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บทคัดย่อ 

งานวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ ๑) ศึกษาวิเคราะห์สภาพทั่วไปเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม
ของพระสงฆ์ในการแก้ไขปัญหาการติดยาเสพติด  ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๒ ๒) ศึกษา
กระบวนการการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการแก้ไขปัญหาการติดยาเสพติด ในเขตปกครองคณะสงฆ์
ภาค ๒ และ ๓) น าเสนอรูปแบบการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการแก้ไขปัญหาการติดยาเสพติดในเขต
ปกครองคณะสงฆ์ภาค ๒ 

เป็นการวิจัยแบบผสานวิธีระหว่างการวิจัยเชิงคุณภาพ ด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก กับผู้ให้
ข้อมูลส าคัญ จ านวน ๑๘ รูปหรือคน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง 
เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการบันทึกเสียง วิเคราะห์ข้อมูลแบบพรรณนา และการสนทนากลุ่มเฉพาะ 
กับผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ๙ รูปหรือคน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบค าถามสนทนากลุ่มเฉพาะ เก็บ
รวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการบันทึกเสียง วิเคราะห์ข้อมูลแบบพรรณนา และการวิจัยเชิงปริมาณ โดยการ
วิจัยเชิงส ารวจ กับกลุ่มตัวอย่าง จ านวน ๓๑๘ รูป เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม เก็บ
รวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสังคมศาสตร์ สถิติที่ใช้คือ  
ค่าร้อยละค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงแบนมาตรฐาน 

ผลการวิจัยพบว่า 
๑. สภาพทั่วไปเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการแก้ไขปัญหาการติดยาเสพติด 

ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๒ พบว่า พระสงฆ์เข้าไปมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาการติดยาเสพติด 
อยู่ ๑๐ ด้าน คือ ๑) เทศนาหรืออบรมคุณธรรม จริยธรรม ๒) เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับ 
ยาเสพติด ๓ ) ร่วมกับทางจังหวัดจัดกิจกรรม  “งดเหล้า เข้าพรรษา” “เทเหล้า เผาบุหรี่”  
๔) จัดนิทรรศการรณรงค์ให้เห็นโทษภัยของยาเสพติด  ๕) ป้องกันปัญหายาเสพติดภายในวัด  
๖) จัดอบรมพระสังฆาธิการและผู้บริหารโรงเรียน ๗) ประสานงานกับเจ้าคณะผู้ปกครอง ๘) ร่วมมือ
กับเรือนจ า จัดแสดงธรรมขัดเกลานักโทษคดียาเสพติด ๙) ขอความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง



(ข) 
 

หลายหน่วยงาน ในการแก้ไขอย่างจริงจัง ๑๐) เข้าร่วมกิจกรรมของส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 
โรงพยาบาลโดยส่งวัดเข้าประกวดวัดส่งเสริมสุขภาพ ลานวัด ลานกีฬา ต้านยาเสพติด  

๒. กระบวนการการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการแก้ไขปัญหาการติดยาเสพติดในเขต
ปกครองคณะสงฆ์ภาค ๒ ประกอบด้วย ๔ กระบวนการคือ ๑. กระบวนการการมีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจ ได้แก่ ๑) การมีส่วนร่วมในขั้นต้น ๒) การมีส่วนร่วมขั้นเตรียมการ และ ๓) การมีส่วนร่วมใน
ขั้นตัดสินใจปฏิบัติการ ๒.กระบวนการการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ ได้แก ่๑) การมีส่วนร่วมในการ
สละทรัพยากร ๒) การมีส่วนร่วมในการบริหาร และการประสานงาน และ ๓) การมีส่วนร่วมในการ
เข้าเป็นผู้ปฏิบัติในโครงการ ๓.กระบวนการการมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ ได้แก่ ๑) การมีส่วนร่วมรับ
ผลประโยชน์ในด้านวัตถุ ๒) การมีส่วนร่วมรับผลประโยชน์ในด้านสังคม และ ๓) การมีส่วนร่วมรับ
ผลประโยชน์ในด้านบุคคล ๔.กระบวนการการมีส่วนร่วมในการประเมินผล ได้แก่ ๑. การประเมิน
บริบทหรือสภาวะแวดล้อม ๒. การประเมินปัจจัยเบื้องต้น ๓. การประเมินกระบวนการ ๔. การ
ประเมินผลผลิตหรือผลงาน  

๓. รูปแบบการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการแก้ไขปัญหาการติดยาเสพติดในเขตปกครอง
คณะสงฆ์ภาค ๒ มี ๕ รูปแบบ คือ รูปแบบที่หนึ่ง ร่วมคิด พระสงฆ์เข้าไปมีส่วนร่วมใน ๔ ขั้นตอน 
กล่าวคือ ขั้นระบุปัญหา ได้แก่  การแพร่ระบาดของยาเสพติดในกลุ่มพระสงฆ์ และเยาวชน ขั้นหา
สาเหตุ ได้แก่ สาเหตุ จากตัวพระสงฆ์เอง จากกลุ่มฆราวาสที่เกี่ยวข้อง ขั้นหาวิธีแก้ ได้แก่  แนวคิด 
“ก าแพง ๗ ชั้น” ของ ศอ.ปส. ขั้นปฏิบัติการ ได้แก่ จัดท าเป็นนโยบายคณะสงฆ์และให้ความร่วมมือ
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รูปแบบที่สอง ร่วมตัดสินใจ พระสงฆ์เข้าไปมีส่วนร่วมใน ๔ ขั้นตอน 
กล่าวคือ ขั้นระบุปัญหา ได้แก่  พระวินยาธิการขาดความรู้ในการแก้ปัญหายาเสพติด ขั้นหาสาเหตุ 
ได้แก่ ไม่มีหลักสูตรอบรม ไม่มีอ านาจหน้าที่ มีอคติ ๔ ขั้นหาวิธีแก้ ได้แก่  จัดอบรมถวายความรู้ เพ่ิม
อ านาจหน้าที่ให้พระวินยาธิการ ขั้นปฏิบัติการ ได้แก่ หลักสูตรถวายความรู้พระวินยาธิการ เพ่ือเป็น
ผู้น าแนวทางวัดสีขาวสู่การปฏิบัติ รูปแบบที่สาม ร่วมท า  พระสงฆ์เข้าไปมีส่วนร่วมใน ๔ ขั้นตอน 
กล่าวคือ ขั้นระบุปัญหา ได้แก่  ขาดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่พระสงฆ์ พระสงฆ์มีเงินและเวลาว่าง
มาก ขั้นหาสาเหตุ ได้แก่ ไม่มีหลักสูตรอบรมพระสงฆ์ที่บวชใหม่ ไม่มีกิจกรรมให้พระสงฆ์ท า ขั้นหาวิธี
แก้ ได้แก่  จัดท าหลักสูตรส าหรับพระบวชใหม่ เพ่ิมกิจกรรมให้พระสงฆ์ท ามากขึ้ น ขั้นปฏิบัติการ 
ได้แก่ หลักสูตรศาสนศึกษา ส าหรับผู้บวชระยะสั้น กิจกรรมสวดมนต์ เจริญภาวนา รูปแบบที่สี่ ร่วม
ติดตาม พระสงฆ์เข้าไปมีส่วนร่วมใน ๔ ขั้นตอน กล่าวคือ ขั้นระบุปัญหา ได้แก่  ขาดการก ากับดูแล 
สอดส่องพระภิกษุสามเณรอย่างทั่วถึง ขั้นหาสาเหตุ ได้แก่ ไม่มีกระบวนการคัดกรองพระสงฆ์ท่ีเข้ามา
บวชและอยู่วัด ขั้นหาวิธีแก้ ได้แก่ เพ่ิมกระบวนการและขั้นตอนในการคัดกรองพระบวชใหม่และพระ
ที่จะมาอาศัยอยู่ ขั้นปฏิบัติการ ได้แก่ ก ากับ ติดตาม พฤติกรรมของพระสงฆ์อย่างต่อเนื่อง รูปแบบที่
ห้า ร่วมรับผิดชอบ พระสงฆ์เข้าไปมีส่วนร่วมใน ๔ ขั้นตอน กล่าวคือขั้นระบุปัญหา ได้แก่ ขาดการ
แก้ไขปัญหาและเยียวยาพระสงฆ์ที่ติดยาเสพติด ขั้นหาสาเหตุ ได้แก่ เจ้าอาวาสเกิดความกลัวและภัยที่
จะเกิดกับพระสงฆ์กลุ่มดังกล่าว ขั้นหาวิธีแก้ ได้แก่  ท าความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ขั้น
ปฏิบัติการ ได้แก่ อบรม และดูแลพระสงฆ์ท่ีติดยาอย่างใกล้ชิด และให้ก าลังใจเสมอ 
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ABSTRACT 
 Objectives of this research were: 1. To study the general context of Sangha 
participation in drug problem solving at Sangha Administration, Region 2, 2. To study 
the process of Sangha participation in drug problems solving at Sangha 
Administration, Region 2 and 3. To propose a model of Sangha participation in drug 
problem solving at Sangha Administration, Region 2. 
 Methodology was the mixed methods; the qualitative research collected data 
from 18 key informants, purposefully selected from experts by face-to-face 
interviewing with structured  in-depth-interviewing scripts by recorded face-to-face in-
depth-interviewing  and from 9 participants in Focus Group Discussion by recording 
the discussion proves. Data from two steps were analyzed by descriptive 
interpretation. The quantitative research collected data from samples with 
questionnaires by the researcher  and analyzed data with descriptive statistics: 
frequency, percentile, mean and SD, standard deviation.  

Findings were as follows: 
1 .  The general context of Sangha participation in drug problem solving  

at Sangha Administration, Region 2 revealed that  Sangha participation in drug 
problem solving in 10 areas; 1) preaching Dhamma and morality, 2) resource persons 
in providing knowledge about drug and narcotics, 3) participation with the Province 
to conduct the campaign “ no alcohol during the Buddhist Lent”, “liquor pouring 
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and cigarette burning”, 4) exhibition of the danger from drug and narcotics, 5) drug 
prevention in monasteries, 6)  workshop for administrative monks and schools 
administrators, 7) coordination with governing authority, 8) preaching in jails to create 
morale for the addicts, 9) seriously requesting the cooperation from many agencies 
to help solve drug problems seriously and 10) participating in activities of public 
health offices and hospitals in monasteries to contest, health promotion and anti-
drug  sport fields. 

2 .  The process of participation in drug problem solving of Sangha 
Administration, Region 2 consisted of 4 activities; 1) decision making process; (1) at 
the beginning, (2) at preparing stage, (3) at the operating stage. 2) participation in 
operation consisted of (1) resource allocation, (2) administration and coordination, (3) 
participation in project operation.3) participation in benefit sharing consisted of (1) 
benefits from materials, (2) social benefit and (3) personnel befits. 4) participation in 
evaluation consisted of (1) context and environment evaluation, (2) basic factors 
evaluation, (2)  process evaluation, (3) products evaluation. 

3 .  Models of Sangha participation in drug problems solving at Sanga 
Administration, Region 2 were of 5 models:     

First model; thinking participation in 4 steps, problem identification, the 
problems of drug and narcotics among monks, and young people, finding the cause 
of the problems from monks themselves, from involved laity, finding solving method 
of “7 layers of wall”  and operation step to formulate policy for Sanga and those 
involved.  

Second model; participation in decision making, Sanga participated in 4 
stages; problems identification, Vinaya, discipline, controlling monks lacked 
knowledge of drug problem solving, the cause of the problem, there was no training 
course for the subject, no authority, 4 biases, problems solving stage was to give 
knowledge  and more authority to Vinaya controlling monks,  operating stage, 
curriculum for monks training for being leaders in making monasteries the clean, the 
white monasteries.  

The Third model; participation in action, Sangha participated in 4 steps: 
problem identification; there was not useful activities, monks had more money and 
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free time, the cause of the problems; there was not curriculum and activities  for 
new ordained monks, problem solving stage; creating new curriculum for new monks 
and more useful activities for monks, operating stage; creating new curriculum for 
new and short term ordained monks, chanting and meditation activities.  

The fourth model: participation in evaluation. Sangha participation in 4 
areas; problems identification, there was not overall controlling and supervising of 
monks and novices, the cause of the problem; there was not screening process of 
those who wanted to be ordained, method for problem solving; stricter process of 
screening of those who wanted to be ordained and new coming monks, Operating 
stag; continuous controlling and supervision of monks behavior and practice.  

The fifth model: participation in responsibility in 4 stages: problem 
identification stage; there was not problem solving and caring for monks who were 
addicted to drug and narcotics, the cause of the problems, the cause; abbots  were 
afraid of danger coming to those drug addicted monks, problem solving was to 
cooperate with all agencies involved, operating stage, training caring for  those 
addicted monks and giving them morality and morale. 

 
 



(ฉ) 
 

กิตติกรรมประกาศ 
ดุษฎีนิพนธ์ฉบับนี้ส ำเร็จลุล่วงไปได้เพรำะได้รับควำมเมตตำจำกคณะกรรมกำรควบคุม

ดุษฎีนิพนธ์ คือ พระปลัดระพิน พุทฺธิสำโร, ดร และรองศำสตรำจำรย์ ดร.สุรพล สุยะพรหม ที่ได้
อนุเครำะห์ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ ดูแลเอำใจใส่ ให้ควำมช่วยเหลือในกำรปรับปรุงแก้ไขดุษฎีนิพนธ์จน
ส ำเร็จด้วยดีตลอดมำ ทั้งนี้ผู้วิจัยขอกรำบขอบพระคุณคณะกรรมกำรสอบประชำพิจำรณ์และสอบ
ป้องกัน ประกอบด้วย พระอุดมสิทธินำยก, ผศ.ดร. พระปลัดระพิน พุทฺธิสำโร,ดร. พระมหำสุนันท์ 
สุนนฺโท, ดร. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ว่ำที่ พ.ต.ดร.สวัสดิ์ จิรัฏฐิติกำล และรองศำสตรำจำรย์ ดร.สุรพล  
สุยะพรหม ที่ได้เมตตำแนะน ำปรับปรุงดุษฎีนิพนธ์ฉบับนี้ให้มีควำมสมบูรณ์มำกยิ่งขึ้น  

ผู้วิจัยขอขอบคุณ รองศำสตรำจำรย์ ดร.สุรพล สุยะพรหม ผู้อ ำนวยกำรหลักสูตร
บัณฑิตศึกษำ ภำควิชำรัฐศำสตร์ คณะสังคมศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย ที่ให้
ควำมอนุเครำะห์ช่วยเหลือผู้วิจัย คอยอ ำนวยควำมสะดวกและแนะน ำผู้วิจัยเป็นอย่ำงดีเสมอมำ กรำบ
ขอบพระคุณ พระสังฆำธิกำรทุกระดับชั้น  และคณะญำติโยมทุกท่ำน ที่ให้ควำมเมตตำในกำรให้ข้อมูล
ส ำหรับกำรวิจัยในครั้งนี้  

สุดท้ำยนี้ ผู้วิจัยขอขอบคุณสมำชิกหลักสูตรพุทธศำสตรดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำกำรจัดกำร
เชิงพุทธ รุ่นที่ ๒ (วังน้อย) ทุกรูป ที่ได้ให้ควำมช่วยเหลือให้ก ำลังใจและให้ค ำปรึกษำกำรท ำดุษฎีนิพนธ์
แก่ผู้วิจัย คุณค่ำและประโยชน์ใดๆ อันพึงมีจำกดุษฎีนิพนธ์ฉบับนี้ ผู้วิจัยขอมอบบูชำเป็นพุทธบูชำ 
ธรรมบูชำ สังฆบูชำ กตเวทิตำคุณแก่ครูอุปัชฌำย์อำจำรย์ บิดำมำรดำ ญำติสนิทมิตรสหำย และผู้มี
พระคุณทุกท่ำน 

 
               พระครพิูนิตปริยัติกิจ (สมบัติ วรธมฺโม) 
                            ๑๒ มีนำคม ๒๕๖๑ 



   (ช) 
 

สารบัญ 
         เรื่อง                                                                                          หน้า 
บทคัดย่อภาษาไทย (ก) 
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ       (ค) 
กิตติกรรมประกาศ (ฉ) 
สารบัญ   (ช) 
สารบัญตาราง  (ฌ) 
สารบัญแผนภาพ (ฎ) 
ค าอธิบายสัญลักษณ์และค าย่อ (ฒ) 
บทที่ ๑ บทน า  ๑ 
           ๑.๑   ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา  ๑ 
 ๑.๒  ค าถามการวิจัย ๔ 
 ๑.๓  วัตถุประสงค์ของการวิจัย ๔ 
 ๑.๔  ขอบเขตการวิจัย ๔ 
 ๑.๕  นิยามศัพท์เฉพาะที่ใช้ในการวิจัย ๖ 
 ๑.๖  ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย ๗ 
บทที่ ๒ เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ๘ 

๒.๑ แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับรูปแบบ ๘ 
๒.๒ แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม ๑๗ 
๒.๓ แนวคิดเก่ียวกับพระสังฆาธิการ ๒๘ 
๒.๔ แนวคิดเก่ียวกับยาเสพติด ๔๑ 
๒.๕ หลักพุทธธรรมเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม ๗๔ 
๒.๖ ข้อมูลวัดที่มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหายาเสพติด    ๙๐ 
๒.๗ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ๙๓ 
๒.๘ กรอบแนวคิดในการวิจัย ๑๑๔ 

บทที่ ๓ วิธีด าเนินการวิจัย ๑๑๕ 
 ๓.๑ รูปแบบการวิจัย ๑๑๕ 
 ๓.๒ ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ๑๑๖ 
 ๓.๓ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ๑๑๙ 
 ๓.๔ การเก็บรวบรวมข้อมูล ๑๒๒ 
 ๓.๕ การวิเคราะห์ข้อมูล ๑๒๔ 



   (ซ) 
 

สารบัญ (ตอ่) 

            เรื่อง                                                                                          หน้า 

บทที่ ๔  ผลการวิจัย ๑๒๘ 
 ๔.๑  สภาพทั่วไปในการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการแก้ไขปัญหาการติดยาเสพติด

ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๒ 
๑๒๘ 

 ๔.๒  กระบวนการการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการแก้ไขปัญหาการติดยาเสพติด
ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๒ 

 
๑๔๔ 

 ๔.๓  รูปแบบการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการแก้ไขปัญหาการติดยาเสพติดในเขต
ปกครองคณะสงฆ์ภาค ๒ 

 
๑๕๔ 

 ๔.๔  องค์ความรู้จากการวิจัย ๑๙๒ 
   

บทที่ ๕  สรุป  อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ ๑๙๕ 
 ๕.๑  สรุปผลการวิจัย ๑๙๕ 
 ๕.๒  อภิปรายผล ๒๐๒ 
 ๕.๓  ข้อเสนอแนะ ๒๐๕ 
 

บรรณานุกรม ๒๐๗ 
ภาคผนวก ๒๑๖ 
 ภาคผนวก ก หนังสือขอความอนุเคราะห์ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพ  
  เครื่องมือวิจัย ๒๑๗ 
 ภาคผนวก ข หนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลเพ่ือตรวจสอบความ  
  เที่ยงตรงของแบบสอบถาม (Try Out) ๒๒๓ 
 ภาคผนวก ค หนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลเพ่ือการวิจัย ๒๒๕ 
 ภาคผนวก ง หนังสือขอความอนุเคราะห์สัมภาษณเ์พ่ือการวิจัย ๒๒๗
 ภาคผนวก จ แบบสอบถามเพ่ือการวิจัย ๒๔๖ 
 ภาคผนวก ฉ แบบสัมภาษณ์เพ่ือการวิจัย ๒๕๕ 
 ภาคผนวก ช การสนทนากลุ่มเฉพาะ ๒๖๑ 
ประวัติผู้วิจัย  ๒๗๘ 



   (ฌ) 
 

สารบัญตาราง 
ตารางท่ี หน้า 

 
๒.๑ สรุปความหมายของรูปแบบ ๑๐ 
๒.๒ สรุปองค์ประกอบของรูปแบบ ๑๒ 
๒.๓ สรุปประเภทของรูปแบบ ๑๕ 
๒.๔ สรุปแนวคิดเก่ียวกับการมีส่วนร่วม ๒๗ 
๒.๕ แนวคิดเกี่ยวกับพระสังฆาธิการ ๔๑ 
๒.๖ สรุปงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบ ๑๐๐ 
๒.๗ สรุปงานวิจัยเกี่ยวกับพระสังฆาธิการ ๑๐๔ 
๒.๘ สรุปงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด ๑๑๒ 
๔.๑ แสดงจ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ๑๖๐ 
๔.๒ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการ

แก้ไขปัญหาการติดยาเสพติดในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๒ ในภาพรวม ๑๖๒ 
๔.๓ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการ

แก้ไขปัญหาการติดยาเสพติดในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๒ ระดับให้ข้อมูล
ข่าวสาร      ๑๖๓ 

๔.๔ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการ
แก้ไขปัญหาการติดยาเสพติดในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๒ ระดับหารือ ๑๖๔ 

๔.๕ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการ
แก้ไขปัญหาการติดยาเสพติดในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๒ ระดับเข้ามามี
บทบาท       ๑๖๕ 

๔.๖ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการ
แก้ไขปัญหาการติดยาเสพติดในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๒ ระดับสร้างความ
ร่วมมือ    ๑๖๖ 

๔.๗ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการ
แก้ไขปัญหาการติดยาเสพติดในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๒ ระดับให้อ านาจ           ๑๖๗ 

๔.๘ ปัญหาและอุปสรรคในการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการแก้ไขปัญหาการติดยา
เสพติดในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๒ ระดับให้ข้อมูลข่าวสาร ๑๖๘ 

๔.๙ ข้อเสนอแนะในการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการแก้ไขปัญหาการติดยาเสพติดใน
เขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๒ ระดับให้ข้อมูลข่าวสาร ๑๖๙ 



   (ญ) 
 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
ตารางท่ี หน้า 

 
๔.๑๐ ปัญหาและอุปสรรคในการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการแก้ไขปัญหาการติดยา

เสพติดในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๒ ระดับหารือ ๑๗๐ 
๔.๑๑ ข้อเสนอแนะในการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการแก้ไขปัญหาการติดยาเสพติด

ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๒ ระดับหารือ ๑๗๑ 
๔.๑๒ ปัญหาและอุปสรรคในการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการแก้ไขปัญหาการติดยา

เสพติดในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๒ ระดับเข้ามามีบทบาท ๑๗๒ 
๔.๑๓ ข้อเสนอแนะในการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการแก้ไขปัญหาการติดยาเสพติดใน

เขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๒ ระดับเข้ามามีบทบาท ๑๗๓ 
๔.๑๔ ปัญหาและอุปสรรคในการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการแก้ไขปัญหาการติดยาเสพ

ติดในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๒ ระดับสร้างความร่วมมือ ๑๗๔ 
๔.๑๕ ข้อเสนอแนะในการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการแก้ไขปัญหาการติดยาเสพติดใน

เขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๒ ระดับสร้างความร่วมมือ ๑๗๕ 
๔.๑๖ ปัญหาและอุปสรรคในการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการแก้ไขปัญหาการติดยา

เสพติดในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๒ ระดับให้อ านาจ ๑๗๖ 
๔.๑๗ ข้อเสนอแนะปัญหาและอุปสรรคในการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการแก้ไขปัญหา

การติดยาเสพติดในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๒ ระดับให้อ านาจ ๑๗๗ 
๔.๑๘ แสดงแนวโน้มของปัญหายาเสพติดในพระสงฆ์ ๑๘๑ 
๔.๑๙ แสดงการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการแก้ไขปัญหาการติดยาเสพติดในเขต

ปกครองคณะสงฆ์ภาค ๒ ตามหลักธรรม ๑๘๖ 

 



   (ฎ) 
 

สารบัญแผนภาพ 

          แผนภาพที่                                                                                    หน้า 

๒.๑ กรอบแนวคิดในการวิจัย ๑๑๔ 
๔.๑ การมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการแก้ไขปัญหาการติดยาเสพติด ๑๔๑ 
๔.๒ กระบวนการการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ (Decision Making) ๑๔๕ 
๔.๓ กระบวนการการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ (Implementation) ๑๔๘ 
๔.๔ กระบวนการการมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ (Benefits) ๑๕๐ 
๔.๕ กระบวนการการมีส่วนร่วมในการประเมินผล (Evaluation) ๑๕๓ 
๔.๖ บุคคลที่เกี่ยวข้องปัญหา ๑๘๒ 
๔.๗ องค์ความรู้จากการวิจัย ๑๙๒ 

 

 



   (ฒ) 
 

 

ค ำอธิบำยสัญลักษณ์และค ำย่อ 

๑. ค ำย่อชื่อคัมภีร์พระไตรปิฎก 
อักษรย่อในวิทยานิพนธ์เล่มนี้  ใช้อ้างอิงจากพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับมหาจุฬาลง

กรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๓๙ เป็นหลักโดยใช้ระบบย่อค าดังต่อไปนี้ 
พระวินัยปิฎก 

วิ.มหา. (ไทย)  =  วินยปิฏก  มหาวิภังค์    (ภาษาไทย) 
วิ.มหา. (บาลี)   =  วินยปิฏก  มหาวิภงฺคปาลิ   (ภาษาบาลี) 
วิ.ม. (ไทย)   =  วินัยปิฎก  มหาวรรค   (ภาษาไทย) 
วิ.ม. (บาลี)   =  วินัยปิฎก  มหาวิภงฺคปาลิ   (ภาษาบาลี) 
วิ.จ.ู (ไทย)   =  วินัยปิฎก  จูฬวรรค   (ภาษาไทย) 
วิ.จ.ู (บาลี)   =  วินัยปิฎก  จูฬวคฺคปาลิ   (ภาษาบาลี) 
วิ.ป. (ไทย)   =  วินัยปิฎก  ปริวารวรรค   (ภาษาไทย) 
วิ.ป. (บาลี)   =  วินัยปิฎก  ปริวารวคฺคปาลิ   (ภาษาบาลี) 

พระสุตตันตปิฎก 
ม.อุ. (ไทย)   =  พระสุตตันตปิฎก มัชฌิมนิกาย  อุปริปัณณาสก์  (ภาษาไทย) 
ม.อุ. (บาลี)   =  พระสุตตันตปิฏก มชฺฌิมนิกาย  อุปริปณฺณาสกปาลิ (ภาษาบาลี) 
อง.ฺ จตุกฺก. (ไทย) =   พระสุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกาย จตุกกนิบาต  (ภาษาไทย) 
องฺ .จตุกฺก. (บาลี) =  พระสุตตันตปิฎก องฺคุตฺตรนิกาย  จตุกฺกนิปาตปาลิ  (ภาษาบาลี) 

คัมภีร์ชั้นอรรถกถำ 
วิ.ม.อ. (ไทย)  =  วินัยปิฎก  มหาวรรค   อรรถกถา (ภาษาไทย) 
วิ.จ.ูอ. (ไทย) =  วินัยปิฎก  จูฬวรรค   อรรถกถา (ภาษาไทย) 
 

๒. กำรระบุเลขหมำยพระไตรปิฎก 
ในงานวิจัยฉบับนี้ได้ใช้พระไตรปิฎกภาษาไทย  ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

พ.ศ.๒๕๓๙  เป็นหลักในการอ้างอิง ซึ่งพระไตรปิฎกฉบับภาษาไทยจะระบุ  เล่ม/ข้อ/หน้า. เช่น ขุ.ธ. 
(ไทย) ๒๕/๓๐/๕๑. หมายความว่าระบุถึง สุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย ธรรมบท ฉบับภาษาไทย 
พระไตรปิฎกเล่มท่ี ๒๕ ข้อที ่๓๐ หน้าที่ ๕๑ เป็นต้น 

 
 



บทท่ี ๑ 
บทน ำ 

๑.๑ ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

ประชากรส่วนใหญ่ของประเทศไทย โดยรวมแล้วจะนับถือศาสนาพุทธเป็นส่วนใหญ่ 
ฉะนั้นศาสนาพุทธจึงมีความเกี่ยวพันกับวิถีชีวิตของคนในชาติไทย และยังท าหน้าที่เป็นสถาบันหนึ่ง
ของสังคมที่แสดงถึงสัญลักษณ์แห่งความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของชาติ เป็นที่มาและถ่ายทอด
วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และการขัดเกลาทางสังคม ถ้าพิจารณาองค์ประกอบที่เป็นพุทธ
ศาสนานั้น จะได้แก่ พระพุทธเจ้า พระธรรมค าสั่งสอน มีพระภิกษุสงฆ์เป็นผู้เผยแพร่พระธรรมแก่
อุบาสกอุบาสิกา หรือประชาชนทั่วไป๑ ดังนั้น การพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างพุทธศาสนา โดยมี
ตัวแทน คือ พระภิกษุสงฆ์กับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนแล้ว จะเห็นได้ว่าไม่สามารถแยกออกจาก
กันได้ สถาบันสงฆ์นี้จะเป็นผู้คอยกล่อมเกลาเหนี่ยวรั้งจิตใจ สร้างแบบอย่างที่ดี รวมทั้งแก้ไขสิ่งที่
บกพร่องต่างๆ ให้ดีขึ้น เป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงในชุมชน จึงมีบทบาทและความใกล้ชิดกับประชาชน
มาโดยตลอด เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม จนถึงประเทศชาติ ซึ่งถือว่าเป็นหน้าที่ของ
พระสงฆ์ที่จะให้ความช่วยเหลือรัฐบาลในการอบรมสั่งสอนประชาชนให้มีจริยธรรม๒ ถ้าหากสมาชิกใน
ชุมชนละเลยการเอาใจใส่พระศาสนา ไม่ประพฤติตามแนวทางที่ดีงามของสังคม มีพฤติกรรมเบี่ยงเบน
ผลที่ตามมาก็คือความไร้ระเบียบ ความอ่อนแอของสังคม เกิดการแก่งแย่งชิงดี เอารัดเอาเปรียบ 
สถาบันครอบครัวแตกแยก จนกลายเป็นปัญหาของสังคมมนุษย์และสังคมโลก 

โลกในยุคปัจจุบัน ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาส าคัญของทุกประเทศทั่วโลกที่ก่อให้เกิด
ปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคมที่ส่งผลกระทบต่อมนุษย์ทุกด้าน ยาเสพติดให้โทษยังเป็นปัญหาส าคัญ
ในการพัฒนาประเทศ เนื่องจากจ านวนผู้ติดยาเสพติดมีแนวโน้มมากขึ้นเรื่อยๆ นับตั้งแต่ปี ๒๕๓๕ 
เป็นต้นมา ยาเสพติดได้ทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะยาเสพติดในกลุ่มแอมเฟตตามีน หรือที่
เรียกว่ายาบ้า ซึ่งได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายและรวดเร็ว เนื่องจากหาซื้อง่ายและมีราคาถูก ตลาด

                                                           
๑สมบูรณ์  สุขส าราญ, พุทธศำสนำกับกำรเปลี่ยนแปลงทำงกำรเมืองและสังคม, (กรุงเทพมหานคร 

: ส านักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๒๗), หน้า ๕.  
๒ถนอม กิตติขจร, สำส์นของนำยกรัฐมนตรีถึงพระธรรมทูต, (กรุงเทพมหานคร : ราชบพิธการพิมพ์, 

๒๕๑๒), หน้า ๑๒๓.  



๒ 
 

การค้าเริ่มหันมาที่กลุ่มเด็กและเยาวชน ซึ่งถือว่าเป็นอนาคตของชาติ มีความอยากรู้อยากลอง 
สถานการณ์ยาเสพติดในสถานศึกษาจึงแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วจนยากท่ีจะควบคุม๓ 

ที่ผ่านมามาตรการทางกฎหมายได้ให้ความส าคัญกับการลงโทษผู้ผลิต ผู้จ าหน่าย ผู้เสพ
มากกว่าการให้ความส าคัญในตัวบุคคลหรือในการป้องกันการระบาดของยาเสพติด ในปัจจุบันการ
แพร่ระบาดของยาเสพติดได้เข้ามาในกลุ่มของเด็กและเยาวชน ซึ่งเป็นก าลังของชาติมากขึ้น  
จากรายงานจ านวนผู้ใช้สารเสพติด พบว่า เคยใช้สารเสพติดชนิดใดชนิดหนึ่งในจ านวน ๙ ชนิด  
คือ กัญชา กระท่อม ฝิ่น เฮโรอีน สารระเหยประเภทเบนซิน ทินเนอร์ น้ ามันผสมสีหรือกาว ยาบ้า  
ยาอี ยาเลิฟ ยาเค และโคเคน รวมทั้งสิ้น ๗,๓๑๒,๒๐๐ คน หรือร้อยละ ๑๖.๔ จากประชากรทั่ว
ประเทศ จ านวนที่รายงานมากกว่าครึ่งอยู่ที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประมาณ ๔,๑๗๒,๐๐๐ คน 
จากสถิติของผู้เข้ารับการบ าบัดในโรงพยาบาลธัญญารักษ์ กรมการแพทย์พบว่า มีผู้ป่วยเข้ารับการ
บ าบัดรักษา เนื่องจากเสพยาบ้า (Amphetamine) แทนที่เฮโรอีนมากขึ้นเรื่อยๆ ในปี ๒๕๔๒ จ านวน
นักเรียนนักศึกษาที่เกี่ยวข้องกับสารเสพติดเพ่ิมขึ้นประมาณ ๖๖๓,๒๙๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๔ 
เมื่อจ าแนกตามกลุ่มพบว่า ชั้นมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษาเกี่ยวข้องกับสารเสพติดมากที่สุด 
ประมาณ ๓๑๒,๒๗๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๗ ของนักเรียนนักศึกษาที่เกี่ยวข้องกับสารเสพติด โดยมี
พฤติกรรมเป็นผู้เสพผู้ใช้๔ 

มหันตภัยที่น่ ากลัวและเป็นปัญหาสังคมอย่างยิ่ ง  ซึ่ งถือว่าเกิดจากน้ ามือมนุษย์  
คือ ปัญหายาเสพติด ถือว่าเป็นอาชญากรรมอีกอย่างหนึ่งซึ่งคุกคามมนุษยชาติยิ่งกว่าสงครามที่มีการ
รบราฆ่าฟันอีก ถึงแม้ว่าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด คือ การติดยาเสพติดนั้นเป็นผลเสียกับผู้ เสพเอง 
ซึ่งเป็นลักษณะความผิดที่เรียกว่า Victimless crime หรือเรียกว่า อาชญากรรมที่ปราศจากผู้เสียหาย 
ขณะเดียวกัน ผู้ติดยาเสพติดอาจจะก่ออาชญากรรมอ่ืนๆ ตามมาได้ เพ่ือให้ได้ซึ่งยาเสพติดนั้นๆ เช่น 
การฉ้อโกง การลักขโมย การวิ่งราวทรัพย์ จนถึงการฆ่าผู้อ่ืนเพ่ือหวังทรัพย์ รวมตลอดถึงการท าร้าย
ร่างกายผู้อื่นด้วยวิธีการต่างๆ อันเป็นผลมาจากฤทธิ์ของยาเสพติดนั้น ด้วยเหตุนี้ ในแต่ละประเทศต้อง
ทุ่มเทงบประมาณอันเป็นเงินจากภาษีอากรของประชาชนเป็นจ านวนมากมายมหาศาล มากกว่า
งบประมาณค่าใช้จ่ายประจ าปีของกระทรวง กรมเสียอีก ไม่ว่าจะเป็นค่าใช้จ่ายในการป้องกัน 

                                                           
๓ส านักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด, แนวคิดและแนวทำงกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำ

เสพติด, (กรุงเทพมหานคร : ม.ป.พ., ๒๕๔๑), หน้า ๑.  
๔ส านักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด, แผนปฏิบัติกำรเพ่ือเอำชนะยำเสพติด, (ม.ป.ท. :    

ม.ป.พ., ๒๕๔๕), หน้า ๓ – ๑๑.   



๓ 
 

ปราบปราม ดูแลเมื่อต้องโทษในราชทัณฑ์และค่ารักษาพยาบาลผู้ติดยาเสพติดให้โทษ แต่ดูเหมือนว่า
ยิ่งปราบปรามก็ยิ่งเพ่ิมคนติดยาเสพติดมากขึ้น เป็นภาระหนักอ้ึงของทุกประเทศ๕  

จากการศึกษาและระดมความคิดจากองค์กรต่างๆ ของชาติว่าจะด าเนินการแก้ไขปัญหา
ที่เกิดขึ้นนี้อย่างเป็นระบบและยั่งยืนต่อไปในอนาคต สอดคล้องกับในปัจจุบันได้ค้นพบและตระหนักถึง
ศักยภาพของภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ได้ด าเนินสืบทอดโดยผ่านกระบวนการปรับเปลี่ยนให้เมาะสมกับ
สถานการณ์ของสังคม โดยมี “องค์กรชุมชน” ในรูปแบบที่หลากหลายเป็นสถาบันร่วมและกลไกของ
ชาวชุมชน รวมถึงสถาบันศาสนา เพื่อตั้งรับและตอบโต้กับวิกฤตการณ์ต่างๆ ที่เข้ามากระทบกับชุมชน 
ประสบการณ์และบทเรียนเกี่ยวกับปัญหายาเสพติด สอดคล้องกับแนวคิดที่ส าคัญของการพัฒนา
ชุมชนและสังคมที่ว่า “การพัฒนาเพ่ือให้เกิดความเข้มแข็งและสามารถพ่ึงตนเองได้นั้น จะต้องมาจาก
การมีองค์กรชุมชนที่เข้มแข็ง ซึ่งประเด็นดังกล่าว แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๘  
ซึ่งเป็นแผนพัฒนาของประเทศ ได้บรรจุความส าคัญของ “องค์กรชุมชน” ไว้ในยุทธศาสตร์การพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ว่าด้วยแนวทางการเสริมสร้างศักยภาพการพัฒนาของภูมิภาคและ
ชนบทว่า “รัฐจะต้องกระจายการพัฒนาด้วยการเพ่ิมศักยภาพขององค์กรชุมชน สนับสนุน
กระบวนการเรียนรู้และขยายเครือข่าวการเรียนรู้ของชุมชน ๖ ดั งนั้นจะเห็นได้ว่ าสถาบัน
พระพุทธศาสนาซึ่งเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรชุมชน มีบทบาทอันส าคัญยิ่งและสอดคล้องกับแนวทาง
ยุทธศาสตร์ของชาติในการที่จะเป็นผู้ชี้ทางเพ่ือให้ประชาชนร่วมกันป้องกันแก้ไขและต่อสู้กับวิกฤติ 
ยาเสพติดให้โทษในชุมชน เพ่ือประโยชน์ของประเทศชาติ โดยมีพระภิกษุสงฆ์เป็นหลักในการชี้น าให้
ปฏิบัติ 

ปัญหายาเสพติดที่เกิดขึ้นในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๒ ซึ่งได้แก่ จังหวัดสระบุรี 
จังหวัดอ่างทอง และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ส่งผลต่อเยาวชนผู้อยู่ ในวัยก าลังเรียนก าลังศึกษาเป็น
อย่างมาก จากการศึกษาและสอบถามข้อมูลจากเยาวชนผู้ติดยาเสพติด พบว่า ยาเสพติดสามารถหา
ได้ง่าย และมีกระจัดกระจายทั่วไปในแหล่งชุมชน แม้ว่าปัจจุบันจะมีราคาสูงขึ้น แต่ก็มียาเสพติดอ่ืน  
ที่มีลักษณะคล้ายกัน แต่ราคาถูกกว่า จึงท าให้มีการซื้อขายกันอย่างง่ายดาย ประกอบกับเยาวชนเป็นผู้
จ าหน่ายเอง จึงท าให้แพร่กระจายในกลุ่มเยาวชนได้ง่ายเช่นเดียวกัน แม้จะมีกระบวนการในการ
ป้องกันของสถานศึกษาแล้ว แต่เมื่อพ้นจากสถานศึกษาก็มีแหล่งที่เป็นสถานที่ให้สามารถท าการเสพ
ยาเสพติดได้ และบทบาทที่พระสงฆ์ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ที่ได้
กระท าอยู่ในปัจจุบัน คือการเข้าไปให้ความรู้ในสถานศึกษาเกี่ยวกับการด ารงชีวิต การใช้ชีวิตอย่าง

                                                           
๕พลประสิทธิ  ฤทธิ์รักษา, เอกสำรประกอบกำรบรรยำยพิเศษกำรบริหำรงำนยุติธรรม , 

(กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ๒๕๔๑), หน้า ๒.  
๖มหาวิทยาลัยขอนแก่น, องค์กรชุมชน : กลไกเพ่ือแก้ไขและพัฒนำสังคม, (ขอนแก่น : สถาบันวิจัย

และพัฒนา, ๒๕๔๐), หน้า ๕.  



๔ 
 

ถูกต้องตามค าสอนของพระพุทธศาสนา และโทษของการประพฤติผิด รวมถึงยาเสพติดด้วย ในส่วน
ของการบ าบัดรักษา พระสงฆ์เองก็มีสถานที่ในการบ าบัดผู้ติดยาเสพติด และฟ้ืนฟูสภาพจิตใจเพ่ือให้
พวกเขาเหล่านั้นได้กลับคืนสู่สังคม และไม่ย้อนกลับไปพ่ึงพายาเสพติดอีก แต่ก็ยังไม่เพียงพอต่อการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมท่ีรวดเร็ว 

ด้วยเหตุผลดังกล่าวมาแล้วข้างต้น ผู้วิจัยจึงต้องการศึกษาถึงความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ยาเสพติดและวิธีการทางพระพุทธศาสนาที่พระสงฆ์น ามาใช้ในการแก้ไขปัญหายาเสพติดให้โทษใน
ชุมชน โดยศึกษาจากพระสงฆ์ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๒ เพ่ือจะได้ทราบถึงวิธีที่เป็นแนวทางใน
การแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเป็นรูปธรรม เพ่ือน ามาเป็นข้อมูลเผยแพร่ในระดับประเทศต่อไป 

๑.๒ ค ำถำมกำรวิจัย 
๑.๒.๑ สภาพทั่วไปเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการแก้ไขปัญหาการติดยา 

เสพติด ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๒ เป็นอย่างไร 
๑.๒.๒ กระบวนการการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการแก้ไขปัญหาการติดยาเสพติด  

ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๒ มีอะไรบ้าง 
๑.๒.๓ รูปแบบการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการแก้ไขปัญหาการติดยาเสพติดในเขต

ปกครองคณะสงฆ์ภาค ๒ ควรเป็นอย่างไร   

๑.๓ วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 
๑.๓.๑ เพ่ือศึกษาวิเคราะห์สภาพทั่วไปเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการแก้ไข

ปัญหาการติดยาเสพติด ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๒ 
๑.๓.๒ เพ่ือศึกษากระบวนการการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการแก้ไขปัญหาการติดยา

เสพติด ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๒ 
๑.๓.๓ เพ่ือน าเสนอรูปแบบการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการแก้ไขปัญหาการติดยา 

เสพติดในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๒ 

๑.๔ ขอบเขตของกำรวิจัย 
ในการศึกษาวิจัยเรื่อง “รูปแบบการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการแก้ไขปัญหาการติดยา

เสพติดในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๒” ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตการศึกษาได้ดังนี้ 

๑.๔.๑ ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ 
งานวิจัยฉบับนี้มุ่งศึกษาเนื้อหาเกี่ยวกับรูปแบบการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการแก้ไข

ปัญหาการติดยาเสพติดในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๒ ในด้านต่างๆ คือ 
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๑.  สภาพทั่วไปเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการแก้ไขปัญหาการติดยาเสพติด 
ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๒ ใน ๕ ด้าน คือ ระดับให้ข้อมูลข่าวสาร ระดับหารือ ระดับเข้ามามี
บทบาท  ระดับสร้างความร่วมมือ และระดับให้อ านาจ๗ 

๒. กระบวนการการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการแก้ไขปัญหาการติดยาเสพติด ในเขต
ปกครองคณะสงฆ์ภาค ๒ ใน ๔ ด้าน คือ 

๑. ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ (Decision Making)  
๒. ด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ (Implementation)  
๓. ด้านการมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ (Benefits)  
๔. ด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล (Evaluation)๘ 

๑.๔.๒ ขอบเขตด้ำนตัวแปร 
งานวิจัยฉบับนี้เป็นงานวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Method Research) จึงก าหนดตัว

แปรที่ศึกษาไว้ ๒ ส่วน คือ  

ส่วนที่ ๑ งานวิจัยเชิงคุณภาพ โดยท าการวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary Analysis) 
กับการสัมภาษณ์ เชิงลึก ( In-Depth Interview) และการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group 
Discussion) ประกอบด้วย  สภาพทั่วไปในการแก้ไขปัญหาการติดยาเสพติดในเขตปกครองคณะสงฆ์
ภาค ๒, กระบวนการเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการแก้ไขปัญหาการติดยาเสพติด  และ
รูปแบบการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการแก้ไขปัญหาการติดยาเสพติดในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค 
๒ เป็นต้น 

ส่วนที่ ๒ งานวิจัยเชิงปริมาณ ประกอบด้วยตัวแปรที่ศึกษา ได้แก่ ตัวแปรต้น คือ ปัจจัย
ส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ ต าแหน่งทางคณะสงฆ์ อายุ ระดับการศึกษา ระยะเวลาการ
มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหายาเสพติด และตัวแปรตาม คือ การมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาการติด
ยาเสพติดในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๒ ในระดับต่างๆ คือ ระดับให้ข้อมูลข่าวสาร ระดับหารือ 
ระดับเข้ามามีบทบาท  ระดับสร้างความร่วมมือ และระดับให้อ านาจ 

 

                                                           
๗ สุทิน บุญญาธิการ, ดวงพร บุญครบ และรักกิจ ศรีสรินทร์, กำรบริหำรกำรมีส่วนร่วมของ

ประชำชน: กรณีศึกษำโครงกำรที่มีผลกระทบต่อประชำชน , (กรุงเทพมหานคร : สถาบันด ารงราชานุภาพ, 
๒๕๔๐), หน้า ๙. 

๘Cohen & Uphoff,  Rural Development Participation : Concept and Measure for 
Project Design, Implement and Evaluation, (New York : The Rural Development Committee 
Center for International Studies, Cornell University, 1977). 
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๑.๔.๓ ขอบเขตด้ำนประชำกร/ผู้ให้ข้อมูลส ำคัญ 

๑.๔.๓.๑ ประชำกร 
ในการวิจัยครั้งนี้ได้ก าหนดประชากรในการศึกษาไว้ คือ พระสังฆาธิการ ได้แก่ 

พระภิกษุผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาการติดยาเสพติด ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๒ 
จ านวนรวมทั้งสิ้น ๑,๕๖๐ รูป๙ 

๑.๔.๓.๒ ผู้ให้ข้อมูลส ำคัญ 
ในการวิจัยครั้งนี้ ได้ก าหนดผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ไว้ ๓ กลุ่ม คือ 

๑) กลุ่มพระสงฆ ์จ านวน ๙ รูป 
๒) กลุ่มบุคลากรภาครัฐและผู้น าชุมชน จ านวน ๕ คน 
๓) กลุ่มผู้เคยได้รับการบ าบัดยาเสพติด จ านวน ๔ คน 

ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ รวมทั้งสิ้น ๑๘ รูป/คน 

๑.๔.๔ ขอบเขตด้ำนพื้นที่ 
ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยก าหนดขอบเขตการศึกษาด้านพื้นที่ไว้ คือ วัดถ้ ากระบอก จังหวัด

สระบุรี วัดช้าง จังหวัดอ่างทอง และวัดหนองนางเก่า จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

๑.๔.๕ ขอบเขตด้ำนระยะเวลำ 
ในการศึกษาวิจัยเรื่องนี้ผู้วิจัยจะด าเนินการวิจัยตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗  

ถึงเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ รวมระยะเวลา ๔ ปี  

๑.๕ นิยำมศัพท์เฉพำะที่ใช้ในกำรวิจัย 
รูปแบบ หมายถึง หลักการและวิธีการในการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาการติดยาเสพ

ติดในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๒ 
กำรมีส่วนร่วม หมายถึง การกระท าอันเป็นเสมือนหน้าที่ของบุคคลที่ได้รับมอบหมาย 

หรืออยู่ในฐานะที่พึงกระท าตามหน้าที่นั้นๆ ที่จะกระท าให้เกิดประโยชน์ร่วมกันหรือแก่ประโยชน์
ส่วนรวม ได้แก่ การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ การมีส่วนร่วมใน
ผลประโยชน์ และการมีส่วนร่วมในการประเมินผล  

                                                           
๙ส านักงานเจ้าคณะภาค ๒, สถิติและรำยนำมพระสังฆำธิกำร เขตกำรปกครองคณะสงฆ์ภำค ๒, 

[ออนไลน์], แหล่งข้อมูล : http://watprayoon.org/index.php?topgroupid=1&groupid=95, (๑๐ ธันวาคม 
๒๕๕๙). 

http://watprayoon.org/index.php?topgroupid=1&groupid=95
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กำรมีส่วนร่วมในกำรตัดสินใจ เป็นการมีส่วนร่วมที่เป็นการแสดงออกด้านความคิด
เกี่ยวกับการจัดระบบ หรือก าหนดระบบของโครงการเป็นการประเมินปัญหาหรือทางเลือกที่สามารถ
เป็นไปได้ที่จะน าไปปฏิบัติเพื่อพัฒนา  

กำรมีส่วนร่วมในกำรปฏิบัติกำร เป็นการด าเนินงานตามโครงการและแผนงาน  
และเป็นการก่อให้เกิดความรู้สึกมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของกิจการและผลที่ปรากฏ 

กำรมีส่วนร่วมในผลประโยชน์  คือ การที่ได้รับประโยชน์จากการเข้ามาร่วมในการ
ด าเนินกิจกรรมต่างๆ โดยได้รับประโยชน์ทั้งในด้านวัตถุ ด้านสังคมและด้านบุคคล 

กำรมีส่วนร่วมในกำรประเมินผล เป็นการมีส่วนร่วมในการวัดผลและวิเคราะห์ผลของ
การด าเนินงาน รวมทั้งเป็นการหาข้อดีและข้อบกพร่อง เพ่ือหาแนวทางแก้ไขการท างานให้มี
ประสิทธิภาพต่อไป และเป็นการประเมินผลความส าเร็จหรือความล้มเหลวเป็นระยะๆ 

พระสงฆ์ หมายถึง พระภิกษุที่ด ารงต าแหน่งเป็นพระสังฆาธิการและมีหน้าที่หรือมีส่วน
เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาการติดยาเสพติดในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๒ 

พระสังฆำธิกำร หมายถึง พระภิกษุที่มีต าแหน่งหน้าที่ทางด้านการปกครองในระดับ
ต่างๆ เช่น เจ้าคณะจังหวัด รองเจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะอ าเภอ รองเจ้าคณะอ าเภอ เจ้าคณะต าบล 
รองเจ้าคณะต าบล เจ้าอาวาส ผู้ช่วยเจ้าอาวาส เป็นต้น ที่สังกัดอยู่ในจังหวัดสระบุรี 

ยำเสพติด หมายถึง สิ่งเสพติดให้โทษ อาทิเช่น ยาบ้า ยาม้า เป็นต้น  
เขตกำรปกครองคณะสงฆ์ภำค ๒ หมายถึง วัดต่างๆ ที่ตั้งอยู่ใน จังหวัดสระบุรี จังหวัด

อ่างทอง และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

๑.๖ ประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรวิจัย 
๑.๖.๑ ท าให้ทราบถึงสภาพทั่วไปเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการแก้ไขปัญหา

การติดยาเสพติด ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๒ 
๑.๖.๒ ท าให้ทราบถึงกระบวนการเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการแก้ไข

ปัญหาการติดยาเสพติด ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๒ 
๑.๖.๓ ได้รูปแบบการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการแก้ไขปัญหาการติดยาเสพติด ในเขต

ปกครองคณะสงฆ์ภาค ๒ 
๑.๖.๔ วัดสามารถน าผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้กับกลุ่มเยาวชนเพ่ือแก้ไขปัญหาการติด

ยาเสพติดได้ 



 
บทท่ี ๒ 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

การวิจัยเรื่อง “รูปแบบการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการแก้ไขปัญหาการติดยาเสพติด
ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๒” ผู้วิจัยได้ท าการรวบรวมแนวคิดต่างๆ รวมทั้งเอกสารงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือน ามาใช้ในการก าหนดกรอบแนวคิดและทิศทางการศึกษา โดยมีสาระส าคัญ ดังนี้ 

๒.๑ แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับรูปแบบ 
๒.๒ แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม 
๒.๓ แนวคิดเก่ียวกับพระสังฆาธิการ 
๒.๔ แนวคิดเก่ียวกับยาเสพติด 
๒.๕ หลักพุทธธรรมเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม 
๒.๖ ข้อมูลวัดที่มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหายาเสพติด    
๒.๗ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  
  ๒.๗.๑ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบ 
   ๒.๗.๒ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับพระสังฆาธิการ 
  ๒.๗.๓ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด 
๒.๘ กรอบแนวคิดในการวิจัย 

๒.๑ แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับรูปแบบ 

๒.๑.๑ ความหมายของรูปแบบ 

รูปแบบในทางสังคมศาสตร์นั้น เป็นชุดของข้อความเชิงนามธรรมเกี่ยวกับปรากฏการณ์
ที่เราสนใจ เพ่ือใช้ในการนิยามคุณลักษณะและ/หรือบรรยายคุณสมบัตินั้น รูปแบบจึงไม่ใช่การ
บรรยายหรืออธิบายปรากฏการณ์อย่างละเอียดทุกแง่ทุกมุม รูปแบบจะมีรายละเอียดมากน้อยเพียงใด 
หรือควรมีองค์ประกอบใดบ้าง ไม่ได้มีข้อก าหนดเป็นการตายตัว แล้วแต่วัตถุประสงค์ของผู้สร้าง
รูปแบบที่ต้องการจะอธิบายปรากฏการณ์นั้นๆ อย่างไร๑ แต่เป็นการแสดงโครงสร้างเพ่ือใช้ศึกษา

                                                           
๑J. W. Bardo and J. J. Hardman, Urban Sociology : A Systematic Introduction, (USA 

: F. F. Peacock, 1982), p. 70. 



๙ 

ความสัมพันธ์ของตัวแปร๒ โดยการสร้างตัวแทนของความเป็นจริงเป็นการท าให้ความสลับซับซ้อน
สามารถเข้าใจได้ง่ายขึ้น การสะท้อนบางส่วนของปรากฏการณ์ออกมาให้เห็นความสัมพันธ์ต่อเนื่อง 
และความเป็นเหตุเป็นผลซึ่งกันและกันการเชื่อมโยงสิ่งที่เกี่ยวข้องมาไว้ด้วยกันโดยจะต้องใช้ข้อมูล
เหตุผลและฐานคติมาประกอบการแสดงรูปแบบเชิงกายภาพ ซึ่งเป็นรูปแบบของวัตถุและรูปแบบเชิง
คุณลักษณะที่ใช้อธิบายปรากฏการณ์ด้านภาษาหรือสัญลักษณ์๓ 

รูปแบบจึงหมายถึงรูปธรรมของความคิดที่เป็นธรรม ซึ่งบุคคลแสดงออกมาในลักษณะ
หนึ่ง เช่น เป็นค าอธิบาย เป็นแผนผังไดอะแกรม หรือแผนภาพ เพ่ือช่วยให้ตนเองและบุคคลอ่ืน
สามารถเข้าใจได้ชัดเจนขึ้น๔ โดยการย่อปรากฏการณ์จริงให้เล็กลงเพ่ือใช้ท าความเข้าใจข้อเท็จจริง 
ปรากฏการณ์ หรือพฤติกรรมต่างๆ โดยจัดวางแบบแผนให้เข้าใจง่ายขึ้น รูปแบบไม่ใช่ข้อเท็จจริงแต่
เป็นตัวแทนของความจริงหรือปรากฏการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้น๕ เป็นการน าเสนอความจริง ซึ่งจะได้
แสดงออกให้มีลักษณะที่เป็นรูปร่าง โครงสร้างและล าดับขั้นตอนต่างๆ เพ่ือการสื่อสารให้มีความเข้าใจ
ได้ง่าย๖  หรือเป็นตัวแทนอย่างง่ายที่ใช้อธิบายมิติที่ส าคัญบางมิติขององค์การ๗ 

พอสรุปได้ว่า รูปแบบ หมายถึง การย่อส่วนเชิงสรุปจากความจริง โดยการสร้างหรือ
พัฒนามาจากโครงสร้างทางความคิดซึ่งมีองค์ประกอบส าคัญๆ และมีความสัมพันธ์ต่อกัน สามารถ
อธิบายหรือท านายปรากฏการณ์เชิงเหตุและผลให้เกิดความเข้าใจได้ง่าย เพ่ือจะได้เป็นแนวทางในการ
ด าเนินการต่อไป  

 

 

 
                                                           

๒J. P. Keeves, Educational Research Methodology and Measurement : An 
International, (Handbook Oxford : Pergaman Press, 1988), p. 559. 

๓เบญจพร แก้วมีศรี, “การน าเสนอรูปแบบการพัฒนาคุณลักษณะภาวะผู้น าของผู้บริหารวิทยาลัย
พยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข”, วิทยานิพนธ์ครุศาสตรดุษฏีบัณฑิต , (คณะครุศาสตร์ : จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๕), หน้าบทคัดย่อ. 

๔ทิศนา แขมณี , รูปแบบการเรียนการสอน : ทางเลือกที่หลากหลาย , (พิมพ์ครั้ งที่  ๒ ), 
(กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๖), หน้า ๑. 

๕R. H. Smith & other, Management : Making Organizations Perform, (New York : 
macmillan, 1980), p. G3. 

๖R. Richey, The Teoretical and Conceptual Bases of Instructional Design, (New 
York : Nichols Publishing Company, 1980), p. 16. 

๗R. L. Daft, Management, 3rd ed, (Fort Worth : the Dryden Press, 1994), p. 20. 



๑๐ 

ตารางท่ี ๒.๑  สรุปความหมายของรูปแบบ 

นักวิชาการ แนวคิดหลัก 

J. W. Bardo and J. J. Hardman 
(1982, p. 70)  

ชุดของข้อความเชิงนามธรรมเกี่ยวกับปรากฏการณ์ เพ่ือใช้
ในการนิยามคุณลักษณะ และ/หรือบรรยายคุณสมบัตินั้น  

J. P. Keeves (1988, p. 559) การแสดงโครงสร้างเพ่ือใช้ศึกษาความสัมพันธ์ของตัวแปร 

เบญจพร แก้วมีศรี, วิทยานิพนธ์ 
ครุศาสตรดุษฏีบัณฑิต, (จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๕) 

  

ตัวแทนของความเป็นจริงเป็นการท าให้ความสลับซับซ้อน
สามารถเข้าใจได้ง่ายขึ้น โดยการสะท้อนบางส่วนของ
ปรากฏการณ์ออกมาให้เห็นความสัมพันธ์ต่อเนื่อง และความ
เป็นเหตุเป็นผลซึ่งกันและกัน ในลักษณะของสัญลักษณ์ 

ทิศนา แขมณี (๒๕๔๖, หน้า ๑)  รูปธรรมของความคิดที่ แสดงออกมาในลักษณะเป็น
ค าอธิบาย เป็นแผนผังไดอะแกรม หรือแผนภาพ  

กุลวดี บัวโชติ, วิทยานิพนธ์ครุศาสตร
ดุษฎีบัณฑิต, (มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา, ๒๕๔๗)   

สิ่งที่สร้างและพัฒนาขึ้น เพ่ือแสดงให้เห็นถึงองค์ประกอบ
ส าคัญๆ ของเรื่องใดเรื่องหนึ่งให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น 

R. H. Smith & other (1980, p. G3) การย่อปรากฏการณ์จริงให้เล็กลง โดยจัดวางแบบแผนให้
เข้าใจง่ายขึ้น รูปแบบไม่ใช่ข้อเท็จจริงแต่เป็นตัวแทนของ
ความจริงหรือปรากฏการณ์ทั้งหมดท่ีเกิดข้ึน 

R. Richey (1980, p. 16) การน าเสนอความจริง ให้มีลักษณะที่เป็นรูปร่าง โครงสร้าง
และล าดับขั้นตอนต่างๆ  

R. L. Daft (1994, p. 20) ตัวแทนอย่างง่ายที่ใช้อธิบายมิติที่ส าคัญบางมิติขององค์การ 

๒.๑.๒ องค์ประกอบของรูปแบบ 
องค์ประกอบของรูปแบบนั้น สามารถกล่าวได้หลายลักษณะ ซึ่งจากการสังเคราะห์

องค์ประกอบของแบบจ าลอง พบว่า แบบจ าลองส่วนใหญ่ประกอบด้วย๘ 
๑. สภาพแวดล้อม (Environment) 
๒. เทคโนโลยี (Technology) 

                                                           
๘W. B. Brown & D. J. Moboberg, Organization Theory and Management : A Macro 

Approach, (New York : John Wiley and Sons, 1980), pp. 16 - 17. 



๑๑ 

๓. โครงสร้าง (Structure) 
๔. กระบวนการจัดการ (Management Process) และการตัดสินใจสั่งการ (Decision 

Making) 

และรูปแบบโดยทั่วไปจะต้องมีองค์ประกอบที่ส าคัญ ดังนี้๙ 
๑. รูปแบบจะต้องน าไปสู่การท านายผลที่ตามมาซึ่งสามารถพิสูจน์ ทดสอบได้กล่าวคือ 

สามารถน าไปสร้างเครื่องมอืเพ่ือไปพิสูจน์ ทดสอบได้ 
๒. โครงสร้างของรูปแบบจะต้องประกอบด้วยความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ ซึ่งสามารถใช้

อธิบายประสบการณ์ / เรื่องนั้นได้ 
๓. รูปแบบจะต้องสามารถช่วยสร้างจินตนาการ ความคิดรวบยอดและความสัมพันธ์ 

รวมทั้งช่วยขยายขอบเขตของการสืบเสาะความรู้ 
๔. รูปแบบควรประกอบด้วยความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างมากกว่าความสัมพันธ์เชิง

เชื่อมโยง 

พอจะสรุปได้ว่า องค์ประกอบของรูปแบบประกอบด้วยโครงสร้างรูปแบบที่สามารถ
อธิบายหรือท านายปรากฏการณ์นั้นๆ โดยการพิสูจน์หรือทดสอบได้ สามารถสร้างจินตนาการ 
ความคิดรวบยอด การสืบเสาะความรู้ที่ เป็นแนวทางไปสู่นวัตกรรมหรือเทคโนโลยี  และต้องมี
กระบวนการจัดการและการตัดสินใจสั่งการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
๙J. Keeves อ้างถึงใน ทิศนา แขมณี, รูปแบบการเรียนการสอน : ทางเลือกที่หลากหลาย, พิมพ์

ครั้งท่ี ๒, (กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๖), หน้า ๒. 



๑๒ 

ตารางท่ี ๒.๒  สรุปองค์ประกอบของรูปแบบ 

นักวิชาการ แนวคิดหลัก 

W. B. Brown & D. J. Moboberg 
(1980, pp. 16 - 17) 
 

๑. สภาพแวดล้อม (Environment) 
๒. เทคโนโลยี (Technology) 
๓. โครงสร้าง (Structure) 
๔. กระบวนการจัดการ (Management Process)  
๕. การตัดสินใจสั่งการ (Decision Making) 

J. Keeves อ้างใน ทิศนา แขมณี, 
(๒๕๔๖, หน้า ๒) 

๑. สามารถน าไปสร้างเครื่องมือเพ่ือไปพิสูจน์ ทดสอบได้ 
๒. เป็นความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ สามารถใช้อธิบาย

ประสบการณ์/เรื่องนั้นได ้
๓. ช่ วยสร้ างจินตนาการ ความคิดรวบยอดและ

ความสัมพันธ์  
๔. เป็นความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างมากกว่าความสัมพันธ์

เชิงเชื่อมโยง 

๒.๑.๓ ประเภทของรูปแบบ 
การแบ่งประเภทของรูปแบบนั้น สามารถจ าแนกได้หลายประเภท ดังนี้ 

ประเภทของรูปแบบเป็น ๒ ประเภทพอสรุปได้ ดังนี้๑๐ 
๑. รูปแบบทางกายภาพ (physical Model) เป็นรูปแบบที่ ได้รับการสร้างขึ้นให้

เหมือนกับของจริงแต่ลดขนาดให้เล็กลงหรือขยายให้ใหญ่ขึ้นจากของจริงแล้วแต่กรณี โดยมีสัดส่วนที่
ถูกต้องกับของจริง รูปแบบนี้มีลักษณะเหมือนกับแบบจ าลอง 

๒. รูปแบบสัญลักษณ์ (Symblic model) เป็นรูปแบบที่ใช้สัญลักษณ์แทนความคิดหรือ
จินตนาการ สร้างขึ้นเพ่ืออธิบายถึงองค์ประกอบต่างๆ ของความคิดในเรื่องใดเรื่องหนึ่งว่าแต่ละ
องค์ประกอบท าหน้าที่อย่างไร สัมพันธ์กับองค์ประกอบอื่นอย่างไร 

ประเภทของรูปแบบ ๓ รูปแบบ ได้แก่๑๑ 

                                                           
๑๐K. Wilson & E. B. Morren, Systems Approach for Improvement in Agriculture 

and Resource Management, (New York : Macmillan Publishing, 1990), pp. 78 - 84. 
๑๑R. H. Smith & other, Management : Making Organizations Perform, (New York : 

macmillan, 1980), p. 461. 



๑๓ 

๑. รูปแบบเชิงกายภาพ (Physical model) ได้แก่ รูปแบบคล้ายจริง (iconic model) 
มีลักษณะคล้ายของจริง เช่น เครื่องบินจ าลอง หุ่นไล่กา หุ่นตามร้านตัดเสื้อผ้า 

๒. รูปแบบเสมือนจริง (Analog model) มีลักษณะคล้ายปรากฏการณ์จริง เช่น การ
ทดลองทางเคมีในห้องปฏิบัติการก่อนจะท าการทดลองจริง เครื่องบินจ าลองที่บินได้หรือเครื่องฝึกบิน 
เป็นต้น รูปแบบชนิดนี้ใกล้เคียงความจริงมากกว่าแบบแรก 

๓. รูปแบบเชิงสัญลักษณ์ (Symbolic model) ได้แก่ ๑) รูปแบบข้อความ (Verbal 
model) หรือรูปแบบเชิงคุณภาพ (Qualitive model) รูปแบบนี้พบมากที่สุด เป็นการใช้ข้อความ
ปกติธรรมดาในการอธิบายโดยย่อ เช่น ค าพรรณนาลักษณะงาน ค าอธิบายรายวิชา ๒) รูปแบบทาง
คณิตศาสตร์ (mathematical model) หรือรูปแบบเชิงปริมาณ เช่น สมการ โปรแกรมเชิงเส้น 

การแบ่งประเภทของรูปแบบตามแนวทางของ Caplan and Tutsuoka และพัฒนาการ
ของการใช้รูปแบบทางการศึกษา สามารถแบ่งออกเป็น ๔ ประเภท ดังนี้๑๒ 

๑. รูปแบบเชิงเทียบเคียง (Analogue Model) ลักษณะเป็นรูปแบบเชิงกายภาพ สร้าง
ขึ้นโดยใช้หลักการเทียบเคียงโครงสร้างรูปแบบให้สอดคล้องกับลักษณะที่คล้ายคลึงกันและท าให้
รูปแบบสอดคล้องกับข้อมูลที่มีอยู่ในขณะนั้น อีกทั้งรูปแบบที่สร้างขึ้นต้องมีองค์ประกอบชัดเจน เพ่ือ
ทดสอบด้วยข้อมูลเชิงประจักษ์และหาข้อสรุปของปรากฏการณ์ได้ เช่น รูปแบบของจ านวนประชากร
นักเรียนในโรงเรียน สร้างขึ้นโดยเทียบเคียงกับลักษณะของแทงค์น้ าที่ประกอบด้วยท่อน้ าเข้าและท่อ
น้ าออก กล่าวคือ จ านวนนักเรียนที่เข้า ประกอบด้วยอัตราการเกิด การย้ายเข้า อัตราการรับเด็กอายุ
ต่ ากว่าเกณฑ์ ส่วนจ านวนนักเรียนออกจากโรงเรียน ประกอบด้วยอัตราการออกเนื่องจากพ้นเกณฑ์ 
อัตราการย้ายออก อัตราการออกจากโรงเรียนตามระบบ เป็นต้น จุดมุ่งหมาย ของรูปแบบก็เพ่ือ
อธิบายการเปลี่ยนแปลงประชากรนักเรียนของโรงเรียน 

๒. รูปแบบเชิงข้อความ (Semantic Model) ลักษณะเป็นการแสดงความสัมพันธ์ของ
องค์ประกอบภายในรูปแบบในรูปของข้อความ รูปแบบเชิงข้อความใช้หลักการเทียบเคียงเชิงแนวคิด 
ปรากฏการณ์ และใช้ข้อความเป็นการอธิบาย จึงท าให้เกิดความกระจ่างมากขึ้น แต่จุดอ่อน คือ ขาด
ความชัดเจนแน่นอน ท าให้ยากแก่การทดสอบรูปแบบ รูปแบบนี้ถูกน ามาใช้ทางการศึกษามาก เช่น 
รูปแบบการเรียนรู้ของนักเรียน เป็นต้น 

๓ . รูปแบบ เชิ งคณิ ตศาสตร์  (Mathematical Model) ลั กษณ ะเป็ นการแสดง
ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบหรือตัวแปรโดยใช้สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ ปัจจุบันมีแนวโน้มว่าจะ
น าไปใช้ในด้านพฤติกรรมศาสตร์มากขึ้น โดยเฉพาะในการวัดผลทางการศึกษา รูปแบบสามารถ

                                                           
๑๒J. P. Keeves, Educational Research Methodology and Measurement : An 

International, p. 561. 



๑๔ 

น าไปสู่การสร้างทฤษฎีทั้งนี้เพราะสามารถน าไปทดสอบสมมุติฐานได้ และส่วนมากพัฒน ามาจาก
รูปแบบเชิงข้อความ 

๔. รูปแบบเชิงสาเหตุ (Causal Model) เป็นรูปแบบที่มาจากการน าเทคนิคการ 
วิเคราะห์เส้นทาง (Path Analysis) ไปศึกษาเรื่องเกี่ยวกับพันธุศาสตร์ รูปแบบเชิงสาเหตุนี้ ท าให้
สามารถศึกษารูปแบบเชิงข้อความที่มีตัวแปรสลับซับซ้อนได้ แนวคิดที่ส าคัญของรูปแบบนี้คือต้อง
สร้างขึ้นจากทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง หรืองานวิจัยที่มีมาแล้ว รูปแบบจะเขียนในลักษณะสมการเส้นตรง   
แต่ละสมการแสดงความสัมพันธ์เชิงเหตุผลระหว่างตัวแปร จากนั้นมีการเก็บรวบรวมข้อมูลใน
สภาพการณ์ที่เป็นจริงเพื่อทดสอบรูปแบบ รูปแบบเชิงสาเหตุนี้แบ่งเป็น ๒ ลักษณะ คือ 

๔.๑ รูปแบบระบบเส้นเดี่ยว (Recursive Model) เป็นรูปแบบที่แสดงความสัมพันธ์
เชิงสาเหตุระหว่างตัวแปรด้วยเส้นโยงที่มีทิศทางของการเป็นสาเหตุในทิศทางเดียวโดยไม่มีการสัมพันธ์
ย้อนกลับ 

๔.๒ รูปแบบเชิงสาเหตุเส้นคู่ (Non - Recursive Model) คือ รูปแบบที่แสดงถึง
ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างตัวแปร โดยมีทิศทางความสัมพันธ์ของตัวแปรภายในตัวแปรตัวหนึ่ง
อาจเป็นทั้งตัวแปรเชิงเหตุและเชิงผลพร้อมกัน จึงมีทิศทางย้อนกลับได้ 

นอกจากนี้ ประเภทของรูปแบบที่มีอยู่โดยทั่วไป สามารถแบ่งได้ ๕ แบบ หรือ ๕ 
ลักษณะ ดังนี้๑๓ 

๑. รูปแบบเชิงเปรียบเทียบ (Analogre Model) ได้แก่ ความคิดที่แสดงออกในลักษณะ
ของการเปรียบเทียบสิ่งต่างๆ อย่างน้อย ๒ สิ่งขึ้นไป รูปแบบลักษณะนี้ใช้กันมากทางด้านวิทยาศาสตร์
กายภาพ สังคมศาสตร์ และพฤติกรรมศาสตร์ 

๒. รูปแบบเชิงภาษา (Semantic Model) ได้แก่ ความคิดที่แสดงอออกผ่านทางการใช้
ภาษา (พูดและเขียน) รูปแบบลักษณะนี้ใช้กันมากทางด้านศึกษาศาสตร์ 

๓. รูปแบบเชิงคณิตศาสตร์ (Mathematical Model) ได้แก่ ความคิดที่แสดงออกผ่าน
ทางสูตรคณิตศาสตร์ ซึ่งส่วนมากจะเกิดขึ้นหลังจากได้ รูปแบบเชิงภาษา 

๔. รูปแบบเชิงแผนผัง (Schematic Model) ได้แก่ ความคิดที่แสดงออกผ่านทาง
แผนผัง แผนภาพ ไดอะแกรม กราฟ 

๕. รูปแบบเชิงสาเหตุ (Causal Model) ได้แก่ ความคิดที่แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์
เชิงสาเหตุระหว่างตัวแปรต่างๆ ของสถานการณ์/มีปัญหาใดๆ รูปแบบด้านศึกษาศาสตร์มักจะเป็น
แบบนี้เป็นส่วนใหญ่ 

                                                           
๑๓J. Keeves อ้างถึงใน ทิศนา แขมณี, รูปแบบการเรียนการสอน : ทางเลือกที่หลากหลาย, พิมพ์

ครั้งท่ี ๒, หน้า ๒ - ๓. 



๑๕ 

พอจะสรุปได้ว่า ประเภทของรูปแบบ ประกอบบด้วย รูปแบบเชิงกายภาพ/เชิงเสมือน
จริง  รูปแบบเชิงแนวคิด/เชิงเปรียบเทียบ/เชิงภาษา/เชิงสาเหตุ  รูปแบบเชิงสัญลักษณ์/เชิง
คณิตศาสตร์ 

 
ตารางท่ี ๒.๓  สรุปประเภทของรูปแบบ 
 

นักวิชาการ แนวคิดหลัก 

K. Wilson & E. B. Morren  
(1990, pp. 78 - 84) 

๑. รูปแบบทางกายภาพ (physical Model)  
๒. รูปแบบสัญลักษณ์ (Symblic model)  

R. H. Smith & other  
(1980, p. 461) 

๑. รูปแบบเชิงกายภาพ (Physical model)  
๒. รูปแบบเสมือนจริง (Analog model)  
๓. รูปแบบเชิงสัญลักษณ์ (Symbolic model)  

J. Keeves อ้างใน ทิศนา แขมณี, 
(๒๕๔๖, หน้า ๒ - ๓) 
 

๑. รูปแบบเชิงเปรียบเทียบ (Analogre Model)  
๒. รูปแบบเชิงภาษา (Semantic Model)  
๓. รูปแบบเชิงคณิตศาสตร์ (Mathematical Model)  
๔. รูปแบบเชิงแผนผัง (Schematic Model)  
๕. รูปแบบเชิงสาเหตุ (Causal Model)  

J. P. Keeves (1988, p. 561) ๑. รูปแบบเชิงเทียบเคียง (Analogue Model)  
๒. รูปแบบเชิงข้อความ (Semantic Model)  
๓. รูปแบบเชิงคณิตศาสตร์ (Mathematical Model)  
๔. รูปแบบเชิงสาเหตุ (Causal Model)  

๔.๑ รูปแบบระบบเส้นเดี่ยว (Recursive Model)  
๔.๒ รูปแบบเชิงสาเหตุเส้นคู่ (Non-Recursive Model)  

 

 

 

 



๑๖ 

๒.๑.๔ คุณลักษณะของรูปแบบที่ดี 
รูปแบบที่ดีควรมีลักษณะดังนี้๑๔ 

๑. รูปแบบ ควรประกอบด้วยความสัมพันธ์เชิงโครงสร้าง ระหว่างตัวแปรมากกว่าที่
จะเน้นความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรแบบรวมๆ  

๒. รูปแบบ ควรน าไปสู่การท านายผลที่ตามมา ซึ่งสามารถตรวจสอบได้ด้วยข้อมูล
เชิงประจักษ์ โดยเมื่อทดสอบรูปแบบแล้ว ถ้าปรากฏว่าไม่สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์รูปแบบนั้น
ต้องถูกยกเลิกไป 

 ๓. รูปแบบ ควรอธิบายโครงสร้างความสัมพันธ์ เชิงเหตุเชิงผลของเรื่องที่จะศึกษาได้
อย่างชัดเจน 

 ๔. รูปแบบ ควรน าไปสู่การสร้างแนวความคิดใหม่ หรือความสัมพันธ์ใหม่ของเรื่องที่
ศึกษาได้ 

 ๕. รูปแบบในเรื่องใดจะเป็นเช่นไรข้ึนกับกรอบของทฤษฎีในเรื่องนั้นๆ  

ดังนั้น รูปแบบการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการแก้ไขปัญหาการติดยาเสพติดในเขต
ปกครองคณะสงฆ์ภาค ๒ ในครั้งนี้ จึงเป็นรูปแบบที่แสดงถึงโครงสร้างความคิดโดยอาศัยหลักการ
เทียบเคียงจากแนวความคิดประสบการณ์และข้อมูล ในองค์ประกอบและความสัมพันธ์ของ
องค์ประกอบต่างๆ ที่ส าคัญของการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการแก้ไขปัญหาการติดยาเสพติดโดยใช้
ภาษาข้อความ 

จากการศึกษาวิเคราะห์ในเรื่องนี้พอสรุปได้ว่าการสร้างรูปแบบ (model) นั้นไม่มี
ข้อก าหนดที่ตายตัวแน่นอนว่าต้องท าอะไรบ้าง แต่โดยทั่วไปจะเริ่มต้นจากการศึกษา องค์ความรู้ 
(intensive knowledge) เกี่ยวกับเรื่องที่เราจะสร้างรูปแบบให้ชัดเจน จากนั้นจึงค้นหาสมมุติฐานและ
หลักการของรูปแบบที่จะพัฒนา แล้วสร้างรูปแบบตามหลักการที่ก าหนดขึ้น และน ารูปแบบที่สร้างขึ้น
ไปตรวจสอบความเหมาะสมและหาคุณภาพของรูปแบบต่อไป  ส่วนการพัฒนารูปแบบมีการ
ด าเนินการเป็นสองตอนใหญ่ คือ การสร้างรูปแบบและการประเมินความเหมาะสมและการหา
คุณภาพของรูปแบบ 

 
 
 
 

                                                           
๑๔J. P. Keeves, Educational Research Methodology and Measurement : An 

International, p.560. 



๑๗ 

๒.๒ แนวคิดกระบวนการมีส่วนร่วม 

๒.๒.๑ ความหมายของการมีส่วนร่วม 
การมีส่วนร่วม คือ การเปิดโอกาสให้ประชาชนไม่ว่าจะเป็นบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเข้ามา

มีส่วนร่วมใน กิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง จะเป็นทางตรงหรือทางอ้อมในลักษณะของการร่วมรับรู้ ร่วม
คิดร่วมท า ในสิ่งที่มีผลกระทบต่อตนเองหรือชุมชน หรือกระบวนการให้บุคคลเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องใน
การด าเนินงานพัฒนา ร่วมคิด ตัดสินใจ แก้ไขปัญหาด้วยตนเอง เน้นการมีส่วนร่วมเกี่ยวข้องอย่าง
เข้มแข็งนของ บุคคล แก้ไขปัญหาร่วมกับการใช้วิทยาการที่เหมาะสม  สนับสนุน ติดตามการ
ปฏิบัติงานขององค์การและบุคคลที่เกี่ยวข้อง๑๕ ซึ่ง Cohen และ Uphoff ได้กล่าวถึงการมีส่วนร่วมไว้
ว่าโดยทั่วไปแล้ว หมายถึง การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ แต่ก็มิได้หมายความว่าจะเป็นการตัดสินใจ
อย่างเดียวยังใช้การตัดสินใจควบคู่ไปกับการด าเนินงานด้วย และการตัดสินใจยังมีความเกี่ยวข้องกับ
ประชาชนในเรื่องผลประโยชน์และการประเมินผลในกิจกรรมการพัฒนาด้วย๑๖ และการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการพัฒนาชนบท เป็นการที่ประชาชนทั้งในเมืองและชนบทได้เข้ามีส่วนร่วมหรือเข้า
มีส่วนเกี่ยวข้องในการด าเนินงานพัฒนาชนบทข้ันตอนใดขั้นตอนหนึ่งหรือทุกขั้นตอนแล้วแต่เหตุการณ์
จะเอ้ืออ านวย๑๗ 

 
ดังนั้น จึงพอสรุปความหมายของการมีส่วนร่วมได้ว่า การมีส่วนร่วม เป็นการที่ฝ่ายหนึ่ง

ฝ่ายใดไม่เคยเข้าร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ หรือเข้า ร่วม การตัดสินใจหรือเคยเข้าร่วมด้วยเล็กน้อยได้เข้า
ร่วมด้วยมากขึ้น เป็นไปอย่างมีอิสรภาพ เสมอภาค มิใช่มีส่วนร่วมอย่างผิวเผินแต่เข้าร่วมด้วยอย่าง
แท้จริงและการเข้าร่วมนั้นต้องเริ่มตั้งแต่ข้ันแรกจนถึงข้ันสุดท้ายของโครงการ๑๘ 

 
 

                                                           
๑๕ยุพาพร รูปงาม, การมีส่วนร่วมของข้าราชการส านักงบประมาณในการปฏิ รูประบบราชการ, 

วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต, สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม, (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 
๒๕๔๕), หน้า ๑. 

๑๖Cohen, J. M., and N. I. Uphoff, Participation’s Place in Rural Development : 
Seeking Clarity Through Specificity, (S.L. : World Development, 1980), pp.1-10. 

๑๗ชิต นิลพานิช และกุลธน ธนาพงศธร, “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชนบท”, 
เอกสารการสอนชุดวิชาความรู้ท่ัวไปส าหรับการพัฒนาระดับต าบล หมู่บ้าน หน่วยที่ ๘, พิมพ์ครั้งท่ี ๓, (นนทบุรี : 
โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๓๒), หน้า ๕๐-๖๐. 

๑๘นรินทร์ ชัย  พัฒนพงศา , การมีส่วน ร่วม  หลักการพ้ืนฐาน  เทคนิคและกรณี ตัวอย่าง , 
(กรุงเทพมหานคร : ๕๙๘ Print, ๒๕๔๖), หน้า ๕. 



๑๘ 

๒.๒.๒ รูปแบบการมีส่วนร่วม 
Cohen and Uphoff การมีส่วนร่วมโดยทั่วไปในขั้นตอนการตัดสินใจไม่ได้หมายความ

ว่า จะเป็นการตัดสินใจได้เพียงอย่างเดียว ยังใช้ตัดสินใจควบคู่ไปกับขั้นตอนการปฏิบัติการด้วยการ
ตัดสินใจยังเกี่ยวข้องกับประชาชนในเรื่องผลประโยชน์ และการประเมินผลในกิจกรรมการพัฒนาด้วย 
จะเห็นว่าการตัดสินใจนั้นเกี่ยวข้องเกือบโดยตรงกับการปฏิบัติ แต่ก็เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์และการ
ประเมินผลด้วย โดยที่ผลประโยชน์นั้นเป็นผลมาจากข้ันตอนการตัดสินใจแล้วทั้งสิ้น นอกจากนี้ก็ยังมี
ผลสะท้อนกลับจากการประเมินผล และการปฏิบัติการกลับไปสู่การตัดสินใจอีกด้วย ได้เสนอขั้นตอน
ของการมีส่วนร่วม ๔ ขั้นตอน คือ๑๙ 

๑. การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ (Decision Making) เป็นการมีส่วนร่วมที่เป็นการ
แสดงออกด้านความคิดเกี่ยวกับการจัดระบบ หรือก าหนดระบบของโครงการเป็นการประเมินปัญหา
หรือทางเลือกที่สามารถเป็นไปได้ที่จะน าไปปฏิบัติเพ่ือพัฒนา โดยการประเมินสภาพที่เป็นอยู่และ
สาเหตุของปัญหา ซึ่งข้ันตอนนี้แบ่งเป็น ๓ ส่วน ได้แก่ 

๑.๑ การมีส่วนร่วมในขั้นต้น (Initial Decision) เป็นการค้นคว้าความต้องการที่
แท้จริงของวิธีการทีจ่ะเข้าไปมีส่วนร่วมของโครงการ 

๑.๒ การมีส่วนร่วมขั้นเตรียมการ (Ongoing Decision) เป็นการหาโอกาสหรือ
ช่องทางในการแก้ปัญหา รวมทั้งล าดับความส าคัญของโครงการที่จะต้องด าเนินการ 

๑.๓ การมีส่วนร่วมในขั้นตัดสินใจปฏิบัติการ (Operation Decision) เป็นการหา
บุคลากรเข้ามาปฏิบัติการ ได้แก่ อาสาสมัคร ผู้ประสานงานเพ่ือที่จะมีส่วนร่วมในกิจกรรม โดยการ
เป็นสมาชิกร่วมด าเนินการ การคัดเลือกผู้น าและการสร้างพลังอ านาจให้แก่องค์กร 

สรุปการมีส่วนร่วมตัดสินใจ คือ การที่ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและ
ร่วมตัดสินใจทั้งในเรื่องของการหาวิธีการแก้ไขปัญหา และการด าเนินกิจกรรมการแก้ไขปัญหา 

๒ . การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ ( Implementation) เป็นการด าเนินงานตาม
โครงการและแผนงาน และเป็นการก่อให้เกิดความรู้สึกมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของกิจการและผลที่
ปรากฏ ซึ่งแบ่งเป็น ๓ ส่วน คือ 

๒.๑ การมีส่วนร่วมในการสละทรัพยากร (Resource Contribution) ได้แก่ การมี
ส่วนร่วมสละแรงกาย การสละเงิน การให้วัสดุอุปกรณ์และการให้ค าแนะน า ซึ่งทรัพยากรเหล่านี้จะให้
ด้วยความเต็มใจ 

                                                           
๑๙Cohen & Uphoff,  Rural Development Participation : Concept and Measure for 

Project Design, Implement and Evaluation, (New York : The Rural Development Committee 
Center for International Studies, Cornell University, 1977), p.1. 



๑๙ 

๒.๒ การมีส่วนร่วมในการบริหาร และการประสานงาน (Administration and Co-
Ordination) จะมีส่วนร่วมโดยวิธีการจ้างบุคลากรเข้ามามีส่วนร่วมด าเนินการ การฝึกอบรมผู้ที่จะเข้า
ปฏิบัติในโครงการ หรือการให้ค าปรึกษาในการตัดสินใจเกี่ยวกับโครงการและเป็นผู้ประสานงานใน
โครงการด้วย 

๒.๓ การมีส่วนร่วมในการเข้าเป็นผู้ปฏิบัติในโครงการ (Programmer Enlistment 
Activities) เป็นการเข้ามีส่วนร่วมโดยการเข้าเป็นผู้ปฏิบัติในโครงการ พบว่า ลักษณะเป็นการบังคับให้
เข้าปฏิบัติในโครงการมากที่สุด การมีส่วนร่วมโดยการบังคับให้ปฏิบัติจะต่างจากการให้ความร่วมมือ
เพราะการบังคับให้ท านั้นผลประโยชน์จะไม่ใช่เป็นสิ่งส าคัญ แต่ถ้าเป็นการมีส่วนร่วมด้วยความเต็มใจ
จะมีการค านึงถึงประโยชน์ที่จะได้รับหลังจากมีส่วนร่วมด้วย 

สรุปการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ คือ การที่ประชาชนได้เข้ามาร่วมในการด าเนินการ
ทั้งในด้านทรัพยากร ด้านการบริหาร และด้านการเข้าร่วมในการด าเนินกิจกรรมตามโครงการหรือ
แผนงาน 

๓. การมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ (Benefits) แบ่งเป็น ๓ ส่วน คือ 
๓.๑ การมีส่วนร่วมรับผลประโยชน์ในด้านวัตถุ (Material Benefits) ได้แก่ การมี

ส่วนร่วมการเพิ่มผลผลิต รายได ้หรือทรัพย์สิน 
๓.๒  การมีส่ วนร่วมรับผลประโยชน์ ในด้านสั งคม  (Social Benefits) ได้แก ่

ผลประโยชน์ที่ เกิดขึ้นแก่สังคม เช่น โรงเรียน สถานที่สาธารณะ หรือส่วนกลางของชุมชน เช่น  
การเพ่ิมคุณภาพชีวิต การเกิดระบบน้ าประปา 

๓.๓ การมีส่วนร่วมรับผลประโยชน์ในด้านบุคคล (Personal Benefits) ได้แก่ความ
นับถือตนเอง (Self-esteem) พลังอ านาจการเมือง (Political Power) และความคุ้มค่ าของ
ผลประโยชน์ 

สรุปการมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ คือการที่ประชาชนได้รับประโยชน์จากการเข้ามาร่วม
ในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ โดยได้รับประโยชน์ทั้งในด้านวัตถุ ด้านสังคมและด้านบุคคล 

๔. การมีส่วนร่วมในการประเมินผล (Evaluation) หมายถึง การมีส่วนร่วมในการวัดผล
และวิเคราะห์ผลของการด าเนินงาน รวมทั้งเป็นการหาข้อดีและข้อบกพร่อง เพ่ือหาแนวทางแก้ไขการ
ท างานให้มีประสิทธิภาพต่อไป และเป็นการประเมินผลความส าเร็จหรือความล้มเหลวเป็นระยะๆ 

สรุปการมีส่วนร่วมในการประเมินผล เป็นการที่ประชาชนได้เข้ามาร่วมในการวิเคราะห์
ผลการด าเนินงานของกิจกรรมและโครงการที่ได้ด าเนินการ เพ่ือหาข้อดีและข้อเสียและน ามาใช้เป็น
แนวทางในการด าเนินงานในครั้งต่อๆ ไป 



๒๐ 

สุทิน บุญญาธิการ, ดวงพร บุญครบ และรักกิจ ศรีสรินทร์ กล่าวถึง รูปแบบการมีส่วน
ร่วมของประชาชน ไว้ดังนี้๒๐ 

๑. การรับรู้ข่าวสาร (Public Information) โดยประชาชนในพ้ืนที่ที่จะได้รับผลกระทบ
และบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะได้รับแจ้งให้ทราบรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับโครงการที่จะ
ด าเนินการ และผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้น นอกจากนี้ข่าวสารดังกล่าวจะต้องแจ้งก่อนที่จะมีการ
ตัดสินใจด าเนินโครงการ 

๒. การปรึกษาหารือ (Public Consultation) เป็นรูปแบบที่มีการหารือระหว่างผู้ด าเนิน
โครงการกับประชาชนที่เกี่ยวข้องและได้รบผลกระทบ เพ่ือรับฟังความคิดเห็นและตรวจสอบข้อมูล
ประกอบการจัดทารายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยหลักการแล้วการหารือจะต้องจัดขึ้น
ก่อนที่จะมีการเสนอรายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพ่ือประเมินผลกระทบบางประการที่
อาจมองข้ามไป นอกจากนี้การปรึกษาหารือยังเป็นช่องทางอันหนึ่งในการกระจายข้อมูลข่าวสารไปยัง
ผู้ที่ได้รับผลกระทบ เพ่ือเสริมสร้างความเข้าใจในโครงการและเพ่ือเปิดให้มีการเสนอแนะประกอบ
ทางเลือกในการตัดสินใจ 

๓. การประชุมรับฟังความคิดเห็น (Public Meeting) มีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้เป็นเวที
สาธารณะให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง คือ ผู้ที่ได้รับผลกระทบ หากมีการด าเนินโครงการหน่วยงานเจ้าของ
โครงการ และผู้มีอ านาจตัดสินใจ ได้ท าความเข้าใจระหว่างกันและหาเหตุผลที่เกี่ยวกับโครงการ  
โดยเป็นรูปแบบที่สามารถพบเห็นได้บ่อยและอาจด าเนินการได้หลายรูปแบบตามสภาพปัญหา  
และประเด็นที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 

๓.๑ การประชุมในระดับชุมชน (Community Meeting) โดยจัดขึ้นในชุมชนที่ได้รับ
ผลกระทบจากโครงการ ซึ่งเจ้าของโครงการจะส่งตัวแทนร่วมอธิบายให้ที่ประชุมทราบรายละเอียด
โครงการและผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้น แล้วจึงเปิดโอกาสให้ซักถามข้อสงสัยต่างๆ อย่างไรก็ตาม
อาจจัดขึ้นเฉพาะจุดในระดับชุมชนย่อยๆ แต่ละชุมชนก่อน แล้วจึงจัดรวมหลายๆ ชุมชนอีกครั้งหนึ่ง 

๓.๒ การประชุมรับฟังความคิดเห็นในเชิงวิชาการ (Technical Hearing) ซึ่งจัดขึ้น
เมื่อมีข้อโต้แย้งทางเทคนิค โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขาจากภายนอกมาช่วยอธิบายซักถาม และให้
ความเห็นต่อรายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ผลการประชุมต้องมีการน าเสนอต่อ
สาธารณะและผู้เข้าร่วมประชุมด้วย 

๔. การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ (Decision Making) โดยให้ประชาชนเป็นผู้ตัดสินใจ
ต่อประเด็นปัญหานั้นๆ ซึ่งเป็นเป้าหมายสูงสุดของการมีส่วนร่วมของประชาชนอาจด าเนินการให้

                                                           
๒๐ สุทิน บุญญาธิการ, ดวงพร บุญครบ และรักกิจ ศรีสรินทร์, การบริหารการมีส่วนร่วมของ

ประชาชน: กรณีศึกษาโครงการที่มีผลกระทบต่อประชาชน , (กรุงเทพมหานคร : สถาบันด ารงราชานุภาพ, 
๒๕๔๐), หน้า ๑. 



๒๑ 

ประชาชนผู้รับผลกระทบเลือกตัวแทนไปเป็นกรรมการในคณะกรรมการที่มีอ านาจตัดสินใจในเรื่อง
นั้นๆ ทั้ งนี้ประชาชนจะมีบทบาทชี้นาการตัดสินใจเพียงใดขึ้นอยู่กับ น้ าหนักของตัวแทนใน
คณะกรรมการชุดนั้นๆ 

๕. การใช้กลไกทางกฎหมายเป็นการเรียกร้องสิทธิของตนจากการไม่ได้รับความเป็น
ธรรม มักใช้ในกรณีที่ไม่สามารถด าเนินการทางอ่ืนได้ โดยอาศัยมาตรการทางกฎหมายเป็นหลัก ซึ่ง
อาจเกิดความยืดเยื้อต่อการด าเนินโครงการหรือยุติโครงการ อย่างไรก็ตามในบางกรณีประชาชนอาจ
ไม่อยู่ในฐานะที่จะด าเนินการฟ้องร้อง เพราะนอกจากจะเสียเวลาแล้ว ยังมีภาระค่าใช้จ่ายและภาระ
ในการติดตามหาข้อมูล 

สรุปรูปแบบการมีส่วนร่วม คือ การที่เปิดโอกาสให้ประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาค
ส่วนได้เข้ามามีส่วนร่วม อาจท าได้หลายระดับและหลายวิธี ขึ้นอยู่กับความต้องการเข้ามามีส่วนร่วม
ของประชาชน ซึ่งการเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชนเป็นเรื่องละเอียดอ่อนจะต้องมีการพัฒนาความรู้
ความเข้าใจในการให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องแก่ประชาชน การรับฟังความคิดเห็นและการเปิดโอกาส
ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมให้มากท่ีสุด 

๒.๒.๓ ขั้นตอนการมีส่วนร่วม 
การมีส่วนร่วมของประชาชน จะต้องมีลักษณะการเข้าร่วมอย่างครบวงจร ตั้งแต่ต้น

จนถึงสิ้นสุด ไม่ใช่เป็นการจัดเวทีมีส่วนร่วมเพียงครั้งเดียว ควรเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าร่วมตั้งแต่
ต้นจนจบ ดังนี้๒๑ 

๑. เริ่มตั้งแต่การเกิดจิตส านึกในตนเองและถือเป็นภาระหน้าที่ของตนในฐานะที่เป็นส่วน
หนึ่งของสังคมหรือชุมชนที่ตนเองอาศัย 

๒. ร่วมคิด ค้นหาปัญหาของชุมชน หาสาเหตุ จัดล าดับความส าคัญของเป้าหมายและ
จัดการกับปัญหา 

๓. ร่วมกันวางแผนการด าเนินงาน จัดกิจกรรมหรือโครงการ และแบ่งหน้าที่รับผิดชอบ 
๔. ร่วมด าเนินงานโดยประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมด้วยความเต็มใจ  เต็มก าลังความรู้

ความสามารถของตนเอง 
๕. ร่วมกันติดตาม ประเมินผล ตลอดเวลาที่ท างานร่วมกัน ประชาชนต้องมีส่วนร่วม 

ติดตาม ประเมินผล การตรวจสอบถึงปัญหา อุปสรรค และร่วมกันในการหาทางแก้ไขปัญหาเพ่ือให้
งานหรือภารกิจส าเร็จตามเป้าหมาย 

                                                           
๒๑อรทัย ก๊กผล, คู่มือการมีส่วนร่วมของประชาชน ส าหรับนักบริหารท้องถิ่น, (กรุงเทพมหานคร : 

จรัญสนิทวงศ์การพิมพ์, ๒๕๕๒), หน้า ๑. 



๒๒ 

๖ . ร่วมรับผลประโยชน์  ประชาชนที่มีส่วนร่วมกิจกรรมของชุมชน  ย่อมได้รับ
ผลประโยชน์ร่วมกัน ไม่จ าเป็นต้องอยู่ในรูปของวัตถุ เงิน แต่อาจเป็น ความสุขสบาย ความพึงพอใจ 

การท างานเพ่ือให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม ต้องค านึงถึงเงื่อนไขหรือหลักการที่ส าคัญ  
๓ ประการคือ 

๑. การมีส่วนร่วมต้องเกิดจากความเต็มใจและความตั้งใจที่จะเข้าร่วม  เพราะท าให้เกิด
ความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนในการแก้ไขปัญหา ตัดสินใจในเรื่องนั้นๆ 

๒. กระบวนการมีส่วนร่วมตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของความเสมอภาคและขีดความสามารถ
ของแต่ละบุคคลที่เข้ามามีส่วนร่วม 

๓. การมีส่วนร่วมต้องตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของเสรีภาพ อิสรภาพ ที่ตัดสินใจว่าจะเลือกหรือ
จัดให้มีการมีส่วนร่วมหรือไม่ ข้อส าคัญ คือ การมีส่วนร่วมต้องไม่เกิดจากการบังคับหรือขู่เข็ญจากผู้ที่
เหนือกว่า 

 
การมีส่วนร่วมของบุคคลในการปฏิบัติกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งอาจมีส่วนร่วมได้หลาย

ขั้นตอนหรือขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่ง นักวิชาการได้แบ่งขั้นตอนไว้แตกต่างกันออกไป ซึ่งการมีส่วนร่วม
ประกอบไปด้วย ๔ มิต ิคือ๒๒ 

มิติที ่๑ มีส่วนร่วมในการตัดสินใจว่าอะไรควรท าและท าอย่างไร 
มิติที ่๒ มีส่วนร่วมเสียสละในการพัฒนาและการลงมือปฏิบัติการตามท่ีได้ตัดสินใจ 
มิติที ่๓ มีส่วนร่วมในการแบ่งปันส่วนประโยชน์ที่เกิดจากการด าเนินงาน 
มิติที ่๔ มีส่วนร่วมในการประเมินผลการด าเนินงาน 
โดยที่การมีส่วนร่วมในการพัฒนานั้น สามารถแบ่งออกไดเ้ป็น ๔ ด้าน คือ๒๓ 
๑. การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การตัดสินใจชนิดนี้เป็นศูนย์กลางของการเกิดความคิด

ที่หลากหลาย มีการก าหนดและประเมินทางเลือก ตัดสินใจเลือก เปรียบได้กับการวางแผน เพ่ือน า
ทางท่ีเลือกมาสู่การปฏิบัติ สามารถแบ่งการตัดสินใจนี้ออกเป็น ๓ ช่วง คือ 

๑.๑ การตัดสินใจในช่วงเริ่มต้น เป็นการเริ่มต้นในการค้นหาคนในชุมชน  และ
วิธีการเข้าไปมีส่วนร่วมในโครงการที่ส าคัญ  ขั้นตอนนี้มีความส าคัญที่จะเลือกเอาโครงการที่เป็น
ประโยชน์ต่อกลุ่มคนและมีความเป็นธรรม โดยผ่านการใช้กระบวนการตัดสินใจ ในระยะนี้สามารถให้

                                                           
๒๒White, A. T. The Community Participation : A Discussion of the Agreement, 

(New York : United Nation Children Fund, 1982), p. 5. 
๒๓Cohen, J. M., and N. I. Uphoff, Participation’s Place in Rural Development : 

Seeking Clarity Through Specificity, (S.L. : World Development, 1980), pp. 50-55. 
 



