมเกี่ยวกับโทษพิษภัย
ของยาเสพติดและการปองกันตนเองใหปลอดภัยจากยาบา
ประสานงานกับการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย เพื่อมอบสือ่ ชุดรณรงคตอตานยา
บาในสถานประกอบการอุตสาหกรรม จํานวน 200 ชุด เพื่อเผยแพรไปยังนิคมอุตสาหกรรม 31
แหง ใน 15 จังหวัด ในชวงวันตอตานยาเสพติด ซึ่งภายในสื่อชุดรณรงคตอตานยาบาในสถาน
ประกอบการอุตสาหกรรม 1 ชุด ประกอบดวย
1. ภาพชุดนิทรรศการ “ยาบาเม็ดมหันตภัย” 8 ภาพ/1 ชุด
2. เอกสาร “คูมือปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถานประกอบการอุตสาหกรรม”
1 เลม/1 ชุด
3. โปสเตอร “รักอวัยวะและชีวิต” 5 แผน/1 ชุด
4. แผนพับ “ยาบา ยาอี อันตราย” 25 แผน/1 ชุด
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2.4 กิจกรรมการขยายผลโครงการตอตานยาบาในสถานศึกษา
วัตถุประสงค เพื่อใหความรู สรางความตระหนักแกเยาวชนในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาและ
อาชีวศึกษา และการปองกันตนเองใหปลอดภัยจากยาบา
ดําเนินการมอบสื่อชุดรณรงคตอตานยาบาในสถานศึกษา รวมกับสือ่ อื่นๆ ใหกับโรงเรียน
ขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร จํานวน 48 โรงเรียน โรงเรียนละ 1 ชุด และโรง
เรียนกลุมเพื่อนเพื่อเพื่อน จํานวน 110 ชุด ซึ่งภายในชุดรณรงคตอตานยาบาในสถานศึกษา 1 ชุด
ประกอบดวย
1. ภาพชุดนิทรรศการ “รูจริงเกี่ยวกับยาบา” 6 ภาพ/1 ชุด
2. วีดิทัศน “ยาบามหันตภัยในสถานศึกษา” 1 มวน/1ชุด
3. โปสเตอร “ไมอยากตายไมอยากบา อยาเสพยาบาเด็ดขาด” 10 แผน/1 ชุด
4. แผนพับ “จากยาบา สูเอ็คซตาซี” 25 แผน/1 ชุด
และสงมอบสือ่ ชุดรณรงคตอตานยาบาในสถานศึกษาใหแกสํานักงาน ป.ป.ส. ภาคฯ เพื่อ
ใชเผยแพรในสถานศึกษาทีอ่ ยูในพืน้ ที่รับผิดชอบของตน สปต. 200 ชุด สปอ. 300 ชุด สปน. 150
ชุด และ สปก. 250 ชุด
2.5 กิจกรรมการผลิตสื่อเพื่อใหความรูในหองสมุด
วัตถุประสงค 1. เพื่อเปนแหลงคนควาความรูเรื่องยาเสพติด สําหรับประชาชนทั่วไป
2. เปนแหลงใหบริการยืมสื่อเผยแพรบางประเภท เชน ชุดนิทรรศการ วีดิทัศน
เปนตน
ดําเนินการจัดทํารายละเอียดโครงการ “กระจายความรู สูยาเสพติด” และดําเนินการ
พัฒนาและผลิตสื่อ ดังนี้
1. ภาพชุดนิทรรศการ “เรียนรูเรื่องยาเสพติด ชีวิตปลอดภัย” 1 ชุด มี 20 ภาพ
2. เอกสาร “เรียนรูเรื่องยาเสพติด ชีวิตปลอดภัย”
3. วีดิทัศน “เสนตาย” โดยกําหนดเปาหมายที่จะเผยแพรไปยังหองสมุดประชาชนทัว่ ประเทศ
ดังนี้
หองสมุดกรุงเทพมหานคร จํานวน 16 แหง
หองสมุดประชาชนจังหวัด จํานวน 73 แหง
หองสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารี จํานวน 74 แหง
หอสมุดรัชมังคลาภิเษกวังไกลกังวล จํานวน 1 แหง
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หองสมุดประชาชนอําเภอ จํานวน 660 แหง
หองสมุดประชาชนตําบล จํานวน 35 แหง
หองสมุดเรือเคลื่อนที่ จํานวน 1 แหง
ศูนยการศึกษาของ มสธ. จํานวน 10 แหง
รวมทั้งสิ้น 870 แหง
2.6 กิจกรรมตอตานยาเสพติด (26 มิถุนายน 2541)
วัตถุประสงค เพื่อกระตุนและสรางความตระหนักแกเยาวชนและประชาชนใหแสดงเจตนารมณ
รวมกันในการที่จะตอสูกับปญหายาเสพติด
2.6.1 การดําเนินงานผานสื่อวิทยุ
จัดทําสปอตวิทยุ
โดยขอความรวมมือการผลิตตนฉบับกับกรมประชาสัม
พันธ จํานวน 2 สปอต และขอความรวมมือ อาจารยประยูร เวชประสิทธิ์ ในการแตงเพลงวัน
ตอตานยาเสพติด จํานวน 3 เพลง เพื่อใชรณรงควันตอตานยาเสพติด ประจําป 2541 ในแนวทาง
ใหเยาวชนปลอดภัยจากยาเสพติดดวยการใชเวลาวางใหเปนประโยชน โดยสงเสริมใหเยาวชนเลน
กีฬาและนันทนาการตางๆ ภายใตคําขวัญ “รวมใจเลนกีฬา ใชชีวิตอยางรูคา ไมพงึ่ พายาเสพติด”
และสําเนาสปอต และเพลงตอตานยาเสพติดดังกลาว เปนเทปคลาสเซท อยางละ 600 มวน รวม
1,200 มวน
ประสานการเผยแพรสปอตและเพลงวันตอตานยาเสพติด โดยไดรับความรวมมือ
จากหนวยงานราชการและเอกชนที่กํากับดูแลสื่อวิทยุทั่วประเทศ ดังนี้
1. กรรมการบริหารวิทยุกระจายเสียง 7 คณะ ประกอบดวย กบว.ทบ. กบว.ทร.
กบว.ทอ. กบว.สส. กบว.ตร. อ.ส.ม.ท. และกรมประชาสัมพันธ ซึ่งทั้งหมด
กํากับดูแลสถานีวิทยุ จํานวน 413 สถานีทั่วประเทศ
2. บริษัทเอกชนที่รับสัมปะทานบริหารสถานีวิทยุ 5 บริษัท ไดแก บริษัทสมารทบ
อม จํากัด บริษัท เค.ซี.เอส. จํากัด บริษทั ฟาติมา บรอดคาสติ้ง จํากัด และ
บริษัท มีเดีย พลัส จํากัด ทัง้ หมด พรอมใหความรวมมือเผยแพรสปอต และ
เพลงรณรงควันตอตานยาเสพติดผานสถานีวิทยุ รวม 120 สถานีทั่วประเทศ
3. ประสานงานกับบริษัทมีเดีย พลัส จํากัด ผลิตสปอตรณรงควันตอตานยาเสพ
ติด จํานวน 1 สปอต พรอมเผยแพรผานสถานีวทิ ยุที่บริษัทฯ เชาเวลา จํานวน
31 สถานี
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4. สถานีวทิ ยุตางๆ ที่ สํานักงาน ป.ป.ส. เคยออกอากาศรายการของสํานักงาน
ป.ป.ส. ทั้งในอดีตและปจจุบัน ตลอดจนสถานีที่ไดประสานความรวมมือใน
การเผยแพรมาอยางตอเนื่องรวม 70 สถานี ทั่วประเทศ
ดําเนินการเผยแพรกิจกรรมตางๆ ที่จัดขึ้นในวันตอตานยาเสพติด ประจําป 2541
ผานรายการวิทยุ “เพลินใจกับ ป.ป.ส.” ซึ่งสํานักงาน ป.ป.ส. ดําเนินการอยู โดยเนนแนวทางให
เยาวชนใชเวลาวางใหเปนประโยชนดว ยการเลนกีฬาและกิจกรรมนันทนาการตางๆ ดําเนินการ
ตลอดเดือนมิถุนายน นอกจากนี้ไดเชิญศิลปนนักรองมารวมรายการ ตลอดจนใหทัศนะ แงคิด การ
ปฏิบัติตัวใหปลอดภัยจากยาเสพติดแกเยาวชน และไดมีกิจกรรมรวมสนุกดวยการเปดโอกาสใหผู
ฟงรายการสงจดหมายตอบปญหา เกี่ยวกับกิจกรรมรณรงคตอตานยาเสพติดมาที่รายการเพื่อรับ
ของรางวัล ทั้งหมดนี้ไดดําเนินการใน 17 สถานี 21 คลื่นความถี่ตลอดเดือนมิถุนายน 2541
2.6.2 การดําเนินงานผานสื่อโทรทัศน
ประสานงานกับเจาของรายการโทรทัศนรายการตางๆ ที่ไดรับความนิยมจากประ
ชาชนเพื่อขอความรวมมือเผยแพรคําขวัญ และขอมูลการจัดกิจกรรมรณรงคในวันตอตานยาเสพ
ติดประจําป 2541 ในรายการ โดยไดรับความรวมมือดวยดีกวา 14 รายการ ดังนี้
1. รายการ “Talk of the town” ของ บริษัท บีอีซีเทโรเอ็นเตอรเทนเมนท
จํากัด
2. รายการ “ทไวไลทโชว” ใครถูกใครผิด, ลับเฉพาะคนรูใจ” ของบริษัทบอ
รนออฟเปเรชั่น จํากัด
3. รายการ “จิ๋ว แจว เจาะโลก” ของบริษัท ยูนิคอม จํากัด
4. รายการ “ชิงรอยชิงลาน ชา ชา ชา” ของบริษัท เวิรค พอยท เอ็นเตอรเทน
เมนท จํากัด
5. รายการ “ดวงกับดาว” ของบริษัท ทีวีสแควร จํากัด
6. รายการ “ดาวลานดวง” ของบริษัท หนึ่ง-สี่-สามสิบหก จํากัด
7. รายการ “ตี 10” ของบริษัท ทเวนตี้ เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด
8. รายการ “ผูหญิงวันนี้” ของบริษัท ฟวเจอร เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด
9. รายการ “สบายสไตสมยุรา” ของบริษัท ไทรเซปส จํากัด
10. รายการ “บานเลขที่ 5” ของบริษัท มีเดีย ออฟ มีเดีย จํากัด
11. รายการ “พรุงนี้” ของบริษัท ออสการ จํากัด
12. รายการ “โลกใบเล็ก” ของบริษัท มารค เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด
13. ทุกรายการของบริษัทในเครือ กันตนา กรุป จํากัด
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14. อื่นๆ
ประสานขอความรวมมือกับภาคเอกชน ที่ สํานักงาน ป.ป.ส. รวมดําเนินการผลิต
และเผยแพรรายการโทรทัศน ไดแก
1. รายการ “ทิศที่ 9” ของบริษัท ไทยสมุทรพาณิชยประกันภัย จํากัด
2. รายการ “Hello Thaiteen” ของมูลนิธิโลกทัศนไทย
3. รายการ “Young Zone” ของมูลนิธิโลกทัศนไทย
เพื่อดําเนินการผลิต และเผยแพรรายการ ในแนวทางใหเยาวชนปลอดภัยจากยาเสพติด
ดวยการใชเวลาวางใหเปนประโยชน โดยการเลนกีฬาและกิจกรรมนันทนาการตางๆ พรอมทั้งเผย
แพรคําขวัญวันตอตานยาเสพติด ประจําป 2541 ตลอดเดือนมิถุนายน 2541
2.6.3 การดําเนินงานผานสื่อสิ่งพิมพ
ดําเนินการผลิตเอกสาร / บทความ / คําขวัญ และขอมูล เกี่ยวกับวันตอตานยา
เสพติด จํานวน 2,300 ชุด พรอมประสานขอความรวมมือสื่อมวลชนแขนงตางๆ เพือ่ เผยแพรราย
ละเอียดวันตอตานยาเสพติด โดยสงมอบบทความดังกลาวแกสื่อมวลชนและผูเกี่ยวของ ดังนี้
1. สื่อสิ่งพิมพ จํานวน 130 ราย
2. สื่อโทรทัศน จํานวน 126 ราย
3. นักจัดรายการวิทยุ จํานวน 288 ราย
4. วิทยากรปองกันยาเสพติดระดับจังหวัด จํานวน 456 ราย
5. สํานักงาน ป.ป.ส. ภาคฯ ทั้ง 4 ภาค รวม 1,200 ชุด
ประสานงานกับบริษัทผูผลิตหนังสือ นิตยสาร ที่ไดรับความนิยมจากประชาชน
เพื่อขอความรวมมือเผยแพรคําขวัญรณรงคตอ ตานยาเสพติด โดยไดรับความรวมมือดวยดีจาก
นิตยสารชั้นนํา จํานวน 15 ฉบับ ดังนี้
1. บรรณาธิการบริหารนิตยสาร “ดิฉัน”
2. บรรณาธิการบริหารนิตยสาร “พลอยแกมเพชร”
3. บรรณาธิการบริหารนิตยสาร “แพรว”
4. บรรณาธิการบริหารนิตยสาร “แพรวสุดสัปดาห”
5. บรรณาธิการบริหารนิตยสาร “ผูหญิง”
6. บรรณาธิการบริหารนิตยสาร “สกุลไทย”
7. บรรณาธิการบริหารนิตยสาร “นะคะ”
8. บรรณาธิการบริหารนิตยสาร “ELLE”
9. บรรณาธิการบริหารนิตยสาร “COSMOPOLITAN”
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10. บรรณาธิการบริหารนิตยสาร “ลุคส”
11. บรรณาธิการบริหารนิตยสาร “อิมเมจ”
12. บรรณาธิการบริหารนิตยสาร “พีเพิล”
13. บรรณาธิการบริหารนิตยสาร “ไฮคลาส”
14. บรรณาธิการบริหารนิตยสาร “เทรนดี้แมน”
15. บรรณาธิการบริหารนิตยสาร “จีเอ็ม”
2.6.4 การดําเนินงานผานสื่ออื่นๆ
ประสานกับบริษัทที่ดําเนินธุรกิจวิทยุติดตามตัว 6 บริษัท เพื่อขอความรวมมือเผย
แพรคําขวัญรณรงคตอตานยาเสพติดผานวิทยุติดตามตัว ดังตอไปนี้
1. บริษัท สามารถ คอเปอรเรชั่น จํากัด เผยแพรระหวางวันที่ 24-26
มิถุนายน เวลา 10.00 น. วันละ 1 ครั้ง
2. บริษัท แพคลิงค ประเทศไทย จํากัด เผยแพรระหวางวันที่ 23-29
มิถุนายน วันละ 1 ครั้ง
3. บริษัท ฮัทชิสัน เทเลคอมมูนิเคชัน่ ส (ประเทศไทย) จํากัด เผยแพร
ระหวางวันที่ 24-26 มิถุนายน เวลา 13.00 น. วันละ 1 ครั้ง
4. บริษัท สามารถ เพจจิ้ง จํากัด เผยแพรระหวางวันที่ 23-29 มิถุนายน วัน
ละ 1 ครั้ง
5. บริษัท เวิลดเพจ จํากัด เผยแพรระหวางวันที่ 23-29 มิถุนายน วันละ 1
ครั้ง
6. บริษัท เลนโซ เพจจิ้ง จํากัด เผยแพรวันที่ 26 มิถุนายน 1 ครั้ง
ประสานงานกับคายเทปตางๆ ในการเผยแพรคําขวัญและกิจกรรมวันตอตานยา
เสพติดโดยผานทางศิลปนในสังกัดของแตละคายเทป ดวยการใหศิลปนพูดถึงเรื่องวันตอตานยา
เสพติดเมื่อใหสัมภาษณสื่อมวลชน หรือแสดงคอนเสิรต ซึ่งไดขอความรวมมือไปทัง้ หมด 22 บริษทั
ดังตอไปนี้
1. บริษัท แกรมมี่เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด
2. บริษัท อาร เอส โปรโมชั่น จํากัด
3. บริษัท เอบิซี มิเดีย จํากัด
4. บริษัท รถไฟดนตรี จํากัด
5. บริษัท โกลด เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด
6. บริษัท นิธิทัศน โปรโมชั่น จํากัด
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7. บริษัท เอ็มแสควร เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด
8. บริษัท นีโอ มิวสิค เน็ตเวิรค จํากัด
9. บริษัท เมกกา มิวสิค
10. บริษัท รองเลียงลําใย จํากัด
11. บริษัท มิวสิค เอกซ เอเชีย จํากัด
12. บริษัท เอวี มิวสิค จํากัด
13. บริษัท สโตน เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด
14. บริษัท วอรนเนอร มิวสิค ประเทศไทย จํากัด
15. บริษัท เมนเซส อินเตอรเนชั่นเนล จํากัด
16. บริษัท บลูสกาย เรคคอรด จํากัด
17. บริษัท โอ มาย กอต โปรดักชั่น จํากัด
18. บริษัท สามโทน จํากัด
19. บริษัท ซี เอ็น ซี จํากัด
20. บริษัท เอส เอส โปรโมชั่น จํากัด
21. บริษัท อิมมิแกรนด จํากัด
22. บริษัท มิวสิค บักซ จํากัด
ประสานงานเพื่อขอความสนับสนุนปายผาขวัญวันตอตานยาเสพติด จากบริษัท
5 บริษัท คือ
1. การปโตรเลียมแหงประเทศไทย
2. บริษัทเชลสประเทศไทย จํากัด
3. บริษัท คาลเท็กซประเทศไทย จํากัดบริษัท
4. สยามกลการ (ไดกิ้น) จํากัด
5. บริษัท ฟูจิโฟโตฟลม (ประเทศไทย) จํากัด
ซึ่งไดรับการสนับสนุนปายผาทั้งสิ้น จํานวน 204 ผืน
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ป พ.ศ. 2542
1. โครงการ “รักในหลวง หวงลูกหลาน รวมกันตานยาเสพติด”
วัตถุประสงค เพื่อประชาสัมพันธปลุกจิตสํานึกของประชาชนไทยทุกคน รวมรณรงคตอตานยา
เสพติดเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูห ัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิม
พระชนมพรรษา 6 รอบ 5 ธันวาคม 2542 ภายใตโครงการ “รักในหลวง หวงลูกหลาน รวมกันตาน
ยาเสพติด”
กลุมเปาหมาย ประชาชนทั่วไป
สรุปผลการดําเนินงาน ดังนี้
1. สื่อโทรทัศน
1.1 ผลิตตนฉบับโฆษณาสั้นเพื่อใชเผยแพรทางโทรทัศน จํานวน 1 เรื่อง คือ “รักในหลวง”
ความยาว 30 วินาที โดยขอความรวมมือเผยแพรผานทางสถานีโทรทัศนตางๆ จํานวน 12 สถานี
และบริษัทผูผลิตรายการโทรทัศน จํานวน 22 บริษัท
1.2 ผลิตตนฉบับโฆษณาสั้นเพื่อใชเผยแพรทางโทรทัศน จํานวน 2 เรื่อง คือ “เหนือธรรม
ชาติ” และ “รั้วดวงใจ” ความยาวเรื่องละ 30 วินาที โดยเผยแพรผานทางสถานีโทรทัศนตางๆ
จํานวน 5 สถานี ไดแก สถานีโทรทัศน ชอง 3, 5, 7, 9 และ ITV ระหวางวันที่ 15 มิถุนายน – 14
กันยายน 2542 รวม 160 ครั้ง
2. สื่อโรงภาพยนตร
2.1 นําตนฉบับโฆษณาสั้นทางโทรทัศน เรื่อง “เหนือธรรมชาติ” และ “รั้วดวงใจ” แปลง
ระบบเปนฟลมภาพยนตร ขนาด 35 มม. พรอมดําเนินการเผยแพรทางโรงภาพยนตรในเขต กทม.
17 แหง และในจังหวัดใหญๆ 9 แหง ระหวางวันที่ 25 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2542 รวมเผยแพร
ไมนอยกวา 3,600 ครั้ง
3. สื่อวิทยุ
3.1 ขอความรวมมือจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย รวมผลิตตนฉบับ
โฆษณาสัน้ ทางวิทยุเรื่อง “รักในหลวง” จํานวน 1 เรื่อง ความยาว 30 วินาที โดยสําเนาเทปคาสเซท
เพื่อเผยแพรผา นสถานีวทิ ยุของหนวยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ จํานวน 530 สถานี ผานทาง
บริษัทที่ไดรับการจัดสรรคลื่นวิทยุภาค FM. ในเขตกรุงเทพมหานคร 18 บริษัท (21 คลื่น) และ
สํานักงาน ป.ป.ส. ภาคทั้ง 4 แหง รวม 1,200 มวน
3.2 ผลิตสื่อโฆษณาสั้นเพื่อใชเผยแพรทางสถานีวิทยุ จํานวน 2 เรื่อง คือ “เพื่อเราทุก
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คน” และ “รวมแรงรวมใจ” ความยาวเรื่องละ 30 วินาที โดยดําเนินการบันเทียงเปนภาษาทองถิ่น 4
ภาค (ภาคกลาง, ภาคเหนือ, ภาคอีสาน และภาคใต) และสําเนาเทปคาสเซท จํานวน 3,300 มวน
แบงเปน
- สําเนาภาษาภาคกลาง 2 เรื่อง ๆ ละ 950 มวน
- สําเนาภาษาภาคเหนือ 2 เรื่อง ๆ ละ 230 มวน
- สําเนาภาษาภาคอีสาน 2 เรื่อง ๆ ละ 240 มวน
- สําเนาภาษาภาคใต 2 เรื่อง ๆ ละ 230 มวน
โดยดําเนินการเผยแพร ดังนี้
3.2.1
ขอความรวมมือเผยแพรทางสถานีวิทยุของหนวยงานราชการ และรัฐวิสา
หกิจจํานวน 530 สถานี และผานทางบริษัทที่ไดรับการจัดสรรคลื่นวิทยุภาค FM. ในเขต
กรุงเทพมหานคร 18 บริษัท (21 คลื่น)
3.2.2
ซื้อเวลาเผยแพรทางสถานีวิทยุ จํานวน 5 สถานี ซึ่งคลอบคลุม 36
หวัด ไดแก
กทม. สถานีวิทยุ สวพ.91 และ 1 ปณ. AM 1035 KHz
ภาคเหนือ สถานีวิทยุ สวพ.เชียงใหม AM 918 KHz
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สถานีวิทยุ สวพ.นครราชสีมา AM 990 KHz
ภาคใต สถานีวิทยุ สวพ.สงขลา AM 1098 KHz
โดยเผยแพร ระหวางวันที่ 16 สิงหาคม – 29 กันยายน 2542 รวม 2,700 ครั้ง
3.2.3
ผูดําเนินรายการของสถานีวิทยุพิทักษสันติราษฎร ความถี่ 91 MHz
(สวพ. 91) พูดเสริมในรายการวันละ 3 ครั้ง ระหวางวันที่ 16 สิงหาคม – 29 กันยายน 2542 รวม
135 ครั้ง
4. สื่อสิ่งพิมพ
4.1 ผลิตตนแบบโปสเตอร “รักในหลวง หวงลูกหลาน รวมกันตานยาเสพติด” และ
ประสานมอบตนแบบแกหนวยงานและองคกรตางๆ เพื่อดําเนินการจัดพิมพเผยแพร ดังนี้
4.1.1
สํานักงานตํารวจแหงชาติ
4.1.2
สํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล
4.1.3
สํานักพิมพหยดหมึก
4.1.4
สํานักพิมพธุรกิจเสรี
5. การดําเนินงานผานสื่ออื่น
5.1 เผยแพรปายประชาสัมพันธขนาดใหญ (ภาพแบบเดียวกับโปสเตอร) จํานวน 5
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ปาย เผยแพรสถานที่ตางๆ ดังนี้
5.1.1
บริเวณแยกสามเหลี่ยมดินแดง เยื้องกับสํานักงาน ป.ป.ส. จํานวน 1 ปาย
เผยแพรระหวางวันที่ 6 ธันวาคม 2541 – 7 ธันวาคม 2542
5.1.2
บริเวณถนนศรีนครินทร จํานวน 1 ปาย
5.1.3
บริเวณถนนจรัลสนิทวงศ จํานวน 1 ปาย
5.1.4
