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บทคัดยอ
ปญหายาเสพติดเปนปญหาความมั่นคงของประเทศ ถาประชากรวัยแรงงานติดยาเสพติดประเทศชาติ
จะพัฒนาใหเจริญกาวหนาไดอยางไร กระทรวงแรงงาน กรุงเทพมหานคร และสํานักงานคณะกรรมการปองกัน
และปราบปรามยาเสพติ ด ได เ ล็ ง เห็ น ความสํา คั ญ และความจํา เป น ดั ง กล า ว จึ ง สนั บ สนุ น กลไกในพื้ น ที่
ความรับผิดชอบทํางานจิตสาธารณะในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดกลุมแรงงานในสถานประกอบการ
ขนาดเล็ก และกลุมแรงงานนอกระบบ จากหลัก การทํางานจิตสาธารณะ ขอคนพบจากพื้นที่ และหลัก การ
ทรงงานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ดวยหลักการ
เขาใจ เขาถึง พัฒนา สานตอสูกระแสพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหา
วชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร
พระวชิรเกลาเจาอยูหัว การทํางานดวยจิตอาสา (จากหลักการทรงงานในหลวงรัชกาลที่ 9 สานตอสูการทํางาน
ดวยจิตอาสาในรัชกาลที่ 10) จึงไดสังเคราะหเพื่อหาขอสรุปและขอเสนอแนะโดยใหเหตุผลเชิงอุปมาน เกิดเปน
องคความรูใหมหลักการทํางานจิตสาธารณะสรางแรงงาน มีภูมิคุมกันภัยยาเสพติดดวยศาสตรพระราชา เริ่มจาก
1) การเขาใจบทบาทหนาที่และสภาพปญหา 2) การเขาถึงพื้นที่ สรางการยอมรับ และความไววางใจ 3) การพัฒนา
จิตสํานึกการมีสวนรวมทํางานเครือขายในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในกลุมแรงงาน มุงหวังรณรงค
สรา งภูมิคุม กัน ปอ งกัน ยาเสพติด กลุม แรงงานในสถานประกอบการขนาดเล็ก จํา นวน 1.1 ลา นคน และ
กลุม แรงงานนอกระบบ จํานวน 21.3 ลานคน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเติมเต็มการทํางานของกลไกจิตสาธารณะ
ในพื้นที่ดวยการนอมนําศาสตรพระราชาไปปรับประยุกตใชในการดําเนินงานปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
สูความเป นเลิศ ยั่ง ยืน และเหมาะกั บบริบ ทสังคมไทย ซึ่งหนวยงานภาคีที่ เกี่ย วของควรมีน โยบายส งเสริม
สนับสนุนนําองคความรูใหมนี้ไปปรับประยุก ตใชในการทํางานกับกลไกจิตสาธารณะเพื่อนําประเทศไทยไปสู
ความมั่นคง มั่นคั่ง และยั่งยืนตอไป
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Abstract
The drugs are the obstacle of the national stability. If the people in the labor ages are
addicted to the narcotics, it is hard to develop the country. Labor Ministry, Bangkok Office and
Office of the Narcotics Control Board aim to respond this importance issue. So they support
the mechanism in the responsible area of the service mind to protect and solve the narcotics of
these groups in small factories and informal labor groups. In principles, that the fields and
the working of his Majesty King Bhumibol Adulyadej the Great namely: understand, absorption
and development transfers to his majesty Majesty King Maha Vajiralongkorn Phra
Vajirakloachaoyuhua in the name “Volunteer working”. These could be synthesized. It suggested,
inductively, that the process of creating narcotics immuned labors with service mind begins as the
followings; 1) the duty comprehension and the problems, 2) approaching area, acceptation and
trustfulness, 3) the conscious development of network participation for protecting and solving the
labor groups and campaigning to produce the immunity so as to protect and solve the drug’ s
hindrances in the labor groups in the small firms for 1.1 million people and labor groups without
systems for 21. 3 million people which this has the objectives to increase the mechanism of
service mind in the area by bringing the King’s science to apply in the procedures as excellence,
sustainability being suitable with Thai context which the concerning departments should have the
policy to support this and take these to apply with the service mind in order to enhance Thailand
to stability, civilization and sustainability.
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บทนํา
ปญหายาเสพติดเปนปญหาความมั่นคงปลอดภัยของมนุษยชาติ (สํานักยุทธศาสตร สํานักงาน
คณะกรรมการป อ งกั น และปราบปรามยาเสพติ ด , 2558; 1) ถ าประชากรวัย แรงงานติ ด ยาเสพติ ด
ประเทศชาติจ ะพัฒ นาใหเ จริญ กา วหนา ไดอ ยา งไร กระทรวงแรงงานไดเ ล็ง เห็น ความสํา คัญ ของ
การปองกันยาเสพติดกลุมแรงงานในสถานประกอบการขนาดเล็กโดยในป 2559 ไดใหกลไกอาสาสมัคร
แรงงานเขามามีสวนรวมดําเนินงานปองกันและแกไขปญหายาเสพติดกลุมแรงงานในสถานประกอบการ