๒๓ 

ข้อมูลที่ส าคัญและป้องกันความเข้าใจผิดที่อาจเกิดขึ้นและเสนอกลยุทธ์เพ่ือแก้ไขปัญหา  ซึ่งบุคคลนั้น
สามารถเข้ามาเกี่ยวข้องตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นโครงการทั้งในเรื่องเงิน การจัดสรรบุคลากร ตลอดจนวิธีการ
เข้าไปมีส่วนร่วมในโครงการและสนับสนุนโครงการที่จะน าเข้ามา 

๑.๒ การตัดสินใจในช่วงด าเนินการ บุคคลนั้นอาจไม่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในช่วง
เริ่มต้นแต่ถูกขอร้องให้เข้ามาด าเนินการเมื่อโครงการเข้ามา ความส าเร็จในช่วงนี้เกิดขึ้นได้มากกว่าการ
มีส่วนร่วมในภายหลังนี้ และจัดล าดับความส าคัญของโครงการและวิธีการด าเนินโครงการที่สอดคล้อง
กับความต้องการของผู้ที่เข้ามามีส่วนร่วม 

๑.๓ การตัดสินใจในช่วงปฏิบัติการ เป็นความเกี่ยวข้องในองค์กรเมื่อโครงการเข้า
มาหรือมีการเชื่อมโยงโครงการเข้ามามีการรวมขององค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพ่ือก าหนดเกณฑ์ส าหรับ
ปฏิบัติกิจกรรมในโครงการ กรอบที่สมาชิกยึดถือประกอบด้วย การประชุมเพ่ือท านายนโยบายการ
คัดเลือกผู้น าที่มีอิทธิพลต่อองค์กร 

๒. การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ บุคคลนั้นสามารถมีส่วนร่วมแบ่งได้ ๓ ทางใหญ่ๆ คือ 
๒.๑ การมีส่วนร่วมในการสละหรือให้ทรัพยากรจะสามารถด าเนินการได้หลาย

รูปแบบ ได้แก่ แรงงาน เงิน วัสดุอุปกรณ์และข้อมูลข่าวสารทั้งหมดนี้เป็นแหล่งทรัพยากรหลักที่ส าคัญ
น ามาใช้เพ่ือการพัฒนาโครงการ แสดงให้เห็นทิศทางที่ชัดเจนของการมีส่วนร่วม สิ่งส าคัญของการมี
ส่วนร่วมคือ การรู้ว่าใครเป็นผู้สนับสนุนและท าอย่างไร โดยวิธีการสมัครใจ การได้รับค่าตอบแทนหรือ
โดยวิธีการบีบบังคับ การสนับสนุนเรื่องทรัพยากรบ่อยครั้งที่พบว่ามีความไม่เท่าเทียมกันและการ
แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว 

๒.๒ การมีส่วนร่วมในการบริหารโครงการและการประสานงานสามารถรวมตัวกัน
ในการปฏิบัติงาน โดยการเป็นลูกจ้างหรือสมาชิกทีมที่ปรึกษาหรือเป็นผู้บริหารโครงการเป็นสมาชิก
อาสาซึ่งท าหน้าที่ประสานงานกิจกรรมของโครงการ มีการฝึกอบรมให้รู้เทคนิคการปฏิบัติงานใน
โครงการส าหรับผู้เข้ามาบริหารหรือประสานงาน วิธีนี้นอกจากจะเพ่ิมความไว้วางใจยังช่วยให้เขาเกิด
ความตระหนักถึงปัญหาของตนเองอีกด้วย อีกทั้งยังท าให้เกิดการสื่อสารข้อมูลภายในและได้รับ
ค าแนะน าซึ่งเป็นปัญหา ตลอดจนผลกระทบที่ได้รับเมื่อโครงการเข้ามา 

๒.๓ การมีส่วนร่วมในการเข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งไม่จ าเป็นต้องการผลประโยชน์แต่
พิจารณาจากข้อเท็จจริงที่ว่า ผลเสียที่ตามมาภายหลังน าโครงการเข้ามาและมีผลต่อคนในท้องถิ่นที่
เข้าร่วมโครงการ 

๓. การมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมานานและมีผลในทางเศรษฐกิจ ซึ่งไม่
ควรมองข้ามการสังเกตไปเป็นข้อเท็จจริง ในการมีส่วนร่วมในการยอมรับความส าคัญของโครงการ ซึ่ง
การตัดสินใจอาจไม่เกิดขึ้นหรือมีขีดจ ากัด การมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ แบ่งได ้๓ ชนิด คือ 



๒๔ 

๓.๑ ผลประโยชน์ด้านวัตถุ เป็นความต้องการด้านพ้ืนฐาน สรุปได้ว่าเป็นการเพ่ิม
การบริโภค รายได้และทรัพย์สิน เป็นสิ่งส าคัญที่จะท าให้การสรุปข้อมูลล้มเหลวได้ ซึ่งควรวิเคราะห์ได้
ว่า ใครคือผู้มีส่วนร่วมและด าเนินการให้มันเกิดข้ึน 

๓.๒ ผลประโยชน์ด้านสังคม เป็นความต้องการขั้นพ้ืนฐานด้านสาธารณะ ได้แก่ 
บริการหรือความพอใจจากจากสาธารณูปโภค การเพ่ิมโครงการพัฒนาโดยใช้รูปแบบการผสมผสาน 
เพ่ือเพ่ิมคุณภาพชีวิต จึงจ าเป็นต้องก าหนดการมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ทั้งในเรื่องปริมาณการแบ่ง
ผลประโยชน์ และคุณภาพการบริการและความพอใจ 

๓.๓ ผลประโยชน์ด้านบุคคล เป็นความปรารถนาที่จะเข้ามาเป็นสมาชิกกลุ่มหรือ
ได้รับการคัดเลือกเข้ามา เป็นความต้องการอ านาจทางสังคมและการเมืองโดยผ่านความร่วมมือใน
โครงการ ผลประโยชน์ส าคัญที่ได้จากโครงการมี ๓ ชนิด คือ ความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง พลังอ านาจ
ทางการเมือง และความรู้สึกว่าตนมีประสิทธิภาพ 

การมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ควรศึกษาผลเสียที่จะเกิดขึ้นตามมาภายหลังด้วย  เพราะ
ถ้าอัตราการมีส่วนร่วมในผลประโยชน์มีความแตกต่างกัน จะเป็นข้อมูลที่ส าคัญในการวางนโยบาย
หลักที่เกี่ยวข้องว่าจะให้ใครมีส่วนร่วม หากผลที่ออกมาตรงกันข้ามกับโครงการเมื่อทราบแล้วว่าท าไม 
จะได้แก้ไขเพ่ือหาแนวทางท่ีมีความเป็นไปได้ในการวางรูปแบบใหม่ 

๔. การมีส่วนร่วมในการประเมินผล เป็นส่วนที่มีการเขียนเป็นรายงานไว้น้อย สามารถ
ประเมินโครงการได้ ๒ รูปแบบ คือ การมีส่วนร่วมโดยตรง และการมีส่วนร่วมทางอ้อม การมีส่วนร่วม
ในการประเมินผล ส่วนใหญ่จะเป็นเจ้าหน้าที่จากส่วนกลางซึ่งท าหน้าที่ประเมินผลด้านงบประมาณ
ความพึงพอใจของบุคคลที่มีต่อโครงการ ประเมินว่ามีผู้เห็นด้วยกับโครงการหรือไม่ผู้มีส่วนร่วมได้แก่
ใครบ้าง มีส่วนร่วมโดยวิธีใด มีการแสดงความคิดเห็นผ่านสื่อต่างๆ หรือผ่านตัวแทนที่เลือกเข้าไป
อย่างไรและท าอย่างไร ความคิดเห็นต่างๆ จึงได้รับการน าไปใช้ประโยชน์ 

๒.๒.๔ หลักการพื้นฐานของการมีส่วนร่วม 
มีหลักการพ้ืนฐานส าคัญ ๘ ประการที่ควรค านึงถึงคือ 
๑. ต้องคิดว่ามนุษย์มีความส าคัญไม่น้อยไปกว่าเทคโนโลยีที่จะน ามาใช้ 
๒. เชื่อว่ามนุษย์ต่างมีความคิดและมีศักดิ์ศรีเท่าเทียมกัน 
๓. เชื่อว่าทุกคนไม่ได้ชั่วดี มาตั้งแต่เกิด 
๔. เชื่อว่าชาวชุมชนต่างๆ มักมีภูมิปัญญาที่สอดคล้องกับวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ของตน 
๕. เชื่อว่าตนต่างกับชาวบ้านอยู่ไม่น้อย และชาวบ้านเองก็แตกต่างกันอยู่บ้าง 
๖. ต้องคิดว่ามนุษย์มีความสามารถพัฒนาชีวิต ความเป็นอยู่ของตนให้ดีได้ 
๗. อาจใช้การมีส่วนร่วมในหลายรูปแบบ 
๘. การมีส่วนร่วมยิ่งมีเพ่ิมข้ึน เมื่อมีสภาพที่เหมาะสมต่อไปนี้ 



๒๕ 

๘.๑ ประชาชนในท้องถิ่นได้รู้สึกว่าเขาได้ควบคุมโชคชะตาของตนเอง 
๘.๒ ผู้ที่เข้าร่วมต้องมีอิสรภาพได้รับความเสมอภาคและได้รับความจริงใจให้เข้า

มาร่วม 
๘.๓ ผู้ที่จะเข้าร่วมด้วยต้องมีความสามารถพอที่จะมีส่วนร่วมด้วยได้ 
๘.๔ มีการสื่อสาร ๒ ทางเพ่ือให้ผู้มีส่วนร่วมได้รับข้อมูลอย่างถูกต้องและสมบูรณ์ 
๘.๕ ประชาชนมีส่วนร่วมรับทราบ ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจในโครงการตั้งแต่เริ่มต้น 

จะท าให้ต้องการเข้าร่วมกับโครงการมากยิ่งขึ้น 
๘.๖ ประชาชนมีทัศนคติที่ดีต่อเจ้าหน้าทีโ่ครงการและต่อโครงการนั้นๆ และเต็มใจ

ที่จะมีส่วนร่วมด้วย 
๘ .๗  การมีส่วนร่วมนั้นต้องไม่ท าให้ประชาชนเสียค่าใช้จ่ ายมากเกินกว่า

ผลตอบแทนที่เขาประเมินว่าจะได้รับ 
๘.๘ เมื่อเข้ามามีส่วนร่วมแล้ว จะไม่กระทบกระเทือนสถานภาพในหน้าที่การงาน

หรือทางสังคมให้ลดน้อยลง 
๘.๙ มีกลวิธีการแลกเปลี่ยนข่าวสารระหว่างโครงการและผู้มีส่วนได้เสียเป็นอย่างดี 

๒.๒.๕ ลักษณะการมีส่วนร่วม 
การมีส่วนร่วม สามารถสรุปลักษณะแบ่งออกเป็น ๖ ลักษณะ ได้แก่๒๔ 
๑. การรับรู้ข่าวสาร (Public information) การมีส่วนร่วมนี้ ประชาชนเป็นผู้มีส่วนได้

ส่วนเสีย บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องได้รับการแจ้งให้ทราบถึงรายละเอียดของโครงการที่
จะด าเนินการ รวมทั้งผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ทั้งนี้ การแจ้งข่าวสารดังกล่าวจะต้องเป็นการแจ้ง
ก่อนที่จะมีการตัดสินใจด าเนินโครงการ 

๒. การปรึกษาหารือ (Public consultation) เป็นรูปแบบของการมีส่วนร่วมที่มีการ
จัดการหารือระหว่างผู้ด าเนินการโครงการกับประชาชนที่เกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบ  เพ่ือรับฟัง
ความคิดเห็น การตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติม นอกจากนี้ ยังเป็นช่องทางการกระจายข่าวสารข้อมูลไปยัง
ประชาชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เกิดความเข้าใจ เพ่ือให้มีข้อเสนอแนะประกอบทางเลือกการ
ตัดสินใจ 

๓. การประชุมรับฟังความคิดเห็น (Public meeting) มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ประชาชน 
ฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับโครงการหรือกิจกรรมและผู้ที่มีอ านาจในการตัดสินใจ  ใช้เวทีสาธารณะในการท า

                                                           
๒๔ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม และพรรณทิพย์ เพชรมาก, การบริหารสังคมศาสตร์แห่งศตวรรษเพ่ือ

สังคมไทยและสังคมโลก, (กรุงเทพมหานคร : สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน, ๒๕๕๑), หน้า ๑. 



๒๖ 

ความเข้าใจ การประชุมรับฟังความคิดเห็นมีหลายวิธีการ เช่น การประชุมระดับชุมชน (Community 
meeting) การประชุมรับฟังความคิดเห็นเชิงวิชาการ (Technical meeting) 

๔. การประชาพิจารณ์ (Public hearing) เป็นการประชุมที่มีขั้นตอนการด าเนินงานที่
เป็นระบบ และมีความชัดเจนมากขึ้น เป็นเวทีในการเสนอข้อมูลอย่างเปิดเผยไม่มีการปกปิดของผู้ที่มี
ส่วนได้ส่วนเสียของโครงการ การประชาคม คณะกรรมการจัดประชุมจะต้องมีองค์ประกอบของ
ผู้เข้าร่วมที่เป็นที่ยอมรับ มีหลักเกณฑ์และประเด็นในการพิจารณาชัดเจน และมีการแจ้งให้ทุกฝ่าย
ทราบอย่างชัดเจน 

๕. การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ (Decision making) เป็นเป้าหมายสูงสุดของการมี
ส่วนร่วมให้ประชาชนเป็นผู้ตัดสินใจต่อประเด็นปัญหานั้นๆ ซึ่งอาจจะด าเนินการโดยการเลือกตัวแทน
เข้าไปเป็นกรรมการที่มีอ านาจการตัดสินใจ 

๖. การใช้กลไกทางกฎหมาย รูปแบบนี้ไม่ถือเป็นการมีส่วนร่วมของประชาชนโดยตรงใน
เชิงการป้องกันและแก้ไข แต่เป็นลักษณะของการเรียกร้อง การป้องกันสิทธิของตนเองอันเนื่องมาจาก
การไม่ได้รับความเป็นธรรม  เพ่ือให้ได้มาซึ่ งผลประโยชน์ที่ควรจะได้รับ  ซึ่ งรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทยได้กล่าวถึงเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนไว้หลายประการ  และประชาชน
สามารถใช้สิทธิตามรัฐธรรมนูญทั้งในรูปแบบของปัจเจกหรือในรูปแบบกลุ่ม องค์การ ตามที่กฎหมาย
บัญญัติไว้ 

๒.๒.๖ ระดับของการมีส่วนร่วม 
การแบ่งระดับของการมีส่วนร่วมสามารถแยกได้ตามระดับความเข้มของการมีส่วนร่วม

ได้กล่าวไว้ว่า การมีส่วนร่วมนั้นไม่ได้มีความแปรเปลี่ยนเฉพาะชนิด (Kinds) และปริมาณของกิจกรรม
ที่กระท า แต่ยังมีความแปรเปลี่ยนในระดับความเข้ม (Degree) ในการเข้าไปมีส่วนร่วมรับผิดชอบใน
การริเริ่มและวางแผนกิจกรรม ดังนั้นพิสัยของ การมีส่วนร่วม อาจจะมีตั้งแต่ระดับการยอมรับบริการ
ที่จัดไว้ไปจนถึงการรวมกลุ่ม เพ่ือตัดสินใจและริเริ่มโครงการพัฒนาเอง ซึ่งระดับความเข้มของการมี
ส่วนร่วม หรือระดับการมีส่วนร่วม อาจจ าแนกได้ ๓ ระดับ คือ 

๑. ระดับการตัดสินใจ (Decision making) ในระดับนี้ประชาชนจะเข้ามามีส่วนร่วมใน
การวางแผน  และจัดการกับกิจกรรมการพัฒ นาด้ วยตน เอง  (Level of responsibility by 
themselves) 

๒ . ระดับการร่วมมือ (Cooperation) ในระดับนี้ประชาชนจะให้ความร่วมมือต่อ
แผนงานที่ริเริ่ม โดยหน่วยงานภายนอก ซึ่งอาจต้องการความเสียสละจากประชาชน ในด้านเวลา
ทรัพย์สิน และแรงงาน เพ่ือช่วยให้โครงการประสบผลส าเร็จ การมีส่วนร่วมในระดับนี้ถือว่าเป็นการมี
ส่วนร่วมในระดับที่ยอมรับได้ (Acceptable level of participation) 



๒๗ 

๓ . ระดับการใช้ประโยชน์  (Utilization) ในระดับนี้ประชาชนจะยอมรับ และใช้
ประโยชน์จากบริการที่ได้วางโครงการไว้ เป็นการมีส่วนร่วมในระดับการยอมรับบริการเท่านั้น 

สรุปได้ว่า การมีส่วนร่วม คือ การที่ประชาชนเข้ามามีส่วนในการร่วมรับฟัง ร่วมคิด ร่วม
ปฏิบัติ และร่วมตัดสินใจ ซึ่งสามารถน าหลักการมีส่วนร่วมให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการดูแลสุขภาพ
ของหญิงตั้งครรภ์ได้เข้ากระบวนการมีส่วนร่วมตั้งแต่เริ่มต้นกระบวนการร่วมคิด ร่วมค้นหาปัญหา หา
สาเหตุจัดล าดับความส าคัญ การจัดการปัญหา ร่วมวางแผนการด าเนินงาน จัดกิจกรรม แบ่งหน้าที่ 
ติดตามและประเมินผลร่วมกันจนจบกระบวนการ ซึ่งประโยชน์จาก๗การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจท า
ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้สึกเป็นเจ้าของการตัดสินใจนั้น และเกิดความต้องการช่วยปฏิบัติ อย่าง
กระตือรือร้นอีกด้วย 

 

ตารางท่ี ๒.๓  สรุปแนวคิดเก่ียวกับการมีส่วนร่วม 

นักวิชาการ แนวคิดหลัก 

Cohen & Uphoff (1980, pp.1-10). การมีส่วนร่วม หมายถึง การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจควบคู่
ไปกับการด าเนินงาน รวมถึงการร่วมในผลประโยชน์และการ
ประเมินผลอีกด้วย 

Cohen & Uphoff (1977, p.1) รูปแบบการตัดสินใจ มี ๔ ลักษณะ ดังนี้ 
๑. การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ (Decision Making)  
๒. การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ (Implementation)  
๓. การมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ (Benefits)  
๔. การมีส่วนร่วมในการประเมินผล (Evaluation)  

สุทิน บุญญาธิการ, ดวงพร บุญครบ 
และรักกิจ ศรีสรินทร์ (๒๕๔๐, หน้า 
๑). 

รูปแบบการตัดสินใจ มี ๕ ลักษณะ ดังนี้ 
๑. การรับรู้ข่าวสาร (Public Information)  
๒. การปรึกษาหารือ (Public Consultation)  
๓. การประชุมรับฟังความคิดเห็น (Public Meeting)  
๔. การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ (Decision Making)  
๕. การใช้กลไกทางกฎหมายเป็นการเรียกร้องสิทธิของตน
จากการไม่ได้รับความเป็นธรรม 

 

 



๒๘ 

ตารางท่ี ๒.๓  สรุปแนวคิดเก่ียวกับการมีส่วนร่วม (ต่อ) 

นักวิชาการ แนวคิดหลัก 

อรทัย  ก๊กผล (๒๕๕๒, หน้า ๑). ขั้นตอนการมีส่วนร่วม 

๑. การเกิดจิตส านึกในตนเอง 

๒. ร่วมคิด ค้นหาสาเหตุ  

๓. ร่วมกันวางแผน  

๔. ร่วมด าเนินงาน 

๕. ร่วมกันติดตามประเมินผล  

๖. ร่วมรับผลประโยชน์ 

ไพบูลย์  วัฒนศิริธรรม  และ พรรณ
ทิพย์ เพชรมาก (๒๕๕๑, หน้า ๑.) 

ลักษณะการมีส่วนร่วม 

๑. การรับรู้ข่าวสาร (Public information)  

๒. การปรึกษาหารือ (Public consultation)  

๓. การประชุมรับฟังความคิดเห็น (Public meeting)  

๔. การประชาพิจารณ์ (Public hearing)  

๕. การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ (Decision making)  

๖. การใช้กลไกทางกฎหมาย  

๒.๓ แนวคิดเกี่ยวกับพระสังฆาธิการ 
พระสังฆาธิการเป็นผู้ปกครองดูแลคณะสงฆ์ในเขตปกครองและวัดให้เป็นไปตามพระ

ธรรมวินัย กฎหมาย กฎมหาเถรสมาคม ข้อบังคับ ระเบียบ ค า สั่ง มต ิประกาศ และพระบัญชาสมเด็จ
พระสังฆราช มีหน้าที่ควบคุมและส่งเสริมการรักษาความเรียบร้อยดีงามของคณะสงฆ์จัดการและ
พัฒนา การศาสนศึกษา การศึกษาสงเคราะห์ การเผยแผ่พระพุทธศาสนา การสาธารณูปการและการ
สาธารณสงเคราะห์ให้เป็นไปด้วยดี พระสังฆาธิการจึงมีความส าคัญในการดูแลพระภิกษุ สามเณร 
ดูแลวัดให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ให้พระภิกษุสามเณร มีจริยาวัตรงดงามประพฤติปฏิบัติตนตามหลัก
พระธรรมวินัย นับว่าพระสังฆาธิการเป็นผู้จรรโลงพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืน ดูแลความประพฤติปฏิบัติ
ของพระภิกษุ สามเณร มิใหอ้อกนอกพระธรรมวินัย และพระสังฆาธิการโดยเฉพาะ เจ้าอาวาส รองเจ้า
อาวาส และผู้ช่วยเจ้าอาวาส จะต้องบ ารุงรักษา จัดการวัด และสมบัติของวัดให้เป็นไปโดยเรียบร้อย 
ปกครองและสอดส่องให้บรรพชิตและคฤหัสถ์ที่พ านักอยู่ในวัดปฏิบัติตามพระธรรมวินัย  และเป็นธุระ



๒๙ 

ในการศึกษาอบรมและสั่งสอนพระธรรมวินัยแก่บรรพชิตและคฤหัสถ์ ให้ความสะดวกตามสมควรใน
การบ าเพ็ญกุศล 

พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจ าชาติจะเจริญรุ่งเรืองถาวรสืบต่อไป  ก็ต้องอาศัย  
 พระสังฆาธิการเป็นส าคัญเนื่องจากพระสังฆาธิการเป็นผู้ใกล้ชิดประชาชน โดยเฉพาะพระสังฆาธิการ
ระดับเจ้าอาวาส ซึ่งเป็นที่ เคารพเลื่อมใสศรัทธาของประชาชน  ตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์  
เจ้าอาวาสจึงมีอ านาจหน้าที่ในการบริหารและจัดการวัดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ๒๕ 

พระสังฆาธิการมีบทบาทหน้าที่ในการปกครองคณะสงฆ์ โดยมีหลักการปกครอง คือ  
๑) มุ่งความสงบเรียบร้อย ๒) มุ่งความเจริญงอกงาม และ ๓) มุ่งความสามัคคีปรองดอง ซึ่งทั้ง  
๓ ประการนี้ เป็นเครื่องวัดสมรรถภาพของการปกครอง๒๖  

ในขณะเดียวกัน ในการปกครองพระสงฆ์ให้ได้ผลดีตามหลักการดังกล่าว พระสังฆาธิการ
ระดับเจ้าอาวาส ทุกรูปต้องพัฒนาตนเองให้อยู่ในระเบียบวินัยก่อนเป็นประการแรกประการที่สอง
จะต้องมีรูปแบบการปกครองในวัดวาอารามให้เรียบร้อยและประการสุดท้ายจะต้องจัดรูปแบบใน
การศึกษาเล่าเรียนแผนกพระปริยัติธรรมขึ้น  เช่น แผนกนักธรรม แผนกบาลี ขึ้นในวัดของตน 
นอกจากนี้จะต้องอบรมวิปัสสนากรรมฐานให้กับพระภิกษุสามเณร เรียกว่า พัฒนาจิตใจของพระภิกษุ
สามเณรให้มีความมั่นคง เพ่ือพระภิกษุสามเณรจะได้น าหลักการพัฒนาจิตใจนี้ไปสู่เด็กหรือเยาวชน
หรือยุวพุทธให้หันเข้ามาศึกษาหาความรู้ด้านพระพุทธศาสนา เรียกว่า จริยธรรม การให้การศึกษาด้าน
จริยธรรมก็คือการเปิดโรงเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ขึ้น การเปิดโรงเรียนเด็กเล็ก ที่เรียกว่าเด็ก
ก่อนเกณฑ์ ซึ่งเป็นโครงการของมหาเถรสมาคม ก็เพ่ือเป็นการชักจูงเด็กเล็กให้หันเข้ามาพ่ึงพระสงฆ์ 
พระสงฆ์ก็มีบทบาทช่วยเหลือเด็กเล็กด้วยเมตตาธรรม เด็กเล็กเหล่านี้ ก็คือ ลูกหลาน ชาวบ้านที่ต้อง
ออกไปประกอบอาชีพ เมื่อวัดรับดูแลลูกหลานให้ความเลื่อมใสศรัทธาต่อวัด  ต่อพระพุทธศาสนา  
ก็บังเกิดขึ้นกับประชาชนจึงเห็นได้ว่า พระสังฆาธิการระดับเจ้าอาวาส นอกจากจะมีหน้าที่ในการดูแล
วัด พัฒนาวัดแล้ว ยังต้องช่วยเหลือและพัฒนาชุมชนพร้อมกันไปด้วย๒๗ 

พระสังฆาธิการ เป็นนามบัญญัติตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ ซึ่งแก้ไข
เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ ได้ก าหนดบทบาทอ านาจหน้าที่การ
ปกครองคณะสงฆ์ในเขตปกครองของตน ได้แก่ การรักษาความเรียบร้อยดีงาม การศาสนศึกษา    

                                                           
๒๕กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ, คู่มือพระสังฆาธิการ ว่าด้วยเร่ืองการคณะสงฆ์และการ

พระศาสนา, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์การศาสนา, ๒๕๔๐), หน้าค าน า. 
๒๖พระธรรมญาณมุนี (ทองย้อย กิตฺติทินฺโน), “วัดช่วยชาวบ้านได้อย่างไร”, การแสวงหาเส้นทาง

การพัฒนาชนบทของพระสงฆ์ไทย, ๒๕๒๖, หน้า ๓๙ - ๕๒. (อัดส าเนา) 
๒๗พระครูมงคลศีลวงศ์ (อนันต์ เตชญฺโ ) และคณะ, “พระสงฆ์กับการพัฒนาชนบท”,  การแสวงหา

เส้นทางการพัฒนาชนบทของพระสงฆ์ไทย, ๒๕๒๖, หน้า ๕๓ - ๖๗. (อัดส าเนา) 



๓๐ 

การเผยแผ่พระพุทธศาสนา การสาธารณูปการ การศึกษาสงเคราะห์ และการสาธารณสงเคราะห์รวม 
ทั้งการนิคหกรรมหรือการวินิจฉัย อธิกรณ์ หรือ ความผิดทางพระธรรมวินัยของพระภิกษุ 

กฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ ๒๔ (พ.ศ. ๒๕๔๑) ว่าด้วยการแต่งตั้งถอดถอนพระสังฆาธิ
การ ได้ก าหนดจริยาพระสังฆาธิการ ซึ่งพระสังฆาธิการต้องปฏิบัติตามบทบาทของพระสังฆาธิการ 
ดังต่อไปนี้ 

๑. ต้องเคารพเอ้ือเฟ้ือต่อกฎหมายพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ กฎกระทรวง กฎมหาเถร
สมาคม ข้อบังคับ ระเบียบ ค า สั่ง มติ ประกาศ พระบัญชาสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวร และปฏิบัติ
ตามพระธรรมวินัยโดยเคร่งครัด 

๒. ต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามค า สั่งของผู้บังคับบัญชาซึ่งสั่งโดยชอบด้วยอ านาจหน้าที่ 
ถ้าไม่เห็นพ้องด้วยค า สั่งนั้น ให้เสนอความเห็นทัดทานเป็นลายลักษณ์อักษรภายใน ๑๕ วัน นับแต่
วันที่ได้ รับทราบค า สั่ง และเมื่อได้ทัดทานดังกล่าวมานั้นแล้ว แต่ผู้สั่งมิได้ถอนหรือแก้ค า สั่งนั้นถ้าค า 
สั่งนั้นไม่ผิดพระวินัยต้องปฏิบัติตาม ต้องรายงานจนถึงผู้สั่ง ในกรณีมีการทัดทานค า สั่งให้ผู้สั่งรายงาน
เรื่องทั้งหมดไปยังผู้บังคับบัญชาเหนือตนเพ่ือพิจารณาสั่งการต่อไปในการปฏิบัติหน้าที่ ห้ามท าข้าม
ผู้บังคับบัญชาเหนือตน เว้นแต่จะได้รับอนุญาตพิเศษเป็นครั้งคราว 

๓. ต้องตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง มิให้เกิดความเสียหายแก่การคณะสงฆ์ 
และการพระศาสนา และห้ามมิให้ละท้ิงหน้าที่โดยไม่มีเหตุอันควร 

๔. ต้องปฏิบัติหน้าที่โดยชอบ และห้ามมิให้ใช้อ านาจหน้าที่ในทางท่ีไม่สมควร 
๕. ต้องสุภาพเรียบร้อยต่อผู้บังคับบัญชา เหนือตนและผู้อยู่ในปกครอง 
๖. ต้องรักษาส่งเสริมสามัคคีในหมู่คณะและช่วยเหลือซึ่งกันและกันในทางที่ชอบ 
๗. ต้องอ านวยความสะดวกในหน้าที่การคณะสงฆ์และการพระศาสนา 
๘. ต้องรักษาข้อความอันเกี่ยวกับการคณะสงฆ์ที่ยังไม่ควรเปิดเผย 
ทั้ง ๘ ข้อนี้ เป็นจริยาอันพระสังฆาธิการต้องถือปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด เพราะละเมิด

แล้วย่อมได้รับโทษฐานละเมิดจริยา 
บทบาทความรับผิดชอบของพระสังฆาธิการระดับเจ้าอาวาสนั้น จะต้องช่วยพัฒนา

ท้องถิ่นในด้านการเสริมสร้างคุณธรรมให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นของตนด้วย ในการพัฒนาท้องถิ่นนั้น
ก็ต้องเริ่มที่เจ้าอาวาสต้องคุมบรรยากาศในวัดให้ห่อหุ้มด้วย เมตตา สัจจะ สามัคคี คนในวัดรักกัน 
ซื่อสัตย์ต่อกัน ปรองดองกัน๒๘ 

                                                           
๒๘พระพุทธวรญาณ (ทองย้อย กิตฺติทินฺโน), ธรรมญาณนิพนธ์ : ๑๐๐ ปี พระพุทธวรญาณ, พิมพ์

ครั้งท่ี ๒, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๔๘), หน้า ๕๒ - ๕๓. 



๓๑ 

ในส่วนสภาพวัด เจ้าอาวาสก็ต้องจัดวัดให้เป็นศาสนสถาน คือเป็นที่บ าเพ็ญกิจทาง
ศาสนา เป็นบุญสถาน คือเป็นสถานที่ในการบ าเพ็ญกุศล เป็นศึกษาสถาน คือเป็นที่ให้การศึกษา 
เล่าเรียน อบรมเป็นธรรมสถาน คือเป็นสถานที่ในทางประสิทธิ์ประสาทคุณงามความดี๒๙ 

ผู้วิจัยสรุปว่า พระสังฆาธิการ คือ พระภิกษุผู้มีอายุพรรษาและเป็นผู้มีความสามารถใน
การบริหารอันเป็นความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆ จนได้รับการยอมรับเชื่อถือจากคณะสงฆ์และอุบาสก
อุบาสิกาทั่วไป ให้เป็นผู้รับผิดชอบงานคณะสงฆ์ในด้านๆ ต่างๆ อันเหมาะสมต่อความรู้ความสามารถ
ของพระภิกษุสงฆ์รูปนั้นๆ  โดยมีการพิจารณากลั่ นกรองด้วยระบบแห่งพระธรรมวินัยและ
พระราชบัญญัติคณะสงฆ์และกฎมหาเถรสมาคมซึ่งถือว่าเป็นการกลั่นกรองที่มีประสิทธิภาพและ
ครอบคลุม ซึ่งเป็นการพิจารณาอันเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปในวงการคณะสงฆ์ 

๒.๓.๑ ความส าคัญของพระสังฆาธิการ 
พระสังฆาธิการเป็นผู้ปกครองดูแลคณะสงฆ์ในเขตปกครองและวัดให้เป็นไปตาม 

พระธรรมวินัย กฎหมาย กฎมหาเถรสมาคม ข้อบังคับ ระเบียบ ค า สั่ง มติ ประกาศ และพระบัญชา  
สมเด็จพระสังฆราช มีหน้าที่ควบคุมและส่งเสริมการรักษาความเรียบร้อยดีงามของคณะสงฆ์จัดการ
และพัฒนา การศาสนศึกษา การศึกษาสงเคราะห์ การเผยแผ่พระพุทธศาสนา การสาธารณูปการและ
การสาธารณสงเคราะห์ให้เป็นไปด้วยดี พระสังฆาธิการจึงมีความส าคัญในการดูแลพระภิกษุ สามเณร 
ดูแลวัดให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ให้พระภิกษุสามเณร มีจริยาวัตรงดงามประพฤติปฏิบัติตนตามหลัก
พระธรรมวินัย นับว่าพระสังฆาธิการเป็นผู้จรรโลงพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืน ดูแลความประพฤติปฏิบัติ
ของพระภิกษุ สามเณร มิให้ออกนอกพระธรรมวินัย และพระสังฆาธิการโดยเฉพาะ เจ้าอาวาส      
รองเจ้าอาวาส และผู้ช่วยเจ้าอาวาส จะต้องบ ารุงรักษาจัดการวัด และสมบัติของวัดให้เป็นไปโดย
เรียบร้อย ปกครองและสอดส่องให้บรรพชิตและคฤหัสถ์ที่พ านักอยู่ในวัดปฏิบัติตามพระธรรมวินัย 
และเป็นธุระในการศึกษาอบรมและสั่งสอนพระธรรมวินัยแก่บรรพชิตและคฤหัสถ์  ให้ความสะดวก
ตามสมควรในการบ าเพ็ญกุศล 

ความส าคัญของพระสังฆาธิการว่า  พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจ าชาติจะ
เจริญรุ่งเรืองถาวรสืบต่อไป ก็ด้วยจะต้องอาศัยพระสังฆาธิการเป็นส าคัญเนื่องจากพระสังฆาธิการเป็น
ผู้ใกล้ชิดประชาชนโดยเฉพาะพระสังฆาธิการระดับเจ้าอาวาส  ซึ่งเป็นที่เคารพเลื่อมใสศรัทธาของ
ประชาชน ตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ เจ้าอาวาสจึงมีอ านาจหน้าที่ในการบริหารและจัดการวัดให้
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ๓๐ 
                                                           

๒๙พระธรรมญาณมุนี (ทองย้อย กิตฺติทินฺโน), “วัดช่วยชาวบ้านได้อย่างไร”, การแสวงหาเส้นทาง
การพัฒนาชนบทของพระสงฆ์ไทย, ๒๕๒๖, หน้า ๓๙ - ๕๒. (อัดส าเนา) 

๓๐กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ, คู่มือพระสังฆาธิการ ว่าด้วยเร่ืองการคณะสงฆ์และการ
พระศาสนา, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์การศาสนา, ๒๕๔๐), หน้าค าน า. 



๓๒ 

ความส าคัญของพระสังฆาธิการว่าเป็นผู้ขับเคลื่อนการบริหารกิจการคณะสงฆ์และการ
พระพุทธศาสนาให้ปฏิบัติถูกต้องเป็นประโยชน์ทั้งงาน การศาสนศึกษา การเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
การสาธารณูปการ การศึกษาสงเคราะห์ และการสาธารณสงเคราะห์๓๑ 

จากความส าคัญข้างต้น พอสรุปได้ว่า พระสังฆาธิการนั้นมีความส าคัญต่อการบริหาร
กิจการคณะสงฆ์ ด้วยว่าพระสังฆาธิการนั้นเป็นผู้ขับเคลื่อนกระบวนการบริหารให้มีความเป็นไปอย่าง
ต่อเนื่องและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คณะสงฆ์จะไม่สามารถด าเนินการตามภาระหน้าที่ได้อย่าง
สมบูรณ์หากขาดพระสังฆาธิการไปไม่ว่าจะเป็นพระสังฆาธิการในระดับใดก็ตาม 

๒.๓.๒ บทบาทพระสงัฆาธิการ 
พระสังฆาธิการมีบทบาทหน้าที่ในการปกครองคณะสงฆ์ โดยมีหลักการปกครอง คือ ๑) 

มุ่งความสงบเรียบร้อย ๒) มุ่งความเจริญงอกงาม และ ๓) มุ่งความสามัคคีปรองดอง ซึ่งทั้ง ๓ ประการ
นี้ เป็นเครื่องวัดสมรรถภาพของการปกครอง๓๒  

ในขณะเดียวกัน ในการปกครองพระสงฆ์ ให้ ได้ผลดีต ามหลักการดั งกล่ าวนั้ น           
พระสังฆาธิการระดับเจ้าอาวาส ทุกรูปต้องพัฒนาตนเองให้อยู่ในระเบียบวินัยก่อนเป็นประการแรก
ประการที่สองจะต้องมีรูปแบบการปกครองในวัดวาอารามให้เรียบร้อยและประการสุดท้ายจะต้อง
จัดรูปแบบในการศึกษาเล่าเรียนแผนกพระปริยัติธรรมขึ้น เช่น แผนกนักธรรม แผนกบาลี ขึ้นในวัด
ของตน นอกจากนี้จะต้องอบรมวิปัสสนากรรมฐานให้กับพระภิกษุสามเณร เรียกว่า พัฒนาจิตใจของ
พระภิกษุสามเณรให้มีความมั่นคง เพ่ือพระภิกษุสามเณรจะได้น าหลักการพัฒนาจิตใจนี้ไปสู่เด็กหรือ
เยาวชนหรือยุวพุทธให้หันเข้ามาศึกษาหาความรู้ด้านพระพุทธศาสนา เรียกว่า จริยธรรม การให้
การศึกษาด้านจริยธรรมก็คือการเปิดโรงเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ขึ้น การเปิดโรงเรียนเด็กเล็ก 
ที่เรียกว่าเด็กก่อนเกณฑ์ ซึ่งเป็นโครงการของมหาเถรสมาคม ก็เพ่ือเป็นการชักจูง  เด็กเล็กให้หันเข้า
มาพ่ึงพระสงฆ์ พระสงฆ์ก็มีบทบาทช่วยเหลือเด็กเล็กด้วยเมตตาธรรม เด็กเล็กเหล่านี้ ก็คือ ลูกหลาน 
ชาวบ้านที่ต้องออกไปประกอบอาชีพ เมื่อวัดรับดูแลลูกหลานให้ความเลื่อมใสศรัทธาต่อวัด  ต่อ
พระพุทธศาสนา ก็บังเกิดขึ้นกับประชาชนจึงเห็นได้ว่า พระสังฆาธิการระดับเจ้าอาวาส นอกจากจะมี
หน้าที่ในการดูแลวัด พัฒนาวัดแล้ว ยังต้องช่วยเหลือและพัฒนาชุมชนพร้อมกันไปด้วย๓๓ 

                                                           
๓๑ส านักงานเจ้าคณะภาค ๑๖, คู่มือปฏิบัติงานการคณะสงฆ์, (สุราษฏร์ธานี : ส านักงานเลขานุการ

เจ้าคณะภาค ๑๖ วัดท่าไทร, ๒๕๔๗), หน้า ๔๖. 
๓๒พระธรรมญาณมุนี (ทองย้อย กิตฺติทินฺโน), “วัดช่วยชาวบ้านได้อย่างไร”, การแสวงหาเส้นทาง

การพัฒนาชนบทของพระสงฆ์ไทย, ๒๕๒๖, หน้า ๓๙ - ๕๒. (อัดส าเนา) 
๓๓พระครูมงคลศีลวงศ์ (อนันต์ เตชญฺโ ) และคณะ, “พระสงฆ์กับการพัฒนาชนบท”, การแสวงหา

เส้นทางการพัฒนาชนบทของพระสงฆ์ไทย, ๒๕๒๖, หน้า ๕๓ - ๖๗. (อัดส าเนา) 



๓๓ 

พระสังฆาธิการ เป็นนามบัญญัติตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ ซึ่งแก้ไข
เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ ได้ก าหนดบทบาทอ านาจหน้าที่การ
ปกครองคณะสงฆ์ในเขตปกครองของตน ได้แก่ การรักษาความเรียบร้อยดีงาม การศาสนศึกษา     
การเผยแผ่พระพุทธศาสนา การสาธารณูปการ การศึกษาสงเคราะห์ และการสาธารณสงเคราะห์รวม 
ทั้งการนิคหกรรมหรือการวินิจฉัย อธิกรณ ์หรือ ความผิดทางพระธรรมวินัยของพระภิกษุ 

กฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่  ๒๔ (พ.ศ. ๒๕๔๑) ว่าด้ วยการแต่ งตั้ งถอดถอนพระสังฆาธิการ             
ได้ก าหนดจริยาพระสังฆาธิการ ซึ่งพระสังฆาธิการต้องปฏิบัติตามบทบาทของพระสังฆาธิการ 
ดังต่อไปนี้ 

๑. ต้องเคารพเอ้ือเฟ้ือต่อกฎหมายพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ กฎกระทรวง กฎมหาเถรสมาคม 
ข้อบังคับ ระเบียบ ค า สั่ง มติ ประกาศ พระบัญชาสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรและปฏิบัติตาม   
พระธรรมวินัยโดยเคร่งครัด 

๒. ต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามค า สั่งของผู้บังคับบัญชาซึ่งสั่งโดยชอบด้วยอ านาจหน้าที่ 
ถ้าไม่เห็นพ้องด้วยค าสั่งนั้น ให้เสนอความเห็นทัดทานเป็นลายลักษณ์อักษรภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่
ได้รับทราบค าสั่ง และเมื่อได้ทัดทานดังกล่าวมานั้นแล้ว แต่ผู้สั่งมิได้ถอนหรือแก้ค า สั่งนั้นถ้าค าสั่งนั้น
ไม่ผิดพระวินัยต้องปฏิบัติตาม ต้องรายงานจนถึงผู้สั่ง ในกรณีมีการทัดทานค าสั่งให้ผู้สั่งรายงานเรื่อง
ทั้งหมดไปยังผู้บังคับบัญชาเหนือตนเพ่ือพิจารณาสั่งการต่อไปในการปฏิบัติ หน้าที่ ห้ามท าข้าม
ผู้บังคับบัญชาเหนือตน เว้นแต่จะได้รับอนุญาตพิเศษเป็นครั้งคราว 

๓. ต้องตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง มิให้เกิดความเสียหายแก่การคณะสงฆ์ 
และการพระศาสนา และห้ามมิให้ละทิ้งหน้าที่โดยไม่มีเหตุอันควร 

๔. ต้องปฏิบัติหน้าที่โดยชอบ และห้ามมิให้ใช้อ านาจหน้าที่ในทางท่ีไม่สมควร 
๕. ต้องสุภาพเรียบร้อยต่อผู้บังคับบัญชา เหนือตนและผู้อยู่ในปกครอง 
๖. ต้องรักษาส่งเสริมสามัคคีในหมู่คณะและช่วยเหลือซึ่งกันและกันในทางที่ชอบ 
๗. ต้องอ านวยความสะดวกในหน้าที่การคณะสงฆ์และการพระศาสนา 
๘. ต้องรักษาข้อความอันเกี่ยวกับการคณะสงฆ์ที่ยังไม่ควรเปิดเผย 
ทั้ง ๘ ข้อนี้ เป็นจริยาอันพระสังฆาธิการต้องถือปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด เพราะละเมิด

แล้วย่อมได้รับโทษฐานละเมิดจริยา 
 
 
 
 
 



๓๔ 

๒.๓.๓ อ านาจหน้าทีข่องพระสังฆาธิการ 
อ านาจหน้าทีข่องเจ้าคณะใหญ่ 
เจ้าคณะใหญ่มีอ านาจหน้าที่ปกครองคณะสงฆ์ในเขตหนของตน ดังนี้๓๔ 
(๑ ) ด าเนินการปกครองคณะสงฆ์ให้ เป็นไปตามพระธรรมวินัยกฎหมาย กฎมหาเถรสมาคม    

ข้อบังคับ ระเบียบ ค าสั่ง มต ิประกาศ พระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช 
(๒) ควบคุมและส่งเสริมการรักษาความเรียบร้อยดีงาม การศาสนศึกษา การศึกษา

สงเคราะห์ การเผยแผ่พระพุทธศาสนา การสาธารณูปการ และการสาธารณสงเคราะห์ ให้ด าเนินไป
ด้วยดี 

(๓) วินิจฉัยการลงนิคหกรรม วินิจฉัยข้ออุทธรณ์ค าสั่งหรือค าวินิจฉัยชั้นภาค หรือมี
อ านาจหน้าที่ในกรณีที่ได้รับมอบหมายอย่างอ่ืนจากมหาเถรสมาคม 

(๔) แก้ไขข้อขัดข้องของเจ้าคณะภาคให้เป็นไปโดยชอบ 
(๕) ควบคุมบังคับบัญชาเจ้าคณะและเจ้าอาวาส ตลอดถึงพระภิกษุสามเณรผู้อยู่ใน

บังคับบัญชาหรืออยู่ในเขตปกครองของตน และชี้แจงแนะน าการปฏิบัติหน้าที่ของผู้อยู่ในบังคับบัญชา 
ให้เป็นไปโดยความเรียบร้อย 

(๖) ตรวจการและประชุมพระสังฆาธิการในเขตปกครองของตน 
อ านาจหน้าทีข่องเจ้าคณะภาค 
เจ้าคณะภาคมีอ านาจหน้าที่ปกครองคณะสงฆ์ในเขตภาคของตน ดังนี้๓๕ 
(๑ ) ด าเนินการปกครองคณะสงฆ์ให้ เป็นไปตามพระธรรมวินัยกฎหมาย กฎมหาเถรสมาคม       

ข้อบังคับ ระเบียบ ค าสั่ง มต ิประกาศ พระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช 
(๒) ควบคุมและส่งเสริมการรักษาความเรียบร้อยดีงาม การศาสนศึกษา การศึกษา

สงเคราะห์ การเผยแผ่พระพุทธศาสนา การสาธารณูปการ และการสาธารณสงเคราะห์ ให้ด าเนินไป
ด้วยดี 

(๓) วินิจฉัยการลงนิคหกรรม วินิจฉัยข้ออุทธรณ์ค าสั่งหรือค าวินิจฉัยชั้นภาค หรือมี
อ านาจหน้าที่ในกรณีที่ได้รับมอบหมายอย่างอ่ืนจากมหาเถรสมาคม 

(๔) แก้ไขข้อขัดข้องของเจ้าคณะจังหวัดให้เป็นไปโดยชอบ 
(๕) ควบคุมบังคับบัญชาเจ้าคณะและเจ้าอาวาส ตลอดถึงพระภิกษุสามเณรผู้อยู่ใน

บังคับบัญชาหรืออยู่ในเขตปกครองของตน และชี้แจงแนะน าการปฏิบัติหน้าที่ของผู้อยู่ในบังคับบัญชา 
ให้เป็นไปโดยความเรียบร้อย 
                                                           

๓๔กรมการศาสนา, กฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ ๒๓ (พ.ศ. ๒๕๔๑), ว่าด้วยระเบียบการปกครอง
คณะสงฆ์ หมวด ๒ ระเบียบการปกครองคณะสงฆ์ส่วนกลาง ข้อ ๖, ข้อ ๗. 

๓๕เรื่องเดียวกัน, ข้อ ๑๐. 



๓๕ 

(๖) ตรวจการและประชุมพระสังฆาธิการในเขตปกครองของตน 
อ านาจหน้าทีข่องเจ้าคณะจังหวัด 
เจ้าคณะจังหวัดมีอ านาจหน้าที่ปกครองคณะสงฆ์ในเขตจังหวัดของตน ดังนี้๓๖ 
(๑ ) ด าเนินการปกครองคณะสงฆ์ให้ เป็นไปตามพระธรรมวินัย กฎหมาย กฎมหาเถรสมาคม    

ข้อบังคับ ระเบียบ ค าสั่ง มติ ประกาศ พระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช ค าสั่งของผู้บังคับบัญชา    
เหนือตน 

(๒) ควบคุมและส่งเสริมการรักษาความเรียบร้อยดีงาม การศาสนศึกษา การศึกษา
สงเคราะห์ การเผยแผ่พระพุทธศาสนา การสาธารณูปการ และการสาธารณสงเคราะห์ ให้ด าเนินไป
ด้วยดี 

(๓) ระงับอธิกรณ์ วินิจฉัยการลงนิคหกรรม วินิจฉัย ข้ออุทธรณ์ค าสั่งหรือค าวินิจฉัยชั้น
เจ้าคณะอ าเภอ 

(๔) แก้ไขข้อขัดข้องของเจ้าคณะอ าเภอให้เป็นไปโดยชอบ 
(๕) ควบคุมบังคับบัญชาเจ้าคณะและเจ้าอาวาส ตลอดถึงพระภิกษุสามเณรผู้อยู่ใน

บังคับบัญชาหรืออยู่ในเขตปกครองของตน และชี้แจงแนะน าการปฏิบัติหน้าที่ของผู้อยู่ในบังคับบัญชา 
ให้เป็นไปโดยความเรียบร้อย 

(๖) ตรวจการและประชุมพระสังฆาธิการในเขตปกครองของตน 
อ านาจหน้าทีข่องเจ้าคณะอ าเภอ 
เจ้าคณะอ าเภอมีอ านาจหน้าที่ปกครองคณะสงฆ์ในเขตอ าเภอของตน ดังนี้๓๗ 
(๑ ) ด าเนินการปกครองคณะสงฆ์ ให้ เป็นไปตามพระธรรมวินัย กฎหาย กฎมหาเถรสมาคม     

ข้อบังคับ ระเบียบ ค าสั่ง มติ ประกาศ พระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช ค าสั่งของผู้บังคับบัญชา    
เหนือตน 

(๒) ควบคุมและส่งเสริมการรักษาความเรียบร้อยดีงาม การศาสนศึกษา การศึกษา
สงเคราะห์ การเผยแผ่พระพุทธศาสนา การสาธารณูปการ และการสาธารณสงเคราะห์ ให้ด าเนินไป
ด้วยดี 

(๓) ระงับอธิกรณ์ วินิจฉัยการลงนิคหกรรม วินิจฉัยข้ออุทธรณ์ค าสั่งหรือค าวินิจฉัยชั้น
เจ้าคณะต าบล 

(๔) แก้ไขข้อขัดข้องของเจ้าคณะต าบลให้เป็นไปโดยชอบ 

                                                           
๓๖อ้างแล้ว, ส่วนท่ี ๒, ข้อ ๑๕. 
๓๗อ้างงแล้ว, ส่วนท่ี ๓, ข้อ ๒๐. 



๓๖ 

(๕) ควบคุมบังคับบัญชาเจ้าคณะและเจ้าอาวาส ตลอดถึงพระภิกษุสามเณรผู้อยู่ใน
บังคับบัญชาหรืออยู่ในเขตปกครองของตน และชี้แจงแนะน าการปฏิบัติหน้าที่ของผู้อยู่ในบังคับบัญชา 
ให้เป็นไปโดยความเรียบร้อย 

(๖) ตรวจการและประชุมพระสังฆาธิการในเขตปกครองของตน 
อ านาจหน้าทีข่องเจ้าคณะต าบล 
เจ้าคณะต าบลมีอ านาจหน้าที่ปกครองคณะสงฆ์ในเขตต าบลของตน ดังนี้๓๘ 
(๑ ) ด าเนินการปกครองคณะสงฆ์ให้ เป็นไปตามพระธรรมวินัย กฎหมาย กฎมหาเถรสมาคม    

ข้อบังคับ ระเบียบ ค าสั่ง มติ ประกาศ พระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช ค าสั่งของผู้บังคับบัญชา     
เหนือตน 

(๒) ควบคุมและส่งเสริมการรักษาความเรียบร้อยดีงาม การศาสนศึกษา การศึกษา
สงเคราะห์ การเผยแผ่พระพุทธศาสนา การสาธารณูปการและการสาธารณสงเคราะห์ให้ด าเนินไป
ด้วยดี 

(๓) ระงับอธิกรณ์ วินิจฉัยการลงนิคหกรรม วินิจฉัยข้ออุทธรณ์ค าสั่งหรือค าวินิจฉัยชั้น
เจ้าอาวาส 

(๔) แก้ไขข้อขัดข้องของเจ้าอาวาสให้เป็นไปโดยชอบ 
(๕) ควบคุมและบังคับบัญชาเจ้าอาวาสและพระภิกษุสามเณรผู้อยู่ในบังคับบัญชาหรือ

อยู่ในเขตปกครองของตน และชี้แจงแนะน าการปฏิบัติหน้าที่ของผู้อยู่ในบังคับบัญชาให้เป็นไปโดย
ความเรียบร้อย 

(๖) ตรวจการและประชุมพระสังฆาธิการในเขตปกครองของตน 
อ านาจหน้าทีข่องเจ้าอาวาส 
เจ้าอาวาส ผู้มีอ านาจสูงสุดภายในวัด คือ เจ้าอาวาสวัดซึ่งเป็นพระสังฆาธิการอันดับที่ ๙ 

ตามกฎมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดเป็นผู้มีความรับผิดชอบต่อการพระศาสนาอย่างยิ่งใหญ่  เพราะ
ต้องท าหน้าที่เป็น ผู้ปกครองวัด และเป็นผู้แทนวัด เนื่องจากวัดมีฐานะเป็นนิติบุคคล คือบุคคลตาม
กฎหมาย ดังนั้น เจ้าอาวาสจึงมีฐานะเป็นเจ้าพนักงานตามความในประมวลกฎหมายอาญาตาม 
มาตรา ๔๕ กล่าวว่า “ให้ถือว่าพระภิกษุซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในการปกครองคณะสงฆ์และ
ไวยาวัจกร เป็นเจ้าพนักงานตามความในประมวลกฎหมายอาญา” ต าแหน่งเจ้าอาวาสจึงเป็นต าแหน่ง
ส าคัญยิ่ง และนอกจากนั้น เจ้าอาวาสยังมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพุทธศาสนิกชนมากที่สุดที่จะช่วย
จรรโลงพระพุทธศาสนา ปลูกฝังศรัทธาในพระพุทธศาสนาแก่ประชาชน 

พระสังฆาธิการ คือผู้ปกครองสงฆ์ ซึ่งตามกฎมหาเถรสมาคมก าหนดให้มีจ านวน ๑๑ 
อันดับ โดยมีเจ้าคณะภาคเป็นอันดับที่ ๑ มีผู้ช่วยเจ้าอาวาสเป็นอันดับที่ ๑๑ นั้น พระสังฆาธิการ
                                                           

๓๘อ้างแล้ว, ส่วนท่ี ๔, ข้อ ๒๕. 



๓๗ 

อันดับที่ ๙ คือเจ้าอาวาสนับเป็นพระสังฆาธิการที่มีความส าคัญมากที่สุดมีความรับผิดชอบสูงสุด ด้วย
เหตุผล 

๑. เจ้าอาวาสเป็นผู้อยู่ใกล้ชิดพระภิกษุสามเณร อุบาสกอุบาสิกา ประชาชนและเด็กเล็ก
รู้จักพ้ืนฐานของบุคคลเหล่านั้นดีกว่าใครๆ อยู่ใกล้ชิดเหตุการณ์ทางพระศาสนาทั้งดีและร้าย ย่อม
เข้าใจปัญหาต่างๆ และหาทางคลี่คลายปัญหาได้ง่าย 

๒. ต าแหน่งเจ้าอาวาสจัดเป็นพ้ืนฐานที่ส าคัญของต าแหน่งผู้ปกครองสงฆ์ทุกต าแหน่ง
เป็นเครื่องพิสูจน์และรับรองความสามารถของต าแหน่งปกครองสงฆ์ทั้งหลายได้อย่างดี  คือถ้าเป็นเจ้า
อาวาสได้ดี ก็มีหวังที่จะเป็นเจ้าคณะต าบล หรือเจ้าคณะต่างๆ ได้ด๓ี๙ 

เจ้าอาวาสมีหน้าที่ ดังนี้๔๐ 
๑) บ ารุงรักษาวัด จัดกิจกรรมและศาสนสมบัติของวัดให้เป็นไปด้วยดี 
๒) ปกครองและสอดส่องให้บรรพชิตและคฤหัสถ์ที่มีที่อยู่หรือพ านักอาศัยอยู่ในวัดนั้น

ปฏิบัติตามพระธรรมวินัย กฎมหาเถรสมาคม ข้อบังคับ ระเบียบ หรือค าสั่งของมหาเถรสมาคม 
๓) เป็นธุระในการศึกษาอบรมและสั่งสอน พระธรรมวินัย แก่บรรพชิต และคฤหัสถ ์
๔) ให้ความสะดวกตามสมควรในการบ าเพ็ญกุศล 
เจ้าอาวาสมีหน้าที ่ดังนี้ 
๑) บ ารุงรักษาวัด จัดกิจกรรมและศาสนสมบัติของวัดให้เป็นไปด้วยดี 
๒) ปกครองและสอดส่องให้บรรพชิตและคฤหัสถ์ที่มีที่อยู่หรือพ านักอาศัยอยู่ในวัดนั้น  

ปฏิบัติตามพระธรรมวินัย กฎมหาเถรสมาคม ข้อบังคับ ระเบียบหรือค าสั่งของมหาเถรสมาคม 
๓) เป็นธุระในการศึกษาอบรมและสั่งสอน พระธรรมวินัย แก่บรรพชิต และคฤหัสถ ์
๔) ให้ความสะดวกตามสมควรในการบ าเพ็ญกุศล 
หน้าที่เจ้าอาวาสดังกล่าวในมาตรา ๓๗ นี้ เป็นหน้าที่โดยภาพรวมลักษณะงานอย่าง

กว้างๆมิได้ชี้ชัดถึงวิธีปฏิบัติแต่อย่างใด เพราะวิธีปฏิบัตินั้น ได้ก าหนดโดยลักษณะงานเป็น ๔ 
๑. หน้าที่ต้องปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม ได้แก่ 

๑ .๑  การบ ารุงรักษาวัดให้ เป็นไปด้วยดี  หมายถึง การก่อสร้างการบูรณะ 
ปฏิสังขรณ์ การปรับปรุงตบแต่งการก าหนดแบบแปลนแผนผัง ซึ่งล้วนแต่เป็นงานที่ต้องท าด้วยแรงเงิน 
แรงงานและแรงความคิดอันเป็นส่วนสร้างสรรค์และเสริมสร้างส่วนที่เป็นวัตถุ ให้ปรากฏเป็นรูปธรรม 

                                                           
๓๙พระพุทธวรญาณ (ทองย้อย กิตฺติทินฺโน), ธรรมญาณนิพนธ์ : ๑๐๐ ปี พระพุทธวรญาณ, พิมพ์

ครั้งท่ี ๒, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๔๘), หน้า ๗๕. 
๔๐พระเทพปริยัติสุธี (วรวิทย์ คงฺคปญฺโ ), เอกสารประกอบค าบรรยาย เร่ืองการคณะสงฆ์และการ

พระศาสนา, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๐), หน้า ๓๓ - ๓๔. 



๓๘ 

ศาสนสถานและศาสนวัตถุของวัดวาอารามต่างๆ จักได้รับการปรับปรุงพัฒนาให้เป็นไปด้วยดีด้วย
หน้าที่เจ้าอาวาสข้อนี้ 

๑.๒ การจัดกิจการของวัดให้เป็นไปด้วยดี หมายถึง การจัดกิจการของวัดตาม
หน้าที่ผู้ปกครองวัดและหน้าที่จัดกิจการแทนวัดในฐานะผู้แทนนิติบุคคล เช่น การรับทรัพย์สิน      
การอรรถคดี กิจการเหล่านี้ เจ้าอาวาสจะต้องจัดการให้เป็นไปด้วยดี คือ เป็นไปโดยถูกต้องตาม
ระเบียบแบบแผนหรือจารีตว่าด้วยการนั้น 

๑.๓ การจัดการศาสนสมบัติของวัดให้เป็นไปด้วยดี  หมายถึงการดูแลรักษา    
การใช้จ่ายการจัดทรัพย์สินของวัด ตลอดจนการบัญชี ทั้งส่วนที่เป็นศาสนวัตถุ ศาสนสถาน และ  
ศาสนสมบัติของวัดที่ตนเป็นเจ้าอาวาส  ให้เป็นไปด้วยดี คือ ให้เป็นไปตามวิธีการที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง 

๒. หน้าทีใ่นการปกครองบรรพชิตและคฤหัสถ์ในวัด ได้แก่ 
๒.๑ การปกครองบรรพชิตและคฤหัสถ์ในวัด หมายถึง การคุ้มครองปกป้องรักษา

ให้บรรพชิตและคฤหัสถ์ผู้ที่มีอยู่หรือพ านักอาศัยอยู่ในวัดนั้น  ได้เป็นอยู่ด้วยความผาสุก ให้ความ
อนุเคราะห์ในส่วนที่อยู่อาศัยและปัจจัยตามสมควร หรือกล่าวอีกในหนึ่งว่า ช่วยบ าบัดทุกข์บ ารุงสุขแก่
บรรพชิต และคฤหัสถ์ดังกล่าวด้วยพรหมวิหารธรรมตามควรแก่เหตุ 

๒.๒ การสอดส่องบรรพชิต และคฤหัสถ์ในวัด หมายถึง การตรวจตราและเอาใจ
ใส่ดูแลการประพฤติปฏิบัติตนของบรรพชิตแลคฤหัสถ์ที่มีถิ่นที่อยู่หรือพ านักอาศัยอยู่ในวัดนั้น        
ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยดีงาม รวมถึงควบคุมและบังคับบัญชาบรรพชิตและคฤหัสถ์ดังกล่าว     
ให้ปฏิบัติตามพระธรรมวินัย  กฎหมาย  กฎมหาเถรสมาคม  ข้อบั งคับ  ระเบียบ  หรือค าสั่ ง             
มหาเถรสมาคมและรวมถึงการว่ากล่าวแนะน า ชี้แจง เกี่ยวกับการปฏิบัติดังกล่าวด้วย ทั้งนี้ เพ่ือความ
เจริญรุ่งเรืองแห่งวัดและพระศาสนาอันเป็นส่วนรวม 

๓. หน้าทีเ่ป็นธุระจัดการศึกษาและอบรม 
๓.๑ การจัดการศาสนศึกษา หมายถึง การจัดให้มีการเรียนการสอนพระปริยัติ

ธรรมให้บรรพชิตและคฤหัสถ์ได้ศึกษาเล่าเรียน ทั้งแผนกบาลีและแผนกธรรม (รวมถึงธรรมศึกษาอยู่
ด้วย) หรือเฉพาะแผนกใดแผนกหนึ่ง ซึ่งยึดแบบแผนตามจารีตประเพณีที่โดยปฏิบัติสืบมาโดยตรง 
ได้แก่การจัดตั้งส านักศาสนศึกษาแผนกธรรม หรือการให้พระภิกษุสามเณรไปเรียนที่วัดใกล้เคียง ซึ่งมี
ส านักศาสนศึกษาดังกล่าว 

๓.๒ การอบรมสั่งสอนพระธรรมวินัย หมายถึง การจัดให้มีการอบรมสั่งสอนพระ
ธรรมวินัยแก่บรรพชิตตามวิธีการที่ก าหนดในค า สั่งมหาเถรสมาคม เรื่อง ให้ภิกษุสามเณรเรียนพระ
ธรรมวินัย พ.ศ. ๒๕๒๘ และการจัดให้มีการอบรมสั่งสอนพระธรรมวินัยแก่คฤหัสถ์ในรูปแบบอ่ืนๆ 
รวมถึงการฝึกอบรมระเบียบแบบแผนเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระธรรมวินัยและการปฏิบัติศาสนกิจ



๓๙ 

ของพระสงฆ์ เช่น การท า กิจวัตรประจ าวัน การฝึกซ้อมสวดมนต์ ฝึกซ้อมเรื่องสังฆกรรมและพิธีกรรม
ทางพระศาสนา ตลอดจนฝึกอบรมการปฏิบัติศาสนกิจของคฤหัสถ์  เช่น การท า วัตรสวดมนต์
ประจ าวันพระ การสมาทานอุโบสถศีล และปฏิบัติศาสนพิธีอ่ืนๆ 

๔. หน้าทีอ่ านวยความสะดวกในการบ าเพ็ญกุศล  
หน้าที่อ านวยความสะดวกในการบ าเพ็ญกุศลนั้น เป็นหน้าที่เชื่อมโยงผูกพันกับสังคมทั้ง

ในส่วนวัดและนอกวัดและเป็นหน้าที่อันเกี่ยวกับผลประโยชน์ทั้งโดยตรงและโดยอ้อม ซึ่งพอแยกได้
โดยลักษณะ คือ 

๔.๑ การอ านวยความสะดวกแก่บรรพชิตและคฤหัสถ์ ที่ขอใช้วัดเป็นที่จัดบ าเพ็ญ
กุศลทั้งที่เป็นส่วนตัวและส่วนรวม 

๔.๒ การอ านวยความสะดวกในการบ าเพ็ญกุศลของวัดเอง ทั้งที่เป็นการประจ า
และเป็นการจร 

๔.๓ การอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้จะบ าเพ็ญกุศลนอกวัด  แต่ขอรับ
ค าปรึกษาและความอุปถัมภ์จากเจ้าอาวาสหรือจากวัด 

๔.๔ การสร้างสถานที่เพ่ืออ านวยความสะดวกในการบ าเพ็ญกุศล  เช่น การ
สร้างฌาปนสถาน มีเมรุเผาศพ ศาลาเผาศพ ศาลาพักศพหรือศาลาบ าเพ็ญกุศลและท่ีเก็บศพ เป็นต้น 

อ านาจของเจ้าอาวาส 
อ านาจเจ้าอาวาส หมายถึง สิ่งที่เป็นอุปการะแก่การปฏิบัติงานของเจ้าอาวาส เพ่ือให้

งานที่ปฏิบัติเป็นไปด้วยดี เป็นสิ่งที่มีคู่กับหน้าที่เจ้าอาวาส มีไว้เพ่ือใช้บังคับบัญชาผู้อยู่ในบังคับบัญชา
โดยเฉพาะเกี่ยวกับบรรพชิตและคฤหัสถ์ที่มีที่อยู่หรือพ านักอาศัยอยู่ในวัดนั้นดังที่ท่านผู้รู้ได้กล่าวไว้ 
ดังนี้ 

อ านาจเจ้าอาวาสมีดังนี้๔๑ 
๑) ห้ามบรรพชิตและคฤหัสถ์ ซึ่งมิได้รับอนุญาตของเจ้าอาวาสเข้าไปอยู่อาศัยในวัด 
๒) สั่งให้บรรพชิตและคฤหัสถ์ซึ่งไม่อยู่ในโอวาทของเจ้าอาวาส ออกไปเสียจากวัด 
๓) สั่งให้บรรพชิตและคฤหัสถ์ที่มีท่ีอยู่หรือพ านักอาศัยในวัด ท างานภายในวัด หรือให้ท า

ทัณฑ์บน หรือให้ขอขมาโทษในเมื่อบรรพชิตหรือคฤหัสถ์ในวัดนั้นประพฤติผิดค าสั่งเจ้าอาวาส ซึ่งได้สั่ง
โดยชอบด้วยพระธรรมวินัย กฎมหาเถรสมาคม ข้อบังคับ ระเบียบหรือค าสั่งของมหาเถรสมาคมต้องมี
บรรยากาศแห่งศาสนกิจอยู่ตลอดเวลา เช่น มีการไหว้พระ มีการสวดมนต์ มีการท าสังฆกรรมเป็น
ประจ าตามพระวินัย 

                                                           
๔๑พระเทพปริยัติสุธี (วรวิทย์ คงฺคปญฺโ ), เอกสารประกอบค าบรรยาย เร่ืองการคณะสงฆ์และการ

พระศาสนา, หน้า ๓๖ - ๓๗. 



๔๐ 

บทบาทความรับผิดชอบของพระสังฆาธิการระดับเจ้าอาวาสว่า ต้องช่วยพัฒนาท้องถิ่น
ในด้านการเสริมสร้างคุณธรรมให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นของตนด้วย  ในการพัฒนาท้องถิ่นนั้นก็ต้อง
เริ่มที่เจ้าอาวาสต้องคุมบรรยากาศในวัดให้ห่อหุ้มด้วย เมตตา สัจจะ สามัคคี คนในวัดรักกัน ซื่อสัตย์
ต่อกัน ปรองดองกัน๔๒ 

ในส่วนสภาพวัด เจ้าอาวาสก็ต้องจัดวัดให้เป็นศาสนสถาน  คือเป็นที่บ าเพ็ญกิจทาง
ศาสนา เป็นบุญสถาน คือเป็นสถานที่ในการบ าเพ็ญกุศล เป็นศึกษาสถาน คือเป็นที่ให้การศึกษาเล่า
เรียน อบรมเป็นธรรมสถาน คือเป็นสถานที่ในทางประสิทธิ์ประสาทคุณงามความดี๔๓ 

จากที่ได้อ้างถึงแนวความคิดเกี่ยวกับพระสังฆาธิการ ผู้วิจัยสรุปไดว้่า พระสังฆาธิการ คือ 
พระภิกษุผู้มีอายุพรรษาและเป็นผู้มีความสามารถในการบริหารอันเป็นความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆ 
จนได้รับการยอมรับเชื่อถือจากคณะสงฆ์และอุบาสกอุบาสิกาทั่วไป ให้เป็นผู้รับผิดชอบงานคณะสงฆ์
ในด้านต่างๆ อันเหมาะสมต่อความรู้ความสามารถของพระภิกษุสงฆ์รูปนั้นๆ  โดยมีการพิจารณา
กลั่นกรองด้วยระบบแห่งพระธรรมวินัยและพระราชบัญญัติคณะสงฆ์และกฎมหาเถรสมาคมซึ่งถือว่า
เป็นการกลั่นกรองที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุม ซึ่งเป็นการพิจารณาอันเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไป
ในวงการคณะสงฆ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
๔๒พระพุทธวรญาณ (ทองย้อย กิตฺติทินฺโน), ธรรมญาณนิพนธ์ : ๑๐๐ ปี พระพุทธวรญาณ, พิมพ์

ครั้งท่ี ๒, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๔๘), หน้า ๕๒ - ๕๓. 
๔๓พระธรรมญาณมุนี (ทองย้อย กิตฺติทินฺโน), “วัดช่วยชาวบ้านได้อย่างไร”, การแสวงหาเส้นทาง

การพัฒนาชนบทของพระสงฆ์ไทย, ๒๕๒๖, หน้า ๓๙ - ๕๒. (อัดส าเนา) 
 



๔๑ 

ตารางท่ี ๒.๔ แนวคิดเกี่ยวกับพระสังฆาธิการ 

นักวิชาการ แนวคิดหลัก 
กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ, 
(๒๕๔๐, หน้าค าน า) 

เจ้าอาวาสมีอ านาจหน้าที่ ในการบริหารและ
จัดการวัดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

พระธรรมญาณมุนี (ทองย้อย กิตฺติทินฺโน), 
(๒๕๒๖, หน้า ๓๙ - ๕๒) 

หลักการปกครองของพระสังฆาธิการ คือ  
๑) มุ่งความสงบเรียบร้อย  
๒) มุ่งความเจริญงอกงาม  
๓) มุ่งความสามัคคีปรองดอง  

พระเทพปริยัติสุธี (วรวิทย์ คงฺคปญฺโ ),  
(๒๕๔๐, หน้า ๓๓ - ๓๔) 

หน้าที่ของเจ้าอาวาส ได้แก่ 
๑ ) บ ารุงรักษาวัด  จัดกิจกรรมและศาสน

สมบัติของวัดให้เป็นไปด้วยดี 
๒ ) ปกครองและสอดส่องให้บรรพชิตและ

คฤหัสถ์ที่มีที่อยู่หรือพ านักอาศัยอยู่ ในวัดนั้น
ปฏิบัติตามพระธรรมวินัย กฎมหาเถรสมาคม 
ข้อบังคับ ระเบียบ หรือค าสั่งของมหาเถรสมาคม 

๓) เป็นธุระในการศึกษาอบรมและสั่งสอน 
พระธรรมวินัย แก่บรรพชิต และคฤหัสถ ์

๔) ให้ความสะดวกตามสมควรในการบ าเพ็ญ
กุศล 

๒.๔ แนวคิดเกี่ยวกับยาเสพติด 
ยาเสพติดท าให้เกิดผลต่อร่างกายและจิตใจ ต้องเพ่ิมขนาดการเสพเรื่อยๆ มีอาการถอน

ยาเมื่อขาดยา มีความต้องการเสพทั้งร่างกายและจิตใจอย่างรุนแรงอยู่ตลอดเวลา ท าให้สุขภาพทรุด
โทรมเป็นอันตรายต่อมนุษย์เป็นอย่างยิ่ง 

๒.๔.๑ ความหมายของยาเสพติด 
ยาเสพติด ความหมายตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ หมายถึง 

สารเคมีหรือวัตถุชนิดใดๆ ซึ่งเมื่อเสพเข้าสู่ร่างกาย ไม่ว่าจะโดยรับประทาน ดม สูบ ฉีด หรือด้วย
ประการใดๆ แล้วท าให้เกิดผลต่อร่างกายและจิตใจในลักษณะส าคัญ  เช่น ต้องเพ่ิมขนาดการเสพ
เรื่อยๆ มีอาการถอนยาเมื่อขาดยา มีความต้องการเสพทั้งร่างกายและจิตใจอย่างรุนแรงอยู่ตลอดเวลา 
และสุขภาพโดยทั่วไปจะทรุดโทรมลง กับให้รวมตลอดถึงพืชหรือส่วนพืชที่เป็นหรือให้ผลผลิตเป็นยา
เสพติดให้โทษ หรืออาจใช้ผลิตเป็นยาเสพติดให้โทษและสารเคมีท่ีใช้ในการผลิตยาเสพติดให้โทษด้วย 



๔๒ 

ประวัติความเป็นมาของแอมเฟตามีน ซึ่งเป็นส่วนผสมส าคัญของยาบ้า มีการค้นพบครั้ง
แรกเมื่อ พ.ศ. ๒๔๓๐ ต่อมา พ.ศ. ๒๔๗๐ เภสัชกรชาวเมืองแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา ชื่อ กอร์ดอน
ออลเลส (Gordon Alles) ได้น าแอมเฟตามีนมาใช้ในทางการแพทย์เพ่ือรักษาโรคหอบหืดแทนอีเฟรดี 
และใน พ.ศ. ๒๔๗๕ ได้ขายลิขสิทธิ์ให้กับห้องทดลอง สมิธ คลายน์และเฟรนซ์ (Smith Kline and 
French Laboratories) เพ่ือผลิตยาขยายหลอดลมชนิดสูดดมชื่อ เบนซีไดรน์ (Benzedrine) ต่อมาจึง
มีการผลิตแอมเฟตามีนเป็นรูปเม็ด และรู้จักอย่างแพร่หลายในวงการแพทย์๔๔ ยาบ้า ชื่อเดิมคือ ยาม้า 
ซึ่งมีส่วนผสมของแอมเฟตามีน เป็นส่วนผสมส าคัญที่สุดและเป็นวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท 
ประเภท ๒ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ ๕๑ (พ.ศ. ๒๕๓๑) เรื่องระบุชื่อและจัดแบ่ง
ประเภทวัตถุออกฤทธิ์ ตามความในพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท  พ.ศ. ๒๕๑๘ 
ต่อมามีประกาศส านักนายกรัฐมนตรี ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๓๐) ก าหนดให้วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและ
ประสาททุกประเภทเป็นยาเสพติด ตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 
พ.ศ. ๒๕๑๙ และต่อมาได้มีกฎกระทรวง ก าหนดให้แอมเฟตามีนเป็นยาเสพติดให้โทษ (ประเภทที่ ๑) 
ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๒๒ และเปลี่ยนแปลงการเรียกชื่อ 
ยาม้า เป็น ยาบ้า ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ ๑๓๕ (พ.ศ. ๒๕๓๙) มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 
๑๖ ตุลาคม ๒๕๓๖ 

๒.๔.๒ สาเหตุของการแพร่ระบาดของยาเสพติด 
ยาเสพติดมีการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็ว มีสาเหตุดังนี้ 
๑) การมีประเทศไทยมีอาณาเขตติดต่อกับประเทศพม่า ลาว และเขมร ซึ่งเป็นแหล่ง

ผลิตยาเสพติดที่ส าคัญ และยังมีปัญหาในเรื่องความมั่นคงภายในประเทศ ประกอบกับกลไกของรัฐที่
จะเข้ามาควบคุมและแก้ไขปัญหายาเสพติดของทั้งสามประเทศพ่ึงจะเริ่มได้รับการพัฒนาในขณะที่
ประเทศไทยมีโครงสร้างทางด้านเส้นทางคมนาคมที่สมบูรณ์  สามารถเชื่อมโยงกับประเทศต่างๆ  
ทั่วโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประเทศไทยยังคงเป็นเส้นทางหลักของยาเสพติดที่ผลิตในภูมิภาคนี้สู่
ตลาดยาเสพติดโลก 

๒) แนวโน้มความเจริญทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วของภูมิภาคเอเชีย และจากแนวคิดใน
การรวมตัวเป็นกลุ่มการค้าระหว่างประเทศต่างๆ ที่มีอาณาเขตติดต่อกัน เพ่ือสร้างอ านาจต่อรองทาง
เศรษฐกิจการค้า ซึ่งหมายถึงการร่วมมือกันพัฒนาเส้นทางคมนาคมเชื่อมต่อระหว่างประเทศต่างๆ  
ในเขตเศรษฐกิจร่วม เพ่ืออ านาจความสะดวกในด้านการขนส่งสินค้าและวัตถุดิบผลกระทบในทางลบที่

                                                           
๔๔ช านาญ สุวรรณรักษ์, ปัญหายาเสพติดกับอาชญากรรม, (กรุงเทพมหานคร : วิทยาลัยป้องกัน

ราชอาณาจักร, ๒๕๔๗), หน้า ๒. 



๔๓ 

จะเกิดขึ้นก็คือ เป็นการอ านวยความสะดวกให้กับการลักลอบขนส่งยาเสพติดข้ามประเทศในทางอ้อม
ด้วย 

๓) การเปลี่ยนสภาพจากสังคมเกษตรกรรมไปสู่สังคมอุตสาหกรรมของประเทศไทยท า
ให้เกิดภาวการณ์แข่งขันอย่างรุนแรงระหว่างผู้ประกอบการอุตสาหกรรม ยาเสพติดจึงถูกน าเข้ามาใช้
เพ่ือเพ่ิมอัตราการผลิตของแรงงาน การแพร่ระบาดของยาเสพติดเริ่มจากผู้ใช้แรงงานบางประเภทและ
แพร่หลายไปสู่ผู้ใช้แรงงานประเภทอ่ืนๆ อย่างรวดเร็ว และก็แพร่ระบาดไปสู่ประชากรทั่วไป 

๔) นโยบายพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ มุ่งเน้นการสร้างทางคมนาคมเชื่อมต่อจาก
จังหวัดไปสู่อ าเภอและหมู่บ้าน เพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับเกษตรกร ซึ่งยังเป็นประชากรส่วนใหญ่
ของประเทศ ในการน าสินค้าเกษตรกรรมมาสู่ตลาด ในขณะที่นโยบายนี้ประสบความส าเร็จระดับหนึ่ง
ในด้านการกระจายรายได้ ในการกลับกันก็เป็นเส้นทางที่ท าให้การแพร่ระบาดของยาเสพติดกระจาย
ลงสู่ระดับหมู่บ้านและชุมชนเกือบทั่วประเทศอย่างรวดเร็ว 

๕) สภาพที่เปลี่ยนแปลงไปของสังคมและความจ าเป็นทางเศรษฐกิจ  ท าให้สถาบัน
ครอบครัวและสถาบันการศึกษาซึ่งเคยเป็นแรงยึดเหนี่ยวส าคัญส าหรับเด็กและเยาวชนอ่อนแอลงเด็ก
และเยาวชนจ านวนไม่น้อยหลงผิดด้วยการใช้ยาเสพติด แรงกดดันของกลุ่มมีอิทธิพลท าให้การใช้ยา
เสพติดแพร่หลายอย่างรวดเร็วเข้าไปในกลุ่มเด็กและเยาวชนทั้งในและนอกสถานศึกษา 

๖) ในขณะที่รัฐบาลยึดถือนโยบายการแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นนโยบายส าคัญแต่การ
ให้การสนับสนุนงบประมาณกับส่วนราชการที่มีภารกิจในการปราบปราม ยังไม่อยู่ในระดับที่เหมาะสม
กับสภาพปัญหา ท าให้เกิดปัญหาสะสมและทวีความรุนแรงขึ้นอย่างรวดเร็ว 

๗) การแก้ไขปัญหายาเสพติดจ าเป็นต้องผนึกก าลังกันอย่างจริงจังระหว่างหน่วยงานและ
ส่วนราชการจ านวนมาก เพ่ือให้สามารถแก้ไขปัญหาได้โดยครอบคลุมและครบวงจรแต่หน่วยงานและ
ส่วนราชการส่วนใหญ่ไม่ให้ความส าคัญกับการแก้ไขปัญหาดังกล่าว  โดยจัดล าดับความส าคัญไว้ใน
ล าดับท้าย 

๘) ขบวนการค้ายาเสพติด มีการพัฒนารูปแบบ วิธีการ และองค์กร อยู่ตลอดเวลาและมี
อ านาจเงินที่จะแสวงหาความร่วมมือและความคุ้มครองจากกลไกบางส่วนของบางส่วนของรัฐ ซึ่งท าให้
การปราบปรามยากยิ่งขึ้น 

๙) การขยายตัวอย่างรวดเร็วของตลาดการค้ายาบ้าในประเทศ ท าให้กลุ่มค้ายาเสพติด
ชนิดอ่ืน หันมาผลิตและค้ายาบ้ามากยิ่งขึ้น เนื่องจากท าก าไรได้มหาศาลในเวลาอันรวดเร็วและจะแพร่
ระบาดไปยังประชากรกลุ่มใหม่อยู่เสมอ 

๑๐) สถานการณ์ด้านการปราบปรามที่ผ่านมามีแนวโน้มว่าผู้ค้ายาเสพติดหันมาใช้ความ
รุนแรงในการต่อต้านการปราบปรามของเจ้าหน้าที่ ซึ่งจะน าความเสี่ยงต่อชีวิตและร่างกายของ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายปราบปรามสูงยิ่งขึ้น 



๔๔ 

รัฐบาลได้ตระหนักถึงความรุนแรงของปัญหายาเสพติด และผลกระทบของปัญหายา 
เสพติดในระยะยาว  ที่จะท าให้ประเทศชาติขาดความมั่นคง  และการพัฒนาเศรษฐกิจด้อย
ประสิทธิภาพ อันเนื่องมาจากทรัพยากรบุคคลของประเทศชาติเกี่ยวพันกับปัญหายาเสพติดจึงมี
เจตนารมณ์ท่ีจะควบคุมปัญหายาเสพติดไม่ให้ขยายตัวมากขึ้น และลดลงในที่สุด เพ่ือรักษาความม่ันคง
ของชาติทั้งในด้านเศรษฐกิจและสังคมไว้ให้ปกติสุข จึงได้มีค าสั่งส านักนายกรัฐมนตรีที่ ๑๔๑/๒๕๔๑ 
ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๑ เรื่อง นโยบายการด าเนินงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 
โดยมีนโยบายควบคุมการขยายตัวของปัญหาและลดปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดด าเนินการ
โดยอาศัยการร่วมมือจากทุกส่วนในสังคม ด าเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่องจริงจัง โดย
ให้ชุมชนและสถาบันการศึกษาเป็นฐานในการสร้างกระแสต่อต้านและกดดันการกระท าผิดเกี่ยวกับยา
เสพติด ทั้งนี้ ให้ปฏิบัติต่อผู้ติดยาเสพติดในฐานะผู้ป่วย และการค้ายาเสพติด ตลอดจนยับยั้งและยุติ
การน ายาเสพติดมาแพร่ระบาดในประเทศไทย 

๒.๔.๓ สถานการณ์ยาเสพติดในประเทศไทย 
สุรามีต านานก่อนพุทธกาล ฉันใด ยาเสพติดย่อมมีมาก่อนประเทศสยาม ฉันนั้น แต่ถ้า

หากการพิจารณาเริ่มที่สมัยสุโขทัยก็จะทราบว่า ฝิ่นได้แพร่ระบาดเข้ามาในประเทศไทยแล้ว แต่ไม่
ทราบว่ามีการห้ามสูบฝิ่นหรือไม่ในยุคสุโขทัย เพราะขาดหลักฐานทางประวัติศาสตร์ แต่ในสมัย 
พระเจ้าอู่ทองได้มีการตรากฎหมายลักษณะโจรขึ้นใน พ.ศ. ๑๙๐๓ ซึ่งมีบทลงโทษผู้เสพติดและค้าฝิ่น  
โดยให้ลงพระราชอาญาริบราชบาตรให้สิ้นเชิง ทะเวนบก ๓ วัน ทะเวนเรือ ๓ วัน ให้จ าคุกไว้จนกว่า
จะอดได้ ถ้าอดได้แล้วให้เรียกเอาทานบนแก่ญาติพ่ีน้องไว้ แล้วจึงปล่อยผู้สูบ ขายรับประทานฝิ่น  
จากโทษส่วนในสมัยรัตนโกสินทร์ได้พยายามเพ่ิมโทษให้รุนแรงยิ่งขึ้น  แต่การปราบปรามก็ไม้ได้ผล
เท่าที่ควรการติดฝิ่นกลับเพ่ิมมากขึ้นในหมู่คนจีน และเกิดระบบอ้ังยี่เพ่ือลักลอบค้าฝิ่นจึงได้มีการ
เปลี่ยนแปลงนโยบายการปราบปรามในสมัยรัชกาลที่  ๔ ได้พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ 
ชาวจีนเสพได้แต่ห้ามคนไทยเสพ ต่อมาใน พ.ศ. ๒๔๘๒ รัฐบาลไทยอนุญาตให้ตั้งร้านจ าหน่ายฝิ่นได้ใน
เขตพระนครและธนบุรี และขยายให้เปิดได้ทั่วราชอาณาจักรในพ.ศ.๒๔๘๓ การเปลี่ยนแปลงนโยบาย
เช่นนี้ก็เพ่ือที่จะหาทางควบคุมให้ดียิ่งขึ้น โดยจดทะเบียนร้ายจ าหน่ายและผู้เสพ ซึ่งมีผลในแง่ภาษี
อากร  

อย่างไรก็ตาม ในสมัยจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ได้เปลี่ยนแปลงนโยบายกลับไปตามแนว
เดิม ก่อนสมัยรัชกาลที่ ๔ คือ ให้ออกประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่ ๓๗ เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๐๑  
ให้เลิกการเสพฝิ่นโดยเด็ดขาด และยุบร้านจ าหน่ายฝิ่นภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๐๒ ซึ่งประกาศ
ฉบับนี้ เป็นหัวเลี้ยวหัวต่อของนโยบายปราบฝิ่นและยาเสพติดอ่ืนๆ ในปัจจุบัน ในปีที่รัฐบาลประกาศ
เลิกสูบฝิ่นนั้นมีจ านวนผู้เสพฝิ่นลงทะเบียนไว้ ๗๐,๙๘๕ คน หลังจากประกาศห้ามแล้ว ปรากฏว่ายา
เสพติดอย่างอ่ืนมีพิษร้ายแรงยิ่งกว่าฝิ่นหลายเท่าได้ระบาดเข้ามาในประเทศไทย  จากฮ่องกง ใน พ.ศ.



๔๕ 

๒๕๐๒ และภายในเวลา ๑๐ ปีหลังจากนั้น การเสพเฮโรอินและยาเสพติดประเภทอ่ืนๆ ได้กลายเป็น
ปัญหาหนักและรุนแรงยิ่งกว่าฝิ่นในสมัยก่อนหลายเท่าตัว๔๕  

ด้วยปัจจุบันปัญหายาเสพติดได้กลายเป็นปัญหาวิกฤติส าคัญของประชาคมโลก
โดยเฉพาะส าหรับประเทศไทยนั้น ปัญหานี้ได้ขยายตัวอย่างรวดเร็วและมีผลกระทบอย่างรุนแรงต่อ
ความมั่นคงของชาติ ทั้งด้าน การเมือง เศรษฐกิจ สังคม ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และคุณภาพ
ประชากร รัฐบาลจึงได้ก าหนดนโยบายส าคัญเร่งด่วนในการแก้ปัญหาดังกล่าว โดยใช้หลัก การป้องกัน
น าหน้าการปราบปราม ผู้เสพต้องได้รับการบ าบัดรักษา ผู้ค้าต้องได้รับโทษอย่างเด็ดขาด รวมทั้งระดม
ความคิดจากทุกฝ่ายเพ่ือก าหนดแนวทางในการเอาชนะยาเสพติด ซึ่งจากการร่วมกันคิดดังกล่าวได้มี
ความเห็นร่วมกันว่า การแก้ปัญหายาเสพติดในสถานการณ์ปัจจุบัน จะต้องคิดใหม่ ท าใหม่ โดยทุก
องคาพยพในสังคมจะต้องผนึกก าลังร่วมกันให้เป็นพลังแผ่นดินเพ่ือเอาชนะยาเสพติดให้ได้โดยเร็ว   
การด าเนินการในการแก้ปัญหายาเสพติดตามแนวข้างต้นนั้น  จะต้องยึดพ้ืนที่ เป็นหลักในการ
ด าเนินงานเน้นการเสริมสร้างความเข้มแข็งในครอบครัว โรงเรียน ชุมชน และสนับสนุนให้ทุกฝ่าย 
เข้ามามีบทบาทในการป้องกันและแก้ไขปัญหา โดยให้ชุมชนเป็นศูนย์กลางในการแก้ปัญหา และให้
ความส าคัญแก่การป้องกันโดยเน้นสร้างภูมิคุ้มกันแก่เด็กและเยาวชน  เพ่ือลดอุปสงค์ด้านยาเสพติด
ควบคู่ไปกับการเพ่ิมประสิทธิภาพในการบ าบัดฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยา การปราบปรามอย่างเฉียบ
ขาดจริงจัง เพ่ือลดปริมาณอุปทานยาเสพติด และได้ก าหนดแนวทางในการเอาชนะยาเสพติดไว้  
๙ แนวทาง ดังนี้ 

๑. การปลุกพลังแผ่นดินและการป้องกัน 
๒. การควบคุมตัวยาและสารเคมี 
๓. การปราบปราม 
๔. การบ าบัดรักษาและการฟืน้ฟูสมรรถภาพ 
๕. การข่าว 
๖. การอ านวยการ และการประสานงาน 
๗. การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
๘. ความร่วมมือระหว่างประเทศ 
๙. การวิจัย พัฒนา และติดตามประเมินผล๔๖ 

                                                           
๔๕สุพัฒน์ ธีรเวชเจริญชัย, รศ., ยาและสิ่งเสพย์ติดให้โทษ, พิมพ์ครั้งที่ ๑๒, (กรุงเทพมหานคร :  

โรงพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๔๓), หน้า ๑๐๒. 
๔๖ทักษิณ  ชินวัตร , พ .ต .ท ., ดร ., “แนวทางการใช้พลังแผ่นดินเพ่ือเอาชนะยาเสพติด”, 

(กรุงเทพมหานคร : เอกสารส าเนา ค าสั่งส านักนายกรัฐมนตรี ที่ ๑๑๙/๒๕๔๔ ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. 
๒๕๔๔), (อัดส าเนา). 



๔๖ 

สถานการณ์แอมเฟตามีน หรือยาบ้าในปัจจุบัน พบว่ามีการแพร่ระบาดอย่างรุนแรงใน
ประเทศไทย มีการผลิตปริมาณมากในประเทศเพ่ือนบ้านและน าเข้าสู่ประเทศไทยในหลายช่องทาง
ตลอดแนวชายแดน อีกทั้งมีการลักลอบผลิตแอมเฟตามีนหรือยาบ้าภายในประเทศ โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งในพ้ืนที่ กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล เพ่ือกระจายให้ลูกค้าตามภูมิภาคต่างๆนอกจากนี้ มีการ
ลักลอบจ าหน่ายและเสพเฮโรอิน ฝิ่น กัญชา เอคซ์ตาซี โคเคน และเคตามีนในบางพ้ืนที่ รวมทั้งมีการ
ลักลอบส่งออกไปต่างประเทศ 

ปัจจุบันยาเสพติดที่ เข้ามาแพร่ระบาดในประเทศไทย  ส่วนใหญ่ผลิตในประเทศ 
เพ่ือนบ้าน ทั้งยาบ้า ยาไอซ์ และเฮโรอีน กลุ่มผลิตหลักเป็นชนกลุ่มน้อยที่อาศัยอยู่ตามแนวชายแดน  
โดยก่อนปีพ.ศ. ๒๕๔๒ มีการผลิตเฮโรอีนบริเวณชายแดนทางภาคเหนือของประเทศไทย แต่หลังจาก
ปี พ.ศ. ๒๕๔๒ มีการเคลื่อนย้ายไปอยู่ทางชายแดนตอนเหนือของประเทศเพ่ือนบ้าน ส าหรับยาบ้านั้น 
ในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๓๐-๒๕๓๙ มีแหล่งผลิตยาบ้าขนาดใหญ่ในพื้นที่ภาคกลาง กรุงเทพฯ และปริมณฑล 
แต่ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๙ – ปัจจุบัน มีการเคลื่อนย้ายไปอยู่ทางชายแดนตอนเหนือของประเทศ 
เพ่ือนบ้าน ส าหรับการลักลอบปลูกพืชเสพติดยังคงมีอยู่ แต่ไม่ส่งผลกระทบต่อการแพร่ระบาดใน
ประเทศไทยโดย 

ฝิ่น พบการลักลอบปลูกฝิ่นในพ้ืนที่ภาคเหนือและมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น  โดยในปี พ.ศ. 
๒๕๕๐ – ๒๕๕๑ พบพื้นที่ลักลอบปลูกฝิ่น ๑,๘๐๐.๔๐ ไร่ ปี พ.ศ. ๒๕๔๙ – ๒๕๕๐ จ านวน ๑,๔๔๕ 
ไร่ ตัดไปแล้ว ๑,๗๗๗.๘๖ ไร่ (ร้อยละ ๙๘.๗๕) พ้ืนที่ที่มีการปลูกฝิ่นในประเทศไทยในปัจจุบันอยู่ที่
ภาคเหนือใน ๘ จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน ล าปาง น่าน พะเยา ตาก และ
ก าแพงเพชร โดยพื้นที่ท่ีมีการปลูกฝิ่นซ้ าซากและหนาแน่นที่สุดคือ อ าเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่  

ทั้งนี้ เนื่องจากพ้ืนที่ดังกล่าวเป็นพ้ืนที่ที่ห่างไกลความเจริญ  ทุรกันดาร การคมนาคม 
ไม่สะดวก เจ้าหน้าที่รัฐดูแลไม่ทั่วถึง การปลูกพืชผักผลไม้อ่ืนๆ ต้นทุนสูง และไม่มีตลาดรองรับท าให้
พืชผลเสียหายแต่การปลูกฝิ่นลงทุนน้อย รายได้ดี มีนายทุนมารับซื้อถึงที่ นอกจากนี้ยังพบว่า ผู้ปลูก
บางส่วนยังคงใช้ฝิ่นอยู่ 

กัญชา มีการปลูกในทุกภาคของประเทศ แต่ปริมาณลดลง โดยในปี พ.ศ. ๒๕๕๑ 
สามารถจับกุมผู้ต้องหาคดีผลิตกัญญาสดได้ ๖๗๓ คน ของกลางหนัก ๒,๑๕๕.๖ กิโลกรัม โดยเป็นการ
จับกุมในพ้ืนที่ภาคใต้ ร้อยละ ๓๓.๑ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยละ ๓๐.๘ ภาคเหนือ ร้อยละ 
๒๔.๘ และภาคกลาง ร้อยละ ๑๑.๓ ส่วนใหญ่จะลักลอบปลูกในบริเวณป่ารกทึบ กลางหุบเขาหรือ
ปลูกแซมไปกับพันธุ์ไม้ในป่าเพ่ืออ าพราง ซึ่งเป็นการปลูกเพ่ือใช้เองหรือจ าหน่ายให้กับผู้เสพในพ้ืนที่
เท่านั้น ส าหรับกัญชาแห้งอัดแท่งที่จับกุมส่วนใหญ่เป็นกัญชาที่ลักลอบล าเลียงมาจากประเทศลาว  
เข้าตามแนวชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 



๔๗ 

พืชกระท่อม มีการปลุกในหลายพ้ืนที่ทุกภาค พบมากในพ้ืนที่ภาคใต้ของประเทศไทย 
ในปี พ .ศ . ๒๕๕๑  สามารถจับกุมผู้ต้องหาคดีผลิตพืชกระท่อมได้  ๘๑๔  คน ของกลางหนัก 
๑๑,๑๓๗.๓ กิโลกรัม โดยเป็นการจับกุมในพ้ืนที่ภาคใต้ ร้อยละ ๘๐.๖ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
ร้อยละ ๘.๘ และภาคเหนือ ร้อยละ ๔.๙ ส่วนใหญ่ปลูกเพ่ือจ าหน่ายให้กับกลุ่มผู้ค้าหรือผู้เสพในพ้ืนที่ 
และส่งไปขายในพ้ืนที่ ๓ จังหวัดชายแดนใต้ ส่วนใหญ่เสพด้วยวิธีเคี้ยวใบสด แล้วคายกากแต่บางส่วน
น าไปแปรรูปเป็นน้ าต้มใบกระท่อม เพ่ือใช้เป็นส่วนผสมของสี่คูณร้อย 

ส าหรับแหล่งผลิตยาเสพติดอ่ืนๆ  ในประเทศไทย นับตั้งแต่ประกาศสงครามกับ 
ยาเสพติด เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๖ ไม่พบว่ามีการผลิต แต่เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๑ มีการจับกุมการ
ผลิตไอซ์ได้ ๑ คดี ที่อ าเภอล าลูกกา จังหวัดปทุมธานี ซึ่งผู้ต้องหารู้วิธีผลิตและสั่งซื้อสารเคมีทาง
อินเตอร์เน็ต 

นอกจากนี้ เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๒ ต ารวจภาคจังหวัดเชียงราย ร่วมกับกองก าลัง
ผาเมืองฝ่ายปกครอง และส านักงานปราบปรามยาเสพติดปิดล้อมตรวจค้นหมู่บ้านเป้าหมายในอ าเภอ
เมือง จังหวัดเชียงราย ยึดเครื่องอัดเม็ด Single Punch ชนิด ๓ หัวตอก จ านวน ๑ เครื่อง มอเตอร์  
๒ ตัว และเครื่องตัดเหล็ก ๑ เครื่อง สภาพเครื่องผ่านการใช้งานมาแล้วแต่ทุกชิ้นยังสามารถใช้งานได้ 
คาดว่าเป็นการน ามาเก็บซุกซ่อนไว้เพื่อน ามาใช้งานอีกครั้ง 

๒.๔.๔ ประเภทของสิ่งเสพติดที่ปรากฏในคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนา 
สิ่งเสพติดทางพระพุทธศาสนามี ๓ ประเภท คือ 
ก. สุรา คือ เหล้าที่ได้จากการกลั่นล้วนๆ มี ๕ ชนิดด้วยกัน คือ 
๑. สุราแป้ง ได้แก่ที่ใส่แป้งลงในภาชนะ แล้วเติมน้ าพอเหมาะแก่แป้งนั้น ขย า ท าการต้ม 

กลั่น (ปิฏฺฐสุรา) 
๒. สุราขนม ได้แก่ ที่ใส่ขนมลงในภาชนะแล้วเติมน้ าพอเหมาะแก่ขนมนั้น ขย า ท าการ

ต้ม กลั่น (ปูวสุรา) 
๓. สุราข้าวสุก ได้แก่ที่ใส่ข้าวสุกแล้วเติมน้ าพอเหมาะ (โอทนสุรา) 
๔. สุราใส่เชื้อ ได้แก่สุราที่ใส่แป้งเชื้อหรือแป้งเหล้าปรุง (กิณฺณปกฺขิตฺตสุรา) 
๕. สุราผสมเครื่องปรุง ได้แก่ สุราที่ผสมด้วยเครื่องปรุงต่างๆ มีผลสมอไทย และเมล็ด

พันธ์ผักกาด เป็นต้น (สมฺภารส ยุตฺตสุรา) 
ข. เมรัย คือน้ าเมาที่ได้จากการหมัก หรือ การแช่น้ าที่ยังไม่ได้กลั่น มี ๕ ชนิด 
๑. น้ าดองดอกไม้ ได้แก่ น้ าดองที่ปรุงด้วยรสมะซาง ตาล และมะพร้าว เป็นต้น ที่หมัก

ไว้ นาน (ปุปฺผาสโว) 
๒. น้ าดองผลไม้ ได้แก่ น้ าดองที่ขย าผลองุ่น และขนุน เป็นต้น ปรุงด้วยรสผลองุ่น 

เป็นต้น เหล่านั้นหมักไว้นาน (ผลาสโว) 



๔๘ 

๓. น้ าดองน้ าหวาน ได้แก่ น้ าดองที่ปรุงด้วยรสชาติของผลองุ่นทั้งหลาย หรือปรุงด้วย
น้ าหวานแห่งแมลงผึ้ง ที่หมักไว้นาน (มธวาสโว) 

๔. น้ าดองน้ าอ้อย ได้แก่ รสน้ าอ้อยงบที่หมักไว้นาน (คุฬาสโว) 
๕. น้ าดองผสมเครื่องปรุง ได้แก่ รสของเครื่องปรุงต่างๆ มีสมอไทย มะขามป้อมและของ

เผ็ด เป็นต้น ที่หมักไว้นาน (สมฺภารส ยุตฺตาโส) 
อีกนัยหนึ่งพระฎีกาจารย์แสดงเมรัยไว้เป็น ๔ ชนิด คือ 
๑. น้ าดอกไม ้(ปุปฺผาสโว) 
๒. น้ าดองผลไม ้(ผลาสโว) 
๓. น้ าดองน้ าหวาน (มธวาสโว) 
๔. น้ าดองน้ าอ้อย (คุฬาสโว) 
ค.มัชชะ คือของเมา หรือของมึนเมา สิ่งของที่ท าให้ผู้เสพเข้าไปแล้วมึนเมาเรียกตาม

ภาษานิยมปัจจุบันว่า “ยาเสพติด” และค าว่ามัชชะ ในการวิจัยครั้งนี้มี ๒ ประเภท คือ ประเภทที่ถูก
กฎหมาย ได้แก่ สุรา เมรัย และประเภทที่ผิดกฎหมาย ได้แก่ เฮโรอิน ฝิ่น กัญชา ยาบ้า ใบกระท่อม 
และสารเสพติดประเภทต่างๆ ที่ระบุไว้ในกฎหมาย เป็นต้น ไม่ว่าจะถูกกฎหมาย หรือผิดกฎหมายต่าง
ก็เป็นมัชชะ เพราะเป็นที่ตั้งแห่งความประมาท หรือว่าแม้ของอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งเป็นที่ตั้งแห่งความ
เมา คนดื่มแล้วเมามาย เรียกว่า มัชชะเหมือนกันในปัจจุบัน มัชชะ ที่เป็นยาเสพติดที่ผิดกฎหมายได้มี
การพัฒนาการผลิตออกมาเป็นหลายรูปแบบ หลากหลายชนิดเป็นจ านวนที่นับไม่ได้ และล้วนเป็นของ
ที่ท าให้ผู้เสพมึนเมา ก็ถือเป็นมัชชะ ทั้งนั้น อีกทั้งมีการพัฒนาในด้านวิธีการเสพ นอกจาก กิน ดื่มแล้ว 
ยังม ีสูบ ฉีดเข้าเส้นเลือด ดม เป็นสติกเกอร์ติดใต้ลิ้นให้ซึมผ่าน หรือ อม เป็นต้น 

โทษของยาเสพติดหรือสุรา เมรัย และมัชชะนั้น ก่อให้เกิดโทษต่อตนเองและผู้อ่ืนหรือ
สังคม กล่าวคือ ท าให้เกิดความประมาท ในค าสอนทางพระพุทธศาสนาเน้นความส าคัญของการมีสติ
อยู่ เสมอไม่ให้ประมาท  ผู้ที่ประมาทย่อมจะพลาดโอกาสจากประโยชน์หรือคุณความดีต่างๆ  
สมดังพุทธพจน์ว่า 

“ดูก่อนภิกษุท้ังหลาย ! รอยเท้าของสัตว์ทั้งหลาย ผู้สัญจรไปในแผ่นดิน ชนิดใดชนิดหนึ่ง
ทั้งหมดนั้นย่อมประชุมลงในรอยเท้าช้าง รอยเท้าช้าง บัณฑิตกล่าวว่า เลิศกว่ารอยเท้าเหล่านั้น เพราะ
เป็นรอยใหญ่ แม้ฉันใดกุศลธรรมเหล่าใดเหล่าหนึ่งทั้งหมดนั้น มีความไม่ประมาทเป็นมูลรวมลงใน
ความไม่ประมาท ความไม่ประมาท บัณฑิตกล่าวว่าเลิศกว่ากุศลธรรมเหล่านั้น”๔๗ 

“ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ! แม้เราก็ไม่เคยเห็นไม่เคยได้ยินข้อที่ว่า บุคคลเว้นจากเหตุเป็น
ที่ตั้งแห่งความประมาทในเพราะการเสพของมึนเมา คือ สุรา เมรัย จะถูกพระราชาจับฆ่า จองจ า 
เนรเทศ หรือลงโทษอย่างอ่ืนตามควรแก่กรณี เพราะเหตุตั้งใจเว้นจากท่ีตั้งแห่งความประมาทในเพราะ
                                                           

๔๗ส .ม. (ไทย), ๑๙/๒๕๓/๖๕. 



