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ช่วยตรวจสอบความถูกต้องทั้งด้านภาษา เนื้อหา ระเบียบวิธี และตรวจสอบความเรียบร้อยของ
แบบสอบถามซึ่งเป็นเครื่องมือในการด าเนินการวิจัยในครั้งนี้ 

กราบขอบพระคุณพระสังฆาธิการ และเจริญพรขอบคุณเจ้าหน้าที่ภาครัฐ และประชาชน    
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สังคมศาสตร์ทุกท่าน เจ้าหน้าที่ทุกคน ที่ได้ประสิทธ์ิประสาทวิทยาการ ถ่ายทอดความรู้และ
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บทคัดยอ่ 
การวิจัยฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์ คือ ๑. เพื่อศึกษาสภาพทั่วไปของบทบาทพระสงฆ์ในการ

ป้องกันปัญหายาเสพติดให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาจังหวัดสระบุรี ๒. เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อ
บทบาทพระสงฆ์ในการป้องกันปัญหายาเสพติดให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาจังหวัดสระบุรี                   
๓. เพื่อน าเสนอรูปแบบการส่งเสริมบทบาทพระสงฆ์ในการป้องกันปัญหายาเสพติดให้นักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาจังหวัดสระบุรี 

ระเบียบวิธีวิจัยเป็นแบบผสานวิธีโดยใช้การวิจัยเชิงคุณภาพเป็นหลักและสนับสนุนด้วย
การวิจัยเชิงปริมาณตามล าดับ การวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยเก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้ให้
ข้อมูลส าคัญจ านวน ๒๑ รูปหรือคน ได้แก่ พระสังฆาธิการ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ และประชาชนที่เป็นผู้น า
ท้องถ่ินโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง และสนทนากลุ่มเฉพาะ ผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน ๑๐ รูปหรือคน 
วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหาเชิงพรรณนาและการวิจัยเชิงปริมาณ ผู้ วิจัยได้สร้าง
แบบสอบถามซึ่งมีค่าความเช่ือมั่นทั้งฉบับเท่ากับ ๐.๙๔๕ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่
เป็นนักเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดสระบุรี จ านวน ๓๖๖ คน วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติค่าความถ่ี ค่าร้อย
ละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

ผลการวิจัยพบว่า 
๑. สภาพทั่วไปของบทบาทพระสงฆ์ในการป้องกันปัญหายาเสพติดให้นักเรียนระดับ

มัธยมศึกษาจังหวัดสระบุรี ด้วยการวิเคราะห์ SWOT Analysis  ด้านจุดแข็ง การจัดอบรมคุณธรรม
จริยธรรมโดยให้นักเรียนมีส่วนร่วมผ่านการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย ด้านจุดอ่อน ขาดการส่งเสริมให้
พระสงฆ์มีบทบาทในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดต่อเยาวชน ด้านโอกาส ประสานความ
ร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ ชุมชน และสถานศึกษาอย่างจริงจังและต่อเนื่องมากข้ึน ด้านอุปสรรค 



(ข) 
 

ขาดการสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพราะส่วนใหญ่มองว่าไม่ใช่หน้าที่ของพระสงฆ์โดยตรง                 
ความคิดเห็นต่อสภาพการส่งเสริมบทบาทพระสงฆ์ในการป้องกันปัญหายาเสพติดให้นักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาจังหวัดสระบุรี ตามแนวคิดการป้องกันปัญหายาเสพติด โดยภาพรวม อยู่ในระดับปาน
กลาง (=๓.๓๔) และตามหลักพรหมวิหาร ๔ โดยภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง (=๓.๔๑) 

๒. ปัจจัยที่ส่งผลต่อบทบาทพระสงฆ์ในการป้องกันปัญหายาเสพติดให้นักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาจังหวัดสระบุรี ตามแนวคิดปัจจัย (4M) คือ ๑) บุคคล ขาดบุคลากรที่มีบทบาทโดยตรง
เพื่อให้ความรู้แก่นักเรียน ๒) การเงิน ขาดการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดหางบประมาณ                

๓) วัสดุอุปกรณ์ ขาดเทคโนโลยีสื่อสารเพี่อผลิตสื่อที่ รวมถึงยานพาหนะในการเดินทาง ๔) การจัดการ 

ยังไม่มีการวางแผนการท างานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐอย่างเป็นรูปธรรม เช่ือมโยงกับหลักพุทธธรรม
พรหมวิหาร ๔ ได้แก่ ๑) เมตตา ดูแลให้ค าปรึกษา ช้ีให้เห็นโทษของยาเสพติด ๒) กรุณา ไม่ซ้ าเติม
สร้างก าลังใจ รับฟังปัญหา ให้โอกาสกลับกลับตัว ๓) มุทิตา มีความปรารถนาดีไม่ต าหนิข้อบกพร่อง
ผู้อื่น ๔) อุเบกขา ดูแลรักษาฟื้นฟูร่างกายและจิตใจ วางตัวเป็นกลางไม่เอนเอียงไม่มีอคติ 

๓. รูปแบบการส่งเสริมบทบาทพระสงฆ์ในการป้องกันปัญหายาเสพติดให้นักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาจังหวัดสระบุรี คือ ๑) ด้านการให้ข่าวสาร เผยแผ่หลักธรรมควบคู่กับการรณรงค์
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเรื่องยาเสพติดโดยใช้เทคโนโลยีเป็นช่องทางสื่อสารให้นักเรียนได้รับรู้ ๒) การให้
การศึกษาด้านจิตใจหรือความรู้สกึ ให้นักเรียนมีส่วนร่วมจดักิจกรรมทางพระพุทธศาสนาเพื่อเป็นเกาะ
ป้องกันยาเสพติด ๓) การเป็นที่ปรึกษาให้เพื่อน เปิดโอกาสให้นักเรียนน าปัญหามาขอค าปรึกษา               
๔) การให้การศึกษาเกี่ยวกับการท างาน ผลิตสื่อและจัดกิจกรรมให้ค าแนะน าด้านการศึกษาและการ
ท างาน ๕) การสร้างสื่อสัมพันธ์ภายในวัดและโรงเรียน เข้าถึงชุมชนรับฟังปัญหา ส่งเสริมภูมิปัญญา
ชาวบ้านสร้างอาชีพ ๖) การให้ทางเลือก ร่วมด าเนินการระหว่างภาครัฐ สถาบันศึกษา สถาบันศาสนา 
จัดโครงการจิตอาสาสาธารณะ ส่งเสริมด้านกีฬาให้สุขภาพร่างกายดีสุขภาพจิตใจดี 
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Abstract 
Objectives of this research were to: 1. study the general condition of the 

promotion of monks’ roles in drug problems prevention for secondary school 
students in Saraburi Province, 2. study factors affecting the monks’ roles in drug 
problems prevention  for secondary school students in Saraburi Province and            
3. present  model for the promotion of monks’ roles in drug problems prevention for 
secondary school students in Saraburi Province. 

Methodology was the mixed methods: The qualitative research  collected 
data from 21 key informants purposefully selected from senior Sangha administrative 
monks  and people who were local leaders, by in-depth-interviewing and from 10 
participants in Focus Group Discussion and analyzed data by descriptive 
interpretation. The quantitative research, the researcher has created the 
questionnaires with confidence value equivalent to 0.945 and collected data from 
366 samples who were Secondary school students in Saraburi Province and analyzed 
data with statistics; frequency, percentage, mean and standard deviation: S.D. 

 Findings were as follow. 
1. General context of Monks’ Role drug problems prevention for Secondary 

School Students in Saraburi Province with SWOT Analysis as: Strength; Moral and 



(ง) 
 

ethical training by allowing students to participate through various activities, 
Weakness; Lacking support for monks to play a role in preventing and solving drug 
addiction problems. Opportunity; More cooperation with government agencies, 
communities and schools seriously and continuously. Threat; Lack of cooperation 
network because most of them think that it is not the duty of the monks directly. 
Opinions on the state of promotion of  the monks’ roles  in drug problems 
prevention for secondary school students in Saraburi Province; according to the 
concept of drug prevention aspects by overall were at high level (X=3.34) and 
according to the four Brahmaviharas was also in the high level (X=3.41). 

2. Factors affecting the promotion of the monks’ roles in the drug 
problems prevention for secondary school students in Saraburi Province, according 
to the concept of 4 M’s factors were; 1) Man; Lack of personnel with direct roles to 
educate students, 2) Money; The budget for campaigning through various media is 
limited. There is a lack of participation in all sectors in funding. 3) Materials; Lack of 
participation from all sectors in the provision of budget. 4) Management; There is no 
concrete plan for working with government agencies or alternatives according to 
Fourfold Brahmaviharas: 1) Metta, Consultation Pointing out the penalty of drugs.              
2) Karuna, Do not aggravate the encouragement, listen to problems, give opportunity 
to return. 3) Mudita, have good wishes, Do not blame the flaws. 4) Upekkha, Maintain 
physical and mental rehabilitation Neutral, not biased 

3. The model for promoting the monks’ roles in drug problems prevention 
for secondary school students in Saraburi Province is 1) Right information; 
Disseminate the principles of dharma together with the public relations campaign on 
drugs using technology as a communication channel for students to get to know.              
2) Psychological or attitudinal education; Allowing students to participate in Buddhist 
activities to be a drug prevention island. 3) Being an advisor for friends; Allow 
students to bring problems to consult. 4) Education about work; Produce media and 
organize activities to provide education and work advice. 5) Building relationship 
within monasteries and schools; Access to the community, listen to problems 
Promote folk wisdom to create a career. 6) Directions for choices; Co-operate 
between the government, educational institutions, religious institutions, organize 
public volunteer projects. Promote sports, good health, good mental health. 



(ฉ) 
 

สารบัญ  
 เรื่อง หน้า 
บทคัดย่อภาษาไทย  (ก) 
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ  (ค) 
กิตติกรรมประกาศ  (จ) 
สารบัญ  (ฉ) 
สารบัญตาราง  (ฌ) 
สารบัญแผนภาพ  (ฐ) 
ค าอธิบายสัญลักษณ์และค าย่อ    (ฑ) 
บทท่ี ๑ บทน า  
 ๑.๑ ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา ๑ 
 ๑.๒ ค าถามการวิจัย ๔ 
 ๑.๓ วัตถุประสงค์การวิจัย ๔ 
 ๑.๔ ขอบเขตการวิจัย ๔ 
 ๑.๕ นิยามศัพท์เฉพาะที่ใช้ในการวิจัย ๖ 
 ๑.๖ ประโยชน์ที่ไดร้ับจากการวิจัย ๗ 
   
บทท่ี ๒ แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง  
 ๒.๑ แนวคิดเกี่ยวกับการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเรื่องยาเสพติด ๘ 
 ๒.๒ แนวคิดเกี่ยวกับการป้องกันปัญหายาเสพติด ๔๐ 
 ๒.๓ แนวคิดเกี่ยวกับบทบาทพระสงฆ์ ๕๖ 
 ๒.๔ บริบทพื้นทีก่ารวิจัย ๖๗ 
 ๒.๕ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

๒.๕.๑ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ 
         เรื่องยาเสพติด 
๒.๕.๒ งานวิจัยทีเ่กี่ยวข้องกบัการป้องกันปญัหายาเสพติด 

๗๐ 
 

๗๐ 
๗๕ 

 ๒.๖ กรอบแนวคิดการวิจัย ๘๐ 
    
    
    
    
    
    



(ช) 
 

  สารบัญ (ต่อ)  

 เรื่อง  หน้า 
บทท่ี ๓ วิธีด าเนินการวิจัย  
 ๓.๑ รูปแบบการวิจัย ๘๑ 

 ๓.๒ ประชากรและกลุม่ตัวอย่าง และผู้ให้ข้อมลูส าคัญ ๘๒ 

 ๓.๓ เครื่องมือในการวิจัย ๘๔ 
 ๓.๔ การเกบ็รวบรวมข้อมูล ๘๗ 
 ๓.๕ การวิเคราะห์ข้อมลู ๘๙ 
   
บทท่ี ๔ ผลการวิจัย  
 ๔.๑ สภาพทั่วไปของบทบาทพระสงฆ์ในการป้องกันปัญหายาเสพติดให้

นักเรียนระดับมัธยมศึกษาจังหวัดสระบุรี ๙๑ 
 ๔.๒ ปัจจัยที่ส่งผลต่อบทบาทพระสงฆ์ในการป้องกันปัญหายาเสพติดให้

นักเรียนระดับมัธยมศึกษาจังหวัดสระบุรี ๑๑๒ 
 ๔.๓ แนวทางการส่งเสรมิบทบาทพระสงฆ์ในการป้องกันปัญหายาเสพติด

ให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาจังหวัดสระบุรี ๑๓๓ 
 ๔.๔ งานวิจัยเชิงปริมาณ ๑๘๖ 
 ๔.๕ ผลการสนทนากลุ่มเฉพาะ ๒๐๒ 
 ๔.๖ องค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย ๒๐๔ 
   
บทท่ี ๕ สรุป อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ  
 ๕.๑ สรุปผลการวิจัย ๒๐๙ 
 ๕.๒ อภิปรายผลการวิจัย ๒๒๑ 
 ๕.๓ ข้อเสนอแนะ 

๕.๓.๑ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
๕.๓.๒ ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 
๕.๓.๓ ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป 

๒๓๓ 
๒๓๓ 
๒๓๓ 
๒๓๓ 

บรรณานุกรม  ๒๓๔ 
   
   
   
   



(ซ) 
 

 สารบัญ (ต่อ)  

 เรื่อง หน้า 
ภาคผนวก  ๒๔๓ 

     ภาคผนวก ก หนังสือขอความอนุเคราะห์ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
วิจัย 

๒๔๔ 

     ภาคผนวก ข หนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลเพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรง
แบบสอบถาม (Try Out) 

๒๕๐ 

ภาคผนวก ค ค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟ่า (Alpha Coefficient) ๒๕๒ 
ภาคผนวก ง หนังสือขอความอนุเคราะหเ์ก็บข้อมูลเพื่อการวิจัย (สัมภาษณ์) ๒๕๖ 
ภาคผนวก จ หนังสือขอความอนุเคราะหเ์ก็บข้อมูลเพื่อการวิจัย (แบบสอบถาม) ๒๗๗ 
ภาคผนวก ฉ หนังสือขอความอนุเคราะหเ์ก็บข้อมูลเพื่อการวิจัย              

(สนทนากลุ่มเฉพาะ) ๒๘๑ 
ภาคผนวก ช ประมวลภาพการสัมภาษณ์ ๒๙๓ 
ภาคผนวก ซ แบบสมัภาษณ์เพื่อการวิจัย ๒๙๘ 
ภาคผนวก ฌ แบบสอบถามเพื่อการวิจัย ๓๐๔ 

ประวัติผู้วิจัย  ๓๑๗ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(ฌ) 
 

สารบัญตาราง 
ตารางท่ี หน้า 

๒.๑ แสดงการสังเคราะห์ความหมายของยาเสพติด  ๑๑ 
๒.๒ แสดงการสังเคราะห์ประเภทของยาเสพติด  ๑๖ 
๒.๓ แสดงการสังเคราะห์ยาและสารเสพติดที่แพร่ระบาดในประเทศไทย  ๒๕ 
๒.๔ แสดงการสังเคราะห์สาเหตุของการติดยาเสพติด  ๓๒ 
๒.๕ แสดงการสงัเคราะห์ยาเสพติดในทางพระพุทธศาสนา  ๓๙ 
๒.๖ แสดงการสังเคราะห์ความหมายของการป้องกันปัญหายาเสพติด  ๔๐ 
๒.๗ แสดงการสงัเคราะห์แนวคิดเกี่ยวกบัการป้องกันปัญหายาเสพติด  ๔๖ 
๒.๘ แสดงการสงัเคราะห์การแก้ปญัหายาเสพติดทางพระพทุธศาสนา  ๕๔ 
๒.๙ แสดงการสังเคราะห์ความหมายของบทบาท  ๕๘ 

๒.๑๐ แสดงการสังเคราะห์แนวคิดเกี่ยวกับบทบาทพระสงฆ์  ๖๔ 
๒.๑๑ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดสระบุรี 

จ านวน ๒๑ โรงเรียน ดังนี้ 
 

๖๘ 
๒.๑๒ แสดงการสังเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมความรู้ความ

เข้าใจเรื่องยาเสพติด 
 

๗๓ 
๒.๑๓ แสดงการสังเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันปัญหายาเสพ

ติด 
 

๗๘ 
๓.๑ จ านวนประชากรและกลุ่มตัวอย่างนักเนียนระดับมัธยมศึกษาในเขต

พื้นที่การศึกษา จังหวัดสระบุรี 
 

๘๓ 
๔.๑ วิเคราะห์จุดแข็งของบทบาทพระสงฆ์ในการปอ้งกันปญัหายาเสพติดให้

นักเรียนระดับมัธยมศึกษาจังหวัดสระบุรี 
 

๙๖ 
๔.๒ วิเคราะห์จุดอ่อนของบทบาทพระสงฆ์ในการป้องกันปัญหายาเสพติด

ให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาจังหวัดสระบุรี 
 

๑๐๑ 
๔.๓ วิเคราะห์โอกาสของบทบาทพระสงฆ์ในการป้องกันปัญหายาเสพติดให้

นักเรียนระดับมัธยมศึกษาจังหวัดสระบุรี 
 

๑๐๖ 
๔.๔ วิเคราะห์อุปสรรคของบทบาทพระสงฆ์ในการป้องกันปัญหายาเสพติด

ให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาจังหวัดสระบุรี 
 

๑๑๑ 
๔.๕ วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อบทบาทพระสงฆ์ในการป้องกันปัญหายาเสพ

ติดให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาจังหวัดสระบุรี ด้านบุคคล 

 
๑๑๖ 

    
    
    



(ญ) 
 

 สารบัญตาราง (ต่อ)   
ตารางท่ี หน้า 

๔.๖ วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อบทบาทพระสงฆ์ในการป้องกันปัญหายาเสพ
ติดให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาจังหวัดสระบุรี ด้านการเงิน 

 
๑๒๒ 

๔.๗ วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อบทบาทพระสงฆ์ในการป้องกันปัญหายาเสพ
ติดให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาจังหวัดสระบุรี ด้านวัสดุอุปกรณ์ 

 
๑๒๗ 

๔.๘ วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อบทบาทพระสงฆ์ในการป้องกันปัญหายาเสพ
ติดให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาจังหวัดสระบุรี ด้านการจัดการ 

 
๑๓๒ 

๔.๙ วิเคราะห์รูปแบบการส่งเสริมบทบาทพระสงฆ์ในการป้องกันปัญหายา
เสพติดให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาจังหวัดสระบุรี ด้านการให้ข่าวสาร 

 
๑๓๘ 

๔.๑๐ วิเคราะห์รูปแบบการส่งเสริมบทบาทพระสงฆ์ในการป้องกันปัญหายา
เสพติดให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาจังหวัดสระบุรี  ด้านการให้
การศึกษาด้านจิตใจหรือความรู้สึก 

 

๑๔๓ 
๔.๑๑ วิเคราะห์รูปแบบการส่งเสริมบทบาทพระสงฆ์ในการป้องกันปัญหายา

เสพติดให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาจังหวัดสระบุรี  ด้านการเป็นที่
ปรึกษาให้เพื่อน 

 

๑๔๘ 
๔.๑๒ วิเคราะห์รูปแบบการส่งเสริมบทบาทพระสงฆ์ในการป้องกันปัญหายา

เสพติดให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาจังหวัดสระบุรี  ด้านการให้
การศึกษาเกี่ยวกับการท างาน 

 

๑๕๓ 
๔.๑๓ วิเคราะห์รูปแบบการส่งเสริมบทบาทพระสงฆ์ในการป้องกันปัญหายา

เสพติดให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาจังหวัดสระบุรี  ด้านการสร้างสื่อ
สัมพันธ์ภายในครอบครัว   

 

๑๕๘ 
๔.๑๔ วิเคราะห์รูปแบบการส่งเสริมบทบาทพระสงฆ์ในการป้องกันปัญหายา

เสพติดให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาจังหวัดสระบุรี  ด้านการให้
ทางเลือก 

 

๑๖๔ 
๔.๑๕ วิเคราะห์รูปแบบการส่งเสริมบทบาทพระสงฆ์ในการป้องกันปัญหายา

เสพติดให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาจังหวัดสระบุรี  ตามหลักพรหม
วิหาร ๔ ด้านเมตตา 

 

๑๗๐ 
    
    
    
    



(ฎ) 
 

 สารบัญตาราง (ต่อ)   

ตารางท่ี หน้า 
๔.๑๖ วิเคราะห์รูปแบบการส่งเสริมบทบาทพระสงฆ์ในการป้องกันปัญหายา

เสพติดให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาจังหวัดสระบุรี  ตามหลักพรหม
วิหาร ๔ ด้านกรุณา 

 

๑๗๕ 
๔.๑๗ วิเคราะห์รูปแบบการส่งเสริมบทบาทพระสงฆ์ในการป้องกันปัญหายา

เสพติดให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาจังหวัดสระบุรี  ตามหลักพรหม
วิหาร ๔ ด้านมุทิตา 

 

๑๘๐ 
๔.๑๘ วิเคราะห์รูปแบบการส่งเสริมบทบาทพระสงฆ์ในการป้องกันปัญหายา

เสพติดให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาจังหวัดสระบุรี  ตามหลักพรหม
วิหาร ๔ ด้านอุเบกขา 

 

๑๘๕ 
๔.๑๙ แสดงจ านวนและค่าร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม  ๑๘๖ 
๔.๒๐ ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นของนักเรยีนทีม่ี

ต่อการส่งเสริมบทบาทพระสงฆ์ในการป้องกันปัญหายาเสพติดให้
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาจังหวัดสระบุรี โดยภาพรวม 

 

๑๘๘ 
๔.๒๑ ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นของนักเรยีนทีม่ี

ต่อการส่งเสริมบทบาทพระสงฆ์ในการป้องกันปัญหายาเสพติดให้
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาจังหวัดสระบุรี ด้านการให้ข่าวสาร 

 

๑๘๙ 
๔.๒๒ ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นของนักเรยีนทีม่ี

ต่อการส่งเสริมบทบาทพระสงฆ์ในการป้องกันปัญหายาเสพติดให้
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาจังหวัดสระบุรี ด้านการให้การศึกษาด้าน
จิตใจหรือความรู้สึก 

 

๑๙๐ 
๔.๒๓ ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นของนักเรยีนทีม่ี

ต่อการส่งเสริมบทบาทพระสงฆ์ในการป้องกันปัญหายาเสพติดให้
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาจังหวัดสระบุรี ด้านการเป็นที่ปรึกษาให้
เพื่อน 

 

๑๙๑ 
๔.๒๔ ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นของนักเรยีนทีม่ี

ต่อการส่งเสริมบทบาทพระสงฆ์ในการป้องกันปัญหายาเสพติดให้
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาจังหวัดสระบุรี ด้านการให้การศึกษา
เกี่ยวกับการท างาน 

 

๑๙๒ 
    
    
    



(ฏ) 
 

 สารบัญตาราง (ต่อ)   

ตารางท่ี  หน้า 
๔.๒๕ ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นของนักเรยีนทีม่ี

ต่อการส่งเสริมบทบาทพระสงฆ์ในการป้องกันปัญหายาเสพติดให้
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาจังหวัดสระบุรี ด้านการสร้างสื่อสัมพันธ์
ภายในครอบครัว 

 

๑๙๓ 
๔.๒๖ ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นของนักเรยีนทีม่ี

ต่อการส่งเสริมบทบาทพระสงฆ์ในการป้องกันปัญหายาเสพติดให้
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาจังหวัดสระบุรี ด้านการให้ทางเลือก 

 

๑๙๔ 
๔.๒๗ ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นของนักเรยีนทีม่ี

ต่อการส่งเสริมบทบาทพระสงฆ์ในการป้องกันปัญหายาเสพติดให้
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาจังหวัดสระบุรี ตามหลักพรหมวิหาร ๔ โดย
ภาพรวม 

 

๑๙๕ 
๔.๒๘ ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นของนักเรยีนทีม่ี

ต่อการส่งเสริมบทบาทพระสงฆ์ในการป้องกันปัญหายาเสพติดให้
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาจังหวัดสระบุรี ตามหลักพรหมวิหาร ๔ ด้าน
เมตตา 

 

๑๙๖ 
๔.๒๙ ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นของนักเรยีนทีม่ี

ต่อการส่งเสริมบทบาทพระสงฆ์ในการป้องกันปัญหายาเสพติดให้
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาจังหวัดสระบุรี ตามหลักพรหมวิหาร ๔ ด้าน
กรุณา 

 

๑๙๗ 
๔.๓๐ ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นของนักเรยีนทีม่ี

ต่อการส่งเสริมบทบาทพระสงฆ์ในการป้องกันปัญหายาเสพติดให้
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาจังหวัดสระบุรี ตามหลักพรหมวิหาร ๔ ด้าน
มุทิตา 

 

๑๙๘ 
๔.๓๑ ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นของนักเรยีนทีม่ี

ต่อการส่งเสริมบทบาทพระสงฆ์ในการป้องกันปัญหายาเสพติดให้
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาจังหวัดสระบุรี ตามหลักพรหมวิหาร ๔ ด้าน
อุเบกขา 

 

๑๙๙ 
 
 
 



(ฐ) 
 

สารบัญแผนภาพ 

แผนภาพท่ี หน้า 
๒.๑ กรอบแนวคิดการวิจัย  ๘๐ 
๔.๑ แสดงโมเดลแนวคิดการป้องกันปัญหายาเสพติด  ๑๖๕ 
๔.๒ แสดงองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย  ๒๐๔ 

    
    
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(ฑ) 
 

ค าอธบิายสัญลกัษณแ์ละค าย่อ 

อักษรย่อช่ือคัมภีร์ในการวิจัยครั้งนี้ใช้อ้างอิงจากคัมภีร์พระไตรปิฎกภาษาบาลีฉบับมหา
จุฬาเตปิฏกํ ๒๕๐๐ และพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ พระบรมราชินีนาถ พุทธศักราช ๒๕๓๙ ในการอ้างอิงใช้ระบุอักษรย่อช่ือ
คําภีร์ เล่ม/ ข้อ/ หน้า ตัวอย่างเช่น วิ. มหา. (บาลี) ๑/๒๓๓/๑๖๖., วิ.มหา. (ไทย) ๑/๒๓๓/๒๔๗ 
หมายถึง วินยปิฎก มหาวิภงฺคปาลิ ภาษาบาลี เล่ม ๑ ข้อ ๒๓๓ หน้า ๑๖๖ ฉบับมหาจุฬาเตปิฏกํ 
๒๕๐๐ และ วินัยปิฎก มหาวิภังฺค์ ภาษาไทย เล่ม ๑ ข้อ ๒๓๓ หน้า ๒๔๗ ฉบับมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย ๒๕๓๙ โดยเรียงตามลําดับคําภีร์ ดังนี้ 

 
พระสุตตันตปิฎก 

ที.ม. (ไทย)  =  สุตตันตปิฎก ทีฆนิกาย  มหาวรรค  (ภาษาไทย) 
ม.มู. (ไทย) =  สุตตันตปิฎก มัชฌิมนิกาย  มูลปัณณาสก ์  (ภาษาไทย) 
ที.ปา. (ไทย)   =  สุตตันตปิฎก  ทีฆนิกาย     ปาฏิกวรรค    (ภาษาไทย) 
สํ.ม. (ไทย) =  สุตตันตปิฎ สังยุตตนิกาย มหาวรรค  (ภาษาไทย) 
องฺ.เอกก. (ไทย) =  สุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกาย  เอกกนิบาต  (ภาษาไทย) 
องฺ.ปญฺจก (ไทย) =  สุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกาย ปัญจกนิบาต  (ภาษาไทย) 
ขุ.ธ. (ไทย) =  สุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย  ธรรมบท  (ภาษาไทย) 
ขุ.อิติ. (ไทย) =  สุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย  อิติวุตตกะ  (ภาษาไทย) 
ขุ.ชา. (ไทย) =  สุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย ชาดก   (ภาษาไทย) 

อภิธรรมปิฎก 

อภิ.วิ. (บาลี)  =  อภิธรรมปิฎก วิภังค์     (ภาษาบาลี) 

อรรถกถาพระสุตตันตปิฎก 

ขุ.ธ.อ. (บาล)ี = ขุทฺทกนิกาย ธมฺมปทอฏฺ กถาปาล ิ   (ภาษาบาลี)

  

 



๑ 

 

 บทท่ี ๑  

บทน า 

๑.๑ ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

 ประเทศมีมีปัญหาเรื่องยาเสพติดมานานหลายร้อยปีแม้จะไม่มีหลักฐานชัดเจนทาง
ประวัติศาสตร์ว่ายาเสพติดเข้ามาในประเทศไทยครั้งแรกตั้งแต่เมื่อใด และกฎหมายลักษณะโจร              
ป ีพ.ศ. ๑๙๐๓ ได้ก าหนดโทษให้ผู้สูบฝิ่นต้องได้รับโทษตั้งแต่ครั้งสมัยกรุงศรีอยุธยา๑ ใน พ.ศ. ๒๕๐๑ 
คณะปฏิวัติซึ่งปกครองประเทศไทยอยู่ในขณะนั้นได้พิจารณาเห็นว่าการเสพติดเป็นที่รังเกียจในวงการ
สังคม และเป็นอันตรายแก่สุขภาพและอนามัยอย่างร้ายแรงจึงเป็นการสมควรให้เลิกการเสพฝิ่นและ
จ าหน่ายฝิ่นในประเทศไทย จึงมีประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่ ๓๗ ลงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๐๑ ให้เลิก
การเสพฝิ่นและจ าหน่ายทั่วราชอาณาจักรและก าหนดด าเนินการให้เสร็จสิ้นเด็ดขาดภายในวันที่    
๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๐๒ การจ าหน่ายสินในประเทศไทยก็เป็นสิ่งผิดกฎหมายนับแต่นั้นเป็นต้นมา  

แตป่ัญหายาเสพติดไม่ได้ลดลงเพียงแต่การซือ้ขายมีการด าเนินการซ่อนเร้นและวิธีการเลือกซื้อชุดแยก
ยลยิ่งขึ้น นอกจากนี้ตัวยาเสพติดจ านวนผู้ติดยาเสพติดประมีจ านวนเพิ่มมากข้ึนซึ่งรัฐบาลต่อๆ มาได้
ให้ความส าคัญและพยายามแก้ปัญหาผู้ติดยาเสพติดในหลากหลายรปูแบบและหลายมาตรการ รวมถึง
การจัดต้ังส านักงานป้องกันปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) ข้ึนเพื่อให้ท าหน้าที่อ านวยการแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดของประเทศ ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๑๙ แต่ดูเหมือนการแพร่ระบาดก็ไม่ได้ลดลง๒  

 ยาเสพติดสร้างปัญหาใหญ่และเป็นภัยคุกคามกับประชากรที่เป็นเยาวชน เกิดผลเสียต่อ
ระบบเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของประเทศ ยาเสพติดได้แพร่ระบาดและเป็นปัญหาต่อสังคม
โดยเฉพาะเยาวชนของไทยตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบัน แม้รัฐบาลทุกรัฐบาลที่เข้ามาบริหารประเทศมี
นโยบายปราบปรามและป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจัง มีบทลงโทษรุนแรงต่อผู้ค้าหรือผู้
จ าหน่ายแต่ปัญหายาเสพติดก็ไม่ได้หมดไปจากสังคมยังคงสร้างปัญหาให้กับเยาวชนไทยตลอดเวลา  
จะเห็นได้จากค าสั่งส านักนายกรัฐมนตรีที่ ๑๕๔/๒๕๕๔ เรื่อง ยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะ        
ยาเสพติด ที่สั่ง ณ วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๔ กล่าวไว้ในส่วนทั่วไปว่า “ปัจจุบันการแพร่ระบาดของ  
ยาเสพติดได้กลับมาสู่ภาวะที่มีความรุนแรง ส่งผลกระทบต่อการด ารงชีวิต ความปลอดภัยในทรัพย์สิน 
ความสงบสุขของประชาชนและสังคม รวมทั้งเป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศ” จากค าสั่งดังกล่าว

                                                             
๑ สันติ จัยสิน และคณะ, เทคนิคการเผยแพร่ความรู้เพื่อป้องกันภัยยาเสพติด , (กรุงเทพมหานคร : 

ประสานมิตร, ๒๕๔๔), หน้า ๘. 
๒ มานพ คณะโต และสุชาด ภัยหลีกลี้, หลักการวิจัยสุขภาพขั้นพื้นฐาน , (ขอนแก่น : โรงพิมพ์

ขอนแก่นการพิมพ์, ๒๕๔๖), หน้า ๑๒. 



๒ 

 

ประมวลได้ว่า การแพร่ระบาดของยาเสพติดจะทวีความรุนแรงต่อไป เพราะประเทศไทยเป็นพื้นที่ที่มี
การผลิต การค้า การจ าหน่าย การล าเลียง และการลักลอบขนย้ายยาเสพติดตามแนวชายแดน เมื่อยา
เสพติดได้ระบาดเข้าสู่สังคมชุมชนปัญหาอาชญากรรมต่างๆ ก็เกิดข้ึนตามมา๓ 

 สถานการณ์การแพร่ระบาดของยาเสพติดในประเทศไทยทวีความรุนแรงและมีแนวโน้ม
ขยายตัวเพิ่มข้ึนอย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะกลุ่มผู้ใช้ยาที่ขยายกว้างจากกลุ่มที่ใช้แรงงานมาสู่กลุ่มเด็ก
และเยาวชนซึ่งเป็นอนาคตของชาติ เนื่องจากเด็กและเยาวชนที่อยู่ในวัยเรียนเป็นช่วงที่มีลักษณะเอื้อ
ต่อการเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดทั้งปัจจัยจากตนเอง หรือเป็นวัยที่ต้องการการเรียนรู้ อยากลอง 
เป็นวัยที่ต้องการเรียกร้องความสนใจ ต้องการค้นหา - สร้างตัวตน สร้างการยอมรับ มีแรงผลักดันทาง
อารมณ์สูงท าให้เกิดภาวะทางอารมณ์ เช่น น้อยใจ เศร้าใจ คับข้องใจ ฯลฯ ขณะเดียวกันก็กล้าเสี่ยง 
กล้าท าสิ่งท้าทาย๔ โดยเฉพาะในโรงเรียนซึง่เปน็ศูนย์รวมของเด็กเละเยาวชนเป็นจ านวนมากจึงง่ายต่อ
การเข้าไปชักจูงของกลุ่มผู้ค้ายาเสพติดด้วยวิธีการต่างๆ เช่น การเสนอเงินหรือสิ่งของล่อใจ การข่มขู่
ให้หวาดกลัว และอีกสารพัดวิธีของขบวนการผู้ค้ายาเสพติด  

 ด้วยการตระหนักถึงการมีส่วนช่วยสังคมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดซึ่ง
กลายเป็นปัญหาหลักในหมู่เยาวชนของชาติ พระสงฆ์ซึ่งเป็นบุคลากรในพระพุทธศาสนาซึ่งแสวงหา
หนทางความหลุดพ้นแห่งกองกิเลสอาสวะ ก็จะต้องเข้ามามีส่วนแก้ปัญหาเนื่องด้วยเป็นการช่วยเหลือ
ประชาชน เยาวชนหรือช่วยชาติให้พ้นทุกข์ พระสงฆ์ถือเป็นองค์กรหนึ่งทีมุ่่งพฒันาจติใจไปพรอ้มๆ กับ
การพัฒนาด้านวัตถุเห็นค่าวัตถุและจิตใจควรได้รับการพัฒนาไปพร้อมกัน การท างานของเจ้าหน้าที่รัฐ
นั้นยากที่จะประสบผลส าเร็จ เพราะเจา้หน้าที่ของรัฐไม่พร้อมในด้านการเป็นผู้น าทางด้านจิตใจซึ่งต่าง
จากพระสงฆ์ที่ สามารถเป็นผู้น าด้ านการพัฒนาจิตใจได้ การใช้ค าสอนตามหลักการของ
พระพุทธศาสนาน่าจะเป็นแนวทางหนึ่งที่ส าคัญยิ่งในการมีส่วนช่วยแก้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดข้ึนกับ
ประชาชนและเยาวชน ทั้งปัญหาสิ่งเสพติดในชุมชน ปัญหาการขาดคุณธรรมจริยธรรมได้ เพราะ
เมืองไทยเป็นเมืองนับถือพระพุทธศาสนา นอกจากนั้นประชาชนส่วนใหญ่ยังเช่ือฟังค าสอนของ
พระสงฆ์ และน่าจะเป็นกลยุทธ์หรือวิธีการที่น าไปใช้อย่างเป็นระบบโดยพระสงฆ์ส่วนใหญ่การแก้ไข
ปัญหายาเสพติดก็อาศัยพระสงฆ์เข้าไปมีส่วนช่วยบ้าง แต่ยังไม่มีการเข้าไปมีส่วนร่วมอย่างจริงจังและ
เป็นระบบ  

                                                             
๓ กองอ านวยการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร , ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและ

ปราบปรามยาเสพติด, ยุทธศาสตร์ ๕ รั้วป้องกันระยะที่ ๓, (พฤษภาคม ๒๕๕๔) : ๕-๖. 
๔ เจริญ แฉกพิมาย และปนัดดา ศรีธนสาร, พฤติกรรมการป้องกันตนเองจากยาเสพติดของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, รายงานการวิจัย, (งานวินัยและพัฒนานักศึกษา กองกิจการ
นักศึกษา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, ๒๕๕๕), หน้า ๒.  



๓ 

 

 หลักพุทธธรรม ซึ่งเป็นหลักค าสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเข้ามาสู่กระบวนการ
แก้ปัญหาโดยองค์รวมเพราะ “พุทธธรรม” เป็นเสมือนแก้วมณีซึ่งเจียระไนรัศมีหลายเหลี่ยม 
นักวิชาการสามารถจัดมุมมองไห้เห็นเป็นประกายเลื่อมรุ้งได้งดงามหลายวิธีการ พุทธธรรมค าสอน
เสนอหลักการพฒันาปญัญาทีมุ่่งการฝึกอบรมตนให้บรรลอุิสระภาวะหลดุพ้นจากปัญหา โดยทั่วไปแล้ว
พุทธศาสนิกชนดูจะเข้าใจหลักพุทธธรรมในแง่ของ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ศิลปะประเพณี 
พิธีกรรมเท่านั้น แท้จริงแล้วพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงวางหลักการพัฒนามนุษย์และการเรียนรู้ไว้
อย่างครบกระบวนการมีองค์ประกอบและข้ันตอนตามล าดับต่อเนื่องสมบูรณ์๕ เมื่อพุทธศาสนิกชนได้
เรียนรู้เข้าใจ และเข้าถึงด้วยการปฏิบัติตามหลักพุทธธรรมย่อมจะมีจะเกิดผลสัมฤทธ์ิเกิดปัญญาที่จะ
น าหลักพุทธธรรมมาปรับประยุกต์ใช้ได้กับปัญหาที่เกิดข้ึนในปัจจุบัน โดยเฉพาะ “ปัญหายาเสพติด” 
หากวางหลักการแก้ปัญหาตั้งแต่ระดับนโยบายจนถึงระดับแผนการปฏิบัติการ  โดยใช้หลักธรรมใด
เป็นเกณฑ์แล้ว และน าไปปฏิบัติทุกส่วนทุกหน้าที่ยอมที่จะน าความส าเรจ็ในการแก้ปัญหายาเสพติดได้
อย่างสมบูรณ์ทุกด้าน   

 ดังนั้นจากความส าคัญของปัญหาดังที่กล่าวมาผู้วิจัยมีความประสงค์ที่จะศึกษาการ
ส่งเสริมบทบาทพระสงฆ์ในการป้องกันปญัหายาเสพติดให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาจังหวัดสระบุรี ว่า
มีความรู้เรื่อง ยาเสพติดมากน้อยเพียงไร ขณะเดียวกันนักเรียนมีพฤติกรรมในการป้องกันตนเอง
อย่างไรที่จะสามารถท าให้ไม่ต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ถึงแม้จะอยู่ในพื้นที่ระบาดซึ่งมีความ
เสี่ยงสูงและอาจตกเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการติดยาเสพติด และเพื่อน าข้อมูลที่ได้มาใช้เป็นข้อมูลในการ
สร้างภูมิคุ้มกันปัญหายาเสพติดให้นักเรียนไม่ให้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด หรืออาจน าข้อมูลการวิจัย
ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาพฤติกรรมให้กับนักเรียนซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงอื่น ๆ หรือเพื่อการพื้นฟู
สมรรถภาพของนักเรียนที่ติดยาเสพติดให้กลับมาใช้ชีวิตอย่างปกติสุข อยู่ร่วมกันกับสังคมได้อย่างมี
ความสุขและยั่งยืนต่อไป  

 
 
 
 
 
 
 

                                                             
๕ สุมน อมรวิวัฒน์, การพัฒนาการเรียนรู้ตามแนวพุทธศาสตร์ , (โครงการกิตติเมธี สาขาวิชา

ศึกษาศาสตร์ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๔๒), หน้า ๑. 



๔ 

 

๑.๒ ค าถามการวิจัย  

๑.๒.๑ สภาพทั่วไปของบทบาทพระสงฆ์ในการป้องกันปัญหายาเสพติดให้นักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาจังหวัดสระบุรี เป็นอย่างไร 

๑.๒.๒ ปัจจัยที่มีผลต่อบทบาทพระสงฆ์ในการป้องกันปัญหายาเสพติดให้นักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาจังหวัดสระบุรี มีอะไรบ้าง 

๑.๒.๓ รูปแบบในการส่งเสริมบทบาทพระสงฆ์ในการป้องกันปัญหายาเสพติดให้นักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาจังหวัดสระบุรี ควรเป็นอย่างไร 

๑.๓ วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

๑.๓.๑ เพื่อศึกษาสภาพทั่วไปและปัญหาของบทบาทพระสงฆ์ในการป้องกันปัญหายาเสพ
ติดให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาจังหวัดสระบุรี  

๑.๓.๒ เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อบทบาทพระสงฆ์ในการป้องกันปัญหายาเสพติดให้
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาจังหวัดสระบุรี 

๑.๓.๓ เพื่อน าเสนอรูปแบบการสง่เสรมิบทบาทพระสงฆ์ในการป้องกันปัญหายาเสพติดให้
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาจังหวัดสระบุรี 

๑.๔. ขอบเขตการวิจัย 

งานวิจัยเรื่อง “การสง่เสรมิบทบาทพระสงฆ์ในการป้องกันปญัหายาเสพติดให้นกัเรียน
ระดับมัธยมศึกษาจังหวัดสระบรุี” ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตของการศึกษา ดังนี ้

๑.๔.๑ ขอบเขตด้านเน้ือหา 

การศึกษาเรื่อง “การส่งเสริมบทบาทพระสงฆ์ในการป้องกันปัญหายาเสพติดให้นักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาจังหวัดสระบุรี” ผู้วิจัยเลือกศึกษาใน ๓ ประเด็นดังนี้ 

  ๑) ศึกษาสภาพทั่วไปและปัญหาของบทบาทพระสงฆ์ในการป้องกันปัญหายาเสพติด
ให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาจังหวัดสระบุรี โดยใช้การวิเคราะห์ SWOT  ใน ๔ ด้าน คือ ๑) จุดแข็ง 
(Strengths) ๒) จุดอ่อน (Weaknesses) ๓) โอกาส (Opportunities) ๔) อุปสรรค (Threats) 

  ๒) ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อบทบาทพระสงฆ์ในการป้องกันปญัหายาเสพติดให้นักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาจังหวัดสระบุรี ตามแนวคิดปัจจัย (4M)๖ คือ บุคคล (Man) การเงิน (Money) วัสดุ
อุปกรณ์ (Material) และการจัดการ (Management) 

                                                             
๖ สมคิด บางโม, องค์กรและการจัดการ, (กรุงเทพมหานคร : จูนพับลิชช่ิง, ๒๕๔๖), หน้า ๖๐. 



๕ 

 

      ๓) ศึกษารูปแบบการส่งเสริมบทบาทพระสงฆ์ในการป้องกันปัญหายาเสพติดให้
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาจังหวัดสระบุรีใน ๖ ด้าน๗ คือ ๑) การให้ข่าวสาร ๒) การให้การศึกษาด้าน
จิตใจหรือความรู้สึก ๓) การเป็นที่ปรึกษาให้เพื่อน ๔) การให้การศึกษาเกี่ยวกับการท างาน ๕) การ
สร้างสื่อสัมพันธ์ภายในวัดเละโรงเรียน และ ๖) การให้ทางเลือก และหลักพุทธธรรมโดยใช้หลักพรหม
วิหาร ๔ ได้แก่ ๑) เมตตา ๒) กรุณา ๓) มุทิตา ๔) อุเบกขา๘ 

๑.๔.๒ ขอบเขตด้านตัวแปร 

การวิจัยฉบับนี้เป็นการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Methods Research) ประกอบด้วย
การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) และการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) 
ศึกษาจากพระไตรปิฎก วรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา หนังสือ วารสาร บทความ เอกสาร ต ารา
วิชาการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับหลักการ แนวคิด ทฤษฎี และหลักธรรม ที่เหมาะสมกับ  การส่งเสริม
บทบาทพระสงฆ์ในการป้องกันปัญหายาเสพติดให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาจังหวัดสระบุรี  ผู้วิจัยได้
แบ่งตัวแปรที่ใช้ในการวิจัยออกเป็น ๒ ส่วน ดังนี ้ 

       ๑) ตัวแปรต้น (Independent Variables) คือ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับช้ันที่
เรียน และสถานภาพทางครอบครัว 

       ๒) ตัวแปรตาม (Dependent Variables) คือ ความคิดเห็นของนักเรียนที่มี
ต่อการการส่งเสริมบทบาทพระสงฆ์ในการป้องกันปัญหายาเสพติดให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษา
จังหวัดสระบุรี ใน ๖ ด้าน คือ ๑) การให้ข่าวสาร ๒) การให้การศึกษาด้านจิตใจหรือความรู้สึก        
๓) เพื่อนเป็นที่ปรึกษาให้เพื่อน ๔) การให้การศึกษาเกี่ยวกับการท างาน ๕) การสร้างสื่อสัมพันธ์
ภายในวัดเละโรงเรียน และ ๖) การให้ทางเลือก และหลักพุทธธรรมโดยใช้หลักพรหมวิหาร ๔ ได้แก่             
๑) เมตตา ๒) กรุณา ๓) มุทิตา ๔) อุเบกขา 

๑.๔.๓ ขอบเขตด้านประชากร/ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 

ในการวิจัยครั้งนี้ แบ่งประชากรและผู้ให้ข้อมูลส าคัญเป็น ๒ ประเภทคือ 
การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสาร (Documentary 

research) และการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key informants)         
ในการ วิจัย ในครั้ งนี้  มี  ๓ กลุ่ ม  คือ  ๑)  กลุ่ มพระสั งฆา ธิการ ๒)  กลุ่ ม เจ้ าหน้าที่ภาครั ฐ                    
๓) กลุ่มประชาชนที่ เป็นผู้น าท้อง ถ่ิน จ านวน ๒๑ รูปหรือคน โดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง 

                                                             
๗ ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด, แนวทางการด าเนินงานป้องกันและ

แก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา, (กรุงเทพมหานคร : อรุณการพิมพ์, ๒๕๔๒), หน้า ๑๒. 
๘ ที.ม. (ไทย) ๑๐/๓๒๗/ ๒๕๖, ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๓๐๘/ ๒๘๐. 



๖ 

 

(Purposive Selection) และสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) ผู้ทรงคุณวุฒิ              
จ านวน ๑๐ รูปหรือคน 

การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ผู้วิจัยได้สร้างแบบสอบถามเพื่อเก็บ 
รวบรวมข้อมูลจากกลุ่มประชากร ได้แก่ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาในพื้นที่จังหวัดสระบุรี ซึ่งมีจ านวน 
๓๖๗ คน๙ 

๑.๔.๔ ขอบเขตด้านพ้ืนท่ี 

ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยก าหนดขอบเขตพื้นที่ศึกษาวิจัย ได้แก่ เขตพื้นที่การศึกษา จังหวัด
สระบุรี     

๑.๔.๕ ขอบเขตด้านระยะเวลา 

ในการศึกษาวิจัยเรื่องนี้ผู้วิจัยจะด าเนินการวิจัยตั้งแต่เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑        
ถึงเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒ รวมระยะเวลา ๑๐ เดือน 

๑.๕ นิยามศพัท์เฉพาะที่ใช้ในการวิจัย 

 พระสงฆ์ หมายถึง พระสงฆ์ที่ท าหน้าที่เผยแพร่ ให้ความรู้ความเข้าใจการป้องกันปัญหา
ยาเสพติดให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดสระบุรี 
 การส่งเสริม หมายถึง พระสงฆ์ที่ท าหน้าที่ให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องปัญหายาเสพติด      
โดยการน าเอาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาใช้เพื่อเป็นการป้องกันและให้ค าแนะน าถึงโทษภัยของ
ยาเสพติด ตลอดถึงการแก้ปัญหาให้กับนักเรียน 
 ปัญหายาเสพติด หมายถึง การแพร่ระบาดของสารหรือยาที่ เป็นผลิตภัณฑ์ทาง
ธรรมชาติหรือเกิดจากการสังเคราะห์ เมื่อเสพเข้าสู่ร่างกายไม่ว่าจะเป็นการรับประทาน ดม สูบ ฉีด 
หรือวิธีใดๆ  แล้วท าให้เกิดผลต่อร่างกายและจิตใจโดยไม่รวมเหล้าและบุหรี่ 
 การป้องกันปัญหายาเสพติด  หมายถึง กระบวนการที่ด าเนินการล่วงหน้าให้การศึกษา
ข้อมู ล ข่ า วส า ร แล ะความ รู้ ใ นกา ร ป้ อ ง กั นปัญหาย า เส พติด  มี อ ง ค์ปร ะกอบ  ๖ ด้ า น                             
คือ ๑) การให้ข่าวสาร ๒) การให้การศึกษาด้านจิตใจหรือความรู้สึก ๓) เพื่อนเป็นที่ปรึกษาให้เพื่อน         
๔)การให้การ ศึกษาเกี่ ยวกับการท างาน ๕)  การสร้างสื่ อสัมพันธ์ภายใน วัดเละโรง เรียน                     
และ ๖) การให้ทางเลือก 
  หลักพรหมวิหาร ๔ หมายถึง ธรรมประจ าใจของผู้ประเสริฐผู้มีจิตใจยิ่งใหญ่กว้างขวาง
ประดุจพรหม ๔ อย่าง คือ  

                                                             
๙ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา จังหวัดสระบุรี. (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙) 



๗ 

 

  ๑) เมตตา คือ ความรักความปรารถนาดี มีไมตรีจิตที่ดี ต้องการช่วยเหลือให้ทุกคน
ประสบประโยชน์และความสุข 

  ๒) กรุณา คือ ความสงสาร อยากช่วยเหลือผู้อื่นให้พ้นจากความทุกข์ยากเดือดร้อน
ของคนและ สัตว์ทั้งปวง 

  ๓) มุทิตา คือ ความเบิกบานพลอยยินดี เมื่อเห็นผู้อื่นอยู่ดีมีสุขก็มีใจช่ าช่ืนเบิกบาน 
เมื่อเห็นเขาท าดีงานประสบความส าเร็จก้าวหน้ายิ่งขึ้นไป  

  ๔) อุเบกขา คือความมีใจเป็นกลาง มองตามความเป็นจริงไม่เอนเอียง หรือมีอคติ  

๑.๖ ประโยชน์ที่ได้รบัจากการวิจัย 

 ๑.๖.๑ ท าให้ทราบสภาพปัญหาทั่วไปของบทบาทพระสงฆ์ในการป้องกันปัญหายาเสพ
ติดให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาจังหวัดสระบุรี 
 ๑.๖.๒ ท าให้ทราบปัจจัยที่ส่งผลต่อการส่งเสริมบทบาทพระสงฆ์ในการป้องกันปัญหา    
ยาเสพติดให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาจังหวัดสระบุรี 
 ๑.๖.๓ น าเสนอรูปแบบการส่งเสริมบทบาทพระสงฆ์ในการป้องกันปัญหายาเสพติดให้
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาจังหวัดสระบุรี 
 ๑.๖.๔ สามารถน าองค์ความรู้เกี่ยวกับรูปแบบส่งเสริมบทบาทพระสงฆ์ในการป้องกัน
ปัญหายาเสพติดให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษา ไปใช้ในจังหวัดสระบุรีและในจังหวัดอื่นๆ 



๘ 

 

บทท่ี ๒ 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 

การวิจัยเรื่อง “การสํงเสริมบทบาทพระสงฆ์ในการปูองกันปัญหายาเสพติดให๎นักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาจังหวัดสระบุรี” ผู๎วิจัยได๎ศึกษาค๎นคว๎าเอกสาร แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่
เกี่ยวข๎อง ประกอบด๎วยแนวคิดเกี่ยวกับบทบาทพระสงฆ์ ปัญหายาเสพติด การสํงเสริมความรู๎ความ
เข๎าใจเรื่องยาเสพติด การปูองกันปัญหายาเสพติด ซึ่งเป็นกรอบแนวคิดในการศึกษาวิเคราะห์รํวมกับ
เครื่องมือที่ใช๎ในการเก็บรวบรวมข๎อมูลภาคสนาม และการศึกษาสภาพปัญหาอุปสรรคในการสํงเสริม
บทบาทพระสงฆ์ในการปูองกันปัญหายาเสพติดให๎นักเรียนระดับมัธยมศึกษา เพื่อค๎นหาแนวทางการ
สํงเสริมความรู๎ความเข๎าใจการปอูงกนัปัญหายาเสพติดของพระสงฆ์ ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยครั้ง
นี้มีระดับข้ันตอนการน าเสนอข๎อมูลเอกสารตํางๆ ที่เกี่ยวข๎องเกี่ยวกับเรื่องที่จะท าการวิจัยตามล าดับ 
ดังนี ้ 

๒.๑ แนวคิดเกี่ยวกับการสํงเสริมความรู๎ความเข๎าใจเรื่องยาเสพติด 
๒.๒ แนวคิดเกี่ยวกับการปูองกันปัญหายาเสพติด 
๒.๓ แนวคิดเกี่ยวกับบทบาทพระสงฆ์ 
๒.๔ บริบทพื้นทีก่ารวิจัย 
๒.๕ งานวิจัยที่เกี่ยวข๎อง 

  ๒.๖ กรอบแนวคิดการวิจัย 
 

๒.๑ แนวคดิเกี่ยวกบัการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเรื่องยาเสพตดิ 
การศึกษาแนวคิดที่เกี่ยวกับการปูองกันยาเสพติด เป็นการศึกษาเนื้อหาสาระเกี่ยวกับ

ความหมายของยาเสพติด ประเภทของยาเสพติด โทษและพิษภัยของยาเสพติด สาเหตุการติดยาเสพ
ติดของนักเรียน ผู๎ วิจัยท าการศึกษาแนวคิดทฤษฎีที่ เกี่ยวกับการปูองกันปัญหายาเสพติด             
จากหนํวยงานของรัฐ และนักวิชาการสามารถสรุปได๎ ดังนี้ 

๒.๑.๑ ความหมายของยาเสพติด 
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานให๎ความหมายวํา ยาเสพติด หมายถึง ยาหรือสารเคมี

ซึ่งเมื่อเสพวิธีเข๎าสูํรํางกายติดตํอกันชํวงระยะเวลาหนึ่งก็จะติด กํอให๎เกิดพิษเรื้อรังท าให๎รํางกายและ
จิตใจเสื่อมโทรม เชํน ฝิ่นกัญชา เฮโรอีน ยานอนหลับ สุรา๑  โดยสารหรือยานี้อาจเป็นผลิตภัณฑ์จาก

                                                             
๑ ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒, (กรุงเทพมหานคร : นาน

มีบุ๏คพับลิเคชั่น, ๒๕๔๔), หน๎า ๑๐๐.    



๙ 

 

ธรรมชาติหรือจากการสังเคราะห์ ซึ่งเมื่อบุคคลใดเสพหรือได๎รับเข๎าไปในรํางกายซ้ าๆ กันแล๎วไมํวําจะ
ด๎วยวิธีใดๆ ซึ่งอาจเป็นชํวงระยะเวลาหนึ่งหรือนานติดตํอกันก็ตามจะท าให๎บุคคลนั้นต๎องตกอยูํใต๎
อ านาจหรือเป็นทาสของสิ่งนั้น ทั้งทางรํางกายและจิตใจ หรือจิตใจเพียงอยํางเดียว นอกจากนี้ยังอาจ
ต๎องเพิ่มปริมาณการเสพข้ึนเรื่อยๆ ท าให๎สุขภาพของผู๎เสพเสื่อมโทรมลงและเมื่อถึงเวลาอยากเสพแล๎ว
ไมํได๎เสพจะมีอาการผิดปกติทางด๎านรํางกายและจิตใจหรือทางด๎านจิตใจข้ึนในผู๎เสพนั้น๒ 

สิ่งเสพติดให๎โทษ คือ สารหรือยาที่รับเข๎ารํางกาย โดยการรับประทาน ฉีด หรือดม 
ติดตํอกันช่ัวระยะเวลาหนึ่งแล๎วท าให๎มีผลตํอรํางกายและจิตใจของผู๎รับในลักษณะ ดังนี้  

 ๑) เกิดความต๎องการแรงกล๎าที่จะเสพยาหรือสารนั้นโดยไมํสามารถหยุดเสพได๎  
 ๒) ต๎องเพิ่มปริมาณการเสพยาหรือสารนั้นมากขึ้นไปเรื่อยๆ  
 ๓) เมื่อหยุดใช๎ยาหรือสารนั้นจะท าให๎เกิดอาการขาดยา 

 ๔) เมื่อเสพยาหรือสารนั้นเป็นเวลานานจะท าให๎เกิดผลร๎ายตํอสุขภาพทั้งรํางกาย
และจิตใจ๓  

ส านักงานพัฒนาการปูองกันและแก๎ไขปัญหายาเสพติด ให๎ความหมายของยาเสพติดวํา 
หมายถึง สารใดก็ตามที่เกิดข้ึนตามธรรมชาติหรือสารที่สังเคราะห์ข้ึนเมื่อน าเข๎าสูํรํางกายไมํวําจะโดย
วิธีรับประทาน ดม สูบ ฉีด หรือด๎วยวิธีการใดๆ แล๎วท าให๎เกิดผลตํอรํางกายและจิตใจ นอกจากนี้ยังท า
ให๎เกิดการเสพติดได๎ใช๎สารนั้นเป็นประจ าทุกวันหรือวันละหลายๆ ครั้ง ลักษณะส าคัญของสารเสพติด
จะท าให๎เกิดอาการ และแสดงอาการตํอผู๎เสพ ดังนี้๔  

๑. เกิดอาการดือ้ยา หรือต๎านยา เมื่อติดแล๎วต๎องการใช๎สารนั้นในปริมาณมากขึ้น  
๒. เกิดอาการขาดยา ถอนยา หรอือยากยา เมื่อใช๎สารนั้นเทาํเดิม ลดลง หรือหยุดใช๎  
๓. มีความต๎องการเสพทั้งรํางกายและจิตใจ อยํางรุนแรงตลอดเวลา 

๔. สุขภาพรํางกายทรุดโทรมเกิดโทษตํอตนเองครอบครัวผู๎อื่นตลอดจนสังคมและ
ประเทศชาติ  

พระราชบัญญัติยาเสพติดให๎ โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๔ แก๎ไขเพิ่ มเติมโดย
พระราชบัญญัติยาเสพติดให๎โทษ (ฉบับที่ ๒๐) พ.ศ. ๒๕๒๘ มาตรา ๔ ให๎ความหมายยาเสพติดให๎โทษ 
หมายถึง สารเคมีใดๆ ซึ่งเมื่อเสพเข๎าสูํรํางกายไมํวําจะโดยรับประทาน ดม สูบ ฉีด หรือด๎วยประการ

                                                             
๒ สันติ จัยสิน และคณะ, เทคนิคการเผยแพร่ความรู้ป้องกันยาเสพติด, (กรุงเทพมหานคร : ประสาน

มิตร, ๒๕๔๔), หน๎า ๑๕. 
๓ ส านักงานอนามัย กรุงเทพมหานคร, คู่มือการดูแลสุขภาพและป้องกันโรคเอดส์ส าหรับบุคลากร

สาธารณสุข, (กรุงเทพมหานคร : นิวธรรมดาการพิมพ์, ๒๕๔๙), หน๎า ๑๓.  
๔ ส านักงานพัฒนาการปูองกันและแก๎ไขปัญหายาเสพติด, รูปแบบการบ าบัดรักษายาเสพติด , 

(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร๎าว, ๒๕๕๐), หน๎า ๒. 



๑๐ 

 

ใดๆ แล๎วท าให๎เกิดผลตํอรํางกายและจิตใจในลักษณะส าคัญ เชํน ต๎องเพิ่มขนาดการเสพเรื่อยๆ         
มีอาการถอนยาเมื่อขาดยา มีความต๎องการเสพทั้งทางรํางกายและจิตใจอยํางรุนแรงตลอดเวลา            
และสุขภาพโดยทั่วไปจะทรุดโทรมลงกับให๎รวมตลอดถึงพืชหรือสํวนของพืชที่เป็น หรือให๎ผลผลิตเป็น
ยาเสพติดให๎โทษ หรืออาจใช๎เป็นยาเสพติดให๎โทษ และสารเคมีที่ใช๎ในการผลิตยาเสพติดให๎โทษ
ดังกลําวด๎วย ทั้งนี้ตามรัฐมนตรีวําการกระทรวงสาธารณสุขประกาศในราชกิจจานุเบกษา แตํไ มํ
หมายความถึงยาสามัญประจ าบ๎านบางส าหรับ ตามกฎหมายวําด๎วยยาที่มียาเสพติดให๎โทษผสมอยูํ๕  

ในสํวนของส านักคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามยาเสพติด ได๎ให๎ความหมายของยา
เสพติดโดยทั่วไป และความหมายตามกฎหมาย๖ ดังนี ้ 

๑. ความหมายโดยทั่วไปยาเสพติด หมายถึง สารหรือยาที่อาจเป็นผลิตภัณฑ์ทางธรรมชาติ
หรือจากการสังเคราะห์ ซึ่งเมื่อบุคคลใดเสพหรือได๎รับเข๎าไปในรํางกายซ้ าๆ กันแล๎วไมํวําด๎วยวิธีใดๆ 
เป็นระยะๆ หรือนานติดตํอกันก็ตามท าให๎บุคคลนั้นต๎องตกอยูํในอ านาจหรือเป็นทาสของสิ่งนั้น 
ทางด๎านรํางกายและจิตใจหรือจิตใจเพียงอยํางเดียว และต๎องการเพิ่มปริมาณของการเสพติดข้ึน
เรื่อยๆ หรือท าให๎สุขภาพของผู๎เสพติดเสือ่มโทรมลงและเมื่อถึงเวลาอยากเสพแล๎วไมํได๎เสพจะมีอาการ
ผิดปกติทางด๎านรํางกายและจิตใจ หรือเกิดอาการทางด๎านจิตใจเพียงอยํางเดียว  

๒. ความหมายตามกฎหมายยาเสพติดตามพระราชบัญญัติปูองกันและปราบปรามยาเสพ
ติด พ.ศ. ๒๕๑๙ ซึ่งแก๎ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๔ แบํงออกเป็น ๓ กลุํม คือ  

๒.๑ ยาเสพติดให๎โทษตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให๎โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ หมายความวํา 
สารเคมีหรือวัตถุชนิดใดๆ ซึ่งเมื่อเสพเข๎าสูํรํางกายไมํวําจะโดยรับประทาน ดม สูบ ฉีด หรื อด๎วย
ประการใดๆ แล๎วท าให๎เกิดผลตํอรํางกายและจิตใจในลักษณะส าคัญ เชํน ต๎องเพิ่มขนาดการเสพข้ึน
เรื่อยๆ มีอาการถอนยาหรือขาดยามีความต๎องการเสพทั้งทางรํางกายและจิตใจอยํางรุนแรงอยูํ
ตลอดเวลาและสุขภาพโดยทั่วไปชุดโทรมลง  

๒.๒ วัตถุออกฤทธ์ิ ตามพระราชบัญญัติวัตถุออกฤทธ์ิตํอจิตและประสาท พ.ศ. ๒๕๑๘ 
วัตถุออกฤทธ์ิ หมายความวํา วัตถุที่ออกฤทธ์ิตํอจิตและประสาท เป็นสิ่งที่ได๎จากธรรมชาติหรือวัตถุที่
ออกฤทธ์ิตํอจิตและประสาทที่เป็นวัตถุสังเคราะห์ ทั้งนี้ตามที่รัฐมนตรีวําการกระทรวงสาธารณสุข
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

                                                             
๕ พระราชบัญญัติยาเสพติดให๎โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๔ แก๎ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติยาเสพติด

ให๎โทษ (ฉบับที่ ๒๐) พ.ศ. ๒๕๒๘ มาตรา ๔, หน๎า ๓๐. 
๖ ส านักคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามยาเสพติด , ความรู้เบื้องต้นเรื่องยาและยาเสพติด , 

(กรุงเทพมหานคร : ไอเดีย สแควร์, ๒๕๔๑), หน๎า ๒๕.  



๑๑ 

 

๒.๓ สารระเหย ตามพระราชก าหนดปูองกันการใช๎สารระเหย พ.ศ. ๒๕๓๓ สารระเหย 
หมายความวํา สารเคมีหรือผลิตภัณฑ์ที่รัฐมนตรีวําการกระทรวงสาธารณสุขและรัฐมนตรีวําการ
กระทรวงอุตสาหกรรม ประกาศวําเป็นสารระเหย  

สรุปได้ว่า ยาเสพติด หมายถึง วัตถุที่ออกฤทธ์ิตํอจิตและประสาท เป็นสิ่งที่ได๎จากพืช
ธรรมชาติ หรือสารเคมีใดๆ ที่ได๎จากการสังเคราะห์ ซึ่งเมื่อเสพเข๎าสูํรํางกายไมํวําจะโดยรับประทาน 
ดม สูบ ฉีด หรือด๎วยประการใดๆ แล๎วท าให๎ เกิดผลตํอรํางกายและจิตใจในลักษณะส าคัญ             
เชํน ต๎องเพิ่มขนาดการเสพเรื่อยๆ ท าให๎สุขภาพของผู๎เสพติดเสื่อมโทรมลง 

ตารางท่ี ๒.๑ แสดงการสงัเคราะห์ความหมายของยาเสพตดิ 

นักวิชาการ/แหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
พระราชบัญญัติยาเสพติดให๎โทษ พ.ศ. 
๒๕๒๒ มาตรา ๔ แก๎ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติยาเสพติดให๎โทษ (ฉบับ
ที่  ๒๐ )  พ .ศ .  ๒๕๒๘ มาตรา  ๔ ,         
หน๎า ๓๐. 

ยาเสพติดให๎โทษ หมายถึง สารเคมีใดๆ ซึ่งเมื่อเสพเข๎าสูํ
รํางกายไมํวําจะโดยรับประทาน ดม สูบ ฉีด หรือด๎วย
ประการใดๆ แล๎วท าให๎เกิดผลตํอรํางกายและจิตใจใน
ลักษณะส าคัญ เชํน ต๎องเพิ่มขนาดการเสพเรื่อยๆ มีอาการ
ถอนยาเมื่อขาดยา มีความต๎องการเสพทั้งทางรํางกายและ
จิตใจอยํางรุนแรงตลอดเวลา กับให๎รวมตลอดถึงพืชหรือ
สํวนของพืชที่เป็น หรือให๎ผลผลิตเป็นยาเสพติดให๎โทษ 
หรืออาจใช๎เป็นยาเสพติดให๎โทษ  

ราชบัณฑิตยสถาน,  
(๒๕๔๔, หน๎า ๑๐๐).    

ยาเสพติด หมายถึง ยาหรือสารเคมีซึ่งเมื่อเสพวิธีเข๎าสูํ
รํางกายติดตํอกันชํวงระยะเวลาหนึ่งก็จะติด กํอให๎เกิดพิษ
เรื้อรังท าให๎รํางกายและจิตใจเสื่อมโทรม เชํน ฝิ่นกัญชา 
เฮโรอีน ยานอนหลับ สุรา 

สันติ จัยสินและคนอื่นๆ,  
(๒๕๔๔, หน๎า ๑๕). 

สารหรือยาเสพติดอาจเป็นผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติหรือ
จากการสังเคราะห์ ซึ่งเมื่อบุคคลใดเสพหรือได๎รับเข๎าไปใน
รํางกายซ้ าๆ กันแล๎วไมํวําจะด๎วยวิธีใดๆ นานติดตํอกันจะ
ท าให๎บุคคลนั้นต๎องตกอยูํใต๎อ านาจหรือเป็นทาสของสิ่งนั้น 
ทั้งทางรํางกายและจิตใจ  

 
 
 

 



๑๒ 

 

ตารางท่ี ๒.๑ แสดงการสังเคราะห์ความหมายของยาเสพตดิ (ตํอ) 

นักวิชาการ/แหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
ส านักงานพัฒนาการปูองกันและแก๎ไข
ปัญหายาเสพติด,  
(๒๕๕๐, หน๎า ๒). 

ลักษณะของสารเสพติดจะแสดงอาการตํอผู๎เสพ ดังนี ้ 
   ๑. เกิดอาการดื้อยา ต๎องการใช๎ในปริมาณมากขึ้น  
   ๒. เกิดอาการขาดยา หรืออยากยา เมื่อใช๎สารนั้นเทํา
เดิม ลดลง หรือหยุดใช๎  
   ๓. มีความต๎องการเสพทั้งรํางกายและจิตใจอยํางรุนแรง
ตลอดเวลา 

   ๔. สุขภาพรํางกายทรุดโทรมเกิดโทษตํอตนเอง  
ส านักคณะกรรมการปูองกันและ
ปราบปรามยาเสพติด,  
(๒๕๔๑, หน๎า ๒๕).  

ยาเสพติดโดยทั่วไป และความหมายตามกฎหมาย ดังนี้  
   ๑. ความหมายโดยทั่วไปยาเสพติด หมายถึง สารหรือยา
ที่อาจเป็นผลิตภัณฑ์ทางธรรมชาติหรือจากการสังเคราะห์ 
เมื่อบุคคลใดเสพเข๎าไปต๎องตกอยูํในอ านาจของสิ่งนั้น 
   ๒ .  ค ว า ม ห ม า ย ต า ม ก ฎ ห ม า ย ย า เ ส พ ติ ด ต า ม
พระราชบัญญัติปูองกันและปร าบปรามยาเสพติด        
พ.ศ. ๒๕๑๙ ซึ่งแก๎ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๔ 
แบํงออกเป็น ๓ กลุํม คือ  
   ๒.๑ ยาเสพติดให๎โทษตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให๎
โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ได๎แกํ สารเคมีหรือวัตถุชนิดใดๆ เมื่อ
เสพเข๎าสูํรํางกายแล๎วท าให๎เกิดผลตํอรํางกายและจิตใจ 
   ๒.๒ วัตถุออกฤทธ์ิ ได๎แกํ วัตถุที่ออกฤทธ์ิตํอจิตและ
ประสาท เป็นสิ่งที่ได๎จากธรรมชาติหรือวัตถุสังเคราะห์  
   ๒.๓ สารระเหย ได๎แกํ  สาร เคมีหรือผลิตภัณฑ์ที่
รัฐมนตรีวําการกระทรวงสาธารณสุขและรัฐมนตรีวําการ
กระทรวงอุตสาหกรรม ประกาศวําเป็นสารระเหย  

ส านักงานอนามัย กรุงเทพมหานคร,  
(๒๕๔๙, หน๎า ๑๓). 

สิ่งเสพติดให๎โทษ มีผลตํอผู๎รับในลักษณะ ดังนี้  
  ๑) เกิดความต๎องการแรงกล๎าที่จะเสพยาหรือสารนั้น  
  ๒) ต๎องเพิ่มปริมาณการเสพยาหรือสารนั้นมากขึ้น 
  ๓) เมื่อหยุดใช๎ยาหรือสารนั้นจะท าให๎เกิดอาการขาดยา 

   ๔) เมื่อเสพยาหรือสารนั้นเป็นเวลานานจะท าให๎เกิดผล
ร๎ายตํอสุขภาพทั้งรํางกายและจิตใจ 



๑๓ 

 

๒.๑.๒ ประเภทของยาเสพติด 
ประเภทของยาเสพติดที่แบํงตามการออกฤทธ์ิ แบํงตามแหลํงที่มา แบํงตามกฎหมาย      

และแบํงตามองค์การอนามัยโลกมีดังนี้๗  
๑. แบํงตามวิธีการออกฤทธ์ิตํอระบบประสาทสํวนกลาง คือ  
  ๑.๑ ประเภทกดประสาท เชํน กลุํมฝิ่น (ฝิ่นยา มอร์ฟีน โคเคอีน เฮโรอีน) ยาระงับ

ประสาทและยานอนหลับ (เซโคบาร์บิตาล อะโนบาร์บิตาล) ยากลํอมประสาท (เมโปรบาเมต ไดอะ   
ซีแพมคลอไดอาซีพอกไซด์) สารระเหย (ทินเนอร์ น้ ามันเบนซิน) เครื่องดื่มมึนเมา  

  ๑.๒ ประเภทกระตุ๎นประสาท เชํน แอมเฟตามีน เมทแอมเฟตามีน กระทํอม โคเคน 
บุหรี่กาแฟ เป็นต๎น  

 ๑.๓ ประเภทหลอนประสาท เชํน แอลเอสดี (LSD = Lyser-gic acid 
Diethylamide) ดีเอ็มที (DMT = Dimethyltryptamine) เป็ดข้ีควาย 

  ๑.๔ ประเภทออกฤทธ์ิผสมผสานอาจกด กระตุ๎น หรือหลอนประสาทผสมรวมกัน          
เชํน กัญชา  

๒. แบํงตามแหลํงที่มา   
  ๒.๑ ประเภทที่ได๎จากธรรมชาติ เชํน ฝิ่น มอร์ฟีน กระทํอม กัญชา ฯลฯ 
  ๒.๒ ประเภทที่ได๎จากการสังเคราะห์ เชํน เฮโรอีน เซโคบาร์บิตาล แอมเฟตามีน 

ฯลฯ 
  ๓. แบํงตามกฎหมาย คือ 
  ๓.๑ ประเภทถูกกฎหมาย เชํน ยาแก๎ไอน้ าด า บุหรี่ เหล๎า กาแฟ ฯลฯ 
  ๓.๒ ประเภทผิดกฎหมาย ยาเสพติดให๎โทษ เชํน มอร์ฟีน ฝิ่น เฮโรอีน กระทํอม 

กัญชา       แอมเฟตามี เมทแอมเฟตามีน แอลเอสดี เอ็คซีตาซี - วัตถุออกฤทธ์ิ เชํน เซโคบาร์บิตาล 
เพโมลีน ดีเฟดรีน - สารระเหย เชํน ทินเนอร์ กาว แลคเกอร์ 

๔. แบํงตามองค์การอนามัยโลก คือ ประเภทฝิ่น หรือมอร์ฟีน รวมทั้งยาที่มีฤทธ์ิคล๎าย
มอร์ฟีน เชํน ฝิ่น มอร์ฟีน เฮโรอีน เพทิดีน - ประเภทบาร์บิทูเรท รวมทั้งยาที่มีฤทธ์ิท านองเดียวกัน 
เชํน เซโคบาร์บิตาล อะโมบาร์บิตาล พาราลดีไฮด์ เมโปรบาเมท ไดอาซิมแพม คลอไดอาชีพอกไซด์ - 
ประเภทแอลกอฮอลเ์ ชํน เหล๎า เบียร์ วิสกี้ - ประเภทแอมเฟตามีน เชํน แอมเฟตามีน เดกซ์แอมเฟตา
มีน - ประเภทโคเคน เชํน โคเคน ใบโคคา ประเภทกัญชา เชํน ใบกัญชา ยางกัญชา - ประเภท คัท 
เชํน ใบคัท ใบกระทํอม - ประเภทหลอนประสาท เชํน แอลเอสดี ดีเอ็มที เมสคาลีน เมล็ดมอร์นิ่ง โกล

                                                             
๗ พริ้มเพรา ผลเจริญสุข, สุขภาพส่วนบุคคล, เอกสารค าสอนวิชา สข ๓๑๒, (กรุงเทพมหานคร : 

ภาควิชาสุขศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ๒๕๔๕), หน๎า ๓.  



๑๔ 

 

ลี่ ต๎นล าโพง - ประเภทอื่นๆ เป็นพวกที่ไมํสามารถเข๎าประเภทได๎ เชํน ทินเนอร์ เบนซิน น้ ายาล๎างเล็บ 
ยาแก๎ปวด บุหรี่  

สวนวิชาการด๎านยาเสพติด ส านักพัฒนาการปูองกันและแก๎ไขปัญหายาเสพติด ส านักงาน
คณะกรรมการปูองกันและปราบปรามยาเสพติด ได๎กลําวถึงการแบํงประเภทของยาเสพติดไว๎ดังนี้๘  

๑. แบ่งตามแหล่งท่ีเกิด ได้แก่  
  ๑.๑ ยาเสพติดตามธรรมชาติ (Natural Drugs) คือ ยาเสพติดที่ผลิตจากพืช เชํน ฝิ่น       

พืชกระทํอม กัญชา เป็นต๎น 

  ๑.๒ ยาเสพติดสังเคราะห์ (Synthetic Drugs) คือ ยาเสพติดที่ผลิตข้ึนด๎วยกรรมวิธี
ทางเคมี เชํน เฮโรอีน แอมเฟตามีน  

๒. แบ่งตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งจะแบํงออกเป็น ๕ 
ประเภท คือ  

ประเภทที่ ๑ ยาเสพติดให๎โทษชนิดร๎ายแรง ไมํเป็นประโยชน์ทางการแพทย์ เชํน เฮโรอีน 
(Heroin) แอมเฟตามีน (Amphetamine) แอลเอสดี (LSD) เอ็กซ์ตาซี (Ecstasy) หรือ MDMA 

ประเภทที่ ๒ ยาเสพติดให๎โทษทั่วไป เชํน ฝิ่น (Opium) มอร์ฟีน (Morphine) โคเคนหรือ
โคคาอีน Cocaine) โคเคอีน (Codeine) เมทาโดน (Methadone)  

ประเภทที่ ๓ ยาเสพติดให๎โทษที่มียาเสพติดให๎โทษประเภทที่ ๒ ผสมอยูํ เชํน ยาแก๎ไอที่มี
โคเคอีนผสมอยูํ  

แผนที่ ๔ คือสารเคมีที่ใช๎ในการผลิตยาเสพติดให๎โทษประเภทที่ ๑ หรือประเภทที่ ๒       
เชํน อะเซติคแอนไฮไดร์ (Acetic anhydride) อะเซติลคลอไรด์ (Acetyl chloride) เอทิลิดีนไดอาเซ
เตท (Ethylidine diacetate) ไลเซอร์จิค อาชิค (Lysergic acid) 

ประเภทที่ ๕ ยาเสพติดให๎โทษที่ไมํได๎เข๎าอยูํในประเภทที่ ๑ ถึงประเภทที่ ๔ เชํน                 
พืชกัญชา พืชกระทํอม พื้นฝิ่น (ซึ่งหมายความรวมถึง พันธ์ฝิ่น เมล็ดฝิ่น กล๎าฝิ่น ฟางฝิ่น) พืชเห็ด
ข้ีควาย  

๓. แบ่งตามการออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท ได้แก่ 
  ๓.๑ สารเสพติดประเภทกดประสาท ได๎แกํ ฝิ่น มอร์ฟีน เฮโรอีน ยานอนหลับ                

ยาระงับประสาท ยากลํอมประสาท เครื่องดื่มมึนเมาทุกชนิด รวมทั้งสารระเหย เชํน ทินเนอร์               

                                                             
๘ สํวนวิชาการด๎านยาเสพติด, คณะกรรมการปูองกันและปราบปรามยาเสพติด , ส านักงาน, ความรู้

และแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด, พิมพ์ครั้งที่ ๒, (กรุงเทพมหานคร : บางกอกเทคโนโลยีสแกน
น่ิงแอนด์เซอร์วิส จ ากัด, ๒๕๕๓), หน๎า ๘-๙.  

 



๑๕ 

 

แลคเกอร์ น้ ามันเบนซิน กาว เป็นต๎นมักพบวําผู๎เสพมีรํางกายซูบซีด ผอมเหลือง อํอนเพลีย ฟุูงซําน 
อารมณ์เปลี่ยนแปลงงําย 

  ๓.๒ ยาเสพติดประเภทกระตุ๎นประสาท ได๎แกํ ยาบ๎า ยาอี กระทํอม โคเคน                  
มักพบวําผู๎เสพติดจะมีอาการหงุดหงิด กระวนกระวาย จิตสับสนหวาดระแวง บางครั้งมีอาการค๎ุมคลั่ง 
หรือท าในสิ่งที่คนปกติไมํท า เชํน ท าร๎ายตนเอง หรือฆําผู๎อื่น เป็นต๎น 

  ๓.๓ ยาเสพติดประเภทหลอนประสาท ได๎แกํ แอลเอสดี และเห็ดข้ีควาย เป็นต๎น                 
ผู๎เสพจะมีอาการประสาทหลอน ฝันเฟื่อง เห็นแสงสีวิจิตรพิสดาร หูแวํวได๎ยินเสียงประหลาด หรือเห็น
ภาพหลอนที่นําเกลียดนํากลัว ควบคุมตนเองไมํได๎ในที่สุดมักจะปุวยเป็นโรคจิต 

  ๓.๔ ยาเสพติดประเภทออกฤทธ์ิผสมผสาน คือ ทั้งกระตุ๎นและหลอนประสาท
รวมกัน ได๎แกํ กัญชา ผู๎เสพมักมีอาการหวาดระแวง ความคิดสับสน เห็นภาพลวงตา หูแวํว ควบคุม
ตนเองไมํได๎ปุวยเป็นโรคจิตได๎  

๔. แบ่งตามองค์การอนามัยโลก 

การอนามัยโลกได๎จัดแบํงยาเสพติดออกเป็น ๙ ประเภท ได๎แกํ 
  ๔.๑ ประเภทฝิ่นหรือมอร์ฟีน รวมทั้งยาที่มีฤทธ์ิคล๎ายมอร์ฟีน เชํน ฝิ่น มอร์ฟีน 

เฮโรอีน    เพธิดีน 

  ๔.๒ บาบิทูเรต รวมทั้งยาที่มีฤทธ์ิท านองเดียวกัน เชํน เซโคบาร์บิตาล อะโมบาร์บิ
ตาล      พาราดีไฮด์ เมโปรบาเบท ไดอาซีแพม คลอไดอาซีพอกไซด์ 

  ๔.๓ ประเภทแอลกอฮอล์ เชํน เหล๎า เบียร์ วิสกี้ 
  ๔.๔ ประเภทแอมเฟตามีน เชํน แอมเฟตามีน เดกซ์แอมเฟตามีน 

  ๔.๕ ประเภทโปรตีน เชํน โคเคน ใบโคคา 

  ๔.๖ พืชกัญชา เชํน ใบกัญชา ยางกัญชา 

  ๔.๗ ประเภทคัท เชํน ใบคัท ใบกระทํอม 

  ๔.๘ ประเภทหลอนประสาท เชํน แอลเอสดี ดีเอ็มที เมสคาลีน เมล็ดมอร์นิ่ง                   
ต๎นล าโพง เห็ดเมาบางชนิด 

  ๔.๙ ประเภทอื่นๆ เป็นพวกที่ไมํสามารถเข๎าประเภทได๎ เชํน ทินเนอร์ เบนซิน         
น้ ายาล๎างเล็บ ยาแก๎ปวด บุหรี่ 

สรุปได้ว่า ยาเสพติดสามารถแบํงออกได๎หลายประเภท ได๎แกํ แบํงประเภทตามแหลํงก าที่
เกิด แบํงประเภทตามการออกฤทธ์ิตํอระบบประสาทหรือทางการแพทย์ แบํงตามประเภททาง
กฎหมาย แบํงประเภทตามการออกฤทธ์ิตามสารเสพติดและอนุพันธ์ที่คล๎ายคลึงกัน และแบํงตาม
กลไกการออกฤทธ์ิข้ึนอยูํกับการน าข๎อมูลไปใช๎ 

 
 



๑๖ 

 

ตารางท่ี ๒.๒ แสดงการสงัเคราะหป์ระเภทของยาเสพติด 

นักวิชาการ/แหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
พริ้มเพรา ผลเจริญสุข, 
(๒๕๔๕, หน๎า ๓). 

ประเภทของยาเสพติดที่แบํงตามการออกฤทธ์ิ แบํงตาม
แหลํงที่มา แบํงตามกฎหมาย และแบํงตามองค์การ
อนามัยโลกมี ดังนี้  
   ๑.  แบํ งตามวิ ธีการออกฤทธ์ิตํอระบบประสาท
สํวนกลาง คือ ประเภทกดประสาท เชํน กลุํมฝิ่น ยานอน 
ยากลํอมประสาท สารระเหย เครื่องดื่มมึนเมา ประเภท
ออกฤทธ์ิผสมผสานอาจกด กระตุ๎น หรือหลอนประสาท
ผสมรวมกัน เชํน กัญชา  
   ๒. แบํงตามแหลํงที่มา ประเภทที่ได๎จากธรรมชาติ เชํน 
ฝิ่น มอร์ฟีน กระทํอม กัญชา ประเภทที่ได๎จากการ
สังเคราะห์ เชํน เฮโรอีน แอมเฟตามีน ฯลฯ 
   ๓. แบํงตามกฎหมาย คือ - ประเภทถูกกฎหมาย เชํน 
ยาแก๎ไอน้ าด า บุหรี่ เหล๎า กาแฟ ประเภทผิดกฎหมาย 
เชํน มอร์ฟีน ฝิ่น เฮโรอีน กระทํอม กัญชา ทินเนอร์ กาว  
   ๔ . แบํงตามองค์การอนามัยโลก คือ ประเภทฝิ่น  
หรือมอร์ฟีน เฮโรอีน โคเคน ใบโคคา ประเภทกัญชา 
เชํน ใบกัญชา ประเภทอื่นๆ เป็นพวกที่ไมํสามารถเข๎า
ประเภทได๎ เชํน ทินเนอร์ เบนซิน น้ ายาล๎างเล็บ ยาแก๎
ปวด บุหรี่  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๗ 

 

ตารางท่ี ๒.๒ แสดงการสังเคราะห์ประเภทของยาเสพติด (ตํอ) 

นักวิชาการ/แหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
สํ ว น วิ ช า ก า ร ด๎ า น ย า เ ส พ ติ ด , 
คณะกรรมการปูองกันและปราบปราม
ยาเสพติด, ส านักงาน,  
(๒๕๕๓, หน๎า ๘-๙). 

ส านักงานคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามยาเสพ
ติด ได๎กลําวถึงการแบํงประเภทของยาเสพติดไว๎ดังนี้  
   ๑.  แ บ่งตามแหล่งท่ี เกิด ได้แก่  ยาเสพติดตาม
ธรรมชาติ เชํน ฝิ่น พืชกระทํอม กัญชา เป็นต๎น ยาเสพ
ติดสังเคราะห์กรรมวิธีทางเคมี เชํน เฮโรอีน    
   ๒. แบ่งตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ       
พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งจะแบํงออกเป็น ๕ ประเภท คือ  
   ๑) ยาเสพติดให๎โทษชนิดร๎ายแรง ไมํเป็นประโยชน์ทาง
การแพทย์ ๒) ยาเสพติดให๎โทษทั่วไป เชํน ฝิ่น ๓) ยาเสพ
ติดให๎โทษที่มียาเสพติดให๎โทษประเภทที่ ๒ ผสมอยูํ เชํน 
ยาแก๎ไอ  ๔) สารเคมีที่ใช๎ในการผลิตยาเสพติดให๎โทษ
ประเภทที่ ๑ หรือประเภทที่ ๒ เชํน อะเซติคแอนไฮไดร์ 
๕) ยาเสพติดให๎โทษที่ไมํได๎เข๎าอยูํในประเภทที่ ๑ ถึง
ประเภทที่ ๔ เชํน พืชกัญชา พืชกระทํอม พื้นฝิ่น 
   ๓. แบ่งตามการออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท ได้แก่        
๑) สารเสพติดประเภทกดประสาท ๒) ยาเสพติด
ประเภทกระตุ๎นประสาท ๓) ยาเสพติดประเภทหลอน
ประสาท ๔) ยาเสพติดประเภทออกฤทธ์ิผสมผสาน  
๔. แบ่งตามองค์การอนามัยโลก ได๎จัดแบํงยาเสพติด
ออกเป็น ๙ ประเภท ได๎แกํ ๑) ประเภทฝิ่นหรือมอร์ฟีน 
รวมทั้งยาที่มีฤทธ์ิคล๎ายมอร์ฟีน เชํน ฝิ่น มอร์ฟีน เฮโรอีน     
๒) บาบิทูเรต รวมทั้งยาที่มีฤทธ์ิท านองเดียวกัน เชํน           
เซโคบาร์บิตาล อะโมบาร์บิ ๓) ประเภทแอลกอฮอล์ เชํน 
เหล๎า เบียร์ วิสกี้ ๔) ประเภทแอมเฟตามีน เชํน แอมเฟ
ตามีน เดกซ์แอมเฟตามีน ๕) ประเภทโปรตีน เชํน 
โคเคน ใบโคคา ๖) พืชกัญชา เชํน ใบกัญชา ยางกัญชา 

๗) ประเภทคัท เชํน ใบคัท ใบกระทํอม  ๘) ประเภท
หลอนประสาท ๙) ประเภทอื่นๆ เป็นพวกที่ไมํสามารถ
เข๎าประเภทได๎ เชํน ทินเนอร์ เบนซิน ยาแก๎ปวด บุหรี่ 



๑๘ 

 

๒.๑.๓ ยาและสารเสพติดท่ีแพร่ระบาดในประเทศไทย 

สํวนวิชาการด๎านยาเสพติด ส านักพัฒนาการปูองกันและแก๎ไขปัญหายาเสพติด ส านักงาน
คณะกรรมการปูองกันและปราบปรามยาเสพติด ได๎กลําวถึงยาและสารเสพติดที่แพรํระบาดใน
ประเทศไทย ไว๎ดังนี้๙  

๑. ฝ่ิน (Opium) 
ฝิ่นเป็นพืชล๎มลุกชนิดหนึ่ง ชอบข้ึนในภูมิประเทศที่เป็นปุาเขาและบริเวณที่ราบสูงที่มี

อากาศหนาวเย็น ต๎นฝิ่นจะมีดอกและจะเจริญเติบโตเป็นผลฝิ่นตํอไป เมื่อผลฝิ่นแกํใช๎มีดกรีดจะได๎
อยํางฝิ่นที่มีลักษณะเป็นสีขาวข๎น เมื่อถูกอากาศจะมีสีคล้ าลงกลายเป็นยางเหนียวสีน้ าตาลไหม๎หรือสี
ด ามีกลิ่นเหม็นเขียวมีรสขมเรยีกวําฝิน่ดิบ เมื่อน าไปเค่ียวกับน้ าด๎วยความร๎อนจะได๎ฝิ่นสุกมีกลิ่นเฉพาะ
เพื่อใช๎ในการสูบหรือน าไปสังเคราะห์ท ายาชนิดอื่น  

ในเนื้อฝิ่นมีสารเคมีผสมอยูํมากมายประกอบด๎วย โปรตีน เกลือแรํ ยางและกรดอินทรีย์ 
เป็นอัลคาลอยด์ (Alhaloid) ซึ่งเป็นตัวการส าคัญที่ท าให๎ฝิ่นกลายเป็นยาเสพติดให๎โทษร๎ายแรง       
อัลคาลอยด์ในฝิ่นแบํงออกเป็น ๒ ประเภท คือ  

ประเภทที่ ๑ ออกฤทธ์ิท าให๎เกิดอาการมึนเมาและเป็นยาเสพติดให๎โทษโดยตรง อัลคา
ลอยด์ประเภทนี้ทางเภสัชวิทยาถือวําเป็นยาท าให๎นอนหลับ (Hypnotic) และอะลอยด์ที่เป็นสารเสพ
ติดซึ่งออกฤทธ์ิตัวส าคัญที่สุดในฝิ่น คือ มอร์ฟีน (Morphine)  

ประเภทที่ ๒ ออกฤทธ์ิท าให๎กล๎ามเนื้อผํอนคลายตัว ซึ่งทางเภสัชวิทยาถือวําอัลคาลอยด์
ในฝิ่นประเภทนี้ไมํเป็นสารเสพติด แตํมีฤทธ์ิท าให๎กล๎ามเนื้อของรํางกายหยํอนคลายตัวซึ่งม ีปาเวอรร์ีน 
(Papaverine) เป็นตัวส าคัญ  

๒. มอร์ฟีน (Morphine) 
มอร์ฟีน เป็นอัลคาลอยล์ (Alkaliod) ของฝิ่นที่ส าคัญที่สุด เป็นตัวการที่ท าให๎ฝิ่นมีฤทธ์ิมึน

เมา ชาวเยอรมันช่ือ SERTURNER เป็นผู๎สกัดจากฝิ่นเมื่อป ีค.ศ. ๑๘๐๓ (พ.ศ. ๑๒๓๖) ได๎เป็นครั้งแรก
ฝิ่นช้ันดีจะมีมอร์ฟีนประมาณ ๑๐% - ๑๖% ฝิ่นหนัก ๑ ปอนด์ น ามาสกัดจะได๎มอร์ฟีนประมาณ .๒๒ 
ออนซ์ หรือ ๖.๖ กรัม มอร์ฟีนมีลักษณะ ๒ รูป คือ รูปอิสระ (Free) และรูปเกลือ (Salt) ส าหรับที่มี
ลักษณะเป็นรูปของเกลือ ได๎แกํ ซัลเฟท (Sulfate) ไฮโดรคลอไรท์ (Hydrochloride) อาซิเตท 
(Acetate) และทาร์เตรท (Tartrate) มอร์ฟีนรูปเกลือที่นิยมท ามาก คือ (Sulfate) ปัจจุบันมอร์ฟีน
สามารถท าข้ึนได๎โดยการสังเคราะห์ด๎วยกรรมวิธีเคมีแล๎ว   

มอร์ฟีนออกฤทธ์ิกดประสาท มีลักษณะเป็นผงสีขาวหรือเทาเกือบขาว ไมํมีกลิ่น มีรสขม      
มีฤทธ์ิสูงกวําฝิ่น เสพติดได๎งําย มีลักษณะเป็นเม็ด เป็นผง เป็นก๎อน หรือละลายบรรจุหลอดส าหรับฉีด 
น าเข๎าสูํรํางกายโดยวิธีฉีดเป็นสํวนมาก มอร์ฟีนใช๎ปัญญาหลับหรือมาตรฐานของยาแก๎ปวด ยาจ าพวก
                                                             

๙ เรื่องเดียวกัน, หน๎า ๓๔-๔๗.  



๑๙ 

 

นี้กดระบบประสาทสํวนกลาง ลดความรู๎สึกเจ็บปวด ท าให๎รู๎สึกงํวงหลับไป และลดการท างานของ
รํางกาย อาการข๎างเคียงอื่นๆ ก็คืออาจท าให๎คลื่นเหียนอาเจียน ท๎องผูก เกิดอาการคันบริเวณใบหน๎า 
ตาแดงเพราะโลหิตฉีด มํานตาด าหดตีบ และหายใจล าบาก ผู๎ที่เสพมอร์ฟีนจะมีอาการคลื่นเหียน
อาเจียน ท๎องผูก มีอาการคันหน๎า ตาแดง ซึม งํวงนอน ไมํสนใจสิ่งแวดล๎อม  

๓. พืชกระท่อม (Kratom)  
พืชกระทํอม เป็นพืชเสพติดชนิดหนึ่ง สํวนมากพบในทวีปเอเชียโดยเฉพาะในประเทศ

อินเดียและในประเทศไทย ลักษณะเป็นต๎นไม๎ยืนต๎นขนาดกลางมีแกํนเป็นไม๎เนื้อแข็ง ในสํวนของใบใน
การเสพลักษณะใบคล๎ายใบกระดังงา หรือใบฝรั่งต๎นหนาทึบ ต๎นกระทํอมมี ๒ ชนิด คือ ชนิดที่มีคํา
และเส๎นใบเป็นสแีดงเรือ่ๆ และชนิดที่มีต๎นสีเขียว ใบสีเขียว ดอกกลมโตเทําผลพุทราไทยล๎อมรอบด๎วย
เกสรสีแดงเรื่อๆ คล๎ายดอกกระถิน มีช่ือเรียกตํางๆ เชํน กระทุํมโคก กระทุํมพาย เป็นต๎น ในใบ
กระทํอมมีสารไมตราจัยนิน (Mitragynine) ออกฤทธ์ิกระตุ๎นประสาทและกดประสาท มีวิธีการเสพ
ด๎วยการเค้ียวใบดิบ หรือใช๎ใบดิบตากแห๎งแล๎วน ามาบดเป็นผงแล๎วดื่มน้ าตาม หรือน าผงที่ได๎มาชงกับ
น้ าร๎อนแบบชาจีน ในปัจจุบันมีการน าพืชกระทํอมมาผสมกับสํวนผสมตํางๆ มีช่ือเรียกวํา ๔ คูณ ๑๐๐ 
ซึ่งมีสํวนผสมตํางๆ ดังนี้ คือ  

๑. น้ าต๎มใบกระทํอม โค๎ก ยาแก๎ไอ และยากันยุง 

๒. น้ าต๎มใบกระทํอม โค๎ก ยาแก๎ไอ และยากลํอมประสาท 

๓. น้ าต๎มใบกระทํอม โค๎ก ยาแก๎ไอ และน้ ายาซักผ๎าขาวไฮเตอร์ 
๔. น้ าต๎มใบกระทํอม โค๎ก ยาแก๎ไอ และกาแฟ 

๕. น้ าต๎มใบกระทํอม โค๎ก ยาแก๎ไอ และนมเปรี้ยว  
๔. กัญชา (Cannabis) 
กัญชาเป็นพืชล๎มลุกจ าพวกหญ๎าข้ึนได๎งํายในเขตร๎อนล าต๎นสูงประมาณ ๒ - ๔ ฟุต 

ลักษณะใบจะแยกออกเป็นแฉกประมาณ ๕ - ๘ แฉก คล๎ายใบมันส าปะหลังที่ขอใบพกใบจะมีรอย
หยักอยูํเป็นระยะๆ ออกดอกเป็นชํอเล็กๆ ตามงํามของกิง่และก๎าน สํวนที่คนน ามาเสพ ได๎แกํ สํวนของ
กิ่ง ก๎าน ใบ และยอดชํอดอกกัญชา โดยน ามาตากหรืออบแห๎งแล๎วบดหรือหั่นให๎เป็นผงหยาบๆ 
จากนั้นจึงน าไปยัดไส๎บุหรีสู่บ (แตกตํางจากบุหรี่ทัว่ไปที่ไส๎บหุรีจ่ะมสีีเขียวตํางจากไส๎ยาสูบที่มีสีน้ าตาล 
และขนาดสูบจะมีกลิ่นเหมือนหญ๎าแห๎งไหม๎ไฟ) หรืออาจสูบด๎วยกล๎อง หรือบ๎องกัญชา บ๎างก็ใช๎เค้ียว 
หรือผสมลงในอาหารรับประทาน ปัจจุบันรูปแบบของกัญชาที่พบนอกจากจะพบในลักษณะของกัญชา
สดกัญชาแห๎งอัดเป็นแทํงเป็นก๎อนแล๎ว ยังอาจพบในรูปของน้ ามันกัญชา (Hashish Oil) ซึ่งมีลักษณะ
เป็นของเหลวสีน้ าตาลเข๎มหรือสีด าได๎จากการน ากัญชามาผํานกระบวนการสกัดและหลายๆ ครั้ง จึงได๎
เป็นน้ ามันกัญชาที่มีปริมาณสารออกฤทธ์ิตํอจิตประสาทสูงถึง ๒๐ - ๖๐ % หรืออาจพบในลักษณะ



๒๐ 

 

ของ “ยางกัญชา” (Hashish) เป็นยางแห๎งที่ได๎จากใบและยอดชํอดอกกัญชา ซึ่งโดยทั่วไปจะมีฤทธ์ิ
แรงกวํากัญชาสด และมีปริมาณสารออกฤทธ์ิตํอจิตประสาทประมาณ ๔ - ๘ %  

๕. เฮโรอีน (Heroin) 
เฮโรอีน เป็นยาเสพติดที่ได๎จากการสังเคราะห์ทางเคมีจากปฏิกิริยาระหวําง มอร์ฟีนกับ

สารเคมีบางชนิด เชํน อาเซติคแอนไฮไดร์ (Acetic anhydride) หรือ อาเซติลคลอไรด์ (Acetyl 
chloride) หรือ เอทิลิดีนไดอาเซเตต (Ethylidene diacetate) โดยนักวิจัยชาวอังกฤษ ช่ือ C.R. 
Wrigh ใครค๎นพบวิธีสังเคราะห์เฮโรอีนจากมอร์ฟีนโดยใช๎น้ ายาอาเซติคไฮไดร์ (Aceticanhydride) 
และบริษัทผลิตยาใบเบอร์ (Bayer) ได๎น ามาผลิตเป็นยาออกสูํตลาดโลกในช่ือทางการวํา “Heroin” 
และน ามาใช๎แทนมอร์ฟีนอยํางแพรํหลายหลังจากที่มีการใช๎เฮโรอีนในวงการแพทย์ถึง ๑๘ ปี จึงทราบ
ถึงอันตรายและผลที่ท าให๎เกิดการเสพติดที่ให๎โทษอยํางร๎ายแรงจน ปี พ.ศ. ๒๔๖๗ (ค.ศ. ๑๙๒๔) 
ประเทศสหรัฐอเมริกาได๎ออกกฎหมายระบุให๎เฮโรอีนเป็นยาเสพติดให๎โทษห๎ามมิให๎ผู๎ใดมีไว๎ใน
ครอบครอง  

หลังจากนั้นตํอมาอีก ๓๕ ปีเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๐๒ เฮโรอีนจึงได๎แพรํระบาดสูํประเทศไทย
และ ในปี พ.ศ. ๒๕๐๔ ประเทศไทยจึงออกกฎหมายระบุให๎เฮโรอีนและมอร์ฟีนเป็นยาเสพติดให๎โทษ  

เฮโรอีนออกฤทธ์ิแรงกวํามอร์ฟีนประมาณ ๔ - ๘ เทํา และออกฤทธ์ิแรงกวําฝิ่น          
ประมาณ ๓๐ - ๙๐  เทํา โดยทั่วไปเฮโรอีนจะมีลักษณะเป็นผงสีขาว สีนวล หรือสีครีม ไมํมีกลิ่น                     
และแบํงได๎เป็น ๒ ประเภท เชํน เดียวกับมอร์ฟีน ได๎แกํ เฮโรอีนเบส (Neroin base) ซึ่งมีคุณลักษณะ
เดํน คือ ไมํละลายน้ า สํวนอีกประเภทหนึ่ง คือ เกลือของเฮโรอีน (Neroin salt) เชํน เฮโรอีนไฮโดร
คลอไรด์ (Heroin hydrochloride)  

๖. สารระเหย (Inhalant) 
สารระเหย มีลักษณะเป็นของเหลวซึ่งระเหยได๎งํายและรวดเร็วในอากาศ สํวนมากจะใส      

ไมํมีสี ไมํมีตะกอน มีกลิ่นหอมหรือกลิ่นเฉพาะตัวละลายได๎ดีในไขมัน มีสารประกอบของโทลูอีน 
(Toluene) อะซิโตน (Acetone) บิวเทน (Butane) เบนซิน (Benzen) ไตรคลอโรเอทธิลีน 
(Trichloroethylene) ซึ่งพบในกาว แลคเกอร์ ทินเนอร์ น้ ามันเบนซิน ยาล๎างเล็บ น้ ามันผสมสี 
น้ ามันก๏าด สีกระป๋องส าหรับพํน เป็นต๎น สารระเหยจะออกฤทธ์ิกดระบบประสาทมีวิธีการเสพหลาย
วิธี เชํน ชุบส าลีหรือผ๎าจํอจมูกสูดดม หรือใสถุํงพลาสติกแล๎วใช๎หลอดกาแฟเสยีบเพื่อจอํจมูกสูดดมเอา
ไอระเหยในถุงเข๎าปอด ถ๎าเป็นสเปรย์จะใสํถุงพลาสติก หรือฉีดใสํตู๎เสื้อผ๎าแล๎วดม สารเหลํานี้เมื่อสูด
ดมเข๎าไปมากๆ จะท าให๎มีอาการเคลิ้มเคลิ้ม ศีรษะเบาหวิว ตื่นเต๎น พูดจาไมํชัด น้ าลายออกมามาก 
เนื่องจากสารเคมีที่สูดดมเข๎าไปท าให๎เกิดการระคายเคืองตํอเยื่อบุภายในจมูกและปาก การสูดดมลึกๆ 
ซ้ าๆ กันท าในชํวงเวลาสั้นๆ ท าให๎ไมํสามารถควบคุมตนเองได๎ ขาดสติ เป็นลมชัก กล๎ามเนื้อท างานไมํ



๒๑ 

 

ประสานกัน ระบบประสารทอัตโนมัติ (Automatic nervous system) ถูกกดมีเลือดออกทางจมูก 
หายใจไมํสะดวก  

๗. ยาบ้า เมทแอมเฟตามีน (Methamphetamine) 
ยาบ๎า เมทแอมเฟตามีน มีลักษณะเป็นเม็ดกลมแบนขนาดเล็กเส๎นผําศูนย์กลางประมาณ     

๖ - ๘ มิลลิเมตร ความหนาประมาณ ๓ มิลลิเมตร น้ าหนักเม็ดยาประมาณ ๘๐ - ๑๐๐ มิลลิกรัม     
มีสีตํางๆ เชํน สีส๎ม สีน้ าตาล สีมํวง สีชมพู สีเทา สีเหลือง และสีเขียว มีสัญลักษณ์ที่ปรากฏบนเม็ดยา 
เชํน ฬ m M TG WY R 99 หรืออาจเป็นสญัลกัษณ์ของเส๎นแบํงครึ่งเม็ดเป็นต๎น ซึ่งมีสัญลักษณ์เหลําน้ี
อาจปรากฏบนเม็ดยาด๎านใดด๎านหนึ่ง หรือทั้งสองด๎าน หรืออาจเป็นเม็ดเรียบทั้งสองด๎านก็ได๎ในยาบ๎า 
๑ เม็ด มักจะประกอบด๎วยเมทแอมเฟตามีน ประมาณ ๓๐ เปอร์ เซ็นต์ คาเฟอีนประมาณ            
๖๐ เปอร์เซ็นต์ แปูงและสารอื่นๆ ประมาณ ๑๐ เปอร์เซ็นต์ ยาบ๎าเป็นสารเสพติดที่ออกฤทธ์ิกระตุ๎น
ประสาทท าให๎ไมํงํวงนอน สามารถเสพเข๎าสูํราํงกายโดยวิธีกิน เมื่อยาบ๎าเข๎าสูํรํางกายเมนแอมเฟตามิน
สํวนหนึ่งจะถูกเปลี่ยนไปเป็นแอมเฟตามีน ซึ่งทั้งเมทแอมเฟตามีนและแอมเฟตามินจะมีผลตํอระบบ
ไหลเวียนโลหิตและระบบประสาทสํวนกลางเป็นส าคัญ  

๗. ยาอี  
ยาอี ช่ือสากลคือ เอ๏กซ์ตาซี (Ecstasy) ซึ่งถูกสังเคราะห์ทางเคมีในห๎องปฏิบัติการเฉพาะ

ด๎าน มีช่ือทางเคมีวํา MDMA : 3,4–เมทิลลีนไดออกซิเมทแอมเฟตามีน (3,4- eyhylenedioxy 
methamphetamine) MDA : 3,4-เมทิลลีนไดออกซิแอมเฟตามีน (3,4- Methylenedioxyam 
phetamine) MDA : 3,4-เมทิลลีนไดออกซิเอทแอมเฟตามีน (3,4- Methylenedioxyethamp 
hetamine) มีลักษณะครั้งที่เป็นเม็ดและเป็นแคปซูล สํวนใหญํจะมีลักษณะเป็นเม็ดกลมแบน 
เส๎นผําศูนย์กลาง ๐.๘ - ๑.๒ เซนติเมตร หนา ๐.๓ - ๐.๔ เซนติเมตร ผิวเรียบด๎านหนึ่ง หรืออาจจะมี
ขีดตรงกลาง และอีกด๎านหนึ่งจะพิมพ์เป็นรูปภาพตํางๆ เชํน ผีเสื้อ กระตําย (play boy) หรือรูปที่
เป็นโลโก๎ของสินค๎าย่ีห๎อดังๆ หรือพิมพ์เป็นตัวหนังสือ เชํน CU OK เสพโดยการกินจะออกฤทธ์ิภายใน 
๔๕ นาที นานประมาณ ๖ - ๘ ช่ัวโมง  

ยาอีจะออกฤทธ์ิ ๒ ลักษณะ คือ กระตุ๎นระบบประสาทระยะสั้นๆ หลังจากนั้นจะหลอน
ประสาทอยํางรุนแรง ฤทธ์ิของยาจะท าให๎ผู๎เสพรู๎สึกร๎อน เหงื่อออกมาก หัวใจเต๎นเร็ว ความดันโลหิต
สูง การได๎ยินเสียงและการมองเหน็แสงสีตํางๆ ผิดไปจากความเป็นจริง เคลิบเคลิ้ม ไมํสามารถควบคุม
อารมณ์ของตนได๎ การเสพเพียง ๑ ถึง ๒ ครั้ง ก็สามารถท าลายระบบภูมิคุ๎มกันของราํงกายจะสงํผลให๎
ผู๎ เสพมีโอกาสติดเช้ือโรคได๎งําย และยังท าลายเซลล์สมองสํวนที่ท าหน๎าที่สํงสาร ซีโรโทนิน 
(Serotonin) ซึ่งเป็นสาระส าคัญในการควบคุมอารมณ์ที่เศร๎าหมองหดหูํอยํางมาก และมีแนวโน๎มการ
ฆําตัวตายสูงกวําปกติ การใช๎ยาอีในปริมาณที่มากเกินขนาดจะเป็นสาเหตุของความดันโลหิตสูง      
หัวใจเต๎นเร็ว อุณหภูมิในรํางกายสูงข้ึน บางรายถึงกับเสียชีวิตเนื่องจากรํางกายสูญเสียน้ ามาก  
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๘. ยาเค หรือเคตามีน (Ketamine) 
ยาเค ยํอมาจากค าวํา เคตามีน (Ketamine) หรือเคตาวา (Ketava)  หรือเคตารา 

(Ketara) หมายถึงยาที่มีอันตรายสูงที่แพทย์จะจํายให๎กับผู๎ปุวยเฉพาะเมื่อมีความจ าเป็นจริงๆ เทํานั้น 
ยาเคถูกสังเคราะห์ข้ึนเพื่อใช๎เป็นประโยชน์ในทางการแพทย์ โดยใช๎เป็นยาสลบที่มีช่ือเรียกในวงการ
แพทย์วํา “KATAMINE HCL” มีลักษณะเป็นผงสีขาวและเป็นน้ าที่บรรจุอยูํในขวดสีชา การน าไปใช๎
นั้นปกติแพทย์จะฉีดเข๎าเส๎นเลือดในอัตรา ๑ ถึง ๒ มิลลิกรัมตํอน้ าหนักตัว ๑ กิโลกรัม โดยยาจะออก
ฤทธ์ิท าให๎หมดสติภายใน ๑ นาที หรืออาจใช๎วิธีฉีดเข๎ากล๎ามเนื้อแตํวิธีนี้จะใช๎ปริมาณยามากกวําการ
ฉีดเข๎าเส๎นเลือดประมาณ ๓ เทํา อาการหมดสติจากการใช๎ยาเคจะเป็นอยูํประมาณ ๑๐ - ๑๕ นาที
เทํานั้น ด๎วยเหตุน้ียาเคจึงถูกน ามาใช๎ในกรณีการผําตัดที่ใช๎ระยะเวลาสั้นๆ หรือท าให๎ผู๎ปุวยสลบกํอนที่
จะผํานไปสูํยาสลบชนิดอื่น นอกจากนี้ยังสามารถใช๎สูดดมแทนโคเคน สํวนยาเคชนิดน้ าส าหรับฉีดได๎
ถูกน ามาแปรรูปเพื่อใช๎ในการสูบหรือใช๎ดื่ม หรือการท าเป็นผงโดยการระเหยน้ าออกด๎วยความร๎อนจน
เหลือเป็นผงสีขาวหรือขาวคล้ า เมื่อน ามาบดหรือใช๎พลาสติกแข็งขูดเป็นผงจะมีลักษณะคล๎ายโอเคน
เรียก special K ซึ่งสามารถน าใสํเครื่องดื่ม หรือสูด หรือฉีด รูปแบบที่เป็นผงใช๎เสพโดยการนัตถ์ุยาที่รู
จมูกข๎างละ ๒๐ มิลลิกรัม เสพซ้ า ๓ - ๔ ครั้ง โดยทิ้งชํวงเสพครั้ง ๕ - ๑๐ นาที จนได๎ฤทธ์ิของยาที่
ต๎องการ 

๙. โคเคน (Cocaine) 
โคเคน หรือ โคคาอีน เป็นสารอัลคาลอยด์ที่สกัดได๎จากใบของต๎นโคคา ซึ่งเป็นต๎นไม๎ที่นยิม

ลักลอบปลูกมากในประเทศแถบอเมริกาใต๎ เชํน เปรู โบลิเวีย และโคลัมเบีย เป็นต๎น ในใบโคคาจะมี
โคเคนอยูํประมาณ ๒% โคเคนมีช่ือเรียกในกลุํมผู๎เสพวํา COKE, SNOW, SPEED BALL, CRACK 
โคเคนสามารถแบํงได๎เป็น ๒ ประเภทใหญํๆ คือโโคเคนเบส (Cocaine base) และ เกลือโคเคน      
เชํน โคเคนโฮโดรคลอไรด์ (Cocaine hydrochloride) และโคเคนซัลเฟต (Cocaine sulfate) โคเคน
ที่พบในประเทศไทยมี ๒ ชนิด ได๎แกํ โคเคนชนิดผง มีลักษณะเป็นผงละเอียดสีขาว รสขม ไมํมีกลิ่น 
และโคเคนมีรูปผลึกเป็นก๎อน (Free bade, Crack) โดยทั่วไปวิธีการน าโคเคนเข๎าสูํรํางกายได๎ ๔ ทาง 
ได๎แกํ ทางปาก ทางโพรงจมูก ทางเส๎นเลือด และทางระบบหายใจ ดังนั้นการเสพโคเคนจะมีการ
กระท ากันใน ๔ ลักษณะได๎แกํ การกิน การนัตถ์ุ ซึ่งเป็นการเสพทางโพรงจมูกโดยการสูดดมโคเคนเข๎า
ไปที่เนื้อเยื่อในโพรงจมูก การฉีดเข๎าเส๎นเลือด การสูบโดยการใช๎โคเคนแห๎งที่น ามาแปรสภาพเป็นไอ
หรือควัน ซึ่งจะท าให๎ออกฤทธ์ิได๎เร็วใกล๎เคียงกับการฉีด โดยโคเคนจะออกฤทธ์ิได๎เร็วหรือช๎าเพียงใด 
ระยะเวลาการออกฤทธ์ิได๎เร็วหรือช๎าเพียงใดข้ึนอยูํกับความเร็วของการดูดซึมโคเคนเข๎าสูํรํางกาย    
ซึ่งแตกตํางกันไปตามวิธีการเสพแตํยิ่งการดูดซึมเร็วเพียงใดระยะเวลาการออกฤทธ์ิก็จะยิ่งสั้น       
การนัตถ์ุท าให๎โคเคนออกฤทธ์ิช๎าและจะได๎รับผลจากการออกฤทธ์ินาน ๑๕ - ๓๐ นาที ขณะที่การสูบ
จะออกฤทธ์ิเร็วและจะได๎รับผลการออกฤทธ์ินาน ๕ - ๑๐ นาที 
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๑๐. ไอซ์ (Ice)  
ไอซ์ (Ice) เมทแอมเฟตามีนไฮโดรคลอไรด์ คือ เมทแอมเฟตามีน ในรูปผลึกใสเหมือน

น้ าแข็ง มีความบริสุทธ์ิสูง ไมํมีกลิ่น สังเคราะห์จากสารอีเฟดรีน (Ephedrine) หรือ ชูอีเฟดรีน 
(Pseudoephedrine) สํวนมากจะพบเป็นผลึกใสมีช่ือเรียกโดยทั่วไปอาทิ เชํน เมท (Math) คริสตัล
เมท (Crystal Mate) ชาบู (Shabu) กลาส (Glass) เป็นต๎น ไอซ์มันเป็นยาเสพติดที่เมือ่เผาไหม๎แล๎วจะ
ไมํมีกลิ่นจึงท าให๎เป็นที่นิยมของผู๎เสพยาเสพติด เนื่องจากการเสพไอซ์ไมํมีกลิ่นผิดปกติเหมือนกัญชา 
อีกสาเหตุหนึ่งคือไอซ์มีราคาถูกกวําโคเคนมาก และให๎ผลด๎านการเปี่ยมสุขนานกวํา วิธีการเสพไอซ์
สามารถเสพได๎โดยวิธีสูดดมหรือนัตถ์ุ โดยวิธีนี้ยาจะเริ่มออกฤทธ์ิ ๕ - ๑๐ นาที ระยะเวลาการออก
ฤทธ์ินาน ๒ - ๔ ช่ัวโมง หมดฤทธ์ิ ๒ - ๖ ช่ัวโมง และและรํางกายจะกลับสูํสภาพปกติ ๑ - ๓ ช่ัวโมง 
และการเสพโดยวิธีกินยาจะเริ่มออกฤทธ์ิ ๒๐ - ๗๐ นาที ระยะเวลาการออกฤทธ์ินาน ๓ - ๕ ช่ัวโมง 
หมดฤทธ์ิ ๒ - ๖ ช่ัวโมง รํางกายกลับสูํสภาพปกติใช๎เวลานานถึง ๒๔ ช่ัวโมง การเสพโดยวิธีการฉีด  
ยาเริ่มออกฤทธ์ิตั้งแตํเริ่มฉีด ๒ นาที ระยะเวลาการออกฤทธ์ิ ๒ - ๔ ช่ัวโมง รํางกายกลับสูํสภาพปกติ
ใช๎เวลานานถึง ๒๔ ช่ัวโมง   

ไอซ์ทางออกฤทธ์ิกระตุ๎นประสาทท าให๎ผู๎เสพรู๎สึกเปี่ยมสุขทั้งรํางกายและจิตใจอยําง
รุนแรง ฤทธ์ิของยาจะคงอยูํระหวําง ๔ - ๑๔ ช่ัวโมง ข้ึนอยูํกับวิธีการเสพและปริมาณที่เสพ หลังจาก
นั้นจะเกิดอาการตาแข็งนอนไมํหลบั นอกจากนี้การเสพไอซ์สงํผลใหต๎าพรํามวั ริมฝีปากแห๎ง หัวใจเต๎น
ไมํสม่ าเสมอ ปอดและไตท างานผิดปกติ น้ าหนักลดอยํางรวดเร็ว ปวดศีรษะรุนแรง เวียนศีรษะ หน๎า
มืด หงุดหงิด กระวนกระวาย อารมณ์รุนแรงก๎าวร๎าว หุนหัน เหงื่อออกมาก อุณหภูมิของรํางกายสูงข้ึน 
ท าลายสมอง สมาธิสั้น จิตบกพรํอง หวาดระแวง เพ๎อ คลั่ง กลัวคนท าร๎าย เก็บตัว  

๑๑. แอลเอสดี  (Lysergic Acid Diethylamide-LSD) 
แอลเอสดี เป็นสารที่สกัดจากกรดไลเซอจิกที่มีเช้ือราชนิดหนึ่งชอบข้ึนในข๎าวไรย์ มี

ลักษณะเป็นผงละลายน้ าได๎ อาจพบแอลเอสดีเป็นเม็ดยาแคปซูลหรือผสมในท๏อฟฟี่ที่พบวําแพรํ
ระบาดมากมีลักษณะเป็นแผํนกระดาษชุดหรือเคลือบสารแอลเอสดีและแบํงเป็นช้ินเล็กๆ ลักษณะ
เดียวกับแสตมป์ แตํมีขนาดเล็กกวําแสตมป์ โดยบนแผํนกระดาษที่เคลือบสารแอลเอสดีนั้นจะมี
สัญลักษณ์หรือรูปภาพตํางๆ นิยมเรียกกันในหมูํผู๎เสพวําแสตมป์เมาหรือกระดาษเมา (Magic paper) 
วิธีการเสพท าได๎หลายวิธี เชํน การฉีด หรือการน ากระดาษที่เคลือบแอลเอสดีอยูํมาเค้ียวหรืออมหรือ
วางไว๎บนลิ้น เป็นต๎น  

แอลเอสดีมีความรุนแรงในการออกฤทธ์ิตํอสมองสูง ฤทธ์ิยาท าให๎รูมํานตาขยาย อุณหภูมิ
รํางกายสูงข้ึน เพิ่มความดันโลหิตและอัตราการเต๎นของหัวใจ เหงื่อออก เบื่ออาหาร นอนไมํหลับ  
ปากแห๎งและสั่น การเสพแอลเอสดีจะออกฤทธ์ิภายใน ๓๐ - ๙๐ นาที และมีฤทธ์ิอยูํได๎นาน           
๘ - ๑๒ ช่ัวโมง ผู๎ที่เสพจะมีอาการประสาทหลอนเห็นภาพเหตุการณ์หรือประสบการณ์ในอดีต 
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(Flashbacks) ผู๎ที่ เสพแอลเอสดีติดตํอกันเป็นเวลานานจะท าให๎ เป็นโรคจิต ( Psychosis)              
ได๎ โดยเฉพาะผู๎ที่มีประสบการณ์ทีไ่มํดีจะท าให๎หวนคิดถึงเหตุการณ์เลวร๎ายตํางๆ ที่ผํานมา ท าให๎ผู๎เสพ
มีความรู๎สึกตํางๆ เชํน หวาดกลัว ตกใจ สับสน กระวนกระวาย สูญเสียการควบคุม ซึ่งอาจท าให๎ผู๎เสพ
กระท าอันตรายตํอรํางกายตนเองหรือผู๎อื่น  

๑๒. จีเอชบี (GHB) 
จีเอชบี (GHB หรือ Gamma-hydroxybutyrate) เป็นสารเสพติดจัดอยูํในกลุํมวัตถุออก

ฤทธ์ิตํอจิตและประสาทประเภทที่ ๑ ตามพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธ์ิตํอจิตประสาท  พ.ศ. ๒๕๑๘ 
เป็นสารที่เกิดจากกระบวนการเผาผลาญของรํางกาย จึงพบได๎ทั่วไปในเซลล์ของมนุษย์และสัตว์เลี้ยง
ลูกด๎วยนม ในทางการแพทย์ได๎มีการน า GHB ที่สังเคราะห์ข้ึนมาใช๎เป็นยาสลบ ยานอนหลับ ยารักษา
ภาวะงํวงหลับ (Narcolepsy) ใช๎ส าหรับชํวยในการคลอดตลอดจนใช๎ยารักษาผู๎ปุวยโรคพิษสุราเรื้อรัง 
(Alcoholism) นอกจากนี้มีการน า GHB มาใช๎เพื่อเสริมสร๎างกล๎ามเนื้อ (Body-builder)            
ด๎วย เนื่องจาก GHB มีฤทธ์ิในการกระตุ๎นการหลั่งของ Growth hormone และกระตุ๎นกระบวนการ
สังเคราะห์โปรตีนของรํางกาย ภายหลังการใช๎ยานี้แล๎วยังท าให๎ผู๎ใช๎มีความรู๎สึกสบายเกิดภาวะคล๎ายผู๎
ที่ดื่มแอลกอฮอล์ มีความเคลิบเคลิ้มเป็นสุขและชํวยกระตุ๎นความรู๎สึกทางเพศ   

สรุปได้ว่า ยาเสพติดเกิดข้ึนมาหลายสิบปีแล๎วซึ่งสํวนใหญํมาจากพืชโดยจุดประสงค์เป็น
การน ามาใช๎ในทางการแพทย์ชํวยเหลือชีวิตมนุษย์แตํต๎องน ามาสกัดให๎ถูกและเหมาะสมเนื่องจาก
มนุษย์ได๎คิดค๎นตัวยาผสมสารปนเปื้อนหลากชนิดจนได๎ตัวยาจ านวนมากท าให๎เสพเข๎าไปแล๎วเลิกได๎
ยากและต๎องการปริมาณยาเพิ่มข้ึนไปเรื่อยๆจนท าให๎เกิดอันตรายถึงแกํความตาย  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๕ 

 

ตารางท่ี ๒.๓ แสดงการสงัเคราะห์ยาและสารเสพติดที่แพรรํะบาดในประเทศไทย 

นักวิชาการ/แหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
สํ ว น วิ ช า ก า ร ด๎ า น ย า เ ส พ ติ ด , 
คณะกรรมการปูองกันและปราบปราม
ยาเสพติด, ส านักงาน,  
(๒๕๕๓, หน๎า ๓๔-๔๗). 

