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บทคัดยอ 

 การวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการศึกษาขอเท็จจริงหรือสภาพการณจริงท่ี

เกิดข้ึนแลวนํายอนสรุปสูองคความรู (Expo Factor Research) คือศึกษาถึงหลักพระพุทธศาสนาท่ีใช

อยูในรูปแบบ กระบวนการ และยุทธศาสตรการสรางสังคมปลอดยาเสพติดของบานพักใจ จังหวัด

สระบุรี วัตถุประสงคของการวิจัย ๑) เพ่ือศึกษารูปแบบการสรางสังคมปลอดยาเสพติดตามหลัก

พระพุทธศาสนาของบานพักใจ จังหวัดสระบุรี ๒) เพ่ือศึกษากระบวนการสรางสังคมปลอดยาเสพ

ติดตามหลักพระพุทธศาสนาของบานพักใจ จังหวัดสระบุรี และ ๓) เพ่ือศึกษายุทธศาสตรการสราง

สังคมปลอดยาเสพติดตามหลักพระพุทธศาสนาของบานพักใจ จังหวัดสระบุรี ผูใหขอมูลสําคัญมีท้ังสิ้น 

๗๔ คนเปนผูบริหาร เจาหนาท่ี ครู และผูดูแล ๑๑ คน  ผูมารับการบําบัด ๕๔ คน บุคคลในชุมชนและ

ผูท่ีเก่ียวของ ๙ คน  เก็บขอมูลดวยแบบสัมภาษณเชิงโครงสรางปลายเปด ใชการวิเคราะหผลรวมท่ี

ตรงกันจากทุกกลุม  

ผลการวิจัย  

ผลของหลักพระพุทธศาสนาในการสรางสังคมปลอดยาเสพติด 

 บานพักใจสระบุรีมีเปาหมายเพ่ือการพัฒนาสังคมและมนุษยใน ๓ ระดับคือ 

 ดานโครงสรางภายใน : การรูจักใชความคิดหาเหตุของการระงับเหตุในความทุกข ของ

การติดยาเสพติด ใหหลุดพนในสิ่งท่ีมีผลกระทบท้ังรางกายและจิตใจ 

 ดานโครงสรางขององคกร : การสรางสุภาวการณเอ้ืออาทร เพ่ือใหเกิดการพ่ึงพาตนเอง 

เรียนรูการบริหารจัดการ และสรางความศรัทธา เชื่อม่ัน ในการเปนองคกรตนแบบท่ีสังคมยอมรับ  

 ดานโครงสรางทางสังคม : เพ่ือพัฒนาศักยภาพผูบําบัดยาเสพติดระดับครอบครัวและ

ชุมชน การสรางครอบครัวและชุมชนใหเขมแข็ง (ยั่งยืน) มีความสุขเกิดความม่ันคงในครอบครัวและ

ชุมชน ยอมสงผลใหเกิดสันติสุขในครอบครัวและชุมชน โดยทุกคนมีคุณคาและมีสวนรวมในการสราง

พ้ืนท่ีความสุขในอนาคตรวมกัน 



 

 

  

ข 

 มีการประยุกตใช หลักของพระพุทธศาสนา ท่ีประกอบไปดวยหลักการดังนี้ หลักการ ๓ 

ประการ อุดมการณ ๔ ประการ และวิธีการ ๖ ประการ ซ่ึงท้ังหมดคือ “หลักโอวาทปาฏิโมกข” ท่ีเปน

รูปแบบ อุดมการณ หลักการ วิธีการ และแนวทางปฏิบัติ 2ของพระพุทธศาสนา โดยยึดหลักของ

ไตรสิกขา มรรค ๘ การรักษาศีล ทําภาวนาสมาธิ  อริยสัจ ๔ อิทธิบาท ๔ พรหมวิหาร ๔ หิริโอตตัปปะ 

ความกตัญูกตเวที เปนหลักปฏิบัติจิต และใชฆราวาสธรรม ๔ สาราณียธรรม ๖ และสังคหวัตถุ ๔ 

สัปปุริสธรรม ๗ เพ่ือการอยูรวมกัน และใชการสื่อสารเชิงพุทธ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนว

พระราชดําริรัชกาลท่ี ๙ ความเชื่อและความรูสึกในเชิงมโนคติของบานพักใจสระบุรี หลัก  ๕ ส. และ

ความต้ังใจในการทํางานของบุคลากรท่ีปฏิบัติหนาท่ีท้ังหลายท่ีทําใหสามารถพัฒนาคนดีคืนสูสังคม 

หางไกลจากยาเสพติดไดสําเร็จ โดยตองทําโครงสรางขององคกรท่ีถูกวางกรอบมาผสมผสานเพ่ือการ

พัฒนาอยางยั่งยืน โดยจัดเปนยุทธศาสตรของการสรางสังคมปลอดยาเสพติดตามหลักพุทธศาสนาได

อยางแทจริง ท่ีสามารถเขาถึงภายในและภายนอกของจิตและกายในการมีจิตสํานึกตอตนเอง 

ครอบครัว และสังคมท่ีจะไมใหกลับมาเสพยาเสพติดอีกครั้ง หรือเปนหนทางออกของชีวิตท่ีจะตองหัน

เหกลับเขามาบานพักใจอีกครั้ง เพ่ือการบําบัดและรักษา เพราะการมาซ่ึง ศีล สมาธิ และปญญา  
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ABSTRACT  

 This research is a qualitative research. By studying the facts or the actual 

situation, the Expo Factor Research is a study of the principles of Buddhism used in 

the form of a process and strategy to create a drug-free society of mental homes. 

Saraburi Objectives of the research 1) To study the model of drug-free society based 

on Buddhism. 2) To study the process of creating a drug-free society based on 

Buddhism. 3) To study the strategy to create a drug-free society based on Buddhism. 

Saraburi The 74 key informants were administrators, teachers and caretakers, 54 

people, 54 people, 9 people in the community and 9 people involved. Use cohort 

analysis from all groups. 

research result 

 The result of Buddhism in creating a drug-free society. 

 Saraburi Resort aims to develop society and human beings in 3 levels. 

 Individualism: Suffering from Narcotic Drugs Dissolve from drugs. 

 Organization level: Creating a good situation. To be self-reliant, learn to 

believe in being a prototype organization. 

 Family level: To develop the potential of family and community drug 

therapists. To build a family and community to be strong (sustainable), happy, secure 

family and community. It results in peace in the family and community. Everyone is 

valuable and participates in creating a happy future in the future. 
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Open-end structural questionnaire is instrument. The results show having 

application of Buddhism principles according to this research definition; 3 principles, 4 

ideals and 6 methods. This research Buddhist principles are come from "Ovada 

patimokkha - the Main Buddha’s Doctrine/Teaching” : ideology, principles, methods 

and practices of Buddhism.  These work in line with Tri- Sikkha-the Threefold Learning, 

the Noble Eightfold Path-cessation 8 , the Five Precepts, Meditation, The Four Noble 

Truth, Four Paths of Accomplishment,  the sacred object 4, Conscience, Gratitude. the 

secular Dharma 4, the sarcasm 6, Sangahavatthu 4, the Dharma 7 for the coexistence; 

and Buddhist Communication. Sufficiency Economy Philosophy by King Rama IX. The 

belief and sense of the ideals of Bangpukjai-Saraburi, 5 order activities, together with 

the willingness of the staff to perform the efficiency duties that make it possible to 

develop good people back into society. So far, the drug-free practice has been 

successful. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

จ 

กิตติกรรมประกาศ 
 

การวิจัยครั้งนี้สามารถสําเร็จลงไดก็ดวยความอนุเคราะหของผูท่ีอยูหรือทํางานหรือ
เก่ียวของกับบานพักใจ จังหวัดสระบุรีท้ัง  ๗๔  คนซ่ึงไดแก  ผูบริหาร เจาหนาท่ี ครู และผูดูแลท่ี
ทํางานอยูในบานพักใจ ผูท่ีไดเขารับการบําบัดแลวมาพักฟนเพ่ือการปรับตัวคืนสูสังคม และบุคคลใน
ชุมชนและผูท่ีเก่ียวของกับโครงการของบานพักใจ เชน ผูประกอบการท่ีรับสมาชิกของบานเขาทํางาน
ในสถานประกอบการ  ซ่ึงทานเหลานี้ไดกรุณาใหขอมูลอยางเต็มใจยิ่ง ทางผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณ
มาอยางสูงในความรวมมือตอการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ 

นอกจากนั้นก็ขอขอบพระคุณทุกทานท่ีมีสวนในการรวมมือใหงานวิจัยนี้สําเร็จลงยัง
ประโยชนตอสังคมไทยเราอาทิ  ผูอํานวยการสถาบันวิจัย (พระสุธีรัตนบัณฑิต (สุทิตย อาภากโร)       
ท่ีตองใชแรงกายแรงใจในการกระตุน ผลักดัน ชวยเหลือจัดสรรหางบประมาณและเครื่องอํานวยความ
สะดวกตาง ๆ มาสูอาจารยท้ังหลายในมหาวิทยาลัยเพ่ือทําใหเกิดการพัฒนาทักษะในการวิจัยท่ีเปน
ประโยชนท้ังตอตนเอง สถาบัน และประเทศชาติ ทางผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณมา ณ ท่ีนี่อยางสูง 
รวมท้ังทานคณะกรรมการและเจาหนาท่ีตรวจทานทุกทานของสถาบันวิจัยพุทธศาสตร มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในท่ีสุดของกราบขอบคุณ และซาบซ้ึงในน้ําใจของครอบครัว ญาติพ่ีนอง 
และเพ่ือนๆทุกคนท่ีคอยใหกําลังใจ  
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บทนํา 

 

๑.๑ ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
ปญหายาเสพติดเปนภัยคุกคามตอความม่ันคงของประเทศ ซ่ึงกอผลกระทบในวงกวางท้ัง

ตอบุคคลโดยตรงและสังคมสวนรวมท้ังดานเศรษฐกิจ สาธารณสุข อาชญากรรม และการพัฒนา
ประเทศ ทําใหตองสูญเสียทรัพยากรและงบประมาณมหาศาลในการปราบปราม ปองกัน และแกไข
ปญหาโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนซ่ึงเปนกําลังสําคัญของประเทศ และการแพรระบาดของยาเสพติด
กอใหเกิดการเสื่อมเสียชื่อเสียง และเกียรติภูมิของประเทศ ทําใหนานาชาติเกิดความไมไวใจในความ
ปลอดภัยท้ังชีวิตและทรัพยสินและรูสึกเสี่ยงตอการเขามาทองเท่ียวหรือลงทุนทางการคาและธุรกิจ
ตางๆ ซ่ึงมีผลตอเศรษฐกิจของประเทศอยางมาก  ดังเชน จากสถิติงบประมาณแผนการปองกันและ
แกไขปญหายาเสพติดเชิงบูรณาการ โดยสํานักยุทธศาสตรสํานักงานป.ป.ส. (๒๕๕๗)1 พบวา ประเทศ
ไทยไดสูญเสียงบประมาณในการปราบปรามเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่องจากจํานวน ๑.๒ พันลานบาทในป 
๒๕๔๖ เพ่ิมเปนจํานวน ๓.๗ พันลานบาท ในป ๒๕๕๖ งบประมาณดานการบําบัดรักษาผูติดยาเสพ
ติด เพ่ิมข้ึนจาก ๑.๘ พันลานบาท เปน ๓.๑ พันลานบาท ซ่ึงในชวงสิบปท่ีผานมา ความสูญเสียจํานวน
มหาศาลยังไมรวมถึงคาใชจายในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ซ่ึงจากการประมาณการตนทุนเฉลี่ย
ในการดําเนินคดีอาญาจะตกประมาณ ๗๖,๐๐๐ บาทตอคดีท่ีเขาสูการพิจารณาในศาลชั้นตน 
ยิ่งกวานั้นปญหายาเสพติดทําใหสภาพแวดลอมไมเอ้ือตอการเขามาลงทุนในประเทศไทยท้ังในการ
เสี่ยงตอการคา การผลิตท่ีตองพัฒนาฝมือแรงงาน แตการแพรของยาเสพติดท่ีทําใหพนักงานหลงไป
เสพติดจะกลายลงไปเปนแรงงานไรฝมือ มีปญหาในการทํางาน เกิดการวางงาน และนําไปสูปญหา
ดานสังคมอ่ืนๆท่ีเปนตนเหตุหรือเก่ียวพันกับปญหาอาชญากรรมตางๆ เชน การลักทรัพย การทําราย
รางกายผูอ่ืน เพ่ือหาเงินมาใชในการซ้ือยาเสพติด ตลอดจนการคลุมคลั่งจากการเสพยาเสพติด เปนตน 
โดยปญหาอันดับตนๆของเยาวชนไทยในปจจุบันคือ การตกเปนทาสยาเสพติด แมจะมีมาตรการ
ปองกัน ปราบปรามเขมขนเทาไรก็ตาม ปญหาคงทวีความรุนแรงมากข้ึนทุกป อีกท้ังตั้งแตป ๒๕๔๗ ผู
เสพยาเสพติดมีอายุนอยลงและมีแนวโนมขยายตัวเพ่ิมข้ึน จากสถิติยาเสพติดของกระทรวงยุติธรรม 

                                           
 1สํานักยุทธศาสตร งบประมาณแผนการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดเชิงบูรณาการ, 

รายงานการติดตามผลการดําเนินงานประจําป ๒๕๕๗, (กรุงเทพมหานคร: สํานักงานปองกันและ

ปราบปรามยาเสพติด กระทรวงยุติธรรม), หนา ๒๔๑. 
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(๒๕๕๘)2 พบวา มีผูเขารับการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด ตามพระราชบัญญัติฟนฟูสมรรถภาพผู
ติดยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๔๕ จํานวนท้ังสิ้น ๑๗,๙๘๒ คน ตอมาในป ๒๕๕๐ มีจํานวนเพ่ิมข้ึนเปน 
๔๘,๘๙๕ คน และในป ๒๕๕๕ มีจํานวนเพ่ิมมากข้ึนถึง ๑๗๖,๐๖๖ คน 

ยาเสพติดท่ีแพรระบาดในประเทศไทย แบงตามการออกฤทธิ์ได ๔ กลุมใหญๆ คือ กลุม
ออกฤทธิ์กระตุนประสาท ไดแก ยาบา ไอซ กระทอม โคเคน และยาอี กลุมออกฤทธิ์กดประสาท ไดแก 
สารระเหย ฝน และเฮโรอีน กลุมออกฤทธิ์หลอนประสาท ไดแก ยาเค และกลุมออกฤทธิ์ผสมผสาน 
ไดแก กัญชา นอกจากนั้นยังมียาเสพติดอีกหลายชนิด โดยเฉพาะเปนยาท่ีใชในวงการแพทย 
ตัวอยางเชน เมธาโดน โรฮิบนอล โดมิคุม อัลปราโซแลม ไดอาซีแพม เปนตน ซ่ึงโดยปกติการใชยา
เหลานี้ตองอยูในความควบคุมดูแลของแพทย แตปจจุบันมีการลักลอบขายใหกับผูซ้ือเพ่ือใชใน
วัตถุประสงคอ่ืนๆ เปนสาเหตุใหมีผูติดยาเหลานี้มากข้ึน ในชวงป ๒๕๔๕–๒๕๕๔ พบวา มีแนวโนม
ผูใชยาในกลุมยาประเภทกระตุนประสาทเพ่ิมมากข้ึน สวนกลุมยาออกฤทธิ์กดประสาทซ่ึงเคยมี
บทบาทในอดีตกลับลดลง กลุมออกฤทธิ์ผสมผสานยังคงมีผูใชและแพรระบาดอยูอยางตอเนื่องไมลด
นอยลง และบางชวงเวลาก็มีแนวโนมเพ่ิมข้ึนเล็กนอย3 จากรายงานสถานการณยาเสพติดป ๒๕๕๗ 
และแนวโนมของปญหาของสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติดพบวา ประเทศ
สหภาพเมียนมาร (พมา) มีสถานะเปนประเทศผูผลิตยาเสพติดหลักในภูมิภาคอาเซียนท้ังฝน เฮโรอีน 
ยาบา และไอซ โดยเฉพาะยาบาท่ีผลิตแลวถูกลักลอบนําเขาสูประเทศไทยเปนหลัก ขณะท่ีประเทศ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) เปนประเทศท่ีผลิตกัญชาซ่ึงสงผลกระทบตอ
ประเทศไทยมากท่ีสุดในอาเซียน รวมท้ังมีสถานะเปนประเทศทางผานยาเสพติดสําคัญจากประเทศ
พมามายังประเทศไทย โดยพ้ืนท่ีนําเขาหลักยังคงเปนพ้ืนท่ีชายแดนภาคเหนือโดยเฉพาะดานจังหวัด
เชียงรายและจังหวัดเชียงใหม เนื่องจากเปนพ้ืนท่ีท่ีอยูใกลกับแหลงเก็บพักยาของกลุมผูผลิตและเปน
เขตอิทธิพลของชนกลุมนอยในประเทศเพ่ือนบาน แมวาจะเริ่มมีสัดสวนท่ีลดลง โดยกลุมนักคาบาง
กลุมไดมีการเปลี่ยนเสนทางมานําเขาในพ้ืนท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพ่ิมมากข้ึนสําหรับการลักลอบ
นําเขายาเสพติดจากตางประเทศของเครือขายนักคาชาวตางชาติ โดยเฉพาะกลุมนักคาชาวอัฟริกันซ่ึง
มีบทบาทสําคัญในการบงการการคาระหวางประเทศ สวนใหญจะลําเลียงผานสนามบินสุวรรณภูมิเปน
หลัก แตจากการเขมงวดของเจาหนาท่ีทําใหมีการเปลี่ยนเสนทางการลําเลียงโดยการนําผานประเทศ
เพ่ือนบานกอนนําเขาประเทศไทยทางบก หรือการใชสนามบินนานาชาติในภูมิภาคมากข้ึน ซ่ึงจาก
สถานการณในประเทศพมาในขณะนี้ป ๒๕๕๙ คาดวาการผลิตยาเสพติดโดยชนกลุมนอยจะยังคงมีอยู 
และจะสงผลกระทบตอสถานการณในประเทศไทย ท้ังการนําเขา การคา และการแพรระบาด 
เนื่องจากการเจรจาระหวางชนกลุมนอยบางกลุมกับกองทัพพมาท่ียังไมไดขอยุติและการท่ีทหารพมา

                                           
 2สํานักงานศาลยุติธรรม, รายงานสถิติคดีศาลยุติธรรมท่ัวราชอาณาจักรประจําป พ.ศ. 

๒๕๕๘ รายงานประจําปของศาลท่ัวราชอาณาจักร, (กรุงเทพมหานคร: กระทรวงยุติธรรม ๒๕๕๘), 

หนา ๒๗. 

 3สํานักยุทธศาสตร, รายงานสถานการณยาเสพติดป ๒๕๕๗ และแนวโนมของปญหา สวนขอมูล
เผาระวังปญหายาเสพติด, (กรุงเทพมหานคร: สํานักงานปองกันและปราบปรามยาเสพติด กระทรวงยุติธรรม 
๒๕๕๗), หนา ๔๕-๕๓. 
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มักจะเขาโจมตี โดยใชเง่ือนไขของการผลิตและการคายาเสพติด จึงทําใหเกิดผลตอความเชื่อใจ
ระหวางชนกลุมนอยกับกองทัพพมา ดังนั้นการเรงระบายยาเสพติดท่ีมีอยูของชนกลุมนอยจึงเปนการ
ลดความสูญเสียท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการกวาด 36 สวน 36สถานการณยาเสพติดดานสปป.ลาวยังปรากฏ
รายงานขาวสารความเคลื่อนไหวของกลุมขบวนการนักคารายใหญใน สปป.ลาวรวมมือกับกลุมคิงส
โรมันและจนท.ลาวลักลอบลําเลียงยาเสพติดหลายประเภทจํานวนมากเขาพักในพ้ืนท่ีแขวงบอแกว 
สปป.ลาวเพ่ือเตรียมลักลอบนําเขาไทย ขณะเดียวกันก็ปรากฏขาวการปฏิบัติการปราบปรามยาเสพติด
ใน สปป.ลาว4  

อยางไรก็ตามจากผลการศึกษาและรายงานตางๆรวมท้ังสภาพการณท่ีปรากฏเปนขาว

และความเปนจริงท้ังหลายท่ีสามารถพบเห็นไดกลับพบวา การปราบปรามหรือการเพ่ิมโทษแก

ผูกระทําความผิดเก่ียวกับยาเสพติดไมไดทําใหปญหายาเสพติดลดนอยถอยลงหรือหมดไปแตประการ

ใด จากรายงานของสํานักบริการสวัสดิการสังคม กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (๒๕๕๗) พบวา การ

ปราบปรามหรือเพ่ิมโทษมิไดทําใหยาเสพติดหมดไปหรือลดนอยลง จํานวนผูเสพยาเสพติดในประเทศ

ไทยกลับมีจํานวนเพ่ิมมากข้ึนเรื่อยๆ ดังเชนในป ๒๕๕๓ มีผูเสพยาเสพติด ๑๖๑,๐๖๑ คน แตในป 

๒๕๕๕ มีจํานวนเพ่ิมเปน ๑๗๗,๘๑๘ คน ซ่ึงผูเสพยารายเกาก็ยังมิไดเลิกเสพ  กลับมีผูเสพยาเสพติด

รายใหมเพ่ิมจํานวนมากข้ึน นั่นแสดงใหเห็นวา กลไกลการแกปญหายาเสพติดโดยเนนการปราบปราม

อยางเดียวยังไมเพียงพอ จําเปนตองมีการกําหนดนโยบายดานอ่ืนเขามาสนับสนุนในการแกไขปญหา  

ในป ๒๕๕๖ รัฐบาลจึงไดจัดทํายุทธศาสตรแผนปฏิบัติการเก่ียวกับการแกปญหายาเสพติดภายใต 

“ยุทธศาสตร ๕ รั้ว ปองกัน” เพ่ือปองกันจุดออน ๕ ดาน ท้ังดานชายแดน ดานปจจัยเสี่ยงทางสังคม 

ดานความออนแอของครอบครัว-ชุมชน และดานปจจัยทางเศรษฐกิจ-สังคม สภาพแวดลอม 

นอกเหนือจากยุทธศาสตร ๕ รั้วปองกันแลว ยังมีการใชมาตรการทางกฎหมายการสืบสวน 

ปราบปรามกลุมการคายาเสพติดระดับตางๆ เพ่ือตัดโครงสรางการแพรกระจายยาเสพติดไปยังผูเสพ 

ซ่ึงอยูในความรับผิดชอบของสํานักงานตํารวจแหงชาติ  เรงรัดโครงการบําบัดรักษาและฟนฟู

สถานภาพผูเสพ/ผูติดยาเสพติดแบบบูรณาการ นําผูเสพติดเขาสูระบบการบําบัดฟนฟูของกระทรวง

สาธารณสุข รวมถึงการใชกระบวนการชุมชน ประชาสังคมนําผูเสพเขาคายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมโดย

ขอความร วม มือจากหน วยงานส วนกลาง ท่ี เ ก่ียวของ  เชน  กองบัญชาการกองทัพไทย 

กระทรวงมหาดไทย กระทรวงแรงงานในการจัดทําคายบําบัดฟนฟู และการใหความชวยเหลือในการ

ดําเนินชีวิตภายหลังผานการบําบัดฟนฟู เชน การใหอาชีพ สนับสนุนเงินทุนการประกอบอาชีพ 

ตลอดจนการจัดกลไกลติดตามผูผานการบําบัดใหกลับสูสังคมไดตามปกติ ดังนั้นการตอสูเพ่ือเอาชนะ

ยาเสพติดจึงมิไดจํากัดอยูแคเพียงปองกันและปราบปรามในพ้ืนท่ี แตยังครอบคลุมไปถึงงานดานการ

บําบัดฟนฟูสถานภาพผูติดยาเสพติดดวย โดยผูท่ีติดยาเสพติดท่ีถูกจับกุม และศาลพิจารณาตัดสินให

                                           
 4สํานักยุทธศาสตร, แผนยุทธศาสตรการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด พ.ศ. 

๒๕๕๘–๒๕๖๒. (กรุงเทพมหานคร: สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด 

กระทรวงยุตธิรรม), หนา ๓๓-๓๖. 
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เปนผูปวย เขามาบําบัดรักษา และหลังจากนั้นสงไปฟนฟูสมรรถภาพในหนวยทหารท่ีจัดตั้งเปนศูนย

บําบัดฟนฟูผูติดยาเสพติด ภายใตชื่อ “โรงเรียนวิวัฒนพลเมือง” โดยมุงหวังใหผูเขารับการบําบัดได

เรียนรูเก่ียวกับแนวทางการดูแลตัวเองใหอยูในสังคมไดอยางปกติสุข ตลอดจนไดรับการฝกวิชาชีพ ซ่ึง

เปนกิจกรรมทางเลือกเพ่ือพัฒนาทักษะใหสามารถนําไปใชประโยชนในการประกอบอาชีพหลังจบ

หลักสูตร ซ่ึงการดําเนินการดังกลาวก็ยังจํากัดอยูแตในกลุมผูติดยาเสพติดท่ีถูกดเนินคดี และผูเสพยา

เสพติดท่ีเขารับการบําบัดโดยสมัครใจ5 

ตอมาในปพ.ศ. ๒๕๕๗-๕๘ รัฐบาลไดกําหนดเปาหมายยุทธศาสตรดานการแกไขปญหาผู

เสพติดยาเสพติดข้ึนอีก โดยตองมีการนําผูเสพติดเขาสูกระบวนการบําบัดรักษาอยางเหมาะสมใหได

จํานวน ๒๒๐,๐๐๐ คน ผลการดําเนินงานในชวง ๓ เดือนแรกของแผนปฏิบัติการปูองกันและแกไข

ปญหายาเสพติดนั้นจากรายงานการบําบัดรักษาผูใชสารเสพติด (บสต.๓) ของหนวยบําบัดรักษาใน

พ้ืนท่ี (ขอมูล ณ วันท่ี ๑๒ มกราคม ๒๕๕๗) พบวา ชวงเดือนตุลาคม-ธันวาคม ๒๕๕๗ มีการรายงานผู

เสพซ่ึงเขาสูกระบวนการบําบัดรักษาจํานวน ๒๗,๑๔๖ คน เปนผูเขารับการบําบัดรักษาในระบบสมัคร

ใจ ๗,๔๒๙ คน (รอยละ ๒๗.๓) ระบบบังคับบําบัด ๑๘,๐๔๐ คน (รอยละ ๖๖.๓) และระบบตองโทษ 

๑,๗๔๒ คน (รอยละ ๖.๔) โดยพ้ืนท่ีท่ีมีผูเสพสมัครใจเขารับการบําบัดรักษาสูง ๑๐ อันดับแรก ไดแก 

เชียงราย กทม. เชียงใหม พระนครศรีอยุธยา มหาสารคาม ตาก รอยเอ็ด สงขลา สุราษฎรธานี และ

นครราชสีมา โดยรอยละ ๓๑.๘ สวนใหญเปนกลุมผู เขารับการบําบัดท่ีอาศัยอยู ในพ้ืนท่ีภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ รองลงมารอยละ ๒๔.๕ อยูในพ้ืนท่ีภาคเหนือ  รอยละ ๒๒ อยูในภาคกลาง รอย

ละ ๑๒.๖ อยูในภาคใต และ รอยละ ๙.๑ อยูในกรุงเทพฯ ซ่ึงทําใหสถานบําบัดฟนฟูผูติดยาเสพติด

ของหนวยงานรัฐจําเปนตองถูกจัดตั้งข้ึนมาเพ่ือชวยเยียวยาและรักษา แมจะเปนการแกไขปญหาท่ี

ปลายเหตุแตหนวยงานตางๆ เหลานี้ก็ไดพยายามหาวิธีการหรือกระบวนการในการเยียวยาท้ังดาน

รางกาย จิตใจ รวมถึงการฝกอาชีพใหกับผูท่ีเขามาบําบัดการติดยาเสพคิดใหหลุดพนจากการเปนทาส

ยาเสพติดและสามารถกลับเขาสูการยอมรับของครอบครัวและสังคมตอไป 

จากรายงานสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติดป ๒๕๕๘6 เสนอ

วา พ้ืนท่ีเฝาระวังปญหายาเสพติดท่ีสําคัญของประเทศไทยจะมีท้ังหมด ๒๙ จังหวัดไดแก  

                                           
 5 ศูนยประสานงานการปฏิบัติท่ี ๑ กองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร

, ผลการดําเนินงานการแกไขปญหายาเสพติดในระดับพ้ืนท่ีตามนโยบาย “ยุทธศาสตร ๕ รั้ว และ 

๒ โครงการหลัก” ภาพรวมประเทศ (๑ เมษายน – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๒ฒ ๒๒ -๕๖), 

(กรุงเทพมหานคร: สํานักงานปองกันและปราบปรามยาเสพติด กระทรวงยุติธรรม). 

 6สํานักยุทธศาสตร, แผนยุทธศาสตรการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด พ.ศ. 

๒๕๕๘–๒๕๖๒. (กรุงเทพมหานคร: สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด 

กระทรวงยุตธิรรม), 
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กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี สมุทรปราการ สระบุรี ชลบุรี 

กาญจนบรุี สมุทรสาคร นครราชสีมา มุกดาหาร หนองคาย รอยเอ็ด อุบลราชธานี สกลนคร ศรีสะเกษ 

มหาสารคาม อุดรธานี ตรัง นครศรีธรรมราช สุราษฎรธานี ปตตานี สงขลา แมฮองสอน เชียงราย 

เชียงใหม แพร และ สุโขทัย ซ่ึงพบวา เปนภาคกลางถึง ๑๐ จังหวัด ท้ังนี้เพราะภาคกลางถึงจะไมได

เปนพ้ืนท่ีนําเขา แตภาคกลางถือเปนภาคท่ีมีปญหาการคายาเสพติดมากกวาทุกภาค โดยเฉพาะการคา

ยาบาซ่ึงเปนยาเสพติดท่ีใชกันอยางแพรหลายท่ีสุด ขนาดของปญหาการใชยาเสพติดในภาคกลางไมวา

จะพิจารณาจากจํานวนผูใชยาเสพติดโดยรวม หรือเฉพาะผูใชยาเสพติดรายใหมตางอยูในระดับไมนอย

กวารอยละ ๓๐ ของจํานวนผูใชยาเสพติดโดยรวมท้ังประเทศ และมีการใชยามากกวา ๑ ชนิด มีการ

เสพโดยการสูบเปนหลัก ยาบาและเฮโรอีนเปนตัวยาหลักท่ีแพรระบาดในพ้ืนท่ีภาคกลางมาไมนอยกวา 

๗ ป ตอมาในระยะหลังการใชยาบาไดเพ่ิมปริมาณข้ึนและกลายเปนตัวยาหลักท่ีผูใชยาในภาคกลางใช

เปนสวนใหญ สัดสวนของผูรับการบําบัดรายใหมเพ่ิมข้ึน โดยกลุมผูใชยาเสพติดเปนครั้งแรกกลุมใหญ

ท่ีสุด คือเยาวชนอายุไมเกิน ๒๔ ป ถึงแมสัดสวนของผูใชยาเสพติดในภาคกลางเกือบท้ังหมดเปนเพศ

ชาย แตสัดสวนของผูเสพสตรีมีแนวโนมเพ่ิมข้ึน ในกลุมผูรับจางและเกษตรกร ขณะท่ีผูใชยาเสพติดใน

กลุมอาชีพตางๆ มีการเปลี่ยนแปลงนอยมาก เพ่ือนยังเปนปจจัยสําคัญของการใชยาเสพติดในภาคกลาง

แมวาความอยากลองจะยังคงเปนเหตุผลสําคัญท่ีสุดก็ตาม โดยสถานการณปญหายาเสพติดในภาค

กลางจะครอบคลุมพ้ืนท่ีจํานวน ๓๑ จังหวัด ไดแกกรุงเทพมหานคร จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดชัยนาท 

จังหวัดนครนายก จังหวัดนครปฐม จังหวัดนครสวรรค จังหวัดนนทบุรี จังหวัดจันทบุรี จังหวัด

ฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี จังหวัดตราด จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดระยอง จังหวัดสระแกว จังหวัด

ปทุมธานี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพิจิตร จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดเพชรบูรณ จังหวัดเพชรบุรี 

จังหวัดลพบุรี จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสิงหบุรี  จังหวัด

สุโขทัย จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดสระบุรี จังหวัดราชบุรี จังหวัดอางทอง  และ จังหวัดอุทัยธานี  

จังหวัดสระบุรีนั้นตั้งแตป ๒๕๕๐ ศูนยอํานวยการปองกันและปราบปรามยาเสพติด 

(ศอ.ปส.) สํานักงานปองกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) รวมกับกระทรวงมหาไทย ไดคัดเลือก

ใหเปนจังหวัดนํารองในการใชระบบแบบบูรณาการของการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดใน

พ้ืนท่ีสํานักงาน (ป.ป.ส.) ภาค ๑ ซ่ึงดําเนินการแกไขยาเสพติดแบบครบวงจร ท้ังนี้เนื่องจากจังหวัด

สระบุรี ซ่ึงเปนศูนยกลางการคมนาคมสูภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออก และภาคเหนือ มีเสนทาง

ลําเลียงยาเสพติดผานพ้ืนท่ีรอยตอระหวางจังหวัดทางหลวงหมายเลข ๑ ถนนพหลโยธินกรุงเทพ

เดินทางสูปทุมธานี ลพบุรี ทางหลวงหมายเลข ๒ ถนนมิตรภาพ ผานจังหวัดนครราชสีมา และถนน

สายรอง หมายเลข ๓ เชื่อมตอจังหวัดนครนายก ปราจีนบุรี และสระแกว โดยขอมูลระหวางป ๒๕๔๖-

๒๕๕๑ พบวา จังหวัดสระบุรี มีการคายาเสพติด การแพรระบาดในพ้ืนท่ีเสี่ยงและประชาชนมี

พฤติกรรมเสพยาเสพติดตามแหลงม่ัวสุมตางๆ ท้ังในชุมชนเมือง และเขตรอยตอระหวางจังหวัดท่ียัง

พบวา มีหมูบานและชุมชนหลายแหงท่ีเก่ียวของกับยาเสพติด โดยจังหวัดสระบุรียังมีพ้ืนท่ีขนาดใหญ

และมีประชากรอยูหนาแนน เปนท่ีต้ังของโรงงานอุตสาหกรรมจํานวนมาก ทําใหไดรับผลกระทบจาก



๖ 
 

 

ปญหายาเสพติดเชนเดียวกับอีกหลายจังหวัด โดยเดือนตุลาคม ๒๕๕๑-เดือนกุมภาพันธ ๒๕๕๒  ท่ี

ผานมาจังหวัดสระบุรีไดดําเนินการปราบปรามยาเสพติดรวม ๓๐๘ ราย ภายหลังการดําเนินการ

ปราบปราม จับกุม บําบัดและฟนฟูผูท่ีมีปญหายาเสพติดโดยหนวยงานท่ีเก่ียวของ แยกเปนระบบ

สมัครใจ ๑๐ ราย ระบบบังคับบําบัด ๒๖๗ ราย และระบบตองโทษ ๓๑ ราย ซ่ึงปจจุบันจังหวัดมี

จํานวนผูตองขังประมาณ ๒,๐๑๐ คน พบวา สวนใหญตองโทษดวยคดียาเสพติด ดังนั้นการสรางศูนย 

“บานพักใจ”ท่ีจังหวัดสระบุรีนี้จะสามารถรองรับผูติดยาเสพติดท่ีผานการบําบัดแลวจากจังหวัด

ใกลเคียงในภาคกลาง แมแตจากกรุงเทพฯ เพราะมีพ้ืนท่ีเพียงพอในการสรางเปนแหลงพักพิงและเปน

ศูนยนํารองตนแบบตอผูติดยาเสพติดท่ีผานการบําบัดแลวแตยังไมสามารถกลับคืนสูครอบครัวหรือ

หมูบานและชุมชนได อันเนื่องมาจากสภาพแวดลอมทางดานรางกาย จิตใจ อารมณ  สังคม ท่ียังไม

เอ้ืออํานวย เพ่ือใหผูผานการบําบัดยาเสพติดไดมาสรางความพรอมดานสุขภาพรางกาย มีภูมิคุมกัน มี

จิตใจท่ีเขมแข็ง มีความรูความสามารถในการประกอบอาชีพการงาน และมีงานทําท่ีม่ันคงกอนกลับ

ไปสูครอบครัวและชุมชน เพ่ือปองกันไมใหผูผานการบําบัดยาเสพติดหันกลับไปยุงเก่ียวกับยาเสพติด

อีกตอไป และเรียนรูท่ีจะอยูกับสังคมท่ีปลอดยาเสพติด โดยในปงบประมาณ ๒๕๕๐ สํานักงานป.ป.ส.

ภาค ๑ ไดรับการสนับสนุนงบประมาณจํานวน ๑,๓๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งลานสามแสนบาทถวน) เพ่ือ

จัดทําโครงการนํารองในการจัดตั้งแหลงพักพิงใหแกผูผานการบําบัดยาเสพติด และประสานกับ

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย ใหเปนผูจัดหาสถานท่ีและบุคลากรผูปฏิบัติงาน 

โดยใชชื่อวา บานพักใจจังหวัดสระบุรี เปนแหลงพักพิงใหแกผูบําบัดยาเสพติดหรือผูท่ีอยูระหวาง

กระบวนการบําบัดรักษาใหไดรับการดูแลดานปจจัย ๔ และใหการพัฒนาศักยภาพทางดานรางกาย 

จิตใจ อารมณ สังคม อาชีพ การศึกษา การปองกันตนเอง และการฝกทักษะการปฏิเสธยาเสพติด 

เรียนรูท่ีจะอยูในสังคมท่ีปลอดยาเสพติด รวมท้ังการบริการดานสิทธิประชาชน ตอมาในป ๒๕๕๑ 

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ไดเล็งเห็นถึงความสําคัญในการพัฒนาศักยภาพผูผานการบําบัดยา

เสพติด และตัดวงจรการแพรระบาดของยาเสพติด จึงไดสนับสนุนงบประมาณการดําเนินงานของ

บานพักใจจังหวัดสระบุรีอยางตอเนื่องและจัดตั้งบานพักใจจังหวัดสระบุรีข้ึนเปนหนวยงานราชการเม่ือ

ป ๒๕๕๐ และในป ๒๕๕๒ ไดโอนยายเปนหนวยงานภายใตสังกัดของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 

เปนตนมาจนถึงปจจุบัน7 

ดังนั้นการวิจัยบานพักใจจังหวัดสระบุรีนี้จะทําใหเห็นถึงรูปแบบ กระบวนการ และ

ยุทธศาสตรในการสรางสังคมปลอดยาเสพติด โดยเฉพาะการใชหลักทางพระพุทธศาสนาท่ีไดนําหลัก

โอวาทปาติโมกข็ท่ีเปนหลักการสําคัญของพระพุทธศาสนาในจุดยืนและแนวทางการยึดถือปฏิบัติ

                                           
 7สํานักบริการสวัสดิการสังคม, โครงการการจัดการองคความรู “วิธีการพัฒนา

ศักยภาพผูผานการบําบัดยาเสพติด บานพักใจ จ.สระบุรี”, (กรุงเทพมหานคร: กรมพัฒนาสังคม

และสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย, ๒๕๕๗), หนา ๔-๕.  



๗ 
 

 

สําหรับสงฆและพุทธศาสนิกชนท้ังหลาย8 ไวอยางชัดเจน ซ่ึงเปนวัตถุประสงคของการวิจัยนี้ โดยการ

วิจัยนี้เปนการศึกษาขอเท็จจริงหรือสภาพการณจริงท่ีเกิดข้ึนแลวนํายอนกลับไปสรุปสูองคความรู ซ่ึง

เปนสิ่งท่ีสังคม รัฐ และผูท่ีเก่ียวของตองการเพ่ือนําไปสรางประโยชนอยางมากตอการแกไข ปรับปรุง 

พัฒนา และการนําไปใชเปนตนแบบในการสรางศูนยหรือบานอ่ืนๆตอไป ท่ีจะชวยใหผูท่ีผานการ

บําบัดการเสพติดแลวกลับคืนสูสังคมอยางมีศักยภาพดวยความเชื่อม่ัน ชวยเหลือตนเองได ไมเปน

ภาระผูอ่ืน สามารถเปนกําลังสําคัญในการพัฒนาครอบครัว ชุมชน และเรียนรูท่ีจะอยูในสังคมไดอยาง

ยั่งยืน 

๑.๒  วัตถุประสงคของโครงการวิจัย 
๑.๒.๑ เพ่ือศึกษารูปแบบการสรางสังคมปลอดยาเสพติดตามหลักพระพุทธศาสนาของ

บานพักใจ จังหวัดสระบุรี 

๑.๒.๒ เพ่ือศึกษากระบวนการสรางสังคมปลอดยาเสพติดตามหลักพระพุทธศาสนาของ

บานพักใจ จังหวัดสระบุรี 

๑.๒.๓ เพ่ือศึกษายุทธศาสตรการสรางสังคมปลอดยาเสพติดตามหลักพระพุทธศาสนา

ของบานพักใจ จังหวัดสระบุรี 

 

๑.๓ ปญหาการวิจัย 
๑.๓.๑ รูปแบบการสรางสังคมปลอดยาเสพติดของบานพักใจ จังหวัดสระบุรีใชหลักตาม

พระพุทธศาสนาอยางไร 

๑.๓.๒ กระบวนการสรางสังคมปลอดยาเสพติดของบานพักใจ จังหวัดสระบุรีใชหลักตาม

พระพุทธศาสนาอยางไร 

๑.๓.๓ ยุทธศาสตรการสรางสังคมปลอดยาเสพติดตามหลักพระพุทธศาสนาของบานพัก

ใจ จังหวัดสระบุรีใชหลักตามพระพุทธศาสนาอยางไร 

 

๑.๔ ขอบเขตของการวิจัย 
๑.๔.๑ ขอบเขตดานเนื้อหา  

การวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการศึกษาขอเท็จจริงหรือสภาพการณจริงท่ี

เกิดข้ึนแลวนํายอนสรุปสูองคความรู (Expo Factor Research) คือศึกษาถึงหลักพระพุทธศาสนาท่ีใช

อยูในรูปแบบ กระบวนการ และยุทธศาสตรการสรางสังคมปลอดยาเสพติดของบานพักใจ จังหวัด

สระบุรี  

๑.๔.๒ ขอบเขตดานผูใหขอมูลสําคัญ   

                                           
 8พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับประมวลธรรม, พิมพครั้งท่ี ๑๒, 

(กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๖), หนา ๓๗๓. 



๘ 
 

 

ประชากรศึกษาคือ ผูท่ีอยู ท่ีทํางาน และท่ีเก่ียวของกับบานพักใจ จังหวัดสระบุรี โดยทํา

การสุมผูใหขอมูลสําคัญดวยวิธีแบบบังเอิญนั่นคือ ผูท่ีมาปฏิบัติการณหรืออยู ณ วันท่ีไปเก็บขอมูล ซ่ึง

มีจํานวนท้ังหมด ๖๑ คน ซ่ึงมาจากผูใหขอมูลสําคัญ ๓ กลุม ดังนี้ 

กลุมท่ี ๑ ผูบริหาร เจาหนาท่ี ครู และผูดูแลท่ีทํางานอยูในบานพักใจ ซ่ึงใชการสุมแบบ

บังเอิญ ไดท้ังหมด ๑๑ คน   

กลุมท่ี ๒ ผูท่ีไดรับการบําบัดหรือเยียวยาแลวมาพักฟนเพ่ือการปรับตัวคืนสูสังคมชอง

บานพักใจ ใชการสุมแบบบังเอิญไดท้ังหมด ๔๑ คน  

กลุมท่ี ๓ บุคคลในชุมชนและผูท่ีเก่ียวของกับโครงการของบานพักใจ ซ่ึงใชการสุมแบบ

บังเอิญ ไดท้ังหมด ๙ คน   

๑.๔.๓ ขอบเขตดานพ้ืนท่ี  

พ้ืนท่ีศึกษาคือ บานพักใจ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี และชุมชนโดยรอบท่ีเก่ียวของ 

๑.๔.๔ ขอบเขตระยะเวลา 

การศึกษาครั้งนี้ใชเวลา ๑ ปคือ เดือนตุลาคม ๒๕๕๙ ถึง เดือนกันยายน ๒๕๖๐ 

 

๑.๕  นิยามศัพทที่ใชในการวิจัย 

รูปแบบ หมายถึง ลักษณะของการถายทอดความคิด ความรู ความเขาใจ วิธีการ

ทํางาน ตลอดจนจินตนาการของบุคลใดบุคคลหนึ่ง หรือชุมชนใดชุมชนหนึ่งตอเรื่องราวหรือ

ปรากฏการณใดๆใหออกมาในการสื่อสารรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง 

ยุทธศาสตรการสรางสังคม หมายถึงการสรางความม่ันคงทางเศรษฐกิจและสังคมใหทุก

คนในสังคมไทยควบคูกับการเสริมสราง ขีดความสามารถในการจัดการความเสี่ยงและสรางโอกาสใน

ชีวิตใหแกตนเอง 

ยาเสพติด หมายถึง สารใด ๆ ท่ีเกิดข้ึนตามธรรมชาติหรือไดจากธรรมชาติ หรือจากการ

สังเคราะหท่ีเสพเขาไปแลวจะเกิดความตองการท้ังทางรางกายและจิตใจตอไปโดยไมสามารถหยุดเสพ

ได และจะตองเพ่ิมปริมาณมากข้ึนเรื่อยๆ จนในท่ีสุดจะทําใหเกิดโรคภัยไขเจ็บตอรางกายและจิตใจข้ึน 

กระบวนการสรางสังคมปลอดยาเสพติด หมายถึง วิธีและข้ันตอนการสรางความ

เขมแข็งของชุมชนเพ่ือแกไขปญหายาเสพติดประกอบดวย ข้ันตอนท่ี ๑ : คัดเลือกชุมชนเปาหมาย 

ข้ันตอนท่ี ๒ : สืบสภาพชุมชน ข้ันตอนท่ี ๓ : พบผูนําชุมชนตามกลุมเปาหมาย ข้ันตอนท่ี ๔ : เลือก

ผูนําธรรมชาติ ข้ันตอนท่ี ๕ : รณรงคประชาสัมพันธ ข้ันตอนท่ี ๖ : คัดแยกผูมีพฤติกรรมเก่ียวของกับ

ยาเสพติด ข้ันตอนท่ี ๗ : การรับรองครัวเรือน ข้ันตอนท่ี ๘ : ใชมาตรการทางสังคม และข้ันตอนท่ี ๙ : 

รักษาสถานะชุมชนเขมแข็ง 



๙ 
 

 

 หลักพระพุทธศาสนา หมายถึง แนวทาง วิธีการพัฒนาศักยภาพมนุษยทางดานรางกาย 

จิตใจ สังคม และปญญาตามหลักโอวาทปาฏิโมกขคือ หลักการ ๓ ประการ อุดมการณ ๔ ประการ 

และวิธีการ ๖ ประการ 

ยุทธศาสตรการสรางสังคมปลอดยาเสพติด แนวทาง วิธีการ รูปแบบของการบริหาร 

และการพัฒนาเพ่ือขับเคลื่อนองคการไปสูความสําเร็จโดยการบูรณาการองคความรูจากศาสตร

สมัยใหมและหลักพระพุทธศาสนา  

  บานพักใจ จังหวัดสระบุรี เปนสถานท่ีฟนฟูผูผานการบําบัดยาเสพติด ท่ีอยูภายใตการ

ดําเนินงานของสํานักบริการสวัสดิการสังคม กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนา

สังคมและความม่ันคงของมนุษย ซ่ึงมีวัตถุประสงคเพ่ือใหผูผานการบําบัดยาเสพติดไดรับการพัฒนา

ศักยภาพ ฟนฟูรางกาย จิตใจ สรางทางเลือกในการประกอบอาชีพ ทําใหผูผานการบําบัดยาเสพติด

สามารถกลับคืนสูครอบครัวและสังคมได เรียนรูการอยูในสังคมปลอดยาเสพติด ไมกลับมาเก่ียวของ

กับยาเสพติดอีก และทําใหเปนศูนยตนแบบใหแกบานหรือศูนยในลักษณะนี้ท่ีจะสรางตอไป 

 

๑.๖  ขอตกลงเบื้องตนและขอจํากัดในการวิจัย 

เนื่องดวยบานพักใจ จังหวัดสระบุรีถือวาเปนตนแบบแหลงพักฟนของผูท่ีบําบัดการเสพติด

แลวแตยังไมพรอมท่ีจะกลับสูครอบครัวและสังคมได เปาหมายของการมาอยูท่ีบานพักใจนี้เพ่ือฟนฟู

ศักยภาพและเรียนรูการอยูอยางปลอดสารเสพติด ซ่ึงบานพักใจ จังหวัดสระบุรีไดรับการรับรองจากรัฐ และ

หนวยงานทางการปองกันและแกไขดานยาเสพติดวาสามารถทําใหสังคมในบานปลอดยาเสพติดได ซ่ึงจาก

การคนควาขอมูลเบื้องตนพบวา มีการนําแนวหลักธรรมทางพุทธศาสนาเขามาใชแตยังไมกระจางชัดวา

เปนไปในลักษณะ รูปแบบใดบาง ดังนั้นงานวิจัยนี้มุงวิจัยถึงหลักพระพุทธศาสนาท่ีใชอยูในรูปแบบ 

กระบวนการ และยุทธศาสตรในการสรางสังคมปลอดยาเสพติดท่ีเปนอยูของบานพักใจ สระบุรีเทานั้น โดย

ใชโครงสรางในการศึกษาตามนิยามหลักพระพุทธศาสนาของแผนงานวิจัยและโครงการวิจัยนี้ รวมกับขอมูล

เพ่ิมเติมท่ีจะไดจากกลุมตัวอยางท้ัง ๓ กลุมของงานวิจัยนี้ และการวิเคราะหขอมูลจะเปนโดยนําขอมูลท่ีได

จากท้ัง ๓ กลุมใน ๑.๗.๒ มาวิเคราะหรวมกันหาขอมูลท่ีตรงกันจากทุกกลุมในหลักพระพุทธศาสนาท่ีใชใน

การสรางสังคมปลอดยาเสพติดของบานพักใจ สระบุรีนี้   

 

๑.๗  ประโยชนที่จะไดจากการวิจัย 

๑.๗.๑ ไดองคความรูของรูปแบบ กระบวนการ และยุทธศาสตรในการสรางสังคมปลอด

ยาเสพติดตามหลักพระพุทธศาสนาของบานพักใจ ซ่ึงสามารถนําไปใชเปนตนแบบในการสรางบานพัก

พิงเพ่ือพัฒนาศักยภาพใหกับผูผานการบําบัดยาเสพติดชายใหคืนกลับสูสังคมไดอยางมีประสิทธิภาพ



๑๐ 
 

 

ตามเปาหมายของรัฐและสํานักงานสวัสดิการสังคม กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการ

พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย 

๑.๗.๒ ผลการวิจัยท่ีไดสามารถนําไปใชในการพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอน การ

บริหารวิชาการของการสรางสังคมปลอดยาเสพติดท้ังในประเด็นของการบริหารจัดการ การฝกปฏิบัติ 

การสนับสนุนชวยเหลือของสงัคมหรือชุมชนอยางเปนรูปธรรม  

๑.๗.๓ ผลการวิจัยท่ีไดสามารถนําไปใชเปนแนวทางในการสรางวัฒนธรรมไทยท่ีใชหลัก

พุทธศาสนาไปบูรณาการสรางสังคมใหปลอดจากยาเสพติด   

๑.๗.๔ ผลการวิจัยสามารถนําไปใชเปนแนวทางในการวิจัยท้ังในทางกวางสูสังคมหรือ

ศูนยหรือจังหวัดอ่ืนๆ และในทางลึกเปนการศึกษาตอยอดในประเด็นอ่ืนๆใหชัดเจนเพ่ือเปน

ลักษณะเฉพาะแบบของสังคมไทย 

๑.๗.๕ ผลการวิจัยสามารถนําไปเผยแพรในฐานะองคความรูใหมท้ังในระดับชาติและ

นานาชาติ  

 

  

      

 

 
 

 

 

 

  



๑๑ 
 

 

 
บทท่ี ๒ 

 

แนวคิด ทฤษฏี และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 

  ในการศึกษาคนควาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของในการวิจัยเรื่อง การวิเคราะหรูปแบบ 
กระบวนการ และยุทธศาสตรในการสรางสังคมปลอดยาเสพติดตามหลักพระพุทธศาสนาในภาคกลาง: 
บานพักใจนี้ สรุปไดดังนี้ 
 

๒.๑  แนวคิดที่เกี่ยวของในการวิจัย 
  ๒.๑.๑  แนวคิดเกี่ยวกับยาเสพติด 

ยาเสพติด9 จะเปนสารใดๆก็ตามท่ีเกิดข้ึนตามธรรมชาติหรือไดจากธรรมชาติ หรือจาก
การสังเคราะหท่ีเสพเขาไปไมวาจะโดยการกิน ดม สูบ ฉีด หรือวิธีการใด ๆ แลวเกิดความตองการท้ัง
ทางกายและจิตใจตอไปโดยไมสามารถหยุดเสพได และตองเพ่ิมปริมาณมากข้ึนเรื่อยๆ จนในท่ีสุดจะ
ทําใหเกิดโรคภัยไขเจ็บตอรางกายและจิตใจข้ึน โดยพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ 
กําหนดความหมาย “ยาเสพติดใหโทษ” ไวคือ สารเคมีหรือวัตถุชนิดใดๆ ซ่ึงเม่ือเสพเขาสูรางกายไมวา
จะโดยวิธี รับประทาน ดม สูบ หรือดวยวิธีการใด ๆ แลวทําใหเกิดผลตอรางกายและจิตใจในลักษณะ
สําคัญ เชน 

๑. ผูท่ีเสพยา ตองเพ่ิมขนาดการเสพติดมากข้ึนเปนลําดับ 
๒. ผูท่ีเสพยา จะเกิดอาการถอนยา เม่ือหยุดใชยา หรือขาดยา 
๓. ผูท่ีเสพยา จะเกิดความตองการเสพท้ังทางรางกายและจิตใจ อยางรุนแรงตลอดเวลา 
๔. ผูท่ีเสพยา จะมีสุขภาพรางกายท่ีทรุดโทรมลง 

 หรือกลาวไดเปนยาหรือสารท่ีออกฤทธิ์ตอจิตประสาทท่ีผูใชอยูประจําแลวจะทําใหมี
ความผิดปกติท่ีระบบประสาทกลาง ซ่ึงจะถือวาผูนั้นติดยาเสพติดถามีอาการตอไปนี้อยางนอย ๓ 
ประการคือ  

๑.  ผูปวยจะทําทุกอยางเพ่ือใหไดยาหรือสารนั้นมาไวแมเปนวิธีท่ีผิดกฎหมาย เชนลัก
ขโมย 

๒. ผูปวยไมสามารถปฏิบัติงานตามปกติเนื่องจากมีอาการพิษหรืออาการขาดยานั้นๆ 
 ๓.  พฤติกรรมของผูปวยเปลี่ยนไป เชน หยุดงานบอย หรือไมเอาใจใสครอบครัว 

๔.  ผูปวยตองเสพยาเพ่ิมข้ึนเรื่อย ๆ (มี Tolerance) เม่ือหยุดเสพหรือลดปริมาณการ
เสพลงมา จะเกิดอาการขาดยาหรือสารนั้น (Withdrawal Symptom)  

11 โดยภาวะการเสพติด 11(Addiction) หมายถึง อาการผิดปกติเนื่องจากการทํางานบกพรอง
ของเซลลในสมองท่ีทําใหเกิดความรูสึกพึงพอใจ โดยภาวะการเสพติดสามารถเกิดข้ึนไดกับทุกคนใน
                                           

9ราชกิจจานุเบกษา, พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ (ฉบับท่ี ๖), พ.ศ. ๒๕๖๐. เลม ๑๓๔ ตอนท่ี 
๕ ก. ๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐. 



๑๒ 
 

 

ทุกชวงวัยเกือบรอยละ ๖๐ ของผูประสบภาวะการเสพติดมีสาเหตุมาจากการถายทอดทางพันธุกรรม
ท่ีผิดปกติ สวนในรายอ่ืนๆ อาจเกิดจากการท่ีสมองในสวนท่ีทําหนาท่ีสรางความรูสึกพึงพอใจ ไดรับ
การกระตุนอยางรุนแรงจากปจจัยตางๆ เชน ยาเสพติด สารเสพติด หรือการเสพติดพฤติกรรมเปน
ระยะเวลานานๆ โดยผูตกอยูในภาวะการเสพติดจะไมสามารถมีความสุขไดจากการใชชีวิตแบบปกติ 
ซ่ึงภาวะนี้คือสาเหตุท่ีผูติดสารเสพติด หรือผูติดสุราไมสามารถควบคุมการเสพหรือการดื่มไดจนมี
อาการเสพติดเรื้อรัง 

 

 กฎหมายยาเสพติด10  
ในทางกฎหมาย สิ่งท่ีถือวาเปนยาเสพติดนั้นตองมีกฎหมายกําหนดไวอยางชัดเจน หาก

ไมมีกฎหมายระบุไว สิ่งนั้นก็ไมใชยาเสพติด แมวาสิ่งท่ีเสพนั้นจะมีฤทธิ์ท่ีทําใหเกิดการเสพติดไดก็ตาม 
เชน บุหรี่ สุรา เปนตน พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๕๒ ไดแบงยาเสพติดใหโทษ (มาตรา 
๗) ออกเปน ๕ ประเภทดวยกัน ดังนี้ 

 ประเภทท่ี ๑ ยาเสพติดใหโทษชนิดรายแรง มี ๓๘ รายการท่ีสําคัญ คือ เฮโรอีน แอมเฟ
ตามีน แมทแอมเฟตามีน เอ็กซตาซี และแอลเอสดี 

 ประเภทท่ี ๒ ยาเสพติดใหโทษท่ัวไป มี ๑๐๒ รายการท่ีสําคัญ คือ ใบโคคา โคคาอีน โค
เดอีน ยาสกัดเขมขนของตนฝนแหง เมทาโดน มอรฟน ฝนยา (ฝนท่ีผานกรรมวิธีปรุงแตงเพ่ือใชในทาง
ยา) ฝน (ฝนดิบ ฝนสุก มูลฝน) 

 ประเภทท่ี ๓ ยาเสพติดใหโทษท่ีมีลักษณะเปนตนตํารับยาและมียาเสพติดใหโทษ
ประเภท ๒ ผสมอยู คือ ยารักษาโรคท่ีมียาเสพติด ประเภท ๒ เปนสวนประกอบอยูในสูตร เชน ยาแก
ไอ ยาแกทองเสีย 
  ประเภทท่ี ๔ สารเคมีท่ีใชในการผลิตยาเสพติดใหโทษประเภท ๑ หรือ ๒ มี ๓๒ รายการ
ท่ีสําคัญ เชน อาเซติค แอนไฮไดรด , อาเซติค คลอไรด 
  ประเภทท่ี ๕ ยาเสพติดใหโทษท่ีไมเขาอยูในประเภท ๑ ถึง ๔ มี ๔ รายการ คือ กัญชา 
พืชกระทอม พืชฝน ทุกสวนของพืชกัญชา ทุกสวนของพืชกระทอม และพืชเห็ดข้ีควาย 
 พ.ร.บ. มาตรการในการปราบปรามผูกระทําความผิดเก่ียวกับยาเสพติด พ.ศ.๒๕๓๔ มี
วัตถุประสงค  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปราบปรามผูกระทําความผิดเก่ียวกับยาเสพติด โดยเฉพาะ
การมุงเอาผิดตอผูคายาเสพติด ระดับนายทุน และตัวการสําคัญท่ีอยูเบื้องหลังการกระทําความผิด 
และริบทรัพยสินท่ีไดรับมาจากการคายาเสพติด เพ่ือขจัดแหลงเงินทุนในการกระทําความผิดท่ีเก่ียวกับ
ยาเสพติด ทรัพยสินท่ีเก่ียวเนื่องการกระทําความผิดท่ีเก่ียวกับยาเสพติดและศาลสั่งริบใหตกเปนของ 
“กองทุนปองกันและปราบปรามยาเสพติด” เพ่ือนําทรัพยสินท่ีไดไปใชประโยชนในการแกไขปญหายา
เสพติดตอไป ขอคิดสําหรับผูกระทําผิดเก่ียวกับยาเสพติด “ไมวาจะไดรับทรัพยสินเงินทองมากเทาใด
จากการผลิต การคายาเสพติด ไมวาจะเปลี่ยนแปลงสภาพทรัพยสิน หรือโอนไปอยุในชื่อของใครก็ตาม 
เชน ลูกเมีย ญาติพ่ีนอง หรือคนใกลชิด   หากไมสามารถพิสูจนไดวา ทรัพยสินเหลานั้นไดมาอยาง

                                           
10กองควบคุมวัตถุเสพติด, คูมือประชาชน: กฎหมายยาเสพติด, (นนทบุรี: สํานักงานคณะกรรมการ

อาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข, ๒๐๑๔), หนา ๑๑. 



๑๓ 
 

 

บริสุทธิ์ ศาลจะสั่งริบทรัพยสินนั้นใหตกเปนของ “กองทุนปองกันและปราบปรามยาเสพติด”ตอไป 
และยังตองทนทุกขทรมานอยูในคุกอีกดวย “ 
  
 อัตราการจายเงินสินบนเงินรางวัลคดียาเสพติด  
 ผูท่ีแจงขาวสารยาเสพติด แกเจาหนาท่ีจนสามารถจับกุมผูกระทําผิด และของกลางยา
เสพติดได ผูแจงความนําจับจะไดรับเงินคาตอบแทนการแจงขาวนําจับ เรียกวา “เงินสินบนเงิน
รางวัล” ซ่ึงมีอัตราการจายเงินตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการจายเงินสินบนเงินรางวัลคดี
ยาเสพติด พ.ศ.๒๕๓๗ ตามประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี ดังนี้ 

      ๑. เฮโรอีน                     กรัมละ  ๑๐ บาท 
      ๒. มอรฟน                     กรัมละ  ๔  บาท 
      ๓. ฝน ฝนยา (มอรฟน)      กรัมละ  ๔  บาท 
      ๔. กัญชา                       กรัมละ ๐.๐๒ บาท 
      ๕. ยางกัญชา หรือกัญชาน้ํา     กรัมละ  ๑๐  บาท 
      ๖. อาเซติค แอนไฮไดรด         กรัมละ  ๑๐  บาท 
      ๗. อาเซติค คลอไรด              กรัมละ  ๑๐  บาท 
      ๘. อีเทอร คลอโรฟอรม          กรัมละ   ๓  บาท 
      ๙. แอมเฟตามีน หรือ เมทแอมเฟตามีน (ยาบา) 
             ชนิดผง            กรัมละ  ๒๐  บาท 
             ชนิดเม็ด คดีไมเกิน ๑๐ เม็ด จาย ๒๐๐ บาท 
             คดี ๑๑-๕๐๐ เม็ด จายไมเกิน ๕,๐๐๐ บาท 
             คดี  ๕๐๑ เม็ด จาย ๕,๐๐๐ บาท 
            สวนท่ีเกิน ๕๐๐  เม็ด ๆ ละ ๓  บาท แตรวมแลวไมเกิน ๒๐,๐๐๐ บาท 
๑๐. ยาเสพติดอ่ืน ๆ (ยกเวนพืชกระทอม) กรัมละ ๓ บาท 

     
   นอกจากนี้ยังมีสารระเหยท่ีเปนลักษณะการเสพติด11 สารระเหยนั้นเปนสารเคมีท่ีระเหย

ไดงาย มีลักษณะเปนไอ ระเหยไดในอากาศและมีคุณสมบัติในการทําลายและใชในการอุตสาหกรรม 
เชน ทินเนอร แอลกอฮอล กาว ฯลฯ เปนสิ่งท่ีมนุษยผลิตข้ึนมาเพ่ือใชประโยชนในเชิงอุตสาหกรรม 
เชน ผสมในสีสเปรย น้ํายาลางเล็บ กาวยางน้ํา ลูกโปงวิทยาศาสตร ฯลฯ ผลิตภัณฑตางๆ ท่ีมีสวนผสม
ของสารระเหยไมใชสารเสพติดแตอยางใด แตท่ีเปนปญหาเพราะคนนํามาใชในทางท่ีผิด จงใจสูดดมให
เกิดอาการมึนเมาจนติด เกิดโทษพิษภัยอยางมหันต เด็กและเยาวชนจํานวนมากท่ีหลงผิดหันไปลองสูด
ดมสารระเหย และเกิดภาวะเสพติดเปนอันตรายตอสุขภาพ ท้ังนี้เนื่องจากสารระเหยมีราคาถูก หาซ้ือ
ไดงาย พกพาสะดวก ออกฤทธิ์เร็ว และชวยใหผูเสพเคลิบเคลิ้ม เปนสุข ราเริง ลืมความทุกข ซ่ึงเปน
อาการท่ีเกิดข้ึนในระยะแรกๆ ของการเสพสารระเหย ทําใหผูเสพตัดสินใจเสพงายข้ึน  ท้ังนี้เพราะสาร

                                           
 11กองควบคุมวัต ถุ เสพติด ,  คู มือประชาชน: สารระเหย , (นนทบุรี : สํานักงาน

คณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข, ๒๐๑๔). หนา ๑๖-๒๑. 



๑๔ 
 

 

ระเหยนั้นมีฤทธิ์กดประสาท (Depressant) เขาสูรางกายอยางรวดเร็วดวยการสูดดม โดยจะ
แพรกระจายจากปอดเขาสูกระแสโลหิตและไปยังอวัยวะตางๆ ท่ัวรางกาย ตลอดจนสามารถกระจาย
เขาสูสมอง และระบบประสาทไดดี ผูเสพสารระเหยจึงนิยมเสพดวยวิธีสูดดม การรับรูถึงวิธีการเสพ
สารระเหยนั้นจะเปนประโยชนตอผูปกครองในการสังเกตเฝาระวังพฤติกรรมของบุตรหลาน ตลอดจน
บุคคลใกลชิด ทําใหสามารถแกไขปญหาการเสพสารระเหยท่ีอาจเกิดข้ึนกับสมาชิกในครอบครัวได
ทันทวงที ซ่ึงการเสพสารระเหยดวยวิธีสูดดมนี้สามารถกระทําผานวิธีการตางๆ ไดดังนี้ 

๑. ใสสําลีหอดวยผาเช็ดหนา การเสพวิธีนี้ ฝามือของผูเสพจะมีลักษณะไหมเปนสีน้ําตาล 
เนื่องจากสารระเหยระคายเคืองผิวหนังบริเวณฝามือ 

๒. ใสในหลอดยาดม โดยเอาไสยาดมออก แลวเอาสําลีชุบสารระเหยใสแทน  
๓. เสพโดยตรงจากขวด โดยเปดฝาขวดและสูดดมทันที 
๔. ใสถุงพลาสติก โดยฉีดสเปรยใสถุงและสูดดมจนหมดกลิ่น วิธีนี้อันตรายมากเนื่องจาก

ปริมาณความเขมขนของสารระเหยสูง 
อาการผูเสพ ผูเสพสารระเหยในระยะแรกจะรูสึกเคลิบเคลิ้มเปนสุข ราเริง ศีรษะเบาหวิว 

ตื่นเตน หลังจากนั้นจะมีอาการคลายคนเมาเหลา ควบคุมตนเองไมได เดินโซเซ ตาพรามัว น้ําลายไหล 
มาก ถายังสูดดมตอไปอีกจะงวงนอน ซึม และหมดสติในท่ีสุด 

โทษตอผูเสพ ความรุนแรงข้ึนอยูกับปริมาณการเสพ ประวัติการใชยาของผูเสพ วิธีการ
เสพ ความแข็งแรงและภูมิตานทานของรางกาย ตลอดจนชนิดของเคมีภัณฑท่ีใชผสมในสารระเหย ท่ีผู
เสพสูดดม โดยพิษท่ีเกิดข้ึนแบงเปน ๒ ระยะ ดังนี้ 

35ระยะท่ี ๑ 35 พิษเฉียบพลัน หลังจากเกิดอาการเคลิ้มเปนสุข ราเริง ตื่นเตน ตอมาจะมึนงง 
พูดจาออแอ ควบคุมตัวเองไมได จากนั้นจะคลื่นไส อาเจียน หายใจถ่ีเบาและเร็ว ประสาทหลอน หาก
สูดดมในปริมาณมากอาจชักหมดสติ หัวใจเตนเร็วผิดจังหวะและอาจหัวใจวาย หรือสารระเหยอาจกด
ศูนยหายใจทําใหตายได 

35ระยะท่ี ๒ 35 พิษเรื้อรัง การสูดดมติดตอกันเปนเวลานานจะทําใหระบบอวัยวะตางๆ อาทิ 
ระบบประสาทสวนกลาง ประสาทสวนปลาย กลามเนื้อ ทางเดินหายใจ หัวใจ โลหิต และระบบ
สืบพันธุ ฯลฯ เสื่อมสภาพลง อาการท่ีเกิดข้ึน เชน 

 ๒.๑ อาการทางระบบประสาท โดยทําใหเกิดอาการวิงเวียน เดินโซเซ ลูกตาแกวง 
พูดลําบาก มือสั่น ตัวสั่น เซ่ืองซึม ความคิดอานชาลง หลงลืม สับสน นิสัยและอารมณเปลี่ยนแปลง 
ความจําเสื่อม สมองฝอ การรับรูตางๆ เชน การไดกลิ่นผิดปกติ การมองเห็นอาจเห็นภาพซอน หรือ
อาจเกิดอาการปลายประสาทอักเสบ ชาตามมือ ปลายเทา 

 ๒.๒ อาการทางระบบหัวใจและหลอดเลือด ทําใหจังหวะการเตนของหัวใจผิดปกติ 
กดการทํางานของไขกระดูกทําใหเม็ดเลือดแดงต่ํา เกร็ดเลือดต่ํา เลือดออกงาย ออนเพลีย บางราย
อาจเกิดมะเร็งในเม็ดเลือดขาวได 

 ๒.๓ อาการทางระบบทางเดินหายใจ อาจเกิดอาการระคายเคือง จนถึงอักเสบตั้งแต
ปลายจมูกจนถึงหลอดลม ปอด ถุงลม อาจเกิดอาการน้ําค่ังในปอด มีเลือดออกในถุงลม 



๑๕ 
 

 

 ๒.๔ อาการทางระบบทางเดินอาหาร ทําใหเกิดอาการปวดทอง คลื่นไส อาเจียน 
ทองเดิน เบื่ออาหาร น้ําหนักลด บางรายพบเลือดออกในกระเพาะอาหาร นอกจากนี้ยังพบวามีการ
ทําลายเนื้อเยื่อของตับเปนหยอมๆ ตับโต ตับและไตอักเสบ บางรายปสสาวะเปนเลือด 

 ๒.๕ อาการทางระบบกลามเนื้อ ทําใหกลามเนื้อลีบ จนถึงเปนอัมพาตได 
 ๒.๖ ระบบสืบพันธุ เกิดการเปลี่ยนแปลงของโครโมโซม ซ่ึงมีหนาท่ี ถายทอดทาง

พันธุกรรม จึงอาจลดการสรางอสุจิ 
 ผูเสพสารระเหยจะเกิดการติดทางดานจิตใจ นอกจากนี้แลวการติดทางดานรางกายก็อาจ

เกิดข้ึนไดถาสูดดมสารระเหยประเภทท่ีมีแอลกอฮอลเปนสวนประกอบเชน ทินเนอร แลคเกอร เปน
ตน เม่ือไมไดเสพอาจเกิดอาการหงุดหงิด หาวนอน ปวดทอง เหง่ืออกมาก คลื่นไส อาเจียน จาม คัด
จมูก ปวดตามกลามเนื้อ ฟุงซาน น้ําตาไหล ขนลุก ตะคริว นอนไมหลับ กระสับกระสาย ปวดกระดูก 
เจ็บหนาอก ซ่ึงเปนอาการท่ีเกิดจากการขาดยา (Withdrawal Symptoms) 

ดวยเหตุท่ีกลาวมานี้จึงทําใหมีพระราชกําหนดปองกันการใชสารระเหย พ.ศ. ๒๕๓๓ แกไข
โดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมพระราชกําหนดปองกันการใชสารระเหย พ.ศ. ๒๕๓๓ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
และพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมพระราชกําหนดปองกันการใชสารระเหย พ.ศ. ๒๕๓๓ (ฉบับท่ี ๒) 
พ.ศ. ๒๕๔๓ ระบุใหผลิตภัณฑท่ีมีสารเคมีท่ีกฎหมายกําหนดใหเปนสารระเหยเปนสวนประกอบอยูใน
ผลิตภัณฑนั้น ผูผลิต/ผูนําเขาและผูจําหนายตองปฏิบัติใหถูกตองตามกฎหมายท่ีกําหนดมาตรการ
ควบคุมการใชสารระเหย และบทลงโทษไว ดังนี้ 

 

35บทบัญญัติมาตราท่ีเก่ียวของ  บทกําหนดโทษ 

มาตรา ๑๒ ผูผลิตสารระเหยตองจัดใหมี

ภาพเครื่องหมาย หรือขอความท่ีภาชนะบรรจุหรือหีบ

หอท่ีบรรจุสารระเหย เพ่ือเปนการเตือนใหระวังการใช

สารระเหยดังกลาว ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑ วิธีการ และ

เง่ือนไขท่ีกําหนดในกฎกระทรวง (กฎกระทรวง (พ.ศ. 

