
คณะท ำงำนจัดกำรองค์ควำมรู้ของสถำบันส ำรวจ
และติดตำมกำรปลูกพืชเสพติด ส ำนักงำน ป.ป.ส.

ประจ ำปี 2564

น  ำพุโมเดล : 
รูปแบบกำรควบคุมพืชกระท่อม
โดยกำรมีส่วนร่วมของชุมชน





น  ำพุโมเดล : รูปแบบกำรควบคุมพืชกระท่อมโดยกำรมสี่วนร่วมของชุมชน

กำรน ำเสนอองค์ควำมรู้

ควำมเป็นมำ01

พืชกระท่อมมีควำมสัมพันธ์กับวิถีวัฒนธรรมพ่ีน้อง
ภำคใต้มำอย่ำงยำวนำน และเมื่อขณะนั นพืชกระท่อมยังมี
สถำนะเป็นยำเสพติดให้โทษในประเภท 5 จึงเกิดเป็นควำม
ขัดแย้งระหว่ำงประชำชนที่ยังคงใช้พืชกระท่อมตำมวิถีกับ
เจ้ำหน้ำที่ภำครัฐที่ต้องรักษำกฎหมำย

เพ่ือให้เกิดกำรแก้ไขปัญหำพืชกระท่อมอย่ำงสร้ำงสรรค์ 
สพส. จึงร่วมกับพื นที่ ต.น  ำพุ อ.บ้ำนนำสำร จ.สุรำษฎร์ธำนี
นักวิชำกำร หน่วยงำนภำครัฐระดับพื นที่ และระดับส่วนกลำง 
โดยน ำแนวคิดชุมชนเป็นศูนย์กลำงในกำรแก้ไขปัญหำยำเสพติด 
แนวคิดธรรมนูญสุขภำพ และกระบวนกำรมีส่วนร่วมมำเป็น
กรอบพัฒนำรูปแบบกำรควบคุมพืชกระท่อมโดยกำรมีส่วนร่วม
ของชุมชนในพื นที่ ต.น  ำพุ หรือเรียกว่ำ น  ำพุโมเดล

วัตถุประสงค์02

1. เพ่ือลดควำมขัดแย้งระหว่ำงผู้ใช้พืชกระท่อมตำมวิถีชำวบ้ำน
กับเจ้ำหน้ำที่ภำครัฐที่ต้องรักษำกฎหมำย

2. เพ่ือพัฒนำเป็นพื นที่ต้นแบบกำรแก้ไขปัญหำพืชกระท่อม
อย่ำงสร้ำงสรรค์

3. เพ่ือขยำยผลรูปแบบแกไ้ขปัญหำพืชกระท่อมอยำ่งสร้ำงสรรค์ 

น  ำพุโมเดล03

ปัจจัยและเงื่อนไข04

กำรต่อยอดและใช้ประโยชน์05

ควำมตระหนักในปัญหำและควำมต้องกำร
แก้ไขปัญหำร่วมกัน01

02 ควำมกล้ำและภำวะผู้น ำ

03
04
05
06
07
08
09

กำรวำงแผนและเตรียมควำมพร้อม

กำรสื่อสำรและสร้ำงกำรรับรู้ในทุกระดับ
และต่อเนื่อง

ควำมร่วมมือและกำรมีส่วนร่วม
จำกทุกภำคส่วน

กำรพัฒนำศักยภำพและหนุนเสริมกลไก
ในระดับพื นที่

ข้อมูล ข้อมูลวิชำกำร และสำรสนเทศ

กติกำและกำรยอมรับในกติกำร่วมกัน

กำรน ำเทคโนโลยีและสร้ำงนวัตกรรม
เข้ำมำสนับสนุนกำรด ำเนินงำน

แม้ว่าในขณะนี้ พืชกระท่อมไม่ถูกจัดให้เป็นยาเสพติด
ให้โทษในประเภท 5 อีกต่อไป แต่ยังมีข้อกังวลและห่วงใยต่อเด็กและ
เยาวชนหรือกลุ่มเปราะบางในการที่จะน าพืชกระท่อมไปใช้และ
ใช้ในทางที่ผิด 

น้ าพุโมเดลจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการน าไปประยุกต์ใช้
ในการเฝ้าระวังป้องกันไม่ให้เด็กและเยาวชนหรือกลุ่มเปราะบาง
ในการท่ีจะน าพืชกระท่อมไปใช้และใช้ในทางท่ีผิดให้เกิดประสิทธิภาพ 
ระหว่างการรอร่างพระราชบัญญัติพืชกระท่อม พ.ศ. .... มีผลใช้บังคับ 
หรือใช้ร่วมกับร่างพระราชบัญญัติพืชกระท่อม พ.ศ. .... เมื่อมีผลใช้
บังคับ (ซึ่งขณะนี้ยังอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาทางกฎหมาย) รวมทั้ง
สามารถประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหายาเสพติดชนิดอื่น

01
แสวงหำควำมร่วมมือ

02
พัฒนำควำมร่วมมือ

05
สรุปบทเรียน

04

พัฒนำนวัตกรรม

Step 1 ขออนุญำต (ลดข้อกังวล)
Step 2 สร้ำงกำรับรู้ต่อเนื่อง
Step 3 ประสำนจัดตั งกลไก
Step 4 สร้ำงกระบวนกีมีส่วนร่วม

03 พัฒนำรูปแบบ

01 พัฒนาศักยภาพกลไก 
02 ร่วมจัดท าข้อมูล
03 ร่วมก าหนดกติกา 
04 ร่วมรับรองกติกา
05 ร่วมปฏิบัติตามกติกา 
06 ร่วมติดตามและประเมินผล



ค ำน ำ
น้ าพุโมเดล เป็นการด าเนินการที่พัฒนาขึ้นโดยความร่วมมือของ 

สถาบันส ารวจและติดตามการปลูกพืชเสพติด (สพส.) ส านักงาน ป.ป.ส. 
กับพื้นที่ ต.น้ าพุ อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี นักวิชาการ หน่วยงาน
ภาครัฐระดับพื้นที่ และระดับส่วนกลาง โดยน าแนวคิดชุมชนเป็น
ศูนย์กลางในการแก้ไขปัญหายาเสพติด แนวคิดธรรมนูญสุขภาพ และ
กระบวนการมีส่วนร่วมมาเป็นกรอบพัฒนารูปแบบการแก้ไขปัญหา
พืชกระท่อมอย่างสร้างสรรค์ เพื่อลดความแย้งระหว่างประชาชนที่ยังคง
ใช้พืชกระท่อมตามวิถีกับเจ้าหน้าที่ภาครัฐที่ต้องรักษากฎหมาย รวมถึง
เป็นการแก้ไขปัญหาพืชกระท่อมในระดับพื้นที่และการค้นหารูปแบบ
การแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ของระดับนโยบายเพื่อพัฒนาให้กลายเป็น
โมเดลต้นแบบหรือพื้นที่ต้นแบบของประเทศในการเป็นแหล่งเรียนรู้
เพื่อขยายผลรูปแบบการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์   

ดังนั้น เพ่ือให้เกิดการรับรู้เก่ียวกับน้ าพุโมเดล : รูปแบบการควบคุม
พืชกระท่อมโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน คณะท างานจัดการองค์ความรู้
ของ สพส. จึงได้เรียบเรียงเนื้อหา รายละเอียด และจัดท ารูปเล่มที่สามารถ
ท าเข้าใจได้ง่ายในลักษณะการจัดท าผลงานองค์ความรู้เพื่อถ่ายทอด
และสร้างการรับรู้ให้เห็นถึงความส าคัญต่อการมีส่วนของชุมชน

คณะท างานจัดการองค์ความรู้ของ สพส.
ส านักงาน ป.ป.ส. กระทรวงยุติธรรม

กันยายน 2564
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การพัฒนารูปแบบการควบคุมฯ
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08
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25

26

27

หน้ำ

กลไกการขับเคลื่อน

บทบาทภาคีต่อการขับเคลื่อน

ผลผลิตและผลลัพธ์

ประโยชน์ที่ส าคัญต่อประชาชน

ผู้น าหุ้นส่วนความร่วมมือคนส าคัญ

ข้อเสนอจากการปลดล็อกพืชกระท่อม

เกร็ดเล็กเกร็ดน้อย

ขอบคุณภาคีที่เกี่ยวข้อง

คณะท างานจัดการองค์ความรู้ของ สพส.

