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คู่มือการเฝ้าระวัง 
ปัญหายาเสพติด 

ของพระสงฆ์



สมัโมทนียีพจนี์

	 ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาหนึ่งในสังคมไทยที่
ส่งผลต่อคุณภาพภาพชีวิตของบุคคลที่เข้าไปเก่ียวข้อง
และครอบครัว	 ถึงแม้ว่าจะมีบุคคลและพระภิกษุ-
สามเณรบางรูปเข้าไปเกี่ยวข้องโดยไม่รู้ทั่วถึงพิษภัย
ของยาเสพติดแต่ก็ส่งผลกระทบเชิงลบต่อศรัทธาของ
สาธุชนและความมั่นคงของชาติ	 คณะสงฆ์	 โดยฝ่าย
สาธารณสงเคราะห์ของมหาเถรสมาคม	 จึงได้ดำาเนิน
การเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในมิติต่าง	ๆ 
โดยกำาหนดให้มี	 “ธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ”	
ที่มุ่งการส่งเสริมให้พระสงฆ์ดูแลสุขภาพตนเองตาม
หลักพระธรรมวินัย	ชุมชนและสังคมดูแลอุปัฏฐากพระ
สงฆ์ตามหลักพระธรรมวินัยและให้พระสงฆ์มีบทบาท
ในการเป็นผู้นำาด้านสุขภาวะของชุมชนและสังคม	 โดย
ให้หน่วยอบรมประชาชนประจำาตำาบล	 (อ.ป.ต.)	 เครือ
ข่ายพระสงฆ์เพื่อสังคม	 รวมถึงเครือข่ายองค์กรทาง



พระพุทธศาสนาอ่ืน	 ๆ	 เป็นกลไกในการบูรณาการ
หลกัพทุธธรรมเพือ่ขบัเคลือ่นการดแูลและเสรมิสรา้ง
สุขภาวะของชุมชนและสังคมอย่างเป็นรูปธรรมและ
ตอ่เนือ่ง	ผลจากการดำาเนนิการท่ีผ่านมาถอืวา่	บรรลุ
สัมฤทธิผลด้วยดีในทุกพื้นท่ีในสังคมไทย	 ทำาให้พระ
สงฆ์มีบทบาทและเป็นที่พึ่งพาของประชาชนในด้าน
การพัฒนาจิตใจและสังคม

	 สิ่งที่เป็นรูปธรรมของการขับเคลื่อนสุขภาพ	
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของพระสงฆ์	
คือ	 “โครงการพระคิลานุปัฏฐากและวัดส่งเสริมสุข
ภาพ”	 ที่มุ่งคัดกรองสุขภาพของพระสงฆ์เชิงรุกให้
มีสุขภาพดีและเป็นการเฝ้าระวังสารเสพติดในพระ
สงฆ์	 ซึ่งเป็นแนวทางหรือกำาแพง	 ๕	 ชั้นของวัดและ
ชุมชนในการเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดที่ปรากฎใน	
“คู่มือการเฝ้าระวังยาเสพติดของพระสงฆ์”	 เล่มนี้	
นับว่าเป็นความรู้และกระบวนการที่จะสร้างสรรค์
สังคมไทยให้ปลอดจากยาเสพติด	 อบายมุข	 และ
อาชญากรรมอันเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนในสังคมไทย

	 ในนามฝ่ายสาธารณสงเคราะห์	 ของมหา
เถรสมาคม	 และคณะกรรมการอบรมประชาชน

กลาง	 (อ.ป.ก.)ขออนุโมนาในกุศลเจตนาของ
สำานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบ
ปรามยาเสพติด	 (ป.ป.ส.)	 สถาบันวิจัยพุทธ
ศาสตร์	 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย	สำานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้าง
เสริมสุขภาพ	 (สสส.)และภาคีที่เกี่ยวข้อง	 มี
กุศลสมานฉันท์ร่วมกันสร้างสังคมแห่งความดี
งาม	 เกื้อกูลพระภิกษุสามเณรและประชาชน	
เพื่อความวัฒนาสถาพรของประเทศชาติและ
พระพุทธศาสนาสืบต่อไป

 
(สมเด็จพระมหาธีราจารย์)
กรรมการมหาเถรสมาคม	
เจ้าอาวาสวัดยานนาวา

ประธานคณะกรรมฝ่ายสาธารณสงเคราะห์	
ของมหาเถรสมาคม

ประธานกรรมการอบรมประชาชนกลาง	
(อ.ป.ก.)



คำานียิม

	 นับตั้งแต่มหาเถรสมาคม	 ได้ส่งเสริมให้มีการ

ปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาในปี	 พ.ศ.๒๕๖๐	 โดยมี

วิสยัทศัน์	คอื	“พุทธศาสน์มัน่คง	ธำารงศลีธรรม	นำาสงัคม

สูส่นัตสิขุ”	ทีผ่า่นมาคณะกรรมการของมหาเถรสมาคม

แต่ละฝ่ายที่ได้รับมอบหมายต่างก็ได้ดำาเนินการพัฒนา

โครงการและกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการเผยแผ่

พระพทุธศาสนาเพือ่สรา้งศรทัธาและปลกูปญัญาใหก้บั

ประชาชน	 โดยมีการดำาเนินการโครงการที่สำาคัญ	 เช่น	

การพัฒนากิจกรรมของหน่วยอบรมประชาชนประจำา

ตำาบล		(อ.ป.ต.)		โครงการสรา้งความปองดองสมานฉนัท์

โดยใชห้ลกัธรรมทางพระพทุธศาสนา	(หมูบ่า้นรกัษาศลี	

๕)	 โครงการวัด	 ประชา	 รัฐ	 สร้างสุข	 โครงการปฏิบัติ

วิปัสสนากรรมฐาน	 โครงการพระคิลานุปัฏฐากและวัด

ส่งเสริมสุขภาพ	 โครงการชุมชนสีขาว	 ชุมชนคุณธรรม	

โครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง	 เป็นต้น	 ส่งผลให้ 



พระสงฆ์มีบทบาทสำาคัญในการพัฒนาสังคมและจิตใจ 

โดยให้วัดเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา

	 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	 

ในฐานะมหาวิทยาลัยแห่งคณะสงฆ์ไทย	 มีความพร้อม

และยินดีสนับสนุนการดำาเนินการของคณะสงฆ์ในทุก

มิติทั้งในด้านการพัฒนาชุดความรู้	 การพัฒนากิจกรรม

และมีส่วนร่วมในกิจการพระพุทธศาสนาเพื่อให้กิจการ

พระพุทธศาสนาและของงานคณะสงฆ์บรรลุเป้าหมาย

ตามที่กำาหนดไว้

	 คู่มือการเฝ้าระวังยาเสพติดของพระสงฆ์เล่มนี ้

เกิดข้ึนจากการวิจัยของสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์	

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	 กับ

สำานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม

ยาเสพติด	 (ป.ป.ส.)	 ที่มุ่งหวังให้มีการพัฒนารูปและ

กระบวนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของ

พระสงฆ์ในสังคมไทยอันจะเก้ือกูลต่อการพัฒนาสังคม

ในระยะยาว

	 ขออนุโมนาขอบคุณ	 สำานักงานคณะกรรมการ

ป้องกันและปราบปรามยาเสพตดิ	(ป.ป.ส.)	สถาบนัวจัิย

พทุธศาสตร	์มหาวิทยาลัยมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั	

สำานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุข

ภาพ	(สสส.),และภาคีที่เกี่ยวข้องที่ได้ร่วมพัฒนา

และสร้างสรรค์ผลงานวิจัยและกิจกรรมท่ีเป็น

ประโยชน์เพื่อความมั่นคงของประเทศชาติและ

พระพุทธศาสนาสืบต่อไป

พระราชปริยัติกวี	ศ.ดร.

อธิกาบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย



คำานีำา

	 โครงการวิจัยเรื่อง	 “การพัฒนารูปแบบ

และกระบวนการป้องกัน	 แก้ไขปัญหายาเสพ

ติดของคณะสงฆ์	 :	 กรณีศึกษาพื้นที่ต้นแบบ

การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของพระ

สงฆ์	 8	 จังหวัด”	 เกิดขึ้นจากการที่สำานักงาน

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพ

ติด	 (ป.ป.ส.)	 ได้ตระหนักถึงปัญหายาเสพติด

ที่เกิดขึ้นกับพระภิกษุ-สามเณร	 และคณะสงฆ์	

ว่าอาจจะส่งผลลบต่อพระพุทธศาสนามากยิ่ง

ขึ้น	 จึงได้ประสานมายังสถาบันวิจัยพุทธศาสตร	์

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	 ใน

ฐานะมหาวิทยาลัยสงฆ์ที่ใกล้ชิดกับพระสงฆ์และ

ชุมชน	โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างการรับรู้	ความ

ตระหนัก	การเฝ้าระวัง	และพัฒนากระบวนการ



เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดที่เกิดขึ้นกับ

คณะสงฆ์	วัด	และชุมชน	โดยให้มีการศึกษาข้อมูล

ทั้งในระดับนโยบายและพื้นที่ต้นแบบจำานวน	 ๘	

จังหวัดในสังคมไทย	ผลการศึกษาพบว่า	คณะสงฆ์

ได้พยายามในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ

ติดที่เกิดขึ้น	 ถึงแม้ว่าจะมีพระภิกษุสงฆ์-สามเณร

กลุ่มหนึ่งเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดทั้งทางตรง

และทางอ้อมท่ามกลางความหลากหลายและซับ

ซ้อนของสังคม	

	 จากผลการศึกษาจึงได้นำามาสู่การขยาย

ผลพัฒนาให้มีชุดความรู้และชุดเครื่องมือในการ

เฝ้าระวังปัญหายาเสพติดของพระสงฆ์	 โดยเชื่อม

โยงกับการทำางานของคณะสงฆ์และภาครัฐ	 ซึ่ง

หวังว่า	 คู่มือการเฝ้าระวังยาเสพติดของพระสงฆ์

เล่มนี้ 	 จักเป็นประโยชน์ต่อการสร้างการรับรู้ 

การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของพระสงฆ์

และสังคมไทย

	 ขออนุโมทนาขอบคุณ	 สำานักงานคณะ
กรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด	
(ป.ป.ส.)	 สำานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้าง

เสริมสุขภาพ	 (สสส.)	 และภาคีที่เกี ่ยวข้องที่
ได้ร่วมพัฒนาและสร้างสรรค์ผลงานวิจัยและ
กิจกรรมที่เป็นประโยชน์เพื่อความมั่นคงทาง
สังคมของประเทศชาติและพระพุทธศาสนาสืบ
ต่อไป

พระสุธีรัตนบัณฑิต	รศ.ดร.
ผู้อำานวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์	

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย





๑	|	สถานการณ์ปัญหายาเสพติดในสังคมไทย ๐๑

๒	|	บทบาทและการเข้าไปเกี่ยวข้องยาเสพติดของพระสงฆ์์ในสังคมไทย ๐๕

๓	|	การเฝ้าระวัง	การป้องกัน	และการแก้ไขยาเสพติดของพระสงฆ์์ในสังคม ๑๑

๓.๑	|	การป้องกันและการแก้ไขยาเสพติดของพระสงฆ์์ในระดับวัด ๑๓

๓.๒	|	การป้องกันและการแก้ไขยาเสพติดของพระสงฆ์์ในระดับจังหวัด ๒๓

๓.๓	|	การป้องกันและการแก้ไขยาเสพติดของพระสงฆ์์ในระดับนโยบาย ๓๕

สรุปการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของวัดและชุมชน ๔๓

ภาคผนวก ๔๗

สารบััญ

หนี้า





01คู่มือเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดของพระสงฆ์

๑. สถานการณ ์
ปัญหายาเสพติด 

ในีสังคมไทย



ปัจจุบันปัญหายาเสพติด	(Drug	problems)	กลาย
เป็นประเด็นปัญหาระดับโลกเนื่องจากยาเสพติด
ได้ส่งผลกระทบต่อการดำาเนินชีวิตของกลุ่มบุคคล
ทั้งในระดับครอบครัว	ระดับชุมชน	ระดับท้องถิ่น	
ระดับประเทศชาติ	และระดับโลก	ซึ่งในแต่ละปี
แต่ละประเทศต้องสูญสิ้นงบประมาณในการบริหาร
จัดการและแก้ไขปัญหาที่เกิดจากปัญหายาเสพติด
เป็นอย่างมาก	และยังกลายเป็นปัญหาที่กัดกร่อน
ถึงความเข้มแข็งของแต่ละประเทศในปัจจุบัน	โดย
ในรายงานยาเสพติดโลกฉบับล่าสุดซึ่งจัดทำาโดย
สำานักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่ง

สหประชาชาติ	 (United	Nations	Office	on	
Drugs	and	Crime--UNODC)	ได้ระบุว่า	 ในปี	
๒๐๑๗		คาดว่า	จะมีคนทั่วโลกที่ติดยาเสพติดราว	
๒๗๑	ล้านคน	จากการใช้ยาเสพติดทุกประเภท	
ซึ่งมีอัตราสูงขึ้นกว่าปี	 ๒๐๑๖	ถึงร้อยละ	๓๐	 
ที่ต้องทนทุกข์ทรมานจากการใช้ยาเสพติดและ
จำาเป็นต้องได้รับการรักษาอย่างเร่งด่วน	นอกจาก
นี้	ยังระบุไว้อย่างชัดเจนว่า	มีผู้ที่เสียชีวิตจากการ
ใช้ยาเสพติดสูงถึง	๕๘๕,๐๐๐	คน	ยังไม่รวมถึง
ผู้คนทั่วโลกราว	๑๑	ล้านคน	ในปี	๒๐๑๗	ที่ใช้
ยาเสพติดแบบฉีด	ทำาให้มีคนติดเชื้อ	HIV	สูงถึง	

สถานีการณ์์ปัญหายาเสพติด  
ในีสังคมไทย
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๑.๔	 ล้านคน	และ	๕.๖	ล้านคน	กลายเป็นผู้ติด
เชื้อไวรัสตับอักเสบซี	 	ทำาให้แต่ละประเทศมีการ
จัดสรรงงบประมาณเป็นจำานวนมากเพื่อการแก้ไข
ปัญหายาเสพติดอย่างจริงจัง	แต่กระนั้นก็ตามโดย
ข้อเท็จจริงกลับปรากฏว่า	ปัญหายาเสพติดก็ยังคง
มีการระบาดอย่างรุนแรงเพิ่มมากยิ่งข้ึนกว่าเดิมใน
ทุก	ๆ	ภูมิภาคของโลกในขณะที่ประเทศไทย	ก็มี
อัตราการระบาดยาเสพติดที่รุนแรงมากข้ึนเรื่อย	ๆ	 
จากผลการดำาเนินการปราบปรามยาเสพติดทั่ว
ประเทศ	ประจำาปี	๒๕๖๒	พบว่า	การจับกุมคดียา
เสพติดทั่วประเทศ	ปี	๒๕๖๒	มีจำานวน	๑๘๒,๗๘๑	

คดี	ผู้ต้องหา	๑๘๙,๘๔๑	คน	และเป็นคดีที่ไม่ทราบ
ผู้กระทำาความผิด	จำานวน	๒,๒๗๘	คดี	จำาแนก
เป็นคดียาบ้า	๑๓๘,๑๕๐	คดี	ของกลางประมาณ	
๓๙๖,๕๖๗,๓๔๐.๐๖	เม็ด	ไอซ์	๒๓,๖๘๘	คดี	ของ
กลาง	๑๗,๕๐๔.๗๒	กิโลกรัม	เฮโรอีน	๑,๐๐๕	คดี	
ของกลาง	๗๒๓.๔๕	กิโลกรัม	โคเคน	๕๕	คดี	ของ
กลาง	๔๑.๙๑	กิโลกรัม	กัญชาแห้ง	๖,๙๒๖	คดี	ของ
กลาง	๒๗,๕๖๐.๒๑	กโิลกรัม	พืชกระทอ่ม	๑๒,๘๑๙	
คดี	ของกลาง	๙๒,๙๒๙.๙๔	กิโลกรัม	คีตามีน	๖๘๒	
คดี	ของกลาง	๑,๑๐๖.๐๓	กิโลกรัม	และเอ็กซ์ตาซี	
๒๑๓	คดี	ของกลาง	๒๖๕,๖๙๙.๓๖	เม็ด

ที่มา	:		ระบบทะเบียนคดียาเสพติด	สำานักงาน	ป.ป.ส.