ขนาดเล็กในพื้นที่ สําหรับพื้นที่กรุงเทพมหานครมีเจาหนาที่ฝายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาลเขตไดรับ
มอบหมายภารกิ จ ให มี ส ว นร ว มดํา เนิ น งานป อ งกั น และแก ไ ขป ญ หายาเสพติ ด กลุ ม แรงงานใน
สถานประกอบการขนาดเล็ก ซึ่งกลไกทั้งสองเปนกลไกจิตสาธารณะทํางานปองกันและแกไขปญหา
ยาเสพติด ที่สําคัญในพื้นที่ และในป 2562 ไดขยายกลุมเปาหมายการดําเนินการในกลุมแรงงานนอก
ระบบผานกลไกจิตสาธารณะ ที่ผานมากลไกอาสาสมัครแรงงานและเจาหนาที่ฝายสิ่งแวดลอมและ
สุขาภิบาลเขตลงพื้นที่ทํางานดวยหัวใจดําเนินงานปองกันและแกไขปญหายาเสพติดกลุมแรงงานใน
สถานประกอบการขนาดเล็กดวยการรณรงคประชาสัมพันธแจกสื่อแผนพับ ใหความรู ใหคําปรึกษา
ใหคํา แนะนําเกี่ยวกับโทษพิษภัยยาเสพติด กฎหมายยาเสพติด แนวทางการปองกันภัยจากยาเสพติด
และแนะนํา สถานที่ บํา บั ด รั ก ษายาเสพติ ด ให กั บ กลุ ม แรงงานในสถานประกอบการขนาดเล็ ก
ซึ่ ง การดํา เนิ น งานของอาสาสมัครแรงงานและเจาหนาที่ฝายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาลเขตนี้สอดคลอง
กับกระแสพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศร
ภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกลา
เจาอยูหัว (ในหลวงรัชกาลที่ 10) ที่เนนการทํางานดวยจิตอาสาทําความดีเพื่อแผนดิน ทั้งนี้ การพัฒนา
ภาวะผู นํ า จะต อ งพั ฒ นาการรั บ ใช “...บริ ก ารด ว ยหั ว ใจความเป น มนุ ษ ย ” (พี ร เทพ รุ ง คุ ณ ากร,
2560;1112) โดยผู มี จิ ต อาสาหรื อ จิ ต สาธารณะ จะเป น จิ ต แห ง การให พร อ มที่ จ ะเสี ย สละกาย ใจ
สติปญญา และเวลาทํางานเพื่อประโยชนสาธารณะ มีความสุขเมื่อชวยเหลือผูอื่น ทํากิจกรรม สิ่งตาง ๆ
ดวยความสมัครใจ ไมหวังผลตอบแทน มีความปรารถนาใหผูอื่นมีความสุข ปรารถนาใหผูอื่นพนทุกข
ยินดีเมื่อผูอื่นมีความสุข และไมลําเอียง แสดงออกดวยการใหความชวยเหลือ มีปยวาจา ทํากิจกรรมที่ดี
มีประโยชน และทําอยางสม่ําเสมอ (เครือขายจิตอาสา, 2559)
โดยมี สํานัก งานคณะกรรมการปอ งกัน และปราบปรามยาเสพติด (สํานั กงานป.ป.ส.) เป น
หนวยงานกลางอํานวยการ สนับสนุน หนุนเสริมการทํางานของกลไกจิตสาธารณะ (อาสาสมัครแรงงาน
ใน 76 จังหวัด และเจาหนาที่สิ่งแวดลอมและสุขาภิบาลเขต 50 เขต ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร) สังกัด
กระทรวงแรงงานและกรุงเทพมหานครดําเนินงานปองกันและแกไขปญหายาเสพติดกลุมแรงงานใน
สถานประกอบการขนาดเล็กและกลุมแรงงานนอกระบบโดยมุงหวังผลสูอนาคตใหแรงงานมีภูมิคุมกันภัย
ปลอดภัยจากยาเสพติด
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เพื่อใหการดําเนินงานของอาสาสมัครแรงงานและเจาหนาที่ฝายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาลเขต
มุง สูผ ลสํา เร็จ ที่เ ปน เลิศ และยั่ง ยืน จากหลัก การทํา งานจิต อาสา ขอ คน พบจากการลงพื้น ที่ และ
ศาสตรพระราชาวาดวยหลักการเขาใจ เขาถึง พัฒนา หลอมรวมเกิดเปนองคความรูใหมหลักการทํางาน
จิตสาธารณะสรางแรงงานมีภูมิคุมกันภัยยาเสพติดดวยศาสตรพระราช มุงผลสูความเปนเลิศ และยั่งยืน
วัตถุประสงคของการศึกษา
เพื่อเติมเต็มการทํางานของกลไกจิตสาธารณะในพื้นที่ดวยการนอมนําศาสตรพระราชาไปปรับ
ประยุกตใชในการทํางานมุงผลสูความเปนเลิศ ยั่งยืน และเหมาะกับบริบทสังคมไทย
วิธีการศึกษา
หลักการทํางานจิตสาธารณะสรางแรงงานมีภูมิคุมกันภัยยาเสพติดดวยศาสตรพระราชามี
รูปแบบการศึกษา และประชากรกลุมเปาหมาย ดังนี้
รูปแบบการศึกษา
ใชวิธีการลงพื้นที่ สังเคราะหเพื่อหาขอสรุปและขอเสนอแนะทั่วไป (Generalization) โดยให
เหตุผลเชิงอุปมาน (Induction Reasoning) เพื่อใหเกิดองคความรูใหมหลักการทํางานจิตสาธารณะ
สรางแรงงานมีภมู ิคุมกันภัยยาเสพติดดวยศาสตรพระราชา
ประชากรกลุมเปาหมาย
1) กลไกจิตสาธารณะ ไดแก อาสาสมัครแรงงาน 7,255 ตําบล จาก 76 จังหวัด และเจาหนาที่
ฝายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาลเขต 50 เขต กรุงเทพมหานคร นําองคความรูใหมหลักการทํางานจิต
สาธารณะสรางแรงงานมีภูมิคุมกันภัยยาเสพติดดวยศาสตรพระราชาไปปรับประยุกตใชในการทํางาน
ปองกันและแกไขปญหายาเสพติดกลุมแรงงานในสถานประกอบการขนาดเล็กและกลุมแรงงานนอก
ระบบ
2) มุ งหวั งรณรงค ส ร างภู มิ คุ ม กั น ป อ งกั น ยาเสพติ ด สถานประกอบการขนาดเล็ ก จํ านวน
284,769 แหง/แรงงานในสถานประกอบการขนาดเล็ก จํานวน 1.1 ลานคน และแรงงานนอกระบบ
จํานวน 21.3 ลานคน (สํานักพัฒนาการปองกัน และแกไขปญหายาเสพติด, 2562 ; 49 และ 54)
แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
หลัก การทํา งานจิตสาธารณะสรางแรงงานมีภูมิคุม กัน ภัยยาเสพติดดวยศาสตรพ ระราชา
มีแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวของ ดังนี้
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หลักการทํางานจิตสาธารณะ
