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รูปแบบและกระบวนการสร้างความเข้มแข็งในการจัดการปัญหายาเสพติด
ตามหลักพระพุทธศาสนากองทุนแม่ของแผ่นดินในประเทศไทย
The Forms and Creations to Strengthen the Management of Drug Abuses
in Accordance to Kongtunmae with the Principles of Buddhism in Thailand
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) องค์ความรู้การสร้างสังคมปลอดยาเสพติดตามหลักพระพุทธศาสนา
กองทุนแม่ของแผ่นดิน และ 2) รูปแบบและกระบวนการสร้างความเข้มแข็งในการจัดการปัญหายาเสพติดตามหลัก
พระพุทธศาสนากองทุนแม่ของแผ่นดินในประเทศไทย ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ตัวแทนของประชากรจาก 4
กลุ่ม ตามพื้นที่ในเขตความรับผิดชอบของส�ำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ได้แก่ (1) ตัวอย่างในเขตพื้นที่
ภาคเหนือ จ�ำนวน 2 ชุมชน (2) ตัวอย่างในเขตพื้นที่ภาคใต้ จ�ำนวน 2 ชุมชน (3) ตัวอย่างในเขตพื้นที่ภาคกลาง จ�ำนวน
6 ชุมชน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 1) เครื่องมือวิจัยที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ คือ แบบ
สัมภาษณ์ มี 4 ฉบับ และ 2) เครื่องมือวิจัยที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ คือ แบบสอบถาม แบบประมาณค่า
5 ระดับ จ�ำนวน 1 ฉบับ การวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ 1) ข้อมูลเชิงคุณภาพ ในการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา และ 2) ข้อมูล
เชิงปริมาณ ใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจยั พบว่า 1) องค์ความรูก้ ารสร้างสังคมปลอดภัยยาเสพติดตามหลักพระพุทธศาสนากองทุนแม่ของแผ่น
ดินในภาคเหนือ ภาคใต้ ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบว่า มี 3 หลัก คือ 1) หลักพุทธธรรม ได้แก่ วิธกี าร 6
ไตรสิกขา ศีล 5 อุดมการณ์ 4 ประโยชน์ 3 สามัคคี อริยสัจ 4 อปริหานิยธรรม และหลักการ 3 ประการ 2) หลักภูมปิ ญ
ั ญา
1, 4
2
3
5, 6
7
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ได้แก่ กิจกรรมต่อยอดกองทุนแม่ กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด และ 3) หลักนิติวิทยาศาสตร์และกฎหมาย ได้แก่ สร้าง
กติกาชุมชนโดยการมีสว่ นร่วม 2) รูปแบบและกระบวนการสร้างความเข้มแข็งในการจัดการปัญหายาเสพติดตามหลัก
พระพุทธศาสนากองทุนแม่ของแผ่นดินในประเทศไทย พบว่า รูปแบบและกระบวนการมี 9 ขั้นตอนของกองทุนแม่
ของแผ่นดิน บูรณาการเครือข่ายชุมชน สร้างกิจกรรมให้สอดคล้องกับชุมชนและท�ำกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง มีกฎกติกา
ของสังคมร่วมกันและมีศาสนาเป็นศูนย์กลางยึดเหนี่ยวจิตใจ
ค�ำส�ำคัญ : การสร้างความเข้มแข็ง ปัญหายาเสพติด กองทุนแม่ของแผ่นดิน หลักพระพุทธศาสนา
Abstract
This research was aims to study 1) the knowledge of creating a drug-free society in accordance to Kongtunmae
with the principles of Buddhism in Thailand and 2) the forms and creations to strengthen the management of
drug abuses in accordance to Kongtunmae with the principles of Buddhism in Thailand. The sample consisted of
representative of communities from 4 groups in the area under the responsibility of the Office of Narcotics Control
Board including : 1) Samples in Northern region 2 communities ; 2) Samples in the Southern region 2 communities
; 3) Samples in the Central Region was 6 communities. The tools used in this research are : 1) Tools used in this
research for collecting qualitative data is 4 sets of questionnaires and 2) Tools used in this research for collecting
quantitative data is 1 set of questionnaire with 5 skills rating. The data analyzed by 1) Qualitative data using content
analysis and 2) Quantitative data, The statistics used for data analysis were percentage, mean and standard deviation.
The research results showed that : 1) Knowledge of creating a drug-free society in accordance with the
principles of Buddhism of Kongtunmae Network in the northern, southern, central and northeastern region has 3
principles ; 1) Buddhism principles including 6 methods in Threefold Training in Pali Canon, The Five percepts, 4
ideology benefits, 3 harmony, The Four Noble Truth and principles of 3 wisdom ; 2) Wisdom principles including
the continuation activity of Kongtunmae on anti-drug activities ; and 3) Forensic and legal principles including the
creation of rules by community participation. 2) Forms and Creation for strengthening the management of drug
problem with Buddhism principles of Kongtunmae in Thailand found that there are 9 steps required for integration of
Kongtunmae Networking community to create activities in accordance with the community and activities continuation,
including the social rules and religion as the center of the mind.		
Keywords : creations to strengthen, drug abuses, Principles of Buddhism