ยาเสพติด จำานวนคดี จำานวนของกลาง หมายเหตุ

ตารางที่ ๑  สถิติการจับกุมคดียาเสพติดทั่วประเทศในปี ๒๕๖๒

ยาบ้า	 	 	 					๑๓๘,๑๕๐	 				๓๙๖.๖๕	(ล้านเม็ด)

ไอซ์	 	 	 						๒๓,๖๘๘		 						๑๗,๕๐๔.๗๒	(กก.)

เฮโรอีน		 	 						๑,๐๐๕	 	 						๗๒๓.๔๕	(กก.)

โคเคน	 	 	 						๕๕	 	 						๔๑.๙๑	(กก.)

กัญชาแห้ง	 	 						๖,๙๒๖	 	 						๒๗,๕๖๐.๒๑	(กก.)

พืชกระท่อม	 	 						๑๒,๘๑๙		 						๙๒,๙๒๙.๙๔	(กก.)

คีตามีน		 	 						๖๘๒	 		 						๑,๑๐๖.๐๓	(กก.)
เอ๊กซ์ตามีน	 	 						๒๑๓	 	 						๒๖๕,๖๙๙	(เม็ด)

โดยภาพรวม

มีจำานวนลดลง

จากปี	พ.ศ.	๒๕๖๒
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๒. บทบาท 
และการเข้าไปเกี่ยวข้อง
ยาเสพติด ของพระสงฆ์ 

ในสังคมไทย
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	 ประเทศไทย	มีจำานวนประชากรที่
นับถือศาสนาพุทธมากเป็นอันดับหนึ่งของ
ประเทศมาอย่างยาวนาน	ทำาให้คนไทยมีความ
สัมพันธ์และมีพื้นฐานทางด้านจิตใจที่ผูกพัน
กับหลักธรรมคำาสอนในพระพุทธศาสนาทุก
ช่วงชีวิตตั้งแต่เกิดจนกระทั้งเสียชีวิต	ทำาให้
พระภิกษุสงฆ์์กลายเป็นผู้นำาทางจิตวิญญาณ
ที่สำาคัญ	มีภาระหน้าที่ในการเผยแผ่พระพุทธ
ศาสนา	ควบคูก่บัการพฒันาสงัคมใหเ้กดิสนัตสิขุ	 
โดยพระสงฆ์์เข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนา
สังคมในมิติต่าง	ๆ	ทั้งในด้านการพัฒนาบุคคล

ให้มีศีลธรรมอันดีงาม	มีความสุจริตประพฤติ
ชอบทั้ งกาย	 วาจา	 และใจ	 รวมทั้ งการมุ่ ง
สร้างสรรค์สังคมให้เกิดความสงบสุขตามหลัก
พุทธธรรม	มีพระสงฆ์์หลายรูปหลายวัดได้เข้าไป
มีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติดที่ส่งผลกระทบต่อการดำาเนินชีวิตของ
ประชาชนเพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดพ้น
จากความทุกข์	โดยบทบาทของคณะสงฆ์์ไทยที่
เข้าไปมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดนั้น	สามารถสรุปได้อย่างเป็นรูปธรรม	
ดังต่อไปนี้

บัทบัาทและการเข้าไปเกี�ยวข้อง  
ยาเสพติดของพระสงฆ์ในีสังคมไทย
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	 ๑)	บทบาทด้านการให้ความรู	้ความเขา้ใจเรือ่ง

ยาเสพติด	การอบรมเพื่อให้ความรู้	ความเข้าใจและ

การพัฒนาด้านจิตใจแก่เด็ก	เยาวชนและประชาชน

เป็นหน้าที่ที่สำาคัญของคณะสงฆ์์	เพราะนอกจากการ

ฝึกฝนตนเองเพื่อให้เข้าถึงพุทธธรรมหลุดพ้นจากกิเลส

แล้ว	ก็คือ	การแนะนำาพุทธศาสนิกชนให้ปฏิบัติตาม

แนวทางคำาสั่งสอนในพระพุทธศาสนา	เช่น	ให้ดำารง

ตนอยู่ในหลักเบญจศีล	-เบญจธรรม	ให้มุ่งทำาความ

ดี	ละเว้นความชั่ว	ทำาจิตใจให้ผ่องใส	การช่วยเหลือ

เกื้อกูลต่อเพื่อนมนุษย์	เป็นต้น	ซึ่งจะพบว่าการอบรม

ให้พุทธศาสนิกชนให้มีพื้นฐานองค์ความรู้ในหลักธรรม

คำาสอนทางพระพุทธศาสนาอย่างถูกต้องและมีการ

พัฒนาทางด้านจิตใจจึงเป็นหน้าที่ที่สำาคัญ	นอกจาก

นี้	พระสงฆ์์ยังมีการทำาหน้าที่ที่เด่นชัดอีกประการหนึ่ง

คือ	การให้ความรู้ทางการพัฒนาสังคมผ่านทางช่อง

ทางต่าง	ๆ	ที่สามารถเข้าถึงได้ง่ายสำาหรับผู้ฟัง	เช่น	

การประชาสัมพันธ์ถึงพิษภัยของสิ่งเสพติด	ผลกระทบ

ทีจ่ะเกิดข้ึนจากการปลอ่ยปละละเลย	ไมร่บีเรง่ปอ้งกนั

ปัญหา	เป็นต้น	นอกจากจะเป็นการให้ข้อมูลข่าวสาร

ที่เป็นปัจจุบันแล้ว	ยังเป็นช่องทางในการให้ความรู้

เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้เกิดกับตัวบุคคล	ครอบครัว	

และชุมชน	สร้างกระบวนการมีส่วนร่วม	และสร้าง

จิตสำานึกในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระยะยาว

ได้อีกด้วย	

	 ๒)	บทบาทด้านการบำาบัดรักษายาเสพ

ติดวิถีพุทธ	ในปัจจุบันพระสงฆ์์มีบทบาทสำาคัญต่อ

การรักษาเยียวยาปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพจิตโดย

เฉพาะกับผู้ป่วยที่เกิดจากการเสพติดสิ่งเสพติด

ทุกประเภท	หลายวัดดำาเนินการโดยการเปิดวัด

ให้เป็นศูนย์บำาบัดยาเสพติดและส่งเสริมอาชีพให้

กับผู้ที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดซ่ึงส่วนมากจะ

มีปัญหาทางจิตร่วมด้วย	การรับรักษาหรือบำาบัด

ผู้ติดยาเสพติด	จึงเป็นการบำาบัดโรคทางกายและ

ทางใจซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อผู้ป่วยที่ต้องการ

บำาบัดจากการเสพสิ่งเสพติดด้วย	บทบาทของพระ

สงฆ์์ในด้านน้ี	นับว่า	มีส่วนสำาคัญที่จะช่วยให้ผู้ที่

เก่ียวขอ้งกับยาเสพตดิกลบัตวักลบัใจและประพฤติ

ตนตามกฎหมายและมีอาชีพที่มั่นคงเพื่อหลีกเลี่ยง

จากปัญหายาเสพติดด้วย

	 ๓)	บทบาทด้านการสาธารณสงเคราะห์	

ปจัจุบนัฝา่ยสาธารณสงเคราะห์ของมหาเถรสมาคม

ส่งเสริมให้พระสงฆ์์มีบทบาทสำาคัญในการช่วย
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เหลือประชาชน	เช่น	การพัฒนาวัดให้เป็นแหล่งการ

เรยีนรู	้การนำาประชาชนพฒันาหมูบ่า้นและชุมชน	การ

จัดหาน้ำาประปาหมู่บ้าน	สร้างศาลาที่พัก	สร้างสะพาน	

ขุดบ่อน้ำา	ทำาถนน	การจัดต้ังกองทุนสงเคราะห์	การ

สงเคราะห์ประชาชนจากภัยพิบัติต่าง	ๆ	รวมทั้งการ

ออกเยี่ยมดูแลผู้สูงอายุตามบ้าน	การให้หน่วยงาน

ราชการใชส้ถานทีว่ดัและวสัดอุปุกรณเ์พือ่เปน็ศนูยร์วม

ในการพัฒนาสังคม	เป็นต้น	ซึ่งบทบาทด้านนี้นับว่ามี

ความสำาคญั	โดยเฉพาะการปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหายา

เสพติดนั้น	พบว่า	มีการใช้วัดเป็นสถานที่สำาหรับอบรม

ให้ความรู้เรื่องพิษภัยของส่ิงเสพติดทุกประเภท	โดย

บูรณาการหลักธรรมในพระพุทธศาสนาเป็นแนวทาง

ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

	 ๔)	บทบาทด้านการมีส่วนร่วมในการป้องกัน

และแก้ไขปัญหายาเสพติด	ปัจจุบันพระสงฆ์์มีส่วนร่วม

ในการทำางานของหน่วยงานภาครัฐมากขึ้น	เช่น	การ

สนับสนุนโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง	ชุมชน

คุณธรรม	หมู่บ้านสีขาว	เป็นต้น	โดยทำาหน้าที่เป็น

ที่ปรึกษาให้กับหน่วยงานภาครัฐและสนับสนุนการ

ดำาเนินการพัฒนาในท้องถิ่น	รวมทั้งช่วยเหลือในการ

ป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด

ในเขตพ้ืนที่ของวัดและชุมชน	และพยายามไม่เปิด

โอกาสให้ปัญหายาเสพติดเขามาสร้างปัญหาในพื้นท่ี

ทั้งในวัดและชุมชนรอบวัด	

	 ปัญหายาเสพติดของพระสงฆ์์	เป็นประเด็น

ที่คณะสงฆ์์ไทยให้ความสำาคัญเป็นอย่างมาก	 ซ่ึง

คณะสงฆ์์ไทยได้มีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไข

ปัญหายาเสพติดของวัดและชุมชน	โดยได้ดำาเนินการ

โครงการต่าง	ๆ	เช่น	โครงการสร้างความปรองดอง

สมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา	

(โครงการหมู่บ้านรักษาศีล	๕)	โครงการของหน่วย

อบรมประชาชนประจำาตำาบล	(อ.ป.ต.)	โครงการลด

ปัจจัยเสี่ยงเชิงพุทธ	โครงการธรรมจาริกเพื่อพัฒนา

คุณภาพชีวิตบนพื้นที่สูง	เป็นต้น	นอกจากนี้	ยังมีการ

ให้ความรู้	ความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหายาเสพติดแก่

สามเณร	พระบวชใหม่	และพระสังฆ์าธิการ	ในการ

มีส่วนร่วมเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดทั้ง

สว่นทีพ่ระสงฆ์เ์ขา้ไปเก่ียวขอ้งโดยตรง	เชน่	การเปน็ผู้

เสพ	และในสว่นทีช่ว่ยเหลอืสงเคราะหป์ระชาชนเพือ่

ให้หลุดพ้นจากการเกี่ยวข้องกับยาเสพติด	

	 อย่างไรก็ตาม	ในรอบหลายปีที่ผ่านมาพบว่า	

พระสงฆ์์เข้าไปเก่ียวข้องกับยาเสพติดมากขึ้นทั้งทาง
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ตรงและทางอ้อมทั้งในฐานะผู้เสพและร่วมจำาหน่าย	ที่ปรากฎเป็นข่าวในสื่อมวลชนซึ่งนับว่ามีความรุนแรง

และความถี่เพิ่มมากขึ้น	ดังนี้

ที่มา:	สำานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด	(๒๕๖๒)

ตารางที่	๒	

จำานวนพระสงฆ์์ที ่เข้ารับการบำาบัดรักษายาเสพติด	รายปี	๒๕๕๒	–	๒๕๖๒

	 โดยส่วนใหญ่เป็นผู้เสพมากกว่า	 ครอบครอง	 และครอบครองเพื่อจำาหน่าย	 ร้อยละ	 ๓๖	 มีอายุต่ำากว่า	

๒๔	ปี	ส่วนใหญ่ถูกดำาเนินคดีมากกว่าส่งบำาบัดรักษามากกว่า	และครึ่งหนึ่งไม่เคยเกี่ยวข้องกับยาเสพติดมาก่อน	

สำาหรับพื้นที่หรือจังหวัดที่มีการจับกุมและข่าวพระสงฆ์์เข้าไปเก่ียวข้องกับยาเสพติดส่วนใหญ่อยู่ในภาคตะวัน

ออกเฉียงเหนือ	 ซึ่งส่งผลต่อภาพลักษณ์ที่ไม่เหมาะสมต่อพระสงฆ์์ในมุมมองของประชาชนทั้งในด้านพระธรรม

วินัยและกฎหมาย	ดังภาพต่อไปนี้
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สีเขียว	ปรากฏข่าวสาร	๑	ครั ้ง

สีฟ้า	ปรากฏข่าวสาร	๒	ครั ้ง

สีม่วง	ปรากฏข่าวสาร	๓	ครั ้ง

สีส้ม	ปรากฏข่าวสาร	๔	ครั ้ง

สีแดง	ปรากฏข่าวสาร	มากกว่า	๕	ครั ้ง

น้อยกว่า	๑๕			๑๕-๑๙						๒๐-๒๔					๒๕-๒๙						๓๐-๓๔						๓๕-๓๙						๔๐-๔๔					๔๕-๔๙					สูงกว่า	๕๐
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๓. การเฝ้าระวัง
การป้องกัน 

และการแก้ไขยาเสพติด 
ของพระสงฆ์ 
ในสังคมไทย
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	 	 	 จากสถานการณ์ดังกล่าว	 จึงจำาเป็นที่จะ