บริเวณอนุสาวรียหลักสี่ จํานวน 1 ปาย
5.1.5
บริเวณทางดวนใกลดานเก็บเงินดาวคะนอง จํานวน 1 ปาย
โดยขอ 5.1.2 –5.1.5 เผยแพรระหวางวันที่ 14 มิถุนายน 2542 – 15 ธันวาคม 2542
5.2 สงมอบตนแบบปายประชาสัมพันธขนาดใหญ จํานวน 2 แบบ (แบบที่ 1 ภาพ
แบบเดียวกับโปสเตอร และแบบที่ 2 มีเฉพาะขอความ “รักในหลวง หวงลูกหลาน รวมกันตานยา
เสพติด”) ใหกระทรวงมหาดไทยใชตนแบบในการทําปายเผยแพรขนาดใหญในทุกจังหวัด
5.3 สงมอบตนแบบปายแบนเนอร
(แบบที่มีเฉพาะขอความ “รักในหลวง หวงลูก
หลาน รวมกันตานยาเสพติด”) ใหแก สวนสงเสริมและประสานงาน (สส.) เพื่อดําเนินการจัดทํา
ปายแบนเนอรและเผยแพรในชุมชนตางๆ จํานวน 200 แผน
5.4 ผลิตธงสัญลักษณ ขอความ “รักในหลวง หวงลูกหลาน รวมกันตานยาเสพติด”
เพื่อใชเผยแพรในการจัดกิจกรรมรณรงคของโครงการ จํานวน 225,000 อัน
5.5 ผลิตเสื้อยืด
5.5.1
ผลิตเสื้อยืดคอกลม ผา TC. 24 เข็ม จํานวน 9,000 ตัว
5.5.2
ผลิตเสื้อยืดคอกลม ผาคอตตอน 100% จํานวน 1,000 ตัว
5.5.3
ผลิตเสื้อยืดคอกลม ผา TC. มากกวา 24 เข็ม จํานวน 24,000 ตัว
5.5.4
ผลิตเสื้อยืดคอปก ผาลากอส จํานวน 8,000 ตัว
โดยสงมอบใหสวนสงเสริมและประสานงาน (สส.) ดําเนินการเผยแพร
5.6 ผลิตบัตรโทรศัพท
ทําหนังสือถึงรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี เพื่อขอความรวมมือจาก รัฐมนตรีวา
การกระทรวงคมนาคม เพื่อจัดทําบัตรโทรศัพท (Card Phone) และประสานงานกับองคการ
โทรศัพทแหงประเทศไทย
5.7 รวบรวมขาวประชาสัมพันธ การจัดงานขอบคุณสื่อมวลชนจากหนังสือพิมพ
จํานวน 4 ฉบับ ไดแก
5.7.1 หนังสือพิมพบานเมือง ฉบับประจําวันศุกรที่ 13 สิงหาคม 2542
5.7.2 หนังสือพิมพแนวหนา ฉบับประจําวันพฤหัสบดีที่ 19 สิงหาคม 2542
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5.7.3 หนังสือพิมพขาวสด ฉบับประจําวันอาทิตยที่ 22 สิงหาคม 2542
5.7.4 หนังสือพิมพสยามรัฐ ฉบับประจําวันศุกรที่ 27 สิงหาคม 2542
2. โครงการประชาสัมพันธเพื่อการปองกันเจาหนาที่ของรัฐมิใหเกี่ยวของกับยาเสพติด
วัตถุประสงค
1. เพื่อประชาสัมพันธปลุกจิตสํานึกของเจาหนาที่รัฐ ใหมีความภาคภูมิใจในศักดิ์ศรี
2. เพื่อใหเจาหนาที่รัฐ ไดรับทราบถึงบทลงโทษและความเสียหายที่จะไดรับ หากนําตัวเขา
ไปพัวพันกับยาเสพติดทั้งทางตรงและทางออม
3. เพื่อประชาสัมพันธปลุกจิตสํานึกของประชาชนทั่วไป ใหความรวมมือในการแจงขาวสาร
ขอมูลเกี่ยวกับเจาหนาที่รัฐ ที่พัวพันกับยาเสพติด
4. เพื่อประชาสัมพันธวิธีการและสถานที่รับแจงขาวสาร ในกรณีเจาหนาที่ของรัฐมีพฤติ
กรรมเกี่ยวของกับยาเสพติด
กลุมเปาหมาย
1. กลุมเจาหนาที่ของรัฐ
2. กลุมประชาชนทั่วไป
สรุปผลการดําเนินงาน ดังนี้
1. สื่อโทรทัศน
1.1 ผลิตตนฉบับโฆษณาสั้นเพื่อใชเผยแพรทางโทรทัศน จํานวน 2 เรื่อง คือ “หนี” และ
“ปฏิญาณ” ความยาว 30 วินาที โดยดําเนินการเผยแพร ดังนี้
1.1.1
ขอความรวมมือเผยแพรผานทางสถานีโทรทัศนตางๆ จํานวน 7 สถานี
ไดแก สถานีโทรทัศน ชอง 3, 5, 7, 9, ITV และ UBC และบริษัทผูผลิตรายการโทร
ทัศน จํานวน 58 บริษัท
1.1.2
เผยแพรผานทางสถานีโทรทัศนตางๆ จํานวน 2 สถานี ไดแก สถานีโทร
ทัศน ชอง 3 จํานวน 40 ครั้ง และ ITV จํานวน 10 ครั้ง ระหวางเดือนธันวาคม 2541 –
กุมภาพันธ 2542 รวม 50 ครั้ง
1.2 ประสานและสนับสนุนขอมูลการผลิตรายการโทรทัศน “ตีฆองรองปาว” โดยมีเนื้อหาร
เพื่อกระตุนใหประชาชนมีสวนในการแจงขอมูลมายัง ตู ปณ. 123 ออกอากาศวันอาทิตย ทาง
สถานีโทรทัศน ชอง 7 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม และ 4 เมษายน 2542 รวม 2 ตอน
1.3 ประสานและสนับสนุนขอมูลการผลิตละครโทรทัศน เรื่อง “นองใหมรายบริสุทธิ์” ตอน
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ยาเสพติดโดยมีเนื้อหาเพื่อกระตุนใหเยาวชนตระหนักถึงโทษพิษภัยของยาเสพติด ออกอากาศวัน
อาทิตย ทางสถานีโทรทัศน ชอง 3 เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2542 จํานวน 1 ตอน
1.4 ประสานและเชิญ ผูอํานวยการสํานักพัฒนาการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด ให
สัมภาษณในรายการ “ผูหญิงอยากรู 100%” ออกอากาศวันจันทร ทางสถานีโทรทัศน ชอง 3 เมื่อ
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2541 จํานวน 1 ตอน
2. สื่อโรงภาพยนตร
2.1 นําตนฉบับโฆษณาสั้นทางโทรทัศน เรื่อง “หนี” แปลงระบบเปนฟลมภาพยนตร ขนาด
35 มม. พรอมดําเนินการเผยแพรทางโรงภาพยนตรในเขตกทม. แบงเปน โรงภาพยนตรชั้น 1 จํา
นวน 10 แหง และโรงภาพยนตรชั้น 2 จํานวน 10 แหง ระหวางวันที่ 18 มิถุนายน – 12 สิงหาคม
2542 รวม 6,480 ครั้ง
3. สื่อวิทยุ
3.1 ผลิตและเผยแพรสารคดีสั้นทางวิทยุ จํานวน 90 ตอน ความยาวตอนละ 3 นาที โดย
ดําเนินการเผยแพรดังนี้
3.1.1
เผยแพรวันละ 2 ครั้ง ระหวางวันที่ 16 พฤษภาคม – 13 สิงหาคม 2542
รวม 2,700 ครั้ง ทางสถานีวิทยุใน กทม. 2 สถานี ไดแก
สถานีวิทยุ FM. 97 MHz
สถานีวิทยุ FM. 101 MHz
3.1.2
ไดรับความรวมมือเผยแพรในตางจังหวัด ทางสถานีวิทยุ 4 สถานี ไดแก
ภาคเหนือ สถานีวิทยุ FM. 106.25 MHz พิษณุโลก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สถานีวิทยุ FM. 100.5 MHz
มหาสารคาม
ภาคตะวันออก สถานีวิทยุ FM. 96.75 MHz ระยอง
ภาคใต สถานีวิทยุ FM. 95.5 MHz สุราษฎรธานี
3.2 ผลิตสื่อโฆษณาสั้นเพื่อใชเผยแพรทางสถานีวิทยุ จํานวน 7 เรื่อง ดังนี้
3.2.1
ดําเนินการผลิตและบันทึกเสียงเปนภาษาภาคกลาง 4 เรื่อง คือ “เรขาย
ศักดิ์ศรี” “ตู” “ใครจะคิด” และ “แหล ป.ป.ส.” ความยาวเรื่องละ 30 วินาที
3.2.2
ดําเนินการผลิตและบันทึกเสียงเปนภาษาทองถิน่ 3 ภาค (ภาคเหนือ
ภาคอีสาน และภาคใต) จํานวน 3 เรื่อง คือ “จับทุกชี” “คุมกันหรือ” “เพื่อนพาจน”
ความยาวเรื่องละ 30 วินาที
3.2.3
สําเนาเทปคาสเซท จํานวน 4,920 มวน แบงเปน
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สําเนาภาษาภาคกลาง 1 ชุด 4 เรื่อง รวม 900 ชุด
สําเนาภาษาภาคเหนือ 1 ชุด 3 เรื่อง รวม 140 ชุด
สําเนาภาษาภาคอีสาน 1 ชุด 3 เรื่อง รวม 150 ชุด
สําเนาภาษาภาคใต 1 ชุด 3 เรื่อง รวม 150 ชุด
โดยดําเนินการเผยแพร ดังนี้
3.2.4
ขอความรวมมือเผยแพรทางสถานีวทิ ยุของหนวยงานราชการและรัฐ
วิสาหกิจ จํานวน 523 สถานี และผานทางบริษทั ทีไ่ ดรับการจัดสรรคลื่นวิทยุภาค
FM.ในเขตกรุงเทพมหานคร 18 บริษัท (21 คลื่น)
4. สื่อสิ่งพิมพ
4.1 ผลิตโปสเตอร จํานวน 2 แบบ ตามกลุมเปาหมาย ไดแก
4.1.1
เจาหนาที่รัฐ ขอความ “ไมคิด ไมคา ไมของเกี่ยวยาเสพติด สํานึกที่ชาติ
ตองการ” จํานวน 50,000 แผน
4.1.2
ประชาชนทั่วไป ขอความ “พบเห็นเจาหนาที่รัฐเกี่ยวของกับยาเสพติด
แจงตู ปณ. 123 สามเสนใน กรุงเทพฯ 10400” จํานวน 50,000 แผน
4.1.3
กลุมเจาหนาที่รัฐ มีวิธกี ารเผยแพร คือ
- เผยแพรเชิงรุกกับหนวยงานราชการระดับอําเภอและจังหวัดทั่ว
ประเทศ
- เผยแพรเชิงรุกกับหนวยงานราชการ เชน สํานักงานตํารวจแหงชาติ,
กองบัญชาการทหารทั้ง 3 เหลาทัพ, สํานักงานเขตกรุงเทพมหานคร
สนับสนุนใหแก สํานักงาน ป.ป.ส. ภาคฯ
4.1.4
กลุมประชาชนทั่วไป มีวิธีการเผยแพร คือ
- เผยแพรเชิงรุกกับหนวยทั่วไป เชน โรงพยาบาล ศูนยการคา สถานี
ขนสง เปนตน สนับสนุนใหแก สํานักงาน ป.ป.ส. ภาคฯ
4.2 ผลิตสติกเกอร 1 แบบ 2 ขนาด ขอความ “พบเห็นเจาหนาที่รัฐเกี่ยวของกับยาเสพติด
แจงตู ปณ. 123 สามเสนใน กรุงเทพฯ 10400” รวม 23,000 แผน แบงเปน
4.2.1
ขนาด 5x15 นิ้ว จํานวน 13,000 แผน
4.2.2
ขนาด 4x10 นิ้ว จํานวน 10,000 แผน
4.2.3
ในเขตกรุงเทพฯ เผยแพรบนรถประจําทางขององคการขนสงมวลชน
กรุงเทพฯ (ขสมก.)
4.2.4
ในตางจังหวัด เผยแพรบนรถประจําทางระหวางจังหวัดของบริษัทขนสง
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จํากัด (บขส.)
5. การจัดงานแถลงขาวแกสื่อมวลชน
5.1 ดําเนินการจัดงานแถลงขาวแกสื่อมวลชน เรื่อง “ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวย
การปองกันเจาหนาที่ของรัฐ มิใหเกี่ยวของกับยาเสพติด” โดยรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี
(นายจุรนิ ทร ลักษณวิศิษฎ) เปนประธาน เมื่อวันพุธที่ 23 ธันวาคม 2541 เวลา 10.00น. ณ ตึก
สันติไมตรี ทําเนียบรัฐบาลในการจัดทําบัตรโทรศัพท โดยใชภาพจากโฆษณาสัน้ ทางโทรทัศน เรื่อง
“เหนือธรรมชาติ” ขอความ “ทรงขจัดฝนเพื่อไทย ธ ขจัดภัยยาเสพติด...รักในหลวง หวงลูกหลาน
รวมกันตานยาเสพติด” จํานวน 1 แบบ ในราคา 100 บาท ซึง่ ทางองคการโทรศัพทฯ ตกลงในรูป
แบบและจะดําเนินการจัดพิมพใหตอไป (คาดวาจะเสร็จปลายป 42)
6. การจัดงานขอบคุณสื่อมวลชน
6.1 ดําเนินการจัดงานขอบคุณสื่อมวลชนที่รวมเทอดพระเกียรติ โครงการ “รักในหลวง หวงลูก
หลาน รวมกันตานยาเสพติด” เมื่อวันอังคารที่ 3 สิงหาคม 2542 เวลา 14.00น. ณ หองประชุมชัน้
3 อาคาร 2 สํานักงาน ป.ป.ส.
วัตถุประสงค เพื่อขอบคุณสื่อมวลชนที่รวมเทอดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ตาม
โครงการ “รักในหลวง หวงลูกหลาน รวมกันตานยาเสพติด” และมอบเกียรติบัตรใหแกบุคคล สื่อ
มวลชน และองคกรที่สนับสนุนกิจกรรมรณรงคตอตานยาเสพติด ของ ป.ป.ส. จํานวน 4 ราย ดังนี้
- คุณสุกัญญา ชลศึกษ หรือ กฤษณา อโศกสิน ผูประพันธนวนิยายเรื่อง “ขาม
- สีทันดร”
- บริษัท ดาราวีดิโอ จํากัด ผูผลิตละครเรื่อง “ขามสีทันดร”
- บริษัท ซีวีดี อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด
- บริษัท ไรทพิคเจอรส จํากัด
6.2 รวมรวมขาวประชาสัมพันธ เรื่อง”ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการปองกัน เจาหนา
ที่ของรัฐ มิใหเกี่ยวของกับยาเสพติด” จากหนังสือพิมพจํานวน 9 ฉบับ ไดแก
- หนังสือพิมพสยามรัฐ ฉบับประจําวันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม 2541
- หนังสือพิมพมติชน ฉบับประจําวันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม 2541
- หนังสือพิมพไทยโพสต ฉบับประจําวันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม 2541
- หนังสือพิมพวัฏจักร ฉบับประจําวันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม 2541
- หนังสือพิมพกรุงเทพธุรกิจ ฉบับประจําวันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม 2541
- หนังสือพิมพเอกลักษณแนวหนา ฉบับประจําวันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม 2541
- หนังสือพิมพเดลินิวส ฉบับประจําวันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม 2541
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- หนังสือพิมพบานเมือง ฉบับประจําวันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม 2541
- หนังสือพิมพบางกอกโพสต ฉบับประจําวันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม 2541
3. โครงการผลิตสื่อสําหรับสถานประกอบการ
วัตถุประสงค เพื่อรณรงคเผยแพรความรู ความเขาใจเรื่องโทษพิษภัยของยาเสพติดและวิธีการ
ปองกันยาเสพติดแกผูใชแรงงานในสถานประกอบการอุตสาหกรรม ใหรู เขาใจ และตระหนักถึง
อันตรายที่เกิดจากการใชยาเสพติด และนําความรูที่ไดรับไปใชใหเปนประโยชนตอไป
กลุมเปาหมาย ผูใชแรงงานในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ (คนงาน 200 คนขึ้นไป)
ในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล จํานวน 2,500 แหง
สรุปผลการดําเนินงาน
1. การผลิตสื่อ ชุด “รณรงคปองกันยาบาในสถานประกอบการอุตสาหกรรม”
ไดดําเนินการจัดทําตนแบบสื่อ และแกไขปรับปรุงตนแบบสื่อ ชุด “รณรงคปองกันยาบาใน
สถานประกอบการอุตสาหกรรม” และผลิตเพือ่ ใชในโครงการฯ จํานวน 3,000 ชุด โดยใน 1 ชุด
ประกอบดวย
1.1 เอกสารสําหรับเจาของสถานประกอบการ หรือผูรับผิดชอบการจัดกิจกรรมรณรงคเผย
แพรความรูในสถานประกอบการ ไดแก
1.1.1
เอกสาร “คูมือปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถานประกอบการ
อุตสาหกรรม” จํานวน 1 เลม
1.1.2
เอกสารแนะนําการใชสื่อ ชุด “รณรงคปองกันยาบาในสถานประกอบการ
อุตสาหกรรม” จํานวน 1 แผน
1.1.3
แบบสํารวจติดตามการเผยแพรสื่อ ชุด “รณรงคปองกันยาบาในสถาน
ประกอบการอุตสาหกรรม” จํานวน 1 ชุด
1.2 ภาพชุดนิทรรศการ “ยาบามหันตภัย” จํานวน 1 ชุด (1 ชุด มี 8 ภาพ)
1.3 โปสเตอร “รักอวัยวะและชีวิต” จํานวน 5 แผน
1.4 แผนพับ “รูเทาทันยาบา” จํานวน 5 แผน
2. การเผยแพรส่อื ชุด “รณรงคปองกันยาบาในสถานประกอบการอุตสาหกรรม”
2.1 เผยแพรผานการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
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4. โครงการผลิตสื่อสําหรับแกนนําชุมชน
วัตถุประสงค เพื่อเผยแพรความรู ความเขาใจเกี่ยวกับโทษพิษภัยยาเสพติดใหแกประชาชนทั่ว
ไปในชุมชน และประชาสัมพันธเพื่อปลุกจิตสํานึก สรางกระแสใหประชาชนในชุมชนรวมกัน
ตอตานยาเสพติด
กลุมเปาหมาย ประชาชนทัว่ ไปที่อยูในชุมชน แบงเปน กรุงเทพฯ 300 ชุมชน ชุมชนในภาคกลาง
ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต ภาคละ 200 ชุมชน รวม 1,100 ชุมชน
สรุปผลการดําเนินงาน
1. การผลิตสื่อ ชุด “หมูบานวันนี้...ไมมียาเสพติด” และผลิตเพื่อใชในโครงการฯ จํานวน
1,100 ชุด โดยใน 1 ชุด ประกอบดวย
1.1 โปสเตอร 3 แบบ รวม 30 แผน
1.1.1
แบบที่ 1 เพื่อกระตุนเตือนใหคนในชุมชนเห็นความสําคัญของการปอง
กันยาเสพติด จํานวน 10 แผน
1.1.2
แบบที่ 2 เพื่อสรางความตระหนักในโทษพิษภัยของยาเสพติด จํานวน 10
แผน
1.1.3
แบบที่ 3 เพื่อกระตุนใหคนในชุมชนรวมมือกันตอตานยาเสพติด จํานวน
10 แผน
1.2 เทปเสียงตามสาย ชุด “หมูบานนี้...ไมมียาเสพติด” จํานวน 60 ตอน ความยาวตอนละ
5 นาที จํานวน 1 ชุด (1 ชุด มี 5 มวน)
1.3 เอกสารแนะนําการใชสื่อ ชุด “หมูบานนี้...ไมมียาเสพติด”จํานวน 1 แผน
2. การเผยแพรสื่อ ชุด “หมูบานนี้...ไมมียาเสพติด”
2.1 ในเขตกรุงเทพฯ สงมอบใหแก สวนสงเสริมและประสานงาน (สส.) ดําเนินการเผยแพร
2.2 ในตางจังหวัด สงมอบใหแก สํานักงาน ป.ป.ส. ภาคฯ ดําเนินการเผยแพร
5. โครงการประชาสัมพันธและผลิตสื่อเพื่อรณรงคปองกันยาเสพติด
5.1 กิจกรรมการผลิตสื่อเผยแพรในหองสมุดประชาชนทั่วประเทศ
วัตถุประสงค
1. เพื่อเปนแหลงคนควาความรูเรื่องการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดสําหรับประชาชน
2. เปนแหลงใหบริการยืมสื่อเผยแพรการปองกันยาเสพติดเพื่อประโยชนในการขอรับบริการ
การจัดกิจกรรมปองกันยาเสพติดของชุมชน
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กลุมเปาหมาย ประชาชนทั่วไปทั้งกลุมผูใหญ และกลุมเยาวชน
สรุปผลการดําเนินงาน
1. การผลิตสื่อ ชุด “เรียนรูเรื่องยาเสพติด ชีวิตปลอดภัย”
ไดดําเนินการจัดทําตนแบบสื่อชุด “เรียนรูเรื่องยาเสพติด...ชีวิตปลอดภัย” และผลิตเพื่อใช
ในโครงการฯ จํานวน 909 ชุด (มอบหองสมุดแหงละ 1 ชุด) โดยใน 1 ชุด ประกอบดวย
1.1 ภาพชุดนิทรรศการ “เรียนรูเรื่องยาเสพติด ชีวิตปลอดภัย” (1 ชุด มี 20 ภาพ) จํานวน
10 ชุด
1.2 เอกสาร “เรียนรูเรื่องยาเสพติด ชีวิตปลอดภัย” จํานวน 5 เลม
1.3 วีดิทัศน “เสนตาย” จํานวน 5 มวน
2. การเผยแพรสื่อ ชุด “เรียนรูเรื่องยาเสพติด ชีวิตปลอดภัย”
ไดดําเนินการเผยแพรและจัดสงสื่อชุด “เรียนรูเรื่องยาเสพติด...ชีวิตปลอดภัย” ทาง รสพ.
ใหแกหองสมุดที่อยูในความรับผิดชอบของ 4 หนวยงาน รวม 909 แหง คือ
2.1 กรุงเทพมหานคร
หองสมุดประชาชนกรุงเทพมหานคร จํานวน 29 แหง
2.1.1 หองสมุดประชาชนกรุงเทพมหานคร จํานวน 14 แหง
2.1.2 หองสมุดประชาชนเคลื่อนที่กรุงเทพมหานคร จํานวน 9 แหง
2.1.3 หองสมุดหองแถว จํานวน 6 แหง
2.2 กรมการศึกษานอกโรงเรียน
หองสมุดศูนยสงเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย จํานวน 869 แหง
2.2.1 หองสมุดประชาชนจังหวัด จํานวน 73 แหง
2.2.2 หองสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” จํานวน 76 แหง
2.2.3 หอสมุดรัชมังคลาภิเษก พระราชวังไกลกังวล หัวหิน จํานวน 1 แหง
2.2.4 หองสมุดประชาชนอําเภอ จํานวน 669 แหง
2.2.5 หองสมุดประชาชนตําบล จํานวน 41 แหง
2.2.6 รถหองสมุดศูนยการเรียนเคลื่อนที่ จํานวน 6 คัน
2.2.7 เรือหองสมุดศูนยการเรียนเคลื่อนที่ จํานวน 3 ลํา
2.3 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2.3.1 ศูนยพัฒนวิทยบริการ จํานวน 10 แหง
2.4 ชมรมเรารักรถไฟ
2.4.1 หอเกียรติภูมิรถไฟ สวนจตุจักร จํานวน 1 แหง