๒๕๓๔) ออกตามความในพระราชกําหนดปองกันการ

ใชสารระเหย พ.ศ. ๒๕๓๓) 

มาตรา ๒๒ ผูผลิต ผูนําเขา หรือผูขาย

สารระเหยผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๑๒ มาตรา 

๑๓ หรือมาตรา ๑๔ ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน

สองป หรือปรับไมเกินสองหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ัง

ปรับ 

มาตรา ๑๓ ผูนําเขาสารระเหยกอนนํา

ออกขาย ตองจัดใหมีภาพ เครื่องหมาย หรือขอความท่ี

ภาชนะบรรจุหรือหีบหอท่ีบรรจุสารระเหย เพ่ือเปน

การเตือนใหระวังการใชสารระเหยดังกลาว ท้ังนี้ ตาม

หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีกําหนดใน

กฎกระทรวง (กฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๓๔) ออกตาม



๑๖ 
 

 

35บทบัญญัติมาตราท่ีเก่ียวของ  บทกําหนดโทษ 

ความในพระราชกําหนดปองกันการใชสารระเหย พ.ศ. 

๒๕๓๓) 

มาตรา ๑๔ สารระเหยท่ีผูขายจะขายนั้น

ตองมีภาพเครื่องหมาย หรือขอความท่ีผูผลิตหรือผู

นําเขาไดจัดใหมีท่ีภาชนะบรรจุหรือหีบหอท่ีบรรจุตาม

มาตรา ๑๒ หรือมาตรา ๑๓ อยูครบถวน 

มาตรา ๑๕ หามมิใหผูใดขายสารระเหย

แกผูท่ีมีอายุต่ํากวาสิบแปดปบริบูรณ เวนแตเปนการ

ขายโดยสถานศึกษาเพ่ือใชในการเรียนการสอน 

มาตรา ๒๓ ผูใดฝาฝนมาตรา ๑๕ 

ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองป หรือปรับไมเกินสี่

หม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

มาตรา ๑๖ หามมิใหผูใดขาย จัดหา หรือ

ใหสารระเหยแกผูซ่ึงตนรูหรือควรรูวาเปนผูติดสาร

ระเหย 

มาตรา ๒๓/๑ ผูใดฝาฝนมาตรา ๑๖ 

ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป หรือปรับไมเกิน

หกหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

มาตรา ๑๗ หามมิใหผูใดใชสารระเหย

บําบัดความตองการของรางกายหรือจิตใจ ไมวาโดยวิธี

สูด ดม หรือวิธีอ่ืนใด 

มาตรา ๒๔ ผูใดฝาฝนมาตรา ๑๖ 

มาตรา ๑๗ หรือมาตรา ๑๘ ตองระวางโทษจําคุก

ไมเกินสองป หรือปรับไมเกินสองหม่ืนบาท หรือท้ัง

จําท้ังปรับ 

มาตรา ๑๘ หามมิใหผูใดจูงใจ ชักนํา ยุ

ยงสงเสริม หรือใชอุบายหลอกลวงใหบุคคลอ่ืนใชสาร

ระเหยบําบัดความตองการของรางกายหรือจิตใจ ไมวา

โดยวิธีสูด ดม หรือวิธีอ่ืนใด 

มาตรา ๒๔/๑ ผูใดฝาฝนมาตรา ๑๘ 

ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองป หรือปรับไมเกินสี่

หม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

 
  นอกจากนั้นยังไดมีการตั้งหนวยงานเขามาดูแลบําบัดเก่ียวกับการคุมประพฤติปฏิบัติกลุม

คนท่ีใชสารระเหยท่ีผิดกฎหมายดังนี้ 
 ๑. การบําบัดรักษาผูติดสารระเหย กรณีสมัครใจเขารับการบําบัดรักษา ตามพระราช

กําหนดปองกันการใชสารระเหย พ.ศ. ๒๕๓๓ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข กระทรวง
อุตสาหกรรม (ฉบับท่ี ๒๑) พ.ศ. ๒๕๔๖ เรื่องกําหนดสถานพยาบาลท่ีใหการบําบัดรักษาแกผูติดสาร
ระเหย ขอ ๒ ใหสถานพยาบาลของรัฐท่ีจัดต้ังตามกฎหมายวาดวยยาเสพติดเปนสถานพยาบาลท่ีให
การบําบัดรักษาแกผูติดสารระเหยตามพระราชกําหนดปองกันการใชสารระเหย พ.ศ. ๒๕๓๓ และให



๑๗ 
 

 

ดําเนินการตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงอุตสาหกรรม วาดวยการบําบัดรักษาและ
ควบคุมผูติดสารระเหย ในสถานพยาบาล 

 ๒. การฟนฟูสมรรถภาพผูติดสารระเหย กรณีบังคับบําบัด ตามพระราชบัญญัติฟนฟู
สมรรถภาพ พ.ศ. ๒๕๔๕ กําหนดใหมีสถานท่ีเพ่ือการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดซ่ึงรวมถึงสาร
ระเหย เชน ศูนยฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด (ศูนยลาดหลุมแกว) กรมคุมประพฤติกองควบคุม
วัตถุเสพติด  

 ดังที่กลาวมาทั้งหมดขางตนจึงเห็นไดวา ยาเสพติด เปน “มหันตภัยคุกคาม บอน
ทําลายประเทศชาติ” สงผลท้ังตอบุคคล สังคม เศรษฐกิจ และการพัฒนาประเทศ ซ่ึงตองสูญเสีย
ทรัพยากรตางๆในการปองกันและแกไข โดยเฉพาะกับเด็กและเยาวชนซ่ึงเปนอนาคตของประเทศตอง
มาเปนทาสยาเสพติด อีกท้ังการแพรระบาดของยาเสพติดทําใหเกิดการเสื่อมเสียชื่อเสียง และ
เกียรติภูมิของประเทศ ไมไดรับความไววางใจจากนานาชาติเพราะขาดความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินท้ังในการเขามาทองเท่ียวหรือลงทุนทางการคาและธุรกิจตางๆ ดังนั้นรัฐบาลจึงนับเรื่องนี้เปน
นโยบายลําคัญท้ังในดานการปองกันปราบปราม และท้ังในดานการบําบัดรักษาเนื่องดวยตามปฏิญญา
สากลวาดวยสิทธิมนุษยชน ทุกคนมีคุณคาและศักดิ์ศรีแหงความเปนมนุษย มีสิทธิท่ีจะไดรับความ
คุมครองโดยหลักบังคับของกฎหมาย และตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ 
ทุกคนมีศักดิ์ศรีแหงความเปนมนุษย มีสิทธิเสรีภาพเสมอกันตามกฎหมาย สมควรไดรับความคุมครอง
ตามกฎหมายท่ีเทาเทียมกัน ผูอยูในภาวะยากลําบากพึงไดรับการสงเคราะห การจัดสวัสดิการท่ี
เหมาะสม รวมท้ังไดรับการรับรองตามสิทธิของบุคคลโดยไมถูกเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรม เปนตน 
รัฐบาลจึงไดจัดทํายุทธศาสตรแผนปฏิบัติการเก่ียวกับการแกปญหายาเสพติดภายใต “ยุทธศาสตร ๕ 
รั้ว ปองกัน”12 เพ่ือปองกันจุดออน ๕ ดาน ท้ังดานชายแดน ดานปจจัยเสี่ยงทางสังคม ดานความ
ออนแอของครอบครัว-ชุมชน และดานปจจัยทางเศรษฐกิจ-สังคม สภาพแวดลอม “รั้ว” ในท่ีนี้
หมายถึง การสรางภูมิคุมกัน สรางกิจกรรม สรางกระบวนการทํางานท้ังภาครัฐและประชาชนได
ดําเนินการ รวมกันอยางมีประสิทธิภาพ อันไดแก รั้วชายแดน รั้วชุมชน รั้วสังคม รั้วโรงเรียน และรั้ว
ครอบครัว ดังนี้ 

 ๑. รั้วใหญชายแดน ยาเสพติดสวนใหญมาจากแหลงผลิตอยูในประเทศเพ่ือนบานและ
ลักลอบเขามาในประเทศไทยภารกิจนี้มีกองบัญชาการกองทัพไทยเปนเจาภาพหลัก โดยสนับสนุน
ยุทธภัณฑท่ีใชในการสกัดก้ันยาเสพติดใหกับหนวยปฏิบัติภารกิจปองกันและปราบปรามยาเสพติดตาม
แนวชายแดนท้ังทางบกและทางน้ํา และมอบหมายใหกองกําลังชายแดนเปนผูรับผิดชอบในระดับพ้ืนท่ี 
ทําหนาท่ีจัดกําลังปฏิบัติการณลาดตระเวน สกัดก้ันการนําเขาของยาเสพติดตามแนวชายแดน จัดตั้ง
อาสาสมัครประชาชน ในหมูบานชายแดนเพ่ือเปนกองกําลังเฝาระวัง รวมถึงปฏิบัติการสกัดก้ันยาเสพ
ติดในเชิงรุกดวยการดําเนินมาตรการทางการขาวการรวมมือกับประเทศเพ่ือนบาน ท้ังดานการขาว 
การปราบปรามสกัดก้ัน และการลาดตระเวนรวมกัน โดยในป ๒๕๕๓ จับกุมผูตองหาได ๔๘๘ คน 
ตรวจยึดของกลางยาเสพติดโดยเฉพาะยาบาไดกวา ๑๔ ลานเม็ด 

                                           
12 ศูนยประสานงานการปฏิบัติ ท่ี  ๑  กองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายใน

ราชอาณาจักร, อางแลว, ๒๕๕๒, หนา ๒๔-๓๓. 



๑๘ 
 

 

 ๒. รั้วเล็กในชุมชน จากปญหาความออนแอของชุมชน ความไมมีภูมิคุมกันของชุมชนทํา
ใหปญหายาเสพติดเขามาแพรระบาดไดงาย รัฐบาลจึงประกาศอยางชัดเจนท่ีจะสนับสนุนการมีสวน
รวมของชุมชนในการแกไขปญหาสังคมดานตางๆ สงเสริมบทบาทของกํานัน ผูใหญบาน ผูนําชุมชนใน
การเฝาระวังรวมท้ังการสํารวจตรวจสอบพฤติการณท้ังดานการคาและการเสพ ดวยกระบวนการ
ประชาคม เพ่ือคัดกรองปญหายาเสพติดในระดับหมูบานและชุมชนข้ันตน รวมถึงมาตรการทางดาน
กฎหมาย เพ่ือลดทอนโครงสรางทางการคาในพ้ืนท่ี รวมถึงการจับกุมและสงผูเสพเขาสูกระบวนการ
บําบัด โดยใหมีการสรางเครือขายหมูบาน/ชุมชนท่ัวประเทศกวา ๘๐,๐๐๐ แหง และสามารถจัดตั้ง
หมูบาน/ชุมชนสีขาวไดถึง ๔๘,๘๐๘ แหงพรอมกับการสงเสริมบทบาทของภาคประชาชนใหเขามามี
สวนรวมในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 

 ๓. รั้วรอบตัวท่ัวสังคม มุงเนนไปท่ีเด็กและเยาวชน ปองกันเยาวชนเขาถึงแหลงม่ัวสุมยา
เสพติดโดยใชมาตรการทางสังคมปองปราม พรอมมาตรการทางกฎหมายโดยสงเสริมกิจกรรมเชิงบวก
ท่ีสรางสรรค ซ่ึงในชวง ๒-๓ ปท่ีผานมาพบวา ปจจัยลบในสังคมอาทิ เชน สถานบันเทิงท่ีผิดกฎหมาย 
หอพักท่ีไมไดจดทะเบียน โตะสนุกเกอร โตะพนันบอล ตูมา รานเกมส อินเตอรเน็ต แหลงม่ัวสุมตางๆ 
ลวนเปนปจจัยท่ีทําใหเยาวชนมีพฤติกรรมเสี่ยงเขาไปเก่ียวของกับยาเสพติด ภารกิจนี้จึงเกิดข้ึนเพ่ือจัด
ระเบียบสังคมแบบบูรณาการ โดยผูวาราชการจังหวัด/ผูอํานวยการรักษาความม่ันคงภายใน
ราชอาณาจักร (ผอ.กอ.รมน.) ดําเนินการขยายพ้ืนท่ีและจัดกิจกรรมทางบวกใหมากข้ึน อาทิ  ลาน
กีฬา ลานดนตรี ลานกิจกรรมสรางสรรคของเยาวชน รวมถึงการสรางแกนนํากลุมตางๆ ในจังหวัด ให
เปนพลังขับเคลื่อนการจัดระเบียบสังคม อาทิ แกนนําครูอาสา แกนนําผูปกครอง แกนนําเยาวชน 
แกนนําชุมชน ฯลฯ รั้วรอบตัวท่ัวท้ังสังคม  

 ๔. รั้วทางปญญาโรงเรียน เปนการจัดกิจกรรมใหเยาวชนกลุมเสี่ยงและนําเขาบําบัดโดย
สมัครใจพรอมกิจกรรมสรางภูมิคุมกันเพ่ือปองกันยาเสพติดเขาถึงกลุมท่ีเปนอนาคตของชาติ เนื่องดวย
ปกติแลวเยาวชนท่ีมีพฤติกรรมเสี่ยงในเรื่องใดเรื่องหนึ่งก็จะมีพฤติกรรมเสี่ยงในเรื่องอ่ืนๆ ตามมา เชน 
หนีเรียน ม่ัวสุม เสพยาเสพติด กาวราว สูบบุหรี่ ด่ืมของมึนเมา ดังนั้นมาตรการแกไขปญหาของ
เยาวชนจึงตองมุงเนนไปท่ีสถานศึกษาทุกระดับ ภารกิจนี้มีกระทรวงศึกษาธิการเปนเจาภาพหลักใน
การสํารวจและจัดทําขอมูลคนหาผูเสพ/ผูติด/ผูคา และเยาวชนกลุมเสี่ยง โดยมอบหมายใหคนทํา
หนาท่ีเสมือนกลไกปลูกฝงและสอดสองพฤติกรรมของเด็กและเยาวชน ดวยการจัดกิจกรรมใน
สถานศึกษา อาทิ การจัดหลักสูตรการเรียนการสอนวิชาเฉพาะ การจัดคายพัฒนาคุณธรรมกิจกรรม
ทางเลือกตามความสนใจของเยาชน ท้ังดนตรี กีฬา ศิลปะและการพัฒนาอาชีพ นอกจากนี้ยังมีการ
พัฒนาจัดตั้งเครือขายผูปกครองในโรงเรียนและชุมชนดวย 

 ๕. รั้วอบอุนในครอบครัว เปนรั้วพิเศษท่ีตองเขาไปใหความรูและดูแลชวยเหลือครอบครัว
ท่ีเคยเก่ียวของกับยาเสพติด ซ่ึงถือเปนยุทธศาสตรสําคัญในการปองกันยาเสพติด เพราะเม่ือใดท่ี
ครอบครัวเขมแข็งก็จะสงผลตอพ้ืนฐานความเขมแข็งของประเทศดวย โดยกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความม่ันคงของมนุษยเปนเจาภาพหลักในการสงเสริมใหมีการจัดตั้งศูนยพัฒนาครอบครัวใน
ชุมชน จัดอบรมพอแมผูปกครอง ญาติพ่ีนอง การใหความรูในการปองกันยาเสพติด โดยมุงเนนไปท่ี
ครอบครัวท่ีมีบุคคลเขาไปมีสวนเก่ียวของกับยาเสพติดท่ีถูกจับกุมหรือเขารับการบําบัดรักษาเปน
เปาหมายแรก จากการดําเนินงานในโครงการปราบปรามและลดความเดือดรอนของประชาชนของ
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กระทรวงยุติธรรมตั้งแต๑ มกราคม-๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๓ สามารถจับกุมคดียาเสพติดไดผูตองหา 
๒๐๓,๔๕๔ คน ยึดยาบาไดกวา ๓๘ ลานเม็ด ไมรวมเฮโรอีน กัญชา ยาไอซ และพืชกระทอมท่ีสกัดก้ัน
ไดรวมกวา ๗๐ กิโลกรัม ขณะท่ีโครงการบําบัดรักษาและฟนฟูผูติดยาเสพติด กวา ๓ แสนคน ยังไม
รวมกลุมท่ีอยูในระบบบังคับและตองโทษกวา ๑๔๓,๕๖๗ คน พรอมการพัฒนาระบบติดตาม 
ชวยเหลืออยางตอเนื่อง สวนในระดับของสถานประกอบ มีผูสมัครใจเขารวมโครงการสถาน
ประกอบการสีขาวและผานเกณฑจํานวน ๔,๕๑๒ แหง และโครงการบริหารจัดการแบบบูรณาการ 
ปรับปรุงและพัฒนากลไกการดําเนินงานของศูนยปฏิบัติการณตอสูระดับจังหวัด/อําเภอใหสามารถ
เปนกลไกในระดับพ้ืนท่ีท่ีทําใหคูขนานกับภาครัฐ13   

นอกเหนือจากยุทธศาสตร ๕ รั้วปองกันแลว ยังมีการใชมาตรการทางกฎหมายการ
สืบสวนปราบ ปรามกลุมการคายาเสพติดระดับตางๆ เพ่ือตัดโครงสรางการแพรกระจายยาเสพติดไป
ยังผูเสพ ซ่ึงอยูในความรับผิดชอบของสํานักงานตํารวจแหงชาติ  เรงรัดโครงการบําบัดรักษาและฟนฟู
สถานภาพผูเสพ/ผูติดยาเสพติดแบบบูรณาการ นําผูเสพเขาสูระบบการบําบัดฟนฟูของกระทรวง
สาธารณสุข รวม ถึงการใชกระบวน การชุมชน ประชาสังคมนําผูเสพเขาคายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
โดยขอความรวมมือจากหนวยงานสวนกลางท่ี เ ก่ียวของ เชน กองบัญชาการกองทัพไทย 
กระทรวงมหาดไทย  กระทรวงแรงงานในการจัดทําคายบําบัดฟนฟู และการใหความชวยเหลือในการ
ดําเนินชีวิตภายหลังผานการบําบัดฟนฟู เชน การใหอาชีพ สนับสนุนเงินทุนการประกอบอาชีพ 
ตลอดจนการจัดกลไกลติดตามผูผานการบําบัดใหกลับสูสังคมไดตามปกติ งานการตอสูเพ่ือเอาชนะยา
เสพติดมิไดจํากัดอยูแคเพียงปองกันและปราบปรามในพ้ืนท่ี แตยังครอบคลุมไปถึงงานดานการบําบัด
ฟนฟูสถานภาพผูติดยาเสพติดดวย โดยผูท่ีติดยาเสพติดท่ีถูกจับกุม และศาลพิจารณาตัดสินใหเปน
ผูปวย เขามาบําบัดรักษา และฟนฟูสมรรถภาพในหนวยทหารท่ีจัดตั้งเปนศูนยบําบัดฟนฟูผูติดยาเสพ
ติดภายใตชื่อ “โรงเรียนวิวัฒนพลเมือง” โดยมุงหวังใหผูเขารับการบําบัดไดเรียนรูเก่ียวกับแนว
ทางการดูแลตัวเองใหอยูในสังคมไดอยางปกติสุข ตลอดจนไดรับการฝกวิชาชีพ ซ่ึงเปนกิจกรรม
ทางเลือกเพ่ือพัฒนาทักษะใหสามารถนําไปใชประโยชนในการประกอบอาชีพหลังจบหลักสูตรซ่ึงการ
ดําเนิน การดังกลาวยังจํากัดอยูแตในกลุมผูติดยาเสพติดท่ีถูกดําเนินคดีและผูเสพท่ีเขารับการบําบัด
โดยสมัครใจ14  

 ดังเห็นแลววาปญหายาเสพติดเปนปญหาระดับชาติท่ีไมสามารถแกไขใหบรรลุผลไดดวย
องคกรใดองคกรหนึ่ง แตตองอาศัยการแกไขในมิติตางๆ ท้ัง ๕ รั้วใหแข็งแกรง ซ่ึงสถาบันทางสังคมทุก
ระดับท้ังสถาบันครอบครัว สถานบันชุมชน สถาบันการศึกษา สถานบันศาสนา ตางมีบทบาทของตน

                                           
 13 สํานักปราบปรามยาเสพติด สํานักงาน ป.ป.ส. กระทรวงยุติธรรม, ผลการปรามปราม

ยาเสพติดท่ัวประเทศประจําป ๒๕๕๘, (กรุงเทพมหานคร: หางหุนสวนจํากัด บางกอกบลอก, 

๒๕๕๘), หนา ๓๒-๓๓. 
 14 นราวิทย ศิริปุณย และคณะ, การวิจัยประเมินผลโครงการฟนฟูและพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตผูติดยาเสพติด (โรงเรียนวิวัฒนพลเมือง) กรณีศึกษาโรงเรียนสงครามพิเศษ ศูนยสงคราม
พิเศษ จังหวัดลพบุรี, (ชลบุรี: มหาวิทยาลัยบูรพา, ๒๕๔๕) 

 



๒๐ 
 

 

อยางครบถวน การระดมความรวมมือจากทุกภาคสวน เพ่ือรวมมือสรางความรูความเขาใจ สรางทัศ
คติท่ีดีตอการปฏิบัติหนาท่ีท่ีดีตอการปฏิบัติหนาท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพสมบูรณเทาทันตอเหตุการณ 
จึงเชื่อม่ันวาสามารถขจัดปญหายาเสพติดใหหมดสิ้นไปจากประเทศไทยไดอยางแทจริง ในปพ.ศ.
๒๕๕๒ รัฐบาลไดกําชับใหมีการขับเคลื่อนใน ๔ กลไกท่ีมีบทบาทสําคัญในการปฏิบัติแกไขปญหายา
เสพติด คือ  

 ๑.  กลไกจังหวัด ไดแก ศูนยตอสูเอาชนะยาเสพติดจังหวัด (ศตส.จ.) และกองอํานวยการ
รักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักรจังหวัด ซ่ึงมีผูวาราชารจังหวัด ในฐานะ ผูอํานวยการติดตาม
สถานการณจังหวัด (ผอ.ศตส.จ.) /ผูอํานวยการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร(ผอ.รมน.จว.) 
เปนผูมีบทบาทสูงสุด 

 ๒.  กลไกท่ีจัดตั้งข้ึนพิเศษตามคําสั่ง ท่ี ๓๐๖/๕๓ รองรับการแกไขปญหากลุมพ้ืนท่ี 
ซ่ึงไดมอบหมายให กอ.รมน. ภาคตางๆ รับผิดชอบแปลงนโยบายไปสูการปฏิบัติ 

 ๓.  กลไกนอกเหนือจังหวัดท่ีปฏิบัติภารกิจเฉพาะ ไดแก การเรงรัดปราบปรามเครือขาย
การคายาเสพติดระดับสําคัญ ท้ังท่ีเปนเครือขายการคาท่ีเชื่อมโยงกับอาชญากรรมขามชาติ เครือขาย
การคาท่ีเชื่อมโยงกับชนกลุมนอย เครือขายการคาท่ีเชื่อมโยงกับเรือนจํา ฯลฯ โดยใหสํานักงานตํารวจ
แหงชาติหนวยตางๆ สํานักงานคณะกรรมการการปองันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) และหนวย
ท่ีเก่ียวของอ่ืนๆ  
 ๔.  กลไกกํากับ ตรวจสอบ ติดตาม รายงาน ไดมอบหมายใหสํานักงานคณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) และศูนยประสานการปฏิบัติท่ี๑ กอ.รมน. (ศปป.๑ 
 

 แนวคิดในการปฏิบัติตอผูกระทําความผิดในปจจุบันของหนวยงานรัฐ 
 กลุมผูติดยาเสพติด เรียกไดวาเปนผูกระทําความผิด ซ่ึงถือเปนกลุมผูดอยโอกาสทาง

สังคม ซ่ึงอาจเรียกวา เปนคนชายขอบอีกมิติหนึ่งดวย เนื่องจากเปนกลุมบุคคลท่ีถูกสังคมละเลยมา
เปนเวลานาน ขาดความสนใจเหลียวแล เสมือนเปนผูมีตราบาปติดตัวอยูตลอดเวลา เม่ือผูติดยาเสพ
ติดถูกดําเนินคดี พนโทษออกมาแลว หรือเขารับการรักษาตนเองใหหายจากอาการติดยาเสพติดมักมี
พฤติกรรมเก็บตัว ไมกลาเปดเผยตัวและไมกลาเผชิญหนาในสังคม รวมท้ังไมกลาท่ีจะไปขอรับความ
ชวยเหลือหรือขอรับบริการตางๆท่ีรัฐจัดให แนวคิดในการใหความชวยเหลือบุคคลเหลานี้ ไดแก 
แนวคิดการแกไขฟนฟู แนวคิดเนนตัวแบบยุติธรรม แนวคิดแบบอนุรักษนิยม นอกจากนี้การคุมครอง
และพิทักษสิทธิผูพนโทษยังมีฐานความคิดบนความเชื่อท่ีวาพฤติกรรมมนุษยสามารถเปลี่ยนแปลงได 
หากมีสภาพแวดลอมหรือเง่ือนไขท่ีเหมาะสม รวมถึงฐานความคิดเก่ียวกับการพิทักษสิทธิและการ
เสริมพลัง เพ่ือการพ่ึงตนเอง ท้ังนี้ โดยมีเปาหมายเพ่ือใหกลุมเปาหมายเหลานี้ไดรับการชวยเหลือให
เขาถึงบริการดานสวัสดิการสังคมพ้ืนฐานจากรัฐอยางท่ัวถึงและมีมาตรฐาน การสงเสริม พัฒนาใหมี
คุณภาพชีวิตท่ีดีและสามารถพ่ึงพาตนเองได โดยทุกภาคสวนเขามามีสวนรวมในการจัดสวัสดิการ
สังคมท่ีเนนกลุมเปาหมายเปนศูนยกลางในการพัฒนาศักยภาพ สรางพ้ืนท่ียืนใหพวกเขาเหลานี้ไดอยู
ในครอบครัว ชุมชนและสังคมได ซ่ึงจะสงผลใหเกิดการพัฒนาทรัพยากรมนุษยท่ีมีคุณภาพ 

 
 



๒๑ 
 

 

 ๒.๑.๒  แนวคิดเกี่ยวกับการปองกันปญหายาเสพติด 
ความหมาย “การปองกันปญหายาเสพติด” การปองกันปญหายาเสพติด หมายถึง 

กระบวนการท่ีดําเนินการลวงหนา โดยการอบรมเลี้ยงดูใหการศึกษาขอมูลขาวสารและความรูท้ังใน
ระบบโรงเรียน นอกระบบโรงเรียน และการศึกษาตามอัธยาศัยแกกลุมเปาหมายอยางตอเนื่องและ
สัมพันธกันในเรื่องคุณภาพชีวิตและยาเสพติด การปองกันตนเอง ครอบครัวและชุมชนใหรอดพนจาก
ยาเสพติดดวยวิธีการตางๆ เพ่ือเปนการสรางภูมิคุมกันแกบุคคลใหมีความสามารถท่ีจะเผชิญหนากับ
ปญหาและอุปสรรคและเหตุการณตางๆท่ีผานเขามาในชีวิต รวมท้ังการปรับปรุงสภาพแวดลอมใกลตัว
ท่ีมีสวนผลักดันใหกลุมเปาหมายไปใชยาเสพติด 
  สํานักงานสหประชาชาติ15เพ่ือปญหายาเสพติดและอาชญากรรม อธิบายองคประกอบ
ของการปองกันปญหายาเสพติดไวดังนี้  
  ๑. การลดอุปสงค (Demand Reduction Strategies) มีจุดประสงคเ พ่ือลดความ
ตองการใชยาของบุคคล และเพ่ือปองกัน หรือทําใหมีอายุท่ีเริ่มเสพชาลง อาจรวมไปถึงวิธีการท่ีมุง
หมายเพ่ือใหเลิกยา (Abstinence –oriented Approach) 
  ๒. การลดอุปาทาน (Supply Reduction Strategies) มีจุดประสงค เ พ่ือขัดขวาง
กระบวนการผลิตและขายยาเสพติด และจํากัดการเขาถึงยาเสพติด 
  ๓. วิธีการลดผลทางลบท่ีมีตอสุขภาพและตอสังคมจากการเสพยา มีจุดประสงคเพ่ือลด
ผลกระทบของยาเสพติดท่ีมีตอบุคคลและชุมชน 

เปาหมายของการปองกัน (Goals of Prevention) นักวิจัยเก่ียวกับการปองกันปญหา
ยาเสพติดไดกําหนดเปาหมายของการปองกัน ดังนี้ 

๑. เพ่ือเปลี่ยนพฤติกรรมท่ีสงเสริมการเสพยาเสพติด และเสริมแรงพฤติกรรมทางบวกท่ี
นําไปสูการปฏิเสธยาเสพติด 

๒.  เพ่ือทําใหบุคคลมีจํานวนภูมิคุมกันมากกวาปจจัยเสี่ยง 
๓.  เพ่ือเลื่อนอายุท่ีบุคคลใชยาเสพติดครั้งแรกออกไป 
๔.  เพ่ือใหบุคคลเลือกท่ีจะไมเก่ียวของกับยาเสพติดโดยสมัครใจ 
๕.  เพ่ือสงเสริมวิถีชีวิตท่ีปลอดยาเสพติด 

 ประเภทของการปองกัน National Institute on Drug Abuse16 ไดจัดประเภทของ
โปรแกรมปองกันจําแนกตามกลุมเปาหมายไว ๓ ประเภท คือ 

                                           
15สํานักงานปองกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแหงสหประชาชาติ (UN Office on Drugs 

and Crime – UNODC) UNODC ภาคพ้ืนเอเชียตะวันออกและแปซิฟก, www.un.or.th/th/staff/สํานักงาน
ปองกันยาเสพติด/สืบคนเมื่อ ๒๒ พฤษภาคม พ..ศ. ๒๕๕๙. 

16 National Institute on Drug Abuse, Preventing Drug Use among Children and 

Adolescents: A Research-based guide for parents, educators, and community leaders. 2 nd 

edition. (Maryland: U.S. Department of Health and Human Services, 2003), pp. 20-22. 
 

http://www.un.or.th/th/staff/%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%9E%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%94/%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%20%E0%B9%92%E0%B9%92%20%E0%B8%9E%E0%B8%A4%E0%B8%A9%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1%20%E0%B8%9E..%E0%B8%A8
http://www.un.or.th/th/staff/%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%9E%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%94/%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%20%E0%B9%92%E0%B9%92%20%E0%B8%9E%E0%B8%A4%E0%B8%A9%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1%20%E0%B8%9E..%E0%B8%A8


๒๒ 
 

 

 ๑. โปรแกรมท่ัวไป (Universal Program) ใชกับประชากรท่ัวไป เชน เด็กนักเรียนทุก
ระดับชั้น 
 ๒. โปรแกรมกลุมเส่ียง (Selective Program) สําหรับกลุมเปาหมายท่ีเสี่ยงตอการเสพ
ยาเสพติด เชนเด็กท่ีพอแมเสพยา หรือเด็กท่ีมีปญหาดานการเรียน 
 ๓. โปรแกรมเฉพาะ (Indicated Program) สําหรับผูท่ีกําลังใชยาเสพติดอยู และมี
แนวโนมวาจะเปนผูติดยาเสพติด 
  ผูออกแบบโปรแกรมปองกันควรเลือกประเภทของโปรแกรมปองกันใหเหมาะสมกับ
กลุมเปาหมาย เพราะแตละประเภทจะมีวัตถุประสงคและกิจกรรมท่ีแตกตางกัน 
 
 วิวัฒนาการของรูปแบบปองกันปญหายาเสพติด 
 รูปแบบปองกันปญหายาเสพติดในยุคแรก ในชวงแรกเปนรูปแบบของการใหความรู
เก่ียวกับยาเสพติด (Information Only Model) โมเดลนี้มีสมมติฐานวา เด็กเสพยาเพราะไมรูถึง
อันตรายและผลทางลบท่ีตามมาของการใชยาเสพติดจึงเชื่อวา การเพ่ิมความรูเก่ียวกับยาเสพติดจะ
นําไปสูการเปลี่ยนทัศนคติและเปลี่ยนพฤติกรรมในท่ีสุด เนื้อหาท่ีสอนประกอบดวยปฏิกิริยาท่ียาเสพ
ติดมีตอรางกาย วิธีการเสพยารูปแบบตางๆ อันตรายจากยาเสพติดตอสุขภาพในระยะสั้นและยาว 
อยางไรก็ตามวิธีนี้ไมไดผลในเชิงปองกัน เพราะวัยเด็กเปนวัยท่ีไมคอยหวงสุขภาพตนเอง หรืออาจคิด
วาอันตรายดังกลาวคงไมเกิดกับตน นอกจากจะไมชวยปองกันเด็กจากการใชยาเสพติดแลว บาง
งานวิจัยพบวา การใหความรูเก่ียวกับยาเสพติดกลับเปนการกระตุนความอยากรูอยากเห็นของเด็กซ่ึง
นําไปสูการลองใชยา  

 บางโปรแกรมจะเนนการกระตุนใหกลัว (Fear – arousal Techniques)17 โดยใหขอมูล
ท่ีเกินจริงเก่ียวกับโทษของยาเสพติด เนนนําเสนอแตผลกระทบทางลบ เพ่ือมุงหวังใหกลัวและ
หลีกเลี่ยงการเสพ แตการวิจัยพบวา วิธีดังกลาวไมมีประสิทธิภาพเชนกัน เนื่องจากการนําเสนอ
อันตรายท่ีเกินจริงทําใหเด็กไมเชื่อถือ จะเห็นไดวา ท้ังการใหความรูและการทําใหกลัวไมไดจัดการกับ
ปจจัยพัฒนาการและอิทธิพลทางสังคมท่ีเปนสวนหนึ่งของสาเหตุการเสพยา ประเด็นสําคัญท่ีทําให
โมเดลนี้ไมไดผลคือ สมมติฐานท่ีวาการฟงบรรยายเพียงไมก่ีชั่วโมงจะเปลี่ยนความคิดของเด็กท่ีมีตอยา
เสพติดท่ีเรียนรูจากเพ่ือนและสื่อมาหลายปได แมงานวิจัยจะพบวา การใหความรูเพียงอยางเดียวไมมี
ผลตอพฤติกรรมการเสพยาของเด็ก แตก็ในเวลาตอมาถูกนํามาเปนสวนหนึ่งของโปรแกรมปองกัน 

 ตอมามีผู เสนอโมเดลทางเลือก (Alternative Model) 18 ท่ีมีสมมติฐานวา การหา
กิจกรรมท่ีสราง สรรคและสนุกสนานใหวัยรุนจะทําใหวัยรุนไมมีเวลาไปใชยาเสพติด โมเดลนี้เชื่อวา
การท่ีวัยรุนไดรับมอบ หมายความรับผิดชอบในกิจกรรมตางๆ จะชวยบรรเทาความเบื่อ เพ่ิมการเห็น

                                           
17 Bandura, Albert; Reese, Linda; Adams, Nancy E. Microanalysis of action and fear 

arousal as a function of differential levels of perceived self-efficacy. Journal of Personality and 

Social Psychology, Vol 43 (1), 1982, pp. 5-21. 
18 Das, J.P., Kirby, J., Jarman, R.F. Simultaneous and successive synthesis: An 

alternative model for cognitive abilities. Psychological Bulletin, Vol. 82(1), Jan 1975, pp. 87-103. 
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คุณคาในตนเอง และมีความผูกพันกับชุมชน โดยท่ีโมเดลนี้จะไมมีการกลาวถึงยาเสพติดเลย เพราะ
เชื่อวาการท่ีเด็กใชเวลากับกิจกรรมท่ีเปนประโยชนจะชวยลดแนวโนมท่ีจะใชยาเสพติดไดเอง 

๒. รูปแบบการปองกันยาเสพติดท่ีมีงานวิจัยรองรับ จากท่ีนักวิจัยเคยเนนการใหความรู
เก่ียวกับผลลบจากยาเสพติด ในยุคตอมารูปแบบการปองกันยาเสพติดเปลี่ยนแปลงไป มุงไปท่ีปจจัย
เสี่ยงและภูมิคุมกันระดับบุคคลท่ีมีความเก่ียวของกับพฤติกรรมการใชยาในวัยรุน สิ่งท่ีทําใหรูปแบบ
ปองกันในยุคนี้มีความนาเชื่อถือ เพราะมีการทดสอบประสิทธิภาพของโปรแกรมดวยระเบียบวิธีวิจัย 
รูปแบบปองกันการใชยาเสพติดท่ีไดรับการสนับสนุนจากการวิจัยสามารถแบงออกไดเปน ๓ ประเภท 
ไดแก  

๒.๑ แนวทางจัดการกับอิทธิพลทางสังคม แนวทางนี้ใหความสําคัญกับตัวแปรทางสังคม
และตัวแปรทางจิตวิทยาวาเปนตัวผลักดันใหบุคคลเริ่มใชยา การใชยาของวัยรุนถูกมองวาเปนผลมา
จากอิทธิพลทางสังคมผานเพ่ือนและสื่อโฆษณา แนวทางนี้ประกอบดวย ๓ องคประกอบท่ีสําคัญ ดังนี้ 

๒.๑.๑ ภูมิคุมกันทางจิตวิทยา มาจากแนวคิดการปองกันโรคติดเชื้อดวยวัคซีน โดย
จะจําลองสถานการณใหเพ่ือนแกลงชวนใชยาเสพติด หลังจากนั้นเพ่ิมความเขมขนของการจูงใจ 
สมมติฐานภายใตแนวคิดนี้คือ การถูกจูงใจใหใชยาเสพติดจากสังคมในสถานการณจําลอง จะชวย
เสริมสรางใหเด็กมีความตานทานการเชิญชวนท่ีรุนแรงมากข้ึนในสถานการณจริงท่ีเด็กอาจจะประสบ
เม่ือเขาสูวัยรุน อยางไรก็ดี งานวิจัยระบุวา ภูมิคุมกันทางจิตวิทยามีผลลดพฤติกรรมใชยาไดนอยกวา
อีกสององคประกอบท่ีจะกลาวถึงในลําดับตอไป 

๒.๑.๒ ความรูเก่ียวกับบรรทัดฐานของสังคม วัยรุนมักประเมินการใชยาเสพติดใน
กลุมวัยรุนและผูใหญสูงกวาความเปนจริง ซ่ึงทําใหเขาคิดวาพฤติกรรมการเสพยาเปนสิ่งปกติในสังคม 
และนําไปสูการมีคานิยมท่ีสนับสนุนการใชยาเสพติด การใหขอมูลจริงเก่ียวกับจํานวนผูเสพยาเสพติด
ซ่ึงตํ่ากวาท่ีพวกเขาคิดได จะชวยลดการรับรูท่ีผิดเก่ียวกับยาเสพติดวา ไดรับการยอมรับจากสังคม 
การแกไขการรับรูดังกลาวสามารถทําใหผานการใหขอมูลการแพรระบาดของยาเสพติดจากผลสํารวจ
ระดับชาติ หรือใหเด็กสรางแบบสอบถามแลวไปเก็บขอมูลในหองเรียน ในโรงเรียน หรือชุมชนของ
ตนเอง กิจกรรมเหลานี้จะทําใหเด็กมีมุมมองท่ีเปนจริงมากข้ึนเก่ียวกับความมากนอยของการแพร
ระบาดของยาเสพติด ขอเท็จจริงเก่ียวกับการแพรระบาดของยาเสพติดจะทําใหวัยรุนเห็นวา ความเชื่อ
ท่ีวา “ยาเสพติดไมเปนอันตราย และใครๆ ก็ใชกัน” นั้นเปนความเชื่อท่ีผิด นอกจากนี้การให
ขอเท็จจริงดังกลาวมีความสําคัญตอผลสําเร็จของโปรแกรมการสอนทักษะการตานทานยาเสพติด 
เนื่องจากหากวัยรุนเชื่อวา ยาเสพติดเปนบรรทัดฐานหนึ่งของสังคม ก็ไมมีเหตุผลอะไรท่ีจะปฏิเสธเม่ือ
เพ่ือนเสนอใหลองใชยา 

๒.๑.๓ ทักษะการตานทาน มาจากสมมติฐานท่ีวา วัยรุนใชยาเพราะขาดความม่ันใจ 
หรือขาดทักษะท่ีจะตานทานอิทธิพลจากสังคมท่ีใหสูบบุหรี่ ดื่มเหลา และเสพยา ดังนั้นแนวทางนี้จะ
ฝกทักษะใหเด็กสามารถตานทานการโนมนาวจากเพ่ือนและสื่อ ซ่ึงทําได ๓ วิธี ดังนี้ 

 ๒.๑.๓.๑ สอนใหตระหนักถึงสถานการณท่ีมีความเสี่ยง และเทคนิคท่ีจะ
หลีกเลี่ยงสถานการณดังกลาว การไมไปอยูในสถานการณท่ีเสี่ยงตอการถูกชักชวนใหใชยา ถือเปนขอ
ควรทําประการแรกสําหรับวิธีการนี้ 
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 ๒.๑.๓.๒ เพ่ิมความตระหนักรูเก่ียวกับอิทธิพลของสื่อ โดยสอนใหวัยรุนรูทัน
เทคนิคท่ีโฆษณาใชเพ่ือจูงใจผูซ้ือ และเรียนรูท่ีจะมีขอโตแยงกับสารจากโฆษณา 

 ๒.๑.๓.๓ สอนทักษะการปฏิเสธเม่ือเพ่ือนชักชวนใหลองเสพยา วัยรุนจะถูกสอน
วา ควรจะพูดอะไรในสถานการณดังกลาว และการปฏิเสธอยางนุมนวลตองทําอยางไร นอกจากนี้ยังมี
การสนับสนุนใหเกิดการวางแผนวา ในสถานการณท่ีถูกกดดันจากเพ่ือน เขาจะมีแผนปฏิเสธอยางไร 

แนวทางเพ่ิมศักยภาพของบุคคล มีสมมติฐานวา เด็กและเยาวชนท่ีขาดทักษะสวนบุคคล
และทักษะทางสังคมจะเสี่ยงตอการถูกชักจูงใหใชยาเสพติดมากกวา เด็กและเยาวชนกลุมนี้อาจเห็นยา
เสพติดเปนวิธีหนึ่งในการจัดการกับชีวิต โดยท่ัวไปแลวแนวทางเพ่ิมศักยภาพของบุคคลจะสอนทักษะ
ตอไปนี้ ไดแก ทักษะการตัดสินใจ การแกปญหา ทักษะท่ีชวยเพ่ิมการเห็นคุณคาในตนเองและการ
ควบคุมตนเอง ทักษะเก่ียวกับการจัดการกับความเครียดและความกังวล การปกปองสิทธิ์ของตนเอง 
แนวทางนี้ถูกออกแบบมาเพ่ือสอนทักษะท่ัวๆ ไป ท่ีเด็กและเยาวชนสามารถประยุกตใชในดานอ่ืนๆ 
ของชีวิตไดดวย ซ่ึงแตกตางกับการสอนทักษะตานทานยาเสพติดท่ีมีความเฉพาะเจาะจง อาจกลาวได
วา แนวทางการเพ่ิมศักยภาพของบุคคลจะชวยใหเด็กและเยาวชนม่ีทักษะท่ีจําเปนท่ีสามารถนํามาใช
จัดการกับสถานการณทาทายท่ีพบเจอในชีวิตประจําวันไดดวย อยางไรก็ตาม มีงานวิจัยรายงานวา 
การสอนแตทักษะดังกลาวโดยไมมีเนื้อหาท่ีเก่ียวกับยาเสพติด พบวามีประสิทธิภาพในเชิงปองกันนอย 
ดังนั้นนักออกแบบโปรแกรมปองกันจึงมักนําบางองคประกอบของแนวทางการจัดการกับอิทธิพลทาง
สังคมมาเปนสวนหนึ่งของแนวทางนี้ดวย 

แนวทางการจัดการกับปจจัยเสี่ยง เม่ือสามารถระบุไดวาอะไรบางท่ีเปนปจจัยเสี่ยงท่ี
นําไปสูพฤติกรรมการใชยา ก็จะสามารถกําหนดทิศทางการพัฒนาโปรแกรมปองกันได การสราง
รูปแบบปองกันท่ีจัดการกับปจจัยเสี่ยงจะชวยลดความเสี่ยงกอนท่ีพฤติกรรมการใชยาจะเกิดข้ึน หาก
ปจจัยเสี่ยงหนึ่งไมไดรับการแกไขก็อาจนําไปสูปจจัยเสี่ยงอ่ืนได เชน พฤติกรรมกาวราวของเด็กเล็ก 
อาจนําไปสูปญหาอ่ืนๆ เม่ือเขาสูวัยเรียน เชน เพ่ือนไมคบ คุณครูลงโทษ และหากยังไมไดรับการแกไข 
ลักษณะดังกลาวอาจเพ่ิมปจจัยเสี่ยงอ่ืนๆ ไดแก การหนีเรียน คบหาสมาคมกับเพ่ือนท่ีเสพยา เปนตน 
ดังนั้นการจัดการกับปจจัยเสี่ยงตั้งแตตน จะมีประสิทธิภาพมากกวารอใหเกิดปญหาแลวพยายาม
เปลี่ยนพฤติกรรมท่ีเปนปญหาของเด็ก อยางไรก็ดีเนื่องจากความเสี่ยงมีอยูในทุกๆ ชวงของการเปลี่ยน
ผาน ตั้งแตเด็ก เปนวัยรุน จนเปนผูใหญ ดังนั้น ผูออกแบบโปรแกรมจําเปนตองกําหนดกลุมเปาหมาย
ท่ีเฉพาะเจาะจง และดําเนินโปรแกรมท่ีสงเสริมภูมิคุมกันท่ีเหมาะสมในแตละชวงวัย 

 สรุปรูปแบบการปองกันยาเสพติดในยุคแรกยังไม มีการวิจัยรองรับ แตมาจาก
สัญชาตญาณวาอะไรนาจะปองกันการใชยาเสพติดในบุคคลได รูปแบบดังกลาว ไดแก การใหความรู
เก่ียวกับยาเสพติด การกระตุนใหกลัว การใหทางเลือกอ่ืนท่ีสรางสรรค ในยุคตอมาท่ีการศึกษา
เก่ียวกับสาเหตุการใชยาเสพติดเพ่ิมมากข้ึน ประกอบกับความพยายามท่ีจะทดสอบประสิทธิภาพของ
รูปแบบการปองกัน ทําใหไดมาซ่ึงรูปแบบการปองกันท่ีไดรับการสนับสนุนจากการวิจัยท่ีเปนระบบ 
ไดแก แนวทางจัดการกับอิทธิพลทางสังคม แนวทางท่ีเพ่ิมศักยภาพของบุคคล และแนวทางการ
จัดการกับปจจัยเสี่ยง การวิจัยเก่ียวกับการปองกันยังคงตองดําเนินตอไป เพ่ือหาวาตัวแปรใดบางท่ี
สนับสนุนใหรูปแบบการปองกันนั้นๆ มีประสิทธิภาพ 
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หลักการของการปองกัน ( Prevention Principles) National Institute on Drug 
Abuse (๒๐๐๓)19 ไดใหทุนสนับสนุนงานวิจัยเพ่ือสังเคราะหตัวแปรท่ีมีรวมกันโปรแกรมปองกันท่ีมี
ประสิทธิภาพรูปแบบตางๆ โดยพอแม ผูปกครอง ครู และ ผูนําชุมชน สามารถนําหลักการเหลานี้ไปใช
ในการกําหนดแนวทางการสรางโปรแกรมปองกันในพ้ืนท่ีของตนได หลักการของการปองกันท่ี
สังเคราะหไดมีดังตอไปนี้ 

หลักการท่ี ๑  โปรแกรมปองกันควรเพ่ิมภูมิคุมกันและลดปจจัยเสี่ยง 
หลักการท่ี ๒  โปรแกรมปองกันควรออกแบบใหครอบคลุมสิ่งเสพติดหลายๆ ประเภท 

ตั้งแตบุหรี่ เหลา ไปจนถึงยาเสพติดท่ีผิดกฎหมาย เชน กัญชา เฮโรอีน เปนตน 
หลักการท่ี  ๓  โปรแกรมปองกันควรตอบรับชนิดของนาเสพติดท่ีแพรระบาดในชุมชนนั้นๆ 
หลักการท่ี ๔  โปรแกรมปองกันควรมีความเฉพาะเจาะจงตอกลุมเปาหมาย เชน 

โปรแกรมปองกัน สําหรับเด็กประถมควรมีเนื้อหาตางจากโปรแกรมปองกันสําหรับเด็กมัธยม 
หลักการท่ี ๕ โปรแกรมปองกันสําหรับครอบครัว (Family– based Prevention 

Program) ควรเสริมสรางความผูกพันระหวางสมาชิกในครอบครัว 
หลักการ ท่ี  ๖  โปรแกรมปองกันสําหรับโรงเรียน (School–based Prevention 

Program) ควรเริ่มกับเด็กอายุนอยท่ีสุดเทาท่ีทําไดเพ่ือลดปจจัยเสี่ยงท่ีนําไปสูพฤติกรรมการใชยาเสพ
ติดเวลาตอมา 

หลักการท่ี ๗  โปรแกรมปองกันสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาควรมุงท่ีการสนับสนุน
ดานการเรียน การแกไขปญหาการเขาสังคม การควบคุมตนเอง การตระหนักรูทางอารมณ การสื่อสาร 

หลักการท่ี ๘  โปรแกรมปองกันสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตนและตอนปลาย
ควรมุงท่ีดานการ เรียน ทักษะทางสังคม สัมพันธภาพกับเพ่ือน การปกปองสิทธิ์ของตนเอง การปฏิเสธ
ยาเสพติด การเสริมแรงพฤติกรรมท่ีเหมาะสม 

หลักการท่ี ๙  โปรแกรมปองกันควรใหความสําคัญกับกลุมเปาหมายท่ีอยูในชวงเปลี่ยน
ผาน เชน การเลื่อนระดับชั้นการศึกษา 

หลักการท่ี ๑๐  โปรแกรมปองกันสําหรับชุมชน (Community Prevention Program) 
ท่ีนําเนื้อหาจากโปรแกรมท่ีมีประสิทธิภาพอ่ืนๆ มารวมดวย จะไดผลดีกวาใชโปรแกรมเดียว 

หลักการท่ี ๑๑  โปรแกรมปองกันสําหรับชุมชนท่ีจัดข้ึนในหลายสถานท่ี เชน โรงเรียน 
องคกรศาสนา และสื่อ จะมีประสิทธิภาพมากหากผูดําเนินโปรแกรมใหขอมูลท่ีตรงกันในทุกสถานท่ี 

หลักการท่ี ๑๒  เม่ือชุมชนปรับเปลี่ยนเนื้อหาของโปรแกรมปองกันใหตรงกับความ
ตองการของชุมชน ควรคงไวซ่ึงองคประกอบพ้ืนฐานท่ีสําคัญของโปรแกรม ไดแก โครงสราง เนื้อหา 
และการดําเนินการ 

หลักการท่ี ๑๓  โปรแกรมปองกันควรทําในระยะยาว และควรมีการทําซํ้าเพ่ือใหผลของ 

                                           
 19Kessler, RC., Berglund, P., Demler, O.,  Jin, R., Koretz, D., Jama, National Institute on 

Drug Abuse, The epidemiology of major depressive disorder. (the National Comorbidity Survey 

Replication (NCS-R) (2003), pp. 21-24. 
 



๒๖ 
 

 

โปรแกรมคงอยู 
หลักการท่ี ๑๔  ครูและดําเนินโปรแกรมปองกันจากหนวยงานอ่ืนควรไดรับการฝกอบรม

เรื่องเทคนิคการปรับพฤติกรรม เชน ใหรางวัลเด็กท่ีประพฤติตนเหมาะสม 
หลักการท่ี ๑๕  โปรแกรมปองกันจะมีประสิทธิภาพเม่ือใหผูเขารวมโปรแกรมมีสวนรวม 

เชน การอภิปรายกลุม การแสดงบทบาทสมมติ 
 

๒.๑.๓ หลักพระพุทธศาสนา-(หลักโอวาทปาฏโิมกข)   
หลักพระพุทธศาสนาในการวิจัยนี้ หมายถึง แนวทาง วิธีการพัฒนาศักยภาพมนุษย

ทางดานรางกาย จิตใจ สังคม และปญญาตามหลักโอวาทปาฏิโมกข คือ หลักการ ๓ ประการ 
อุดมการณ ๔ ประการ และวิธีการ ๖ ประการดังนี้ 

๑. หลักการ ๓ ประการ คือ  
    ๑) การไมทําบาปท้ังปวงไมวาจะดวยกาย วาจา และใจ  
   ๒) การทํากุศลใหถึงพรอมไดแก การทําความดีทุกอยาง และ  
   ๓) การทําจิตใจใหผองใสดวยการละบาปท้ังปวง ถือศีลและบําเพ็ญกุศลใหถึงพรอม

ดวยการปฏิบัติสมถะและการวิปสสนากัมมัฎฐาน 
๒. อุดมการณ ๔ ประการ คือ  
     ๑) ความอดทน คือ การอดกลั้นไมทําบาปท้ังกาย วาจา ใจ  
     ๒) ไมเบียดเบียนคือ การงดเวนจากการทําราย รบกวนหรือเบียดเบียนผูอ่ืน  
     ๓) ความสงบ คือ ปฏิบัติตนใหสงบท้ังกาย วาจา และใจ  
     ๔) การดับทุกขของชีวิตท่ีเปนเปาหมายสูงสุดในพระพุทธศาสนา (นิพพาน) 
๓ วิธีการ ๖ ประการ คือ  
     ๑) ไมวาราย คือ ไมกลาวใหรายหรือโจมตีใคร  
     ๒) ไมทําราย คือ ไมเบียดเบียนผูอ่ืน  
     ๓) สํ ารวมในปาฏิ โมกข  คือ ความเคารพระเบียบวินัย  กติกา กฎหมาย 

ขนบธรรมเนียม ประเพณีท่ีดีงามของสังคม  
     ๔) รูจักประมาณ คือรูจักพอดี พอกินพออยู  
     ๕) อยูในสถานท่ีสงบสงัด คือ อยูในสถานท่ีท่ีสงบและมีสิ่งแวดลอมท่ีเหมาะสมและ  
     ๖) การฝกหัดจิตใจใหสะอาด คือ การชําระจิตใจใหขาวรอบเสมอ 
 
“หลักโอวาทปาฏิโมกข” ท่ีเปนหลักการสําคัญของพระพุทธศาสนาซ่ึงมาจากพระพุทธ

โอวาทในการประชุมพรอมดวยองค ๔ ประการ เรียกวา จาตุรงคสันนิบาต คือ  
๑.  วันนั้นเปนวันเพ็ญมาฆปูรณมี  
๒.  พระภิกษุ ๑,๒๕๐ องค มาประชุมกันโดยมิไดนัดหมาย  
๓.  พระภิกษุเหลานั้นเปนพระอรหันต  
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๔.  พระภิกษุเหลานั้นเปนเอหิภิกขุ คือ พระพุทธเจาทรงกลาวใหอุปสมบทดวยพระองค

เอง เรียกวา เอหิภิกขุอุปสัมปทา
20 

 
หลักโอวาทปาฏิโมกขนี้ถือวา เปนหลักการท่ีพระพุทธองคไดทรงแสดงประกาศจุดยืน

และแนวทางในการปฏิบัติตนของพระภิกษุ และขอยึดถือปฏิบัติสําหรับคฤหัสถไวอยางเดนชัด 
ท้ังนี้ เ พ่ือท่ีจะไดเปนประโยชนตอการประกาศพระศาสนา และเปนการสรางความเขาใจแก
พุทธศาสนิกชนเก่ียวกับจุดยืนของพระพุทธศาสนาท่ีมีความชัดเจน ท้ังในแงหลักการและวิธีการท่ีจะ
ดํารงความเปน 
ศาสนาพุทธไวในสังคมอินเดียและท่ีอ่ืนๆ ซ่ึงมี ๓ หลักการสําคัญ ดังตอไปนี้  

๑. พระพุทธเจาไดแสดงจุดยืนของพระพุทธศาสนาเก่ียวของกับการปฏิบัติ ท้ังในรูปแบบ
และทฤษฎีวา ตองเปนการบําเพ็ญเพียรทางจิต ไมใชการทรมานรางกายท้ังตนเองและผูอ่ืนใหเดือน
รอน และจุดหมายสูงสุดทางศาสนา ก็คือ นิพพาน โดยชี้ใหเห็นวา นิพพาน โดยใชรูปแบบพฤติกรรม
ของทางพระพุทธศาสนาวา  ตองเปนผูท่ีไมทําราย ไมเบียดเบียนผูอ่ืน มีขันติ ความอดทน  ความอด
กลั้น ซ่ึงถือวาเปนตบะอยางยิ่ง  

๒. กรอบในการปฏิบัติในทางพระพุทธศาสนาตองใหเปนไปใน ๓ แนวทาง คือ 
 (๑) ไมทําบาปทุกอยาง คือ การไมทําความชั่วท้ังปวง 
 (๒) ทํากุศลใหถึงพรอม คือ การบําเพ็ญกุศล คือความดีใหถึงพรอม 
 (๓) ชําระจิตใหผองใส คือ การทําจิตใจของตนใหผองใสบริสุทธิ์ซ่ึงถือวาเปนกรอบ

ในเรื่องหลักการปฏิบัติของชาวพุทธท่ีแทจริง  
๓. รูปแบบในการปฏิบัติหนาท่ีตางๆโดยเฉพาะการเผยแผในทางพระพุทธศาสนา คือ 

(๑) การไมกลาวราย คือ จะตองไมเขาไปวารายผูใด 
(๒) การไมทําราย คือ จะตองไมทํารายคนอ่ืนหรือศาสนาอ่ืน 
(๓) ความสํารวมในพระปาฏิโมกข คือ ตองสํารวมในพระปาฏิโมกขท้ังในสวนของ

พระธรรม (คําสั่งสอน) และพระวินัย (กฎ ระเบียบ ท้ังทางโลกและทางธรรม) 
(๔) ความเปนผูรูจักประมาณในภัตตาหาร คือ รูจักประมาณในการบริโภคแคพอยัง

ชีพ และไมกินพร่ําเพรื่อ ไมรูกาละเทศะ และกาลเวลา 
(๕) ท่ีนั่งท่ีนอนอันสงัด หรือ การนอนนั่งในท่ีสงัด คือ นั่งนอนในท่ีอันสงัดเงียบ ไม

พลุกพลาน คลุกคลีกับกลุมชน 
(๖) การประกอบความเพียรในอธิจิต หรือการฝกฝนพัฒนาจิตของตน คือ การ

บําเพ็ญเพียรทางจิตอยางเครงครัด21  
 หลักการนี้ ถือไดวาเปนจุดยืนอันเปนหลักการสําคัญของพระพุทธศาสนาท่ีพระพุทธเจา

ทุกพระองคทรงประกาศกอนการท่ีจะยังความม่ันคงของพระศาสนาใหเกิดข้ึน และพบวาโอวาทปาฏิ
โมกขนั้นถือเปนภาพลักษณของ  

                                           
 20พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), อางแลว, ๒๕๔๖, หนา ๓๗๓. 
 21พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), ตามทางพุทธกิจ, พิมพครั้งท่ี ๒, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ 

ธรรมสภา, ๒๕๓๙), หนา ๑๐๑-๑๓๔.   
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  (๑) หลักคําสอนของพระพุทธศาสนา   
  (๒) ลักษณะของพุทธศาสนิกชน  
  (๓) แนวทางปฏิบัติดวยการสรางความดี  
  (๔) วัตรปฏิบัติของนักเผยแผหรือผูสืบทอดพระพุทธศาสนา  

 จากท่ีกล าวมานี้ พบว า  คําสอนเรื่ องโอวาทปาฏิ โมกขนั้ น 2เปนหัว ใจสํ า คัญของ
พระพุทธศาสนา2 เปนคําสอนท่ีพระพุทธองคทรงประกาศเพ่ือแสดงจุดยืนของพระพุทธศาสนาท้ังในรูป
ของอุดมการณ หลักการ วิธีการ แนวทางปฏิบัติ เปน 2หลักการโดยสรุปของพุทธศาสนา ซ่ึง 2สมเด็จ
พระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก สมเด็จพระสังฆราชทรงมุงใหพุทธบริษัท
ประพฤติปฏิบัติตามหลักคําสอนโอวาทปาฏิโมกข โดยยึดหลักไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ ปญญา โดย
พระธรรมโกศาจารย (เง่ือม อินฺทปฺโญ) หรือ หลวงพอพุทธทาสภิกขุ ไดเนนประเด็นพระโอวาทปาฏิ
โมกขวามีใจความสําคัญ คือ การไมทําชั่ว การทําความดีใหถึงพรอม และการทําจิตใหขาวรอบ 
ตองการอะไร ปรารถนาอะไร ตามท่ีใจปรารถนาตองการท่ีสุดแลว เม่ือไดมาแลว อยาไปหลง อยาไป
ยึดม่ันถือม่ัน คือ หัวใจพระพุทธศาสนา จิตจะขาวรอบเปนปริโยทปนะ สวนพระพรหมมังคลาจารย 
หรือ หลวงพอปญญานันทะ ไดเนนใหชาวพุทธปฏิบัติตอพระรัตนตรัยดวยการแสดงความกตัญู
กตเวที ระลึกถึงวันสําคัญเก่ียวกับพระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆ เนนการปฏิบัติบูชาตามพระโอวาท
ปาฏิโมกข ชีวิตจึงจะเปนสุข โดยพระธรรมปฎก (ประยุทธ ปยุตฺโต) มองโอวาทปาฏิโมกขอยางเปน
องครวม และแยกแยะใหเห็นอยางสมเหตุผล และการปฏิบัติในแตละยุคแตละกาลท่ีสามารถประยุกต
ไดทุกองคกร สรางความเขาใจและความสามัคคีใหเกิดข้ึนในพุทธศาสนิกชนและสังคมทุกกลุม ซ่ึงพระ
ธรรมโกศาจารย (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเนนวา การ
ปฎิบัติตามหลักโอวาทปาฏิโมกขจะทําใหอยูรวมกันดวยสันติภาพโลกจักเกิดมีข้ึน22 

 
๒.๑.๔  หลักธรรมทางศาสนากับการแกไขปญหายาเสพติด 
การแกไขปญหายาเสพติดในหลายระดับ ท้ังดานการปองกันการบําบัดและฟนฟู 

ตลอดจนยังชวยเพ่ิมประสิทธิภาพของการบําบัดฟนฟูในรูปแบบตางๆ ดังนี้ 
๑.  ดานการปองกันปญหายาเสพติด การวิจัยพบวา หลักธรรมทางศาสนาสามารถเปน

เครื่องควบคุม กาย วาจา ใจ ไดเปนอยางดีทําใหบุคคลเกิดความละอายและเกรงกลัวตอบาป ซ่ึงพุทธ
วิธีท่ีนํามาใชในการปองกัน คือ หลักศีล สมาธิ ปญญา การอยูในสภาพแวดลอมท่ีเหมาะสม การเขาใจ
กฎและผลของกรรม และการมีสัจจะ การใชหลักศาสนาเปนเครื่องนําทางชีวิตเพ่ือปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมของเยาวชนในโรงเรียนโดยใชหลักเลือกคบคนดี เห็นโทษอบายมุข กลาทําความดี กตัญู
กตเวทีตอผูมีพระคุณ มีผลตอการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของเยาวชนท่ีกาวราว อันธพาล ไปในทางท่ี
ลดความกาวราวมีความรักและเห็นใจเพ่ือน และขออภัยตอพอแมในสิ่งท่ีตนทําในอดีต การไดรับการ
ปลูกฝงคุณธรรมทางพุทธศาสนาจากบิดา มารดา จากโรงเรียน และการดําเนินชีวิตทางพุทธศาสนา 

                                           
 22 เจษฎากรณ  รอดภัย, การศึกษาวิเคราะหหลักโอวาทปาฏิโมกขในทัศนะของพระเถระใน

ประเทศไทย,  วิทยานิพนธสาขาวิชาพระพุทธศาสนา,  (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
๒๕๕๕, หนา (๒). 