ต้องมีการศึกษาการรับรู้ 	 การเฝ้าระวัง	 และ

พ ฤ ติ ก ร ร ม ก า ร เ กี่ ย ว ข้ อ ง กั บ ย า เ ส พ ติ ด

ของพระสงฆ์์ ใ นสั ง คม ไทย 	 เพื่ อ ยกระดั บ

ไปสู่ ก า รพัฒนารู ปแบบและกระบวนการ

ใ น ก า ร ป้ อ ง กั น แ ล ะ ก า ร แ ก้ ไข ย า เ ส พ ติ ด 

ของคณะสงฆ์์ ไทย 	 ซึ่ ง จ ากการศึ กษาการ

ป้องกัน	และการแก้ไขปัญหายาเสพติดของพระ

การเฝ้าระวังการป้องกันี 
และการแก้ไขยาเสพติด 
ของพระสงฆ์ในีสังคมไทย

สงฆ์์ในสังคมไทย	ของสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์	 

มหาวิทยาลั ยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลั ย	

ร่วมกับสำานักงานคณะกรรมการป้องกันและ

ปราบปรามยา เสพติ ด 	 (ป .ป .ส . ) 	 และภาคี

เ ค รื อ ข่ า ย ที่ ดำ า เ นิ น ก า ร ศึ ก ษ า วิ จั ย 	 มี แ น ว

ปฏิ บั ติ เ พื่ อ เ ฝ้ า ร ะ วั ง ย า เ สพติ ด ในพระส งฆ์์ 	 

ดังต่อไปนี้	..........
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 ๓.๑. การป้องกันีและแก้ ไขปัญหายาเสพติดในีระดับั “วัด”  
รูปแบบและกระบวนการสร้างการรับรู้ 	 การป้องกัน	และการแก้ไขยาเสพติดในระดับ	“วัด”	มี

กระบวนการและวิธีปฏิบัติสำาหรับพระสงฆ์์	สามเณรในวัดเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	

ซึ่งเรียกว่า	“กำาแพงวัด	๕	ชั้น”	ประกอบด้วย

การอบรมถวายความรู้เรื่อง
ยาเสพติดแก่พระสงฆ์์

กำาแพงช้ันีที� ๑

การคัดกรองผู้ขอบวชและ
ตรวจสอบประวัติรายบุคคล

การจัดให้มีพระพี่เลี้ยงและ
อบรมตามพระธรรมวินัย	

กำาแพงช้ันีที� ๒

กำาแพงช้ันีที� ๓

กำาแพงช้ันีที� ๔

ก า ร คั ด ก ร อ ง สุ ข ภ า พ 
พระสงฆ์์

การเฝ้าระวังยาเสพติดไม่ให้
เข้าสู่วัดโดยการมีส่วนร่วม
ของประชาชน	

กำาแพงช้ันีที� ๕
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หลักฐานตนเอง เช่น บัตรประจำาตัว
 ประชาชน

เอกสารรับรองประวัติบุคคลของ
สำานักงานตำารวจแห่งชาติ ว่า เป็นผู้้้ท่ี
มีประวัติผิู้ดของกฎหมายบ้านเมือง

ใบรับรองแพทย์ จากโรงพยาบาล
ของรฐั วา่เปน็ผู้้ม้สีขุภาพปกติ ไม่เปน็ 
ผู้้้เสพ ผู้้้ติดยาเสพติด

หนังสือรับรองจากผู้้้ปกครองหรือ
 ผู้้้นำาในชุมชนท้องถิ�น

ขั้น
ต

อ
น
ก
่อ
น
บ
วช

ในการขอบวชหรอืการบรรพชาอปุสมบทนัน้ 
แม้โดยหลักการจะมีกระบวนการคัดกรอง
การเข้ามาบวชเป็นพระสงฆ์์ที่ เคร่งครัด
ตามพระธรรมวินัย	แต่ในทางปฏิบัติพบว่า		
การบวชทำาได้ง่ายเน่ืองจากผู้บวชเป็นคนใน
ชุมชนรู้จักกันเป็นส่วนมากดังน้ัน	จึงไม่ได้
สอบถามรายละเอียดมากนัก	ดังนั้น	วัดและ
เจ้าอาวาสจึงควรมีการคัดกรองผู้ขอบวช
อย่างเคร่งครัดหรือมีมาตรการในเบื้องต้น	
คือ	กำาหนดให้ผูข้อบวชจำาเป็นตอ้งแสดงหลกั
ฐานที่เกี่ยวข้อง	เช่น	ดังนี้

กำาแพงชั้นีที� ๑ การคัดกรองผู้บัวชและการตรวจสอบั 
ประวัติรายบัุคคล
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กำาแพงชั้นีที� ๑ การคัดกรองผู้บัวชและการตรวจสอบั 
ประวัติรายบัุคคล

โดยผู้ขอบวชต้องมีเอกสารรับรองจากบุคคลอ้างอิง

ที่จะสามารถควบคุมดูแลพฤติกรรมของผู้ขอบวช

ได้ในทุกกรณีอันได้แก่	พ่อแม่	ญาติผู้ใหญ่	ผู้นำา

ชุมชนหรือท้องถิ่นนั้น	ๆ	เป็นต้น	โดยมีการหารือ

กับพระอุปัชฌาย์	หรือ	 เจ้าอาวาสวัดที่ผู ้ขอบวช

ปรารถนาจะบวชอยู่	ณ	วัดนั้น	ๆ	ทั้งนี้	ในกรณีที่ผู ้

ขอบวชประพฤติตนเสียหายเกิดปัญหาผู้รับรองจะ

ต้องร่วมรับผิดชอบในการแก้ไขปัญหาไม่ปล่อยให้

เป็นภาระของเจ้าอาวาสแต่เพียงฝ่ายเดียว
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สำาหรับพระอุปัชฌาย์และเจ้าอาวาส	จำาเป็นอย่างยิ่งที่พระอุปัชฌาย์
และเจ้าอาวาส	ต้องพิจารณาความประพฤติและการปฏิบัติตนของ
ผู้ขอบวชอย่างถ่ีถ้วน	ท้ังนี้	มิได้กระทำาด้วยเจตนาจะยับย้ังการบวช
ของบคุคลนัน้	ๆ 		แตเ่พือ่ใหพ้จิารณาและกำาหนดมาตรการดแูลแกไ้ข
และติดตามช่วยเหลือผู้ขอบวชอย่างเหมาะสม	โดยอยู่บนหลักการ
ให้โอกาสแก่ผู้เสพ/ผู้ติดท่ีผ่านกระบวนการบำาบัดรักษาแล้ว		ทั้งนี้	
ในกรณีที่ผู้ขอบวชมีประวัติจริง		แต่พระอุปัชฌาย์	หรือเจ้าอาวาส
ได้พิจารณาอย่างถี่ถ้วนแล้วเห็นว่าผู้ขอบวชมีจิตตั้งม่ันในพระพุทธ
ศาสนาก็สามารถบวชได้		โดยให้มีมาตรการดูแลเป็นกรณีพิเศษตาม
สมควร				หากผูข้อบวชไมม่จีติตัง้ม่ันทีจ่ะบวชในพระพทุธศาสนา	แต่
ตอ้งการใชว้ดัและสถานะสงฆ์์เปน็เครือ่งมอืในการกระทำาความผดิขัน้
ตอนแสดงหลกัฐาน	และการตรวจสอบความประพฤตปิฏิบตัโิดยพระ
อปุชัฌายห์รอืเจา้อาวาสอยา่งเขม้งวด	สามารถคัดกรองผู้ขอบวชทีไ่ม่
เหมาะสมในเบื้องต้นได้

16 คู่มือเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดของพระสงฆ์



ขั้น
ต

อ
น
เม

ื่อ
บ
ุค
ค
ล
บ
วช

แล
้ว

การมอบหมายให้พระพี่เลี้ยงในการ
อบรมดูแลภายในวัด

การจัดให้ทำากิจกรรมร่วมกันของ
คณะสงฆ์ภายในวัด

การส่งเสริมการเรียนรู้และการปฏิบัติ
ตามพระธรรมวินัย

กำาแพงชั้นีที� ๒ การจัดให้มีพระพี�เลี้ยงและอบัรม 
ตามพระธรรมวินีัย

ในกรณีที่มีพระสงฆ์์มีประวัติเก่ียวข้องกับยาเสพติด
แมจ้ะมจีติตัง้มัน่ในพระพทุธศาสนา	แตท่างวดัจำาเปน็
ต้องมีการมอบหมายหน้าที่ให้พระสงฆ์์ที่มีอาวุโส
ในวัดร่วมปฏิบัติหน้าที่เป็นพระพี่เลี้ยง	เพื่อติดตาม
ดูแลพฤติกรรมให้กำาลังใจให้คำาปรึกษาแนะนำา	และ
ขัดเกลาสั่งสอนแก่พระสงฆ์์รูปที่มีประวัติเกี่ยวข้อง
กับยาเสพติดเป็นพิเศษ	โดยพระสงฆ์์ที่มีประวัติที่
เกี่ยวข้องกับยาเสพติด	ควรมีพระสงฆ์์รูปที่มีอาวุโส
กว่าปฏิบัติหน้าที่เป็นพระพี่เลี้ยงดูแลอย่างน้อย	๑	รูป 
หรอืจดัพระสงฆ์์ดแูลตามความเหมาะสมของวดัน้ัน	ฯ
เป็นต้น	โดยมีควรมีการดำาเนินการ	ดังนี้
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เพื่อเป็นการป้องกัน	แก้ไข	และเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในวัด	

เจ้าอาวาส	ผู้ช่วยเจ้าอาวาส	และพระสังฆ์าธิการภายในวัด	ควร

มีการจัดอบรมถวายความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด	โดยมีการส่งเสริม

เรียนรู้ควบคู่กับพระธรรมวินัย	และวัฒนธรรมประเพณีของชาว

พุทธที่เกี่ยวข้อง	โดยมีการกำาหนดหลักสูตรของ	“พระบวชใหม่”	

หรือ	“พระนวกะ”	ในแต่ละปีของวัด	โดยดำาเนินการ	ดังนี้

การกำาหนีดหลักสูตรการฝึกอบัรมตามที� 
คณ์ะสงฆ์หรือทางวัดกำาหนีด

การดำาเนิีนีการอบัรมตามหลักสูตรและสอดแทรก 
ความรู้เกี�ยวกับัยาเสพติด

การเชิญวิทยากรหรือตำารวจมาบัรรยาย 
ถวายความรู้ให้กับัพระสงฆ์

กำาแพงชั้นีที� ๓ การอบัรมถวายความรู้เรื�องยาเสพติด 
แก่พระสงฆ์
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กำาหนดการช่วงเวลาการตรวจคัดกรอง
สุขภาพพระสงฆ์ของวัดหรือประจำาปี

ประสานความร่วมมือกับโรงพยาบาลในพ้ืนท่ี
เพ่ือทำาการตรวจคัดกรองสุขภาพ

หากพบวา่ มสีารยาเสพตดิในพระภกิษรุปูใด 
ให้ดำาเนินการร่วมกับสถานีตำารวจในพื้นที่
เพื่อเข้าสู่กระบวนการบำาบัด โดยหลีกเลี่ยง
การให้ข่าวกับสาธารณชนในวงกว้าง

	 การตรวจสุขภาพประจำาปีให้กับพระ
สงฆ์์สามเณร	เป็นที่สิ่งที่มีความสำาคัญต่อสุขภาพ
ของพระสงฆ์์	ซึ่งถือว่าเป็นการดำาเนินการตาม	
“ธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์์แห่งชาติ”		เป็นการ
ส่งเสริมการตรวจสุขภาพพร้อมกับการเฝ้าระวัง
การค้นหาสารของยาเสพติดในกลุ่มพระสงฆ์์	ซึ่ง
เป็นความร่วมมือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน
พื้นที่	เช่น	โรงพยาบาลและสถานีตำารวจในพื้นที	่
โดยมีการดำาเนินการ	ดังนี้

กำาแพงชั้นีที� ๔ การตรวจคัดกรองสุขภาพพระสงฆ ์
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ควรจัดทำาทะเบียนประวัติพระสงฆ์์	สามเณร	และ
ศิษย์วัด	โดยจัดเก็บอย่างเป็นระบบสะดวกต่อการ
มอบให้เจ้าหน้าท่ีของรัฐตรวจสอบ	เพ่ือเป็นข้อมูล
พ้ืนฐานในการสอดส่องเฝ้าระวังภายในวัด

กวดขัน	ไม่ให้บุคคลภายนอกเข้ามา	ม่ัวสุมในวัด

กวดขันดูแลไม่ให้มีการเข้า–ออกวัดในยามวิกาล

จัดสรรภารกิจและตารางปฏิบัติประจำาวันของ
พระสงฆ์์	สามเณร	และศิษย์วัด	ให้ต้องมีหน้าที่
รับผิดชอบ	และมีการกำากับควบคุมอย่างชัดเจน

จัดการศึกษาของพระสงฆ์์	สามเณรภายในวัด	ท้ัง
ด้านพระธรรม	วิปัสสนาภาวนา	และการศึกษาตาม
อัธยาศัยท่ีไม่ขัดต่อพระธรรมวินัย	เพ่ือให้พระสงฆ์์มี
เวลาว่างน้อยท่ีสุด

กวดขันตรวจตราความเป็นระเบียบภายในกุฏิ	
และที่พักของศิษย์วัดอย่างสม่ำาเสมอ		ทั้งนี้พระ
สงฆ์์ทุกรูปจะต้องร่วมกันสอดส่องดูแลอย่าง
เคร่งครัดเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ในวัด

วัดควรจัดให้มีหรือขอความร่วมมือเจ้าหน้าท่ี/
อาสาสมัครตำารวจบ้าน	/	อาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือนหรือกลุ่มอาสาสมัคร	เข้าร่วม
กวดขันบุคคลภายนอกที่เข้าไปในวัดในเวลา
วิกาลรวมทั้งสอดส่องความไม่เหมาะสมอันจะ
นำาไปสู่การเกี่ยวข้องกับยาเสพติด

	 วัดควรมีมาตรการที่จะป้องกันและ
เฝ้าระวังสอดส่องพฤติกรรมทั้งของพระสงฆ์์	
สามเณร	และฆ์ราวาสในวัดเพื่อเป็นการสกัดกั้น
ไม่ให้ยาเสพติดสามารถเข้าแพร่ระบาดในวัดได	้
โดยประกอบด้วยการดำาเนินงานเบื้องต้น	ดังนี้