236
3. การจัดพิธีลงนามในขอตกลงความรวมมือพรอมทั้งรับมอบสื่อ
3.1 จัดพิธีลงนามในขอตกลงความรวมมือ พรอมทั้งรับมอบสื่อเผยแพรเพื่อการปองกันยา
เสพติดในโครงการ “กระจายความรู...สูย าเสพติด” เมื่อวันพุธที่ 13 ตุลาคม 2542 เวลา 13.30 น.
ณ หองประชุมชั้น 3 อาคาร 2 สํานักงาน ป.ป.ส.
วัตถุประสงค เพื่อใหผูแทนจาก 5 หนวยงาน ไดลงนามในขอตกลงความรวมมือกันดําเนินการ
สนับสนุนโครงการ “กระจายความรู...สูย าเสพติด” โดยจะมอบสื่อที่แตละหนวยงานผลิตใหแกหอง
สมุดในโครงการฯ ตอไป พรอมทั้งใหผูแทนจาก 4 หนวยงาน รับมอบสื่อเผยแพรเพือ่ การปองกันยา
เสพติด ที่ สํานักงาน ป.ป.ส. ผลิต จากทาน ลปส. (นายสรสิทธิ์ แสงประเสริฐ) ดังนี้
- ดร.กลา สมตระกูล รองอธิบดีกรมการศึกษานอกโรงเรียน
- นายอนันต ศิริภัสราภรณ ผูอํานวยการสํานักสวัสดิการสังคม กรุงเทพมหานคร
- รศ.สุมน อยูสิน ประธานกรรมการประจําสาขาวิชานิเทศศาสตร มสธ.
- ดร.สรรพศิริ วิรยศิริ ประธานชมรมเรารักรถไฟ
5.2 กิจกรรมการผลิตสื่อรณรงคเพื่อเยาชนรอดพนยาเสพติด
วัตถุประสงค
1. เพื่อเปนสื่อเผยแพรใหความรูเกี่ยวกับโทษพิษภัยของสารระเหย และยาบาแกเยาวชน
2. เพื่อเปนสื่อเผยแพรใหความรูเกี่ยวกับการปองกันตนเองใหปลอดภัยจากสารระเหย และ
ยาบา
3. เพื่อใชเปนสื่อสงเสริมทักษะชีวิตสําหรับเยาวชน
4. เพื่อใชเปนสื่อรณรงคปองกันการใชสารระเหย และยาบาในสถานศึกษาระดับประถม
ศึกษา
กลุมเปาหมาย เยาวชนอายุ 7-12 ป
สรุปผลการดําเนินงาน
1. การผลิตสื่อ ชุด “รณรงคเพื่อเยาวชนรอดพนยาเสพติด”
ไดดําเนินการจัดทําตนแบบสื่อ ชุด “รณรงคเพื่อเยาวชนรอดพนยาเสพติด” และผลิตเพื่อใชใน
โครงการฯ จํานวน 10,000 ชุด โดยใน 1 ชุด ประกอบดวย
1.1 ภาพชุดนิทรรศการ “รณรงคเพื่อเยาวชนรอดพนยาเสพติด” จํานวน 1 ชุด (1 ชุด มี 6
ภาพ)
1.2 ชุดฝกระบายสีภาพ จํานวน 1 ชุด (1 ชุด มี 5 ภาพ)
1.3 สติกเกอร จํานวน 5 แผน
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1.4 จัดทํากลองพรอมพิมพขอความอธิบายการใชสื่อ
2. การเผยแพรสื่อ ชุด “รณรงคเพื่อเยาวชนรอดพนยาเสพติด”
2.1 เผยแพรผาน สํานักงานการประถมศึกษาแหงชาติ (สปช.)
6. โครงการราษฎร – รัฐ รวมใจตานภัยยาเสพติด
หลักการและเหตุผล
การเปลี่ยนแปลงทางดานเศรษฐกิจและสังคมที่เปนไปอยางรวดเร็ว
ในลักษณะที่ขาด
ความสมดุลของการพัฒนาดานวัตถุกับความพรอมของประชากร สถาบันหลักทางสังคมหลาย
สถาบันเกิดความออนแอ ทําใหปญหายาเสพติดแพรระบาดอยางรวดเร็วและกวางขวางมากขึน้
ยาเสพติดที่แพรระบาดมีทั้งยาเสพติดชนิดดั้งเดิม และยาเสพติดชนิดใหม การแพรระบาด
กระจายไปในทุกกลุม ประชากร โดยเฉพาะกลุมเยาวชน มีผูเกี่ยวของกับการผลิต การคา การนํา
เขา และสงออกยาเสพติดเพิ่มจํานวนมากขึ้น
การดําเนินงานปองกันและปราบปรามยาเสพติด ยังเปนการดําเนินงานในภาพกวาง ไม
ไดกําหนดพืน้ ที่เปาหมายตามสภาพความรุนแรงของปญหาและความพรอมของชุมชนที่ผสมผสาน
การดําเนินงานแบบองครวม จึงทําใหการดําเนินงานตามมาตรการปองกันยาเสพติด มาตรการ
บําบัดรักษาและฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด มาตรการปราบปรามยาเสพติด และมาตรการ
ควบคุมพืชเสพติด เปนการดําเนินงานโดยฝายราชการที่ขาดการมีสว นรวมของชุมชนเจาของพืน้ ที่
ทําใหการดําเนินงานไมเกิดผลกระทบโดยตรงตอการลดปญหาหรือควบคุมปญหายาเสพติดอยาง
ชัดเจนและตอเนื่อง
รัฐบาลไดตระหนักถึงปญหายาเสพติดและชองวางในการดําเนินงานปองกันและปราบ
ปรามยาเสพติด จึงไดกําหนดใหมี คําสั่ง สํานักนายกรัฐมนตรี ที่ 141/2541 เรื่อง นโยบายการ
ดําเนินงานปองกันและปราบปรามยาเสพติด ภายใตยุทธศาสตร “ราษฎร รัฐ รวมใจ ตานภัยยา
เสพติด” ที่มงุ ผนึกสรรพกําลังของภาคีตาง ๆ อาทิ หนวยงานภาครัฐ องคกรเอกชน และประชาชน
ในพืน้ ที่ใหควบคุมการขยายตัวและลดการแพรระบาดของยาเสพติด โดยวิธีการที่สอดคลองกับ
สภาพปญหา และมีความเหมาะสมในแตละพื้นที่ใหไดโดยเร็ว ทัง้ นี้ สํานักงาน ป.ป.ส. จะเปน
แกนหลักในการริเริ่มและเรงดําเนินการปลุกจิตสํานึกของประชาชน รวมทัง้ สรางบรรยากาศและ
สภาพแวดลอมใหเกิดการแสดงพลังความรวมมือระหวางภาครัฐ องคกรเอกชน และประชาชน ให
เกิดเปนกระแสตอตานยาเสพติดที่ยั่งยืนตอไป
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วัตถุประสงค
1. เพื่อทําการสื่อสารใหเกิดพฤติกรรมตอตานยาเสพติด
2. เพื่อใหเกิดความรวมมือระหวางหนวยงานภาครัฐ องคกรเอกชน และประชาชน
กลุมเปาหมาย ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ทุกอาชีพ
สรุปผลการดําเนินงาน ดังนี้
1. สื่อโทรทัศน
1.1 ผลิตตนฉบับโฆษณาสั้นเพื่อใชเผยแพรทางโทรทัศน จํานวน 3 เรื่อง คือ “สะทอน
ความตั้งใจ” “เกลียวสัมพันธ” และ “รวมพลังราษฎร – รัฐ “ ความยาวเรื่องละ 30 วินาที โดยขอ
ความรวมมือเผยแพรผานทางสถานีโทรทัศนตางๆ จํานวน 6 สถานี ไดแก สถานีโทรทัศน ชอง 3, 5,
7, 9, ITV, UBC, กรมประชาสัมพันธ รวม 7 แหง และซื้อเวลาเผยแพรผานทางสถานีโทรทัศนตา งๆ
จํา นวน 4 สถานี ไดแก สถานีโทรทัศน ชอง 3, 5, 7, 9 ระหวางเดือนสิงหาคม – ธันวาคม 2542
รวม 630 ครั้ง
1.2 ผลิตรายการโทรทัศน “เกลียวสัมพันธ” ออกอากาศสดทางสถานีโทรทัศน ชอง 9
อ.ส.ม.ท. เวลา 20.45-21.45 น. ทุกวันจันทรสัปดาหที่ 1, 3 และ 5 ของเดือน ระหวางเดือนตุลาคม
2542 – กุมภาพันธ 2543 รวม 12 ครั้ง
1.3 In program รายการโทรทัศนผานสถานีโทรทัศน ชอง 7, 11, ITV
2. การดําเนินงานผานสื่ออื่นๆ
2.1 ผลิตปายกลางแจงติดตั้งในพื้นที่เปาหมาย 5 จังหวัด จํานวน 6 ปาย
2.2 ผลิตสื่อ Life Stand ศิลปนตานยาเสพติด 3 แบบ รวม 150 อัน
2.3 ผลิตเสื้อยืด ราษฎร – รัฐ รวมใจตานภัยยาเสพติด จํานวน 1,000 ตัว
2.4 ผลิตเข็มกลัด (Badge) สัญลักษณโครงการฯ จํานวน 1,000 อัน
2.5 ผลิตหมวกสัญลักษณโครงการฯ จํานวน 500 ใบ
2.6 ผลิตบอรดนิทรรศการ จํานวน 4 บอรด
2.7 ผลิตธงสัญลักษณ พรอมเสา จํานวน 200 ชุด
2.8 สื่อรถปฏิบัติการเคลื่อนที่ จํานวน 1 คัน
2.9 มอบสื่อประชาสัมพันธโครงการฯ ใหกับสถานีโทรทัศน ชอง 3, 5, 7, 9, 11, ITV, UBC
และกรมประชาสัมพันธ รวม 8 แหง
3. การจัดกิจกรรมในโครงการฯ
3.1 ดําเนินการจัดงานเปดตัวโครงการฯ วัน “รวมพลังราษฎร – รัฐ” วันจันทรที่ 16 ส.ค.
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2542 เวลา 14.00 น. ณ ทําเนียบรัฐบาล โดย ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี นายชวน หลีกภัย เปน
ประธานในพิธี
3.2 ดําเนินการจัดงานเปดตัวโครงการฯ ในพื้นที่นํารอง จังหวัดหนองคาย วันที่ 2 ตุลาคม
2542
3.3 ดําเนินการจัดงานเปดตัวโครงการฯ ในพื้นที่นํารอง ชุมชนวัดพระยาไกร กทม. วันที่
15 ตุลาคม 2542
3.4 ดําเนินการจัดงานเปดตัวโครงการฯ ในพื้นที่นํารอง จังหวัดแพร วันที่ 21 ตุลาคม
2542
ระเบียบวิธีการประเมินโครงการ
1. การสํารวจผลิตผล (Output) ของโครงการฯ ไดแก
ก. ขาวแจก (Press Release) จากการวิเคราะหขาวตัด (Press Clipping)
ข. สื่อเฉพาะกิจจัดทําขึ้น
ค. กิจกรรมที่จัดขึ้นในโรงเรียนและชุมชนนํารอง
2. การประเมินประสิทธิผล (Outcome) ของโครงการฯ
การประเมินการรับรูเกี่ยวกับโครงการฯ ความรู ทัศนคติและพฤติกรรมการปองกัน
และแกไขปญหายาเสพติดของประชาชน 1,096 คน จําแนกเปน
408 คน
1. ประชาชนทั่วไปในกรุงเทพฯ
2. ประชาชนทั่วไปในตางจังหวัด
200 คน
3. ประชาชนทั่วไปในชุมชนนํารอง
163 คน
4. นิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชน 100 คน
5. นิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัยรัฐบาล 100 คน
6. นักเรียนในโรงเรียนจัดกิจกรรมนํารอง 125 คน
รวม
1,096 คน
3. สํารวจความพึงพอใจของผูมีสวนรวมในโครงการฯ
4. ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน
5. องคกรภาครัฐ เอกชน และประชาชนที่เขารวมโครงการฯ
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ป พ.ศ. 2543
1. โครงการ “เพื่อเยาวชนรอดพนยาเสพติด”
วัตถุประสงค
1. เพื่อเปนสื่อเผยแพรใหความรูเกี่ยวกับโทษพิษภัยของสารระเหย และยาบาแกเยาวชน
2. เพื่อเปนสื่อเผยแพรใหความรูเกี่ยวกับการปองกันตนเองใหปลอดภัยจากสารระเหยและยา
บา
3. เพื่อใชเปนสื่อสงเสริมทักษะชีวิตสําหรับเยาวชน
4. เพื่อใชเปนสื่อรณรงคปองกันการใชสารระเหยและยาบาในสถานศึกษาระดับประถมศึกษา
กลุมเปาหมาย
เยาวชน ระดับประถมศึกษา อายุระหวาง 7-12 ป
การผลิต
ผลิตเพื่อเผยแพรในระยะที่ 2 จํานวน 9,000 ชุด
การเผยแพร
เผยแพรโรงเรียนประถมศึกษา สังกัด สํานักงานการประถมศึกษาแหง
ชาติ (สปช.) โดยผาน สํานักงานการประถมศึกษาอําเภอ (สปอ.) 276 อําเภอ ใน 35 จังหวัด รวม
8,576 โรงเรียน และโรงเรียนในสังกัด กทม. 430 โรงเรียน รวมเผยแพรระยะที่ 2 จํานวน 9,006 โรง
เรียน
ประกอบดวย
1. ชุดนิทรรศการ ขนาด 15x20 นิ้ว กระดาษอารต 160 แกรม พิมพออฟเซท 4 สี อาบยูวี 1
ดาน (1 ชุด มี 6 ภาพ)
2. แผนภาพระบายสี ขนาด 11.5x16.5 นิ้ว กระดาษปอนดทพี ีไอ 100 แกรม พิมพลายเสนสี
เดียว 1 ดาน (1 ชุด มี 5 ภาพ)
3. สติกเกอรพีวีซี ขนาด 29.5x10.5 ซม. พิมพออฟเซท 4 สี อาบยูวี 1 ดาน (1 ชุด มี 5 แผน)
4. แบบสํารวจติดตามการเผยแพรสื่อฯ จํานวน 1 แผน
5. กลองบรรจุสื่อ ขนาด 16x21 นิ้ว กระดาษลูกฟูก พรอมพิมพรายละเอียดและคําอธิบาย
การใชสื่อลงบนกลอง พิมพสีเดียว 2 ดาน
การติดตามผล
1. สรุปการสํารวจติดตามการเผยแพรสื่อชุดรณรงค “เพื่อเยาวชนรอดพนยาเสพติด” ตาม
แผนเผยแพรระยะที่ 1 จํานวน 9,192 ชุด ซึง่ เปนการสํารวจติดตามการเผยแพรสื่อฯ จาก
สปอ. จํานวน 247 แหง ใน 16 จังหวัด และนําผลที่ไดมาปรับปรุงการผลิตและการเผยแพร
ตอไป
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2. จัดทําแบบสํารวจติดตามการเผยแพรสื่อชุดรณรงค “เพื่อเยาวชนรอดพนยาเสพติด” ตาม
แผนเผยแพรระยะที่ 2 ดังนี้
2.1 แบบสํารวจ ชุดที่ 1 สําหรับ สปอ. จํานวน 276 ชุด
2.2 แบบสํารวจ ชุดที่ 2 สําหรับโรงเรียน จํานวน 1,000 ชุด
3. เก็บรวบรวมแบบสํารวจทั้ง 2 ชุด เพื่อติดตามผลการเผยแพรสื่อชุดรณรงค “เพื่อเยาวชน
รอดพนยาเสพติด” ตามแผนเผยแพรระยะที่ 2
งบประมาณ งบประมาณรวมคาผลิต และจัดสง ตามแผนเผยแพรระยะที่ 2 เปนเงิน 513,000
บาท
2. โครงการประชาสัมพันธเพื่อปราบปรามยาเสพติดในกลุมชาวตางประเทศ ชุด “Power
of One”
วัตถุประสงค
1. เพื่อเผยแพรใหประเทศตางๆ ไดรับรูความตั้งใจจริงในการปองกันและแกไขปญหายาเสพ
ติดของประเทศไทย
2. เพื่อใหขาวสารขอมูลเกี่ยวกับโทษพิษภัยของยาเสพติดและความผิดตามกฎหมายไทย
3. เพื่อสรางทัศนคติใหถูกตองกับชาวตางประเทศที่เดินทางเขามาทองเที่ยวในประเทศไทย
4. เพื่อกระตุนเตือนไมใหชาวตางประเทศกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดในประเทศไทย
5. เพื่อประสานความรวมมือในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดระหวางหนวยงาน
กลุมเปาหมาย
ชาวตางประเทศ
งบประมาณ
งบประมาณการผลิตสื่อทั้งโครงการฯ รวมคาเขียนบท ออกแบบ และ
ผลิต เปนเงิน 1,492,995 บาท
สื่อสิ่งพิมพ แผนพับ “Thailand : Wealth and Beauty From The Power Of One”
รูปแบบ
:
แผนพับ ขนาด 8x11.5 นิ้ว พับ 3 ตอน กระดาษอารต 100 แกรม พิมพ
ออฟเซท 4 สี 2 ดาน
การผลิต
:
ผลิตจํานวน 100,000 แผน
การเผยแพร :
ขอความรวมมือเผยแพรและจัดสงใหกบั กระทรวงตางประเทศ เพื่อเผย
แพรในสถานเอกอัครราชฑูต, สถานกงสุลใหญ และคณะฑูตถาวร ณ ที่
ตั้งตางๆ จํานวน 243 แหง รวม 97,000 แผน
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โปสการด ชุด “Power Of One”
:
โปสการด ขนาด 4x6 นิ้ว กระดาษอารตหนาเดียว 260 แกรม
พิมพออฟเซท 4 สี 1 ดาน พิมพสีเดียว 1 ดาน (1 ชุด มี 4 แบบ)
การผลิต
:
ผลิตจํานวนแบบละ 100,000 แผน รวม 400,000 แผน
การเผยแพร :
ขอความรวมมือจากหนวยงานที่เกี่ยวของกับตางประเทศเพื่อเผยแพร ดัง
นี้
- บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) จํานวน 80,000 แผน
- การทองเที่ยวแหงประเทศไทย จํานวน 80,000 แผน
- สมาคมโรงแรม จํานวน 80,000 แผน
- การทาอากาศยานแหงประเทศไทย จํานวน 40,000 แผน
- ศูนยสงเสริมการทองเที่ยว กรุงเทพมหานคร จํานวน 40,000 แผน
- กรมประชาสัมพันธ จํานวน 2,000 แผน
- บริษัท โปสการด จํากัด จํานวน 4,000 แผน
- การสื่อสารแหงประเทศไทย จํานวน 4,000 แผน
สื่อสิ่งพิมพ
รูปแบบ