บทน�ำ
ปัญหายาเสพติดเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคง
ของประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนเป็นอย่างยิง่
เนื่องจากยาเสพติดจะท�ำลายศักยภาพของประชาชน
และเยาวชนอาเซี ย นและส่ ง ผลต่ อ ขี ด ความสามารถ
การพัฒนาในอนาคต หากพิจารณาลักษณะและความ
เกี่ยวข้องกับปัญหายาเสพติดของประเทศต่าง ๆ ใน
อาเซียน อาจแบ่งได้ 3 ส่วน คือ 1) ประเทศที่มีสถานะ
เป็นผู้ผลิตยาเสพติด ได้แก่ เมียนมา ซึ่งเป็นผู้ผลิตฝิ่น
เฮโรอีน ยาบ้า และไอซ์ 2) ประเทศที่มีสถานะเป็นทาง
ผ่านยาเสพติดหรือเป็นเส้นทางล�ำเลียงยาเสพติดจาก
แหล่งผลิตในเมียนมาไปยังประเทศอืน่ ๆ ได้แก่ ไทย ลาว
กัมพูชา เวียดนาม มาเลเซีย และ 3) ประเทศที่มีสถานะ
เป็นผูบ้ ริโภคหรือเป็นแหล่งแพร่ระบาดยาเสพติด ได้แก่
ไทย ฟิลปิ ปินส์ อินโดนีเซีย มาเลเซีย เพือ่ ให้การปราบปราม
การผลิตและการลักลอบล�ำเลียงยาเสพติดเกิดผลในทาง
ปฏิบตั ิ ประเทศสมาชิกอาเซียนได้ใช้ปฏิญญาว่าด้วยการ
ปลอดยาเสพติดในอาเซียน พ.ศ. 2558 ซึง่ หมายถึง “การ
ด�ำเนินกิจกรรมการควบคุมยาเสพติดทีผ่ ดิ กฎหมายอย่าง
มีประสิทธิภาพและประสบผลส�ำเร็จ พร้อมทั้งลดผล
ต่อเนื่องต่าง ๆ ในเชิงลบอันอาจเกิดขึ้นกับสังคม” เป็น
กรอบความคิดหลัก และได้กำ� หนดกรอบทางยุทธศาสตร์
ไว้ 6 กรอบความร่วมมือ [1] คือ 1) กรอบความร่วมมือใน
ด้านลดอุปทานยาเสพติด 2) กรอบความร่วมมือในด้าน
การเสริมสร้างความมั่นคงชายแดน 3) กรอบความร่วม
มือการลดพื้นที่ปลูกพืชเสพติดด้วยการพัฒนาทางเลือก
4) กรอบความร่วมมือด้านการสร้างภูมคิ มุ้ กันป้องกันยา
เสพติด 5) กรอบความร่วมมือด้านการแก้ไขผูเ้ สพยาเสพ
ติด และ 6) กรอบความร่วมมือด้านการพัฒนาวิชาการ
และพัฒนาในด้านต่าง ๆ
ภายใต้ พั ฒ นาการของความร่ ว มมื อ ในการแก้
ปัญหายาเสพติด และการก�ำหนดกรอบทางยุทธศาสตร์
ต่าง ๆ ดังกล่าว จะเห็นว่าถ้าทุกประเทศในประชาคม
สังคมและวัฒนธรรมอาเซียนให้ความร่วมมือด�ำเนิน
การตามกลยุทธ์ต่าง ๆ ที่ก�ำหนดไว้อย่างต่อเนื่อง จริงจัง
และจริงใจ เชือ่ ได้วา่ ปัญหายาเสพติดในประเทศอาเซียน
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น่าจะคลีค่ ลายลงได้ตามสมควร ถึงแม้วา่ อาจจะไม่บรรลุ
ถึงเป้าหมายการเป็นอาเซียนปลอดยาเสพติด ภายใน
พ.ศ. 2558 ดังที่ก�ำหนดไว้ก็ตาม
ส�ำหรับประเทศไทย คณะรักษาความสงบแห่ง
ชาติและรัฐบาลมีเจตนารมณ์และความตัง้ ใจอันแน่วแน่
ที่จะลดระดับปัญหายาเสพติดและปัญหาที่เกี่ยวเนื่อง
ให้ได้มากที่สุด เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการด�ำรง
ชีวิต ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินความสงบสุข
ของประชาชนและสังคมโดยส่วนรวม ซึ่งในการแถลง
นโยบายของรัฐบาลต่อรัฐสภา เมื่อวันที่ 12 กันยายน
พ.ศ. 2557 ได้ก�ำหนดให้ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหา
เฉพาะหน้าที่ต้องได้รับการป้องกันและแก้ไขโดยการ
บังคับใช้กฎหมายที่เข้มงวดและจัดการกับปัญหาอื่น ๆ
ที่เชื่อมโยงต่อเนื่องให้เบ็ดเสร็จ [2] โดยมียุทธศาสตร์
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด พ.ศ. 2558-2562
จ�ำนวน 8 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 1) ยุทธศาสตร์
การป้องกันกลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด
2) ยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาผู้เสพผู้ติดยาเสพติด 3)
ยุทธศาสตร์การสร้างและพัฒนาระบบรองรับการคืน
คนดีให้สังคม 4) ยุทธศาสตร์การควบคุมตัว ยาและผู้ค้า
ยาเสพติด 5) ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศ
6) ยุทธศาสตร์สร้างสภาพแวดล้อมเพื่อป้องกันปัญหา
ยาเสพติด 7) ยุทธศาสตร์การมีส่วนร่วมภาคประชาชน
และ 8) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการอย่างบูรณาการ
ซึ่งความส�ำเร็จในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สู่เป้าหมาย
นัน้ ต้องอาศัยความร่วมมือจากหน่วยงานหลายภาคส่วน
ส�ำหรับสถานการณ์การค้ายาเสพติด พบว่า กลุ่ม
นั ก ค้ า รายใหญ่ ยั ง คงมี บ ทบาทในการบงการการค้ า
อย่างต่อเนื่อง โดยมีกลุ่มผู้ล�ำเลียงส�ำคัญ ได้แก่ ม้ง มูเซอ
ลีซอ และอาข่า โดยเฉพาะกลุ่มม้งที่มีเครือข่ายใหญ่
ครอบคลุ ม ในพื้ น ที่ ภ าคเหนื อ รวมถึ ง กลุ ่ ม นั ก โทษ
รายส�ำคัญในเรือนจ�ำ และเจ้าหน้าทีร่ ฐั ซึง่ ถือเป็นตัวจักร
ส�ำคัญต่อการเปลีย่ นแปลงของสถานการณ์ปญ
ั หายาเสพ
ติด ส�ำหรับการเปิดเสรีด้านการเงินในอนาคตอาจส่งผล
ให้การดำ� เนินงานด้านธุรกรรมการเงินของผูค้ า้ ยาเสพติด
มีความซับซ้อนมากขึน้ ส่วนสถานการณ์การแพร่ระบาด
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ยาเสพติด พบว่า กลุม่ ผูเ้ กีย่ วข้องรายใหม่ยงั คงมีสดั ส่วน
ที่สูงทั้งในกลุ่มผู้ค้าและกลุ่มผู้เสพ โดยเยาวชนอายุ 1524 ปี ยังคงเป็นกลุม่ หลักทีเ่ ข้าเกีย่ วข้องซึง่ พบทัง้ ทีอ่ ยูใ่ น
สถานศึกษาและนอกสถานศึกษา ส�ำหรับกลุ่มนักเรียน
พบว่า ระดับชั้นประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น
เป็นกลุม่ ทีม่ โี อกาสเข้ามาเกีย่ วข้องกับยาเสพติดมากกว่า
กลุ่มอื่น ๆ ส�ำหรับตัวยาที่แพร่ระบาด พบว่า ยาบ้ายังคง
มีส่วนแบ่งทางการตลาดที่สูงกว่าตัวยาอื่นอย่างชัดเจน
ในขณะที่ยาไอซ์นั้น กลุ่มนักค้ายังคงใช้กลยุทธ์ทางการ
ตลาดเดิม ๆ เพือ่ ทีจ่ ะสร้างความต้องการในตลาดเพิม่ มาก
ขึ้น ส�ำหรับกลุ่มเสี่ยงที่ส�ำคัญต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด
ได้แก่ กลุ่มที่ชอบมั่วสุมในร้านเกม/อินเทอร์เน็ต กลุ่มที่
มีการใช้ยาเสพติดเป็นครั้งคราว และกลุ่มรถซิ่ง รวมถึง
พื้นที่เสี่ยงที่ส�ำคัญ ได้แก่ สถานบันเทิง/สถานบริการ
หอพัก และร้านเกม
จากสถานการณ์ ย าเสพติ ด ดั ง กล่ า วข้ า งต้ น
ท�ำให้เห็นภาพความรุนแรงและผลกระทบจากปัญหา
ยาเสพติดในสังคมไทยได้เป็นอย่างดี วิกฤติยาเสพติด
นับแต่จะทวีความรุนแรงขึน้ ในช่วงหลายปีทผี่ า่ นมาเป็น
เหตุให้พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย
เดช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรม
ราชินีนาถ ซึ่งเป็น “พ่อและแม่ของแผ่นดิน” ทรงมี
ความห่วงใย และทั้งสองพระองค์ได้ทรงเรียกร้องให้
พสกนิกรชาวไทยร่วมแรงร่วมใจเอาชนะวิกฤติปัญหา
นี้และได้พระราชทาน “ยุทธศาสตร์การพัฒนาแบบ
พอเพียง” และ “การรูร้ กั สามัคคี” เพือ่ ให้ประชาชนน�ำไป
ปฏิ บั ติ เ พื่ อ เอาชนะปั ญ หาต่ า ง ๆ ได้ อ ย่ า งถาวร
ดั ง พระราชด� ำ รั ส ของสมเด็ จ พระนางเจ้ า สิ ริ กิ ติ์
พระบรมราชินีนาถที่ทรงมีรับสั่งว่า
“เรื่องส�ำคัญอีกเรื่องหนึ่งที่ข้าพเจ้าอยากขอความ
ร่วมมืออย่างจริงจังจากรัฐบาล และคนไทยทั้งชาติ นั่น
คือการแก้ปัญหายาเสพติด ที่บ่อนท�ำลายสังคมไทยมา
หลายสิบปีแล้ว และนับวันแต่ละรุนแรงขึ้น สมัยก่อน
ชาวไทยภูเขา เคยปลูกฝิน่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั
(รัชกาลที่ 9) ทรงอุตส่าห์อาบเหงื่อต่างน�้ำตั้งโครงการ
หลวงขึ้ น มาแก้ ไ ข ชวนชาวไทยภู เ ขาให้ หั น มาปลู ก

พืชเมืองหนาวแทน จนขณะนี้ พวกเขาเลิกปลูกฝิ่นไป
แล้ว พืชเมืองหนาวท�ำรายได้ดีกว่ามาก ข้าพเจ้าก็นึก
ว่าจะเบาใจเรื่องยาเสพติดไปได้ ที่ไหนได้ กลับมีผู้ใช้
ประเทศไทย เป็ น ทางผ่ า นของยาเสพติ ด และยั ง มี
ผูล้ กั ลอบผลิตอีกด้วย โดยเฉพาะชนิดทีแ่ พร่ได้เร็วยิง่ กว่า
เชื้อโรค คือ ยาบ้า เพราะสารตั้งต้นในการผลิตยาบ้าน
หาได้ง่าย ผลก็คือ คนไทยตกเป็นทาสยาบ้าไปแล้วเป็น
ล้าน ๆ คน ทุกคนมีสขุ ภาพทรุดโทรม ทัง้ ร่างกาย ข้าพเจ้า
ไม่สบายใจเลยที่มีข่าวว่ายาบ้ามีขายทุกตรอกซอกซอย
แม้กระทั่งในโรงเรียน หรือในวัด ผู้ผลิตยาเสพติด และ
ผูข้ ายก�ำลังท�ำตัวเป็นฆาตกร ฆ่าลูกหลานไทยอย่างเลือด
เย็น น่าเป็นห่วงเหลือเกิน จิตใจ สติปัญญาเสื่อมถอย
ยาบ้าและยาเสพติดทัง้ หลาย กำ� ลังทำ� ลายสังคมไทยอย่าง
น่ากลัว...” [3]
“...ยาเสพติดนี่ท�ำลายสมอง ท�ำลายจิตใจ ท�ำลาย
ร่างกายของเรา จากคนลงมากลายเป็นสัตว์ทฆี่ า่ ได้ แม้แต่
ผู้บังเกิดเกล้า ข้าพเจ้าจึงชื่นใจนัก ที่ได้ยินท่านทั้งหลาย
ปฏิญาณที่จะต่อสู้กับยาเสพติดนี้ ซึ่งเกิดจากความโลภ
ของคนบางคนเท่านัน้ ไม่ได้คดิ ถึงผลประโยชน์สว่ นรวม
ของคนหมู่มาก การที่ท่านมีความปรารถนาดี ตั้งใจดีต่อ
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ก็ขอให้กศุ ลทัง้ หลาย ย้อน
กลับไปปกป้องรักษาทุกท่าน ให้มีความสุข ความเจริญ
รุ่งเรือง สบายใจ สบายกายตลอดไป...” [4]
จากยุทธศาสตร์พระราชทาน และจากพระราช
ทรัพย์ที่ได้ทรงพระราชทาน หน่วยงานพลเรือน ต�ำรวจ
ทหาร และบรรดาราษฎรอาสาจึงเห็นพ้องร่วมกันว่า ควร
น�ำพระราชทรัพย์พระราชทานนี้ เป็นกองทุนขวัญถุง
อยู่ในทุกหมู่บ้าน/ชุมชนที่ต่อสู้กับยาเสพติด เพื่อเป็นที่
ยึดเหนีย่ วของผูค้ น และเป็นสัญลักษณ์ของความห่วงใย
ที่ “แม่ของแผ่นดิน” มีตอ่ พสกนิกรตลอดมา โดยให้เรียก
กองทุนนี้ว่า “กองทุนแม่ของแผ่นดิน”
กองทุนแม่ของแผ่นดิน เป็นเจตนารมณ์สูงสุด
ที่ มุ ่ ง หวั ง ให้ เ ป็ น ศู น ย์ ร วมของคนในชุ ม ชนที่ จ ะ
ร่วมกันประกอบกรรมดี เป็นการน้อมน�ำยุทธศาสตร์
พระราชทานของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินนี าถ
ในงานพัฒนาทัง้ มวลทีม่ งุ่ เน้นให้พสกนิกรมีอาชีพสร้าง