๒๙ 
 

 

สามารถทํานายพฤติกรรมปองกันสารเสพติดได โดยการดําเนินชีวิตทางพุทธศาสนามีความสัมพันธกับ
พฤติกรรมปองกันสารเสพติดมากกวาการปลูกฝงคุณธรรมทางพุทธศาสนาจากบิดามารดา และจาก
โรงเรียน  

๒.  ดานการบําบัดรักษาและฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด มีการนําหลักธรรมและการ
ปฏิบัติธรรมมาใชในกระบวนการบําบัดฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดหลายวิธีการ เชน การนําวิธี
เจริญสติมาพัฒนาความฉลาดทางอารมณ และลดพฤติกรรมทะเลาะวิวาท ลักลอบใชสารเสพติด ลัก
ขโมย การแสดงทางเพศสัมพันธ การใชสมุนไพรควบคูกับการใชสัจจะ และการใชวิปสสนากรรมฐาน
ในการลดความเครียดของวัยรุนทีติดสารเสพติดประเภทยาบา  

๓.  ดานการเสริมสรางประสิทธิภาพของการบําบัดฟนฟูผูติดยาเสพติด พบวา หลักธรรม
ทางศาสนาเปนเครื่องกระตุนใหผูเคยติดยาเสพติดเกิดความมานะพยายามในการเลิกยาเสพติด และมี
กําลังใจตอสูกับอุปสรรคของชีวิต การใชหลักพรหมวิหาร ๔ ในการมีปฏิสัมพันธระหวางวิทยากรและผู
เขารับการบําบัด การบรรพชาชวยใหผูเขารับการบําบัดรูสึกดีข้ึนตอตัวเอง และเปนการชดเชย
ความรูสึกของครอบครวั  

 
๒.๑.๕  แนวคิดท่ีสําคัญของจิตวิทยาแนวพุทธ 
จิตวิทยาแนวพุทธเปนแนวคิดท่ีนําแกนของพุทธธรรม อันไดแก อริยสัจสี่ ไตรลักษณ มา

ประยุกตและผสมผสานกับกระบวนการทางจิตวิทยา โดยมีจุดมุงหมายเพ่ือชวยเยียวยาและยกระดับ
คุณภาพจิตใจของมนุษย จิตวิทยาแนวพุทธ จึงเปนการศึกษาธรรมชาติของจิตใจมนุษยจากหลักพุทธ
ธรรมอันเปนแหลงรวบรวมความรู การวิเคราะหจิตใจของมนุษยไวอยางละเอียด โดยมีจุดมุงหมาย
เพ่ือใหบุคคลสามารถจัดการกับชีวิตท่ีดําเนินอยูในแตละวันในโลกใบนี้ได สาระสําคัญของจิตวิทยา
แนวพุทธจึงอยูท่ีการเสนอถึงหลักการตามธรรมชาติของกระบวนการเกิดและดับทุกข พรอมท้ัง
นําเสนอถึงวิธีการปฏิบัติหรือวิธีดําเนินชีวิตใหบรรลุถึงการดับทุกขหรือปญหาในจิตใจท่ีเกิดข้ึนใหหมด
สิ้นไป โดยผูศึกษาสามารถนําความรูความเขาใจท่ีไดศึกษาเหลานี้ไปขัดเกลาจิตใจตนเองใหสามารถ
มองเห็นและเขาใจอยางแจมแจงถึงความจริงตามหลักพุทธธรรมจนกระท่ังสามารถนําความรูความ
เขาใจดังกลาวท่ีเกิดมีในตนไปเปนกัลยาณมิตรเพ่ือใหความชวยเหลือทางดานจิตใจแกผู อ่ืนตอไป
หลักธรรมท่ีเปนหัวใจสําคัญท่ีจะทําใหมนุษยเขาใจถึงสาเหตุของความทุกขและประจักษแจงถึง
แนวทางในการดับทุกข ก็คือ “อริยสัจ ๔” อันเปนหลักธรรมสําคัญท่ีครอบคลุมคําสอนท้ังหมดในพุทธ
ศาสนาและเปนหลักธรรมท่ีเปนแกนสําคัญของแนวคิดจิตวิทยาแนวพุทธ เนื่องจากเปนหลักธรรมท่ีมุง
ผลในทางปฏิบัติ สามารถใชแกไขปญหาในชีวิตมีความลึกซ้ึงและมีหลักธรรมอ่ืนๆ ซอนซอนและ
ผสมผสานรวมกันอยูในหลกัธรรมนี้ 

 
(๑) หลักอริยสัจส่ี  
ทุกข คือ การมีอยูของทุกข เกิด แก เจ็บ และตายลวนเปนทุกข ความเศราโศก ความโกรธ 

ความอิจฉาริษยา ความวิตกกังวล ความกลัวและความผิดหวังลวนเปนทุกข การพลัดพรากจากของท่ีรักก็
เปนทุกข ความเกลียดก็เปนทุกข ความอยาก ความยึดม่ันถือม่ัน ความยึดติดในขันธท้ัง ๕ ลวนเปนทุกข 



๓๐ 
 

 

สมุทัย คือ เหตุแหงทุกข เพราะอวิชชา ผูคนจึงไมสามารถเห็นความจริงของชีวิต พวกเขา
ตกอยูในเปลวเพลิงแหงตัณหา ความโกรธ อิจฉาริษยา ความเศราโศก ความวิตกกังวล ความกลัว และ
ความผิดหวัง 

นิโรธ คือ ความดับทุกข การเขาใจความจริงของชีวิตนําไปสูการดับความเศรา โศกท้ัง
มวล อันยังใหเกิดความสงบและความเบิกบาน 

มรรค คือ หนทางนําไปสูความดับทุกข อันไดแก อริยมรรค ๘ ซ่ึงไดรับการหลอเลี้ยงดวย
การดํารงชีวิตอยางมีสติ ความมีสตินําไปสูสมาธิและปญญาซ่ึงจะปลดปลอยใหพนจากความทุกขและ
ความโศกเศราท้ังมวล อันจะนําไปสูความศานติและความเบิกบาน  

(๒) มรรค ๘ และไตรสิกขา การนํามรรค ๘ มาจัดหมวดหมูตามหลักไตรสิกขา อัน
ประกอบดวย ศีล สมาธิ ปญญามาใชบําบัดการติดยาเสพติด 

พฤติกรรมบําบัด ไดแก สัมมากัมมันตะ (กระทําชอบ) สัมมาวาจา (วาจาชอบ) 
สัมมาอาชีวะ (เลี้ยงชีพชอบ) 

สติสมาธิบําบัด ไดแก สัมมาวายามะ (พยายามชอบ) สัมมาสติ (ระลึกชอบ) และ
สัมมาสมาธิ (ตั้งใจม่ันชอบ) 

ปญญาบําบัด ไดแก สัมมาทิฐิ (เห็นชอบ) และสัมมาสังกัปปะ (ดําริชอบ) 
 

๒.๒  ทฤษฎีที่เกี่ยวของ 
การศึกษาวิจัยนี้อยูภายใตแนวคิดทฤษฎี ดังตอไปนี้ 
  

๒.๒.๑ ทฤษฎีจิตวิเคราะห  (Psychoanalysis Theory)   
ซิก มันส  ฟรอยด  (Sigmund Freud)23 นักจิตวิ เคราะห ท่ี ได ใหความสํ า คัญตอ

กระบวนการทํางานของจิตท่ีเกิดจากแรงขับภายในของมนุษยเพ่ือตอบสนองตอสัญชาติญาณในการ
ดํารงชีวิตอยูของตนเอง แรงขับดังกลาวเปนสวนของพัฒนาการทางบุคลกิภาพท่ีเกิดข้ึนจากการสั่งสม 
เลี้ยงดู และประสบการณของแตละบุคคล โดยเฉพาะการเลี้ยงดูตั้งแตวัยเด็กท่ีมีความสําคัญอยางมาก
ตอการพัฒนาทางบุคลิกภาพ ฟรอยดอธิบายพฤติกรรมของมนุษยวาเกิดจากแรงขับท่ีเปนผลมาจาก
การทํางานรวมกันของสภาวะจิต ๓ สวนประกอบดวย  

 ๑. ID เปนสภาวะจิตท่ีติดตัวมนุษยตั้งแตเกิดรวมถึงสัญชาติญาณดวย ทํางานตอบสนอง
ความปรารถนาเพ่ือความอยูรอดและการดํารงเผาพันธุ ซ่ึงสวนมากจะเปนเรื่องทางกาย เปนพลังท่ีขับ
ใหกระทําเพ่ือไดมาซ่ึงความพอใจหรือเพียงพอโดยไมคํานึงถึงเหตุผลและความเปนจริงหรือความ
ถูกตองดีงามของสังคม id จึงมีชื่อเรียกอีกอยางหนึ่งวา พลังแสวงหาความสุข (Pressure Seeking)  

 ๒. EGO เปนสภาวะจิตแหงการรูและเขาใจ เปนการรับรูขอเท็จจริงการใชเหตุผลในการ
ดําเนินการ เพ่ือบรรลุเปาหมายในการแสวงหาวิธีการเพ่ือตอบสนองพลัง id เชน เม่ือหิว (id) พลัง 
ego ก็จะใชเหตุผลวาจะบําบัดความหิวโดยวิธีใดตามสภาพแวดลอมนั้นๆ เชน ไปสํารวจตูเย็น 

                                           
23The Standard Edition of the Complete Psychological Works of Sigmund Freud, 

(Ed. J. Strachey with Anna Freud), 24vols. London: 1953-1964. 



๓๑ 
 

 

ทําอาหารทานเอง ไปหาอาหารนอกบานทาน ฯลฯ จึงมีชื่อเรียกวาพลัง“รูความจริง” (Reality 
Principle)  

 ๓. SUPEREGO เปนสภาวะจิตท่ีเกิดจากการเรียนรูเชนเดียวกับ ego แตแตกตางคือ 
เปนสวนท่ีเก่ียวพันกับคุณคาของอุดมคติตาง ๆ เชน ความถูก-ผิด มโนธรรม ความยุติธรรม ฯลฯ 
superego จึงไมทํางานตอบสนองและขัดแยงกับ id โดยเฉพาะพลังสัญชาตญาณทางเพศและความ
กาวราว  

  ฟรอยดอธิบายวา พฤติกรรมและบุคลิกภาพของคนจะเปนเชนไรนั้นข้ึนอยูกับการทํางาน
ของท้ัง  ๓ สวน วามีความสอดคลองและสามารถทํางานรวมกันไดหรือไม สภาวะจิตใดท่ีมีอิทธิพล
เหนือตัวอ่ืนยอมเปนตัวชี้ลักษณะของคนนั้น เชน ถาพลังของ id มีอํานาจสูง บุคลิกภาพของคนผูนั้น
จะเปนแบบเด็กไมรูจักโต เอาแตใจตนเอง เปนตน ซ่ึงครอบครัวจะสําคัญท่ีสุดท่ีจะชวยใหจิตท้ัง ๓ 
สวนนี้ทํางานไดสัมพันธกันอยางสอดคลองและเหมาะสม ครอบครัวท่ีมีสภาพจิตดีก็จะใหการเลี้ยงดู 
เอาใจใสอยางเหมาะสม ซ่ึงจะทําใหสมาชิกพัฒนาความสมดุลแหงชีวิตไดดี แตถาครอบครัวท่ีมีปญหา
ทางสุขภาพจิตก็จะทําใหเลี้ยงดูแบบหางเหิน ไมเอาใจใส สมาชิกไมเรียนรูการสรางสมดุลในจิตได เชน 
เด็กท่ีถูกกักกันมากเกินไป จะกลายเปนคนออนไหวงายตอคําสรรเสริญ นินทา เปนตน  

 ในทัศนะของฟรอยด จิตจะมีอยู  ๒ ประเภทก็คือ จิตสํานึกและจิตใตสํานึก เขา
เปรียบเทียบวาจิตของมนุษยมีสภาพคลายภูเขาน้ําแข็งท่ีลอยอยูในมหาสมุทร จิตสํานึก จะคือ ภาวะ
จิตระดับท่ีมีสติสัมปชัญญะควบคุมอยูซ่ึงคือ สวนของภูเขาน้ําแข็งท่ีลอยอยูเหนือผิวน้ํา คนอ่ืนสามารถ
มองเห็นไดอยางชัดเจนเฉกเชนเดียวกับบุคลิกลักษณะท่ีเราแสดงออกมาใหบุคคลอ่ืนๆเห็น/รับรูตามท่ี
เราตองการและควบคุมไดดวยสติสํานึกรูตัว ในขณะท่ีจิตใตสํานึก จะคือสวนของภูเขาท่ีอยูใตผิวน้ํา ซ่ึง
ปริมาณมากกวาแตไมปรากฏใหเห็นแกสายตาบุคคลอ่ืน เปนสวนของจิตท่ีเก็บสะสมขอมูล 
ประสบการณในอดีตตางๆท่ีเจ็บปวด หรือไมสมหวัง ซ่ึงจะถูกบีบอัดเก็บกดเพ่ือการลืมหรือรอคอย
เพ่ือใหสมปรารถนาในจังหวะเหมาะสมหรือไดตอบสนองตอสิ่งเราท่ียังไมไดทําหรือทําไมไดในภาวะ
ปกติ (เชน กฎหมายหาม ประเพณีไมยอมรับวาถูก สังคมไมนิยม ฯลฯ) ฟรอยดอธิบายวา จิตใตสํานึก
นี้มีกลไกทางจิตหลายประเภททํางานดวยกัน เชน แรงจูงใจ อารมณท่ีถูกเก็บกดความรูสึกนึกคิด 
ความฝน ความทรงจํา ฯลฯ เขาเชื่อวา โดยปกติบุคคลจะรูสึกสงบ สบาย มีสติ ซ่ึงพลังจิตสํานึกจะ
ควบคุมพฤติกรรมท้ังหลายใหเปนไปตามท่ีบุคคลเห็นวาถูกตอง สมควรทําโดยเคารพกฎหมายและ
ระเบียบของสังคม มันจะกระตุนเตือนใหปฏิบัติพฤติกรรมประจําวันท่ัวๆ ไป แตเม่ือเวลาอากาศ
แปรปรวน มีคลื่นลมจัด ทําใหภูเขาน้ําแข็งโคลงเคลง สวนท่ีเคยจมอยูใตน้ําก็จะโผลข้ึนเหนือน้ํา ทําให
มองเห็นได เปรียบไดกับตอนท่ีบุคคลมีอารมณขุนมัว เครงเครียดดวยอารมณ ความโกธร เกลียด 
อิจฉา พยาบาท กลัว ต่ืนเตน วิตกเจ็บปวย ฯลฯ ฟรอยดอธิบายวา พลังจิตใตสํานึกนี้มีอิทธิพลเหนือ
จิตสํานึก มีพลังขับดันใหแสดงพฤติกรรมตาง ๆ เปนแรงจูงใจใหเกิดพฤติกรรมไรเหตุผลและผิดปกติใน
ลักษณะตาง ๆ ซ่ึงฟรอยดเชื่อวา พฤติกรรมของมนุษยถูกกําหนดโดยพลังพ้ืนฐานสองอยางคือ 
สัญชาตญาณแหงชีวิต (Life Instincts) ซ่ึงแสดงออกมาเปนพฤติกรรมเพ่ือการอยูรอดและทางเพศ 
และสัญชาตญาณแหงความตาย (Death Instincts) ซ่ึงเม่ือเกิดความรูสึกเปนอันตรายหรือเจ็บปวดท้ัง
ทางกายและใจ มันจะผลักดันใหเกิดการตอบสนองเปนพฤติกรรมกาวราวท้ังภายในและภายนอก  
สัญชาตญาณท้ังสองอยางนี้เปนแรงจูงใจท่ีทรงพลังและอยูในจิตใตสํานึก  มนุษยมักจะไมรูวาอะไรคือ



๓๒ 
 

 

แรงจูงใจหรือเปาหมายท่ีแทจริงของการกระทํา และเหตุผลในการทําบอยครั้งท่ีไมถูกตองตามความ
เปนจริง  

  การติดยาเสพติดในแนวคิดจิตวิเคราะหนั้น จะมีมุมมองวาการใชยาเสพติดเปนพฤติกรรม
หนึ่งท่ีเกิดข้ึนจากการทํางานไมสมดุลกันของจิตท้ัง ๓ สวน (id  ego และ superego) ผูท่ีเสพยานั้น
จะมีการทํางานของจิตสวน id มากกวาสวนอ่ืนๆเพ่ือแสวงหาความสุขและความพึงพอใจตามสัญชาติ
ญาณของบุคคลท่ียังไมไดรับการตอบสนอง/ขาดหรือไดรับการตอบสนองไมเพียงพอในสิ่งท่ีตองการ 
และไมสามารถหาพฤติกรรมท่ีถูกตองและเหมาะสมกับสภาพสังคมไดเชน วัฒนธรรม กฎหมาย จารีต
ประเพณี เปนตน การทํางานไมดุลของจิตท้ัง ๓ สวนนี้มาจากการพัฒนาเติบโตมาในปจจัยแวดลอมท่ี
ไมเหมาะสมหรือบกพรองตั้งแตวัยเด็กทําใหเม่ือเขาสูวัยรุน/ผูใหญจึงมีพฤติกรรมท่ีเปนปญหา 
โดยเฉพาะในชวงอายุ ๓ -๖ ป ถาเด็กขาดการพัฒนาบุคลิกภาพ/จิตท่ีเหมาะสมก็จะเกิดภาวะติดขัด 
(Fixation) ข้ึน ท้ังในเรื่องการเปนตัวของตัวเองและการสรางอัตลักษณแหงตน (Self - Identity)  เด็ก
กลุมนี้ก็จะเติบโตข้ึนมามีบุคลิกภาพออนแอเชน ตองการพ่ึงพา/พ่ึงพิงผูอ่ืนเสมอ ไมมีความคิดเปนของ
ตัวเอง  ไมกลาแขงขัน ถูกชักจูงใหกระทํา/แสดงพฤติกรรมทีไมเหมาะสมไดงาย การใชยาเสพติดจึง
เปนตัวอยางหนึ่งของการใชสัญชาตญาณของมนุษย นั่นคือ การใชยาเสพติดของผูทีมีบุคลิกภาพ
ออนแอนั้น บางคนใชเพราะอยากหลบเลี่ยงกับความจริงหรือความรูสึกตํ่าตอย/ลมเหลวท่ีตนเปนอยู 
แตบางคนตองการท่ีจะกระตุนความเขมแข็งมาชดเชยท่ีจะเกิดข้ึนไดเม่ือใชยา ซ่ึงผูติดยาเสพติด
สวนมากมีสาเหตุมาจากการชักจูง หรือตองการการยอมรับจากกลุมในครั้งแรก แตเม่ือฤทธิ์ของยาได
ตอบสนองความตองการในจิตใตสํานึกของผูเสพทําใหเกิดความสุขและความพึงพอใจ ก็จะกลายเปน
การติดการเสพอยางเต็มท่ีเนื่องดวยมีพลังขับเคลื่อนจากสัญชาติญาณเปนตัวสั่งการ ท่ีเสมือนเปนการ
ปลดปลอยพันธนาการท่ีถูกกดดันอยูจิตใตสํานึกท่ีควบคุมและเปนตัวกลางสําคัญ ซ่ึงไมสามารถทําได
ในยามไมไดใชยาเสพติด โดยในชวงระยะท่ีไมไดใชยาเสพติดหรือหยุดจากการใชยาเสพติดระยะหนึ่ง
นั้น จิตใตสํานึกจะทําใหเกิดความหวาดกังวลในรูปลักษณและความรุนแรงแตกตางกันออกไป เชน  

 ๑.  ความหวาดกลัวตอสิ่งแวดลอมและสภาพสังคมท่ีอยูรอบตัว ซ่ึงความหวาดกลัวนี้จะ
สรางไปในระดับอ่ืนดวยเชน กลัวคนในครอบครัว/ชุมชน หรือเพ่ือนจะลงโทษวาใชยาเสพติดหรือติด
ยาเสพติด  

 ๒.  ความหวาดกลัวตัวเองท่ีไมสามารถควบคุมสัญชาติญาณไดและไดทําในสิ่งท่ีนาอับ
อาย เชน รูสึกอับอายตอพฤติกรรมของตนเอง (พฤติกรรมการใชยาเสพติดการลักขโมยฯลฯ)  

 ๓.  ความหวาดกลัวท่ีเกิดจากความสํานึกรับผิดชอบ โดยเฉพาะพฤติกรรมการติดยาซ่ึง
เปนพฤติกรรมท่ีสังคมไมยอมรับและตอตานอยางมาก ตัวเองรูสึกผิดในใจเสมอวาเปนผูทําผิดอยู
ตลอดเวลา  

 ความหวาดกลัวเหลานี้จะมีผลสภาพทางกาย มีความเครียด กระวนกระวายใจ  คับของ
ใจ และการถูกขมขู  ซ่ึงเปนภาวะบีบค้ันกดดันใหบุคคลตองแสวงหาวิธีการลดภาวะไมพึงปรารถนาใน
รูปแบบของพฤติกรรมท่ีเปนการปกปองตนเอง หรือท่ีเรียกวา “กลวิธานในการปกปองตนเอง” 
(Defense Mechanism) ท่ีมีหลายรูปแบบ เชน การเก็บกด การปกปด การปดบัง พฤติกรรม การ
โทษผูอ่ืนและสังคม การทดแทน ฯลฯ ซ่ึงผูเสพยาสวนมากจะถูกฤทธิ์ของยาเสพติดเก็บกดภาวะเหลานี้
เอาไวในระดับลึกสุดไมแสดงออก ทําใหตองใชยาเสพติดอีกเรื่อยๆเพ่ือกดภาวะเหลานี้ไวและใชกล
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วิธานในการปองกันตนเองอยูเปนประจํา ซ่ึงสภาวะเชนนี้จะพัฒนาใหมีบุคลิกภาพท่ีออนแอมากยิ่งข้ึน 
โดยเฉพาะการหลีกหนีจากความจริง การปลีกตัว อยูในโลกของการหลอกลวงท้ังตนเอง และผูอ่ืน 
รวมท้ังพัฒนาไปสูการมีพฤติกรรมท่ีไมเหมาะสม เชน การโกหก ลักขโมย ข้ีเกียจ ขาดการสังคม 
กระทําในสิ่งท่ีไมเหมาะสมและผิดกฎหมาย ตอไป ในทายท่ีสุด จิตใตสํานึกก็จะสั่งการใหคนติดยาเสพ
ติดประพฤติปฏิบัติและแสดงพฤติกรรม ตาง ๆ รวมท้ังมีพฤติกรรมการใชยาอยางตอเนื่องเปนการสั่ง
การโดยปราศจากความรูสึกตัวและ ยากตอการควบคุมหรือไมสามารถควบคุมไดอีกตอไป จนกวาจะ
ไดรับการบําบัดรักษา เยียวยา ท้ังทางรางกายและจิตใจ และการพัฒนาบุคลิกภาพไปสูความสมดุล
ตอไป พรรณี ชูทัย เจนจิต24 วิจัยเรื่อง พฤติกรรมของวัยรุนเก่ียวกับยาเสพติด ผลพบวา พฤติกรรม
ของวัยรุนมีลักษณะ ในดานตาง ๆ ดังนี้ ๑. ลักษณะทางกายจะเปนผูใหญ สนใจตนเอง หมกมุนอยูกับ
การแตงตัว เริ่มมีพัฒนาการ ทางเพศ และสุขภาพสมบูรณ ๒. ลักษณะทางสังคม ชอบทําตามกลุมมี
ความขัดแยงกับผูใหญมากข้ึน สนในเพศตรงขาม ผูหญิงมีความกาวหนาทางดานสังคมมากกวาผูชาย 
๓. ลักษณะทางอารมณ มีความแสดงออกในทางแข็งกราว พยายามพนจากการปกครอง ของบิดา 
เปนวัยท่ีเพอฝน หากผูปกครองบังคับขูเข็ญเขมงวดมากเกินไปจะทําใหเด็กรูสึกตอตาน ทายท่ีสุด
ทางออกของเด็กเหลานี้ คือ การติดยาเสพติด ซ่ึงสอดคลองกับการวิจัยของวีรวรรณ สุธีรไกรลาส25 ท่ี
พบวาเหตุผลและพฤติกรรมของวัยรุนท่ีเก่ียวของกับการใชยาเสพติดมาจากพฤติกรรมและเหตุผล
หลายๆ อยางคือ ๑. เหตุผลดานอารมณ เปนการใชยาเสพติดเพราะเกิดความตองการภายในจิตใจเพ่ือ
เพ่ิม ความภาคภูมใจในตนเอง ความเชื่อม่ันในตนเอง เพ่ือหนีความผิดหวัง ลดความกระวนกระวายลด 
ความตึงเครียด หลีกเลี้ยงความกดดัน ๒. เหตุผลดานรางกาย เปนการใชยาเสพติดเพ่ือใหรางกายผอน
คลาย ระงับความเจ็บปวด เพ่ิมความรูสึกท่ีรุนแรงและอดทน ๓. เหตุผลดานสภาพแวดลอมเปนผล
จากสังคมมีความสับสนหรืออยูในสภาพครอบครัว ไมสมบูรณทําใหเด็กมีจิตใจออนแอ ไดรับ
ผลกระทบเปนอยางมาก ๔. เหตุผลดานสังคม เม่ือบุคคลมีความตองการท่ีจะสัมพันธกับบุคคลอ่ืนและ
เปนท่ียอมรับ ของกลุม หรือหลีกเลี่ยงความรูสึกโดดเดี่ยว ดังนั้นเม่ือกลุมมีการเสพยาเสพติดจึงเกิด
การเรียนรูและ เลียนแบบกลุมทําตัวตามแบบกลุม ๕. เหตุผลดานสติปญญาเปนการใชยาเสพติดเพ่ือ
บรรเทาความเครียดทางสมอง โดยสรุปจะเห็นวา พฤติกรรมของวัยรุนท่ีเก่ียวของกับยาเสพติดนั้น เกิด
จากพฤติกรรมท่ีเกิด จากการเปลี่ยนแปลงจากพัฒนาการทางดานรางกาย อารมณ สติปญญา หรือมี
ปญหาดานจิตใจหรือ อยูในสภาพแวดลอมหรือสังคมท่ีชี้นํา หรือผลักดันใหมีการใชยาเสพติด ดังนั้น
วัยรุนท่ีมีสภาพจิตใจ สภาพแวดลอมและสังคมท่ีดีจะสามารถปองกันตนเองจากการติดยาเสพติด 
เยาวชนจึงมีสวนท่ีจะชวยหาทางปองกันและแกไขปญหายาเสพติดจากประเด็นดังกลาวนี้ได  

 
 

                                           
 24 พรรณี ชูทัย เจนจิต พรรณี ช .เจนจิต, จิตวิทยาการศึกษา “ปจจัยทีมีผลตอแรงจูงใจ

ใฝสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน,. พิมพครั้งท่ี ๔, (กรุงเทพมหานคร: ตนออ แกรมมี. ๒๕๓๘), 
หนา บทคัดยอ. 

 25 วีรวรรณ สุธีรไกรลาส, ตัวแปรท่ีเกี่ยวของกับการตานทานการติดยาเสพติดของ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร, วิทยานิพนธ, (สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร 
มศว. ประสานมิตร, ๒๕๓๕), หนา ก-ข. 
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๒.๒.๒ ทฤษฎีพฤติกรรมท่ีเปนปญหา (Problem Behavior Theory) 
ทฤษฎีนี้ พัฒนาโดย  เจสเซอรและเจสเซอร  (Jessor and Jessor)26 มีแนวคิดวา 

พฤติกรรมตอตานสังคม (antisocial behavior) ในวัยเด็กจะทํานายการใชยาเสพติดเม่ือเปนวัยรุนได
ดี เชน เด็กท่ีกาวราว เด็กท่ีข้ีอาย เด็กท่ีขาดทักษะการมีปฏิสัมพันธกับเพ่ือนใหม ลักษณะเหลานี้อาจ
เปนสัญญาณวาเด็กจะมีปญหาการปรับตัวเขากับสังคมเม่ือโตข้ึน ความสามารถในการปรับตัวทาง
สังคมเปนตัวชี้วัดท่ีสําคัญในระดับประถม ในขณะท่ีตัวชี้วัดในระดับมัธยม คือ ความสามารถทางการ
เรียน ทฤษฎีพฤติกรรมท่ีเปนปญหามีสมมติฐานวา เด็กท่ีไมสามารถพัฒนาพฤติกรรมท่ีจําเปนในแตละ
ชวงวัยได มีแนวโนมจะใชยาเสพติดเม่ือโตข้ึน พฤติกรรมท่ีเปนปญหาไดแก พฤติกรรมท่ีขัดกับบรรทัด
ฐานของสังคม ตอตานผูใหญ ไมคํานึงถึงความปลอดภัยเรียนไมเกง ความรูสึกไมเปนสวนหนึ่งของ
ชุมชน และขาดทียึดเหนี่ยวทางศาสนา เปนตน 

 

๒.๒.๓ ทฤษฎีความผูกพันทางสังคม (Social Bond Theory)27  
ทฤษฎีความผูกพันทางสังคมของ Travis Hirschi (๑๙๖๙) เปนทฤษฎีท่ีไดรับการยอมรับ

มากท่ีสุดในวงการอาชญาวิทยา แนวคิดของทฤษฎีเสนอวา ไมมีความจําเปนท่ีจะตองอธิบายถึง
แรงจูงใจหรือแรงกระตุนของพฤติกรรมอาชญากรรมดังท่ีนิยมปฏิบัติกันอยู ท้ังนี้เพราะมนุษยเปนสัตว
โลกท่ีมีความสามารถโดยธรรมชาติท่ีจะประกอบอาชญากรรมอยูแลว ซ่ึงทฤษฎีนี้ตอมาพัฒนาไปเปน
ทฤษฎีการควบคุมทางสังคม (Social Control Theory) ท่ีเสนอวา บุคคลท่ีมีความผูกพันกับองคกร
หรือกลุมในสังคม ซ่ึงไดแก ครอบครัว โรงเรียน และเพ่ือนฝูง มักจะมีแนวโนมท่ีจะไมประกอบ
อาชญากรรม ทฤษฎีนี้มีสมมุติฐานวา “บุคคลท่ีมีความผูกพันทางสังคมนอยจะมีแนวโนมท่ีจะมี
พฤติกรรมอาชญากรรม” หลักการสําคัญของทฤษฎีนี้ คือ พันธะทางสังคมหรือความผูกพันทางสังคม 
(Social Bond) ท่ีไดแบงออกเปน ๔ องคประกอบคือ  

(๑) ความผูกพัน (Attachment) หมายถึง การท่ีบุคคลมีความผูกพันหรือความรักใครกับ
บุคคลอ่ืนหรือมีความสนใจกับความรูสึกนึกคิดของบุคคลอ่ืน ซ่ึงความผูกพันนี้เปนองคประกอบพ้ืนฐาน
ท่ีสําคัญท่ีสุดท่ีจะทําใหบุคคลมีพัฒนาการการยอมรับคานิยมและบรรทัดฐานของสังคม สงผลใหบุคคล
สรางความรูสึกท่ีจะควบคุมตนเองใหเปนบุคคลท่ีดีในสังคม ดังนั้นความผูกพันจึงเปนองคประกอบดาน
อารมณหรือดานความรักของพันธะหรือสัญญาผูกมัดหรือพันธะทางใจหรือสัญญาใจท่ีบุคคลมีตอสังคม  

(๒) ขอผูกมัด (Commitment) หมายถึง การท่ีบุคคลผูกมัดกับการดําเนินชีวิตตามวิถี
ประชาของสังคม กลาวคือ ศึกษาเลาเรียนเพ่ือท่ีจะประกอบอาชีพท่ีสุจริตและเพ่ือท่ีจะไดประสบ
ความสําเร็จในชีวิตตามแนวปฏิบัตินิยมของสังคม ซ่ึงจะสงผลใหบุคคลไมอยากกระทําผิดกฎหมาย 
เนื่องจากจะเปนการเสี่ยงตอการสูญเสียความสําเร็จในชีวิต ดังนั้นขอผูกมัดจึงเปนองคประกอบดาน
ความมีเหตุมีผลของพันธะหรือสัญญาผูกมัดท่ีบุคคลมีตอสังคม  

                                           
26 Jessor, R. & Jessor, S.L. Problem behavior and psychosocial development: A 

longitudinal study of youth, (New York: Academic Press. 1977). pp. 47-47. 
27Travis Hirschi, Social Bond theory, in Causes of delinquency, ( Berkeley: University of 

California Press, 1969).  pp. 19-22. 
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(๓) การเขาไปรวมหรือเก่ียวพัน (Involvement) หมายถึง การท่ีบุคคลไดเขารวมหรือ
เขาไปเก่ียวพันกับกิจกรรมตาง ๆ ของสังคมเปนเหตุใหบุคคลถูกจํากัดเวลาท่ีจะไปประกอบ
อาชญากรรม เนื่องจากเวลาสวนมากไดถูกใชไปกับกิจกรรมของสังคม ดังนั้นการเขารวมหรือเก่ียวพัน
จึงเปนองคประกอบดานกิจกรรมของพันธะหรือสัญญาผูกมัดท่ีบุคคลมีตอสังคม  

(๔) ความเชื่อ (Belief) คือ ระดับท่ีบุคคลมีตอคานิยมและบรรทัดฐานของสังคม หาก
บุคคลมีระดับความเชื่อตอคานิยมและบรรทัดฐานในสังคมสูงก็จะมีแนวโนมท่ีจะไมกระทําผิด
กฎระเบยีบของสงัคม ดังนั้นความเชื่อจึงเปนองคประกอบดานจริยธรรมของพันธะหรือสัญญาผูกมัดท่ี
บุคคลมีตอสังคม  

โดยสรุป 28 บุคคลท่ีกระทําผิดโดยการเขาไปเ ก่ียวของกับยาเสพติดนั้นเกิดจาก
ปจจัยพ้ืนฐานสวนบุคคลและความสัมพันธภายในครอบครัว ดานความรัก ความอบอุน และจากการ
ถูกกีดกันไมใหเขารวมกิจกรรมตาง ๆ ของสังคม ทาใหเกิดการไมยอมรับและปฏิบัติตามกฎระเบียบ
ของสังคม มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนและหันไปพ่ึงพายาเสพติดจนเปนเหตุใหเกิดการกระทาผิดซํ้า 

 

๒.๒.๔ ทฤษฎีการเรียนรูทางสังคม (Social Learning Theory) 29 
ทฤษฎีนี้ถูกพัฒนาโดยอัลเบริต แบนดูรา (Albert Bandura) นักจิตวิทยาการรูคิดทาง

สังคม ชาวอเมริกันท่ีเสนอแนวคิดวา บุคคลเรียนรูพฤติกรรมหนึ่งๆ ผานการสังเกตจากพฤติกรรมของ
คนอ่ืน ซ่ึงแบนดูราเรียกวา ตัวแบบและการเลียนแบบพฤติกรรม ทฤษฎีนี้มีสมมติฐานในเรื่องการติด
ยาเสพติดวา วัยรุนใชยาเสพติดเพราะเห็นสมาชิกในครอบครัว หรือเพ่ือน หรือบุคคลใกลชิด หรือ
ดารา/บุคคลท่ีชื่นชอบใชยาเสพติด นั่นคือ พฤติกรรมการใชยาเสพติดเกิดจากการเรียนรูทางสังคม 
หลังจากเห็นผูอ่ืนทําพฤติกรรมดังกลาวบอยครั้ง แตทฤษฏีนี้ก็มีมุมมองวา บุคคลนั้นมีศักยภาพท่ีจะ
คาดการณถึงผลท่ีอาจตามมาจากการแสดงพฤติกรรมหนึ่งๆ การแสดงพฤติกรรมจึงไมไดถูกควบคุม
โดยการเลียนแบบทางสังคมเสมอไป ข้ึนอยูกับการคิดและตัดสินใจของบุคคลดวย  โดยสรุป ทฤษฎี
การเรียนรูทางสังคมเสนอวา พฤติกรรมของมนุษยนั้นมาจากการตัดสินใจของบุคคลแตก็ถูกอิทธิพล
จากสังคมอยางหลีกเลี่ยงไมได 

๒.๒.๕ ทฤษฎีภูมิคุมกัน ( Inoculation Theory)30
  

ทฤษฎีนี้พัฒนาข้ึนโดยนักจิตวิทยาสังคม วิลเลียม แมคไกว (William J. McGuire, 
๑๙๖๑) ท่ีเสนอถึงการเปลี่ยนทัศนคติหรือความเชื่อดวยการใชความพยายามในการชักชวน 
(Persuasion attempts) ซ่ึงแนวทางนี้นําไปประยุกตใชในหลายประเด็นเชน ในเรื่องของยาเสพติดท่ี

                                           
 28ศุภกานดา สุขศรีวงษ, ปจจัยท่ีมีผลตอการกระทาผิดในคดีเกี่ยวกับยาเสพติดใหโทษของเด็กและ

เยาวชน: ศึกษาเฉพาะกรณีเด็กและเยาวชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล, วิทยานิพนธ, สาขาอาชญา
วิทยาและงานยุติธรรม, (บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๕๐), หนา ก-ข. 

29Bandura, A., Social foundations of thought and action: A social cognitive theory, 

(USA: Prentice-Hall, Inc., 1986), pp. 25-28. 
30 McGuire, W., Resistance to persuasion conferred by active and passive prior 

refutation of the same and alternative counterarguments, (Journal of Abnormal and Social 
Psychology, 63, 1961), pp. 326-332. 
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มีแนวคิดวา เราสามารถฉีดวัคซีนปองกันการติดยาเสพติดใหกับบุคคลไดเชนเดียวกับการท่ีเราฉีด
วัคซีนเพ่ือปองกันโรคอ่ืนๆ โดยการใหวัคซีนในทางการแพทยนั้นหมายถึง การใหเชื้อโรคจํานวนนอย
แกรางกายเพ่ือใหรางกายสรางภูมิคุมกันข้ึนมาตานทานโรคนั้นๆ เชนเดียวกันทฤษฎีนี้เสนอวา หากเรา
ใหบุคคลไดเผชิญกับแรงกดดันนอยๆจากเพ่ือนและสังคมใหใชยาเสพติด และเราสอนทักษะในการ
ตานทานแรงกดดันดังกลาวนั้นให บุคคลนั้นก็จะสามารถตานทานกับสิ่งเราและการจูงใจใหใชยาเสพ
ติดในสถานการณจริงได 

 

๒.๒.๖ ทฤษฎีพัฒนาการตามวัย ( Developmental Stage Theory)31 
ทฤษฎีพัฒนาการตามวัยนี้มีหลายทฤษฎีท่ีศึกษาและอธิบายถึงการพัฒนาการตามวัยหรือ

ชวงอายุของมนุษย โดยเฉพาะวัยรุนท่ีเปนชวงพัฒนาท่ีสําคัญเพราะนอกจากจะพัฒนาการดานรางกาย
จากสภาพเด็กไปสูสภาพการเจริญพันธุท่ีสมบรูณเพ่ือพรอมในการเปนผูสืบและสรางเผาพันธุตอไป 
ดวยเหตุนี้ปญหาท่ีวัยรุนตองเผชิญกับสภาพกายใหมนี้ ก็ คือ การสรางอัตลักษณของตน การ
เตรียมพรอมท่ีจะเปนผูใหญ สรางครอบครัวและแยกตัวจากครอบครัวเดิม เปนตน ทฤษฎีพัฒนาการ
ท้ังหลายเชื่อวา วัยรุนใชยาเสพติดเพ่ือจัดการความเครียดจากการประสบกับการเปลี่ยนแปลงตามชวง
วัยดังกลาว ยาเสพติดสามารถบรรเทาความประหมาเวลาวัยรุนเขาสังคม บรรเทาความสับสนจากการ
คนหาตัวตน ทฤษฎีเหลานี้เสนอวา โปรแกรมปองกันควรถูกออกแบบใหสอดคลองกับพัฒนาการแตละ
ชวงวัยของบุคคล โปรแกรมควรใหความรูและสอนทักษะการแกปญหาท่ีเด็กวัยนั้นๆ กําลังประสบอยู 
เชน หากเราสามารถชวยใหวัยรุนจัดการกับปญหาเหลานั้นได วัยรุนก็จะไมใชยาเสพติด นอกจากนั้น
ยาเสพติดจะถูกใชเพ่ือจัดการกับอารมณทางลบแลว นักวิจัยบางกลุมเสนอวา สําหรับวัยรุนบางคน 
การสูบบุหรี่ ด่ืมเหลาและใชยาเสพติด หมายถึง การแสดงออกซ่ึงความเปนผูใหญ สามารถตัดสินใจ
ดวยตนเองได และเปนสวนหนึ่งของกลุม เนื่องจากธรรมชาติของวัยรุนเปนวัยท่ีรักอิสระ แสวงหาสิ่ง
ทาทายชอบความสนุกสนาน และตอตานผูใหญ อาจกลาวไดวา วัยรุนเสพยาเพราะยาเสพติดชวยเติม
เต็มความตองการท่ีมากับพัฒนาการขางตน ผูสรางโปรแกรมปองกันจึงควรตระหนักขอนี้ และการ
สอนงายๆ ใหเด็กปฏิเสธยาเสพติด (Just Say NO) อาจมีความจําเปน แตอาจไมไดผลกับการเปลี่ยน
พฤติกรรม32 

 
๒.๓  บานพักใจ จังหวัดสระบุรี 

โครงการบานพักใจ33 ตั้งข้ึนเพ่ือเปนสวัสดิการทางสังคมในการรักษาเยียวยาผูปวยดาน
จิตเวชรวมถึงผูติดยาเสพติด การบริหารจัดการบานพักใจมีลักษณะเปนแบบหนวยงานของรัฐซ่ึงเปน
                                           

31Hayslip, Bert JR., et al. Developmental Stage Theories. Chapter in :Michel Hersen 
& Jay C. Thomas (ed): Comprehensive Handbook Of Personality and Psychopathology. 

Retrieved October 14, 2012 [1]  
32Griffin, K. W. & Botvin,  G.J., “ Evidence – based interventions for preventing 

substance use disorders in adolescents,” Chid and Adolescent Psychiatric Clinics of North 
America. 19 (3), 2010:. 

 33 สํานักบริการสวัสดิการสังคม, อางแลว, (๒๕๕๗), หนา ๖-๑๔. 

http://www.arseba.org/Library/Psychology%20Complete/Research-Psychology/Abnormal%20psychology/Psychopathology/COMPREHENSIVE%20HANDBOOK%20OF%20PERSONALITY%20AND%20PSYCHOPATHOLOGY%20VOLUME%201%20PERSONALITY%20AND%20EVERYDAY%20FUNCTIONING%20-%20Jay%20C.%20Thomas.pdf
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สถานท่ีพัฒนาศักยภาพ (Empowerment) ทางดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคม /ครอบครัว อาชีพ 
การศึกษา สิทธิประชาชน และการปฏิเสธยาเสพติด เรียนรูท่ีจะอยูในสังคมท่ีปลอดยาเสพติด และยัง
เปนแหลงสรางอาชีพและเสริมทักษะการดําเนินชีวิตในสังคมท่ีถูกตองและเหมาะสม ซ่ึงมีลักษณะเปน
ศูนยเสริมสรางคุณธรรมและความเอ้ืออาทรตอกัน บทบาทของบานพักใจฯในการพัฒนาศักยภาพผู
ผานการบําบัดยาเสพติด ซ่ึงมีความสอดคลองและทันตอเหตุการณ ในระดับโลก ระดับอาเซียน 
ระดับประเทศ ภายใตแนวคิดการจัดตั้งกระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย ซ่ึงสังคมและ
ประชาชนมุงเนนใหเปนกระทรวงหลักในการแกไขปญหาสังคม  โดยกําหนดใหมีโครงสรางบานพักใจฯ
ท่ีพัฒนาศักยภาพผูผานการบําบัดยาเสพติด โดยใหความสําคัญความม่ันคงของมนุษยและศักดิ์ศรีของ
มนุษย กระบานการขับเคลื่อนบานพักใจ สงผลใหเกิดความม่ันคงและศักดิ์ศรีความเปนมนุษย 

ระดบัปจเจก : การดับทุกข จากยาเสพติด (ปลดทาสใหเปนไท ปลดใจจากยาเสพติด) 
ระดับองคกร : การสรางสุภาวการณเอ้ืออาทร เพ่ือใหเกิดการพ่ึงพาตนเอง เรียนรู เชื่อม่ัน 

ในการเปนองคกรตนแบบ  
ระดับครอบครัว : เพ่ือพัฒนาศักยภาพผูบําบัดยาเสพติดระดับครอบครัวและชุมชน การ

สรางครอบครัวและชุมชนใหเขมแข็ง(ยั่งยืน) มีความสุขเกิดความม่ันคงในครอบครัวและชุมชน ยอม
สงผลใหเกิดสันติสุขในครอบครัวและชุมชน โดยทุกคนมีคุณคาและมีสวนรวมในการสรางพ้ืนท่ี
ความสุขในอนาคตรวมกัน 

การเขามาอยูรวมกันในบานพักใจ  บุคคลท่ีจะเขามาอยูในบานพักใจมี ๔ ประเภทคือ 
 ๑. นําสงโดยคุมประพฤติ ตามคําพิพากษาของศาลจังหวัด หรือศาลจังหวัดแผนกคดี

เยาวชนและครอบครัวโดยระบบบังคับบําบัด  
     ๒. นําสงโดยสถานบําบัดยาเสพติด เชน สถานพยาบาลธัญญารักษ เปนตน 
     ๓. นําสงโดยศูนยคนไรท่ีพ่ึง (ผูผูปวยจิตเวช) 
     ๔. เขามาสมัครเปนสมาชิกโดยการสมัครใจ โดยผูปกครองพาเขามาสมัคร 
ซ่ึงเปนความลําบากในการบริหารจัดการเยียวยารักษาผูปวยท่ีมาอยูรวมกันในความ

แตกตางกันท้ังในดานของปญหาและสาเหตุของโรค รวมท้ังความรุนแรงของปญหาท่ีตางกัน หลายคน
ผานการเสพจนรางกายและจิตใจถูกทําลายไปอยางมาก บางรายยังเปนเอเยนตสงยา อยางไรก็ตามสิ่ง
ท่ีเหมือนกันก็คือ สมาชิกในบานพักใจทุกคนลวนมีปญหาดานจิตใจ ซ่ึงความออนแอทางดานจิตใจอยู
ภายใตภาพลักษณท่ีแตกตางกัน บางคนเคยถูกสังคมเหยียดหยามและถูกมองวาเปนข้ียา/ข้ีเมา/เปน
คนไรคา บางคนผิดหวังจนกลายเปนโรคซึมเศราและมีปญหาทางจิต  แตทุกคนในบานอยากท่ีจะกลับ
เขาไปสูการยอมรับทางสังคม หลายคนมีศักยภาพในงานวิชาชีพท่ีดีและยินดีจะฝกฝนเรียนรูสิ่งใหมๆ 
และสามารถปรับทัศนคติฟนฟูพัฒนาการทางดานจิตใจ หรือปรับทัศนคติใหมีความแข็งแรงเพียง
พอท่ีจะกลับเขาไปสูสภาพแวดลอมเดิมและตอสูกับปญหาไดตอไป  กระบวนการหนึ่งในการฝกฝน
และอบรมสภาพจิตใจของสมาชิกบานพักใจคือ การนําแนวคิดของพระพุทธศาสนามาขัดเกลาและ
เยียวยาสมาชิกของบานพักใจ เสริมทักษะการดําเนินชีวิตท่ีถูกตองเหมาะสม เสริมสรางคุณธรรม
จริยธรรม โดยการดําเนินงานของบานพักใจใชเชิงบูรณาการใหผูผานการบําบัดยาเสพติดไดพัฒนา
ศักยภาพของตนเองดวยวิธการปฎิบัติตามการสอนท้ังทางโลกและทางธรรมเพ่ือเรียนรูท่ีจะไมเขาไปยุง
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เก่ียวกับยาเสพติดซํ้า ถือเปนการตัดวงจรการแพรระบาดของยาเสพติด สรางสังคมสีขาวปลอดยาเสพ
ติด เปนการพัฒนาทรัพยากรมนุษยท่ีมีคุณคาตอสังคมและเปนกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศตอไป  

ในปพ.ศ. ๒๕๕๐จังหวัดสระบุรีไดรับคัดเลือกจากศูนย อํานวยการปองกันและ
ปราบปรามยาเสพติด (ศอ.ปส.) สํานักงานปองกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) รวมกับ
กระทรวงมหาดไทยใหเปนจังหวัดนํารองในการดําเนินงานโครงการบานพักใจใหกับผูติดยาเสพติดท่ี
ผานการบําบัดแลว แตยังไมสามารถกลับคืนสูครอบครัว หมูบานและชุมชนได อันเนื่องจาก
สภาพแวดลอมทางดานรางกาย จิตใจ อารมณ  สังคม ท่ียังไมเอ้ืออํานวย โดยมีเปาหมายใหเปนแหลง
พักพิงแบบบูรณาการในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในพ้ืนท่ีแบบครบวงจรเพ่ือใหผูผานการ
บําบัดยาเสพติดไดมีโอกาสฟนฟูใหมีความพรอมดานสุขภาพรางกาย มีภูมิคุมกัน มีจิตใจท่ีเขมแข็ง มี
ความรูความสามารถในการประกอบอาชีพการงาน และมีงานทําท่ีม่ันคงกอนกลับไปสูครอบครัวและ
ชุมชน และเพ่ือปองกันไมใหผูผานการบําบัดยาเสพติดหันกลับไปยุงเก่ียวกับยาเสพติดอีกตอไป ซ่ึง
สํานักงานป.ป.ส.ภาค ๑ ไดประสานกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย เปนผู
จัดหาสถานท่ีและบุคลากรผูปฏิบัติงานโดยใชชื่อวา บานพักใจ จังหวัดสระบุรี ซ่ึงจะใหการดูแลดาน
ปจจัย ๔ และใหการพัฒนาศักยภาพทางดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคม อาชีพ การศึกษา การ
ปองกันตนเอง และการฝกทักษะการปฏิเสธยาเสพติด รวมท้ังการบริการดานสิทธิประชาชน โดยป
ตอมากรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการไดเล็งเห็นถึงความสําคัญของการพัฒนาศักยภาพผูผานการบําบัด
ยาเสพติดนี้เพ่ือตัดวงจรการแพรระบาดของยาเพสติด จึงใหการสนับสนุนงบประมาณการดําเนินงาน
ของบานพักใจจังหวัดสระบุรีอยางตอเนื่องและจัดต้ังบานพักใจจังหวัดสระบุรีข้ึนเปนหนวยงาน
ราชการภายใตสังกัดของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เปนตนมาจนถึงปจจุบัน ผูท่ีเขารับบริการท่ี
บานพักใจจังหวัดสระบุรี เรียกวา สมาชิกบานพักใจ จังหวัดสระบุรี และเปนเพศชายเทานั้น34 

บานพักใจ จังหวัดสระบุรี เปนแหลงพัฒนาศักยภาพผูผานการบําบัดยาเสพติด สราง
อาชีพและเสริมทักษะการดําเนินชีวิตในสังคมท่ีถูกตองและเหมาะสม เปนศูนยเสริมสรางคุณธรรมและ
ความเอ้ืออาทรตอกัน โดยทําหนาท่ีเตรียมความพรอมของสมาชิกฯกอนกลับเปนคนธรรมดาท่ีมี
พฤติกรรม คานิยม และแนวคิดท่ีไมแตกตางจากบุคคลท่ัวไป เพียงเสี่ยวหนึ่งในชีวิตของเขาอาจหลง
ผิดเขาไปเก่ียวของกับยาเสพติด เขาจะไดเรียนรูสูครอบครัว ชุมชน เปนการคืนคนดีสูสังคม ซ่ึง
ดําเนินงานภายใตการมีสวนรวม สงเสริมการประกอบอาชีพแกสมาชิกฯตามความถนัด และความ
สนใจ ท่ีตองการยึดเปนอาชีพหลักในการดํารงชีวิต โดยมีกระบวนการ “สอนใหทํา นําใหคิด สาธิตให
ดู เรียนรูดวยการปฏิบัติ ขจัดความขัดแยง แยงกันทําความดี” กิจกรรมดําเนินงานท่ีผานมา เปนการ
พัฒนาสรางอาชีพ เสริมทักษะการดําเนินชีวิตท่ีถูกตองเหมาะสม เสริมสรางคุณธรรมจริยธรรม โดย
ภายใตหลักคิดท่ีวา สมาชิกฯ ท่ีเขามารับบริการจากบานพักใจจังหวัดสระบุรี ตองกาวออกไปสูสังคม
ดวยความเชื่อม่ันวาเขาจะสามารถชวยเหลือตนเองได โดยไมเปนภาระผูอ่ืนเปนผูนําครอบครัวและ
เปนกําลังสําคัญในการพัฒนาครอบครัว ชุมชน และสังคมตอไปอยางยั่งยืน ซ่ึงการทํางานเพ่ือ
ชวยเหลือในบุคคลเหลานี้จําเปนจองศึกษาวิเคราะหสาเหตุท่ีแทจริงของปญหา ประวัติความเปนมา
ของครอบครัว ตั้งแตวัยเด็ก จนถึงปจจุบัน ตองสืบคน ติดตาม ตรวจสอบขอมูลจากบุคคลแวดลอม

                                           
 34สํานักบริการสวัสดิการสังคม, อางแลว, (๒๕๕๗),  หนา ๕-๖. 
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ใกลชิด การพัฒนาคนตองพัฒนาท่ีจิตใจสมาชิกบานพักใจจังหวัดสระบุรีจําเปนตองไดรับการเตรียม
ความพรอมในการพัฒนาตนเองท้ังรางกาย อารมณ จิตใจ อารมณ อาชีพ กอนนําตัวสงคืนสูครอบครัว
และชุมชน การดําเนินงานบานพักใจ จังหวัดสระบุรี จึงเปนการแกไขปญหาในเชิงบูรณาการใหผูผาน
การบําบัดยาเสพติดไดพัฒนาศักยภาพของตนเอง โดยไมเขาไปยุงเก่ียวกับยาเสพติดซํ้า เรียนรูท่ีจะอยู
ในสังคมปลอดยาเสพติดได ท่ีถือเปนการตัดวงจรการแพรระบาดของยาเสพติด เปนการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยท่ีมีคุณคาตอสังคม เพ่ือเปนกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศตอไป 

 วัตถุประสงคการดําเนินงานของบานพักใจจังหวัดสระบุรี 
 ๑. เพ่ือเปนแหลงพักพิงสําหรับผูผานการบําบัดยาเสพติดท่ีไมสามารถคืนสูครอบครัว 
ชุมชนและสังคม 
 ๒. เพ่ือใหการฟนฟูดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคม และอาชีพแกผูผานการบําบัดยา
เสพติด 
 ๓. เพ่ือการสงเสริมการประกอบอาชีพแกผูผานการบําบัดยาเสพติดตามความถนัดและ
ความสนใจท่ีตองการยึดเปนอาชีพหลักในการดําเนินชีวิต 
 ๔. เพ่ือเตรียมความพรอมของผูผานการบําบัดยาเสพติด ครอบครัวและชุมชน กอนสงผู
ผานการบําบัดยาเสพติด กลับสูสังคมตอไป 
 ๕. เพ่ือปองกันกลุมผูมีพฤติกรรมเสี่ยงเขาไปยุงเก่ียวกับยาเสพติด 

 คุณสมบัติผูเขารับบริการ 
 ๑. เพศชาย  

 ๒. เปนผู ติดยาเสพติดท่ีผานการบําบัดรักษาแลวหรืออยูในระหวางกระบวนการ
บําบัดรักษาท้ัง ๓ ระบบ คือ  

๒.๑  ระบบสมัครใจของผูรบับริการเอง โดยการนําสงตัวของครอบครัว ชุมชน  
หนวยงานภาครัฐหรือเอกชน เชน หนวยงานในสังกัดกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ สาธารณสุข
จังหวัด โรงเรียนวิวัฒนพลเมือง วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก  

๒.๒  ระบบบังคับบําบัด โดยการนําสงตัวของสํานักงานคุมประพฤติจังหวัด  
๒.๓  ระบบตองโทษโดยการนําสงตัวของศาลจังหวัด แผนกคดีเยาวชนและ  

ครอบครัว 
๓) ไมเปนโรคติดตอรายแรงเชน โรคภูมิคุมกันบกพรอง วัณโรค ปอดอักเสบ โรค

เรื้อน  
๔)  สามารถชวยเหลือตัวเองในชีวิตประจําวันได 
กลุมเปาหมาย 

ระหวางในปงบประมาณ ๒๕๕๐  ถึง ๒๕๕๔ ใหบริการกลุมเปาหมาย รุนละ ๓๐ ราย ป
ละ ๑๒๐ คน และไดขยายบริการในปงบประมาณ ๒๕๕๕ ถึงปจจุบัน โดยรับกลุมเปาหมายเพ่ิมข้ึน 
รุนละ ๗๐ คน ปละ ๑๕๐ คน  

 สถิติการใหบริการ 
 ปงบประมาณ ๒๕๕๐ จํานวน ๑๒๐ คน 
 ปงบประมาณ ๒๕๕๑ จํานวน ๑๒๐ คน 



๔๐ 
 

 

ปงบประมาณ ๒๕๕๒ จํานวน ๑๒๐ คน 
 ปงบประมาณ ๒๕๕๓ จํานวน ๑๒๐ คน 
 ปงบประมาณ ๒๕๕๔ จํานวน ๑๒๐ คน 
 ปงบประมาณ ๒๕๕๕ จํานวน ๑๕๐ คน 

ปงบประมาณ ๒๕๕๖ จํานวน ๒๔๖ คน 
 ปงบประมาณ ๒๕๕๗ จํานวน  ๗๐ คน 

ปงบประมาณ ๒๕๕๘ จํานวน  ๙๐ คน 
ปงบประมาณ ๒๕๕๙ จํานวน ๑๒๐ คน 

ความเชื่อและความรูสึกในเชิงมโนคติตอบานพักใจฯ 
ความเชื่อท่ี   ๑   เชื่อวาบานพักใจเปนดินแดนแหงประวัติศาสตร เคยเปนสถานท่ีตั้งของ

กองทัพของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช หากสมาชิกมีอดีตผูกพันกับพ้ืนท่ี เม่ือหนีออกจากบานพักใจฯ
จะไมสามารถออกจากพ้ืนท่ีได ผูผานการบําบัดบาเสพติดท่ีอยูในบานพักใจฯมีอดีตชาติและบุญกรรมท่ี
ทํารวมกันมาแตชาติปางกอน จึงตองกลับมาอยูในพ้ืนท่ี เพ่ือชดใชเวรกรรม 

ความเชื่อท่ี   ๒   เชื่อวาบานพักใจฯเปนหนังสือ เพราะตองศึกษาหาความรูเพ่ือพัฒนา
ตนเอง ใหมีศักยภาพเพ่ิมข้ึนเรื่อยๆ 

ความเชื่อท่ี   ๓   บานพักใจฯเปนบานแหงความรัก เปนบานท่ีใหโอกาสอยางแทจริงและ
อยูในโลกของความเปนจริง 

ความเชื่อท่ี ๔ เชื่อวาบานพักใจฯเปนบานหลังท่ี ๒ สามารถเปนท่ีอยูอาศัยไดอยาง
ปลอดภัย และอบอุน 

 

๒.๔ งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
งานวิจัยยาเสพติดกับพุทธธรรม 
Alan Marlatt35  ไดศึกษา ผลของการบําบัดพฤติกรรมเสพติดดวยหลักธรรมทางพระ 

พุทธศาสนา อันไดแก การทําสมาธิเพ่ือฝกสติ ทางสายกลาง หลักไตรลักษณ และมรรคมีองค ๘ 
เพ่ือใหผูรับการบําบัดไดตรวจสอบการทํางานของจิตใจใหรูเทาทันความคิดและความรูสึกของตนเอง
ตระหนักถึงความไมแนนอนของชีวิต และพัฒนาทัศนคติท่ีถูกตองตอประสบการณท้ังหมดในชีวิต 
เพ่ือใหผูรับการบําบัดสามารถควบคุมตนเองไมใหตอบสนองตอสิ่งเราหรือความอยากเหมือนท่ีผานมา 
ผลจากประสบการณในการบําบัดพฤติกรรมเสพติดพบวา ตนเหตุของพฤติกรรมเสพติดเกิดจากจิตใจ 
ซ่ึงการปฏิบัติตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาสามารถชวยลดพฤติกรรมการเสพติดได 

                                           

35 G. Alan Marlatt, Buddhist philosophy and the treatment of addictive behavior. 

Cognitive and Behavioral Practice, Volume 9, Issue 1, Winter 2002, P. 44–50. 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1077722902800396
http://www.sciencedirect.com/science/journal/10777229
http://www.sciencedirect.com/science/journal/10777229/9/1


๔๑ 
 

 

รุงทิพย กลาหาญ และบรรชร กลาหาญ36 วิจัยเรื่อง กระบวนการปองกนและแกไข
ปญหายาเสพติดดวยหลักพุทธธรรมในหมูบานปาไผ ต.แมโปง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม เพ่ือศึกษา
กระบวนการ ปองกนและแกไขปญหายาเสพติดของชุมชน ผลการดําเนินงาน และปจจัยท่ีสงผลตอ
กระบวนการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดชุมชน ตลอดจนหลักธรรมท่ีชุมชนใขในกระบวนการ
ปองกันและแกไขปญหายาเสพติด ซ่ึงไดศึกษาวิจัยโดยการเก็บรวบรวมขอมูล จากการใชสัมภาษณการ
สนทนากลุม การจัดเวทีเรียนรู รวมท้ังการสังเกตแบบมีสวนรวม มีการตรวจสอบขอมูลแบบสามเสา
และนําเสนอในรูปแบบการ พรรณนา ผลการวิจัยพบวา บานปาไผเคยประสบปญหาอันเนื่องมาจาก
การแพรระบาดของยาเสพติดแตดวยประสบการณดานการจัดการชุมชน ทําใหสามารถเรียนรูและ
ปรับตวอยางเทาทันในการดําเนินงานปองกันและแกไขปญหายาเสพติดโดยใชกลวิธีท่ีหลากหลาย 
ประสานกลไกท้ังภายในและนอกชุมชน การใชทุนทางสังคมท่ีมีอยูในการดําเนินงานใหสอดคลอง
กลมกลืนกับวิถีชุมชนจนเปนชุมชนตนแบบของการขจัดปญหายาเสพติด กระบวนการปองกนและ
แกไขปญหายาเสพติดของชุมชน ประกอบดวยกระบวนการคนหาปญหา การใหคืนขอมูลแกชุมชน 
การวางแผนดําเนินงาน กระบวนการดําเนินงาน การประสานภาคีภาคสวน และกระบวนการติดตาม
ผลการดําเนินงาน กระบวนการดําเนินงานประกอบดวย ๑. การสรางสํานึกและการมีสวนรวม โดย
การรวมคิดรวมคนหาสถานการณ  สาเหตุของปญหาและวิธีการปองกนแกไขผานกลไกการจัดประชุม
ประชาคม ๒. การประยุกตใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ๓. การใชมาตรการทางสังคม ๔. การ 
ปรับใชประเพณีวัฒนธรรมทองถ่ิน ๕. การใหการศึกษาเรียนรู ๖. การสรางเยาวชนแกนนารุนใหม ๗. 
การสรางเครือขายท้ังภายในและนอกชุมชน ๘. การบูรณาการสูสถานศึกษา ๙. การฟนฟูบําบัด ๑๐. 
ระบบอาสาสมัครชุมชน ๑๑. การใชมาตรการทางกฎหมาย  

 

งานวิจัยยาเสพติดกับรูปแบบชุมชน 
36ศูนยศึกษายาเสพติด สถาบันวิชาการ เครือขายภาคกลาง ๒ วิทยาลัยพยาบาลบรมราช 

36ชนนี พระพุทธบาท สถาบันพระบรมราชชนก สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข 
(๒๕๕๔)37 ไดวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการเสริมสรางชุมชนเขมแข็ง ในการจัดการปญหายาเสพติด 
ตามแนวคิดองคการแหงการเรียนรู การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค เพ่ือพัฒนารูปแบบการเสริมสรางชุมชน
เขมแข็ง ในการจัดการปญหายาเสพยติด ตามแนวคิดองคการแหงการเรียนรู รูปแบบการวิจัยเปนการ
วิจัยและพัฒนา และทดลองใชในชุมชนไทย ท่ียังไมเคยผานกระบวนการเสริมสรางชุมชนเขมแข็งใน
เขตภาคกลาง ๑ ชุมชน โดยมีข้ันตอนคือ  

                                           
36รุงทิพย   กลาหาญ และบรรชร กลาหาญ,  กระบวนการปองกนและแกไขปญหายาเสพติดดวย

หลักพุทธธรรมในหมูบานปาไผ ต.แมโปง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม, มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วิทยาเขตเชียงใหม, ๒๕๕๒), หนา ก-ข. 

37 ศูนยศึกษายาเสพติด, การพัฒนารูปแบบการเสริมสรางชุมชนเขมแข็ง ในการจัดการ
ปญหายาเสพติด ตามแนวคิดองคการแหงการเรียนรู สถาบันวิชาการ เครือขายภาคกลาง ๒ 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพระพุทธบาท, (นนทบุรี : สถาบันพระบรมราชชนก สํานักงาน
ปลัดกระทรวงกระทรวงสาธารณสขุ, ๒๕๕๔), หนา ๖๐-๖๕. 



๔๒ 
 

 

36ข้ันท่ี ๑ การศึกษาแนวคิดองคการแหงการเรียนรู แนวคิดการเสริมสรางชุมชนเขมแข็ง 
สถานการณปญหายาเสพติด งานวิจัยท่ีเก่ียวของและศึกษาชุมชนเขมแข็งในสถานการณจริง ๔ ชุมชน
ครอบคลุม ๔ ภาค 

36ข้ันท่ี ๒ การพัฒนารูปแบบการเสริมสราง ชุมชนเขมแข็งในการจัดการปญหายาเสพติด 
ตามแนวคิดองคการแหงการเรียนรู  

36ข้ันท่ี ๓ การทดลองใชรูปแบบในชุมชนเปาหมาย  
36ข้ันท่ี ๔ การปรับปรุงรูปแบบและเผยแพร ผลการวิจัยพบวารูปแบบการเสริมสรางชุมชน

เขมแข็ง ในการจัดการปญหายาเสพติดตามแนวคิดองคการแหงการเรียนรูประกอบดวย ๓ ข้ันตอน
คือ  

36ข้ันท่ี ๑ การใชบริบทและทุนเดิมของชุมชนในการเรียนรู ประกอบดวย องคกรในชุมชน 
คือบาน วัด โรงเรียน สถานีอนามัย และองคการบริหารสวนตําบล องคประกอบของกระบวนการ
เรียนรู คือกิจกรรมการเรียนรู ฐานการเรียนรู เนื้อหาและองคความรูโดยมีปจจัยท่ีเก่ียวของ คือปจจัย
ภายในและภายนอกชุมชน  

36ข้ันท่ี ๒ การใชการเรียนรูสูการแกไขปญหามี ๖ ข้ันตอนคือ ๑) ชุมชนรับรูและตระหนัก
ในปญหา รวมกันวิเคราะหและกําหนดวิสัยทัศนรวมของชุมชน ๒) การเสริมสรางพลัง แกแกนนํา
ชุมชนดวยโปรแกรมการฝกอบรมดานเจตคติ เรื่องยาเสพยติด เจตคติตอตนเองและผูอ่ืน ทักษะการ
ทํางานเปนทีม ทักษะการคิดอยางเปนระบบ และศึกษาดูงานชุมชนเขมแข็ง ๓) ชุมชนรวมกันแสวงหา
และเลือกแนวทางแกไข ๔) ชุมชนรวมกันดําเนินการ ๕) ชุมชนรวมกันประเมินผลการดําเนินการ และ
รวมกันปรับปรุง หากไมสําเร็จ ๖) องคกรภายนอกชุมชนเสริมแรง และสนับสนุนทรัพยากร โดยมีการ
เสริมแรง และสนับสนุนทรัพยากรท่ีจําเปนจากองคกรภายนอกท่ีเก่ียวของ  

36ข้ันท่ี ๓ ชุมชนเขมแข็ง ในระดับบุคคลเกิดเจตคติท่ีดีในการแกไขปญหายาเสพยติด เจต
คติตอตนเองและผูอ่ืน ทักษะการทํางานเปนทีม ทักษะการคิดเปนระบบในระดับชุมชน เกิดกิจกรรม
การแกไขปญหายาเสพยติดในชุมชน มีความรัก สามัคคี และจิตสํานึกรวม รูปแบบท่ีพัฒนาข้ึน 
นอกจากทําใหเกิดกิจกรรม การแกไขปญหายาเสพยติดในชุมชน อยางมีประสิทธิภาพ ยังพบวาสมาชิก
ชุมชนเกิดความรัก ความเอ้ืออาทร และการมีสวนรวมในการดําเนินกิจกรรมอ่ืน ๆ ในชุมชน กอใหเกิด
การเปลี่ยนแปลงท้ังในระดับบุคคลและชุมชน ควรมีการประยุกตใชในการเสริมสรางชุมชนเขมแข็ง
ตอไป 

งานวิจัยยาเสพติดกับอิทธิพลของสภาวะแวดลอม 
สุรศักดิ์ เลาหพิบูลยกุล38 ไดวิจัยเรื่อง อิทธิพลของปจจัยดานสังคม ครอบครัวและ 

สิ่งแวดลอมท่ีมีตอการเสพยาเสพติดของนักเรียนมัธยมศึกษาในกรุงเทพมหานคร กลุมตัวอยางท่ีใช ใน
การวิจัยเปนนักเรียนในสถานศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร สําหรับการศึกษาสาเหตุท่ีทําใหนักเรียน
เสพยาเสพติดมีตัวแปรท่ีเขามาเก่ียวของจํานวนมาก ซ่ึงการศึกษานี้ไดสนใจทําการศึกษาตัวแปร ดังนี้  

                                           
38 สุรศักดิ์ เลาหพิบูลยกุล,  อิทธิพลของปจจัยดานสังคม ครอบครัวและ สิ่งแวดลอมท่ีมีตอการ

เสพยาเสพติดของนักเรียนมัธยมศึกษาในกรุงเทพมหานคร, วิทยานิพนธ สาขาการบริหารการศึกษา, (คณะ
ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา, ๒๕๔๗), หนา ๕๘-๖๗. 



๔๓ 
 

 

๑. ตัวแปรตาม ไดแก การเสพยาเสพติดของนักเรียน  
๒. ตัวแปรอิสระ มี ๓ ปจจัย ไดแก ปจจัยดานประชากรของนักเรียน ประกอบดวย ตัว

แปร เพศ และอายุปจจัยดานสังคมและครอบครัว ประกอบดวยตัวแปร ผูท่ีนักเรียนอาศัยอยูดวย 
ความใกลชิดกับผูปกครอง การมีปญหากับผูปกครอง และการมีเพ่ือนท่ีเสพยาเสพติด สวนปจจัยดาน
สภาพแวดลอมรอบโรงเรียน ประกอบดวยตัวแปร การมีแหลงม่ัวสุม การมีแหลงบันเทิง การมี หอพัก/ 
บานเชาท่ีใชเปนแหลงม่ัวสุม การมีแหลงเสพยาเสพติด และการมีแหลงคายาเสพติด ปจจัยท้ังสามดาน
ดังกลาวมีผลตอการเสพยาเสพติดของนักเรียน  

ผลการศึกษาพบวา ตัวแปรเพศ อายุ การมีปญหากับผูปกครองดานการคบเพ่ือนการมี
ปญหากับผูปกครองดานการเสพยาเสพติด การมีเพ่ือนท่ีเสพยาเสพติด การมีแหลงม่ัวสุม การมีแหลง
เสพยาเสพติด และการมีแหลงคายาเสพติดรอบโรงเรียน มีผลตอการเสพยาเสพติดของนักเรียนและ
พบวา โรงเรียนสวนใหญมีปญหาท่ีสําคัญคือ การมีแหลงม่ัวสุม แหลงเสพยาเสพติด และแหลงคายา
เสพติดรอบโรงเรียนในดานความสัมพันธกับครอบครัว และยังพบปญหาท่ีนาเปนหวงในกลุมนักเรียน 
เชน การมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควร การคาประเวณีการหนีเรียนไปเลนเกมสคอมพิวเตอรหรือสนุก
เกอร การต้ังแกงกวนเมือง สูบบุหรี่และดื่มสุรา เท่ียวสถานบริการในยามกลางคืน แขงมอเตอรไซค 
ครอบครัวแตกแยก ออกจากโรงเรียนกลางคัน การตั้งครรภระหวางการเรียน การทําแทง เปนตน  

สวนผลของการดําเนินกิจกรรมปองกันแกไขปญหายาเสพติดในโรงเรียน พบวา โรงเรียน 
สวนใหญ มีการจัดกิจกรรมตาง ๆ ท้ังท่ีจัดเปนปกติและท่ีจัดเปนกิจกรรมพิเศษมีประสิทธิภาพในการ
ดําเนินการ อยูในระดับสูงในทุกกลุมโรงเรียน และพบวา มีนักเรียนเขาไปเก่ียวของกับยาเสพติดรอย
ละ ๙.๓๐ โดยเก่ียวของเปนผูเสพรอยละ ๘.๓๐ และเปนผูคารอยละ ๑.๐๐ โดยนักเรียนอาชีวศึกษา
เอกชนมีอัตรา เขาไปเก่ียวของกับยาเสพติดมากกวานักเรียนสังกัดอ่ืน ๆ อยางมีนัยสําคัญ โดยยาเสพ
ติดท่ีนักเรียนใชกันมากท่ีสุดคือ ยาบา 

  สมิต วัฒนธัญญกรรม และคณะ39 ศึกษาเรื่อง การแพรระบาดของสารเสพติดและ
ปจจัยท่ีมีผลตอพฤติกรรมการเสพสารเสพติดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ในจังหวัดปทุมธานี กลุม
ตัวอยางท่ีใชในงานวิจัย โดยศึกษาในนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๑-๖ จํานวน ๑,๕๓๐ คน ใชวิธีการ
สุมตัวอยางแบบชั้นภูมิ เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย ไดแก ภาชนะเก็บปสสาวะเพ่ือสงตรวจหาสารแอมเฟ
ตามีน แบบสอบถามนักเรียน และแบบสอบถามครูการแพรระบาดของสารเสพติดวิเคราะห โดยใช
สถิติเชิงพรรณนา ปจจัยท่ีมีผลตอพฤติกรรมการเสพสารเสพติด  

ผลการศึกษาพบวา ๑. พฤติกรรมการสูบบุหรี่: นักเรียนสวนมากมีพฤติกรรมอยูในระดับ
เสี่ยงตอการสูบบุหรี่ ถึงรอยละ ๗๐.๓๑ 

 ๒. พฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอล: นักเรียนมีพฤติกรรมอยูในระดับเสี่ยงตอการด่ืม 
๕๖.๔๑% 

                                           
39 สมิต วัฒนธัญญกรรม และคณะ, การแพรระบาดของสารเสพติดและปจจัยท่ีมีผลตอพฤติกรรม

การเสพสารเสพติดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ในจังหวัดปทุมธานี. (กรุงเทพ: สํานักวิจัยสถาบันพัฒนบริหาร
ศาสตร, ๒๕๔๖), หนา ก-ข. 