สื่อวีดิทัศน วีดิทัศน ชุด “Power Of One”
รูปแบบ
1. โฆษณาสั้นทางโทรทัศน ความยาว 45 วินาที
2. โฆษณาสั้นทางโทรทัศน ความยาว 3 นาที
การผลิต
1. ผลิตตนฉบับพรอมสําเนาเทปวีดิทัศน ระบบเบตาแคม ความยาว 45 วินาที จํานวน 10
มวน
2. ผลิตตนฉบับพรอมสําเนาเทปวีดิทัศน ระบบเบตาแคม ความยาว 3 นาที จํานวน 10 มวน
การเผยแพร ขอความรวมมือจากหนวยงานที่เกี่ยวของกับตางประเทศเพื่อเผยแพร ดังนี้
- กระทรวงการตางประเทศ
- บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) เพื่อเผยแพรบนเครื่องบิน
- การทองเที่ยวแหงประเทศไทย
- การทาอากาศยานแหงประเทศไทย
- ศูนยสงเสริมการทองเที่ยว กรุงเทพมหานคร
- กรมประชาสัมพันธ
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- สถานีโทรทัศน ชอง 11 เพื่อเผยแพรในรายการ NEWS LINE
- สถานีโทรทัศน ชอง 5 เพื่อเผยแพรในรายการ GLOBAL NETWORK
- สถานีโทรทัศนยูบีซี
3. การรณรงค เผยแพร ประชาสัมพันธ เพื่อการปองกันเจาหนาที่ของรัฐมิใหเกี่ยวของกับ
ยาเสพติด
วัตถุประสงค
1. เพื่อเผยแพรประชาสัมพันธสาระสําคัญ และแนวปฏิบตั ิตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
วาดวยการปองกันเจาหนาที่ของรัฐ มิใหเกี่ยวของกับยาเสพติด
2. เพื่อนําเสนอความกาวหนาการดําเนินงานตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการ
ปองกันเจาหนาที่ของรัฐ มิใหเกี่ยวของกับยาเสพติด
3. เพื่อปลุกจิตสํานึกเจาหนาทีข่ องรัฐใหมีความภาคภูมิใจในศักดิ์ศรี โดย “ไมคิด ไมคา ไม
ของเกี่ยวกับยาเสพติด”
4. เพื่อใหเจาหนาที่ของรัฐไดทราบถึงบทลงโทษและตระหนักถึงความเสียหายทีจ่ ะไดรับหาก
นําตัวเขาไปมีสวนเกี่ยวของกับยาเสพติดทั้งทางตรงและทางออม
5. เพื่อรณรงคเผยแพรประชาสัมพันธใหเจาหนาที่ของรัฐและประชาชนทัว่ ไปรวมตอตานเจา
หนาที่ของรัฐทีม่ ีพฤติการณเกี่ยวของกับยาเสพติด รวมถึงใหชว ยสอดสอง ดูแลใหความ
รวมมือในการแจงขาวสารขอมูล เบาะแส เกี่ยวกับเจาหนาที่ของรัฐที่เกีย่ วของกับยาเสพ
ติดและสรางแนวรวมอยางจริงจัง
6. เพื่อสงเสริมภาพลักษณท่ดี แี ก สํานักงาน ป.ป.ส. รวมถึงสะทอนใหเห็นความตัง้ ใจจริงใน
การดําเนินงานในสวนที่ สํานักงาน ป.ป.ส. รับผิดชอบ
กลุมเปาหมาย
1. กลุมเปาหมายหลัก ไดแก เจาหนาที่ของรัฐ
2. กลุมเปาหมายรอง ไดแก ประชาชนทั่วไป
งบประมาณ
งบประมาณการผลิตและเผยแพรสื่อทั้งโครงการฯ เปนเงิน 285,000 บาท
สื่อสิ่งพิมพ ชุดรณรงค “เพื่อการปองกันเจาหนาที่ของรัฐมิใหเกี่ยวของกับยาเสพติด”
ประกอบดวย
1. ชุดนิทรรศการ ขนาด 15x20 นิ้ว กระดาษอารต 230 แกรม พิมพออฟเซท 4 สี อาบยูวี 1
ดาน (1 ชุด มี 6 ภาพ)
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2. แผนพับ ขนาด 8x20 นิ้ว พับ 4 ตอน กระดาษปอนดทพี ีไอ 100 แกรม พิมพออฟเซท 4 สี
(1 ชุด มี 50 แผน)
การผลิต
1. ชุดนิทรรศการ ผลิตจํานวน 10,000 ชุด
2. แผนพับ ผลิตจํานวน 500,000 แผน
การเผยแพร เผยแพรไปยังหนวยงานตางๆ ดังนี้
1. หนวยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจที่เขารวมสัมมนาฯ ทั้ง 74 หนวยงาน รวม 7,419 ชุด
2. ศ.ปส.ก. และ ศ.ปส.จ. ทั่วประเทศ รวม 1,832 ชุด
3. สํานักงาน ป.ป.ส. ภาคฯ ทั้ง 4 แหง แหงละ 100 ชุด รวม 400 ชุด
งบประมาณ งบประมาณรวมคาออกแบบ ผลิต และจัดสง เปนเงิน 700,850 บาท
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ป พ.ศ. 2544
1. โครงการประชาสัมพันธเพื่อสรางกระแสและการมีสวนรวมในการปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติดของครอบครัว
วัตถุประสงค
1. เพื่อสงเสริมใหสถาบันครอบครัวมีสวนรวมในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
2. เพื่อสงเสริมครอบครัวใหเปนกําลังใจแกบุตรหลานทีห่ ลงผิดพลาดพลัง้ ติดยาเสพติดใหเขา
รับการบําบัดรักษา
3. เพื่อสงเสริมใหครอบครัวมีความเขาใจเกี่ยวกับบทบาทในการสรางความรัก ความเขาใจ
ซึ่งจะเปนภูมิตา นภัยยาเสพติดแกสมาชิกในครอบครัวและเปนการปองกันการกลับไปใช
ยาเสพติดซ้ําอีก
กลุมเปาหมาย
1. กลุมเปาหมายหลัก ไดแก บิดา มารดา ผูปกครอง
2. กลุมเปาหมายรอง ไดแก เยาวชน ประชาชนทั่วไป
งบประมาณ งบประมาณการผลิตและเผยแพรสื่อทั้งโครงการฯ รวมเปนเงิน 1,500,000 บาท
สื่อสิ่งพิมพ :
แผนพับ “จมดิ่ง”
รูปแบบ
แผนพับขนาด A4 พับ 3 ตอน กระดาษปอนดทพี ีไอ 100 แกรม พิมพออฟเซท 4 สี
2 ดาน
วัตถุประสงค
1. เพื่อเปนสื่อเผยแพรใหความรูแกบิดา มารดา ผูปกครอง เกี่ยวกับการปองกันลูกใหพนจาก
ภัยยาเสพติด
2. สงเสริมใหครอบครัวมีความเขาใจเกี่ยวกับบทบาทในการสรางความรักความเขาใจซึ่งจะ
เปนภูมิตานทานยาเสพติดแกสมาชิกในครอบครัว
3. สงเสริมใหครอบครัวเปนกําลังใจแกบุตรหลานที่หลงผิดพลาดพลัง้ ติดยาเสพติดใหเขารับ
การบําบัดรักษา
กลุมเปาหมาย
1. กลุมเปาหมายหลัก ไดแก บิดา มารดา ผูปกครอง
2. กลุมเปาหมายรอง ไดแก เยาวชน ประชาชนทั่วไป
การผลิต
ผลิตจํานวน 200,000 แผน
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การเผยแพร
เผยแพรไปยังหนวยงานตางๆ ดังนี้
1. ศ.ปส.ก. และ ศ.ปส.จ. ทั่วประเทศ รวม 54,000 แผน
2. สํานักงาน ป.ป.ส. ภาคฯ ทั้ง 4 แหง แหงละ 3,000 แผน รวม 12,000 แผน
3. สนับสนุนแกบคุ คล หนวยงานที่มาขอรับบริการสื่อเผยแพรจากสํานักงาน ป.ป.ส. และผู
ปฏิบัติงานดานการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
สื่อสิ่งพิมพ โปสเตอร “จมดิ่ง”
รูปแบบ
โปสเตอร ขนาด 15x20 นิ้ว กระดาษอารต 160 แกรม พิมพออฟเซท 4 สี อาบยูวี
1 ดาน
วัตถุประสงค
1. เพื่อเปนสื่อสรางความตระหนักใหแกบิดา มารดา ผูปกครอง เกี่ยวกับการปองกันลูกใหพน
จากภัยยาเสพติด
2. เพื่อสงเสริมใหครอบครัวเปนกําลังใจแกบุตรหลานทีห่ ลงผิดพลาดพลัง้ ติดยาเสพติดใหเขา
รับการบําบัดรักษา
กลุมเปาหมาย
1. กลุมเปาหมายหลัก ไดแก บิดา มารดา ผูปกครอง
2. กลุมเปาหมายรอง ไดแก เยาวชน ประชาชนทั่วไป
การผลิต
ผลิตจํานวน 10,000 แผน
การเผยแพร เผยแพรไปยังหนวยงานตางๆ ดังนี้
1. ศ.ปส.ก. และ ศ.ปส.จ. ทั่วประเทศ รวม 54,000 แผน
2. สํานักงาน ป.ป.ส. ภาคฯ ทั้ง 4 แหง แหงละ 3,000 แผน รวม 12,000 แผน
3. สนับสนุนแกบคุ คล หนวยงานที่มาขอรับบริการสื่อเผยแพรจากสํานักงาน ป.ป.ส. และผู
ปฏิบัติงานดานการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
สื่อโทรทัศน