รายได้ ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง ฟืน้ ฟูวฒ
ั นธรรม สร้าง
ภูมิปัญญาท้องถิ่นปกป้องรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
พึ่ ง พาความเข้ ม แข็ ง ของตนเอง ขจั ด ยาเสพติ ด บน
พื้นฐานของการให้อภัยทางสังคม ความรู้รักสามัคคี
การสร้ า งสมานฉั น ท์ ข องคนในชุ ม ชน การร่ ว มกั น
เอาชนะปั ญ หาอุ ป สรรคต่ า ง ๆ ด้ ว ยแนวทางสั น ติ
การสร้ า งพลั ง แห่ ง ความดี พลั ง เหล่ า นี้ หากปรากฏ
มากขึ้ น จะท� ำ ให้ สั ง คมและชุ ม ชนนั้ น ๆ เป็ น สั ง คม
แห่งคุณธรรมอย่างแท้จริง
อาจกล่าวโดยสรุปได้ว่า ด้วยพระมหากรุณาธิคุณ
ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถที่มีต่อ
พสกนิกรทุกหมูเ่ หล่า ทีร่ ว่ มกันป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดได้กอ่ ให้เกิด “กองทุนแม่ของแผ่นดิน” ก่อเกิด
พลังในการสกัดกั้นและเฝ้าระวังที่เข้มข้น แข็งแกร่งน�ำ
มาสู่ หมู่บ้านชุมชนที่มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด “กองทุนแม่ของแผ่นดิน” เป็นโครงการทีม่ จี ติ
วิญญาณของความจงรักภักดีตอ่ สถาบันพระมหากษัตริย์
การแก้ปัญหายาเสพติดอาจแก้ได้โดยการใช้หลัก
พระพุทธศาสนามาช่วย เนื่องจากพระพุทธศาสนาเป็น
รากฐานส�ำคัญของวัฒนธรรมไทยที่ยึดโยงกับวิถีชีวิต
ของคนไทยจากอดีตจวบจนปัจจุบนั ดังนัน้ การบูรณาการ
หลักพระพุทธศาสนากับศาสตร์สมัยใหม่เพื่อแผ่นดิน
ในประเทศไทยซึ่งเป็นรูปแบบและกระบวนการสร้าง
ความเข้มแข็งในการจัดการปัญหายาเสพติดได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่ง ดังนั้น ผู้วิจัยเห็นว่า
ควรมีการวิจัยเกี่ยวกับรูปแบบและกระบวนการสร้าง
ความเข้มแข็งในการจัดการปัญหายาเสพติดตามหลัก
พระพุทธศาสนาของประเทศไทย เพื่อใช้เป็นแบบอย่าง
ในการแก้ไขปัญหายาเสพติดต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาองค์ความรู้การสร้างสังคมปลอด
ยาเสพติดตามหลักพระพุทธศาสนากองทุนแม่ของแผ่นดิน
2. เพื่อศึกษารูปแบบและกระบวนการสร้างความ
เข้มแข็งในการจัดการปัญหายาเสพติดตามหลักพระพุทธ
ศาสนากองทุนแม่ของแผ่นดินในประเทศไทย
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ขอบเขตของการวิจัย
การวิ จั ย เรื่ อ ง รู ป แบบและกระบวนการสร้ า ง
ความเข้มแข็งในการจัดการปัญหายาเสพติดตามหลัก
พระพุทธศาสนากองทุนแม่ของแผ่นดินในประเทศไทย
มีขอบเขต ดังนี้
1.ขอบเขตเนื้อหา
ขอบเขตเนือ้ หาในเรือ่ งนี้ ได้แก่ การจัดการความรู้
เรือ่ งการป้องกันปัญหายาเสพติดตามหลักพระพุทธศาสนา
รูปแบบและกระบวนการสร้างสังคมปลอดยาเสพติด
การสร้ า งความเข้ ม แข็ ง ของเครื อ ข่ า ยชุ ม ชนในการ
ป้ อ งกั น ปั ญ หายาเสพติ ด อย่ า งยั่ ง ยื น หลั ก ธรรมทาง
พระพุทธศาสนาที่บุคคล ชุมชน สังคมน�ำมาใช้ในการ
ป้องกัน แก้ไข เยียวยา บ�ำบัดรักษายาเสพติด ยุทธศาสตร์
บูรณาการเชิงพุทธเพื่อสร้างสังคมปลอดยาเสพติด
2. ขอบเขตด้านประชากร
2.1 ประชากร
ประชากรที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย ครั้ ง นี้ ได้ แ ก่
ผู ้ บ ริ ห าร สมาชิ ก กองทุ น แม่ ข องแผ่ น ดิ น ผู ้ บ ริ ห าร
สถาบันการศึกษา ครู ผู้ปกครอง และนักเรียน/นักศึกษา
ประจ�ำปีการศึกษา 2560 ในเขตความรับผิดชอบของ
ส�ำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.)
ภาค 1-9 ตามภูมิภาค ดังนี้
		 1) ประชากรกลุ่มภาคเหนือ ได้แก่ ผู้น�ำ
ชุมชน ผูบ้ ริหาร สมาชิกกองทุนแม่ของแผ่นดิน ผูบ้ ริหาร
สถาบันการศึกษา ครู ผู้ปกครอง และนักเรียน/นักศึกษา
ประจ� ำ ปี ก ารศึ ก ษา 2560 ในเขตความรั บ ผิ ด ชอบ
ของส� ำ นั ก งานป้ อ งกั น และปราบปรามยาเสพติ ด
(ป.ป.ส.) ภาค 5 (เชียงใหม่) และส�ำนักงาน ป.ป.ส. ภาค 6
(พิษณุโลก)
		 2) ประชากรกลุ่มภาคใต้ ได้แก่ ผู้น�ำชุมชน
ผูบ้ ริหาร สมาชิกกองทุนแม่ของแผ่นดิน ผูบ้ ริหารสถาบัน
การศึกษา ครู ผู้ปกครอง และนักเรียน/นักศึกษา ประจ�ำ
ปีการศึกษา 2560 ในเขตความรับผิดชอบของส�ำนักงาน
ป้ อ งกั น และปราบปรามยาเสพติ ด (ป.ป.ส.) ภาค 8
(สุราษฎร์ธานี) และส�ำนักงาน ป.ป.ส. ภาค 9 (สงขลา)
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		 3) ประชากรกลุ่มภาคกลาง ได้แก่ ผู้น�ำ
ชุมชน ผูบ้ ริหาร สมาชิกกองทุนแม่ของแผ่นดิน ผูบ้ ริหาร
สถาบันการศึกษา ครู ผู้ปกครอง และนักเรียน/นักศึกษา
ประจ�ำปีการศึกษา 2560 ในเขตความรับผิดชอบของ
ส�ำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.)
ภาค 1 (ทุ่งสองห้อง) และส�ำนักงาน ป.ป.ส. ภาค 2
(ชลบุรี) และส�ำนักงาน ป.ป.ส. ภาค 7 (หลักสี่)
		