บทสรุป
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น  ำพุโมเดล : รูปแบบกำรควบคุมพืชกระท่อม
โดยกำรมีส่วนร่วมของชุมชน 

เป็นการด าเนินการที่พัฒนาขึ้นโดยความร่วมมือของ ส านักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด หรือ ส านักงาน ป .ป.ส. 
กับพ้ืนท่ี ต.น้ าพุ อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี น าโดย สิบโทสงคราม บัวทอง 
ก านันต าบลน้ าพุ พร้อมด้วยภาคประชาชน นักวิชาการ หน่วยงานภาครัฐระดับพื้นที่ 
และระดับส่วนกลาง โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อลดความแย้งระหว่างประชาชน
ที่ยังคงใช้พืชกระท่อมตามวิถีกับเจ้าหน้าที่ภาครัฐที่ต้องรักษากฎหมาย รวมถึงเป็น
การแก้ไขปัญหาพืชกระท่อมในระดับพื้นที่และการค้นหารูปแบบการแก้ไขปัญหา
อย่างสร้างสรรค์ของระดับนโยบายเพื่อพัฒนาให้กลายเป็นโมเดลต้นแบบหรือพื้นที่
ต้นแบบของประเทศในการเป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อขยายผลรูปแบบการแก้ไขปัญหา
อย่างสร้างสรรค์ โดยน าแนวคิดชุมชนเป็นศูนย์กลางในการแก้ไขปัญหายาเสพติด 
แนวคิดธรรมนูญสุขภาพ และกระบวนการมีส่วนร่วมมาเป็นกรอบพัฒนาและ
ด าเนินการ รวมถึงน านวัตกรรมและเทคโนโลยีทันสมัยมาใช้ในการด าเนินการดังนี้

1. แสวงหาความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาพืชกระท่อม ผ่านการ
จัดเวทีสัมมนาทางวิชาการจนค้นพบแนวทางข้อเสนอทางวิชาการและผู้กล้าที่
ลุกขึ้นมาอาสาอย่าง สิบโทสงคราม บัวทอง ก านันต าบลน้ าพุ เสนอพื้นที่ของ
ตนเองในการรูปแบบการแก้ไขปัญหาพืชกระท่อมอย่างสร้างสรรค์

2. พัฒนาความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาพืชกระท่อม ร่วมกับ 
ก านันต าบลน้ าพุ ผ่านการส ารวจข้อมูลเพื่อจัดท าแผนที่ระบุต าแหน่งพืชกระท่อม
สร้างกติกาข้อตกลงของหมู่ที่  4 บ้านดอนทราย ต.น้ าพุ อ.บ้านนาสาร 
จ.สุราษฎร์ธานี และน าเสนอบทเรียนผ่านเวทีประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับ
ความร่วมมือ ส่งผลให้ทราบข้อกังวลและข้อเสนอเพื่อคลายข้อกังวลในเรื่อง
การละเว้นการปฏิบัติหน้าที่รวมถึงทลายข้อจ ากัดด้านความร่วมมือ เนื่องจาก
ณ ขณะนั้นพืชกระท่อมยังมีสถานะเป็นยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 

3. พัฒนารูปแบบการควบคุมพืชกระท่อมโดยการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน ด าเนินการผ่านการขออนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษ
ในประเภท 5 ต่อ ส านักงาน อย. โดยด าเนินการในลักษณะศึกษาวิจัยเพื่อลด
ข้อกังวลในเรื่องการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ พร้อมสร้างการรับรู้และความเข้าใจต่อ
โครงการในทุกระดับ เสนอพื้นที่จัดตั้งกลไกเพื่อขับเคลื่อน และสร้างกระบวนการ
มีส่วนร่วมในการส ารวจจัดเก็บข้อมูล การก าหนดกติกาข้อตกลงในรูปแบบธรรมนูญ
ต าบล รับรองธรรมนูญต าบล ร่วมปฏิบัติตามธรรมนูญต าบล และร่วมติดตาม
และประเมินผล

4. พัฒนาระบบสารสนเทศพืชกระท่อมในรปูแบบ Mobile Application
เพื่อสนับสนุนการพัฒนารูปแบบการควบคุมพืชกระท่อมโดยการมีส่วนร่วม
ของชุมชน ในการส ารวจข้อมูล ขึ้นทะเบียนผู้เสพและครอบครองพืชกระท่อม 
รวมถึงการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผล

5. สรุปบทเรียน เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยและเง่ือนไขที่มีผลกระทบ
ต่อประสิทธิภาพในการควบคุมพืชกระท่อมโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
ผ่านธรรมนูญต าบลน้ าพุน าไปสู่การปรับปรุงและพัฒนารูปแบบให้เหมาะสมต่อไป

บทสรุป00
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พืชกระท่อมเป็นพืชพื้นถิ่นของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
และทวีปแอฟริกา ซึ่งมีการใช้มายาวนานตั้งแต่อดีตในวิถีชุมชนเพื่อใช้ในการ
ท างาน ขนบธรรมเนียมประเพณี และบรรเทาหรือรักษาโรคต่าง ๆ ในพื้นที่ภาคใต้
ของประเทศไทย แต่ ณ ขณะนั้นยังคงมีสถานะเป็นยาเสพติดให้โทษในประเภท 5
ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 เมื่อพืชกระท่อมยังมีสถานะ
ที่ผิดกฎหมาย จึงมีความจ าเป็นของภาครัฐท้ังระดับส่วนกลางและส่วนท้องถิ่น
ที่ต้องด าเนินการรักษากฎหมาย จึงส่งผลให้เกิดความขัดแย้งกับการใช้ในวิถี
ดั้งเดิม และมีการลักลอบค้าขายและน าเข้าจากประเทศเพื่อนบ้าน นอกจากนี้
ยังมีความน่าเป็นห่วงในเรื่องการใช้ใบกระท่อมเป็นส่วนผสมในรูปแบบ 4x100
ในกลุ่มวัยรุ่น ปัญหาพืชกระท่อมมีขอบเขตระดับประเทศ จากการส ารวจข้อมูล
ตามแบบสอบถามของส านักงานป้องกันและปรามยาเสพติดภาค 8 และ 9
ในพื้นที่ 14 จังหวัดของภาคใต้ พบว่า มีผู้ เสพใบกระท่อมตามวิถีชาวบ้าน 
จ านวน 155,991 ราย 4,638 หมู่บ้าน 732 ต าบล 115 อ าเภอ นอกจากนี้
ยังมีข้อมูลทางสถิติเกี่ยวกับคดีที่เกี่ยวข้องกับพืชกระท่อมของประเทศไทย 
ตั้งแต่ปี 2550 - 2562 จากระบบทะเบียนคดียาเสพติด หรือ NCR พบว่ามีคดี
จ านวน 187,486 คดี แบ่งออกเป็น คดีค้ำ 54,216 คดี และ คดีเสพ 133,270 คดี