กำาแพงชั้นีที� ๕ การเฝ้าระวังยาเสพติด ไม่ให้เข้าสู่วัด
โดยการมีส่วนีร่วมของประชาชนี 
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	 ท้ังน้ี	โดยเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน	โดยให้
อุบาสก	อุบาสิกาในฐานะพุทธบริษัท	และภาคส่วนต่าง	ๆ 	
ในสังคมเข้ามาร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	
โดยวิธีปฏิบัติ	คือ	ให้ประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน	และท่ี
อาศัยอยู่โดยรอบบริเวณวัด	ได้ช่วยกันคอยดูแลตรวจสอบ
และเฝ้าระมัดระวัง	สังเกตพฤติกรรมของพระสงฆ์์เพ่ือไม่
ให้พระสงฆ์์มีพฤติกรรมออกนอกลู่นอกทางท่ีนำาไปสู่ความ
เส่ือมเสียได้	ท้ังน้ี	ควรสร้างช่องทางการแจ้งหรือร้องเรียนท่ี
เหมาะสม	โดยเม่ือประชาชนพบเห็นพระสงฆ์์ในวัดกระทำา
ความผิดสามารถแจ้งต่อเจ้าอาวาส	หรือร้องเรียนต่อหน่วย
งานราชการท่ีรับผิดชอบได้อย่างสะดวก	แนวปฏิบัติน้ีจะ
ช่วยควบคุมพระสงฆ์์ให้ประพฤติปฏิบัติตนในทางท่ีถูก
ต้อง	อีกท้ังยังนำาไปสู่การจับกุมและระงับยับย้ังมิให้กลุ่ม
ผู้ไม่หวังดีเข้าไปขยายเครือข่ายยาเสพติดในพระสงฆ์์	ท้ังน้ี	
นอกจากอาศัยประชาชนโดยรอบวัดแล้ว	คณะกรรมการ
วัดเป็นอีกกลไกหน่ึงท่ีจะต้องรับรู้	และเกิดความเข้าใจใน
วัตถุประสงค์ของการดำาเนินการท้ังหมด	และร่วมดำาเนิน
การอย่างจริงจัง	ไม่ให้ตกเป็นภาระแก่เจ้าอาวาส	และวัด
เพียงฝ่ายเดียว

นอกจากน้ี	ทางวัดควรจัดให้มีหรือขอความร่วมมือ
เจ้าหน้าท่ี/อาสาสมัครตำารวจบ้าน	/	อาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	ชุดรักษาความปลอดภัย
หมู่บ้าน	(ชรบ.)	หรือกลุ่มอาสาสมัครอ่ืน	ๆ	ในพ้ืนท่ี
ท่ี วัดต้ังอยู่ เ พ่ือช่วยเหลือวัดในการดูแลความ
ปลอดภัยในวัด	ควบคุมสอดส่องบุคคลภายนอกท่ี
เข้าออกวัดในยามวิกาลอย่างสมำ่าเสมอ	
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 ๓.๒. การป้องกันีและแก้ไขปัญหายาเสพติดในีระดับั “จังหวัด” 

การส่งเสริมกระบวนการสร้างการรับรู้	การป้องกัน	และการแก้ไขยาเสพติดในระดับ	“จังหวัด”	
คณะสงฆ์์ในระดับจังหวัดมีบทบาทที่สำาคัญในการขับเคลื่อนกิจการพระพุทธศาสนาในระดับพ้ืนที่ 
จากการศึกษาในพื้นที่	๘	จังหวัด	พบว่า	คณะสงฆ์์ในระดับจังหวัดมีกระบวนการและวิธีปฏิบัติในการ
ป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพตดิสำาหรบัพระภิกษุสงฆ์์	โดยเรียกวา่	“กำาแพงเมือง	๕	ชัน้”	ประกอบดว้ย

การสร้างพ้ืนท่ีการเรียนรู้ใน
การป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด	 ให้เป็น	“วัดส่ง
เสริมสุขภาพ”	

กำาแพงช้ันีที� ๑

การถวายความรู้และสร้าง
พระสงฆ์์แกนนำ า ในการ
ป้องกันปัญหายาเสพติด

การตรวจคัดกรองสุขภาพ
พระสงฆ์์เชิงรุก

กำาแพงช้ันีที� ๒

กำาแพงช้ันีที� ๓

กำาแพงช้ันีที� ๔

การบูรณาการกิจการคณะ
สงฆ์์กับการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด

การเสริมสร้างเครือข่าย
ค ว า ม ร่ ว ม มื อ ใ น ก า ร
ป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด		

กำาแพงช้ันีที� ๕
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	 การให้ความรู้เกี่ยวพิษภัยของยาเสพติด

และบทลงโทษที่รุนแรงตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

กับยาเสพติด	 เป็นหลักการที่คณะสงฆ์์หลาย

จังหวัดได้ดำาเนินการเพื่อลดปัญหาการเข้าไป

กำาแพงชั้นีที� ๑
การถวายความรู้และสร้าง
พระสงฆ์แกนีนีำาในีการ
ป้องกันีปัญหายาเสพติด

เกี่ยวข้องกับยาเสพติดของพระสงฆ์์	พร้อมกับ

ส่งเสริมให้มีการอบรมพระสงฆ์์แกนนำาในจังหวัด	

(ประมาณ	๑๐-๒๐	รูป)	 เพื่อให้เป็นผู้นำาในการ

ป้องกันและแก้ไขยาเสพติด	โดยดำาเนินการดังนี้
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การกำาหนดให้ มีบรรยาย
ถวายรู้โดยผู้ทรงคุณวุฒิให้
กับคณะสงฆ์์และพระสังฆ์าธิ
การในทุกระดับในท่ีประชุม
สงฆ์์ระดับอำาเภอและจังหวัด
 ท่ีดำาเนินการในรอบปี(ทุกๆ
๓-๖เ ดือน)ตามวาระการ
ประชุมของคณะสงฆ์์ท่ีเกิดข้ึน

การเชิญหน่วยงานและผู้ทรง
คุณวุฒิที่เกี่ยวข้องมาอธิบาย
สถานการณ์การระบาดของ
ยาเสพติดในพื้นที่เพื่อการเฝ้า
ระวังปัญหายาเสพติดในพื้นที่
ร่วมกัน

การส่งเสริมและจัดอบรมพระ
สงฆ์์แกนนำาในจงัหวดัเพือ่เปน็
ผู้นำาในการติดตาม	สร้างการ
รับรู้และการเฝ้าระวังปัญหา
ยาเสพติดของพระสงฆ์์ ใน
จังหวัด	ซึ่งสามารถดำาเนินการ
ในรูปแบบของคณะกรรมการ
ทีเ่จา้คณะจงัหวดัแตง่ตัง้ขึน้ได้

๑. ๒. ๓.
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	 การตรวจสุขภาพพระสงฆ์์ประจำาปีมี

ความสำาคัญต่อการดูแลสุขภาพของพระสงฆ์์

ตามหลัก	“ธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์์แห่งชาติ”	

รวมทั้งเป็นการเฝ้าระวังและค้นหาสารยาเสพ

ติดในพระสงฆ์์ที่เป็นกลุ่มเสี่ยง	เพื่อให้เป็นวัด

ปลอดยาเสพติด	โดยสำานักงานพระพุทธศาสนา

แห่งชาติ	รับสนองมติมหาเถรสมาคม	ประสาน

กำาแพงชั้นีที� ๒
การตรวจคัดกรองสุขภาพ
พระสงฆ์เชิงรุก

ความรว่มมือหนว่ยงานภาคีทีเ่กีย่วขอ้งดำาเนนิการ

ตรวจสุขภาพและให้บริการด้านสาธารณสุขแก่

พระสงฆ์์-สามเณรทุกรูปในวัดให้ครอบคลุมทุกวัด	

ควบคู่ไปกับตรวจปัสสาวะเพื่อหาสารเสพติด	โด

ยมมีขั้นตอนดำาเนินการ	ดังนี้
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สำ านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด	 ขอความ

อนุเคราะห์เจ้าคณะจังหวัดรวบรวมข้อมูลบุคคลของ

พระสงฆ์์และสามเณรในพื้นที่เพื่อวางแผนการตรวจ

สุขภาพและให้บริการด้านรักษาพยาบาล	

สำานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด	ร่วมมือ	ศอ.ปส.จ.	
ประสานเจ้าคณะจังหวัดกำาหนดนัดหมายวันให้
บริการตรวจสุขภาพและรักษาพยาบาลแต่ละวัด	

ดำาเนินการตรวจสุขภาพพระสงฆ์์	และสามเณร	 

กรณีพบพระสงฆ์์/สามเณรที่ใช้สารเสพติด	ศอ.ปส.จ.	
มอบสำานกังานสาธารณสขุจงัหวดัดำาเนนิการคดักรอง	
และประสานกับเจ้าคณะจังหวัด	และเจ้าอาวาส
เป็นผู้กำากับเพื่อนำาพระสงฆ์์-สามเณร	ดังกล่าวเข้าสู่
กระบวนการบำาบัดฯ	

เม่ือรับการบำาบัดรักษาครบขั้นตอนแล้ว	 ให้มีการ
ติดตามดูแลช่วยเหลอื	ตามแนวทางทีก่ำาหนดจนครบ
ทุกขั้นตอน	โดยหลีกเลี่ยงการให้ข่าวกับสาธารณชน
ในวงกว้างเพื่อรักษาศรัทธาของประชาชน
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	 วัดและคณะสงฆ์์ในระดับจังหวัดสามารถ
ดำาเนินการพัฒนาวัดให้เป็นวัดส่งเสริมสุขภาพที่
เอ้ือต่อการดูแลสุขภาวะของพระสงฆ์์และชุมชน
ได้	 โดยมุ่งเน้นการพัฒนากิจกรรมส่งเสริมสุข
ภาพ	เช่น	วัดปลอดเหล้า-บุหรี่	ยาเสพติด	วัดส่ง
เสริมลานธรรม	ลานกีฬา	หรือกิจกรรมการคัด
กรองสุขภาพในมิติต่างๆ	เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงใน
การเกี่ยวข้องกับยาเสพติด	ในกรณีมีการพบว่า	
พระภิกษุ-สามเณร	เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด 

กำาแพงชั้นีที� ๓
การสร้างพื้นีที�การเรียนีรู้ในีการ
ป้องกันีและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้วัด
เป็นีวัดส่งเสริมสุขภาพ

คณะสงฆ์์ในระดบัจงัหวดัควรมนีโยบายและกำาหนด
มาตรการในการบำาบัดรักษาและดำาเนินการตาม
กฎหมายที่เก่ียวข้อง	โดยให้โอกาสในการเรียนรู้
และการสร้างประโยชน์ต่อการพัฒนาสังคมของผู้
ที่เกี่ยวข้อง	รวมท้ัง	การพัฒนาให้มีศูนย์การเรียน
รู้ด้านยาเสพติดของพระสงฆ์์และชุมชนในจังหวัด	
เพื่อสร้างพื้นที่เรียนรู้และสร้างมาตรทางสังคมใน
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	โดยดำาเนิน
การดังนี้
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กำาหนดให้วัดเป็น	“วัดส่งเสริมสุขภาพ”	เพื่อ
เป็นต้นแบบในการส่งเสริมสุขภาพ	การป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด

ยกระดับ	“วัดส่งเสริมสุขภาพ”	ให้เป็นพื้นที่ที่ใช้
ในการบำาบดัยาเสพตดิโดยความรว่มมอืของภาค
รัฐและคณะสงฆ์์ในจังหวัด	หรือให้เป็นพื้นที่ส่ง
เสริมการเรียนรู้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดของพระสงฆ์์

การพฒันาศนูยก์ารเรยีนรูแ้ละปอ้งกนัยาเสพตดิ
วิถีพุทธ	โดยดำาเนินการตามหลักกฎหมาย	การ
แพทย์	และตามหลักพระพุทธศาสนา	เพื่อนำา
ไปสู่การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน
ระยะยาว	ตามหลกัการสำาคญัของวดัและองคก์ร
ต้นแบบ	คือ	
	 (๑)	เวชบำาบัด	การใช้ยารักษาทั้งแผน
ปัจจุบันกับแผนโบราณบำาบัดผู้เสพยาเสพติด
	 (๒)	กายบำาบัด	การพัฒนากิจกรรมทาง
กายภาพเพื่อลดการเข้าถึงยาเสพติด

	 (๒)	จติบำาบดั	มุง่เนน้การเจรญิจติภาวนา
เพื่อสร้างจิตใจที่เข้มแข้งเอาชนะยาเสพติด
	 (๔)	 ธรรมบำาบัด	ส่งเสริมการเรียนรู้
และปฏิบัติตามพระธรรมวินัย	โดยเฉพาะหลัก
วปิสัสนากรรมฐาน	เพือ่เปน็การสรา้งความมัน่คง
ในการเลิกยาเสพติดที่ยั่งยืน
	 (๕)	อาชีพบำาบัด	ส่งเสริมอาชีพให้กับ
คนในชุมชนเพ่ือไม่ให้เข้าไปเก่ียวข้องกับยาเสพติด
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	 การศึกษาวิจัยของสถาบันวิจัยพุทธ
ศาสตร์	 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วทิยาลยัพบว่า	จงัหวดัใดท่ีคณะสงฆ์จ์งัหวดัมกีา
รบูรณาการกจิการคณะสงฆ์ค์วบคู่กบัการดำาเนนิ
การโครงการของคณะสงฆ์์	 เช่น	การพัฒนา
กจิกรรมของหนว่ยอบรมประชาชนประจำาตำาบล		
(อ.ป.ต.)	 	การดำาเนินการตามโครงการสร้าง
ความปองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา	(หมู่บ้านรักษาศีล	๕)	โครงการ

กำาแพงชั้นีที� ๔
การบัูรณ์าการกิจการคณ์ะสงฆ์
กับัการป้องกันีและแก้ไขปัญหายาเสพติด

วัด	ประชา	รัฐ	สร้างสุข	โครงการปฏิบัติวิปัสสนา
กรรมฐาน	โครงการพระคิลานุปัฏฐากและวัดส่ง
เสริมสุขภาพ	รวมทั้งการร่วมดำาเนินการโครงการ
ภาครัฐ	เช่น	โครงการชุมชนสีขาว	ชุมชนคุณธรรม	
โครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง	เป็นต้น	ส่ง
ผลให้เกิดการลดปัจจัยเส่ียงที่จะทำาให้พระสงฆ์์
เข้าไปเก่ียวข้องกับยาเสพติด	เพราะเป็นเสมือน
การลงพืน้ทีต่ดิตามประเมินและใหพ้ระสงฆ์์มเีวลา
ว่างน้อยลง	
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แตง่ตัง้คณะกรรมการฝา่ยตา่ง	ๆ 	ตามกจิการพระพทุธ
ศาสนา	๖	ฝ่าย	ในระดับจังหวัดเพ่ือเป็นการกำากับ	
ติดตาม	และประเมินผลการดำาเนินงาน

แตง่ตัง้คณะกรรมการฝา่ยตา่ง	ๆ 	ตามกจิการพระพทุธ
ศาสนา	๖	ฝ่าย	ในระดับจังหวัดเพ่ือเป็นการกำากับ	
ติดตาม	และประเมินผลการดำาเนินงาน

การพัฒนากิจกรรมของหน่วยอบรมประชาชน
ประจำาตำาบล		(อ.ป.ต.)		การดำาเนนิการตามโครงการ
สร้างความปองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา	(หมู่บ้านรักษาศีล	๕)	โครงการ
วัด	ประชา	รัฐ	สร้างสุข	โครงการปฏิบัติวิปัสสนา
กรรมฐาน	โครงการพระคิลานุปัฏฐากและวัดส่ง
เสริมสุขภาพ	หรือโครงการอื่นๆ	เพื่อให้พระสงฆ์์มี
ส่วนร่วมในกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาให้มากขึ้น