จิตสาธารณะ หรือ จิตอาสา สมัยกอนใชคําวา อาสาสมัคร โดยจิตอาสา (Volunteer Spririt)
หมายถึง
“จิตแหงการใหความดีงามทั้งปวงแกเพื่อนมนุษย โดยเต็มใจ สมัครใจ อิ่มใจ ซาบซึ้งใจ ปติสุข
พรอมที่จะเสียสละเวลา แรงกาย และสติปญญา เพื่อสาธารณะประโยชนในการทํากิจกรรม หรือสิ่งที่
เปนประโยชนแกผูอื่นโดยไมหวังผลตอบแทน และมีความสุขที่ไดชวยเหลือผูอื่น เปนจิตที่ไมนิ่งดูดาย
เมื่อพบเห็นปญหา หรือความทุกขยากที่เกิดขึ้นกับผูอื่น...” (เครือขายจิตอาสา, 2559) ซึ่งสอดคลองกับ
พระราโชวาทของสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 แหงสหราชอาณาจักร ทรงกลาวถึงการทํางาน
ของอาสาสมั ค รว า อาสาสมั ค รไม จํ า เป น ต อ งมี เวลา พวกเขามี หั ว ใจ “VOLUNTEERS DO NOT
NECESSARILY HAVE THE TIME; THEY HAVE THE HEART” (Elizabeth Andrew)
โดยกระบวนการสรางจิตอาสา เริ่มจากการปลูกฝงจิตสํานึกใหตระหนักถึงความสําคัญของการ
ชวยเหลือประชาชน มุงผลประโยชนสวนรวม ทํางานสาธารณะทุกอยางดวยความสมัครใจ ไมมุงหวัง
ผลตอบแทน อุทิศกาย ใจ และเวลาเพื่อประโยชนแกสวนรวม โดยทั้งนี้สิ่งที่อาสาสมัครพึงมี คือ การมี
ความรักแบบเพื่อนมนุษยดวยจิตใจที่มีพรหมวิหาร 4 แสดงการกระทําออกมาเปนสังคหวัตถุ 4 รวมทั้ง
ควรมีการสื่อสารที่ดี มีความคิดบวก (Positive thinking) รูจักการขอบคุณการแสดงความยินดี การให
กํา ลั งใจ และการชื่ น ชมผู อื่ น อยู เสมอ (เครือ ข ายจิ ต อาสา, 2559) โดยหลั ก พรหมวิ ห าร 4 ประการ
ประกอบดวย
1) เมตตา: ความรัก และความปรารถนาใหผูอื่นมีความสุข
2) กรุณา: ความสงสาร เห็นใจ และปรารถนาใหผูอื่นพนทุกข
3) มุทิตา: ความยินดีเมื่อผูอื่นมีความสุข
4) อุเบกขา: การวางเฉย วางใจเปนกลาง และไมลําเอียง
ซึ่งในพระไตรปฎกกลาวถึงผูที่เจริญพรหมวิหาร 4 ประการนี้วาเปนผูเสมอดวยพรหม หรือ
ดวยเทวดา คือ มีจิตใจแหงการให (มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2539; 22/192/319)
หลักสังคหวัตถุ 4 ประการ ประกอบดวย
1) ทาน: การให และการเอื้อเฟอเผื่อแผกัน
2) ปยวาจา: การกลาวดวยวาจาที่ไพเราะ สุภาพ และออนหวาน
3) อัตถจริยา: การทําความดี การประพฤติดี และการทําตนใหเปนประโยชนตอตนเองและผูอื่น
4) สมานัตตตา: การวางตัวเสมอตน เสมอปลาย และเปนกลาง
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ซึ่งพระไตรปฎก กลาวถึง สังหควัตถุ 4 วา
“ตถาคตเกิดเปนมนุษยสงเคราะหประชาชนดวยสังคหวัตถุ 4 คือ (1) ทาน (การให) (2) เปยย
วัชนะ (วาจาเปนที่รัก) (3) อัตถจริยา (การประพฤติประโยชน) (4) สมานัตตตา (การวางตนสม่ําเสมอ)”
โดยทั้งนี้ ในการสงเคราะหดวยสังคหวัตถุ 4พระพุทธเจาทรงแสดงใหผูสงเคราะหควรรูไววา “…‘ผูนี้ควร
สงเคราะหดวยทาน’ ก็สงเคราะหดวยทาน รูวา ‘ผูนี้ ควรสงเคราะหดวยคําพูดไพเราะ’ ก็สงเคราะหดวย
คําพูดอันไพเราะ รูวา ‘ผูนี้ควรสงเคราะหดวยการทําประโยชนให’ ก็สงเคราะหดวยการทําประโยชนให
รู ว า ‘ผู นี้ ค วรสงเคราะห ด ว ยการวางตั ว สม่ํ า เสมอ’ ก็ ส งเคราะห ด ว ยการวางตั ว สม่ํ า เสมอ...”
(มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2539;11/210/170 และ 23/24/267)
นอกจากนี้การทํางานจิตสาธารณะยังควรมีขั้นตอนการดําเนินงานในการรณรงคที่เหมาะสม
และการสรางเครือขายกลุมแกนนํามีสวนชวยใหการทํางานจิตสาธารณะใหประสบผลสําเร็จเปนอยางดี
(เมธาวี จําเนียร, 2561; 59)
จะเห็นวากลไกจิตสาธารณะทํางานเพื่อสังคมเปรียบเสมือนพระพรหมที่มีจิตคิดปรารถนาให
ผูอื่นมีความสุข ปรารถนาใหผูอื่นพนทุกข มีความยินดีเมื่อผูอื่นมีความสุข และมีใจเปนกลางไมลําเอียง
แสดงออกดวยการใหความชวยเหลือ ใหความรู คําแนะนําปรึกษา ทํากิจกรรมที่เปนประโยชนตอสังคม
และทํา อยา งสม่ํา เสมอ ทั้ง นี้ กลไกจิต อาสาควรรูวา ผูใ ดควรสงเคราะหดว ยการใหค วามชว ยเหลือ
ดว ยคํา พูด ที่ไ พเราะ ดว ยการทํา ประโยชนใ ห และดว ยการวางตัว สม่ํา เสมอเปน สํา คัญ โดยควรมี
การรณรงคที่เหมาะสมและขยายการทํางานไปสูแกนนําในลักษณะของเครือขาย
การปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในกลุมแรงงาน
จากหลัก การทํา งานจิต สาธารณะมาสูก ารดํา เนิน งานปอ งกัน และแกไ ขปญ หายาเสพติด
กลุมแรงงานในพื้นที่ซึ่งมีแผนยุทธศาสตรการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด พ.ศ. 2558 - 2562
ที ่เกี่ย วข อง 6 ยุ ท ธศาสตร คื อ ยุ ท ธศาสตรก ารป อ งกั น กลุ มผู มี โอกาสเข าไปเกี่ย วข องกั บ ยาเสพติ ด
ยุทธศาสตรการแกไขปญหาผูเสพผูติดยาเสพติด ยุทธศาสตรการสรางและพัฒนาระบบรองรับการคืนคนดี
สูสังคม ยุทธศาสตรการสรางสภาพแวดลอมเพื่อปองกันปญหายาเสพติด ยุทธศาสตรการมีสวนรวม
ของประชาชน และยุทธศาสตรการบริหารจัดการอยางบูรณการ มุงเนนการสรางภูมิคุมกันและปองกัน
ยาเสพติดในวัยแรงงาน สงเสริมใหผูเสพผูติดเขาถึงบริการดานการบําบัดรักษาฟ นฟู สมรรถภาพที่มี