4) ประชากรกลุม่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ได้แก่ ผูน้ ำ� ชุมชน ผูบ้ ริหาร สมาชิกกองทุนแม่ของแผ่นดิน
ผู้บริหารสถาบันการศึกษา ครู ผู้ปกครอง และนักเรียน/
นักศึกษา ประจ�ำปีการศึกษา 2560 ในเขตความรับผิดชอบ
ของสำ� นักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.)
ภาค 3 (นครราชสีมา) และส�ำนักงาน ป.ป.ส. ภาค 4 (ขอนแก่น)
2.2 กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ตัวแทนของประชากรจาก
4 กลุ่ม ตามพื้นที่ในเขตความรับผิดชอบของส�ำนักงาน
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) ได้แก่
		 1) กลุ ่ ม ตั ว อย่ า งในเขตพื้ น ที่ ภ าคเหนื อ
จ�ำนวน 2 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนบ้านบางกระบาน จังหวัด
สุโขทัย และชุมชนบ้านปงถ�้ำ จังหวัดล�ำปาง
		 2) กลุม่ ตัวอย่างในเขตพืน้ ทีภ่ าคใต้ จำ� นวน
2 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนบ้านคลองทราย จังหวัดปัตตานี
และชุมชนบ้านสามพัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
		 3) กลุ ่ ม ตั ว อย่ า งในเขตพื้ น ที่ ภ าคกลาง
จ�ำนวน 6 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนริมทางรถไฟสายท่าเรือ
เขตคลองเตย ชุมชนมัสยิดนูรลุ้ ย่ากีน เขตจอมทอง ชุมชน
วัดปากบ่อ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร ชุมชน
ภูเขาทอง จังหวัดฉะเชิงเทรา ชุมชนคลองปีกนก จังหวัด
สมุทรสาคร และชุมชนนครทอง จังหวัดสมุทรปราการ
		 4) กลุม่ ตัวอย่างในเขตพืน้ ทีภ่ าคตะวันออก
เฉียงเหนือ จ�ำนวน 2 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนบ้านโนนอุดม
จังหวัดขอนแก่น และชุมชนบ้านหนองตาเข้ม จังหวัด
บุรีรัมย์
การคัดเลือกกลุม่ ตัวอย่างในแต่ละภูมภิ าค ทัง้ 4 ภาค
ใช้ วิธี ก ารเลื อ กแบบเจาะจง (Purposive Sampling)
โดยมีเกณฑ์การคัดเลือก ดังนี้

1. พื้นที่วิจัยกองทุนแม่ของแผ่นดินในภูมิภ าค
ต่าง ๆ มีเกณฑ์การคัดเลือก ดังนี้
1.1 เป็นชุมชนทีน่ ำ� หลักพระพุทธศาสนามาใช้
ในหลายมิติของชีวิต เป็นเป้าหมายของการด�ำเนินชีวิต
และเป็นการใช้ชีวิตวิถีพุทธ
1.2 เป็ น ชุ ม ชนชาวพุ ท ธขนาดใหญ่ ห รื อ มี
เครือข่ายกว้างขวาง เพื่อให้ได้ภาพโครงสร้างองค์กร
ขนาดใหญ่ ที่ มี บุ ค คลหลายกลุ ่ ม หลายหน้ า ที่ และ
หลายชนชั้ น สถานะ ได้ รู ป แบบความสั ม พั น ธ์ ใ น
การบริ ห ารจั ด การและกระบวนการด้ า นต่ า ง ๆ
ที่ขับเคลื่อนให้ชุมชนขนาดใหญ่นั้นมีความเข้มแข็ง
และต้านทานกระแสโลกาภิวัตน์ได้
1.3 เป็ น ชุ ม ชนที่ เ ข้ ม แข็ ง มี แ นวคิ ด และ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาไปถึงประชาชนระดับรากหญ้า
ซึ่งเป็นประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ
1.4 เป็นชุมชนชาวพุทธที่ข้ามพ้นลัทธิทาง
ศาสนา ถึงแม้ว่าพิธีกรรมของชุมชนจะใช้หลักค�ำสอน
ของพุทธศาสนานิกายเถรวาท หรือมหายานก็ตามแต่
การปฏิบัติจริงมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม
1.5 เป็นชุมชนในหลายสภาพเงือ่ นไขแวดล้อม
เพือ่ ให้เห็นภาพการประยุกต์ใช้หลักพระพุทธศาสนาใน
เงื่อนไขต่าง ๆ ของสังคม
1.6 เป็นชุมชนต้นแบบที่เข้มแข็งและมีแนว
ปฏิบตั ทิ ดี่ ใี นการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดย
รับการคัดเลือกและรับรองจากส�ำนักงานป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.)
2. คุณสมบัติของประชากร/กลุ่มตัวอย่างผู้ให้
ข้อมูลมีหลักเกณฑ์การคัดเลือก ดังนี้
2.1 ผู้ให้ข้อมูลส�ำคัญขั้นการพัฒนาและได้รับ
ผลกระทบจากรูปแบบการสร้างสังคมปลอดยาเสพติด
กองทุนแม่ของแผ่นดินตามหลักพระพุทธศาสนาใน
แต่ละประเด็นในแต่ภูมิภาค ประกอบด้วย ผู้บริหาร
กองทุนแม่ของแผ่นดิน ผู้น�ำชุมชน สมาชิกกองทุนแม่
ของแผ่นดิน ผู้บริหารสถาบันการศึกษา ครู ผู้ปกครอง
และนักเรียน/นักศึกษาในพื้นที่วิจัย ซึ่งผู้วิจัยคัดเลือก
ผู้ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่ก�ำหนดต่อไปนี้ คือ