ส านักงานคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามยาเสพ
ติด ได๎กลําวถึงยาและสารเสพติดที่แพรํระบาดใน
ประเทศไทย ไว๎ดังนี้ 
    ๑. ฝิ่น (Opium) เป็นพืชล๎มลุกชนิดหนึ่งชอบข้ึนในปุา
เขาและบริเวณที่ราบสูงที่มีอากาศหนาวเย็น 

    ๒. มอร์ฟีน (Morphine) เป็นอัลคาลอยล์ (Alkaliod) 
ของฝิ่นที่ส าคัญที่สุดมีฤทธ์ิเดชแหํงความมึนเมา 

    ๓. พืชกระทํอม (Kratom) เป็นพืชเสพติดชนิดหนึ่ง 
พบในทวีปเอเชียโดยเฉพาะในอินเดียและในประเทศไทย 

    ๔. กัญชา (Cannabis) เป็นพืชล๎มลุกจ าพวกหญ๎าข้ึน
ได๎งํายในเขตร๎อน 

    ๕. เฮโรอีน (Heroin) เป็นยาเสพติดที่ได๎จากการ
สังเคราะห์ทางเคมี 
    ๖. สารระเหย (Inhalant) มีลักษณะเป็นของเหลวไมํ
มีสี ไมํมีตะกอน มีกลิ่นหอมหรือกลิ่นเฉพาะตัว 

    ๗. ยาบ๎า เมทแอมเฟตามีน (Methamphetamine) 
มีผลตํอระบบไหลเวียนโลหิตและระบบประสาท 

    ๗. ยาอี ช่ือสากลคือ เอ๏กซ์ตาซี (Ecstasy) ซึ่งถูก
สังเคราะห์ทางเคมีในห๎องปฏิบัติการเฉพาะด๎าน 

    ๘. ยาเค หรือเคตามีน (Ketamine) ยาที่มีอันตรายสูง
ที่แพทย์จะจํายให๎กับผูป๎ุวยเฉพาะเมื่อมีความจ าเป็นจริงๆ  
    ๙. โคเคน (Cocaine) หรือ โคคาอีน เป็นสารอัลคา
ลอยด์ที่สกัดได๎จากใบของต๎นโคคา 

    ๑๐. ไอซ์ (Ice) (Ice) เมทแอมเฟตามีนไฮโดรคลอไรด์ 
คือ เมทแอมเฟตามีน ในรูปผลึกใสเหมือนน้ าแข็ง 

    ๑๑. แอลเอสดี  (Lysergic Acid Diethylamide-
LSD) แอลเอสดี เป็นสารที่สกัดจากกรดไลเซอจิก     
๑๒. จีเอชบี (GHB) อยูํในกลุํมวัตถุออกฤทธ์ิตํอจิตและ
ประสาทประเภทที่ ๑ 



๒๖ 

 

๒.๑.๔ สาเหตุของการติดยาเสพติด 
ลักษณะและพฤติกรรมของผู๎เสพยาเสพติดมีความเกี่ยวข๎องกับตัวผู๎เสพเองและอิทธิพล

จากปัจจัยสิ่งแวดล๎อมเข๎ามาเกี่ยวข๎อง ซึ่งสอดคล๎องกับแนวคิดของ วอน เบอเทอเลนฟี  กลําววํา 
บุคคลมีการด ารงชีวิตโดยทั่วไปตามทฤษฎีระบบ วําด๎วยระบบเปิด มีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล๎อม
ตลอดเวลาโดยระบบบุคคลจะประกอบด๎วยองค์ประกอบ ๓ มิติ คือ กายภาพ จิตใจ และสังคม หรือที่
เรียกวํา ชีวจิตสังคม (Bio Psycho Social) เมื่อบุคคลได๎รับสิ่งเรา๎เข๎ามากระทบทางกายหรือทางจิตใจ
หรือ ทางสังคม สิ่งเร๎าแตํละอยํางสํงผลกระทบได๎ทั้งระบบซึ่งเปลี่ยนแปลงได๎ตลอดเวลา โดยสาเหตุ
ของการติดยาอธิบายได๎ด๎วยแนวคิดชีวจิตสังคมของบุคคล ดังนี้๑๐ 

๑. ด๎านชีววิทยา (Biological) สาเหตุทางสารเคมีชีวะในสมอง คือโครงสร๎างในระบบ
ประสาทที่ผลิตสารความสุข (Dopamine) ไมํสมบูรณ์ ท าให๎สารความสุขมีน๎อยสํงผลให๎บุคคลมีความ
เสี่ยงสูงในการลองใช๎ยาที่ชํวยให๎รู๎สึกมีความสุขหรือมีโอกาสติดยาได๎งําย นอกจากนี้การเปลี่ยนแปลง
ของสมองที่ได๎รับยาเสพติดอยํางสม่ าเสมอจะเปลี่ยนสภาพจากผู๎เสพยาเป็นติดยาและเลิกได๎ยาก 
นับเป็นสาเหตุทางชีวะที่ส า คัญที่ เรี ยกวํา สมองติดยา กลําวคือ ในสมองมีวงจรความสุข        
(Pleasure Circuit) เริ่มจากศูนย์สมองสํวนความสุขซึ่งอยูํใน Ventral Tegumental area [VTA] 
บริเวณบนสุดของก๎านสมองถูกกระตุ๎นด๎วยสารเสพติดทุกชนิดไมํวําจะเป็น ฝิ่น กัญชา ยาบ๎า หรือเหล๎า 
บุหรี่ ศูนย์สมองนี้จะสํงสารและความสุขออกมา ความสุขที่ได๎รับจากการกระตุ๎นจากยาเสพติดจะถูก
จดจ าไว๎ที่บริเวณเก็บความจ าเกี่ยวกับอารมณ์๑๑ (Amygdala) ซึ่งอยูํในลิมบิค (Limbic Reward 
System) ความสุขที่เกิดข้ึนจากการกระตุ๎นจากยาเสพติดท าให๎บุคคลพึงพอใจ จึงใช๎ยาถ่ีข้ึนเพื่อให๎ 
เกิดความสุขนานๆ จึงเกิดภาวะติดยา  

๒. ด๎านจิตตะ (Psychology) สภาวะทางจิตใจเป็นปัจจัยเสี่ยงหรอืสาเหตุส าคัญที่มกีารติด
ยาของบุคคล ได๎แกํ ลักษณะอารมณ์ นิสัย บุคลิก การปรับตัว วิธีการคิด และการจัดการกับปัญหา    
การเผชิญปัญหา วิธีแสวงหาความสุข ลักษณะทางจิตวิทยาของผู๎ที่ใช๎ยาเสพติด พบวําทั้งกลุํมวัยรุํน
และกลุํมวัยท างานมีสภาวะจิตและบุคคลที่ท าให๎ใช๎และติดยาเสพติด Malcolm Bruce, Bruce 
Ritson ให๎ความหมายไว๎ดังนี้  

  ๒.๑ มีความเบี่ยงเบนทางความคิด ควบคุมตัวเองได๎น๎อย ชอบเสียงโดยไมํมีเหตุผล       
คนกลุํมนี้ชอบลองชอบความท๎าทายในทางที่ผิด จึงท าให๎ใช๎และติดยาเสพติดได๎งําย 

                                                             
๑๐ พิชัย แสงชาญชัย, คู่มือจิตเวชศาสตร์ส าหรับแพทย์ทั่วไป , (สงขลา : ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ 

คณะแพทย์ศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, ๒๕๕๐), หน๎า ๑๖.    
๑๑ จรูญ จิตติวุฒิการ, กลไกทางสมองของการติดยาและสารเสพติด , (กรุงเทพมหานคร : วัชระ

อินเตอร์ ปริ้นติ้งจ ากัด, ๒๕๔๔), หน๎า ๓๘.  



๒๗ 

 

  ๒.๒ มีความภูมิใจในตนเองต่ า พบวําวัยรุํนที่เป็นเด็กมีผลการเรียนต่ าท าให๎ไมํสนใจ
หนีเรียนไปคบกับกลุํมเพื่อนที่ใช๎ยาเสพติดได๎งําย ในวัยท างานพบในคนที่ไมํประสบความส าเร็จในชีวิต
รู๎สึกตนเองล๎มเหลวไมํสู๎ชีวิต  

  ๒.๓ ขาดความสามารถในการแก๎ปัญหาชีวิตประจ าวัน พูดคุยหรือปรึกษาใครไมํเป็น        
ชอบเก็บปัญหาไว๎ตามล าพังและแก๎ด๎วยตนเอง 

  ๒.๔ มีความวิตกกังวลงําย หรือวิตกกังวลสูงพบกับภาวะวิตกกังวลบอํยๆ จ าเป็นต๎อง
ใช๎ยาเสพติดเพื่อท าให๎รู๎สึกดี ผํอนคลายหรือมีความกล๎า เชํน คนที่ต๎องท างานหนักท างานเสี่ยงตํางๆ 

  ๒.๕ บุคคลที่มีภาวะซึมเศร๎า เป็นสภาวะของอารมณ์ที่พบได๎บํอยในผู๎ที่ใช๎ยาเสพติด     
เพราะบุคคลเหลําน้ีต๎องการความสุขสดช่ืนในชีวิต ต๎องการหลีกหนีความทุกข์ในใจ 

  ๒.๖ ผู๎ปุวยทางจิต ต๎องจ าแนกให๎ได๎วําใช๎ยาเสพติดบางตัว จนท าให๎เกิดอาการทาง
จิตหรือ เป็นโรคจิตอยํูกํอนแล๎วไปใช๎ยาเสพติดเพื่อจะได๎บ าบัดรักษาได๎ถูกต๎อง 

  ๒.๗ ความคิด ความเช่ือ หรือทัศนคติของบุคคลตํอยาเสพติดและการควบคุมการใช๎ 
ผู๎ติดยาจ านวนมากคิดวําจะใช๎ได๎อยํางฉลาดโดยเลือกใช๎ยาแก๎ปัญหาช่ัวคราวและคิดวําจะควบคุมการ
ใช๎ได ๎ แตํพบวําท าได๎ยาก ซึ่งสํวนหนึ่งเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางชีวะดังที่ได๎กลําวข๎างต๎น๑๒  

๓. ด๎านสังคม (Social) สภาพแวดล๎อมตั้งแตํครอบครัว โรงเรียน ที่ท างาน ชุมชน ในกลุํม
วัยรุํนสังคมมีอิทธิพลมาก คือ การก าหนดพฤติกรรม มีรายงานวิจัยกลําวถึงการเริ่มใช๎ยาเสพติดที่ไมํ
ผิดกฎหมายแตํเป็นยาเสพติดดํานหน๎า วัยรุํนสํวนใหญํเริ่มจากการเห็นตัวแบบหรืออิทธิพลของ
ครอบครัว เชํน เด็กที่อยูํในครอบครัวที่พํอแมํหรือญาติผู๎ใหญํดื่มเหล๎า สูบบุหรี่ เด็กก็มีแนวโน๎มใช๎ตาม 
แตํการใช๎ยาเสพติดที่ผิดกฎหมาย เชํน กัญชา พบวํา กลุํมเพื่อนเป็นผู๎ชักชวน หรือทดลองใช๎จากกลุํม
เพื่อนซึ่งปัจจัยทางด๎านสังคมที่ส าคัญที่ท าให๎ไปใช๎และติดยา ดังนี้๑๓ 

  ๓.๑ ความสัมพันธ์ในครอบครัว โดยเฉพาะอยํางยิ่งการพูดคุยกันการปรึกษาหารือ
รํวมกัน   ในสิ่งเป็นปัญหา หรือการหาทางปูองกัน พํอแมํบางคนคิดวําลูกของตนเองไมํใชํกลุํมเสี่ยง        
หรือไมํทราบวําเคยลองใช๎หรือไมํ ตลอดจนไมํมีการให๎ความรู๎หรือพูดคุยถึงกลุํมเพื่อนของลูก            
ที่อาจจะใช๎ยาเสพติด 

  ๓.๒ รูปแบบการเลี้ยงดู การรู๎สึกตัวเองไร๎คุณคําของเด็ก ขาดความส าคัญเมื่ออยูํใน
บ๎านไมํได๎แสดงออก ชอบการท๎าทาย เด็กพยายามหาจุดเดํนให๎ตนเอง จึงไปแสดงออกนอกบ๎านในทาง
ที่ผิด  โดยการใช๎ยาเสพติด 

                                                             
๑๒ Malcolm Bruce, Bruce Ritson, Companion to Psychiatric Studies, 7th ed, (Elsevier 

Limited, 2004). 
๑๓ ศูนย์บ าบัดรักษายาเสพติดเชียงใหมํ, คู่มือความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับยาเสพติด , (เชียงใหมํ, ๒๕๔๗),     

หน๎า ๔๕.  



๒๘ 

 

  ๓.๓ ขาดการฝึกทักษะการปฏิเสธกับกลุํมเพื่อน ขาดทักษะการปฏิเสธ ต๎องการการ
ยอมรับและเป็นหนึ่งเดียวกับกลุํมเพื่อน โดยเฉพาะคํานิยมของกลุํมวัยรุํนที่ต๎องการแสดงออกรํวมกัน 

  ๓.๔ ทัศนคติของพํอแมํตํอการใช๎ยาเสพติดของลูกที่ไมํเหมาะสม หรือพํอแมํมี
ทัศนคติตํางกัน โดยเฉพาะเหล๎า บุหรี่ โดยการให๎ลองหรือได๎รู๎จักและคิดวําเด็กไมํติด  

  ๓.๕ วัยรุํนมีปัญหาเรื่องการเรียนท าให๎เบื่อ หนีเรียน คบเพื่อนกลุํนเกเรใช๎ยาเสพติด
หรือ     มีเพื่อนสนิทที่ใช๎ยาเสพติด 

  ๓.๖ การมีตัวแบบทางสังคมที่ใช๎ยาเสพติดที่ไมํผิดกฎหมาย เชํน กลุํมดารา นักร๎อง 
ที่เป็นที่ช่ืนชอบของวัยรุํน หรือการโฆษณาที่แฝงคํานิยมผิดๆ ภาพยนตร์ที่มีตัวเอกใช๎ยาเสพติดในการ
เผชิญปัญหา หรือการแก๎ไขปัญหา 

  ๓.๗ ครอบครัวหรือชุมชนที่มีการใช๎ยาเสพติด หรือค๎าขายยาเสพติดอันเนื่องมาจาก
ฐานะ ทางเศรษฐกิจต่ า ชุมชนที่เน๎นวัตถุนิยมที่ท าให๎เกิดการเรียนแบบการใช๎ชีวิต 

  ๓.๘ ชุมชนที่มีความอํอนแอ ตํางคนตํางอยูํ ไมํรํวมมือกันแก๎ไขปัญหาในชุมชนเป็น
จุดอํอน  ท าให๎เกิดการแพรํระบาดการใช๎ยาเสพติดในแตํละครอบครัวได๎งําย ดังนั้นเห็นได๎วําสาเหตุ
ส าคัญ   ของการติดยาเสพติด ได๎แกํ ตัวยาและฤทธ์ิยาท าให๎เป็นที่พอใจของผู๎เสพ ตัวผู๎เสพ  

๒.๑.๔.๑ สาเหตุของการติดยาเสพติดในเด็กนักเรียน  
สาเหตุของการติดยาเสพติดในเด็กนักเรียนประกอบด๎วย 
๑. สาเหตุเกิดจากตัวนักเรียน ได๎แกํ 
  ๑.๑ เด็กขาดความรู๎เรื่องยาเสพติด การที่เด็กนักเรียนติดยาเสพติดเนื่องจากเด็กขาด

ความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับโทษและพิษภัยของยาเสพติด จึงใช๎ยาเสพติดโดยรู๎เทําไมํถึงการณ์๑๔ 
  ๑.๒ สาเหตุจากการทดลองและอยากรู๎อยากเห็น เด็กนักเรียนสํวนใหญํทดลองเสพ

ติดเพื่อแสดงวําตนเองมีความเกํงกล๎าเป็นการโอ๎อวด ซึ่งท าไปโดยขาดการยั้งคิดเมื่อได๎ทดลองหลาย
ครั้งเข๎าก็ท าให๎ติดยาเสพติดและในที่สุดก็เลิกไมํได๎๑๕  

  ๑.๓ สาเหตุจากถูกหลอกลวง เด็กนักเรียนอาจโดนหลอกให๎เสพยาเสพติดโดยการ
ผสมปนเปื้อนเข๎ามากับอาหาร ของขบเค้ียว เชํน ทอฟฟี่ ลูกกวาด หรือยัดไส๎ในมวลบุรี ผู๎ผลิตหรือผู๎

                                                             
๑๔ กรมสามัญศึกษา, เอกสารประกอบการประชุมวิชาการป้องกันยาเสพติด เรื่อง แนวทางป้องกัน

ยาเสพติด, (กรุงเทพมหานคร : เอกสารอัดส าเนา, ๒๕๔๒), หน๎า ๖. 
๑๕ ส านักงานคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามยาเสพติด , ผลการปราบปรามยาเสพติดทั่ว

ประเทศ ประจ าปี ๒๕๔๗, (กรุงเทพมหานคร : ส านักงานคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามยาเสพติด , ๒๕๔๗),         
หน๎า ๖-๘. 



๒๙ 

 

น าเข๎าก็จะหลอกลวงให๎เด็กนักเรียนแสบโดยให๎เหตุผลที่นําเช่ือถือตํางๆ ที่ท าให๎เด็กนักเรียนสนใจ ถ๎า
เด็กนักเรียนที่มีจิตใจอํอนไหวหลงเช่ือและปฏิบัติตามจะท าให๎ติดยาเสพติดโดยไมํรู๎ตัว๑๖  

  ๑.๔ สาเหตุจากความเช่ือผิดๆ ที่วําการใช๎ยาเสพติดจะท าให๎ชํวงระยะเวลาของการ
พักผํอนมีความสุข ท าให๎ลืมความทุกข์ ความเครํงเครียด ความกังวลที่ต๎องมาเจอในชีวิตประจ าวัน       
ซึ่งเด็กนักเรียนเหลํานี้จะเริ่มจากการสูบบุหรี่ ตํอไปก็พัฒนาเป็นการสูบกัญชา และเปลี่ยนไปเป็น 
ยาบ๎า ยาอี และเฮโรอีนในที่สุด และมีความเช่ือผิดๆ วําหากใช๎ยาเสพติดจะท าให๎มีสมรรถภาพทางเพศ
ดีข้ึน๑๗   

๒. สาเหตุเกิดจากระบบข๎อความอํอนแอ กลําวคือ ครอบครัวไทยในยุคกํอนเป็นครอบครวั
ขยาย ในครัวเรือนหนึ่งจะมีพํอแมํ ปูุยํา ตายาย อยูํด๎วยกัน และอาจมีลุงปูา น๎าอา อยูํในเรือนเดียวกัน
หรือในบริเวณเดียวกัน การที่สมาชิกอยูํในเครือเดียวกันหรือบริเวณใกล๎กันท าให๎ระบบการเลี้ยงดูของ
ครอบครัวขยายมีความมั่นคงเต็มไปด๎วยความอบอุํนและความเมตตา เด็กจะเติบโตข้ึนทํามกลางบคุคล
รอบข๎างที่มากด๎วยประสบการณ์ชีวิตคอยท าหน๎าที่ให๎ค าปรึกษาแนะน าตลอดเวลา ทั้งโดยทางตรงและ
ทางอ๎อมชํวยให๎เด็กได๎ค าตอบที่ดีที่สุดตํอปัญหาของเขาโดยไมํต๎องพบกับความตึงเครียดมากนัก๑๘   

๓. สาเหตุเกิดจากโรงเรียน หรือระบบการบริหารจัดการที่ไมํดี ได๎แกํ 
  ๓.๑ โรงเรียนที่มีบริเวณที่กว๎างใหญํมาก และมีบริเวณที่ถูกปลํอยปละละเลยในการ

ดูแลสถานที่ท าให๎มีจุดอับยากแกํการดูแลได๎อยํางทั่วถึง๑๙  
  ๓.๒ ครูอาจารย์ และผู๎รับผิดชอบโรงเรียนขาดการเอาใจใสํอยํางจริงจังตํอปัญหายา

เสพติดในโรงเรียน ซึ่งอาจเป็นเพราะสถานศึกษาจัดแผนการเรียนไมํเหมาะสม มีคาบเรียนวําง
ติดตํอกันนักเรียนนักเรียนมีเวลาวํางเกินไปจึงใช๎เวลาวํางไปมั่วสุมยาเสพติด๒๐  

  ๓.๓ ครูอาจารย์ และผู๎บริหารโรงเรียนขาดความตระหนักตํอปัญหายาเสพติด จึง
ขาดการวางแผนการด าเนินงานปูองกันปัญหายาเสพติด  

                                                             
๑๖ กระทรวงศึกษาธิการ , คู่ มือการป้องกันและแก้ ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ,              

(กรุงเทพมหานคร: ส านักกิจการพิเศษ ส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ, ๒๕๔๖), หน๎า ๒๒.  
๑๗ ส านักงานต ารวจแหํงชาติ, ความส าคัญของประชาชนต่อปัญหายาเสพติด , (กรุงเทพมหานคร :       

กองงาน ๒ ส านักแผนงานและงบประมาณ ส านักงานต ารวจแหํงชาติ, ๒๕๔๗), หน๎า ๕๗. 
๑๘ ส านักงานคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามยาเสพติด , ผลการปราบปรามยาเสพติดทั่ว

ประเทศ ประจ าปี ๒๕๔๗, หน๎า ๗๘. 
๑๙ กระทรวงศึกษาธิการ, คู่มือการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา, หน๎า ๒๘. 
๒๐ กรมสามัญศึกษา, เอกสารประกอบการประชุมวิชาการป้องกันยาเสพติด เรื่อง แนวทางการ

ป้องกัน, หน๎า ๙.  



๓๐ 

 

  ๓.๔ ครูอาจารย์ มีหน๎าที่ในความรับผิดชอบมากทั้งงานสอนและกิจกรรมตาม
นโยบายที่ต๎นสังกัดสั่งการ โดยเฉพาะการจัดท ามาตรฐานการศึกษา ในขณะที่จ านวนและสัดสํวน
ระหวํางครูและนักเรียนไมํเหมาะสมจึงท าให๎การควบคุมดูแลนักเรียนไมํทั่วถึง 

  ๓.๕ ครูอาจารย์ ขาดความรู๎ความเข๎าใจเรื่องเกี่ยวกับการปูองกันปัญหายาเสพติดใน
สถานศึกษา รวมทั้งขาดแคลนอุปกรณ์และงบประมาณที่ใช๎ในการปูองกันปัญหายาเสพติด๒๑  

๔. สาเหตุเกิดจากสภาพแวดล๎อม สภาพแวดล๎อมมีอิทธิพลส าคัญในการผลักดันให๎
นักเรียนติดยาเสพติดได๎ เชํน ในบริเวณที่อยูํอาศัย หอพัก มีการค๎ายาเสพติดอาจมีคนในชุมชนหรือ
เพื่อนนักเรียนด๎วยกันติดยาเสพติดจึงชักชวนให๎ลองใช๎ยาเสพติดนักเรียนอาจหลงผิดและติดยาเสพติด
ได๎๒๒   

สรุปได้ว่า สาเหตุของการติดยาเสพติดของนักเรียนเกิดจากตัวนักเรียนเอง ระบบ
ครอบครัวอํอนแอ สถานที่อยูํอาศัยอยูํในแหลํงที่มียาเสพติด ขาดความรู๎เกี่ยวกับโทษและพิษภัยของ
ยาเสพติด การถูกชักชวนจากกลุํมเพื่อนในโรงเรียน ความคะนองต๎องการแสดงความกล๎าอวดเพื่อน 
ขาดความยั้งคิดความต๎องการได๎รับการยกยํอง เกิดจากโรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการที่ไมํดี        
และสภาพแวดล๎อมของนักเรียน รวมถึงเทคโนโลยีสื่อตํางๆ 

๒.๑.๔.๒ สาเหตุท่ีท าให้เยาวชนและคนอ่ืนหันไปเสพยาเสพติด  
สาเหตุที่ท าให๎เยาวชนและคนอื่นหันไปเสพยาเสพติดมีหลายประการสรุปได๎ ดังนี้ 
๑. สาเหตุจากการถูกชักชวน เยาวชนสํวนใหญํมีสัญชาติญาณต๎องการอยูํรํวมกันต๎องการ

ได๎รับการยกยํอง และมีสํวนรํวมในกิจกรรมของหมูํคณะ ฉะนั้นเพื่อนชักชวนให๎ลองเยาวชนไมํปฏิเสธ 
และวัยของวัยรุํนอยากรู๎ อยากลอง 

๒. สาเหตุจากการอยากรู๎ อยากเห็น อยากลอง โดยไมํคิดวําจะติดยางําย 
๓. สาเหตุจากการกดดันในครอบครัว เชํน พํอแมํทะเลาะกันทุกวัน ลูกเกิดความร าคาญ       

ท าให๎เกิดความเบื่อหนําย พํอแมํหยําร๎าง ท าให๎เด็กขาดความอบอุํน 
๔. พํอแมํไมํเข๎าใจลูก และแสดงออกในการรักลูกไมํเทํากัน ครอบครัวที่ร่ ารวยก็ให๎เงินลูก

ฟุุมเฟือยท าให๎ลูกน าเงินไปซื้อยาเสพ 
๕. สาเหตุทางกาย ความเจ็บปวดทางกาย เชํน ต๎องผําตัดหรือเป็นโรคปวดศีรษะ เป็นโรค

หืด ใช๎ยาในการบ าบัดเป็นเวลานานในที่สุดก็ติด 
๖. สาเหตุจากความคะนอง ต๎องการแสดงความกล๎าอวดเพื่อน ขาดความยั้งคิด 

                                                             
๒๑ เรื่องเดียวกัน, หน๎า ๗. 
๒๒ ส านักงานคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามยาเสพติด , ผลการปราบปรามยาเสพติดทั่ว

ประเทศ ประจ าปี ๒๕๔๗, หน๎า ๗๙. 



๓๑ 

 

๗. สาเหตุจากความจ าเป็นในบางอาชีพ เชํน ผู๎ที่ต๎องท างานกลางคืน คนขับรถบรรทุก 
ต๎องการท างานให๎ได๎เงินมากไมํรู๎สึกเหน็ดเหนื่อยเมื่อใช๎ยาชํวยในที่สุดก็ติด 

๘. สาเหตุจากปัญหาเศรษฐกิจ คือ ไมํมีงานท า หรือรายได๎ไมํพอใช๎เงินเกินตัว จึงหันไปใช๎
ยา 

๙. สาเหตุจากสิ่งแวดล๎อม ผู๎ติดยาเสพติดจ านวนมาก เมื่อเข๎ารับการบ าบัดแล๎วเมื่อเข๎า
กลับเข๎าสูํสังคมต๎องไปอยูํในที่เดิมที่ตนเคยเสพ และสังคมไมํยอมรับ 

๑๐. สถานที่อยูํอาศัยอยูํในแหลํงที่มียาเสพติดเป็นต๎นเหตุให๎ถูกชักจูงงําย 
๑๑. ขาดความรู๎ในเรื่องยาเสพติด อาจไมํรู๎วําความร๎ายแรงของยาเสพติดมีระดับไหนและ

ได๎รับโทษในฐานะผู๎ค๎าอยํางไร๒๓  
นอกจากนี้สาเหตุที่ส าคัญท าให๎ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาแพรํระบาดรุนแรง เกิดจาก

สาเหตุปัจจัยส าคัญ ๒ ประการ๒๔ ดังนี ้ 
๑. ปัจจัยทางด๎านที่เกี่ยวกับตัวนักเรียน 
  ๑.๑ กลุํมนักเรียนที่ใช๎ยาบ๎าเป็นกลุํมวัยรุํน ซึ่งมีความเจริญเติบโตทางรํางกายแตํ

จิตใจอํอนไหว ขาดประสบการณ์ อยากรู๎ อยากลอง ชอบลองของแปลกใหมํในชีวิต แสวงหาความรู๎
สนุกสนานโดยขาดความรับผิดชอบ วัยรุํนจึงเป็นวัยที่มีการใช๎ยาเสพติดสูงเมื่อเปรียบเทียบกับวัยอื่นๆ 

  ๑.๒ การเปลี่ยนแปลงวิธีการเสพยาบ๎าจากการกินไปสูํการเสพโดยวิธีสูบ หรือเผา
แล๎วสูดควันผํานปอดท าให๎ยาบ๎าออกฤทธ์ิตํอระบบประสาทเร็วข้ึน 

  ๑.๓ ปัญหาด๎านสิ่งแวดล๎อมทางสงัคม อันเป็นพื้นฐานส าคัญของการใช๎ยาเสพติดของ
นักเรียน เชํน ปัญหาครอบครัว ปัญหาเศรษฐกิจ 

  ๑.๔ อิทธิพลของกลุํมเพื่อนในโรงเรียน นักเรียนเกือบทุกคนที่เสพยาเสพติดครั้งแรก
ในโรงเรียนเพื่อนเป็นผู๎มีบทบาทส าคัญในการตัดสินใจ 

๒. ปัจจัยด๎านที่เกี่ยวข๎องกับยาเสพติด เชํน มีแหลํงจ าหนํายยาเสพติดที่สามารถสนอง
ความต๎องการของนักเรียนทั้งในและนอกสถานศึกษา  

สรุปได้ว่า ยาเสพติดท าให๎เกิดภัยและโทษในกลุํมเยาวชน ประชาชนที่เป็นก าลังของ
ประเทศชาติ ในปัจจุบันได๎เพิ่มจ านวนมากข้ึน สาเหตุที่ท าให๎เยาวชนและคนอื่นหันไปเสพยาเสพติด 

                                                             
๒๓ ปรียพัชรา ชัยรัตน์, “ปฏิกิริยาของครอบครัวและชุมชนที่มีอิทธิพลตํอผู๎ติดยาเสพติด  “, รายงาน

การวิจัย, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, (สงขลา : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี , ๒๕๔๖),  
หน๎า ๑๖-๑๙. 

๒๔ ส านักงานคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามยาเสพติด , ความรู้และแนวทางการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด , (กรุงเทพมหานคร : ส านักพัฒนาปูองกันและแก๎ไขปัญหายาเสพติด ส านักงาน
คณะกรรมการปูองกันและปราบปรามยาเสพติด, ๒๕๕๓), หน๎า ๕๘. 



๓๒ 

 

เกิดจากการอยากรู๎ อยากเห็น อยากลอง ชอบลองของแปลกใหมํในชีวิต การถูกชักชวน  แสวงหา
ความรู๎สนุกสนานโดยขาดความรับผิดชอบ ปัญหาเศรษฐกิจไมํมีงานท า หรือรายได๎ไมํพอใช๎เงินเกินตัว 
ทั้งนี้ก็เพราะยาเสพติดเป็นสิ่งที่กํอให๎เกิดความเดือดร๎อนในสังคมปัจจุบันท าให๎เกิดการกํอเกิด
อาชญากรรม 

ตารางท่ี ๒.๔ แสดงการสงัเคราะหส์าเหตุของการติดยาเสพติด 

นักวิชาการ/แหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
กรมสามัญศึกษา,  
(๒๕๔๒, หน๎า ๙). 

การที่เด็กนักเรียนติดยาเสพติดเนื่องจากเด็กขาดความรู๎
ความเข๎าใจเกี่ยวกับโทษและพิษภัยของยาเสพติด จึงใช๎
ยาเสพติดโดยรู๎เทําไมํถึงการณ์ 

กระทรวงศึกษาธิการ,  
(๒๕๔๖, หน๎า ๒๒).  

เด็กนักเรียนอาจโดนหลอกให๎เสพยาเสพติดโดยการผสม
ปนเปื้อนเข๎ามากับอาหาร ของขบเค้ียว เชํน ทอฟฟี่ 
ลูกกวาด หรือยัดไส๎ในมวลบุรี ผู๎ผลิตจะหลอกลวงให๎เด็ก
นักเรียนแสบโดยให๎เหตุผลที่นําเช่ือถือตํางๆ ที่ท าให๎เด็ก
นักเรียนสนใจ ถ๎าเด็กนักเรียนที่มีจิตใจอํอนไหวหลงเช่ือ
และปฏิบัติตามจะท าให๎ติดยาเสพติดโดยไมํรู๎ตัว 

จรูญ จิตติวุฒิการ,  
(๒๕๔๔, หน๎า ๓๘).  

สมองที่ได๎รับยาเสพติดอยํางสม่ าเสมอจะเปลี่ยนสภาพ
จากผู๎เสพยาเป็นติดยาและเลิกได๎ยาก เป็นสาเหตุทาง
ชีวะที่ส าคัญที่เรียกวํา สมองติดยา คือ ในสมองมีวงจร
ความสุข ซึ่งอยูํในบริเวณบนสุดของก๎านสมองถูกกระตุ๎น
ด๎วยสารเสพติดทุกชนิด ศูนย์สมองนี้จะสํงสารและ
ความสุขออกมา จากการกระตุ๎นจากยาเสพติด  

ส านักงานคณะกรรมการปูองกันและ
ปราบปรามยาเสพติด,  
(๒๕๔๓, หน๎า ๗๖). 

มีผู๎ติดยาจ านวนไมํน๎อยมีความตั้งใจจะพยายามเลิกใช๎ยา
เสพติดโดยการเข๎าบ าบัดรักษาจากหนํวยงานของรัฐและ
เอกชน แตํเมื่อหายแล๎วสังคมไมํยอมรับแม๎กระทั่งสมาชิก
ในครอบครัวของตนเองยังแสดงทําทีดูถูกเหยียดหยาม
รังเกียจ เมื่อไปสมัครเข๎าท างานก็ถูกปฏิเสธไมํยอมรับ 
เพื่อนๆ ไมํคบค๎าสมาคมด๎วยเนื่องจากมีประวัติเรื่องยา
เสพติด คนเหลําน้ีจ าเป็นต๎องมีชีวิตรอด ดังนั้นเมื่อสังคม
ไมํยอมรับจึงหันกลับไปสูํสังคมยาเสพติดเชํนเดิม 

 



๓๓ 

 

ตารางท่ี ๒.๔ แสดงการสังเคราะห์สาเหตุของการติดยาเสพติด (ตํอ) 

นักวิชาการ/แหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
ปรียพัชรา ชัยรัตน์,  
(๒๕๔๖, หน๎า ๑๖-๑๙). 

สาเหตุที่ท าให๎เยาวชนและคนอื่นหันไปเสพยาเสพติดมี
หลายประการสรุปได๎ ดังนี้ 
     ๑. สาเหตุจากการถูกชักชวน  
     ๒. สาเหตุจากการอยากรู๎ อยากเห็น อยากลอง  
     ๓. สาเหตุจากการกดดันในครอบครัว  
     ๔. พํอแมํไมํเข๎าใจลูก  
     ๕. สาเหตุทางกาย ความเจ็บปวดทางกาย  
     ๖. สาเหตุจากความคะนอง  
     ๗. สาเหตุจากความจ าเป็นในบางอาชีพ  
     ๘. สาเหตุจากปัญหาเศรษฐกิจ  
     ๙. สาเหตุจากสิ่งแวดล๎อม  
     ๑๐. สถานที่อยูํอาศัยอยูํในแหลํงที่มียาเสพติด 
     ๑๑. ขาดความรู๎ในเรื่องยาเสพติด 

พิชัย แสงชาญชัย,  
(๒๕๕๐, หน๎า ๑๖).    

บุคคลมีการด ารงชีวิตโดยทั่วไปตามทฤษฎีระบบ วําด๎วย
ระบบเปิด มีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล๎อมตลอดเวลาโดย
ระบบบุคคลจะประกอบด๎วยองค์ประกอบ ๓ มิติ คือ 
กายภาพ จิตใจ และสังคม หรือที่เรียกวํา ชีวจิตสังคม 
(Bio Psycho Social) 

ศูนย์บ าบัดรักษายาเสพติดเชียงใหมํ , 
(๒๕๔๗, หน๎า ๔๕).  

สภาพแวดล๎อมตั้งแตํครอบครัว โรงเรียน ที่ท างาน ชุมชน 
ในกลุํมวัยรุํนสังคมมีอิทธิพลมาก คือ การก าหนด
พฤติกรรม มีรายงานวิจัยกลําวถึงการเริ่มใช๎ยาเสพติดที่
ไมํผิดกฎหมายแตํเป็นยาเสพติดดํานหน๎า วัยรุํนสํวนใหญํ
เริ่มจากการเห็นตัวแบบหรืออิทธิพลของครอบครัว เชํน 
เด็กที่อยูํในครอบครัวที่พํอแมํหรือญาติผู๎ใหญํดื่มเหลา๎ สูบ
บุหรี่ เด็กก็มีแนวโน๎มใช๎ตาม แตํการใช๎ยาเสพติดที่ผิด
กฎหมาย เชํน กัญชา พบวํา กลุํมเพื่อนเป็นผู๎ชักชวน 
หรือทดลองใช๎จากกลุํมเพื่อนซึ่งปัจจัยทางด๎านสังคมที่
ส าคัญที่ท าให๎ไปใช๎และติดยา 

 



๓๔ 

 

ตารางท่ี ๒.๔ แสดงการสังเคราะห์สาเหตุของการติดยาเสพติด (ตํอ) 

นักวิชาการ/แหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
ส านักงานคณะกรรมการปูองกันและ
ปราบปรามยาเสพติด,  
(๒๕๔๗, หน๎า ๖-๘). 

เด็กนักเรียนสํวนใหญํทดลองเสพติดเพื่อแสดงวําตนเองมี
ความเกํงกล๎าเป็นการโอ๎อวด ซึ่งท าไปโดยขาดการยั้งคิด
เมื่อได๎ทดลองหลายครั้งเข๎าก็ท าให๎ติดยาเสพติดและใน
ที่สุดก็เลิกไมํได๎ 

ส านักงานคณะกรรมการปูองกันและ
ปราบปรามยาเสพติด,  
(๒๕๕๓, หน๎า ๕๘). 

สาเหตุที่ส าคัญท าให๎ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาแพรํ
ระบาดรุนแรง เกิดจากสาเหตุปัจจัยส าคัญ ๒ ประการ 
ดังนี ้ 
     ๑. ปัจจัยทางด๎านที่เกี่ยวกับตัวนักเรียน 
     ๒. ปัจจัยด๎านที่เกี่ยวข๎องกับยาเสพติด เชํน มีแหลํง
จ าหนํายยาเสพติดที่สามารถสนองความต๎องการของ
นักเรียนทั้งในและนอกสถานศึกษา 

ส านักงานต ารวจแหํงชาติ,  
(๒๕๔๗, หน๎า ๕๗). 

เด็กนักเรียนบางคนมีความเช่ือผิดๆ ที่วําการใช๎ยาเสพติด
จะท าให๎ชํวงระยะเวลาของการพักผํอนมีความสุข ท าให๎
ลืมความทุกข์ ความเครํงเครียด ความกังวลที่ต๎องมาเจอ
ในชีวิตประจ าวัน จากการสูบบุหรี่ ตํอไปก็พัฒนาเป็นการ
สูบกัญชา และเปลี่ยนไปเป็น ยาบ๎า ยาอี และเฮโรอีนใน
ที่สุด นอกจากนี้บางคนยังมีความเช่ือผดิผิดที่วําหากใช๎ยา
เสพติดแล๎วจะท าให๎มีสมรรถภาพทางเพศดีข้ึน 

Malcolm Bruce, Bruce Ritson, 
(2004). 

ความคิด ความเช่ือ หรือทัศนคติของบุคคลตํอยาเสพติด
และการควบคุมการใช๎ ผู๎ติดยาจ านวนมากคิดวําจะใช๎ได๎
อยํางฉลาดโดยเลือกใช๎ยาแก๎ปัญหาช่ัวคราวและคิดวําจะ
ควบคุมการใช๎ได๎  แตํพบวําท าได๎ยาก ซึ่งสํวนหนึ่งเกิด
จากการเปลี่ยนแปลงทางชีวะ 

 
 
 
 
 
 



๓๕ 

 

๒.๑.๕ ยาเสพติดในทางพระพุทธศาสนา 
สิ่งเสพติดที่ปรากฏในคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนามี ๓ ประเภท คือ 

ก. สุราคือเหล๎าที่ได๎จากการกลั่นรุํนล๎วนมี ๕ ชนิดด๎วยกัน คือ  
๑. สุราแปูง ได๎แกํ ที่ใสํแปูงลงไปในภาชนะแล๎วเติมน้ าพอเหมาะแกํแปูงนั้น ขย า ท าการ

ต๎ม กลั่น (ปิฏฺฐสุรา) 
๒. สุราขนม ได๎แกํ ที่ใสํขนมลงในภาชนะแล๎วเติมน้ าพอเหมาะแกํขนมนั้น ขย า ท าการต๎ม 

กลั่น (ปูวสุรา) 
๓. สุราข๎าวสุก ได๎แกํ ที่ใสํข๎าวสุกแล๎วเติมน้ าพอเหมาะ (โอทนสุรา) 
๔. สุราใสํเช้ือ ได๎แกํ สุราที่ใสํแปูงเช้ือหรือแปูงเหล๎าปรุง (กิณฺณปกฺขิติสุรา) 
๕. สุราผสมเครื่องปรงุ ได๎แกํ สุราที่ผสมด๎วยเครือ่งปรุงตํางๆ มีผลสมอไทย และเมล็ดพันธ์ุ

ผักกาด เป็นต๎น  (สมฺภารส ยุตฺตสุรา) 
ข. เมรัย หรือน้ าเมาที่ได๎จากการหมัก หรือการแชํน้ าที่ยังไมํได๎กลับ มี ๕ ชนิด  
๑. น้ าดองดอกไม๎ ได๎แกํ น้ าดองที่ปรุงด๎วยรถมะซาง ตาล และมะพร๎าว เป็นต๎น ที่หมักไว๎

นาน (ปุปฺผาสโว) 
๒. น้ าดองผลไม๎ ได๎แกํ น้ าดองที่ขย าผลออุํน และขนม เป็นต๎น ปรุงด๎วยรสผลองุํน เป็นต๎น 

เหล๎าน้ันหนักไว๎นาน (ผลาสโว)  
๓. น้ าดองน้ าหวาน ได๎แกํ น้ าดองที่ปรุงด๎วยรสชาติของผลองุํนทั้งหลาย หรือปรุงด๎วย

น้ าหวานแหํงแมลงผึ้ง ที่หมักไว๎นาน (มธวาสโว)  
๔. น้ าดองน้ าอ๎อย ได๎แกํ รสน้ าอ๎อยงบที่หมักไว๎นาน (คุฬาสโว)  
๕. น้ าดองผสมเครื่องปรุง ได๎แกํ รสของเครื่องปรุงตํางๆ มีสมอไทย มะขามปูอม และของ

เผ็ด เป็นต๎น ที่หมักไว๎นาน (สมฺภารศ ยุตฺตาโส) 
อีกนัยหนึ่งพระฎีกาอาจารย์แสดงเมรัยไว๎เป็น ๔ ชนิดคือ  
๑. น้ าดองดอกไม๎ (ปุปฺผาสโว) 
๒. น้ าดองผลไม๎ (ผลาสโว)  
๓. น้ าดองน้ าหวาน (มธวาสโว)  
๔. น้ าดองน้ าอ๎อย (คุฬาสโว)  
ค. มัชชะ ของเมา หรือของมึนเมา สิ่งของที่ท าให๎ผู๎เสพเข๎าไปแล๎วเหมือนเมาเรียกตาม

ภาษานิยมปัจจุบันวํา “ยาเสพติด” ค าวํามัชชะในปัจจุบันนี้สามารถแบํงออกได๎เป็น ๒ ประเภท            
คือ ประเภทที่ถูกกฎหมาย ได๎แกํ สุราเมรัย และประเภทที่ผิดกฎหมาย ได๎แกํ ฝิ่น เฮโรอีน กัญชา 
ยาบ๎า ใบกระทํอม และสารเสพติดประเภทตํางๆ ที่ระบุไว๎ในกฎหมาย เป็นต๎น ไมํวําจะถูกกฎหมาย
หรือผิดกฎหมายตํางความเป็นมัชชะเพราะเป็นที่ตั้งแหํงความประมาท หรือวําแม๎ของอยํางใดอยําง



๓๖ 

 

หนึ่งซึ่งเป็นที่ตั้งแหํงความเมา คนด่ืมแล๎วเมามาย เรียกวํา มัชชะเหมือนกัน ในปัจจุบันมัชชะที่เป็นยา
เสพติดที่ผิดกฎหมายได๎มีการพัฒนาการผลิตออกมาเป็นหลากหลายรูปแบบ หลากหลายชนิดเป็น
จ านวนที่นับไมํได๎และล๎วนเป็นของที่ท าให๎ผู๎เสพมึนเมาก็ถือเป็นมัชชะทั้งนั้น อีกครั้งในการพัฒนาใน
ด๎านวิธีการเสพนอกจากการกิน ดื่ม แล๎วยังมีสูบ ฉีดเข๎าเส๎นเลือด ดม เป็นสติ๊กเกอร์ติดใต๎ลิน้ให๎ซึมผําน 
หรืออม เป็นต๎น  

โทษของยาเสพติดหรือสุรา เมรัย และมัชชะนั้น กํอให๎เกิดโทษตํอตนเองและผู๎อื่นหรือ
สังคม กลําวคือท าให๎เกิดความประมาท ในค าสอนทางพระพุทธศาสนาเน๎นความส าคัญของการมีสติ
อยูํเสมอไมํให๎ประมาทผู๎ที่ประมาทยํอมพลาดโอกาสจากประโยชน์หรือคุณงามความดีตํางๆ สมดัง
พุทธพจน์วํา  

“ดูกํอนภิกษุทั้งหลาย รอยเท๎าของสัตว์ทั้งหลายผู๎สัญจรไปในแผํนดินชนิดใดชนิดหนึ่ง 
ทั้งหมดนั้นยํอมประชุมลงในรอยเทา๎ช๎าง รอยเท๎าช๎าง บัณฑิตกลําววํา เลิศกวํารอยเท๎าเหลําน้ัน เพราะ
เป็นรอยเท๎าใหญํ แม๎ฉันใดกุศลธรรมเหลําใดเหลําหนึ่งทั้งหมดนั้น มีความไมํประมาทเป็นมูลรวมลงใน
ความไมํประมาท ความไมํประมาท บัณฑิตกลําววําเลิศกวํากุศลธรรมเหลําน้ัน”๒๕ 

“ดูกํอนภิกษุทั้งหลาย แม๎เราไมํเคยเห็นไมํเคยได๎ยินข๎อที่วํา บุคคลเว๎นจากเหตุเป็นที่ตั้ง
แหํงความประมาทในเฉพาะการเสพของมึนเมา คือ สุรา เมรัย จะถูกพระราชาจับฆํา จองจ า เนรเทศ  
หรือลงโทษอยํางอื่นตามควรแกํกรณี เพราะเหตุต้ังใจเว๎นจากที่ตั้งแหํงความประมาทในเพราะการเสพ
ของมึนเมา คือ สุรา เมรัย โดยที่แท๎กรรมช่ัวของเขาตํางหากที่ช้ีวําเขาประกอบการเสพของมึนเมา   
คือ สุรา และเมรัย เนืองๆ จึงฆําหญิงบ๎าง ชายบ๎าง จึงลักขโมยจากบ๎านบ๎าง จากปุาบ๎าง จึงประพฤติ
ผิดประเวณีในภรรยา หรือในบุตรีของผู๎อื่น จึงพูดเท็จหักราญประโยชน์ของผู๎อื่น เขายํอมถูกพระราชา
จับฆํา จองจ า หรือลงโทษอยํางอื่นตามสมควรแกํกรณี เพราะสาเหตุจากที่ตั้งแหํงความประมาทใน
เพราะการเสพของมึนเมา”๒๖ 

เมื่อปรากฏความไมํประมาทแล๎ว ยํอมสามารถที่จะกระท าความผิดในสํวนอื่นๆ ได๎งํายข้ึน 
เชํน ทะเลาะวิวาท เบียดเบียนผู๎อื่น เบียดบังลักขโมยทรัพย์ของผู๎อื่น ประพฤติผิดในกาม หรือกลําวค า
เท็จได๎งํายข้ึนเพราะได๎ประมาทเสียแล๎ว ด๎วยเหตุจากการเสพสิ่งเสพติดเหลํานั้นเป็นเบื้องต๎นนั่นเอง  
จึงสํงผลกระทบตํอผู๎อื่นหรือสังคม  

“ดูกํอนคฤหบดีบุตร โทษ ๖ อยําง ตํอไปนี้ ผู๎ที่ดื่มน้ าเมา คือ สุรา เมรัยเป็นประจ า จะได๎
เห็นทันตา คือ  

๑) ความเสื่อมแหํงทรัพย์ อันผู๎ดื่มพึงเห็นเอง (สนฺทิฏกา ธนชานี)  
๒) กํอการทะเลาะวิวาท (กลหปฺปวฑฺฒนี)  

                                                             
๒๕ ส .ม. (ไทย) ๑๙/๒๕๓/๖๕. 
๒๖ องฺ.ปญฺจก. (ไทย) ๒๒/๑๗๘/๒๓๕. 



๓๗ 

 

๓) เป็นบํอเกิดแหํงโรค (โรคาน  อายตน )  
๔) เป็นเหตุให๎เสียช่ือเสียง (อกิตฺติสฺชนี)  
๕) เหตุให๎ประพฤติมารยาทที่ไมํนําดู (หิริโกปนนิทฺท สนี)  
๖) เป็นเหตุทอนก าลังปัญญา (ปฺญาย ทุพฺพลีกรณี)๒๗ 

โทษของการเสพสุราเมรัยน้ัน ยํอมสํงผลถึงการกระท าที่เกิดจากการดื่มสุราเมรัยของเขา
ของเมาให๎เป็นไปในทางที่เป็นทุจริตกรรม ทั้งที่เกิดทางกายทุจริต วจีทุจริต และมโนทุจริต เพราะเมื่อ
กิน ดื่ม หรือเสพมากๆ แล๎ว ความละอายก็ไมํมี ความกลัวก็ไมํมี ความยั้งคิดก็ไมํมี จะท าทุจริตกรรม
ตํางๆ นี้โดยฤทธ์ิของความมึนเมาอันเป็นกรรมฝุายอกุศลที่เป็นบาป เป็นความช่ัว เป็นความไมํดี       
ด๎วยอ านาจแหํงโลภะก็ดี โทสะก็ดี และโมหะก็ดี อันเป็นมูลเหตุหลักที่ส าคัญที่กํอให๎เกิดการกระท าผิด
ตํอตนเองและผู๎อื่น ตลอดอีกครั้งสํงผลใหใ๎นปัจจุบนัชาติ คือ การถูกครหานินทา วํากลําวติเตียน แม๎ใน
ปรโลกเบื้องหน๎าก็ยํอมมีทุคติเป็นที่หวัง 

“การกระท าเพราะการดื่มสุราเมรัยและของเมา (ยาเสพติด) นี้เป็นเหตุแหํงความเมา       
ความเมาเป็นเหตุแหํงการกระท าอกุศลกรรมบถ และอกุศลกรรมให๎เกิดข้ึนน้ัน ยํอมท าหน๎าที่ให๎ส าเร็จ   
กัมมกิจเป็นเพราะกรรมที่ท าหน๎าที่ให๎ไปเกิดในนิรภูมิ ด๎วยอ านาจการดื่มสุราเมรัยแล๎วกระท าทุจริต
การลง แตํหากมิกระท าทุจริตกรรมอยํางใดอยํางหนึ่ง ก็ไมํอาจน าสูํนรกภูมิได๎เพราะการกระท าทุจริต
กรรมให๎ส าเรจ็ลงกลาํวคือ ดื่มสุราแล๎วกระตุ๎นใจกลา๎สามารถกระท าทจุรติกรรมส าเร็จลงยอมไปเกิดใน
นรกภูมิหลังตายแล๎ว”๒๘ 

จะเห็นได๎วํา มีการกลําวถึงอันตรายหรือโทษของการเสพยาเสพติดหรือสุราเมรัย และ
มัชชะไว๎เป็นจ านวนมาก กลําวคือ เมื่อดื่มหรือเสพจนเมามายแล๎วก็ท าให๎ผู๎ดื่มหรือเสพท าความช่ัวได๎
ทุกอยํางเพราะขาดสติประมาทในการทั้งปวงนั่นเอง นอกจากนี้ในคัมภีร์ระดับอรรถกถายังกลําวถึง
โทษของการเสพยาเสพติดหรือสุราเมรัยและมัชชะไว๎มาก เชํน คนเมาสุรายํอมไมํรู๎อรรถไมํรู๎ธรรม   
ยํอมท าอันตรายแม๎แกํมารดาบิดา แม๎แกํพระพุทธเจ๎าและเหลําพระอริยสาวก ยํอมถูกต าหนิในชาตินี้ 
แม๎ตายไปแล๎วก็ไปสูํทุคติ และถึงความเป็นคนวิกลจริตไปทุกๆ ชาติ๒๙ 

อีกประเด็นหนึ่งในคัมภีร์ชาดกได๎กลําวถึงเหตุการณ์ครั้งที่ท๎าวสักกะจอมเทพ ได๎ทรงนิมิต
ตนเป็นพราหมณ์สูงอายุหาบหม๎อบรรจุสุรามาจ าหนํายแกํพระเจ๎ากรุงพาราณสีพลางกลําวชักชวนให๎
ซื้อหม๎อสุราของตน โดยกลําวในเชิงท๎าทายให๎ซื้อดังนี้วําง  

                                                             
๒๗ ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๑๗๙/๑๙๖. 
๒๘ วรรณสิทธ์ิ ไวทยะเสวี, คู่มือการศึกษาพระอภิธัมมัตถสังคหะ ปริจเฉทที่ ๕ วิถีมุตตะสังคหวิภาค, 

(กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิแนบมหานีรานนท์, ม.ป.ป.), หน๎า ๒๐๒. 
๒๙ ขุทฺทก.อ. ๑/๑๒๔. 



๓๘ 

 

๑) เครื่องดื่มชนิดใดแล ที่คนดื่มแล๎วกลิ้งพัดตกเหว ตกปลํอง ตกถ้ า ตกบํอน้ าคร่ า ตกบํอ
ของสกปรก อีกทั้งกินของที่มิควรกินได๎หลายอยําง ขอเชิญทํานซื้อหม๎ออันเต็มด๎วยเครื่องดื่มชนิดนั้นไว๎
เถิด  

๒) เครื่องดื่มชนิดใดแล ที่คนดื่มแล๎วไมํอาจควบคุมจิตใจไว๎ได๎ กินกากสุรา เตร็ดเตรํไป
เหมือนวัวเที่ยวหาหญ๎าเป็นอาหาร รํวมขับร๎องและเต๎นร ากับเขาไปอยํางนําอนาถ ขอเชิญทํานซื้อหม๎อ
อันเต็มด๎วยเครื่องดื่มชนิดนั้นไว๎เถิด  

๓) เครื่องดื่มชนิดใดแล ที่คนดื่มแล๎วเปลือยกายเหมือนอเจลก เที่ยวไปตามตรอกซอกซอย
ในหมูํบ๎าน นอนตื่นสาย จิตใจไหลลง ขอเชิญทํานซื้อหม๎ออันเต็มด๎วยเครื่องดื่มชนิดนั้นไว๎เถิด 

๔) เครื่องดื่มชนิดใดแล ที่คนดื่มแล๎วถูกไฟเผา หรือถูกฝูงสุนัขจิ้งจอกกินเนื้อก็ยังนอนอยูํ
อยํางเดิมจนตาย และถูกจองจ าบ๎าง ถูกฆําบ๎าง ประสบความสูญเสียทรัพย์บา๎ง ขอเชิญทํานซื้อหม๎ออัน
เต็มด๎วยเครื่องดื่มชนิดนั้นไว๎เถิด 

๕) เครื่องดื่มชนิดใดแล ที่คนดื่มแล๎วพูดค าที่ไมํควรพูด นั่งอยูํในที่ชุมชนก็เปลื้องผ๎าของตน
ออกได๎ รํางกายสกปรก ส ารอกอาหาร (อาเจียน) ขอเชิญทํานซื้อหม๎ออันเต็มด๎วยเครื่องดื่มชนิดนั้นไว๎
เถิด 

๖) เครื่องดื่มชนิดใดแล ที่คนดื่มแล๎วมีตาขํุน พูดจาอวดเบํง ส าคัญตัวเองวําเป็นใหญํใน
แผํนดิน แม๎พระจักรพรรดิผู๎มอีาณาเขตจรด ๔ มหาสมุทรก็ไมํเทยีบเทําตน ขอเชิญทํานซื้อหม๎ออันเต็ม
ด๎วยเครื่องดื่มชนิดนั้นไว๎เถิด 

๗) เครื่องดื่มที่ท าให๎หยิ่งผยอง กํอการวิวาท กลําวค าสํอเสียด ท าให๎ผิวพรรณหมํนหมอง 
ชอบเปลือยกาย ท าให๎เห็นเป็นคนขลาด เป็นที่มาและซํองสุมพวกนักเลง ขอเชิญทํานซื้อหม๎ออันเต็ม
ด๎วยเครื่องดื่มชนิดนั้นไว๎เถิด 

๘) ตระกูลทั้งหลายที่มั่งค่ังสมบูรณ์ด๎วยสิ่งของ มีทรัพย์มากมายในโลกก็ท าให๎ขาดสูญ
ทายาทและไร๎ทรัพย์ได๎ เพราะอาศัยเครื่องดื่มชนิดใด ขอเชิญทํานซื้อหม๎ออันเต็มด๎วยเครื่องดื่มชนิดนั้น
ไว๎เถิด 

๙) ข๎าวเปลือก ทรัพย์สิน เงินทอง ไรํนา โคกระบือ ของตระกูลทั้งหลาย ที่มีทรัพย์ต๎อง
พินาศขาดสูญไปเพราะเครื่องดื่มชนิดใด ขอเชิญทํานซื้อหม๎ออันเต็มด๎วยเครื่องดื่มชนิดนั้นไว๎เถิด 

๑๐) เครื่องดื่มชนิดใด ที่คนมีสันดานช่ัวดื่มแล๎วดําบิดามารดา อีกครั้งท าให๎พํอผัวจับมอืถือ
แขนลูกสะใภ๎ ขอทานจงซื้อหม๎ออันเต็มไปด๎วยเครื่องดื่มชนิดนั้นเถิด  

๑๑) เครื่องดื่มชนิดใด ที่สตรีที่มีสันดานช่ัวอยูํแล๎วดําทอพํอผัวและสามี กอดรัดทาสบ๎าง  
กอดกับคนรับใช๎บ๎าง ขอทานจงซื้อหม๎ออันเต็มไปด๎วยเครื่องดื่มชนิดนั้นเถิด  

๑๒) เครื่องดื่มชนิดใดที่คนดื่มแล๎ว ฆําสมณะหรือพราหมณ์ผู๎ตั้งอยูํในธรรม ทั้งต๎องไปสูํ
อบายภูมิเพราะการกระท าน้ันเป็นเหตุ ขอทานจงซื้อเครื่องดื่มชนิดนั้นเถิด   



๓๙ 

 

๑๓) เครื่องดื่มชนิดใดที่คนดื่มแล๎ว ประพฤติทุจริตด๎วย กาย วาจา หรือด๎วยใจ               
ครั้นประพฤติแล๎วก็ไปนรก ขอทํานจงซื้อเครื่องดื่มชนิดนั้นเถิด 

๑๔) เครื่องดื่มชนิดใด ที่แม๎จะเสียเงินเป็นอันมากแล๎ววิงวอนขอร๎องให๎เขาพูดปดก็ไมํเคย
ได๎รับปากมากํอน แตํเมื่อได๎ด่ืมเครื่องดื่มชนิดนั้นแล๎วก็กลําวค าเหลวไหล พูดปดได๎ ขอทํานจงซื้อหม๎อ
อันเต็มไปด๎วยเครื่องดื่มชนิดนั้นเถิด  

๑๕) เครื่องดื่มชนิดใด ที่คนมีหน๎าที่สํงขําวสารก าลังสํงขําวสารอยูํดื่มแล๎ว เมื่อมีกิจที่ต๎อง
ท ารีบดํวน แม๎จะบอกเราเขาก็ฟังความไมํรู๎เรื่อง ขอทํานจงซื้อหม๎ออันเต็มไปด๎วยเครื่องดื่มชนิดนั้นเถิด 

๑๖) คนผู๎มีจิตประกอบด๎วยหิริ เมามายด๎วยเครื่องดื่มอันเมาได๎ ท าความไมํมีหิริให๎ปรากฏ 
อีกทั้งนักปราชญ์ผู๎สงบเรียบร๎อย (เมาแล๎ว) ก็พูดมาก ขอทํานจงซื้อเครื่องดื่มชนิดนั้นเถิด 

๑๗) เครื่องดื่มชนิดใด ที่คนดื่มแล๎วอยูํรวมกันกับพวกคนเลว แม๎ไมํกินอาหารก็ได๎        
นอนเป็นทุกข์อยูํบนพื้นดิน ถึงความเป็นผู๎มีผิวพรรณทราม และถูกต าหนิติเตียนด๎วย ขอทํานจงซื้อ
เครื่องดื่มชนิดนั้นเถิด 

๑๘) เครื่องดื่มชนิดใดที่ควรดื่มแล๎วนอนคอตกเหมือนที่เขาผูกคอลากมา เพราะฤทธ์ิของ
สุราที่คนทนได๎ไมํงําย ขอทํานจงซื้อเครื่องดื่มชนิดนั้นเถิด 

๑๙) เครื่องดื่มชนิดใด ที่มนุษย์ (ผู๎ฉลาด) พากันหลีกเลี่ยงเหมอืนหนีงพูิษร๎าย แล๎วนรชนใด
เลําในโลกนี้ที่กล๎าพอจะดื่มเครื่องดื่มชนิดนั้นเสมอด๎วยยาพิษ ขอทํานจงซื้อหม๎อมันเต็มไปด๎วย
เครื่องดื่มชนิดนั้นเถิด 

๒๐) เครื่องดื่มชนิดใดแล ที่พวกโอรสพี่น๎องกันชาวอันธกะ ๑๐ องค์เสวยแล๎ว พากันไปรับ
การบ าเรออยูํ ณ ริมฝั่งมหาสมุทรแล๎วประหัตประหารกันเองด๎วยกระบอกและสาก ขอทํานจงซื้อหม๎อ
อันเต็มด๎วยเครื่องดื่มชนิดนั้นเถิด  

๒๑) เครื่องดื่มชนิดใดแล ที่พวกอสูรผู๎เป็นเทวดามากํอนดื่มแล๎วเมามายจนต๎องจุติจาก
ดาวดึงส์สวรรค์ที่มีอายุยืน ลงมาเป็นอสูรผู๎มีมายาข๎าแตํมหาราชะ เมื่อพระองค์ทรงทราบวําน้ าเมานี้ไมํ
มีประโยชน์ จะพึงเสวยน้ าเมานั้นอยํางไรเลํา๓๐ 

ตารางท่ี ๒.๕ แสดงการสังเคราะห์ยาเสพติดในทางพระพุทธศาสนา 

นักวิชาการ/แหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
วรรณสิทธ์ิ ไวทยะเสวี,  
(ม.ป.ป., หน๎า ๒๐๒). 

โทษของการเสพสุราเมรัยน้ัน ยํอมสํงผลให๎เป็นไปในทางที่เป็น
ทุจริตกรรม ทั้งที่เกิดทางกายทุจริต วจีทุจริต และมโนทุจริต 
เพราะเมื่อกิน ดื่ม หรือเสพมากๆ แล๎ว ความละอาย ความกลัว 
ความยั้งคิดก็ไมํมี กํอให๎เกิดการกระท าผิดตํอตนเองและผู๎อื่น  

                                                             
๓๐ ขุ.ชา. (ไทย) ๒๗/๒๒-๙๓/๓๖๔-๒๖๖. 



๔๐ 

 

๒.๒ แนวคดิเกี่ยวกบัการปอ้งกนัปัญหายาเสพตดิ 
๒.๒.๑ ความหมายของการป้องกันปัญหายาเสพติด 
การปูองกัน หมายถึง การเอาตัวรอดจากเหตุการณ์ที่เป็นภัยตํอตัวเองในเหตุการณ์ร๎าย        

เชํน ก าลังโดนท าร๎ายด๎วยการทุบตี ด๎วยของมีคม และอาวุธตํางๆ ก็ต๎องหาวิธีปูองกันเพื่อความอยูํรอด
ปลอดภัย๓๑ 

การปูองกันยาเสพติด หมายถึง กระบวนการที่ด าเนินการลํวงหน๎า โดยการอบรมเลี้ยงดู       
ให๎การศึกษาข๎อมูลขําวสารและความรู๎ทั้งในระบบโรงเรียน นอกระบบโรงเรียน และการศึกษาตาม
อัธยาศัยแกํกลุํมเปูาหมายอยํางตํอเนื่องและสัมพันธ์กันในเรื่องคุณภาพชีวิต ยา และยาเสพติด       
การปูองกันตนเอง รวมทั้งครอบครัวและชุมชนให๎รอดพ๎นจากยาเสพติดด๎วยวิธีการตํางๆ เพื่อเป็นการ
สร๎างภูมิคุ๎มกันแกํบุคคลให๎มีความสามารถที่จะเผชิญกับปญัหาอุปสรรคและเหตุการณ์ตํางๆ ที่ผํานเข๎า
มาในชีวิต รวมทั้งการปรับปรงุสภาพแวดล๎อมใกลต๎ัวที่มีสวํนผลักดันให๎กลุมํเปูาหมายไปใช๎ยาเสพตดิ๓๒  

ตารางท่ี ๒.๖ แสดงการสงัเคราะห์ความหมายของการปอูงกันปัญหายาเสพติด 

นักวิชาการ/แหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
ส านักงานคณะกรรมการปูองกันและ
ปราบปรามยาเสพติด,  
(๒๕๕๓, หน๎า ๕๖). 

การปูองกันยาเสพติด หมายถึง กระบวนการที่ด าเนินการ
ลํวงหน๎า โดยการอบรมเลี้ยงดูให๎การศึกษาข๎อมูลขําวสาร
และความรู๎ทั้งในระบบโรงเรียน นอกระบบโรงเรียน และ
การศึกษาตามอัธยาศัยแกํกลุํมเปูาหมายอยํางตํอเนื่อง
และสัมพันธ์กันในเรื่องคุณภาพชีวิต ยา และยาเสพติด 
การปูองกันตนเอง รวมทั้งครอบครัวและชุมชนให๎รอดพน๎
จากยาเสพติดด๎วยวิธีการตํางๆ 

ราชบัณฑิตสถาน,  
(๒๕๔๒, หน๎า ๒๓๐). 

การปูองกัน หมายถึง การเอาตัวรอดจากเหตุการณ์ที่เป็น
ภัยตํอตัวเองในเหตุการณ์ร๎าย เชํน ก าลังโดนท าร๎ายด๎วย
การทุบตี ด๎วยของมีคม และอาวุธตํางๆ ก็ต๎องหาวิธี
ปูองกันเพื่อความอยูํรอดปลอดภัย 

 

 
                                                             

๓๑ ราชบัณฑิตสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒, (กรุงเทพมหานคร : นาน
มีบุ๏คส์พับลิเคชั่น, ๒๕๔๒), หน๎า ๒๓๐. 

๓๒ ส านักงานคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามยาเสพติด, ความรู้และแนวทางการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด, (กรุงเทพมหานคร : ส านักงานคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามยาเสพติด, ๒๕๕๓),      
หน๎า ๕๖. 



๔๑ 

 

๒.๒.๒ แนวคิดเก่ียวกับการป้องกันปัญหายาเสพติด 
การปูองกันยาเสพติด หมายถึงการให๎การศึกษา ขําวสาร ความรู๎ และข๎อมูลในเรืองยาเสพ

ติดอยํางถูกต๎องด๎วยวิธีการตํางๆ ไปสูํประชาชน เพื่อเป็นการสร๎างภูมิคุ๎มกันมิให๎ประชาชนหันไปใช๎ยา
เสพติดเป็นทางออกเมื่อตนเองหรือครอบครัวประสบปัญหา และในขณะเดียวกันก็ด าเนินการปูองกัน
การแพรํระบาดของตัวยา รวมทั้งปรับปรงุสภาพแวดล๎อมมใิห๎มีสวํนผลกัดันให๎คนไปใช๎ยาเสพติดควบคํู
ไปด๎วย เพราะเหตุที่ยาเสพติดทั้งหลายสามารถกํอให๎เกิดโทษตํอรํางกายและจิตใจของผู๎เสพบางชนิด
อาจกํอให๎เกิดอันตรายถึงชีวิตหากเสพไมํถูกวิธี เชํน เสพยาเกินขนาด ฉีดสารละลายที่มีฟองอากาศเข๎า
เส๎นฯลฯ อีกทั้งผู๎เสพติดอาจน าความเดือดร๎อนมาสูํครอบครัว สังคม และประเทศชาติ๓๓  

ปัญหาการแพรํระบาดของยาบา๎และการเสพยาบ๎านับเป็นปัญหาสังคมอยํางรุนแรงมากใน
ปัจจุบัน การปูองกันและปราบปรามไมํใหเ๎กิดปญัหาน้ีในสังคมจึงต๎องกระท าโดยการรํวมมือกันของทุก
ฝุายทั้งครอบครัว โรงเรียน ชุมชน และรัฐบาล ซึ่งสามารถกระท าได๎ตามบทบาทและหน๎าที่ของแตํละ
องค์กร๓๔  

๑) บทบาทของครอบครัว พํอแมํผู๎ปกครองควรจะมีหน๎าที่ในการสร๎างบุคลิกภาพ คํานิยม 
และการสร๎างทัศนคติที่ดี ตลอดจนให๎ความรู๎ที่เหมาะสมตํอเยาวชน อันจะชํวยเป็นภูมิค๎ุมกันไมํให๎เด็ก
ไปเสพยาเสพติด พํอแมํผู๎ปกครองควรเป็นที่พึ่งของเยาวชนพร๎อมที่จะให๎ค าปรึกษาและชํวยเหลือเมื่อ
เด็กมีปัญหาจะได๎เลือกวิธีแก๎ไขปัญหาได๎ถูกทาง ควรจะชํวยให๎ เด็กคบเพื่อนที่ดีแล ะอยูํ ใน
สภาพแวดล๎อมที่ดี  ใช๎เวลาวํางให๎เหมาะสม มีพฤติกรรมทางสังคม เชํน เลํนกีฬา บ าเพ็ญ
สาธารณประโยชน์  

๒) บทบาทของเพื่อน เพื่อนเป็นจุดส าคัญในการที่จะชักน าเด็กและเยาวชนเข๎าสูํปัญหา
ยาบ๎า ดังนั้นการคบเพื่อนจึงเลือกคบกับเพื่อนที่ดี ไมํชัดน าไปสูํการทดลองเสพยา 

๓) บทบาทของครูและโรงเรียน โดยเฉพาะบทบาทของครูประจ าช้ันซึ่งเป็นครูที่ใกล๎ชิดกับ
นักเรียนมากที่สุด ควรจะให๎ความสนใจนักเรยีนให๎มาก อาทิ ต๎องหมั่นสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนใน
ช้ันของตนเองวํามีนักเรียนคนใดมีพฤติกรรมเบี่ยงเบนไปจากปกติบ๎าง ควรมีการบันทึกการสังเกต
พฤติกรรมของเด็กเพื่อเป็นข๎อมูลประกอบการพิจารณาชํวยเหลือตํอไป ควรยื่นมือเข๎าชํวยเหลือใน
กรณีที่แนํใจวําเด็กก าลังประสบปัญหา เชํน การให๎ค าแนะน าเกี่ยวกับแหลํงหรือบุคคลที่จะให๎ความ
ชํวยเหลือแกํเด็กนั้นๆ ได๎ ควรรํวมกิจกรรมของเด็กโดยเฉพาะในโอกาสสังสรรค์เพื่อความบันเทิง หรือ
รํวมในกิจกรรมเสริมหลักสูตรตํางๆ ควรมีโอกาสไปเยี่ยมเยียนอยังที่พักของเด็กนักเรียนในกรณีที่

                                                             
๓๓ ส านักงานคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามยาเสพติด, คู่มือการจัดกิจกรรมต่อต้านยาเสพติด, 

พิมพ์ครั้งที ๑, (กรุงเทพมหานคร : ส านักนายกรัฐมนตรี, มปท.), (อัดส าเนา). 
๓๔ สมบูรณ์ บุญฤทธ์ิ, ปัญหาสังคม, (กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์สูตรไพศาล, ๒๕๔๔), หน๎า ๗๓-

๗๕.  



๔๒ 

 

นักเรียนมิได๎อยูํกับบิดามารดา และครูควรศึกษาหาความรู๎เกี่ยวกับยาบ๎าหรือยาเสพติดชนิดอื่นเพื่อ
แนะน าช้ีแจงให๎นักเรียนมองเห็นภัยอันตรายที่มาจากการเสพยาเสพติด 

๔) บทบาทของชุมชน ชุมชนจะต๎องมีความรู๎ความเข๎าใจและทัศนคติที่ถูกต๎องตอบปัญหา
ยาบ๎าและยาเสพติดชนิดอื่น การปราบปรามและควบคุมยาบ๎าและยาเสพติดชนิดอื่นควรท าได๎โดยการ
ใช๎กฎหมายที่เหมาะสมและการรักษากฎหมายอยํางมีประสิทธิภาพ นอกจากนั้นชุมชนยังสามารถจะ
ปูองกันปัญหายาบ๎าได๎โดยการก าจัดแหลํงมั่วสุมและแหลํงอบายมุขตํางๆ ให๎หมดไปจากชุมชน เพราะ
แหลํงมั่วสุมและแหลงํอบายมุขเหลําน้ีจะเป็นแหลํงที่ชักน าให๎เด็กและเยาวชนเข๎าไปเกี่ยวข๎องกับยาบ๎า
หรือยาเสพติดชนิดอื่น 

๕) บทบาทของรัฐบาล รัฐบาลควรจะให๎ความส าคัญและจริงจังกับการปูองกันและ
ปราบปรามยาบ๎า โดยการปราบปรามขบวนการค๎ายาบ๎าอยํางจริงจัง บังคับใช๎กฎหมายอยํางมี
ประสิทธิภาพ และลงโทษผู๎กระท าผิดในคดีที่เกี่ยวข๎องกับยาบ๎าอยํางรุนแรง เชํน ประหารชีวิตผู๎ค๎า
ยาบ๎า ยึดทรัพย์ผู๎ค๎ายาบ๎าในกรณีที่พิสูจน์ได๎วําทรัพย์สมบัติเหลํานั้นได๎มาจากการค๎ายาบ๎า เป็นต๎น 
การปูองกันไมํให๎เกิดปัญหายาบ๎ารัฐบาลควรมีนโยบายที่จะให๎ทุกหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องได๎มีโครงการใน
การปูองกันปัญหายาบ๎าและด าเนินการตามนโยบายอยํางเป็นรูปธรรม  

  การปูองกันยาเสพติด หมายถึง กระบวนการที่ด าเนินการลํวงหน๎า โดยการอบรมเลี้ยงดู
ให๎การศึกษาข๎อมูลขําวสารและความรู๎ทั้งในระบบโรงเรียนนอกระบบโรงเรียน และการศึกษาตาม
อัธยาศัยแกํกลุํมเปูาหมายอยํางตํอเนื่องและสัมพันธ์กันในเรื่องคุณภาพชีวิต ยา และยาเสพติด           
การปูองกันตนเอง ครอบครัว และชุมชนให๎รอดพ๎นจากยาเสพติดด๎วยวิธีการตํางๆ เพื่อเป็นการสร๎าง
ภูมิค๎ุมกันแกํบุคคลให๎มีความสามารถที่จะเผชิญหน๎ากับปัญหาและอุปสรรค และเหตุการณ์ตํางๆ       
ที่ผํานเข๎ามาในชํวงชีวิต รวมทั้งการปรับปรุงสภาพแวดล๎อมใกล๎ตัวที่มีสํวนผลักดันให๎กลุํมเปูาหมายไป
ใช๎ยาเสพติด๓๕ ซึ่งการปูองกันเยาวชนไทยจากปัญหายาเสพติดสามารถจ าแนกระดับของการปูองกันที่
มีการด าเนินการได๎๓๖ ดังนี้    

ก. การปูองกันข้ันต๎น  อันน าไปสูํการเริ่มทดลองใช๎ยาเสพติด ด๎วยการจัดกิจกรรมให๎
ความรู๎เกี่ยวกับยาเสพติด และผลกระทบของยาเสพติดทีม่ีตํอพฤติกรรมของคน ตลอดจนมุํงเสรมิสรา๎ง
กิจกรรมทางเลือกที่เหมาะสมเพื่อเบี่ยงเบนบุคคลออกจากการใช๎ยาเสพติด    

ข. การปูองกันระดับที่ ๒ การท ากิจกรรมใดๆ ที่จะแทรกเข๎ามาในชํวงเวลาที่คนได๎ทดลอง
ใช๎ยาแล๎วและก าลังจะติดยาแตํยังไมํติด เป็นผู๎ที่มีความเสี่ยงในการติดยาสูง การจัดกิจกรรม ระดับนี้

                                                             
๓๕ ส านักงานคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามยาเสพติด กระทรวงยุติธรรม, ความรู้พื้นฐานเพื่อ

การป้องกันยาเสพติดในเยาวชน, (กรุงเทพมหานคร : ห๎างหุ๎นสํวนจ ากัดอรุณการพิมพ์, ๒๕๕๒), หน๎า ๕๗.   
๓๖ ส านักงานคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามยาเสพติด กระทรวงยุติธรรม, ความรู้และแนวทาง 

ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด, (กรุงเทพมหานคร : บริษัท ยุเนียนอุลตร๎าไวโอเร็ต, ๒๕๕๒), หน๎า ๕๖.    



๔๓ 

 

เป็นการให๎ข๎อมูลที่ถูกต๎องเกีย่วกับการใช๎ยา การให๎ค าปรึกษา ตลอดจนการเยียวยารักษาอาการที่ปุวย
ไข๎ที่เป็นผลจากการใช๎ยาเสพติด    

ค. การปูองกันระดับที่  ๓ การหยุดพฤติกรรมและผลร๎ายจากการติดยาเสพติด            
โดย กระบวนการบ าบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพรํางกายและจิตใจของผู๎ติดยาเสพติด หมายรวมถึง              
การปูองกันการติดยาเสพติดซ้ าด๎วย    

จากการด าเนินโครงการศึกษาเพื่อปูองกันการใช๎ยาในทิศทางที่ผิด ตามแนวทางการ
ด าเนินการปูองกันและแก๎ไขปัญหายาเสพติดภายในสถานศึกษาของส านักงานคณะกรรมการปูองกัน
และปราบปรามยาเสพติด๓๗ สามารถจัดได๎โดยใช๎วิธีตํางๆ ดังตํอไปนี้  

๑. การให๎ขําวสาร (Information) การให๎ข๎อมูลและขําวสารตํางๆ เกี่ยวกับข๎อเท็จจริง
ความรู๎เกี่ยวกับยา และผลการใช๎ยานั้น เพราะความรู๎เหลําน้ันจะเป็นพื้นฐานในการตัดสินใจในการใช๎
ยา การให๎ขําวสารความรู๎ตํางๆ เกี่ยวกับยาจะต๎องค านึงถึงความรู๎ ทัศนคติ คํานิยม วิถีชีวิต ทําที 
ความรู๎สึก ตลอดจนความวิตกกังวลและความรู๎สึกตํอตนเองของกลุํมเปูาหมาย ฉะนั้นกลําวได๎วําการ
ให๎ขําวสารความรู๎ด๎วยวิธีการตํางๆ ควรจัดให๎เหมาะสมกับกลุํมเปูาหมายแตํละกลุํมและจะต๎องเป็น
ขําวสารที่มีความเช่ือถือได๎  

๒. การให๎การศึกษาด๎านจิตใจหรือความรู๎สึก (Effective Education) เป็นวิธีการที่ส าคัญ
อยาํงยิ่งของการให๎การศึกษาเพื่อปูองกัน เพราะถ๎าขาดการพัฒนาด๎านจิตใจแล๎วการให๎การศึกษาเพื่อ
ปูองกันก็จะไมํสามารถสรา๎งภูมิคุ๎มกนัที่แข็งแกรงํได๎ ดังนั้นผู๎ที่ท างานด๎านนี้จะต๎องเข๎าใจถึงเทคนิคหรือ
วิธีการตํางๆ ที่จะชํวยเสริมสรา๎งทศันคติและคํานิยมที่พึงประสงค์ เชํน การฝึกการตัดสินใจ การฝึกฝน
การแก๎ปัญหาของเยาวชน การท าคํานิยมให๎กระจําง ซึ่งเป็นวิธีการที่ชํวยให๎คนรู๎จักใช๎กระบวนการคิด
และตัดสินใจในการเลือกคํานิยมหรอืสิง่หนึ่งสิง่ใดหลังจากที่ได๎พิจารณาผลของตัวเลือกแตํละตัวโดยใช๎
เหตุผล และวิจารณญาณ   

๓. เพื่อนชํวยเพื่อนหรือเพื่อนเป็นที่ปรึกษาให๎เพื่อน (Peer Counseling) วิธีนี้เป็น
ประโยชน์มากและสามารถจัดข้ึนได๎งําย เพราะปกติเด็กที่รักเพื่อนและปรึกษาเพื่อนๆ หรือขอความ
ชํวยเหลือและให๎ความชํวยเหลือแกํเพื่อน ซึ่งอาจเป็นเพื่อนในวัยเดียวกันหรือตํางวัยก็ได๎ถ๎าผู๎ใหญํให๎
แนวคิดกะเด็กในการคบเพื่อน การให๎การศึกษาและชํวยเหลือเพื่อนก็จะท าให๎เกิดประโยชน์ด๎วยกันทั้ง
สองฝุาย  

๔. การให๎การศึกษาเกี่ยวกับการท างานและการวางแผนอาชีพ (Career Planning) สิ่งนี้
จะชํวยให๎เยาวชนมีความมุํงมั่นในชีวิต เพื่อจะมีความส าเร็จและมีความภาคภูมิใจในตัวเองเมื่อทุกคนมี

                                                             
๓๗ ส านักงานคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามยาเสพติด , แนวทางการด าเนินงานป้องกันและ

แก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา, (กรุงเทพมหานคร : อรุณการพิมพ์, ๒๕๔๒), หน๎า ๑๒. 



๔๔ 

 

แผนใหมํในการด าเนินชีวิตแล๎ว จะท าให๎รู๎สึกวําตนมีเปูาหมาย จะตัดสินใจจะท าอะไรลงไปก็ต๎องมี
หลักการและเหตุผล  

๕. การสร๎างสื่อสมัพันธ์ภายในครอบครวั (Family Communication) การสื่อความเข๎าใจ
ที่ถูกต๎องจะกํอให๎เกิดความสัมพันธ์อันดีตํอกันในครอบครัว พํอ แมํ ลูก ต๎องมีความเข๎าใจกันและกัน
ใครมีเรื่องอะไรมีความรู๎สึกอยํางไร หรือมีปัญหาอะไรก็น ามาเลําสูํกันฟัง ปรึกษาหารือกันพูดจา
สนทนากันด๎วยความรักความหํวงใยและรํวมมือรํวมใจกันแก๎ปัญหา รู๎จักให๎ก าลังใจซึ่งกันและกันทุก
คนจะชํวยสร๎างบรรยากาศและสื่อสัมพันธ์อยํางสม่ าเสมอก็จะชํวยขจัดปัญหาตํางๆ ทั้งในด๎านสํวนตัว
ครอบครัวและสังคมได๎มาก  

๖. การให๎ทางเลือก (Alternative) กิจกรรมที่ชํวยสํงเสริมสนับสนุนและตอบสนองความ
ต๎องการข้ันพื้นฐานของคนเรามีมากมายหลายอยําง ซึ่งสามารถเลือกน าไปใช๎ให๎เหมาะสมกับแตํละ
กลุํมเปูาหมายได๎ เชํน เกี่ยวกับทางกาย ได๎แกํ การออกก าลังกาย การเลํนกีฬา หรือการเลํนเกมสต์าํงๆ 
ทางจิตใจ ได๎แกํ การศึกษาเกี่ยวกับศาสนา การฝึกอบรมจริยธรรมทางสมอง เชํน การเข๎าชมรมอําน
หนังสือ การปาฐกถา อภิปรายทางสังคม เชํน สังคมสงเคราะห์ การบริหารการชุมชนทางสุนทรียภาพ 
เชํน นาฏศิลป์ ดนตรี วาดเขียน การฝึกฝีมือ กิจกรรมตํางๆ เหลํานี้จะชํวยให๎เด็กใช๎เวลาวํางให๎เป็น
ประโยชน์และเห็นคุณคําของเวลาด๎วย ทั้งยังเป็นการชํวยเบี่ยงเบนความสนใจของนักศึกษาหรือ
กลุํมเปูาหมายให๎หันเหไปจากพฤติกรรมที่ไมํเหมาะสมได๎  

ฉะนัน้ การปูองกันปัญหายาเสพติดจึงด าเนินการตั้งแตํการปูองกันข้ันต๎นเพื่อมิให๎เยาวชน 
ทดลองใช๎ยาเสพติด การดูแลชํวยเหลือกลุํมเสี่ยง ตลอดถึงการหยุดพฤติกรรมและภัยจากยาเสพติด  
โดยเน๎นความรํวมมือจากทุกภาคสํวน ภายใต๎ระบบการท างานที่มีประสิทธิภาพ อันแสดงให๎เห็นวํา  
หนํวยงานที่มีสํวนด าเนินการเพื่อปูองกันปัญหายาเสพติดคือ ทุกคน ทุกสังคม เริ่มจากครอบครัว  
ชุมชน ภาครัฐ และภาคเอกชน โดยสถานศึกษานับเป็นหัวใจส าคัญในการขับเคลื่อนการปูองกัน และ
แก๎ไขปัญหายาเสพติดสูํนักเรียน นิสิต นักศึกษา  ซึ่ งระบบงานเพื่อรองรับการปฏิบัติงาน                     
ด๎านยาเสพติดในสถานศึกษา๓๘ ได๎แกํ    

ก. ระบบข๎อมูล เพื่อการวางแผนและวิธีการที่เหมาะสมกับสถานการณ์ปัญหา ทั้งข๎อมูล 
สภาพปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ข๎อมูลสํวนบุคคลเกี่ยวกับพฤติกรรมทุกด๎านและข๎อมูลเกี่ยวกับ 
พฤติกรรมยาเสพติดและการแก๎ไข  ข๎อมูลการด าเนินงาน    

ข. ระบบปูองกันและแก๎ไขปัญหายาเสพติด เพื่อทราบถึงสถานการณ์ปัญหาและก าหนด
กลุํมเปูาหมายด าเนินงานที่ชัดเจน ซึ่งการด าเนินงานในแตํละกลุํมเปูาหมาย ดังนี้    

                                                             
๓๘ ส านักงานคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามยาเสพติด กระทรวงยุติธรรม, ความรู้และแนวทาง

ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด, หน๎า ๕๙-๖๓. 



๔๕ 

 

๑. กลุํมนักเรียนทั่วไปที่ไมํเคยใช๎ยาเสพติด เน๎นกิจกรรมด๎านการปูองกันในภาพกว๎าง            
ที่ครอบคลุมนักเรียนทั่วไปเพื่อสร๎างภูมิค๎ุมกัน โดยมีมาตรการด าเนินงาน ดังนี้ มาตรการทางด๎าน 
การศึกษา มาตรการเผยแพรํประชาสัมพันธ์ มาตรการทางเลือก การสร๎างเสริมทักษะชีวิต การใช๎ 
กิจกรรมกลุํม การจัดระเบียบและปรับสภาพแวดล๎อม    

๒. กลุํมนักเรียนที่เสี่ยงหรือมีประสบการณ์ในการใช๎ยาเสพติด และอาจมีพฤติกรรมที่ไมํ
เหมาะสมมากยิ่งขึ้น จึงจ าเป็นรีบดํวนที่ต๎องจัดให๎มีมาตรการแทรกแซงเพื่อหยุดพฤติกรรมการใช๎ยา
เสพติดและ ให๎ ความ ชํวยเหลื อแกํนั ก เ รียน ได๎ แกํ  จั ดบริก าร ให๎ ค าปรึ กษาแนะน า และ                  
จัดการเรียนการสอนเสริมพิเศษ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเบี่ยงเบนตํางๆ ให๎อยูํในกรอบที่เหมาะสม  
สร๎างคํานิยมใหมํ ประสานผู๎ปกครองเพื่อแก๎ไขปัญหารํวมกัน จัดกลุํมบ าบัดลักษณะคํายนักเรียน    

๓. การด าเนินงานกับกลุํมนักเรียนที่ติดยาเสพติด เพื่อปูองกันการแพรํระบาดของยา        
เสพติดไปสูํนักเรียนกลุํมอื่น ด๎วยการประสานผู๎ปกครองสํงนักเรียนเข๎ารับการบ าบัดรักษาและฟื้นฟู
สมรรถภาพ    

๔. กลุํมนักเรียนที่มีพฤติกรรมค๎ายาเสพติดให๎แกํเพื่อนเยาวชนด๎วยกัน คือ                                                    
ก) นักเรียนที่เป็นผู๎ค๎ายาเสพติด เป็นกระบวนการค๎ายาเสพติดหรือเป็นผู๎ค๎ารายยํอย  

สถานศึกษาควรประสานเจ๎าหน๎าที่ต ารวจด าเนินการปูองกันหรือปราบปราม    
ข) นักเรียนที่ติดยาเสพติดและขายยาเสพติดให๎เพื่อนนักเรียน เพราะต๎องการเสพยา  

สถานศึกษาควรสั่งยุติการกระท าและสํงเข๎ารับการบ าบัด    
ค) ระบบการให๎ค าปรึกษา จะชํวยให๎เยาวชนสามารถหาแนวทางในการแก๎ไขปัญหา            

ที่เกิดข้ึนด๎วยตนเองได๎ถูกต๎องเหมาะสม ทั้งปัญหาสํวนตัว ครอบครัว การเรียน โดยอาศัยกลุํมเพื่อน  
อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์แนะแนว    

ง) ระบบเฝูาระวัง ควรมีการสร๎างระบบกลไกเฝูาระวังยาเสพติดในสถานศึกษาให๎เป็น
ระบบแจ๎งเตือนเรื่องยาเสพติดกับผู๎ที่เกี่ยวข๎อง เพื่อเตือนภัยและสร๎างสภาวะปูองกันที่เหมาะสมเพื่อ
ปูองกันการหวนกลับของยาเสพติด ได๎แกํ ส ารวจสภาพปัญหาและพฤติกรรมที่เกี่ยวข๎องกับยาเสพติด
อยํางสม่ าเสมอ จัดชํองทางรับแจ๎งขําวสารและเบาะแส แจ๎งเตือนปัญหาให๎แกํผู๎ที่เกี่ยวข๎อง    

จ) ระบบการสนับสนุนจากชุมชน และเครือขํายการท างานเพื่อเสริมความเข๎มแข็งและ
ความตํอเนื่องในการท างาน ทั้งกลุํมผู๎ปกครองและผู๎น าชุมชน    

ฉ) ระบบบริหารจัดการ เพื่ออ านวยการด าเนินงานในระบบตํางๆ ด๎วยการสร๎างกลไกการ
ท างานที่มีประสิทธิภาพ     

สรุปได้ว่า การด าเนินการเพื่อปูองกันปัญหายาเสพติด เชํน ในสถานประกอบการ ชุมชน  
ล๎วนด าเนินการด๎วยระบบการด าเนินงานดังเชํนของสถานศึกษา โดยระบบการปูองกันปัญหายาเสพ
ติด จะเริ่มตั้งแตํการปอูงกันมิใหเ๎ยาวชนเข๎าไปข๎องเกี่ยวกับยาเสพติดตั้งแตํแรก แตํยังปรากฏมีเยาวชน



๔๖ 

 

จ านวนไมํน๎อยที่เข๎าไปข๎องเกี่ยวกับยาเสพติดจนท าให๎ปัญหายาเสพติดยังคงเป็นปัญหาเรํงดํวนที่ทุก
ภาคสํวน  และทุกคนต๎องตระหนักถึงความส าคัญ และรํวมกันปูองกันเยาวชนจากปัญหายาเสพติด 

ตารางท่ี ๒.๗ แสดงการสงัเคราะห์แนวคิดเกี่ยวกบัการปูองกันปัญหายาเสพติด 

นักวิชาการ/แหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
สมบรูณ์ บุญฤทธ์ิ,  
(๒๕๔๔, หน๎า ๗๓-๗๕). 

ปัญหาการแพรํระบาดของยาบ๎าและการเสพยาบ๎า
นับเป็นปัญหาสังคมอยํางรุนแรงมากในปัจจุบัน การ
ปูองกันและปราบปรามไมํให๎เกิดปัญหานี้ในสังคมจึง
ต๎องกระท าโดยการรํวมมือกันของทุกฝุายทั้งครอบครัว 
โรงเรียน ชุมชน และรัฐบาล ซึ่งสามารถกระท าได๎ตาม
บทบาทและหน๎าที่ของแตํละองค์กร 

ส านักงานคณะกรรมการปูองกันและ
ปราบปรามยาเสพติด,  
(๒๕๔๒, หน๎า ๑๒). 

แนวทางการปูองกันและแก๎ไขปัญหายาเสพติดภายใน
สถานศึกษาของส านักงานคณะกรรมการปูองกันและ
ปราบปรามยาเสพติดสามารถใช๎วิธีตํางๆ ดังตํอไปนี้  
  ๑. การให๎ขําวสาร  
  ๒. การให๎การศึกษาด๎านจิตใจหรือความรู๎สึก  
  ๓. เพื่อนชํวยเพื่อนหรือเพื่อนเป็นที่ปรึกษาให๎เพื่อน   
  ๔. การให๎การศึกษาเกี่ยวกับการท างานและการ
วางแผนอาชีพ  
  ๕. การสร๎างสื่อสัมพันธ์ภายในครอบครัว  
  ๖. การให๎ทางเลือก  

ส านักงานคณะกรรมการปูองกันและ
ปราบปรามยาเสพติด,  
(มปท., อัดส าเนา). 

การปูองกันยาเสพติด หมายถึงการให๎การศึกษา 
ขําวสาร ความรู๎ และข๎อมูลในเรืองยาเสพติดอยําง
ถูกต๎องด๎วยวิธีการตํางๆ ไปสูํประชาชน เพื่อเป็นการ
สร๎างภูมิค๎ุมกันมิให๎ประชาชนหันไปใช๎ยาเสพติดเป็น
ทางออกเมื่อตนเองหรือครอบครัวประสบปัญหา 
รวมทั้งปรับปรุงสภาพแวดล๎อมมิให๎มีสํวนผลักดันให๎คน
ไปใช๎ยาเสพติดควบคํูไปด๎วย 

 
 
 



๔๗ 

 

ตารางท่ี ๒.๗ แสดงการสังเคราะห์แนวคิดเกี่ยวกับการปูองกันปัญหายาเสพติด (ตํอ) 

นักวิชาการ/แหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
ส านักงานคณะกรรมการปูองกันและ
ปราบปรามยาเสพติด กระทรวงยุติธรรม, 
(๒๕๕๒, หน๎า ๕๗).   

การปูองกันยาเสพติด หมายถึง  กระบวนการที่
ด าเนินการลํวงหน๎า โดยการอบรมเลี้ยงดูให๎การศึกษา
ข๎อมูลขําวสารและความรู๎ทั้งในระบบโรงเรียนนอก
ระบบโรง เรียน และการ ศึกษาตามอัธยาศัยแกํ
กลุํมเปูาหมายอยํางตํอเนื่องและสัมพันธ์กันในเรื่อง
คุณภาพชีวิต ยา และยาเสพติด การปูองกันตนเอง 
ครอบครัว และชุมชนให๎รอดพ๎นจากยาเสพติดด๎วย
วิธีการตํางๆ 

ส านักงานคณะกรรมการปูองกันและ
ปราบปรามยาเสพติด กระทรวงยุติธรรม, 
(๒๕๕๒, หน๎า ๕๖).    

การปูองกันเยาวชนไทยจากปัญหายาเสพติดสามารถ
จ าแนกระดับของการปูองกันที่มีการด าเนินการได๎ดังนี้    
     ก. การปูองกันข้ันต๎น การจัดกิจกรรมให๎ความรู๎
เกี่ยวกับยาเสพติด และผลกระทบของยาเสพติด  
     ข. การปูองกันระดับที่ ๒ การให๎ข๎อมูลที่ถูกต๎อง
เกี่ยวกับการใช๎ยา การให๎ค าปรึกษา  
     ค. การปูองกันระดับที่ ๓ การหยุดพฤติกรรมและ
ผลร๎ายจากการติดยาเสพติด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๘ 

 

๒.๒.๓ การแก้ปัญหายาเสพติดทางพระพุทธศาสนา 
สภาพปัญหาเยาวชนไทยยุคโลกาภิวัตน์ทั้งหลายทั้งปวงมาจากความสับสนวํุนวายทาง

จิตใจ จิตใจเยาวชนไมํมันคงไมํมีอะไรเป็นเครื่องยึดเหนี่ยว องค์กรของรัฐที่เกี่ยวข๎องกับการศึกษา
โดยตรง เชํน ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแหํงชาติ กระทรวงศึกษาธิการ และหนํวยงานที่
เกี่ยวข๎องมีนโยบายในการแก๎ปัญหาได๎ก็จริงแตํขาดการปฏิบัติตํอเนืองและจริงจัง องค์กรทางศาสนา 
หลักธรรมค าสอน และพระสงฆ์เทํานั้นจะเป็นผู๎สร๎าง ผู๎ช้ีทางและเป็นผู๎น าทางจิตใจของเยาวชนไทย 
เป็นผู๎อธิบายคํานิยมที่ถูกต๎อง อธิบาย ความดี ความช่ัว ความจริงของโลกและความสุขอันแท๎จริงของ
ชีวิต ช้ีน าความสวําง ความสงบ ทั้งแกํเยาวชน และคนไทยทุกคนให๎พบแตํความสุขความเจ ริญนั่น
หมายถึง พระสงฆ์เองจ าเป็นต๎องพัฒนาตนเองให๎อยูํในสภาวะทีพร๎อมจะชํวยเหลือสังคม แก๎ปัญหาไมํ
เป็นปัญหาสังคมเสียเอง 

การแก๎ ไขปัญหายาเสพติด โดยใช๎วิธีการปลูกจิตส านึกของสังคมพุทธตามหลัก
พระพุทธศาสนา พุทธศาสนิกชนจะต๎องรู๎จักความหมายของการปลูกจิตส านึกโดยการ มองกว๎ าง     
คิดไกล ใฝุสูง โดยมีค าอธิบายดังตํอไปนี้๓๙ 

๑. มองกว๎าง กลําวคือไมํให๎มองแคํตัวเอง ไมํให๎มองแคํสังคมของเราแตํให๎มองทั้งโลก ให๎มี
ปัญญามองเห็นระบบความสัมพันธ์แหํงเหตุปัจจัยในสรรพสิงในธรรมชาติทั้ งหมด มองวําธรรมชาติ
ทั้งหมดนี้เป็นระบบแหงํปัจจยัสัมพนัธ์ สิ่งทั้งหลายในจักรวาลนี้มีความสมัพันธ์พึ่งพาอิงอาศัยและสํงผล
กระทบตํอกันทั้งสนิ และให๎มีเมตตากรุณาด าเนินชีวิตและบ าเพ็ญกจิตํางๆ จะชักน าจิตใจและความคิด
ไปในทางที่ดีงาม และสร๎างสรรค์ จะท าให๎ชีวิตและสังคมเจริญพัฒนาไปในทางที่ดีงามถูกต๎อง 

   ๒. คิดไกล การไปข๎างหน๎าจนกวําจะถึงจุดหมายสูงสุดให๎มีชีวิตอยูํกับปัจจุบัน โดยมี
ปัญญาสืบค๎นหยั่งรู๎เหตุปัจจัยยาวไกลในอดีต และมีความไมํประมาททีจะปูองกันความเสื่อม และ
สร๎างสรรค์เหตุปัจจัยให๎พร๎อมที่จะน าไปสูํความเจริญงอกงามในอนาคตบนฐานแหํงชีวิตที่อยูํกับ
ปัจจุบัน จัดการกับปัจจุบันให๎ดีทีสุดด๎วยการพัฒนาตนก๎าวไปข๎างหน๎าตลอดเวลาให๎ชีวิตงอกงาม
สมบูรณ์จนถึงพระนิพพาน นี้คือคิดไกลอยํางยิ่ง 

  ๓. ใฝุสูง ก็คือใฝุธรรมมุํงแสวงหาความรู๎ให๎เข๎าถึงความจริงแท๎ ปรารถนาจะสร๎างสรรค์ 
ความดีงาม บ าเพ็ญประโยชน์สุขแกํสังคม ให๎ชีวิตและสังคมบรรลุความดีงามประเสริฐเลิศด๎วยธรรม 
เหมือนดังพระโพธิสัตว์ที่ตัง้ปณิธานใฝุปรารถนาโพธิญาณ มีใจเด็ดเดียวมุํงหวังบรมธรรมอยํางนี้จึงจะ
เรียกวําใฝุสูง ความใฝุสูง คือใฝุธรรม ถ๎าสังคมไทยเป็นสังคมแหํงความใฝุธรรมได๎อยํางนี้ก็ถึงขันที่ เรียก
ได๎วําเป็นสังคมที่มีอุดมธรรม ถ๎าคนไทยมีอุดมธรรมแล๎วปัญหาตํางๆ ที่เลวร๎ายทั้งหลายจะหมดไป  
และความเจริญพัฒนาที่แท๎จริงอันพึงปรารถนาก็จะตามมา 
                                                             

๓๙ พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), แก่นแท้ของพระพุทธศาสนา, พิมพ์ครั้งที่ ๑, (กรุงเทพมหานคร :      
โรงพิมพ์การศาสนา, ๒๕๔๓), หน๎า ๗๙-๘๒. 



๔๙ 

 

  การมีสํวนรํวมในสังคมพุทธ คือ การที่พุทธศาสนิกชนจะต๎องมีสํวนเข๎ามาชํวยเหลือ
สังคมที่ตนเองอาศัยอยูํให๎มีความสงบสุข ดังนั้นการเข๎ามามีสํวนรํวมจะต๎องเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม 
ดังตํอนี ้

๑. คนมีคุณแกํสํวนรวมสมาชิกที่ดีของสังคมจะเปน็ผูชํ๎วยสร๎างสรรค์สังคม มีธรรม คือหลัก
ความประพฤติดังนี้                   

  ๑.๑ มีหลักพรหมวิหาร๔๐ คือ ธรรมประจ าใจของผู๎ประเสริฐหรือผู๎มีจิตใจยิ่งใหญํ
กว๎างขวางดุจพระพรหม ๔ อยําง คือ มีเมตตา คือ ความรักความปรารถนาดี มีไมตรีจิตทีดี ต๎องการ
ชํวยเหลือให๎ทุกคนประสบประโยชน์และความสุข มีความกรุณา คือ ความสงสาร อยากชํวยเหลือผู๎อื่น
ให๎พ๎นจากความทุกข์ยากเดือดร๎อนของคนและสัตว์ทังปวง มีมุทิตา คือ ความเบิกบานพลอยยินดี เมื่อ
เห็นผู๎อื่นอยูํดีมีสุขก็มีใจแชํมช่ืนเบิกบาน เมื่อเห็นเขาท าดีงามประสบความส าเร็จก๎าวหน๎ายิงข้ึนไป 
และมีอุเบกขา คือ ความมีใจเป็นกลาง มองตามความเป็นจริงไมํเอนเอียง หรือมีอคติ เป็นต๎น     

  ๑.๒ บ าเพ็ญการสงเคราะห์ คือ ปฏิบัติตามหลักการสงเคราะห์ หรือธรรมเครื่องยึด
เหนียวใจคนที่เรียกวํา สังคหวัตถุ ๔๔๑ อยําง ได๎แกํ ทาน คือ การให๎ ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผํเสียสละ
แบํงปันชํวยเหลือสงเคราะห์ด๎วยปัจจัยสี่แกํเพื่อนรํวมสังคม ปิยวาจา คือเจรจาอํอนหวาน พูดค าที่
สุภาพอํอนโยนมีประโยชน์ที่ผู๎ฟังได๎ฟังแล๎วช่ืนใจสบายใจ  พูดให๎ก าลังใจ เป็นต๎น อัตถจริยา                   
คือ การบ าเพ็ญตนให๎เป็นคนมีประโยชน์ตํอผู๎อื่น ได๎แกํ การไมํสร๎างความเดือดร๎อนให๎แกํเพื่อนมนุษย์ 
และไมํนิ่งดูดายเมื่อผู๎อื่นขอความชํวยเหลือ และ สมานัตตา คือ การปฏิบัติตนสม่ า เสมอไมํถือตัวไมํ
หยิง่จองหองในเมื่อได๎ดีมีฐานะ ไมํเหยียดหยามบุคคลที่ด๎อยกวําตน เป็นต๎น 

๒. คนผู๎เป็นสํวนรํวมทีดีของหมูํ คนผู๎เป็นสํวนรํวมทีดีของหมูํชน ซึ่งจะชํวยให๎หมูํชนอยูํ
รํวมกันด๎วยดี มีธรรม คือหลักความประพฤติ ดังนี้ 

  ๒.๑ พึ่งตนเองได๎๔๒ คือ ท าตนให๎เป็นที่พึ่งของตนได๎ พร๎อมทีจะรับผิดชอบตนเองไมํ
ท าตัวให๎เป็นปัญหาหรือเป็นภาระถํวงหมูํคณะหรือหมูํญาติด๎วยการประพฤติธรรมส าหรับสร๎างที่พึง
ตนเอง เรียกวํา นาถกรณธรรม ๑๐ ประการ คือ มี ศีล คือ ประพฤติดีมี วินัย มีพหุสัจจะ                           
คือ มีการศึกษาเลําเรียนมาก มีกัลยาณมิตตตา คือ รู๎จักคบคนดี มีโสวจัสสตา คือ เป็นคนพูดงําย                
ไมํกระด๎างดือรัน มีกิงกรณีเยสุทักขตา คือ เอาใจใสํชํวยเหลือกิจการของหมูํคณะ มีธรรมกามตา                 
คือ เป็นผู๎ใฝุศึกษาหลักธรรมสิ่งดีงามทั้งหลาย มีวิริยารัมภะ คือ มีความขยันหมันเพียรไมํเกียจคร๎าน          
มีสันตุฏฐี คือ มีความรู๎จักพอ ไมํโลภมาก มีสติ คือ มีสติมั่นคง มีความรู๎สึกตัวอยูํตลอดเวลา และมี
ปัญญา คือ เป็นผู๎เข๎าใจถึงเหตุผล รู๎ดีรู๎ช่ัว เป็นต๎น 

                                                             
๔๐ ที.ม. (ไทย) ๑๐/๓๒๗/ ๒๕๖, ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๓๐๘/ ๒๘๐.                       
๔๑ ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๑๔๐/๑๖๗.    
๔๒ พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), แก่นแท้ของพระพุทธศาสนา, หน๎า ๙๘-๑๐๕. 



๕๐ 

 

  ๒.๒ อยูํรํวมในหมูํด๎วยดี ในด๎านความสัมพันธ์กับผู๎อื่ นที เป็นเพื่อนรํวมงาน                         
รํวมกิจการ หรือรํวมชุมชน ตลอดจนพีน๎องรํวมครอบครัว พึงปฏิบัติหลักการอยูํรํวมกัน ทีเรียกวํา                 
สาราณียธรรม (ธรรมเป็นเหตุให๎ระลึกถึงกัน) มี ๖ ประการคือ มีเมตตากายกรรม ได๎แกํ การเข๎าไป        
ตังกายกรรมประกอบด๎วย เมตตา นั่นคือ การอยูํด๎วยกันด๎วยการกระท าดีตํอกัน ไมํเบียดเบียนท าร๎าย
กัน แตํมุํงเน๎นการสร๎างความรํวมมือกันเพื่อความผาสุขรํวมกัน เป็นต๎น มีเมตตาวจีกรรม ได๎แกํ                 
การเข๎าไปตั้งวจีกรรมประกอบด๎วยเมตตาคือใช๎หลักการทูต โดยการเจรจาให๎เข๎าใจกัน ไมํกลําวร๎าย 
เสียดสีกัน  เป็นต๎น มีเมตตามโนธรรม ได๎แกํ การเข๎าไปตั้งมโนกรรมประกอบด๎วยเมตตา คือ การไมํคิด
ท าร๎ายซึ่งกันและกัน มีความซื่อสัตย์เคารพในความคิดเห็นซึงกันและกัน มีจิตเมตตาตํอกัน เป็นต๎น 
รักษาความประพฤติ (ศีล) เสมอกัน ได๎แกํ การอยูํรํวมกันอยํางให๎เกียรติซึ่ งกันและกัน มีความเสมอ
ภาคกัน และมีความเห็นรํวมกันไมํวิวาทเพราะมีความเห็นผิดกัน ได๎แกํ ยอมรับในกฎกติกาทางสังคมที
ก าหนดไว๎ไมํฝุาฝืนมติของสังคม ไมํเอารัดเอาเปรียบกัน หรือขํมเหงกีดกันสร๎างความเดือดร๎อนให๎แกํ
ตนเองและสังคมที่ตนอาศัยอยูํด๎วย 

๓. คนมีสํวนรํวมในการปกครองที่ดี สมาชิกของรัฐผู๎มีสํวนรํวมให๎เกิดการปกครองทีดี 
โดยเฉพาะคนในสังคมประชาธิปไตย พึงรู๎หลักและปฏิบัติดังนี้                                                             

  ๓.๑ รู๎หลักอธิปไตย๔๓ คือ รู๎หลักความเป็นใหญํที่ เรียกวํา อธิปไตย ๓ ประการ               
คือ อัตตาธิปไตย ถือตนเป็นใหญํ คือ ถือเอาตนเอง ฐานะ ศักดิศรี เกียรติภูมิ ของตนเป็นใหญํ ฝุายที่
เป็นกุศลในด๎านนี้คือ การเว๎นจากการท าความช่ัว มุํงท าความดีด๎วยการเคารพตนเอง โลกาธิปไตย     
ถือโลกเป็นใหญํ คือ ถือความนิยมของชาวโลกเป็นใหญํไมํหว่ันไหวไปตามเสียงนินทา สรรเสริญ    
เป็นต๎น ฝุายที่เป็นกุศลได๎แกํ เว๎นจากการท าช่ัว มุํงท าความดีด๎วยการเคารพเสียงของชนหมูํมาก   
และ ธรรมาธิปไตย ถือธรรมเป็นใหญํ คือ ถือหลักการ ความจริง ความถูกต๎อง ความดีงาม เหตุผลเป็น
ใหญํ กระท าด๎วยการค านึงถึงสิ่งที่ได๎ศึกษา ได๎ตรวจสอบข๎อเท็จจริง และยอมรับฟังความคิดเห็นของ
ผู๎อื่น และมุํงคิดพิจารณาด๎วยความบริสุทธ์ิใจเป็นไปโดยชอบธรรมเพื่อความดีงาม  

  ๓.๒ มีสํวนในการปกครอง โดยปฏิบัติตามหลักการ มีสํวนรํวมรับผิดชอบที่ จะชํวย
ปูองกันความเสื่อมน าไปสูํความเจรญิรุงํเรืองโดยสํวนเดียว ทีเรียกวํา อปริหานิยธรรม คือ หมั่นประชุม
กันเนืองนิตย์ พร๎อมเพรียงกันประชุม ไมํท าตามอ าเภอใจตนเอง ให๎เกียรติผู๎รู๎ผู๎มีประสบการณ์                     
ให๎เกียรติและค๎ุมครองสตรี เคารพสักการะโบราณสถาน และดูแลรักษาผู๎ทรงศีล 

พระพุทธศาสนาได๎วางหลักในการพัฒนาชีวิต เพื่อประโยชน์สุขตํอปวงชนทังมวลไมํวําจะ
อยูํในวรรณะ หรือ ตระกูล สูง ต่ า อยํางไรก็ตาม เมื่อมาฝึกฝนตนเองตามหลักการพัฒนายํอมเป็นผู๎มี
อัธยาศัยอันดี งาม และเกื้ อกูลตํอสั งคม เรี ยก วํา เป็นคนมีการพัฒนาตนดีแล๎วตามหลัก 
พระพุทธศาสนา ๓ ประการ ได๎แกํ 
                                                             

๔๓ ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๓๕/๖๕. 



๕๑ 

 

การพัฒนาทางกาย  การพัฒนากายหรือการฝึกฝนตน ถือวําเป็นหลักของบัณฑิตผู๎ฉลาดผู๎
มีปัญญาในโลกนี้ก็จะต๎องฝึกฝนตนเองเพื่อความเจริญก๎าวหน๎าด๎วยคุณธรรมตํางๆ มีเมตตา กรุณา    
เป็นต๎น๔๔       

๑. พึงฝึกตนหรือการพัฒนากายกํอนสอนคนอื่น บุคคลพึงด ารงตนอยูํในคุณธรรมที่ ดี
เสียกํอน จึงคํอยสอนคนอื่นจะไมํเดือดร๎อนในภายหลัง ทั้งจักเกิดประโยชน์ในการสอนน้ันด๎วย ดังพระ
พุทธภาษิตในธรรมบทวํา   

อตฺตานฺเจ  ตถา  กยิรา           ยถฺญมนุสาสติ   
สุทนฺโต  วต  ทเมถ               อตฺตา  หิ  กิร  ทุทฺทโม   
พึงท าตนเหมือนอยํางทีสอนผู๎อื่น  ผู๎ฝึกดีแล๎ว   
ควรฝึกผู๎อื่น เพราะได๎ยินวํา    ตนแลฝึกได๎ยากยิงนัก๔๕ 

ดังนั้น การพัฒนาตน/กายให๎มีความประพฤติที่ ดีเป็นสิ่งจ าเป็นมากในพระพุทธศาสนา 
เพราะถือวํามนุษย์จะพัฒนาด๎านจิตใจและสติปัญญาให๎เจริญก๎าวหน๎าได๎โดยปราศจากศีล หรือ
พฤติกรรมทีมนุษย์พึงปฏิบัติไมํได๎เลย ขณะเดียวกันพฤติกรรมหรือการแสดงออกทางกาย และวาจา
นัน้ยํอมสํอให๎เห็นด๎านจิตใจไปในตัวเองด๎วยผู๎หวังความสุขความเจริญแกํตนพึงมีศีลเป็นพื้นฐานทั้งสิน 
การพัฒนาคนในเบื้องต๎นจึงมุํงสร๎างดุลภาพ โดยฝึกคนให๎มีการให๎คํูไปกับการได๎และการเอา คือ ไมํให๎
มุํงจะเอาอยํางเดียวแตํให๎มีการให๎ด๎วยดุลยภาพก็จะเกิดทังแกํชีวิตของตนและสังคม การเบียดเบียนก็
จะลดน๎อยลง๔๖  

๒.๒.๓.๑ การพัฒนาทางกายตามหลักศีล                  
การพัฒนาด๎านพฤติกรรม หรือศีลจึงจ าเปน็ตํอการด าเนินชีวิตทั้งของตนและคนหมูํมากใน

สังคมจะได๎เกื้อกูลกันด๎วยการมีสภาพชีวิตและการอยูํรํวมกันที่จัดระเบียบไว๎ด๎วยดีเรียกวํา ศีล การจัด
ระเบียบชีวิตและการอยูํรํวมกันให๎เรียบร๎อยรวมทังตัวระเบียบนั่นเอง เรียกวําวินัย ข๎อปฏิบัติตํางๆ    
ในการจัดสภาพชีวิตและการอยูํรํวมกันในสงัคมใหม๎ีระเบยีบ๔๗ การพัฒนาความสัมพันธ์กับสิ่งแวดลอ๎ม
ทางสังคมให๎เป็นไปด๎วยดี เริ่มแตํไมํกํอการเบียดเบียน ไมํท าความเดือดร๎อนแกํผู๎อื่น แกํสังคม 
ประพฤติสิ่งที่เป็นประโยชน์เกื้อกูลตํอผู๎อื่นตํอสังคม มีความรับผิดชอบในหน๎าที่ ประกอบสัมมา 

                                                             
๔๔ ขุ.ธ. (ไทย) ๒๕/๘๐/๕๓.                          
๔๕ ขุ.ธ. (ไทย) ๒๕/๓๖/๑๕๙. 
๔๖ พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), ทศวรรษธรรมทัศน์พระธรรมปิฎก หมวดสังคมศาสตร์และ 

มนุษยศาสตร์, (กรุงเทพมหานคร : ธรรมสภา, ๒๕๔๓), หน๎า ๑๓ - ๑๔. 
๔๗ พระธรรมปิฎก, (ป.อ. ปยุตฺโต), ปฏิบัติธรรมให้ถูกทาง, พิมพ์ครั้งที่ ๓๐, (กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิ

พุทธธรรม, ๒๕๓๘), หน๎า ๘๘ - ๘๙.                         



๕๒ 

 

อาชีพด๎วยความขยันหมันเพียรฝึกฝนอบรมกาย วาจาของตนให๎ประณีต ปราศจากโทษ               
กํอคุณประโยชน์ และเป็นเครื่องสนับสนุนการฝึกอบรมจิตใจ และ ปัญญาให๎ยิงๆ ข้ึนไปนัน่เอง๔๘                       

๑. การพัฒนาทางจิตใจ หมายถึง การฝึกฝนอบรมจิตใจให๎เข๎มแข็ง สามารถตํอสู๎กับ 
ความรู๎สึกฝุายอกุศล หรือ บาปทางใจได๎ ได๎แกํ การท าใจให๎เกิดความส ารวมด๎วยดีเพราะเมือจิตใจ
ส ารวมดีแล๎วสามารถเอาชนะพ๎นจากเครื่องผูกของมาร คือ กามคุณทั้งหลายได๎ ถ๎าบุคคลมีจิตใจไมํมัน
คงก็จะมีปัญญาไมํสมบูรณ์ไมํศรัทธาค าสอนของพระพุทธศาสนาไมํอาจพัฒนาจิตใจให๎ดีงามได๎๔๙    

๒. มลทินและวิธีแก๎มลทินภายในใจ                     
๑) พึงระวังมลทิน๕๐ คือ ธรรมทีเป็นอุปสรรคตํอการพัฒนาจิตใจจึงควรระวังอยําให๎

เกิดข้ึนแกํจิตใจพึงหาวิธีหลีกเลียงเสียจะดีกวํา ดังความตอนหนึ่ งวํามลทินในที่นี้ หมายถึงมลทิน           
๙ ประการได๎แกํ ความมักโกรธ การลบหลูํบุญคุณผู๎มีพระคุณ ความริษยาคนอื่นเมื่อได๎ดีกวําตน ความ
ตระหนี่ ความมีมายาเลํห์กล ความมักอวดอ๎างตน การมักพูดเท็จไร๎ความจริง ความปรารถนาลามก         
และความเห็นผิดจากคลองธรรม๕๑ เหตุที่เรียกวําเป็นมลทินทางใจนั้นก็เพราะท าให๎ลดความดีความ
งามลงไปให๎ดีไมํเต็มทีงามไมํเต็มที เชํน คนโกรธ ดูแล๎วไมํนําเลื่อมใส คนลบหลูํคุณทํานเป็นคนคบไมํได๎
เป็นผู๎ท าลายฐานอันมันคงของมนุษย์คนริษยาเป็นคนท าลายสังคม เป็นคนท าลายโลก คนตระหนี่เป็น
คนท าลายมิตร คนเห็นผิดเป็นเหตุให๎เกิดพูดผิดเป็นอันตรายอยํางยิง่ทั้งแกํตนเองและแกํคนอื่น๕๒   

๒) พรหมวิหาร ๔๕๓ ใช๎ปราบมลทิน คือ มีเมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา ประกอบด๎วย
ปัญญา ผู๎ทีมีมลทินใจ จ าเป็นอยํางยิง่ทีจะต๎องช าระล๎างออกจากใจด๎วย สร๎างเมตตา ความปรารถนาดี
รักใครํคนอื่น มีปัญญารู๎คุณผู๎มีพระคุณ มีมุทิตา พลอยยินดีเมือเห็นผู๎อื่นได๎ดีและ สร๎างศรัทธาบริจาค
ทาน ก าจัดโทสะ เป็นต๎น๕๔ 

๒.๒.๓.๒ พึงพัฒนาจิตใจของตนไม่ให้เป็นทาสวัตถุนิยม  
๑. พึงหมั่นฝึกฝนจิตใจของตนอยูํเสมอ เพื่อให๎เกิดความสุขอยําตกเป็นทาสแหํงวัตถุนิยม

จะท าให๎หลงมัวเมาแม๎เรื่องลาภ ยศ ต าแหนํง โชควาสนาก็เชํนกันท าให๎เกิดความสุขทางใจได๎ไมํน๎อย  
และพึงเจริญสติให๎มนัคงดังความตอนหนึ่งวํา อันความจริงนั้นสิ่งที่ให๎เกิดความสุขทางกายแล๎วสงํผลให๎
                                                             

๔๘ พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), ความส าคัญของพระพุทธศาสนาในฐานะศาสนาประจ าชาติ ,       
พิมพ์ ครั้งที่ ๑๐, (กรุงเทพมหานคร : สหธรรมิก, ๒๕๔๓), หน๎า ๘๐.    

๔๙ ขุ.ธ. (ไทย) ๒๕/๓๘/๓๗. 
๕๐ ขุ.อิติ.(ไทย) ๘๘/๔๕๖-๔๕๘. 
๕๑ อภิ.วิ. (บาลี) ๓๕/๑๐๒๑/๕๒๖. 
๕๒ พระเทพวรคุณ (สมาน สุเมโธ), “พระสงฆ์สุปฏิปันโน”, แสงอีสาน, ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๗ (ธันวาคม 

๒๕๔๖ – กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗) : ๕๗ - ๕๘.    
๕๓ ที.ม. (ไทย) ๑๐/๓๒๗/ ๒๕๖., ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๓๐๘/ ๒๘๐. 
๕๔ พระเทพวรคุณ (สมาน สุเมโธ), “พระสงฆ์สุปฏิปันโน”, แสงอีสาน : ๕๘. 