คุณภาพและประสิทธิภาพ สนับสนุนใหผูผานการบําบัดรักษามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น กลับเขาสูสังคมอยางมี
ศักดิ์ศรี มีการควบคุมพื้นที่เสี่ยง เพิ่มพื้นที่เชิงบวก เพื่อปองกันปญหายาเสพติด สรางกระบวนการมีสวนรวม
ของภาคประชาชนในพื้ นที่โดยรอบสถานประกอบการ และพัฒนาบุคลากร การวิจัย วิชาการ องคความรู
และการมีสวนรวมของประชาชนในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด (สํานักคณะกรรมการปองกัน
และปราบปรามยาเสพติด, 2558; 21 – 44 และ 52 – 73)
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โดยมีแผนปฏิบัติการปองกัน ปราบปราม และบําบัดรักษายาเสพติดป 2562 มีกรอบแนวคิด
เชื่ อ มโยงร า งยุ ท ธศาสตร ช าติ 20 ป แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห ง ชาติ ฉบั บ ที่ 12 และ
แผนยุทธศาสตรการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด พ.ศ. 2558 - 2562 รวมทั้งรางพระราชบัญญัติ
ใหใชประมวลกฎหมายยาเสพติด และประมวลขอสั่งการระดับ นโยบายของรองนายกรัฐมนตรีและ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม (พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง) เปนสําคัญ ซึ่งแผนที่เกี่ยวของกับ
การปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในกลุมแรงงานมี 3 ดาน คือ ดานการปองกันยาเสพติด ดานการ
บําบัดรักษายาเสพติด และดานการบริหารจัดการ โดยมีแผนงานสรางภูมิคุมกันยาเสพติดกลุมแรงงาน
และผูประกอบการ แผนงานการสรางสภาพแวดลอมระบบนิเวศดวยการจัดระเบียบสังคม แผนงานสราง
สภาพแวดลอมระบบนิเวศดวยการพัฒนาทางเลือก แผนงานคนหาและนําผูเสพเขาสูกระบวนการบําบัด
ฟนฟู การดูแล และการบริการมาตรการทางเลือก แผนงานติดตามและชวยเหลือใหกลับคืนสูสังคม
แผนงานการสรางการมีสวนรวมของภาคประชาชนในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด แผนงาน
พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลยาเสพติด แผนงานพัฒนานวัตกรรม การวิจัย วิชาการ และองคความรู
ดานปองกันและแกไขปญหายาเสพติด แผนงานพัฒนาบุคลากรดานปองกันและปราบปรามยาเสพติด
แผนงานการสรางการรับรูและประชาสัมพัน ธเชิงรุก และแผนงานพั ฒ นาระบบกํากับ ติด ตาม และ
ประเมินผล
โดยมีแนวปฏิบัติการดําเนินงานปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในกลุมแรงงานป 2562
ที่เกี่ยวของกับกลไกจิตสาธารณะ (อาสาสมัครแรงงานและเจาหนาที่ฝายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาลเขต)
มีการดําเนินงานที่สําคัญ ดังนี้
1) รณรงคใ หค วามรู สรา งภูมิคุม กัน ภัย จากยาเสพติด ใหกับ แรงงาน ผูป ระกอบการใน
สถานประกอบการขนาดเล็ก และแรงงานนอกระบบ
2) ขยายเครือขายการทํางานปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในกลุมแรงงาน
3) ดําเนินการพัฒนาศักยภาพเพื่อเพิ่มพูนความรูใหแกกลไกจิตสาธารณะ
4) รวบรวมพัฒนาฐานขอมูลแรงงานนอกระบบ
5) อํานวยการ กํากับ ติดตาม และรายงานผลการดําเนินงานในกลุมแรงงานขนาดเล็ก และ
กลุมแรงงานนอกระบบ
ที่ผานมาการดําเนินงานปองกัน และแกไขปญ หายาเสพติดในพื้ นที่มีปญ หา อุปสรรค และ
ข อ เสนอแนะ ซึ่ ง ข อ ค น พบจากการทํา งานป อ งกั น และแก ไ ขป ญ หายาเสพติ ด กลุ ม แรงงานใน
สถานประกอบการขนาดเล็ ก ในพื้ น ที่ พ บว าสิ่ งที่ สํ าคั ญ คื อ กลไกจิ ต สาธารณะควรเติ ม เต็ ม ในการ
ดําเนินงานปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในพื้นที่ ดังนี้
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1) อาสาสมัครแรงงานและเจาหนาที่ฝายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาลเขตควรรูจักบทบาทหนาที่
การทํางานปองกันและแกไขปญหายาเสพติดของตนเพื่อความปลอดภัยและมุงผลสัมฤทธิ์ในการทํางาน
2) อาสาสมัครแรงงานและเจาหนาที่ฝายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาลเขตควรสรางความคุนเคย
ความไววางใจใหกับเจาของสถานประกอบการและแรงงานในสถานประกอบการขนาดเล็ก ไมใชมาเพื่อ
จั บ ผิ ด แต ก ลั บ เป น การหนุ น เสริ ม ให เจ าของสถานประกอบการมี แ รงงานที่ มี ศั ก ยภาพ ผลผลิ ต ได
มาตรฐาน และมีกําไรสูงสุดในการทํางาน พรอมทั้งยังชวยสนับสนุน หนุนเสริมใหแรงงานมีคุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้น หางไกล ปลอดภัยจากยาเสพติด สงผลใหประเทศชาติมีเศรษฐกิจดี มีความเจริญกาวหนามาก
ยิ่งขึ้น
3) อาสาสมัครแรงงานและเจาหนาที่ฝา ยสิง่ แวดลอมและสุขาภิบาลเขตควรสรางการมีสวนรวม
ปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในกลุมแรงงานไมวาจะเปนเจาของสถานประกอบการ แรงงาน และ
ประชาชน เปลี่ยนมุมมองความคิดวา ปญหายาเสพติดเปนปญหาของทุกคนที่จะตองรวมกันแกไขปญหา
ซึ่งรัฐบาลเพียงฝายเดียวไมสามารถดําเนิน งานปองกัน และแกไขป ญ หายาเสพติดในกลุมแรงงานให
แรงงานปลอดภัยจากยาเสพติดไดอยางยั่งยืน ทุกคนตองรวมมือกันสอดสองดูแล เฝาระวัง ปองกัน และ
