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บทคัดย่อ

 กำรวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษำ 1) องค์ควำมรู้กำรสร้ำงสังคมปลอดยำเสพติดตำมหลักพระพุทธศำสนำ

กองทุนแม่ของแผ่นดิน และ 2) รูปแบบและกระบวนกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งในกำรจัดกำรปัญหำยำเสพติดตำมหลัก

พระพุทธศำสนำกองทุนแม่ของแผ่นดินในประเทศไทย ตัวอย่ำงที่ใช้ในกำรวิจัย ได้แก่ ตัวแทนของประชำกรจำก 4 

กลุ่ม ตำมพื้นที่ในเขตควำมรับผิดชอบของสสำนักงำนป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติด ได้แก่ (1) ตัวอย่ำงในเขตพื้นที่

ภำคเหนือ จสำนวน 2 ชุมชน (2) ตัวอย่ำงในเขตพื้นที่ภำคใต้ จสำนวน 2 ชุมชน (3) ตัวอย่ำงในเขตพื้นที่ภำคกลำง จสำนวน 

6 ชุมชน เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย ประกอบด้วย 1) เครื่องมือวิจัยที่ใช้ในกำรรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภำพ คือ แบบ

สัมภำษณ์ มี 4 ฉบับ และ 2) เครื่องมือวิจัยที่ใช้ในกำรรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภำพ คือ แบบสอบถำม แบบประมำณค่ำ 

5 ระดับ จสำนวน 1 ฉบับ กำรวิเครำะห์ข้อมูล ได้แก่ 1) ข้อมูลเชิงคุณภำพ ในกำรวิเครำะห์เชิงเนื้อหำ และ 2) ข้อมูล 

เชิงปริมำณ ใช้สถิติในกำรวิเครำะห์ข้อมูล คือ ร้อยละ ค่ำเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน

 ผลกำรวจิยั พบว่ำ 1) องค์ควำมรูก้ำรสร้ำงสงัคมปลอดภยัยำเสพตดิตำมหลกัพระพทุธศำสนำกองทนุแม่ของแผ่น

ดนิในภำคเหนอื ภำคใต้ ภำคกลำง และภำคตะวนัออกเฉยีงเหนอื พบว่ำ ม ี3 หลกั คอื 1) หลกัพทุธธรรม ได้แก่ วธิกีำร 6 

ไตรสกิขำ ศลี 5 อดุมกำรณ์ 4 ประโยชน์ 3 สำมคัค ีอรยิสจั 4 อปรหิำนยิธรรม และหลกักำร 3 ประกำร 2) หลกัภมูปัิญญำ 
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ได้แก่ กิจกรรมต่อยอดกองทุนแม่ กิจกรรมต่อต้ำนยำเสพติด และ 3) หลักนิติวิทยำศำสตร์และกฎหมำย ได้แก่ สร้ำง

กตกิำชมุชนโดยกำรมส่ีวนร่วม 2) รปูแบบและกระบวนกำรสร้ำงควำมเข้มแขง็ในกำรจดักำรปัญหำยำเสพตดิตำมหลกั

พระพุทธศำสนำกองทุนแม่ของแผ่นดินในประเทศไทย พบว่ำ รูปแบบและกระบวนกำรมี 9 ขั้นตอนของกองทุนแม่

ของแผ่นดิน บูรณำกำรเครือข่ำยชุมชน สร้ำงกิจกรรมให้สอดคล้องกับชุมชนและทสำกิจกรรมอย่ำงต่อเนื่อง มีกฎกติกำ

ของสังคมร่วมกันและมีศำสนำเป็นศูนย์กลำงยึดเหนี่ยวจิตใจ

ค�าส�าคัญ : กำรสร้ำงควำมเข้มแข็ง ปัญหำยำเสพติด กองทุนแม่ของแผ่นดิน หลักพระพุทธศำสนำ

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
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บทน�า

 ปัญหำยำเสพติดเป็นภัยคุกคำมต่อควำมมั่นคง

ของประชำคมสงัคมและวฒันธรรมอำเซยีนเป็นอย่ำงยิง่ 

เนื่องจำกยำเสพติดจะทสำลำยศักยภำพของประชำชน

และเยำวชนอำเซียนและส่งผลต่อขีดควำมสำมำรถ

กำรพัฒนำในอนำคต หำกพิจำรณำลักษณะและควำม

เกี่ยวข้องกับปัญหำยำเสพติดของประเทศต่ำง ๆ ใน

อำเซียน อำจแบ่งได้ 3 ส่วน คือ 1) ประเทศที่มีสถำนะ

เป็นผู้ผลิตยำเสพติด ได้แก่ เมียนมำ ซ่ึงเป็นผู้ผลิตฝิ่น 

เฮโรอีน ยำบ้ำ และไอซ์ 2) ประเทศที่มีสถำนะเป็นทำง

ผ่ำนยำเสพติดหรือเป็นเส้นทำงลสำเลียงยำเสพติดจำก

แหล่งผลติในเมยีนมำไปยงัประเทศอืน่ ๆ  ได้แก่ ไทย ลำว  

กัมพูชำ เวียดนำม มำเลเซีย และ 3) ประเทศที่มีสถำนะ

เป็นผูบ้รโิภคหรอืเป็นแหล่งแพร่ระบำดยำเสพตดิ ได้แก่  

ไทย ฟิลิปปินส์ อนิโดนเีซยี มำเลเซยี เพือ่ให้กำรปรำบปรำม 

กำรผลติและกำรลกัลอบลสำเลยีงยำเสพตดิเกดิผลในทำง

ปฏบิตั ิประเทศสมำชกิอำเซยีนได้ใช้ปฏญิญำว่ำด้วยกำร

ปลอดยำเสพติดในอำเซยีน พ.ศ. 2558 ซึง่หมำยถึง “กำร

ดสำเนนิกจิกรรมกำรควบคมุยำเสพตดิทีผ่ดิกฎหมำยอย่ำง

มีประสิทธิภำพและประสบผลสสำเร็จ พร้อมทั้งลดผล

ต่อเนื่องต่ำง ๆ ในเชิงลบอันอำจเกิดขึ้นกับสังคม” เป็น 

กรอบควำมคดิหลกั และได้กสำหนดกรอบทำงยทุธศำสตร์ 

ไว้ 6 กรอบควำมร่วมมอื [1] คอื 1) กรอบควำมร่วมมอืใน

ด้ำนลดอุปทำนยำเสพติด 2) กรอบควำมร่วมมือในด้ำน

กำรเสริมสร้ำงควำมมั่นคงชำยแดน 3) กรอบควำมร่วม

มือกำรลดพื้นที่ปลูกพืชเสพติดด้วยกำรพัฒนำทำงเลือก 

4) กรอบควำมร่วมมอืด้ำนกำรสร้ำงภมูคิุม้กนัป้องกนัยำ

เสพตดิ 5) กรอบควำมร่วมมอืด้ำนกำรแก้ไขผูเ้สพยำเสพ

ติด และ 6) กรอบควำมร่วมมือด้ำนกำรพัฒนำวิชำกำร

และพัฒนำในด้ำนต่ำง ๆ 

 ภำยใต้พัฒนำกำรของควำมร่วมมือในกำรแก้

ปัญหำยำเสพติด และกำรกสำหนดกรอบทำงยุทธศำสตร์

ต่ำง ๆ ดังกล่ำว จะเห็นว่ำถ้ำทุกประเทศในประชำคม

สังคมและวัฒนธรรมอำเซียนให้ควำมร่วมมือดสำเนิน

กำรตำมกลยุทธ์ต่ำง ๆ ที่กสำหนดไว้อย่ำงต่อเนื่อง จริงจัง 

และจรงิใจ เชือ่ได้ว่ำปัญหำยำเสพตดิในประเทศอำเซยีน

น่ำจะคลีค่ลำยลงได้ตำมสมควร ถงึแม้ว่ำอำจจะไม่บรรลุ

ถึงเป้ำหมำยกำรเป็นอำเซียนปลอดยำเสพติด ภำยใน  

พ.ศ. 2558 ดังที่กสำหนดไว้ก็ตำม

 สสำหรับประเทศไทย คณะรักษำควำมสงบแห่ง

ชำตแิละรฐับำลมเีจตนำรมณ์และควำมตัง้ใจอนัแน่วแน่

ที่จะลดระดับปัญหำยำเสพติดและปัญหำที่เกี่ยวเนื่อง

ให้ได้มำกที่สุด เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อกำรดสำรง

ชีวิต ควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินควำมสงบสุข

ของประชำชนและสังคมโดยส่วนรวม ซึ่งในกำรแถลง

นโยบำยของรัฐบำลต่อรัฐสภำ เมื่อวันที่ 12 กันยำยน 

พ.ศ. 2557 ได้กสำหนดให้ปัญหำยำเสพติดเป็นปัญหำ

เฉพำะหน้ำที่ต้องได้รับกำรป้องกันและแก้ไขโดยกำร

บังคับใช้กฎหมำยที่เข้มงวดและจัดกำรกับปัญหำอื่น ๆ 

ที่เช่ือมโยงต่อเน่ืองให้เบ็ดเสร็จ [2] โดยมียุทธศำสตร์

กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด พ.ศ. 2558-2562 

จสำนวน 8 ยุทธศำสตร์ ประกอบด้วย 1) ยุทธศำสตร์ 

กำรป้องกันกลุ่มผู้มีโอกำสเข้ำไปเกี่ยวข้องกับยำเสพติด 

2) ยุทธศำสตร์กำรแก้ไขปัญหำผู้เสพผู้ติดยำเสพติด 3) 