๔๔ 
 

 

 ๓. พฤติกรรมการเสพยาบา: นักเรียนมีพฤติกรรมการเสพยาบาอยูในระดับเสี่ยงตอ การ
เสพยาบา ๖.๙๓% ระดับเคยทดลองใช ๓.๕๓% นักเรียนท่ีเสพยาบาอยูในปจจุบันมีจํานวน ๓๓ คน 
คิดเปน ๒.๑๖% หรือมีความชุก (Prevalence Rate) เทากับ ๒๑.๕๗ ตอประชากร ๑,๐๐๐ คน 

ทิพยวารินทร เบ็ญจนิรัตน และธนาธิป ถาพันธ 40 ไดวิจัยเรื่อง ปจจัยท่ีมีผลตอ
พฤติกรรมการบําบัดรักษาของผูปวยชายเสพสารกระตุนระยะบําบัดดวยยา กลุมตัวอยางท่ีใชในการ
วิจัยของ ผูปวยชายเสพสารกระตุนระยะบําบัดดวยยาท่ีเขารับการรักษาระบบผูปวยในโรงพยาบาล
ธัญญารักษ ปทุมธานี ผลการวิจัยพบวากลุมตัวอยางท่ีศึกษาท้ังหมดเปนเพศชายมีอายุระหวาง ๑๒-
๔๕ ป โดยชวงอายุ ๑๖-๒๕ ป มีมากท่ีสุด เขารับการบําบัดรักษาเปนครั้งแรก สาเหตุท่ีเขารับการ
บําบัดรักษาในครั้งนี้ คือสมัครใจมาเองพักอาศัยอยูกับบิดาและมารดา การสนับสนุนทางครอบครัว
ของผูปวยชายเสพ สารกระตุน ๕ ดาน ไดแก การสนับสนุนดานอารมณดานการยอมรับยกยองและ
เห็นคุณคา ดานการเปนสวนหนึ่งของสังคม ดานขอมูลขาวสาร ดานเงินทอง สิ่งของ แรงงาน และ
บริการ พบวา ผูปวยชายเสพสารกระตุนมีคาคะแนนเฉลี่ยการสนับสนุนทางครอบครัวอยูในระดับปาน
กลาง ท้ัง ๕ ดาน พฤติกรรมการบําบัดรักษาของผูปวยชายเสพสารกระตุน พบวาผูปวยชายเสพสาร
กระตุน มีพฤติกรรมการบําบัดรักษาระดับสูงมากท่ีสุด 

 
งานวิจัยยาเสพติดกับการฟนฟู 
นราวิทย ศิริปุณย และคณะ 41 ไดศึกษาเรื่อง การวิจัยประเมินผลโครงการฟนฟูและ

พัฒนาคุณภาพชีวิตผูติดยาเสพติด (โรงเรียนวิวัฒนพลเมือง) กรณีศึกษาโรงเรียนสงครามพิเศษ ศูนย
สงครามพิเศษ จังหวัดลพบุรี กลุมตัวอยางคือ เจาหนาท่ีตํารวจสถานีตํารวจนครบาลบางกอกใหญ ๕๒ 
นาย กรรมการชุมชนปรกอรุณ ๗ คน กรรมการชุมชนตรอกกระจก ๗ คน กรรมการชุมชนลานมะขาม 
๗ คน และพัฒนากรชุมชนเขตบางกอกใหญ ๔ คน จํานวน ๗๗ คน  

ผลการวิจัยพบวา โครงการนี้เปนโครงการท่ีสามารถบําบัดและฟนฟูคุณภาพชีวิตของผู
ติดยาเสพติดไดอยางเปนรูปธรรมตามวัตถุประสงค และผูเขารับการบําบัดสวนใหญสามารถกลับสู
ชุมชนดําเนินชีวิตตามปกติและหางานทําได ประการสําคัญคือ สวนใหญไมกลับมาเสพยาเสพติดอีก 
แตอยางไรก็ตาม โครงการนี้เปนโครงการท่ีเพ่ิงเริ่มดําเนินการในระยะแรก ซ่ึงการประเมินโครงการ ฯ 
ในครั้งนี้อาจเปนเพียงการมองปจจัยท่ีมีผลตอความสําเร็จของโครงการเพียงบางตัวเทานั้น ดังนั้นจึง
ควรจะใหมีการประเมินผลการดําเนินการตามโครงการอยางตอเนื่อง เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงตอไป  

 
 

งานวิจัยบานพักใจกับการดูแลผูปวยโรคเอดส 

                                           
40 ทิพยวารินทร เบ็ญจนิรัตน และธนาธิป ถาพันธ, ปจจัยท่ีมีผลตอพฤติกรรมการบําบัดรักษาของ

ผูปวยชายเสพสารกระตุนระยะบําบัดดวยยา, (กรุงเทพฯ: สถาบันธัญญารักษ, ๒๕๔๕), บทคัดยอ. 
41 นราวิทย ศิริปุณย และคณะ, การวิจัยประเมินผลโครงการฟนฟูและพัฒนาคุณภาพชีวิตผูติดยา

เสพติด (โรงเรียนวิวัฒนพลเมือง) กรณีศึกษาโรงเรียนสงครามพิเศษ ศูนยสงครามพิเศษ จังหวัดลพบุรี, 
(มหาวิทยาลัยบูรพา, ๒๕๔๕), หนา ก-ข. 



๔๕ 
 

 

โสมรัตน หุตาคม 42 ไดวิจัยเรื่อง การรับรูเก่ียวกับตนเองและโลกทัศนของบุคลากรใน
องศกรเอกชนเก่ียวกับการดูแลผูปวยโรคเอดส : ศึกษากรณีบานพักใจ กรุงเทพมหานคร กลุมตัวอยาง
เปนผูดูแลผูติดเชื้อเอดส (บุคลากร) จํานวน ๕ คนและผูติดเชื้อเอดสท่ีไดรับการดูแลจากบุคลากรอีก
จํานวน ๕คน เก็บขอมูลดวยการสังเกตและการสัมภาษณ ผลการวิจัยสามารถแบงชวงของการรับรู
เก่ียวกับตนเองของบุคลากรในองคกรเอกชนไดเปน ๓ ชวง ดังนี้ ๑. ชวงกอนเขาสูองคกร บุคลากรเริ่ม
มีการรับรูและเรียนรูจากประสบการณเก่ียวกับโรคเอดสดวยตนเอง และการมีปฏิสังสรรคกับผูท่ีเคยมี
ประสบการณในการทํางานดานเอดสมากอน ซ่ึงชวยใหเกิดการรับรูเก่ียวกับตนเอง เรียนรูการปฏิบัติ
ตัวเบื้องตน และเกิดโลกทัศนตอบุคคลท่ีเก่ียวของดวย รวมท้ังมีผลตอการเปลี่ยนแปลงทัศนคติตอโรค
เอดสของคนอ่ืนๆ ในสังคม ๒. ชวงขณะท่ีทํางานอยูในองคกร เม่ือบุคลากรเขามาใชชีวิตภายในองคกร 
มีการเรียนรูและปรับตัวใหเขากับสังคมของผูติดเชื้อโรคเอดส และเรียนรูการอยูรวมกับผูติดเชื้อเอดส 
โดยผานกระบวนการปฏิสังสรรคกับผูติดเชื้อเอดส และบุคลากรดวยกันเอง ซ่ึงปรากฏออกมาเปน
พฤติกรรมในการดูแลผูติดเชื้อเอดส ท้ังดานรางกาย จิตใจ และสังคม ๓. ชวงหลังจากท่ีทํางานอยู
รวมกับผูติดเชื้อเอดส เปนชวงเวลาท่ีบุคลากรรับรูการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเองและผูติดเชื้อ
เอดส โดยบุคลากรแตละคนจะมีการรับรูท่ีแตกตางกัน ซ่ึงมีผลตอการสรางอัตลักษณใหกับผูติดเชื้อ
เอดสสามารถกลับสูสังคมปกติภายนอก โดยการปฏิสังสรรคกับบุคคลภายใตสภาพแวดลอมใหมท่ีพวก
เขาเขาไปอยู และการไดรับการยอมรับจากสังคมปกติท่ีไมมีการแบงแยกผูติดเชื้อเอดสออกจากคน
ปกติธรรมดาท่ัวไปใหสามารถอยูรวมกันไดอยางปกติสุข โดยบุคลากรมีบทบาทสําคัญในการผลักดันให
ผูติดเชื้อเอดสสามารถกลับไปอยูในสังคมได กรณีศึกษาผูติดเชื้อเอดสท่ีมีทัศนะตอการดูแลของ
บุคลากรแสดงใหเห็นวา การท่ีผูติดเชื้อเอดสไดรับการดูแลจากบุคลากรในองคกรเอกชนมีผลตอการ
ดําเนินชีวิตอยูรวมกับคนอ่ืนๆ ในสังคมไดอยางปกติ ซ่ึงการดูแลของบุคลากรชวยใหเขาใจปญหาและ
พฤติกรรมของผูติดเชื้อเอดส อันนําไปสูการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของคนในสังคมตอการยอมรับผูติด
เชื้อเอดสใหเปนสวนหนึ่งของสังคม 
 
 
 
 

๒.๔   กรอบแนวคิดของการวิจัย 
การวิจัยเรื่อง การวิเคราะหรูปแบบ กระบวนการ และยุทธศาสตรในการสรางสังคม

ปลอดยาเสพติดตามหลักพระพุทธศาสนาในภาคกลาง : บานพักใจ ดังนี้   
 
 

                                           
42 โสมรัตน หุตาคม, การรับรูเกี่ยวกับตนเองและโลกทัศนของบุคลากรในองศกรเอกชนเกี่ยวกับ

การดูแลผูปวยโรคเอดส : ศึกษากรณีบานพักใจ กรุงเทพมหานคร, รายงานการวิจัย, (กรุงเทพมหานคร: 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๔๕), หนา ๖๑-๖๕. 

 



๔๖ 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา

 

รูปแบบการสรางสังคม

ปลอดยาเสพของ

บานพักใจ สระบุรี 

ยุทธศาสตรการสราง

สังคมปลอดยาเสพ

ของบานพักใจ สระบุรี 

กระบวนการสราง

สังคมปลอดยาเสพ

ของบานพักใจ สระบุรี 

รูปแบบ กระบวนการ และยุทธศาสตรในการสรางสังคมปลอดยาเสพติดตาม
หลักพระพุทธศาสนาในภาคกลาง : บานพักใจ สระบุรี 



๔๗ 
 

 

 
บทท่ี  ๓ 

 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 

 การวิจัยเรื่องการวิเคราะหรูปแบบ กระบวนการ และยุทธศาสตรในการสรางสังคมปลอด
ยาเสพติดตามหลักพระพุทธศาสนาในภาคกลาง บานพักใจ เปนการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Research) โดยการวิเคราะหขอมูลจาก เอกสาร ตํารา ขอมูล สถิติ รายงานการวิจัย 
รายงานของหนวยงานตางๆ บทความทางวิชาการ วิทยานิพนธ ตลอดจนงานวิจัยท่ีเก่ียวของท้ังในและ
ตางประเทศ และการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth interview) อยางเปนทางการและไมเปนทางการ 
โดยใชวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลจากท่ีมาสําคัญ ๓ กลุม ขอมูลทุติยภูมิ (secondary data) ผูทําวิจัย
จะทําการศึกษาขอมูลท่ีเก่ียวของกับ แนวคิดทฤษฎีการวิเคราะหรูปแบบกระบวนการและยุทธศาสตร
ในการสรางสังคมปลอดยาเสพติดตามหลักพุทธศาสนาในภาคกลาง “บานพักใจ” จากเอกสาร 
งานวิจัย และเอกสารท่ีเก่ียวของ และขอมูลปฐมภูมิ (primary data) ผูวิจัยเก็บขอมูลปฐมภูมิ โดยใช
วิธีการเก็บขอมูลจากการสัมภาษณเชิงลึก (in-depth interview) และ การสํารวจขอมูล (survey)  
วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพฉบับนี้ มีวิธีการศึกษาวิจัย ๓ วิธี 

 

๓.๑ รูปแบบการวิจัย 
การวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) มีท้ังการศึกษาเชิงเอกสาร

และการสัมภาษณ แบบศึกษาขอเท็จจริงจากสภาพการณจริงไปสรุปสูองคความรู (Expo Factor 
Research) ซ่ึงจะเปนการวิเคราะหหลักพุทธศาสนาท่ีใชในรูปแบบ กระบวนการ และยุทธศาสตรใน
การสรางสังคมปลอดยาเสพติดของบานพักใจ จ.สระบุรี โดยแบงการวิจัยออกเปน ๒ วิธี 

 ๓.๑.๑ วิจัยเอกสาร (Documentary Research) 

  ศึกษาวิจัยตําราภาษาไทยและภาษาตางประเทศ บทความ ผลงานวิจัย ตลอดจน 

กรณีปญหาและอุปสรรค เพ่ือศึกษาแนวคิดและทฤษฎี ประวัติความเปนมา วิวัฒนาการศึกษา

กระบวนการและยุทธศาสตรในการสรางสังคมปลอดยาเสพติดตามหลักพระพุทธศาสนาในภาคกลาง 

“บานพักใจ”  นโยบายและกฎหมายใชในการสรางเครื่องมือกําหนดทิศทางกรอบการศึกษา 

โดยเฉพาะจากนโยบาย และวัตถุประสงคการสรางบานพักใจ จังหวัดสระบุรีของรัฐบาลท้ังระบบการ

ดําเนินการบริหารจัดการท่ีเก่ียวของ นํามาวิเคราะหแสวงหาขอเท็จจริง 

๓.๑.๒ สรางแบบสัมภาษณเชิงโครงสรางปลายเปดถึงหลักพุทธศาสนาท่ีใชในรูปแบบ 
กระบวนการ และยุทธศาสตรของการสรางสังคมปลอดยาเสพติดในบานพักใจ สระบุรี โดยใช
โครงสรางและเนื้อหาตามนิยามของแผนงานวิจัยและโครงการวิจัยนี้รวมท้ังท่ีไดจากการวิเคราะห
เอกสารขอมูลท่ีเก่ียวของในขอ ก. โดยทําเปนแบบสัมภาษณชนิดปลายเปดเพ่ือใหไดขอมูลอ่ืน ๆ  ท่ี
เก่ียวของ นอกจากนั้นยังมีแบบหลักทางพระพุทธศาสนาท่ีสรางตามโครงสรางและเนื้อหาของนิยาม



๔๘ 
 

 

ของแผนงานและโครงการวิจัยนี้แจกใหประกอบการตอบแบบสัมภาษณหรือแบบสอบถามดวย (ดู
ภาคผนวก ข) 

การออกแบบสอบถามสัมภาษณ จะแบงออกเปน ๓ กลุม 
กลุมท่ี ๑ คําถามท่ีเก่ียวกับการสรางสังคมปลอดยาเสพติดบานพักใจ 

 (ทุกกลุม) ในเรื่องของนโยบายในการสรางสังคมปลอดยาเสพติดของบานพักใจ และใช
หลักพุทธศาสนาเปนการนําทาง หรือวางนโยบายดานพุทธศาสนาท่ีจะนํามาปฏิบัติ 
 (ทุกกลุม) ในเรื่องของการถายทอดความรู ความเขาใจ ตามความเชื่อในการสรางสังคม
ปลอดยาเสพติดของบานพักใจ 
 ในเรื่องการใชหลักพุทธศาสนาท่ีถายทอดทางความคิด ความรู ความเขาใจ ความเชื่อตอ
การสรางสังคมปลอดยาเสพติดของบานพักใจ 

 
๓.๒ ประชากรและผูใหขอมูลสําคัญ   

 ประชากรศึกษาคือ ผูท่ีอยูหรือท่ีทํางาน หรือท่ีเก่ียวของกับบานพักใจ จังหวัดสระบุรี โดย
ทําการสุมผูใหขอมูลสําคัญดวยวิธีแบบบังเอิญนั่นคือ ผูท่ีมาปฏิบัติการณหรืออยู ณ วันท่ีไปเก็บขอมูล 
ซ่ึงมีจํานวนท้ังหมด  ๖๑ คน ซ่ึงมาจากผูใหขอมูลสําคัญ  ๓ กลุม ดังนี้ 

กลุมท่ี ๑  ผูบริหาร เจาหนาท่ี ครู และผูดูแลท่ีทํางานอยูในบานพักใจ ซ่ึงใชการสุมแบบ
บังเอิญ ไดท้ังหมด ๑๑ คน ประกอบดวย 

 ๑) ผูอํานวยการบานพักใจ 
 ๒) รองผูอํานวยการบานพักใจ  
 ๓) หัวหนาฝายการเงินและบัญชี 
 ๔) หัวหนาพัสดุ 
 ๕) หัวหนาดานปฏิบัติการ 
 ๖) หัวหนาดานฝกและอบรม 
 ๗) เจาหนาท่ีฝายสถานท่ี 
 ๘) เจาหนาท่ีฝายอบรม 
 ๙) เจาหนาท่ีฝายพยาบาล 
 ๑๐) เจาหนาท่ีฝายโรงครัว 
 ๑๑) เจาหนาธุรการ 
กลุมท่ี ๒  ผูท่ีไดรับการบําบัดหรือเยียวยาแลวมาพักฟนเพ่ือการปรับตัวคืนสูสังคมชอง

บานพักใจ ใชการสุมแบบบังเอิญไดท้ังหมด ๔๑ คน ซ่ึงผูไมไดใหขอมูลคือ ผูท่ีมีสภาพปกติและเตรียม
จะออกจากบานกลับไปอยูกับครอบครัวซ่ึงไดรับอนุญาตใหออกไปทํางานนอกบานพักใจเพ่ือเก็บเปน
รายได และกลุมผูท่ีกําลังบําบัดอาการซ่ึงยังไมสามารถดูแลตนเองได 

กลุมท่ี ๓  บุคคลในชุมชนและผูท่ีเก่ียวของกับโครงการของบานพักใจ (ทางบานพักใจไม
ขอเปดเผยรายชื่อ) ซ่ึงใชการสุมแบบบังเอิญ ไดท้ังหมด ๙ คน ประกอบดวย 

 ๑) ผูใหญบานหมูท่ี ๑๕ 
 ๒) สารวัตรกํานัน หมูท่ี ๗ 



๔๙ 
 

 

 ๓) เจาหนาท่ีสาธารณสุข 
 ๔) นางสํารวย ทรัพยแดง (เจาของรายขายของชํา)  
 ๕) นางลาง แกวสดใส (บานใกลเคียงบานพักใจ)  
 ๖) นายสัมฤทธิ์  เกตุแกว (บานใกลเคียง) 
 ๗) นายอดิเรก พุทธซอน 
 ๘) นายเสนห คงคาใจ 
 ๙) นายโอภาส คําดี 
 

๓.๓  การตรวจสอบขอมูลและการหาคุณภาพของเคร่ืองมือ  

การตรวจสอบขอมูล ขณะเก็บรวบรวมขอมูลภาคสนาม ผูวิจัยจะตรวจความเท่ียงตรง 

(Validity) และความนาเชื่อถือได (Reliability) ของขอคําถามาขอมูลภาคสนามทุกครั้งท่ีเก็บขอมูล

ดวยการดูขอคําถาม ไดสื่อความหมายตรงตามท่ีตองการหรือไม เพ่ือใหไดขอมูลท่ีแมนยํา และมีความ

เชื่อถือไดมากท่ีสุดจากการแจกแบบสอบถาม การสัมภาษณ ผูใหขอมูลหลัก ดวยการตรวจสอบขอมูล

สามเสาในดานตางๆ  

๔.๑ ตรวจสอบขอมูลจากบุคคลท่ีเก่ียวของ (Member Checks) โดยใหบุคคลท่ี

เก่ียวของ หรือสมาชิกในกลุมผูใหขอมูลหลักฐานตางๆ จากภาคสนามท่ีวิจัย (Audience Members) 

ตรวจสอบความถูกตองของหลักฐานทางขอมูล และผลงานวิจัยท่ีไดสรางสรรคข้ึนอยางตอเนื่องและ

การแสวงหาความรู ความจริงท่ีปฏิบัติอยางเปนทางการ  

๔.๒ ตรวจสอบดวยเพ่ือนนักวิจัย (Peer Examination) โดยการใหเพ่ือนักวิจัยใหขอมูล

รายละเอียด แสดงความคิดเห็น วิจารณ ตลอดถึงการต้ังขอสังเกตเก่ียวกับหลักฐานและขอมูล แบบแผน

ท่ีเปนสาระแกนสาร ท่ีทําการวิเคราะหไดจากขอมูลหลักฐานท่ีเก็บไดรวบรวมไดจากสนามการวิจัย 

๔.๓ ตรวจสอบจากการประชุมกลุมยอยหรือเวทีความคิดเห็น โดยการนําเสนอผลการวิจัย 

เพ่ือใหผูเขารวมประชุม แสดงความคิดเห็น วิจารณ ตลอดถึงการตั้งขอสังเกตเก่ียวกับหลักฐานและขอมูล 

 ๔.๔ ความเท่ียงตรงเชิงโครงสรางและเชิงเนื้อหา แบบสัมภาษณรวมท้ังแบบหลักทาง
พระพุทธศาสนานั้นจะไดรับการตรวจความเท่ียงตรงเชิงโครงสรางและเชิงเนื้อหาจากผูเชียวชาญ ๕ 
ทาน ซ่ึงปรับแกจนไดผลวา “ผาน” จากผูเชี่ยวชาญท้ังหมดจึงนําไปใช โดยผูเชี่ยวชาญท้ัง ๕ ทานเปน
ผูเชี่ยวชาญทางพุทธศาสนา ๓ ทาน และทางสังคมศาสตร ๒ ทาน  

 ๔.๕ หลังจากนั้นหาความเปนปรนัย โดยนําแบบสัมภาษณนั้นไปใหนักศึกษา เจาหนาท่ี 
และบุคคลท่ัวไปท้ังหมด ๒๕ คนท่ีถูกสุมแบบบังเอิญมาทําการสัมภาษณ โดยใชแบบหลักทาง
พระพุทธศาสนาประกอบการตอบเพ่ือหาความเปนปรนัยของแบบท้ังหมด ซ่ึงผลก็ไดวา “ผาน” 
ท้ังหมด  

 ๔.๖ นําเครื่องมือท้ังหมดไปอบรมความรูเขาใจและวิธีใชใหกับเจาหนาท่ีวิจัยท่ีเปนผูเก็บ
รวบรวมขอมูล และมีการหาคาความเชื่อม่ันในการเก็บขอมูลดวยการทดสอบหาคา intercorrelation 



๕๐ 
 

 

ของผูเก็บขอมูล ๒ คนซ่ึงคาท่ีไดไมต่ํากวา ๐.๙๘ จึงถือวามีความเชื่อม่ันในการเก็บขอมูลเชิงสัมภาษณ
ของแบบเหลานี้ได 

 

๓.๔ การเก็บรวบรวมขอมลู 
๕.๑  ขอมูลเอกสาร (Document) ศึกษาแนวคิดและทฤษฎี ความเปนมา และการ

พัฒนากระบวนการและยุทธศาสตรในการสรางสังคมปลอดยาเสพติด ตามหลักพระพุทธศาสนาใน

ภาคกลาง “บานพักใจ” 

๕.๒ ขอมูลจากภาคสนาม (Field Studies) ลงไปเก็บขอมูลในพ้ืนท่ี โดยการสัมภาษณ

ตามแบบสอบถามท่ีไดออกแบบ และทําการติดตอ และดูสถานะกลุมผูใหขอมูล เพ่ือทําการนัดหมาย

วัน เวลา ในการเขาสัมภาษณ  

๕.๓ นําขอมูลท่ีไดมาแยก และประมวลผล นํามาวิเคราะหตามวัตถุประสงค และสรุปผล 

  ๕.๔ จัดทํารายงานผลการศึกษาท้ังหมกตามแผนของโครงการหลัก เพ่ือนําไปสรุปผล
รวมกับแผนงานวิจัย และนําเสนอตอชุมชน/เผยแพรตอมวลชนท่ีเก่ียวของเพ่ือเปนขอมูลในการใชงาน
ตอไปท้ังในการปฏิบัติงานและทางวิชาการตอไป 
 

๓.๕ การวิเคราะหขอมูล 
 ๓.๕.๑ การนําขอมูลท่ีไดจากการสัมภาษณและจากเอกสารมาวิเคราะหในเชิงคุณภาพ ใน
ท่ีนี้จะพิจารณาในเชิงตรรกเปนเหตุเปนผลเชื่อมโยงความสอดคลองของเนื้อหาท้ังหมดกับแนวคิด
ทฤษฎีและผลงานการวิจัยท่ีเก่ียวของ ประเด็นสําคัญท่ีจะวิเคราะห รูปแบบการสรางสังคมปลอดยา
เสพติดตามหลักพระพุทธศาสนาของบานพักใจ จังหวัดสระบุรี กระบวนการสรางสังคมปลอดยาเสพ
ติดตามหลักพระพุทธศาสนาของบานพักใจ จังหวัดสระบุรี และศึกษายุทธศาสตรการสรางสังคมปลอด
ยาเสพติดตามหลักพระพุทธศาสนาของบานพักใจ จังหวัดสระบุรี ซ่ึงผูวิจัยนําขอมูลท่ีไดมาวิเคราะห
และสรางองคความรูใหม วิเคราะหผลการศึกษา แบบการวิเคราะหตาหลักทฤษฎีเชิงคุณภาพ ท่ีไดจา
การสัมภาษณ และสนทนา เพ่ือหาขอเท็จจริง รวมกับกลุมผูใหขอมูลสําคัญท้ัง  ๓ กลุม ใชการ
วิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) และบรรยายเชิงพรรณนา 
 ๓.๕.๒ การวิเคราะหขอมูลแบบอุปนัย (Analytic Induction) ซ่ึงเปนวิธีการสรุปขอมูลตาม
ปรากฏการณท่ีสัมผัสได หรือมองเห็น  
 ๓.๕.๓  การวิเคราะหขอมูลโดยการจําแนกขอมูล (Typological Analysis) ไดแกการ
จําแนกขอมูลออกเปนอยางๆ (Typological) อันไดแก ประเภทของผูมาบําบัด และผูออกไปทํางานได
ขณะบําบัด เรื่องนโยบายของบานพักใจ ชุมชนใกลเคียงท่ีอยูรวมกับผูบําบัด และแนวคิดท่ีจะนําไป
สรางองคความรูใหมของรูปแบบกระบวนการและยุทธศาสตรในการสรางสังคมปลอดยาเสพติดตาม
หลักพระพุทธศาสนาในการภาคกลาง “บานพักใจ”  

 
 



๕๑ 
 

 

 
บทท่ี ๔ 

 

ผลการวิจัย 
 

 ในการวิจัยเรื่องการวิเคราะหรูปแบบ กระบวนการ และยุทธศาสตรในการสรางสังคม
ปลอดยาเสพติดตามหลักพระพุทธศาสนาในภาคกลาง: บานพักใจ ไดผลการวิจัยดังนี้ 

 

๔.๑  รูปแบบการสรางสังคมปลอดยาเสพติดตามหลักพระพุทธศาสนาของบานพักใจ 
จังหวัดสระบุรี 

 บานพักใจ จังหวัดสระบุรี เปนหนวยงานราชการ ในสังกัดสํานักงานสวัสดิการสังคม กรม
พัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย ท่ีจัดตั้งข้ึนมาใน
รูปแบบของสถานท่ีพักพิงช่ัวคราวของผูผานการบําบัดยาเสพติดท่ีไมสามารถกลับสูครอบครัว ชุมชน
และสังคมได อันเนื่องมาจากสภาพแวดลอมท้ังทางดานรางกาย จิตใจ อารมณ  สังคม ท่ียังไม
เอ้ืออํานวย เพ่ือใหผูผานการบําบัดยาเสพติดไดมาสรางความพรอมในสุขภาวะ ภูมิคุมกัน จิตใจท่ี
เขมแข็ง มีความรูความสามารถในการประกอบอาชีพการงาน และมีงานทําท่ีม่ันคงกอนกลับไปสู
ครอบครัวและชุมชน เพ่ือปองกันไมใหผูผานการบําบัดยาเสพติดของบานพักใจหันกลับไปยุงเก่ียวกับ
ยาเสพติดอีกตอไป และเรียนรูท่ีจะอยูกับสังคมท่ีปลอดยาเสพติด หรืออีกนัยหนึ่งคือ บานพักใจ43 
ตั้งข้ึนเพ่ือเปนสวัสดิการทางสังคมในการรักษาเยียวยาผูปวยดานจิตเวชรวมถึงผูติดยาเสพติด การ
บริหารจัดการบานพักใจมีลักษณะเปนแบบหนวยงานของรัฐท่ีเปนสถานท่ีพัฒนาศักยภาพ 
(Empowerment) ทางดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคม /ครอบครัว อาชีพ การศึกษา สิทธิ
ประชาชน การปฏิเสธยาเสพติด เรียนรูท่ีจะอยูในสังคมท่ีปลอดยาเสพติด และยังเปนแหลงสราง
อาชีพและเสริมทักษะการดําเนินชีวิตในสังคมท่ีถูกตองและเหมาะสม ซ่ึงมีรูปแบบเปนศูนยเสริมสราง
คุณธรรมและความเอ้ืออาทรตอกัน โดยการพัฒนาศักยภาพผูผานการบําบัดยาเสพติดตองสอดคลอง
และทันตอเหตุการณ ในระดับโลก ระดับอาเซียน ระดับประเทศ ภายใตแนวคิดท่ีใหความสําคัญใน
ความม่ันคงและศักดิ์ศรีของมนุษย ๓ ดาน คือ  

 ดานโครงสรางภายใน : การรูจักใชความคิดหาเหตุของการระงับเหตุในความทุกข        
ของการติดยาเสพติด ใหหยุดและหลุดพนในสิ่งท่ีมีผลกระทบท้ังรางกายและจิตใจ 

 ดานโครงสรางขององคกร : การสรางสุภาวการณเอ้ืออาทร เพ่ือใหเกิดการพ่ึงพาตนเอง 
เรียนรูการบริหารจัดการ และสรางความศรัทธา เชื่อม่ัน ในการเปนองคกรตนแบบท่ีสังคมยอมรับ 

                                           
 43 สํานักบริการสวัสดิการสังคม,  โครงการการจัดการองคความรู “วิธีการพัฒนา

ศักยภาพผูผานการบําบัดยาเสพติด บานพักใจ จ.สระบุร”ี, (กรุงเทพมหานคร: กรมพัฒนาสังคมและ
สวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย, ๒๕๕๗). หนา ๖-๑๔. 

 



๕๒ 
 

 

ดานโครงสรางทางสังคม : เปนการสรางครอบครัวและชุมชนใหเขมแข็ง(ยั่งยืน) มีความสุข
เกิดความม่ันคงในครอบครัวและชุมชน ท่ีสงผลใหเกิดความสันติสุขในครอบครัวและชุมชน โดยทุกคน
มีคุณคาและมีสวนรวมในการสรางพ้ืนท่ีความสุขในอนาคตรวมกัน 

ผลของการวิจัยในรูปแบบการสรางสังคมปลอดยาเสพติดตมหลักพระพุทธศาสนาของบานพัก
ใจสระบุรี จากการสัมภาษณผูใหขอมูลสําคัญท้ัง  ๓ กลุม คือ ๑. กลุมผูบริหาร เจาหนาท่ี ครู และ
ผูดูแลท่ีทํางานอยูในบานพักใจ ๒. กลุมผูท่ีไดรับการบําบัดหรือเยียวยาแลวมาพักฟนเพ่ือการปรับตัว
คืนสูสังคม และ ๓. กลุมบุคคลในชุมชนและผูท่ีเก่ียวของกับบานพักใจ สรุปไดดังตารางตอไปนี้ 

รูปแบบการสรางสังคมปลอดยาเสพ
ติดตามหลักพุทธศาสนา 

รูปแบบท่ีใช 

ลักษณะการถายทอดความคิด ความรู 
ความเขาใจ วิธีการทํางาน 

 

  ๑. ใชการเรียนการสอนในหองเรียนและทํากิจกรรม
ปฏิบัติตามหลักพระโอวาทปาฏิโมกข หลักไตรสิกขา 
อริยสัจ ๔ อิทธิบาท ๔ ภาวนาสมาธิ ไหวพระ สวด
มนตทุกวันเชา-เย็น และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ตามแนวพระราชดําริรัชกาลท่ี ๙ 
  ๒. ใชสรางความเชื่อและความรูสึกในเชิงมโนคติตอ
บานพักใจตามอริยสัจ ๔ มีสัจจะจริงใจ ใหความรัก 
กตัญูกตเวที  
  ๓. ใชการปรึกษาแกไขปญหา ขอของใจ และแนะ
แนวการปฏิบัติเปนรายบุคคลและรายกลุมตามหลัก
ไตรสิกขา อริยสัจ ๔ อิทธิบาท ๔ ศีล ๕ เบญจธรรม  
ภาวนาสมาธ ิ



๕๓ 
 

 

   ๔. ใชการอบรมดวยวิทยากรทางศาสนาแนะ
แนวทางดํารง ชีวิตรวมกับเจาหนาท่ีและผูท่ีเก่ียวของ
เชน ครอบครัว ชุมชนดวยหลักฆราวาสธรรม ๔ สา
ราณียธรรม ๖ และสังคหวัตถุ ๔ 
  ๕. ใชวิธีเพ่ือนชวย/บอกตอ/สอนเพ่ือน ทํากิจกรรม
รวมกันใชหลักศีล ๕ เบญจธรรม ๕  เอ้ืออาทรรักใคร
กัน พรหมวิหาร ๔ ภาวนา ๔ ฆราวาสธรรม ๔ สา
ราณียธรรม ๖ และสังคหวัตถุ ๔ 
 ๖. ใชการจัดสภาพสิ่งแวดลอมของบานพักใจให
ปลอดสารเสพติด เปนแหลงเอ้ืออาทร ใชหลัก
คุณธรรมนําทางในการดําเนินชีวิต  
 ๗. ใชการตรวจสารเสพติดแบบพรหมวิหาร ๔ 
 ๘. ใชการอบรมและสรางคุณสมบัติของหนาท่ีและ
หลักธรรมพรหมวิหาร ๔ หลักศีล ๕ เบญจธรรม ๕  
ภาวนา ๔ ฆราวาสธรรม ๔ สาราณียธรรม ๖ และ
สังคหวัตถุ ๔ แกเจาหนาท่ี และผูท่ีทํางานเก่ียวของ
กับผูรับการบําบัดเหมือนคนในครอบครัว 

รูปแบบการสื่อสาร 
 

  ๑. การสื่อสารสองทางสามารถแลกเปลี่ยนขอมูลกัน
ไดในหองเรียนและในบาน  เปนอิสระในการสื่อสาร 
 ๒. ปากตอปาก/สื่อปฏิบัติการจิตวิทยาบุคคล 
 ๓. ใชผูรับบริการเปนสื่อในการประชาสัมพันธ 
 ๔. พูดคุย แลกเปลี่ยนความคิด บอกเลา ในการ
ประชุมหรือรวมกลุมกันทํากิจกรรมตางๆ 

มีการใช หลักการ ๓ ประการ คือ  
๑) การไมทําบาปท้ังปวง  

-ใชหลักพระโอวาทปาฏิโมกข หลักไตรสิกขา อริยสัจ 
๔ ใหรักษาศีล ๕  ประพฤติตามเบญจธรรม สวดมนต 
 

ผลการใชหลักทางพระพุทธศาสนา รูปแบบท่ีใช 
๒) การทํากุศลใหถึงพรอม  
๓) การทําจิตใจใหผองใส 

ไหวพระ ภาวนา นั่งสมาธิทุกวันเขา-เย็น ทําทานดวย
จิตอาสา หรือทําตามหนาท่ีกิจวัตรประจําวันในบาน 
หรือเม่ือมีกิจกรรมทางศาสนาหรือของบาน และ
สรางความเชื่อและความรูสึกในเชิงมโนคติของ
บานพักใจสระบุรี 



๕๔ 
 

 

มีการใช อุดมการณ ๔ ประการ คือ  
๑) ความอดทน  
๒) ไมเบียดเบียน  
๓) ความสงบ  
๔) การดับทุกขของชีวิต 

- ใชหลักพระโอวาทปาฏิโมกข รักษาศีล ๕  ประพฤติ
ตามเบญจธรรม มรรค ๘ อริยสัจ ๔ อิทธิบาท ๔  
สวดมนตไหวพระ  ภาวนาทําสมาธิทุกวัน เชา-เย็น 
- สอนอบรมในหองเรียนและในการทํากิจกรรมใหทํา

ดี  

- บอกกลาวตอกันดวยความจริงใจ รักษาสัญญา 

ซ่ือตรง ใหอภัย พ่ึงพาอยูดวยตนเองใหได กลับไปสู

สังคมอยางคุณภาพ ไมเปนภาระครอบครัว สังคม 

และชุมชน  ใชหลักสาราณียธรรม ๖ และสังคหวัตถุ 

๔ ในการอยูรวมกันกับผูอ่ืน รูจักกตัญูกตเวที 

มีการใช วิธีการ ๖ ประการ คือ  
๑) ไมวาราย  
๒) ไมทําราย 
๓) สํารวมในปาฏิโมกข 
๔) รูจักประมาณ 
๕) อยูในสถานท่ีสงบสงัด 
๖) การฝกหัดจิตใจใหสะอาด  

- สอนอบรมความรูอาน-เขียน สอนธรรมะหลักพระ
โอวาทปาฏิโมกข ในหองเรียนและในการทํากิจกรรม 
ใหทําทาน สมาธิ สวดมนตไหวพระทุกวันเชา-เย็น 
สอนการหัดวางจิตระหวางปลูกผัก ปลูกสมุน ไพร 
ทํางานอาชีพตางๆ สอนใหรูจักความพอดี พอกิน พอ
อยู  ของปรั ชญา เศรษฐ กิจพอ เ พีย งตามแนว
พระราชดําริร. ๙ 
- ชวยบอกเรื่องท่ีผิดแกเพ่ือน เชน เลิกยา ใหทําดี มี
สัจจะ ซ่ือสัตยสุจริต รูจักใชหลักสาราณียธรรม ๖ 
และสังคหวัตถุ ๔  ในการอยูรวมกัน รูจักกตัญู 
- ปฎิบัติตนหลักฆราวาสธรรม ๔ พรหมวิหาร ๔ 
อริยสัจ ๔ อิทธิบาท ๔ ภาวนา ๔ สังคหวัตถุ ๔ การ
เอ้ืออาทร รักสามัคคี  
-ประเมินความเคารพระเบียบวินัย ตรวจยาเสพติด  
 
 
 

ผลการใชหลักทางพระพุทธศาสนา รูปแบบท่ีใช 



๕๕ 
 

 

 
ผลการวิจัยแสดงใหเห็นวา บานพักใจสระบุรีเห็นความสําคัญอยางยิ่งในการนําคุณธรรม

มาเปนหลักในการดําเนินชีวิตของสมาชิก โดยมีการกําหนดใหสมาชิกตองเขารวมกิจกรรมเสริมสราง
คุณธรรมอาทิเชน การสวดมนตร ไหวพระ ภาวนา ทําสมาธิ ทุกวันระหวางเวลา ๐๕.๐๐-๐๖.๐๐น. 
และระหวางเวลา ๑๘.๐๐-๒๑.๐๐น. ซ่ึงรูปแบบในการสรางสังคมปลอดยาเสพติดนั้นใชหลัก
พระพุทธศาสนา จากการวิเคราะหผลสรุปไดดังนี้ คือ 

๑. เนนการใชแนวทางของหลักพระพุทธศาสนา ของการวิจัยซ่ึงก็คือ หลักพระโอวาท
ปาฏิโมกขเปนรูปแบบในการสรางสังคมปลอดยาเสพติดของบานพักใจสระบุรี 

คือ “การผสมผสานวิชาการทางโลกทุกแขนงวิทยาการและพุทธธรรมเพ่ือหาวิธีการให
บุคคลรูจักใจในการใชชีวิตอยางมีความสุขตามสภาพตนเองโดยมีภูมิคุมกันทางจิตใจท่ีจะปองกัน 
หลีกเลี่ยง ปฏิเสธ ลด ละ เลิก ยาเสพติด” กระบวนการจัดการความรูเก่ียวกับการสรางสังคมปลอดยา
เสพติดตามหลักพระพุทธศาสนา ยึดหลักการรวมคิด รวมตัดสินใจ รวมแกไขปญหา รวมรับผิดชอบ 
และรวมตรวจสอบ โดยอาศัยพลังแหงศรัทธา พลังแหงปญญา และ พลังแหงคุณคา ในภาคเหนือ มี ๔ 
รูปแบบ ไดแก ๑. รูปแบบการสรางความสัมพันธของคนในครอบครัว ๒. รูปแบบการใหความรู
เก่ียวกับหลักธรรมในการแกไขปญหายาเสพติด ๓. รูปแบบการวางกฎกติกาของชุมชน และ ๔. 
รูปแบบการจัดโครงการ 

๒. เนนการใชหลักธรรม ไตรสิกขา และภาวนา ๔ เปนรูปแบบแนวทางการดําเนินชีวิต 
ในการปฏิบัติทางพระพุทะศาสนา พระพุทธเจาตรัสในคําสอนของพระพุทธองคเองเพ่ือ

ใชเปนคุณสมบัติของบุคคลทานใชวาภาวิตกาโย ภาวิตสีโล ภาวิตจิตโต ภาวิตปญโญ คือคําวา ภาวนา 
เวลาใชเปนคุณศัพทเปน ภาวิตะ ภาวิตกาโย ผูมีกายท่ีเจริญแลวหรือฝกอบรมแลว ภาวิตสีโล ผูมีศีลท่ี

 และวัดความจงรักภักดีตอองคกร ความมีจิตอาสา 
สรางความเชื่อและความรูสึกในเชิงมโนคติของบาน 
-มีหลักการท่ีชัดเจนในการทํางาน เชน มุงเนน
คุณภาพในการพัฒนาตนเองมากกวาทํางานเชิง
ปริมาณ มีการสอนตามกลุม เปาหมาย ภาคทฤษฎี
และภาคปฏิบัติ เพ่ือใหกลุมเปาหมายพรอมเขารวม
กิจกรรมตางๆท้ังในและนอกบานได 

หลักธรรมอ่ืนๆ  พรหมวิหาร ๔  การกตัญูกตเวที ฆราวาสธรรม ๔ 
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริ
รัชกาลท่ี ๙ ความเชื่อและความรูสึกในเชิงมโนคติ
ของบานพักใจสระบรุี 



๕๖ 
 

 

ฝกอบรมแลวหรือเจริญแลวภาวิตจิตโต ผูมีจิตท่ีเจริญแลวหรือมีจิตท่ีฝกอบรมแลว ภาวิตปญโญ ผูมี
ปญญาท่ีเจรอญแลวหรือปญญาท่ีฝกอบรมแลว ถาเปนคํานาม ๔ อันนี้ก็44คือ 

๑. กายภาวนา คนเปนภาวิตกาโย ตัวการกระทําเปนกายภาวนา 
๒. ศีลภาวนา คนเปนภาวิตสีโล ตัวกระทําเปนจิตภาวนา 
๓. จิตภาวนา คนเปนภาวิตจิตโต ตัวกระทําเปนจิตภาวนา 
๔. ปญญาภาวนา คนเปนภาวิตปญโญ ตัวกระทําเปนปญญาภาวนา 
ภาวนา การทําใหมีข้ึนเปนข้ึน, การทําใหเกิดข้ึน, การเจริญ, การบําเพ็ญ 
๑. การฝกอบรม ตามหลักพระพุทธศาสนา มีสองอยางคือ 
 ๑.๑ สมถภาวนา ฝกอบรมใหเกิดความสงบ 

  ๑.๒ วิปสสนา ฝกอบรมปญญาใหเกิดความรูเขาใจเปนจิตร , อีกนัยหนึ่งจัดเปน สอง
เหมือนกันคือ 
   ๑.๒.๑ จิตตภาวนา คือ การฝกจิตใจใหเจริญงอกงาม ดวยคุณธรรมความ
เขมแข็งม่ันคง เบิกบาน สงบสุข ผองใสดวยความเพียร สติ และสมาธิ 
   ๑.๒.๒ ปญญาภาวนา คือ การฝกอบรมเจริญปญญา ใหรูเทาทันเขาใจสิ่ง
ท้ังหลายตามความเปนจริง จนมีจิตรใจเปนอิสระ ไมถูกครอบงําดวยกิเลสและความทุกข 

๒. การเจริญสมถกรรมฐานเพ่ือใหเกิดสมาธิ มี ๓ ข้ัน คือ 
 ๒.๑ บริกรรมภาวนา ภาวนาข้ันตระเตรียม คือ กําหนอารมณกรรมฐาน 
 ๒.๒ อุปจาภาวนา ภาวนาข้ันจวนเจียน คือ เกิดอุปจารสมาธิ 
 ๒.๓ อัปปนาภาวนา ภาวนาข้ันแนวแน คือ เกิดอัปปนาสมาธิ ข้ึนสูฌาน 

  มนุษยอ์ยู่ในระบบความสมัพนัธ์แห่งเหตุปัจจยัของธรรมชาต ิชวีติและการกระทํา

ของมนุษย ์กย็่อมเป็นไปตามระบบความสมัพนัธแ์ห่งเหตุปัจจยันัน้ เพราะฉะนัน้ มนุษยท์ําอะไร

ขึน้มา ก็มผีลในระบบเหตุปัจจยัน้ี กระทบต่อสิง่ภายนอกบ้างกระทบตวัเองบ้าง และในทํานอง

เดยีวกนั สิง่ที่เกดิขึน้ภายนอก ก็มผีลกระทบต่อตวัมนุษยด์้วย คอืทัง้ในมุมกริยิาและปฏิกิรยิา 

ตวัเองทําไปก็กระทบสิง่อื่น สิง่อื่นเป็นอย่างไรก็มากระทบตวัเอง ข้อสําคญัคอืมองไปให้ครบ

ตลอดทัว่ระบบความสมัพนัธ์น้ี ว่าชวีติและกจิกรรมการกระทําของตนเอง ทัง้เป็นไปตามระบบ

เหตุปัจจยัแลว้กท็าํใหเ้กดิผลตามระบบเหตุปัจจยันัน้ดว้ย 

 
๓. เนนการใชหลักธรรม อริยสัจ ๔ เปนรูปแบบการดับทุกขหรือแกปญหาในชีวิต  
อริยสัจ ๔ คือการเขาใจในสถานการณปญหาและวิเคราะหหาสาเหตุของปญหายาเสพ

ติด คิดคนวิธีการแกไข และนําสูการปฏิบัติรวมท้ังประเมินผลการดําเนินงานเพ่ือการพัฒนาหลัก
อริยสัจ ๔ เปนวิธีการแหงปญญา ซ่ึงดําเนินการแกปญหาตามเหตุผลตามเหตุปจจัย คือ การแกปญหา

                                           
 44พระธรรมปฎก  (ป.อ. ปยุตฺ โต), พุทธธรรมกับการพัฒนาชีวิต , พิมพครั้ ง ท่ี  ๑ , 

(กรุงเทพมหานคร :ธรรมสภา, ๒๕๔๐), หนา ๕๑. 



๕๗ 
 

 

ของบุคคลหรือกลุมบุคคล เปนสัจธรรมความจริงท่ีเก่ียวกับชีวิตของคนทุกคน ไมวาจะอยูในสถานท่ีใด 
อยูในเพศหรือภาวะใด จะตองประสบดวยกันท้ังสิ้น 

 
๔. เนนการใช อิทธิบาท ๔ เปนรูปแบบการดําเนินงานและกิจกรรมตางๆ  
อิทธิบาท ๔ วา การกระทําทุกอยางไมวาจะเปนการดําเนินชีวิต การแสวงหาความรู การ

ประกอบสัมมาชีพ หรือการทําวิจัยจะสําเร็จประสงคไดนั้น ตองฟนฝาอุปสรรคความลําบากมากนอย
เพียงใดตามลักษณะของสิ่งท่ีทําอยูนั้น หากผูทําไมมีหลักธรรมประจําใจ จะประสบความขัดของใน
การทํางานอเนกประการ ทําใหไมบรรลุความสําเร็จ หรือแมจะทํางานเสร็จ แตผลท่ีไดจะไมสมบูรณ ท่ี
เปนเชนนี้เพราะขาดคุณธรรม คือหลักอิทธิบาท ๔ นั่นเอง 

อิทธิบาทเปนธรรมท่ีคอยสกัดก้ันอุปสรรคตอความสําเร็จและเปนแรงเสริมกําลังใจท่ีคอย
ผลักดันการทํางานใหบรรลุวัตถุประสงค ซ่ึงประโยชนของอิทธิบาท ๔ 45คือ 

 ๑. ประโยชนของฉันทะ คือเปนขาศึกกับความเบื่อหนาย ทําใหไมเบื่องาน ไมทอแท มี
กําลังใจตอสูปองกันสรางสรรคสิ่งท่ีตนรัก ทําใหงานหนักกลายเปนงานเบางานยากกลายเปนงาย ถา
ขาดฉันทะ ทําใหขาดกําลังใจ เบื่องาน ทอดท้ิงงาน กลายเปนคนไมจับจด ไมกาวหนา  

 ๒. ประโยชนของวิรินะ คือกําจัดความเกียจคราน ทําใหงานตอเนื่องถาขาดวิริยะ จะเปน
คนออนแอ หนีท่ียากไปหาแตท่ีงาย ทําอะไรไมสําเร็จ ขาดความกาวหนามีแตงานคาง กลายเปนคน
หยอนสมรรถภาพ  

 ๓. ประโยชนของจิตตะ คือทําใหทราบความเปนไปของงานอยูเสมอ เม่ือมีปญหา
สามารถแกไขเหตุการณไดทันทวงที ถาขาดจิตตะ งานอาจเสียหายไดโดยไมรูตัวหรือรูตัวเม่ือสายเกิน
แกเสียแลว  

๔. ประโยชนของวิมังสา คือ ชวยใหทํางานไมผิดพลาดและทําใหมองเห็นลูทางท่ีจะ
ทํางานใหไดผลดี ถาขาดวิมังสาจะทําผิดๆ ถูกๆ เปลืองทุน เปลืองแรง เปลืองเวลาและทําใหโงเขลา 

หลักอิทธิบาท ๔ ในคัมภีรพระพุทธศาสนา มี ๔ อยางคือ ฉันทะ (ความพอใจ) วิริยะ 
(ความเพียร) จิตตะ (ความคิดจดจอ) และวิมังสา (ความสอบสวนไตรตรอง) แปลใหจํางายตามลําดับ
วา มีใจรัก พากเพียรทําเอาจิตฝกใฝ ใชปญญาสอบสวน อิทธิบาท ๔ นอกจากจะเปนคุณธรรมท่ี
นําไปสูการสรางสังคมปลอดยาเสพติดของบานพักใจ จังหวัดสระบุรีใชหลักตามพระพุทธศาสนา ยัง
สามารถนําหลักอิทธิบาท ๔ มาประยุกตใชในการแกไขปญหาสังคมได โดยเฉพาะ 
 

๕. เนนหลักธรรมสาราณียธรรม ๖ เปนรูปแบบการอยูรวมกันกับผูอ่ืน 
หลักสาราณียธรรม ๖ เปนหลักพ้ืนฐานของชีวิตเปนสวนหนึ่งของวิถีชีวิตไทยเปนหลัก

เพ่ือการดําเนินชีวิตอยางมีสัมมาทิฏฐิเพ่ือศานติสุขของคนในสังคม จึงเปนหลักธรรมท่ีเหมาะสมอยาง
ยิ่งในการประยุกตใชในผูท่ีบําบัดการเสพติด เพราะเปนแหลงสําคัญในการหลอหลอมความเปนมนุษย

                                           
 45วิจิตร สังขประพันธ อางใน สถิต รัชปตย, การประยุกตหลักอิทธิบาท ๔ ไปใชในการศึกษาเหลา
เรียนของนักศึกษาคฤหัสถมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตรอยเอ็ด, ศึกษาคนควาอิสระ, (บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ๒๕๔๘). หนา ๑๘.  



๕๘ 
 

 

ใหแกผูท่ีบําบัดการเสพติดทุกคน นํามาประยุกตใชในยุคสังคมปจจุบันท่ีมีแตความขัดแยง เพ่ือใหเกิด
ความสามัคคี และการสรางสัมพันธไมตรีกับเพ่ือนรวมงาน พรรคพวกเพ่ือนฝูง สมาชิกในหมูคณะ และ
พ่ีนองในครอบครัว ไมวาองคกรใดก็ตาม การใชหลักธรรมท่ีทาใหเกิดความสามัคคี ๖ หรือท่ีเรียกวา     
“สารณียธรรม ๖” (ธรรมเปนเหตุใหระลึกถึงกันธรรมท่ีทําใหเกิดความสามัคคี) มาเปนหลักปฏิบัติ จะ
ไดรับประโยชนอยางยิ่ง 

หลักการปฏิบัติของสาราณียธรรมไววา ตามสัญชาตญาณของคนท่ีอยูรวมกันนั้น ยัง
ปรารถนาความรัก ความอบอุนความปลอดภัย ตองการสิ่งท่ีพึงพานักอาศัย ตองการไดมีการพักผอน
หยอนใจ ตองการใหมีสันทนาการ ในดานตางๆ ซ่ึงเปนลักษณะความเรียกรอง ความตองการตาม
ธรรมชาติของสิ่งมีชีวิต ในทางพระพุทธศาสนา กลุมพุทธบริษัทท้ังฝายคฤหัสถและบรรพชิต เม่ือมาอยู
รวมกันในวัฒนธรรมของชาวพุทธแลว จาเปนท่ีจะตองอยูดวยความมีคุณธรรมเปนจุดกลางทาง
ความคิดท่ีมาพบกัน โดยการปลูกฝงใหเกิดความรักความเคารพตอกัน ซ่ึงความรัก ความเคารพตอกัน
นั้น เปนผลซ่ึงจะเกิดข้ึนอาจจากการแสดงความมีน้ําใจ คือ สงเคราะห อนุเคราะห เม่ือมีความรักความ
เคารพตอกัน ใหการสงเคราะห อนุเคราะหตอกันแลว การทะเลาะวิวาทกันก็จะไมเกิดข้ึนความสามัคคี
ซ่ึงเปนผลท่ีพึงปรารถนาของหมูคณะ ไมวายุคใด สมัยใดก็จะบังเกิดข้ึน จากนั้นเอกภาพ คือ ความเปน
อันหนึ่งอันเดียวกันทางกิจกรรม ทางผลประโยชน ทางการศึกษาการการประพฤติปฏิบัติ ก็จะบังเกิด
ข้ึนติดตามมา เหลานี้เปนเหตุเปนผลของกันและกัน แตในขณะเดียวกัน สิ่งท่ีดีงามเหลานี้เปนผลรวม
ยอดซ่ึงกันและกัน โดยการสรางเหตุเฉพาะในท่ีนี้ทรงแสดงวา เปนสาราณียธรรม คือ ธรรมะท่ีจะนําใจ
ของบุคคลใหระลึกถึงกัน ผูกพันเชื่อมโยงบุคคลไวดวยน้ําใจ 

 
 ๖. เนนการใชหลักธรรมและแนวทางของ พรหมวิหาร ๔  การกตัญูกตเวทีตอผูมี
พระคุณและแผนดิน ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริรัชกาลท่ี ๙ และความเชื่อและ
ความรูสึกในเชิงมโนคติของบานพักใจสระบุรี เปนรูปแบบในการทําใหชีวิตมีความสุขสงบบรรลุ
เปาหมายของชีวิต ไมกลับไปสูเสนทางทําลายตนเองอีก สามารถอยูกับครอบครัว ชุมชน และสังคมได
อยางเปนสุข ไมเปนภาระ พ่ึงพาตนเองไดดวยความรูความสามารถของตนเอง 
 การใชพุทธธรรมเพ่ือสรางภูมิคุมกันทางดานจิตใจใหมีความเขมแข็ง โดยใชภูมิคุมกันทาง
ครอบครัวท่ีเปนความรักความอบอุน ความเขาใจซ่ึงกันและกัน ภูมิคุมกันจากสังคมสิ่งแวดลอม 
ภูมิคุมกันจากกัลยาณมิตร รวมถึงการเสริมสรางการเรียนรูท่ีเกิดจากตนเองเปนผูกําหนด ผูท่ีไดรับการ
บําบัดหรือเยียวยาสวนใหญท่ีหลงเขาไปเสพยาหรือเก่ียวของกับยาเสพติด อาจเนื่องจากขาดความรัก
ความอบอุน ขาดความรูความเขาใจตอสังคมเขาใจวาตนเองไมมีคุณคา และขาดความรูทางธรรมะ
พ้ืนฐาน หากเราตองการแกปญหาเรื่องยาเสพติดของผูท่ีไดรับการบําบัดหรือเยียวยา เราจําเปนตอง
แกไขปญหาตาง ๆ ผูท่ีไดรับการบําบัดหรือเยียวยา ควรไดเรียนรูปรับทัศนคติมุมมองดวยการใชปญญา
เพ่ือใหเกิดการเรียนรูในการแกปญหาของตนเอง ในดานครอบครัว สังคม และเพ่ือน ใหประสาน
สัมพันธกันอยางเปนระบบ เสมือนเฟอง ๓ ตัวขับเคลื่อนกลไกใหทํางานในเวลาเดียวกัน ดังนั้นการ
ปองกันมิใหผูท่ีไดรับการบําบัดหรือเยียวยาไดมีโอกาสเขาไปยุงเก่ียวกับยาเสพติด เปนการปองกันใน
ลักษณะการสรางความพรอมในการใชชีวิตเตรียมความพรอมในการเปนผูใหญ หรือเปนผูดูแลตนเอง
ได โดยปญญาเปนเครื่องมือท่ีจะนําพาตนเองใหอยูในสังคมเปนพลเมืองท่ีมีคุณภาพ ซ่ึงจะเปนผูท่ีไดรับ



๕๙ 
 

 

การบําบัดหรือเยียวยาท่ีเปนคนเกงเปนคนดีท่ีสามารถใชชีวิตในสังคมไดอยางภาคภูมิใจ ทําใหผูท่ีไดรับ
การบําบัดหรือเยียวยากาวขามชวงวัยแหงการปรับเปลี่ยนจากผูท่ีไดรับการบําบัดหรือเยียวยาสูความ 
เปนพลเมืองท่ีมีคุณภาพ มีความเขมแข็งท่ีเกิดจากกระบวนการใชปญญาเปนหลักท่ียึดเหนี่ยว อันเปน
รูปแบบอีกมิติหนึ่งท่ีมุงเนนการแกปญหาจากสาเหตุของปญหา เปนภูมิคุมกันท่ีเกิดข้ึนจาก ความ
อบอุน การดูแลตนเองได และจิตสํานึกท่ีดี ดังนั้นเหตุปจจัยท่ีมีผลกระทบทําใหผูท่ีไดรับการบําบัดหรือ
เยียวยาเก่ียวของกับยาเสพติด คือการยอมรับในครอบครัว การยอมรับในสังคม และการยอมรับดวย
เหตุและผล ยอมรับพุทธธรรมท่ีนํามาสรางภูมิคุมกันใหผูท่ีไดรับการบําบัดหรือเยียวยาดวย “ปญญา” 
เปนเครื่องมือเพ่ือแกปญหาผูท่ีไดรับการบําบัดหรือเยียวยาใหหางไกลจากยาเสพติด ใหผูท่ีไดรับการ
บําบัดหรือเยียวยามีภูมิตานทานตอสิ่งเราตางๆ มีความเขมแข็งในจิตใจ เปนพ้ืนฐานทําใหประเทศไทย
มีพลเมืองท่ีมีคุณภาพนําพาประเทศใหมีความสุขสงบเจริญรุงเรือง 
 

๔.๒  กระบวนการสรางสังคมปลอดยาเสพติดตามหลักพระพุทธศาสนา ของบานพักใจ 

จังหวัดสระบุรี 

ผลการศึกษาถึงกระบวนการสรางสังคมปลอดยาเสพติดตามหลักพระพุทธศาสนาใน
ภาคกลาง :  บานพักใจ สระบุรีจากขอมูลปฐมภูมิดวยการสัมภาษณผูใหขอมูลสําคัญของบานพัก
ใจและขอมูลทุติยภูมิดวยการรวบรวมจากเอกสาร งานวิจัยที ่เ กี ่ยวของ สรุปขั้นตอนของ
กระบวนการสรางสังคมปลอดยาเสพติด ไดดังนี้ 

ข้ันตอนท่ี ๑ : คัดเลือกชุมชนเปาหมาย (ชุมชนในการวิจัยนี้ หมายถึง กลุมท่ีผูรับบริการ
ของบานพักใจฯไดเปนสมาชิกอยู) โดยใชหลักพุทธศาสนาตามนิยามของการวิจัยนี้คือ หลักการ ๓ 
ประการ อุดมการณ ๔ ประการวิธีการ ๖ ประการ วิธีการของกระบวนการและหลักธรรมที่ใช
คือ การตรวจแยกเขากลุมตามสภาพอาการของการเสพยา และจะถูกแยกเขากลุมยอยตาม
ระดับการศึกษาและวิชาชีพท่ีผูรับริการถนัด รวมท้ังมีความสมัครใจดวย ทุกกลุมจะใชการอบรม
เลือกกลุมตามหลักโอวาทปาติโมกข หลักไตรสิกขา  มรรค ๘ ภาวนา ๔ หลักธรรมในการอยู
รวมกันดวยสาราณียธรรม ๖ ฆราวาสธรรม ๔ สังคหวัตถุ ๔ และอิทธิบาท ๔ 
 ข้ันตอนท่ี ๒ : สืบสภาพชุมชน (ชุมชนในการวิจัยนี้ หมายถึง กลุมท่ีผูรับ บริการของบาน 
พักใจฯ ไดเขาเปนสมาชิกอยู) โดยใชหลักพุทธศาสนาตามนิยามของการวิจัยนี้คือ หลักการ ๓ ประการ 
อุดมการณ ๔ ประการวิธีการ ๖ ประการ วิธีการของกระบวนการและหลักธรรมท่ีใช คือ                   
เม่ือผูรับบริการไดเขากลุม เจาหนาท่ีพ่ีเลี้ยงใหการปรึกษา ดูแลระเบียบวินัย การทําตามตาราง
กิจกรรม การเขารวมกิจกรรมของบาน รวมท้ังการอยูรวมกัน โดยมีผูนํากลุมแตละกลุมยอยชวยดูแล
สมาชิกในกลุมดวย ทุกกลุมยอยจะมีการบันทึกพฤติกรรมของสมาชิกฯ ในกลุมแตละกลุม ตรวจสาร
เสพติด และบันทึกพฤติกรรมการทําตามกฎ ระเบียบ กิจกรรมตางๆและสภาพการอยูรวมกันกับ
บุคคลอ่ืนๆของสมาชิกของกลุมยอยอยางสมํ่าเสมอ มีการวัดผลงานของสมาชิกฯทุกคนตามกิจกรรม
ของกลุมโดยครูผูสอนและดวยกลุมหรือตนเอง วัดความจงรักภักดีตอองคกร ความเชื่อและมโนคติตอ
บานพักใจ และความมีจิตอาสา ใชหลักโอวาทปาติโมกข หลักธรรมไตรสิกขา มรรค ๘ เบญจศีลเบญจ



๖๐ 
 

 

ธรรม ภาวนา ๔ หิริโอตตัปปะ ละอายและกลัวบาป อริยสัจ๔ อิทธิบาท๔ สาราณียธรรม ๖ ฆราวาส
ธรรม ๔ สังคหวัตถุ ๔ ความกตัญูกตเวที 
 