ดังนั้นเพื่อแก้ไขปัญหาสถานการณ์พืชกระท่อมตามบริบทภูมิสังคม 
ส านักงาน ป.ป.ส. โดย สถาบันส ารวจและติดตามการปลูกพืชเสพติด หรือ สพส. 
ร่วมกับ ส านักงาน ปปส. ภาค 8 และภาคีที่เกี่ยวข้อง จึงได้หาทางออกในการแก้ไข
ปัญหาพืชกระท่อมของประเทศไทยอย่างสร้างสรรค์ โดยน าแนวคิดชุมชนเป็น
ศูนย์กลางในการแก้ไขปัญหายาเสพติด แนวคิดธรรมนูญสุขภาพ และกระบวนการ
มีส่วนร่วมมาเป็นกรอบพัฒนารูปแบบการแก้ไขปัญหาพืชกระท่อมอย่างสร้างสรรค์ 
เพื่อน าไปสูก่ารเป็นแหล่งเรียนรู้ในการสร้างความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เป็นโมเดล
ต้นแบบและพื้นท่ีต้นแบบเพื่อขยายผลรูปแบบการควบคุมพืชกระท่อมโดยการ
มีส่วนร่วมของชุมชนของประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์

01 เพื่อลดความขัดแย้งระหว่างผู้ใช้พืชกระท่อมตามวิถีชาวบ้านกับ
เจ้าหน้าที่ภาครัฐที่ต้องรักษากฎหมาย

02 เพื่อพัฒนาโมเดลต้นแบบการแก้ไขปัญหาพืชกระท่อมอย่างสร้างสรรค์
03 เพื่อขยายผลรูปแบบแก้ไขปัญหาพืชกระท่อมอย่างสร้างสรรค์ 

ควำมเป็นมำ

ภำระทำงศำลคนล้นคุก

สูญเสียโอกำสเกิดปัญหำครอบครัว

29%

71%

คดีเสพ

คดีค้ำ

ต้นกระท่อมแฝด อำยุร้อยกว่ำปี ชุมชนวังหล้อ
เทศบำลเมืองนำสำร อ.บ้ำนนำสำร จ.สุรำษฎร์ธำนี

01
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1. แสวงหำควำมร่วมมือในกำรแก้ไขปัญหำพืชกระท่อม 
ผ่านการจัดสัมมนาเชิงวิชาการ “การปฏิรูปแนวทางการปฏิบัติต่อ

พืชกระท่อมในประเทศไทย” ระหว่างวันท่ี 31 พฤษภาคม ถึง 2 มิถุนายน 2559 
ณ จังหวัดสตูล โดยสิบโทสงคราม บัวทอง ก านันต าบลน้ าพุ ได้อาสาและเสนอ
พื้นท่ีต าบลน้ าพุเป็นพื้นท่ีศึกษาหาแนวทางการแก้ไขปัญหาพืชกระท่อมโดยการ
มีส่วนร่วมของชุมชนและขอรับการสนับสนุนการจัดท าแผนที่แสดงต าแหน่ง
ต้นกระท่อมเพื่อใช้ในการติดตามควบคุม ส านักงาน ป.ป.ส. โดย สพส. รับข้อเสนอ
ดังกล่าว ซึ่งถือได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นของความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาพืชกระท่อม
ในระดับพื้นที่ของส านักงาน ป.ป.ส. ร่วมกับ ต าบลน้ าพุ

2. พัฒนำควำมร่วมมือ ร่วมกับ ก ำนันต ำบลน  ำพุ
2.1 ส ารวจข้อมูล หมู่ที่ 4 บ้านดอนทราย ต.น้ าพุ อ.บ้านนาสาร 

จ.สุราษฎร์ธานี พบครัวเรือนที่มีพืชกระท่อม จ านวน 72 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 
55.81 ของครัวเรือนทั้งหมด (129 ครัวเรือน) มีพืชกระท่อมจ านวน 185 ต้น 
เพื่อใช้ในการก ากับ ติดตาม และควบคุมต่อไป

2.2 จัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านดอนทราย เพื่อคืนข้อมูล
จากการส ารวจและรับฟังความคิดเห็นของชาวบ้านและร่วมกันจัดท ากฎประชาคม
ของหมู่บ้านอย่างมีส่วนร่วม เพื่อควบคุมพืชกระท่อมไม่ให้ส่งผลต่อเยาวชน
และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ ซึ่งได้ข้อสรุปในรูปแบบของกฎประชาคมหรือกติกา
ของหมู่บ้าน เช่น อนุญาตให้ครัวเรือนครอบครองต้นกระท่อมได้ไม่เกิน 3 ต้น 
ห้ามจ าหน่ายและจ่ายแจกให้เยาวชนและบุคคลทั่วไป ประชาชนทุกคนต้องมีส่วนร่วม
ในการควบคุมเฝ้าระวังเยาวชนไม่ให้เสพน้ าต้มกระท่อมที่มีส่วนผสมอื่น เป็นต้น

2.3 ยกระดับความร่วมมือ เพื่อพัฒนารูปแบบการควบคุมพืชกระท่อม
โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ผ่านเวทีประชุมเชิงปฏิบัติการ “แนวทางการจัดท า
ระบบควบคุมพื้นที่พืชกระท่อมในชุมชนให้เป็นพื้นที่น าร่องอย่างบูรณาการ” 
ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม ถึง 2 กันยายน 2559 โดยน าเสนอ
บทเรียนจาก หมู่ที่ 4 บ้านดอนทราย แนวคิดธรรมนูญสุขภาพแห่งชาติและ
แนวคิดชุมชนเป็นศูนย์กลางในการแก้ไขปัญหายาเสพติดมาพิจารณา แต่พบ
ข้อกังวลจากหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่เกี่ยวกับการทราบต าแหน่งของต้นกระท่อม
แต่ไม่ด าเนินการบังคับใช้กฎหมายซึ่งอาจเข้าข่ายการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ได้ 
จึงมีข้อเสนอจาก ส านักงาน อย. ต่อส านักงาน ป.ป.ส. เห็นควรจัดท าค าขอ
อนุญาตครอบครองจากส านักงาน อย. โดยด าเนินการในรูปแบบศึกษาวิจัย
เพื่อลดข้อกังวลในประเด็นดังกล่าว

กำรพัฒนำรูปแบบกำรควบคุมพืชกระทอ่ม
โดยกำรมีส่วนร่วมของชุมชน : น  ำพุโมเดล02
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3. พัฒนำรูปแบบกำรควบคุมพืชกระท่อมโดยกำรมีส่วนร่วม
ของชุมชน : น  ำพุโมเดล 

3.1 ขออนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 
ต่อ ส านักงาน อย. เพื่อใช้ในการศกึษาวิจัยภายใต้โครงการพัฒนารปูแบบการควบคุม
พืชกระท่อมโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนในประเทศไทย : กรณีศึกษา ต.น้ าพุ 
อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี เพื่อลดข้อกังวลของเจ้าหน้าที่ภาครัฐในเรื่อง
การละเว้นการปฏิบัติหน้าที่

3.2 สร้างการรับรู้และความเข้าใจต่อโครงการฯ โดยประสานงาน
เข้าพบหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องในระดับจังหวัด อ าเภอ และต าบล รวมถึง
จัดเวทีสร้างการรับรู้ 6 หมู่บ้าน ร่วมกับ นักวิชาการ เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ
พืชกระท่อมในมิติต่าง ๆ ทั้งทางสาธารณสุข กฎหมาย และผลกระทบทางสังคม

3.3 จัดตั้งกลไกเพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนารูปแบบการควบคุม
พืชกระท่อมโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน โดยอาศัยกลไกที่มีอยู่ เดิม เช่น 
คณะกรรมการหมู่บ้าน คณะกรรมการต าบล เป็นต้น ซึ่งมีนายอ าเภอเป็นผู้ลงนาม
ในค าสั่ง



10

3.4 สร้างกระบวนการมีส่วนร่วม 
3.4.1 จัดเก็บข้อมูล โดยถ่ายทอดความรู้และฝึกปฏิบัติขั้นตอน

การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลพืชกระท่อมให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้านทั้ง 6 หมู่บ้าน 
และร่วมวางแผนส ารวจ ด าเนินการส ารวจ พร้อมจัดเก็บข้อมูล เช่น บ้านเลขท่ี 
ช่ือเจ้าบ้าน พิกัดต าแหน่งครัวเรือน ความสูง/ขนาด/พิกัดต าแหน่งต้นกระท่อม 
และบันทึกภาพการด าเนินงาน เป็นต้น และติด QR Code ต้นกระท่อมที่ลงทะเบียน 
เพื่อใช้ในการก ากับ ติดตาม และควบคุม