โฆษณาสั้นทางโทรทัศน เรื่อง “จมดิ่ง”
โฆษณาสั้นทางโทรทัศน เรื่อง “ใครหนอ”
โฆษณาสั้นทางโทรทัศน จํานวน 2 เรื่อง ความยาวเรื่องละ 30 วินาที

รูปแบบ
วัตถุประสงค
1. เพื่อสงเสริมใหสถาบันครอบครัวมีสวนรวมในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
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2. เพื่อสงเสริมใหครอบครัวเปนกําลังใจแกบุตรหลานทีห่ ลงผิดพลาดพลัง้ ติดยาเสพติดใหเขา
รับการบําบัดรักษา
3. เพื่อสงเสริมใหครอบครัวมีความเขาใจเกี่ยวกับบทบาทในการสรางความรักความเขาใจ ซึ่ง
จะเปนภูมิตานภัยยาเสพติดแกสมาชิกในครอบครัวและเปนการปองกันการกลับไปใชยา
เสพติดซ้ําอีก
กลุมเปาหมาย
1. กลุมเปาหมายหลัก ไดแก บิดา มารดา ผูปกครอง
2. กลุมเปาหมายรอง ไดแก เยาวชน ประชาชนทั่วไป
การผลิต
ผลิตตนฉบับพรอมสําเนาเทปวีดิทัศนระบบเบตาแคม ความยาว 30 วินาที
จํานวนเรื่องละ 7 มวน
การเผยแพร ซื้อเวลาเผยแพรทางสถานีโทรทัศน 2 สถานี ระหวางวันที่ 1 สิงหาคม – 15
กันยายน 2544 ไดแก สถานีวทิ ยุโทรทัศนกองทัพบก ชอง 5 สถานีโทรทัศนไทยทีวีสี ชอง 9
อ.ส.ม.ท. รวมเผยแพรทั้งหมด 60 ครั้ง (Prime time 30 ครั้ง)
ขอความรวมมือเผยแพรจากสถานีโทรทัศน 7 สถานี ดังนี้
1.
สถานีโทรทัศนไทยทีวีสี ชอง 3 อ.ส.ม.ท.
2.
สถานีวิทยุโทรทัศนกองทัพบก ชอง 5
3.
สถานีโทรทัศนสีกองทัพบก ชอง 7
4.
สถานีไทยทีวีสี ชอง 9 อ.ส.ม.ท.
5.
สถานีวิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทย ชอง 11 กรมประชาสัมพันธ
6.
สถานีโทรทัศน ไอทีวี
7.
สถานีโทรทัศน ยูบีซี
สื่อวิทยุ

โฆษณาสั้นทางวิทยุ เรื่อง “จมดิ่ง”
โฆษณาสั้นทางวิทยุ เรื่อง “ใครหนอ”
โฆษณาสั้นทางวิทยุ จํานวน 2 เรื่อง ความยาวเรื่องละ 30 วินาที

รูปแบบ
วัตถุประสงค
1. เพื่อสงเสริมใหสถาบันครอบครัวมีสวนรวมในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
2. เพื่อสงเสริมใหครอบครัวเปนกําลังใจแกบุตรหลานทีห่ ลงผิดพลาดพลัง้ ติดยาเสพติดใหเขา
รับการบําบัดรักษา
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3. เพื่อสงเสริมใหครอบครัวมีความเขาใจเกี่ยวกับบทบาทในการสรางความรักความเขาใจ ซึ่ง
จะเปนภูมิตานภัยยาเสพติดแกสมาชิกในครอบครัวและเปนการปองกันการกลับไปใชยา
เสพติดซ้ําอีก
กลุมเปาหมาย
1. กลุมเปาหมายหลัก ไดแก บิดา มารดา ผูปกครอง
2. กลุมเปาหมายรอง ไดแก เยาวชน ประชาชนทั่วไป
การผลิต
ผลิตตนฉบับพรองสําเนาบนแผน ซีดี และเทปคาสเซท จํานวนเรื่องละ 2 แผน/
มวน
การเผยแพร ซื้อเวลาเผยแพรทางสถานีวทิ ยุ 3 สถานี ระหวางวันที่ 1 สิงหาคม – 15 กันยายน
2544 ดังนี้
1. สถานีวิทยุ ว.พ.ท.เอฟเอ็ม. 90.5 MHz
2. สถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย เอฟ.เอ็ม. 97.0 MHz
3. สถานีวิทยุ 1 ปณ. เอฟ.เอ็ม. 98.5 MHz
รวมเผยแพรทั้งหมด 1,107 ครั้ง
2. โครงการรณรงคประชาสัมพันธเพื่อปองกันยาเสพติดในกลุมเปาหมายสถานประกอบ
การ
วัตถุประสงค
1. รณรงคประชาสัมพันธใหเจาของสถานประกอบการรับทราบเกี่ยวกับสาระสําคัญของพระ
ราชบัญญัติปองกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2519 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.
2543 ที่เกี่ยวกับสถานประกอบการและแนวทางใหความรวมมือกับทางราชการ
2. รณรงคประชาสัมพันธใหขอมูล ขาวสาร และสรางจิตสํานึกใหแกเจาของสถานประกอบ
การใหตระหนักและสํานึกในหนาที่ในการใหความรวมมือกับทางราชการในการปองกัน
และแกไขปญหายาเสพติด
3. รณรงคประชาสัมพันธเพื่อสรางกระแสสังคมใหชวยสอดสองพฤติการณของสถาน
ประกอบการที่ไมใหความรวมมือกับทางราชการ
4. รณรงคประชาสัมพันธเพื่อสรางกระแสสังคมใหชวยสอดสองพฤติการณของสถาน
ประกอบการที่กระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด
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กลุมเปาหมาย เนื่องจากการดําเนินงานปองกันและแกไขปญหายาเสพติด ในสถานประกอบการ
เปนการดําเนินการเพื่อลดเงื่อนไขในการแพรระบาดของยาเสพติด จึงมีกลุมประชาชนทีเ่ ขาไปเกีย่ ว
ของดวยหลายฝาย การรณรงคประชาสัมพันธจึงไดกําหนดกลุมเปาหมายออกเปน 3 กลุม คือ
1. กลุมเปาหมายหลัก ไดแก
- กลุมเจาของสถานประกอบการ ผูประกอบการ
- กลุมพนักงาน/เจาหนาที่ ที่ทํางานในสถานประกอบการ
2. กลุมเปาหมายรอง ไดแก
- กลุมประชาชน
งบประมาณ งบประมาณการผลิตและเผยแพรสื่อทั้งโครงการฯ รวมเปนเงิน 4,000,000 บาท
ดังนี้
3. โครงการประชาสัมพันธเพื่อสรางกระแสและแนวทางการปองกันและแกไขปญหายา
เสพติดในกลุมเยาวชน
วัตถุประสงค
1. เพื่อเสริมสรางความรูความเขาใจที่ถกู ตองถึงผลกระทบของการใชยาเสพติด ทัง้ ตอตนเอง
และบุคคลรอบขาง
2. เพื่อเสริมสรางคานิยมการใชชีวิตของคนรุนใหมทถี่ ูกตอง สามารถเปนทีย่ อมรับในกลุม
เพื่อนไดโดยไมตองพึ่งพายาเสพติด
3. เพื่อสงเสริมใหกลุมเยาวชนมีสวนรวมในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
กลุมเปาหมาย
เยาวชน อายุระหวาง 13-19 ป
งบประมาณ
งบประมาณการผลิตและเผยแพรสื่อทั้งโครงการฯ รวมเปนเงิน
1,600,000 บาท
สื่อโทรทัศน

โฆษณาสั้นทางโทรทัศน เรื่อง “HANG MAN”
โฆษณาสั้นทางโทรทัศน เรื่อง “ไปดวยดิ”
โฆษณาสั้นทางโทรทัศน เรื่อง “ไมมีเพื่อน”
โฆษณาสั้นทางโทรทัศน จํานวน 3 เรื่อง ความยาวเรื่องละ 30 วินาที

รูปแบบ
วัตถุประสงค
1. เพื่อเสริมสรางความรูความเขาใจที่ถกู ตองถึงผลกระทบของการใชยาเสพติด ทัง้ ตอตนเอง
และบุคคลรอบขาง
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2. เพื่อเสริมสรางคานิยมการใชชีวิตของคนรุนใหมทถี่ ูกตอง สามารถเปนทีย่ อมรับในกลุม
เพื่อนไดโดยไมตองพึ่งพายาเสพติด
3. เพื่อสงเสริมใหกลุมเยาวชนมีสวนรวมในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
กลุมเปาหมาย
เยาวชน อายุระหวาง 13-19 ป
การผลิต
ผลิตตนฉบับพรอมสําเนาเทปวีดิทัศนระบบเบตาแคม ความยาว 30
วินาที จํานวนเรื่องละ 10 มวน
การเผยแพร
ซื้อเวลาเผยแพรทางสถานีโทรทัศน 2 สถานี ระหวางเดือนพฤศจิกายน –
ธันวาคม 2544 ไดแก สถานีโทรทัศนไทยทีวีสี ชอง 9 อ.ส.ม.ท. สถานีโทรทัศน ไอทีวี รวมเผยแพร
ทั้งหมด 40 ครั้ง (Prime time 34 ครั้ง)
ขอความรวมมือเผยแพรจากสถานีโทรทัศน 7 สถานี ดังนี้
1. สถานีโทรทัศนไทยทีวีสี ชอง 3 อ.ส.ม.ท.
2. สถานีวิทยุโทรทัศนกองทัพบก ชอง 5
3. สถานีโทรทัศนสีกองทัพบก ชอง 7
4. สถานีไทยทีวีสี ชอง 9 อ.ส.ม.ท.
5. สถานีวิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทย ชอง 11 กรมประชาสัมพันธ
6. สถานีโทรทัศน ไอทีวี
7. สถานีโทรทัศน ยูบีซี
สื่อวิทยุ

โฆษณาสั้นทางวิทยุ เรื่อง “HANG MAN”
โฆษณาสั้นทางวิทยุ เรื่อง “ไปดวยดิ”
โฆษณาสั้นทางวิทยุ จํานวน 2 เรื่อง ความยาวเรื่องละ 30 วินาที

รูปแบบ
วัตถุประสงค
1. เพื่อเสริมสรางความรูความเขาใจที่ถกู ตองถึงผลกระทบของการใชยาเสพติด ทัง้ ตอตนเอง
และบุคคลรอบขาง
2. เพื่อเสริมสรางคานิยมการใชชีวิตของคนรุนใหมทถี่ ูกตอง สามารถเปนทีย่ อมรับในกลุม
เพื่อนไดโดยไมตองพึ่งพายาเสพติด
3. เพื่อสงเสริมใหกลุมเยาวชนมีสวนรวมในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
กลุมเปาหมาย
เยาวชน อายุระหวาง 13-19 ป
การผลิต
ผลิตตนฉบับพรองสําเนาบนแผน ซีดี และเทปคาสเซท จํานวนเรื่องละ 2
แผน/มวน
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การเผยแพร

ซื้อเวลาเผยแพรทางสถานีวิทยุ 4 สถานี ระหวางเดือนพฤศจิกายน –
ธันวาคม 2544 ดังนี้
1. สถานีวิทยุ เอฟเอ็ม. 88.5 MHz
2. สถานีวิทยุ เอฟ.เอ็ม. 98.5 MHz
3. สถานีวิทยุ เอฟ.เอ็ม. 100.5 MHz
4. สถานีวิทยุ เอฟ.เอ็ม. 89.0 MHz (ภูเก็ต)
รวมเผยแพรทั้งหมด 1,440 ครั้ง

สื่อวิทยุ

แผน ซีดี โฆษณาสั้นทางวิทยุ เรื่อง “HANG MAN”
และโฆษณาสั้นทางวิทยุ เรื่อง “ไปดวยดิ”
แผน ซีดี โฆษณาสั้นทางวิทยุ จํานวน 2 เรื่อง ความยาวเรื่องละ 30 วินาที