	 ดังนั้น	การส่งเสริมให้พระสงฆ์์มีบทบาทและมีกิจกรรม
ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาและการพัฒนาสังคม	จะเป็นการ
สร้างสงัคมและพืน้ทีท่ีป่ลอดภยัจากยาเสพตดิให้กับพระสงฆ์์	โดย
ดำาเนินการ	ดังนี้
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วัดและคณะสงฆ์์ในระดับจังหวัดควรร่วมมือกับ
สำานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด	สถานีตำารวจ	โรง
พยาบาลในพ้ืนท่ี	รวมท้ังฝ่ายปกครองของภาครัฐใน
พ้ืนท่ีร่วมกันลงนามข้อตกลงในการเฝ้าระวังปัญหายา
เสพติดในพ้ืนท่ีจังหวัด	โดยเป็นการกำาหนดมาตรการ
ร่วมกันเพ่ือส่งเสริม	สนับสนุนบทบาทพระสงฆ์์ในการ
เป็นผู้นำาด้านสุขภาวะของชุมชนและสังคม	โดยยึด
หลักการ	คือ	การใช้หลักธรรมนำาทางโลก	เผยแพร่
ความรู้	ความเข้าใจ	และการขับเคล่ือนการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับวัด	ชุมชน	และ
สถานศึกษา	โดยการจัดกิจกรรมและสภาพแวดล้อม

กำาแพงชั้นีที� ๕
การเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือ 
ในีการป้องกันีและแก้ไขปัญหายาเสพติด

เพ่ือป้องกันยาสเพติด	อบายมุข	อาชญากรรมในพ้ืนท่ี	
รวมท้ังการอนุญาตให้ชุดปฏิบัติการ	อันประกอบด้วย	
คณะสงฆ์์	ฝ่ายปกครองพ้ืนท่ี		สำานักงานพระพุทธ
ศาสนาจังหวัด	เจ้าหน้าท่ีตำารวจในพ้ืนท่ี	เข้าร่วมปฏิบัติ
การสุ่มตรวจวัดโดยไม่บอกล่วงหน้า	โดยตรวจท้ังบุคคล	
(ตรวจสารเสพติดในพระและฆ์ราวาสท่ีมาม่ัวสุมในวัด)	
และสถานท่ี	(ตรวจค้นภายในวัด)	โดยมุ่งเน้นดำาเนิน
การในลักษณะปกปิด	ไม่เป็นข่าว	เพ่ือรักษาศรัทธาของ
พุทธศาสนิกชนและการให้โอกาสแก่ผู้ท่ีเข้าไปเก่ียวข้อง
กับยาเสพติดในฐานะผู้เสพเข้าสู่การบำาบัดรักษาสืบต่อ
ไป	โดยมีการดำาเนินการ	ดังน้ี
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๓

	 คณะสงฆ์์	สำานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด	
สถานีตำารวจ	โรงพยาบาล	และฝ่ายปกครองในพ้ืนท่ีร่วม
กันประชุมหารือเพ่ือกำาหนดแนวทางการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด	โดยยึดหลักการ	คือ	การใช้หลักธรรม
นำาทางโลก
	 สำานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด	ประสาน	
ศอ.ปส.จ.	เพ่ือมอบให้กองบังคับการตำารวจภูธรจังหวัด
และสำานักงานสาธารณสุขจังหวัด	สนับสนุนวัดในการตรวจ
สอบประวัติผู้ขอบวช	เก่ียวกับคดียาเสพติด	และการกระ
ทำาผิดกฎหมายต่าง	ๆ 	รวมท้ัง	ประวัติการเข้ารับการบำาบัด
รักษาฯ	เพ่ือช่วยวัดคัดกรองผู้ขอบวช		ท้ังน้ี	กรณีท่ีผู้ขอบวช
มีประวัติท่ีเก่ียวข้องกับยาเสพติดให้อยู่ในการพิจารณาของ
เจ้าอาวาส	และพระอุปัชฌาย์ในการให้อนุญาตบวช
	 คณะสงฆ์์	สำานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด	
สถานีตำารวจ	โรงพยาบาล	และฝ่ายปกครองของภาครัฐ
ในพ้ืนท่ีทำาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการสร้างความ
รู้	ความเข้าใจ	การเฝ้าระวังและการขับเคล่ือนการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับวัด	ชุมชน	และสถาน
ศึกษา
	 คณะสงฆ์์	สำานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด	
สถานีตำารวจ	โรงพยาบาล	และฝ่ายปกครองของภาครัฐ
ในพ้ืนท่ีพัฒนากิจกรรมและสภาพแวดล้อมเพ่ือป้องกันยา
สเพติด	อบายมุข	อาชญากรรมในพ้ืนท่ี	รวมท้ังการอนุญาต
ให้ชุดปฏิบัติการในการสุ่มตรวจค้นท้ังบุคคล	(ตรวจสาร
เสพติดในพระและฆ์ราวาสท่ีมาม่ัวสุมในวัด)	และสถานท่ี	

(ตรวจค้นภายในวัด)	โดยมุ่งเน้นดำาเนินการในลักษณะ
ปกปิด	ไม่เป็นข่าว	เพ่ือป้องกันผลกระทบเชิงลบต่อพระ
ศาสนา
	 สำานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสนับสนุนให้
ภาคส่วน	เช่น	หมู่บ้าน/ชุมชนใกล้วัด	คณะกรรมการ
วัด	อาสาสมัครตำารวจบ้าน	อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน	เป็นต้น	มีส่วนร่วมในการสอดส่องเฝ้าระวัง
ความสงบเรียบร้อยในวัด	และพฤติกรรมของพระสงฆ์์	
สามเณร	และฆ์ราวาสท่ีเข้ามีกิจกรรมอยู่ในวัด
	 สำานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสนับสนุน
ให้วัดจัดกิจกรรมเพ่ือป้องกันยาเสพติดแก่พระสงฆ์์-
สามเณร	และประชาชนในพ้ืนท่ี	เช่น	แสดงพระธรรม
เทศนาให้เกิดความตระหนักในโทษพิษภัยของยาเสพ
ติด	การสงเคราะห์เด็กและเยาวชน	ท้ังน้ี	เพ่ือให้ทุกกลุ่ม
สามารถดำารงรักษาตนให้ห่างไกลจากยาเสพติด	เป็นต้น
	 การส่งเสริมให้พระสงฆ์์ในจังหวัดจัดทำาบัตร
ประชาชนสำาหรับพระสงฆ์์และบัตรประกันสุขภาพ	
โดยความร่วมของกระทรวงมหาดไทยและสำานักงาน
ประกันสุขภาพแห่งชาติ	เพ่ือเป็นให้พระสงฆ์์มีสถานภาพ
ท่ีชัดเจนตรวจสอบได้ง่าย	รวมถึงการระบุสังกัดวัด
ท่ีแน่นอน	เพ่ือเป็นการติดตามและเฝ้าระวังในการ
ประพฤติปฏิบัติของพระสงฆ์์รูปน้ัน	ๆ	โดยเป็นการ
รวบรวมข้อมูลเลขประจำาตัวประชาชนเพ่ือประโยชน์
ในการจัดทำาฐานข้อมูลพระสงฆ์์/สามเณรและการเข้า
ถึงหลักประกันสุขภาพ
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กำาแพงช้ันีที� ๑

การสง่เสรมิความรูแ้ละการ
เฝ้าระวังปัญหาติดยาเสพ
ติดของคณะสงฆ์์

ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม กิ จ ก า ร
พระพุทธศาสนากับการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติด

การส่งเสริมเครือข่ายใน
การร่วมป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด

กำาแพงช้ันีที� ๒ กำาแพงช้ันีที� ๓

๓.๒. การป้องกันีและแก้ไขปัญหายาเสพติดในีระดับันีโยบัาย 

	 รูปแบบและกระบวนการสร้างการรับรู้	การเฝ้าระวัง	การป้องกันและการแก้ไขยาเสพติด
ของคณะสงฆ์์ไทยหรือในระดับนโยบาย	โดยเฉพาะหน่วยงานที่สนองานตามมติมหาเถรสมาคม	คือ	
สำานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติและภาครัฐที่เกี่ยวข้อง	ควรกำาหนดวิธีปฏิบัติในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดสำาหรับพระสงฆ์์และสังคมไทย	เพื่อสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมปลอดยาเสพ
ติด	อบายมุข	และอาชญากรรม	ซึ่งเป็นการดำาเนินการตามหลักการทางพระพุทธศาสนา	กฎหมาย	
และกฎมหาเถรสมาคมที่เกี่ยวข้อง	โดยเรียกว่า	“กำาแพงธรรม ๓ ชั้น”	ประกอบด้วย
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	 วัดและคณะสงฆ์์ในระดับจังหวัดควรร่วม
มือกับสำานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด	สถานี
ตำารวจ	โรงพยาบาลในพ้ืนท่ี	รวมท้ังฝ่ายปกครอง
ของภาครัฐในพ้ืนท่ีร่วมกันลงนามข้อตกลงใน
การเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในพ้ืนท่ีจังหวัด	โดย
เป็นการกำาหนดมาตรการร่วมกันเพ่ือส่งเสริม	
สนับสนุนบทบาทพระสงฆ์์ในการเป็นผู้นำาด้านสุข
ภาวะของชุมชนและสังคม	โดยยึดหลักการ	คือ	
การใช้หลักธรรมนำาทางโลก	เผยแพร่ความรู้	ความ
เข้าใจ	และการขับเคล่ือนการป้องกันและแก้ไข

กำาแพงชั้นีที� ๑
การส่งเสริมความรู้และการเฝ้าระวัง 
ของคณ์ะสงฆ์ ต่อปัญหาติดยาเสพติด

ปัญหายาเสพติดในระดับวัด	ชุมชน	และสถานศึกษา	
โดยการจัดกิจกรรมและสภาพแวดล้อมเพ่ือป้องกันยา
สเพติด	อบายมุข	อาชญากรรมในพ้ืนท่ี	รวมท้ังการ
อนุญาตให้ชุดปฏิบัติการ	อันประกอบด้วย	คณะสงฆ์์	
ฝ่ายปกครองพ้ืนท่ี		สำานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด	
เจ้าหน้าท่ีตำารวจในพ้ืนท่ี	เข้าร่วมปฏิบัติการสุ่มตรวจวัด
โดยไม่บอกล่วงหน้า	โดยตรวจท้ังบุคคล	(ตรวจสารเสพ
ติดในพระและฆ์ราวาสท่ีมาม่ัวสุมในวัด)	และสถานท่ี	
(ตรวจค้นภายในวัด)	โดยมุ่งเน้นดำาเนินการในลักษณะ
ปกปิด	ไม่เป็นข่าว	เพ่ือรักษาศรัทธาของพุทธศาสนิกชน
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สำานกังานพระพทุธศาสนาแหง่ชาต	ิรว่มมอื
สำานักงานคณะกรรมการปอ้งกันและปราบ
ปรามยาเสพตดิ	(ป.ป.ส.)	ประสานเจ้าคณะ
ผู้ปกครองในทุกระดับกำาหนดมาตรการใน
การเฝ้าระวังปัญหายาสเพติดในภาพรวม
ของประเทศ	โดยการจัดตั้งคณะกรรมการ
ทีม่าจากฝา่ยคณะสงฆ์์	สำานักงานพระพทุธ
ศาสนาแห่งชาติ	สำานักงานคณะกรรมการ
ปอ้งกันและปราบปรามยาเสพตดิ	(ป.ป.ส.)	
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำาเนิน
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

สำานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ	รวบรวมข้อมูล
บุคคลของพระสงฆ์์และสามเณรเพ่ือถวายความรู้ 
และวางแผนการตรวจสุขภาพ	การให้บริการด้าน
รักษาพยาบาล	รวมท้ังการในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด	

จัดหลักสูตรถวายความรู้ด้านการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดในวัดแก่เจ้าคณะพระสังฆ์
าธิการในทุกระดับ	รวมทั้งพระวินยาธิการและ
พระอุปัชฌาย์	เพื่อให้เป็นผู้นำาในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด

และการให้โอกาสแก่ผู้ท่ีเข้าไปเก่ียวข้องกับยาเสพติด
ในฐานะผู้เสพเข้าสู่การบำาบัดรักษาสืบต่อไป	โดยมีการ
ดำาเนินการ	ดังน้ี
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สำานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติรับสนอง
มติมหาเถรสมาคม	 ดำาเนินการส่ง เสริม
กิจการพระพุทธศาสนา	 โดยการประสาน
ความร่วมมือหน่วยงานภาคีที่ เกี ่ยวข้อง

กำาแพงชั้นีที� ๒
การสง่เสรมิกิจการ
พระพุทธศาสนีกับัการป้องกันี
และแก้ไขปัญหายาเสพติด

ดำาเนินการป้องกันยาเสพติด	 โดยการกำาหนด
ระเบียบหรือคำาสั่ ง ในการบูรณาการกิจการ
พระพุทธศาสนาเพื่อร่วมป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด	โดยมีขั้นตอนดำาเนินการ	ดังนี้
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การส่งเสริมกิจกรรมพระพุทธศาสนาเชิงรุก	มุ่งเน้นการนำากิจการพระพุทธ
ศาสนา	ทีส่ำาคญั	เช่น	โครงการปฏิบตัวิิปสัสนากรรมฐาน	โครงการหมูบ่า้นรักษา
ศีล	๕	โครงการวัด	ประชา	รัฐ	สร้างสุข	เป็นต้น	เพื่อให้พระสงฆ์์เข้าใจหลักทาง
พระพุทธศาสนาและมีแนวปฏิบัติตามโครงการ	เพื่อนำาไปสู่การป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดของพระสงฆ์์และสังคมไทย	

สำานักงานพระพุทธศาสนา	รับสนองมติมหาเถรสมาคม	ดำาเนินการส่งเสริม
กิจการพระพุทธศาสนาท้ัง	๖	ฝ่าย	ได้แก่	ฝ่ายปกครอง	ศาสนศึกษา	เผยแผ่	
สาธารณูปการ	ศึกษาสงเคราะห์	และสาธารณสงเคราะห์	โดยร่วมเป็นคณะ
ทำางานของประธานแต่ละฝ่ายตามแนวการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา	เพ่ือให้
แต่ละฝ่ายขับเคล่ือนกิจการพระพุทธศาสนาตามลำาดับช้ันของเจ้าคณะผู้ปกครอง	
และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของพระสงฆ์์

ส่งเสริมการจัดทำาบัตรประชาชนสำาหรับพระสงฆ์์และบัตรประกันสุขภาพ	โดย
ความร่วมมือของกระทรวงมหาดไทยและสำานักงานประกันสุขภาพแห่งชาติ	
เพื่อเป็นให้พระสงฆ์์มีสถานภาพที่ชัดเจนตรวจสอบได้ง่าย	รวมถึงเพื่อเป็นการ
ติดตามและเฝ้าระวังในการประพฤติปฏิบัติของพระสงฆ์์และการเข้าถึงหลัก
ประกันสุขภาพ
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	 สำานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
รับสนองมติมหาเถรสมาคม	และคณะสงฆ์์	ร่วม
กันกำาหนดมาตรการร่วมกันเพ่ือส่งเสริม	สนับสนุน
บทบาทพระสงฆ์์ในการเป็นผู้นำาด้านสุขภาวะของ
ชุมชนและสังคม	โดยยึดหลักการ	คือ	การใช้หลัก