๔๙ 

การเสพของมึนเมา คือสุรา เมรัย โดยที่แท้กรรมชั่วของเขาต่างหากที่ชี้ว่า เขาประกอบการเสพของมึน
เมาคือ สุรา และเมรัย เนืองๆ จึงฆ่าหญิงบ้าง ชายบ้าง จึงลักขโมยจากบ้านบ้าง จากป่าบ้าง  
จึงประพฤติผิดประเวณีในภรรยา หรือในบุตรีของผู้อ่ืนจึงพูดเท็จหักราญประโยชน์ของผู้อ่ืน เขาย่อม
ถูกพระราชา จับ ฆ่า จอง จ า หรือลงโทษอย่างอ่ืนตามสมควรแก่กรณี เพราะสาเหตุจากที่ตั้งแห่งความ
ประมาทในเพราะการเสพของมึนเมา…”๔๘ 

เมื่อปรากฏความประมาทในตนแล้ว ย่อมสามารถที่จะกระท าความผิดในส่วนอ่ืนๆ  
ได้ง่ายขึ้น เช่น ทะเลาะวิวาท เบียดเบียนผู้อ่ืน เบียดบังลักขโมยทรัพย์ของผู้อ่ืน ประพฤติผิดในกาม
หรือกล่าวค าเท็จได้ง่ายขึ้น เพราะได้ประมาทเสียแล้ว ด้วยเหตุจากการเสพ สิ่งเสพติดเหล่านั้นเป็น
เบื้องต้นนั่นเอง จึงส่งผลกระทบต่อผู้อื่นหรือสังคม 

“ดูก่อนคหบดีบุตร ! โทษ ๖ อย่าง ต่อไปนี้ ผู้ที่ดื่มน้ าเมา คือ สุรา เมรัยเป็นประจ า จะได้
เห็นทันตา คือ 

๑). ความเสื่อมแห่งทรัพย ์อันผู้ดื่มพึงเห็นเอง (สนฺทิฏฺกา ธนชานี) 
๒). ก่อการทะเลาะวิวาท (กลหปฺปวฑฺฒนี) 
๓). เป็นบ่อเกิดแห่งโรค (โรคาน  อายตน ) 
๔). เป็นเหตุให้เสียชื่อเสียง (อกิตฺติสญฺชนี) 
๕). เป็นเหตุให้ประพฤติมารยาทที่ไม่น่าดู (หิริโกปินนิทฺท สนี) 
๖). เป็นเหตุทอนก าลังปัญญา (ปญฺญาย ทุพฺพลีกรณ)ี”๔๙ 
โทษของการเสพสุราเมรัยนั้น ย่อมส่งผลถึงการกระท าที่เกิดจากการดื่มสุราเมรัยและ

ของเมา ให้เป็นไปในทางที่เป็นทุจริตกรรม ทั้งที่เกิดทางกายทุจริต วจีทุจริต และมโนทุจริต เพราะเมื่อ
กินดื่ม หรือเสพมากๆ แล้ว ความละอายก็ไม่มี ความกลัวก็ไม่มี ความยั้งคิดก็ไม่มี จะท าทุจริตกรรม
ต่างๆ นี้โดยฤทธิ์ของความมึนเมา อันเป็นกรรมฝ่ายอกุศลที่เป็นบาป เป็นความชั่ว เป็นความไม่ดี  
ด้วยอ านาจแห่งโลภะก็ดี โทสะก็ดี และโมหะก็ดี อันเป็นมูลเหตุหลักที่ส าคัญ ที่ก่อให้เกิดการกระท าผิด
ต่อตนเองและผู้อ่ืนตลอด อีกทั้งส่งผลให้ในปัจจุบันชาติคือ การถูกครหา นินทา ว่ากล่าวติเตียน แม้ใน
ปรโลกเบื้องหน้า ก็ย่อมมีทุคติเป็นที่หวัง การกระท าเพราะการดื่มสุราเมรัยและของเมา (ยาเสพติด)  
นี้เป็นเหตุแห่งความเมา“ 

ความเมาเป็นเหตุแห่งการกระท าอกุศลกรรมบถ และอกุศลกรรมให้เกิดขึ้นนั้น ย่อมท า
หน้าที่ให้ส าเร็จกัมมกิจเป็นเพราะกรรมที่ท าหน้าที่ให้ไปเกิดในนิรยภูมิ ด้วยอ านาจการดื่มสุราเมรัย
แล้วกระท าทุจริตกรรมลง แต่หากมิกระท าทุจริตกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง ก็ไม่อาจน าสู่นรกภูมิได้และ

                                                           
๔๘อ .ปญฺจก. (ไทย) , ๒๒/๑๗๘/๒๓๕. 
๔๙ที.ปา. (ไทย), ๑๑/๑๗๙/๑๙๖. 



๕๐ 

เพราะการท าทุจริตกรรมให้ส าเร็จลงกล่าวคือ ดื่มสุราแล้วกระตุ้นใจกล้าสามารถกระท าทุจริตกรรม
ส าเร็จลง ย่อมไปเกิดในนรกภูมิ หลังตายแล้ว”๕๐ 

จะเห็นได้ว่า มีการกล่าวถึงอันตรายหรือโทษของการเสพยาเสพติดหรือสุราเมรัยและ
มัชชะไว้เป็นจ านวนมาก กล่าวคือ เมื่อดื่มหรือเสพจนเมามายแล้ว ก็ท าให้ผู้ดื่มหรือเสพท าความชั่วได้
ทุกอย่างเพราะขาดสติประมาทในการทั้งปวงนั่นเอง นอกจากนี้ในคัมภีร์ระดับอรรถกถาก็ยังกล่าวถึง
โทษของการเสพยาเสพติดหรือ สุราเมรัยและมัชชะไว้มากเช่น คนเมาสุรา ย่อมไม่รู้อรรถไม่รู้ธรรม 
ย่อมท าอันตรายแม้แก่มารดาบิดา แม้แก่พระพุทธเจ้าและเหล่าพระอริยสาวก ย่อมถูกต าหนิในชาตินี้ 
แม้ตายไปแล้วก็ไปสู่ทุคติ และถึงความเป็นคนวิกลจริตไปทุกๆ ชาติ๕๑ 

อีกประเด็นหนึ่งในคัมภีร์ชาดกได้กล่าวถึงเหตุการณ์ครั้งที่ท้าวสักกะจอมเทพ  ได้ทรง
นิมิตรตนเป็นพราหมณ์สูงอายุหาบหม้อบรรจุสุรามาจ าหน่ายแก่พระเจ้ากรุงพาราณสีพลางกล่าว
ชักชวนให้ซื้อหม้อสุราของตนโดยกล่าวในเชิงท้าทายให้ซื้อดังนี้ว่า 

(๑) เครื่องดื่มชนิดใดแล ที่คนดื่มแล้วกลิ้งพัดตกเหว ตกปล่อง ตกถ้ า ตกบ่อน้ าคร า ตก
บ่อของสกปรก อีกทั้งกินของที่มิควรกินได้หลายอย่าง ขอเชิญท่านซื้อหม้ออันเต็มด้วยเครื่องดื่มชนิด
นั้นไว้เถิด 

(๒) เครื่องดื่มชนิดใดแล ที่คนดื่มแล้วไม่อาจควบคุมจิตใจไว้ได้ กินกากสุรา เตร็ดเตร่ไป
เหมือนวัวเที่ยวหาหญ้าเป็นอาหาร ร่วมขับร้องและเต้นร ากับเขาไปอย่างน่าอนาถ ขอเชิญท่านซื้อหม้อ
อันเต็มไปด้วยเครื่องดื่มชนิดนั้นเถิด 

(๓) เครื่องดื่มชนิดใดแล ที่คนดื่มแล้วเปลือยกายเหมือนอเจลก เที่ยวไปตามตรอกซอก
ซอยในหมู่บ้าน นอนตื่นสาย จิตใจไหลหลง ขอเชิญท่านซื้อหม้ออันเต็มไปด้วยเครื่องดื่มชนิดนั้นเถิด 

(๔) เครื่องดื่มชนิดใดแล ที่คนดื่มแล้วถูกไฟเผา หรือถูกฝูงสุนัขจิ้งจอกกินเนื้อ ก็ยังนอน
อยู่อย่างเดิมจนตาย และถูกจองจ าบ้าง ถูกฆ่าบ้าง ประสบความสูญเสียทรัพย์บ้าง ขอเชิญท่านซื้อหม้อ
อันเต็มด้วยเครื่องดื่มชนิดนั้นเถิด 

(๕) เครื่องดื่มชนิดใดแล ที่คนดื่มแล้ว พูดค าที่ไม่ควรพูด นั่งอยู่ในที่ชุมชน ก็เปลื้องผ้า
ของตนออกได้ ร่างกายสกปรกส ารอกอาหาร(อาเจียน) ขอเชิญท่านซื้อหม้ออันเต็มด้วยเครื่องดื่มชนิด
นั้นเถิด 

(๖) เครื่องดื่มชนิดใดแล ที่คนดื่มแล้ว มีตาขุ่น พูดจาอวดเบ่ง ส าคัญตัวเองว่า เป็นใหญ่
ในแผ่นดิน แม้พระจักรพรรดิผู้มีอาณาเขตจรด ๔ มหาสมุทรก็ไม่เทียมเท่าตน ขอเชิญท่านซื้อหม้ออัน
เต็มด้วยเครื่องดื่มชนิดนั้นเถิด 

                                                           
๕๐วรรณสิทธิ ไวทยะเสวี, คู่มือการศึกษาพระอภิธัมมัตถสังคหะ ปริเฉทที่ ๕ วิถีมุตตสังคหวิภาค, 

(กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิแนบมหานีรานนท,์ ม.ป.ป.), หน้า ๒๐๒. 
๕๑ขุทฺทกฺ.อ. ๑/๑๒๔. 



๕๑ 

(๗ ) เครื่องดื่มที่ท าให้หยิ่งผยอง ก่อการวิวาท  กล่าวค าส่อเสียด ท าให้ผิวพรรณ
หม่นหมอง ชอบเปลือยกาย ท าให้เป็นคนขลาด เป็นที่มาและซ่องสุมพวกนักเลง ขอเชิญท่านซื้อหม้อ
อันเต็มไปด้วยเครื่องดื่มชนิดนั้นเถิด 

(๘) ตระกูลทั้งหลายที่มั่งคั่งสมบูรณ์ด้วยสิ่งของ มีทรัพย์มากมายในโลก ก็ท าให้ขาดสูญ
ทายาทและไร้ทรัพย์ได้ เพราะอาศัยเครื่องดื่มชนิดใด ขอท่านจงซื้อหม้ออันเต็มไปด้วยเครื่องดื่มชนิด
นั้นเถิด 

(๙) ข้าวเปลือก ทรัพย์สิน เงิน ทอง ไร่ นา โค กระบือ ของตระกูลทั้งหลาย ที่มีทรัพย์
ต้องพินาศขาดสูญไป เพราะเครื่องดื่มชนิดใด ขอท่านจงซื้อหม้ออันเต็มไปด้วยเครื่องดื่มชนิดนั้นเถิด 

(๑๐) เครื่องดื่มชนิดใด ที่คนมีสันดานชั่วดื่มแล้ว ด่าบิดามารดา อีกทั้งท าให้พ่อผัวจับมือ
ถือแขนลูกสะใภ้ ขอท่านจงซื้อหม้ออันเต็มไปด้วยเครื่องดื่มชนิดนั้นเถิด 

(๑๑) เครื่องดื่มชนิดใด ที่สตรีที่มีสันดานชั่วอยู่แล้ว ด่าพ่อผัวและสามี กอดรัดทาสบ้าง 
กอดกับคนรับใช้บ้าง ขอท่านจงซื้อหม้ออันเต็มไปด้วยเครื่องดื่มชนิดนั้นเถิด 

(๑๒) เครื่องดื่มชนิดใดที่คนดื่มแล้ว ฆ่าสมณะหรือพราหมณ์ผู้ตั้งอยู่ในธรรม ทั้งต้องไปสู่
อบายภูม ิเพราะการกระท านั้นเป็นเหตุ ขอท่านจงซื้อเครื่องดื่มชนิดนั้นเถิด 

(๑๓) เครื่องดื่มชนิดใดที่คนดื่มแล้ว ประพฤติทุจริตด้วย กาย วาจา หรือด้วยใจครั้น
ประพฤติแล้วก็ไปนรก ขอท่านจงซื้อเครื่องดื่มชนิดนั้นเถิด 

(๑๔) เครื่องดื่มชนิดใด ที่แม้จะเสียเงินเป็นอันมากแล้ววิงวอนขอร้องให้เขาพูดปด ก็ไม่
เคยได้รับปากมาก่อน แต่เมื่อได้ดื่มเครื่องดื่มชนิดนั้นแล้ว ก็กล่าวค าเหลวไหล พูดปดได้ ขอท่านจงซื้อ
หม้ออันเต็มไปด้วยเครื่องดื่มชนิดนั้นเถิด 

(๑๕) เครื่องดื่มชนิดใด ที่คนมีหน้าที่ส่งข่าวสารก าลังส่งข่าวสารอยู่ดื่มแล้ว เมื่อมีกิจที่
ต้องท ารีบด่วน แม้จะบอกกล่าว เขาก็ฟังความไม่รู้เรื่อง ขอท่านจงซื้อหม้ออันเต็มไปด้วยเครื่องดื่มชนิด
นั้นเถิด 

(๑๖) คนผู้มีจิตประกอบด้วยหิริ เมามายด้วยเครื่องดื่มอันเมาใด  ท าความไม่มีหิริ 
ให้ปรากฏ อีกท้ังนักปราชญ์ผู้สงบเรียบร้อย(เมาแล้ว) ก็พูดมาก ขอท่านจงซื้อเครื่องดื่มชนิดนั้นเถิด 

(๑๗) เครื่องดื่มชนิดใด ที่คนดื่มแล้ว อยู่ร่วมกันกับพวกคนเลว แม้ไม่กินอาหารก็ได้นอน
เป็นทุกข์อยู่บนพ้ืนดิน ถึงความเป็นผู้มีผิวพรรณทราม และถูกต าหนิติเตียนด้วย ขอท่านจงซื้อ
เครื่องดื่มชนิดนั้นเถิด 

(๑๘) เครื่องดื่มชนิดใด ที่คนดื่มแล้วนอนคอตกเหมือนโคที่เขาผูกคอลากมา เพราะฤทธิ์
ของสุราที่คนทนได้ไม่ง่าย ขอเชิญท่านจงซื้อเครื่องดื่มชนิดนั้นเถิด 



๕๒ 

(๑๙) เครื่องดื่มชนิดใด ที่มนุษย์ (ผู้ฉลาด) พากันหลีกเลี่ยงเหมือนหนีงูพิษร้าย แล้วนรชน
ใดเล่า ในโลกนี้ ที่กล้าพอจะดื่ม เครื่องดื่มนั้นเสมอด้วยยาพิษ ขอท่านจงซื้อหม้ออันเต็มไปด้วย
เครื่องดื่มนั้นเถิด 

(๒๐) เครื่องดื่มชนิดใดแล ที่พวกโอรสพี่น้องกันชาวอันธกะ ๑๐ องค์เสวยแล้ว พากันไป
รับการบ าเรออยู่ ณ ริมฝั่งมหาสมุทรแล้วประหัตประหารกันเองด้วยกระบอกและสาก ขอท่านจงซื้อ
หม้ออันเต็มด้วยเครื่องดื่มชนิดนั้นเถิด 

(๒๑) เครื่องดื่มชนิดใดแล ที่พวกอสูรผู้เป็นเทวดามาก่อนดื่มแล้วเมามายจนต้องจุติจาก
ดาวดึงส์สวรรค์ที่มีอายุยืน ลงมาเป็นอสูรผู้มีมายา ข้าแต่มหาราชะ เมื่อพระองค์ทรงทราบว่าน้ าเมานี้ 
ไม่มีประโยชน์ จะพึงเสวยน้ าเมานั้น อย่างไรเล่า๕๒ 

ข้อความเหล่านี้ แม้จะมีเนื้อหาชักชวนให้ซื้อน้ าเมาทุกตอน แต่ว่ามีการกล่าวถึงโทษของ
การดื่มไว้ด้วยเช่นกัน ทั้งนี้ เพราะจุดประสงค์หลักของท้าวสักกะจอมเทพที่ตรัสชักชวนเช่นนี้ก็เพ่ือ
ชี้ให้เห็นโทษของการดื่มสุรา และเพ่ือห้ามมิให้พระเจ้ากรุงพาราณสีเกี่ยวข้องกับสุรานั่นเองจะเห็นได้
ว่า ยาเสพติดในสมัยพุทธกาลนั้น หมายถึง สุรา เมรัยและมัชชะ แต่โดดเด่นในเรื่องของ สุราและเมรัย
ที่แยกประเภท แจกแจงโทษไว้ทุกแง่มุม ส่วนในประเด็นของมัชชะหรือของมึนเมาประเภทอ่ืนๆ  
ไม่ค่อยปรากฏเด่นชัดในคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนา แต่ก็ใช่ว่าไม่ให้ความส าคัญสังเกตได้จากการ
ตีความหมายของค าว่ามัชชะ นั้นหมายรวมเอา สุรา และเมรัย ให้มาอยู่ในความหมายของมัชชะด้วย
เสมือนหนึ่งจะบอกว่า สุราและเมรัยเป็นองค์ประกอบพ้ืนฐานของมัชชะที่มีคุณสมบัติเหมือนกันคือ  
อันเป็นเหตุที่ตั้งแห่งความประมาทประเด็นที่น่าสนใจก็คือ  เมื่อมีการกล่าวถึง ยาเสพติด ในสมัย
พุทธกาลมาแล้วนั้น ในค าสอนทางพระพุทธศาสนามีวิธีการ วิธีแก้ หรือบอกข้ันตอนการป้องกันปัญหา
ยาเสพติดนั้นไว้ด้วยหรือไม่ อย่างไร หรือว่ามีหมวดธรรมข้อใดบ้างพอที่จะมาสังเคราะห์ประยุกต์เพ่ือ
แก้ไขและป้องกันปัญหายาเสพติด  ซึ่งประเด็นนี้ผู้วิจัยเห็นว่า หลักพุทธธรรม หรือค าสอนใน
พระพุทธศาสนานั้นสามารถที่จะปรับประยุกต์มาใช้ได้ทุกกรณีของปัญหา แต่พึงต้องเข้าใจ หัวใจและ
แก่นของพระพุทธศาสนาเป็นหลักกว้างๆเสียก่อน  ก่อนที่จะเข้าถึงหลักที่เกี่ยวข้องโดยตรงในการ
แก้ปัญหายาเสพติด  เช่น  หลักอริยสัจ ๔  หลักเบญจศีล  หลักกัลยาณมิตร  ๔ ,๗  และหลัก 
อปริหานิยธรรม ๗ เป็นต้น 

๒.๔.๕ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสิ่งเสพติดให้โทษ 
องค์การอนามัยโลกได้ให้นิยามของสิ่งเสพติดให้โทษว่า คือ สารหรือยาที่รับเข้าสู่ร่างกาย 

จะโดยรับประทาน ฉีด สูบ หรือดม ติดต่อกันชั่วระยะหนึ่งแล้ว ท าให้มีผลต่อร่างกายและจิตใจของ
ผู้รับในลักษณะดังนี้ 

                                                           
๕๒ขุ.ชา. (ไทย), ๒๗/๒๒๙๓/๓๖๔–๓๖๖. 



๕๓ 

๑. มีความต้องการอย่างแรงกล้าที่จะเสพยาหรือสารนั้นต่อไปอีก 
๒. มีความโน้มเอียงท่ีจะต้องเพ่ิมปริมาณยาหรือสารนั้นมากข้ึนเรื่อยๆ 
๓. เมื่อหยุดใช้ยา หรือสารนั้น จะเกิดอาการของการอด หรือเลิกยา 
๔. ผู้ที่ใช้ยาหรือสารนั้นเป็นเวลานาน จะท าให้เกิดผลร้ายต่อสุขภาพทั้งทางร่างกายและ

จิตใจ 
จากความหมายของค าว่าการติดสิ่งเสพติดให้โทษ (Addiction) หรือบางครั้งก็เรียกสั้นๆ 

ว่า การติดสิ่งเสพติด หรือยาเสพติดนี้ ย่อมแตกต่างจากค าว่า การติดเป็นนิสัย (Habituation)  
ซึ่งหมายถึง สารใดๆ ก็ตามที่น ามาเสพแล้วท าให้เกิดอาการติดขึ้นเนื่องจากความเชื่อมั่นหรือนิสัยความ
เคยชินของผู้เสพเอง โดยสารนั้นไม่มีฤทธิ์ท าให้ติด เช่น บุหรี่ หมาก ยานัตถ์ ยาถ่าย ยาดองสุรา เป็น
ต้น 

ความหมายโดยทั่วไป สารเสพติด หมายถึง สารหรือยาที่เป็นผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ
หรือจากการสังเคราะห์ ซึ่งเมื่อบุคคลใดเสพหรือได้รับเข้าไปในร่างกายซ้ าๆ กันแล้วไม่ว่าด้วยวิธีการ
ใดๆ เป็นช่วงระยะๆ หรือนานติดต่อกันก็ตาม จะท าให้บุคคลนั้นต้องตกอยู่ในอ านาจหรือเป็นทาสของ
สิ่งนั้นทางด้านร่างกายและจิตใจ หรือทางด้านจิตใจเพียงอย่างเดียว นอกจากนี้ยังต้องเพ่ิมปริมาณเสพ
ขึ้นเรื่อยๆ หรือท าให้สุขภาพของผู้เสพเสื่อมโทรมลง และเมื่อถึงเวลาอยากเสพแล้วไม่ได้เสพจะมี
อาการผิดปกติทางด้านร่างกายและจิตใจ หรือเฉพาะทางจิตใจเกิดขึน้ในผู้เสพนั้น 

๒.๔.๖ ประเภทของสิ่งเสพติด 
การแบ่งประเภทของสิ่งเสพติด อาจแบ่งออกตามหลักเกณฑ์ต่างๆ ได้หลายแบบ ดังนี้ 
๒.๔.๖.๑ แบ่งตามลักษณะการออกฤทธิ์ของสิ่งเสพติดที่มีต่อร่างกาย คือ 
๑) สิ่งออกฤทธิ์กดประสาท (Depressant) ได้แก่ ฝิ่น มอร์ฟีน เฮโรอิน เซโคนัลบาร์บิ

ทูเรต ฟีโนบาร์บิตาล โบรไมด์ พาราดีไฮด์ และเมทาโดน เป็นต้น สิ่งเสพติดเหล่านี้จะกดประสาท
ส่วนกลางหรือสมอง ท าให้ประสาทมึนงง ง่วงซึมและหมดแรง นอกจากนี้ ยังกดศูนย์ประสาทการ
หายใจ ท าให้หายใจช้าลงจนถึงข้ันหยุดหายใจ 

๒) สิ่งออกฤทธิ์กระตุ้นประสาท (Stimulant) ได้แก่ ใบกระท่อม โคเดอีน แอมเฟตามีน 
เมทอแมเฟตามีน หรือยาบ้า เป็นต้น สิ่งเสพติดเหล่านี้จะกระตุ้นประสาทส่วนกลางหรือสมอง ท าให้
ประสาทตื่นตัวและกระวนกระวาย ไม่ง่วงนอน แต่เมื่อหมดฤทธิ์ยาแล้วจะหมดแรงเพราะร่างกายไม่ได้
รับการพักผ่อน และอาจเกิดการตัวสั่น ตึงเครียดถึงกับหมดสติจนถึงขั้นเสียชีวิตได้ 

๓) สิ่งออกฤทธิ์หลอนจิตประสาท (Hallucinogen) ได้แก่ กัญชา แอล.เอส.ดี.(L.S.D. = 
Lysergic acid Diethylamide) ดี .เอ็ ม .ที  (D.M.T.= Dimethyl Trytamine) เอส .ที .พี . (S.T.P.= 
Serenity, Tranquility and Peace ) เป็นต้น สิ่งเสพติดเหล่านี้จะท าให้เกิดประสาทหลอน เห็นภาพ



๕๔ 

ผิดไปจากปกติ รสสัมผัสเปลี่ยนแปลง รวมทั้งอายตนะทั้งห้าของร่างกายแปรปรวนมีปฏิกิริยาผิดไป
จากความจริงทั้งหมด 

๔) สิ่งออกฤทธิ์ผสมผสานกัน (Mixed) ได้แก่ กัญชา ถ้าเสพจ านวนน้อยจะกดประสาท
อยู่ระยะหนึ่ง ต่อเมื่อเสพเพ่ิมเข้าไปมากจะกลายเป็นพิษหลอนประสาทได้ 

๒.๔.๖.๒ แบ่งตามแหล่งที่เกิดของสิ่งเสพติด คือ 
๑) สิ่งเสพติดธรรมชาติ ได้แก่ สิ่งที่ได้มาจากพืชหรือพันธุ์ไม้บางชนิดโดยตรงที่เกิดขึ้นอยู่

แล้วตามธรรมชาติ เช่น ฝิ่น กัญชา กระท่อม โคเคอีน เป็นต้น รวมทั้งการน าสารจากพืช มาท า
กรรมวิธีต่างๆ ทางเคม ีเช่น การน าฝิ่นมาท าเป็น มอร์ฟีน เฮโรอิน เป็นต้น 

๒) สิ่งเสพติดสังเคราะห์ ได้แก่ สิ่งที่ผลิตขึ้นด้วยกรรมวิธีทางเคมี และน ามาใช้แทนสิ่ง
เสพติดตามธรรมชาติได้ เช่น เมทาโดน เพทีดนี ไฟเซปโตน เป็นต้น 

๒.๔.๖.๓ แบ่งตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.๒๕๒๒ คือ 
๑) ประเภท ๑ ยาเสพติดให้โทษชนิดร้ายแรง เช่น เฮโรอิน เมทแอมเฟตามีนหรือยาบ้า 

เป็นต้น 
๒) ประเภท ๒ ยาเสพติดให้โทษทั่วไป เช่น มอร์ฟีน โคเคน โคเดอีน ฝิ่นยา 
๓) ประเภท ๓ ยาเสพติดให้โทษที่มียาเสพติดให้โทษประเภท ๒ เป็นส่วนผสมอยู่ด้วย 

ตามท่ีได้ขึ้นทะเบียนต ารับยาไว้ในมาตรา ๔๓ เช่น ยาแก้ไอผสมโคเดอีน 
๔) ประเภท ๔ สารเคมีที่ใช้ในการผลิตยาเสพติดให้โทษประเภท ๑ หรือประเภท ๒ เช่น 

แอซีติกไฮไดรด์ อะซีติกคลอไรด์ 
๕) ประเภท ๕ ยาเสพติดให้โทษที่มิได้เข้าอยู่ในประเภท ๑ ถึงประเภท ๔ เช่น กัญชา 

พืชกระท่อม เป็นต้น 
นอกจากนี้ ทางด้านการแพทย์ยังได้จัดให้ยาและสารเคมีอีกหลายอย่างเป็นสิ่งเสพติดให้

โทษ โดยแบ่งตามคุณสมบัติของสิ่งเสพติดได้ ๗ ประเภท คือ 
พวกท่ี ๑ ฝิ่นหรือสารที่มีส่วนประกอบของฝิ่น เช่น มอร์ฟีน เฮโรอิน โคเดอีน เพทีดีน ไฟ

เซปโตน เป็นต้น 
พวกท่ี ๒ ยานอนหลับชนิดต่างๆ เช่น ฟีโนบาร์บิตาล เซโคนัล โบร์ไมด์ พาราดีไฮด์ กลูติ

ตาไมด ์เป็นต้น 
พวกท่ี ๓ ยากล่อมประสาท เช่น ไดอะซีแพม และเมโปรบาเมต เป็นต้น 
พวกที่ ๔ ยากระตุ้นประสาท เช่น แอมเฟตามีน เมทแอมเฟตามีหรือยาบ้า โคเดอีน  

และใบกระท่อม เป็นต้น 
พวกที่ ๕ ยาที่ท าให้ประสาทหลอน เช่น กัญชา แอล.เอส.ดี., ดี.เอ็ม.ที., เอส.ที.พี .  

และพวกเห็ดบางชนิด เป็นต้น 



๕๕ 

พวกท่ี ๖ สารระเหยต่างๆ เช่น เบนซิน ทินเนอร ์กาวตอดเครื่องบิน เป็นต้น 
พวกที่ ๗ แอลกอฮอล์ ปัจจุบัน องค์การอนามัยโลกได้จัดให้แอลกอฮอล์เป็นสารเสพติด

ชนิดหนึ่งด้วย เพราะแอลกอฮอล์เมื่อดื่มจนติดแล้วจะมีโทษเช่นเดียวกับยาเสพติดชนิดอ่ืนๆ๕๓ 
จะเห็นได้ว่า ยาเสพติดที่ปรากฏอยู่ในประเทศไทยนั้นมีอยู่หลายชนิด แต่ที่โดดเด่น และ

แพร่ระบาดอย่างรุนแรงทั่วประเทศตอนนี้ คือ ยาบ้า (เมทแอมเฟตามีน) ซึ่งมีเหตุและปัจจัยที่เป็น
องค์ประกอบในการเอื้ออ านวยต่อการแพร่ระบาดอยู่หลายประการ ทั้งด้านอุปสงค์ ด้านอุปทานผู้ผลิต 
ผู้ค้า ผู้เสพเป็นต้น เพ่ือความชัดเจนถึงที่มาของยาเสพติด จึงขอน าเสนอข้อมูล ดังนี้ 

เมทแอมเฟตามีน หรือยาบ้า (ยาม้า) ถูกสังเคราะห์ขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อ พ.ศ.๒๔๖๒ โดย
นักเภสัชกรชาว ญี่ปุ่น ชื่อ A. Ogata ซึ่งระยะเวลาที่ใกล้เคียงกับที่แอมเฟตามีนถูกสังเคราะห์ขึ้นมา 
หลังจากถูกสังเคราะห์ขึ้นมาแล้ว พ.ศ.๒๔๗๓ นักวิทยาศาสตร์ได้พบคุณสมบัติทางเภสัชวิทยาของสาร
กลุ่ม แอมเฟตามีนว่ามีผลต่อระบบประสาทซิมพาเทติค (Sympathetic nerve) ท าให้หลอดเลือดด า
หดตัว แอมเฟตามีนจึงถูกน ามาผลิตเป็นยาออกวางจ าหน่ายในท้องตลาดเป็นครั้งแรกเมื่อปี  
พ.ศ. ๒๔๗๕ ภายใต้ชื่อ “เบนซิดรีน” เป็นยาดมส าหรับบรรเทาอาการคัดจมูก สามารถซื้อขายกันได้
โดยไม่ต้องใช้ใบสั่งแพทย์ และมีการพัฒน ามาใช้ในการบ าบัดรักษาโรคผล็อยหลับ โรคซึมเศร้าบาง
ชนิด และโรคอ้วนในประเทศสหรัฐอเมริกา ส าหรับในประเทศไทยได้มีการแพร่ระบาดในช่วงปี  
พ.ศ. ๒๕๐๑ - ๒๕๑๐ กระทรวงสาธารณสุขจึงได้ด าเนินมาตรการทางกฎหมาย เพ่ือแก้ไขปัญหาโดย
ออกประกาศกระทรวงสาธารณสุขระบุให้ แอมเฟตามีนและเมทแอมเฟตามีนเป็นยาเสพติดให้โทษ 
พัฒนามาเป็นยาเสพติดให้โทษประเภท ๑ ในพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษในเวลาต่อมาและ
เปลี่ยนชื่อ จากยาม้า มาเป็นยาบ้า เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม พ .ศ.๒๕๓๙ เนื่องจากผู้ที่ท าการ
สังเคราะห์เมทแอมเฟตามีนในห้องทดลองเถ่ือนส่วนมากอาศัยอีเฟดรีนเป็นสารตั้งต้นในการสังเคราะห์ 
ฉะนั้นกระทรวงสาธารณสุข จึงได้ด าเนินการทางกฎหมาย โดยออกเป็นประกาศกระทรวง ระบุให้
อีเฟดรีน และซูโดอีเฟดรีน เป็นวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๒ ซึ่งห้ามิให้ผู้ใดผลิต ขายน าเข้า หรือมีไว้ใน
ครอบครองเช่นเดียวกับแอมเฟตามีนและเมทแอมเฟตามีน  คาดว่าเมื่อทอดระยะออกไปอีกสักพัก 
วงการลักลอบสังเคราะห์เมทแอมเฟตามีนจากสารตั้งต้นที่เป็นอีเฟดรีนก็จะต้องปรับตัวเปลี่ยนวิธี
สังเคราะห์ใหม ่เพราะไม่สามารถหาอีเฟดรีนมาใช้เป็นสารตั้งต้นได้โดยง่ายอีกต่อไป๕๔ 

ผู้ที่ให้ก าเนิดยาบ้า (ยาม้า) รายแรกในประเทศไทยคือ นางกัลยาณี หล่างเวชอนันต์ ชาว
อ าเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ที่ส่งบุตรชายไปเรียนด้านเคมีที่ประเทศไต้หวัน แล้วกลับมาผลิตยา

                                                           
๕๓สุพัฒน์ ธีรเวชเจริญชัย, รองศาสตราจารย์ , ยาและสิ่งเสพย์ติดให้โทษ , พิมพ์ครั้งที่ ๑๒ , 

(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๔๓), หน้า ๖๑ - ๖๓. 
๕๔มานิตย์ อรุณากูร, เภสัชกร, ผู้เช่ียวชาญพิเศษด้านระบาดวิทยาของวัตถุเสพติด, “ประวัติความ

เป็นมาของวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท”, (กรุงเทพมหานคร, ๒๕๔๔), (อัดส าเนา). 



๕๖ 

ม้า (เมทแอมเฟตามีน) เป็นรายแรก ภายใต้ยี่ห้อชื่อ เปาบุ้นจิ้น และขยายเป็นยี่ห้ออ่ืนๆ ในเวลาต่อมา
ภายหลังถูกจับกุม (พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๓๐) แหล่งผลิตที่เคยกระจุกตัวอยู่ บริเวณปริมณฑล 
กรุงเทพมหานคร ได้กระจายสู่บริเวณแนวชายแดนประเทศพม่า ซึ่งต่อมาอ านาจการผลิตและ
การตลาดตกไปอยู่กับชนกลุ่มน้อย เพราะมีประสบการณ์ด้านการผลิตและจ าหน่าย เฮโรอีน อยู่ก่อน
แล้ว ท าให้ปัจจุบันชนกลุ่มน้อยจึงเป็นแหล่งผลิตยาเสพติดที่ใหญ่ที่สุด และก่อให้เกิดปัญหายาเสพติด
ในประเทศไทยอยู่ในขณะนี้๕๕ 

๒.๔.๗ ลักษณะอาการของผู้ติดยาเสพติด 
ยาเสพติดที่เป็นปัญหาในประเทศไทยมีหลายชนิด ซึ่งแต่ละชนิดก็ที่ก่อให้เกิดโทษทั้งแก่

ตัวผู้เสพยาเสพติดและสังคมไทยอย่างมาก โดยเฉพาะโทษที่เกิดต่อตัวผู้เสพจะท าให้เกิดอาการที่
แตกต่างกันตามชนิดของยาเสพติด ดังนี้ 

๑. ฝิ่น เป็นยาเสพติดให้โทษที่เป็นต้นตอของยาเสพติดหลายชนิด เช่น มอร์ฟีน เฮโรอิน 
โคเดอีน เป็นต้น ฝิ่น ได้มาจากยางซึ่งกรีดจากเปลือกผลของฝิ่นดิบ ยางที่ถูกกรีดมานั้นจะมีสีขาว เมื่อ
ถูกอากาศจะมีสีคล้ าลง กลายเป็นยางเหนียวสีน้ าตาลไหม้หรือด า มีกลิ่นเหม็นเขียวและรสขม เรียกว่า 
ฝิ่นดิบ จะเป็นฝิ่นสุกได้ก็ต่อเมื่อน าฝิ่นดิบมาเค่ียวกับน้ า ในการท าฝิ่นสุกนี้อาจจะมีการผสมกับสารอื่นๆ 
เพ่ือให้ได้ปริมาณมากขึ้น อาการผู้เสพฝิ่น จะง่วง ซึม จิตใจเลื่อนลอย แก้วตาหรี่ ไม่รู้สึกหิว ชีพจรเต้น
ช้าหายใจช้า พูดจาไม่อยู่กับร่องกับรอย 

๒. มอร์ฟีน เป็นอนุพันธ์ที่ส าคัญของฝิ่น มีความร้ายแรงกว่าฝิ่นประมาณ ๘ - ๑๐ เท่า 
ชาวเยอรมันชื่อ เซอร์ทูเนอร์ เป็นผู้ค้นพบโดยสกัดได้จากฝิ่น เมื่อปี พ.ศ.๒๓๔๖ ในปัจจุบันสามารถ
สังเคราะห์ขึ้นได้โดยกรรมวิธีทางเคมี มอร์ฟีนเป็นผงสีขาวหรือเทาเกือบขาว ไม่มีกลิ่น มีรสขม มีฤทธิ์
สูงกว่าฝิ่น เสพติดง่าย มีลักษณะเป็นเม็ด เป็นผง และเป็นก้อน หรือละลายบรรจุหลอดส าหรับฉีด
น าเข้าสู่ร่างกายโดยวิธีฉีดเป็นส่วนมาก มอร์ฟีนใช้เป็นยาหลักหรือยามาตรฐานของยาแก้ปวด 
ยาจ าพวกนี้กดประสาทส่วนกลางลดความรู้สึกเจ็บปวด ท าให้รู้สึกง่วงหลับไป และลดการท างานของ
ร่างกาย อาการข้างเคียงอ่ืนๆ ก็คือ อาจท าให้คลื่นเหียนอาเจียน ท้องผูก เกิดอาการคันหน้าตาแดง 
เพราะโลหิตฉีด ม่านตาด าหดตีบ และหายใจล าบากอาการผู้เสพมอร์ฟีน ตอนแรกจะลดความเจ็บปวด 
ท าให้ง่วงนอนและหลับง่ายทั้งนี้เพราะมอร์ฟีนลดการท างานของร่างกาย  จะเคลิ้ม ซึม ง่วงเหงา  
ไม่สนใจต่อสิ่งแวดล้อม 

                                                           
๕๕ทีมข่าว ไอทีวี, “ถอดรหัส ตอน แกะรอยยาบ้า”, สถานีโทรทัศน์ ไอทีวี, (๑๗ พฤศจิกายน 

๒๕๕๓). 



๕๗ 

๓. เฮโรอิน ได้จากการสังเคราะห์ทางเคมี จากปฏิกริยาระหว่างมอร์ฟีนกับสารเคมีบาง
ชนิด เช่น น้ ายาอาเซติคแอนไฮไดร์ เฮโรอินมีความร้ายแรงมากกว่า มอร์ฟีนประมาณ ๔ - ๘ เท่า และ
ร้ายแรงกว่าฝิ่นประมาณ ๓๐ - ๙๐ เท่า เฮโรอินที่จ าหน่ายในประเทศไทยมีอยู่ ๒ ชนิด คือ 

๓.๑) เฮโรอินบริสุทธิ์ หรือเรียกว่า เฮโรอินเบอร์๔ ลักษณะเป็นผงละเอียดสีขาวไม่มีกลิ่น 
รสขมจัด รู้จักทั่วไปในชื่อ “ผงขาว” น าเข้าสู่ร่างกายโดยวิธีผสมในบุหรี่สูบหรือผสมน้ าฉีดเข้าร่างกาย 

๓.๒) เฮโรอินผสม หรือเรียกว่า เฮโรอินเบอร์ ๓ หรือไอระเหย เป็นเฮโรอินไม่บริสุทธิ์ 
เพราะได้ผสมสารอ่ืนไปด้วย เช่น สารหนู สตริ๊กนิน ยานอนหลับ กรดประสานทอง แป้งและสีต่างๆ 
จึงท าให้เฮโรอินมีสีต่างๆ กัน เช่น สีม่วงอ่อน สีชมพูอ่อน สีชมพูเข้ม สีดินลูกรัง เฮโรอินชนิดนี้มี
ลักษณะเป็นเกล็ด หรือเป็นก้อนเล็กๆ น าเข้าสู่ร่างกายโดยวิธีการสูบอาการของผู้เสพเฮโรอิน ดวงตา
เหม่อลอย อารมณ์เปลี่ยนแปลงง่าย ฟุ้งซ่าน มักมีความวิตกกังวลเสมอ มีอาการหายใจช้ากว่าปกติ๔. 
กัญชา เป็นพืชล้มลุกจ าพวกหญ้า ล าต้นสูงประมาณ ๒ - ๔ ฟุต ลักษณะใบจะแยกออกเป็นแฉก
ประมาณ ๕ - ๘ แฉก ขอบใบจะมีรอยหยักอยู่เป็นระยะๆ ออกดอกเป็นช่อเล็กๆ ตามง่ามของกิ่งและ
ก้าน ฤทธิ์ของกัญชาต่อผู้เสพนั้นขึ้นอยู่กับบุคคลต่างๆกัน บางรายใช้นิดหน่อยก็เกิดอาการเป็นพิษ เช่น 
เกิดอาการสั่นของกล้ามเนื้อ มีเสียงในหูรู้สึกร้อนในศีรษะและมึนงง มือเท้าเย็น ม่านตาด าขยาย 
หายใจไม่สะดวก ถ้าอาการมากขึ้นจะคลื่นไส้ อาเจียน ตื่นเต้น กระสับกระส่าย อารมณ์และความคิด
สับสน การตัดสินใจและสมาธิเสียไป การรับรู้สิ่งต่างๆ ก็เสียไป คุมสติไม่อยู่สารที่ท าให้เสพติดเป็น
น้ ามันกัญชา ซึ่งอยู่ในดอกและใบของต้นกัญชา น าเข้าสู่ร่ายกายโดยวิธีสูบมีกลิ่นเหมือนหญ้าแห้งไหม้
ไฟ ปกติผู้เสพจะรู้ผลของกัญชาภายใน ๑๕ นาที หลังจากสูบแล้วหนึ่งมวนฤทธิ์ของกัญชาจะมีอยู่นาน 
๒ - ๔ ชั่วโมง ขึ้นอยู่กับสภาพของแต่ละบุคคลอาการผู้เสพกัญชา พูดเก่งกว่าปกติ ม่านตาด าขยาย
กว้าง หลุกหลิก ชอบหัวเราะดังๆ ไม่มีอาการอดกลั้น ไม่มีเหตุผล อยากกินของหวาน 

๔. กระท่อม เป็นพืชเสพติดชนิดหนึ่ง ส่วนมากพบในทวีปเอเชียโดยเฉพาะประเทศ
อินเดียและในประเทศไทย ลักษณะเป็นต้นไม้ยืนต้นขนาดกลาง มีแก่นเป็นไม้เนื้อแข็ง ใช้ใบเป็น 
สิ่งเสพติด ลักษณะใบคล้ายใบกระดังงา หรือใบฝรั่ง ต้นหนาทึบ ต้นกระท่อมมี ๒ ชนิด คือ 

๔.๑) ชนิดก้านและเส้นของใบเป็นสีแดงเรื่อๆ 
๔.๒) ต้นสีเขียว ใบเขียว ดอกกลมโตเท่าผลพุทราไทย ล้อมรอบด้วยเกษรสีแดงเรื่อๆ 

คล้ายดอกกระถิ่น อาการผู้เสพใบกระท่อม ในใบกระท่อมมีสารไมตราจัยนินที่มีฤทธิ์กระตุ้นระบบ
ประสาทส่วนกลาง จึงท าให้ท างานไม่รู้สึกเหน็ดเหนื่อย ไม่หิว ทนแดดได้นาน แต่ไม่ชอบถูกฝน 

๕. ยาบ้า เป็นชื่อที่ใช้เรียก ยาเสพติดที่มีส่วนผสมของสารเคมีประเภทแอมเฟตามีน 
(Amphetamine) สารประเภทนี้แพร่ระบาดอยู่ ๓ รูปแบบด้วยกัน คือ แอมเฟตามียซัลเฟต เมทแอม
เฟตามีน และเมทแอมเฟตามีนไฮโดรคลอไรด์ ซึ่งจากผลการตรวจพิสูจน์ ยาบ้าปัจจุบันที่พบอยู่ใน
ประเทศไทยมักพบว่าเกือบทั้งหมดมีเมทแอมเฟตามีนไฮโดรคลอไรด์ผสมอยู่ยาบ้า จัดอยู่ในกลุ่ม 



๕๘ 

ยาเสพติดที่ออกฤทธิ์กระตุ้นประสาท มีลักษณะเป็นเม็ดกลมแบนขนาดเล็ก เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 
๖ – ๘ มิลลิเมตร ความหนาประมาณ ๓ มิลลิเมตร มีสีต่างๆ กัน เช่น ส้ม น้ าตาล ม่วง เขียว มี
สัญลักษณ์ที่ปรากฏบนเม็ดยา เช่น ฬ,m,M,PG, WY สัญลักษณ์รูปดาว ,รูปพระจันทร์เสี้ยว,๙๙ เป็น
ต้น อาการผู้ เสพยาบ้า มักจะท าตัวเกะกะระราน หงุดหงิด อยู่ไม่สุข กระวนกระวาย ไม่อยาก
รับประทานอาหารปากแห้ง ชอบเลียริมฝีปาก ชอบถูหรือเกาจมูก 

๖. ยาอี หรือยาเลิฟ เอ็คซ์ตาซี (Ecstasy) เป็นยาเสพติดกลุ่มเดียวกันจะแตกต่างกันบ้าง
ในด้านโครงสร้างทางเคมี เท่ าที่ พบส่วนใหญ่ จะมีองค์ประกอบทางเคมีที่ ส าคัญ  คือ  ๓ , ๔ 
(Methylenedioxy methamphetamine (MDMA) , ๓ , ๔  Methylenedioxy amphetamine 
(MDA) และ ๓, ๔ Methylenedioxy ethyamphetamine (MDE หรือ MDEA) ลักษณะของยาอีมี
ทั้งเป็นแคปซูลและเป็นเม็ดยาสีต่างๆ แต่ที่พบในประเทศไทยส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นเม็ดกลมแบน 
เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๘ – ๑.๒ ซ.ม.หนา ๐.๓ – ๐.๔ ซ.ม. ผิวเรียบ และปรากฏสัญลักษณ์บนเม็ดยา
เป็นรูปต่างๆ เช่น กระต่าย,ค้างคาว,นก,ดวงอาทิตย์,P.T., เป็นต้น การออกฤทธิ์ จะออกฤทธิ์ใน ๒ 
ลักษณะ คือ ออกฤทธิ์กระตุ้นระบบประสาทในระยะสั้นๆ หลังจากนั้นจะออกฤทธิ์หลอนประสาท
อย่างรุนแรงอาการผู้เสพยาอี เหงื่อออกมาก หัวใจเต้นเร็ว ความดันโลหิตสูง ระบบประสาทการรับรู้
เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งหมด (Psychedelic) ท าให้การได้ยินเสียงและการมองเห็นแสงสีต่างๆ ผิดไป
จากความเป็นจริง เคลิบเคลิ้ม ควบคุมอารมณ์ไม่ได้ 

๗. ยาเค มาจากค าว่า เคตามีน (Ketamine) เคตาวา (Ketava) หรือ เคตาลา (Ketalar) 
ยาเคถูกสังเคราะห์ขึ้นเพ่ือใช้ประโยชน์ในทางการแพทย์โดยใช้เป็นยาสลบมีชื่อเรียกในวงการแพทย์ว่า 
“KETAMINE HCL.” มีลักษณะเป็นผงสีขาว หรือเป็นน้ าบรรจุอยู่ในขวดสีชา สาเหตุที่ท าให้ยาเค 
กลายเป็นปัญหาเพราะวัยรุ่นบางกลุ่มได้น ายาเคมาใช้เป็นสิ่งมึนเมา  โดยน ามาท าให้เป็นผงด้วย
กรรมวิธีผ่านความร้อน จากนั้นจึงน ามาสูดดมเพ่ือให้เกิดอาการมึนเมาและมักพบว่า การน ายาเคมาใช้
ร่วมกับยาเสพติดร้ายแรงชนิดอ่ืน เช่น ยาอี และโคเคนอาการผู้เสพยาเค เคลิลเคลิ้ม มึนงง ความคิด
สับสน ตาลาย หูแว่ว การรับรู้และการตอบสนองต่อสิ่งแวดล้อมจะเปลี่ยนแปลงไป การเคลื่อนไหวของ
ร่างกายไม่สัมพันธ์กัน 

๘. สารระเหย มีวัยรุ่นจ านวนมากที่หลงผิดหันไปลองสูดดมสารระเหย  โดยไม่รู้ว่า 
สารระเหยมีพิษร้ายแรง การสูดดมสารระเหยจนติดและเป็นเวลานานจะท าให้ระบบต่างๆ ในร่างกาย
ถูกท าลาย เกิดสภาพพิการถาวรไม่สามารถแก้ไขให้กลับคืนสู่ปกติได้ เช่น ระบบสร้างโลหิตถูกท าลาย
ท าให้เกิดมะเร็งในเม็ดเลือด ระบบประสาทถูกท าลายท าให้สมองพิการ เป็นต้น อาการผู้เสพสาร
ระเหยคล้ายคนเมาเหล้า ลิ้นแข็งพูดล าบาก ตาพร่า ง่วงซึม เดินโซเซความจ าเสื่อม ประสาทหลอน 

๙. เห็ดขี้ควาย เป็นเห็ดพิษซึ่งขึ้นอยู่ตามกองมูลควายแห้ง สีของเห็ดจะมีสีเหลืองซีด
คล้ายสีฟางแห้ง บนหัวของร่มจะมีสีน้ าตาลเข้มจนถึงสีด า บริเวณก้าน (Stalk) ที่ใกล้จะถึงตัวร่มจะมี



๕๙ 

แผ่นเนื้อเยื่อบางๆ สีขาวแผ่ขยายออกรอบก้าน แผ่นนี้มีลักษณะคล้ายวงแหวน เห็ดขี้ควาย เป็นที่รู้จัก
กันทั่วไปในบรรดานักท่องเที่ยวว่า “Magic Mushroom” มีการแพร่ระบาดอยู่ในกลุ่มนักท่องเที่ยว
บางกลุ่ม และในบางพ้ืนที่ของประเทศ เช่น ภาคใต้อาการผู้เสพ ขึ้นอยู่กับสภาพร่างกายของแต่ละ
บุคคล ส าหรับคนไทยไม่นิยมบริโภคเห็ดชนิดนี้เลย เพราะทราบว่าเป็นเห็ดพิษ กินเข้าไปแล้วจะรู้สึก
ร้อนวูบวาบตามเนื้อตามตัว แน่นหนา้อก ไม่สบาย บางครั้งคลื่นไส้อาเจียน๕๖ 

๒.๔.๘ โทษและผลกระทบของยาเสพติด 
ยาเสพติดให้โทษทั้งต่อตนเอง (ร่างกาย/จิตใจ) ต่อผู้อ่ืน (ครอบครัวคนรอบข้าง) และต่อ

สังคม หรือจะมองอีกมุมหนึ่ง ยาเสพติดให้โทษทั้งในแง่ของกฎหมายและศีลธรรมเป็นส่วนมาก แต่ก็มี
ยาเสพติดบางชนิดที่ถือว่าผิดศีลธรรมแต่ไม่ผิดกฎหมาย  เช่น บุหรี่ สุรา เป็นต้น ถึงแม้ว่าจะไม่ผิด
กฎหมายแต่ก็ให้โทษทั้งสามส่วนครบทั้งโทษต่อตนเอง ผู้อ่ืน และสังคม เมื่อเกิดโทษขึ้นแล้วผลกระทบ
ก็ย่อมมีตามมาอย่างต่อเนื่องและเชื่อมโยง กล่าวคือ เมื่อบุคคลใดได้เสพยาเสพติดเข้าไปแล้วผลที่
กระทบต่อตนเองก็มีทั้งทางตรงและทางอ้อม ทางตรงคือสุขภาพเสีย เสียทรัพย์ในการซื้อหายาเสพติด
มาเสพ ทางอ้อมคือเสียเวลาที่จะท าอย่างอ่ืนที่เป็นความดี เสียบุคลิกภาพ สติปัญญาเสื่อม เป็นต้น 
ส่วนผลกระทบต่อคนรอบข้างนั้นเช่นท าให้เสียชื่อเสียงวงศ์ตระกูล ค่าใช้จ่ายในครอบครัวเพ่ิมข้ึน เวลา
ที่จะให้ครอบครัวลดลง เสียเวลาที่ต้องดูแลบ าบัดรักษาฟ้ืนฟู อีกทั้งยังส่งผลกระทบต่อสังคม เช่น เสีย
งบประมาณในการที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ตรากฎมายบังคับให้เป็นความผิดเมื่อมีผู้กระท าความผิดที่ผ่าน
กระบวนการทางกฎหมายทั้ง มาตรการ ป้องกัน ปราบปรามบ าบัดรักษา ฟ้ืนฟู ซึ่งจะสร้างความ
เสียหายเชื่อมโยงให้กับหลายหน่วยงาน หลายองค์กรในสังคมท าให้สังคมเสียทั้ง เงิน เวลา และโอกาส
แห่งการพัฒนาประเทศด้วย จะเห็นได้ว่า ยาเสพติดนั้นเป็นสิ่งที่อันตรายอย่างยิ่งที่ให้โทษแต่เพียงฝ่าย
เดียวที่สร้างความเดือดร้อนให้กับตนเอง ผู้อ่ืน และสังคม เป็นสิ่งที่หาประโยชน์มิได้เลยทั้งประโยชน์
ตนประโยชน์ท่าน ประโยชน์ทั้งสองฝ่าย 

๒.๔.๙ ปัญหาและปัจจัยที่เอื้ออ านวยต่อการแพร่ระบาดยาเสพติด 
ภาวะการผลิตยาเสพติดในบริเวณสามเหลี่ยมทองค าบริเวณชายแดนที่ติดต่อกับประเทศ

ไทยในพ้ืนที่ภาคเหนือ มีการเปลี่ยนแปลงจากการผลิตเฮโรอินเป็นผลิตเมทแอมเฟตามีนหรือยาบ้ามาก
ขึ้น กลุ่มการค้าเฮโรอินในประเทศไทยหาซื้อเฮโรอินได้ยากขึ้น แต่กลับมีการแพร่ระบาดยาบ้าเพ่ิมขึ้น
อย่างมาก ในรอบปี ๒๕๔๓ การค้าและการแพร่ระบาดของยาบ้าภายในประเทศไทยขยายตัวเพ่ิมมาก
ขึ้นกว่า ๒๐๐% เมื่อเทียบกับปี ๒๕๔๒ และขยายตัวเพ่ิมมากขึ้นกว่า ๔๐๐% เมื่อเทียบกับการจับกุม

                                                           
๕๖ส่วนพัฒนาสื่อและเทคโนโลยี ส านักพัฒนาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด, ตอบปัญหายา

เสพติด, “ไขทุกปัญหา น าพาชีวิตสดใส”, พิมพ์ครั้งท่ี ๑๔, (กรุงเทพมหานคร : ส านักงาน ป.ป.ส., ๒๕๔๓), หน้า ๙ - 
๑๘. 



๖๐ 

ในปี ๒๕๔๑ ซึ่งแนวโน้มดังกล่าวสอดคล้องกันทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ  ในสภาวะการณ์ปัจจุบัน
ประมาณการได้ว่าผู้ติดเสพและผู้เสพยาเสพติดกว่า ๙๐% เป็นผู้เสพยาบ้า ที่เหลือเป็นผู้เสพยาเสพติด
ชนิดอ่ืน ซึ่งมีปริมาณเล็กน้อยเท่านั้นเมื่อเทียบกับยาบ้า แหล่งที่มาของยาบ้าก็มาจากพ้ืนที่ภาคเหนือ
ซึ่งเป็นแหล่งรับยาบ้าจากแหล่งผลิตในประเทศพม่า ภาคกลางเป็นแหล่งพักยาบ้าที่ส าคัญที่ล าเลียง
โดยทางรถยนต์จากพ้ืนที่ท างภาคเหนือ แหล่งพักยาเสพติดของเครือข่ายการค้ายาบ้าเหล่านี้มีความ
เชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับตลาดยาเสพติดในพ้ืนที่ภาคกลางและกรุงเทพมหานครนอกจากนี้ยังมีความ
เชื่อมโยงกับภาคอ่ืนๆ ด้วย รวมถึงทางด้านทะเลอันดามันได้มีการล าเลียงขึ้นฝั่งที่พ้ืนที่ภาคใต้ของไทย 
เพ่ือล าเลียงมาทางพ้ืนที่ภาคกลางและกรุงเทพมหานคร โดยได้มีการจับกุมยาบ้าในเส้นทางล าเลียงดัง
กล่าวคือ วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๔๓ ที่ด่านกักสัตว์ สภต.ห้วยยาง อ.ทับสะแก จ.ประจวบคิรีขันธ์ 
จับกุมยาบ้า จ านวน ๔,๓๕๔,๐๐๐ เม็ด และเมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๔๔ เจ้าหน้าที่ ป.ป.ส. ร่วมกับ
กองเรือ ภาคที่ ๓ กองเรือยุทธการ ร่วมจับกุมยาบ้าจ านวน ๗,๗๙๘,๐๐๐ เม็ด และเฮโรอิน ๑๑๖ 
กิโลกรัม ซุกซ่อนในเรือประมงขณะลอยล าเหนือน่านน้ าไทย ซึ่งจากการประเมินสถานการณ์เชื่อว่า
แนวโน้มของการใช้เส้นทางล าเลียงทางทะเลอันดามันจะยังคงต่อเนื่องไปในระยะ  ๔ - ๕ ปีข้างหน้า
หากว่าแหล่งผลิตยาบ้าส่วนใหญ่ยังคงอยู่ในประเทศพม่า๕๗ 

ปัญหาที่เป็นปัจจัยที่เอ้ืออ านวยต่อการแพร่ระบาดยาเสพติดนั้นมีอยู่  ๒ ประเด็น คือ 
ปัจจัยภายนอก และปัจจัยภายใน ค าว่าปัจจัยภายนอกนั้นย่อมหมายถึงการลักลอบผลิตยาเสพติดนอก
เขตประเทศไทยซึ่งเป็นปัจจัยที่เราไม่สามารถควบคุมได้ ส่วนปัจจัยภายในก็คือ ท่าทีของบุคคลผู้อาศัย
อยู่ในประเทศไทยที่จะไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องของยาเสพติด ซึ่งก็หมายถึงประชาชนคนไทยทุกคนที่
เป็นเจ้าของประเทศเพราะอย่างน้อยที่สุดก็ในฐานะท่ีเป็นส่วนหนึ่งของสังคม ทั้งนี้ ปัญหายาเสพติดนั้น
เป็นปัญหาของสังคมจึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่ทุกคนต้องมีความรู้สึกว่าตนเกี่ยวข้องด้วยจึงจะสามารถ
ร่วมกันแก้ปัญหายาเสพติดนี้ได้ ถึงแม้ว่าตนจะไม่ได้เป็นผู้เกี่ยวข้องโดยตรงในฐานะผู้ผลิต ผู้ค้า ผู้เสพ 
หรือเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องใดๆ ก็ตาม แต่ก็ย่อมที่จะได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมอยู่ดีนั่นเอง 

หากพิจารณาปัจจัยภายในที่เอ้ืออ านวยต่อการแพร่ระบาดยาเสพติดในประเทศไทยนั้น 
ปัญหาสารเสพติดมีโครงสร้างและองค์ประกอบที่ส าคัญอยู่ ๓ ส่วน คือ สภาพชุนชน ครอบครัวและตัว
สารเสพติด มีรายละเอียดดังนี้ 

๑. สภาพชุมชน หมายถึง สภาพแวดล้อมทางสังคมที่อยู่ในชุมชนนั้นๆ ที่มีอิทธิพลต่อ
สมาชิกในชุมชนเป็นอย่างยิ่ง หากสภาพแวดล้อมในชุมชนไม่ดี มีแหล่งมั่วสุมกลุ่มผู้ค้า กลุ่มผู้เสพเป็น
แหล่งชุมนุมอบายมุขในชุมชน วิถีชีวิตในชุมชนมีค่านิยมที่ผิดพลาด ยกย่องสนับสนุนคนชั่วที่มีเงิน 

                                                           
๕๗ศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศ, “สถิติผลการจับกุมเมทแอมเฟตามีนทั่วประเทศปี ๒๕๔๓”, 

(กรุงเทพมหานคร : ส านักงาน ป.ป.ส., ๒๕๔๔). (อัดส าเนา), หน้า ๔. 



๖๑ 

ขาดการควบคุมที่เข้มแข็ง ขาดปัจจัยที่จะชักน าไปในทางที่ดี ชุมชนดังกล่าวย่อมที่จะเป็นชุมชนที่
เอ้ืออ านวยต่ออบายมุขในทุกเรื่อง 

๒. ครอบครัว เป็นสถาบันทางสังคมที่ส าคัญที่สุด เพราะชีวิตทุกชีวิตในครอบครัวคือ 
สมาชิกของสังคมเริ่มต้นทุกระดับตั้งแต่ ครอบครัว หมู่บ้าน ต าบล อ าเภอ จังหวัด ภูมิภาค ประเทศ
และเป็นสมาชิกของโลกที่เรียกว่า พลโลก ด้วยกันทุกชีวิต ถ้าครอบครัวดี เข้มแข็ง และมีคุณภาพ 
ปัญหาอ่ืนๆ ที่ตามมาก็ลดน้อยลง ในทางตรงกันข้าม ถ้าหากครอบครัวมีปัญหา อาจจะได้แก่ 
ความสัมพันธ์ระหว่าง พ่อแม่ วิธีการด าเนินชีวิตของพ่อแม่ วิธีเลี้ยงดูลูก ค่านิยมทางครอบครัว และ
เศรษฐกิจของครอบครัว ล้วนเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อสมาชิกในครอบทั้งสิ้น หากครอบครัวบกพร่อง 
ผลที่จะเกิดกับครอบครัวก็คือ สมาชิกในครอบครัวมีปัญหา เมื่อปัญหาเกิดก็ย่อมกระทบเชื่อมโยงถึง
สังคมทุกระดับดังที่กล่าวข้างต้น 

๓. ตัวสารเสพติดหรือตัวยาเสพติด เนื่องจากมีคุณสมบัติเสพแล้วติดมีความต้องการใน
ปริมาณท่ีเพ่ิมขึ้น จึงเป็นส่วนที่เป็นปัญหาเนื่องจากเป็นปัจจัยหลักที่ท าให้เกิดอุปสงค์ และอุปทานของ
ยาเสพติด เมื่อมีความต้องการของผู้ซื้อ ผู้เสพ (อุปสงค์) ก็ย่อมมีการตอบสนองจากผู้ผลิต ผู้จ าหน่าย 
(อุปทาน) โดยมีตัวสารเสพติดหรือยาเสพติดเป็นสินค้าสนองความต้องการทั้งสองฝ่าย  

อุปสงค์ของผู้ เสพ คือ ความต้องการยาเสพติดมาเสพเพราะติดยาเสพติดนั้นแล้ว  
และต้องการในปริมาณที่เพ่ิมมากขึ้นด้วยฤทธิ์ของยาที่มีผลต่อทางร่างกายและจิตใจ เป็นความหลงผิด
ที่เกิดขึ้นเป็นหลัก (โมหะน า ตามด้วยโทสะเม่ือขาดยา หรือเมายาแล้วอาละวาท) 

อุปทานของผู้ผลิต และจ าหน่าย คือ ความต้องการที่จะเพ่ิมปริมาณการผลิตและจัด
จ าหน่ายยาเสพติด เพ่ือตอบสนองความต้องการของตลาด (โลภะน า ตามด้วยโทสะและโมหะ)  
เป็นความโลภผสมความหลงผิดของผู้ผลิตและจ าหน่าย และบ้างครั้งมีโทสะเข้ามาเกี่ยวข้องส่งผลให้มี
การเบียดเบียนฆ่าฟันกัน เมื่อมีการขัดผลประโยชน์หรือหักหลังธุรกิจค้ายาเสพติด  หรือสุดท้ายถูก
จับกุมและต้องโทษประหารชีวิต หรือถูกวิสามัญฆาตกรรมขณะจับกุม เป็นต้น ทั้งอุปสงค์และอุปทาน 
ที่มีพัฒนาการที่สอดคล้องกันด้วยการอิงอาศัย ตัวสารเสพติดหรือยาเสพติดเป็นสื่อ เป็นวัตถุตัวกลาง
เชื่อมให้เกิดการตอบสนองซึ่งกันและกัน ด้วยเหตุที่อุปสงค์และอุปทานสอดคล้องกันจึงท าให้เกิด
อุปสรรคต่อการแก้ไขปัญหา โดยเฉพาะหากมองในแง่ของการปราบปรามในบริบทของกฎหมายแล้ว
นั้น ยากต่อการที่จะด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายได้เพราะทั้งผู้ผลิต  ผู้จ าหน่าย และผู้เสพ ต่างก็
เป็นพวกเดียวกัน มีผลประโยชน์ที่เอ้ืออิงอาศัยกัน เป็นคดีที่หาเจ้าทุกข์มาชี้โทษไม่ได้ จึงยากต่อการ
ด าเนินการให้บรรลุผล 

 

 



๖๒ 

๒.๔.๑๐ ปัญหาการติดยาเสพติดสู่ปัญหาทางสังคม 
(๑) ความหมายของปัญหา 
ค าว่า “ปัญหา” นั้น มี ๓ ความหมาย คือ ๑) หมายถึง ข้อสงสัย เช่น ท าได้โดยไม่มี

ปัญหา ๒) หมายถึง ค าถาม เช่น ตอบปัญหา ๓) หมายถึง ข้อที่ต้องพิจารณาแก้ไข เช่น ปัญหา
เฉพาะหน้า ปัญหาสังคม ปัญหาทางการเมือง๕๘ และ ปัญหา ยังมีความหมายว่า “สภาพเหตุการณ์ที่
จะเกิดในอนาคต มีแนวโน้มที่จะไม่ตรงกับความต้องการ”๕๙ 

ค าว่า “สังคม” นั้น มาจากค า ๒ บท คือ สัง แปลว่า “พร้อม,กับ,ดี ” และ คม ธาตุ 
แปลว่า “ไป, ถึง” รวมกันเป็นสังคม แปลว่า “ไปพร้อมกัน ไปร่วมกัน” หมายถึงว่า “อยู่ด้วยกัน ไป
ด้วยกัน ท ากิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน มีความเป็นไปเป็นอยู่เกี่ยวเนื่องกัน” คือ มนุษย์เป็นสัตว์สังคม
จะต้องอยู่รวมกันเป็นกลุ่มก้อน มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันทั้งโดยตรงและโดยอ้อม จะแยกตัวอยู่โดย
ล าพังโดยไม่เก่ียวข้องกับใครๆ เด็ดขาดย่อมจะท าไม่ได้ 

สังคม เป็นศัพท์นาม หมายถึง คนจ านวนหนึ่งที่มีความสัมพันธ์ต่อเนื่องกันตามระเบียบ
กฎเกณฑ ์โดยมีวัตถุประสงค์ร่วมกัน, วงการหรือสมาคมของคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง เช่น สังคมชั้นสูง๖๐ 

ค าว่า “ไทย” หมายเอา ประชาชนที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย รวมทั้งจ าพวกเชื้อชาติไทย 
สัญชาติไทย และเชื้อชาติอื่น แต่สัญชาติไทย ทั้งหมด 

ค าว่า “สังคมไทย” หมายเอา กลุ่มชนหรือสังคมมนุษย์ทุกระดับท่ีอยู่ในประเทศไทย 
ค าว่า “ยุค” หมายถึง แอก, คู,่ ทั้งสอง, คราว, สมัย, ก าหนดเวลาของโลก๖๑ 
ค าว่า “โลกาภิวัตน์” ตรงกับภาษาอังกฤษว่า Globalization มาจาก ๒ ค ารวมกันคือ

ค าว่า “โลก” และ “อภิวัตตนะ” หมายถึง การแพร่กระจายไปทั่วโลก, การที่ประชาคมโลก ไม่ว่าจะ
อยู่ ณ จุดใด สามารถรับรู้ สัมพันธ์ หรือรับผลกระทบจากสิ่งที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว กว้างขวาง  
ซึ่งเนื่องมาจากการพัฒนาระบบสารสนเทศเป็นต้น๖๒ 

สรุปว่า ยุคโลกาภิวัตน์ ก็คือ ยุคปัจจุบันนี้ซึ่งเป็นยุคแห่งข้อมูลข่าวสาร เป็นยุคแห่งโลกที่
ไร้พรหมแดน 

                                                           
๕๘ราชบัณฑิตยสถาน,  พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ. ศ.  ๒๕๔๒, (กรุงเทพมหานคร : 

บริษัทนานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์ จ ากัด,  ๒๕๔๖),  หน้า ๕๒๘. 
๕๙วีรพล สุวรรณนันต์, กระบวนการแก้ปัญหา, พิมพ์ครั้งที๕่, (กรุงเทพมหานคร : บริษัท ประยูรวงศ์ 

จ ากัด ๒๕๓๓), หน้า ๑. 
๖๐ราชบัณฑิตยสถาน,  พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ. ศ.  ๒๕๔๒, หน้า ๘๑๗. 
๖๑เรื่องเดียวกัน, หน้า ๖๗๗. 
๖๒อ้างแล้ว, หน้า ๗๔๙. 



๖๓ 

ในส่วนของค าว่า “ปัญหาสังคม” นี้ มีนักสังคมวิทยาหลายท่านได้ให้ความหมายไว้จะ
น ามาพอเป็นตัวอย่าง ดังนี้ 

ฮอร์ตันและเลสลี กล่าวว่า “ปัญหาสังคมเป็นสภาวะที่กระทบกระเทือนบุคคลจ านวน
หนึ่งที่มากพอสมควร ในวิถีทางที่ไม่พึงปรารถนา และมีความรู้สึกว่าควรจะมีการกระท าร่วมกัน
บางอย่าง” 

ราบและเซลซนิค เห็นว่า “ปัญหาสังคมมีส่วนเกี่ยวข้องกับความรู้สึก หรือความต้องการ
ขั้นมูลฐานของสังคม”๖๓ 

สัญญา สัญญาวิวัฒน์ กล่าวสรุปไว้ว่า “ปัญหาสังคมคือสถานการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งที่
ไม่สอดคล้องกับค่านิยมของคนเป็นจ านวนมากของกลุ่มหรือของสังคมหนึ่งจนเป็นเหตุให้เขาตกลงใจที่
จะกระท าการแก้ไขสถานการณ์นั้น เมื่อเขาตระหนักว่า อยู่ในวิสัยที่จะท าได้”๖๔ 

ปัญหาสังคมเป็นสภาวการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วส่งผลกระทบกระเทือนต่อคนกลุ่มใหญ่ใน
สังคมหรือสภาวการณ์ที่คนในสังคมส่วนใหญ่เห็นว่า เป็นปัญหา และสมาชิกเหล่านั้นของสังคมเห็น
พ้องต้องกันว่า ควรจะมีการด าเนินการแก้ไขสภาวการณ์นั้นในรูปของการกระท าร่วมกันเพ่ือแก้ไข
ปัญหานั้นให้หมดไปหรือบรรเทาลง และปัญหาสังคม จะเปลี่ยนแปลงไปตามความเห็นของกลุ่มคนใน
แต่ละช่วงเวลา๖๕ 

ณรงค์ เส็งประชา กล่าวว่า “ปัญหาสังคมเป็นสภาวการณ์ที่ผู้คนจ านวนมากในสังคม
ก าหนดให้เป็นปัญหา เพราะเห็นว่า ไม่สอดคล้องกับแบบฉบับที่เป็นไปตามบรรทัดฐานของสังคม และ
เห็นว่า จะต้องมีการแก้ไขสภาวการณ์นั้นให้หมดไปหรือบรรเทาลง ไม่ปล่อยทิ้งไว้เฉยๆ”๖๖ 

ผู้วิจัยมีความเห็นว่า ปัญหาสังคม หมายถึง เรื่องราวหรือเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ไม่
เป็นที่ต้องการก่อให้เกิดความสับสนยุ่งยากเดือดร้อนวุ่นวาย  ซึ่งเกิดขึ้นในสังคมมนุษย์ และจะต้อง
ได้รับการแก้ไขให้บรรเทาลงหรือให้หมดไป 

โดยสรุป ค าว่า “ปัญหาสังคมไทยในยุคโลกาภิวัตน์” หมายถึง เรื่องราวหรือเหตุการณ์
ความยุ่งยากท่ีต้องพิจารณาแก้ไข ที่เกิดขึ้นในสังคมไทยในยุคข้อมูลข่าวสาร คือ ยุคปัจจุบันนี้ 

                                                           
๖๓สุพัตรา สุภาพ, ปัญหาสังคม, พิมพ์ครั้งที่ ๑๖, (กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๔๒), 

หน้า ๓. 
๖๔สัญญา สัญญาวิวัฒน์, สังคมวิทยาปัญหาสังคม , (กรุงเทพมหานคร : เจ้าพระยาการพิมพ์ , 

๒๕๒๖), หน้า ๕. 
๖๕มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, เอกสารการสอนชุดวิชามนุษย์กับสังคม, หน่วยที ่๘–๑๕, พิมพ์

ครั้งท่ี ๔, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๔๑), หน้า ๔๘๖. 
๖๖ณรงค์ เส็งประชา, มนุษย์กับสังคม, พิมพ์ครั้งที่ ๓, (กรุงเทพมหานคร : พิมพ์ที่ โอ.เอส.พริ้นติ้ง

เฮ้าส์, ๒๕๓๘), หน้า ๒๒๒. 



๖๔ 

(๒) ลักษณะของปัญหาสังคม 
ลักษณะปัญหาสังคมตามทรรศนะของนักสังคมวิทยาสรุปลักษณะส าคัญๆ ได้ดังนี ้
๑) ปัญหาสังคม เป็นสภาวการณ์ที่สมาชิกของสังคมไม่พึงปรารถนา หรือเห็นว่าจะเป็น

อันตรายต่อสมาชิกถ้าปล่อยทิ้งไว้อย่างนั้น 
๒) เป็นสภาวการณ์ที่มีผลกระทบกระเทือนต่อคนจ านวนมากหรือเป็นสภาวการณ์ที่

เกิดข้ึนในระดับพอที่จะกระตุ้นคนจ านวนมากให้ได้รับความเดือดร้อน 
๓) เป็นสภาวการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งที่ไม่สอดคล้องกับค่านิยมของคนจ านวนมากจน

เป็นเหตุให้เขาตกลงใจที่จะกระท าการแก้ไขสถานการณ์นั้น 
๔) เป็นสภาวการณ์ที่คนจ านวนมากเห็นว่า เบี่ยงเบนไปจากบรรทัดฐานของสังคม 

บางประการที่พวกเขายึดมั่น 
๕) เป็นสภาวการณ์ที่สังคมเห็นว่า สามารถจะปรับปรุงแก้ไขให้หมดไปหรือให้บรรเทาลง

ได๖้๗ 
(๓) ประเภทของปัญหาสังคม 
นักสังคมวิทยาได้แบ่งประเภทของปัญหาสังคมไว้ต่างๆ กัน เช่น Harold A. Phelps๖๘ 

ผู้ซึ่งเห็นว่า ปัญหาสังคมเกิดจากความบกพร่องส่วนบุคคลหรือกลุ่ม ทั้งนี้เนื่องจากสาเหตุทางเศรษฐกิจ 
ชีววิทยา จิตวิทยา และสังคมวัฒนธรรม เมื่อเป็นเช่นนี้เขาจึงได้แบ่งปัญหาสังคมออกเป็น ๔ ประเภท 
คือ 

๑) ปัญหาทางเศรษฐกิจ ได้แก่ ปัญหาความยากจน ปัญหาการว่างงาน  ปัญหา
ประชากร เป็นต้น 

๒) ปัญหาทางชีววิทยา ได้แก่ โรคภัยไข้เจ็บ เป็นต้น 
๓) ปัญหาทางจิตวิทยา ได้แก่ โรคจิต โรคประสาท เป็นต้น 
๔) ปัญหาทางสังคมและวัฒนธรรม ได้แก่ ปัญหาคนชรา ปัญหาอาชญากรรม ปัญหา

การกระท าผิดของเด็กและเยาวชน เป็นต้น 
แต่ส าหรับ S. K. Weinberg๖๙ ได้แบ่งประเภทของปัญหาสังคมออกเป็น ๒ ประเภท

ใหญ ่คือ 

                                                           
๖๗จรัญ พรหมอยู่, การศึกษาปัญหาสังคม, พิมพ์ครั้งที่ ๑, (กรุงเทพมหานคร : พิมพ์ที่ โอ.เอส.พริ้น

ติ้งเฮ้าส์, ๒๕๔๑), หน้า ๔. 
๖๘มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, เอกสารการสอนชุดวิชามนุษย์กับสังคม, หน่วยที ่๙–๑๕, พิมพ์

ครั้งท่ี ๒๑, (กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๓๗), หน้า ๑๑๘๐-๑๑๘๑. 
๖๙เรื่องเดียวกัน, หน้า ๑๑๘๑. 



๖๕ 

๑) ปัญหาสังคม ที่สืบเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี อันมีผลท าให้เกิดการ
เจริญเติบโตหรือการขยายตัวของเมือง หรือการเติบโตของเมืองเกิดการขยายตัวทางอุตสาหกรรม เกิด
ปัญหาต่างๆ ตามมาในสังคม ได้แก่ ปัญหาประชากร ปัญหาสิ่งแวดล้อม ปัญหาการประกอบอาชีพ
และการว่างงาน 

๒) ปัญหาสังคม ที่สืบเนื่องมาจากพฤติกรรมเบี่ยงเบนและความไม่เป็นระเบียบทาง
สังคม ได้แก่ ปัญหาการกระท าผิดของเด็กและเยาวชน ปัญหาโสเภณี เป็นต้น 

(๔) ปัญหาสังคมไทยในยุคโลกาภิวัตน์ 
ในหมู่มนุษย์ที่ต่างกันโดยนิสัย ความรู้ ความประพฤติ การศึกษา การงาน ฐานะด้าน

เศรษฐกิจ ความเป็นอยู่ เป็นต้นซึ่งต้องอยู่รวมกันเป็นกลุ่มก้อน และมีกิจกรรมที่ต้องท าโดยเกี่ยวข้อง
กันและกัน ทั้งโดยตรงและโดยอ้อม เป็นสังคมเล็กบ้าง ใหญ่บ้าง ย่อมจะมีปัญหามากหรือน้อยต่างกัน
ไปตามเหตุปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหาในแต่ละสังคม 

ในสังคมไทยในยุคโลกาภิวัตน์นี้ ก็มีปัญหามากมาย ทั้งปัญหาเก่าที่ยังต้องแก้ไขและ
ปัญหาใหม่ที่เกิดขึ้นเพราะปัญหาเก่าบ้าง ปัญหาใหม่แท้ๆ ที่เกิดขึ้นตามยุคตามสมัยที่เปลี่ยนแปลงบ้าง 
เมื่อว่าโดยปัญหาหลัก หรือ ปัญหาใหญ่ๆ ที่เป็นสาเหตุให้เกิดมีปัญหาตามมาอีกมากมาย พอก าหนดได้
เป็น ๓ ปัญหา คือ ปัญหาด้านเศรษฐกิจ ปัญหาด้านสังคม ปัญหาด้านการเมืองการปกครอง ซึ่งปัญหา
แต่ละปัญหานั้นเป็นปัญหาที่มีความเกี่ยวเนื่องกันและกัน กล่าวคือ เมื่อเศรษฐกิจเกิดเป็นปัญหาขึ้นก็
ส่งผลถึงสังคม ท าให้คนในสังคมมีความเป็นอยู่ล าบาก การท ามาหากินฝืดเคือง รายได้น้อยรายจ่าย
มาก ค่าเงินตกต่ า ข้าวของมีราคาแพง ท าให้เดือดร้อนถึงฝ่ายการเมืองการปกครองซึ่งมีหน้าที่บริหาร
ประเทศ ต้องหาแหล่งเงินกู้ยืมจากต่างชาติมาเป็นค่าใช้จ่ายบริหารประเทศ ท าให้ประเทศชาติเป็นหนี้
ต่างชาติ และต้องเดือดร้อนขายทรัพย์สมบัติของชาติบางส่วนให้ชาวต่างชาติเข้ามายึดครองจัดการ   
ก็กลับเป็นปัญหาเศรษฐกิจอีกต้องหาเงินมาใช้หนี้คืนพร้อมทั้งดอกเบี้ย  ท าให้การประกอบอาชีพไม่
คล่องตัวกลายเป็นปัญหาทางสังคมอีก มนุษย์แต่ละคนในสังคมต้องแก่งแย่งการประกอบอาชีพ  
ต้องหาเงินมาให้พอกับการใช้จ่าย เมื่อเศรษฐกิจฝืดเคืองหาเงินยากขึ้น ดังนั้น แม้ด้วยวิธีการที่ไม่
ถูกต้องก็ต้องท า การเอารัดเอาเปรียบของคนในสังคม การข่มเหงเบียดเบียนรังแกคนที่ด้อยโอกาสกว่า 
การทุจริตฉ้อโกงคอรัปชั่นต่างๆ จึงเป็นปัญหาตามมาและสั่งสมมากขึ้นๆ และเป็นการยากที่จะใช้
ระยะเวลาอันสั้นเพ่ือแก้ปัญหาเหล่านั้นได้ทุกปัญหา 

ปัญหาดังกล่าวมานั้น เป็นปัญหาที่มีอยู่ในสังคมไทยในยุคโลกาภิวัตน์นี้ และเป็นปัญหาที่
รอการแก้ไขด้วยวิธีการที่ถูกต้องเหมาะสมและต่อเนื่อง จนกว่าปัญหาจะบรรเทาลงความรุนแรงและ
หมดสิ้นไปจากสังคม  ปัญหาเหล่านั้นท าสังคมไทยให้เป็นเหมือนคนป่วยหนักด้วยสารพัดโรค  
และรอคอยการเยียวยารักษาจากนายแพทย์ผู้ชาญฉลาดสมบูรณ์ด้วยความรู้และความสามารถ มาท า
การรักษาด้วย 



๖๖ 

(๕) ปัญหายาเสพติดให้โทษ 
ปัญหายาเสพติดให้โทษ เป็นปัญหาใหญ่และส าคัญมาก เป็นปัญหาที่แพร่ระบาดไปอย่าง

กว้างขวางทุกภูมิภาคของสังคมไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มเยาวชน นักเรียน นักศึกษา หรือในกลุ่ม
คนที่ท างานหนัก ท างานกลางคืน แม้กระทั่งคนทั่วๆ ไป มีการแพร่ระบาดของยาเสพติดเหมือนกันทั้ง
ในชุมชนเมืองและชนบท 

องค์การอนามัยโลกได้ให้ค านิยามยาเสพติดให้โทษว่า “เมื่อเสพแล้วผู้เสพจะเกิดความ
ต้องการทั้งทางร่างกายและจิตใจในการที่จะเสพต่อไปโดยไม่สามารถหยุดเสพได้  จ านวนการเสพก็จะ
เพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ จนท าให้เกิดอันตรายต่อร่างกายและจิตใจในภายหลัง ลักษณะยาเสพติด จะมาใน
รูปแบบ 

๑) มีความต้องการที่รุนแรง พยายามทุกวิถีทางที่จะให้ได้มา 
๒) มีแนวโน้มจะเสพเพ่ิมข้ึนเรื่อยๆ ทั้งการกิน การฉีด หรือการดูด 
๓) ท าให้จิตใจและร่างกายต้องพ่ึงยาเสพติด”๗๐ 
โดยภาพรวมแล้ว จะมีจ านวนคดีและผู้ต้องหายาเสพติดให้โทษนี้เพ่ิมมากขึ้น  ถึงแม้

หน่วยงานราชการ และองค์กรเอกชน จะมีมาตรการทั้งป้องกันและปราบปราม 
จากปัญหายาเสพติดที่เพ่ิมมากขึ้นนี้ โดยเฉพาะยาม้า หรือยาบ้า และสารระเหย จะ

ระบาดหนักกว่าทุกชนิด ได้สร้างความสูญเสียอย่างมากแก่ประเทศชาติ ในแต่ละปี รัฐต้องสิ้นเปลือง
เงินงบประมาณจ านวนมากไปในงานด้านป้องกันและปราบปรามยาเสพติด  และบ าบัดรักษาฟ้ืนฟู
สมรรถภาพผู้ผิดยาเสพติด แทนที่จะได้เอาเงินงบประมาณส่วนนั้นไปพัฒนาประเทศชาติในด้านอ่ืนๆ 
ที่ต้องพัฒนา 

เมื่อคนในชาติตกเป็นทาสยาเสพติดไม่ว่าจะชนิดไหนก็ตาม  ก็ย่อมจะเป็นปัญหาแก่
สังคมไทย ก่อนที่จะได้ยาเสพติดมาเสพก็ต้องหาเงินมาซื้อ มักจะได้ยินได้ฟังได้เห็นข่าวจากวิทยุ 
โทรทัศน์ หรือหนังสือพิมพ์อยู่เสมอๆ ว่า “พิษภัยของยาเสพติดสามารถท าให้คนฆ่ากันได้ ลูกฆ่าพ่อ 
แม่บังเกิดเกล้าตัวเอง เพราะขอเงินไปซื้อยามาเสพไม่ได้” และมีวิธีหาเงินที่ผิดกฎหมาย กฎระเบียบ
สังคม เพ่ือจะน ามาซื้อยาเสพเท่านั้น พอเสพเต็มที่แล้วก็สร้างปัญหา เกิดอาการคุ้มคลั่งสร้างความ
เสียหายแก่สังคมต่างๆ นานา ผู้ติดยาไม่ได้สร้างความเจริญแก่ตนและสังคม แต่มักจะเป็นผู้ก่อให้เกิด
ความเสื่อมเสียชื่อเสียงของวงศ์ตระกูลเท่านั้น ยาเสพติดมีผลเสียทั้งต่อร่างกายและจิตใจของผู้เสพ ต่อ
สังคม และเศรษฐกิจของชาติ เมื่อคนในชาติติดยาเสพติดกันอย่างหนักแล้ว ก็เป็นยากท่ีจะท าให้สังคม
อยู่เย็นเป็นสุขและได้รับการพัฒนาให้เจริญรุ่งเรืองเท่าที่ควรจะเป็น จะมีแต่ปัญหาเท่านั้นที่เพ่ิมมากข้ึน 
และปัญหายาเสพติดให้โทษนี้ ก าลังท้าทายความสามารถของผู้ที่มีอ านาจหน้าที่จะต้องแก้ไขต่อไป 

                                                           
๗๐สุพัตรา สุภาพ, ปัญหาสังคม, หน้า ๕๘. 



๖๗ 

ปัญหาที่เกิดเนื่องจากยาเสพติดมีมาก เช่น ปัญหาอาชญากรรม ปัญหาครอบครัวแตกแยกล่มสลาย 
ปัญหาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เป็นต้น 

(๖) แนวทางการควบคุมป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหาสารเสพติดในประเทศ
ไทยโดยรัฐบาล 

จากการศึกษาเอกสารแนวคิดและทิศทางการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในช่วง
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่๙ (พ.ศ. ๒๕๔๕-๒๕๔๙)๗๑ กล่าวไว้ว่าการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  โดยปรับปรุงระบบบริหารจัดการให้มี
เอกภาพและประสิทธิภาพมากขึ้น เสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชน ให้มีส่วนร่วมใน
การป้องกันและแก้ไขปัญหา เร่งบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยา ปราบปรามและด าเนินการ
ทางกฎหมายอย่างจริงจัง ตลอดจนประสานความร่วมมือกับต่างประเทศเพ่ือสกัดกั้นขบวนการผลิต 
และค้ายาเสพติด รวมทั้งปรับระบบบริหาร จัดการด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินที่ทุกฝ่ายมี
ส่วนร่วม 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนและการคุ้มครองทางสังคม๑ การปรับปรุงระบบการ
บริหารจัดการด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โดย
ปรับเปลี่ยนแนวคิดและกระบวนการด าเนินการให้เป็นไปในเชิงรุกอย่างมีประสิทธิภาพ  ควบคู่กับการ
เพ่ิมบทบาทของทุกฝ่ายในสังคมให้มีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาทุกขั้นโดย 

๑. การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโดย 
๑.๑ ให้ครอบครอบ องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรพัฒนาเอกชน

ภาคธุรกิจเอกชนและสื่อมวลชนมีส่วนร่วมในการด าเนินงานป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติดของชุมชน
ด้วยกระบวนการประชาสังคมและชุมชนเข้มแข็ง โดยเฉพาะการเฝ้าระวังปัญหาการผลิตการเสพและ
การค้ายาเสพติดตลอดจนเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน โดยให้ความรู้ที่ถูกต้องและเหมาะสมในการป้องกัน
ตนเองแก่เด็กและเยาวชนที่ไม่เคยใช้ยาเสพติด 

๑.๒ ให้มีการคัดกรองกลุ่มผู้เสพติดที่ไม่ใช่ผู้ค้าออกมาบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูสมรรถภาพ
รวมทั้งช่วยเหลือและให้ก าลังใจผู้ที่ผ่านการบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูสมรรถภาพ เพ่ือให้มีโอกาสได้รับการ
ฝึกอาชีพสร้างรายได้และด ารงชีวิตได้อย่างปกติสุข 

๑.๓ เร่งรัดการด าเนินงานแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยการปราบปรามที่รวดเร็วเด็ดขาด
จริงจัง และเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการพัฒนากฎหมายและการบังคับใช้กฎหมาย 

                                                           
๗๑ชาชิวัฒน์ ศรีแก้ว, แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๔๕ – ๒๕๔๙), 

(กรุงเทพมหานคร : บริษัท พัฒนา จ ากัด, ม.ป.ป.), หน้า ๙. 



๖๘ 

ตลอดจนประสานความร่วมมือกับต่างประเทศเพ่ือสกัดกั้นขบวนการผลิตและค้ายาเสพติด โดยเฉพาะ
พ้ืนที่รอยต่อบริเวณชายแดนการป้องกันและปราบปรามสิ่งเสพติด๗๒ 

๑. นโยบายของรัฐบาลในด้านป้องกันและปราบปรามสิ่งเสพติด อันนับเป็นมาตรการ
ส าคัญ 

๑.๑ ในด้านการปราบปรามสิ่งเสพติดทุกชนิดที่ก าลังระบาดอยู่ในประเทศจะจับผู้ผลิต
และผู้จ าหน่ายทั้งรายใหญ่และรายย่อย ตลอดจนจับกุมผู้เสพยาเสพติดเพ่ือส่งตัวไปรับการบ ารุงรักษา 

๑.๒ ในด้านการป้องกัน จะด าเนินการเผยแพร่โทษพิษภัยของสิ่งเสพติดอย่างกว้างขวาง
และให้ได้ผลยิ่งขึ้น 

๑.๓ ในด้านการบ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด จะส่งเสริมสนับสนุนโพรงพยาบาลและสถาน
บ าบัดรักษาให้ด าเนินงานด้านบ าบัดรักษา และการสงเคราะห์ผู้ติดยาเสพติดอย่างกว้างขวางและให้
ได้ผลยิ่งขึ้น 

๑.๔ ในด้านการด าเนินการพัฒนาและช่วยเหลือเกษตรกร  จะให้ปลูกพืชอย่างอ่ืน
ทดแทนฝิ่น จัดการตลาดให้ได้ผลอย่างจริงจัง 

๑.๕ จะให้ความร่วมมือกับนานาชาติในการปราบปรามสิ่งเสพติด 
๒. การด าเนินการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับสิ่งเสพติด ให้ทันต่อสถานการณ์จนถึง

ปัจจุบันมีกฎหมายเกี่ยวกับสิ่งเสพติดหลายฉบับ ตั้งแต่พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษจนถึง
พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก 

๓. การด าเนินการปราบสิ่งเสพติด ผลการด าเนินการปราบปราม ฝิ่น เฮโรอีน กัญชา 
เริ่มลดลงตั้งแต่ปี ๒๕๓๐ ฝิ่นและเฮโรอีน ในบริเวณสามเหลี่ยมทองค า สามารถท าลายแหล่งผลิตได้
รวมทั้งจังหวัดส าคัญคือ เชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน ล าปางและสงขลาด้วย เช่นเดี่ยวกับกัญชาที่
สามารถปราบปรามให้ลดลงในพ้ืนที่ ๕ จังหวัดในภาคเหนือ คือ เชียงใหม่ เชียงราย พิษณุโลก ตาก 
และเพชรบูรณ์ แต่ทว่าในทางตรงข้ามกลับปรากฏแนวโน้มการเพ่ิมขึ้นของการเสพแอมเฟตามีนและ
สารระเหยในกลุ่มผู้ใช้แรงงานและวัยรุ่นจนน่าตกใจ ส านักงานคณะรัฐมนตรี และส านักงานต ารวจ
แห่งชาติ กระทรวงมหาดไทยมีหน้าที่โดยตรงในการปราบปรามการระบาดของสิ่งเสพติดที่ผลิตและ
จ าหน่ายภายในประเทศ ในละแวกประเทศเพ่ือนบ้าน และประเทศทางตะวันตก แต่อย่างไรก็ตาม 
องค์กรปราบปรามยังคงยอมรับในข้อจ ากัดบางประการที่ท าให้การปราบปรามขาดประสิทธิภาพและ
ไม่ทันสถานการณ์ได้แก่ 

๓.๑ ความไม่สมบูรณ์และขาดประสิทธิภาพของบุคคล  งบประมาณ และเครื่องมือ
เครื่องใช้ในการปราบปรามของเจ้าหน้าที่ 
                                                           

๗๒โกศล วงสวรรค์ และ สถิต วงศ์สวรรค์, รองศาสตราจารย์, ปัญหาสังคมไทย, (กรุงเทพมหานคร : 
รวมสาส์น (๑๙๗๗) จ ากัด, ๒๕๓๗), หน้า ๒๘๔ – ๒๙๑. 