รูปแบบ
วัตถุประสงค
1. เพื่อเสริมสรางความรูความเขาใจที่ถกู ตองถึงผลกระทบของการใชยาเสพติด ทัง้ ตอตนเอง
และบุคคลรอบขาง
2. เพื่อเสริมสรางคานิยมการใชชีวิตของคนรุนใหมทถี่ ูกตอง สามารถเปนทีย่ อมรับในกลุม
เพื่อนไดโดยไมตองพึ่งพายาเสพติด
3. เพื่อสงเสริมใหกลุมเยาวชนมีสวนรวมในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
กลุมเปาหมาย
เยาวชน อายุระหวาง 13-19 ป
การผลิต
ผลิตจํานวน 2,500 แผน
การเผยแพร
ขอความรวมมือเผยแพรผานสถานีวทิ ยุทั่วประเทศ โดยจัดสงไปยังสถานี
วิทยุ และนักจัดรายการวิทยุทั่วประเทศ จํานวน 1,523 แหง/คน และสํานักงานป.ป.ส. ภาคฯ ทั้ง 4
แหง แหงละ 100 ชุด
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ป พ.ศ. 2545
1. โครงการรณรงคสรางจิตสํานึกและพลังประชาชนใหเขามามีสว นรวมในการปองกัน
และแกไขปญหายาเสพติด
วัตถุประสงค
1. เพื่อรณรงคสรางความตระหนักใหคนไทยทั้งชาติเกิดจิตสํานึกและเห็นถึงความสําคัญของ
การปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
2. เพื่อกระตุนใหเกิดพฤติกรรมมีสวนรวมและเขาเปนแนวรวมในการตอตานยาเสพติดอยาง
จริงจัง
3. เพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมรณรงคเนื่องในวันตอตานยาเสพติด (26 มิถุนายน 2545)
กลุมเปาหมาย ประชาชนทั่วไป
งบประมาณ 10,517,776 บาท
การดําเนินงาน
1. การรณรงคประชาสัมพันธผานทางสื่อโทรทัศน
1.1 ผลิตโฆษณาสั้นทางโทรทัศน 3 เรื่อง
- เผยแพรทางสถานีโทรทัศน ชอง 3, 5, 7, 9, ไอทีวี ระหวางเดือนเมษยาน – มิถุนายน
2545 รวม 521 ครั้ง
1.2 รายการสดทางโทรทัศน ชื่อรายการ “วันรวมพลังเพื่อชาติ” ทางสถานีโทรทัศน ชอง 5
1.3 การประสานขอความรวมมือจากสื่อโทรทัศน
- สถานีโทรทัศน ชอง 3, 5, 7, 9, ไอทีวี, ยูบซี ี, บีทีวี โดยทีมผูบริหารสํานักงาน ป.ป.ส.
เขาพบปะและมอบสื่อรณรงค แกผูบริหารสถานีโทรทัศนทั้ง 7 สถานี
- บริษัทผูผลิตรายการโทรทัศน จํานวน 118 บริษัท
- บริษัทผูเปนเจาของผลิตภัณฑที่มีการโฆษณาทางโทรทัศน จํานวน 8 บริษัท
2. การรณรงคประชาสัมพันธผานทางโรงภาพยนตร
2.1 ผลิตโฆษณาสั้นทางโรงภาพยนตร 1 เรื่อง เผยแพรโรงภาพยนตร 13 แหง รวม 2,092
ครั้ง
3. การรณรงคประชาสัมพันธผานสื่อวิทยุ
3.1 ผลิตโฆษณาสั้นทางวิทยุ 8 เรื่อง เผยแพร ดังนี้
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- เผยแพรทางสถานีวทิ ยุรวมดวยชวยกัน FM. 96.0 MHz และสถานีเครือขายภูมิภาค 6
สถานี รวม 1,776 ครั้ง
3.2 การประสานขอความรวมมือเผยแพรทางสื่อวิทยุกระจายเสียงทั้งภาครัฐและเอกชน
รวม 926 แหง
3.3 การผลิตและเผยแพรสารคดีสั้นทางสถานีวิทยุรวมดวยชวยกัน FM. 96.0 MHz และ
สถานีเครือขายตางจังหวัด 6 สถานี รวม 528 ครั้ง
3.4 การใหสัมภาษณทางรายการวิทยุ
จัดสงขาว
บทความ
4. การรณรงคประชาสัมพันธผา นสื่อหนังสือพิมพและนิตยสาร
สัญลักษณพลังแผนดิน เพือ่ ขอความรวมมือประชาสัมพันธทางหนังสือพิมพและนิตยสาร
รวม 40 ฉบับ
5. การสรางกระแสและกระตุนพลังมวลชน “ชาติตองการพลัง”
5.1 จัดแถลงขาวเปดตัวโครงการ “ชาติตองการพลัง”
5.2 กระตุนการรับรูของมวลชน โดยทีมรณรงคฯ (WHITE SHIRT TEAM) ตามสถานที่
ตางๆ ในกรุงเทพฯ จํานวน 230 แหง และทีม ปอม ปอม โชว 3 แหง
6. การปลุกจิตสํานึกกลุมแกนนําพลังมวลชน
6.1 จัดสัมมนา “ชาติตองการพลัง” ผุรวมสัมมนาคือ สมาชิกสหกรณแท็กซี่ สมาชิก อปพร.
แกนนําชุมชน จํานวน 2 ครั้ง ผูรวมสัมมนา 300 คน
6.2 จัดกิจกรรมในชุมชน กรุงเทพฯ 4 ครั้ง ชุมชนบางคอแหลม, รวมฤดี, ราชทรัพย,
จักรพรรดิพงษ
7. อื่นๆ
7.1 ผลิตสื่อสนับสนุนการรณรงคในพื้นที่ชุมชน เชน ผลิตชุดนิทรรศการเนื่องในวันตอตาน
ยาเสพติด ชุด พลังแผนดิน ขจัดสิ้นยาเสพติด จํานวน 43,000 ชุด, สติกเกอร จํานวน 1,000,000
แผน, หนังสือคูมือประชาชน 500,000 เลม, แผนปลิว 300,000 แผน จัดสงไปยัง ศ.ปส.จ./อ./กอ.
และ ศ.ปส.ก. ศ.ปส.ข. 926 แหง
7.2 ผลิตเอกสาร “รวมพลังแผนดิน” เพื่อเปนแนวทางความรวมมือ ในการปองกันและแก
ไขปญหายาเสพติดของภาคเอกชน เผยแพรในการสัมมนาความรวมมือภาครัฐและเอกชนในการ
ปองกันและแกไขปญหายาเสพติด และจัดสงไปยังองคกรธุรกิจเอกชน 65 แหง 1,500 เลม
7.3 ทําหนังสือประสานขอความรวมมือจากหนวยงานภาครัฐ และเอกชนเพื่อจัดกิจกรรม
รณรงค และเพื่อเผยแพรสื่อรณรงค จํานวน 150 ฉบับ
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ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. คนไทยเกิดจิตสํานึก ตระหนักและเห็นถึงความสําคัญของการปองกันและแกไขปญหายา
เสพติด และเกิดเปนกระแสสังคมในภาพรวมของประเทศ ซึ่งแสดงออกโดยการรวมสวมเสื้อขาวใน
วันตอตานยาเสพติด (26 มิถุนายน 2545)
2. เกิดความรวมมือจากหนวยงานองคกรภาคเอกชนและสื่อมวลชน รวมรณรงคประชา
สัมพันธและจัดกิจกรรมรณรงคปองกันยาเสพติด
2. โครงการรณรงคเพื่อหยุดยั้งคนรุนใหม ไมใหใชยาเสพติด
วัตถุประสงค
1. เพื่อเผยแพรและปลูกฝงแนวคิด แนวทาง เพื่อใหเกิดภาพลักษณ “เทแบบคนรุนใหม ไมใช
ยาเสพติด” ผานทางสื่อทุกประเภท
2. เพื่อกระตุนใหเยาวชนตระหนักถึงโทษพิษภัยและผลกระทบของยาเสพติดที่มีตอตนเอง
ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ
3. เพื่อกระตุนใหเยาวชนเกิดทัศนคติที่ดีและเขาเปนแนวรวมในการปองกันและแกไขปญหา
ยาเสพติดอยางจริงจัง
กลุมเปาหมาย เยาวชน
งบประมาณ 2,410,360 บาท
การดําเนินงาน
1. การรณรงคประชาสัมพันธผานทางสื่อโทรทัศน
1.1 ผลิตโฆษณาสั้นทางโทรทัศน 1 เรื่อง และประสานเพื่อขอความรวมมือเผยแพรจาก
สถานีโทรทัศน ชอง 3, 5, 7, 9, ไอทีวี, ยูบีซี, บีทีวี
2. การรณรงคประชาสัมพันธผานทางโรงภาพยนตร
2.1 ผลิตโฆษณาสั้นทางโรงภาพยนตร 1 เรื่อง เผยแพรโรงภาพยนตรในกรุงเทพฯ 8 แหง
210 ครั้ง และในภูมิภาค 2 แหง 56 ครั้ง รวม 266 ครั้ง
3. การรณรงคประชาสัมพันธผานสื่อวิทยุ
3.1 ผลิตโฆษณาสั้นทางวิทยุ 2 เรื่อง
3.2 การประสานขอความรวมมือเผยแพรโฆษณาสั้นทางสื่อวิทยุ ทั้งภาครัฐและเอกชน
รวม 926 แหง
3.3 การผลิตและเผยแพรเกร็ดความรูสั้นทางรายการวิทยุ (Drop In) ผลิตจํานวน 12 ตอน
เผยแพรผานดาวเทียม (Satellite) ทาง FM. 93.5 และสถานีเครือขายทั่วประเทศ รวม 1,500 ครั้ง
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4. สื่ออิเล็กทรอนิกส
4.1 การสําเนาซีดี-รอมเกมคอมพิวเตอร ชุด กําจัดยาเสพติด (การผลิตตนฉบับ ใชงบฯ
NAS) สําเนา 6,000 แผน จัดสงสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาทั่วประเทศ รวม 2,862 แหง
5. อื่นๆ
5.1 ผลิตสื่อสิ่งพิมพสนับสนุนการรณรงค เชน ผลิตชุดรณรงค จํานวน 60,000 ชุด, สติก
เกอร 100,000 แผน, และจัดสงสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา เชน มหาวิทยาลัย วิทยาลัย สถาบัน
ราชภัฏ รวม 174 แหง และ ศ.ปส.อ/กอ./ข ทัว่ ประเทศ 926 แหง, ผลิตและเผยแพรโปสการด 3
แบบ รวม 75,000 แผน เผยแพรสถานศึกษา หางสรรพสินคา รานอาหาร สถานที่ตา งๆ ที่เปนศูนย
รวมเยาวชนในกรุงเทพฯ และปริมณฑล 96 แหง, ที่คั่นหนังสือ 3 แบบ
5.2 ผลิตปากกาคลองคอพิมพขอความรณรงคฯ จํานวน 12,000 ดาม
6. กิจกรรม “เยาวชนคนเท”
สํานักงาน ป.ป.ส. ไดจัดสรรงบประมาณใหแกทบวงมหาวิทยาลัย เปนเงิน 6,400,000
บาท (หกลานสี่แสนบาทถวน) เพื่อดําเนินการจัดกิจกรรม ดังนี้
กิจกรรมพัฒนานิสิตนักศึกษาใหเปนตนแบบ “เยาวชนคนเท” และเปนแกนนําการรณรงค
ปองกันยาเสพติดและสามารถดําเนินกิจกรรมตามแนวทางที่กําหนดไดอยางถูกตอง
- คัดเลือกนิสิตนักศึกษาเขารวมโครงการ “เยาวชนคนเท”
- อบรม “เยาวชนคนเท”
- การรณรงคปองกันยาเสพติดในกลุมนิสิตนักศึกษา โดย “เยาวชนคนเท”
ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. เยาวชนไดรับทราบแนวคิด แนวทาง และภาพลักษณ “เทแบบคนรุนใหม ไมใชยาเสพติด”
ผานทางสื่อทุกประเภท
2. เยาวชนตระหนักถึงโทษพิษภัยและผลกระทบของยาเสพติดที่มีตอตนเอง ครอบครัว สังคม
และประเทศชาติ
3. เยาวชนเกิดทัศนคติที่ดีและเขาเปนแนวรวมในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
3. โครงการสนับสนุนสื่อเพื่อการปฏิบัติงานในพื้นที่
วัตถุประสงค เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานปองกันและแกไขปญหายาเสพติดของบุคคล องคกร
หนวยงานในพื้นที่ทั่วประเทศ
กลุมเปาหมาย
1. ผูปฏิบัติงานปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
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2. ศ.ปส.จ./อ./กอ./ข. ทั่วประเทศ 926 แหง
งบประมาณ 8,392,432.50 บาท
การดําเนินงาน การผลิตสื่อทั่วไปเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานในพื้นที่
1.1 โปสเตอร พลังแผนดิน จํานวน 92,600 แผน แจกอําเภอ/เขต ละ 100 แผน
1.2 โปสเตอร ยาบา ทําลายชีวิต จํานวน 92,600 แผน แจกอําเภอ/เขต ละ 100 แผน
1.3 ชุดนิทรรศการ ยาบา หายนะแหงชีวิต (1 ชุด 10 ภาพ) จํานวน 37,040 ชุด แจกอําเภอ
/เขต ละ 50 ชุด
1.4 แผนพับ ยาบา หายนะสังคม จํานวน 926,000 แผน แจกอําเภอ/เขต ละ 1,000 แผน
1.5 แผนพับ ชีวิต สดใส ไกลยาเสพติด จํานวน 926,000 แผน แจกอําเภอ/เขต ละ 1,000
แผน
1.6 แผนพับ สําคัญที่ใจ จํานวน 926,000 แผน แจกอําเภอ/เขต ละ 1,000 แผน
1.7 แผนพับ กฎหมายยาเสพติด ควรรู 926,000 แผน แจกอําเภอ/เขต ละ 1,000 แผน
ผลที่คาดวาจะไดรับ
บุคคล องคกร หนวยงานในพืน้ ทีท่ ั่วประเทศไดรับการสนับสนุนสื่อตางๆ เพื่อใชในการ
ปฏิบัติงานปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
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ป 2546
1. พลังคนรุนใหม ไมใชยาเสพติด
แนวคิด
เยาวชนไทยทุกคน คือ พลังของชาติในการเอาชนะยาเสพติด
วัตถุประสงค
1. เพื่อสรางภูมิคุมกันปกปองคนรุนใหมไมใหเขาไปเกี่ยวของกับยาเสพติด และมีทัศนคติปฏิเสธยา
เสพติดอยางจริงจังและถาวร
2. เพื่อใหคนรุน ใหมพัฒนาตนเองเปนแกนนํา และรวมเปนสวนหนึง่ ของพลังแผนดินในการปองกัน
และแกไขปญหายาเสพติด
3. เพื่อใหกลุม เปาหมายมีศักยภาพในการทํากิจกรรมที่เปนประโยชนตอเพื่อน ครอบครัว ชุมชน
และขยายเครือขายเยาวชน
4. เพื่อสรางกระแสการยอมรับและใหโอกาสผูติดยาเสพติด กลับเขาสูสังคมเหมือนบุคคลปกติ
กลุมเปาหมาย
เยาวชนไทยทุกคน ที่จัดเปนกลุมผูม ีโอกาสเขาไปใชยาเสพติด (Potential Demand)
จํานวน 21 ลานคน โดยแบงออกเปน 3 กลุม คือ
- อายุ 6-11 ป จํานวนประมาณ 5.8 ลานคน
- อายุ 12-19 ป จํานวนประมาณ 7.9 ลานคน
- อายุ 20-25 ป จํานวนประมาณ 6.7 ลานคน
สํานักงาน ป.ป.ส. เนนการดําเนินงานในกลุมเยาวชน ทั้ง 3 กลุมดังกลาว ซึง่ จัดเปนคนรุน
ใหมทมี่ ีพฤติกรรมและความตองการหลากหลาย แปรเปลี่ยนตามอารมณ แฟชัน่ คานิยม มีการ
เปดรับสิ่งใหมเขามาในชีวิตไดงาย
แมจะมีความแตกตางกันในเรือ่ งโอกาสของสังคมเมืองและ
สังคมชนบท แตถามีการเขาถึงของสื่อเพียงพอ ความสนใจในการเปดรับสื่อใหมๆ ของเยาวชนไม
แตกตางกัน
เปาหมาย
1. เยาวชนเปาหมายรอยละ 80 ของประเทศ ไดรับขอมูลขาวสารตามแผนรณรงค
2. รอยละ 80 ของเยาวชนที่ไดรับขอมูลขาวสาร มีจิตสํานึกในทิศทางเดียวกันวา “คนรุนใหม
ไมใชยาเสพติด” และมุง มัน่ ทีจ่ ะเปนสวนหนึ่งของ “พลังแผนดิน” ในการมีสวนรวมปองกัน
และแกไขปญหายาเสพติด
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3. รอยละ 80 ของเยาวชนเปาหมายที่ไดรับขอมูลขาวสาร มีทัศนคติยอมรับและใหโอกาสผู
ติดยาเสพติด กลับเขาสูสังคมเหมือนบุคคลปกติ
ตัวชี้วัด
1. เยาวชนเปาหมาย เปดรับสื่อและขอมูลขาวสารของกลุมตามแผนรณรงค
2. เยาวชนเปาหมายเกิดจิตสํานึก “เทแบบคนรุนใหม ไมใชยาเสพติด”
3. เยาวชนเปาหมายมุง มัน่ ที่จะเปนสวนหนึง่ ของ “พลังแผนดิน” ในการมีสว นรวมปองกันและ
แกไขปญหายาเสพติด
4. เยาวชนเปาหมายมีทัศนคติยอมรับและใหโอกาสผูติดยาเสพติด กลับเขาสูสังคมเหมือน
บุคคลปกติ
กลยุทธ
1. กลยุทธการดําเนินการ
- เพื่อใหกลุม เปาหมายเกิดกระแสการรับรูแนวคิด “คนรุนใหม ไมใชยาเสพติด” ในทิศทาง
เดียวกัน จึงตองใชวิธีการสื่อสารวงกวางในลักษณะการปูพรม กระจายขอมูลขาวสารให
ครอบคลุมและเขาถึงกลุมเปาหมายใหไดมากที่สุด ภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว โดยเลือก
ใชสื่อมวลชน คือ สื่อโทรทัศน โรงภาพยนตร วิทยุกระจายเสียง สื่อสิง่ พิมพ และ
อินเตอรเน็ต
- จัดกิจกรรมการสรางเครือขายและพลังเยาวชน เพื่อเปนการสงเสริมสนับสนุนเยาวชนแกน
นําและเปนตัวอยางที่ดีในการดําเนินชีวิตใหประสบความสําเร็จไดโดยไมเกี่ยวของกับยา
เสพติด
- ระดมการณรงคโดยหนวยงานที่เกี่ยวของทุกหนวยงาน ทั้งในสวนกลางและในระดับพื้นที่
ในชวงระยะเวลาทีพ่ รอมเพรียงกัน ภายใตแนวคิด กลุมเปาหมาย และวัตถุประสงคเดียว
กัน
- สนับสนุนและประชาสัมพันธการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันสําคัญตางๆ ที่เปนการพัฒ
นาศักยภาพเยาวชนในสถานศึกษาและชุมชน
- กําหนดเงื่อนไข เพื่อเปนสัญลักษณในการรวมเปนคนรุนใหมไมใชยาเสพติด เชน “รวม
สวมเสื้อขาวเพื่อแสดงพลังตอตานยาเสพติด” เปนตน
2. กลยุทธดานเนื้อหา
- เนื้อหาทีจ่ ะรณรงคตองเขาใจงาย ดวยภาษาและหลักจิตวิทยาวัยรุน เพื่อสรางการรับรูและ
เกิดการยอมรับ มีทัศนคติที่ถูกตองในทิศทางเดียวกันกับเนื้อหาทีต่ องการสื่อสารใหกลุม
เปาหมายเขามาเปนสวนหนึ่งของ “พลังแผนดิน” ในการมีสว นรวมปองกันและแกไข
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ปญหายาเสพติด และมีทัศนคติที่ถกู ตอง ยอมรับ และใหโอกาสผูตดิ ยาเสพติด กลับเขา
เปนคนดีของสังคม
- เนื้อหาทีจ่ ะรณรงคตองกระตุนใหเยาวชนเกิดความตืน่ ตัว และเปนแกนนําในการจัดกิจ
กรรมที่หลากหลายเกี่ยวกับการตอตานยาเสพติดในสถานศึกษาและชุมชน
ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. เกิดคานิยมและกระแสในกลุม เยาวชนคนรุน ใหมตองไมใชยาเสพติด และพรอมมีสว นรวมใน
การปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
2. เยาวชนดํารงชีวิตอยูในสังคมอยางปกติ พึ่งพาตนเองได และปลอดภัยจากยาเสพติด
3. ลดปญหาการแพรระบาดของยาเสพติด ตามยุทธศาสตร “พลังแผนดิน”
2. โครงการรณรงคสรางกระแสและพลังมวลชนตอตานยาเสพติด
แนวคิดหลัก
ภายใตยุทธศาสตร “พลังแผนดิน” คนไทยทุกคน คือพลังของชาติในการเอาชนะปญหายา
เสพติด โดยใชคําขวัญในการรณรงค “พลังแผนดิน ขจัดสิ้นยาเสพติด”
วัตถุประสงค
1. เพื่อสรางความรู ความเขาใจกับกลุมเปาหมายเกี่ยวกับแนวคิด และแนวทางปฏิบัติ ตามยุทธ
ศาสตร “พลังแผนดิน”
2. เพื่อกระตุนใหกลุม เปาหมายเกิดจิตสํานึกวาทุกคนคือพลังแผนดิน และเกิดกระแสรวมเปนพลัง
ของชาติในการลุกขึ้นมาสูกับปญหายาเสพติด
3. เพื่อใหกลุมเปาหมายเกิดความมุง มัน่ และมีสวนรวมในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
อยางจริงจัง
4. เพื่อสรางกระแสสังคมใหยอมรับ และใหโอกาสผูติดยาเสพติดเขาสูสังคมเหมือนคนปกติ
กลุมเปาหมาย ประชาชนทั่วไป อายุตั้งแต 25 ป ขึ้นไป
กลยุทธหลัก
1. สรางพลังแผนดิน
รวมรณรงคใหความรูความเขาใจสรางพลังแผนดินใหรวมกันเขาใจในปญหายาเสพติด
รวมกัน และรวมแสดงพลังแผนดินรวมกันในวันที่ 26 มิถุนายน 2546 วันตอตานยาเสพติด
2. สรางกําลังใจคืนคนดีสูสังคม
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เจตคติใหสังคม เพื่อนฝูง และบุคคลใกลชิดใหการตอนรับผูเสพ
ยากลับคืนสูสังคมใชชีวิตไดตามปกติ
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วิธีการดําเนินงาน
ระยะเวลาของโครงการ คือ 5 เดือน เริ่มตั้งแตเดือนมิถุนายน – ตุลาคม 2546
แผนการโฆษณา
1. เผยแพรสื่อทางโทรทัศน สปอต 30 วินาที จํานวน 188 ครั้ง
2. เผยแพรสื่อทางวิทยุ สปอต 30 วินาที จํานวน 24,171 ครั้ง
แผนการประชาสัมพันธ
1. ผลิตและเผยแพรสารคดีในรายการโทรทัศน 9 รายการ 39 ครั้ง
2. ผลิตและเผยแพร Scoop ขาวทางโทรทัศน จํานวน 20 ครั้ง
3. สงขาวประชาสัมพันธตลอดโครงการ
4. ละครนองใหมรายบริสุทธิ์ 1 เรื่อง 2 ตอน จํานวน 2 ครั้ง
5. VTR ดาราพูดประชาสัมพันธทายรายการ 10 ตอน จํานวน 10 ครั้ง
6. เสวนาสื่อมวลชน 1 ครั้ง
7. ผลิต Strip Ad. ทางหนังสือพิมพ 2 ฉบับ จํานวน 11 ครั้ง
8. วิจัยและประเมินผล 1 โครงการ
9. ผลิตและเผยแพรสารคดีสั้นทางวิทยุ 2,731 ครั้ง
10. รณรงคประชาสัมพันธชวงสัปดาหวันตอตานยาเสพติด 3 กิจกรรม
11. ประชาสัมพันธทาง Web Site (Hunsa.com) 4 เดือน
12. สื่อประชาสัมพันธเสริมตลอดโครงการ
13. สื่อมวลชนสัญจร จํานวน 1 ครั้ง
วิธีการประเมินผลโดยใชแบบสอบถามของโครงการแบงออกเปน 2 สวน ดังนี้
1. วิธีการวิจัยประเมินผล (Evaluation Research) ใชวิธีการสํารวจ (Survey) โดยประมวล
และวิเคราะหผลการประเมินจากกลุมตัวอยาง ณ ชวงเวลาหนึง่ โดยเนนการวัดครั้งเดียว (Oneshot Descriptive Study)
2. วิธีการวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) การสัมภาษณเชิงลึก (In-depth
Interview) สื่อมวลชนสาขาตางๆ
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กระทรวงศึกษาธิการ
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ป พ.ศ. 2541
1. โครงการการปองกันและแกไขปญหาสารเสพติดในสถานศึกษา
วัตถุประสงค เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนการสอนและการแนะแนว ใหมีประสิทธิภาพยิง่ ขึ้น
ในดานการปองกันและแกไขปญหาสารเสพติดแกเยาวชนทุกระดับการศึกษา รวมทั้งเสริมสราง
ความรวมมือระหวางหนวยงานตางๆ ใหมีการผนึกกําลังปฏิบัติงานไปในทิศทางเดียวกัน ในการ
ปองกันและแกไขปญหาสารเสพติด
เปาหมาย
จัดทําสื่อ และคูมือการใชกระบวนการแนะแนวการปองกัน และแกไขปญหาสาร
เสพติด เผยแพรแกสถานศึกษาทุกระดับ รวมทั้งบุคลากรดานการศึกษาที่เกี่ยวของใหมีความรู
ความเขาใจ และสามารถใชกระบวนการแนะแนว ในการปองกันและแกไขปญหาสารเสพติดแก
เยาวชนได
ผลการดําเนินงาน
1. จัดทําสื่อคูมือการใชกระบวนการแนะแนวเพื่อปองกันและแกไขปญหาสารเสพติด
รวบรวมขอมูลผลการดําเนินงานของจังหวัดในโครงการทดลอง 7 จังหวัดคือจังหวัดสงขลา
ขอนแกน สิงหบุรี นครนายก สระบุรี สมุทรสาคร และสุพรรณบุรี นํามาใชในการประชุมจัดทําสื่อฯ
2. สนับสนุนงบประมาณใหจังหวัดในโครงการทดลอง
จัดทําแบบสํารวจสภาพปญหาการใชสารเสพติดในสถานศึกษาของจังหวัดทดลอง และ
สนับสนุนงบประมาณให 7 จังหวัด ๆ ละ 80,000 บาท ไดแกจังหวัดสงขลา ขอนแกน สิงหบุรี
นครนายก สระบุรี สมุทรสาคร และสุพรรณบุรี ใหจังหวัดดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติงานของ
จังหวัด ตามแนวทางที่กรมวิชาการกําหนด และใหจงั หวัดสิงหบุรี สุพรรณบุรี เพิ่มอีกจังหวัดละ
30,000 บาท ในการดําเนินการทดลองการใชสื่อ คูมือฯ สําหรับนักเรียน/นักศึกษา
3. จัดประชุมอบรมการเสริมสรางทักษะชีวิตและเทคนิคการใหคําปรึกษา
อบรมบุคลากรแกนนํา ในจังหวัดทดลอง 4 จังหวัด คือ จังหวัดสระบุรี สิงหบุรี สุพรรณบุรี
และสมุทรสาคร จํานวน 67 คน และไดฝกปฏิบัติการใช “เทคนิคการใหคาํ ปรึกษา” จากคูมือการใช
กระบวนการแนะแนวเพื่อปองกันและแกไขปญหาสารเสพติดในสถานศึกษาฉบับผูบริหาร
4. จัดทําสื่อวีดิทัศน
จัดทําเคาโครงเรื่อง และคุณลักษณะของวีดิทัศน เกี่ยวกับการดําเนินการปองกันและแกไข
ปญหาสารเสพติดในสถานศึกษา 2 เรื่อง สําหรับนักเรียนและนักศึกษา 1 เรื่อง ความยาว 40 นาที
และสําหรับผูปกครอง 1 เรื่อง ความยาว 25 นาที