ยุทธศำสตร์กำรสร้ำงและพัฒนำระบบรองรับกำรคืน

คนดีให้สังคม 4) ยุทธศำสตร์กำรควบคุมตัว ยำและผู้ค้ำ

ยำเสพติด 5) ยุทธศำสตร์ควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศ 

6) ยุทธศำสตร์สร้ำงสภำพแวดล้อมเพื่อป้องกันปัญหำ

ยำเสพติด 7) ยุทธศำสตร์กำรมีส่วนร่วมภำคประชำชน 

และ 8) ยุทธศำสตร์กำรบริหำรจัดกำรอย่ำงบูรณำกำร 

ซึ่งควำมสสำเร็จในกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์สู่เป้ำหมำย

นัน้ต้องอำศยัควำมร่วมมอืจำกหน่วยงำนหลำยภำคส่วน

 สสำหรับสถำนกำรณ์กำรค้ำยำเสพติด พบว่ำ กลุ่ม

นักค้ำรำยใหญ่ยังคงมีบทบำทในกำรบงกำรกำรค้ำ 

อย่ำงต่อเนื่อง โดยมีกลุ่มผู้ลสำเลียงสสำคัญ ได้แก่ ม้ง มูเซอ 

ลีซอ และอำข่ำ โดยเฉพำะกลุ่มม้งที่มีเครือข่ำยใหญ่ 

ครอบคลุมในพื้นที่ภำคเหนือ รวมถึงกลุ ่มนักโทษ 

รำยสสำคญัในเรอืนจสำ และเจ้ำหน้ำทีร่ฐั ซึง่ถอืเป็นตัวจกัร

สสำคญัต่อกำรเปลีย่นแปลงของสถำนกำรณ์ปัญหำยำเสพ

ตดิ สสำหรับกำรเปิดเสรีด้ำนกำรเงินในอนำคตอำจส่งผล

ให้กำรดสำเนนิงำนด้ำนธรุกรรมกำรเงนิของผูค้้ำยำเสพตดิ

มคีวำมซบัซ้อนมำกขึน้ ส่วนสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำด
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ยำเสพตดิ พบว่ำ กลุม่ผูเ้กีย่วข้องรำยใหม่ยงัคงมสีดัส่วน

ที่สูงทั้งในกลุ่มผู้ค้ำและกลุ่มผู้เสพ โดยเยำวชนอำยุ 15-

24 ปี ยงัคงเป็นกลุม่หลกัทีเ่ข้ำเกีย่วข้องซึง่พบทัง้ทีอ่ยูใ่น

สถำนศึกษำและนอกสถำนศึกษำ สสำหรับกลุ่มนักเรียน 

พบว่ำ ระดับชั้นประถมศึกษำ และมัธยมศึกษำตอนต้น 

เป็นกลุม่ทีม่โีอกำสเข้ำมำเกีย่วข้องกบัยำเสพตดิมำกกว่ำ

กลุ่มอื่น ๆ สสำหรับตัวยำที่แพร่ระบำด พบว่ำ ยำบ้ำยังคง

มีส่วนแบ่งทำงกำรตลำดที่สูงกว่ำตัวยำอ่ืนอย่ำงชัดเจน 

ในขณะที่ยำไอซ์นั้น กลุ่มนักค้ำยังคงใช้กลยุทธ์ทำงกำร

ตลำดเดมิ ๆ  เพือ่ท่ีจะสร้ำงควำมต้องกำรในตลำดเพิม่มำก

ขึ้น สสำหรับกลุ่มเส่ียงที่สสำคัญต้องเฝ้ำระวังอย่ำงใกล้ชิด 

ได้แก่ กลุ่มที่ชอบมั่วสุมในร้ำนเกม/อินเทอร์เน็ต กลุ่มที่

มีกำรใช้ยำเสพติดเป็นครั้งครำว และกลุ่มรถซิ่ง รวมถึง 

พื้นที่เสี่ยงที่สสำคัญ ได้แก่ สถำนบันเทิง/สถำนบริกำร 

หอพัก และร้ำนเกม

 จำกสถำนกำรณ์ยำเสพติดดังกล ่ำวข ้ำงต ้น

ทสำให้เห็นภำพควำมรุนแรงและผลกระทบจำกปัญหำ 

ยำเสพติดในสังคมไทยได้เป็นอย่ำงดี วิกฤติยำเสพติด 

นบัแต่จะทวคีวำมรนุแรงขึน้ในช่วงหลำยปีทีผ่่ำนมำเป็น

เหตุให้พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลย

เดช บรมนำถบพิตร และสมเด็จพระนำงเจ้ำฯ พระบรม

รำชินีนำถ ซึ่งเป็น “พ่อและแม่ของแผ่นดิน” ทรงมี 

ควำมห่วงใย และทั้งสองพระองค์ได้ทรงเรียกร้องให้

พสกนิกรชำวไทยร่วมแรงร่วมใจเอำชนะวิกฤติปัญหำ

นี้และได้พระรำชทำน “ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำแบบ 

พอเพยีง” และ “กำรรูร้กัสำมคัค”ี เพือ่ให้ประชำชนนสำไป 

ปฏิบัติ เ พ่ือเอำชนะป ัญหำต ่ำง ๆ ได ้อย ่ำงถำวร 

ดังพระรำชดส ำ รัสของสมเด็จพระนำงเจ ้ ำสิริ กิติ์  

พระบรมรำชินีนำถที่ทรงมีรับสั่งว่ำ

 “เรื่องสสำคัญอีกเรื่องหน่ึงท่ีข้ำพเจ้ำอยำกขอควำม

ร่วมมืออย่ำงจริงจังจำกรัฐบำล และคนไทยท้ังชำติ น่ัน

คือกำรแก้ปัญหำยำเสพติด ท่ีบ่อนทสำลำยสังคมไทยมำ

หลำยสิบปีแล้ว และนับวันแต่ละรุนแรงขึ้น สมัยก่อน

ชำวไทยภเูขำ เคยปลกูฝ่ิน พระบำทสมเดจ็พระเจ้ำอยูห่วั 

(รัชกำลที่ 9) ทรงอุตส่ำห์อำบเหง่ือต่ำงนส้ำตั้งโครงกำร

หลวงขึ้นมำแก้ไข ชวนชำวไทยภูเขำให้หันมำปลูก

พืชเมืองหนำวแทน จนขณะนี้ พวกเขำเลิกปลูกฝิ่นไป

แล้ว พืชเมืองหนำวทสำรำยได้ดีกว่ำมำก ข้ำพเจ้ำก็นึก

ว่ำจะเบำใจเรื่องยำเสพติดไปได้ ที่ไหนได้ กลับมีผู้ใช ้

ประเทศไทย เป็นทำงผ่ำนของยำเสพติดและยังมี 

ผูล้กัลอบผลติอกีด้วย โดยเฉพำะชนดิทีแ่พร่ได้เรว็ยิง่กว่ำ

เช้ือโรค คือ ยำบ้ำ เพรำะสำรต้ังต้นในกำรผลิตยำบ้ำน

หำได้ง่ำย ผลก็คือ คนไทยตกเป็นทำสยำบ้ำไปแล้วเป็น 

ล้ำน ๆ  คน ทกุคนมสีขุภำพทรดุโทรม ทัง้ร่ำงกำย ข้ำพเจ้ำ

ไม่สบำยใจเลยที่มีข่ำวว่ำยำบ้ำมีขำยทุกตรอกซอกซอย 

แม้กระทั่งในโรงเรียน หรือในวัด ผู้ผลิตยำเสพติด และ

ผูข้ำยกสำลงัทสำตัวเป็นฆำตกร ฆ่ำลกูหลำนไทยอย่ำงเลอืด

เย็น น่ำเป็นห่วงเหลือเกิน จิตใจ สติปัญญำเส่ือมถอย 

ยำบ้ำและยำเสพติดทัง้หลำย กสำลงัทสำลำยสงัคมไทยอย่ำง

น่ำกลัว...” [3] 

 “...ยำเสพติดนี่ทสำลำยสมอง ทสำลำยจิตใจ ทสำลำย

ร่ำงกำยของเรำ จำกคนลงมำกลำยเป็นสตัว์ทีฆ่่ำได้ แม้แต่

ผู้บังเกิดเกล้ำ ข้ำพเจ้ำจึงชื่นใจนัก ที่ได้ยินท่ำนทั้งหลำย

ปฏิญำณที่จะต่อสู้กับยำเสพติดน้ี ซ่ึงเกิดจำกควำมโลภ

ของคนบำงคนเท่ำนัน้ ไม่ได้คดิถงึผลประโยชน์ส่วนรวม

ของคนหมู่มำก กำรที่ท่ำนมีควำมปรำรถนำดี ตั้งใจดีต่อ

ชำต ิศำสนำ พระมหำกษตัรย์ิ กข็อให้กศุลทัง้หลำย ย้อน

กลับไปปกป้องรักษำทุกท่ำน ให้มีควำมสุข ควำมเจริญ 

รุ่งเรือง สบำยใจ สบำยกำยตลอดไป...” [4] 

