
1 
 

บทบาทกระทรวงมหาดไทยในการด าเนินงานดา้นการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในวัด 
ในพื้นที่อ าเภอเมืองนราธิวาส 

นายจเรวัต  หนูนาค 
รองศาสตราจารย์.ดร.วิทยา  จิตนุพงศ์ 

บทคัดย่อ 

  การศึกษาบทบาทกระทรวงมหาดไทยในการด าเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในวัด 
ในพ้ืนที่อ าเภอเมืองนราธิวาสนั้น มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาบทบาทกระทรวงมหาดไทยในการด าเนินงานด้านการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในวัด ในพ้ืนที่อ าเภอเมืองนราธิวาส สาเหตุการแพร่ระบาดของยาเสพติดภาย  
ในวัด รวมทั้งศึกษาถึงปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงานและข้อเสนอแนะเพ่ือน าไปใช้เป็นแนวทางในการแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในวัดต่อไป การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์และ
การสังเกต และการรวบรวมข้อมูลทางวิชาการท่ีเป็นเอกสาร ระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการ และงานวิจัย       ที่
เกี่ยวข้องต่าง ๆ มาประกอบการศึกษาโดยกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้อง ผู้น าศาสนา ผู้น าท้องที่และผู้น าท้องถิ่น 
 ผลการวิจัยพบว่า กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลักในการด าเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดในพ้ืนที่จังหวัดนราธิวาส ผ่านศูนย์อ านวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกระทรวงมหาดไทย 
(ศอ.ปส.มท.) ก ากับดูแลการด าเนินงานของศูนย์อ านวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัด และศูนย์
ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอ าเภอ จากการศึกษาปัญหายาเสพติดในวัดพ้ืนที่อ าเภอเมืองนราธิวาส 
กระทรวงมหาดไทยใช้อ านาจผ่านทางจังหวัดและอ าเภอด าเนินการดังกล่าว ในส่วนของพ้ืนที่นั้น ได้ใช้กลไกการ
ท างานของชุดปฏิบัติการประจ าต าบล โดยมีก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้น าท้องที่ ผู้น าท้องถิ่น ผู้น าศาสนาและทุกภาคส่วน 
ร่วมมือกันในการด าเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในวัดพื้นที่อ าเภอเมืองนราธิวาส ให้หมดสิ้นไป 
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บทน า 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

 ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดเป็นปัญหาส าคัญของประเทศ ที่ทุกรัฐบาล  ให้ความส าคัญ 
เนื่องจากส่งผลกระทบอย่างกว้างขวางต่อบุคคลและสังคมส่วนรวมในมิติด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นผลกระทบต่อตัว
บุคคล เพราะว่ายาเสพติดทุกชนิดจะมีผลกระทบโดยตรงต่อร่างกายและจิตใจ โดยเฉพาะด้านบุคลิกภาพและ
สุขภาพอนามัยและความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สินและยังส่งผลกระทบต่อครอบครัว  ชุมชน สังคมและ
ประเทศชาติ ครอบครัวที่มีผู้ติดยาจะเป็นครอบครัวที่มีปัญหาและได้รับความเดือดร้อนจากผู้ติดยาในหลายๆ ด้าน
ด้วยกัน เช่น ความสิ้นเปลืองในการแก้ปัญหา ในการรักษาอาการทางจิต อาจน าไปสู่ความขัดแย้ง จนท าให้
ครอบครัวเกิดความแตกแยกได้เพราะเหตุที่ว่าผู้ติดยาเสพติดมักก่อให้เกิดอาชญากรรม การเข้าไปเกี่ยวข้องกับ
อบายมุข การพนันและอาชญากรรมต่าง ๆ ส าหรับผู้ที่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดไม่ว่าจะเป็นผู้ค้าหรือผู้เสพ      ยา
เสพติดซึ่งเป็นหัวหน้าครอบครัว เมื่อถูกจับกุมและด าเนินการทางกฎหมายแล้วจะส่งผลท าให้สมาชิกภายใน
ครอบครัวได้รับความเดือดร้อนไปด้วย (ส านักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค, 2560)  
 นโยบายรัฐบาลปีงบประมาณ 2561 ได้ก าหนดแนวทางการขับเคลื่อนการด าเนินงานตามแผนประชารัฐฯ 
เน้นเป้าหมายการบูรณาการเชิงพ้ืนที่ การแก้ไขปัญหายาเสพติด ในระดับหมู่บ้าน/ชุมชนทั่วประเทศ ซึ่งมีสภาพ
ปัญหาและวิธีการในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในบริบทที่แตกต่างกันในแต่ละหมู่บ้าน/ชุมชน ให้ภาครัฐ        
มีบทบาทในการด าเนินงาน ที่สร้างความเข้าใจให้กับทุกฝ่าย การสร้างกระบวนการมี   ส่วนร่วมกับภาคประชา
สังคมและชุมชนในทุกมาตรการให้ประสานสอดคล้องกัน โดยศอ.ปส.จ.ถือเป็นกลไกหลักในระดับพ้ืนที่  รับผิดชอบ
ในการเฝ้าระวังปัญหาและอ านวยการ ประสานการปฏิบัติในพ้ืนที่ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้รับผิดชอบ        
มีอ านาจหน้าที่ในการบูรณาการแผนงานงบประมาณ และก ากับการด าเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหา        
ยาเสพติดในพ้ืนที่รับผิดชอบร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และภาคประชาชน ศป.ปส.อ.มีนายอ าเภอเป็น
ผู้อ านวยการท าหน้าที่รับนโยบาย แนวทางและแผนงานโครงการที่จังหวัดก าหนดไปประสานการปฏิบัติกับ   
ศป.ปส.อปท. เพ่ือประสานการปฏิบัติร่วมกับส่วนราชการและองค์กรภาคประชาชนในพ้ืนที่รับผิดชอบ   
 เนื่องจากปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาที่มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงและส่งผลกระทบต่ออ่ืน ๆ หลายด้าน อาทิ 
ด้านเศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม ความเชื่อ ความคิด วิถีชีวิตและอาชญากรรม ดังนั้นการป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติดจึงต้องได้รับความร่วมมือจาก ทุกภาคส่วนและภาคประชาชน  โดยเฉพาะกระทรวงมหาดไทยซึ่งเป็น
หน่วยงานหลัก ที่มีบทบาทส าคัญในการขับเคลื่อนการด าเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด   ในการ
สร้างความรู้ความเข้าใจและความตระหนักถึงความส าคัญของการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกคนในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด รวมทั้งการประสานงานทุก   ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติตามบทบาทด้านการ
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ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ให้เกิดประสิทธิผลตามเป้าหมาย  จึงต้องมีการพัฒนาศักยภาพในหลายด้าน 