263
ผลที่ไดรับ
เชิงปริมาณ
1. ไดสื่อคูมือการใชกระบวนการแนะแนวเพื่อปองกันและแกไขปญหาสารเสพติด จํานวน 5
เลมคือ
- คูมือสําหรับครูที่ปรึกษา/ครูประจําชั้น
จัดพิมพ 150,000 เลม
- คูมือสําหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา
จัดพิมพ 100,000 เลม
- คูมือสําหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา
จัดพิมพ 100,000 เลม
จัดพิมพ 50,000 เลม
- คูมือสําหรับนักศึกษาระดับอาชีวศึกษา
- คูมือสําหรับผูปกครอง
จัดพิมพ 150,000 เลม
2. ไดแผนปฏิบัติงานของสถานศึกษาทุกระดับในจังหวัดทดลอง 7 จังหวัด
3. ไดสื่อวีดิทัศนตนแบบประกอบการดําเนินการปองกันและแกไขปญหาสารเสพติดในสถาน
ศึกษา สําหรับนักเรียนและนักศึกษา 1 เรื่อง ความยาว 40 นาที และสําหรับผูปกครอง 1
เรื่อง ความยาว 25 นาที อัดสําเนา เรื่องละ 1,000 มวน
เชิงคุณภาพ
1. ไดกรอบความคิด และบทบาทหนาที่ในคูมือการใชกระบวนการแนะแนวเพื่อปองกันและ
แกไขปญหาสารเสพติด นํามาจัดทําตนฉบับ
2. บุคลกรแกนนําของจังหวัดทดลอง จํานวน 67 คน ไดรบั ทราบปญหาสารเสพติดและแนว
ทางการแกปญหาของจังหวัดสุพรรณบุรี ไดเพิ่มพูนความรูเกี่ยวกับ “เทคนิคการสังเกตและ
การสงตอ” และ “เทคนิคการใหคําปรึกษาครอบครัว” รวมทัง้ สามารถใชคูมือกระบวนการ
แนะแนวเพื่อปองกันและแกไขปญหาสารเสพติดในสถานศึกษา ฉบับผูบริหารไดอยางถูก
ตองและมีประสิทธิภาพ
ผลกระทบจากการดําเนินงาน สถานศึกษาทุกระดับในจังหวัดทดลอง สามารถใชกระบวนการ
แนะแนวเพื่อปองกันและแกไขปญหาสารเสพติดในสถานศึกษาไดอยางถูกตอง เหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ
ปญหาและอุปสรรค ไมมี
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2. โครงการโรงเรียนสีขาว
วัตถุประสงค
1. เพื่อใหสถานศึกษาปลอดสารเสพติด สิ่งยัว่ ยุทางกามารมณ การพนัน และทะเลาะวิวาท
จนไดรับการยกยองวาเปนโรงเรียนสีขาว
2. เพื่อใหเปนโครงการสําคัญเรงดวนของกระทรวงศึกษาธิการ
ที่มุงเนนดําเนินงานตาม
นโยบายทางสังคมและการศึกษาของรัฐ
3. เพื่อแสวงหาแนวทางปองกันและแกไขปญหาสารเสพติดและสิ่งยั่วยุทางกามารมณ การ
พนัน และการทะเลาะวิวาท ใหมีผลในเชิงปฏิบัติโดยเร็วและตอเนื่อง
ระยะเวลาการดําเนินงาน
กระทรวงศึกษาธิการไดกําหนดการดําเนินงานโครงการโรงเรียนสีขาว ตั้งแตวันที่ 1
เมษายน 2541 เปนตนไป
กลุมเปาหมาย กลุมเยาวชน
การดําเนินงาน
กระทรวงศึกษาธิการไดกระจายนโยบาย และไดกําหนดใหหนวยงานระดับตางๆ ของ
กระทรวงศึกษาธิการรับทราบและดําเนินการ
ในดานการผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ กระทรวงศึกษาธิการ รับผิดชอบในการผลิตใน
บางสวน และไดรับความรวมมือจากภาคเอกชน คือ บริษัท RS Promotion 1992 จํากัด เพื่อ
ประชาสัมพันธโครงการใหกบั นักเรียนและประชาชนที่เขารวมโครงการ เพื่อสรางความเขาใจและ
นําไปปฏิบัติไดถูกตองและตอเนื่อง
ภาคเอกชน บริษัท อารเอส โปรโมชั่น 1992 จํากัด เขามารวมสนับสนุนโดยชวย
รณรงคโครงการโรงเรียนสีขาว ทางดานสื่อโฆษณาและประชาสัมพันธ
1. การจัดประชาสัมพันธทางสื่อโทรทัศน วิทยุ สื่อสิง่ พิมพ ฯลฯ ไดออกอากาศทางสถานี
โทรทัศนไปแลว คือ จิงเกิ้ลรณรงคตอตานยาเสพติด สิ่งมอมเมาเยาวชน (สื่อลามก) และการพนัน
อันธพาลในโรงเรียน จาก 12 ศิลปน ซึ่งแบงกลุมไดดังนี้
- กลุมรณรงคตอตานยาเสพติด ราฟฟ-แนนซี่ โมเม ทัช
- กลุมรณรงคตอตานสิ่งมอมเมาเยาวชน (สื่อลามก) ศรราม แรพเตอร
- กลุมรณรงคตอตานการพนันอันธพาลในโรงเรียน เครซี่ เอ็ด-มารท
นอกจากนัน้ ยังไดจัดทําสปอตโฆษณาทางโทรทัศนเพิม่ อีก 7 ชุด ซึ่งไดออกอากาศไปแลว
ตามสถานีโทรทัศนชองตางๆ และไดมีการสรางสรรครายการวิทยุโดยเปดใหมีชวง “เสียงสีขาว”
ทางคลื่น เรดิโอ รีแลกซ FM 93.0 MHZ และ เรดิโอ รีแลกซ FM 106.0 MHZ และรายการเพลงซา
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ปาซิ่ง AM 999 MHZ เพื่อนําเสนอขอมูลที่เกีย่ วกับสาระสําคัญในเรื่องของยาเสพติดสิ่งมอมเมา
เยาวชน การพนันอันธพาล ซึง่ เปนหัวใจหลักของโครงการ โดยดีเจจะนําขอมูลจากแหลงขอมูล
ตางๆ ทั้งในและตางประเทศมาพูดคุยกับคนฟงอยางเปนกันเอง ทัง้ นีเ้ พื่อไมใหเปนชวงเวลาที่
เครียดและนาเบื่อ นอกจากนี้ยงั เปดโอกาสใหคนฟงไดมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น หรือ
ปรึกษาปญหาตางๆ โดยมีศิลปน หรือวิทยากรผูเชี่ยวชาญ เชน ครูหยุย, อ.สุนยี , อ.จตุพล ฯลฯ เปน
ผูตอบปญหาและใหกําลังใจ
2. การจัดศิลปน/นักรองเขารวมเปนพรีเซ็นเตอรของโครงการ โดยในเบื้องตนเปนศิลปนนัก
รองจากคายอารเอสทั้งหมด โดยในวันเปดโครงการไดจัดใหมีคอนเสิรต ชื่อ คอนเสิรต “พลังสีขาว”
จัดที่ เอ็มซี ซี ฮอล เดอะมอลลบางกระป และไดมีการแตงเพลงพิเศษชื่อเพลง “ความฝนสีขาว”
เพื่อเปนเพลงพิเศษใชในการรณรงคปลุกจิตสํานึกเยาวชนประจําโครงการนี้
3. จัดประกวดคําขวัญและสัญลักษณประจําโครงการ
4. การจัดกิจกรรมพิเศษเสริมตามโรงเรียน เชน การเขาไปรณรงคโครงการฯถึงในโรงเรียน
โดยศิลปนนักรอง
การประเมินผล
กระทรวงศึกษาธิการไดจัดการประมวนผลทําขอมูลและตั้งมาตรฐาน เพื่อเปนเกณฑตัด
สินโรงเรียนสีขาวที่เปนโรงเรียนปลอดสิ่งเสพติดและอบายมุข รวมทั้งมีการวัดผลการดําเนินการ
โครงการอยางตอเนื่องในทุกระดับของหนวยงานที่ไดรับมอบหมาย