๕๓ 

 

เกิดความสุขทางใจตํอไปก็มีอยูํหลายประการ ยกตัวอยําง การได๎รับประทานอาหารที่เอร็ดอรํอยถูกใจ 
ได๎ดื่มเครื่องดื่มที่ชํวยย๎อมใจเปลี่ยนแปลงอารมณ์ให๎เกิดสุนทรียภาพ ได๎แตํงชุดสวยๆ ที่ก าลังอยูํใน
ความนยิมของสังคมปัจจุบัน ได๎รับปูนบ าเหน็จรางวัล หรือได๎โชคลาภลอย ที่กลําวมานี้ก็ท าให๎สุขใจ
เพราะเป็นผลทีทุกคนพึงปรารถนาโดยทั่วกัน๕๕                                                

๒. ใจมีสุขโดยไมํอาศัยวัตถุ คือ ความสุขอันเกิดจากธรรมะเป็นความสุขทีไมํต๎องอิงอาศัย
วัตถุ หรือสิงของมาอ านวยให๎เกิดสุข คือ เป็นสุขภายในจิตใจของตนเอง เพราะมีหลักประพฤติปฏิบัติ
เพื่อพัฒนาจิตใจให๎เข๎มแข็ง มันคง ไมํหว่ันไหวไปตามอารมณ์ตํางๆ ภายนอก เป็นความสุขทีเกิดผลแกํ
ใจโดยตรงไมํต๎องแอบอิงอาศัยสิงภายนอก คือ สุขอันเกิดข้ึนจากธรรมะตรงกับค าพระบาลีที่วํา โลกา
มิส  ปชเห สนฺติเปกฺโข แปลวํา ผู๎มุํงความสงบ (สุข) พึงละโลกามิสเสีย และพระบาลีที่วํา นตฺถิ สนฺติปร  
สุข  สุขอื่นย่ิงไปกวําความสงบสุขไมํมีเลย๕๖  

๒.๒.๓.๓ การพัฒนาทางปัญญา   
ในหลักการของการพัฒนาแม๎วําปัญญาจะเป็นสิ่งที่ต๎องการที่แท๎เพราะเป็นตัวน าชีวิตสูํ

อิสรภาพ แตํปัญญาก็เป็นองค์ประกอบอยํางหนึ่งของชีวิต หมายความวําเราต๎องมองชีวิตของมนุษย์วํา
เป็นระบบแหํงองค์รวมของสํวนประกอบมากมาย สํวนประกอบเหลํานี้มีความสัมพันธ์เกื้อหนุนอิง
อาศัยซึ่งกันและกัน เชํน ทางพระแยกชีวิตเป็นองค์ประกอบที่เรียกวําขันธ์ ๕ ได๎แกํ รูป เวทนา สัญญา 
สังขาร วิญญาณ ชีวิตเป็นองค์รวมของระบบความสัมพันธ์แหํงองค์ประกอบเหลําน้ี                      

พร๎อมกันนั้นในเชิงปฏิบัติในแงํของการด าเนินชีวิตก็เชํนเดียวกัน ชีวิตของคนแยกออกเป็น
ด๎านตํางๆ ของความเป็นอยูํหรือประกอบด๎วยความเป็นอยูํด๎านตํางๆ รวม ๓ ด๎าน คือ ด๎านพฤติกรรม 
ซึ่งแสดงออกทางกาย และวาจา ที่ติดตํอกับสิ่งแวดล๎อม แล๎วก็มีด๎านจิตใจและด๎านปัญญาสามด๎าน
หรือสามสํวนน้ีมีความสัมพันธ์และอิงอาศัยซึ่งกันและกันในการที่จะพัฒนาปัญญานั้น เราจะพัฒนา
ปัญญาอยํางเดียวไมํได๎เพราะปัญญาเป็นด๎านหนึ่งของระบบองค์รวมของชีวิตที่มีสวํนประกอบสามด๎าน
อิงอาศัยกันอยูํพระพุทธศาสนาไมํมองจริยธรรมแยกสํวนออกไปวําเป็นความประพฤติอยํางนั้นอยํางนี้
เหมือนในวัฒนธรรมตะวันตก แตํมองวําจริยธรรมคือการด าเนินชีวิตของคน หรือระบบการด าเนินชีวิต
ที่ดีงามซึ่งมีความสัมพันธ์ทังสามด๎านมาเกื้อหนุนกัน คือ ด๎านพฤติกรรมที่เรียกวําศีล ด๎านจิตใจซึ่งมัก
เรียกตามองค์ประกอบที่เป็นแกนกลางในการฝกึวํา สมาธิ และด๎านปัญญา เป็นการศึกษาหรือสิกขา ๓ 
ด๎าน จึงเรียกวําไตรสิกขา (จะเรียกวํา ตรีศึกษา หรือไตรศึกษาก็ได๎)๕๗              

                                                             
๕๕ พระเทพวรคุณ (สมาน สุเมโธ), ปีใหม่สุขใจด้วยธรรมะ, (ขอนแกํน : เอกสารประกอบการบรรยาย 

วัดปุาแสงอรุณ, ๒๕๔๒), หน๎า ๑. 
๕๖ ขุ.ธ.อ. (บาลี) ๑๕/๑๖๐/๔-๘. 
๕๗พระธรรมปิฏก (ป.อ. ปยุตฺ โต ) , การสร้างสรรค์ปัญญาเพื่ออนาคตของมนุษย์ชาติ , 

(กรุงเทพมหานคร : ธรรมสภา, ๒๕๔๖), หน๎า ๒๐ – ๒๑. 



๕๔ 

 

ตารางท่ี ๒.๘ แสดงการสงัเคราะหก์ารแกป๎ัญหายาเสพติดทางพระพทุธศาสนา 

นักวิชาการ/แหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
พระธรรมปิฎก, (ป.อ. ปยุตฺโต),  
(๒๕๓๘, หน๎า ๘๘ – ๘๙).                         

การพัฒนาด๎านพฤติกรรม หรือศีลจึงจ าเป็นตํอการ
ด าเนินชีวิตทั้งของตนและคนหมูํมากในสังคมจะได๎เกื้อกลู
กันด๎วยการมีสภาพชีวิตและการอยูํรํวมกันที่จัดระเบียบ
ไว๎ด๎วยดีเรียกวํา ศีล การจัดระเบียบชีวิตและการอยูํ
รํวมกันให๎เรียบร๎อยรวมทังตัวระเบียบนั่นเอง เรียกวํา
วินัย ข๎อปฏิบัติตําง ๆ ในการจัดสภาพชีวิตและการอยูํ
รํวมกันในสังคมให๎มีระเบียบ 

พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต),  
(๒๕๔๓, หน๎า ๑๓ – ๑๔). 

การพัฒนาตน/กายให๎มีความประพฤติที่ดีเป็นสิ่งจ าเป็น
มากในพระพุทธศาสนา เพราะถือวํามนุษย์จะพัฒนาด๎าน
จิตใจและสติปัญญาให๎เจริญก๎าวหน๎าได๎โดยปราศจากศีล 
หรือพฤติกรรมทีมนุษย์พึงปฏิบัติไมํได๎เลย ขณะเดียวกัน
พฤติกรรมหรือการแสดงออกทางกาย และวาจานั้นยํอม
สํอให๎เห็นด๎านจิตใจไปในตัวเองด๎วยผู๎หวังความสุขความ
เจริญแกํตนพึงมีศีลเป็นพื้นฐานทั้งสิน 

พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต),  
(๒๕๔๓, หน๎า ๘๐).    

การพัฒนาความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล๎อมทางสังคมให๎
เป็นไปด๎วยดี เริ่มแตํไมํกํอการเบียดเบียน ไมํท าความ
เดือดร๎อนแกํผู๎อื่น แกํสังคม ประพฤติสิ่งที่เป็นประโยชน์
เกื้อกูลตํอผู๎อื่นตํอสังคม มีความรับผิดชอบในหน๎าที่ 
ประกอบสัมมาอาชีพด๎วยความขยันหมันเพียรฝึกฝน
อบรมกาย วาจาของตนให๎ประณีต ปราศจากโทษ กํอ
คุณประโยชน์ และเป็นเครื่องสนับสนุนการฝึกอบรม
จิตใจ และ ปัญญาให๎ยิงๆ ข้ึนไปนั่นเอง 

พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต),  
(๒๕๔๓, หน๎า ๗๙-๘๒). 

การแก๎ไขปัญหายาเสพติดโดยใช๎วิธีการปลูกจิตส านึกของ
สังคมพุทธตามหลักพระพุทธศาสนา พุทธศาสนิกชน
จะต๎องรู๎จักความหมายของการปลูกจิตส านึกโดยการ 
มองกว๎าง คิดไกล ใฝุสูง 

 
 
 



๕๕ 

 

ตารางท่ี ๒.๘ แสดงการสังเคราะห์การแกป๎ัญหายาเสพติดทางพระพทุธศาสนา (ตํอ) 

นักวิชาการ/แหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
พระธรรมปิฏก (ป.อ. ปยุตฺโต),  
(๒๕๔๖, หน๎า ๒๐–๒๑). 

พระพุทธศาสนาไมํมองจริยธรรมแยกสํวนออกไปวําเป็น
ความประพฤติอยํางนั้นอยํางนี้เหมือนในวัฒนธรรม
ตะวันตก แตํมองวําจริยธรรมคือการด าเนินชีวิตของคน 
หรือระบบการด าเนินชีวิตที่ดีงามซึ่งมีความสัมพันธ์ทัง
สามด๎านมาเกื้อหนุนกัน คือ ด๎านพฤติกรรมที่เรียกวําศีล 
ด๎านจิตใจซึ่งมักเรียกตามองค์ประกอบที่เป็นแกนกลางใน
การฝึกวํา สมาธิ และด๎านปัญญา คือความรู๎สามด๎านนี้
สัมพันธ์เกื้อหนุนซึ่งกันและกันจึงต๎องพัฒนาไปด๎วยกัน 

พระเทพวรคุณ (สมาน สุเมโธ),  
(๒๕๔๒, หน๎า ๑). 

พึงหมั่นฝึกฝนจิตใจของตนอยูํเสมอเพื่อให๎เกิดความสุข 
อยําตกเป็นทาสแหํงวัตถุนิยมจะท าให๎หลงมัวเมาแม๎เรื่อง
ลาภ ยศ ต าแหนํง โชควาสนาก็เชํนกันท าให๎เกิดความสุข
ทางใจได๎ไมํน๎อย และพึงเจริญสติให๎มั่นคงดังความตอน
หนึ่งวํา อันความจริงนั้นสิ่งที่ให๎เกิดความสุขทางกายแล๎ว
สํงผลให๎เกิดความสุขทางใจ 

พระเทพวรคุณ (สมาน สุเมโธ),  
(๒๕๔๗ : ๕๗–๕๘).    

เหตุที่เรียกวําเป็นมลทินทางใจนั้นก็เพราะท าให๎ลดความ
ดีความงามลงไปให๎ดีไมํเต็มทีงามไมํเต็มที เชํน คนโกรธ   
ดูแล๎วไมํนําเลื่อมใส คนลบหลูํคุณทํานเป็นคนคบไมํได๎
เป็นผู๎ท าลายฐานอันมันคงของมนุษย์คนริษยาเป็นคน
ท าลายสังคม เป็นคนท าลายโลก คนตระหนี่เป็นคน
ท าลายมิตร คนเห็นผิดเป็นเหตุให๎เกิดพูดผิดเป็นอันตราย
อยํางยิ่งทั้งแกํตนเองและแกํคนอื่น 

 
 
 
 
 
 
 
 



๕๖ 

 

๒.๓ แนวคดิเกี่ยวกบับทบาทพระสงฆ ์
๒.๓.๑ ความหมายของบทบาท 
ค าวํา “บทบาท” ได๎มีนักวิชาการหลายทํานให๎ความหมายไว๎หลายลักษณะแตกตํางกัน

ออกไปพอจะทราบได๎ ดังนี้ 
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ ได๎ให๎ความหมายของบทบาทไว๎วํา 

บทบาท หมายถึง การท าทําตามบท การร าตามบท โดยปริยายหมายความวํา การท าตามหน๎าที่ที่
ก าหนดไว๎ เชํน บทบาทของพํอแมํ บทบาทของครู๕๘ 

พจนานุกรมคอลลีนส์ ให๎ค าจ ากัดความหมายของบทบาทไว๎ ๓ ลักษณะคือ  
๑. บทบาทการแสดงโดยผู๎แสดงหญิงหรือชาย  
๒. บทบาททางจิตวิทยาที่บุคคลแสดงตามกฎเกณฑ์ของสังคม ด๎วยอิทธิพลของความ

คาดหวังของบุคคลที่คิดวําเหมาะสม  
๓. บทบาทที่เป็นหน๎าที่ปกติซึ่งอุปกรณ์เป็นผู๎ก าหนดให๎๕๙ 

บทบาทเป็นสิ่งที่บุคคลต๎องปฏิบัติให๎สอดคล๎องกับต าแหนํงหรือหน๎าที่ก ารงานที่ได๎รับ
มอบหมาย การแสดงพฤติกรรมตามอ านาจหน๎าที่ที่ได๎รับมอบหมายให๎เหมาะสมและสอดคล๎องกับ
ความคาดหวังของผู๎ที่มอบหมายอ านาจนั้น๖๐ พฤติกรรมหรือการประพฤติปฏิบัติของคนที่เป็นเจ๎าของ
สถานภาพพิเศษนั้น หรือกลําวอีกนัยหนึ่งบทบาทหมายถึงการประพฤติปฏิบัติตามสถานภาพ๖๑         
ในแงํทางโครงสร๎างของสังคม บทบาท หมายถึง ภาระหน๎าที่ที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งจะพึงกระท าตาม
สถานภาพที่ตนด ารงอยูํเมื่อบุคคลใดได๎เข๎าไปมีสถานภาพหนึ่งๆ   แล๎วยํอมแสดงบทบาทตาม
สถานภาพนั้นๆ สถานภาพและบทบาทจึงเกี่ยวข๎องสัมพันธ์กันเปรียบได๎กับเหรียญที่ต๎องมี ๒ ด๎าน
เสมอ เมื่อสถานภาพเป็นตัวก าหนดแบบแผนความสัมพันธ์นั้นมีความสอดคล๎องกันและเป็นไปตาม
แบบแผนที่ก าหนด ดังนั้นบทบาทจึงเปน็สํวนประกอบที่ส าคัญของโครงสร๎างทางสังคมประการหนึ่ง๖๒ 

                                                             
๕๘ ราชบัณฑิตสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒, (กรุงเทพมหานคร : นาน

มีบุ๏คส์พับลิเคชั่น, ๒๕๔๒), หน๎า ๖๐๒. 
๕๙ Pass, Lowes & Davies., Collins Dictionary of Econmics, (Glasgow : Harper Collins, 

1993), p. 1008. 
๖๐ ปราชญา กล๎าผจัญ, พฤติกรรมผู้น าทางการศึกษา, (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยรามค าแหง , 

๒๕๔๑), หน๎า ๓๓. 
๖๑ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช , เอกสารการสอนชุดวิชา มนุษย์กับสังคม หน่วยที่ ๑-๗, 

(กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๔๖), หน๎า ๒๐. 
๖๒ ลือชา ธรรมวินัยสถิต, มนุษย์กับสังคม, (เพชรบุรี : ภาควิชาสังคมวิทยา คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ สถาบันราชภัฏเพชรบุรี, ๒๕๓๙), หน๎า ๔๗. 



๕๗ 

 

ความหมายของบทบาทสามารถสรุปได๎ ๓ ประการ คือ๖๓ 

๑. บทบาท หมายถึง บรรทัดฐาน (Norm) ความคาดหวังข๎อห๎ามความรับผิดชอบซึ่ง
ผูกพันอยูํกับต าแหนํงทางสงัคมที่ก าหนดไว๎ บทบาทตามความหมายน้ีค านึงถึงตัวบุคคลน๎อยที่สุดแตํมุํง
ไปที่การช้ีหน๎าที่อันควรกระท า 

๒. บทบาท หมายถึง ความคิดของบุคคลผู๎ด ารงต าแหนํงที่จะคิด และท าเมื่อด ารงต าแหนงํ
ดังนั้นๆ 

๓. บทบาท หมายถึง การกระท าของบุคคลแตํละคนที่จะกระท าโดยให๎สัมพันธ์กับ
โครงสร๎างของสังคม หรือกลําวอีกนัยหนึ่งก็คือแนวทางอันบุคคลที่พึงกระท าเมื่อด ารงต าแหนํงนานๆ 
นั่นเอง 

บทบาทเป็นพฤติกรรมของผู๎ด ารงต าแหนํงในต าแหนํงใดก็ตามที่พักอาศัยการคาดคะเนวํา
ผู๎อื่นหวังที่จะเห็นผู๎ด ารงต าแหนํงนั้นควรปฏิบัติเชํนไรเป็นแนวทาง สํวนมากมักจะสังเกตผู๎ด ารง
ต าแหนํงอื่นแล๎วมาก าหนดบทบาทของตนเองการคาดคะเนวําผู๎อื่นต๎องการให๎ตนท าอะไรไมํ
จ าเป็นต๎องตรงตามลักษณะงานและภาระหน๎าที่ของต าแหนํงนั้นๆ๖๔ หรือเป็นสิ่งที่สังคมได๎ก าหนด
เฉพาะเจาะจงให๎บุคคลปฏิบัติและสิ่งที่บุคคลได๎ปฏิบัติจริง๖๕ เป็นปฏิสัมพันธ์ระหวํางพฤติกรรมที่
คาดหวังของผู๎ด ารงต าแหนํงนั้นๆ สัมพันธภาพระหวํางบทบาทหน๎าที่กับความรับผิดชอบและการที่
บุคคลจะด ารงต าแหนํงหนึ่งต าแหนํงใด จะต๎องมีบทบาทหน๎าที่และความรับผิดชอบที่ก าหนดไว๎ควบคํู
กับต าแหนํงเสมอ บทบาทหน๎าที่ที่ก าหนดไว๎ต๎องเป็นที่รู๎จักและเข๎าใจระหวํางผู๎ด ารงต าแหนํงและ
ผู๎เกี่ยวข๎อง๖๖ 

ความหมายของบทบาทของบรูม และเซลซ์นิค (Broom & Selznick) ได๎กลําวไว๎ ดังนี้ 
๑) บทบาทที่ก าหนดไว๎หรือบทบาทตามอุดมคติ (The Socialy Prescribed or Ideal 

Role) เป็นบทบาทที่ก าหนดสิทธิและหน๎าที่ของต าแหนํงทางสังคมไว๎ 

๒) บทบาทที่ควรกระท า (The Perceived Role) เป็นบทบาทที่แตํละบุคคลเช่ือวําควร
กระท าในหน๎าที่ต าแหนํงนั้นๆ ซึ่งอาจไมํตรงตามบทบาทที่ก าหนดไว๎ ไมํตรงตามอุดมคติทุกประการ
และอาจแตกตํางกันไปในแตํละบุคคลก็ได๎ 

                                                             
๖๓ Levinson, D. J. Role, Personality and Social Structure in the Organization Setting 

: Selected Reading and Projects in Social Psychology, (Now York : Random House, 1971), p. 11. 
๖๔ Sarbin, T.R., “Role Theory” Handbook of Psychology, (Now York : Addison 

Wesley PubishinG Company, 1975), p. 72. 
๖๕ Cohen B., Introduction of Sociology, (Now York : McGraw-Hill, 1979), p. 36. 
๖๖ David, K, Human Relation at Work, (New York : McGraw-Hill Book Company, 1962),    

p. 45. 



๕๘ 

 

๓) บทบาทที่ก าลังท าจริง (The Performed Role) เป็นบทบาทที่แตํละบุคคลได๎กระท า
ไปจึงท าความเช่ือ ความคาดหวังตลอดจนความกดดันและโอกาสที่จะกระท าในแตํละสังคมในชํวง
ระยะเวลาหนึ่ง กลําวโดยสรุปแล๎ว บทบาท หมายถึง แบบแผนพฤติกรรมหรือการกระท าตํางๆ        
ที่เกี่ยวข๎องกับอ านาจหน๎าที่และสิทธิ ซึ่งผูกพันอยูํกับสภาพหรือทางต าแหนํงทางสังคมโดยที่สังคมจะ
ก าหนดหรือคาดหวังบทบาทและบุคคลในแตํละสถานะภาพ หรือฐานะต าแหนํงไว๎เพื่อให๎ผู๎ที่อยูํใน
สถานภาพ หรือต าแหนํงนั้นๆ ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติ๖๗  

สรุปได้ว่า บทบาท หมายถึง แบบแผนพฤติกรรมหรือการกระท าตํางๆ ที่เกี่ยวข๎องกับ
อ านาจหน๎าที่และสิทธิ ซึ่งผูกพันกับสภาพหรือฐานะต าแหนํงทางสังคมโดยที่สังคมจะก าหนดหรือ
คาดหวังบทบาทและบุคคลในแตํละสถานะภาพ หรือฐานะต าแหนํงไว๎เพื่อให๎ผู๎ที่อยูํในสถานภาพ หรือ
ต าแหนํงดังนั้นยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติ 
ตารางท่ี ๒.๙ แสดงการสังเคราะห์ความหมายของบทบาท 

นักวิชาการ/แหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
ปราชญา กล๎าผจัญ,  
(๒๕๔๑, หน๎า ๓๓). 

บทบาทเป็นสิ่งที่บุคคลต๎องปฏิบัติให๎สอดคล๎องกับต าแหนํงหรือ
หน๎าที่การงานที่ได๎รับมอบหมาย การแสดงพฤติกรรมตาม
อ านาจหน๎าที่ที่ได๎รับมอบหมายให๎เหมาะสมและสอดคล๎องกับ
ความคาดหวังของผู๎ที่มอบหมายอ านาจนั้น 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 
(๒๕๔๖, หน๎า ๒๐). 

พฤติกรรมหรือการประพฤติปฏิบัติของคนที่ เป็นเจ๎าของ
สถานภาพพิเศษนั้น หรือกลําวอีกนัยหนึ่งบทบาทหมายถึงการ
ประพฤติปฏิบัติตามสถานภาพ 

ราชบัณฑิตสถาน,  
(๒๕๔๒, หน๎า ๖๐๒). 

บทบาท หมายถึง การท าทําตามบท การร าตามบท โดยปริยาย
หมายความวํา การท าตามหน๎าที่ที่ก าหนดไว๎ เชํน บทบาทของ
พํอแมํ บทบาทของครู 

ลือชา ธรรมวินัยสถิต,  
(๒๕๓๙, หน๎า ๔๗). 

บทบาท หมายถึง ภาระหน๎าที่ที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งจะพึง
กระท าตามสถานภาพที่ตนด ารงอยูํเมื่อบุคคลใดได๎เข๎าไปมี
สถานภาพหนึ่งๆ  แล๎วยํอมแสดงบทบาทตามสถานภาพนั้นๆ 
สถานภาพและบทบาทจึงเปรียบได๎กับเหรียญที่ต๎องมี ๒ ด๎าน
เสมอ 

Cohen B.,  
(1979, p. 36). 

เป็นสิ่งที่สังคมได๎ก าหนดเฉพาะเจาะจงให๎บุคคลปฏิบัติและสิ่งที่
บุคคลได๎ปฏิบัติจริง 

                                                             
๖๗ Broom, Leonard, & Selnick, Philip, Socilogy, (New York : Harper & Row, 1977), p. 

233. 



๕๙ 

 

ตารางท่ี ๒.๙ แสดงการสังเคราะห์ความหมายของบทบาท (ตํอ) 

นักวิชาการ/แหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
Broom, Leonard, & Selnick,  
(1977, p. 233). 

ความหมายของบทบาทของบรูม และเซลซ์นิค ได๎กลําวไว๎ ดังนี้ 
     ๑ )  บทบาทที่ ก าห นดไ ว๎ห รื อบทบาทตามอุ ดมคติ            
เป็นบทบาทที่ก าหนดสิทธิและหน๎าที่ของต าแหนํงทางสังคมไว๎  

     ๒) บทบาทที่ควรกระท า เป็นบทบาทที่แตํละบุคคลเช่ือวํา
ควรกระท าในหน๎าที่ต าแหนํงนั้นๆ  
     ๓) บทบาทที่ก าลังท าจริง เป็นบทบาทที่แตํละบุคคลได๎
กระท าไปจึงท าความเช่ือ 

David, K,  
(1962, p. 45). 

สัมพันธภาพระหวํางบทบาทหน๎าที่กับความรับผิดชอบและการ
ที่บุคคลต าแหนํงหนึ่งต าแหนํงใด จะต๎องมีบทบาทหน๎าที่และ
ความรับผิดชอบที่ก าหนดจะด ารงไว๎ควบคํูกับต าแหนํงเสมอ  

Pass, Lowes & Davies.,  
(1993, p. 1008). 

พจนานุกรมคอลลีนส์ ให๎ความหมายของบทบาทไว๎ ๓ ลักษณะ
คือ  
    ๑. บทบาทการแสดงโดยผู๎แสดงหญิงหรือชาย  
    ๒. บทบาททางจิตวิทยาที่บุคคลแสดงตามกฎเกณฑ์ของ
สังคม  
    ๓. บทบาทที่เป็นหน๎าที่ปกติซึ่งอุปกรณ์เป็นผู๎ก าหนดให๎ 

Sarbin, T.R., 
 (1975, p. 72). 

บทบาทเป็นพฤติกรรมของผู๎ด ารงต าแหนํงใดก็ตามที่อาศัยการ
คาดคะเนวําผู๎อื่นหวังที่จะเห็นผู๎ด ารงต าแหนํงนั้นควรปฏิบัติเชํน
ไรเป็นแนวทาง สํวนมากมักจะสังเกตผู๎ด ารงต าแหนํงอื่นแล๎วมา
ก าหนดบทบาทของตนเองวําผู๎อื่นต๎องการให๎ตนท าอะไรไมํ
จ าเป็นต๎องตรงตามลักษณะงานของต าแหนํงนั้นๆ 

Levinson, D. J. Role,  
(1971, p. 11). 

ความหมายของบทบาทพอสรุปได๎ ๓ ประการ ดังนี้ 
     ๑) บทบาท หมายถึง ปทัสถาน ความมุํงหมาย ข๎อห๎าม  
ความรับผิดชอบและอื่นๆ ที่มีลักษณะในท านองเดียวกัน  
     ๒) บทบาท หมายถึง ความเป็นไปของบุคคลผู๎ด ารง
ต าแหนํงที่คาดคะเนและกระท าเพื่อด ารงต าแหนํงนั้นๆ 

     ๓) บทบาท หมายถึง การกระท าของบุคคลแตํละคนที่
กระท าโดยให๎สัมพันธ์กับโครงสร๎างทางสังคม 

 



๖๐ 

 

๒.๓.๒ แนวคิดเก่ียวกับบทบาทพระสงฆ์ 
นับตั้งแตสํมัยพุทธกาลที่พระพุทธเจ๎าทรงได๎ตรัสรูเ๎ปน็อนุตตรสมัมาสมัพุทธเจ๎าเมื่อวันเพ็ญ 

เดือนวิสาขะ ๔๕ ป กํอนพุทธศักราช การอุบัติของพระพุทธองค์ได๎ช่ือวํา “การอุบัติข้ึนของเอกบุรุษที่
หาผู๎ใดมาเปรียบมิไดในโลก เป็นเหตุการณ์ที่เกิดข้ึนได๎ยากในโลก เป็นการอุบัติข้ึนเพื่อประโยชน์ เพื่อ
เกื้อกูล เพื่อสุขแกเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย บุคคลผู๎เป็นเอกคือใคร คือ ตถาคตอรหันต์ สัมมาสัมพุทธ
เจา บุคคลผู๎เป็นเอกนี้แล เมื่อเกิดข้ึนในโลก ยอมเกิดข้ึนเพื่อเกื้อกูลแกคนหมูมาก เพื่อสุขแกคนหมูมาก 
เพื่ออนุเคราะห์ชาวโลก เพื่อประโยชน เพื่อเกื้อกูล เพื่อสุขแกเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย”๖๘ 

พระพุทธองค์ทรงอุบัติข้ึนเพื่อแสดงแบบแนวทางแหํงการครองชีวิตอันประเสริฐแกํโลก          
ดังที่พระองค์ได๎ตรัสแกํภิกษุทั้งหลายวํา “ภิกษุทั้งหลาย ตถาคตเกิดข้ึนในโลกนี้ เป็นพระอรหนัต์ ตรัสรู๎
ชอบได๎ด๎วยตนเองอยํางสมบูรณ์ ถึงพร๎อมด๎วยวิชชา (ความรู๎) จรณะ (ความประพฤติ) ด าเนินไปเพื่อ
ความรู๎แจ๎งแทงตลอดแหํงโลก เป็นสารถีฝึกคนได๎อยํางไมํมีใครยิ่งกวํา เป็นครูของพรหม เทวดา        
และมนุษย์ทั้งหลาย เป็นผู๎รู๎ ผู๎ตื่น ผู๎เบิกบาน สามารถจ าแนกธรรมออกเพื่อสั่งสอนสรรพสัตว์  ภิกษุ
ทั้งหลาย ตถาคตท าให๎แจ๎งซึ่งโลกแกํเทวดา มาร พรหม และหมูํสมณพราหมณ์พร๎อมทั้งเทวดาและ
มนุษย์ด๎วย ปัญญาอันยิ่งเองแล๎วประกาศให๎ผู๎อื่นได๎รู๎แจ๎งตาม”๖๙ 

พระพุทธเจ๎าทรงรบักลุบตุรผูม๎ีจติศรัทธาเข๎าอุปสมบทด๎วยญัตติจตุตถกรรมวาจา โดยมอบ
ให๎คณะสงฆ์เป็นใหญํมีผู๎เป็นประทานอุปสมบทเรียกวํา อุปัชฌาย์ เป็นผู๎มีหน๎าที่ให๎การอบรมสั่งสอน
พระใหมํตลอดระยะเวลา ๕ ปี พระพุทธองค์ได๎ทรงบัญญัติพระวินัยเป็นกรอบแหํงชีวิตอันประเสริฐให๎
พระสงฆ์ได๎ปฏิบัติตาม พระสงฆ์ที่ได๎รับอุปสมบทจะได๎รับพระวินัยเป็นสารนี้ เรียกวํา พระภิกษุสงฆ์๗๐  

พระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาแบํงออกเป็น ๒ ประเภทด๎วยกัน คือ๗๑ 

๑. อริยสงฆ์ หมายถึง สาวกของพระพุทธเจ๎าผู๎ทรงบรรลุมรรคผลตั้งแตํระดับต๎นจนถึงข้ัน
สูงสุดแบํงออกได๎ ๔ ระดับ ได๎แกํ 

๑.๑ พระโสดาบัน หมายถึง ผู๎ละกิเลส ๓ อยําง คือ ๑) สักกายทิฏฐิ (ความเห็นเป็นเหตุถือ
ตัวตน) ๒)  วิจิกิจฉา (ความลังเลสงสัย) ๓) สีลัพตปรามาส (การยึดถือศีลและกิจวัตรอยํางมงาย 
หรือไมํเข๎าใจความหมายที่แท๎จริง) พร๎อมทั้งมีศีล สมาธิ และปัญญาพอประมาณ 

                                                             
๖๘ องฺ. เอกก. (ไทย) ๒๐/๑๗๐/๒๒. 
๖๙ ม.มู. (ไทย) ๑๒/๔๘๙/๔๕๔. 
๗๐ พระสุธีวรญาณ (ณรงค์ จิตฺตโสภโณ), พุทธศาสตรปริทรรศน์, พิมพ์ครั้งที่ ๒, (กรุงเทพมหานคร :       

ตถาตาพับลิเคชั่น, ๒๕๔๘), หน๎า ๑๕๒-๑๕๓. 
๗๑ มานพ นักการเรียน , “พระพุทธศาสนากับโลกยุคปัจจุบัน” รวมเรื่องและบทความ , 

(กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๔), หน๎า ๒-๓. 



๖๑ 

 

๑.๒ พระสกทาคามี หมายถึง ผู๎ละกิเลส ๓ อยํางข๎างต๎นได๎ พร๎อมทั้งมีศีล สมาธิ        
และปัญญาพอประมาณ และยังท าราคะ โทสะ โมหะให๎เบาบางลงได๎ด๎วย 

๑.๓ พระอนาคามี หมายถึง  ผู๎ละกิเลสเพิ่มข้ึนอีก ๒ อยํางคือ ๑) กามราคะ (ความ
ก าหนัดยินดีในกามารมณ์) และ ๒) ปฏิฆะ (ความกระทบกระทั่งแหํงจิตความโกรธ) พร๎อมทั้งมีศีล 
สมาธิ ปัญญาพอประมาณ 

๑.๔ พระอรหันต์ หมายถึง ผู๎ละกิเลสที่ละเอยีดได๎อีก ๕ อยํางคือ ๑) รูปราคะ (ความติดใจ
ในรูปธรรม) ๒) อรูปราคะ (ความไมํติดใจในรูปธรรม) ๓) มานะ (ความถือตัว หรือส าคัญตนวําเป็น
อยํางนั้นอยํางนี้) ๔ อุทธัจจะ (ความฟุูงซําน) ๕) อวิชชา (ความไมํรู๎จริง) พร๎อมทั้งมีศีล สมาธิ และ
ปัญญาบริบูรณ์  

๒. สมมติสงฆ์ หมายถึง กุลบุตรผู๎บวชเข๎ามาเปน็ภิกษุยังเปน็ปุถุชนอยูํ เชํน สามัญชนทั่วไป 
แตํอบรมบํมนิสัย พัฒนาฝึกตนเอง ปฏิบัติเพื่อความสะอาด สวําง สงบ แหํงจิตใจ สมมุติสงฆ์นี้จะต๎องมี
ภิกษุตั้งแตํ ๔ รูปข้ึนไปในการประกอบสังฆกรรมในแตํละประเภท  

พระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจา๎เปน็ผู๎ทรงธรรมศึกษาเลําเรยีนปฏิบัติสืบตํอกันมาพระธรรม
จึงยังคงอยูํทั้งในรูปคัมภีร์และในรูปการน าไปปฏิบัติตกทอดมาถึงเราในปัจจุบัน นอกจากนั้นพระสงฆ์
ยังสืบตํออายุพระพุทธศาสนาโดยบรรพชาอุปสมบทสืบตํอมาไมํขาดสาย พระสงฆ์มิใชํปฏิบัติเพื่อ
ประโยชน์ตนฝุายเดียวยังชํวยเหลือประชาชนในด๎านตํางๆ อีกหลายด๎าน๗๒ พระสงฆ์ควรมีบทบาทชํวย
แก๎ไขปัญหาสังคมให๎มากข้ึนและอยํางเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะอยํางยิ่ง การเข๎าถึงประชาชนอยําง
แท๎จริง บทบาทของพระสงฆ์จึงไมํควรจะเป็นเพียงการแสดงธรรมและประกอบพิธีกรรมเชํนในอดีต
เทํานั้น ควรน าสิ่งที่สอนน้ันไปปรบัใช๎อยํางเป็นรปูธรรมในลกัษณะของกิจกรรมรํวมกับชุมชนจนถึงราก
หญ๎า เพราะโอกาสที่ประชาชนจะเรียนรู๎พุทธธรรมอยํางเต็มรูปแบบด๎วยตนเองนั้นเป็นการยาก และ
การเรียนทฤษฎีเชิงปริยัติที่ขาดพื้นฐานทางพุทธธรรมที่ดีพอให๎เข๎าใจไมํใชํเรื่องงํายเชํนกัน พระสงฆ์จึง
ควรน าหลักค าสอนด๎านปริยัติหรอืทฤษฎีนั้นไปเสนอแกํชุมชนผํานการท ากิจกรรมรํวมกัน เชํนเดียวกับ
การสอนผํานพิธีกรรมของพระสงฆ์ในอดีต๗๓ 

โดยประเพณีพระสงฆ์ไมํได๎มีหน๎าที่สอนธรรมอยํางเดียวหากยังมีบทบาทในทางโลก         
เชํน สอนวิชาชีพ ขุดบํอน้ า สร๎างสะพาน และเป็นผู๎ไกลํเกลี่ยระงับความขัดแย๎งในหมูํบ๎าน เป็นต๎น       

                                                             
๗๒ อมร โสภณวิเชษฐ์วงศ์ และกวี อิศริวรรณ, หนังสือเรียนสังคมศึกษารายวิชา ส๐๑๑๓ 

พระพุทธศาสนา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ (ภาคเรียนที่ ๒), (กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์วัฒนพานิช จ ากัด , 
๒๕๔๓), หนา ๓๑. 

๗๓ พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส (นิธิบุณยากร), “ยุดสมัยของความขัดแย๎ง : พระสงฆ์ยุคใหมํควรตีความ
และเผยแผํพระพุทธศาสนาอยํางไร”, วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์, ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๓ (กรกฎาคม-กันยายน 
๒๕๕๒) : ๓๖ - ๓๗. 



๖๒ 

 

วัดจึงไมํใชํสถานอบรมสั่งสอนศีลธรรม จรรยาและประกอบพิธีกรรมเทําน้ัน๗๔ พระสงฆ์ควรมีบทบาท
เพื่อสังคมมากข้ึน โดยการใช๎ปัญหาของสังคมเป็นตัวช้ีน ากิจกรรมที่ท า คือ เข๎ามาสนองตอบปัญหา
เป็น บางสํวน และต๎องมองปัญหาแยกสํวนและแคบลง พระสงฆ์บางรูปให๎บริการสังคมโดยใช๎ชุมชน
เป็นฐานแม๎ปัญหาท๎องถ่ินเล็กๆ แตํมีพลังมากอีกทั้งไมํแยกสํวนปัญหาที่เช่ือมโยงสัมพันธ์กันอีกด๎วย
และที่ส าคัญการมองปัญหาตํางจากมุมมองที่เป็นอิสระจากการครอบง าของทุนนิยม วัตถุนิยม และ
บริโภคนิยมของพระสงฆ์๗๕  บทบาทที่เดํนชัดของพระสงฆ์คือบทบาทในการพัฒนาสังคม ซึ่งมีอยูํ       
๒ ด๎าน คือ บทบาทในด๎านพัฒนาวัตถุ และบทบาทในด๎านพัฒนาด๎านจิตใจ พระสงฆ์เป็นผู๎มีบทบาท
ส าคัญในการพัฒนาสังคม โดยการให๎ค าแนะน าที่ถูกต๎องเป็นผู๎เช่ือมประสานให๎ก าลังใจและเป็นผู๎
ปลูกฝังคุณธรรมแกํประชาชน๗๖ การพัฒนาชุมชนให๎เจริญด๎วยการสร๎างสาธารณประโยชนซ์งเป็นการ
สร๎างความผูกพันและการสงเคราะห์ชาวบ๎านด๎วยสิ่ งที่จ าเป็นตํอการด ารงชีวิตของชุมชน              
เชํน ชํวยสร๎างโรงเรียน สร๎าง ถนน ศาลาประชาคม เป็นต๎น๗๗ 

พระสงฆ์ในยุคปัจจุบันจึงมีความจ าเป็นที่จะต๎องศึกษาหลักธรรมค าสอนให๎มากเพื่อน าไป      
เผยแผํแกํประชาชนให๎ทราบ เพราะประชาชนทั่วไปต๎องน ามาหาเลี้ยงชีพจึงเป็นหน๎าที่ของพระสงฆ์ที่
จะต๎องศึกษาพระธรรมค าสั่งสอนให๎แตกฉานแล๎วจึงน าหลักธรรมที่ได๎ศึกษามาอบรมสั่งสอนประชาชน
ให๎รู๎ตามด๎วย๗๘ พระสงฆ์มีบทบาทส าคัญในทางศาสนาและในทางโลก พระสงฆ์มีสํวนเกี่ยวข๎องกับ
การศึกษาและการควบคุมสังคม พระภิกษุสํวนใหญํซึ่งได๎บวชและจ าพรรษามาเป็นเวลานานจะได๎รับ
ความเคารพนับถือจากประชาชนในท๎องถ่ินนั้นและยังคงมีอิทธิพลเหนือชาวบ๎านอยูํมาก โดยเฉพาะ
พระสงฆ์ผู๎มีต าแหนํงหน๎าที่ทางสงฆ์มักจะได๎รับความเคารพนับถือ และเป็นผู๎มอีิทธิพลในชุมชนชนบท 

                                                             
๗๔ พระไพศาล วิสาโล, พุทธศาสนาในอนาคต แนวโน้มและทางออกจากวิกฤต , (กรุงเทพมหานคร : 

มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์, ๒๕๔๖), หน๎า ๙๑. 
๗๕ นิธิ เอียวศรีวงศ์, พุทธศาสนาในความเปลี่ยนแปลงทางสังคมไทย, (กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิ

โกมล คีมทอง, ๒๕๔๓), หนา ๙๕.  
๗๖ วิทย วิศทเวทย์ และเสถียรพงษ์ วรรณปก , หนังสือเรียนสังคมศึกษารายวิชา ส๐๔๑๓ 

พระพุทธศาสนา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖, พิมพ์ครั้งที่ ๕, (กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์ไทยรํมเกล๎า, ๒๕๔๒),     
หน๎า ๕๐. 

๗๗ คนิตย์ จันทบุตร และสุบรรณ จันทบุตร, ความส าเร็จในการปฏิบัติภารกิจของวัด : ศึกษาเฉพาะ
กรณี วัดป่านานาชาติ อ าเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี, (กรุงเทพมหานคร : ส านักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาแหํงชาติ, ๒๕๔๕), หนา ๕๔. 

๗๘ จ านงค์ ทองประเสริฐ, ประวัติพุทธสาสนาในเอเชียอาคเนย ์, (กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิอภิธรรม
หาธาตุวิทยาลัยจัดพิมพ์, ๒๕๓๙), หนา ๒๓. 



๖๓ 

 

และชาวบ๎านให๎ความเคารพเช่ือฟังมากเป็นผู๎ให๎ค าปรึกษาแกํชาวบ๎านทั้งทางโลกและทางธรรม๗๙ 
เนื่องจากพระสงฆ์ไทยสํวนใหญํมิได๎แยกตัวออกไปอยูํอยํางโดดเดี่ยวหํางจากชุมชน พระสงฆ์จึงต๎อง
รับรู๎สิ่งที่เกิดข้ึนในชุมชนที่ตนเองอาศัยอยูํและมีบทบาทที่เกี่ยวข๎องกับชุมชนในด๎านตํางๆ ตั้งแตํอดีต
จนถึงปัจจุบัน บทบาทดังกลําวมิได๎จ ากดัอยูเํฉพาะในเรื่องการสัง่สอนศาสนธรรม และการปฏิบัติธรรม
เทํานั่นแตํยังรวมถึงการชํวยเหลือประชาชนทั้งทางด๎านวัตถุและการแก๎ปัญหาพัฒนาชีวิตอีกด๎วยและ
การเป็นผู๎น าชุมชน พระสงฆ์ยังคงท าหน๎าที่พัฒนาศีลธรรมของประชาชนอยํางตํอเนื่องจนถึงปัจจุบัน
พระสงฆ์หลายรูปได๎รับการยอมรับนับถือและยกยํองจากคนทั่วไปวํามีคุณูปการกลอมเกลาผู๎คนให๎รู๎จัก
บาปบุญคุณโทษและเป็นคนดีของสังคม๘๐ 

หน๎าที่หลักของพระสงฆ์ คือ เผยแผํธรรม น าการปฏิบัติ  พัฒนา และปรึกษากิจ           
ดังนั้นงานเผยแผํจึงเป็นงานแรกที่ทุกรูปจะพึงกระท า แตํท าไมจึงท าไมํได๎ดี เพราะมี สาเหตุใหญํๆ               
อยูํ ๓ ประการ คือ 

 ๑. ผู๎เผยแผํขาดความรู๎ความแตกฉานในธรรม มีความรู๎ข้ันสัญญา ไมํถึงขั้นทิฏฐิและระดับ
ญาณ 

 ๒. ผู๎เผยแผํขาดความรู๎ความสามารถในการถํายทอดธรรม ไมํเคยฝึกการพูดในที่ชุมนุมชน 
หรือพัฒนาบุคลิกภาพ ใช๎เสียงเบา ใช๎บาลีมาก ยกหัวข๎อธรรมมาก ไมํเตรียมตัวไมํสังเกต ติดรูปแบบ 
ใช๎เวลามาก เป็นต๎น 

 ๓. ผู๎เผยแผํขาดความพอใจ เต็มใจ และความรักในการสอนธรรม เผยแผํธรรมเอาแตํฝุาย
รับ ไมํท าแบบฝุายรุก๘๑ 

บทบาทของพระสงฆ์ในยุคโลกาภิวัตน์มีองค์ประกอบ ๓ ประการคือ๘๒ 
 ๑. บทบาทของพระสงฆ์ในการอบรมตน ได๎แกํ ศึกษาธรรมลึกซึ้งปฏิบัติเครํงครัดปกครอง

สงฆ์ 
 ๒. บทบาทของพระสงฆ์ในการเผยแผํศาสนา ได๎แกํ สอนธรรมะพัฒนาสังคม พัฒนาวัด  

                                                             
๗๙ จิรพรรณ กาญจนะจิตรา, การพัฒนาชุมชน , (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยรามค าแหง , 

๒๕๓๖), หนา ๙๖. 
๘๐ ภัทรพร สิริกาญจน, หน้าที่พระสงฆ์ตามพุทธบัญญัติ : แนวคิดและบทบาทพระค าเขียน สุวณฺโณ 

ในการพัฒนาชุมชน, (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๔๐), หนา ๒. 
๘๑ พระสุธีวรญาณ (ณรงค์ จิตฺตโสภโณ), จิตวิทยาการเผยแผ่, (กรุงเทพมหานคร : ส านักฝึกอบรมพระ

ธรรมทูต), ๒๕๕๑, หน๎า ๖๓. 
๘๒ มาณี ไชยธีรานุวัฒนศิริ และคณะ, ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จของพระนักพัฒนา, 

(กรุงเทพมหานคร : กรมการศาสนา, ๒๕๔๐), หน๎า ๓๖. 



๖๔ 

 

 ๓. บทบาทใหมํของพระสงฆ์ยุคโลกาภิวัตน์ ไดแกํ ติดตามขําวสาร รํวมแก๎ไขปัญหาสงฆ์
อนุรักษ์สิ่งแวดล๎อม 

สรุปได้ว่า พระสงฆ์ หมายถึง สาวกที่ถือเพศบรรพชิตของพระพุทธเจ๎าเป็นผู๎ปฏิบัติดี
ปฏิบัติชอบและปฏิบัติถูกต๎องตามพระธรรมวินัย เป็นผู๎น าค าสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ๎าที่ตนได๎
ศึกษามาอยํางดีแล๎วไปสั่งสอนประชาชนให๎ปฏิบัติตาม และเป็นผู๎สืบทอดอายุพระพุทธศาสนาให๎ด ารง
อยูํจนถึงทุกวันน้ี ดังนั้นพระสงฆ์จึงต๎องมี ๒ ประเภท อันได๎แกํ สมมติสงฆ์  และอริยสงฆ์ บทบาทของ
พระสงฆ์โดยสํวนมากจะมีบทบาทส าคัญในทางศาสนาและทางโลก มีสํวนเกี่ยวข๎องกับการศึกษาและ
การควบคุมสังคม พระสงฆ์ได๎รับความเคารพนับถือจากประชาชนในท๎องถ่ินนั้น พร๎อมทั้งสามารถ
แนะน าสั่งสอนในด๎านการศึกษาและการปฏิบัติในสิ่งที่ถูกต๎องดีงาม  

ตารางท่ี ๒.๑๐ แสดงการสังเคราะห์แนวคิดเกี่ยวกับบทบาทพระสงฆ์ 

นักวิชาการ/แหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
คนิตย์ จันทบุตร และสุบรรณ จันทบุตร , 
(๒๕๔๕, หนา ๕๔). 

การพัฒนาชุมชนให๎เจริญด๎วยการสร๎างสาธารณประโย
ชนซ์งเป็นการสร๎างความผูกพันและการสงเคราะห์
ชาวบ๎านด๎วยสิ่งที่จ าเป็นตํอการด ารงชีวิตของชุมชน 
เชํน ชํวยสร๎างโรงเรียน สร๎าง ถนน เป็นต๎น 

จิรพรรณ กาญจนะจิตรา,  
(๒๕๓๖, หนา ๙๖). 

พระสงฆ์มีบทบาทส าคัญในทางศาสนาและในทางโลก 
พระสงฆ์มีสํวนเกี่ยวข๎องกับการศึกษาและการควบคุม
สังคม พระภิกษุสํวนใหญํซึ่งได๎บวชและจ าพรรษามา
เป็นเวลานานจะได๎รับความเคารพนับถือจากประชาชน
ในท๎องถ่ินน้ันและยังคงมีอิทธิพลเหนือชาวบ๎านอยูํมาก  

จ านงค์ ทองประเสริฐ.  
(๒๕๓๙, หนา ๒๓). 

พระสงฆ์ในยุคปัจจุบันจึงมีความจ าเป็นที่จะต๎องศึกษา
หลักธรรมค าสอนให๎มากเพื่อน าไปเผยแผํแกํประชาชน
ให๎ทราบ เพราะประชาชนทั่วไปต๎องน ามาหาเลีย้งชีพจงึ
เป็นหน๎าที่ของพระสงฆ์ที่จะต๎องศึกษาพระธรรมค าสั่ง
สอนให๎แตกฉานแล๎วจึงน าหลักธรรมที่ได๎ศึกษามาอบรม
สั่งสอนประชาชนให๎รู๎ตามด๎วย 

พระไพศาลวิสาโล,  
(๒๕๔๖, หน๎า ๙๑). 

โดยประเพณีพระสงฆ์ไมํได๎มีหน๎าทีส่อนธรรมอยํางเดียว
หากยังมีบทบาทในทางโลก เชํน สอนวิชาชีพ ขุดบํอน้ า 
สร๎างสะพาน และเป็นผู๎ไกลํเกลี่ยระงับความขัดแย๎งใน
หมูํบ๎าน เป็นต๎น วัดจึงไมํใชํสถานอบรมสั่งสอนศีลธรรม 
จรรยาและประกอบพิธีกรรมเทํานั้น 



๖๕ 

 

ตารางท่ี ๒.๑๐ แสดงการสงัเคราะห์แนวคิดเกี่ยวกบับทบาทพระสงฆ์ (ตํอ) 
นักวิชาการ/แหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 

นิธิ เอียวศรีวงศ์,  
(๒๕๔๓, หนา ๙๕). 

พระสงฆ์ควรมีบทบาทเพื่อสังคมมากข้ึน คือ เข๎ามา
สนองตอบปัญหาเป็นบางสํวน และต๎องมองปัญหาแยก
สํวนและแคบลง ไมํแยกสํวนปัญหาที่เช่ือมโยงสัมพันธ์
กันอีกด๎วยและที่ส าคัญการมองปัญหาตํางจากมุมมองที่
เป็นอิสระจากการครอบง าของทุนนิยม วัตถุนิยม และ
บริโภคนิยมของพระสงฆ์ 

พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส (นิธิบุณยากร), 
(๒๕๕๒ : ๓๖–๓๗). 

พระสงฆ์ควรมีบทบาทชํวยแก๎ไขปัญหาสังคมให๎มากข้ึน
และอยํางเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะอยํางยิ่งการเข๎าถึง
ประชาชน บทบาทของพระสงฆ์จึงไมํควรจะเป็นเพียง
การแสดงธรรมและประกอบพิธีกรรม เชํนในอดีต
เทํานั้น ควรน าสิ่งที่สอนน้ันไปปรับใช๎อยํางเป็นรูปธรรม
ในลักษณะของกิจกรรมรํวมกับชุมชนจนถึงรากหญ๎า 

พระสุ ธีวรญาณ (ณรงค์ จิตฺตโสภโณ), 
(๒๕๕๑, หน๎า ๖๓). 

หน๎าที่หลักของพระสงฆ์ คือ เผยแผํธรรม น าการปฏิบัติ 
พัฒนา และปรึกษากิจ ดังนั้น งานเผยแผํจึงเป็นงาน
แรกที่ทุกรูปจะพึงกระท า 

พระสุ ธีวรญาณ (ณรงค์ จิตฺตโสภโณ) , 
(๒๕๔๘, หน๎า ๑๕๒-๑๕๓). 

พระพุทธเจ๎าทรงรับกุลบุตรผู๎มีจิตศรัทธาเข๎าอุปสมบท
ด๎วยญัตติจตุตถกรรมวาจา มอบให๎คณะสงฆ์เป็นใหญํมี
ผู๎เป็นประทานอุปสมบทเรียกวํา อุปัชฌาย์ เป็นผู๎มี
หน๎าที่ให๎การอบรมสั่งสอนพระใหมํตลอดระยะเวลา ๕ 
ปี ทรงบัญญัติพระวินัยเป็นกรอบแหํงชีวิตอันประเสริฐ
ให๎พระสงฆ์ได๎ปฏิบัติตาม พระสงฆ์ที่ได๎รับอุปสมบทจะ
ได๎รับพระวินัยเป็นสารนี้ เรียกวํา พระภิกษุสงฆ์ 

มาณี ไชยธีรานุวัฒนศิริ และคณะ,  
(๒๕๔๐, หน๎า ๓๖). 

บทบาทของพระสงฆ์ในยุคโลกาภิวัตน์มีองค์ประกอบ  
๓ ประการคือ 
     ๑. ศึกษาธรรมลึกซึ้งปฏิบัติเครํงครัดปกครองสงฆ์ 
     ๒. สอนธรรมะพัฒนาสังคม พัฒนาวัด  
     ๓. ติดตามขําวสาร รํวมแก๎ไขปัญหาสงฆ์อนุรักษ์
สิ่งแวดล๎อม 

 



๖๖ 

 

ตารางท่ี ๒.๑๐ แสดงการสงัเคราะห์แนวคิดเกี่ยวกบับทบาทพระสงฆ์ (ตํอ) 
นักวิชาการ/แหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 

วิทย วิศทเวทย์ และเสถียรพงษ์ วรรณปก, 
(๒๕๔๒, หน๎า ๕๐). 

บทบาทที่เดํนชัดของพระสงฆ์คือบทบาทในการพัฒนา
สังคม ซึ่งมีอยูํ ๒ ด๎าน คือ บทบาทในด๎านพัฒนาวัตถุ 
และบทบาทในด๎านพัฒนาด๎านจิตใจ พระสงฆ์เป็นผู๎มี
บทบาทส าคัญในการพัฒนาสังคม โดยการให๎ค าแนะน า
ที่ถูกต๎องเป็นผู๎ เ ช่ือมประสานให๎ก าลังใจและเป็นผู๎
ปลูกฝังคุณธรรมแกํประชาชน 

มานพ นักการเรียน,  
(๒๕๔๔, หน๎า ๒-๓). 

พระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาแบํงออกเป็น ๒ ประเภท
ด๎วยกัน คือ 
๑. อริยสงฆ์ หมายถึง สาวกของพระพุทธเจ๎าผู๎ทรง
บรรลุมรรคผลแบํงออกได๎ ๔ ระดับ ได๎แกํ พระโสดาบัน 
พระสกทาคามี พระอนาคามี พระอรหันต์ 
๒. สมมติสงฆ์ หมายถึง กุลบุตรผู๎บวชเข๎ามาเป็นภิกษุ
ยังเป็นปุถุชนอยูํ เชํน สามัญชนทั่วไป แตํอบรมบํมนิสัย 
ฝึกตนเอง เพื่อความสะอาด สวําง สงบ แหํงจิตใจ  

ภัทรพร สิริกาญจน,  
(๒๕๔๐, หนา ๒). 

พระสงฆ์ไทยสํวนใหญํมิได๎แยกตัวออกไปอยูํอยํางโดด
เดี่ยวหํางจากชุมชน พระสงฆ์จึงต๎องรับรู๎สิ่งที่เกิดข้ึนใน
ชุมชนที่ตนเองอาศัยอยูํและมีบทบาทที่เกี่ยวข๎องกับ
ชุมชนในด๎านตํางๆ ตั้งแตํอดีตจนถึงปัจจุบัน 

อมร โสภณวิเชษฐ์วงศ์ และกวี อิศริวรรณ, 
(๒๕๔๓, หนา ๓๑). 

พระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ๎าเป็นผู๎ทรงธรรมศึกษา
เลําเรียนปฏิบัติสืบตํอกันมาพระธรรมจึงยังคงอยูํทั้งใน
รูปคัมภีร์และในรูปการน าไปปฏิบัติตกทอดมาถึงเราใน
ปัจจุบัน นอกจากนั้นยังสืบตํออายุพระพุทธศาสนาโดย
บรรพชาอุปสมบทสืบตํอมาไมํขาดสาย 

 
 
 
 
 



๖๗ 

 

๒.๔ บริบทพืน้ทีก่ารวิจัย 
บทบาทพระสงฆ์ในการปูองกันปัญหายาเสพติดในจังหวัดสระบุรี มีดังนี้ 
พระธรรมปิฎกเจ๎าคณะจังหวัดสระบุรี พร๎อมด๎วยผู๎วําราชการจังหวัดสระบุรีเป็นประธาน

ฝุายฆราวาส หัวหน๎าสํวนราชการจังหวัดสระบุรี นายอ าเภอ และเจ๎าหน๎าที่ศูนย์อ านวยการปูองและ
ปรายปรามยาเสพติดจังหวัดสระบุรีรํวมกับส านักงานปูองกันและปราบปรามยาเสพติด ผู๎อ านวยการ
ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสระบุรี สํวน
วัฒนธรรมและหัวหน๎าสํวนราชการรํวมเปิดโครงการวัดสีขาว เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เพราะ
สถานการณ์การแพรํระบาดของยาเสพติดที่อาจมีแนวโน๎มขยายตัวเพิ่มข้ึนและสํงผลกระทบตํอความ
สงบสุขของประชาชนและเป็นภัยตํอความมั่นคงของประเทศตามที่รฐับาลได๎หาทางแก๎ไขปัญหายาเสพ
ติดเป็นนโยบายรัฐบาลส าคัญจ าเป็นต๎องเรํงดํวนจึงได๎ผนึกก าลังระหวํางบ๎านวัด โรงเรียน รํวมกันแก๎ไข
สถานการณ์ปัญหายาเสพติดให๎มีประสิทธ์ิตามยุทธศาสตร์ ๘ ยุทธศาสตร์เพื่อขับเคลื่อน โดยเฉพาะ
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การสร๎างสภาพแวดล๎อมโดยเฉพาะวัดที่เป็นศูนย์รํวมจิตใจของประชาชนต๎องแก๎ไขยา
เสพติดที่ยั่งยืนทั้งที่ เป็นรูปธรรมและนามประธรรม เพื่อเป็นการปูองกันปัญหายาเสพติดใน
พระพุทธศาสนาที่ยั่งยืนตํอไป๘๓ 

ส านักสงฆ์ถ้ ากระบอกเป็นสถานที่รักษาผู๎ติดยาเสพติดที่มีช่ือเสียงในจังหวัดสระบุรี ตั้งอยูํ
ในบริเวณเทือกเขาโปรํงปราบ ต าบลขุนโขลน อ าเภอพระพุทธบาท โดยส านักสงฆ์ถ้ ากระบอกนี้ได๎รับ
รางวัล "แมกไซไซ" สาขาบริการสาธารณะ (Public Service) เมื่อวันที่  ๑๐ กันยายน                          
พ.ศ. ๒๕๑๘ ซึ่งรางวัลแมกไซไซ ถือเสมือนหนึ่งรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพของเอเชีย  ที่พักสงฆ์ถ้ า
กระบอกตั้งอยูํที่หมูํที่ ต าบลขุนโขลน อ าเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี กํอตั้งเมื่อปี พ.ศ.  ๒๕๐๐ 
โดย หลวงพํอใหญํ พระอาจารย์จ ารูญ ปานจันทร์ และพระอาจารย์เจริญ ปานจันทร์ พร๎อมด๎วยคณะ
สงฆ์กลุํมหนึ่งที่ได๎ตามเดินธุดงค์ ซึ่งเป็นกิจวัตรที่ปฏิบัติกันมาโดยตลอดทุกปี ครั้งแรกสงฆ์คณะนี้ได๎จ า
พรรษาอยํูที่วัดคลองเมําธรรมโกศล จังหวัดลพบุรี ใน ระหวํางการเดินธุดงค์ได๎เดินธุดงค์ผํานมาแถว
เทือกเขาโปรํงปราบ อ าเภอพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรีขณะ ที่พักจากการเดินธุดงค์ที่ถ้ ากระบอกได๎
พิจารณาวําที่ถ้ ากระบอกสงบเงียบเหมาะเปน็ที่ปฏิบัติกิจของสงฆ์มากและหลงักลับจากเดินธุดงค์ถึงวัด
คลองเมําฯ จึงได๎ย๎ายคณะสงฆ์มาอยูํที่ถ้ ากระบอก ซึ่งตํอมาได๎มีญาติโยมอาราธนาให๎อยูํที่นี่โดยถวาย
ที่ดินให๎เพื่อการปฏิบัติธรรมคณะสงฆ์จึงได๎อยูํปฏิบัติธรรมที่นี่และกลายมาเป็น “ที่พักสงฆ์ถ้ า
กระบอก” หรือ “ถ้ ากระบอก”สถานที่เลิกยาเสพติดให๎โทษในปัจจุบัน๘๔ 
                                                             

๘๓ ด ารง ชื่นจินดา (ผู๎ส่ือขําว), ส านักขําวสมาคมต ารวจ รายงานจากจังหวัดสระบุรี, (๒๓ กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๑). 

๘๔ วัดถ้ ากระบอก, [ออนไลน์], แหลํงที่มา : https://www.facebook.com/thamkrabokfanpage/ 
[๑๗ มีนาคม ๒๕๖๒]. 



๖๘ 

 

การวิจัยครั้งนี้ ผู๎วิจัยได๎ก าหนดเขตพื้นที่ในการศึกษา ได๎แกํ โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาใน
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดสระบุรี ซึ่งแบํงเขตพื้นที่การศึกษาออกเป็น ๑๓ อ าเภอ รวม ๒๑ 
โรงเรียน ซึ่งมีนักเรียนจ านวน ๒๓,๘๗๘ คน๘๕ งานวิจัยฉบับนี้หมายเอากลุํมเปูาหมาย/กลุํมตัวอยําง/
ประชากร ที่ใช๎ในการศึกษาแบํงเป็น ๓ กลุํม ได๎แกํ โรงเรียนขนาดใหญํ โรงเรียนขนาดกลาง            
และโรงเรียนขนาดเล็ก ประกอบด๎วย โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม โรงเรียนหนองแซงวิทยา โรงเรียนวัง
มํวงวิทยาคม ซึ่งมีนักเรียนระดับมัธยมศึกษา จ านวน ๔,๓๑๙  คน ผู๎วิจัยได๎ท าการศึกษาสภาพพื้นที่ที่
จะท าการวิจัยทั้งจากทางเอกสารและข๎อมูลด๎านอื่นๆ สรุปได๎ดังนี้ 
ตารางท่ี ๒.๑๑  นักเรียนระดับมัธยมศึกษาในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดสระบุรี  จ านวน ๒๑ 

โรงเรียน ดังนี ้

ล าดับ จ านวนอ าเภอ/โรงเรียน 
จ านวนประชากร/คน 

รวม 
มัธยมต้น มัธยมปลาย 

๑ อ าเภอเมืองสระบุรี ๒ โรงเรียน     
 - โรงเรียนสระบรุีวิทยาคม 

- โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบรุ ี

๑,๙๑๒ 
๘๗๓ 

๑,๔๒๙ 
๗๑๒ 

๓,๓๔๑ 
๑,๕๘๕ 

๒ อ าเภอหนองแซง ๑ โรงเรียน    
 - โรงเรียนหนองแซงวิทยา ๓๖๗ ๒๒๒ ๕๘๙ 
๓ อ าเภอเสาไห้ ๒ โรงเรียน    
 - โรงเรียนเสาไห๎วิมล (วิทยานุกลู) 

- โรงเรียนโคกกระท๎อนกิตติวุฒิวิทยา 

๑,๖๗๔ 
๒๘๔ 

๙๓๔ 
๑๓๑ 

๒,๖๐๘ 
๔๑๕ 

๔ อ าเภอบ้านหมอ ๑ โรงเรียน    
 - โรงเรียนบ๎านหมอ “พัฒนานุกูล” ๖๑๖ ๒๘๕ ๙๐๑ 
๕ อ าเภอพระพุทธบาท ๒ โรงเรียน    
 - โรงเรียนสุธีวิทยา 

- โรงเรียนพระพุทธบาท (พลานุกลูวิทยา) 
๗๓๖ 
๒๑๕ 

๔๐๑ 
๖๒ 

๑,๑๓๗ 
๒๗๗ 

๖ อ าเภอหนองโดน ๑ โรงเรียน    
 โรงเรียนหนองโดนวิทยา ๘๓ ๔๐ ๑๒๓ 
๗ อ าเภอดอนพุด ๑ โรงเรียน    
 - โรงเรียนดอนพุดวิทยา ๒๐๐ ๑๒๑ ๓๒๑ 

 

                                                             
๘๕ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา จังหวัดสระบุรี, (ข๎อมูล ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙) 



๖๙ 

 

 
ตารางท่ี ๒.๑๑ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดสระบุรี จ านวน ๒๑ 

โรงเรียน ดังนี้ (ตํอ) 

ล าดับ จ านวนอ าเภอ/โรงเรียน 
จ านวนประชากร/คน 

รวม 
มัธยมต้น มัธยมปลาย 

๘ อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ ๑ โรงเรียน    
 โรงเรียนเทพศิรินทรื พุแค ๑,๐๒๕ ๕๑๔ ๑,๕๓๙ 
๙ อ าเภอแก่งคอย ๓ โรงเรียน    
 - โรงเรียนแกํงคอย 

- โรงเรียนสองคอนวิทยาคม 

- โรงเรียนบ๎านทํามะปรางวิทยา 

๑,๘๖๓ 
๑๒๖ 
๒๘๙ 

๑,๐๒๓ 
๑๕๒ 
๑๕๕ 

๒,๘๘๖ 
๒๗๘ 
๔๔๔ 

๑๐ อ าเภอมวกเหล็ก ๒ โรงเรียน    
 - โรงเรียนมวกเหลก็วิทยา 

- โรงเรียนซับน๎อยเหนอืวิทยาคม 

๙๗๘ 
๓๕๔ 

๕๕๖ 
๒๑๓ 

๑,๕๓๔ 
๕๖๗ 

๑๑ อ าเภอหนองแค ๓ โรงเรียน    
 - โรงเรียนหนองแค “สรกิจพทิยา” 

- โรงเรียนเตรียมอุดมพฒันาการ สระบรุี 
- โรงเรียนหินกองวิทยาคม 

๑,๓๕๘ 
๓๓๒ 
๓๒๕ 

๙๔๐ 
๑๗๓ 
๒๑๓ 

๒,๒๙๘ 
๕๐๕ 
๕๓๘ 

๑๒ อ าเภอวิหารแดง ๑ โรงเรียน    
 - โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน ๙๗๘ ๖๒๕ ๑,๖๐๓ 

๑๓ อ าเภอวังม่วง ๑ โรงเรียน    
 - โรงเรียนวังมํวงวิทยาคม ๘๔ ๓๐๕ ๓๘๙ 

รวม ๑๔,๖๗๒ ๙,๒๐๖ ๒๓,๘๗๘ 

 
 
 
 
 
 
 



๗๐ 

 

๒.๕ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
๒.๕.๑ งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการส่งเสริมความรู้ความเขา้ใจเรื่องยาเสพติด 
กรรณิการ์ กาญจันดา และคณะ ได๎วิจัยเรื่อง กระบวนการสํงเสริมจริยธรรมในการ

ประพฤติตนอยํางเหมาะสมของนักศึกษา มหาวิทยาลัยแมํโจ๎แพรํเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดแพรํ ผล
การศึกษา ผลการวิจัยพบวํา ปัจจัยที่มีผลตํอพฤติกรรมของนักศึกษามากที่สุดคือ การอบรมเลี้ยงดู 
จากครอบครัว รองลงมาคือ สภาพแวดล๎อมการอยูํอาศัย และการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมจาก
สถานศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางสังคม วิถีชีวิตที่เปลี่ยนไป คํานิยม ความเช่ือที่ไมํถูกต๎อง พฤติกรรม
การเลียนแบบ และขาดจิตส านึกของการเป็นคนดี ตามล าดับ๘๖ 

ฉัตรชัย  ธรรมครบุรี  ได๎ วิจั ย เรื่ อ ง“การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวทาง
พระพุทธศาสนาของโรงเรียนรางวัลพระราชทาน” ผลการวิจัยพบวํา การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตาม
แนวทางพระพุทธศาสนาของโรงเรียนพระราชทาน มี ๓ ด๎าน ประกอบด๎วย ๑) การให๎การศึกษา
โรงเรียนได๎มีการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาบูรณาการการเรียนรู๎กับทุกสาระวิชา มีระบบ
การประกันคุณภาพภายใน ๒) การฝึกอบรมโรงเรียนได๎สํงเสริมกิจกรรมทักษะวิชาการการประกวด
โครงงาน จัดการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ๓) การพัฒนาโรงเรียนได๎สนับสนุนกิจกรรม
ตํางๆ มีการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ตามแนวทางพระพุทธศาสนามี ๓ ด๎าน ประกอบด๎วย ๑) ศีล โรงเรียนได๎ให๎การฝึกอบรม
คุณธรรมจริยธรรม มีกิจกรรมสํงเสริมระเบียบวินัยและงานทั้ง ๔ ฝุายถูกก ากับด๎วยระเบียบทาง
ราชการและจรรยาบรรณวิชาชีพครู ๒) สมาธิ โรงเรียนตระหนักในการพัฒนาการเรียนการสอนทุก
กลุํมสาระมีการสํงเสริมทักษะวิชาการสงํเสรมิการรักการอําน ๓) ปัญญา โรงเรียนได๎ด าเนินการพัฒนา
ข๎อมูลระบบสารสนเทศพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษามี Best practice ของโรงเรียนและ
พัฒนาแหลํงเรียนรู๎๘๗ 

ฐานัน พิมพ์สิน และคณะ ได๎วิจัยเรื่อง รูปแบบการแก๎ปัญหาเด็กหนีเรียนในโรงเรียน 
กรณีศึกษาโรงเรียนเขาวงพิทยาคาร อ าเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธ์ุ ผลการ วิจัยพบวํา ปัจจัยและ
เงื่อนไขของการหนีเรียนของนักเรียนโรงเรียนเขาวงพิทยาคารมี ๔ ปัจจัยหลัก คือ ๑) ครอบครัว 
เนื่องจาก พํอ แมํ ต๎องใช๎เวลาในการประกอบอาชีพไมํมีเวลาในการดูแลบุตรหลาน ท าให๎บุตรหลานมี

                                                             
๘๖ กรรณิการ์ กาญจันดา และคณะ , “กระบวนการสํงเสริมจริยธรรมในการประพฤติตนอยําง 

เหมาะสมของนักศึกษามหาวิทยาลัยแมํโจ๎ – แพรํ เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดแพรํ”, รายงานการวิจัย, (เชียงใหมํ : 
มหาวิทยาลัยแมํโจ๎, ๒๕๕๓), หน๎า ๗๕. 

๘๗ ฉัตรชัย ธรรมครบุรี, “การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวทางพระพุทธศาสนาของโรงเรียนรางวัล
พระราชทาน”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์, (บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗). 



๗๑ 

 

พฤติกรรมที่ เลียนแบบในสิ่งที่ไมํดี ก๎าวร๎าว และขาดความรับผิดชอบ ๒) นักเรียน เนื่องจากเด็กวัยรุํน 
มีพฤติกรรม อยากรู๎ อยากเห็น อยากลอง อารมณ์เปลี่ยนแปลงได๎โดยงําย หงุดหงิดงําย เครียดงําย 
โกรธงําย ซึมเศร๎าโดยไมํมีสาเหตุได๎งําย และมีการเลียนแบบงําย ซึ่งมีอิทธิพลตํอพฤติกรรมและการ
กระท าที่แสดงออกมา ๓) โรงเรียน เนื่องจากระบบการเรียนเป็นแบบเดินเรียน ท าให๎นักเรียนมีโอกาส
หนีเรียนในระหวํางเดินทางไปหาห๎องใหมํ ประกอบกับเทคนิคการสอนของครูผู๎สอนยังไมํกระตุ๎นให๎
เด็กอยากเรียนรู๎ เกิดความเบื่อหนําย ๔) ชุมชน เนื่องจากกระแสการบริโภคนิยมเข๎ามาท าให๎โครงสรา๎ง
ของชุมชนแบบเดิมซึ่งชํวยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันหมดไป เป็นชุมชนที่อยูํแบบตัวใครตัวมัน           
ในชุมชนมีสารเสพติด ร๎านเกมส์ รีสอร์ท เป็นผลท าให๎เด็กมีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไป ดังนั้น รูปแบบ
และแนวทางที่เหมาะสมในการแก๎ปัญหา คือ ผู๎ปกครองควรพัฒนารูปแบบการเลี้ยงดูเด็กให๎มีความ 
สอดคล๎องกับพัฒนาการของวัยรุํน รํวมมือกับสถานศึกษาสร๎างเครือขํายการดูแลที่มีประสิทธิภาพ 
และท๎องถ่ินให๎การสนับสนุนงบประมาณในการด าเนินการ รวมถึงควรมีกิจกรรมที่เน๎นการฝึกทักษะ 
ชีวิต กิจกรรมเพื่อนชํวยเพื่อน ตลอดจนสถานศึกษาควรปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนโดยใช๎วิธีการ 
สอนที่ยึดผู๎เรียนเป็นศูนย์กลาง แบํงนักเรียนเป็นกลุํมตามความถนัด เชํน กลุํมแสดงออก เป็นต๎น๘๘ 

มณทิรา อินคชสาร ไดวิ๎จัยเรื่อง การวิจัยเชิงปฏิบัติการอยํางมีสํวนรํวมเพื่อพัฒนาสื่อและ
กลยุทธ์ในการสื่อสารเพื่อลดอันตรายจากการใช๎สารเสพติดแบบฉีดเข๎าเส๎น จุดประสงค์เพื่อพัฒนาสื่อ
และกลยุทธ์ในการสื่อสารเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือลดความเสี่ยงจากการฉีดสารเสพติดเข๎าเส๎น 
ผลการวิจัยพบวํา ภาษาและน้ าเสียงที่ควรใช๎ในการสื่อสารกับผู๎ใช๎สารเสพติดแบบฉีดเข๎าเส๎น ได๎แกํ 
การสื่อสารที่คิดถึงตนเอง ให๎ตระหนักถึงสิ่งที่จะเกิด ข้ึนกับตัวเอง รักตัวเอง และสื่อสารให๎คิดถึง
ครอบครัว โทนหรือน้ าเสียงในการสื่อสารควรเป็นแบบให๎ก าลังใจ ให๎โอกาส ให๎ทางเลือก๘๙ 

พระราชปัญญาภรณ์ (สิงห์ค า ชยว โส) ได๎วิจัยเรื่อง “กระบวนการสร๎างสังคมคุณธรรม
แบบมีสํวนรํวมภายใต๎รูปแบบธนาคารความดี ส าหรับหนํวยอบรมประชาชน” ผลการวิจัยพบวํา        
การน าหลักการ ๘ ประการ คือ หลักศีลธรรมและวัฒนธรรม สุขภาพ สัมมาชีพ สันติสุข ศึกษา
สงเคราะห์ สาธารณสงเคราะห์ กตัญญูกตเวที และหลักสามัคคีธรรม มาประยุกต์ใช๎ในการพัฒนา
บุคคลและสังคม โดยมีเปูาหมายของการด าเนินการ คือ เพื่อการเผยแผํพระพุทธศาสนา การปฏิบัติ
ตามหลักพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมท๎องถ่ิน การพัฒนาสังคม การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

                                                             
๘๘ ฐานัน พิมพ์สิน และคณะ, “รูปแบบการแก๎ปัญหาเด็กหนีเรียนในโรงเรียน กรณีศึกษาโรงเรียนเขา

วงพิทยาคาร อ าเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธ์ุ”, รายงานการวิจัย, (กรุงเทพมหานคร : ส านักงานกองทุนสนับสนุนการ
วิจัย, ๒๕๕๒), หน๎า ๕๔-๕๕. 

๘๙ มณทิรา อินคชสาร, “การวิจัยเชิงปฏิบัติการอยํางมีสํวนรํวมเพื่อพัฒนาสื่อและกลยุทธ์ในการสื่อสาร
เพื่อลดอันตรายจากการใช๎สารเสพติดแบบฉีดเข๎าเส๎น”, ปริญญาวิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต สาขาการวิจัย
พฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ๒๕๕๑), หน๎า ๘๗-๙๔. 



๗๒ 

 

สิ่งแวดล๎อม การจัดสวัสดิการชุมชน และการสงเคราะห์ชุมชน การใช๎หลักการทางพระพุทธศาสนา
ควบคํูกับการพัฒนาชีวิต และสังคม เพื่อให๎บุคคลพึ่งพาตนเองได๎ มีการยึดมั่นในการท าความดีมีการ
ชํวยเหลือแบํงปันสร๎างความผูกพันด๎วยกิจกรรมการพัฒนา มีการสื่อสารเพื่อให๎คนเข๎าถึงสัจธรรมด๎วย
วิธีการปฏิบัติ และมีการฝึกตามหลักไตรสิกขาและหลักภาวนา ๔ เพื่อให๎บุคคลท าประโยชน์ของตน
สมบูรณ์พึ่งพาตนเองได๎ในทุกทาง ให๎มีความร๎อนที่บ าเพ็ญประโยชน์เพื่อผู๎อื่นด๎วยความเสียสละ 
จากนั้นควรมีการพัฒนาสังคมให๎ไปสูํสังคมคุณธรรมที่เกิดประโยชน์และความสุขของทุกคนในสังคม๙๐ 

สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได๎วิจัยเรื่อง การพัฒนาระบบเฝูาระวัง
ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ซึ่งเป็นการวิจัยเชิงส ารวจ ผลการวิจัยพบวํา การชํวยเหลือและแก๎ไข
ปัญหายาเสพติดของหนํวยงานทีเ่กีย่วข๎องมีหลากหลายวิธี เชํน ชุมชนจะมีสายตรวจ/อปพร./ปอูมยาม
คอยตรวจตราสิ่งผิดปกติในชุมชน มีหนํวยงานมาจัดกิจกรรมรณรงค์ให๎ค าแนะน า เชํน ส านักงาน 
ป.ป.ส. สาธารณสุข โรงพยาบาล เจ๎าหน๎าที่ต ารวจ เป็นต๎น วิธีการแก๎ไขปัญหา/รณรงค์การปูองกันยา
เสพติดจากสถานศึกษา/ชุมชนที่นําสนใจ เชํน การเข๎าคํายและจัดกิจกรรมที่นําสนใจ มีพื้นที่ให๎เด็ก
และเยาวชนได๎มีโอกาสท ากิจกรรมสร๎างสรรค์ หรือการเดินเทิดพระเกียรติเพื่อตํอต๎านยาเสพติด และ
โครงการ To Be Number One๙๑ 

สุทธิวรรณ ตันติรจนาวงศ์ และ ศศิกาญจน์ ทวิสุวรรณ  ได๎วิจัยเรื่อง การสํงเสริม
คุณธรรมที่มีประสิทธิภาพ : กรณีศึกษากลุํมเด็กเยาวชนและข๎าราชการภาครัฐ  ผลการวิจัยพบวํา 
รูปแบบการสํงเสริมคุณธรรมผูบ๎รหิาร ครู นักเรียนโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนนทบุรีมีดังตํอไปนี้ มี
การก าหนดนโยบายแหงชาติในการสํงเสริมคุณธรรมเยาวชน โดยรัฐบาลจัดประชุมบุคลากรภาครัฐ 
ภาคเอกชน ประชาชน เยาวชน และทุกฝุายที่เกี่ยวข๎องพิจารณาน าหลักธรรมของทุกศาสนา หลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หลักการศึกษามารวมกันก าหนดเป็นนโยบายวําระแหํงชาติในการสงเสริม
คุณธรรมของเยาวชน โรงเรียนน านโยบายแหํงชาติมาก าหนดเป็นนโยบายการสงเสริมคุณธรรมใน
โรงเรียนมีการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเปูาประสงค์เกี่ยวกับการสํงเสริมคุณธรรมแหํงชาติ 
โรงเรียนก าหนดมาตรฐานคุณธรรมของผู๎บริหาร ครู นักเรียนโดยองค์กรหลักที่เกี่ยวข๎องรับผิดชอบมี
คณะกรรมการสถานศึกษา ประกอบด๎วย ผู๎ทรงคุณวุฒิ ผู๎แทนองค์กรปกครองสวนท๎องถ่ินผู๎แทน
องค์กรเอกชน ผู๎แทนองค์กรศาสนา ผู๎แทน ผู๎ปกครอง ผู๎แทนชุมชน และผู๎บริหาร ครู มีการก าหนด
ยุทธศาสตร์ ในโรงเรียนที่เกีย่วข๎องกับการ สงเสริมคุณธรรมเยาวชน ดังนี้ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเป็นแบ

                                                             
๙๐ พระราชปัญญาภรณ์ (สิงห์ค า ชยว โส), “กระบวนการสร๎างสังคมคุณธรรมแบบมีสํวนรํวมภายใต๎

รูปแบบธนาคารความดี ส าหรับหนํวยอบรมประชาชน”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต  สาขา
พระพุทธศาสนา, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖), หน๎า ๑๙๙-๒๐๓. 

๙๑ สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, “การพัฒนาระบบเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดใน
สถานศึกษา”, (กรุงเทพมหานคร : ส านักงานคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามยาเสพติด, ๒๕๕๑), หน๎า ๒. 



๗๓ 

 

บอยางที่ดี ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การก าหนด กฎ ระเบียบที่สงเสริมคุณธรรม ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การจัด
กิจกรรมสงเสริมคุณธรรม ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การใช๎สื่อปลุกกระแสคุณธรรม และยุทธศาสตร์ที่ ๕            
การสร๎างเครือขายคุณธรรม๙๒ 

ตารางท่ี ๒.๑๒ แสดงการสังเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวข๎องกับการสํงเสริมความรู๎ความเข๎าใจเรื่อง             
ยาเสพติด 

นักวิจัย ผลการวิจัย 
กรรณิการ์ กาญจันดา และคณะ, 
 (๒๕๕๓, หน๎า ๗๕) 

ปัจจัยที่มีผลตํอพฤติกรรมของนักศึกษามากที่สุดคือ การ
อบรมเลี้ยงดู จากครอบครัว รองลงมาคือ สภาพแวดล๎อมการ
อยูํอาศัย และการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมจากสถานศึกษา
การเปลี่ยนแปลงทางสงัคม วิถีชีวิตที่เปลี่ยนไป คํานิยม ความ
เช่ือที่ไมํถูกต๎อง พฤติกรรมการเลียนแบบ และขาดจิตส านึก
ของการเป็นคนดี ตามล าดับ 

ฉัตรชัย ธรรมครบุรี,  
(๒๕๕๗) 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวทางพระพุทธศาสนามี ๓ 
ด๎าน ประกอบด๎วย ๑) ศีล โรงเรียนได๎ให๎การฝึกอบรม
คุณธรรมจริยธรรม มีกิจกรรมสํงเสริมระเบียบวินัย ๒) สมาธิ 
การพัฒนาการเรียนการสอนสํงเสริมทักษะวิชาการสํงเสริม
การรักการอําน ๓) ปัญญา พัฒนาข๎อมูลระบบสารสนเทศ
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา และพัฒนาแหลํงเรยีนรู๎ 

พระราชปัญญาภรณ์ (สิงห์ค า ชยว โส), 
 (๒๕๕๖, หน๎า ๑๙๙-๒๐๓) 

การน าหลักการ ๘ ประการ คือ หลักศีลธรรมและวัฒนธรรม 
สุขภาพ สัมมาชีพ สันติสุข ศึกษาสงเคราะห์ สาธารณ
สงเคราะห์  กตัญญูกตเวที  และหลักสามัคคีธรรม มา
ประยุกต์ใช๎ในการพัฒนาบุคคลและสังคม โดยมีเปูาหมาย
ของการด าเนินการ คือ เพื่อการเผยแผํพระพุทธศาสนา การ
ป ฏิ บั ติ ต า ม แ ล ะ วั ฒ น ธ ร ร ม ท๎ อ ง ถ่ิ น  ก า ร อ นุ รั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล๎อม การจัดสวัสดิการและการ
สงเคราะห์ชุมชน การพัฒนาชีวิตเพื่อให๎บุคคลพึ่งพาตนเองได๎ 

                                                             
๙๒ สุทธิวรรณ ตันติรจนาวงศ์ และศศิกาญจน์ ทวิสุวรรณ , “การสํงเสริมคุณธรรมที่มีประสิทธิภาพ : 

กรณีศึกษากลุํมเด็ก/เยาวชนและข๎าราชการภาครัฐ”, รายงานวิจัย, (กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม, ๒๕๕๒), 
หน๎า ๒๔๕-๒๔๙. 



๗๔ 

 

ตารางท่ี ๒.๑๒ แสดงการสังเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวข๎องกับการสํงเสริมความรู๎ความเข๎าใจเรื่อง             
ยาเสพติด (ตํอ) 

นักวิจัย ผลการวิจัย 
ฐานัน พิมพ์สิน และคณะ,  
(๒๕๕๒, หน๎า ๕๔-๕๕) 

ปัจจัยและเงื่อนไขของการหนีเรียนของนักเรียนโรงเรียนเขา
วงพิทยาคารมี ๔ ปัจจัยหลัก คือ  
๑) ครอบครัว เนื่องจาก พํอ แมํ ต๎องใช๎เวลาในการประกอบ
อาชีพไมํมีเวลาในการดูแลบุตรหลาน 
๒) นักเรียน เนื่องจากเด็กวัยรุํน มีพฤติกรรม อยากรู๎ อยาก
เห็น อยากลอง และมีการเลียนแบบงําย 
๓) โรงเรียน เนื่องจากระบบการเรียนเป็นแบบเดินเรียน ท า
ให๎นักเรียนมีโอกาสหนีเรียนในระหวํางเดินทางไปหาห๎องใหมํ 
๔) ชุมชน โครงสร๎างของชุมชนแบบเดิมซึ่งชํวยเหลือเกื้อกูล
ซึ่งกันและกันหมดไป 

มณทิรา อินคชสาร,  
(๒๕๕๑, หน๎า ๘๗-๙๔) 

ภาษาและน้ าเสียงที่ควรใช๎ในการสื่อสารกับผู๎ใช๎สารเสพติด
แบบฉีดเข๎าเส๎น ได๎แกํ การสื่อสารที่คิดถึงตนเอง ให๎ตระหนัก
ถึงสิ่งที่จะเกิดข้ึนกับตัวเอง รักตัวเอง และสื่อสารให๎คิดถึง
ครอบครัว โทนหรือน้ าเสียงในการสื่อสารควรเป็นแบบให๎
ก าลังใจ ให๎โอกาส ให๎ทางเลือก 

ส ถาบั น วิ จั ย สั ง คม  จุ ฬ าล ง ก ร ณ์
มหาวิทยาลัย,  
(๒๕๕๑, หน๎า ๒) 

การชํวยเหลือและแก๎ไขปัญหายาเสพติดของหนํวยงานที่
เกี่ยวข๎องมีหลากหลายวิธี เชํน ชุมชนจะมีสายตรวจ/อปพร./
ปูอมยามคอยตรวจตราสิ่งผิดปกติในชุมชน มีหนํวยงานมาจัด
กิจกรรมรณรงค์ให๎ค าแนะน า เ ชํน ส านักงาน ป.ป.ส. 
สาธารณสุข โรงพยาบาล เจ๎าหน๎าที่ต ารวจ เป็นต๎น  

สุท ธิว ร ร ณ  ตั นติ ร จ น าว ง ศ์  แล ะ       
ศศิกาญจน์ ทวิสุวรรณ,  
(๒๕๕๒, หน๎า ๒๔๕-๒๔๙) 

ยุทธศาสตร์ ในโรงเรียนที่เกี่ยวข๎องกับการ สงเสริมคุณธรรม
เยาวชน ดังนี้  ยุทธศาสตร์ที่  ๑ การเป็นแบบอยางที่ดี 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การก าหนด กฎ ระเบียบที่สงเสริมคุณธรรม 
ยุทธศาสตร์ที่  ๓  การจั ดกิ จกรรมสงเสริ ม คุณธรรม 
ยุทธศาสตร์ที่  ๔ การใช๎สื่อปลุกกระแสคุณธรรม และ
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การสร๎างเครือขายคุณธรรม 

 



๗๕ 

 

๒.๕.๒ งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการป้องกันปัญหายาเสพตดิ  
จากการศึกษาคนคว๎าทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข๎องกับความรู๎ความเข๎าใจการปูองกันปัญหา

ยาเสพติด ปรากฏวํามีนักวิชาการหลายทําน ได๎ท าการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข๎องกับความรู๎ความเข๎าใจ
การปูองกันปัญหายาเสพติดไว๎ ผู๎วิจัยพอจะน ามาสรุปไดดังนี้   

โกศล อินทวงศ์ ได๎วิจัยเรื่อง “การพัฒนารูปแบบการเรียนรู๎เพื่อปูองกันและแก๎ปัญหายา
เสพติดในสถานศึกษา สังกัดสถาบันอาชีวศึกษาภาคตะวันออก ๓” ผลการศึกษาพบวํา การศึกษา
แนวคิด ทฤษฎี และความคิดเห็นของผู๎เช่ียวชาญ น าไปสูํรูปแบบการสํงเสริมพัฒนาการกระตุ๎น
เสริมแรง สร๎างขวัญก าลังใจในการพัฒนาตนเองและบุคคลรอบข๎าง เสริมสร๎างการเรียนรู๎เพื่อปูองกัน
และแก๎ปัญหายาเสพติด โดยใช๎รูปแบบที่มีช่ือวํา KINCO Reinforcement modle สํวนประกอบด๎วย 
Knowledge Identifra on (KI) คือ การรํวมกันก าหนดเงื่อนไขการให๎ความรู๎การปูองกันและการ
แก๎ไขปัญหายาเสพติด การจัดการความรู๎ Knowledge Norm (KN) บรรทัดฐานโทษพิษภัย ให๎ความรู๎ 
กฎกติกา ของโทษพิษภัยของยาเสพติด Knowledge Cognitive Learning (KC) คือ การให๎ความรู๎
แนวคิดเชิงนามธรรม การเรียนรู๎เชิงพุทธิปัญญา และ Knowledge Operant Condtioning (KO) คือ 
การให๎ความรู๎โดยการทดลองท าและดูแลเป็นการวางเงื่อนไขที่จะท า ซึ่งได๎พัฒนามาจากทฤษฎีการ
เสริมแรง กระตุ๎นให๎นักศึกษามีการเรียนรู๎ ภายหลังการทดลองเพื่อประเมินรูปแบบในกลุํมนักศึกษา 
พบวํานักศึกษาสํวนใหญํมีการพัฒนาระดับการเรียนรู๎เพื่อปูองกันและแก๎ไขปัญหายาเสพติดได๎ดีข้ึน๙๓  

พัชรา เอ่ียมกิจการ ได๎วิจัยเรื่อง “การพัฒนาแบบจ าลองการผสานพลังการรณรงค์และ
การให๎การศึกษาเพื่อการควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แกํเด็กและเยาวชนในสถานศึกษา” 
ผลการวิจัยพบวํา ทัศนคติ พฤติกรรมของเด็กและเยาวชน โดยสามารถสรุปเป็นข้ันตอนในการ
ด าเนินงานได๎ ๓ ข้ันตอน ดังนี้ ข้ันตอนที่ ๑ ข้ันเตรียมความพร๎อมกํอนด าเนินงาน ประกอบด๎วย จัดต้ัง
คณะท างานสถานศึกษา และ เตรียมความพร๎อมกํอนด าเนินงาน โดยรวบรวมบุคคลที่มีสํวนเกี่ยวข๎อง
มีสํวนรํวมในการวางแผน การด าเนินงาน และศึกษาข๎อมูลพื้นฐานของสถานศึกษาเพื่อวิเคราะห์
จุดเดํน จุดด๎อยที่จะน าไปสูํการวางแผนการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพและสอดคล๎องกับสภาพความ
เป็นจริง ข้ันตอนที่ ๒ ข้ันปฏิบัติตามแผนการด าเนินงาน โดยมีการก าหนดกลุํมเปูาหมายในการ
ด าเนินงานให๎มีความชัดเจน ถูกต๎องและเหมาะสม และคัดเลือกรายวิชาในการจัดการเรียนการสอน
และกิจกรรมในการรณรงค์ รวมถึงก าหนดเนื้อหาหรือประเด็น และก าหนดวิธีด าเนินงานผสานพลัง
การรณรงค์และการใหก๎ารศึกษา ซึ่งจะต๎องมีการก าหนดวัตถุประสงค์ เปูาหมาย กระบวนการสื่อ ชํอง
ทางการสื่อสารบทบาทและการมีสํวนรํวม และมีกระบวนการวิจัยของครูอยํางเป็นระบบ ข้ันตอนที่ ๓ 

                                                             
๙๓ โกศล อินทวงศ์, “การพัฒนารูปแบบการเรียนรู๎ เพื่อปูองกันและแก๎ไขปัญหายาเสพติดใน

สถานศึกษา สังกัดสถาบันอาชีวศึกษาภาคตะวันออก”, วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยรามค าแหง, ๒๕๕๐), หน๎า ๑๗๘-๑๘๖. 



๗๖ 

 

ข้ันติดตามและ ประเมินผลการด าเนินงาน ข้ันตอนนี้เป็นการประเมินและตรวจสอบผลของการ
ด าเนินงานเพื่อจะ น าไปสูํการพัฒนา ปรับปรุง แก๎ไขกระบวนการให๎มีความเหมาะสมกับสถานศึกษา
มากยิ่งข้ึนตํอไป๙๔ 

มานพ คณะโต ไดวิ๎จัยเรื่อง โครงการศึกษาและการแก๎ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กลุํมประชากร คือ นักเรียน และครูผู๎ปกครองในสถานศึกษา ๑๑ จังหวัด 
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน จ านวน ๓๐ พื้น เขตการศึกษา สุํมเลือกสถานศึกษาในระดับ
มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา ของภาครัฐและเอกชนจ านวน ๓๑๑  แหํง ผลการวิจัยพบวํา 
กิจกรรมการด าเนินการแก๎ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา คือ การรณรงค์ปูองกันยาเสพติด การให๎
ความรู๎ผํานกิจกรรมการสนับสนุน กิจกรรมทางสังคม การชํวยเหลือนักเรียนให๎มีพฤติกรรมไมํ
เหมาะสม การตรวจค๎นและสอดสํอง สํวนกิจกรรมที่ด าเนินการน๎อย ได๎แกํ การชํวยเหลือให๎นักเรียนที่
มีปัญหาด๎านยาเสพติด และการตรวจปัสสาวะเพื่อการหาสารเสพติด๙๕ 

วรรณชนก จันทชุม ได๎วิจัยเรื่อง “การพัฒนาผลวิธีในการปูองกันการสูบบุหรี่ของ
นักเรียนโดยใช๎กระบวนการมีสํวนรํวม : กรณีศึกษาโรงเรียนขยายโอกาสในจังหวัดกาฬสินธ์ุ” โดยมี
วัตถุประสงค์สํงเสริมและสนับสนุน นักเรียน ครอบครัว โรงเรียน ชุมชน และเจ๎าหน๎าที่หนํวยงานของ
รัฐ ให๎ได๎มีสํวนรํวมในการด าเนินการปูองกันการสูบบุหรี่ของนักเรียนภายใต๎ทรัพยากรท๎องถ่ินที่มีอยูํ 
ผลการศึกษาพบวํา การพัฒนากลวิธีในการปูองกันการสูบบุหรี่ของนักเรียน กลุํมได๎รํวมกันก าหนด              
๒ โครงการ ได๎แกํ โครงการให๎โปรแกรมสุขศึกษาเพื่อพัฒนาให๎นักเรียนมีความรู๎ เกี่ยวกับพวก
สงกรานต์สูบบุหรี่ และโครงการพัฒนาทักษะการตัดสินใจและทักษะการปฏิเสธ โดยใช๎กับนักเรียนใน
ระดับป. ๕-๖ และ ม. ๑-๓ ในโรงเรียนหัวนาค าจรูญศิลป์ปรากฏวําไมํมีนักเรียนลายใหมํสูํเพิ่มและ
อัตราการสูบบุหรี่ของเด็กลดลง๙๖ 

สุทธิรักษ์ ไชยรักษ์ และคณะ  ได๎ วิจัยเรื่อง พฤติกรรมการดื่มสุราของนักศึกษา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา ๒๕๕๑ ผลการวิจัยพบวํา แรงจูงใจในการดื่มสุราของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเพราะมีความต๎องการเข๎าสังคมในกลุํมเพื่อนๆ ประกอบกับ
                                                             

๙๔ พัชรา  เอ่ียมกิจการ, “การพัฒนาแบบจ าลองการผสานพลังการรณรงค์และการให๎การศึกษาเพื่อ
การควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แกํเด็กและเยาวชนในสถานศึกษา”, วิทยานิพนธ์นิเทศศาสตรดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์, (คณะนิเทศศาสตร์ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๓), หน๎า ๓๑๕-๓๒๑. 

๙๕ มานพ คณะโต, “การวิจัยโครงการศึกษาและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน”, ส านักคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามยาเสพติด , (กรุงเทพมหานคร : 
คณะกรรมการปูองกันและปราบปรามยาเสพติดส านักงาน, ๒๕๕๑), หน๎า ๓-๔. 

๙๖ วรรณชนก จันทชุม, “การพัฒนาตนวิธีในการปูองกันการสูบบุหรี่ของนักเรียนโดยใช๎กระบวนการมี
สํวนรํวม : กรณีศึกษาโรงเรียนขยายโอกาสในจังหวัดกาฬสินธ์ุ”, วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการวิจัย
พฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ๒๕๔๙), หน๎า ๙๔-๑๐๙. 



๗๗ 

 

นักศึกษาได๎เรียนรู๎ด าเนินชีวิตหํางจากครอบครัว ผู๎ปกครอง เป็นผู๎แนะน า ตักเตือนให๎ค าปรึกษา ดังนั้น
นักศึกษาจึงต๎องตัดสินใจเรื่องตํางๆ ด๎วยตัวเองจึงขาดการยั้งคิด ส าหรับสถานที่ใช๎ดื่มสุราใน
มหาวิทยาลัยมากที่สุด คือ หอพักนักศึกษา ดังนั้น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีจึงมีมาตรการโดย
การเสพของมึนเมาของนักศึกษา การอยูํรํวมในวงเสพของมึนเมาหรอืการมีของมนึเมาไว๎ในครอบครอง 
ในเขตมหาวิทยาลัยจะต๎องได๎รับโทษ คือ การพักการศึกษา ๑ ภาคการศึกษา๙๗ 

สุญาดา สุนทรศารทูล ได๎วิจัยเรื่อง “รูปแบบความรํวมมือของบ๎าน วัด โรงเรียนและ
ชุมชนในการสร๎างภูมิค๎ุมกันทางวัฒนธรรมแกํเด็กและเยาวชนในเขตปริมณฑลกรุงเทพมหานคร” 
ผลการวิจัย พบวํา มี ๔ รูปแบบ ไดแกํ ๑) สร๎างครอบครัวตนแบบที่มีภูมิค๎ุมกันทางวัฒนธรรมที่ดีมา
เป็นต๎นแบบ และขยายผลโดยการจัดกิจกรรมรํวมกับครอบครัวที่เข๎ารํวมโครงการ และมีการขยายผล
ไปสูํชุมชนใกล๎เคียง ๒) สถานศึกษาจัดท าหลักสูตรการเรียนรู๎วัฒนธรรมชุมชนเกี่ยวกับหลักแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียง โดยใช๎ความรํวมมือระหวําง บ๎าน วัดโรงเรียน ชุมชน ภาครัฐรวมถึงภาคเอกชน  
เริ่มตั้งแตํ การวางแผน การปฏิบัติการ การตรวจสอบการด าเนินการให๎เหมาะสม รวมถึงการ
ประเมินผล ๓) จัดท าพื้นที่ชุมชนให๎มีมูลคําเพิ่มทางสังคมโดยชุมชนจัดต้ังศูนย์คอมพิวเตอร์พร๎อมทั้งมี
ครูอาสาสมัครในพื้นที่คอยดูแลและให๎ค าแนะน า และ ๔) ภาครัฐเป็นแกนกลางในการเชิญชวน
ภาคเอกชนเข๎ามารํวมมีบทบาทในการสนับสนุนงบประมาณการจัดกิจกรรมความรํวมมือระหวํางบ๎าน 
วัด โรงเรียนและชุมชน พร๎อมทั้งจัดท าโครงการเพื่อน าครอบครัวต๎นแบบไปประชาสัมพันธ์ และมีการ
ขยายผลโดยพาครอบครัวต๎นแบบไปศึกษาดูงานหลักแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง๙๘ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
๙๗ สุทธิรักษ์ ไชยรักษ์ และคณะ, “พฤติกรรมการดื่มสุราของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

ปีการศึกษา ๒๕๕๑”, รายงานการวิจัย, (นครราชสีมา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, ๒๕๕๓), หน๎า ๕๘-๖๐. 
๙๘ สุญาดา สุนทรศารทูล, “รูปแบบความรํวมมือของบ๎าน วัด โรงเรียนและชุมชน ในการสร๎าง

ภูมิคุ๎มกันทางวัฒนธรรมแกํเด็กและเยาวชนในเขตปริมณฑลกรุงเทพมหานคร”, วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาวัฒนธรรมศาสตร์, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาสารคราม, ๒๕๕๒), หน๎า ๒๐๓-๒๐๔. 



๗๘ 

 

ตารางท่ี ๒.๑๓ แสดงการสังเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวข๎องกับการปูองกันปัญหายาเสพติด 

นักวิจัย ผลการวิจัย 
โกศล อินทวงศ์, 
(๒๕๕๐, หน๎า ๑๗๘-๑๘๖) 

รูปแบบการสํงเสริมพัฒนาการกระตุ๎นเสริมแรงสร๎างขวัญ
ก าลังใจในการพัฒนาตนเองและบุคคลรอบข๎าง โดยใช๎
รูปแบบที่มี ช่ือวํา KINCO Reinforcement modle 
สํวนประกอบด๎วย Knowledge Identifra on (KI) คือ การ
รํวมกันก าหนดเงื่อนไขการให๎ความรู๎การปูองกันและการ
แก๎ไขปัญหายาเสพติด การจัดการความรู๎  Knowledge 
Norm (KN) บรรทัดฐานโทษพิษภัย ให๎ความรู๎ กฎกติกา ของ
โทษพิษภัยของยาเสพติด Knowledge Cognitive 
Learning (KC) คือ การให๎ความรู๎แนวคิดเชิงนามธรรม การ
เรียนรู๎ เ ชิงพุทธิปัญญา และ Knowledge Operant 
Condtioning (KO) คือ การให๎ความรู๎โดยการทดลองท าและ
ดูแลเป็นการวางเงื่อนไขที่จะท า 

พัชรา เอี่ยมกิจการ, 
(๒๕๕๓, หน๎า ๓๑๕-๓๒๑) 

ทัศนคติ พฤติกรรมของเด็กและเยาวชน โดยสามารถสรุป
เป็นข้ันตอนในการด าเนินงานได๎ ๓ ข้ันตอน ดังนี้ ข้ันตอนที่ 
๑ ข้ันเตรียมความพร๎อมกํอนด าเนินงาน ประกอบด๎วย จัดตั้ง
คณะท างานสถานศึกษา และ เตรียมความพร๎อมกํอน
ด าเนินงาน ข้ันตอนที่ ๒ ข้ันปฏิบัติตามแผนการด าเนินงาน 
โดยมีการก าหนดกลุํมเปูาหมายในการด าเนินงานให๎มีความ
ชัดเจน ถูกต๎องและเหมาะสม ข้ันตอนที่ ๓ ข้ันติดตามและ 
ประเมินผลการด าเนินงาน ข้ันตอนนี้เป็นการประเมินและ
ตรวจสอบผลของการด าเนินงานเพื่อจะ น าไปสูํการพัฒนา 
ปรับปรุง แก๎ไขกระบวนการให๎มีความเหมาะสม 

มานพ คณะโต, 
(๒๕๕๑, หน๎า ๓-๔) 

การด าเนินการแก๎ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา คือ การ
รณรงค์ปูองกันยาเสพติดให๎ความรู๎ผาํนกิจกรรมการสนับสนุน 
กิจกรรมทางสังคม การชํวยเหลือนักเรียนให๎มีพฤติกรรมไมํ
เหมาะสม การตรวจค๎นและสอดสํอง สํวนกิจกรรมที่
ด าเนินการน๎อย ได๎แกํ การชํวยเหลือให๎นักเรียนที่มีปัญหา
ด๎านยาเสพติด และการตรวจปัสสาวะเพื่อการหาสารเสพติด 

 



๗๙ 

 

ตารางท่ี ๒.๑๓ แสดงการสงัเคราะหง์านวิจัยทีเ่กี่ยวข๎องกบัการปูองกันปัญหายาเสพติด (ตํอ) 

นักวิจัย ผลการวิจัย 
วรรณชนก จันทชุม, 
(๒๕๔, หน๎า ๙๔-๑๐๙) 

การพัฒนากลวิธีในการปูองกันการสูบบุหรี่ของนักเรียน กลุํม
ได๎รํวมกันก าหนด ๒ โครงการ ได๎แกํ โครงการให๎โปรแกรม
สุขศึกษาเพื่อพัฒนาให๎นักเรียนมีความรู๎ เกี่ยวกับพวก
สงกรานต์สูบบุหรี่ และโครงการพัฒนาทักษะการตัดสินใจ
และทักษะการปฏิเสธ 

สุญาดา สุนทรศารทูล, 
(๒๕๕๒, หน๎า ๒๐๓-๒๐๔) 

พบวํา มี ๔ รูปแบบ ไดแกํ ๑) สร๎างครอบครัวตนแบบที่มี
ภูมิคุม๎กันทางวัฒนธรรมที่ดมีาเป็นต๎นแบบ และขยายผลโดย
การจัดกิจกรรมรํวมกับครอบครัวที่เข๎ารํวมโครงการ และมี
การขยายผลไปสูํ ชุมชนใกล๎เคียง ๒) สถานศึกษาจัดท า
หลักสูตรการเรียนรู๎ วัฒนธรรมชุมชนเกี่ยวกับหลักแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียง โดยใช๎ความรํวมมือระหวําง บ๎าน วัด
โรงเรียน ชุมชน ภาครัฐรวมถึงภาคเอกชน  เริ่มตั้งแตํ การ
วางแผน การปฏิบัติการ การตรวจสอบการด าเนินการให๎
เหมาะสม รวมถึงการประเมินผล ๓) จัดท าพื้นที่ชุมชนให๎มี
มูลคําเพิ่มทางสังคมโดยชุมชนจัดตั้งศูนย์คอมพิวเตอร์พร๎อม
ทั้งมีครูอาสาสมัครในพื้นทีค่อยดูแลและให๎ค าแนะน า และ ๔) 
ภาครัฐเป็นแกนกลางในการเชิญชวนภาคเอกชนเข๎ามารํวมมี
บทบาทในการสนับสนุนงบประมาณการจัดกิจกรรมความ
รํวมมือระหวํางบา๎น วัด โรงเรียนและชุมชน 

สุทธิรักษ์ ไชยรักษ์ และคณะ, 
(๒๕๕๓, หน๎า ๕๘-๖๐) 

แรงจูงใจในการดื่มสุราของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี เพราะมีความต๎องการเข๎าสังคมในกลุํมเพื่อนๆ 
ประกอบกับนักศึกษาได๎เรียนรู๎ด าเนินชีวิตหํางจากครอบครัว 
ผู๎ปกครอง เป็นผู๎แนะน า ตักเตือนให๎ค าปรึกษา ดังนั้น
นักศึกษาจึงต๎องตัดสินใจเรื่องตํางๆ ด๎วยตัวเองจึงขาดการยั้ง
คิด ส าหรับสถานที่ใช๎ดื่มสุราในมหาวิทยาลัยมากที่สุด คือ 
หอพักนักศึกษา 

 
 
 



๘๐ 

 

๒.๖ กรอบแนวคดิการวิจัย 
งานวิจัย เรื่อง “การสํงเสริมบทบาทพระสงฆ์ในการปูองกันปัญหายาเสพติดให๎นักเรียนระดับ

มัธยมศึกษาจังหวัดสระบุรี” ผู๎วิจัยได๎ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข๎องโดยน ามาก าหนดเป็น
กรอบแนวคิดการวิจัย (Conceptual Framework) ได๎ดังนี ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพท่ี ๒.๑  กรอบแนวคิดในการวิจัย 

สภาพทั่วไปและปัญหาของบทบาท
พระสงฆ์ในการปูองกันปัญหายา
เสพติดให๎นักเรียนระดับมัธยมศึกษา 
โดยใช๎การวิเคราะห์ SWOT 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อบทบาทพระสงฆ์
ในการป้องกันปัญหายาเสพติด โดย
หลัก 4M’s 

- บุคคล (Man)  
- การเงิน (Money)  
- วัสดุอุปกรณ์ (Material)  
- การจัดการ (Management) 

 

หลักธรรมพรหมวิหาร ๔  
๑) เมตตา  
๒) กรุณา  
๓) มุทิตา  
๔) อุเบกขา 

รูปแบบการส่งเสริมบทบาทพระสงฆ์ใน
การป้องกันปัญหายาเสพติดให้นักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาจังหวัดสระบุรี 
๑) การให๎ขําวสาร  

๒) การให๎การศึกษาด๎านจิตใจหรือความรู๎สึก  

๓) เพื่อนเป็นที่ปรึกษาให๎เพื่อน       
๔) การให๎การศึกษาเก่ียวกับการท างาน  
๕) การสร๎างสื่อสัมพันธ์ภายในครอบครัว      
๖) การให๎ทางเลือก 

 



๘๑ 

 

บทท่ี ๓ 

วิธีด าเนินการวิจัย 
การศึกษาวิจัยเรื่อง “การส่งเสริมบทบาทพระสงฆ์ในการป้องกันปัญหายาเสพติดให้

นักเรียนระดับมัธยมศึกษาจังหวัดสระบุรี” เป็นการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Method Research) 
กล่าวคือใช้ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยท าการวิจัยเชิงเอกสาร 
(Documentary  Analysis) การสัมภาษณ์เชิงลึก (In  Depth Interview) และการสนทนากลุ่ม
เฉพาะ (Focus Group Discussion) และระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research)  
โดยเป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) มุ่งศึกษาทฤษฎี แนวคิดที่เกี่ยวกับการส่งเสริม
บทบาทพระสงฆ์ในการป้องกันปัญหายาเสพติดให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาจังหวัดสระบุรี 
  ๓.๑ รูปแบบการวิจัย 
  ๓.๒ ประชากรกลุ่มตัวอย่าง และผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
  ๓.๓ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  

  ๓.๔ การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  ๓.๕ การวิเคราะห์ข้อมูล 
  

๓.๑ รูปแบบการวิจัย 
 การศึกษาวิจัยเรื่อง “การส่งเสริมบทบาทพระสงฆ์ในการป้องกันปัญหายาเสพติดให้
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาจังหวัดสระบุรี” เป็นงานวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Methods Research) 
จึงก าหนดตัวแปรไว้ ๒ ส่วน คือ 

๑) การวิจัยเชิงคุณภาพ ได้แก่ การทบทวนเอกสาร (Documentary Research) เก็บ
รวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-Depth Interview) จากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key 
Informant) และการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) เพื่อให้ทราบถึงประเด็นของ
การศึกษาในรายละเอียดที่ส าคัญ และมีความครอบคลุมในเนื้อหาสาระส าคัญที่ท าการศึกษาอย่าง
ครบถ้วน พร้อมกันนั้นในการวิจัยเชิงคุณภาพจะท าให้ทราบถึงข้อมูลเชิงลึกที่มีรายละเอียดชัดเจน
สามารถน ามาวิเคราะห์ในเชิงตรรกะได้ (Analytic Induction) 

๒) การวิจัยเชิงปริมาณ การวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) จากแบบสอบถาม 
(Questionnaire) เพื่อให้เกิดความเช่ือถือในเชิงประจักษ์ข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ
พรรณนากล่าวคือ ค่าความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยง
แบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพื่อให้ทราบถึงเหตุผลที่มีส่วนสัมพันธ์กันกับข้อมูลเชิง
คุณภาพและอุดช่องจุดด้อยของข้อมูลเชิงคุณภาพ  



๘๒ 

 

๓.๒  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง และผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
๓.๒.๑ ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ นักเนียนระดับมัธยมศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัด

สระบุรี โดยมีกลุ่มเป้าหมาย/กลุ่มตัวอย่าง/ประชากร โดยแบ่งเป็น ๓ กลุ่ม ได้แก่ โรงเรียนขนาดใหญ่ 
โรงเรียนขนาดกลาง และโรงเรียนขนาดเล็ก ซึ่งมีนักเรียนระดับมัธยมศึกษา จ านวน ๔,๓๑๙ คน๑ 

กลุ่มตัวอย่างได้มาจากนักเรียนระดับมัธยมศึกษา จ านวน ๓๖๗ Discussion คน ที่ได้จาก
สูตรของ Taro Yamane๒ ซึ่งใช้ระดับความคลาดเคลื่อนที่ ๐.๐๕ ดังนี้ 

 
 

 

โดย N =  จ านวนประชากรทั้งหมด 
 e = ความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ 
 n = จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรทั้งหมด 4,319 คน เมื่อแทนค่าในสูตรจะได้ดังนี้  

 

 
 

 
 
 

เพราะฉะนั้นจ านวนกลุ่มตัวอย่าง เท่ากับ 367 คน  
จากสูตรจะได้ประชากรที่เป็นกลุ่มตัวอย่างในแต่ละช้ันของนักเนียนระดับมัธยมศึกษาใน

เขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดสระบุรี รวม ๓๖๖ คน รายละเอียดดังตารางที่ ๑ 
 
 

                                                
๑ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา จังหวัดสระบุรี. (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙) 
๒ สุวรีย์ ศิริโภคาภิรมย์, การวิจัยทางการศึกษา, (ลพบุรี : ฝ่ายเอกสารการพิมพ์สถาบันราชภัฏเทพ

สตรี, ๒๕๔๖), หน้า ๑๒๙-๑๓๐. 
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ตารางท่ี ๓.๑ จ านวนประชากรและกลุ่มตัวอย่างนักเนียนระดับมัธยมศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา 
จังหวัดสระบุรี 

ล าดับ จ านวนอ าเภอ/โรงเรียน 
จ านวนประชากร/คน 

รวม 
ประชากรกลุ่ม

ตัวอย่าง มัธยมต้น มัธยมปลาย 
๑ อ าเภอเมืองสระบุรี      
 - โรงเรียนสระบรุีวิทยาคม ๑,๙๑๒ ๑,๔๒๙ ๓,๓๔๑ ๒๘๓ 
๒ อ าเภอหนองแซง      
 - โรงเรียนหนองแซงวิทยา ๓๖๗ ๒๒๒ ๕๘๙ ๕๐ 
๓ อ าเภอวังม่วง      

 - โรงเรียนวังม่วงวิทยาคม ๘๔ ๓๐๕ ๓๘๙ ๓๓ 
รวม ๒,๓๖๓ ๑,๙๕๖ ๔,๓๑๙ ๓๖๗ 

 
๓.๒.๒ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
ในการวิจัยครั้งนี้ได้ก าหนดผู้ให้ข้อมูลส าคัญไว้ ๓ กลุ่ม คือ กลุ่มพระสังฆาธิการ          

กลุ่มเจ้าหน้าที่ภาครัฐ กลุ่มประชาชนและผู้น าท้องถ่ิน จ านวน ๒๑ รูปหรือคน ดังนี้ 
๑. พระครสูิรสิารวิสิฐ (ประสาร อคฺคปุญฺโญ) เจ้าคณะอ าเภอหนองแค  
๒. พระมหากฤษณพงศ์ สมจิตฺโต   เจ้าคณะต าบลหนองจรเข้  
๓. พระครูวิทิตอรรถการ (ชม เตชธมฺโม)  เจ้าคณะต าบลหนองไข่น้ า  
๔. พระมหาวิลัย สมาจาโร   เจ้าอาวาสวัดหนองปลากระดี ่
๕. พระมหาสทุธิ  สุทฺธิจิตฺโต  ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสหมิตรมงคล 

๖. พระครปูลัดถิรธัมฆ์  ถิรธมฺโม  เจ้าอาวาสวัดใหญ่วันนา 

๗. พระอธิการสุภกิตต์ิ  อินฺทวีโร  เจ้าอาวาสวัดบ้านจาน 

๘. นายทวน  เที่ยงเจริญ  ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองแค “สรกิจ   
         พิทยา” 

๙. นางเอมอร  บูรณศักดิ์   ผู้อ านวยการโรงเรียนหินกองวิทยาคม 

๑๐. นายวิสูตร  ค านวนศักดิ์  ผู้ อ านวยการ โรง เรียนเตรียมอุดม 
          พัฒนาการสระบุรี 

๑๑. นายเชิดพงษ์  ชูพันธ์  ผู้ อ าน วยกา ร โ ร ง เ รี ย นป ระ เที ยบ 
          วิทยาทาน 

๑๒. นายส าราญ  ซื่อตรง   ผู้อ านวยการโรงเรียนสองคอนวิทยาคม 
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๑๓. นายอรรถวัฒน์  พงษ์ธนโรจน์  ผู้อ านวยการโรงเรียนโคกกระท้อนกิตติ 
         วุฒิวิทยา 

๑๔. นายณัฐนันท์  ดนูพิทักษ์  ผู้อ านวยการโรงเรียนแก่งคอย 

๑๕. ร.ต.อ.ชัยนริศ  จันทร์เกิด รอง สวป.สภ. เฉลิมพระเกียรติ ปฏิบัติ
หน้าที่รอง สวป.สภ. เฉลิมพระเกียรติ  

๑๖. นายทินพล  เฉลิมวสุธา  ปลัดอ าเภอหัวหน้าฝ่ายบริหารงาน 
          ปกครอง 

๑๗. นายยชญ์ธเนศ  แจ้งเจนศิลป์ธนา นายกเทศมนตรีต าบลหินกอง 

๑๘. นายชัยวัฒน์  ด้วงประดิษฐ์  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบัวลอย 

๑๙. นายเช้ือ  ฮั่นจินดา   ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนอง 
                    ปลาหมอ 

๒๐. นายวิรัช  ศรีเพชร   ประธานชมรมก านันผู้ใหญ่บ้าน 

๒๑. นายคณภัทร์  ผลทอง  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๘ ต าบลหนองปลาหมอ  
   รวมทั้งสิ้น ๒๑ รูปหรอืคน 

๓.๓  เครือ่งมือที่ใช้ในการวิจัย 
๓.๓.๑ เครื่องมือส าหรับงานวิจัยเชิงคุณภาพ  
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเพื่อการวิจัยครั้งนี้ เป็นเครื่องมือเก็บข้อมูลการวิจัยเชิง

คุณภาพ (Qualitative Research) โดยแบ่งรายละเอียดในการสร้างเครื่องมือ และพัฒนาเครื่องมือ
จากการไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยทีเ่กี่ยวข้อง สัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญ เพื่อจะไดน าแนวคิดและทฤษฎี
มาสร้างเครื่องมือในการเก็บข้อมูลภาคสนาม ได้แก่ แบบสัมภาษณ์ (Interview Guide) เป็นแบบ
สัมภาษณ์เชิงลึกแบบปลายเปิด จ านวน ๑ ฉบับ ๑) เพื่อศึกษาสภาพทั่วไปของบทบาทพระสงฆ์ในการ
ป้องกันปัญหายาเสพติดให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาจังหวัดสระบุรี ๒) เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อ
บทบาทพระสงฆ์ในการป้องกันปัญหายาเสพติดให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาจังหวัดสระบุรี             
๓) เพื่อน าเสนอรูปแบบการส่งเสริมบทบาทพระสงฆ์ในการป้องกันปัญหายาเสพติดให้นักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาจังหวัดสระบุรี โดยด าเนินการวิจัยตามล าดับข้ันตอนดังนี้ 

   ๑) ก าหนดประเด็นหลักในการสัมภาษณ์ตามกรอบแนวคิดการวิจัย ระบุรายการ
ข้อมูลที่ต้องการในแต่ละประเด็น  

   ๒) จัดท าร่างแบบสัมภาษณ์และรายการข้อค าถามแต่ละประเด็น  
   ๓) ตรวจสอบคุณภาพของแบบสัมภาษณ์ โดยอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ พิจารณา

ตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาและการใช้ภาษา จากนั้นปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่
ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์  
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   ๔) แก้ไขและปรับปรุงให้เป็นแบบสัมภาษณ์ฉบับสมบูรณ์แล้วจึงน าไปเก็บรวบรวม
ข้อมูลจริง  

๓.๓.๒ เครื่องมือส าหรับงานวิจัยเชิงปริมาณ  
การ ศึกษาวิจั ยครั้ งนี้  ผู้ วิ จั ย ได้ ก าหนดเครื่ อ งมือที่ ใ ช้ ในการ วิจั ย เ ชิ งปริ ม าณ                  

คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) โดยมีขั้นตอน ลักษณะ และการตรวจสอบเครื่องมือ ดังนี้ 
 ๑) ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือ 
 ๑.๑ ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมบทบาท

พระสงฆ์ในการป้องกันปัญหายาเสพติดให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาจังหวัดสระบุรี จากเอกสาร          
และผลงานการวิจัยที่เคยมีผู้ด าเนินการวิจัยเอาไว้ 

๑.๒ ก าหนดกรอบแนวคิด ในการสร้างเครื่องมือการวิจัย 
๑.๓ ก าหนดวัตถุประสงค์ในการสร้างเครื่องมือการวิจัยโดยขอค าปรึกษาจาก

อาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ 
๑.๔ สร้างเครื่องมือ 
๑.๕ น าเสนอร่างเครื่องมือการวิจัยต่ออาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ และผู้เช่ียวชาญ

เพื่อตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไข 
๑.๖ น าเครื่องการวิจัยไปทดลองใช้กับประชากรที่มีลักษณะคล้ายกับกลุ่มตัวอย่าง

ประชากรที่จะด าเนินการวิจัยเพื่อหาค่าสัมประสิทธ์ิความเที่ยงตรงของเครื่องมือ 
๑.๗ ปรับปรุงแก้ไข 
๑.๘ จัดพิมพ์แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ และน าไปใช้จริงเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล กับ

กลุ่มตัวอย่าง 
 ๒) ลักษณะของเครื่องมือ 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) ที่ผู้วิจัยพัฒนาข้ึน

ตามกรอบของการส่งเสริมบทบาทพระสงฆ์ในการป้องกันปัญหายาเสพติดให้นักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาจังหวัดสระบุรี เพื่อใช้เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย โดยแบ่งออกเป็น          
๓ ตอน ดังนี้ 

  ตอนท่ี ๑  เป็นแบบสอบถามที่เกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  ได้แก่ 
เพศ อายุ ระดับช้ันที่เรียน และสถานภาพทางครอบครัว ซึ่งเป็นแบบสอบถามแบบเลือกตอบ (Check 
List) 

  ตอนท่ี ๒  เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นของนักเนียนระดับมัธยมศึกษาใน
เขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดสระบุรี ที่มีต่อการส่งเสริมบทบาทพระสงฆ์ในการป้องกันปัญหายาเสพติด
ให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาจังหวัดสระบุรี ใน ๖ ด้าน คือ ๑) การให้ข่าวสาร ๒) การให้การศึกษา
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ด้านจิตใจหรือความรู้สึก ๓) การเป็นที่ปรึกษาให้เพื่อน ๔) การให้การศึกษาเกี่ยวกับการท างาน         
๕) การสร้างสื่อสัมพันธ์ภายในครอบครัว และ ๖) การให้ทางเลือก และหลักพุทธธรรมโดยใช้หลัก
พรหมวิหาร ๔ ได้แก่ ๑) เมตตา ๒) กรุณา ๓) มุทิตา ๔) อุเบกขา ซึ่งเป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า 
(Rating Scale) แบ่งออกเป็น  ดังนี้ 