 จำกยุทธศำสตร์พระรำชทำน และจำกพระรำช

ทรัพย์ที่ได้ทรงพระรำชทำน หน่วยงำนพลเรือน ตสำรวจ 

ทหำร และบรรดำรำษฎรอำสำจงึเหน็พ้องร่วมกนัว่ำ ควร

นสำพระรำชทรัพย์พระรำชทำนนี้ เป็นกองทุนขวัญถุง

อยู่ในทุกหมู่บ้ำน/ชุมชนที่ต่อสู้กับยำเสพติด เพื่อเป็นที่ 

ยดึเหนีย่วของผูค้น และเป็นสญัลกัษณ์ของควำมห่วงใย

ที ่“แม่ของแผ่นดนิ” มต่ีอพสกนกิรตลอดมำ โดยให้เรยีก

กองทุนนี้ว่ำ “กองทุนแม่ของแผ่นดิน”

 กองทุนแม่ของแผ่นดิน เป็นเจตนำรมณ์สูงสุด

ที่มุ ่ งหวังให ้ เป ็นศูนย ์รวมของคนในชุมชนที่จะ 

ร่วมกันประกอบกรรมดี เป็นกำรน้อมนสำยุทธศำสตร์

พระรำชทำนของสมเดจ็พระนำงเจ้ำฯ พระบรมรำชนินีำถ 

 ในงำนพฒันำทัง้มวลทีมุ่ง่เน้นให้พสกนกิรมอีำชพีสร้ำง
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รำยได้ ส่งเสรมิเศรษฐกจิพอเพยีง ฟ้ืนฟวูฒันธรรม สร้ำง

ภูมิปัญญำท้องถ่ินปกป้องรักษำทรัพยำกรธรรมชำติ 

พึ่งพำควำมเข้มแข็งของตนเอง ขจัดยำเสพติดบน 

พื้นฐำนของกำรให้อภัยทำงสังคม ควำมรู้รักสำมัคคี 

กำรสร้ำงสมำนฉันท์ของคนในชุมชน กำรร่วมกัน 

เอำชนะปัญหำอุปสรรคต่ำง ๆ ด้วยแนวทำงสันติ  

กำรสร้ำงพลังแห่งควำมดี พลังเหล่ำน้ี หำกปรำกฏ 

มำกขึ้นจะทสำให้สังคมและชุมชนน้ัน ๆ เป็นสังคม 

แห่งคุณธรรมอย่ำงแท้จริง 

 อำจกล่ำวโดยสรุปได้ว่ำ ด้วยพระมหำกรุณำธิคุณ

ของสมเด็จพระนำงเจ้ำฯ พระบรมรำชินีนำถที่มีต่อ 

พสกนกิรทกุหมูเ่หล่ำ ทีร่่วมกนัป้องกนัและแก้ไขปัญหำ 

ยำเสพตดิได้ก่อให้เกดิ “กองทนุแม่ของแผ่นดนิ” ก่อเกดิ

พลังในกำรสกัดกั้นและเฝ้ำระวังที่เข้มข้น แข็งแกร่งนสำ

มำสู่ หมู่บ้ำนชุมชนท่ีมีส่วนร่วมในกำรแก้ไขปัญหำ 

ยำเสพตดิ “กองทนุแม่ของแผ่นดนิ” เป็นโครงกำรทีม่จีติ

วญิญำณของควำมจงรกัภกัดต่ีอสถำบนัพระมหำกษตัรย์ิ 

 กำรแก้ปัญหำยำเสพติดอำจแก้ได้โดยกำรใช้หลัก

พระพุทธศำสนำมำช่วย เน่ืองจำกพระพุทธศำสนำเป็น

รำกฐำนสสำคัญของวัฒนธรรมไทยที่ยึดโยงกับวิถีชีวิต

ของคนไทยจำกอดตีจวบจนปัจจบุนั ดงันัน้ กำรบรูณำกำร

หลักพระพุทธศำสนำกับศำสตร์สมัยใหม่เพ่ือแผ่นดิน 

ในประเทศไทยซ่ึงเป็นรูปแบบและกระบวนกำรสร้ำง

ควำมเข้มแข็งในกำรจัดกำรปัญหำยำเสพติดได้อย่ำงมี

ประสิทธิภำพและประสิทธิผลยิ่ง ดังนั้น ผู้วิจัยเห็นว่ำ

ควรมีกำรวิจัยเก่ียวกับรูปแบบและกระบวนกำรสร้ำง

ควำมเข้มแข็งในกำรจัดกำรปัญหำยำเสพติดตำมหลัก

พระพุทธศำสนำของประเทศไทย เพื่อใช้เป็นแบบอย่ำง

ในกำรแก้ไขปัญหำยำเสพติดต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

 1. เพื่อศึกษำองค์ควำมรู้กำรสร้ำงสังคมปลอด 

ยำเสพตดิตำมหลกัพระพทุธศำสนำกองทุนแม่ของแผ่นดนิ

 2. เพื่อศึกษำรูปแบบและกระบวนกำรสร้ำงควำม

เข้มแขง็ในกำรจดักำรปัญหำยำเสพตดิตำมหลกัพระพทุธ

ศำสนำกองทุนแม่ของแผ่นดินในประเทศไทย

 ขอบเขตของการวิจัย

 กำรวิจัยเรื่อง รูปแบบและกระบวนกำรสร้ำง 

ควำมเข้มแข็งในกำรจัดกำรปัญหำยำเสพติดตำมหลัก

พระพทุธศำสนำกองทนุแม่ของแผ่นดนิในประเทศไทย 

มีขอบเขต ดังนี้

 1.ขอบเขตเนื้อหา

  ขอบเขตเนือ้หำในเรือ่งนี ้ได้แก่ กำรจดักำรควำมรู้ 

เร่ืองกำรป้องกนัปัญหำยำเสพติดตำมหลักพระพุทธศำสนำ 

รูปแบบและกระบวนกำรสร้ำงสังคมปลอดยำเสพติด 

กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งของเครือข่ำยชุมชนในกำร

ป้องกันปัญหำยำเสพติดอย่ำงยั่งยืน หลักธรรมทำง

พระพุทธศำสนำที่บุคคล ชุมชน สังคมนสำมำใช้ในกำร

ป้องกนั แก้ไข เยยีวยำ บสำบดัรกัษำยำเสพตดิ ยทุธศำสตร์

บูรณำกำรเชิงพุทธเพื่อสร้ำงสังคมปลอดยำเสพติด

 2. ขอบเขตด้านประชากร

  2.1 ประชำกร

   ประชำกรที่ใช้ในกำรวิจัยครั้งนี้ ได้แก่  

ผู ้บริหำร สมำชิกกองทุนแม่ของแผ่นดิน ผู ้บริหำร

สถำบันกำรศึกษำ ครู ผู้ปกครอง และนักเรียน/นักศึกษำ 

ประจสำปีกำรศึกษำ 2560 ในเขตควำมรับผิดชอบของ

สสำนักงำนป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติด (ป.ป.ส.) 

ภำค 1-9 ตำมภูมิภำค ดังนี้

  1) ประชำกรกลุ่มภำคเหนือ ได้แก่ ผู้นสำ

ชุมชน ผูบ้รหิำร สมำชิกกองทนุแม่ของแผ่นดนิ ผูบ้รหิำร

สถำบันกำรศึกษำ ครู ผู้ปกครอง และนักเรียน/นักศึกษำ 

ประจสำปีกำรศึกษำ 2560 ในเขตควำมรับผิดชอบ 

ของสสำนักงำนป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติด 

(ป.ป.ส.) ภำค 5 (เชยีงใหม่) และสสำนกังำน ป.ป.ส. ภำค 6  

(พิษณุโลก)

  2) ประชำกรกลุ่มภำคใต้ ได้แก่ ผู้นสำชุมชน 

ผูบ้รหิำร สมำชิกกองทนุแม่ของแผ่นดิน ผูบ้รหิำรสถำบนั

กำรศึกษำ ครู ผู้ปกครอง และนักเรียน/นักศึกษำ ประจสำ

ปีกำรศึกษำ 2560 ในเขตควำมรับผิดชอบของสสำนักงำน

ป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติด (ป.ป.ส.) ภำค 8 

(สุรำษฎร์ธำนี) และสสำนักงำน ป.ป.ส. ภำค 9 (สงขลำ)
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  3) ประชำกรกลุ่มภำคกลำง ได้แก่ ผู้นสำ

ชมุชน ผูบ้รหิำร สมำชกิกองทนุแม่ของแผ่นดนิ ผูบ้รหิำร

สถำบันกำรศึกษำ ครู ผู้ปกครอง และนักเรียน/นักศึกษำ 

ประจสำปีกำรศึกษำ 2560 ในเขตควำมรับผิดชอบของ

สสำนักงำนป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติด (ป.ป.ส.) 