แกไขปญหายาเสพติดในกลุมแรงงาน ยังผลใหประเทศมีความมั่นคง มั่นคั่ง และยั่งยืน
จะเห็นวาจากยุทธศาสตร แผนงาน แนวทางการดําเนินการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
กลุมแรงงาน และขอคนพบในพื้นที่ เห็นควรมีการทําความเขาใจบทบาทหนาที่ของกลไกจิตสาธารณะ
การลงพื้นที่ของกลไกจิตสาธารณะควรสรางความคุนเคยไววางใจ และสรางจิตสํานึกการมีสวนรวม
ทํางานเครือ ขายปองกันและแกไขปญ หายาเสพติดในกลุม แรงงานโดยสิ่งที่กลไกจิต สาธารณะพึง มี
คือ มีความปรารถนาใหแรงงานมีความสุข มีความปรารถนาใหแรงงานพนทุกข มีความยินดี เมื่อแรงงาน
มีความสุข และมีใจเปนกลางไมลําเอียง แสดงออกดวยการใหความชวยเหลือแรงงาน มีปยวาจาให
ความรู ใหคําแนะนํา ใหคําปรึกษา ใหกําลังใจ เขารวมทํากิจกรรมปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
และทํางานอยางสม่ําเสมอ
หลักการทรงงาน “เขาใจ เขาถึง พัฒนา”
จากหลักการทํางานจิตสาธารณะ และขอคนพบในการทํางานปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
กลุ ม แรงงานในสถานประกอบการขนาดเล็ ก ในพื้ น ที่ เ พื่ อ ให เ กิ ด ผลสํา เร็ จ ที่ เ ป น เลิ ศ และยั่ ง ยื น ใน
การดําเนินการในพื้นที่ จึงไดศึกษา ทบทวน กรอบแนวคิดหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระบรม
ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (ในหลวงรัชกาลที่ 9) มาประยุกตใชกับ
การดําเนินงานปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในกลุมแรงงานในพื้นที่ โดยมูลนิธิมั่นพัฒนา (TSDF),
(2561) ไดอธิบายความหมายของหลักการ “เขาใจ เขาถึง พัฒนา” วาเปนหลักการทรงงานในการพัฒนา
เชิงพื้นที่เพื่อความเปนเลิศและยั่งยืนโดยการเรียนรูกระบวนการคิดบนรากฐานของความเขาใจมนุษย
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การเขาถึงขอมูลเพื่อสรางสรรคตอบสนองความตองการอยางเต็มประสิทธิภาพ และพัฒนาการทํางาน
ดวยความรูและภูมิปญญาที่มีอยูไมจํากัด มีการทดลอง ปรับปรุงจนได ผลลัพธที่ยั่งยืน และสามารถ
ประยุ กต ใช ได อ ยางไม รูจ บ ซึ่ งสรุป สาระสําคั ญ ในความหมายของหลัก การทรงงาน “เข าใจ เข าถึ ง
พัฒนา” ได ดังนี้
“เขาใจ” เปนการเขาใจปญหา สภาพแวดลอม เศรษฐกิจสังคม วัฒนธรรม และขอจํากัดในพื้นที่
“เขาถึง” เปนการเขาถึงความตองการ เจตจํานง การไดรับการยอมรับ การไดรับความไววางใจ
และการสรางความรวมมือได
“พัฒนา” เปนการพัฒนาการทํางาน โดยรวมกันกําหนดการทํางานทั้งหนวยงานและชาวบาน
และเปนการทํางานที่ผสานระหวางการสนับสนุนนโยบายและคนในพื้นที่ ซึ่งเอื้อตอความตองการของ
ชุมชน เปนการนําสิ่งที่ประชาชนตองการเติมเต็มใหเขาสามารถใชศักยภาพของตนไดอยางเต็มที่ โดยอยู
บนรากฐานของความเขาใจและเขาถึงแลวจึงพัฒนา
โดยแกนหัวใจแหงกระแสพระราชดํารัส “เขาใจ เขาถึง พัฒนา” สุรพศ ทวีศักดิ์ เห็นวาเปน
“ปรัชญาการทํางานเพื่อสังคมที่รวมพลังเปนหนึ่งระหวางปญญา (สมอง) จิตวิญญาณ (หัวใจ) และทักษะ
การบริหารจัดการเพื่อบรรลุศานติ สมานฉันท และความเจริญที่ยั่งยืน” (สุรพศ ทวีศักดิ์, 2561) และ
การพัฒ นาที่ยั่ง ยืน (Sustainable Development) ซึ่ง ในเวทีก ารประชุม สหประชาชาติวา ดว ย
เรื่อ งสิ่งแวดลอมของมนุษย (UNCHE) ไดกลาวถึงการพัฒนาที่ยั่งยืนนั้นจะอยูภายใตกรอบคิด 5 เรื่อง
หลัก (5’P) ThaipatInstitue, 2017 ไดแก
1) People: ประชาชน
2) Planet: โลก
3) Prosperity: ความมั่งคั่ง
4) Peace: สันติภาพ
5) Partnership: ความเปนหุนสวน
ซึ่งสอดคลองกับกระบวนการจัดความรูเกี่ยวกับการสรางสังคมปลอดยาเสพติดตามหลักพุทธศาสตร
มี 4 รูปแบบ โดยรูปแบบประชารัฐรวมใจตานภัยยาเสพติดในภาคใต จะยึดหลักการเขาใจ เขาถึง และ
พัฒนา (นิภาภัทร อยูพุม และคณะ, 2561; 242)
จะเห็นวาแกนสาระสําคัญของหลักการทรงงาน “เขาใจ เขาถึง พัฒนา” และกรอบคิดการพัฒนา
ที่ยั่งยืน 5 เรื่องหลักมีกระบวนการทํางาน เริ่มจากจิตสาธารณะทํางานดวยหัวใจและปญญา “เขาใจ”
บทบาทหนาที่ เขาใจปญหา สภาพแวดลอม เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และขอจํากัดในพื้นที่ “เขาถึง”
พื้นที่ ความตองการ เจตจํานง การยอมรับ ความไววางใจ และ “พัฒนา” สรางจิตสํานึกการมีสวนรวม
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ประชาชนทุก คนหลอมรวมกับ การดํา เนิน งานปอ งกัน และแกไ ขปญ หายาเสพติด กลุม แรงงานใน
สถานประกอบการขนาดเล็ก เพื่อเกิดสันติภาพความมั่งคั่งของประชาชน และโลก โดยมีพื้นฐานการเปน
หุนสวนมีสวนรวมในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดกลุมแรงงานในสถานประกอบการขนาดเล็ก
และกลุมแรงงานนอกระบบ
หลักการทํางานจิตสาธารณะสรางแรงงานมีภูมิคุมกันภัยยาเสพติดดวยศาสตรพระราชา
จากหลักการทํางานจิตอาสา ยุทธศาสตร แผน แนวทาง ขอคนพบในการดําเนินงานปองกัน
และแกไขปญ หา ยาเสพติด กลุมแรงงานในสถานประกอบการขนาดเล็กในพื้น ที่ และกรอบแนวคิ ด