การป้องปัญหายาเสพติด 
๑.  ด้านการให้ข่าวสาร  มีค าถามทั้งหมด  ๕  ข้อ 
๒.  ด้านการให้การศึกษาด้านจิตใจหรือความรู้สึก  มีค าถามทั้งหมด  ๕ ข้อ 
๓.  ด้านการเป็นที่ปรึกษาให้เพื่อน  มีค าถามทั้งหมด  ๕  ข้อ 
๔.  ด้านการให้การศึกษาเกี่ยวกับการท างาน  มีค าถามทั้งหมด  ๕  ข้อ 
๕.  ด้านการสร้างสื่อสัมพันธ์ภายในครอบครัว  มีค าถามทั้งหมด  ๕  ข้อ 
๖.  ด้านการให้ทางเลือก  มีค าถามทั้งหมด  ๕  ข้อ 

หลักพรหมวิหาร ๔  
๑. ด้านเมตตา มีค าถามทั้งหมด  ๕  ข้อ 
๒. ด้านกรุณา มีค าถามทั้งหมด  ๕  ข้อ 
๓. ด้านมุทิตา มีค าถามทั้งหมด  ๕  ข้อ          
๔. ด้านอุเบกขา มีค าถามทั้งหมด  ๕  ข้อ 

มีเกณฑ์การให้คะแนน  ดังนี้ 
๕ หมายถึง  พระสงฆ์ปฏิบัติอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
๔ หมายถึง  พระสงฆ์ปฏิบัติอยู่ในระดบัมาก 
๓ หมายถึง  พระสงฆ์ปฏิบัติอยู่ในระดบัปานกลาง 
๒ หมายถึง  พระสงฆ์ปฏิบัติอยู่ในระดบัน้อย 
๑ หมายถึง  พระสงฆ์ปฏิบัติอยู่ในระดบัน้อยท่ีสุด 

     การแปลความหมายของค่าเฉลี่ยโดยยึดเกณฑ์๓  ดังนี้ 
ค่าเฉลี่ยต้ังแต่  ๔.๕๐-๕.๐๐   หมายความว่า ระดับการปฏิบัติมากท่ีสุด 
ค่าเฉลี่ยต้ังแต่  ๓.๕๐-๔.๔๙  หมายความว่า ระดับการปฏิบัติมาก 
ค่าเฉลี่ยต้ังแต่  ๒.๕๐-๓.๔๙   หมายความว่า  ระดับการปฏิบัติปานกลาง 
ค่าเฉลี่ยต้ังแต่  ๑.๕๐-๒.๔๙   หมายความว่า ระดับการปฏิบัติน้อย 
ค่าเฉลี่ยต้ังแต่  ๑.๐๐-๑.๔๙   หมายความว่า ระดับการปฏิบัติน้อยท่ีสุด 

                                                
๓ ประกอบ  กรรณสูตร, สถิติเพื่อการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์, พิมพ์ครั้งที่ ๓, (กรุงเทพมหานคร :  

ด่านสุทธาการพิมพ์, ๒๕๔๒), หน้า ๑๐๘. 
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ตอนท่ี ๓  เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกบัแนวการส่งเสริมบทบาทพระสงฆ์ในการ
ป้องกันปัญหายาเสพติดให้นักเรียนระดบัมัธยมศึกษาจงัหวัดสระบุรี ซึง่เป็นค าถามแบบปลายเปิด 
(Open Ended Question) 

๓)  การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ 
ในการหาคุณภาพของเครื่องมือ ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามขั้นตอน  ดังนี้  

    ๑.  ขอค าแนะน าจากอาจารย์ทีป่รึกษาดุษฎีนิพนธ์และผูเ้ช่ียวชาญ ตรวจสอบ
เครื่องมือทีส่ร้างไว้  

   ๒.  หาความเที่ยงตรง (Validity) โดยการน าแบบสอบถามทีส่ร้างเสรจ็เสนอประธาน
และกรรมการทีป่รกึษาดุษฎีนิพนธ์  เพื่อขอความเห็นชอบและน าเสนอต่อผู้เช่ียวชาญ   แล้วน ามา
ปรับปรงุแก้ไขให้เหมาะสม จ านวน ๕ ท่าน เพื่อพิจารณาทั้งในด้านเนื้อหาสาระ และโครงสร้างของ
ค าถาม รูปแบบของแบบสอบถาม  ตลอดจนภาษาที่ใช้และตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ โดยหาค่า
ดัชนีความสอดคล้องตามวัตถุประสงค์รายข้อ (Index of Item-objective Congruence : IOC)๔ ได้
ค่าดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่ ๐.๘ ถึง ๑.๐    

   ๓.  หาความเช่ือมั่นของเครื่องมือ (Reliability) น าแบบสอบถามที่ปรบัปรุงแก้ไข
แล้ว  ไปทดลองใช้ (Try-out) กับกลุ่มนกัเรียนระดบัมัธยมศึกษาที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
จ านวน ๓๐ คน  เพื่อหาค่าความเช่ือมั่นด้วยวิธีหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟ่า (Alpha Coefficient) 
ของครอนบาค (Cronbach)๕ ได้ค่าความเช่ือมั่น เท่ากับ ๐.๙๔๕ 

  ๔.  น าแบบสอบถามที่ได้รับการปรับปรุงแก้ไขเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์
เพื่อขอความเห็นชอบ และจัดพิมพ์แบบสอบถามเป็นฉบับสมบูรณ์เพื่อใช้ในการวิจัย 

๓.๔  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ๓.๔.๑ งานวิจัยเชิงคุณภาพ สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลได้ดังน้ี 

  ๑) การวิเคราะห์เชิงเอกสาร ศึกษาจากเอกสารตา่งๆ ดังน้ี 
(๑) ข้อมูลแบบปฐมภูมิ (Primary Data) โดยการรวบรวมจากหนังสือ

อ้างอิงทางพระพุทธศาสนาต่าง ๆ จากพระไตรปิฎก (ภาษาบาลี) ฉบับ มหาจุฬาเตปิฎก  ๒๕๐๐, 
พระไตรปิฎก (ภาษาไทย) ฉบับ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิตต์พระบรมราชินีนาถ  

                                                
๔ เรื่องเดียวกัน, หน้า ๒๔๓-๒๔๔. 
๕ Lee J. Cronbach, Essentials of Psychological Testing, 4th ed., (New York : Harper & 

Row, 1971), p. 67. 
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(๒) ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) โดยการรวบรวมจากหนังสือ 
วารสารบทความ งานวิจัยต่างๆ ที่เกี่ยวกับหลักการ แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการส่งเสริมบทบาท
พระสงฆ์ในการป้องกันปัญหายาเสพติดให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาจังหวัดสระบุรี ตลอดจนข้อมูล
ทางสถิติที่รวบรวมโดยหน่วยงานราชการหรือสถาบันการศึกษาและแหล่งข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับ 

๒) การสัมภาษณ์ (Interview)  
การวิจัยครั้งนี้ใช้ทั้งการสัมภาษณ์แบบกึ่งทางการ (Semi-formal interview) 

และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (Informal interview) ด าเนินการสัมภาษณ์กลุ่มประชากร
ทั้งหมด จึงมีขั้นตอนการด าเนินการ ดังนี้ 
      (๑) ขั้นเตรียมการสัมภาษณ์ ได้แก่ ก่อนลงสนามเพื่อรวบรวมข้อมูลโดย
การสัมภาษณ์ ผู้วิจัยได้เริ่มต้นด้วยการนัดหมายวันเวลาที่จะสัมภาษณ์กับกลุ่มตัวอย่าง พร้อมกับขอ
เอกสารต่างๆ เกี่ยวกับการส่งเสริมบทบาทพระสงฆ์ในการป้องกันปัญหายาเสพติดให้นักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาจังหวัดสระบุรี พร้อมกันนั้น ผู้วิจัยจะต้องศึกษาประเด็นค าถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์ผู้ให้
ข้อมูล เตรียมและศึกษาวิธีใช้เครื่องบันทึกเสียง เตรียมสมุดจดบันทึกและอุปกรณ์ต่างๆ ให้พร้อมก่อน
ด าเนินการสัมภาษณ์ 

(๒) ขั้นด าเนินการสัมภาษณ์ ได้แก่ ก่อนการสัมภาษณ์ผู้วิจัยจะสนทนา
สร้างความคุ้นเคยกับผู้ให้สัมภาษณ์ แจ้งวัตถุประสงค์ของการสัมภาษณ์ อธิบายเหตุผลและขออนุญาต
ใช้เครื่องบันทึกเสียงในขณะที่สัมภาษณ์ ขออนุญาตใช้กล่องถ่ายรูปเพื่อใช้อ้างอิงในการสัมภาษณ์ 
รวมทั้งแจ้งให้ทราบว่าข้อมูลต่างๆ ที่บันทึกเสียงไว้ผู้วิจัยจะเก็บไว้เป็นความลับ หากผู้ให้สัมภาษณ์ไม่
ประสงค์ที่จะให้บันทึกเสียงในช่วงใด ผู้วิจัยก็จะไม่บันทึกเสียงเลย     

๓) การสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) ผู้วิจัยจะใช้การสนทนากลุ่ม
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยใช้ผู้เช่ียวชาญ พร้อมด้วยคณะผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ เพื่อตรวจสอบ
ความเที่ยงตรงของข้อมูลที่ได้รับ และแยกประเด็นเป็นดัชนีแลว สนทนากลุ่มด้วยการวางแผนสนทนา 
เวลา สถานที่ ผู้เข้าร่วมสนทนา จัดเตรียมแนวค าถาม และคัดเลือกผู้เข้าร่วมสนทนา       
  ๓.๔.๒ งานวิจัยเชิงปริมาณ สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลไดด้ังน้ี 

(๑) จัดเตรียมเครื่องมือตามจ านวนกลุ่มตัวอย่างโดยให้แบบสอบถาม 
(Questionnaire) ตรงตามจ านวนกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการแจกแบบสอบถาม 

(๒) ให้ผู้เช่ียวชาญด้านต่าง ๆ จ านวนอย่างน้อย ๕ ท่าน เช่น ด้านการให้
ข่าวสาร ด้านการให้การศึกษาด้านจิตใจหรือความรู้สึก  เป็นต้น ในการตรวจเครื่องมือการวิจัยว่ามี
ความเที่ยงตรงและสามารถใช้ในการเก็บข้อมูลได้หรือไม่ 

(๓) ติดต่อขอหนังสือจากหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการเชิงพุทธ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ขออนุญาตและขอ
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ความร่วมมือถึงผู้บริหาร หรือหัวหน้างานกลุ่มเปา้หมาย และเวียนหนังสือขอความอนุเคราะหผ์ู้บรหิาร 
หัวหน้าหน่วยงานต่างๆ ที่จะเข้าแจกแบบสอบถาม (Questionnaire) 

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

(๕) ตรวจสอบความสมบูรณ์ครบถ้วนของแบบสอบถาม (Questionnaire) 
แล้วน าไปวิเคราะห์ข้อมูล  

๓.๕  การวิเคราะห์ขอ้มูล 
 ๓.๕.๑ การวิเคราะห์ข้อมูลของงานวิจัยเชิงคุณภาพ สามารถด าเนินการดังน้ี 

๑) ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาเอกสาร ทั้งเอกสารปฐมภูมิและทุติยภูมิจากแหล่ง
ต่างๆ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย ใช้วิธีการวิเคราะห์เอกสารเนื้อหา (Content Analysis) น าเสนอ
ข้อมูลด้วยวิธีการพรรณนา และน าข้อมูลจากการบันทึกในข้ันตอนการลงพื้นที่ที่ท าการศึกษาในครั้ง
แรกมาวิเคราะห์ และตั้งเป็นค าถามเพื่อใช้ในการสัมภาษณ์ตามประเด็นที่ต้องการศึกษาวิจัย 

๒) ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ (Interview) ใช้วิธีการวิเคราะห์แบบอุปนัย 
(Analytic induction) โดยน าข้อมูลมาเรียบเรียงและจ าแนกอย่างเป็นระบบ จากนั้นน ามา
ตีความหมาย เช่ือมโยงความสัมพันธ์และสรา้งข้อสรุปจากข้อมูลต่าง ๆ ที่รวบรวมได้ โดยท าไปพร้อมๆ 
กับการเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งนี้เพื่อจะได้ศึกษาประเด็นต่าง ๆ ได้ลึกซึ้ง เมื่อประเด็นใดวิเคราะห์แล้วไม่
มีความชัดเจนก็จะตามไปเก็บข้อมูลเพิ่มเติมในประเด็นต่าง ๆ เหล่านั้น เพื่อตอบค าถามหลักตาม
วัตถุประสงค์ของการวิจัยข้อมูลเชิงคุณภาพได้น ามาวิเคราะห์เพื่อหาความเช่ือมโยง ความสัมพันธ์เชิง
ทฤษฎี 

๓) การวิเคราะห์ ข้อมูลการสนทนากลุ่มเฉพาะข้อมูลจากการสนทนากลุ่ม
ผู้เช่ียวชาญ ผู้วิจัยใช้วิธีการตีความหมาย และแปลความหมายในรูปของการวิเคราะห์เชิงเนื้อหาด้วย
เทคนิคกระบวนการวิภาษวิธี (Dialectics Process : DP) ซึ่งมี ๔ ลักษณะ คือ ลักษณะยืนยัน 
ลักษณะปฏิเสธ ลักษณะยอมรับและปฏิเสธ และลักษณะหาข้อสรุปรวม โดยผู้วิจัยน าข้อมูลทั้งที่ได้จาก
การบันทึกข้อมูลมาถอดเทปสัมภาษณ์ จัดหมวดหมู่ตามแต่ละตัวแปลว่าครบถ้วนเพียงพอและ
เหมาะสมแก่การน าไปวิเคราะห์ อภิปรายผลหรือไม่ต่อไป 

๔) การตรวจสอบและการวิเคราะห์ข้อมูล ในข้ันแรกผู้วิจัยได้ตรวจสอบว่าข้อมูล
นั้นได้ตอบปัญหาของการวิจัยแล้วหรือไม่ หากผู้วิจัยพบว่าได้ข้อมูลที่ไม่ตรงกัน ผู้วิจัยจะตรวจสอบว่า
ข้อมูลที่แท้จริงเป็นอย่างไร 
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  ๓.๕.๒ การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลของงานวิจัยเชิง
ปริมาณ สามารถด าเนินการดังน้ี 
  ๑) การวิเคราะห์ข้อมูล 

การวิเคราะห์ข้อมูลใช้วิธีการวิเคราะห์เชิงปริมาณ  (Quantitative Analysis)  
เป็นหลักโดยการด าเนินการข้ันแรก คือ น าแบบสอบถามที่เก็บรวบรวมได้ จ านวน ๓๙๓ ชุด น ามา
ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบส ารวจ (Editing) แล้วด าเนินการลงรหัสตามคู่มือการลงรหัส (Code 
Book) หลังจากนั้นได้มีการตรวจสอบแบบส ารวจเพื่อความถูกต้องอีก ๑ ครั้ง แล้วจึงด าเนินการถ่าย
รหัสทั้งหลายลงในแบบฟอร์มถ่ายข้อมูล (Transfer Sheet) บรรจุข้อมูลลงในคอมพิวเตอร์ และ
วิเคราะห์ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร์ เพื่อหาค่าทางสถิติ  

๒) สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูลนั้นผู้วิจัยหาความสัมพันธ์ของตัวแปรต้นและตัวแปรตามโดย

การใช้การประมวลผลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติเพื่อการวิจัยทาง
สังคมศาสตร์เสนอข้อมูล ดังนี้ 

 (๑) สถานภาพส่วนบุคคล วิเคราะห์โดยหาค่าความถ่ี (Frequency) และค่า
ร้อยละ (Percentage)  
     (๒) ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ที่มีต่อการ
ส่งเสริมบทบาทพระสงฆ์ในการสร้างภูมิคุ้มกันปัญหายาเสพติดให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาจังหวัด
สระบุรี ใช้การวิเคราะห์โดยหาค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation :  
S.D.) 
   (๓) ข้อมูลที่ได้จากค าถามปลายเปิด น ามาจับกลุ่มค าตอบวิเคราะห์รายข้อ 
วิเคราะห์โดยเทคนิคการวิเคราะหเ์นื้อหาประกอบบรบิท (Content Analysis  techniques) น าเสนอ
ข้อมูลโดยเขียนเป็นความเรียงประกอบตาราง 
     (๔) เกณฑ์การพจิารณาค่าเฉลี่ยเกี่ยวกบัการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจการ
ป้องกันปัญหายาเสพติดของพระสงฆ์ใหก้ับนักเรียนระดบัมัธยมศึกษาในจังหวัดสระบุรี มีดงันี ้
 

ค่าเฉลี่ยต้ังแต่  ๔.๕๐-๕.๐๐   หมายความว่า ระดับการปฏิบัติมากท่ีสุด 
ค่าเฉลี่ยต้ังแต่  ๓.๕๐-๔.๔๙  หมายความว่า ระดับการปฏิบัติมาก 
ค่าเฉลี่ยต้ังแต่  ๒.๕๐-๓.๔๙   หมายความว่า  ระดับการปฏิบัติปานกลาง 
ค่าเฉลี่ยต้ังแต่  ๑.๕๐-๒.๔๙   หมายความว่า ระดับการปฏิบัติน้อย 
ค่าเฉลี่ยต้ังแต่  ๑.๐๐-๑.๔๙   หมายความว่า ระดับการปฏิบัติน้อยท่ีสุด 
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บทท่ี ๔ 
ผลการวิจัย 

 ผลการวิจัยเรื่อง เรื่อง “การส่งเสริมบทบาทพระสงฆ์ในการปูองกันปัญหายาเสพติดให้
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาจังหวัดสระบุรี”  ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาวิจัยแบบผสมผสานวิธี (Mixed 
Methods) ทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ ส าหรับการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) 
ผู้ วิจัยได้ ศึกษาจากเอกสาร (Documentary research)  และสัมภาษณ์บุคคลแบบเจาะลึก          
จากผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน ๒๑ รูปหรือคน ที่มีหน้าที่รับผิดชอบงานที่เกี่ยวกับการสร้างภูมิคุ้มกันปัญหา
ยาเสพติดให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษา และการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion)           
โดยผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน ๑๐ รูปหรือคน เมื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเสร็จแล้วได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมลู
โดยการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอรรถาธิบายและพรรณนาความ ส่วนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative 
Research) ผู้วิจัยไดแ้จกแบบสอบถามแก่ประชากรกลุ่มตัวอย่าง จ านวน ๓๖๖ ชุด เมื่อเก็บข้อมูลแล้ว
เสร็จ ได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสังคมศาสตร์ สถิติที่ใช้คือค่าความถ่ี 
(Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage)  ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) ผลการวิจัยทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณผู้วิจัยได้ด าเนินการวิเคราะห์ตามข้ันตอน 
ดังต่อไปนี้ 
 ๔.๑ สภาพทั่วไปของบทบาทพระสงฆ์ในการปูองกันปัญหายาเสพติดให้นักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาจังหวัดสระบุรี            
 ๔.๒ ปัจจัยที่ส่งผลต่อบทบาทพระสงฆ์ในการปูองกันปัญหายาเสพติดให้นักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาจังหวัดสระบุรี            
 ๔.๓ รูปแบบการส่งเสริมบทบาทพระสงฆ์ในการปูองกันปัญหายาเสพติดให้นักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาจังหวัดสระบุรี 

 ๔.๔ งานวิจัยเชิงปริมาณ 
 ๔.๕ ผลการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion)   
 ๔.๖ องค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย 
 

 

 

 

 



๙๒ 

 

๔.๑ สภาพทั่วไปของบทบาทพระสงฆ์ในการป้องกันปัญหายาเสพติดให้นักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาจังหวัดสระบุรี 

๔.๑.๑ จุดแข็ง (Strengths)  
๑) การปูองกันยาเสพติดแก่นักเรียนหรือเยาวชนของชาติโดยทั่วไปนั้นส่วนหนึ่งเป็นหน้าที่

ของพระสงฆ์อยู่แล้วเพราะพระสงฆ์เป็นผู้มีเมตตาต่อประชาชนช่วยเหลือสังคมมีหน้าที่อบรมเยาวชน
ให้เป็นคนดี มีหน้าที่หรือบทบาทในการปูองกันและบ าบัดรักษาปัญหายาเสพติดต่อเยาวชน๑   

๒) พระสงฆ์ถือเป็นผู้น าทางจิตวิญญาณที่ประชาชนให้ความนับถือเป็นทุนเดิมอยู่แล้วถ้า
ได้รับการสนับสนุนและส่งเสริมให้มีบทบาทในการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยการใช้
หลักธรรมค าสอนทางพระพุทธศาสนาเป็นตัวช้ีน าให้กับนกัเรยีนและประชาชนจะสามารถท าให้ปัญหา
ยาเสพติดลดน้อยลงไปได้๒  

๓) พระสงฆ์มีบทบาทส าคัญในการปูองกันปัญหายาเสพติดโดยใช้วิธีการเข้าไปสอนวิชา
พระพุทธศาสนาในโรงเรียนเพื่อปลูกฝังความคิดผิดชอบช่ัวดีไว้เป็นเบื้องต้น๓  

๔) การปูองกันปัญหายาเสพติดพระสงฆ์มีบทบาทในส่วนน้ีอยู่มากที่จะช่วยเหลือสังคมใน
เรื่องการปูองกันปัญหายาเสพติดให้นักเรียน เพราะหลักธรรมค าสอนทางพระพุทธศาสนาสอนให้คน
ท าดีละเว้นความช่ัวไม่เข้าไปข้องเกี่ยวกับอบายมุขทุกรูปแบบรวมถึงยาเสพติดด้วย๔ 

๕) ในส่วนของวัดได้มีการรณรงค์เรื่องการปูองกันปัญหายาเสพติดโดยการประชาสัมพันธ์
ให้กับประชาชนทราบถึงโทษภัยของยาเสพติดแทบทุกวัด๕ 

๖) พระสงฆ์มีบทบาทในการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับนักเรียนโดยการเทศนาให้แนวคิดที่ดีโดย
ใช้หลักธรรมในการด าเนินชีวิตไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด๖ 

๗) วัดและพระสงฆ์มีบทบาทต่อความเป็นอยู่ของประชาชนทั่วไปและเป็นศูนย์กลางของ
ชุมชนมาโดยตลอดรวมทั้งเป็นแหล่งถ่ายทอดความรู้ด้านต่างๆ จึงเป็นศูนย์กลางของชุมชนในด้านการ
                                                             

๑ สัมภาษณ์ พระครูปลัดถิรธัมฆ์ ถฺรธมฺโม, เจ้าอาวาสวัดใหญ่วันนา จังหวัดสระบุรี, ๓ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๒ สัมภาษณ์ พระมหากฤษณพงศ์ สมจิตฺโต, เจ้าคณะต าบลหนองจรเข้ จังหวัดสระบุรี, ๓ ธันวาคม 

๒๕๖๑. 
๓ สัมภาษณ์ พระครูสิริสารวิสิฐ (ประสาร อคฺคปุญฺโญ), เจ้าคณะอ าเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี, ๒๑ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๔ สัมภาษณ์ พระครูวิทิตอรรถการ (ชม เตชธมฺโม), เจ้าคณะต าบลหนองไข่น้ า จังหวัดสระบุรี, ๓ 

ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๕ สัมภาษณ์ พระมหาวิลัย สมาจาโร, เจ้าอาวาสวัดหนองปลากระดี่ จังหวัดสระบุรี,  ๒๗ พฤศจิกายน 

๒๕๖๑. 
๖ สัมภาษณ์ นางเอมอร บูรณศักดิ์, ผู้อ านวยการโรงเรียนหินกองวิทยาคม จังหวัดสระบุรี, ๑ ธันวาคม 

๒๕๖๑. 



๙๓ 

 

ปลูกฝังศีลธรรมเสริมสรา้งคุณธรรมจริยธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนด้วยหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา๗   

๘) พระสงฆ์ส่วนใหญ่มีความสามารถในการบรรยายเพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมในการ
ด าเนินชีวิตและการสอนให้รู้ถึงโทษของการข้องแวะกับยาเสพติดในโอกาสหรือวันส าคัญต่างๆ๘ 

๙) ในแต่ละพื้นที่ประชาชนให้ความศรัทธาและเช่ือถือในตัวพระสงฆ์อยู่แล้วจึงง่ายที่จะให้
ความรู้และคอยห้ามปรามผู้ที่จะเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด หรือผู้ที่เกี่ยวข้องอยู่ให้เลิกยุ่งเกี่ยวได้๙ 

๑๐) บทบาทพระสงฆ์มีความส าคัญในการที่จะอบรมสั่งสอนสอดแทรกในโอกาสต่างๆ 
เพื่อที่จะสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเยาวชนซึ่งเป็นก าลังส าคัญของชาติ๑๐  

๑๑) โดยการใช้หลักธรรมค าสั่งสอนทางพระพุทธศาสนาสอดแทรกในการสั่งสอนจะเป็น
การสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีส าหรับเยาวชนของชาติได้๑๑  

๑๒) พระสงฆ์มีบทบาทเป็นบุคลากรในพระพุทธศาสนาถือเป็นองค์กรหนึ่งที่มุ่งพัฒนา
จิตใจไปพร้อมกับการพัฒนาด้านวัตถุ การหาหนทางช่วยเหลือของพระสงฆ์มีระเบียบปฏิบัติทางวินัย
ของพระสงฆ์ก ากับดูแลอยู่แล้วเป็นสิ่งที่ต้องเรียนรู้เพื่อจะน ามาปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาซึ่งเป็นปัญหาที่สลับซับซ้อน๑๒ 

๑๓) พระสงฆ์มีบทบาทส าคัญในการสอนในโรงเรียนมัธยมศึกษาเพราะสั่งสอนช้ีแนะโดย
การใช้หลักธรรมค าสอนทางพระพุทธศาสนาเพื่อให้นักเรียนรู้จักผิดชอบช่ัวดี ให้กับนักเรียนหรือ
เยาวชน เพราะนักเรียนหรือเยาวชนจะให้ความเคารพนับถือและเช่ือฟังพระสงฆ์๑๓ 

๑๔) บทบาทพระสงฆ์ผ่านการจัดอบรมคุณธรรมจริยธรรมเกี่ยวกับการปูองกันและแก้ไข
ปัญหาให้รู้ถึงโทษและภัยของยาเสพติดมีกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาโดยให้นักเรียนมีส่วนร่วมผ่าน

                                                             
๗ สัมภาษณ์ พระอธิการสุภกิตติ์ อินฺทวีโร, เจ้าอาวาสวัดบ้านจาน จังหวัดสระบุรี, ๓ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๘ สัมภาษณ์ พระมหาสุทธิ สุทฺธิจตฺโต, ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสหมิตรมงคล จังหวัดสระบุรี,  ๒๙ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๙ สัมภาษณ์ นายทวน เที่ยงเจริญ, ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองแค “สรกิจพิทยา” จังหวัดสระบุรี, ๓๐ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๑๐ สัมภาษณ์ นายวิสูตร ค านวนศักดิ์, ผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมพัฒนาการสระบุรี จังหวัด

สระบุรี, ๓ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๑๑ สัมภาษณ์ นายเชิดพงษ์ ชูพันธ์, ผู้อ านวยการโรงเรียนประเทียบวิทยาทาน จังหวัดสระบุรี, ๓ 

ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๑๒ สัมภาษณ์ นายเชื้อ ฮั่นจินดา, ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลาหมอ, จังหวัดสระบุรี, ๔ 

ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๑๓ สัมภาษณ์ นายทินพล เฉลิมวสุธา, ปลัดอ าเภอหัวหน้าฝุายบริหารงานปกครอง จังหวัดสระบุรี, ๕ 

ธันวาคม ๒๕๖๑. 



๙๔ 

 

การจัดกิจกรรมที่หลากหลาย เช่น ค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรมร่วมกับทางโรงเรียน และโครงการ
พระสอนศีลธรรมเพื่อให้นักเรียนห่างไกลจากอบายมุขต่างๆ๑๔ 

๑๕) ปัจจุบันคณะสงฆ์ถือเป็นองค์กรหนึ่งที่มีบทบาทส าคัญในการสร้างภูมิคุ้มกันและ
ปูองกันปัญหายาเสพติดแก่เด็กและเยาวชน โดยกระท าในฐานะผู้บรรยายธรรมสนับสนุนกิจกรรมใน
สถานศึกษาเพื่อให้เห็นโทษของยาเสพติด๑๕  

๑๖) ในส่วนของครูพระสอนศีลธรรมได้เข้ามาอบรมสั่งสอนสร้างความตระหนักให้กับ
นักเรียนรู้จักพิษภัยเพื่อให้ห่างไกลจากยาเสพติด พระสงฆ์ได้จัดกิจกรรมโดยใช้หลักธรรมมาเป็นการ
สื่อการสอนการอบรมฝึกปฏิบัติสมาธิให้เกิดความมั่นคงด้านจิตใจ๑๖ 

๑๗) วัฒนธรรมและการด ารงชีวิตของคนไทยพระสงฆ์ถือว่ามีบทบาทส าคัญในการอยู่
ร่วมกันของคนชุมชนมาโดยตลอดท าหน้าที่อบรมสั่งสอนคนในชุมชนประพฤติตนให้เป็นคนดีมีความ
รักสามัคคีในชุมชนเป็นคนกลางในการแก้ปัญหาเมื่อเกิดข้อพิพาทขึ้นในชุมชนพระสงฆ์จึงเป็นที่เคารพ
นับถือของคนในชุมชนทุกที่๑๗  

๑๘) พระสงฆ์ถือเป็นบุคลากรในพระพุทธศาสนามีสว่นส าคัญในการแก้ไขปัญหาช่วยเหลือ
เยาวชนหรือช่วยชาติให้พ้นทุกข์ ขณะที่หน่วยงานต่างๆ ของรัฐจะประสบผลส าเร็จได้ต้องร่วมกับ
พระสงฆ์ถือว่าเป็นผู้น าด้านจิตใจใช้ค าสอนตามหลักพระพุทธศาสนาเพื่อพัฒนาจิตใจยกระดับจิตใจ
ของเยาวชนให้สูงข้ึน๑๘  

๑๙) พระสงฆ์เป็นกลุม่บุคคลที่ได้รับการนับถือจากทุกกลุ่มคนจึงมีบทบาทส าคัญในการให้
ความรู้ด้านยาเสพติดเกี่ยวกับภูมิคุ้มกันได้โดยใช้หลักธรรมทางศาสนาให้กลุ่มเยาวชนนักเรียนเข้าใจค า
สอนเพื่อใช้เป็นเกราะปูองกันยาเสพติดและอบายมุขต่างๆ๑๙  

                                                             
๑๔ สัมภาษณ์ นายณัฐนันท์ ดนูพิทักษ์, ผู้อ านวยการโรงเรียนแก่งคอย จังหวัดสระบุรี, ๔ ธันวาคม 

๒๕๖๑. 
๑๕ สัมภาษณ์ นายยชญ์ธเนศ แจ้งเจนศิลป์ธนา, นายกเทศมนตรีต าบลหินกอง จังหวัดสระบุรี, ๔ 

ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๑๖ สัมภาษณ์ นายส าราญ ซ่ือตรง, ผู้อ านวยการโรงเรียนสองคอนวิทยาคม จังหวัดสระบุรี, ๓ ธันวาคม 

๒๕๖๑. 
๑๗ สัมภาษณ์ นายชัยวัฒน์ ด้วงประดิษฐ์, นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบัวลอย จังหวัดสระบุรี, ๓ 

ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๑๘ สัมภาษณ์ นายคณภัทร์ ผลทอง, ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๘ ต าบลหนองปลาหมอ จังหวัดสระบุรี, ๓ 

ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๑๙ สัมภาษณ์ นายอรรถวัฒน์ พงษ์ธนโรจน์, ผู้อ านวยการโรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา จังหวัด

สระบุรี, ๓ ธันวาคม ๒๕๖๑. 



๙๕ 

 

๒๐) บทบาทพระสงฆ์คือการสร้างภูมิคุ้มกันทางด้านจิตใจให้มีความเข้มแข็งใหค้วามรู้เรื่อง
ยาเสพติดที่มีผลต่อร่างกายและจิตใจ๒๐ 

๒๑) มีบทบาทในการเป็นผู้ให้ความรู้ให้ค าปรึกษาแนะแนวทางแก่นักเรียนให้สามารถ
ตัดสินใจแก้ไขปัญหาในทิศทางที่ถูกต้องได้เป็นสิ่งที่ดี  เนื่องจากนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาเริ่มมี
ความรู้สึกนึกคิดเป็นของตัวเอง๒๑  

สรุปได้ว่า การปูองกันยาเสพติดแก่นักเรียนหรือเยาวชนของชาติโดยทั่วไปนั้นส่วนหนึ่ง
เป็นหน้าที่ของพระสงฆ์อยู่แล้วเพราะพระสงฆ์เป็นผู้มีเมตตาต่อประชาชนช่วยเหลือสังคมมีหน้าที่
อบรมเยาวชนให้เป็นคนดี บทบาทของพระสงฆ์ในการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดผ่านการจัด
อบรมคุณธรรมจริยธรรมมีกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาโดยให้นักเรียนมีส่วนร่วมผ่านการจัดกิจกรรม
ที่หลากหลาย เช่น ค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรมร่วมกับทางโรงเรียน และโครงการพระสอนศีลธรรม
เพื่อให้นักเรียนห่างไกลจากอบายมุขต่างๆ การใช้ค าสอนตามหลักการของพระพุทธศาสนาน่าจะเป็น
หนทางหนึ่งที่ส าคัญในการช่วยแก้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดข้ึนกับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ซึ่งสามารถ
ร่วมมือกับสถาบันการศึกษาเพื่อศึกษาปัญหาอุปสรรคและแนวทางข้ันตอนและวิธีการด าเนินการ
ปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยการเข้าค่ายอบรมเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเป็นคนดีในสังคมและ
หลีกเลี่ยงปัญหายาเสพติดรู้และเข้าใจถึงภัยของยาเสพติดโดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเป็นที่
ยึดเหนี่ยวจิตใจพระสงฆ์เป็นสื่อกลางส าหรับการพัฒนาให้นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมที่เหมาะสมกับ
การเปลี่ยนแปลงของสังคมและวัฒนธรรมในปัจจุบัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
๒๐ สัมภาษณ์ ร.ต.อ.ชัยนริศ จันทร์เกิด, รอง สวป.สภ. เฉลิมพระเกียรติ ปฏิบัติหน้าที่รอง สวป.สภ. 

เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี, ๓ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๒๑ สัมภาษณ์ นายวิรัช ศรีเพชร, ประธานชมรมก านันผู้ใหญ่บ้าน จังหวัดสระบุรี, ๒๗ พฤศจิกายน 

๒๕๖๑. 



๙๖ 

 

ตารางท่ี ๔.๑ วิเคราะห์จุดแข็งของบทบาทพระสงฆ์ในการปูองกันปัญหายาเสพติดให้นักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาจังหวัดสระบุรี 

ข้อ สรุปเน้ือหาสาระส าคัญ 
ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (N = 21) 

จ านวน ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
๑ ประชาชนให้ความนับถือพระสงฆ์เป็นทุนเดิมอยู่แล้วการใช้

หลักธรรมค าสอนทางพระพุทธศาสนาเป็นตัวช้ีน าจะสามารถท า
ให้ปัญหายาเสพติดลดน้อยลงไปได้  

๒ ๒,๖ 

๒ พระสงฆ์มีบทบาทเข้าไปสอนวิชาพระพุทธศาสนาในโรงเรียน
สร้างภูมิคุ้มกันให้โดยใช้หลักธรรมในการด าเนินชีวิตไม่เกีย่วข้อง
กับยาเสพติดปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมในการด าเนินชีวิต  

๓ ๑,๕,๙ 

๓ พระสงฆ์มีบทบาทช่วยเหลือสังค สอนให้คนท าดีละเว้นความช่ัว
ไม่ เ ข้ า ไป ข้ อ ง เ กี่ ย วกั บ อบ ายมุ ขทุ ก รู ป แบบ โดยก า ร
ประชาสัมพันธ์ทราบถึงโทษภัยของยาเสพติดแทบทุกวัด 

๒ ๓,๔ 

๔ วัดและพระสงฆ์มีบทบาทเป็นศูนย์กลางของชุมชนมาโดยตลอด 
ประชาชนเช่ือถือในตัวพระสงฆ์อยู่แล้วจึงง่ายที่จะคอยห้าม
ปรามผู้ที่จะเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดให้เลิกยุ่งเกี่ยวได้ 

๒ ๗,๘ 

๕ บทบาทพระสงฆ์มีความส าคัญในการสร้างภูมิ คุ้มกันให้กับ
เยาวชนโดยการใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาสั่งสอนสร้าง
ภูมิคุ้มกันให้กับนักเรียนรู้จกัพิษภัยเพือ่ให้หา่งไกลจากยาเสพติด 

๓ ๑๐,๑๑,๑๒ 

๖ บทบาทพระสงฆ์คือการสร้างภูมิคุ้มกันทางด้านจิตใจให้มีความ
เข้มแข็ง ผ่านการจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาโดยให้
นักเรียนมีส่วนร่วมเพื่อให้นักเรียนรู้จักผิดชอบช่ัวด ี

๓ ๑๔,๑๕,๑๖ 

๗ พระสงฆ์มีบทบาทเป็นบุคลากรในพระพุทธศาสนาถือเป็น
องค์กรหนึ่งที่มุ่งพัฒนาจิตใจไปพร้อมกับการปูองกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษา  

๒ ๑๗,๑๙ 

๘ พระสงฆ์มีบทบาทส าคัญในการอยู่ร่วมกันของชุมชนท าหน้าที่
อบรมสั่งสอนคนในชุมชนให้เป็นคนดีมีความรักสามัคคี เป็นคน
กลางในการแก้ปัญหาเมื่อเกิดข้อพิพาทขึ้นในชุมชน 

๒ ๑๘,๒๑ 

๙ พระสงฆ์ได้รับการนับถือจากทุกกลุ่มคนจึงมีบทบาทส าคัญใน
การใช้หลักธรรมทางศาสนาเพื่อใช้เป็นเกราะปูองกันยาเสพติด
และอบายมุขต่างๆ ให้ค าปรึกษาแก้ไขปัญหาในทิศทางที่ถูกตอ้ง 

๒ ๑๓,๒๐ 



๙๗ 

 

๔.๑.๒ จุดอ่อน (Weaknesses)  
๑) คณะสงฆ์ในจังหวัดสระบุรียังไม่มีการส่งเสริมให้พระสงฆ์มีหน้าที่หรือบทบาทในการ

ปูองกันและบ าบัดรักษาปัญหายาเสพติดต่อเยาวชน มีเพียงพระสงฆ์บางกลุ่มด าเนินการด้วยตนเองไม่
มีการสนับสนุนในทุกด้าน๒๒  

๒) พระสงฆ์มีบทบาทในด้านการปูองกันปัญหายาเสพติดยังมีน้อยมากในระดับ
สถาบันการศึกษา เช่น โรงเรียน๒๓  

๓) อีกทั้งพระสงฆ์ที่มีบทบาทในส่วนน้ียังมีกระจายอยู่ไม่ครอบคลุมทั้งจังหวัด จึงไม่ค่อย
ประสบผลส าเร็จเท่าที่ควรเพราะพระสงฆ์ที่จะไปท าหน้าที่ตรงนี้โดยตรงมีน้อยจึงท าได้เพียงบางกลุ่ม
หรือบางชุมชนเท่านั้น๒๔   

๔) ปัญหาในการส่งเสริมบทบาทของพระสงฆ์ในการปูองกันปัญหายาเสพติดคือการที่
พระสงฆ์ไม่ค่อยตระหนักรู้ถึงบทบาทของตัวเองมากกว่า๒๕  

๕) รวมถึงกฎหมายหรืออ านาจหน้าที่ไม่เอื้ออ านวยให้กับพระสงฆ์ท าหน้าที่ด้านการ
ปูองกันยาเสพติดได้อย่างเต็มที่ท าได้เพียงการให้ความรู้ถึงโทษภัยของยาเสพติดและคอยเตือนสติผู้ที่
หลงผิดหรือกลุ่มเสี่ยงเท่านั้น๒๖  

๖) ปัจจุบันหาพระสงฆ์ที่มีความเสียสละท างานด้านนี้มีจ านวนน้อยอีกทั้งพระสงฆ์ส่วน
ใหญ่ยังไม่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับยาเสพติดดีพอ๒๗  

๗) คณะสงฆ์ในจังหวัดสระบุรียังไม่มีแนวคิดในการวางแผนด าเนินการปูองกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในโรงเรียนอย่างจริงจังหรือเป็นรูปประธรรม๒๘  

                                                             
๒๒ สัมภาษณ์ พระครูปลัดถิรธัมฆ์ ถฺรธมฺโม, เจ้าอาวาสวัดใหญ่วันนา จังหวัดสระบุรี, ๓ ธันวาคม 

๒๕๖๑. 
๒๓ สัมภาษณ์ พระมหาวิลัย สมาจาโร, เจ้าอาวาสวัดหนองปลากระดี่ จังหวัดสระบุรี,  ๒๗ พฤศจิกายน 

๒๕๖๑. 
๒๔ สัมภาษณ์ พระครูวิทิตอรรถการ (ชม เตชธมฺโม), เจ้าคณะต าบลหนองไข่น้ า จังหวัดสระบุรี, ๓ 

ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๒๕ สัมภาษณ์ พระครูสิริสารวิสิฐ (ประสาร อคฺคปุญฺโญ), เจ้าคณะอ าเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี, ๒๑ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๒๖ สัมภาษณ์ พระมหากฤษณพงศ์ สมจิตฺโต, เจ้าคณะต าบลหนองจรเข้ จังหวัดสระบุรี, ๓ ธันวาคม 

๒๕๖๑. 
๒๗ สัมภาษณ์ พระมหาสุทธิ สุทฺธิจตฺโต, ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสหมิตรมงคล จังหวัดสระบุรี,  ๒๙ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๒๘ สัมภาษณ์ นายวิสูตร ค านวนศักดิ์, ผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมพัฒนาการสระบุรี จังหวัด

สระบุรี, ๓ ธันวาคม ๒๕๖๑. 



๙๘ 

 

๘) บทบาทหน้าที่ทางสงัคมของพระสงฆ์ที่เช่ือมโยงกับการปูองกนัและแก้ปญัหายาเสพติด
ยังไม่ชัดเจนและการสื่อสารจากข้อมลูข่าวสารในส่วนของพระสงฆ์เองก็มีปัญหาด้านยาเสพติดจึงท าให้
ความเช่ือมั่นความศรัทธาในพระสงฆ์ด้านยาเสพติดลดน้อยลง๒๙  

๙) การเผยแพร่ความรู้หรือการให้ข้อมูลข่าวสารในด้านยาเสพติดของพระสงฆ์ยังมีน้อย
มากส่วนใหญ่วัดที่มีเสียงตามสายจะเปิดธรรมะหรือประกาศบอกบุญจัดงานต่างๆ เสียมากกว่า๓๐  

๑๐) รวมถึงหน่วยงานภาครัฐยังไม่มีนโยบายอย่างจริงจังที่จะให้ความส าคัญกับบทบาท
พระสงฆ์ในการปูองกันปัญหายาเสพติดให้กับนักเรียน๓๑  

๑๑) พระสงฆ์ยังไม่ได้รับความร่วมมือจากสถานศึกษาเท่าที่ควรในการเข้าไปมีส่วนร่วม
การท ากิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้กับนักเรียน๓๒  

๑๒) ในปัจจุบันบทบาทพระสงฆ์ในการปูองกันปัญหายาเสพติดยังไม่เห็นเป็นรูปธรรมโดย
จะเห็นแต่การฝึกปฏิบัติโดยการนั่งสมาธิก าหนดลมหายใจสอนถึงเรื่องการกระท าดีได้ดี ท าช่ัวได้ช่ัว 
ประมาณนี้เท่านั้น๓๓  

๑๓) พระสงฆ์ถือว่ามีบทบาทที่ส าคัญยิ่งในการช่วยปูองกันและปัญหายาเสพติดให้
นักเรียนแต่ยังขาดการส่งเสริมจากหน่วยงานหรือสถาบันต่างๆ๓๔  

๑๔) แต่พระสงฆ์ยังไม่มีวิธีการและเทคนิคการสอนการอบรมที่น่าสนใจก็จะมีบทบาท
ส าคัญในการน าเยาวชนในสถานศึกษาออกจากอบายมุขและยาเสพติดได้๓๕  

๑๕) พระสงฆ์บางส่วนยังไม่ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนเองที่พึงกระท าอาทิ เช่น 
ห้ามปรามให้ละเว้นจากสิ่งช่ัวต่างๆ ทั้งยาเสพติด สุรา การลักขโมย การประทุษร้าย แนะน าให้

                                                             
๒๙ สัมภาษณ์ นายเชิดพงษ์ ชูพันธ์, ผู้อ านวยการโรงเรียนประเทียบวิทยาทาน จังหวัดสระบุรี, ๓ 

ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๓๐ สัมภาษณ์ นายส าราญ ซ่ือตรง, ผู้อ านวยการโรงเรียนสองคอนวิทยาคม จังหวัดสระบุรี, ๓ ธันวาคม 

๒๕๖๑. 
๓๑ สัมภาษณ์ นายทวน เที่ยงเจริญ, ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองแค “สรกิจพิทยา” จังหวัดสระบุรี, ๓๐ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๓๒ สัมภาษณ์ นางเอมอร บูรณศักดิ์, ผู้อ านวยการโรงเรียนหินกองวิทยาคม จังหวัดสระบุรี, ๑ ธันวาคม 

๒๕๖๑. 
๓๓ สัมภาษณ์ นายชัยวัฒน์ ด้วงประดิษฐ์, นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบัวลอย จังหวัดสระบุรี, ๓ 

ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๓๔ สัมภาษณ์ ร.ต.อ.ชัยนริศ จันทร์เกิด, รอง สวป.สภ. เฉลิมพระเกียรติ ปฏิบัติหน้าที่รอง สวป.สภ. 

เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี, ๓ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๓๕ สัมภาษณ์ นายทินพล เฉลิมวสุธา, ปลัดอ าเภอหัวหน้าฝุายบริหารงานปกครอง จังหวัดสระบุรี, ๕ 

ธันวาคม ๒๕๖๑. 



๙๙ 

 

ประพฤติปฏิบัติในความดีต้ังอยู่ในศีล ๕ เสมอ ถ้าพระสงฆ์มีการปลูกฝงัสิง่เหล่าน้ีอยู่สม่ าเสมอจะท าให้
นักเรียนไม่ใฝุที่จะเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับสิ่งเสพติดได้๓๖  

๑๖) พระสงฆ์อาจไม่มีความรู้ในเรื่องการปูองกันปัญหายาเสพติดดีพอจึงท าให้การอบรม
สั่งสอนนักเรียนไม่เกิดผลเท่าที่ควร๓๗  

๑๗) ทางฝุายพระสงฆ์และฝุายเจ้าหน้าที่รัฐยังไม่มีการร่วมมือกันเพื่อส่งเสริมให้พระสงฆ์มี
บทบาทในการปูองกันยาเสพติดให้กับนักเรียนอย่างจริงจัง ส่วนใหญ่จะใช้วิธีการทางโลกในการ
ปูองกันแต่ยังไม่มีวิธีการน าหลักธรรมค าสั่งสอนทางพระพุทธศาสนาเข้าไปใช้เท่าที่ควร๓๘   

๑๘) ขาดความร่วมมือและการช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆ ที่จะเข้ามาส่งเสรมิสนับสนุน
ให้พระสงฆ์มีบทบาทในการปูองกันปัญหายาเสพติดในโรงเรียนจะมีก็แต่การนิมนต์ไปเป็นวิทยากร
บรรยายบ้างเป็นครั้งคราว๓๙

 

๑๙) พระสงฆ์ยังขาดความรู้ความเข้าใจในการเข้าถึงจิตใจของเด็กในยุคนี้ที่ค่อนข้างยาก
เพราะสภาพทางสังคมในปัจจุบันที่พ่อแม่เร่งรีบในการท างานอาจส่งผลให้มีเวลาส าหรับลูกๆ ลดลง
ดังนั้นเมื่อลูกๆ มีปัญหาอาจหันหน้าไปพึ่งพาเพื่อนหรือบุคคลอื่นที่ตนไว้เนื้อเช่ือใจในการแก้ปัญหาจึง
เป็นช่องโหว่ที่อาจถูกชักจูงไปในทางที่ไม่ดีได้และยาเสพติดเป็นสิ่งที่ถูกน ามาใช้แก้ ไขปัญหาของ
เด็กๆ๔๐  

๒๐) ความเช่ือของชาวบ้านมองว่าบทบาทของพระสงฆ์มีหน้าที่ศึกษาเล่าเรียนหลักธรรม
ค าสอนทางพระพุทธศาสนาเพื่อมาสั่งสอนญาติโยมเท่านั้น ส่วนใหญ่มองว่าการแก้ปัญหายาเสพติด
เป็นหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐมากกว่า๔๑ 

๒๑) การใช้ค าสอนตามหลักการของพระพุทธศาสนาน่าจะเป็นหนทางหนึ่งที่ส าคัญในการ
ช่วยแก้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดข้ึนกับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาซึ่งสามารถร่วมมือกับสถาบันการศึกษา
ศึกษาปัญหาอุปสรรคและแนวทางข้ันตอนและวิธีการด าเนินการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโดย

                                                             
๓๖ สัมภาษณ์ นายอรรถวัฒน์ พงษ์ธนโรจน์, ผู้อ านวยการโรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา จังหวัด

สระบุรี, ๓ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๓๗ สัมภาษณ์ นายยชญ์ธเนศ แจ้งเจนศิลป์ธนา, นายกเทศมนตรีต าบลหินกอง จังหวัดสระบุรี, ๔ 

ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๓๘ สัมภาษณ์ พระอธิการสุภกิตติ์ อินฺทวีโร, เจ้าอาวาสวัดบ้านจาน จังหวัดสระบุรี, ๓ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๓๙ สัมภาษณ์ นายณัฐนันท์ ดนูพิทักษ์, ผู้อ านวยการโรงเรียนแก่งคอย จังหวัดสระบุรี, ๔ ธันวาคม 

๒๕๖๑. 
๔๐ สัมภาษณ์ นายวิรัช ศรีเพชร, ประธานชมรมก านันผู้ใหญ่บ้าน, จังหวัดสระบุรี, ๒๗ พฤศจิกายน 

๒๕๖๑. 
๔๑ สัมภาษณ์ นายคณภัทร์ ผลทอง, ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๘ ต าบลหนองปลาหมอ, จังหวัดสระบุรี, ๓ 

ธันวาคม ๒๕๖๑. 



๑๐๐ 

 

การเข้าค่ายอบรมเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเป็นคนดีในสังคมหลีกเลี่ยงและเข้าใจถึงภัยของยาเสพติด
ถ่ายทอดความรู้อบรมสั่งสอนในด้านศีลธรรมจรรยาให้นักเรียนปฏิบัติชอบอยู่ในกรอบของศีลธรรมโดย
ใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ พระสงฆ์เป็นสื่อกลางส าหรับการพัฒนาให้
นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมที่เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและวัฒนธรรมในปัจจุบัน๔๒ 

สรุปได้ว่า คณะสงฆ์ในจังหวัดสระบุรยีังไม่มกีารสง่เสริมให้พระสงฆ์มีหน้าทีห่รอืบทบาทใน
การปูองกันและบ าบัดรักษาปัญหายาเสพติดต่อเยาวชน  มีเพียงพระสงฆ์บางกลุ่มด าเนินการด้วย
ตนเองไม่มีการสนับสนุนในทุกด้านยังมีน้อยมาก พระสงฆ์ที่มีบทบาทในส่วนนี้ยังมีกระจายอยู่ไม่
ครอบคลุมทั้งจังหวัด รวมถึงกฎหมายหรืออ านาจหน้าที่ไม่เอื้ออ านวยให้กับพระสงฆ์ท าหน้าที่ด้านการ
ปูองกันยาเสพติดได้อย่างเต็มที่ คณะสงฆ์ในจังหวัดสระบุรียังไม่มีแนวคิดในการวางแผนด าเนินการ
ปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียนอย่างจริงจังหรือเป็นรูปประธรรม ทางฝุายพระสงฆ์และ
ฝุายเจ้าหน้าที่รัฐยังไม่มีการร่วมมือกันเพื่อส่งเสริมให้พระสงฆ์มีบทบาทในการปูองกันยาเสพติดให้กับ
นักเรียนอย่างจริงจัง ส่วนใหญ่จะใช้วิธีการทางโลกในการปูองกันแต่ยังไม่มีวิธีการน าหลักธรรมค าสั่ง
สอนทางพระพุทธศาสนาเข้าไปใช้เท่าที่ควร  จะมีก็แต่การนิมนต์ไปเป็นวิทยากรบรรยายบ้างเป็นครั้ง
คราว ความเช่ือของชาวบ้านมองว่าบทบาทของพระสงฆ์มีหน้าที่สั่งสอนญาติโยมเท่านั้น มองว่าการ
แก้ปัญหายาเสพติดเป็นหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐมากกว่า   การใช้ค าสอนตามหลักการของ
พระพุทธศาสนาน่าจะเป็นหนทางหนึ่งที่ส าคัญในการช่วยแก้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดข้ึนกับนักเรียน โดย
การเข้าค่ายอบรมเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเป็นคนดีในสังคมและหลีกเลี่ยงปัญหายาเสพติดรู้และเข้าใจ
ถึงภัยของยาเสพติด ถ่ายทอดความรู้อบรมสั่งสอนในด้านศีลธรรมจรรยาให้นักเรียนปฏิบัติชอบอยู่ใน
กรอบของศีลธรรมเป็นสื่อกลางส าหรับการพัฒนาให้นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมที่เหมาะสมกับการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมและวัฒนธรรมในปัจจุบัน 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
๔๒ สัมภาษณ์ นายเชื้อ ฮั่นจินดา, ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลาหมอ จังหวัดสระบุรี, ๔ 

ธันวาคม ๒๕๖๑. 



๑๐๑ 

 

ตารางท่ี ๔.๒ วิเคราะห์จุดอ่อนของบทบาทพระสงฆ์ในการปูองกันปัญหายาเสพติดให้นักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาจังหวัดสระบุรี 

ข้อ สรุปเน้ือหาสาระส าคัญ 
ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (N = 21) 

จ านวน ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
๑ การส่งเสริมให้พระสงฆ์มีบทบาทในการปอูงกนัปัญหายาเสพติด

มีเพียงพระสงฆ์บางกลุ่มด าเนินการด้วยตนเอง  จึงไม่ค่อย
ประสบผลส าเร็จเพราะพระสงฆ์ที่ท าหน้าที่โดยตรงมีน้อย  

๓ ๓,๔,๖ 

๒ กฎหมายหรืออ านาจหน้าที่ไม่เอื้ออ านวยให้กับพระสงฆ์ท า
หน้าที่ด้านการปูองกันยาเสพติดได้อย่างเต็มที่  อีกทั้งพระสงฆ์
ส่วนใหญ่ยังไม่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับยาเสพติดดีพอ  

๓ ๑,๒,๕ 

๓ หน้าที่ทางสังคมของพระสงฆ์ที่เช่ือมโยงกับการปูองกันและ
แก้ปัญหายาเสพติดยังไม่ชัดเจนการเผยแพร่ความรู้หรือการให้
ข้อมูลข่าวสารยังมีน้อย 

๓ ๘,๙,๑๐ 

๔ หน่วยงานภาครัฐยังไม่มีนโยบายให้ความส าคัญกับบทบาท
พระสงฆ์ในการปูองกันปัญหายาเสพติดให้กับนักเรียน  

๒ ๑๑,๑๒ 

๕ พระสงฆ์บางส่วนยังไม่ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนเอง 
เช่น ห้ามปรามให้ละเว้นจากสิ่งช่ัว ทั้งยาเสพติด การลักขโมย 

๒ ๑๓,๑๘ 

๖ พระสงฆ์ยังขาดการส่งเสริมจากหน่วยงานต่างๆ ไม่มีวิธีการและ
เทคนิคการอบรมที่น่าสนใจ พระสงฆ์อาจไม่มีความรู้ในเรื่อง
การปูองกันปัญหายาเสพติดดีพอจึงท าให้ไม่เกิดผลเท่าที่ควร 

๓ ๑๕,๑๖,๑๗ 

๗ ทางฝุายพระสงฆ์และฝุายเจ้าหน้าที่รฐัยังไม่มีการร่วมมือกันเพื่อ
ส่งเสริมให้พระสงฆ์มีบทบาทในการปูองกันยาเสพติดอย่าง
จริงจังมีแต่การนิมนต์ไปเป็นวิทยากรบรรยายบ้างเป็นครั้งคราว 

๒ ๗,๑๔ 

๘ พระสงฆ์ยังขาดความเข้าใจในการเข้าถึงจิตใจของเด็ก ชาวบ้าน
มองว่าพระสงฆ์มีหน้าที่สั่ งสอนญาติโยมเท่านั้น ส่วนการ
แก้ปัญหายาเสพติดเป็นหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐมากกว่า 

๒ ๑๙,๒๐ 

๙ การใช้ค าสอนตามหลักการของพระพุทธศาสนาน่าจะเป็น
หนทางหนึ่งที่ส าคัญในการช่วยแก้ปัญหาที่เกิดข้ึนกับนักเรยีนให้
เป็นและเข้าใจถึงภัยของยาเสพติด พัฒนาให้นักเรียนมีคุณธรรม
ที่เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมในปัจจุบัน  

๑ ๒๑ 

 



๑๐๒ 

 

๔.๑.๓ โอกาส (Opportunities)  
๑) คณะสงฆ์ต้องส่งเสรมิให้พระสงฆ์มีบทบาทส าคัญในการให้ความรู้เพื่อปูองกันปัญหายา

เสพติดให้กับนักเรยีนโดยการประสานความรว่มมือกับหน่วยงานภาครัฐ ชุมชน และสถานศึกษา อย่าง
จริงจังและต่อเนื่อง๔๓  

๒) ส่งเสริมบทบาทพระสงฆ์ใหม้ากขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบันเพราะพระสงฆ์รู้ถึงโทษหรือ
ปัญหาของยาเสพติดที่มีผลต่อชีวิตคนในสังคมรู้ถึงวิธีปูองกันและการรักษาบ าบัดผู้ติดยาเสพติดรู้ถึง
ปัญหาและวัยของเยาวชนที่ชอบหมกมุ่นและเสพยาเสพติด๔๔  

๓) พระสงฆ์เป็นที่เคารพนับถือของคนทั่วไปเป็นทุนเดิมอยู่แล้วสามารถสื่อธรรมมะไปสู่
นักเรียนไดเ้พราะฉะนั้นพระสงฆ์จึงมีบทบาทในการปูองกันปัญหายาเสพติดให้นักเรียนได้ดี๔๕  

๔) การจัดกิจกรรมและส่งเสริมให้เด็กได้เรียนรู้หลักธรรมในการด ารงตนอยู่กับสังคมเป็น
ปัจจัยหลักและพระสงฆ์จ าเป็นต้องให้ความส าคัญในเรื่องนี้๔๖  

๕) ควรมีการบูรณาการให้มากข้ึนระหว่างวัด ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด และ
สถานศึกษา จัดให้มีเวลาหรือปรับเวลาในการให้ความรู้เกี่ยวกับอันตรายของยาเสพติดและผลกระทบ
ที่เกิดข้ึน๔๗  

๖) คณะสงฆ์ต้องมีการส่งเสริมสนับสนุนพระสงฆ์ในการให้ความรู้เรื่องพิษภัยของยาเสพ
ติดรวมถึงกลุ่มเสี่ยงต่างๆ รวมทั้งจัดให้วัดเป็นสถานที่ฟื้นฟูรักษาผู้ติดยาเสพติด๔๘  

๗) การปูองกันยาเสพติดถือเป็นนโยบายส าคัญของจังหวัดสระบุรี ซึ่งการด าเนินการต้อง
รวมพลังจากทุกภาคส่วนอย่างเข้มข้นเป็นรูปธรรมทั้งภาคราชการ สถาบันศาสนา และสถานศึกษา๔๙ 

                                                             
๔๓ สัมภาษณ์ พระครูสิริสารวิสิฐ (ประสาร อคฺคปุญฺโญ), เจ้าคณะอ าเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี, ๒๑ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๔๔ สัมภาษณ์ พระครูปลัดถิรธัมฆ์  ถฺรธมฺโม, เจ้าอาวาสวัดใหญ่วันนา จังหวัดสระบุรี, ๓ ธันวาคม 

๒๕๖๑. 
๔๕ สัมภาษณ์ พระครูวิทิตอรรถการ (ชม เตชธมฺโม), เจ้าคณะต าบลหนองไข่น้ า จังหวัดสระบุรี, ๓ 

ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๔๖ สัมภาษณ์ พระมหาวิลัย สมาจาโร, เจ้าอาวาสวัดหนองปลากระดี่ จังหวัดสระบุรี,  ๒๗ พฤศจิกายน 

๒๕๖๑. 
๔๗ สัมภาษณ์ นายทวน เที่ยงเจริญ, ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองแค “สรกิจพิทยา” จังหวัดสระบุรี, ๓๐ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๔๘ สัมภาษณ์ พระมหาสุทธิ สุทฺธิจตฺโต, ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสหมิตรมงคล จังหวัดสระบุรี,  ๒๙ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๔๙ สัมภาษณ์ นายทินพล เฉลิมวสุธา, ปลัดอ าเภอหัวหน้าฝุายบริหารงานปกครอง จังหวัดสระบุรี, ๕ 

ธันวาคม ๒๕๖๑. 



๑๐๓ 

 

 

๘) ประสานขอความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐและสถานศึกษาเพื่อจัดท าแผนหรือ
โครงการระยะยาวในการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในโทษภัยของยาเสพติดและวิธีการปูองกันตนเอง
ให้ห่างไกลจากยาเสพติดให้กับนักเรียน๕๐  

๙) ส่งเสริมให้พระสงฆ์เข้าร่วมกับทางโรงเรียนจัดท าโครงการ/กิจกรรม ที่จะช่วยปูองกัน
การยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดหรือมีส่วนร่วมวางเนื้อหาความรู้เกี่ยวข้องกับการปูองกันภัยจากยาเสพติด
สอดแทรกในกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม๕๑  

๑๐)  เพราะปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาระดับประเทศซึ่งทุกหน่วยงานจะต้องร่วมด้วย
ช่วยกันในการแก้ปัญหา “รั้วทางใจ” น่าจะเป็นบทบาทส าคัญของพระสงฆ์ที่จะช่วยเหลือนักเรียนใน
การปูองกันและแก้ปัญหายาเสพติด๕๒  

๑๑) โดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่นตอนต้นเป็นวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงทางด้านอารมณ์สูงส่งผลต่อ
การพึ่งพายาเสพติดเนื่องจากความอบอุ่นความรักทางครอบครัวทางด้านจิตใจบทบาทพระสงฆ์จึงมี
ความส าคัญมาก๕๓ 

๑๒) เพราะพระสงฆ์มีหน้าที่อบรมสั่งสอนหลักธรรมให้แก่ประชาชนทุกคนอยู่แล้ว ซึ่ง
นักเรียนเป็นกลุ่มเยาวชนที่ต้องได้รับการอบรมสั่งสอนเพื่อให้เห็นทางสว่างไม่หลงผิดไปในทางไม่
ถูกต้อง ไม่สร้างความเดือดร้อนอื่นๆ ให้กับสังคม๕๔ 

๑๓) ประชาชนให้ความเช่ือมั่นกับพระสงฆ์ว่าสามารถที่จะอบรมสั่งสอนสอดแทรกใน
โอกาสต่างๆ เพื่อที่จะสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดให้กับบุตรหลานของตนซึ่งเป็นเยาวชนของชาติได้๕๕  

๑๔) การพัฒนาคนและสร้างสังคมทางด้านจิตใจลดต่ าลงท าให้เกิดปัญหาทางสังคม
ติดตามมาจึงมีการมุ่งเอาหลกัธรรมค าสอนทางพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ โดยเฉพาะแนวทางสันติ

                                                             
๕๐ สัมภาษณ์ นายวิสูตร ค านวนศักดิ์, ผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมพัฒนาการสระบุรี จังหวัด

สระบุรี, ๓ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๕๑ สัมภาษณ์ นางเอมอร บูรณศักดิ์, ผู้อ านวยการโรงเรียนหินกองวิทยาคม จังหวัดสระบุรี, ๑ ธันวาคม 

๒๕๖๑. 
๕๒ สัมภาษณ์ นายเชิดพงษ์ ชูพันธ์, ผู้อ านวยการโรงเรียนประเทียบวิทยาทาน จังหวัดสระบุรี, ๓ 

ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๕๓ สัมภาษณ์ ร.ต.อ.ชัยนริศ จันทร์เกิด, รอง สวป.สภ. เฉลิมพระเกียรติ ปฏิบัติหน้าที่รอง สวป.สภ. 

เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี, ๓ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๕๔ สัมภาษณ์ นายอรรถวัฒน์ พงษ์ธนโรจน์, ผู้อ านวยการโรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา จังหวัด

สระบุรี, ๓ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๕๕ สัมภาษณ์ นายเชื้อ ฮั่นจินดา, ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลาหมอ จังหวัดสระบุรี, ๔ 

ธันวาคม ๒๕๖๑. 



๑๐๔ 

 

วิธีเน้นความเอื้อเฟื้อ ความเมตตา การเห็นคุณค่าของชีวิตมนุษย์ การที่พระสงฆ์มีบทบาทในการ
ปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยใช้ค าสอนตามหลักการของพระพุทธศาสนาน่าจะเป็นหนทาง
หน้าที่ส าคัญในการมีส่วนร่วมช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆ๕๖  

๑๕) พระสงฆ์และวัดถือว่ามีส่วนต่อสังคมในการปอูงกนัยาเสพติดโดยผ่านการจัดกิจกรรม
โครงการต่างๆ อาทิโครงการหมู่บา้นรักษาศีล ๕ โครงการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม พระสงฆ์สามารถ
เผยแพร่พระพุทธศาสนาให้ความรู้ถึงพิษภัยของยาเสพติดกับกลุ่มเสี่ยงการสอดแทรกเนื้อหาความรู้ใน
ทุกกิจกรรม๕๗  

๑๖) การที่พระสงฆ์จะจัดการอบรมในเรื่องการปูองกันปัญหายาเสพติดให้กับนักเรียนควร
จะนิมนต์พระที่มีช่ือเสียงในระดับประเทศอาทิ เช่น พระมหาสมปอง ถึงจะสามารถดึงดูดความสนใจ
ของนักเรียนได้๕๘ 

๑๗) พระสงฆ์สามารถเข้าถึงกลุ่มนักเรยีนไดโ้ดยการเข้าไปสอนในโรงเรียนน าหลักธรรมค า
สอนเข้าสู่จิตใจอันจะเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันและเกาะก าบังยาเสพติดให้กับนักเรียน๕๙   

๑๘) พระสงฆ์สามารถจัดอบรมเพื่อพัฒนาจิตใจให้กับนักเรียนด้วยการฝึกสมาธิให้รู้จักวิธี
ควบคุมอารมณ์และความเครียดของตนเองไม่ว่าจะตกอยู่ในสภาพไหนก็จะไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพ
ติดเด็ดขาด๖๐ 

๑๙) พระสงฆ์สามารถท าให้นักเรียนเกิดความเลื่อมใสศรัทธาเช่ือในค าสอนของศาสนาได้
โดยมีศีลเป็นตัวก าหนดจัดกิจกรรมได้หลากหลาย เช่น การเข้าค่ายคุณธรรม จัดกิจกรรมในวันส าคัญ
ทางพระพุทธศาสนา๖๑  

                                                             
๕๖ สัมภาษณ์ นายณัฐนันท์ ดนูพิทักษ์, ผู้อ านวยการโรงเรียนแก่งคอย จังหวัดสระบุรี, ๔ ธันวาคม 

๒๕๖๑. 
๕๗ สัมภาษณ์ นายคณภัทร์ ผลทอง, ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๘ ต าบลหนองปลาหมอ จังหวัดสระบุรี, ๓ 

ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๕๘ สัมภาษณ์ นายชัยวัฒน์ ด้วงประดิษฐ์, นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบัวลอย จังหวัดสระบุรี, ๓ 

ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๕๙ สัมภาษณ์ นายยชญ์ธเนศ แจ้งเจนศิลป์ธนา, นายกเทศมนตรีต าบลหินกอง จังหวัดสระบุรี, ๔ 

ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๖๐ สัมภาษณ์ นายวิรัช ศรีเพชร, ประธานชมรมก านันผู้ใหญ่บ้าน, จังหวัดสระบุรี ๒๗ พฤศจิกายน 

๒๕๖๑. 
๖๑ สัมภาษณ์ นายส าราญ ซ่ือตรง, ผู้อ านวยการโรงเรียนสองคอนวิทยาคม จังหวัดสระบุรี, ๓ ธันวาคม 

๒๕๖๑. 



๑๐๕ 

 

๒๐) การปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้กับนักเรียนนั้นทางฝุายพระสงฆ์และฝุาย
บ้านเมืองต้องมีการร่วมมือกันพัฒนาวิธีการโดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาในการแก้ปัญหาโดย
ไม่เอาผลประโยชน์ส่วนตนเป็นเกณฑ์โดยทุกฝุายจะต้องมีธรรมะเป็นพื้นฐาน๖๒  

๒๑) เพราะการปูองกันปัญหายาเสพติดต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องร่วมมือกัน จึงจะเกิดผลสัมฤทธ์ิตามความคาดหวัง๖๓ 

สรุปได้ว่า คณะสงฆ์ต้องส่งเสริมให้พระสงฆ์มีบทบาทส าคัญในการให้ความรู้เพื่อปูองกัน
ปัญหายาเสพติดให้กับนักเรียนโดยการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ ชุมชน และ
สถานศึกษา อย่างจริงจังและต่อเนื่องมากขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน เพราะพระสงฆ์เป็นที่เคารพนับ
ถือของคนทั่วไปเป็นทุนเดิมอยู่แล้วสามารถสื่อธรรมมะไปสู่นักเรียนได้จึงมีบทบาทในการปูองกัน
ปัญหายาเสพติดให้นักเรียนได้ดี จัดท าแผนหรือโครงการระยะยาวโดย ให้พระสงฆ์เข้าร่วมกับทาง
โรงเรียนจัดท าโครงการ/กิจกรรม วางเนื้อหาความรู้สอดแทรกในกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม ซึ่งการด าเนินการต้องรวมพลังจากทุกภาคส่วนอย่างเข้มข้นเป็นรูปประธรรมทั้งภาค
ราชการ สถาบันศาสนา และสถานศึกษา เพราะปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาระดับประเทศซึ่งทุก
หน่วยงานจะต้องร่วมด้วยช่วยกันในการแก้ปัญหา “รั้วทางใจ” น่าจะเป็นบทบาทส าคัญของพระสงฆ์ที่
จะช่วยเหลือนักเรียนในการปูองกันและแก้ปัญหายาเสพติด ประชาชนให้ความส าคัญและเช่ือมั่นกับ
พระสงฆ์ว่าสามารถที่จะอบรมสั่งสอนสอดแทรกในโอกาสต่างๆ เพื่อที่จะสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด
ให้กับบุตรหลานของตนซึ่งเป็นเยาวชนของชาติได ้เพราะการปูองกันปัญหายาเสพติดต้องอาศัยความ
ร่วมมือจากหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมมือกัน จึงจะเกิดผลสัมฤทธ์ิตามความคาดหวัง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
๖๒ สัมภาษณ์ พระอธิการสุภกิตติ์ อินฺทวีโร, เจ้าอาวาสวัดบ้านจาน จังหวัดสระบุรี, ๓ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๖๓ สัมภาษณ์ พระมหากฤษณพงศ์ สมจิตฺโต, เจ้าคณะต าบลหนองจรเข้ จังหวัดสระบุรี, ๓ ธันวาคม 

๒๕๖๑. 



๑๐๖ 

 

ตารางท่ี ๔.๓ วิเคราะห์โอกาสของบทบาทพระสงฆ์ในการปูองกันปัญหายาเสพติดให้นักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาจังหวัดสระบุรี 

ข้อ สรุปเน้ือหาสาระส าคัญ 
ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (N = 21) 

จ านวน ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
๑ ต้องส่งเสริมให้พระสงฆ์มีบทบาทส าคัญในการให้ความรู้เพื่อ

ปูองกันปัญหายาเสพติดให้กับนักเรียนอย่างจริงจังและต่อเนื่อง  

๒ ๑,๖ 

๒ พระสงฆ์มีบทบาทในการจดักิจกรรมมกีารบรูณาการระหว่างวัด 
และสถานศึกษา จัดให้ความรู้เกี่ยวกับอันตรายของยาเสพติด
และผลกระทบที่เกิดข้ึน  

๓ ๓,๔,๘ 

๓ คณะสงฆ์ต้องประสานขอความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐ
และสถานศึกษาจัดท าแผนหรือโครงการระยะยาวในการให้
ความรู้ ถึงโทษภัยของยาเสพติดและวิธีการปูองกันตนเอง
สอดแทรกในกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม   

๓ ๕,๙,๑๐ 

๔ การปูองกันยาเสพติดถือเป็นนโยบายส าคัญต้องรวมพลังจากทกุ
ภาคส่วนอย่างเป็นรูปธรรมช่วยกันในการแก้ปัญหา “รั้วทางใจ” 
น่าจะเป็นบทบาทส าคัญของพระสงฆ์ที่จะช่วยเหลือนักเรียน 

เพราะเป็นวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงทางด้านอารมณ์สูง  

๓ ๑๑,๑๕,๑๖ 

๕ การพัฒนาคนทางด้านจิตใจลดต่ าลงท าให้เกิดปัญหาทางสังคม 
เพร าะพระสง ฆ์มี บทบาทใน กา ร ใ ช้ ค าส อนตามหลั ก
พระพุทธศาสนา อบรมสั่งสอนให้แก่ประชาชนทุกคนอยู่แล้ว  

๒ ๑๓,๑๔ 

๖ พระสงฆ์และวัดถือว่ามีส่วนต่อสังคมในการปูองกันยาเสพติด
โดยผ่านการจัดกิจกรรม ประชาชนให้ความส าคัญและเช่ือมั่น
กับพระสงฆ์ว่าสามารถที่จะอบรมสั่ งสอนเพื่อที่จะสร้าง
ภูมิคุ้มกันยาเสพติดให้กับบุตรหลานของตน  

๓ ๑๘,๑๙,๒๑ 

๗ น าหลักธรรมค าสอนเข้าสู่จิตใจอันจะเป็นการสร้างภูมิคุ้มกัน
และเกาะก าบังยาเสพติดให้กับนักเรียนโดยจัดกิจกรรมในวัน
ส าคัญทางพระพุทธศาสนา  

๓ ๑๒,๑๗,๒๐ 

๘ ฝุายพระสงฆ์และฝุายบ้านเมืองต้องมีการร่วมมือกันพัฒนา
วิธีการโดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาในการแก้ปัญหา 
เพราะการปูองกันปัญหายาเสพติด  

๒ ๒,๗ 

 



๑๐๗ 

 

๔.๑.๔ อุปสรรค (Threats) 

๑) การส่งเสริมพระสงฆ์ให้มีบทบาทในการปูองกันปัญหายาเสพติดให้กับนักเรียนใน
สถานศึกษาถ้าให้คณะสงฆ์ด าเนินการฝุายเดียวแต่ไม่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่นจะให้ปัญหา
หมดไปโดยสิ้นเชิงคงยาก๖๔  

๒) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังไม่ให้ความส าคัญกับพระสงฆ์เข้ามามีบทบาทช่วยแก้ปัญหา
อย่างจริงจังจะมีบา้งก็เพียงแค่นิมนต์ไปใหค้วามรู้เรื่องหลกัธรรมค าสอนทางศาสนามากกว่าการสอนให้
ปูองกันและระวังตัวเองให้ห่างไกลจากยาเสพติด๖๕  

๓) ในภาพรวมการปูองกันปัญหายาเสพติดแม้หน่วยงานเดียวจะทุ่มเทเต็มที่ก็ไม่อาจจะ
สัมฤทธ์ิผลได้ตามความคาดหวัง๖๖  

๔) พระสงฆ์ที่มีบทบาทในการปูองกันปัญหายาเสพติดในจังหวัดยังมีไม่มาก ในทางปฏิบัติ
จึงไม่ค่อยประสบผลส าเร็จเท่าที่ควรเพราะขาดการส่งเสริมสนับสนุนให้ท างานในด้านนี้๖๗  

๕) เพราะบทบาทพระสงฆ์ในการปูองกันยาเสพติดนักเรียนนั้นจ าเป็นต้องมีการใช้ความรู้
ความสามารถทั้งทางโลกและทางธรรมเข้ามาร่วมกันแก้ปัญหาให้เป็นไปด้วยดี๖๘  

๖) แต่พระสงฆ์ส่วนใหญ่มีความรู้ในเรื่องหลักธรรมค าสอนอยู่แล้วแต่มีไม่น้อยที่ยังขาด
ความรู้ในวิชาการสมัยใหม่จึงเป็นปัญหาในการน าหลักธรรมมาประยุกต์เข้ากับวิชาการสมัยใหม่เพื่อ
บรรยายให้เป็นที่น่าสนใจแก่เด็กนักเรียนได้๖๙  

๗) ในการรณรงค์หรือการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการปูองกันปัญหายาเสพติดของแต่ละวัดยัง
เป็นการด าเนินงานอยู่ฝุายเดียวยังไม่ได้รับความสนใจและสนับสนุนจากชุมชนและหน่วยงานของรัฐ๗๐  

                                                             
๖๔ สัมภาษณ์ พระครูสิริสารวิสิฐ (ประสาร อคฺคปุญฺโญ), เจ้าคณะอ าเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี, ๒๑ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๖๕ สัมภาษณ์ ร.ต.อ.ชัยนริศ จันทร์เกิด, รอง สวป.สภ. เฉลิมพระเกียรติ ปฏิบัติหน้าที่รอง สวป.สภ. 

เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี, ๓ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๖๖ สัมภาษณ์ พระมหากฤษณพงศ์ สมจิตฺโต, เจ้าคณะต าบลหนองจรเข้ จังหวัดสระบุรี, ๓ ธันวาคม 

๒๕๖๑. 
๖๗ สัมภาษณ์ พระครูวิทิตอรรถการ (ชม เตชธมฺโม), เจ้าคณะต าบลหนองไข่น้ า จังหวัดสระบุรี, ๓ 

ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๖๘ สัมภาษณ์ พระอธิการสุภกิตติ์ อินฺทวีโร, เจ้าอาวาสวัดบ้านจาน จังหวัดสระบุรี, ๓ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๖๙ สัมภาษณ์ พระมหาสุทธิ สุทฺธิจตฺโต, ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสหมิตรมงคล จังหวัดสระบุรี,  ๒๙ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๗๐ สัมภาษณ์ พระมหาวิลัย สมาจาโร, เจ้าอาวาสวัดหนองปลากระดี่ จังหวัดสระบุรี,  ๒๗ พฤศจิกายน 

๒๕๖๑. 



๑๐๘ 

 

๘) ขาดการสนับสนุนของคณะสงฆ์ที่จะส่งเสริมบทบาทของพระสงฆ์ในการให้ความรู้
เกี่ยวกับการปูองกันภัยจากยาเสพติดอย่างต่อเนื่อง๗๑  

๙) หน่วยงานต่างๆ ยังไม่ให้ความส าคัญในการส่งเสริมให้พระสงฆ์มีบทบาทในการเข้าไปมี
ส่วนร่วมในการให้ความรู้เรื่องโทษภัยของยาเสพติดให้กับนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาที่อยู่ในช่วง
วัยรุ่นอยู่ในช่วงวัยกลุ่มเสี่ยง๗๒  

๑๐) พระสงฆ์ยังขาดการส่งเสริมให้เข้าไปแก้ปัญหายาเสพติดให้กับนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาอย่างจริงจัง เนื่องจากนักเรียนระดับมัธยมศึกษาเป็นวัยที่อยากลองถ้าไม่มีการห้ามปราม
หรือดูแลเอาใจใส่อย่างจริงจังอาจท าให้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดได้๗๓  

๑๑) ขาดความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ อย่างจริงจัง ในการจัดกิจกรรมทาง
พระพุทธศาสนา การจัดอบรมคุณธรรมจริยธรรมร่วมกับทางโรงเรียน๗๔  

๑๒) สถานศึกษาบางแห่งไม่เปิดโอกาสให้พระสงฆ์เข้าไปจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมใน
สถานศึกษาเพื่อให้ค าช้ีแนะในการปูองกันปัญหายาเสพติดให้กับนักเรียน๗๕  

๑๓) การแก้ไขยาเสพติดของพระสงฆ์ปัญหามักเกิดกับตัวนักเรียนเพราะถ้านักเรียนขาด
ความเข้าใจหรือไม่ให้ความร่วมมือในการแก้ปัญหาก็ไม่อาจจะส าเร็จลุล่วงได้๗๖  

๑๔) พระสงฆ์ส่วนใหญ่ไม่สามารถทีจ่ะเข้าถึงด้านจิตใจของเด็กในปัจจุบันได้มากนักเพราะ
เด็กในปัจจุบันมีสื่อที่สามารถให้เข้าถึงได้มากมายและพระสงฆ์ก็ไม่สามารถที่จะให้เด็กเหล่านั้นมา
รวมตัวกันเป็นจ านวนมากเพื่อฟังค าสอนหรือมาอบรมได้๗๗  

                                                             
๗๑ สัมภาษณ์ นางเอมอร บูรณศักดิ์, ผู้อ านวยการโรงเรียนหินกองวิทยาคม จังหวัดสระบุรี, ๑ ธันวาคม 

๒๕๖๑. 
๗๒ สัมภาษณ์ นายวิสูตร ค านวนศักดิ์, ผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมพัฒนาการสระบุรี จังหวัด

สระบุรี, ๓ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๗๓ สัมภาษณ์ นายอรรถวัฒน์ พงษ์ธนโรจน์, ผู้อ านวยการโรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา จังหวัด

สระบุรี, ๓ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๗๔ สัมภาษณ์ นายณัฐนันท์ ดนูพิทักษ์, ผู้อ านวยการโรงเรียนแก่งคอย จังหวัดสระบุรี, ๔ ธันวาคม 

๒๕๖๑. 
๗๕ สัมภาษณ์ นายทินพล เฉลิมวสุธา, ปลัดอ าเภอหัวหน้าฝุายบริหารงานปกครอง จังหวัดสระบุรี, ๕ 

ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๗๖ สัมภาษณ์ นายยชญ์ธเนศ แจ้งเจนศิลป์ธนา, นายกเทศมนตรีต าบลหินกอง จังหวัดสระบุรี, ๔ 

ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๗๗ สัมภาษณ์ นายชัยวัฒน์ ด้วงประดิษฐ์, นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบัวลอย จังหวัดสระบุรี, ๓ 

ธันวาคม ๒๕๖๑. 



๑๐๙ 

 

๑๕) ขาดการส่งเสริมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้พระสงฆ์ที่ท าหน้าที่อบรมสั่งสอนให้กับ
นักเรียนรู้จักพิษภัยเพื่อให้ห่างไกลจับยาเสพติดโดยการจัดกิจกรรมโดยใช้หลักธรรมมาเป็นการสื่อการ
สอนการอบรมฝึกปฏิบัติสมาธิยัง จึงสามารถท าได้เพียงสถานศึกษาที่อยู่ใกล้วัดยังไม่คลอบคลุมทั่วถึง
ทั้งจังหวัด๗๘  

๑๖) การจัดกิจกรรมหรอืการจัดปฏิบัติธรรมทางคณะสงฆ์จะให้ความส าคัญกับกลุ่มบุคคล
ที่อยู่ในวัยท างานมากกว่าเด็กและเยาวชน เพราะถ้าเป็นกิจกรรมที่ เกี่ยวกับเด็กนักเรียน ทาง
สถานศึกษายังขาดความร่วมมือเท่าที่ควร๗๙  

๑๗) ปัจจุบันยังไม่มีหน่วยงานใดให้การส่งเสริมสนับสนุนในการสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือระหว่างพระสงฆ์ครูผู้ปกครองเพื่อคอยเฝูาระวังนักเรียนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงในการที่จะเข้าไปยุ่ง
เกี่ยวกับยาเสพติดเพื่อเป็นการปูองกันตั้งแต่เริ่มต้น๘๐  

๑๘) ขาดการประสานกับสถานศึกษาเพื่อให้พระสงฆ์เข้าไปมีบทบาทในการจัดโครงการ
หรือกิจกรรมเกีย่วกับการปูองกันปญัหายาเสพติดให้กับนักเรียนเพราะส่วนใหญ่มองว่าไม่ใช่หน้าที่ของ
พระสงฆ์โดยตรงที่จะท าเรื่องนี้๘๑ 

๑๙) พระสงฆ์ยังขาดความร่วมมือหรือการติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงานในการ
ด าเนินการปูองกันปัญหายาเสพติด และปัญหาทางด้านวัฒนธรรมการด าเนินชีวิตของแต่ละชุมชน 
รวมถึงในปัจจุบันนักเรียนส่วนใหญ่ขาดความรู้ความเข้าใจเรื่องศีลธรรม๘๒  

๒๐) เพราะในปัจจุบันการเข้าถึงธรรมะของเยาวชนทุกวันน้ีเข้าถึงยากเวลาส่วนใหญ่จะอยู่
กับโลกโซเชียล บทบาทของพระสงฆ์ในจังหวัดสระบุรียังเป็นปัญหาที่ต้องท้าทายว่าสมควรให้พระสงฆ์
ต้องมีบทบาทในสังคมให้มากขึ้น๘๓  

                                                             
๗๘ สัมภาษณ์ นายส าราญ ซ่ือตรง, ผู้อ านวยการโรงเรียนสองคอนวิทยาคม จังหวัดสระบุรี, ๓ ธันวาคม 

๒๕๖๑. 
๗๙ สัมภาษณ์ พระครูปลัดถิรธัมฆ์ ถฺรธมฺโม, เจ้าอาวาสวัดใหญ่วันนา จังหวัดสระบุรี, ๓ ธันวาคม 

๒๕๖๑. 
๘๐ สัมภาษณ์ นายคณภัทร์ ผลทอง, ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๘ ต าบลหนองปลาหมอ จังหวัดสระบุรี, ๓ 

ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๘๑ สัมภาษณ์ นายทวน เที่ยงเจริญ, ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองแค “สรกิจพิทยา” จังหวัดสระบุรี, ๓๐ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๘๒ สัมภาษณ์ นายเชื้อ ฮั่นจินดา, ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลาหมอ จังหวัดสระบุรี, ๔ 

ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๘๓ สัมภาษณ์ นายเชิดพงษ์ ชูพันธ์, ผู้อ านวยการโรงเรียนประเทียบวิทยาทาน จังหวัดสระบุรี, ๓ 

ธันวาคม ๒๕๖๑. 



๑๑๐ 

 

๒๑) ในปัจจุบันเป็นยุคที่สังคมเร่งรีบการใส่ใจทางพระพุทธศาสนาจึงลดน้อยลงแม้กระทั่ง
ผู้ปกครองเองก็อาจจะไม่มีเวลาในการที่จะพาบุตรหลานของตนเข้าวัดเนื่องจากต้องท างานเลี้ยง
ครอบครัว๘๔ 

สรุปได้ว่า การส่งเสริมพระสงฆ์ให้มีบทบาทในการปูองกันปัญหายาเสพติดให้กับนักเรียน
ไม่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังไม่ให้ความส าคัญกับพระสงฆ์เข้ามามีบทบาทช่วย
แก้ปัญหาอย่างจริงจังจึงไม่อาจจะสัมฤทธ์ิผลได้ตามความคาดหวัง การปูองกันยาเสพติดนักเรียนนั้น
จ าเป็นต้องมีการใช้ความรู้ความสามารถทั้งทางโลกและทางธรรม พระสงฆ์ส่วนใหญ่มีความรู้ในเรื่อง
หลักธรรมค าสอนอยู่แล้วแต่ยังขาดความรู้ในวิชาการสมัยใหม่จึงเป็นปัญหาในการบรรยายให้เป็นที่
น่าสนใจแก่เด็กนักเรียน การรณรงค์หรือการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการปูองกันปัญหายาเสพติดของแต่
ละวัดยังเป็นการด าเนินงานอยู่ฝุายเดียวหน่วยงานต่างๆ ยังไม่ให้ความส าคัญให้พระสงฆ์มีบทบาทใน
การเข้าไปมีส่วนร่วม พระสงฆ์ยังขาดการส่งเสริมให้เข้าไปแก้ปัญหายาเสพติดให้กับนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาอย่างจริงจังจึงสามารถท าได้เพียงสถานศึกษาที่อยู่ใกล้วัดยังไม่คลอบคลุมทั่วถึงทั้งจังหวัด 

กิจกรรมที่เกี่ยวกับเด็กนักเรียนทางสถานศึกษายังขาดความร่วมมือเท่าที่ควรในการจัดกิจกรรมทาง
พระพุทธศาสนา สถานศึกษาบางแห่งไม่เปิดโอกาสให้พระสงฆ์เข้าไปให้ค าช้ีแนะในการปูองกันปัญหา
ยาเสพติดให้กับนักเรียน การแก้ไขยาเสพติดของพระสงฆ์ปัญหามักเกิดกับตัวนักเรียนขาดความเข้าใจ
หรือไม่ให้ความร่วมมือในการแก้ปัญหาพระสงฆ์ส่วนใหญ่ไม่สามารถที่จะเข้าถึงด้านจิตใจของเด็กใน
ปัจจุบันได้มากนัก ปัจจุบันยังไม่มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างพระสงฆ์ครูผู้ปกครองเพื่อ
คอยเฝูาระวังนักเรียนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงในการที่จะเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดเพราะส่วนใหญ่มองว่า
ไม่ใช่หน้าที่ของพระสงฆ์โดยตรงที่จะท าเรื่องนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
๘๔ สัมภาษณ์ นายวิรัช ศรีเพชร, ประธานชมรมก านันผู้ใหญ่บ้าน จังหวัดสระบุรี, ๒๗ พฤศจิกายน 

๒๕๖๑. 



๑๑๑ 

 

ตารางท่ี ๔.๔ วิเคราะห์อุปสรรคของบทบาทพระสงฆ์ในการปูองกันปัญหายาเสพติดให้นักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาจังหวัดสระบุรี 

ข้อ สรุปเน้ือหาสาระส าคัญ 
ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (N = 21) 

จ านวน ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
๑ การส่งเสริมพระสงฆ์ให้มีบทบาทในการปอูงกนัปัญหายาเสพติด

ให้กับนักเรียนไม่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ให้พระสงฆ์มีบทบาทช่วยแก้ปัญหาอย่างจริงจัง 

๓ ๑,๒,๑๕ 

๒ การปูองกันยาเสพติดจ าเป็นต้องมีการใช้ความรู้ความสามารถ
ทั้งทางโลกและทางธรรม พระสงฆ์มีความรู้ในหลักธรรมค าสอน
อยู่แล้วแต่ยังขาดความรู้ในวิชาการสมัยใหม่จึงเป็นปัญหาใน
การบรรยายให้เป็นที่น่าสนใจแก่เด็กนักเรียน 

๓ ๓,๕,๗ 

๓ การรณรงค์เกี่ยวกับการปูองกันปญัหายาเสพติดของแต่ละวัดยัง
เป็นการด าเนินงานอยู่ฝุายเดียวหน่วยงานต่างๆ ยังไม่ให้
ความส าคัญให้พระสงฆ์มีบทบาทในการเข้าไปมีส่วนร่วม 

๓ ๔,๙,๑๐ 

๔ พระสงฆ์ยังขาดการส่งเสริมให้เข้าไปแก้ปัญหายาเสพติดให้กับ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาอย่างจริงจังจึงสามารถท าได้เพียง
สถานศึกษาที่อยู่ใกล้วัดยังไม่คลอบคลุมทั่วถึงทั้งจังหวัด 

๒ ๑๒,๑๓ 

๕ กิจกรรมที่เกี่ยวกับเด็กนักเรียนทางสถานศึกษายังขาดความ
ร่วมมือเท่าที่ควรในการจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา 

สถานศึกษาบางแห่งไม่เปิดโอกาสให้พระสงฆ์เข้าไปให้ค าช้ีแนะ
ในการปูองกันปัญหายาเสพติดให้กับนักเรียน 

๓ ๖,๑๔,๑๖ 

๖ การแก้ไขยาเสพติดของพระสงฆ์ปัญหามักเกิดกับตัวนักเรียน
ไม่ให้ความร่วมมือในการแก้ปัญหาพระสงฆ์ส่วนใหญ่ไม่สามารถ
ที่จะเข้าถึงด้านจิตใจของเด็กในปัจจุบันได้มากนัก 

๒ ๑๗,๑๘ 

๗ ปัจจุบันยังไม่มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างพระสงฆ์
ครูผู้ปกครองเพื่อคอยเฝูาระวังนักเรียนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงที่จะเข้า
ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดเพราะส่วนใหญ่มองว่าไม่ใช่หน้าที่ของ
พระสงฆ์โดยตรงที่จะท าเรื่องนี้ 

๒ ๘,๒๑ 

๘ ปัจจุบันนักเรียนส่วนใหญ่ขาดความรู้ความเข้าใจเรื่องศีลธรรม
เยาวชนทุกวันน้ีเข้าถึงยากเวลาส่วนใหญจ่ะอยูก่ับโลกโซเชียล 

การใส่ใจทางพระพทุธศาสนาจงึลดน้อยลง 

๓ ๑๑,๑๙,๒๐ 



๑๑๒ 

 

๔.๒ ปัจจัยที่ส่งผลต่อบทบาทพระสงฆ์ในการป้องกันปัญหายาเสพติดให้นักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาจังหวัดสระบุรี ตามแนวคิดปัจจัย (4M) 

๔.๒.๑ บุคคล 
๑) พระสงฆ์ส่วนใหญ่ยังไม่เข้าใจถึงบทบาทของตนเองว่าสามารถมีส่วนร่วมช่วยเหลือ

สังคมในการให้ความรู้เกี่ยวกับการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้กับนักเรียนได้๘๕  
๒) ในแต่ละวัดมีบุคลากรอยู่แล้วเพียงแต่ทางคณะสงฆ์และหน่วยงานภาครัฐยังขาดการ

ส่งเสริมความรู้เพื่อให้พระสงฆ์ทราบถึงวิธีการและการแนะน าการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ให้กับนักเรียน โดยใช้ทักษะความรู้ของตนเองที่ผ่านการอบรมมาเพื่อให้การท างานมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น๘๖  

๓) การจัดอบรมความรู้เรื่องยาเสพติดให้กับพระสงฆ์ส่วนใหญ่เป็นการจัดอบรมระยะสั้น
ขาดความต่อเนื่องท าให้ไม่มีความรู้ความเข้าใจดีพอไม่สามารถน ามาปฏิบัติให้เกิดผลได้เท่าที่ควร๘๗  

๔) ทางคณะสงฆ์ยังขาดการการคัดเลือกและการสร้างบุคลากรให้มีความรู้ ใน
ความสามารถในการช่วยแก้ปัญหายาเสพติดย่างต่อเนื่องส่วนใหญ่จะเป็นผู้ที่มีจิตอาสาและมีใจรักใน
ด้านน้ีซึ่งก็มีอยู่จ านวนน้อยไม่สามารถปฏิบัติงานให้คลอบคลุมทั่วทั้งจังหวัด๘๘  

๕) ยังไม่มีหน่วยงานใดเข้ามาส่งเสริมหรือสนับสนุนให้พระสงฆ์มีบุคลากรหรือนักวิชาการ
ที่เชียวชาญเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดให้กับนักเรียนและประชาชนอย่างจริงจังจะมีบ้างก็เพียงการ
อบรมระยะสั้นจึงไม่มีการด าเนินงานที่เป็นรูปธรรม๘๙

 

๖) ทางคณะสงฆ์ยั งขาดการพัฒนาบุคลากรในก ารน าหลักธรรมค าสอนทาง
พระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ ช่วยแก้ไขปัญหายาเสพติดให้กับนักเรียน ส่วนใหญ่จะเป็นการสอน
หลักธรรมหรือการปฏิบัติธรรมเพียงเท่านั้น๙๐  

                                                             
๘๕ สัมภาษณ์ พระครูสิริสารวิสิฐ (ประสาร อคฺคปุญฺโญ), เจ้าคณะอ าเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี, ๒๑ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๘๖ สัมภาษณ์ พระครูวิทิตอรรถการ (ชม เตชธมฺโม), เจ้าคณะต าบลหนองไข่น้ า จังหวัดสระบุรี, ๓ 

ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๘๗ สัมภาษณ์ พระมหากฤษณพงศ์ สมจิตฺโต, เจ้าคณะต าบลหนองจรเข้ จังหวัดสระบุรี, ๓ ธันวาคม 

๒๕๖๑. 
๘๘ สัมภาษณ์ พระมหาวิลัย สมาจาโร, เจ้าอาวาสวัดหนองปลากระดี่ จังหวัดสระบุรี,  ๒๗ พฤศจิกายน 

๒๕๖๑. 
๘๙ สัมภาษณ์ พระอธิการสุภกิตติ์ อินฺทวีโร, เจ้าอาวาสวัดบ้านจาน จังหวัดสระบุรี, ๓ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๙๐ สัมภาษณ์ นายณัฐนันท์ ดนูพิทักษ์, ผู้อ านวยการโรงเรียนแก่งคอย จังหวัดสระบุรี, ๔ ธันวาคม 

๒๕๖๑. 



๑๑๓ 

 

๗) พระสงฆ์ยังไม่สามารถใช้หลักธรรมค าสอนทางพระพุทธศาสนามาช่วยในการแก้ไข
ปัญหายาเสพติดให้กับนักเรียนรวมถึงเยาวชนและคนในชุมชนให้ส าเร็จได้อย่างแท้จริงเป็นเพียงการ
แนะน าสั่งสอนในโอกาสต่างๆ แต่ไม่มีการติดตามผล๙๑  

๘) ส่วนใหญ่พระสอนศีลธรรมในโรงเรียนจะมุ่งเน้นในการสอนวิชาพระพุทธศาสนาเป็น
หลักรวมถึงการจัดกจิกรรมทางพระพุทธศาสนา แต่ไม่มีการสอนหรือการให้ความรู้ในเรื่องการปูองกัน
ยาเสพติดให้กับนักเรยีนอย่างจริงจังต่อเนื่องจะมอียู่บ้างก็เพียงแค่การอธิบายในช่ัวโมงเรยีนเทา่น้ันไมม่ี
ความต่อเนื่อง อาจเป็นเพราะพระสงฆ์ยังไม่เข้าใจหลักการและวิธีการในเรื่องนี้ดีพอ๙๒  

๙) พระสงฆ์ที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับยาเสพติดและมีความเสียสละที่จะท างานด้านนี้
มีอยู่น้อยส่วนใหญ่จะเป็นคนรุ่นใหม่ที่บวชเข้ามาแต่เมื่อการด าเนินงานไม่มีการสนับสนุนจาก
หน่วยงานใดก็จะค่อยๆ ยุติบทบาทลงไป๙๓

 

๑๐) พระสงฆ์อาจจะมีความรู้ความเข้าใจจิตใจของเด็กในยุคนี้ที่ค่อนข้างน้อยต้องเปิด
กว้างเพราะการเข้าถึงโลกภายนอกมีมากขึ้น ภาษาที่พระสงฆ์สื่อสารกับเด็กอาจยากเกินไปท าให้เด็ก
ไม่เข้าใจอย่างถ่องแท้๙๔  

๑๑) ยังไม่มีการจัดต้ังตัวแทนพระสงฆ์ให้มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบในการปูองกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดเพื่อคอยประสานงานกับโรงเรียนในการด าเนินการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ให้กับนักเรียนอย่างจริงจัง๙๕ 

๑๒) การพัฒนาบุคลากรเป็นปัจจัยของทุกองค์กรทางพระสงฆ์ยังขาดบุคลากรที่มีบทบาท
ในการให้ความรู้กับนักเรียนในการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดการด าเนินการจึงไม่เกิดผล
เท่าที่ควร อาจเป็นเพราะพระสงฆ์ยังขาดวิทยากรที่มีความรู้โดยตรงในการบรรยายให้ความรู้เรื่องยา
เสพติดให้กับนักเรียน๙๖  

                                                             
๙๑ สัมภาษณ์ นายชัยวัฒน์ ด้วงประดิษฐ์, นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบัวลอย จังหวัดสระบุรี, ๓ 

ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๙๒ สัมภาษณ์ พระครูปลัดถิรธัมฆ์  ถฺรธมฺโม, เจ้าอาวาสวัดใหญ่วันนา จังหวัดสระบุรี, ๓ ธันวาคม 

๒๕๖๑. 
๙๓ สัมภาษณ์ พระมหาสุทธิ สุทฺธิจตฺโต, ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสหมิตรมงคล จังหวัดสระบุรี,  ๒๙ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๙๔ สัมภาษณ์ ร.ต.อ.ชัยนริศ จันทร์เกิด, รอง สวป.สภ. เฉลิมพระเกียรติ ปฏิบัติหน้าที่รอง สวป.สภ. 

เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี, ๓ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๙๕ สัมภาษณ์ นายเชื้อ ฮั่นจินดา, ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลาหมอ จังหวัดสระบุรี, ๔ 

ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๙๖ สัมภาษณ์ นายอรรถวัฒน์ พงษ์ธนโรจน์, ผู้อ านวยการโรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา จังหวัด

สระบุรี, ๓ ธันวาคม ๒๕๖๑. 



๑๑๔ 

 

๑๓) บทบาทของพระสงฆ์ในการเข้าไปคอยเป็นที่ปรึกษาหรือให้ความรู้ในการปูองกัน 
และการแนะน าเรื่องปัญหาและโทษภัยของยาเสพติดให้กับนักเรียนภายในโรงเรียนจะมีการแนะน าใน
ช่วงเวลาที่เข้าไปท าการสอนเท่านั้นซึ่งมีเวลาจ ากัดท าให้การแนะน าสั่งสอนมีน้อยมาก๙๗ 

๑๔) ส่วนใหญ่พระสงฆ์ที่เข้ามาสอนในโรงเรียนมักติดภารกิจของทางคณะสงฆ์จึงต้องงด
การสอนท าให้การสอนขาดความต่อเนื่อง ดังนั้นการคัดเลือกพระสงฆ์ที่จะเข้ามาให้ความรู้ในเรื่องยา
เสพติดกับนักเรียนต้องเป็นผู้ที่มีความพร้อมมีความเสียสละเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมให้ความส าคัญ
กับนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาว่าเป็นช่วงวัยรุ่นอยู่ในช่วงวัยกลุ่มเสี่ยง๙๘  

๑๕)พระสงฆ์ผู้ท าหน้าที่ในการให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องยาเสพติดยังไม่มีบทบาทที่จริงจัง
ในการเข้ามาจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์อย่างแท้จริงให้กับนักเรียนที่เป็นกลุ่มเปูาหมายหรือเป็นกลุ่ม
เสี่ยงในการที่จะเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ส่วนใหญ่จะเป็นกิจกรรมที่ใช้ระยะเวลาไม่นานและไม่
ต่อเนื่อง๙๙ 

๑๖) พระสงฆ์ส่วนใหญ่จะศึกษาแต่พระธรรมวินัยและใช้ชีวิตอยู่ภายในวัดเสียเป็นส่วน
ใหญ่จึงไม่สามารถรับรู้ความเปลี่ยนแปลงการใช้ชีวิตความเป็นอยู่ของคนในปัจจุบันว่าเปลี่ยนแปลงไป
ในทิศทางใด เพียงแต่รับรู้ผ่านสื่อเท่านั้น จึงไม่สามารถให้ความรู้เรื่องการปูองกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติดให้ได้ผลเป็นที่น่าพอใจ๑๐๐  

๑๗) หน่วยงานภาครัฐยังไม่มีการส่งเสริมพระสงฆ์ในพื้นที่ให้มีบทบาทเต็มที่ในการช่วย
รณรงค์การปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และผู้เข้ามาท าหน้าที่ต้องเป็นผู้ที่มีความสามารถในการ
ถ่ายทอดรู้ความให้เข้าใจถึงสถานการณ์และการแพร่ระบาดของยาเสพติดในปัจจุบัน๑๐๑ 

๑๘) สิ่งที่พระสงฆ์ต้องให้ความส าคัญมากที่สุดในการแก้ปัญหาคือตัวนักเรียนถ้านักเรียน
ขาดความเข้าใจหรือไม่ให้ความร่วมมือการแก้ปัญหาก็ไม่อาจจะส าเร็จลุล่วงได้๑๐๒  

                                                             
๙๗ สัมภาษณ์ นายส าราญ ซ่ือตรง, ผู้อ านวยการโรงเรียนสองคอนวิทยาคม จังหวัดสระบุรี, ๓ ธันวาคม 

๒๕๖๑. 
๙๘ สัมภาษณ์ นายวิสูตร ค านวนศักดิ์, ผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมพัฒนาการสระบุรี จังหวัด

สระบุรี, ๓ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๙๙ สัมภาษณ์ นายเชิดพงษ์ ชูพันธ์, ผู้อ านวยการโรงเรียนประเทียบวิทยาทาน จังหวัดสระบุรี, ๓ 

ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๑๐๐ สัมภาษณ์ นายทวน เที่ยงเจริญ, ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองแค “สรกิจพิทยา” จังหวัดสระบุรี, 

๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๑๐๑ สัมภาษณ์ นางเอมอร บูรณศักดิ์, ผู้อ านวยการโรงเรียนหินกองวิทยาคม จังหวัดสระบุรี, ๑ 

ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๑๐๒ สัมภาษณ์ นายยชญ์ธเนศ แจ้งเจนศิลป์ธนา, นายกเทศมนตรีต าบลหินกอง จังหวัดสระบุรี, ๔ 

ธันวาคม ๒๕๖๑. 



๑๑๕ 

 

๑๙) คณะสงฆ์และหน่วยงานของรัฐยังขาดการส่งเสริมให้พระสงฆ์มีส่วนร่วมในการแก้ไข
ปัญหายาเสพติดร่วมกับชุมชน ร่วมวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดข้ึนกับนักเรียนว่าส่วนใหญ่การเข้าไปยุ่ง
เกี่ยวกับยาเสพติดเกิดจากสาเหตุใดและจะแก้ปัญหาอย่างไร๑๐๓ 

๒๐) คณะสงฆ์ยังไม่มีการส่งเสริมการพัฒนาความรู้ให้พระสงฆ์ผู้ท าหน้าที่ให้มีความรู้
ความสามารถในการสอนหรือท ากิจกรรมเพื่อส่งเสริมความรู้ในการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ให้กับนักเรียน๑๐๔  

๒๑) พระสงฆ์และสถานศึกษายังไม่มีการฝึกอบรมนักเรียนเพื่อเป็นตัวแทนในการช่วย
สอดส่องดูแลเพื่อนนักเรียนไม่ให้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดทั้งในและนอกเวลาเรียน๑๐๕ 

สรุปได้ว่า พระสงฆ์ขาดความเข้าใจถึงบทบาทของของตนเองว่าสามารถมีส่วนช่วยเหลือ
สังคม ในแต่ละวัดมีบุคลากรอยู่แล้วเพียงแต่ยังขาดการส่งเสริมความรู้ให้กับพระสงฆ์ถึงวิธีการแนะน า
ทางเลือกให้กับนักเรียนในการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยใช้ทักษะความรู้ของตนเอง การ
จัดอบรมความรู้เรื่องยาเสพติดให้กับพระสงฆ์ส่วนใหญ่เป็นการจัดอบรมระยะสั้นไม่สามารถน ามา
ปฏิบัติให้เกิดผลได้เท่าที่ควร ไม่มีการด าเนินงานที่เป็นรูปธรรม ส่วนใหญ่พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
จะมุ่งเน้นในการสอนวิชาพระพุทธศาสนาเป็นหลัก  แต่ไม่มีการสอนหรือการให้ความรู้ในเรื่องการ
ปูองกันยาเสพติดให้กับนักเรียนอย่างจริงจังต่อเนื่องพระสงฆ์ที่มีความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดและมีความ
เสียสละมีอยู่น้อย ขาดการพัฒนาบุคลากรในการน าหลักธรรมค าสอนทางพระพุทธศาสนามา
ประยุกต์ใช้ ช่วยแก้ไขปัญหายาเสพติดให้กับนักเรียนได้อย่างแท้จริงเป็นเพียงการแนะน าสั่งสอนใน
โอกาสต่างๆ แต่ไม่มีการติดตามผล พระสงฆ์อาจจะมีความรู้ความเข้าใจจิตใจของเด็กในยุคนี้ที่
ค่อนข้างน้อยภาษาที่สื่อสารกับเด็กอาจยากเกินไปท าให้เด็กไม่เข้าใจ ยังไม่มีการจัดต้ังตัวแทนพระสงฆ์
ให้มีหน้าที่ดูแลรับผดิชอบในการปอูงกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้กับนักเรยีนอย่างจริงจัง พระสงฆ์
ยังขาดบุคลากรที่มีบทบาทโดยตรงในการบรรยายให้ความรู้เรื่องยาเสพติดให้กับนักเรียน  จะมีการ
แนะน าในช่วงเวลาที่เข้าไปท าการสอนเท่านั้นซึ่งมีเวลาจ ากัด พระสงฆ์มักติดภารกิจของทางคณะสงฆ์
จึงต้องงดการสอนท าให้การสอนขาดความต่อเนื่อง พระสงฆ์ผู้ท าหน้าที่ในการให้ความรู้ความเข้าใจ
เรื่องยาเสพติดยังไม่มีบทบาทที่จริงจังในการเข้ามาจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์อย่างแท้จริงให้กับ
นักเรียนที่เป็นกลุ่มเปูาหมาย พระสงฆ์ส่วนใหญ่จะศึกษาแต่พระธรรมวินัยอยู่ภายในวัดเสียเป็นส่วน

                                                             
๑๐๓ สัมภาษณ์ นายทินพล เฉลิมวสุธา, ปลัดอ าเภอหัวหน้าฝุายบริหารงานปกครอง จังหวัดสระบุรี, ๕ 

ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๑๐๔ สัมภาษณ์ นายวิรัช ศรีเพชร, ประธานชมรมก านันผู้ใหญ่บ้าน จังหวัดสระบุรี, ๒๗ พฤศจิกายน 

๒๕๖๑. 
๑๐๕ สัมภาษณ์ นายคณภัทร์ ผลทอง, ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๘ ต าบลหนองปลาหมอ จังหวัดสระบุรี, ๓ 

ธันวาคม ๒๕๖๑. 



๑๑๖ 

 

ใหญ่จึงไม่สามารถรับรู้ความเปลี่ยนแปลงการใช้ชีวิตความเป็นอยู่ของคนในปัจจุบัน หน่วยงานภาครัฐ
ยังไม่มีการส่งเสริมพระสงฆ์ในพื้นทีใ่ห้มีบทบาทเต็มที่ในการช่วยรณรงค์การปูองกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติด พระสงฆ์ต้องให้ความส าคัญมากที่สุดในการแก้ปัญหาคือตัวนักเรียนถ้าไม่ให้ความร่วมมือการ
แก้ปัญหาก็ไม่อาจจะส าเร็จลุล่วงได้ คณะสงฆ์และหน่วยงานของรัฐยังขาดการร่วมวิเคราะห์ปัญหาว่า
ส่วนใหญ่การเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดเกดิจากสาเหตุใดและจะแก้ปัญหาอย่างไร ยังไม่มีการส่งเสริม
การพัฒนาความรู้ให้พระสงฆ์ผู้ท าหน้าทีใ่ห้มีความรูค้วามในการส่งเสริมความรู้ในการปูองกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดให้กับนักเรยีนไม่มีการฝกึอบรมนักเรยีนเพื่อเป็นตัวแทนในการช่วยสอดส่องดูแลเพือ่น
นักเรียนไม่ให้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดทั้งในและนอกเวลาเรียน 

ตารางท่ี ๔.๕ วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อบทบาทพระสงฆ์ในการปูองกันปัญหายาเสพติดให้นักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาจังหวัดสระบุรี ด้านบุคคล 

ข้อ สรุปเน้ือหาสาระส าคัญ 
ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (N = 21) 

จ านวน ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
๑ พระสงฆ์ขาดความเข้าใจถึงบทบาทของของตนเองว่าสามารถมี

ส่วนช่วยเหลือสังคมเพียงแตย่ังขาดการสง่เสริมความรู้ถึงวิธีการ
แนะน าทางเลือกให้กับนักเรียนในการปูองกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด โดยใช้ทักษะความรู้ของตนเอง 

๒ ๑,๓ 

๒ การจัดอบรมความรู้เรื่องยาเสพติดให้กับพระสงฆ์ส่วนใหญ่เป็น
การจัดอบรมระยะสั้นไม่สามารถน ามาปฏิบัติให้เกิดผลได้
เท่าที่ควร ไม่มีการด าเนินงานที่เป็นรูปธรรม 

๓ ๒,๔,๗ 

๓ ขาดการพัฒนาบุคลากรในการน าค าสอนทางพระพุทธศาสนา
มาประยุกต์ใช้ช่วยแก้ไขปัญหายาเสพติดให้กับนักเรียนได้อย่าง
แท้จริงเป็นเพียงการแนะน าในโอกาสต่างๆ ไม่มีการติดตามผล 

๒ ๑๔,๑๘ 

๔ พระสอนศีลธรรมในโรงเรียนจะมุ่ ง เน้นในการสอนวิชา
พระพุทธศาสนาเป็นหลัก ไม่มีการสอนในเรื่องการปูองกันยา
เสพติดให้กับนักเรียนอย่างจริงจังต่อเนื่องพระสงฆ์ที่มีความรู้
เกี่ยวกับยาเสพติดและมีความเสียสละมีอยู่น้อย 

๒ ๕,๖ 

๕ พระสงฆ์อาจมีความเข้าใจจิตใจของเด็กในยุคนี้ที่ค่อนข้างน้อย
ภาษาที่สื่อสารกับเด็กอาจยากเกินไปท าให้เด็กไม่เข้าใจ ยังไม่มี
การจัดต้ังตัวแทนพระสงฆ์ใหร้ับผิดชอบในการปอูงกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดให้กับนักเรียนอย่างจริงจัง 

๒ ๑๕,๑๙ 



๑๑๗ 

 

 

ตารางท่ี ๔.๕ วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อบทบาทพระสงฆ์ในการปูองกันปัญหายาเสพติดให้นักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาจังหวัดสระบุรี ด้านบุคคล (ต่อ) 

ข้อ สรุปเน้ือหาสาระส าคัญ 
ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (N = 21) 

จ านวน ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
๖ พระสงฆ์ยังขาดบุคลากรที่มีบทบาทโดยตรงในการบรรยายให้

ความรู้เรื่องยาเสพติดให้กับนักเรียนจะมีการแนะน าในช่วงเวลา
ที่เข้าไปท าการสอนเท่านั้นซึ่งมีเวลาจ ากัด 

๒ ๑๒,๑๓ 

๗ พระสงฆ์มักติดภารกิจของทางคณะสงฆ์จึงต้องงดการสอนท าให้
ขาดความต่อเนื่อง พระสงฆ์ผู้ท าหน้าที่ให้ความรู้เรื่องยาเสพติด
ยังไม่มีบทบาทที่จรงิจงัในการเข้ามาจดักิจกรรมที่เป็นประโยชน์
อย่างแท้จริงให้กับนักเรียนที่เป็นกลุ่มเปูาหมาย 

๒ ๑๐,๑๑ 

๘ พระสงฆ์ส่วนใหญ่จะศึกษาแต่พระธรรมวินัยอยู่ภายในวัดจึงไม่
สามารถรับรู้การใช้ชีวิตของคนในปัจจุบันว่าเปลี่ยนแปลงไปใน
ทิศทางใด หน่วยงานภาครัฐยังไม่มีการส่งเสริมพระสงฆ์ในพื้นที่
ให้มีบทบาทเต็มที่ในการช่วยรณรงค์การปูองกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 

๒ ๘,๙ 

๙ พระสงฆ์ต้องให้ความส าคัญตัวนักเรียนถ้าไม่ให้ความร่วมมือ
การแก้ปัญหาก็ไม่อาจจะส าเร็จลุล่วงได้  คณะสงฆ์และ
หน่วยงานของรัฐยังขาดการร่วมวิเคราะห์ปญัหาว่าการเข้าไปยุ่ง
เกี่ยวกับยาเสพติดเกิดจากสาเหตุใดและจะแก้ปัญหาอย่างไร 

๒ ๑๖,๑๗ 

๑๐ ยังไม่มีการส่งเสริมความรู้ให้พระสงฆ์ผู้ท าหน้าที่ ไม่มีการ
ฝึกอบรมนักเรยีนเพื่อเปน็ตัวแทนในการช่วยสอดส่องดูแลเพื่อน
ไม่ให้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดทั้งในและนอกเวลาเรียน 

๒ ๒๐,๒๑ 

 
 
 
 
 

 



๑๑๘ 

 

๔.๒.๒ การเงิน 
๑) บทบาทของพระสงฆ์ในการด าเนินการเกี่ยวกับการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

ให้กับนักเรียนไม่สามารถด าเนินการได้อย่างจริงจังเนื่องจากต้องใช้ทุนส่วนตัวเป็นส่วนใหญ่ทุน
สนับสนุนที่ได้จากหน่วยงานของรัฐมีน้อยมากหรือแทบไม่มีเลย๑๐๖  

๒) ซึ่งในการปฏิบัติงานด้านการปูองกันปัญหายาเสพติดของพระสงฆ์ยังขาดงบประมาณ
หรือทุนสนับสนุนในการด าเนินงานส่วนใหญ่จะเป็นการหาทุนกันเอง๑๐๗  

๓) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนพระสงฆ์ผู้ท าหน้าที่ด้านการให้ความรู้กับนักเรียนในการ
ปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจากหน่วยงานต่างๆ ยังไม่มี๑๐๘ 

๔) งบประมาณในการส่งเสริมบทบาทพระสงฆ์ให้ด าเนินงานในการให้ความรู้กับนักเรียน
และประชาชนทั่วไปในการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดยังไม่ม ีส่วนใหญ่พระสงฆ์ที่ด าเนินการจะ
ใช้ทุนส่วนตัวหรือได้รับการบริจาคจากญาติโยมที่เห็นความส าคัญของปัญหายาเสพติดว่ามีผลกระทบ
กับสังคมโดยรวม๑๐๙  

๕) การจัดกิจกรรมของพระสงฆ์สว่นใหญ่จะเปน็ไปในรูปแบบการจดัร่วมกับหน่วยงานของ
รัฐหรือสถานศึกษาโดยการเชิญเข้าไปร่วมเป็นครั้งคราวในส่วนกิจกรรมของพระสงฆ์เองยังไม่มี
งบประมาณในการด าเนินการอย่างจริงจัง๑๑๐ 

๖) คณะสงฆ์ยังให้ความส าคัญกับงบประมาณในการส่งเสริมบทบาทพระสงฆ์ในการ
ปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้กับนักเรียนน้อยมาก จึงไม่มีการสนับสนุนงบประมาณในการ
ท างานอย่างต่อเนื่อง๑๑๑  

๗) พระสงฆ์มีบทบาทหน้าที่ช่วยเหลือเยาวชนให้หลีกเลี่ยงไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด
โดยใช้หลักธรรมค าสอนทางพระพทุธศาสนาในการอบรมสัง่สอน หรือการจัดกิจกรรมต่างๆ แต่การจัด

                                                             
๑๐๖ สัมภาษณ์ พระครูสิริสารวิสิฐ (ประสาร อคฺคปุญฺโญ), เจ้าคณะอ าเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี, ๒๑ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๑๐๗ สัมภาษณ์, พระมหาสุทธิ สุทฺธิจตฺโต, ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสหมิตรมงคล จังหวัดสระบุรี,  ๒๙ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๑๐๘ สัมภาษณ์ พระมหากฤษณพงศ์ สมจิตฺโต, เจ้าคณะต าบลหนองจรเข้ จังหวัดสระบุรี, ๓ ธันวาคม 

๒๕๖๑. 
๑๐๙ สัมภาษณ์ พระครูวิทิตอรรถการ (ชม เตชธมฺโม), เจ้าคณะต าบลหนองไข่น้ า จังหวัดสระบุรี, ๓ 

ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๑๑๐ สัมภาษณ์ พระมหาวิลัย สมาจาโร, เจ้าอาวาสวัดหนองปลากระดี่ จังหวัดสระบุรี,  ๒๗ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๑๑๑ สัมภาษณ์ พระครูปลัดถิรธัมฆ์ ถฺรธมฺโม, เจ้าอาวาสวัดใหญ่วันนา จังหวัดสระบุรี, ๓ ธันวาคม 

๒๕๖๑. 



๑๑๙ 

 

กิจกรรมแต่ละครั้งต้องมีค่าใช้จ่ายไม่มากก็น้อย ซึ่งงบประมาณในการด าเนินงานยังไม่มีการสนับสนุน
จากหน่วยงานใดส่วนใหญ่จะได้จากการบริจาคการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับยาเสพติดของพระสงฆ์จึงมี
น้อยหรือแทบไม่มีเลย๑๑๒ 

 ๘) บทบาทการท าหน้าที่ของพระสงฆ์ในการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการปูองกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดให้กับนักเรียนในสภาพปัจจุบันสามารถท างานได้ระดับหนึ่งเท่านั้นเพราะปัจจัย
ด้านการเงินไม่เอื้ออ านวยต่อการปฏิบัติงาน๑๑๓  

๙) งบประมาณด าเนินงานของพระสงฆ์ในการให้ความรู้กับนักเรียนในการปูองกันยาเสพ
ติดภายในโรงเรียนมีปริมาณน้อยส่งผลให้เกิดความท้อถอยในการท างานท าให้ไม่มีการพัฒนารูปแบบ
ในการท างานให้ทันสมัยสอดคล้องกับสังคมยุคปัจจุบัน๑๑๔ 

 ๑๐) การเงินเป็นสิ่งส าคัญในการท างานในทุกด้านเพราะวัสดุสิ่งของเครื่องมือสื่อสาร
ทุกอย่างล้วนต้องซื้อหามาทั้งสิ้นดังนั้นการท างานของพระสงฆ์ด้านการส่งเสริมความรู้เรื่องยาเสพติด
ให้กับนักเรียนงบประมาณจึงเป็นสิ่งส าคัญ๑๑๕  

๑๑) ส่วนใหญ่ในสถานศึกษามีงบประมาณอุดหนุนทางการศึกษาจ ากัดจึงไม่สามารถช่วย
สนับสนุนการท างานของพระสงฆ์เรื่องค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมความรู้เรื่องการปูองกันยาเสพติดให้กับ
นักเรียนได้เท่าที่ควรจะท าได้แค่เพียงสนับสนุนอุปกรณ์ในการเรียนการสอนที่มีอยู่ภายในโรงเรียน
เท่านั้น๑๑๖ 

๑๒) พระสงฆ์ยังไม่มีการจัดต้ังกองทุนส าหรับการส่งเสริมความรู้เรื่องการปูองกันยาเสพ
ติดเพื่อรับบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธาเพื่อเป็นทุนด าเนินงานอย่างเป็นเอกภาพ๑๑๗  

๑๓) โรงเรียนบางแห่งผู้ปกครองส่วนใหญ่มีฐานะยากจนเมื่อมีการขอทุนสนับสนุนในการ
จัดท าโครงการบางครั้งอาจไม่บรรลุวัตถุประสงฆ์เพราะผู้ปกครองไม่สามารถช่วยเหลือด้าน

                                                             
๑๑๒ สัมภาษณ์ พระอธิการสุภกิตติ์ อินฺทวีโร, เจ้าอาวาสวัดบ้านจาน จังหวัดสระบุรี, ๓ ธันวาคม 

๒๕๖๑. 
๑๑๓ สัมภาษณ์ นายทวน เที่ยงเจริญ, ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองแค “สรกิจพิทยา” จังหวัดสระบุรี, 

๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๑๑๔ สัมภาษณ์ นางเอมอร บูรณศักดิ์, ผู้อ านวยการโรงเรียนหินกองวิทยาคม จังหวัดสระบุรี, ๑ 

ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๑๑๕ สัมภาษณ์ นายวิสูตร ค านวนศักดิ์, ผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมพัฒนาการสระบุรี จังหวัด

สระบุรี, ๓ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๑๑๖ สัมภาษณ์ นายเชิดพงษ์ ชูพันธ์, ผู้อ านวยการโรงเรียนประเทียบวิทยาทาน จังหวัดสระบุรี, ๓ 

ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๑๑๗ สัมภาษณ์ นายอรรถวัฒน์ พงษ์ธนโรจน์, ผู้อ านวยการโรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา, จังหวัด

สระบุรี, ๓ ธันวาคม ๒๕๖๑. 