ภำค 1 (ทุ่งสองห้อง) และสสำนักงำน ป.ป.ส. ภำค 2 

(ชลบุรี) และสสำนักงำน ป.ป.ส. ภำค 7 (หลักสี่)

  4) ประชำกรกลุม่ภำคตะวนัออกเฉยีงเหนอื 

ได้แก่ ผูน้สำชมุชน ผูบ้รหิำร สมำชกิกองทนุแม่ของแผ่นดนิ 

ผู้บริหำรสถำบันกำรศึกษำ ครู ผู้ปกครอง และนักเรียน/

นกัศกึษำ ประจสำปีกำรศกึษำ 2560 ในเขตควำมรบัผดิชอบ 

ของสสำนกังำนป้องกนัและปรำบปรำมยำเสพตดิ (ป.ป.ส.) 

ภำค 3 (นครรำชสมีำ) และสสำนกังำน ป.ป.ส. ภำค 4 (ขอนแก่น)

 2.2 กลุ่มตัวอย่ำง

 กลุ่มตัวอย่ำง ได้แก่ ตัวแทนของประชำกรจำก 

4 กลุ่ม ตำมพื้นที่ในเขตควำมรับผิดชอบของสสำนักงำน

ป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติด (ป.ป.ส.) ได้แก่

  1) กลุ ่มตัวอย่ำงในเขตพื้นที่ภำคเหนือ 

จสำนวน 2 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนบ้ำนบำงกระบำน จังหวัด

สุโขทัย และชุมชนบ้ำนปงถส้ำ จังหวัดลสำปำง

  2)   กลุม่ตวัอย่ำงในเขตพืน้ทีภ่ำคใต้ จสำนวน 

2 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนบ้ำนคลองทรำย จังหวัดปัตตำนี 

และชุมชนบ้ำนสำมพัน จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี

  3) กลุ ่มตัวอย่ำงในเขตพ้ืนท่ีภำคกลำง 

จสำนวน 6 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนริมทำงรถไฟสำยท่ำเรือ 

เขตคลองเตย ชมุชนมสัยดินรูุล้ย่ำกนี เขตจอมทอง ชมุชน

วัดปำกบ่อ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหำนคร ชุมชน

ภเูขำทอง จงัหวดัฉะเชงิเทรำ ชมุชนคลองปีกนก จงัหวดั

สมุทรสำคร และชุมชนนครทอง จังหวัดสมุทรปรำกำร

  4) กลุม่ตวัอย่ำงในเขตพืน้ทีภ่ำคตะวนัออก

เฉียงเหนือ จสำนวน 2 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนบ้ำนโนนอุดม 

จังหวัดขอนแก่น และชุมชนบ้ำนหนองตำเข้ม จังหวัด

บุรีรัมย์ 

 กำรคดัเลอืกกลุม่ตวัอย่ำงในแต่ละภมูภิำค ทัง้ 4 ภำค 

ใช้วิธีกำรเลือกแบบเจำะจง (Purposive Sampling)  

โดยมีเกณฑ์กำรคัดเลือก ดังนี้

 1. พื้นที่วิจัยกองทุนแม่ของแผ่นดินในภูมิภำค 

ต่ำง ๆ มีเกณฑ์กำรคัดเลือก ดังนี้

  1.1 เป็นชมุชนทีน่สำหลกัพระพทุธศำสนำมำใช้

ในหลำยมิติของชีวิต เป็นเป้ำหมำยของกำรดสำเนินชีวิต 

และเป็นกำรใช้ชีวิตวิถีพุทธ

  1.2 เป็นชุมชนชำวพุทธขนำดใหญ่หรือม ี

เครือข่ำยกว้ำงขวำง เพื่อให้ได้ภำพโครงสร้ำงองค์กร

ขนำดใหญ่ที่มีบุคคลหลำยกลุ ่ม หลำยหน้ำที่  และ 

หลำยชนช้ันสถำนะ ได้รูปแบบควำมสัมพันธ์ใน 

กำรบริหำรจัดกำรและกระบวนกำรด ้ำนต ่ำง ๆ  

ที่ขับเคลื่อนให้ชุมชนขนำดใหญ่นั้นมีควำมเข้มแข็ง 

และต้ำนทำนกระแสโลกำภิวัตน์ได้

  1.3 เป ็นชุมชนที่ เข ้มแข็งมีแนวคิดและ

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำไปถึงประชำชนระดับรำกหญ้ำ

ซึ่งเป็นประชำชนส่วนใหญ่ของประเทศ

  1.4 เป็นชุมชนชำวพุทธที่ข้ำมพ้นลัทธิทำง

ศำสนำ ถึงแม้ว่ำพิธีกรรมของชุมชนจะใช้หลักคสำสอน

ของพุทธศำสนำนิกำยเถรวำท หรือมหำยำนก็ตำมแต่

กำรปฏิบัติจริงมีเป้ำหมำยเพื่อพัฒนำชุมชนและสังคม

  1.5 เป็นชมุชนในหลำยสภำพเงือ่นไขแวดล้อม 

เพือ่ให้เหน็ภำพกำรประยกุต์ใช้หลกัพระพทุธศำสนำใน

เงื่อนไขต่ำง ๆ ของสังคม

  1.6 เป็นชุมชนต้นแบบที่เข้มแข็งและมีแนว

ปฏบิตัทิีด่ใีนกำรป้องกนัและแก้ไขปัญหำยำเสพตดิ โดย

รับกำรคัดเลือกและรับรองจำกสสำนักงำนป้องกันและ

ปรำบปรำมยำเสพติด (ป.ป.ส.)

 2. คุณสมบัติของประชำกร/กลุ่มตัวอย่ำงผู ้ให้

ข้อมูลมีหลักเกณฑ์กำรคัดเลือก ดังนี้

  2.1 ผู้ให้ข้อมูลสสำคัญขั้นกำรพัฒนำและได้รับ 

ผลกระทบจำกรูปแบบกำรสร้ำงสังคมปลอดยำเสพติด

กองทุนแม่ของแผ่นดินตำมหลักพระพุทธศำสนำใน

แต่ละประเด็นในแต่ภูมิภำค ประกอบด้วย ผู้บริหำร

กองทุนแม่ของแผ่นดิน ผู้นสำชุมชน สมำชิกกองทุนแม่

ของแผ่นดิน ผู้บริหำรสถำบันกำรศึกษำ ครู ผู้ปกครอง 

และนักเรียน/นักศึกษำในพื้นที่วิจัย ซึ่งผู้วิจัยคัดเลือก 

ผู้ที่มีคุณสมบัติตำมเกณฑ์ที่กสำหนดต่อไปนี้ คือ 
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  1) เป็นผู้บริหำรกองทุนแม่ของแผ่นดิน 

ผู ้นสำชุมชน และสมำชิกกองทุน ผู ้บริหำรสถำบัน 

กำรศึกษำ ครู ผู ้ปกครอง และนักเรียน/นักศึกษำใน

โรงเรียนดังกล่ำวมำไม่ตส่ำกว่ำ 3 ปี

   2)  เป็นผูท้ีพ่ร้อมจะแนะนสำสนบัสนนุ ช่วย

เหลือและเป็นแบบอย่ำงที่ดีในหน่วยงำน

   3) เป็นผู ้ปฏิบัติกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ

พระพุทธศำสนำในชีวิตประจสำวัน

   4)  เป็นผูส้มคัรใจยนิดร่ีวมมอืในกำรศกึษำ

วิจัยอย่ำงเต็มที่

  2.2 ผู้ให้ข้อมูลสสำคัญขั้นกำรประเมินผลรูปแบบ

กำรสร้ำงสังคมปลอดยำเสพติดตำมหลักพระพุทธ

ศำสนำในแต่ละภูมิภำค ประกอบด้วย 1) ผู้บริหำรกลุ่ม

สงัฆพฒันำ / สมำชกิกลุม่สงัฆพฒันำ 2) ผูบ้รหิำรกองทนุ

แม่ของแผ่นดนิ/สมำชกิกลุม่สงัฆพฒันำ 3) ผูน้สำชมุชนวถิี

พทุธ/สมำชกิชมุชนวถิพีทุธ 4) ผูเ้ชีย่วชำญ/ผูท้รงคณุวฒุิ

ด้ำนต่ำง ๆ  ทีเ่กีย่วข้อง และ 5) ผูบ้รหิำรสถำบนักำรศกึษำ 

ครู ผู้ปกครอง และนักเรียน/นักศึกษำ 

วิธีด�าเนินการวิจัย

การด�าเนินการวิจัยมี 4 ขั้นตอน

 ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

ผู้วิจัยได้ศึกษำแนวคิด ทฤษฎีจำกเอกสำรและงำนวิจัยที่

เกีย่วข้องกบัรปูแบบและกระบวนกำรสร้ำงควำมเข้มแขง็ 

ในกำรจดักำรปัญหำยำเสพตดิตำมหลกัพระพทุธศำสนำ

กองทุนแม่ของแผ่นดิน

  ขั้นตอนที่ 2 สร้างเครื่องมือในการวิจัย ผู้วิจัยได้

ดสำเนินกำรสร้ำงเครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัยจำกแนวคิด 