3.4.2 ก าหนดและพัฒนากติกาและมาตรการเพื่อควบคุม
พืชกระท่อมโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน โดยจัดเวทีประชุมยกร่างโดยน ากติกา
ของหมู่ที่ 4 บ้านดอนทราย มาพัฒนาและปรับปรุงเป็นธรรมนูญต าบลเพื่อการ
ควบคุมพืชกระท่อมและสร้างชุมชนเข้มแข็งปลอดยาเสพติดพืชกระท่อม 
พื้นที่ ต.น้ าพุ อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี ประกอบ 6 หมวด ได้แก่ 

หมวดที่ 1 บททั่วไป 
หมวดที่ 2 ข้อห้ามส าหรับการเสพ ผลิต และจ าหน่ายพืชกระทอ่ม 
หมวดที่ 3 การควบคุมพืชกระท่อม 
หมวดที่ 4 การคงไว้ของพืชกระท่อมในพื้นที่ 
หมวดที่ 5 การปฏิบัติของผู้เสพพืชกระท่อม 
หมวดที่ 6 บทลงโทษ 
โดยน าเข้าสู่เวทีประชาคมระดับหมู่บ้านทั้ง 6 หมู่บ้านเพื่อรับฟัง

ความเห็น ต่อด้วยการจัดประชุมเพื่อพิจารณาปรับปรุงธรรมนูญต าบลครั้งสุดท้าย 
และจัดพิมพ์เป็นเอกสารเผยแพร่

3.4.3 รับรองธรรมนูญต าบล โดยจัดเวทีประชาคมระดับต าบล
มีผู้เข้าร่วม 800 คน ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ในการรับร่างธรรมนูญต าบลฉบับ
ดังกล่าว และตัวแทนภาคประชานร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ร่วมลงนามรับรอง

3.4.4 ปฏิบัติตามข้อตกลงธรรมนูญต าบล เช่น ให้ความร่วมมือ
คณะกรรมการหมู่บ้านเข้าตัดท าลายพืชกระท่อมที่เกิน 3 ต้น และผู้ใช้พืชกระท่อม
เข้ารับตรวจสุขภาพตามข้อตกลงในธรรมนูญต าบล เป็นต้น

3.4.5 ติดตามและประเมินผลการควบคุมพืชกระท่อม โดยการ
ออกตรวจติดตามระดับครัวเรือนและน าผลการติดตามประชุมหารือและรวบรวม
ปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึน้ในแต่ละหมู่บ้าน พร้อมทั้งร่วมกันหาแนวทางแก้ไขให้เป็นไป
ตามแนวทางที่เหมาะสม โดยยึดกรอบของธรรมนูญต าบลเป็นหลัก 
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4. พัฒนำโปรแกรมกำรติดตำมและตรวจสอบพืชกระท่อม
ในรูปแบบ Mobile Application เพื่อใช้ในการติดตามประเมินผล

การควบคุมพืชกระท่อม ถ่ายทอดความรู้และฝึกปฏิบัติการใช้ Mobile Application
ให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้านเพื่อใช้ในการติดตามและควบคุมพืชกระท่อม

5. สรุปบทเรียน
เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยและเง่ือนไขที่มีผลกระทบต่อประสิทธิภาพ

ในการควบคุมพืชกระท่อมโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนผ่านธรรมนูญต าบล 
น าไปสู่การปรับปรุงและพัฒนารูปแบบให้เหมาะสม

ควำมตระหนักในปัญหำและควำมต้องกำร
แก้ไขปัญหำร่วมกัน01

02 ควำมกล้ำและภำวะผู้น ำ

03
04
05
06
07
08
09

กำรวำงแผนและเตรียมควำมพร้อม

กำรสื่อสำรและสร้ำงกำรรับรู้ในทุกระดับ
และต่อเนื่อง

ควำมร่วมมือและกำรมีส่วนร่วม
จำกทุกภำคส่วน

กำรพัฒนำศักยภำพและหนุนเสริมกลไก
ในระดับพื นที่

ข้อมูล ข้อมูลวิชำกำร และสำรสนเทศ

กติกำและกำรยอมรับในกติกำร่วมกัน

กำรน ำเทคโนโลยีและสร้ำงนวัตกรรม
เข้ำมำสนับสนุนกำรด ำเนินงำน



16

น้ าพุโมเดล อาศัยกลไกที่มีอยู่เดิมในพื้นที่ในการสร้างความร่วมมือ
เพื่อบูรณาการ ได้แก่ 

• คณะกรรมการหมู่บ้าน 6 หมู่บ้าน
• คณะกรรมการต าบลน้ าพุ
• ชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจต าบลน้ าพุ
• ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอ าเภอบ้านนาสาร
• ศูนย์อ านวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
รวมถึงกระตุ้นให้พื้นที่โดยเฉพาะผู้เสพและครอบครองพืชกระท่อม

รวมตัวเป็นประชาคม และคัดเลือกตัวแทนเข้าร่วมประชุม เน้นการสร้างการรับรู้
และความเข้าใจอาศัยการท างานเป็นลักษณะเครือข่าย เน้นการใช้มาตรการทาง
ปกครองและมาตรการทางสาธารณสุขมากกว่าการบังคับใช้กฎหมาย และเปิดโอกาส
ให้ชุมชนเป็นศูนย์กลางในการแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยตนเอง โดยส่งเสริมบทบาท
ของหน่วยงานภาครัฐในลักษณะพี่เลี้ยง โดยการจัดเวทีอบรม ถอดบทเรียน 
เพื่อพัฒนาศักยภาพกลไกการขับเคลื่อนจ านวน 3 ครั้ง

กลไกกำรขับเคลื่อน03
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1. ภำคประชำชน
ประชาชนในพื้นที่ ต.น้ าพุ อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี รวมตัวเป็น

ประชาคม ให้ความร่วมมือในการส ารวจข้อมูลและขึ้นทะเบียนผู้เสพและครอบครอง
พืชกระท่อม ร่วมพิจารณาและลงมติรับรองธรรมนูญต าบล รวมถึงปฏิบัติตาม
ธรรมนูญต าบลอยา่งเครง่ครัด เช่น ต้องเข้ารับการตรวจสุขภาพประจ าปีตามก าหนด 
และเข้าร่วมประชุมประชาคมระดับหมู่บ้านและต าบล เป็นต้น

2. หน่วยงำนภำครัฐในระดับพื นที่
2.1 ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการต าบล ชุดปฏิบัติการเฉพาะกจิ

ต าบลน้ าพุ และคณะกรรมการหมู่บ้าน เป็นผู้ขับเคลื่อนหลักของพื้นที่ในการสร้าง
การรับรู้และเข้าใจต่อภาคประชาชน ด าเนินการส ารวจข้อมูลและขึ้นทะเบียนผู้เสพ
และครอบครองพืชกระท่อม จัดให้มีประชุมประชาคมเพื่อสร้างและรับรอง ข้อตกลง 
กติกา และข้อปฏิบัติร่วมกันในรูปแบบธรรมนูญต าบลและแผนปฏิบัติการติดตาม
และควบคุมพืชกระท่อม เช่น แผนเฝ้าระวังทางสุขภาพ แผนควบคุมพืชกระท่อม 
แผนเฝ้าระวังทางสังคม และแผนการตรวจสอบและติดตาม เป็นต้น