๑๒๐ 

 

งบประมาณได้เต็มที่ดังนั้นการท างานของพระสงฆ์ในการให้ความรู้เรื่องยาเสพติดกับนักเรียนจึงท าได้
แค่เพียงการบรรยายในห้องเรยีนเท่านั้นไม่สามารถจัดกิจกรรมหรือพาไปทัศนศึกษานอกสถานที่ได้๑๑๘ 

 ๑๔) การท างานด้านส่งเสรมิความรูเ้รื่องการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้กับ
นักเรียนต้องใช้วัสดุสิ้นเปลืองมาก เช่น กระดาษ ภาพโปสเตอร์ เครื่องใช้ส านักงาน เป็นต้น จึงต้องมี
งบประมาณในการด าเนินงานเมื่อพระสงฆ์ไม่มีงบประมาณสนับสนุนท าให้เกิดปัญหาในการท างาน๑๑๙  

๑๕) การรณรงค์เกี่ยวกับเรื่องการปูองกันยาเสพติดของพระสงฆ์ผ่านสื่อต่างๆ มีน้อย เช่น 
ปูายโฆษณา แผ่นพับ การจัดนิทรรศการ เป็นต้น เพราะในการด าเนินการต้องใช้งบประมาณจ านวน
มากเพื่อให้คลอบคลุมทั่วถึงแต่ด้วยงบประมาณมีจ ากัดจึงท าได้เท่าก าลังความสามารถที่มี๑๒๐ 

๑๖) ปัญหาในการท างานของพระสงฆ์ คือ การเงินเพราะการที่จะสามารถเข้าถึงเด็กใน
ปัจจุบันมีไม่กี่ช่องทางและช่องทางที่จะสามารถเข้าถึงเด็กได้ง่ายที่สุดคือการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย
เพื่อให้เด็กเข้ามามีส่วนร่วมซึ่งการท างานทุกอย่างต้องใช้ทุนทรัพย์ซึ่งทางวัดยังขาดในด้านนี้๑๒๑  

๑๗) งบประมาณจากหน่วยงานภาครัฐยังไม่มีสนับสนุนพระสงฆ์ในด้านการปูองกันและ
แก้ไขยาเสพติดเพราะมองว่าการปูองกันและแก้ไขยาเสพติดเป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่ฝุายบ้านเมือง
มากกว่า๑๒๒  

๑๘) พระสงฆ์ยังขาดงบประมาณสนับสนุนในการด าเนินโครงการจัดอบรมการให้ความ
เข้าใจที่ถูกต้องให้กับนักเรียนให้รู้ถึงโทษของยาเสพติด๑๒๓ 

๑๙) ส่วนใหญ่การของบประมาณของวัดจากหน่วยงานของรัฐจะเป็นการขอเพื่อการ
ก่อสร้างถาวรวัตถุและการจัดงานในวันส าคัญมากกว่าการจัดกิจกรรมให้ความรู้แก่ประชาชน๑๒๔  

                                                             
๑๑๘ สัมภาษณ์ นายณัฐนันท์ ดนูพิทักษ์, ผู้อ านวยการโรงเรียนแก่งคอย จังหวัดสระบุรี, ๔ ธันวาคม 

๒๕๖๑. 
๑๑๙ สัมภาษณ์ นายทินพล เฉลิมวสุธา, ปลัดอ าเภอหัวหน้าฝุายบริหารงานปกครอง จังหวัดสระบุรี, ๕ 

ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๑๒๐ สัมภาษณ์ นายส าราญ ซ่ือตรง, ผู้อ านวยการโรงเรียนสองคอนวิทยาคม จังหวัดสระบุรี, ๓ 

ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๑๒๑ สัมภาษณ์ นายวิรัช ศรีเพชร, ประธานชมรมก านันผู้ใหญ่บ้าน จังหวัดสระบุรี, ๒๗ พฤศจิกายน 

๒๕๖๑. 
๑๒๒ สัมภาษณ์ ร.ต.อ.ชัยนริศ จันทร์เกิด, รอง สวป.สภ. เฉลิมพระเกียรติ ปฏิบัติหน้าที่รอง สวป.สภ. 

เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี, ๓ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๑๒๓ สัมภาษณ์ นายเชื้อ ฮั่นจินดา, ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลาหมอ จังหวัดสระบุรี, ๔ 

ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๑๒๔ สัมภาษณ์ นายยชญ์ธเนศ แจ้งเจนศิลป์ธนา, นายกเทศมนตรีต าบลหินกอง จังหวัดสระบุรี, ๔ 

ธันวาคม ๒๕๖๑. 



๑๒๑ 

 

๒๐) งบประมาณในการส่งเสริมบทบาทของพระสงฆ์ในการปูองกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติดต้องเป็นงบประมาณจากหน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบโดยตรง ในส่วนของหน่วยงานอื่นที่ไม่มี
งบประมาณสนับสนุนด้านน้ีก็ไม่สามารถสนับสนุนให้ได้๑๒๕  

๒๑) การจัดโครงการหรือกิจกรรของพระสงฆ์เพื่อให้ความรู้ที่ เป็นประโยชน์เรื่องการ
ปูองกันยาเสพติดให้กับนักเรียนและคนในชุมชนมีน้อยเนื่องจากติดขัดด้านงบประมาณค่าใช้จ่ายใน
การท างาน๑๒๖ 

สรุปได้ว่า บทบาทของพระสงฆ์ในการด าเนินการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้กับ
นักเรียนยังขาดงบประมาณหรือทุนสนับสนุนในการด าเนินงานส่วนใหญ่จะเป็นการหาทุนกันเอง
ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ ยังไม่มี ส่วนใหญ่ได้รับการบริจาคจากญาติโยมที่เห็น
ความส าคัญของปัญหายาเสพติด การจัดกิจกรรมจะเป็นไปในรูปแบบการจัดร่วมกับหน่วยงานของรัฐ
หรือสถานศึกษาในส่วนกิจกรรมของพระสงฆ์ยังไม่มีงบประมาณในการด าเนินการอย่างจริงจังต่อเนื่อง
การจัดกิจกรรมจึงมีน้อยหรือแทบไม่มีเลยในปัจจุบันสามารถท างานได้ระดับหนึ่งเพราะการเงินไม่
เอื้ออ านวย ไม่มีการพัฒนารูปแบบให้ทันสมัยสอดคล้องกับสังคมยุคปัจจุบัน พระสงฆ์ยังไม่มีการจัดต้ัง
กองทุนส าหรับการส่งเสริมความรู้เรื่องการปูองกันยาเสพติด การให้ความรู้กับนักเรียนจึงท าได้แค่
เพียงการบรรยายในห้องเรียนไม่สามารถจัดกิจกรรมหรือพาไปทัศนศึกษานอกสถานที่ได้  ส่วนใหญ่
งบประมาณจากหน่วยงานของรัฐจะเป็นการก่อสร้างถาวรวัตถุ  การส่งเสริมบทบาทของพระสงฆ์ใน
การปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดต้องเป็นงบประมาณจากหน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบโดยตรง 

การจัดโครงการหรอืกิจกรรของพระสงฆ์มีน้อยเนื่องจากติดขัดด้านงบประมาณค่าใช้จ่ายในการท างาน 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
๑๒๕ สัมภาษณ์ นายชัยวัฒน์ ด้วงประดิษฐ์, นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบัวลอย จังหวัดสระบุรี, ๓ 

ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๑๒๖ สัมภาษณ์ นายคณภัทร์ ผลทอง, ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๘ ต าบลหนองปลาหมอ จังหวัดสระบุรี, ๓ 

ธันวาคม ๒๕๖๑. 



๑๒๒ 

 

ตารางท่ี ๔.๖ วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อบทบาทพระสงฆ์ในการปูองกันปัญหายาเสพติดให้นักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาจังหวัดสระบุรี ด้านการเงิน 

ข้อ สรุปเน้ือหาสาระส าคัญ 
ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (N = 21) 

จ านวน ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
๑ บทบาทของพระสงฆ์ในการแก้ไขปัญหายาเสพติดให้กับ

นักเรียนยังขาดงบประมาณในการด าเนินงานส่วนใหญ่จะเป็น
การหาทุนกันเองยังไม่มีการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ  

๓ ๑,๒,๕ 

๒ พระสงฆ์ที่ด าเนินการจะได้รับการบริจาคจากญาติโยมที่เห็น
ความส าคัญของปัญหายาเสพติด  

๒ ๓,๔ 

๓ ไม่มีการสนับสนุนงบประมาณอย่างต่อเนื่องการจัดกิจกรรมจึงมี
น้อยหรือแทบไม่มีเลย 

๒ ๖,๗ 

๔ พระสงฆ์ท าหน้าที่ในแก้ไขปัญหายาเสพติดในปัจจุบันสามารถ
ท างานได้ระดับหนึ่งเพราะการเงินไม่เอื้ออ านวยไม่มีการพัฒนา
รูปแบบให้ทันสมัยสอดคล้องกับสังคมยุคปัจจุบัน 

๒ ๘,๙ 

๕ การท างานของพระสงฆ์ด้านการส่งเสริมความรู้เรื่องยาเสพติด
ให้กับนัก เรียนงบประมาณเป็นสิ่ งส า คัญสถานศึกษามี
งบประมาณจ ากัดจึงไม่สามารถสนับสนุนเรื่องค่าใช้จ่ายได้ 

๒ ๑๐,๑๑ 

๖ ยังไม่มีการจัดต้ังกองทุนส่งเสริมความรู้เรื่องการปูองกันยาเสพ
ติด การให้ความรู้กับนักเรียนจึงท าได้แค่เพียงการบรรยายไม่
สามารถจัดกิจกรรมหรือพาไปทัศนศึกษานอกสถานที่ได้ 

๒ ๑๓,๑๔ 

๗ การท างานต้องใช้วัสดุสิ้นเปลืองมากการรณรงค์เกี่ยวกับเรื่อง
การปูองกันยาเสพติดของพระสงฆ์ผ่านสื่อต่างๆ มีน้อย เพราะ
งบประมาณมีจ ากัดจึงท าได้เท่าก าลังความสามารถที่มี 

๒ ๑๒,๑๖ 

๘ งบประมาณจากหน่วยงานภาครัฐยังไม่มีสนับสนุนพระสงฆ์ใน
ด้านการปูองกันและแก้ไขยาเสพติดเพราะมองว่าเป็นเรื่องของ
เจ้าหน้าที่ฝุายบ้านเมืองมากกว่า 

๓ ๑๕,๑๙,๒๐ 

๙ งบประมาณจากหน่วยงานของรัฐจะเป็นการก่อสร้างถาวรวัตถุ 

การส่งเสริมบทบาทของพระสงฆ์ในการปอูงกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดต้องเป็นงบประมาณจากหน่วยงานของรัฐที่
รับผิดชอบโดยตรง  

๓ ๑๗,๑๘,๒๑ 

 



๑๒๓ 

 

๔.๒.๓ วัสดุอุปกรณ์ 
๑) พระสงฆ์กับหน่วยงานภาครัฐยังขาดการประสานความร่วมมือกนัในการจดัท าปูายหรือ

โปสเตอร์ในการรณรงค์เพื่อปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดไปติดตั้งไว้ในบริเวณวัดทุกวัดในจังหวัด 
รวมทั้งสื่อสิ่งพิมพ์ที่จะใช้ในการจัดกิจกรรมของพระสงฆ์ให้ตรงตามวัตถุประสงค์อย่างแท้จริง๑๒๗  

๒) พระสงฆ์ยังขาดการประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือกับชุมชนของแต่ละวัดอย่างจริงจัง
ในการระดมทรัพยากรในชุมชนมาช่วยสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในการด าเนินการด้านการให้ความรู้เรื่อง
การปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้กับนักเรียนอย่างจริงจัง๑๒๘  

๓)รวมทั้งยังขาดสถานที่หรอืส านักงานเพือ่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาจึงเป็นอปุสรรคในการ
ด าเนินการ๑๒๙ 

๔) พระสงฆ์รู้ถึงโทษหรือปัญหาของยาเสพติดที่มีผลต่อชีวิตคนในสังคมรู้ถึงวิธีปูองกันและ
การรักษาบ าบัดผู้ติดยาเสพติด รู้ถึงปัญหาของวัยรุ่นและเยาวชนที่ชอบหมกมุ่นและเสพยาเสพติด แต่
ยังขาดการสนับสนุนอุปกรณ์เครื่องมือในการสร้างความพร้อมในการท างานช่วยปูองกันและบ าบัดผู้
ติดยาเสพติดให้โทษ๑๓๐  

๕) อาคารสถานที่ในโรงเรียนสว่นใหญ่ยังไม่เหมาะสมในการให้พระสงฆ์เข้ามาจัดการเรียน
หรือท ากิจกรรมเพราะยังต้องใช้ห้องเรียนเละอุปกรณ์ร่วมกับทางโรงเรียนยังไม่มีห้องเรียนเฉพาะ
พระสงฆ์โดยตรงในการจัดการเรียนการสอนและจัดกิจกรรม๑๓๑ 

๖) พระสงฆ์จ าเป็นต้องใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาช่วยในการท างานด้านการส่งเสริม
ความรู้ให้กับนักเรียนเรื่องการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเพราะในปัจจุบันอุปกรณ์ทาง
เทคโนโลยีและการสื่อสารสามารถท าให้คนจ านวนมากรับรู้ได้พร้อมกันทั้งภาพและเสียงท าให้เข้าใจ
เนื้อหาในการสื่อสารเข้าถึงกลุ่มเปูาหมายได้รวดเร็วประหยัดเวลา๑๓๒  

                                                             
๑๒๗ สัมภาษณ์ ร.ต.อ.ชัยนริศ จันทร์เกิด, รอง สวป.สภ. เฉลิมพระเกียรติ ปฏิบัติหน้าที่รอง สวป.สภ. 

เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี, ๓ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๑๒๘ สัมภาษณ์ นายทินพล เฉลิมวสุธา, ปลัดอ าเภอหัวหน้าฝุายบริหารงานปกครอง จังหวัดสระบุรี, ๕ 

ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๑๒๙ สัมภาษณ์ นายเชื้อ ฮั่นจินดา, ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลาหมอ จังหวัดสระบุรี, ๔ 

ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๑๓๐ สัมภาษณ์ พระครูปลัดถิรธัมฆ์ ถฺรธมฺโม, เจ้าอาวาสวัดใหญ่วันนา จังหวัดสระบุรี, ๓ ธันวาคม 

๒๕๖๑. 
๑๓๑ สัมภาษณ์ นายทวน เที่ยงเจริญ, ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองแค “สรกิจพิทยา” จังหวัดสระบุรี, 

๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๑๓๒ สัมภาษณ์ พระมหาวิลัย สมาจาโร , เจ้าอาวาสวัดหนองปลากระดี่ จังหวัดสระบุรี,  ๒๗ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 



๑๒๔ 

 

๗) แตย่ังไม่มีหน่วยงานใดช่วยสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ให้กับพระสงฆ์ใช้ในการช่วยบรรยาย
หรือจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการปูองกันและแก้ปัญหายาเสพติดในปัจจุบันน้ีจะเป็นการจัดหากันเองตาม
ก าลังความสามารถของแต่ละวัดหรือกลุ่มพระสงฆ์ที่ท างานด้านนี้๑๓๓ 

๘) การสื่อสารข้อมูลข่าวสารของการปูองกันและแก้ปัญหายาเสพติดในส่วนของพระสงฆ์
เองยังมีปัญหาเนื่องจากขาดความพร้อมทางด้านวัสดุอุปกรณ์เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการใช้งาน๑๓๔  

๙) พระสงฆ์ส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ในการผลิตสื่อเพื่อน าไปใช้ให้เหมาะสมกับกิจกรรมที่
จัดเพราะยังขาดทักษะและความเข้าใจวิธีการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยได้อย่างถูกต้อง รวมถึงยังขาด
เครื่องมือที่ทันสมัยในการท างาน๑๓๕  

๑๐) ปัจจุบันสถานที่ภายในบริเวณวัดในแต่ละวัดที่จะสามารถให้เด็กเข้ามาท ากิจกรรม
หลังเลิกเรียนได้มีน้อยหรือบางวัดไม่มีเลย อีกทั้งอุปกรณ์สื่อการสอนในรูปแบบต่างๆ เช่น รูปภาพ 
หนังสือ รวมถึงสนามเด็กเล่นยังไม่มีความพร้อมไม่สามารถจูงใจให้เด็กเข้าวัดได้๑๓๖  

๑๑) เด็กในปัจจุบันมีสื่อที่สามารถให้เข้าถึงได้มากมายและพระสงฆ์เองไม่มีสื่อที่ทันสมัย
เพราะไม่มีอุปกรณ์ที่ผลิตสื่อจึงไม่สามารถที่จะให้เด็กเหล่านั้นมารวมตัวเพื่อฟังค าสอนหรือมาอบรม
ได้๑๓๗ 

๑๒) โรงเรียนบางแห่งยังขาดการสนับสนุนอุปการณ์เทคโนโลยีที่ทันสมัยจึงไม่สามารถ
จัดหาอุปกรณ์มารองรับให้กับพระสงฆ์ได้ตามความต้องการในการใช้งาน๑๓๘  

๑๓) บางแห่งยังไม่สามารถใช้สื่อที่ทันสมัยในการบรรยายให้ความรู้กับนักเรียนได้
เนื่องจากระบบอินเตอร์เน็ตยังไม่มีหรือมีแต่ไม่สามารถใช้งานได้สมบูรณ์ยังติดขัดเรื่องสัญญาณรับส่ง 

                                                             
๑๓๓ สัมภาษณ์ พระครูสิริสารวิสิฐ (ประสาร อคฺคปุญฺโญ), เจ้าคณะอ าเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี, ๒๑ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๑๓๔ สัมภาษณ์ นายเชิดพงษ์ ชูพันธ์, ผู้อ านวยการโรงเรียนประเทียบวิทยาทาน จังหวัดสระบุรี, ๓ 

ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๑๓๕ สัมภาษณ์ พระมหาสุทธิ สุทฺธิจตฺโต, ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสหมิตรมงคล จังหวัดสระบุรี,  ๒๙ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๑๓๖ สัมภาษณ์ นายวิรัช ศรีเพชร, ประธานชมรมก านันผู้ใหญ่บ้าน จังหวัดสระบุรี, ๒๗ พฤศจิกายน 

๒๕๖๑. 
๑๓๗ สัมภาษณ์ นายชัยวัฒน์ ด้วงประดิษฐ์, นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบัวลอย จังหวัดสระบุรี, ๓ 

ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๑๓๘ สัมภาษณ์ นายส าราญ ซ่ือตรง, ผู้อ านวยการโรงเรียนสองคอนวิทยาคม จังหวัดสระบุรี, ๓ 

ธันวาคม ๒๕๖๑. 



๑๒๕ 

 

ซึ่งบางครั้งพระสงฆ์ต้องใช้ข้อมูลจากระบบอินเตอร์เน็ตในการให้ความรู้เรื่องยาเสพติดที่ทันสมัยเป็น
ปัจจุบันจึงเกิดปัญหาเรื่องข้อมูลในระหว่างการสอน๑๓๙ 

๑๔) พระสงฆ์ที่เข้ามาท าการสอนในโรงเรียนส่วนใหญ่ไม่ได้จัดเตรียมอุปกรณ์ที่ใช้ในการ
บรรยายมาเองจึงเกิดปัญหาในการใช้อุปกรณ์ร่วมกับโรงเรียนเนื่องจากมีจ ากัดและบางครั้งการใช้งาน
อาจตรงกันกับทางโรงเรียนจึงเกิดปัญหาในการสอน๑๔๐  

๑๕) พระสงฆ์ยังไม่ได้รับการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการท าสื่อการสอนส าหรับการ
ให้ความรู้เรื่องยาเสพติดกับนักเรียนโดยตรงจากหน่วยงานใดจึงขาดความพร้อมในการจัดกิจกรรมแต่
ละครั้ง๑๔๑ 

๑๖) การปูองกันและแก้ปัญหายาเสพติดจะส าเร็จได้ต้องได้รับความร่วมมือจาก
สถานศึกษาในการเข้ามามีส่วนร่วมการท ากิจกรรม สนับสนุนอุปกรณ์เครื่องมือของคณะสงฆ์ที่จะ
ส่งเสริมบทบาทของพระสงฆ์อย่างต่อเนื่อง๑๔๒  

๑๗) วัดส่วนใหญ่ยังขาดสถานที่และอุปกรณ์เพื่อรองรับเด็กเป็นจ านวนมาก เช่น โต๊ะ 
เก้าอี้ เครื่องฉายภาพ เป็นต้น เพื่อใช้จัดกิจกรรมในการบรรยายให้ความรู้กับเด็กนักเรียนภายในวัด๑๔๓   

๑๘) วัดยังขาดแคลนวัสดุอุปกรณ์ที่จ าเป็นต้องใช้ในการด าเนินงานจึงท าให้เกิดปัญหาใน
การจัดกิจกรรมหรือการจัดอบรมเด็กนักเรียนบางครั้งต้องไปขอยืมหรือเช่ามาจากที่อื่นซึ่งบางอย่าง
อาจไม่ตรงตามความประสงค์ที่จะใช้งานอย่างแท้จริงและยังท าให้มีค่าใช้จ่ายเพิ่มข้ึน๑๔๔  

๑๙) วัดบางแห่งยังไม่มีสถานที่เหมาะสมให้กับพระสงฆ์ในการจัดอบรมให้ความรู้กับ
นักเรียนรวมที่พักและอุปกรณ์ในการจัดอบรมเข้าค่าย เช่น ที่นอน ที่พัก ห้องน้ า เป็นต้น๑๔๕ 

                                                             
๑๓๙ สัมภาษณ์ นายวิสูตร ค านวนศักดิ์, ผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมพัฒนาการสระบุรี จังหวัด

สระบุรี, ๓ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๑๔๐ สัมภาษณ์ นายอรรถวัฒน์ พงษ์ธนโรจน์, ผู้อ านวยการโรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา จังหวัด

สระบุรี, ๓ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๑๔๑ สัมภาษณ์ นายณัฐนันท์ ดนูพิทักษ์, ผู้อ านวยการโรงเรียนแก่งคอย จังหวัดสระบุรี, ๔ ธันวาคม 

๒๕๖๑. 
๑๔๒ สัมภาษณ์ นางเอมอร บูรณศักดิ์, ผู้อ านวยการโรงเรียนหินกองวิทยาคม จังหวัดสระบุรี, ๑ 

ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๑๔๓ สัมภาษณ์ พระอธิการสุภกิตติ์ อินฺทวีโร, เจ้าอาวาสวัดบ้านจาน จังหวัดสระบุรี, ๓ ธันวาคม 

๒๕๖๑. 
๑๔๔ สัมภาษณ์ นายยชญ์ธเนศ แจ้งเจนศิลป์ธนา, นายกเทศมนตรีต าบลหินกอง จังหวัดสระบุรี, ๔ 

ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๑๔๕ สัมภาษณ์ นายคณภัทร์ ผลทอง, ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๘ ต าบลหนองปลาหมอ จังหวัดสระบุรี, ๓ 

ธันวาคม ๒๕๖๑. 



๑๒๖ 

 

๒๐) พระสงฆ์ที่เข้าไปสอนภายในโรงเรียนส่วนใหญ่ต้องเตรียมจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือสื่อ
การสอนด้วยตนเองไม่มีงบประมาณสนับสนุนหรือมีความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง๑๔๖  

๒๑) กลุ่มพระสงฆ์ผู้ท าหน้าที่ให้ความรู้เรื่องการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดกับ
นักเรียนส่วนใหญ่ยังขาดอุปกรณ์ในการท างานนอกสถานที่เพื่อไปจัดกิจกรรมตามโรงเรียนยังไม่มี
หน่วยงานใดสนับสนุนทั้งเครื่องเครื่องใช้ต่างๆ รวมถึงยานพาหนะในการเดินทาง๑๔๗ 

สรุปได้ว่า พระสงฆ์กับหน่วยงานภาครัฐยังขาดการประสานความร่วมมือกันในการจัดท า
ปูายการรณรงค์เพื่อปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ขาดการประชาสัมพันธ์ในการระดมทรัพยากร
ในชุมชนมาช่วยสนับสนุน รวมทั้งยังขาดสถานที่หรือส านักงานเพื่อปฏิบัติงานในสถานศึกษา ขาดการ
สนับสนุนอุปกรณ์ในการท างาน โรงเรียนส่วนใหญ่ยังไม่มีห้องเรียนเฉพาะพระสงฆ์โดยตรงในการ
จัดการเรียนการสอน การสื่อสารข้อมูลข่าวสารยังมีปัญหาเนื่องจากขาดความพร้อมทางด้าน
เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการใช้งาน ขาดความรู้ในการผลิตสื่อเพื่อน าไปใช้ให้เหมาะสมกับกิจกรรม 
สถานที่ภายในบริเวณวัดที่ให้เด็กเข้ามาท ากิจกรรมหลังเลิกเรียนได้มีน้อยหรือบางวัดไม่มีเลย โรงเรียน
บางแห่งยังขาดการสนับสนุนอุปการณ์เทคโนโลยีที่ทันสมัยบางแห่งยังไม่สามารถใช้สื่อได้เนื่องจาก
ระบบอินเตอร์เน็ตยังไม่มีหรือมีแต่ไม่สามารถใช้งานได้สมบูรณ์จึงเกิดปัญหาเรื่องการสืบค้นข้อมูลใน
ระหว่างการสอน การปูองกันและแก้ปัญหายาเสพติดจะส าเร็จได้ต้องได้รับความร่วมมือจาก
สถานศึกษาสนับสนุนอุปกรณ์เครื่องมือ วัดส่วนใหญ่ยังขาดสถานที่และอุปกรณ์เพื่อรองรับเด็กเป็น
จ านวนมาก เช่น โต๊ะ เก้าอี้ เครื่องฉายภาพ เป็นต้น การจัดอบรมให้ความรู้กับนักเรียนรวมที่พักและ
อุปกรณ์ในการจัดอบรมเข้าค่าย เช่น ที่นอน ที่พัก ห้องน้ า เป็นต้น พระสงฆ์ที่เข้าไปสอนภายใน
โรงเรียนส่วนใหญ่ต้องเตรยีมจดัหาอุปกรณ์เครื่องมือสือ่การสอนด้วยตนเอง ไม่มีหน่วยงานใดสนับสนุน
ทั้งเครื่องเครื่องใช้ต่างๆ รวมถึงยานพาหนะในการเดินทาง 

 
 
 
 
 
 

                                                             
๑๔๖ สัมภาษณ์ พระมหากฤษณพงศ์ สมจิตฺโต, เจ้าคณะต าบลหนองจรเข้ จังหวัดสระบุรี, ๓ ธันวาคม 

๒๕๖๑. 
๑๔๗ สัมภาษณ์ พระครูวิทิตอรรถการ (ชม เตชธมฺโม), เจ้าคณะต าบลหนองไข่น้ า จังหวัดสระบุรี, ๓ 

ธันวาคม ๒๕๖๑. 



๑๒๗ 

 

ตารางท่ี ๔.๗ วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อบทบาทพระสงฆ์ในการปูองกันปัญหายาเสพติดให้นักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาจังหวัดสระบุรี ด้านวัสดุอุปกรณ์ 

ข้อ สรุปเน้ือหาสาระส าคัญ 
ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (N = 21) 

จ านวน ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
๑ พระสงฆ์กับหน่วยงานภาครัฐยังขาดการประสานความร่วมมือ

กันในการจัดท าปูายการรณรงค์ ขาดระดมทรัพยากรในชุมชน
มาช่วยสนับสนุน ขาดส านักงานเพื่อปฏิบัติงานในสถานศึกษา 

๓ ๑๕,๑๖,๑๙ 

๒ ขาดการสนับสนุนอุปกรณ์ในการท างาน โรงเรียนส่วนใหญย่ังไม่
มีห้องเรียนเฉพาะพระสงฆ์โดยตรงในการจัดการเรียนการสอน 

๒ ๖,๘ 

๓ พระสงฆ์จ าเป็นต้องใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาช่วยในการ
ท างานแต่ยังไม่มีหน่วยงานใดสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ช่วย
บรรยายหรือจัดกิจกรรม 

๒ ๑,๔ 

๔ การสื่อสารข้อมูลข่าวสารของการปูองกันและแก้ปัญหายาเสพ
พระสงฆ์เองยังมีปัญหาเนื่องจากขาดวัสดุอุปกรณ์เทคโนโลยี
สมัยใหม่ในการใช้งานขาดความรู้ในการผลิตสื่อเพื่อน าไปใช้ 

๒ ๕,๑๑ 

๕ สถานที่ภายในบริเวณวัดเพื่อให้เด็กเข้ามาท ากิจกรรมหลังเลิก
เรียนมีน้อยหรือบางวัดไม่มีเลย ไม่มีสื่อที่ทันสมัย 

๒ ๑๘,๒๐ 

๖ โรงเรียนบางแห่งยังไม่สามารถใช้สื่อได้ เนื่องจากระบบ
อินเตอร์เน็ตยังไม่มีหรือมีแต่ไม่สามารถใช้งานได้สมบูรณ์จึงเกิด
ปัญหาเรื่องการสืบค้นข้อมูลในระหว่างการสอน 

๒ ๑๐,๑๒ 

๗ พระสงฆ์ที่เข้ามาท าการสอนไม่ได้จัดเตรียมอุปกรณ์ที่ใช้ในการ
บรรยายมาเองยังไม่ได้รับการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการ
ท าสื่อการสอนจึงขาดความพร้อมในการจัดกิจกรรม 

๒ ๑๓,๑๔ 

๘ วัดส่วนใหญ่ยังขาดสถานที่และอุปกรณ์เพื่อรองรับเด็กเป็น
จ านวนมาก เช่น โต๊ะ เก้าอี้ เครื่องฉายภาพ เป็นต้น 

๒ ๗,๙ 

๙ วัดยังขาดวัสดุอุปกรณ์ที่จ าเป็นในการจัดอบรมนักเรียนรวมที่
พักและอุปกรณ์ในเข้าค่าย เช่น ที่นอน ที่พัก ห้องน้ า เป็นต้น 

๒ ๑๗,๒๑ 

๑๐ พระสงฆ์ที่สอนในโรงเรียนส่วนใหญ่ต้องเตรียมจัดหาอุปกรณ์
เครื่องมือสื่อการสอนด้วยตนเอง ไม่มีหน่วยงานใดสนับสนุนทั้ง
เครื่องเครื่องใช้ต่างๆ รวมถึงยานพาหนะในการเดินทาง 

๒ ๒,๓ 

 



๑๒๘ 

 

๔.๒.๔ การจัดการ 
๑) บทบาทของพระสงฆ์ในการแก้ไขและปูองกันปัญหายาเสพติดยังไม่มีการจัดการที่เป็น

รูปธรรมขาดการวางแผนร่วมกับสถานศึกษาในการจัดการสอน การจัดกิจกรรมเสริมเพื่อให้เด็ก
นักเรียนเข้าใจถึงความอันตรายและความน่ากลัวเมื่อเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอย่างจริงจัง๑๔๘  

๒) ยังไม่มีการท าแผนการสอนส าหรับพระสอนศีลธรรมที่แน่นอนส่วนใหญ่จะไปรวมอยู่
กับวิชาสังคมศึกษา จึงต้องมีการแบ่งคาบเรียนระหว่างพระกับครูซึ่งเป็นปัญหาในการสอนมาโดย
ตลอดทุกปีการศึกษา๑๔๙ 

๓) การจัดกิจกรรมและส่งเสริมให้เด็กได้เรียนรู้หลักธรรมค าสอนในการด ารงตนอยู่กับ
สังคมเป็นปัจจัยหลักและพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนจ าเป็นต้องให้ความส าคัญในจัดการล าดับการ
เรียนการสอนในเรื่องนี้๑๕๐  

๔) การประสานงานการร่วมมือกันระหว่างวัดกับโรงเรียนมีน้อยพระสงฆ์จึงไม่มีบทบาท
ร่วมกับสถานศึกษาในการช่วยปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้นักเรียน๑๕๑  

๕) คณะสงฆ์ต้องมีการประสานความร่วมมือกับโรงเรียนในวางแผนการสร้างภูมิปูองกัน
ทางด้านจิตใจให้นักเรียนให้มีความเข้มแข็งให้ความรู้เรื่องยาเสพติดที่มีผลต่อร่างกายและจิตใจ๑๕๒   

๖) พระสงฆ์สามารถจัดกิจกรรมที่หลากหลายในการปูองกันปัญหายาเสพติดผ่านการเข้า
ค่ายคุณธรรมกิจกรรมวันส าคัญทางพระพุทธศาสนาเพื่อท าให้นักเรียนเกิดความเลื่อมใสศรัทธาเช่ือใน
ค าสอนของศาสนาเพื่อให้ห่างไกลจากยาเสพติด๑๕๓  

๗) หน่วยงานรัฐต้องมีนโยบายที่จะให้ความส าคัญกับบทบาทพระสงฆ์มีส่วนร่วมในการ
วางแผนการปูองกันยาเสพติดเพราะประชาชนในแต่ละพื้นที่มคีวามศรัทธาและความเช่ือพระสงฆ์อยู่

                                                             
๑๔๘ สัมภาษณ์ พระครูสิริสารวิสิฐ (ประสาร อคฺคปุญฺโญ), เจ้าคณะอ าเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี, ๒๑ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๑๔๙ สัมภาษณ์ พระมหาสุทธิ สุทฺธิจตฺโต, ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสหมิตรมงคล จังหวัดสระบุรี,  ๒๙ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๑๕๐ สัมภาษณ์ พระมหาวิลัย สมาจาโร , เจ้าอาวาสวัดหนองปลากระดี่ จังหวัดสระบุรี,  ๒๗ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๑๕๑ สัมภาษณ์ พระครูวิทิตอรรถการ (ชม เตชธมฺโม), เจ้าคณะต าบลหนองไข่น้ า จังหวัดสระบุรี, ๓ 

ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๑๕๒ สัมภาษณ์ นายอรรถวัฒน์ พงษ์ธนโรจน์, ผู้อ านวยการโรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา จังหวัด

สระบุรี, ๓ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๑๕๓ สัมภาษณ์ นายส าราญ ซ่ือตรง, ผู้อ านวยการโรงเรียนสองคอนวิทยาคม จังหวัดสระบุรี, ๓ 

ธันวาคม ๒๕๖๑. 



๑๒๙ 

 

แล้ว แตก่ารประสานงานเพื่อจัดให้มีโครงการหรือกิจกรรมในการปูองกันยาเสพติดให้กับนักเรียนยัง
ไม่ได้รับความร่วมมือจากสถานศึกษาเท่าที่ควร๑๕๔  

๘) แต่ทุกวันน้ีพระสงฆ์ยังไม่มีการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ในชุมชนเพื่อให้ความรู้ข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับยาเสพติดและวิธีการปูองกันปัญหายาเสพติดที่ถูกต้องให้กับนักเรียนที่ต้องการเข้าไปศึกษา
หรือจัดกิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงโทษภัยของยาเสพติด๑๕๕  

๙) พระสงฆ์ขาดการวางแผนการท างานร่วมกับโรงเรียนและประสานความร่วมมือ
โรงพยาบาลใกล้เคียงกับวัดหรือสถานศึกษาเพื่อขอความช่วยเหลือในการให้ค าปรึกษาและให้การ
บ าบัดกับผู้ที่ติดยาเสพติด๑๕๖   

๑๐) ต้องมีการจัดอบรมความรู้ในเรื่องสมุนไพรที่สามารถน ามาใช้ในการบ าบัดผู้ติดยาเสพ
ติด และวิธีการใช้หรือปรุงยาชนิดต่างๆ ซึ่งในอดีตวัดถ้ ากระบอกเคยใช้วิธีนี้ช่วยบ าบัดผู้ติดยาเสพติด
ให้สามารถเลิกยาได้ โดยการเชิญผู้เชียวชาญโดยตรงมาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้กับผู้ที่สนใจ๑๕๗  

๑๑) ในปัจจุบันยังไม่มีการติดต่อประสานความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับพระสงฆ์เพื่อ
ร่วมกันจัดการวางแผนในการด าเนินการในการส่งเสริมความรู้เรื่องปูองกันปัญหายาเสพติดให้กับ
นักเรียนอย่างจริงจัง๑๕๘  

๑๒) พระสงฆ์กับหน่วยงานของรัฐขาดการประสานความร่วมมือในการพัฒนาสื่อการสอน
และการจัดกิจกรรมร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งในปัจจุบันเป็นการต่างคนต่างท าจะมีการประสาน
บ้างก็เป็นเพียงการขอข้อมูลบางส่วนการน าเสนอบางครั้งจึงไม่เป็นไปในแนวทางเดียวกัน๑๕๙ 

๑๓) พระสงฆ์ต้องมีบทบาทในการจัดการเรียนการสอนร่วมกับทางโรงเรียนในการอบรม
สั่งสอนหลักธรรมให้แก่ประชาชนทุกคนซึ่งนักเรียนเป็นกลุ่มเยาวชนที่ต้องได้รับการอบรมสั่งสอน

                                                             
๑๕๔ สัมภาษณ์ นายทวน เที่ยงเจริญ, ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองแค “สรกิจพิทยา” จังหวัดสระบุรี, 

๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๑๕๕ สัมภาษณ์ นางเอมอร บูรณศักดิ์, ผู้อ านวยการโรงเรียนหินกองวิทยาคม จังหวัดสระบุรี, ๑ 

ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๑๕๖ สัมภาษณ์ นายเชิดพงษ์ ชูพันธ์, ผู้อ านวยการโรงเรียนประเทียบวิทยาทาน จังหวัดสระบุรี, ๓ 

ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๑๕๗ สัมภาษณ์ นายวิสูตร ค านวนศักดิ์, ผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมพัฒนาการสระบุรี จังหวัด

สระบุรี, ๓ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๑๕๘ สัมภาษณ์ นายเชื้อ ฮั่นจินดา, ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลาหมอ จังหวัดสระบุรี, ๔ 

ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๑๕๙ สัมภาษณ์ ร.ต.อ.ชัยนริศ จันทร์เกิด, รอง สวป.สภ. เฉลิมพระเกียรติ ปฏิบัติหน้าที่รอง สวป.สภ. 

เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี, ๓ ธันวาคม ๒๕๖๑. 



๑๓๐ 

 

หลักธรรมเพื่อให้เห็นทางสว่างไม่หลงผิดไปในทางไม่ถูกต้อง การปลูกฝังสิ่งเหล่าน้ีจะท าให้นักเรียนไม่
ใฝุที่จะเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับสิ่งเสพติดได้๑๖๐ 

๑๔) ปัจจุบันยังไม่มีการส่งเสริมพระสงฆ์ให้มีบทบาทในการน าเสนอกิจกรรมที่เป็น
ประโยชน์โดยตรงให้นักเรียนได้รับความรู้พื้นฐานของค าสอนทางพระพุทธศาสนาที่เป็นประโยชน์เพื่อ
น ามาประยุกต์เข้ากับการปูองกันยาเสพติดที่จะสามารถน ามาปรับใช้กับชีวิตประจ าวันได้จริง๑๖๑  

๑๕) พระสงฆ์และโรงเรียนยังไม่มีการวางแผนจัดโครงการร่วมกันในการให้นักเรียน
สามารถสร้างวิธีคิดและตัดสินใจในการแก้ไขปูองกันปัญหายาเสพติดให้กับตนเองได้๑๖๒ 

๑๖) พระสงฆ์ยังไม่มีการจัดการที่ชัดเจนเรื่องการให้ความรู้ความเข้าใจกับนักเรียนเรื่อง
การปูองกันและแก้ปัญหายาเสพติด และวิธีการปูองกันตนเองไม่ให้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด๑๖๓  

๑๗) ส่วนใหญ่พระสงฆ์ให้ความส าคัญกับการใช้หลักธรรมค าสอนทางพระพุทธศาสนาใน
การช่วยลดปัญหายาเสพติดแต่ไม่ได้เน้นให้มีการจัดการเรียนรู้และการฝึกให้นักเรียนอยู่ห่างไกลจาก
ยาเสพติดโดยตรง๑๖๔ 

๑๘) ขาดความร่วมมือระหว่างพระสงฆ์ โรงเรียน และหน่วยงานภาครัฐ ในการวางกลยุทธ์
และแนวทางในการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา๑๖๕  

๑๙) ทางคณะสงฆ์และโรงเรียนยังไม่มีการด าเนินนโยบายหรือแนวทางการจัดการเรียน
การสอนเพื่อเสริมสร้างทักษะความรู้ในการปูองกันยาเสพติดให้กับนักเรียน๑๖๖  

๒๐) พระสงฆ์ยังไม่มีบทบาทในการจัดโครงการให้ความรูก้ับผูป้กครองนักเรียนในการดูแล
บุตรหลานของตนเองด้วยการดูแลบคุคลในครอบครัวปลกูฝักความคิดให้ตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพ

                                                             
๑๖๐ สัมภาษณ์ นายยชญ์ธเนศ แจ้งเจนศิลป์ธนา, นายกเทศมนตรีต าบลหินกอง จังหวัดสระบุรี, ๔ 

ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๑๖๑ สัมภาษณ์ นายชัยวัฒน์ ด้วงประดิษฐ์, นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบัวลอย , จังหวัดสระบุรี, ๓ 

ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๑๖๒ สัมภาษณ์ นายวิรัช ศรีเพชร, ประธานชมรมก านันผู้ใหญ่บ้าน จังหวัดสระบุรี, ๒๗ พฤศจิกายน 

๒๕๖๑. 
๑๖๓ สัมภาษณ์ นายทินพล เฉลิมวสุธา, ปลัดอ าเภอหัวหน้าฝุายบริหารงานปกครอง จังหวัดสระบุรี, ๕ 

ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๑๖๔ สัมภาษณ์ นายคณภัทร์ ผลทอง, ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๘ ต าบลหนองปลาหมอ จังหวัดสระบุรี, ๓ 

ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๑๖๕ สัมภาษณ์ พระครูปลัดถิรธัมฆ์ ถฺรธมฺโม, เจ้าอาวาสวัดใหญ่วันนา จังหวัดสระบุรี, ๓ ธันวาคม 

๒๕๖๑. 
๑๖๖ สัมภาษณ์ พระมหากฤษณพงศ์ สมจิตฺโต, เจ้าคณะต าบลหนองจรเข้ จังหวัดสระบุรี, ๓ ธันวาคม 

๒๕๖๑. 



๑๓๑ 

 

ติดว่ามีอันตรายต่อตนเองและบุคคลรอบข้ามากแค่ไหนเพื่อไม่ให้คนในครอบครัวเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยา
เสพติด๑๖๗ 

๒๑) ขาดการจัดต้ังศูนย์เรียนรู้หรอืให้ข้อมลูทีส่อดคล้องกับการปูองกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติดให้กับนักเรียนทั้งภายในวัดและโรงเรียน๑๖๘ 

สรุปได้ว่า บทบาทของพระสงฆ์ในการแก้ไขและปูองกันปัญหายาเสพติดยังไม่มีการ
จัดการที่เป็นรูปธรรม ยังไม่มีการท าแผนการสอนส าหรับพระสอนศีลธรรมที่แน่นอนจึงต้องมีการแบ่ง
คาบเรียนระหว่างพระกับครูซึ่งเป็นปัญหาในการสอนมาโดยตลอดทุกปีการศึกษา การประสานงาน
การร่วมมือกันระหว่างวัดกับโรงเรียนมีน้อยพระสงฆ์จึงไม่มีบทบาทร่วมกับสถานศึกษา หน่วยงานรัฐ
ต้องมีนโยบายให้พระสงฆ์มีส่วนร่วมในการวางแผนการปูองกันยาเสพติด คณะสงฆ์ต้องมีการประสาน
กับโรงเรียนในวางแผนการสร้างภูมิปูองกันทางด้านจิตใจให้นักเรียนให้มีความเข้มแข็ง พระสงฆ์
สามารถจัดกิจกรรมที่หลากหลายแต่ทุกวันน้ียังไม่มีการจัดต้ังศูนย์เรียนรู้ในชุมชนเพื่อให้ความรู้ข้อมูล
ข่าวสารเกี่ยวกับยาเสพติดและวิธีการปูองกันปัญหายาเสพติดที่ถูกต้องให้กับนักเรียน ขาดการวาง
แผนการท างานร่วมกับโรงเรียนในการให้ค าปรึกษาและให้การบ าบัดกับผู้ที่ติดยาเสพติด ต้องมีการจัด
อบรมความรู้ในเรื่องสมุนไพรที่สามารถน ามาใช้ในการบ าบัดผู้ติดยาเสพติดโดยการเชิญผู้เชียวชาญ
โดยตรงมาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้กับผู้ที่สนใจ พระสงฆ์กับหน่วยงานของรัฐขาดการประสาน
ความร่วมมือในการพัฒนาสื่อการสอนและการจัดกิจกรรมร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม  ยังไม่มีการ
ส่งเสริมพระสงฆ์ให้มีบทบาทในการน าเสนอกิจกรรมที่เป็นประโยชน์โดยตรงให้นักเรียน ซึ่งเป็นกลุ่ม
เยาวชนที่ต้องได้รับการอบรมสั่งสอนหลักธรรมเพื่อให้เห็นทางสว่างไม่หลงผิดไปในทางไม่ถูกต้อง  
พระสงฆ์ส่วนใหญ่ให้ความส าคัญกับการใช้หลักธรรมค าสอนในการช่วยลดปัญหายาเสพติดแต่ไม่ได้
เน้นการจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนอยู่ห่างไกลจากยาเสพติดโดยตรง ขาดความร่วมมือระหว่างพระสงฆ์ 
โรงเรียน และหน่วยงานภาครัฐ ในการวางกลยุทธ์ในสถานศึกษาให้ตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติด  

 
 
 
 
 

                                                             
๑๖๗ สัมภาษณ์ พระอธิการสุภกิตติ์ อินฺทวีโร, เจ้าอาวาสวัดบ้านจาน จังหวัดสระบุรี, ๓ ธันวาคม 

๒๕๖๑. 
๑๖๘ สัมภาษณ์ นายณัฐนันท์ ดนูพิทักษ์, ผู้อ านวยการโรงเรียนแก่งคอย จังหวัดสระบุรี, ๔ ธันวาคม 

๒๕๖๑. 



๑๓๒ 

 

ตารางท่ี ๔.๘ วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อบทบาทพระสงฆ์ในการปูองกันปัญหายาเสพติดให้นักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาจังหวัดสระบุรี ด้านการจัดการ 

ข้อ สรุปเน้ือหาสาระส าคัญ 
ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (N = 21) 

จ านวน ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
๑ ยังไม่มีการท าแผนการสอนที่แน่นอนไม่มีการแบ่งคาบเรียน

ระหว่างพระกับครูซึ่งเป็นปัญหาในการสอนมาโดยตลอด 
๒ ๑,๕ 

๒ การประสานงานการร่วมมือกันระหว่างวัดกับโรงเรียนมีน้อย
พระสงฆ์จึงไม่มีบทบาทร่วมกับสถานศึกษาในการช่วยปูองกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติดให้นักเรียน 

๒ ๓,๔ 

๓ หน่วยงานรัฐต้องมีนโยบายให้พระสงฆ์มีส่วนร่วมในการ
ประสานกับโรงเรียนวางแผนการสร้างภูมิปูองกันทางด้านจิตใจ
ให้นักเรียนให้มีความเข้มแข็ง 

๒ ๘,๑๓ 

๔ พระสงฆ์ยังไม่มีการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ในชุมชนเพื่อให้ข้อมูล
ข่าวสารและวิธีการปูองกันปัญหายาเสพติดให้กับนักเรียน 

๒ ๙,๑๒ 

๕ พระสงฆ์ต้องมีการจัดอบรมความรู้ในเรื่องสมุนไพรที่สามารถ
น ามาใช้ในการบ าบัดผู้ติดยาเสพติดโดยเชิญผู้เชียวชาญมาเป็น
วิทยากรบรรยายให้ความรู้กับผู้ที่สนใจ 

๒ ๑๐,๑๑ 

๖ พระสงฆ์กับหน่วยงานของรัฐขาดการประสานความร่วมมือใน
การพัฒนาสื่อการสอนและการจัดกิจกรรมร่วมกัน 

๒ ๑๕,๑๙ 

๗ ยังไม่มีการส่งเสริมพระสงฆ์ใหม้ีบทบาทในการน าเสนอกิจกรรม
ที่เป็นประโยชน์โดยตรงให้นักเรียน 

๒ ๑๗,๑๘ 

๘ พระสงฆ์และโรงเรียนยังไม่ให้ความส าคัญกับการใช้หลักธรรม
ค าสอนในการช่วยลดปัญหายาเสพติด ไม่เน้นการจัดการเรียนรู้
ให้นักเรียนอยู่ห่างไกลจากยาเสพติดโดยตรง 

๒ ๑๖,๒๐,๒๑ 

๙ ขาดความร่วมมือระหว่างพระสงฆ์ โรงเรียน และหน่วยงาน
ภาครัฐ ในการวางกลยุทธ์ในการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติดในสถานศึกษา 

๒ ๖,๗ 

๑๐ ทางคณะสงฆ์และโรงเรียนยงัไม่มีการด าเนินนโยบายเสรมิสรา้ง
ทักษะความรู ้ขาดการจัดต้ังศูนย์เรียนรู้ให้ข้อมลูที่สอดคล้องกับ
การปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใหก้ับนักเรียน 

๒ ๒,๑๔ 

 



๑๓๓ 

 

๔.๓ รูปแบบการส่งเสริมบทบาทพระสงฆ์ในการป้องกันปัญหายาเสพติดให้นักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาจังหวัดสระบุรี 

๔.๓.๑ รูปแบบการส่งเสริมบทบาทพระสงฆ์ในการป้องกันปัญหายาเสพติดให้นักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาจังหวัดสระบุรี ใน ๖ ด้าน 

๔.๓.๑.๑ การให้ข่าวสาร 

๑) การให้การศึกษาข่าวสารความรู้และข้อมูลของยาเสพติดได้อย่างถูกต้องด้วยวิธีต่างๆ 
น าไปสู่นักเรียนเพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันไม่ให้นักเรียนไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดเป็นการด าเนินการ
ปูองกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดและปรับปรุงสภาพแวดล้อมมีให้มีส่วนผลักดันให้นักเรียนไปใช้
ยาเสพติดควบคู่กันไปด้วยดังนั้นพระสงฆ์จึงมีบทบาทส่งเสริมการแพร่ความรู้หลักธรรมในการด าเนิน
ชีวิตในทางที่ถูกต้องควบคู่กับการให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดให้ทราบถึงอันตรายและโทษของยาเสพ
ติดโดยจัดให้มีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโทษของยาเสพติดภายในสถานศึกษาหรือการจัด
อบรมให้ความรู้การน าเสนอข่าวสารเกี่ยวกับผลกระทบของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดเพื่อเป็น
ตัวอย่างการประพฤติในทางผิดและช้ีให้เห็นถึงผลเสียของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดให้นักเรียน
เห็นโดยชัดเจนตามสถานการณ์สังคมและเศรษฐกิจในปัจจุบันใช้รูปแบบประสานควบคู่กับการ
ด าเนินการประสานความร่วมมือระหว่างพระสงฆ์และสถาบันการศึกษาโดยการพัฒนารูปแบบของสื่อ
ที่จะน ามาเผยแพร่เพื่อสร้างเจตคติต่อยาเสพติดควบคู่ไปกับการเผยแพร่ศีลธรรมจริยธรรมให้มีความ
น่าสนใจเหมาะสมกับนักเรียน๑๖๙  

๒) บทบาทของพระสงฆ์ยังน้อยเกินไปส าหรบัการเข้าถึงนักเรยีนเนื่องจากช่องทางปัจจุบัน
ที่พระสงฆ์ไม่สามารถกระจายข่าวสารท าได้เพียงการประกาศเสียงตามสายในวันพระในวันที่มีการ
เทศนาเป็นส่วนใหญ่และน้อยโอกาสที่จะสามารถออกไปให้ข่าวสารแก่นักเรียนตามสถานศึกษาหรือ
ตามบ้านเป็นไปได้น้อยมากอาจเนื่องจากทุนทรัพย์ที่ใช้ในการเดินทางยังไม่เพียงพอส าหรับพระสงฆ์
ประกอบกับปัจจุบันที่นักเรียนให้ความส าคัญกับทางพระพุทธศาสนาน้อยลงมากหากย้อนกลับไปใน
อดีตที่ผู้คนให้ความส าคัญและมีความศรัทธาทางพระพุทธศาสนาเป็นอย่างมากดังนั้นเราควรรณรงค์
ให้มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การสนับสนุนบทบาทของพระสงฆ์ให้มีบทบาทในสังคมมากข้ึน๑๗๐  

๓) กิจกรรมต่างๆ ที่มีพระสงฆ์ร่วมเปน็ช่องทางในการเผยแพรข้่อมูลข่าวสารด้านปญัหายา
เสพติดให้เยาวชนและชุมชนได้รับรู้และตระหนักถึงความอันตรายที่จะเกิดข้ึนกับเยาวชนและชุมชน

                                                             
๑๖๙ สัมภาษณ์ นายเชื้อ ฮั่นจินดา, ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลาหมอ จังหวัดสระบุรี, ๔ 

ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๑๗๐ สัมภาษณ์ นายวิรัช ศรีเพชร, ประธานชมรมก านันผู้ใหญ่บ้าน, จังหวัดสระบุรี, ๒๗ พฤศจิกายน 

๒๕๖๑. 



๑๓๔ 

 

รวมทั้งการปลูกฝังค่านิยมและเจตคติเกี่ยวกับยาเสพติดเพื่อเป็นเกราะปูองกันและเกิดทักษะในการ
ปูองกันตนเองและผู้อยู่ใกล้ชิด๑๗๑  

๔) การเผยแพร่ข่าวสารของพระสงฆ์ในด้านดีกลับไม่ค่อยได้รับการขยายข่าวสารออกไป
เป็นวงกว้างเท่าไหร่แต่กลับกันในด้านไม่ดีของพระสงฆ์กลับเป็นที่สนใจของสังคมดังนั้นการส่งเสริม
บทบาทของพระสงฆ์ในการให้ข่าวสารในด้านดีควรกระท าให้มากขึ้น๑๗๒  

๕) ในปัจจุบันการให้ข่าวสารข้อมูลของพระสงฆ์ไม่น่าจะมีหรือถ้ามีก็มีน้อยมาก๑๗๓  
๖) หน้าที่ของพระสงฆ์ส่วนใหญ่คือการให้ความรู้ในเรื่องศีลสมาธิปัญญาให้รู้จักผิดชอบช่ัว

ดี ในส่วนน้ีเปรียบเหมือนการปูองกันเบื้องต้นแต่โดยหน้าที่หลักของพระสงฆ์ก็ท าได้เพียงเท่านี้๑๗๔  

๗) ในด้านนี้พระสงฆ์ได้ต่อต้านเรื่องยาเสพติดให้สงัคมรบัรู้มาโดยตลอด และได้ประกาศให้
จัดกิจกรรมเรื่องยาเสพติดและสิ่งเสพติดแทบทุกวัด และพระสงฆ์ในส่วนนี้ได้เข้าไปให้ความรู้ใน
โรงเรียน๑๗๕  

๘) พระสงฆ์มีบทบาทในการท าหน้าที่ ให้ข่าวสารได้ดีเพราะอยู่ ใกล้ ชิดกับชุมชน                    
และนักเรียนมีความเช่ือศรัทธาในพระสงฆ์ที่อยู่ในพื้นที่๑๗๖  

๙) การน าเสนอการให้ข่าวสารเกี่ยวกับการปูองกันยาเสพติดของพระสงฆ์มีน้อย                
ขาดความรู้ในการใช้สื่อในการสร้างสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การให้ข่าวสารส่วนใหญ่จะเป็นการเทศน์               
หรือการบรรยายอาจท าให้นักเรียนไม่ค่อยสนใจนัก๑๗๗  

                                                             
๑๗๑ สัมภาษณ์ นายคณภัทร์ ผลทอง, ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๘ ต าบลหนองปลาหมอ จังหวัดสระบุรี, ๓ 

ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๑๗๒ สัมภาษณ์ พระครูสิริสารวิสิฐ (ประสาร อคฺคปุญฺโญ), เจ้าคณะอ าเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี, ๒๑ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๑๗๓ สัมภาษณ์ นายชัยวัฒน์ ด้วงประดิษฐ์, นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบัวลอย จังหวัดสระบุรี, ๓ 

ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๑๗๔ สัมภาษณ์ พระมหากฤษณพงศ์ สมจิตฺโต, เจ้าคณะต าบลหนองจรเข้ จังหวัดสระบุรี, ๓ ธันวาคม 

๒๕๖๑. 
๑๗๕ สัมภาษณ์ พระมหาวิลัย สมาจาโร , เจ้าอาวาสวัดหนองปลากระดี่ จังหวัดสระบุรี,  ๒๗ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๑๗๖ สัมภาษณ์ พระครูวิทิตอรรถการ (ชม เตชธมฺโม), เจ้าคณะต าบลหนองไข่น้ า จังหวัดสระบุรี, ๓ 

ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๑๗๗ สัมภาษณ์ พระมหาสุทธิ สุทฺธิจตฺโต, ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสหมิตรมงคล จังหวัดสระบุรี,  ๒๙ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 



๑๓๕ 

 

๑๐) บทบาทของพระสงฆ์ในการให้ข่าวสารเกี่ยวกับการปูองกันยาเสพติดในแต่ละพื้นที่ยัง
มีน้อยและ สื่อสารมวลชนเองก็ให้ความส าคัญเกี่ยวกับกิจกรรมของพระสงฆ์ในเรื่องยาเสพติดน้อย
ส่วนมากจะให้ความส าคัญกับหน่วยงานอื่นๆ หรือหน่วยงานของรัฐที่ด าเนินการ๑๗๘  

๑๑) การให้ข่าวสารยังขาดความต่อเนื่องขาดแผนการด าเนินงานร่วมกับทางโรงเรียนและ
ครอบครัวของนักเรียน๑๗๙  

๑๒) ควรอย่างยิ่งที่จะส่งเสริมบทบาทพระสงฆ์ที่มีต่อการให้ข่าวสารในการปูองกันยาเสพ
ติด๑๘๐  

๑๓) ให้การศึกษาให้ความรู้หรือข่าวสารนั้นเป็นข้อมูลด้านยาเสพติดอย่างถูกต้องด้วย
วิธีการต่างๆ ไปสู่ประชาชนหรือเยาวชนนักเรียนระดับมัธยมเพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันมิให้ประชาชน
นักเรียนหันไปใช้ยาเสพติดเป็นทางออกเมื่อประสบปัญหากับตนเองและครอบครัว ในขณะเดียวกันก็
เป็นการด าเนินการปูองกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดด้วย๑๘๑  

๑๔) พระสงฆ์จะท าในด้านการจัดอบรมศีลธรรมปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
พระสงฆ์ได้ส่งเสริมและเสริมสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจให้นักเรียนโดยการฝึกบ าเพ็ญทางจิตภาวนา 
ส่งเสริมให้นักเรียนรู้ซึ้งถึงโทษของยาเสพติด ส่งเสริมให้นักเรียนมีจิตส านึกที่ดีงาม๑๘๒ 

๑๕) บทบาทของพระสงฆ์ที่แท้จริงคืออะไรการปูองกันยาเสพติดเป็นปัญหาของทุกฝุายที่
ต้องร่วมช่วยกันน่ันคือสิ่งที่เราต้องท าแต่บทบาทของพระสงฆ์ต่อการให้ข่าวสารนั้นน่าจะเปน็การอบรม
ผ่านช่องทางสื่อให้มากข้ึนถ้ากรณีนี้เห็นด้วยแต่ถ้าตีโจทย์ว่าจะสื่อสารส่งข่าวด้านยาเสพติดนั้นคงไม่
เหมาะสมคิดว่าน่าจะไม่ใช่กิจของสงฆ์๑๘๓   

                                                             
๑๗๘ สัมภาษณ์ นายทวน เที่ยงเจริญ, ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองแค “สรกิจพิทยา” จังหวัดสระบุรี, 

๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๑๗๙ สัมภาษณ์ นางเอมอร บูรณศักดิ์, ผู้อ านวยการโรงเรียนหินกองวิทยาคม จังหวัดสระบุรี, ๑ 

ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๑๘๐ สัมภาษณ์ นายวิสูตร ค านวนศักดิ์, ผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมพัฒนาการสระบุรี จังหวัด

สระบุรี, ๓ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๑๘๑ สัมภาษณ์ พระครูปลัดถิรธัมฆ์ ถฺรธมฺโม, เจ้าอาวาสวัดใหญ่วันนา จังหวัดสระบุรี, ๓ ธันวาคม 

๒๕๖๑. 
๑๘๒ สัมภาษณ์ พระอธิการสุภกิตติ์ อินฺทวีโร, เจ้าอาวาสวัดบ้านจาน จังหวัดสระบุรี, ๓ ธันวาคม 

๒๕๖๑. 
๑๘๓ สัมภาษณ์ นายเชิดพงษ์ ชูพันธ์, ผู้อ านวยการโรงเรียนประเทียบวิทยาทาน จังหวัดสระบุรี, ๓ 

ธันวาคม ๒๕๖๑. 



๑๓๖ 

 

๑๖) พระสงฆ์ช้ีให้นักเรียนได้เห็นบาปบุญคุณโทษช้ีทางถูกทางผิดนักเรียนน าหลักธรรมไป
ใช้ในชีวิตประจ าวันให้มีเปูาหมายที่ดีของชีวิตการเทศนาธรรมเป็นการให้ข่าวสารสื่อสารที่ดีโดย
ช้ีให้เห็นทางถูกทางผิดอนาคตข้างหน้าให้นักเรียนได้เลือกทางชีวิตที่ถูกต้อง๑๘๔  

๑๗) ให้พระสงฆ์ที่ท าการสอนนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาเข้าอบรมหรือให้ความรู้
เกี่ยวกับนักโทษทางคดียาเสพติด เพื่อที่จะน าความรู้จากการอบรมของผู้หลงผิดมาให้นักเรียนเห็นถึง
โทษพิษภัยของยาเสพติดต่างๆได้ง่าย๑๘๕  

๑๘) การส่งเสริมบทบาทของพระสงฆ์ยังไม่ดีเท่าที่ควรจะเป็นเนื่องจากการเข้ามาของ
พระสงฆ์แต่ละครั้งในโรงเรียนจะเข้ามาเน้นการสอนหรือเทศนาธรรมต่างๆ มากกว่าการมีบทบาทเรื่อง
ยาเสพติด๑๘๖  

๑๙) ควรส่งเสริมให้พระสงฆ์มคีวามสามารถในการใช้เทคโนโลยีได้มีช่องทางในการสื่อสาร
กับนักเรียน เช่น การให้ความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับโทษภัยของยาเสพติดผ่านอินเตอร์เน็ต หรือสื่อ
โซเชียลต่างๆ และมีเว็บไซต์ที่น่าสนใจมีข้อมูลที่เป็นประโยชน์ ปัจจุบันมีพระสงฆ์หลายรูปมีวัดหลาย
วัดมีเว็บไซต์เป็นของตนเองสามารถเผยแผ่หลักธรรมค าสอนให้พุทธศาสนิกชนได้ตลอด ๒๔ ช่ัวโมง 
สามารถตอบปัญหาต่างๆ ซึ่งมีผู้ประสบปัญหาได้เข้ามาขอค าปรึกษาช้ีแนะเพื่อให้ช้ีทางแก้ปัญหาให้
ได้๑๘๗  

๒๐) เป็นการช่วยกันให้ข่าวสารและข้อมูลเกี่ยวกับยาเสพติดซึ่งเป็นภัยใกล้ตัวและ
อันตรายต่อสังคมโดยเฉพาะบทบาทพระสงฆ์ซึ่งเป็นจุดศูนย์รวมด้านจิตใจและสามารถเข้าถึงได้ง่าย
สามารถให้ข่าวสารแทรกกับการให้ความรู้ได้เป็นอย่างดี๑๘๘ 

๒๑) ปัจจุบันพระสงฆ์มีบทบาทส าคัญหลายด้านทั้ งการให้ ข้อมูลข่าวสาร การ
ประชาสัมพันธ์ อีกครั้งวัดยังถูกใช้เป็นสถานที่ในการศึกษาอบรมและจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น โครงการ

                                                             
๑๘๔ สัมภาษณ์ นายส าราญ ซ่ือตรง, ผู้อ านวยการโรงเรียนสองคอนวิทยาคม จังหวัดสระบุรี, ๓ 

ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๑๘๕สัมภาษณ์ นายอรรถวัฒน์ พงษ์ธนโรจน์, ผู้อ านวยการโรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา จังหวัด

สระบุรี, ๓ ธันวาคม ๒๕๖๑.  
๑๘๖ สัมภาษณ์ นายณัฐนันท์ ดนูพิทักษ์, ผู้อ านวยการโรงเรียนแก่งคอย จังหวัดสระบุรี, ๔ ธันวาคม 

๒๕๖๑. 
๑๘๗ สัมภาษณ์ นายทินพล เฉลิมวสุธา, ปลัดอ าเภอหัวหน้าฝุายบริหารงานปกครอง จังหวัดสระบุรี, ๕ 

ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๑๘๘ สัมภาษณ์ ร.ต.อ.ชัยนริศ จันทร์เกิด, รอง สวป.สภ. เฉลิมพระเกียรติ ปฏิบัติหน้าที่รอง สวป.สภ. 

เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี, ๓ ธันวาคม ๒๕๖๑. 



๑๓๗ 

 

หมู่บ้านรักษาศีลห้า โครงการจูงลูกหลานเข้าวัด เป็นต้น ดังนั้นวัดและพระสงฆ์จึงมีบทบาทส าคัญและ
เป็นส่วนช่วยในการให้ความรู้ข่าวสารและประชาสัมพันธ์ข้อมูลเรื่องยาเสพติดได้เป็นอย่างดี๑๘๙ 

สรุปได้ว่า พระสงฆ์มีบทบาทเผยแพร่ความรู้หลักธรรมในการด าเนินชีวิตในทางที่ถูกต้อง
ควบคู่กับการให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด ในปัจจุบันใช้รูปแบบประสานควบคู่กับการด าเนินระหว่าง
พระสงฆ์และสถาบันการศึกษา บทบาทของพระสงฆ์ยังน้อยเกินไปส าหรับการเข้าถึงนักเรียน ควรให้มี
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนบทบาทของพระสงฆ์ให้ร่วมเป็นช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ด้านปัญหายาเสพติดให้เยาวชนได้รับรูแ้ละตระหนักถึงความอันตรายทีจ่ะเกิดข้ึน การให้ข่าวสารมีน้อย
มาก หน้าที่ของพระสงฆ์ส่วนใหญ่คือการให้ความรู้ในเรื่องศีลสมาธิปัญญาให้ รู้จักผิดชอบช่ัวดีเพียง
เท่านี ้พระสงฆ์มีบทบาทในการท าหน้าที่ให้ข่าวสารได้ดีเพราะอยู่ใกล้ชิดกับชุมชน และนักเรียนมีความ
เช่ือศรัทธา แต่พระสงฆ์ขาดความรู้ในการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ส่วนใหญ่จะเป็นการเทศน์ หรือการ
บรรยายอาจท าให้นักเรียนไม่ค่อยสนใจนัก  การให้ข่าวสารยังขาดความต่อเนื่องขาดแผนการ
ด าเนินงานร่วมกับทางโรงเรยีน ควรส่งเสริมบทบาทพระสงฆ์ด าเนินการปูองกันการแพร่ระบาดของยา
เสพติดด้วยการจัดอบรมศีลธรรม สร้างความเข้มแข็งทางจิตใจ ส่งเสริมให้นักเรียนมีจิตส านึกที่ดี  ช้ีให้
นักเรียนได้เห็นบาปบุญคุณโทษช้ีทางถูกทางผิดน าหลักธรรมไปใช้ในชีวิตประจ าวันให้มีเปูาหมายที่ดี
ของชีวิต ควรส่งเสริมให้มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีได้มีช่องทางในการสื่อสารกับนักเรียนให้
ความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับโทษภัยของยาเสพติดผ่านอินเตอร์เน็ต หรือสื่อโซเชียล  พระสงฆ์มีบทบาท
ส าคัญหลายด้านในชุมชนทั้งการให้ข้อมูลข่าวสาร การประชาสัมพันธ์ ดังนั้นพระสงฆ์จึงมีบทบาท
ส าคัญและเป็นส่วนช่วยในการให้ความรู้ข่าวสารและประชาสัมพันธ์ข้อมูลเรื่องยาเสพติดได้เป็นอย่างดี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
๑๘๙ สัมภาษณ์ นายยชญ์ธเนศ แจ้งเจนศิลป์ธนา, นายกเทศมนตรีต าบลหินกอง จังหวัดสระบุรี, ๔ 

ธันวาคม ๒๕๖๑. 



๑๓๘ 

 

ตารางท่ี ๔.๙ วิเคราะห์รูปแบบการสง่เสรมิบทบาทพระสงฆ์ในการปูองกันปญัหายาเสพติดให้นักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาจังหวัดสระบุรี ด้านการให้ข่าวสาร 

ข้อ สรุปเน้ือหาสาระส าคัญ 
ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (N = 21) 

จ านวน ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
๑ พระสงฆ์มีบทบาทเผยแพร่ความรู้หลักธรรมในการด าเนินชีวิต

ในทางที่ ถูกต้องควบคู่กับการให้ความรู้ เกี่ยวกับยาเสพใช้
รูปแบบประสานการด าเนินระหว่างพระสงฆ์และสถาศึกษา  

๑ ๑๙ 

๒ ต้องมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนให้พระสงฆ์ร่วมในการ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านปัญหายาเสพติดให้เยาวชนได้รับรู้
และตระหนักถึงความอันตรายที่จะเกิดข้ึน   

๒ ๒๐,๒๑ 

๓ การส่งเสริมบทบาทของพระสงฆ์ในการให้ข่าวสารมีน้อยมาก 
หน้าที่ของพระสงฆ์ส่วนใหญ่คือการให้ความรู้ในเรื่องศีลสมาธิ
ปัญญาให้รู้จักผิดชอบช่ัวดีเพียงเท่านี้  

๔ ๑,๒,๔,๑๘ 

๔ พระสงฆ์มีบทบาทในการท าหน้าที่ให้ข่าวสารได้ดีเพราะอยู่
ใกล้ชิดกับชุมชน และนักเรียนมีความเช่ือศรัทธา แต่พระสงฆ์
ขาดความรู้ในการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ส่วนใหญ่จะเป็นการ
เทศน์ หรือการบรรยายอาจท าให้นักเรียนไม่ค่อยสนใจนัก  

๓ ๓,๕,๘ 

๕ การให้ข่าวสารยังขาดความต่อเนื่องขาดแผนการด าเนินงาน
ร่วมกับทางโรงเรียน ควรส่งเสริมบทบาทพระสงฆ์ด าเนินการ
ปูองกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดด้วยการจัดอบรมศีลธรรม 
สร้างความเข้มแข็งทางจิตใจ ส่งเสริมให้นักเรียนมีจิตส านึกที่ดี 

๔ ๖,๗,๙,๑๐ 

๖ พระสงฆ์ต่อการให้ข่าวสารนั้นน่าจะเป็นการอบรมผ่านช่องทาง
สื่อช้ีให้นักเรียนได้เห็นบาปบุญคุณโทษช้ีทางถูกทางผิดน า
หลักธรรมไปใช้ในชีวิตประจ าวันให้มีเปูาหมายที่ดีของชีวิต  

๓ ๑๑,๑๒,๑๓ 

๗ การส่งเสริมบทบาทของพระสงฆ์ยังไม่ดีเท่าที่ควร ควรส่งเสริม
ให้มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีได้มี ช่องทางในการ
สื่อสารกับนักเรียนให้ความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับโทษภัยของยา
เสพติดผ่านอินเตอร์เน็ต หรือสื่อโซเชียล  

๓ ๑๔,๑๕,๑๖ 

๘ พระสงฆ์มีบทบาทส าคัญหลายด้านในชุมชนทั้งการให้ ข้อมูล
ข่าวสาร การประชาสัมพันธ์ข้อมูลเรื่องยาเสพติดได้เป็นอย่างดี 

๑ ๑๗ 

 
 



๑๓๙ 

 

๔.๓.๑.๒ การให้การศึกษาด้านจิตใจหรือความรู้สึก  
๑) การด าเนินงานของพระสงฆ์เกี่ยวกับปัญหายาเสพติดนั้นไม่ได้รับการสนับสนุนอะไร

มากนอกจากการอบรมบางวัดด าเนินการได้ดีแต่ก็ติดขัดในกระบวนการทางกฎหมาย เช่น การรับ
นักเรียนติดยาเสพติดเข้ามาบวชเณรเพื่ออบรมบ่มนิสัยแต่ก็ติดขัดเรื่องกฎหมายการควบคุม๑๙๐  

๒) วัดมีเหตุจูงใจหรือสร้างแรงจูงใจให้แก่นักเรียนไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดในทุก
รูปแบบ แต่ในทางปฏิบัติแล้วจะอาศัยพระสงฆ์เพียงด้านเดียวก็คงยากต้องอาศัยความร่วมมือจาก
หลายหน่วยงาน๑๙๑  

๓) ข้อนี้มีส่วนส าคัญพระสงฆ์ให้การศึกษาเรียนรู้หลักศีลธรรมตลอดถึงเรื่องกฎแห่งกรรม 
บาป - บุญ ตลอดถึงฝึกสมาธิให้เกิดความสงบเกิดสติ ปัญญา เพื่อให้เกิดส านึกในการท าดี ท าช่ัว ผล
ของการท าดี ผลของการท าช่ัว คือ รู้จักเหตุและผล๑๙๒  

๔) ปลูกฝังจิตใจให้เยาวชนอยู่ในศีลในธรรมเป็นเกาะปูองกันในเรื่องของยาเสพติด๑๙๓  
๕) เพราะถ้าใจคิดดีท าดีแล้วความช่ัวความโลภคงไม่เกิดบทบาทนี้พระภิกษุสงฆ์น่าจะท า

ให้ดีที่สุด๑๙๔  
๖) ช้ีให้เห็นถึงโทษภัยของยาเสพติดว่าเป็นสิ่งไม่ดีควรหลีกเลี่ยงปลูกฝังให้เป็นคนดีมีจิตใจ

หนักแน่นไม่หว่ันไหวต่อสิ่งยั่วยุ ให้มีที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจ๑๙๕  
๗) ให้นักเรียนทุกคนเข้ารับการฝกึอบรมศีลธรรมเพื่อปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้

นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางพระพทุธศาสนา เพื่อหลีกเลี่ยงยาเสพติดและส่งเสริมให้นักเรยีนเป็น
คนดี๑๙๖ 

                                                             
๑๙๐ สัมภาษณ์ พระครูสิริสารวิสิฐ (ประสาร อคฺคปุญฺโญ), เจ้าคณะอ าเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี, ๒๑ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๑๙๑ สัมภาษณ์ พระมหากฤษณพงศ์ สมจิตฺโต, เจ้าคณะต าบลหนองจรเข้ จังหวัดสระบุรี, ๓ ธันวาคม 

๒๕๖๑. 
๑๙๒ สัมภาษณ์ พระครูวิทิตอรรถการ (ชม เตชธมฺโม), เจ้าคณะต าบลหนองไข่น้ า จังหวัดสระบุรี, ๓ 

ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๑๙๓ สัมภาษณ์ นายวิสูตร ค านวนศักดิ์, ผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมพัฒนาการสระบุรี จังหวัด

สระบุรี, ๓ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๑๙๔ สัมภาษณ์ นายเชิดพงษ์ ชูพันธ์, ผู้อ านวยการโรงเรียนประเทียบวิทยาทาน จังหวัดสระบุรี, ๓ 

ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๑๙๕ สัมภาษณ์ พระมหาสุทธิ สุทฺธิจตฺโต, ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสหมิตรมงคล จังหวัดสระบุรี,  ๒๙ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๑๙๖ สัมภาษณ์ พระอธิการสุภกิตติ์ อินฺทวีโร, เจ้าอาวาสวัดบ้านจาน จังหวัดสระบุรี, ๓ ธันวาคม 

๒๕๖๑. 



๑๔๐ 

 

๘) การให้ข่าวสารความรู้ความเข้าใจด้านยาเสพติดและการแก้ไขปัญหายาเสพติดยังต้อง
ใช้หลักธรรมคุณธรรมมาปรับหรือรักษาเยียวยาจิตใจให้รู้สึกส านึกดีด้วย เช่น จัดกิจกรรมให้เยาวชน
ศึกษาธรรม มีความรักและกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ รักตนเองและครอบครัว ตลอดถึงมีศีลธรรมอันดีงาม
ในสังคม๑๙๗  

๙) บทบาทของพระสงฆ์ที่มีต่อการให้การศึกษาด้านจิตใจที่ท าให้เกิดความรู้สึกในการ
ปูองกันปัญหายาเสพติดให้กับนักเรียนท าได้ดีแต่ยังขาดการวางแผนร่วมกับทางโรงเรียนและยังขาด
ความต่อเนื่อง๑๙๘  

๑๐) ส่วนใหญ่จะให้ความส าคัญในเรื่องการปูองกันยาเสพติดโดยมักจะเป็นบทบาทของ
สถานศึกษา ต ารวจ  สาธารณสุข เป็นหลัก๑๙๙  

๑๑) พระสงฆ์ยังไม่มีบทบาทในเรื่องการปูองกันยาเสพติดของนักเรียนอย่างชัดเจน๒๐๐
  

๑๒) ควรส่งเสริมอย่างยิ่งปัจจุบันปัญหายาเสพติดในกลุ่มนักเรียนมาจากการขาดที่ยึด
เหนี่ยวทางจิตใจ นักเรียนขาดจุดหมายไม่เห็นคุณค่าของตัวเอง ครอบครัวให้ความอบอุ่นแก่สมาชิกใน
ครอบครัวลดน้อยลงเนื่องจากต้องเผชิญกับสภาพเศรษฐกิจที่บีบรัด ตกอยู่ใต้อิทธิพลวัตถุนิยมและ
บริโภคนิยม พระสงฆ์ซึ่งเป็นสถาบันหลักในการดูแลรักษาผู้ปุวยทางใจ/ทางความรู้สึก ควรเป็นผู้มี
บทบาทที่สุดในเรื่องนี้๒๐๑  

๑๓) พระสงฆ์สามารถน าหลักธรรมค าสอนของศาสนาให้นักเรียนได้วิเคราะห์แยกแยะ
ก าหนดทางเลือกและเป็นแบบอย่างให้กับเพื่อนนักเรียนด้วยกัน๒๐๒ 

๑๔) ให้ค าแนะน าสอนหลักธรรมเพื่อเป็นการช้ีทางสว่างให้แก่ผู้ที่ก าลังหลงผิดซึ่ง
การศึกษาด้านจิตใจและความรู้สึกเป็นเรื่องที่ละเอยีดอ่อนต้องค านึงถึงผลลัพธ์ที่ตามมาอย่าง เช่น หาก
มีผู้เสพยาในโรงเรียนควรค านึงถึงความรู้สึกของผู้เสพเขาอาจหลงผิดโดยไม่ได้ตั้งใจกระท าเช่นนั้น           

                                                             
๑๙๗ สัมภาษณ์ พระครูปลัดถิรธัมฆ์ ถฺรธมฺโม, เจ้าอาวาสวัดใหญ่วันนา จังหวัดสระบุรี, ๓ ธันวาคม 

๒๕๖๑. 
๑๙๘ สัมภาษณ์ นางเอมอร บูรณศักดิ์, ผู้อ านวยการโรงเรียนหินกองวิทยาคม จังหวัดสระบุรี, ๑ 

ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๑๙๙ สัมภาษณ์ นายทวน เที่ยงเจริญ, ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองแค “สรกิจพิทยา” จังหวัดสระบุรี, 

๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๒๐๐ สัมภาษณ์ นายณัฐนันท์ ดนูพิทักษ์, ผู้อ านวยการโรงเรียนแก่งคอย จังหวัดสระบุรี, ๔ ธันวาคม 

๒๕๖๑. 
๒๐๑ สัมภาษณ์ นายทินพล เฉลิมวสุธา, ปลัดอ าเภอหัวหน้าฝุายบริหารงานปกครอง จังหวัดสระบุรี, ๕ 

ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๒๐๒ สัมภาษณ์ นายส าราญ ซ่ือตรง, ผู้อ านวยการโรงเรียนสองคอนวิทยาคม จังหวัดสระบุรี, ๓ 

ธันวาคม ๒๕๖๑. 



๑๔๑ 

 

ซึ่งการส่งเสริมบทบาทพระสงฆ์ การค านึงถึงจิตใจเป็นเรื่องที่ส าคัญมากเนื่องจากถ้าผู้หลงผิดเห็นธรรม
เข้าใจธรรม สามารถกลับตัวกลับใจได้แต่ถ้าไม่ให้ก าลังใจไปซ้ าเติมก็อาจท าให้ผู้หลงผิดนั้นเตลิดไป
มากกว่าน้ีได้๒๐๓  

๑๕) การให้การศึกษาด้านจิตใจหรือความรู้สึกในการปูองกันยาเสพติดนอกจากให้ความรู้
เรื่องยาเสพติดที่มีผลต่อร่างกายและจิตใจแล้วก็ควรให้การศึกษาด้านจิตใจหรือความรู้สึกกับนักเรียน
เพื่อท าให้จิตใจเข้มแข็งสามารถปฏิเสธการเข้ามาของยาเสพติดให้โทษต่างๆ หรือผู้ที่เคยเสพยาเสพติด
เพื่อที่จะไม่กลับไปเสพยาเสพติดอีก๒๐๔  

๑๖) พระสงฆ์เป็นผู้สร้าง ผู้ช้ีทาง และเป็นผู้น าทางจิตใจ เป็นผู้อธิบายค่านิยมที่ถูกต้อง
อธิบายความดี ความช่ัว ความจริงของโลก และความสุขอันแท้จริงของชีวิต เป็นผู้ช้ีน าความสว่างและ
ความสงบแก่เยาวชน๒๐๕  

๑๗) หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาถือเป็นแนวทางหนึ่งที่ควรน ามาปรับใช้ในการ
ด าเนินงานเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดด้วยการบูรณาการหลักพุทธธรรมกับกระบวนการ หรือวิธีการ
ด าเนินงานตามศาสตร์สมัยใหม่และสอดคล้องกับการด าเนินงานปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด๒๐๖  

๑๘) การให้การศึกษาทางด้านจิตใจหรือความรู้สึกในการปอูงกันปญัหายาเสพติดยังมนี้อย
อาจด้วยช่วงเวลาที่ไม่ตรงกับการด าเนินชีวิตของเด็กในสมัยนี้เพราะยังขาดหน่วยงานที่ให้การ
สนับสนุนพระสงฆ์ในการเข้าถึงเด็กๆ๒๐๗ 

๑๙) จะมีอยู่บ้างแต่ก็ไม่มากนักเพราะเด็กเหลา่น้ีไม่เข้าวัดในวันส าคัญทางพระพทุธศาสนา
ดังนั้นแล้วพระจะต้องน าตัวเองเข้าสู่สถานศึกษาเพื่อสั่งสอนและแนะน าสิ่งเหล่าน้ี๒๐๘ 

๒๐) และจะเกิดประโยชน์ที่ตามมา คือ ๑) ท าให้เกิดการเผยแพร่หลักธรรมค าสอนทาง
พระพุทธศาสนาในการมีส่วนช่วยแก้ไขปัญหาทางสังคมให้เป็นรูปประธรรม ๒) พระสงฆ์ตื่นตัวในการ

                                                             
๒๐๓ สัมภาษณ์ นายอรรถวัฒน์ พงษ์ธนโรจน์, ผู้อ านวยการโรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา จังหวัด

สระบุรี, ๓ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๒๐๔ สัมภาษณ์ ร.ต.อ.ชัยนริศ จันทร์เกิด, รอง สวป.สภ. เฉลิมพระเกียรติ ปฏิบัติหน้าที่รอง สวป.สภ. 

เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี, ๓ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๒๐๕ สัมภาษณ์ นายยชญ์ธเนศ แจ้งเจนศิลป์ธนา, นายกเทศมนตรีต าบลหินกอง จังหวัดสระบุรี, ๔ 

ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๒๐๖ สัมภาษณ์ นายเชื้อ ฮั่นจินดา, ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลาหมอ จังหวัดสระบุรี, ๔ 

ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๒๐๗ สัมภาษณ์ นายวิรัช ศรีเพชร, ประธานชมรมก านันผู้ใหญ่บ้าน, จังหวัดสระบุรี ๒๗ พฤศจิกายน 

๒๕๖๑. 
๒๐๘ สัมภาษณ์ นายชัยวัฒน์ ด้วงประดิษฐ์, นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบัวลอย จังหวัดสระบุรี, ๓ 

ธันวาคม ๒๕๖๑. 



๑๔๒ 

 

ตระหนักถึงความส าคัญและการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหายาเสพติดมากข้ึน ๓) เกิดการยอมรับ
และมีความรู้ถึงบทบาทพระสงฆ์ในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียนและชุมชน ๔) พระสงฆ์ถือ
เป็นผู้น าด้านจิตวิญญาณมีบทบาทเป็นรูปประธรรม๒๐๙  

๒๑) โน้มน้าวจิตใจของผู้ที่ติดยาเสพติดให้เรียนรู้ถึงความไม่ดีของสิ่งนั้นและพยายามให้
เขามีความรู้สึกเห็นด้วยตามหลักจิตวิทยา๒๑๐  

สรุปได้ ว่า การด าเนินงานของพระสงฆ์เกี่ยวกับปัญหายาเสพติดนั้น ยัง ติดขัดใน
กระบวนการทางกฎหมายการควบคุมวัดสร้างแรงจูงใจให้แก่นักเรียนไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพ
ติดในทุกรูปแบบ แต่ในทางปฏิบัติแล้วจะอาศัยพระสงฆ์เพียงด้านเดียวก็คงยาก พระสงฆ์ให้การศึกษา
เรียนรู้หลักศีลธรรมตลอดถึงฝึกสมาธิให้เกิดความสงบเกิดสติ ปัญญา เพื่อให้เกิดส านึกในการท าดี ท า
ช่ัว รู้จักเหตุและผล ปลูกฝังจิตใจให้เยาวชนอยู่ในศีลในธรรมเป็นเกาะปูองกันในเรื่องของยาเสพติด 
ปลูกฝังให้เป็นคนดีมีจิตใจหนักแน่นไม่หว่ันไหวต่อสิ่งยั่วยุ ให้มีที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจ การให้ข่าวสาร
ด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติดต้องใช้หลกัธรรมคุณธรรมมาปรับหรือรักษาเยียวยาจิตใจให้รู้สึกส านึกดี 
ให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา เพื่อหลีกเลี่ยงยาเสพติดและส่งเสริมให้นักเรียน
เป็นคนดี พระสงฆ์สามารถน าหลักธรรมค าสอนของศาสนาให้นักเรียนได้วิเคราะห์แยกแยะก าหนด
ทางเลือกให้กับเพื่อนนักเรยีนด้วยกัน พระสงฆ์เป็นผู้น าทางจิตใจ อธิบายค่านิยมที่ถูกต้องอธิบายความ
ดี ความช่ัว ความจริงของโลก และความสุขอันแท้จริงของชีวิต เป็นผู้ช้ีน าความสว่างแก่เยาวชน
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาถือเป็นแนวทางหนึ่งที่ควรน ามาปรับใช้ในการแก้ปัญหายาเสพติดด้วย
การบูรณาการหลักพุทธธรรมกับกระบวนการด าเนินงานตามศาสตร์สมัยใหม่ท าให้เกิดการเผยแพร่
หลักธรรมให้เป็นรูปประธรรม เกิดการยอมรับถึงบทบาทพระสงฆ์ในการแก้ไขปัญหายาเสพติด 

 
 
 
 
 
 
 

                                                             
๒๐๙ สัมภาษณ์ นายคณภัทร์ ผลทอง, ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๘ ต าบลหนองปลาหมอ จังหวัดสระบุรี, ๓ 

ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๒๑๐ สัมภาษณ์ พระมหาวิลัย สมาจาโร , เจ้าอาวาสวัดหนองปลากระดี่ จังหวัดสระบุรี,  ๒๗ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 



๑๔๓ 

 

ตารางท่ี ๔.๑๐ วิเคราะห์รูปแบบการส่งเสริมบทบาทพระสงฆ์ในการปูองกันปัญหายาเสพติดให้
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาจังหวัดสระบรุี ด้านการให้การศึกษาด้านจิตใจหรือความรู้สึก 

ข้อ สรุปเน้ือหาสาระส าคัญ 
ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (N = 21) 

จ านวน ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
๑ การด าเนินงานของพระสงฆ์ยังติดขัดในทางกฎหมาย วัดสร้าง

แรงจูงใจให้แก่นักเรียนไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดได้ แต่
ในทางปฏิบัติจะอาศัยพระสงฆ์เพียงด้านเดียวคงยาก 

๒ ๑,๒ 

๒ พระสงฆ์ให้การศึกษาเรียนรู้หลักศีลธรรมตลอด เพื่อให้เกิด
ส านึกในการท าดี ท าช่ัว รู้จักเหตุและผล ปลูกฝังจิตใจให้
เยาวชนอยู่ในศีลในธรรมเป็นเกาะปูองกันในเรื่องของยาเสพติด  

๕ ๓,๔,๕,๑๐,๑๑ 

๓ การให้ข่าวสารด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติดต้องใช้หลักธรรม
คุณธรรมมาปรับหรือรักษาเยียวยาจิตใจให้รู้สึกส านึกดี  เพื่อ
หลีกเลี่ยงยาเสพติดและส่งเสริมให้นักเรียนเป็นคนดี 

๒ ๖,๗ 

๔ บทบาทพระสงฆ์ที่มีต่อการปูองกันปัญหายาเสพติดท าได้ดีแต่
ยังขาดการวางแผนร่วมกับทางโรงเรียน ส่วนใหญ่มักจะเป็น
บทบาทของสถานศึกษา ต ารวจ สาธารณสุข เป็นหลัก  

๓ ๘,๙,๑๔ 

๕ ปัญหายาเสพติดในกลุ่มนักเรียนมาจากการขาดที่ยึดเหนี่ยวทาง
จิตใจ ขาดจุดหมายไม่เห็นคุณค่าของตัวเอง ครอบครัวให้ความ
อบอุ่นลดน้อยลง พระสงฆ์ซึ่ ง เป็นสถาบันหลักในการให้
ค าแนะน าสอนหลักธรรมให้แก่ผู้ที่ก าลังหลงผิด  

๒ ๑๓,๑๖ 

๖ พระสงฆ์สามารถน าหลักธรรมค าสอนให้นักเรียนได้วิเคราะห์
แยกแยะก าหนดทางเลือกให้กับเพื่อนนักเรียนด้วยกัน อธิบาย
ค่านิยมที่ถูกต้องอธิบายความดี ความช่ัว ความจริงของโลก 
และความสุขอันแท้จริงของชีวิต ช้ีน าความสว่างแก่เยาวชน 

๓ ๑๒,๑๕,๑๗ 

๗ หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาถือเป็นแนวทางหนึ่งที่น ามาปรับ
ใช้ในการบูรณาการกับกระบวนการด าเนินงานตามศาสตร์
สมัยใหม่ให้เป็นรูปประธรรมในการแก้ไขปัญหายาเสพติด 

๒ ๑๙,๒๑ 

๘ การให้การศึกษาทางด้านจิตใจจะมีอยู่บ้างแต่ก็ไม่มากนักเพราะ
เด็ก เหล่านี้ ไม่ เ ข้า วัด  ดั งนั้นพระจะต้องน าตัวเอง เ ข้าสู่
สถานศึกษาเพื่อสั่งสอนและแนะน าสิ่งเหล่าน้ี 

๒ ๑๘,๒๐ 

 



๑๔๔ 

 

๔.๓.๑.๓ การเป็นท่ีปรึกษาให้เพ่ือน  
๑) การเป็นที่ปรึกษาให้เพื่อนมีความส าคัญมากเป็นการช้ีน า หรือแนะน า บอกทางออก

บอกทางถูกให้เพื่อนเพื่อเขาจะได้ไปบอกเพื่อนๆ เพราะบางคนเช่ือ เพื่อนมากกว่าพระพ่อแม่ หรือ
พระสงฆ์ จึงต้องมีคนคอยเตือนสติหรือกระตุกไว้๒๑๑  

๒) พระสงฆ์ที่ท างานด้านนี้ค่อนข้างมีน้อยมากเพราะไม่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการ
จากส่วนงานต่างๆ ที่ท าได้เป็นรูปธรรม คือ พระสงค์เข้าไปสอนในโรงเรียนเท่านั้น๒๑๒  

๓) ยังอยู่ในระดับที่ยังต้องมีการส่งเสริมสนับสนุนจากหน่วยงานของภาครัฐและเอกชน 
หรือผู้ที่เกี่ยวข้องให้มากขึ้น๒๑๓  

๔) ยังติดอยู่กับข้อจ ากัดในหลายด้านที่พระสงฆ์ไม่สามารถดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิด 
เพราะถ้าพระสงฆ์ดูแลใกล้ชิดเกินไปก็จะถูกมองในด้านลบจากสังคม๒๑๔  

๕) เป็นเรื่องที่ดีเพราะการที่พระสงฆ์เป็นที่ปรึกษาในการด าเนินชีวิตช่วยให้การด าเนินชีวิต
เป็นไปในทางที่ถูกต้องห่างไกลจากยาเสพติด๒๑๕  

๖) พระสงฆ์สามารถเป็นที่ปรึกษาได้เพราะนักเรียนมีความศรัทธาเกิดความเช่ือความ
เลื่อมใสสามารถท าหน้าที่ได้เหมือนด่ังครูที่ปรึกษาหรือผู้ปกครอง๒๑๖  

๗) แต่ในคามเป็นจริงยังมีอยู่ค่อนข้างน้อยเนื่องจากนักเรยีนยังไม่กลา้เข้าไปปรึกษาและยัง
ไม่ได้รับโอกาสในการเข้าถึงเท่าที่ควร๒๑๗  

๘) การเป็นที่ปรึกษาเป็นส่วนเล็กๆ ที่ถูกมองข้ามแต่การเป็นที่ปรึกษาที่ดีมีผลต่อผู้ได้รับ
ทั้งสิ้น โดยเฉพาะพระสงฆ์ให้ค าปรึกษาจะท าให้ความน่าเช่ือถือศรัทธาและความเคารพจะตามมาโดย

                                                             
๒๑๑ สัมภาษณ์ พระครูวิทิตอรรถการ (ชม เตชธมฺโม), เจ้าคณะต าบลหนองไข่น้ า จังหวัดสระบุรี, ๓ 

ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๒๑๒ สัมภาษณ์ พระมหาวิลัย สมาจาโร , เจ้าอาวาสวัดหนองปลากระดี่ จังหวัดสระบุรี,  ๒๗ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๒๑๓ สัมภาษณ์ นายทวน เที่ยงเจริญ, ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองแค “สรกิจพิทยา” จังหวัดสระบุรี, 

๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๒๑๔ สัมภาษณ์ พระมหากฤษณพงศ์ สมจิตฺโต, เจ้าคณะต าบลหนองจรเข้ จังหวัดสระบุรี, ๓ ธันวาคม 

๒๕๖๑. 
๒๑๕ สัมภาษณ์ นายวิสูตร ค านวนศักดิ์, ผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมพัฒนาการสระบุรี จังหวัด

สระบุรี, ๓ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๒๑๖ สัมภาษณ์ นายส าราญ ซ่ือตรง, ผู้อ านวยการโรงเรียนสองคอนวิทยาคม จังหวัดสระบุรี, ๓ 

ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๒๑๗ สัมภาษณ์ นางเอมอร บูรณศักดิ์, ผู้อ านวยการโรงเรียนหินกองวิทยาคม จังหวัดสระบุรี, ๑ 

ธันวาคม ๒๕๖๑. 



๑๔๕ 

 

ปริยาย และถือว่าเป็นสิ่งที่ดีเป็นสริิมงคลแก่ชีวิตและท าให้ชีวิตมีความเจรญิ แต่ปัจจุบันพระสงฆ์ยังเข้า
ไม่ถึงตัวนักเรียนจึงไม่สามารถแทรกการอบรมเรื่องปัญหายาเสพติดธรรมะถึงนักเรียน เนื่องจากการ
สอนของพระสงฆ์ไม่ได้สนุกสอนทฤษฎีหรือภาษายากๆ นักเรียนไม่เข้าใจเบื่อการเรียนไม่สนใจสิ่งที่
พระสอนเลย๒๑๘  

๙) ปัจจุบันพระสงฆ์มีบทบาทในการให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับหลักธรรมทางศาสนาหรือศาสน
พิธีเท่านั้น ซึ่งยังไม่เคยพบพระสงฆ์มีบทบาทในการให้ค าปรึกษาเรื่องยาเสพติดอย่างชัดเจน๒๑๙  

๑๐) เนื่องจากผู้ที่ให้ค าปรึกษานั้นจะต้องเป็นผู้ที่นักเรียนให้ความเคารพและเช่ือใจไว้ใจ
และสามารถแก้ไขปัญหาให้ได้๒๒๐  

๑๑) ในสังคมไทยพระสงฆ์อยู่ในฐานะที่สังคมไทยกราบไหว้บูชาเป็นการยากพอสมควรที่
นักเรียนจะเข้ามาปรึกษาเมื่อมีปัญหาเด็กเยาวชนส่วนใหญ่จะปรึกษาหรือปรับทุกข์ระบายสิ่งต่างๆ 
ให้กับคนที่คุ้นเคยหรือคนสนิทเป็นอันดับแรก๒๒๑  

๑๒) การส่งเสริมบทบาทพระสงฆ์ที่มตี่อการเปน็ที่ปรกึษาโดยการให้ความรู้ปลูกฝังค่านิยม
ที่ดีและให้ค าปรึกษาที่เหมาะสมโดยน าหลักพุทธธรรมมาปรับใช้กระตุ้นปลูกจิตส านึกในการรู้จักใช้
เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนตระหนักถึงภัยของยาเสพติด  เปิดโอกาสให้
นักเรียนน าปัญหาที่เกดิข้ึนมาขอค าปรึกษาและสามารถแนะน าไปในทางที่ถูกต้องโดยน าหลกัธรรมทาง
พระพุทธศาสนามาปรับใช้และน าไปปฏิบัติเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองในการด าเนินชีวิตด้วยความ
เลื่อมใสศรัทธาอย่างแท้จริง๒๒๒  

๑๓) การเป็นที่ปรึกษาจะท าให้เกิดประโยชน์ คือ ๑) การแลกเปลี่ยนประสบการณ์
ระหว่างกันบางท่านเจอปัญหาหลากหลายรูปแบบก็มาแชร์มาแลกเปลี่ยนกัน ๒) การให้ข้อมูลทุกๆ 

                                                             
๒๑๘ สัมภาษณ์ นายอรรถวัฒน์ พงษ์ธนโรจน์, ผู้อ านวยการโรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา จังหวัด

สระบุรี, ๓ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๒๑๙ สัมภาษณ์ นายณัฐนันท์ ดนูพิทักษ์, ผู้อ านวยการโรงเรียนแก่งคอย จังหวัดสระบุรี, ๔ ธันวาคม 

๒๕๖๑. 
๒๒๐ สัมภาษณ์ ร.ต.อ.ชัยนริศ จันทร์เกิด, รอง สวป.สภ. เฉลิมพระเกียรติ ปฏิบัติหน้าที่รอง สวป.สภ. 

เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี, ๓ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๒๒๑ สัมภาษณ์ นายทินพล เฉลิมวสุธา, ปลัดอ าเภอหัวหน้าฝุายบริหารงานปกครอง จังหวัดสระบุรี, ๕ 

ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๒๒๒ สัมภาษณ์ นายเชื้อ ฮั่นจินดา, ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลาหมอ จังหวัดสระบุรี, ๔ 

ธันวาคม ๒๕๖๑. 



๑๔๖ 

 

ปัญหาที่มีผลต่อการเรียนของนักเรียนในระดับมัธยม ๓) การเฝูาระวังทั้งผู้มีหน้าที่ เช่น ครูประจ าช้ัน 
ผู้ปกครอง เป็นการให้ข้อมูลข้ันพื้นฐาน เช่น พ่อแม่เข้าไปสอบถามครูประจ าช้ัน๒๒๓ 

๑๔) ควรอย่างยิ่งในเรื่องนี้เพราะพ่อแม่ผู้ปกครองอาจจะไม่สามารถที่จะสั่งสอนให้เด็ก
เหล่าน้ีเช่ือฟังต้องให้คนกลาง (พระสงฆ์) สั่งสอนแนะน า๒๒๔ 

๑๕) พระสงฆ์จะห้ามปรามสอนให้เว้นจากความช่ัวทั้งของตนเองและผู้อื่น แนะน าให้
ตั้งอยู่ในความดีงดเว้นอบายมุข ปรารถนาดีมีน้ าใจอันงดงาม แนะน าวิธีครองตนครองชีวิตให้ได้ผลดีมี
ความสุข สอนให้แยกแยะวิเคราะห์มิตรสหายทั้งหลาย๒๒๕ 

๑๖) การสร้างสัมพันธภาพที่ดีมีความเป็นกันเองไม่ถือเนื้อถือตัวท าตัวเป็นเหมือนญาติพี่
น้องเพื่อนสนิทมิตรสหายที่สามารถให้ค าปรึกษาและเป็นที่พึ่งได้ไม่ซ้ าเติมเมื่อนักเรียนมาขอค าปรึกษา
หรือขอความช่วยเหลือ๒๒๖  

๑๗) เพื่อนเป็นอีกส่วนหนึ่งที่สามารถเป็นที่ปรึกษาได้อย่างดีต่อเพื่ อนที่ เรียกว่า 
กัลยาณมิตร แม้แต่ในมงคลสูตรก็ทรงตรัสถึงการคบเพื่อนเป็นข้อแรกเพื่อนที่ดีย่อมมีการให้ค าแนะน า
หรือให้การปรึกษากันได้ เช่น การแนะน าเพื่อนให้รู้เรื่องยาเสพติด ช้ีให้เห็นโทษของการเสพยาเสพติด 
ปูองกันเพื่อนออกห่างจากยาเสพติด แนะน าวิธีรักษาและบ าบัดจากยาเสพติด การให้ก าลังใจในการ
เลิกยาเสพติด๒๒๗  

๑๘) เพื่อนถือเป็นกัลยาณมิตรเมื่อมีกัลยาณมิตรที่ดีหมายถึงการมีเพื่อนที่ดีการที่เป็นที่
ปรึกษาให้เพื่อนที่ดีได้ต้องมีดี เช่น การจัดกิจกรรมใดๆ ก็แล้วแต่ ต้องมีบุคคลตัวอย่างมาน าเสนอ        
คือ ต้องมีไอดอลที่เป็นรูปแบบในการปฏิบัติ๒๒๘  

๑๙) มีค ากล่าวที่ว่า “คบคนเช่นใดก็เป็นเหมือนคนเช่นน้ัน” เมื่อคบคนช่ัวเป็นมิตรคนช่ัวก็
จะแนะน าหรือชักจูงให้ท าช่ัวต่างๆ เพื่อนจึงมีอิทธิพลเป็นอย่างมากที่จะชักจูงไปในทางที่ดีหรือไม่ดี  

                                                             
๒๒๓ สัมภาษณ์ พระอธิการสุภกิตติ์ อินฺทวีโร, เจ้าอาวาสวัดบ้านจาน จังหวัดสระบุรี, ๓ ธันวาคม 

๒๕๖๑. 
๒๒๔ สัมภาษณ์ นายชัยวัฒน์ ด้วงประดิษฐ์, นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบัวลอย จังหวัดสระบุรี, ๓ 

ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๒๒๕สัมภาษณ์ นายคณภัทร์ ผลทอง, ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๘ ต าบลหนองปลาหมอ จังหวัดสระบุรี, ๓ 

ธันวาคม ๒๕๖๑.  
๒๒๖ สัมภาษณ์ พระมหาสุทธิ สุทฺธิจตฺโต, ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสหมิตรมงคล จังหวัดสระบุรี,  ๒๙ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๒๒๗ สัมภาษณ์ พระครูปลัดถิรธัมฆ์ ถฺรธมฺโม, เจ้าอาวาสวัดใหญ่วันนา จังหวัดสระบุรี, ๓ ธันวาคม 

๒๕๖๑. 
๒๒๘ สัมภาษณ์ พระครูสิริสารวิสิฐ (ประสาร อคฺคปุญฺโญ), เจ้าคณะอ าเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี, ๒๑ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 



๑๔๗ 

 

ซึ่งพระพุทธศาสนามีส่วนช่วยอย่างมากในการสื่อสารท าความเข้าใจที่ถูกต้องและจะรับข้อมูลข่าวสาร
ได้มากข้ึน ถ้าเพื่อนเป็นผู้ให้ข้อมูลข่าวสารนั้นหรือตนเองเป็นผู้มีส่วนร่วมในการสื่อสารนั้นด้วย๒๒๙  

๒๐) เพราะบางครั้งเพือ่นมีความเสีย่งทีจ่ะให้ค าแนะน าแก่เพื่อนไปในทางทีผ่ิดได้เนื่องจาก
ความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ของเด็กรุ่นเดียวกันอาจมีความคิดแก้ไขปัญหาที่ไม่ถูกต้องและน าไปสู่การน ายา
เสพติดมาใช้ในการแก้ปัญหาได้๒๓๐ 

สรุปได้ว่า การที่พระสงฆ์เป็นที่ปรึกษาช่วยให้การด าเนินชีวิตเป็นไปในทางที่ถูกต้องห่างไกล
จากยาเสพติด พระสงฆ์สามารถเป็นที่ปรึกษาได้เพราะนักเรยีนมีความศรัทธาเลือ่มใสสามารถท าหนา้ที่
ได้เหมือนด่ังครูที่ปรึกษาหรือผู้ปกครอง แต่ในความเป็นจริงยังมีอยู่ค่อนข้างน้อยเนื่องจากนักเรียนยัง
ไม่กล้าเข้าไปปรึกษา การเป็นที่ปรึกษาที่ดีมีผลต่อผู้ได้รับทั้งสิ้น แต่ปัจจุบันพระสงฆ์ยังเข้าไม่ถึงตัว
นักเรียนจึงไม่สามารถแทรกการอบรมเรื่องปัญหายาเสพติดธรรมะถึงนักเรียน  ปัจจุบันพระสงฆ์ไม่มี
บทบาทในการให้ค าปรึกษาเรื่องยาเสพติดอย่างชัดเจน เมื่อมีปัญหาเด็กส่วนใหญ่จะปรึกษาหรือปรับ
ทุกข์ระบายสิ่งต่างๆ ให้กับคนที่คุ้นเคยหรือคนสนิทเป็นอันดับแรกการน าหลักพุทธธรรมมาปรับใช้
กระตุ้นปลูกจิตส านึกในการรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์  เปิดโอกาสให้นักเรียนน าปัญหาที่เกิด
ข้ึนมาขอค าปรึกษาและสามารถแนะน าไปในทางที่ถูกต้อง เพราะพ่อแม่ผู้ปกครองอาจจะไม่สามารถที่
จะสั่งสอนให้เด็กเหล่านี้เช่ือฟังต้องให้คนกลาง (พระสงฆ์) สั่งสอนแนะน า  มีค ากล่าวที่ว่า “คบคน
เช่นใดก็เป็นเหมือนคนเช่นน้ัน เพื่อนจึงมีอิทธิพลเป็นอย่างมากที่จะชักจูงไปในทางที่ดีหรือไม่ ถ้าเพื่อน
เป็นผู้ให้ข้อมูลข่าวสารมีความเสี่ยงที่จะแนะน าเพื่อนไปในทางที่ผิดได้เนื่องจากความรู้เท่าไม่ถึงการณ์
อาจคิดแก้ไขปัญหาที่ไม่ถูกต้องและน าไปสู่การน ายาเสพติดมาใช้ในการแก้ปัญหาได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
๒๒๙ สัมภาษณ์ นายยชญ์ธเนศ แจ้งเจนศิลป์ธนา, นายกเทศมนตรีต าบลหินกอง จังหวัดสระบุรี, ๔ 

ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๒๓๐ สัมภาษณ์ นายวิรัช ศรีเพชร, ประธานชมรมก านันผู้ใหญ่บ้าน จังหวัดสระบุรี, ๒๗ พฤศจิกายน 

๒๕๖๑. 



๑๔๘ 

 

ตารางท่ี ๔.๑๑ วิเคราะห์รูปแบบการส่งเสริมบทบาทพระสงฆ์ในการปูองกันปัญหายาเสพติดให้
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาจังหวัดสระบุรี ด้านการเป็นที่ปรึกษาให้เพื่อน 

ข้อ สรุปเน้ือหาสาระส าคัญ 
ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (N = 21) 

จ านวน ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
๑ การแนะน าบอกทางออกให้เพื่อนเพราะบางคนเช่ือเพื่อน

มากกว่าพระพ่อแม่ พระสงฆ์ไม่สามารถดูแลนักเรียนอย่าง
ใกล้ชิด เพราะถ้าใกล้ชิดเกินไปจะถูกมองในด้านลบจากสังคม   

๔ ๒,๓,๔,๘ 

๒ พระสงฆ์เป็นที่ปรึกษาให้การด าเนินชีวิตเป็นไปในทางที่ถูกต้อง
เพราะนักเรียนมีความศรัทธาสามารถท าหน้าที่ได้เหมือนดั่ง
ผู้ปกครอง แต่ในความเป็นจริงนักเรียนยังไม่กล้าเข้าไปปรึกษา  

๓ ๙,๑๐,๑๒ 

๓ การเป็นที่ปรึกษาเป็นส่วนเล็กๆ ที่ถูกมองข้ามแตม่ีผลต่อผู้ได้รับ
ทั้งสิ้น แต่ปัจจุบันพระสงฆ์ยังเข้าไม่ถึงตัวนักเรียนจึงไม่สามารถ
แทรกการอบรมเรื่องปัญหายาเสพติดให้กับนักเรียน  

๑ ๑๓ 

๔ ปัจจุบันพระสงฆ์ไม่มีบทบาทในการให้ค าปรึกษาเรื่องยาเสพติด
อย่างชัดเจน เมื่อมีปัญหาเด็กส่วนใหญ่จะปรึกษาหรือปรับทุกข์
ระบายสิ่งต่างๆ ให้กับคนที่คุ้นเคยหรือคนสนิทเป็นอันดับแรก  

๓ ๑๔,๑๕,๑๖ 

๕ การเปิดโอกาสให้นักเรียนน าปัญหามาขอค าปรึกษา เพราะ
บางครั้งพ่อแม่อาจไม่สามารถที่จะสั่งสอนให้เด็กเหล่านี้เช่ือฟัง 
ต้องให้คนกลาง (พระสงฆ์) สั่งสอนแนะน า   

๒ ๑๘,๑๙ 

๖ การเป็นที่ปรึกษาจะท าให้เกิดประโยชน์ คือ การแลกเปลี่ยน
ข้อมูลปัญหาที่มีผลต่อการเรียน พระสงฆ์จะห้ามปรามสอนให้
เว้นจากความช่ัวทั้งของตนเองและผู้อื่นต้ังอยู่ในความดี แนะน า
วิธีครองตนครองชีวิตให้ได้ผลดีมีความสุข 

๒ ๗,๒๑ 

๗ ความเป็นกันเองไม่ถือเนื้อถือตัวท าตัวเป็นเหมือนญาติพี่น้อง
เพื่อนสนิทมิตรสหายที่สามารถให้ค าปรึกษาและเป็นที่พึ่งได้ไม่
ซ้ าเติมเมื่อนักเรียนมาขอค าปรึกษา  

๓ ๑,๖,๗ 

๘ ค ากล่าวที่ว่า “คบคนเช่นใดก็เป็นเหมือนคนเช่นน้ัน” เพื่อนจึงมี
อิทธิพลที่จะชักจูงไปในทางที่ดีหรือไม่ดี ถ้าเพื่อนเป็นผู้ให้ข้อมูล
ข่าวสารมีความเสี่ยงที่จะแนะน าเพื่อนไปในทางที่ผิดได้
เนื่องจากความรู้เท่าไม่ถึงการณ์  

๒ ๑๗,๒๐ 

 



๑๔๙ 

 

๔.๓.๑.๔ การให้การศึกษาเกี่ยวกับการท างาน  
๑) ในเรื่องนี้พระสงฆ์ได้ให้การศึกษามาโดยตลอดบางโรงเรียนหรือหน่วยงานได้น า

นักเรียนมาเข้าค่ายตามสถาบันหรือวัดที่มีพระสงฆ์เป็นวิทยากรอบรมในเรื่องนี้๒๓๑  
๒) การส่งเสริมบทบาทของพระสงฆ์ในการให้การศึกษาเกี่ยวกับการท างานในภาพ

โดยรวมในทุกๆ กระบวนการของการด าเนินงานถือว่าท าได้ดีแล้ว๒๓๒ 
๓) พระสงฆ์ท าได้มากที่สุดก็เพียงแค่ให้การอบรมทางด้านจิตใจแก่นักเรียนเท่านั้น หาก

พระสงฆ์ท าเต็มก าลังความสามารถแต่ในหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องไม่สนับสนุนหรือไม่ส่งเสริมก็จะ
สัมฤทธ์ิผลได้ยาก๒๓๓  

๔) การส่งเสริมบทบาทของพระสงฆ์ในการให้การศึกษาเกี่ยวกับการท างานหรือให้
ค าปรึกษากับนักเรียนค่อนข้างน้อย๒๓๔  

๕) ยังอยู่ในระดับที่ยังต้องมีการส่งเสริมสนับสนุนจากหน่วยงานของภาครัฐและเอกชน 
หรือผู้ที่เกี่ยวข้องให้มากขึ้น๒๓๕  

๖) ให้พระสงฆ์ที่ท างานด้านนี้โดยตรงพยายามน าวิธีการใหม่ๆ มาน าเสนอในเชิงการอบรม
การให้ความรู้ที่เหมาะกับวัยของนักเรียนในแต่ละระดับช้ัน๒๓๖  

๗) ส่งเสริมสนับสนุนให้พระสงฆ์ได้มีความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดและโทษของยาเสพติด
ประเภทต่างๆให้พระสงฆ์มีความรู้ในการผลิตสื่อเพื่อใช้ในการท างานแนะน าหน่วยงานหรือองค์กรที่
เกี่ยวข้องให้พระสงฆ์ได้รู้จักเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการท างาน๒๓๗  

                                                             
๒๓๑ สัมภาษณ์ พระมหาวิลัย สมาจาโร , เจ้าอาวาสวัดหนองปลากระดี่ จังหวัดสระบุรี,  ๒๗ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๒๓๒ สัมภาษณ์ นายยชญ์ธเนศ แจ้งเจนศิลป์ธนา, นายกเทศมนตรีต าบลหินกอง จังหวัดสระบุรี, ๔ 

ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๒๓๓ สัมภาษณ์ พระมหากฤษณพงศ์ สมจิตฺโต, เจ้าคณะต าบลหนองจรเข้ จังหวัดสระบุรี, ๓ ธันวาคม 

๒๕๖๑. 
๒๓๔ สัมภาษณ์ นางเอมอร บูรณศักดิ์, ผู้อ านวยการโรงเรียนหินกองวิทยาคม จังหวัดสระบุรี, ๑ 

ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๒๓๕ สัมภาษณ์ นายทวน เที่ยงเจริญ, ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองแค “สรกิจพิทยา” จังหวัดสระบุรี, 

๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๒๓๖ สัมภาษณ์ พระครูสิริสารวิสิฐ (ประสาร อคฺคปุญฺโญ), เจ้าคณะอ าเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี, ๒๑ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๒๓๗ สัมภาษณ์ พระมหาสุทธิ สุทฺธิจตฺโต, ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสหมิตรมงคล จังหวัดสระบุรี,  ๒๙ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 



๑๕๐ 

 

๘) จัดกิจกรรมที่สามารถสร้างภูมิคุ้มกันมิให้นักเรียนหรือเยาวชนติดสิ่งเสพติด คือ การจัด
ให้นักเรียนพบกลุ่มย่อยบ่อยๆ ให้นักเรียนท ากิจกรรมเป็นกลุ่ม ให้ครูหรือหัวหน้าคอยดูแลใกล้ชิด ให้
ก าลังใจแก่กัน และกันช้ีให้เห็นโทษของยาเสพติดอยู่เสมอ๒๓๘  

๙) พระสงฆ์ควรให้การศึกษาเรียนรู้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาแก่นักเรียนเพื่อน าไป
ปรับใช้ให้เหมาะสมในชีวิตประจ าวัน คือ ให้รู้ทั้งดีทั้งช่ัวควรเลือกตั้งแต่ระดับช้ันประถมไปจนถึงช้ัน
มัธยม๒๓๙   

๑๐) ทุกวันนี้การให้การศึกษาในเรื่องนี้ยังถือว่าน้อยมากเนื่องจากเด็กในยุคนี้มีสิ่งจูงใจ
มากมาย เช่น ติดเกม ท่องโลกอินเตอร์เน็ต แข่งกันเรียนพิเศษ เป็นต้น ดังนั้นหากจะดึงความสนใจ
ของเด็กๆเหล่าน้ันเข้ามาเข้าวัดฟังธรรมเทศนาจึงเป็นไปได้ยากจึงต้องอาศัยการประชาสัมพันธ์ผ่าน
ผู้ปกครองให้มากขึ้นอาจจะในวันพระระหว่างการเทศนาจบในการฝากประชาสัมพันธ์และกิจกรรมที่
จัดควรเป็นกิจกรรมที่เข้าใจง่ายและทุกคนสามารถเข้าถึงได้ทุกวัย๒๔๐  

๑๑) หลักธรรมตามพระพุทธศาสนาเป็นการสง่เสรมิคุณธรรมการประพฤติหรือการด าเนิน
ตามแนวหลักธรรมเป็นหลักประกันท าให้สังคมไม่มีปัญหาโดยเยาวชนจะต้องมีพื้นฐานแห่งความดีเพื่อ
ยุติความขัดแย้งในการท างานและผู้ที่เหมาะสมในการตัดสินใจในการท างานต้องเป็นผูท้ี่เทีย่งธรรมต้อง
มีความส าคัญของความสามัคคีท าให้มีเมตตาต่อกันไม่ว่าจะเรียนหนังสือร่วมกันท ากิจกรรมการงาน
ต่างๆ จะส่งผลดีที่ยั่งยืนและมีความสุข๒๔๑  

๑๒) จึงควรอย่างยิ่งที่จะให้เป็นวิชาพิเศษเสริมขึ้นมาในการเรียนการสอนโดยเน้นให้เป็น
วิชาหลัก๒๔๒  

๑๓) พระสงฆ์มีส่วนที่จะท าให้นักเรียนเข้าใจและตระหนักถึงปัญหาและห่างไกลจากยา
เสพติดได้มากข้ึน๒๔๓  

                                                             
๒๓๘ สัมภาษณ์ พระครูปลัดถิรธัมฆ์ ถฺรธมฺโม, เจ้าอาวาสวัดใหญ่วันนา จังหวัดสระบุรี, ๓ ธันวาคม 

๒๕๖๑. 
๒๓๙ สัมภาษณ์ พระครูวิทิตอรรถการ (ชม เตชธมฺโม), เจ้าคณะต าบลหนองไข่น้ า จังหวัดสระบุรี, ๓ 

ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๒๔๐ สัมภาษณ์ นายวิรัช ศรีเพชร, ประธานชมรมก านันผู้ใหญ่บ้าน จังหวัดสระบุรี, ๒๗ พฤศจิกายน 

๒๕๖๑. 
๒๔๑ สัมภาษณ์ นายคณภัทร์ ผลทอง, ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๘ ต าบลหนองปลาหมอ จังหวัดสระบุรี, ๓ 

ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๒๔๒ สัมภาษณ์ นายชัยวัฒน์ ด้วงประดิษฐ์, นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบัวลอย จังหวัดสระบุรี, ๓ 

ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๒๔๓ สัมภาษณ์ นายวิสูตร ค านวนศักดิ์, ผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมพัฒนาการสระบุรี จังหวัด

สระบุรี, ๓ ธันวาคม ๒๕๖๑. 



๑๕๑ 

 

๑๔) การท างานต้องมีการวางแผนงานต่างๆ เพื่อให้การท างานส่งเสริมและเสริมสร้างพลัง
กายและใจของนักเรียนไม่ให้ข้องเกีย่วกับยาเสพติด เปิดโอกาสให้นักเรียนผูท้ี่เสพยาหรือผู้ไม่เสพยามา
เข้ารับฟังการบรรยายเรื่องโทษของยาเสพติด๒๔๔  

๑๕) พระสงฆ์เป็นทีมน าทมีประสานให้ครไูด้มีส่วนร่วมในการปูองกันยาเสพติดกบันักเรยีน
การท างานจึงเกิดประสิทธิภาพนักเรียนเกิดความตระหนักในการห่างไกลจากยาเสพติด๒๔๕  

๑๖) ซึ่งในทางปฏิบัติมีน้อยมากเนื่องจากพระสงฆ์จะมีความรู้ทางธรรมมากกว่าทางโลก 
เช่น พระบางรูปบวชแต่เด็กจะไม่มีความรู้ทางโลกการศึกษาการท างาน เป็นต้น ท าให้การแนะน าให้
ค าปรึกษาที่เกี่ยวกับด้านการศึกษาและการท างานน้อยมาก ส่วนการศึกษาท างานในด้านปูองกัน
ปัญหายาเสพติดให้แก่นักเรียนจึงมีความรู้มาแนะน านักเรียนได้น้อยจึงควรส่งเสริมให้พระสงฆ์ได้มี
ความรู้ด้านยาเสพติดมากขึ้น๒๔๖  

๑๗) การท างานในปัจจุบันยังไม่เป็นรูปธรรมเนื่องจากบทบาทหลักของพระสงฆ์ที่เข้ามา
สอนในโรงเรียนจะเน้นเรื่องศาสนพิธีและหลักธรรมทางศาสนา๒๔๗  

๑๘) ทุกหน่วยงานหรือสถาบันต่างๆ ที่อยู่ในประเทศนั้นต้องให้การศึกษาเกี่ยวกับการ
ปูองกันปัญหายาเสพติดให้นักเรียนซึ่งเป็นวัยรุ่นเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการเสพสารเสพติด บทบาทพระสงฆ์
มีความส าคัญทั้งด้านความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดโทษที่ส่งผลต่อจิตใจหรือร่างกายเมื่อบ าบัดยาเสพติดได้
แล้ว ซึ่งการบ าบัดทางด้านจิตใจมีผลต่อการที่จะกลับไปเสพสารเสพติดอีกครั้ง๒๔๘  

๑๙) พระสงฆ์อยู่ในฐานะที่จะให้การศึกษาให้ข้อมูลแนวคิดเกี่ยวกับการท างาน เพื่อไม่ให้
เกี่ยวข้องกับยาเสพติดได้เป็นอย่างดีเพราะพระสงฆ์มีความในรู้สภาพชุมชน คนในชุมชน ปัญหาใน
ชุมชน รู้ความต้องการของชุมชนเป็นอย่างดี๒๔๙  

                                                             
๒๔๔ สัมภาษณ์ พระอธิการสุภกิตติ์ อินฺทวีโร, เจ้าอาวาสวัดบ้านจาน จังหวัดสระบุรี, ๓ ธันวาคม 

๒๕๖๑. 
๒๔๕ สัมภาษณ์ นายส าราญ ซ่ือตรง, ผู้อ านวยการโรงเรียนสองคอนวิทยาคม จังหวัดสระบุรี, ๓ 

ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๒๔๖ สัมภาษณ์ นายอรรถวัฒน์ พงษ์ธนโรจน์, ผู้อ านวยการโรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา จังหวัด

สระบุรี, ๓ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๒๔๗ สัมภาษณ์ นายณัฐนันท์ ดนูพิทักษ์, ผู้อ านวยการโรงเรียนแก่งคอย จังหวัดสระบุรี, ๔ ธันวาคม 

๒๕๖๑. 
๒๔๘ สัมภาษณ์ ร.ต.อ.ชัยนริศ จันทร์เกิด, รอง สวป.สภ. เฉลิมพระเกียรติ ปฏิบัติหน้าที่รอง สวป.สภ. 

เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี, ๓ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๒๔๙ สัมภาษณ์ นายทินพล เฉลิมวสุธา, ปลัดอ าเภอหัวหน้าฝุายบริหารงานปกครอง จังหวัดสระบุรี, ๕ 

ธันวาคม ๒๕๖๑. 



๑๕๒ 

 

๒๐) พระสงฆ์สามารถน าหลักพุทธธรรมไปประยุกต์ใช้แก้ไขปัญหายาเสพติดเริ่มต้นด้วย
การพัฒนากายตามหลักของศีล ซึ่งจะช่วยให้เป็นคนรู้ระเบียบชีวิตของตนเองปลูกจิตส านึกโดยการ
มองกว้าง คิดไกล ใฝุสูง มีความรับผิดชอบในหน้าที่ โดยบูรณาการกับหลักพุทธธรรมส าหรับแก้ไข
ปัญหายาเสพติดเพื่อน าไปสู่การแก้ไขปัญหาที่ได้ผลและยั่งยืนต่อไป ส่งเสริมคุณธรรมสร้างทักษะ 
จัดระบบข้อมูลสร้างบรรยากาศที่อบอุ่นในโรงเรียน ปรับสภาพแวดล้อมใให้ปราศจากมุมอับ ประสาน
ชุมชนให้มีส่วนร่วมในการด าเนินการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาอย่างจริงจัง๒๕๐  

สรุปได้ว่า พระสงฆ์ควรให้การศึกษาเรียนรู้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาแก่นักเรียนเพื่อ
น าไปปรับใช้ให้เหมาะสมในชีวิตประจ าวัน ทุกวันนี้การให้การศึกษาในเรื่องนี้ยังถือว่าน้อยมาก
เนื่องจากเด็กมีสิ่งจูงใจมากมาย เช่น ติดเกม ท่องโลกอินเตอร์เน็ต เป็นต้น หากจะดึงความสนใจของ
เด็กมาเข้าวัดจึงเป็นไปได้ยากต้องอาศัยการประชาสัมพันธ์ผ่านผู้ปกครองให้มากข้ึน  หลักธรรมตาม
พระพุทธศาสนาเป็นการส่งเสริมคุณธรรมการประพฤติหรือการด าเนินตามแนวหลักธรรมจะส่งผลดีที่
ยั่งยืนและมีความสุข จึงควรอย่างยิ่งที่จะให้เป็นวิชาพิเศษเสริมข้ึนมาในการเรียนการสอนโดยเน้นให้
เป็นวิชาหลัก การท างานต้องมีการวางแผนงานเพื่อให้การท างานส่งเสริมและเสริมสร้างพลังกายและ
ใจของนักเรียน ซึ่งในทางปฏิบัติมีน้อยมากเนื่องจากพระสงฆ์จะมีความรู้ทางธรรมมากกว่าทางโลก       
ท าให้การแนะน าให้ค าปรึกษาที่เกี่ยวกับด้านการศึกษาและการท างานน้อยมาก ต้องมีการส่งเสริม
สนับสนุนจากหน่วยงานของภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องให้มากขึ้น สนับสนุนให้พระสงฆ์ได้มีความรู้
เกี่ยวกับยาเสพติด ผลิตสื่อเพื่อใช้ในการท างาน จัดกิจกรรมที่สามารถสร้างภูมิคุ้มกันมิให้นักเรียนหรือ
เยาวชนติดสิ่งเสพติด ช้ีให้เห็นโทษของยาเสพติดอยู่เสมอ   ทุกหน่วยงานหรือสถาบันต่างๆ ควรให้
การศึกษาเกี่ยวกับการปูองกันปัญหายาเสพติดให้นักเรียนซึ่งเป็นวัยรุ่นเป็นกลุ่มเสี่ยง พระสงฆ์อยู่ใน
ฐานะที่จะให้การศึกษาให้ข้อมูลเพื่อไม่ให้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดได้เป็นอย่างดีเพราะมีความในรู้สภาพ
ปัญหา ความต้องการของชุมชนเป็นอย่างดี สามารถน าหลักพุทธธรรมไปประยุกต์ใช้แก้ไขปัญหายา
เสพติดตามหลักของศีล ปลูกจิตส านึกโดยการมองกว้าง คิดไกล ใฝุสูง มีความรับผิดชอบในหน้าที่ 
ส่งเสริมคุณธรรมสร้างทักษะสร้างเสริมภูมิคุ้มกัน ปรับสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาให้สะอาดเป็น
ระเบียบปราศจากมุมอับ ประสานชุมชนให้มีส่วนร่วมในการด าเนินการอย่างจริงจัง 

 
 
 
 

                                                             
๒๕๐ สัมภาษณ์ นายเชื้อ ฮั่นจินดา, ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลาหมอ จังหวัดสระบุรี, ๔ 

ธันวาคม ๒๕๖๑. 



๑๕๓ 

 

ตารางท่ี ๔.๑๒ วิเคราะห์รูปแบบการส่งเสริมบทบาทพระสงฆ์ในการปูองกันปัญหายาเสพติดให้
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาจังหวัดสระบุรี ด้านการให้การศึกษาเกี่ยวกับการท างาน 

ข้อ สรุปเน้ือหาสาระส าคัญ 
ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (N = 21) 

จ านวน ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
๑ พระสงฆ์ท าได้มากที่สุดก็เพียงแค่ให้การอบรมทางจิตใจแก่

นักเรียนเท่านั้น หากพระสงฆ์ท าเต็มก าลังความสามารถแต่
หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องไม่สนับสนุนก็จะสัมฤทธ์ิผลได้ยาก  

๑ ๒,๔ 

๒ ต้องมีการส่งเสริมสนับสนุนให้พระสงฆ์ได้มีความรู้เกี่ยวกับยา
เสพติด ผลิตสื่อเพื่อใช้ในการท างาน จัดกิจกรรมที่สามารถสร้าง
ภูมิคุ้มกันให้นักเรียนเห็นโทษของยาเสพติดอยู่เสมอ   

๕ ๑,๕,๖,๘,๙ 

๓ พระสงฆ์ให้การศึกษาเรียนรู้หลักธรรมแก่นักเรียนเพื่อน าไป
ปรับใช้ให้เหมาะสมในชีวิตประจ าวัน เนื่องจากเด็กมีสิ่งจูงใจ
มาก เช่น ติดเกม หากจะดึงความสนใจของเด็กมาเข้าวัดต้อง
อาศัยการประชาสัมพันธ์ผ่านผู้ปกครองให้มากขึ้น  

๒ ๓,๒๐ 

๔ การด าเนินตามแนวหลักธรรมเป็นหลักประกันท าให้สังคมไม่มี
ปัญหาท าให้มีเมตตาต่อกันไม่ว่าจะเรียนหนังสือร่วมกันท า
กิจกรรมการงานต่างๆ จะส่งผลดีที่ยั่งยืนและมีความสุข 

๒ ๑๘,๒๑ 

๕ พระสงฆ์มีส่วนที่จะท าให้นักเรียนเข้าใจและตระหนักถึงปัญหา
และห่างไกลจากยาเสพติด ต้องมีการวางแผนการท างาน
เสริมสร้างพลังใจของนักเรียนให้รับฟังเรื่องโทษของยาเสพติด  

๒ ๗,๑๐ 

๖ เนื่องจากพระสงฆ์จะมีความรู้ทางธรรมมากกว่าทางโลก ท าให้
การแนะน าด้านการศึกษาและการท างานน้อยมาก จึงควร
ส่งเสริมให้พระสงฆ์ได้มีความรู้ด้านยาเสพติดมากขึ้น  

๒ ๑๒,๑๓ 

๗ พระสงฆ์ที่เข้ามาสอนในโรงเรียนจะเน้นเรื่องหลักธรรมทาง
ศาสนาต้องให้การศึกษาเกี่ยวกับการปูองกันปัญหายาเสพติดให้
นักเรียนซึ่งเป็นวัยรุ่นเป็นกลุ่มเสี่ยง 

๓ ๑๔,๑๕,๑๗ 

๘ พระสงฆ์อยู่ในฐานะที่จะให้ข้อมูลได้เป็นอย่างดีเพราะรู้สภาพ
ปัญหา ความต้องการของชุมชน สามารถน าหลักธรรมใช้ปลูก
จิตส านึกโดยการมองกว้าง คิดไกล ใฝุสูง มีความรับผิดชอบใน
หน้าที่ ส่งเสริมคุณธรรมสร้างทักษะสร้างเสริมภูมิคุ้มกัน  

๒ ๑๖,๑๙ 

 



๑๕๔ 

 

๔.๓.๑.๕ การสรา้งสื่อสัมพันธ์ภายในวัดและโรงเรียน  
๑) หลักการส าคัญต้องถามพระสงฆ์ก่อนว่าเข้าใจบทบาทหน้าที่ในการส่งเสริมการปูองกัน

ปัญหายาเสพติดหรือไม่ บทบาทพระสงฆ์ที่มีต่อการสร้างสัมพันธภาพภายในครอบครัวพระสงฆ์ต้อง
เข้าใจปัญหาครอบครัวด้วย๒๕๑  

๒) ปัจจุบันปัญหาทางครอบครัวมีอยู่มากสถาบันครอบครัวไม่แข็งแรงมีมูลเหตุมาจาก
สภาพสังคมและเศรษฐกิจพระสงฆ์จะเข้าไปมีส่วนก็แต่เพียงในด้านอบรมจิตใจเท่านั้น๒๕๒  

๓) พระควรเข้าไปสู่ชุมชนพบผู้น าชุมชนประสานไปถึงแต่ละครอบครัวที่มีปัญหาหรือทุก
ครอบครัวคือไปเยี่ยมเยียน หรือถามข่าวคราวพูดคุยกับพ่อแม่ด้วยหลักศีลธรรมพูดคุยกับเด็กบ้าง๒๕๓  

๔) ครอบครัวเป็นสถาบันแรกทีจ่ะเข้าใจปญัหาเพราะอยู่กับปัญหาการสื่อสารในครอบครวั
พ่อแม่ ญาติพี่น้อง ควรสื่อให้เด็กเข้าใจตามขั้นตอนไม่ให้เด็กเกิดความอาย๒๕๔  

๕) การสร้างความรักความอบอุ่นให้เกิดข้ึนภายในครอบครัวมีอะไรต้องพูดคุยกันหันหน้า
เข้าหากันไม่ปิดบังไม่เก็บปัญหาไว้คนเดียวพ่อแม่ต้องเข้าใจภาวะความเป็นวัยรุ่นของลูกและลูกต้อง
เข้าใจเห็นใจในความเหนื่อยยากของพ่อแม่๒๕๕  

๖) การให้พระสงฆ์ส่งเสริมสัมพันธ์ภายในครอบครัวนั้นเป็นการอนุเคราะห์แก่ประชาชน
หรือครอบครัวที่มีปัญหา๒๕๖  

๗) การให้ความรักมีผลมากที่สุดระหว่างลูกกับพ่อแม่ การมีเมตตาการให้อภัยเป็นสิ่ง
ประเสริฐที่สุดที่จะสามารถสร้างความรักความผูกพันในครอบครัว ในเรื่องของการติดยาเสพติด สร้าง
ความเข้าใจรับฟังความคิดเห็นไม่มีอคติภายในครอบครัว๒๕๗  

                                                             
๒๕๑ สัมภาษณ์ พระครูสิริสารวิสิฐ (ประสาร อคฺคปุญฺโญ), เจ้าคณะอ าเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี, ๒๑ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๒๕๒ สัมภาษณ์ พระมหากฤษณพงศ์ สมจิตฺโต, เจ้าคณะต าบลหนองจรเข้ จังหวัดสระบุรี, ๓ ธันวาคม 

๒๕๖๑. 
๒๕๓ สัมภาษณ์ พระครูวิทิตอรรถการ (ชม เตชธมฺโม), เจ้าคณะต าบลหนองไข่น้ า จังหวัดสระบุรี, ๓ 

ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๒๕๔ สัมภาษณ์ พระมหาวิลัย สมาจาโร , เจ้าอาวาสวัดหนองปลากระดี่ จังหวัดสระบุรี,  ๒๗ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๒๕๕ สัมภาษณ์ พระมหาสุทธิ สุทฺธิจตฺโต, ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสหมิตรมงคล จังหวัดสระบุรี,  ๒๙ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๒๕๖ สัมภาษณ์ พระครูปลัดถิรธัมฆ์ ถฺรธมฺโม, เจ้าอาวาสวัดใหญ่วันนา จังหวัดสระบุรี, ๓ ธันวาคม 

๒๕๖๑. 
๒๕๗ สัมภาษณ์ พระอธิการสุภกิตติ์ อินฺทวีโร, เจ้าอาวาสวัดบ้านจาน จังหวัดสระบุรี, ๓ ธันวาคม 

๒๕๖๑. 



๑๕๕ 

 

๘) พ่อแม่เป็นตัวอย่างแก่ลูกแต่ด้วยสังคมปัจจุบันเปลี่ยนแปลงพ่อแม่ท างานนอกบ้านลูก
จึงมีเวลาอยู่กับปัจจัยที่เสี่ยง เช่น เพื่อนและโทรศัพท์มือถือการควบคุมตนเองจึงมีความเสี่ยง๒๕๘   

๙) การส่งเสริมบทบาทพระสงฆ์ให้มตี่อกันสร้างสื่อสมัพนัธ์ในครอบครัวเปน็เรือ่งที่ดีเพราะ
ครอบครัวเป็นสถาบันหลักครอบครัวที่อบอุ่นจะส่งผลต่อการอยู่ร่วมกันในสังคมให้มีความสุข๒๕๙  

๑๐) ต้องมีการส่งเสริมสนับสนุนจากหน่วยงานของภาครัฐและเอกชน หรือผู้ที่เกี่ยวข้องให้
มากขึ้น๒๖๐  

๑๑) พระสงฆ์สร้างสือ่สมัพันธ์ให้ครอบครัวได้ดูแลบุตรหลานสร้างความอบอุ่นอาทรต่อกัน
นักเรียนมีภูมิคุ้มกันที่ดี ครอบครัวมีความต้องการให้พระสงฆ์ ครู ญาติพี่น้อง ได้ร่วมกันดูแลตักเตือน
เพื่อให้นักเรียนไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด๒๖๑  

๑๒) พระสงฆ์กับสถาบันครอบครัวถือเป็นสถาบันทางสังคมเช่นกันมีความเกี่ยวข้อง
เช่ือมโยงกัน ซึ่งพระสงฆ์มีบทบาทอย่างมากในการสร้างสื่อสัมพนัธ์ในครอบครัวในปัจจุบันพบเห็นน้อย
มาก เช่น การท าบุญวันพระที่วัด การท าบุญพร้อมหน้าพร้อมตากันพระข้ึนเทศน์ ซึ่ง สามารถเทศเรื่อง
การปูองกันปัญหายาเสพติดโดยให้สถาบันครอบครัวเป็นผู้ดูแลอย่างใกล้ชิด โดยสถาบันทางศาสนา
เป็นผู้แนะน า๒๖๒  

๑๓) เพราะว่าคนไทยนับถือศาสนาพุทธการเข้าวัดท าบุญอยู่เป็นประจ าจึงง่ายที่จะมี
โอกาสเป็นสื่อกลางสร้างความสัมพันธ์ภายในครอบครัว๒๖๓  

๑๔) ในส่วนบทบาทของพระสงฆ์ยังเป็นการสอนให้รักครอบครัวมากกว่าการปูองกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด๒๖๔ 

                                                             
๒๕๘ สัมภาษณ์ นายเชิดพงษ์ ชูพันธ์, ผู้อ านวยการโรงเรียนประเทียบวิทยาทาน จังหวัดสระบุรี, ๓ 

ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๒๕๙ สัมภาษณ์ นายวิสูตร ค านวนศักดิ์, ผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมพัฒนาการสระบุรี จังหวัด

สระบุรี, ๓ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๒๖๐ สัมภาษณ์ นายทวน เที่ยงเจริญ, ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองแค “สรกิจพิทยา” จังหวัดสระบุรี, 

๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๒๖๑ สัมภาษณ์ นายส าราญ ซ่ือตรง, ผู้อ านวยการโรงเรียนสองคอนวิทยาคม จังหวัดสระบุรี, ๓ 

ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๒๖๒ สัมภาษณ์ นายอรรถวัฒน์ พงษ์ธนโรจน์, ผู้อ านวยการโรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา จังหวัด

สระบุรี, ๓ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๒๖๓ สัมภาษณ์ นางเอมอร บูรณศักดิ์, ผู้อ านวยการโรงเรียนหินกองวิทยาคม จังหวัดสระบุรี, ๑ 

ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๒๖๔ สัมภาษณ์ นายณัฐนันท์ ดนูพิทักษ์, ผู้อ านวยการโรงเรียนแก่งคอย จังหวัดสระบุรี, ๔ ธันวาคม 

๒๕๖๑. 



๑๕๖ 

 

๑๕) พระสงฆ์จะสามารถท าได้ดีมากสังคมไทยนิยมพาบุตรหลานหรือคนในครอบครัวเข้า
วัดท าบุญฟังเทศน์ฟังธรรมจากพระสงฆ์ใช้โอกาสดังกล่าวในการสั่งสอนอบรมกล่อมเกลาจิตใจก็
สามารถที่จะบรรลุเปูาหมายได้เป็นอย่างดี๒๖๕  

๑๖) สถาบันครอบครัวเป็นสถาบันส าคัญในสังคมถ้าครอบครัวที่เข้มแข็งมีความอบอุ่นมี
ความสุขเป็นภูมิคุ้มกันที่ดีในการที่จะไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดบทบาทของพระสงฆ์ในการสร้างสัมพันธ์
ภายในครอบครัวพ่อแม่ลูกให้เข้าใจซึ่งกันและกันเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของพ่อแม่ลูก๒๖๖  

๑๗) ในด้านของการเข้าถึงครอบครัวของนักเรียนก็เป็นส่วนส าคัญในจุดนี้ก็คือด าเนินการ
ได้เป็นอย่างดี๒๖๗  

๑๘) ควรเป็นอย่างยิ่งเพราะสังคมไทยเป็นสังคมรวมญาติพี่น้องถือเป็นเรื่องส าคัญและจุด
ศูนย์รวมของทุกอย่างคือครอบครัวถ้าครอบครัวดีถือว่าสังคมดีตามด้วย๒๖๘  

๑๙) การแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยใช้สถาบันครอบครัวเป็นพื้นฐานส าคัญในการปูองกัน
ยาเสพติดโดยเสริมสร้างความสามารถของบุคคลในครอบครัวในการด าเนินชีวิตส่งเสริมอาชีพและ
กิจกรรมรณรงค์สร้างจิตส านึกให้ครอบครัวเฝูาระวังปูองปราม๒๖๙  

๒๐) สถาบันครอบครัวคือสถาบันที่ส าคัญในการขับเคลื่อนหรือปลูกฝังให้เด็กมีคุณธรรม
จริยธรรมโดยมีการแนะน าผู้ปกครองให้ท าตัวให้เป็นแบบอย่างที่ดีพร้อมทั้งแนะน าอบรมสั่งสอนหรือ
บอกกล่าวเมื่อนักเรยีนกระท าผดิโดยใช้หลักเหตุผลพูดคุยเพื่อให้นักเรียนได้รู้จักคิดวิเคราะห์เหตุการณ์
ที่เกิดข้ึนและน าไปเป็นประสบการณ์ในการด าเนินชีวิตโดยยึดหลักการคุณธรรมและจริยธรรมการ
แนะน าท าความเข้าใจกับครอบครัวนักเรียนให้ทราบเกี่ยวกับการปูองกันปัญหายาเสพติดโดยมีการ
เผยแพร่ให้ความรู้เรื่องการปูองกันยาเสพติดในวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา เช่น การเทศนาบรรยาย

                                                             
๒๖๕ สัมภาษณ์ นายทินพล เฉลิมวสุธา, ปลัดอ าเภอหัวหน้าฝุายบริหารงานปกครอง จังหวัดสระบุรี, ๕ 

ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๒๖๖ สัมภาษณ์ ร.ต.อ.ชัยนริศ จันทร์เกิด, รอง สวป.สภ. เฉลิมพระเกียรติ ปฏิบัติหน้าที่รอง สวป.สภ. 

เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี, ๓ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๒๖๗ สัมภาษณ์ นายยชญ์ธเนศ แจ้งเจนศิลป์ธนา, นายกเทศมนตรีต าบลหินกอง จังหวัดสระบุรี, ๔ 

ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๒๖๘ สัมภาษณ์ นายชัยวัฒน์ ด้วงประดิษฐ์, นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบัวลอย จังหวัดสระบุรี, ๓ 

ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๒๖๙ สัมภาษณ์ นายคณภัทร์ ผลทอง, ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๘ ต าบลหนองปลาหมอ จังหวัดสระบุรี, ๓ 

ธันวาคม ๒๕๖๑. 



๑๕๗ 

 

ถึงโทษของยาเสพติดเพื่อเป็นการสร้างจิตส านึกและการกระตุ้นให้สถาบันครอบครัวมีความเข้าใจถึง
โทษและอันตรายของปัญหาของยาเสพติด๒๗๐ 

๒๑) เป็นไปได้ค่อนข้างสูงถ้าหากผู้ปกครองเข้าวัดและฟังพระธรรมเทศนาก็จะเกิดมุมมอง
และความคิดที่กว้างขึ้น เข้าใจเด็กมากข้ึนท าให้ความสัมพันธ์ในครอบครัวเป็นไปในทิศทางที่ดีข้ึน๒๗๑  

สรุปได้ว่า ปัจจุบันปัญหาทางครอบครัวมีอยู่มากมูลเหตุมาจากสภาพสังคมและเศรษฐกิจ
พระควรเข้าไปสู่ชุมชนพบผู้น าชุมชนประสานไปถึงแต่ละครอบครัวที่มีปัญหาถามข่าวคราวพูดคุยกับ
พ่อแม่ด้วยหลักศีลธรรมพูดคุยกับเด็กบ้าง ครอบครัวเป็นสถาบันแรกที่จะเข้าใจปัญหาพ่อแม่ ญาติพี่
น้อง ควรสื่อให้เด็กเข้าใจไม่ให้เด็กเกิดความอาย สร้างความรักความอบอุ่นกันหันหน้าเข้าหากันไม่
ปิดบังไม่เก็บปัญหาไว้คนเดียว การให้พระสงฆ์ส่งเสริมสัมพันธ์ภายในครอบครัวนั้นเป็นการอนุเคราะห์
แก่ประชาชนหรือครอบครัวที่มีปัญหา พระสงฆ์มีบทบาทมากในการสร้างสื่อสัมพันธ์ในครอบครัวใน
ปัจจุบันพบเหน็น้อยมาก เช่น การท าบุญวันพระที่วัด ซึ่งสามารถเทศเรื่องการปูองกันปัญหายาเสพติด
โดยสถาบันทางศาสนาเป็นผู้แนะน า เพราะว่าคนไทยนับถือศาสนาพุทธจึงง่ายที่จะมีโอกาสเป็น
สื่อกลางสร้างความสัมพันธ์ภายในครอบครัว สังคมไทยนิยมพาบุตรหลานหรือคนในครอบครัวเข้าวัด
ท าบุญฟังเทศน์ฟังธรรมพระสงฆ์ใช้โอกาสดังกล่าวในการสั่งสอนอบรมกล่อมเกลาจิตใจสร้างสัมพันธ์
ภายในครอบครัวพ่อแม่ลูกให้เข้าใจซึ่งกันและกันเข้าใจ ครอบครัวเป็นสถาบันหลักจะส่งผลต่อการอยู่
ร่วมกันในสังคมให้มีความสุข ต้องมีการส่งเสริมสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้พระสงฆ์สร้างสื่อ
สัมพันธ์ให้ครอบครัวได้ดูแลบุตรหลานสร้างความอบอุ่น สถาบันครอบครัวเป็นพื้นฐานส าคัญในการ
ปูองกันยาเสพติดโดยเสริมสร้างความสามารถของบุคคลในครอบครัวในการด าเนินชีวิตส่งเสริมอาชีพ
และกิจกรรมรณรงค์สร้างจิตส านึกให้ครอบครัวเฝูาระวังปูองปราม   

 
 
 
 
 
 
 

                                                             
๒๗๐ สัมภาษณ์ นายเชื้อ ฮั่นจินดา, ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลาหมอ จังหวัดสระบุรี, ๔ 

ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๒๗๑ สัมภาษณ์ นายวิรัช ศรีเพชร, ประธานชมรมก านันผู้ใหญ่บ้าน จังหวัดสระบุรี, ๒๗ พฤศจิกายน 

๒๕๖๑. 



๑๕๘ 

 

ตารางท่ี ๔.๑๓ วิเคราะห์รูปแบบการส่งเสริมบทบาทพระสงฆ์ในการปูองกันปัญหายาเสพติดให้
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาจังหวัดสระบุรี  ด้านการสร้างสื่อสัมพันธ์ภายในวัดและ
โรงเรียน 

ข้อ สรุปเน้ือหาสาระส าคัญ 
ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (N = 21) 

จ านวน ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
๑ ปัจจุบันปัญหาทางครอบครัวมีอยู่มากมูลเหตุมาจากสภาพ

สังคมและเศรษฐกิจพระควรเข้าไปสู่ ชุมชนพบผู้น าชุมชน
ประสานไปถึงแต่ละครอบครัวที่มีปัญหาถามข่าวคราวพูดคุยกับ
พ่อแม่ด้วยหลักศีลธรรมพูดคุยกับเด็กบ้าง  

๓ ๑,๒,๓ 

๒ ครอบครัวเป็นสถาบันแรกที่จะเข้าใจปัญหาพ่อแม่ ญาติพี่น้อง 
ควรสื่อให้เด็กเข้าใจไม่ให้เด็กเกิดความอาย สร้างความรักความ
อบอุ่นกันหันหน้าเข้าหากันไม่ปิดบังไม่เก็บปัญหาไว้คนเดียว 
การให้พระสงฆ์ส่งเสริมสัมพันธ์ภายในครอบครัวนั้นเป็นการ
อนุเคราะห์แก่ประชาชนหรือครอบครัวที่มีปัญหา  

๓ ๔,๕,๖ 

๓ การให้ความรักมีผลมากที่สุดภายในครอบครัว พ่อแม่เป็น
ตัวอย่างแก่ลูก แตส่ังคมปัจจุบันพ่อแม่ท างานนอกบ้านลูกจึงมี
เวลาอยู่กับปัจจัยที่เสี่ยง เช่น เพื่อนและโทรศัพท์มือถือ การ
ควบคุมตนเองจึงมีความเสี่ยง  

๒ ๗,๑๑ 

๔ ครอบครัวเป็นสถาบันหลักพระสงฆ์สร้างสื่อสัมพันธ์ให้
ครอบครัวได้ดูแลบุตรหลานสร้างความอบอุ่น พระสงฆ์ ครู 
ญาติพี่น้อง ได้ร่วมกันดูแลตักเตือนเพื่อให้นักเรียนไม่ยุ่งเกี่ยวกับ
ยาเสพติด  

๓ ๘,๑๐,๑๒ 

๕ พระสงฆ์มีบทบาทมากในการสร้างสื่อสัมพันธ์ในครอบครัว เช่น 
การท าบุญวันพระที่วัด ซึ่งสามารถเทศเรื่องการปูองกันปัญหา
ยาเสพติดโดยสถาบันทางศาสนาเป็นผู้แนะน า เพราะว่าคนไทย
นับถือศาสนาพุทธจึงง่ายที่จะมีโอกาสเป็นสื่อกลางสร้าง
ความสัมพันธ์ภายในครอบครัว  

๒ ๙,๑๓ 

๖ สังคมไทยนิยมพาบุตรหลานหรือคนในครอบครัวเข้าวัดท าบุญ
ฟังเทศน์ฟังธรรมพระสงฆ์ใช้โอกาสดังกล่าวในการสั่งสอนอบรม
กล่อมเกลาจิตใจสร้างสัมพันธ์ภายในครอบครัวพ่อแม่ลูกให้
เข้าใจซึ่งกันและกันเข้าใจ  

๓ ๑๔,๑๕,๑๖ 



๑๕๙ 

 

ตารางท่ี ๔.๑๓ วิเคราะห์รูปแบบการส่งเสริมบทบาทพระสงฆ์ในการปูองกันปัญหายาเสพติดให้
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาจังหวัดสระบุรี  ด้านการสร้างสื่อสัมพันธ์ภายในวัดและ
โรงเรียน (ต่อ)   

ข้อ สรุปเน้ือหาสาระส าคัญ 
ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (N = 21) 

จ านวน ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
๗ การเข้าถึงครอบครัวของนักเรียนก็เป็นส่วนส าคัญเพราะ

สังคมไทยเป็นสังคมรวมญาติพี่น้อง สถาบันครอบครัวเป็น
พื้นฐานส าคัญในการปูองกันยาเสพติดเสริมสร้างความสามารถ
ของบุคคลในครอบครัวในการด าเนินชีวิตส่งเสริมอาชีพและ
กิจกรรมรณรงค์สร้างจิตส านึกให้ครอบครัวเฝูาระวังปูองปราม   

๓ ๑๗,๑๘,๒๑ 

๘ ครอบครัวคือสถาบันที่ส าคัญในการขับเคลื่อนหรือปลูกฝังให้
เด็กมีคุณธรรมจริยธรรมโดยมีการแนะน าผู้ปกครองให้ท าตัวให้
เป็นแบบอย่างที่ดี ถ้าหากผู้ปกครองเข้าวัดและฟังพระธรรม
เทศนาก็จะเกิดมุมมองและความคิดที่กว้างท าให้ความสัมพันธ์
ในครอบครัวเป็นไปในทิศทางที่ดี  

๒ ๑๙,๒๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๖๐ 

 

๔.๓.๑.๖ การให้ทางเลือก 

๑) ทางเลือกนั้นหมายถึงการด าเนินชีวิตมีอยู่หลากหลายแต่สรุปแล้วมี ๒ ทางคือทางดี
และทางไม่ดีทุกคนชอบทั้งดีทั้งนั้นและพระสงฆ์ไม่มีสิทธ์ิไปบังคับใครให้เลือกเพียงแต่มีหน้าที่บอกทาง
เท่านั้น พระสงฆ์ควรต้องมีบทบาทในการบอกทางเลือกให้ชัดเจนด้วยวิธีการทางพระพุทธศาสนา๒๗๒  

๒) ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายหน่วยงานช่วยกันออกความคิดและช่วยกัน
ด าเนินการอย่างเป็นระบบเป็นข้ันตอน๒๗๓  

๓) บทบาทของพระสงฆ์ในการใหท้างเลอืกกับนักเรยีนในการปอูงกันยาเสพติดโดยใช้หลัก
ค าสอนางพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ถือว่าอยู่ในระดับดี๒๗๔  

๔) เพราะพระสงฆ์เรามีโอกาสได้พบกับนักเรียนหรือจะจัดกิจกรรมที่วัดหรือโรงเรียนแต่
ควรจะเป็นที่วัดจะดีที่สุด ท าความเข้าใจให้นักเรียนได้รับทราบความส าคัญในชีวิตของตัวเองและ
ความส าคัญของพ่อแม่ต่อผู้มีพระคุณ ตลอดจนชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ แนะน าให้รู้จักเหตุ และ
ผล ของการกระท าสิ่งต่างๆ ของเราในทางดีและทางช่ัว มี ๒ ทางที่จะให้เขาเลือก๒๗๕  

๕) ทางเลือกเป็นอีกวิธีหนึ่งที่ท าให้ปัญหาน้ีลดลงได้เช่นพาเด็กนักเรียนท ากิจกรรมต่างๆที่
ท าให้นักเรียนเรียนรู้และน าสาระที่ได้เรียนรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน๒๗๖  

๖) พระสงฆ์ได้ช่ือว่าเป็นเนื้อนาบุญของโลกในส่วนในการให้ทางเลือกแก่นักเรียนพึงเป็น
หน้าที่ของพระสงฆ์ที่ต้องปฏิบัติต่อนักเรียนในเรื่องของการปูองกันยาเสพติด๒๗๗ 

๗) เพราะจะช่วยให้นักเรียนตระหนักและเข้าใจถึงความอันตรายและโทษภัยของยาเสพ
ติดจะช่วยในการส่งเสริมให้ปูองกันปัญหาได้มากข้ึน๒๗๘ 

                                                             
๒๗๒ สัมภาษณ์ พระครูสิริสารวิสิฐ (ประสาร อคฺคปุญฺโญ), เจ้าคณะอ าเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี, ๒๑ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๒๗๓ สัมภาษณ์, พระมหากฤษณพงศ์ สมจิตฺโต, เจ้าคณะต าบลหนองจรเข้ จังหวัดสระบุรี, ๓ ธันวาคม 

๒๕๖๑. 
๒๗๔ สัมภาษณ์ นางเอมอร บูรณศักดิ์, ผู้อ านวยการโรงเรียนหินกองวิทยาคม จังหวัดสระบุรี, ๑ 

ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๒๗๕ สัมภาษณ์ พระครูวิทิตอรรถการ (ชม เตชธมฺโม), เจ้าคณะต าบลหนองไข่น้ า จังหวัดสระบุรี, ๓ 

ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๒๗๖ สัมภาษณ์ พระมหาวิลัย สมาจาโร , เจ้าอาวาสวัดหนองปลากระดี่ จังหวัดสระบุรี,  ๒๗ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๒๗๗ สัมภาษณ์ พระครูปลัดถิรธัมฆ์ ถฺรธมฺโม, เจ้าอาวาสวัดใหญ่วันนา จังหวัดสระบุรี, ๓ ธันวาคม 

๒๕๖๑. 
๒๗๘ สัมภาษณ์ นายวิสูตร ค านวนศักดิ์, ผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมพัฒนาการสระบุรี จังหวัด

สระบุรี, ๓ ธันวาคม ๒๕๖๑. 



๑๖๑ 

 

๘) ถ้านักเรียนเสพยาเสพติดควรให้ค าแนะน าเลือกสถานที่ เพื่อบ าบัดหรือแนะน า
ผู้ปกครองถึงวิธีการให้การรักษาดูแลลูกหลานของตนเอง ส่งเสริมด้านกีฬาเพื่อความสามัคคีและเป็น
การออกก าลังกายท าให้สุขภาพร่างกายดีสุขภาพจิตใจดีเป็นต้น๒๗๙ 

๙) หลีกเลี่ยงกลุ่มเพื่อนที่มีปัญหาเกี่ยวข้องกับยาเสพติดหันมาท ากิจกรรมที่มีประโยชน์
ต่างๆโรงเรียนสรา้งความผกูพันและความรักในสถาบันไม่ท าให้สถาบันเสียช่ือเสียงคนในชุมชนเข้มแข็ง
สอดส่องดูแลไม่ให้มียาเสพติดเข้าสู่ชุมชนและท ากิจกรรมร่วมกันเพื่อให้เกิดความสามัคคี๒๘๐ 

๑๐) แต่ในการท างานยังอยู่ในระดับที่ยังต้องมีการส่งเสริมสนับสนุนจากหน่วยงานของ
ภาครัฐและเอกชน หรือผู้ที่เกี่ยวข้องให้มากขึ้น๒๘๑  

๑๑) พระสงฆ์มีบทบาทส าคัญมากกว่าพ่อแมค่รูอาจารย์เพราะพระสงฆ์มีอิทธิพลด้านจติใจ
ต่อนักเรียนเป็นอย่างสูงเพราะวิถีพุทธชาวพุทธจะเช่ือฟังค าสั่งสอนของพระสงฆ์๒๘๒  

๑๒) การให้ทางเลือกในการปูองกันยาปัญหายาเสพติดให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษานั้นดี
อยู่แล้วพระสงฆ์สอดแทรกโทษภัยของยาเสพติด แนะน า เสนอผลลัพธ์ของผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดให้
โทษว่าเป็นอย่างไร ซึ่งบทบาทพระสงฆ์ถือว่าดี๒๘๓  

๑๓) นับได้ว่าเป็นทางเลือกที่เหมาะสมส่งเสริมจิตใจให้แข็งแกร่งก่อน เมื่อมีจิตใจเข้มแข็ง
ยาเสพติดก็เข้ามาคุกคามไม่ได้ปัจจัยต่างๆ ปัญหาต่างๆ ล้วนเกิดข้ึนที่ใจทั้งนั้น๒๘๔  

๑๔) ควรมีการส่งเสริมให้พระสงฆ์เล็งเห็นความส าคัญของการปูองกันยาเสพติดอย่าง
ชัดเจนก่อนที่จะเข้ามามีบทบาทในการปูองกันแก้ไขปัญหายาเสพติดให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษา๒๘๕ 

                                                             
๒๗๙ สัมภาษณ์ พระอธิการสุภกิตติ์ อินฺทวีโร, เจ้าอาวาสวัดบ้านจาน จังหวัดสระบุรี, ๓ ธันวาคม 

๒๕๖๑. 
๒๘๐ สัมภาษณ์ พระมหาสุทธิ สุทฺธิจตฺโต, ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสหมิตรมงคล จังหวัดสระบุรี,  ๒๙ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๒๘๑ สัมภาษณ์ นายทวน เที่ยงเจริญ, ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองแค “สรกิจพิทยา” จังหวัดสระบุรี, 

๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๒๘๒ สัมภาษณ์ นายส าราญ ซ่ือตรง, ผู้อ านวยการโรงเรียนสองคอนวิทยาคม จังหวัดสระบุรี, ๓ 

ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๒๘๓ สัมภาษณ์ นายอรรถวัฒน์ พงษ์ธนโรจน์, ผู้อ านวยการโรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา จังหวัด

สระบุรี, ๓ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๒๘๔ สัมภาษณ์ นายเชิดพงษ์ ชูพันธ์, ผู้อ านวยการโรงเรียนประเทียบวิทยาทาน จังหวัดสระบุรี, ๓ 

ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๒๘๕ สัมภาษณ์ นายณัฐนันท์ ดนูพิทักษ์, ผู้อ านวยการโรงเรียนแก่งคอย จังหวัดสระบุรี, ๔ ธันวาคม 

๒๕๖๑. 



๑๖๒ 

 

๑๕) การปูองกันยาเสพติดให้นักเรียนมัธยมศึกษาถือว่าเป็นหน้าที่เป็นภาระที่ทุกคนต้อง
ช่วยกัน เช่น ภาครัฐ เอกชน สถาบันศึกษา สถาบันศาสนา เป็นต้น ในหลักบวร บ้าน วัด โรงเรียน/
ราชการ พระสงฆ์ก็เป็นส่วนหนึ่งของภาคต่างๆ ที่ต้องมีการบูรณาการร่วมกัน๒๘๖  

๑๖) การให้ทางเลือก เช่น การเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนา จิตอาสาสาธารณะต่างๆ ให้
นักเรียนห่างไกลยาเสพติดหรือการให้ความรู้ด้านโทษของยาเสพติดให้ไปตัวอย่างของผู้ปุวยจากการ
เสพสารเสพติด๒๘๗  

๑๗) พระสงฆ์มีบทบาทในการแนะน าสั่งสอนเพราะทางเลือกเป็นส่วนส าคัญที่จะท าให้
นักเรียนได้รู้จักคิดว่าจะไปในทิศทางไหน๒๘๘  

๑๘) การให้เจ้าหน้าที่ต ารวจฝุายปกครองการบ าบัดถือว่าเป็นไม้แข็งเกินไปจะต้องให้
ทางเลือกนี้ (พระสงฆ์) อีกทางในการแก้ไขปัญหา๒๘๙  

๑๙) พระสงฆ์มีบทบาทในด้านการจดัอบรมคุณธรรมจริยธรรมและศีลธรรมให้กับนักเรียน
เพื่อปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดรวมทั้งยังมีบทบาทด้านการเผยแพร่พระพุทธศาสนาให้กับ
นักเรียนให้รู้ถึงคุณและโทษจากการเสพยาเสพติดและยังส่งเสริมให้เยาวชนเข้าร่วม กิจกรรมทาง
พระพุทธศาสนา เช่น วันส าคัญทางพระพุทธศาสนาการนั่งสมาธิการเข้าค่ายบ าเพ็ญประโยชน์ซึ่ง
กิจกรรมทั้งหมดช่วยให้กลุ่มเยาวชนได้หลีกเลี่ยงและช่วยปูองกันการติดยาเสพติดในสังคมอีกด้วย๒๙๐  

๒๐) เป็นไปได้สูงหากพระสงฆ์เข้าถึงเด็กได้ผ่านทางครอบครัวพ่อแม่พี่น้องของเด็กๆ และ
จากกิจกรรมที่ทางวัดจัดให้เด็ก ก็จะท าให้เด็กได้รับข้อมูลเกี่ยวกับยาเสพติดมากข้ึนและเข้าใจการ
ปูองกันตนเองไม่ให้อยู่ในสถานการณ์เสี่ยงต่อการติดสารเสพติดมากขึ้นด้วย๒๙๑  

                                                             
๒๘๖ สัมภาษณ์ นายทินพล เฉลิมวสุธา, ปลัดอ าเภอหัวหน้าฝุายบริหารงานปกครอง จังหวัดสระบุรี, ๕ 

ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๒๘๗ สัมภาษณ์ ร.ต.อ.ชัยนริศ จันทร์เกิด, รอง สวป.สภ. เฉลิมพระเกียรติ ปฏิบัติหน้าที่รอง สวป.สภ. 

เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี, ๓ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๒๘๘ สัมภาษณ์ นายยชญ์ธเนศ แจ้งเจนศิลป์ธนา, นายกเทศมนตรีต าบลหินกอง จังหวัดสระบุรี, ๔ 

ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๒๘๙ สัมภาษณ์ นายชัยวัฒน์ ด้วงประดิษฐ์, นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบัวลอย จังหวัดสระบุรี, ๓ 

ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๒๙๐ สัมภาษณ์ นายเชื้อ ฮั่นจินดา, ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลาหมอ จังหวัดสระบุรี, ๔ 

ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๒๙๑ สัมภาษณ์ นายวิรัช ศรีเพชร, ประธานชมรมก านันผู้ใหญ่บ้าน จังหวัดสระบุรี, ๒๗ พฤศจิกายน 

๒๕๖๑. 



๑๖๓ 

 

๒๑) การประสานงานระหว่างองค์กรต่างๆ พระสงฆ์วัดถือเป็นองค์กรหนึ่งให้เกิดการ
เรียนรู้อย่างเหมาะสมต่อเนื่องและยั่งยืนโดยสนับสนุนให้เกิดกระบวนการประสานงานมีส่วนร่วมใน
การด าเนินการ๒๙๒ 

สรุปได้ว่า บทบาทของพระสงฆ์ในการปูองกันยาเสพติดอยู่ในระดับดี เพราะมีโอกาสได้
พบกับนักเรียน จัดกิจกรรมทีวั่ดหรือโรงเรียน ท าความเข้าใจให้นักเรียนได้รับทราบความส าคัญในชีวิต
ของตัวเองและพ่อแม่ต่อผู้มีพระคุณ แนะน าให้รู้จักเหตุ และผล ของการกระท าสิ่งต่างๆ ทางเลือกเป็น
อีกวิธีหนึ่งที่ท าให้ปัญหาลดลงได้ท าให้เรียนรูแ้ละน าสาระไปใช้ในชีวิตประจ าวัน หลีกเลี่ยงกลุ่มเพื่อนที่
มีปัญหาเกี่ยวข้องกับยาเสพติด หันมาท ากิจกรรมที่มีประโยชน์ แนะน าผู้ปกครองให้ดูแลลูกหลานของ
ตนเอง ส่งเสริมด้านกีฬาเพื่อให้สุขภาพร่างกายดีสุขภาพจิตใจดี พระสงฆ์ไม่มีสิทธ์ิบังคับใครให้เลือก
เพียงแต่มีหน้าที่บอกทางเลือกให้ชัดเจนด้วยวิธีการทางพระพุทธศาสนา  การปูองกันยาเสพติดให้
นักเรียนถือเป็นหน้าที่เป็นภาระทีทุ่กคนต้องช่วยกัน เช่น ภาครัฐ เอกชน สถาบันศึกษา สถาบันศาสนา 
เป็นต้น การที่ต ารวจฝุายปกครองท าการบ าบัดถือว่าเปน็ไม้แข็งเกินไปจะต้องให้ทางเลือกนี้ (พระสงฆ์) 
อีกทางในการแก้ไขปัญหา การจัดอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักเรียนให้รู้ถึงคุณและโทษจากการ
เสพยาเสพติด ส่งเสริมให้เยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา ซึ่งกิจกรรมทั้งหมดช่วยให้กลุ่ม
เยาวชนได้หลีกเลี่ยงการติดยาเสพติดในสังคมอีกด้วย พระสงฆ์ได้ช่ือว่าเป็นเนื้อนาบุญของโลกมี
อิทธิพลด้านจิตใจสูงวิถีพุทธชาวพุทธจะเช่ือฟังค าสั่งสอนของพระสงฆ์ บทบาทพระสงฆ์จะส่งเสริม
จิตใจให้แข็งแกร่งก่อน เมื่อมีจิตใจเข้มแข็งยาเสพติดก็เข้ามาคุกคามไม่ได้หากพระสงฆ์เข้าถึงเด็กผ่าน
ทางครอบครัวของเด็ก และจากกิจกรรมที่ทางวัดจัดก็จะท าให้เด็กได้รับข้อมูลเกี่ยวกับยาเสพติดมาก
ข้ึน การประสานงานระหว่างองค์กรต่างๆ ให้เกิดการเรียนรู้อย่างเหมาะสมต่อเนื่องและยั่งยืน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
๒๙๒ สัมภาษณ์ นายคณภัทร์ ผลทอง, ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๘ ต าบลหนองปลาหมอ จังหวัดสระบุรี, ๓ 

ธันวาคม ๒๕๖๑. 



๑๖๔ 

 

ตารางท่ี ๔.๑๔ วิเคราะห์รูปแบบการส่งเสริมบทบาทพระสงฆ์ในการปูองกันปัญหายาเสพติดให้
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาจังหวัดสระบุรี ด้านการให้ทางเลือก 

ข้อ สรุปเน้ือหาสาระส าคัญ 
ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (N = 21) 

จ านวน ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
๑ พระสงฆ์ไม่มีสิท ธ์ิบังคับใครให้เลือกเพียงแต่มีหน้าที่บอก

ทางเลือกให้ชัดเจนด้วยวิธีการทางพระพุทธศาสนา  
๒ ๑,๒ 

๒ บทบาทของพระสงฆ์ในการปูองกันยาเสพติดอยู่ในระดับดี มี
โอกาสจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้รับทราบความส าคัญในชีวิต
ของตัวเองและพ่อแม่ต่อผู้มีพระคุณ  

๒ ๓,๙ 

๓ ทางเลือกเป็นอีกวิธีหนึ่งที่ท าให้ปัญหาลดลงได้  หันมาท า
กิจกรรมที่มีประโยชน์ให้ตนเอง ส่งเสริมด้านกีฬาเพื่อให้สุขภาพ
ร่างกายดีสุขภาพจิตใจดี  

๓ ๔,๕,๗ 

๔ พระสงฆ์ช่วยให้นักเรียนตระหนักและเข้าใจถึงความอันตราย
และโทษภัยของยาเสพติด  

๓ ๖,๘,๑๐ 

๕ พระสงฆ์มีอิทธิพลด้านจิตใจสูงวิถีพุทธชาวพุทธจะเช่ือฟังค าสั่ง
สอนของพระสงฆ์ บทบาทพระสงฆ์จะส่งเสริมจิตใจให้แข็งแกร่ง
ก่อน เมื่อมีจิตใจเข้มแข็งยาเสพติดก็เข้ามาคุกคามไม่ได้  

๔ ๑๑,๑๒,๑๓,๑๔ 

๖ การปูองกันยาเสพติดให้นักเรียนถือเป็นหน้าที่เป็นภาระที่ทุก
คนต้องช่วยกัน เช่น ภาครัฐ เอกชน สถาบันศึกษา สถาบัน
ศาสนา เป็นต้น การให้ทางเลือก เช่น การเข้าร่วมกิจกรรมทาง
ศาสนา จิตอาสาสาธารณะ ให้นักเรียนห่างไกลยาเสพติด  

๓ ๑๕,๑๖,๑๗ 

๗ การที่ต ารวจฝุายปกครองท าการบ าบัดถือว่าเป็นไม้แข็งเกินไป 
จะต้องให้ทางเลือกนี้  (พระสงฆ์) อีกทางในการแก้ไขปัญหา 
ส่งเสริมให้เยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาช่วยให้
กลุ่มเยาวชนได้หลีกเลี่ยงการติดยาเสพติดในสังคมอีกด้วย  

๒ ๑๘,๑๙ 

๘ หากพระสงฆ์เข้าถึงเด็กผ่านทางครอบครัวของเด็ก และจาก
กิจกรรมที่ทางวัดจัดก็จะท าให้เด็กได้รับข้อมูลเกี่ยวกับยาเสพ
ติดมากขึ้น  

๒ ๒๐,๒๑ 

  
 
 



๑๖๕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพท่ี ๔.๑ แสดงโมเดลรปูแบบการส่งเสริมบทบาทพระสงฆ์ในการปูองกันปญัหายาเสพติด 

 

โมเดลรูปแบบการส่งเสริมบทบาทพระสงฆ์
ในการป้องกันปัญหายาเสพติด 

การให้ทางเลือก 

- หลีกเลี่ยงกลุ่มเพ่ือนที่เก่ียวข้องกับยาเสพติด 

- ส่งเสริมด้านกีฬาเพ่ือความสามคัค ี
- การเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนา 

- จิตอาสาบ าเพ็ญประโยชนส์าธารณะ 

 

การสร้างสื่อสัมพันธภ์ายในครอบครัว 

- สร้างความเข้าใจรับฟังความคิดเห็นไม่มีอคต ิ

- ดูแลตักเตือนไม่ให้นักเรียนยุ่งเก่ียวกับยาเสพติด 

- เป็นสื่อกลางสร้างความสัมพันธ์ภายในครอบครัว 
- ส่งเสริมอาชีพรณรงค์สร้างจิตส านึกให้ครอบครัว 

- ด าเนินชีวติโดยยึดหลักคุณธรรมและจริยธรรม

การให้การศึกษาเกี่ยวกบัการท างาน 
- เรียนรู้หลักธรรมให้เหมาะสมในชีวิตประจ าวัน 
- ปลูกจิตส านึกโดยการมองกว้าง คดิไกล ใฝุสูง 

- ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 

- ประยุกต์ใช้หลักธรรมแก้ไขปัญหายาเสพติด 

 

การเป็นทีป่รึกษาให้เพื่อน 

- เป็นที่ปรึกษาในการด าเนินชีวิต 

- ท าหน้าที่ได้เหมือนครูที่ปรึกษาหรือผู้ปกครอง 

- ให้ข้อมูลทุกๆ ปัญหาที่มีผลต่อการเรียน 
- ให้ก าลังใจในการเลิกยาเสพติด 

 

การให้การศึกษาด้านจติใจหรือความรู้สึก 
- ปลูกฝังจิตใจให้เยาวชนอยู่ในศีลในธรรม 
- ชี้ให้เห็นถึงโทษภัยของยาเสพติด 
- เข้าสู่สถานศึกษาเพ่ือสั่งสอนและแนะน า 
- ใช้หลักธรรมคุณธรรมรักษาเยียวยาจิตใจ 

 

การให้ข่าวสาร 
- การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ 
- จัดกิจกรรมเรื่องยาเสพติด 
- ประสานความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา 
- ให้ความรู้ผ่านอินเตอร์เน็ต หรือสื่อโซเชียล 

 

แนวทางการส่งเสริมบทบาท
พระสงฆ์ในการป้องกันปัญหายา
เ ส พ ติ ด ใ ห้ นั ก เ รี ย น ร ะ ดั บ
มัธยมศึกษาจังหวัดสระบุรี 



๑๖๖ 

 

๔.๓.๒ รูปแบบการส่งเสริมบทบาทพระสงฆ์ในการป้องกันปัญหายาเสพติดให้นักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาจังหวัดสระบุรี ตามหลักพรหมวิหาร ๔ ได้แก ่ 

๔.๓.๒.๑ เมตตา  
๑) เมตตา เป็นหลักธรรมค าสอนที่มักเจอและฟังกันอยู่บ่อย หากต้องน ามาใช้ในการ

ปูองกันปัญหายาเสพติดควรต้องมีเมตตาให้ครอบคลุมให้มองเขา (นักเรียน) เปรียบเสมือนญาติพี่น้อง 
ซึ่งเราจะต้องให้ความรักความปรารถนาดีโดยไม่เลือกตัวบุคคล๒๙๓  

๒) หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาข้อนี้สอนให้มนุษย์ช่วยเหลือซึ่งกันและกันและให้ความ
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อกัน๒๙๔  

๓) ความรักความปรารถนาดีของคนในครอบครัวมีเวลาให้กับคนในครอบครัวไม่มีปัญหา
ในครอบครัวอาจารย์มีความรักความได้คิดกับนักเรียนดูแลให้ค าปรึกษาเสมือนลูกของตนเองเพื่อนมี
ความรักความปรารถนาดีต่อกันแนะน าชักชวนกันท าในสิ่งที่มีประโยชน์ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด๒๙๕  

๔) การใช้เมตตาเป็นการปูองกันปัญหายาเสพติดได้อีกวิธีหนึ่งโดยอาศัยความเมตตาปราณี
มีไมตรีจิตที่ดีต่อคนในครอบครัวช่วยให้เกิดความรักใคร่กันในครอบครัวมากยิ่งข้ึน๒๙๖  

๕) ความเมตตาไม่มีประมาณไม่ว่านักเรียนคนนั้นจะเป็นลูกหลานของพวกเราหรือไม่
เมตตาทุกๆ คนที่ประสบกับปัญหารวมถึงเมตตาทั้งฝุายครูและผู้ปกครองให้มีความสมานฉันท์๒๙๗  

๖) เป็นการสร้างความไว้วางใจให้กับนักเรียนเปิดใจทีจ่ะรับการอบรมสั่งสอนเพื่อจูงใจให้มี
การช่วยเหลือและปูองกันปัญหายาเสพติดอยู่ในระดับดีควรมีการน าหลักการนี้มาใช้อย่างต่อเนื่อง๒๙๘ 
เพราะความรักความเมตตาจะท าให้ผู้รับรู้ รู้สึกซาบซึ้งและไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด๒๙๙  

                                                             
๒๙๓ สัมภาษณ์ พระครูสิริสารวิสิฐ (ประสาร อคฺคปุญฺโญ), เจ้าคณะอ าเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี, ๒๑ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๒๙๔ สัมภาษณ์ พระมหากฤษณพงศ์ สมจิตฺโต, เจ้าคณะต าบลหนองจรเข้ จังหวัดสระบุรี, ๓ ธันวาคม 

๒๕๖๑. 
๒๙๕ สัมภาษณ์ พระมหาสุทธิ สุทฺธิจตฺโต, ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสหมิตรมงคล จังหวัดสระบุรี,  ๒๙ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๒๙๖ สัมภาษณ์ พระครูปลัดถิรธัมฆ์ ถฺรธมฺโม, เจ้าอาวาสวัดใหญ่วันนา จังหวัดสระบุรี, ๓ ธันวาคม 

๒๕๖๑. 
๒๙๗ สัมภาษณ์ พระอธิการสุภกิตติ์ อินฺทวีโร, เจ้าอาวาสวัดบ้านจาน จังหวัดสระบุรี, ๓ ธันวาคม 

๒๕๖๑. 
๒๙๘ สัมภาษณ์ นางเอมอร บูรณศักดิ์, ผู้อ านวยการโรงเรียนหินกองวิทยาคม จังหวัดสระบุรี, ๑ 

ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๒๙๙ สัมภาษณ์ นายวิสูตร ค านวนศักดิ์, ผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมพัฒนาการสระบุรี จังหวัด

สระบุรี, ๓ ธันวาคม ๒๕๖๑. 



๑๖๗ 

 

๗) แต่ไม่ค่อยมีโอกาสหน้าจะชัดเจนที่สุดนักเรียนมัธยมล้วนมีคาบเรียนที่บรรจุไว้ตาม
หลักสูตรของการเรยีนการสอนทางโรงเรียนมีคาบเรยีนของวิชาสังคมศึกษาแต่ก็มีบางครั้งบางโอกาสที่
จะนิมนตพ์ระสงฆ์มาสอนแต่พระสงฆ์มักติดภารกิจการสอนจงึมเีป็นปญัหาความเมตตาจึงเดินทางมาที่
โรงเรียนไม่บ่อยครั้ง๓๐๐ 

๘) พระสงฆ์ทุกรูปมีความรักปรารถนาดีที่จะช่วยเหลือให้ทุกคนประสบประโยชน์และ
ความสุขกันทุกคนแต่หากเป็นนักเรียนพระสงฆ์ใส่ใจเยาวชนเป็นพิเศษเนื่องจากเป็นก าลังส าคัญของ
ชาติต่อไป๓๐๑  

๙) มีความปรารถนาดีที่จะให้ผู้อื่นมีความสุขไม่อยากให้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับอบายมุขหรือสิ่ง
เสพติดให้โทษที่เป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินปรารถนาให้นักเรียนมีความรักความสามัคคีเป็น
อันหนึ่งอันเดียวกันดังพระพุทธศาสนสุภาษิตที่ว่า “โลโก ปตฺถมฺภิกา เมตฺตา” แปลว่า เมตตาเป็น
เครื่องค้ าจุนโลก๓๐๒ 

๑๐) การที่จะช่วยเหลือใครสักคนหนึ่งนั้นต้องอาศัยความเมตตาความรักปรารถนาดีมี
ไมตรีจิตที่ดีต่อบุคคลนั้นที่พระสงฆ์น ามาใช้ในการปูองกันปัญหายาเสพติดให้นักเรียนจึงเห็นควรอย่าง
ยิ่งพระสงฆ์มีความเมตตาต่อนักเรียนอยากให้นักเรียนทุกคนเป็นคนดีในสังคมมีความสุขห่างไกลจาก
ยาเสพติด๓๐๓  

๑๑) ความปรารถนาดีต่อผู้อื่นจะช่วยให้ผู้มีเมตตาไม่เบียดเบียนสร้างความเดือดร้อนให้แก่
ผู้อื่นไม่สร้างภาระไม่สร้างปัญหาให้แก่ผู้อื่นและจะแนะน าให้ผู้อื่นเป็นไปในทางที่ถูกต้อง๓๐๔  

๑๒) การใช้หลักธรรมมาจัดการกับปัญหาต่างๆ โดยเฉพาะทางด้านยาเสพติดถือเป็นส่วน
ส าคัญ๓๐๕  

                                                             
๓๐๐ สัมภาษณ์ นายเชิดพงษ์ ชูพันธ์, ผู้อ านวยการโรงเรียนประเทียบวิทยาทาน จังหวัดสระบุรี, ๓ 

ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๓๐๑ สัมภาษณ์ นายอรรถวัฒน์ พงษ์ธนโรจน์, ผู้อ านวยการโรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา จังหวัด

สระบุรี, ๓ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๓๐๒ สัมภาษณ์ นายณัฐนันท์ ดนูพิทักษ์, ผู้อ านวยการโรงเรียนแก่งคอย จังหวัดสระบุรี, ๔ ธันวาคม 

๒๕๖๑. 
๓๐๓ สัมภาษณ์ ร.ต.อ.ชัยนริศ จันทร์เกิด, รอง สวป.สภ. เฉลิมพระเกียรติ ปฏิบัติหน้าที่รอง สวป.สภ. 

เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี, ๓ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๓๐๔ สัมภาษณ์ นายทินพล เฉลิมวสุธา, ปลัดอ าเภอหัวหน้าฝุายบริหารงานปกครอง จังหวัดสระบุรี, ๕ 

ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๓๐๕ สัมภาษณ์, นายยชญ์ธเนศ แจ้งเจนศิลป์ธนา, นายกเทศมนตรีต าบลหินกอง จังหวัดสระบุรี, ๔ 

ธันวาคม ๒๕๖๑. 



๑๖๘ 

 

๑๓) เป็นสิ่งที่ดีควรน ามาใช้เพราะเราเคยใช้ไม้แข็งมาโดยตลอดแต่ไม่ได้ผลให้ใช้ทาง
เมตตาดูบ้าง๓๐๖  

๑๔) การน าหลักความเมตตามาใช้ในการปูองกันปัญหายาเสพติดให้นักเรียนโดยการสร้าง
จิตส านึกเกี่ยวกับความรักความปรารถนาดีในการช้ีให้เห็นโทษของยาเสพติดพระสงฆ์เป็นผู้สร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนกับบุคคลที่อยู่แวดล้อมนักเรียนโดยเฉพาะสถาบันครอบครัวบิดามารดา
ของนักเรียนโดยการช้ีน าแนวทางช่วยเหลือให้เกดิความสุขน าหลักความเมตตามาสร้างความศรัทธาให้
เกิดระหว่างบิดามารดากับตัวนักเรียนเพื่อสร้างความรักความอบอุ่นความเข้าใจซึ่งกันและกันสร้าง
ความเอาใจใส่ซึ่งกันและกันซึ่งเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันการปูองกันปัญหายาเสพติดให้นักเรียนได้เป็น
อย่างดี๓๐๗  

๑๕) นอกจากจะปรับใช้ในการปูองกันยาเสพติดแล้วยังสามารถน ามาปรับใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้จริง โดยที่เด็กๆ จะมีความเมตตาต่อเพื่อนๆ ขยายออกไปสู่คนในชุมชน๓๐๘  

๑๖) ความเมตตามีคุณค่าต่อภาวะจิตใจของเยาวชนและเป็นหลักส าคัญที่สามารถผลักดัน
ให้บุคคลสามารถพัฒนาตนเองได้๓๐๙ 

๑๗) ความเมตตาส่งผลต่อนักเรียนเกิดความรักความอบอุ่นมีความมั่นคงทางด้านจิตใจ
ตระหนักในพิษภัยของยาเสพติดรักตนเองและมีเมตตาต่อเพื่อนช่วยเพื่อนเตือนเพื่อนให้ห่างไกลจากยา
เสพติด๓๑๐  

๑๘) พระสงฆ์มีสิ่งเหลา่น้ีอยู่แล้วท่านมคีวามรักอยากให้นักเรียนหรือคนทัว่ไปเป็นคนดีโดย
ไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด๓๑๑ 

                                                             
๓๐๖ สัมภาษณ์ นายชัยวัฒน์ ด้วงประดิษฐ์, นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบัวลอย จังหวัดสระบุรี, ๓ 

ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๓๐๗ สัมภาษณ์ นายเชื้อ ฮั่นจินดา, ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลาหมอ จังหวัดสระบุรี, ๔ 

ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๓๐๘ สัมภาษณ์ นายวิรัช ศรีเพชร, ประธานชมรมก านันผู้ใหญ่บ้าน จังหวัดสระบุรี, ๒๗ พฤศจิกายน 

๒๕๖๑. 
๓๐๙ สัมภาษณ์ นายคณภัทร์ ผลทอง, ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๘ ต าบลหนองปลาหมอ จังหวัดสระบุรี, ๓ 

ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๓๑๐ สัมภาษณ์ นายส าราญ ซ่ือตรง, ผู้อ านวยการโรงเรียนสองคอนวิทยาคม จังหวัดสระบุรี, ๓ 

ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๓๑๑ สัมภาษณ์ พระมหาวิลัย สมาจาโร , เจ้าอาวาสวัดหนองปลากระดี่ จังหวัดสระบุรี,  ๒๗ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 



๑๖๙ 

 

๑๙) เมื่อมีความรักและปรารถนาดีต่อเขาก็ต้องช่วยเหลือเขาตามความเหมาะสมเพื่อให้
เขามีความเป็นอยู่ที่ดีอนาคตที่ดีและเป็นความรักที่ไม่มีสิ่งตอบแทนต่างจากความรักระหว่างหนุ่ม
สาว๓๑๒ 

สรุปได้ว่า การน าหลักความเมตตามาใช้ในการปูองกันปัญหายาเสพติดโดยการสร้าง
จิตส านึกเกี่ยวกับความรักความปรารถนาดีช้ีให้เห็นโทษของยาเสพติด  สร้างความสัมพันธ์ระหว่าง
นักเรียนกับบุคคลที่อยู่แวดล้อมนักเรียนโดยเฉพาะสถาบันครอบครัว ซึ่งเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพ
ติดได้เป็นอย่างดี  เมตตา หากต้องน ามาใช้ในการปูองกันปัญหายาเสพติดควรให้ครอบคลุมให้มองเขา 
(นักเรียน) เปรียบเสมือนญาติพี่น้องโดยไม่เลือกตัวบุคคล มีความรักและปรารถนาดีช่วยเหลือตาม
ความเหมาะสมเพื่อให้เขามีความเป็นอยู่ที่ดีอนาคตที่ดี ความรักความปรารถนาดีของคนในครอบครัว 
อาจารย์มีความรักนักเรียนดูแลให้ค าปรกึษาเสมือนลูกของตนเอง เพื่อนมีความรักความปรารถนาดีต่อ
กันแนะน าชักชวนกันท าในสิ่งที่มีประโยชน์ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด เป็นการปูองกันอีกวิธีหนึ่งช่วยให้
เกิดความรักในครอบครัวมากยิ่งข้ึน พระสงฆ์มีปรารถนาให้ทุกคนประสบความสุข ใส่ใจเยาวชนเป็น
พิเศษเนื่องจากเป็นก าลังส าคัญของชาติต่อไป ความเมตตาส่งผลต่อนักเรียนเกิดมั่นคงทางด้านจิตใจ 
เพื่อนช่วยเตือนเพื่อนให้ห่างไกลจากยาเสพติดที่เป็นอันตรายต่อชีวิต ปรารถนาให้นักเรียนมีความรัก
ความสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ความเมตตานอกจากจะปรับใช้ในการปูองกันยาเสพติดแล้วยัง
สามารถน ามาปรับใช้ในชีวิตประจ าวันได้จริง เด็กจะมีความเมตตาต่อเพื่อนๆ ขยายออกไปสู่คนใน
ชุมชน ความเมตตามีคุณค่าเป็นหลักส าคัญที่สามารถผลักดันให้บุคคลสามารถพัฒนาตนเองได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
๓๑๒ สัมภาษณ์ พระครูวิทิตอรรถการ (ชม เตชธมฺโม), เจ้าคณะต าบลหนองไข่น้ า จังหวัดสระบุรี, ๓ 

ธันวาคม ๒๕๖๑. 



๑๗๐ 

 

ตารางท่ี ๔.๑๕ วิเคราะห์รูปแบบการส่งเสริมบทบาทพระสงฆ์ในการปูองกันปัญหายาเสพติดให้
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาจังหวัดสระบุรี ตามหลักพรหมวิหาร ๔ ด้านเมตตา 

ข้อ สรุปเน้ือหาสาระส าคัญ 
ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (N = 21) 

จ านวน ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
๑ การปูองกันปัญหายาเสพติดควรให้ครอบคลุมให้มองเขา 

(นักเรียน) เปรียบเสมือนญาติพี่น้องโดยไม่เลือกตัวบุคคล 
ปรารถนาดีช่วยเหลือให้เขามีความเป็นอยู่ที่ดีอนาคตที่ดี  

๓ ๑,๒,๓ 
 

๒ คนในครอบครัว อาจารย์มีความรักนักเรียนดูแลให้ค าปรึกษา 
เพื่อนมีความรักความปรารถนาดีต่อกันแนะน าชักชวนกันท าใน
สิ่งที่มีประโยชน์ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด  

๒ ๕,๖ 

๓ ความเมตตาเป็นการสร้างความไว้วางใจเปิดใจที่จะรับการ
อบรมสั่งสอนมีการช่วยเหลือและปูองกันปัญหายาเสพติด 
เพราะความเมตตาจะท าให้ผู้รับรู้สึกซาบซึ้ง  

๓ ๗,๙,๑๐ 

๔ พระสงฆ์อยากให้นักเรยีนหรอืคนทั่วไปเป็นคนดีโดยไม่เกี่ยวข้อง
กับยาเสพติด ทางโรงเรียนมีบางครั้งบางโอกาสที่จะนิมนต์
พระสงฆ์มาสอนแต่พระสงฆ์มักติดภารกิจการสอน  

๒ ๔,๑๑ 

๕ พระสงฆ์มีปรารถนาให้ทุกคนประสบความสุข ใส่ใจเยาวชน
เนื่องจากเป็นก าลังส าคัญของชาติ ส่งผลต่อนักเรียนเกิดมั่นคง
ทางด้านจิตใจ มีความรักความสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน  

๓ ๑๒,๑๓,๑๔ 

๖ พระสงฆ์มีความเมตตาต่อนักเรียนอยากให้นักเรียนทุกคนเป็น
คนดีห่างไกลจากยาเสพติด ไม่เบียดเบียนสร้างความเดือดร้อน
ให้แก่ผู้อื่น และจะแนะน าให้ผู้อื่นเป็นไปในทางที่ถูกต้อง  

๒ ๑๕,๑๖ 

๗ การสร้างจิตส านึกเกี่ยวกับความรักความปรารถนาดีช้ีให้เห็น
โทษของยาเสพติด สร้างความสัมพันธ์กับบุคคลที่อยู่แวดล้อม
และครอบครัวเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดได้เป็นอย่างดี   

๓ ๑๗,๑๘,๑๙ 

๘ ความเมตตาสามารถน ามาปรับใช้ในชีวิตประจ าวันได้จริง เด็ก
จะมีความเมตตาต่อเพื่อนๆ ขยายออกไปสู่คนในชุมชน เป็น
หลักส าคัญที่สามารถผลักดันให้บุคคลสามารถพัฒนาตนเองได้  

๒ ๒๐,๒๑ 

 
 

 



๑๗๑ 

 

๔.๓.๒.๒ กรุณา  
๑) ความสงสารเป็นคุณธรรมเน้นความประสงค์ให้บุคคลพ้นจากความทุกข์ยากในปัญหา

ปัจจุบันโดยไม่แสดงอาการรังเกียจ๓๑๓  
๒) พระสงฆ์น าหลักธรรมข้อนี้มาใช้เพื่อดึงผู้ที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดออกจากวงจร

หรือพ้นจากวงจรยาเสพติดนั้นถือเป็นการช่วยเหลือผู้ที่ก าลังมีทุกข์ให้พ้นทุกข์๓๑๔  
๓) เมื่อมีใครติดสิ่งเหล่าน้ีก็ได้อบรมสั่งสอนหรือให้ความรู้ในด้านนี้ด้วยความสงสาร๓๑๕  
๔) นักเรียนในช่วงวัยรุ่นอยากรู้อยากลองพ่อแม่ครูอาจารย์ไม่ควรซ้ าเติมควรแนะน า

ชักชวนให้ก าลังใจให้ห่างไกลจากยาเสพติดหากิจกรรมที่มปีระโยชน์ให้ท ารูว่้านักเรียนคนไหนใช้ยาเสพ
ติดควรช่วยเหลือให้ได้รับการบ าบัดรักษา๓๑๖  

๕) ปูองกันและแก้ปัญหายาเสพติดใช้ความสงสารหาวิธีคิดปูองกันไม่ให้นักเรียนไปเป็น
ทาสของยาเสพติดและหาวิธีแก้ไขให้ผู้ที่ตกไปเป็นทาสของยาเสพติดได้พ้นจากทุกข์๓๑๗  

๖) ความสงสารสามารถเข้าช่วยเหลือให้ผู้ติดยาเสพติดได้รับการรักษาเพราะปรารถนาให้
เขาพ้นจากความทุกข์ทรมานในการติดยาเสพติด๓๑๘  

๗) พระสงฆ์มีความกรุณาช่วยเหลือนักเรียนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอันจะน ามาซึ่งการปูองกัน
ปัญหายาเสพติดให้กับนักเรียนเป็นอย่างดีและต่อเนื่อง๓๑๙  

๘) ความสงสารเด็กที่มีปัญหาให้พวกเขาเหล่านั้นคลายความกังวลบางคนมีฐานะยากจน
ล าบากไม่มีเงินไปโรงเรียนไม่มีเงินทานอาหาร พระสงฆ์มีหน้าที่ที่จะสงเคราะห์พวกเขาเหล่านั้น เช่น 

                                                             
๓๑๓ สัมภาษณ์ พระครูสิริสารวิสิฐ (ประสาร อคฺคปุญฺโญ), เจ้าคณะอ าเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี, ๒๑ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๓๑๔ สัมภาษณ์ พระมหากฤษณพงศ์ สมจิตฺโต, เจ้าคณะต าบลหนองจรเข้ จังหวัดสระบุรี, ๓ ธันวาคม 

๒๕๖๑. 
๓๑๕ สัมภาษณ์ พระมหาวิลัย สมาจาโร , เจ้าอาวาสวัดหนองปลากระดี่ จังหวัดสระบุรี,  ๒๗ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๓๑๖ สัมภาษณ์ พระมหาสุทธิ สุทฺธิจตฺโต, ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสหมิตรมงคล จังหวัดสระบุรี,  ๒๙ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๓๑๗ สัมภาษณ์ พระครูวิทิตอรรถการ (ชม เตชธมฺโม), เจ้าคณะต าบลหนองไข่น้ า จังหวัดสระบุรี, ๓ 

ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๓๑๘ สัมภาษณ์ พระครูปลัดถิรธัมฆ์ ถฺรธมฺโม, เจ้าอาวาสวัดใหญ่วันนา จังหวัดสระบุรี, ๓ ธันวาคม 

๒๕๖๑. 
๓๑๙ สัมภาษณ์ นางเอมอร บูรณศักดิ์, ผู้อ านวยการโรงเรียนหินกองวิทยาคม จังหวัดสระบุรี, ๑ 

ธันวาคม ๒๕๖๑. 



๑๗๒ 

 

การแจกทุนการศึกษา การซื้ออุปกรณ์การศึกษาบริจาค การเข้าไปแนะน าอบรมให้นักเรียนเข้าใจถึง
โทษของยาเสพติด๓๒๐  

๙) พระสงฆ์ได้ใช้ความสงสารอยากช่วยเหลือให้ผู้อื่นพ้นทุกข์ไม่ว่าจะทุกข์ร้อนเรื่องอะไร
จะมาหาพระสงฆ์ ซึ่งวัดเป็นสถานที่ที่ท าให้เกิดความสงบสบายใจทั้งนั้น เช่น จะบวช แต่งงาน คลอด
ลูก จะมาหาพระเพื่อขอฤกษ์ยาม หากมีสิ่งไม่ดีจะให้พระสงฆ์ท าน้ ามนต์ให้เพื่อสิริมงคลแก่ชีวิต ซึ่ง
ทั้งหมดพระสงฆ์ท าเพื่ออยากให้ทุกคนพ้นทุกข์เดือดร้อนทั้งสิ้น๓๒๑  

๑๐) ความสงสารไม่ควรวัดที่ค่าวัตถุ เช่น การให้ทุนการศึกษาแต่ควรวัดที่เราจะช่วยเหลือ
เขาอย่างไรบ้างการเข้าลึก เข้าถึง เข้าได้จริงๆ ไหม บทบาทของพระสงฆ์ต้องเข้าถึงตัวจริง เช่น วัดพระ
บาทอัมพุ จึงจะเห็นเชิงประจักษ์แต่ที่เห็นมักมุ่งสู่การสร้างวัตถุเลยหาค าตอบได้ยาก๓๒๒  

๑๑) ความสงสารคิดจะช่วยให้พ้นทุกข์หรือไม่ท าให้เกิดทุกข์จากการเข้าไปมีส่วนยุ่ง
เกี่ยวกับยาเสพติดน ากรุณาท ามาใช้เป็นเครื่องปราบปรามจิตใจในการท าสิ่งที่ไม่ดี๓๒๓  

๑๒) ถ้าท าให้เกิดข้ึนในจิตใจจะท าให้นักเรียนห่างไกลจากยาเสพติดได้๓๒๔  

๑๓) ผู้ปุวยจากการเสพสารเสพติดให้โทษนั้นจะได้รับความทุกข์ความทรมานทั้งทาง
ร่างกายและจิตใจควรอย่างยิ่งที่มีความกรณุาหรอืความสงสารอยากช่วยเหลอืให้พน้จากความทุกข์ของ
ผู้ปุวยตามที่พระสงฆ์น ามาใช้ในการปอูงกันปัญหายาเสพติดให้นักเรยีนเพื่อที่จะไม่ไห้เข้าใกล้ยาเสพติด
พ้นจากความทุกข์ยากเดือดร้อน๓๒๕  

๑๔) เมื่อมีความสงสารอยากช่วยเหลือให้พ้นทุกข์พ้นจากความเดือดร้อนก็จะแสวงหา
ช่องทางแสวงหาวิธีการในการช่วยเหลือ๓๒๖  

                                                             
๓๒๐ สัมภาษณ์ พระอธิการสุภกิตติ์ อินฺทวีโร, เจ้าอาวาสวัดบ้านจาน จังหวัดสระบุรี, ๓ ธันวาคม 

๒๕๖๑. 
๓๒๑ สัมภาษณ์ นายอรรถวัฒน์ พงษ์ธนโรจน์, ผู้อ านวยการโรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา จังหวัด

สระบุรี, ๓ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๓๒๒ สัมภาษณ์ นายเชิดพงษ์ ชูพันธ์, ผู้อ านวยการโรงเรียนประเทียบวิทยาทาน จังหวัดสระบุรี, ๓ 

ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๓๒๓ สัมภาษณ์ นายณัฐนันท์ ดนูพิทักษ์, ผู้อ านวยการโรงเรียนแก่งคอย จังหวัดสระบุรี, ๔ ธันวาคม 

๒๕๖๑. 
๓๒๔ สัมภาษณ์ นายวิสูตร ค านวนศักดิ์, ผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมพัฒนาการสระบุรี จังหวัด

สระบุรี, ๓ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๓๒๕ สัมภาษณ์ ร.ต.อ.ชัยนริศ จันทร์เกิด, รอง สวป.สภ. เฉลิมพระเกียรติ ปฏิบัติหน้าที่รอง สวป.สภ. 

เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี, ๓ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๓๒๖ สัมภาษณ์ นายทินพล เฉลิมวสุธา, ปลัดอ าเภอหัวหน้าฝุายบริหารงานปกครอง จังหวัดสระบุรี, ๕ 

ธันวาคม ๒๕๖๑. 



๑๗๓ 

 

๑๕) เป็นการช่วยเหลือให้พ้นทุกข์ดังค ากล่าวที่ว่า “การให้ธรรมเป็นทานชนะการให้ทั้ง
ปวง” ซึ่งพระสงฆ์คือผู้ให้ธรรมที่สามารถปฏิบัติเป็นตัวอย่างให้เห็นบอกเล่าและสั่งสอนอบรมให้เกิด
ธรรมโดยใช้สื่อในรูปแบบต่างๆ๓๒๗ 

๑๖) ความกรุณาซึ่งหมายถึงความสงสารช่วยให้ผู้อื่นพ้นทุกข์น้ันเมื่อทราบปัญหาที่เกิดข้ึน
สามารถช้ีแนะแนวทางการพ้นจากความทุกข์ด้วยการรับฟังปัญหาและหาหนทางแก้ไขด้วยความใส่ใจ
โดยการน าหลักธรรมมาใช้ในการแก้ปัญหา สอนให้รู้จักตนเอง รู้จักความอดทนใช้เหตุผลในการด าเนิน
ชีวิต รู้จักวิเคราะห์ปัญหาเพื่อหาวิธีแก้ไขไปในทางที่ถูกต้องเหมาะสม๓๒๘  

๑๗) เป็นความปรารถนาดีของพระสงฆ์ที่มีต่อเยาวชนในการแก้ไขปัญหายาเสพติด
สามารถเป็นเกราะปูองกันตัวของเยาวชนให้เข้าใจปัญหายาเสพติดให้ความช่วยเหลือบุคคลอื่นหรือ
เพื่อนให้ตระหนักในโทษของยาเสพติด๓๒๙  

๑๘) ความสงสารนักเรียนสามารถบอกเพื่อนเตือนเพื่อนสร้างก าลังใจให้เพื่อนที่จะลดละ
เลิกและหันกลับมาใช้ชีวิตในสังคมได้เป็นปกติและได้รับก าลังใจการดูแลจากเพื่อนอย่างใกล้ชิดให้
โอกาสเพื่อนกลับเนื้อกลับตัว๓๓๐  

๑๙) เนื่องจากเมื่อนักเรียนมคีวามสงสารเห็นอกเหน็ใจผูอ้ื่นก็จะเข้าใจถึงเหตุที่แท้จริงได้ว่า
คนเหล่าน้ันท าไปเพื่ออะไรและน าไปสู่การช้ีน าแนวทางที่ถูกต้องแก่ผู้ที่คิดผิดเลือกใช้ยาเสพติดในการ
แก้ไขปัญหาให้กลับใจได้๓๓๑  

๒๐) บางคนน่าสงสารเพราะเขาตกเข้าไปในวังวนของยาเสพติดแล้วหาทางออกไม่ได้มีแต่
จะเจ็บหนักข้ึนไปเรื่อยๆ แต่ถ้าได้ทางสว่างก็จะสามารถหลุดออกจากขุมนรกนั้นได้๓๓๒  

 

                                                             
๓๒๗ สัมภาษณ์ นายยชญ์ธเนศ แจ้งเจนศิลป์ธนา, นายกเทศมนตรีต าบลหินกอง จังหวัดสระบุรี, ๔ 

ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๓๒๘ สัมภาษณ์ นายเชื้อ ฮั่นจินดา, ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลาหมอ จังหวัดสระบุรี, ๔ 

ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๓๒๙ สัมภาษณ์ นายคณภัทร์ ผลทอง, ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๘ ต าบลหนองปลาหมอ จังหวัดสระบุรี, ๓ 

ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๓๓๐ สัมภาษณ์ นายส าราญ ซ่ือตรง, ผู้อ านวยการโรงเรียนสองคอนวิทยาคม จังหวัดสระบุรี, ๓ 

ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๓๓๑ สัมภาษณ์ นายวิรัช ศรีเพชร, ประธานชมรมก านันผู้ใหญ่บ้าน จังหวัดสระบุรี, ๒๗ พฤศจิกายน 

๒๕๖๑. 
๓๓๒ สัมภาษณ์ นายชัยวัฒน์ ด้วงประดิษฐ์, นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบัวลอย จังหวัดสระบุรี, ๓ 

ธันวาคม ๒๕๖๑. 



๑๗๔ 

 

สรุปได้ว่า ความสงสารเป็นคุณธรรมเน้นให้บุคคลพ้นจากความทุกข์โดยไม่แสดงอาการ
รังเกียจ พระสงฆ์น าหลักธรรมข้อนี้มาใช้เพื่อดึงผู้ที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดออกจากวงจรยาเสพ
ติดเป็นการช่วยเหลือผู้ที่ก าลังมีทุกข์ให้พ้นทุกข์ นักเรียนในช่วงวัยรุ่นอยากรู้อยากลองพ่อแม่ ครู
อาจารย์ไม่ควรซ้ าเติมควรแนะน าให้ก าลงัใจใหห้่างไกลจากยาเสพติด หาวิธีคิดและวิธีแก้ไขให้ผู้ที่ตกไป
เป็นทาสของยาเสพติดได้พ้นจากทุกข์ พระสงฆ์มีความกรุณาช่วยเหลือปูองกันปัญหายาเสพติดให้กับ
นักเรียนเป็นอย่างดี สงเคราะห์พวกเขาเหล่าน้ัน เช่น การแจกทุนการศึกษา อบรมให้นักเรียนเข้าใจถึง
โทษของยาเสพติด บทบาทของพระสงฆ์ต้องเข้าถึงตัวจริง การน ากรุณามาใช้เป็นเครื่องปราบปราม
จิตใจในการท าสิ่งที่ไม่ดี ถ้าท าให้เกิดข้ึนในจิตใจจะท าให้นักเรยีนห่างไกลจากยาเสพติดได้ ความสงสาร
ที่เกิดข้ึนสามารถช้ีแนะแนวทางการพ้นจากความทุกข์ด้วยการรับฟังปัญหาและหาหนทางแก้ไขด้วย
ความใส่ใจ เป็นความปรารถนาดีของพระสงฆ์ในการแก้ไขปัญหายาเสพติด นักเรียนสามารถเตือน
เพื่อนสร้างก าลังใจที่จะลดละเลิกและหนักลบัมาใช้ชีวิตในสังคมเป็นปกติได้ ช้ีน าแนวทางที่ถูกต้องแก่ผู้
ที่เลือกใช้ยาเสพติดในการแก้ปัญหาให้หลุดออกจากขุมนรกนั้นได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๗๕ 

 

ตารางท่ี ๔.๑๖ วิเคราะห์รูปแบบการส่งเสริมบทบาทพระสงฆ์ในการปูองกันปัญหายาเสพติดให้
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาจังหวัดสระบุรี ตามหลักพรหมวิหาร ๔ ด้านกรุณา 

ข้อ สรุปเน้ือหาสาระส าคัญ 
ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (N = 21) 

จ านวน ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
๑ ความสงสารเป็นคุณธรรมเน้นให้บุคคลพ้นจากความทุกข์โดยไม่

แสดงอาการรังเกียจ พระสงฆ์น าหลักธรรมข้อนี้มาใช้เพื่อดึงผู้ที่
เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดออกจากวงจรยาเสพติดเป็นการ
ช่วยเหลือผู้ที่ก าลังมีทุกข์ให้พ้นทุกข์  

๓ ๑,๒,๔ 

๒ นักเรียนในช่วงวัยรุ่นอยากรู้อยากลองพ่อแม่ ครูอาจารย์ไม่ควร
ซ้ าเติมควรแนะน าให้ก าลังใจให้ห่างไกลจากยาเสพติด หาวิธีคิด
และวิธีแก้ไขให้ผู้ที่ตกไปเป็นทาสของยาเสพติดได้พ้นจากทุกข์  

๓ ๓,๔,๖ 

๓ พระสงฆ์มีความกรุณาช่วยเหลือปูองกันปัญหายาเสพติดให้กับ
นักเรียนเป็นอย่างดี สงเคราะห์พวกเขาเหล่านั้น เช่น การแจก
ทุนการศึกษา อบรมให้นักเรียนเข้าใจถึงโทษของยาเสพติด  

๒ ๗,๙ 

๔ พระสงฆ์อยากช่วยเหลือใหผู้้อืน่พ้นทุกข์เพราะไม่ว่าจะทุกข์เรือ่ง
อะไรก็มาหาพระสงฆ์ ให้ท าน้ ามนต์เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต ซึ่ง
ทั้งหมดนี้พระสงฆ์ท าเพื่ออยากให้ทุกนพ้นจากทุกข์ทั้งสิ้น  

๑ ๑๓ 

๕ บทบาทของพระสงฆ์ต้องเข้าถึงตัวจริง การน ากรุณามาใช้เป็น
เครื่องปราบปรามจิตใจในการท าสิ่งที่ไม่ดี ถ้าท าให้เกิดข้ึนใน
จิตใจจะท าให้นักเรียนห่างไกลจากยาเสพติดได้  

๓ ๑๐,๑๑,๑๔ 

๖ ความสงสารพระสงฆ์น ามาใช้ให้นักเรียนไม่เข้าใกล้ยาเสพติดพน้
จากความทุกข์ยากเดือดร้อนแสวงหาวิธีการในการช่วยเหลือให้
พ้นทุกข์ คือสั่งสอนอบรมให้เกิดธรรมโดยใช้สื่อในรูปแบบต่างๆ  

๓ ๑๕,๑๖,๑๗ 

๗ ความสงสารที่เกิดข้ึนสามารถช้ีแนะแนวทางการพ้นจากความ
ทุกข์ด้วยการรับฟังปัญหาและหาหนทางแก้ไขด้วยความใส่ใจ 
เป็นความปรารถนาดีของพระสงฆ์ในการแก้ไขปัญหายาเสพติด  

๒ ๑๙,๒๑ 

๘ นักเรียนสามารถเตือนเพื่อนสร้างก าลังใจที่จะลดละเลิกและหัน
กลับมาใช้ชีวิตในสังคมเป็นปกติได้ ช้ีน าแนวทางที่ถูกต้องแก่ผู้ที่
เลือกใช้ยาเสพติดในการแก้ปัญหาใหห้ลดุออกจากขุมนรกนั้นได้  

๓ ๑๒,๑๘,๒๐ 

 
 



๑๗๖ 

 

๔.๓.๒.๓ มุทิตา  
๑) พระสงฆ์สามารถให้ก าลังใจผู้ที่ติดยาเสพติดด้วยหลักธรรมค าสอนเพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง

กับยาเสพติดสามารถหันหลังออกจากวงจรยาเสพติดมาได้ก็ยินดีและส่งเสริมสามารถน ามาเป็น
ตัวอย่างได้๓๓๓  

๒) ความยินดีน้ันไม่ใช่เป็นการสมน้ าหน้าแต่เป็นการพลอยยินดีส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้ที่ ได้
ประสบความส าเร็จดีแล้วให้มันรักษามาตรฐานความดีน้ันไว้ไม่ให้เสื่อมคลาย๓๓๔  

๓) พระสงฆ์เราต้องให้ก าลังใจโดยเฉพาะผู้ที่ติดยาเสพติดไม่ควรซ้ าเติมต้องเสริมแรงบวก
ไม่ต าหนิข้อบกพร่องของนักเรียนและแสดงความยินดีต่อผู้ที่รักษาตัวเองให้ปลอดภัยต่อสิ่งเหล่านี้ยก
เหตุและผลของผู้ที่ติดยาเสพติดและไม่ติดยาเสพติดเป็นตัวอย่างในสังคมทั้งดีและไม่ดีให้นักเรียนได้รู้
โดยการเสริมก าลังใจตามหลักศีลธรรมทางพระพุทธศาสนา๓๓๕   

๔) การยินดีเมื่อผู้อื่นได้ดีพระสงฆ์จะยินดีด้วยเสมอและให้ค าอวยพรแก่บุคคลเหล่านั้น
เสมอแต่จะตักเตือนในสิ่งที่ไม่ดีแก่ชีวิตคือเรือ่งอบายมุขทุกสิ่งหากมีเงินมีทองจากการค้าขายสิ่งเสพติด
พระสงฆ์ไม่เห็นด้วยจะให้ค าแนะน าเพื่อปรับตัวแก้ไขตนเองเพื่อมาท าสิ่งที่ถูกต้องไม่ผิดกฎหมาย๓๓๖  

๕) การใช้กลยุทธ์ต่างๆ เพื่อให้นักเรียนเหล่านั้นโดยเฉพาะผู้ที่เสพยาเสพติดมีการบ าบัด 
ใช้สื่อการสอนในเรื่องของโทษของยาเสพติดนั้นแล้วสามารถปรับเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมให้คน
เหล่าน้ันเลิกยาเสพติด มีผลการเรียนดีข้ึนมีการแสดงออกในทางที่ดีเป็นรูปประธรรม พวกเราก็คอย
ยินดีที่พวกเด็กๆ ทั้งหลายเหล่าน้ันมีความคิดริเริ่มปรับเปลี่ยนความประพฤติและพฤติกรรม๓๓๗  

๖) การมอบใบประกาศเกียรติคุณยกย่องชมเชยการเข้าร่วมในกิจกรรมต่างๆ เพื่อสร้าง
ความภูมิใจและก าลังใจที่จะท าความดีท าสิ่งที่เป็นประโยชน์ท าให้ห่างไกลจากยาเสพติด๓๓๘  

                                                             
๓๓๓ สัมภาษณ์ พระมหากฤษณพงศ์ สมจิตฺโต, เจ้าคณะต าบลหนองจรเข้ จังหวัดสระบุรี, ๓ ธันวาคม 

๒๕๖๑. 
๓๓๔ สัมภาษณ์ พระครูสิริสารวิสิฐ (ประสาร อคฺคปุญฺโญ), เจ้าคณะอ าเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี, ๒๑ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๓๓๕ สัมภาษณ์ พระครูวิทิตอรรถการ (ชม เตชธมฺโม), เจ้าคณะต าบลหนองไข่น้ า, จังหวัดสระบุรี, ๓ 

ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๓๓๖ สัมภาษณ์ นายอรรถวัฒน์ พงษ์ธนโรจน์, ผู้อ านวยการโรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา จังหวัด

สระบุรี, ๓ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๓๓๗ สัมภาษณ์ พระอธิการสุภกิตติ์ อินฺทวีโร, เจ้าอาวาสวัดบ้านจาน จังหวัดสระบุรี, ๓ ธันวาคม 

๒๕๖๑. 
๓๓๘ สัมภาษณ์ พระมหาสุทธิ สุทฺธิจตฺโต, ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสหมิตรมงคล จังหวัดสระบุรี,  ๒๙ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 



๑๗๗ 

 

๗) เป็นการที่ร่วมยินดีในความดีและความสุขของผูอ้ื่นท าใหเ้ด็กตระหนักรู้และมีความยินดี
ที่จะไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด๓๓๙  

๘) จึงควรน าหลักมุทิตาของพระสงฆ์มาใช้ให้อยู่ในระดับดีและต่อเนื่อง๓๔๐  
๙) เป็นการให้ก าลังใจเพื่อนการให้โอกาสทางสังคมไม่ดูถูกเหยียดหยามให้การยอมรับการ

กลับคืนมาเป็นคนดีสู่สังคมส่งเสริมให้มีบทบาทหน้าที่ด้านการเรียนการกีฬาและกิจกรรมดีๆ๓๔๑  
๑๐) การยินดีเป็นเรื่องที่ทุกคนยินดีเสมอเมื่อรู้ว่ามีคนเลิกยาเสพติดได้แต่ทั้งนี้เราจะรู้จริง

หรือไม่ว่าเขาเลิกได้จริง๓๔๒  
๑๑) มีความยินดีเมื่อผู้อื่นได้ดีช่ืนชมเมื่อนักเรียนหรือเยาวชนในโรงเรียนได้รับความดีและ

เมื่อมีความเจริญด้วยความรู้ความสามารถพลอยช่ืนชมยินดีด้วยคุณธรรมที่นักเรียนหรือเยาวชนไม่
เกี่ยวข้องกับยาเสพติด๓๔๓ 

๑๒) นักเรียนที่ไม่ติดติดสิ่งเสพติดต้องให้ก าลังใจนักเรียนที่ติดสิ่งเสพติดพยายามให้
ก าลังใจตลอดเวลาให้เขาลดละเลิกให้ได้๓๔๔ 

๑๓) การยินดีกับคนที่สามารถปรบัตัวให้ตัวเองอยู่หา่งจากปัญหายาเสพติดช่วยให้นักเรียน
มีความพยายามในการใช้ชีวิตได้อย่างเป็นปกติสุข๓๔๕ 

๑๔) ความเบิกบานพลอยยินดีเมื่อเห็นผูอ้ื่นอยู่ดีมสีุขก็มใีจแช่มช่ืนเบิกบานเมื่อเห็นเขาท าดี
ประสบความส าเร็จก้าวหน้ายิ่งข้ึนไปซึ่งเป็นผลจากการที่บุคคลนั้นห่างไกลจากยาเสพติดจึงมีความ

                                                             
๓๓๙ สัมภาษณ์ นายวิสูตร ค านวนศักดิ์, ผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมพัฒนาการสระบุรี จังหวัด

สระบุรี, ๓ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๓๔๐ สัมภาษณ์ นางเอมอร บูรณศักดิ์, ผู้อ านวยการโรงเรียนหินกองวิทยาคม จังหวัดสระบุรี, ๑ 

ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๓๔๑ สัมภาษณ์ นายส าราญ ซ่ือตรง, ผู้อ านวยการโรงเรียนสองคอนวิทยาคม จังหวัดสระบุรี, ๓ 

ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๓๔๒ สัมภาษณ์ นายเชิดพงษ์ ชูพันธ์, ผู้อ านวยการโรงเรียนประเทียบวิทยาทาน จังหวัดสระบุรี, ๓ 

ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๓๔๓ สัมภาษณ์ นายณัฐนันท์ ดนูพิทักษ์, ผู้อ านวยการโรงเรียนแก่งคอย จังหวัดสระบุรี, ๔ ธันวาคม 

๒๕๖๑. 
๓๔๔ สัมภาษณ์ พระมหาวิลัย สมาจาโร , เจ้าอาวาสวัดหนองปลากระดี่ จังหวัดสระบุรี,  ๒๗ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๓๔๕ สัมภาษณ์ พระครูปลัดถิรธัมฆ์ ถฺรธมฺโม, เจ้าอาวาสวัดใหญ่วันนา จังหวัดสระบุรี, ๓ ธันวาคม 

๒๕๖๑. 



๑๗๘ 

 

เหมาะสมในการน ามาใช้ในการปูองกันปัญหายาเสพติดอยากให้นักเรียนทุกคนพ้นจากยาเสพติดเพื่อ
จะได้ประสบความส าเร็จก้าวหน้าในการเรียนยิ่งขึ้นไป๓๔๖ 

๑๕) ถ้าเขาได้ปลดปล่อยหรือเลิกได้สิ่งดีๆ เหล่านี้ก็จะตามมาชีวิตดีครอบครัวดีฐานะดี
อนาคตดีสิ่งเหล่าน้ีก็ยินดีกับเขาไปด้วย๓๔๗  

๑๖) เมื่อนักเรียนประสบผลส าเร็จเขาจะเห็นคุณค่าของตัวเองพวกเรามีมุทิตากับเขาเขา
จะเห็นความเป็นมิตรเห็นคุณค่าของคนอื่นก็จะมองแต่สิ่งที่ดีในตัวคนอื่นไม่มองหาสิ่งที่ผิด๓๔๘  

๑๗) ให้มีจิตใจไม่ริษยาและมีความยินดีและความปรารถนาดีต่อผู้อื่นการยินดีกับนักเรียน
ที่ต้องผ่านปัญหาหรืออุปสรรคต่างๆเกี่ยวกับปัญหายาเสพติดข้ามพ้นมาได้บ่งบอกถึงจิตใจข้างในว่ามี
ความเข้มแข็งจึงต้องแสดงความยินดีกับนักเรียน๓๔๙  

๑๘) สิ่งส าคัญไม่ต่างจากเมตตา หรือกรุณา เพราะเมื่อสอนสิ่งข้างต้นส าเร็จแล้วความเบิก
บานยินดีย่อมตามมา๓๕๐  

๑๙) ในปัจจุบันยุคแห่งการแข่งขันทุกคนต่างมุ่งไปที่ชัยชนะไม่ค่อยสนใจถึงความถูกต้อง
มักไม่รู้จักยินดีต่อผู้ที่ได้ดีกว่าตนเองแต่หากเรามีความเข้าใจในหลักมุทิตาจะน ามาใช้ท าให้เรารู้จัก
ความสุขที่แท้จริงและไม่เกิดความคิดท าร้ายตัวเองโดยการเลือกใช้ยาเสพติดในการแก้ปัญหา๓๕๑  

๒๐) มุทิตาพระสงฆ์ใช้มุทิตาต่อเยาวชนในการแก้ไขปัญหายาเสพติดเปน็การส่งเสริมสังคม
ไปในทางที่เหมาะสมมีความรักความสามัคคีของพระสงฆ์และเยาวชนไม่สร้างปัญหาหรือความ
เดือดร้อนให้สังคมเป็นหลักค าสอนที่สนับสนุนความปรองดองสามัคคีในสังคม๓๕๒ 

 

                                                             
๓๔๖ สัมภาษณ์ ร.ต.อ.ชัยนริศ จันทร์เกิด, รอง สวป.สภ. เฉลิมพระเกียรติ ปฏิบัติหน้าที่รอง สวป.สภ. 

เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี, ๓ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๓๔๗ สัมภาษณ์, นายชัยวัฒน์ ด้วงประดิษฐ์, นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบัวลอย จังหวัดสระบุรี, ๓ 

ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๓๔๘ สัมภาษณ์ นายทินพล เฉลิมวสุธา, ปลัดอ าเภอหัวหน้าฝุายบริหารงานปกครอง จังหวัดสระบุรี, ๕ 

ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๓๔๙ สัมภาษณ์ นายเชื้อ ฮั่นจินดา, ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลาหมอ จังหวัดสระบุรี, ๔ 

ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๓๕๐ สัมภาษณ์ นายยชญ์ธเนศ แจ้งเจนศิลป์ธนา, นายกเทศมนตรีต าบลหินกอง จังหวัดสระบุรี, ๔ 

ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๓๕๑ สัมภาษณ์ นายวิรัช ศรีเพชร, ประธานชมรมก านันผู้ใหญ่บ้าน จังหวัดสระบุรี, ๒๗ พฤศจิกายน 

๒๕๖๑. 
๓๕๒ สัมภาษณ์ นายคณภัทร์ ผลทอง, ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๘ ต าบลหนองปลาหมอ จังหวัดสระบุรี, ๓ 

ธันวาคม ๒๕๖๑. 



๑๗๙ 

 

สรุปได้ว่า พระสงฆ์ใช้มุทิตาต่อเยาวชนในการแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นการส่งเสริมสังคม
ไปในทางที่เหมาะสม เยาวชนไม่สร้างปัญหาหรือความเดือดร้อนให้สังคมเป็นหลักค าสอนที่สนับสนุน
ความปรองดองสามัคคีในสังคม พระสงฆ์สามารถให้ก าลังใจผู้ที่ประสบความส าเร็จ โดยเฉพาะผู้ที่ติด
ยาเสพติดไม่ควรซ้ าเติมไม่ต าหนิข้อบกพร่อง แสดงความยินดีต่อผู้ที่รักษาตัวเองให้ปลอดภัยต่อสิ่ง
เหล่าน้ี พระสงฆ์จะตักเตือนในสิ่งที่ไม่ดีทุกสิ่ง ให้ค าแนะน าเพื่อปรับตัวแก้ไขตนเองท าสิ่งที่ถูกต้องไม่
ผิดกฎหมาย สอนเรื่องโทษของยาเสพติด ให้คนเหล่าน้ันปรับเปลี่ยนความประพฤติ การยินดีกับคนที่
สามารถปรับตัวให้ตัวเองอยู่ห่างจากปัญหายาเสพติดช่วยให้นักเรียนมีความพยายามในการใช้ชีวิตได้
อย่างเป็นปกติสุข ถ้าเขาได้ปลดปล่อยหรือเลิกได้ก็ยินดีกับเขาไปด้วย ยินดีเมื่อเห็นผู้อื่นท าดีประสบ
ความส าเร็จในการเรียนยิ่งขึ้นไป นักเรียนที่ไม่ติดติดสิ่งเสพติดต้องให้ก าลังใจนักเรียนที่ติดสิ่งเสพติด
พยายามให้ก าลังใจตลอดเวลาให้เขาลดละเลิกให้ได้ เมื่อนักเรียนประสบผลส าเร็จเขาจะเห็นคุณค่า
ของตัวเอง ให้มีจิตใจไม่ริษยาและมีความยินดีและความปรารถนาดีต่อผู้อื่น การยินดีกับนักเรียนที่ต้อง
ผ่านปัญหาหรืออุปสรรคต่างๆ เกี่ยวกับปัญหายาเสพติดความเบิกบานยินดีย่อมตามมา  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๘๐ 

 

ตารางท่ี ๔.๑๗ วิเคราะห์รูปแบบการส่งเสริมบทบาทพระสงฆ์ในการปูองกันปัญหายาเสพติดให้
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาจังหวัดสระบุรี ตามหลักพรหมวิหาร ๔ ด้านมุทิตา 

ข้อ สรุปเน้ือหาสาระส าคัญ 
ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (N = 21) 

จ านวน ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
๑ พระสงฆ์สามารถให้ก าลังใจผูท้ี่ประสบความส าเร็จ โดยเฉพาะผู้

ที่ติดยาเสพติดไม่ควรซ้ าเติมไม่ต าหนิข้อบกพร่อง แสดงความ
ยินดีต่อผู้ที่รักษาตัวเองให้ปลอดภัยต่อสิ่งเหล่าน้ี  

๓ ๑,๒,๓ 

๒ พระสงฆ์จะตักเตือนในสิ่งที่ไม่ดีทุกสิ่ง ให้ค าแนะน าเพื่อปรับตัว
แก้ไขตนเองท าสิ่งที่ถูกต้องไม่ผิดกฎหมาย สอนเรื่องโทษของยา
เสพติด ให้คนเหล่าน้ันปรับเปลี่ยนความประพฤติ  

๒ ๗,๑๓ 

๓ การมอบใบประกาศเกียรติคุณยกย่องชมเชยการเข้าร่วมใน
กิจกรรมต่างๆ เพื่อสร้างก าลังใจให้เด็กตระหนักรู้และยินดีที่จะ
ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ให้ก าลังใจเพื่อน ให้โอกาสทางสังคมไม่
ดูถูกเหยียดหยามให้การยอมรับการกลับคืนมาเป็นคนดีสู่สังคม  

๔ ๕,๙,๑๐,๑๒ 

๔ ยินดีเสมอเมื่อรู้ว่ามีคนเลกิยาเสพติดได้ ช่ืนชมเมื่อนักเรียนได้รับ
ความดีมีความเจริญด้วยความรู้ความสามารถพลอยช่ืนชมยินดี
ด้วยคุณธรรมที่นักเรียนหรือเยาวชนไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด   

๒ ๑๑,๑๔ 

๕ ยินดีเมื่อเห็นผู้อื่นท าดีประสบความส าเร็จในการเรียนยิ่งข้ึนไป 

นักเรียนที่ไม่ติดติดสิ่งเสพติดต้องให้ก าลังใจนักเรียนที่ติดสิ่งเสพ
ติดพยายามให้ก าลังใจตลอดเวลาให้เขาลดละเลิกให้ได้  

๒ ๔,๑๕ 

๖ การยินดีกับคนที่สามารถปรับตัวให้ตัวเองอยู่ห่างจากปัญหายา
เสพติดช่วยให้นักเรียนมีความพยายามในการใช้ชีวิตได้อย่าง
เป็นปกติสุข ถ้าเขาได้ปลดปล่อยหรือเลิกได้ก็ยินดีกับเขาไปด้วย  

๒ ๖,๑๘ 

๗ เมื่อนักเรียนประสบผลส าเร็จเขาจะเห็นคุณค่าของตัวเอง  มี
จิตใจไม่ริษยาและมีความยินดีและความปรารถนาดีต่อผู้อื่น 
การยินดีกับนักเรียนที่ต้องผ่านปัญหาหรืออุปสรรคต่างๆ  

๓ ๑๖,๑๗,๑๙ 

๘ พระสงฆ์ใช้มุทิตาต่อเยาวชนในการแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็น
การส่งเสริมเยาวชนไม่สร้างปัญหาหรือความเดือดร้อนให้สังคม
เป็นหลักค าสอนที่สนับสนุนความปรองดองสามัคคีในสังคม     

๒ ๒๐,๒๑ 

 
 



๑๘๑ 

 

๔.๓.๒.๔ อุเบกขา 

๑) พระสงฆ์ควรควรวางตัวเป็นกลาง คือ ถ้ารักก็รักทั้งหมด ถ้าชังก็ช่ังทั้งหมด ไม่เอนเอียง
ไปกับคนที่ไม่ติดยาและที่ส าคัญไม่ไปต าหนิโทษหรือซ้ าเติมผู้ที่ติดยาเสพติด๓๕๓  

๒) เมื่อผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดได้รับโทษทางคณะสงฆ์ได้ปลูกฝังความคิดและน า
ตัวอย่างตามข่าวที่เกิดข้ึนในสังคม มาเป็นตัวอย่างในการด าเนินชีวิตให้กับนักเรียน๓๕๔

  
๓) ในข้อนี้พระสงฆ์ได้น ามาเป็นเครื่องมือในการสอนเพราะมองเห็นเป็นรูปประธรรมให้

นักเรียนได้รู้หลักความเป็นจริงคือท าอย่างไรได้อย่างนั้น๓๕๕  
๔) เป็นการท าให้เกิดความยุติธรรมและเป็นกลางไม่มีอคติท าให้มองเห็นปัญหาและ

สามารถปูองกันปัญหายาเสพติดได้มากข้ึน๓๕๖  
๕) ไม่ซ้ าเติมไม่ดูถูกเหยียดหยามเมื่อรู้ว่านักเรียนคนใดมีปัญหาในการใช้ยาเสพติดไม่

ทอดทิ้งให้การดูแลบ าบัดรักษาฟื้นฟูทางด้านร่างกายและจิตใจให้กลับมาเป็นคนดีของสังคม๓๕๗  
๖) ความเป็นกลางในการท างานด้านน้ีไม่ใช่หมายถึงการวางเฉยไปทุกเรื่องถ้าระวังเฉยเปน็

เรื่องแปลว่าเราไม่ได้ท าอะไรเลยความมีใจเป็นการนั้นจะน ามาใช้ต่อเมื่อเราได้ด าเนินการแล้วทุก
วิถีทางแต่ไม่สามารถท าอะไรให้ดีข้ึน ให้ท าใจเป็นกลางในหน้าที่ของเราแล้วมองหาหนทางให้เขาได้รับ
การดูแลเอาใจใส่จากกลุ่มบุคคลอื่นๆ ต่อไป๓๕๘  

๗) มองไปแล้วมองว่าเราช่วยเขาแล้วหรอืยังบทบาทต้องชัดเจนต้องมองตั้งแต่เริ่มต้องช่วย
ก่อนช่วยไม่ได้แล้วจริงๆค่อยวางเฉย แต่การนิ่งเฉยเพราะไม่มีข้อมูลแล้วเฉยก็เท่ากับไม่ทราบข้อมูลมา
ก่อนทั้งๆ ที่ไม่ได้ท าอะไรก็ไม่มีประโยชน์อะไรกับการใช้อุเบกขา๓๕๙  

                                                             
๓๕๓ สัมภาษณ์ พระครูวิทิตอรรถการ (ชม เตชธมฺโม), เจ้าคณะต าบลหนองไข่น้ า จังหวัดสระบุรี, ๓ 

ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๓๕๔ สัมภาษณ์ พระมหากฤษณพงศ์ สมจิตฺโต, เจ้าคณะต าบลหนองจรเข้ จังหวัดสระบุรี, ๓ ธันวาคม 

๒๕๖๑. 
๓๕๕ สัมภาษณ์ พระมหาวิลัย สมาจาโร , เจ้าอาวาสวัดหนองปลากระดี่ จังหวัดสระบุรี,  ๒๗ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๓๕๖ สัมภาษณ์ นายวิสูตร ค านวนศักดิ์, ผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมพัฒนาการสระบุรี จังหวัด

สระบุรี, ๓ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๓๕๗ สัมภาษณ์ พระมหาสุทธิ สุทฺธิจตฺโต, ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสหมิตรมงคล จังหวัดสระบุรี,  ๒๙ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๓๕๘ สัมภาษณ์ พระครูสิริสารวิสิฐ (ประสาร อคฺคปุญฺโญ), เจ้าคณะอ าเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี, ๒๑ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๓๕๙ สัมภาษณ์ นายเชิดพงษ์ ชูพันธ์, ผู้อ านวยการโรงเรียนประเทียบวิทยาทาน, จังหวัดสระบุรี, ๓ 

ธันวาคม ๒๕๖๑. 



๑๘๒ 

 

๘) ผลที่เกิดข้ึนจากการกระท าความดีแล้วเมื่อเราจะตั้งใจท าเต็มที่แล้วผลออกมาเป็น
อย่างไรก็ยอมรับผลอย่างนั้นโดยมีใจเป็นกลางโดยเฉพาะกลุ่มนักเรียนที่ไม่สามารถเลิกยาเสพติดได้น้ัน
โดยให้คิดว่าเราได้ท าหน้าที่โดยสมบูรณ์แล้ว๓๖๐  

๙) เมื่อเราไม่สามารถที่จะให้ความช่วยเหลือเขาได้หรือท าทุกวิถีทางแล้วแต่ไม่อาจจะช่วย
ได้ เราก็ต้องปล่อยวางในเรื่องนั้น๓๖๑ 

๑๐) การวางตัวเป็นกลางของพระสงฆ์ ไม่เอนเอียงไม่ มีอคติ เนื่องจากว่าการวางตัวเป็น
กลางถือเป็นสิ่งที่พระสงฆ์พึงกระท ามากที่สุด พระสงฆ์มีแต่ประชาชนทุกกลุ่มให้การเคารพนับถือมาก
หากประพฤติปฏิบัติตนไม่ดีไม่วางตนเป็นกลางจะท าให้ความน่าเช่ือถือการเคารพนับถือลดลงได้
ทันที๓๖๒  

๑๑) มีการวางตนเป็นกลางไม่เสียใจหรือไม่ดีใจจนเกินไปหากมีการประพฤติไม่ดีก็ต้องถูก
ต าหนิแต่ต้องต าหนิแต่พองามเมื่อประพฤติดีถูกต้องสม่ าเสมอก็ต้องยกย่องชมเชยสรรเสริญในความดี
นั้น๓๖๓  

๑๒)พระสงฆ์มีความมั่นคงทางด้านอารมณ์มีสมาธิมีสติสุขุมเยือกเย็นนักเรียนเห็นแล้ว
เลื่อมใสศรัทธาจิตใจของนักเรียนนิ่งลงสามารถรับรู้และแก้ปัญหาร่วมกันหาทางออกของปัญหา
ร่วมกัน๓๖๔  

๑๓) ความมีใจเป็นกลางมองความเป็นจริงไม่เอนเอียงหรือมีอคติที่พระสงฆ์จะต้องน าไป
แก้ปัญหายาเสพติดนั้นส่งผลให้เกิดความส าเร็จอย่างยิ่งเพราะนักเรียนแต่ละคนมีพื้นฐานความรู้
ความสามารถครอบครัวที่แตกต่างด้านอารมณ์จิตใจความก้าวร้าวความนอบน้อมการมีสัมมาคารวะ
การใช้วาจาสุภาพจึงเห็นควรจะต้องท าใจเป็นกลางเพื่อที่จะน าความรู้เรื่องปัญหายาเสพติดให้ได้
ประสบผลส าเร็จ๓๖๕  

                                                             
๓๖๐ สัมภาษณ์ พระอธิการสุภกิตติ์ อินฺทวีโร, เจ้าอาวาสวัดบ้านจาน จังหวัดสระบุรี, ๓ ธันวาคม 

๒๕๖๑. 
๓๖๑ สัมภาษณ์ พระครูปลัดถิรธัมฆ์ ถฺรธมฺโม, เจ้าอาวาสวัดใหญ่วันนา จังหวัดสระบุรี, ๓ ธันวาคม 

๒๕๖๑. 
๓๖๒ สัมภาษณ์ นายอรรถวัฒน์ พงษ์ธนโรจน์, ผู้อ านวยการโรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา จังหวัด

สระบุรี, ๓ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๓๖๓ สัมภาษณ์ นายณัฐนันท์ ดนูพิทักษ์, ผู้อ านวยการโรงเรียนแก่งคอย จังหวัดสระบุรี, ๔ ธันวาคม 

๒๕๖๑. 
๓๖๔ สัมภาษณ์ นายส าราญ ซ่ือตรง, ผู้อ านวยการโรงเรียนสองคอนวิทยาคม จังหวัดสระบุรี, ๓ 

ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๓๖๕ สัมภาษณ์ ร.ต.อ.ชัยนริศ จันทร์เกิด, รอง สวป.สภ. เฉลิมพระเกียรติ ปฏิบัติหน้าที่รอง สวป.สภ. 

เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี, ๓ ธันวาคม ๒๕๖๑. 



๑๘๓ 

 

๑๔) ปัญหาต่างๆ ทั้งน้อยใหญ่ส่วนหนึ่งเกิดจากอคติหรือความล าเอียง เพราะผู้ได้รับ
ผลกระทบมักจะแก้ปัญหาด้วยวิธีการผิดๆ เพราะฉะนั้นในการแก้ปัญหาต่างๆ หรือการปูองกันปัญหา
ยาเสพติดให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาต้องมองด้วยใจเป็นกลางผิดคือผิด ถูกคือถูก ไม่เอนเอียง๓๖๖  

๑๕) การแก้ปัญหาเรื่องใดไม่ว่าเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่ อุเบกขา ถือว่าเป็นส่วนส าคัญมาก
เพราะต้องไม่มีอคติ๓๖๗  

๑๖) การมองความเป็นกลางไม่โทษฝุายใดฝุายหนึ่งถึงจะถือว่าใครผิดใครถูกเห็นด้วยใน
เรื่องนี้๓๖๘  

๑๗) ให้มีจิตใจเป็นกลางโดยไม่ซ้ าเติมเพื่อนมนุษย์ด้วยกันถ้าหากเรามีเมตตาหรือมีความ
สงสารแล้ว กรุณา คือ การให้ช่วยเหลือและยินดี คือ มุทิตามาแล้วแต่หากนักเรียนมุ่งติดอยู่กับสิ่งเสพ
ติดเราน้ันก็ควรปล่อยวางไม่ต้องน าเอามาเป็นความกังวล คือ ต้องปล่อยให้กฎหมายหรือกฎระเบียบ
ต่างๆเข้ามาจัดการ๓๖๙  

๑๘) อุเบกขามีความส าคัญในทางความคิดหรือปัญญาท าให้การตัดสินใจของเยาวชนเป็น
เหตุให้น่าเช่ือถือก้าวหน้าไม่หว่ันไหวง่ายไม่ถูกชักชวนในการท าสิ่งที่ไม่สมควร๓๗๐  

๑๙) เมื่อไม่เกิดความอิจฉากันไม่คิดชิงดีชิงเด่นเอาชนะซึ่งกันและกันแต่จะน าพากันไปสู่
ทิศทางที่เจริญและท าให้เห็นหนทางที่ห่างไกลจากการใช้ยาเสพติด๓๗๑ 

สรุปได้ว่า พระสงฆ์ควรวางตัวเป็นกลางไม่เอนเอียงไม่ต าหนิโทษหรือซ้ าเติมผู้ที่ติดยาเสพ
ติด ปลูกฝังความคิดและน าตัวอย่างตามข่าวที่เกิดข้ึนมาเป็นตัวอย่างในการด าเนินชีวิตให้กับนักเรียน  

อุเบกขามีความส าคัญทางความคิดท าให้การตัดสินใจน่าเช่ือถือก้าวหน้าไม่หว่ันไหวง่ายไม่ถูกชักชวนใน
การท าสิ่งที่ไม่สมควร เมื่อไม่เกิดความอิจฉากันไม่คิดชิงดีชิงเด่นเอาชนะกันจะน าพากันไปสู่ทิศทางที่
เจริญและท าให้ห่างไกลจากการใช้ยาเสพติด การแก้ปัญหาต้องไม่มีอคติ มองความเป็นกลางไม่โทษ

                                                             
๓๖๖ สัมภาษณ์ นายทินพล เฉลิมวสุธา, ปลัดอ าเภอหัวหน้าฝุายบริหารงานปกครอง จังหวัดสระบุรี, ๕ 

ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๓๖๗ สัมภาษณ์ นายยชญ์ธเนศ แจ้งเจนศิลป์ธนา, นายกเทศมนตรีต าบลหินกอง จังหวัดสระบุรี, ๔ 

ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๓๖๘ สัมภาษณ์ นายชัยวัฒน์ ด้วงประดิษฐ์, นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบัวลอย , จังหวัดสระบุรี, ๓ 

ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๓๖๙ สัมภาษณ์ นายเชื้อ ฮั่นจินดา, ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลาหมอ จังหวัดสระบุรี, ๔ 

ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๓๗๐ สัมภาษณ์ นายคณภัทร์ ผลทอง, ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๘ ต าบลหนองปลาหมอ จังหวัดสระบุรี, ๓ 

ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๓๗๑ สัมภาษณ์ นายวิรัช ศรีเพชร, ประธานชมรมก านันผู้ใหญ่บ้าน จังหวัดสระบุรี, ๒๗ พฤศจิกายน 

๒๕๖๑. 



๑๘๔ 

 

ฝุายใดฝุายหนึ่งไม่ซ้ าเติม ถ้าหากเรามีเมตตาหรือมีความสงสารแล้ว นักเรียนมุ่งติดอยู่กับสิ่งเสพติดเรา
นั้นก็ควรปล่อยวางไม่ต้องน าเอามาเป็นความกังวลคือต้องปล่อยให้กฎหมายหรือกฎระเบียบต่างๆ เข้า
มาจัดการ ความเป็นกลางไม่ใช่หมายถึงการวางเฉยไปทุกเรื่อง ให้ท าใจเป็นกลางในหน้าที่ของเรามอง
ไปแล้วว่าเราช่วยเขาแล้วหรือยังบทบาทต้องชัดเจนมองตั้งแต่เริ่มต้องช่วยก่อนช่วยไม่ได้แล้วจริงๆ  
ค่อยวางเฉย พระสงฆ์ไม่มีอคติ ไม่ซ้ าเติมไม่ดูถูกเหยียดหยามเมื่อรู้ว่านักเรียนคนใดมีปัญหาในการใช้
ยาเสพติดไม่ทอดทิ้งให้การดูแลฟื้นฟูจติใจให้กลับมาเป็นคนดีของสังคม การวางตัวเป็นกลางถือเป็นสิ่ง
ที่พระสงฆ์พึงกระท าไม่เสียใจหรือไม่ดีใจจนเกินไป พระสงฆ์มีความมั่นคงทางด้านอารมณ์มีสมาธิมีสติ
สุขุมเยือกเย็นนักเรียนเห็นแล้วเลื่อมใสศรัทธา ความมีใจเป็นกลางไม่เอนเอียงหรือมีอคติที่พระสงฆ์
น าไปแก้ปัญหายาเสพติดส่งผลให้เกิดความส าเร็จอย่างยิ่ง การปูองกันปัญหายาเสพติดให้นักเรียนต้อง
มองด้วยใจเป็นกลางผิดคือผิด ถูกคือถูก ไม่เอนเอียง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๘๕ 

 

ตารางท่ี ๔.๑๘ วิเคราะห์รูปแบบการส่งเสริมบทบาทพระสงฆ์ในการปูองกันปัญหายาเสพติดให้
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาจังหวัดสระบุรี ตามหลักพรหมวิหาร ๔ ด้านอุเบกขา 

ข้อ สรุปเน้ือหาสาระส าคัญ 
ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (N = 21) 

จ านวน ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
๑ พระสงฆ์วางตัวเป็นกลางไม่เอนเอียงไม่ต าหนิโทษหรือซ้ าเติมผู้

ที่ติดยาเสพติด ปลูกฝังการด าเนินชีวิตให้กับนักเรียน     
๒ ๒,๓ 

๒ ไม่มีอคต ิไม่ซ้ าเติมไม่ดูถูกเหยียดหยามเมื่อรู้ว่านักเรียนคนใดมี
ปัญหาในการใช้ยาเสพติดไม่ทอดทิ้งให้การดูแลฟื้นฟูจิตใจให้
กลับมาเป็นคนดีของสังคม  

๓ ๔,๕,๑๐ 

๓ ความเป็นกลางไม่ใช่หมายถึงการวางเฉยไปทุกเรื่อง ให้ท าใจ
เป็นกลางในหน้าที่ของเรามองไปแล้วว่าเราช่วยเขาแล้วหรือยัง
ต้องช่วยก่อนช่วยไม่ได้แล้วจริงๆ ค่อยวางเฉย  

๒ ๑,๑๑ 

๔ เมื่อเราจะตั้งใจท าเต็มที่แล้วผลออกมาเป็นอย่างไรก็ยอมรับผล
อย่างนั้นโดยมีใจเป็นกลาง เมื่อเราท าทุกวิถีทางแล้วแต่ไม่
อาจจะช่วยได้ เราก็ต้องปล่อยวางในเรื่องนั้น  

๒ ๖,๗ 

๕ การวางตัวเป็นกลางถือเป็นสิ่งที่พระสงฆ์พึงกระท าไม่เสียใจ
หรือไม่ดีใจจนเกินไป พระสงฆ์มีความมั่นคงทางด้านอารมณ์มี
สมาธิมีสติสุขุมเยือกเย็นนักเรียนเห็นแล้วเลื่อมใสศรัทธา  

๓ ๑๒,๑๓,๑๔ 

๖ ความมีใจเป็นกลางไม่เอนเอียงหรือมีอคติ การปูองกันปัญหายา
เสพติดให้นักเรียนต้องมองด้วยใจเป็นกลางผิดคือผิด ถูกคือถูก 
ไม่เอนเอียง  

๒ ๑๕,๑๖ 

๗ การแก้ปัญหาต้องไม่มีอคติ มองความเป็นกลางไม่โทษฝุายใด
ฝุายหนึ่งไม่ซ้ าเติม ถ้าหากเรามีความสงสารแล้วนักเรียนมุ่งติด
อยู่กับสิ่งเสพติดเรานั้นก็ควรปล่อยวางไม่ต้องน ามาเป็นความ
กังวลต้องปล่อยให้กฎหมายหรอืกฎระเบยีบต่างๆ เข้ามาจัดการ     

๓ ๑๗,๑๘,๑๙ 

๘ อุเบกขาท าให้การตัดสินใจน่าเช่ือถือก้าวหน้าไม่หว่ันไหวง่าย 
เมื่อไม่เกิดความอิจฉากันไม่คิดชิงดีชิงเด่นเอาชนะกันจะน าพา
กันไปสู่ทิศทางที่เจริญและท าให้ห่างไกลจากการใช้ยาเสพติด 

๒ ๒๐,๒๑ 

 
 



๑๘๖ 

 

๔.๔ งานวิจัยเชิงปริมาณ 
๔.๔.๑ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณของการส่งเสริมบทบาทพระสงฆ์ในการ

ป้องกันปัญหายาเสพติดให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาจังหวัดสระบุรี 
๔.๔.๑.๑ ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม คือ ความคิดเห็นของ

นักเรียนที่มีต่อการส่งเสริมบทบาทพระสงฆ์ในการปูองกันปัญหายาเสพติดให้นักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาจังหวัดสระบุรี จ าแนกตามข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลได้แก่ เพศ อายุ ระดับช้ันที่เรียน และ
สถานภาพทางครอบครัว มีรายละเอียดดังต่อไปนี้  

ตารางท่ี ๔.๑๙ แสดงจ านวนและค่าร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม  

ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบสอบถาม จ านวน ร้อยละ 
เพศ   

ชาย ๑๕๙ ๔๓.๔ 
หญิง ๒๐๘ ๕๖.๖ 

รวม ๓๖๗ ๑๐๐.๐ 
อายุ   

๑๒ ป ี ๗ ๑.๖ 
๑๓ - ๑๕ ป ี ๓๗ ๑๐.๑ 
๑๖ - ๑๘ ป ี ๓๑๓ ๘๕.๕ 
มากกว่า ๑๘ ปีข้ึนไป ๑๐ ๒.๗ 

รวม ๓๖๗ ๑๐๐.๐ 
ระดับชั้นท่ีเรียน   

ช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น ๑๓ ๓.๓ 
ช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย ๓๕๔ ๙๖.๗ 
อื่นๆ โปรดระบุ ..........................   