๖๙ 

๓.๒ ความไม่คล่องตัวในการประสานงานระหว่างองค์กรภาคราชการหรือองค์กรเอกชน
ที่เก่ียวข้อง เพราะระบบราชการเชื่องช้า 

๓.๓ ความซับซ้อนและเงื่อนปมทางการเมืองทั้งภายในและการเมืองระหว่างประเทศ 
๓.๔ มีการคอร์รัปชั่นในการด าเนินงานระดับชาติ ตามแผนการพัฒนาประเทศ 
๓.๕ การพัฒนาประเทศได้ช่วยขยายเครือข่ายการค้าสิ่งเสพติดให้สะดวกยิ่งขึ้น จาก

ความก้าวหน้าของระบบการสื่อสารคมนาคม และระบบการเงิน ในระบบเศรษฐกิจ สากลปัจจุบันซึ่ง
กระจายพื้นที่ให้กว้างขวางและยากแก่การปราบปราม 

๔. การป้องกันด้วยวิธีให้การศึกษา เพ่ือให้ประชาชนเกิดการสอดส่องดูแลชี้แจงโทษแก่
บุคคลภายในครอบครัวและเพ่ือนบ้าน ดังนี้ 

๔.๑ กลุ่มเป้าหมายส าคัญในการป้องกันการติดยาเสพติด เช่น บิดาบุคคล มารดา ครู 
เยาวชน ผู้น าชุมชน ชาวเขา เป็นต้น ด้วยการใช้สื่อต่างๆ เช่น สื่อบุคคล สื่อมวลชน นิทรรศการ ฯลฯ 

๔.๒ การให้การศึกษาและพัฒนาบุคคล เป็นการให้การศึกษาแก่เยาวชนในสถานศึกษา
ด้วยการสร้างหลักสูตรเกี่ยวกับยาเสพติด โทษภัย และวิธีการป้องกัน เพ่ือสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง 
และการตัดสินใจการด าเนินชีวิตที่ดี 

๔.๓ ความร่วมมือของชุมชน ส่งเสริมความร่วมมือในชุมชนในการแก้ไขปัญหายาเสพติด
และพัฒนาความเป็นอยู่ของคนในชุมชน ด้วยวิธีการใช้อาสาสมัครและทรัพยากรของท้องถิ่น 

๔.๔ การให้ความร่วมมือกับทางราชการในการแจ้งแหล่งการระบาดของยาเสพติด 
แนวทางในการให้การศึกษาเพ่ือปฏิบัติตนของกลุ่มเด็กและเยาวชน  และกลุ่มพ่อแม่ 

ผู้ปกครอง ครูอาจารย์ ฯลฯ ต่อการป้องกันการติดสิ่งเสพติด ดังส านักงาน ป.ป.ส. ได้เผยแพร่ว่า 
๑. เด็กและเยาวชนกับการป้องกันตนเองจากยาเสพติด ควรปฏิบัติดังนี้ 
๑.๑ หมั่นศึกษาความรู้ เกี่ยวกับโทษพิษภัยและอันตรายอันเกิดจากการใช้ยาเสพติด 

ตลอดจนเรียนรู้ถึงวิธีใช้ยาให้ถูกหลักการแพทย์ 
๑.๒ มีความตั้งใจอย่างแน่วแน่ที่จะไม่ริลอง ทดลองยาเสพติด (เพราะยาเสพติดบาง

ประเภทเสพเพียง ๑-๒ ครั้ง ก็จะตกเป็นทาสของยาเสพติดทันท)ี 
๑.๓ ไม่เชื่อค าโฆษณาชวนเชื่อ หรือค าชักชวนใดๆ ว่า ยาเสพติดจะสามารถช่วยให้คลาย

ความทุกข ์หรือก่อให้เกิดความสุข ความสนุกต่างๆ อย่างเด็ดขาด 
๑.๔ รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ต่อตัวเอง ครอบครัว และสังคมส่วนรวม เช่น  

การออกก าลังกาย เล่นกีฬา ช่วยท างานบ้าน ช่วยหารายได้พิเศษให้กับครอบครัวในช่วงปิดภาคเรียน  
ชักชวนสมาชิกในครอบครัวออกก าลังกาย เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ในชุมชนเป็นต้น 

๑.๕ รู้จักเลือกคบเพ่ือนที่ด ี
๑.๖ หลีกเลี่ยงการเที่ยวเตร่ในเวลากลางคืน ไม่ม่ัวสุมกับเพ่ือนที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด 



๗๐ 

๑.๗ เมื่อมีปัญหา ควรรีบปรึกษาผู้ใหญ่ ผู้ใกล้ชิดที่เราไว้วางใจ เพ่ือหาแนวทางแก้ไข
ปัญหา 

๒. พ่อ-แม่ ผู้ปกครอง คร ูอาจารย์กับการป้องกันยาเสพติด ได้แก่ 
๒.๑ ศึกษาหาความรู้ เกี่ยวกับโทษพิษภัยของยาเสพติดอย่างสม่ าเสมอ 
๒.๒ แนะน า ตักเตือน ให้ความรู้แก่สมาชิกฯ ของตน ให้เกิดความตระหนักถึงโทษพิษภัย

ของยาเสพติด 
๒ .๓ สอดส่องดูแลสมาชิกฯ  ตนเองอย่างสม่ าเสมอ หากพบว่าติดยาให้รีบน าไป

บ าบัดรักษาทันที 
๒.๔ ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี เป็นตัวอย่างที่ดีแก่สมาชิกฯ ด้วยการไม่สูบบุหรี่ไม่ใช้

ยาเสพติดใดๆ 
๒.๕ ให้ค าปรึกษา เป็นที่ปรึกษาท่ีดีแก่สมาชิก เมื่อสมาชิก มีปัญหา 
๒.๖ ส่งเสริมให้สมาชิก รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 
๒.๗ ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ ทางราชการที่เกี่ยวข้องกับการปราบปราม โดยการ

แจ้งข่าวสารเกี่ยวกับแหล่งผลิต ค้า จ าหน่ายและแหล่งมั่วสุมยาเสพติด เพ่ือด าเนินการตามกฎหมาย 
๓. ผู้ท างานในสถานประกอบการ และกลุ่มเป้าหมายเฉพาะส าหรับผู้ประกอบการ 

หมายถึง ผู้ใช้แรงงาน และผู้ให้บริการในสาขาอาชีพต่างๆ อันได้แก่ กลุ่มประมงพาณิชย์ กลุ่มแรงงาน
ขนส่ง กลุ่มแรงงานอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม และผู้ให้บริการในสถานบริการสถานเริงรมย์ และ
กลุ่มเป้าหมายเฉพาะ หมายถึงกลุ่มประชากรที่มีความเสี่ยง อันได้แก่ กลุ่มเด็กในอุปการะของสถาน
สงเคราะห์ทั้งภาครัฐและเอกชน กลุ่มเด็กและเยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็ก กลุ่มผู้ต้องขัง 
(เรือนจ า ทัณฑะสถานบ าบัดพิเศษ) กลุ่มอยู่ในความดูแลของกรมควบคุมความประพฤติ กลุ่มหญิง
อาชีพพิเศษ ที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ กลุ่มทหาร กลุ่มชาวไทยภูเขา กลุ่มชาวไทยมุสลิม ๕ จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ โดยมีมาตรการ ๕ ประการ คือ 

๓.๑ มาตรการทางการศึกษา (Education Measure) เป็นการให้ความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการพัฒนาจิตใจ เพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับกลุ่มเป้าหมาย อันจะเป็นภูมิคุ้มกันยา
เสพติด โดยจะบรรจุเนื้อหาผสมผสานไปในการเรียนการสอนวิชาต่างๆ ในระบบปกติ 

๓.๒ มาตรการสนเทศ (Information Measure) เป็นการให้ข่าวสารความรู้เกี่ยวกับโทษ
พิษภัย อันตรายของยาเสพติด และวิธีการป้องกันยาเสพติด โดยผ่านช่องทางต่างๆ เพ่ือที่จะให้
กลุ่มเป้าหมายตระหนัก โดยมุ่งหวังที่จะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่มีผลต่อการป้องกัน 
และการต่อต้านยาเสพติด 



๗๑ 

๓.๓ มาตรการทางเลือก (Alternative Measure) เป็นการจัดกิจกรรมที่ช่วยในการ
ส่งเสริมสนับสนุนและตอบสนองความต้องการในขั้นพ้ืนฐานของมนุษย์ เพ่ือให้รู้จักหาทางเลือกที่
เหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อตนเอง เพ่ือเป็นการน าตนเองไปสู่การมีคุณภาพ ไม่ต้องพ่ึงยาเสพติด 

๓.๔ มาตรการสอดแทรก (Intervention Measure) เป็นการจัดกิจกรรมที่จะช่วยเหลือ
แก่ผู้ที่มีปัญหา ให้สามารถรู้จักคลี่คลายและแก้ไขปัญหา หรือเอาชนะอุปสรรคต่างๆ ได้ และถ้าบุคคล
มีการใช้ยาเสพติดอยู่แล้วให้รู้จักเลือกและตัดสินใจในการที่จะใช้บริการทางสังคมต่างๆ  ที่มีอยู่ เพ่ือ
แก้ไขปัญหานั้นได้อย่างเหมาะสม 

๓ .๕  มาตรการใช้วัฒนธรรมใหม่  (Innovation Measure) เป็นการน าเอาวิธีการ
กระบวนการ หรือเทคนิคใหม่ๆ มาใช้ในการด าเนินการป้องกันยาเสพติดให้เกิดประสิทธิภาพ 

แนวคิดแนวปฏิบัติมาตรการป้องกันการติดสิ่งเสพติด ให้ละเอียดยิ่งขึ้น เพราะปัญหาสิ่ง
เสพติดเป็นปัญหาร้ายแรง บ่อนท าลายทรัพยากรมนุษย์ของชาติ สังคม และเศรษฐกิจของประเทศ จึง
เป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนต้องช่วยกันป้องกันการติดสิ่งเสพติดซึ่งอาจกระท าได้ดังนี้ 

๑. การประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ให้ประชาชนทราบถึงโทษของสิ่งเสพติด โดยสื่อต่างๆ 
เช่น วิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ หนังสือ นิตยสาร วารสาร เอกสาร แผ่นปลิว แผ่นพับ ป้ายนิเทศ 
นิทรรศการ 

๒. การให้ความรู้เรื่องโทษของสิ่งเสพติด โดยจัดพิมพ์เอกสารเผยแพร่ถึงโทษและ
อันตรายของสิ่งเสพติด แจกแก่นักเรียน นักศึกษาสถาบันต่างๆ กล่าวถึงภัยของการทดลอง 

๓. ประสานความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับผู้ปกครอง มีการวางแผน ตกลงร่วมมือ
กันสอดส่องดูแลความประพฤติของนักเรียน นักศึกษาอย่างใกล้ชิด ถ้าเห็นผิดปกติต้องรีบติดตาม 
พยายามหาข้อเท็จจริง เรียกมาพูดคุยเพ่ือหาวิธีป้องกันก่อนที่จะสายเกินไป 

๔. ส่งเสริมการให้ความอบอุ่นในครอบครัว สร้างบรรยากาศของความอบอุ่นที่แสดงออก
ซึ่งความรัก ความเข้าใจ ความเอ็นดู ให้เกิดมีขึ้นภายในครอบครัวเป็นสิ่งจ าเป็นมากเพราะสมาชิกใน
ครอบครัวถ้ามีความสบายใจ ก็ไม่หันไปใช้สิ่งเสพติดเป็นเครื่องบ าบัดความทุกข์ พยายามแก้ปัญหาที่
เป็นปัจจัยโน้มน าไปสู่การเสพยาเสพติด เช่นการแตกแยกในครอบครัว การทอดทิ้งเด็ก 

๕. การส่งเสริมสุขภาพจิต อย่าให้มีความเครียด แนะให้ออกก าลัง เล่นกีฬา บริหาร
ร่างกาย ฟังและเล่นดนตรี รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ 

๖. ให้ฝึกอบรมตนเองให้มีจิตใจเข้มแข็ง ไม่อ่อนไหวง่าย ไม่หลงค าชักชวน ท้อแท้ต่อชีวิต 
๗. สอดส่องดูแลสมาชิกในครอบครัว ไม่ให้ไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด เอาใจใส่พร่ าสอน

สมาชิกในครอบครัวให้รู้ถึงโทษของยาเสพติดให้โทษ ห้ามปรามไม่ให้ไปสมาคมกับคนที่เกี่ยวข้องกับ 
ยาเสพติด ไม่ว่าจะเป็นคนติดยา หรือคนขาย 

๘. ช่วยแนะน าชี้แจงญาติ มิตร เพ่ือนบ้าน ให้เข้าใจถึงโทษภัยของยาเสพติด 



๗๒ 

๙. ให้ความช่วยเหลือทางราชการ ในการป้องกันปราบปรามยาเสพติด แจ้งเบาะแส
แหล่งค้ายาเสพติด ผู้ติดยาเสพติดให้ท างราชการทราบ แต่ต้องสืบทราบว่าเจ้าหน้าที่คนใดควรแจ้งได้ 
บางคนเป็นเจ้าหน้าที่ชั่ว รู้เห็นเป็นใจ มีส่วนได้ส่วนเสียอยู่กับผู้ผลิตหรือจ าหน่าย อาจท าให้ผู้หวังดี
เดือดร้อนได้ 

๑๐. ป้องกันการผลิต ไม่ให้เช่าสถานที่ ไม่ขายอุปกรณ์ เพ่ือผลิตยาเสพติด ไม่ให้ที่พัก
อาศัย ให้เลิกปลูกฝิ่น เลิกผลิตยาเสพติดแนะน าให้ปลูกพืชทดแทน ให้ประกอบอาชีพอ่ืนที่สุจริต 

๑๑. ก าชับ บัญชาให้เจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็ง 
๑๒. ลงโทษผู้ประพฤติผิดอย่างจริงจัง และลงโทษสถานหนัก รัฐบาลต้องมีความจริงใจ

และจริงจัง 
๑๓. ให้ปลูกพืชอ่ืนแทนฝิ่น 
(๗) บทบาทและหน้าทีข่ององค์กรในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 
ปัญหาการแพร่ระบาดของยาบ้าและการเสพติดยาบ้า นับเป็นปัญหาสังคมอย่างรุนแรง

มากในปัจจุบัน การป้องกันและปราบปรามมิให้เกิดปัญหานี้ในสังคมจึงต้องกระท าโดยการร่วมมือกัน
ของทุกฝ่าย ทั้งครอบครัว โรงเรียน ชุมชน และรัฐบาล ซึ่งสามารถกระท าได้ตามบทบาทและหน้าที่
ของแต่ละองค์กร๗๓ 

๑) บทบาทของครอบครัว พ่อแม่ผู้ปกครอง ควรจะมีหน้าที่ในการสร้างบุคลิกภาพ 
ค่านิยม และทัศนคติที่ดี ตลอดจนให้ความรู้ที่เหมาะสมต่อ เยาวชน อันจะช่วยเป็นภูมิคุ้มกัน ไม่ให้เด็ก
ไปเสพยาเสพติด พ่อแม่ ผู้ปกครอง ควรเป็นที่พ่ึงของเยาวชน พร้อมที่จะให้ค าปรึกษา และช่วยเหลือ
เมื่อเด็กมีปัญหา จะได้เลือกวิธีแก้ไขให้ถูกทาง ควรจะช่วยให้เด็กคบเพ่ือนที่ดีและอยู่ในสภาพแวดล้อม
ที่ด ีใช้เวลาว่างให้เหมาะสม มีพฤติกรรมทางสร้างสรรค์ เช่น เล่นกีฬา บ าเพ็ญสาธารณประโยชน์ 

๒) บทบาทของเพ่ือน เพ่ือนเป็นจุดส าคัญในการที่จะชักน าเด็กและเยาวชนเข้าสู่ปัญหา
ยาบ้า ดังนั้นการคบเพ่ือนจึงเลือกคบกับเพ่ือนที่ดี ไม่ชักน าไปสู่การทดลองเสพยา 

๓) บทบาทของครูและโรงเรียน โดยเฉพาะบทบาทของครูประจ าชั้น ซึ่งเป็นครูที่ใกล้ชิด
นักเรียนมากท่ีสุด ควรจะให้ความสนใจนักเรียนให้มาก อาทิ ต้องหมั่นสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนใน
ชั้นของตนเอง ว่ามีนักเรียนคนใดมีพฤติกรรมเบี่ยงเบนไปจากปกติบ้าง ควรมีการบันทึกการสังเกต
พฤติกรรมของเด็ก เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาช่วยเหลือต่อไป ควรยื่นมือเข้าช่วยเหลือใน
กรณีที่แน่ใจว่าเด็กก าลังประสบปัญหา เช่น การให้ค าแนะน าเกี่ยวกับแหล่งหรือบุคคลที่จะให้ความ
ช่วยเหลือแก่เด็กนั้นๆ ได ้ควรร่วมกิจกรรมของเด็กโดยเฉพาะในโอกาสสังสรรค์ เพ่ือความบันเทิง หรือ
ร่วมในกิจกรรมเสริมหลักสูตรต่างๆ ควรมีโอกาสไปเยี่ยมเยียนยังที่พักของนักเรียน ในกรณีที่นักเรียน
                                                           

๗๓สมบูรณ์ บุญฤทธ์ิ, ปัญหาสังคม, (กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์สูตรไพศาล, ๒๕๔๔), หน้า ๗๓ – 
๗๕. 
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มิได้อยู่กับบิดามารดา และครูควรศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับยาบ้า หรือยาเสพติดชนิดอ่ืน เพ่ือแนะน า
ชี้แจงให้นักเรียนมองเห็นภัยอันตรายที่มาจากการเสพยาเสพติด 

๔) บทบาทของชุมชน ชุมชนจะต้องมีความรู้ ความเข้าใจและทัศนคติที่ถูกต้องต่อปัญหา
ยาบ้าและยาเสพติดชนิดอ่ืน การปราบปรามและควบคุมยาบ้าและยาเสพติดชนิดอ่ืน ควรท าได้โดย
การใช้กฎหมายที่เหมาะสมและการรักษากฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนั้น ชุมชนยงสามารถ
จะป้องกันปัญหายาบ้าได้โดยการก าจัดแหล่งมั่วสุม และแหล่งอบายมุขต่างๆ ให้หมดไปจากชุมชน 
เพราะแหล่งมั่วสุมและแหล่งอบายมุขเหล่านี้จะเป็นแหล่งที่ชักน าให้เด็กและเยาวชนเข้าไปเกี่ยวข้อง
กับยาบ้าหรือยาเสพติดชนิดอื่น 

๕) บทบาทของรัฐบาล รัฐบาลควรจะให้ความส าคัญและจริงจังกับการป้องกันและ
ปราบปรามยาบ้า โดยการปราบปรามขบวนการค้ายาบ้าอย่างจริงจัง  บังคับใช้กฎหมายอย่างมี
ประสิทธิภาพ และลงโทษผู้กระท าผิดในคดีที่เกี่ยวข้องกับยาบ้าอย่างรุนแรง เช่น ประหารชีวิตผู้ค้า
ยาบ้า ยึดทรัพย์ผู้ค้ายาบ้าในกรณีที่พิสูจน์ได้ว่าทรัพย์สมบัติเหล่านั้นได้มาจากการค้ายาบ้า เป็นต้น 

การป้องกันมิให้เกิดปัญหายาบ้า รัฐบาลควรมีนโยบายที่จะให้ทุกหน่วยงานที่เก่ียวข้องได้
มีโครงการในการป้องกันปัญหายาบ้าและด าเนินการตามนโยบายอย่างเป็นรูปธรรม ทุกรัฐบาลของ
ไทยที่ผ่านมา ได้เอาจริงเอาจังในการปราบปรามและป้องกันปัญหายาบ้า เพราะเห็นว่าปัญหายาบ้า
เป็นปัญหาที่ส าคัญและมีระดับความรุนแรงของปัญหาเป็นอันดับต้นๆ ของปัญหาของประเทศ ดังที่ 
พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ได้กล่าวในการประชุมปฏิบัติการวางแผน
ป้องกันและแก้ปัญหาสารเสพติดในสถานศึกษา เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๑ ว่า “ปัจจุบัน
ปัญหาสารเสพติดทวีความรุนแรงมากข้ึน โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชนที่ตกเป็นเป้ าหมายส าคัญ
ของผู้ค้า ซึ่งถือว่าเป็นการท าลายทรัพยากรและความม่ันคงของชาติ เป็นสิ่งท าลายชาติ และต้องถือว่า
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดเป็นผู้ทรยศต่อชาติด้วย จึงเป็นหน้าที่ของทุกคนที่ต้องร่วมกับเจ้าหน้าที่ใน
การป้องกัน” 

จึงพอสรุปได้ว่า หลักการป้องและแก้ไขกันยาเสพติด สามารถด าเนินการได้ตามหลักการ 
ดังนี้ 

๑. การด าเนินงานการป้องกันยาเสพติด การป้องกันและปราบปราม 
๒. การให้ความรู้เรื่องยาเสพติด 
๓. การจัดสภาพแวดล้อม 
๔. การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาตนเอง 

 

 



๗๔ 

๒.๕ หลักพุทธธรรมเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม 
หลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาเป็นหลักธรรมที่มีคุณค่า มีประโยชน์ ตามบริบทที่ว่า

สังคมไทยเป็นสังคมเมืองพุทธ ซึ่งมีทั้งหลักธรรมที่ใช้ส าหรับประพฤติปฏิบัติของแต่ละบุคคล 
หลักธรรมในการปกครอง หลักธรรมส าหรับการบริหาร และหลักธรรมที่ใช้ส าหรับการอยู่ร่วมกันของ
กลุ่มคนให้สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างปกติสุข โดยเฉพาะหลักอปริหานิยธรรมซึ่งเป็นธรรมส าหรับการ
ปกครองที่จะช่วยป้องกันความเสื่อม น าไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองของหมู่คณะ องค์กร หน่วยงานต่างๆ 
รวมถึงการปกครองระดับประเทศ ผู้วิจัยเห็นว่าการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนต่อ
การปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษกรุงเทพมหานคร ตามระบอบประชาธิปไตย ที่ทุกคนในองค์การ
ปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเข้ามามีส่วนร่วม โดยน าหลักธรรมเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม มาร่วมบูรณาใน
การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้น าชุมชนเพ่ือบริหารชุมชนต่อกรุงเทพมหานคร ในด้านการมีส่วนร่วม
ในการ ๑) ตัดสินใจ ๒) การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ ๓) การมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ ๔) การมี
ส่วนร่วมในการประเมินผล เกี่ยวกับ ๑) ด้านการศึกษา ๒) ด้านปัญหายาเสพติด ๓) ด้านสุขภาพและ
สวัสดิการชุมชน และ ๔) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม อปริหานิยธรรมนี้เป็นหลักธรรม
ส าหรับการมีส่วนในการปกครอง ซึ่งเหมาะสมอย่างยิ่งในสังคมปัจจุบันที่มุ่งเน้นการมีส่วนร่วม  ร่วม
รับผิดชอบต่อการกระท าในชุมชนที่อยู่ร่วมกัน ดังนี้ 

๒.๕.๑ ความหมายของอปริหานิยธรรมในพระพุทธศาสนา 
ในพระสุตตันตปิฎก ทีฆนิกาย มหาวรรค มหาปรินิพพานสูตร พระพุทธเจ้าได้ตรัสกับ 

วัสสการ พราหมณ์ ถึงอปริหานิยธรรม ไว้ว่า พระผู้มีพระภาครับสั่งกะวัสสการพราหมณ์ อ ามาตย์ 
ผู้ใหญ่ในมคธรัฐว่า “ดูกรพราหมณ์ สมัยหนึ่งเราอยู่ที่สารันทเจดีย์เขตเมืองเวสาลีนี้ ณ ที่นั้นเราได้
แสดงอปริหานิยธรรมทั้ง ๗ นี้ แก่พวกเจ้าวัชชี ก็อปริหานิยธรรมทั้ง ๗ นี้ จักตั้งอยู่ในพวกเจ้าวัชชีและ
พวกเจ้าวัชชีจักสนใจในอปริหานิยธรรม ทั้ง ๗ นี้ อยู่เพียงใด พราหมณ์พึงหวังได้ซึ่งความเจริญอย่าง
เดียว ไม่มีเสื่อม เพียงนั้น”ฯ๗๔ 

มีพระบาลีกล่าวไว้ในมหาปรินิพพานสูตรว่า “สตฺต โว ภิกฺขเว อปริหานิเย ธมฺเม  
เทเสสฺสามิ” แปลว่า “ดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราจักแสดง ซึ่งธรรมทั้งหลาย ไม่เป็นที่ตั้งแห่งความเสื่อม 
เจ็ดประการ แก่เธอทั้งหลาย”๗๕ 

ในพระมหาปรินิพพานสูตรที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสถึง อปริหานิยธรรม ที่ยกมาอ้างไว้
ข้างต้น จะเห็นได้ว่า อปริหานิยธรรม หมายถึง ธรรมซึ่งท าให้เกิดความเจริญฝ่ายเดียว ไม่มีฝ่ายเสื่อม 
และนักปราชญ์ทางพระพุทธศาสนาก็ได้อธิบายให้ความหมายไว้เช่นเดียวกัน ดังนี้ 

                                                           
๗๔ที.ม. ๑๓/๖๙/๒๓๐. 
๗๕ที.ม. ๑๓/๗๗/๒๓๒. 



๗๕ 

อปริหานิยธรรม กล่าวได้ว่า “ธรรมเป็นที่ตั้งของความไม่เสื่อม หรือธรรมไม่เป็นที่ตั้งของ
ความเสื่อม”๗๖ ธรรมที่ท าให้ไม่เสื่อม เป็นไปเพ่ือความเจริญฝ่ายเดียว”๗๗ จะไม่ประสพความเสื่อมเลย 
ตราบเท่าที่ยังมีการปฏิบัติตามธรรมเหล่านี้อยู่๗๘ เป็น ธรรมอันเป็นที่ตั้งแห่งความเจริญอย่างเดียว ไม่
น าไปสู่ความเสื่อมเลย๗๙ 

สรุปได้ว่า อปริหานิยธรรมที่กล่าวไว้ในพระไตรปิฎก และแนวคิดของนักปราชญ์ 
นักวิชาการท างพระพุทธศาสนาที่ได้ให้ความหมายอธิบายเอาไว้พอที่จะสรุปความหมายได้ว่า อปริ
หานิยธรรม หมายถึง ธรรมที่น าไปสู่ความเจริญของหมู่คณะอย่างเดียว ตราบเท่าที่ยังมีการประพฤติ
ปฏิบัติตามหลักธรรมอยู่ โดยที่ไม่พบความเสื่อมเลย 

๒.๕.๒ หลักค าสอนเรื่องอปริหานิยธรรมในพระพุทธศาสนา 
หลักอปริหานิยธรรมพระพุทธเจ้าตรัสไว้ในสารันททสูตรและมหาปรินิพพานสูตร แบ่ง

ออกเป็น ๒ ส่วนใหญ่ๆ คือ ราชอปริหานิยธรรม หรือ วัชชีอปริหานิยธรรม ซึ่งตรัสไว้ส าหรับกษัตริย์
แห่งแคว้นวัชชีซึ่งปกครองกันแบบสามัคคีธรรม และภิกขุอปริหานิยธรรม ซึ่งตรัสไว้ส าหรับภิกษุ ธรรม
ส าคัญ ๒ หมวดนี้ พระพุทธเจ้าตรัสกับเจ้าลิจฉวีที่สารันททเจดีย์ ใกล้พระนครเวสาลี และตรัส
เนื่องจากทรงปรารภพระด าริของพระเจ้าอชาตศัตรู กษัตริย์ผู้ครองแคว้นมคธ จะท าสงครามกับแคว้น
วัชชี ได้ทรงส่งวัสสการพราหมณ์มาเฝ้าพระพุทธเจ้า ขณะประทับอยู่ที่ภูเขาคิชฌกูฏ เขตกรุงราชคฤห์ 
เพ่ือขอทราบความเห็นของพระพุทธเจ้าเกี่ยวกับการท าสงครามกับแคว้นวัชชี๘๐ ซึ่งอปริหานิยธรรม ๒ 
ส่วนนี้ สามารถแยกออกได้ดังนี้ 

๑. ราชอปริหานิยธรรมหรือวัชชีอปริหานิยธรรม 
ราชอปริหานิยธรรม เป็นธรรมที่พระพุทธเจ้าแสดงแก่เจ้าลิจฉวี แคว้นวัชชี เพ่ือป้องกัน

ความเสื่อม จากความสามัคคีที่มีมานานได้ จนท าให้บ้านเมืองมีความเจริญรุ่งเรืองไม่มีแคว้นใดกล้าที่
จะเข้ามารุกราน ซึ่ง อปริหานิยธรรม ที่พระพุทธเจ้าแสดงแก่เจ้าลิ จฉวีทั้งหลาย ในพระไตรปิฎก
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๗๖ 

เรียกว่า “ราชอปริหานิยธรรม” หมายถึง อปริหานิยธรรม ส าหรับพระราชาผู้ปกครองบ้านเมืองหรือ 
“วัชชีอปริหานิยธรรม” หมายถึง อปริหานิยธรรม ส าหรับชาววัชชีที่ปกครองด้วยหลักสามัคคีธรรม 

อปริหานิยธรรม พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ในสารันททสูตรแก่เจ้าลัจฉวีทั้งหลาย แห่ง
แคว้นวัชชีซึ่งปกครองกันแบบสามัคคีธรรม และวัสสการสูตรทรงตรัสแก่วัสสการ พราหมณ์ อ ามาตย์ 
ผู้ใหญ่ในมคธรัฐ ดังมีรายละเอียดที่กล่าวถึงธรรม ๗ ประการ ในสารันททสูตรว่า 

พระผู้มีพระภาคได้ตรัสกะเจ้าลิจฉวีเหล่านั้น ว่า 
ดูกร ลิจฉวีทั้งหลาย เราจักแสดงอปริหานิยธรรม ๗ ประการ แก่ท่านทั้งหลายท่าน

ทั้งหลายจงฟัง จงใส่ใจให้ดี เราจักกล่าว เจ้าลิจฉวีเหล่านั้นทูลรับพระผู้มีพระภาคแล้วพระผู้มีพระภาค
ได้ตรัสว่า ดูกรลิจฉวีทั้งหลาย อปริหานิยธรรม ๗ ประการเป็นไฉน คือ ชาววัชชีจักหมั่นประชุมกัน
เนืองนิตย์ เพียงใด ชาววัชชีพึงหวังความเจริญได้แน่นอน ไม่พึงหวังความเสื่อมเลย เพียงนั้น ชาววัชชี
เมื่อประชุมก็จักพร้อมเพรียงกันประชุม เมื่อเลิกประชุม ก็พร้อมเพรียงกันเลิก ประชุมและจักพร้อม
เพรียงช่วยกันท ากิจที่ควรท าเพียงใด ชาววัชชี พึงหวังความเจริญได้แน่นอน ไม่พึงหวังความเสื่อมเลย 
เพียงนั้น ชาววัชชีจักไม่บัญญัติสิ่งที่ยังไม่บัญญัติ จักไม่ถอนสิ่งที่ท่านบัญญัติไว้แล้ว ประพฤติมั่นอยู่ใน
ธรรมของชาววัชชีครั้งโบราณตามที่ท่านบัญญัติไว้ เพียงใด ชาววัชชีพึงหวังความเจริญได้แน่นอน ไม่
พึงหวังความเสื่อมเลย เพียงนั้น ชาววัชชีจักสักการะ เคารพ นับถือ บูชาท่านวัชชีผู้ใหญ่ทั้งหลาย และ
จักส าคัญถ้อยค าแห่งท่านเหล่านั้นว่าเป็นถ้อยค าอันตนพึงเชื่อฟัง เพียงใด ชาววัชชีพึงหวังความเจริญ
ได้แน่นอน ไม่พึงหวังความเสื่อมเลย เพียงนั้น ชาววัชชีจักไม่ข่มขืนบังคับปกครองหญิงในสกุล เพียงใด
ชาววัชชีพึงหวังความเจริญได้แน่นอน ไม่พึงหวังความเสื่อมเลย เพียงนั้น ชาววัชชียังคงสักการะ 
เคารพ นับถือ บูชาเจติยสถานของชาววัชชี ทั้งภายในและภายนอก และไม่ลบล้างพลีกรรมอันชอบ
ธรรม ซึ่งเคยให้เคยท าแก่เจติยสถานเหล่านั้น เพียงใด ชาววัชชีพึงหวังความเจริญได้แน่นอน ไม่พึงหวัง
ความเสื่อมเลย เพียงนั้น ชาววัชชีจักถวายความอารักขา ความคุ้มครอง ป้องกันโดยชอบธรรมในพระ
อรหันต์ทั้งหลาย เป็นอย่างดี ด้วยหวังว่า ไฉนพระอรหันต์ทั้งหลายที่ยังไม่มาพึงมาสู่แว่นแคว้น และ
ที่มาแล้วพึงอยู่เป็นสุขเพียงใด ชาววัชชีพึงหวังความเจริญได้แน่นอน ไม่พึงหวังความเสื่อมเลยเพียงนั้น 

ดูกรลิจฉวีทั้งหลาย อปริหานิยธรรม ๗ ประการนี้ จักตั้งอยู่ในชาววัชชี และชาววัชชียัง
ปรากฏอยู่ใน อปริหานิยธรรม ๗ ประการนี้ เพียงใด ชาววัชชีพึงหวังความเจริญได้แน่นอนไม่พึงหวัง
ความเสื่อมเลย เพียงนั้น ฯ๘๑ 

ราชอปริหานิยธรรม หรือวัชชีอปริหานิยธรรมที่ยกมาอ้างข้างต้น พอสรุปได้ว่า  
อปริหานิยธรรม คือ ธรรมที่น าไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองโดยส่วนเดียว ไม่มีผลไปในทางที่เสื่อม ส าหรับ
หมู่ชนหรือผู้บริหารบ้านเมืองมี ๗ ประการ ได้แก่ 

 
                                                           

๘๑องฺ.สตฺตก. ๓๗/๑๑/๓๖-๓๗. 



๗๗ 

๑) หมั่นประชุมกันเนืองนิตย์ 
๒) เมื่อคราวประชุมก็จักพร้อมเพรียงกันประชุม เมื่อเลิกประชุมก็พร้อมเพรียงกันเลิก

ประชุมและจกัพร้อมเพรียงช่วยกันท ากิจทีค่วรท า 
๓) จักไม่บัญญัติสิ่งที่ยังไม่บัญญัติ จักไม่ถอนสิ่งที่ท่านบัญญัติไว้แล้ว ประพฤติมั่นอยู่ใน

ธรรมอันดีงามแต่โบราณ ตามท่ีท่านบัญญัติไว้ 
๔) จักสักการะ เคารพ นับถือ บูชาท่านผู้ใหญ่ทั้งหลาย และให้ความส าคัญแก่ถ้อยค า

ของท่านเหล่านั้น ว่าเป็นถ้อยค าที่ตนพึงเชื่อฟังและปฏิบัติตาม 
๕) จักไม่ข่มขืน บังคับปกครองสตรีทั้งหลาย 
๖) จักยังคงสักการะ เคารพ นับถือ บูชาต่อปูชนียสถานทั้งหลาย ทั้งภายในและ

ภายนอกและไม่ยกเลิกพลีกรรมอันชอบธรรม ซึ่งเคยให้ เคยท าแก่ปูชนียสถานเหล่านั้น 
๗) จักถวายการอารักขา คุ้มครอง ป้องกันโดยธรรมแก่นักบวชทั้งหลาย เป็นอย่างดี ด้วย

หวังว่า ท่านเหล่านั้นที่ยังไม่มาสู่บ้านเมืองก็ขอให้มา และท่ีมาแล้วก็ขอให้อยู่เป็นสุข 
๒. ภิกขุอปริหานิยธรรม 
ภิกขุอปริหานิยธรรม พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ในภิกขุสูตรและมหาปรินิพพานสูตรแก่

ภิกษุทั้งหลาย ณ ภูเขาคิชฌกูฏ ใกล้พระนครราชคฤห์ ณ ที่นั้นพระพุทธเจ้าทรงตรัสเรียกภิกษุท้ังหลาย 
ให้มาประชุมเพ่ือแสดงอปริหานิยธรรม ซึ่งมี ๖ หมวด มีรายละเอียดที่กล่าวถึงแยกเป็นหมวด ได้ดังนี้ 

หมวดที่ ๑ มี ๗ ข้อ พระพุทธเจ้าตรัสในภิกขุสูตรว่า ภิกษุพึงหวังได้ว่าจะเจริญโดยฝ่าย
เดียว หาความเสื่อมมิได้ ในพระสูตรกล่าวไว้ว่า 

ดูกร ภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงอปริหานิยธรรม ๗ ประการแก่เธอทั้งหลาย เธอ
ทั้งหลายจงตั้งใจฟัง จงใส่ใจไว้ให้ดีเราจักกล่าว ภิกษุเหล่านั้นทูลรับพระผู้มี พระภาคแล้ว พระผู้มีพระ
ภาคได้ตรัสว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็อปริหานิยธรรม ๗ ประการเป็นไฉน ภิกษุท้ังหลายหมั่นประชุมกัน
เนืองนิตย์ เพียงใด พึงหวังความเจริญได้แน่นอนไม่พึงหวังความเสื่อมเลย เพียงนั้น ภิกษุทั้งหลายเมื่อ
ประชุมก็พร้อมเพรียงกันประชุม เมื่อเลิกประชุมก็พร้อมเพรียงกันเลิก จักพร้อมเพรียงช่วยกันท ากิจที่
สงฆ์พึงท า เพียงใด พึงหวังความเจริญได้แน่นอน ไม่พึงหวังความเสื่อมเลยเพียงนั้น ภิกษุทั้งหลายจัก
ไม่บัญญัติสิ่งที่ยังไม่ได้บัญญัติ จักไม่เพิกถอนสิ่งที่บัญญัติแล้ว จักประพฤติมั่นในสิกขาบทตามที่บัญญัติ
ไว้แล้ว เพียงใด พึงหวังความเจริญได้แน่นอนไม่พึงหวังความเสื่อมเลยเพียงนั้น ภิกษุทั้งหลายยัง
สักการะ เคารพนับถือ บูชา ท่านผู้เป็นเถระ เป็นรัตตัญญู บวชมานาน เป็นสังฆบิดรเป็นสังฆปริณายก 
และจักส าคัญถ้อยค าแห่งท่านเหล่านั้นว่า เป็นถ้อยค าอันตนพึงเชื่อฟังเพียงใด พึงหวังความเจริญได้
แน่นอน ไม่พึงหวังความเสื่อมเลย เพียงนั้น ภิกษุทั้งหลายไม่ตกอยู่ในอ านาจตัณหาที่เกิดขึ้นแล้ว อัน
เป็นเหตุให้เกิดในภพต่อไป เพียงใด พึงหวังความเจริญได้แน่นอน ไม่พึงหวังความเสื่อมเลย เพียงนั้น 
ภิกษุทั้งหลายจักพอใจอยู่ในเสนาสนะป่าเพียงใด พึงหวังความเจริญได้แน่นอนไม่พึงหวังความเสื่อม



๗๘ 

เลย เพียงนั้น ภิกษุทั้งหลายจักเข้าไปตั้งความระลึกถึงเฉพาะตนได้ว่า ไฉนหนอเพ่ือนพรหมจรรย์ผู้มีศีล
เป็นที่รัก ที่ยังไม่มา ขอจงมา และที่มาแล้วพึงอยู่เป็นสุข เพียงใด พึงหวังความเจริญได้แน่นอน ไม่พึง
หวังความเสื่อมเลย เพียงนั้น ดูกรภิกษุทั้งหลาย อปริหานิยธรรม ๗ ประการนี้ จักตั้งอยู่ในภิกษุ
ทั้งหลาย และภิกษุทั้งหลายจักปรากฏในอปริหานิยธรรม ๗ ประการนี้เพียงใด ภิกษุทั้งหลายพึงหวัง
ความเจริญได้แน่นอน ไม่พึงหวังความเสื่อมเลยเพียงนั้น ฯ๘๒ 

ภิกขุอปริหานิยธรรมที่ยกมาอ้างข้างต้น สรุปได้ว่า ภิกขุอปริหานิยธรรม คือ ธรรมที่ภิกษุ
ทั้งหลายควรยึดมั่น ซึ่งจะน าไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองของหมู่คณะอย่างเดียว ไม่มีผลไปในทางที่เสื่อม 
ส าหรับภิกษุทั้งหลาย มี ๗ ประการได้แก ่

๑) หมั่นประชุมกันเนืองนิตย์ 
๒) เมื่อประชุมก็พร้อมเพรียงกันประชุม เมื่อเลิกประชุมก็พร้อมเพรียงกันเลิกประชุม

และ จักพร้อมเพรียงช่วยกันท ากิจที่สงฆ์พึงท า 
๓) จักไม่บัญญัติสิ่งที่พระพุทธเจ้ามิได้ทรงบัญญัติไว้ จักไม่เพิกถอนสิ่งที่บัญญัติแล้ว  

จักประพฤติม่ันในสิกขาบทตามท่ีบัญญัติไว้แล้ว 
๔) สักการะ เคารพ นับถือ บูชา ภิกษุผู้เป็นเถระ เป็นรัตตัญญู บวชมานาน เป็นสังฆบิดร

เป็นสังฆปริณายก และถือถ้อยค าของท่านเหล่านั้นว่า เป็นถ้อยค าที่ควรเชื่อฟัง 
๕) ไม่ตกอยู่ในอ านาจตัณหาที่เกิดขึ้น อันเป็นเหตุให้เกิดในภพต่อไป 
๖) จักพอใจอยู่ในเสนาสนะป่า 
๗) จักเข้าไปตั้งความระลึกอยู่เสมอว่า เพ่ือนพรหมจรรย์ผู้มีศีลดีงามที่ยังไม่มาขอให้มา

และท่ีมาแล้วพึงอยู่เป็นสุข 
สรุปได้ว่า อปริหานิยธรรม เป็นหลักปฏิบัติที่ไม่เป็นที่ตั้งแห่งความเสื่อม มีแต่ความเจริญ

ฝ่ายเดียว แบ่งเป็น ๒ ส่วน ได้แก่ ราชอปริหานิยธรรมหรือวัชชีอปริหานิยธรรม เป็นธรรมส าหรับหมู่
ชนหรือผู้บริหารบ้านเมืองมี ๗ ประการ และภิกขุอปริหานิยธรรม เป็นธรรมส าหรับภิกษุท้ังหลาย มี ๖ 
หมวด หมวดละ ๗ ประการ และภิกขุอปริหานิยธรรม เป็นธรรมที่ป้องกันความเสื่อมจากกุศลธรรม
ของภิกษุท้ังหลาย 

 

 

 

 

                                                           
๘๒องฺ.สตฺตก. ๓๗/๒๑/๕๒-๕๓. 



๗๙ 

๒.๕.๓ ความส าคัญของอปริหานิยธรรม 
หลักค าสอนในพระพุทธศาสนามีความส าคัญต่อการด าเนินชีวิต ทั้งตนเองและสังคม 

โดยรวม หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาสามารถประยุกต์ใช้กับศาสตร์แขนงต่างๆ ได้มากมาย หลัก 
อปริหานิยธรรมเป็นอีกหลักธรรมหนึ่งที่มีความส าคัญมาก เพราะสามารถป้องกันการเสื่อมของ
ครอบครัว ชุมชน องค์กรอ่ืนทางสังคม รวมถึงประเทศชาติ ในการอยู่รวมกันในสังคม อย่างสงบสุข 
โดยเฉพาะผู้น า ผู้บริหารบ้านเมือง หัวหน้าองค์กร หน่วยงานต่างๆ จึงต้องน าหลักอปริหานิยธรรมมา
บูรณาการในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้น าชุมชน ดังนี้ 

๑. อปริหานิยธรรมส าหรับนักปกครอง 
พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่เกี่ยวข้องกับสถาบันต่างๆ รวมทั้งชุมชน นับตั้งแต่ครั้ง  

พระพุทธกาล จนถึงปัจจุบัน ฉะนั้นแล้วพระพุทธศาสนา จึงมีหลักธรรมส าหรับนักปกครองไว้มาก  
พระพุทธองค์มิได้เจาะจงลงไปว่าระบอบการปกครองใดดีหรือไม่ดี แต่พระองค์ทรงเน้นที่ตัวบุคคล 
หากผู้ปกครองหรือนักปกครองมีคุณธรรม ประชาชนหรือผู้อยู่ใต้ปกครองย่อมมีความสุขได้ 

๑.๑ นักปกครองในทัศนะพระพุทธศาสนา ในพระไตรปิฎกมีศัพท์ที่มีความหมายถึง 
ผู้มีอ านาจหรือนักปกครอง ดังนี้ 

๑) จักวัตติ หรือ จักรพรรดิ หมายถึง นักปกครองที่ใช้ธรรมเป็นอ านาจ ใช้ธรรม
เป็นหลักในการปกครอง เป็นผู้เคารพธรรม ปฏิบัติธรรม ซึ่งจัดได้ว่าเป็นนักปกครอง ในอุดมคติของ
มวลมนุษย ์

๒) มหาชนสมมติ หมายถึงผู้ที่ประชาชนส่วนใหญ่พร้อมใจกันคัดเลือกขึ้นมา
และมอบอ านาจให้ท าหน้าที่เป็นผู้ปกครองหมู่คณะ 

๓) กษัตริย์ หมายถึง ผู้เป็นเจ้าแห่งเขต ผู้เป็นเจ้าแห่งแผ่นดินหรือนา เป็นผู้ดูแล
จัดสรร ที่น าหรือดินแดนให้แก่ประชาชน 

๔) ราชา หมายถึง ผู้ที่ประชาชนมีความยินดี พอใจ สุขใจโดยธรรม๘๓ 
ที่กล่าวทั้งหมดนี้เป็นความหมายที่ใช้เรียกกันตามหน้าที่หรือคุณลักษณะของนักปกครอง

ในครั้งพุทธกาล นักปกครองเป็นผู้ที่มีความส าคัญมาก สามารถน าพาประชาชนและรัฐเจริญรุ่งเรือง
หรือล่มสลายได้ เรียกได้ว่าเป็นผู้ชี้ขาดในการคงอยู่แห่งรัฐ ประชาชนมีชีวิตที่ดีมีความสุขหรือตรงกัน
ข้ามนั้นขึ้นอยู่กับนักปกครองทั้งสิ้น ในราโชวาทชาดกได้แสดงให้เห็นถึงความส าคัญของนักปกครอง
ดังนี้ 

ในเมื่อโคท้ังหลายว่ายข้ามแม่น้ าไป ถ้าโคหัวหน้าฝูงว่ายคด โคท้ังหมดก็ว่ายคดไปตามกัน 
ในหมู่มนุษย์ทั้งหลายก็เหมือนกัน ผู้ใดได้รับการสมมติแต่งตั้งให้เป็นใหญ่ถ้าผู้นั้นประพฤติไม่เป็นธรรม 
                                                           

๘๓พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), ภาวะผู้น า, พิมพ์ครั้งท่ี ๗, (กรุงเทพมหานคร : สุขภาพใจ, ๒๕๔๖), 
หน้า ๙๐. 



๘๐ 

ประชาชนนอกนี้ก็ประพฤติไม่เป็นธรรมโดยแท้ ถ้าพระราชาผู้เป็นใหญ่ไม่ตั้งม่ันอยู่ในธรรม รัฐก็ย่อมอยู่
ไม่เป็นสุขทั่วกัน เมื่อโคท้ังหลายว่ายข้ามแม่น้ าไป ถ้าโคหัวหน้าฝูงว่ายตรง เมื่อมีผู้น าฝูงว่ายตรงอย่างนี้ 
โคทั้งหมดก็ย่อมว่ายตรงไปตามกัน ในหมู่มนุษย์ทั้งหลายก็เช่นเดียวกัน ถ้าผู้ใดได้รับการสมมติแต่งตั้ง
ให้เป็นใหญ่ ถ้าผู้นั้นประพฤติธรรม ประชาชนนอกนี้ก็ย่อมประพฤติธรรมไปตามโดยแท้ ถ้าพระราชา 
ผู้เป็นใหญ่ตั้งมั่นอยู่ในธรรม รัฐก็ย่อมอยู่เป็นสุขท่ัวกัน๘๔ 

ลักษณะเช่นนี้เรียกได้ว่าเป็นนักปกครองชั้นดีหรือ “ภูมิบดี” หมายความว่า เป็นเจ้าแห่ง
แผ่นดินที่ยิ่งใหญ่ เป็นผู้รู้รสแห่งผลไม้  อย่างแท้จริง นักปกครองเช่นนี้ย่อมท าให้รัฐอยู่รอดและ
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีเป็นสุข ในอปิชาดกได้กล่าวถึงคุณธรรมของผู้เป็นนักปกครองอย่างชัดเจน 
ดังพอที่จะสรุปใจความได้ดังนี้ 

อันคนพาลถึงจะมีก าลังปกครองหมู่คณะไม่ดีแลคนพาลผู้ส าคัญตนว่าเป็นบัณฑิต 
ปกครองหมู่คณะตกอยู่ใต้อ านาจจิตของตนแล้ว พึงนอนตายเหมือนลิงจ่าฝูงนอนตายอยู่ฉะนั้น  
อันคนพาลถึงจะมีก าลังปกครองหมู่คณะไม่ดีเลยเพราะไม่เป็นประโยชน์แก่ญาติทั้งหลาย เหมือนนก
กระท าตัวผู้ไม่เป็นประโยชน์แก่นกผู้ปกครองหมู่คณะทั้งหลายฉะนั้น ส่วนนักปราชญ์มีก าลังปกครอง
หมู่คณะดีมาก เพราะว่าเป็นประโยชน์แก่ญาติทั้งหลาย เหมือนท้าววาสวะผู้เป็นประโยชน์แก่เหล่า
เทวดาชั้นดาวดึงส์ทั้งหลายฉะนั้น ผู้ใดพิจารณาเห็นศีล ปัญญา สุตะในตน ผู้นั้นย่อมประพฤติ
ประโยชน์ได้ ทั้งสองฝ่าย คือ ทั้งตนและผู้อ่ืน เพราะฉะนั้นนักปราชญ์พึงพิจารณาดูตน ดูศีล ปัญญา 
และสุตะ ฉะนั้น พึงเป็นผู้บริหารหมู่คณะเถิด หรือจะอยู่ผู้เดียวพึงเว้นรอบ๘๕ 

ข้อความดังกล่าวเป็นการแสดงถึงคุณสมบัติของผู้เป็นนักปกครอง คนพาลถึงจะมีก าลัง
มากในการปกครองแต่ไม่สามารถท าประโยชน์ให้แก่ผู้อยู่ใต้ปกครองได้ แต่ผู้ที่มีศีล ปัญญา และสุตะผู้
นั้นย่อมสามารถท าประโยชน์ให้แก่ตนและผู้อ่ืนได้ ฉะนั้นแล้วบุคคลที่มีศีล ปัญญา และสุตะเท่านั้นที่
เหมาะสมจะเป็นนักปกครอง บริหารและน าพาหมู่คณะได้ 

๑.๒ การปฏิบัติตามหลักอปริหานิยธรรม 
พระพุทธศาสนายังสอนผู้ที่จะเป็นนักปกครอง ต้องมีหลักการปฏิบัติส าหรับการปกครอง

ได้แก่ รู้จักการสงเคราะห์ประชาชนภายในชาติ (ราชสังคหะ ๔) รู้จักการให้แก่สาธารณะชนทั้งหลาย 
ซึ่งเป็นคุณธรรมของพระเจ้าจักรพรรดิ (จักรวรรดิวัตร ๑๒) ที่จะต้องปฏิบัติอยู่ให้สม่ าเสมอ อันเป็น
หลักการปฏิบัติตนของผู้ปกครอง ผู้บริหารชั้นดี นอกจากนี้ผู้ปกครองชั้นดีจะต้องปฏิบัติตามหลักที่ทรง
ใช้ค าว่า “อปริหานิยธรรม” คือ ธรรมที่จะน าไปสู่ความเจริญอย่างเดียว จะไม่ประสพความเสื่อมเลย 
ตราบเท่าที่ยังมีการปฏิบัติตามธรรมเหล่านี้อยู่ นั่นคือ ต้องมีความตั้งใจอย่างม่ันคงว่า 

๑) เราจักหมั่นประชุมกันอยู่เสมอ 
                                                           

๘๔ขุ.ชา. ๕๘/๖๓๔/๔๔๖. 
๘๕ขุ.ชา. ๕๙/๑๗๒๘-๑๗๓๔/๒๐๘. 



๘๑ 

๒) เมื่อคราวประชุมก็จักพร้อมเพรียงกันประชุมเมื่อเลิกประชุมก็จักพร้อม
เพรียงกันเลิกและจักพร้อมเพรียงกันท ากิจทีค่วรท าเพ่ือชาติบ้านเมือง 

๓) จักไม่บัญญัติสิ่งที่ยังมิได้ปฏิบัติ จักไม่ยกเลิกสิ่งที่ดีงามที่ท่านบัญญัติไว้แล้ว 
จักด ารงมั่นคงอยู่ในสิ่งดีงามตามท่ีท่านแต่โบราณได้บัญญัติไว้ 

๔) จักสักการะ เคารพ นับถือ บูชา ต่อท่านผู้ใหญ่ทั้งหลายและให้ความส าคัญ
แก่ถ้อยค าของท่านเหล่านั้นว่าเป็นสิ่งที่ตนจะต้องปฏิบัติตาม 

๕) จักไม่ปกครอง ข่มขืน บังคับ สตรีทั้งหลาย 
๖) จักสักการะ เคารพนับถือ บูชาต่อปูชนียสถานทั้งหลายทั้งภายในเมืองและ

นอกเมือง ไม่ยกเลิกพลีกรรมอันชอบธรรมซึ่งเคยให้เคยท าแก่ปูชนียสถานเหล่านั้น 
๗) จักให้การอารักขา คุ้มครอง ป้องกันโดยธรรมแก่นักบวชทั้งหลายเป็นอย่างดี 

ด้วยการตั้งความหวังว่าท่านเหล่านั้นที่ยังไม่มาสู่บ้านเมืองก็ขอให้มา ที่มาแล้วก็ขอให้อยู่เป็นสุข๘๖ 
จากที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่า ลักษณะของนักปกครองในทางพระพุทธศาสนานั้น

จะต้องเป็นผู้มีธรรม มีคุณสมบัติในทางธรรม มีหลักการที่จะต้องปฏิบัติที่เป็นธรรม ได้แก่ การรู้จักการ
สงเคราะห์ช่วยเหลือคนในชาติ การรู้จักการให้แก่สาธารณชน และยังมีหลักการปฏิบัติของผู้ปกครอง
เพ่ือป้องกันความเสื่อมในหมู่ชนคือ หลักอปริหานิยธรรม ซึ่งผู้ปกครองทุกระดับจะต้องปฏิบัติตามเพ่ือ
ป้องกันความเสื่อมขององค์กรหรือหน่วยงาน 

๒. อปริหานิยธรรมส าหรับพระภิกษุสงฆ์ 
อปริหานิยธรรมส าหรับพระภิกษุในพระพุทธศาสนา เกิดจากที่พระพุทธเจ้าทรงแสดง

หลักอปริหานิยธรรมแก่เจ้าลิจฉวีทั้งหลาย หลังจากที่เจ้าลิจฉวีกลับไป ก็ทรงแสดงแก่พระภิ กษุสงฆ์
ที่มาประชุมฟังธรรมเพ่ือป้องกันความเสื่อมในหมู่สงฆ์ เป็นไปในทางเจริญฝ่ายเดียว ซึ่งในพระไตรปิฎก
เรียกว่า ภิกขุอปริหานิยธรรม หมายถึง อปริหานิยธรรมส าหรับพระภิกษุสงฆ์ รวมถึงพุทธบริษัท
ทั้งหลายซึ่งมีอยู่ ๖ หมวดด้วยกัน ดังมีรายละเอียดของหลักธรรมดังนี้ 

ภิกขุอปริหานิยธรรม มี ๖ หมวดพระพุทธเจ้ารับสั่งให้พระอานนท์เรียกประชุมพระภิกษุ
ที่พักอยู่ในกรุงราชคฤห์ให้มาประชุมแล้ว ตรัสตามล าดับ สรุปได้ดังต่อไปนี้ 

๒.๑ อปริหานิยธรรมส าหรับบริหารคณะสงฆ์ 
หมวดที่ ๑ มี ๗ ข้อ พระพุทธเจ้าตรัสว่า ภิกษุพึงหวังได้ว่าจะเจริญโดยถ่ายเดียว  

หาความเสื่อมมิได้ ถ้าปฏิบัติดังต่อไปนี้ 
๑) หมั่นประชุมกันเสมอๆ 
๒) พร้อมเพรียงกันประชุม พร้อมเพรียงกันท ากิจของสงฆ์ 

                                                           
๘๖พระราชธรรมนิเทศ (ระแบบ ฐิตาโภ), ธรรมาธิปไตย, อ้างแล้ว, หน้า ๑๔-๑๕. 



๘๒ 

๓) ไม่บัญญัติสิ่งที่พระพุทธเจ้ามิได้ทรงบัญญัติไว้ ไม่ล้มล้างสิ่งที่ทรงบัญญัติไว้
แล้วถือปฏิบัติ ตามสิกขาบทที่ทรงบัญญัติไว้แล้ว 

๔) สักการะ เคารพ นับถือ บูชา ภิกษุผู้เป็นเถระ รัตตัญญู บวชมานาน เป็นสังฆ
บิดร เป็นสังฆ ปริณายก และถือถ้อยค าของท่านเหล่านั้นว่าเป็นสิ่งควรรับฟัง 

๕) ไม่ตกอยู่ในอ านาจของตัณหา 
๖) ยินดีในเสนาสนะป่า 
๗) ตั้งสติไว้ในใจว่า เพ่ือนพรหมจารีผู้มีศีลงามซึ่งยังไม่มาขอให้มา ที่มาแล้ว

ขอให้อยู่ผาสุก อปริหานิยธรรมในหมวดนี้ เพ่ือการปกครองหรือบริหารคณะสงฆ์ให้ความเจริญของ
พระพุทธศาสนาและหมู่สงฆ์เอง 

๒.๒ อปริหานิยธรรมส าหรับพระภิกษุแต่ละรูป 
หมวดที่ ๒ มี ๗ ข้อ สรุปได้ดังนี้ 

๑) ไม่มัวหมกมุ่น ยินดี ขวนขวายอยู่แต่กับงาน (จนลืมสมณธรรม) 
๒) ไม่มัวหมกมุ่น ยินดี ขวนขวายอยู่แต่กับการพูดคุย 
๓) ไม่มัวเพลิดเพลิน ยินดี ขวนขวายอยู่แต่เรื่องการนอนหลับ 
๔) ไม่มัวหมกมุ่น ยินดี ขวนขวายอยู่แต่กับเรื่องความคลุกคลีด้วยหมู่คณะ 
๕) ไม่เป็นผู้ปรารถนาเลวทราม ไม่ตกอยู่ในอ านาจความใฝ่ต่ า 
๖) ไม่คบหามิตรชั่ว สหายชั่ว เพื่อนชั่ว 
๗) ไม่หยุดพากเพียรเสีย เพียงเพราะบรรลุคุณวิเศษเบื้องต้น 

หมวดที่ ๓ มี ๗ ข้อ สรุปได้ดังต่อไปนี้ 
๑) มีศรัทธา 
๒) มีหิริ 
๓) มีโอตตัปปะ 
๔) เป็นพหูสูต 
๕) ปรารภความเพียร 
๖) มีสติตั้งมั่น 
๗) มีปัญญา 

หมวดที่ ๔ มี ๗ ข้อ ได้แก่ โพชฌงค์ ๗ ประการ คือ 
๑) สติสัมโพชฌงค์ 
๒) ธัมมวิจยสัมโพชฌงค์ 
๓) วิริยสัมโพชฌงค์ 
๔) ปีติสัมโพชฌงค์ 



๘๓ 

๕) ปัสสัทธิสัมโพชฌงค์ 
๖) สมาธิสัมโพชฌงค ์
๗) อุเบกขาสัมโพชฌงค์ 

หมวดที่ ๕ มี ๗ ข้อ ได้แก่ สัญญา ๗ ประการ คือ 
๑) อนิจจสัญญา ก าหนดหมายความไม่เที่ยงแห่งสังขาร 
๒) อนัตตสัญญา ก าหนดหมายความเป็นอนัตตาแห่งธรรมทั้งปวง 
๓) อสุภสัญญา ก าหนดหมายความไม่งามแห่งกาย 
๔) อาทีนวสัญญา หมายทุกข์โทษของร่างกายที่ต้องเจ็บไข้ได้ป่วย 
๕) ปหานสัญญา ก าหนดหมายเพื่อละอกุศลวิตกและบาปธรรมทั้งหลาย 
๖) วิราคสัญญา ก าหนดหมายวิราคะว่าเป็นธรรมละเอียดประณีต 
๗) นิโรธสัญญา ก าหนดหมายนิโรธว่าเป็นธรรมละเอียดประณีต๘๗ 

หมวดที่ ๖ คือ อปริหานิยธรรม ๖ ได้แก่ 
๑) ตั้งเมตตากายกรรม ในเพ่ือนพรหมจารีทั้งต่อหน้าและลับหลัง 
๒) ตั้งเมตตาวจีกรรมในเพื่อนพรหมจารีทั้งต่อหน้าและลับหลัง 
๓) ตั้งเมตตามโนกรรมในเพ่ือนพรหมจารีทั้งต่อหน้าและลับหลัง 
๔) แบ่งปันลาภที่ได้มาโดยถูกต้อง โดยที่สุดแม้อาหารบิณฑบาตแก่เพ่ือน

พรหมจารี ผู้มีศีลทั้งหลาย 
๕) มีศีลสมบูรณ์ ไม่ถูกตัณหาและทิฏฐิครอบง า เป็นไปเพ่ือสมาธิเสมอกันกับ

เพ่ือนพรหมจารี ทั้งต่อหน้าและลับหลัง 
๖) มีอริยทิฏฐิเสมอกันกับเพื่อนพรหมจารี ทั้งต่อหน้าและลับหลัง๘๘ 

หลักอปริหานิยธรรมส าหรับพระภิกษุสงฆ์ในพระพุทธศาสนา ที่อ้างไว้ข้างต้นเป็น
หลักธรรมส าหรับการบริหารปกครองคณะสงฆ์ รวมถึงการถือเพศบรรพชิตของพระภิกษุสงฆ์ทั้งหลาย 
เพ่ือให้พระภิกษุสงฆ์สามารถอยู่รวมกันได้และเพ่ือให้สามารถปฏิบัติธรรมเจริญกรรมฐานเข้าสู่ธรรมขั้น
สูงได้ ถ้าหากพระภิกษุสงฆ์ถือปฏิบัติตามหลักอปริหานิยธรรมได้แล้วย่อมไม่เสื่อมจากธรรมขั้นสูง 
สามารถปฏิบัติเข้าสภาวะนิพพานได้ในที่สุด พร้อมกันนี้ย่อมยังความเลื่อมใสแก่ผู้ที่ได้พบเห็นยอมรับ
นับถือในพระพุทธศาสนาในที่สุดด้วย 

๓. อปริหานิยธรรมกับการปกครองในแคว้นวัชชี 
การปกครองในแคว้นวัชชี เป็นการปกครองแบบสามัคคีธรรม พระพุทธเจ้าเสด็จมายัง

แคว้นวัชชีนี้เป็นครั้งแรก โดยการที่สภาแห่งรัฐวัชชีได้มีมติให้กษัตริย์อาวุโสของวัชชีชื่อ “มหาลิ” เป็นผู้
                                                           

๘๗องฺ.สตฺตก. ๓๗/๒๑/๕๒-๕๓. 
๘๘ที.ม. ๑๓/๗๕/๒๓๗-๒๓๙. 



๘๔ 

อาราธนานิมนต์ ในขณะที่พระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่แคว้นมคธ เมื่อพระองค์เสด็จมาแล้วก็ได้ทรงแสดง
ธรรมชื่อ รัตนสูตร อันเป็นธรรมพื้นฐานของชาวพุทธ และแสดงหลักรัฐศาสตร์ในการปกครองตามแนว
พุทธส าหรับการปกครองแบบสามัคคีธรรม ซึ่งเรียกว่า “อปริหานิยธรรม ๗ ประการ” ทุกครั้งที่
พระพุทธเจ้าได้เสด็จมายังแคว้นนี้ กษัตริย์ลิจฉวีจะนิมนต์ให้เสด็จมาแสดงธรรมในรัฐสภาวัชชี เมื่อ
กษัตริย์อาวุโสสิ้นสุดการฟังธรรมแล้ว ยุวกษัตริย์ที่อยู่ในวัยศึกษาศิลปวิทยา ก็จะมาเฝ้าเพ่ือฟังธรรม
ต่อไป ด้วยการอบรมอย่างใกล้ชิดทั้งในด้านรัฐกิจและด้านคุณธรรมมาตั้งแต่เยาว์วัย กษัตริย์ของลิจฉวี
จึงเพียบพร้อมด้วยคุณภาพและคุณธรรม บริหารรัฐกิจอย่างมีประสิทธิภาพ แต่ในตอนหลังถูกพระเจ้า
อชาตศัตรูแห่งแคว้นมคธ ส่งวัสสการพราหมณ์เข้ามายุแหย่จนเกิดแตกความสามัคคีกัน ท าให้แคว้นวัช
ชีถึงกับล่มสลายไปในที่สุด๘๙ 

อปริหานิยธรรมนี้ พระพุทธเจ้าตรัสแก่เจ้าลิจฉวีจ านวนมาก ที่เข้าเฝ้าพระองค์เมื่อ
ประทับที่สารันทเจดีย์เมืองเวสาลี เจ้าลิจฉวีจัดการปกครองโดยสามัคคีธรรม มี สภาเป็นที่ประชุม 
เมืองเวสาลีเจริญรุ่งเรืองยืนนาน ประชากรเพ่ิมพูนขึ้น ต้องขยายก าแพงเมืองหลายวาระ เมื่อเจ้าลิจฉวี
เข้าเฝ้าถึงที่ประทับพระพุทธเจ้าทรงแสดงหลักความมั่นคงฝ่ายบริหารแผ่นดิน ๗ ประการ๙๐ ดังเมื่อ
ครั้งที่วัสสการ พราหมณ์ไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า และพระพุทธเจ้าทรงตรัสถามพระอานนท์ว่า “ชาว 
วัชชียังคงปฏิบัติตามอปริหานิยธรรมอยู่หรือไม่” ซึ่งกล่าวถึงในมหาปรินิพพานสูตร๙๑ ตามที่อ้างไว้ใน
หัวข้อหลักค าสอนข้างต้นแล้ว 

จากที่ยกมาข้างต้นจะเห็นได้ว่า แคว้นวัชชีปกครองแคว้นด้วยหลักอปริหานิยธรรม ท าให้
มีความมั่นคง เจริญรุ่งเรือง มีประชากรเพ่ิมมากขึ้นต้องขยายอาณาเขตอยู่เรื่อยๆ ซึ่งไม่มีแคว้นใด
สามารถท าลายความสามัคคี ท าลายแคว้นวัชชีให้พินาศลงได้ นอกจากใช้วิธีการท าให้เกิดการ
แตกแยก ยั่วยุให้แตกความสามัคคีกันอย่างเดียวเท่านั้น จึงจะสามารถท าให้แคว้นวัชชีล้มสลายลงได้ 
ดังที่วัสสการพราหมณ์ ที่มาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าได้กราบทูลต่อพระพักตร์ของพระพุทธเจ้าไว้ ตอนหนึ่ง
ว่า 

วัสสการพราหมณ์กราบทูลว่า ข้าแต่พระโคดมผู้ เจริญ ชาววัชชีประกอบด้วย 
อปริหานิยธรรมแม้แต่ละอย่าง ก็พึงหวังความเจริญได้แน่นอน ไม่พึงหวังความเสื่อมเลย จะกล่าวไยถึง
ชาววัชชีผู้ประกอบด้วยอปริหานิยธรรม ๗ ประการเล่า ข้าแต่พระโคดมผู้เจริญ อนึ่ง ชาววัชชีอันพระ

                                                           
๘๙พระมหาเวชยันต์ กิตฺติโสภโณ (แก้วพวง), “การปกครองแบบธรรมรัฐแนวพุทธศาสนาเถรวาทกับ

การปกครองแบบอุดมรัฐของเพลโต : การศึกษาเปรียบเทียบ”, วิทยานิพนธ์ศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิต
วิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหา มกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๔๔), หน้า ๖. 
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รามคาแหง, ๒๕๓๙), หน้า ๒๐๑. 

๙๑ที.ม. ๑๓/๖๘/๒๒๘-๒๒๙. 



๘๕ 

เจ้าแผ่นดินมคธพระนามว่าอชาตศัตรูเวเทหีบุตรไม่พึงทาการต่อยุทธ์ด้วยได้ เว้นเสียจากการเกลี้ย
กล่อม เว้นเสียจากการ ยุยงให้แตกกัน๙๒ 

ในค ากราบทูลของวัสสการพราหมณ์ที่ยกมากล่าวข้างต้น จะเห็นได้ว่า การที่จะท าลาย
รูปแบบการปกครองแบบสามัคคีธรรมโดยยึดหลักอปริหานิยธรรมในการปกครองลงได้นั้น มีเพียงการ
เกลี้ยกล่อมให้เข้าพวก หรือปรองดองกัน หรือยุยงให้แตกความสามัคคีกันในหมู่คณะเท่านั้นแต่ถ้าหาก
ยังคงยึดมั่นในหลักอปริหานิยธรรมอยู่ ความเสื่อมถอยของความสามัคคีในรัฐก็คงไม่มีมีแต่ความเจริญ
ฝ่ายเดียว ซึ่งวิธีการนี้เองที่วัสสการพราหมณ์ได้ใช้เป็นกลอุบายเพ่ือท าลายแคว้นวัชชีให้ล้มสลายใน
ที่สุด 

แต่ในภายหลังปรากฏว่ามีผู้ยุยงให้เกิดความแตกแยกภายใน และพ่ายแพ้ต่อศัตรูในที่สุด
นี่คือเหตุการณ์ที่ได้เกิดขึ้นมาแล้วในอดีตเม่ือ ๒,๕๐๐ กว่าปีล่วงมาแล้วแต่หลักธรรมค าสอนที่ว่านี้ ก็ยัง
ปรากฏและคงความเป็นสัจธรรมมาจนถึงทุกวันนี้ และเชื่อได้ว่าถ้ามีการศึกษาท าความเข้าใจถ่องแท้ 
และปฏิบัติตามก็จะยังคงให้ผลไม่แตกต่างไปจากเดิม 

ในอดีตสมัยรัฐบาล นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี คนที่ ๒๗ ของประเทศไทย 
ได้ประกาศ จะใช้กฎ ๙ ข้อ เป็นแนวทางในการท างานร่วมกับ ครม. กฎ ๙ ข้อมีอยู่หลายข้อที่เนื้อหา
คล้ายคลึงกับหลักอปริหานิยธรรม ๗ ประการที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงแก่กษัตริย์แห่งวัชชีจะแตกต่างก็
เพียงข้อความที่ปรับเปลี่ยนไปตามภาวะแวดล้อมทางสังคมเท่านั้น ทั้งนี้จะเห็นได้จากการเปรียบเทียบ
ดังต่อไปนี้ 

กฎ ๙ ข้อ คือ 
๑. ให้ ครม.น้อมน าพระบรมราโชวาทในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่พระราชทาน

แก่ครม.ในการถวายสัตย์ปฏิญาณ โดยเฉพาะการปฏิบัติงานให้เกิดความเรียบร้อย และความสงบสุข 
ข้อนี้สอดคล้องกับข้อ ๔ แห่งอปริหานิยธรรม 

๒. ให้ปฏิบัติหน้าทีด่้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ที่ส าคัญคือจะต้องดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา และ
บุคลากร ที่มาช่วยงานรัฐมนตรีด้วย 

๓. ต้องถือว่านโยบายของรัฐบาลที่จะแถลงต่อรัฐสภาเป็นเป้าหมายร่วมของรัฐบาล หาก
รัฐมนตรีจะไปก าหนดนโยบายเพ่ิมเติมในระดับกระทรวง หรือการแสดงความคิดเห็นต่อนโยบายต่อไป
ก็ขอให้อ้างถึงนโยบายของรัฐบาล เพ่ือให้เกิดเอกภาพและความชัดเจนในทิศทาง ข้อนี้สอดคล้องกับ
ข้อ ๓ แห่งอปริหานิยธรรม 

๔. การท างานของรัฐบาล จะต้องเป็นไปด้วยความรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ เอกภาพ 
แม้จะเป็นรัฐบาลผสมเราต้องไม่เป็นรัฐบาลที่แบ่งพรรค และเป็นรัฐบาลที่รับผิดชอบร่วมกัน ดังนั้นการ
ประสานระหว่างกระทรวงจะเป็นเรื่องส าคัญ โดยเฉพาะบทบาทของคณะกรรมการ รวมถึงบทบาท
                                                           

๙๒องฺ.สตฺตก. ๓๗/๒๗/๔๘. 



๘๖ 

ของตน และรองนายกรัฐมนตรีที่จะต้องเข้าไปก ากับดูแล และประสานงานเพ่ือให้เป็นธรรมมากที่สุด 
จึงขอให้ทุกคนให้ความร่วมมือท างานในระบบกรรมการ 

๕. รัฐมนตรีทุกคนต้องเข้าร่วมประชุมสภาผู้แทนราษฎรอย่างสม่ าเสมอ ต้องไปรับฟัง
ความคิดเห็น ทั้งการอภิปราย และรับฟัง ส.ส.ในพ้ืนที่ต่างๆ ที่ส าคัญคือ กระทู้ถามสดทุกวันพุธ เวลา 
๑๓.๐๐ น. จึงขอไม่ให้รัฐมนตรีมีนัดหมายใดๆ ยกเว้นหลีกเลี่ยงไม่ได้จริงๆ เพราะเป็นหน้าที่ในการ
แสดงความรับผิดชอบต่อสภาฯ ข้อนี้สอดคล้องกับข้อ ๒ แห่งอปริหานิยธรรม 

๖. รัฐมนตรีทุกคนเป็นบุคคลสาธารณะ ขอให้ทุกคนปฏิบัติตนโดยค านึงถึงความรู้สึกของ
ประชาชน ไม่อยากให้มีเงื่อนไขที่น าไปสู่ความไม่เชื่อมั่น และไม่ศรัทธา 

๗. จะต้องเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม โดยเฉพาะโครงการหรือนโยบายที่ยังไม่
เป็นที่รับรู้ของประชาชน อย่าตั้งแง่กับการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 

๘. รัฐบาลต้องพร้อมที่จะรับการตรวจสอบในเชิงนโยบาย และด้านอ่ืนๆ นอกจากจะ
ขอให้รัฐมนตรีต้องไม่สร้างอุปสรรคขัดขวางการตรวจสอบแล้ว แต่เมื่อใดที่มีการตรวจสอบในลักษณะ
การวิพากษ์วิจารณ์ ก็ขอให้ชี้แจงโดยใช้เหตุผล ข้อเท็จจริง และข้อมูลที่รัฐมนตรีใช้ประกอบการ
ตัดสินใจ หรือการน ารัฐบาลหรือตนเองเข้าไปตอบโต้หรือทะเลาะนั้น ไม่สอดคล้องกับแนวทางที่
รัฐบาลต้องการสร้างความสามัคคี 

๙. รัฐมนตรีทุกคนไม่มีสิทธิเหนือประชาชนในแง่ของการปฏิบัติงานตามกฎหมาย แต่
ความรับผิดชอบทางการเมืองมีมาตรฐานสูงกว่าความรับผิดชอบทางกฎหมาย ดังนั้น หากการด ารง
ต าแหน่งของรัฐมนตรีเป็นอุปสรรคต่อการแก้ไขปัญหาของบ้านเมือง แม้จะไม่ผิดกฎหมายหรือจะไม่ได้
กระท าผิด ก็ขอให้รัฐมนตรีทุกคนรวมทั้งตนด้วย ต้องถือว่าประโยชน์ส่วนรวมมาก่อนประโยชน์ส่วนตน 
และประโยชน์ของรัฐบาล 

จากการน า เอากฎ  ๙  ข้อของนายอภิ สิทธิ์  เวชชาชีวะ เปรียบ เที ยบกับหลัก 
อปริหานิยธรรม ๗ ประการที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงแก่กษัตริย์แห่งแคว้นวัชชีแล้ว จะเห็นได้ว่ากฎ  
๙ ข้อ นอกจากจะมีเนื้อหาสาระในส่วนที่เกี่ยวกับการท าหน้าที่ของผู้ปกครองบ้านเมืองแล้ว ยังมี
เนื้อหาสาระที่อธิบายขยายความถึงวิธีการท างาน ที่ผู้บริหารบ้านเมืองในระบอบประชาธิปไตยจะต้อง
ถือปฏิบัติไว้ค่อนข้างรอบคอบ และครอบคลุมในทุกๆ ประเด็นที่นักการเมืองจะพึงปฏิบัติไว้ด้วย๙๓ 

๔. สรุปหลักอปริหานิยธรรมในพระพุทธศาสนา 
กล่าวได้ว่า “อปริหานิยธรรม เป็นแนวทางการหลักปฏิบัติ ซึ่งได้แก่ความไม่เสื่อม หรือ

ความเจริญก้าวหน้านั่นเองที่เป็นลักษณะของอปริหานิยธรรมความเจริญก้าวหน้าหรือความไม่เสื่อม
ถอย” ที่มีความเกี่ยวข้องกับการด าเนินงานนี้ สามารถอธิบายได้ตามแนวทางของพระพุทธศาสนาว่า
                                                           

๙๓อภิ สิทธิ์  เวชชาชีวะ , “สู่ บ รรทั ดฐานใหม่ทางการเมื อ ง”, [ออนไลน์ ]. แหล่ งข้ อมู ล  :  
http://news.mthai.com/politics-news/๑๑๗๕๓๖.htm, (๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๙). 



๘๗ 

การด าเนินงานที่จะมีความเจริญและก้าวหน้าไม่เสื่อมถอยนั้น จะต้องประกอบไปด้วยคุณลักษณะของ
ผู้ปกครองที่ดี เพราะผู้ปกครองนั้นไม่ว่าจะเป็นการปกครองในรูปแบบใดๆ ก็ตาม หากผู้ปกครองไม่มี
ธรรมในการปกครอง การปกครองนั้นก็เป็นการปกครองที่ไม่ดี เป็นการปกครองที่น าประเทศชาติหรือ
องค์กรต่างๆ เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปสู่ความเสื่อมถอยได้ในที่สุด ฉะนั้น สาระส าคัญของ
ความเจริญความไม่เสื่อมถอยในสังคม ประกอบด้วยหลักส าคัญ ๒ อย่าง คือ 

๑) ผู้น าเป็นผู้มีธรรมในการด าเนินงานจะต้องมีหลักธรรม หรือข้อปฏิบัติในการเป็นผู้น า 
๒) ผู้ตามหรือประชาชนเป็นผู้มีธรรมในการอยู่ร่วมกัน ในการประพฤติและปฏิบัติตน ใน

สังคม ชุมชน 
ความสามารถในการจูงใจคนของพระพุทธเจ้า ตรงกับพระสมัญญาว่า ตถาคต หมายถึง 

คนที่พูดอย่างไรแล้วท าอย่างนั้น๙๔ พระพุทธเจ้าทรงมีภาวะผู้น าสูงมากเพราะทรงสอนให้รู้ (ยถาวาที) 
ท าให้ดู (ตถาการี) และอยู่ให้เห็น (ยถาวาที ตถาการี) 

สรุปได้ว่า หลักอปริหานิยธรรม ๗ เป็นหลักธรรมในพุทธศาสนา ที่มีการกล่าวถึงการ
เป็นไปเพ่ือความเจริญ ส าหรับหมู่ชนหรือผู้บริหารบ้านเมือง เป็นพุทธวิธีการบริหาร ซึ่งเป็นแนวทางที่
ดีที่ควรน ามาปฏิบัติ เพ่ือส่งเสริมให้เกิดผลที่ดีแก่หน่วยงาน พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) ได้อธิบาย
เสริมความว่า อปริหานิยธรรม คือ ธรรมไม่เป็นที่ตั้งแห่งความเสื่อม, ธรรมที่ท าให้ไม่เสื่อม เป็นไปเพ่ือ
ความเจริญฝ่ายเดียว มี ๗ อย่าง ที่ตรัสส าหรับภิกษุ (ภิกขุอปริหานิยธรรม) ยกมาแสดงหมวดหนึ่ง 
ดังนี้๙๕ 

๑) หมั่นประชุมกันเนืองนิตย์ 
๒) เมื่อประชุมก็พร้อมเพรียงกันประชุม เมื่อเลิกประชุมก็พร้อมเพรียงกันเลิก และพร้อม

เพรียงช่วยกันท ากิจที่สงฆ์จะท ากัน 
๓) ไม่บัญญัติสิ่งที่พระพุทธเจ้าไม่บัญญัติขึ้น ไม่ถอนสิ่งที่พระองค์บัญญัติไว้แล้ว สมาทาน

ศึกษาอยู่ในสิกขาบทตามท่ีพระองค์ทรงบัญญัติไว้ 
๔) ภิกษุเหล่าใด เป็นผู้ใหญ่เป็นประธานในสงฆ์ เคารพนับถือภิกษุเหล่านั้น เชื่อฟัง

ถ้อยค าของท่าน 
๕) ไม่ลุอ านาจแก่ความอยากท่ีเกิดข้ึน 
๖) ยินดีในเสนาสนะป่า 
๗) ตั้งใจอยู่ว่า เพ่ือนภิกษุสามเณรซึ่งเป็นผู้มีศีล ซึ่งยังไม่มาสู่อาวาส ขอให้มา ที่มาแล้ว

ขอให้อยู่เป็นสุข ซึ่ง พระเทพดิลก (ระแบบ ฐิตาโภ) ได้อธิบายถึงหลักภิกขุอปริหานิยธรรม ไว้ว่า ข้อที่ 

                                                           
๙๔ที.ม. ๑๐/๒๑๑/๒๕๕. 
๙๕พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม , พิมพ์ครั้งที่ ๑๒, 

(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๖), หน้า ๒๙๐-๒๙๑. 



๘๘ 

๑ ข้อที่ ๒ พูดถึงการประชุมของคนที่อยู่เป็นหมวดหมู่กัน จ าเป็นจะต้องมีการประชุมปรึกษาในกิจการ
งานและกระท ากิจกรรมต่างๆ ตามหน้าที่ การประชุมจึงต้องมีบ่อยๆ เพ่ือให้สามารถติดตามศึกษา 
และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ทันท่วงที ในการเข้าร่วมประชุมนั้น ต้องพร้อมเพรียงกันประชุม เพราะ
กรรมในพระพุทธศาสนาที่ถือว่าถูกต้อง จะต้องพร้อมเพรียงกันกระท า ไม่ใช่ต่างคนต่างท าหรือว่าคน
หนึ่งท า คนหนึ่งไม่เห็นด้วย และเมื่อประชุมไปแล้วก็ต้องอยู่ในระเบียบวินัย ไม่ใช่นึกจะลุกไปกลางคัน
ก็ลุกไป แต่จะต้องประชุมกันจนตลอดไป นอกจากเกิดเหตุสุดวิสัยขึ้นมาจริงๆ จึงออกไปตามมติของ
สงฆ์ได้ แต่จะต้องยอมรับมติต่างๆ ซึ่งสงฆ์ได้ลงไปในขณะที่เราไม่อยู่ในที่ประชุม กิจการอันใดที่เป็น
ภาระของหมู่คณะ ไม่ว่าภายในบ้านหรือว่าภายในวัด หรือว่าภายในสังคม ตลอดถึงประเทศชาติก็ตาม 
จะต้องพร้อมเพรียงกันปฏิบัติภารกิจเหล่านั้นให้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี และพร้อมเพรียงกันท างานอัน
เป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของหมู่ของคณะนั้นๆ ไม่ให้มีความบกพร่อง 

หลักภิกขุอปริหานิยธรรมในข้อ นี้พระพุทธองค์ทรงตรัสถึงหลักการประพฤติปฏิบัติ 
พระพุทธศาสนาก็คือค าสั่งสอนของพระพุทธเจ้า ผู้ที่นับถือพระพุทธศาสนาจะต้องปฏิบัติตามค าสั่ง
และค าสอนของพระองค์ ดังนั้น เรื่องอะไรที่พระองค์ทรงบัญญัติไว้ ก็ถือประพฤติปฏิบัติไปตามนั้น ไม่
มีการบัญญัติเพ่ิมเติม ไม่มีการแก้ไขสิ่งที่ทรงบัญญัติไว้ ทรงบัญญัติไว้ว่าอย่างไร ก็ต้องยึดถือประพฤติ
ปฏิบัติไปอย่างนั้น ถ้าหากว่าไม่พอใจหรือไม่อาจปฏิบัติได้ ก็สึกออกไปเป็นฆราวาส ไม่ใช่จะมาแก้ไข
ดัดแปลงพระธรรมวินัย เพ่ือให้ตนปฏิบัติได้โดยไม่ยอมรับนับถือหลักที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้ 
สิกขาบทบางอย่างถึงแม้ว่าในยุคในสมัยนี้ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปมากก็ตาม แต่ก็ต้องยึดถือประพฤติ
ปฏิบัติไปตามนั้น 

หลักภิกขุอปริหานิยธรรมในข้อที่ ๔ อีกว่า ในหมู่ในคณะที่อยู่ร่วมกัน มีผู้หลักผู้ใหญ่ที่
ลดหลั่นกันลงมาจ าเป็นจะต้องให้ความเคารพนับถือต่อท่านที่เป็นใหญ่ในที่นั้น เช่น ภายในวัดก็ให้
ความเคารพนับถือต่อเจ้าอาวาสและพระเถระผู้ใหญ่ที่เหนือตนขึ้นไป ข้อความที่ท่านแนะน าสั่งสอน 
แม้จะมีการดุด่าต าหนิไปบ้างแต่ถือว่าเป็นค าสอนที่เกิดขึ้นโดยเจตนาดี ผู้ที่อยู่ในส านักของท่านจะต้อง
เชื่อถือและปฏิบัติตาม 

หลักภิกขุอปริหานิยธรรมข้อ ๕ นี้ เกี่ยวกับการควบคุมอารมณ์ คนเรานั้นเหมือนกับนกที่
ตายเพราะเหยื่อ หรือปลาที่ตายเพราะเหยื่อ คนก็มีลักษณะอย่างเดียวกัน คือถ้าปล่อยให้ความอยาก
ได้อย่างนั้น อย่างนี้ อย่างโน้น ครอบง าใจแล้วโอกาสหนึ่งก็เป็นอันตราย เพราะความอยากเหล่านั้น 
การพยายามควบคุมจิตใจไม่ให้ท าอะไรไปตามอ านาจของความอยากทุกอย่าง จึงเป็นทางเจริญของ
บุคคลเหล่านั้น 

หลักภิกขุอปริหานิยธรรม ข้อ ๖ เรื่องของเสนาสนะที่อยู่อาศัย ทรงสอนให้หาเสนาสนะ
ที่เป็นปัจจัยโน้มน้อมไปเพ่ือหาความสงบ โดยเน้นไปที่เสนาสนะป่า ซึ่งห่างจากเสียงรบกวน ไม่มีเสียง
อึกทึกครึกโครม ซึ่งเป็นอันตรายต่อการกระท าความสงบ แต่ว่าในชั้นของการปฏิบัตินั้น เราจะอยู่ที่



๘๙ 

ไหนก็ตาม ถ้าหากว่ามีเสียงรบกวนมาก ก็อย่าไปใส่ใจ สนใจต่อเสียงรบกวนเหล่านั้นให้มากกว่า ก็จะ
ท าจิตใจให้เกิดความสงบได ้

หลักภิกขุอปริหานิยธรรม ข้อ ๗ สุดท้ายถือว่าเป็นหลักส าคัญของคนที่อยู่ร่วมกัน วัด
หรือศาสนสถานในทางศาสนานั้นถือว่าเป็นคุณสมบัติกลางของพระศาสนา พระภิกษุสามเณรทุกรูปที่
บวชมาถูกต้องตามพระธรรมวินัย มีศีล มีความคิดเห็นตรงต่อหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนา จึงมี
สิทธิที่จะเข้าอยู่ในอารามนั้นในวัดนั้น ดังนั้น ใครจะอยู่ในวัดใดก็ตามก็ต้องสร้างความรู้สึกพร้อมที่จะ
พบเห็นเพ่ือนภิกษุสามเณร ที่ยังไม่ได้อยู่ในวัดของเรา ก็ขอให้มา ที่มาแล้ว ก็ขอให้อยู่เป็นสุข ซึ่ง
ทั้งหมดนี้เป็นเรื่องของการสร้างความรู้สึกทั้งนั้น แม้จะไม่ลงมือประพฤติปฏิบัติ คือไม่ลงมือช่วยเหลือ
เกื้อกูลอะไรก็ตาม แต่เป็นการแสดงออกถึงความไม่เห็นแก่ตัว ความไม่หวงที่อยู่ ความไม่อิจฉาริษยา
คนอ่ืน ซึ่งแต่ละอย่างนั้นไม่ใช่เป็นเรื่องที่ท าได้ง่ายนัก๙๖ 

ผู้วิจัยมีความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักภิกขุอปริหานิยธรรม ๗ ว่า เป็นหลักธรรมอันน ามาซึ่ง
ความสงบสุขของสังคม และเป็นหลักธรรมแห่งการอยู่ร่วมกัน ซึ่งจ าเป็นอย่างยิ่งเพราะเป็นหลักธรรมที่
เกี่ยวเนื่องกับการด ารงชีวิตและเอ้ือประโยชน์ต่อบุคคลรอบข้าง ด้วยหลักธรรมนี้จะสามารถน าไปสู่
วิถีทางแห่งการแก้ปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในชุมชนถ้าหากทุกคนมีส่วนร่วม ก่อนที่ปัญหาจะสะสม
จนกระท่ังเป็นปัญหาระดับชาติ 

สรุปได้ว่า อปริหานิยธรรม เป็นหลักปฏิบัติที่เป็นไปเพ่ือความไม่เสื่อม และเกิดความ
เจริญก้าวหน้า ส าหรับลักษณะของอปริหานิยธรรมที่ท าให้มีความเจริญ โดยที่ไม่มีทางเสื่อมนั้น 
จะต้องประกอบด้วยสิ่งส าคัญ ๓ ประการ ได้แก่ ผู้น าเป็นผู้มีธรรม ผู้ตามหรือประชาชนเป็นผู้มีธรรม
และมีหลักวิธีการบริหารการปกครองที่ดี และการด าเนินงานตามหลักธรรมดังกล่าวนี้ เป็นหลักธรรมที่
ประชาชนหรือสมาชิกในสังคม หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรยึดถือเป็นหลักปฏิบัติและเป็น
หลักธรรมที่สอนให้ด าเนินชีวิตอย่างมีความรับผิดชอบทั้งต่อตนเองและต่อสังคมโดยรวมท าให้สามารถ
รู้วิธีการหรือหลักการที่จะด าเนินงานให้บรรลุถึงจุดประสงค์เพราะการเป็นบุคคลที่ดีในสังคมย่อมต้อง
อาศัย ความประพฤติ ทางกาย วาจา ใจ อยู่ในความเหมาะสมมีความมุ่งหมาย มีจุดหมาย รู้จัก
ผลประโยชน์ขององค์กร ชุมชน และกลุ่มในสังคมที่ตนดูแลอยู่  ท าให้ เกิดผลส าเร็จได้อย่างมี
ประสิทธิภาพรู้จักตนเองและประเมินตนตามความเหมาะสมกับหน้าที่  เกิดผลส าเร็จได้อย่างมี
ประสิทธิภาพที่รู้จักประมาณในการบริหารต่างๆ ทั้งของตน ผู้ร่วมงาน และองค์กรเกิดผลส าเร็จได้
อย่างมีประสิทธิภาพรู้จักเวลาจังหวะความเหมาะสมในการด าเนินงาน ก่อให้เกิดความส าเร็จได้อย่างมี
ประสิทธิภาพรู้จักชุมชนและการจัดระบบของสังคมให้ดีท าให้สามารถเข้าใจและรู้จักบุคคลในชุมชน
ของตนเอง ตลอดทั้งบุคคลทั่วไปที่ผู้น าเข้าไปเกี่ยวข้อง มาใช้ในชุมชน ท าให้เกิดคุณค่าและประโยชน์
                                                           

๙๖พระเทพดิลก (ระแบบ ฐิตาโภ), ธรรมปริทรรศน์, พิมพ์ครั้งที่ ๔, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์
มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๔๔), หน้า ๑๖-๑๗. 