		 1) เป็นผู้บริหารกองทุนแม่ของแผ่นดิน
ผู ้ น� ำ ชุ ม ชน และสมาชิ ก กองทุ น ผู ้ บ ริ ห ารสถาบั น
การศึกษา ครู ผู้ปกครอง และนักเรียน/นักศึกษาใน
โรงเรียนดังกล่าวมาไม่ต�่ำกว่า 3 ปี
		 2) เป็นผูท้ พี่ ร้อมจะแนะนำ� สนับสนุน ช่วย
เหลือและเป็นแบบอย่างที่ดีในหน่วยงาน
3) เป็ น ผู ้ ป ฏิ บั ติ กิ จ กรรมที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
พระพุทธศาสนาในชีวิตประจ�ำวัน
4) เป็นผูส้ มัครใจยินดีรว่ มมือในการศึกษา
วิจัยอย่างเต็มที่
2.2 ผู้ให้ข้อมูลส�ำคัญขั้นการประเมินผลรูปแบบ
การสร้ า งสั ง คมปลอดยาเสพติ ด ตามหลั ก พระพุ ท ธ
ศาสนาในแต่ละภูมิภาค ประกอบด้วย 1) ผู้บริหารกลุ่ม
สังฆพัฒนา / สมาชิกกลุม่ สังฆพัฒนา 2) ผูบ้ ริหารกองทุน
แม่ของแผ่นดิน/สมาชิกกลุม่ สังฆพัฒนา 3) ผูน้ ำ� ชุมชนวิถี
พุทธ/สมาชิกชุมชนวิถพี ทุ ธ 4) ผูเ้ ชีย่ วชาญ/ผูท้ รงคุณวุฒิ
ด้านต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง และ 5) ผูบ้ ริหารสถาบันการศึกษา
ครู ผู้ปกครอง และนักเรียน/นักศึกษา
วิธีด�ำเนินการวิจัย
การด�ำเนินการวิจัยมี 4 ขั้นตอน
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีจากเอกสารและงานวิจัยที่
เกีย่ วข้องกับรูปแบบและกระบวนการสร้างความเข้มแข็ง
ในการจัดการปัญหายาเสพติดตามหลักพระพุทธศาสนา
กองทุนแม่ของแผ่นดิน
ขั้นตอนที่ 2 สร้างเครื่องมือในการวิจัย ผู้วิจัยได้
ด�ำเนินการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยจากแนวคิด
ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องที่ศึกษาในขั้นตอนที่ 1
ซึ่งผู้วิจัยได้สร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ เครื่องมือ
วิจยั ทีใ่ ช้รวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ ได้แก่ แบบสัมภาษณ์
เกี่ยวกับองค์ความรู้การสร้างสังคมปลอดยาเสพติดตาม
หลั ก พระพุ ท ธศาสนากองทุ น แม่ ข องแผ่ น ดิ น และ
รูปแบบและกระบวนการสร้างความเข้มแข็งในการ
จัดการปัญหายาเสพติดตามหลักพระพุทธศาสนากองทุน
แม่ของแผ่นดินในประเทศไทย น�ำแบบสัมภาษณ์ให้
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ผู้ทรงคุณวุฒิ จ�ำนวน 3 คน พิจารณาความสอดคล้องกับ
แบบสัมภาษณ์กับวัตถุประสงค์ของการวิจัย ผู้วิจัยได้
ปรับปรุงแบบสัมภาษณ์ตามคำ� แนะนำ� ของผูท้ รงคุณวุฒิ
ขั้นตอนที่ 3 การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยด�ำเนิน
การเก็บรวบรวมข้อมูล โดยดำ� เนินการจัดเก็บข้อมูลอย่าง
เป็นระบบ ดังนี้
1) การรวบรวมเอกสาร (documentary study) ได้แก่
แนวคิดทฤษฎีทางการป้องกันยาเสพติดตามแนวคิด
ภู มิ ป ั ญ ญาทางพุ ท ธศาสนา ขบวนพระพุ ท ธศาสนา
เพื่อสังคม โรงเรียนตัวอย่างวิถีพุทธ ชุมชนวิถีพุทธ
การบริหารจัดการแนวพุทธ กระบวนการจัดการความรู้
2) การสังเกตแบบไม่มสี ว่ นร่วม (non-participation
observation) สภาพแวดล้อมทางกายภาพและการจัด
โครงการ/กิจกรรมการเรียนรูใ้ นวัด โรงเรียนตัวอย่างวิถี
พุทธและชุมชน
3) การสัมภาษณ์เชิงลึก (in-depth interview)
ผู ้ บ ริ ห ารกลุ ่ ม สั ง ฆพั ฒ นา ผู ้ บ ริ ห ารกองทุ น แม่ ข อง
แผ่นดิน ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้เชี่ยวชาญฯ ผู้น�ำชุมชน/
สมาชิ ก ชุ ม ชน/สมาชิ ก กองทุ น นั ก เรี ย น/นั ก ศึ ก ษา
ผู ้ ป กครองนั ก เรี ย น/นั ก ศึ ก ษา เกี่ ย วกั บ องค์ ค วามรู ้
การสร้างสังคมปลอดภัยยาเสพติดตามหลักพระพุทธ
ศาสนาในวัด ในสถานศึกษา และในชุมชน
4) การประชุมระดมความคิดเห็น (brainstorming)
ผู ้ เ ชี่ ย วชาญ เพื่ อ ตรวจสอบความถู ก ต้ อ งและ
ความเหมาะสมขององค์ ค วามรู ้ รู ป แบบ กระบวน
การยุทธศาสตร์การสร้างสังคมปลอดยาเสพติดตาม
หลักพระพุทธศาสนา
5) การรวบรวมเอกสาร (documentary study)
ได้ แ ก่ แบบบั น ทึ ก ความคิ ด เห็ น ส� ำ หรั บ ผู ้ บ ริ ห าร
กลุ ่ ม สั ง ฆพั ฒ นา ผู ้ บ ริ ห ารกองทุ น แม่ ข องแผ่ น ดิ น
ผู ้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา ผู ้ น� ำ ชุ ม ชน สมาชิ ก ชุ ม ชน
สมาชิกกองทุน นักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครองนักเรียน/
นั ก ศึ ก ษา เกี่ ย วกั บ องค์ ค วามรู ้ กระบวนการจั ด การ
ความรู้ รูปแบบ/กระบวนการ/ยุทธศาสตร์การสร้าง
สังคมปลอดภัยยาเสพติดตามหลักพระพุทธศาสนา
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ขั้ น ตอนที่ 4 การวิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล และตี ค วาม
หลักฐานข้อมูล ผู้วิจัยด�ำเนินการ ดังนี้
1) การวิเคราะห์เอกสาร (documentary analysis)
และการวิเคราะห์เปรียบเทียบความเหมือนและแตกต่าง
ของข้อมูล (constant comparison) และใช้วิธีการตรวจ
สอบข้อมูลแบบสามเส้า (Triangulation) โดยตรวจสอบ
สองด้าน คือ ด้านข้อมูลและด้านวิธีการรวบรวมข้อมูล
2) การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์โดยการ
เปรียบเทียบข้อมูล การจ�ำแนกชนิดของข้อมูล ใช้การ
วิเคราะห์เนื้อหา ซึ่งเป็นการวิเคราะห์ตีความจากข้อมูล
ที่ได้จากการศึกษาในภาคสนาม โดยกระบวนการน�ำ
ข้อมูลที่เป็นตัวอักษร ค�ำบรรยาย รูปภาพ เป็นต้น มาจัด
หมวดหมูข่ อ้ มูล ลงรหัส (Coding) แยกประเภท (Cluster
of themes) และ Domain สร้างข้อสรุปแบบอุปนัย
(Induction) หรือโครงสร้างส�ำคัญ (Essential structure)
เพื่อน�ำมาสรุปประมวลเป็นหลักการหรือข้อเสนอเชิง
ทฤษฎี (Proposition) ซึ่ งเป็นการสรุปจากสิ่ง ที่เป็น
รูปธรรมให้เป็นนามธรรม การวิเคราะห์ข้อมูลจะเกิด
ขึ้นทุกขั้นตอนของวงจรการวิจัยเชิงปฏิบัติการ โดย
ใช้เทคนิคการประชุมกลุ่มเพื่อการวิเคราะห์ วิจารณ์
สถานการณ์อย่างลึกซึ้ง (Critical reflection technique)
ในทุกขั้นตอนของการวิจัย คือ 1) อธิบายสถานการณ์
2) ตรวจสอบข้อมูลให้แน่ใจว่าข้อมูลถูกต้อง 3) จัดหมวด
หมู่ และแยกประเภทตามกลุม่ ข้อมูลตามหัวข้อ (Theme)
ที่เหมาะสม และ 4) เปรียบเทียบข้อแตกต่าง ความ
คล้ายคลึงของข้อมูลแต่ละประเภท โดยการวิเคราะห์
วิจารณ์อย่างลึกซึ้งกับทีมงานที่ร่วมวิจัย
สรุปผลการวิจัย
1. องค์ความรูก้ ารสร้างสังคมปลอดยาเสพติดตาม
หลักพระพุทธศาสนากองทุนแม่ของแผ่นดินในภาค
เหนือ ภาคใต้ ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
		
1.1 องค์ความรู้การสร้างสังคมปลอด
ยาเสพติ ด ตามหลั ก พระพุ ท ธศาสนากองทุ น แม่ ข อง
แผ่นดินในภาคเหนือ พบว่า
			 1) ชุมชนบ้านบางกระบวน จังหวัด

สุโขทัยใช้หลักพระพุทธศาสนาโดยมีการดูแลกันแบบ
เครือญาติพี่น้อง ยึดหลักสันติวิธี รักใคร่ ปรองดองกัน
มีความรัก สามัคคีกันในชุมชน มีความโอบอ้อมอารีกัน
ของคนในชุมชน
			 2) ชุมชนปงถ�้ำ จังหวัดล�ำปาง ใช้
หลั ก พระพุ ท ธศาสนาในการบริ ห ารกองทุ น แม่ ข อง
แผ่นดิน ดังนี้ (1) หลักไตรสิกขา คือ การรักษาศีล เจริญ
สมาธิและเจริญปัญญา (2) หลักอริยสัจ 4 ในการทำ� ความ
เข้าใจปัญหาและวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหายาเสพติด
คิดค้นวิธีการแก้ไขและน�ำสู่การปฏิบัติ รวมทั้งประเมิน
ผลการด�ำเนินการเพื่อการพัฒนา (3) หลักอปบริหาร
นิยธรรม ใช้เป็นหลักในการอยู่ร่วมกันเป็นคณะ มีการ
รวมกลุ่ม ร่วมคิด ร่วมท�ำ ร่วมรับผลแห่งการกระท�ำ
คื อ ความเป็ น กติ ก าของสั ง คม 4) หลั ก สามั ค คี คื อ
การสร้างความสามัคคี ปรองดอง เกือ้ กูลกัน รักใคร่ เมตตา
ท�ำให้ชุมชนมีความสามัคคี และ (5) หลักประโยชน์ 3
ประการ เป็นฐานคิดของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ประกอบด้วย หลักประโยชน์ในชาตินี้ (หลักทิฏธัมมิกตั ถ
ประโยชน์) โดยเน้นให้คนในชุมชนดำ� รงชีวติ อย่างเหมาะ
สมรู้จักแสวงหาทรัพย์ การเก็บรักษาทรัพย์อย่างถูกวิธี
หลักประโยชน์ชาติหน้า (หลักสัมปรายิกกัตถประโยชน์)
		 1.2 องค์ความรู้การสร้างสังคมปลอด
ยาเสพติ ด ตามหลั ก พระพุ ท ธศาสนากองทุ น แม่ ข อง
แผ่นดินในภาคใต้ พบว่า
			 1) ชุมชนบ้านคลองทราย จังหวัด
ปัตตานี ใช้หลักพระพุทธศาสนาในการบริหารกองทุน
แม่ของแผ่นดิน ดังนี้ (1) ใช้หลักความสามัคคี มีความ
รักใคร่ ช่วยเหลือกัน พึง่ พาอาศัยกัน ช่วยเหลือซึง่ กันและ
กัน (2) ยึดหลักความยุตธิ รรม (3) ใช้ความอดทน แบ่งปัน
(4) ฝึกให้รจู้ กั บาปบุญคุณโทษ ปล่อยวางของปัญหา และ
การท�ำบุญกุศลโดยการบริจาคเงินเพื่อกองทุนแม่ของ
แผ่นดินเป็นการให้ผู้อื่น แบ่งปันคนที่ขาดเหลือ และ
แสดงถึงความมีน�้ำใจ
			 2) ชุ ม ชนบ้ า นสามพั น จั ง หวั ด
สุราษฎร์ธานี ใช้หลักศาสนา คือ (1) ละเว้นความชั่ว
ทั่งปวง ท�ำความดีให้เต็มเปี่ยม ท�ำจิตให้บริสุทธิ์ และ