กำาแพงชั้นีที� ๓
การส่งเสริมเครือข่ายความ
ร่วมมือในีการป้องกันีและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด

ธรรมนำาทางโลก	เผยแพร่ความรู้	ความเข้าใจ	และการ
ขับเคล่ือนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน
ระดับวัด	ชุมชน	และสถานศึกษา	โดยการจัดกิจกรรม
และสภาพแวดล้อมเพ่ือป้องกันยาสเพติด	อบายมุข	
อาชญากรรมในสังคมไทย	โดยการดำาเนินการ	ดังน้ี
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คณะสงฆ์์ 	 สำ า นักงานพระพุทธศาสนาแห่ งชาติ 	
และหน่ วยงานภาครั ฐที่ เ กี่ ย วข้ อ งทำ าบันทึ กข้ อ
ตกลงความร่ วมมื อ ในการสร้ า งความรู้ 	 ค วาม
เข้าใจ	การเฝ้าระวังและการขับเคลื่อนการป้องกัน
และแก้ ไขปัญหายา เสพติ ด ในระดับวั ด 	 ชุ มชน	 
และสถานศึกษา

การกำาหนดระเบยีบการตรวจสอบประวตัผิูข้อบวชเก่ียว
กับคดียาเสพติด	และการกระทำาผิดกฎหมายต่าง	ๆ 	รวม
ทั้งประวัติการเข้ารับการบำาบัดรักษาฯ	เพื่อช่วยวัดคัด
กรองผู้ขอบวช	โดยความร่วมมือของสำานักงานตำารวจ
แห่งชาติ	กระทรวงมหาดไทย	และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	

คณะสงฆ์์	สำานกังานพระพทุธศาสนาแหง่ชาต	ิและหน่วย
งานภาครัฐที่เก่ียวข้องส่งเสริมการพัฒนากิจกรรมและ
สภาพแวดล้อมเพื่อป้องกันยาสเพติดและอาชญากรรม
ในสังคมไทย	โดยความร่วมมือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	
เช่น	กรมการปกครอง	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	
เป็นต้น
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สรุปการป้องกัน 
และการแก้ไขยาเสพติด 

ของวัดและชุมชน





การสร้างการรับรู้และความเข้าใจเก่ียวกับ
ปัญหายาเสพติด	

การตรวจสอบข้อมูลประวัติส่วนบุคคล

การพฒันาพระสงฆ์แ์กนนำาในการปอ้งกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด

การคัดกรองสุขภาพพระสงฆ์์เชิงรุก

การสร้างพ้ืนท่ีการเรียนรู้ให้เป็น	“วัดส่งเสริมสุข
ภาพ”	เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	

การเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	
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	 สถานการณ์ยาเสพติดท่ีเกิดข้ึนกับประชาชน
และพระภิกษุสงฆ์์-สามเณรในสังคมไทยน้ัน	มีความถ่ี
และความรุ่นมากข้ึน	ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต
ของบุคคลและสังคมและส่งภาพลักษณ์เชิงลบต่อ
คณะสงฆ์์และพระพุทธศาสนา	ท่ีผ่านมาคณะสงฆ์์
ในทุกระดับพยายามกำาหนดแนวทางการดำาเนินการ
ในมิติต่าง	ๆ	เช่น	การออกระเบียบในการคัดกรองผู้
ขอพรรพชาอุปสมบทเพ่ือลดความเส่ียงในการเข้าไป
ยุ่งเก่ียวกับยาเสพติดของพระสงฆ์์	และดำาเนินการ
โครงการต่าง	ๆ	เช่น		การพัฒนากิจกรรมของหน่วย
อบรมประชาชนประจำาตำาบล		(อ.ป.ต.)	โครงการ
สร้างความปองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา	(หมู่บ้านรักษาศีล	๕)	โครงการ
วัด	ประชา	รัฐ	สร้างสุข	โครงการปฏิบัติวิปัสสนา
กรรมฐาน	โครงการพระคิลานุปัฏฐากและวัดส่ง
เสริมสุขภาพ	โครงการชุมชนสีขาว	ชุมชนคุณธรรม	
โครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง	เป็นต้น	ซ่ึงส่ง
ผลให้พระสงฆ์์มีบทบาทสำาคัญในการพัฒนาสังคม
และจิตใจ	โดยให้วัดเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา

และการเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดท่ีเกิดข้ึนในชุมชน
รอบวัดและภายในวัด	เอกสารเล่มน้ี	มุ่งเน้นการสร้าง
การรับรู้	การเฝ้าระวังในการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด	โดยใช้หลักการ	คือ“หลักทางธรรมนำาทาง
โลก”	ผสมผสานกับการสร้าง	“กำาแพงวัด	๕	ช้ัน”	
“กำาแพงเมือง	๕	ช้ัน”	และ	กำาแพงธรรม	๓	ช้ัน”	ใน
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดท่ีเกิดข้ึนกับ
พระสงฆ์์	โดยมีประเด็นสำาคัญในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดของพระสงฆ์์	คือ





ภาคผนีวก
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ความรู้ท่ัวไปเก่ียวกับยาเสพติด

๑.๑ ยาเสพติดคืออะไร

				 ยาเสพติด	หมายถึง	ยาหรือสารเคมี	หรือวัตถุ

ชนิดใด	ๆ	ท่ีอาจเป็นผลิตภัณฑ์์จากธรรมชาติ	หรือจาก

การสังเคราะห์	ซ่ึงเม่ือเสพเข้าสู่ร่างกายไม่ว่าจะโดยวิธี

การกินดม	สูบ	 ฉีดหรือวิธีใด	ๆ	 ก็ตาม	ส่งผลทำาให้

ร่างกายทรุดโทรมและมีผลต่อจิตใจและระบบประสาท

๑.๒ ประเภทของยาเสพติด

	 ยาเสพติดให้โทษแบ่งได้	๕	ประเภท	ตาม

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข	ฉบับที่	๑๓๕	(พ.ศ.	

๒๕๓๙)	เรื่องระบุชื่อและประเภทยาเสพติดให้โทษ

ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ	พ.ศ.	๒๕๒๒	

ดังนี้	

	 ๑.	ยาเสพติดให้โทษประเภท	๑	เช่น	เฮโรอีน	

เมทแอมเฟตามีน	เอ็มดีเอ็มเอ	(ยาอี)	ยาเสพติดให้โทษ

ประเภทนี้ไม่ใช่ประโยชน์ทางการแพทย์	

	 ๒.	ยาเสพติดให้โทษประเภท	๒	เช่น	มอร์ฟืน	

โคเคอีน	เพทิดีน	เมทาโดน	และฝิ�น	ยาเสพติดให้โทษ

ประเภทนี้มีประโยชน์ทางการแพทย์	แต่ก็มีโทษมาก	

ดังนั้น	จึงต้องใช้ภายใต้ความควบคุมของแพทย์	และ

ใช้เฉพาะในกรณีที่จำาเป็นเท่านั้น	

	 ๓.	 ยาเสพติดให้โทษประเภท	๓	 เป็นยา

สำาเร็จรูปที่ผลิตขึ้นตามทะเบียนตารับ	ที่ได้รับอนุญาต

จากกระทรวงสาธารณสุขแล้ว	มีจำาหน่ายตามร้านขาย

ยา	ได้แก่	ยาแก้ไอ	ที่มีตัวยาโคเคอีน	หรือยาแก้ท้อง

เสียที่มีตัวยาไดเฟนอกซิน	เป็นต้น	ยาเสพติดให้โทษ

ประเภท	๓	มีประโยชน์ทางการแพทย์	และมีโทษน้อย

กว่ายาเสพติดให้โทษ	

	 ๔.	ยาเสพติดให้โทษประเภท	๔	เป็นนำ้ายาเคมี

ที่นามาใช้ในการผลิตยาเสพติดให้โทษประเภท	๑	

ได้แก่	นำ้ายาเคมี	อาซิติกแอนไฮไดรด์	อาซิติกคลอไรด์	

เอทิลิดีน	ไดอาเซเตท	สารเออร์โกเมทรีน	และคลอซู

โดอีเฟดรีน	ยาเสพติดให้โทษประเภทนี้ส่วนใหญ่ไม่มี

การนำามาใช้ประโยชน์ในการบำาบัดรักษาอาการของ

โรคแต่อย่างใด	

	 ๕.	ยาเสพติดให้โทษประเภท	๕	ได้แก่	กัญชา	

กระท่อม	และเห็ดขี้ควาย	ยาเสพติดให้โทษประเภท

นี้ไม่มีประโยชน์ทางการแพทย์	พระราชบัญญัติยาเสพ

ติดให้โทษ	กำาหนดบทลงโทษสำาหรับผู้ทำาการผลิต	นำา

เข้า	ส่งออก	จำาหน่าย	มีไว้ครอบครอง	และการเสพยา

เสพติดให้โทษประเภท	๑,	๒,	๓	และ	๕	นอกจากนี้

ยังมีบทลงโทษสำาหรับผู้ยุยง	หรือส่งเสริม	หรือกระทำา

การใด	ๆ	อันเป็นการช่วยเหลือ	หรือให้ความสะดวก

ในการที่ผู้อื่นเสพยาเสพติด
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๑.๓ สาเหตุท่ีทำาให้คนติดยาเสพติด

 ๑. ความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ 

	 ความอยากรู้อยากลอง	:	ความอยากรู้อยากเห็น

ซ่ึงเป็นนิสัยของคนโดยท่ัวไป	และโดยท่ีไม่คิดว่าตนจะ

ติดส่ิงเสพติดน้ีได้	จึงทำาการทดลองใช้ส่ิงเสพติดน้ัน	ถ้า

ไปทดลองใช้ส่ิงเสพติดบางชนิด	เช่น	เฮโรอีน	แม้จะเสพ

เพียงคร้ังเดียวก็อาจทำาให้ติดได้	

	 ความคึกคะนอง	:	คนบางคนมีความคึกคะนอง	

ชอบพูดอวดเก่งเป็นนิสัย	โดยเฉพาะวัยรุ่นมักจะมีนิสัย

ดังกล่าว	คนพวกน้ีอาจแสดงความเก่งกล้าของตน	ใน

กลุ่มเพ่ือนโดยการแสดงการใช้ส่ิงเสพติดให้เพ่ือนฝูง

ยอมรับว่าตนเก่ง	

	 การชักชวนของคนอ่ืน	:	อาจเกิดจากการเช่ือ

ตามคำาชักชวนโฆ์ษณา	เช่น	ยากระตุ้นประสาทต่าง	ๆ	

ยาขยัน	ยาม้า	ยาบ้า	เป็นต้น	โดยผู้ขายโฆ์ษณาว่า	ทำาให้

มีกำาลังวังชา	ทำาให้มีจิตใจแจ่มใส	เป็นหรือถูกชักชวน

จากเพ่ือนฝูง	ซ่ึงโดยมากเป็นพวกท่ีติดส่ิงเสพติดน้ันอยู่

แล้ว	ด้วยความเกรงใจเพ่ือน	หรือเช่ือเพ่ือน	หรือต้องการ

แสดงว่าตัวเป็นพวกเดียวกับเพ่ือน	

	 สาเหตุท่ีเกิดจากการถูกหลอกลวง	:	ปัจจุบันน้ี

มีผู้ขายสินค้าประเภทอาหาร	ขนมหรือเคร่ืองด่ืมบาง

รายใช้ส่ิงเสพติดผสมลงในสินค้าท่ีขายเพ่ือให้ผู้ซ้ือสินค้า

น้ันไปรับประทานเกิดการติด	อยากมาซ้ือไปรับประทาน

อีก	จะไม่รู้สึกว่าตนเองเกิดการติดส่ิงเสพติดข้ึนแล้วรู้แต่

เพียงว่าอยากรับประทานอาหาร	ขนม	หรือเคร่ืองด่ืมท่ี

ซ้ือจากร้านน้ัน	ๆ 	กว่าจะทราบก็ต่อเม่ือมีอาการเสพติด

แล้ว	

 ๒. สาเหตุท่ีเกิดจากความเจ็บป่วย 

	 คนท่ีมีอาการเจ็บป่วยทางกาย	เช่น	ได้รับบาด

เจ็บรุนแรง	 เป็นแผลเร้ือรัง	 มีความเจ็บปวดอยู่เป็น

ประจำา	เป็นโรคประจำาตัวบางอยา่ง	เป็นต้น	ทำาให้ได้รับ

ทุกข์ทรมานจึงกินยาท่ีมีฤทธ์ิระงับอาการเจ็บปวดน้ัน	

นาน	ๆ	เกิดอาการติดยาน้ันข้ึน	

	 ผู้ท่ีมีจิตใจไม่เป็นปกติ	เช่น	มีความวิตก	กังวล	

เครียด	มีความผิดหวังในชีวิต	มีความเศร้าสลด	เสียใจ	

เป็นต้น	ทำาใหส้ภาวะจติไม่เป็นปกตจินเกดิการปว่ยทาง

จิตข้ึนจึงพยายามหายาหรือส่ิงเสพติดท่ีมีฤทธ์ิสามารถ

คลายความเครียดจากทางจิต	

	 การไปซ้ือยามารับประทานเองโดยไม่ทราบ

สรรพคุณยาท่ีแท้จริง	ขนาดยาท่ีควรรับประทาน	การ

รับประทานยาเกินจำานวนกว่าท่ีแพทย์ได้ส่ังไว้	การรับ

ประทานยาบางชนิดมากเกินขนาด	หรือรับประทาน

ติดต่อกันนาน	ๆ	บางคร้ังอาจมีอาการถึงตายได้	หรือ

บางคร้ังทำาให้เกิดการเสพติดยาน้ันได้

 ๓. สาเหตุอ่ืน ๆ 

	 การอยู่ใกล้แหล่งยาเสพติด	:	การอยูใ่กล้แหล่ง
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ขายหรือใกล้แหล่งผลิต	หรือเป็นผู้ขายหรือผู้ผลิตเอง	จึง