 ข้ันตอนท่ี ๓ : พบผูนําชุมชนตามกลุมเปาหมาย (ชุมชนในวิจัยนี้ หมาย ถึง กลุมท่ีผูรับ 
บริการของบาน พักใจฯ ไดเขาเปนสมาชิกอยู) โดยใชหลักพุทธศาสนาตามนิยามของการวิจัยนี้คือ 
หลักการ ๓ ประการ อุดมการณ ๔ ประการวิธีการ ๖ ประการ วิธีการของกระบวนการและหลักธรรม
ท่ีใชคือ ในแตละกลุมยอยจะทําการเลือกผูนํากลุมกันเองเพ่ือคุมและแบงงาน ดูแลความสามัคคี 
ชวยเหลือกันในงานและกิจกรรมตางๆ รวมท้ังการอยูรวมกันดวยความสงบ มีการประชุมผูนํากลุมยอย
เปนรายเดือนหรือในกรณีท่ีมีความตองการ และมีการใหการปรึกษาจากเจาหนาท่ีในกรณีท่ีมีปญหา
หรือเพ่ือการวางแผนงานของบาน ผูนํากลุมมีการประชุมเพ่ือปรึกษาแลก เปลี่ยนความคิดเห็น ให
ขอมูล และวาง แผนงานรวมกับสมาชิกในกลุมเปนประจํา บางครั้งมีเจาหนาท่ีในบานรวมดวยเพ่ือรับ
ฟงและใหการปรึกษาขอรองเรียนหรือความตองการของสมาชิก มีการดูงานของศูนยอ่ืนๆท่ีตางจังหวัด 
ใชหลักโอวาทปาติโมกข  ตรสิกขา มรรค ๘ เบญจศีลเบญจธรรม ภาวนา๔ พรหมวิหาร ๔ 
หิริโอตตัปปะ ฆราวาสธรรม ๔ สัปปุริสธรรม ๗  สาราณียธรรม ๖ สังคหวัตถุ ๔ อริยสัจ๔ อิทธิบาท ๔ 
ความกตัญูกตเวที และการสื่อสารเชิงพุทธ วัดความจงรักภักดีตอองคกร และ การมีจิตอาสา 
 ข้ันตอนท่ี ๔ : เลือกผูนําธรรมชาติ โดยใชหลักพุทธศาสนาตามนิยามของการวิจัยนี้คือ 
หลักการ ๓ ประการ อุดมการณ ๔ ประการวิธีการ ๖ ประการ วิธีการของกระบวนการและหลักธรรม
ท่ีใชคือ ในแตละกลุมยอยเจาหนาท่ีและหัวหนากลุมจะคนหาสมาชิกท่ีโดยธรรมชาติมีนิสัยชอบ
ชวยเหลือ มีสัมพันธภาพท่ีดี กลาตัดสินใจนําเพ่ือนๆ เพ่ือเปนผูชวยหัวหนากลุมในการดูแลเพ่ือนๆใน
กลุมดวย ใหผูนําธรรมชาตินั้นเขารวมประชุมกับหัวหนากลุมดวย โดยมีการวัดการมีจิตอาสา และมี
สัจจะ เด็ดขาด กลาหาญ จริงใจ รับฟงผูดูแล คุณครู เคารพในระเบียบวินัย กติกาของบานพักใจ และ
ชวยเพ่ือนดวยความสุภาพ ซ่ือสัตย ใชหลักโอวาทปาติโมกข ไตรสิกขา มรรค ๘ เบญจศีลเบญจธรรม 
พรหมวิหาร ๔ ฆราวาสธรรม ๔  หิริโอตตัปปะ สัปปุริสธรรม ๗  สาราณียธรรม ๖ สังคหวัตถุ ๔      
ความกตัญู ความเชื่อเพ่ือสรางมโนคติของบานพักใจ และการสื่อสารเชิงพุทธ 
 ข้ันตอนท่ี ๕ : รณรงคประชาสัมพันธ โดยใชหลักพุทธศาสนาตามนิยามของการวิจัยนี้คือ 
หลักการ ๓ ประการ อุดมการณ ๔ ประการวิธีการ ๖ ประการ วิธีการของกระบวนการและหลักธรรม
ท่ีใชคือ ๑. ใชหลักการสื่อสารเชิงพุทธท้ังทางเดียวหรือสองทางท้ังในหองเรียนและในบาน หรือใน
ระหวางการทํากิจกรรมตางๆ ๒. การสื่อสารแบบปากตอปาก และสื่อปฏิบัติการจิตวิทยาบุคคล         
๓. การใชผูรับบริการและบุคคลในบานเปนสื่อในการประชาสัมพันธดวยตนเอง  ๔. พูดคุยแลกเปลี่ยน
ความคิด บอกเลา ในการประชุม การเรียน การรวมกลุมกิจกรรมตางๆ และเขียนรายงาน เขียน
เรียงความ ๕. ใชการประชาสัมพันธดวยการจําหนายผักปลอดสารพิษท่ีผูรับบริการชวยกันปลูกและ
เหลือจากการกินของคนในบานแกคนภายนอกในชุมชน (การพออยูพอกิน) ๖. ใชการประชาสัมพันธ
คุณสมบัติของผูรับบริการท่ีฝกวิชาชีพจนมีความสามารถทํางานไดแกผูประกอบการหรือผูจางงานและ
เพ่ือนรวมงานในบริเวณพ้ืนท่ีใกลเคียง ๗.ใชหลักโอวาทปาติโมกข ไตรสิกขา มรรค ๘ เบญจศีล-ธรรม 
พรหมวิหาร ๔ หิริโอตตัปปะ ฆราวาสธรรม ๔  สัปปุริสธรรม๗  สาราณียธรรม ๖ สังคหวัตถุ ๔       
ความกตัญู  ใชปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริรัชกาลท่ี ๙ 
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 ข้ันตอนท่ี ๖ : คัดแยกผูมีพฤติกรรมเก่ียวของกับยาเสพติด โดยใชหลักพุทธศาสนาตาม
นิยามของการวิจัยนี้คือ หลักการ ๓ ประการ อุดมการณ ๔ ประการวิธีการ ๖ ประการ วิธีการของ
กระบวนการและหลักธรรมท่ีใชคือ ตรวจสารเสพติดทุกอาทิตย พรอมใหความรูดานกฎหมาย      
พิษภัยของยาเสพติด -ใหดื่มน้ําสมุนไพรในตอนเชา งดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล เครื่องดื่มที่มี
คาเฟอีน หรือเครื่องดื่มบํารุงกําลัง งดสูบบุหรี่ ตัวสมาชิกออกปฏิบัติงานายนอกบานพักใจฯ เปน
การทดสอบความพรอม ตรวจสอบตําหนิรูปพรรณเพื่อยืนยัน ตัวบุคคลในครั้งแรกที่มาเขารับ
บริการบาน พักใจฯ เพ่ือใชเปนขอสังเกตบุคคล และเปนหลักฐานในการติดตามตัวสมาชิกได  
ใชหลักธรรมเรื่องโอวาทปาติกโมกข  ไตรสิกขา พรหมวิหาร ๔ มรรค ๘ เบญจศีลเบญจธรรม 
อิทธิบาท ๔ หิริโอตตัปปะ สัปปุริสธรรม ๗ สาราณียธรรม ๖ สังคหวัตถุ ๔ และการสวดมนต    
ไหวพระ ภาวนาสมาธิ การสื่อสารเชิงพุทธ ความกตัญู และความเชื่อเพื่อสรางมโนคติของ
บานพักใจ สระบุรี 
 ข้ันตอนท่ี ๗ : การรับรองครัวเรือน โดยใชหลักพุทธศาสนาตามนิยามของการวิจัยนี้
คือ หลักการ ๓ ประการ อุดมการณ ๔ ประการวิธีการ ๖ ประการ วิธีการของกระบวนการและ
หลักธรรมที่ใชคือ ตั้งแตวันแรกสมาชิกฯ จะลงทะเบียนและรายงานตัวทันทีตอเจาหนาที่ดูแล
กลุมแลวจะไดไปเลือกเขากลุมยอยพรอมรายงานตัวลงทะเบียนเปนสมาชิกของกลุมยอยกับ
เจาหนาท่ีดูแลและหัวหนากลุมทันที สมาชิกฯทุกคนจะตองเขารวมกิจกรรมตามกลุมของตนโดย
มีครู เจาหนาท่ี หัว หนากลุม และเพ่ือนในกลุมชวยกันตรวจดูแลและบันทึกการมาทํากิจกรรม  
กลุมทุกกลุมที่จัดตั้งขึ้นจะตองไดรับการยอมรับและบันทึกโดยเจาหนาที่ของบานพักใจฯ โดยมี
ห ัวหน ากลุ ม ทําหน า ที ่บ ันท ึกคว ามประพฤต ิและก ิจกรรมของสมาช ิก ในกลุ ม  ใช หล ัก
โอวาทปาติโมกข ไตรสิกขา พรหมวิหาร ๔ มรรค ๘ เบญจศีล-ธรรม หิริ โอตตัปปะ สัปปุริส
ธรรม ๗ สาราณียธรรม ๖ สังคหวัตถุ ๔ และการสวดมนต ไหวพระ การสื่อสารเชิงพุทธ ภาวนา 
สมาธิ  
อบรมธรรมะ ความกตัญู และความเชื่อเพ่ือสรางมโนคติของบานพักใจ 
 ข้ันตอนท่ี ๘ : ใชมาตรการทางสังคม โดยใชหลักพุทธศาสนาตามนิยามของการวิจัย
นี้คือ หลักการ ๓ ประการ อุดมการณ ๔ ประการวิธีการ ๖ ประการ วิธีการของกระบวนการ
และหลักธรรมท่ีใชคือ ใชการใหทํากิจกรรมเชน สมาชิกท่ีใชยาเสพติดมานานจะมีน้ําหนักมากทํา
ใหมีปมดอยก็จะถูกจัดใหออกกําลังกายและกิจกรรมที่ใชแรงมาก เชน ขุดดินแปลงเกษตร ถาง
ปา ขุดบอขยะ ยกเสา ตรวจรางกายตอนเขาบานเพ่ือเอามุกท่ีฝงอวัยวะเพศออก แตถาฝาฝนอีก
จะไดรับโทษบําเพ็ญประโยชนหรือขยายวันพัฒนาศักยภาพไปอีก ๑ เดือน และถูกสงตํารวจใน
ขอหาไมมีใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะ ในการทํากิจวัตรสวนตัวบางครั้งมีการทะเลาะวิวาท
เพราะสมาชิกฯที่แข็งแรงแกลงสมาชิกรุนนองมีพฤติกรรมรักรวมเพศ จึงจัดเจาหนาที่คอยดูแล
ความสงบและคุมครองสวัสดิภาพของสมาชิก ถามีสมาชิกฯรายใดไมทํากิจวัตรสวนตัว ก็จะถูก
เรียกใหปฏิบัติทันที โดยมีเจาหนาที่และคนอื่นๆในกลุมชวยกันคอยตรวจความ สะอาดเชน เล็บ
มือและเล็บเทาเปนประจําเพื่อปองกันเชื้อโรคทางผิวหนังที่ติดตอได ใชหลักโอวาทปาติโมกข 
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ไตรสิกขา มรรค ๘ เบญจศีลเบญจธรรม การมีสัจจะ ซื่อสัตย อริยสัจ ๔ หิริโอตตัปปะ การ
สื่อสารเชิงพุทธ ความกตัญู อิทธิบาท ๔ พรหมวิหาร ๔ สัปปุริสธรรม ๗ ฆราวาส ธรรม ๔      
สาราณียธรรม ๖ สังคหวัตถุ ๔ เนนการเอื้ออาทรดวยความรักหวงใย เพื่อใหออกไปจากบาน
อยางมีคุณภาพ เนนการใหเพ่ือนชวยเพ่ือนหรือกลุมเพ่ือนชวยกันดูแลกันและกัน เขาใจ มีเมตตา 
กรุณา สื่อสารดวยความสุภาพ อบอุนเสมือนญาติหรือครอบครัวเดียวกัน ไมใชถอยคําหยาบคาย 
กาวราว 
 ขั้นตอนที่ ๙ : รักษาสถานะชุมชนเขมแข็ง โดยใชหลักพุทธศาสนาตามนิยามของ
การวิจัยนี ้คือ หลักการ ๓ ประการ อุดมการณ ๔ ประการวิธีการ ๖ ประการ วิธีการของ
กระบวนการและหลักธรรมที่ใชคือ สวนที่ขาดหายไปในชีวิตเปนจุดออนและปมดอยของสมาชิก
ฯ คือ ปญหาครอบครัว ประกอบกับสภาพแวดลอมที่อยูกาวราว ขาดแบบอยางที่ดี ทางบานพัก
ใจฯจึงนํามาเปนแนวทางในการเสริมสรางความเขมแข็งตอจิตใจดวยการใชหลักธรรมอริยสัจ ๔ 
ไตรสิกขา มรรค ๘ เบญจศีลเบญจธรรม โอวาท ปาติโมกข สัปปุริสธรรม ๗ หิริโอตตัปปะ และ
อิทธิบาท ๔ การสวดมนต ไหวพระ ภาวนา สมาธิ ฟงธรรมหรืออบรมธรรมะ การใชคําพูดท่ี
ออนหวาน สุภาพ นุมนวลและจริงใจ ฝกจิตใจใหสะอาด และใชหลัก การอยูรวมกันดวยหลัก
พรหมวิหาร ๔ สัปปุริสธรรม ๗ สาราณียธรรม ๖ สังคหวัตถุ ๔ เกิดการเอื้ออาทร ชวยเหลือกัน 
เพื่อสรางความเขมแข็งของจิตใจในสมาชิกฯของบานพักใจ ใชการดูแลสมาชิกเหมือนครอบครัว 
โดยเจาหนาท่ีพรอมจะรับฟงทุกปญหา ใหการปรึกษา ใหโอกาส ยอมรับการตัดสินใจ ใชกลยุทธ
การใหกําลังใจ มีการใชกิจกรรมประชุมกลุม/กลุมบําบัด (GROUP THERAPY) แกสมาชิกทุกวัน
เสาร ทุกคนตองเขามามีสวนรวมในกิจกรรมแตละครั้ง มีการตอบคําถามที่สมาชิกคับของใจ 
เลือกผูนําหรือผูแทนสมาชิก การทําสัญญาระหวางผูรับบริการกับครอบครัว ใชกิจกรรม ๕ ส.    
ในการบําเพ็ญประโยชนของสมาชิก ใชการสงเสริมการศึกษาและพัฒนาสติ ปญญาของสมาชิก
แตละคน ใชการเยี่ยมบาน ใชการติดตามผลหลังสงกลับภูมิลําเนาเดิม จํานวน ๓ เดือน หรือ      
๑ ป เพ่ือรวบรวมขอมูลไวเพ่ือการพัฒนาและปรับปรุงใหเปนประโยชนตอไป 

ผลการวิจัยแสดงใหเห็นวาทุกข้ันตอนของกระบวนการในการสรางสังคมปลอดยาเสพติค
ของบานพักใจสระบุรีนั้นใชหลักพระพุทธศาสนาตามแนววิจัยและหลักธรรมอ่ืนๆรวมดวยดังนี้ท้ังสิ้น 
นั่นคือ 

๑. มีการใชหลักโอวาทปาฏิโมกขเปนกระบวนการในการสรางสังคมปลอดยาเสพติดของ
บานพักใจสระบุรี โดยใชหลัก ไตรสิกขา มรรค ๘ เบญจศีลเบญจธรรม และภาวนา ๔ เปนรูปแบบ
แนวทางในการดําเนินงาน รวมท้ังเนนการใชหลัก อริยสัจ ๔ เปนกระบวนการในการแกปญหาหรือดับ
ทุกขหรือเขาใจในสิ่งท่ีเกิดข้ึนในชีวิต และใช อิทธิบาท ๔ หิริโอตัปปะ-ธรรมคุมครองโลก และพรหม
วิหาร ๔ เปนกระบวนการในการเรียน ทํางาน ทํากิจกรรม ทําอาชีพและครองชีวิต   

๒. ใชหลัก สาราณียธรรม ๖ สังคหวัตถุ ๔ และฆราวาสธรรม ๔ เปนกระบวนการในการ
ท่ีจะอยูรวมกันกับผูอ่ืนอยางสันติสุข 

๓. ใชหลักสัปปุริสธรรม ๗ เปนพฤติกรรมของการเปนผูนําหรือหัวหนากลุมหรือหัวหนา
ครอบครัวหรือหัวหนาชุมชน 



๖๓ 
 

 

๔. ใชแนวทางของ ความกตัญูกตเวที  การสื่อสารเชิงพุทธ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ตามแนวพระราชดําริรัชกาลท่ี ๙  กิจกรรม ๕ ส. และความเชื่อและความรูสึกในเชิงมโนคติของ
บานพักใจสระบุรี เปนกระบวนการในการทําใหชีวิตบรรลุเปาหมายของชีวิต ไมกลับไปสูเสนทาง
ทําลายตนเองอีก สามารถอยูกับครอบครัว ชุมชน และสังคมไดอยางเปนสุข ไมเปนภาระ พ่ึงพาตนเอง
ไดดวยความรูความสามารถของตนเอง 

 
 
 

๔.๓  ยุทธศาสตรการสรางสังคมปลอดยาเสพติดตามหลักพระพุทธศาสนาของ
บานพักใจ จังหวัดสระบุรี 

บานพักใจจังหวัดสระบุรีนอกจากเปนสถานพักฟนกอนกลับคืนสูสังคมแลว ยังเปนแหลง
พัฒนาศักยภาพผูผานการบําบัดยาเสพติด สรางอาชีพ เสริมทักษะการดําเนินชีวิตในสังคมท่ีถูกตอง
และเหมาะสม รวมท้ังเปนศูนยเสริมสรางคุณธรรมและความเอ้ืออาทรตอกัน สมาชิกบานพักใจฯเปน
คนในสังคม เปนลูกหลาน พ่ีนอง ญาติมิตร พอแม เปนคนธรรมดาสามัญท่ีมีพฤติกรรมคานิยมและ
แนวคิดท่ีไมแตกตางจากบุคคลท่ัวไป เพียงเสี้ยวหนึ่งในชีวิตของเขาอาจหลงผิดเขาไปเก่ียวของกับยา
เสพติด การทํางานเพ่ือชวยเหลือในบุคคลเหลานี้จําเปนตองศึกษาวิเคราะหสาเหตุท่ีแทจริงของปญหา 
ประวัติความเปนมา ตองสืบคน ติดตาม ตรวจสอบขอมูลจากครอบครัว บุคคลแวดลอม การพัฒนาคน
ตองพัฒนาท่ีจิตใจ สมาชิกบานพักใจฯจําเปนตองไดรับการเตรียมความพรอมในการพัฒนาตนเองท้ัง
รางกาย อารมณ จิตใจ อารมณ อาชีพ กอนนําตัวสงคืนสูครอบครัวและชุมชน โดยสมาชิกฯจะไดรับ
การสงเสริมการประกอบอาชีพตามความถนัดและความสนใจท่ีตองการยึดเปนอาชีพหลักในการ
ดํารงชีวิต และยังเปนสถานท่ีใหสมาชิกฯไดเรียนรูการอยูอยางปลอดสารเสพติดตางๆเพ่ือท่ีจะไดมี
ประสบการณและปรับตัวเขาสูสภาพสังคมปกติ ปองกันการเสพติดซํ้า สงคนดีคืนสูสังคมดวยความ
เชื่อม่ันวาเขาจะสามารถชวยเหลือตนเองได เปนผูนําครอบครัวและเปนกําลังสําคัญในการพัฒนา
ครอบครัว ชุมชน และสังคมตอไปอยางยั่งยืน ซ่ึงยุทธศาสตรในการสรางสังคมปลอดยาเสพติดของ
บานพักใจสระบุรีท่ีไดขอมูลปฐมภูมิจากการสัมภาษณผูใหขอมูลสําคัญท้ัง ๓ กลุมคือผูบริหารและ
เจาหนาท่ี ผูเขารับบริการ และผูท่ีเก่ียวของกับบานพักใจสระบุรี  

รูปแบบโครงสรางสังคมปลอดยาเสพติด สวนท่ี ๑ 

๑) การกําหนดวิสัยทัศนขององคการ ใชหลักพุทธศาสนาตามนิยามของการวิจัยนี้คือ 
หลักการ ๓ ประการ อุดมการณ ๔ ประการวิธีการ ๖ ประการ เปนแนวทาง รูปแบบ วิธีการ และการ
พัฒนาบูรณาการยุทธศาสตรและหลักธรรมท่ีใชในการสรางสังคมปลอดยาเสพติด เปนโครงการนํารอง
ของรัฐบาลใหเปนแหลงพักพิงเพ่ือพัฒนาศักยภาพและอาชีพแกผูรับบริการ/สมาชิกของบานให
กลับคืนสูครอบครัว ชุมชน ดํารงชีวิตไดตามปกติสุข และไมกลับไปเสพติดซํ้า ดวยหลักคุณธรรมและ
ความเอ้ืออาทร ทําสถานท่ีสงบ มีสิ่งแวดลอมเหมาะสมปลอดยาเสพติด ใชหลักโอวาทปาติโมกข 
ไตรสิกขา มรรค ๘  เบญจศีลเบญจธรรม หิริโอตัปปะ พรหมวิหาร ๔ อริยสัจ ๔ อิทธิบาท ๔ สาราณีย



๖๔ 
 

 

ธรรม ๖ ฆราวาสธรรม ๔ สัปปรุสิธรรม ๗ สังคหวัตถุ ๔ ความกตัญูกตเวที  การสื่อสารเชิงพุทธ 
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริรัชกาลท่ี ๙ และความเชื่อและความรูสึกในเชิงมโนคติ 

๒) การกําหนดพันธกิจ ใชหลักพุทธศาสนาตามนิยามของการวิจัยนี้คือ หลักการ ๓ 
ประการ อุดมการณ ๔ ประการวิธีการ ๖ ประการ เปนแนวทาง รูปแบบ วิธีการ และการพัฒนาบูรณา
การยุทธศาสตรและหลักธรรมท่ีใชในการสรางสังคมปลอดยาเสพติด เปนแหลงพักพิงของสังคมปลอด
ยาเสพติด สมาชิกฯ ไมยุงกับยาเสพติด ถึงบานจะไมมีรั้ว แตก็ไมใหออกไปนอกบานโดยไมไดรับ
อนุญาต ไมใหสูบบุหรี่และใชเครื่องด่ืมท่ีมีสารกระตุน มีการตรวจสารเสพติดและรางกายเปนประจํา 
พัฒนาศักยภาพและอาชีพ เสริมทักษะการดําเนินชีวิตท่ีถูกตองเหมาะสม สงเสริมการประกอบอาชีพ
แกสมาชิกฯตามความถนัด และความสนใจท่ีตองการยึดเปนอาชีพ เนนการใชคุณธรรมจริยธรรมเปน
หลัก เคารพในระเบียบวินัย กติกา กฎหมาย ประเพณีของบานพักใจ รูจักประมาณตน ทําหนาท่ีของ
ตนและกิจกรรมตางๆเชน ทําเกษตร การไปทํางานหรือออกสูสังคมนอกบาน ภายใตหลักคิดท่ีวา เปน
การคืนคนดีสูสังคม ไมกลับมาเสพติดซาอีก สมาชิกฯ ท่ีเขามารับบริการจากบานพักใจจังหวัดสระบุรี
ทุกคน ตองกาวออกไปสูสังคมดวยความเชื่อม่ันวาเขาจะปลอดยาเสพติด สามารถชวยเหลือตนเองได 
ไมเปนภาระผูอ่ืน เปนผูนําครอบครัวและกําลังสําคัญในการพัฒนาครอบครัว ชุมชน และสังคมอยาง
ยั่งยืน     ใชหลักโอวาทปาติโมกข อริยสัจ ๔ไตรสิกขา มรรค ๘ คือ ความเพียร ขันติ สมาธิ และ
ปญญา เชน สวดมนตร ไหวพระ ทําสมาธิ ทุกวันเชา-เย็น ทําจิตใจใหผองใสดวยการไมทําบาปท้ังปวง 
ถือศีลและบําเพ็ญกุศล ใหถึงพรอมดวยการปฏิบัติสมถะและการวิปสสนากัมมัฏฐาน ชําระจิตใจใหขาว
สะอาดเสมอ และหลักอิทธิบาท ๔  พรหมวิหาร ๔ ในการทําหนาท่ีปฏิบัติ ทําใหงานประสบความ 
สําเร็จ ฝกความเพียรพยายามในงานอาชีพดวยความเอาใจใสเพ่ือจะไดชวยเหลือตน เอง มีอาชีพ มี
รายได พ่ึงพาตนเองได หางไกลยาเสพติด ไมทําความเดือดรอนคืนสูสังคมอยางเขมแข็ง โดยมีการหม่ัน
ดูแลเขาหางๆ และใหความรูท่ีถูกตอง รวมท้ังการมีสัจจะ ซ่ือสัตย อริยสัจ ๔ ใชหลักหิริโอตตัปปะ สา
ราณียธรรม ๖ ฆราวาสธรรม ๔ สัปปรุสิธรรม ๗ สังคหวัตถุ ๔ ความกตัญู การสื่อสารเชิงพุทธ 
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริรัชกาลท่ี ๙ และความเชื่อและความรูสึกในเชิงมโนคติ 
ในการอยูรวมกันอยางเปนสุข รูจักความพอดี พอกินพออยู  อดทน เปนสถานท่ีเตรียมความพรอม
สมาชิกฯ กอนกลับสูครอบครัว ชุมชน เพ่ือปองกันการเสพติดซํ้า เปนการคืนคนดีสูสังคม การกําหนด
พันธกิจเปนสิ่งท่ีถูกกําหนดจากสวนกลางคือ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการมีหนาท่ีนํามาปฏิบัติ ทํา
ใหงานนี้ประสบความสําเร็จเชน การเยี่ยมบาน 

๓) การกําหนดโครงสรางขององคกร ใชหลักพุทธศาสนาตามนิยามของการวิจัยนี้คือ 
หลักการ ๓ ประการ อุดมการณ ๔ ประการวิธีการ ๖ ประการ เปนแนวทาง รูปแบบ วิธีการ และการ
พัฒนาบูรณาการยุทธศาสตรและหลักธรรมท่ีใชในการสรางสังคมปลอดยาเสพติด บานพักใจจังหวัด
สระบุรี มีโครงสรางเปนหนวยงานราชการ ในสังกัดสํานักงานสวัสดิการสังคม กรมพัฒนาสังคมและ
สวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยท่ีเปนผูจัดหาสถานท่ีและบุคลากร
ผูปฏิบัติงาน โดยจัดใหมีลักษณะเปนโครงการนํารองของแหลงพักพิงแกผูผานการบําบัดยาเสพติดหรือ
ผูท่ีอยูระหวางกระบวนการบําบัดรักษาโดยใหการดูแลดานปจจัย ๔ และใหการพัฒนาศักยภาพ
ทางดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคม อาชีพ การศึกษา สิทธิประชาชน การปองกันตนเอง และการ



๖๕ 
 

 

ฝกทักษะการปฏิเสธยาเสพติด รวมท้ังการบริการดานสิทธปิระชาชน ผูเขารับบริการท่ีจะเปนเพศชาย
เทานั้นและมีสภาพพนความผิดรอการพักฟนเพ่ือการพัฒนาสงคืนสูครอบครัว โดยใชหลักธรรมเปน
หลักโครงสรางในการดําเนินงานดูแล เจาหนาท่ีจะเปนจาราชการท่ีมีความรูความสามารถตามหนาท่ี
เชน รับ- สืบประวัติ แยกกลุมรักษาพฤติกรรม วิเคราะหประเมินครอบครัว ชุมชน สังคมเพ่ือการ
สงกลับครอบครัว ดูแลแบงงานสมาชิกฯ การเขารวมกิจกรรมของทางศูนยจัดข้ึน เปนตน ใชหลัก
โอวาทปาติโมกข ไตรสิกขา มรรค ๘ เบญจศีลเบญจธรรม อริยสัจ ๔ หิริโอตตัปปะ อิทธิบาท ๔ พรหม
วิหาร ๔ สัปปุริสธรรม ๗ ฆราวาสธรรม ๔ สาราณียธรรม ๖  สังคหวัตถุ ๔ การสื่อสารเชิงพุทธ ความ
กตัญู ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริรัชกาลท่ี ๙ และความเชื่อและความรูสึกในเชิง
มโนคติ 

๔) การกําหนดจุดยืนในการแขงขันองคกร ใชการแขงขันกับตนเอง ทําวันนี้ใหดีท่ีสุด ผล
ของวันหนามาจากการกระทําในวันนี้ โดยใชหลักธรรมในการดําเนินงานตามวัตถุ ประสงค เชน ไหว
พระ สวดมนคร ภาวนาสมาธิ ทุกวันเชา-เย็น การอบรม-ฟงธรรมะ สอนใหทําความดี สรางภาวะผูนํา
ใหมีจิตคุณธรรม แขงขันทําความดี อยูในสังคมท่ีดีปลอดยาเสพติด ทําจิตใจใหสะอาด คือการทําจิตใจ
ใหขาวสะอาดเสมอ -ใชหลักโอวาทปาติโมกข ไตรสิกขา มรรค ๘ เบญจศีลเบญจธรรม อริยสัจ ๔ 
หิริโอตตัปปะ อิทธิบาท ๔ พรหมวิหาร ๔ สัปปุริสธรรม ๗ ฆราวาสธรรม ๔ สาราณียธรรม ๖  สังคห
วัตถุ ๔ การสื่อสารเชิงพุทธ ความกตัญู ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริรัชกาลท่ี ๙ 
และความเชื่อและความรูสึกในเชิงมโนคติ 

๕) การกําหนดยุทธศาสตร ใชหลักพุทธศาสนาตามนิยามของการวิจัยนี้คือ หลักการ ๓ 
ประการ อุดมการณ ๔ ประการวิธีการ ๖ ประการ เปนแนวทาง รูปแบบ วิธีการ และการพัฒนาบูรณา
การยุทธศาสตรและหลักธรรมท่ีใชในการสรางสังคมปลอดยาเสพติด “สอนใหทํา นําใหคิด สาธิตใหดู 
เรียนรูดวยการปฏิบัติ ขจัดความขัดแยง แยงกันทําความดี” เปนยุทธศาสตรในการพัฒนาศักยภาพผู
ผานการบําบัดยาเสพติด ๗ ดาน 

๑. ดานรางกาย 
๒. ดานอารมณและจิตใจ 
๓. ดานสติปญญา 
๔. ดานการพัฒนาศักยภาพตามความถนัดและสนใจ 
๕. ดานครอบครัวและสังคม 
๖. ดานการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 
๗. ดานสิทธิประชาชน 

ใชหลักโอวาทปาติโมกข ไตรสิกขา มรรค ๘ เบญจศีลเบญจธรรม อริยสัจ ๔ หิริโอตตัปปะ 
อิทธิบาท ๔ พรหมวิหาร ๔ สัปปุริสธรรม ๗ ฆราวาสธรรม ๔ สาราณียธรรม ๖  สังคหวัตถุ ๔ การ
สื่อสารเชิงพุทธ ความกตัญู ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริรัชกาลท่ี ๙ และความ
เชื่อและความรูสึกในเชิงมโนคติ ในการดําเนินการยุทธศาสตรเชน กําหนดตารางเวลาต้ังแตตื่นนอน
จนถึงเขาเรือนนอน เชน สวดมนตเชา ๖ โมงเชา .เขาเรียนคุณธรรม ๒๐.๐๐สวดมนต ๒๑.๐๐เขานอน 
เปนตน แลวใชรวมกับหลักจิตอาสา การชวยเหลือบําเพ็ญประโยชน กิจกรรมและตารางพัฒนา
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ศักยภาพผูผานการบําบัด นอกจกานั้นมีกิจกรรมสวดมนตทุกวันเพ่ือฝกใหสมาชิกฯมีความอดทน อด
กลั้น ไมเบียดเบียนผูอ่ืน มีความสงบท้ังกายวาจาและใจ ทําบุญวันอาทิตย เวียนเทียน ฝกจิตใจให
สะอาด 

รูปแบบโครงสรางสังคมปลอดยาเสพติด สวนท่ี ๒ 
๑) การกําหนดแผนปฏิบัติการ แผนปฏิบัติการกําหนดใหมีกิจกรรมตามยุทธศาสตรในการ

พัฒนาศักยภาพผูผานการบําบัดยาเสพติด ๗ ดาน ดังกลาวแลว ในสวนท่ี ๑ ดังนี้ 
๑) กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรม 
๒) กิจกรรมกีฬาและนันทนาการ 
๓) กิจกรรมเกษตรธรรมชาติและเศรษฐกิจพอเพียง(ปลูกผักสวนครัวปลอดสารพิษ สมุนไพร 

ทําปุยน้ําชีวภาพ น้ํายาอเนก ประสงค ซักผา ลางจาน ทําความสะอาดตางๆ) 
๔) กิจกรรมแปรรูปอาหาร 
๕) กิจกรรมฝกอาชีพตามความถนัด ชางเดินสายไฟภายในบาน ชางกอสราง ชางตัดผม ชาง

เชื่อมโลหะ ชางเฟอรนิเจอรไม ชางตกแตงภายใน ชางทาสี ชางประปา 
๖) กิจกรรมเตรียมความพรอมครอบครวั ชุมชน 
๗) กิจกรรมเสริมสรางความตานทานกลุมเสี่ยงเพ่ือปองกันการแพรระบาทของยาเสพติด 
๘)กิจกรรมแลกเปลี่ยนความรูประสบการณ(ทักษะศึกษา/ดูงาน) 
๙) กิจกรรมกลุมบําบัด  
๑๐) กิจกรรมดนตรีบําบัด 
๑๑) กิจกรรมเยี่ยมบาน 
๑๒) กิจกรรมติดตามผลภายหลังกลับสูครอบครัว ชุมชน 
โดยกิจกรรมเหลานี้ใชหลักโอวาทปาติโมกข ไตรสิกขา มรรค ๘ เบญจศีลเบญจธรรม 

อริยสัจ ๔ หิริโอตตัปปะ อิทธิบาท ๔ พรหมวิหาร ๔ สัปปุริสธรรม ๗ ฆราวาสธรรม ๔ สาราณียธรรม 
๖       สังคหวัตถุ ๔ การสื่อสารเชิงพุทธ ความกตัญู ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริ
รัชกาลท่ี ๙ และความเชื่อและความรูสึกในเชิงมโนคติ รวมใชกับแผนปฏิบัติการท่ีมาจากสวนกลาง 
และกิจกรรมท่ีปฏิบัตินี้ข้ึนอยูกับความถนัดของผูบําบัดท่ีจะนําไปใชในการดําเนินชีวิตในอนาคต 

๒) การเช่ือมโยงระบบการประเมินผลกับวัตถุประสงค ระบบการประเมินท่ีเชื่อมโยงกับ
วัตถุ ประสงคการดําเนินงานของบานพักใจจังหวัดสระบุรี มีดังนี้ 

๑. เพ่ือเปนแหลงพักพิงสําหรับผูผานการบําบัดยาเสพติดท่ีไมสามารถกลับสูครอบครัว
ชุมชนและสังคมได การประเมิน -สถิติของผูเขารับบริการการเชา-ออกของบานพักใจฯ 

๒. เพ่ือใหการฟนฟูดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคม และอาชีพแกผูผานการบําบัดยาเสพติด 
ประเมิน -สมาชิกในกลุม B และ c สามารถปรับเปลี่ยนกลุมดีข้ึนและบางคนสามารถกลับคืนสู
ครอบครัวไดเหมือนกลุม A 

๓. เพ่ือการสงเสริมการประกอบอาชีพแกผูผานการบําบัดยาเสพติดตามความถนัดและ
ความสนใจท่ีตองการยึดเปนอาชีพหลักในการดําเนินชีวิต ประเมิน -สมาชิกทุกคนจะไดรับการฝก
อาชีพและมีผลบันทึกความกาวหนาและความสามารถ เม่ือฝกจนถูกประเมินวา ผาน กลุม A จะถูก
สงออกไปทํางานนอกบานเพ่ือสรางรายไดและสรางการปรับตัวกับสังคมภายนอก 
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 ๔. เพ่ือเตรียมความพรอมของผูผานการบําบัดยาเสพติด ครอบครัวและชุมชน กอนสงผู
ผานการบําบัดยาเสพติด กลับสูสังคมตอไป ประเมิน -มีการวางแผนพัฒนาศักยภาพในรายบุคคลเพ่ือ
เตรียมความพรอมกลับคืนสูสังคมนอกรั้วบานพักใจเชน ท้ังกลุม A และ B จะออกสูสังคมเปนวิทยากร
เลาเรื่องใหกลุมเสี่ยงอ่ืนๆฟงได หรือกลับคืนสูครอบครัวเม่ือครบ ๔ เดือน โดยความเต็มใจของพอแม 
คนรัก หรือครอบครัว 

๕. เพ่ือปองกันกลุมผู มีพฤติกรรมเสี่ยงเขาไปยุงเก่ียวกับยาเสพติด ประเมิน -การใส
โปรแกรมการเลิกยาเสพติดใหแตละกลุม โดยใชกิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรม การดื่มน้ํา
สมุนไพร การไมสูบบุหรี่และดื่มเครื่องดื่มท่ีมีสารกระตุน การฝกความอดทนตอตนเอง ความอดทนใน
การเลิกยาเสพติด ดวยการท่ีบานพักใจไมมีรั้วก้ัน และการนําออกสูสังคมเปนวิทยากรใหกลุมเสี่ยง 
หรือการท่ีครอบครัวมาเยี่ยมเปนระยะ ซ่ึงสามารถเปนการนําหรือซอนสารเขามาได ฝกไมใหรายใคร
เพ่ือใชใหเปนประโยชนในยาเสพติด รูจักประมาณตน ผลคือผูผานการบําบัดยาเสพติดไมกลับไปใชยา
เสพติด สามารถใชชีวิตอยูรวมกับสังคมโดยไมพ่ึงยาเสพติด  นอกจากนั้นมีโปรแกรมติดตามพฤติกรรม
หลังการสงคืนสูครอบครัว และชุมชนอีกดวย 

  ซ่ึงในการดําเนินการนี้ใชหลักโอวาท ปาติโมกข ไตรสิกขา มรรค ๘ เบญจศีลเบญจธรรม 
อริยสัจ ๔ หิริโอตตัปปะ อิทธิบาท ๔ พรหมวิหาร ๔ สัปปุริสธรรม ๗ ฆราวาสธรรม ๔ สาราณียธรรม 
๖  สังคหวัตถุ ๔ การสื่อสารเชิงพุทธ ความกตัญู ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริ
รัชกาลท่ี ๙ และความเชื่อและความรูสึกในเชิงมโนคติ 

๓) การดําเนินการตามแผนปฏิบัติการ ตั้งแตวันแรกสมาชิกฯทุกคนจะถูกตรวจแยกเขา
กลุมตามสภาพอาการของการเสพยา และจะถูกแยกเขากลุมยอยตามระดับการศึกษาและวิชาชีพท่ี
ผูรับริการถนัดรวม ท้ังมีความสมัครใจดวย มีการวางแผนงานรายบุคคล เพ่ือคนหาสถานภาพท่ีแทจริง
ของผูเขาบําบัด เพ่ือนํามาใชใหเกิดประโยชนตอตนเองและผูอ่ืนใหมองในจุดเดนของตนเอง แลวทุก
กลุมยอยจะตองเขาเรียนตามตารางสอนและรวมกิจกรรมของตนและกลุม โดยทุกเย็นตองเขาเรียน
คุณธรรม จริยธรรม ทุกวันเสารเรียนวิชาภาวะผูนํา ประชุมกลุม ทุกวันตองมีการรายงานและสง
รายงานกอนกลับท่ีพัก ท่ีสําคัญตองสวดมนตไหวพระ ทําสมาธิทุกเชาเย็นทุกวันเพ่ือทําจิตใจใหผองใส 
ละบาปท้ังปวง ทุกคนตองเขากิจกรรมนันทนาการบําบัด (คลายเครียด) เพ่ือหางไกลยาเสพติดและ
เรียนรูการอยูรวมกันอยางสงบสุข ผูรับบริการเม่ือไดเขากลุม เจาหนาท่ีพ่ีเลี้ยงใหการปรึกษา ดูแล
ระเบียบวินัย การทําตามกําหนดตารางเรียน/กิจกรรม การเขารวมกิจกรรมของบาน มีการวัดผลงาน
ของสมาชิกฯทุกคนตามกิจกรรมของกลุมโดยครูผูสอนและมีผูนํากลุมแตละกลุมยอยชวยดูแลสมาชิก
ในกลุมดวย ทุกกลุมยอยจะมีการตรวจสารเสพติด และมีการบันทึกพฤติกรรมการทําตามกฎ ระเบียบ 
กิจกรรมตางๆและสภาพการอยูรวมกันกับบุคคลอ่ืนๆของสมาชิกของกลุมยอยอยางสมํ่าเสมอ   

โดยมีเทคนิคในการพัฒนาศักยภาพผูผานการบําบัดยาเสพติด ดังนี้ 
๑. เทคนิค “หนากาก  
๒. เทคนิคการพยากรณ เพ่ือสรางพ้ืนท่ีศักดิ์สิทธิ์ 
๓. เทคนิคการเตรียมความพรอมรางกายเพ่ือถอนพิษยาเสพติด 
๔. เทคนิคดานอารมณและจิตใจการนําคุณธรรมมาเปนหลักในการดําเนินชีวิต 
๕. เทคนิคการประชุมกลุมบําบัด 
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๖. เทคนิคการบําเพ็ญประโยชนตอสวนรวม 
๗. เทคนิคการศึกษา 
๘. เทคนิคการเกษตร 
๙. เทคนิคการฝกอาชีพ 
๑๐. เทคนิคการเยี่ยมบาน 
๑๑. เทคนิคการขับสารพิษ 
๑๒. เทคนิคการรักษาสิทธิของสมาชิก 
๑๓. เทคนิคการสรางแรงจูงใจ 

ซ่ึงทักษะของเจาหนาท่ีจะมีดังนี้ 
๑. ทักษะการใหคําแนะนําปรึกษา 
๒.ทักษะการสรางความสัมพันธของสมาชิก 
๓.การวางแผนการพัฒนาศักยภาพรายบุคคล 

มีการวัดความจงรักภักดีตอองคกร ความเชื่อและมโนคติตอบานพักใจ และความมีจิตอาสา
ใชกิจกรรม ๕ ส กิจกรรมนันทนาการและงานอาชีพ กิจกรรมเกษตรบําบัด กินท่ีปลูก ปลูกท่ีกิน การ
แปรรูปอาหาร สมาชิกตองมีความสงบ อดทน และเปนผูไมเบียดเบียนผูอ่ืน สามัคคี มีสวนรวมในการ
ทํางาน รวมแรงกัน มุงม่ันในการทํางาน ไมยอทอตออุปสรรค รูจักพอดี พอกินพออยู เพ่ือเปนไปตาม
แผนสรางคนกลับสงครอบครัว เปนการดําเนินการและตองปฏิบัติอยางตอเนื่องอยางนอยตอง ๔ ถึง 
๖ เดือน ในการดูแลใหเขาไดรับความรูและการปฏิบัติตามแผนตอเนื่องจนกลับคืนสูสังคม ใชหลัก
โอวาทปาติโมกข ไตรสิกขา มรรค ๘ เบญจศีลเบญจธรรม อริยสัจ ๔ หิริโอตตัปปะ อิทธิบาท ๔ พรหม
วิหาร ๔ สัปปุริสธรรม ๗ ฆราวาสธรรม ๔ สาราณียธรรม ๖  สังคหวัตถุ ๔ การสื่อสารเชิงพุทธ ความ
กตัญู ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริรัชกาลท่ี ๙ และความเชื่อและความรูสึกในเชิง
มโนคติในการดําเนินการตามแผนปฏิบัติตอเนื่องเพ่ือใหผูรับบริการฝกทักษะความอดทนตอสูกับจิตใจ
ตนเองใหผานยาเสพติดใหได  
  ๔) การเรียนรูจากการดําเนินการ มีการถอดบทเรียนผูใชบริการท่ีประสบความสําเร็จ 
สามารถเลิกยาเสพติดได ใชชีวิตอยูในสังคมไดอยางปกติสุข รวมท้ังประสบการณท่ีผานมา จากผล
พบวา 
  ๑. กิจกรรมท่ีสรางข้ึนเพ่ือการพัฒนานั้นสามารถทําใหสมาชิกฯไดปรับปรุงและพัฒนาตนไดดี
อยางมีประสิทธิภาพเชน ไมมีการหนีออกจากบาน ไมมีการใชสารเสพติด กลาท่ีจะระบายความทุกขใจ
หรือเรื่องราว/ปญหาในการทํากลุมบําบัด 
 ๒. การท่ีผูบําบัดสามารถทํางานสรางรายไดใหตนเองและสังคมใหการยอมรับ ทําใหชีวิตของ
ผูบําบัดมีความหวังอีกครั้ง 
 ๓. การนําสมาชิกฯกลับไปเยี่ยมบาน และเม่ือสมาชิกฯพัฒนาศักยภาพไดใหกลับบานทําให
เกิดแรงจูงใจแกผูบําบัดเองและคนอ่ืนๆอยางมาก 
 ๔. การใชหลักธรรมตางๆเชน โอวาท ปาติโมกข ไตรสิกขา เบญจศีลเบญจธรรม อริยสัจ ๔ 
หิริโอตตัปปะ อิทธิบาท ๔ พรหมวิหาร ๔ สัปปุริสธรรม ๗ ฆราวาสธรรม ๔ สาราณียธรรม ๖  สังคห
วัตถุ ๔ การสื่อสารเชิงพุทธ ความกตัญู ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริรัชกาลท่ี ๙ 



๖๙ 
 

 

และความเชื่อและความรูสึกในเชิงมโนคติ ทําใหสมาชิกฯมีจิตใจท่ีออนโยน สงบ ไมทําบาป มีสวนรวม 
มีจิตอาสา อดทน ไมทํารายผูอ่ืน ทําความดี มี เมตตา เห็นใจกัน สํารวมนอบนอมถอมตน มีความ
เขมแข็งข้ึน  
 ๕. การเก็บรวบรวมขอมูลของสมาชิกฯและจากเจาหนาท่ีแลวนํามาประมวลผลรวมกันทําให
สรางองคการเรียนรูในการดําเนินการไดเปนอยางดี 
 
 

๔) การดําเนินการตามท่ีปรับปรุง จากแผนปฏิบัติการมีการดําเนินการตามปรับปรุงใหการ
สรางสังคมปลอดยาเสพติดใหมีประสิทธิภาพมากข้ึนคือ 

๑. การใชกิจกรรมประชุมกลุมหรือกลุมบําบัดท่ีมีประโยชนตอการพัฒนาเปนอยางยิ่งทําให
สมาชิกฯ ไดผอนคลายความ เครียด ลดปญหาแรงกดดันภายในจิตใจของสมาชิกฯแตละราย เปนการ
ถายทอดอารมณและความรูสึกใหผู อ่ืนไดรับรู นอกจากนั้นยังไดใชประโยชนจากขอมูลท่ีสมาชิก
สะทอนออกมา ทําใหทราบความคิดอารมณ ขอวิตกกังวลของสมาชิก เพ่ือหาแนวทางปองกันได
ทันทวงทีเชน การทํางานของบานพักใจฯ ท่ีเปนระบบไมควบคุมตัว ไมมีรั้วกักกัน สมาชิกฯตองสมัคร
ใจอยูเอง หากสมาชิกรายใดมีปญหาทางอารมณและจิตใจก็จะเปนสาเหตุสําคัญใหสมาชิกหลบหนี 
การทํากลุมบําบัดจึงเปนเครื่องมือสําคัญในการทํางานของบานพักใจฯ 

๒. กิจกรรมนําสมาชิกกลับไปเยี่ยมบานทําใหเกิดความหวัง และแรงกระตุนในความพยายาม
ท่ีจะฝกพัฒนาตนเองใหประสบความสําเร็จอยางมาก และพบวาไมมีการนําสารเสพติดหรือสิ่ง
เก่ียวของกลับมา มีการปรับปรุงดวยการติดตอครอบครัวไวลวงหนาและยอมใหครอบครัวมาเยี่ยมเปน
ครั้งคราวดวยเพ่ือลดความคิดถึงและมีการปรับตัวเขาหากันดวยกอนกลับ 

๓. มีการปรับตารางการพัฒนาใหมีความยืดหยุนตามสภาพจริงเชน บางคนท่ีไมนับถือศาสนา
พุทธ ก็จะมีสถานท่ีท่ีตนสามารถปฎิบัติตามศาสนาตนได และใหสมาชิกฯสามารถปรับตัวตาม
สถานการณ แตตองมีหลักยึดท่ีเปาหมายของงาน และมีการชวยเหลือหรือแกไขเรื่องอาหารเชน การ
ดื่มน้ําสมุนไพร อาจดื่มเทาท่ีตนสามารถรับไดแลวคอยๆเพ่ิม เปนตน หรือกิจกรรมท่ีลงทําเชน การทํา
แปลงเกษตร ซ่ึงจะเปนการทําใหสมาชิกฯไมรูสึกเครียดหรือกดดันเกินไป และพัฒนาตนไดดีตาม
สมรรถภาพ 
 ๔. มีการสอนการประยุกตใชหลักธรรมในกิจกรรมตางๆมากข้ึนเพ่ือปรับสภาวะจิตใจ ใหมีท่ี
ยึดเหนี่ยวและหลักในการประพฤติตนหรือทางแกไขปญหาเม่ือกลับคืนสูสังคม เชน หลัก
โอวาทปาติโมกข ไตรสิกขา มรรค ๘ เบญจศีลเบญจธรรม อริยสัจ ๔ หิริโอตตัปปะ อิทธิบาท ๔ พรหม
วิหาร ๔ สัปปุริสธรรม ๗ ฆราวาสธรรม ๔ สาราณียธรรม ๖  สังคหวัตถุ ๔ การสื่อสารเชิงพุทธ ความ
กตัญู ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริรัชกาลท่ี ๙ และความเชื่อและความรูสึกในเชิง
มโนคติ 
 ๖) การดําเนินการสรางหลักการ ในการพัฒนาศักยภาพดานตางๆและกิจกรรมท้ังหลายจะมี
การกําหนดหลักการท่ีชัดเจนในการดําเนินงานเชน การปองกันยาเสพติด จะมีระบบการตรวจสภาพ
ของการเสพติดตั้งแตเขามา และมีการตรวจสารเสพติดทุกสัปดาห รวมท้ังการชวยกันดูแลของเพ่ือนๆ
ในกลุม และยังมีการทําและการดื่มน้ําสมุนไพรทุกวัน โดยไมมีการอนุญาตใหใชเครื่องดื่มท่ีมีสาร



๗๐ 
 

 

กระตุนเชน กาแฟ ซ่ึงสมาชิกฯทุกคนจะถูกแยกไปเขาทํากิจกรรมในแตละแผนกท่ีมีหลักการหนาท่ีท่ี
ตองปฏิบัติท่ีชัดเจนเชน การทําความสะอาดเสื้อผา การดูแลแปลงเกษตรปลอดสารพิษ  การทําความ
สะอาดหอง นอน เปนตน โดยมุงเนนพัฒนาศักยภาพดานตางๆ ของผูรับบริการฯเปนวัตถุ ประสงคท่ี
สําคัญในการดําเนินงาน ซ่ึงจะมีรูปแบบทิศทางชัดเจนในการสรางคนดีใหสังคมไดรับรู และเพ่ิมคนดี
ใหแกครอบครัวไปสูสังคมอยางคุณภาพ ไมเปนภาระสังคมในการสรางหลักการตางๆจะใชหลักธรรม
เขาไปรวมดวยคือ หลักโอวาทปาติโมกข ไตรสิกขา มรรค ๘ เบญจศีลเบญจธรรม อริยสัจ ๔ 
หิริโอตตัปปะ อิทธิบาท ๔ พรหมวิหาร ๔ สัปปุริสธรรม ๗ ฆราวาสธรรม ๔ สาราณียธรรม ๖  สังคห
วัตถุ ๔ การสื่อสารเชิงพุทธ ความกตัญู ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริรัชกาลท่ี ๙ 
และความเชื่อและความรูสึกในเชิงมโนคติ ในการสรางหลักการตางๆ 

๗) การทบทวนแผนประจําป มีการทบทวนแผน ๑ ปตอ ๒ ครั้ง คือ การรวบรวมปญหา 
อุปสรรคท่ีเกิดข้ึนจากการดําเนินการและกลุมเปาหมาย เพ่ือมาปรับปรุงและพัฒนากิจกรรมตางๆใหดี
ข้ึน เปนการทบทวนแผนงานและการปรับ ปรุงแผนเพ่ือใหผูรับบริการมีคุณภาพหรือ มีปริมาณมาก
นอยตามเปาหมายอยางไร ซ่ึงในอนาคตจะมีการตรวจสอบระยะยาวของผูท่ีไดกลับบานไปแลวมีการ
เสพยาอีกไหม สิ่งแวดลอมดีหรือไม มีการทบทวนประจําปวาตองเนนการสรางภาวะผูนําจากผูเขารับ
การบําบัดและผูนํานั้นตองไมวาราย ไมเบียดเบียนผูอ่ืนและตองเปนผูเคารพในระเบียบวินัย กฎ หมาย 
กฎกติกาของบานพักใจ มีการทบทวนสรุปผลการดําเนินงานประจําปในการพัฒนาผูเขารับการบําบัด
ยาเสพติดเพ่ือทราบแนวทางท่ีแทจริงเก่ียวกับงานยาเสพติดและบรรลุจุดมุงหมายในการทําใหบาน
ปลอดสารเสพติดอยางแทจริงหรือไม มีการทบทวนวาการใชการสอนเสริมสรางคุณธรรม (ธรรมะ
บําบัด) เขาขัดเกลาคนในบานใหมีจิตใจท่ีเขมแข็งข้ึน ไมเสพยาอีก และสามารถพัฒนาศักยภาพของ
ตนไดตามเปาหมาย โดยการใชหลักโอวาท ปาติโมกข ไตรสิกขา มรรค ๘ เบญจศีลเบญจธรรม อริยสัจ 
๔ หิริโอตตัปปะ อิทธิบาท ๔ พรหมวิหาร ๔ สัปปุริสธรรม ๗ ฆราวาสธรรม ๔ สาราณียธรรม ๖  สังคห
วัตถุ ๔ การสื่อสารเชิงพุทธ ความกตัญู ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริรัชกาลท่ี ๙ 
และความเชื่อและความรูสึกในเชิงมโนคติ 

๘) การปรับกระบวนการบริหารเชิงยุทธศาสตร ใชกระบวนการบริหารงานปรับตามสถาน 
การณ และแกปญหาโดยใชหลักเหตุผลบนพ้ืนฐานของคุณธรรมตามแนวทางพระ พุทธศาสนา โดยมี
กิจกรรมการตรวจแผนยุทธศาสตรท่ีชัดเจนเม่ือนําไปดําเนินงานการพัฒนาตามสายงานผูเขารับการ
บําบัดยาเสพติดท่ีชัดเจน เชน แผนสงคนดีคืนสูสังคมไดจริงและจะทําใหผูรับบริการไมกลับมาเสพอีก 
การทําดีดูแลตนเอง ไมทําบาปท้ังกาย วาจา ใจ สอนใหรูจักพูดจาไพเราะ เปนคนเสมอตนเสมอปลาย 
ไมเบียดเบียนผูอ่ืน ในการปรับกระบวนการบริหารเชิงยุทธศาสตรนั้น จะตองเปนการแกปญหาระดับ
ปจเจกชนคือเพ่ือดับความทุกขของผูเขารับการบําบัด หรือระดับครอบครัวและสังคมท่ีตองทบทวน
การทํางานของผูใชบริการท่ีผานการพัฒนาศักยภาพแลวไมเปนผลสําเร็จ ผูใชบริการกลับไปเสพอีก
ตองมีการปรับแกแผนใหม เชน ปรับปรุงแผนดานอาชีพใหเหมาะกับกลุมเปาหมาย โดยใชสถิติ 
เปอรเซ็นต ท่ีสํารวจประจําป มีการประชุมหารือเพ่ือแกไขบุคคลท่ีมีอาการเสพติด เพ่ือปรับโปรแกรม
การพัฒนาศักยภาพ  ใชกระบวนการหลักของความสงบ คือ การสังเกตของผูท่ีไดรับการบําบัดวาดีข้ึน
หรือแยลงอยางไร ตองใชความอดทน เรียนรูตออุปสรรคตาง ๆ เพ่ือนํามาปรับปรุงแผนปฏิบัติการ ใช
หลักโอวาทปาติโมกข ไตรสิกขา มรรค ๘ เบญจศีลเบญจธรรม อริยสัจ ๔ หิริโอตตัปปะ อิทธิบาท ๔ 



๗๑ 
 

 

พรหมวิหาร ๔ สัปปุริสธรรม ๗ ฆราวาสธรรม ๔ สาราณียธรรม ๖  สังคหวัตถุ ๔ การสื่อสารเชิงพุทธ 
ความกตัญู ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริรัชกาลท่ี ๙ และความเชื่อและความรูสึก
ในเชิงมโนคติ ในการปรับกระบวนการบริหารยุทธศาสตร 

 
รูปแบบโครงสรางสังคมปลอดยาเสพติด สวนท่ี ๓ 
๑. กระบวนการเชิงบูรณาการแบบสามเสา การพัฒนาบานพักใจฯเปนศูนยการเรียนรูของ

ผูผานการบําบัดยาเสพติดมีกระบวน การบูรณาการสวนรวมของผูผานการบําบัดยาเสพติดเอง กับ
เจาหนาท่ี ผูบริหาร นักวิชาการเครือขายภาคีพัฒนาท่ีเก่ียวของ เชน ภาคธุรกิจ ผูประกอบการ 
บุคลากรขององคการบริหารสวนทองถ่ินจังหวัด และบุคลากรในกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
ม่ันคงของมนุษยในการรวมกันถายทอดประสบการณ องคความรู ท่ีนําเสนอของผูผานการบําบัดยา
เสพติด อาสาสมัคร และเจาหนาท่ีทําหนาท่ีเปนพ่ีเลี้ยงในทุกฐานขององคความรู ซ่ึงประกอบดวย  

ฐานท่ี ๑ ฐานเกษตรปลอดสารพิษ/เกษตรพอเพียง/เกษตรผสมผสาน 
ฐานท่ี ๒ ฐานแปลงสาธิตเรือนสมุนไพร เรือเพาะชํา บานปุย กิจกรรมแยกขยะ น้ําหมัก

ชีวภาพเรือนไมประดับ 
ฐานท่ี ๓ ฐานแปรรูปผลิตภัณฑ 
ฐานท่ี ๔ ฐานดนตรีศิลปะบําบัด 
ฐานท่ี ๕ ฐานนมดี กระหรี่ดัง 
ฐานท่ี ๖ ฐานเพาะเม็ดพอเพียงและถ่ัวงอก คอนโด 
ฐานท่ี ๗ ฐานน้ํายาอเนกประสงค น้ํายาลางจาน น้ํายาซักผา แชมพู สบู 
ฐานท่ี ๘ ฐานซอมเครื่องยนต 
ฐานท่ี ๙ สมุนไพรในการรักษาผูติดยาเสพติด 
ฐานท่ี ๑๐ รานคาผลิตภัณฑ 
 โดยบานพักใจในฐานะแหลงความรูการพัฒนาศักยภาพผูผานการบําบัดยาเสพติดดวยการ

ใชหลักธรรมเขารวมในการสรางองคความรูท่ีนําไปปรับใชกับชวีิต ประจําวัน สรางงาน สรางเงิน เปน
ศูนยตน แบบของศูนยเรียนรูในประชาคมอาเซียน กระบวนการบูรณาการการมีสวนรวม ของผูบําบัด
ฯนั้นใชกิจกรรมบําบัด ใหสมาชิกในบานเลาถึงปญหาของตนเองเปนรายบุคคล เม่ือทราบปญหา
เจาหนาท่ีจะไดหาแนวทางแกไขปญหารวมกัน ดวยแนวคิดท่ีวา เราเลือกกลุมเปาหมายไมได  แตเรา
สามารถทําใหทุกคนเปนคนดี มีศักยภาพได การทําดีจะไดดี ทําชั่วจะไดชั่ว โดยใชการแกไขปญหาใหมี
การบริหารแบบลางสูบน คือมีการแกไขปญหาระดับลางกอนเปนสําคัญ เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดตอ
องคกร โดยประยุกตใชหลักโอวาท ปาติโมกข ไตรสิกขา มรรค ๘ เบญจศีลเบญจธรรม อริยสัจ ๔ 
หิริโอตตัปปะ อิทธิบาท ๔ พรหมวิหาร ๔ สัปปุริสธรรม ๗ ฆราวาสธรรม ๔ สาราณียธรรม ๖  สังคห
วัตถุ ๔ การสื่อสารเชิงพุทธ ความกตัญู ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริรัชกาลท่ี ๙ 
และความเชื่อและความรูสึกในเชิงมโนคติ 

๒. การมีสวนรวม ในการบริหารจัดการบานพักใจฯ นั้นใชการทํางานรวมกันตามหนาท่ีท่ี
ไดรับท้ังของสมาชิกฯ เจาหนาท่ี และผูบริหาร โดยสมาชิกฯทุกคนจะมีหนาท่ีในการทํางานบําเพ็ญ
ประโยชนเพ่ือตนเองและสวนรวม นอกเหนือจากตารางเรียนและกิจกรรมตางๆเชน การทําความ
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สะอาดเรือนนอน การซักเสื้อผา การทําอาหาร เปนตน โดยมีเจาหนาท่ีหรือพ่ีเลี้ยงคอยชวยเหลือดูแล
กํากับ รวมท้ังผูนําของกลุมตางๆดวย โดยระบบในการจัดการบานพักใจฯจะเปนความรวมมือรวมใจ
ของทุกคนโดยเฉพาะสมาชิกฯท่ีมาพักฟนเพ่ือจะไดเรียนรูถึงการอยูรวมกับสังคม ความอดทน ไมรังแก
กัน เมตตา รักกัน สามัคคี ไมโลภรูจักพออยูพอกิน ออนโยน มีกัลยามิตรท่ีดี ไมเบียดเบียน ซ่ึงมีการใช
การใหรางวัลในการปฏิบัติงานเปนแรงผลักดันใหพวกเขาตั้งใจปฏิบัติงานและทํากิจกรรมใหมีประสิทธิ 
ภาพ ในขณะท่ีผูบริหารตองรับภาระหนักในการบริหารเรื่องตางๆใหเปนไปตามเปาหมายรวมกันกับ
เจาหนาท่ีท่ีตองพิสูจนใหสมาชิกฯเชื่อม่ันในความรู ความ สามารถ มีการทํางานเปนตัวอยางท่ีดีตอ
สมาชิกฯ สรางแรงจูงใจ และมีการสื่อสารท่ีดีเพ่ือใหสมาชิกฯเขามามีสวนรวมในการทํากิจกรรมเพ่ือ
การพัฒนาตนเองใหพนจากยาเสพติดและเปนไปตามเปาหมาย โดยทุกคนรูจักท่ีจะใชหลักโอวาท 
ปาติโมกข ไตรสิกขา มรรค ๘ เบญจศีลเบญจธรรม อริยสัจ ๔ หิริโอตตัปปะ อิทธิบาท ๔ พรหมวิหาร 
๔ สัปปุริสธรรม ๗ ฆราวาสธรรม ๔ สาราณียธรรม ๖  สังคหวัตถุ ๔ การสื่อสารเชิงพุทธ ความกตัญู 
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริรัชกาลท่ี ๙ และความเชื่อและความรูสึกในเชิงมโนคติ
ในการมีสวนรวมกับคนอ่ืน นอกจากการมีสวนรวมของคนในบานเพ่ือท่ีจะทําใหวัตถุประสงคของ
บานพักใจฯประสบความสําเร็จแลว ก็ยังมีชุมชนโดยรอบ ผูประกอบการ และหนวยงานตางๆของรัฐท่ี
เก่ียวของท่ียังมีสวนรวมในการสนับสนุนใหการพัฒนาศักยภาพของสมาชิกฯไดบรรลุเปาหมายไดเชน 
การเปดโอกาสรับสมาชิกฯเขาไปทํางานในองคกร 

๓. กระบวนการบริหารอยางเปนพลวัตรท่ีมีความคิดใหมและตอเนื่อง ในการบริหาร        
ใชหลักความถูกตองใหเหมาะสมตามสถานการณ สภาพแวด ลอมขณะนั้น โดยมีการปรับหรือแสวงหา
แนวทางทํางานท่ีเหมาะสมกับองคกรและสมาชิก โดยมีการทบทวน ปรับปรุง รูปแบบ กระบวนการท่ี
เปนไปตามการเปลี่ยนแปลงของสังคมขณะนั้นอยางเหมาะสมเชน กิจกรรมหรือเทคนิคในการพัฒนา
ตางๆก็มีความยืดหยุนและมีการลองใชเทคนิคใหมๆท่ีคิดวาจะเหมาะสมและสอดคลองกับสมาชิกฯแต
ตองเปนไปตามกฎระเบียบของบานพักใจท่ีทุกคนจะตองเขารวมหรือปฏิบัติ โดยประยุกตใชหลัก
โอวาทปาติโมกข ไตรสิกขา มรรค ๘ เบญจศีลเบญจธรรม อริยสัจ ๔ หิริ โอตตัปปะ อิทธิบาท ๔ 
พรหมวิหาร ๔ สัปปุริสธรรม ๗ ฆราวาสธรรม ๔ สาราณียธรรม ๖  สังคหวัตถุ ๔ การสื่อสารเชิงพุทธ 
ความกตัญู ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริรัชกาลท่ี ๙ รวมท้ังความเชื่อและ
ความรูสึกในเชิงมโนคติของบานพักใจฯ 

๔. การบริหารระบบขอมูล การบริหารขอมูลนั้นมีเจาหนาท่ีท่ีทําหนาท่ีรวบรวมเก็บขอมูล
จากสายงานตางๆและผลรายงานของสมาชิกฯแตละคนมาทําเปนฐานขอมูลกลางของบานพักใจฯและ
สรุปรายงานสงหนวยงานกลางทุกเดือน สวนในเรื่องขอมูลของการติดตอสื่อสาร แรกๆใชโทรศัพทใน
การติดตออยางเดียว แตพบวามีความลําบากในการสื่อสาร จึงตองปรับมาใชโทรศัพทมือถือ สื่ออน
ไลนตางๆ ซ่ึงรวมไปถึงวิทยุสื่อสาร ในการสื่อสารแจงเหตุตางๆ เชน เวลาออกนอกสถานท่ี หรือ 
สมาชิกทะเลาะวิวาท แตเครื่องมือสื่อสารเหลานี้จะไมอนุญาตใหสมาชิกฯมีติดตัว ทุกคนตองมาใชท่ี
สวนกลางหรือแมแตครอบครัวติดตอเขามาก็ตองอยูในการดูแลของเจาหนาท่ีเพ่ือปองกันการเสี่ยง
เรื่องยาเสพติดเพราะพบวาครอบครัวบางครั้งนําเรื่องกวนใจมาสูสมาชิกฯทําใหจิตใจวุนวายหรือมีผู
ปลอมตัวติดตอมาเพ่ือดึงสมาชิกฯเขาสูวังวนเดิม อยางไรก็ตามบานพักใจฯก็มีการใหใชอินเทอรเน็ต 
คอมพิวเตอร เพ่ือสรางความเขาใจและสนุกเพลิดเพลิน แตอยูบนหลักความพอดี ไมมากไมนอยไป จน
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เกินความจําเปน ไมมากจนเปนความลุมหลง มัวเมาเปนกิเลสติดนิสัย ซ่ึงการใชคอมพิวเตอรและสื่อ
ออนไลนตองอยูในการดูแลของเจาหนาท่ีเชนกัน ซ่ึงจะใหใชในกิจกรรมการเรียนรูถึงพิษภัยของยาเสพ
ติด กฎหมายยาเสพติด หรือเปนการเปดธรรมะใหดู เปดเพลงใหรองและเตนตามจังหวะเสียงเพลง 
หรือเปนการประชา สัมพันธหนวยงานผานทางเว็บไซต เพ่ือใหทราบหลักการบริหารจัดการ แนว
บริหารเหลานี้ ใชหลักโอวาทปาติโมกข ไตรสิกขา มรรค ๘ เบญจศีลเบญจธรรม อริยสัจ ๔ 
หิริโอตตัปปะ อิทธิบาท ๔ พรหมวิหาร ๔ สัปปุริสธรรม ๗ ฆราวาสธรรม ๔ สาราณียธรรม ๖  สังคห
วัตถุ ๔ การสื่อสารเชิงพุทธ ความกตัญู ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริรัชกาลท่ี ๙ 
และความเชื่อและความรูสึกในเชิงมโนคติ 

๕. การวิจัยและพัฒนา ในปงบประมาณ ๒๕๕๗ สํานักบริการสวัสดิการสังคม กรมพัฒนา
สังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย ไดทํางานวิจัยถอดบทเรียน
องคความรูในการพัฒนาศักยภาพผูผานการบําบัดยาเสพติดบานพักใจ จ.สระบุรี เพ่ือนํางานไป
ถายทอดใหเกิดประโยชนแกหนวยงานอ่ืนๆ ผลการวิจัยนั้นไดถูกนํามาใชปรับปรุงกระบวนการท่ีใช
พัฒนาผูรับบริการฯใหเหมาะสมดีข้ึน รวมท้ังขอมูลท่ีทางบานพักใจเก็บรวบรวมเพ่ือการทบทวน
แผนงานประจําปไดถูกนํามาใชในการปรับปรุงแผนปฏิบัติการประจําปเชนเดียวกัน และงานวิจัยนี้เปน
การวิเคราะหใหเห็นวาในการดําเนินงานของบานพักใจฯนั้นไดใชหลักทางพระ พุทธศาสนาอะไร และ
อยางไรบาง ซ่ึงจะชวยใหมีการประยุกตและบูรณาการใชรวมกับองคความรูหรือวิธีการอ่ืนๆใหมี
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

๖. กระบวนการคุณภาพ ในการดําเนินการกิจการตางๆของบานพักใจฯนั้นไดมีการควบคุม
คุณภาพเชนในระดับบริหาร ผูบริหารตองเปนผูท่ีมีความรูความสามารถเก่ียวกับการดูแลและพัฒนาผู
บําบัดจากการติดยาเสพติด  เชนเดียว กับเจาหนาท่ีและผูท่ีเก่ียวของทุกคนในบานนี้จะมีความรู
ความสามารถในหนาท่ีท่ีตนปฏิบัติ มีทักษะในงานตนรับผิดชอบ และเขาใจ ตั้งใจท่ีจะชวยเหลืออยาง
สมาชิกฯอยางแทจริง  จากผลการสัมภาษณพบวาท้ังผูบริหารและเจาหนาท่ีรวมท้ังผูปฏิบัติการณท่ี
เก่ียวของท้ังหลายมีความเอ้ืออาทรตอสมาชิกฯดูแลเหมือนเปนครอบครัว แมแตวิธีการคัดเลือกเจา 
หนาท่ีผูปฏิบัติการณเขามาทํางานท้ังหลายก็มีเกณฑในเรื่องนี้เชนกัน รวมท้ังมีชอง ทางใหสมาชิกฯ
รองเรียนถาผูใดปฏิบัติอยางไมยุติธรรม หรือกาวราวตอผูเขารับบริการแมแตผูบริหารก็ตาม ซ่ึงวิธีการ
ดังกลาวนี้เปนการควบคุมคุณภาพของการบริหารจัดการดูแลสมาชิกฯ สวนผูเขารับบริการเองก็จะมี
การวัดผลท้ังในเชิงปริมาณของจํานวนการทํากิจกรรมและผลผลิตตางๆ รวมท้ังในเชิงคุณภาพท่ีมีการ
บันทึกการพัฒนาในพฤติกรรมตางๆเชนการรวมงาน การมีจิตอาสา การมีน้ําใจชวยเหลือเพ่ือนๆ การ
อยูกับคนอ่ืน โดยมีกิจกรรมใหสามารถแสดงถึงพฤติกรรมเหลานั้นเชน คายคุณธรรม การรวมปลูก
ตนไม การรวมลดสารพิษ การรวมทําความสะอาด เปนตน ท้ังนี้เพ่ือทดสอบความอดทน การสื่อสาร 
ความขยัน ความเคารพระเบียบวินัย ความเขาใจในเหตุทําใหเกิดผล ผลมาจากเหตุ ทุกสิ่งท่ีเปนไป มี
ท่ีมาท่ีไปท้ังสิ้น เพ่ือใหสมาชิกกลับไปสูสังคมอยางมีคุณภาพ โดยมีระบบการควบคุมท่ีชัดเจนคือ เม่ือ
สมาชิกท่ีผานกระบวนการและศักยภาพไปแลวจากบานพักใจจะไมรับสมาชิกเดิมกลับมาอีก เพราะมี
การตรวจสอบคุณภาพติดตามหลังการสงกลับบานแลว ๑ ป นั่นคือ กอนสงกลับมีการตรวจสอบทาง
ครอบครัวกอนวาเขาพรอมท่ีรับกลับไปดูแลไหม การมีหลักธรรมยึดเหนี่ยวจิตใจในความอดทนอดกลั้น 
การไมทําบาปท้ังปวง เม่ือกลับคืนสูสังคมจะมีการคอยติดตามผลทุก ๓ เดือน ดังนั้นการท่ีสังคม
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ครอบครัว ชุมชนยอมรับกลับคืนสูสังคมและผูเขารับการบําบัดสามารถใชชีวิตไดดวยตนเองและเปนท่ี
พ่ึงของคนอ่ืนได โดยไมกลับไปพ่ึงสารเสพติดอีก ก็จะไมคืนกลับมาสูชานพักใจฯอีก ซ่ึงกอนการสงกลับ
มีการเตรียมความพรอมและประเมินสมาชิกครอบครัวของสมาชิก เพ่ือทําใหครอบครัวและผูปวย
เขมแข็ง กระบวนการเหลานี้ใชหลักโอวาทปาติโมกข ไตรสิกขา มรรค ๘ เบญจศีลเบญจธรรม อริยสัจ 
๔ หิริโอตตัปปะ อิทธิบาท ๔ พรหมวิหาร ๔ สัปปุริสธรรม ๗ ฆราวาสธรรม ๔ สาราณียธรรม ๖  สังคห
วัตถุ ๔ การสื่อสารเชิงพุทธ ความกตัญู ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริรัชกาลท่ี ๙ 
และความเชื่อและความรูสึกในเชิงมโนคติ 