(2) การรณรงค์ให้เข้าวัดฟังเทศ ฟังธรรมและร่วมกัน
ท�ำความสะอาดวัด
1.3 องค์ความรู้การสร้างสังคมปลอด
ยาเสพติ ด ตามหลั ก พระพุ ท ธศาสนากองทุ น แม่ ข อง
แผ่นดินในภาคกลาง พบว่า
1) ชุ ม ชนริ ม ทางรถไฟท่ า เรื อ เขตคลองเตย
กรุงเทพมหานคร ใช้คุณธรรมน�ำใจ ดังนี้ (1) การยึด
ไตรสิกขา (2) การยึดหลักอริยสัจ 4 โดยมีการปลูกจิต
ส�ำนึก และเน้นการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน ในการ
ค้นหาปัญหา แก้ไขปัญหาร่วมกัน โดยใช้หลักอริยสัจ 4
ในการสร้างความเข้าใจในปัญหาและวิเคราะห์หาสาเหตุ
ของปัญหายาเสพติด คิดค้นวิธีการแก้ไข และน�ำสู่การ
ปฏิบัติรวมทั้งประเมินผลการด�ำเนินการเพื่อการพัฒนา
ต่อไป (3) ยึดหลักศีล 5 ให้มีศีลธรรม คุณธรรมน�ำจิตใจ
ให้เกิดสุข โดยให้ทกุ ภาคส่วนในชุมชนยึดหลักศีล 5 ใน
การปฏิบตั ติ น และปฏิบตั งิ านโดยการสอดแทรกในการ
ท�ำประชาคม (4) หลักสามัคคี คือ การสร้างความสามัคคี
ปรองดอง เกื้อกูลกัน รักใคร่ เมตตา ซึ่งท�ำให้ชุมชน
มีความสามัคคี มีความเข้มแข็ง (5) หลักกฎแห่งกรรม
ท�ำดีได้ดี ท�ำชั่วได้ชั่ว ความบริสุทธ์ใจในการท�ำงาน
ร่วมกับชุมชน
2) ชุ ม ชนมั ส ยิ ด นู รุ ้ ส ย่ า กี น เขตจอมทอง
กรุ ง เทพมหานคร ยึ ด หลั ก ศาสนาอิ ส ลาม ดั ง นี้ (1)
ครอบครัว ยึดหลักความรัก ความเข้าใจซึ่งกันและกัน
สร้างความอบอุ่นในครอบครัว (2) ชุมชนเน้นการมี
ส่วนร่วมของคนในชุมชน โดยการให้ชุมชนมีส่วนร่วม
ในการค้นหาปัญหา การแก้ไขปัญหาร่วมกัน โดยใช้
หลักศาสนาอิสลามตามบริบทของพื้นที่
3) ชุ ม ชนวั ด ปากบ่ อ เขตสวนหลวง ใช้ ห ลั ก
ศาสนา ดังนี้ (1) ใช้หลัก บวร คือ บ้าน วัด โรงเรียนร่วม
กันแก้ไขปัญหายาเสพติด (2) ใช้หลัก บรม คือ บ้าน
โรงเรียน มัสยิดตามหลักศาสนาที่ประชาชนนับถือใน
พื้นที่ให้ความศรัทธาตามความเชื่อทางศาสนาในกรณี
ของชุมชนมุสลิม (3) ครอบครัว จะสร้างความรัก ความ
เข้าใจซึ่งกันและกัน เพื่อให้ครอบครัวมีความเข้มแข็ง
(4) วัดเป็นที่บ�ำเพ็ญกุศล และเป็นที่ขัดเกลาเยาวชน เช่น
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การท�ำโครงการบรรพชาสามเณรฤดูรอ้ นเพือ่ ให้เยาวชน
เข้าวัด (5) ใช้หลักความร่วมมือของบ้าน วัด โรงเรียนใน
การท�ำกิจกรรม เช่น โครงการไหว้พระ 9 วัด การระดม
ทุนเพื่อเพิ่มกองทุนแม่ของแผ่นดิน โดยการทอดผ้าป่า
ขยะ และ (6) ใช้หลักความสามัคคี โดยเน้นให้ชุมชน
มีความสามัคคี และผู้น�ำชุมชน มีความเข้มแข็งและ
เสียสละ ด�ำเนินชีวติ เป็นแบบอย่างกับสมาชิกของชุมชน
4) ชุ ม ชนปี ก นก จั ง หวั ด สมุ ท รสาคร ใช้ ห ลั ก
พระพุทธศาสนา คือ 1) ยึดหลักทางสายกลาง 2) ท�ำดี
ได้ดี ท�ำชั่ว ได้ชั่ว และ 3) ศีล 5
5) ชุมชนนครทอง จังหวัดสมุทรปราการ ใช้หลัก
พระพุทธศาสนา คือ หลักสันติวิธี โดยการให้อภัย ให้
โอกาส ใช้หมูบ่ า้ นเป็นโรงพยาบาล ใช้กรรมการกองทุน
แม่เป็นหมอ ใช้บ้านเป็นเตียงผู้ป่วย ยาที่ใช้ คือ การเยี่ยม
ผู้ป่วย
6) ชุมชนภูเขาทอง จังหวัดฉะเชิงเทรา ใช้หลัก
พระพุทธศาสนา ดังนี้ (1) ใช้หลักสันติวิธี โดยการ
สร้างความเข้าใจกัน ร่วมกันแก้ไขปัญหา ให้ความ
รัก ความเมตตา (2) ใช้หลักการมีส่วนร่วม โดยมีการ
ร่ ว มกั น ท� ำ บุ ญ ทุ ก เทศกาล โดยเฉพาะวั น แม่ มี ก าร
จัดเจริญพระพุทธมนต์ และทอดผ้าป่า (3) เสียสละ
กรรมการกองทุนแม่ทุกคนมีความเสียสละ ท�ำงานด้วย
จิตอาสา และ (4) ใช้ความซื่อสัตย์ ทุกครัวเรือนใช้หลัก
ความซือ่ สัตย์ ไม่ชว่ ยบุตรหลานในทางทีผ่ ดิ ใช้วธิ เี ปิดใจ
เพื่อให้ทุกคนมีความไว้วางใจซึ่งกันและกัน
1.4 องค์ความรู้การสร้างสังคมปลอดยาเสพติดตาม
หลักพระพุทธศาสนากองทุนแม่ของแผ่นดินในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ พบว่า
1) ชุมชนบ้านโนนอุดม จังหวัดขอนแก่น ใช้หลัก
พระพุทธศาสนาในการบริหารกองทุนแม่ของแผ่นดิน
ดังนี้ (1) ชุมชนใช้หลักรู้ รัก สามัคคี 2) ประหยัด อดออม
และมีความพอเพียง 3) การมีสว่ นร่วมของชุมชน และ 4)
การเอือ้ เฟือ้ เผือ่ แผ่ อดทน อดกลัน้ มีนำ�้ ใจ ขยันหมัน่ เพียร
2) ชุมชนบ้านหนองตาเข้ม จังหวัดบุรรี มั ย์ ใช้หลัก
พระพุทธศาสนาในการบริหารกองทุนแม่ของแผ่นดิน
ดั ง นี้ (1) การสร้ า งชุ ม ชนต้ น แบบตามหลั ก ศาสนา
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คือ สร้างครอบครัวอบอุ่น การสร้างจิตใจของคนใน
ชุมชน (2) การใช้กระบวนการจัดการความรู้เกี่ยวกับ
การป้องกันยาเสพติดตามหลักพระพุทธศาสนา โดย
การสร้างจิตส�ำนึกให้ประชาชน รูจ้ กั คุณธรรม จริยธรรม
การท�ำดีได้ดี ท�ำชั่วได้ชั่ว การสร้างวินัย ซึ่งเริ่มจาก
ครอบครัว และได้ขยายไปสู่คนในชุมชน (3) การน�ำ
คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมมาใช้ ใ นการบริ ห ารงานโดยใช้
กองทุนแม่ของแผ่นดินเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของ
คนในชุมชน ท�ำให้การบริหารงานเป็นไปด้วยดี สามารถ
ขับเคลื่อนงานจนเป็นชุมชนต้นแบบได้ และ 4) ใช้หลัก
การสร้างศรัทธาจากกองทุนแม่ของแผ่นดิน โดยถือว่า
เป็นทุนศรัทธา ทุนทางปัญญา ทุนศักดิส์ ทิ ธิ์ ซึง่ ศูนย์รวม
ของคนในชุมชน
2. ผลการศึกษารูปแบบและกระบวนการสร้าง
ความเข้มแข็งในการจัดการปัญหายาเสพติดตามหลัก
พระพุทธศาสนากองทุนแม่ของแผ่นดินในภาคเหนือ
ภาคใต้ ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบว่า
ในทุกภาคของประเทศไทยมีกระบวนการที่ส�ำคัญ 9
ประการ ในการที่จะสร้างความเข้มแข็งในการจัดการ
ยาเสพติดในชุมชนของตนเอง ประกอบด้วย 1) ทำ� ความ
เข้าใจทุกครัวเรือน 2) รับสมัครคณะกรรมการกองทุนแม่
3) รับสมัครสมาชิกเข้าร่วมโครงการ 4) จัดตั้งกฎชุมชน
เข้มแข็ง 5) ให้ความรูค้ วามเข้าใจเรือ่ งยาเสพติด 6) จัดตัง้
กองทุนแก้ไขปัญหายาเสพติด 7) ประชาคมคัดแยกด้วย
สันติวธิ ี 8) จัดกิจกรรมร่วมกันของสมาชิกอย่างต่อเนือ่ ง
และ 9) รักษาสถานะของชุมชนเข้มแข็ง
ซึ่งในแต่ละภาคมีองค์ประกอบในการบริหาร
จั ด การที่ ต ่ า งกั น ออกไปตามบริ บ ทของชุ ม ชน ดั ง นี้
1) ภาคเหนือ มีจุดแข็ง คือ การที่มีผู้น�ำชุมชนที่เข้มแข็ง
และสมาชิ ก ในชุ ม ชนมี ค วามรั ก สามั ค คี กั น และ
การจัดกิจกรรมจะเน้นไปทางกิจกรรมทางศาสนาโดยมี
วัดเป็นศูนย์รวมใจของคนในชุมชน 2) ภาคใต้ มีจุดแข็ง
คือ เน้นเรื่องการท�ำกิจกรรมร่วมกันของคนในชุมชน
เพราะเชื่ อ ว่ า จะท� ำ ให้ ส มาชิ ก มี ค วามสามั ค คี กั น
ท�ำให้ชุมชนเข้มแข็ง ซึ่งจะสามารถเป็นก�ำลังส�ำคัญใน
การต่อต้านและก�ำจัดยาเสพติดให้หมดไปจากชุมชน