ทำาใหมี้โอกาสตดิส่ิงเสพติดให้โทษน้ันมากกวา่คนท่ัวไป	

เช่น	ตามแหล่งชุมชนแออัด	

	 	 การเผชิญกับสภาพท่ีมีปญัหา	:	การว่าง

งาน	ยากจน	ค่าใช้จ่ายเพ่ิม	โดยมีรายได้ลดลง	หรือคงท่ี	

มีหน้ีสินมาก	ฯลฯ	เม่ือแก้ปัญหาต่าง	ๆ	เหล่าน้ีไม่ได้ก็

หันไปใช้ส่ิงเสพติด	

	 	 พฤติกรรมการเลียนแบบ	:	การท่ีไป

เห็นผู้ท่ีตนสนิทสนมรักใคร่หรือเพ่ือน	จึงเห็นว่า	เป็นส่ิง

น่าลอง	เป็นส่ิงโก้เก๋	เป็นส่ิงแสดงความเป็นพวกเดียวกัน	

จึงไปทดลองใช้ส่ิงเสพติดน้ันจนติด	

	 	 ความผิดหวัง	:	ผิดหวังในชีวิตครอบครัว	

หรือ	ผิดหวังในชีวิตสังคม	เพ่ือเป็นการประชดตนเอง

หรือคนอ่ืน	จึงไปใช้ส่ิงเสพติดจนติดท้ัง	ๆ 	ท่ีทราบว่าเป็น

ส่ิงไม่ดีก็ตาม	

๑.๔ ลักษณะการติดยาเสพติด 

	 อาการติดยาทางใจ	เป็นการติดยาเสพติดเพราะ

จิตใจเกิดความต้องการหรือเกิดการติดเป็นนิสัยหากไม่

ได้เสพร่างกายก็จะไม่เกิดอาการผิดปกติ	หรือทุรนทุราย

แต่อย่างใด	จะมีบ้างก็เพียงเกิดอาการหงุดหงิดหรือ

กระวนกระวาย	

	 การติดยาทางกาย	เป็นการติดยาเสพติดท่ีผู้เสพ

มีความต้องการเสพอย่างรุนแรง	ท้ังทางร่างกายและ

จิตใจ	เม่ือถึงเวลาอยากเสพแล้วไม่ได้เสพ	จะเกิดอาการ

ผิดปกติอย่างมาก	ท้ังทางร่างกายและจิตใจ	ซ่ึงเรียกว่า	

“อาการขาดยา”	ซ่ึงลักษณะท่ัวไปของผู้ท่ีติดสารเสพ

ติด	มีดังน้ี	

	 ๑)	ตาโรยขาดความกระปร้ีกระเปร่า	นำ้ามูกไหล	

นำ้าตาไหล	ริมฝีปากเขียวคล้าแห้ง	แตก	(เสพโดยการสูบ)	

	 ๒)	เหง่ือออกมาก	กล่ินตัวแรง	พูดจาไม่สัมพันธ์กับ

ความจริง	

	 ๓)	บริเวณแขนตามแนวเส้นโลหิต	มีร่องรอย

การเสพยาโดยการฉีดให้เห็น	

	 ๔)	ท่ีท้องแขนมีรอยแผลเป็นโดยกรีดด้วยของ

มีคมตามขวาง	(ติดเหล้าแห้ง	ยากล่อมประสาท	ยาระงับ

ประสาท)	

	 ๕)	ใส่แว่นตากรอบแสงเข้มเป็นประจำา	เพราะ

ม่านตาขยายและเพ่ือปิดนัยน์ตาสีแดงกำ่า	

	 ๖)	มักสวมเส้ือแขนยาวปกปิดรอยฉีดยา	โปรด

หลีกให้พ้นจากบุคคลท่ีมีลักษณะดังกล่าว	 ชีวิตจะ

สุขสันต์ตลอดกาล	

	 ๗)	มีความต้องการอยา่งแรงกลา้ท่ีจะเสพยาน้ัน

ต่อไปอีกเร่ือย	ๆ	

	 ๘)	มีความโน้มเอียงท่ีจะเพ่ิมปริมาณของส่ิงเสพ

ติดให้มากข้ึนทุกขณะ	
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	 ๙)	ถ้าถึงเวลาท่ีเกิดความต้องการแล้วไม่ได้เสพ

จะเกิดอาการขาดยาหรืออยากยาโดยแสดงออกมาใน

ลักษณะอาการต่าง	ๆ	เช่น	หาว	อาเจียน	นำ้ามูกนำ้าตา

ไหล	ทุรนทุราย	คลุ้มคล่ัง	ขาดสติโมโห	ฉุนเฉียว	ฯลฯ	

	 ส่ิงเสพติดน้ันหากเสพอยู่เสมอ	ๆ 	และเปน็เวลา

นานจะทำาลายสุขภาพของผู้เสพท้ังทางร่างกายและ

จิตใจ	ทำาให้ร่างกายซูบผอมมีโรคแทรกซ้อน	และทำาให้

เกิดอาการทางโรคประสาทและจิตไม่ปกติ

๑.๕ ผลกระทบท่ีเกิดจากยาเสพติด

				 ปัญหายาเสพติดส่งผลกระทบต่อประเทศของ

เราออกไปอย่างเป็นวงกว้าง	แต่สามารถสรุปออกเป็น

ด้านกว้าง	ๆ	ได้	๔	ด้าน	ประกอบด้วย

	 ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนต่อตนเอง	ยาเสพติดส่งผล

ร้าย	ทำาลายร่างกายระบบต่าง	ๆ	ทำาให้ประสาทหลอน	

ความจำาเส่ือม	หลอดลมอักเสบ	หัวใจวาย	โลหิตจาง	

มะเร็งในเมด็เลือด	ปอดอกัเสบหรอืมะเร็งปอด	ไตอกัเสบ	

มีเลือดออกในกระเพาะอาหาร	ปวดท้องรุนแรง	เส่ือม

สมรรถภาพทางเพศได้	ฯลฯ	และนอกจากจะส่งผลเสีย

ต่อร่างกายแล้ว	ยังส่งผลต่อจิตใจและอารมณ์อีกด้วย	

ทำาใหอ้ารมณแ์ปรปรวน	หงุดหงิดง่าย	ก้าวร้าว	ขาดการ

ใช้เหตุผล	ฯลฯ	การนกึสนุกทดลองใช้ยาเสพตดิจะส่งผล

ต่อสมองโดยไมรู้่ตัว	และหากมปัีญหาในชวิีต	ก็ไม่จำาเปน็

ต้องพ่ึงพา	ยาเสพติด	เพราะปัญหาจะยิ่งถลำาลึกและมี

ปัญหาอ่ืน	ๆ	ตามมาได้

	 ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนต่อครอบครัว	นอกจากผล

ร้ายท่ีเกิดข้ึนจากตัวผู้เสพเอง	ยาเสพติดยังส่งผลต่อ

ครอบครัวผู้เสพ	ทำาให้ต้องเสียเงินทองทรัพย์สินไปกับ

ยาเสพติดโดยไม่จำาเป็น	เสียค่าใช้จ่ายเพ่ือมาดูแลอาการ

เจ็บป่วยท่ีเกิดข้ึนจาก	ยาเสพติด	ทำาให้ครอบครัวเสียช่ือ

เสียง	เกิดความไม่เข้าใจกัน	ทำาให้ครอบครัวแตกแยกได้

	 ผลกระทบท่ีเกิดต่อชุมชน	ด้วยภาวะการติดยา

เสพติดทำาให้ต้องใช้อย่างต่อเน่ือง	หากผู้เสพผู้ติดไม่มีเงิน

ท่ีจะซ้ือยาเสพติดได้อย่างต่อเน่ือง	ก็อาจส่งผลให้เกิด

ปัญหาอาชญากรรม	ต้ังแต่อาชญากรรมเล็ก	ๆเช่น	การ

ลักขโมย	จนถึงอาชญากรรมท่ีร้านแรง	เป็นต้น	ความไม่

ปลอดภัยต่อทรัพย์สินในชุมชน	และเม่ือฤทธ์ิยาส่งผล

ทำาให้เกิดอาการทางจิตและประสาท	ก็อาจส่งผลต่อ

ความไม่ปลอดภัยในร่างกายและชีวิตของคนในชุมชน

ได้	ดังน้ัน	จากผู้เสพผู้ติดเพียงแค่	๑	คน	ก็อาจส่งผลต่อ

ชุมชนได	้หากชมุชนน้ันขาดการเฝา้ระวงัและปอ้งกันภัย

ยาเสพติด

 ผลกระทบต่อประเทศชาติ 

	 	 ๑)	การผลิตและการค้ายาเสพติดจัด

เป็นกลุ่มธุรกิจ	และเศรษฐกิจนอกกฎหมายท่ีไม่ก่อให้

เกิดการผลิต	แม้ว่าการค้ายาเสพติดบางส่วนจะก่อให้

เกิดมูลค่าเพ่ิมและสร้างรายได้เม่ือมีการค้าขาย	แต่ก็เป็น
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รายได้สำาหรับคนบางกลุ่มท่ีกระทำาผิดกฎหมายและเอา

รัดเอาเปรียบสังคม

	 	 ๒)	ธุรกิจการค้ายาเสพติด	ได้ก่อให้เกิด

การสูญเสียเงินตราแก่กลุ่มผู้ผลิตท่ีอยูภ่ายนอกประเทศ

จำานวนมหาศาลซ่ึงจากการศึกษาวิจัยศูนย์พัฒนา

เศรษฐกจิการเมอืงจุฬาลงกรณม์หาวทิยาลยั	ในป	ีหลาย

ปีท่ีผ่านมา	พบว่าเศรษฐกิจการค้ายาเสพติดมีมูลค่า

หลายหม่ืนล้านบาท

	 	 ๓)	ปัญหายาเสพติดทำาให้รัฐบาลต้อง

ทุ่มเทงบประมาณจำานวนมาก	เพ่ือใช้ในการป้องกัน	

ปราบปราม	บำาบัดรักษาและฟื�นฟู	แทนท่ีจะนำาไปใช้ใน

การด้านอ่ืน	ๆ 	ท่ีมีความจำาเป็น	เช่น	การศึกษา	การช่วย

เหลือผู้ด้วยโอกาส	ฯลฯ

	 	 ๔)	ปัญหายาเสพติดส่งผลกระทบต่อ

การพัฒนาประเทศ	เพราะทำาให้ภาครัฐ	ภาคเอกชนต้อง

สูญเสียทรัพยากรในการป้องกันและแก้ไขปัญหาโดยไม่

จำาเป็น	รวมท้ังกระทบต่อทรัพยากรมนุษย	์เพราะยาเสพ

ติดมีส่วนทำาลายพัฒนาการท้ังด้านร่างกาย	จิตใจ	และ

สมองของเด็กและเยาวชน	และแรงงานท่ีจะเป็นพลัง

ของประเทศไทยในอนาคต	โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุค

เศรษฐกิจใหม่ท่ีต้องการความรู้และพลังปัญญาเป็นฐาน

ในการพัฒนา

	 	 ๕)	คดียาเสพติดท่ีเพ่ิมสูงข้ึนอย่างต่อ

เน่ือง	เป็นภาระต่องานด้านกระบวนการยุติธรรมท้ัง

ระบบต้ังแต่ในระดับตำารวจ	อัยการ	ศาล	ราชทัณฑ์์	และ

การคุมประพฤติ	นำาไปสู่การปรับปรุงกฎหมาย	การ

ขยายงาน	ขยายอัตรากำาลัง	การขอผลตอบแทนท่ีเพ่ิม

ข้ึน	และการก่อสร้างสถานท่ีรองรับผู้ติดยาเสพติด	ซ่ึง

ส่งผลกระทบต่อภาระค่าใช้จ่ายของรัฐท่ีเพ่ิมสูง	และ

ทำาให้การดำาเนินคดีด้านอ่ืน	ๆ	เกิดความล่าช้า

	 	 ๖)	นอกจากน้ี	ปัญหายาเสพติดได้ก่อ

ให้เกิดการทุจริต	คอร์รัปช่ัน	โดยเฉพาะการทุจริตต่อ

หน้าท่ี	การรับสินบน	การกล่ันแกล้งรีดไถ	แสวงหาผล

ประโยชน์จากผู้กระทำาความผิดซ่ึงทำาให้ประชาชนและ

สังคมเกิดความไม่ศรัทธาและเช่ือม่ันในการทำางานของ

เจ้าหน้าท่ีของรัฐ

๑.๖ ยาเสพติดและบทลงโทษตามกฎหมาย 

	 ตามกฎหมายในสังคมไทยได้แบ่งประเภทของ

ยาเสพติดให้โทษแบ่งออกเป็น	๕	ประเภท

	 ประเภท	๑	ยาเสพติดให้โทษชนิดร้ายแรง	เช่น	

เฮโรอีน	ฝิ�นห้ามมิให้ผู้ใด	ผลิต	จำาหน่าย	นำาเข้า	ส่งออก	

หรือมีไว้ในครอบครองซ่ึงยาเสพติดให้โทษประเภท	๑	

เว้นแต่เพ่ือประโยชน์ทางราชการตามท่ี	คณะรัฐมนตรี

อนุญาตเป็นหนังสือเฉพาะราย	ผู้ฝ่าฝืนระวางโทษต้ังแต่	

๑	ปีถึงประหารชีวิต	แล้วแต่จำานวนยาเสพติดท่ีจำาหน่าย
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หรือมีไว้ในครอบครอง

	 ประเภท	๒	ยาเสพติดให้โทษท่ัวไป	เช่น	มอร์ฟีน	

กฎหมายห้ามมิให้ผู้ใดผลิต	นำาเข้า	หรือส่งออกซ่ึงยาเสพ

ติดให้โทษประเภท	๒	แต่สามารถจำาหน่ายหรือมีไว้ใน

ครอบครองได้เม่ือได้รับอนุญาตจากเลขาธิการคณะ

กรรมการอาหารและยาหรือผู้ซ่ึงได้รับมอบหมายหรือ

สาธารณสุขจังหวัด	สำาหรับการมีไว้ในครอบครองท่ีไม่

เกินจำานวนท่ีจำาเป็นสำาหรับใช้รักษาโรคเฉพาะตัว	โดยมี

หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมไม่ต้องขอ

อนุญาต	ผู้ฝ่าฝืนระวางโทษจำาคุกไม่เกิน	๕	ปี	ถึงจำาคุก

ตลอดชีวิตแล้วแต่ความหนักเบาของความผิด

	 ประเภท	๓	ยาเสพติดให้โทษท่ีมียาเสพติด

ประเภท	๒	เป็นส่วนผสมอยู่ด้วย	เช่น	ยาแก้ไอผสมโค

เคอีน	กฎหมายห้ามมิให้ผู้ใดผลิต	นำาเข้า	หรือส่งออกซ่ึง

ยาเสพติดให้โทษประเภท	๓	เว้นแต่ได้รับอนุญาต	ซ่ึง

ต้องเป็นร้านค้าท่ีได้รับอนุญาตให้ผลิต	ขายนำาหรือส่ง

เข้าในราชอาณาจักรประเภทยาแผนปัจจุบันและมี

เภสัชกรประจำาตลอดเวลาท่ีเปิดทำาการ	ผู้ฝ่าฝืนระวาง

โทษจำาคุกไม่เกิน	๑	ปี	ถึงจำาคุกไม่เกิน	๓	ปี

	 ประเภท	๔	สารเคมีท่ีใช้ในการผลิตยาเสพติด

ให้โทษประเภท	๑	หรือประเภท	๒	กฎหมายห้ามมิให้ผู้

ใดผลิต	นำาเข้า	หรือส่งออกหรือมีไว้ในครอบครองซ่ึงยา

เสพติดให้โทษประเภท	๔	เว้นแต่รัฐมนตรีอนุญาต	ผู้ฝ่าฝืน

ระวางโทษจำาคุกต้ังแต่	๑	ปี	–	๑๐	ปี

	 ประเภท	๕	ยาเสพติดให้โทษท่ีมิได้เข้าอยู่ใน

ประเภท	๑	ถึงประเภท	๔	เช่น	กัญชา	พืชกระท่อม	

กฎหมายห้ามมิให้ผู้ใดผลติ	จำาหน่าย	นำาเข้า	ส่งออก	หรือ

มีไว้ในครอบครองซ่ึงยาเสพติดให้โทษประเภท	๕	เว้น

แต่รัฐมนตรีอนุญาต	ผู้ฝ่าฝืนระวางโทษจำาคุกต้ังแต่	๒	ปี	

–	๑๕	ปี

๑.๗ แนวทางการแก้ไขปัญหา / วิธีการแก้ไขปัญหา

ยาเสพติด

	 ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาท่ีมีความสลับซับ

ซ้อน	และเก่ียวเน่ืองกับปัญหาอ่ืน	ๆ	ด้วย	เช่น	ปัญหา

ครอบครัว	ปัญหาด้านเศรษฐกิจ	ปัญหาสังคมแวดล้อม	

เป็นต้น	การแก้ไขปัญหาจึงไม่สามารถจะมอบหมายให้

เป็นภาระของคนใดคนหน่ึง	หรือหน่วยงานใดหนว่ยงาน

หน่ึง	แต่ต้องทำางานอย่างเป็นระบบซ่ึงสามารถดำาเนิน

การได้แบ่งได้เป็น	๕	ข้ันตอนน้ี	ดังน้ี

 ข้ันตอนท่ี ๑ การเตรียมความพร้อม	เพ่ือสร้าง

สำานึกให้เกิดความตระหนักถึงปัญหาของยาเสพติดรวม

ถึงผลกระทบท่ีเกิดข้ึนท้ังกับตนเอง	คนรอบข้าง	สังคม

ภายนอก	การแก้ไขปัญหาจึงต้องเร่ิมจากการปรับ

เปล่ียนตนเองเสียกอ่น	และเพ่ือสร้างเป้าหมายการแก้ไข

ปัญหายาเสพติดให้เด่นชัด	ตัวอย่างกิจกรรม	เช่น	การ
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สำารวจตนเอง	ครอบครัว	ชุมชนและสังคมรอบข้าง	ร่วม