2.2 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านยางอุง ร่วมประชาคม
เพื่อสร้างและรับรอง ข้อตกลง กติกา และข้อปฏิบัติรว่มกันในรปูแบบธรรมนญูต าบล
และแผนปฏิบัติการติดตามและควบคุมพืชกระท่อม รวมถึงสนับสนุนให้บริการตรวจ
สุขภาพผู้ขึ้นทะเบียนผู้เสพและครอบครองพืชกระท่อม ตามข้อตกลงในธรรมนูญ
ต าบลและแผนเฝ้าระวังทางสุขภาพ รวมถึงร่วมติดตามและประเมินผล

2.3 องค์การบริหารส่วนต าบลน้ าพุ และสถานีต ารวจภูธรท่าชี 
ร่วมประชาคมเพื่อสร้างและรับรอง ข้อตกลง กติกา ในรูปแบบธรรมนูญต าบลและ
แผนปฏิบัติการติดตามและควบคุมพืชกระท่อม รวมถึงร่วมติดตามและประเมินผล

2.4 อ าเภอบ้านนาสาร จัดตั้งให้มีกลไกคณะกรรมการควบคุม
พืชกระท่อมระดับหมู่บ้านและต าบล เป็นพี่เลี้ยงให้แก่พื้นที่ในการจัดท าประชาคม
เพื่อสร้างและรับรอง ข้อตกลง กติกา และข้อปฏิบัติรว่มกันในรปูแบบธรรมนญูต าบล
แผนปฏิบัติการติดตามและควบคุมพืชกระท่อม รวมถึงร่วมติดตามและประเมินผล

2.5 จังหวัดสุราษฎร์ธานี และ ส านักงาน ปปส. ภาค 8 เป็นพี่เลี้ยง
ในการพัฒนารูปแบบการควบคุมพืชกระท่อมโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน และ
ร่วมติดตามและประเมินผล นอกจากนี้ยังเป็นหน่วยสนับสนุนงบประมาณให้แก่พ้ืนที่
ในการด าเนินงานตามแผนการเฝ้าระวังทางสังคม

3 หน่วยงำนภำครัฐระดับส่วนกลำง
3.1 ส านักงาน อย. สนับสนุนให้การอนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่ง

ยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 และร่วมให้ความเห็นเพื่อก าหนดกลไกการด าเนินงาน
และควบคุมระดับพื้นที่ รวมถึงร่วมติดตามและประเมินผล

3.2 ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ สนับสนุนงบประมาณ
ในการศึกษาวิจัยพัฒนารปูแบบการควบคุมพืชกระท่อมโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
ในประเทศไทย : กรณีศึกษา ต.น้ าพุ อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี

3.3 กระทรวงมหาดไทย ร่วมให้ความเห็นเพื่อก าหนดกลไกการ
ด าเนินงานและควบคุมระดับพื้นที่ รวมถึงร่วมติดตามและประเมินผล

3.4 ส านักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ หรือ สสส. 
ถ่ายถอดบทเรียนสู่สาธารณะ

บทบำทภำคีต่อกำรขับเคลื่อน04
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1. ผลผลิต
1.1 ลดความขัดแย้งและจ านวนคดีลดลง 

โดยข้อมูลคดีเกี่ยวกับพืชกระท่อม จากสถานีต ารวจภูธรท่าชี 
พบว่า ไม่มีคดีเกี่ยวกับการเสพใบพืชกระท่อม ตั้งแต่ปี 2559 ถึง 2563 แต่พบคดี
น้ ากระท่อมตั้งแต่ปี 2559 ถึง 2563 รวมทั้งสิ้น 48 คดี หากคิดเป็นความเสียหาย
จากคดีมากถึง 1,440,000 บาท (ประมาณ 30,000 บาทต่อคดี) โดยพบว่า 
มีทิศทางลดลง และในปี 2563 ผลจากการปัสสาวะในการเกณฑ์ทหารของ ต.น้ าพุ 
พบผู้ใช้ยาเสพติดเพียง 2 ราย คือ เสพยาบ้า 1 ราย และกัญชา 1 ราย ซึ่งถือว่า
เป็นสถิติที่น้อยและเป็นที่น่าพอใจ

1.2 ข้อมูล
จากการส ารวจและขึ้นทะเบียนผู้เสพและครอบครอง

พืชกระท่อม ท้ัง 6 หมู่บ้าน ในพื้นที่ ต.น้ าพุ พบ

ผลผลิตและผลลัพธ์05

32
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40

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

คดีน  ำกระท่อม

ครัวเรือนท่ีมีพืชกระท่อมจ านวน 655 ครัวเรือน 
คิดเป็นร้อยละ 33 ของครัวเรือนทั้งหมด (1,920 ครัวเรือน) 

จ านวนต้นกระท่อม 1,912 ต้น 

ตัดท าลาย จ านวน 334 ต้นเนื่องจากเกินจากข้อตกลง
ในธรรมนูญต าบล 

คงเหลือท่ีขึ้นทะเบียนติด QR code จ านวน 1,578 ต้น 

มีผู้ใช้พืชกระท่อมที่ขึ้นทะเบียนจ านวน 588 ราย คิดเป็น
ร้อยละ 10 ของประชากรทั้งหมด (5,659 ราย) โดยผู้ใช้
พืชกระท่อมที่ขึ้นทะเบียนจะได้รับการดูแลสุขภาพอย่าง
น้อยปีละ 2 ครั้ง 
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1.3 โมเดลต้นแบบหรือพื้นที่ต้นแบบ 
น้ าพุโมเดล ถือว่าเป็นผลผลิตที่ได้จากการพัฒนารูปแบบการ

ควบคุมพืชกระท่อมโดยการมีสว่นร่วมของชุมชนซึ่งเป็นต้นแบบเชิงกระบวนการ เช่น 
การสร้างความเข้าใจและให้ความส าคัญของข้อมูล การเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ก าหนดกติการ่วมกันโดยสามารถน าเอาธรรมนูญต าบลน้ าพุเป็นต้นแบบได้ อาทิ
ต้องมีการคุมต้นกระท่อมไม่เกิน 3 ต้นต่อครัวเรือน ผู้ใช้พืชกระท่อมอย่างน้อยต้อง
ตรวจสุขภาพประจ าปี เป็นต้น โดยพื้นที่ที่มีการใช้พืชกระท่อมเช่นเดียวกับ ต.น้ าพุ 
สามารถน ากระบวนการไปปรับใช้หรือประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของตนเอง 
รวมถึงเป็นพื้นต้นแบบในการเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีชีวิตและเชิงประจักษ์ โดยตั้งแต่
ปี 2561 เป็นต้นมาจนถึงปีปัจจุบันมีองค์กรหรือภาคีภาคประชาชนหรือหน่วยงาน
ภาครัฐเข้ามาศึกษาในพื้นที่แล้วรวมทั้งสิ้น 12 คณะ

1.4 นวัตกรรมและเทคโนโลยี 
น้ าพุโมเดล ถือว่าได้สร้างผลผลิตด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี

เพื่อใช้ในการสนับสนุนการควบคุมพืชกระท่อมโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน คือ 
ระบบสารสนเทศควบคุมพืชกระท่อมท่ีใช้ร่วมกับ Mobile Application ท่ีใช้ในการ
ส ารวจและติดตามพืชกระท่อมและผู้ใช้และครอบครองพืชกระท่อม
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2. ผลลัพธ์
2.1 รูปแบบหลัก

น้ าพุโมเดลถูกน าไปเป็นรูปแบบหลักในการเตรียมพื้นที่น าร่อง
ที่ท าการเสพและครอบครองพืชกระท่อมโดยไม่เป็นความผิด รองรับมาตรา 58/2
แห่งพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดย 
พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562

มำตรำ 58/2
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ตามกฎหมาย

ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอาจมีมติให้รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการประกาศให้ท้องที่ใดเป็นท้องที่ท าการเสพพืชกระท่อมได้โดย
ไม่เป็นความผิดตามพระราชบัญญัตินี้

การเสพและการครอบครองพืชกระท่อมที่ท าการที่กระท าตาม
วรรคหนึ่งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไขที่ก าหนดในกฎกระทรวง