รวม ๓๖๗ ๑๐๐.๐ 
 
 
 
 
 

(n=๓๖๗) 



๑๘๗ 

 

ตารางท่ี ๔.๑๙ แสดงจ านวนและค่าร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม (ต่อ)  

ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบสอบถาม จ านวน ร้อยละ 
สถานภาพทางครอบครัว   

อาศัยอยู่กับบิดา มารดา ๑๙๖ ๕๓.๖ 
อาศัยอยู่กับบิดา ๔๖ ๑๒.๖ 
อาศัยอยู่กับมารดา ๗๓ ๑๙.๙ 
อาศัยอยู่กับญาติ ๔๕ ๑๒.๓ 
อื่นๆ โปรดระบุ ............ ๗ ๑.๖ 

รวม ๓๖๗ ๑๐๐.๐ 

 
จากตารางท่ี ๔.๑๙ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตาม เพศ 

อายุ ระดับช้ันที่เรียน สถานภาพทางครอบครัว ดังนี้ 
เพศ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นหญิง จ านวน ๒๐๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๖.๖ และ

ชาย จ านวน ๑๕๙ รูป คิดเป็นร้อยละ ๔๓.๔ 
อายุ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ ๑๖ - ๑๘ ปี จ านวน ๓๑๓ คน คิดเป็นร้อยละ 

๘๕.๕ รองลงมามีอายุ ๑๓ - ๑๕ ปี จ านวน ๓๗ รูป คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๑ รองลงมามีอายุมากกว่า 
๑๘ ปีข้ึนไป จ านวน ๑๐ รูป คิดเป็นร้อยละ ๒.๗ และมีอายุ ๑๒ ป ีจ านวน ๖ รูป คิดเป็นร้อยละ  

ระดับช้ันที่เรียน ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย จ านวน 
๓๕๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๗ และระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น จ านวน ๑๒ รูป คิดเป็นร้อยละ 
๓.๓  

สถานภาพทางครอบครัว ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่อาศัยอยู่กับบิดา มารดา จ านวน 
๑๙๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๓.๖ รองลงมาอาศัยอยู่กับมารดา จ านวน ๗๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๙.๙ 
รองลงมาอาศัยอยู่กับบิดา จ านวน ๔๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๖ รองลงมาอาศัยอยู่กับญาติ จ านวน 
๔๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๓ และอื่นๆ โปรดระบุ จ านวน ๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๑.๖  
 
 
 
 
 
 

(n=๓๖๗) 



๑๘๘ 

 

๔.๔.๑.๒ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการการส่งเสริมบทบาทพระสงฆ์ในการป้องกันปัญหา
ยาเสพติดให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาจังหวัดสระบุรี ตามแนวคิดการป้องกันปัญหายาเสพติด 

ผลการวิเคราะห์สภาพทั่วไปการสง่เสริมบทบาทพระสงฆ์ในการปอูงกนัปัญหายาเสพตดิให้
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาจังหวัดสระบุรี ตามความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างที่เป็นนักเรียน             
โดยภาพรวมและรายด้าน  ได้แก่ ด้านการให้ข่าวสาร ด้านการให้การศึกษาด้านจิตใจหรือความรู้สึก 
ด้าน เพื่อนเป็นที่ปรึกษาให้เพื่อน ด้านการให้การศึกษาเกี่ยวกับการท างาน ด้านการสร้างสื่อสัมพันธ์
ภายในครอบครัว  ด้านการให้ทางเลือก มีรายละเอียดดังแสดงในตารางที่ ๔.๓๘ ถึงตารางที่         
๔.๔๔ ดังต่อไปนี้ 

ตารางท่ี ๔.๒๐ ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นของนักเรยีนที่มตี่อการส่งเสริม
บทบาทพระสงฆ์ในการปูองกันปัญหายาเสพติดให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษา      
จังหวัดสระบุรี โดยภาพรวม 

ล าดับ 
การการส่งเสริมบทบาทพระสงฆ์ในการป้องกัน
ปัญหายาเสพติดให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษา 

ระดับความคิดเห็น 

 ̅ S.D. การแปลผล 
๑ ด้านการให้ข่าวสาร ๓.๓๐ ๐.๘๔๑ ปานกลาง 
๒ ด้านการให้การศึกษาด้านจิตใจหรือความรู้สึก ๓.๓๙ ๐.๗๗๗ ปานกลาง 

๓ ด้านการเป็นที่ปรึกษาให้เพื่อน ๓.๒๙ ๐.๘๔๕ ปานกลาง 

๔ ด้านการให้การศึกษาเกี่ยวกับการท างาน ๓.๔๘ ๐.๘๑๙ ปานกลาง 

๕ การสร้างสื่อสัมพันธ์ภายในวัดเละโรงเรียน ๓.๓๒ ๐.๘๒๐ ปานกลาง 

๖ ด้านการให้ทางเลือก ๓.๒๗ ๐.๘๓๑ ปานกลาง 

ภาพรวม ๓.๓๔ ๐.๗๔๖ ปานกลาง 

จากตารางท่ี ๔.๒๐พบว่า นักเรียนกลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อสภาพการส่งเสริม
บทบาทพระสงฆ์ในการปูองกันปัญหายาเสพติดให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาจังหวัดสระบุรี               
ตามแนวคิดการปูองกันปัญหายาเสพติด โดยภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง (=๓.๓๔) และเป็น
ความคิดเห็นที่สอดคล้องกันมาก (S.D.=๐.๗๔๖) เมื่อพิจารณาแต่ละด้านพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความ
คิดเห็นอยู่ในระดับปานกลางทุกด้าน และเป็นความคิดเห็นที่สอดคล้องกันในระดับปานกลาง 

 
 
 

(n=๓๖๗) 



๑๘๙ 

 

ตารางท่ี ๔.๒๑ ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นของนักเรยีนที่มตี่อการส่งเสริม
บทบาทพระสงฆ์ในการปูองกันปัญหายาเสพติดให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษา     
จังหวัดสระบุรี ด้านการให้ข่าวสาร 

ล าดับ 
การการส่งเสริมบทบาทพระสงฆ์ในการป้องกัน
ปัญหายาเสพติดให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษา ด้าน
การให้ข่าวสาร 

ระดับความคิดเห็น 

 ̅ S.D. การแปลผล 

๑ พระสงฆ์มีบทบาทเข้าไปจัดท าบอร์ดประชาสัมพันธ์
เพื่อให้ข่าวสารความรู้กับนักเรียนเกี่ยวกับโทษภัยของ
ยาเสพติดภายในโรงเรียน 

๓.๒๒ ๑.๐๕๕ ปานกลาง 

๒ พระสงฆ์มีการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ในชุมชนเพื่อให้
ความรู้เกี่ยวกับการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

๓.๒๙ ๐.๙๕๐ ปานกลาง 

๓ พระสงฆ์มีการจัดอบรมด้านคุณธรรมจริยธรรม 
ส่งเสริมให้ความรู้กับนักเรียนถึงโทษภัยของยาเสพติด 
เพื่อให้ห่างไกลจากยาเสพติด 

๓.๔๘ ๐.๙๔๑ ปานกลาง 

๔ มีพระวิทยากรมาบรรยายภายในโรงเรียนให้ความรู้
เกี่ยวกับสถานการณ์ความรุนแรงในการแพร่ระบาด
ของยาเสพติดในกลุ่มเยาวชนอย่างสม่ าเสมอ  

๓.๓๖ ๐.๙๖๘ ปานกลาง 

๕ พระสงฆ์มีการรณรงค์เตือนภัยเกี่ยวกับเรื่องยาเสพติด
ผ่านสื่อต่างๆ เช่น แผ่นพับ แผ่นซีดี ให้กับนักเรียน
อย่างต่อเนื่อง 

๓.๒๐ ๑.๐๐๒ ปานกลาง 

ภาพรวม ๓.๓๐ ๐.๘๔๑ ปานกลาง 

จากตารางท่ี ๔.๒๑ พบว่า นักเรียนกลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อสภาพการส่งเสริม
บทบาทพระสงฆ์ในการปูองกันปัญหายาเสพติดให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาจังหวัดสระบุรี          
ตามแนวคิดการปูองกันปัญหายาเสพติด ด้านการให้ข่าวสาร อยู่ในระดับปานกลาง (=๓.๓๐)            
และเป็นความคิดเห็นที่สอดคล้องกันมาก (S.D.=๐.๘๔๑) เมื่อพิจารณาแต่ละข้อพบว่ากลุ่มตัวอย่างมี
ความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลางทุกข้อ และเป็นความคิดเห็นที่สอดคล้องกันในระดับปานกลาง 

 
 

(n=๓๖๗) 



๑๙๐ 

 

ตารางท่ี ๔.๒๒ ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นของนักเรยีนที่มตี่อการส่งเสริม
บทบาทพระสงฆ์ในการปูองกันปัญหายาเสพติดให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษา      
จังหวัดสระบุรี ด้านการให้การศึกษาด้านจิตใจหรือความรู้สึก 

ล าดับ 
การการส่งเสริมบทบาทพระสงฆ์ในการป้องกัน
ปัญหายาเสพติดให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษา ด้าน
การให้การศึกษาด้านจิตใจหรือความรู้สึก 

ระดับความคิดเห็น 

 ̅ S.D. การแปลผล 

๑ พระสงฆ์มีบทบาทในการส่งเสริมให้เยาวชนฝึกทักษะ
ความรับผิดชอบต่อตนเอง และสังคมในการแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 

๓.๔๐ ๐.๙๒๑ ปานกลาง 

๒ พระสงฆ์มีบทบาทส่ งเสริมให้นัก เรียนได้เ รียนรู้
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาทั้ งภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัต ิ

๓.๖๑ ๐.๙๒๙ มาก 

๓ พระสงฆ์มีการส่งเสริมให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทาง
พระพุทธศาสนาเพื่อปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

๓.๔๑ ๐.๙๒๙ ปานกลาง 

๔ พระสงฆ์มีบทบาทส่งเสริมให้มีการจัดโปรแกรมศึกษา
การปูองกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยใช้สื่อ DVD 
หรือวิดิทัศน์ในการสอน เพื่อให้นักเรียนมองเห็นภาพ
และโทษของยาเสพติดที่ชัดเจน 

๓.๑๓ ๐.๙๗๔ ปานกลาง 

๕ พระสงฆ์มีบทบาทส่งเสริมพัฒนาพฤติกรรมด้านจิตใจ      
สร้างความเข้มแข็งมั่นคงของจิตใจและสภาพจิตที่ดี
ให้กับนักเรียน เพื่อหลีกเลี่ยงตนเองจากยาเสพติด 

๓.๔๒ ๐.๙๑๗ ปานกลาง 

ภาพรวม ๓.๓๙ ๐.๗๗๗ ปานกลาง 

จากตารางท่ี ๔.๒๒ พบว่า นักเรียนกลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อสภาพการส่งเสริม
บทบาทพระสงฆ์ในการปูองกันปัญหายาเสพติดให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาจังหวัดสระบุรี          
ตามแนวคิดการปูองกันปัญหายาเสพติด ด้านการให้การศึกษาด้านจิตใจหรือความรู้สึก อยู่ในระดับ
ปานกลาง (=๓.๓๙) และเป็นความคิดเห็นที่สอดคล้องกันมาก (S.D.=๐.๗๗๗) เมื่อพิจารณาแต่ละ
ข้อพบว่า ข้อ ๒. กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ส่วนข้อที่เหลืออยู่ในระดับปานกลาง 

 
 

(n=๓๖๗) 



๑๙๑ 

 

ตารางท่ี ๔.๒๓ ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นของนักเรยีนที่มตี่อการส่งเสริม
บทบาทพระสงฆ์ในการปูองกันปัญหายาเสพติดให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษา     
จังหวัดสระบุรี ด้านการเป็นท่ีปรึกษาให้เพ่ือน 

ล าดับ 
การการส่งเสริมบทบาทพระสงฆ์ในการป้องกัน
ปัญหายาเสพติดให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษา ด้าน
การเป็นท่ีปรึกษาให้เพ่ือน 

ระดับความคิดเห็น 

 ̅ S.D. การแปลผล 

๑ พระสงฆ์มีบทบาทส่งเสริมให้ โรงเรียนจัดตั้งกลุ่ม
อาสาสมัครนักเรียนเพื่อเฝูาระวัง และประสานการ
ด าเนินกิจกรรมกิจกรรมการปอูงกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติด  

๓.๑๙ ๐.๙๗๕ ปานกลาง 

๒ พระสงฆ์มีบทบาทส่งเสริมให้นักเรียนมีความกล้าหาญ
เมื่อพบเห็นเพื่อนนักเรียนมีพฤติกรรมเข้าไปเกี่ยวข้อง
กับเสพยาเสพติดจะแจ้งให้ครูทราบทันที 

๓.๓๒ ๐.๙๖๕ ปานกลาง 

๓ พระสงฆ์มีบทบาทส่งเสริมในการกระตุ้นให้นักเรียน
เห็นความส าคัญเรื่องปัญหายาเสพติด และมีส่วนร่วม
ในการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  

๓.๓๑ ๐.๙๙๐ ปานกลาง 

๔ พระสงฆ์มีบทบาทส่งเสริมให้นักเรียนสอดส่องดูแลเมื่อ
รู้ว่าเพื่อนเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดจะเข้าไปให้
ก าลังใจและชักชวนให้เลิกเกี่ยวข้องกับยาเสพติด 

๓.๒๙ ๐.๙๕๐ ปานกลาง 

๕ พระสงฆ์มีบทบาทส่งเสริมให้นักเรียนมีการปูองกัน
ตนเองและคอยตักเตือนเพื่อนให้ระวังและปฏิเสธทันที
เมื่อมีบุคคลแปลกหน้าให้สิ่งของเพื่อจูงใจให้ใช้ยาเสพ
ติด 

๓.๓๙ ๑.๐๐๕ ปานกลาง 

ภาพรวม ๓.๒๙ ๐.๘๔๕ ปานกลาง 

จากตารางท่ี ๔.๒๓ พบว่า นักเรียนกลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อสภาพการส่งเสริม
บทบาทพระสงฆ์ในการปูองกันปัญหายาเสพติดให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาจังหวัดสระบุรี            
ตามแนวคิดการปูองกันปัญหายาเสพติด ด้านการเป็นที่ปรึกษาให้เพื่อน อยู่ในระดับปานกลาง               
(=๓.๒๙) และเป็นความคิดเห็นที่สอดคล้องกันมาก (S.D.=๐.๘๔๕) เมื่อพิจารณาแต่ละข้อพบว่า
กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลางทุกข้อ และเป็นความคิดเห็นที่สอดคล้องกันในระดับ
ปานกลาง 

(n=๓๖๗) 



๑๙๒ 

 

ตารางท่ี ๔.๒๔ ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นของนักเรยีนที่มตี่อการส่งเสริม
บทบาทพระสงฆ์ในการปูองกันปัญหายาเสพติดให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษา    
จังหวัดสระบุรี ด้านการให้การศึกษาเกี่ยวกับการท างาน 

ล าดับ 
การการส่งเสริมบทบาทพระสงฆ์ในการป้องกัน
ปัญหายาเสพติดให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษา ด้าน
การให้การศึกษาเกี่ยวกับการท างาน 

ระดับความคิดเห็น 

 ̅ S.D. การแปลผล 

๑ พระสงฆ์อบรมสั่งสอนให้นักเรียนมีความซื่อสัตย์ สุจริต 
ประพฤติตนอยู่ในศีลธรรม มีวินัย เคารพกฎ/ระเบียบ 
กติกาสังคม และการท างาน ไม่ข้องเกี่ยวกับยาเสพติด 

๓.๖๑ ๐.๙๖๑ ปานกลาง 

๒ พระสงฆ์อบรมสั่งสอนให้นักเรียนปฏิบัติหน้าที่ของ
ตนเองอย่างเต็มความสามารถ ยอมรับค าแนะน า                   
ค าวิพากษ์วิจารณ์ได้ และพร้อมที่จะปรับปรุงแก้ไข 

๓.๔๘ ๐.๙๘๒ ปานกลาง 

๓ พระสงฆ์อบรมสั่งสอนให้นักเรียนมีความเสียสละเพื่อ
ประโยชน์ส่วนรวม เคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 
รู้จักรักษาสิทธิของตนเองและเคารพสิทธิของผู้อื่น 

๓.๕๗ ๐.๙๓๓ ปานกลาง 

๔ พระสงฆ์อบรมสั่งสอนให้นักเรียนรู้จักพิจารณาใช้สติ 
ปัญญาแก้ไขปัญหาในการท างานรวมกลุ่มกับผู้อื่น 
ยอมรับความคิดของผู้อื่นโดยไม่ใช้อารมณ์และความคิด
ตนเองเป็นใหญ่ 

๓.๕๒ ๐.๙๗๐ ปานกลาง 

๕ พระสงฆ์จัดกิจกรรมแนะแนวให้ข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพที่
นักเรียนสนใจ และวางแผนเปูาหมายของตนเองใน
อนาคต 

๓.๒๕ ๐.๙๔๖ ปานกลาง 

ภาพรวม ๓.๔๘ ๐.๘๑๙ ปานกลาง 

จากตารางท่ี ๔.๒๔ พบว่า นักเรียนกลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อสภาพการส่งเสริม
บทบาทพระสงฆ์ในการปูองกันปัญหายาเสพติดให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาจังหวัดสระบุรี               
ตามแนวคิดการปูองกันปัญหายาเสพติด ด้านการให้การศึกษาเกี่ยวกับการท างาน อยู่ในระดับปาน
กลาง   (=๓.๔๘) และเป็นความคิดเห็นที่สอดคล้องกันมาก (S.D.=๐.๘๑๙) เมื่อพิจารณาแต่ละข้อ
พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลางทุกข้อ และเป็นความคิดเห็นที่สอดคล้องกันใน
ระดับปานกลาง 
 

(n=๓๖๗) 



๑๙๓ 

 

ตารางท่ี ๔.๒๕ ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นของนักเรยีนที่มตี่อการส่งเสริม
บทบาทพระสงฆ์ในการปูองกันปัญหายาเสพติดให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษา      
จังหวัดสระบุรี ด้านการสร้างสื่อสัมพันธ์ภายในวัดเละโรงเรียน   

ล าดับ 
การการส่งเสริมบทบาทพระสงฆ์ในการป้องกัน
ปัญหายาเสพติดให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษา ด้าน
การสร้างสื่อสัมพันธ์ภายในครอบครัว   

ระดับความคิดเห็น 

 ̅ S.D. การแปลผล 

๑ พระสงฆ์ปลูกฝงัจติส านึกใหน้ักเรียนรูว่้าครอบครวั และ
ญาติพี่น้องของนักเรียนจะเสียใจ และรับไม่ได้หาก
พบว่านักเรียนเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด 

๓.๔๗ ๐.๙๖๗ ปานกลาง 

๒ พระสงฆ์มีการส่งเสริมให้ความรู้กับนักเรียนถึงโทษภัย
ของยาเสพติดที่เกิดกับตนเอง ครอบครัว และคนรอบ
ข้าง เพื่อให้นักเรียนห่างไกลจากยาเสพติด  

๓.๔๖ ๐.๙๘๓ ปานกลาง 

๓ พระสงฆ์มีบทบาทประสานกับพ่อแม่ และญาติพี่น้อง
ของนักเรียนคอยตักเตือนอยู่ เสมอว่าห้ามเข้าไป
เกี่ยวข้องหรือเสพยาเสพติด 

๓.๑๕ ๑.๐๔๒ ปานกลาง 

๔ พระสงฆ์มีการจัดอบรมให้ผู้ปกครองสร้างความ
ตระหนักในการดูแลเอาใจใส่บุตรหลานของตนเอง
ไม่ให้ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด 

๓.๒๕ ๑.๐๓๙ ปานกลาง 

๕ พระสงฆ์มีการจัดอบรมให้ผู้ปกครองนักเรียนน า
หลักธรรมค าสอนทางพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันเพื่อเสริมสร้างครอบครัวให้อบอุ่น 

๓.๒๘ ๑.๐๔๒ ปานกลาง 

ภาพรวม ๓.๓๒ ๐.๘๒๐ ปานกลาง 

จากตารางท่ี ๔.๒๕ พบว่า นักเรียนกลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อสภาพการส่งเสริม
บทบาทพระสงฆ์ในการปูองกันปัญหายาเสพติดให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาจังหวัดสระบุรี                     
ตามแนวคิดการปูองกันปัญหายาเสพติด การสร้างสื่อสัมพันธ์ภายในวัดเละโรงเรียน อยู่ในระดับปาน
กลาง  (=๓.๓๒) และเป็นความคิดเห็นที่สอดคล้องกันมาก (S.D.=๐.๘๒๐) เมื่อพิจารณาแต่ละข้อ
พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลางทุกข้อ และเป็นความคิดเห็นที่สอดคล้องกันใน
ระดับปานกลาง 

 

(n=๓๖๗) 



๑๙๔ 

 

ตารางท่ี ๔.๒๖ ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นของนักเรยีนที่มตี่อการส่งเสริม
บทบาทพระสงฆ์ในการปูองกันปัญหายาเสพติดให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษา     
จังหวัดสระบุรี ด้านการให้ทางเลือก 

ล าดับ 
การการส่งเสริมบทบาทพระสงฆ์ในการป้องกัน
ปัญหายาเสพติดให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษา ด้าน
การให้ทางเลือก 

ระดับความคิดเห็น 

 ̅ S.D. การแปลผล 

๑ พระสงฆ์มบีทบาทแนะแนวให้ค าปรกึษากับนักเรียน
เมื่อเกิดความเครียดหรือมีปญัหากบัเพื่อน หรอื
ครอบครัว โดยไม่ไป 

๓.๓๔ ๐.๙๖๕ ปานกลาง 

๒ พระสงฆ์มีการประสานกับครูและนักเรียนที่เป็นแกน
น าให้ช่วยดูแล/เฝูาระวัง นักเรียนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงใน
โรงเรียน 

๓.๒๔ ๐.๙๘๗ ปานกลาง 

๓ พระสงฆ์มีบทบาทส่งเสริมการน าภูมิปัญญาท้องถ่ินมา
ให้ความรู้กับนักเรียนเกี่ยวกับการประกอบอาชีพ 

๓.๓๕ ๑.๐๐๖ ปานกลาง 

๔ พระสงฆ์และครูร่วมกนัเพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนทีห่ลง
ผิดเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดสั่งสอนอบรมให้กลับตวั
เป็นคนดี และส่งเสริมแนะน าอาชีพให้กับนักเรียน 

๓.๓๑ ๐.๙๕๑ ปานกลาง 

๕ พระสงฆ์มีบทบาทประสานกับเจ้าหน้าที่จากส านักงาน
ปูองกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) มาเป็น
วิทยากรให้ความรู้เรื่องกฎหมายและโทษของยาเสพติด
ภายในโรงเรียนอย่างน้อยเทอมละ ๑ ครั้ง 

๓.๑๓ ๑.๐๖๑ ปานกลาง 

ภาพรวม ๓.๒๗ ๐.๘๓๑ ปานกลาง 

จากตารางท่ี ๔.๒๖ พบว่า นักเรียนกลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อสภาพการส่งเสริม
บทบาทพระสงฆ์ในการปูองกันปัญหายาเสพติดให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาจังหวัดสระบุรี                     
ตามแนวคิดการปูองกันปัญหายาเสพติด โดยภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง (=๓.๒๗) และเป็น
ความคิดเห็นที่สอดคล้องกันมาก (S.D.=๐.๘๓๑) เมื่อพิจารณาแต่ละข้อพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความ
คิดเห็นอยู่ในระดับปานกลางทุกข้อ และเป็นความคิดเห็นที่สอดคล้องกันในระดับปานกลาง 

 
 
 

(n=๓๖๗) 



๑๙๕ 

 

๔.๔.๑.๓ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการส่งเสริมบทบาทพระสงฆ์ในการป้องกันปัญหายาเสพ
ติดให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาจังหวัดสระบุรี ตามหลักพรหมวิหาร ๔ 
 ผลการวิเคราะห์ การส่งเสริมบทบาทพระสงฆ์ในการปอูงกนัปัญหายาเสพติดให้นักเรยีนระดบั
มัธยมศึกษาจังหวัดสระบุรี ตามหลักพรหมวิหาร ๔ ตามความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างโดยภาพรวม
และรายด้าน ได้แก่ ด้านเมตตา ด้านกรุณา ด้านมุทิตา ด้านอุเบกขา มีรายละเอียดแสดงในตารางที่ 
๔.๔๕ ถึงตารางที่ ๔.๔๙ ดังต่อไปนี้  

ตารางท่ี ๔.๒๗ ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นของนักเรยีนที่มตี่อการส่งเสริม
บทบาทพระสงฆ์ในการปูองกันปัญหายาเสพติดให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษา    
จังหวัดสระบุรี ตามหลักพรหมวิหาร ๔ โดยภาพรวม 

ล าดับ 
การการส่งเสริมบทบาทพระสงฆ์ในการป้องกัน
ปัญหายาเสพติดให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษา ตาม
หลักพรหมวิหาร ๔ โดยภาพรวม 

ระดับความคิดเห็น 

 ̅ S.D. การแปลผล 

๑ ด้านเมตตา ๓.๔๒ ๐.๘๒๑ ปานกลาง 

๒ ด้านกรุณา  ๓.๓๗ ๐.๘๐๓ ปานกลาง 

๓ ด้านมุทิตา  ๓.๓๒ ๐.๗๘๘ ปานกลาง 

๔ ด้านอุเบกขา ๓.๕๑ ๐.๗๙๘ มาก 

ภาพรวม ๓.๔๑ ๐.๗๓๘ ปานกลาง 

จากตารางท่ี ๔.๒๗ พบว่า นักเรียนกลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อสภาพการส่งเสริม
บทบาทพระสงฆ์ในการปูองกันปัญหายาเสพติดให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาจังหวัดสระบุรี ตามหลัก
พรหมวิหาร ๔ โดยภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง (=๓.๔๑) และเป็นความคิดเห็นที่สอดคล้องกัน
มาก (S.D.=๐.๗๓๘) เมื่อพิจารณาแต่ละด้านพบว่า ด้านอุเบกขา กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับมาก ส่วนข้อที่เหลืออยู่ในระดับปานกลาง   

 
 
 
 
 
 
 
 

(n=๓๖๗) 



๑๙๖ 

 

ตารางท่ี ๔.๒๘ ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นของนักเรยีนที่มตี่อการส่งเสริม
บทบาทพระสงฆ์ในการปูองกันปัญหายาเสพติดให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษา      
จังหวัดสระบุรี ตามหลักพรหมวิหาร ๔ ด้านเมตตา  

ล าดับ 
การการส่งเสริมบทบาทพระสงฆ์ในการป้องกัน
ปัญหายาเสพติดให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษา ตาม
หลักพรหมวิหาร ๔ ด้านเมตตา 

ระดับความคิดเห็น 

 ̅ S.D. การแปลผล 

๑ พระสงฆ์มีบทบาทส่งเสริมให้นักเรียนสร้างความรัก
ความสามัคคีในกลุ่มเพื่อน อุทิศตนและเวลาให้กับการ
เรียนไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด 

๓.๕๐ ๐.๙๙๐ มาก 

๒ พระสงฆ์มีบทบาทในการให้ค าปรึกษา และรับฟัง
ปัญหาของนักเรียนและช่วยหาทางออกที่เหมาะสม 
โดยไม่หันไปพึ่งพายาเสพติด 

๓.๓๗ ๐.๙๗๖ ปานกลาง 

๓ พระสงฆ์มีบทบาทส่งเสริมให้นักเรียนเป็นกัลยาณมิตร
กับเพื่อนทั้งในช้ันเรียนและต่างช้ันเรียน ช่วยแนะน าสิ่ง
ที่เป็นประโยชน์ให้กับเพื่อน 

๓.๕๑ ๐.๙๒๔ มาก 

๔ พระสงฆ์ช่วยอบรมสั่งสอนใหน้ักเรียนมีมนุษย์สมพันธ์ที่
ดี ช่วยเหลือเกื้อกูล และมีความเมตตาอารีกับเพื่อน
นักเรียนที่มีปัญหา หรือมีฐานะด้อยกว่าตนเอง 

๓.๔๖ ๐.๙๔๑ ปานกลาง 

๕ พระสงฆ์มีบทบาทส่งเสริมให้ความรู้กับนักเรียน
เกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยงที่เอื้อต่อการใช้ยาเสพติดภายใน
โรงเรียน 

๓.๒๙ ๐.๙๖๗ ปานกลาง 

ภาพรวม ๓.๔๒ ๐.๘๒๑ ปานกลาง 

จากตารางท่ี ๔.๒๘ พบว่า นักเรียนกลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อสภาพการส่งเสริม
บทบาทพระสงฆ์ในการปูองกันปัญหายาเสพติดให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาจังหวัดสระบุรี ตามหลัก
พรหมวิหาร ๔ ด้านเมตตา อยู่ในระดับปานกลาง (=๓.๔๒) และเป็นความคิดเห็นที่สอดคล้องกัน
มาก (S.D.=๐.๘๒๑) เมื่อพิจารณาแต่ละข้อพบว่า ข้อ ๑.  และข้อ ๓. กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นอยู่
ในระดับมาก ส่วนข้อที่เหลืออยู่ในระดับปานกลาง 

 
 
 

(n=๓๖๗) 



๑๙๗ 

 

ตารางท่ี ๔.๒๙ ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นของนักเรยีนที่มตี่อการส่งเสริม
บทบาทพระสงฆ์ในการปูองกันปัญหายาเสพติดให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษา     
จังหวัดสระบุรี ตามหลักพรหมวิหาร ๔ ด้านกรุณา  

ล าดับ 
การการส่งเสริมบทบาทพระสงฆ์ในการป้องกัน
ปัญหายาเสพติดให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษา ตาม
หลักพรหมวิหาร ๔ ด้านกรุณา 

ระดับความคิดเห็น 

 ̅ S.D. การแปลผล 

๑ พระสงฆ์มีบทบาทในการเป็นที่ปรึกษาที่ดีและให้
ค าแนะน ากับนักเรียนเมื่อมีปัญหา เพื่อหลีกเลี่ยงการ
ถูกชักชวนให้ไปทดลองใช้ยาเสพติดเพื่อแก้ปัญหา  

๓.๓๐ ๐.๙๖๐ ปานกลาง 

๒ พระสงฆ์มีความเอาใจใส่แนะน าในสิ่งที่เป็นประโยชน์
และสิ่งที่เป็นโทษให้กับนักเรียนอย่างจริงจัง 

๓.๓๕ ๐.๙๙๒ ปานกลาง 

๓ พระสงฆ์จัดหาเอกสารและต าราที่ เป็นประโยชน์
เกี่ยวกับการปูองกันยาเสพติดให้กับนักเรียนสม่ าเสมอ 

๓.๒๙ ๐.๙๗๓ ปานกลาง 

๔ พระสงฆ์มีบทบาทส่งเสริมให้นักเรียนมีความเสียสละ
รู้จักแบ่งปัน ช่วยเหลือเมื่อเพื่อนประสบปัญหาตาม
ก าลังความสามารถ 

๓.๔๖ ๐.๙๓๕ ปานกลาง 

๕ พระสงฆ์มีบทบาทส่งเสริมให้นักเรียนละเว้นการกระท า
หรือล้อเลียนสิ่งที่เป็นปมด้อยของเพื่อนให้เกิดความ
กระทบกระเทือนทางด้านอารมณ์ และจิตใจ 

๓.๔๘ ๐.๙๑๕ ปานกลาง 

ภาพรวม ๓.๓๗ ๐.๘๐๓ ปานกลาง 

จากตารางท่ี ๔.๒๙ พบว่า นักเรียนกลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อสภาพการส่งเสริม
บทบาทพระสงฆ์ในการปูองกันปัญหายาเสพติดให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาจังหวัดสระบุรี ตามหลัก
พรหมวิหาร ๔ ด้านกรุณา อยู่ในระดับปานกลาง (=๓.๓๗) และเป็นความคิดเห็นที่สอดคล้องกัน
มาก (S.D.=๐.๘๐๓) เมื่อพิจารณาแต่ละข้อพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลางทุก
ข้อ และเป็นความคิดเห็นที่สอดคล้องกันในระดับปานกลาง 

 
 
 
 
 

(n=๓๖๗) 



๑๙๘ 

 

ตารางท่ี ๔.๓๐ ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นของนักเรยีนที่มตี่อการส่งเสริม
บทบาทพระสงฆ์ในการปูองกันปัญหายาเสพติดให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษา      
จังหวัดสระบุรี ตามหลักพรหมวิหาร ๔ ด้านมุทิตา  

ล าดับ 
การการส่งเสริมบทบาทพระสงฆ์ในการป้องกัน
ปัญหายาเสพติดให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษา ตาม
หลักพรหมวิหาร ๔ ด้านมุทิตา  

ระดับความคิดเห็น 

 ̅ S.D. การแปลผล 

๑ พระสงฆ์มีการมอบรางวัลให้กับนักเรียนที่มีผลการ
เรียนดี และมีความประพฤติดี เพื่อเป็นขวัญก าลังใจ
ตามความเหมาะสม และเป็นแบบอย่างให้เพื่อนน าไป
ปฏิบัต ิ

๓.๒๔ ๐.๙๕๙ ปานกลาง 

๒ พระสงฆ์มีส่วนช่วยโรงเรียนสอดส่องดูแลทุกข์สุขของ
นักเรียน คิดท ากิจกรรมที่เป็นประโยชน์เพื่อส่งเสริมให้
นักเรียนห่างไกลจากยาเสพติด 

๓.๓๓ ๐.๙๕๕ ปานกลาง 

๓ พระสงฆ์มีบทบาทช่วยสนับสนุนในการเผยแพร่ผลงาน
เกี่ยวกับการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของ
นักเรียน 

๓.๒๖ ๐.๙๓๗ ปานกลาง 

๔ พระสงฆ์ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนที่มีผลงาน
ดีเด่น หรือสร้างช่ือเสียงให้กับโรงเรียนในด้านต่างๆ  

๓.๓๔ ๐.๙๗๗ ปานกลาง 

๕ พระสงฆ์ช่วยอบรมสั่งสอนใหน้ักเรียนไม่อิจฉาริษยาใคร
ที่ได้ดีกว่าไม่ว่ากรณีใดๆ  

๓.๔๓ ๐.๙๗๙ ปานกลาง 

ภาพรวม ๓.๓๒ ๐.๗๘๘ ปานกลาง 

จากตารางท่ี ๔.๓๐ พบว่า นักเรียนกลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อสภาพการส่งเสริม
บทบาทพระสงฆ์ในการปูองกันปัญหายาเสพติดให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาจังหวัดสระบุรี ตามหลัก
พรหมวิหาร ๔ ด้านมุทิตา อยู่ในระดับปานกลาง (=๓.๓๒) และเป็นความคิดเห็นที่สอดคล้องกัน
มาก (S.D.=๐.๗๘๘) เมื่อพิจารณาแต่ละข้อพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลางทุก
ข้อ และเป็นความคิดเห็นที่สอดคล้องกันในระดับปานกลาง 

 
 
 
 

(n=๓๖๗) 



๑๙๙ 

 

ตารางท่ี ๔.๓๑ ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นของนักเรยีนที่มตี่อการส่งเสริม
บทบาทพระสงฆ์ในการปูองกันปัญหายาเสพติดให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษา     
จังหวัดสระบุรี ตามหลักพรหมวิหาร ๔ ด้านอุเบกขา 

ล าดับ 
การการส่งเสริมบทบาทพระสงฆ์ในการป้องกัน

ปัญหายาเสพติดให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษา ตาม
หลักพรหมวิหาร ๔ ด้านอุเบกขา 

ระดับความคิดเห็น 

 ̅ S.D. การแปลผล 

๑ พระสงฆ์อบรมสั่งสอนนักเรียนทุกคนด้วยความเต็มใจ 
และเท่าเทียมกันโดยไม่มีเงื่อนไข ไม่มีอคติความ
ล าเอียง 

๓.๔๗ ๐.๙๖๗ ปานกลาง 

๒ พระสงฆ์อบรมสั่งสอนนักเรียนทุกคนให้มีความซื่อสัตย์
และเที่ยงธรรม ไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด เป็นที่
ไว้วางใจของพ่อแม่ ครูอาจารย์ และเพื่อน 

๓.๕๔ ๐.๙๑๗ มาก 

๓ พระสงฆ์อบรมสั่ งสอนนักเรียนทุกคนให้ยกย่อง 
สรรเสริญผู้ที่ท าความดี  หรือท าประโยชน์ให้กับ
ส่วนรวมอย่างเสมอกันด้วยใจเป็นกลางไม่ล าเอียง 

๓.๕๕ ๐.๙๑๖ มาก 

๔ พระสงฆ์อบรมสั่งสอนนักเรียนเช่ือฟังค าตักเตือนของ
พ่อแม่ และครู ไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องหรือเสพยาเสพติด 

๓.๕๖ ๐.๙๒๕ มาก 

๕ พระสงฆ์อบรมสั่งสอนนักเรียนทุกคนให้รู้ถึงพิษภัยของ
ยาเสพติดเป็นอย่างดี และไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องหรือ
เสพยาเสพติดทุกชนิด 

๓.๔๖ ๐.๙๗๕ ปานกลาง 

ภาพรวม ๓.๕๑ ๐.๗๙๘ มาก 

จากตารางท่ี ๔.๓๑ พบว่า นักเรียนกลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อสภาพการส่งเสริม
บทบาทพระสงฆ์ในการปูองกันปัญหายาเสพติดให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาจังหวัดสระบุรี ตามหลัก
พรหมวิหาร ๔ ด้านอุเบกขา อยู่ในระดับมาก (=๓.๕๑) และเป็นความคิดเห็นที่สอดคล้องกันมาก 
(S.D.=๐.๗๙๘) เมื่อพิจารณาแต่ละข้อพบว่า ข้อ ๑. และ ข้อ ๕. กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับปานกลาง และเป็นความคิดเห็นที่สอดคล้องกันในระดับมาก 

 
 
 
 

(n=๓๖๗) 



๒๐๐ 

 

๔.๔.๒ สรุปวิเคราะห์ผลการวิจัยเชิงปริมาณ 
จากการส ารวจความคิดเห็นของประชากรกลุ่มตัวอย่าง จ านวน ๓๖๗ รูป/คน เพื่อหา

ระดับความคิดเห็นที่มีต่อการสง่เสริมบทบาทพระสงฆ์ในการปูองกันปัญหายาเสพติดให้นักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาจังหวัดสระบุรี ในด้านต่างๆ ได้ผลการศึกษาดังนี้ 

๑) ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน ๒๐๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๖.๖ และ

ชาย จ านวน ๑๕๙ รูป คิดเป็นร้อยละ ๔๓.๔ 
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ ๑๖ - ๑๘ ป ีจ านวน ๓๑๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๕ 

รองลงมามีอายุ ๑๓ - ๑๕ ป ีจ านวน ๓๗ รูป คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๑ รองลงมามีอายุมากกว่า ๑๘ ปีข้ึน
ไป จ านวน ๑๐ รูป คิดเป็นร้อยละ ๒.๗ และมีอายุ ๑๒ ป ีจ านวน ๖ รูป คิดเป็นร้อยละ  

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย จ านวน ๓๕๔ คน คิด
เป็นร้อยละ ๙๖.๗ และระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น จ านวน ๑๒ รูป คิดเป็นร้อยละ ๓.๓  

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีสถานภาพทางครอบครัวอาศัยอยู่กับบิดา มารดา จ านวน 
๑๙๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๓.๖ รองลงมาอาศัยอยู่กับมารดา จ านวน ๗๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๙.๙ 
รองลงมาอาศัยอยู่กับบิดา จ านวน ๔๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๖ รองลงมาอาศัยอยู่กับญาติ จ านวน 
๔๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๓ และอื่นๆ โปรดระบุ จ านวน ๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๑.๖  

๒) ระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีต่อการส่งเสริมบทบาทพระสงฆ์ใน
การป้องกันปัญหายาเสพติดให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาจังหวัดสระบุรี ตามแนวคิดการป้องกันยา
เสพติด  

นักเรียนกลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อสภาพการส่งเสริมบทบาทพระสงฆ์ในการปูองกัน
ปัญหายาเสพติดให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาจังหวัดสระบุรี  ตามแนวคิดการปูองกันยาเสพติด        
โดยภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง (=๓.๓๔) และเป็นความคิดเห็นที่สอดคล้องกันอยู่ในระดับปาน
กลาง (S.D.=๐.๗๔๖) เมื่อพิจารณาแต่ละด้านพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง
ทุกข้อ และเป็นความคิดเห็นที่สอดคล้องกันในระดับปานกลาง 

ด้านการให้ข่าวสาร อยู่ในระดับเห็นด้วยปานกลาง (= ๓.๓๐) และเป็นความคิดเห็นที่
สอดคล้องกันมาก (S.D. = ๐.๘๔๑) เมื่อพิจารณาแต่ละข้อพบว่ามีความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วย
ปานกลางทุกข้อ และเป็นความคิดเห็นที่สอดคล้องกันในระดับปานกลาง 

ด้านการให้การศึกษาด้านจิตใจหรือความรู้สึก อยู่ ในระดับเห็นด้วยปานกลาง               
(= ๓.๓๙) และเป็นความคิดเห็นที่สอดคล้องกันปานกลาง (S.D.= ๐.๗๗๗) เมื่อพิจารณาแต่ละข้อ
พบว่ามีความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยปานกลางทุกข้อ และเป็นความคิดเห็นที่สอดคล้องกันใน
ระดับปานกลาง 



๒๐๑ 

 

ด้านการเป็นท่ีปรึกษาให้เพ่ือน อยู่ในระดับเห็นด้วยปานกลาง (= ๓.๒๙) และเป็น
ความคิดเห็นที่สอดคล้องกันปานกลาง (S.D.= ๐.๘๔๕) เมื่อพิจารณาแต่ละข้อพบว่ามีความคิดเห็นอยู่
ในระดับเห็นด้วยปานกลางทุกข้อ และเป็นความคิดเห็นที่สอดคล้องกันในระดับปานกลาง 

ด้านการให้การศึกษาเกี่ยวกับการท างาน อยู่ในระดับเห็นด้วยปานกลาง (= ๓.๔๘) 
และเป็นความคิดเห็นที่สอดคล้องกันปานกลาง (S.D.= ๐.๘๑๙) เมื่อพิจารณาแต่ละข้อพบว่ามีความ
คิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยปานกลางทุกข้อ และเป็นความคิดเห็นที่สอดคล้องกันในระดับปานกลาง 

ด้านการสร้างสื่อสัมพันธ์ภายในวัดเละโรงเรียน  อยู่ในระดับเห็นด้วยปานกลาง              
(= ๓.๓๒) และเป็นความคิดเห็นที่สอดคล้องกันปานกลาง (S.D.= ๐.๘๒๐) เมื่อพิจารณาแต่ละข้อ
พบว่ามีความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยปานกลางทุกข้อ และเป็นความคิดเห็นที่สอดคล้องกันใน
ระดับปานกลาง 

ด้านการให้ทางเลือก อยู่ในระดับเห็นด้วยปานกลาง (=๓.๒๗) และเป็นความคิดเห็นที่
สอดคล้องกันปานกลาง (S.D.= ๐.๘๓๑) เมื่อพิจารณาแต่ละข้อพบว่ามีความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็น
ด้วยปานกลางทุกข้อ และเป็นความคิดเห็นที่สอดคล้องกันในระดับปานกลาง 

๒) ระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีต่อการส่งเสริมบทบาทพระสงฆ์ใน
การป้องกันปัญหายาเสพติดให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาจังหวัดสระบุรี ตามหลักพรหมวิหาร ๔ 

นักเรียนกลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อสภาพการส่งเสริมบทบาทพระสงฆ์ในการปูองกัน
ปัญหายาเสพติดให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาจังหวัดสระบุรี  ตามอิทธิบาท ๔ โดยภาพรวม อยู่ใน
ระดับปานกลาง (= ๓.๔๑) และเป็นความคิดเห็นที่สอดคล้องกันอยู่ในระดับปานกลาง                    
(S.D.=๐.๗๓๘) เมื่อพิจารณาแต่ละด้านพบว่า ด้านอุเบกขา กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นอยู่ในระดับ
มาก ส่วนด้านที่เหลืออยู่ในระดับปานกลาง 

ด้านเมตตา อยู่ในระดับเห็นด้วยปานกลาง (=๓.๔๒) และเป็นความคิดเห็นที่สอดคล้อง
กันมาก (S.D.=๐.๘๒๑) เมื่อพิจารณาแต่ละข้อพบว่า ข้อ ๑.  และข้อ ๓. กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็น
อยู่ในระดับมาก ส่วนข้อที่เหลืออยู่ในระดับปานกลาง 

ด้านกรุณา อยู่ในระดับเห็นด้วยปานกลาง (=๓.๓๗) และเป็นความคิดเห็นที่สอดคล้อง
กันมาก (S.D.=๐.๘๐๓) เมื่อพิจารณาแต่ละข้อพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง
ทุกข้อ และเป็นความคิดเห็นที่สอดคล้องกันในระดับปานกลาง 

ด้านมุทิตา อยู่ในระดับเห็นด้วยปานกลาง (=๓.๓๒) และเป็นความคิดเห็นที่สอดคล้อง
กันมาก (S.D.=๐.๗๘๘) เมื่อพิจารณาแต่ละข้อพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง
ทุกข้อ และเป็นความคิดเห็นที่สอดคล้องกันในระดับปานกลาง 



๒๐๒ 

 

ด้านอุเบกขา อยู่ในระดับเห็นด้วยปานกลาง (=๓.๕๑) และเป็นความคิดเห็นที่
สอดคล้องกันมาก (S.D.=๐.๗๙๘) เมื่อพิจารณาแต่ละข้อพบว่า ข้อ ๑. และ ข้อ ๕. กลุ่มตัวอย่างมี
ความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง และเป็นความคิดเห็นที่สอดคล้องกันในระดับมาก 

๔.๕ ผลการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion)  
ผลการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) เพื่อประเมินผลหาแนวทางการ

ส่งเสริมบทบาทพระสงฆ์ในการปูองกันปัญหายาเสพติดให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาจังหวัดสระบุรี 
และแสวงหาความคิดเห็นที่สอดคล้องกันบางประการ รวมทั้งข้อเสนอแนะโดยการระดมความคิดเห็น
จากผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน ๑๐ รูปหรือคนมีสาระส าคัญ ดังนี้ 

๑. สภาพท่ัวไปของบทบาทพระสงฆ์ในการป้องกันปัญหายาเสพติดให้นักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาจังหวัดสระบุรี 

การส่งเสริมพระสงฆ์ได้มีบทบาทในการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นปัญหา
ส าคัญของประเทศชาติที่ทุกภาคส่วนควรมีส่วนร่วมในการแก้ไข  

โดยน าหลักการจัดการ 4M มาเป็นตัวขับเคลื่อนบทบาทเพราะถือเป็นปัจจัยส าคัญในการ
ส่งเสริมบทบาทพระสงฆ์ในการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นตัวบ่งช้ีว่ามีจุดอ่อนในข้อใดจะได้
น าไปแก้ปัญหาดังกล่าว การวิเคราะห์ SWOT ควรแยกปัจจัยภายในภายนอกให้ชัดเจน ควรแยก
ประเด็นแต่ละประเด็นให้ชัดเจนลงไป ในส่วนของโมเดลองค์ความรู้ควรจะเขียนให้ชัดเจนน าหลัก
พรหมวิหาร ๔ มาบูรณาการกับแนวคิดการปูองกันยาเสพติด๓๗๒ 

๒. ปัจจัยท่ีส่งผลต่อบทบาทพระสงฆ์ในการป้องกันปัญหายาเสพติดให้นักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาจังหวัดสระบุรี 

พระสงฆ์ควรมีส่วนร่วมปูองกันปัญหายาเสพติดในกรอบของพระพุทธศาสนาที่จะช่วย
แก้ปัญหายาเสพติดได้ เช่น บวร คือ บ้าน วัด โรงเรียน สิ่งนี้คือสิ่งส าคัญสามส่วนร่วมมือกันและดึง
ครอบครัวเข้ามามีส่วนร่วมถือเป็นสิ่งส าคัญ เพราะถือว่าพระสงฆ์อยู่ใกล้ชิดกับประชาชนมากกว่า
เจ้าหน้าที่ต ารวจ รวมถึงการมีบทบาททีจ่ะเข้ามาช่วยด าเนินการปอูงกนัปัญหายาเสพติดถือว่าเปน็สว่น
ส าคัญไม่ว่าจะเป็นเรื่องการให้ความรู้การให้กล่อมเกลาจิตใจแต่สิ่งที่ส าคัญคือครอบครัวของเด็กๆ  
เหล่าน้ันต้องมีส่วนร่วม ถ้ามองในส่วนของหลัก 4M ทางพระสงฆ์อาจจะมีปัญหาแต่ถ้ามองในหลักของ
การมีส่วนร่วมคือร่วมกับเจ้าหน้าที่รัฐในส่วนสนับสนุนของอุปกรณ์และงบประมาณเหล่าน้ีก็จะมีมาให้
พระสงฆ์ได้ด าเนินกิจกรรมที่จะช่วยในการปูองกันได้๓๗๓ 
                                                             

๓๗๒ สนทนากลุ่มเฉพาะ ผศ.ดร. อุทัย สติม่ัน, อาจารย์ประจ าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต, ๙ มีนาคม ๒๕๖๒.   

๓๗๓ สนทนากลุ่มเฉพาะ พ.ต.ต. ประสาร ธนะทรัพย์ทอง , สารวัตรปูองกันปราบปรามสารวัตรภูธร
มวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี, ๙ มีนาคม ๒๕๖๒. 



๒๐๓ 

 

๓. รูปแบบการส่งเสริมบทบาทพระสงฆ์ในการป้องกันปัญหายาเสพติดให้นักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาจังหวัดสระบุรี 

แนวทางของเจ้าหน้าที่ต ารวจในเรื่องการปูองกันปัญหายาเสพติด มีความสอดคล้องกับ
เนื้อหาในงานวิจัยโดยเฉพาะหลักพรหมวิหาร ๔ สามารถไปปรับใช้ในการปูองกันปัญหายาเสพติดได้
คือให้มีจิตเมตตากับเด็กนักเรียนเพราะปัจจุบันในการค้าหรือจ าหน่ายยาเสพติดเป็นปัญหาในสังคม
มากโดยเฉพาะในสถานศึกษาและวัยรุ่น เพราะในปัจจุบันในการซื้อขายหรือจ าหน่ายยาเสพติดจะใช้
เด็กมีส่วนของการน าส่งเพื่อตบตาเจ้าหน้าที่อีกทั้งยังมีกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองเด็กจึงท าให้ยาก
ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ต ารวจ จึงเป็นช่องว่างให้กระบวนการของผู้ค้าในปัจจุบันจะอาศัย
เด็กในการส่งยาเสพติดเพราะอาศัยช่องว่างทางกฎหมายในสทิธิคุ้มครองเด็กจงึท าให้ยากต่อการจับกุม
และด าเนินคดี การส่งเสริมบทบาทของพระสงฆ์ควรจะมีส่วนในการเข้าไปให้ความรู้หรือแนะน า
กฎหมายที่เป็นช่องว่างนี้เพื่อไม่ให้เด็กตกเป็นเครือข่ายของยาเสพติด๓๗๔  

ในส่วนจุดเด่นเป็นรูปแบบหรอืกลไกที่จะเข้าไปส่งเสริมบทบาทพระสงฆ์ เพราะถ้ามองโดย
หลักการที่ชัดเจนคือเจ้าหน้าที่ต ารวจมองว่าพระสงฆ์กินพื้นที่จะทั้งหมดในจังหวัดสระบุรีและคิดว่า
พระสงฆ์มีความสามารถที่จะดูแลประชาชนในแต่ละชุมชนเพื่อปูองกันยาเสพติด ดังนั้นเจ้าหน้าที่
ต ารวจจึงเข้าไปสนับสนุนให้ท่านเป็นหน่วยบ าบัดหรือปูองกันยาเสพติดหรือ เป็นศูนย์คัดกรองยาเสพ
ติด เป็นศูนย์ให้ข้อมูลยาเสพติด เพราะถ้ามีเด็กติดยาเสพติดจะสามารถเข้ามาบวชและมาบ าบัดได้และ
เจ้าหน้าที่ต ารวจเข้าไปส่งเสริมวัดทุกวัดในจังหวัดสระบุรีให้เข้ามามีบทบาทดูแลเรื่องการปูองกัน
ปัญหายาเสพติด ดังนั้นต้องมองให้ชัดเจนว่าบทบาทของพระสงฆ์ท าอะไรเมื่อเด็กเข้าไปหาเช่นให้
ค าปรึกษา การให้ทางเลือกดังนั้นต้องบอกให้ชัดเจนในตัวของบทบาท๓๗๕ 

ในส่วนของการวางกรอบแนวคิดของรูปแบบการส่งเสริม ซึ่งมีทั้งหมด ๖ ด้านควรน ามา
วางไว้ในตัวแปรตามเพราะในตัวแปรตามระบุไว้ชัดเจนว่ารูปแบบของการส่งเสริมบทบาทพระสงฆ์ใน
การปูองกันปัญหายาเสพติดเพราะเพราะลักษณะการเขียนกรอบแนวคิดได้น าแนวคิดไปวางไว้ในส่วน
ของตัวแปรต้น ในส่วนขององค์ความรู้ยังตอบไม่ชัดว่าในแต่ละด้านจะส่งเสริมบทบาทพระสงฆ์ เป็น
รูปร่างได้อย่างไร ดังนั้นองค์ความรู้ต้องมีการอธิบายให้ชัดเจนมากข้ึน๓๗๖ 

 

                                                             
๓๗๔สนทนากลุ่มเฉพาะ ร.ต.อ. ณิกทัศย์ หาเคน, รองสารวัตร (สอบสวน) สถานีต ารวจภูธรเมืองสระบุรี, 

๙ มีนาคม ๒๕๖๒.  
๓๗๕ สนทนากลุ่มเฉพาะ พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร, ผศ.ดร., อาจารย์ประจ าหลักสูตรบัณฑิตศึกษา, ๙ 

มีนาคม ๒๕๖๒.  
๓๗๖ สนทนากลุ่มเฉพาะ พระมหาสุนัน สุนนฺโท, ดร., อาจารย์ประจ าหลักสูตรบัณฑิตศึกษา, ๙ มีนาคม 

๒๕๖๒. 



๒๐๔ 

 

๔.๖ องค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

แผนภาพท่ี ๔.๒ แสดงองค์ความรูท้ี่ได้จากการวิจัย 

รูปแบบการส่งเสริมบทบาทพระสงฆ์ใน
การป้องกันปัญหายาเสพติดให้นักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาจังหวัดสระบุรี 

การให้ข่าวสาร 
- รณรงค์ประชาสัมพันธ์จัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 
- ประสานการด าเนินงานระหว่างพระสงฆ์และสถานศึกษา 
- ใช้เทคโนโลยีเป็นช่องทางสื่อสารกับนักเรียน 
- ใหข้้อมูลข่าวสารผ่านอินเตอร์เน็ต หรือสื่อโซเชียล 

 

การให้การศึกษาด้านจิตใจหรือความรู้สกึ 
- พระสงฆ์ต้องน าตัวเองเข้าสู่สถานศึกษา 
- ใช้หลักธรรมรักษาเยียวยาจิตใจให้รู้สึกส านึกดี 
- วางแผนร่วมกับสถานศึกษา และเจ้าหน้าท่ีรัฐ 

 

การเป็นที่ปรกึษาใหเ้พื่อน 

- เปิดโอกาสให้นักเรียนน าปัญหามาขอค าปรึกษา 
- การแลกเปลี่ยนข้อมูลปัญหาท่ีมีผลต่อการเรียน 
- ใหค้วามเป็นกันเองเป็นเหมือนญาติพี่น้องเพื่อนสนิท 
- ให้ข้อมูลข่าวสารท่ีถูกต้องเป็นประโยชน์ 

 

การให้การศึกษาเกี่ยวกบัการท างาน 
- ผลิตสื่อ จัดกิจกรรมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด 
- ประชาสัมพันธ์ผ่านผู้ปกครองให้มากข้ึน 
- ใหค้ าแนะน าด้านการศึกษาและการท างาน 

 

การสร้างส่ือสัมพันธ์ภายในวัดและโรงเรียน 
- เข้าถึงชุมชนรับฟังปัญหาช่วยหาทางแก้ไข 
- ส่งเสริมภูมิปัญญาชาวบ้านสร้างอาชีพ 
- จัดกิจกรรมรณรงค์สร้างจิตส านึกรักครอบครัว 
- ส่งเสริมคุณธรรมสร้างเสริมภูมิคุ้มกัน 

 

การให้ทางเลือก 

- ร่วมด าเนินการระหว่างภาครัฐ สถาบันศึกษา สถาบันศาสนา  
- ส่งเสริมการเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนา จิตอาสาสาธารณะ 
- ส่งเสริมด้านกีฬาเพื่อให้สุขภาพร่างกายและจิตใจดี 

 

อุเบกขา 

- ไม่ต าหนิโทษหรือซ้ าเติมผู้ติดยาเสพติด  
- ไม่ทอดทิ้งดูแลรักษาฟื้นฟูร่างกายและจิตใจ  
- วางตัวเป็นกลางไม่เอนเอียงไม่มีอคติ โทษฝุายใดฝุายหนึ่ง 
-  ไม่คิดชิงดีชิงเด่นเอาชนะซึ่งกันและกัน 

 

มุทติา 

- ไม่ต าหนิข้อบกพร่องเสริมก าลังใจตามหลักศีลธรรม  

- มอบใบประกาศชมเชยการเข้าร่วมกิจกรรม  
- ไม่ริษยา มีความยินดีและความปรารถนาดีต่อผู้อื่น  

 

กรุณา 

- ไม่ซ้ าเติมสร้างก าลังใจให้เพื่อนลด ละ เลิก  
- รับฟังปัญหาและหาหนทางแก้ไข ให้โอกาสกลับกลับตัว  
- แจกทุนและอุปกรณ์การศึกษา 

 

เมตตา 

- ดูแลให้ค าปรึกษาเสมือนลูกของตนเอง  

- สร้างความไว้วางใจให้กับนักเรียน  

- เพื่อนช่วยเตือนเพื่อน ชี้ให้เห็นโทษของยาเสพติด 

 

รูปแบบการป้องกันปัญหายาเสพติด
ให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษา 

การบริหารปัจจัยในการป้องกันปัญหายา
เสพติดให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษา 

บุคคล - สรรหาบุคลากรให้ตรงกบังาน 

การเงิน - มีส่วนร่วมทุกภาคส่วนจัดหาทุนใช้จ่าย 
วัสดุอุปกรณ์ - เทคโนโลยีสื่อสารทันสมัยพรอ้มใช้งาน 

การจัดการ - วางแผนระบบการท างานชัดเจน 

 



๒๐๕ 

 

จากแผนภาพท่ี ๔.๒ ผู้วิจัยขอสรุปข้ันตอนการส่งเสริมบทบาทพระสงฆ์ในการปูองกัน
ปัญหายาเสพติดให้นักเรียนระดับมธัยมศึกษาจังหวัดสระบุรี ตามรูปแบบใหม่ที่ได้จากการท าวิจัย สรุป
ได้ว่า รูปแบบการส่งเสริมบทบาทพระสงฆ์ในการปูองกันปญัหายาเสพติดใหน้ักเรียนระดับมัธยมศึกษา
จะต้องประกอบด้วยข้ันตอนการด าเนินการตามล าดับ คือ ร่วมกันวิเคราะห์สภาพปัญหาปัจจุบันใน
การด าเนินงานของพระสงฆ์ในการปูองกันปัญหายาเสพติดให้นักเรียนระดับมัธยม ตามกระบวนการ
ข้ันตอน คือ บุคคล การเงิน วัสดุอุปกรณ์ และการจัดการ เพื่อให้รับทราบปัญหาที่เกิดข้ึนเพื่อปรับปรุง
กระบวนการข้ันต้น หาจุดอ่อนจุดแข็ง ร่วมกันตรวจสอบท าให้เกิดการปรับปรุงเพื่อลดปัญหาและ
อุปสรรคในการด าเนินงาน น าไปสู่แนวทางการส่งเสรมิบทบาทพระสงฆ์ในการปูองกันปญัหายาเสพติด
ให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษา คือ ๑) การให้ข่าวสาร ๒) การให้การศึกษาด้านจิตใจหรือความรู้สึก             
๓) การเป็นที่ปรึกษาให้เพื่อน ๔) การให้การศึกษาเกี่ยวกับการท างาน ๕) การสร้างสื่อสัมพันธ์ภายใน
วัดเละโรงเรียน และ ๖) การให้ทางเลือก เช่ือมโยงกับหลักพุทธธรรมพรหมวิหาร ๔ ได้แก่ ๑) เมตตา 
๒) กรุณา ๓) มุทิตา ๔) อุเบกขา ที่น ามาใช้ในการปูองกันปัญหายาเสพติดโดยการด าเนินการร่วมกัน
ระหว่างภาครัฐ สถาบันศึกษา สถาบันศาสนา ดังนี ้

๑. การบริหารปัจจัยในการป้องกันปัญหายาเสพติดให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษา         
ตามแนวคิดปัจจัย (4M) 

๑) ด้านบุคคล สรรหาบุคลากรให้ตรงกับงาน คือ บุคลากรมีความรู้ถึงวิธีการแนะน า
นักเรียนในการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด พัฒนาบุคลากรในการน าหลักธรรมค าสอนทาง
พระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ช่วยแก้ไขปัญหายาเสพติดให้กับนักเรียนได้อย่างแท้จริง จัดอบรม
ความรู้เรื่องยาเสพติดให้กับพระสงฆ์เพื่อให้ใช้ทักษะความรู้ของตนเองน ามาปฏิบัติให้เกิดผลที่เป็น
รูปธรรม จัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์อย่างแท้จริงให้กับนักเรียนที่เป็นกลุ่มเปูาหมาย ส่งเสริมพระสงฆ์
ในพื้นที่ให้มีบทบาทเต็มที่ในการช่วยรณรงค์การปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ฝึกอบรมนักเรียน
เพื่อเป็นตัวแทนในการช่วยสอดส่องดูแลเพื่อนนักเรียนไม่ให้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดทั้งในและนอก
เวลาเรียน 

๒) การเงิน คณะสงฆ์ต้องมีบทบาทในการจัดตั้งกองทุนสนับสนุนในการด าเนินงาน
ส าหรับการส่งเสริมความรู้เรื่องการปูองกันยาเสพติด ประสานกับหน่วยงานของรัฐและทุกภาคส่วน
เข้ามามีส่วนร่วมจัดหาทุนใช้จ่าย เพื่อส่งเสริมบทบาทของพระสงฆ์ในการปูองกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติด มีการจัดกิจกรรมร่วมกับหน่วยงานของรัฐ และสถานศึกษา เปิดรับการบริจาคจากญาติโยมที่
เห็นความส าคัญของปัญหายาเสพติด  

๓) วัสดุอุปกรณ์ ประสานความร่วมมือกันระหว่างพระสงฆ์กับหน่วยงานภาครัฐในการ
จัดท าปูายการรณรงค์เพื่อปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จัดหาวัสดุอุปกรณ์เทคโนโลยีสื่อสาร



๒๐๖ 

 

ทันสมัยพร้อมใช้งานเพื่อการสื่อสารข้อมูลข่าวสาร การประชาสัมพันธ์ มกีารระดมทรัพยากรในชุมชน
มาช่วยสนับสนุน รวมกันจัดต้ังสถานที่หรือส านักงานเพื่อปฏิบัติงานในสถานศึกษา  

๔) การจัดการ มีวางแผนระบบการท างานชัดเจนเป็นรูปธรรม โดยทางคณะสงฆ์ต้องมี
การประสานกับโรงเรียนในวางแผนการสร้างภูมิปูองกันทางด้านจิตใจให้นักเรียนให้มีความเข้มแข็ง 
หน่วยงานรัฐต้องมีนโยบายให้พระสงฆ์มีส่วนร่วมในการวางแผนการปูองกันยาเสพติด  มีการจัดอบรม
ความรู้ในเรื่องสมุนไพรที่สามารถน ามาใช้ในการบ าบัดผู้ติดยาเสพติดโดยการเชิญผู้เชียวชาญโดยตรง
มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้กับผู้ที่สนใจ ประสานความร่วมมือระหว่างพระสงฆ์ โรงเรียน และ
หน่วยงานภาครัฐ ในการวางกลยุทธ์ในสถานศึกษาให้ตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติดโดยการใช้
หลักธรรมค าสอนในการช่วยลดปัญหายาเสพติด 

๒. รูปแบบการป้องกันปัญหายาเสพติดให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษา  ใน ๖ ด้าน 

๑) ด้านการให้ข่าวสาร พระสงฆ์มีบทบาทเผยแพร่ความรู้หลักธรรมในการด าเนินชีวิต
ในทางที่ถูกต้องควบคู่กับการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเรื่องยาเสพติดให้เยาวชนได้รับรู้ควบคู่กับ
การด าเนินการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ประสานการด าเนินงานระหว่างพระสงฆ์และสถานศึกษาวาง
แผนการด าเนินงานร่วมกัน ใช้เทคโนโลยีเป็นช่องทางสื่อสารกับนักเรียนโดยการให้ข้อมูลข่าวสารผ่าน
อินเตอร์เน็ต หรือสื่อโซเชียล เพื่อช่วยในการให้ความรู้ข่าวสารและประชาสมัพันธ์ข้อมูลเรือ่งยาเสพติด 

๒) การให้การศึกษาด้านจิตใจหรือความรู้สึก 
พระสงฆ์ต้องน าตัวเองเข้าสูส่ถานศึกษาโดยการใช้หลักธรรมรักษาเยียวยาจิตใจให้นักเรียน

รู้สึกส านึกดี ให้การศึกษาเรียนรู้หลักศีลธรรมตลอดถึงฝึกสมาธิให้เกิดความสงบเกิดสติ ปัญญา เพื่อให้
เกิดส านึกในการท าดี ท าช่ัว รู้จักเหตุและผล ปลูกฝังจิตใจให้เยาวชนอยู่ในศีลในธรรมเป็นเกาะปูองกัน
ในเรื่องของยาเสพติด อธิบายค่านิยมที่ถูกต้องอธิบายความดี ความช่ัว ความจริงของโลก และความสุข
อันแท้จริงของชีวิต วางแผนร่วมกับสถานศึกษา และเจ้าหน้าที่รัฐ จัดกิจกรรมให้นักเรียนมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมทางพระพุทธศาสนา เพื่อหลีกเลี่ยงยาเสพติด 

๓) การเป็นท่ีปรึกษาให้เพ่ือน การที่พระสงฆ์เป็นที่ปรึกษาช่วยให้การด าเนินชีวิตเป็นไป
ในทางที่ถูกต้องห่างไกลจากยาเสพติด โดยการเปิดโอกาสให้นักเรียนน าปัญหามาขอค าปรึกษาและ
สามารถแนะน าไปในทางที่ถูกต้อง มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลปัญหาที่มีผลต่อการเรียน ให้ความเป็น
กันเองเป็นเหมือนญาติพี่น้องเพื่อนสนิท ให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเป็นประโยชน์ด้วยการให้ค าปรึกษา
เรื่องยาเสพติดอย่างชัดเจน น าหลักพุทธธรรมมาปรับใช้กระตุ้นปลูกจิตส านึกในการใช้ชีวิตไปในทางที่
ดีรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 

 
 
 



๒๐๗ 

 

๔) การให้การศึกษาเกี่ยวกับการท างาน สนับสนุนให้พระสงฆ์ได้มีความรู้เกี่ยวกับยาเสพ
ติด ผลิตสื่อเพื่อใช้ในการท างาน ให้ค าแนะน าด้านการศึกษาและการท างาน จัดกิจกรรมที่สามารถ
สร้างภูมิคุ้มกันมิให้นักเรียนหรือเยาวชนติดสิ่งเสพติด ช้ีให้เห็นโทษของยาเสพติดอยู่เสมอ   ทุก
หน่วยงานหรือสถาบันต่างๆให้การศึกษาเกี่ยวกับการปูองกันปัญหายาเสพติดให้นักเรียนซึ่งเป็นวัยรุ่น
เป็นกลุ่มเสี่ยง มีการประชาสัมพันธ์ผ่านผู้ปกครองให้มากขึ้น ปลูกจิตส านึกโดยการมองกว้าง คิดไกล 
ใฝุสูง มีความรับผิดชอบในหน้าที่  ส่ง เสริมคุณธรรมสร้างทักษะสร้างเสริมภูมิ คุ้มกัน ปรับ
สภาพแวดล้อมในสถานศึกษาให้สะอาดเป็นระเบียบปราศจากมุมอับ ประสานชุมชนให้มีส่วนร่วมใน
การด าเนินการอย่างจริงจัง 

๕) การสร้างสื่อสัมพันธ์ภายในวัดและโรงเรียน พระสงฆ์ต้องเข้าถึงชุมชนรับฟังปัญหา
พบผู้น าชุมชนประสานไปถึงแต่ละครอบครัวที่มีปัญหาถามข่าวคราวพูดคุยกับพ่อแม่ด้วยหลักศีลธรรม
พูดคุยกับเด็กบ้างเพื่อช่วยหาทางแก้ไขปัญหายาเสพติด ส่งเสริมภูมิปัญญาชาวบ้านสร้างอาชีพ จัด
กิจกรรมรณรงค์สรา้งจติส านึกรกัครอบครวั ส่งเสริมคุณธรรมสร้างเสริมภูมิคุ้มกันปญัหายาเสพติด เป็น
สื่อกลางสร้างความสัมพันธ์ภายในครอบครัว 

๖) การให้ทางเลือก ร่วมด าเนินการระหว่างภาครัฐ สถาบันศึกษา สถาบันศาสนา ท า
ความเข้าใจให้นักเรียนได้รับทราบความส าคัญในชีวิตของตัวเองและพ่อแม่ต่อผู้มีพระคุณ แนะน าให้
รู้จักเหตุ และผล ของการกระท าสิ่งต่างๆ ทางเลือกเป็นอีกวิธีหนึ่งที่ท าให้ปัญหาลดลงได้ท าให้เรียนรู้
และน าสาระไปใช้ในชีวิตประจ าวัน หลีกเลี่ยงกลุ่มเพื่อนที่มีปัญหาเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ส่งเสริมการ
เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนา จิตอาสาสาธารณะ หันมาท ากิจกรรมที่มีประโยชน์ แนะน าผู้ปกครองให้
ดูแลลูกหลานของตนเอง ส่งเสริมด้านกีฬาเพื่อให้สุขภาพร่างกายดีสุขภาพจิตใจดี 

๓. รูปแบบการป้องกันปัญหายาเสพติดให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาโดยใช้หลักพรหม
วิหาร ๔ 

๑) เมตตา การน าหลักความเมตตามาใช้สร้างจิตส านึกเกี่ยวกับความรักความปรารถนาดี
ช้ีให้เห็นโทษของยาเสพติด สร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนกับบุคคลที่อยู่แวดล้อมนักเรียน
โดยเฉพาะสถาบันครอบครัว ซึ่งเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดได้เป็นอย่างดี  ต้องน ามาใช้ในการ
ปูองกันปัญหายาเสพติดควรให้ครอบคลุมให้มองเขา (นักเรียน) เปรียบเสมือนญาติพี่น้องโดยไม่เลือก
ตัวบุคคล มีความรักและปรารถนาดีช่วยเหลือตามความเหมาะสมเพื่อให้เขามีความเป็นอยู่ที่ดีอนาคต
ที่ด ีเพื่อนมีความรักความปรารถนาดีต่อกันแนะน าชักชวนกันท าในสิ่งที่มีประโยชน์ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยา
เสพติด สามารถน ามาปรับใช้ในชีวิตประจ าวันได้จริง เด็กจะมีความเมตตาต่อเพื่อนๆ ขยายออกไปสู่
คนในชุมชน ความเมตตามีคุณค่าเป็นหลักส าคัญที่สามารถผลักดันให้บุคคลสามารถพัฒนาตนเองได้ 

 



๒๐๘ 

 

๒) กรุณา เน้นให้บุคคลพ้นจากความทุกข์โดยไม่แสดงอาการรงัเกียจเป็นการช่วยเหลือผู้ที่
ก าลังมีทุกข์ให้พ้นทุกข์ แนะน าให้ก าลังใจหาวิธีคิดและวิธีแก้ไขให้ผู้ที่ตกไปเป็นทาสของยาเสพติดได้
พ้นจากทุกข์ ช้ีแนะแนวทางการพ้นจากความทุกข์ด้วยการรับฟังปัญหาและหาหนทางแก้ไขด้วยความ
ใส่ใจ สร้างก าลังใจให้ผูท้ี่จะลดละเลิกและหันกลับมาใช้ชีวิตในสังคมเป็นปกติได้ ช้ีน าแนวทางที่ถูกต้อง
แก่ผู้ที่เลือกใช้ยาเสพติดในการแก้ปัญหาให้หลุดออกจากขุมนรกนั้นได้ 

๓) มุทิตา เป็นการส่งเสริมสังคมไปในทางที่เหมาะสม เยาวชนไม่สร้างปัญหาหรือความ
เดือดร้อนให้สังคมเป็นหลักค าสอนที่สนับสนุนความปรองดองสามัคคีในสังคม ให้ก าลังใจผู้ที่ประสบ
ความส าเร็จโดยเฉพาะผู้ที่ติดยาเสพติดไม่ควรซ้ าเติมไม่ต าหนิข้อบกพร่อง แสดงความยินดีต่อผู้ที่รักษา
ตัวเองให้ปลอดภัยต่อสิ่งเหลา่น้ี ตักเตือนในสิ่งที่ไม่ดีทุกสิง่ ให้ค าแนะน าเพื่อปรับตัวแก้ไขตนเองท าสิ่งที่
ถูกต้องไม่ผิดกฎหมาย สอนเรื่องโทษของยาเสพติด ให้คนเหล่าน้ันปรับเปลี่ยนความประพฤติ ช่วยให้
นักเรียนมีความพยายามในการใช้ชีวิตได้อย่างเป็นปกติสขุ ถ้าเขาได้ปลดปล่อยหรือเลิกได้ก็ยินดีกับเขา
ไปด้วย ยินดีเมื่อเห็นผู้อื่นท าดีประสบความส าเร็จในการเรียนยิ่งข้ึนไป เมื่อนักเรียนประสบผลส าเร็จ
เขาจะเห็นคุณค่าของตัวเอง มีจิตใจไม่ริษยาและมีความยินดีและความปรารถนาดีต่อผู้อื่น การยินดีกับ
นักเรียนที่ต้องผ่านปัญหาหรืออุปสรรคต่างๆ เกี่ยวกับปัญหายาเสพติดความเบิกบานยินดีย่อมตามมา  

๔) อุเบกขา การวางตัวเป็นกลางไม่เอนเอียงไม่ต าหนิโทษหรือซ้ าเติมผู้ที่ติดยาเสพติด 
ปลูกฝังความคิดในการด าเนินชีวิตให้กับนักเรยีน อุเบกขามีความส าคัญทางความคิดท าให้การตัดสินใจ
น่าเช่ือถือก้าวหน้าไม่หว่ันไหวง่ายไม่ถูกชักชวนในการท าสิ่งที่ไม่สมควร เมื่อไม่เกิดความอิจฉากันไม่คิด
ชิงดีชิงเด่นเอาชนะกันจะน าพากันไปสู่ทิศทางที่เจริญและท าให้ห่างไกลจากการใช้ยาเสพติด                
การแก้ปัญหาต้องไม่มีอคติ มองความเป็นกลางไม่โทษฝุายใดฝุายหนึ่งไม่ซ้ าเติม ถ้าหากเรามีเมตตา
หรือมีความสงสารแลว้ นักเรียนมุ่งติดอยู่กับสิง่เสพติดเราน้ันก็ควรปล่อยวางไม่ต้องน าเอามาเป็นความ
กังวลคือต้องปล่อยให้กฎหมายหรือกฎระเบียบต่างๆ เข้ามาจัดการ ท าใจเป็นกลางในหน้าที่ของเรา
มองไปแล้วว่าเราช่วยเขาแล้วหรือยังบทบาทต้องชัดเจนมองตั้งแต่เริ่มต้องช่วยก่อนช่วยไม่ได้แล้วจริงๆ 
ค่อยวางเฉย โดยไม่มีอคต ิไม่ซ้ าเติมไม่ดูถูกเหยียดหยามเมื่อรู้ว่านักเรียนคนใดมีปัญหาในการใช้ยาเสพ
ติดไม่ทอดทิ้งให้การดูแลฟื้นฟูจิตใจให้กลับมาเป็นคนดีของสังคม  การปูองกันปัญหายาเสพติดให้
นักเรียนต้องมองด้วยใจเป็นกลางผิดคือผิด ถูกคือถูก ไม่เอนเอียง 

 
 



๒๐๙ 
 

บทท่ี ๕ 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

การวิจัยเรื่อง “การส่งเสริมบทบาทพระสงฆ์ในการปูองกันปัญหายาเสพติดให้นักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาจังหวัดสระบุรี” เป็นงานวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Research Methods) ระหว่าง
การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) และการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) 
ศึกษาจากพระไตรปิฎก วรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา หนังสือ วารสาร บทความ เอกสาร ต ารา
วิชาการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับหลักการ แนวคิด ทฤษฎี และหลักธรรม ที่เหมาะสมกับการส่งเสริม
บทบาทพระสงฆ์ในการปูองกันปัญหายาเสพติดให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาจังหวัดสระบุรี   

 ๕.๑ สรปุผลการวิจัย 

 ๕.๒ อภิปรายผล 

 ๕.๓ ข้อเสนอแนะ 

 

๕.๑ สรุปผลการวิจัย 

การวิจัยเรื่อง “การส่งเสริมบทบาทพระสงฆ์ในการปูองกันปญัหายาเสพติดให้นกัเรียน
ระดับมัธยมศึกษาจังหวัดสระบรุี” ผู้วิจัยสรุปผลได้ดังนี ้

๕.๑.๑ สภาพท่ัวไปของบทบาทพระสงฆ์ในการป้องกันปัญหายาเสพติดให้นักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาจังหวัดสระบุรี 

ผลการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ผู้วิจัยไดส้ัมภาษณ์เชิงลึก ผู้ทรงคุณวุฒิ  
จ านวน ๒๑ รูปหรือคน โดยศึกษาเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย โดยใช้การวิเคราะห์ SWOT 
ผู้วิจัยสามารถสรุปได้ดังนี้ 

  ๕.๑.๑.๑ จุดแข็ง (Strengths)  
  การปูองกันยาเสพติดแก่นักเรียนหรือเยาวชนของชาติโดยทั่วไปนั้นส่วนหนึ่งเป็น

หน้าที่ของพระสงฆ์อยู่แล้ว เพราะพระสงฆ์เป็นผู้มีเมตตาต่อประชาชนช่วยเหลือสังคมมีหน้าที่อบรม
เยาวชนให้เป็นคนดี พระสงฆ์ที่มีหน้าที่หรือบทบาทในการปูองกันและบ าบัดรักษาปัญหายาเสพติดต่อ
เยาวชน ครูพระได้เข้ามาอบรมสั่งสอนสร้างความตระหนักให้กับนักเรียนรู้จักพิษภัยเพื่อให้ห่างไกลจับ
ยาเสพติด พระธรรมทูตได้จัดกิจกรรมโดยใช้หลักธรรมมาเป็นการสื่อการสอนการอบรมฝึกปฏิบัติ
สมาธิให้เกิดความมั่นคงด้านจิตใจผ่านการจัดอบรมคุณธรรมจริยธรรมเกี่ยวกับการปูองกันและแก้ไข
ปัญหาให้รู้ถึงโทษและภัยของยาเสพติด มีกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาโดยให้นักเรียนมีส่วนร่วมผ่าน
การจัดกิจกรรมที่หลากหลาย เช่น ค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรมร่วมกับทางโรงเรียน และโครงการ
พระสอนศีลธรรมเพื่อให้นักเรียนห่างไกลจากอบายมุขต่างๆ ปัจจุบันคณะสงฆ์ถือเป็นองค์กรหนึ่งที่มี
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บทบาทส าคัญในการสร้างภูมิคุ้มกันและปูองกันปัญหายาเสพติดแก่เด็กและเยาวชน  เพราะพระสงฆ์
สามารถเข้าถึงกลุ่มเด็กและเยาวชนได้ง่ายสามารถน าหลักธรรมค าสอนเข้าสู่จิตใจอันเป็นการสร้าง
ภูมิคุ้มกันและเกาะก าบังยาเสพติดจากเด็กสู่เยาวชน โดยกระท าในฐานะผู้บรรยายธรรมสนับสนุน
กิจกรรมในสถานศึกษา การใช้ค าสอนตามหลักการของพระพุทธศาสนาน่าจะเป็นหนทางหนึ่งที่ส าคัญ
ในการช่วยแก้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดข้ึนกับนักเรียน ซึ่งสามารถร่วมมือกับสถาบันการศึกษาเพื่อศึกษา
ปัญหาอุปสรรคและแนวทางข้ันตอนและวิธีการด าเนินการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในด้าน
การจัดอบรมศีลธรรมโดยการเข้าค่ายอบรมเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเป็นคนดีในสังคมและหลีกเลี่ยง
ปัญหายาเสพติดรู้และเข้าใจถึงภัยของยาเสพติดโดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเป็นที่ยึดเหนี่ยว
จิตใจพระสงฆ์เป็นสื่อกลางส าหรับการพัฒนาให้นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมที่เหมาะสมกับการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมและวัฒนธรรมในปัจจุบันเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเยาวชนของชาติในโอกาส
ต่อไป 

  ๕.๑.๑.๒ จุดอ่อน (Weaknesses)  
  พระสงฆ์ใช้วิธีการสอนวิชาพระพุทธศาสนาในโรงเรียนเพื่อปลูกฝังความคิดผิดชอบ

ช่ัวดีไว้เป็นเบื้องต้นแต่จะให้ปัญหาหมดไปโดยสิ้นเชิงคงยาก เนื่องจากสภาพทางสังคมในปัจจุบันที่พ่อ
แม่เร่งรีบในการท างานอาจส่งผลให้มีเวลาส าหรับลูกลดลง เมื่อลูกมีปัญหาอาจหันหน้าไปพึ่งพาเพื่อน
หรือบุคคลอื่นที่ตนไว้เนื้อเช่ือใจในการแก้ปัญหาจึงเป็นช่องโหว่ที่อาจถูกชักจูงไปในทางที่ไม่ดีได้ ดังนั้น
บทบาทของพระสงฆ์ในการเป็นผู้ให้ความรู้ให้ค าปรึกษาแนะแนวทางแก่นักเรียนให้สามารถตัดสินใจ
แก้ไขปัญหาในทิศทางที่ถูกต้องได้เป็นสิ่งที่ดีแต่ในปัจจุบันยังไม่เห็นเป็นรูปธรรมการส่งเสริมด้านนี้ยังมี
น้อยมากในระดับสถาบันการศึกษา ในส่วนของวัดพระสงฆ์ได้รณรงค์เรื่องนี้โดยการประชาสัมพันธ์
ให้กับประชาชนทราบถึงโทษภัยของยาเสพติดแทบทุกวัน แต่ที่ไม่ค่อยประสบผลส าเร็จเท่าที่ควร
เพราะพระสงฆ์ที่จะไปท าหน้าที่ตรงนี้น้อยท าได้เพียงบางกลุ่มหรือชุมชนเท่านั้น 

  ๕.๑.๑.๓ โอกาส (Opportunities)  
  ในภาพรวมการปูองกันปัญหายาเสพติดต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายหน่วยงานที่

เกี่ยวข้องร่วมมือกัน จึงจะเกิดผลสัมฤทธ์ิตามความคาดหวัง วัดและพระสงฆ์มีบทบาทต่อความเป็นอยู่
ของประชาชนทั่วไปและเป็นศูนย์กลางของชุมชนมาโดยตลอด รวมทั้งเป็นแหล่งถ่ายทอดความรู้ด้าน
ต่างๆ จึงเป็นศูนย์กลางของชุมชนในด้านการปลูกฝังศีลธรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชนด้วยหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ควรมีการบูรณาการให้มากขึ้นระหว่าง
วัด ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด และสถานศึกษา จัดให้มีเวลาหรือปรับเวลาในการให้ความรู้
เกี่ยวกับอันตรายของยาเสพติดและผลกระทบที่เกิดข้ึน มีกิจกรรมที่จะท าใหน้ักเรียนได้เกิดความเข้าใจ
ถึงโทษภัยและอันตรายจากยาเสพติดและห่างไกลจากยาเสพติด  โดยใช้หลักธรรมทางศาสนา
สอดแทรกเนื้อหาความรู้ให้กลุ่มเยาวชนนักเรียนเข้าใจค าสอนเพื่อใช้เป็นเกราะปูองกันยาเสพติดและ
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อบายมุขต่างๆ สร้างภูมิคุ้มกันให้กับนักเรียนโดยการเทศนาให้แนวคิดที่ดีโดยใช้หลักธรรมในการ
ด าเนินชีวิตไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด พระสงฆ์ร่วมกับทางโรงเรียนจัดท าโครง/การกิจกรรม มีส่วนร่วม
วางเนื้อหาความรู้เกี่ยวข้องกับการปูองกันภัยจากยาเสพติดสอดแทรกในกลุม่สาระสังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

  ๕.๑.๑.๔ อุปสรรค (Threats) 

  ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาระดับประเทศซึ่งทุกหน่วยงานจะต้องร่วมด้วยช่วยกันใน
การแก้ปัญหา “รั้วทางใจ” น่าจะเป็นบทบาทส าคัญของพระสงฆ์เพราะหลักธรรมค าสั่งสอนที่มีการ
สอดแทรกในการสั่งสอนจะเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีส าหรับเยาวชนของชาติได้  แต่ในบางครั้งการ
เข้าถึงธรรมะของเยาวชนทุกวันน้ีเข้าถึงยากเวลาส่วนใหญ่จะอยู่กับโลกโซเชียล บทบาทของพระสงฆ์
ในจังหวัดสระบุรียังเปน็ปัญหาที่ต้องท้าทายว่าสมควรให้พระสงฆ์ต้องมีบทบาทในสังคมให้มากขึ้น การ
ปูองกันยาเสพติดถือเป็นนโยบายส าคัญของจังหวัดสระบุรี ซึ่งการด าเนินการต้องรวมพลังจากทุกภาค
ส่วนอย่างเข้มข้นเป็นรูปประธรรมทั้งภาคราชการ สถาบันศาสนา และสถานศึกษา พระสงฆ์สั่งสอน
ช้ีแนะแนะน าธรรมะดีช่ัวถูกผิดให้เยาวชนเป็นที่ทราบ โดยทั่วกันว่าเยาวชนเช่ือเพื่อนมากกว่าพ่อแม่
และมีความเคารพนับถือพระสงฆ์ แตพ่ระสงฆ์ยังไม่มีวิธีการและเทคนิคการสอนการอบรมที่น่าสนใจ
ในการน าเยาวชนในสถานศึกษาออกจากอบายมุขและยาเสพติดได้ 

๕.๑.๒ ปัจจัยท่ีส่งผลต่อบทบาทพระสงฆ์ในการป้องกันปัญหายาเสพติดให้นักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาจังหวัดสระบุรี ตามแนวคิดปัจจัย (4M) 

  ๕.๑.๒.๑ ดา้นบุคคล 

  พระสงฆ์ขาดความเข้าใจถึงบทบาทของของตนเองว่าสามารถมีส่วนช่วยเหลือสังคม
เพียงแตย่ังขาดการส่งเสริมความรู้ถึงวิธีการแนะน าทางเลือกให้กับนักเรียนในการปูองกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดโดยใช้ทักษะความรู้ของตนเอง และพระสงฆ์ที่มีความเสียสละมีอยู่น้อย การจัดอบรม
ความรู้เรื่องยาเสพติดให้กับพระสงฆ์ส่วนใหญ่เป็นการจัดอบรมระยะสั้นไม่สามารถน ามาปฏิบัติให้
เกิดผลได้เท่าที่ควรไม่มีการด าเนินงานที่เป็นรูปธรรมขาดการพัฒนาบุคลากรในการน าค าสอนทาง
พระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ช่วยแก้ไขปัญหายาเสพติดให้กับนักเรียนได้อย่างแท้จริงเป็นเพียงการ
แนะน าในโอกาสต่างๆ และไม่มีการติดตามผล พระสอนศีลธรรมในโรงเรียนจะมุ่งเน้นในการสอนวิชา
พระพุทธศาสนาเป็นหลกั ไม่มีการสอนในเรื่องการปอูงกนัยาเสพติดให้กับนักเรยีนอย่างจริงจังต่อเนื่อง 
อาจเป็นเพราะพระสงฆ์มีความเข้าใจจิตใจของเด็กในยุคนี้ที่ค่อนข้างน้อยภาษาที่สื่อสารกับเด็กอาจ
ยากเกินไปท าให้เด็กไม่เข้าใจ เพราะพระสงฆ์ส่วนใหญ่จะศึกษาแต่พระธรรมวินัยอยู่ภายในวัดจึงไม่
สามารถรับรู้การใช้ชีวิตของคนในปัจจุบันว่าเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางใด หน่วยงานภาครัฐยังไม่มีการ
ส่งเสริมพระสงฆ์ในพื้นที่ให้มีบทบาทเต็มที่ในการช่วยรณรงค์การปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด   
ยังไม่มีการจัดตั้งตัวแทนพระสงฆ์ให้รับผิดชอบอย่างจริงจัง ขาดบุคลากรที่มีบทบาทโดยตรงในการ
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บรรยายให้ความรู้กับนักเรียนจะมีการแนะน าในช่วงเวลาที่เข้าไปท าการสอนเท่านั้นซึ่งมีเวลาจ ากัด 
ขาดการส่งเสริมความรู้ฝึกอบรมนักเรียนเพื่อเป็นตัวแทนในการช่วยสอดส่องดูแลเพื่อนไม่ให้เข้าไปยุ่ง
เกี่ยวกับยาเสพติดทั้งในและนอกเวลาเรียน คณะสงฆ์และหน่วยงานของรัฐยังขาดการร่วมวิเคราะห์
ปัญหาว่าการเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดเกิดจากสาเหตุใดและจะแก้ปัญหาอย่างไร 

  ๕.๑.๒.๒ การเงิน 

  บทบาทของพระสงฆ์ในการด าเนินการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้กับ
นักเรียนยังขาดงบประมาณหรือทุนสนับสนุนในการด าเนินงานส่วนใหญ่จะเป็นการหาทุนกันเอง
ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ ยังไม่มี การด าเนินการจะได้รับการบริจาคจากญาติโยม
ที่เห็นความส าคัญของปัญหายาเสพติด การจัดกิจกรรมจะเป็นรูปแบบการจัดร่วมกับหน่วยงานของรัฐ
หรือสถานศึกษาในส่วนของพระสงฆ์ยังไม่มีงบประมาณในการด าเนินการอย่างจริงจังการจัดกิจกรรม
จึงมีน้อยหรือแทบไม่มีเลย การท าหน้าที่ของพระสงฆ์ในปัจจุบันสามารถท างานได้ระดับหนึ่งเพราะ
การเงินไม่เอื้ออ านวยไม่มีการพัฒนารูปแบบให้ทันสมัยสอดคล้องกับสังคมยุคปัจจุบัน การท างานของ
พระสงฆ์ด้านการส่งเสริมความรู้เรื่องยาเสพติดให้กับนักเรียนงบประมาณเป็นสิ่งส าคัญ สถานศึกษามี
งบประมาณอุดหนุนทางการศึกษาจ ากัดจึงไม่สามารถช่วยสนับสนุนการท างานของพระสงฆ์เรื่อง
ค่าใช้จ่ายได้เท่าที่ควร พระสงฆ์ยังไม่มีการจัดต้ังกองทุนส าหรับการส่งเสริมความรู้เรื่องการปูองกันยา
เสพติด การให้ความรู้กับนักเรียนจึงท าได้แค่เพียงการบรรยายในห้องเรียนไม่สามารถจัดกิจกรรมหรือ
พาไปทัศนศึกษานอกสถานที่ได้ ในส่วนของการท างานต้องใช้วัสดุสิ้นเปลืองมากการรณรงค์ผ่านสื่อ
ต่างๆ มีน้อย เพราะงบประมาณมีจ ากัดจึงท าได้เท่าก าลังความสามารถที่มี  เพราะงบประมาณจาก
หน่วยงานภาครัฐยังไม่มีสนับสนุนพระสงฆ์ในด้านการปูองกันและแก้ไขยาเสพติดเพราะมองว่าเป็น
เรื่องของเจ้าหน้าที่ฝุายบ้านเมืองมากกว่า งบประมาณจากหน่วยงานของรัฐจะเป็นการก่อสร้าง
ถาวรวัตถุ การส่งเสริมบทบาทของพระสงฆ์ในการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดต้องเป็น
งบประมาณจากหน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบโดยตรง  

    ๕.๑.๒.๓ วัสดุอุปกรณ์ 
  พระสงฆ์กับหน่วยงานภาครัฐยังขาดการประสานความร่วมมือกันในการจัดท าปูาย

การรณรงค์เพื่อปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ขาดการประชาสัมพันธ์ในการระดมทรัพยากรใน
ชุมชนมาช่วยสนับสนุน รวมทั้งยังขาดสถานที่หรือส านักงานเพื่อปฏิบัติงานในสถานศึกษา ขาดการ
สนับสนุนอุปกรณ์ในการท างาน โรงเรียนส่วนใหญ่ยังไม่มีห้องเรียนเฉพาะพระสงฆ์โดยตรงในการ
จัดการเรียนการสอน พระสงฆ์จ าเป็นต้องใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาช่วยในการท างานแต่ยังไม่มี
หน่วยงานใดสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ช่วยบรรยายหรือจัดกิจกรรมในปัจจุบันนี้จะเป็นการจัดหากันเอง
ตามก าลังความสามารถ การสื่อสารข้อมูลข่าวสารยังมีปัญหาเนื่องจากขาดเทคโนโลยีสมัยใหม่ในการ
ใช้งานขาดบุคลากรทีมีความรู้ในการผลิตสื่อเพื่อน าไปใช้ โรงเรียนบางแห่งยังไม่สามารถใช้สื่อได้
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เนื่องจากระบบอินเตอร์เน็ตยังไม่มีหรือมีแต่ไม่สามารถใช้งานได้สมบูรณ์จึงเกิดปัญหาเรื่องการสืบค้น
ข้อมูลในระหว่างการสอน พระสงฆ์ที่สอนในโรงเรียนส่วนใหญ่ต้องเตรียมจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือสื่อ
การสอนด้วยตนเอง ไม่มีหน่วยงานใดสนับสนุนทั้งเครื่องเครื่องใช้ต่างๆ รวมถึงยานพาหนะในการ
เดินทาง สถานที่ภายในบริเวณวัดเพื่อให้เด็กเข้ามาท ากิจกรรมหลังเลิกเรียนมีน้อยหรือบางวัดไม่มีเลย 
ไม่มีสื่อที่ทันสมัยจึงไม่สามารถให้เด็กมารวมตัวเพื่อฟังค าสอนหรือมาอบรมได้ ขาดอุปกรณ์เพื่อรองรับ
เด็กเป็นจ านวนมาก เช่น โต๊ะ เก้าอี้ เครื่องฉายภาพ เป็นต้น ขาดวัสดุอุปกรณ์ในการจัดอบรมให้
ความรู้กับนักเรียนรวมที่พักและอุปกรณ์ในการจัดอบรมเข้าค่าย เช่น ที่นอน ที่พัก ห้องน้ า เป็นต้น 

  ๕.๑.๒.๔ การจัดการ 
  บทบาทของพระสงฆ์ในการแก้ไขและปูองกันปัญหายาเสพติดยังไม่มีการจัดการที่

เป็นรูปธรรม ยังไม่มีการท าแผนการสอนที่แน่นอนจึงต้องมกีารแบง่คาบเรียนระหว่างพระกบัครูซึ่งเป็น
ปัญหาในการสอนมาโดยตลอดทุกปีการศึกษา การประสานงานการร่วมมือกันระหว่างวัดกับโรงเรียน
มีน้อยพระสงฆ์จึงไม่มีบทบาทร่วมกับสถานศึกษาในการช่วยปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้
นักเรียน หน่วยงานรัฐต้องมีนโยบายให้พระสงฆ์มีส่วนร่วมในการวางแผนการปูองกันยาเสพติด       
ต้องมีการประสานกับโรงเรียนในวางแผนการสร้างภูมิปูองกันทางด้านจิตใจให้นักเรียนให้มีความ
เข้มแข็ง ทุกวันนี้ยังไม่มีการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ในชุมชนเพื่อให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับยาเสพติดและ
วิธีการปูองกันปัญหายาเสพติดที่ถูกต้องให้กับนักเรียน ขาดการวางแผนการท างานร่วมกับโรงเรียนใน
การให้ค าปรึกษากับผู้ที่ติดยาเสพติด พระสงฆ์กับหน่วยงานของรัฐขาดการประสานความร่วมมือใน
การพัฒนาสื่อการสอนและการจัดกิจกรรมร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม จะมีการประสานบ้างก็เป็นเพียง
การขอข้อมูลบางส่วนการน าเสนอบางครั้งจึงไม่เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ไม่มีการน าเสนอกิจกรรมที่
เป็นประโยชน์โดยตรงให้นักเรียนซึ่งเป็นกลุ่มเยาวชนที่ต้องได้รับการอบรมสั่งสอนเพื่อให้ไม่หลงผิดไป
ในทางไม่ถูกต้อง และต้องมีการจัดอบรมความรู้ในเรื่องสมุนไพรทีส่ามารถน ามาใช้ในการบ าบัดผู้ติดยา
เสพติดโดยเชิญผู้เชียวชาญมาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้กับผู้ที่สนใจ  ยังไม่มีการวางแผนจัด
โครงการร่วมกันในการให้นักเรียนสามารถสร้างวิธีคิดและวิธีการปูอ งกันตนเองส่วนใหญ่ให้
ความส าคัญกับการใช้หลักธรรมค าสอนในการช่วยลดปญัหายาเสพติดแต่ไม่ได้เน้นการจดัการเรียนรูใ้ห้
อยู่ห่างไกลจากยาเสพติดโดยตรง ขาดความร่วมมือในการวางกลยุทธ์ในในสถานศึกษาให้ตระหนักถึง
พิษภัยของยาเสพติด ไม่มีการด าเนินนโยบายเสริมสร้างทักษะความรู้ ขาดการจัดต้ังศูนย์เรียนรู้หรือให้
ข้อมูลที่สอดคล้องกับการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้กับนักเรียน  
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๕.๑.๓ แนวทางการส่งเสริมบทบาทพระสงฆ์ในการป้องกันปัญหายาเสพติดให้นักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาจังหวัดสระบุรี ตามแนวคิดการป้องกันปัญหายาเสพติด ใน ๖ ด้าน 

  ๕.๑.๓.๑ การให้ข่าวสาร 

  พระสงฆ์มีบทบาทเผยแพร่ความรู้หลักธรรมในการด าเนินชีวิตในทางที่ถูกต้องควบคู่
กับการให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพใช้รูปแบบประสานการด าเนินระหว่างพระสงฆ์และสถาศึกษา บทบาท
ของพระสงฆ์ยังน้อยในการเข้าถึงนักเรียน ต้องมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนให้พระสงฆ์ร่วมในการ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านปัญหายาเสพติดให้เยาวชนได้รับรู้และตระหนักถึงความอันตรายที่จะ
เกิดข้ึน พระสงฆ์มีบทบาทในการท าหน้าที่ให้ข่าวสารได้ดีเพราะอยู่ใกล้ชิดกับชุมชน และนักเรียนมี
ความเช่ือศรัทธา แตพ่ระสงฆ์ขาดความรู้ในการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ส่วนใหญ่จะเป็นการเทศน์ หรือ
การบรรยายอาจท าให้นักเรียนไม่ค่อยสนใจนัก ส่วนการให้ข่าวสารมีน้อยมาก หน้าที่ของพระสงฆ์ส่วน
ใหญ่จึงเป็นการให้ความรู้ในเรื่องศีลสมาธิปัญญาให้รู้จักผิดชอบช่ัวดีเพียงเท่านี้ การให้ข่าวสารยังขาด
ความต่อเนื่องขาดแผนการด าเนินงานร่วมกับทางโรงเรียน ควรส่งเสริมบทบาทพระสงฆ์ด าเนินการ
ปูองกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดด้วยการจัดอบรมศีลธรรม สร้างความเข้มแข็งทางจิตใจ ส่งเสริม
ให้นักเรียนมีจิตส านึกที่ดี บทบาทของพระสงฆ์ต่อการให้ข่าวสารนั้นน่าจะเป็นการอบรมผ่านช่องทาง
สื่อช้ีให้นักเรียนได้เห็นบาปบุญคุณโทษช้ีทางถูกทางผิดน าหลักธรรมไปใช้ในชีวิตประจ าวันให้มี
เปูาหมายที่ดีของชีวิต จึงต้องมีการส่งเสริมให้พระสงฆ์มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีได้มีช่องทาง
ในการสื่อสารกับนักเรียนให้ความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับโทษภัยของยาเสพติดผ่านอินเตอร์เน็ต หรือสื่อโซ
เชียล เพราะพระสงฆ์มีบทบาทส าคัญหลายด้านในชุมชนทั้งการให้ข้อมูลข่าวสาร การประชาสัมพันธ์ 
ดังนั้นพระสงฆ์จึงมีบทบาทส าคัญและเป็นส่วนช่วยในการให้ความรู้ข่าวสารและประชาสัมพันธ์ข้อมูล
เรื่องยาเสพติดได้เป็นอย่างดี 

  ๕.๑.๓.๒ การให้การศึกษาด้านจิตใจหรือความรู้สึก  
  การด าเนินงานของพระสงฆ์เกี่ยวกับปัญหายาเสพติดนั้นยังติดขัดในกระบวนการทาง

กฎหมาย บทบาทพระสงฆ์ที่มีต่อการปอูงกนัปัญหายาเสพติดท าได้ดีแต่ยังขาดการวางแผนร่วมกับทาง
โรงเรียน ส่วนใหญ่มักจะเป็นบทบาทของสถานศึกษา ต ารวจ สาธารณสุข เป็นหลัก พระสงฆ์ยังไม่มี
บทบาทชัดเจน การให้ข่าวสารด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติดต้องใช้หลักธรรมคุณธรรมมาปรับหรือ
รักษาเยียวยาจิตใจให้รู้สึกส านึกดี ให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา เพื่อหลีกเลี่ยง
ยาเสพติดและส่งเสริมให้นักเรียนเป็นคนดี ปัญหายาเสพติดในกลุ่มนักเรียนมาจากการขาดที่ยึดเหนี่ยว
ทางจิตใจ ขาดจุดหมายไม่เห็นคุณค่าของตัวเอง ครอบครัวให้ความอบอุ่นลดน้อยลง พระสงฆ์ซึ่งเป็น
สถาบันหลักในการให้ค าแนะน าสอนหลักธรรมให้แก่ผู้ที่ก าลังหลงผิด น าหลักธรรมค าสอนของศาสนา
ให้นักเรียนได้วิเคราะห์แยกแยะก าหนดทางเลือกให้กับเพื่อนนักเรียนด้วยกัน  พระสงฆ์เป็นผู้น าทาง
จิตใจ อธิบายค่านิยมที่ถูกต้องอธิบายความดี ความช่ัว ความจริงของโลก และความสุขอันแท้จริงของ
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ชีวิต เป็นผู้ช้ีน าความสว่าง สร้างแรงจูงใจให้แก่นักเรียนไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดในทุก
รูปแบบแต่ในทางปฏิบัติแล้วจะอาศัยพระสงฆ์เพียงด้านเดียวก็คงยาก หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
ถือเป็นแนวทางหนึ่งที่ควรน ามาปรบัใช้ในการแก้ปญัหายาเสพติดด้วยการบรูณาการหลักพุทธธรรมกับ
กระบวนการด าเนินงานตามศาสตร์สมัยใหม่ท าให้เกิดการเผยแพร่หลักธรรมให้เป็นรูปธรรม เกิดการ
ยอมรับถึงบทบาทพระสงฆ์ในการแก้ไขปัญหายาเสพติด การให้การศึกษาทางด้านจิตใจหรือความรู้สึก
ในการปูองกันปัญหายาเสพติดยังมีน้อย จะมีอยู่บ้างแต่ก็ไม่มากนักเพราะเด็กเหล่านี้ไม่เข้าวัด ดังนั้น
พระจะต้องน าตัวเองเข้าสู่สถานศึกษาเพื่อสั่งสอนและแนะน าสิ่งเหล่าน้ี 

  ๕.๑.๓.๓ การเป็นท่ีปรึกษาให้เพ่ือน  
  การที่พระสงฆ์เป็นที่ปรึกษาช่วยให้การด าเนินชีวิตเป็นไปในทางที่ถูกต้องห่างไกล

จากยาเสพติด สามารถท าได้เพราะนักเรียนมีความศรัทธาเลื่อมใสสามารถท าหน้าที่ได้เหมือนดั่งครูที่
ปรึกษาหรือผู้ปกครอง แต่ในคามเป็นจริงยังมีอยู่ค่อนข้างน้อยเนื่องจากนักเรียนยังไม่กลา้เข้าไปปรึกษา     
การเป็นที่ปรึกษาเป็นส่วนเล็กๆ ที่ถูกมองข้ามแตม่ีผลต่อผู้ได้รับทั้งสิ้น แต่ปัจจุบันพระสงฆ์ยังเข้าไม่ถึง
ตัวนักเรียนจึงไม่สามารถแทรกการอบรมเรื่องปัญหายาเสพติดธรรมะถึงนักเรียน  การน าหลักพุทธ
ธรรมมาปรับใช้กระตุ้นปลูกจิตส านึกในการรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ เปิดโอกาสให้นักเรียนน า
ปัญหาที่เกิดข้ึนมาขอค าปรึกษาและสามารถแนะน าไปในทางที่ถูกต้อง เพราะพ่อแม่ผู้ปกครองอาจจะ
ไม่สามารถที่จะสั่งสอนให้เด็กเหล่านี้เช่ือฟังต้องให้คนกลาง (พระสงฆ์) สั่งสอนแนะน า  ความเป็น
กันเองไม่ถือเนื้อถือตัวท าตัวเป็นเหมือนญาติพี่น้องเพื่อนสนิทมิตรสหายที่สามารถให้ค าปรึกษาและ
เป็นที่พึ่งได้ไม่ซ้ าเติมเมื่อนักเรียนมาขอค าปรึกษา เพื่อนที่ดีย่อมมีการให้ค าแนะน าหรือให้การปรึกษา
กันได้ เมื่อมีกัลยาณมิตรที่ดีเป็นที่ปรึกษาให้เพื่อนดีได้  

  การเป็นที่ปรึกษาจะท าให้เกิดประโยชน์ คือ การแลกเปลี่ยนข้อมูลปัญหาที่มีผลต่อ
การเรียน พระสงฆ์จะห้ามปรามสอนให้เว้นจากความช่ัวทั้งของตนเองและผู้อื่นตั้งอยู่ ในความดี 
แนะน าวิธีครองตนครองชีวิตให้ได้ผลดีมีความสุข ปัจจุบันพระสงฆ์ไม่มีบทบาทในการให้ค าปรึกษา
เรื่องยาเสพติดอย่างชัดเจน เมื่อมีปัญหาเด็กส่วนใหญ่จะปรกึษาหรอืปรบัทกุข์ระบายสิ่งต่างๆ ให้กับคน
ที่คุ้นเคยหรือคนสนิทเป็นอันดับแรก เพราะบางคนเช่ือเพื่อนมากกว่าพระพ่อแม่ พระสงฆ์ที่มีความรู้
ความสามารถคอยช้ีน า หรือแนะน าบอกทางออกมีค่อนข้างมีน้อยมากยังต้องมีการส่งเสริมสนับสนุน
จากหน่วยงานของภาครัฐให้มากข้ึน พระสงฆ์ไม่สามารถดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิด เพราะถ้าใกล้ชิด
เกินไปจะถูกมองในด้านลบจากสังคม มีค ากล่าวที่ว่า “คบคนเช่นใดก็เป็นเหมือนคนเช่นน้ัน เพื่อนจึงมี
อิทธิพลเป็นอย่างมากที่จะชักจูงไปในทางที่ดีหรือไม่ ถ้าเพื่อนเป็นผู้ให้ข้อมูลข่าวสารมีความเสี่ยงที่จะ
แนะน าเพื่อนไปในทางที่ผิดได้เนื่องจากความรู้เท่าไม่ถึงการณ์อาจคิดแก้ไขปัญหาที่ไม่ถูกต้องและ
น าไปสู่การน ายาเสพติดมาใช้ในการแก้ปัญหาได้ 

 



๒๑๖ 
 

  ๕.๑.๓.๔ การให้การศึกษาเกี่ยวกับการท างาน 
  เนื่องจากพระสงฆ์มีความรู้ทางธรรมมากกว่าทางโลก ท าให้การแนะน าด้าน

การศึกษาและการท างานน้อยมาก ท าได้มากที่สุดก็เพียงแค่ให้การอบรมทางจิตใจ ให้การศึกษาเรียนรู้
หลักธรรมเพื่อน าไปปรับใช้ให้เหมาะสมในชีวิตประจ าวัน  การด าเนินตามแนวหลักธรรมเป็น
หลักประกันท าใหส้ังคมไม่มีปญัหาท าให้มเีมตตาต่อกนัไม่ว่าจะเรยีนหนังสือร่วมกันท ากิจกรรมการงาน
ต่างๆ จะส่งผลดีที่ยั่งยืนและมีความสุข ท าให้นักเรียนเข้าใจและตระหนักถึงปัญหาและห่างไกลจากยา
เสพติด เพราะในปัจจุบันเด็กมีสิ่งจูงใจมาก เช่น ติดเกม หากจะดึงความสนใจของเด็กมาเข้าวัดต้อง
อาศัยการประชาสัมพันธ์ผ่านผู้ปกครองให้มากข้ึน พระสงฆ์อยู่ในฐานะที่จะให้ข้อมูลได้เป็นอย่างดี
เพราะรู้สภาพปัญหา ความต้องการของชุมชน สามารถน าหลักธรรมใช้ปลูกจิตส านึกโดยการมองกว้าง 
คิดไกล ใฝุสูง มีความรับผิดชอบในหน้าที่ ส่งเสริมคุณธรรมสร้างทักษะสร้างเสริมภูมิคุ้มกันให้
การศึกษาเกี่ยวกับการปูองกันปัญหายาเสพติดให้นักเรียนซึ่งเป็นวัยรุ่นเป็นกลุ่มเสี่ยงให้ห่างไกลจากยา
เสพติด ต้องมีการวางแผนการท างานเสริมสร้างพลังใจของนักเรียนด้วยการส่งเสริมสนับสนุนให้
พระสงฆ์ได้มีความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด ผลิตสื่อเพื่อใช้ในการท างาน จัดกิจกรรมที่สามารถสร้าง
ภูมิคุ้มกันให้นักเรียนเห็นโทษของยาเสพติดอยู่เสมอ  ต้องมีการส่งเสริมให้พระสงฆ์ได้มีความรู้ด้านยา
เสพติดมากขึ้นหากพระสงฆ์ท าเต็มก าลังความสามารถแต่หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องไม่สนับสนุนก็จะ
สัมฤทธ์ิผลได้ 

  ๕.๑.๓.๕ การสรา้งสื่อสัมพันธ์ภายในครอบครัว   
  ครอบครัวคือสถาบันที่ส าคัญในการขับเคลือ่นหรอืปลูกฝังให้เด็กมคุีณธรรมจรยิธรรม

โดยมีการแนะน าผู้ปกครองให้ท าตัวให้เป็นแบบอย่างที่ดี  ถ้าหากผู้ปกครองเข้าวัดและฟังพระธรรม
เทศนาก็จะเกิดมุมมองและความคิดที่กว้างท าให้ความสัมพันธ์ในครอบครัวเป็นไปในทิศทางที่ดี  
ปัจจุบันปัญหาทางครอบครัวมีอยู่มากมลูเหตุมาจากสภาพสังคมและเศรษฐกิจ การให้พระสงฆ์สง่เสริม
สัมพันธ์ภายในครอบครัวนั้นเป็นการอนุเคราะห์แก่ประชาชนหรือครอบครัวที่มีปัญหาครอบครัวถือ
เป็นสถาบันแรกที่จะเข้าใจปัญหาพ่อแม่ ญาติพี่น้อง ควรสื่อให้เด็กเข้าใจไม่ให้เด็กเกิดความอาย สร้าง
ความรักความอบอุ่นกันหันหน้าเข้าหากันไม่ปิดบังไม่เก็บปัญหาไว้คนเดียว การให้ความรักมีผลมาก
ที่สุดภายในครอบครัว พ่อแม่เป็นตัวอย่างแก่ลูก แต่สังคมปัจจุบันพ่อแม่ท างานนอกบ้านลูกจึงมีเวลา
อยู่กับปัจจัยที่เสี่ยง เช่น เพื่อนและโทรศัพท์มือถือ การควบคุมตนเองจึงมีความเสี่ยง  

  การเข้าถึงครอบครัวของนักเรียนก็เป็นส่วนส าคัญเพราะสังคมไทยเป็นสังคมรวม
ญาติพี่น้อง สถาบันครอบครัวเป็นพื้นฐานส าคัญในการปูองกันยาเสพติดเสริมสร้างความสามารถของ
บุคคลในครอบครัวในการด าเนินชีวิตส่งเสริมอาชีพและกจิกรรมรณรงค์สร้างจิตส านึกให้ครอบครัวเฝูา
ระวังปูองปราม พระสงฆ์สามารถสร้างสื่อสัมพันธ์ให้ครอบครัวได้ด้วยการเข้าไปสู่ชุมชนพบผู้น าชุมชน
ประสานไปถึงแต่ละครอบครัวที่มีปัญหาถามข่าวคราวพูดคุยกับพ่อแม่ด้วยหลักศีลธรรมพูดคุยกับเด็ก



๒๑๗ 
 

บ้าง สร้างความอบอุ่น พระสงฆ์ ครู ญาติพี่น้อง สามารถร่วมกันดูแลตักเตือนเพื่อให้นักเรียนไม่ยุ่ง
เกี่ยวกับยาเสพติด บทบาทของพระสงฆ์ในการสร้างสื่อสัมพันธ์ในครอบครัว เช่น การท าบุญวันพระที่
วัด ซึ่งสามารถเทศเรื่องการปูองกันปัญหายาเสพติดโดยสถาบันทางศาสนาเป็นผู้แนะน า เพราะว่าคน
ไทยนับถือศาสนาพุทธจึงง่ายที่จะมีโอกาสเป็นสื่อกลางสร้างความสัมพันธ์ภายในครอบครัว เพราะ
สังคมไทยนิยมพาบุตรหลานหรือคนในครอบครัวเข้าวัดท าบุญฟังเทศน์ฟังธรรมพระสงฆ์ใช้โอกาส
ดังกล่าวในการสั่งสอนอบรมกล่อมเกลาจิตใจสร้างสัมพันธ์ภายในครอบครัวพ่อแม่ลูกให้เข้าใจซึ่งกัน
และกันเข้าใจ 

  ๕.๑.๓.๖ การให้ทางเลือก 

  พระสงฆ์ได้ช่ือว่าเป็นเนื้อนาบุญของโลกการให้ทางเลือกพึงเป็นหน้าที่ของพระสงฆ์ที่
ต้องปฏิบัติต่อนักเรียนในเรื่องของการปูองกันยาเสพติด เพราะจะช่วยให้นักเรียนตระหนักและเข้าใจ
ถึงความอันตรายและโทษภัยของยาเสพติด แต่ในการท างานยังต้องมีสนับสนุนจากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องให้มากขึ้น บทบาทของพระสงฆ์ในการปูองกันยาเสพติดอยู่ในระดับดี เพราะมีโอกาสได้พบ
กับนักเรียนจัดกิจกรรมท าความเข้าใจให้นักเรียนได้รับทราบความส าคัญในชีวิตของตัวเองและพ่อแม่
ต่อผู้มีพระคุณ แนะน าให้รู้จักเหตุ และผล ของการกระท าสิ่งต่างๆ  ทางเลือกเป็นอีกวิธีหนึ่งที่ท าให้
ปัญหาลดลงได้ท าให้เรียนรูแ้ละน าสาระไปใช้ในชีวิตประจ าวัน หลีกเลี่ยงกลุ่มเพื่อนที่มีปัญหาเกี่ยวข้อง
กับยาเสพติด หันมาท ากิจกรรมที่มีประโยชน์ให้ตนเอง ส่งเสริมด้านกีฬาเพื่อให้สุขภาพร่างกายดี
สุขภาพจิตใจดี  พระสงฆ์มีบทบาทส าคัญมีอิทธิพลด้านจิตใจสูงวิถีพุทธชาวพุทธจะเช่ือฟังค าสั่งสอน
ของพระสงฆ์ บทบาทพระสงฆ์จะส่งเสริมจิตใจให้แข็งแกร่งก่อน เมื่อมีจิตใจเข้มแข็งยาเสพติดก็เข้ามา
คุกคามไม่ได้ แต่ไม่มีสิทธ์ิบังคับใครให้เลือกเพียงแต่มีหน้าที่บอกทางเลือกให้ชัดเจนด้วยวิธีการทาง
พระพุทธศาสนา อาศัยความร่วมมือจากหลายหน่วยงานช่วยกันออกความคิดและช่วยกันด าเนินการ
อย่างเป็นระบบเป็นข้ันตอน เพราะการปูองกันยาเสพติดให้นักเรียนถือเป็นหน้าที่เป็นภาระที่ทุกคน
ต้องช่วยกัน เช่น ภาครัฐ เอกชน สถาบันศึกษา สถาบันศาสนา เป็นต้น ต้องมีการบูรณาการร่วมกัน 
การให้ทางเลือก เช่น การเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนา จิตอาสาสาธารณะ ให้นักเรียนห่างไกลยาเสพ
ติด การที่ต ารวจฝุายปกครองท าการบ าบัดถือว่าเป็นไม้แข็งเกินไป จะต้องให้ทางเลือกนี้ (พระสงฆ์)      
อีกทางในการแก้ไขปัญหา ส่งเสริมให้เยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาช่วยให้กลุ่มเยาวชน
ได้หลีกเลี่ยงการติดยาเสพติดในสังคมอีกด้วย หากพระสงฆ์เข้าถึงเด็กผ่านทางครอบครัวของเด็ก                
และจากกิจกรรมที่ทางวัดจัดก็จะท าให้เด็กได้รับข้อมูลเกี่ยวกับยาเสพติดมากข้ึน การประสานงาน
ระหว่างองค์กรต่างๆ ให้เกิดการเรียนรู้อย่างเหมาะสมต่อเนื่องและยั่งยืน 

 
 
 
 



๒๑๘ 
 

๕.๑.๔ ปัจจัยท่ีมีผลต่อการส่งเสรมิบทบาทพระสงฆ์ในการป้องกันปัญหายาเสพติดให้
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาจังหวัดสระบุรี ตามหลักพรหมวิหาร ๔  

  ๕.๑.๔.๑ เมตตา  
  เมตตา หากต้องน ามาใช้ในการปูองกันปัญหายาเสพติดควรให้ครอบคลุมให้มองเขา 

(นักเรียน) เปรียบเสมือนญาติพี่น้องโดยไม่เลือกตัวบุคคลมีความรักและปรารถนาดีช่วยเหลือตาม
ความเหมาะสมเพื่อให้เขามีความเปน็อยู่ที่ดีมอีนาคตที่ดี ความรักความปรารถนาดีของคนในครอบครวั 
อาจารย์มีความรักนักเรียนดูแลให้ค าปรกึษาเสมือนลูกของตนเอง เพื่อนมีความรักความปรารถนาดีต่อ
กันแนะน าชักชวนกันท าในสิ่งที่มีประโยชน์ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด เป็นการปูองกันอีกวิธีหนึ่งช่วยให้
เกิดความรักในครอบครัวมากยิ่งข้ึน ปรารถนาให้ทุกคนประสบความสุข ใส่ใจเยาวชนเป็นพิเศษ
เนื่องจากเป็นก าลังส าคัญของชาติต่อไป ความเมตตาส่งผลต่อนักเรียนเกิดมั่นคงทางด้านจิตใจ 
ปรารถนาให้นักเรียนมีความรักความสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เป็นการสร้างความไว้วางใจให้กับ
นักเรียนเปิดใจที่จะรับการอบรมสั่งสอนเพื่อจูงใจให้มีการช่วยเหลือและปูองกันปัญหายาเสพติด  
เพราะความเมตตาจะท าให้ผู้รับรู้สึกซาบซึ้ง การน าหลักความเมตตามาใช้ในการปูองกันปัญหายาเสพ
ติดโดยการสร้างจิตส านึกเกี่ยวกับความรักความปรารถนาดีช้ีให้เห็นโทษของยาเสพติด  สร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนกับบุคคลที่อยู่แวดล้อมนักเรียนโดยเฉพาะสถาบันครอบครัว ซึ่งเป็นการ
สร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดได้เป็นอย่างดี นอกจากจะปรับใช้ในการปูองกันยาเสพติดแล้วยังสามารถ
น ามาปรับใช้ในชีวิตประจ าวันได้จริง เด็กจะมีความเมตตาต่อเพื่อนๆ ขยายออกไปสู่คนในชุมชน ความ
เมตตามีคุณค่าต่อภาวะจิตใจของเยาวชนและเป็นหลักส าคัญที่สามารถผลักดันให้บุคคลสามารถ
พัฒนาตนเองได้ 