๗. กระบวนการปรับแตง สมาชิกฯ แตละคนนั้นจะมีเจาหนาท่ีผูรับ ผิดชอบในฝายฟนฟู
และพัฒนาศักยภาพมารับตัวตั้งแตเขามาเพ่ือนําไปดําเนินการพัฒนาศักยภาพท้ัง ๗ ดาน ซ่ึงสมาชิกแต
ละคนจะไดรับบริการท่ีแตกตางกันตามสภาพปญหา ความจําเปน โดยผานการใชแผนพัฒนาศักยภาพ
รายบุคคล การดูแลสมาชิกของเจาหนาท่ีจะเหมือนคนในครอบครัว สมาชิกแตละคนจะมีปญหาสวน
ตนซ่ึงตองการคนรับฟงและเขาใจซ่ึงก็จะมีเจาหนาท่ีท่ีเปนพ่ีเลี้ยงคอยปรึกษาดูแลให ซ่ึงรวมไปถึงการ
เลิกกาแฟ กินยาสมนไพร  พฤติกรรมตางๆซ่ึงจะทํางานรวมกับครูผูสอนและเจาหนาท่ีหนวยงานอ่ืนๆ
เพ่ือทําใหสมาชิกแตละคนมีการพัฒนาท่ีดีข้ึนบรรลุเปาหมายใพได  ทุกสิ่งท่ีเจาหนาท่ีทําตองเนน
ประโยชนของสมาชิก โดยเฉพาะการปรับตัวตามสภาพสังคมและสิ่งแวดลอมเปนสิ่งสําคัญแกสมาชิกฯ
ท่ีตองมีจุดยืนของตนเอง ฝกเอาชนะใจตนเองไมใหหวนกลับไปเสพสารเสพติดอีกครั้ง มีการพัฒนา
โปรแกรมโดยการรับผูรับการบําบัดเลิกยาเสพติดแลวมาเปนผูชวยครูหรือเรียกวาจิตอาสา และพัฒนา
โปรแกรมสายงานยาเสพติดใหมีคุณภาพท่ีดีข้ึน ผูเขารับการบําบัดสามารถเลิกยาเสพติดได มีกิจกรรม
การทดสอบผูเขารับการบําบัดใน ๖ ดาน คือดานรางกาย ดานจิตใจ ดานสติปญญา ดานอาชีพนอก
ศูนย /ในศูนย ดานสังคม และครอบครัว บานพักใจฯไดนําสวนท่ีขาดหายไปในชีวิตท่ีเปนจุดออนและ
ปมดอยของสมาชิกฯ คือ ปญหาครอบครัว สภาพแวดลอมท่ีอยูกาวราว ขาดแบบอยางท่ีดี มาเปนแนว 
ทางในการเสริมสรางความเขมแข็งตอจิตใจดวยการใชใชหลักโอวาทปาติโมกข ไตรสิกขา มรรค ๘ 
เบญจศีลเบญจธรรม อริยสัจ ๔ หิริโอตตัปปะ อิทธิบาท ๔ พรหมวิหาร ๔ สัปปุริสธรรม ๗ ฆราวาส
ธรรม ๔ สาราณียธรรม ๖  สังคหวัตถุ ๔ ใชการสวดมนต ไหวพระ ภาวนา สมาธิ ฟงธรรมหรืออบรม
ธรรมะ การใชการสื่อสารเชิงพุทธ คําพูดท่ีออนหวาน สุภาพ นุมนวลและจริงใจ ฝกจิตใจใหสะอาด 
และใชหลักการอยูรวมกันดวยหลักพรหมวิหาร ๔ สัปปุริสธรรม ๗ สาราณียธรรม ๖ สังคหวัตถุ ๔ เกิด
การเอ้ืออาทร ชวยเหลือกัน เพ่ือสรางความเขมแข็งของจิตใจในสมาชิกฯของบานพักใจ ใชความ
กตัญู ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริรัชกาลท่ี ๙ และความเชื่อและความรูสึกในเชิง
มโนคติ 

 
 

 
 
สรุปผลการวิจัย แสดงใหเห็นวาทุกข้ันตอนของยุทธศาสตรในการสรางสังคมปลอดยาเสพติด

ของบานพักใจสระบุรีนั้นใชหลักพระพุทธศาสนาตามแนววิจัยคือ ก. หลักการ ๓ ประการ ไดแก          
๑) การไมทําบาปท้ังปวงไมวาจะดวยกาย วาจา และใจ ๒) การทํากุศลใหถึงพรอมไดแก การทําความ

. 
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ดีทุกอยาง และ ๓) การทําจิตใจใหผองใสดวยการละบาปท้ังปวง ถือศีลและบําเพ็ญกุศลใหถึงพรอม
ดวยการปฏิบัติสมถะและการวิปสสนากัมมัฎฐาน ข. อุดมการณ ๔ ประการ ไดแก ๑) ความอดทน คือ 
การอดกลั้นไมทําบาปท้ังกาย วาจา ใจ ๒) ไมเบียดเบียนคือ การงดเวนจากการทําราย รบกวนหรือ
เบียดเบียนผูอ่ืน ๓) ความสงบ คือ ปฏิบัติตนใหสงบท้ังกาย วาจา และใจ ๔) การดับทุกขของชีวิตท่ี
เปนเปาหมายสูงสุดในพระพุทธศาสนา (นิพพาน) ค. วิธีการ ๖ ประการ ไดแก ๑) ไมวาราย คือ ไม
กลาวใหรายหรือโจมตีใคร ๒) ไมทําราย คือ ไมเบียดเบียนผูอ่ืน ๓) สํารวมในปาฏิโมกข คือ ความ
เคารพระเบียบวินัย กติกา กฎหมาย ขนบธรรมเนียม ประเพณีท่ีดีงามของสังคม ๔) รูจักประมาณ คือ
รูจักพอดี พอกินพออยู ๕) อยูในสถานท่ีสงบสงัด คือ อยูในสถานท่ีท่ีสงบและมีสิ่งแวดลอมท่ีเหมาะสม
และ ๖) การฝกหัดจิตใจใหสะอาด คือ การชําระจิตใจใหขาวรอบเสมอ ซ่ึงหลักพระพุทธศาสนาตาม
แนววิจัยท้ังหมดนี้ก็คือ หลักโอวาทปาฏิโมกข นั่นเอง จากการวิเคราะหผลวิจัยยังพบวาในยุทธศาสตร
การสรางสังคมปลอดยาเสพติดของบานพักใจสระบุรียังมีการใชหลักธรรมอ่ืน ๆ รวมดวยดังนี้ 

มีการใชหลัก ไตรสิกขา มรรค ๘ เบญจศีลเบญจธรรม และภาวนา ๔ เปนรูปแบบ

แนวทางในการดําเนินงาน รวมท้ังเนนการใชหลัก อริยสัจ ๔ เปนกระบวนการในการแกปญหาหรือดับ

ทุกขหรือเขาใจในสิ่งท่ีเกิดข้ึนในชีวิต และใช อิทธิบาท ๔ หิริโอตัปปะ-ธรรมคุมครองโลก และพรหม

วิหาร ๔ เปนยุทธศาสตรในการเรียน ทํางาน ทํากิจกรรม ทําอาชีพและครองชีวิต  ใชหลัก สาราณีย

ธรรม ๖ สังคหวัตถุ ๔ และฆราวาสธรรม ๔ เปนกระบวนการในการท่ีจะอยูรวมกันกับผูอ่ืนอยางสันติ

สุข ใชหลักสัปปุริสธรรม ๗ เปนพฤติกรรมของการเปนผูนําหรือหัวหนากลุมหรือหัวหนาครอบครัวหรือ

หัวหนาชุมชน และใชแนวทางของ ความกตัญูกตเวที  การส่ือสารเชิงพุทธ ปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงตามแนวพระราชดําริรัชกาลท่ี ๙  กิจกรรม ๕ ส. และความเช่ือและความรูสึกในเชิง

มโนคติของบานพักใจสระบุรี เปนกระบวนการในการทําใหชีวิตบรรลุเปาหมายของชีวิต ไมกลับไปสู

เสนทางทําลายตนเองอีก สามารถอยูกับครอบครัว ชุมชน และสังคมไดอยางเปนสุข ไมเปนภาระ 

พ่ึงพาตนเองไดดวยความรูความสามารถของตนเอง  

สรุปองคความรูท่ีไดจากโครงสรางทางวิจัย และรูปแบบของการใชหลักพระพุทธศาสนา 

เปนหลักแนวทางยุทธศาสตรการสรางสังคมปลอดยาเสพติด ตามหลักพระพุทธศาสนาในภาค

กลางบานพักใจนั้น ซ่ึงผลสรุปไดประเด็นหลักดังตอไปนี้  

จากการวิเคราะห รูปแบบกระบวนการท่ีไดทําการวิจัยนั้น ท้ังกระบวนการและรูปแบบ 
ไดถูกกําหนดมาจากของภาครัฐ ในรูปขององคท่ีไดมีการวางแผนในการดําเนินการ และสรางกิจกรรม
เพ่ือสูจุดเปาหมาย การบําบัดรักษาผูติดยาเสพติดใหสามารถกลับมาสูสังคมและครอบครัวได           
ในลักษณะเปนท่ียอมรับ และรวมกันไดโดยปราศจากอคติทางจิตใจของทุกฝาย โดยมีวิถีทาง ท่ีตอง
ปรับยุทธศาสตรใหเกิดผลสัมฤทธิ์ไดจริง ซ่ึงไมยึดติดกับแบบแผนและกรอบเดิมท่ีองคกรไดกําหนดไว 
เพราะกรอบเดิม ไมสามารถสรางพัฒนาทางดานจิตใจใหยอมรับได อยางตอเนื่องและพ่ึงพาได จึงตอง
ใชหลักยุทธศาสตรทางพุทธศาสนา เขามาเปนหลักในการยึดเหนี่ยวจิตใจ ใหกับผูติดยาเสพติด ไดมี
จิตสํานึกในการรูจัก ชั่วดี รับผิดชอบตอตนเอง ครอบครัวและสังคม การนําหลักพุทธศาสนาท่ีไดทํา
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การวิจัย ขางตนมาใชจะทําสภาพสภาวะของจิตใจ และรางกาย ไดมีการออนนอมขัดเกลาให เขาถึง    
ศีล สมาธิ ปญญา เพ่ือใหเกิดสติในการท่ีจะกระทําผิดชั่ว ซํ้าแลวซํ้าอีก รูจัก คุณคาของตนเอง ท่ีจะ
กระทําและตัดสินใจ ซ่ึงจะตองเอาโครงสรางของภาครัฐ มาผสมผสานกับหลักพุทธศาสนา เขาดวยกัน 
เพ่ือจัดกระบวนทัศน ในการวางแผน และกอบใหมใหเขากับสถานการณ ทางความเปนจริงท่ีสามารถ
เปนแรงผลักดันให เกิดการมีสวนรวมท้ังสองฝาย คือองคกร และผูติดยาเสพติด ใหเกิดเปนรูปรูปธรรม
ไปสูผลสัมฤทธิ์ของการแกปญหา ในการสรางสังคมปลอดยาเสพติด ใหเกิดการพัฒนาอยางยั่งยืน ดวย
หลักยุทธศาสตร ตามหลักพุทธศาสนา ท่ีลวนใหมนุษยทุกคน ประพฤติและปฏิบัติ ท้ังกายและจิต ทํา
ในสิ่งท่ีดี และอยูรวมกันอยางสงบสุข ดวยศีล สมาธิ ปญญา ตลอดกาล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๗๗ 
 

 

 

บทท่ี ๕ 
 

สรุปผลการวิจัย อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 
 

การวิจัยเรื่อง การวิเคราะหรูปแบบ กระบวนการ และยุทธศาสตรการสรางสังคมปลอดยา
เสพติดตามหลักพระพุทธศาสนาในภาคกลาง : บานพักใจสระบุรี เปนการศึกษาเชิงคุณภาพ โดย
การศึกษาขอเท็จจริงหรือสภาพการณจริงท่ีเกิดข้ึนแลวนํายอนสรุปสูองคความรู (Expo Factor 
Research) ในการวิเคราะหถึงหลักพระพุทธศาสนาท่ีใชอยูในรูปแบบ กระบวนการ และยุทธศาสตร
การสรางสังคมปลอดยาเสพติด ของบานพักใจสระบุรี ซ่ึงวัตถุประสงคของการวิจัยนี้ คือ 

๑.  เพ่ือศึกษารูปแบบการสรางสังคมปลอดยาเสพติดตามหลักพระพุทธศาสนาของ
บานพักใจ จังหวัดสระบุรี 

๒.  เพ่ือศึกษากระบวนการสรางสังคมปลอดยาเสพติดตามหลักพระพุทธศาสนาของ
บานพักใจ จังหวัดสระบุรี 

๓.  เพ่ือศึกษายุทธศาสตรการสรางสังคมปลอดยาเสพติดตามหลักพระพุทธศาสนาของ
บานพักใจ จังหวัดสระบุรี 

  การสรุปผล และขอเสนอแนะของการวิจัยมีรายละเอียดตอไปนี้ 
 

๕.๑  สรุปผลการวิจัย 
 ๕.๑.๑ ประชากรและกลุมผูใหขอมูลสําคัญ   

ประชากรศึกษาคือ ผูท่ีอยูหรือทํางานหรือเก่ียวของกับบานพักใจ จังหวัดสระบุรีโดยจะ
ทําการสุมผูใหขอมูลสําคัญดวยวิธีแบบบังเอิญนั่นคือ ผูท่ีปฏิบัติการณอยู ณ วันท่ีไปเก็บขอมูล ซ่ึงมี
จํานวนท้ังสิ้น  ๗๔ คน ซ่ึงมาจากผูใหขอมูลสําคัญ  ๓ กลุม ดังนี้ 

กลุมท่ี ๑  ผูบริหาร เจาหนาท่ี ครู และผูดูแลท่ีทํางานอยูในบานพักใจ ซ่ึงใชการสุมแบบ
บังเอิญ ไดท้ังหมด ๑๑ คน   

กลุมท่ี ๒  ผูท่ีไดรับการบําบัดหรือเยียวยาแลวมาพักฟนเพ่ือการปรับตัวคืนสูสังคมชอง
บานพักใจ ท่ีซ่ึงใชการสุมแบบบังเอิญไดท้ังหมด ๕๔ คน   

กลุมท่ี ๓  บุคคลในชุมชนและผูท่ีเก่ียวของกับโครงการของบานพักใจ ซ่ึงใชการสุมแบบ 
บังเอิญ ไดท้ังหมด ๙ คน   

การวิเคราะหขอมูล การวิจัยนี้วิเคราะหขอมูลโดยนําขอมูลท่ีไดจากท้ัง ๓ กลุมใน ๕.๑.๑ 
มาวิเคราะหรวมกันหาขอมูลท่ีตรงกันจากทุกกลุมในหลักพระพุทธศาสนาท่ีใชในการสรางสังคมปลอด
ยาเสพติดของบานพักใจสระบุรี   

 
 
 



๗๘ 
 

 

๕.๑.๒ ผลของหลักพระพุทธศาสนาในการสรางสังคมปลอดยาเสพติด 
 บานพักใจสระบุรีมีเปาหมายเพ่ือการพัฒนาสังคมและมนุษยใน ๓ ระดับคือ 
 ระดบัปจเจก : การดับทุกข จากยาเสพติด (ปลดทาสใหเปนไท ปลดใจจากยาเสพติด) 
 ระดับองคกร : การสรางสุภาวการณเอ้ืออาทร เพ่ือใหเกิดการพ่ึงพาตนเอง เรียนรู เชื่อม่ัน 
ในการเปนองคกรตนแบบ  
 ระดับครอบครัว : เพ่ือพัฒนาศักยภาพผูบําบัดยาเสพติดระดับครอบครัวและชุมชน การ
สรางครอบครัวและชุมชนใหเขมแข็ง (ยั่งยืน) มีความสุขเกิดความม่ันคงในครอบครัวและชุมชน ยอม
สงผลใหเกิดสันติสุขในครอบครัวและชุมชน โดยทุกคนมีคุณคาและมีสวนรวมในการสรางพ้ืนท่ี
ความสุขในอนาคตรวมกัน 
 โดยการวิเคราะหผลการวิจัยนี้พบวา ในการดําเนินงานตามเปาหมายของบานพักใจฯเพ่ือ
การสรางสังคมเปนสุขปลอดสารเสพติดนั้น มีการใช หลักพระพุทธศาสนา ตามนิยามของการวิจัยนี้ท่ี
หมายถึง แนวทาง วิธีการพัฒนาศักยภาพมนุษยทางดานรางกาย จิตใจ สังคม และปญญาไดแก  

หลักการ ๓ ประการ คือ ๑) การไมทําบาปท้ังปวงไมวาจะดวยกาย วาจา และใจ ๒) การ
ทํากุศลใหถึงพรอมไดแก การทําความดีทุกอยาง และ ๓) การทําจิตใจใหผองใสดวยการละบาปท้ังปวง 
ถือศีลและบําเพ็ญกุศลใหถึงพรอมดวยการปฏิบัติสมถะและการวิปสสนากัมมัฎฐาน 

อุดมการณ ๔ ประการ คือ ๑) ความอดทน คือ การอดกลั้นไมทําบาปท้ังกาย วาจา ใจ 
๒) ไมเบียดเบียนคือ การงดเวนจากการทําราย รบกวนหรือเบียดเบียนผูอ่ืน ๓) ความสงบ คือ ปฏิบัติ
ตนใหสงบท้ังกาย วาจา และใจ  ๔) การดับทุกขของชีวิตท่ีเปนเปาหมายสูงสุดในพระพุทธศาสนา 
(นิพพาน) 

วิธีการ ๖ ประการ คือ ๑) ไมวาราย คือ ไมกลาวใหรายหรือโจมตีใคร ๒) ไมทําราย คือ 
ไมเบียดเบียนผู อ่ืน ๓) สํารวมในปาฏิโมกข คือ ความเคารพระเบียบวินัย กติกา กฎหมาย 
ขนบธรรมเนียม ประเพณีท่ีดีงามของสังคม ๔) รูจักประมาณ คือรูจักพอดี พอกินพออยู ๕) อยูใน
สถานท่ีสงบสงัด คือ อยูในสถานท่ีท่ีสงบและมีสิ่งแวดลอมท่ีเหมาะสมและ ๖) การฝกหัดจิตใจให
สะอาด คือ การชําระจิตใจใหขาวรอบเสมอ 

ซ่ึ ง ท้ั งหมดนี้ ได มาจาก  “หลักโอวาทปาฏิ โมกข” ท่ี เปนหลักการสํ า คัญของ
พระพุทธศาสนาซ่ึงถือวา เปนหลักการท่ีพระพุทธองคไดทรงแสดงจุดยืนและแนวทางในการปฏิบัติตน
ของพระภิกษุ และขอยึดถือปฏิบัติสําหรับคฤหัสถไวอยางเดนชัดและชัดเจนท้ังในแงรูปแบบ 
อุดมการณ หลักการ วิธีการ แนวทางปฏิบัติ คําสอนเรื่องโอวาทปาฏิโมกขนี้เปนหัวใจสําคัญของ
พระพุทธศาสนา เปน2หลักสรุปของพุทธศาสนา โดยยึดหลักของไตรสิกขา คือ ศีล สมาธ ิปญญา และ 
มรรค ๘ เปนหลักในการปฎิบัติโดยเบื้องตนคือการรักษาศีล ๕ ธรรม ๕ ทําภาวนาสมาธิ46 รูจักธรรม

                                           
 ๑ เจษฎากรณ  รอดภัย, การศึกษาวิเคราะหหลักโอวาทปาฏิโมกขในทัศนะของพระเถระ

ในประเทศไทย วิทยานิพนธ พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา  มหาวิทยาลัยมหา

จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ๒๕๕๕, หนา (๒).  

 



๗๙ 
 

 

ของ  อริยสัจ ๔  ทําใหไดหัวใจพระพุทธศาสนาคือ จิตจะขาวรอบเปนปริโยทปนะ ชาวพุทธท่ีปฏิบัติ
ตนดวยการแสดงความกตัญูกตเวที ตอผูท่ีมีพระคุณ รูจักใชหลัก อิทธิบาท ๔ พรหมวิหาร ๔ 
หิริโอตตัปปะ ในการทํากิจการงานและปฏิบัติตนตอผูอ่ืน อดทน รูจักละอายและกลัวตอบาป ก็จะทํา
ใหมีชีวิตท่ีเปนสุข  รวมท้ังการรูจักใชหลัก ฆราวาสธรรม ๔ สาราณียธรรม ๖ และสังคหวัตถุ ๔ 
ประกอบในการดํารงชีวิตอยูในสังคมกับบุคคลอ่ืนๆ รูจักมีสวนรวม เอ้ืออาทร มีจิตอาสาก็จะสามารถ
ประยุกตตนเขาไดกับทุกกลุมทุกองคกร สรางความเขาใจและความสามัคคี และการรูจักใชหลักการ
บริหารหรือประพฤติปฏิบัติตนตอครอบครัว กลุม ชุมชน และสังคม ไมเปนภาระ พ่ึงพาตนเองดวย
หลัก สัปปุริสธรรม ๗ ประกอบกับหลักโอวาทปาฏิโมกขแลวก็จะทําใหบุคคลอยูรวมกันไดดวยความ
สันติภาพอยางสงบสุข 

นอกจากหลักทางพระพุทธศาสนาแลวผลของการวิจัยนี้ยังพบวา ในการสรางสังคมปลอด
ยาเสพติดของบานพักใจสระบุรียังใชแนวการส่ือสารเชิงพุทธ ใชปยวาจา สามารถเขาใจมีความเห็น
อกเห็นใจกันและกัน สรางการเปนกัลยาณมิตร ทําใหมีบรรยากาศท่ีอบอุนใจ  มีการใชปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริรัชกาลท่ี ๙ ท่ีสอนใหรูจักประมาณตน พออยู พอกิน และ
สรางความเช่ือและความรูสึกในเชิงมโนคติของบานพักใจสระบุรี เพ่ือใหเกิดความผูกพันเชิง
จิตวิทยาวาเปนบานหรือเคยเปนท่ีท่ีตนจะกลับมาเพ่ือปรับสภาพเดิมๆใหเปลี่ยนแปลงไปในทางท่ีดี มี
ชีวิตใหม รวมท้ังมีการใชหลัก ๕ ส. ในการทํากิจกรรมบําเพ็ญประโยชนเพ่ือใหรูจักความเปนระเบียบ
เรียบรอยสะอาดตา ยิ่งกวานั้นยังพบวาระบบการบริหารจัดการ กิจกรรมและเทคนิคเชิงคลีนิคและ
จิตวิทยาท่ีใชในการพัฒนาสมาชิกนั้นมีประสิทธิภาพอยางมาก แตท่ีสําคัญท่ีทําใหบานพักใจสระบุรี
ประสบความสําเร็จในการดําเนินการไดบรรลุเปาหมายคือ บุคลากรท่ีปฏิบัติหนาท่ีท้ังผูบริหาร 
เจาหนาท่ี ครู พ่ีเลี้ยง และผูท่ีเก่ียวของท้ังหลายท่ีมีความตั้งใจ และทุมเทในการปฏิบัติหนาท่ี ซ่ึงเปน
สิ่งท่ีนาชื่นชมอยางยิ่งท่ีประเทศไทยมีบุคคลากรเชนนี้ท่ีชวยใหประเทศชาติไดพัฒนาคนดีคืนสูสังคม 

 
๕.๑.๓ สรุปผลของหลักพระพุทธศาสนาท่ีใชในรูปแบบการสรางสังคมปลอดยาเสพ

ติดตามของบานพักใจ จังหวัดสระบุรี   
ผลการวิจัยแสดงใหเห็นวา รูปแบบในการสรางสังคมปลอดยาเสพติดของบานพักใจ

สระบุรีใชระบบการเรียนการสอนท้ังในและนอกหองเรียน การทํากิจกรรมปฏิบัติ และการส่ือสาร
เชิงพุทธเปนหลักในการถายทอดความคิด ความรู ความเขาใจ วิธีการทํางาน และระบบสื่อสารของ
การสรางสังคมปลอดยาเสพติดดวยหลักทางพระพุทธศาสนา ซ่ึงอธิบายสรุปไดดังนี้ 

๑)   การจัดระบบการเรียนการสอนหรือการศึกษาใหกับสมาชิกของบานพักใจฯนั้น จะ
ใชการวิเคราะหประวัติการศึกษาและประเมินการเรียนรูของสมาชิกแตละราย เพ่ือสงเสริมการศึกษา
และพัฒนาสติปญญาสมาชิกแตละคน ได  โดยแบงระดับการศึกษาของสมาชิกเปน ๔ ระดับ คือ  

๑.๑ ระดับกอนประถมศึกษา เปนการจัดการเรียนการสอนใหแกสมาชิกท่ีไมไดรับ
การศึกษามากอนและสมาชิกท่ีสมองถูกทําลายเนื่องจากใชยาเสพติดนาน จะใชการทบทวนความรูเดิม
จนสามารถอานและเขียนไดคลอง กลาพูด กลาแสดงออก แลวจึงเลื่อนใหไปศึกษาระดับประถมศึกษา
ของบานพักใจฯตอไป 



๘๐ 
 

 

๑.๒ ระดับประถมศึกษา เปนการจัดการเรียนการสอนใหสมาชิกท่ีพออานออกเขียนได
แตยังไมคลองเพ่ือทําใหคลองข้ึน สามารถเขียนตามคําบอกไดอยางถูกตองตามอักขระภาษาไทย 
เนนหนักใหสมาชิกสามารถบวก ลบ คูณ หาร เพ่ือนําความรูไปใชในการดําเนินชีวิตประจําวัน โดยไม
ถูกเอารัดเอาเปรียบจากการไมรูหนังสือ 

๑.๓ ระดับมัธยมศึกษา เปนการจัดการศึกษาสําหรับผูท่ีเรียบจบประถมศึกษาหรือเคย
เรียนอยูในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตนและตอนปลาย เพ่ือทบทวนความรูเพ่ือเตรียมศึกษาตอเม่ือจบ
หลักสูตรการฟนฟูฯจากบานพักใจฯตอไป มีการนําสมาชิกท่ีตองการศึกษาตอไปลงทะเบียนเรียนท้ังใน
ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาท่ีโรงเรียนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยท่ี
อําเภอแกงคอย จังหวัดสระบุรี 

๑.๔ การศึกษาระบบตามอัธยาศัยเปนการเรียนการสอนตามความสนใจ โดยนําสมาชิกท่ี
จบการศึกษาระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนตน  มัธยมศึกษาตอนปลาย ปวช. ปวส. หรือผูท่ี
อานออกเขียนไดมาพัฒนาทักษะและประสบการณ รวมท้ังฝกอาชีพตามความสนใจและความถนัด
เพ่ือเสริมความรู ใหสามารถนําไปประยุกตใชและยึดเปนอาชีพหลักได เปนการนําสมาชิกออกไปศึกษา
นอกสถานท่ีเพ่ือเพ่ิมพูนความรูและประสบการณ นอกจากนั้น บานพักใจฯยังไดจัดทําโครงการฝก
อาชีพเพ่ือเพ่ิมทักษะความรูใหกับสมาชิกบานพักใจฯในการทํากิจกรรมฝกอาชีพตางๆไดอยางชํานาญ 

โดยการจัดการเรียนการสอนใหสมาชิกนั้น จะมีตารางเรียนบังคับทุกวันระหวางเวลา 
๐๕.๐๐-๐๖.๐๐น. และระหวางเวลา ๑๘.๐๐-๒๑.๐๐น. ใหสมาชิกทุกคนจะตองเขารวมกิจกรรม
เสริมสรางคุณธรรม โดยผูท่ีนับถือศาสนาอิสลามก็จะทําพิธีละหมาด และบําเพ็ญประโยชนดวยการทํา
ความสะอาดโรงอาหารหรือหองประชุม  สวนศาสนาคริสตก็จะนั่งสงบจิต ทําสมาธิ สําหรับผูท่ีนับถือ
ศาสนาพุทธ ตองเขารวมกิจกรรมไตรสิกขาตามหลักโอวาทปาติโมกข ไหวพระ สวดมนตท่ีเปนการฝก
จิต สมาธิ และสติ ใหอยูในสภาวะหยุดนิ่ง ไมกระวนกระวาย ไมฟุงซาน เปนการรวบรวมสมาธิอยูกับ
การสวดมนต มีการแผเมตตาใหแกเจากรรมนายเวรดวยกันท้ังสิ้น การสวดมนต จึงเปนการฝกตนเอง
ใหจิตใจสงบ มุงม่ันมีสมาธิ มีความเอ้ือเฟอเผื่อแผ อุทิศสวนกุศลใหกับบิดา มารดา ครู อาจารย ญาติพ่ี
นองท่ีลวงลับไปแลว หลังจากนั้นก็นั่งสมาธิเพ่ือทําจิตใจใหสงบ มีสติ ท้ังนี้เพราะผลดําเนินการพบวา 
ปญหาหลักท่ีสมาชิกฯติดยาเสพติด เนื่องจากเปนผูท่ีมีจิตใจออนแอ ไรสติท่ีจะระลึกถึงความดี ความ
ชั่ว ขาดสิ่งกระตุนเตือนตนเอง ดังนั้น การนําคุณธรรมมาใชเปนหลักในการดําเนินชีวิต จะทําให
สมาชิกมีสติ เม่ือจะทําสิ่งใดก็จะทบทวนไดวาทําไปจะมีผลอยางไร บานพักใจฯจึงกําหนดใหสมาชิกทุก
คนตองไดรับการเรียนรูวิชาเสริมสรางคุณธรรม เพ่ือเปนเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจและเปนแนวทางในการ
ดําเนินชีวิต โดยบานพักใจฯไดเชิญวิทยากรผูทรงคุณวุฒิมาเปนผูถายทอดความรูชี้แนวทาง ฝก
ภาคปฏิบัติใหแกสมาชิกฯและเจาหนาท่ีบานพักใจฯ ทุกวันอาทิตยถึงวันศุกร ระหวางเวลา ๑๙.๐๐-
๒๑.๐๐ น. วันละ ๒ ชั่วโมงหลังการสวดมนตแลว โดยการเรียนการสอนในแตละวันจะใหขอคิดท่ี
แตกตางกันไป วิธีการเรียนการสอนวิชาเสริมสรางคุณธรรมของบานพักใจฯเนนการสรางความเขาใจ
และการตระหนักรู การทบทวนตนเอง โดยใหสมาชิกแตละคนทบทวนเนื้อหาตามความเขาใจ เปนการ
อธิบายหลักธรรมในพระศาสนาใหสมาชิกเขาใจ แลวจับใจความสําคัญ บันทึกลงบนสมุดของตนเอง 
ซ่ึงเนื้อหาวิชาท่ีวิทยากรสอนมีหลายหัวขอไมซํ้ากันในแตละวัน แตละเรื่องก็ใหขอคิดแตกตางกัน 
ตัวอยางเชน เรื่องอบายมุข ๔ คือทางแหงความเสื่อม ๔ ประการ ไดแก ๑. เปนนักเลงหญิง คือ ชายท่ี



๘๑ 
 

 

นิยมชมชอบหรือพอใจในการคลุกคลีกับหญิง คนกับผูหญิงโดยไมเลือกหนา วาเปนใคร สําสอนกับ
ผูหญิงทุกพวก ๒. เปนนักเลงสุรา คือ ชอบสิ่งของมึนเมา สิ่งเสพติดตางๆ  เชน ฝน เฮโรอีน กัญชา 
บุหรี่ เหลา สิ่งเสพติดเหลานี้ ทําใหรางกายไมเจริญเติบโตเปนบอเกิดโรคตางๆ อีกมากมาย ๓. เปน
นักเลงพนัน คือ ผูชอบการพนันจะสามารถพนันการไดทุกอยาง เชน ไพ ชนไก มา มวย กัดปลา เปน
ตน สิ่งเหลานี้ทําใหเสียเวลาการทํามาหากินโดยสุจริต เบียดเบียนตนและผูอ่ืน สรางนิสัยใหเปนคนมัก
ได ไมปรารถนาลงทุนลงแรง ทํางานไมเปนล่ําเปนสัน อันเปนประโยชนตอตนเองและสังคม โดย
หลักธรรมท่ีสอนจะเปนเรื่องหลักโอวาทปาฏิโมกข ไตรสิกขา รักษาศีล ๕-ธรรม ๕ มรรค ๘ อริยสัจ ๔ 
อิทธิบาท ๔ พรหมวิหาร ๔ หิริโอตัปปะ ความกตัญู เพ่ือนําไปประยุกตใชในการพัฒนาตน การ
ดําเนินชีวิตท่ีปลอดจากสารเสพติด รวมท้ังแนวทางดํารงชีวิตรวมกับผูอ่ืนดวยหลักสัปปุริสธรรม ๗ 
ฆราวาสธรรม ๔ สาราณียธรรม ๖ และสังคหวัตถุ ๔ และการใชวิธีเพ่ือนชวยเพ่ือน/บอกตอ/สอน
เพ่ือน ในการทํากิจกรรมรวมกัน ดวยปยวาจา เอ้ืออาทรรักใครกัน และหลักการสื่อสารเชิงพุทธ จาก
การดําเนินงานพบวา การใชการเรียนการสอนวิชาเสริมสรางคุณธรรมมาเปนหลักในการพัฒนา
ศักยภาพดานจิตใจของสมาชิกทําใหไดผล ดังนี้ 
 ๑. ชวยเสริมสรางประสบการณชีวิต ใหขอคิดในการดําเนินชีวิตประจําวันในสังคม  
 ๒. เปนขอคิดเตือนใจ สมาชิกสามารถนํามาประยุกตใชในการใชชีวิตประจําวันได  
 ๓. ไดสติ ปญญา มีแนวทางในการดําเนินชีวิต โดยใชธรรมะเปนเข็มทิศนําทางไปกับสติ  
 ๔. ไดนําหลักธรรมคําสั่งสอนในพระศาสนามาปรับใชในการดําเนินชีวิต ทําใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไดอยางชัดเจน  
 ๕. เปลี่ยนนิสัยจากคนชอบใชความรุนแรงเปนผูท่ีมีความออนโยน  
 ๖. มีการเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรมสมาชิกบานพักใจฯไปในทางท่ีดีข้ึน 

สวนในระหวางเวลา ๑๐.๐๐-๑๒.๐๐ น. และเวลา ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ น. นั้นจะมีเจาหนาท่ี
มาใหความรูทุกวันจันทรถึงวันศุกร ดังนี้  

ทุกวันจันทร    ใหความรูเก่ียวกับกฎหมายและพิษภัยของยาเสพติด 
ทุกวันอังคาร   ใหความรูเก่ียวกับสมุนไพรและการดูแลสุขภาพ 
ทุกวันพุธ   ใหความรูเก่ียวกับการพัฒนาบุคลิกภาพ 
ทุกวันพฤหัสบดี  ใหความรูเก่ียวกับจิตบําบัดและคลายเครียด 
ทุกวันศุกร      ใหความรูเก่ียวกับเกษตรผสมผสานตามแนวทฤษฎี 
เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริร. ๙ 
การจัดการศึกษาของบานพักใจฯจะเปนการทบทวนสมอง ฝกสมาธิ ฝกนิสัยการจด

บันทึก  ฝกการจับใจความ และการสรุปความใหสมาชิกไดเรียบเรียงขอมูลความรูมาเขียนเปนรายงาน
นําสงเจาหนาท่ีเพ่ือใชเปนฐานขอมูลในการวิเคราะหผลการเรียนรูและหาวิธีแกไขเปนรายบุคคล โดย
กําหนดใหสมาชิกทุกคนตองเขียนรายงานประจําวันสงหัวหนาบานพักใจฯทุกสัปดาห ตองบรรยายถึง
กิจกรรมท่ีตนเองไดทําในแตละวันตั้งแตการเสริมสรางคุณธรรม การทําภาคเกษตรในชวงเชา สมาชิก
ไดเรียนและทําอะไรบาง เชน ไดสวดมนตบทใดบาง ขุดดินก่ีแปลง ปลูกผักอะไรหรือทํากิจกรรมใด 
เปนตน ใหเขียนบรรยายถึงเนื้อหาวิชาท่ีไดเรียนในชวงเวลา ๑๐.๐๐-๑๒.๐๐น. และชวงเวลา ๑๓.๐๐-
๑๕.๐๐ น. ทํากิจกรรมตามฐานใด ไดเรียนรูอะไรบาง นอกจากนั้นยังตองสรุปเนื้อหาท่ีไดเรียนรูในชวง
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คํ่า ระหวางเวลา ๑๘.๐๐-๒๑.๐๐ น. เชน ไดเรียนหลักธรรมใดบาง ซ่ึงจะเปนการประเมินความสนใจ
ในการเขารวมกิจกรรมของสมาชิกดวย สมาชิกท่ีเขียนรายงานผลการพัฒนาศักยภาพสงเปนประจําทุก
สัปดาหแสดงวา เปนคนมีความรับผิดชอบตองานท่ีไดรับมอบหมาย นอกจากนั้น รายงานท่ีสมาชิก
นําสงยังแสดงถึงความรูในการสะกดคําในภาษาไทย ท่ีสมาชิกสวนใหญมักสะกดคําผิดอยูเปนประจํา  

๒)  ใชวิธีการสรางความเชื่อและความรูสึกในเชิงมโนคติตอบานพักใจ เปนเทคนิคหนึ่งใน
การพัฒนาศักยภาพสมาชิกนั่นคือ ในวันแรกท่ีสมาชิกฯถูกสงตัวเขามาในบานพักใจฯจะถูกทํานาย
เก่ียวกับความผูกพันในอดีต ปจจุบัน และอนาคตชาติกับบานพักใจฯ เปนการสรางมโนคติ ความเชื่อ
ตามหลักพระพุทธศาสนาคือเรื่องของ เวรกรรม ทําสิ่งใดจะไดสิ่งนั้น เปนการชดใชเวรกรรมของ
สมาชิกแตละคนท่ีเก่ียวของสัมพันธกันตั้งแตชาติภพท่ีผานมาท่ีจะเก่ียวของกับของการบําเพ็ญตนใน 
“บานพักใจฯ” ซ่ึงเปนพ้ืนท่ีศักด์ิสิทธิ์ท่ีสมาชิกตองกลับมาทําหนาท่ีทดแทนบุญคุณ ท้ังนี้ใชสภาพจิต
ของบุคคลท่ีใชยาเสพติดแลวมักจะมีภาพหลอนในมโนสํานึก การสรางภาพเปนสิ่งท่ีสมาชิกเหลานี้
สามารถสื่อสารรับรูไดอยางรวดเร็ว การใชเทคนิคนี้จึงมีประสิทธิผลตอการทํางานกับสมาชิกเหลานี้
อยางมาก 

๓)  ใชวิธีการใหการปรึกษาแกไขปญหา ขอของใจ และแนะแนวการปฏิบัติเปนรายบุคคล
และรายกลุมตามหลักจิตวิทยาและหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเชน โอวามปาติโมกข ไตรสิกขา 
อริยสัจ ๔ อิทธิบาท ๔ ศีล ๕ ธรรม ๕  ภาวนาสมาธิ มรรค ๘ อริยสัจ ๔ อิทธิบาท ๔ พรหมวิหาร ๔ 
หิริโอตัปปะ สัปปุริสธรรม ๗ ฆราวาสธรรม ๔ สาราณียธรรม ๖ และสังคหวัตถุ ๔ โดยมีการจัดสภาพ
สิ่งแวดลอมของบานพักใจใหปลอดสารเสพติด เปนแหลงเอ้ืออาทร ใชหลักคุณธรรมเปนเครื่องนําทาง
ในการดําเนินชีวิตของสมาชิกฯทําใหเรียนรูและนําไปใชไดในอนาคต และยังใชการตรวจสารเสพติด
และสภาพรางกายอยางสมํ่าเสมอดวย 

๔)  ใชการอบรมและสรางคุณสมบัติของหนาท่ีดวยโอวาทปาติโมกข ไตรสิกขา อริยสัจ ๔ 
อืทธิบาท ๔ หิริโอตัปปะ พรหมวิหาร ๔  มรรค ๘ หลักศีล ๕ ธรรม ๕  ภาวนา ๔ ฆราวาสธรรม ๔ สา
ราณียธรรม ๖ สัปปุริสธรรม ๗ และสังคหวัตถุ ๔ รวมท้ังการสื่อสารเชิงพุทธ ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงตามแนวพระราชดําริ และความเชื่อและความรูสึกในเชิงมโนคติของบานพักใจสระบุรีแก
เจาหนาท่ี และผูท่ีทํางานเก่ียวของกับผูรับการบําบัดใหปฏิบัติตอสมาชิกฯดวยความรักเอ้ิออาทร
เหมือนคนในครอบครัว 

รูปแบบในการสรางสังคมปลอดยาเสพติดของบานพักใจนั้นเปนไปในทางท่ีพุทธศาสนาได
อธิบายถึงการพัฒนาสังคมและมนุษยวา การพัฒนาคนคือสิ่งสําคัญเพราะถาคนไดพัฒนาก็จะทําใหเกิด
การพัฒนาชุมชน สังคมรอบตัวซ่ึงเปนการพัฒนาท่ีแทจริง เปาหมายการพัฒนาคนคือ การปลดปลอย
ตนใหพนจากความทุกขท้ังกายและใจ ความสุขท่ีสําคัญคือ ความเปนอิสระ พ่ึงพาตนเอง เกิดความ
เขมแข็งท้ังตอตนเองและสังคมซ่ึงจะเปนดัชนีชี้ใหเห็นระดับของการพัฒนา การพัฒนาคนนั้นคือ 
อันดับแรกคือ การพัฒนาในสุขภาวะท้ัง ๔ ดาน คือ กาย ความประพฤติ/สังคม จิต/อารมณ และ
ปญญา โดยปรัชญาพ้ืนฐานของหลักธรรมทางพุทธศาสนาคือ การชี้ทางหลุดพนจากความทุกขและชี้
ทางสูความสุขใหแกมนุษย-พุทธศาสนิกชน  โดยมีพระสงฆทําหนาท่ีชี้แนะทางชวยเหลือใหพนทุกขท้ัง
ดานวัตถุและจิตใจท้ังในปจจุบันและอนาคต ชวยเหลือกันและกันใหสังคมพนจากการดอยพัฒนา ดอย



๘๓ 
 

 

การศึกษา นั่นคือ หนาท่ีของพระสงฆ47 ท่ีมีบทบาทตอการพัฒนาประเทศ ในการสรางศีลธรรมจรรยา
ท่ีดีงามถูกตองเปนหลักยึดทางใจในการดําเนินชีวิตท้ังการทํางานและสวนตัวแกสมาชิกในสังคม ถา
ปราศจากศีลธรรมแลวการพัฒนาประเทศไมวาจะไปในทิศทางใด ยอมจะบกพรองและไมสมบูรณ 
โดยเฉพาะอยางยิ่ งอาจทําใหผิดเปาหมายหรือเบี่ยงเบนไปได  นอกจากนั้นในปจจุบันดวย
ความกาวหนาทางเทคโนโลยีการพัฒนาสังคมและประเทศก็จะเนนในความเจริญทางวัตถุมากกวา
เรื่องท่ีสําคัญแทจริงคือ ความเจริญทางจิตใจ และปญญา ท่ีตองมีศีลธรรมและหลักธรรมเปนปจจัย
สําคัญและกํากับ ซ่ึงการขาดหลักธรรม/ศีลธรรมในมนุษยจะทําใหโลกเสื่อมทรามลง วุนวาย ทําลาย
ลางกัน แยงชิงเขนฆากันดังจะเห็นไดจากสิ่งท่ีเกิดข้ึนในโลกปจจุบัน ท่ีทําใหเกิดความจําเปนตองหัน
กลับมารองหาหลักธรรม/ศีลธรรมในสังคมตางๆ แตการท่ีศาสนาจะชวยเหลือในการพัฒนาชาติไดดี
นั้นตองอาศัยหลักธรรมหรือพระธรรมในทางพระพุทธศาสนาและพระสงฆเปนสื่อสําหรับสืบพระ
ศาสนา ถายทอดหลักธรรม/ศีลธรรมแกประชาชน ซ่ึงตองอาศัยหลักเกณฑจําเปนบางประการคือ 

๑)  ดองมีความเชื่อตามแบบพระพุทธศาสนา ไมเจือความเชื่อถือโชคลางทางไสยศาสตร  
๒)  ความเชื่อแบบพุทธศาสนา เปนความเชื่อท่ีมีมูลฐานตั้งอยูในเหตุผลและพิสูจนได48 
๓)  การประยุกตพระธรรมมาใชกับสภาพปจจุบัน ซ่ึงสังคมเปลี่ยนแปลงอยูเสมอและ

อยางตอเนื่อง ทําใหจําเปนตองมีการศึกษาและวิจัยอยางชัดเจนและตลอดเวลาเชนกัน49 
๔)  การพัฒนาตองใชท้ังทางโลกและทางธรรมรวมมือกันอยางมาก ซ่ึงจะกอใหเกิด

ประโยชนท้ัง ๒ ฝายโดยเฉพาะถาทุกคนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีก็จะทําใหอยูรวมกันในสังคมอยางมีความสุข
50  

การพัฒนาท่ีแทจริงในทางพุทธธรรมจะตองเอ้ืออํานวยใหแตละคนตระหนักถึงสาย
สัมพันธท่ีตนมีตอสังคมและธรรมชาติ อันตนจะตองเก้ือกูลปจจัยแวดลอมดังกลาวใหเปนไปดวยดี โดย
ไมเอาผลประโยชนสวนตนเปนเกณฑ พรอมกันนั้นการพัฒนาจะตองมีธรรมะเปนพ้ืนฐาน อํานวยให
เกิดคุณคาในทางมนุษยธรรมท่ีเปนปจจัยสําคัญในการอยูรวมกันอยางสันติสุข 

 
๕.๑.๔ สรุปผลหลักพระพุทธศาสนาท่ีใชในกระบวนการการสรางสังคมปลอดยาเสพ

ติดของบานพักใจ จังหวัดสระบุรี  
ในทุกข้ันตอนของกระบวนการการสรางสังคมปลอดยาเสพตืดชองบานพักใจสระบุรี

จะมีการประยุกตใชหลักธรรมของโอวาทปาติโมกข ไตรสิกขา มรรค ๘ ภาวนา ๔ อริยสัจ ๔ อิทธิ

                                           
 47สมบูรณ สูขสําราญ, การพัฒนาชนบทตามแนววิธีพุทธ, (กรุงเทพมหานคร : บริษัทพิมพ

สวยจํากัด, ๒๕๔๐), หนา ๕๓. 
 48พระไพศาล วิสาโล, การศึกษาเพ่ือพัฒนาทรัพยากรมนุษย, (คณะครุศาสตร สถาบันราชภัฎ

เชียงราย, ๒๕๔๒) หนา ๑๘-๑๙ 

 49 จํานงค  อดิวัฒนสิทธ์ิ, สังคมวิทยาตามแนวพุทธศาสตร, (นนทบุรี: สํานักพิมพมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร, ๒๕๔๘), หนา ๑๑๗-๑๑๘ 

 50 ปวย อ้ึงภากรณ, พระพุทธศาสนากับการพัฒนาชาติ, ใน เสียชีพอยาเสียสิ้น, โดย ปวย อ๊ึงภากรณ, 
พิมพครั้งท่ี ๒, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพโกมลคีมทอง, ๒๕๒๓), หนา ๑๗๑-๒๐๐ 



๘๔ 
 

 

บาท ๔ หิริโอตัปปะ พรหมวิหาร ๔ สาราณียธรรม ๖ ฆราวาสธรรม ๔ สังคหวัตถุ ๔ สัปปุริสธรรม ๗ 
และแนวคิดของการสื่อสารเชิงพุทธ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริร. ๙ และความ
เชื่อเพ่ือสรางมโนคติของบานพักใจ  จากผลการวิจัยท้ังปฐมภูมิและทุติยภูมิแสดงใหเห็นวา
กระบวนการในทุกข้ันตอนมีการประยุกตใชหลักธรรมและแนวคิดท่ีกลาวแลวขางตน และยังมีปจจัยท่ี
มีผลตอกระบวนการการทํางานของบานพักใจจังหวัดสระบุรีใหประสบความสําเร็จดังนี้  

๑.  การบรหิารงานแบบศูนยรวมอํานาจ ดวยแนวคิดระบบอุปถัมภจากบนสูลางและลาง
สูบนและระบบเครือญาติ สามารถบริหารงานในภาวะวิกฤต สรางวัฒนธรรมการอยูรวมกันแบบ
ครอบครัว ทําหนาท่ีชวยเหลือเก้ือกูลกัน เปนกันเอง แบงปน แกไขปญหาและรวมรับผิดชอบ อบอุน 
พูดจาสุภาพ ออนหวาน ใหเกียรติยกยอง ทําใหสมาชิกเกิดความเชื่อถือในการปกครอง และเปน
แรงจูงใจในการพัฒนาศักยภาพและอาชีพเพ่ือเปนคนดีของสังคม หางไกลยาเสพติด 

๒.  บุคคลากรของบานพักใจฯสามารถสรางความสัมพันธเชิงอุปถัมภแบบครอบครัวและ
เครือญาติ ทํางานเปนมืออาชีพ มีบุคลิกภาพท่ีนาเชื่อถือ รูสิทธิของผูผานการบําบัดยาเสพติด ชาง
สังเกต เฝาระวัง รับผิดชอบและรักในงานท่ีทํา เปนนักจินตนาการ ใหโอกาส มีความอดทนอดกลั้นรับ
ฟง สรางบรรยากาศความไววางใจท่ีทําใหสมาชิกระบายความในใจ ความอัดอ้ันใจ ความกังวล ความ
กลุมใจ เพ่ือไดขอมูลไปใชในการวางแผนการพัฒนาศักยภาพและอาชีพไดอยางเหมาะสม สราง
อุดมการณจากเพ่ือนรวมพัฒนาสูเพ่ือนรวมใจ สรางอนุสาวรียความดีผานแปลงเกษตร งานชาง รั้ว 
ภายใตวัฒนธรรมขององคกรผานความศรัทธาประวัติของพ้ืนท่ีและความเชื่อท่ีเลาจากรุนสูรุน 

๓.  การรูจักหนาท่ีของกลุมเปาหมายและบุคลากรในบานพักใจฯ การกําหนดโจทยและ
เปาหมายการทํางานรวมกันอยางชัดเจน และการมีเครือขายองคกรภาครัฐ ภาคเอกชน ภาค
ประชาชน ทําหนาท่ีเสริมพลังและอํานาจในการพัฒนาศักยภาพผูผานการบําบัดยาเสพติดใหมี
คุณภาพชีวิตท่ีดีเปนคนตนแบบท่ีทรงคุณคาในอนาคต 

๔.  การมีผูนําองคกรท่ีมีความเชื่อม่ัน มีภาวการณนําสูง สามารถบริหารงานภายใตความ
ขัดแยงและภาวะวิกฤตขององคกร เนนกระบวนการวางแผนเชิงยุทธศาสตร ท่ีสอดคลองกับการทา
ทายองคกร สรางเปนหลักสูตรการวิเคราะหและการจัดการความรู โดยมุงเนนการบริหารจัดการ
ทรัพยากรบุคลากรเพ่ือใหบานพักใจจังหวัดสระบุรี พรอมการจัดการกระบวนการ การทํางานท่ีมุงเนน
ความสําเร็จโดยยึดหลักท่ีวา บานพักใจเปรียบเสมือนการตอบแทนคุณแผนดินโดยใชหลักคุณธรรมวาง
หลักการทํางานโดยยึดใหความยุติธรรมกับทุกคนอยางเสมอภาพและเปนธรรม 

๕. จุดเดน/จุดแข็งของบานพักใจ คือ เจาหนาท่ีและคนทํางานมีจิตใจอาสา อดทน 
เขมแข็งตั้งใจทํางาน มีหลักในใจวา “การวางแผนท่ีจะสงสมาชิกกลับคืนสูสังคมดวยการกําหนดชีวิต
ของตนท่ีจะออกไปเปนเรือลําใหญ ชวยนําพาเรือลําอ่ืนๆ ท่ีดูแลอยูเพ่ือนําไปใหถึงฝง ถึงแมวานาวาท่ี
พาไปจะประสบผลสําเร็จบาง ลมเหลวบางอยางนอยท่ีสุดเราก็ภูมิใจ” สวนจุดดอย/จุดออน การ
ทํางานบางครั้งตองตรวจสอบเปนระยะ หากไมเชนนั้นอาจมีการเพิกเฉยหรืออาจเปนเพราะงานลนมือ  

๖. แนวคิดและมุมมองของผูประกอบการนั้นคือ อยากใหโอกาสและเชื่อม่ันตอบานพักใจ
วา สามารถสรางคนท่ีติดยาใหเปนคนดีได โดยพบวา ผูผานการบําบัดฯเปนแรงงานท่ีมีคุณภาพ มี
ทักษะในการใชแรงงาน อยูในกฎระเบียบของสถานประกอบการ มุงม่ันและตั้งใจทํางาน ทําให
ผูประกอบการตองการแรงงานเพ่ิมข้ึนและแนะนําการจางงานแกผูประกอบการรายอ่ืนๆ และ



๘๕ 
 

 

ผูประกอบการอนุมัติการจัดปารตี้เล็กๆใหกับคนอ่ืนๆท่ีไมไดทํางาน โดยผูผานการบําบัดฯจะนําเงินท่ี
ตนไดจากคาจางทํางานมาซ้ือขนมแจกเพ่ือนในกลุมซ่ึงเปนการแสดงถึงความเอ้ืออาทรของสมาชิกและ
เปนแรงจูงใจตอเพ่ือนๆดวย  

 

๕.๑.๕ สรุปผลหลักพระพุทธศาสนาท่ีใชในยุทธศาสตรการสรางสังคมปลอดยาเสพ
ติดของบานพักใจ จังหวัดสระบุรี   

ผลการวิจัยแสดงใหเห็นวาทุกข้ันตอนของยุทธศาสตรในการสรางสังคมปลอดยาเสพติด
ของบานพักใจสระบุรีนั้นใชหลักพระพุทธศาสนาตามแนววิจัยซ่ึงก็คือ หลักโอวาทปาฏิโมกข และมี
การใชหลักธรรมอ่ืนๆรวมดวยคือ มีการใชหลัก ไตรสิกขา มรรค ๘ เบญจศีลเบญจธรรม และภาวนา 
๔ เปนรูปแบบแนวทางในการดําเนินงาน รวมท้ังเนนการใชหลัก อริยสัจ ๔ เปนวิธีในการแกปญหา
หรือดับทุกขหรือเขาใจในสิ่งท่ีเกิดข้ึนในชีวิต และใช อิทธิบาท ๔ หิริโอตัปปะ-ธรรมคุมครองโลก และ
พรหมวิหาร ๔ เปนยุทธศาสตรในการเรียน ทํางาน ทํากิจกรรม ทําอาชีพและครองชีวิต  ใชหลัก สา
ราณียธรรม ๖ สังคหวัตถุ ๔ และฆราวาสธรรม ๔ เปนยุทธศาสตรในการท่ีจะอยูรวมกันกับผูอ่ืน
อยางสันติสุข ใชหลักสัปปุริสธรรม ๗ เปนพฤติกรรมของการเปนผูนําหรือหัวหนากลุมหรือหัวหนา
ครอบครัวหรือหัวหนาชุมชน และใชแนวทางของ ความกตัญูกตเวที  การส่ือสารเชิงพุทธ ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริรัชกาลท่ี ๙  กิจกรรม ๕ ส. และความเช่ือและความรูสึก
ในเชิงมโนคติของบานพักใจสระบุรี เปนยุทธศาสตรในการทําใหชีวิตบรรลุเปาหมายของชีวิต ไมกลับ
ไปสูเสนทางทําลายตนเองอีก สามารถอยูกับครอบครัว ชุมชน และสังคมไดอยางเปนสุข ไมเปนภาระ 
พ่ึงพาตนเองไดดวยความรูความสามารถของตนเอง ซ่ึงผลข้ันตอนของยุทธศาสตรในการสรางสังคม
ปลอดยาเสพติดของบานพักใจ  

ผลการวิจัยแสดงใหเห็นวายุทธศาสตรในการสรางสังคมปลอดยาเสพติดของบานพักใจ
สระบุรีสามารถท่ีจะทําใหสมาขิกท่ีเปนหัวใจสําคัญของการดําเนินงานไดบรรลุเปาหมาย ซ่ึงผลท้ัง
ปฐมภูมิและทุติยภูมิพบวา สมาชิกชองบานพักใจสระบุรีใหขอมูลในทิศทางเดียวกันวา มีความสุขท่ี
ไดมาอยูบานพักใจเพราะทุกคนมีรอยยิ้มและเอ้ือเฟอเผื่อแผเอ้ืออาทรกัน ไดฝกอาชีพทําใหลืมยาเสพ
ติด การเรียนรูธรรมะและปฏิบัติตามหลักศาสนาทําใหมีจิตสํานึกกลับใจได ไดหักหามใจ ฝกจิตใจให
ชนะใจตนเองได  ไดเรียนรูจากตัวอยางท่ีหลากหลายทําใหไดขอคิดในชีวิต ไดรับความรูของการเปน
คนดี การมีความอดทน การมาอยูท่ีบานพักใจทําใหปลอดภัยจากยาเสพติด มีชีวิตดีข้ึนไมตองตกเปน
ทาสยาเสพติด เลิกยาเสพติดไดอยางเด็ดขาด มีกําลังใจท่ีดีจากคนรอบขาง การเอาใจใสของครู พ่ีเลี้ยง
และเจาหนาท่ี อยากมีชีวิตท่ีดีข้ึน อยากกลับไปใชชีวิตปกติเหมือนคนอ่ืนๆ อยากมีอนาคตท่ีดี ได
เรียนรูฝกอาชีพทําใหมีอาชีพติดตัวและฝกตัวเองใหปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกลับตนเปนคนดีของสังคมใน
โลกใหมท่ีบาปบุญมีจริง ไดมีเวลาคิดทบทวนสิ่งท่ีไมดีท่ีทําลงไปและทางแกไข  

โดยสรุป พระพุทธศาสนาเปนศาสนาท่ีมุงเนนในการสงเสริมใหคนเปนคนดี มีจริยธรรม 
มีคุณธรรม อยูหรือปกครองหมูคณะ สังคม และประเทศชาติไดอยางสงบสุข รูจักการพัฒนารวมกับ
หมูคณะ สังคม และประเทศชาติ ใหมีศักยภาพทีม่ันคงและกาวไปกับโลกท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยู
ตลอดเวลาได สามารถรูจักประเภทบุคคลแตละคนวาฉลาดหรือโง เปนคนพาลหรือเปนบัณฑิต มี
ความสามารถหรือไม มีคุณธรรมหรือไม แลวเลือกคบหาใหเปนคุณประโยชนแกตน เลือกใชคนให
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เหมาะสมกับกิจการ/งาน หรือเพ่ือท่ีจะปฏิบัติกับเขาไดอยางเหมาะสมและท่ีสําคัญก็คือ จะสนทนากับ
เขาอยางรูเรื่องและราบรื่น สรางความสัมพันธกับผูอ่ืนไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 

๕.๒ ขอเสนอแนะ 
๑. ควรสรางบานพักใจในลักษณะเชนนี้ในเขตพ้ืนท่ีเสี่ยงอ่ืนๆหรือในสถาบันรูปแบบ

คลายคลึงกันเชน สถานพินิจ เรือนจํา และทดลองประยุกตใชหลักธรรมและแนวคิดท่ีไดจากงานวิจัยนี้

เขาไปชวยพัฒนาปรับปรุงพฤติกรรมวาจะมีประสิทธิภาพเชนเดียวกันหรือไม  

๒. ควรสรางบานพักใจในลักษณะเชนนี้รองรับผูผานการบําบัดยาเสพติดท่ีเปนหญิงซ่ึงมี

อัตราการติดยาเสพติดคอนขางสูง 

๓. ควรใหโอกาสองคกรภาคประชาชน (Out Source) ไดทดลองดําเนินการ โดยองคกร

ภาครัฐทําหนาท่ีกํากับการบริหารจัดการท้ังในองคความรูและการดําเนินงาน  

๔. ควรมีการเสริมพลังใจในการจางงาน เชน การปฏิบัติเฉกเชนคนงานปกติ 

๕. ดวยผลจากการเคยเสพยามากอน งานท่ีเขาใจงายไมยุงยากมากนัก เชน งานสวน 

งานเสริฟ งานปศุสัตว หรืองานเปนชิ้นๆทําใหเสร็จในเวลา จะเปนงานท่ีเหมาะกับสภาพสมาชิกเหลานี้

ท่ีมีระยะของการฟนฟูไมนานนัก 

๖. ควรไดมีการนําผลการวิจัยนี้ไปใชในการพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอน การ

บริหารวิชาการของการสรางสังคมปลอดยาเสพติดท้ังในประเด็นของการบริหารจัดการ การฝกปฏิบัติ 

การสนับสนุนชวยเหลือของสังคมหรือชุมชนอยางเปนรูปธรรม  

๗. ควรนําผลการวิจัยนี้ไปใชเปนแนวทางในการสรางวัฒนธรรมไทยท่ีใชหลักพุทธ

ศาสนาไปบูรณาการสรางสังคมใหปลอดจากยาเสพติด   

 ๘. ควรนําผลการวิจัยนี้ไปใชเปนแนวทางในการวิจัยท้ังในทางกวางสูสังคมหรือศูนยหรือ

จังหวัดอ่ืนๆ และในทางลึกเปนการศึกษาตอยอดในประเด็นอ่ืนๆใหชัดเจนเพ่ือเปนลักษณะเฉพาะแบบ

ของสังคมไทย 
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บรรณานุกรม  

 

ก. เอกสารช้ันปฐมภูม ิ(Primary Sources)  

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. พระไตรปฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 

กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๕. 

 

ข. เอกสารช้ันทุติยภูมิ (Secondary Sources) 

(๑) หนังสือ : 

กถิน อัตถโยธิน, หลวง. อธิบายธรรมวิภาค น.ธ.ตรี. กรุงเทพมหานคร : ธรรมบรรณาคาร, ๒๕๑๑. 

ไกรวิท วงศอามาตย. การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรตามแนวการสอนแบบหมวกหกใบ  

เรื่อง หนาท่ีพลเมืองกลมสาระการเรียนรู  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ช้ัน

ประถมศึกษาป ท่ี ๔. วิทยานิพนธ  สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน : มหาวิทยาลัย

มหาสารคาม, ๒๕๕๑. 

กองควบคุมวัตถุเสพติด. คูมือประชาชน: สารระเหย. นนทบุรี : สํานักงานคณะกรรมการอาหารและ

ยา  กระทรวงสาธารณสุข. ๒๐๑๔. 

.----------------------.  คูมือประชาชน: กฎหมายยาเสพติด. นนทบุรี : สํานักงานคณะกรรมการอาหาร

และยา  กระทรวงสาธารณสุข. ๒๐๑๔. 

.---------------------. หนังสือรวมกฎหมายยาเสพติดใหโทษ . ฉบับเพ่ิมเติมครั้ง ท่ี ๒. นนทบุรี: 

สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข, ๒๕๕๗. 

จํานงค  อดิวัฒนสิทธิ์.  35สังคมวิทยาตามแนวพุทธศาสตร35. นนทบุรี: สํานักพิมพมหาวิทยาลัย 

 เกษตรศาสตร, ๒๕๔๘.  

เจษฎากรณ  รอดภัย.  การศึกษาวิเคราะหหลักโอวาทปาฏิโมกขในทัศนะของพระเถระในประเทศ

ไทย.  วิทยานิพนธ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย, ๒๕๕๕.   
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ชนกพร เทียมวิไล. ภาวะผูนําเชิงพุทธสําหรับการบริหารสถานศึกษา. พุทธศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย,  ๒๕๕๖. 

ฐานสุขวรรณา วงษสุภาพงษ. การนําหลักไตรสิกขาไปใชในชีวิตประจําวันของนักเรียนช้ัน

ประถมศึกษาปท่ี ๔-๖ โรงเรียนเทศบาล ๑ จังหวัดนครนายก. วิทยานิพนธ สาขาวิชา

การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๕. 

ทัตตชีโวภิกขุ. ฆราวาสธรรม. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพนิวไวเต็ก, ๒๕๒๙.   

ทิพยวารินทร เบ็ญจนิรัตน และ ธนาธิป ถาพันธ.  ปจจัยท่ีมีผลตอพฤติกรรมการบําบัดรักษาของ

ผูปวยชายเสพสารกระตุนระยะบําบัดดวยยา. นนทบุรี: สถาบันบําบัดรักษาและฟนฟูผู

ติดยาเสพติดแหงชาติบรมราชชนนี (สถาบันธัญญารักษ), ๒๕๔๕.  

ทวีวัฒน ปุณฑริกวิวัฒน. พุทธศาสนากับสังคมไทยปจจุบัน. ใน พิทยา วองกุล (บรรณาธิการ) วิกฤต

ศาสนาในยุคธนาธิปไตย : พุทธวิบัติ?. กรุงเทพฯ : โครงการวิถีทัศน, ๒๕๔๕. 

ทัศนีย เจนวิถีสุข.  การส่ือสารภายในตนเองเชิงพุทธกับการพัฒนาศักยภาพเพ่ือบรรลุความสําเร็จ

ในชีวิต. สารนิพนธบัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 

๒๕๕๔. 

ธรรมรักษา. พระไตรปฎกฉบับสุภาษิต. กรุงเทพมหานคร : รุงแสงการพิมพ, ๒๕๓๒.  

นิธินันท นาคบุรี. ทัศนะของนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยท่ีมีตอการบริหารงาน

ของสํานักงานตํารวจแหงชาติตามหลักฆราวาสธรรม ๔.  วิทยานิพนธ สาขาวิชารัฐ

ประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๒.  

นราวิทย ศิริปุณย และคณะ. การวิจัยประเมินผลโครงการฟนฟูและพัฒนาคุณภาพชีวิตผูติดยาเสพ

ติด (โรงเรียนวิวัฒนพลเมือง) กรณีศึกษาโรงเรียนสงครามพิเศษ ศูนยสงครามพิเศษ 

จังหวัดลพบุรี. ชลบุรี: มหาวิทยาลัยบูรพา, ๒๕๔๕.  

บัญชา ทาทอง. ศึกษาการใชหลักอิทธิบาท ๔ พัฒนาความรับผิดชอบของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาป
ท่ี ๖ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย. วิทยานิพนธ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖.   

ปวย  อ้ึงภากรณ. พระพุทธศาสนากับการพัฒนาชาติ. ใน เสียชีพอยาเสียสิ้น 36 โดย ปวย อ๊ึงภากรณ. 

พิมพครั้งท่ี ๒.  กรุงเทพฯ : มูลนิธิโกมลคีมทอง, ๒๕๒๓.  

พุทธทาสภิกขุ. ฆราวาสธรรม. กรุงเทพมหานคร : การพิมพพระนคร, ๒๕๒๓. 

.---------------. กตัญูกตเวทีเปนรมโพธิ์รมไทรของโลก. กรุงเทพมหานคร : ธรรมสภา, ๒๕๓๖.  

http://www.openbase.in.th/files/ebook/pueyungphakorn/1100.pdf
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.---------------. การศึกษาสมบูรณแบบ : คือวงกลมท่ีคุมครองโลกถึงท่ีสุด. กรุงเทพมหานคร : อุษา

การพิมพ, ๒๕๔๙. 

พระครูศรีนิคมพิทักษ และคณะ. หนังสือสวดมนต ทําวัตรเชา-เย็น แปล. พิมพครั้งท่ี ๔. 

กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ บริษัท สหธรรมิก จํากัด, ๒๕๕๔. 

พระจํารัส ฐิตธมฺโม (สวาสโพธิกลาง). การประยุกตใชหลักสัปปุริสธรรม ๗ ในการบริหารจัดการ

ชุมชน :กรณีศึกษา ชุมชนวัดใหมพิเรนทร เขตบางกอกใหญ กรุงเทพมหานคร.  

วิทยานิพนธ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร  คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง

กรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๔.  

พระเทพวิสุทธิเมธี (ปญญานันทภิกขุ). กตัญูกตเวที เปนเครื่องหมายของคนดี. กรุงเทพมหานคร : 

ธรรมสภา, ๒๕๓๖. 

พระธรรมโกศาจารย (ประยูร ธมฺมจิตโต). พุทธวิธีการบริหาร. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ 

 มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๙.  

พระธรรมปฎก ( ป.อ.ปยุตฺโต). การพัฒนาท่ีย่ังยืน. กรุงเทพฯ : มูลนิธิโกมลคีมทอง, ๒๕๓๙. 

.-----------------. ตามทางพุทธกิจ. พิมพครั้งท่ี ๒. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ ธรรมสภา, ๒๕๓๙. 

.-----------------. พจนานุกรมพุทธศาสน ฉบับประมวลศัพท.  พิมพครั้งท่ี ๘. กรุงเทพมหานคร : จุฬา

ลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๔๐. 

.----------------. ภาวะผูนํา. กรุงเทพมหานคร : ธรรมสภา, ๒๕๔๕. 

.----------------. พจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับประมวลธรรม. พิมพครั้งท่ี ๑๒. กรุงเทพฯ : 

สํานักพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๖. 

พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตฺโต). การพัฒนาท่ีย่ังยืน (Sustainable Development). 

กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพสหธรรมิก, ๒๕๔๑. 

,.----------------. พจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับประมวลธรรม. พิมพครั้งท่ี ๑๒. กรุงเทพมหานคร : 

บริษัท สหธรรมมิก จํากัด. ๒๕๔๖.   

.----------------. ธรรมนูญชีวิต. พิมพครั้งท่ี ๓๐. กรุงเทพฯ : บริษัทสหธรรมิก จํากัด, ๒๕๔๗. 

.----------------. หัวใจพระพุทธศาสนา. พุทธจักร, ปท่ี ๖๑ ฉบับท่ี ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๐, ๒๕๕๐. 