กันสำารวจปัญหาหรือผลกระทบท่ีเกิดจากปัญหายาเสพ

ติด	เกิดเป็นผลกระทบอย่างไรบ้าง	และสร้างอุปนิสัย

การรับผิดชอบต่อสังคม	ท่ีตระหนักถึงภัยร้ายใกล้ตัว	

หรือจัดประชุมภายในชุมชนเพ่ือให้เกิดการมีส่วนร่วม

ในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน	และท่ีสำาคัญจะต้องประสาน

งานกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องท้ังในระดับพ้ืนท่ี	และ

ภายนอกพ้ืนท่ี	เพ่ือจะไดเ้ข้ามาชว่ยในการสนบัสนุนการ

ทำางานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน

            ข้ันตอนท่ี ๒	เสริมสร้างความรู้ด้านยาเสพติด	

เช่น	รู้ว่ายาเสพติดคืออะไร	มีก่ีประเภท	ผลท่ีเกิดจาก

การเสพติดส่ิงเสพติด	ตัวอย่างกิจกรรม	เช่น	การอบรม

เสริมสร้างความรู้เร่ืองยาเสพติด	โดยการเชิญผู้ชำานาญ

การจาก	รพ.สต.	หรือ	สาธารณสุข	มาอบรมให้ความรู้	

เก่ียวกับยาเสพติดแต่ละประเภท	การให้ฤทธ์ิของยาเสพ

ติดแต่ละประเภท	และผลกระทบท่ีเกิดจากการเสพส่ิง

เสพติด

 ข้ันตอนท่ี ๓	สร้างกระบวนการมีส่วนร่วม	การ

แก้ไขปัญหายาเสพติดมีความสลับซับซ้อนและเก่ียว

เน่ืองกบัปัจจัยหลายอยา่ง	ดังน้ัน	การแกไ้ขปัญหาอยา่ง

มีประสิทธิภาพจึงจำาเป็นจะต้องอาศัยกระบวนการมี

ส่วนร่วมจาก	ท้ังจากบุคคลรอบข้าง	เช่น	จากครอบครัว	

และจากชมุชน	เป็นต้น	โดยการสรา้งกระบวนการมส่ีวน

ร่วมจะเกิดข้ึนได้จากการรับรู้ปัญหายาเสพติดร่วมกัน	

และสะท้อนถึงความสำาคัญของการกระบวนการมีส่วน

ร่วมในการแก้ไขปัญหายาเสพติด	ดังน้ัน	กระบวนการมี

ส่วนร่วมจึงสามารถกำาหนดเป็น	๕	ข้ันตอน	ได้ดังน้ี					

																					๓.๑	ร่วมกันรับรู้ปัญหา	เช่น	สถานการณ์

ปัญหายาเสพติดในพ้ืนท่ีมีความรุนแรง	ก่อให้เกิดผลก

ระทบอย่างไรบ้าง

																				๓.๒	ร่วมกันวางแผน	ในการแก้ไขปัญหา

ยาเสพติดและห้องกันปัญหาอ่ืน	ๆ 	ท่ีเก่ียวข้องท่ีจะเป็น

เหตุของปัญหายาเสพติด	โดยต้องสอดคล้องกับวิถีชีวิต	

ประเพณี	 วัฒนธรรม	และประยุกต์ใช้ต้นทุนทาง

ภูมิปัญญาท่ีมีอยูใ่นพ้ืนท่ีให้เป็นประโยชน์	

																			๓.๓	ร่วมกันลงมือปฏิบัติการ	การวางแผน

ไม่จะเกิดประโยชน์อะไรเลย	หากไม่มีการลงมือปฏิบัติ

การ	แต่การปฏิบัติการจำาเป็นจะต้องมีการแบ่งภาระ

หน้าท่ีความรับผิดชอบให้ชัดเจน	เพ่ือป้องกันการทำางาน

ซำ้าซ้อนและขัดแย้งกันเองภายในกลุ่ม

																				๓.๔	ร่วมกันติดตามผล	การดำาเนินงาน

จะเกิดผลลัพธ์หรือประสบความสำาเร็จหรือไม่	จะเป็น

จะต้องมีการติดตามผลการดำาเนินงานโดยใช้แผนท่ีได้

กำาหนดเอาไว้	เป็นตัวช้ีวัดความสำาเร็จของงาน

																		๓.๕	ร่วมกันรับผลประโยชน์ท่ีเกิดข้ึน	

ผลลัพธ์ท่ีเกิดข้ึน	 ทุกฝ่ายสามารถสามารถได้รับผล
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ประโยชน์ร่วมกัน	โดยเฉพาะผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนกับ

ตัวบุคคล	ครอบครัว	และชุมชน

             ข้ันตอนท่ี ๔	ปรับปรุงและพัฒนา	ผลจาก

การดำาเนินการ	จะเกิดประสิทธิภาพสูงสุดจำาเป็นต้อง

ทำาให้เกิดการดำาเนินการอย่างต่อเน่ือง	ทำาให้ต้องมีการ

ปรับปรุงและพัฒนาการทำางานอยู่อย่างสมำ่าเสมอ	

เน่ืองจากปัญหายาเสพติดมีการปรับเปล่ียนรูปแบบและ

วิธีการอยูอ่ยา่งสมำ่าเสมอเช่นกัน	ดังน้ัน	การแก้ไขปัญหา

โดยการป้องกันในทุกระดับจึงมีความจำาเป็น	 เช่น

เดียวกันโดยเฉพาะครอบครัวและชุมชน	โดยสามารถ

ดำาเนินได้อย่างเป็นรูปธรรม	ดังน้ี

																						๔.๑	กำาหนดกติกาชุมชน/มาตรการ

ทางสังคมร่วมกัน	ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ

ติด		ในข้อตกลง	กติกา	ระเบียบ	และ/หรือธรรมนูญของ

ชุมชน	ตามแนวทางสันติวิธี

																						๔.๒	ดำาเนินการป้องกันและเสริม

สร้างภูมิคุ้มกัน	ในกลุ่มเป้าหมายต่าง	ๆ 	ท้ังเด็ก	เยาวชน	

ครอบครัว	คนทำางาน	และประชาชนท่ัวไป

																						๔.๓	สอดส่อง	ตรวจตรา	เฝ้าระวัง	

เช่น	สร้างเครือข่ายแกนนำาดูแลเฝ้าระวังในชุมชน	จัด

อาสาสมัคร		เดินเวรยาม	แจ้งเบาะแสผู้ค้าแก่หน่วยงาน

ท่ีเก่ียวข้อง	เป็นต้น

																						๔.๔	ดูแล	แก้ไขผู้เสพ/ผู้ติด	โดยการ

แก้ไขปัญหาผู้เสพ/ผู้ติด	ค้นหา	ทำาความเข้าใจ	เชิญชวน	

คัดกรอง	ช่วยเหลือ	ส่งต่อ	มีการติดตาม	ดูแล	ช่วยเหลือ

ผู้ผ่านการบำาบัดฯ	ในด้านต่าง	ๆ 	ท้ังสุขภาพ	อาชีพ	การ

ศึกษา			และการเปิดโอกาสทางสังคม

																					๔.๕	จัดการสภาพแวดล้อม	แก้ไขปัจจัย

เส่ียง/พ้ืนท่ีเส่ียง	พัฒนาพ้ืนท่ีเชิงบวก/พ้ืนท่ีสร้างสรรค์

	 									๔.๖	การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนในชุมชน	

การแก้ไขปัญหาพ้ืนฐานคุณภาพชีวิตท่ีส่งผลต่อคุณภาพ

ชีวิตของชุมชนในรอบด้าน	เช่น	ด้านเศรษฐกิจ	สังคม	

และสุขภาพ

																	๔.๗	จัดการองค์ความรู้และเช่ือมโยงเครือ

ข่าย	ประเมินผล	สรุปบทเรียน	แลกเปล่ียนเรียนรู้	รวม

ท้ังสนับสนุนส่งเสริมเช่ือมโยงเครือข่ายภายนอกชุมชน	

เพ่ือเพ่ิมพลังความเข้มแข็งในการทำางาน

	 						๔.๘	พัฒนาแกนนำารุ่นต่อไป	สร้างจิตอาสา	

พัฒนาศักยภาพให้กับผู้นำารุ่นสอง	เพ่ือให้มีแกนนำา		สืบ

ต่อการดำาเนินงานอย่างต่อเน่ือง

               ข้ันตอนท่ี ๕	การสร้างเครือข่ายเพ่ือส่งเสริม

การแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน	การแก้ไขปัญหายาเสพติด

มีความสลับซับซ้อนเน่ืองจาก	เป็นปัญหาท่ีเกิดจากท้ัง

ปัจจัยภายในและปจัจัยภายนอก	การสรา้งเครือข่ายจึง

เป็นกระบวนการท่ีสำาคัญวิธีการหน่ึง	ท่ีจะทำาให้เกิดการ

แก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนได้	ลักษณะเด่นของการสร้าง
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เครือข่ายจึงท่ีเป็นรูปแบบความสัมพันธ์ทางสังคม	 

(Social	Network)	อย่าง	หน่ึง	ท่ีแตกต่างไปจากกลุ่ม	

โดยท่ีกลุ่มจะมีขอบเขตท่ีชัดเจน	รู้ว่าใครเป็นสมาชิก	มี

ความเป็นรูปธรรมมองเห็นได้		มีโครงสร้างทางสังคมใน

ระดับหน่ึง	แต่เครือข่ายเป็นรูปแบบความสัมพันธ์ทาง

สังคมท่ีไม่มีขอบเขต		การเช่ือมความสัมพันธ์ระหว่าง

สมาชิกเครือข่ายอาจจะมองเห็นหรือมองไม่เห็น	เป็นรูป

ธรรมก็ได้	ซ่ึงการเช่ือมโยงระหว่างกันท่ีจะเห็นเป็นรูป

ธรรมของเครือข่ายมีข้ันตอน	ดังต่อไปน้ี	

	 ๑)	สมาชิกท่ีเข้าร่วม	ต้องเข้าใจเป้าหมายในการ

รวมตัวกันว่าจะก่อให้เกิดความสำาเร็จในภาพรวม

	 ๒)	สร้างการยอมรับในความแตกต่างระหว่าง

สมาชิก	ยอมรับในรูปแบบและวัฒนธรรมองค์กรของ

สมาชิก

	 ๓)	มีกิจกรรมสมำ่าเสมอและมากพอท่ีจะทำาให้

สมาชิกได้ทำางานร่วมกัน	เป็นกิจกรรมท่ีต้องแน่ใจว่า

ทำาได้	และกระจายงานได้ท่ัวถึง	ควรเลือกกิจกรรมท่ีงา่ย

และมีแนวโน้มประสบผลสำาเร็จ	อย่าทำากิจกรรมท่ียาก

โดยเฉพาะคร้ังแรกๆ	เพราะถ้าทำาไม่สำาเร็จอาจทำาให้

เครือข่ายท่ีเร่ิมก่อตัวเกิดการแตกสลายได้

	 ๔)	จัดให้มีและกระตุ้นให้มีการส่ือสารระหว่าง

กันอย่างท่ัวถึง	และสมำ่าเสมอ

	 ๕)	สนับสนุนสมาชิกทุกกลุ่ม	และทุกด้านท่ี

ต้องการความช่วยเหลือ	เน้นการช่วยเหลือกลุ่มสมาชิก

ท่ียังอ่อนแอให้สามารถช่วยตนเองได้

	 ๖)	สร้างความสัมพันธ์ของบุคลากรในเครือข่าย	

	 ๗)	สนับสนุนให้สมาชิกได้พัฒนางานอย่างเต็ม

กำาลังตามศักยภาพและความชำานาญท่ีมีอยู	่โดยร่วมกัน

ต้ังเป้าหมายในการพัฒนางานให้กับสมาชิกแต่ละกลุ่ม		

ส่งผลให้สมาชิกแต่ละกลุ่มมีความสามารถพิเศษเฉพาะ

ด้าน	เป็นพ้ืนฐานในการสร้างความหลากหลายและเข้ม

แข็งให้กับเครือข่าย

	 ๘)	สร้างความสัมพันธ์ท่ีแน่นแฟ้น	ระหว่าง

บุคลากรทุกระดับของสมาชิกในเครือข่ายในลักษณะ

ความสัมพันธ์ฉันท์เพ่ือน	

	 ๙)	จัดกิจกรรมให้สมาชิกใหม่ของเครือข่าย	เพ่ือ

เช่ือมต่อคนรุ่นเก่ากับคนรุ่นใหม่ในการสืบทอดความ

เป็นเครือข่ายต่อไป

	 ๑๐)	จัดให้มีเวทีระหว่างคนทำางานเพ่ือพัฒนา

หรือแก้ปัญหาในการทำางานด้านต่าง	ๆ 	อย่างสมำ่าเสมอ	

รวมท้ังการให้กำาลังใจซ่ึงกันและกัน

	 ๑๑)	จัดให้มีช่องทางการทำางานร่วมกัน	การ

ส่ือสารท่ีง่ายต่อการเข้าถึงท่ีทันสมัยและเป็นปัจจุบัน	

เช่น	สร้างระบบการส่งต่องาน	และสร้างเว็บไซต์เพ่ือ

เช่ือมโยงเครือข่ายเข้าด้วยกัน
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