2.1.1 เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2563 มติที่ประชุมคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ครั้งที่ 1/2563 มีมติให้ขับเคลื่อนมาตรา 58/2 
แห่งพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 “มอบหมายให้
กระทรวงยุติธรรม สาธารณสุข และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ก าหนดพ้ืนท่ีน าร่อง
ที่ท าการเสพพืชกระท่อมได้โดยไม่เป็นความผิด”

2.1.2 เมื่อวันที่  29 มกราคม 2563 เลขาธิการ ป.ป.ส. 
มีข้อสั่งการไปยัง ปปส.ภาค ที่เกี่ยวข้อง ให้ประเมินพื้นที่เพื่อคัดเลือกพื้นที่น าร่อง
รองรับมาตรา 58/2 และประสาน สพส. ในการน า “น้ าพุโมเดล” เป็นต้นแบบ

2.1.3 สพส. จึงน า น้ าพุโมเดล มาถอดบทเรียนและจัดท าเป็น
คู่มือการเตรียมพื้นที่เพื่อก าหนดให้ท้องที่ใดเป็นท้องที่ท าการเสพพืชกระท่อม
ได้โดยไม่เป็นความผิดแห่งพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
ตามมาตรา 58/2 เพื่อสนับสนุน ปปส.ภาค ด าเนินการตามข้อสั่งการ ลปส.

2.2 พื้นที่ขยายผล
ส่งผลให้มีพื้นท่ีในลักษณะน้ าพุโมเดลเพ่ิมขึ้น โดยคณะกรรมการ

ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ได้มีมติในที่ประชุมครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 13
พฤศจิกายน 2563 เห็นชอบให้พื้นที่ 135 หมู่บ้าน/ชุมชน เป็นพื้นที่ที่จะประกาศให้
เป็นท้องที่ที่ให้เสพและครอบครองพืชกระท่อมได้โดยไม่เป็นความผิด ตามมาตรา 
58/2 และมอบหมายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ ประกาศให้พื้นท่ีจ านวน 135 หมู่บ้าน/
ชุมชน เป็นท้องที่ท่ีให้เสพพืชกระท่อมได้โดยไม่เป็นความผิดตามมาตรา 58/2 
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2.3 พื้นที่ต้นทุนทางวิจัย 
ต.น้ าพุเป็นพื้นที่ศึกษาวิจัยของส านักงาน ป.ป.ส. และได้รับ

อนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 จากส านักงาน อย. 
จึงเป็นพื้นที่ที่ส านักงาน อย. มั่นใจและไว้วางใจให้เป็นพื้นที่หลักในการอนุญาตให้
สถาบันทางการศึกษาที่ขอครอบครองใบกระท่อมเพื่อน าไปศึกษาวิจัยแต่ต้องผ่าน
ความเห็นชอบจากส านักงาน ป.ป.ส. ในการให้ตัวอย่างใบกระท่อม เนื่องจากเป็น
ผู้ได้รับอนุญาตครอบครองต้นกระท่อม โดยที่ผ่านมามีสถาบันทางการศึกษามาขอใช้
ตัวอย่างใบกระท่อม มากกว่า 5 หน่วยงาน มากกว่า 10 โครงการ โดยส่วนใหญ่
จะเป็นการน าไปพัฒนาวิธีการสกัดสาร และสกัดสารเพื่อศึกษาคุณสมบัติทางเภสัช
ของพืชกระท่อม รวมถึงการศึกษาเพื่อจ าแนกสายพันธุ์ และค้นหาสายพันธุ์ดีที่ให้ค่า
สารมิตรากัยนินในปริมาณที่สูง เพื่อพัฒนาและน าพืชกระท่อมมาใช้ประโยชน์
ทางการแพทย์และสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจ
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1. ผู้น ำหมู่บ้ำนทั ง 6 หมู่บ้ำนในพื นที่ ต.น  ำพุ 
สามารถลดความขัดแย้งกับผู้ใช้พืชกระท่อมในพื้นที่ โดยสามารถ

พิจารณาได้จากการให้ความร่วมมือของผู้ใช้พืชกระท่อมที่ให้ความร่วมมือในการ
ส ารวจและยอมแสดงตัวเพื่อขึ้นทะเบียนจ านวน 588 รายจาก 655 ครัวเรือน

2. ผู้ใช้พืชกระท่อมจ ำนวน 588 รำย 
ได้รับการดูแลสุขภาพจากข้อตกลงในธรรมนูญต าบล โดยสามารถ

รับบริการตรวจสุขภาพจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านยางอุง และสามารถ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเยาวชนท่ีใช้ 4X100 โดยสามารถพิจารณาได้จากคดี
ที่เกี่ยวกับน้ าต้มกระท่อมลดลงถึงร้อยละ 84 และไม่มีคดีเสพใบกระท่อม
ในพื้น ต.น้ าพุ ตั้งแต่ปี 2559 ถึง 2563 รวมถึงป้องกันปัญหายาเสพติดชนิดอื่น 
โดยในปี 2563 ผลจากการตรวจปัสสาวะในการเกณฑ์ทหารของ ต.น้ าพุ พบผู้ใช้
ยาเสพติดเพียง 2 ราย

3. เป็นพื นที่ต้นแบบหรือแหล่งเรียนรู้ให้แก่พื นที่อื่น ๆ 
ที่มีบริบทใกล้เคียง ในการควบคุมพืชกระท่อมโดยการมีส่วนร่วม

ของชุมชน โดยที่ผ่านมามีคณะหรือหน่วยงานต่าง ๆ เข้าศึกษาดูงานมากกว่า 
12 คณะ รวมถึงได้รับโอกาสเป็นพ้ืนท่ีท่ีมีนักวิชาการลงพ้ืนท่ีเพื่อศึกษาวิจัยทาง
สุขภาวะในการใช้พืชกระท่อมและการค้นหาพันธุ์กระท่อมที่เหมาะสมต่อการ
พัฒนาและเพิ่มมูลค่ าในอนาคต ซึ่ งที่ ผ่ านมาทีมวิจั ยจากมหาวิทยาลั ย
สงขลานครินทร์ได้ลงพื้นที่วิจัยในด้านต่าง ๆ และคืนข้อมูลให้แก่ชาวบ้านมากกว่า 
3 ครั้ง ส่งผลให้พื้นที่เกิดเป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้บนฐานความรู้ที่ถูกต้อง

4. เป็นพื นที่ต้นแบบกำรพัฒนำกำรผลิตใบกระท่อมคุณภำพภำยใต้
มำตรฐำนกำรปฏิบัติทำงกำรเกษตรที่ดี (Good Agricultural Practices : GAP) 

อยู่ระหว่างการด าเนินการภายใต้ความร่วมมือระหว่าง สพส. 
ส านักงาน ป.ป.ส. ร่วมกับ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และวิสาหกิจชุมชน
พืชสมุนไพร ต.น้ าพุ อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนา
แปลงต้นแบบการผลิตพืชกระท่อมตามมาตรฐาน GAP เกิดชุดองค์ความรู้ในการ
บริหารจัดการพืชกระท่อมพร้อมถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรู้การผลิต
พืชกระท่อมสู่ชุมชน ส่งผลให้เกิดพื้นที่ผลิตใบกระท่อมคุณภาพตามมาตรฐาน 
GAP เพื่อส่งเข้าโรงงานต้นแบบในการผลิตสารสกัดมาตรฐานจากสมุนไพรเพื่อใช้
ในทางการแพทย์และอาหารที่ได้มาตรฐาน GMP/PICs : ตัวอย่างการศึกษา
พืชกระท่อมเป็นพืชต้นแบบ ซึ่งด าเนินการโดยสถาบันวิจัยและนวัตกรรม
ทางการแพทย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ประโยชน์ที่ส ำคัญต่อประชำชนในพื นที่ ต.น  ำพุ06
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คนที่ 1 สิบโท สงครำม บัวทอง ก ำนันต ำบลน  ำพุ 
(1) ปวราณาตัวและอาสาในการน าพื้นท่ี ต.น้ าพุ แก้ปัญหาพืชกระท่อม