หลักการทรงงาน “เขาใจ เขาถึง พัฒนา” อันเปนหลักการทํางานที่นําไปสูค วามสําเร็จอยางยั่งยืนทํางานดวย
หั วใจ ดว ยจิ ตอาสาทํ าความดีเพื่ อแผ น ดิน ตามพระราชปณิ ธานของพระบาทสมเด็ จ พระปรเมนทร
รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิตสิ ริ ิสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราช
วโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกลาเจาอยูหัว อันเปนปจจัยตัวชี้วัดสูความสําเร็จอยางยั่งยืน จึงไดสังเคราะห
เพื่ อหาขอสรุปและข อเสนอแนะโดยให เหตุ ผลเชิ งอุ ปมานเกิ ด เป นองค ความรูใหมห ลั ก การทํ างานจิ ต
สาธารณะสรางแรงงานมีภูมิคุมกันภัยยาเสพติดดวยศาสตรพระราชา เริ่มจากกลไกจิตสาธารณะ
เขาใจบทบาทหนาที่ สภาพปญหายาเสพติด
ในการทํางานปองกันและแกไขปญหายาเสพติดกลุมแรงงานในสถานประกอบการขนาดเล็ก
และกลุมแรงงานนอกระบบสิ่งสําคัญอันดับแรก คือ อาสาสมัครแรงงานและเจาหนาที่ฝายสิ่งแวดลอม
และสุขาภิบาลเขตที่ทํางานดวยหัวใจปรารถนาใหแรงงานมีความสุข ปรารถนาใหแรงงานพนทุกข ยินดี
เมื่อแรงงานมีความสุข และมีใจเปนกลางไมเลือกปฏิบัติแกแรงงานทุกคน โดยเขาใจบทบาทหนาที่ของ
ตนเองวาทํ างานด านป องกัน ยาเสพติ ด ไมใชป ราบปรามยาเสพติ ด เพื่ อ ความปลอดภั ยในชี วิตและ
ทรัพยสินของอาสาสมัครแรงงานและเจาหนาที่ฝายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาลเอง
โดยหนาที่สําคัญของอาสาสมัครแรงงานและเจาหนาที่ฝายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาลเขตใน
การดําเนินงานปองกันยาเสพติดกลุมแรงงานในสถานประกอบการขนาดเล็กและกลุมแรงงานนอกระบบ
ไดแก การใหความชวยเหลือแรงงานดวยการรณรงค ประชาสัมพันธที่เหมาะสมมีปยวาจาใหความรู
เกี่ยวกับโทษพิษภัยของยาเสพติด การชักชวนใหเจาของสถานประกอบการแรงงานแสดงเจตจํานงเขารวม
กิจกรรมปองกันและแกไขปญหายาเสพติด การใหคําแนะนํา คําปรึกษา เกี่ยวกับแนวทางการปองกัน
ตนเองไมใหเขาไปยุงเกี่ยวกับยาเสพติด สถานที่บําบัดรักษา และกฎหมายยาเสพติด รวมทั้ง การให
กําลังใจผูเสพ ผูติด หรือผูคายาเสพติดที่กลับตัวมาเปนคนดีใหเขามีที่ยืนในสังคม เขารวมทํากิจกรรม
ปองกันและแกไขปญหายาเสพติด โดยลงมือดําเนินการดังกลาวขางตนอยางตอเนื่อง และสม่ําเสมอ
นอกจากนี้ ในการลงพื้นที่ของอาสาสมัครแรงงานและเจาหนาที่ฝายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาลเขตนั้น
สิ่งสําคัญจะตองเขาใจสภาพปญหายาเสพติดในพื้นที่เปนอยางดีวาปญหายาเสพติดที่เกิดขึ้นมีสาเหตุ
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มาจากอะไร สภาพแวดลอม เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และขอจํากัดในพื้นที่ เปนอยางไร มีอะไรบาง
พรอมทั้ง มีการกําหนดเปาหมายในการลงพื้นที่เพื่อใหสังคมไทยปลอดภัยจากยาเสพติดดวยแนวทาง
สันติวิธี และกําหนดแนวทาง วิธีการดําเนินงานในการลงพื้นที่เพื่อปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
กลุมแรงงานในสถานประกอบการขนาดเล็กและกลุม แรงงานนอกระบบดวยแนวทางสันติวิธี
เขาถึงพื้นที่ สรางการยอมรับ และความไววางใจ
เมื่ออาสาสมัครแรงงาน และเจาหนาที่ฝายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาลเขตทํางานเพื่อแผนดินไดเขาใจ
บทบาทหนาที่และสภาพปญหายาเสพติด จากนั้นกลไกจิตสาธารณะตองเขาถึงพื้นที่ เขาถึงความตองการ
ที่แทจริงภายในใจของแรงงาน เจาของสถานประกอบการในพื้นที่ สรางความคุนเคย การยอมรับ และ
ความไววางใจเพื่อใหเกิดการมีสวนรวมดําเนินงานปองกันและแกไขปญหายาเสพติดกลุมแรงงานในพื้นที่
โดยอาสาสมัครแรงงานและเจาหนาที่ฝายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาลเขต ตองสรางความเขาใจ
และความไววางใจวาตนมาทํ างานเพื่ อชวยทํ าใหเจาของสถานประกอบการมีแ รงงานที่มี มีคุณ ภาพ
ศักยภาพในการทํางาน ผลผลิตดีไดมาตรฐานชวยใหเจาของสถานประกอบการไดผลกําไรมากขึ้น และ
มาเพื่อ สง เสริม สนับ สนุน ใหแ รงงานมีคุณ ภาพชีวิต ที่ดีขึ้น หา งไกล ปลอดภัย จากยาเสพติด หรือ
เมื่อแรงงานหลงเขาไปยุงเกี่ยวกับยาเสพติด ก็มีโอกาสกลับมาเปนคนดีมีที่ยืนในสังคม ดวยการสนับสนุน
หนุนเสริม คอยใหความรู คําแนะนํา คําปรึกษาแกแรงงาน เกิดเปนภูมิคุมกันภัยจากยาเสพติดใหกับ
แรงงานในสถานประกอบการขนาดเล็กและกลุมแรงงานนอกระบบ
พัฒนาจิตสํานึกการมีสวนรวม ดวยพลังประชารัฐรวมใจ ปลอดภัยยาเสพติด
เมื่ออาสาสมัครแรงงานและเจาหนาที่ฝายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาลเขต ไดเขาใจบทบาท
หนาที่ สภาพปญหา ยาเสพติด และเขาถึงพื้นที่ สรางความคุนเคย การยอมรับ และความไววางใจแลว
จะตองสรางการมีสวนรวมในการดําเนินงานปองกันและแกไขปญหายาเสพติดดวยการพัฒนาจิตสํานึก
การมีสวนรวมใหเกิดกับแกนนํา แรงงาน เจาของสถานประกอบการและประชาชนในพื้นที่โดยรอบ
เกิด เป น พลั ง เครื อ ข า ยที่ สํ า คั ญ ในการป อ งกั น และแก ไ ขป ญ หายาเสพติ ด กลุ ม แรงงานในสถาน