ทฤษฎีและงำนวิจัยที่เกี่ยวข้องที่ศึกษำในขั้นตอนท่ี 1 

ซึ่งผู้วิจัยได้สร้ำงเครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย คือ เครื่องมือ

วจิยัทีใ่ช้รวบรวมข้อมลูเชงิคณุภำพ ได้แก่ แบบสมัภำษณ์

เกี่ยวกับองค์ควำมรู้กำรสร้ำงสังคมปลอดยำเสพติดตำม

หลักพระพุทธศำสนำกองทุนแม่ของแผ่นดิน และ 

รูปแบบและกระบวนกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งในกำร

จดักำรปัญหำยำเสพตดิตำมหลกัพระพทุธศำสนำกองทนุ

แม่ของแผ่นดินในประเทศไทย นสำแบบสัมภำษณ์ให้

ผู้ทรงคุณวุฒิ จสำนวน 3 คน พิจำรณำควำมสอดคล้องกับ

แบบสัมภำษณ์กับวัตถุประสงค์ของกำรวิจัย ผู้วิจัยได้

ปรบัปรงุแบบสมัภำษณ์ตำมคสำแนะนสำของผูท้รงคณุวฒุิ

  ขั้นตอนที่ 3 การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยดสำเนิน

กำรเกบ็รวบรวมข้อมลู โดยดสำเนนิกำรจดัเกบ็ข้อมลูอย่ำง

เป็นระบบ ดังนี้

  1) กำรรวบรวมเอกสำร (documentary study) ได้แก่ 

แนวคิดทฤษฎีทำงกำรป้องกันยำเสพติดตำมแนวคิด

ภูมิปัญญำทำงพุทธศำสนำ ขบวนพระพุทธศำสนำ 

เพื่อสังคม โรงเรียนตัวอย่ำงวิถีพุทธ ชุมชนวิถีพุทธ  

กำรบริหำรจัดกำรแนวพุทธ กระบวนกำรจัดกำรควำมรู้

 2) กำรสงัเกตแบบไม่มส่ีวนร่วม (non-participation 

observation) สภำพแวดล้อมทำงกำยภำพและกำรจัด

โครงกำร/กจิกรรมกำรเรยีนรูใ้นวดั โรงเรยีนตวัอย่ำงวถิี

พุทธและชุมชน

 3) กำรสัมภำษณ์เชิงลึก (in-depth interview)  

ผู ้บริหำรกลุ ่มสังฆพัฒนำ ผู ้บริหำรกองทุนแม่ของ

แผ่นดิน ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ผู้เชี่ยวชำญฯ ผู้นสำชุมชน/

สมำชิกชุมชน/สมำชิกกองทุน นักเรียน/นักศึกษำ  

ผู ้ปกครองนักเรียน/นักศึกษำ เกี่ยวกับองค์ควำมรู ้ 

กำรสร้ำงสังคมปลอดภัยยำเสพติดตำมหลักพระพุทธ

ศำสนำในวัด ในสถำนศึกษำ และในชุมชน

  4) กำรประชมุระดมควำมคดิเหน็ (brainstorming)  

ผู ้ เ ชี่ ย ว ช ำ ญ  เ พื่ อ ต ร ว จ ส อ บ ค ว ำ ม ถู ก ต ้ อ ง แ ล ะ 

ควำมเหมำะสมขององค์ควำมรู ้ รูปแบบ กระบวน 

กำรยุทธศำสตร์กำรสร้ำงสังคมปลอดยำเสพติดตำม 

หลักพระพุทธศำสนำ

  5) กำรรวบรวมเอกสำร (documentary study) 

ได ้แก ่  แบบบันทึกควำมคิดเห็นสสำหรับผู ้บริหำร 

กลุ ่มสังฆพัฒนำ ผู ้บริหำรกองทุนแม่ของแผ่นดิน  

ผู ้บริหำรสถำนศึกษำ ผู ้นสำชุมชน สมำชิกชุมชน  

สมำชิกกองทุน นักเรียน นักศึกษำ ผู้ปกครองนักเรียน/

นักศึกษำ เก่ียวกับองค์ควำมรู ้ กระบวนกำรจัดกำร 

ควำมรู้ รูปแบบ/กระบวนกำร/ยุทธศำสตร์กำรสร้ำง

สังคมปลอดภัยยำเสพติดตำมหลักพระพุทธศำสนำ
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 ข้ันตอนที่ 4 การวิเคราะห์ข้อมูลและตีความ 

หลักฐานข้อมูล ผู้วิจัยด�าเนินการ ดังนี้

  1) กำรวิเครำะห์เอกสำร (documentary analysis) 

และกำรวเิครำะห์เปรยีบเทยีบควำมเหมอืนและแตกต่ำง

ของข้อมูล (constant comparison) และใช้วิธีกำรตรวจ

สอบข้อมลูแบบสำมเส้ำ (Triangulation) โดยตรวจสอบ

สองด้ำน คือ ด้ำนข้อมูลและด้ำนวิธีกำรรวบรวมข้อมูล 

  2) กำรวิเครำะห์ข้อมูล เป็นกำรวิเครำะห์โดยกำร

เปรียบเทียบข้อมูล กำรจสำแนกชนิดของข้อมูล ใช้กำร

วิเครำะห์เนื้อหำ ซึ่งเป็นกำรวิเครำะห์ตีควำมจำกข้อมูล

ที่ได้จำกกำรศึกษำในภำคสนำม โดยกระบวนกำรนสำ

ข้อมูลที่เป็นตัวอักษร คสำบรรยำย รูปภำพ เป็นต้น มำจัด

หมวดหมูข้่อมลู ลงรหสั (Coding) แยกประเภท (Cluster 

of themes) และ Domain สร้ำงข้อสรุปแบบอุปนัย 

(Induction) หรือโครงสร้ำงสสำคัญ (Essential structure) 

เพื่อนสำมำสรุปประมวลเป็นหลักกำรหรือข้อเสนอเชิง

ทฤษฎี (Proposition) ซึ่งเป็นกำรสรุปจำกสิ่งที่เป็น 

รูปธรรมให้เป็นนำมธรรม กำรวิเครำะห์ข้อมูลจะเกิด

ขึ้นทุกขั้นตอนของวงจรกำรวิจัยเชิงปฏิบัติกำร โดย

ใช้เทคนิคกำรประชุมกลุ่มเพื่อกำรวิเครำะห์ วิจำรณ์

สถำนกำรณ์อย่ำงลึกซึ้ง (Critical reflection technique) 

ในทุกขั้นตอนของกำรวิจัย คือ 1) อธิบำยสถำนกำรณ์  

2) ตรวจสอบข้อมลูให้แน่ใจว่ำข้อมลูถกูต้อง 3) จดัหมวด

หมู ่และแยกประเภทตำมกลุม่ข้อมลูตำมหวัข้อ (Theme) 

ที่เหมำะสม และ 4) เปรียบเทียบข้อแตกต่ำง ควำม

คล้ำยคลึงของข้อมูลแต่ละประเภท โดยกำรวิเครำะห์

วิจำรณ์อย่ำงลึกซึ้งกับทีมงำนที่ร่วมวิจัย

สรุปผลการวิจัย

 1. องค์ควำมรูก้ำรสร้ำงสงัคมปลอดยำเสพตดิตำม

หลักพระพุทธศำสนำกองทุนแม่ของแผ่นดินในภำค

เหนือ ภำคใต้ ภำคกลำง และภำคตะวันออกเฉียงเหนือ

   1.1 องค์ควำมรู ้กำรสร้ำงสังคมปลอด 

ยำเสพติดตำมหลักพระพุทธศำสนำกองทุนแม่ของ 

แผ่นดินในภำคเหนือ พบว่ำ 

   1) ชุมชนบ้ำนบำงกระบวน จังหวัด

สุโขทัยใช้หลักพระพุทธศำสนำโดยมีกำรดูแลกันแบบ

เครือญำติพี่น้อง ยึดหลักสันติวิธี รักใคร่ ปรองดองกัน 

มีควำมรัก สำมัคคีกันในชุมชน มีควำมโอบอ้อมอำรีกัน

ของคนในชุมชน

   2) ชุมชนปงถส้ำ จังหวัดลสำปำง ใช้

หลักพระพุทธศำสนำในกำรบริหำรกองทุนแม่ของ

แผ่นดิน ดังนี้ (1) หลักไตรสิกขำ คือ กำรรักษำศีล เจริญ

สมำธแิละเจรญิปัญญำ (2) หลกัอรยิสจั 4 ในกำรทสำควำม

เข้ำใจปัญหำและวเิครำะห์หำสำเหตุของปัญหำยำเสพติด 

คิดค้นวิธีกำรแก้ไขและนสำสู่กำรปฏิบัติ รวมทั้งประเมิน

ผลกำรดสำเนินกำรเพื่อกำรพัฒนำ (3) หลักอปบริหำร 

นิยธรรม ใช้เป็นหลักในกำรอยู่ร่วมกันเป็นคณะ มีกำร

รวมกลุ่ม ร่วมคิด ร่วมทสำ ร่วมรับผลแห่งกำรกระทสำ 

คือ ควำมเป็นกติกำของสังคม 4) หลักสำมัคคี คือ  

กำรสร้ำงควำมสำมคัคี ปรองดอง เกือ้กลูกนั รกัใคร่ เมตตำ 

ทสำให้ชุมชนมีควำมสำมัคคี และ (5) หลักประโยชน์ 3 

ประกำร เป็นฐำนคิดของหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 

ประกอบด้วย หลกัประโยชน์ในชำตนิี ้(หลกัทฏิธมัมกิตัถ

ประโยชน์) โดยเน้นให้คนในชมุชนดสำรงชีวติอย่ำงเหมำะ

สมรู้จักแสวงหำทรัพย์ กำรเก็บรักษำทรัพย์อย่ำงถูกวิธี 

หลกัประโยชน์ชำตหิน้ำ (หลกัสมัปรำยกิกตัถประโยชน์)