๙๐ 

อย่างยิ่ง ต่อตนเอง สังคม และประเทศชาติ ตลอดจนการด ารงชีวิตของตน สามารถอยู่ในครอบครัว 
องค์กร สังคม และประเทศชาติอย่างมีความสุขจากคุณค่า และคุณประโยชน์ของอปริหานิยธรรม 
สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการร่วมกับกรุงเทพมหานคร ๔ 
ด้าน ได้แก่ ๑) ด้านการศึกษา ๒) ด้านปัญหายาเสพติด ๓) ด้านสุขภาพและสวัสดิการชุมชน และ  
๔) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม เพราะสามารถท าให้เกิดความร่วมมือระหว่าง
ประชาชนในชุมชนกับการด าเนินงานของกรุงเทพมหานคร สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน ลดภาระ
หน่วยงานของกรุงเทพมหานครที่เกี่ยวข้องกับชุมชน เช่น ฝ่ายสิ่งแวดล้อม ฝ่ายพัฒนาชุมชน สามารถ
แก้ปัญหาในชุมชนได้จริง เพราะแต่ละชุมชนมีสภาพพ้ืนที่ วัฒนธรรม ความเป็นอยู่ที่แตกต่างกัน และ
มีลักษณะพิเศษที่เป็นจุดเด่นของแต่ละชุมชนแตกต่างกัน หลักอปริหานิยธรรมจึงสอดคล้องกับการ
น ามาใช้ประยุกต์ในการส่งเสริมการมีส่วนร่วม ให้ชุมชนเกิดประโยชน์สุขและความเจริญแก่คนใน
สังคมได ้

๒.๖ ข้อมูลวัดที่มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหายาเสพติด 
เขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค ๒ ซึ่งได้แก่ จังหวัดอ่างทอง จังหวัดสระบุรี และจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา ได้มีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดมาโดยตลอด ซึ่งในแต่ละ
จังหวัดก็จะมีสถานที่ที่ใช้ในการบ าบัดและฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติด เพื่อให้ผู้ติดยาเสพติดสามารถกลับมาใช้
ชีวิตในสังคมได้ โดยไม่หวนกลับไปพ่ึงยาเสพติดอีก โดยสถานที่ดังกล่าวนั้น ได้แก่ 

๒.๖.๑ ประวัติส านักสงฆ์วัดถ้ ากระบอก  
ส านักสงฆ์ถ้ ากระบอกมี ความเป็นมาอย่างยาวนาน และมีเรื่องเล่าขานไม่รู้จบ แต่ปฐม

บทแห่งบทโศลกแห่งชีวิตเริ่มต้นขึ้นเมื่อปี ๒๔๙๗ พระสงฆ์ ๗ รูปจากวัดคลองเม่าธรรมโกศล จ.ลพบุรี 
ธุดงค์ผ่านมาพบชาวบ้านก าลังเก็บขี้ค้างคาวอยู่บนถ้ ากระบอก เกิดพลาดท่าหินหล่นทับชาวบ้านคน
หนึ่ งจึงตรงเข้าช่วยเหลือ ระหว่างนี้ เอง พระอาจารย์จ ารูญ ปานจันทร์ (โสรัจกัสสปะ) และ  
พระอาจารย์เจริญ ปานจันทร์ ที่อยากจะให้พระสงฆ์อยู่ร่วมกับสังคม ช่วยพัฒนาสังคม จึงผุดขึ้นในใจ
ของพระทั้ง ๒ รูป หลังจากไตร่ตรองอยู่นาน ประกอบกับท าเลของเทือกเขาโปร่งปราบเหมาะต่อการ
อยู่ใกล้ชิดกับสังคม  สามปีต่อมา อุบาสิกาเมี้ยน ปานจันทร์ จึงเริ่มด าเนินการ เมื่อเสียชีวิตลง  
พระอาจารย์จ ารูญ ซึ่งเป็นหลานจึงเป็นผู้ปฏิบัติภารกิจสืบต่อมา  

ต่อมาปี ๒๕๐๒ จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ได้มีค าสั่งคณะปฏิวัติให้ปราบปรามยาเสพติด
อย่างจริงจังให้หมดไปจากราชอาณาจักร  มีการจับกุมคุมขังและลงโทษผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดอย่าง
จริงจัง ขัดแย้งกับความเห็นของพระอาจารย์จ ารูญ ที่มองว่าการปราบปรามไม่สามารถก าจัดสิ่งเสพติด
ให้หมดไปได้ การลดละเลิกยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด จะต้องมาจากจิตใต้ส านึกของคนเป็นส าคัญ แม้จะใช้
ก าลังบังคับขู่เข็ญแค่ไหนก็ไม่สามารถคลี่คลายปัญหาได้  พระอาจารย์จ ารูญจึงฝากข้อความไปถึง  



๙๑ 

จอมพลสฤษดิ์ว่า "ปืนนั้นสู้บาตรไม่ได้หรอก จะเอาปืนไปปราบยาเสพติดก็ไม่ได้เช่นกัน"  เมื่อข้อ
ความถูกส่งไปถึงจอมพลสฤษดิ์ ส านักสงฆ์แห่งนี้จึงกลายเป็นสถานบ าบัดผู้ติดยาเสพติดไปในทันใด 
โดย พล.อ.อ.ทวี จุลทรัพย์ ได้ซื้อที่ดิน ๓๒ ไร่เศษถวาย เพ่ือจัดสร้างสถานบ าบัดฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติด 
โดยตั้งเงื่อนไขว่าผู้เข้ารักษาจะต้องเข้ารับสัจจะ ไม่สูบ ไม่เสพยาทุกชนิดโดยสมัครใจ และต้องเข้ารับ
การรักษาอย่างต่ า ๑๕ วัน ไม่ก่อความวุ่นวายใดๆ ในสถานที่บ าบัด และไม่อ้างสิทธิหรือความจ าเป็น
ออกนอกบริเวณสถานบ าบัด 

 การรักษาจะเริ่มด้วยการช่วยเหลือทางกาย โดย ๕ วันแรกจะได้รับการบ าบัดด้วยการ
ดื่มยาสมุนไพร กลายเป็นที่มาของภาพอันเป็นเอกลักษณ์ของที่นี่ เมื่อคนไข้ดื่มยาสมุนไพรแล้วดื่มน้ า
ตามเยอะๆ จนอาเจียนออกมาหมดไส้หมดพุง หลังจากนั้นจะถูกส่งไปห้องอบตัวสมุนไพร 
ประกอบด้วย ตะไคร้ ใบละหุ่ง หญ้าคา ผักบุ้ง ช่วยลดความตึงเครียดของประสาท และขับพิษออก
จากร่างกาย อีก ๑๐ วันหลังคนไข้จะได้รับการรักษาทางจิตใจ พักฟ้ืน ปรับสภาพร่างกายและจิตใจให้
สามารถกลับเข้าไปใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติ ด้วยวิธีการฟังธรรม กิจกรรมสันทนาการ ฝึกอาชีพ 
เป็นต้น 

 พระอาจารย์จ ารูญ ปานจันทร์ จึงได้รับรางวัลแมกไซไซ เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๑๘ 
จนกลายเป็นฉายาเรียกขานพระอาจารย์จ ารูญว่า "หลวงพ่อแมกไซไซ 

 ปี ๒๕๒๕ มีการระบาดของผงขาวและเฮโรอีนไปทั่วโลก แพทย์แผนปัจจุบันไม่สามารถ
บ าบัดผู้ป่วยเหล่านี้ให้หายขาดได้ แพทย์ทางเลือกอย่างส านักสงฆ์ถ้ ากระบอกจึงถูกจับตามองมากขึ้น 
หน่วยงาน "ฮีส เวส ดีทอค" (East-West Detox) ของอังกฤษ ให้การยอมรับว่าการบ าบัดรักษาของถ้ า
กระบอกสามารถ ท าให้ผู้ติดยาเสพติดหายขาดได้ถึง ๙๐ เปอร์เซ็นต ์

 ปัจจุบันถ้ ากระบอกผ่านหนาวผ่านร้อนมายาวนานกว่าครึ่งศตวรรษ แม้สังคมไทยจะมี
โครงการวิวัฒน์พลเมืองขึ้นมาช่วยบ าบัดฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติด จนชื่อส านักสงฆ์ถ้ ากระบอกค่อยๆ เลือน
หายไปจากสังคมและผู้คนรอบข้าง 

๒.๖.๒ ประวัติวัดช้าง 
วัดช้าง (ช้างให้) ตั้งอยู่ที่บ้านน้ าผึ้ง สี่แยกเอเชีย อ่างทองมี ถนนสาย  บางปะอิน

นครสวรรค์ ตัดผ่าน เลขที่ ๕๕ หมู่ที่ ๕ ต าบลบ้านอิฐ อ าเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง สังกัดคณะ
สงฆ์มหานิกาย เดิมสถานที่ตั้งวัดนี้มีฝูงช้างป่าอาศัยพักและลงเล่นน้ า สมัยสุโขทัย พระฝ่ายอรัญวาสี 
มาแวะพักผ่อนประจ า ชาวบ้านจึงช่วยกันสร้างที่พักถวายพระ ช้างจึงให้ที่ หลีกไป จึงเรียกวัดนี้ว่าวัด
ช้างให้ สร้างขึ้นราวพ.ศ. ๑๘๔๕ 

ต่อมาสมัยอยุธยา พ.ศ. ๒๑๒๘ มีการรบที่ทุ่งบางแก้ว พระราชมนู แม่กองระวังหน้า  
ได้ใช้วัดช้าง-ให้เป็นที่ ตั้งทัพ ๑๐,๐๐๐ นาย ส่งกองทหารออกลาดตระเวนดูกองก าลังของกองทัพ 
พระเจ้าเชียงใหม่ แม่ทัพหน้าพม่า  



๙๒ 

การรบครั้งนี้ เป็นการรบแบบกองโจร ครั้งแรกของประวัติศาสตร์ชาติไทย สมเด็จพระ
นเรศวรกองทัพไทยได้รับชัยชนะ ทรงโปรดให้ น าพระราชทรัพย์มีทองค าเป็นต้นมาปฏิสังขรณ์วัด  
พระราชมนู (เพชร ) ให้พ่อครูดาบพลอย ใช้เรือกระแชงไปขนทองค าและพัสดุที่จ าเป็น จากกรุงศรี
อยุธยา มีช่างสิบหมู่มาช่วยบูรณะอุโบสถ  ต่อมาหลังเปลี่ยนแผ่นดิน พระราชมนูได้ลาออกจากสมุหก
ลาโหม บวชอยู่ที่วัดช้างให้นี้ได้สร้างวิหารถวายเป็นพระราชกุศลสมเด็จพระนเรศวร  มหาราชจนสิ้น
อายุขัย ศิษย์และชาวบ้านจึงสร้างเจดีย์ บรรจุอัฐิรูปทรงกลม (ระฆังคว่ า) สมัยอยุธยาตอนปลาย 
พระสงฆ์ ๓ พ่อลูกทรงฌานอภิญญาปกครองวัดสืบมา (หลวงปู่รอด, หลวงพ่อพ่วง, หลวงพ่อเพ็ง) และ
ว่างเว้นพระสงฆ์ในช่วงเสียกรุงศรีอยุธยา พ.ศ. ๒๓๑๐ จนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ มีพระพ่วง พระเปรื่อง 
และว่างเว้นพระสงฆ์อีก พ.ศ. ๒๔๗๒ นายแรม นางใย ข าพักตร์ร่วมกับผู้มีจิตศรัทธาช่วยกันบูรณะวัด
ขึ้นมาใหม่ ในช่วงนี้ที่วัด มีช้างตาบอดอาศัยอยู่ และพ้ืนบ้านนี้เป็นสถานที่เจ้าหน้าที่กรมช้าง น าช้าง
กลับมาเลี้ยงที่บ้านเกิดและที่วัด ชาวบ้านจึงเรียกวัดนี้ว่า  “วัดช้าง” จนถึงปัจจุบันนี้วัดช้างได้รับ
พระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ พ.ศ. ๒๔๐๓ ได้หนังสือรับรองสภาพวัดใหม่ ที่ อท ๐๐๓๐/๐๓ ลงวันที่ 
๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ เป็นส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดอ่างทองแห่งที่ ๒ 

โครงการเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหายาเสพติด 
สืบเนื่องจากปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาสังคม ที่ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อความสงบ

สุขของสังคม และความมั่นคงของประเทศชาติ ซึ่งยุทธศาสตร์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติดได้ก าหนดให้มีการด าเนินงาน โดยทางวัดช้าง (ช้างให้) ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ได้ให้ความส าคัญ
กับการบ าบัดฟ้ืนฟู สมรรถภาพผู้ เสพ  ผู้ติดยาเสพติดให้มีการน าผู้ เสพ ผู้ติดยาเสพติด เข้าสู่
กระบวนการบ าบัดฟ้ืนฟูฯให้มากที่สุด ดังนั้น เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ศูนย์ปฏิบัติการพลัง
แผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอ าเภอเมืองอ่างทอง จึงได้ก าหนดแนวทางในการบ าบัดฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้
เสพ ผู้ติดยาเสพติด ตามแนวทาง ๑ อ าเภอ ๑ ค่ายบ าบัด โครงการ “ค่ายพลังงานแผ่นดิน เทิดไท้องค์
ราชัน เอาชนะยาเสพติด”            

ส าหรับการด าเนินการ “ค่าย พลังแผ่นดิน เทิดไท้องค์ราชัน เอาชนะยาเสพติด” ได้จัด
มาอย่างต่อเนื่อง วัตถุประสงค์ในการฝึกอบรมเพ่ือปรับทัศนคติของผู้เสพ ให้เห็นโทษพิษภัยของยาเสพ
ติด รวมทั้งเรียนรู้วิธีการจัดการกับอารมณ์และความรู้สึกลด เลิกยาเสพติด เพ่ือสร้างความเข้มแข็งทาง
จิตใจและไม่หวนกลับไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดหรือ กระท าความผิดซ้ าอีก ซึ่งได้รับความร่วมมือจากผู้
เข้ารับการฝึกอบรมเป็นอย่างดี 

๒.๖.๓ ประวัติวัดหนองนางเก่า 
วัดหนองนางเก่า ตั้งอยู่หมู่ที่ ๔ ต าบลโคกม่วง อ าเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

สร้างขึ้นเป็นวัดตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๒๑ สถานที่ตั้งอยู่ติดกับคลองระบายน้ าหนองงูเหลือม ห่างจากถนน



๙๓ 

สุวรรณศร ประมาณ ๑.๕ กิโลเมตร มีถนนลูกรังเข้าได้ทั้ง ๒ ฝั่งคลองระบายน้ า มีประชากรที่มา
ท าบุญประมาณ ๒๐ ครัวเรือน วัดหนองนางเก่า  

โครงการเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหายาเสพติด 
วัดหนองนางเก่า ได้จัดท าโครงการร่วมกับกรมการศาสนา เพ่ือการอนุเคราะห์แก่ผู้ที่ติด

ยาเสพติด และน ากลับมาบ าบัดทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ ฟื้นฟูให้เป็นบุคคลผู้มีสภาวะปกติ และ
สามารถกลับไปใช้ชีวิตปกติในสังคมได้ดังเดิม ซึ่งทางวัดหนองนางเก่า ได้จัดท าเป็นโครงการ ดังนี้ 

- โครงการบ าบัดผู้ติดยาเสพติด 
- โครงการฝึกอาชีพให้ผู้บ าบัดยาเสพติด (พัฒนาสังคมและชุมชน) เพ่ือให้มีอาชีพติดตัว

กลับออกไป เมื่อกลับไปอยู่สังคมจะได้ไม่หวนกลับไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดเหมือนทีผ่านมา 

๒.๗ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  

๒.๗.๑ งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับรูปแบบ 
จากการศึกษาวิจัยเรื่องรูปแบบการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการแก้ไขปัญหาการติดยา

เสพติดในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๒ ผู้วิจัยได้ศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบ และขอน าเสนอ
ดังนี้ 

ประเสริฐ  จรรยาสุภาพ ได้วิจัยเรื่อง “การพัฒนารูปแบบการก าหนดขนาดโรงเรียนที่
เหมาะสมเชิงเศรษฐกิจของโรงเรียนมัธยมศึกษา” ผลการวิจัยพบว่า  

๑. อายุครู เงินเดือนครู ขนาดห้องเรียน และ ระยะเวลาเปิดด าเนินการของโรงเรียน  
มีความสัมพันธ์ในทางบวกกับขนาดของโรงเรียน ขณะที่อัตราส่วนนักเรียนต่อครู  คาบการสอนครูต่อ
สัปดาห์ มีความสัมพันธ์ในทางลบกับขนาดโรงเรียน โดยโรงเรียนที่มีอายุครู เงินเดือนครู ขนาด
ห้องเรียน ระยะเวลาเปิดด าเนินการของโรงเรียนมากที่สุด และคาบการสอนครูต่อสัปดาห์น้อยที่สุด 
คือโรงเรียนในเขตการศึกษากรุงเทพมหานคร ส่วนโรงเรียนในเขตการศึกษาที่ ๑๑ มีขนาดตัวแปร
ตรงกันข้าม  

๒. ต้นทุนด าเนินการและต้นทุนรวมของโรงเรียน มีความสัมพันธ์ทางบวกกับขนาดและ
ความเป็นเมืองของโรงเรียนโดยเงินเดือนและค่าจ้างประจ าเป็นต้นทุนที่มีความส าคัญสูงสุด รองลงไป 
คือ ค่าใช้สอย ครุภัณฑ์ วัสดุ ค่าสาธารณูปโภคซึ่ง ๔ รายการหลังได้รับการจัดสรรจากรัฐไม่สอดคล้อง
กับค่าใช้จ่ายจริง ดังเช่นเงินบ ารุงการศึกษาที่ใช้ไปเพ่ือค่าใช้จ่ายเหล่านี้ ส่วนโรงเรียนที่มีต้นทุนต่อหัว
ต่ าที่สุด ได้แก่ โรงเรียนขนาดกลาง  

๓. อายุครู เงินเดือนครู จ านวนนักเรียน จ านวนครู จ านวนห้องเรียน  ความเป็นเมือง
และระยะเวลาเปิดด าเนินการของโรงเรียน เป็นปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ทางบวกกับต้นทุนด าเนินการ
ของโรงเรียน ขณะที่อัตราส่วนนักเรียนต่อครู ขนาดห้องเรียน  มีความสัมพันธ์ทางลบกับต้นทุน



๙๔ 

ด าเนินการของโรงเรียน ยกเว้น ความเป็นเมือง ขนาดห้องเรียนและระยะเวลาเปิดด าเนินการของ
โรงเรียนขนาดใหญ่และใหญ่พิเศษไม่มีความสัมพันธ์กับต้นทุนด าเนินการอย่างมีนัยส าคัญ  

๔. เมื่อพิจารณาค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามสภาพที่เป็นอยู่จริง ขนาดโรงเรียนที่เหมาะสมเชิง
เศรษฐกิจของโรงเรียนมัธยมศึกษา ได้แก่ โรงเรียนขนาดกลาง เพราะมีต้นทุนต่อหัวต่ าที่สุดเพียง 
๘,๘๐๑.๓๒ บาท หากใช้แบบจ าลองที่ได้จากงานวิจัย โดยก าหนดอัตราส่ วนนักเรียนต่อครูเป็น  
๒๕ ขนาดห้องเรียน ๔๐ คน คาบการสอนของครูต่อสัปดาห์ เป็น ๒๕ คาบ โรงเรียนขนาดเล็กจะมี
ต้นทุนต่อหัวต่ าที่สุดเพียง ๗,๗๙๖.๗๖ บาท๙๗ 

วราภรณ์  ผ่องสุวรรณ ได้วิจัยเรื่อง “การพัฒนารูปแบบการสร้างความรู้ร่วมกันด้วย
กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการโดยใช้คอมพิวเตอร์สนับสนุนการเรียนรู้กัน เพ่ือเสริมสร้างทักษะการ
เรียนรู้เป็นทีมของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ สถาบันอุดมศึกษา” ผลการวิจัยพบว่า  

๑. รูปแบบการสร้างความรู้ร่วมกันที่พัฒนาขึ้น ประกอบด้วย ๕ องค์ประกอบ คือ  
๑) ทีม ๒) กระบวนการวิจัย ๓) คอมพิวเตอร์สนับสนุนการเรียนรู้ร่วมกัน ๔) การแบ่งปันความรู้ และ 
๕) การประเมินผล ขั้นตอนการสร้างความรู้ร่วมกัน ๙ ขั้นตอน คือ ๑) เตรียมความพร้อม ๒) ตั้งทีม
วิจัย ๓) ก าหนดประเด็นปัญหาวิจัยและแบ่งปันประสบการณ์ ๔) วางแผนการวิจัย อภิปรายร่วมกัน 
๕) เก็บรวบรวมข้อมูล ๖) วิเคราะห์ข้อมูล ๗) สะท้อนผลการปฏิบัติงาน ๘) ผสานความรู้เพ่ือสร้าง
ความรู้ใหม่ และ ๙) น าเสนอรายงานวิจัยและประเมินผล 

๒. กลุ่มตัวอย่างมีทักษะการเรียนรู้เป็นทีมหลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕ และกลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นว่ารูปแบบการสร้างความรู้ร่วมกันด้วย
กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ โดยใช้คอมพิวเตอร์สนับสนุนการเรียนรู้ร่วมกันเพ่ือเสริมสร้างทักษะ
การเรียนรู้เป็นทีมของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการสถาบันอุดมศึกษา มีความเหมาะสมมาก๙๘ 

วีระ  หงส์ทวี ได้วิจัยเรื่อง “การพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน
เบญจมราชรังสฤษฎ์ ๒ จังหวัดฉะเชิงเทรา” ผลการวิจัยพบว่า 

๑) ด้านการวางแผนงานวิชาการ การปฏิบัติงานประสบผลส าเร็จตามแนวทางที่วางไว้ 
แต่มีปัญหาเรื่องการเขียนเป้าหมาย และรายละเอียดโครงการไม่ชัดเจน 

                                                           
๙๗ประเสริฐ  จรรยาสุภาพ, “การพัฒนารูปแบบการก าหนดขนาดโรงเรียนที่เหมาะสมเชิงเศรษฐกิจ

ของโรงเรียนมัธยมศึกษา”, วิทยานิพนธ์ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 
๒๕๔๓), หน้า ก-ข. 

๙๘วราภรณ์  ผ่องสุวรรณ, “การพัฒนารูปแบบการสร้างความรู้ร่วมกันด้วยกระบวนการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการโดยใช้คอมพิวเตอร์สนับสนุนการเรียนรู้กัน เพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้เป็นทีมของบุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการ สถาบันอุดมศึกษา”, วิทยานิพนธ์ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๓) , หน้า ก-ข. 



๙๕ 

๒) ด้านการบริหารงานวิชาการ การปฏิบัติงานของครูประสบผลส าเร็จตามแนวทางที่
วางไว้ แต่มีปัญหาเรื่องการจัดครูเข้าสอนแทน ซึ่งไม่สามารถสอนต่อจากของเดิมได้ 

๓) ด้านการจัดการเรียนการสอน การปฏิบัติงานของครูประสบความส าเร็จตามแนวทาง
ที่วางไว้ แต่มีปัญหา คือ การท า การใช้ การปรับปรุงงานแผนการสอนและการผลิตสื่อการสอน 

๔) ด้านการพัฒนาและส่งเสริมทางด้านวิชาการ ผลการปฏิบัติงานของครูประสบ
ความส าเร็จตามแนวทางที่วางไว้ แต่มีปัญหา คือ การวิเคราะห์วิจัยเพ่ือการพัฒนาการเรียนการสอน
ของคร ู

๕) ด้านการวัดผลและประเมินผลงานทะเบียนนักเรียน ผลการปฏิบัติงานของครูประสบ
ความส าเร็จตามแนวทางที่วางไว้ แต่มีปัญหา คือ การวิเคราะห์เครื่องมือในการวัดผล ประเมินผล
นักเรียนและการจัดให้มีคลังข้อสอบ 

๖) ด้านการประเมินผลการจัดการงานวิชาการ ผลการปฏิบัติงานของครูประสบ
ผลส าเร็จตามแนวทางท่ีวางไว้ 

แนวทางแก้ไขในแต่ละด้านคือ โรงเรียนวางนโยบาย มีการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ มีการ
นิเทศติดตาม ประเมินผลและวิเคราะห์ เพ่ือปรับปรุงพัฒนาให้ดีขึ้น๙๙ 

วัลลภา  จันทร์เพ็ญ  ได้วิจัยเรื่อง “การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนา
จริยธรรม ของนักศึกษาช่างอุตสาหกรรมตามแนวคิดการปรับพฤติกรรมทางปัญญา” ผลการวิจัย
สามารถสรุปได้ดังนี้ 

๑. รูปแบบที่พัฒนาขึ้น ได้แก่ รูปแบบการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาจริยธรรมตามแนวคิด 
การปรับพฤติกรรมทางปัญญา มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาจริยธรรมของนักศึกษาช่างอุตสาหกรรม 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) การด าเนินกิจกรรมของรูปแบบที่ ๓ ระยะ ได้แก่ ระยะเส้นฐาน 
ระยะทดลอง และระยะติดตามผล การด าเนินกิจกรรมในระยะทดลอง มีการให้ความรู้และฝึกปฏิบัติ
เกี่ยวกับเรื่อง การจัดการความคิดความเข้าใจ ทักษะการคิดเพ่ือควบคุมตนเองด้วยเทคนิคการปรับ
พฤติกรรมทางปัญญา การเขียนโครงการช่วยเพ่ือน การซักซ้อมซ้ า การให้ข้อมูลป้อนกลับและ
เสริมแรงทางบวก  

๒. ผลของการใช้รูปแบบการจัดกิจกรรมตามแนวคิดการปรับพฤติกรรมทางปัญญา  
๒.๑ นักศึกษากลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรมจริยธรรมในระยะ 

เส้นฐาน ระยะทดลอง และระยะติดตามผล แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  

                                                           
๙๙วีระ  หงส์ทวี, “การพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎ์ ๒ 

จังหวัดฉะเชิงเทรา”, วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา , (บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยบูรพา, ๒๕๔๕) , หน้า ก-ข. 



๙๖ 

๒.๒ นักศึกษากลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรมจริยธรรม  แตกต่าง
จากนักศึกษากลุ่มควบคุม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .๐๑๑๐๐ 

พระครูนิวิฐศีลขันธ์ (ณรงค์ ตวฑฺฒโน) ได้วิจัยเรื่อง “รูปแบบการพัฒนาทุนมนุษย์
ตามหลักพุทธธรรมในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ” ผลการวิจัยพบว่า หลักพุทธธรรมใน
พระพุทธศาสนาส่วนมากเป็นหลักแห่งการพัฒนามนุษย์ โดยเฉพาะการพัฒนามนุษย์ให้พ้นจากบ่วง
ทุกข์ พระพุทธองค์ได้ทรงให้หลักอริยสัจ ๔ มาเป็นกรอบให้เกิดการแก้ไขปัญหาเชิงระบบ ขณะที่
วิธีการหรือแนวทางนั้น พระพุทธองค์ได้ทรงให้หลักมัชฌิมาปฏิปทาหรือมรรคมีองค์ ๘ มาเป็นเครื่อง
ชี้น าทาง ทั้งนี้มรรคมีองค์ ๘ นั้น พระพุทธองค์ยังทรงย่อยให้เหลือเพียง ๓ ส่วนส าคัญที่จะสนับสนุน
เพ่ือการพัฒนามนุษย์ ซึ่งก็คือ “หลักไตรสิกขา” หรือหลักที่ว่าด้วยแนวทางแห่งการประพฤติปฏิบัติที่
เรียกว่า “ศีล” การหมั่นท าให้จิตใจเกิดความใสบริสุทธิ์ สะอาด สงบนิ่งด้วยแนวทางแห่ง “สมาธิ” 
และสุดท้ายคือการเข้าถึงองค์ความรู้ที่ท าให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องและสมบูรณ์ เพื่อเป็นเครื่องมือใน
การฟันฝ่าทุกอุปสรรคปัญหาที่เรียกว่า “ปัญญา”๑๐๑ 

ประทีป  พืชทองหลาง  ได้ วิจัย เรื่อง “รูปแบบการปรึกษาเชิ งพุทธตามหลัก
กัลยาณมิตร” ผลการวิจัยพบว่า กัลยาณมิตร คือ ผู้เป็นต้นแบบแห่งความดีงามทั้งในด้านกายกรรม 
วจีกรรมและมโนกรรม มีกายสุจริต วจีสุจริต มโนสุจริตเป็นผู้มีคุณสมบัติพร้อมแห่งการแนะน า
ประโยชน์สุขแก่ผู้อื่น กัลยาณมิตรเป็นปัจจัยเบื้องต้นแห่งการพัฒนาชีวิตในทุกๆ ระดับ โดยมีพุทธพจน์
ยืนยันอย่างหนักแน่นถึงความส าคัญของกัลยาณมิตรในการตั้งอยู่ในกุศลธรรม ตลอดถึงเป็นเหตุปัจจัย
แห่งอริยมรรคมีองค์ ๘ ซึ่งเป็นวิถีทางอันประเสริฐในพุทธศาสนา 

ส่ วนการบู รณ าการรูปแบบการปรึกษาตามแนวคิดจิตวิทยาและตามหลั ก
พระพุทธศาสนา ท าให้ได้พบรูปแบบการปรึกษาเชิงพุทธ ได้แก่ ๑) จุดมุ่งหมายของการปรึกษา  
มี ๓ ประการ คือ (๑) สกัดปัญหา (๒) เยียวยาคนทุกข์ (๓) เพ่ิมสุขยั่งยืน ๒) คุณลักษณะของ
พระพุทธเจ้าในการปรึกษา คือ (๑) พระบุคลิกภาพชื่นตา (๒) พระวาจาชื่นใจ (๓) พระหฤทัยมั่นคง 
(๔) วางพระองค์สม่ าเสมอ (๕) ค้นเจอความแตกต่าง (๖) วางพระกรุณาในหมู่สัตว์ ๓) กระบวนการ
ปรึกษาเชิงพุทธ มี ๕ ขั้นตอน คือ ๑) สร้างสัมพันธภาพ ๒) ส ารวจตนเพ่ือเข้าใจปัญหา สืบสาวหา
สาเหตุ ๓) ขั้นปรึกษา ๔) ลงมือปฏิบัติ ๕) ติดตามผล การปรึกษาเชิงพุทธเป็นกระบวนการปฏิบัติที่
                                                           

๑๐๐วัลลภา  จันทร์เพ็ญ, “การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาจริยธรรม ของนักศึกษาช่าง
อุตสาหกรรมตามแนวคิดการปรับพฤติกรรมทางปัญญา”, วิทยานิพนธ์ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๔) , หน้า ก-ข.  

๑๐๑พระครูนิวิฐศีลขันธ์ (ณรงค์ ตวฑฺฒโน), “รูปแบบการพัฒนาทุนมนุษย์ตามหลักพุทธธรรมใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗) , หน้า ก-ข. 



๙๗ 

ช่วยปลุกพลังทางปัญญาของพุทธบริษัทให้ตื่นรู้ และเบิกบานในการด าเนินชีวิต สามารถสลัดออกจาก
ทุกข์ได้ด้วยตนเองอย่างสิ้นเชิง 

ส าหรับรูปแบบการปรึกษาเชิงพุทธตามหลักกัลยาณมิตร (KALYANAMITRA Model)  
มีกระบวนการปรึกษา ๔ ขั้นตอน (๔ ส) ได้แก่ ๑) สร้างศรัทธา (Faith Development) ๒) สนทนา
เปิ ด ใจ  (Mental Development) ๓ ) เสริม ธรรม เสริมปัญ ญ า  (Wisdom Development) ๔ ) 
แสวงหาสันติ (Peace Development) โดยมีแนวปฏิบัติ ๑๒ ประการ ของผู้ให้การปรึกษาและผู้
ขอรับการปรึกษา ได้แก่ ๑) เพียบพร้อมด้วยปัญญา (Knowledgeable) ๒) ปฏิปทาน่าเลื่อมใส 
(Analytic Insight) ๓) ผู้น าจิตใจแห่งการภาวนา (Leadership) ๔) จิตอาสาเกื้อกูล (Yearning on 
volunteering) ๕) เกื้อหนุนความคิด (Advocating ideas) ๖) ร่วมจิตแก้ปัญหา (Noble Truth)  
๗) มุ่งมั่นพัฒนาตน (Ambition) ๘) ด ารงชนม์ตามมรรคา (Middle Ways) ๙) วิปัสสนาเสริมชีวิต 
(Insight Development) ๑๐ ) กระบวนการคิดแยบคาย (Thinking Wisely) ๑๑ ) เดินตามสาย
สัมมาสติ (Right Mindfulness) ๑๒) มิจฉาทิฏฐิมุ่งปหาน (Abandoning wrong view) 

องค์ความรู้ส าคัญที่ได้จากการวิจัยเรื่องรูปแบบการปรึกษาเชิงพุทธตามหลักกัลยาณมิตร 
ครั้งนี้ มี ๒ ประการ คือ ๑) รูปแบบกัลยาณมิตร (KALYANAMITRA Model) ซึ่งน าเสนอแนวปฏิบัติ 
๑๒ ประการ ของการปรึกษาทั้งส่วนของผู้ให้การปรึกษาและผู้ขอรับการปรึกษา อันตั้งอยู่บนฐานของ
ความเป็นกัลยาณมิตร คือ ปรโตโฆสะ และโยนิโสมนสิการ และ ๒) กระบวนการของการปรึกษาเชิง
พุทธตามหลักกัลยาณมิตร ๔ ขั้นตอน เรียกกว่า ๔ ส Model คือ ๑) สร้างศรัทธา ๒) สนทนาเปิดใจ 
๓) เสริมธรรมเสริมปัญญา และ ๔) แสวงหาสันติ๑๐๒ 

บุญส่ง  หาญพานิช  ได้วิจัยเรื่อง “การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการความรู้ใน
สถาบันอุดมศึกษาไทย” ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา มีความต้องการในระดับมาก
ขณะที่สภาพเป็นจริงในปัจจุบันเกิดขึ้นในระดับค่อนข้างน้อยในทุกด้านที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการ
ความรู้ ได้แก่ การสร้างความรู้ การจัดเก็บความรู้ การน าความรู้ไปใช้ การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ 
การบริการความรู้ การสื่อสารความรู้ การใช้เทคโนโลยี วัฒนธรรมการไว้วางใจ วัฒนธรรมพลังร่วม 
นอลลิดจ์เวอร์เคอร์ สิ่งท้าทาย และยุทธศาสตร์การบริหารจัดการความรู้ ลักษณะงานที่ผู้บริหาร      
มีความต้องการในระดับมาก ให้มีการน าองค์ความรู้ใหม่ๆ ซึ่งเกิดจากการบริหารจัดการความรู้ไปใช้ 
ได้แก่ การประกันคุณภาพการศึกษา รองลงมา คือ การพัฒนาการเรียนการสอน หลักสูตร เทคโนโลยี 
ห้องสมุด การวิจัย การประเมินความดีความชอบ การธ ารงรักษาบุคลากร การสร้างนักวิชาการ      
การก าหนดภาระงานของบุคลากร และการบริการความรู้ ผู้บริหารมีความประสงค์ให้ในระดับมาก  
                                                           

๑๐๒ประทีป  พืชทองหลาง, “รูปแบบการปรึกษาเชิงพุทธตามหลักกัลยาณมิตร”, วิทยานิพนธ์พุทธ
ศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาพระพุทธศาสนา, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖), 
หน้า ก-ข. 

http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%8D%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87%20%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%8D%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%8A&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0


๙๘ 

ให้มีการแบ่งปันแลกความรู้ข้ามหน่วยงานทั้งแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการมากขึ้น  ให้มี      
การบริการความรู้ในลักษณะของการร่วมมือที่ต่างฝ่ายต่างเป็นทั้งผู้ให้ และผู้รับบริการใน ๕ ด้าน คือ 
การเผยแพร่ความรู้สู่สาธารณะ การถ่ายทอดความรู้ การจัดอบรมสัมมนา การอ านวยความสะดวกใน
การเข้าถึงความรู้ และการให้ค าปรึกษา  

รูปแบบการบริหารจัดการความรู้ในสถาบันอุดมศึกษาไทยที่น าเสนอ  เน้นด้าน         
การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้และการบริการความรู้ ซึ่งประกอบด้วย ๑๐ ด้าน ด้านวิสัยทัศน์  
คือ การเป็นสถาบันแห่งการเรียนรู้และชุมชนนักวิชาการด้านภารกิจ คือ การผลิต  ถ่ายทอด  
และบริการความรู้ ด้านนโยบาย คือ ให้มีการแบ่งปันความรู้อย่างทั่วถึงทั้งภายในและภายนอกสถาบัน         
ด้านเป้าหมาย คือ การพัฒนาวัฒนธรรมการแบ่งปันและเปลี่ยนความรู้และวัฒนธรรมการบริการ
ความรู้ พัฒนานอลลิดจ์เวอร์เคอร์ พัฒนาฐานความรู้อิเล็กทรอนิกส์ของสถาบันและพัฒนาปฏิสัมพันธ์
ความรู้ ด้านการประเมินคือ ประเมินความสามารถและวัฒนธรรมของสถาบัน ด้านยุทธศาสตร์       
ได้ก าหนดยุทธศาสตร์ในการบริหารจัดการความรู้ไว้ ๖ ยุทธศาสตร์ คือ ยุทธศาสตร์ผู้บริหาร 
ยุทธศาสตร์นอลลิดจ์เวอร์เคอร์ ยุทธศาสตร์ปฏิสัมพันธ์ความรู้ ยุทธศาสตร์การสื่อสารความรู้และ
เทคโนโลยี ยุทธศาสตร์การไว้วางใจ และยุทธศาสตร์พลังร่วม ด้านส านักบริหารจัดการความรู้  
คือ    การวางแผนกลยุทธ์การบริหารจัดการความรู้ ด้านกระบวนการแบ่งปันแลกเปลี่ยนและบริการ
ความรู้ คือ การเตรียมความพร้อม การก าหนดวิธีการแบ่งปัน และเปลี่ยนและบริการ การประเมิน
และปรับปรุงแก้ไข ด้านผลการด าเนินการ คือ ท าให้ได้ วัฒนธรรมการแบ่งปันและเปลี่ยนความรู้  
และ   การบริการความรู้ ชุมชนนอลลิดจ์เวอร์เคอร์  ฐานความรู้อิเล็กทรอนิกส์ปฏิสัมพันธ์ความรู้ 
นวัตกรรมการเรียนรู้ ผลิตภัณฑ์ และการบริการ๑๐๓ 

วิภา  ทองหง า ได้วิจัยเรื่อง “รูปแบบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร” ผลการวิจัยพบว่า องค์ประกอบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย ๖ องค์ประกอบ คือ ๑) การประกันคุณภาพการศึกษา ๒) การพัฒนา
ศักยภาพการเรียนรู้ของนักเรียน ๓) การนิเทศการศึกษา ๔) การแนะแนวศึกษา ๕) การมีส่วนร่วมใน
การจัดการศึกษา และ ๖) สื่อการเรียนการสอน ซึ่งองค์ประกอบทุกตัวมีความสัมพันธ์กับองค์ประกอบ
ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา โดยที่การพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของนักเรียน การนิเทศ
การศึกษา การแนะแนวการศึกษา การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา และสื่อการเรียนการสอนมี

                                                           
๑๐๓บุญส่ง  หาญพานิช, “การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการความรู้ในสถาบันอุดมศึกษาไทย”, 

วิทยานิพนธ์ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๖) , หน้า ก-ข.  

http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%8D%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87%20%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%8D%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%8A&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0


๙๙ 

ความสัมพันธ์โดยตรงต่อการประกันคุณภาพการศึกษา และมีความสัมพันธ์โดยอ้อมกับการประกัน
คุณภาพการศึกษาโดยส่งผ่านการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของนักเรียน๑๐๔  

พระครูศรีรัตนธรรมวิเทศ (ปกานนท์ พิลาพันธ์) ได้วิจัยเรื่อง “รูปแบบการบริหาร
จัดการส านักปฏิบัติกัมมัฏฐานของผู้น าชาวพุทธในประเทศอังกฤษ” ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการ
บริหารจัดการส านักปฏิบัติกัมมัฏฐานของผู้น าชาวพุทธในประเทศอังกฤษ ได้แก่ ๑) ด้านสถานที่  
วัดต้องมีสัปปายะทั้ง ๗ (๑.ที่อยู่ เสนาสนะสัปปายะ ๒.โคจรคาม การเดินทางสะดวก ๓.การพูดคุย  
คือ ธัมมัสสวนสัปปายะ ๔.บุคคล คือ ปุคคลสัปปายะ ๕.โภชนะ คือ อาหารสัปปายะ ๖.ฤดู คือ อุตุสัป
ปายะ และ ๗.อิริยาบถ) ตามหลักสัปปายะ ๒) ด้านวิทยากร ควรเป็นรูปแบบวิทยากรมีความรู้ดี  
ตามหลักสัปปุริสธรรม ๗ คือ มีความประพฤติดี มีความสามารถดี รู้เหตุแห่งการเกิดของสุขหรือทุกข์ 
และผลที่จะเกิดจากเหตุ รู้จักตนเอง รู้จักประมาณ รู้จักกาลเทศะ รู้จักชุมชน และบุคคลที่เข้าไป
เกี่ยวข้องแล้วน ากระบวนการพัฒนาเชิงระบบมาใช้ ๓) การบริหารจัดการที่ดี ต้องมีการประชุม
ปรึกษาหารือกันเนืองๆ และมีการวางแผนระยะสั้นและแผนระยะยาว ระยะ ๑ ปี ๕ ปี ๑๐ ปี  
ตามหลักอปริหานิยธรรม ๗๑๐๕ 

สรุปได้ว่า รูปแบบ เป็นการสร้างให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่มีการกระท าให้เกิดขึ้นหรือมี
การวางแผนก าหนดทิศทางไว้ล่วงหน้า โดยการเปลี่ยนแปลงนี้ต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น  
ถ้าเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ไม่ดี ก็ไม่เรียกว่าการพัฒนา และการพัฒนานั้น จะต้องมีการวางแผนอย่าง
รอบคอบและตรวจสอบกระบวนการแห่งความเจริญเติบโตและการเปลี่ยนแปลงโดยมีเป้าหมายให้
เลือกส าหรับการพัฒนาหลายๆ เป้าหมาย รวมทั้งรูปแบบของการพัฒนาด้วย 

 

 

 

 

 

 

                                                           
๑๐๔วิภา  ทองหง า,  “รูปแบบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร”, 

วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๕๔) , หน้า ก-ข. 
๑๐๕พระครูศรีรัตนธรรมวิเทศ (ปกานนท์ พิลาพันธ์ ), “รูปแบบการบริหารจัดการส านักปฏิบัติ

กัมมัฏฐานของผู้น าชาวพุทธในประเทศอังกฤษ”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต , (บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗) , หน้า ก-ข. 



๑๐๐ 

ตารางที่ ๒.๕  สรุปงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบ 

นักวิจัย ผลการวิจัย 

ประเสริฐ  จรรยาสุภาพ, (๒๕๔๓  , 
หน้า ก-ข). 

การก าหนดขนาดโรงเรียนที่เหมาะสมเชิงเศรษฐกิจของ
โรงเรียนมัธยมศึกษา 

๑ . ต้นทุนด าเนินการและต้นทุนรวมของโรงเรียนมี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับขนาดและความเป็นเมืองของ
โรงเรียน โดยเงินเดือนและค่าจ้างประจ าเป็นต้นทุนที่มี
ความส าคัญสูงสุด  

๒. ขนาดโรงเรียนที่เหมาะสมเชิงเศรษฐกิจของโรงเรียน
มัธยมศึกษา ได้แก่ โรงเรียนขนาดกลาง เพราะมีต้นทุนต่อหัว
ต่ าที่สุด 

 

วราภรณ์  ผ่องสุวรรณ, (๒๕๕๓, หน้า 

ก-ข.). 
รูปแบบการสร้างความรู้ร่วมกัน ประกอบด้วย  

๑. ทีม  
๒. กระบวนการวิจัย  
๓. คอมพิวเตอร์สนับสนุนการเรียนรู้ร่วมกัน  
๔. การแบ่งปันความรู้  
๕. การประเมินผล  
 

ขั้นตอนการสร้างความรู้ร่วมกัน ได้แก่  
๑. เตรียมความพร้อม  
๒. ตั้งทีมวิจัย  
๓. ก าหนดประเด็นปัญหาวิจัยและแบ่งปันประสบการณ์  
๔. วางแผนการวิจัย อภิปรายร่วมกัน  
๕. เก็บรวบรวมข้อมูล  
๖. วิเคราะห์ข้อมูล  
๗. สะท้อนผลการปฏิบัติงาน  
๘. ผสานความรู้เพื่อสร้างความรู้ใหม่ 
๙. น าเสนอรายงานวิจัยและประเมินผล 



๑๐๑ 

ตารางท่ี ๒.๕  สรุปงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบ (ต่อ) 

นักวิจัย ผลการวิจัย 

วัลลภา  จันทร์เพ็ญ, (๒๕๔๔ , หน้า ก-
ข). 

รูปแบบการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาจริยธรรมตามแนวคิด
การปรับพฤติกรรมทางปัญญา ๓ ระยะ ได้แก่  

๑. ระยะเส้นฐาน  
๒. ระยะทดลอง  
๓. ระยะติดตามผล  

วีระ  หงส์ทวี, (๒๕๔๕ , หน้า ก-ข). การพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน 
ประกอบด้วย 

๑. ด้านการวางแผนงานวิชาการ  
๒. ด้านการบริหารงานวิชาการ  
๓. ด้านการจัดการเรียนการสอน  
๔. ด้านการพัฒนาและส่งเสริมทางด้านวิชาการ  
๕. ด้านการวัดผลและประเมินผลงานทะเบียนนักเรียน  
๖. ด้านการประเมินผลการจัดการงานวิชาการ  

พระครูนิวิฐศีลขันธ์ (ณรงค์ ตวฑฺฒโน), 
(๒๕๕๗ , หน้า ก-ข). 

หลักพุทธธรรมในการพัฒนามนุษย์  
๑. หลักอริยสัจ ๔  
๒. หลักมัชฌิมาปฏิปทาหรือมรรคมีองค์ ๘  
๓. หลักไตรสิกขา 

ประทีป  พืชทองหลาง, (๒๕๕๖ , หน้า 
ก-ข). 

รูปแบบการปรึกษาเชิงพุทธตามหลักกัลยาณมิตร 
(KALYANAMITRA Model)  

๑. สร้างศรัทธา (Faith Development)  
๒. สนทนาเปิดใจ (Mental Development)  
๓. เสริมธรรมเสริมปัญญา (Wisdom Development)  
๔. แสวงหาสันติ (Peace Development)  

  

 

 



๑๐๒ 

ตารางท่ี ๒.๕  สรุปงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบ (ต่อ) 

นักวิจัย ผลการวิจัย 

บุญส่ง หาญพานิช, (๒๕๔๖, หน้า ก-ข). ยุทธศาสตร์ในการบริหารจัดการความรู้ ได้แก่  
๑. ยุทธศาสตร์ผู้บริหาร  
๒. ยุทธศาสตร์นอลลิดจ์เวอร์เคอร์  
๓. ยุทธศาสตร์ปฏิสัมพันธ์ความรู้  
๔. ยุทธศาสตร์การสื่อสารความรู้และเทคโนโลยี  
๕. ยุทธศาสตร์การไว้วางใจ  
๖. ยุทธศาสตร์พลังร่วม  

วิภา  ทองหง า,  (๒๕๕๔ , หน้า ก-ข). องค์ประกอบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน  
๑) การประกันคุณภาพการศึกษา  
๒) การพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของนักเรียน  
๓) การนิเทศการศึกษา  
๔) การแนะแนวศึกษา  
๕) การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  
๖) สื่อการเรียนการสอน  

พระครูศรีรัตนธรรมวิเทศ (ปกานนท์ 
พิลาพันธ์), (๒๕๕๗ , หน้า ก-ข). 

รูปแบบการบริหารจัดการส านักปฏิบัติกัมมัฏฐาน 

๑. ด้านสถานที่ วัดต้องมีสัปปายะท้ัง ๗  
๒. ด้านวิทยากร ควรเป็นรูปแบบวิทยากรมีความรู้ดี ตาม

หลักสัปปุริสธรรม ๗  
๓. การบริหารจัดการที่ดี ต้องมีการประชุมปรึกษาหารือ

กันเนืองๆ ตามหลักอปริหานิยธรรม ๗ 
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๑๐๓ 

๒.๗.๒  งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับพระสังฆาธิการ 
จากการศึกษาวิจัยเรื่องรูปแบบการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการแก้ไขปัญหาการติดยา

เสพติดในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๒ ผู้วิจัยได้ศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับพระสังฆาธิการ และขอ
น าเสนอดังนี้ 

พระมหาศรณชัย มหาปุญฺโ  (การะเวก) ได้วิจัยเรื่อง “การพัฒนาการบริหารกิจการ
คณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการในยุคโลกาภิวัตน์” ผลการวิจัยพบว่า การบริหารกิจการคณะสงฆ์ของ
พระสังฆาธิการในยุคโลกาภิวัตน์ ได้ให้ความส าคัญกับการบริหาร ๖ ด้าน คือ ๑) ด้านการปกครอง 
ได้แก่ การก าหนดนโยบายจัดเป็นหลักสูตรบริหารจัดการสมัยใหม่ ๒) ด้านการศาสนศึกษา ได้แก่ 
พัฒนาบุคลากร บริหารโปร่งใส สร้างขวัญก าลังใจ ๓) ด้านการศึกษาสงเคราะห์ ได้แก่ การอุปถัมภ์
การศึกษาสงเคราะห์ วางแผน รวมถึงเสียสละให้ความส าคัญเยาวชน ๔) ด้านการเผยแผ่ ได้แก่ การใช้
สื่อเทคโนโลยีเผยแผ่รอบด้าน มีกองทุนสนับสนุน ๕) ด้านการสาธารณูปการ ได้แก่ การปลูกฝังใส่ใจ 
พัฒนาความรู้ เชิดชูแบบอย่าง และ ๖) ด้านการสาธารณสงเคราะห์ ได้แก่ การช่วยเหลือชุมชน อุทิศ
ตนเพื่อศาสนา สมัครสมานสามัคคี๑๐๖ 

พระมหาธฤติ  วิโรจโน  ได้วิจัย เรื่อง “รูปแบบการพัฒนาพระสั งฆาธิการเพ่ือ
ประสิทธิภาพการบริหารกิจการคณะสงฆ์” ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการพัฒนาพระสังฆาธิการต่อ
การบริหารกิจการคณะสงฆ์ สรุปได้ ๔ ประเด็น (VETS) คือ ๑) V=Vision มีการก าหนดนโยบาย      
มีรูปแบบ วิธีการท างานที่แน่นอน ชัดเจน มีการท างานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน มีการประสานงาน
กันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เกิดความร่วมมือกันระหว่างองค์กร มีการก าหนดแผนในอนาคตเป็นระยะ
สั้น ระยะยาว เพื่อก าหนดทิศทางในการท างาน ๒) E=Education มีความรู้ความสามารถในพระธรรม
วินัย และวิชาการต่างๆ ที่ เหมาะสม ๓) T=Training มีการอบรม การฝึกฝนในการพัฒนาเพ่ือ
เสริมสร้างศักยภาพของพระสังฆาธิการ โดยจัดเป็นโครงการอบรมหรือหลักสูตรต่างๆ  และ            
๔) S=Study Tour รู้จักที่จะพัฒนาคน พัฒนางานให้เหมาะสมโดยศึกษา แลกเปลี่ยน ดูงานนอก
สถานที่บ้าง๑๐๗ 

 

                                                           
๑๐๖พระมหาศรณชัย มหาปุญฺโ  (การะเวก), “การพัฒนาการบริหารกิจการคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิ

การในยุคโลกาภิวัตน์”, ใน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, บทความสรุปการประชุมวิชาการระดับชาติ 
มจร คร้ังท่ี ๑, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗), หน้า ๒๗๑. 

๑๐๗พระมหาธฤติ  วิโรจโน, “รูปแบบการพัฒนาพระสังฆาธิการเพื่อประสิทธิภาพการบริหารกิจการ
คณะสงฆ์”, ใน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, บทความสรุปการประชุมวิชาการระดับชาติ มจร คร้ัง
ที่ ๑, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗), หน้า ๒๙๖. 



๑๐๔ 

ธงชัย สิงอุดม ได้วิจัยเรื่อง “การพัฒนาภาวะผู้น าของพระสังฆาธิการในเขตปกครอง
คณะสงฆ์ภาค ๘” ผลการวิจัยพบว่า การพัฒนาภาวะผู้น าของพระสังฆาธิการในเขตปกครองคณะสงฆ์ 
ภาค ๘ ตามทฤษฎีภาวะผู้น า ประกอบไปด้วย ๔ ทฤษฎี คือ ๑) ภาวะผู้น าด้านคุณลักษณะผู้น า ๒) 
ภาวะผู้น าด้านพฤติกรรมผู้น า ๓) ผู้น าตามสถานการณ์ ๔) ภาวะผู้น าด้านความเป็นผู้น าเชิงปฏิรูป 
และผู้น าแบบพอเพียงจะมีความเหมาะกับสภาพพ้ืนที่มากที่สุด๑๐๘ 

สรุปได้ว่า พระสังฆาธิการ มีบทบาทส าคัญการดูแลพระภิกษุสามเณรในปกครองให้
ประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมวินัย เป็นไปด้วยความเรียบร้อย นอกจากนี้ยังเป็นผู้ที่ท าหน้าที่ใน      
การเผยแผ่ค าสอนแก่พุทธศาสนิกชน ซึ่งส่วนใหญ่มีทักษะในการบริหารงานในระดับมาก ซึ่งในการ
บริหารงานกิจการคณะสงฆ์ พระสังฆาธิการถือว่ามีความส าคัญอย่างมาก เพราะถ้าพระสังฆาธิการ    
มีทักษะและศักยภาพมาก การบริหารงานก็จะมีประสิทธิภาพ ในทางตรงกันข้าม ถ้าพระสังฆาธิการ  
มีทักษะและศักยภาพต่ า ก็ท าให้การบริหารงานแย่ลงไปด้วย 
 

ตารางท่ี ๒.๖ สรุปงานวิจัยเกี่ยวกับพระสังฆาธิการ 

ชื่อนักวิจัย ผลการวิจัย 
ธงชัย สิงอุดม, (๒๕๕๗, หน้า ๒๗๘). การพัฒนาภาวะผู้น าของพระสังฆาธิการในเขตปกครอง

คณะสงฆ์ ภาค ๘ ตามทฤษฎีภาวะผู้น า  
ประกอบด้วย  

๑) ภาวะผู้น าด้านคุณลักษณะผู้น า  
๒) ภาวะผู้น าด้านพฤติกรรมผู้น า  
๓) ผู้น าตามสถานการณ์  
๔) ภาวะผู้น าด้านความเป็นผู้น าเชิงปฏิรูป  

 

 

 

 

                                                           
๑๐๘ธงชัย  สิงอุดม, ดร., “การพัฒนาภาวะผู้น าของพระสังฆาธิการในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๘”, 

ใน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, บทความสรุปการประชุมวิชาการระดับชาติ มจร คร้ังที่ ๑, 
(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗), หน้า ๒๗๘. 



๑๐๕ 

ตารางท่ี ๒.๗ สรุปงานวิจัยเกี่ยวกับพระสังฆาธิการ (ต่อ) 

ชื่อนักวิจัย ผลการวิจัย 

พระมหาศรณชัย มหาปุญฺโ   
(การะเวก), (๒๕๕๗), หน้า ๒๗๑. 

การบริหารกิจการคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการในยุคโลกา  
ภิวัตน์ ได้ให้ความส าคัญกับการบริหาร ๖ ด้าน คือ  

๑) ด้านการปกครอง ได้แก่ การก าหนดนโยบายจัดเป็น
หลักสูตรบริหารจัดการสมัยใหม่  

๒) ด้านการศาสนศึกษา ได้แก่ พัฒนาบุคลากร บริหาร
โปร่งใส สร้างขวัญก าลังใจ  

๓) ด้านการศึกษาสงเคราะห์  ได้แก่  การอุปถัมภ์
การศึกษาสงเคราะห์ วางแผน รวมถึงเสียสละให้ความส าคัญ
เยาวชน ๔) ด้านการเผยแผ่ ได้แก่ การใช้สื่อเทคโนโลยีเผย
แผ่รอบด้าน มีกองทุนสนับสนุน  

๕) ด้านการสาธารณูปการ ได้แก่ การปลูกฝังใส่ใจ 
พัฒนาความรู้ เชิดชูแบบอย่าง และ  

๖) ด้านการสาธารณสงเคราะห์ ได้แก่ การช่วยเหลือ
ชุมชน อุทิศตนเพื่อศาสนา สมัครสมานสามัคคี 

พระมหาธฤติ วิโรจโน, (๒๕๕๗), 
หน้า ๒๙๖. 

รูปแบบการพัฒนาพระสังฆาธิการต่อการบริหารกิจการ  
คณะสงฆ์ สรุปได้ ๔ ประเด็น (VETS) คือ  

๑) V=Vision มีการก าหนดนโยบาย มีรูปแบบ วิธีการ
ท างานที่แน่นอน ชัดเจน มีการท างานเป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน มีการประสานงานกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เกิด
ความร่วมมือกันระหว่างองค์กร มีการก าหนดแผนในอนาคต
เป็นระยะสั้น ระยะยาว เพ่ือก าหนดทิศทางในการท างาน  

๒) E=Education มีความรู้ความสามารถในพระธรรม
วินัย และวิชาการต่างๆ ที่เหมาะสม 

๓) T=Training มีการอบรม การฝึกฝนในการพัฒนา
เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพของพระสังฆาธิการ โดยจัดเป็น
โครงการอบรมหรือหลักสูตรต่างๆ และ  

๔) S=Study Tour รู้จักที่จะพัฒนาคน พัฒนางานให้
เหมาะสมโดยศึกษา แลกเปลี่ยน ดูงานนอกสถานที่บ้าง 



๑๐๖ 

๒.๗.๓ งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับยาเสพติด 
จากการศึกษาวิจัยเรื่องรูปแบบการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการแก้ไขปัญหาการติดยา

เสพติดในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๒ ผู้วิจัยได้ศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด และขอ
น าเสนอดังนี้ 

ดาบต ารวจวรรณชัย สุขเจริญ ได้วิจัยเรื่อง “บทบาทในการป้องกันและปราบปรามยา
เสพติดของเจ้าหน้าที่ต ารวจสถานีต ารวจภูธรเมืองนครสวรรค์” ผลการวิจัยพบว่า  

บทบาทในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดของเจ้าหน้าที่ต ารวจ สถานีต ารวจภูธร
เมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ อยู่ในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ย (= ๓.๒๐) พิจารณารายด้าน
ประกอบด้วย ๕  ด้าน ด้านการจัดระบบสายตรวจ  ด้านการแสวงหาความร่วมมือ  ด้านการ
ประสานงานระหว่างภาครัฐและเอกชน  ด้านการสืบสวนจับกุม และด้านการสอบสวนรวบรวม
พยานหลักฐาน อยู่ในระดับปานกลางทุกด้าน 

ผลการเปรียบเทียบบทบาทในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดของเจ้าหน้าที่
ต ารวจสถานีต ารวจภูธรเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล โดยจ าแนก
ตามปัจจัยส่วนบุคคล ประกอบด้วย อายุ ระดับการศึกษา ชั้นยศ สายงาน สถานภาพสมรส ระยะเวลา
ปฏิบัติงาน พบว่า บทบาทในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดของเจ้าหน้าที่สถานีต ารวจภูธร
เมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้ทุกข้อ 

ผลการศึกษาแนวทางของบทบาทในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดของเจ้าหน้าที่
ต ารวจสถานีต ารวจภูธรเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ พบว่า ด้านการจัดการระบบสายตรวจ 
ควรก าหนดเขตพ้ืนที่รับผิดชอบให้เหมาะสม ด้านการแสวงหาความร่วมมือจากประชาชน เจ้าหน้าที่
ต ารวจควรมีความสัมพันธ์อันดีกับประชาชนในพ้ืนที่ ด้านการประสานงานระหว่างภาครัฐและเอกชน 
ควรมีการสนับสนุนการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดทั้งภาครัฐและเอกชน ด้านสืบสวนจับกุม การสืบสวน
จับกุมควรใช้เวลาในการติดตามให้น้อย ด้านการสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐาน การสอบสวนไม่เป็น
จริงตามที่เจ้าหน้าที่ต ารวจปฏิบัติ๑๐๙ 

พระครูสมุห์พนา ถาวรธมฺโม (อ่างแก้ว) ได้วิจัยเรื่อง “การประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรม
เพ่ือฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติด กรณีศึกษา : สถาบันธัญญารักษ์ จังหวัดปทุมธานี” ผลการวิจัยพบว่า 

๑) ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเพศชาย ร้อยละ ๗๙.๕๖ มีอายุอยู่ในช่วง ๒๑ – 
๕๐ ปี ร้อยละ ๖๒.๖๗ มีการศึกษาระดับต่ ากว่าปริญญาตรี ร้อยละ ๙๒.๙๒ 

                                                           
๑๐๙ดาบต ารวจวรรณชัย สุขเจริญ, “บทบาทในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดของเจ้าหน้าที่

ต ารวจสถานีต ารวจภูธรเมืองนครสวรรค์”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์, 
(บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗), หน้า ก-ข. 



๑๐๗ 

๒) ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมเพ่ือฟ้ืนฟู  
ผู้ติดยาเสพติดกรณีศึกษา : สถาบันธัญญารักษ์ จังหวัดปทุมธานี โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด และ
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้หลักพุทธ
ธรรมเพ่ือฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติด กรณีศึกษา : สถาบันธัญญารักษ์ จังหวัดปทุมธานี อยู่ในระดับมากที่สุด 
๒ ด้าน คือ ด้านสมาธิ และด้านปัญญา ส่วนผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
ประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมเพ่ือฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติด กรณีศึกษา : สถาบันธัญญารักษ์ จังหวัดปทุมธานี 
อยู่ในระดับมากคือ ด้านศีล 

๓) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบความแตกต่างความคิดเห็นต่อการประยุกต์ใช้
หลักพุทธธรรมเพ่ือฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติด กรณีศึกษา : สถาบันธัญญารักษ์ จังหวัดปทุมธานี จ าแนกตาม
เพศ อายุ และระดับการศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีเพศและอายุต่างกันมีความคิดเห็นต่อ
บทบาทของผู้ตอบแบบสอบถามต่อการประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมเพ่ือฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติด กรณีศึกษา 
: สถาบันธัญญารักษ์ จังหวัดปทุมธานี โดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 
ส่วนระดับการศึกษาต่างกันมีความคิดเห็นต่อบทบาทของผู้ตอบแบบสอบถามต่อการประยุกต์ใช้หลัก
พุทธธรรมเพ่ือฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติด กรณีศึกษา : สถาบันธัญญารักษ์ จังหวัดปทุมธานีโดยภาพรวมไม่
แตกต่างกัน 

๔) ข้อเสนอแนะ สถาบันธัญญารักษ์ ควรปรับปรุงการจัดสรรงบประมาณในการจัด
โครงการ/กิจกรรมด้านศาสนา ควรมีการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง และควร
เพ่ิมทักษะการปฏิบัติการเพ่ือลดปัญหาบุคลากรไม่เพียงพอ๑๑๐ 

เจริญ แฉกพิมาย และปนัดดา ศรีธนสาร ได้วิจัยเรื่อง “พฤติกรรมการป้องกันตนเอง
จากยาเสพติดของนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ” ผลการวิจัยพบว่า  

๑. ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากได้รับความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด โดยได้รับความรู้จากสื่อ 
๓ ล าดับที่มากที่สุด คือ สื่อวิทยุ/โทรทัศน์ อินเตอร์เน็ต และหนังสือพิมพ์ และรู้จักยาเสพติดมากที่สุด 
๓ ล าดับ คือ ยาบ้า (แอมเฟตามีน) กัญชา และใบกระท่อม โดยกลุ่มตัวอย่างส่วนมากไม่แน่ใจว่าชุมชน
ที่พักอาศัยอยู่มีการระบาดของยาเสพติด แต่มีความเห็นว่ายาเสพติดที่ระบาดในชุมชนที่พักอาศัยมาก
ที่สุด ๓ ล าดับแรก คือ ยาบ้า (แอมเฟตามีน) กัญชา และใบกระท่อม ซึ่งผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมาก
ไม่เคยถูกชักชวนให้ลองยาเสพติด และไม่ทราบว่าเพ่ือนบางคนติดยาเสพติด โดยมีกลุ่มตัวอย่าง
จ านวนหนึ่งที่รู้ว่าเพ่ือนบางคนเสพยาเสพติดและทราบว่าการสูดดมเป็นวิธีการเสพยาที่เพ่ือนใช้กัน
มากท่ีสุด และ มีสาเหตุของการเสพยาเสพติดมากที่สุด คือ อยากลอง และมีความเห็นว่ายาเสพติดจะ
                                                           

๑๑๐พระครูสมุห์พนา ถาวรธมฺโม (อ่างแก้ว), “การประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมเพื่อฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด 
กรณีศึกษา : สถาบันธัญญารักษ์ จังหวัดปทุมธานี”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนา
สังคม, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖) , หน้า ก-ข. 



๑๐๘ 

ช่วยในเรื่องประสิทธิภาพในการเรียนหนังสือเป็นเรื่องที่ ไม่จริง  โดยมีความเห็นว่ายาเสพติดมี
ผลกระทบต่อตนเองมากที่สุด และในชุมชนที่พักอาศัยอยู่มีหน่วยงานราชการเข้าไปให้ความรู้และเข้า
ไปตรวจจับเรื่องยาเสพติด  

๒. ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากมีระดับพฤติกรรมที่มีต่อการป้องกันยาเสพติดในภาพ
รวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากมีระดับ
พฤติกรรมที่มีต่อยาเสพติดอยู่ในระดับมากที่สุด คือ นักศึกษาสามารถด ารงตนเองด้วยการไม่เสพยา
เสพติดถึงแม้สถานที่พักอาศัยจะมีการระบาดของยาเสพติดก็ตาม  ที่เหลือมีระดับพฤติกรรมที่มีต่อยา
เสพติดอยู่ในระดับมากในทุกเรื่อง โดยเรื่องที่มากที่สุด ๕ ล าดับ คือ ครอบครัว ญาติ พ่ีน้องของ
นักศึกษาจะเสียใจและ รับไม่ได้หากพบว่านักศึกษาเสพยาเสพติด รองลงมา คือ นักศึกษาจะปฏิเสธ
ทันทีเสมอเมื่อเพ่ือน น ายาเสพติดมาและชวนให้เสพยาเสพติด นักศึกษากลัวว่าหากเสพยาเสพติดและ
ถูกเจ้าหน้าที่ต ารวจจับได้จะท าให้เสียอนาคตทางการศึกษา นักศึกษามีการป้องกันตนเองด้วยการ
ปฏิเสธการทดลองเสพยาเสพติดทุกชนิด และนักศึกษามีความรู้เรื่องพิษภัยของยาเสพติดเป็นอย่างดี
จึงไม่เกี่ยวข้องหรือเสพยาเสพติด๑๑๑ 

ศิวพร  แพทย์ขิม ได้วิจัยเรื่อง “พฤติกรรมสุขภาพเกี่ยวกับการป้องกันการเสพยาเสพ
ติดของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่  ๒ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๖” ผลการวิจัยพบว่า 
นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการเสพยาเสพติดอยู่ในระดับปานกลาง ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ
นักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างเป็นช่วงอยู่ระหว่างวัยรุ่น ซึ่งเป็นวัยที่ให้ความส าคัญกับกลุ่มเพ่ือน ไม่
ต้องการความสนใจ ความเอาใจใส่จากคนในครอบครัวต้องการการยอมรับจากเพ่ือน อาศัยเพ่ือนกลุ่ม
เดียวกันเป็นประสบการณ์ในการเรียนรู้ และปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม จารีตประเพณี
ที่โน้มเอนไปทางตะวันตก ท าให้วัยรุ่นรับวัฒนธรรมเหล่านั้นมาปฏิบัติ เช่น การแต่งกาย การไว้ผม 
รวมทัง้การใช้ยาเสพติดชนิดต่างๆ 

นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการเสพยาเสพติดอยู่ในระดับปานกลาง ทั้งนี้อาจ
เป็นเพราะนักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างเป็นช่วงอยู่ระหว่างวัยรุ่น ซึ่งเป็นวัยที่ให้ความส าคัญกับกลุ่ม
เพ่ือน ไม่ต้องการความสนใจ ความเอาใจใส่จากคนในครอบครัวต้องการการยอมรับจากเพ่ือน อาศัย
เพ่ือนกลุ่มเดียวกันเป็นประสบการณ์ในการเรียนรู้ และปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม 
จารีตประเพณีที่โน้มเอนไปทางตะวันตก ท าให้วัยรุ่นรับวัฒนธรรมเหล่านั้นมาปฏิบัติ เช่น การแต่งกาย 
การไว้ผม รวมทั้งการใช้ยาเสพติดชนิดต่างๆ 

                                                           
๑๑๑เจริญ แฉกพิมาย และปนัดดา ศรีธนสาร, “พฤติกรรมการป้องกันตนเองจากยาเสพติดของ

นักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ”, รายงานการวิจัย, (กองกิจการนักศึกษา :  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, ๒๕๕๕) , หน้า ก-ข. 



๑๐๙ 

การอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตย ท าให้นักเรียนกล้าที่จะปรึกษาปัญหาขัดข้องใจ
ต่างๆ แล้วตัดสินใจ และมีความเชื่อมั่นในตนเอง เกิดมีเจตคติที่ดีเกี่ยวกับการป้องกันการเสพยาเสพ
ติดได้ และนักเรียนที่ได้รับการอบรมเลี้ยงดูแบบอัตตาธิปไตยที่เข้มงวดกวดขัน จะต้องปฏิบัติตาม
กฎเกณฑ์ท่ีผู้ปกครองตั้งไว้ ไม่กล้าออกนอกลู่นอกทาง และเชื่อฟังค าสั่งสอนของผู้ปกครอง ดังนั้นย่อม
ส่งผลต่อเจตคติเกี่ยวกับยาเสพติดเป็นไปในทางที่ดี นอกจากนั้นนักเรียนยังมีประสบการณ์ ความคิด 
ความเชื่อ ที่ได้รับจากแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ เช่น โรงเรียน วิทยุ โทรทัศน์หรือสื่อต่างๆ ซึ่งมีผลต่อการเกิด
ค่านิยมที่ถูกต้องเกี่ยวกับการป้องกันการเสพยาเสพติดได้ ซึ่งแตกต่างกับนักเรียนที่ได้รับการอบรม
เลี้ยงดูแบบปล่อยปละละเลย ท าให้นักเรียนมีอิสระเสรี ไม่รู้อะไรผิด อะไรถูก อะไรควรท า อะไรไม่ควร
ท า เป็นการเปิดโอกาสให้เด็กหันเข้าหายาเสพติดได้ ดังนั้ นนักเรียนที่ได้รับการอบรมเลี้ยงดูแบบ
ประชาธิปไตย และการการอบรมเลี้ยงดูแบบอัตตาธิปไตย จึงมีเจตคติดีกว่านักเรียนที่ได้รับการอบรม
เลี้ยงดูแบบปล่อยปละละเลย๑๑๒ 

พระอุทิศ อาสภจิตฺโต (สุขแสง) ได้วิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมของชุมชนในการแก้ไข
ปัญหายาเสพติด : กรณีศึกษา ศูนย์บ าบัดยาเสพติด วัดศรีทรงธรรม จังหวัดอุดรธานี” ผลการวิจัย
พบว่า ระดับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการแก้ไขปัญหายาเสพติด ของศูนย์บ าบัดยาเสพติด  วัดศรี
ทรงธรรม จังหวัดอุดรธานี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย  เท่ากับ ๓.๗๑ และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ ๐.๔๐ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า การมีส่วนร่วมของชุมชนในการ
แก้ไขปัญหายาเสพติด การมีส่วนร่วมด้านการประเมินผล การมีส่วนร่วมด้านการสนับสนุน การมีส่วน
ร่วมด้านการปฏิบัติการ อยู่ในระดับมาก ส่วนการมีส่วนร่วมด้านการวางแผน และการมีส่วนร่วมด้าน
การรับผลประโยชน์ อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อเปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของชุมชน
ในการแก้ไขปัญหายาเสพติด ของศูนย์บ าบัดยาเสพติด วัดศรีทรงธรรม จังหวัดอุดรธานี จ าแนกตาม
เพศ  อายุ  สถานภาพ ความสัมพันธ์ วุฒิการศึกษา และอาชีพ แตกต่างกัน มีการมีส่วนร่วมในการ
แก้ไขปัญหายาเสพติด ไม่แตกต่างกัน ส่วนประชาชนที่มีรายได้ ต่างกัน  มีการมีส่วนร่วมในการแก้ไข
ปัญหายาเสพติด แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้ง
ไว้  และปัญหา อุปสรรค และแนวทางการมีส่วนร่วมของชุมชนในการแก้ไขปัญหายาเสพติด ศูนย์
บ าบัดยาเสพติด วัดศรีทรงธรรม จังหวัดอุดรธานี พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือนน้อย อยู่
ในช่วงสูงวัย ขาดความรู้ความเข้าใจ และไม่ให้ความส าคัญในการมีส่วนร่วมของชุมชนในการแก้ไข

                                                           
๑๑๒ศิวพร  แพทย์ขิม, “พฤติกรรมสุขภาพเกี่ยวกับการป้องกันการเสพยาเสพติดของนักเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ ๒ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๖”, รายงานการวิจัย, (หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต  : 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ๒๕๕๖), หน้า ก-ข. 



๑๑๐ 

ปัญหายาเสพติดของชุมชน เพราะคิดว่าเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการศูนย์บ าบัดยาเสพติด และขาด
การประชาสัมพันธ์อย่างทั่วถึง ขาดการสนับสนุนจากองค์กรส่วนปกครองท้องถิ่น๑๑๓ 

ประจัน  มณีนิล และ จิราภา  วรเสียงสุข ได้วิจัยเรื่อง “สาเหตุและแรงจูงใจในการ
เสพยาเสพติดของกลุ่มเยาวชนในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้” ผลการวิจัยพบว่า สาเหตุและแรงจูงใจ
ในการเสพยาเสพติดของกลุ่มเยาวชนที่ส าคัญมีอยู่ ๓ ประการ ด้วยกันคือ ประการแรก สาเหตุจาก
บุคลิกภาพเฉพาะตัวของผู้ติดยาเสพติดที่เกิดความคิดเกี่ยวกับตัวเองในทางที่ไม่ดี  มีปมด้อย จึงเรียนรู้
และรับเอาสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายไว้ ชื่นชอบไปในทางที่ชั่วร้ายเสียหาย มากกว่าที่จะประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่
ดีงาม เป็นทางออกส าหรับชีวิตโดยการใช้ยาเสพติดในทางที่ผิดส าหรับตนเอง ประการที่สอง 
พฤติกรรมหรือบุคลิกภาพที่บกพร่องของระบบครอบครัว ที่ขาดการขัดเกลาขาดการอบรมสั่งสอน 
และไม่เอาใจใส่ในการเลี้ยงดูเท่าท่ีควรโดยเฉพาะผู้ชาย ประการที่สาม สาเหตุมาจากสังคมสิ่งแวดล้อม
และชุมชน ที่เต็มไปด้วยยาเสพติดซึ่งหาซื้อขายกันได้ง่าย๑๑๔  

ธราเทพ โอชารส และคณะ ได้วิจัยเรื่อง “รูปแบบการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด โดยวิธีการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม : กรณีศึกษาเทศบาลต าบลค าบง อ าเภอห้วยผึ้ง 
จังหวัดกาฬสินธุ์” ผลการวิจัยพบว่า ปัญหาเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของยาเสพติดในพ้ืนที่ เทศบาล
ต าบลค าบง อ าเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์ พบว่าในพ้ืนที่เทศบาลต าบลค าบงทั้ง ๑๕ ชุมชน มีปัญหา
ผู้ค้ายาเสพติด ผู้เสพยาเสพติด และเป็นทั้งผู้ค้าและเสพยาเสพติดทุกชุมชน ส่วนผู้ผลิตไม่มีในพ้ืนที่ ผล
การสร้างรูปแบบการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่เทศบาลต าบลค าบง อ าเภอห้วยผึ้ง 
จังหวัดกาฬสินธุ์ จากการระดมสมองของกลุ่มแกนน าชุมชนทั้ง ๑๕ ชุมชน ได้โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดจ านวนทั้งสิ้น ๗ โครงการ คือ โครงการจัดตั้งคณะกรรมการคุ้ม โครงการจัดตั้ง
เวรยาม โครงการตั้งกฎสังคม โครงการอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนเป็นประจ า โครงการจัดกีฬาต้าน
ยาเสพติด โครงการแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง และโครงการรณรงค์ ให้ประชาชนลด ละ เลิก อบายมุข 
และผลการประเมินรูปแบบการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในพ้ืนที่เทศบาลต าบลค าบง อ าเภอ
ห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ท าการทดลองใช้รูปแบบในพ้ืนที่ ๘ ชุมชน โดยได้ท าการเปรียบเทียบก่อน
การทดลองและหลังการทดลองพบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  ๐.๐๕ 
กล่าวคือ ผลการด าเนินงานทั้ง ๗ โครงการ ในพ้ืนที่ ๘ ชุมชน ท าให้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด

                                                           
๑๑๓พระอุทิศ อาสภจิตฺโต (สุขแสง), “การมีส่วนร่วมของชุมชนในการแก้ไขปัญหายาเสพติด : 

กรณีศึกษา ศูนย์บ าบัดยาเสพติด วัดศรีทรงธรรม จังหวัดอุดรธานี”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิต
วิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗), หน้า ก-ข. 

๑๑๔ประจัน  มณีนิล และ จิราภา  วรเสียงสุข, “สาเหตุและแรงจูงใจในการเสพยาเสพติดของกลุ่ม
เยาวชนในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้”, รายงานการวิจัย, (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, ๒๕๔๑) , หน้า ก-ข. 



๑๑๑ 

ลดลง ความพึงพอใจของประชาชนเพ่ิมขึ้น ซึ่งแสดงให้เห็นว่า รูปแบบการป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติดที่เกิดจากแนวความคิดของคนในชุมชนสามารถแก้ไขปัญหายาเสพติดได้เป็นผลส าเร็จ๑๑๕ 

โกศล  อินทวงศ์ ได้วิจัยเรื่อง “การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้เพ่ือป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา สังกัดสถาบันอาชีวศึกษา ภาคตะวันออก ๓” ผลการวิจัยพบว่า ผล
การศึกษาสภาพการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด การศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และความคิดเห็น
ของผู้เชี่ยวชาญ น าไปสู่รูปแบบการส่งเสริมพัฒนาและกระตุ้นเสริมแรง สร้างขวัญก าลังใจในการ
พัฒนาตนเองและบุคคลรอบข้าง เสริมสร้างการเรียนรู้เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยได้
รูปแบบมีชื่อว่า KINCO Reinforcement Model ซึ่งประกอบด้วย Knowledge Identification (KI) 
คือ การร่วมกันก าหนดเงื่อนไขการให้ความรู้การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด การจัดการความรู้ 
Knowledge Norm (KN) บรรทัดฐานโทษพิษภัย ให้ความรู้ กฎ กติกา ของโทษพิษภัยของยาเสพติด 
Knowledge Cognitive Learning (KC) การให้ความรู้ แนวคิดเชิงนามธรรม การเรียนรู้เชิงพุทธิ
ปัญญา และ Knowledge Operant Conditioning (KO) คือ การให้ความรู้โดยการทดลองท าและ
ดูแลเป็นการวางเงื่อนไขที่กระท า ซึ่งได้พัฒนามาจากทฤษฎีการเสริมแรงกระตุ้นให้นักศึกษามีการ
เรียนรู้ ภายหลังการทดลองเพ่ือประเมินรูปแบบในกลุ่มนักศึกษา พบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่มีการ
พัฒนาระดับการเรียนรู้เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดได้ดีขึ้น 

รูปแบบ KINCO Reinforcement Model นี้ สามารถน าไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาและปัญหาอื่นๆ ในกลุ่มเด็กและเยาวชนได้๑๑๖ 

สรุปได้ว่า การติดยาเสพติด ส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจากความอยากรู้ อยากลอง และเพ่ือน
ชวน การด าเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดที่จะได้ผลดี จะต้องได้รับความร่วมมือจากทุก
ฝ่าย ทั้งหน่วยงานของรัฐและเอกชน ครอบครัวรวมทั้งชุมชนส าหรับการให้ความรู้แก่นักเรียน
มัธยมศึกษาจะต้องเน้นให้นักเรียนมีความเข้าใจที่ถูกต้อง ตลอดจนตระหนักถึงความส าคัญต่อการดูแล
สุขภาพร่างกายให้แข็งแรง โดยที่ไม่พ่ึงพายาเสพติด รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ เล่นกีฬา ดนตรี 
ฯลฯ มีทัศนคติที่ดี เห็นคุณค่าของตนเองและมีจิตใจดี ช่วยเหลือครอบครัวและสังคมได้ 

 

 
                                                           

๑๑๕ธราเทพ โอชารส และคณะ, “รูปแบบการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยวิธีการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม : กรณีศึกษาเทศบาลต าบลค าบง อ าเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์”, วารสารมหาวิทยาลัย
ราชภัฏมหาสารคาม ; ว. มรม. ปีท่ี ๕ ฉบับท่ี ๒ (พฤษภาคม - สิงหาคม ๒๕๕๔) : ๗๓ – ๗๔. 

๑๑๖โกศล  อินทวงศ์, “การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน
สถานศึกษา สังกัดสถาบันอาชีวศึกษา ภาคตะวันออก ๓”, วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์), (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยรามค าแหง, ๒๕๕๐) , หน้า ก-ข. 



๑๑๒ 

ตารางท่ี ๒.๘  สรุปงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด 

นักวิจัย ผลการวิจัย 

ดาบ ต า รวจ ว รรณ ชั ย  สุ ข เจ ริญ , 
(๒๕๕๗ , หน้า ก-ข). 

แนวทางของบทบาทในการป้องกันและปราบปรามยาเสพ
ติด 

- ด้านการจัดการระบบสายตรวจ ควรก าหนดเขตพ้ืนที่
รับผิดชอบให้เหมาะสม  

- ด้านการแสวงหาความร่วมมือจากประชาชน เจ้าหน้าที่
ต ารวจควรมีความสัมพันธ์อันดีกับประชาชนในพื้นท่ี  

- ด้านการประสานงานระหว่างภาครัฐและเอกชน ควรมี
การสนับสนุนการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดทั้งภาครัฐและ
เอกชน  

- ด้านสืบสวนจับกุม การสืบสวนจับกุมควรใช้เวลาใน
การติดตามให้น้อย  

- ด้ านการสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐาน  การ
สอบสวนไม่เป็นจริงตามที่เจ้าหน้าที่ต ารวจปฏิบัติ 

พระครูสมุห์พนา ถาวรธมฺ โม  (อ่าง
แก้ว), (๒๕๕๖ , หน้า ก-ข). 

การประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมเพื่อฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติด ควรมี
การส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างเครือข่ายที่เก่ียวข้อง 

 

เจริญ  แฉกพิมาย  และปนัดดา ศรี
ธนสาร, (๒๕๕๕, หน้า ก-ข). 

สื่อที่มีประสิทธิภาพในการให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดได้ดี
ที่สุด ได้แก่ 

๑. วิทยุ/โทรทัศน์  
๒. อินเตอร์เน็ต และ 
๓. หนังสือพิมพ์ 

ศิวพร  แพทย์ขิม, (๒๕๕๖ , หน้า ก-
ข). 

การอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตย ท าให้นักเรียนกล้าที่จะ
ปรึกษาปัญหาขัดข้องใจต่างๆ แล้วตัดสินใจ และมีความ
เชื่อมั่นในตนเอง เกิดมีเจตคติท่ีดีเกี่ยวกับการป้องกันการเสพ
ยาเสพติดได้ 

 

 



๑๑๓ 

ตารางท่ี ๒.๘ สรุปงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด (ต่อ) 

นักวิจัย ผลการวิจัย 

พระอุทิ ศ  อาสภ จิตฺ โต  (สุ ขแสง),  
(๒๕๕๗ , หน้า ก-ข). 

การมีส่วนร่วมของชุมชนในการแก้ไขปัญหายาเสพติด  
- ด้านการประเมินผล       - ด้านการสนับสนุน  
- ด้านการปฏิบัติการ        - ด้านการวางแผน และ 
- ด้านการรับผลประโยชน์ 

ประจัน  มณีนิล และ จิราภา  วรเสียง
สุข, (๒๕๔๑, หน้า ก-ข). 

สาเหตุและแรงจูงใจในการเสพยาเสพติดของกลุ่มเยาวชน 

๑. สาเหตุจากบุคลิกภาพเฉพาะตัว 
๒. สาเหตุจากพฤติกรรมหรือบุคลิกภาพที่บกพร่องของ 

ระบบครอบครัว 
๓. สาเหตุมาจากสังคมสิ่งแวดล้อมและชุมชน 

ธราเทพ โอชารส และคณะ, (๒๕๕๔ : 
๗๓ – ๗๔). 

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

๑. โครงการจัดตั้งคณะกรรมการคุ้ม  
๒. โครงการจัดตั้งเวรยาม  
๓. โครงการตั้งกฎสังคม  
๔. โครงการอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนเป็นประจ า  
๕. โครงการจัดกีฬาต้านยาเสพติด  
๖. โครงการแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง และ 
๗. โครงการรณรงค ์ให้ประชาชนลด ละ เลิก อบายมุข  

โกศล  อินทวงศ์, (๒๕๕๐ , หน้า ก-ข).    รูปแบบการเรียนรู้เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ในสถานศึกษา 

๑. Knowledge Identification (KI) การร่วมกันก าหนด
เงื่อนไขการให้ความรู้การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  

๒. Knowledge Norm (KN) บรรทัดฐานโทษพิษภัย ให้
ความรู้ กฎ กติกา ของโทษพิษภัยของยาเสพติด 

๓. Knowledge Cognitive Learning (KC) การให้
ความรู้ แนวคิดเชิงนามธรรม การเรียนรู้เชิงพุทธิปัญญา 
และ  

๔. Knowledge Operant Conditioning (KO) การให้
ความรู้โดยการทดลองท า  



๑๑๔ 

๒.๘ กรอบแนวคิดในการวิจัย 
งานวิจัยเรื่อง “รูปแบบการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการแก้ไขปัญหาการติดยาเสพติด

ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๒” ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยน ามา
ก าหนดเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัย (Conceptual Framework) ดังแผนภาพที่ ๒.๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพที่ ๒.๑  กรอบแนวคิดในการวิจัย 

แนวทางแก้ไขปัญหา
การติดยาเสพติด ใน
ระดั บ ท้ อ งถิ่ น ขอ ง 
ปปส. 

ทฤษฎี หลักการ  การ 
มีส่วนร่วมในการแก้ไข 
ปัญหาต่างๆ 

การมีส่วนร่วมใน 

การแก้ไขปัญหา 

การติดยาเสพติด 

ในระดับท้องถิ่น 

สร้างแบบสอบถาม
สภาพการมีส่วนร่วม
ในการแก้ไขปัญหา
การติดยาเสพติดใน
ท้องถิ่น 

ใช้ แ บ บ ส อ บ ถ าม
ส ารวจสภาพการมี
ส่ ว น ร่ ว ม ข อ ง
พระสงฆ์ในการแก้ไข
ปัญหาการติดยาเสพ
ติ ด ข อ งค ณ ะส งฆ์ 
ภาค ๒ 

๑ . ส ภ า พ ที่    
เป็นอยู ่
๒ .ประเด็นที่ ควร
ป รั บ ป รุ ง  / 
เสริมสร้าง ๑.สภาพที่เป็นอยู่ 

๒.ประเด็นที่ควรปรับปรุงเสริมสร้าง 
ระบบการมีส่วนร่วมที่ดี 

กระบวนการแก้ปัญหา 
การติดยาเสพติด ที่ได้ผล 

หลักพุทธธรรมที่ส่งเสริม
การมีส่วนร่วม 
และการแก้ปัญหาการ 
ติดยาเสพติด 

บริบทของพระสงฆ์ 
ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๒ 

กระบวนการการมีส่วนร่วมในการแก้ไข
ปัญหาการติดยาเสพติด โดยบูรณาการ
ด้วยหลักธรรม 

กระบวนการมีส่วน
ร่วมของพระสงฆ์ใน
การแก้ไขปัญหาการ
ติดยายาเสพติดแบบ
บู ร ณ า ก า ร ด้ ว ย
ห ลั ก ธ รรม ใน เขต
ปกครองคณะสงฆ์
ภาค ๒ 

รูปแบบการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการด้วย
หลักธรรมของพระสงฆ์ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๒ 



 
บทท่ี ๓ 

วิธีด ำเนินกำรวิจัย 

การศึกษาวิจัยเรื่อง “รูปแบบการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการแก้ไขปัญหาการติดยา
เสพติดในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๒” โดยมุ่งศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของ
พระสงฆ์ในการแก้ไขปัญหาการติดยาเสพติด สภาพทั่วไปของการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการแก้ไข
ปัญหาการติดยาเสพติดในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๒ และน าเสนอรูปแบบการมีส่วนร่วมของ
พระสงฆ์ในการแก้ไขปัญหาการติดยาเสพติดในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๒ มีขั้นตอนวิธีด าเนินการ
วิจัย ดังนี้ 

๓.๑ รูปแบบการวิจัย 
๓.๒ ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
๓.๓ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
๓.๔ การเก็บรวบรวมข้อมูล 
๓.๕ การวิเคราะห์ข้อมูล 

๓.๑ รูปแบบกำรวิจัย 

การศึกษาวิจัยเรื่อง “รูปแบบการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการแก้ไขปัญหาการติด
ยาเสพติดในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๒” เป็นการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Methods Research) 
กล่าวคือ ใช้ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยท าการวิจัยเชิงเอกสาร 
(Documentary  Analysis) กับการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) และระเบียบวิธีวิจัยเชิง
ปริมาณ (Quantitative Research) โดยเป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) โดยผู้วิจัยได้
ก าหนด แนวทางการวิจัยไว้เป็น ๒ ส่วน โดยส่วนแรก ท าการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Research) เพ่ือให้ทราบถึงประเด็นของการศึกษาในรายละเอียดที่ส าคัญ และมีความครอบคลุมใน
เนื้อหาสาระส าคัญที่ท าการศึกษาอย่างครบถ้วน พร้อมกันนั้นในการวิจัยเชิงคุณภาพจะท าให้ทราบถึง
ข้อมูลเชิงลึก (In-depth) ที่มีรายละเอียดชัดเจนสามารถน ามาวิเคราะห์ได้ ส่วนที่สอง ท าการศึกษา
วิจัย  เชิงปริมาณ (Quantitative Research) เพ่ือให้เกิดความเชื่อถือในเชิงประจักษ์ข้อมูล และ
วิเคราะห์ให้ทราบถึงเหตุผลที่มีส่วนสัมพันธ์กันกับข้อมูลเชิงคุณภาพ เพ่ืออุดจุดด้อยของข้อมูลเชิง
คุณภาพ จากนั้นน ามาสังเคราะห์เป็นรูปแบบเบื้องต้น และน าเสนอต่อการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus 
Group Discussion) เพ่ือพัฒนารูปแบบให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 



๑๑๖ 
 

๓.๒ ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง/ผู้ให้ข้อมูลส ำคัญ 

๓.๒.๑ ประชำกร 
การศึกษาวิจัยครั้งนี้  ได้ก าหนดกลุ่มประชากรที่ศึกษาไว้ คือ พระสังฆาธิการ ได้แก่ 

พระภิกษุผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาการติดยาเสพติด ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๒ 
จ านวน ๓ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดสระบุรี และจังหวัดอ่างทอง จ านวนรวม
ทั้งสิ้น ๑,๕๖๐ รูป๑ 

๓.๒.๒ กลุ่มตัวอย่ำง 
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ได้ท าการสุ่มตัวอย่างจากประชากร จ านวน  ๑,๕๖๐ คน ซึ่งผู้วิจัย

ได้ค านวณขนาดของกลุ่มตัวอย่างตามสูตรของทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane) ดงันี้๒ 
 

n = N

1 + N(e)2
 

 n = ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 
 N = จ านวนประชากร 
 e = ความคลาดเคลื่อนที่ยอมให้เกิดขึ้นในการวิจัยครั้งนี้ เท่ากับ ๐.๐๕ 

แทนค่าในสูตร n = 
1,560  

1 + 1,560(0.05)2 

  = 318  

ได้กลุ่มตัวอย่าง จ านวน  ๓๑๘  รูป 

 

 

 

 

 

                                                           
๑ส านักงานเจ้าคณะภาค ๒, สถิติและรำยนำมพระสังฆำธิกำร เขตกำรปกครองคณะสงฆ์ภำค ๒, 

[ออนไลน์], แหล่งข้อมูล : http://watprayoon.org/index.php?topgroupid=1&groupid=95, (๑๐ ธันวาคม 
๒๕๕๙).  

๒สุวรีย์ สิริโภคาภิรมย์, กำรวิจัยทำงกำรศึกษำ, (ลพบุรี : ฝ่ายเอกสารการพิมพ์สถาบันราชภัฏ    
เทพสตรี, ๒๕๔๖), หน้า ๑๒๙ – ๑๓๐. 

http://watprayoon.org/index.php?topgroupid=1&groupid=95


๑๑๗ 
 

 

ตำรำงท่ี ๓.๑  แสดงจ านวนประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 

ที ่ กลุ่มเป้ำหมำย จ ำนวน (คน) กลุ่มตัวอย่ำง (คน) 

๑. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๕๐๔ ๑๐๒ 

๒. จังหวัดสระบุรี ๕๘๖ ๑๑๙ 

๓. จังหวัดอ่างทอง ๔๗๐ ๙๗ 

รวม ๑,๕๖๐ ๓๑๘ 

๓.๒.๓ ผู้ให้ข้อมูลส ำคัญ 
ผู้วิจัยได้ก าหนดผู้ให้ข้อมูลส าคัญไว้ ดังนี้ 
๑. พระราชวรเมธี (ประสิทธิ์ พฺรหฺมร สี) 
 ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร, เลขานุการเจ้าคณะภาค ๒  
๒. พระธรรมรัตนมงคล (นพปฎล กตสาโร)  

เจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา, เจ้าอาวาสวัดพนัญเชิงวรวิหาร 
๓. พระธรรมปิฎก (ชวลิต อภิวฑฺฒโน) 
 เจ้าคณะจังหวัดสระบุรี, เจ้าอาวาสวัดพระพุทธบาทวรมหาวิหาร 
๔. พระราชสุวรรณเวที (ประถม กนฺตสีโล) 
 เจ้าคณะจังหวัดอ่างทอง, เจ้าอาวาสวัดต้นสน 
๕. พระครูธรรมธรทวี สุรจิตฺโต  

เจ้าอาวาสวัดหนองนางเก่า จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
๖. พระอธิการวิเชียร กิตฺติวณฺโณ 
 เจ้าอาวาสวัดถ้ ากระบอก จังหวัดสระบุรี 
๗. พระครูสุวัฒน์วรกิจ 
 เจ้าอาวาสวัดช้าง จังหวัดอ่างทอง 
๘. พระวิจิตร  อคฺคจิตฺโต 
 รองเจ้าอาวาสวัดถ้ ากระบอก จังหวัดสระบุรี 
๙.  พระครูพิพัฒนศาสนกิจจาทร 
 เจ้าอาวาสวัดโคกม่วง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
  



๑๑๘ 
 

๑๐. นายเสน่ห์  จันทร์สุนทร 
   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลปากกราน อ าเภอพระนครศรีอยุธยา 
   จังหวัดพระนครศรีอยุธยา   
๑๑. นางสาวินี  แจ้งเสนาะ 
   ก านันต าบลปากข้าวสาร อ าเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี   
๑๒. นายสมหวัง  ช้างข า 
   ก านันต าบลโพสะ อ าเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง 
๑๓. นายรนัสถ์ชัย  พุ่มเจริญ 
   นายอ าเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา     
๑๔. นายแปลก  เทพรักษ์ 
   นายอ าเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี 
๑๕. นายสุเทพ  อรุณวาว   ผู้เคยเข้ารับการบ าบัด   
๑๖. นายอภิชาติ  หวานสนิท ผู้เคยเข้ารับการบ าบัด 
๑๗. นายเสกสรรค์  สดใส ผู้เคยเข้ารับการบ าบัด 
๑๘. นายประสิทธิ์  แก้วมณี ผู้เคยเข้ารับการบ าบัด 

ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ รวมทั้งสิ้น  ๑๘  คน 

๓.๒.๔ ผู้เชี่ยวชำญในกำรสนทนำกลุ่มเฉพำะ (Focus Group Discussion) 
ผู้เชี่ยวชาญในการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) ได้แก่ 
๑) พระอุดมสิทธินายก อาจารย์ประจ าหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการ

จัดการเชิงพุทธ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๒) พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ อาจารย์ประจ าหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๓) พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท อาจารย์ประจ าหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา

การจัดการเชิงพุทธ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
๔) พระครูสังฆรักษ์เกียรติศักดิ์ กิตฺติปญฺโญ อาจารย์ประจ าหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร

มหาบัณฑิต คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๕) ดร. อ านาจ บัวศิริ อดีตรองผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  
๖) ดร. พิศมัย ทองเที่ยง ผู้เชี่ยวชาญด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติด ปปส  
๗) ผศ.ดร. บุษกร วัฒนบุตร อาจารย์ประจ าคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโยลี

สุวรรณภูม ิ
๘) มลพรวิศิษฏ์ วรวรรณ ผู้อ านวยการส่วนป้องกันยาเสพติดในภาคประชาชน ปปส 



๑๑๙ 
 

๙) ศ.ดร.บุญทัน ดอกไธสง ผู้อ านวยการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
นานาชาติ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

  

๓.๓ เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย 

๓.๓.๑ เครื่องมือส ำหรับงำนวิจัยเชิงคุณภำพ ได้แก่ 
๑) แบบสัมภำษณ์  (Interview) เป็นแบบสัมภาษณ์ เชิงลึกแบบมีโครงสร้าง 

(Structure In-depth Interview) เพ่ือศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการแก้ไข
ปัญหาการติดยาเสพติดในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๒ 

๒) กำรสร้ำงเครื่องมือกำรวิจัย ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการมีส่วน
ร่วมของพระสงฆ์ในการแก้ไขปัญหาการติดยาเสพติดในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๒ แล้วน ามาร่างข้อ
ค าถามที่จะใช้ในการสัมภาษณ์ ปรับปรุงแก้ไขแบบสัมภาษณ์ ต่อจากนั้นน าแบบสัมภาษณ์และข้อ
ค าถามมาปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์และน าไปใช้เก็บรวบรวมข้อมูล 

๓.๓.๒ เครื่องมือส ำหรับงำนวิจัยเชิงปริมำณ  
การศึกษาวิจัยครั้งนี้  ผู้ วิจัยได้ก าหนดเครื่องมือที่ ใช้ ในการวิจัยเชิ งปริมาณ คือ 

แบบสอบถาม (Questionnaire) โดยมีขั้นตอน ลักษณะ และการตรวจสอบเครื่องมือ ดังนี้ 
๑) ขั้นตอนกำรสร้ำงเครื่องมือ 

๑.๑ ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมของ
พระสงฆ์ในการแก้ไขปัญหาการติดยาเสพติดในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๒ จากเอกสาร และผลงาน
การวิจัยที่เคยมีผู้ด าเนินการวิจัยเอาไว้ 

๑.๒ ก าหนดกรอบแนวคิด ในการสร้างเครื่องมือการวิจัย 
๑.๓ ก าหนดวัตถุประสงค์ในการสร้างเครื่องมือการวิจัยโดยขอค าปรึกษาจากอาจารย์

ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ 
๑.๔ สร้างเครื่องมือ 
๑.๕ น าเสนอร่างเครื่องมือการวิจัยต่ออาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ และผู้เชี่ยวชาญ

เพ่ือตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไข 
๑.๖ น าเครื่องมือการวิจัยไปทดลองใช้กับประชากรที่มีลักษณะคล้ายกับกลุ่มตัวอย่าง

ประชากรที่จะด าเนินการวิจัยเพื่อหาค่าสัมประสิทธิ์ความเท่ียงตรงของเครื่องมือ 
๑.๗ ปรับปรุงแก้ไข 
๑.๘ จัดพิมพ์แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ และน าไปใช้จริงเพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูล กับ

กลุ่มตัวอย่าง 
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๒) ลักษณะของเครื่องมือ 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น

ตามกรอบของการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการแก้ไขปัญหาการติดยาเสพติดในเขตปกครองคณะสงฆ์
ภาค ๒ เพ่ือใช้เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย โดยแบ่งออกเป็น ๓ ตอน ดังนี้ 

ตอนที่ ๑  เป็นแบบสอบถามที่เกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ 
ต าแหน่งทางคณะสงฆ์ อายุ ระดับการศึกษา และระยะเวลาการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด ซึ่งเป็นแบบสอบถามแบบเลือกตอบ (Check List) 

ตอนที่ ๒  เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับความคิดเห็นของพระสังฆาธิการเกี่ยวกับการมีส่วน
ร่วมในการแก้ไขปัญหาการติดยาเสพติดในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๒ ในระดับต่างๆ คือ ระดับให้
ข้อมูลข่าวสาร ระดับหารือ ระดับเข้ามามีบทบาท ระดับสร้างความร่วมมือ  และระดับให้อ านาจ ซึ่ง
เป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) แบ่งออกเป็น ดังนี้ 

๑. ระดับการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ มีค าถามทั้งสิ้น จ านวน ๗ ข้อ 
๒. ระดับการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ มีค าถามทั้งสิ้น จ านวน ๗ ข้อ 
๓. ระดับการมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ มีค าถามทั้งสิ้น จ านวน ๗ ข้อ 
๔. ระดับการมีส่วนร่วมในการประเมินผล มีค าถามทั้งสิ้น จ านวน ๗ ข้อ  

มีเกณฑ์การให้คะแนน  ดังนี้ 
๕ หมายถึง  พระสังฆาธิการ ได้มคีวามคิดเห็นอยู่ในระดับมำกที่สุด 
๔ หมายถึง  พระสังฆาธิการ ได้มคีวามคิดเห็นอยู่ในระดับมำก 
๓ หมายถึง  พระสังฆาธิการ ได้มคีวามคิดเห็นอยู่ในระดับปำนกลำง 
๒ หมายถึง  พระสังฆาธิการ ได้มคีวามคิดเห็นอยู่ในระดับน้อย 
๑ หมายถึง  พระสังฆาธิการ ได้มคีวามคิดเห็นอยู่ในระดับน้อยท่ีสุด 

การแปลความหมายของค่าเฉลี่ยโดยยึดเกณฑ์๓  ดังนี้ 
ค่าเฉลี่ยตั้งแต่  ๔.๕๐-๕.๐๐   หมายความว่า ระดับความคิดเห็นมำกที่สุด 
ค่าเฉลี่ยตั้งแต่  ๓.๕๐-๔.๔๙  หมายความว่า ระดับความคิดเห็นมำก 
ค่าเฉลี่ยตั้งแต่  ๒.๕๐-๓.๔๙   หมายความว่า  ระดับความคิดเห็นปำนกลำง 
ค่าเฉลี่ยตั้งแต่  ๑.๕๐-๒.๔๙   หมายความว่า ระดับความคิดเห็นน้อย 
ค่าเฉลี่ยตั้งแต่  ๑.๐๐-๑.๔๙   หมายความว่า ระดับความคิดเห็นน้อยท่ีสุด 

                                                           
๓ประกอบ  กรรณสูตร, สถิติเพ่ือกำรวิจัยทำงพฤติกรรมศำสตร์, พิมพ์ครั้งท่ี ๓, (กรุงเทพมหานคร : 

ด่านสุทธาการพิมพ์, ๒๕๔๒), หน้า ๑๐๘. 
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ตอนที่ ๓  เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการแก้ไขปัญหา
การติดยาเสพติดในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๒ ซึ่งเป็นค าถามแบบปลายเปิด (Open Ended 
Question) 

๓) กำรตรวจสอบคุณภำพของเครื่องมือ 
ในการหาคุณภาพของเครื่องมือ ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามข้ันตอน  ดังนี้  
๑. ขอค าแนะน าจากอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์และผู้เชี่ยวชาญ ตรวจสอบเครื่องมือที่

สร้างไว้  
๒. หาความเที่ยงตรง (Validity)  โดยการน าแบบสอบถามที่สร้างเสร็จ เสนอประธาน

และกรรมการที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ เพ่ือขอความเห็นชอบและน าเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ แล้วน ามา
ปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสม จ านวน ๕ ท่าน ประกอบด้วย 

๑) พระครูปริยัติกิตติธ ารง, ผศ.ดร.  คณบดีคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย 

๒) พระมหาอ านวย  อ สุการี , ดร. อาจารย์ประจ าภาควิชาสังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๓) ผศ.ดร.เติมศักดิ์   ทองอินทร์   อาจารย์ประจ าภาควิชารัฐศาสตร์ คณะ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๔) ผศ.ดร.ธัชชนันท์  อิศรเดช  อาจารย์ประจ าภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๕) อาจารย์  ดร.ยุทธนา  ปราณีต อาจารย์ประจ าภาควิชารัฐศาสตร์ คณะ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

เพ่ือพิจารณาทั้งในด้านเนื้อหาสาระและโครงสร้างของค าถาม รูปแบบของแบบสอบถาม 
ตลอดจนภาษาที่ใช้และตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ โดยหาค่าดัชนีความสอดคล้องตาม
วัตถุประสงค์รายข้อ (Index of Item-objective Congruence : IOC)๔  ได้ค่าดัชนีความสอดคล้อง
ตั้งแต่ ๐.๘ – ๑.๐ มีบางข้อที่ได้ค่าดัชนีความสอดคล้องต่ ากว่า ๐.๕ จึงต้องปรับปรุงแก้ไขตาม
ค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ 

๓. หาความเชื่อมั่นของเครื่องมือ (Reliability) น าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขแล้ว ไป
ทดลองใช้ (Try-out) กับพระสังฆาธิการ จังหวัดสิงห์บุรี ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย จ านวน 

                                                           
๔เรื่องเดียวกัน, หน้า ๒๔๓ – ๒๔๔. 
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๓๐ รูป เพ่ือหาค่าความเชื่อมั่นด้วยวิธีหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่า (Alpha Coefficient) ของครอนบาค 
(Cronbach)๕ ได้ค่าความเชื่อม่ัน เท่ากับ ๐.๘๙๖ 

๔. น าแบบสอบถามที่ได้รับการปรับปรุงแก้ไขเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ เพ่ือ
ขอความเห็นชอบและจัดพิมพ์แบบสอบถามเป็นฉบับสมบูรณ์ เพ่ือใช้ในการวิจัย 

๓.๔ กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 

๓.๔.๑ งำนวิจัยเชิงคุณภำพ สำมำรถเก็บรวบรวมข้อมูลได้ดังนี้ 

๑) กำรวิเครำะห์เชิงเอกสำร ศึกษำจำกเอกสำรต่ำงๆ ดังนี้ 
(๑) ข้อมูลแบบปฐมภูมิ (Primary Data) โดยการรวบรวมจากหนังสืออ้างอิง

ทางพระพุทธศาสนาต่างๆ จากพระไตรปิฎก (ภาษาบาลี) ฉบับ มหาจุฬาเตปิฎก  ๒๕๐๐, พระไตรปิฎก 
(ภาษาไทย) ฉบับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ
พระบรมราชินีนาถ  

(๒) ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) โดยการรวบรวมจากหนังสือ วารสาร
บทความ งานวิจัยต่างๆ ที่เกี่ยวกับหลักการ แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการ
แก้ไขปัญหาการติดยาเสพติดในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๒ ตลอดจนข้อมูลทางสถิติที่รวบรวมโดย
หน่วยงานราชการหรือสถาบันการศึกษาและแหล่งข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับ 

อนึ่ง ผู้วิจัยได้ทบทวนวรรณกรรม งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ตลอดถึงบทความ งานวิจัย
ในวารสาร สิ่งพิมพ์ต่างๆ แล้ว ท าให้เห็นกรอบแนวคิด ประเด็นปัญหาของการวิจัย จากเอกสารที่ได้มี
การทบทวนก่อนหน้านี้ หลังจากที่ได้ทบทวนเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องอย่างละเอียดแล้ว ผู้ วิจัยได้
สร้างเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัย และจากการทบทวนวรรณกรรม และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในครั้งนี้ 
ผู้วิจัยจะได้ด าเนินการจัดเก็บข้อมูลตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ 

(๑) จัดเตรียมเครื่องมือตามจ านวนกลุ่มตัวอย่าง โดยให้แบบสัมภาษณ์เจาะลึก 
(In–depth Interview Guide) แยกระหว่างกลุ่มผู้บริหารและผู้ปฏิบัติให้ตรงกับกลุ่มตัวอย่างที่
ต้องการ 

(๒) ให้ผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ จ านวนอย่างน้อย ๕ ท่าน เช่น ด้านการสังคม
สงเคราะห์ ด้านการบริหารจัดการ ด้านทรัพยากรสิ่งแวดล้อม เป็นต้น ในการตรวจเครื่องมือการวิจัย
ว่ามีความเท่ียงตรงและสามารถใช้ในการเก็บข้อมูลได้หรือไม ่

                                                           
๕Lee J. Cronbach, Essentials of Psychological Testing, 4th ed., (New York : Harper & 

Row, 1971), p. 67. 
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(๓) ติดต่อขอหนังสือจากหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
เชิงพุทธ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ขออนุญาตและขอความ
ร่วมมือถึงผู้บริหาร หรือหัวหน้างานกลุ่มเป้าหมาย และเวียนหนังสือขอความอนุเคราะห์ผู้บริ หาร 
หัวหน้าหน่วยงานต่างๆ ที่จะเข้าสัมภาษณ์ 

(๔ ) น าส่งหนังสือขออนุญาตและขอความร่วมมือถึงผู้บริหารหรือหัวหน้า
หน่วยงานที่เป็นกลุ่มเป้าหมายโดยก าหนดวันที่จะไปขอสัมภาษณ์ด้วยตนเอง 

(๕) ตรวจสอบความสมบูรณ์ครบถ้วนของแบบสัมภาษณ์แล้วน าไปวิเคราะห์
ข้อมูล 

๒) กำรสัมภำษณ์ (Interview)  
การวิจัยครั้งนี้ใช้ทั้งการสัมภาษณ์แบบกึ่งทางการ (Semi-formal interview) และ

การสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (Informal interview) ด าเนินการสัมภาษณ์กลุ่มประชากรทั้งหมด 
จึงมีขั้นตอนการด าเนินการ ดังนี้ 