โดยเฉพาะด้านการบริหารจัดการและกระบวนการในการแก้ไขปัญหายาเสพติด 
 จังหวัดนราธิวาสเป็นราชการส่วนภูมิภาค แบ่งการปกครองเป็น 13 อ าเภอ 77 ต าบล 589 หมู่บ้านและ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีองค์การบริหารส่วนจังหวัดจ านวน 1 แห่ง โดยใช้พ้ืนที่ทั้งจังหวัด  และเทศบาล 
16 แห่งแยกเป็นเทศบาลเมืองจ านวน 3 แห่ง เทศบาล ต าบลจ านวน 13 แห่ง 3. รูปแบบองค์การบริหารส่วนต าบล 
72 แห่ง ส าหรับส่วนราชการในพ้ืนที่ จ าแนกเป็นส่วนภูมิภาค 33 หน่วยงาน ส่วนกลางจ านวน 113หน่วยงาน 
องค์กรมหาชน 1 หน่วยงาน องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ 1 หน่วยงาน      และรัฐวิสาหกิจ 43 หน่วยงาน และ
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหาราชการแผ่นดิน 2534 มาตรา 54 ให้มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้รับนโยบายและ
ค าสั่งจากนายกรัฐมนตรี   ในฐานะหัวหน้ารัฐบาล คณะรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรม มาปฏิบัติการให้เหมาะสม  
กับท้องที่และประชาชน และเป็นหัวหน้าบังคับบัญชาบรรดาข้าราชการฝ่ายบริหาร ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในราชการส่วน
ภูมิภาคในเขตจังหวัด และรับผิดชอบในราชการจังหวัด  และอ าเภอ การด าเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติดนั้นผู้ว่าราชการจังหวัด ได้ด าเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามแผนประชารัฐร่วมใจปลอดภัย        
ยาเสพติด พ.ศ.2561 ในด้านการป้องกัน ปราบปราม และบ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด โดยให้ความส าคัญกับบทบาท
ของสถาบันทางสังคมในระดับรากหญ้า ซึ่งประกอบด้วย สถาบันครอบครัว สถาบันชุมชน สถาบันโรงเรียนและ
สถาบันศาสนา เพ่ือเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และจากการรวบรวมข่าวสารในช่วงเดือน ตุลาคม 
2559 ถึง พฤษภาคม 2560 ของส านักงาน ป.ป.ส. พบว่ามีคดีเกี่ยวกับสถาบันศาสนา เป็นคดี ที่พระสงฆ์เข้าไป
เกี่ยวข้องกับยาเสพติด จ านวน 36 คดี เฉลี่ยเดือนละ 4 ครั้งขึ้นไป จากข้อมูลดังกล่าวนี้ จะเห็นได้ว่าปัญหา ยาเสพ
ติดได้แพร่ระบาดไปถึงในวัด ซึ่งเป็นศูนย์กลางและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในสังคม เป็นศาสนสถานที่
พุทธศาสนิกชนทั้งหลายใช้ในการประกอบศาสนกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหายาเสพติดในพระสงฆ์และสามเณร ผู้
มีหน้าที่เผยแพร่ศาสนาพุทธและเป็นต้นแบบให้พุทธศาสนิกชนปฏิบัติตนในการท าความดี ละเว้นความชั่ว และไม่
เบียดเบียนผู้อื่น แต่กลับเป็นผู้ที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดเสียเอง ท าให้ เกิดความเสื่อมศรัทธา ดังนั้นจ าเป็นต้อง
มีการแก้ไขปัญหายาเสพติดในวัด โดยกระทรวงมหาดไทยที่มีหน่วยงานมีภารกิจและบทบาทส าคัญในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด เนื่องจากรู้ปัญหา รู้ข้อมูลต่าง ๆ และยังมีความใกล้ชิดและได้รับความศรัทธาจาก
ประชาชนในหมู่บ้าน ร่วมกับหน่วยงานและทุกภาคที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันหามาตรการหรือแนวทางเพ่ือป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดในวัด ก่อนที่ปัญหาดังกล่าวจะแก้ไขได้ยากและอาจส่งผลกระทบท าให้เกิดปัญหาต่างๆ ได้ 
และในฐานะที่ผู้วิจัยเป็นพุทธศาสนิกชนจึงได้จัดท าวิจัยนี้ เพ่ือเป็นส่วนหนึ่งในการปกป้องสถาบันพระพุทธศาสนา
ให้พ้นจากภัยของยาเสพติด และท านุบ ารุงพระพุทธศาสนาให้เป็นหลัก  ยึดมั่นของประชาชนสืบไป 
 