อย่างสร้างสรรค์
(2) พัฒนาทีมงานในการสื่อสารและสร้างความเข้าใจต่อสาธารณะ น าโดย

นายศุภวัฒน์ กล่อมวิเศษ ปราชญ์ชาวบ้านที่มีความรู้ความสามารถและมีจิตอาสา
ที่จะขับเคลื่อนเรื่องพืชกระท่อม ร่วมกับ ผู้ใหญ่บ้าน และชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจ
ประจ าต าบลที่มีหน้าที่ดูแลรักษาความสงบเรียบร้อย เพื่อลงพื้นที่สื่อสารทั้งที่
เป็นทางการและไม่เป็นทางการให้แก่ประชาชน โดยก านันจะเข้าช้ีแจงกับหน่วยงาน
อย่างสถานีต ารวจภูธรท่าชี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบลบ้านยางอุง
ด้วยตนเอง เนื่องจากเป็นหน่วยงานส าคัญท่ีมีผลต่อการขับเคลื่อน

(3) พัฒนากลไกในการขับเคลื่อน ประกอบด้วย ผู้ ใหญ่บ้าน/ผู้ ช่วย
ผู้ใหญ่บ้าน/คณะกรรมการหมู่บ้านทั้ง 6 หมู่บ้าน ชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจประจ า
ต าบล อาสาสมัครจากภาคประชาชนหมู่บ้านละ 2 ราย และ อสม.ประจ าหมู่บ้าน 
เข้ามาเป็นทีมขับเคลื่อนในภาพรวม

(4) ประสานเช่ือมโยง โดยเป็นผู้ประสานกลางเช่ือมโยงภาคประชาชนและ
หน่วยงานภาครัฐอย่าง สพส. และปปส. ภาค 8 จากส านักงาน ป.ป.ส. ศูนย์ปฏิบัติการ
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอ าเภอบ้านนาสาร และศูนย์อ านวยการป้องกัน
และปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสุราษฎร์ธานี ในการบูรณาการขับเคลื่อนงานในพื้นที่

(5) สร้างพื้นที่สาธารณะ โดยเป็นหลักในการจัดเวทีประชุมชี้แจง เวที
ก าหนดกติกา ข้อตกลง แผนปฏิบัติการเวทีรับฟังความคิดเห็นเพ่ือพิจารณากติกา 
ข้อตกลง แผนปฏิบัติการระดับดับหมู่บ้าน เวทีประชาคมระดับต าบลเพื่อรับรอง
ธรรมนูญต าบลและแผนปฏิบัติการเพื่อควบคุมพืชกระท่อม และเวทีสรุปผลติดตาม
และประเมินผล

(6) สร้างพื้นที่ปลอดภัย โดยเป็นผู้ร่วมเข้าศึกษาพูดคุยอย่างเข้าใจกับกลุ่ม
เด็กและเยาวชนที่ใช้ 4X100 เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและลดอันตรายจากการ
ใช้ 4x100 รวมถึงผู้ใช้ยาเสพติดประเภทอื่นโดยการน าการบ าบัดฟื้นฟูโดยการ
มีส่วนร่วมของชุมชนเข้ามาใช้ในพ้ืนที่ เน้นความเข้าใจ ให้ก าลังใจ เชื่อใจ และ
ให้โอกาส นอกจากนี้ยังด าเนินการตามแผนเฝ้าระวังทางสังคมโดยตั้งจุดตรวจสกัด
และออกตรวจตราความปลอดภัยในพื้นที่

(7) สร้างพ้ืนท่ีเป็นธรรม โดยติดตามอย่างใกล้ชิดและเน้นการบังคับใช้
ธรรมนูญต าบลอย่างเป็นธรรม เช่นแผนการควบคุมพืชกระท่อม ที่ตกลงให้ครัวเรือน
ละ 3 ต้น หากใครเกินให้ตัดท าลายตามข้อตกลง หากไม่ติดภารกิจก านันจะลงก ากับ
ร่วมกับชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจประจ าต าบลและคณะกรรมการหมู่บ้านเป็นประจ า
ทุกครั้ง รวมถึงกระตุ้นให้ผู้ใช้พืชกระท่อมเข้ารับการตรวจสุขภาพตามแผนการตรวจ
สุขภาพของผู้ใช้พืชกระท่อม เป็นต้น

ผู้น ำหุ้นส่วนควำมร่วมมือคนส ำคัญ07
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คนที่ 2 นำยศุภวัฒน์ กล่อมวิเศษ ปรำชญ์ชำวบ้ำน ต.น  ำพุ

(1) เป็นแกนน าและตัวแทนภาคประชาชนของผู้ใช้พืชกระท่อม ต.น้ าพุ
(2) เป็นทีมงานหลักในการสื่อสารและสร้างความเข้าใจต่อสาธารณะ
(3) เป็นผู้น าในการพัฒนาอาสาสมัครภาคประชาชนของผู้ใช้พืชกระท่อม

ต าบลน้ าพุ จ านวน 12 คน เพื่อร่วมขับเคลื่อนร่วมกับ ผู้ ใหญ่บ้าน/ผู้ ช่วย
ผู้ใหญ่บ้าน/คณะกรรมการหมู่บ้านทั้ง 6 หมู่บ้าน ชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจประจ า
ต าบล และอสม.ประจ าหมู่บ้าน เข้ามาเป็นทีมขับเคลื่อนในภาพรวม

(4) เป็นผู้ร่วมด าเนินการส ารวจข้อมูลและขึ้นทะเบียนผู้ เสพและ
ครอบครองพืชกระท่อม

(5) เป็นผู้ร่วมคิด ร่วมก าหนด และร่วมพิจารณาธรรมนูญต าบล
(6) เป็นตัวแทนภาคประชาชนลงนามรับรองธรรมนูญต าบล
(7) เป็นแบบอย่างของภาคประชาชนในการปฏิบัติตามธรรมนูญต าบล

อย่างเคร่งครัด 
(8) เป็นผู้ติดตามและประเมินผลการบังคับใช้ธรรมนูญต าบลอย่างเป็นธรรม
(9) เป็นผู้ริเริ่มและเป็นแกนน าด าเนินการโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

และลดอันตรายจากการใช้ 4x100 รวมถึงผู้ใช้ยาเสพติดประเภทอื่นในพื้นที่ ต.น้ าพุ

คนที่ 3 นำยบรรเจิด สำริพัฒน์ อดีตนำยอ ำเภอบ้ำนนำสำร
(1) เป็นผู้มีหัวใจนักปกครองที่ดีและมีความเข้าใจภูมิสังคม
(2) เปิดโอกาสให้พื้นที่
(3) ให้ความส าคัญและสนับสนุนน้ าพุโมเดล 

(3.1) จัดตั้งกลไก
(3.2) ร่วมพัฒนาศักยภาพกลไกการขับเคลื่อน 
(3.3) ร่วมพัฒนาธรรมนูญต าบล 
(3.4) ร่วมติดตามผลการบังคับใช้ธรรมนูญต าบล 

ข้อเสนอจำกกำรปลดล็อกพืชกระทอ่ม08
แม้ว่าในขณะนี้ พืชกระท่อมไม่ถูกจัดให้เป็นยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 