3) ภาคกลาง มีจุดแข็ง คือ การที่มีศาสนาเป็นศูนย์รวม
จิ ต ใจของคนในชุ ม ชน เน้ น การบริ ห ารจั ด การแบบ
“บวร” บ้าน วัด โรงเรียน ส่วนในชุมชนที่นับถือศาสนา
อิ ส ลามก็ มี ก ารท� ำ กิ จ กรรมกั น อย่ า งต่ อ เนื่ อ งเช่ น กั น
ในรูปแบบ “บรม” บ้าน โรงเรียน มัสยิดโดยกิจกรรม
ส่ ว นใหญ่ ข องชุ ม ชนทางภาคกลางจะเน้ น เรื่ อ ง
ความสามั ค คี การใช้ เ วลาว่ า งให้ เ ป็ น ประโยชน์
ของสมาชิกในกลุม่ วัยต่าง ๆ 4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
มีจุดแข็ง คือ การที่มีศาสนาเป็นศูนย์รวมจิตใจของคน
ในชุ ม ชน และกิ จ กรรมที่ ด� ำ เนิ น การก็ เ ป็ น กิ จ กรรม
ทางศาสนา เน้ น การประชาสั ม พั น ธ์ แ ละการสร้ า ง
จิตส�ำนึกที่ดีให้คนในชุมชน
การอภิปรายผล
1) จากผลการวิจยั พบว่า กองทุนแม่ของแผ่นดินใน
ภาคเหนือมีองค์ประกอบของรูปแบบและกระบวนการ
สร้างความเข้มแข็งในการจัดการปัญหายาเสพติดตาม
หลั ก พระพุ ท ธศาสนากองทุ น แม่ ข องแผ่ น ดิ น ที่ เ ป็ น
จุดแข็ง คือ การที่มีผู้น�ำชุมชนที่เข้มแข็งและสมาชิกใน
ชุมชนมีความรัก สามัคคีกนั และการจัดกิจกรรมจะเน้น
ไปทางกิจกรรมทางศาสนาโดยมีวดั เป็นศูนย์รวมใจของ
คนในชุมชน อันเนือ่ งมาจาก ผูน้ ำ� ชุมชนมีภาวะผูน้ ำ� สูงใน
การสร้างความเข้มแข็งในการจัดการป้องกันยาเสพติด
ตามหลักพระพุทธศาสนา ซึ่งสมาชิกของชุมชนมีความ
ศรัทธาในพุทธศาสนาส�ำหรับการด�ำเนินชีวติ เป็นทุนเดิม
อยูแ่ ล้ว ซึง่ สอดคล้องกับ วิโรจน์ ชำ� นาญการ [5] ได้ศกึ ษา
เรื่องการมีส่วนร่วมของผู้น�ำชุมชน ในการแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดในกลุ่มเด็กและเยาวชนในต�ำบลเหมืองง่า
อ�ำเภอเมือง จังหวัดล�ำพูน พบว่า ผู้น�ำชุมชนส่วนใหญ่มี
ส่วนในการแก้ไขปัญหายาเสพติดของเด็กและเยาวชน
อยู่ในระดับมาก และความเห็นเกี่ยวกับมาตรการการ
แก้ไขปัญหายาเสพติดในเด็กและเยาวชนของผูน้ ำ� ชุมชน
ส่วนใหญ่มีความเห็นด้วยอย่างยิ่งในการช่วย การแก้
ปัญหายาเสพติดในกลุ่มเด็กและเยาวชน ท�ำให้ผลการ
ด�ำเนินงานการมีสว่ นร่วมของผูน้ ำ� ชุมชน สามารถด�ำเนิน
การปราบปรามยาเสพติดทีผ่ า่ นมาในปี พ.ศ. 2545-2548

นัน้ ทำ� ให้การแพร่ระบาดของยาเสพติดลดลง จ�ำนวนผูค้ า้
ลดลง ผู้เสพลดลง และท�ำให้เด็กและเยาวชนไม่เข้าไป
ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดในเขตพื้นที่ต�ำบลเหมืองง่า อ�ำเภอ
เมือง จังหวัดล�ำพูน
2. จากผลการวิจัย พบว่า กองทุนแม่ของแผ่นดิน
ในภาคใต้มีองค์ประกอบของรูปแบบและกระบวนการ
สร้างความเข้มแข็งในการจัดการปัญหายาเสพติดตาม
หลั ก พระพุ ท ธศาสนากองทุ น แม่ ข องแผ่ น ดิ น ที่ เ ป็ น
จุดแข็ง คือ การท�ำกิจกรรมร่วมกันของคนในชุมชน
อันเนื่องมาจากมีความเชื่อว่าจะท�ำให้สมาชิกมีความ
สามัคคีกนั ทำ� ให้ชมุ ชนเข้มแข็ง ซึง่ จะสามารถเป็นกำ� ลัง
ส�ำคัญในการต่อต้านและกำ� จัดยาเสพติดให้หมดไปจาก
ชุมชน ซึ่งสอดคล้องกับสถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย [6] ได้ท�ำการวิจัยเรื่องบทเรียนการด�ำเนิน
งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
ผลการศึกษาพบว่า ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดในสถานศึกษาควรใช้หลัก “เข้าถึง เข้าใจ และ
ให้โอกาส” โดยเข้าถึง คือ ให้ผู้เกี่ยวข้องทั้งนักเรียน
ผู้ปกครอง ครอบครัว ชุมชน หน่วยงานภาครัฐและ
ภาคเอกชน ทุกฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วมในการด�ำเนินงาน
ด้านยาเสพติด เข้าใจ คือ ให้ความรู้ ความเข้าใจเรื่อง
ยาเสพติด เข้าใจสภาพ ปัญหา ความสนใจ ความต้องการ
ร่ ว มกั น ระหว่ า งนั ก เรี ย น ครู แ ละผู ้ ป กครอง และ
ให้โอกาสนักเรียนกลุ่มเสี่ยง และนักเรียนที่เกี่ยวข้อง
กับยาเสพติดปรับปรุงตนเองเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
3. จากผลการวิจยั พบว่า กองทุนแม่ของแผ่นดินใน
ภาคกลางมีองค์ประกอบของรูปแบบและกระบวนการ
สร้างความเข้มแข็งในการจัดการปัญหายาเสพติดตาม
หลั ก พระพุ ท ธศาสนากองทุ น แม่ ข องแผ่ น ดิ น ที่ เ ป็ น
จุดแข็ง คือ การที่มีศาสนาเป็นศูนย์รวมจิตใจของคน
ในชุ ม ชน เน้ น การบริหารจัดการแบบ “บวร” บ้ า น
วัด โรงเรียน อาจเนื่องมาจากศาสนาเป็นวิถีชีวิตของ
คนในภาคกลาง ดั ง นั้ น ศาสนาจึ ง เป็ น ที่ ร วมใจของ
ชุมชน และสามารถนำ� มาเชือ่ มโยงกับการจัดการปัญหา
ยาเสพติ ด ได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ล
ซึ่งสอดคล้องกับไผท วงศ์อนุตรโรจน์ [7] ที่ได้ศึกษา
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เรื่องกระบวนการสร้างและพัฒนาเครือข่ายทางสังคม
: กรณี ศึ ก ษาบ้ า นหนองขาว อ� ำ เภอท่ า ม่ ว ง จั ง หวั ด
กาญจนบุรี พบว่า โครงสร้าง และพื้นฐานเครือข่าย
ความสั มพัน ธ์ ที่ มี ในชุม ชน อั นประกอบด้ วย ความ
สัมพันธ์แบบเครือญาติ เพื่อนบ้าน และพรรคพวกเพื่อน
ฝูง ความสัมพันธ์ผ่านการประกอบอาชีพ ความสัมพันธ์
ผ่านประเพณี พิธีกรรม ความเชื่อ และวัฒนธรรม วัด
โรงเรียน และโครงสร้างและช่องทางการติดต่อสื่อสาร
เป็นรากฐานที่ส�ำคัญที่น�ำไปสู่ความร่วมมือในชุมชน
และความสัมพันธ์ในลักษณะต่าง ๆ นี้ได้พัฒนาไปสู่
กลุ่มที่มีความเป็นทางการมากขึ้น
4. จากผลการวิจยั พบว่า ในชุมชนทีน่ บั ถือศาสนา
อิ ส ลามก็ มี ก ารท� ำ กิ จ กรรมกั น อย่ า งต่ อ เนื่ อ งเช่ น กั น
ในรูปแบบ “บรม” บ้าน โรงเรียน มัสยิดโดยกิจกรรม
ส่ ว นใหญ่ ข องชุ ม ชนทางภาคกลางจะเน้ น เรื่ อ ง
ความสามัคคี การใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ของ
สมาชิกในกลุ่มวัยต่าง ๆ อันเนื่องมาจากศาสนาอิสลาม
เป็นสิ่งที่ชาวมุสลิมน�ำมาปฏิบัติตนในชีวิตประจ�ำวัน
เมื่อท�ำกิจกรรมแก้ปัญหายาเสพติดก็ได้น�ำหลักปฏิบัติ
ของศาสนาอิ ส ลามมาบู ร ณาการด้ ว ย ซึ่ ง สอดคล้ อ ง
กับงานวิจัยของกาญจนา บุญส่ง และคณะ [8] ได้วิจัย
เรื่องประสิทธิผลการด�ำเนินงานโครงการมัสยิดสีขาว
ของจังหวัดเพชรบุรี ปี 2555 พบว่า การด�ำเนินงาน
โครงการในด้ า นกระบวนการ ผลผลิ ต ด้ า นมั ส ยิ ด
ผลผลิตด้านสัปปุรษุ และผลลัพธ์ มีการใช้ บ้าน โรงเรียน
และมั ส ยิ ด เชื่ อ มโยงกั น ในการแก้ ป ั ญ หายาเสพติ ด
โดยใช้มัสยิดเป็นศูนย์กลางของการปกครองหมู่บ้าน
มุสลิม
ข้อเสนอแนะ
1. ข้ อ เสนอแนะในการน� ำ ผลการวิ จั ย ไปใช้
ประโยชน์
		