(๑) ขั้นเตรียมการสัมภาษณ์ ได้แก่ ก่อนลงสนามเพ่ือรวบรวมข้อมูลโดยการ
สัมภาษณ์ ผู้วิจัยได้เริ่มต้นด้วยการนัดหมายวันเวลาที่จะสัมภาษณ์กับกลุ่มตัวอย่าง พร้อมกับขอ
เอกสารต่างๆ เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการแก้ไขปัญหาการติดยาเสพติดในเขตปกครอง
คณะสงฆ์ภาค ๒ พร้อมกันนั้น ผู้วิจัยจะต้องศึกษาประเด็นค าถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูล 
เตรียมและศึกษาวิธีใช้เครื่องบันทึกเสียง เตรียมสมุดจดบันทึกและอุปกรณ์ต่างๆ ให้พร้อมก่อน
ด าเนินการสัมภาษณ์ 

(๒) ขั้นด าเนินการสัมภาษณ์ ได้แก่ ก่อนการสัมภาษณ์ผู้วิจัยจะสนทนาสร้าง
ความคุ้นเคยกับผู้ให้สัมภาษณ์ แจ้งวัตถุประสงค์ของการสัมภาษณ์ อธิบายเหตุผลและขออนุญาตใช้
เครื่องบันทึกเสียงในขณะที่สัมภาษณ์ ขออนุญาตใช้กล้องถ่ายรูปเพ่ือใช้อ้างอิงในการสัมภาษณ์ รวมทั้ง
แจ้งให้ทราบว่าข้อมูลต่างๆ ที่บันทึกเสียงไว้ผู้วิจัยจะเก็บไว้เป็นความลับ หากผู้ให้สัมภาษณ์ไม่ประสงค์
ที่จะให้บันทึกเสียงในช่วงใด ผู้วิจัยก็จะไม่บันทึกเสียงเลย  

๓) กำรสนทนำกลุ่มเฉพำะ (Focus Group Discussion) 
การจัดสนทนากลุ่มเฉพาะ เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลตามประเด็นกรอบแนวคิดที่ได้

ก าหนดไว้ในเบื้องต้น เพ่ือศึกษาแนวคิดและทฤษฎี เพ่ือศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของ
พระสงฆ์ในการแก้ไขปัญหาการติดยาเสพติดในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๒ โดยก าหนดกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร จ านวนทั้งสิ้น ๙ รูป/คน ซึ่งผู้วิจัยจะได้ท าการสนทนากลุ่มเฉพาะ โดยมีขั้นตอนในการ
ด าเนินการตามระเบียบวิธี ดังต่อไปนี้ 

(๑) การนัดหมายวันเวลาจัดกิจกรรมสนทนากลุ่มเฉพาะ ผู้วิจัยจะท าการนัด
หมายวันเวลาที่จะจัดกิจกรรมสนทนาดังกล่าว 
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(๒) หลังจากตกลงดังที่นัดหมายแล้ว ผู้วิจัยจะเดินทางไปยังพ้ืนที่กลุ่มเป้าหมาย
ก่อนอย่างน้อย ๑ วัน ทั้งนี้ เพ่ือตระเตรียมความพร้อมของการจัดกิจกรรมสนทนากลุ่ม 

(๓) ด าเนินการจัดสนทนากลุ่ม โดยที่ผู้วิจัยเป็นผู้ด าเนินรายการของกิจกรรมการ
สนทนากลุ่มเฉพาะ 

(๔) ขณะสนทนากลุ่ม มีการบันทึกการด าเนินกิจกรรมด้วยเครื่องบันทึก 
(Recorder) และภาพ (Camera) 

(๕) สรุปผลจากการสนทนากลุ่มเฉพาะ 

๓.๔.๒ งำนวิจัยเชิงปริมำณ สำมำรถเก็บรวบรวมข้อมูลได้ดังนี้ 
(๑) จัดเตรียมเครื่องมือตามจ านวนกลุ่มตัวอย่าง โดยการใช้แบบสอบถาม 

(Questionnaire) ให้ตรงตามจ านวนกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการแจกแบบสอบถาม 
(๒) ให้ผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ จ านวนอย่างน้อย ๕ ท่าน เช่น ด้านการสังคม

สงเคราะห์ ด้านการบริหารจัดการ ด้านทรัพยากรสิ่งแวดล้อม เป็นต้น ในการตรวจเครื่องมือการวิจัย
ว่ามีความเท่ียงตรงและสามารถใช้ในการเก็บข้อมูลได้หรือไม่ 

(๓) ติดต่อขอหนังสือจากหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
เชิงพุทธ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ขออนุญาตและขอความ
ร่วมมือถึงผู้บริหาร หรือหัวหน้างานกลุ่มเป้าหมาย และเวียนหนังสือขอความอนุเคราะห์ผู้บริหาร 
หัวหน้าหน่วยงานต่างๆ ที่จะเข้าแจกแบบสอบถาม (Questionnaire) 

(๔ ) น าส่งหนังสือขออนุญาตและขอความร่วมมือถึงผู้บริหารหรือหัวหน้า
หน่วยงานที่ เป็นกลุ่มเป้าหมายโดยก าหนดวันที่จะไปขอแจกแบบสอบถาม (Questionnaire)  
ด้วยตนเอง 

(๕ ) ตรวจสอบความสมบูรณ์ครบถ้วนของแบบสอบถาม (Questionnaire)  
แล้วน าไปวิเคราะห์ข้อมูล 

๓.๕ กำรวิเครำะห์ข้อมูล 

๓.๕.๑ กำรวิเครำะห์ข้อมูลของงำนวิจัยเชิงคุณภำพ สำมำรถด ำเนินกำรดังนี้ 
๑) ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาเอกสาร ใช้วิธีการวิเคราะห์เอกสารเนื้อหา (Content 

Analysis) น าเสนอข้อมูลด้วยวิธีการพรรณนา 
๒) ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ (Interview) และการจัดสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus 

Group Discussion) โดยน าข้อมูลมาเรียบเรียงและจ าแนกอย่างเป็นระบบ จากนั้นน ามาตีความหมาย 
เชื่อมโยงความสัมพันธ์และสร้างข้อสรุปจากข้อมูลต่างๆ ที่รวบรวมได้ โดยท าไปพร้อมๆ กับการเก็บ
รวบรวมข้อมูลทั้งนี้เพ่ือจะได้ศึกษาประเด็นต่างๆ ได้ลึกซึ้ง เมื่อประเด็นใดวิเคราะห์แล้วไม่มีความ
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ชัดเจนก็จะตามไปเก็บข้อมูลเพ่ิมเติมในประเด็นต่างๆ เหล่านั้น เพ่ือตอบค าถามหลักตามวัตถุประสงค์
ของการวิจัยข้อมูลเชิงคุณภาพได้น ามาวิเคราะห์เพื่อหาความเชื่อมโยง ความสัมพันธ์เชิงทฤษฎี 

๓) การตรวจสอบและการวิเคราะห์ข้อมูล ในขั้นแรกผู้วิจัยได้ตรวจสอบว่าได้ข้อมูล
เพียงพอแล้วหรือยัง ข้อมูลนั้นได้ตอบปัญหาของการวิจัยแล้วหรือไม่ หากผู้วิจัยพบว่าได้ข้อมูลที่ไม่
ตรงกัน ผู้วิจัยจะตรวจสอบว่าข้อมูลที่แท้จริงเป็นอย่างไร ซึ่งผู้วิจัยได้เลือกวิธีการตรวจสอบข้อมูลที่ใช้
กันมากในการวิจัยเชิงคุณภาพ คือ การตรวจสอบสามเส้าด้านวิธีรวบรวมข้อมูล (Methodological 
triangulation)๖ คือ การใช้วิธีเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆ กันเพ่ือรวบรวมข้อมูลเรื่องเดียวกัน  เช่น ใช้
วิธีการสังเกตควบคู่กับการซักถาม พร้อมกันนั้นก็ศึกษาข้อมูลจากแหล่งเอกสารประกอบด้วย 

๔) การสร้างบทสรุปและการพิสูจน์บทสรุป เป็นการน าแนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยต่างๆ 
ทางวิชาการ มาสร้างเป็นบทสรุปร่วมกับข้อมูลที่เชื่อถือได้อีกครั้งหนึ่ง โดยเน้นความเชื่อมโยง เพ่ือ
น าไปสู่การพิสูจน์ที่เป็นรูปธรรมและตรงต่อข้อเท็จจริงที่ปรากฏ 

๓.๕.๒ กำรวิเครำะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูลของงำนวิจัยเชิง
ปริมำณ สำมำรถด ำเนินกำรดังนี้ 

๑) กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูลใช้วิธีการวิเคราะห์เชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) เป็น

หลักโดยการด าเนินการขั้นแรก คือ น าแบบสอบถามที่เก็บรวบรวมได้ น ามาตรวจสอบความสมบูรณ์
ของแบบส ารวจ (Editing) แล้วด าเนินการบรรจุข้อมูลลงในคอมพิวเตอร์ และวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม
ส าเร็จรูปทางสถิติเพ่ือการวิจัยทางสังคมศาสตร์ เพ่ือหาค่าทางสถิติ  

๒) สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูลนั้นผู้วิจัยหาความสัมพันธ์ของตัวแปรต้นและตัวแปรตามโดยการ

ใช้การประมวลผลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติเพ่ือการวิจัยทาง
สังคมศาสตร์เสนอข้อมูล ดังนี้ 

(๑) สถานภาพส่วนบุคคล วิเคราะห์โดยหาค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ 
(Percentage)  

(๒) ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นของพระสังฆาธิการที่มีต่อการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์
ในการแก้ไขปัญหาการติดยาเสพติดในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๒ ใช้การวิเคราะห์โดยหาค่าเฉลี่ย 
(Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : S.D.) โดยมีเกณฑ์พิจารณาดังนี้ 

                                                           
๖สุภ างค์   จันทวานิ ช , กำรวิ เครำะห์ข้ อมู ล ในกำรวิจัย เชิ งคุณ ภำพ , พิมพ์ ครั้ งที่  ๑๘ , 

(กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๓), หน้า ๑๒๘ – ๑๓๐. 
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ค่าเฉลี่ยตั้งแต่  ๔.๕๐-๕.๐๐ หมายความว่า ระดับความคิดเห็นมำกที่สุด 
ค่าเฉลี่ยตั้งแต่  ๓.๕๐-๔.๔๙ หมายความว่า ระดับความคิดเห็นมำก 
ค่าเฉลี่ยตั้งแต่  ๒.๕๐-๓.๔๙ หมายความว่า  ระดับความคิดเห็นปำนกลำง 
ค่าเฉลี่ยตั้งแต่  ๑.๕๐-๒.๔๙ หมายความว่า ระดับความคิดเห็นน้อย 
ค่าเฉลี่ยตั้งแต่  ๑.๐๐-๑.๔๙ หมายความว่า ระดับความคิดเห็นน้อยท่ีสุด 
(๓) ข้อมูลที่ได้จากค าถามปลายเปิด น ามาจับกลุ่มค าตอบวิเคราะห์รายข้อ วิเคราะห์

โดยเทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis Techniques) น าเสนอข้อมูลโดยเขียนเป็น
ความเรียงประกอบตาราง 
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บทท่ี ๔ 

ผลการวิจัย 

การศึกษาวิจัย เรื่อง “รูปแบบการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการแก้ไขปัญหาการติดยา
เสพติดในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๒” เป็นการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Methods Research) 
ระหว่างการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก 
(In-depth Interview) จากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) ระดับผู้บริหาร และการวิจัยเชิง
ปริมาณ  (Quantitative Research) ที่ ใช้การศึกษาวิจัย เชิ งส ารวจ (Survey Research) จาก
แบบสอบถาม (Questionnaire) จากนั้นน ามาสังเคราะห์เป็นรูปแบบเบื้องต้น ก่อนที่จะน าเสนอต่อ
เวทีสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) เพ่ือพัฒนารูปแบบให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ทั้งนี้ 
ผลการวิจัยแบ่งออกเป็น ๓ ตอน ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

๔.๑ สภาพทั่วไปในการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการแก้ไขปัญหาการติดยาเสพติดใน
เขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๒ 

๔.๒ กระบวนการการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการแก้ไขปัญหาการติดยาเสพติดในเขต
ปกครองคณะสงฆ์ภาค ๒ 

๔.๓ รูปแบบการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการแก้ไขปัญหาการติดยาเสพติดในเขต
ปกครองคณะสงฆ์ภาค ๒ 

๔.๔ สรุปองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย 

 

๔.๑ สภาพทั่วไปในการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการแก้ไขปัญหาการติดยาเสพติดใน
เขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๒ 

ผลการสั มภ าษ ณ์ เชิ งลึ ก  ( In-depth Interview) จ ากผู้ ให้ ข้ อมู ล ส าคั ญ  (Key 
Informants) ข้างต้น ถือเป็นแนวทางส าคัญในการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการแก้ไขปัญหาการติด
ยาเสพติดในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๒ ซึ่งสามารถสรุปผลโดยจ าแนกเป็นรายด้านของการ
ศึกษาวิจัย ดังนี้ 

๑) การมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการแก้ไขปัญหาการติดยาเสพติดในเขตปกครอง
คณะสงฆ์ภาค ๒ ระดับให้ข้อมูลข่าวสาร  



๑๒๙ 

การมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการแก้ไขปัญหาการติดยาเสพติดในเขตปกครองคณะสงฆ์
ภาค ๒ พบว่า ปัญหาการขาดการวางแผน และงบประมาณในการด าเนินกิจกรรมในชุมชน จึงมี
แนวทางส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการจากการสัมภาษณ์ พบว่า  

๑.๑ พระสงฆ์ ต้องเพ่ิมการประสานความร่วมมือกับชุมชน  ผู้น าชุมชนต้องการให้
พระสงฆ์เป็นผู้น าให้กับประชาชน ในการที่จะแก้ปัญหาให้กับชุมชน เพราะประชาชนศรัทธาในตัว
พระสงฆ๑์ 

๑.๒ พระสงฆ์ประสานงานกับหน่วยงานที่สามารถหาทุนมาร่วมในกิจกรรมของชุมชน
เอง พระสงฆ์เป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถที่ระดมทรัพยากรในด้านต่างๆ เพ่ือแก้ปัญหาชุมชน 
เช่น ชุมชนโรงเจ จัดซื้อจัดหากล้องวงจรปิดเพ่ิมเติมจากที่หน่วยงานท้องถิ่นจัดสรรให้ เพ่ือให้สามารถ
ดูจากกล้องได้ทุกมุม โดยพระสงฆเ์ป็นผู้ประสานงานและหางบประมาณ๒ 

๑.๓ มีคณะท างานที่ชุมชนแต่งตั้งขึ้นร่วมกับพระสงฆ์ในการชี้เบาะแสเกี่ยวกับยาเสพติด 
ซ่ึงกล้องวงจรปิดสามารถบันทึกภาพไว้ได้  

๑.๔ ปัญหาจากการสัมภาษณ์ผู้น าชุมชนพบว่า คือการไม่ได้รับความส าคัญในการร่วม
ด าเนินการเกี่ยวกับปัญหาในชุมชนทั้งด้าน  การศึกษา ยาเสพติด สุขภาพและสวัสดิการชุมชน  
จากหน่วยงานราชการ เมื่อมีปัญหาก็ไม่สนใจกับปัญหา ไม่มีคณะทางานเข้ามาดูแล เจ้าหน้าที่
สาธารณะสุขมีน้อย น่าจะมีคณะท างานที่เป็นคนในชุมชนและหน่วยงานท้องถิ่น  ส่งไปอบรมให้
สามารถดูแลช่วยเหลือขั้นพ้ืนฐาน หรือในรูปของสาธารณสุขชุมชน  

๑.๕ วัดซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนมีศักยภาพและรอบรู้ เข้าร่วมในการแก้ปัญหาให้กับ
ชุมชน วัดเป็นศาสนสถานที่คนในชุมชนให้ความเคารพ และอยู่ร่วมกันในสังคมโดยอาศัยซึ่งกันและกัน 
ดังกระแสพระราชด ารัสที่ว่า “บวร” ๓  บ้าน วัด โรงเรียน วัดประกอบด้วยปูชนียสถานและปูชนีย
บุคคล ที่ควรแก่การสักคาระบูชา พระในวัดในชุมชนสามารถร่วมแก้ปัญหา ทั้งการศึกษา และยาเสพ
ติด ประสานความสามัคคีของคนในชุมชน และสามารถตัดสินปัญหาต่างๆ ของคนในชุมชนได้  

ดังนั้น ผู้น าชุมชนจะรู้ดีว่าปัญหาของชุมชนอยู่ที่ไหน ใครส่ง ใครสนับสนุน ใครจาหน่าย 
ผู้น าชุมชน ฆราวาส พระ จึงมีได้มีส่วนในการระดมความคิดในการแก้ปัญหายาเสพติด  

๑.๖ การปฏิบัติและด าเนินงานของชุมชน จะได้มาจากค าถามที่ว่า ในชุมชนใครท า
ประโยชน์ให้แก่โครงการ/กิจกรรมใดได้บ้าง และจะทาประโยชน์ได้โดยวิธีใด เช่น การศึกษาปัญหา 

                                                           
๑สัมภาษณ์  นายประสิทธ์ิ  แก้วมณี, ผู้เคยเข้ารับการบ าบัด, ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๐. 
๒สัมภาษณ์ นางสาวินี  แจ้งเสนาะ, ก านันต าบลปากข้าวสาร อ าเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี ,  

๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐. 
๓สัมภาษณ์ พระครูพิพัฒนศาสนกิจจาทร, เจ้าอาวาสวัดโคกม่วง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ,  

๓ กันยายน ๒๕๕๙. 



๑๓๐ 

ยาเสพติด สุขภาพและสวัสดิการชุมชน ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อมในชุมชนโดยการ
ช่วยเหลือ ด้านวัสดุอุปกรณ์ การบริหารงาน และการขอความช่วยเหลือประสานงานกับหน่วยงาน
ต่างๆ เป็นต้น ซึ่งเป็นความสามารถของผู้น าชุมชน  

๑.๗ ให้พระสงฆ์มีส่วนร่วมด้วยจิตอาสาและกายอาสา ขณะเดียวกันหน่วยงานท้องถิ่น 
ต้องให้การยอมรับว่าชุมชน มีความสามารถในการตัดสินใจ  เพราะเป็นเจ้าของพ้ืนที่รู้ปัญหาดี 
แก้ปัญหาได้ ให้โอกาสได้แก้ปัญหาและมีส่วนร่วมในกิจกรรมทั้งด้านการศึกษา ยาเสพติดสุขภาพคนใน
ชุมชน ให้การเรียนรู้วิธีการข้ันตอนในการแก้ไขปัญหาอย่างถูกวิธี และยั่งยืน๔  

สรุปได้ว่า เป็นกระบวนการระหว่างพะระสงฆ์ หน่วยงานท้องถิ่น และผู้น าชุมชนในการ
ร่วมมือกัน ร่วมปฏิบัติ/ด าเนินการ ในแนวทางการปกครองส่วนท้องถิ่นของหน่วยงานท้องถิ่น ที่เน้น
ชุมชนมีส่วนร่วม โดยการร่วมเป็นคณะกรรมการต่างๆ ของชุมชน เพ่ือให้มีการระดมการมีส่วนร่วมใน
การหาสาเหตุของปัญหาในชุมชนและแนวทางแก้ไข เพ่ือนาไปสู่แผนปฏิบัติของวัดและหน่วยงาน
ท้องถิ่น จะเป็นนโยบายและแผนการพัฒนาที่ตรงกับความต้องการของชุมชนและท้องถิ่นจริงๆ  และ
ส่งเสริมโดยการให้การอบรม/สัมมนา ดูงานตามเขตต่างๆ ที่ประสบผลส าเร็จในแต่ละเรื่อง เช่น ชุมชน 
ที่ประสบความส าเร็จเรื่องธุรกิจ SML ในแต่ละชุมชน เพ่ือร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน  

๒) การมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการแก้ไขปัญหาการติดยาเสพติดในเขตปกครอง
คณะสงฆ์ภาค ๒ ระดับหารือ 

การมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการแก้ไขปัญหาการติดยาเสพติดในเขตปกครองคณะสงฆ์
ภาค ๒ พบว่า  

๒.๑ พระสงฆ์มี เป้าหมายและวัตถุประสงค์ในการรวมกลุ่มชุมชนและเลือกผู้น า  
เพ่ือช่วยเหลือสังคมที่ตนเองอยู่อาศัยให้มีความเจริญก้าวหน้า  ต้องการพัฒนาและแก้ปัญหาให้กับ
ชุมชน ๕ 

๒.๒ ถ้าผู้น าชุมชนสามารถแก้ปัญหาเบื้องต้นในชุมชนจะท าให้ปัญหาไม่ขยายผลออกไป 
ในแต่ละเดือนวัดจะเรียกประชุมผู้น าชุมชนและชาวบ้าน เพ่ือรายงานกิจกรรมต่างๆ และขอความ
ร่วมมือจากชุมชน ชุมชนจะได้รับประโยชน์จากการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่สามารถส่งเสริม
กิจกรรมในชุมชน เช่น การจัดลานกีฬาส าหรับชุมชน ๖ 

                                                           
๔สัมภาษณ์ พระครูธรรมธรทวี สุรจิตฺโต, เจ้าอาวาสวัดหนองนางเก่า จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ,  

๔ สิงหาคม ๒๕๕๙. 
๕สัมภาษณ์ พระครูพิพัฒนศาสนกิจจาทร, เจ้าอาวาสวัดโคกม่วง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ,  

๓ กันยายน ๒๕๕๙. 
๖สัมภาษณ์ นางสาวินี  แจ้งเสนาะ, ก านันต าบลปากข้าวสาร อ าเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี ,  

๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐. 



๑๓๑ 

๒.๓ พระสงฆ์ร่วมกับผู้น าชุมชนได้ส ารวจสถานที่รกร้างว่างเปล่าในชุมชน  และติดต่อ
ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ เพ่ือหางบประมาณมาจัดปรับปรุงสถานที่เพ่ือให้เป็นลานกีฬาของคน
ในชุมชน ให้คนในชุมชนมีสุขภาพที่แข็งแรง เกิดความสามัคคี มีสุขภาพที่แข็งแรง เช่นในเรื่องการจัด
เจ้าหน้าที่หรือให้คนในชุมชน ร่วมกันจัดเวรยามรักษาเวรยามป้องกันภัยยาเสพติด เป็นการลดภาระ
ผู้ปกครอง ชุมชนปลอดภัย ให้เข้าร่วมในโครงการต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน๗  

๒.๔ พระสงฆ์ร่วมกับผู้น าชุมชนได้รับผลประโยชน์ในการมีส่วนร่วมจากกิจกรรมที่ชุมชน
ได้รับผลกระทบ และหาสาเหตุ หาแนวทางแก้ไข หางบประมาณในการแก้ปัญหานั้นเอง ในส่วนของ
ผลประประโยชน์ที่เป็นการน านโยบายมาปฏิบัติ หน่วยงานท้องถิ่นต้องท าความเข้าใจให้ชุมชนได้เห็น
ถึงประโยชน์ของการมีส่วนร่วมว่าชุมชนจะได้รับอะไร ถ้าหากทุกคนได้ร่วมกันส ารวจ หาสาเหตุของ
ปัญหา เรียนรู้แนวทางป้องกัน และหาทางแก้ไข จากการที่ชุมชนเป็นเจ้าของปัญหา และเรียนรู้ 
ป้องกัน แก้ไขเอง ผลที่ได้จะเป็นการแก้ปัญหาระยะยาวต่อชุมชน ตนเอง บุตรหลาน และสมาชิกร่วม
ในสังคม๘  

๒.๕ การมีส่วนร่วมในการพัฒนาอย่างแท้จริงของประชาชนตามแนวความคิดและ
หลักการพัฒนาชุมชน ในแนวทางการปกครองส่วนท้องถิ่นของหน่วยงานท้องถิ่น ที่เน้นชุมชนมีส่วน
ร่วม โดยมีองค์กรต่างๆ ในชุมชน เช่น วัด โรงเรียน ให้ความร่วมมือและเกิดความสามัคคีและสัมพันธ์
ที่ดีของคนในชุมชน๙  

๒.๖ การเรียนรู้จะสนับสนุนและส่งเสริมให้กระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของชุมชนด าเนิน
ไปอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การมีข้อมูลเด็กด้อยโอกาส คนพิการ โดยส่งเสริมให้ได้รับโอกาส เช่น 
การจัดหาทุนการศึกษา แหล่งเรียนรู้สาหรับคนด้อยโอกาส เช่น วัดสนับสนุนทุนการศึกษา อาหาร  
ที่อยู่อาศัย หรือได้รับการแก้ไขทั้งในรูปของการศึกษาในระบบและนอกระบบ  เช่น โรงเรียน
ผู้ด้อยโอกาส ท าให้ทุกคนได้รับโอกาสเท่าเทียมกัน  

๒.๗ การร่วมกันแก้ปัญหายาเสพติด ในการแจ้งเบาะแสคนซื้อ คนขาย คนในชุมชนจะ
ได้รับประโยชน์โดยบุตรหลานจะปลอดภัยจากยาเสพติด๑๐ การได้รับการจัดสรรสถานที่เพ่ือการออก
กาลังกาย เช่น ลานกีฬา โดยหน่วยงานท้องถิ่น หรือสถานที่ในวัด ประชาชนก็จะมีสุขภาพแข็งแรง  
ลดปัญหาค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสุขภาพ  

                                                           
๗สัมภาษณ์ พระครูพิพัฒนศาสนกิจจาทร, เจ้าอาวาสวัดโคกม่วง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ,  

๓ กันยายน ๒๕๕๙. 
๘สัมภาษณ์ พระครูสุวัฒน์วรกิจ, เจ้าอาวาสวัดช้าง จังหวัดอ่างทอง, ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๙สัมภาษณ์ นายแปลก  เทพรักษ์, นายอ าเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี, ๒๒ มกราคม ๒๕๖๐. 
๑๐สัมภาษณ์ นายสมหวัง  ช้างข า , ก านันต าบลโพสะ อ าเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง ,  

๒๒ มกราคม ๒๕๖๐.  



๑๓๒ 

สรุปได้ว่าการจัดกิจกรรม การจัดกิจกรรมอนุรักษ์สภาพแวดล้อม มีการรณรงค์การ
แก้ปัญหาขยะเน่าเหม็น คูคลองปราศจากขยะ ท าให้ลดปัญหามลพิษ โดยชุมชนจะช่วยกันป้องกัน  
ท าให้เกิดการแก้ปัญหาในระยะยาวได ้

๓) การมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการแก้ไขปัญหาการติดยาเสพติดในเขตปกครอง
คณะสงฆ์ภาค ๒ ระดับเข้ามามีบทบาท  

การมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการแก้ไขปัญหาการติดยาเสพติดในเขตปกครองคณะสงฆ์
ภาค ๒ พบว่า พระสงฆ์ซึ่งถือว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียต่อการพัฒนาชุมชนอีกทั้งเป็นผู้น าทางด้านจิต
วิญญาณของชุมชนสังคมได้จัดกิจกรรมเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเพ่ือให้ยาเสพติดลดลง  
สรุปได้ดังนี้  

๑) การเทศนาหรือการแสดงธรรม การอบรมคุณธรรม จริยธรรม๑๑  
๒) เข้าร่วมกับหน่วยงานภาครัฐเพื่ออบรมเป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด  
๓ ) ร่วมกับทางจังหวัดจัดกิจกรรม  “งดเหล้า เข้าพรรษา” “เทเหล้า เผาบุหรี่”  

โดยเอื้อเฟ้ือสถานที่ภายในวัดเป็นที่จัดกิจกรรม  
๔) จัดนิทรรศการรณรงค์ให้เห็นโทษภัยของยาเสพติด โดยท าบอร์ด ประชาสัมพันธ์ใน

ศาลาวัด มุมใดมุมหนึ่งภายในวัดที่มีประชาชนผ่านไปมาสามารถมองเห็นได้ชัดเจน ๑๒ 
๕) การป้องกันยาเสพติดภายในวัด  วัดใดที่มีสามเณรเป็นจ านวนมากเจ้าอาวาสก็

ด าเนินการโดยให้สามเณรรุ่นพ่ีดูแลรุ่นน้อง คอยให้ค าปรึกษาอย่างต่อเนื่อง๑๓  
๖) จัดอบรมพระสังฆาธิการและผู้บริหารโรงเรียน สถานศึกษาให้ก าหนดมาตรการ

ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  
๗) ขอความเมตตาเจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะอ าเภอ ห้ามมิให้มียาเสพติดเข้าไปในวัดโดย

เด็ดขาด  
๘) มีอุปสรรคเกี่ยวกับการเทศนาเรื่องยาเสพติด บางแห่งคนไม่ชอบให้พูดถึงถือว่าเป็น

การดูถูกไม่ให้เกียรติ๑๔ เช่น ในเรือนจ า เพราะโดยส่วนใหญ่คนที่ติดคุกนั้นมีคดีเกี่ยวกับยาเสพติดเป็น
จ านวนมาก  

                                                           
๑๑สัมภาษณ์ พระธรรมปิฎก, เจ้าคณะจังหวัดสระบุรี, เจ้าอาวาสวัดพระพุทธบาทวรมหาวิหาร ,  

๔ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
๑๒สัมภาษณ์ พระธรรมรัตนมงคล, เจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา, เจ้าอาวาสวัดพนัญเชิงวรวิหาร

, ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 
๑๓สัมภาษณ์ พระครูสุวัฒน์วรกิจ, เจ้าอาวาสวัดช้าง จังหวัดอ่างทอง, ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๑๔สัมภาษณ์  นายเสน่ห์  จันทร์สุนทร , นายกองค์การบริหารส่วนต าบลปากกราน จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา, ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๙. 



๑๓๓ 

๙) พระสงฆ์เป็นส่วนหนึ่งที่ได้มีส่วนเข้าร่วมการแก้ไขปัญหายาเสพติด  การมีส่วนร่วม
ดังกล่าวได้อาศัยความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องหลายหน่วยงาน สามารถท าได้ในระดับหนึ่ง๑๕  

๑๐) เข้าร่วมกิจกรรมของส านักงานสาธารณสุขจังหวัด  โรงพยาบาลโดยส่งวัดเข้า
ประกวดวัดส่งเสริมสุขภาพ ลานวัด ลานกีฬา ต้านยาเสพติด๑๖ ในระดับต าบล อ าเภอ และจังหวัดตาม
ลาดับ นอกจากนั้นได้ท าป้ายปิดประกาศหน้าวัดโดยใช้ข้อความว่า วัดส่งเสริมสุขภาพ การเริ่มต้น
พัฒนาวัดให้เป็นวัดส่งเสริมสุขภาพนั้น เจ้าอาวาสต้องเปิดใจกว้างเพราะต้องใช้งบประมาณในการ
ลงทุนสร้างสนามกีฬาด้วยงบประมาณของวัดก่อน จากนั้นจึงของบประมาณสนับสนุนจากประชาชน 
รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คือ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาล 

วิธีคิดและวิธีการที่ใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด สรุปได้ดังนี้  
๑) พระสงฆ์ต้องร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐ  จัดอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจแก่

ประชาชนถึงโทษภัยของยาเสพติดอย่างต่อเนื่อง เพราะพระสงฆ์ถือว่าเป็นผู้น าท้องถิ่น เป็นที่พ่ึงทาง
จิตใจ ดังนั้นจึงต้องพัฒนาชุมชนให้หลีกไกลจากยาเสพติด  

๒) พระสงฆ์ควรตระหนักอยู่เสมอว่าถือเป็นบทบาทและหน้าที่ของชาวพุทธที่จะต้อง
รณรงค์ให้สังคมปลอดจากยาเสพติด๑๗  

๓) การปฏิบัติตนแบบอย่างที่ดี เพราะพระสงฆ์ควรเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับสังคม คือต้อง
หลีกไกลจากยาเสพติดให้ได้ ๑๘ 

๔) การสร้างองค์ความรู้ พระสงฆ์ได้ใช้วิธีการเพ่ือให้ตนเองเกิดองค์ความรู้เกี่ยวกับการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเสียก่อนโดยการเข้ารับการอบรมจากภาครัฐ  ท าการศึกษาจาก
เอกสาร หนังสือ ที่ได้รับ จากนั้นจึงขยายผลองค์ความรู้นั้นไปสู่ประชาชน  

๕) การเปลี่ยนทัศนคติ๑๙ คือพระสงฆ์พยายามเปลี่ยนทัศนคติของประชาชนให้เห็นถึง
โทษภัยของยาเสพติด  

                                                           
๑๕สัมภาษณ์ พระราชวรเมธี, ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร, เลขานุการเจ้าคณะภาค 

๒, ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 
 
๑๖สัมภาษณ์ นายสมหวัง  ช้างข า , ก านันต าบลโพสะ อ าเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง ,  

๒๒ มกราคม ๒๕๖๐.  
๑๗สัมภาษณ์ พระธรรมปิฎก, เจ้าคณะจังหวัดสระบุรี, เจ้าอาวาสวัดพระพุทธบาทวรมหาวิหาร ,  

๔ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
๑๘สัมภาษณ์ พระครูพิพัฒนศาสนกิจจาทร, เจ้าอาวาสวัดโคกม่วง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ,  

๓ กันยายน ๒๕๕๙. 
๑๙สัมภาษณ์ พระครูธรรมธรทวี สุรจิตฺโต, เจ้าอาวาสวัดหนองนางเก่า จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ,  

๔ สิงหาคม ๒๕๕๙. 



๑๓๔ 

๖) พระสงฆ์จะต้องเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติตนแล้วค่อยไปอบรมสั่งสอนประชาชน
เกี่ยวกับยาเสพติด๒๐  

๗) รัฐจะต้องมีมาตรการที่ชัดเจน นั่นคือควรแก้ไขกฎหมายด้วยการเพ่ิมโทษให้หนักขึ้น
และน าไปปฏิบัติให้ไดจ้ริงๆ กับผู้กระท าความผิดตลอดถึงผู้ค้ารายใหญ่และรายย่อย  

๘) ต้องให้วัดเป็นแบบอย่างในการปลอดยาเสพติดอย่างถาวร๒๑ การที่มียาเสพติดเข้าไป
ระบาดในวัดถือเป็นเรื่องใหญ่ พระสงฆ์ต้องสอดส่องดูแลห้ามไม่ให้มียาเสพติดเข้าไปจ าหน่ายภายใน
วัด๒๒ ถึงแม้จะมีการจัดงานบุญประจาปีหรืองานบุญอ่ืนๆ ก็ตาม  

๙) แนะน าให้รู้จักการหาเวลาว่างด้วยการประกอบอาชีพ มีงานท า มีรายได้ ให้อยู่ดีกินดี 
ไม่ให้เข้าไปข้องเก่ียวกับยาเสพติด รู้จักบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมเป็นการแก้ไขหลังจากนาผู้ติดยาเสพ
ติดไปบ าบัดแล้ว ถือเป็นการสร้างชีวิตใหม่เพ่ือส่งเสริมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน  

๑๐) สร้างภูมิคุ้มกันให้กับเด็ก เยาวชน๒๓ จัดโครงการต่อต้านยาเสพติดในโรงเรียนให้
เห็นโทษภัยของยาเสพติดว่าร้ายแรงเพียงใด 

แนวทางการด าเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดนั้น สรุปได้ดังนี้  
๑ . พระสงฆ์ต้องมีการสร้างเครือข่ายกลไกการขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไข  

การรณรงค์และป้องกัน๒๔ เป็นการท างานร่วมกันขององค์กรภาคีและเครือข่ายภาคประชาชน  
๒. การด าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดพระสงฆ์ต้องมีการบูรณาการ

กระบวนการและรูปแบบการจัดกิจกรรมที่มีความสอดคล้องกับสภาพปัญหาอันแท้จริงที่เกิดขึ้นใน
ชุมชนอย่างเหมาะสม๒๕  

๓. พระสงฆ์ต้องมีการใช้วิปัสสนากรรมฐานในการฟ้ืนฟูสมรรถภาพของประชาชนที่ติด
สารเสพติด  

                                                           
๒๐สัมภาษณ์ พระราชวรเมธี, ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร, เลขานุการเจ้าคณะภาค 

๒, ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 
๒๑สัมภาษณ์ พระธรรมรัตนมงคล, เจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา, เจ้าอาวาสวัดพนัญเชิงวรวิหาร

, ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 
๒๒สัมภาษณ์  นายรนัสถ์ชัย  พุ่มเจริญ, นายอ าเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๒๔ มกราคม 

๒๕๖๐. 
๒๓สัมภาษณ์  พระราชสุวรรณเวที , เจ้าคณะจังหวัดอ่างทอง, เจ้าอาวาสวัดต้นสน, ๑๕ มกราคม 

๒๕๖๐. 
๒๔สัมภาษณ์  พระอธิการวิเชียร กิตฺติวณฺโณ, เจ้าอาวาสวัดถ้ ากระบอก จังหวัดสระบุรี, ๑๒ กันยายน 

๒๕๕๙. 
๒๕สัมภาษณ์  นายเสน่ห์  จันทร์สุนทร , นายกองค์การบริหารส่วนต าบลปากกราน จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา, ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๙. 



๑๓๕ 

๔. พระสงฆ์ต้องมีการใช้ยาสมุนไพรและภูมิปัญญาท้องถิ่นมาช่วยเหลือผู้ติดยาเสพติดใน
การถอนพิษยา๒๖  

๕. พระสงฆ์ต้องรู้จักระดมคนในชุมชนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง๒๗ หรือ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับ
การพัฒนาของชุมชน ให้แต่ละทุกคนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติด  

๖. พระสงฆ์ต้องแสวงหาความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ตลอดถึง
ภูมิธรรมที่จะน ามาประยุกต์ใช้ในการแสดงธรรมอยู่เสมอ๒๘ 

๗. พระสงฆ์ควรเข้าร่วมเป็นวิทยากรในโครงการพุทธธรรมบ าบัดยาเสพติด  โครงการ
ธรรมสัญจร หรือโครงการที่เก่ียวกับยาเสพติดท่ีหน่วยงานของรัฐได้จัดขึ้น  

๘. สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนร่วมมือร่วมใจในการด าเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด แม้แต่การถวายหมาก พลู บุหรี่ แก่พระสงฆ์ก็ควรรณรงค์ให้งดอย่างจริงจัง๒๙ ปรับเปลี่ยน
แนวคิดของประชาชนถึงแม้จะเป็นประเพณี ค่านิยมที่เคยปฏิบัติแต่ต้องชี้แจงให้เห็นถึงโทษภัยที่จะ
เกิดข้ึนแก่ร่างกาย สังคม และสิ่งแวดล้อม  

สรุปได้ว่า หน่วยงานของรัฐ คือ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด ต้องจัดสรรงบประมาณ 
ในการด าเนินโครงการเกี่ยวกับยาเสพติดให้ต่อเนื่องไปเรื่อยๆ เพราะถือเป็นกาลังใจของผู้จัดกิจกรรม
ใช้หลัก “ปรับทุกข์ ผูกมิตร สร้างหลัก ปักฐาน” คือต้องสร้างความคุ้นเคยกับทุกคน ทุกฝ่ายทั้งผู้ค้า  
ผู้เสพ และหน่วยงานของรัฐ ประสานให้ทุกฝ่ายเข้าใจซึ่งกันและกันแล้วหาทางออกร่วมกัน 

 
๔) การมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการแก้ไขปัญหาการติดยาเสพติดในเขตปกครอง

คณะสงฆ์ภาค ๒ ระดับสร้างความร่วมมือ 

การมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการแก้ไขปัญหาการติดยาเสพติดในเขตปกครองคณะสงฆ์
ภาค ๒ พบว่า  

                                                           
๒๖สัมภาษณ์ พระธรรมรัตนมงคล, เจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา, เจ้าอาวาสวัดพนัญเชิงวรวิหาร

, ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 
๒๗สัมภาษณ์  พระราชสุวรรณเวที , เจ้าคณะจังหวัดอ่างทอง, เจ้าอาวาสวัดต้นสน , ๑๕ มกราคม 

๒๕๖๐. 
๒๘สัมภาษณ์ พระราชวรเมธี, ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร, เลขานุการเจ้าคณะภาค 

๒, ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 
๒๙สัมภาษณ์ นายสมหวัง  ช้างข า , ก านันต าบลโพสะ อ าเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง ,  

๒๒ มกราคม ๒๕๖๐.  



๑๓๖ 

๔.๑ การส่งเสริมการมีส่วนร่วม สิ่งแรกที่ต้องพิจารณา คือ บทบาทและคุณสมบัติของ
ผู้น าชุมชน ที่เป็นคนกลางที่ต้องรับผิดชอบต่อชุมชนและร่วมประสานกับงานกับหน่วยงานภาครัฐ และ
ชุมชน เพ่ือให้การบริหารจัดการการปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบาย แผนงาน กิจกรรมต่างเพ่ือมีการ
กระจายการปกครองไปยังประชาชน ตามแผนพัฒนาฯ ของชุมชน ได้รับการถ่ายทอดจาก ชุมชน/
หน่วยงานภาครัฐ ไปยังชุมชนอย่างแท้จริง เพ่ือเป็นการลดภาระและเข้าถึงประชาชนอย่างแท้จริงของ
หน่วยงานราชการ ซึ่งผู้น าจะต้องเสียสละทั้งกาลังใจ  กาลังกาย และกาลังทรัพย์ ด้วยความรู้
ความสามารถของผู้น าชุมชน๓๐  

๔.๒ การให้ผู้น าการเป็นคณะกรรมการต่างๆ เช่น ด้านการศึกษา ปัญหายาเสพติด 
ปัญหาสุขภาพและสวัสดิการของคนในชุมชน  การดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อมใน
ชุมชน ผู้น าชุมชนสามารถน าเสนอเพ่ือแก้ปัญหา ด้านการศึกษา ปัญหายาเสพติด ปัญหาสุขภาพและ
สวัสดิการของคนในชุมชน การดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อมในชุมชน  

๔.๓ พระสงฆ์มีส่วนร่วมในการร่วมพิจารณากิจกรรม นโยบาย แผนพัฒนาชุมชน เพ่ือ
น าเข้าสู่แผนพัฒนาชุมชน ชุมชนต้องได้รับความรู้ที่ถูกต้องทันสมัย ตรงความต้องการและเหตุการณ์ 
เพ่ือรู้เท่าทันปัญหา เช่น ด้านการศึกษา ปัญหายาเสพติด ปัญหาสุขภาพและสวัสดิการของคนใน
ชุมชน การดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อมในชุมชน เพ่ือป้องกันปัญหาต่างๆ หรือความรู้
ในการประสานงานร่วมกับฝ่ายต่างๆ ในเขต๓๑ 

๔.๔ การก่อตั้งชุมชนในชุมชน ผู้น าชุมชนมีวัตถุประสงค์ในการตั้งชุมชน ที่รวมตัวกัน
และเลือกผู้น า ขึ้นทะเบียนตามข้อก าหนดของชุมชน มิใช่เป็นการแต่งตั้งโดยเขตเป็นผู้คัดเลือกแต่
อย่างใด ท าให้ไม่ค่อยได้รับการเหลียวแลจากหน่วยงานเท่าที่ควร ทั้งๆ ที่อ าเภอมีฝ่ายพัฒนาชุมชน
และสวัสดิการสังคม เป็นฝ่ายรับผิดชอบและดูแลชุมชนในพ้ืนที่เขต แต่การบริหารงานของอ าเภอก็
ยังคงเป็นการบริหารระบบราชการที่เป็นค าสั่งจากบนลงล่าง ท าให้เขตมีหน้าที่สั่งการ เช่น เมื่ออ าเภอ
ต้องการข้อมูล เด็กที่ไม่เรียนหนังสือ คนสูงอายุ ผู้พิการ หรือคนด้อยโอกาสในชุมชน เจ้าหน้าที่ก็จะขอ
ความร่วมมือจากผู้น าชุมชน ซึ่งขัดกับหลักการมีส่วนร่วมที่เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้น าชุมชนได้มีส่วน
ร่วมในการคิด ริเริ่ม การพิจารณาตัดสินใจ การร่วมปฏิบัติและร่วมรับผิดชอบในเรื่องต่างๆ อันมี
ผลกระทบถึงชุมชน๓๒ ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียในการมีส่วนร่วมนั้น  

๔.๕ การที่พระสงฆ์จะมีส่วนร่วมในการตัดสินใจนั้น จากสภาพความเป็นจริงแล้ว ผู้น า
ชุมชนไม่ได้รับการยอมรับจากชุมชนหรือหน่วยงานภาครัฐเท่าที่ควร เป็นการตัดสินใจเพื่อแก้ปัญหาใน

                                                           
๓๐สัมภาษณ์ พระราชวรเมธี, ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร, เลขานุการเจ้าคณะภาค 

๒, ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 
๓๑สัมภาษณ์  นายเสกสรรค์  สดใส, ผู้เคยเข้ารับการบ าบัด, ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๐. 
๓๒สัมภาษณ์  นายอภิชาติ  หวานสนิท, ผู้เคยเข้ารับการบ าบัด, ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๐. 



๑๓๗ 

ชุมชนกันเองมากกว่าในชุมชนหรือเขตเข้ามามีส่วนร่วม ซึ่งอ านาจหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐจะต้อง
เป็นผู้ที่สนับสนุนและให้ความร่วมมือกับผู้น าชุมชน เพ่ือสร้างความเข้มแข็งและลดภาระของชุมชน  
ซึ่งปัญหาที่พบคือ ไม่ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐเท่าที่ควร ผู้น าชุมชนไม่ได้รับการยอมรับ 
ชุมชนไม่เห็นความส าคัญของผู้น าชุมชน  

๔.๖การกระจายอ านาจการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่เป็นหัวใจส าคัญของ
การบริหารและการปกครองในปัจจุบัน ที่เน้นเรื่องการมีส่วนร่วมของคนในสังคม และชุมชนที่ตั้งขึ้นมา
เพ่ือวัตถุที่ต่างกันไปตามความต้องการและสภาพบริบทของแต่ละชุมชน  เช่น เพ่ือต้องการพัฒนา
ชุมชน ต้องการสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน เป็นต้น 

๔.๗ พระสงฆ์ต้องการให้หน่วยงานราชการที่รับผิดชอบเข้าไปดูแล โดยให้ชุมชนเป็นผู้
ประสานงานกับแต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง๓๓ การจะส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนนั้น ต้องรับ
ฟังความคิดเห็นจากผู้น าชุมชนซึ่งเป็นตัวแทนของประชาชน อันเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานของ
ชุมชนโดยหน่วยงานภาครัฐ และเป็นส่วนส าคัญของการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
ประชาชนกลุ่มที่มีส่วนได้เสียและได้รับผลกระทบต่อการด าเนินชีวิต๓๔  

๔.๘ การที่ประชาชนภายในพ้ืนที่มีการรวมกลุ่มในรูปของชุมชน  ซึ่งเป็นแนวคิดที่
สนับสนุน ความเข้มแข็งของชุมชนและสังคม โดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน ให้ร่วมคิด ร่วมท า 
ร่วมแก้ไขปัญหา ซึ่งการแก้ไขปัญหานั้นจาเป็นต้องมีความร่วมมือท าพร้อมๆ กัน เพ่ือเสริมสร้างความ
เป็นชุมชนให้มีความเข้มแข็ง สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้ด้วย ตนเอง และการร่วมตัดสินใจเป็น
ประเด็นที่ส าคัญของการเริ่มต้นการมีส่วนร่วม ซ่ึงการที่ประชาชนจะร่วมในการตัดสินใจเรื่องใดนั้น 
จะต้องมีข้อมูลข่าวสารที่เพียงพอ ซึ่งรูปแบบของการมีส่วนร่วมที่ด าเนินอยู่โดยทั่วไป คือ  

๑) การรับรู้ข่าวสาร (Public Information) ของประชาชนและชุมชน๓๕ หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องจะต้องได้รับการแจ้งให้ทราบถึงรายละเอียด รวมทั้งผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ทั้งนี้  
การได้รับแจ้งข่าวสารดังกล่าวจะต้องเป็นการแจ้งก่อนที่จะมีการตัดสินใจด าเนินโครงการ  

 
 

                                                           
๓๓สัมภาษณ์  นายรนัสถ์ชัย  พุ่มเจริญ, นายอ าเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๒๔ มกราคม 

๒๕๖๐. 
๓๔สัมภาษณ์  พระราชสุวรรณเวที , เจ้าคณะจังหวัดอ่างทอง, เจ้าอาวาสวัดต้นสน , ๑๕ มกราคม 

๒๕๖๐. 
๓๕สัมภาษณ์ พระครูสุวัฒน์วรกิจ, เจ้าอาวาสวัดช้าง จังหวัดอ่างทอง, ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๙. 



๑๓๘ 

๒ ) การปรึกษาหารือ  (Public Consultation) เป็นการจัดการหารือ๓๖ ระหว่าง
ผู้ด าเนินการกับประชาชนที่เกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบ  เพ่ือรับฟังความคิดเห็นและ ตรวจสอบ
ข้อมูลเพิ่มเติม เพ่ือให้เกิดความเข้าใจ  

๓) การประชุมรับฟังความคิดเห็น (Public Meeting) มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ประชาชน
และฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับโครงการหรือกิจกรรม และผู้มีอ านาจตัดสินใจในการท าโครงการหรือกิจกรรม
นั้นได้ใช้เวทีร่วมกันในการท าความเข้าใจ และค้นหาเหตุผลในการด าเนินโครงการหรือกิจกรรมใน
พ้ืนที่นั้น  

๔) การร่วมในการตัดสินใจ (Decision Making) เป็นเป้าหมายสูงสุดของการมีส่วนร่วม
ของ ประชาชน ซึ่งประชาชนจะมีบทบาทในการตัดสินใจได้เพียงใดนั้นขึ้นอยู่กับองค์ประกอบของ
คณะกรรมการที่เป็นผู้แทนประชาชนในพื้นท่ี  

สรุปได้ว่ า รูปแบบของการมีส่ วนร่วมประกอบด้วย  การรับรู้ข่ าวสาร  (Public 
Information) ของประชาชนและชุมชน การปรึกษาหารือ (Public Consultation) เป็นการจัดการ
หารือ  การประชุมรับฟังความคิดเห็น (Public Meeting) มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ประชาชนและฝ่ายที่
เกี่ยวข้องกับโครงการหรือกิจกรรม และผู้มีอ านาจตัดสินใจในการทาโครงการหรือกิจกรรมนั้นได้ใช้
เวทีร่วมกันในการทาความเข้าใจ และค้นหาเหตุผลในการด าเนินโครงการหรือกิจกรรมในพ้ืนที่นั้น  
การร่วมในการตัดสินใจ (Decision Making) เป็นเป้าหมายสูงสุดของการมีส่วนร่วมของ ประชาชน ซึ่ง
ประชาชนจะมีบทบาทในการตัดสินใจได้เพียงใดนั้นขึ้นอยู่กับองค์ประกอบของคณะกรรมการที่เป็น
ผู้แทนประชาชนในพื้นท่ี  

 
๕) การมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการแก้ไขปัญหาการติดยาเสพติดในเขตปกครอง

คณะสงฆ์ภาค ๒ ระดับให้อ านาจ 

การมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการแก้ไขปัญหาการติดยาเสพติดในเขตปกครองคณะสงฆ์
ภาค ๒ พบว่า  

๕.๑ ยาเสพติดที่เป็นภัยกับทุกคนในสังคม ไม่มีกฎหมายรับรองให้ชุมชนช่วยกันดูและ
จัดการ เช่น ชุมชนที่มีหน่วยต ารวจบ้านคอยเฝ้าระวัง และแจ้งเบาะแส ก็ไม่สามารถด าเนินการได้ เช่น 
ต ารวจบ้านที่เฝ้าระวังยาเสพติด โดนท าร้ายจนกระทั่งเสียชีวิต ไม่มีกฎหมายหรือหน่วยงานใดจัดการ

                                                           
๓๖สัมภาษณ์  นายเสน่ห์  จันทร์สุนทร , นายกองค์การบริหารส่วนต าบลปากกราน จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา, ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๙. 



๑๓๙ 

ได้ ปัญหาการให้ความรู้แก่คนในชุมชน เพ่ือช่วยกันสังเกต ชุมชนขาดงบประมาณในการจัดกิจกรรม
เพ่ือให้ความรู้เกี่ยวกับผลของยาเสพติด งบประมาณของผู้ชี้เบาะแสยาเสพติดในชุมชน ๓๗ 

๕.๒ ความปลอดภัยในชีวิตของคนชี้เบาะแส และชุมชนไม่มีสถานบ าบัดในเบื้องต้น 
วิกฤตค่านิยมของสังคมไทย การพัฒนาด้านเทคโนโลยีที่มีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต  และการ
เคลื่อนย้ายคนอย่างเสรี ซึ่งเป็นผลจากโลกาภิวัตน์ท าให้เกิดปัญหาสังคมต่างๆ  เช่น อาชญากรรม  
ยาเสพติด การแพร่ของโรค เป็นต้น ขณะเดียวกันส านักงานเขตไม่ค่อยมีกิจกรรมกับชุมชน ในปัจจุบัน
นี้จะเห็นว่ายิ่งปราบยาเสพติดยิ่งมากขึ้นจับเท่าไหร่ก็ไม่หมด ๓๘ 

๕.๓ ขาดงบประมาณในการให้ชุมชนแก้ไขปัญหายาเสพติด ไม่ให้ความรู้ การอบรมให้
เห็นโทษของสารเสพติด หรือการจัดกิจกรรมที่สะท้อนให้เห็นอันตรายของยาเสพติดในชุมชน 

๕.๔ การประชุมหรือมีกิจกรรมในวันท างานท าให้ผู้น าชุมชนไม่สามารถรวมลูกบ้านให้
มาร่วมกิจกรรมของเขตได้พร้อมกัน จึงท าให้หน่วยงานราชการมองว่าผู้น าชุมชนไม่ให้ความร่วมมือ 
ขณะเดียวกัน มีการส่งเสริมองค์กรพัฒนาเอกชนเข้ามาด าเนินการร่วมกับชุมชนและสร้างกระบวนการ
ประชาสังคม ที่ประชาชนมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบาย ๓๙ 

๕.๕ การตัดสินใจทางการเมือง การวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง 
รวมถึงการตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐทุกระดับ ผู้น าชุมชน สามารถใช้คุณสมบัติที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์
ต่อการพัฒนาชุมชน สังคม จะเป็นการสร้างความสุขหรือสร้างความส าเร็จให้เกิดขึ้น ชุมชนจะพบกับ
ปัญหาในด้านต่างๆ ตามมา การเลือกสรรผู้น าของชุมชนสังคมก็เป็นสิ่งที่มีความส าคัญอย่างยิ่ง  และ
มากยิ่งกว่าคุณสมบัติที่มีผู้น า๔๐  

๕.๖ การพัฒนาชุมชนให้ประสบความส าเร็จจะต้องเกิดจากความร่วมมือและความ
รับผิดชอบร่วมกันของภาครัฐ องค์กรเอกชน และภาคประชาชน ในการร่วมกันคิด ร่วมกันตัดสินใจ๔๑ 
ร่วมกันวางแผน และการร่วมกันด าเนินการ เพ่ือแก้ปัญหาและสนองความต้องการของประชาชนทั้ง

                                                           
๓๗สัมภาษณ์ พระราชวรเมธี, ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร, เลขานุการเจ้าคณะภาค 

๒, ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 
๓๘สัมภาษณ์  พระวิจิตร อคฺคจิตฺโต, รองเจ้าอาวาสวัดถ้ ากระบอก จังหวัดสระบุรี , ๑๒ กันยายน 

๒๕๕๙. 
๓๙สัมภาษณ์  นายเสน่ห์  จันทร์สุนทร , นายกองค์การบริหารส่วนต าบลปากกราน จั งหวัด

พระนครศรีอยุธยา, ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
๔๐สัมภาษณ์ นายแปลก  เทพรักษ์, นายอ าเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี, ๒๒ มกราคม ๒๕๖๐. 
๔๑สัมภาษณ์  นายเสน่ห์  จันทร์สุนทร , นายกองค์การบริหารส่วนต าบลปากกราน จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา, ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๙. 



๑๔๐ 

ชุมชน ซึ่งการมีส่วนร่วมเกิดจากแนวความคิดในเรื่องการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ที่เป็นการ
ปกครองของประชาชน โดยประชาชน และเพ่ือประชาชน๔๒ เช่นเดียวกัน  

๕.๗ ผู้น าชุมชนจะท าให้ชุมชนมารวมตัวกันได้อย่างไร ชุมชนมีวิธีคิดในการจัดการกับ
ปัญหาการอยู่ร่วมกันให้เกิดความรู้รักสามัคคีกันได้อย่างไร การเลือกจัดกิจกรรมหรือบริการสังคม  
เพ่ือสร้างสวัสดิการชุมชน และพัฒนาชุมชนตั้งอยู่บนฐานคิดประการใดบ้าง กิจกรรมหรือบริการสังคม
ที่ชุมชนจัดขึ้นเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือมีความแปลกใหม่ทางสังคมได้มากน้อยเพียงใด  
อะไรเป็นตัวชี้วัดความส าเร็จของผู้น าชุมชน ในกิจกรรมหรือบริการสังคมนั้น เพ่ือความเข้มแข็งของ
ชุมชนจะมีความยั่งยืน เป็นสิ่งที่แสดงศักยภาพของผู้น าชุมชน 

สรุปได้ว่า การพัฒนาชุมชนประสบกับความส าเร็จ จากการพัฒนาชุมชนที่ผ่านมา ท าให้
เห็นว่าผู้น ามีบทบาทที่ชัดเจนในการท าให้ชุมชนเกิดการเปลี่ยนแปลงไปสู่ความยั่งยืน เป็นตัวอย่างให้
ชุมชนอ่ืนๆ ได้ไปศึกษา น าความส าเร็จ จากการพัฒนาที่มาจากผู้น าไปประยุกต์ใช้กับชุมชนของตน 
แต่ในขณะเดียวกัน ต้องได้รับความร่วมมือของคนในชุมชน ที่ต้องให้ความส าคัญและรับรู้ปัญหาที่
ก าลังเกิดขึ้นกับชุมชน เพราะปัญหาขุมชนไม่ได้เกิดขึ้นจากคนคนเดียวทุกๆ คนท าให้เกิดขึ้นก็ต้อง
ช่วยกันคิดหาทางแก้พร้อมๆ กัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
๔๒สัมภาษณ์  พระวิจิตร อคฺคจิตฺโต, รองเจ้าอาวาสวัดถ้ ากระบอก จังหวัดสระบุรี , ๑๒ กันยายน 

๒๕๕๙. 



๑๔๑ 

๔.๑.๓ บทสรุปวิเคราะห์ 
ผลการวิจัยเกี่ยวกับสภาพทั่วไปในการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการแก้ไขปัญหาการติด

ยาเสพติดในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๒ ผู้วิจัยสามารถสรุปได้ดังแผนภาพที่ ๔.๑ ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ ๔.๑ การมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการแก้ไขปัญหาการติดยาเสพติด 
ที่มา : ม.ล.พรวิศิษฏ์ วรวรรณ, ๒๕๖๑. 

 

กระบวนการมีส่วนร่วม (Cohen & Uphoff) 

ร่วมตัดสินใจ 
(Decision Making) 

(Initial D.)  
ร่วมค้นคว้าความต้องการ

ที่แท้จริง 

(Ongoing D.)  
ร่วมหาโอกาส/

ช่องทางแก้ปัญหา 

(Operation D.)  
ร่วมวางแผน 

ระดับให้ข้อมูล 
(Inform) 

ร่วมปฏิบัติการ 

(Implement) 

ร่วมรับประโยชน์ 
(Benefits) 

 

ร่วมประเมินผล 
(Evaluation) 

 

ระดับบทบาท 
(Involve) 

(Res. Contribution) 
ร่วมสละทรัพยากร 

 

(Programmer 
Enlistment Activiies) 
ร่วมเป็นผู้ปฏิบตัิการ 

 ระดับสร้างความ
ร่วมมือ

(Collaborate) 

(Admin.&Co-ordination) 

ร่วมบริหาร/ประสานงาน 

 

(Material B.) 
ร่วมรับด้านวัตถุ 

(Social B.) 
ร่วมรับด้านสังคม 

(Personal B.) 
ร่วมรับด้านบุคคล 

(KM.) ร่วมสร้างองค์
ความรู้ 

(Improvement.) 
ปรับปรุงแก้ไข 

 

(Development) 
พัฒนางานก าหนด

ทิศทาง 

ระดับให้อ านาจ 
(Empower) 

ระดับหารือ 
(Consult) 



๑๔๒ 

จากแผนภาพที่ ๔.๑ พบว่า การมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการแก้ไขปัญหาการติดยาเสพ
ติดในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๒ พระสงฆ์ซึ่งถือว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียต่อการพัฒนาชุมชนอีกทั้งเป็น
ผู้น าทางด้านจิตวิญญาณของชุมชนสังคมได้จัดกิจกรรมเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเพ่ือให้
ยาเสพติดลดลง สรุปได้ดังนี้  

๑) การเทศนาหรือการแสดงธรรม การอบรมคุณธรรม จริยธรรม  
๒) เข้าร่วมกับหน่วยงานภาครัฐเพื่ออบรมเป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด  
๓ ) ร่วมกับทางจังหวัดจัดกิจกรรม  “งดเหล้า เข้าพรรษา” “เทเหล้า เผาบุหรี่”  

โดยเอื้อเฟ้ือสถานที่ภายในวัดเป็นที่จัดกิจกรรม  
๔) จัดนิทรรศการรณรงค์ให้เห็นโทษภัยของยาเสพติด โดยท าบอร์ด ประชาสัมพันธ์ใน

ศาลาวัด มุมใดมุมหนึ่งภายในวัดที่มีประชาชนผ่านไปมาสามารถมองเห็นได้ชัดเจน   
๕) การป้องกันยาเสพติดภายในวัด วัดใดที่มีสามเณรเป็นจ านวนมากเจ้าอาวาสก็

ด าเนินการโดยให้สามเณรรุ่นพ่ีดูแลรุ่นน้อง คอยให้ค าปรึกษาอย่างต่อเนื่อง  
๖) จัดอบรมพระสังฆาธิการและผู้บริหารโรงเรียน สถานศึกษาให้ก าหนดมาตรการ

ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  
๗) ขอความเมตตาเจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะอ าเภอ ห้ามมิให้มียาเสพติดเข้าไปในวัดโดย

เด็ดขาด  
๘) ร่วมมือกับเรือนจ า จัดแสดงธรรมขัดเกลานักโทษคดียาเสพติด  
๙) พระสงฆ์เป็นส่วนหนึ่งที่ได้มีส่วนเข้าร่วมการแก้ไขปัญหายาเสพติด  การมีส่วนร่วม

ดังกล่าวได้อาศัยความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องหลายหน่วยงาน สามารถท าได้ในระดับหนึ่ง  
๑๐) เข้าร่วมกิจกรรมของส านักงานสาธารณสุขจังหวัด  โรงพยาบาลโดยส่งวัดเข้า

ประกวดวัดส่งเสริมสุขภาพ ลานวัด ลานกีฬา ต้านยาเสพติด ในระดับต าบล อ าเภอ และจังหวัดตาม
ลาดับ นอกจากนั้นได้ท าป้ายปิดประกาศหน้าวัดโดยใช้ข้อความว่า วัดส่งเสริมสุขภาพ การเริ่มต้น
พัฒนาวัดให้เป็นวัดส่งเสริมสุขภาพนั้น เจ้าอาวาสต้องเปิดใจกว้างเพราะต้องใช้งบประมาณในการ
ลงทุนสร้างสนามกีฬาด้วยงบประมาณของวัดก่อน จากนั้นจึงของบประมาณสนับสนุนจากประชาชน 
รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คือ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาล 

วิธีคิดและวิธีการที่ใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด สรุปได้ดังนี้  
๑) พระสงฆ์ต้องร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐ  จัดอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจแก่

ประชาชนถึงโทษภัยของยาเสพติดอย่างต่อเนื่อง เพราะพระสงฆ์ถือว่าเป็นผู้น าท้องถิ่น เป็นที่พ่ึงทาง
จิตใจ ดังนั้นจึงต้องพัฒนาชุมชนให้หลีกไกลจากยาเสพติด  

๒) พระสงฆ์ควรตระหนักอยู่เสมอว่าถือเป็นบทบาทและหน้าที่ของชาวพุทธที่จะต้อง
รณรงค์ให้สังคมปลอดจากยาเสพติด 



๑๔๓ 

 ๓) การปฏิบัติตนแบบอย่างที่ดี เพราะพระสงฆ์ควรเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับสังคม  
คือต้องหลีกไกลจากยาเสพติดให้ได้  

๔) การสร้างองค์ความรู้ พระสงฆ์ได้ใช้วิธีการเพ่ือให้ตนเองเกิดองค์ความรู้เกี่ยวกับการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเสียก่อนโดยการเข้ารับการอบรมจากภาครัฐ ท าการศึกษาจาก
เอกสาร หนังสือ ที่ได้รับ จากนั้นจึงขยายผลองค์ความรู้นั้นไปสู่ประชาชน  

๕) การเปลี่ยนทัศนคติ คือพระสงฆ์พยายามเปลี่ยนทัศนคติของประชาชนให้เห็นถึงโทษ
ภัยของยาเสพติด  

๖) พระสงฆ์จะต้องเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติตนแล้วค่อยไปอบรมสั่งสอนประชาชน
เกี่ยวกับยาเสพติด  

๗) รัฐจะต้องมีมาตรการที่ชัดเจน นั่นคือควรแก้ไขกฎหมายด้วยการเพ่ิมโทษให้หนักขึ้น
และนาไปปฏิบัติให้ได้จริงๆ กับผู้กระทาความผิดตลอดถึงผู้ค้ารายใหญ่และรายย่อย  

๘) ต้องให้วัดเป็นแบบอย่างในการปลอดยาเสพติดอย่างถาวร การที่มียาเสพติดเข้าไป
ระบาดในวัดถือเป็นเรื่องใหญ่ พระสงฆ์ต้องสอดส่องดูแลห้ามไม่ให้มียาเสพติดเข้าไปจ าหน่ายภายในวัด 
ถึงแม้จะมีการจัดงานบุญประจาปีหรืองานบุญอ่ืนๆ ก็ตาม  

๙) แนะน าให้รู้จักการหาเวลาว่างด้วยการประกอบอาชีพ มีงานท า มีรายได้ ให้อยู่ดีกินดี 
ไม่ให้เข้าไปข้องเก่ียวกับยาเสพติด รู้จักบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมเป็นการแก้ไขหลังจากนาผู้ติดยาเสพ
ติดไปบ าบัดแล้ว ถือเป็นการสร้างชีวิตใหม่เพ่ือส่งเสริมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน  

๑๐) สร้างภูมิคุ้มกันให้กับเด็ก เยาวชน จัดโครงการต่อต้านยาเสพติดในโรงเรียนให้เห็น
โทษภัยของยาเสพติดว่าร้ายแรงเพียงใด  

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



๑๔๔ 

๔.๒ กระบวนการการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการแก้ไขปัญหาการติดยาเสพติดใน
เขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๒ 

จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ พบว่า กระบวนการการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา
การติดยาเสพติด ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๒ ตัวพระสงฆ์เองเข้าไปมีส่วนร่วมในการแก่ไขปัญหา
ต่างๆตามกระบวนการการมีส่วนร่วมของ Cohen & Uphoff กล่าวคือ 

๑. กระบวนการการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ (Decision Making)  
เป็นการมีส่วนร่วมที่เป็นการแสดงออกด้านความคิดเกี่ยวกับการจัดระบบ หรือก าหนด

ระบบของโครงการ เป็นการประเมินปัญหาหรือทางเลือกที่สามารถเป็นไปได้ที่จะน าไปปฏิบัติเพ่ือ
พัฒนา โดยการประเมินสภาพที่เป็นอยู่และสาเหตุของปัญหา ซึ่งข้ันตอนนี้แบ่งเป็น ๓ ส่วน ได้แก่ 

๑.๑ การมีส่วนร่วมในขั้นต้น (Initial Decision) เป็นการค้นคว้าความต้องการที่แท้จริง
ของวิธีการที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมของโครงการแก้ไขปัญหาการติดยาเสพติด ในเขตปกครองคณะสงฆ์
ภาค ๒ โดยตัวคณะสงฆ์หรือพระสงฆ์ในฐานะผู้น าชุมชน หรือผู้มีทบาทส าคัญได้เข้าไปร่วมแก้ไขปัญหา
ดังกล่าวร่วมกับชาวบ้านและหน่วยงานราชการ โดยการสอบถามและสังเกตการณ์ความเคลื่อนไหว
ภายในชุมชนในฐานะที่อาศัยอยู่ในพื้นท่ี เมื่อเกิดปัญหาจึงท าการแก้ไขหรือป้องกันในชั้นต้น๔๓ 

๑.๒ การมีส่วนร่วมขั้นเตรียมการ (Ongoing Decision) เป็นการหาโอกาสหรือช่องทาง
ในการแก้ปัญหา รวมทั้งล าดับความส าคัญของโครงการที่จะต้องด าเนินการ ในกระบวนการนี้ตัว
พระสงฆ์เองก็จัดท าโครงการที่สืบเนื่องกับการหาแนวทางแก้ไขปัญหายาเสพติดในวัดและชุมชน  
เช่น โครงการวัดสีขาว ชุมชนสีขาว วัดปลอดสิ่งเสพติด ชุมชนปลอดสิ่งเสพติด โครงการงดเหล้า
เข้าพรรษา เป็นต้น๔๔ 

๑.๓ การมีส่วนร่วมในขั้นตัดสินใจปฏิบัติการ (Operation Decision) เป็นการหา
บุคลากรเข้ามาปฏิบัติการ ได้แก่ อาสาสมัคร ผู้ประสานงานเพ่ือที่จะมีส่วนร่วมในกิจกรรมแก้ไขปัญหา
การติดยาเสพติด ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๒  โดยการเป็นสมาชิกร่วมด าเนินการ การคัดเลือก
ผู้น าและการสร้างพลังอ านาจให้แก่องค์กร๔๕ 

                                                           
๔๓สัมภาษณ์ นางสาวินี  แจ้งเสนาะ, ก านันต าบลปากข้าวสาร อ าเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี ,  

๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐. 
๔๔สัมภาษณ์ พระครูพิพัฒนศาสนกิจจาทร, เจ้าอาวาสวัดโคกม่วง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ,  

๓ กันยายน ๒๕๕๙. 
๔๕สัมภาษณ์ พระครูธรรมธรทวี สุรจิตฺโต, เจ้าอาวาสวัดหนองนางเก่า จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ,  

๔ สิงหาคม ๒๕๕๙. 



๑๔๕ 

กระบวนการการมีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจ (Decision Making) 

สรุปการมีส่วนร่วมตัดสินใจ คือ การที่พระสงฆ์มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและ
ร่วมตัดสินใจทั้งในเรื่องของการหาวิธีการแก้ไขปัญหา และการด าเนินกิจกรรมการแก้ไขปัญหา  
ดังแผนภาพที่ ๔.๒ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ ๔.๒ กระบวนการการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ (Decision Making) 
ที่มา : จากการสังเคราะห์ของผู้วิจัยเอง 

จากแผนภาพที่  ๔ .๒  พบว่า ในกระบวนการการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 
(Decision Making) ในการแก้ไขปัญหาการติดยาเสพติด ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๒ นั้น 
พระสงฆ์เข้าไปมีส่วนร่วมใน ๓ ขั้นตอน กล่าวคือ ๑) การมีส่วนร่วมในขั้นต้น (Initial Decision)  
เป็นการค้นคว้าความต้องการที่แท้จริงของวิธีการที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมของโครงการแก้ไขปัญหาการ
ติดยาเสพติด ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๒ ๒) การมีส่วนร่วมขั้นเตรียมการ (Ongoing Decision) 
เป็นการหาโอกาสหรือช่องทางในการแก้ปัญหา รวมทั้งล าดับความส าคัญของโครงการที่จะต้อง
ด าเนินการและ ๓) การมีส่วนร่วมในขั้นตัดสินใจปฏิบัติการ (Operation Decision) เป็นการหา

การมีส่วนร่วมในขั้นต้น  
(Initial Decision) 

 เป็นการค้นคว้าความต้องการที่แท้จริง
ของวิธีการที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมของ

โครงการแก้ไขปัญหาการติดยาเสพติด 

การมีส่วนร่วมในขัน้ตัดสินใจปฏบิัติการ  

(Operation Decision) 
 เป็นการหาบุคลากรเข้ามาปฏิบัติการ 

ได้แก่ อาสาสมัคร ผู้ประสานงาน
เพ่ือที่จะมีส่วนร่วมในกิจกรรมแก้ไข

ปัญหาการติดยาเสพติด 

การมีส่วนร่วมขั้นเตรียมการ 
 (Ongoing Decision)  

เป็นการหาโอกาสหรือช่องทางในการ
แก้ปัญหา รวมทั้งล าดับความส าคัญของ

โครงการที่จะต้องด าเนินการ 



๑๔๖ 

บุคลากรเข้ามาปฏิบัติการ ได้แก่ อาสาสมัคร ซึ่งทั้ง ๓ กระบวนการ ผู้วิจัยได้ก าหนดอักษรย่อเพ่ือ
ความเข้าใจคือ IOOD Model รายละเอียดปรากฏตามบทสัมภาษณ์แล้วนั้น 

 
๒. กระบวนการการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ (Implementation)  
เป็นการด าเนินงานตามโครงการในการแก้ไขปัญหาการติดยาเสพติด ในเขตปกครอง

คณะสงฆ์ภาค ๒ และแผนงานในการแก้ไขปัญหาการติดยาเสพติด ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๒  
และเป็นการก่อให้เกิดความรู้สึกมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของโครงการ แผนงานและผลที่ปรากฏ  
ซึ่งแบ่งเป็น ๓ ส่วน คือ 

๒.๑ การมีส่วนร่วมในการสละทรัพยากร (Resource Contribution) ได้แก่ การมีส่วน
ร่วมสละแรงกาย การสละเงิน๔๖ การให้วัสดุอุปกรณ์และการให้ค าแนะน า ซึ่งทรัพยากรเหล่านี้จะให้
ด้วยความเต็มใจ พระสงฆ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งเจ้าคณะพระสังฆาธิการ มีบทบาทส าคัญในการเป็นผู้สละ
ทรัพยากร จะเห็นได้ว่าในปีหนึ่งๆ พระสงฆ์สละทรัพย์เป็นจ านวนมากเพ่ือใช้ในการแก้ไขปัญหาการติด
ยาเสพติด นอกจากการสละทรัพย์แล้วยังพบว่ามีหลายวัดเปิดเป็นสถานที่ให้ความรู้และแก้ปัญหายา
เสพติด เช่น วัดถ้ ากระบอก จังหวัดสระบุรี วัดช้าง จังหวัดอ่างทอง และวัดหนองนางเก่า จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา เป็นต้น  

วัดถ้ ากระบอก จังหวัดสระบุรี จัดสร้างสถานบ าบัดฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติด โดยตั้งเงื่อนไขว่า
ผู้เข้ารักษาจะต้องเข้ารับสัจจะ ไม่สูบ ไม่เสพยาทุกชนิดโดยสมัครใจ และต้องเข้ารับการรักษาอย่างต่ า 
๑๕ วัน ไม่ก่อความวุ่นวายใดๆ ในสถานที่บ าบัด และไม่อ้างสิทธิหรือความจ าเป็นออกนอกบริเวณ
สถานบ าบัด การรักษาจะเริ่มด้วยการช่วยเหลือทางกาย โดย ๕ วันแรกจะได้รับการบ าบัดด้วยการดื่ม
ยาสมุนไพร กลายเป็นที่มาของภาพอันเป็นเอกลักษณ์ของที่นี่ เมื่อคนไข้ดื่มยาสมุนไพรแล้วดื่มน้ าตาม
เยอะๆ จนอาเจียนออกมาหมดไส้หมดพุง หลังจากนั้นจะถูกส่งไปห้องอบตัวสมุนไพร ประกอบด้วย 
ตะไคร้ ใบละหุ่ง หญ้าคา ผักบุ้ง ช่วยลดความตึงเครียดของประสาท และขับพิษออกจากร่างกาย  
อีก ๑๐ วันหลังคนไข้จะได้รับการรักษาทางจิตใจ พักฟ้ืน ปรับสภาพร่างกายและจิตใจให้สามารถกลับ
เข้าไปใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติ ด้วยวิธีการฟังธรรม  

กิจกรรมสันทนาการ ฝึกอาชีพ เป็นต้น วัดช้าง (ช้างให้) ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ได้ให้
ความส าคัญกับการบ าบัดฟ้ืนฟู สมรรถภาพผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติดให้มีการน าผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด๔๗ 
เข้าสู่กระบวนการบ าบัดฟ้ืนฟูฯให้มากที่สุด ดังนั้น เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ศูนย์ปฏิบัติการ

                                                           
๔๖สัมภาษณ์ นางสาวินี  แจ้งเสนาะ, ก านันต าบลปากข้าวสาร อ าเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี ,  

๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐. 
๔๗สัมภาษณ์ พระครูพิพัฒนศาสนกิจจาทร, เจ้าอาวาสวัดโคกม่วง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ,  

๓ กันยายน ๒๕๕๙. 



๑๔๗ 

พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอ าเภอเมืองอ่างทอง จึงได้ก าหนดแนวทางในการบ าบัดฟ้ืนฟู
สมรรถภาพผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด ตามแนวทาง ๑ อ าเภอ ๑ ค่ายบ าบัด โครงการ “ค่ายพลังงาน
แผ่นดิน เทิดไท้องค์ราชัน เอาชนะยาเสพติด” 

วัดหนองนางเก่า ได้จัดท าโครงการร่วมกับกรมการศาสนา เพ่ือการอนุเคราะห์แก่ผู้ที่ติดยา
เสพติด และน ากลับมาบ าบัดทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ ฟ้ืนฟูให้เป็นบุคคลผู้มีสภาวะปกติ และ
สามารถกลับไปใช้ชีวิตปกติในสังคมได้ดังเดิม ซึ่งทางวัดหนองนางเก่า ได้จัดท าเป็นโครงการ ได้แก่ 
โครงการบ าบัดผู้ติดยาเสพติด โครงการฝึกอาชีพให้ผู้บ าบัดยาเสพติด (พัฒนาสังคมและชุมชน) เพ่ือให้
มีอาชีพติดตัวกลับออกไป เมื่อกลับไปอยู่สังคมจะได้ไม่หวนกลับไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดเหมือนทีผ่าน
มา๔๘ 

๒.๒ การมีส่วนร่วมในการบริหาร และการประสานงาน (Administration and Co-
Ordination) จะมีส่วนร่วมโดยวิธีการรับสมัครบุคลากรหรือจิตอาสาเข้ามามีส่วนร่วมด าเนินการใน
การแก้ไขปัญหาการติดยาเสพติด การฝึกอบรมผู้ที่จะเข้าปฏิบัติในโครงการ หรือการให้ค าปรึกษาใน
การตัดสินใจเกี่ยวกับโครงการและเป็นผู้ประสานงานในโครงการด้วย ซึ่งการมีส่วนร่วมในการบริหาร
และการประสานงาน พระสงฆ์ในฐานะเจ้าของโครงการหรือวัดก็ได้ด าเนินแล้วเป็นอย่างดี 

๒.๓ การมีส่วนร่วมในการเข้าเป็นผู้ปฏิบัติในโครงการ  (Programmer Enlistment 
Activities) เป็นการเข้ามีส่วนร่วมโดยการเข้าเป็นผู้ปฏิบัติในโครงการ พบว่า ลักษณะเป็นการบังคับให้
เข้าปฏิบัติในโครงการมากที่สุด การมีส่วนร่วมโดยการบังคับให้ปฏิบัติจะต่างจากการให้ความร่วมมือ
เพราะการบังคับให้ท านั้นผลประโยชน์จะไม่ใช่เป็นสิ่งส าคัญ แต่ถ้าเป็นการมีส่วนร่วมด้วยความเต็มใจ
จะมีการค านึงถึงประโยชน์ที่จะได้รับหลังจากมีส่วนร่วมด้วย๔๙ 

สรุปการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ คือ การที่ประชาชนได้เข้ามาร่วมในการด าเนินการ
ทั้งในด้านทรัพยากร ด้านการบริหาร และด้านการเข้าร่วมในการด าเนินกิจกรรมตามโครงการหรือ
แผนงาน ดังแผนภาพที่ ๔.๓ ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
๔๘สัมภาษณ์ พระครูสุวัฒน์วรกิจ, เจ้าอาวาสวัดช้าง จังหวัดอ่างทอง, ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๔๙สัมภาษณ์ นายแปลก  เทพรักษ์, นายอ าเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี, ๒๒ มกราคม ๒๕๖๐. 



๑๔๘ 

กระบวนการการมีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติการ (Implementation) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ ๔.๓ กระบวนการการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ (Implementation) 
ที่มา : จากการสังเคราะห์ของผู้วิจัยเอง 

 
จากแผนภาพที่  ๔ .๓  พบว่า ในกระบวนการการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ 

(Implementation) ในการแก้ไขปัญหาการติดยาเสพติด ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๒ นั้น 
พระสงฆ์เข้าไปมีส่วนร่วมใน ๓ ขั้นตอน กล่าวคือ ๑) การมีส่วนร่วมในการสละทรัพยากร (Resource 
Contribution) ได้แก่ การมีส่วนร่วมสละแรงกาย การสละเงิน การให้วัสดุอุปกรณ์และการให้
ค าแนะน า ซึ่งทรัพยากรเหล่านี้จะให้ด้วยความเต็มใจ ๒) การมีส่วนร่วมในการบริหาร และการ
ประสานงาน (Administration and Co-Ordination) จะมีส่วนร่วมโดยวิธีการรับสมัครบุคลากรหรือ
จิตอาสาเข้ามามีส่วนร่วมด าเนินการในการแก้ไขปัญหาการติดยาเสพติด และ ๓) การมีส่วนร่วมในการ
เข้าเป็นผู้ปฏิบัติในโครงการ (Programmer Enlistment Activities) เป็นการเข้ามีส่วนร่วมโดยการ
เข้าเป็นผู้ปฏิบัติในโครงการ ซึ่งทั้ง ๓ กระบวนการ ผู้วิจัยได้ก าหนดอักษรย่อเพ่ือความเข้าใจคือ 
RACOP Model  รายละเอียดปรากฏตามบทสัมภาษณ์แล้วนั้น 

การมีส่วนร่วมในการสละทรัพยากร  
(Resource Contribution) 

 ได้แก่ การมีส่วนร่วมสละแรงกาย การ
สละเงิน การให้วัสดุอุปกรณ์และการให้
ค าแนะน า ซึ่งทรัพยากรเหล่านี้จะให้

ด้วยความเต็มใจ 

การมีส่วนร่วมในการเข้าเป็นผู้ปฏบิัติในโครงการ  
(Programmer Enlistment Activities) 

 เป็นการเข้ามีส่วนร่วมโดยการเข้าเป็น
ผู้ปฏิบัติในโครงการในกิจกรรมแก้ไข

ปัญหาการติดยาเสพติด 

การมีส่วนร่วมในการบริหาร และการประสานงาน  
(Administration and Co-Ordination) 

 จะมีส่วนร่วมโดยวิธีการรับสมัคร
บุคลากรหรือจิตอาสาเข้ามามีส่วนร่วม
ด าเนินการในการแก้ไขปัญหาการติดยา

เสพติด 



๑๔๙ 

 
๓. กระบวนการการมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ (Benefits)  
เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมานานและมีผลในทางเศรษฐกิจ ซึ่งไม่ควรมองข้ามการสังเกตไปเป็น

ข้อเท็จจริง ในการมีส่วนร่วมในการยอมรับความส าคัญของโครงการ ซึ่งการตัดสินใจอาจไม่เกิดขึ้น
หรือมีขีดจ ากัด การมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ แบ่งเป็น ๓ ส่วน คือ 

๓.๑ การมีส่วนร่วมรับผลประโยชน์ในด้านวัตถุ (Material Benefits) ได้แก่ การมีส่วน
ร่วมการเพ่ิมผลผลิต รายได้ หรือทรัพย์สิน ในประเด็นนี้มองการการ าเนินกิจกรรมของวัด เป็นการ
ด าเนินกิจกรรมที่ไม่แสวงหาผลประโยชน์แต่อย่างใด ดังนั้นผลประโยชน์ที่จะเกิดในลักษณะของรายได้ 
หรือทรัพย์สิน นั้น คงไม่มี แต่ผลประโยชน์ที่จะได้รับเชิงวัตถุนั้น คงจะเป็นในส่วนของแรงศรัทธาของ
ประชาชนในการร่วมบริจาคก่อสร้างศาสนสถาน ศาสนวัตถุภายในวัด เป็นต้น๕๐ 

๓.๒ การมีส่วนร่วมรับผลประโยชน์ในด้านสังคม (Social Benefits) ได้แก่ ผลประโยชน์
ที่เกิดขึ้นแก่สังคม เช่น โรงเรียน สถานที่สาธารณะ หรือส่วนกลางของชุมชน เช่น การเพ่ิมคุณภาพ
ชีวิตให้แก่คนในชุมชน ด้านนี้จะเห็นได้ชัดกว่าด้านอ่ืนๆ ตรงที่ว่า การด าเนินการของพระสงฆ์ย่อมเกิด
ผลกระทบต่อสังคมท้ังโดยตรงและโดยอ้อมอย่างแน่นอน๕๑ 
๓.๓ การมีส่วนร่วมรับผลประโยชน์ในด้านบุคคล (Personal Benefits) ได้แก่ความนับถือตนเอง 
(Self-esteem) พลังอ านาจการเมือง (Political Power) และความคุ้มค่าของผลประโยชน์ พระสงฆ์ที่
ด าเนินการด้านนี้มักได้รับความนับถือจากชุมชนและสังคม รวมถึงคณะสงฆ์เอง๕๒ 

สรุปการมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ คือการที่ประชาชนได้รับประโยชน์จากการเข้ามาร่วม
ในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ โดยได้รับประโยชน์ทั้งในด้านวัตถุ ด้านสังคมและด้านบุคคล ดังแผนภาพ
ที่ ๔.๔ ดังนี้ 

 
 
 
 
 

                                                           
๕๐สัมภาษณ์ นายสมหวัง  ช้างข า , ก านันต าบลโพสะ อ าเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง ,  

๒๒ มกราคม ๒๕๖๐.  
๕๑สัมภาษณ์ พระวิจิตร  อคฺคจิตฺโต, รองเจ้าอาวาสวัดถ้ ากระบอก จังหวัดสระบุรี , ๑๒ กันยายน 

๒๕๕๙. 
๕๒สัมภาษณ์ นางสาวินี  แจ้งเสนาะ, ก านันต าบลปากข้าวสาร อ าเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี ,  

๗ กุมภาพันธ ์๒๕๖๐. 



๑๕๐ 

กระบวนการการมีส่วนร่วมใน
ผลประโยชน์ (Benefits) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ ๔.๔ กระบวนการการมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ (Benefits) 
ที่มา : จากการสังเคราะห์ของผู้วิจัยเอง 

 
จากแผนภาพที่ ๔.๔ พบว่า ในกระบวนการการมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ (Benefits)  

ในการแก้ไขปัญหาการติดยาเสพติด ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๒ นั้น พระสงฆ์เข้าไปมีส่วนร่วมใน 
๓ ขั้นตอน กล่าวคือ ๑) การมีส่วนร่วมรับผลประโยชน์ในด้านวัตถุ (Material Benefits) ได้แก่ การมี
ส่วนร่วมการเพิ่มผลผลิต รายได ้หรือทรัพย์สิน ๒) การมีส่วนร่วมรับผลประโยชน์ในด้านสังคม (Social 
Benefits) ได้แก่ ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นแก่สังคม เช่น โรงเรียน สถานที่สาธารณะ หรือส่วนกลางของ
ชุมชน และ ๓) การมีส่วนร่วมรับผลประโยชน์ในด้านบุคคล (Personal Benefits) ได้แก่ความนับถือ
ตนเอง (Self-esteem) พลังอ านาจการเมือง (Political Power) และความคุ้มค่าของผลประโยชน์ ซึ่ง
ทั้ง ๓ กระบวนการ ผู้วิจัยได้ก าหนดอักษรย่อเพ่ือความเข้าใจคือ MPSB Model  รายละเอียดปรากฎ
ตามบทสัมภาษณ์แล้วนั้น 

 

การมีส่วนร่วมรับผลประโยชน์ในด้านวัตถุ  

(Material Benefits) 
 ได้แก่ การมีส่วนร่วมการเพ่ิมผลผลิต 

รายได้ หรือทรัพย์สิน 

การมีส่วนร่วมรับผลประโยชน์ในด้านบุคคล  

(Personal Benefits) 
ได้แก่ ความนับถือตนเอง (Self-
esteem) พลังอ านาจการเมือง 

(Political Power) และความคุ้มค่า
ของผลประโยชน์ 

การมีส่วนร่วมรับผลประโยชน์ในด้านสังคม  

(Social Benefits) 
ได้แก่ ผลประโยชน์ที่เกิดข้ึนแก่สังคม 
เช่น โรงเรียน สถานที่สาธารณะ หรือ

ส่วนกลางของชุมชน 



๑๕๑ 

๔. กระบวนการการมีส่วนร่วมในการประเมินผล (Evaluation)  
เป็นการมีส่วนร่วมในการวัดผลและวิเคราะห์ผลของการด าเนินงาน รวมทั้งเป็นการหา

ข้อดีและข้อบกพร่อง เพ่ือหาแนวทางแก้ไขการท างานให้มีประสิทธิภาพต่อไป และเป็นการประเมินผล
ความส าเร็จหรือความล้มเหลวเป็นระยะๆ แบ่งเป็น ๓ ส่วน คือ 

การประเมินโครงการมีประโยชน์ส าคัญ ๔ ประการคือ๕๓  
๑. ช่วยให้เห็นแนวทางหรือกรอบความคิดในการประเมินการเรียนรู้เรื่ องรูปแบบการ

ประเมินที่หลากหลาย จะท าให้เกิดประสบการณ์ในการตัดสินใจเลือกใช้รูปแบบการประเมินได้ อย่าง
เหมาะสมกับสิ่งที่มุง่ประเมิน   

๒. ช่วยให้การก าหนดวัตถุประสงค์ของการประเมินมีความคมชัด และครอบคลุม
เนื่องจากรูปแบบการประเมินแต่ละรูปแบบมีกรอบความคิดเชิงเหตุผล ดังนั้นการเลือกใช้หรือ
ประยุกต์ใช้รูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง  ก็มีแนวโน้มที่จะก าหนดวัตถุประสงค์ของการประเมินให้สอดคล้อง
กับรูปแบบนั้น จึงท าให้ก าหนดวัตถุประสงค์ได้อย่างชัดเจนครอบคลุมและสมเหตุสมผล    

๓. ช่วยให้ก าหนดตัวแปรหรือประเด็นส าคัญในการประเมินได้อย่างชัดเจน    
๔. ท าให้ผลงานการประเมินความเป็นระบบ ครอบคลุม เป็นที่ยอมรับและสื่อ

ความหมาย ได้ชัดเจน 
การประเมินผลเป็นขั้นตอนที่ส าคัญมากซึ่งจุดมุ่งหมายของการประเมินผลโครงการ  

คือ  เพ่ือสนับสนุนหรือยกเลิก  การประเมินผลจะเป็นเครื่องมือช่วยตัดสินใจว่าควรจะยกเลิกโครงการ 
หรือสนับสนุนให้มีการขยายผลต่อไป โดยเฉพาะการมีโครงการใหม่ๆ ยังมิได้จัดท าในรูปของโครงการ
ทดลอง (Experimental) ซึ่งมีโอกาสจะผิดพลาดหรือล้มเหลวได้ง่ายความล้มเหลวของโครงการจึงมิใช่
ความล้มเหลวของผู้บริหารเสมอไป  

ดังนั้นถ้าเราประเมินผลแล้วโครงการนั้นส าเร็จตามที่ก าหนดวัตถุประสงค์ และเป้าหมาย
ไว้ก็ควรด าเนินการต่อไป แต่ถ้าประเมินผลแล้วโครงการนั้นมีปัญหา หรือมีผลกระทบเชิงลบมากกว่า 
เราก็ควรยกเลิกไป เพ่ือทราบถึงความก้าวหน้าของการปฏิบัติงานตามโครงการ ว่าเป็นไปตามที่
ก าหนดวัตถุประสงค์ และเป้าหมาย หรือกฎเกณฑ์หรือมาตรฐานที่ก าหนดไว้เพียงใด เพ่ือปรับปรุงงาน 
ถ้าเราน าโครงการไปปฏิบัติแล้ว พบว่าบางโครงการไม่ได้เสียทั้งหมดแต่ก็ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่
ก าหนดไว้ทุกข้อ เราควรน าโครงการนั้นมาปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น โดยพิจารณาว่า  โครงการนั้น
บกพร่องในเรื่องใด เช่น ขาดความร่วมมือของประชาชน ขัดต่อค่านิยมของประชาชน ขาดการ
ประชาสัมพันธ์หรือสมรรถนะขององค์การที่รับผิดชอบต่ า เมื่อเราทราบผลของการประเมินผล เราก็

                                                           
๕๓สัมภาษณ์ พระครูธรรมธรทวี สุรจิตฺโต, เจ้าอาวาสวัดหนองนางเก่า จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ,  

๔ สิงหาคม ๒๕๕๙. 



๑๕๒ 

จะได้ปรับปรุงแก้ไขให้ตรงประเด็น๕๔ เพ่ือศึกษาทางเลือก (Alternative) โดยปกติในการน าโครงการ
ไปปฏิบัตินั้น  

ผู้บริหารโครงการจะพยายามแสวงหาทางเลือกที่ดีที่สุด จากทางเลือกอย่างน้อย ๒ 
ทางเลือก ดังนั้นการประเมินผลจะเป็นการเปรียบเทียบทางเลือกก่อนที่จะตัดสินใจเลือกทางเลือกใด
ปฏิบัติทั้งนี้เพ่ือลดความเสี่ยงให้น้อยลง เพ่ือขยายผลในการน าโครงการไปปฏิบัติ ถ้าเราไม่มีการ
ติดตามและประเมินผลอย่างต่อเนื่อง เราอาจจะไม่ทราบถึงความส า เร็จของโครงการ แต่ถ้าเรา
ประเมินผลโครงการเป็นระยะ สม่ าเสมอผลปรากฏว่า โครงการนั้นบรรลุผลส าเร็จตามที่ก าหนด
วัตถุประสงค์เราก็ควรจะขยายผลโครงการนั้นต่อไป แต่การขยาย ผลนั้นมิได้หมายความว่าจะขยายไป
ได้ทุกพ้ืนที่ การขยายผลต้องค านึงถึงมิติของประชากร เวลา สถานที่ ๓ สถานการณ์ต่างๆ เช่น 
โครงการปลูกพืชเมืองหนาวจะประสบความส าเร็จดีในพ้ืนที่ภาคเหนือ แต่ถ้าขยายผล ไปยังภูมิภาคอ่ืน
อาจจะไม่ได้ผลดีเสมอไป เพราะต้องค านึงถึงลักษณะภูมิประเทศ ภูมิอากาศเชื้อชาติค่านิยม ฯลฯ 
ดังนั้นสิ่งที่ต้องค านึงถึงคือ สิ่งที่น าไปในพ้ืนที่หนึ่งอาจได้ผลดีแต่น าไปขยายผลในพ้ืนที่หนึ่งอาจไม่ได้ผล 
หรือ สิ่งที่เคยท าได้ผลดีในช่วงเวลาหนึ่งอาจจะไม่ได้ผลดีในอีกช่วงเวลาหนึ่ง 

๔.๑ การประเมินบริบทหรือสภาวะแวดล้อม (Context Evaluation) เป็นการประเมิน
เกี่ยวกับนโยบาย เป้าหมาย สภาพเศรษฐกิจและสังคม ปัญหาและความต้องการของบุคคลและ
หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องกับโครงการว่า มีความสอดคล้องเอ้ือต่อการจัดท าโครงการหรือไม่ ตลอดจน
ทรัพยากรและข้อจ ากัดต่างๆ ในการด าเนินโครงการสารสนเทศที่ได้น ามาใช้ประกอบการตัดสินใจเพ่ือ
ก าหนด วัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการให้มีความสอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงาน
ระดับสูงกว่าและบริบทหรือสภาพขององค์กรที่จะจัดท าโครงการ ในขั้นตอนการประเมินที่หนึ่งนั้นจะ
เห็นว่า พระสงฆ์เองต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนในการประเมินบริบทหรือสภาพแวดล้อม
เพ่ือให้เห็นในมุมมองต่างๆกันของการด าเนินโครงการ๕๕ 

๔.๒ การประเมินปัจจัยเบื้องต้น (Input Evaluation) เป็นการประเมินความพร้อมทั้งใน 
เชิงคุณภาพและความพอเพียงของทรัพยากรต่างๆ ก่อนเริ่มโครงการว่า มีทรัพยากรพร้อมที่จะด าเนิน 
โครงการได้หรือไม่ สารสนเทศที่ได้น ามาใช้ในการตัดสินใจเกี่ยวกับวิธีการของการใช้ทรัพยากรต่างๆ  
เพ่ือให้การด าเนินโครงการสามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้  

                                                           
๕๔สัมภาษณ์ พระครูพิพัฒนศาสนกิจจาทร, เจ้าอาวาสวัดโคกม่วง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ,  

๓ กันยายน ๒๕๕๙. 
๕๕สัมภาษณ์ พระครูสุวัฒน์วรกิจ, เจ้าอาวาสวัดช้าง จังหวัดอ่างทอง, ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๙. 



๑๕๓ 

๔.๓ การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation) เป็นการประเมินขณะด าเนินงาน 
หรือประเมินความก้าวหน้าของโครงการสารสนเทศที่ได้น ามาใช้ในการตัดสินใจเพ่ือการปรับปรุงการ
ด าเนินโครงการ๕๖ 

๔.๔ การประเมินผลผลิตหรือผลงาน (Product Evaluation) เป็นการประเมินหลังจาก
การด าเนินโครงการสิ้นสุดแล้ว ประกอบด้วยการประเมินผลลัพธ์ (Output Evaluation) โดย
พิจารณา จากปริมาณและคุณภาพของผลผลิตเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ของโครงการและการ
ประเมินผล กระทบ (Impact Evaluation) โดยเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ของแผนงานหรือ
องค์การสารสนเทศที่ได้น ามาใช้ในการตัดสินคุณค่าของผลผลิตของโครงการทั้งในด้านปริมาณและ
คุณภาพเพ่ือการตัดสินใจว่า ควรจะคงโครงการไว้ ปรับขยายหรือยกเลิกโครงการ 

สรุปการมีส่วนร่วมในการประเมินผล เป็นการที่พระสงฆ์ได้เข้ามาร่วมในการวิเคราะห์ผล
การด าเนินงานของกิจกรรมและโครงการที่ได้ด าเนินการ เพ่ือหาข้อดีและข้อเสียและน ามาใช้เป็น
แนวทางในการด าเนินงานในครั้งต่อๆ ไป ดังแผนภาพที่ ๔.๕ ดังนี้ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ ๔.๕ กระบวนการการมีส่วนร่วมในการประเมินผล (Evaluation) 
ที่มา : จากการสังเคราะห์ของผู้วิจัยเอง 

 

                                                           
๕๖สัมภาษณ์ นายแปลก  เทพรักษ์, นายอ าเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี, ๒๒ มกราคม ๒๕๖๐. 