ประกอบการขนาดเล็กและกลุมแรงงานนอกระบบดวยพลังประชารัฐรวมใจ แรงงานปลอดภัยยาเสพติด
โดยมีฐานคิดวาปญหายาเสพติดเปนปญหาของทุกคนที่จะตองรวมกันแกไขปญหา ลําพังภาครัฐฝายเดียว
คงทําไมสําเร็จ ตองอาศัยพลังความรวมมือจากทุกภาคสวนชวยกันผนึกพลังประชาชนรวมกับภาครัฐ
(พลังประชารัฐ) ปองกันและแกไขปญหายาเสพติดกลุมแรงงานในสถานประกอบการขนาดเล็กและกลุม
แรงงานนอกระบบ
โดยการดําเนินการดังกลาวทั้งหมดของกลไกจิตสาธารณะนี้สงผลใหประเทศไทยมีความมั่นคง
ประชากรวัยแรงงานมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน มั่งคั่งประชากรวัยแรงงานมีศักยภาพสามารถ
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แขงขันสรางเศรษฐกิจและสังคมแหงอนาคตดวยทุนทางปญญา และยั่งยืนประชากรวัยแรงงานทุกคน
รับผิดชอบตอสังคมสวนรวมมุงผลประโยชนเพื่อสวนรวมและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
ปจจัยแหงความสําเร็จในหลักการทํางานจิตสาธารณะสรางแรงงานมีภูมิคุมกันภัยยาเสพติดดวย
ศาสตรพระราชา
หลักการทํางานจิตสาธารณะสรางแรงงานมีภูมิคุมกันภัยยาเสพติดดวยศาสตรพระราชาจะ
ประสบความสําเร็จลุลวงไปไดดวยดีตองอาศัยปจจัยแหงความสําเร็จ ประกอบดวย
1) มี การทํ างานด วยจิ ตสาธารณะ อาสาสมั ค รแรงงานและเจาหน าที่ ฝายสิ่งแวดลอ มและ
สุขาภิบาลเขต ทํางานดวยหัวใจ มีความรัก ปรารถนาใหแรงงานมีความสุข ปรารถนาใหแรงงานพนทุกข
ยินดีเมื่อแรงงานมีความสุข และมีใจเปนกลางไมลําเอียงชวยเหลือแรงงานทุกคนเทาเทียมกัน ดวยการ
ใหความชวยเหลือแรงงานที่มีปญหายาเสพติดดําเนินการรณรงคประชาสัมพันธ แจกสื่อที่เหมาะสม ใหความรู
โทษพิษภัยยาเสพติดแกแรงงานอยางสม่ําเสมอ ใหคําแนะนําปรึกษาแนวทางปองกัน สถานที่บําบัดรักษา
ยาเสพติดแกแรงงาน และเขารวมกิจกรรมปองกันและแกไขปญหายาเสพติด โดยดําเนินการดังกลาว
ขางตนอยางตอเนื่องสม่ําเสมอ
2) มี ก ารอบรมพั ฒ นาศั ก ยภาพกลไกจิ ต สาธารณะอย า งต อ เนื่ อ ง โดยสอดแทรกความรู
การดําเนินงานปองกันและแกไขปญหายาเสพติดกับการพัฒนาศักยภาพที่จําเปน เชน อบรมพัฒนา
ศักยภาพทักษะการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ ทักษะการสอนงานที่มีประสิทธิภาพ ทักษะการใหคําปรึกษา
ที่ดีมีประสิทธิภาพ ฯลฯ
3) มีการขับเคลื่อนงานในลักษณะ 3 เสา
3.1) หนวยงานภาคีที่เกี่ยวของใหการสนับสนุน หนุนเสริมหลักการทํางานจิตสาธารณะ
สรางแรงงานมีภูมิคุมกันภัยยาเสพติดดวยศาสตรพระราชามุงผลสําเร็จสูความเปนเลิศและยั่งยืน
3.2) กลไกจิตสาธารณะในพื้นที่ ไดแก อาสาสมัครแรงงาน 76 จังหวัด และเจาหนาที่
ฝายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาลเขต 50 เขต ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นําองคความรูใหมหลักการทํางาน
จิตสาธารณะสรางแรงงานมีภูมิคุมกันภัยยาเสพติดดวยศาสตรพระราชา เติมเต็มการทํางานปองกันและ
แกไขปญหายาเสพติดกลุมแรงงานในสถานประกอบการขนาดเล็กที่ทําอยูเดิมและขยายกลุมเปาหมาย
เพิ่มในกลุมแรงงานนอกระบบใหมีเปาหมาย ทิศทาง แนวทางในการทํางานมุงผลสําเร็จที่เปนเลิศและ
ยั่งยืน
3.3) เจาของสถานประกอบการ แรงงาน และประชาชนในพื้น ที่โดยรอบ มี สวนรวม
ดํา เนิน งานปอ งกัน และแกไ ขปญ หายาเสพติดในกลุม แรงงานในสถานประกอบการขนาดเล็ก และ
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กลุม แรงงานนอกระบบตามหลัก การทํา งานจิต สาธารณะสรา งแรงงานมีภูมิคุม กัน ภัย ยาเสพติด
ดวยศาสตรพระราชาเพื่อความสําเร็จที่เปนเลิศและยั่งยืน
4) มี การจัดเวที สราง พัฒนาเครือขายการดําเนิ นงานปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในกลุ ม
แรงงาน สํา นัก แรงงานจัง หวัด /ฝา ยสิ่ง แวดลอ มและสุข าภิบ าล จัด เวทีส รา งจิต สํา นึก การทํา งาน
เพื่อ สาธารณะไปสูประชาชนในชุมชน หรือ แรงงาน หรือเจาของสถานประกอบการที่มีจิตสาธารณะ
อาสาเปนเครือขายการทํางานชวยอาสาสมัครแรงงานและเจาหนาที่ฝายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาลเขตดูแล
ประชากรวัยแรงงานในพื้นที่หมูบาน/ชุมชนหรือในสถานประกอบการในพื้นที่
5) จั ด เวที แ ลกเปลี่ ย นเรี ย นรู ส รุ ป บทเรี ย นการดํ า เนิ น งานที่ ป ระสบความสํ า เร็ จ ทุ ก ป ให
สํานักงานแรงงานจังหวัด ฝายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาลเขตจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู รับฟงปญ หา
อุป สรรค ขอ เสนอแนะจากการดํ าเนิ นงานป องกั นและแก ไขปญหายาเสพติ ด พรอมทั้ งสรุปบทเรียนการ
ดําเนินงานที่ประสบความสําเร็จของกลไกจิตสาธารณะดานการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดเพื่อเปน
แบบอยา งขยายตอยอดบทเรีย นการดํา เนิน งานปอ งกัน และแกไ ขปญ หายาเสพติด ในกลุม แรงงาน
ที่ประสบความสําเร็จสูพื้นที่อื่น ๆ