  1.2 องค์ความรู ้การสร้างสังคมปลอด 

ยาเสพติดตามหลักพระพุทธศาสนากองทุนแม่ของ 

แผ่นดินในภาคใต้ พบว่า 

    1) ชุมชนบ้ำนคลองทรำย จังหวัด

ปัตตำนี ใช้หลักพระพุทธศำสนำในกำรบริหำรกองทุน

แม่ของแผ่นดิน ดังนี้ (1) ใช้หลักควำมสำมัคคี มีควำม

รกัใคร่ ช่วยเหลอืกนั พึง่พำอำศยักนั ช่วยเหลอืซึง่กนัและ

กนั (2) ยดึหลกัควำมยตุธิรรม (3) ใช้ควำมอดทน แบ่งปัน 

(4) ฝึกให้รูจ้กับำปบญุคณุโทษ ปล่อยวำงของปัญหำ และ

กำรทสำบุญกุศลโดยกำรบริจำคเงินเพื่อกองทุนแม่ของ

แผ่นดินเป็นกำรให้ผู้อื่น แบ่งปันคนที่ขำดเหลือ และ

แสดงถึงควำมมีนส้ำใจ

    2) ชุมชนบ้ำนสำมพัน จังหวัด

สุรำษฎร์ธำนี ใช้หลักศำสนำ คือ (1) ละเว้นควำมช่ัว

ทั่งปวง ทสำควำมดีให้เต็มเปี่ยม ทสำจิตให้บริสุทธิ์ และ 
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(2) กำรรณรงค์ให้เข้ำวัดฟังเทศ ฟังธรรมและร่วมกัน

ทสำควำมสะอำดวัด

   1.3 องค์ความรู ้การสร้างสังคมปลอด 

ยาเสพติดตามหลักพระพุทธศาสนากองทุนแม่ของ 

แผ่นดินในภาคกลาง พบว่า

 1) ชุมชนริมทำงรถไฟท่ำเรือ เขตคลองเตย 

กรุงเทพมหำนคร ใช้คุณธรรมนสำใจ ดังนี้ (1) กำรยึด

ไตรสิกขำ (2) กำรยึดหลักอริยสัจ 4 โดยมีกำรปลูกจิต

สสำนึก และเน้นกำรมีส่วนร่วมของคนในชุมชน ในกำร

ค้นหำปัญหำ แก้ไขปัญหำร่วมกัน โดยใช้หลักอริยสัจ 4 

ในกำรสร้ำงควำมเข้ำใจในปัญหำและวเิครำะห์หำสำเหตุ

ของปัญหำยำเสพติด คิดค้นวิธีกำรแก้ไข และนสำสู่กำร

ปฏิบัติรวมทั้งประเมินผลกำรดสำเนินกำรเพื่อกำรพัฒนำ

ต่อไป (3) ยึดหลักศีล 5 ให้มีศีลธรรม คุณธรรมนสำจิตใจ

ให้เกดิสขุ โดยให้ทกุภำคส่วนในชมุชนยดึหลกัศลี 5 ใน

กำรปฏบิตัติน และปฏบิตังิำนโดยกำรสอดแทรกในกำร

ทสำประชำคม (4) หลกัสำมคัค ีคอื กำรสร้ำงควำมสำมคัคี 

ปรองดอง เกื้อกูลกัน รักใคร่ เมตตำ ซ่ึงทสำให้ชุมชน 

มีควำมสำมัคคี มีควำมเข้มแข็ง (5) หลักกฎแห่งกรรม 

ทสำดีได้ดี ทสำชั่วได้ชั่ว ควำมบริสุทธ์ใจในกำรทสำงำน

ร่วมกับชุมชน

 2)  ชุมชนมัสยิดนูรุ ้สย ่ ำ กีน เขตจอมทอง 

กรุงเทพมหำนคร ยึดหลักศำสนำอิสลำม ดังน้ี (1) 

ครอบครัว ยึดหลักควำมรัก ควำมเข้ำใจซ่ึงกันและกัน 

สร้ำงควำมอบอุ่นในครอบครัว (2) ชุมชนเน้นกำรม ี

ส่วนร่วมของคนในชุมชน โดยกำรให้ชุมชนมีส่วนร่วม

ในกำรค้นหำปัญหำ กำรแก้ไขปัญหำร่วมกัน โดยใช้ 

หลักศำสนำอิสลำมตำมบริบทของพื้นที่

 3) ชุมชนวัดปำกบ่อ เขตสวนหลวง ใช้หลัก

ศำสนำ ดังนี้ (1) ใช้หลัก บวร คือ บ้ำน วัด โรงเรียนร่วม

กันแก้ไขปัญหำยำเสพติด (2) ใช้หลัก บรม คือ บ้ำน

โรงเรียน มัสยิดตำมหลักศำสนำที่ประชำชนนับถือใน

พื้นที่ให้ควำมศรัทธำตำมควำมเชื่อทำงศำสนำในกรณี

ของชุมชนมุสลิม (3) ครอบครัว จะสร้ำงควำมรัก ควำม

เข้ำใจซึ่งกันและกัน เพื่อให้ครอบครัวมีควำมเข้มแข็ง 

(4) วัดเป็นที่บสำเพ็ญกุศล และเป็นที่ขัดเกลำเยำวชน เช่น 

กำรทสำโครงกำรบรรพชำสำมเณรฤดรู้อนเพือ่ให้เยำวชน

เข้ำวดั (5) ใช้หลกัควำมร่วมมอืของบ้ำน วดั โรงเรยีนใน

กำรทสำกิจกรรม เช่น โครงกำรไหว้พระ 9 วัด กำรระดม

ทุนเพื่อเพิ่มกองทุนแม่ของแผ่นดิน โดยกำรทอดผ้ำป่ำ

ขยะ และ (6) ใช้หลักควำมสำมัคคี โดยเน้นให้ชุมชน

มีควำมสำมัคคี และผู้นสำชุมชน มีควำมเข้มแข็งและ 

เสยีสละ ดสำเนนิชวีติเป็นแบบอย่ำงกบัสมำชกิของชมุชน

 4) ชุมชนปีกนก จังหวัดสมุทรสำคร ใช้หลัก

พระพุทธศำสนำ คือ 1) ยึดหลักทำงสำยกลำง 2) ทสำดี 

ได้ดี ทสำชั่ว ได้ชั่ว และ 3) ศีล 5

 5) ชุมชนนครทอง จังหวัดสมุทรปรำกำร ใช้หลัก

พระพุทธศำสนำ คือ หลักสันติวิธี โดยกำรให้อภัย ให้

โอกำส ใช้หมูบ้่ำนเป็นโรงพยำบำล ใช้กรรมกำรกองทนุ

แม่เป็นหมอ ใช้บ้ำนเป็นเตียงผู้ป่วย ยำที่ใช้ คือ กำรเยี่ยม

ผู้ป่วย

 6) ชุมชนภูเขำทอง จังหวัดฉะเชิงเทรำ ใช้หลัก

พระพุทธศำสนำ ดังนี้ (1) ใช้หลักสันติวิธี โดยกำร

สร้ำงควำมเข้ำใจกัน ร่วมกันแก้ไขปัญหำ ให้ควำม

รัก ควำมเมตตำ (2) ใช้หลักกำรมีส่วนร่วม โดยมีกำร

ร่วมกันทสำบุญทุกเทศกำล โดยเฉพำะวันแม่ มีกำร

จัดเจริญพระพุทธมนต์ และทอดผ้ำป่ำ (3) เสียสละ 

กรรมกำรกองทุนแม่ทุกคนมีควำมเสียสละ ทสำงำนด้วย

จิตอำสำ และ (4) ใช้ควำมซื่อสัตย์ ทุกครัวเรือนใช้หลัก 

ควำมซือ่สตัย์ ไม่ช่วยบตุรหลำนในทำงทีผ่ดิ ใช้วธีิเปิดใจ

เพื่อให้ทุกคนมีควำมไว้วำงใจซึ่งกันและกัน

     1.4 องค์ความรู้การสร้างสังคมปลอดยาเสพติดตาม

หลักพระพุทธศาสนากองทุนแม่ของแผ่นดินในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ พบว่า