การประเมินบริบทหรือสภาวะแวดล้อม 
(Context Evaluation)  

เป็นการประเมินเกี่ยวกับนโยบาย 
เป้าหมาย สภาพเศรษฐกิจและสังคม 

ปัญหาและความต้องการของบุคคลและ
หน่วยงาน ที่เก่ียวข้องกับโครงการ 

การประเมินปัจจัยเบื้องต้น  
(Input Evaluation)  

เป็นการประเมินความพร้อมทั้งใน เชิง
คุณภาพและความพอเพียงของทรัพยากร
ต่างๆ ก่อนเร่ิมโครงการว่า มีทรพัยากร
พร้อมที่จะด าเนิน โครงการได้หรือไม่ 

การประเมินผลผลิตหรือผลงาน  
(Product Evaluation) 

 เป็นการประเมินหลังจากการด าเนิน
โครงการสิ้นสุดแล้ว 

การประเมินกระบวนการ  
(Process Evaluation)  

เป็นการประเมินขณะด าเนินงาน 

กระบวนการการมีส่วนร่วม
ในการประเมินผล 

(Evaluation) 



๑๕๔ 

จากแผนภาพที่  ๔ .๕  พบว่า ในกระบวนการการมีส่วนร่วมในการประเมินผล 
(Evaluation) ในการแก้ไขปัญหาการติดยาเสพติด ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๒ นั้น พระสงฆ์เข้า
ไปมีส่วนร่วมใน ๔ ขั้นตอน กล่าวคือ ๑) การประเมินบริบทหรือสภาวะแวดล้อม (Context 
Evaluation) เป็นการประเมินเกี่ยวกับนโยบาย เป้าหมาย สภาพเศรษฐกิจและสังคม ปัญหาและ
ความต้องการของบุคคลและหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ๒) การประเมินปัจจัยเบื้องต้น (Input 
Evaluation) เป็นการประเมินความพร้อมทั้งใน เชิงคุณภาพและความพอเพียงของทรัพยากรต่างๆ 
ก่อนเริ่มโครงการ และ ๓) การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation) เป็นการประเมินขณะ
ด าเนินงาน หรือประเมินความก้าวหน้าของโครงการสารสนเทศที่ได้น ามาใช้ในการตัดสินใจเพ่ือการ
ปรับปรุงการด าเนินโครงการ ๔) การประเมินผลผลิตหรือผลงาน (Product Evaluation) เป็นการ
ประเมินหลังจากการด าเนินโครงการสิ้นสุดแล้ว  ซึ่งทั้ง ๔ กระบวนการ ผู้วิจัยได้ก าหนดอักษรย่อเพ่ือ
ความเข้าใจคือ CIPP Model  รายละเอียดปรากฏตามบทสัมภาษณ์แล้วนั้น 

 

๔.๓ รูปแบบการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการแก้ไขปัญหาการติดยาเสพติดในเขต
ปกครองคณะสงฆ์ภาค ๒ 

๔.๓.๑ รูปแบบการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการแก้ไขปัญหาการติดยาเสพติด  
ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ (Decision Making) 

ระดับให้ข้อมูลข่าวสาร   
๑. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับอันตรายของยาเสพติด  
๒. ท าป้ายประชาสัมพันธ์โทษของยาเสพติด 
๓. ให้ความรู้ในการป้องกันยาเสพติดแก่เยาวชน โดยการสอดแทรกเข้าไปกับการ

บรรยายธรรม 
๔. จัดอบรมจริยธรรมและหลักธรรมทางศาสนา เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดแก่เยาวชน 
๕. รณรงค์ในการประพฤติตนแก่ครูอาจารย์ ประชาชนในชุมชน เพ่ือเป็นแบบอย่างที่ดี

ให้กับเยาวชน๕๗ 
๖. ควรขอความร่วมมือจากทุกฝ่าย ผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง ชุมชน วัด ต้องร่วมกัน

ก าหนดแนวทางในการบริหารจัดการอย่างชัดเจนและเป็นระบบ 
๗. ควรก าหนดให้เป็นนโยบายที่ส าคัญของสถานศึกษาท่ีควรด าเนินงาน 

                                                           
๕๗สัมภาษณ์ พระธรรมปิฎก, เจ้าคณะจังหวัดสระบุรี, เจ้าอาวาสวัดพระพุทธบาทวรมหาวิหาร ,  

๔ ธันวาคม ๒๕๕๙. 



๑๕๕ 

๘. ควรจัดการประชุมคณะกรรมการงานด้านวิถีพุทธเพ่ือให้ทราบบทบาทและภารกิจ 
รวมทั้งศึกษาดูงานและเข้าร่วมกิจกรรมนิทรรศการต่างๆ เกี่ยวกับวิถีพุทธอย่างต่อเนื่อง 

๙. ควรมีการนิเทศติดตามผลอยู่เสมอ ท าให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
๑๐. ควรส่งเสริมการฝึกอบรมบุคลากรให้มากขึ้นตามความเหมาะสม โดยเน้นถึงความ

เข้าใจและการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง๕๘ 
ระดับหารือ                    
๑. ส่งเสริมบทบาทของชุมชนให้ตระหนักถึงปัญหาการติดยาเสพติดของเยาวชน 
๒. เชิญวิทยากรมาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องยาเสพติดแก่เยาวชนในโรงเรียน 
๓. ร่วมกันประสานผลการด าเนินงานทั้งในชุมชนและโรงเรียนในการป้องกันและแก้ไข

การระบาดของยาเสพติด 
๔. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
๕. ร่วมกับโรงเรียนในการตรวจสอบนักเรียน เพ่ือส ารวจหาผู้ติดยาเสพติดหรือมี

พฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติดอย่างต่อเนื่อง 
๖. มีการปรึกษาเก่ียวกับแผนงาน๕๙ 
๗. ปรับเวลาหรือตารางกิจกรรมอย่างเหมาะสมควร 
๘. สร้างข้อยุติในการหารือแต่ละครั้ง เพื่อความก้าวหน้าของงานควรรับฟังข้อคิดเห็นและ

วิเคราะห์เพื่อให้เกิดประโยชน์มากขึ้น 
๔.๓.๒ รูปแบบการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการแก้ไขปัญหาการติดยาเสพติด   

ด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ (Implementation) 
ระดับเข้ามามีบทบาท                    
๑. ให้ความร่วมมือกับชุมชนและหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในการด าเนินการ

ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
๒. ร่วมจัดท าแผนหรือโครงการระยะยาวกับทางโรงเรียน เกี่ยวกับการป้องกันการแพร่

ระบาดของยาเสพติด และมีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง๖๐ 
๓. จัดให้มีการติดตามผลการปรับพฤติกรรมของนักเรียนที่เคยเสพยาเสพติด แล้วลด  

ละ เลิก อย่างเป็นระบบ 

                                                           
๕๘สัมภาษณ์ พระธรรมรัตนมงคล, เจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา, เจ้าอาวาสวัดพนัญเชิงวรวิหาร

, ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 
๕๙สัมภาษณ์  นายเสน่ห์  จันทร์สุนทร , นายกองค์การบริหารส่วนต าบลปากกราน จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา, ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
๖๐สัมภาษณ์ นายแปลก  เทพรักษ์, นายอ าเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี, ๒๒ มกราคม ๒๕๖๐. 



๑๕๖ 

๔. ร่วมมือกับชุมชนในการพัฒนาสภาพแวดล้อมให้น่าอยู่ มีบรรยากาศร่มรื่น สะอาด 
และปลอดภัย 

๕. ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาแหล่งเสื่อมโทรม ที่อาจเป็นที่หลบ
ซ่อนในการเสพยาเสพติดได้ 

๖. สร้างความเข้าใจที่ตรงกันและการท างานร่วมกันอย่างมีความสุข 
๗. มีการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทควรให้การสนับสนุน

บุคคลที่มีความเสียสละ เพ่ือประโยชน์ส่วนรวม 
๘. จัดอบรมให้มีทักษะความรู้และเข้าถึงชุมชนมากยิ่งขึ้น 
๙. การเทศนาหรือการแสดงธรรม การอบรมคุณธรรม จริยธรรม  
๑๐. เข้าร่วมกับหน่วยงานภาครัฐเพื่ออบรมเป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด  
๑๑. ร่วมกับทางจังหวัดจัดกิจกรรม  “งดเหล้า เข้าพรรษา” “เทเหล้า เผาบุหรี่”  

โดยเอื้อเฟ้ือสถานที่ภายในวัดเป็นที่จัดกิจกรรม  
๑๒. จัดนิทรรศการรณรงค์ให้เห็นโทษภัยของยาเสพติด โดยท าบอร์ด ประชาสัมพันธ์ใน

ศาลาวัด มุมใดมุมหนึ่งภายในวัดที่มีประชาชนผ่านไปมาสามารถมองเห็นได้ชัดเจน   
๑๓. การป้องกันยาเสพติดภายในวัด วัดใดที่มีสามเณรเป็นจ านวนมากเจ้าอาวาสก็

ด าเนินการโดยให้สามเณรรุ่นพ่ีดูแลรุ่นน้อง คอยให้ค าปรึกษาอย่างต่อเนื่อง  
๑๔. จัดอบรมพระสังฆาธิการและผู้บริหารโรงเรียน สถานศึกษาให้ก าหนดมาตรการ

ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  
๑๕. ขอความเมตตาเจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะอ าเภอ ห้ามมิให้มียาเสพติดเข้าไปในวัด

โดยเด็ดขาด ๖๑ 
๑๖. ร่วมมือกับเรือนจ า จัดแสดงธรรมขัดเกลานักโทษคดียาเสพติด  
๑๗. พระสงฆ์เป็นส่วนหนึ่งที่ได้มีส่วนเข้าร่วมการแก้ไขปัญหายาเสพติด การมีส่วนร่วม

ดังกล่าวได้อาศัยความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องหลายหน่วยงาน สามารถท าได้ในระดับหนึ่ง  
๑๘. เข้าร่วมกิจกรรมของส านักงานสาธารณสุขจังหวัด  โรงพยาบาลโดยส่งวัดเข้า

ประกวดวัดส่งเสริมสุขภาพ ลานวัด ลานกีฬา ต้านยาเสพติด ในระดับต าบล อ าเภอ และจังหวัด
ตามล าดับ นอกจากนั้นได้ท าป้ายปิดประกาศหน้าวัดโดยใช้ข้อความว่า วัดส่งเสริมสุขภาพ การเริ่มต้น
พัฒนาวัดให้เป็นวัดส่งเสริมสุขภาพนั้น เจ้าอาวาสต้องเปิดใจกว้างเพราะต้องใช้งบประมาณในการ
ลงทุนสร้างสนามกีฬาด้วยงบประมาณของวัดก่อน จากนั้นจึงของบประมาณสนับสนุนจากประชาชน 
รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คือ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาล 

                                                           
๖๑สัมภาษณ์ พระครูสุวัฒน์วรกิจ, เจ้าอาวาสวัดช้าง จังหวัดอ่างทอง, ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๙. 



๑๕๗ 

๔.๓.๓ รูปแบบการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการแก้ไขปัญหาการติดยาเสพติด   
ด้านการมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ (Benefits) 

ระดับให้อ านาจ                    
๑. จัดให้เยาวชนได้เข้าร่วมกับชุมชนในกิจกรรมรณรงค์เก่ียวกับยาเสพติด 
๒. สร้างความร่วมมือระหว่างวัด โรงเรียน และองค์กรบริหารส่วนท้องถิ่นเพ่ือท าแผน

ป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดอย่างยั่งยืน 
๓. ร่วมเสนอแนวทางและวิธีการแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนและสถานศึกษา 
๔. ร่วมลงมติแสดงความคิดเห็นและตัดสินใจในที่ประชุมขององค์กรท้องถิ่นในการพัฒนา

และสร้างสรรค์จริยธรรมในชุมชน๖๒ 
๕. น าผลการปฏิบัติงานโครงการป้องกันปัญหายาเสพติดมาปรับปรุงแก้ไขให้เกิด

ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น         
๖. ก าหนดอ านาจหน้าที่ให้ชัดเจนและเป็นไปตามบริบทของชุมชนควรก าหนดอ านาจ

หน้าที่การท างานร่วมกันอย่างชัดเจน 
๗. ท าประชาคมเพ่ือให้ตระหนักถึงโทษภัยของยาเสพติด และสร้างความรักชุมชนให้

เกิดขึ้นควรช่วยกันสอดส่องดูแล ไม่ให้เกิดบุคคลที่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนมากกว่าส่วนรวม เข้ามามี
บทบาทในสร้างความร่วมมือร่วมกัน 

๘. พระสงฆ์ต้องมีการสร้างเครือข่ายกลไกการขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไข  
การรณรงค์และป้องกัน เป็นการท างานร่วมกันขององค์กรภาคีและเครือข่ายภาคประชาชน  

๙. การด าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดพระสงฆ์ต้องมีการบูรณาการ
กระบวนการและรูปแบบการจัดกิจกรรมที่มีความสอดคล้องกับสภาพปัญหาอันแท้จริงที่เกิดขึ้นใน
ชุมชนอย่างเหมาะสม  

๑๐. พระสงฆ์ต้องมีการใช้วิปัสสนากรรมฐานในการฟ้ืนฟูสมรรถภาพของประชาชนที่ติด
สารเสพติด  

๑๑. พระสงฆ์ต้องมีการใช้ยาสมุนไพรและภูมิปัญญาท้องถิ่นมาช่วยเหลือผู้ติดยาเสพติด
ในการถอนพิษยา ๖๓ 

๑๒. พระสงฆ์ต้องรู้จักระดมคนในชุมชนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง หรือ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการ
พัฒนาของชุมชน ให้แต่ละทุกคนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ

                                                           
๖๒สัมภาษณ์ นางสาวินี  แจ้งเสนาะ, ก านันต าบลปากข้าวสาร อ าเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี ,  

๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐. 
๖๓สัมภาษณ์ พระวิจิตร  อคฺคจิตฺโต, รองเจ้าอาวาสวัดถ้ ากระบอก จังหวัดสระบุรี, ๑๒ กันยายน 

๒๕๕๙. 



๑๕๘ 

ติด หน่วยงานของรัฐ คือ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด ต้องจัดสรรงบประมาณ ในการด าเนินโครงการ
เกี่ยวกับยาเสพติดให้ต่อเนื่องไปเรื่อยๆ เพราะถือเป็นกาลังใจของผู้จัดกิจกรรม 

๑๓. พระสงฆ์ต้องแสวงหาความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  ตลอด
ถึงภูมิธรรมที่จะน ามาประยุกต์ใช้ในการแสดงธรรมอยู่เสมอ 

๑๔. พระสงฆ์ควรเข้าร่วมเป็นวิทยากรในโครงการพุทธธรรมบ าบัดยาเสพติด  โครงการ
ธรรมสัญจร หรือโครงการที่เก่ียวกับยาเสพติดท่ีหน่วยงานของรัฐได้จัดขึ้น  

๑๕. สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนร่วมมือร่วมใจในการด าเนินงานการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด แม้แต่การถวายหมาก พลู บุหรี่ แก่พระสงฆ์ก็ควรรณรงค์ให้งดอย่างจริงจัง 
ปรับเปลี่ยนแนวคิดของประชาชนถึงแม้จะเป็นประเพณี ค่านิยมที่เคยปฏิบัติแต่ต้องชี้แจงให้เห็นถึง
โทษภัยที่จะเกิดขึ้นแก่ร่างกาย สังคม และสิ่งแวดล้อม ๖๔ 

๑๖. ใช้หลัก “ปรับทุกข์ ผูกมิตร สร้างหลัก ปักฐาน” คือต้องสร้างความคุ้นเคยกับทุกคน 
ทุกฝ่ายทั้งผู้ค้า ผู้เสพ และหน่วยงานของรัฐ ประสานให้ทุกฝ่ายเข้าใจซึ่งกันและกันแล้วหาทางออก
ร่วมกัน  

๔.๓.๔ รูปแบบการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการแก้ไขปัญหาการติดยาเสพติด   
ด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล (Evaluation)     

ระดับสร้างความร่วมมือ                    
๑. ร่วมกับโรงเรียนจัดให้มีกิจกรรมการแนะแนวแก่นักเรียนในการป้องกันยาเสพติด 
๒. จัดท าโครงการเพื่อสร้างกิจกรรมให้กับเยาวชน เช่น ลานวัด ลานกีฬา เป็นต้น 
๓. จัดโครงการน าเยาวชนไปทัศนศึกษาตามสถานที่ต่างๆ เพ่ือให้ได้ตระหนักถึงพิษภัย

ของยาเสพติด เช่น สถานบ าบัดผู้ติดยาเสพติด  จัดให้ เยาวชนได้เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนา  
เพ่ือป้องกันการติดยาเสพติด เช่น วันส าคัญทางศาสนา ๖๕ 

๕. จัดประกวดความสามารถของเยาวชนทั้งในและนอกสถานที่ เช่น การพูด การวาด
ภาพ การเขียนเรียงความ การตอบค าถามธรรมะ เป็นต้น 

๖. พระสงฆ์ต้องร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐ จัดอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจแก่ประชาชน
ถึงโทษภัยของยาเสพติดอย่างต่อเนื่อง เพราะพระสงฆ์ถือว่าเป็นผู้น าท้องถิ่น เป็นที่พ่ึงทางจิตใจ ดังนั้น

                                                           
๖๔สัมภาษณ์ นายสมหวัง  ช้างข า , ก านันต าบลโพสะ อ าเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง ,  

๒๒ มกราคม ๒๕๖๐.  
๖๕สัมภาษณ์ พระครูพิพัฒนศาสนกิจจาทร, เจ้าอาวาสวัดโคกม่วง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ,  

๓ กันยายน ๒๕๕๙. 
 



๑๕๙ 

จึงต้องพัฒนาชุมชนให้หลีกไกลจากยาเสพติด พระสงฆ์ควรตระหนักอยู่เสมอว่าถือเป็นบทบาทและ
หน้าที่ของชาวพุทธที่จะต้องรณรงค์ให้สังคมปลอดจากยาเสพติด 

๗. การปฏิบัติตนแบบอย่างที่ดี เพราะพระสงฆ์ควรเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับสังคม คือต้อง
หลีกไกลจากยาเสพติดให้ได้ การสร้างองค์ความรู้ พระสงฆ์ได้ใช้วิธีการเพ่ือให้ตนเองเกิดองค์ความรู้
เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเสียก่อนโดยการเข้ารับการอบรมจากภาครัฐ  
ท าการศึกษาจากเอกสาร หนังสือ ที่ได้รับ จากนั้นจึงขยายผลองค์ความรู้นั้นไปสู่ประชาชน 

๘. การเปลี่ยนทัศนคติ คือพระสงฆ์พยายามเปลี่ยนทัศนคติของประชาชนให้เห็นถึงโทษ
ภัยของยาเสพติด พระสงฆ์จะต้องเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติตนแล้วค่อยไปอบรมสั่งสอนประชาชน
เกี่ยวกับยาเสพติด 

๙. ต้องให้วัดเป็นแบบอย่างในการปลอดยาเสพติดอย่างถาวร การที่มียาเสพติดเข้าไป
ระบาดในวัดถือเป็นเรื่องใหญ่ พระสงฆ์ต้องสอดส่องดูแลห้ามไม่ให้มียาเสพติดเข้าไปจ าหน่ายภายในวัด 
ถึงแม้จะมีการจัดงานบุญประจาปีหรืองานบุญอ่ืนๆ ก็ตาม ๖๖ 

๑๐. สร้างภูมิคุ้มกันให้กับเด็ก เยาวชน จัดโครงการต่อต้านยาเสพติดในโรงเรียนให้เห็น
โทษภัยของยาเสพติดว่าร้ายแรงเพียงใด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
๖๖สัมภาษณ์ พระราชวรเมธี, ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร, เลขานุการเจ้าคณะภาค 

๒, ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 



๑๖๐ 

๔.๒.๒ ผลการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) 
๑) ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
การศึกษาข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างที่เป็นพระสังฆาธิการในเขตปกครองคณะสงฆ์

ภาค ๒ โดยจ าแนกปัจจัยส่วนบุคคลตาม ต าแหน่งทางคณะสงฆ์ อายุ ระดับการศึกษา และระยะเวลา
การมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหายาเสพติด ผลการวิเคราะห์ข้อมูลได้ปรากฏผลดังรายละเอียดใน
ตารางที่ ๔.๑  
 

ตารางท่ี ๔.๑  แสดงจ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 

ต าแหน่งทางคณะสงฆ์   
 เจ้าคณะอ าเภอ/รองเจ้าคณะอ าเภอ ๒๑ ๖.๖ 
 เจ้าคณะต าบล/รองเจ้าคณะต าบล ๖๒ ๑๙.๕ 
 เจ้าอาวาส/รองเจ้าอาวาส ๑๓๔ ๔๒.๑ 
 ผู้ช่วยเจ้าอาวาส ๑๐๑ ๓๑.๘ 

รวม ๓๑๘ ๑๐๐ 
อาย ุ   
 ๒๑ -  ๓๐ ปี ๓๓ ๑๐.๔ 
 ๓๑ -  ๔๐ ปี ๕๙ ๑๘.๕ 
 ๔๑ -  ๕๐ ปี ๑๑๖ ๓๖.๕ 
 ๕๑ -  ๖๐ ปี ๖๗ ๒๑.๑ 
 ๖๐ ปีขึ้นไป ๔๓ ๑๓.๕ 

รวม ๓๑๘ ๑๐๐ 
ระดับการศึกษา   
 ต่ ากว่าปริญญาตรี ๕๕ ๑๗.๓ 
 ปริญญาตรี ๑๗๗ ๕๕.๗ 
 สูงกว่าปริญญาตรี ๘๖ ๒๗.๐ 

รวม ๓๑๘ ๑๐๐ 
 
 



๑๖๑ 

ตารางท่ี ๔.๑  แสดงจ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล (ต่อ) 

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 

ระยะเวลาการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหายาเสพติด   
 น้อยกว่า ๑ ปี ๗๕ ๒๓.๖ 
 ๑ – ๕ ปี ๘๒ ๒๕.๘ 
 ๖ – ๑๐ ปี ๕๗ ๑๗.๙ 
 มากกว่า ๑๐ ปี ๑๐๔ ๓๒.๗ 

รวม ๓๑๘ ๑๐๐ 

 
จากตารางที่ ๔.๑  พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีต าแหน่งทางคณะสงฆ์เป็นเจ้า

อาวาส/รองเจ้าอาวาส จ านวน ๑๓๔ รูป คิดเป็นร้อยละ ๔๒.๑  มีอายุ ระหว่าง ๔๑ – ๕๐ ปี จ านวน 
๑๑๖ รูป คิดเป็นร้อยละ ๓๖.๕  มีระดับการศึกษาปริญญาตรี จ านวน ๑๗๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๕.๗  
และมีระยะเวลาการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหายาเสพติด จ านวน ๑๐๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๒.๗  

 
๒) ระดับการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการแก้ไขปัญหาการติดยาเสพติดในเขต

ปกครองคณะสงฆ์ภาค ๒ 
การวิเคราะห์การมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการแก้ไขปัญหาการติดยาเสพติดในเขต

ปกครองคณะสงฆ์ภาค ๒ ตามความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยรวมทุกด้าน ได้แก่ ระดับให้
ข้อมูลข่าวสาร ระดับหารือ ระดับเข้ามามีบทบาท ระดับสร้างความร่วมมือ  และระดับให้อ านาจ ดัง

รายละเอียดที่แสดงด้วยค่าเฉลี่ย (Mean = x̅) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation = 
S.D.) ในตารางที่ ๔.๒ -  ๔.๗ ตามล าดับต่อไปนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 



๑๖๒ 

ตารางท่ี ๔.๒    ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการแก้ไข 
 ปัญหาการติดยาเสพติดในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๒ ในภาพรวม                    

(n = ๓๑๘) 

การมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ 
ในการแก้ไขปัญหาการติดยาเสพติด 

ระดับความคิดเห็น 

x̅ S.D. แปลผล 

๑. ระดับให้ข้อมูลข่าวสาร  ๔.๔๕ ๐.๔๐๒ มาก 
๒. ระดับหารือ  ๔.๔๘ ๐.๓๗๖ มาก 
๓. ระดับเข้ามามีบทบาท  ๔.๔๕ ๐.๓๖๗ มาก 
๔. ระดับสร้างความร่วมมือ  ๔.๔๗ ๐.๔๐๕ มาก 
๕. ระดับให้อ านาจ ๔.๔๙ ๐.๖๗๖ มาก 

ภาพรวม ๔.๔๗ ๐.๓๗๓ มาก 

 
จากตารางที่ ๔.๒ พบว่า การมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการแก้ไขปัญหาการติดยาเสพติด

ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๒ โดยรวมอยู่ในระดับมาก (x̅ = ๔.๔๗, S.D. = ๐.๓๗๓) และเมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านพบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน คือ ระดับให้อ านาจ ระดับหารือ ระดับสร้าง
ความร่วมมือ ระดับให้ข้อมูลข่าวสาร และระดับเข้ามามีบทบาท ตามล าดับ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๖๓ 

ตารางที่ ๔.๓    ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการแก้ไข 
 ปัญหาการติดยาเสพติดในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๒ ระดับให้ข้อมูลข่าวสาร                    

(n = ๓๑๘) 

การมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ 
ในการแก้ไขปัญหาการติดยาเสพติด 

ระดับความคิดเห็น 

x̅ S.D. แปลผล 

๑. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับอันตรายของยาเสพติด  ๔.๕๕ ๐.๕๖๐ มากที่สุด 
๒. ท าป้ายประชาสัมพันธ์โทษของยาเสพติด ๔.๕๑ ๐.๕๔๒ มากที่สุด 
๓. เชิญวิทยากรมาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องยาเสพติดแก่

เยาวชนในโรงเรียน ๔.๕๘ ๐.๕๑๕ มากที่สุด 
๔. ร่วมกับโรงเรียนในการตรวจสอบนักเรียน เพ่ือส ารวจหา

ผู้ติดยาเสพติดหรือมีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติด
อย่างต่อเนื่อง ๔.๑๘ ๐.๖๖๙ มาก 

รวม ๔.๔๖ ๐.๖๑๔ มาก 

 
จากตารางที่ ๔.๓ พบว่า การมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการแก้ไขปัญหาการติดยาเสพติด

ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๒ ระดับให้ข้อมูลข่าวสารนั้น โดยรวม อยู่ในระดับมาก (x̅ = ๔.๔๖, 
S.D. = ๐.๖๑๔) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด ๓ ข้อ และอยู่ในระดับมาก 
๑ ข้อ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๖๔ 

ตารางท่ี ๔.๔    ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการแก้ไข 
 ปัญหาการติดยาเสพติดในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๒ ระดับหารือ                    

(n = ๓๑๘) 

การมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ 
ในการแก้ไขปัญหาการติดยาเสพติด 

ระดับความคิดเห็น 

x̅ S.D. แปลผล 

๑. ร่วมจัดท าแผนหรือโครงการระยะยาวกับทางโรงเรียน 
เกี่ยวกับการป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติด และ
มีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง ๔.๔๗ ๐.๕๘๐ มาก 

๒. จัดให้มีการติดตามผลการปรับพฤติกรรมของนักเรียนที่
เคยเสพยาเสพติด แล้วลด ละ เลิก อย่างเป็นระบบ ๔.๔๙ ๐.๕๖๒ มาก 

รวม ๔.๔๘ ๐.๕๗๗ มาก 

 
จากตารางที่ ๔.๔ พบว่า การมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการแก้ไขปัญหาการติดยาเสพติด

ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๒ ระดับหารือ โดยรวม อยู่ในระดับมาก (x̅ = ๔.๔๘, S.D. = ๐.๕๗๗) 
และเม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๖๕ 

ตารางท่ี ๔.๕   ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการแก้ไข 
 ปัญหาการติดยาเสพติดในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๒ ระดับเข้ามามีบทบาท                    

(n = ๓๑๘) 

การมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ 
ในการแก้ไขปัญหาการติดยาเสพติด 

ระดับความคิดเห็น 

x̅ S.D. แปลผล 

๑. ให้ความร่วมมือกับชุมชนและหน่วยงานทั้งภาครัฐและ
เอกชนในการด าเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด ๔.๔๐ ๐.๖๒๖ มาก 

๒. ร่วมมือกับชุมชนในการพัฒนาสภาพแวดล้อมให้น่าอยู่ มี
บรรยากาศร่มรื่น สะอาด และปลอดภัย ๔.๕๗ ๐.๕๕๘ มากที่สุด 

๓. ให้ความรู้ในการป้องกันยาเสพติดแก่เยาวชน โดยการ
สอดแทรกเข้าไปกับการบรรยายธรรม ๔.๔๖ ๐.๖๖๖ มาก 

๔. จัดอบรมจริยธรรมและหลักธรรมทางศาสนา เพ่ือสร้าง
ภูมิคุ้มกันยาเสพติดแก่เยาวชน ๔.๕๐ ๐.๖๓๔ มากที่สุด 

๕. รณรงค์ในการประพฤติตนแก่ครูอาจารย์ ประชาชนใน
ชุมชน เพ่ือเป็นแบบอย่างท่ีดีให้กับเยาวชน ๔.๓๖ ๐.๖๖๙ มาก 

รวม ๔.๔๖ ๐.๕๙๕ มาก 

 
จากตารางที่ ๔.๕ พบว่า การมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการแก้ไขปัญหาการติดยาเสพติด

ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๒ ระดับเข้ามามีบทบาท นั้น โดยรวม อยู่ในระดับมาก (x̅ = ๔.๔๖, 
S.D. = ๐.๕๙๕) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด ๒ ข้อ และอยู่ในระดับมาก 
๓ ข้อ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๖๖ 

ตารางท่ี ๔.๖    ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการแก้ไข 
 ปัญหาการติดยาเสพติดในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๒ ระดับสร้างความร่วมมือ                    

(n = ๓๑๘) 

การมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ 
ในการแก้ไขปัญหาการติดยาเสพติด 

ระดับความคิดเห็น 

x̅ S.D. แปลผล 

๑. ร่วมกับโรงเรียนจัดให้มีกิจกรรมการแนะแนวแก่นักเรียน
ในการป้องกันยาเสพติด ๔.๔๖ ๐.๕๔๑ มาก 

๒. จัดท าโครงการเพ่ือสร้างกิจกรรมให้กับเยาวชน เช่น 
ลานวัด ลานกีฬา เป็นต้น ๔.๓๕ ๐.๕๒๒ มาก 

๓. จัดโครงการน าเยาวชนไปทัศนศึกษาตามสถานที่ต่างๆ 
เพ่ือให้ได้ตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติด เช่น สถาน
บ าบัดผู้ติดยาเสพติด ๔.๓๕ ๐.๖๑๖ มาก 

๔. จัดให้เยาวชนได้เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนา เพื่อป้องกัน
การติดยาเสพติด เช่น วันส าคัญทางศาสนา  ๔.๔๑ ๐.๖๔๔ มาก 

๕. จัดประกวดความสามารถของเยาวชนทั้งในและนอก
สถานที่ เช่น การพูด การวาดภาพ การเขียนเรียงความ 
การตอบค าถามธรรมะ เป็นต้น ๔.๘๓ ๐.๕๘๘ มากที่สุด 

๖. ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาแหล่ง
เสื่อมโทรม ที่อาจเป็นที่หลบซ่อนในการเสพยาเสพติดได้ ๔.๔๕ ๐.๖๔๙ มาก 

๗. ร่วมกันประสานผลการด าเนินงานทั้งในชุมชนและ
โรงเรียนในการป้องกันและแก้ไขการระบาดของยาเสพ
ติด ๔.๕๔ ๐.๕๙๘ มากที่สุด 

๘. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด ๔.๓๗ ๐.๖๒๑ มาก 

รวม ๔.๔๗ ๐.๕๘๒ มาก 

 
จากตารางที่ ๔.๖ พบว่า การมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการแก้ไขปัญหาการติดยาเสพติด

ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๒ ระดับสร้างความร่วมมือ นั้น โดยรวม อยู่ในระดับมาก (x̅ = ๔.๔๗, 
S.D. = ๐.๕๘๒) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด ๒ ข้อ และอยู่ในระดับมาก 
๖ ข้อ 

 



๑๖๗ 

ตารางท่ี ๔.๗    ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการแก้ไข 
 ปัญหาการติดยาเสพติดในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๒ ระดับให้อ านาจ                    

(n = ๓๑๘) 

การมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ 
ในการแก้ไขปัญหาการติดยาเสพติด 

ระดับความคิดเห็น 

x̅ S.D. แปลผล 

๑. จัดให้เยาวชนได้เข้าร่วมกับชุมชนในกิจกรรมรณรงค์
เกี่ยวกับยาเสพติด ๔.๕๗ ๐.๕๗๖ มากที่สุด 

๒. สร้างความร่วมมือระหว่างวัด โรงเรียน และองค์กร
บริหารส่วนท้องถิ่นเพ่ือท าแผนป้องกันการแพร่ระบาด
ของยาเสพติดอย่างยั่งยืน ๔.๔๖ ๐.๖๓๗ มาก 

๓. ร่วมเสนอแนวทางและวิธีการแก้ไขปัญหายาเสพติดใน
ชุมชนและสถานศึกษา ๔.๒๓ ๐.๗๔๑ มาก 

๔. ร่วมลงมติแสดงความคิดเห็นและตัดสินใจในที่ประชุม
ขององค์กรท้ องถิ่น ในการพัฒ นาและสร้างสรรค์
จริยธรรมในชุมชน ๔.๓๙ ๐.๖๕๗ มาก 

๕. น าผลการปฏิบัติงานโครงการป้องกันปัญหายาเสพติดมา
ปรับปรุงแก้ไขให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ๔.๕๗ ๐.๕๕๗ มากที่สุด 

๖. ส่งเสริมบทบาทของชุมชนให้ตระหนักถึงปัญหาการติด
ยาเสพติดของเยาวชน ๔.๗๔ ๐.๔๘๔ มากที่สุด 

รวม ๔.๔๙ ๐.๖๓๔ มาก 

 
จากตารางที่ ๔.๗ พบว่า การมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการแก้ไขปัญหาการติดยาเสพติด

ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๒ ระดับให้อ านาจ นั้น โดยรวม อยู่ในระดับมาก (x̅ = ๔.๔๙, S.D. = 
๐.๖๓๔) และเม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด ๓ ข้อ และอยู่ในระดับมาก ๓ ข้อ 

 
 
 
 
 
 



๑๖๘ 

๓) ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการแก้ไข
ปัญหาการติดยาเสพติดในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๒ 

จากการศึกษาปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการ
แก้ไขปัญหาการติดยาเสพติดในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๒ ตามความคิดเห็นของผู้ตอบ
แบบสอบถาม ในด้านต่างๆ ได้แก่ ระดับให้ข้อมูลข่าวสาร ระดับหารือ ระดับเข้ามามีบทบาท ระดับ
สร้างความร่วมมือ และระดับให้อ านาจ ผู้วิจัยพอสรุปรายละเอียดได้ตามตารางที่  ๔.๘ -  ๔.๑๗ 
ตามล าดับต่อไปนี้ 

ตารางท่ี ๔.๘   ปัญหาและอุปสรรคในการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการแก้ไขปัญหาการติดยาเสพติด
ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๒ ระดับให้ข้อมูลข่าวสาร 
 

ที ่ ปัญหาและอุปสรรค 
จ านวน 
(รูป) 

๑. งบประมาณสนับสนุนการประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภาครัฐมีน้อย ๔๕ 
๒. บุคลากรที่มีทักษะด้านความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดอย่างถูกต้อง มีน้อย ๓๔ 
๓. สื่อที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์ไม่น่าสนใจ ๓๒ 
๔. การให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับยาเสพติด ไม่ส่งเสริมอย่างต่อเนื่อง ๒๙ 

 
จากตารางที่ ๔.๘ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาและ

อุปสรรคในการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการแก้ไขปัญหาการติดยาเสพติดในเขตปกครองคณะสงฆ์
ภาค ๒ ระดับให้ข้อมูลข่าวสาร เป็นจ านวน ๑๔๐ รูป และได้แสดงความคิดเห็นว่า งบประมาณ
สนับสนุนการประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภาครัฐมีน้อย มีจ านวน ๔๕ รูป คิดเป็นร้อยละ ๓๒.๑ 
บุคลากรที่มีทักษะด้านความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดอย่างถูกต้อง มีน้อย มีจ านวน ๓๔ รูป คิดเป็นร้อยละ 
๒๔.๓, สื่อที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์ไม่น่าสนใจ มีจ านวน ๓๒ รูป คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๖ และการให้
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับยาเสพติด ไม่ส่งเสริมอย่างต่อเนื่อง มีจ านวน ๒๙ รูป คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๗ 
ตามล าดับ 

 
 
 
 
 



๑๖๙ 

ตารางท่ี ๔.๙   ข้อเสนอแนะในการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการแก้ไขปัญหาการติดยาเสพติดในเขต
ปกครองคณะสงฆ์ภาค ๒ ระดับให้ข้อมูลข่าวสาร 
 

ที ่ ข้อเสนอแนะ 
จ านวน 
(รูป) 

๑. ควรมีการจัดสรรงบประมาณให้มีการกระจายสู่ชุมชนมากขึ้น ๔๔ 
๒. ควรมีการอบรมวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดอย่างเข้มข้น ๓๐ 
๓. ควรปรับปรุงสื่อให้มีความทันสมัยและน่าสนใจยิ่งขึ้น ๒๘ 
๔. ควรส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการรณรงค์อย่างต่อเนื่อง ๑๒ 

 

จากตารางที่ ๔.๙ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อเสนอแนะ
ในการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการแก้ไขปัญหาการติดยาเสพติดในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๒  
ระดับให้ข้อมูลข่าวสาร เป็นจ านวน ๑๑๔ รูป และได้แสดงความคิดเห็นว่า ควรขอความร่วมมือจาก
ทุกฝ่าย ผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง ชุมชน วัด ต้องร่วมกันก าหนดแนวทางในการบริหารจัดการอย่าง
ชัดเจนและเป็นระบบ มีจ านวน ๔๔ รูป คิดเป็นร้อยละ ๓๖.๗, ควรก าหนดให้เป็นนโยบายที่ส าคัญของ
สถานศึกษาที่ควรด าเนินงาน มีจ านวน ๓๐ รูป คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๐, ควรจัดการประชุม
คณะกรรมการงานด้านวิถีพุทธเพ่ือให้ทราบบทบาทและภารกิจ รวมทั้งศึกษาดูงานและเข้าร่วม
กิจกรรมนิทรรศการต่างๆ เกี่ยวกับวิถีพุทธอย่างต่อเนื่อง มีจ านวน ๒๖ รูป คิดเป็นร้อยละ ๒๑.๗, ควร
มีการนิเทศติดตามผลอยู่เสมอ ท าให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น มีจ านวน ๑๒ รูป คิดเป็น
ร้อยละ ๑๐.๐ และควรส่งเสริมการฝึกอบรมบุคลากรให้มากขึ้นตามความเหมาะสม โดยเน้นถึงความ
เข้าใจและการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง มีจ านวน ๘ รูป คิดเป็นร้อยละ ๖.๖ ตามล าดับ 

 

 

 

 

 

 

 



๑๗๐ 

ตารางท่ี ๔.๑๐    ปัญหาและอุปสรรคในการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการแก้ไขปัญหาการติดยาเสพติด
ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๒ ระดับหารือ 
 

ที ่ ปัญหาและอุปสรรค 
จ านวน 
(รูป) 

๑. การประสานงานเพ่ือปรึกษาหารือมีน้อย ๖๕ 
๒. กิจกรรมหรือภาระงานหลักของแต่ละหน่วยงานมีมาก ๕๓ 
๓. บางครั้งไม่ได้ข้อยุติ หรือมติเพ่ือน าไปก าหนดนโยบายได้ ๓๒ 
๔. การรับฟังข้อคิดเห็น เน้นให้เป็นไปตามนโยบายภาครัฐมากเกินไป ๑๒ 

 
จากตารางที่ ๔.๑๐ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาและ

อุปสรรคในการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการแก้ไขปัญหาการติดยาเสพติดในเขตปกครองคณะสงฆ์
ภาค ๒ ระดับหารือ เป็นจ านวน ๑๖๒ รูป และได้แสดงความคิดเห็นว่า การประสานงานเพ่ือ
ปรึกษาหารือมีน้อย มีจ านวน ๖๕ รูป คิดเป็นร้อยละ ๔๐.๑, กิจกรรมหรือภาระงานหลักของแต่ละ
หน่วยงานมีมาก มีจ านวน ๕๓ รูป คิดเป็นร้อยละ ๓๒.๗, บางครั้งไม่ได้ข้อยุติ หรือมติเพ่ือน าไป
ก าหนดนโยบายได้ มีจ านวน ๓๒ รูป คิดเป็นร้อยละ ๑๙.๘ รูป และการรับฟังข้อคิดเห็น เน้นให้เป็นไป
ตามนโยบายภาครัฐมากเกินไป มีจ านวน ๑๒ รูป คิดเป็นร้อยละ ๗.๔ ตามล าดับ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๗๑ 

ตารางท่ี ๔.๑๑    ข้อเสนอแนะในการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการแก้ไขปัญหาการติดยาเสพติดในเขต
ปกครองคณะสงฆ์ภาค ๒ ระดับหารือ 
 

ที ่ ข้อเสนอแนะ 
จ านวน 
(รูป) 

๑. ควรมีการปรึกษาเกี่ยวกับแผนงานเพิ่มมากข้ึน ๕๖ 
๒. ควรปรับเวลาหรือตารางกิจกรรมอย่างเหมาะสม ๕๒ 
๓. ควรให้มีข้อยุติในการหารือแต่ละครั้ง เพ่ือความก้าวหน้าของงาน ๓๐ 
๔. ควรรับฟังข้อคิดเห็นและวิเคราะห์เพ่ือให้เกิดประโยชน์มากข้ึน ๑๒ 

 
จากตารางที่  ๔.๑๑ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ

ข้อเสนอแนะในการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการแก้ไขปัญหาการติดยาเสพติดในเขตปกครองคณะ
สงฆ์ภาค ๒ ระดับหารือ เป็นจ านวน ๑๕๐ รูป และได้แสดงความคิดเห็นว่า ควรมีการปรึกษาเกี่ยวกับ
แผนงานเพ่ิมมากขึ้น มีจ านวน ๕๖ รูป คิดเป็นร้อยละ ๓๗.๓, ควรปรับเวลาหรือตารางกิจกรรมอย่าง
เหมาะสม มีจ านวน ๕๒ รูป คิดเป็นร้อยละ ๓๔.๗, ควรให้มีข้อยุติในการหารือแต่ละครั้ง เพ่ือ
ความก้าวหน้าของงาน มีจ านวน ๓๐ รูป คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๐ และควรรับฟังข้อคิดเห็นและวิเคราะห์
เพ่ือให้เกิดประโยชน์มากขึ้น มีจ านวน ๑๒ รูป คิดเป็นร้อยละ ๘.๐ ตามล าดับ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๗๒ 

ตารางท่ี ๔.๑๒   ปัญหาและอุปสรรคในการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการแก้ไขปัญหาการติดยาเสพติด
ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๒ ระดับเข้ามามีบทบาท 
 

ที ่ ปัญหาและอุปสรรค 
จ านวน 
(รูป) 

๑. บางชุมชนไม่ค่อยให้การยอมรับพระสงฆ์ในการมีส่วนร่วมหรือท างานร่วมกัน ๔๘ 
๒. บางคนไม่เข้าใจบทบาทการมีส่วนร่วมของตนเอง  ๔๒ 
๓. พระสงฆ์ไม่ได้รับการสนับสนุนอย่างจริงจังในการมีส่วนร่วมแก้ปัญหายาเสพ

ติด ๓๖ 
๔. ส าหรับพระสงฆ์ ด้านบทบาทมีน้อย เพราะถูกเบียดบัง ๒๔ 

 
จากตารางที่ ๔.๑๒ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาและ

อุปสรรคในการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการแก้ไขปัญหาการติดยาเสพติดในเขตปกครองคณะสงฆ์
ภาค ๒ ระดับเข้ามามีบทบาท เป็นจ านวน ๑๕๐ รูป และได้แสดงความคิดเห็นว่า บางชุมชนไม่ค่อยให้
การยอมรับพระสงฆ์ในการมีส่วนร่วมหรือท างานร่วมกัน มีจ านวน ๔๘ รูป คิดเป็นร้อยละ ๓๒.๐, 
นักเรียนไม่สามารถน าเอาหลักธรรมไปใช้ในการด าเนินชีวิตได้ เพราะคิดว่าหลักธรรมเกี่ยวข้องกับวัด
และพระเท่านั้น มีจ านวน ๔๒ รูป คิดเป็นร้อยละ ๒๘.๐, พระสงฆ์ไม่ได้รับการสนับสนุนอย่างจริงจังใน
การมีส่วนร่วมแก้ปัญหายาเสพติด มีจ านวน ๓๖ รูป คิดเป็นร้อยละ ๒๔.๐ และส าหรับพระสงฆ์ ด้าน
บทบาทมีน้อย เพราะถูกเบียดบัง มีจ านวน ๒๔ รูป คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๐ ตามล าดับ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๗๓ 

ตารางท่ี ๔.๑๓   ข้อเสนอแนะในการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการแก้ไขปัญหาการติดยาเสพติดในเขต
ปกครองคณะสงฆ์ภาค ๒ ระดับเข้ามามีบทบาท 
 

ที ่ ข้อเสนอแนะ 
จ านวน 
(รูป) 

๑. ควรสร้างความเข้าใจที่ตรงกันและการท างานร่วมกันอย่างมีความสุข ๓๕ 
๒. ควรมีการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาท  ๓๔ 
๓. ควรให้การสนับสนุนบุคคลที่มีความเสียสละ เพ่ือประโยชน์ส่วนรวม ๒๖ 
๔. ควรจัดอบรมให้มีทักษะความรู้และเข้าถึงชุมชนมากยิ่งขึ้น ๒๔ 

 
จากตารางที่  ๔.๑๓ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ

ข้อเสนอแนะในการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการแก้ไขปัญหาการติดยาเสพติดในเขตปกครองคณะ
สงฆ์ภาค ๒ ระดับเข้ามามีบทบาท เป็นจ านวน ๑๑๙ รูป และได้แสดงความคิดเห็นว่า ควรสร้างความ
เข้าใจที่ตรงกันและการท างานร่วมกันอย่างมีความสุข มีจ านวน ๓๕ รูป คิดเป็นร้อยละ ๓๐.๐, ควรมี
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาท มีจ านวน ๓๔ รูป คิดเป็นร้อยละ 
๒๘.๖, ควรให้การสนับสนุนบุคคลที่มีความเสียสละ เพ่ือประโยชน์ส่วนรวม มีจ านวน ๒๖ รูป คิดเป็น
ร้อยละ ๒๑.๘ และควรจัดอบรมให้มีทักษะความรู้และเข้าถึงชุมชนมากยิ่งขึ้น มีจ านวน ๒๔ รูป คิด
เป็นร้อยละ ๒๐.๒ ตามล าดับ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๗๔ 

ตารางท่ี ๔.๑๔   ปัญหาและอุปสรรคในการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการแก้ไขปัญหาการติดยาเสพติด
ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๒ ระดับสร้างความร่วมมือ 
 

ที ่ ปัญหาและอุปสรรค 
จ านวน 
(รูป) 

๑. บางครั้งความแตกต่างทางด้านศาสนา ท าให้ความร่วมมือไม่สัมฤทธิ์ผล ๓๐ 
๒. ไม่ยอมรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ต่างคนต่างท า ๑๘ 
๓. งบประมาณเป็นตัวแปรที่ส่งผลกระทบต่อความร่วมมือค่อนข้างมาก ๑๖ 
๔. ประชาชนในชุมชนมีภาระงานมาก ให้ความร่วมมือน้อย ๑๒ 

 
จากตารางที่ ๔.๑๔ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาและ

อุปสรรคในการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการแก้ไขปัญหาการติดยาเสพติดในเขตปกครองคณะสงฆ์
ภาค ๒ ระดับสร้างความร่วมมือ เป็นจ านวน ๗๖ รูป และได้แสดงความคิดเห็นว่า บางครั้งความ
แตกต่างทางด้านศาสนา ท าให้ความร่วมมือไม่สัมฤทธิ์ผล มีจ านวน ๓๐ รูป คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๕, ไม่
ยอมรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ต่างคนต่างท า มีจ านวน ๑๘ รูป คิดเป็นร้อยละ ๒๓.๗, 
งบประมาณเป็นตัวแปรที่ส่งผลกระทบต่อความร่วมมือค่อนข้างมาก มีจ านวน ๑๖ รูป คิดเป็นร้อยละ 
๒๑.๐ และประชาชนในชุมชนมีภาระงานมาก ให้ความร่วมมือน้อย มีจ านวน ๑๒ รูป คิดเป็นร้อยละ 
๑๕.๘ ตามล าดับ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๗๕ 

ตารางท่ี ๔.๑๕   ข้อเสนอแนะในการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการแก้ไขปัญหาการติดยาเสพติดในเขต
ปกครองคณะสงฆ์ภาค ๒ ระดับสร้างความร่วมมือ 
 

ที ่ ข้อเสนอแนะ 
จ านวน 
(รูป) 

๑. ควรสร้างความเข้าใจซึ่งกันและกัน โดยยึดเป้าหมายเป็นหลัก ๒๙ 
๒. ควรรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกัน และหาข้อยุติตามหลักประชาธิปไตย ๑๖ 
๓. ควรหางบประมาณสนับสนุน นอกเหนือจากงบประมาณจากภาครัฐ ๑๕ 
๔. ควรส่งเสริมให้ตระหนักถึงโทษภัยของยาเสพติดให้มาก เพ่ือสร้างความ

ร่วมมือร่วมกัน ๑๐ 

 
จากตารางที่  ๔.๑๕ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ

ข้อเสนอแนะในการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการแก้ไขปัญหาการติดยาเสพติดในเขตปกครองคณะ
สงฆ์ภาค ๒ ระดับสร้างความร่วมมือ เป็นจ านวน ๗๐ รูป และได้แสดงความคิดเห็นว่า ควรสร้างความ
เข้าใจซึ่งกันและกัน โดยยึดเป้าหมายเป็นหลัก มีจ านวน ๒๙ รูป คิดเป็นร้อยละ ๔๑.๔, ควรรับฟัง
ความคิดเห็นซึ่งกันและกัน และหาข้อยุติตามหลักประชาธิปไตย มีจ านวน ๑๖ รูป คิดเป็นร้อยละ 
๒๒.๙, ควรหางบประมาณสนับสนุน นอกเหนือจากงบประมาณจากภาครัฐ มีจ านวน ๑๕ รูป คิดเป็น
ร้อยละ ๒๑.๔ และควรส่งเสริมให้ตระหนักถึงโทษภัยของยาเสพติดให้มาก เพ่ือสร้างความร่วมมือ
ร่วมกัน มีจ านวน ๑๐ รูป คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๓ ตามล าดับ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๗๖ 

ตารางท่ี ๔.๑๖   ปัญหาและอุปสรรคในการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการแก้ไขปัญหาการติดยาเสพติด
ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๒ ระดับให้อ านาจ 
 

ที ่ ปัญหาและอุปสรรค 
จ านวน 
(รูป) 

๑. อ านาจสั่งการและตัดสินใจส่วนใหญ่อยู่ท่ีหน่วยงานภาครัฐ ๕๙ 
๒. การก าหนดอ านาจหน้าที่ร่วมกันของประชาชนในชุมชนไม่ชัดเจน ๓๕ 
๓. ไม่ค่อยได้รับความสนใจจากประชาชนในชุมชน ๒๑ 
๔. มักมีบุคคลแอบแฝง เพ่ือหาผลประโยชน์เสมอ ๙ 

 
จากตารางที่ ๔.๑๖ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาและ

อุปสรรคในการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการแก้ไขปัญหาการติดยาเสพติดในเขตปกครองคณะสงฆ์
ภาค ๒ ระดับให้อ านาจ เป็นจ านวน ๑๒๔ รูป และได้แสดงความคิดเห็นว่า อ านาจสั่งการและ
ตัดสินใจส่วนใหญ่อยู่ที่หน่วยงานภาครัฐ มีจ านวน ๕๙ รูป คิดเป็นร้อยละ ๔๗.๖, การก าหนดอ านาจ
หน้าที่ร่วมกันของประชาชนในชุมชนไม่ชัดเจน มีจ านวน ๓๕ รูป คิดเป็นร้อยละ ๒๘.๒, ไม่ค่อยได้รับ
ความสนใจจากประชาชนในชุมชน มีจ านวน ๒๑ รูป คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๙ และมักมีบุคคลแอบแฝง 
เพ่ือหาผลประโยชน์เสมอ มีจ านวน ๙ รูป คิดเป็นร้อยละ ๗.๓ ตามล าดับ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๗๗ 

ตารางท่ี ๔.๑๗   ข้อเสนอแนะปัญหาและอุปสรรคในการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการแก้ไขปัญหาการ
ติดยาเสพติดในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๒ ระดับให้อ านาจ 
 

ที ่ ข้อเสนอแนะ 
จ านวน 
(รูป) 

๑. ควรก าหนดอ านาจหน้าที่ให้ชัดเจนและเป็นไปตามบริบทของชุมชน ๕๙ 
๒. ควรก าหนดอ านาจหน้าที่การท างานร่วมกันอย่างชัดเจน ๓๒ 
๓. ควรท าประชาคมเพ่ือให้ตระหนักถึงโทษภัยของยาเสพติด และสร้างความรัก

ชุมชนให้เกิดข้ึน ๑๗ 
๔. ควรช่วยกันสอดส่องดูแล ไม่ให้เกิดบุคคลที่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนมากกว่า

ส่วนรวม เข้ามามีบทบาทในสร้างความร่วมมือร่วมกัน ๖ 

 
จากตารางที่ ๔.๑๗ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อเสนอแนะใน

การมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการแก้ไขปัญหาการติดยาเสพติดในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๒ ระดับ
ให้อ านาจ เป็นจ านวน ๑๑๔ รูป และได้แสดงความคิดเห็นว่า ควรก าหนดอ านาจหน้าที่ให้ชัดเจนและ
เป็นไปตามบริบทของชุมชน มีจ านวน ๕๙ รูป คิดเป็นร้อยละ ๕๑.๗, ควรก าหนดอ านาจหน้าที่การ
ท างานร่วมกันอย่างชัดเจน มีจ านวน ๓๒ รูป คิดเป็นร้อยละ ๒๘.๑, ควรท าประชาคมเพ่ือให้ตระหนัก
ถึงโทษภัยของยาเสพติด และสร้างความรักชุมชนให้เกิดขึ้น มีจ านวน ๑๗ รูป คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๙ 
และควรช่วยกันสอดส่องดูแล ไม่ให้เกิดบุคคลที่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนมากกว่าส่วนรวม เข้ามามี
บทบาทในสร้างความร่วมมือร่วมกัน มีจ านวน ๖ รูป คิดเป็นร้อยละ ๕.๓ ตามล าดับ 

สอดคล้องกับงานวิจัยเชิงปริมาณ กล่าวคือ การมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการแก้ไข

ปัญหาการติดยาเสพติดในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๒ โดยรวมอยู่ในระดับมาก (x̅ = ๔.๔๗, S.D. = 
๐.๓๗๓) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน คือ ระดับให้อ านาจ ระดับ
หารือ ระดับสร้างความร่วมมือ ระดับให้ข้อมูลข่าวสาร และระดับเข้ามามีบทบาท ตามล าดับ  

การมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการแก้ไขปัญหาการติดยาเสพติดในเขตปกครองคณะสงฆ์

ภาค ๒ ระดับให้ข้อมูลข่าวสารนั้น โดยรวม อยู่ในระดับมาก (x̅ = ๔.๔๖, S.D. = ๐.๖๑๔) และเมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด ๓ ข้อ และอยู่ในระดับมาก ๑ ข้อ  

การมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการแก้ไขปัญหาการติดยาเสพติดในเขตปกครองคณะสงฆ์

ภาค ๒ ระดับหารือ โดยรวม อยู่ในระดับมาก (x̅ = ๔.๔๘, S.D. = ๐.๕๗๗) และเม่ือพิจารณาเป็นราย
ข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ  



๑๗๘ 

การมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการแก้ไขปัญหาการติดยาเสพติดในเขตปกครองคณะสงฆ์

ภาค ๒ ระดับเข้ามามีบทบาท นั้น โดยรวม อยู่ในระดับมาก (x̅ = ๔.๔๖, S.D. = ๐.๕๙๕) และเมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด ๒ ข้อ และอยู่ในระดับมาก ๓ ข้อ  

การมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการแก้ไขปัญหาการติดยาเสพติดในเขตปกครองคณะสงฆ์

ภาค ๒ ระดับสร้างความร่วมมือ นั้น โดยรวม อยู่ในระดับมาก (x̅ = ๔.๔๗, S.D. = ๐.๕๘๒) และเมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด ๒ ข้อ และอยู่ในระดับมาก ๖ ข้อ  

การมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการแก้ไขปัญหาการติดยาเสพติดในเขตปกครองคณะสงฆ์

ภาค ๒ ระดับให้อ านาจ นั้น โดยรวม อยู่ในระดับมาก (x̅ = ๔.๔๙, S.D. = ๐.๖๓๔) และเม่ือพิจารณา
เป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด ๓ ข้อ และอยู่ในระดับมาก ๓ ข้อ 

ปัญหาและอุปสรรคในการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการแก้ไขปัญหาการติดยาเสพติดใน
เขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๒ ระดับให้ข้อมูลข่าวสาร เป็นจ านวน ๑๔๐ รูป และได้แสดงความคิดเห็น
ว่า งบประมาณสนับสนุนการประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภาครัฐมีน้อย มีจ านวน ๔๕ รูป คิดเป็นร้อย
ละ ๓๒.๑ บุคลากรที่มีทักษะด้านความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดอย่างถูกต้อง มีน้อย มีจ านวน ๓๔ รูป คิด
เป็นร้อยละ ๒๔.๓, สื่อที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์ไม่น่าสนใจ มีจ านวน ๓๒ รูป คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๖ 
และการให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับยาเสพติด ไม่ส่งเสริมอย่างต่อเนื่อง มีจ านวน ๒๙ รูป คิดเป็นร้อยละ 
๒๐.๗ ตามล าดับ 

ข้อเสนอแนะในการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการแก้ไขปัญหาการติดยาเสพติดในเขต
ปกครองคณะสงฆ์ภาค ๒  ระดับให้ข้อมูลข่าวสาร เป็นจ านวน ๑๑๔ รูป และได้แสดงความคิดเห็นว่า 
ควรขอความร่วมมือจากทุกฝ่าย ผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง ชุมชน วัด ต้องร่วมกันก าหนดแนวทางในการ
บริหารจัดการอย่างชัดเจนและเป็นระบบ มีจ านวน ๔๔ รูป คิดเป็นร้อยละ ๓๖.๗, ควรก าหนดให้เป็น
นโยบายที่ส าคัญของสถานศึกษาท่ีควรด าเนินงาน มีจ านวน ๓๐ รูป คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๐, ควรจัดการ
ประชุมคณะกรรมการงานด้านวิถีพุทธเพ่ือให้ทราบบทบาทและภารกิจ รวมทั้งศึกษาดูงานและเข้าร่วม
กิจกรรมนิทรรศการต่างๆ เกี่ยวกับวิถีพุทธอย่างต่อเนื่อง มีจ านวน ๒๖ รูป คิดเป็นร้อยละ ๒๑.๗, ควร
มีการนิเทศติดตามผลอยู่เสมอ ท าให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น มีจ านวน ๑๒ รูป คิดเป็น
ร้อยละ ๑๐.๐ และควรส่งเสริมการฝึกอบรมบุคลากรให้มากขึ้นตามความเหมาะสม โดยเน้นถึงความ
เข้าใจและการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง มีจ านวน ๘ รูป คิดเป็นร้อยละ ๖.๖ ตามล าดับ 

ปัญหาและอุปสรรคในการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการแก้ไขปัญหาการติดยาเสพติดใน
เขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๒ ระดับหารือ เป็นจ านวน ๑๖๒ รูป และได้แสดงความคิดเห็นว่า การ
ประสานงานเพ่ือปรึกษาหารือมีน้อย มีจ านวน ๖๕ รูป คิดเป็นร้อยละ ๔๐.๑, กิจกรรมหรือภาระงาน
หลักของแต่ละหน่วยงานมีมาก มีจ านวน ๕๓ รูป คิดเป็นร้อยละ ๓๒.๗, บางครั้งไม่ได้ข้อยุติ หรือมติ



๑๗๙ 

เพ่ือน าไปก าหนดนโยบายได้ มีจ านวน ๓๒ รูป คิดเป็นร้อยละ ๑๙.๘ รูป และการรับฟังข้อคิดเห็น 
เน้นให้เป็นไปตามนโยบายภาครัฐมากเกินไป มีจ านวน ๑๒ รูป คิดเป็นร้อยละ ๗.๔ ตามล าดับ 

ข้อเสนอแนะในการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการแก้ไขปัญหาการติดยาเสพติดในเขต
ปกครองคณะสงฆ์ภาค ๒ ระดับหารือ เป็นจ านวน ๑๕๐ รูป และได้แสดงความคิดเห็นว่า ควรมีการ
ปรึกษาเก่ียวกับแผนงานเพ่ิมมากข้ึน มีจ านวน ๕๖ รูป คิดเป็นร้อยละ ๓๗.๓, ควรปรับเวลาหรือตาราง
กิจกรรมอย่างเหมาะสม มีจ านวน ๕๒ รูป คิดเป็นร้อยละ ๓๔.๗, ควรให้มีข้อยุติในการหารือแต่ละครั้ง 
เพ่ือความก้าวหน้าของงาน มีจ านวน ๓๐ รูป คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๐ และควรรับฟังข้อคิดเห็นและ
วิเคราะห์เพื่อให้เกิดประโยชน์มากขึ้น มีจ านวน ๑๒ รูป คิดเป็นร้อยละ ๘.๐ ตามล าดับ 

ข้อเสนอแนะในการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการแก้ไขปัญหาการติดยาเสพติดในเขต
ปกครองคณะสงฆ์ภาค ๒ ระดับเข้ามามีบทบาท เป็นจ านวน ๑๑๙ รูป และได้แสดงความคิดเห็นว่า 
ควรสร้างความเข้าใจที่ตรงกัน และการท างานร่วมกันอย่างมีความสุข มีจ านวน ๓๕ รูป คิดเป็นร้อยละ 
๓๐.๐, ควรมีการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาท มีจ านวน ๓๔ รูป คิดเป็น
ร้อยละ ๒๘.๖, ควรให้การสนับสนุนบุคคลที่มีความเสียสละ เพ่ือประโยชน์ส่วนรวม มีจ านวน ๒๖ รูป 
คิดเป็นร้อยละ ๒๑.๘ และควรจัดอบรมให้มีทักษะความรู้และเข้าถึงชุมชนมากยิ่งข้ึน มีจ านวน ๒๔ รูป 
คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๒ ตามล าดับ 

ปัญหาและอุปสรรคในการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการแก้ไขปัญหาการติดยาเสพติดใน
เขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๒ ระดับสร้างความร่วมมือ เป็นจ านวน ๗๖ รูป และได้แสดงความคิดเห็น
ว่า บางครั้งความแตกต่างทางด้านศาสนา ท าให้ความร่วมมือไม่สัมฤทธิ์ผล มีจ านวน ๓๐ รูป คิดเป็น
ร้อยละ ๓๙.๕, ไม่ยอมรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ต่างคนต่างท า มีจ านวน ๑๘ รูป คิดเป็นร้อย
ละ ๒๓.๗, งบประมาณเป็นตัวแปรที่ส่งผลกระทบต่อความร่วมมือค่อนข้างมาก มีจ านวน ๑๖ รูป คิด
เป็นร้อยละ ๒๑.๐ และประชาชนในชุมชนมีภาระงานมาก ให้ความร่วมมือน้อย มีจ านวน ๑๒ รูป คิด
เป็นร้อยละ ๑๕.๘ ตามล าดับ 

ข้อเสนอแนะในการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการแก้ไขปัญหาการติดยาเสพติดในเขต
ปกครองคณะสงฆ์ภาค ๒ ระดับให้อ านาจ เป็นจ านวน ๑๑๔ รูป และได้แสดงความคิดเห็นว่า ควร
ก าหนดอ านาจหน้าที่ให้ชัดเจนและเป็นไปตามบริบทของชุมชน มีจ านวน ๕๙ รูป คิดเป็นร้อยละ 
๕๑.๗, ควรก าหนดอ านาจหน้าที่การท างานร่วมกันอย่างชัดเจน มีจ านวน ๓๒ รูป คิดเป็นร้อยละ 
๒๘.๑, ควรท าประชาคมเพ่ือให้ตระหนักถึงโทษภัยของยาเสพติด และสร้างความรักชุมชนให้เกิดขึ้น มี
จ านวน ๑๗ รูป คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๙ และควรช่วยกันสอดส่องดูแล ไม่ให้เกิดบุคคลที่เห็นแก่
ประโยชน์ส่วนตนมากกว่าส่วนรวม เข้ามามีบทบาทในสร้างความร่วมมือร่วมกัน มีจ านวน ๖ รูป คิด
เป็นร้อยละ ๕.๓ ตามล าดับ 

 



๑๘๐ 

แนวทางการด าเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดนั้น สรุปได้ดังนี้  
๑. พระสงฆ์ต้องมีการสร้างเครือข่ายกลไกการขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไข  การ

รณรงค์และป้องกัน เป็นการท างานร่วมกันขององค์กรภาคีและเครือข่ายภาคประชาชน  
๒. การด าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดพระสงฆ์ต้องมีการบูรณาการ

กระบวนการและรูปแบบการจัดกิจกรรมที่มีความสอดคล้องกับสภาพปัญหาอันแท้จริงที่เกิดขึ้นใน
ชุมชนอย่างเหมาะสม  

๓. พระสงฆ์ต้องมีการใช้วิปัสสนากรรมฐานในการฟ้ืนฟูสมรรถภาพของประชาชนที่ติด
สารเสพติด  

๔. พระสงฆ์ต้องมีการใช้ยาสมุนไพรและภูมิปัญญาท้องถิ่นมาช่วยเหลือผู้ติดยาเสพติดใน
การถอนพิษยา  

๕. พระสงฆ์ต้องรู้จักระดมคนในชุมชนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง หรือ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการ
พัฒนาของชุมชน ให้แต่ละทุกคนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด  

๖. พระสงฆ์ต้องแสวงหาความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ตลอดถึง
ภูมิธรรมที่จะน ามาประยุกต์ใช้ในการแสดงธรรมอยู่เสมอ 

๗. พระสงฆ์ควรเข้าร่วมเป็นวิทยากรในโครงการพุทธธรรมบ าบัดยาเสพติด  โครงการ
ธรรมสัญจร หรือโครงการที่เก่ียวกับยาเสพติดท่ีหน่วยงานของรัฐได้จัดขึ้น  

๘. สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนร่วมมือร่วมใจในการด าเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด แม้แต่การถวายหมาก พลู บุหรี่ แก่พระสงฆ์ก็ควรรณรงค์ให้งดอย่างจริงจัง ปรับเปลี่ยน
แนวคิดของประชาชนถึงแม้จะเป็นประเพณี ค่านิยมที่เคยปฏิบัติแต่ต้องชี้แจงให้เห็นถึงโทษภัยที่จะ
เกิดข้ึนแก่ร่างกาย สังคม และสิ่งแวดล้อม  

๙. ใช้หลัก “ปรับทุกข์ ผูกมิตร สร้างหลัก ปักฐาน” คือต้องสร้างความคุ้นเคยกับทุกคน 
ทุกฝ่ายทั้งผู้ค้า ผู้เสพ และหน่วยงานของรัฐ ประสานให้ทุกฝ่ายเข้าใจซึ่งกันและกันแล้วหาทางออก
ร่วมกัน  

๑๐. หน่วยงานของรัฐ คือ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด ต้องจัดสรรงบประมาณ ในการ
ด าเนินโครงการเกี่ยวกับยาเสพติดให้ต่อเนื่องไปเรื่อยๆ เพราะถือเป็นกาลังใจของผู้จัดกิจกรรม 

 
 
 
 
 



๑๘๑ 

๔.๓.๒ ผลการสนทนากลุ่มเฉพาะ 
ผู้วิจัยได้จัดสนทนากลุ่มเฉพาะกับผู้ให้ข้อมูลส าคัญ จ านวน ๑๒ รูปและคน ในวันที่ ๔ 

กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ ห้อง ๕๐๗ อาคารเรียนรวมโซนบี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ต าบลล าไทร อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในประเด็นเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์
ในการแก้ไขปัญหาการติดยาเสพติด และยืนยันรูปแบบการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการแก้ไขปัญหา
การติดยาเสพติดในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๒ ผลการสนทนากลุ่มเฉพาะสามารถสรุปได้ดังนี้ 

ผลการศึกษาเชิงปริมาณ จะท าให้มองเห็นภาพการมีส่วนร่วมทั้งภาพรวม และเฉพาะ
ด้านแบบหยุดนิ่งแต่ผลการศึกษาเชิงคุณภาพ  จะช่วยเสริมให้มองเห็นภาพการมีส่วนร่วมที่มีความ
เคลื่อนไหว คือ เห็นกระบวนการที่การมีส่วนร่วมเกิดขึ้น รวมทั้ง เห็นปัญหาอุปสรรคอย่างละเอียด  
 

ตารางท่ี ๔.๑๘ แสดงแนวโน้มของปัญหายาเสพติดในพระสงฆ์  
 

เดือน ปี ๒๕๖๐ (รูป) ปี ๒๕๖๑ (รูป) หมายเหตุ 
ตุลาคม ๑ ๑๐  
พฤศจิกายน ๑ ๑๑  
ธันวาคม ๓ ๑๐  
มกราคม ๑ ๘  
กุมภาพันธ์ ๙   
มีนาคม ๑๓   
เมษายน ๔   
พฤษภาคม ๙   
มิถุนายน ๑๐   
กรกฎาคม ๗   
สิงหาคม ๖   
กันยายน ๑๔   
รวม ๗๘ ๓๙  

จากตารางที่  ๔.๑๘ พบว่า แสดงแนวโน้มของปัญหายาเสพติดในพระสงฆ์  เมื่อ
เปรียบเทียบระหว่างปี ๒๕๖๐ กับปี ๒๕๖๑ มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นสูง โดยเปรียบเทียบระหว่างเดือน
มกราคมถึงเดือนเมษายน เพ่ิมข้ึนจากเดิม ๖ รูป เป็น ๓๙ รูป คิดเป็น ๕.๕ เท่า  

 



๑๘๒ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพที่ ๔.๖ บุคคลที่เกี่ยวข้องปัญหา 
ที่มา :  ม.ล.พรวิศิษฏ์ วรวรรณ, ผู้อ านวยการส่วนป้องกันยาเสพติดในภาคประชาชน ปปส.,  

๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 

บุคคลที่เกี่ยวข้องปัญหา 

พระ ฆราวาส 

ก่อนบวช 

ไม่ตั้งใจบวช 

กระท าผิด/มี
ประวัติ 

การคัดกรองเข้า
บวชไม่เคร่งครัด 

ขณะบวช 

มีเงิน 

มีเวลาว่าง 

ระบบดูแล
ควบคุมขาด
ประสิทธิภาพ 

ขาดความยับยั้ง
ชั่งใจ 

ปัจจัยบุคคล 
(พระ) 

ปัจจัยแวดล้อม 

เข้ามามั่วสุมในวัด 

ชุมชนห่างจาก
พระ 

นักค้ามองพระ
เป็นเป้าหมาย 

ผู้ใหญ่ 

วัยรุ่น/เด็กวัด/ศิษย์
พระ 

สัมพันธ์ทาง
สัญลักษณ์/
ประเพณี 

ไม่พัฒนาซึ่งกันและ
กัน (ชุมชนเสื่อม

โทรม-วัดไร้ระเบียบ 



๑๘๓ 

จากแผนภาพ ๔.๖ แสดงบุคคลที่เกี่ยวข้องกับปัญหายาเสพติดของพระสงฆ์ โดยแบ่ง
ออกเป็น ๒ กลุ่ม คือ กลุ่มพระสงฆ์และกลุ่มฆราวาส ในส่วนของกลุ่มพระสงฆ์เองพบว่า ก่อนบวชตัว
พระสงฆ์เองมีปัญหาหลักๆคือ ไม่ตั้งใจบวช๖๗ และมีประวัติกระท าผิดมาก่อนบวช เมื่อเข้าสู่
กระบวนการบวชกลับพบว่าคณะสงฆ์เองขาดกระบวนการในการคัดกรองผู้บวชที่เคร่งครัดและมี
ประสิทธิภาพ ท าให้ผู้ที่ขอบวชจ านวนไม่น้อยมีปัญหามาก่อนบวชทั้งสิ้น หลังจากบวชแล้ว ตัวพระสงฆ์
เองมีเงินและมีเวลาว่างมาก ประอบกับระบบดูแลควบคุมขาดประสิทธิภาพ บวกกับปัจจัยส่วนบุคคล
ของพระสงฆ์เองล้วนส่งผลต่อพฤติกรรมความเสี่ยงในการเกี่ยวข้องกับปัญหายาเสพติดอย่างหลีกเลี่ยง
ไม่ได๖้๘ 

ส่วนของฆราวาสนั้น แบ่งออกเป็น ๒ กลุ่มคือ กลุ่มผู้ใหญ่ และกลุ่มวัยรุ่น/เด็กวัด/ศิษย์วัด 
ทัง้สองกลุ่มนี้ล้วนเข้ามามั่วสุ่มภายในวัดได้ด้วยง่าย จึงสามารถน าสิ่งเสพติดเข้ามาสู่พระภิกษุสามเณร
ได้ง่าย๖๙ ประกอบกับชุมชนออกห่างจากวัด มองวัดเป็นเพียงสัมพันธ์ทางสัญลักษณ์/ประเพณี ไม่
พัฒนาซึ่งกันและกัน ชุมชนเสื่อมโทรม-วัดไร้ระเบียบ การป้องกัน การสอดส่องดูแลจึงอ่อนแอ ท าให้
เกิดปัญหายาเสพติดได้ง่าย๗๐ กลุ่มสุดท้ายคือ กลุ่มนักค้ายาเสพติด โดยมองพระเป็นกลุ่มเป้าหมาย
ของการค้ายาเสพติด ฆราวาสกลุ่มแรกเป็นผู้น ายาเสพติดมาสู่พระสงฆ์ผ่านฆราวาสกลุ่มที่สาม 
ประกอบกับฆราวาสกลุ่มที่สองมีความอ่อนแอ จึงท าให้เกิดปัญหายาเสพติดในวัดและชุมชน๗๑ 

จากนโยบายของคณะสงฆ์ที่มีต่อปัญหายาเสพติด พบว่า มีค าสั่งมหาเถรสมาคม  เรื่อง 
ห้ามภิกษุสามเณรเสพยาเสพติดให้โทษ  พ.ศ. ๒๕๑๒  ลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๒๑   :   ข้อ ๔ 
ห้ามภิกษุสามเณรฉันยาที่มีคติเหมือนสุราเมรัย และยาเสพติดให้โทษอ่ืนใดที่มีคติอย่างเดียวกัน  ข้อ ๕ 
ห้ามภิกษุสามเณรเสพหรือฉีดยาเสพติดให้โทษทุกชนิดเข้าสู่ร่างกาย ยกเว้นกรณีที่ปฏิบัติตามค าสั่ง
แพทย์เพ่ือรักษาโรค คณะสงฆ์มีการด าเนินการดังนี้คือ ถ้ามิได้เป็นพระสังฆาธิการ  ให้เจ้าอาวาสเจ้า
สังกัด สั่งให้เลิกการกระท า หากยังฝ่าฝืน ให้ภิกษุสามเณรรูปนั้นออกไปเสียจากวัด บันทึกเหตุที่ให้

                                                           
๖๗สนทนากลุ่มเฉพาะ ม.ล.พรวิศิษฏ์ วรวรรณ, ผู้อ านวยการส่วนป้องกันยาเสพติดในภาคประชาชน 

ปปส., ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑. 
๖๘สนทนากลุ่มเฉพาะ ดร.พิศมัย ทองเที่ยง, ผู้เช่ียวชาญด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติด ปปส, ๔ 

กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑. 
๖๙สนทนากลุ่มเฉพาะ ผศ.ดร.บุษกร วัฒนบุตร, อาจารย์ประจ าคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโน

โยลีสุวรรณภูมิ , ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑. 
๗๐สนทนากลุ่มเฉพาะ ศ.ดร.บุญทัน ดอกไธสง, ผู้อ านวยการหลักสูตรรฐัประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต 

นานาชาติ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑. 
๗๑สนทนากลุ่มเฉพาะ พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท, อาจารย์ประจ าหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑. 



๑๘๔ 

ออกในหนังสือสุทธิ และรายงานเจ้าคณะจังหวัดทราบ  ถ้าเป็นพระสังฆาธิการ   ให้เจ้าคณะเจ้าสังกัด
พิจารณาลงโทษฐานละเมิดจริยาพระสังฆาธิการตามควรแก่กรณี๗๒ 

ตามหลักธรรมวินัย   การเสพยาเสพติดเป็นการละเมิดพระธรรมวินัย โดยจัดอยู่ใน
ข้อบัญญัติปาจิตตีย์  เป็นโทษยังไม่ถึงขั้นขาดจากความเป็นพระ...แต่ ตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ 
พ.ศ. ๒๕๐๕ แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. ๒๕๓๕ ในหมวด ๔ นิคหกรรมและการสละสมณเพศ  มาตรา ๒๗ 
ข้อ (๒)   ประพฤติล่วงละเมิดพระธรรมวินัยเป็นอาจิณ   การเสพ  ยาเสพติดแม้เป็นอาบัติเล็กน้อย  
แต่เป็นการกระท าต่อเนื่องเป็นนิสัย สามารถปรับเป็นความผิดได้ และเจ้าอาวาสผู้ปกครองสามารถท า
การลาสิกขาพระรูปนั้นได้๗๓  มาตรา ๒๙ เป็นการกระท าผิดกฎหมายของรัฐที่มีโทษทางอาญาการเสพ
ยาเสพติดถือเป็นการกระท าผิดทางอาญา สามารถท าการลาสิกขาให้กับพระสงฆ์รูปนั้นได้   
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชฯ ได้ลงพระนามในประกาศ เรื่อง ป้องกันยาเสพติด  
ความว่า “มหาเถรสมาคม ได้พิจารณาเห็นว่า เพ่ือให้การป้องกันยาเสพติดให้โทษมีประสิทธิผลมาก
ยิ่งขึ้น จึงให้พระสังฆาธิการ เจ้าคณะทุกระดับ และเจ้าอาวาส ปฏิบัติดังต่อไปนี้  ๑.ชี้แจง แนะน า 
พระภิกษุ สามเณร และศิษย์วัด ห้ามมิให้ข้องเกี่ยวกับยาเสพติดโดยเด็ดขาด ๒. ชี้แจงแนะน า
ประชาชนที่อยู่ใกล้วัด และประชาชนทั่วไป ให้ห่างไกลจากยาเสพติด ๓. ร่วมมือกับสถาบันการศึกษา
ที่ตั้งอยู่ภายในบริเวณวัด หรือใกล้วัด แนะน า หรือโดยวิธีการอ่ืนใดที่เหมาะสม เพ่ือมุ่งเน้นภัยแห่งยา
เสพติด” ๗๔ 

มติมหาเถรสมาคม ที่ ๕๐๘/๒๕๔๕  เรื่อง ขอความร่วมมือในการรณรงค์ป้องกันและ
แก้ไขปัญหาในประชาชน ๑.ให้เจ้าคณะผู้ปกครองและเจ้าอาวาสให้ความร่วมมือกับทางทางราชการใน
การป้องกันภัยยาเสพติดให้โทษ ๒.ให้วัดเป็นศูนย์สงเคราะห์และฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติด โดยใช้หลักธรรม
ในพระพุทธศาสนาในการฟ้ืนฟูฯทั้งร่างกายและจิตใจ ๓.แต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานศูนย์
สงเคราะห์และฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติ 

การด าเนินการกับพระสงฆ์ กรณีเกี่ยวข้องกับยาเสพติด  ด าเนินการตามกฎหมายของรัฐ 
กฏหมายเกี่ยวกับยาเสพติดได้บังคับใช้กับประชาชนทั่วไปที่กระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด แต่
พระสงฆ์ซึ่งอยู่ใน ๒ สถานะ คือ ในฐานะที่เป็นพระสงฆ์ในศาสนาพุทธ และในฐานะที่เป็นประชาชน
ไทย การจะด าเนินการทางกฎหมายของรัฐได้ตามปกตินั้น ก็ต่อเมื่อมีการท าให้บุคคลที่เป็นพระสงฆ์ 

                                                           
๗๒สนทนากลุ่มเฉพาะ พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท, อาจารย์ประจ าหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑. 
๗๓สนทนากลุ่มเฉพาะ ผศ.ดร.บุษกร วัฒนบุตร, อาจารย์ประจ าคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโน

โยลีสุวรรณภูมิ , ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑. 
๗๔สนทนากลุ่มเฉพาะ ดร.พิศมัย ทองเที่ยง, ผู้เช่ียวชาญด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติด ปปส, ๔ 

กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑. 



๑๘๕ 

พ้นจากความเป็นพระ(ลาสิกขา) ก่อน มาตรการต่อพระสงฆ์ที่ค้ายาเสพติด วิธีเดียว คือ ลาสิกขา และ
น าเข้าสู่กระบวนการตามกฎหมาย 

ประกาศ คสช. ฉบับที่ ๑๐๘/๒๕๕๗ เรื่อง การปฏิบัติต่อผู้ต้องสงสัยว่ากระท าผิดตาม
กฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด ผู้ใดต้องสงสัยว่ากระท าความผิดฐานเสพยาเสพติด หรือเสพและมียาเสพ
ติดไว้ในครอบครอง  ถ้าไม่ปรากฏว่าผู้นั้นเป็นผู้ต้องหาหรืออยู่ในระหว่างถูกด าเนินคดีในความผิดฐาน
อ่ืนซึ่งเป็นความผิดที่มีโทษจ าคุกหรืออยู่ในระหว่างรับโทษจ าคุกตามค าพิพากษาของศาล และไม่มี
พฤติกรรมที่อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ผู้ อ่ืนหรือสังคม หากผู้นั้นยินยอมเข้ารับการบ าบัดฟ้ืนฟู ให้
เจ้าหน้าที่ตามกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดด าเนินการให้ผู้นั้นเข้ารับการบ าบัดฟ้ืนฟู 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๘๖ 

ตารางที่ ๔.๑๙ แสดงการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการแก้ไขปัญหาการติดยาเสพติดในเขตปกครอง
คณะสงฆ์ภาค ๒ ตามหลักธรรม๗๕ 

การแก้ปัญหา 

การมีส่วนร่วม 

อริยสัจ ๔ 

ระบุปัญหา หาสาเหต ุ หาวิธีแก้ ปฏิบัติการ 

อป
ริห

าน
ิยธ

รร
ม 

๗ 

ร่วมคิด การแพร่ระบาดของ
ยา เสพ ติ ด ใน กลุ่ ม
พ ร ะ ส ง ฆ์  แ ล ะ
เยาวชน 

-จากตั วพ ระสงฆ์
เอง 
-จากกลุ่มฆราวาสที่
เกี่ยวข้อง 

แนวคิด “ก าแพง ๗ 
ชั้น” ของ ศอ.ปส. 

-จัดท าเป็นนโยบาย
คณะสงฆ์ 
-ให้ความร่วมมือกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ร่วมตัดสินใจ พระวินยาธิการขาด
ค ว า ม รู้ ใ น ก า ร
แก้ปัญหายาเสพติด 

-ไม่มีหลักสูตรอบรม 
-ไม่มีอ านาจหน้าที่ 
-มีอคติ ๔ 

-จั ด อ บ รม ถ ว า ย
ความรู้ 
-เพิ่มอ านาจหน้าที่
ให้พระวินยาธิการ 

หลักสูตรถวายความรู้
พระวินยาธิการ เพื่อ
เป็นผู้น าแนวทางวัดสี
ขาวสู่การปฏิบัติ 

ร่วมท า -ขาดกิจกรรมที่เป็น
ป ร ะ โ ย ช น์ แ ก่
พระสงฆ์ 
-พระสงฆ์มีเงินและ
เวลาว่างมาก 

-ไม่มีหลักสูตรอบรม
พระสงฆ์ที่บวชใหม่ 
-ไม่ มี กิ จ ก รรม ให้
พระสงฆ์ท า 
 

-จั ด ท า ห ลั ก สู ต ร
ส าห รับพ ระบ วช
ใหม่ 
-เพิ่ ม กิ จ ก รรม ให้
พระสงฆ์ท ามากขึ้น 

หลักสูตรศาสนศึกษา 
ส าหรับผู้บวชระยะ
สั้น 
กิ จกรรมสวดมนต์ 
เจริญภาวนา 

ร่วมติดตามผล ขาดการก ากับดูแล 
สอดส่องพระภิกษุ
สามเณรอย่างทั่วถึง 

-ไม่มีกระบวนการ
คัดกรองพระสงฆ์ที่
เข้ามาบวชและอยู่
วัด 

-เพิ่มกระบวนการ
และขั้นตอนในการ
คัดกรองพระบวช
ใหม่และพระที่จะ
มาอาศัยอยู่ 

ก า กั บ  ติ ด ต า ม 
พ ฤ ติ ก ร ร ม ข อ ง
พ ร ะ ส ง ฆ์ อ ย่ า ง
ต่อเนื่อง 

ร่วมรับผิดชอบ ขาดการแก้ไขปัญหา
และเยียวยาพระสงฆ์
ที่ติดยาเสพติด 

-เจ้ า อ า ว า ส เกิ ด
ความกลัวและภัยที่
จะเกิดกับพระสงฆ์
กลุ่มดังกล่าว 

ท าความร่วมมือกับ
ห น่ ว ย ง า น ที่
เกี่ยวข้อง 

อ บ ร ม  แ ล ะ ดู แ ล
พ ร ะ ส งฆ์ ที่ ติ ด ย า
อย่างใกล้ชิด และให้
ก าลังใจเสมอ 

 
แนวทางด าเนินการเพื่อป้องกันยาเสพติดในพระสงฆ์ (แนวทาง วัดสีขาว) ๗๖ 
๑. วัด - ส านักสงฆ์ที่ปรากฏข่าวสารว่ามีปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด และวัด - 

ส านักสงฆ์ที่ตั้งในพ้ืนที่ใกล้เคียงหมู่บ้าน/ชุมชนที่มีปัญหายาเสพติดระดับมาก ได้รับการเข้าตรวจตรา
ทั้งด้านสถานี และบุคคล  

                                                           
๗๕สนทนากลุ่มเฉพาะ ดร. อ านาจ บัวศิริ, อดีตรองผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, 

๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑. 
๗๖สนทนากลุ่มเฉพาะ ม.ล.พรวิศิษฏ์ วรวรรณ, ผู้อ านวยการส่วนป้องกันยาเสพติดในภาคประชาชน 

ปปส., ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑. 



๑๘๗ 

๒. วัดที่ยังไม่พบปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด มีการด าเนินการเพ่ือป้องกันและ
เฝ้าระวังยาเสพติดอย่างสม่ าเสมอ  

๓. หน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้อง เช่น ฝ่ายปกครอง  สาธารณสุข องค์กรปกครอง
คณะสงฆ์ ฯลฯ   มีนโยบาย / ข้อสั่งการเพ่ือให้มีด าเนินการป้องกันปัญหาการแพร่ระบาดยาเสพติดใน
วัด   

การด าเนินการที่ท าแล้วและก าลังท า ประกอบด้วย 
๑. ยกร่างค าสั่ง ศูนย์อ านวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ 
๒. ถวายความรู้พระวินยาธิการเพื่อเป็นผู้น าสู่การปฏิบัติ หลักสูตรถวายความรู้พระ

วินยาธิการ เพ่ือเป็นผู้น าแนวทางวัดสีขาวสู่การปฏิบัติ 
๓. การเข้าตรวจตราวัดเพื่อเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด 

-ศอ.ปส.จ. คัดเลือก/ก าหนดวัดเป้าหมายโดยพิจารณาจากข้อร้องเรียนของ
ประชาชน   ข้อมูลการข่าว และข้อมูลจากการปิดล้อมตรวจค้น ข้อมูลประเมินสถานะ ม/ช. (รอบ ๒/
๒๕๖๐) ฯลฯ 

-ขอความอนุเคราะห์ ผู้แทนจากเจ้าคณะจังหวัด หรือเจ้าคณะอ าเภอ/เขตร่วมใน
ปฏิบัติการด้วยทุกครั้ง 

-ด าเนินการตรวจตรา ทั้งบุคคล (ตรวจสารเสพติดในพระสงฆ์ สามเณร และฆราวาส
ที่มามั่วสุมในวัด) และสถานที่ (ตรวจค้นภายในวัด)  

-การปฏิบัติการไม่ควรเปิดเผยต่อสื่อ  และกระท าด้วยความระมัดระวังเพ่ือป้องกัน
ผลกระทบทางลบต่อพระพุทธศาสนา   

กรณีพบฯ ให้ผู้แทนองค์กรปกครองคณะสงฆ์ที่มาร่วมพิจารณาตามกฎของสงฆ์ 
มาตรฐานการด าเนินการ ดังนี้ 

เสพ/ติด น าเข้าสู่กระบวนการบ าบัดรักษา (โดยให้ผู้แทนคณะสงฆ์พิจารณาด าเนินการให้
เหมาะสมตามพระธรรมวินัย  

ค้า ให้ลาสิกขา และด าเนินการคดีตามกฎหมาย 
กรณีไม่พบฯ ให้เฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง และส่งเสริมกิจกรรมเชิงบวกภายในวัดอันเป็น

ประโยชน์ต่อประชาชนอย่างต่อเนื่อง 
๔. การค้นหาและแก้ไขปัญหาการใช้/ติดยาเสพติดในวัด๗๗ 
ด าเนินการตรวจปัสสาวะพระสงฆ์-สามเณรในวัด ควบคู่ไปกับการตรวจสุขภาพ และ

ให้บริการด้านสาธารณสุข มีข้ันตอนด าเนินการ ดังนี้ 
                                                           

๗๗สนทนากลุ่มเฉพาะ ม.ล.พรวิศิษฏ์ วรวรรณ, ผู้อ านวยการส่วนป้องกันยาเสพติดในภาคประชาชน 
ปปส., ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑. 



๑๘๘ 

• ศอ.ปส.จ. ขอความอนุเคราะห์เจ้าคณะจังหวัดรวบรวมข้อมูลบุคคลของพระสงฆ์และ
สามเณรในพ้ืนที่ เพ่ือวางแผนการตรวจสุขภาพ และให้บริการด้านรักษาพยาบาล (ข้อมูลควร
ครอบคลุมไปถึงเลขประจ าตัวประชาชนเพื่อประโยชน์ในการจัดท าฐานข้อมูลพระสงฆ์/สามเณร) 

• ประสานเจ้าคณะจังหวัดก าหนดนัดหมายวัน ให้บริการตรวจสุขภาพและ
รักษาพยาบาลแต่ละวัด ซึ่งในการตรวจสุขภาพจะท าการตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะควบคู่ไปด้วย 

• ด าเนินการตรวจสุขภาพพระสงฆ์ และสามเณร  

• กรณีพบฯ  ให้ด าเนินการคัดกรอง และบันทึกข้อมูลรายชื่อไว้เป็นการลับ โดยมีการ
ท าข้อตกลงว่าจะต้องเข้าบ าบัดรักษาในภายหลัง ซึ่งเจ้าคณะจังหวัดเป็นผู้ก ากับให้เข้ากระบวนการ
บ าบัดรักษา 

• ศอ.ปส.จ. คัดเลือกสถานที่ที่เหมาะสม และมอบ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด ใช้
เป็นสถานที่บ าบัดรักษาพระสงฆ-์สามเณร   

• เมื่อรับการบ าบัดรักษาครบขั้นตอนแล้ว ให้กลับวัด โดยมีเจ้าอาวาส และพระพ่ีเลี้ยง
ในวัดเป็นผู้ติดตามดูแล และมีการรายงานต่อเจ้าคณะจังหวัดทุกเดือน 

๕. การป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดไม่ให้เข้าสู่วัด๗๘ 

• ศอ.ปส.จ. ให้กองบังคับการต ารวจภูธรจังหวัด และส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 
สนับสนุนวัดในการตรวจสอบประวัติผู้ขอบวช เกี่ยวกับคดียาเสพติด และการกระท าผิดกฎหมายต่างๆ 
รวมทั้ง ประวัติการเข้ารับการบ าบัดรักษาฯ เพ่ือช่วยวัดคัดกรองผู้ขอบวช  ทั้งนี้ กรณีที่ผู้ขอบวชมี
ประวัติฯให้อยู่ในการพิจารณาของเจ้าอาวาส และพระอุปัชฌาย์ในการให้อนุญาตบวช 

• สนับสนุนให้ภาคส่วน เช่น หมู่บ้าน/ชุมชนใกล้วัด คณะกรรมการวัด อาสาสมัคร
ต ารวจบ้าน อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เป็นต้น มีส่วนร่วมในการสอดส่องเฝ้าระวังความสงบ
เรียบร้อยในวัด และพฤติกรรมของพระสงฆ์ สามเณร และฆราวาสที่เข้ามีกิจกรรมอยู่ในวัด 

• ให้พระสงฆ์ และสามเณรภายในวัด สอดส่องดูแลพฤติกรรมพระสงฆ์ สามเณร และ
ฆราวาสในวัด หากพบพฤติกรรมต้องสงสัยเกี่ยวข้องกับยาเสพติดให้รายงานต่อเจ้าอาวาส เพ่ือ
ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าด าเนินการ   

• สนับสนุนให้วัดจัดกิจกรรมเพ่ือป้องกันยาเสพติดแก่พระสงฆ์-สามเณร และ
ประชาชนในพ้ืนที่ เช่นแสดงพระธรรมเทศนาให้เกิดความตระหนักในโทษพิษภัยของยาเสพติด 
สงเคราะห์เด็กและเยาวชนทั้งนี้ เพ่ือให้ทุกกลุ่มสามารถด ารงรักษาตนให้ห่างไกลจากยาเสพติด 
 

                                                           
๗๘สนทนากลุ่มเฉพาะ ม.ล.พรวิศิษฏ์ วรวรรณ, ผู้อ านวยการส่วนป้องกันยาเสพติดในภาคประชาชน 

ปปส., ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑. 



๑๘๙ 

วิธีปฏิบัติในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพระสงฆ์ “ก าแพง ๗ ชั้น” ๗๙  
ก าแพงชั้นที่ ๑ การคัดกรองผู้ขอบวช 
ผู้ขอบวชจ าเป็นต้องแสดงหลักฐานเป็นเบื้องต้น ได้แก่ 
๑. หลักฐานตนเอง เช่น บัตรประจ าตัวประชาชน หรือวุฒิบัตรบางประการก่อน 
๒. ต้องมีใบรับรองแพทย์ และผ่านการตรวจเลือด ไม่มีการเสพสาร หรือยาเสพติดให้

โทษ 
ทั้งนี้ ให้ขอความร่วมมือกองบังคับการต ารวจภูธรจังหวัด และส านักงานสาธารณสุข

จังหวัด ในการตรวจสอบประวัติการจับกุมคดียาเสพติด และประวัติการเข้ารับการบ าบัดรักษายาเสพ
ติด แต่การตรวจสอบประวัติ และความเกี่ยวข้องของผู้ขอบวช มุ่งเพ่ือให้ผู้ขอบวชที่มีประวัติเกี่ยวข้อง
กับยาเสพตดิได้รับการดูแลติดตามอย่างเหมาะสม  โดยยึดหลักการ คือ 

• ผู้ขอบวชที่มีจิตตั้งม่ัน ต้องการบวช จะได้บวช โดยมีการเฝ้าระวังและดูแลเป็นพิเศษ 

• ผู้ขอบวชที่มิได้มีจิตตั้งมั่น แต่ต้องการใช้พระพุทธศาสนาเป็นเครื่องมือในการกระท า
ความผิด  เมื่อต้องผ่านขั้นตอนการตรวจสอบประวัติ  ก็จะล้มเลิกความตั้งใจ เพราะไม่ต้องการถูกเพ็ง
เล็ง 

ก าแพงชั้นที่ ๒ การรับรองการบวช 
ผู้ขอบวชต้องมีการรับรองจากบุคคลอ้างอิงที่จะสามารถควบคุมดูแลพฤติกรรมของผู้ขอ

บวชได้ ในทุกกรณี อันได้แก่ พ่อแม่ ญาติผู้ใหญ่ที่ผู้ขอบวชเคารพนับถือ ผู้น าชุมชนหรือท้องถิ่นนั้นๆ 
เป็นต้น โดยมีการหารือกับพระอุปัชฌาย์ หรือ เจ้าอาวาสวัดที่ผู้ขอบวชปรารถนาจะบวชอยู่ ณ วัด
นั้นๆ   ทั้งนี้  ในกรณีที่ผู้ขอบวชประพฤติตนเสียหายเกิดปัญหาผู้รับรองจะต้องร่วมรับผิดชอบในการ
แก้ไขปัญหาไม่ปล่อยให้เป็นภาระเจ้าอาวาสแต่เพียงฝ่ายเดียว 

ก าแพงชั้นที่ ๓  การมีพระพี่เลี้ยงดูแลเป็นการพิเศษ 
ในกรณีที่ผู้ขอบวชเคยมีประวัติเกี่ยวข้องกับยาเสพติด  แต่มีจิตตั้งมั่นฯ จนได้รับการ

อนุญาตให้บวชเป็นพระสงฆ์ประจ าอยู่ที่วัด  ทางวัดจ าเป็นต้องมีการมอบหมายหน้าที่ให้คณะของ
พระสงฆ์ท่ีมีอาวุโสในวัดร่วมปฏิบัติหน้าที่เป็นพระพ่ีเลี้ยงเพ่ือติดตามดูแลพฤติกรรม ให้ก าลังใจ และให้
ค าปรึกษาแนะน าแก่พระสงฆ์รูปที่มีประวัติเกี่ยวข้องกับยาเสพติดเป็นพิเศษ   โดยพระสงฆ์ที่มีประวัติ
ฯ ๑ รูป ควรมีพระสงฆ์รูปที่มีอาวุโสกว่า อย่างน้อย ๑ รูป เป็นพระพ่ีเลี้ยงดูแล 

ก าแพงชั้นที่ ๔  การก าหนดวัตรปฏิบัติเป็นพิเศษ 
๔.๑  การปฏิบัติตนต่อวัดเป็นประจ าวัน เบื้องต้น พระสงฆ์ ต้องปฏิบัติตน ได้แก่ ไม่

น าพาบุคคลภายนอกเข้ามา มั่วสุมในวัด ไม่เข้า – ออกวัดในยามวิกาล ต้องปฏิบัติกิจวัตรต่างๆ ให้
                                                           

๗๙สนทนากลุ่มเฉพาะ ม.ล.พรวิศิษฏ์ วรวรรณ, ผู้อ านวยการส่วนป้องกันยาเสพติดในภาคประชาชน 
ปปส., ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑. 