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แผนผังความสัมพันธหลักการทํางานจิตสาธารณะสรางแรงงานมีภูมิคุมกันภัยยาเสพติด
ดวยศาสตรพระราชา
หลัก การทํ างานจิ ต สาธารณะสรางแรงงานมี ภู มิ คุม กั น ภั ยยาเสพติ ดด วยศาสตรพ ระราชา
สามารถสรุปแผนผังความสัมพันธได ดังนี้

1. สนับสนุน
การทํางานจิตสาธารณะ
2. ทํางาน
จิตสาธารณะดวยหัวใจ
3. มีสวนรวม
ดําเนินงานปองกัน
และแกไขปญหายาเสพติด
ภาพประกอบ 1 หนวยงานภาคีสนับสนุน/หนุนเสริม

วารสารธรรมศาสตร  14

ผลการศึกษา
ปญหายาเสพติดเปนปญหาความมั่นคงของประเทศ ถาประชากรวัยแรงงานติดยาเสพติดจะพัฒนา
ประเทศชาติใหเจริญกาวหนาไดอยางไร จากมุมมองฐานคิดปญหายาเสพติดเปนปญหาของทุกคน
ที่จะตองรวมกันปองกันและแกไขปญหายาเสพติด กระทรวงแรงงาน กรุงเทพมหานคร และสํานักงาน
ป.ป.ส. ไดเล็งเห็นความสําคัญเกิดเปนจุดเริ่มตนทํางานจิตสาธารณะของกลไกในพื้นที่ความรับผิดชอบ
ดําเนินการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดกลุมแรงงานในสถานประกอบการขนาดเล็ก อันสอดคลอง
กับพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพล
ราชวรางกู ร กิติ สิริส มบู รณอดุล ยเดช สยามิน ทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิ ต ร พระวชิ รเกล า
เจาอยูหัว จากขอคนพบการดําเนินงานปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในพื้นที่ และหลักการทรงงาน
“เขาใจ เขาถึง พัฒนา” ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถ
บพิตร (จากหลักการทรงงานของในหลวงรัชกาลที่ 9 สานตอการทํางานดวยจิตอาสาในรัชกาลที่ 10)
จึงไดสังเคราะหเพื่อหาขอสรุปและขอเสนอแนะโดยใหเหตุผลเชิงอุป มาน เกิดเปนองคความรูใหม
ดวยหลักการทํางานจิตสาธารณะสรางแรงงานมีภูมิคุมกันภัยยาเสพติดดวยศาสตรราชา โดยการทํางาน
ในพื้น ที่ค วรเริ่ม จาก 1) การเขา ใจบทบาทหนา ที่ก ารปอ งกัน และแกไขปญ หายาเสพติด ของกลไก
จิต สาธารณะและเขาใจสภาพปญ หายาเสพติดในพื้นที่ความรับผิดชอบ 2) การเขาถึงพื้นที่เพื่อสราง
ความคุนเคย ความไววางใจ และการยอมรับของเจาของสถานประกอบการ/แรงงานในสถานประกอบการ
ขนาดเล็ก และกลุมแรงงานนอกระบบ 3) พัฒนาจิตสํานึกการมีสวนรวมใหเกิดกับแรงงาน เจาของ
สถานประกอบการ และประชาชนในพื้นที่โดยรอบ ดวยพลังเครือขายทํางานปองกันและแกไขปญหา
ยาเสพติ ด กลุ ม แรงงานในสถานประกอบการขนาดเล็ ก และกลุ ม แรงงานนอกระบบ มี ป จ จั ย
แหงความสําเร็จ คือ 1) มีการทํางานดวยจิตสาธารณะ 2) มีการอบรมพัฒนาศักยภาพกลไกจิตสาธารณะ
3) มีกลไกการขับเคลื่อนงานในลักษณะ 3 เสา 4) มีเวทีสรางพัฒนาเครือขายการดําเนินงานปองกันและ
แกไขปญหายาเสพติดในกลุมแรงงาน 5) มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูสรุปบทเรียนการดําเนินงานที่ประสบ
ผลสําเร็จ มุงหวังใหมีการรณรงคใหความรูเพื่อสรางภูมิคุมกันยาเสพติดกลุมแรงงานในสถานประกอบการขนาดเล็ก
จํานวน 1.1 ลานคน และกลุมแรงงานนอกระบบ จํานวน 21.3 ลานคน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเติมเต็ม
การทํางานของกลไกจิตสาธารณะในพื้นที่ดวยการนอมนําศาสตรพระราชามาปรับประยุกตใชในการ
ดําเนินงานปองกันและแกไขปญหายาเสพติดมุงผลสูความเปนเลิศ ยั่งยืน และเหมาะกับบริบทสังคมไทย
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ขอเสนอแนะจากผลศึกษา
เพื่อใหการดําเนินงานสรางภูมิคุมกันยาเสพติดในกลุมแรงงานในสถานประกอบการขนาดเล็ก
และกลุมแรงงานนอกระบบมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นําประเทศไทยไปสูความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
ดวยพลังประชารัฐ เห็นควรให
ขอเสนอเชิงนโยบาย
- ผู บ ริห ารหน วยงานภาคี ที่ เกี่ ย วข อ งควรมี น โยบายส งเสริ ม สนั บ สนุ น นํ า หลั ก การทํ า งาน
จิตสาธารณะสรางแรงงานมีภูมิคุมกันภัยยาเสพติดดวยศาสตรพระราชาไปปรับประยุกตใชในพื้นที่
ขอเสนอเชิงปฏิบัติการ
1) อาสาสมัครแรงงานเจาหนาที่ฝายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาลเขตควรนําหลักการทํางาน
จิ ต สาธารณะสร า งแรงงานมี ภู มิ คุ ม กั น ภั ย ยาเสพติ ด ด ว ยศาสตร พ ระราชาไปปรั บ ประยุ ก ต ใช ใ น
การดํ าเนิ นงานป องกัน และแกไขป ญ หายาเสพติด กลุม แรงงานในสถานประกอบการขนาดเล็ กและ
กลุมแรงงานนอกระบบในพื้นที่
2) เจ า ของสถานประกอบการ แรงงาน และประชาชนในพื้ น ที่ โดยรอบควรมี ส ว นร ว ม
ดําเนินงานปองกันและแกไขป ญหายาเสพติดกับอาสาสมัครแรงงาน เจาหนาที่ฝายสิ่งแวดลอมและ
สุขาภิบาลเขต
ขอเสนอตอการศึกษาครั้งตอไป
1) ควรมี ก ารศึ ก ษาต อ ยอดหารู ป แบบแนวทางการดํ า เนิ น งานป อ งกั น และแก ไขป ญ หา
ยาเสพติดกลุมแรงงานในสถานประกอบการขนาดเล็ก
2) ควรมี ก ารศึ ก ษาต อ ยอดหารู ป แบบแนวทางการดํ า เนิ น งานป อ งกั น และแก ไขป ญ หา
ยาเสพติดในกลุมแรงงานนอกระบบ
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