1.1 จากผลการวิจยั พบว่า กองทุนแผ่นดิน
แม่ ที่ มี ค วามเข้ ม แข็ ง จะได้ ห ลั ก พระพุ ท ธศาสนา 3
หลัก คือ 1) หลักพุทธธรรม ได้แก่ วิธีการ 6 ไตรสิกขา
ศีล 5 อุดมการณ์ 4 ประโยชน์ 3 สามัคคี อริยสัจ 4

านท
ะเบียน

่งเส
สสำนักส

148

รมิ
ง
งานวชิ าการและษา
บณ
ั ฑิตศึก

Academic Journal of Phetchaburi Rajabhat University
Vol.8 No.1 January-April 2018

อปริหานิยธรรม 3 ประการ 2) หลักภูมปิ ญั ญา ได้แก่ กิจกรรม
ต่ อ ยอดกองทุ น แม่ กิ จ กรรมต่ อ ต้ า นยาเสพติ ด และ
3) หลั ก นิ ติ วิ ท ยาศาสตร์ แ ละกฎหมาย ได้ แ ก่
สร้างกติกาชุมชนโดยการมีสว่ นร่วม ดังนัน้ ชุมชนต่าง ๆ
ในประเทศไทยควรมี ก ารน� ำ หลั ก พุ ท ธศาสนาทั้ ง 3
หลักไปใช้ในการแก้ปัญหายาเสพติดในชุมชนต่อไป
เพื่อให้ชุมชนปลอดยาเสพติดในอนาคต
		
1.2 จากผลการวิจัย พบว่า รูปแบบและ
กระบวนการสร้างความเข้มแข็งในการจัดการปัญหา
ยาเสพติ ด ตามหลั ก พระพุ ท ธศาสนากองทุ น แม่ ข อง
แผ่นดินในประเทศไทยมี 9 ขั้นตอน ดังนั้น ผู้น�ำชุมชน
ต่าง ๆ ในประเทศไทยควรมีการส่งเสริมและสนับสนุน
ให้ ผู ้ บ ริ ห ารกองทุ น แม่ ข องแผ่ น ดิ น ได้ ด� ำ เนิ น การ
ตามขั้ น ตอนทั้ ง 9 ต่ อ ไปอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง เพื่ อ ให้ ก าร
จัดการปัญหายาเสพติดมีกระบวนการทีเ่ ข้มแข็งสำ� หรับ
การด�ำเนินงานต่อไป
2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
		
2.1 ควรมีการวิจัยและพัฒนาการจัดการ
แก้ปัญหายาเสพติดตามหลักพระพุทธศาสนากองทุน
แม่ของแผ่นดิน
		
2.2 ควรมีการวิจัยเชิงประเมินคุณภาพ
ของการจัดการแก้ปัญหายาเสพติดตามหลักพระพุทธ
ศาสนากองทุนแม่ของแผ่นดิน
เอกสารอ้างอิง
[1] ส่วนอาเซียน สำ� นักการประชาสัมพันธ์ตา่ งประเทศ
กรมประชาสัมพันธ์. (2558). ปัญหายาเสพติดใน
ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน. สืบคืน
21 สิงหาคม 2558.
[2] ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
ยาเสพติด. แผนปฏิบตั กิ ารป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด ปี 2558. www.nccd.go.th/index.php?
Mod=news&id=35 สืบค้น 28 สิงหาคม 2558.
[3] สมเด็ จ พระนางเจ้ า สิ ริ กิ ติ์ พ ระบรมราชิ นี น าถ
ทรงมีพระราชด�ำรัส เนื่องในวโรกาสวันเฉลิม
พระชนมพรรษา “12 สิ ง หามหาราชิ นี ” เมื่ อ

[4]

[5]

[6]

[7]

[8]

11 สิ ง หาคม 2554 ณ ศาลาดุ สิ ด าลั ย สวน
จิตรลดา. http://www.rakchawtai.com/index.
php/ datarakchawtai/296-atc54-019. สืบค้น 31
สิงหาคม 2558.
พระราชเสาวนี ย ์ ข องสมเด็ จ พระนางเจ้ า สิ ริ กิ ติ์
พระบรมราชินีนาถ พระราชทานแก่ราษฎรอาสา
สมัครพิทักษ์ชาติไทย ณ หอประชุม โครงการ
ชลประทานสกลนคร วันที่ 21 พฤศจิกายน 2545.
วิโรจน์ ช�ำนาญการ. (2549). การมีส่วนร่วมของ
ผูน้ ำ� ชุมชนในการแก้ปญ
ั หายาเสพติด : กรณีศกึ ษา
กลุ ่ ม เด็ กและเยาวชนในต� ำ บลเหมื องง่ า อ� ำ เภอ
เมื อ ง จั ง หวั ด ล� ำ พู น . สารนิ พ นธ์ ม หาบั ณ ฑิ ต
คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
สถาบั น วิ จั ย สั ง คม จุ ฬ าลงกรณ์ ม หาวิ ท ยาลั ย .
(2552). บทเรียนการด�ำเนินงานป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ส�ำนักงานคณะ
กรรมการป้ อ งกั น และปราบปรามยาเสพติ ด .
กรุงเทพฯ : ส�ำนักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด.
ไผท วงศ์อนุตรโรจน์. (2545). กระบวนการสร้าง
และพัฒนาเครือข่ายทางสังคม : ศึกษากรณี บ้าน
หนองขาว อ� ำ เภอท่ า ม่ ว ง จั ง หวั ด กาญจนบุ รี .
วิ ท ยานิ พ นธ์ ป ริ ญ ญามหาบั ณ ฑิ ต มหาวิ ท ยาลั ย
มหิดล.
กาญจนา บุญส่ง และคณะ. (2555). ประสิทธิผล
การด�ำเนินงานโครงการมัสยิดสีขาวของจังหวัด
เพชรบุรี ปี 2555. จังหวัดเพชรบุรี : มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรี.