พระไพศาล วิสาโล. การศึกษาเพ่ือพัฒนาทรัพยากรมนุษย. คณะครุศาสตร สถาบันราชภัฎ 

 เชียงราย, ๒๕๔๓. 
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พระเมธีธรรมาภรณ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต). ธรรมะและการอนุรักษส่ิงแวดลอม. กรุงเทพมหานคร : 

บริษัท สหธรรมิก จํากัด, ๒๕๓๘. 

พระมหาโยทิน ละมูล. “บทบาทพระสงฆในฐานะทรัพยากรมนุษยและนักพัฒนาทรัพยากร 

 มนุษย”. วิทยานิพนธวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : สถาบันบัณฑิตพัฒนา

บริหารศาสตร, ๒๕๔๕.  

พระราชธรรมนิเทศ (ระแบบ ฐิตญาโณ). ธรรมะสาหรับประชาชน. (กรุงเทพมหานคร : บริษัทคลัง

วิชา จํากัด, ๒๕๓๖.  

พระราชวรมุนี (ประยุทธ ปยุตฺโต). คุณธรรมและจริยธรรมสาหรับเด็กและเยาวชนรุนใหม. 

กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๒๘. 

พระวิสุทธิภัทรธาดา(ดร.) และคณะ. การพัฒนาจริยธรรมเชิงพุทธของหมูบานจักสาน : กรณีศึกษา

กลุมจักสาน อําเภอพนัสนิคม  จังหวัดชลบุรี 35. พุทธศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหาร

จัดการคณะสงฆ)คณะพุทธศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๒๗.  

พระสามารถ อานนฺโท. ภาวะผูนําตามหลักสัปปุริสธรรม. วิทยานิพนธ , บัณฑิตวิทยาลัย : 

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๔๘.  

พระสิริมังคลาจารย. มังคลัตถทีปนี แปล เลม ๒. กรุงเทพฯ : มหามงกุฎราชวิทยาลัย, ๒๕๓๖. 

พรรณี ช .เจนจิต. จิตวิทยาการศึกษา “ปจจัยทีมีผลตอแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ

นักเรียน”. พิมพครั้งท่ี ๔. กรุงเทพมหานคร : ตนออ แกรมมี, ๒๕๓๘. 

พิสิฐ เจริญสุข. ปกิณธรรม. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพการศาสนา, ๒๕๔๓.  
บัญชา ทาทอง. ศึกษาการใชหลักอิทธิบาท ๔ พัฒนาความรับผิดชอบของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาป

ท่ี ๖ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย. วิทยานิพนธ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖. 

ประพันธ ศุกษร. มหานิทเทส: คัมภีรแหงการตีความ ขยายความพระพุทธศาสนายุคตน. วารสาร

บัณฑิตศึกษาปริทรรศน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ปท่ี ๑๑  

ฉบับท่ี ๑ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๘. 

ราชกิจจานุเบกษา. พระราชบัญญัต ิมาตรการในการปราบปรามผูกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพ
ติด พ.ศ. ๒๕๓๔ ประกาศเม่ือวันท่ี๒๙ เมษายน ๒๕๓๕  เลม ๑๐๙ ตอนท่ี ๕๕, 
๒๕๓๔.   

.-------------.  ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุช่ือและประเภทยาเสพติดใหโทษ (ฉบับท่ี 
๑๐). เลม ๑๒๙ ตอนพิเศษ ๕๖ ง, ๒๕๕๕. 
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.-------------. พระราชบัญญัติ ยาเสพติดใหโทษ (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ. ๒๕๖๐. เลม ๑๓๔ ตอนท่ี ๕ ก. 

๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ราชบัณฑิตยสถาน . พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตสถาน พ.ศ . ๒๕๔๑.  พิมพครั้ ง ท่ี  ๕.

กรุงเทพมหานคร : อักษรเจริญทั ศน, ๒๕๔๑. 

--------------- . พจนานุกรมศพัทศาสนาสากล อังกฤษ – ไทย ฉบับราชบัณฑิตสถาน.  

 พิมพครั้งท่ี ๒. กรุงเทพมหานคร : หางหุนสวนจํากัด อรุณการพิมพ, ๒๕๔๘. 

รุงทิพย   และ บรรชร กลาหาญ. กระบวนการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดดวยหลักพุทธธรรม

ในหมูบานปาไผ ต.แมโปง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม, ๒๕๕๒. 

รายงานการประชุม คณะกรรมการศูนยอํานวยการปองกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดลําปาง 

(ศอ.ปส.จ.ลําปาง) ประจําเดือน มิถุนายน ๒๕๕๘ ครั้งท่ี ๖/๒๕๕๘ วันท่ี ๒๙ มิถุนายน 

๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ หองประชุมอาลัมภางค ศาลากลางจังหวัดลําปาง ชั้น ๔    

วรญา ทองอุน. มนุษยสัมพันธในองคการ. สุรินทร : มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร, ๒๕๔๘.  

วีรวรรณ สุธีรไกรลาส. ตัวแปรท่ีเกี่ยวของกับการตานทานการติดยาเสพติดของนักเรียนระดับ

มัธยมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร. วิทยานิพนธ สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร มศว. 

ประสานมิตร, ๒๕๓๕.  

ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ. สถิติผูตองราชทัณฑคดี พ.ร.บ. ยาเสพติดท่ัวประเทศ สํารวจ ณ วันท่ี 

๑ สิงหาคม ๒๕๕๗. กรุงเทพฯ:  กองแผนงาน กรมราชทัณฑ กระทรวงยุตธิรรม, ๒๕๕๗. 

ศูนยประสานงานการปฏิบัติท่ี ๑ กองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร. ผลการ

ดําเนินงานการแกไขปญหายาเสพติดในระดับพ้ืนท่ีตามนโยบาย “ยุทธศาสตร ๕ รั้ว และ 

๒ โครงการหลัก” ภาพรวมประเทศ (๑ เมษายน – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๒). กรุงเทพฯ: 

สํานักงานปองกันและปราบปรามยาเสพติด กระทรวงยุติธรรม, ๒๕๕๒. 

ศูนยศึกษายาเสพติด. การพัฒนารูปแบบการเสริมสรางชุมชนเขมแข็ง ในการจัดการปญหายาเสพ

ติด ตามแนวคิดองคการแหงการเรียนรู สถาบันวิชาการ เครือขายภาคกลาง ๒ 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพระพุทธบาท. นนทบุรี : สถาบันพระบรมราชชนก 

สํานักงานปลัดกระทรวงกระทรวงสาธารณสุข, ๒๕๕๔. 

ศุภกานดา สุขศรีวงษ. ปจจัยท่ีมีผลตอการกระทําผิดในคดีเกี่ยวกับยาเสพติดใหโทษของเด็กและ

เยาวชน: ศึกษาเฉพาะกรณีเด็กและเยาวชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล. 
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วิทยานิพนธ สาขาอาชญาวิทยาและงานยุติธรรม, บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล, 

๒๕๕๐.   

สมชาย หิรัญกิตติ. การบริหารทรัพยากรมนุษย. กรุงเทพมหานคร : บริษัทธีระ ฟลม และไซเท็กซ 

จํากัด, ๒๕๔๒.   

สมเด็จพระมหาวีรวงศ (พิมพ ธมฺมธโร). มงคลยอดชีวิต ฉบับสมบูรณ.  กรุงเทพฯ: ธรรมสภา, 

๒๕๒๘.  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา. พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ ประกาศเม่ือวันท่ี ๒๒ เมษายน 

พ.ศ. ๒๕๒๒. กรุงเทพมหานคร: สํานักนายกรัฐมนตรี, ๒๕๒๒.  

.--------------------. พระราชกําหนดปองกันการใชสารระเหย พ.ศ. ๒๕๓๓. ประกาศเม่ือวันท่ี ๑๗ 

มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๓. กรุงเทพมหานคร: สํานักนายกรัฐมนตรี, ๒๕๓๓.    

.--------------------. พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ  ประกาศเม่ือวันท่ี ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๕. 

กรุงเทพมหานคร: สํานักนายกรัฐมนตรี, ๒๕๔๕.     

สํานักงานศาลยุติธรรม. รายงานสถิติคดีศาลยุติธรรมท่ัวราชอาณาจักรประจําป พ.ศ. ๒๕๕๘ 

รายงานประจําปของศาลท่ัวราชอาณาจักร. กรุงเทพฯ: กระทรวงยุติธรรม, ๒๕๕๘. 

สํานักบริการสวัสดิการสังคม. โครงการการจัดการองคความรู “วิธีการพัฒนาศักยภาพผูผานการ

บําบัดยาเสพติด บานพักใจ จ.สระบุรี ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๗”.  กรุงเทพฯ: กรม

พัฒนาสังคมและสวัสดิการ 35กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย, 

๒๕๕๗.35  

สํานักปราบปรามยาเสพติด สํานักงาน ป.ป.ส. กระทรวงยุติธรรม. ผลการปรามปรามยาเสพติดท่ัว

ประเทศประจําป ๒๕๕๘. กรุงเทพมหานคร: หางหุนสวนจํากัด บางกอกบล็อก, ๒๕๕๘. 

สํานักยุทธศาสตร. งบประมาณแผนการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดเชิงบูรณาการ รายงาน

การติดตามผลการดําเนินงานประจําป ๒๕๕๗. กรุงเทพมหานคร: สํานักงานปองกัน

และปราบปรามยาเสพติด กระทรวงยุติธรรม, ๒๕๕๗. 

.--------.  รายงานสถานการณยาเสพติดป ๒๕๕๗ และแนวโนมของปญหา สวนขอมูลเผาระวัง

ปญหายาเสพติด. กรุงเทพมหานคร: สํานักงานปองกันและปราบปรามยาเสพติด 

กระทรวงยุติธรรม, ๒๕๕๗. 

.--------. แผนยุทธศาสตรการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๒. กรุงเทพ: 

สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด กระทรวงยุตธิรรม, ๒๕๕๗. 



๙๓ 
 

 

สมิต วัฒนธัญญกรรม และคณะ. การแพรระบาดของสารเสพติดและปจจัยท่ีมีผลตอพฤติกรรมการ

เสพสารเสพติดของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา ในจังหวัดปทุมธานี.  กรุงเทพมหานคร: 

สํานักวิจัยสถาบันพัฒนบริหารศาสตร. ๒๕๔๖.   

โสมรัตน หุตาคม. การรับรูเกี่ยวกับตนเองและโลกทัศนของบุคลากรในองศกรเอกชนเกี่ยวกับการ

ดูแลผูปวยโรคเอดส : ศึกษากรณีบานพักใจ. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๕.   

สุรศักดิ์ เลาหพิบูลยกุล. อิทธิพลของปจจัยดานสังคม ครอบครัวและ ส่ิงแวดลอมท่ีมีตอการเสพยา

เสพติดของนักเรียนมัธยมศึกษาในกรุงเทพมหานคร. วิทยานิพนธ สาขาการบริหาร

การศึกษา  คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา, ๒๕๔๗. 

สุวัฒน จันทรจํานง. ความเช่ือของมนุษย เกี่ยวกับ ปรัชญาและศาสนา. กรุงเทพมหานคร:  อลิน

เพลส, , ๒๕๔๐.   

อํานวย จั่นเงิน. การพัฒนาความกตัญูกตเวทีตามแนวคิดพระวรญาณ (ทองนอย กิตฺติทินฺโน)”, 

วิทยานิพนธ ภาควิชาสารัตถบัณฑิตศึกษา : จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๓๗. 

Alan G. Marlatt. Buddhist philosophy and the treatment of addictive behavior. 

Cognitive and Behavioral Practice, Volume 9, Issue 1, Winter 2002, 44–50. 

Bandura, A. Social foundations of thought and action: A social cognitive theory. 

Prentice-Hall, Inc. 1986. 

Bandura, A., Reese, L., Adams, N.E. Journal of Personality and Social Psychology. Vol 

43(1), Jul 1982, 5-21, 1982. 

Das, J. P., Kirby, J., Jarman, R. F. Simultaneous and successive synthesis: An 

alternative model for cognitive abilities. Psychological Bulletin, Vol. 82(1), 

Jan 1975 

Griffin, K. W. & Botvin, G.J..  “ Evidence – based interventions for preventing 

substance use disorders in adolescents,” Child and Adolescent 

Psychiatric. Clinics of North America. 1, (3), 2010.  

Hayslip, Bert JR., et al. Developmental Stage Theories. Chapter in : Michel Hersen 

& Jay C. Thomas (ed): Comprehensive Handbook Of Personality and  A 

longitudinal study of youth. New York: Academic Press. 

Psychopathology. Retrieved October 14, 2012 [1]. 



๙๔ 
 

 

Jessor, R..  Problem-Behavior Theory,  6 6Risikoverhaltensweisen Jugendlicher pp 61-

78, 2001. 

Jessor, R. & Jessor, S.L. Problem behavior and psychosocial development: A 

longitudinal study of youth. New York: Academic Press. 1977. 

Kessler, RC., Berglund, P., Demler, O.,  Jin, R., Koretz, D., Jama. National Institute on 

Drug Abuse, The epidemiology of major depressive disorder. the 

National Comorbidity Survey Replication (NCS-R), 2003. 

McGuire, W., Resistance to persuasion conferred by active and passive prior 

refutation of the same and alternative counterarguments. Journal of 

Abnormal and Social Psychology, 63, 1961. 

National Institute on Drug Abuse. Preventing Drug Use among Children and 

Adolescents: A Research-based guide for parents, educators, and 

community leaders. 2nd edition. Maryland: U.S. Department of Health and 

Human Services, 2003. 

.-------------. The epidemiology of major depressive disorder: results from the 

National Comorbidity Survey Replication (NCS-R) RC. by Kessler, P 

Berglund, O Demler, R Jin, D Koretz, Jama, in Preventing Drug Use among 

Children and Adolescents: A Research-based guide for parents, educators, 

and community leaders, 2 nd edition. Maryland: U.S. Department of Health 

and Human Services, 2003. 

The Standard Edition of the Complete Psychological Works of Sigmund Freud (Ed. J. 

Strachey with Anna Freud), 24 vols. London: 1953-1964. 

Travis Hirschi. Social Bond theory, in Causes of delinquency. Berkeley: University of 

California Press. 1969.   

   

เว็บไซต (ส่ือออนไลน) : 

“ผูนําตามธรรมชาติ”  นโยบายการจัดการความรู มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  ๒๔ ก.พ. ๒๐๑๒ 
http://share.psu.ac.th/blog/leadership/๒๒๗๖๘ 

https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-663-11310-2
http://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/196765
http://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/196765
https://scholar.google.co.th/citations?user=EicYvbwAAAAJ&hl=en&oi=sra
https://scholar.google.co.th/citations?user=fZoCmiYAAAAJ&hl=en&oi=sra
http://share.psu.ac.th/blog/leadership/22768


๙๕ 
 

 

ฝน หวานไฟ และนิพนธ แจมดวง <www.polpacon๗.ru.ac.th/> การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเชิง

พุทธ, (เขาถึงวันท่ี ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๓) 

พระธรรมปฎก,< www.polpacon๗.ru.ac.th/.>. การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเชิงพุทธ. (เขาถึง

วันท่ี ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๓) 

สํานักงานปองกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแหงสหประชาชาติ (UN Office on Drugs 

and Crime – UNODC) UNODC ภ า ค พ้ื น เ อ เ ชี ย ต ะ วั น อ อ ก แ ล ะ แ ป ซิ ฟ ก 

www.un.or.th/th/staff/สํานักงานปองกันยาเสพติด/สืบคนเม่ือ ๒๒ พฤษภาคม   พ..ศ

. ๒๕๕๙ 

 

      

 

 

 

 

 

http://www.polpacon%E0%B9%97.ru.ac.th/
http://www.un.or.th/th/staff/%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%9E%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%94/%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%20%E0%B9%92%E0%B9%92%20%E0%B8%9E%E0%B8%A4%E0%B8%A9%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1%20%20%20%E0%B8%9E..%E0%B8%A8
http://www.un.or.th/th/staff/%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%9E%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%94/%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%20%E0%B9%92%E0%B9%92%20%E0%B8%9E%E0%B8%A4%E0%B8%A9%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1%20%20%20%E0%B8%9E..%E0%B8%A8


๙๖ 
 

 

 

 

 

 
 

ภาคผนวก 

 

 

 

 

 



๙๗ 
 

 

 

 

 

 

 
ภาคผนวก ก 

บทความวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 



๙๘ 
 

 

การวิเคราะหรูปแบบ กระบวนการ และยุทธศาสตรการสรางสังคมปลอดยาเสพติด 

ตามหลักพระพุทธศาสนาในภาคกลาง : บานพักใจ สระบุรี 

(Analysis of Model. Process, and Strategy of Creating the Drug free Society 

Accordance with Principle of Buddhism  

in Central of Thailand: Banpakjai Saraburi) 

ภูริวัจน  ปุณยวุฒิปรีดา    

 

ปญหายาเสพติดเปนภัยคุกคามตอความม่ันคงของประเทศ ซ่ึงกอผลกระทบในวงกวางท้ัง
ตอบุคคลโดยตรงและสังคมสวนรวมท้ังดานเศรษฐกิจ สาธารณสุข อาชญากรรม และการพัฒนา
ประเทศ ทําใหตองสูญเสียทรัพยากรและงบประมาณมหาศาลในการปราบปราม ปองกัน และแกไข
ปญหาโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนซ่ึงเปนกําลังสําคัญของประเทศ และการแพรระบาดของยาเสพติด
กอใหเกิดการเสื่อมเสียชื่อเสียง และเกียรติภูมิของประเทศ ทําใหนานาชาติเกิดความไมไวใจในความ
ปลอดภัยท้ังชีวิตและทรัพยสินและรูสึกเสี่ยงตอการเขามาทองเท่ียวหรือลงทุนทางการคาและธุรกิจ
ตางๆ ซ่ึงมีผลตอเศรษฐกิจของประเทศอยางมาก  ดังเชน จากสถิติงบประมาณแผนการปองกันและ
แกไขปญหายาเสพติดเชิงบูรณาการ โดยสํานักยุทธศาสตรสํานักงานป.ป.ส. (๒๕๕๗)51 พบวา ประเทศ
ไทยไดสูญเสียงบประมาณในการปราบปรามเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่องจากจํานวน ๑.๒ พันลานบาทในป 
๒๕๔๖ เพ่ิมเปนจํานวน ๓.๗ พันลานบาท ในป ๒๕๕๖ งบประมาณดานการบําบัดรักษาผูติดยาเสพ
ติด เพ่ิมข้ึนจาก ๑.๘ พันลานบาท เปน ๓.๑ พันลานบาท ซ่ึงในชวงสิบปท่ีผานมา ความสูญเสียจํานวน
มหาศาลยังไมรวมถึงคาใชจายในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ซ่ึงจากการประมาณการตนทุนเฉลี่ย
ในการดําเนินคดีอาญาจะตกประมาณ ๗๖,๐๐๐ บาทตอคดีท่ีเขาสูการพิจารณาในศาลชั้นตน 
ยิ่งกวานั้นปญหายาเสพติดทําใหสภาพแวดลอมไมเอ้ือตอการเขามาลงทุนในประเทศไทยท้ังในการ
เสี่ยงตอการคา การผลิตท่ีตองพัฒนาฝมือแรงงาน แตการแพรของยาเสพติดท่ีทําใหพนักงานหลงไป
เสพติดจะกลายลงไปเปนแรงงานไรฝมือ มีปญหาในการทํางาน เกิดการวางงาน และนําไปสูปญหา
ดานสังคมอ่ืนๆท่ีเปนตนเหตุหรือเก่ียวพันกับปญหาอาชญากรรมตางๆ เชน การลักทรัพย การทําราย
รางกายผูอ่ืน เพ่ือหาเงินมาใชในการซ้ือยาเสพติด ตลอดจนการคลุมคลั่งจากการเสพยาเสพติด เปนตน 
โดยปญหาอันดับตนๆของเยาวชนไทยในปจจุบันคือ การตกเปนทาสยาเสพติด แมจะมีมาตรการ
ปองกัน ปราบปรามเขมขนเทาไรก็ตาม ปญหาคงทวีความรุนแรงมากข้ึนทุกป อีกท้ังตั้งแตป ๒๕๔๗ ผู
เสพยาเสพติดมีอายุนอยลงและมีแนวโนมขยายตัวเพ่ิมข้ึน จากสถิติยาเสพติดของกระทรวงยุติธรรม 

                                           
 51 สํานักยุทธศาสตร, งบประมาณแผนการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดเชิงบูรณา

การ รายงานการติดตามผลการดําเนินงานประจําป ๒๕๕๗, (กรุงเทพมหานคร: สํานักงานปองกัน

และปราบปรามยาเสพติด กระทรวงยุติธรรม) หนา ๒๔๑. 



๙๙ 
 

 

(๒๕๕๘)52 พบวา มีผูเขารับการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด ตามพระราชบัญญัติฟนฟูสมรรถภาพ
ผูติดยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๔๕ จํานวนท้ังสิ้น ๑๗,๙๘๒ คน ตอมาในป ๒๕๕๐ มีจํานวนเพ่ิมข้ึนเปน 
๔๘,๘๙๕ คน และในป ๒๕๕๕ มีจํานวนเพ่ิมมากข้ึนถึง ๑๗๖,๐๖๖ คน 

อยางไรก็ตามจากผลการศึกษาและรายงานตางๆรวมท้ังสภาพการณท่ีปรากฎเปนขาว

และความเปนจริงท้ังหลายท่ีสามารถพบเห็นไดกลับพบวา การปราบปรามหรือการเพ่ิมโทษแก

ผูกระทําความผิดเก่ียวกับยาเสพติดไมไดทําใหปญหายาเสพติดลดนอยถอยลงหรือหมดไปแตประการ

ใด จากรายงานของสํานักบริการสวัสดิการสังคม กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (๒๕๕๗) พบวา การ

ปราบปรามหรือเพ่ิมโทษมิไดทําใหยาเสพติดหมดไปหรือลดนอยลง จํานวนผูเสพยาเสพติดในประเทศ

ไทยกลับมีจํานวนเพ่ิมมากข้ึนเรื่อยๆ ดังเชนในป ๒๕๕๓ มีผูเสพยาเสพติด ๑๖๑,๐๖๑ คน แตในป 

๒๕๕๕ มีจํานวนเพ่ิมเปน ๑๗๗,๘๑๘ คน ซ่ึงผูเสพยารายเกาก็ยังมิไดเลิกเสพ  กลับมีผูเสพยาเสพติด

รายใหมเพ่ิมจํานวนมากข้ึน นั่นแสดงใหเห็นวา กลไกลการแกปญหายาเสพติดโดยเนนการปราบปราม

อยางเดียวยังไมเพียงพอ จําเปนตองมีการกําหนดนโยบายดานอ่ืนเขามาสนับสนุนในการแกไขปญหา  

ในป ๒๕๕๖ รัฐบาลจึงไดจัดทํายุทธศาสตรแผนปฏิบัติการเก่ียวกับการแกปญหายาเสพติดภายใต 

“ยุทธศาสตร ๕ รั้ว ปองกัน” เพ่ือปองกันจุดออน ๕ ดาน ท้ังดานชายแดน ดานปจจัยเสี่ยงทางสังคม 

ดานความออนแอของครอบครัว-ชุมชน และดานปจจัยทางเศรษฐกิจ-สังคม สภาพแวดลอม 

นอกเหนือจากยุทธศาสตร ๕ รั้วปองกันแลว ยังมีการใชมาตรการทางกฎหมายการสืบสวน 

ปราบปรามกลุมการคายาเสพติดระดับตางๆ เพ่ือตัดโครงสรางการแพรกระจายยาเสพติดไปยังผูเสพ 

ซ่ึงอยูในความรับผิดชอบของสํานักงานตํารวจแหงชาติ  เรงรัดโครงการบําบัดรักษาและฟนฟู

สถานภาพผูเสพ/ผูติดยาเสพติดแบบบูรณาการ นําผูเสพติดเขาสูระบบการบําบัดฟนฟูของกระทรวง

สาธารณสุข รวมถึงการใชกระบวนการชุมชน ประชาสังคมนาํผูเสพเขาคายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมโดย

ขอความร วม มือจากหน วยงานส วนกลาง ท่ี เ ก่ียวของ  เชน  กองบัญชาการกองทัพไทย 

กระทรวงมหาดไทย  กระทรวงแรงงานในการจัดทําคายบําบัดฟนฟู และการใหความชวยเหลือในการ

ดําเนินชีวิตภายหลังผานการบําบัดฟนฟู เชน การใหอาชีพ สนับสนุนเงินทุนการประกอบอาชีพ 

ตลอดจนการจัดกลไกลติดตามผูผานการบําบัดใหกลับสูสังคมไดตามปกติ ดังนั้นการตอสูเพ่ือเอาชนะ

ยาเสพติดจึงมิไดจํากัดอยูแคเพียงปองกันและปราบปรามในพ้ืนท่ี แตยังครอบคลุมไปถึงงานดานการ

บําบัดฟนฟูสถานภาพผูติดยาเสพติดดวย โดยผูท่ีติดยาเสพติดท่ีถูกจับกุม และศาลพิจารณาตัดสินให

เปนผูปวย เขามาบําบัดรักษา และหลังจากนั้นสงไปฟนฟูสมรรถภาพในหนวยทหารท่ีจัดตั้งเปนศูนย

บําบัดฟนฟูผูติดยาเสพติด ภายใตชื่อ “โรงเรียนวิวัฒนพลเมือง” โดยมุงหวังใหผูเขารับการบําบัดได

เรียนรูเก่ียวกับแนวทางการดูแลตัวเองใหอยูในสังคมไดอยางปกติสุข ตลอดจนไดรับการฝกวิชาชีพ ซ่ึง

                                           
 52สํานักงานศาลยุติธรรม รายงานสถิติคดีศาลยุติธรรมท่ัวราชอาณาจักรประจําป พ.ศ. 

๒๕๕๘ รายงานประจําปของศาลท่ัวราชอาณาจักร, (กรุงเทพมหานคร: กระทรวงยุติธรรม, ๒๕๕๘) 

หนา ๒๗. 



๑๐๐ 
 

 

เปนกิจกรรมทางเลือกเพ่ือพัฒนาทักษะใหสามารถนําไปใชประโยชนในการประกอบอาชีพหลังจบ

หลักสูตร ซ่ึงการดําเนินการดังกลาวก็ยังจํากัดอยูแตในกลุมผูติดยาเสพติดท่ีถูกดเนินคดี และผูเสพยา

เสพติดท่ีเขารับการบําบัดโดยสมัครใจ53 

ตอมาในปพ.ศ. ๒๕๕๗-๕๘ รัฐบาลไดกําหนดเปาหมายยุทธศาสตรดานการแกไขปญหาผู

เสพติดข้ึนอีก โดยตองมีการนําผูเสพเขาสูกระบวนการบําบัดรักษาอยางเหมาะสมใหไดจํานวน 

๒๒๐,๐๐๐ คน ผลในชวง ๓ เดือนแรกของแผนปฏิบัติการปูองกันและแกไขปญหายาเสพติดนั้น จาก

รายงานการบําบัดรักษาผูใชสารเสพติด (บสต.๓) ของหนวยบําบัดรักษาในพ้ืนท่ี (ขอมูล ณ วันท่ี ๑๒ 

มกราคม ๒๕๕๗) พบวา ชวงเดือนตุลาคม-ธันวาคม ๒๕๕๗ มีการรายงานผูเสพซ่ึงเขาสูกระบวนการ

บําบัดรักษาจํานวน ๒๗,๑๔๖ คน เปนผูเขารับการบําบัดรักษาในระบบสมัครใจ ๗,๔๒๙ คน (๒๗.๓%) 

ระบบบังคับบําบัด ๑๘,๐๔๐ คน (๖๖.๓%) และระบบตองโทษ ๑,๗๔๒ คน (๖.๔%) โดยพ้ืนท่ีท่ีมีผู

เสพสมัครใจเข ารับการบําบัดรักษาสูง  ๑๐  อันดับแรก ไดแก  เชียงราย  กทม. เชียงใหม  

พระนครศรีอยุธยา มหาสารคาม ตาก รอยเอ็ด สงขลา สุราษฎรธานี และนครราชสีมา โดย ๓๑.๘% 

สวนใหญเปนกลุมผูเขารับการบําบัดท่ีอาศัยอยูในพ้ืนท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รองลงมา ๒๔.๕% 

อยูในพ้ืนท่ีภาคเหนือ ๒๒% อยูในภาคกลาง ๑๒.๖% อยูในภาคใต และ ๙.๑% อยูในกรุงเทพฯ ซ่ึงทํา

ใหสถานบําบัดฟนฟูผูติดยาเสพติดของหนวยงานรัฐจําเปนตองถูกจัดตั้งข้ึนมาเพ่ือชวยเยียวยาและ

รักษา แมจะเปนการแกไขปญหาท่ีปลายเหตุแตหนวยงานตางๆ เหลานี้ก็ไดพยายามหาวิธีการหรือ

กระบวนการในการเยียวยาท้ังดานรางกาย จิตใจ รวมถึงการฝกอาชีพใหกับผูท่ีเขามาบําบัดการติดยา

เสพคิดใหหลุดพนจากการเปนทาสยาเสพติดและสามารถกลับเขาสูการยอมรับของครอบครัวและ

สังคมตอไป 

จากรายงานสํานักงานป.ป.ส.ป ๒๕๕๘54 เสนอวา พ้ืนท่ีเฝาระวังปญหายาเสพติดท่ีสําคัญ

ของประเทศไทยจะมีท้ังหมด ๒๙ จังหวัดไดแก กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา 

ลพบุรี สมุทรปราการ สระบุรี ชลบุรี กาญจนบุรี สมุทรสาคร นครราชสีมา มุกดาหาร หนองคาย 

รอยเอ็ด อุบลราชธานี สกลนคร ศรีสะเกษ มหาสารคาม อุดรธานี ตรัง นครศรีธรรมราช สุราษฎรธานี 

ปตตานี สงขลา แมฮองสอน เชียงราย เชียงใหม แพร และ สุโขทัย ซ่ึงพบวา เปนภาคกลางถึง ๑๐ 

จังหวัด ท้ังนี้เพราะภาคกลางถึงจะไมไดเปนพ้ืนท่ีนําเขา แตภาคกลางถือเปนภาคท่ีมีปญหาการคายา

                                           
53 ศูนยประสานงานการปฏิบัติท่ี ๑ กองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร, 

ผลการดําเนินงานการแกไขปญหายาเสพติดในระดับพ้ืนท่ีตามนโยบาย “ยุทธศาสตร ๕ รั้ว และ ๒ 

โครงการหลัก” ภาพรวมประเทศ (๑ เมษายน – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๒, ๒๒-๕๖,. (กรุงเทพมหานคร: 

สํานักงานปองกันและปราบปรามยาเสพติด กระทรวงยุติธรรม) 

 54 สํานักยุทธศาสตร แผนยุทธศาสตรการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด พ.ศ. ๒๕๕๘ 

– ๒๕๖๒. (กรุงเทพ: สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด กระทรวงยุตธิรรม) 



๑๐๑ 
 

 

เสพติดมากกวาทุกภาค โดยเฉพาะการคายาบาซ่ึงเปนยาเสพติดท่ีใชกันอยางแพรหลายท่ีสุด ขนาดของ

ปญหาการใชยาเสพติดในภาคกลางไมวาจะพิจารณาจากจํานวนผูใชยาเสพติดโดยรวม หรือเฉพาะผูใช

ยาเสพติดรายใหมตางอยูในระดับไมนอยกวา ๓๐% ของจํานวนผูใชยาเสพติดโดยรวมท้ังประเทศ และ

มีการใชยามากกวา ๑ ชนิด มีการเสพโดยการสูบเปนหลัก ยาบาและเฮโรอีนเปนตัวยาหลักท่ีแพร

ระบาดในพ้ืนท่ีภาคกลางมาไมนอยกวา ๗ ป ตอมาในระยะหลังการใชยาบาไดเพ่ิมปริมาณข้ึนและ

กลายเปนตัวยาหลักท่ีผูใชยาในภาคกลางใชเปนสวนใหญ สัดสวนของผูรับการบําบัดรายใหมเพ่ิมข้ึน 

โดยกลุมผูใชยาเสพติดเปนครั้งแรกกลุมใหญท่ีสุด คือเยาวชนอายุไมเกิน ๒๔ ป ถึงแมสัดสวนของผูใชยา

เสพติดในภาคกลางเกือบท้ังหมดเปนเพศชาย แตสัดสวนของผูเสพสตรีมีแนวโนมเพ่ิมข้ึน ในกลุมผู

รับจางและเกษตรกร ขณะท่ีผูใชยาเสพติดในกลุมอาชีพตางๆ มีการเปลี่ยนแปลงนอยมาก เพ่ือนยังเปน

ปจจัยสําคัญของการใชยาเสพติดในภาคกลางแมวาความอยากลองจะยังคงเปนเหตุผลสําคัญท่ีสุดก็ตาม 

โดยสถานการณปญหายาเสพติดในภาคกลางจะครอบคลุมพ้ืนท่ีจํานวน  ๓๑ จังหวัด ไดแก 

กรุงเทพมหานคร จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดชัยนาท จังหวัดนครนายก จังหวัดนครปฐม จังหวัด

นครสวรรค  จังหวัดนนทบุรี จังหวัดจันทบุรี  จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี  จังหวัดตราด จังหวัด

ปราจีนบุรี จังหวัดระยอง  จังหวัดสระแกว จังหวัดปทุมธาน ี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพิจิตร 

จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดเพชรบูรณ จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดลพบุรี  จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัด

สมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสิงหบุรี  จังหวัดสุโขทัย จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดสระบุรี 

จังหวัดราชบุรี จังหวัดอางทอง  และ จังหวัดอุทัยธานี  

จังหวัดสระบุรีนั้นตั้งแตป ๒๕๕๐ ศูนยอํานวยการปองกันและปราบปรามยาเสพติด 

(ศอ.ปส.) สํานักงานปองกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) รวมกับกระทรวงมหาไทย ไดคัดเลือก

ใหเปนจังหวัดนํารองในการใชระบบแบบบูรณาการของการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดใน

พ้ืนท่ีสํานักงาน (ป.ป.ส.) ภาค ๑ ซ่ึงดําเนินการแกไขยาเสพติดแบบครบวงจร ท้ังนี้เนื่องจากจังหวัด

สระบุรี ซ่ึงเปนศูนยกลางการคมนาคมสูภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออก และภาคเหนือ มีเสนทาง

ลําเลียงยาเสพติดผานพ้ืนท่ีรอยตอระหวางจังหวัดทางหลวงหมายเลข ๑ ถนนพหลโยธินกรุงเทพ

เดินทางสูปทุมธานี ลพบุรี ทางหลวงหมายเลข ๒ ถนนมิตรภาพ ผานจังหวัดนครราชสีมา และถนน

สายรอง หมายเลข ๓ เชื่อมตอจังหวัดนครนายก ปราจีนบุรี และสระแกว โดยขอมูลระหวางป ๒๕๔๖-

๒๕๕๑ พบวา จังหวัดสระบุรี มีการคายาเสพติด การแพรระบาดในพ้ืนท่ีเสี่ยงและประชาชนมี

พฤติกรรมเสพยาเสพติดตามแหลงม่ัวสุมตางๆ ท้ังในชุมชนเมือง และเขตรอยตอระหวางจังหวัดท่ียัง

พบวา มีหมูบานและชุมชนหลายแหงท่ีเก่ียวของกับยาเสพติด โดยจังหวัดสระบุรียังมีพ้ืนท่ีขนาดใหญ

และมีประชากรอยูหนาแนน เปนท่ีต้ังของโรงงานอุตสาหกรรมจํานวนมาก ทําใหไดรับผลกระทบจาก

ปญหายาเสพติดเชนเดียวกับอีกหลายจังหวัด โดยเดือนตุลาคม ๒๕๕๑-เดือนกุมภาพันธ ๒๕๕๒  ท่ี

ผานมาจังหวัดสระบุรีไดดําเนินการปราบปรามยาเสพติดรวม ๓๐๘ ราย ภายหลังการดําเนินการ

ปราบปราม จับกุม บําบัดและฟนฟูผูท่ีมีปญหายาเสพติดโดยหนวยงานท่ีเก่ียวของ แยกเปนระบบ

สมัครใจ ๑๐ ราย ระบบบังคับบําบัด ๒๖๗ ราย และระบบตองโทษ ๓๑ ราย ซ่ึงปจจุบันจังหวัดมี



๑๐๒ 
 

 

จํานวนผูตองขังประมาณ ๒,๐๑๐ คน พบวา สวนใหญตองโทษดวยคดียาเสพติด ดังนั้นการสรางศูนย 

“บานพักใจ”ท่ีจังหวัดสระบุรีนี้จะสามารถรองรับผูติดยาเสพติดท่ีผานการบําบัดแลวจากจังหวัด

ใกลเคียงในภาคกลาง แมแตจากกรุงเทพฯ เพราะมีพ้ืนท่ีเพียงพอในการสรางเปนแหลงพักพิงและเปน

ศูนยนํารองตนแบบตอผูติดยาเสพติดท่ีผานการบําบัดแลวแตยังไมสามารถกลับคืนสูครอบครัวหรือ

หมูบานและชุมชนได อันเนื่องมาจากสภาพแวดลอมทางดานรางกาย จิตใจ อารมณ  สังคม ท่ียังไม

เอ้ืออํานวย เพ่ือใหผูผานการบําบัดยาเสพติดไดมาสรางความพรอมดานสุขภาพรางกาย มีภูมิคุมกัน มี

จิตใจท่ีเขมแข็ง มีความรูความสามารถในการประกอบอาชีพการงาน และมีงานทําท่ีม่ันคงกอนกลับ

ไปสูครอบครัวและชุมชน เพ่ือปองกันไมใหผูผานการบําบัดยาเสพติดหันกลับไปยุงเก่ียวกับยาเสพติด

อีกตอไป และเรียนรูท่ีจะอยูกับสังคมท่ีปลอดยาเสพติด โดยในปงบประมาณ ๒๕๕๐ สํานักงานป.ป.ส.

ภาค ๑ ไดรับการสนับสนุนงบประมาณจํานวน ๑,๓๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งลานสามแสนบาทถวน) เพ่ือ

จัดทําโครงการนํารองในการจัดตั้งแหลงพักพิงใหแกผูผานการบําบัดยาเสพติด และประสานกับ

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย ใหเปนผูจัดหาสถานท่ีและบุคลากรผูปฏิบัติงาน 

โดยใชชื่อวา บานพักใจจังหวัดสระบุรี เปนแหลงพักพิงใหแกผูบําบัดยาเสพติดหรือผูท่ีอยูระหวาง

กระบวนการบําบัดรักษาใหไดรับการดูแลดานปจจัย ๔ และใหการพัฒนาศักยภาพทางดานรางกาย 

จิตใจ อารมณ สังคม อาชีพ การศึกษา การปองกันตนเอง และการฝกทักษะการปฏิเสธยาเสพติด 

เรียนรูท่ีจะอยูในสังคมท่ีปลอดยาเสพติด รวมท้ังการบริการดานสิทธิประชาชน ตอมาในป ๒๕๕๑ 

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ไดเล็งเห็นถึงความสําคัญในการพัฒนาศักยภาพผูผานการบําบัดยา

เสพติด และตัดวงจรการแพรระบาดของยาเสพติด จึงไดสนับสนุนงบประมาณการดําเนินงานของ

บานพักใจจังหวัดสระบุรีอยางตอเนื่องและจัดตั้งบานพักใจจังหวัดสระบุรีข้ึนเปนหนวยงานราชการ

เม่ือป ๒๕๕๐ และในป ๒๕๕๒ ไดโอนยายเปนหนวยงานภายใตสังกัดของกรมพัฒนาสังคมและ

สวัสดิการ เปนตนมาจนถึงปจจุบัน55 

ดังนั้นการวิจัยบานพักใจจังหวัดสระบุรีนี้จะทําใหเห็นถึงรูปแบบ กระบวนการ และ

ยุทธศาสตรในการสรางสังคมปลอดยาเสพติด โดยเฉพาะการใชหลักทางพระพุทธศาสนาท่ีไดนําหลัก

โอวาทปาติโมกข็ท่ีเปนหลักการสําคัญของพระพุทธศาสนาในจุดยืนและแนวทางการยึดถือปฏิบัติ

สําหรับสงฆและพุทธศาสนิกชนท้ังหลาย56 ไวอยางชัดเจน ซ่ึงเปนวัตถุประสงคของการวิจัยนี้ โดยการ

วิจัยนี้เปนการศึกษาขอเท็จจริงหรือสภาพการณจริงท่ีเกิดข้ึนแลวนํายอนกลับไปสรุปสูองคความรู ซ่ึง

เปนสิ่งท่ีสังคม รัฐ และผูท่ีเก่ียวของตองการเพ่ือนําไปสรางประโยชนอยางมากตอการแกไข ปรับปรุง 

                                           
55 สํานักบริการสวัสดิการสังคม โครงการการจัดการองคความรู “วิธีการพัฒนาศักยภาพผู

ผานการบําบัดยาเสพติด บานพักใจ จ.สระบุรี”,  (กรุงเทพมหานคร: กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย  ๒๕๕๗). หนา ๔-๕  

56 พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับประมวลธรรม, พิมพครั้งท่ี ๑๒, 
(กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๖), หนา ๓๗๓. 



๑๐๓ 
 

 

พัฒนา และการนําไปใชเปนตนแบบในการสรางศูนยหรือบานอ่ืนๆตอไป ท่ีจะชวยใหผูท่ีผานการ

บําบัดการเสพติดแลวกลับคืนสูสังคมอยางมีศักยภาพดวยความเชื่อม่ัน ชวยเหลือตนเองได ไมเปน

ภาระผูอ่ืน สามารถเปนกําลังสําคัญในการพัฒนาครอบครัว ชุมชน และเรียนรูท่ีจะอยูในสังคมไดอยาง

ยั่งยืน 

 

วัตถุประสงคของโครงการวิจัย 

๑. เพ่ือศึกษารูปแบบการสรางสังคมปลอดยาเสพติดตามหลักพระพุทธศาสนาของ

บานพักใจ จังหวัดสระบุรี 

๒. เพ่ือศึกษากระบวนการสรางสังคมปลอดยาเสพติดตามหลักพระพุทธศาสนาของ

บานพักใจ จังหวัดสระบุรี 

๓. เพ่ือศึกษายุทธศาสตรการสรางสังคมปลอดยาเสพติดตามหลักพระพุทธศาสนาของ

บานพักใจ จังหวัดสระบุรี 

 

นิยามศัพทท่ีใชในการวิจัย 

 รูปแบบ หมายถึง ลักษณะของการถายทอดความคิด ความรู ความเขาใจ วิธีการ

ทํางาน ตลอดจนจินตนาการของบุคลใดบุคคลหนึ่ง หรือชุมชนใดชุมชนหนึ่งตอเรื่องราวหรือ

ปรากฏการณใดๆใหออกมาในการสื่อสารรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง 

 ยาเสพติด หมายถึง สารใด ๆ ท่ีเกิดข้ึนตามธรรมชาติหรือไดจากธรรมชาติ หรือจากการ

สังเคราะหท่ีเสพเขาไปแลวจะเกิดความตองการท้ังทางรางกายและจิตใจตอไปโดยไมสามารถหยุดเสพ

ได และจะตองเพ่ิมปริมาณมากข้ึนเรื่อยๆ จนในท่ีสุดจะทําใหเกิดโรคภัยไขเจ็บตอรางกายและจิตใจข้ึน 

 กระบวนการสรางสังคมปลอดยาเสพติด หมายถึง วิธีและข้ันตอนการสรางความ

เขมแข็งของชุมชนเพ่ือแกไขปญหายาเสพติดประกอบดวย ข้ันตอนท่ี ๑ : คัดเลือกชุมชนเปาหมาย 

ข้ันตอนท่ี ๒ : สืบสภาพชุมชน ข้ันตอนท่ี ๓ : พบผูนําชุมชนตามกลุมเปาหมาย ข้ันตอนท่ี ๔ : เลือก

ผูนําธรรมชาติ ข้ันตอนท่ี ๕ : รณรงคประชาสัมพันธ ข้ันตอนท่ี ๖ : คัดแยกผูมีพฤติกรรมเก่ียวของกับ

ยาเสพติด ข้ันตอนท่ี ๗ : การรับรองครัวเรือน ข้ันตอนท่ี ๘ : ใชมาตรการทางสังคม และข้ันตอนท่ี ๙ : 

รักษาสถานะชุมชนเขมแข็ง 

 หลักพระพุทธศาสนา หมายถึง แนวทาง วิธีการพัฒนาศักยภาพมนุษยทางดานรางกาย 

จิตใจ สังคม และปญญาตามหลักโอวาทปาฏิโมกขคือ หลักการ ๓ ประการ อุดมการณ ๔ ประการ 

และวิธีการ ๖ ประการดังนี้    



๑๐๔ 
 

 

  หลักการ ๓ ประการ คือ  

 ๑) การไมทําบาปท้ังปวงไมวาจะดวยกาย วาจา และใจ  

 ๒) การทํากุศลใหถึงพรอมไดแก การทําความดีทุกอยาง และ  

 ๓) การทําจิตใจใหผองใสดวยการละบาปท้ังปวง ถือศีลและบําเพ็ญกุศลใหถึงพรอม

ดวยการปฏิบัติสมถะและการวิปสสนากัมมัฎฐาน 

     อุดมการณ ๔ ประการ คือ  

  ๑) ความอดทน คือ การอดกลั้นไมทําบาปท้ังกาย วาจา ใจ  

  ๒) ไมเบียดเบียนคือ การงดเวนจากการทําราย รบกวนหรือเบียดเบียนผูอ่ืน  

  ๓) ความสงบ คือ ปฏิบัติตนใหสงบท้ังกาย วาจา และใจ  

  ๔) การดับทุกขของชีวิตท่ีเปนเปาหมายสูงสุดในพระพุทธศาสนา (นิพพาน) 

     วิธีการ ๖ ประการ คือ  

  ๑) ไมวาราย คือ ไมกลาวใหรายหรือโจมตีใคร  

  ๒) ไมทําราย คือ ไมเบียดเบียนผูอ่ืน  

  ๓) สํ ารวมในปาฏิ โมกข  คือ ความเคารพระเบียบวินัย  กติกา กฎหมาย 

ขนบธรรมเนียม ประเพณีท่ีดีงามของสังคม  

  ๔) รูจักประมาณ คือรูจักพอดี พอกินพออยู  

  ๕) อยูในสถานท่ีสงบสงัด คือ อยูในสถานท่ีท่ีสงบและมีสิ่งแวดลอมท่ีเหมาะสมและ  

  ๖) การฝกหัดจิตใจใหสะอาด คือ การชําระจิตใจใหขาวรอบเสมอ 

 ยุทธศาสตรการสรางสังคมปลอดยาเสพติด แนวทาง วิธีการ รูปแบบของการบริหาร 

และการพัฒนาเพ่ือขับเคลื่อนองคการไปสูความสําเร็จโดยการบูรณาการองคความรูจากศาสตร

สมัยใหมและหลักพระพุทธศาสนา ประกอบดวยองคประกอบ ๓ สวน ไดแก 

 สวนท่ี ๑ การวางแผนยุทธศาสตรแบบสามเสา (The Triangle Strategic Formulation

) ไดแก  การกําหนดวิสัยทัศนขององคการ (Capturing the Business Vision)  

 การกําหนดพันธกิจ (Mission)  

 การกําหนดโครงสรางขององคกร (The Institutional Structure)  



๑๐๕ 
 

 

 การกําหนดจุดยืนในการแขงขัน (Competitive Positioning)  

 การกําหนดยุทธศาสตร (The Strategic Agenda)  

สวนท่ี ๒ การนํายุทธศาสตรสูการปฏิบัติ และการประเมินผลอยางเปนพลวัตรท่ีมีพลัง

ความคิดใหมและตอเนื่อง (The Dynamic and Continuous Strategic Implementation and 

Evaluation) ไดแก  การกําหนดแผนปฏิบัติการ (Define action plans)  

การเชื่อมโยงระบบการบัดผลกับวัตถุประสงค  (link measurement system to 

objectives)  

การดําเนินการตามแผนปฏิบัติการ (Execute the active plans)  

การเรียนรูจากการดําเนินการ (Review learning)  

การดําเนินการตามท่ีปรับปรุง (Sustain the improvement)  

การดําเนินการหลักการ (Institutionalization)  

การทบทวนแผนตามวงรอบ(Annual Renewal)  

การปรับกระบวนการบริหารเชิงยุทธศาสตร ( Improve strategic management 

process)  

สวนท่ี ๓ กระบวนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร ซ่ึงมีลักษณะเฉพาะ ๗ ประการ คือ  

 ๑. กระบวนการเชิงบูรณาการแบบสามเสา (The Triangle)  

๒. การมีสวนรวม (Participation)  

 ๓. กระบวนการบริหารอยางเปนพลวัตรท่ีมีความคิดใหมและตอเนื่อง (The Dynamic 

and Continuous)  

๔. ระบบขอมูลในการบริหาร (MIS: Management information System)  

๕. การวิจัยและพัฒนา (Research and Development)  

๖. กระบวนการคุณภาพ (Plan-Do-Study-Act Cycle)  

๗. กระบวนการปรับแตง (The Adaptive Process)  

 บานพักใจ จังหวัดสระบุรี เปนสถานท่ีฟนฟูผูผานการบําบัดยาเสพติด ท่ีอยูภายใตการ

ดําเนินงานของสํานักบริการสวัสดิการสังคม กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนา

สังคมและความม่ันคงของมนุษย ซ่ึงมีวัตถุประสงคเพ่ือใหผูผานการบําบัดยาเสพติดไดรับการพัฒนา



๑๐๖ 
 

 

ศักยภาพ ฟนฟูรางกาย จิตใจ สรางทางเลือกในการประกอบอาชีพ ทําใหผูผานการบําบัดยาเสพติด

สามารถกลับคืนสูครอบครัวและสังคมได เรียนรูการอยูในสังคมปลอดยาเสพติด ไมกลับมาเก่ียวของ

กับยาเสพติดอีก และทําใหเปนศูนยตนแบบใหแกบานหรือศูนยในลักษณะนี้ท่ีจะสรางตอไป 

 

วิธีดําเนินการวิจัย 

     ๑.  รูปแบบการวิจัย  การวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 

แบบ 

ศึกษาขอเท็จจริงจากสภาพการณจริงไปสรุปสูองคความรู (Expo Factor Research) ซ่ึงจะเปนการ

วิเคราะหหลักพุทธศาสนาท่ีใชในรูปแบบ กระบวนการ และยุทธศาสตรในการสรางสังคมปลอดยาเสพ

ติดของบานพักใจ จ.สระบุรี   

  

 ๒.  ประชากรและกลุมผูใหขอมูลสําคัญ  ประชากรศึกษาคือ ผูท่ีอยูหรือทํางานหรือ

เก่ียว ของกับบานพักใจ จังหวัดสระบุรีโดยจะทําการสุมผูใหขอมูลสําคัญดวยวิธีแบบบังเอิญนั่นคือ ผูท่ี

ปฏิบัติการณอยู ณ วันท่ีไปเก็บขอมูล ซ่ึงมีจํานวนท้ังสิ้น  ๗๔ คน ซ่ึงมาจากผูใหขอมูลสําคัญ  ๓ กลุม 

ดังนี้ 

กลุมท่ี ๑  ผูบริหาร เจาหนาท่ี ครู และผูดูแลท่ีทํางานอยูในบานพักใจ ซ่ึงใชการสุมแบบ

บังเอิญ ไดท้ังหมด ๑๑ คน   

กลุมท่ี ๒  ผูท่ีไดรับการบําบัดหรือเยียวยาแลวมาพักฟนเพ่ือการปรับตัวคืนสูสังคมชอง

บานพักใจ ท่ีซ่ึงใชการสุมแบบบังเอิญไดท้ังหมด ๕๔ คน   

กลุมท่ี ๓  บุคคลในชุมชนและผูท่ีเก่ียวของกับโครงการของบานพักใจ ซ่ึงใชการสุมแบบ 

บังเอิญ ไดท้ังหมด ๙ คน   

การวิเคราะหขอมูล การวิจัยนี้วิเคราะหขอมูลโดยนําขอมูลท่ีไดจากท้ัง ๓ กลุมมา

วิเคราะหรวมกันหาขอมูลท่ีตรงกันจากทุกกลุมในหลักพระพุทธศาสนาท่ีใชในการสรางสังคมปลอดยา

เสพติดของบานพักใจสระบุรี   

             ๓.  เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย  มีข้ันตอนดังนี้ 
 ก.  วิจัยเอกสาร  เพ่ือรวบรวมขอมูล แนวคิดและผลงานการศึกษาท่ีเก่ียวของมาวิเคราะห
ใชในการสรางเครื่องมือ กําหนดทิศทาง กรอบการศึกษา โดยเฉพาะจากนโยบายและวัตถุประสงคการ
สรางบานพักใจ สระบุรีของรัฐบาลรวมท้ังระบบในการดําเนินการบริหารจัดการ  



๑๐๗ 
 

 

ข.  สรางแบบสัมภาษณเชิงโครงสรางปลายเปดถึงหลักพระพุทธศาสนา โดยใชโครงสราง

และเนื้อหาตามนิยามของแผนงานและโครงการวิจัยนี้รวมท้ังขอมูลจากเอกสารในขอ ก. (ดูภาคผนวก 

ข) แลวหาคุณภาพของแบบสัมภาษณ หลังจากนั้นนําไปอบรมวิธีใชใหกับเจาหนาท่ีเก็บขอมูลโดยมีการ

หาคาความเชื่อม่ันในการเก็บขอมูลดวยการทดสอบคา intercorrelation ของผูสัมภาษณ ๒ คนดวย

คาท่ีไมต่ํากวา ๐.๙๘  

              ๔.  การเก็บรวบรวมขอมูล   

 ในการเก็บรวบรวมขอมูลการวิจัยนั้น มีข้ันตอนดังตอไปนี้ 

ก. ลงพ้ืนท่ีทําการติดตอและดูสภาพกลุมผูใหขอมูล แลวทําการนัดหมายการสัมภาษณ 
ข. ลงพ้ืนท่ีเก็บขอมูล แลวนําขอมูลท่ีไดมาวิเคราะหและสรุปผล 

ค. จัดทํารายงานผลแลวนําไปสรุปผลรวมกับแผนงานวิจัย และนําเสนอตอชุมชน/

เผยแพรตอมวลชนท่ีเก่ียวของเพ่ือเปนขอมูลในการใชงานตอไปท้ังในการปฏิบัติงานและทางวิชาการ

ตอไป 

สรุปผลการวิจัย 

            ๑.   ผลของการใชหลักพระพุทธศาสนาในการสรางสังคมปลอดยาเสพติด 

 จากการวิเคราะหผลการวิจัยพบวา ในการดําเนินงานตามเปาหมายของบานพักใจฯเพ่ือ

การพัฒนาศักยภาพและอาชีพและสรางสังคมเปนสุขปลอดสารเสพติดนั้น มีการประยุกตใช หลัก

พระพุทธศาสนา ตามนิยามของการวิจัยนี้ท้ังหลักการ ๓ ประการ  อุดมการณ ๔ ประการ และ

วิธีการ ๖ ประการ ซ่ึงท้ังหมดนี้ ก็คือ “หลักโอวาทปาฏิโมกข” ท่ีเปนหลักการสําคัญทาง

พระพุทธศาสนาท่ีพระพุทธองคไดทรงแสดงจุดยืนและแนวทางในการปฏิบัติตนของพระภิกษุ และ

ขอยึดถือปฏิบัติสําหรับคฤหัสถไวอยางเดนชัดและชัดเจนท้ังในแงรูปแบบ อุดมการณ หลักการ 

วิธีการ และแนวทางปฏิบัติ คําสอนเรื่องโอวาทปาฏิโมกขนี้เปนหัวใจสําคัญของพระพุทธศาสนา 

เปน 2หลักสรุปของพุทธศาสนา โดยยึดหลักของไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ ปญญา และ มรรค ๘ เปน

หลักในการปฎิบัติโดยเบื้องตนคือ การรักษาศีล ๕ ธรรม ๕ ทําภาวนาสมาธิ57 รูจักธรรมของ  อริยสัจ 

๔  ทําใหไดหัวใจพระพุทธศาสนาคือ จิตจะขาวรอบเปนปริโยทปนะ ชาวพุทธท่ีปฏิบัติตนดวยการ

แสดงความกตัญูกตเวที ตอผูท่ีมีพระคุณ รูจักใชหลัก อิทธิบาท ๔ พรหมวิหาร ๔ หิริโอตตัปปะ 

                                           
 57 เจษฎากรณ  รอดภัย, การศึกษาวิเคราะหหลักโอวาทปาฏิโมกขในทัศนะของพระเถระ

ในประเทศไทย วิทยานิพนธ พุทธศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาพระพุทธศาสนา  มหาวิทยาลัยมหา

จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ๒๕๕๕, หนา (๒)  

 



๑๐๘ 
 

 

ในการทํากิจการงานและปฏิบัติตนตอผูอ่ืน อดทน รูจักละอายและกลัวตอบาป ก็จะทําใหมีชีวิตท่ี

เปนสุข  รวมท้ังการรูจักใชหลัก ฆราวาสธรรม ๔ สาราณียธรรม ๖ และสังคหวัตถุ ๔ ประกอบใน

การดํารงชีวิตอยูในสังคมกับบุคคลอ่ืนๆ รูจักมีสวนรวม เอ้ืออาทร มีจิตอาสาก็จะสามารถประยุกตตน

เขาไดกับทุกกลุมทุกองคกร สรางความเขาใจและความสามัคคี และการรูจักใชหลักการบริหารหรือ

ประพฤติปฏิบัติตนตอครอบครัว กลุม ชุมชน และสังคม ไมเปนภาระ พ่ึงพาตนเองดวยหลัก สัปปุริส

ธรรม ๗ ประกอบกับหลักโอวาทปาฏิโมกขแลวก็จะทําใหบุคคลอยูรวมกันไดดวยความสันติภาพ

อยางสงบสุข 

 นอกจากหลักทางพระพุทธศาสนาท่ีกลาวแลวผลของการวิจัยนี้ยังพบวา ในการสราง

สังคมปลอดยาเสพติดของบานพักใจสระบุรียังใชแนวการส่ือสารเชิงพุทธ ใชปยวาจา สามารถเขาใจมี

ความเห็นอกเห็นใจกันและกัน สรางการเปนกัลยาณมิตร ทําใหมีบรรยากาศท่ีอบอุนใจ  และมีการใช

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริรัชกาลท่ี ๙ ท่ีสอนใหรูจักประมาณตน พออยู พอ

กิน รวมท้ังการสรางความเช่ือและความรูสึกในเชิงมโนคติของบานพักใจสระบุรี เพ่ือใหเกิดความ

ผูกพันเชิงจิตวิทยาวาเปนบานหรือเคยเปนท่ีท่ีตนจะกลับมาเพ่ือปรับสภาพเดิมๆใหเปลี่ยนแปลงไป

ในทางท่ีดี มีชีวิตใหม และใชหลัก ๕ ส. ในการทํากิจกรรมบําเพ็ญประโยชนเพ่ือใหรูจักความเปน

ระเบียบเรียบรอยสะอาดตา ยิ่งกวานั้นยังพบวาระบบการบริหารจัดการ กิจกรรมและเทคนิคเชิง

คลีนิคและจิตวิทยาท่ีใชในการพัฒนาสมาชิกนั้นมีประสิทธิภาพอยางมาก แตท่ีสําคัญท่ีทําใหบานพักใจ

สระบุรีประสบความสําเร็จในการดําเนินการไดบรรลุเปาหมายคือ บุคลากรท่ีปฏิบัติหนาท่ีท้ังผูบริหาร 

เจาหนาท่ี ครู พ่ีเลี้ยง และผูท่ีเก่ียวของท้ังหลายท่ีมีความตั้งใจ และทุมเทในการปฏิบัติหนาท่ี ซ่ึงเปน

สิ่งท่ีนาชื่นชมอยางยิ่งท่ีประเทศไทยมีบุคคลากรเชนนี้ท่ีชวยใหประเทศชาติไดพัฒนาคนดีคืนสูสังคม 
 

 ๒.  สรุปผลของหลักพระพุทธศาสนาท่ีใชในรูปแบบการสรางสังคมปลอดยาเสพ

ติดตามของบานพักใจ จังหวัดสระบุรี   

 ผลการวิจัยแสดงใหเห็นวา รูปแบบในการสรางสังคมปลอดยาเสพติดของบานพักใจ

สระบุรีใชระบบการเรียนการสอนท้ังในและนอกหองเรียน การทํากิจกรรมปฏิบัติ และการส่ือสาร

เชิงพุทธเปนหลักในการถายทอดความคิด ความรู ความเขาใจ วิธีการทํางาน และระบบสื่อสารของ

การสรางสังคมปลอดยาเสพติดดวยหลักทางพระพุทธศาสนา ซ่ึงอธิบายสรุปไดดังนี้ 

 ๑)   การจัดระบบการเรียนการสอนหรือการศึกษาใหกับสมาชิกของบานพักใจฯนั้น จะ
ใชการวิเคราะหประวัติการศึกษาและประเมินการเรียนรูของสมาชิกแตละราย เพ่ือสงเสริมการศึกษา
และพัฒนาสติปญญาสมาชิกแตละคน ได  โดยแบงระดับการศึกษาของสมาชิกเปน ๔ ระดับ คือ  

๑.๑ ระดับกอนประถมศึกษา เปนการจัดการเรียนการสอนใหแกสมาชิกท่ีไมไดรับ

การศึกษามากอนและสมาชิกท่ีสมองถูกทําลายเนื่องจากใชยาเสพติดนาน จะใชการทบทวนความรูเดิม



๑๐๙ 
 

 

จนสามารถอานและเขียนไดคลอง กลาพูด กลาแสดงออก แลวจึงเลื่อนใหไปศึกษาระดับประถมศึกษา

ของบานพักใจฯตอไป 

๑.๒ ระดับประถมศึกษา เปนการจัดการเรียนการสอนใหสมาชิกท่ีพออานออกเขียนได

แตยังไมคลองเพ่ือทําใหคลองข้ึน สามารถเขียนตามคําบอกไดอยางถูกตองตามอักขระภาษาไทย 

เนนหนักใหสมาชิกสามารถบวก ลบ คูณ หาร เพ่ือนําความรูไปใชในการดําเนินชีวิตประจําวัน โดยไม

ถูกเอารัดเอาเปรียบจากการไมรูหนังสือ 

๑.๓ ระดับมัธยมศึกษา เปนการจัดการศึกษาสําหรับผูท่ีเรียบจบประถมศึกษาหรือเคย

เรียนอยูในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตนและตอนปลาย เพ่ือทบทวนความรูเพ่ือเตรียมศึกษาตอเม่ือจบ

หลักสูตรการฟนฟูฯจากบานพักใจฯตอไป มีการนําสมาชิกท่ีตองการศึกษาตอไปลงทะเบียนเรียนท้ังใน

ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาท่ีโรงเรียนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยท่ี

อําเภอแกงคอย จังหวัดสระบุรี 

๑.๔ การศึกษาระบบตามอัธยาศัยเปนการเรียนการสอนตามความสนใจ โดยนําสมาชิก

ท่ีจบการศึกษาระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนตน  มัธยมศึกษาตอนปลาย ปวช. ปวส. หรือผูท่ี

อานออกเขียนไดมาพัฒนาทักษะและประสบการณ รวมท้ังฝกอาชีพตามความสนใจและความถนัด

เพ่ือเสริมความรู ใหสามารถนําไปประยุกตใชและยึดเปนอาชีพหลักได เปนการนําสมาชิกออกไปศึกษา

นอกสถานท่ีเพ่ือเพ่ิมพูนความรูและประสบการณ นอกจากนั้น บานพักใจฯยังไดจัดทําโครงการฝก

อาชีพเพ่ือเพ่ิมทักษะความรูใหกับสมาชิกบานพักใจฯในการทํากิจกรรมฝกอาชีพตางๆไดอยางชํานาญ 

 โดยการจัดการเรียนการสอนใหสมาชิกนั้น จะมีตารางเรียนบังคับทุกวันระหวางเวลา 
๐๕.๐๐-๐๖.๐๐น. และระหวางเวลา ๑๘.๐๐-๒๑.๐๐น. ใหสมาชิกทุกคนจะตองเขารวมกิจกรรม
เสริมสรางคุณธรรม โดยผูท่ีนับถือศาสนาอิสลามก็จะทําพิธีละหมาด และบําเพ็ญประโยชนดวยการทํา
ความสะอาดโรงอาหารหรือหองประชุม  สวนศาสนาคริสตก็จะนั่งสงบจิต ทําสมาธิ สําหรับผูท่ีนับถือ
ศาสนาพุทธ ตองเขารวมกิจกรรมไตรสิกขาตามหลักโอวาทปาติโมกข ไหวพระ สวดมนตท่ีเปนการฝก
จิต สมาธิ และสติ ใหอยูในสภาวะหยุดนิ่ง ไมกระวนกระวาย ไมฟุงซาน เปนการรวบรวมสมาธิอยูกับ
การสวดมนต มีการแผเมตตาใหแกเจากรรมนายเวรดวยกันท้ังสิ้น การสวดมนต จึงเปนการฝกตนเอง
ใหจิตใจสงบ มุงม่ันมีสมาธิ มีความเอ้ือเฟอเผื่อแผ อุทิศสวนกุศลใหกับบิดา มารดา ครู อาจารย ญาติพ่ี
นองท่ีลวงลับไปแลว หลังจากนั้นก็นั่งสมาธิเพ่ือทําจิตใจใหสงบ มีสติ ท้ังนี้เพราะผลดําเนินการพบวา 
ปญหาหลักท่ีสมาชิกฯติดยาเสพติด เนื่องจากเปนผูท่ีมีจิตใจออนแอ ไรสติท่ีจะระลึกถึงความดี ความ
ชั่ว ขาดสิ่งกระตุนเตือนตนเอง ดังนั้น การนําคุณธรรมมาใชเปนหลักในการดําเนินชีวิต จะทําให
สมาชิกมีสติ เม่ือจะทําสิ่งใดก็จะทบทวนไดวาทําไปจะมีผลอยางไร บานพักใจฯจึงกําหนดใหสมาชิกทุก
คนตองไดรับการเรียนรูวิชาเสริมสรางคุณธรรม เพ่ือเปนเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจและเปนแนวทางในการ
ดําเนินชีวิต โดยบานพักใจฯไดเชิญวิทยากรผูทรงคุณวุฒิมาเปนผูถายทอดความรูชี้แนวทาง ฝก
ภาคปฏิบัติใหแกสมาชิกฯและเจาหนาท่ีบานพักใจฯ ทุกวันอาทิตยถึงวันศุกร ระหวางเวลา ๑๙.๐๐-
๒๑.๐๐ น. วันละ ๒ ชั่วโมงหลังการสวดมนตแลว โดยการเรียนการสอนในแตละวันจะใหขอคิดท่ี
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แตกตางกันไป วิธีการเรียนการสอนวิชาเสริมสรางคุณธรรมของบานพักใจฯเนนการสรางความเขาใจ
และการตระหนักรู การทบทวนตนเอง โดยใหสมาชิกแตละคนทบทวนเนื้อหาตามความเขาใจ เปนการ
อธิบายหลักธรรมในพระศาสนาใหสมาชิกเขาใจ แลวจับใจความสําคัญ บันทึกลงบนสมุดของตนเอง 
ซ่ึงเนื้อหาวิชาท่ีวิทยากรสอนมีหลายหัวขอไมซํ้ากันในแตละวัน แตละเรื่องก็ใหขอคิดแตกตางกัน 
ตัวอยางเชน เรื่องอบายมุข ๔ คือทางแหงความเสื่อม ๔ ประการ ไดแก ๑. เปนนักเลงหญิง คือ ชายท่ี
นิยมชมชอบหรือพอใจในการคลุกคลีกับหญิง คนกับผูหญิงโดยไมเลือกหนา วาเปนใคร สําสอนกับ
ผูหญิงทุกพวก ๒. เปนนักเลงสุรา คือ ชอบสิ่งของมึนเมา สิ่งเสพติดตางๆ  เชน ฝน เฮโรอีน กัญชา 
บุหรี่ เหลา สิ่งเสพติดเหลานี้ ทําใหรางกายไมเจริญเติบโตเปนบอเกิดโรคตางๆ อีกมากมาย ๓. เปน
นักเลงพนัน คือ ผูชอบการพนันจะสามารถพนันการไดทุกอยาง เชน ไพ ชนไก มา มวย กัดปลา เปน
ตน สิ่งเหลานี้ทําใหเสียเวลาการทํามาหากินโดยสุจริต เบียดเบียนตนและผูอ่ืน สรางนิสัยใหเปนคนมัก
ได ไมปรารถนาลงทุนลงแรง ทํางานไมเปนล่ําเปนสัน อันเปนประโยชนตอตนเองและสังคม โดย
หลักธรรมท่ีสอนจะเปนเรื่องหลักโอวาทปาฏิโมกข ไตรสิกขา รักษาศีล ๕-ธรรม ๕ มรรค ๘ อริยสัจ ๔ 
อิทธิบาท ๔ พรหมวิหาร ๔ หิริโอตัปปะ ความกตัญู เพ่ือนําไปประยุกตใชในการพัฒนาตน การ
ดําเนินชีวิตท่ีปลอดจากสารเสพติด รวมท้ังแนวทางดํารงชีวิตรวมกับผูอ่ืนดวยหลักสัปปุริสธรรม ๗ 
ฆราวาสธรรม ๔ สาราณียธรรม ๖ และสังคหวัตถุ ๔ และการใชวิธีเพ่ือนชวยเพ่ือน/บอกตอ/สอน
เพ่ือน ในการทํากิจกรรมรวมกัน ดวยปยวาจา เอ้ืออาทรรักใครกัน และหลักการสื่อสารเชิงพุทธ จาก
การดําเนินงานพบวา การใชการเรียนการสอนวิชาเสริมสรางคุณธรรมมาเปนหลักในการพัฒนา
ศักยภาพดานจิตใจของสมาชิกทําใหไดผล ดังนี้ 