  1) ชุมชนบ้ำนโนนอดุม จงัหวดัขอนแก่น ใช้หลกั

พระพุทธศำสนำในกำรบริหำรกองทุนแม่ของแผ่นดิน 

ดงันี ้(1) ชุมชนใช้หลกัรู ้รกั สำมคัค ี2) ประหยดั อดออม 

และมคีวำมพอเพยีง 3) กำรมส่ีวนร่วมของชมุชน และ 4) 

กำรเอือ้เฟ้ือเผือ่แผ่ อดทน อดกลัน้ มนีสำ้ใจ ขยนัหมัน่เพยีร

  2) ชมุชนบ้ำนหนองตำเข้ม จงัหวดับรุรีมัย์ ใช้หลกั

พระพุทธศำสนำในกำรบริหำรกองทุนแม่ของแผ่นดิน 

ดังน้ี (1) กำรสร้ำงชุมชนต้นแบบตำมหลักศำสนำ 
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คือ สร้ำงครอบครัวอบอุ่น กำรสร้ำงจิตใจของคนใน

ชุมชน (2) กำรใช้กระบวนกำรจัดกำรควำมรู้เก่ียวกับ 

กำรป้องกันยำเสพติดตำมหลักพระพุทธศำสนำ โดย 

กำรสร้ำงจติสสำนกึให้ประชำชน รูจ้กัคณุธรรม จรยิธรรม 

กำรทสำดีได้ดี ทสำชั่วได้ชั่ว กำรสร้ำงวินัย ซึ่งเริ่มจำก

ครอบครัว และได้ขยำยไปสู่คนในชุมชน (3) กำรนสำ

คุณธรรม จริยธรรมมำใช้ในกำรบริหำรงำนโดยใช้

กองทุนแม่ของแผ่นดินเป็นเครื่องยึดเหน่ียวจิตใจของ

คนในชุมชน ทสำให้กำรบรหิำรงำนเป็นไปด้วยด ีสำมำรถ

ขับเคลื่อนงำนจนเป็นชุมชนต้นแบบได้ และ 4) ใช้หลัก

กำรสร้ำงศรัทธำจำกกองทุนแม่ของแผ่นดิน โดยถือว่ำ

เป็นทนุศรทัธำ ทนุทำงปัญญำ ทนุศกัดิส์ทิธิ ์ซึง่ศนูย์รวม

ของคนในชุมชน

  2. ผลการศึกษารูปแบบและกระบวนการสร้าง

ความเข้มแข็งในการจัดการปัญหายาเสพติดตามหลัก

พระพุทธศาสนากองทุนแม่ของแผ่นดินในภาคเหนือ 

ภาคใต้ ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบว่ำ 

ในทุกภำคของประเทศไทยมีกระบวนกำรที่สสำคัญ 9 

ประกำร ในกำรที่จะสร้ำงควำมเข้มแข็งในกำรจัดกำร

ยำเสพตดิในชมุชนของตนเอง ประกอบด้วย 1) ทสำควำม

เข้ำใจทกุครวัเรอืน 2) รบัสมคัรคณะกรรมกำรกองทนุแม่ 

3) รับสมัครสมำชิกเข้ำร่วมโครงกำร 4) จัดตั้งกฎชุมชน

เข้มแขง็ 5) ให้ควำมรูค้วำมเข้ำใจเรือ่งยำเสพตดิ 6) จดัตัง้

กองทุนแก้ไขปัญหำยำเสพติด 7) ประชำคมคัดแยกด้วย

สนัตวิธิ ี8) จดักจิกรรมร่วมกนัของสมำชกิอย่ำงต่อเนือ่ง 

และ 9) รักษำสถำนะของชุมชนเข้มแข็ง 

 ซึ่งในแต่ละภำคมีองค์ประกอบในกำรบริหำร

จัดกำรที่ต่ำงกันออกไปตำมบริบทของชุมชน ดังน้ี  

1) ภาคเหนือ มีจุดแข็ง คือ กำรที่มีผู้นสำชุมชนที่เข้มแข็ง 

และสมำชิกในชุมชนมีควำมรัก สำมัคคีกัน และ 

กำรจดักจิกรรมจะเน้นไปทำงกจิกรรมทำงศำสนำโดยมี

วัดเป็นศูนย์รวมใจของคนในชุมชน 2) ภาคใต้ มีจุดแข็ง 

คือ เน้นเรื่องกำรทสำกิจกรรมร่วมกันของคนในชุมชน 

เพรำะเชื่อว ่ ำจะทสำให ้สมำชิกมีควำมสำมัคคีกัน  

ทสำให้ชุมชนเข้มแข็ง ซึ่งจะสำมำรถเป็นกสำลังสสำคัญใน

กำรต่อต้ำนและกสำจัดยำเสพติดให้หมดไปจำกชุมชน  

3) ภาคกลาง มีจุดแข็ง คือ กำรที่มีศำสนำเป็นศูนย์รวม

จิตใจของคนในชุมชน เน้นกำรบริหำรจัดกำรแบบ 

“บวร” บ้ำน วัด โรงเรียน ส่วนในชุมชนที่นับถือศำสนำ

อิสลำมก็มีกำรทสำกิจกรรมกันอย่ำงต่อเนื่องเช่นกัน  

ในรูปแบบ “บรม” บ้ำน โรงเรียน มัสยิดโดยกิจกรรม

ส ่วนใหญ ่ของชุมชนทำงภำคกลำงจะเน ้นเรื่อง 

ควำมสำมัคคี  กำรใช ้ เวลำว ่ำงให ้ เป ็นประโยชน  ์

ของสมำชกิในกลุม่วยัต่ำง ๆ  4) ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื 

มีจุดแข็ง คือ กำรที่มีศำสนำเป็นศูนย์รวมจิตใจของคน 

ในชุมชน และกิจกรรมที่ดสำเนินกำรก็เป็นกิจกรรม 

ทำงศำสนำ เน้นกำรประชำสัมพันธ์และกำรสร้ำง

จิตสสำนึกที่ดีให้คนในชุมชน 

การอภิปรายผล

 1) จำกผลกำรวจิยั พบว่ำ กองทนุแม่ของแผ่นดนิใน

ภำคเหนือมีองค์ประกอบของรูปแบบและกระบวนกำร

สร้ำงควำมเข้มแข็งในกำรจัดกำรปัญหำยำเสพติดตำม

หลักพระพุทธศำสนำกองทุนแม่ของแผ่นดินที่เป็น 

จุดแข็ง คือ กำรที่มีผู้นสำชุมชนที่เข้มแข็งและสมำชิกใน

ชมุชนมคีวำมรกั สำมคัคกีนั และกำรจดักจิกรรมจะเน้น

ไปทำงกจิกรรมทำงศำสนำโดยมวีดัเป็นศนูย์รวมใจของ

คนในชมุชน อนัเนือ่งมำจำก ผูน้สำชมุชนมภีำวะผูน้สำสงูใน

กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งในกำรจัดกำรป้องกันยำเสพติด 

ตำมหลักพระพุทธศำสนำ ซึ่งสมำชิกของชุมชนมีควำม

ศรทัธำในพทุธศำสนำสสำหรบักำรดสำเนนิชวีติเป็นทนุเดมิ

อยูแ่ล้ว ซึง่สอดคล้องกบั วโิรจน์ ชสำนำญกำร [5] ได้ศกึษำ

เรื่องกำรมีส่วนร่วมของผู้นสำชุมชน ในกำรแก้ไขปัญหำ

ยำเสพติดในกลุ่มเด็กและเยำวชนในตสำบลเหมืองง่ำ 

อสำเภอเมือง จังหวัดลสำพูน พบว่ำ ผู้นสำชุมชนส่วนใหญ่มี

ส่วนในกำรแก้ไขปัญหำยำเสพติดของเด็กและเยำวชน

อยู่ในระดับมำก และควำมเห็นเกี่ยวกับมำตรกำรกำร

แก้ไขปัญหำยำเสพติดในเดก็และเยำวชนของผูน้สำชุมชน

ส่วนใหญ่มีควำมเห็นด้วยอย่ำงยิ่งในกำรช่วย กำรแก้

ปัญหำยำเสพติดในกลุ่มเด็กและเยำวชน ทสำให้ผลกำร

ดสำเนนิงำนกำรมส่ีวนร่วมของผูน้สำชมุชน สำมำรถดสำเนนิ

กำรปรำบปรำมยำเสพตดิทีผ่่ำนมำในปี พ.ศ. 2545-2548 
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นัน้ทสำให้กำรแพร่ระบำดของยำเสพตดิลดลง จสำนวนผูค้้ำ