๑๙๐ 

ครบถ้วน ได้แก่ บิณฑบาต สวดมนต์เช้าเย็น และอ่ืนๆ ตามข้อปฏิบัติของแต่ละวัด ต้องปฏิบัติหน้าที่
ดูแลรักษาความสะอาดเรียบร้อยภายในวัด ต้องรักษาศีลบริสุทธ์ครบถ้วน ในฐานะที่ครองสถานะเป็น
พระสงฆ์  

๔.๒   การศึกษาเล่าเรียนพระธรรม เนื่องจาก ผู้ขอบวชแต่ละบุคคลมีวัตถุประสงค์ในการ
บวชแตกต่างกัน ดังนั้น จึงต้องจัดการศึกษาเล่าเรียนพระธรรมตามแต่กรณีเฉพาะบุคคลอย่าง
เหมาะสม ได้แก่ กรณี บวชระยะสั้น ( ๕ – ๑๐ วัน)  สามารถจัดการศึกษาได้เพียงศึกษาพระธรรมใน
ชั้นเบื้องต้น  ควบคู่กับการปฏิบัติด้านวิปัสสนาภาวนา กรณี บวชจ าพรรษา (อย่างน้อย ๓ เดือน)  ควร
ได้เข้ารับการศึกษาตามหลักสูตร ได้แก่ การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรม ๓ ชั้น คือ นักธรรม
ศึกษาตรี  โท และเอก  การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลี คือ เปรียญธรรม ๑-๙ การศึกษาพระ
ปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา การปฏิบัติด้านวิปัสสนาภาวนา    

๔.๓  การศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับการด ารงชีวิตในทางที่ถูกต้อง เนื่องจากผู้บวชทุกราย 
อาจมิได้มีความสามารถครองตนเป็นพระสงฆ์ได้ตลอดชีพ  ดังนั้น หากเมื่อลาสิกขากลับเป็นฆราวาส
เพ่ือด าเนินชีวิตในชุมชนและสังคมเช่นบุคคลทั่วไป  จึงควรจัดกิจกรรมด้านการศึกษาตามอัธยาศัย
อ่ืนๆ ตามความสนใจ ที่ ไม่ขัดต่อพระธรรมวินัยและสามารถท าได้ภายในวัด  ด้วย เช่น วิชา
คอมพิวเตอร์  วิชาการแพทย์แผนไทย หรือ วิชาช่างต่างๆ เป็นต้น  ทั้งนี้ เพ่ือที่ผู้ขอบวชได้มีโอกาส
ศึกษาหาความรู้เพ่ือพัฒนาตนเอง และพบเป้าหมายในชีวิตด้านอ่ืนๆ  อันจะเป็นประโยชน์ต่อชุมชน
และสังคมต่อไป 

ก าแพงชั้นที่ ๕  การมีความสัมพันธ์อันดีกับชุมชน ให้ทางวัดด าเนินการด้านชุมชน
สัมพันธ์ ใน ๒ มิติ ได้แก่ ส่งเสริมให้ประชาชนที่อาศัยอยู่รอบบริเวณวัดคอย เฝ้าสังเกตพฤติกรรมของ
พระสงฆ์เพ่ือไม่ให้พระสงฆ์ประพฤติปฏิบัติขาดตกบกพร่อง หรือมีพฤติกรรมออกนอกลู่นอกทางที่
น าไปสู่ความเสื่อมเสียได้ โดยหากพบเห็นให้แจ้งเบาะแส หรือ ร้องเรียนให้กับทางวัด หรือ หน่วยงาน
ราชการที่รับผิดชอบ เพ่ือน าไปสู่การจับกุมและระงับยับยั้ง โดยเฉพาะ คณะกรรมการวัดจะต้องรับรู้ 
และเกิดความเข้าใจในวัตถุประสงค์ของการด าเนินการทั้งหมด และร่วมด าเนินการอย่างจริงจัง ไม่ให้
ตกเป็นภาระแก่เจ้าอาวาส และวัดเพียงฝ่ายเดียว ส่งเสริมให้พระสงฆ ์ด าเนินกิจกรรมเผยแผ่หลักธรรม
ค าสอนทางพระพุทธศาสนาแก่ประชาชนที่อาศัยอยู่รอบบริเวณวัดเพ่ือน าไปปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน 
ด าเนินกิจกรรมด้านสาธารณสงเคราะห์แก่ประชาชนฯ ในรูปแบบต่างๆ ที่ไม่ขัดพระธรรมวินัย เช่น 
การให้ใช้สถานที่ในวัดเพ่ือสอนหนังสือเด็กเยาวชนที่ขาดโอกาส การจัดพระสงฆ์ไปสอนศีลธรรมแก่เด็ก
ในชุมชน  เป็นต้น  

ก าแพงช้ันที่ ๖  การรักษาความปลอดภัยในวัด ให้ทางวัดจัดให้มี หรือ ขอความร่วมมือ
เจ้าหน้าที่/อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนในพ้ืนที่ที่วัดตั้งอยู่ เพ่ือช่วยเหลือวัดในการดูแลความ
ปลอดภัยในวัด ควบคุมสอดส่องบุคคลภายนอกที่เข้าออกวัดในยามวิกาลอย่างสม่ าเสมอ 



๑๙๑ 

ก า แ พ งชั้ น ที่  ๗   ก า รต รวจ ต รา เฝ้ า ร ะ วั ง วั ด เพื่ อ ป้ อ งป ราม ย า เส พ ติ ด 
(โครงการวัดสีขาว) ให้ทางวัด ด าเนินการ ดังนี้ จัดท าทะเบียนพระสงฆ์ สามเณร และฆราวาสที่มี
ภารกิจต้องกระท าในวัด โดยจัดเก็บที่สะดวกต่อการมอบให้จนท.ตรวจสอบเพ่ือป้องกันไม่ให้มิจฉาชีพ
แฝงตัวเข้าไปในวัด ตกลงความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองในพ้ืนที่ที่วัดตั้งอยู่เพ่ือจัดตั้งทีม
ประกอบด้วย ฝ่ายปกครองพ้ืนที่  ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด เจ้าคณะต าบล และจนท.ต ารวจ 
เพ่ือปฏิบัติการสุ่มตรวจวัดโดยไม่บอกล่วงหน้า โดยตรวจทั้งบุคคล (ตรวจสารเสพติดในพระและ
ฆราวาสที่มามั่วสุมในวัด) และสถานที่ (ตรวจค้นภายในวัด) โดยมุ่งด าเนินการในลักษณะปกปิด ไม่เป็น
ข่าว 

ความคาดหวัง ต่อการมีส่วนร่วมจากพระและองค์กรคณะสงฆ์ฯ ๘๐ 
ระดับให้ข้อมูลข่าวสาร คือ ศึกษาวิจัย หาสาเหตุ / ปัจจัยเงื่อนไขการแพร่ระบาด 

ยาเสพติดในพระ โดยพระเป็นผู้ด าเนินการ 
ระดับหารือ คือ การผลักดันกฎระเบียบ / พัฒนาระบบ-กลไกการป้องกันและเฝ้าระวัง

ปัญหายาเสพติดในหมู่สงฆ์  (อ านาจหน้าที่ของพระวินยาธิการ พันธะของพระสังฆาธิการ  
พระอุปัชฌาย์ ต่อผู้บวชใหม่ ฯลฯ) , รูปแบบวิธีการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในประชาชน โดยพระสงฆ ์ 

ระดับมีบทบาท คือ การส่งเสริมมาตรการก าแพง ๗ ชั้น ไปสู่การปฏิบัติจริง หรือ พัฒนา
บทบาทอ่ืนๆ ของพระ เพ่ือป้องกันยาเสพติด 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
๘๐สนทนากลุ่มเฉพาะ ม.ล.พรวิศิษฏ์ วรวรรณ, ผู้อ านวยการส่วนป้องกันยาเสพติดในภาคประชาชน 

ปปส., ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑. 



๑๙๒ 

๔.๔ องค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย 
การศึกษาวิจัย เรื่อง “รูปแบบการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการแก้ไขปัญหาการติดยา

เสพติดในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๒” สามารถสรุปองค์ความรู้ได้ดังนี้ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 แผนภาพที่ ๔.๗ องค์ความรู้จากการวิจัย 

การแก้ไขปัญหาการติดยาเสพติด 
ในเขตปกครองคณะสงฆ์ 

ภาค ๒ 

หลักธรรมที่ส่งเสริม 
๑. อริยสัจ ๔ ๒. อปริหานิยธรรม ๗ 

กระบวนการ
แก้ปัญหาการ
ติดยาเสพติด 

ที่ได้ผล 

ระบบการมี 
ส่วนร่วมที่ดี 

บริบทพระสงฆ์ 

ในเขตปกครองคณะสงฆ์ 
ภาค ๒ 

ระบุ 
ปัญหา 

 

หา 
สาเหตุ 

 
หาวิธีแก้ไขท่ี

สาเหตุ 
 

ลงมือ 
ปฏิบัติ 

 

ร่วม 
คิด 

 
ร่วม 

ตัดสินใจ 
 

ร่วม 
ท า 

 
ร่วม 

ติดตามผล 
 

ร่วม 
รับผิดชอบ 

 



๑๙๓ 

จากแผนภาพที่ ๔.๗ พบว่า  
๑. สภาพทั่วไปเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการแก้ไขปัญหาการติดยาเสพติด 

ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๒ พบว่า พระสงฆ์เข้าไปมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาการติดยาเสพติด 
อยู่ ๑๐ ด้าน คือ ๑) เทศนาหรืออบรมคุณธรรม จริยธรรม ๒) เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพ
ติด ๓) ร่วมกับทางจังหวัดจัดกิจกรรม “งดเหล้า เข้าพรรษา” “เทเหล้า เผาบุหรี่” ๔) จัดนิทรรศการ
รณรงค์ให้เห็นโทษภัยของยาเสพติด ๕) ป้องกันปัญหายาเสพติดภายในวัด ๖) จัดอบรมพระสังฆาธิ
การและผู้บริหารโรงเรียน ๗) ประสานงานกับเจ้าคณะผู้ปกครอง ๘) ร่วมมือกับเรือนจ า จัดแสดง
ธรรมขัดเกลานักโทษคดียาเสพติด ๙) ขอความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องหลายหน่วยงาน ใน
การแก้ไขอย่างจริงจัง ๑๐) เข้าร่วมกิจกรรมของส านักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลโดยส่งวัด
เข้าประกวดวัดส่งเสริมสุขภาพ ลานวัด ลานกีฬา ต้านยาเสพติด  

๒. กระบวนการการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการแก้ไขปัญหาการติดยาเสพติดในเขต
ปกครองคณะสงฆ์ภาค ๒ ประกอบด้วย ๔ กระบวนการคือ ๑. กระบวนการการมีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจ ได้แก่ ๑) การมีส่วนร่วมในขั้นต้น ๒) การมีส่วนร่วมขั้นเตรียมการ และ ๓) การมีส่วนร่วมใน
ขั้นตัดสินใจปฏิบัติการ ๒.กระบวนการการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ ได้แก่ ๑) การมีส่วนร่วมในการ
สละทรัพยากร ๒) การมีส่วนร่วมในการบริหาร และการประสานงาน และ ๓) การมีส่วนร่วมในการ
เข้าเป็นผู้ปฏิบัติในโครงการ ๓.กระบวนการการมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ ได้แก่ ๑) การมีส่วนร่วมรับ
ผลประโยชน์ในด้านวัตถุ ๒) การมีส่วนร่วมรับผลประโยชน์ในด้านสังคม และ ๓) การมีส่วนร่วมรับ
ผลประโยชน์ในด้านบุคคล ๔.กระบวนการการมีส่วนร่วมในการประเมินผล ได้แก่ ๑. การประเมิน
บริบทหรือสภาวะแวดล้อม ๒. การประเมินปัจจัยเบื้องต้น ๓. การประเมินกระบวนการ ๔. การ
ประเมินผลผลิตหรือผลงาน  

๓. รูปแบบการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการแก้ไขปัญหาการติดยาเสพติดในเขตปกครอง
คณะสงฆ์ภาค ๒ มี ๕ รูปแบบ คือ รูปแบบที่หนึ่ง ร่วมคิด พระสงฆ์เข้าไปมีส่วนร่วมใน ๔ ขั้นตอน 
กล่าวคือ ขั้นระบุปัญหา ได้แก่  การแพร่ระบาดของยาเสพติดในกลุ่มพระสงฆ์ และเยาวชน ขั้นหา
สาเหตุ ได้แก่ สาเหตุ จากตัวพระสงฆ์เอง จากกลุ่มฆราวาสที่เกี่ยวข้อง ขั้นหาวิธีแก้ ได้แก่  แนวคิด 
“ก าแพง ๗ ชั้น” ของ ศอ.ปส. ขั้นปฏิบัติการ ได้แก่ จัดท าเป็นนโยบายคณะสงฆ์และให้ความร่วมมือ
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รูปแบบที่สอง ร่วมตัดสินใจ พระสงฆ์เข้าไปมีส่วนร่วมใน ๔ ขั้นตอน 
กล่าวคือ ขั้นระบุปัญหา ได้แก่  พระวินยาธิการขาดความรู้ในการแก้ปัญหายาเสพติด ขั้นหาสาเหตุ 
ได้แก่ ไม่มีหลักสูตรอบรม ไม่มีอ านาจหน้าที่ มีอคติ ๔ ขั้นหาวิธีแก้ ได้แก่  จัดอบรมถวายความรู้ เพ่ิม
อ านาจหน้าที่ให้พระวินยาธิการ ขั้นปฏิบัติการ ได้แก่ หลักสูตรถวายความรู้พระวินยาธิการ เพ่ือเป็น
ผู้น าแนวทางวัดสีขาวสู่การปฏิบัติ รูปแบบที่สาม ร่วมท า  พระสงฆ์เข้าไปมีส่วนร่วมใน ๔ ขั้นตอน 
กล่าวคือ ขั้นระบุปัญหา ได้แก่  ขาดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่พระสงฆ์ พระสงฆ์มีเงินและเวลาว่าง
มาก ขั้นหาสาเหตุ ได้แก่ ไม่มีหลักสูตรอบรมพระสงฆ์ที่บวชใหม่ ไม่มีกิจกรรมให้พระสงฆ์ท า ขั้นหาวิธี
แก้ ได้แก่  จัดท าหลักสูตรส าหรับพระบวชใหม่ เพ่ิมกิจกรรมให้พระสงฆ์ท ามากขึ้น ขั้นปฏิบัติการ 
ได้แก่ หลักสูตรศาสนศึกษา ส าหรับผู้บวชระยะสั้น กิจกรรมสวดมนต์ เจริญภาวนา รูปแบบที่สี่ ร่วม



๑๙๔ 

ติดตาม พระสงฆ์เข้าไปมีส่วนร่วมใน ๔ ขั้นตอน กล่าวคือ ขั้นระบุปัญหา ได้แก่  ขาดการก ากับดูแล 
สอดส่องพระภิกษุสามเณรอย่างทั่วถึง ขั้นหาสาเหตุ ได้แก่ ไม่มีกระบวนการคัดกรองพระสงฆ์ท่ีเข้ามา
บวชและอยู่วัด ขั้นหาวิธีแก้ ได้แก่ เพ่ิมกระบวนการและขั้นตอนในการคัดกรองพระบวชใหม่และพระ
ที่จะมาอาศัยอยู่ ขั้นปฏิบัติการ ได้แก่ ก ากับ ติดตาม พฤติกรรมของพระสงฆ์อย่างต่อเนื่อง รูปแบบที่
ห้า ร่วมรับผิดชอบ พระสงฆ์เข้าไปมีส่วนร่วมใน ๔ ขั้นตอน กล่าวคือขั้นระบุปัญหา ได้แก่ ขาดการ
แก้ไขปัญหาและเยียวยาพระสงฆ์ที่ติดยาเสพติด ขั้นหาสาเหตุ ได้แก่ เจ้าอาวาสเกิดความกลัวและภัยที่
จะเกิดกับพระสงฆ์กลุ่มดังกล่าว ขั้นหาวิธีแก้ ได้แก่  ท าความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ขั้น
ปฏิบัติการ ได้แก่ อบรม และดูแลพระสงฆ์ท่ีติดยาอย่างใกล้ชิด และให้ก าลังใจเสมอ 

 
 
 
 



 

บทท่ี ๕ 
 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 
 การศึกษาวิจัยเรื่อง “รูปแบบการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการแก้ไขปัญหาการติดยาเสพ
ติดในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๒” มีวัตถุประสงค์ ๓ ประการคือ ๑) เพ่ือศึกษาวิเคราะห์สภาพทั่วไป
เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการแก้ไขปัญหาการติดยาเสพติด ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค 
๒ ๒) เพ่ือศึกษากระบวนการการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการแก้ไขปัญหาการติดยาเสพติด  ในเขต
ปกครองคณะสงฆ์ภาค ๒ และ ๓) เพ่ือน าเสนอรูปแบบการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการแก้ไขปัญหา
การติดยาเสพติดในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๒ 
 ใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Methods Research) กล่าวคือ ใช้ระเบียบ
วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยท าการวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary  
Analysis) การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) และการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group 
Discussion) และใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยเป็นการวิจัยเชิง
ส ารวจ (Survey Research) มุ่งศึกษาทฤษฎี แนวคิดที่เกี่ยวกับรูปแบบการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ใน
การแก้ไขปัญหาการติดยาเสพติดในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๒ ทั้งนี้จากผลการวิจัยสามารถสรุป
ผลการวิจัย อภิปรายผล และมีข้อเสนอแนะดังนี้ 
 

๕.๑ สรุปผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยจะกล่าวถึงประเด็นส าคัญในรูปแบบการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ใน
การแก้ไขปัญหาการติดยาเสพติดในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๒ ตามวัตถุประสงค์ในการวิจัยดังนี้ 

๕.๑.๑ ผลการวิเคราะห์สภาพทั่วไปในการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการแก้ไขปัญหา
การติดยาเสพติดในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๒ 

การมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการแก้ไขปัญหาการติดยาเสพติดในเขตปกครองคณะสงฆ์
ภาค ๒ พบว่า พระสงฆ์ซึ่งถือว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียต่อการพัฒนาชุมชนอีกทั้งเป็นผู้น าทางด้านจิต
วิญญาณของชุมชนสังคมได้จัดกิจกรรมเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเพ่ือให้ยาเสพติดลดลง  
สรุปได้ดังนี้ ๑) การเทศนาหรือการแสดงธรรม การอบรมคุณธรรม จริยธรรม ๒) เข้าร่วมกับหน่วยงาน
ภาครัฐเพ่ืออบรมเป็นวิทยากรให้ความรู้ เกี่ยวกับยาเสพติด  ๓) ร่วมกับทางจังหวัดจัดกิจกรรม  
“งดเหล้า เข้าพรรษา” “เทเหล้า เผาบุหรี่” โดยเอ้ือเฟ้ือสถานที่ภายในวัดเป็นที่จัดกิจกรรม  
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๔) จัดนิทรรศการรณรงค์ให้เห็นโทษภัยของยาเสพติด โดยท าบอร์ด ประชาสัมพันธ์ในศาลาวัด มุมใด
มุมหนึ่งภายในวัดที่มีประชาชนผ่านไปมาสามารถมองเห็นได้ชัดเจน  ๕) การป้องกันยาเสพติดภายใน
วัด วัดใดที่มีสามเณรเป็นจ านวนมากเจ้าอาวาสก็ด าเนินการโดยให้สามเณรรุ่นพ่ีดูแลรุ่นน้อง คอยให้
ค าปรึกษาอย่างต่อเนื่อง ๖) จัดอบรมพระสังฆาธิการและผู้บริหารโรงเรียน สถานศึกษาให้ก าหนด
มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ๗) ขอความเมตตาเจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะอ าเภอ ห้ามมิ
ให้มียาเสพติดเข้าไปในวัดโดยเด็ดขาด ๘) ร่วมมือกับเรือนจ า จัดแสดงธรรมขัดเกลานักโทษคดียาเสพ
ติด  ๙) พระสงฆ์เป็นส่วนหนึ่งที่ได้มีส่วนเข้าร่วมการแก้ไขปัญหายาเสพติด การมีส่วนร่วมดังกล่าวได้
อาศัยความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องหลายหน่วยงาน สามารถท าได้ในระดับหนึ่ง ๑๐) เข้าร่วม
กิจกรรมของส านักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลโดยส่งวัดเข้าประกวดวัดส่งเสริมสุขภาพ  
ลานวัด ลานกีฬา ต้านยาเสพติด ในระดับต าบล อ าเภอ และจังหวัดตามลาดับ นอกจากนั้นได้ท าป้าย
ปิดประกาศหน้าวัดโดยใช้ข้อความว่า วัดส่งเสริมสุขภาพ การเริ่มต้นพัฒนาวัดให้เป็นวัดส่งเสริม
สุขภาพนั้น เจ้าอาวาสต้องเปิดใจกว้างเพราะต้องใช้งบประมาณในการลงทุนสร้างสนามกีฬาด้ วย
งบประมาณของวัดก่อน จากนั้นจึงของบประมาณสนับสนุนจากประชาชน รวมทั้งหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง คือ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาล 

วิธีคิดและวิธีการที่ใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด สรุปได้ดังนี้ ๑) พระสงฆ์
ต้องร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐ จัดอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจแก่ประชาชนถึงโทษภัยของยาเสพติด
อย่างต่อเนื่อง เพราะพระสงฆ์ถือว่าเป็นผู้น าท้องถิ่น เป็นที่พ่ึงทางจิตใจ ดังนั้นจึงต้องพัฒนาชุมชนให้
หลีกไกลจากยาเสพติด ๒) พระสงฆ์ควรตระหนักอยู่เสมอว่าถือเป็นบทบาทและหน้าที่ของชาวพุทธที่
จะต้องรณรงค์ให้สังคมปลอดจากยาเสพติด ๓) การปฏิบัติตนแบบอย่างที่ดี เพราะพระสงฆ์ควรเป็น
แบบอย่างที่ดีให้กับสังคม คือต้องหลีกไกลจากยาเสพติดให้ได้ ๔) การสร้างองค์ความรู้ พระสงฆ์ได้ใช้
วิธีการเพ่ือให้ตนเองเกิดองค์ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเสียก่อนโดยการเข้า
รับการอบรมจากภาครัฐ ท าการศึกษาจากเอกสาร หนังสือ ที่ได้รับ จากนั้นจึงขยายผลองค์ความรู้นั้น
ไปสู่ประชาชน ๕) การเปลี่ยนทัศนคติ คือพระสงฆ์พยายามเปลี่ยนทัศนคติของประชาชนให้เห็นถึง
โทษภัยของยาเสพติด ๖) พระสงฆ์จะต้องเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติตนแล้วค่อยไปอบรมสั่งสอน
ประชาชนเกี่ยวกับยาเสพติด ๗) รัฐจะต้องมีมาตรการที่ชัดเจน นั่นคือควรแก้ไขกฎหมายด้วยการเพ่ิม
โทษให้หนักขึ้นและน าไปปฏิบัติให้ได้จริงๆ กับผู้กระท าความผิดตลอดถึงผู้ค้ารายใหญ่และรายย่อย  
๘) ต้องให้วัดเป็นแบบอย่างในการปลอดยาเสพติดอย่างถาวร การที่มียาเสพติดเข้าไประบาดในวัดถือ
เป็นเรื่องใหญ ่พระสงฆ์ต้องสอดส่องดูแลห้ามไม่ให้มียาเสพติดเข้าไปจ าหน่ายภายในวัด ถึงแม้จะมีการ
จัดงานบุญประจาปีหรืองานบุญอ่ืนๆ ก็ตาม ๙) แนะน าให้รู้จักการหาเวลาว่างด้วยการประกอบอาชีพ 
มีงานท า มีรายได้ ให้อยู่ดีกินดี ไม่ให้เข้าไปข้องเกี่ยวกับยาเสพติด รู้จักบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมเป็น
การแก้ไขหลังจากน าผู้ติดยาเสพติดไปบ าบัดแล้ว ถือเป็นการสร้างชีวิตใหม่เพ่ือส่งเสริมให้มีคุณภาพ
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ชีวิตที่ดีขึ้น ๑๐) สร้างภูมิคุ้มกันให้กับเด็ก เยาวชน จัดโครงการต่อต้านยาเสพติดในโรงเรียนให้เห็น
โทษภัยของยาเสพติดว่าร้ายแรงเพียงใด 

สอดคล้องกับงานวิจัยเชิงปริมาณ กล่าวคือ การมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการแก้ไข

ปัญหาการติดยาเสพติดในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๒ โดยรวมอยู่ในระดับมาก (x̅ = ๔.๔๗, S.D. = 
๐.๓๗๓) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน คือ ระดับให้อ านาจ ระดับ
หารือ ระดับสร้างความร่วมมือ ระดับให้ข้อมูลข่าวสาร และระดับเข้ามามีบทบาท ตามล าดับ การมี
ส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการแก้ไขปัญหาการติดยาเสพติดในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๒ ระดับให้

ข้อมูลข่าวสารนั้น โดยรวม อยู่ในระดับมาก (x̅ = ๔.๔๖, S.D. = ๐.๖๑๔) และเมื่อพิจารณาเป็นราย
ข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด ๓ ข้อ และอยู่ในระดับมาก ๑ ข้อ การมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการ

แก้ไขปัญหาการติดยาเสพติดในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๒ ระดับหารือ โดยรวม อยู่ในระดับมาก (x̅ 
= ๔.๔๘, S.D. = ๐.๕๗๗) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ การมีส่วนร่วม
ของพระสงฆ์ในการแก้ไขปัญหาการติดยาเสพติดในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๒ ระดับเข้ามามี

บทบาท นั้น โดยรวม อยู่ในระดับมาก (x̅ = ๔.๔๖, S.D. = ๐.๕๙๕) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด ๒ ข้อ และอยู่ในระดับมาก ๓ ข้อ การมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการแก้ไข
ปัญหาการติดยาเสพติดในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๒ ระดับสร้างความร่วมมือ นั้น โดยรวม อยู่ใน

ระดับมาก (x̅ = ๔.๔๗, S.D. = ๐.๕๘๒) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด ๒ 
ข้อ และอยู่ในระดับมาก ๖ ข้อ การมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการแก้ไขปัญหาการติดยาเสพติดในเขต

ปกครองคณะสงฆ์ภาค ๒ ระดับให้อ านาจ นั้น โดยรวม อยู่ในระดับมาก (x̅ = ๔.๔๙, S.D. = ๐.๖๓๔) 
และเม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด ๓ ข้อ และอยู่ในระดับมาก ๓ ข้อ 

๕.๑.๒ ผลการศึกษากระบวนการการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการแก้ไขปัญหาการ
ติดยาเสพติดในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๒ 

กระบวนการการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ (Decision Making) ในการแก้ไขปัญหาการ
ติดยาเสพติด ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๒ นั้น พระสงฆ์เข้าไปมีส่วนร่วมใน ๓ ขั้นตอน กล่าวคือ  
๑) การมีส่วนร่วมในขั้นต้น (Initial Decision) เป็นการค้นคว้าความต้องการที่แท้จริงของวิธีการที่จะ
เข้าไปมีส่วนร่วมของโครงการแก้ไขปัญหาการติดยาเสพติด ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๒ โดยตัว
คณะสงฆ์หรือพระสงฆ์ในฐานะผู้น าชุมชน หรือผู้มีทบาทส าคัญได้เข้าไปร่วมแก้ไขปัญหาดังกล่าว
ร่วมกับชาวบ้านและหน่วยงานราชการ โดยการสอบถามและสังเกตการณ์ความเคลื่อนไหวภายใน
ชุมชนในฐานะที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่ เมื่อเกิดปัญหาจึงท าการแก้ไขหรือป้องกันในชั้นต้น ๒) การมีส่วน
ร่วมข้ันเตรียมการ (Ongoing Decision) เป็นการหาโอกาสหรือช่องทางในการแก้ปัญหา รวมทั้งล าดับ
ความส าคัญของโครงการที่จะต้องด าเนินการ ในกระบวนการนี้ตัวพระสงฆ์เองก็จัดท าโครงการที่
สืบเนื่องกับการหาแนวทางแก้ไขปัญหายาเสพติดในวัดและชุมชน เช่น โครงการวัดสีขาว ชุมชนสีขาว 
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วัดปลอดสิ่งเสพติด ชุมชนปลอดสิ่งเสพติด โครงการงดเหล้าเข้าพรรษา เป็นต้นและ ๓) การมีส่วนร่วม
ในขั้นตัดสินใจปฏิบัติการ (Operation Decision) เป็นการหาบุคลากรเข้ามาปฏิบัติการ ได้แก่ 
อาสาสมัคร ผู้ประสานงานเพื่อที่จะมีส่วนร่วมในกิจกรรมแก้ไขปัญหาการติดยาเสพติด ในเขตปกครอง
คณะสงฆ์ภาค ๒  โดยการเป็นสมาชิกร่วมด าเนินการ การคัดเลือกผู้น าและการสร้างพลังอ านาจให้แก่
องค์กร  

กระบวนการการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ (Implementation) ในการแก้ไขปัญหาการ
ติดยาเสพติด ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๒ นั้น พระสงฆ์เข้าไปมีส่วนร่วมใน ๓ ขั้นตอน กล่าวคือ ๑) 
การมีส่วนร่วมในการสละทรัพยากร (Resource Contribution) ได้แก่ การมีส่วนร่วมสละแรงกาย 
การสละเงิน การให้วัสดุอุปกรณ์และการให้ค าแนะน า ซึ่งทรัพยากรเหล่านี้จะให้ด้วยความเต็มใจ 
พระสงฆ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งเจ้าคณะพระสังฆาธิการ มีบทบาทส าคัญในการเป็นผู้สละทรัพยากร จะ
เห็นได้ว่าในปีหนึ่งๆ พระสงฆ์สละทรัพย์เป็นจ านวนมากเพ่ือใช้ในการแก้ไขปัญหาการติดยาเสพติด 
นอกจากการสละทรัพย์แล้วยังพบว่ามีหลายวัดเปิดเป็นสถานที่ให้ความรู้และแก้ปัญหายาเสพติด เช่น 
วัดถ้ ากระบอก จังหวัดสระบุรี วัดช้าง จังหวัดอ่างทอง และวัดหนองนางเก่า จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
เป็นต้น วัดถ้ ากระบอก จังหวัดสระบุรี จัดสร้างสถานบ าบัดฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติด โดยตั้งเงื่อนไขว่าผู้เข้า
รักษาจะต้องเข้ารับสัจจะ ไม่สูบ ไม่เสพยาทุกชนิดโดยสมัครใจ และต้องเข้ารับการรักษาอย่างต่ า ๑๕ 
วัน ไม่ก่อความวุ่นวายใดๆ ในสถานที่บ าบัด และไม่อ้างสิทธิหรือความจ าเป็นออกนอกบริเวณสถาน
บ าบัด การรักษาจะเริ่มด้วยการช่วยเหลือทางกาย โดย ๕ วันแรกจะได้รับการบ าบัดด้วยการดื่มยา
สมุนไพร กลายเป็นที่มาของภาพอันเป็นเอกลักษณ์ของที่นี่ เมื่อคนไข้ดื่มยาสมุนไพรแล้วดื่มน้ าตาม
เยอะๆ จนอาเจียนออกมาหมดไส้หมดพุง หลังจากนั้นจะถูกส่งไปห้องอบตัวสมุนไพร ประกอบด้วย 
ตะไคร้ ใบละหุ่ง หญ้าคา ผักบุ้ง ช่วยลดความตึงเครียดของประสาท และขับพิษออกจากร่างกาย อีก 
๑๐ วันหลังคนไข้จะได้รับการรักษาทางจิตใจ พักฟ้ืน ปรับสภาพร่างกายและจิตใจให้สามารถกลับเข้า
ไปใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติ ด้วยวิธีการฟังธรรม กิจกรรมสันทนาการ ฝึกอาชีพ เป็นต้น ๒) การ
มีส่วนร่วมในการบริหาร และการประสานงาน (Administration and Co-Ordination) จะมีส่วนร่วม
โดยวิธีการรับสมัครบุคลากรหรือจิตอาสาเข้ามามีส่วนร่วมด าเนินการในการแก้ไขปัญหาการติดยาเสพ
ติด การฝึกอบรมผู้ที่จะเข้าปฏิบัติในโครงการ หรือการให้ค าปรึกษาในการตัดสินใจเกี่ยวกับโครงการ
และเป็นผู้ประสานงานในโครงการด้วย ซึ่งการมีส่วนร่วมในการบริหารและการประสานงาน พระสงฆ์
ในฐานะเจ้าของโครงการหรือวัดก็ได้ด าเนินแล้วเป็นอย่างดี  และ ๓) การมีส่วนร่วมในการเข้าเป็นผู้
ปฏิบัติในโครงการ (Programmer Enlistment Activities) เป็นการเข้ามีส่วนร่วมโดยการเข้าเป็นผู้
ปฏิบัติในโครงการ พบว่า ลักษณะเป็นการบังคับให้เข้าปฏิบัติในโครงการมากที่สุด การมีส่วนร่วมโดย
การบังคับให้ปฏิบัติจะต่างจากการให้ความร่วมมือเพราะการบังคับให้ท านั้นผลประโยชน์จะไม่ใช่เป็น
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สิ่งส าคัญ แต่ถ้าเป็นการมีส่วนร่วมด้วยความเต็มใจจะมีการค านึงถึงประโยชน์ที่จะได้รับหลังจากมีส่วน
ร่วมด้วย 

กระบวนการการมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ (Benefits)  ในการแก้ไขปัญหาการติดยาเสพ
ติด ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๒ นั้น พระสงฆ์เข้าไปมีส่วนร่วมใน ๓ ขั้นตอน กล่าวคือ ๑) การมี
ส่วนร่วมรับผลประโยชน์ในด้านวัตถุ (Material Benefits) ได้แก่ การมีส่วนร่วมการเพิ่มผลผลิต รายได ้
หรือทรัพย์สิน ในประเด็นนี้มองการการด าเนินกิจกรรมของวัด เป็นการด าเนินกิจกรรมที่ไม่แสวงหา
ผลประโยชน์แต่อย่างใด ดังนั้นผลประโยชน์ที่จะเกิดในลักษณะของรายได้ หรือทรัพย์สิน นั้น คงไม่มี 
แต่ผลประโยชน์ที่จะได้รับเชิงวัตถุนั้น คงจะเป็นในส่วนของแรงศรัทธาของประชาชนในการร่วมบริจาค
ก่อสร้างศาสนสถาน ศาสนวัตถุภายในวัด เป็นต้น ๒) การมีส่วนร่วมรับผลประโยชน์ในด้านสังคม 
(Social Benefits) ได้แก่ ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นแก่สังคม เช่น โรงเรียน สถานที่สาธารณะ หรือ
ส่วนกลางของชุมชน เช่น การเพ่ิมคุณภาพชีวิตให้แก่คนในชุมชน ด้านนี้จะเห็นได้ชัดกว่าด้านอื่นๆ ตรง
ที่ว่า การด าเนินการของพระสงฆ์ย่อมเกิดผลกระทบต่อสังคมทั้งโดยตรงและโดยอ้อมอย่างแน่นอน  
และ ๓) การมีส่วนร่วมรับผลประโยชน์ในด้านบุคคล (Personal Benefits) ได้แก่ความนับถือตนเอง 
(Self-esteem) พลังอ านาจการเมือง (Political Power) และความคุ้มค่าของผลประโยชน์ พระสงฆ์ที่
ด าเนินการด้านนี้มักได้รับความนับถือจากชุมชนและสังคม ร่วมถึงคณะสงฆ์เอง 

กระบวนการการมีส่วนร่วมในการประเมินผล (Evaluation) ในการแก้ไขปัญหาการติด
ยาเสพติด ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๒ นั้น พระสงฆ์เข้าไปมีส่วนร่วมใน ๔ ขั้นตอน กล่าวคือ  
๑. การประเมินบริบทหรือสภาวะแวดล้อม (Context Evaluation) เป็นการประเมินเกี่ยวกับนโยบาย 
เป้าหมาย สภาพเศรษฐกิจและสังคม ปัญหาและความต้องการของบุคคลและหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง
กับโครงการว่า มีความสอดคล้องเอ้ือต่อการจัดท าโครงการหรือไม่ ตลอดจนทรัพยากรและข้อจ ากัด
ต่างๆ ในการด าเนินโครงการสารสนเทศที่ได้น ามาใช้ประกอบการตัดสินใจเพ่ือก าหนด วัตถุประสงค์
และเป้าหมายของโครงการให้มีความสอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงานระดับสูงกว่าและบริบทหรือ
สภาพขององค์กรที่จะจัดท าโครงการ ในขั้นตอนการประเมินที่หนึ่งนั้นจะเห็นว่า พระสงฆ์เองต้อง
อาศัยการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนในการประเมินบริบทหรือสภาพแวดล้อมเพ่ือให้เห็นในมุมมอง
ต่างๆกันของการด าเนินโครงการ ๒. การประเมินปัจจัยเบื้องต้น (Input Evaluation) เป็นการ
ประเมินความพร้อมทั้งใน เชิงคุณภาพและความพอเพียงของทรัพยากรต่างๆ ก่อนเริ่มโครงการว่า มี
ทรัพยากรพร้อมที่จะด าเนิน โครงการได้หรือไม่ สารสนเทศที่ได้น ามาใช้ในการตัดสินใจเกี่ยวกับวิธีการ
ของการใช้ทรัพยากรต่างๆ เพ่ือให้การด าเนินโครงการสามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ ๓. 
การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation) เป็นการประเมินขณะด าเนินงาน หรือประเมิน
ความก้าวหน้าของโครงการสารสนเทศที่ได้น ามาใช้ในการตัดสินใจเพ่ือการปรับปรุงการด าเนิน
โครงการ ๔. การประเมินผลผลิตหรือผลงาน (Product Evaluation) เป็นการประเมินหลังจากการ
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ด าเนินโครงการสิ้นสุดแล้ว ประกอบด้วยการประเมินผลลัพธ์  (Output Evaluation) โดยพิจารณา 
จากปริมาณและคุณภาพของผลผลิตเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ของโครงการและการประเมินผล 
กระทบ (Impact Evaluation) โดยเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ของแผนงานหรือองค์การสารสนเทศ
ที่ได้น ามาใช้ในการตัดสินคุณค่าของผลผลิตของโครงการทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพเพ่ือการ
ตัดสินใจว่า ควรจะคงโครงการไว้ ปรับขยายหรือยกเลิกโครงการ 

 
๕.๑.๓ รูปแบบการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการแก้ไขปัญหาการติดยาเสพติดในเขต

ปกครองคณะสงฆ์ภาค ๒ 
กระบวนการแก้ปัญหาการติดยาเสพติดที่ได้ผล ประกอบด้วย ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วม

ท า ร่วมติดตามผล และร่วมรับผิดชอบ 
รูปแบบท่ีหนึ่ง ร่วมคิด พระสงฆ์เข้าไปมีส่วนร่วมใน ๔ ขั้นตอน กล่าวคือ ขั้นระบุปัญหา 

ได้แก่  การแพร่ระบาดของยาเสพติดในกลุ่มพระสงฆ์ และเยาวชน ขั้นหาสาเหตุ ได้แก่ สาเหตุ จากตัว
พระสงฆ์เอง จากกลุ่มฆราวาสที่เกี่ยวข้อง ขั้นหาวิธีแก้ ได้แก่  แนวคิด “ก าแพง ๗ ชั้น” ของ ศอ.ปส. 
ขั้นปฏิบัติการ ได้แก่ จัดท าเป็นนโยบายคณะสงฆ์และให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

รูปแบบที่สอง ร่วมตัดสินใจ พระสงฆ์เข้าไปมีส่วนร่วมใน ๓ ขั้นตอน กล่าวคือ ๑) การมี
ส่วนร่วมในขั้นต้น (Initial Decision) เป็นการค้นคว้าความต้องการที่แท้จริงของวิธีการที่จะเข้าไปมี
ส่วนร่วมของโครงการแก้ไขปัญหาการติดยาเสพติด ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๒ ๒) การมีส่วนร่วม
ขั้นเตรียมการ (Ongoing Decision) เป็นการหาโอกาสหรือช่องทางในการแก้ปัญหา รวมทั้งล าดับ
ความส าคัญของโครงการที่จะต้องด าเนินการและ ๓) การมีส่วนร่วมในขั้นตัดสินใจปฏิบัติการ 
(Operation Decision) เป็นการหาบุคลากรเข้ามาปฏิบัติการ ได้แก่ อาสาสมัคร ขั้นระบุปัญหา ได้แก่  
พระวินยาธิการขาดความรู้ในการแก้ปัญหายาเสพติด ขั้นหาสาเหตุ ได้แก่ ไม่มีหลักสูตรอบรม ไม่มี
อ านาจหน้าที่  มีอคติ ๔ ขั้นหาวิธีแก้  ได้แก่   จัดอบรมถวายความรู้  เ พ่ิมอ านาจหน้าที่ ให้ 
พระวินยาธิการ ขั้นปฏิบัติการ ได้แก่ หลักสูตรถวายความรู้พระวินยาธิการ เพ่ือเป็นผู้น าแนวทางวัดสี
ขาวสู่การปฏิบัติ 

รูปแบบที่สาม ร่วมท า  พระสงฆ์เข้าไปมีส่วนร่วมใน ๓ ขั้นตอน กล่าวคือ ๑) การมีส่วน
ร่วมในการสละทรัพยากร (Resource Contribution) ได้แก่ การมีส่วนร่วมสละแรงกาย การสละเงิน 
การให้วัสดุอุปกรณ์และการให้ค าแนะน า ซึ่งทรัพยากรเหล่านี้จะให้ด้วยความเต็มใจ ๒) การมีส่วนร่วม
ในการบริหาร และการประสานงาน (Administration and Co-Ordination) จะมีส่วนร่วมโดยวิธีการ
รับสมัครบุคลากรหรือจิตอาสาเข้ามามีส่วนร่วมด าเนินการในการแก้ไขปัญหาการติดยาเสพติด และ 
๓) การมีส่วนร่วมในการเข้าเป็นผู้ปฏิบัติในโครงการ (Programmer Enlistment Activities) เป็นการ
เข้ามีส่วนร่วมโดยการเข้าเป็นผู้ปฏิบัติในโครงการ ขั้นระบุปัญหา ได้แก่  ขาดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์
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แก่พระสงฆ์ พระสงฆ์มีเงินและเวลาว่างมาก ขั้นหาสาเหตุ ได้แก่ ไม่มีหลักสูตรอบรมพระสงฆ์ที่บวช
ใหม ่ไม่มีกิจกรรมให้พระสงฆ์ท า ขั้นหาวิธีแก้ ได้แก่  จัดท าหลักสูตรส าหรับพระบวชใหม่ เพ่ิมกิจกรรม
ให้พระสงฆ์ท ามากข้ึน ขั้นปฏิบัติการ ได้แก่ หลักสูตรศาสนศึกษา ส าหรับผู้บวชระยะสั้น กิจกรรมสวด
มนต์ เจริญภาวนา 

รูปแบบที่สี่ ร่วมติดตาม พระสงฆ์เข้าไปมีส่วนร่วมใน ๔ ขั้นตอน กล่าวคือ ๑) การ
ประเมินบริบทหรือสภาวะแวดล้อม (Context Evaluation) เป็นการประเมินเกี่ยวกับนโยบาย 
เป้าหมาย สภาพเศรษฐกิจและสังคม ปัญหาและความต้องการของบุคคลและหน่วยงาน  ที่เกี่ยวข้อง
กับโครงการ ๒) การประเมินปัจจัยเบื้องต้น (Input Evaluation) เป็นการประเมินความพร้อมทั้งใน 
เชิงคุณภาพและความพอเพียงของทรัพยากรต่างๆ ก่อนเริ่มโครงการ  และ ๓) การประเมิน
กระบวนการ (Process Evaluation) เป็นการประเมินขณะด าเนินงาน หรือประเมินความก้าวหน้า
ของโครงการสารสนเทศที่ได้น ามาใช้ในการตัดสินใจเพ่ือการปรับปรุงการด าเนินโครงการ  ๔) การ
ประเมินผลผลิตหรือผลงาน (Product Evaluation) เป็นการประเมินหลังจากการด าเนินโครงการ
สิ้นสุดแล้ว   ขั้นระบุปัญหา ได้แก่  ขาดการก ากับดูแล สอดส่องพระภิกษุสามเณรอย่างทั่วถึง ขั้นหา
สาเหตุ ได้แก่ ไม่มีกระบวนการคัดกรองพระสงฆ์ที่เข้ามาบวชและอยู่วัด  ขั้นหาวิธีแก้ ได้แก่ เพ่ิม
กระบวนการและข้ันตอนในการคัดกรองพระบวชใหม่และพระที่จะมาอาศัยอยู่ ขั้นปฏิบัติการ ได้แก่ 
ก ากับ ติดตาม พฤติกรรมของพระสงฆ์อย่างต่อเนื่อง 

รูปแบบท่ีห้า ร่วมรับผิดชอบ พระสงฆ์เข้าไปมีส่วนร่วมใน ๓ ขั้นตอน กล่าวคือ ๑) การมี
ส่วนร่วมรับผลประโยชน์ในด้านวัตถุ (Material Benefits) ได้แก่ การมีส่วนร่วมการเพิ่มผลผลิต รายได ้
หรือทรัพย์สิน ๒) การมีส่วนร่วมรับผลประโยชน์ในด้านสังคม (Social Benefits) ได้แก่ ผลประโยชน์
ที่เกิดขึ้นแก่สังคม เช่น โรงเรียน สถานที่สาธารณะ หรือส่วนกลางของชุมชน และ ๓) การมีส่วนร่วม
รับผลประโยชน์ในด้านบุคคล (Personal Benefits) ได้แก่ความนับถือตนเอง (Self-esteem) พลัง
อ านาจการเมือง (Political Power) และความคุ้มค่าของผลประโยชน์ ขั้นระบุปัญหา ได้แก่ ขาดการ
แก้ไขปัญหาและเยียวยาพระสงฆ์ท่ีติดยาเสพติด ขั้นหาสาเหตุ ได้แก่ -เจ้าอาวาสเกิดความกลัวและภัย
ที่จะเกิดกับพระสงฆ์กลุ่มดังกล่าว ขั้นหาวิธีแก้ ได้แก่  ท าความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ขั้น
ปฏิบัติการ ได้แก่ อบรม และดูแลพระสงฆ์ที่ติดยาอย่างใกล้ชิด และให้ก าลังใจเสมอ 
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๕.๒ อภิปรายผล 
การอภิปรายผลการวิจัยครั้งนี้ จะกล่าวถึงรูปแบบการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการแก้ไข

ปัญหาการติดยาเสพติดในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๒ โดยผู้วิจัยจะกล่าวถึงประเด็นส าคัญและ
น่าสนใจและน ามาอภิปรายดังนี้ 

รูปแบบท่ีหนึ่ง ร่วมคิด พระสงฆ์เข้าไปมีส่วนร่วมใน ๔ ขั้นตอน กล่าวคือ ขั้นระบุปัญหา 
ได้แก่  การแพร่ระบาดของยาเสพติดในกลุ่มพระสงฆ์ และเยาวชน ขั้นหาสาเหตุ ได้แก่ สาเหตุ จากตัว
พระสงฆ์เอง จากกลุ่มฆราวาสที่เกี่ยวข้อง ขั้นหาวิธีแก้ ได้แก่  แนวคิด “ก าแพง ๗ ชั้น” ของ ศอ.ปส. 
ขั้นปฏิบัติการ ได้แก่ จัดท าเป็นนโยบายคณะสงฆ์และให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สอดคล้องกับงานวิจัยของธราเทพ โอชารส และคณะ ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “รูปแบบการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด โดยวิธีการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม : กรณีศึกษาเทศบาลต าบลค าบง 
อ าเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์” ผลการวิจัยพบว่า ปัญหาเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของยาเสพติดใน
พ้ืนที่ เทศบาลต าบลค าบง อ าเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์ พบว่าในพ้ืนที่เทศบาลต าบลค าบงทั้ง ๑๕ 
ชุมชน มีปัญหาผู้ค้ายาเสพติด ผู้เสพยาเสพติด และเป็นทั้งผู้ค้าและเสพยาเสพติดทุกชุมชน ส่วนผู้ผลิต
ไม่มีในพ้ืนที่ ผลการสร้างรูปแบบการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่เทศบาลต าบลค าบง  
อ าเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์ จากการระดมสมองของกลุ่มแกนน าชุมชนทั้ง ๑๕ ชุมชน ได้โครงการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจ านวนทั้งสิ้น ๗ โครงการ คือ โครงการจัดตั้งคณะกรรมการคุ้ม 
โครงการจัดตั้งเวรยาม โครงการตั้งกฎสังคม โครงการอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนเป็นประจ า  
โครงการจัดกีฬาต้านยาเสพติด โครงการ๑ 

รูปแบบที่สอง ร่วมตัดสินใจ พระสงฆ์เข้าไปมีส่วนร่วมใน ๓ ขั้นตอน กล่าวคือ ๑) การมี
ส่วนร่วมในขั้นต้น (Initial Decision) เป็นการค้นคว้าความต้องการที่แท้จริงของวิธีการที่จะเข้าไปมี
ส่วนร่วมของโครงการแก้ไขปัญหาการติดยาเสพติด ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๒ ๒) การมีส่วนร่วม
ขั้นเตรียมการ (Ongoing Decision) เป็นการหาโอกาสหรือช่องทางในการแก้ปัญหา รวมทั้งล าดับ
ความส าคัญของโครงการที่จะต้องด าเนินการและ ๓) การมีส่วนร่วมในขั้นตัดสินใจปฏิบัติการ 
(Operation Decision) เป็นการหาบุคลากรเข้ามาปฏิบัติการ ได้แก่ อาสาสมัคร ขั้นระบุปัญหา ได้แก่  
พระวินยาธิการขาดความรู้ในการแก้ปัญหายาเสพติด ขั้นหาสาเหตุ ได้แก่ ไม่มีหลักสูตรอบรม ไม่มี
อ านาจหน้าที่ มีอคติ ๔ ขั้นหาวิธีแก้ ได้แก่  จัดอบรมถวายความรู้ เพ่ิมอ านาจหน้าที่ให้พระวินยาธิการ 
ขั้นปฏิบัติการ ได้แก่ หลักสูตรถวายความรู้พระวินยาธิการ เพ่ือเป็นผู้น าแนวทางวัดสีขาวสู่การปฏิบัติ 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ โกศล  อินทวงศ์ ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ เพ่ือ

                                                 
๑ธราเทพ โอชารส และคณะ, “รูปแบบการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยวิธีการวิจัยเชิง

ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม : กรณีศึกษาเทศบาลต าบลค าบง อ าเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ”์, วารสารมหาวิทยาลัย
ราชภัฏมหาสารคาม ; ว. มรม. ปีท่ี ๕ ฉบับท่ี ๒ (พฤษภาคม - สิงหาคม ๒๕๕๔) : ๗๓ – ๗๔. 



๒๐๓ 
 

ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา สังกัดสถาบันอาชีวศึกษา ภาคตะวันออก ๓” 
ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการส่งเสริมพัฒนาและกระตุ้นเสริมแรง สร้างขวัญก าลังใจในการพัฒนา
ตนเองและบุคคลรอบข้าง เสริมสร้างการเรียนรู้เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยได้รูปแบบมี
ชื่อว่า KINCO Reinforcement Model ซึ่งประกอบด้วย Knowledge Identification (KI) คือ การ
ร่วมกันก าหนดเงื่อนไขการให้ความรู้การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด การจัดการความรู้ 
Knowledge Norm (KN) บรรทัดฐานโทษพิษภัย ให้ความรู้ กฎ กติกา ของโทษพิษภัยของยาเสพติด 
Knowledge Cognitive Learning (KC) การให้ความรู้ แนวคิดเชิงนามธรรม การเรียนรู้เชิงพุทธิ
ปัญญา และ Knowledge Operant๒

 

รูปแบบที่สาม ร่วมท า  พระสงฆ์เข้าไปมีส่วนร่วมใน ๓ ขั้นตอน กล่าวคือ ๑) การมีส่วน
ร่วมในการสละทรัพยากร (Resource Contribution) ได้แก่ การมีส่วนร่วมสละแรงกาย การสละเงิน 
การให้วัสดุอุปกรณ์และการให้ค าแนะน า ซึ่งทรัพยากรเหล่านี้จะให้ด้วยความเต็มใจ ๒) การมีส่วนร่วม
ในการบริหาร และการประสานงาน (Administration and Co-Ordination) จะมีส่วนร่วมโดยวิธีการ
รับสมัครบุคลากรหรือจิตอาสาเข้ามามีส่วนร่วมด าเนินการในการแก้ไขปัญหาการติดยาเสพติด และ 
๓) การมีส่วนร่วมในการเข้าเป็นผู้ปฏิบัติในโครงการ (Programmer Enlistment Activities) เป็นการ
เข้ามีส่วนร่วมโดยการเข้าเป็นผู้ปฏิบัติในโครงการ ขั้นระบุปัญหา ได้แก่  ขาดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์
แก่พระสงฆ์ พระสงฆ์มีเงินและเวลาว่างมาก ขั้นหาสาเหตุ ได้แก่ ไม่มีหลักสูตรอบรมพระสงฆ์ที่บวช
ใหม ่ไม่มีกิจกรรมให้พระสงฆ์ท า ขั้นหาวิธีแก้ ได้แก่  จัดท าหลักสูตรส าหรับพระบวชใหม่ เพ่ิมกิจกรรม
ให้พระสงฆ์ท ามากข้ึน ขั้นปฏิบัติการ ได้แก่ หลักสูตรศาสนศึกษา ส าหรับผู้บวชระยะสั้น กิจกรรมสวด
มนต์ เจริญภาวนา สอดคล้องกับงานวิจัยของ พระอุทิศ อาสภจิตฺโต (สุขแสง) ได้วิจัยเรื่อง “การมี
ส่วนร่วมของชุมชนในการแก้ไขปัญหายาเสพติด : กรณีศึกษา ศูนย์บ าบัดยาเสพติด วัดศรีทรงธรรม 
จังหวัดอุดรธานี” ผลการวิจัยพบว่า ระดับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการแก้ไขปัญหายาเสพติด ของ
ศูนย์บ าบัดยาเสพติด วัดศรีทรงธรรม จังหวัดอุดรธานี ด้านการมีส่วนร่วมด้านการปฏิบัติการ อยู่ใน
ระดับมาก๓ 

รูปแบบที่สี่ ร่วมติดตาม พระสงฆ์เข้าไปมีส่วนร่วมใน ๔ ขั้นตอน กล่าวคือ ๑) การ
ประเมินบริบทหรือสภาวะแวดล้อม (Context Evaluation) เป็นการประเมินเกี่ยวกับนโยบาย 

                                                 
๒โกศล  อินทวงศ์, “การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน

สถานศึกษา สังกัดสถาบันอาชีวศึกษา ภาคตะวันออก ๓”, วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์), (มหาวิทยาลัยรามค าแหง, ๒๕๕๐).    

๓พระอุทิศ อาสภจิตฺโต (สุขแสง), “การมีส่วนร่วมของชุมชนในการแก้ไขปัญหายาเสพติด : 
กรณีศึกษา ศูนย์บ าบัดยาเสพติด วัดศรีทรงธรรม จังหวัดอุดรธานี”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิต
วิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗). 



๒๐๔ 
 

เป้าหมาย สภาพเศรษฐกิจและสังคม ปัญหาและความต้องการของบุคคลและหน่วยงาน  ที่เกี่ยวข้อง
กับโครงการ ๒) การประเมินปัจจัยเบื้องต้น (Input Evaluation) เป็นการประเมินความพร้อมทั้งใน 
เชิงคุณภาพและความพอเพียงของทรัพยากรต่างๆ ก่อนเริ่มโครงการ  และ ๓) การประเมิน
กระบวนการ (Process Evaluation) เป็นการประเมินขณะด าเนินงาน หรือประเมินความก้าวหน้า
ของโครงการสารสนเทศที่ได้น ามาใช้ในการตัดสินใจเพ่ือการปรับปรุงการด าเนินโครงการ ๔) การ
ประเมินผลผลิตหรือผลงาน (Product Evaluation) เป็นการประเมินหลังจากการด าเนินโครงการ
สิ้นสุดแล้ว   ขั้นระบุปัญหา ได้แก่  ขาดการก ากับดูแล สอดส่องพระภิกษุสามเณรอย่างทั่วถึง ขั้นหา
สาเหตุ ได้แก่ ไม่มีกระบวนการคัดกรองพระสงฆ์ที่เข้ามาบวชและอยู่วัด ขั้นหาวิธีแก้ ได้แก่ เพ่ิม
กระบวนการและข้ันตอนในการคัดกรองพระบวชใหม่และพระที่จะมาอาศัยอยู่ ขั้นปฏิบัติการ ได้แก่ 
ก ากับ ติดตาม พฤติกรรมของพระสงฆ์อย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับงานวิจัยของ พระอุทิศ อาสภจิตฺโต 
(สุขแสง) ได้วิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมของชุมชนในการแก้ไขปัญหายาเสพติด : กรณีศึกษา ศูนย์บ าบัด
ยาเสพติด วัดศรีทรงธรรม จังหวัดอุดรธานี” ผลการวิจัยพบว่า การมีส่วนร่วมของชุมชนในการแก้ไข
ปัญหายาเสพติด การมีส่วนร่วมด้านการประเมินผล การมีส่วนร่วมด้านการสนับสนุน การมีส่วนร่วม
ด้านการปฏิบัติการ อยู่ในระดับมาก๔ 

รูปแบบท่ีห้า ร่วมรับผิดชอบ พระสงฆ์เข้าไปมีส่วนร่วมใน ๓ ขั้นตอน กล่าวคือ ๑) การมี
ส่วนร่วมรับผลประโยชน์ในด้านวัตถุ (Material Benefits) ได้แก่ การมีส่วนร่วมการเพิ่มผลผลิต รายได ้
หรือทรัพย์สิน ๒) การมีส่วนร่วมรับผลประโยชน์ในด้านสังคม (Social Benefits) ได้แก่ ผลประโยชน์
ที่เกิดขึ้นแก่สังคม เช่น โรงเรียน สถานที่สาธารณะ หรือส่วนกลางของชุมชน และ ๓) การมีส่วนร่วม
รับผลประโยชน์ในด้านบุคคล (Personal Benefits) ได้แก่ความนับถือตนเอง (Self-esteem) พลัง
อ านาจการเมือง (Political Power) และความคุ้มค่าของผลประโยชน์ ขั้นระบุปัญหา ได้แก่ ขาดการ
แก้ไขปัญหาและเยียวยาพระสงฆ์ที่ติดยาเสพติด ขั้นหาสาเหตุ ได้แก่ เจ้าอาวาสเกิดความกลัวและภัย
ที่จะเกิดกับพระสงฆ์กลุ่มดังกล่าว ขั้นหาวิธีแก้ ได้แก่  ท าความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ขั้น
ปฏิบัติการ ได้แก่ อบรม และดูแลพระสงฆ์ที่ติดยาอย่างใกล้ชิด และให้ก าลังใจเสมอสอดคล้องกับ
งานวิจัยของธราเทพ โอชารส และคณะ ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “รูปแบบการป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติด โดยวิธีการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม : กรณีศึกษาเทศบาลต าบลค าบง อ าเภอห้วยผึ้ง 
จังหวัดกาฬสินธุ์” ผลการวิจัยพบว่า ปัญหาเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของยาเสพติดในพ้ืนที่  เทศบาล
ต าบลค าบง อ าเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์ พบว่าในพ้ืนที่เทศบาลต าบลค าบงทั้ง ๑๕ ชุมชน มีปัญหา
ผู้ค้ายาเสพติด ผู้เสพยาเสพติด และเป็นทั้งผู้ค้าและเสพยาเสพติดทุกชุมชน ส่วนผู้ผลิตไม่มีในพ้ืนที่ ผล

                                                 
๔พระอุทิศ อาสภจิตฺโต (สุขแสง), “การมีส่วนร่วมของชุมชนในการแก้ไขปัญหายาเสพติด : 

กรณีศึกษา ศูนย์บ าบัดยาเสพติด วัดศรีทรงธรรม จังหวัดอุดรธานี”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิต
วิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗). 



๒๐๕ 
 

การสร้างรูปแบบการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่เทศบาลต าบลค าบง  อ าเภอห้วยผึ้ง 
จังหวัดกาฬสินธุ์ จากการระดมสมองของกลุ่มแกนน าชุมชนทั้ง ๑๕ ชุมชน ได้โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดจ านวนทั้งสิ้น ๗ โครงการ คือ โครงการจัดตั้งคณะกรรมการคุ้ม โครงการจัดตั้ง
เวรยาม โครงการตั้งกฎสังคม โครงการอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนเป็นประจ า โครงการจัดกีฬาต้าน
ยาเสพติด โครงการ๕ 

 
๕.๓ ข้อเสนอแนะ 

ผลการวิจัยเรื่อง “รูปแบบการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการแก้ไขปัญหาการติดยาเสพติด
ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๒” ผู้วิจัยขอเสนอแนะดังนี้ 

๕.๓.๑ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
๑) มหาเถรสมาคมและส านักงานพระพุทธศาสนา ร่วมกับศูนย์อ านวยการป้องกันและ

ปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ น ารูปแบบการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการแก้ไขปัญหาการติด 
ยาเสพติดในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๒ ทั้ง ๕ รูปแบบ ไปก าหนดเป็นนโยบายให้คณะสงฆ์ปฏิบัติ 

๒) มหาเถรสมาคมและส านักงานพระพุทธศาสนา ร่วมกับศูนย์อ านวยการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ มีการก ากับติดตามและประเมินผลการน ารูปแบบการมีส่วนร่วมของ
พระสงฆ์ในการแก้ไขปัญหาการติดยาเสพติด ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๒ ทั้ง ๕ รูปแบบ  
ไปปฏิบัติ 

๕.๓.๒ ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 
๑) ระดับให้ข้อมูลข่าวสาร คือ ศึกษาวิจัย หาสาเหตุ / ปัจจัยเงื่อนไขการแพร่ระบาด 

ยาเสพติดในพระ โดยพระเป็นผู้ด าเนินการ 
๒) ระดับหารือ คือ การผลักดันกฎระเบียบ / พัฒนาระบบ-กลไกการป้องกันและเฝ้าระวัง

ปัญหายาเสพติดในหมู่สงฆ์ (อ านาจหน้าที่ของพระวินยาธิการ พันธะของพระสังฆาธิการ  
พระอุปัชฌาย์ ต่อผู้บวชใหม่ ฯลฯ) , รูปแบบวิธีการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในประชาชน โดยพระสงฆ ์

๓) ระดับมีบทบาท คือ การส่งเสริมมาตรการก าแพง ๗ ชั้น ไปสู่การปฏิบัติจริง หรือ 
พัฒนาบทบาทอ่ืนๆ ของพระ เพ่ือป้องกันยาเสพติด 

 
 
 

                                                 
๕ธราเทพ โอชารส และคณะ, “รูปแบบการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยวิธีการวิจัยเชิง

ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม : กรณีศึกษาเทศบาลต าบลค าบง อ าเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ”์, วารสารมหาวิทยาลัย
ราชภัฏมหาสารคาม ; ว. มรม. ปีท่ี ๕ ฉบับท่ี ๒ (พฤษภาคม - สิงหาคม ๒๕๕๔) : ๗๓ – ๗๔. 



๒๐๖ 
 

๕.๓.๓ ข้อเสนอเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป 
ผลการวิจัยเรื่อง “รูปแบบการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการแก้ไขปัญหาการติดยาเสพติด

ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๒” ผู้วิจัยขอเสนอแนะในส่วนที่สามารถต่อยอดจากงานวิจัยฉบับนี้ดังนี้ 
๑) ศึกษาเกี่ยวกับผลการน ารูปแบบการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการแก้ไขปัญหาการติด

ยาเสพติดในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๒ ไปใช้ 
๒) ศึกษารูปแบบการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการแก้ไขปัญหาการติดยาเสพติดในเขต

ปกครองคณะสงฆ์ภาค ๒ ทัง้เชิงปริมาณและคุณภาพ 



บรรณานุกรม 
 
๑. ภาษาไทย : 
                   ก.  ข้อมูลปฐมภูมิ 
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.  พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย . 

กรุงเทพมหานคร  :  โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙. 
       ข.  ข้อมูลทุติยภูมิ        

(๑)  หนังสือ :  
กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ. คู่มือพระสังฆาธิการ ว่าด้วยเรื่องการคณะสงฆ์และการพระ

ศาสนา. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์การศาสนา, ๒๕๔๐.  
กรมการศาสนา. กฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ ๒๓ พ.ศ. ๒๕๔๑. ว่าด้วยระเบียบการปกครองคณะสงฆ์ 

หมวด ๒ ระเบียบการปกครองคณะสงฆ์ส่วนกลาง ข้อ ๖. ข้อ ๗. 
โกศล วงสวรรค์ และ สถิต วงศ์สวรรค์. รองศาสตราจารย์. ปัญหาสังคมไทย. กรุงเทพมหานคร : รวม

สาส์น ๑๙๗๗ จ ากัด, ๒๕๓๗.  
จรัญ พรหมอยู่. การศึกษาปัญหาสังคม. พิมพ์ครั้งที่ ๑. กรุงเทพมหานคร : พิมพ์ที่ โอ.เอส.พริ้นติ้ง

เฮ้าส์, ๒๕๔๑.  
ช านาญ สุวรรณรักษ์ . ปัญหายาเสพติดกับอาชญากรรม . กรุงเทพมหานคร : วิทยาลัยป้องกัน

ราชอาณาจักร, ๒๕๔๗.  
ชิต นิลพานิช และกุลธน ธนาพงศธร. “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชนบท”. เอกสาร

การสอนชุดวิชาความรู้ทั่วไปส าหรับการพัฒนาระดับต าบล หมู่บ้าน หน่วยท่ี ๘. พิมพ์
ครั้งที ่๓. นนทบุรี : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๓๒.  

ณรงค์ เส็งประชา. มนุษย์กับสังคม. พิมพ์ครั้งที่ ๓. กรุงเทพมหานคร : พิมพ์ที่ โอ.เอส.พริ้นติ้งเฮ้าส์, 
๒๕๓๘.  

ถนอม กิตติขจร. สาส์นของนายกรัฐมนตรีถึงพระธรรมทูต. กรุงเทพมหานคร : ราชบพิธการพิมพ์, 
๒๕๑๒.  

ทักษิณ ชินวัตร. พ.ต.ท. ดร. “แนวทางการใช้พลังแผ่นดินเพื่อเอาชนะยาเสพติด”. กรุงเทพมหานคร 
: เอกสารส าเนา ค าสั่งส านักนายกรัฐมนตรี ที ่๑๑๙/๒๕๔๔ ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ
, ๒๕๔๔.  

ทิ ศนา แขมณี . รูปแบบการเรียนการสอน  : ทางเลื อกที่ หลากหลาย . พิ ม พ์ ครั้ งที่  ๒ . 
กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๖.  

 



๒๐๘ 
 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
 
นรินทร์ชั ย  พัฒ นพงศา . การมีส่วนร่วม  หลักการพื้ นฐาน  เทคนิคและกรณี ตั วอย่ าง . 

กรุงเทพมหานคร : ๕๙๘ Print, ๒๕๔๖.  
ประกอบ  กรรณสูตร. สถิติเพื่อการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์. พิมพ์ครั้งที่ ๓. กรุงเทพมหานคร : 

ด่านสุทธาการพิมพ์, ๒๕๔๒.  
ราชบัณฑิตยสถาน.  พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ. ศ.  ๒๕๔๒. กรุงเทพมหานคร : บริษัท

นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์ จ ากัด,  ๒๕๔๖. 
พระครูมงคลศีลวงศ์ (อนันต์ เตชญฺโ  และคณะ). “พระสงฆ์กับการพัฒนาชนบท”.  การแสวงหา

เส้นทางการพัฒนาชนบทของพระสงฆ์ไทย, ๒๕๒๖.  
พระเทพดิลก (ระแบบ ฐิตาโภ). ธรรมปริทรรศน์. พิมพ์ครั้งที่ ๔. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหามกุฏ

ราชวิทยาลัย, ๒๕๔๔.  
พระเทพปริยัติสุธี (วรวิทย์ คงฺคปญฺโ ). เอกสารประกอบค าบรรยาย เรื่องการคณะสงฆ์และการพระ

ศาสนา. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๐.  
พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต). พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์ . พิมพ์ครั้งที่ ๑๑ . 

กรุงเทพมหานคร : มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๖.  
_________. ภาวะผู้น า. พิมพ์ครั้งที่ ๗. กรุงเทพมหานคร : สุขภาพใจ, ๒๕๔๖.  
_________. พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม. พิมพ์ครั้งที่ ๑๒. กรุงเทพมหานคร : โรง

พิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๖.  
พระพุทธวรญาณ (ทองย้อย กิตฺติทินฺโน). ธรรมญาณนิพนธ์ : ๑๐๐ ปี พระพุทธวรญาณ. พิมพ์ครั้งที่ 

๒. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๔๘.  
พระเมธีรัตนดิลก (จรรยา ชินว โส). เก็บเพชรจากคัมภีร์พระไตรปิฎก. กรุงเทพมหานคร : มหาจุฬาลง

กรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๒.  
พระราชธรรมนิเทศ (ระแบบ ฐิตาโภ). ธรรมาธิปไตย. กรุงเทพมหานคร : กรมการศาสนา, ๒๕๓๕.  
พลประสิทธิ   ฤทธิ์รักษา . เอกสารประกอบการบรรยายพิ เศษการบริหารงานยุติธรรม . 

กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ๒๕๔๑.  
ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม และพรรณทิพย์ เพชรมาก. การบริหารสังคมศาสตร์แห่งศตวรรษเพื่อ

สังคมไทยและสังคมโลก. กรุงเทพมหานคร : สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน, ๒๕๕๑.  
มหาวิทยาลัยขอนแก่น. องค์กรชุมชน : กลไกเพื่อแก้ไขและพัฒนาสังคม. ขอนแก่น : สถาบันวิจัย

และพัฒนา, ๒๕๔๐.  
 



๒๐๙ 
 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. บทความสรุปการประชุมวิชาการระดับชาติ มจร ครั้งที่ 

๑. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗.  
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. เอกสารการสอนชุดวิชามนุษย์กับสังคม. หน่วยที่ ๘–๑๕. พิมพ์ครั้ง

ที่ ๔. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๔๑.  
วีรพล สุวรรณนันต์. กระบวนการแก้ปัญหา. พิมพ์ครั้งที่๕. กรุงเทพมหานคร : บริษัท ประยูรวงศ์ 

จ ากัด ๒๕๓๓.  
สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ . ธรรมานุกรม. กรุงเทพมหานคร : มหามกุฏราช

วิทยาลัย, ๒๕๑๕.  
สมบูรณ์  สุขส าราญ. พุทธศาสนากับการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและสังคม . กรุงเทพมหานคร : 

ส านักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๒๗.  
สมบูรณ์ บุญฤทธิ์. ปัญหาสังคม. กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์สูตรไพศาล, ๒๕๔๔.  
ส่วนพัฒนาสื่อและเทคโนโลยี ส านักพัฒนาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด. ตอบปัญหายาเสพ

ติด. “ไขทุกปัญหา น าพาชีวิตสดใส”. พิมพ์ครั้งที่ ๑๔. กรุงเทพมหานคร : ส านักงาน 
ป.ป.ส., ๒๕๔๓.  

สัญญา สัญญาวิวัฒน์. สังคมวิทยาปัญหาสังคม. กรุงเทพมหานคร : เจ้าพระยาการพิมพ์, ๒๕๒๖.  
สุทิน บุญญาธิการ. ดวงพร บุญครบ และรักกิจ ศรีสรินทร์. การบริหารการมีส่วนร่วมของประชาชน: 

กรณีศึกษาโครงการที่มีผลกระทบต่อประชาชน . กรุงเทพมหานคร : สถาบันด ารงรา
ชานุภาพ, ๒๕๔๐.  

สุ พัฒน์  ธีร เวชเจริญชัย . รองศาสตราจารย์ . ยาและสิ่ งเสพติดให้ โทษ . พิมพ์ครั้ งที่  ๑๒ . 
กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๔๓.  

สุพัตรา สุภาพ. ปัญหาสังคม. พิมพ์ครั้งที ่๑๖. กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๔๒.  
สุภางค ์ จันทวานิช. การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยเชิงคุณภาพ. พิมพ์ครั้งที่ ๑๘. กรุงเทพมหานคร : 

ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๓.  
สุวรรณ เพชรนิล รศ.. พุทธปรัชญาเบื้องต้น. พิมพ์ครั้งที่ ๓ . กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยรามคา

แหง, ๒๕๓๙.  
สุวรีย์ สิริโภคาภิรมย์. การวิจัยทางการศึกษา. ลพบุรี : ฝ่ายเอกสารการพิมพ์สถาบันราชภัฏเทพสตรี, 

๒๕๔๖.  
อรทัย ก๊กผล. คู่มือการมีส่วนร่วมของประชาชน ส าหรับนักบริหารท้องถิ่น. กรุงเทพมหานคร : จรัญ

สนิทวงศ์การพิมพ์, ๒๕๕๒.  



๒๑๐ 
 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
 

(๒)  วิทยานิพนธ์  : 
โกศล  อินทวงศ์. “การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 

สังกัดสถาบันอาชีวศึกษา ภาคตะวันออก ๓”. วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต การ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์. มหาวิทยาลัยรามค าแหง, ๒๕๕๐.    

บุญส่ง  หาญพานิช. “การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการความรู้ในสถาบันอุดมศึกษาไทย”. 
วิทยานิพนธ์ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต . บัณฑิตวิทยาลัย : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 
๒๕๔๖.  

เบญจพร แก้วมีศรี. “การน าเสนอรูปแบบการพัฒนาคุณลักษณะภาวะผู้น าของผู้บริหารวิทยาลัย
พยาบาลสั งกัดกระทรวงสาธารณสุข”. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรดุษฏีบัณ ฑิต . 
กรุงเทพมหานคร : คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๕.  

ประทีป  พืชทองหลาง. “รูปแบบการปรึกษาเชิงพุทธตามหลักกัลยาณมิตร”. วิทยานิพนธ์พุทธ
ศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาพระพุทธศาสนา. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖. 

ประเสริฐ  จรรยาสุภาพ. “การพัฒนารูปแบบการก าหนดขนาดโรงเรียนที่เหมาะสมเชิงเศรษฐกิจของ
โรงเรียนมัธยมศึกษา”. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต . บัณฑิตวิทยาลัย : 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๓. 

พระครูนิวิฐศีลขันธ์ (ณรงค์ ตวฑฺฒโน). “รูปแบบการพัฒนาทุนมนุษย์ตามหลักพุทธธรรมในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น”. วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต . บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗. 

พระครูศรีรัตนธรรมวิเทศ (ปกานนท์ พิลาพันธ์). “รูปแบบการบริหารจัดการส านักปฏิบัติกัมมัฏฐาน
ของผู้น าชาวพุทธในประเทศอังกฤษ”. วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต. บัณฑิต
วิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗. 

พระครูสมุห์พนา ถาวรธมฺโม (อ่างแก้ว). “การประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมเพ่ือฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติด 
กรณีศึกษา : สถาบันธัญญารักษ์ จังหวัดปทุมธานี”. วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖. 

พระมหาเวชยันต์ กิตฺติโสภโณ (แก้วพวง). “การปกครองแบบธรรมรัฐแนวพุทธศาสนาเถรวาทกับการ
ปกครองแบบอุดมรัฐของเพลโต : การศึกษาเปรียบเทียบ”. วิทยานิพนธ์ศาสนศาสตร
ดุษฎีบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๔๔.  

http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%8D%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87%20%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%8D%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%8A&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0


๒๑๑ 
 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
 
วราภรณ์  ผ่องสุวรรณ. “การพัฒนารูปแบบการสร้างความรู้ร่วมกันด้วยกระบวนการวิจัยเชิง

ปฏิบัติการโดยใช้คอมพิวเตอร์สนับสนุนการเรียนรู้กัน เพ่ือเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้
เป็นทีมของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ สถาบันอุดมศึกษา”. วิทยานิพนธ์ครุศาสตร
ดุษฎีบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๓. 

วัลลภา  จันทร์เพ็ญ. “การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาจริยธรรม ของนักศึกษาช่าง
อุตสาหกรรมตามแนวคิดการปรับพฤติกรรมทางปัญญา”. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรดุษฎี
บัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๔.  

วิภา  ทองหง า.  “รูปแบบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร”. วิทยานิพนธ์
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๕๔. 

วีระ  หงส์ทวี. “การพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎ์ ๒ จังหวัด
ฉะเชิงเทรา”. วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา. 
บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยบูรพา, ๒๕๔๕. 

 
(๓)  รายงานการวิจัย  : 
เจริญ แฉกพิมาย และปนัดดา ศรีธนสาร. “พฤติกรรมการป้องกันตนเองจากยาเสพติดของนักศึกษา 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ”. รายงานการวิจัย. กองกิจการ
นักศึกษา :  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, ๒๕๕๕. 

ประจัน  มณีนิล และ จิราภา  วรเสียงสุข. “สาเหตุและแรงจูงใจในการเสพยาเสพติดของกลุ่มเยาวชน
ในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้”. รายงานการวิจัย. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ , 
๒๕๔๑.  

ศิวพร  แพทย์ขิม. “พฤติกรรมสุขภาพเกี่ยวกับการป้องกันการเสพยาเสพติดของนักเรียนมัธยมศึกษาปี
ที่ ๒ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๖”. รายงานการวิจัย. หลักสูตรการศึกษา
บัณฑิต  : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ๒๕๕๖. 
 

(๔) บทความ 
ธราเทพ โอชารส และคณะ. “รูปแบบการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยวิธีการวิจัยเชิง

ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม : กรณีศึกษาเทศบาลต าบลค าบง อ าเภอห้วยผึ้ง จังหวัด
กาฬสินธุ์”. วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ; ว. มรม. ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๒ 
พฤษภาคม - สิงหาคม ๒๕๕๔ : ๗๓ – ๗๔. 



๒๑๒ 
 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
 

(๕) เอกสารที่ไม่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่และเอกสารอ่ืน ๆ 
 
ชาชิวัฒน์ ศรีแก้ว. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๙ พ.ศ, ๒๕๔๕ – ๒๕๔๙. 

กรุงเทพมหานคร : บริษัท พัฒนา จ ากัด. ม.ป.ป..  
มานิตย์ อรุณากูร. เสัชกร. ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านระบาดวิทยาของวัตถุเสพติด. “ประวัติความเป็นมา

ของวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท”. กรุงเทพมหานคร, ๒๕๔๔. อัดส าเนา. 
วรรณสิทธิ ไวทยะเสวี. คู่มือการศึกษาพระอภิธัมมัตถสังคหะ ปริเฉทที่ ๕ วิถีมุตตสังคหวิภาค. 

กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิแนบมหานีรานนท์. ม.ป.ป..  
ศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศ . “สถิติผลการจับกุมเมทแอมเฟตามีนทั่วประเทศปี ๒๕๔๓”. 

กรุงเทพมหานคร : ส านักงาน ป.ป.ส., ๒๕๔๔. อัดส าเนา. 
ส านักงานเจ้าคณะภาค ๑๖. คู่มือปฏิบัติงานการคณะสงฆ์. สุราษฏร์ธานี : ส านักงานเลขานุการเจ้า

คณะภาค ๑๖ วัดท่าไทร, ๒๕๔๗.  
ส านักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด. แนวคิดและแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหายา

เสพติด. กรุงเทพมหานคร : ม.ป.พ., ๒๕๔๑.  
_________. แผนปฏิบัติการเพื่อเอาชนะยาเสพติด. ม.ป.ท. :    ม.ป.พ., ๒๕๔๕.  
 
(๖)   สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
อภิ สิ ท ธิ์  เว ช ช าชี ว ะ . “สู่ บ รรทั ด ฐ าน ให ม่ ท างก าร เมื อ ง ”. [ออน ไลน์ ]. แ ห ล่ งข้ อ มู ล  :  

http://news.mthai.com/politics-news/๑๑๗๕๓๖.htm. (๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๙). 

ส านักงานเจ้าคณะภาค ๒. สถิติและรายนามพระสังฆาธิการ เขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค ๒. 
[อ อ น ไล น์ ].  แ ห ล่ ง ข้ อ มู ล  : http://watprayoon.org/index.php?topgroupid= 
1&groupid=95. (๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๙).  

(๗) สัมภาษณ์ 
สัมภาษณ์ พระธรรมปิฎก. เจ้าคณะจังหวัดสระบุรี . เจ้าอาวาสวัดพระพุทธบาทวรมหาวิหาร . ๔ 

ธันวาคม ๒๕๕๙. 
สัมภาษณ์ พระธรรมรัตนมงคล. เจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา. เจ้าอาวาสวัดพนัญเชิงวรวิหาร. 

๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 
 

http://watprayoon.org/index.php?topgroupid=1&groupid=95
http://watprayoon.org/index.php?topgroupid=1&groupid=95


๒๑๓ 
 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
 
สัมภาษณ์ พระราชวรเมธี. ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร. เลขานุการเจ้าคณะภาค ๒. 

๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 
สัมภาษณ์ พระราชสุวรรณเวที. เจ้าคณะจังหวัดอ่างทอง. เจ้าอาวาสวัดต้นสน. ๑๕ มกราคม ๒๕๖๐. 
สัมภาษณ์ พระครูธรรมธรทวี สุรจิตฺโต. เจ้าอาวาสวัดหนองนางเก่า จังหวัดพระนครศรีอยุธยา . ๔ 

สิงหาคม ๒๕๕๙. 
สัมภาษณ์ พระครูพิพัฒนศาสนกิจจาทร. เจ้าอาวาสวัดโคกม่วง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา . ๓ 

กันยายน ๒๕๕๙. 
สัมภาษณ์ พระครูสุวัฒน์วรกิจ. เจ้าอาวาสวัดช้าง จังหวัดอ่างทอง. ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
สัมภาษณ์ พระวิจิตร  อคฺคจิตฺโต. รองเจ้าอาวาสวัดถ้ ากระบอก จังหวัดสระบุรี. ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙. 
สัมภาษณ์ พระอธิการวิเชียร กิตฺติวณฺโณ. เจ้าอาวาสวัดถ้ ากระบอก จังหวัดสระบุรี . ๑๒ กันยายน 

๒๕๕๙. 
สัมภาษณ์ นางสาวินี  แจ้งเสนาะ. ก านันต าบลปากข้าวสาร อ าเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี . ๗ 

กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐. 
สัมภาษณ์ นายประสิทธิ์  แก้วมณี. ผู้เคยเข้ารับการบ าบัด. ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๐. 
สัมภาษณ์ นายแปลก  เทพรักษ์. นายอ าเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี. ๒๒ มกราคม ๒๕๖๐. 
สัมภาษณ์ นายรนัสถ์ชัย  พุ่มเจริญ. นายอ าเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา. ๒๔ มกราคม ๒๕๖๐. 
สัมภาษณ์ นายสมหวัง  ช้างข า. ก านันต าบลโพสะ อ าเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง. ๒๒ มกราคม 

๒๕๖๐.  
สัมภาษณ์ นายสุเทพ  อรุณวาว. ผู้เคยข้ารับการบ าบัด. ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๐. 
สัมภาษณ์ นายเสกสรรค์  สดใส. ผู้เคยเข้ารับการบ าบัด. ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๐. 
สัมภาษณ์  นายเสน่ห์  จันทร์สุนทร . นายกองค์การบริหารส่ วนต าบลปากกราน จั งหวัด

พระนครศรีอยุธยา. ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
สัมภาษณ์ นายอภิชาติ  หวานสนิท. ผู้เคยเข้ารับการบ าบัด. ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๐. 
 
๔. สนทนากลุ่มเฉพาะ 
สนทนากลุ่มเฉพาะ  พระอุดมสิทธินายก. อาจารย์ประจ าหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา

การจัดการเชิงพุทธ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย . ๔ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑. 

 



๒๑๔ 
 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
 
สนทนากลุ่มเฉพาะ  พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ. อาจารย์ประจ าหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย. ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑. 

สนทนากลุ่มเฉพาะ  พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท. อาจารย์ประจ าหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย. ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑. 

สนทนากลุ่มเฉพาะ  พระครูสังฆรักษ์ เกียรติศักดิ์  กิตฺติปญฺ โญ . อาจารย์ประจ าหลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตร คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย . ๔ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑. 

สนทนากลุ่มเฉพาะ  ดร. อ านาจ บัวศิริ. อดีตรองผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ. ๔ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑. 

สนทนากลุ่มเฉพาะ  ดร.พิศมัย ทองเที่ยง. ผู้เชี่ยวชาญด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติด ปปส. ๔ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑. 

สนทนากลุ่มเฉพาะ  ผศ.ดร.บุษกร วัฒนบุตร. อาจารย์ประจ าคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโย
ลีสุวรรณภูมิ . ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑. 

สนทนากลุ่มเฉพาะ  ม.ล.พรวิศิษฏ์ วรวรรณ. ผู้อ านวยการส่วนป้องกันยาเสพติดในภาคประชาชน ปป
ส.. ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑. 

สนทนากลุ่มเฉพาะ  ศ.ดร.บุญทัน ดอกไธสง. ผู้อ านวยการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
นานาชาติ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย . ๔ กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๑. 

 
๒. ภาษาอังกฤษ : 
I. Book 
Cohen & Uphoff. Rural Development Participation : Concept and Measure for Project 

Design. Implement and Evaluation. New York : The Rural Development 
Committee Center for International Studies. Cornell University, 1977. 

Cohen. J. M.. and N. I. Uphoff. Participation’s Place in Rural Development : 

Seeking Clarity Through Specificity. S.L. : World Development, 1980.  



๒๑๕ 
 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
 
J. P. Keeves. Educational Research Methodology and Measurement : An 

International. Handbook Oxford : Pergaman Press, 1988.  
J. W. Bardo and J. J. Hardman. Urban Sociology : A Systematic Introduction. USA : 

F. F. Peacock, 1982. 
K. Wilson & E. B. Morren. Systems Approach for Improvement in Agriculture and 

Resource Management. New York : Macmillan Publishing, 1990.  
Lee J. Cronbach. Essentials of psychological testing. 4th ed.. New York : Harper & 

Row, 1971.  
R. H. Smith & other. Management : Making Organizations Perform. New York : 

macmillan, 1980.  
R. L. Daft. Management. 3rd ed. Fort Worth : the Dryden Press, 1994.  
R. Richey. The Teoretical and Conceptual Bases of Instructional Design. New 

York : Nichols Publishing Company, 1980.  
W. B. Brown & D. J. Moboberg. Organization Theory and Management : A Macro 

Approach. New York : John Wiley and Sons, 1980.  
White. A. T. The Community Participation : A Discussion of the Agreement. New 

York : United Nation Children Fund, 1982.  

 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๑๗ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก 
หนังสือขอความอนุเคราะห์ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวจิัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๑๘ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๑๙ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๒๐ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๒๑ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๒๒ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๒๓ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
หนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลเพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงของ 

แบบสอบถาม (Try Out) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๒๔ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๒๕ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
หนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลเพื่อการวิจัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๒๖ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๒๗ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง 
หนังสือขอความอนุเคราะห์สัมภาษณ์เพื่อการวิจัย 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



๒๒๘ 
 



๒๒๙ 
 



๒๓๐ 
 



๒๓๑ 
 



๒๓๒ 
 



๒๓๓ 
 



๒๓๔ 
 



๒๓๕ 
 



๒๓๖ 
 



๒๓๗ 
 



๒๓๘ 
 



๒๓๙ 
 



๒๔๐ 
 



๒๔๑ 
 



๒๔๒ 
 



๒๔๓ 
 



๒๔๔ 
 

 



๒๔๕ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก จ 
แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 

 
 
 



๒๔๖ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก จ 
แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๔๗ 
 

แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
เรื่อง 

รูปแบบการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการแก้ไขปัญหาการติดยาเสพติด                        
ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๒ 

ค าชี้แจง 
 แบบสอบถามเพ่ือการวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือการศึกษาการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการ
แก้ไขปัญหาการติดยาเสพติดในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๒  อันจะเป็นประโยชน์ในการป้องกันการ
ติดยาเสพติด ทั้งยังสามารถใช้เป็นแนวทางแก้ไขปัญหา อุปสรรคในการแก้ไขปัญหาการติดยาเสพติด 
ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๒ ได้ 
 ข้อมูลที่ได้ จะแปลผลวิจัยในภาพรวม ผู้วิจัยจะเก็บข้อมูลของท่านเป็นความลับ และใช้
ประโยชน์เฉพาะการวิจัยเท่านั้น ไม่มีผลกระทบต่อท่านหรือหน่วยงานของท่านแต่อย่างใด 
 แบบสอบถามนี้ แบ่งเป็น ๓ ตอน คือ  
 ตอนที่ ๑  เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ตอนที่ ๒  เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการแก้ไขปัญหาการติดยา
เสพติดในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๒ 
 ตอนที่ ๓  เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับการมีส่วน
ร่วมของพระสงฆ์ในการแก้ไขปัญหาการติดยาเสพติดในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๒ 
 ผู้วิจัย หวังเป็นอย่างยิ่งว่า คงจะได้รับความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถามเป็นอย่างดี 
จึงขอกราบขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ 

 
 

                         พระครูพินิตปริยัติกิจ 
นิสิตปริญญาเอก หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ  
บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 

 

 



๒๔๘ 
 

แบบสอบถามเพื่อการวิจัย  
เรื่อง 

การมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการแก้ไขปัญหาการติดยาเสพติดในเขตปกครองคณะ
สงฆ์ภาค ๒ 

ตอนที่ ๑    สถานภาพทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ค าชี้แจง     โปรดเขียนเครื่องหมาย ✓ ลงใน  หน้าข้อความท่ีเป็นจริงท่ีเกี่ยวข้องกับ
ผู้ตอบแบบสอบถาม 

๑. ต าแหน่งทางคณะสงฆ์ 

 เจ้าคณะอ าเภอ/รองเจ้าคณะอ าเภอ 

 เจ้าคณะต าบล/รองเจ้าคณะต าบล 

 เจ้าอาวาส/รองเจ้าอาวาส 

  ผู้ช่วยเจ้าอาวาส   
๒. อายุ 

 ๒๐ - ๓๐ ปี   ๓๑ - ๔๐ ป ี   ๔๑ - ๕๐ ปี   

 ๕๑ - ๖๐ ป ี  ๖๐ ปีขึ้นไป 
๓. ระดับการศึกษา 

 ต่ ากว่าปริญญาตรี   ปริญญาตรี   สูงกว่าปริญญาตรี 
๔. ระยะเวลาการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหายาเสพติด 

 น้อยกว่า ๑ ปี   ๑ – ๕ ปี  ๕ – ๑๐ ปี 

  มากกว่า ๑๐ ปี ขึ้นไป 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๔๙ 
 

ส่วนที่ ๒    การมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการแก้ไขปัญหาการติดยาเสพติดในเขตปกครองคณะสงฆ์
ภาค ๒ 

ค าชี้แจง     โปรดท าเครื่องหมาย ✓ ในช่องระดับการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการแก้ไขปัญหาการ
ติดยาเสพติดในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๒ ว่าท่านมีความคิดเห็นในระดับใด ที่ตรงกับ
สภาพความเป็นจริง  โดยก าหนดระดับคะแนน ดังนี้ 

๕ หมายถึง มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมากท่ีสุด 
๔ หมายถึง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 
๓ หมายถึง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง 
๒ หมายถึง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อย 
๑ หมายถึง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
 
 

ข้อที่ 

การมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการ
แก้ไขปัญหาการติดยาเสพติดใน
เขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๒ 

ระดับความคิดเห็น 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

 ระดับให้ข้อมูลข่าวสาร      
๑. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับอันตราย

ของยาเสพติด  
     

๒. ท าป้ายประชาสัมพันธ์โทษของยาเสพติด      
๓. เชิญวิทยากรมาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่อง

ยาเสพติดแก่เยาวชนในโรงเรียน 
     

๔. ร่ วมกั บ โรงเรี ยน ใน การตรวจสอบ
นักเรียน เพ่ือส ารวจหาผู้ติดยาเสพติด
หรือมีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติด
อย่างต่อเนื่อง 

     

 ระดับหารือ 
๑. ร่วมจัดท าแผนหรือโครงการระยะยาวกับ

ทางโรงเรียน เกี่ยวกับการป้องกันการ
แพร่ระบาดของยาเสพติด และมีการ
ปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง 

     



๒๕๐ 
 

ข้อที่ 

การมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการ
แก้ไขปัญหาการติดยาเสพติดใน
เขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๒ 

ระดับความคิดเห็น 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

๒. จัดให้มีการติดตามผลการปรับพฤติกรรม
ของนักเรียนที่เคยเสพยาเสพติด แล้วลด 
ละ เลิก อย่างเป็นระบบ 

     

 ระดับเข้ามามีบทบาท 
๑. ให้ความร่วมมือกับชุมชนและหน่วยงาน

ทั้งภาครัฐและเอกชนในการด าเนินการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

     

๒. ร่ ว ม มื อ กั บ ชุ ม ช น ใน ก า ร พั ฒ น า
สภาพแวดล้อมให้น่าอยู่ มีบรรยากาศร่ม
รื่น สะอาด และปลอดภัย 

     

๓. ให้ความรู้ในการป้องกันยาเสพติดแก่
เยาวชน โดยการสอดแทรกเข้าไปกับการ
บรรยายธรรม 

     

๔. จัดอบรมจริยธรรมและหลักธรรมทาง
ศาสนา เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดแก่
เยาวชน 

     

๕. รณรงค์ในการประพฤติตนแก่ครูอาจารย์ 
ประชาชนในชุมชน เพ่ือเป็นแบบอย่างที่
ดีให้กับเยาวชน 

     

 ระดับสร้างความร่วมมือ 
๑. ร่วมกับโรงเรียนจัดให้มีกิจกรรมการแนะ

แนวแก่นักเรียนในการป้องกันยาเสพติด 
     

๒. จัดท าโครงการเพ่ือสร้างกิจกรรมให้กับ
เยาวชน เช่น ลานวัด ลานกีฬา เป็นต้น 

     

๓. จัดโครงการน าเยาวชนไปทัศนศึกษาตาม
สถานที่ต่างๆ เพ่ือให้ได้ตระหนักถึงพิษ
ภัยของยาเสพติด เช่น สถานบ าบัดผู้ติด

     



๒๕๑ 
 

ข้อที่ 

การมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการ
แก้ไขปัญหาการติดยาเสพติดใน
เขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๒ 

ระดับความคิดเห็น 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

ยาเสพติด 
๔. จัดให้เยาวชนได้เข้าร่วมกิจกรรมทาง

ศาสนา เพ่ือป้องกันการติดยาเสพติด 
เช่น วันส าคัญทางศาสนา  

     

๕. จัดประกวดความสามารถของเยาวชนทั้ง
ในและนอกสถานที่ เช่น การพูด การ
วาดภาพ การเขียนเรียงความ การตอบ
ค าถามธรรมะ เป็นต้น 

     

๖. ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการ
พัฒนาแหล่งเสื่อมโทรม ที่อาจเป็นที่หลบ
ซ่อนในการเสพยาเสพติดได้ 

     

๗. ร่วมกันประสานผลการด าเนินงานทั้งใน
ชุมชนและโรงเรียนในการป้องกันและ
แก้ไขการระบาดของยาเสพติด 

     

๘. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

     

 ระดับให้อ านาจ 
๑. จัดให้ เยาวชนได้ เข้าร่วมกับชุมชนใน

กิจกรรมรณรงค์เก่ียวกับยาเสพติด 
     

๒. สร้างความร่วมมือระหว่างวัด โรงเรียน 
และองค์กรบริหารส่วนท้องถิ่นเพ่ือท า
แผนป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพ
ติดอย่างยั่งยืน 

     

๓. ร่วมเสนอแนวทางและวิธีการแก้ ไข
ปั ญ ห า ย า เส พ ติ ด ใน ชุ ม ช น แ ล ะ
สถานศึกษา 

     

๔. ร่ วมล งมติ แสด งความคิ ด เห็ น และ      



๒๕๒ 
 

ข้อที่ 

การมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการ
แก้ไขปัญหาการติดยาเสพติดใน
เขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๒ 

ระดับความคิดเห็น 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

ตัดสินใจในที่ประชุมขององค์กรท้องถิ่น
ในการพัฒนาและสร้างสรรค์จริยธรรมใน
ชุมชน 

๕. น าผลการปฏิบัติงานโครงการป้องกัน
ปัญหายาเสพติดมาปรับปรุงแก้ไขให้เกิด
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

     

๖. ส่งเสริมบทบาทของชุมชนให้ตระหนักถึง
ปัญหาการติดยาเสพติดของเยาวชน 

     

 
ส่วนที่ ๓  แบบสอบถามเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของ
พระสงฆ์ในการแก้ไขปัญหาการติดยาเสพติดในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๒ 
ค าชี้แจง  ให้ท่านแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ เพ่ือใช้ในการปรับปรุง
เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการแก้ไขปัญหาการติดยาเสพติดในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค 
๒ ต่อไป 
ระดับให้ข้อมูลข่าวสาร 
ปัญหาและอุปสรรค 
....................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................... 
 

ข้อเสนอแนะ 
....................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................... 

ระดับหารือ 
ปัญหาและอุปสรรค 
....................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................... 



๒๕๓ 
 

ข้อเสนอแนะ 
....................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................  
....................................................................................................................................................................................... 

ระดับเข้ามามีบทบาท 
ปัญหาและอุปสรรค 
....................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................... 

ข้อเสนอแนะ 
....................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................... 

ระดับสร้างความร่วมมือ 
ปัญหาและอุปสรรค 
....................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................... 

ข้อเสนอแนะ 
....................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................... 

ระดับเข้ามามีบทบาท 
ปัญหาและอุปสรรค 
....................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................... 

ข้อเสนอแนะ 
....................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................... 



๒๕๔ 
 

ระดับให้อ านาจ 
ปัญหาและอุปสรรค 
....................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................... 

ข้อเสนอแนะ 
....................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................... 

ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ตอบแบบสอบถาม 
พระครูพินิตปริยัติกิจ  (ผู้จัดท าแบบสอบถาม) 

คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ  
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๕๕ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฉ 
แบบสัมภาษณ์เพื่อการวิจัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๕๖ 
 

แบบสัมภาษณ ์
เรื่อง 

รูปแบบการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการแก้ไขปัญหาการติดยาเสพติด 
ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๒ 

ค าชี้แจง 
แบบสอบถามเพ่ือการวิจัยนี้  มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษารูปแบบการมีส่วนร่วมของ

พระสงฆ์ในการแก้ไขปัญหาการติดยาเสพติดในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๒ อันจะเป็นประโยชน์ใน
การป้องกันการติดยาเสพติด ทั้งยังสามารถใช้เป็นแนวทางแก้ไขปัญหา อุปสรรค และพัฒนารูปแบบ
การแก้ไขปัญหาการติดยาเสพติดต่อไป 

แบบสัมภาษณ์นี้ แบ่งเป็น ๒ ตอน คือ  
ตอนที่ ๑  เป็นแบบสัมภาษณ์เก่ียวกับสถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ 
ตอนที่ ๒  เป็นแบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการแก้ไขปัญหาการ

ติดยาเสพติดในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๒ 
ข้อมูลที่ได้ จะแปลผลวิจัยในภาพรวม ผู้วิจัยจะเก็บข้อมูลของท่านเป็นความลับ และใช้

ประโยชน์เฉพาะการวิจัยเท่านั้น ไม่มีผลกระทบต่อท่านหรือหน่วยงานของท่านแต่อย่างใด 

ผู้วิจัย หวังเป็นอย่างยิ่งว่า คงจะได้รับความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสัมภาษณ์ เป็น
อย่างดี จึงขอกราบขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ 
 

 

                         พระครูพินิตปริยัติกิจ 
นิสิตปริญญาเอก หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ  
บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 

 

 



๒๕๗ 
 

แบบสอบถามเพื่อการวิจัย  
เรื่อง 

รูปแบบการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการแก้ไขปัญหาการติดยาเสพติด 
ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๒ 

ตอนที่ ๑    ข้อมูลของผู้ให้สัมภาษณ ์

ชื่อผู้ให้สัมภาษณ์…………………………….....................ต าแหน่ง………….………………….……………… 

สถานทีท่ างาน………………………………………………………………………………………………................. 

ชื่อผู้ให้สัมภาษณ์………………………………………………………………………………………………….......... 

วัน/เดือน/ปีที่สัมภาษณ์..........................................สถานที่สมัภาษณ…์……………..................... 

เริ่มสัมภาษณ์เวลา……..………..………....ถึงเวลา…………..……….รวม……………………นาที/ชั่วโมง 

ตอนที่ ๒    แบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับรูปแบบการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการแก้ไข
ปัญหาการติดยาเสพติดในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๒ 

๑. สภาพทั่วไปในการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการแก้ไขปัญหาการติดยาเสพติดในเขตปกครอง
คณะสงฆ์ภาค ๒ เป็นอยา่งไรบ้าง 

๒. ท่านคิดว่า พระสงฆ์เข้าไปมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาการติดยาเสพติดในเขตปกครองคณะ
สงฆ์ภาค ๒ ระดับให้ข้อมูลข่าวสาร อย่างไรบ้าง 

๓. ท่านคิดว่า พระสงฆ์เข้าไปมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาการติดยาเสพติดในเขตปกครองคณะ
สงฆ์ภาค ๒ ระดับหารือ อย่างไรบ้าง 

๔. ท่านคิดว่า พระสงฆ์เข้าไปมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาการติดยาเสพติดในเขตปกครองคณะ
สงฆ์ภาค ๒ ระดับเข้ามามีบทบาท อย่างไรบ้าง 

๕. ท่านคิดว่า พระสงฆ์เข้าไปมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาการติดยาเสพติดในเขตปกครองคณะ
สงฆ์ภาค ๒ ระดับสร้างความร่วมมือ อย่างไรบ้าง 

๖. ท่านคิดว่า พระสงฆ์เข้าไปมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาการติดยาเสพติดในเขตปกครองคณะ
สงฆ์ภาค ๒ ระดับให้อ านาจ อย่างไรบ้าง 

๗. ท่านคิดว่า กระบวนการการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการแก้ไขปัญหาการติดยาเสพติดในเขต
ปกครองคณะสงฆ์ภาค ๒ เป็นอย่างไร 



๒๕๘ 
 

๘. ท่านคิดว่ารูปแบบการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการแก้ไขปัญหาการติดยาเสพติดในเขต
ปกครองคณะสงฆ์ภาค ๒ ควรเป็นอย่างไร 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๕๙ 
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๒๖๑ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ช 
การสนทนากลุ่มเฉพาะ 
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๒๖๓ 
 



๒๖๔ 
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๒๖๗ 
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๒๖๙ 
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๒๗๒ 
 



๒๗๓ 
 



๒๗๔ 
 

 
 



๒๗๕ 
 

 
 

 



๒๗๖ 
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๒๗๘ 

ประวัติผู้วิจัย 
 

ชื่อ :  พระครูพินิตปริยัติกิจ (สมบัติ วรธมฺโม) 

เกิด : วันพฤหัสบดี ที่ ๑ สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๑๑ 

สถานที่เกิด :  จังหวัดบุรีรัมย ์

การศึกษา :  ประถมศึกษา - โรงเรียนบ้านหนองโดนประสาทวิทย์  
 จังหวัดบุรีรัมย์ 
 :  ประกาศนียบัตรหลักสูตรบริหารกิจการคณะสงฆ์ (ป.บส.)  
 :  พุทธศาสตรบัณฑิต คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ      
 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย รุ่น ๕๖ พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 :  พุทธศาสตรมหาบัณฑิต คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ      
 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย รุ่น ๒๒ พ.ศ. ๒๕๕๕  
 : นักธรรมชั้นเอก 
 : เปรียญธรรม ๔ ประโยค 

อุปสมบท : วันที่  ๒๓  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๓๑ 

สังกัด :  วัดเขาคูบา ต าบลปากเพรียว อ าเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 

หน้าที ่ : เจ้าอาวาสวัดเขาคูบา  จังหวัดสระบุรี 

ที่อยู่ปัจจุบัน : วัดเขาคูบา ต าบลปากเพรียว อ าเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี     
 ๑๘๐๐๐ 
 : โทร. ๐๓๖ – ๓๑๔๙๔๒ 
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