๑. ชวยเสริมสรางประสบการณชีวิต ใหขอคิดในการดําเนินชีวิตประจําวันในสังคม  
๒. เปนขอคิดเตือนใจ สมาชิกสามารถนํามาประยุกตใชในการใชชีวิตประจําวันได  
๓. ไดสติ ปญญา มีแนวทางในการดําเนินชีวิต โดยใชธรรมะเปนเข็มทิศนําทางไปกับสติ  
๔. ไดนําหลักธรรมคําสั่งสอนในพระศาสนามาปรับใชในการดําเนินชีวิต ทําใหเกิดการ

เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไดอยางชัดเจน  
๕. เปลี่ยนนิสัยจากคนชอบใชความรุนแรงเปนผูท่ีมีความออนโยน  
๖. มีการเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรมสมาชิกบานพักใจฯไปในทางท่ีดีข้ึน  
สวนในระหวางเวลา ๑๐.๐๐-๑๒.๐๐ น. และเวลา ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ น. นั้นจะมีเจาหนาท่ีมา

ใหความรูทุกวันจันทรถึงวันศุกร ดังนี้  

ทุกวันจันทร    ใหความรูเก่ียวกับกฎหมายและพิษภัยของยาเสพติด 
ทุกวันอังคาร    ใหความรูเก่ียวกับสมุนไพรและการดูแลสุขภาพ 
ทุกวันพุธ   ใหความรูเก่ียวกับการพัฒนาบุคลิกภาพ 
ทุกวันพฤหัสบดี   ใหความรูเก่ียวกับจิตบําบัดและคลายเครียด 

     ทุกวันศุกร   ใหความรูเก่ียวกับเกษตรผสมผสานตามแนวทฤษฎี 
      เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริร. ๙ 

การจัดการศึกษาของบานพักใจฯจะเปนการทบทวนสมอง ฝกสมาธิ ฝกนิสัยการจดบันทึก  ฝก
การจับใจความ และการสรุปความใหสมาชิกไดเรียบเรียงขอมูลความรูมาเขียนเปนรายงานนําสง
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เจาหนาท่ีเพ่ือใชเปนฐานขอมูลในการวิเคราะหผลการเรียนรูและหาวิธีแกไขเปนรายบุคคล โดย
กําหนดใหสมาชิกทุกคนตองเขียนรายงานประจําวันสงหัวหนาบานพักใจฯทุกสัปดาห ตองบรรยายถึง
กิจกรรมท่ีตนเองไดทําในแตละวันตั้งแตการเสริมสรางคุณธรรม การทําภาคเกษตรในชวงเชา สมาชิก
ไดเรียนและทําอะไรบาง เชน ไดสวดมนตบทใดบาง ขุดดินก่ีแปลง ปลูกผักอะไรหรือทํากิจกรรมใด 
เปนตน ใหเขียนบรรยายถึงเนื้อหาวิชาท่ีไดเรียนในชวงเวลา ๑๐.๐๐-๑๒.๐๐น. และชวงเวลา ๑๓.๐๐-
๑๕.๐๐ น. ทํากิจกรรมตามฐานใด ไดเรียนรูอะไรบาง นอกจากนั้นยังตองสรุปเนื้อหาท่ีไดเรียนรูในชวง
คํ่า ระหวางเวลา ๑๘.๐๐-๒๑.๐๐ น. เชน ไดเรียนหลักธรรมใดบาง ซ่ึงจะเปนการประเมินความสนใจ
ในการเขารวมกิจกรรมของสมาชิกดวย สมาชิกท่ีเขียนรายงานผลการพัฒนาศักยภาพสงเปนประจําทุก
สัปดาหแสดงวา เปนคนมีความรับผิดชอบตองานท่ีไดรับมอบหมาย นอกจากนั้น รายงานท่ีสมาชิก
นําสงยังแสดงถึงความรูในการสะกดคําในภาษาไทย ท่ีสมาชิกสวนใหญมักสะกดคําผิดอยูเปนประจํา  

๒)  ใชวิธีการสรางความเชื่อและความรูสึกในเชิงมโนคติตอบานพักใจ เปนเทคนิคหนึ่งใน

การพัฒนาศักยภาพสมาชิกนั่นคือ ในวันแรกท่ีสมาชิกฯถูกสงตัวเขามาในบานพักใจฯจะถูกทํานาย

เก่ียวกับความผูกพันในอดีต ปจจุบัน และอนาคตชาติกับบานพักใจฯ เปนการสรางมโนคติ ความเชื่อ

ตามหลักพระพุทธศาสนาคือเรื่องของ เวรกรรม ทําสิ่งใดจะไดสิ่งนั้น เปนการชดใชเวรกรรมของ

สมาชิกแตละคนท่ีเก่ียวของสัมพันธกันตั้งแตชาติภพท่ีผานมาท่ีจะเก่ียวของกับของการบําเพ็ญตนใน 

“บานพักใจฯ” ซ่ึงเปนพ้ืนท่ีศักด์ิสิทธิ์ท่ีสมาชิกตองกลับมาทําหนาท่ีทดแทนบุญคุณ ท้ังนี้ใชสภาพจิต

ของบุคคลท่ีใชยาเสพติดแลวมักจะมีภาพหลอนในมโนสํานึก การสรางภาพเปนสิ่งท่ีสมาชิกเหลานี้

สามารถสื่อสารรับรูไดอยางรวดเร็ว การใชเทคนิคนี้จึงมีประสิทธิผลตอการทํางานกับสมาชิกเหลานี้

อยางมาก 

๓)  ใชวิธีการใหการปรึกษาแกไขปญหา ขอของใจ และแนะแนวการปฏิบัติเปนรายบุคคล
และรายกลุมตามหลักจิตวิทยาและหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเชน โอวามปาติโมกข ไตรสิกขา 
อริยสัจ ๔ อิทธิบาท ๔ ศีล ๕ ธรรม ๕  ภาวนาสมาธิ มรรค ๘ อริยสัจ ๔ อิทธิบาท ๔ พรหมวิหาร ๔ 
หิริโอตัปปะ สัปปุริสธรรม ๗ ฆราวาสธรรม ๔ สาราณียธรรม ๖ และสังคหวัตถุ ๔ โดยมีการจัดสภาพ
สิ่งแวดลอมของบานพักใจใหปลอดสารเสพติด เปนแหลงเอ้ืออาทร ใชหลักคุณธรรมเปนเครื่องนําทาง
ในการดําเนินชีวิตของสมาชิกฯทําใหเรียนรูและนําไปใชไดในอนาคต และยังใชการตรวจสารเสพติด
และสภาพรางกายอยางสมํ่าเสมอดวย 

 ๔)  ใชการอบรมและสรางคุณสมบัติของหนาท่ีดวยโอวาทปาติโมกข ไตรสิกขา อริยสัจ ๔ อื
ทธิบาท ๔ หิริโอตัปปะ พรหมวิหาร ๔  มรรค ๘ หลักศีล ๕ ธรรม ๕  ภาวนา ๔ ฆราวาสธรรม ๔ สา
ราณียธรรม ๖ สัปปุริสธรรม ๗ และสังคหวัตถุ ๔ รวมท้ังการสื่อสารเชิงพุทธ ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงตามแนวพระราชดําริ และความเชื่อและความรูสึกในเชิงมโนคติของบานพักใจสระบุรีแก
เจาหนาท่ี และผูท่ีทํางานเก่ียวของกับผูรับการบําบัดใหปฏิบัติตอสมาชิกฯดวยความรักเอ้ิออาทร
เหมือนคนในครอบครวั 

รูปแบบในการสรางสังคมปลอดยาเสพติดของบานพักใจนั้นเปนไปในทางท่ีพุทธศาสนาได

อธิบายถึงการพัฒนาสังคมและมนุษยวา การพัฒนาคนคือสิ่งสําคัญเพราะถาคนไดพัฒนาก็จะทําใหเกิด

การพัฒนาชุมชน สังคมรอบตัวซ่ึงเปนการพัฒนาท่ีแทจริง เปาหมายการพัฒนาคนคือ การปลดปลอย
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ตนใหพนจากความทุกขท้ังกายและใจ ความสุขท่ีสําคัญคือ ความเปนอิสระ พ่ึงพาตนเอง เกิดความ

เขมแข็งท้ังตอตนเองและสังคมซ่ึงจะเปนดัชนีชี้ใหเห็นระดับของการพัฒนา การพัฒนาคนนั้นคือ 

อันดับแรกคือ การพัฒนาในสุขภาวะท้ัง ๔ ดาน คือ กาย ความประพฤติ/สังคม จิต/อารมณ และ

ปญญา โดยปรัชญาพ้ืนฐานของหลักธรรมทางพุทธศาสนาคือ การชี้ทางหลุดพนจากความทุกขและชี้

ทางสูความสุขใหแกมนุษย-พุทธศาสนิกชน  โดยมีพระสงฆทําหนาท่ีชี้แนะทางชวยเหลือใหพนทุกขท้ัง

ดานวัตถุและจิตใจท้ังในปจจุบันและอนาคต ชวยเหลือกันและกันใหสังคมพนจากการดอยพัฒนา ดอย

การศึกษา นั่นคือ หนาท่ีของพระสงฆ58 ท่ีมีบทบาทตอการพัฒนาประเทศ ในการสรางศีลธรรมจรรยา

ท่ีดีงามถูกตองเปนหลักยึดทางใจในการดําเนินชีวิตท้ังการทํางานและสวนตัวแกสมาชิกในสังคม ถา

ปราศจากศีลธรรมแลวการพัฒนาประเทศไมวาจะไปในทิศทางใด ยอมจะบกพรองและไมสมบูรณ 

โดยเฉพาะอยางยิ่ งอาจทําใหผิดเปาหมายหรือเบี่ยงเบนไปได  นอกจากนั้นในปจจุบันดวย

ความกาวหนาทางเทคโนโลยีการพัฒนาสังคมและประเทศก็จะเนนในความเจริญทางวัตถุมากกวา

เรื่องท่ีสําคัญแทจริงคือ ความเจริญทางจิตใจ และปญญา ท่ีตองมีศีลธรรมและหลักธรรมเปนปจจัย

สําคัญและกํากับ ซ่ึงการขาดหลักธรรม/ศีลธรรมในมนุษยจะทําใหโลกเสื่อมทรามลง วุนวาย ทําลาย

ลางกัน แยงชิงเขนฆากันดังจะเห็นไดจากสิ่งท่ีเกิดข้ึนในโลกปจจุบัน ท่ีทําใหเกิดความจําเปนตองหัน

กลับมารองหาหลักธรรม/ศีลธรรมในสังคมตางๆ แตการท่ีศาสนาจะชวยเหลือในการพัฒนาชาติไดดี

นั้นตองอาศัยหลักธรรมหรือพระธรรมในทางพระพุทธศาสนาและพระสงฆเปนสื่อสําหรับสืบพระ

ศาสนา ถายทอดหลักธรรม/ศีลธรรมแกประชาชน ซ่ึงตองอาศัยหลักเกณฑจําเปนบางประการคือ 

๑)  ดองมีความเชื่อตามแบบพระพุทธศาสนา ไมเจือความเชื่อถือโชคลางทางไสยศาสตร  
๒)  ความเชื่อแบบพุทธศาสนา เปนความเชื่อท่ีมีมูลฐานตั้งอยูในเหตุผลและพิสูจนได59 

๓)  การประยุกตพระธรรมมาใชกับสภาพปจจุบัน ซ่ึงสังคมเปลี่ยนแปลงอยูเสมอและอยาง

ตอเนื่อง ทําใหจําเปนตองมีการศึกษาและวิจัยอยางชัดเจนและตลอดเวลาเชนกัน60 

                                           
 58สมบูรณ สูขสําราญ, การพัฒนาชนบทตามแนววิธีพุทธ, (กรุงเทพมหานคร : บริษัทพิมพ

สวยจํากัด, ๒๕๔๐), หนา ๕๓. 

 59 พระไพศาล วิสาโล. การศึกษาเพ่ือพัฒนาทรัพยากรมนุษย. (คณะครุศาสตร สถาบันราชภัฎ
เชียงราย, ๒๕๔๒) หนา ๑๘-๑๙ 

 60 จํานงค  อดิวัฒนสิทธ์ิ, สังคมวิทยาตามแนวพุทธศาสตร (นนทบุรี: สํานักพิมพมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร, ๒๕๔๘), หนา ๑๑๗-๑๑๘ 



๑๑๓ 
 

 

๔)  การพัฒนาตองใชท้ังทางโลกและทางธรรมรวมมือกันอยางมาก ซ่ึงจะกอใหเกิด

ประโยชนท้ัง ๒ ฝายโดยเฉพาะถาทุกคนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีก็จะทําใหอยูรวมกันในสังคมอยางมีความสุข
61  

การพัฒนาท่ีแทจริงในทางพุทธธรรมจะตองเอ้ืออํานวยใหแตละคนตระหนักถึงสายสัมพันธ

ท่ีตนมีตอสังคมและธรรมชาติ อันตนจะตองเก้ือกูลปจจัยแวดลอมดังกลาวใหเปนไปดวยดี โดยไมเอา

ผลประโยชนสวนตนเปนเกณฑ พรอมกันนั้นการพัฒนาจะตองมีธรรมะเปนพ้ืนฐาน อํานวยใหเกิด

คุณคา 

ในทางมนุษยธรรมท่ีเปนปจจัยสําคัญในการอยูรวมกันอยางสันติสุข 

 

 ๓.  สรุปผลหลักพระพุทธศาสนาท่ีใชในกระบวนการการสรางสังคมปลอดยาเสพติด

ของบานพักใจ จังหวัดสระบุรี  

ในทุกข้ันตอนของกระบวนการการสรางสังคมปลอดยาเสพตืดชองบานพักใจสระบุรี

จะมีการประยุกตใชหลักธรรมของโอวาทปาติโมกข ไตรสิกขา มรรค ๘ ภาวนา ๔ อริยสัจ ๔ อิทธิ

บาท ๔ หิริโอตัปปะ พรหมวิหาร ๔ สาราณียธรรม ๖ ฆราวาสธรรม ๔ สังคหวัตถุ ๔ สัปปุริสธรรม ๗ 

และแนวคิดของการสื่อสารเชิงพุทธ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริร. ๙ และความ

เชื่อเพ่ือสรางมโนคติของบานพักใจ  จากผลการวิจัยท้ังปฐมภูมิและทุติยภูมิแสดงใหเห็นวา

กระบวนการในทุกข้ันตอนมีการประยุกตใชหลักธรรมและแนวคิดท่ีกลาวแลวขางตน และยังมีปจจัยท่ี

มีผลตอกระบวนการการทํางานของบานพักใจจังหวัดสระบุรีใหประสบความสําเร็จดังนี้  

 ๑.  การบริหารงานแบบศูนยรวมอํานาจ ดวยแนวคิดระบบอุปถัมภจากบนสูลางและลาง
สูบนและระบบเครือญาติ สามารถบริหารงานในภาวะวิกฤต สรางวัฒนธรรมการอยูรวมกันแบบ
ครอบครัว ทําหนาท่ีชวยเหลือเก้ือกูลกัน เปนกันเอง แบงปน แกไขปญหาและรวมรับผิดชอบ อบอุน 
พูดจาสุภาพ ออนหวาน ใหเกียรติยกยอง ทําใหสมาชิกเกิดความเชื่อถือในการปกครอง และเปน
แรงจูงใจในการพัฒนาศักยภาพและอาชีพเพ่ือเปนคนดีของสังคม หางไกลยาเสพติด 

 ๒.  บุคคลากรของบานพักใจฯสามารถสรางความสัมพันธเชิงอุปถัมภแบบครอบครัวและ
เครือญาติ ทํางานเปนมืออาชีพ มีบุคลิกภาพท่ีนาเชื่อถือ รูสิทธิของผูผานการบําบัดยาเสพติด ชาง
สังเกต เฝาระวัง รับผิดชอบและรักในงานท่ีทํา เปนนักจินตนาการ ใหโอกาส มีความอดทนอดกลั้นรับ
ฟง สรางบรรยากาศความไววางใจท่ีทําใหสมาชิกระบายความในใจ ความอัดอ้ันใจ ความกังวล ความ
กลุมใจ เพ่ือไดขอมูลไปใชในการวางแผนการพัฒนาศักยภาพและอาชีพไดอยางเหมาะสม สราง

                                           
 61ปวย อ้ึงภากรณ, พระพุทธศาสนากับการพัฒนาชาติ, ใน เสียชีพอยาเสียสิ้น, โดย ปวย อ๊ึงภากรณ. 

พิมพครั้งท่ี ๒, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพโกมลคีมทอง, ๒๕๒๓), หนา ๑๗๑-๒๐๐ 



๑๑๔ 
 

 

อุดมการณจากเพ่ือนรวมพัฒนาสูเพ่ือนรวมใจ สรางอนุสาวรียความดีผานแปลงเกษตร งานชาง รั้ว 
ภายใตวัฒนธรรมขององคกรผานความศรัทธาประวัติของพ้ืนท่ีและความเชื่อท่ีเลาจากรุนสูรุน 

 ๓.  การรูจักหนาท่ีของกลุมเปาหมายและบุคลากรในบานพักใจฯ การกําหนดโจทยและ

เปาหมายการทํางานรวมกันอยางชัดเจน และการมีเครือขายองคกรภาครัฐ ภาคเอกชน ภาค

ประชาชน ทําหนาท่ีเสริมพลังและอํานาจในการพัฒนาศักยภาพผูผานการบําบัดยาเสพติดใหมี

คุณภาพชีวิตท่ีดีเปนคนตนแบบท่ีทรงคุณคาในอนาคต 

 ๔.  การมีผูนําองคกรท่ีมีความเชื่อม่ัน มีภาวการณนําสูง สามารถบริหารงานภายใตความ
ขัดแยงและภาวะวิกฤตขององคกร เนนกระบวนการวางแผนเชิงยุทธศาสตร ท่ีสอดคลองกับการทา
ทายองคกร สรางเปนหลักสูตรการวิเคราะหและการจัดการความรู โดยมุงเนนการบริหารจัดการ
ทรัพยากรบุคลากรเพ่ือใหบานพักใจจังหวัดสระบุรี พรอมการจัดการกระบวนการ การทํางานท่ีมุงเนน
ความสําเร็จโดยยึดหลักท่ีวา บานพักใจเปรียบเสมือนการตอบแทนคุณแผนดินโดยใชหลักคุณธรรมวาง
หลักการทํางานโดยยึดใหความยุติธรรมกับทุกคนอยางเสมอภาพและเปนธรรม 

 ๕. จุดเดน/จุดแข็งของบานพักใจ คือ เจาหนาท่ีและคนทํางานมีจิตใจอาสา อดทน 

เขมแข็งตั้งใจทํางาน มีหลักในใจวา “การวางแผนท่ีจะสงสมาชิกกลับคืนสูสังคมดวยการกําหนดชีวิต

ของตนท่ีจะออกไปเปนเรือลําใหญ ชวยนําพาเรือลําอ่ืนๆ ท่ีดูแลอยูเพ่ือนําไปใหถึงฝง ถึงแมวานาวาท่ี

พาไปจะประสบผลสําเร็จบาง ลมเหลวบางอยางนอยท่ีสุดเราก็ภูมิใจ” สวนจุดดอย/จุดออน การ

ทํางานบางครั้งตองตรวจสอบเปนระยะ หากไมเชนนั้นอาจมีการเพิกเฉยหรืออาจเปนเพราะงานลนมือ  

 ๖. แนวคิดและมุมมองของผูประกอบการนั้นคือ อยากใหโอกาสและเชื่อม่ันตอบานพักใจ

วา สามารถสรางคนท่ีติดยาใหเปนคนดีได โดยพบวา ผูผานการบําบัดฯเปนแรงงานท่ีมีคุณภาพ มี

ทักษะในการใชแรงงาน อยูในกฎระเบียบของสถานประกอบการ มุงม่ันและตั้งใจทํางาน ทําให

ผูประกอบการตองการแรงงานเพ่ิมข้ึนและแนะนําการจางงานแกผูประกอบการรายอ่ืนๆ และ

ผูประกอบการอนุมัติการจัดปารตี้เล็กๆใหกับคนอ่ืนๆท่ีไมไดทํางาน โดยผูผานการบําบัดฯจะนําเงินท่ี

ตนไดจากคาจางทํางานมาซ้ือขนมแจกเพ่ือนในกลุมซ่ึงเปนการแสดงถึงความเอ้ืออาทรของสมาชิกและ

เปนแรงจูงใจตอเพ่ือนๆดวย  

 

๔. สรุปผลหลักพระพุทธศาสนาท่ีใชในยุทธศาสตรการสรางสังคมปลอดยาเสพติด

ของบานพักใจ จังหวัดสระบุรี   

ผลการวิจัยแสดงใหเห็นวาทุกข้ันตอนของยุทธศาสตรในการสรางสังคมปลอดยาเสพติดของ

บานพักใจสระบุรีนั้นใชหลักพระพุทธศาสนาตามแนววิจัยซ่ึงก็คือ หลักโอวาทปาฏิโมกข และมีการ

ใชหลักธรรมอ่ืนๆรวมดวยคือ มีการใชหลัก ไตรสิกขา มรรค ๘ เบญจศีลเบญจธรรม และภาวนา ๔ 

เปนรูปแบบแนวทางในการดําเนินงาน รวมท้ังเนนการใชหลัก อริยสัจ ๔ เปนวิธีในการแกปญหาหรือ

ดับทุกขหรือเขาใจในสิ่งท่ีเกิดข้ึนในชีวิต และใช อิทธิบาท ๔ หิริโอตัปปะ-ธรรมคุมครองโลก และ



๑๑๕ 
 

 

พรหมวิหาร ๔ เปนยุทธศาสตรในการเรียน ทํางาน ทํากิจกรรม ทําอาชีพและครองชีวิต  ใชหลัก สา

ราณียธรรม ๖ สังคหวัตถุ ๔ และฆราวาสธรรม ๔ เปนยุทธศาสตรในการท่ีจะอยูรวมกันกับผูอ่ืน

อยางสันติสุข ใชหลักสัปปุริสธรรม ๗ เปนพฤติกรรมของการเปนผูนําหรือหัวหนากลุมหรือหัวหนา

ครอบครัวหรือหัวหนาชุมชน และใชแนวทางของ ความกตัญูกตเวที  การส่ือสารเชิงพุทธ ปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริรัชกาลท่ี ๙  กิจกรรม ๕ ส. และความเช่ือและความรูสึก

ในเชิงมโนคติของบานพักใจสระบุรี เปนยุทธศาสตรในการทําใหชีวิตบรรลุเปาหมายของชีวิต ไมกลับ

ไปสูเสนทางทําลายตนเองอีก สามารถอยูกับครอบครัว ชุมชน และสังคมไดอยางเปนสุข ไมเปนภาระ 

พ่ึงพาตนเองไดดวยความรูความสามารถของตนเอง ซ่ึงผลข้ันตอนของยุทธศาสตรในการสรางสังคม

ปลอดยาเสพติดของบานพักใจ  

  ผลการวิจัยแสดงใหเห็นวายุทธศาสตรในการสรางสังคมปลอดยาเสพติดของบานพักใจ

สระบุรีสามารถท่ีจะทําใหสมาขิกท่ีเปนหัวใจสําคัญของการดําเนินงานไดบรรลุเปาหมาย ซ่ึงผลท้ัง

ปฐมภูมิและทุติยภูมิพบวา สมาชิกชองบานพักใจสระบุรีใหขอมูลในทิศทางเดียวกันวา มีความสุขท่ี

ไดมาอยูบานพักใจเพราะทุกคนมีรอยยิ้มและเอ้ือเฟอเผื่อแผเอ้ืออาทรกัน ไดฝกอาชีพทําใหลืมยาเสพ

ติด การเรียนรูธรรมะและปฏิบัติตามหลักศาสนาทําใหมีจิตสํานึกกลับใจได ไดหักหามใจ ฝกจิตใจให

ชนะใจตนเองได  ไดเรียนรูจากตัวอยางท่ีหลากหลายทําใหไดขอคิดในชีวิต ไดรับความรูของการเปน

คนดี การมีความอดทน การมาอยูท่ีบานพักใจทําใหปลอดภัยจากยาเสพติด มีชีวิตดีข้ึนไมตองตกเปน

ทาสยาเสพติด เลิกยาเสพติดไดอยางเด็ดขาด มีกําลังใจท่ีดีจากคนรอบขาง การเอาใจใสของครู พ่ีเลี้ยง

และเจาหนาท่ี อยากมีชีวิตท่ีดีข้ึน อยากกลับไปใชชีวิตปกติเหมือนคนอ่ืนๆ อยากมีอนาคตท่ีดี ได

เรียนรูฝกอาชีพทําใหมีอาชีพติดตัวและฝกตัวเองใหปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกลับตนเปนคนดีของสังคมใน

โลกใหมท่ีบาปบุญมีจริง ไดมีเวลาคิดทบทวนสิ่งท่ีไมดีท่ีทําลงไปและทางแกไข  

  โดยสรุป พระพุทธศาสนาเปนศาสนาท่ีมุงเนนในการสงเสริมใหคนเปนคนดี มีจริยธรรม 

มีคุณธรรม อยูหรือปกครองหมูคณะ สังคม และประเทศชาติไดอยางสงบสุข รูจักการพัฒนารวมกับ

หมูคณะ สังคม และประเทศชาติ ใหมีศักยภาพทีม่ันคงและกาวไปกับโลกท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยู

ตลอดเวลาได สามารถรูจักประเภทบุคคลแตละคนวาฉลาดหรือโง เปนคนพาลหรือเปนบัณฑิต มี

ความสามารถหรือไม มีคุณธรรมหรือไม แลวเลือกคบหาใหเปนคุณประโยชนแกตน เลือกใชคนให

เหมาะสมกับกิจการ/งาน หรือเพ่ือท่ีจะปฏิบัติกับเขาไดอยางเหมาะสมและท่ีสําคัญก็คือ จะสนทนากับ

เขาอยางรูเรื่องและราบรื่น สรางความสัมพันธกับผูอ่ืนไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 

๕.๒ ขอเสนอแนะ 
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 ๑. ควรสรางบานพักใจในลักษณะเชนนี้ในเขตพ้ืนท่ีเสี่ยงอ่ืนๆหรือในสถาบันรูปแบบ

คลายคลึงกันเชน สถานพินิจ เรือนจํา และทดลองประยุกตใชหลักธรรมและแนวคิดท่ีไดจากงานวิจัยนี้

เขาไปชวยพัฒนาปรับปรุงพฤติกรรมวาจะมีประสิทธิภาพเชนเดียวกันหรือไม  

 ๒. ควรสรางบานพักใจในลักษณะเชนนี้รองรับผูผานการบําบัดยาเสพติดท่ีเปนหญิงซ่ึงมี

อัตราการติดยาเสพติดคอนขางสูง 

 ๓. ควรใหโอกาสองคกรภาคประชาชน (Out Source) ไดทดลองดําเนินการ โดยองคกร

ภาครัฐทําหนาท่ีกํากับการบริหารจัดการท้ังในองคความรูและการดําเนินงาน  

 ๔. ควรมีการเสริมพลังใจในการจางงาน เชน การปฏิบัติเฉกเชนคนงานปกติ 

 ๕. ดวยผลจากการเคยเสพยามากอน งานท่ีเขาใจงายไมยุงยากมากนัก เชน งานสวน งาน

เสริฟ งานปศุสัตว หรืองานเปนชิ้นๆทําใหเสร็จในเวลา จะเปนงานท่ีเหมาะกับสภาพสมาชิกเหลานี้ท่ีมี

ระยะของการฟนฟูไมนานนัก 

 ๖.  ควรไดมีการนําผลการวิจัยนี้ไปใชในการพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอน การ

บริหารวิชาการของการสรางสังคมปลอดยาเสพติดท้ังในประเด็นของการบริหารจัดการ การฝกปฏิบัติ 

การสนับสนุนชวยเหลิอของสังคมหรือชุมชนอยางเปนรูปธรรม  

       ๗.  ควรนําผลการวิจัยนี้ไปใชเปนแนวทางในการสรางวัฒนธรรมไทยท่ีใชหลักพุทธ

ศาสนาไปบูรณาการสรางสังคมใหปลอดจากยาเสพติด   

       ๘.  ควรนําผลการวิจัยนี้ไปใชเปนแนวทางในการวิจัยท้ังในทางกวางสูสังคมหรือศูนยหรือ

จังหวัดอ่ืนๆ และในทางลึกเปนการศึกษาตอยอดในประเด็นอ่ืนๆใหชัดเจนเพ่ือเปนลักษณะเฉพาะแบบ

ของสังคมไทย 

 

บรรณานุกรม 

เจษฎากรณ  รอดภัย,  (๒๕๕๕), การศึกษาวิเคราะหหลักโอวาทปาฏิโมกขในทัศนะของพระเถระใน

ประเทศไทย.  วิทยานิพนธ พุทธศาสตรมหาบัณฑิต.  สาขาวิชาพระพุทธศาสนา  

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   

พระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตฺโต). (๒๕๔๖). พจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับประมวลธรรม. พิมพครั้งท่ี 

๑๒, กรุงเทพฯ : สํานักพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตฺโต), (๒๕๔๑), การพัฒนาท่ีย่ังยืน(Sustainable Development). 

กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพสหธรรมิก 
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พระไพศาล วิสาโล. (๒๕๔๓), การศึกษาเพ่ือพัฒนาทรัพยากรมนุษย. คณะครุศาสตร สถาบันราชภัฎ 

 เชียงราย  

พระเมธีธรรมาภรณ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต, ๒๕๓๘), ธรรมะและการอนุรักษส่ิงแวดลอม, กรุงเทพฯ : 

บริษัท สหธรรมิก จํากัด 

พระราชวรมุนี (ประยุทธ ปยุตฺโต), (๒๕๒๘), คุณธรรมและจริยธรรมสาหรับเด็กและเยาวชนรุนใหม, 

(กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

ศูนยประสานงานการปฏิบัติท่ี ๑ กองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร. (๒๕๕๒).  

ผลการดําเนินงานการแกไขปญหายาเสพติดในระดับพ้ืนท่ีตามนโยบาย “ยุทธศาสตร 

๕ รั้ว และ ๒ โครงการหลัก” ภาพรวมประเทศ (๑ เมษายน – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๒). 

กรุงเทพฯ: สํานักงานปองกันและปราบปรามยาเสพติด กระทรวงยุติธรรม 

สํานักงานศาลยุติธรรม (๒๕๕๘). รายงานสถิติคดีศาลยุติธรรมท่ัวราชอาณาจักรประจําป พ.ศ. 

๒๕๕๘ รายงานประจําปของศาลท่ัวราชอาณาจักร กรุงเทพฯ: กระทรวงยุติธรรม 

สํานักบริการสวัสดิการสังคม (๒๕๕๗).  โครงการการจัดการองคความรู “วิธีการพัฒนาศักยภาพผู

ผานการบําบัดยาเสพติด บานพักใจ จ.สระบุรี ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๗”.  

กรุงเทพฯ: กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 35กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคง

ของมนุษย  

สํานักยุทธศาสตร (๒๕๕๗) งบประมาณแผนการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดเชิงบูรณาการ 

รายงานการติดตามผลการดําเนินงานประจําป ๒๕๕๗. กรุงเทพฯ: สํานักงานปองกัน

และปราบปรามยาเสพติด กระทรวงยุตธิรรม 

.--------. (๒๕๕๗). แผนยุทธศาสตรการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๒. 

กรุงเทพ: สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด กระทรวงยุติธรรม 

และวารสารและสื่อออนไลนอ่ืนๆ 
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ภาคผนวก ข 
แบบสัมภาษณบานพักใจสระบุร ี
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แบบท่ี ๑ แบบสัมภาษณบานพักใจ สระบุรี 
 

1.ช่ือ........................................................................นามสกุล..............................................................อายุ................ป 

2.(กลุม 1)  ตําแหนง........................................................งานสวน......................................เพศ........................ 

(กลุม 2) อยูในสวน....................................................................................................................................................... 

ทําหนาท่ีในบาน........................................................................................................................................................ 

 (กลุม 3) อยูบานเลขท่ี..........................ถ...........................................ต........................................อ............................. 

ทําหนาท่ีเก่ียวพันกับบาน.............................................................................................................................................. 

คําถามตอไปนี้จะเกี่ยวกับการสรางสังคมปลอดยาเสพติดของบานพักใจ 

  1เฉพาะกลุมท่ี 1 ทานมีนโยบายในการสรางสังคมปลอดยาเสพติดของบานพักใจอยางไร? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...................… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………........................................… 

 (เฉพาะกลุมท่ี 1) ทานไดใชหลักพระพุทธศาสนา (ตามท่ีแจกให) ในการสรางนโยบายการสรางสังคมปลอดยาเสพตดิ

ของบานพักใจหรือไม อยางไร?.................................................................................................................................................... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………........................................… 

(เฉพาะกลุมท่ี 1) ทานไดใชหลักพระพุทธศาสนาอ่ืนๆนอกจากท่ีแจกให ในการสรางนโยบายการสรางสงัคมปลอดยา

เสพติดของบานพักใจหรือไม อยางไร?..........……………………………………………………………………………………………...................… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………........................................… 

สําหรับทุกกลุม 

1.ทานมีการถายทอดความรู ความเขาใจ ความคิด ความเช่ือในการสรางสังคมปลอดยาเสพตดิของบานพักใจแก

คนอ่ืนอยางไร (กิจกรรม) ? ……………………………………………………………………………..…………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………........................................… 

ใชการสื่อสารแบบใด

.............................................................................................................................................................. 

ทานไดใชหลักพระพุทธศาสนา (ตามท่ีแจกให) ในการถายทอดความรู ความเขาใจ ความคิด ความเช่ือของทาน

ตอการสรางสังคมปลอดยาเสพติดของบานพักใจหรือไม อยางไร (กิจกรรม) ?…………………………………………………………………..… 



๑๒๐ 
 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………........................................… 

ใชหลักพระพุทธศาสนา (ตามท่ีแจกให) ในการสื่อสารเรื่องน้ีหรือไม อยางไร

........................................................................ 

……………………………………………………………………………………………………………………………………........................................… 

ทานไดใชหลักพระพุทธศาสนาอ่ืนๆนอกไปจากท่ีแจกใหเพ่ือถายทอดความรู ความเขาใจ ความคิด ความเช่ือของ

ทานตอการสรางสังคมปลอดยาเสพติดของบานพักใจหรือไม อยางไร(กิจกรรม) 

?……………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………........................................… 

ใชหลักพระพุทธศาสนา อ่ืนๆนอกไปจากท่ีแจกใหในการสื่อสารเรื่องน้ีหรือไม อยางไร

......................................................... 

2. ทานใชหลักพระพุทธศาสนา (ตามท่ีแจกให) ในการคัดเลือกชุมชน (กลุมในบาน) เปาหมาย ในการสรางสังคม

ปลอดยาเสพตดิของบานพักใจหรอืไม? อยางไร(กิจกรรม) 

?............................................................................................................... 

…………………………………………………….………………………………………………………………………………….……………...................… 

และไดใชหลักธรรมอ่ืนๆดวยหรือไม? 

อยางไร?....................................................................................................................... 

…………………………………………………….……………………………………………………………………………………………….....................… 

3. ทานใชหลักพระพุทธศาสนา (ตามท่ีแจกให) ในการสืบสภาพ/ลักษณะชุมชน (กลุมในบาน) เพ่ือการสรางสังคม

ปลอดยาเสพตดิของบานพักใจหรอืไม? อยางไร(กิจกรรม) 

?........................................................................................................... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………........................................… 

และไดใชหลักธรรมอ่ืนๆดวยหรือไม? อยางไร? 

?................................................................................................................... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………........................................… 

4. ทานใชหลักพระพุทธศาสนา (ตามท่ีแจกให) ในการพบผูนําชุมชน (กลุมในบาน) ตามกลุมเปาหมายเพ่ือการสราง

สังคมปลอดยาเสพติดของบานพักใจหรือไม? อยางไร(กิจกรรม) 

?........................................................................................ 

……………………………………………………………………………………………………………………………………........................................… 
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และไดใชหลักธรรมอ่ืนๆดวยหรือไม? อยางไร? 

?.................................................................................................................. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………........................................… 

5. ทานใชหลักพระพุทธศาสนา (ตามท่ีแจกให) ในการเลือกผูนําธรรมชาติ (ไมไดรับแตงต้ังอยางเปนทางการใดๆ 

แตกลุมยกยองนับถือใหเอง) เพ่ือการสรางสังคมปลอดยาเสพตดิของบานพักใจหรือไม? อยางไร 

(กิจกรรม).......................................................................................................................................................................

....... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………........................................… 

และไดใชหลักธรรมอ่ืนๆดวยหรือไม? อยางไร? 

?.................................................................................................................. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………........................................… 

๖. ทานใชหลักพระพุทธศาสนา (ตามท่ีแจกให) ในการรณรงคประชาสัมพันธเพ่ือการสรางสังคม

ปลอดยาเสพติดของบานพักใจหรือไม? อยางไร(กิจกรรม) 

?....................................................................................... 

………………………………………………………………………………………………………………....................................

....… 

และไดใชหลักธรรมอ่ืนๆดวยหรือไม? อยางไร? 
............................................................................................. 
………………………………………………………………………………………………………………....................................

....… 

๗. ทานใชหลักพระพุทธศาสนา (ตามท่ีแจกให) ในการคัดแยกผูมีพฤติกรรมเกี่ยวของกับยาเสพติด
เพ่ือการสรางสังคมปลอดยาเสพติดของบานพักใจหรือไม? อยางไร(กิจกรรม) 
?................................................ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………...............

...... 

และไดใชหลักธรรมอ่ืนๆดวยหรือไม? อยางไร? 
............................................................................................. 
………………………………………………………………………………………………………………....................................

....… 



๑๒๒ 
 

 

๘.ทานใชหลักพระพุทธศาสนา (ตามท่ีแจกให) ในการรับรองครัวเรือน (กลุมในบานท่ีไดรับการ

รับรองอยางเปนทางการ) เพ่ือการสรางสังคมปลอดยาเสพติดของบานพักใจหรือไม? อยางไร

(กิจกรรม) ?............ 

และไดใชหลักธรรมอ่ืนๆดวยหรือไม? อยางไร? ?............................................................................................. 

๙.ทานใชหลักพระพุทธศาสนา (ตามท่ีแจกให) ในการใชมาตรการทางสังคมเพ่ือการสรางสังคมปลอดยาเสพติดของ

บานพักใจหรือไม? อยางไร(กิจกรรม) 

?.................................................................................................................................. 

และไดใชหลักธรรมอ่ืนๆดวยหรือไม? อยางไร? 

?................................................................................................................... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………........................................… 

10. ทานใชหลักพระพุทธศาสนา (ตามท่ีแจกให) ในการรักษาสถานะชุมชน (ของบาน) เขมแข็งเพ่ือสรางสังคม

ปลอดยาเสพตดิของบานพักใจหรอืไม? อยางไร(กิจกรรม) 

?................................................................................................................. 

และไดใชหลักธรรมอ่ืนๆดวยหรือไม? 

อยางไร?....................................................................................................................... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………...................… 

1๑. ทานใชหลักพระพุทธศาสนา (ตามท่ีแจกให) ในการการกําหนดพันธกิจ (Mission) เพ่ือสรางสังคมปลอดยาเสพ

ติดของบานพักใจหรือไม? อยางไร (กิจกรรม) 

?....................................................................................................................... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………...................… 

และไดใชหลักธรรมอ่ืนๆดวยหรือไม? อยางไร? 

?................................................................................................................ 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….....................................… 

1๒. ทานใชหลักพระพุทธศาสนา (ตามท่ีแจกให) ในการกําหนดวิสัยทัศนขององคการ (บาน) เพ่ือสรางสังคมปลอด

ยาเสพตดิของบานพักใจหรือไม? อยางไร (กิจกรรม) 

?............................................................................................................. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………........................................… 



๑๒๓ 
 

 

และไดใชหลักธรรมอ่ืนๆดวยหรือไม? อยางไร? 

?................................................................................................................. 

13..ทานใชหลักพระพุทธศาสนา (ตามท่ีแจกให) ในกําหนดโครงสรางขององคกร (บาน) เพ่ือสรางสังคมปลอดยาเสพ

ติดของบานพักใจหรือไม? อยางไร(กิจกรรม) 

?............................................................................................................................ 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...................… 

และไดใชหลักธรรมอ่ืนๆดวยหรือไม? อยางไร? 

?................................................................................................................... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….........................................…  

14.ทานใชหลักพระพุทธศาสนา (ตามท่ีแจกให) ในการกําหนดจุดยืนในการแขงขันกันเพ่ือสรางสังคมปลอดยาเสพ

ติดของบานพักใจหรือไม? อยางไร(กิจกรรม) 

?.................................................................................................................................. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….........................................… 

และไดใชหลักธรรมอ่ืนๆดวยหรือไม? อยางไร? 

?................................................................................................................... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………........................................… 

15.ทานใชหลักพระพุทธศาสนา (ตามท่ีแจกให)ในการกําหนดยุทธศาสตร (ตารางเวลาและกิจกรรม) เพ่ือสรางสังคม

ปลอดยาเสพตดิของบานพักใจหรอืไม? อยางไร(กิจกรรม) 

?................................................................................................... 

………………………………………………………………………………………………………………....................................

....… 

และไดใชหลักธรรมอ่ืนๆดวยหรือไม? อยางไร? 

?............................................................................................ 

………………………………………………………………………………………………………………....................................

....… 

๑๖ .ทานใชหลักพระพุทธศาสนา (ตามท่ีแจกให) ในการกําหนดแผนปฏิบัติการเพ่ือสรางสังคมปลอดยาเสพติด

ของบานพักใจหรือไม? อยางไร(...................................................................................................... 

และไดใชหลักธรรมอ่ืนๆดวยหรือไม? อยางไร? ............................................................................................. 



๑๒๔ 
 

 

๑๗.ทานใชหลักพระพุทธศาสนา (ตามท่ีแจกให) ในการเชื่อมโยงระบบการวัดผลกับวัตถุประสงคของการสราง

สังคมปลอดยาเสพติดของบานพักใจหรือไม? อยางไร(กิจกรรม) ?........................................................ 

และไดใชหลักธรรมอ่ืนๆดวยหรือไม? อยางไร? ............................................................................................. 

๑๘. ทานใชหลักพระพุทธศาสนา (ตามท่ีแจกให) ในการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการในการสรางสังคมปลอด

ยาเสพติดของบานพักใจหรือไม? อยางไร(กิจกรรม) ?.......................................................................... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………...................… 

และไดใชหลักธรรมอ่ืนๆดวยหรือไม? อยางไร? ?............................................................................................ 

๑๙.ทานใชหลักพระพุทธศาสนา (ตามท่ีแจกให) ในการเรียนรูจากการดําเนินการสรางสังคมปลอดยาเสพติด

ของบานพักใจหรือไม? อยางไร (กิจกรรม) ?.......................................................................................... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………...................… 

และไดใชหลักธรรมอ่ืนๆดวยหรือไม? อยางไร? ?............................................................................................ 

……………………………………………………………………………………………………………………………………................... 

๒๐. ทานใชหลักพระพุทธศาสนา (ตามท่ีแจกให) ในการดําเนินการปรับปรุงแผน/วิธีการ/ยุทธศาสตรในการ

สรางสังคมปลอดยาเสพติดของบานพักใจหรือไม? อยางไร (กิจกรรม) ?.................................................. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………...................… 

และไดใชหลักธรรมอ่ืนๆดวยหรือไม? อยางไร? ?........................................................................................... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………...................… 

๒๑.ทานใชหลักพระพุทธศาสนา (ตามท่ีแจกให) ในการดําเนินการสรางหลักการเพ่ือสรางสังคมปลอดยาเสพติด

ของบานพักใจหรือไม? อยางไร (กิจกรรม) ?................................................................................... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………...................… 

และไดใชหลักธรรมอ่ืนๆดวยหรือไม? อยางไร? ?............................................................................................ 

…………………………………………………………………………………………………………………………………...................… 

๒๒. ทานใชหลักพระพุทธศาสนา (ตามท่ีแจกให) ในการทบทวนแผนประจําปของการสรางสังคมปลอดยาเสพ

ติดของบานพักใจหรือไม? อยางไร (กิจกรรม) ?...................................................................................... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………...................… 

และไดใชหลักธรรมอ่ืนๆดวยหรือไม? อยางไร? ?............................................................................................ 

…………………………………………………………………………………………………………………………………...................… 

๒๓. ทานใชหลักพระพุทธศาสนา (ตามท่ีแจกให) ในการปรับกระบวนการบริหารเชิงยุทธศาสตรในการสราง

สังคมปลอดยาเสพติดของบานพักใจหรือไม? อยางไร(กิจกรรม) ?....................................................... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………...................… 

และไดใชหลักธรรมอ่ืนๆดวยหรือไม? อยางไร?............................................................................................. 

๒๔. ทานใชหลักพระพุทธศาสนา (ตามท่ีแจกให) ในกระบวนการเชิงบูรณาการแบบสามเสา (The Tnangle)

ของการแกปญหา ผลผลิตท่ีดีท่ีสุด และระบบองคกรเพ่ือการสรางสังคมปลอดยาเสพติดของบานพักใจหรือไม? 

อยางไร(กิจกรรม) ?........................................................................................................ 

…………………………………………………………………………………………………………………………………...................… 

และไดใชหลักธรรมอ่ืนๆดวยหรือไม? อยางไร? ?............................................................................................ 



๑๒๕ 
 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………...................… 

๒๕. ทานใชหลักพระพุทธศาสนา (ตามท่ีแจกให) ในการกระตุนการมีสวนรวมของสมาชิก บุคคลากร และผูท่ี

เกี่ยวของเพ่ือการสรางสังคมปลอดยาเสพติดของบานพักใจหรือไม? อยางไร(กิจกรรม) ?................. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………...................… 

และไดใชหลักธรรมอ่ืนๆดวยหรือไม? อยางไร?............................................................................................. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………...................… 

๒๖.ทานใชหลักพระพุทธศาสนา (ตามท่ีแจกให) ในการสรางกระบวนการบริหารอยางเปนพลวัตร (มีกิจกรรม

กระทําอยางตอเนื่อง) ท่ีมีความคิดใหมและตอเนื่องเพ่ือสรางสังคมปลอดยาเสพติดของบานพักใจหรือไม? 

อยางไร(กิจกรรม) ?.................................................................................................................. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………...................… 

และไดใชหลักธรรมอ่ืนๆดวยหรือไม? อยางไร? ?............................................................................................ 

…………………………………………………………………………………………………………………………………...................… 

๒๗.ทานใชหลักพระพุทธศาสนา (ตามท่ีแจกให) ในการบริหารระบบขอมลู เชน ทางอินเทอรเน็ต คอมพิวเตอร 

หรือ เคร่ืองมือสื่อสารทางเทคโนโลย่ีตางๆ ในการสรางสังคมปลอดยาเสพติดของบานพักใจหรือไม? อยางไร 

(กิจกรรม) ?...............…………………………………………………………………………...................… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………...................… 

และไดใชหลักธรรมอ่ืนๆดวยหรือไม? อยางไร? ?............................................................................................ 

๒๘. ทานใชหลักพระพุทธศาสนา (ตามท่ีแจกให) ในการวิจัยและพัฒนาการสรางสังคมปลอดยาเสพติดของ

บานพักใจหรือไม? อยางไร (กิจกรรม) ?.………………………………………………………………...................… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………...................… 

และไดใชหลักธรรมอ่ืนๆดวยหรือไม? อยางไร? ?............................................................................................ 

๒๙. ทานใชหลักพระพุทธศาสนา (ตามท่ีแจกให) ในกระบวนการตรวจสอบคุณภาพ (Plan-Do-Study-Act 

Cycle) ในการสรางสังคมปลอดยาเสพติดของบานพักใจหรือไม? อยางไร(กิจกรรม) ?.......................... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………...................… 

และไดใชหลักธรรมอ่ืนๆดวยหรือไม? อยางไร? ?............................................................................................ 

๓๐. ทานใชหลักพระพุทธศาสนา (ตามท่ีแจกให) ในกระบวนการปรับแตง (The Adaptive Process) 

พฤติกรรมเพ่ือสรางสังคมปลอดยาเสพติดของบานพักใจหรือไม? อยางไร(กิจกรรม) ?............................... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………...................… 

และไดใชหลักธรรมอ่ืนๆดวยหรือไม? อยางไร? ?............................................................................................ 

 

จบ/ขอขอบคุณในการรวมมือในคร้ังนี้



๑๒๖ 
 

 

แบบท่ี ๒ หลักพระพุทธศาสนา 

หลักพระพุทธศาสนา หมายถึง แนวทาง วิธีการพัฒนาศักยภาพมนุษยทางดานรางกาย 

จิตใจ สังคม และปญญาตามหลักโอวาทปาฏิโมกขคือ หลักการ ๓ ประการ อุดมการณ ๔ ประการ 

และวิธีการ ๖ ประการดังนี้ 

 หลักการ ๓ ประการ คือ  

   ๑) การไมทําบาปท้ังปวงไมวาจะดวยกาย วาจา และใจ  

   ๒) การทํากุศลใหถึงพรอมไดแก การทําความดีทุกอยาง และ  

   ๓) การทําจิตใจใหผองใสดวยการละบาปท้ังปวง ถือศีลและบําเพ็ญกุศลใหถึงพรอม

ดวยการปฏิบัติสมถะและการวิปสสนากัมมัฎฐาน 

 อุดมการณ ๔ ประการ คือ  

   ๑) ความอดทน คือ การอดกลั้นไมทําบาปท้ังกาย วาจา ใจ  

   ๒) ไมเบียดเบียนคือ การงดเวนจากการทําราย รบกวนหรือเบียดเบียนผูอ่ืน  

   ๓) ความสงบ คือ ปฏิบัติตนใหสงบท้ังกาย วาจา และใจ  

   ๔) การดับทุกขของชีวิตท่ีเปนเปาหมายสูงสุดในพระพุทธศาสนา (นิพพาน) 

 วิธีการ ๖ ประการ คือ  

   ๑) ไมวาราย คือ ไมกลาวใหรายหรือโจมตีใคร  

   ๒) ไมทําราย คือ ไมเบียดเบียนผูอ่ืน  

   ๓) สํารวมในปาฏิ โมกข  คือ ความเคารพระเบียบวินัย กติกา กฎหมาย 

ขนบธรรมเนียม ประเพณีท่ีดีงามของสังคม  

   ๔) รูจักประมาณ คือรูจักพอดี พอกินพออยู  

   ๕) อยูในสถานท่ีสงบสงัด คือ อยูในสถานท่ีท่ีสงบและมีสิ่งแวดลอมท่ีเหมาะสมและ  

   ๖) การฝกหัดจิตใจใหสะอาด คือ การชําระจิตใจใหขาวรอบเสมอ 

 

  

 



๑๒๗ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค 

รูปภาพกิจกรรมท่ีดําเนินการวิจัย 

 

 

 

 

 



๑๒๘ 
 

 

       

 

ก. สถานท่ี 

 

 



๑๒๙ 
 

 

 

 



๑๓๐ 
 

 

 

 

กิจกรรมชวงเชา 

ถางหญา ปลูกพืชผักสวนครัว 

 



๑๓๑ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๓๒ 
 

 

 

 

 

 



๑๓๓ 
 

 

 

 

 

 



๑๓๔ 
 

 

 
กิจกรรมชวงบาย 

เรียนหนังสือ /เรียนฝกอาชีพ 
 

 

 

 

 



๑๓๕ 
 

 

กิจกรรมชวงเชา - กลางคืน 
สวดมนต ไหวพระ น่ังสมาธ ิ

 

 

 

 



๑๓๖ 

ภาคผนวก ง 

แบบสรุปโครงการวิจัย 



๑๓๗ 

แบบสรุปโครงการวิจัย 

สถาบันวิจัยพุทธศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

สัญญาเลขท่ี:             ว.149/2560 

ชื่อโครงการวิจัย:        การวิเคราะห์รูปแบบ กระบวนการ และยทุธศาสตร์การสร้างสงัคมปลอดยาเสพ

ติดตามหลกัพระพทุธศาสนาในภาคกลาง :  บ้านพกัใจ สระบรีุ 

หัวหนาโครงการวิจัย:  ผศ.ดร.ภูริวัจน  ปุณยวุฒิปรีดา 

   วิทยาลัยสงฆพุทธปญญาศรีทวารวดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ความเป็นมาและความสาํคัญของปัญหา 
จังหวัดสระบุรีนัน้ตัง้แตปี่ ๒๕๕๐ ศนูย์อํานวยการปอ้งกนัและปราบปรามยาเสพติด (ศอ.ปส.) 

สาํนกังานปอ้งกนัและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) ร่วมกบักระทรวงมหาไทย ได้คดัเลอืกให้เป็นจังหวัดนํา

ร่องในการใช้ระบบแบบบูรณาการของการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพืน้ท่ีสํานกังาน 

(ป.ป.ส.) ภาค ๑ ซึ่งดําเนินการแก้ไขยาเสพติดแบบครบวงจร ทัง้นีเ้น่ืองจากจงัหวดัสระบรีุ ซึ่งเป็นศนูย์กลาง

การคมนาคมสู่ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ตะวนัออก และภาคเหนือ มีเส้นทางลําเลียงยาเสพติดผ่านพืน้ท่ี

รอยต่อระหว่างจังหวดัทางหลวงหมายเลข ๑ ถนนพหลโยธินกรุงเทพเดินทางสูป่ทุมธานี ลพบุรี ทางหลวง

หมายเลข ๒ ถนนมิตรภาพ ผา่นจงัหวดันครราชสมีา และถนนสายรอง หมายเลข ๓ เช่ือมตอ่จงัหวดันครนายก 

ปราจีนบุรี และสระแก้ว โดยข้อมูลระหว่างปี ๒๕๔๖-๒๕๕๑ พบว่า จังหวดัสระบรีุ มีการค้ายาเสพติด การ

แพร่ระบาดในพืน้ท่ีเสีย่งและประชาชนมีพฤติกรรมเสพยาเสพติดตามแหลง่มัว่สมุตา่งๆ ทัง้ในชมุชนเมือง และ

เขตรอยต่อระหว่างจังหวัดท่ียังพบว่า มีหมู่บ้านและชุมชนหลายแห่งท่ีเก่ียวข้องกับยาเสพติด โดยจังหวดั

สระบรีุยงัมีพืน้ท่ีขนาดใหญ่และมีประชากรอยู่หนาแน่น เป็นท่ีตัง้ของโรงงานอตุสาหกรรมจํานวนมาก ทําให้

ได้รับผลกระทบจากปัญหายาเสพติดเช่นเดียวกบัอีกหลายจงัหวดั โดยเดือนตลุาคม ๒๕๕๑-เดือนกมุภาพนัธ์ 

๒๕๕๒  ท่ีผ่านมาจงัหวดัสระบรีุได้ดําเนินการปราบปรามยาเสพติดรวม ๓๐๘ ราย ภายหลงัการดําเนินการ

ปราบปราม จับกุม บําบดัและฟืน้ฟผูู้ ท่ีมีปัญหายาเสพติดโดยหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง แยกเป็นระบบสมคัรใจ 

๑๐ ราย ระบบบังคับบําบัด ๒๖๗ ราย และระบบต้องโทษ ๓๑ ราย ซึ่งปัจจุบันจังหวัดมีจํานวนผู้ ต้องขงั

ประมาณ ๒,๐๑๐ คน พบว่า สว่นใหญ่ต้องโทษด้วยคดียาเสพติด ดงันัน้การสร้างศนูย์ “บ้านพกัใจ”ท่ีจงัหวดั

สระบรีุนีจ้ะสามารถรองรับผู้ติดยาเสพติดท่ีผ่านการบําบดัแล้วจากจงัหวดัใกล้เคียงในภาคกลาง แม้แต่จาก

กรุงเทพฯ เพราะมีพืน้ท่ีเพียงพอในการสร้างเป็นแหลง่พกัพิงและเป็นศูนย์นําร่องต้นแบบตอ่ผู้ติดยาเสพตดิท่ี

ผ่านการบําบัดแล้วแต่ยังไม่สามารถกลับคืนสู่ครอบครัวหรือหมู่บ้านและชุมชนได้ อันเน่ืองมาจาก

สภาพแวดล้อมทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์  สงัคม ท่ียงัไม่เอือ้อํานวย เพ่ือให้ผู้ผ่านการบําบดัยาเสพติด

ได้มาสร้างความพร้อมด้านสุขภาพร่างกาย มีภูมิคุ้ มกัน มีจิตใจท่ีเข้มแข็ง มีความรู้ความสามารถในการ

ประกอบอาชีพการงาน และมีงานทําท่ีมัน่คงก่อนกลบัไปสูค่รอบครัวและชุมชน เพ่ือป้องกนัไม่ให้ผู้ผ่านการ

บําบดัยาเสพติดหนักลบัไปยุ่งเก่ียวกบัยาเสพติดอีกต่อไป และเรียนรู้ท่ีจะอยู่กบัสงัคมท่ีปลอดยาเสพติด โดย



๑๓๘ 

ในปีงบประมาณ ๒๕๕๐ สาํนกังานป.ป.ส.ภาค ๑ ได้รับการสนบัสนนุงบประมาณจํานวน ๑,๓๐๐,๐๐๐ บาท 

(หนึง่ล้านสามแสนบาทถ้วน) เพ่ือจดัทําโครงการนําร่องในการจดัตัง้แหลง่พกัพิงให้แก่ผู้ผา่นการบําบดัยาเสพ

ติด และประสานกบักระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย์ ให้เป็นผู้จดัหาสถานท่ีและบคุลากร

ผู้ปฏิบตัิงาน โดยใช้ช่ือว่า บ้านพักใจจังหวัดสระบุรี เป็นแหล่งพกัพิงให้แก่ผู้ บําบดัยาเสพติดหรือผู้ ท่ีอยู่

ระหว่างกระบวนการบําบดัรักษาให้ได้รับการดแูลด้านปัจจยั ๔ และให้การพฒันาศกัยภาพทางด้านร่างกาย 

จิตใจ อารมณ์ สงัคม อาชีพ การศึกษา การป้องกนัตนเอง และการฝึกทกัษะการปฏิเสธยาเสพติด เรียนรู้ท่ีจะ

อยูใ่นสงัคมท่ีปลอดยาเสพติด รวมทัง้การบริการด้านสทิธิประชาชน ตอ่มาในปี ๒๕๕๑ กรมพฒันาสงัคมและ

สวสัดิการ ได้เล็งเห็นถึงความสําคญัในการพฒันาศกัยภาพผู้ผ่านการบําบดัยาเสพติด และตดัวงจรการแพร่

ระบาดของยาเสพติด จึงได้สนบัสนนุงบประมาณการดําเนินงานของบ้านพกัใจจงัหวดัสระบรีุอย่างต่อเน่ือง

และจดัตัง้บ้านพกัใจจงัหวดัสระบรีุขึน้เป็นหนว่ยงานราชการเมื่อปี ๒๕๕๐ และในปี ๒๕๕๒ ได้โอนย้ายเป็น

หนว่ยงานภายใต้สงักดัของกรมพฒันาสงัคมและสวสัดิการ เป็นต้นมาจนถึงปัจจบุนั62 

            ดงันัน้การวิจยับ้านพกัใจจงัหวดัสระบรีุนีจ้ะทําให้เห็นถงึรูปแบบ กระบวนการ และยทุธศาสตร์ในการ

สร้างสงัคมปลอดยาเสพติด โดยเฉพาะการใช้หลกัทางพระพุทธศาสนาท่ีได้นําหลกัโอวาทปาติโมกข์ท่ีเป็น

หลกัการสําคญัของพระพุทธศาสนาในจุดยืนและแนวทางการยึดถือปฏิบตัิสําหรับสงฆ์และพุทธศาสนิกชน

ทัง้หลาย63 ไว้อย่างชัดเจน ซึ่งเป็นวตัถุประสงค์ของการวิจัยนี ้โดยการวิจัยนีเ้ป็นการศึกษาข้อเท็จจริงหรือ

สภาพการณ์จริงท่ีเกิดขึน้แล้วนําย้อนกลบัไปสรุปสูอ่งค์ความรู้ ซึ่งเป็นสิ่งท่ีสงัคม รัฐ และผู้ ท่ีเก่ียวข้องต้องการ

เพ่ือนําไปสร้างประโยชน์อย่างมากต่อการแก้ไข ปรับปรุง พฒันา และการนําไปใช้เป็นต้นแบบในการสร้าง

ศนูย์หรือบ้านอ่ืน ๆ ต่อไป ท่ีจะช่วยให้ผู้ ท่ีผ่านการบําบดัการเสพติดแล้วกลบัคืนสูส่งัคมอย่างมีศกัยภาพด้วย

ความเช่ือมัน่ ช่วยเหลือตนเองได้ ไม่เป็นภาระผู้ อ่ืน สามารถเป็นกําลงัสําคญัในการพฒันาครอบครัว ชุมชน 

และเรียนรู้ท่ีจะอยูใ่นสงัคมได้อยา่งยัง่ยืน 

วัตถุประสงคของโครงการวิจัย 
๑) เพ่ือศึกษารูปแบบการสร้างสงัคมปลอดยาเสพติดตามหลกัพระพทุธศาสนาของบ้านพกัใจ 

จงัหวดัสระบรีุ 

         ๒) เพ่ือศึกษากระบวนการสร้างสงัคมปลอดยาเสพติดตามหลกัพระพุทธศาสนาของบ้านพกัใจ 

จงัหวดัสระบรีุ  

62สํานักบริการสวัสดิการสังคม, โครงการการจัดการองคความรู “วิธีการพัฒนาศักยภาพ

ผูผานการบําบัดยาเสพติด บานพักใจ จ.สระบุรี”, (กรุงเทพมหานคร: กรมพัฒนาสังคมและ

สวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย, ๒๕๕๗), หนา ๔-๕.  

63พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับประมวลธรรม, พิมพครั้งท่ี ๑๒, 
(กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๖), หนา ๓๗๓. 



๑๓๙ 

         ๓) เพ่ือศึกษายทุธศาสตร์การสร้างสงัคมปลอดยาเสพติดตามหลกัพระพทุธศาสนาของบ้านพกัใจ 

จงัหวดัสระบรีุ 

ผลการวิจัย 

ผลของหลักพระพุทธศาสนาในการสร้างสังคมปลอดยาเสพติด

บ้านพกัใจสระบรีุมีเปา้หมายเพ่ือการพฒันาสงัคมและมนษุย์ใน ๓ ระดบัคือ

ระดบัปัจเจก : การดบัทกุข์ จากยาเสพติด (ปลดทาสให้เป็นไท ปลดใจจากยาเสพติด)

ระดบัองค์กร : การสร้างสภุาวการณ์เอือ้อาทร เพ่ือให้เกิดการพึง่พาตนเอง เรียนรู้ เช่ือมัน่ ในการ

เป็นองค์กรต้นแบบ 

ระดบัครอบครัว : เพ่ือพฒันาศกัยภาพผู้ บําบดัยาเสพติดระดบัครอบครัวและชุมชน การสร้าง

ครอบครัวและชุมชนให้เข้มแข็ง (ยัง่ยืน) มีความสขุเกิดความมัน่คงในครอบครัวและชุมชน ย่อมสง่ผลให้เกิด

สนัติสขุในครอบครัวและชมุชน โดยทกุคนมีคณุคา่และมีสว่นร่วมในการสร้างพืน้ท่ีความสขุในอนาคตร่วมกนั

มีการประยกุต์ใช้ หลักพระพุทธศาสนา ตามนิยามของการวิจัยนีท้ัง้หลกัการ ๓ ประการ 

อดุมการณ์ ๔ ประการ และวิธีการ ๖ ประการ ซึง่ทัง้หมดคือ “หลกัโอวาทปาฏิโมกข์” ท่ีเป็นรูปแบบ อดุมการณ์

หลกัการ วิธีการ และแนวทางปฏิบตั2ิของพระพทุธศาสนา โดยยึดหลกัของไตรสกิขา มรรค ๘ การรักษาศลี 

ทําภาวนาสมาธิ  อริยสจั ๔ อิทธิบาท ๔ พรหมวิหาร ๔ หิริโอตตปัปะ ความกตญั�กูตเวที เป็นหลกัปฏิบตัิจิต 

และใช้ฆราวาสธรรม ๔ สาราณียธรรม ๖ และสงัคหวตัถ ุ๔ สปัปุริสธรรม ๗ เพ่ือการอยู่ร่วมกนั และใช้การ

สื่อสารเชิงพุทธ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริรัชกาลท่ี ๙ ความเช่ือและความรู้สึกในเชิง

มโนคติของบ้านพกัใจสระบรีุ หลกั  ๕ ส. และความตัง้ใจในการทํางานของบคุลากรท่ีปฏิบตัิหน้าท่ีทัง้หลายท่ี

ทําให้สามารถพฒันาคนดีคืนสูส่งัคม หา่งไกลจากยาเสพติดได้สาํเร็จ

การนําผลการวิจัยไปใชประโยชน 
๑) ได้องค์ความรู้ของรูปแบบ กระบวนการ และยุทธศาสตร์ในการสร้างสงัคมปลอดยาเสพ

ติดตามหลกัพระพทุธศาสนาของบ้านพกัใจ ซึง่สามารถนําไปใช้เป็นต้นแบบในการสร้างบ้านพกัพิงเพ่ือพฒันา

ศกัยภาพให้กบัผู้ผา่นการบําบดัยาเสพติดชายให้คืนกลบัสูส่งัคมได้อยา่งมีประสทิธิภาพตามเปา้หมายของรัฐ

และสํานกังานสวสัดิการสงัคม กรมพฒันาสงัคมและสวสัดิการ กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คง

ของมนษุย์ 

๒) ผลการวิจยัท่ีได้สามารถนําไปใช้ในการพฒันาระบบการจดัการเรียนการสอน การบริหาร

วิชาการของการสร้างสงัคมปลอดยาเสพติดทัง้ในประเด็นของการบริหารจดัการ การฝึกปฏิบตัิ การสนบัสนนุ

ช่วยเหลอืของสงัคมหรือชมุชนอยา่งเป็นรูปธรรม  

๓) ผลการวิจัยท่ีได้สามารถนําไปใช้เป็นแนวทางในการสร้างวัฒนธรรมไทยท่ีใช้หลักพุทธ

ศาสนาไปบรูณาการสร้างสงัคมให้ปลอดจากยาเสพติด   



๑๔๐ 

๔) ผลการวิจยัสามารถนําไปใช้เป็นแนวทางในการวิจยัทัง้ในทางกว้างสู่สงัคมหรือศูนย์หรือ

จงัหวดัอ่ืน ๆ และในทางลกึเป็นการศึกษาต่อยอดในประเด็นอ่ืนๆให้ชดัเจนเพ่ือเป็นลกัษณะเฉพาะแบบของ

สงัคมไทย 

การประชาสัมพันธ/ตีพิมพเผยแพร 
 ไดมีการนําบทความวิจัยไปทําการตีพิมพเผยแพรในวารสารแลว 



๑๔๑ 

๑.หัวหนาโครงการ 
 ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) 

 ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) 

 หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน 

ประวัติผูวิจัย 

ผศ.ดร. ภูริวัจน  ปุณยวุฒิปรีดา 

              Asst. Prof. Dr. Phuriwat  

Punayawuthipreeda 

สถานท่ีติดตอ  ๔๔/๙๒ หมู ๘ ซอย ๘ ถนนพุทธมณฑลสาย ๕ ตําบลบางกระทึก 

อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 

หมายเลขโทรศัพท  ๐ ๘๑๙๙ ๘๘๙๒ ๕ 

E-Mail: phu9555@gmail.com

ตําแหนงปจจุบัน อนุกรรมการสอบสวน กกต. กลาง

ผูประนีประนอมศาลแรงงานกลาง

ผูพิพากษาสมทบศาลแรงงานกลาง

คณะกรรมการคุมครองผูบริโภค (สคบ)ฝายโฆษณา

อาจารยพิเศษวิทยาสงฆนครสวรรค (มจร)

อาจารยประจํา วิทยาลัยสงฆพุทธปญญาศรีทวารวดี มจร. วัดไรขิง

ประวัติการศึกษา

� นิติศาสตรบัณฑิต  มหาวิทยาลัยรามคําแหง

 นิติศาสตรมหาบัณฑิต  มหาวิทยาลัยรามคําแหง

 รัฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง

 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร(สาขาบริหารพัฒนาสังคม)

 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสถาปตยสิ่งแวดลอม ดานการออกแบบปายโฆษณาเนน

เรื่องสิ่งแวดลอม จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

 นิติศาสตรดุษฏีบัณฑิต มหาวิทยาลัยปทุมธานี

 พุทธศาสตรดุษฏีบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรราชวิทยาลัย

ประสบการณการฝกอบรม

� หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง การบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน  รุน ๗  

สถาบันพระปกเกลา 

 หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสําหรับนักบริหารระดับสูง

สถาบันพระปกเกลา

 หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง การเสริมสรางสังคมสันติสุข รุน ๓ สถาบันพระปกเกลา

 หลักสูตรพัฒนาสัมพันธระดับผูบริหาร กองบัญชาการกองทัพไทย รุน ๒

 หลักสูตรการปฏิบัติการจิตวิทยาระดับนโยบาย รุน ๔



๑๔๒ 
 

 

 หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสิ่งแวดลอมสําหรับนักบริหารระดับสูง รุนท่ี ๑ 

ผลงานทางวิชาการ  

� ภูริวัจน ปุณยวุฒิปรีดา (๒๕๕๗). “การพัฒนาเชิงพุทธเพ่ือจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาล

ในจังหวัดนนทบุรี”. วารสารศาลรัฐธรรมนูญ ปท่ี ๑๖ เลมท่ี ๔๗พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๕๗ 

 ภูริวัจน ปุณยวุฒิปรีดา (๒๕๕๗) “รูปแบบและกระบวนการสรางสังคมปลอดยาเสพ

ติดตามหลักพระพุทธศาสนา”  

 ภูริวัจน ปุณยวุฒิปรีดา (๒๕๕๙) “สภาพปญหาและแนวทางแกไขในการดําเนินงานตาม

นโยบายทวงคืนผนืปา” ของประเทศไทย 

 ภูริวัจน ปุณยวุฒิปรีดา เอกสารประกอบการสอน “การจัดการสิ่งแวดลอม” 

 ภูริวัจน ปุณยวุฒิปรีดา หนังสือ “พฤติกรรมองคการ” 
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