ลดลง ผู้เสพลดลง และทสำให้เด็กและเยำวชนไม่เข้ำไป

ยุ่งเกี่ยวกับยำเสพติดในเขตพ้ืนท่ีตสำบลเหมืองง่ำ อสำเภอ

เมือง จังหวัดลสำพูน 

 2. จำกผลกำรวิจัย พบว่ำ กองทุนแม่ของแผ่นดิน

ในภำคใต้มีองค์ประกอบของรูปแบบและกระบวนกำร

สร้ำงควำมเข้มแข็งในกำรจัดกำรปัญหำยำเสพติดตำม

หลักพระพุทธศำสนำกองทุนแม่ของแผ่นดินท่ีเป็น

จุดแข็ง คือ กำรทสำกิจกรรมร่วมกันของคนในชุมชน 

อันเนื่องมำจำกมีควำมเชื่อว่ำจะทสำให้สมำชิกมีควำม

สำมคัคกีนั ทสำให้ชมุชนเข้มแขง็ ซึง่จะสำมำรถเป็นกสำลงั

สสำคญัในกำรต่อต้ำนและกสำจดัยำเสพตดิให้หมดไปจำก

ชุมชน ซ่ึงสอดคล้องกับสถำบันวิจัยสังคม จุฬำลงกรณ์

มหำวิทยำลัย [6] ได้ทสำกำรวิจัยเรื่องบทเรียนกำรดสำเนิน

งำนป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดในสถำนศึกษำ 

ผลกำรศึกษำพบว่ำ ในกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำ 

ยำเสพติดในสถำนศึกษำควรใช้หลัก “เข้ำถึง เข้ำใจ และ

ให้โอกำส” โดยเข้ำถึง คือ ให้ผู้เกี่ยวข้องทั้งนักเรียน  

ผู้ปกครอง ครอบครัว ชุมชน หน่วยงำนภำครัฐและ

ภำคเอกชน ทุกฝ่ำยเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรดสำเนินงำน 

ด้ำนยำเสพติด เข้ำใจ คือ ให้ควำมรู้ ควำมเข้ำใจเร่ือง 

ยำเสพตดิ เข้ำใจสภำพ ปัญหำ ควำมสนใจ ควำมต้องกำร 

ร่วมกันระหว่ำงนักเรียน ครูและผู ้ปกครอง และ 

ให้โอกำสนักเรียนกลุ่มเสี่ยง และนักเรียนที่เกี่ยวข้อง

กับยำเสพติดปรับปรุงตนเองเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

 3. จำกผลกำรวจิยั พบว่ำ กองทนุแม่ของแผ่นดนิใน

ภำคกลำงมีองค์ประกอบของรูปแบบและกระบวนกำร

สร้ำงควำมเข้มแข็งในกำรจัดกำรปัญหำยำเสพติดตำม

หลักพระพุทธศำสนำกองทุนแม่ของแผ่นดินท่ีเป็น 

จุดแข็ง คือ กำรที่มีศำสนำเป็นศูนย์รวมจิตใจของคน 

ในชุมชน เน้นกำรบริหำรจัดกำรแบบ “บวร” บ้ำน  

วัด โรงเรียน อำจเน่ืองมำจำกศำสนำเป็นวิถีชีวิตของ

คนในภำคกลำง ดังนั้นศำสนำจึงเป็นที่รวมใจของ

ชมุชน และสำมำรถนสำมำเชือ่มโยงกบักำรจดักำรปัญหำ

ยำเสพติดได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล  

ซึ่งสอดคล้องกับไผท วงศ์อนุตรโรจน์ [7] ท่ีได้ศึกษำ

เรื่องกระบวนกำรสร้ำงและพัฒนำเครือข่ำยทำงสังคม 

: กรณีศึกษำบ้ำนหนองขำว อสำเภอท่ำม่วง จังหวัด

กำญจนบุรี พบว่ำ โครงสร้ำง และพื้นฐำนเครือข่ำย

ควำมสัมพันธ์ที่มีในชุมชน อันประกอบด้วย ควำม

สัมพันธ์แบบเครือญำติ เพื่อนบ้ำน และพรรคพวกเพื่อน

ฝูง ควำมสมัพันธ์ผ่ำนกำรประกอบอำชีพ ควำมสมัพันธ์

ผ่ำนประเพณี พิธีกรรม ควำมเช่ือ และวัฒนธรรม วัด 

โรงเรียน และโครงสร้ำงและช่องทำงกำรติดต่อสื่อสำร 

เป็นรำกฐำนที่สสำคัญที่นสำไปสู่ควำมร่วมมือในชุมชน 

และควำมสัมพันธ์ในลักษณะต่ำง ๆ น้ีได้พัฒนำไปสู่

กลุ่มที่มีควำมเป็นทำงกำรมำกขึ้น 

 4.  จำกผลกำรวจิยั พบว่ำ ในชุมชนทีน่บัถอืศำสนำ

อิสลำมก็มีกำรทสำกิจกรรมกันอย่ำงต่อเนื่องเช่นกัน  

ในรูปแบบ “บรม” บ้ำน โรงเรียน มัสยิดโดยกิจกรรม 

ส ่วนใหญ ่ของชุมชนทำงภำคกลำงจะเน ้นเรื่อง 

ควำมสำมัคคี กำรใช้เวลำว่ำงให้เป็นประโยชน์ของ

สมำชิกในกลุ่มวัยต่ำง ๆ อันเนื่องมำจำกศำสนำอิสลำม

เป็นสิ่งที่ชำวมุสลิมนสำมำปฏิบัติตนในชีวิตประจสำวัน 

เมื่อทสำกิจกรรมแก้ปัญหำยำเสพติดก็ได้นสำหลักปฏิบัติ

ของศำสนำอิสลำมมำบูรณำกำรด้วย ซึ่งสอดคล้อง

กับงำนวิจัยของกำญจนำ บุญส่ง และคณะ [8] ได้วิจัย

เรื่องประสิทธิผลกำรดสำเนินงำนโครงกำรมัสยิดสีขำว 

ของจังหวัดเพชรบุรี ปี 2555 พบว่ำ กำรดสำเนินงำน

โครงกำรในด้ำนกระบวนกำร ผลผลิตด้ำนมัสยิด  

ผลผลติด้ำนสปัปรุษุ และผลลพัธ์ มกีำรใช้ บ้ำน โรงเรยีน 

และมัสยิดเชื่อมโยงกันในกำรแก้ปัญหำยำเสพติด  

โดยใช้มัสยิดเป็นศูนย์กลำงของกำรปกครองหมู่บ้ำน

มุสลิม

ข้อเสนอแนะ

  1. ข ้อเสนอแนะในการน�าผลการวิจัยไปใช ้

ประโยชน์

  1.1 จำกผลกำรวจิยั พบว่ำ กองทนุแผ่นดนิ 

แม่ที่มีควำมเข้มแข็งจะได้หลักพระพุทธศำสนำ 3 

หลัก คือ 1) หลักพุทธธรรม ได้แก่ วิธีกำร 6 ไตรสิกขำ 

ศีล 5 อุดมกำรณ์ 4 ประโยชน์ 3 สำมัคคี อริยสัจ 4  
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ส
สำนั

กส่งเสรมิวชิำกำรและงำน
ทะ

เบี
ยน

งำนบัณฑิตศึกษำ

อปริหำนิยธรรม 3 ประกำร 2) หลกัภมูปัิญญำ ได้แก่ กจิกรรม 

ต่อยอดกองทุนแม่ กิจกรรมต่อต้ำนยำเสพติด และ 

3)  หลัก นิติ วิทยำศำสตร ์และกฎหมำย  ได ้แก ่  

สร้ำงกตกิำชมุชนโดยกำรมส่ีวนร่วม ดงันัน้ ชมุชนต่ำง ๆ  

ในประเทศไทยควรมีกำรนสำหลักพุทธศำสนำท้ัง 3  

หลักไปใช้ในกำรแก้ปัญหำยำเสพติดในชุมชนต่อไป 

เพื่อให้ชุมชนปลอดยำเสพติดในอนำคต

  1.2 จำกผลกำรวิจัย พบว่ำ รูปแบบและ

กระบวนกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งในกำรจัดกำรปัญหำ 

ยำเสพติดตำมหลักพระพุทธศำสนำกองทุนแม่ของ 

แผ่นดินในประเทศไทยมี 9 ขั้นตอน ดังนั้น ผู้นสำชุมชน

ต่ำง ๆ ในประเทศไทยควรมีกำรส่งเสริมและสนับสนุน

ให้ผู ้บริหำรกองทุนแม่ของแผ่นดินได้ดสำเนินกำร 

ตำมขั้นตอนทั้ง 9 ต่อไปอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อให้กำร

จดักำรปัญหำยำเสพตดิมกีระบวนกำรทีเ่ข้มแขง็สสำหรบั 

กำรดสำเนินงำนต่อไป

 2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป

  2.1 ควรมีกำรวิจัยและพัฒนำกำรจัดกำร

แก้ปัญหำยำเสพติดตำมหลักพระพุทธศำสนำกองทุน 

แม่ของแผ่นดิน

  2.2  ควรมีกำรวิจัยเชิงประเมินคุณภำพ

ของกำรจัดกำรแก้ปัญหำยำเสพติดตำมหลักพระพุทธ

ศำสนำกองทุนแม่ของแผ่นดิน
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