  ๕.๑.๔.๒ กรุณา 
  พระสงฆ์อยากช่วยเหลือให้ผู้อื่นพ้นทุกข์เพราะไม่ว่าจะทุกข์เรื่องอะไรก็สามารถ

ช้ีแนะแนวทางการพ้นจากความทุกข์ด้วยการรับฟังปัญหาและหาหนทางแก้ไขด้วยความใส่ใจ               
ความสงสารเป็นคุณธรรมเน้นให้บุคคลพ้นจากความทุกข์โดยไม่แสดงอาการรังเกียจ  พระสงฆ์น า
หลักธรรมข้อนี้มาใช้เพื่อดึงผู้ที่เข้าไปเกีย่วข้องกับยาเสพติดออกจากวงจรยาเสพติดเป็นการช่วยเหลือผู้
ที่ก าลังมีทุกข์ให้พ้นทุกข์ บทบาทของพระสงฆ์ต้องเข้าถึงตัวจริง การน ากรุณามาใช้เป็นเครื่อง
ปราบปรามจิตใจในการท าสิ่งทีไ่ม่ดี ถ้าท าให้เกิดข้ึนในจิตใจจะสามารถน ามาใช้ให้นักเรียนไม่เข้าใกลย้า
เสพติดพ้นจากความทุกข์ยากเดือดร้อนแสวงหาวิธีการในการช่วยเหลือให้พ้นทุกข์ คือสั่งสอนอบรมให้
เกิดธรรมโดยใช้สื่อในรูปแบบต่างๆ เป็นความปรารถนาดีของพระสงฆ์ในการแก้ไขปัญหายาเสพติด 
เพราะนักเรียนในช่วงวัยรุ่นอยากรู้อยากลองพ่อแม่ ครูอาจารย์ไม่ควรซ้ าเติมควรแนะน าให้ก าลังใจให้
ห่างไกลจากยาเสพติด หาวิธีคิดและวิธีแก้ไขให้ผู้ที่ตกไปเป็นทาสของยาเสพติดได้พ้นจากทุกข์ 
พระสงฆ์มีความสามารถช่วยเหลือปูองกันปัญหายาเสพติดให้กับนักเรียนเป็นอย่างดี สงเคราะห์พวก



๒๑๙ 
 

เขาเหล่านั้น เช่น การแจกทุนการศึกษา อบรมให้นักเรียนเข้าใจถึงโทษของยาเสพติดให้นักเรียน
สามารถเตือนเพื่อนสร้างก าลังใจที่จะลดละเลิกและหันกลับมาใช้ชีวิตในสังคมเป็นปกติได้  ช้ีน า
แนวทางที่ถูกต้องแก่ผู้ที่เลือกใช้ยาเสพติดในการแก้ปัญหาให้หลุดออกจากขุมนรกนั้นได้ 

๕.๑.๔.๓ มุทิตา  
  พระสงฆ์สามารถให้ก าลังใจผูท้ี่ประสบความส าเร็จ โดยเฉพาะผู้ที่ติดยาเสพติดไม่ควร

ซ้ าเติมไม่ต าหนิข้อบกพร่อง แสดงความยินดีต่อผูท้ี่รักษาตัวเองให้ปลอดภัยต่อสิ่งเหล่าน้ี ตักเตือนในสิ่ง
ที่ไม่ดีทุกสิ่ง ให้ค าแนะน าเพื่อปรับตัวแก้ไขตนเองท าสิ่งที่ถูกต้องไม่ผิดกฎหมาย สอนเรื่องโทษของยา
เสพติด ให้คนเหล่าน้ันปรับเปลี่ยนความประพฤติ เมื่อนักเรียนประสบผลส าเร็จเขาจะเห็นคุณค่าของ
ตัวเอง มีจิตใจไม่ริษยาและมีความยินดีและความปรารถนาดีต่อผู้อื่น การยินดีกับนักเรียนที่ต้องผ่าน
ปัญหาหรืออุปสรรคต่างๆ มอบใบประกาศเกียรติคุณยกย่องชมเชยการเ ข้าร่วมในกิจกรรมต่างๆ             
เพื่อสร้างก าลังใจให้เด็กตระหนักรู้และยินดีที่จะไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด  ให้โอกาสทางสังคมไม่ดูถูก
เหยียดหยามให้การยอมรับการกลับคืนมาเป็นคนดีสู่สังคม ช่ืนชมเมื่อนักเรียนได้รับความดีมีความ
เจริญด้วยความรู้ความสามารถพลอยช่ืนชมยินดีด้วยคุณธรรมเมื่อเห็นผู้อื่นท าดีประสบความส าเร็จใน
การเรียนยิ่งขึ้นไป ยินดีกับคนที่สามารถปรับตัวให้ตัวเองอยู่ห่างจากปัญหายาเสพติดช่วยให้นักเรียนมี
ความพยายามในการใช้ชีวิตได้อย่างเป็นปกติสุข ถ้าเขาได้ปลดปล่อยหรือเลิกได้ก็ยินดีกับเขาไปด้วย         
เป็นการส่งเสริมเยาวชนไม่สร้างปัญหาหรือความเดือดร้อนให้สังคมเป็นหลักค าสอนที่สนับสนุนความ
ปรองดองสามัคคีในสังคม 

  ๕.๑.๔.๔ อุเบกขา 

  อุเบกขามีความส าคัญทางความคิดท าให้การตัดสินใจน่าเช่ือถือก้าวหน้าไม่หว่ันไหว
ง่ายไม่ถูกชักชวนในการท าสิ่งที่ไม่สมควร เมื่อไม่เกิดความอิจฉากันไม่คิดชิงดีชิงเด่นเอาชนะกันจะ
น าพากันไปสู่ทิศทางที่เจริญและท าให้ห่างไกลจากการใช้ยาเสพติด พระสงฆ์ต้องวางตัวเป็นกลางไม่
เอนเอียงไม่ต าหนิโทษหรอืซ้ าเติมผู้ที่ติดยาเสพติด ปลูกฝังความคิดและน าตัวอย่างตามข่าวที่เกิดข้ึนมา
เป็นตัวอย่างในการด าเนินชีวิตให้กับนักเรียน ไม่มีอคติ ไม่ซ้ าเติมไม่ดูถูกเหยียดหยามเมื่อรู้ว่านักเรียน
คนใดมีปัญหาในการใช้ยาเสพติดไม่ทอดทิ้งให้การดูแลฟื้นฟูจิตใจให้กลับมาเป็นคนดีของสังคม  การ
วางตัวเป็นกลางถือเป็นสิ่งที่พระสงฆ์พึงกระท าไม่เสียใจหรือไม่ดีใจจนเกินไป พระสงฆ์มีความมั่นคง
ทางด้านอารมณ์มีสมาธิมีสติสุขุมเยือกเย็นนักเรียนเห็นแล้วเลื่อมใสศรัทธา   ความเป็นกลางไม่ใช่
หมายถึงการวางเฉยไปทุกเรือ่ง ให้ท าใจเป็นกลางในหน้าที่ของเรามองไปแล้วว่าเราช่วยเขาแล้วหรือยัง
บทบาทต้องชัดเจนมองตั้งแต่เริ่มต้องช่วยก่อนช่วยไม่ได้แล้วจริงๆ ค่อยวางเฉย เมื่อเราจะตั้งใจท า
เต็มที่แล้วผลออกมาเป็นอย่างไรก็ยอมรบัผลอย่างนั้นโดยมีใจเป็นกลาง ถ้าหากเรามีเมตตาหรือมีความ
สงสารแล้ว นักเรียนมุ่งติดอยู่กับสิ่งเสพติดเรานั้นก็ควรปล่อยวางไม่ต้องน าเอามาเป็นความกังวลคือ
ต้องปล่อยให้กฎหมายหรือกฎระเบียบต่างๆ เข้ามาจัดการ     



๒๒๐ 
 

๕.๑.๕ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณของการส่งเสริมบทบาทพระสงฆ์ในการ
ป้องกันปัญหายาเสพติดให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาจังหวัดสระบุรี 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ผู้วิจัยได้แจกแบบสอบถาม
แก่นักเรียนกลุ่มตัวอย่าง จ านวน ๓๖๖ ชุด ผู้วิจัยสามารถกล่าวสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ
ได้ดังต่อไปนี้ 

ผลการวิเคราะห์สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับช้ันที่เรียน 
สถานภาพทางครอบครัว พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นหญิง จ านวน ๒๐๗ คน คิดเป็นร้อย
ละ ๕๖.๖ และชาย จ านวน ๑๕๙ รูป คิดเป็นร้อยละ ๔๓.๔ ส่วนใหญ่มีอายุ ๑๖ - ๑๘ ปี จ านวน 
๓๑๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๕ มีระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย จ านวน ๓๕๔ คน คิดเป็นร้อยละ 
๙๖.๗ ส่วนใหญ่อาศัยอยู่กับบิดา มารดา จ านวน ๑๙๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๓.๖ 

ผลการวิเคราะห์สภาพทั่วไปการสง่เสริมบทบาทพระสงฆ์ในการปอูงกนัปัญหายาเสพตดิให้
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาจังหวัดสระบุรี พบว่า นักเรียนกลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อสภาพการ
ส่งเสริมบทบาทพระสงฆ์ในการปูองกันปัญหายาเสพติดให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาจังหวัดสระบุรี  
ตามแนวคิดการปูองกันปัญหายาเสพติด โดยภาพรวม อยู่ ในระดับปานกลาง (=๓ .๓๔ )             
เมื่อพิจารณาแต่ละด้านพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลางทุกด้าน 

ผลการวิเคราะห์สภาพทั่วไปการสง่เสริมบทบาทพระสงฆ์ในการปอูงกนัปัญหายาเสพตดิให้
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาจังหวัดสระบุรี พบว่า นักเรียนกลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อสภาพการ
ส่งเสริมบทบาทพระสงฆ์ในการปูองกันปัญหายาเสพติดให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาจังหวัดสระบุรี  
ตามหลักพรหมวิหาร ๔ โดยภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง (=๓.๔๑) เมื่อพิจารณาแต่ละด้านพบว่า 
ด้านอุเบกขา กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ส่วนข้อที่เหลืออยู่ในระดับปานกลาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๒๑ 
 

๕.๒ อภปิลายผล 

๕.๒.๑ การส่งเสริมบทบาทพระสงฆ์ในการป้องกันปัญหายาเสพติดให้นักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาจังหวัดสระบุรี ตามแนวคิดการป้องกันปัญหายาเสพติด  

การส่งเสริมบทบาทพระสงฆ์ในการปูองกันปัญหายาเสพติดให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษา
จังหวัดสระบุรี ตามแนวคิดการปูองกันปัญหายาเสพติด ตามความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างที่เป็น
นักเรียน โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ส าหรับประเด็นการอภิปลายผล ผู้วิจัยจ าแนกเป็นราย
ด้าน คือ ด้านการให้ข่าวสาร ด้านการให้การศึกษาด้านจิตใจหรือความรู้สึก ด้านเพื่อนเป็นที่ปรึกษาให้
เพื่อน ด้านการให้การศึกษาเกี่ยวกับการท างาน ด้านการสร้างสื่อสัมพันธ์ภายในครอบครัว                 
ด้านการให้ทางเลือก แต่ละด้านกลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง         
เมื่อพิจารณาแต่ละด้านพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลางทุกด้าน ผู้วิจัยสามารถ
กล่าวอภิปลายผลได้ดังต่อไปนี้ 

  ๕.๒.๑.๑ ด้านการให้ข่าวสาร  

  พระสงฆ์มีบทบาทเข้าไปจัดท าบอร์ดประชาสัมพันธ์เพื่อให้ข่าวสารความรู้กับ
นักเรียนเกี่ยวกับโทษภัยของยาเสพติดภายในโรงเรียน พระสงฆ์มีการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ในชุมชน
เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด พระสงฆ์มีการจัดอบรมด้านคุณธรรม
จริยธรรม ส่งเสริมให้ความรู้กับนักเรียนถึงโทษภัยของยาเสพติด เพื่อให้ห่างไกลจากยาเสพติด มีพระ
วิทยากรมาบรรยายภายในโรงเรียนให้ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ความรุนแรงในการแพร่ระบาดของ
ยาเสพติดในกลุ่มเยาวชนอย่างสม่ าเสมอ พระสงฆ์มีการรณรงค์เตือนภัยเกี่ยวกับเรื่องยาเสพติดผ่านสื่อ
ต่างๆ เช่น แผ่นพับ แผ่นซีดี ให้กับนักเรียนอย่างต่อเนื่อง พบว่า นักเรียนกลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็น
ต่อสภาพการส่งเสริมบทบาทพระสงฆ์ในการปูองกันปัญหายาเสพติดให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษา
จังหวัดสระบุรี ตามแนวคิดการปูองกันปัญหายาเสพติด ด้านการให้ข่าวสาร อยู่ในระดับปานกลาง          
เมื่อพิจารณาแต่ละข้อพบว่าอยู่ในระดับปานกลางทุกข้อ สอดคล้องกับงานวิจัยของ โกศล อินทวงศ์ 
ได้วิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้เพื่อปูองกันและแก้ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาสังกัด
สถาบันอาชีวศึกษา ภาคตะวันออก ๓ จังหวัดในพื้นที่จังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด  ผลการศึกษา
พบว่า การศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และความคิดเห็นของผู้ เช่ียวชาญ น าไปสู่รูปแบบการส่งเสริม
พัฒนาการกระตุ้นเสริมแรง สร้างขวัญก าลังใจในการพัฒนาตนเองและบุคคลรอบข้าง เสริมสร้างการ
เรียนรู้เพื่อปูองกันและแก้ปัญหายาเสพติด โดยใช้รูปแบบที่มีช่ือว่า KINCO Reinforcement modle 
ส่วนประกอบด้วย Knowledge Identifra on (KI) คือ การร่วมกันก าหนดเงื่อนไขการให้ความรู้การ
ปูองกันและการแก้ไขปัญหายาเสพติด การจัดการความรู้ Knowledge Norm (KN) บรรทัดฐานโทษ
พิษภัย ให้ความรู้ กฎกติกา ของโทษพิษภัยของยาเสพติด Knowledge Cognitive Learning (KC) 
คือ การให้ความรู้แนวคิดเชิงนามธรรม การเรียนรู้เชิงพุทธิปัญญา และ Knowledge Operant 
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Condtioning (KO) คือ การให้ความรู้โดยการทดลองท าและดูแลเป็นการวางเงื่อนไขที่จะท า ซึ่งได้
พัฒนามาจากทฤษฎีการเสริมแรง กระตุ้นให้นักศึกษามีการเรียนรู้ ภายหลังการทดลองเพื่อประเมิน
รูปแบบในกลุ่มนักศึกษา พบว่านักศึกษาส่วนใหญ่มีการพัฒนาระดับการเรียนรู้เพื่อปูองกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดได้ดีข้ึน๑ และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ มณทิรา อินคชสาร ได้วิจัยเชิงปฏิบัติการ
อย่างมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาสื่อและกลยุทธ์ในการสื่อสารเพื่อลดอันตรายจากการใช้สารเสพติดแบบฉีด
เข้าเส้น จุดประสงค์เพื่อพัฒนาสื่อและกลยุทธ์ในการสื่อสารเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือลดความ
เสี่ยงจากการฉีดสารเสพติดเข้าเส้น ผลการวิจัยพบว่า ภาษาและน้ าเสียงที่ควรใช้ในการสื่อสารกับผู้ใช้
สารเสพติดแบบฉีดเข้าเส้น ได้แก่ การสื่อสารที่คิดถึงตนเอง ให้ตระหนักถึงสิ่งที่จะเกิดข้ึนกับตัวเอง        
รักตัวเอง และสื่อสารให้คิดถึงครอบครัว โทนหรือน้ าเสียงในการสื่อสารควรเป็นแบบให้ก าลังใจ          
ให้โอกาส ให้ทางเลือก๒

 

  ๕.๒.๑.๒ ด้านการให้การศึกษาด้านจิตใจหรือความรู้สึก 

  พระสงฆ์มีบทบาทในการส่งเสริมให้เยาวชนฝึกทักษะความรับผิดชอบต่อตนเอง       
และสังคมในการแก้ไขปัญหายาเสพติด พระสงฆ์มีบทบาทส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้หลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนาทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ พระสงฆ์มีการส่งเสริมให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทาง
พระพุทธศาสนาเพื่อปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด พระสงฆ์มีบทบาทส่งเสริมให้มีการจัด
โปรแกรมศึกษาการปูองกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยใช้สื่อ DVD หรือวิดิทัศน์ในการสอน เพื่อให้
นักเรียนมองเห็นภาพและโทษของยาเสพติดที่ชัดเจน พระสงฆ์มีบทบาทส่งเสริมพัฒนาพฤติกรรมด้าน
จิตใจสร้างความเข้มแข็งมั่นคงของจิตใจและสภาพจิตที่ดีให้กับนักเรียน เพื่อหลีกเลี่ยงตนเองจากยา
เสพติด พบว่า นักเรียนกลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อสภาพการส่งเสริมบทบาทพระสงฆ์ในการ
ปูองกันปัญหายาเสพติดให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาจังหวัดสระบุรี ตามแนวคิดการปูองกันปัญหายา
เสพติด ด้านการให้การศึกษาด้านจิตใจหรือความรูส้ึก อยู่ในระดับปาน เมื่อพิจารณาแต่ละข้อพบว่าอยู่
ในระดับปานกลางทุกข้อ สอดคล้องกับงานวิจัยของ พัชรา เอ่ียมกิจการ ได้วิจัยเรื่อง “การพัฒนา
แบบจ าลองการผสานพลังการรณรงค์และการให้การศึกษาเพื่อการควบคุมการบริโภคเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์แก่เด็กและเยาวชนในสถานศึกษา” ผลการวิจัยพบว่า ทัศนคติ พฤติกรรมของเด็กและ
เยาวชน โดยสามารถสรุปเป็นข้ันตอนในการด าเนินงานได้ ๓ ข้ันตอน ดังนี้ ข้ันตอนที่ ๑ ข้ันเตรียม

                                                             
๑ โกศล อินทวงศ์, “การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้เพื่อปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 

สังกัดสถาบันอาชีวศึกษาภาคตะวันออก”, วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ , 
(บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยรามค าแหง, ๒๕๕๐), หน้า ๑๗๘-๑๘๖. 

๒ มณทิรา อินคชสาร, “การวิจัยเชิงปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาสื่อและกลยุทธ์ในการสื่อสาร
เพื่อลดอันตรายจากการใช้สารเสพติดแบบฉีดเข้าเส้น”, ปริญญาวิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต สาขาการวิจัย
พฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ๒๕๕๑), หน้า ๘๗-๙๔. 
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ความพร้อมก่อนด าเนินงาน ประกอบด้วย จัดต้ังคณะท างานสถานศึกษา และ เตรียมความพร้อมก่อน
ด าเนินงาน โดยรวบรวมบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการวางแผน การด าเนินงาน และศึกษา
ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษาเพื่อวิเคราะห์จุดเด่น จุดด้อยที่จะน าไปสู่การวางแผนการด าเนินงานที่มี
ประสิทธิภาพและสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง ข้ันตอนที่ ๒ ข้ันปฏิบัติตามแผนการด าเนินงาน 
โดยมีการก าหนดกลุ่มเปูาหมายในการด าเนินงานใหม้ีความชัดเจน ถูกต้องและเหมาะสม และคัดเลือก
รายวิชาในการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมในการรณรงค์ รวมถึงก าหนดเนื้อหาหรือประเด็น 
และก าหนดวิธีด าเนินงานผสานพลังการรณรงค์และการให้การศึกษา ซึ่งจะต้องมีการก าหนด
วัตถุประสงค์ เปูาหมาย กระบวนการสื่อ ช่องทางการสื่อสารบทบาทและการมีส่วนร่วม และมี
กระบวนการวิจัยของครูอย่างเป็นระบบ ข้ันตอนที่ ๓ ข้ันติดตามและ ประเมินผลการด าเนินงาน 
ข้ันตอนน้ีเป็นการประเมินและตรวจสอบผลของการด าเนินงานเพื่อจะ น าไปสู่การพัฒนา ปรับปรุง 
แก้ไขกระบวนการให้มีความเหมาะสมกับสถานศึกษามากยิ่งข้ึนต่อไป๓ และยังสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ สุทธิวรรณ ตันติรจนาวงศ์ และ ศศิกาญจน์ ทวิสุวรรณ ได้วิจัยเรื่อง การส่งเสริมคุณธรรมที่มี
ประสิทธิภาพ : กรณีศึกษากลุ่มเด็กเยาวชนและข้าราชการภาครัฐ  ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการ
ส่งเสริมคุณธรรมผู้บริหาร ครู นักเรียนโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนนทบุรีมีดังต่อไปนี้ มีการก าหนด
นโยบายแหงชาติในการส่งเสริมคุณธรรมเยาวชน โดยรัฐบาลจัดประชุมบุคลากรภาครัฐ ภาคเอกชน 
ประชาชน เยาวชน และทุกฝุายที่เกี่ยวข้องพิจารณาน าหลักธรรมของทุกศาสนา หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง หลักการศึกษามารวมกันก าหนดเป็นนโยบายว่าระแห่งชาติในการสงเสริมคุณธรรม
ของเยาวชน โรงเรียนน านโยบายแห่งชาติมาก าหนดเป็นนโยบายการสงเสริมคุณธรรมในโรงเรียนมี
การก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเปูาประสงค์เกี่ยวกับการสง่เสรมิคุณธรรมแห่งชาติ โรงเรียนก าหนด
มาตรฐานคุณธรรมของผู้บริหาร ครู นักเรียนโดยองค์กรหลักที่เกี่ยวข้องรับผิดชอบมีคณะกรรมการ
สถานศึกษา ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนองค์กรปกครองสวนท้องถ่ินผูแ้ทนองค์กรเอกชน ผู้แทน
องค์กรศาสนา ผู้แทน ผู้ปกครอง ผู้แทนชุมชน และผู้บริหาร ครู มีการก าหนดยุทธศาสตร์ ในโรงเรียน
ที่เกี่ยวข้องกับการ สงเสริมคุณธรรมเยาวชน ดังนี้ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเป็นแบบอยางที่ดี ยุทธศาสตร์
ที่ ๒ การก าหนด กฎ ระเบียบที่สงเสริมคุณธรรม ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การจัดกิจกรรมสงเสริมคุณธรรม 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การใช้สื่อปลุกกระแสคุณธรรม และยุทธศาสตร์ที่ ๕ การสร้างเครือขายคุณธรรม๔ 

                                                             
๓ พัชรา  เอ่ียมกิจการ, “การพัฒนาแบบจ าลองการผสานพลังการรณรงค์และการให้การศึกษาเพื่อการ

ควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แก่เด็กและเยาวชนในสถานศึกษา”, วิทยานิพนธ์นิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชานิเทศศาสตร์, (คณะนิเทศศาสตร์ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๓), หน้า ๓๑๕-๓๒๑. 

๔ สุทธิวรรณ ตันติรจนาวงศ์ และศศิกาญจน์ ทวิสุวรรณ , “การส่งเสริมคุณธรรมที่มีประสิทธิภาพ : 
กรณีศึกษากลุ่มเด็ก/เยาวชนและข้าราชการภาครัฐ”, รายงานวิจัย, (กรมการศาสนา : กระทรวงวัฒนธรรม, 
๒๕๕๒), หน้า ๒๔๕-๒๔๙. 



๒๒๔ 
 

 ๕.๒.๑.๓ ด้านเพ่ือนเป็นท่ีปรึกษาให้เพ่ือน 

  พระสงฆ์มีบทบาทส่งเสริมให้โรงเรียนจัดตั้งกลุ่มอาสาสมัครนักเรียนเพื่อเฝูาระวัง                
และประสานการด าเนินกิจกรรมกิจกรรมการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด พระสงฆ์มีบทบาท
ส่งเสริมให้นักเรียนมีความกล้าหาญเมื่อพบเห็นเพื่อนนักเรียนมีพฤติกรรมเข้าไปเกี่ยวข้องกับเสพยา
เสพติดจะแจ้งให้ครูทราบทันที พระสงฆ์มีบทบาทส่งเสริมในการกระตุ้นให้นักเรียนเห็นความส าคัญ
เรื่องปัญหายาเสพติด และมีส่วนร่วมในการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  พระสงฆ์มีบทบาท
ส่งเสริมให้นักเรียนสอดส่องดูแลเมื่อรู้ว่าเพื่อนเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดจะเข้าไปให้ก าลังใจและ
ชักชวนให้เลิกเกี่ยวข้องกับยาเสพติด พระสงฆ์มีบทบาทส่งเสริมให้นักเรียนมีการปูองกันตนเองและ
คอยตักเตือนเพื่อนให้ระวังและปฏิเสธทันทีเมื่อมีบุคคลแปลกหน้าให้สิ่งของเพื่อจูงใจให้ใช้ยาเสพติด 
พบว่า นักเรียนกลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อสภาพการส่งเสริมบทบาทพระสงฆ์ในการปูองกันปัญหา
ยาเสพติดให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาจังหวัดสระบุรี  ตามแนวคิดการปูองกันปัญหายาเสพติด               
ด้านการเป็นที่ปรึกษาให้เพื่อน อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาแต่ละข้อพบว่าอยู่ในระดับปาน
กลางทุกข้อ สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุทธิรักษ์ ไชยรักษ์ และคณะ ได้วิจัยเรื่อง พฤติกรรมการดื่ม
สุราของนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา ๒๕๕๑ ผลการวิจัยพบว่า แรงจูงใจใน
การดื่มสุราของนักศึกษามหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนารีเพราะมคีวามต้องการเข้าสงัคมในกลุ่มเพื่อน ๆ 
ประกอบกับนักศึกษาได้เรียนรู้ด าเนินชีวิตห่างจากครอบครัว ผู้ปกครอง เป็นผู้แนะน า ตักเตือนให้
ค าปรึกษา ดังนั้นนักศึกษาจึงต้องตัดสินใจเรื่องต่างๆ ด้วยตัวเองจึงขาดการยั้งคิด ส าหรับสถานที่ใช้ดื่ม
สุราในมหาวิทยาลัยมากที่สดุ คือ หอพักนักศึกษา ดังนั้น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีจึงมีมาตรการ
โดยการเสพของมึนเมาของนักศึกษา การอยู่ร่วมในวงเสพของมึนเมาหรือการมีของมึนเมาไว้ใน
ครอบครอง ในเขตมหาวิทยาลัยจะต้องได้รับโทษ คือ การพักการศึกษา ๑ ภาคการศึกษา๕ และยัง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ มานพ คณะโต ไดวิ้จัยเรื่อง โครงการศึกษาและการแก้ไขปัญหายาเสพติด
ในสถานศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กลุ่มประชากร คือ นักเรียน และครูผู้ปกครองในสถานศึกษา 
๑๑ จังหวัด ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน จ านวน ๓๐ พื้น เขตการศึกษา สุ่มเลือกสถานศึกษา
ในระดับมั ธยมศึกษา อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา ของภาครัฐและเอกชนจ านวน ๓๑๑                          
แห่ง ผลการวิจัยพบว่า กิจกรรมการด าเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา คือ การรณรงค์
ปูองกันยาเสพติด การให้ความรู้ผ่านกิจกรรมการสนับสนุน กิจกรรมทางสังคม การช่วยเหลือนักเรียน

                                                             
๕ สุทธิรักษ์ ไชยรักษ์ และคณะ, “พฤติกรรมการดื่มสุราของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปี

การศึกษา ๒๕๕๑”, รายงานการวิจัย, (นครราชสีมา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, ๒๕๕๓), หน้า ๕๘-๖๐. 



๒๒๕ 
 

ให้มีพฤติกรรมไม่เหมาะสม การตรวจค้นและสอดส่อง ส่วนกิจกรรมที่ด าเนินการน้อย ได้แก่                     
การช่วยเหลือให้นักเรียนที่มีปัญหาด้านยาเสพติด และการตรวจปัสสาวะเพื่อการหาสารเสพติด๖ 

  ๕.๒.๑.๔ ด้านการให้การศึกษาเกี่ยวกับการท างาน 

  พระสงฆ์อบรมสั่งสอนให้นักเรียนมีความซื่อสัตย์ สุจริต ประพฤติตนอยู่ในศีลธรรม      
มีวินัย เคารพกฎ/ระเบียบ กติกาสังคม และการท างาน ไม่ข้องเกี่ยวกับยาเสพติด พระสงฆ์อบรมสั่ง
สอนให้นักเรียนปฏิบัติหน้าที่ของตนเองอย่างเต็มความสามารถ ยอมรับค าแนะน าค าวิพากษ์วิจารณ์ได้         
และพร้อมที่จะปรับปรุงแก้ไข พระสงฆ์อบรมสั่งสอนให้นักเรียนมีความเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม 
เคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ รู้จักรักษาสิทธิของตนเองและเคารพสทิธิของผู้อื่น พระสงฆ์อบรมสั่ง
สอนให้นักเรียนรู้จกัพิจารณาใช้สติ ปัญญาแก้ไขปัญหาในการท างานรวมกลุ่มกับผู้อื่น ยอมรับความคิด
ของผู้อื่นโดยไม่ใช้อารมณ์และความคิดตนเองเป็นใหญ่ พระสงฆ์จัดกิจกรรมแนะแนวให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
อาชีพที่นักเรียนสนใจ และวางแผนเปูาหมายของตนเองในอนาคต พบว่า นักเรียนกลุ่มตัวอย่างมีความ
คิดเห็นต่อสภาพการส่งเสริมบทบาทพระสงฆ์ในการปูองกันปัญหายาเสพติดให้นักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาจังหวัดสระบุรี ตามแนวคิดการปูองกันปัญหายาเสพติด ด้านการให้การศึกษาเกี่ยวกับการ
ท างาน อยู่ในระดับปาน เมื่อพิจารณาแต่ละข้อพบว่าอยู่ในระดับปานกลางทุกข้อ สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ สุญาดา สุนทรศารทูล ได้วิจัยเรื่อง “รูปแบบความร่วมมือของบ้าน วัด โรงเรียนและ
ชุมชนในการสร้างภูมิคุ้มกันทางวัฒนธรรมแก่เด็กและเยาวชนในเขตปริมณฑลกรุงเทพมหานคร” 
ผลการวิจัย พบว่า มี ๔ รูปแบบ ไดแก่ ๑) สร้างครอบครัวตนแบบที่มีภูมิคุ้มกันทางวัฒนธรรมที่ดีมา
เป็นต้นแบบ และขยายผลโดยการจัดกิจกรรมร่วมกับครอบครัวที่เข้าร่วมโครงการ และมีการขยายผล
ไปสู่ชุมชนใกล้เคียง ๒) สถานศึกษาจัดท าหลักสูตรการเรียนรู้วัฒนธรรมชุมชนเกี่ยวกับหลักแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้ความร่วมมือระหว่าง บ้าน วัดโรงเรียน ชุมชน ภาครัฐรวมถึงภาคเอกชน  
เริ่มตั้งแต่ การวางแผน การปฏิบัติการ การตรวจสอบการด าเนินการให้เหมาะสม รวมถึงการ
ประเมินผล ๓) จัดท าพื้นที่ชุมชนให้มีมูลค่าเพิ่มทางสังคมโดยชุมชนจัดต้ังศูนย์คอมพิวเตอร์พร้อมทั้งมี
ครูอาสาสมัครในพื้นที่คอยดูแลและให้ค าแนะน า และ ๔) ภาครัฐเป็นแกนกลางในการเชิญชวน
ภาคเอกชนเข้ามาร่วมมีบทบาทในการสนับสนุนงบประมาณการจัดกิจกรรมความร่วมมือระหว่างบ้าน 
วัด โรงเรียนและชุมชน พร้อมทั้งจัดท าโครงการเพื่อน าครอบครัวต้นแบบไปประชาสัมพันธ์ และมีการ

                                                             
๖ มานพ คณะโต , “การวิจัยโครงการศึกษาและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน”, ส านักคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามยาเสพติด , (กรุงเทพมหานคร : 
คณะกรรมการปูองกันและปราบปรามยาเสพติดส านักงาน, ๒๕๕๑), หน้า ๓-๔. 



๒๒๖ 
 

ขยายผลโดยพาครอบครัวต้นแบบไปศึกษาดูงานหลักแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง๗ และยังสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ พระราชปัญญาภรณ์ (สิงห์ค า ชยว โส) ได้วิจัยเรื่อง “กระบวนการสร้างสังคมคุณธรรม
แบบมีส่วนร่วมภายใต้รูปแบบธนาคารความดี ส าหรับหน่วยอบรมประชาชน” ผลการวิจัยพบว่า การ
น าหลักการ ๘ ประการ คือ หลักศีลธรรมและวัฒนธรรม สุขภาพ สัมมาชีพ สันติสุข ศึกษาสงเคราะห์         
สาธารณสงเคราะห์ กตัญญูกตเวที และหลักสามัคคีธรรม มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาบุคคลและสังคม 
โดยมีเปูาหมายของการด าเนินการ คือ เพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา การปฏิบัติตามหลัก
พระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมท้องถ่ิน การพัฒนาสังคม การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 
การจัดสวัสดิการชุมชน และการสงเคราะห์ชุมชน การใช้หลักการทางพระพุทธศาสนาควบคู่กับการ
พัฒนาชีวิต และสังคม เพื่อให้บุคคลพึ่งพาตนเองได้  มีการยึดมั่นในการท าความดีมีการช่วยเหลือ
แบ่งปันสร้างความผูกพันด้วยกิจกรรมการพัฒนา มีการสื่อสารเพื่อให้คนเข้าถึงสัจธรรมด้วยวิธีการ
ปฏิบัติ และมีการฝึกตามหลักไตรสิกขาและหลักภาวนา ๔ เพื่อให้บุคคลท าประโยชน์ของตนสมบูรณ์
พึ่งพาตนเองได้ในทุกทาง ให้มีความร้อนที่บ าเพ็ญประโยชน์เพื่อผู้อื่นด้วยความเสียสละ จากนั้นควรมี
การพัฒนาสังคมให้ไปสู่สังคมคุณธรรมที่เกิดประโยชน์และความสุขของทุกคนในสังคม๘ 

  ๕.๒.๑.๕ ด้านการสร้างสื่อสมัพันธ์ภายในครอบครัว 

  พระสงฆ์ปลูกฝังจิตส านึกให้นักเรียนรู้ว่าครอบครัว และญาติพี่น้องของนักเรียนจะ
เสียใจ และรับไม่ได้หากพบว่านักเรียนเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด พระสงฆ์มีการส่งเสริมให้ความรู้
กับนักเรียนถึงโทษภัยของยาเสพติดที่เกิดกับตนเอง ครอบครัว และคนรอบข้าง เพื่อให้นักเรียน
ห่างไกลจากยาเสพติด พระสงฆ์มีบทบาทประสานกับพ่อแม่ และญาติพี่น้องของนักเรียนคอยตักเตือน
อยู่เสมอว่าห้ามเข้าไปเกี่ยวข้องหรือเสพยาเสพติด พระสงฆ์มีการจัดอบรมให้ผู้ปกครองสร้างความ
ตระหนักในการดูแลเอาใจใส่บุตรหลานของตนเองไม่ให้ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด  พระสงฆ์มีการจัด
อบรมให้ผู้ปกครองนักเรียนน าหลักธรรมค าสอนทางพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน
เพื่อเสริมสร้างครอบครัวให้อบอุ่น พบว่า นักเรียนกลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อสภาพการส่งเสริม
บทบาทพระสงฆ์ในการปูองกันปัญหายาเสพติดให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาจังหวัดสระบุรี                  
ตามแนวคิดการปูองกันปัญหายาเสพติด การสร้างสื่อสัมพันธ์ภายในวัดเละโรงเรียน อยู่ในระดับปาน
กลาง เมื่อพิจารณาแต่ละข้อพบว่าอยู่ ในระดับปานกลางทุกข้อ สอดคล้องกับงานวิจัยของ                        
                                                             

๗ สุญาดา สุนทรศารทูล, “รูปแบบความร่วมมือของบ้าน วัด โรงเรียนและชุมชน ในการสร้างภูมิคุ้มกัน

ทางวัฒนธรรมแก่เด็กและเยาวชนในเขตปริมณฑลกรุงเทพมหานคร”, วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
วัฒนธรรมศาสตร์, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาสารคราม, ๒๕๕๒), หน้า ๒๐๓-๒๐๔. 

๘ พระราชปัญญาภรณ์ (สิงห์ค า ชยว โส), “กระบวนการสร้างสังคมคุณธรรมแบบมีส่วนร่วมภายใต้

รูปแบบธนาคารความดี ส าหรับหน่วยอบรมประชาชน”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต  สาขา
พระพุทธศาสนา, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖), หน้า ๑๙๙-๒๐๓. 



๒๒๗ 
 

กรรณิการ์ กาญจันดา และคณะ ได้วิจัยเรื่อง กระบวนการส่งเสริมจริยธรรมในการประพฤติตนอย่าง
เหมาะสมของนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้แพร่เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดแพร่ ผลการศึกษา ผลการวิจัย
พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมของนักศึกษามากที่สุดคือ การอบรมเลี้ยงดู จากครอบครัว รองลงมา
คือ สภาพแวดล้อมการอยู่อาศัย และการปลูกฝงัคุณธรรม จริยธรรม จากสถานศึกษาการเปลี่ยนแปลง
ทางสังคม วิถีชีวิตที่เปลี่ยนไป ค่านิยม ความเช่ือที่ไม่ถูกต้อง พฤติกรรมการเลียนแบบ และขาด
จิตส านึกของการเป็นคนดี ตามล าดับ๙ และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ ฐานัน พิมพ์สิน และคณะ 
ได้วิจัยเรื่อง รูปแบบการแก้ปัญหาเด็กหนีเรียนในโรงเรียน กรณีศึกษาโรงเรียนเขาวงพิทยาคาร อ าเภอ
เขาวง จังหวัดกาฬสินธ์ุ ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยและเงื่อนไขของการหนีเรียนของนักเรียนโรงเรียนเขา
วงพิทยาคารมี ๔ ปัจจัยหลัก คือ ๑) ครอบครัว เนื่องจาก พ่อ แม่ ต้องใช้เวลาในการประกอบอาชีพไม่
มีเวลาในการดูแลบุตรหลาน ท าให้บุตรหลานมีพฤติกรรมที่ เลียนแบบในสิ่งที่ไม่ดี ก้าวร้าว และขาด
ความรับผิดชอบ ๒) นักเรียน เนื่องจากเด็กวัยรุ่น มีพฤติกรรม อยากรู้ อยากเห็น อยากลอง อารมณ์
เปลี่ยนแปลงได้โดยง่าย หงุดหงิดง่าย เครียดง่าย โกรธง่าย ซึมเศร้าโดยไม่มีสาเหตุได้ง่าย และมีการ
เลียนแบบง่าย ซึ่งมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมและการกระท าที่แสดงออกมา ๓) โรงเรียน เนื่องจากระบบ
การเรียนเป็นแบบเดินเรยีน ท าให้นักเรียนมีโอกาสหนีเรยีนในระหว่างเดินทางไปหาหอ้งใหม่ ประกอบ
กับเทคนิคการสอนของครูผู้สอนยังไม่กระตุ้นให้เด็กอยากเรียนรู้ เกิดความเบื่อหน่าย ๔) ชุมชน 
เนื่องจากกระแสการบริโภคนิยมเข้ามาท าให้โครงสร้างของชุมชนแบบเดิมซึ่งช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกัน
และกันหมดไป เป็นชุมชนที่อยู่แบบตัวใครตัวมัน ในชุมชนมีสารเสพติด ร้านเกมส์ รีสอร์ท เป็นผลท า
ให้เด็กมีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไป ดังนั้น รูปแบบและแนวทางที่ เหมาะสมในการแก้ปัญหา              
คือ ผู้ปกครองควรพัฒนารูปแบบการเลี้ยงดูเด็กให้มีความ สอดคล้องกับพัฒนาการของวัยรุ่น ร่วมมือ
กับสถานศึกษาสร้างเครือข่ายการดูแลที่มีประสิทธิภาพ และท้องถ่ินให้การสนับสนุนงบประมาณใน
การด าเนินการ รวมถึงควรมีกิจกรรมที่เน้นการฝึกทักษะ ชีวิต กิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน ตลอดจน
สถานศึกษาควรปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนโดยใช้วิธีการ สอนที่ยึดผู้ เรียนเป็นศูนย์กลาง                  
แบ่งนักเรียนเป็นกลุ่มตามความถนัด เช่น กลุ่มแสดงออก เป็นต้น๑๐ 

 
 

                                                             
๙ กรรณิการ์ กาญจันดา และคณะ, “กระบวนการส่งเสริมจริยธรรมในการประพฤติตนอย่าง เหมาะสม

ของนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ – แพร่ เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดแพร่”, รายงานการวิจัย, (เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัย
แม่โจ้, ๒๕๕๓), หน้า ๗๕. 

๑๐ ฐานัน พิมพ์สิน และคณะ, “รูปแบบการแก้ปัญหาเด็กหนีเรียนในโรงเรียน กรณีศึกษาโรงเรียน เขา
วงพิทยาคาร อ าเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธ์ุ”, รายงานการวิจัย, (กรุงเทพมหานคร : ส านักงานกองทุนสนับสนุนการ
วิจัย, ๒๕๕๒), หน้า ๕๔-๕๕. 



๒๒๘ 
 

  ๕.๒.๑.๖ ด้านการให้ทางเลือก 

  พระสงฆ์มีบทบาทแนะแนวให้ค าปรึกษากับนักเรียนเมื่อเกิดความเครียดหรือมี
ปัญหากับเพื่อน หรือครอบครัว พระสงฆ์มีการประสานกับครูและนักเรียนที่เป็นแกนน าให้ช่วยดูแล/
เฝูาระวัง นักเรียนที่เป็นกลุม่เสี่ยงในโรงเรยีน พระสงฆ์มีบทบาทส่งเสริมการน าภูมิปัญญาท้องถ่ินมาให้
ความรู้กับนักเรียนเกี่ยวกับการประกอบอาชีพ พระสงฆ์และครูร่วมกนัเพื่อเปดิโอกาสให้นักเรียนทีห่ลง
ผิดเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดสั่งสอนอบรมให้กลับตัวเป็นคนดี และส่งเสริมแนะน าอาชีพให้กับ
นักเรียน พระสงฆ์มีบทบาทประสานกับเจ้าหน้าที่จากส านักงานปูองกันและปราบปรามยาเสพติด 
(ป.ป.ส.) มาเป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องกฎหมายและโทษของยาเสพติดภายในโรงเรียนอย่างน้อยเทอม
ละ ๑ ครั้ง พบว่า นักเรียนกลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อสภาพการส่งเสริมบทบาทพระสงฆ์ในการ
ปูองกันปัญหายาเสพติดให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาจังหวัดสระบุรี  ตามแนวคิดการปูองกันปัญหายา
เสพติด โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาแต่ละข้อพบว่าอยู่ในระดับปานกลางทุกข้อ 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ วรรณชนก จันทชุม ได้วิจัยเรื่อง “การพัฒนาผลวิธีในการปูองกันการสูบ
บุหรี่ของนักเรียนโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมกรณีศึกษาโรงเรียนขยายโอกาสในจังหวัดกาฬสินธ์ุ” 
โดยมีวัตถุประสงค์ส่งเสรมิและสนับสนุน นักเรียน ครอบครัว โรงเรียน ชุมชน และเจ้าหน้าที่หน่วยงาน
ของรัฐ ให้ได้มีส่วนร่วมในการด าเนินการปูองกันการสูบบุหรี่ของนักเรียนภายใต้ทรัพยากรท้องถ่ินที่มี
อยู่ ผลการศึกษาพบว่า การพัฒนากลวิธีในการปูองกันการสูบบุหรี่ของนักเรียน กลุ่มได้ร่วมกันก าหนด               
๒ โครงการ ได้แก่ โครงการให้โปรแกรมสุขศึกษาเพื่อพัฒนาให้นักเรียนมีความรู้ เกี่ยวกับพวก
สงกรานต์สูบบุหรี่ และโครงการพัฒนาทักษะการตัดสินใจและทักษะการปฏิเสธ โดยใช้กับนักเรียนใน
ระดับป. ๕-๖ และ ม. ๑-๓ ในโรงเรียนหัวนาค าจรูญศิลป์ปรากฏว่าไม่มีนักเรียนลายใหม่สู่เพิ่มและ
อัตราการสูบบุหรี่ของเด็กลดลง๑๑ และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ได้วิจัยเรื่อง การพัฒนาระบบเฝูาระวังปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ซึ่งเป็นการวิจัย
เชิงส ารวจ ผลการวิจัยพบว่า การช่วยเหลือและแก้ไขปัญหายาเสพติดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมี
หลากหลายวิธี เช่น ชุมชนจะมีสายตรวจ/อปพร./ปูอมยามคอยตรวจตราสิ่งผิดปกติในชุมชน             
มีหน่วยงานมาจัดกิจกรรมรณรงค์ให้ค าแนะน า เช่น ส านักงาน ป.ป.ส. สาธารณสุข โรงพยาบาล 
เจ้าหน้าที่ต ารวจ เป็นต้น วิธีการแก้ไขปัญหา/รณรงค์การปูองกันยาเสพติดจากสถานศึกษา/ชุมชนที่

                                                             
๑๑ วรรณชนก จันทชุม, “การพัฒนาตนวิธีในการปูองกันการสูบบุหรี่ของนักเรียนโดยใช้กระบวนการมี

ส่วนร่วม : กรณีศึกษาโรงเรียนขยายโอกาสในจังหวัดกาฬสินธ์ุ”, วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการวิจัย
พฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ๒๕๔๙), หน้า ๙๔-๑๐๙. 



๒๒๙ 
 

น่าสนใจ เช่น การเข้าค่ายและจัดกิจกรรมที่น่าสนใจ มีพื้นที่ให้เด็กและเยาวชนได้มีโอกาสท ากิจกรรม
สร้างสรรค์ หรือการเดินเทิดพระเกียรติเพื่อต่อต้านยาเสพติด และโครงการ To Be Number One๑๒ 

๕.๒.๒ การส่งเสริมบทบาทพระสงฆ์ในการป้องกันปัญหายาเสพติดให้นักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาจังหวัดสระบุรี ตามหลักพรหมวิหาร ๔ 

การส่งเสริมบทบาทพระสงฆ์ในการปูองกันปัญหายาเสพติดให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษา
จังหวัดสระบุรี ตามหลักพรหมวิหาร ๔ ตามความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
ปานกลาง ส าหรับประเด็นการอภิปลายผล ผู้วิจัยจ าแนกเป็นรายด้าน คือ ด้านเมตตา ด้านกรุณา    
ด้านมุทิตา ด้านอุเบกขา แต่ละด้านกลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง         
เมื่อพิจารณาแต่ละด้านพบว่า ด้านอุเบกขา กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ส่วนข้อที่
เหลืออยู่ในระดับปานกลาง ผู้วิจัยสามารถกล่าวอภิปลายผลได้ดังต่อไปนี้ 

  ๕.๒.๒.๑ ด้านเมตตา 

  พระสงฆ์มีบทบาทส่งเสริมให้นักเรียนสร้างความรักความสามัคคีในกลุ่มเพื่อนอุทิศ
ตนและเวลาให้กับการเรียนไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด พระสงฆ์มีบทบาทในการให้ค าปรึกษาและรับ
ฟังปัญหาของนักเรยีนและช่วยหาทางออกที่เหมาะสม โดยไม่หันไปพึ่งพายาเสพติด พระสงฆ์มีบทบาท
ส่งเสริมให้นักเรียนเป็นกัลยาณมิตรกับเพื่อนทั้งในช้ันเรียนและต่างช้ันเรียน ช่วยแนะน าสิ่งที่เป็น
ประโยชน์ให้กับเพื่อน พระสงฆ์ช่วยอบรมสั่งสอนให้นักเรียนมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ช่วยเหลือเกื้อกูล    
และมีความเมตตาอารีกับเพื่อนนักเรียนที่มีปัญหา หรือมีฐานะด้อยกว่าตนเอง พระสงฆ์มีบทบาท
ส่งเสริมให้ความรู้กับนักเรียนเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยงที่เอื้อต่อการใช้ยาเสพติดภายในโรงเรียน  พบว่า 
นักเรียนกลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อสภาพการส่งเสริมบทบาทพระสงฆ์ในการปูองกันปัญหายาเสพ
ติดให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาจังหวัดสระบุรี ตามหลักพรหมวิหาร ๔ ด้านเมตตา อยู่ในระดับปาน
กลาง เมื่อพิจารณาแต่ละข้อพบว่า ข้อ ๑. และข้อ ๓. กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 
ส่วนข้อที่เหลืออยู่ในระดับปานกลาง สอดคล้องกับงานวิจัยของ ฐานัน พิมพ์สิน และคณะ ได้วิจัย
เรื่อง รูปแบบการแก้ปัญหาเด็กหนีเรียนในโรงเรียน กรณีศึกษาโรงเรียนเขาวงพิทยาคาร อ าเภอเขาวง 
จังหวัดกาฬสินธ์ุ ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยและเงื่อนไขของการหนีเรียนของนักเรียนโรงเรียนเขาวง
พิทยาคารมี ๔ ปัจจัยหลัก คือ ๑) ครอบครัว เนื่องจาก พ่อ แม่ ต้องใช้เวลาในการประกอบอาชีพไม่มี
เวลาในการดูแลบุตรหลาน ท าให้บุตรหลานมีพฤติกรรมที่ เลียนแบบในสิ่งที่ไม่ดี ก้าวร้าว และขาด
ความรับผิดชอบ ๒) นักเรียน เนื่องจากเด็กวัยรุ่น มีพฤติกรรม อยากรู้ อยากเห็น อยากลอง อารมณ์
เปลี่ยนแปลงได้โดยง่าย หงุดหงิดง่าย เครียดง่าย โกรธง่าย ซึมเศร้าโดยไม่มีสาเหตุได้ง่าย และมีการ

                                                             
๑๒ สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, “การพัฒนาระบบเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดใน

สถานศึกษา”, (กรุงเทพมหานคร : ส านักงานคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามยาเสพติด, ๒๕๕๑), หน้า ๒. 



๒๓๐ 
 

เลียนแบบง่าย ซึ่งมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมและการกระท าที่แสดงออกมา ๓) โรงเรียน เนื่องจากระบบ
การเรียนเป็นแบบเดินเรยีน ท าให้นักเรียนมีโอกาสหนีเรยีนในระหว่างเดินทางไปหาหอ้งใหม่ ประกอบ
กับเทคนิคการสอนของครูผู้สอนยังไม่กระตุ้นให้เด็กอยากเรียนรู้ เกิดความเบื่อหน่าย ๔) ชุมชน 
เนื่องจากกระแสการบริโภคนิยมเข้ามาท าให้โครงสร้างของชุมชนแบบเดิมซึ่งช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกัน
และกันหมดไป เป็นชุมชนที่อยู่แบบตัวใครตัวมัน ในชุมชนมีสารเสพติด ร้านเกมส์ รีสอร์ท เป็นผลท า
ให้เด็กมีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไป ดังนั้น  รูปแบบและแนวทางที่ เหมาะสมในการแก้ปัญหา                    
คือ ผู้ปกครองควรพัฒนารูปแบบการเลี้ยงดูเด็กให้มีความ สอดคล้องกับพัฒนาการของวัยรุ่น ร่วมมือ
กับสถานศึกษาสร้างเครือข่ายการดูแลที่มีประสิทธิภาพ และท้องถ่ินให้การสนับสนุนงบประมาณใน
การด าเนินการ รวมถึงควรมีกิจกรรมที่เน้นการฝึกทักษะ ชีวิต กิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน ตลอดจน
สถานศึกษาควรปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนโดยใช้วิธีการ สอนที่ยึดผู้ เรียนเป็นศูนย์กลาง             
แบ่งนักเรียนเป็นกลุ่มตามความถนัด เช่น กลุ่มแสดงออก เป็นต้น๑๓ 

  ๕.๒.๒.๒ ด้านกรุณา 

  พระสงฆ์มีบทบาทในการเป็นที่ปรึกษาที่ดีและให้ค าแนะน ากับนักเรียนเมื่อมีปัญหา
เพื่อหลีกเลี่ยงการถูกชักชวนให้ไปทดลองใช้ยาเสพติดเพื่อแก้ปัญหา พระสงฆ์มีความเอาใจใส่แนะน า
ในสิ่งที่เป็นประโยชน์และสิ่งที่เป็นโทษให้กับนักเรียนอย่างจริงจัง พระสงฆ์จัดหาเอกสารและต าราที่
เป็นประโยชน์เกี่ยวกับการปูองกันยาเสพติดให้กับนักเรียนสม่ าเสมอ  พระสงฆ์มีบทบาทส่งเสริมให้
นักเรียนมีความเสียสละรู้จักแบ่งปัน ช่วยเหลือเมื่อเพื่อนประสบปัญหาตามก าลังความสามารถ 
พระสงฆ์มีบทบาทส่งเสริมให้นักเรียนละเว้นการกระท าหรือล้อเลียนสิ่งที่เป็นปมด้อยของเพื่อนให้ เกิด
ความกระทบกระเทือนทางด้านอารมณ์ และจิตใจ พบว่า นักเรียนกลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อ
สภาพการส่งเสรมิบทบาทพระสงฆ์ในการปูองกันปัญหายาเสพติดให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาจังหวัด
สระบุรี ตามหลักพรหมวิหาร ๔ ด้านกรุณา อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาแต่ละข้อพบว่าอยู่ใน
ระดับปานกลางทุกข้อ สอดคล้องกับงานวิจัยของ ฉัตรชัย ธรรมครบุรี ได้วิจัยเรื่อง “การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ตามแนวทางพระพุทธศาสนาของโรงเรียนรางวัลพระราชทาน” ผลการวิจัยพบว่า 
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวทางพระพุทธศาสนาของโรงเรียนพระราชทาน มี ๓ ด้าน 
ประกอบด้วย ๑) การให้การศึกษาโรงเรียนได้มีการปรบัปรงุพัฒนาหลกัสูตรสถานศึกษาบูรณาการการ
เรียนรู้กับทุกสาระวิชา มีระบบการประกันคุณภาพภายใน ๒) การฝึกอบรมโรงเรียนได้ส่งเสริม
กิจกรรมทักษะวิชาการการประกวดโครงงาน จัดการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา                

                                                             
๑๓ ฐานัน พิมพ์สิน และคณะ, “รูปแบบการแก้ปัญหาเด็กหนีเรียนในโรงเรียน กรณีศึกษาโรงเรียน เขา

วงพิทยาคาร อ าเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธ์ุ”, รายงานการวิจัย, (กรุงเทพมหานคร : ส านักงานกองทุนสนับสนุนการ
วิจัย, ๒๕๕๒), หน้า ๕๔-๕๕. 



๒๓๑ 
 

๓) การพัฒนาโรงเรียนได้สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ มีการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวทางพระพุทธศาสนามี  ๓ ด้าน 
ประกอบด้วย ๑) ศีล โรงเรียนได้ให้การฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม มีกิจกรรมส่งเสริมระเบียบวินัย
และงานทั้ง ๔ ฝุายถูกก ากับด้วยระเบียบทางราชการและจรรยาบรรณวิชาชีพครู ๒) สมาธิ โรงเรียน
ตระหนักในการพัฒนาการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระมีการส่งเสริมทักษะวิชาการส่งเสริมการรักการ
อ่าน ๓) ปัญญา โรงเรียนได้ด าเนินการพัฒนาข้อมูลระบบสารสนเทศพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษามี Best practice ของโรงเรียนและพัฒนาแหล่งเรียนรู้๑๔ 

  ๕.๒.๒.๓ ดา้นมุทิตา 

  พระสงฆ์มีการมอบรางวัลให้กับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี และมีความประพฤติดี 
เพื่อเป็นขวัญก าลังใจตามความเหมาะสม และเป็นแบบอย่างให้เพื่อนน าไปปฏิบัติ พระสงฆ์มีส่วนช่วย
โรงเรียนสอดส่องดูแลทุกข์สุขของนักเรียน คิดท ากิจกรรมที่เป็นประโยชน์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน
ห่างไกลจากยาเสพติด พระสงฆ์มีบทบาทช่วยสนับสนุนในการเผยแพร่ผลงานเกี่ยวกับการปูองกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดของนักเรียน พระสงฆ์ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนที่มีผลงานดีเด่น หรือ
สร้างช่ือเสียงให้กับโรงเรียนในด้านต่างๆ พระสงฆ์ช่วยอบรมสั่งสอนให้นักเรียนไม่อิจฉาริษยาใครที่ได้
ดีกว่าไม่ว่ากรณีใดๆ พบว่า นักเรียนกลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อสภาพการส่งเสริมบทบาทพระสงฆ์
ในการปูองกันปัญหายาเสพติดให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาจังหวัดสระบุรี  ตามหลักพรหมวิหาร ๔ 
ด้านมุทิตา อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาแต่ละข้อพบว่าอยู่ในระดับปานกลางทุกข้อ สอดคล้อง
กับงานวิจัยของ กรรณิการ์ กาญจันดา และคณะ ได้วิจัยเรื่อง กระบวนการส่งเสริมจริยธรรมในการ
ประพฤติตนอย่างเหมาะสมของนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้แพร่เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดแพร่                    
ผลการศึกษา ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมของนักศึกษามากที่สุดคือ การอบรมเลี้ยงดู 
จากครอบครัว รองลงมาคือ สภาพแวดล้อมการอยู่อาศัย และการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม               
จากสถานศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางสังคม วิถีชีวิตที่ เปลี่ยนไป ค่านิยม ความเช่ือที่ไม่ถูกต้อง 
พฤติกรรมการเลียนแบบ และขาดจิตส านึกของการเป็นคนดี ตามล าดับ๑๕ 

  ๕.๒.๒.๔ ด้านอุเบกขา 

                                                             
๑๔ ฉัตรชัย ธรรมครบุรี, “การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวทางพระพุทธศาสนาของโรงเรียนรางวัล

พระราชทาน”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗). 

๑๕ กรรณิการ์ กาญจันดา และคณะ , “กระบวนการส่งเสริมจริยธรรมในการประพฤติตนอย่าง 
เหมาะสมของนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ – แพร่ เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดแพร่”, รายงานการวิจัย, (เชียงใหม่ : 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้, ๒๕๕๓), หน้า ๗๕. 



๒๓๒ 
 

  พระสงฆ์อบรมสั่งสอนนักเรียนทุกคนด้วยความเต็มใจ และเท่าเทียมกันโดยไม่มี
เงื่อนไข ไม่มีอคติความล าเอียง พระสงฆ์อบรมสั่งสอนนักเรียนทุกคนให้มีความซื่อสัตย์และเที่ยงธรรม 
ไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด เป็นที่ไว้วางใจของพ่อแม่ ครูอาจารย์ และเพื่อน  พระสงฆ์อบรมสั่ง
สอนนักเรียนทุกคนให้ยกย่อง สรรเสริญผู้ที่ท าความดี หรือท าประโยชน์ให้กับส่วนรวมอย่างเสมอกัน
ด้วยใจเป็นกลางไม่ล าเอียง พระสงฆ์อบรมสั่งสอนนักเรียนเช่ือฟังค าตักเตือนของพ่อแม่ และครู ไม่ให้
เข้าไปเกี่ยวข้องหรือเสพยาเสพติด พระสงฆ์อบรมสั่งสอนนักเรียนทุกคนให้รู้ถึงพิษภัยของยาเสพติด
เป็นอย่างดี และไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องหรือเสพยาเสพติดทุกชนิด พบว่า นักเรียนกลุ่มตัวอย่างมีความ
คิดเห็นต่อสภาพการส่งเสริมบทบาทพระสงฆ์ในการปูองกันปัญหายาเสพติดให้นักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาจังหวัดสระบุรี ตามหลักพรหมวิหาร ๔ ด้านอุเบกขา อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาแต่ละ
ข้อพบว่า ข้อ ๑. และ ข้อ อยู่ในระดับปานกลาง ส่วนข้อที่เหลืออยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัย
ของ พัชรา เอ่ียมกิจการ ได้วิจัยเรื่อง “การพัฒนาแบบจ าลองการผสานพลังการรณรงค์และการให้
การศึกษาเพื่อการควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แก่เด็กและเยาวชนในสถานศึกษา ” 
ผลการวิจัยพบว่า ทัศนคติ พฤติกรรมของเด็กและเยาวชน โดยสามารถสรุปเป็นข้ันตอนในการ
ด าเนินงานได้ ๓ ข้ันตอน ดังนี้ ข้ันตอนที่ ๑ ข้ันเตรียมความพร้อมก่อนด าเนินงาน ประกอบด้วย จัดต้ัง
คณะท างานสถานศึกษา และ เตรียมความพร้อมก่อนด าเนินงาน โดยรวบรวมบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
มีส่วนร่วมในการวางแผน การด าเนินงาน และศึกษาข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษาเพื่อวิเคราะห์
จุดเด่น จุดด้อยที่จะน าไปสู่การวางแผนการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับสภาพความ
เป็นจริง ข้ันตอนที่ ๒ ข้ันปฏิบัติตามแผนการด าเนินงาน โดยมีการก าหนดกลุ่มเปูาหมายในการ
ด าเนินงานให้มีความชัดเจน ถูกต้องและเหมาะสม และคัดเลือกรายวิชาในการจัดการเรียนการสอน
และกิจกรรมในการรณรงค์ รวมถึงก าหนดเนื้อหาหรือประเด็น และก าหนดวิธีด าเนินงานผสานพลัง
การรณรงค์และการให้การศึกษา ซึ่งจะต้องมีการก าหนดวัตถุประสงค์ เปูาหมาย กระบวนการสื่อ       
ช่องทางการสื่อสารบทบาทและการมีส่วนร่วม และมีกระบวนการวิจัยของครูอย่างเป็นระบบ ข้ันตอน
ที่ ๓ ข้ันติดตามและ ประเมินผลการด าเนินงาน ข้ันตอนน้ีเป็นการประเมินและตรวจสอบผลของการ
ด าเนินงานเพื่อจะ น าไปสู่การพัฒนา ปรับปรุง แก้ไขกระบวนการให้มีความเหมาะสมกับสถานศึกษา
มากยิ่งข้ึนต่อไป๑๖ 

 
 
 

                                                             
๑๖ พัชรา  เอ่ียมกิจการ, “การพัฒนาแบบจ าลองการผสานพลังการรณรงค์และการให้การศึกษาเพื่อ

การควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แก่เด็กและเยาวชนในสถานศึกษา”, วิทยานิพนธ์นิเทศศาสตรดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์, (คณะนิเทศศาสตร์ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๓), หน้า ๓๑๕-๓๒๑. 



๒๓๓ 
 

๕.๓ ข้อเสนอแนะ 

๕.๓.๑ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
๑) คณะสงฆ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรก าหนดวัดต้นแบบประจ าจังหวัดเพื่อเป็น

ศูนย์กลางการส่งเสริมความรู้เรื่องการปูองกันปัญหายาเสพติดที่เป็นรูปธรรม เพื่อพัฒนาแนวการ
ท างานให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันทั้งจังหวัด 

๒) คณะสงฆ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรด าเนินการร่วมกัน โดยมีการแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นเพื่อพัฒนาแนวทางการส่งเสริมบทบาทพระสงฆ์ในการปูองกันปัญหายาเสพติดให้นักเรียน
ระดับมัธยมศึกษา เพื่อขับเคลื่อนการท างานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งจังหวัด 

๓) คณะสงฆ์จังหวัดสระบุรีควรมีนโยบายการส่งเสริมบทบาทพระสงฆ์ในการปูองกัน
ปัญหายาเสพติดให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาให้ให้ชัดเจนครอบคลุมทั่วทั้งจังหวัด 

๕.๓.๒ ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ 
๑) คณะสงฆ์ควรจัดท ารูปแบบการการส่งเสริมบทบาทพระสงฆ์ในการปูองกันปัญหายา

เสพติดให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษา และจัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรเพื่อให้ตระหนักถึงความ
รับผิดชอบต่อหน้าที่อย่างเต็มก าลังความสามารถ  

๒) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรส่งเสริมให้พระสงฆ์มีความรู้เรื่องการปูองกันปัญหายาเสพติด 
เพื่อจะได้แนะน าสั่งสอนให้กับนักเรียน 

๓) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรจัดอบรมความรู้เรื่องการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ให้กับพระสงฆ์ เพื่อสร้างบุคลากรที่มีความรู้ความให้ครอบคลุมทั่วทั้งจังหวัด 

๕.๓.๓ ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยครั้งต่อไป 
๑) ควรศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการสง่เสรมิบทบาทพระสงฆ์ในการปูองกันปัญหายาเสพตดิ

ให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาและสิ่งที่เกิดข้ึนในระบบการท างาน และแนวทางการพัฒนาทั้งระยะสั้น
และระยะยาว  

๒) ศึกษารูปแบบการพัฒนาศักยภาพของพระสงฆ์ในการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติดให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดสระบุรี เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพหรือปริมาณก็ได้ 

๓) ควรศึกษาประเด็นเดียวกันในรูปแบบของการพัฒนาบทบาทพระสงฆ์ในการปูองกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติดให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษากับพื้นที่อื่น เพื่อเป็นประโยชน์แก่หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องน าไปศึกษา 
 
 
 



๒๓๔ 
 

บรรณานุกรม  

๑.  ภาษาไทย : 
                   ก.  ข้อมูลปฐมภูมิ 
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.  พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย . 

กรุงเทพมหานคร  :  โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. ๒๕๓๙. 
        ข.  ข้อมูลทุตยิภูมิ        

(๑)  หนังสือ :  
กรมสามัญศึกษา. เอกสารประกอบการประชุมวิชาการป้องกันยาเสพติดเรื่องแนวทางการป้องกัน. 

กรุงเทพมหานคร : เอกสารอัดส าเนา, ๒๕๔๒. 
กระทรวงศึกษาธิการ. คู่มือการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา. กรุงเทพมหานคร: 

ส านักกิจการพิเศษ ส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ, ๒๕๔๖.  
คนิตย์ จันทบุตร และสุบรรณ จันทบุตร . ความส าเร็จในการปฏิบัติภารกิจของวัด : ศึกษาเฉพาะ

กรณี วัดป่านานาชาติ อ าเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี. กรุงเทพมหานคร : 
ส านักงานคณะกรรมการ การศึกษาแห่งชาติ, ๒๕๔๕. 

จรูญ จิตติวุฒิการ. กลไกทางสมองของการติดยาและสารเสพติด. กรุงเทพมหานคร : วัชระอินเตอร์ 
ปริ้นต้ิงจ ากัด, ๒๕๔๔.  

จิรพรรณ กาญจนะจิตรา. การพัฒนาชุมชน. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยรามค าแหง, ๒๕๓๖. 
จ านงค ์ทองประเสริฐ. ประวัติพุทธสาสนาในเอเชียอาคเนย  ์. กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิอภิธรรมหา

ธาตุวิทยาลัยจัดพิมพ์, ๒๕๓๙. 
ทินพันธ นาคะตะ. พระพุทธศาสนากับสังคมไทย. กรุงเทพมหานคร : สหธรรมมิก, ๒๕๓๙. 
นิธิ เอียวศรีวงศ์. พุทธศาสนาในความเปลี่ยนแปลงทางสังคมไทย. กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิโกมล 

คีมทอง, ๒๕๔๓. 
ประกอบ  กรรณสูตร. สถิติเพ่ือการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์. พิมพ์ครั้งที่ ๓. กรุงเทพมหานคร : 

ด่านสุทธาการพิมพ์, ๒๕๔๒. 
ปราชญา กล้าผจัญ. พฤติกรรมผู้น าทางการศึกษา. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยรามค าแหง , 

๒๕๔๑. 
พระเทพวรคุณ (สมาน สุเมโธ). ปีใหม่สุขใจด้วยธรรมะ. ขอนแก่น : เอกสารประกอบการบรรยาย   

วัดป่าแสงอรุณ, ๒๕๔๒. 
พระธรรมปิฎก. (ป.อ. ปยุตฺโต). ปฏิบัติธรรมให้ถูกทาง. พิมพ์ครั้งที่ ๓๐. กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิ

พุทธธรรม, ๒๕๓๘.           



๒๓๕ 
 

บรรณานุกรม (ต่อ) 

             แก่นแท้ของพระพุทธศาสนา. พิมพ์ครั้งที่ ๑. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์การศาสนา, 
๒๕๔๓. 

             ความส าคัญของพระพุทธศาสนาในฐานะศาสนาประจ าชาติ . พิมพ์ ครั้ งที่  ๑๐ . 
กรุงเทพมหานคร : สหธรรมิก, ๒๕๔๓.    

             ทศวรรษธรรมทัศน์พระธรรมปิฎก หมวดสังคมศาสตร์ และ ม นุษยศาสตร์ . 
กรุงเทพมหานคร : ธรรมสภา, ๒๕๔๓. 

             การสร้างสรรค์ปัญญาเพ่ืออนาคตของมนุษย์ชาติ. กรุงเทพมหานคร : ธรรมสภา, ๒๕๔๖. 
พระไพศาล วิสาโล. พุทธศาสนาในอนาคต แนวโน้มและทางออกจากวิกฤต. กรุงเทพมหานคร : 

มูลนิธิสดศรี-สฤษดิว์งศ์, ๒๕๔๖. 
พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๔ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติยาเสพติด

ให้โทษ (ฉบับที่ ๒๐) พ.ศ. ๒๕๒๘ มาตรา ๔.  
พระสุธีวรญาณ (ณรงค์ จิตฺตโสภโณ) . พุทธศาสตรปริทรรศน์. พิมพ์ครั้งที่ ๒. กรุงเทพมหานคร :      

ตถาตาพับลิเคช่ัน, ๒๕๔๘. 
พระสุธีวรญาณ (ณรงค์ จิตฺตโสภโณ). จิตวิทยาการเผยแผ่. กรุงเทพมหานคร : ส านักฝึกอบรมพระ

ธรรมทูต, ๒๕๕๑ 
พิชัย แสงชาญชัย. คู่มือจิตเวชศาสตร์ส าหรับแพทย์ท่ัวไป. สงขลา : ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ 

คณะแพทย์ศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, ๒๕๕๐. 
พริ้มเพรา ผลเจริญสุข. สุขภาพส่วนบุคคล. เอกสารค าสอนวิชา สข ๓๑๒. กรุงเทพมหานคร : 

ภาควิชาสุขศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ๒๕๔๕. 
ภัทรพร สิริกาญจน. หน้าท่ีพระสงฆ์ตามพุทธบัญญัติ : แนวคิดและบทบาทพระค าเขียน สุวณฺโณ 

ในการพัฒนาชุมชน. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๔๐. 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช . เอกสารการสอนชุดวิชา มนุษย์กับสังคม หน่วยท่ี ๑-๗. 

กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๔๖. 
มาณี ไชยธีรานุ วัฒนศิริ  และคณะ .  ปัจจัย ท่ีส่ งผลต่อความส า เ ร็จของพระนักพัฒนา . 

กรุงเทพมหานคร : กรมการศาสนา, ๒๕๔๐. 
มานพ นักการเรียน. “พระพุทธศาสนากับโลกยุคปัจจุบัน” รวมเรื่องและบทความ. กรุงเทพมหานคร 

: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๔. 
มานพ คณะโต และสุชาด ภัยหลีกลี้. หลักการวิจัยสุขภาพขั้นพ้ืนฐาน. ขอนแก่น : โรงพิมพ์ขอนแก่น

การพิมพ์, ๒๕๔๖. 



๒๓๖ 
 

บรรณานุกรม (ต่อ) 

ราชบัณฑิตสถาน. พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒. กรุงเทพมหานคร : นานมีบุ๊คส์
พับลิเคช่ัน, ๒๕๔๒. 

            . พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒. กรุงเทพมหานคร : นานมีบุ๊ค
พับลิเคช่ัน, ๒๕๔๔.    

ลือชา ธรรมวินัยสถิต. มนุษย์กับสังคม. เพชรบุรี : ภาควิชาสังคมวิทยา คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ สถาบันราชภัฏเพชรบุรี, ๒๕๓๙. 

วิทย วิศทเวทย์  และเสถียรพงษ์ วรรณปก . หนังสือเรียนสังคมศึกษารายวิชา ส๐๔๑๓ 
พระพุทธศาสนา ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖. พิมพ์ครั้งที่ ๕. กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์
ไทยร่มเกล้า, ๒๕๔๒. 

ศูนย์บ าบัดรักษายาเสพติดเชียงใหม่. คู่มือความรู้ท่ัวไปเกี่ยวกับยาเสพติด. เชียงใหม่, ๒๕๔๗. 
ส่วนวิชาการด้านยาเสพติด. คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด. ส านักงาน. ความรู้และ

แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด. พิมพ์ครั้งที่ ๒. กรุงเทพมหานคร : 
บางกอกเทคโนโลยีสแกนนิ่งแอนด์เซอร์วิส จ ากัด, ๒๕๕๓. 

สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย . “การพัฒนาระบบเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดใน
สถานศึกษา”. กรุงเทพมหานคร : ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยา
เสพติด, ๒๕๕๑. 

สมบรูณ์ บุญฤทธ์ิ. ปัญหาสังคม. กรงุเทพมหานคร : ส านักพิมพ์สูตรไพศาล, ๒๕๔๔. 
สุวรีย์ ศิริโภคาภิรมย์. การวิจัยทางการศึกษา. ลพบรุี : ฝ่ายเอกสารการพิมพ์สถาบันราชภัฏเทพสตรี, 

๒๕๔๖. 
สันติ จัยสิน และคณะ. เทคนิคการเผยแพร่ความรู้เพ่ือป้องกันภัยยาเสพติด . กรุงเทพมหานคร : 

ประสานมิตร, ๒๕๔๔. 
ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด. คู่มือการจัดกิจกรรมต่อต้านยาเสพติด. 

พิมพ์ครั้งที ๑. กรุงเทพมหานคร : ส านักนายกรัฐมนตรี, มปท. 
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ . แนวทางการด าเนินงานป้องกันและ

แก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา. กรุงเทพมหานคร : อรุณการพิมพ์, ๒๕๔๑. 
            . ความรู้เบ้ืองต้นเรื่องยาและยาเสพติด. กรุงเทพมหานคร : ไอเดีย สแควร์, ๒๕๔๑. 
            . ผลการปราบปรามยาเสพติดท่ัวประเทศ ประจ าปี ๒๕๔๓. กรุงเทพมหานคร : ส านักงาน

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด, ๒๕๔๓. 
 



๒๓๗ 
 

บรรณานุกรม (ต่อ) 

            . ผลการปราบปรามยาเสพติดท่ัวประเทศ ประจ าปี ๒๕๔๔. กรุงเทพมหานคร : ส านักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด, ๒๕๔๔. 

            . ผลการปราบปรามยาเสพติดท่ัวประเทศ ประจ าปี ๒๕๔๗. กรุงเทพมหานคร : ส านักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด, ๒๕๔๗. 

            . และแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด. กรุงเทพมหานคร : ส านักพัฒนา
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยา
เสพติด, ๒๕๕๓. 

ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กระทรวงยุติธรรม . ความรู้พ้ืนฐานเพ่ือ
การป้องกันยาเสพติดในเยาวชน. กรุงเทพมหานคร : ห้างหุ้นส่วนจ ากัดอรุณการพิมพ์ , 
๒๕๕๒.   

ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด. ความรู้และแนวทางการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด. กรุงเทพมหานคร : ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด, ๒๕๕๓. 

            . ความรู้และแนวทาง ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด. กรุงเทพมหานคร : บริษัทยุ
เนียนอุลตร้าไวโอเร็ต, ๒๕๕๒.    

ส านักงานต ารวจแห่งชาติ. ความส าคัญของประชาชนต่อปัญหายาเสพติด. กรุงเทพมหานคร : กอง
งาน ๒ ส านักแผนงานและงบประมาณ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ, ๒๕๔๗. 

ส านักงานต ารวจแห่งชาติ กองสารสนเทศต ารวจ. ความรู้ยาเสพติด. กรุงเทพมหานคร : ส านักงาน
ต ารวจแห่งชาติ กองสารสนเทศต ารวจ, ๒๕๕๕. 

ส านักงานพัฒนาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด . รูปแบบการบ าบัดรักษายาเสพติด . 
กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, ๒๕๕๐. 

ส านักงานอนามัยกรุงเทพมหานคร. คู่มือการดูแลสุขภาพและป้องกันโรคเอดส์ส าหรับบุคลากร
สาธารณสุข. กรุงเทพมหานคร : นิวธรรมดาการพิมพ์, ๒๕๔๙. 

สุมน อมรวิวัฒน์. การพัฒนาการเรียนรู้ตามแนวพุทธศาสตร์ . โครงการกิตติเมธี สาขาวิชา
ศึกษาศาสตร์ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๔๒. 

อมร โสภณวิเชษฐ์วงศ์ และกวี อิศริวรรณ . หนังสือเรียนสังคมศึกษารายวิชา ส๐๑๑๓ 
พระพุทธศาสนา ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ (ภาคเรียนท่ี ๒). กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์
วัฒนพานิช จ ากัด, ๒๕๔๓. 

 



๒๓๘ 
 

บรรณานุกรม (ต่อ) 

(๒) บทความ 
กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร. ส านักงาน. คณะกรรมการป้องกันและ

ปราบปรามยาเสพติด. ยุทธศาสตร์ ๕ รั้วป้องกันระยะท่ี ๓, (พฤษภาคม ๒๕๕๔).  
พระเทพวรคุณ (สมาน สุเมโธ). “พระสงฆ์สุปฏิปันโน”. แสงอีสาน, ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๗ (ธันวาคม ๒๕๔๖ 

– กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗) : ๕๗-๕๘.    
พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส (นิธิบุณยากร). “ยุดสมัยของความขัดแย้ง : พระสงฆ์ยุคใหม่ควรตีความ

และเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างไร”. วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์, ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๓ 
(กรกฎาคม-กันยายน ๒๕๕๒). 

(๓) วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์/รายงานการวิจัย 
กรรณิการ์ กาญจันดา และคณะ. “กระบวนการส่งเสริมจริยธรรมในการประพฤติตนอย่าง เหมาะสม

ของนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ – แพร่ เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดแพร่”. รายงานการ
วิจัย. เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้, ๒๕๕๓. 

โกศล อินทวงศ์. “การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
สังกัดสถาบันอาชีวศึกษาภาคตะวันออก”. วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยรามค าแหง, ๒๕๕๐. 

เจริญ แฉกพิมาย และปนัดดา ศรีธนสาร . พฤติกรรมการป้องกันตนเองจากยาเสพติดของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ. รายงานการวิจัย. งานวินัยและ
พัฒนานักศึกษา กองกิจการนักศึกษา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนคร
เหนือ, ๒๕๕๕.  

ฉัตรชัย ธรรมครบุรี, “การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวทางพระพุทธศาสนาของโรงเรียนรางวัล
พระราชทาน”. วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์ . 
บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗. 

ฐานัน พิมพ์สิน และคณะ. “รูปแบบการแก้ปัญหาเด็กหนีเรียนในโรงเรียน กรณีศึกษาโรงเรียน เขาวง
พิทยาคาร อ าเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธ์ุ”. รายงานการวิจัย. กรุงเทพมหานคร : 
ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, ๒๕๕๒. 

ปรียพัชรา ชัยรัตน์. “ปฏิกิริยาของครอบครัวและชุมชนที่มีอิทธิพลต่อผู้ติดยาเสพติด “. รายงานการ
วิจัย. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์. สงขลา : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยา
เขตปัตตานี, ๒๕๔๖. 

 



๒๓๙ 
 

บรรณานุกรม (ต่อ) 

พัชรา  เอี่ยมกิจการ. “การพัฒนาแบบจ าลองการผสานพลังการรณรงค์และการให้การศึกษาเพื่อการ
ควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แก่ เด็กและเยาวชนในสถานศึกษา ”. 
วิทยานิพนธ์นิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์. คณะนิเทศศาสตร์ : 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๓. 

มณทิรา อินคชสาร. “การวิจัยเชิงปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาสื่อและกลยุทธ์ในการสื่อสาร
เพื่อลดอันตรายจากการใช้สารเสพติดแบบฉีดเข้าเส้น”. ปริญญาวิทยาศาสตร์ดุษฎี
บัณฑิต สาขาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยศรี  
นครินทรวิโรฒ, ๒๕๕๑. 

มานพ คณะโต . “การวิจัยโครงการศึกษาและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน”. ส านักคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด . 
กรุงเทพมหานคร : คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดส านักงาน, ๒๕๕๑. 

วรรณชนก จันทชุม. “การพัฒนาตนวิธีในการป้องกันการสูบบุหรี่ของนักเรียนโดยใช้กระบวนการมี
ส่วนร่วม : กรณีศึกษาโรงเรียนขยายโอกาสในจังหวัดกาฬสินธ์ุ”. วิทยานิพนธ์ปริญญา
ดุษฎีบัณฑิต สาขาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทร วิโรฒ, ๒๕๔๙. 

สุทธิรักษ์ ไชยรักษ์ และคณะ. “พฤติกรรมการดื่มสุราของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี    
ปีการศึกษา ๒๕๕๑”. รายงานการวิจัย. นครราชสีมา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, 
๒๕๕๓. 

สุทธิวรรณ ตันติรจนาวงศ์ และศศิกาญจน์ ทวิสุวรรณ. “การส่งเสริมคุณธรรมที่มีประสิทธิภาพ : 
กรณีศึกษากลุ่มเด็ก/เยาวชนและข้าราชการภาครัฐ”. รายงานวิจัย. กรมการศาสนา 
กระทรวงวัฒนธรรม, ๒๕๕๒.  

สุญาดา สุนทรศารทูล. “รูปแบบความร่วมมือของบ้าน วัด โรงเรียนและชุมชน ในการสร้างภูมิคุ้มกัน
ทางวัฒนธรรมแก่เด็กและเยาวชนในเขตปริมณฑลกรุงเทพมหานคร”. วิทยานิพนธ์
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวัฒนธรรมศาสตร์. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหา
สารคราม, ๒๕๕๒. 

(๔) สัมภาษณ์ 

สัมภาษณ์ พระครูสิริสารวิสิฐ (ประสาร อคฺคปุญฺโญ). เจ้าคณะอ าเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี, ๒๑ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 

 



๒๔๐ 
 

บรรณานุกรม (ต่อ) 

            พระมหากฤษณพงศ์ สมจิตฺโต. เจ้าคณะต าบลหนองจรเข้ จังหวัดสระบุรี, ๓ ธันวาคม 
๒๕๖๑. 

            พระครูวิทิตอรรถการ (ชม เตชธมฺโม). เจ้าคณะต าบลหนองไข่น้ า จังหวัดสระบุรี, ๓ 
ธันวาคม ๒๕๖๑. 

            พระมหาวิลัย สมาจาโร. เจ้าอาวาสวัดหนองปลากระดี่ จังหวัดสระบุรี,  ๒๗ พฤศจิกายน 
๒๕๖๑. 

            พระมหาสุทธิ สุทฺธิจตฺโต. ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสหมิตรมงคล  จังหวัดสระบุรี,  ๒๙ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 

            พระครูปลัดถิรธัมฆ์ ถฺรธมฺโม. เจ้าอาวาสวัดใหญ่วันนา จังหวัดสระบุรี, ๓ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
            พระอธิการสุภกิตต์ิ อินฺทวีโร. เจ้าอาวาสวัดบ้านจาน จังหวัดสระบุรี, ๓ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
            นายทวน เที่ยงเจริญ. ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองแค “สรกิจพิทยา” จังหวัดสระบุรี, ๓๐ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
            นางเอมอร บูรณศักดิ์. ผู้อ านวยการโรงเรียนหินกองวิทยาคม จังหวัดสระบุรี, ๑ ธันวาคม 

๒๕๖๑. 
            นายวิสูตร ค านวณศักดิ์. ผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมพัฒนาการสระบุรี จังหวัดสระบุรี, 

๓ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
            นายเชิดพงษ ์ชูพันธ์. ผู้อ านวยการโรงเรียนประเทียบวิทยาทาน จังหวัดสระบุรี, ๓ ธันวาคม 

๒๕๖๑. 
            นายส าราญ ซื่อตรง. ผู้อ านวยการโรงเรียนสองคอนวิทยาคม จังหวัดสระบุรี, ๓ ธันวาคม 

๒๕๖๑. 
            นายอรรถวัฒน์ พงษ์ธนโรจน์. ผู้อ านวยการโรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา จังหวัด

สระบุรี, ๓ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
            นายณัฐนันท์ ดนูพิทักษ์. ผู้อ านวยการโรงเรียนแก่งคอย จังหวัดสระบุรี, ๔ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
            ร.ต.อ.ชัยนริศ จันทร์เกิด. รอง สวป.สภ. เฉลิมพระเกียรติ ปฏิบัติหน้าที่รอง สวป.สภ. เฉลิม

พระเกียรต ิจังหวัดสระบุรี, ๓ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
            นายทินพล เฉลิมวสุธา. ปลัดอ าเภอหัวหน้าฝ่ายบริหารงานปกครอง จังหวัดสระบุรี, ๕ 

ธันวาคม ๒๕๖๑. 
            นายยชญ์ธเนศ แจ้งเจนศิลป์ธนา. นายกเทศมนตรีต าบลหินกอง จังหวัดสระบุรี, ๔ ธันวาคม 

๒๕๖๑. 



๒๔๑ 
 

บรรณานุกรม (ต่อ) 

            นายชัยวัฒน์ ด้วงประดิษฐ์. นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบัวลอย จังหวัดสระบุรี, ๓ 
ธันวาคม ๒๕๖๑. 

            นายเช้ือ ฮั่นจินดา. ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลาหมอ  จังหวัดสระบุรี, ๔ 
ธันวาคม ๒๕๖๑. 

            นายวิรัช ศรีเพชร. ประธานชมรมก านันผู้ใหญ่บ้าน , จังหวัดสระบุรี, ๒๗ พฤศจิกายน 
๒๕๖๑. 

            นายคณภัทร์ ผลทอง. ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๘ ต าบลหนองปลาหมอ, จังหวัดสระบุรี, ๓ ธันวาคม 
๒๕๖๑.  

(๕) สนทนากลุ่มเฉพาะ 

สนทนากลุ่มเฉพาะ พระอุดมสิทธินายก, ผศ.ดร. รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ฝ่ายบริหาร, ๙ มีนาคม 
๒๕๖๒.   

พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร อาจารย์ประจ าหลักสูตรบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย, ๙ มีนาคม ๒๕๖๒.   

 พระมหาสุนัน สุนนฺโท อาจารยป์ระจ าหลกัสูตรบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย, ๙ มีนาคม ๒๕๖๒.  

 พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ, ผศ.ดร. อาจารย์ประจ าหลักสูตรบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๙ มีนาคม ๒๕๖๒.   

 ผศ.ดร. เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะสังคมศาสตร์ , ๙ มีนาคม 
๒๕๖๒.  

 ผศ.ดร. อุทัย สติมั่น. อาจารย์ประจ าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวน
ดุสิต, ๙ มีนาคม ๒๕๖๒.   

 พ.ต.ต. ประสาร ธนะทรัพย์ทอง สารวัตรป้องกันปราบปรามสารวัตรภูธรมวกเหล็ก จังหวัด
สระบุรี, ๙ มีนาคม ๒๕๖๒.  

 ร.ต.อ. ณิกทัศย์ หาเคน รองสารวัตร (สอบสวน) สถานีต ารวจภูธรเมืองสระบุรี , ๙ มีนาคม 
๒๕๖๒.  

 รศ.ดร. สุวิญ รักสัตย์ อาจารย์ประจ าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย, ๙ 
มีนาคม ๒๕๖๒.  

อาจารย์ ดร. ประเสริฐ ธิลาว เลขานุการหลกัสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการจัดการเชิงพทุธ, 
๙ มีนาคม ๒๕๖๒.    



๒๔๒ 
 

บรรณานุกรม (ต่อ) 

๒. ภาษาอังกฤษ 

Broom. Leonard. & Selnick. Philip. Socilogy. New York : Harper & Row, 1977. 
Cohen B.. Introduction of Sociology. Now York : McGraw-Hill, 1979. 
David. K. Human Relation at Work. New York : McGraw-Hill Book Company, 1962. 
Lee J. Cronbach. Essentials of psychological testing, 4th ed. New York : Harper & 

Row, 1971. 
Levinson. D.J.. Role Personality and Social Structure. New York : The Maemil, 1964. 
Levinson. D. J. Role. Personality and Social Structure in the Organization Setting : 

Selected Reading and projects in Social Psychology. Now York : Random 
House, 1971. 

Malcolm Bruce. Bruce Ritson. Companion to psychiatric studies. 7th ed. Elsevier 
Limited, 2004. 

Pass. Lowes & Davies.. Collins dictionary of econmics. Glasgow : Harper Collins, 
1993. 

Sarbin. T.R.. “Role Theory” Handbook of Psychology. Now York : Addison Wesley 
PubishinG Company, 1975. 
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ภาคผนวก ก 

หนังสือขอความอนุเคราะหผ์ู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคณุภาพเครือ่งมือวิจัย 
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ภาคผนวก ข 

หนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บขอ้มูลเพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงแบบสอบถาม  
(Try Out) 
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ภาคผนวก ค  
ค่าสัมประสิทธิแ์อลฟ่า (Alpha Coefficient) 
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ภาคผนวก ง 

หนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บขอ้มูลเพื่อการวิจัย (สัมภาษณ์) 
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๒๖๕ 
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๒๖๗ 
 

 



๒๖๘ 
 

 



๒๖๙ 
 

 



๒๗๐ 
 

 



๒๗๑ 
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ภาคผนวก จ 
หนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บขอ้มูลเพื่อการวิจัย (แบบสอบถาม) 
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๒๗๙ 
 

 



๒๘๐ 
 

 

 

 



๒๘๑ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ฉ 
หนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บขอ้มูลเพื่อการวิจัย (สนทนากลุ่มเฉพาะ) 
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ภาคผนวก ช 

ประมวลภาพการสัมภาษณ ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๙๔ 
 

 

สัมภาษณ์ พระครูสิริสารวิสิฐ (ประสาร อคฺคปุญฺโญ). เจ้าคณะอ าเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี, ๒๑ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 

 

สัมภาษณ์ พระมหาวิลัย สมาจาโร. เจ้าอาวาสวัดหนองปลากระดี่ จังหวัดสระบุรี,  ๒๗ พฤศจิกายน 

๒๕๖๑. 



๒๙๕ 
 

 

สัมภาษณ์ สัมภาษณ์ พระครูปลัดถิรธัมฆ์ ถฺรธมฺโม. เจ้าอาวาสวัดใหญ่วันนา จังหวัดสระบุรี, ๓ 

ธันวาคม ๒๕๖๑. 

 

สัมภาษณ์ พระมหากฤษณพงศ์ สมจิตฺโต. เจ้าคณะต าบลหนองจรเข้ จังหวัดสระบุรี, ๓ ธันวาคม 

๒๕๖๑. 



๒๙๖ 
 

 

 

พระครูวิทิตอรรถการ (ชม เตชธมฺโม). เจ้าคณะต าบลหนองไข่น้ า จังหวัดสระบรุ,ี ๓ ธันวาคม ๒๕๖๑. 

 

 



๒๙๗ 
 

สัมภาษณ์ นายเช้ือ ฮั่นจินดา. ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลาหมอ จังหวัดสระบุรี, ๔ 

ธันวาคม ๒๕๖๑. 

 

 

สัมภาษณ์ นายทวน เที่ยงเจริญ. ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองแค “สรกิจพิทยา” จังหวัดสระบุรี, ๓๐ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
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ภาคผนวก ซ 

แบบสัมภาษณ์เพื่อการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๙๙ 
 

แบบสัมภาษณ์เพื่อการวิจัย 

เรื่อง : การส่งเสริมบทบาทพระสงฆ์ในการป้องกันปัญหายาเสพติดให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษา
จังหวัดสระบุรี 

************************************************************* 

ค าชี้แจง 

 แบบสัมภาษณ์นี้ใช้สัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้องโดยตรงเกี่ยวกับสภาพทั่วไปและปญัหาในปจัจุบนัของ
การส่งเสริมบทบาทพระสงฆ์ในการป้องกันปัญหายาเสพติดให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษา         
จังหวัดสระบุรี ขอความอนุเคราะห์ท่านได้ให้ข้อมูลกับผู้วิจัยตามความเป็นจริงด้วย และแบ่งแบบ
สัมภาษณ์นี้ออกเป็น ๔ ตอน 

 กลุ่มผู้รู ้   กลุ่มผู้ปฏิบัต ิ  กลุ่มผู้ท่ีเกี่ยวข้องท่ัวไป 

ตอนท่ี ๑ : ข้อมูลส่วนตัวของผู้ให้สัมภาษณ์ 

ช่ือ/ฉายา ..........................................................นามสกุล............................. นธ. .............ปธ.  .............. 
ความรู้สามัญ ................................................................. อายุ .................... ปี / พรรษา ...................... 
ที่อยู่/สังกัดวัด ...................................................... เลขที่.......... /......... ถนน .................... ............  
เขต/อ าเภอ ................................... จังหวัด ......................................... โทรศัพท์ .................... .............. 
รหัสไปรษณีย์ .............................................................................................. ..................   
ต าแหน่ง ................................................................................................... ......................... 
หน่วยงานที่สังกัด .................................................................................... ...................... 
สัมภาษณ์ ณ ................................................................................................................. . 
 ผู้สัมภาษณ์ .............................................................................................. ..................... 
วันที่ ............... เดือน ................................... พ.ศ. ............................ 
 

หมายเหตุ ขออนุญาตในการใช้เครื่องบันทึกเสียงในการสัมภาษณ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พระอธิการสมชาย ฐานธมฺโม 

นิสิตหลักสูตรพทุธศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการเชิงพทุธ 

บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 



๓๐๐ 
 

 
 

ตอนท่ี ๒ : ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทั่วไปของการส่งเสริมบทบาทพระสงฆ์ในการป้องกันปัญหายาเสพติด
ให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาจังหวัดสระบุรี  

๒.๑ ท่านคิดว่า บทบาทพระสงฆ์ในการป้องกันปัญหายาเสพติดให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษา
จังหวัดสระบุรี เป็นอย่างไร 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

๒.๒ ท่านคิดว่า ปัจจัยที่มีผลต่อบทบาทพระสงฆ์ในการป้องกันปัญหายาเสพติดให้นักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาจังหวัดสระบุรี เป็นอย่างไร  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

ตอนท่ี ๓ : ค าถามเกี่ยวกับการส่งเสริมบทบาทพระสงฆ์ในการป้องกันปัญหายาเสพติดให้นักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาจังหวัดสระบุรี ใน ๖ ด้าน ดังนี ้

๓.๑ ท่านคิดว่าการส่งเสริมบทบาทพระสงฆ์ที่มีต่อ การให้ข่าวสาร ในการป้องกันปัญหายา
เสพติดให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษา เป็นอย่างไร   
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 



๓๐๑ 
 

๓.๒ ท่านคิดว่าการส่งเสริมบทบาทพระสงฆ์ที่มีต่อ การให้การศึกษาด้านจิตใจหรือความรู้สึก 
ในการป้องกันปัญหายาเสพติดให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษา เป็นอย่างไร 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

๓.๓ ท่านคิดว่าการส่งเสริมบทบาทพระสงฆ์ที่มีต่อ การเป็นที่ปรึกษาให้เพื่อน  ในการป้องกัน
ปัญหายาเสพติดให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษา เป็นอย่างไร 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

๓.๔ ท่านคิดว่าการส่งเสริมบทบาทพระสงฆ์ที่มีต่อ การให้การศึกษาเกี่ยวกับการท างาน      
ในการป้องกันปัญหายาเสพติดให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษา เป็นอย่างไร 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

๓.๕ ท่านคิดว่าการส่งเสริมบทบาทพระสงฆ์ที่มีต่อ การสร้างสื่อสัมพันธ์ภายในครอบครัว     
ในการป้องกันปัญหายาเสพติดให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษา เป็นอย่างไร 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 
 



๓๐๒ 
 

๓.๖ ท่านคิดว่าการส่งเสริมบทบาทพระสงฆ์ที่มีต่อ การให้ทางเลือก ในการป้องกันปัญหา   
ยาเสพติดให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษา เป็นอย่างไร 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ตอนท่ี ๔ : หลักธรรมเกี่ยวกับการส่งเสริมบทบาทพระสงฆ์ในการป้องกันปัญหายาเสพติดให้นักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาจังหวัดสระบุรี  ได้แก่ หลักพรหมวิหาร ๔ คือ ธรรมประจ าใจของผู้ประเสริฐผู้มี
จิตใจยิ่งใหญ่กว้างขวางประดุจพรหม ประกอบด้วยหลัก ๔ ประการ ดังนี ้
 ๔.๑ เมตตา คือ ความรักความปรารถนาดี มีไมตรีจิตที่ดี ต้องการช่วยเหลือให้ทุกคนประสบ
ประโยชน์และความสุข ที่พระสงฆ์น ามาใช้ในการป้องกันปญัหายาเสพติดให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษา 
เป็นอย่างไร  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ๔.๒ กรุณา คือ ความสงสาร อยากช่วยเหลือผู้อื่นให้พ้นจากความทุกข์ยากเดือดร้อนของคน
และ สัตว์ทั้งปวง ที่พระสงฆ์น ามาใช้ในการป้องกันปัญหายาเสพติดให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษา    
เป็นอย่างไร 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 



๓๐๓ 
 

๔.๓ มุทิตา คือ ความเบิกบานพลอยยินดี เมื่อเห็นผู้อื่นอยู่ดีมีสุขก็มีใจช่ าช่ืนเบิกบาน เมื่อเห็น
เขาท าดีงานประสบความส าเร็จก้าวหน้ายิ่งขึ้นไป ที่พระสงฆ์น ามาใช้ในการป้องกันปัญหายาเสพติดให้
นักเรียนระดับมัธยมศึกษา เป็นอย่างไร 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

๔.๔ อุเบกขา คือความมีใจเป็นกลาง มองตามความเป็นจริงไม่ เอนเอียง หรือมีอคติ           
ที่พระสงฆ์น ามาใช้ในการป้องกันปัญหายาเสพติดให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษา เป็นอย่างไร 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

ผู้วิจัยขอขอบคุณทุกท่านที่เมตตาอนุเคราะห์ในการให้สัมภาษณ์ในครั้งนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๐๔ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาคผนวก ฌ 

แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๐๕ 
 

แบบสอบถามเพือ่การวิจัย 
เรื่อง  

การส่งเสรมิบทบาทพระสงฆ์ในการสร้างภูมิคุ้มกันปัญหายาเสพติด 
ให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษา จังหวัดสระบุรี 

****************************************** 
ค าชี้แจง 
 แบบสอบถามฉบับนี้ ผู้วิจัยได้จัดท าข้ึนโดยมีวัตถุประสงค์ที่จะศึกษาสภาพปัญหาในการ
กระจายและแพร่หลายเกีย่วกับปัญหายาเสพติดในกลุ่มนักเรียนระดับมัธยมศึกษา บทบาทพระสงฆ์ใน
การสร้างภูมิคุ้มกันปัญหายาเสพติดให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษา เพื่อน าผลที่ได้ไปวิเคราะห์เป็น
แนวทางในการน าเสนอรูปแบบการส่งเสริมบทบาทพระสงฆ์ในการสร้างภูมิคุ้มกันปัญหายาเสพติดให้
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาจังหวัดสระบุรี อย่างเหมาะสมตามความต้องการของทุกฝ่ายจึงขอความ
ร่วมมือจากท่านในการตอบแบบสอบถามทุกข้อตามความเป็นจริง ทั้งนี้ค าตอบของท่านจะเป็นข้อมูล
เชิงสถิติและเป็นประโยชน์ในการวิจัยต่อไป  
 แบบสอบถามในการวิจัยน้ีประกอบด้วยข้อค าถาม ๔ ตอน ดังนี้ 
 ตอนท่ี ๑ แบบสอบถามสถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ตอนท่ี ๒ แบบสอบถามเกี่ยวกับการส่งเสริมบทบาทพระสงฆ์ในการสร้างภูมิคุ้มกันปัญหายา
เสพติดให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาจังหวัดสระบุรี  
 ตอนท่ี ๓ แบบสอบถามเกี่ยวกับการส่งเสริมบทบาทพระสงฆ์ในการสร้างภูมิคุ้มกันปัญหายา
เสพติดให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาจังหวัดสระบุรี ตามหลักพรหมวิหาร ๔ 

ตอนท่ี ๔ แบบสอบถามเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะในการส่งเสริมบทบาท
พระสงฆ์ในการสร้างภูมิคุ้มกันปัญหายาเสพติดให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาจังหวัดสระบุรี  

ข้อมูลที่ได้จะแปลผลวิจัยในภาพรวม ผู้วิจัยจะเก็บข้อมูลของท่านเป็นความลับและใช้
ประโยชน์เฉพาะการวิจัยเท่านั้นไม่มีผลกระทบต่อท่านแต่อย่างใด ผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับ
ความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถามเป็นอย่างดี จึงขอเจริญพรขอบคุณมา ณ โอกาสนี้  

 
 
 
 
 
 
 

พระอธิการสมชาย ฐานธมฺโม 

นิสิตหลักสูตรพทุธศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการเชิงพทุธ 

บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 



๓๐๖ 
 

ตอนท่ี ๑    สถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค าชี้แจง     โปรดเขียนเครื่องหมาย  ลงใน � หน้าข้อความที่เป็นจริงที่เกี่ยวข้องกับผู้ตอบ

แบบสอบถาม 
๑. เพศ 

� ชาย � หญงิ 
๒. อายุ 

� ๑๒ ป ี � ๑๓ - ๑๕ ป ี  

� ๑๖ - ๑๘ ป ี � มากกว่า ๑๘ ปีข้ึนไป   
๓. ระดับการศึกษา 

� ช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น � ช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย  
� อื่นๆ โปรดระบุ ..........................    

๔. สถานภาพทางครอบครัว 
� อาศัยอยู่กับบิดา มารดา � อาศัยอยู่กับบิดา 

 � อาศัยอยู่กับมารดา � อาศัยอยู่กับญาติ  
  � อื่นๆ โปรดระบุ .......................... 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๐๗ 
 

ส่วนท่ี ๒   ความคิดเห็นเกี่ยวกับการส่งเสรมิบทบาทพระสงฆ์ในการสร้างภูมิคุ้มกนัปัญหายาเสพตดิให้
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาจังหวัดสระบุรี  

ค าชี้แจง   โปรดท าเครื่องหมาย   ลงในช่องที่ตรงกับระดับความคิดเห็นของท่าน  

ข้อ 
การส่งเสรมิบทบาทพระสงฆ์ในการสร้างภูมิคุ้มกันปัญหา

ยาเสพติดให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาจังหวัดสระบุรี 

ระดับความติดเห็น 
มาก
ท่ีสุด
(๕) 

มาก 
 

(๔) 

ปาน
กลาง
(๓) 

น้อย 
 

(๒) 

น้อย
ท่ีสุด 
(๑) 

 ๑. การให้ขา่วสาร      
๑ พระสงฆ์มีบทบาทเข้าไปจัดท าบอร์ดประชาสัมพันธ์เพื่อให้

ข่าวสารความรู้กับนักเรียนเกี่ยวกับโทษภัยของยาเสพติด
ภายในโรงเรียน 

     

๒ พระสงฆ์มีการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ในชุมชนเพื่อให้ความรู้
เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

     

๓ พระสงฆ์มีการจัดอบรมด้านคุณธรรมจริยธรรม ส่งเสริมให้
ความรู้กับนักเรียนถึงโทษภัยของยาเสพติด เพื่อให้ห่างไกล
จากยาเสพติด 

     

๔ มีพระวิทยากรมาบรรยายภายในโรงเรียนให้ความรู้เกี่ยวกับ
สถานการณ์ความรุนแรงในการแพร่ระบาดของยาเสพติดใน
กลุ่มเยาวชนอย่างสม่ าเสมอ  

     

๕ พระสงฆ์มีการรณรงค์เตือนภัยเกี่ยวกับเรื่องยาเสพติดผ่าน
สื่อต่างๆ เช่น แผ่นพับ แผ่นซีดี ให้กับนักเรียนอย่างต่อเนื่อง 

     

 ๒. การให้การศึกษาด้านจิตใจหรือความรู้สึก      
๑ พระสงฆ์มีบทบาทในการส่งเสริมให้เยาวชนฝึกทักษะความ

รับผิดชอบต่อตนเอง และสังคมในการแก้ไขปัญหายาเสพตดิ 
     

๒ พระสงฆ์มีบทบาทส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้หลักธรรม
ทางพระพุทธศาสนาทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 

     

๓ พระสงฆ์มีการส่งเสริมให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทาง
พระพุทธศาสนาเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

     

 



๓๐๘ 
 

ข้อ 
การส่งเสรมิบทบาทพระสงฆ์ในการสร้างภูมิคุ้มกันปัญหา

ยาเสพติดให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาจังหวัดสระบุรี 

ระดับความติดเห็น 
มาก
ท่ีสุด
(๕) 

มาก 
 

(๔) 

ปาน
กลาง
(๓) 

น้อย 
 

(๒) 

น้อย
ท่ีสุด 
(๑) 

๔ พระสงฆ์มีบทบาทส่งเสริมให้มีการจัดโปรแกรมศึกษาการ
ป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยใช้สื่อ DVD หรือ     
วิดิทัศน์ในการสอน เพื่อให้นักเรียนมองเห็นภาพและโทษ
ของยาเสพติดที่ชัดเจน 

     

๕ พระสงฆ์มีบทบาทส่งเสริมพัฒนาพฤติกรรมด้านจิตใจ      
สร้างความเข้มแข็งมั่นคงของจิตใจและสภาพจิตที่ดีให้กับ
นักเรียน เพื่อหลีกเลี่ยงตนเองจากยาเสพติด 

     

 ๓. การเป็นท่ีปรึกษาให้เพ่ือน      
๑ พระสงฆ์มีบทบาทส่งเสริมให้โรงเรียนจัดต้ังกลุ่มอาสาสมัคร

นักเรียนเพื่อเฝ้าระวัง และประสานการด าเนินกิจกรรม
กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  

     

๒ พระสงฆ์มีบทบาทส่งเสริมให้นักเรียนมีความกล้าหาญเมื่อ
พบเห็นเพื่อนนักเรียนมีพฤติกรรมเข้าไปเกี่ยวข้องกับเสพยา
เสพติดจะแจ้งให้ครูทราบทันที 

     

๓ พระสงฆ์มีบทบาทส่งเสริมในการกระตุ้นให้นักเรียนเห็น
ความส าคัญเรื่องปัญหายาเสพติด และมีส่วนร่วมในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  

     

๔ พระสงฆ์มีบทบาทส่งเสริมให้นักเรียนสอดส่องดูแลเมื่อรู้ว่า
เพื่อนเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดจะเข้าไปให้ก าลังใจและ
ชักชวนให้เลิกเกี่ยวข้องกับยาเสพติด 

     

๕ พระสงฆ์มีบทบาทส่งเสริมให้นักเรียนมีการป้องกันตนเอง
และคอยตักเตือนเพื่อนให้ระวังและปฏิเสธทันทีเมื่อมีบุคคล
แปลกหน้าให้สิ่งของเพื่อจูงใจให้ใช้ยาเสพติด 

     

 

 

 



๓๐๙ 
 

ข้อ 
การส่งเสรมิบทบาทพระสงฆ์ในการสร้างภูมิคุ้มกันปัญหา

ยาเสพติดให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาจังหวัดสระบุรี 

ระดับความติดเห็น 
มาก
ท่ีสุด
(๕) 

มาก 
 

(๔) 

ปาน
กลาง
(๓) 

น้อย 
 

(๒) 

น้อย
ท่ีสุด 
(๑) 

 ๔ การให้การศึกษาเกี่ยวกับการท างาน      
๑ พระสงฆ์อบรมสั่งสอนให้นักเรียนมีความซื่อสัตย์ สุจริต 

ประพฤติตนอยู่ในศีลธรรม มีวินัย เคารพกฎ/ระเบียบ กติกา
สังคม และการท างาน ไม่ข้องเกี่ยวกับยาเสพติด 

     

๒ พระสงฆ์อบรมสั่งสอนให้นักเรียนปฏิบัติหน้าที่ของตนเอง
อ ย่ า ง เ ต็ ม ค ว า ม ส า ม า ร ถ  ย อ ม รั บ ค า แ น ะ น า                   
ค าวิพากษ์วิจารณ์ได้ และพร้อมที่จะปรับปรุงแก้ไข 

     

๓ พระสงฆ์อบรมสั่งสอนให้นักเรียนมีความเสียสละเพื่อ
ประโยชน์ส่วนรวม เคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ รู้จั ก
รักษาสิทธิของตนเองและเคารพสิทธิของผู้อื่น 

     

๔ พระสงฆ์อบรมสัง่สอนใหน้ักเรยีนรู้จักพิจารณาใช้สติ ปัญญา
แก้ไขปัญหาในการท างานรวมกลุ่มกับผู้อื่น ยอมรับความคิด
ของผู้อื่นโดยไม่ใช้อารมณ์และความคิดตนเองเป็นใหญ่ 

     

๕ พระสงฆ์จัดกิจกรรมแนะแนวให้ข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพที่
นักเรียนสนใจ และวางแผนเป้าหมายของตนเองในอนาคต 

     

 ๕. การสรา้งสื่อสัมพันธ์ภายในวัดเละโรงเรียน      
๑ พระสงฆ์ปลูกฝงัจติส านึกใหน้ักเรียนรูว่้าครอบครวั และญาติ

พี่น้องของนักเรียนจะเสียใจ และรับไม่ได้หากพบว่านักเรียน
เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด 

     

๒ พระสงฆ์มีการส่งเสริมให้ความรู้กับนักเรียนถึงโทษภัยของ
ยาเสพติดที่ เกิดกับตนเอง ครอบครัว และคนรอบข้าง 
เพื่อให้นักเรียนห่างไกลจากยาเสพติด  

     

๓ พระสงฆ์มีบทบาทประสานกับพ่อแม่ และญาติพี่น้องของ
นักเรียนคอยตักเตือนอยู่เสมอว่าห้ามเข้าไปเกี่ยวข้องหรือ
เสพยาเสพติด 

     

 



๓๑๐ 
 

ข้อ 
การส่งเสรมิบทบาทพระสงฆ์ในการสร้างภูมิคุ้มกันปัญหา

ยาเสพติดให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาจังหวัดสระบุรี 

ระดับความติดเห็น 
มาก
ท่ีสุด
(๕) 

มาก 
 

(๔) 

ปาน
กลาง
(๓) 

น้อย 
 

(๒) 

น้อย
ท่ีสุด 
(๑) 

๔ พระสงฆ์มีการจัดอบรมให้ผู้ปกครองสร้างความตระหนักใน
การดูแลเอาใจใส่บุตรหลานของตนเองไม่ใหไ้ปยุ่งเกี่ยวกับยา
เสพติด 

     

๕ พระสงฆ์มีการจัดอบรมให้ผู้ปกครองนักเรียนน าหลักธรรม
ค าสอนทางพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน
เพื่อเสริมสร้างครอบครัวให้อบอุ่น 

     

 ๖. การให้ทางเลือก       
๑ พระสงฆ์มบีทบาทแนะแนวให้ค าปรกึษากับนักเรียนเมื่อเกิด

ความเครียดหรือมปีัญหากับเพื่อน หรือครอบครัว  
     

๒ พระสงฆ์มีการประสานกับครูและนักเรียนที่เป็นแกนน าให้
ช่วยดูแล/เฝ้าระวัง นักเรียนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงในโรงเรียน 

     

๓ พระสงฆ์มีบทบาทส่งเสริมการน าภูมิปัญญาท้องถ่ินมาให้
ความรู้กับนักเรียนเกี่ยวกับการประกอบอาชีพ 

     

๔ พระสงฆ์และครูร่วมกันเพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนที่หลงผิด
เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดสั่งสอนอบรมให้กลับตัวเป็นคน
ดี และส่งเสริมแนะน าอาชีพให้กับนักเรียน 

     

๕ พระสงฆ์มีบทบาทประสานกับเจ้าหน้าที่จากส านักงาน
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) มาเป็นวิทยากร
ให้ความรู้ เรื่องกฎหมายและโทษของยาเสพติดภายใน
โรงเรียนอย่างน้อยเทอมละ ๑ ครั้ง 

     

 

 

 

 



๓๑๑ 
 

ส่วนท่ี ๓   ความคิดเห็นเกี่ยวกับการส่งเสรมิบทบาทพระสงฆ์ในการสร้างภูมิคุ้มกนัปัญหายาเสพตดิให้
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาจังหวัดสระบุรี ตามหลักพรหมวิหาร ๔ 

ค าชี้แจง   โปรดท าเครื่องหมาย   ลงในช่องที่ตรงกับระดับความคิดเห็นของท่าน  

ข้อ 
การส่งเสรมิบทบาทพระสงฆ์ในการสร้างภูมิคุ้มกันปัญหา

ยาเสพติดให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาจังหวัดสระบุรี 
ตามหลักพรหมวิหาร ๔  

ระดับความติดเห็น 
มาก
ท่ีสุด
(๕) 

มาก 
 

(๔) 

ปาน
กลาง
(๓) 

น้อย 
 

(๒) 

น้อย
ท่ีสุด 
(๑) 

 ๑. เมตตา : ความรักความปรารถนาดี      
๑ พระสงฆ์มีบทบาทส่งเสริมให้นักเรียนสร้างความรักความ

สามัคคีในกลุ่มเพื่อน อุทิศตนและเวลาให้กับการเรียนไม่ไป
ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด 

     

๒ พระสงฆ์มีบทบาทในการใหค้ าปรึกษา และรับฟังปัญหาของ
นักเรียนและช่วยหาทางออกที่เหมาะสม โดยไม่หันไปพึ่งพา
ยาเสพติด 

     

๓ พระสงฆ์มีบทบาทส่งเสริมให้นักเรียนเป็นกัลยาณมิตรกับ
เพื่อนทั้งในช้ันเรียนและต่างช้ันเรียน ช่วยแนะน าสิ่งที่เป็น
ประโยชน์ให้กับเพื่อน 

     

๔ พระสงฆ์ช่วยอบรมสั่งสอนให้นักเรียนมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี 
ช่วยเหลือเกื้อกูล และมีความเมตตาอารีกับเพื่อนนักเรียนที่
มีปัญหา หรือมีฐานะด้อยกว่าตนเอง 

     

๕ พระสงฆ์มีบทบาทส่งเสริมให้ความรู้กับนักเรียนเกี่ยวกับ
ปัจจัยเสี่ยงที่เอื้อต่อการใช้ยาเสพติดภายในโรงเรียน 

     

 ๒. กรุณา : ความสงสาร อยากช่วยเหลือผู้อ่ืนให้ทุกข์      
๑ พระสงฆ์มีบทบาทในการเป็นที่ปรึกษาที่ดีและให้ค าแนะน า

กับนักเรียนเมื่อมีปัญหา เพื่อหลีกเลี่ยงการถูกชักชวนให้ไป
ทดลองใช้ยาเสพติดเพื่อแก้ปัญหา  

     

๒ พระสงฆ์มีความเอาใจใส่แนะน าในสิง่ทีเ่ปน็ประโยชน์และสิ่ง
ที่เป็นโทษให้กับนักเรียนอย่างจริงจัง 

     

 



๓๑๒ 
 

ข้อ 
การส่งเสรมิบทบาทพระสงฆ์ในการสร้างภูมิคุ้มกันปัญหา

ยาเสพติดให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาจังหวัดสระบุรี 
ตามหลักพรหมวิหาร ๔ 

ระดับความติดเห็น 
มาก
ท่ีสุด
(๕) 

มาก 
 

(๔) 

ปาน
กลาง
(๓) 

น้อย 
 

(๒) 

น้อย
ท่ีสุด 
(๑) 

๓ พระสงฆ์จัดหาเอกสารและต าราที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับ
การป้องกันยาเสพติดให้กับนักเรียนสม่ าเสมอ 

     

๔ พระสงฆ์มีบทบาทส่งเสริมให้นักเรียนมีความเสียสละรู้จัก
แบ่งปัน ช่วยเหลือเมื่อเพื่อนประสบปัญหาตามก าลัง
ความสามารถ 

     

๕ พระสงฆ์มีบทบาทส่งเสริมให้นักเรียนละเว้นการกระท าหรือ
ล้ อ เ ลี ยนสิ่ ง ที่ เ ป็ นปมด้ อ ยขอ ง เ พื่ อ น ให้ เ กิ ด ความ
กระทบกระเทือนทางด้านอารมณ์ และจิตใจ 

     

 ๓. มุทิตา : ความพลอยยินดี เมื่อเห็นผู้อ่ืนอยู่ดีมีสุข      
๑ พระสงฆ์มีการมอบรางวัลให้กับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี 

และมีความประพฤติดี เพื่อเป็นขวัญก าลังใจตามความ
เหมาะสม และเป็นแบบอย่างให้เพื่อนน าไปปฏิบัติ 

     

๒ พระสงฆ์มีส่วนช่วยโรงเรียนสอดส่องดูแลทุกข์สุขของ
นักเรียน คิดท ากิจกรรมที่เป็นประโยชน์เพื่อส่งเสริมให้
นักเรียนห่างไกลจากยาเสพติด 

     

๓ พระสงฆ์มีบทบาทช่วยสนับสนุนในการเผยแพร่ผลงาน
เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของนักเรียน 

     

๔ พระสงฆ์ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนที่มีผลงานดีเด่น 
หรือสร้างช่ือเสียงให้กับโรงเรียนในด้านต่างๆ  

     

๕ พระสงฆ์ช่วยอบรมสั่งสอนให้นักเรียนไม่อิจฉาริษยาใครที่ได้
ดีกว่าไม่ว่ากรณีใดๆ  

     

 ๔. อุเบกขา : ความมีใจเป็นกลาง ไม่เอนเอียง หรือมีอคติ      
๑ พระสงฆ์อบรมสั่งสอนนักเรียนทุกคนด้วยความเต็มใจ และ

เท่าเทียมกันโดยไม่มีเงื่อนไข ไม่มีอคติความล าเอียง 
     

 

 



๓๑๓ 
 

ข้อ 
การส่งเสรมิบทบาทพระสงฆ์ในการสร้างภูมิคุ้มกันปัญหา

ยาเสพติดให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาจังหวัดสระบุรี 
ตามหลักพรหมวิหาร ๔ 

ระดับความติดเห็น 
มาก
ท่ีสุด
(๕) 

มาก 
 

(๔) 

ปาน
กลาง
(๓) 

น้อย 
 

(๒) 

น้อย
ท่ีสุด 
(๑) 

๒ พระสงฆ์อบรมสั่งสอนนักเรียนทุกคนให้มีความซื่อสัตย์และ
เที่ยงธรรม ไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด เป็นที่ไว้วางใจ
ของพ่อแม่ ครูอาจารย์ และเพื่อน 

     

๓ พระสงฆ์อบรมสั่งสอนนักเรียนทุกคนให้ยกย่อง สรรเสริญผู้
ที่ท าความดี หรือท าประโยชน์ให้กับส่วนรวมอย่างเสมอกัน
ด้วยใจเป็นกลางไม่ล าเอียง 

     

๔ พระสงฆ์อบรมสั่งสอนนักเรียนเช่ือฟังค าตักเตือนของพ่อแม่ 
และครู ไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องหรือเสพยาเสพติด 

     

๕ พระสงฆ์อบรมสั่งสอนนักเรียนทุกคนให้รู้ถึงพิษภัยของยา
เสพติดเป็นอย่างดี และไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องหรือเสพยาเสพ
ติดทุกชนิด 

     

 
 
ตอนท่ี ๔  
๔.๑ แบบสอบถามเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะในการส่งเสริมบทบาทพระสงฆ์ในการ
สร้างภูมิคุ้มกันปัญหายาเสพติดให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาจังหวัดสระบุรี  
๑) การให้ข่าวสาร 
 ปัญหา อปุสรรค .................................................................................................................. 
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................................................. ................................... 
 ข้อเสนอแนะ ....................................................................................................................... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 



๓๑๔ 
 

๒) การให้การศึกษาด้านจิตใจหรือความรู้สึก  
 ปัญหา อปุสรรค .................................................................................................................. 
............................................................................................................................. ...................................
........................................................................................................................................ ........................ 
 ข้อเสนอแนะ .............................................................................................. ......................... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
๓) เพื่อนเป็นที่ปรึกษาให้เพื่อน       
 ปัญหา อปุสรรค .................................................................... .............................................. 
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................................................................................ 
 ข้อเสนอแนะ .................................................................................................................. ..... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
๔) การให้การศึกษาเกี่ยวกับการท างาน 
 ปัญหา อปุสรรค ............................................................................................................. ..... 
............................................................................................................................. ...................................
.......................................................................................... ...................................................................... 
 ข้อเสนอแนะ .................................................................................................................. ..... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
๕) การสร้างสื่อสัมพันธ์ภายในครอบครัว 
 ปัญหา อปุสรรค .................................................................................................................. 
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................................................. ................................... 
 ข้อเสนอแนะ ....................................................................................................................... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 



๓๑๕ 
 

๖) การให้ทางเลือก 
 ปัญหา อปุสรรค .................................................................................................................. 
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................................................................................  
 ข้อเสนอแนะ .................................................................................................................. ..... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
๔.๒ แบบสอบถามเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะในการส่งเสริมบทบาทพระสงฆ์ในการ
สร้างภูมิคุ้มกันปัญหายาเสพติดให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาจังหวัดสระบุรี ตามหลักพรหมวิหาร ๔ 
๑) เมตตา : ความรักความปรารถนาดี 
 ปัญหา อปุสรรค ............................................................................................................... ... 
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................ ................................................................ 
 ข้อเสนอแนะ .................................................................................................................. ..... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
๒) กรุณา : ความสงสาร อยากช่วยเหลือผู้อื่นให้ทุกข์ 
 ปัญหา อปุสรรค ............................................................................................................... ... 
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................ ................................................................ 
 ข้อเสนอแนะ .................................................................................................................. ..... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
๓) มุทิตา : ความพลอยยินดี เมื่อเห็นผู้อื่นอยู่ดีมีสุข 
 ปัญหา อปุสรรค ............................................................................................................... ... 
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................ ................................................................ 
 ข้อเสนอแนะ .................................................................................................................. ..... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 



๓๑๖ 
 

๔) อุเบกขา : ความมีใจเป็นกลาง ไม่เอนเอียง หรือมีอคติ  
 ปัญหา อปุสรรค ............................................................................................................... ... 
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................ ................................................................ 
 ข้อเสนอแนะ .................................................................................................................. ..... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

ขออนุโมทนาขอบคุณทุกท่านทีอ่นุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถามในครั้งนีเ้ป็นอย่างดี 
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