266

ป พ.ศ. 2545
1. โครงการฝกอบรมวิทยากรปองกันยาเสพติด
วัตถุประสงค เพื่อใหการดําเนินงานการบริหารจัดการใหเปนเอกภาพ และเกิดประสิทธิภาพใน
การดําเนินงาน และมีระบบสนับสนุนที่เพียงพอ และเอื้ออํานวยตอการนําแผนปฏิบัติและการ
ดําเนินงานในพื้นที่ ซึ่งมีสาํ นักงาน ป.ป.ส. เปนหนวยงานรับผิดชอบหลัก และทุกหนวยที่เกี่ยวของ
เปนหนวยรับผิดชอบและสนับสนุน
กลุมเปาหมาย ครู-อาจารย ในจังหวัดที่รวมโครงการฯ 30 จังหวัด ๆ ละ 3 คน จํานวน 90 คน
หนวยงานรับผิดชอบ สํานักงานกิจการพิเศษ กรมอาชีวศึกษารวมกับ สถาบันการอาชีวศึกษา
28 แหง
งบประมาณ 220,000 บาท
2. โครงการยุวชนตานภัยยาเสพติด (คายเพื่อนรักเพื่อน)
วัตถุประสงค เพื่อใหกลุม วัยรุนหรือเยาวชนมีทัศนคติปฏิเสธยาเสพติด สรางจิตสํานึก และปรับ
เปลี่ยนพฤติกรรมตอตานยาเสพติด สรางภูมิตานทานยาเสพติด เพื่อการปองกันกลุม ผูบริสุทธิ์ และ
กลุมเสี่ยงตอการใชยาเสพติดสงเสริมใหทกุ องคกรรวมรณรงค และมีบทบาทในการปองกัน ปลุก
กระแสใหประชาชนลุกขึ้นมามีสวนรวมแกปญหายาเสพติด
กลุมเปาหมาย นักเรียน นักศึกษา กลุมปลอดยา (กลุมดี) จํานวน 2,288 คน
หนวยงานรับผิดชอบ อาชีวศึกษาจังหวัดกรุงเทพ, สุราษฎรธานี, เพชรบุรี, ลพบุรี, สระบุรี,
ชลบุรี, จันทบุรี, สระแกว, ประจวบฯ, เชียงใหม, พะเยา, เชียงราย, ตาก, ปตตานี, นครสวรรค,
สุโขทัย, พิษณุโลก, เพชรบูรณ, สุรินทร, อุตรดิตถ, นครราชสีมา, ขอนแกน, ยโสธร, ชุมพร
งบประมาณ 3,000,000 บาท
3. โครงการครอบครัว โรงเรียน ชุมชน รวมพลังแผนดินเพื่อเอาชนะยาเสพติด
วัตถุประสงค เพื่อใหกลุม วัยรุนหรือเยาวชนมีทัศนคติปฏิเสธยาเสพติด สรางจิตสํานึก และปรับ
เปลี่ยนพฤติกรรมตอตานยาเสพติด สรางภูมิตานทานยาเสพติด เพื่อการปองกันกลุม ผูบริสุทธิ์ และ
กลุมเสี่ยงตอการใชยาเสพติดสงเสริมใหทกุ องคกรรวมรณรงค และมีบทบาทในการปองกัน ปลุก
กระแสใหประชาชนลุกขึ้นมามีสวนรวมแกปญหายาเสพติด
กลุมเปาหมาย นักเรียน นักศึกษา เยาวชนในทองถิน่ (กลุมดี, กลุมเสีย่ ง, กลุมเสพ) จํานวน 278
คน หนวยงานรับผิดชอบ สํานักงานกิจการพิเศษ สป. กรมอาชีวศึกษา กรมสามัญศึกษา
งบประมาณ 500,000 บาท
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ป พ.ศ. 2546
1. ทีมที่ปรึกษา : เพื่อการปรับพฤติกรรมวัยรุน
หลักการและเหตุผล
ดวยสํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา ตระหนักถึงปญหาพฤติกรรมเบี่ยงเบนของนัก
เรียน นักศึกษา ทีน่ ับวันจะทวีความรุนแรงมากยิง่ ขึ้น ไมวาจะเปนเรื่องการทะเลาะวิวาท ยาเสพติด
และการมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควร
อันเกี่ยวเนื่องมาจากสภาวะทางเศรษฐกิจและสังคมใน
ปจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ทําใหเกิดปญหาตางๆ ทางสังคมที่ซบั ซอนและยากตอ
การแกไขมากยิ่งขึ้น ประกอบกับนักศึกษาของเรากําลังอยูในวัยรุน ซึง่ เปนวัยที่มีการเปลี่ยนแปลง
ทั้งทางดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคมและสติปญญา ตลอดจนมีประสบการณชีวิตนอย จึงทํา
ใหบางครั้งรูสึกสับสนในตนเองวา เขาคือใคร กําลังทําอะไร และจะเปนอยางไรตอไปในอนาคต จึง
มีความจําเปนที่ครู-อาจารย
ใหความชวยเหลือดูแลและเอาใจใสนักศึกษาอยางใกลชิดจึงจะ
สามารถบรรเทาปญหาตางๆ ยังมีนักศึกษาประมาณ 10 เปอรเซ็นต ที่มพี ฤติกรรมเบี่ยงเบน และมี
ความจําเปนจะตองไดรับคําปรึกษาในเชิงลึกทางดานจิตวิทยา เพื่อชวยแกไขปญหาในดานตางๆ
ใหเบาบางลงหรือหมดไป จึงจําเปนที่ตองมีครูที่ปรึกษาที่มีความสามารถใหคาํ ปรึกษาแกนักศึกษา
ที่มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนไปจากบรรทัดฐานของสังคม
ดังนัน้
จึงมีความจําเปนจะตองฝกอบรมครู-อาจารยเปนทีมทีป่ รึกษาทําหนาที่ใหคํา
ปรึกษาแกนักศึกษาไดอยางเพียงพอกับจํานวนนักศึกษาที่เพิม่ มากขึ้น และเพื่อใหครู-อาจารย (ทีม
ที่ปรึกษา) ไดมีความรู ความเขาใจ ตลอดจนความชํานาญ ในกระบวนการการใหคําปรึกษาทีถ่ ูก
ตองเหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น กลุม พัฒนากิจการนักศึกษา สํานักอํานวยการ จึงได
จัดโครงการทีมที่ปรึกษา : เพื่อการปรับพฤติกรรมวัยรุนนี้ขนึ้ หากโครงการดังกลาวสําเร็จตามวัตถุ
ประสงคก็จะสามารถลดปญหาพฤติกรรมเบี่ยงเบนของนักศึกษาลงได
วัตถุประสงค
1. เพื่อใหครู-อาจารยมีความรูความเขาใจ และความชํานาญ ในการใหคําปรึกษาแกนักเรียน นัก
ศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อใหครู-อาจารยตระหนักถึงหนาที่ และความรับผิดชอบในการใหคําปรึกษาแกนกั เรียน นัก
ศึกษาอยางจริงจัง และจริงใจ
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3. เพื่อใหครู-อาจารยมีความรูความสามารถในการที่จะประสานงานกับพอแมและผูปกครองของ
นักเรียน นักศึกษา
4. เพื่อใหครู-อาจารยมีมนุษยสัมพันธอันดีกับนักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไป
เปาหมาย
ครู-อาจารยในสถานศึกษา นํารอง 6 ภาคๆ ละ 1 กลุม และกลุม 3 จังหวัดภาคใต (พิเศษ)
อีก 1 กลุม รวมเปน 7 กลุมๆ ละ 70 คน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รวมทั้งสิน้
จํานวน 490 คน
1. ทีมที่ปรึกษา กลุมภาคเหนือ
2. ทีมที่ปรึกษา กลุมภาคใต
3. ทีมที่ปรึกษา กลุมภาคกลาง
4. ทีมที่ปรึกษา กลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
5. ทีมที่ปรึกษา กลุมภาคตะวันออก
6. ทีมที่ปรึกษา กลุมภาคกรุงเทพมหานคร
7. ทีมที่ปรึกษา กลุมภาคใต (พิเศษ)
วิธีดําเนินการ
คณะกรรมการจากกลุมพัฒนากิจการนักศึกษา สํานักอํานวยการจัดฝกอบรม สัมมนาให
กับครู-อาจารย จากสถาบันการอาชีวศึกษา 6 ภาค และอีก 1 กลุมพิเศษ
ระยะเวลา
ระหวางเดือนธันวาคม 2546 – กุมภาพันธ 2547
สถานที่ดําเนินการ สถานที่ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล
งบประมาณ ใชเงินจากโครงการสานสายใยครูและศิษย เปนคาใชจายในการดําเนินงานจัด
ประชุมสัมมนาผูเขารวมประชุมสัมมนา และคณะกรรมการเจาหนาที่มีรายละเอียดดังนี้
เปนเงิน
825,000 บาท
1. คาเชาที่พัก (500 คน x 550 บาท x 3 คืน)
2. คาเบี้ยเลี้ยง (500 คน x 180 บาท x 4 วัน)
เปนเงิน
360,000 บาท
3. คาพาหนะ (500 คน x 800 บาท x 2 เที่ยว)
เปนเงิน
800,000 บาท
4. คาวิทยากร (14 คน x 600 บาท x 3 ชั่วโมง)
เปนเงิน
25,200 บาท
5. คาอาหารวางและเครื่องดื่ม (500 คน x 80 บาท x 3 วัน) เปนเงิน
120,000 บาท
เปนเงิน
74,800 บาท
6. คาวัสดุ – เอกสารการพิมพ
รวมทั้งสิ้น
เปนเงิน
2,205,000 บาท
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การติดตามและประเมินผล
1. แบบสอบถามจากสถานศึกษาที่เขารวมโครงการ
2. ตรวจเยี่ยม เพื่อรับทราบสภาพปญหา อุปสรรค รวมทั้งเปนขวัญกําลังใจแกผูปฏิบัติงานการ
ดําเนินงานของสถานศึกษา
3. ผลสัมฤทธิ์ การจัดกิจกรรมในการดําเนินงานอาจารยที่ปรึกษา
ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. สถานศึกษาที่มีระบบอาจารยที่ปรึกษาใหคําปรึกษาแกนักศึกษาที่มีคุณภาพ
2. สถานศึกษา สามารถแกปญหาและปองกันปญหาตางๆ ทีเ่ กิดขึ้นกับนักศึกษาไดอยางมีประ
สิทธิภาพ ทําใหปญหาตางๆ หมดไป หรือลดนอยลง
3. สถานศึกษา และนักเรียน นักศึกษา มีความเขาใจ และมีมนุษยสัมพันธที่ดีตอกันไดมากขึ้น
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กระทรวงมหาดไทย
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ป พ.ศ. 2546
1. โครงการประชุมมอบนโยบายปฏิบัติการพลังแผนดินรวมกวาดลางยาเสพติด ครั้งที่ 1
และการจัดระเบียบสังคม
หลักการและเหตุผล
ยุทธศาสตรและขั้นตอนการตอสูเพื่อเอาชนะยาเสพติด (Roadmap) ระยะที่ 3 (3 ธันวาคม
2546 – 30 กันยายน 2547) ใหดํารงความเขมแข็งของพลังแผนดินและชุมชนในการเอาชนะ
ปญหายาเสพติดอยางยัง่ ยืน โดยการดําเนินงานตาม Roadmap ระยะที่ 3 เนนการปองกันและ
ปราบปรามยาเสพติดในเขตพื้นที่ชุมชนเมือง (Heartland) ที่จะตองเรงรัดดําเนินการกวาดลาง
(Re-X-ray) ยาเสพติดในทุกพืน้ ที่อยางเขมขนและตอเนือ่ ง ควบคูไปกับการจัดระเบียบสังคมตาม
นโยบายของรัฐบาล ซึ่ง ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี พันตํารวจโททักษิน ชินวัตร ไดมอบนโยบายแกผวู า
ราชการจังหวัดในการจัดงาน พลังแผนดิน รวมกวาดลางยาเสพติด ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 8 มีนาคม
2547 ณ สโมสรตํารวจ กรุงเทพฯ
เพื่อใหการดําเนินงานตามนโยบายปองกันและปราบปรามยาเสพติดในเขตพื้นชุมชนเมือง
และการดําเนินงานตามนโยบายการจัดระเบียบสังคม เปนไปดวยความเรียบรอย จําเปนที่จะตอง
จัดประชุมชี้แจงนโยบายแกหัวหนาสวนราชการที่เกี่ยวของ และขอความรวมมือสถานประกอบการ
ในการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ศูนยปฏิบัติการตอสูเพื่อเอาชนะยาเสพติดจังหวัดสงขลา จึง
ไดจัดทําโครงการประชุมมอบนโยบายการดําเนินงานตามยุทธศาสตรการตอสูเพื่อเอาชนะยาเสพ
ติด ระยะที่ 3 และการจัดระเบียบสังคมขึ้น
วัตถุประสงค
1. เพื่อมอบนโยบายการดําเนินงานตามยุทธศาสตรการตอสูเพื่อเอาชนะยาเสพติด ระยะที่ 3
2. เพื่อมอบนโยบายการจัดระเบียบสังคมและชี้แจงการดําเนินการตาม พ.ร.บ. สถานบริการ
3. เพื่อปฏิบัติการพลังแผนดินรวมกวาดลางยาเสพติด ครั้งที่ 1
เปาหมาย
ผูเขารวมประชุมประกอบดวย
ภาคเชา
1. คณะกรรมการศูนยปฏิบัติการตอสูเพื่อเอาชนะยาเสพติดจังหวัดสงขลา จํานวน 20 คน
2. นายอําเภอ/ผกก.สภ.อ. หรือรอง ผกก.สภ./สารวัตร/รองสารวัตร สภ.ต. จํานวน 62 คน
สาธารณสุขอําเภอ
3. หัวหนาสวนราชการที่เกี่ยวของ จํานวน 10 คน
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4. นายกองคการบริหารสวนจังหวัด/นายกเทศมนตรีทุกเทศบาล/นายกองคการบริหารสวน
ตําบลทุกตําบล
จํานวน 144 คน
รวมจํานวน 236 คน
ภาคบาย
1. ผูประกอบการโรงแรม/ผูประกอบการสถานบริการ/ผูประกอบการคาราโอเกะ
2. นายอําเภอ/ผกก.สภ.อ. หรือรอง ผกก.สภ./สารวัตร/รองสารวัตร สภ.ต.
3. นายกองคการบริหารสวนจังหวัด/นายกเทศมนตรีทุกเทศบาล/นายกองคการบริหารสวน
ตําบลทุกตําบล
รวมจํานวน 600 คน
วิธีดําเนินการ
1. จัดทําโครงการ/กําหนดการในการจัดประชุม
2. ประสานหนวยงานที่เกี่ยวของ
3. จัดประชุมมอบนโยบาย 1 วัน
ภาคเชา ประชุมมอบนโยบายการดําเนินงานตามยุทธศาสตรการตอสูเพื่อเอาชนะยาเสพ
ติด ระยะที่ 3 และปฏิบัติการพลังแผนดินรวมกวาดลางยาเสพติด ครั้งที่ 1
ภาคบาย ประชุมมอบนโยบายการจัดระเบียบสังคมและชี้แจงการดําเนินการตาม พ.ร.บ. สถาน
บริการ
ระยะเวลาดําเนินการ วันที่ 5 เมษายน 2547
สถานที่ดําเนินการ โรงแรม ไดอิชิ อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา
งบประมาณ
งบสํานักงาน ปปส. จํานวน 113,800 บาท (งบประมาณโครงการ
สนับสนุนการทําสงครามตอสูเพื่อเอาชนะยาเสพติดตามนโยบายรัฐบาลและจังหวัด)
ผูรับผิดชอบโครงการ
1. ศูนยปฏิบัติการตอสูเพื่อเอาชนะยาเสพติดจังหวัดสงขลา (ศตส.จ.สงขลา)
2. ที่ทําการปกครองจังหวัดสงขลา
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. หัวหนาสวนราชการทีเ่ กี่ยวของทราบนโยบายและแนวทางในการดําเนินงานตามยุทธศาสตร
การตอสูเพื่อเอาชนะยาเสพติด ระยะที่ 3
2. ผูประกอบการทราบนโยบายการจัดระเบียบสังคมและชี้แจงการดําเนินการตาม พ.ร.บ. สถาน
บริการ
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ดัชนีชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
หัวหนาสวนราชการที่เกี่ยวของทราบนโยบายและแนวทางในการดําเนินงานตามยุทธ
ศาสตรการตอสูเพื่อเอาชนะยาเสพติด ระยะที่ 3 และผูป ระกอบการทราบนโยบายการจัดระเบียบ
สังคมและการดําเนินการตาม พ.ร.บ.สถานบริการ อันจะนําไปสูการประสานงานและการประสาน
ความรวมมือในการนํานโยบายไปสูการปฏิบัติ เพื่อนําไปสูการรักษาสถานภาพความเปนจังหวัด
เขมแข็งเอาชนะยาเสพติดอยางยัง่ ยืน และการจัดระเบียบสังคมใหเกิดความสงบเรียบรอยตาม
นโยบายบานเมืองนาอยูเชิดชูคุณธรรม
2. โครงการหมูบานชุมชนเขมแข็ง
หลักการและเหตุผล
การสรางความเขมแข็งของหมูบานชุมชนเพื่อเอาชนะยาเสพติด ขบวนการในการแกไข
ปญหายาเสพติดตองเกิดจากการมีสว นรวมของประชาชนในการแกไขปญหา และการทําใหปญหา
ยาเสพติดไดรับการแกไขอยางยัง่ ยืน จําเปนที่จะตองสรางใหประชาชนมีความเขมแข็ง เพื่อที่จะได
ใหประชาชนเปนคนเฝาระวัง และแกไขปญหายาเสพติดที่อาจเกิดขึ้นในหมูบานชุมชนของตนเอง
วัตถุประสงค เพื่อพัฒนาหมูบ านชุมชนใหเกิดความเขมแข็ง ในการเอาชนะปญหายาเสพติดได
อยางยั่งยืน
การดําเนินงาน
1. คณะกรรมการหมูบ าน ผูใ หญบาน กํานัน และผูประสานพลังแผนดินทีท่ างภาครัฐจัดให ดําเนิน
การชวยเหลือ และกระตุนประชาคมในเรื่องของการตรวจสอบ ใหขอ มูลขาวสาร และชวยในการ
รณรงคในหมูบานชุมชนตางๆ
2. ผลิตโปสเตอร และคําขวัญที่ทาํ ขึ้นเองโดยคนในหมูบา นชุมชน หรืออาจเปนสื่อของรัฐที่มีอยูแลว
นํามาติดในหมูบานชุมชนเล็กนอย
กลุมเปาหมาย หมูบานชุมชนทั่วประเทศไทย มีจํานวนมากกวา 80,000 หมูบาน
การประเมินผล
1. การตรวจเยี่ยมของเจาหนาที่ในหมูบานชุมชนตางๆ
2. ใชวิธีการพูดคุยและซักถามคนในหมูบาน เพื่อวัดผลของปญหาที่เกิดขึ้นในหมูบาน
หมูบานชุมชนเขมแข็งสามารถแบงออกเปน 4 ประเภท คือ
1. หมูบานชุมชนที่มีความเขมแข็งอยางยั่งยืน
2. หมูบานที่เริ่มยางเขาไปสูความยั่งยืนแลว
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3. หมูบานที่ผานขบวนการ 6 ขั้นตอนของโครงการหมูบานชุมชนเขมแข็งแลว
4. หมูบานที่ยังไมเขมแข็ง
โครงการหมูบา นชุมชนเขมแข็ง ไดเริ่มจัดทําขึ้นตั้งแตวนั ที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2546 (วันรัฐ
บาลประกาศสงครามเอาชนะยาเสพติด) ขบวนการเริ่มเกิดขึ้นโดยกําหนดเปาหมายวา ในทุกหมู
บานชุมชนทั่วประเทศ ตองถูกพัฒนาเปนหมูบ านชุมชนเขมแข็งเอาชนะปญหายาเสพติดได โดย
ตองมีขั้นตอนการทํางาน 6 ขั้นตอนดวยกัน คือ
1. ขั้นตอนการประชุมประชาคม
2. ขั้นตอนการรวมกลุมกันของประชาชน
3. ขั้นตอนการตรวจสอบหมูบานของตนเอง
4. ขั้นตอนประสานงานกับหนวยงาน
5. ขั้นตอนการจัดระบบเฝาระวัง
6. ขั้นตอนการทําระบบใหเกิดความตอเนื่อง
3. โครงการทําความดีเพื่อแผนดิน
หลักการและเหตุผล
พบวามีผูคายาเสพติดโดยเฉพาะผูคา รายยอย กระจายเต็มอยูในหมูบา นชุมชน โครงการนี้
จัดทําขึ้นเพื่อใหผูคายาเสพติดทุกคน ที่อยากเลิก ออกมาแสดงตัว และกลับตัวกลับใจกลับมาทํา
ความดีเพื่อแผนดิน
วัตถุประสงค
1. เพื่อใหผูคายาเสพติดไมกลับไปคายาอีก
2. เพื่อใหผูคาเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตัวเองใหม
3. เพื่อใหผูคากลับตัวกลับใจกลับมาทําความดีเพื่อแผนดิน
การดําเนินงาน
ฝกอบรม 5 วัน โดยเจาหนาที่ของอําเภอ
กลุมเปาหมาย ผูคายาเสพติดรายยอย
การประเมินผล
1. เยี่ยมบาน
2. ฝกอาชีพ
3. มอบทุนโดยกองทุนหมูบาน
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4. โครงการพลังแผนดิน
หลักการและเหตุผล
ทุกคนตองเปนพลังแผนดินในการแกไขปญหายาเสพติด รวมทัง้ การแกปญหาสําคัญอื่นๆ
ของชาติ โครงการพลังแผนดินเปนการปลุกกระแสของคนที่อยูในแผนดินใหตระหนักถึงปญหายา
เสพติดและรวมมือกันแกไขปญหา มีการสรางผูประสานพลังแผนดินขึ้นมา ซึ่งทําหนาที่ประสาน
เราทุกคนในฐานะที่ไดขึ้นชื่อวาเปนพลังแผนดิน
ในการทํางานเพือ่ แกไขปญหายาเสพติดหรือ
ปญหาอืน่ ๆ ชาวบานจะคัดเลือกผูประสานพลังแผนดินดวยตนเอง โดยผูประสานพลังแผนดินมี
หนาที่ 5 อยาง คือ
1. ทําหนาที่ของการรณรงคเพื่อการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
2. ทําหนาที่ดแู ล เยี่ยมบานผูเสพ ผูติดยาเสพติดที่ผานขบวนการบําบัดและไดกลับมาหมู
บานชุมชนแลว
3. ชวยดูแลผูท ี่ผานโครงการทําความดีเพือ่ แผนดินและกลับสูหมูบา นชุมชนแลว เพือ่ ไมให
เขากลับมาคายาอีก
4. ทําหนาทีส่ งขอมูลขาวสารที่เกีย่ วกับการคายาเสพติดในหมูบา นชุมชน ใหเจาหนาทีท่ ี่
เกี่ยวของเขาไปดําเนินการปราบปราม
5. ทําหนาที่ในเรื่องของการเติมพลังสวนหนึ่งใหหมูบานชุมชน
วัตถุประสงค
1. เพื่อปลุกกระแสใหทุกคนตระหนักถึงปญหายาเสพติดอยางตอเนื่อง
2. เพื่อใหทุกคนเปนพลังแผนดินในการแกปญหายาเสพติด
3. เพื่อสรางผูประสานพลังแผนดินในหมูบานชุมชน
การดําเนินงาน
ผูประสานพลังแผนดินที่ถกู แตงตั้งขึ้นในแตละหมูบา นชุมชนเปนผูเผย
แพรใหความรูเรื่องการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด พรอมทั้งใหความชวยเหลือในการแกไข
สอดสองดูแลพฤติการณของทั้งผูคาและผูเสพในหมูบานชุมชนของตนเอง
กลุมเปาหมาย กลุมผูคายาเสพติด
การประเมินผล
1. การตรวจเยี่ยม
2. การเขาไปเสริมความรู
3. การวัดเปอรเซนตของผูติดยา/คายา
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