อีกต่อไปตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2564 อย่างไรก็ตาม
ยังมีข้อกังวลและห่วงใยต่อเด็กและเยาวชนหรือกลุ่มเปราะบางในการที่จะน า
พืชกระท่อมไปใช้และใช้ในทางที่ผดิ จึงได้มีการเสนอรา่งพระราชบัญญัติพืชกระท่อม 
พ.ศ. .... ที่มีจุดมุ่งเน้นในการป้องกันไม่ให้เด็กและเยาวชนหรือกลุ่มเปราะบางในการ
ที่จะน าพืชกระท่อมไปใช้และใช้ในทางที่ผิด และมีบทลงโทษส าหรับผู้ชักชวนให้กลุ่ม
ดังกล่าวใช้พืชกระท่อม คณะท างานจัดการองค์ความรู้ของ สพส. เห็นว่า การออก
กฎหมายมาเพื่อก ากับควบคุมเพียงอย่างเดียวโดยขาดการมีส่วนร่วมของชุมชน
อาจจะไม่เพียงพอต่อการเฝ้าระวังหรือรับมือกับปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นตามมา
ดังนั้น น้ าพุโมเดลจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการน าไปประยุกต์ใช้ในการเฝ้าระวัง
ป้องกันไม่ให้เด็กและเยาวชนหรอืกลุ่มเปราะบางในการที่จะน าพืชกระท่อมไปใช้และ
ใช้ในทางที่ผิดให้เกิดประสิทธิภาพ ระหว่างการรอร่างพระราชบัญญัติพืชกระท่อม 
พ.ศ. .... มีผลใช้บังคับ หรือใช้ร่วมกับร่างพระราชบัญญัติพืชกระท่อม พ.ศ. .... 
เมื่อมีผลใช้บังคับ (ซึ่งขณะนี้ยังอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาทางกฎหมาย) รวมทั้ง
สามารถประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหายาเสพติดชนิดอื่น
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ทีมกระท่อมของ สพส. เมื่อลงพ้ืนท่ีเพื่อด าเนินการจะมีขอ้ตกลงในการปฏิบัติทุกครั้ง คือ หลังการปฏิบัติในแต่ละวัน
จะต้องมีการทบทวนหลังปฏิบัติงาน (After Action Review : AAR) กันทุกครั้ง โดยแบ่งออกเป็น 2 ระดับ คือ

ระดับที่ 1 AAR ในทีมกระท่อมของ สพส. กันเอง
ระดับที่ 2 AAR ร่วมกับ ทีมกระท่อมในพ้ืนท่ีต าบลน้ าพุ กรณีที่มีการปฏิบัติการร่วมกัน
โดยจะมีการตั้งค าถามเพียง 4 ค าถามและให้ทุกคนตอบค าถามและสะท้อนมุมมองของตนเองออกมา และทีมกระท่อม

ของ สพส. ที่ได้รับมอบหมายจะเป็นผู้บันทึกและสรุปรายงานประจ าวัน
ค ำถำม
1. ความคาดหวัง
2. สิ่งที่เกิดขึ้นจริง
3. ท าไมจึงเป็นเช่นนั้น
4. การปรับปรุง/ข้อเสนอแนะ
ทีมกระท่อมของ สพส. AAR จนเป็นวัฒนธรรมของทีม 

เกร็ดเล็กเกร็ดนอ้ย09
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ขอขอบคุณภำคีที่เกี่ยวข้อง10
1. พี่น้องภาคประชาชนต าบลน้ าพุ อ าเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี
2. ผู้ใหญ่บ้าน/ผู้ช่วย ทั้ง 6 หมู่บ้าน ต าบลน้ าพุ อ าเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี
3. ชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจต าบลน้ าพุ อ าเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี
4. อาสาสมัครภาคประชาชนและอสม. ทั้ง 6 หมู่บ้าน ต าบลน้ าพุ
5. นายพิภพ ช านิวิกัยพงศ์ อดีตรองเลขาธิการ ป.ป.ส.
6. ผศ.นพ.ดร.อภินันท์ อร่ามรัตน์ ผู้อ านวยการศูนย์วิชาการสารเสพติดภาคเหนือตอนบน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
7. นายพีระ กาญจนพงศ์ ผู้อ านวยการส านักงาน ปปส. ภาค 8
8. นายบรรเจิด สาริพัฒน์ อดีตนายอ าเภอบ้านนาสาร
9. นายกัมปนาท  กลิ่นเสาวคนธ์  นายอ าเภอบ้านนาสาร
10. นายเศรษฐพร  รามรงค์ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสง่เสริมสุขภาพประจ าต าบลบ้านยางอุง

(ปัจจุบัน) อดีตผู้บริหารและบุคลากรในสังกัดทุกท่าน
11. พ.ต.อ.ชาญยุทธ เรืองดิษฐ์ ผู้ก ากับสถานีต ารวจภูธรท่าชี (ปัจจุบัน)

อดีตผู้บริหารและบุคลากรในสังกัดทุกท่าน
12. นายสนธยา โปอินทร์ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลน้ าพุ และบุคลากรในสังกัดทุกท่าน
13. โรงเรียนท่าชีวิทยาคม อ าเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี
14. ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี
15. ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด อ าเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี
16. ศูนย์อ านวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จังหวัดสุราษฎร์ธานี
17. นายวัชระพงศ์ พุ่มชื่น นักวิชาการศูนย์วิชาการสารเสพติดภาคเหนือตอนบน 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
18. ดร.ศยามล เจริญรัตน์ สถาบันวิจัยทางสังคมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
19. รศ.สมสมร ชิตตระการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
20. รศ.ดร.จุไรทิพย ์หวังสินทวีกุล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
21. ผศ.ดร.สมชาย ศรีวิริยะจันทร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
22. รศ.ดร.เอกสิทธิ์ กุมารสิทธ์ิ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
23. ผศ.ดร.ดาร์เนีย เจ๊ะหะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
24. ดร.อรุณ หล้าอูบ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
25. นายอดุลย์ งามผิว ผู้อ านวยการส่วนประสานพ้ืนท่ี ปปส.ภ.8
26. นางสาวสุนิตา วงษ์สวัสดิ์ ผู้ประสานงานประจ าพื้นที่ต าบลน้ าพุ ปปส. ภาค 8
27. นายสวาท หึงษาชู ผู้ประสานงานประจ าพื้นที่ต าบลน้ าพุ ปปส. ภาค 8
28. เจ้าหน้าท่ีที่เกี่ยวข้องจาก ปปส. ภาค 8 ส านักงาน ป.ป.ส.
29. นางทิพาพร ทัศนภักดิ์ อดีตผู้อ านวยการสถาบันส ารวจและติดตามการปลูกพืชเสพติด
30. นายวาทิน ด ารงเลาหพันธ์ ผู้อ านวยการสถาบันส ารวจและติดตามการปลูกพืชเสพติด
31. คณะท างานขับเคลื่อนพืชกระท่อมของ สพส. ส านักงาน ป.ป.ส.
32. เจ้าหน้าท่ีที่เกี่ยวข้องจาก สพส. ส านักงาน ป.ป.ส.
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คณะท ำงำนจัดกำรองค์ควำมรู้ของ สพส.11
1. นายวาทิน ด ารงเลาหพันธ์   ผู้อ านวยการสถาบันส ารวจและติดตามการปลกูพืชเสพติด หัวหน้าคณะท างาน
2. นางจารุมา ภมรบุตร          ผู้อ านวยการส่วนยุทธศาสตร์และอ านวยการ คณะท างาน
3. นายปรัชญา ทวีกุล            ผู้อ านวยการส่วนส ารวจพืชเสพติด คณะท างาน
4. นายวีระพล ใจจันทร์          ผู้อ านวยการส่วนเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ คณะท างาน
5. นายสุรศักดิ์ เรือนศรี          นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ คณะท างาน
6. นายอภิชาติ ชัยวรรณ         นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ คณะท างาน
7. นายเฉลิมพล เจียตระกูล     นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ คณะท างาน
8. นายรัฐพล ตันติอนุพงศ์       นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ คณะท างานและเลขานุการ
9. นางสาวกุลธิดา พรมดี        เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ



คณะท ำงำนจัดกำรองค์ควำมรู้ของ สถำบันส ำรวจ
และติดตำมกำรปลูกพืชเสพติด ส ำนักงำน ป.ป.ส.
99/4 บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ถ.โชตนา 
ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์ 0 5311 2468 - 9 โทรสาร 0 5311 2475