  

http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5
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วัตถุประสงค์ในการศึกษา 

 1. เพ่ือศึกษาบทบาทของกระทรวงมหาดไทย ในการด าเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ในวัด ในพ้ืนที่อ าเภอเมืองนราธิวาส 
 2. เพ่ือศึกษาถึงสาเหตุการแพร่ระบาดของยาเสพติดภายในวัด 
 3. เพ่ือศึกษาถึงปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน รวมทั้งข้อเสนอแนะเพ่ือเป็นแนวทางในการแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในวัด 
 

วรรณกรรมและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

ในการด าเนินการค้นคว้าอิสระเรื่องบทบาทกระทรวงมหาดไทยในการด าเนินงานด้านการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดในวัด ในพ้ืนที่อ าเภอเมืองนราธิวาส ได้ใช้แนวคิดและทฤษฎีต่างๆ ที่เก่ียวข้อง เพ่ือเป็นฐานใน
การค้นคว้าซึ่งครอบคลุม 

แนวคิดและทฤษฎีหลักดังต่อไปนี้ 
แนวคิดเกี่ยวกับบทบาท 

 บทบาท หมายถึง การกระท าของบุคคลแต่ละคนที่กระท าโดยให้สัมพันธ์กับโครงสร้างทางสังคม หรือกล่าว
อีกนัยหนึ่ง บทบาท คือ แนวทางบุคคลพึงกระท าเมื่อตนด ารงต าแหน่งนั้น ๆ 
 บรูม และเซเลนิค (Broom & Selanick, 1977) อธิบายว่า บทบาท บางครั้งเรียกว่าบทบาททางสังคมเป็น
แบบแผนพฤติกรรมเกี่ยวเนื่องกับต าแหน่งเฉพาะทางสังคมเช่นการเป็นพ่อเป็นครูเป็นต้น 
 พาร์สัน (Rasons, 1982 อ้างถึงใน วสันต์ชิงชนะ, 2546, หน้า 12) มีความเห็นว่าฐานะต าแหน่งนั้น มี
บทบาทไปตามฉบับและแบบของสังคม คือ ระบบปฏิบัติการต่อกัน (SystemInteractions) พาร์สัน ยอมรับ
สถานภาพและบทบาทเป็นคุณลักษณะของคน   (ผู้แสดง) บทบาท คือการจัดระเบียบของผู้เริ่มแสดง เป็นการสร้าง
และก าหนดการมีส่วนร่วมของเขาในการปฏิบัติต่อกัน ซึ่งเป็นการรวมความหวังที่เกี่ยวกับตนเองและ บุคคลอ่ืน ๆ 
ที่เขามีความสัมพันธ์ด้วย 

หลักการแบ่งอ านาจ 
 1) เป็นการแบ่งอ านาจการปกครองจากส่วนกลางให้แก่ผู้แทนของหน่วยงานส่วนกลางที่ไปประจ าใน
หนว่ยงานส่วนภูมิภาค แต่ไม่ใช่เป็นการกระจายอ านาจการปกครอง 
 2) การบังคับบัญชายังอยู่ภายใต้อ านาจของหน่วยงานส่วนกลาง โดยเฉพาะเรื่องการแต่งตั้งถอดถอน 
กฎเกณฑ์ท่ีส่วนกลางเป็นผู้ก าหนด อ านาจในการบังคับบัญชาที่ส่วนกลางยังเป็นผู้รับผิดชอบ 

http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
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 3) หน่วยงานที่ได้รับอ านาจจากส่วนกลางมีอ านาจวินิจฉัยสั่งการเพียงบางเรื่องเท่านั้นหน่วยราชการ
ส่วนกลางยังมีอ านาจที่จะเปลี่ยนแปลงแก้ไขและเป็นผู้มีอ านาจในการตัดสินใจขั้นสุดท้าย 
 4) เขตพ้ืนที่ของการแบ่งอ านาจการปกครองจะมีทั้งในชุมชนเมืองและชนบทยกเว้นเขตพ้ืนที่ของเมื อง
หลวง 
 5) การแบ่งอ านาจจะไม่มีข้าราชการเมืองและไม่มีการเลือกตั้ง เป็นการบริหารแบบข้าราชการประจ า 
เป็นไปตามสายการบังคับบัญชา และเป็นการแต่งตั้งจากส่วนกลาง 
 6) รูปแบบการแบ่งอ านาจการปกครองมีวิวัฒนาการจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ ที่พระมหากษัตริย์
ส่งข้าราชการออกไปปฏิบัติราชการต่างพระเนตรพระกรรณตามหัวเมืองต่างๆ 
 7) ปจัจุบันรูปแบบการแบ่งอ านาจการปกครองค่อยๆลดบทบาทลง เพราะประเทศที่ปกครองครองด้วย
ระบอบประชาธิปไตยมักจะใช้หลักการกระจายอ านาจการปกครอง 

 

ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
ทฤษฎีภาวะผูน้ า (Leadership Theory) 

ความหมายของภาวะผู้น า 
 โดยทั่วไปนักวิชาการมักจะถือว่า “ผู้น า ” (Leaders)  เป็นตัวบุคคลหรือกลุ่มบุคคล (Persons)  ส่วน 
“ภาวะผู้ น า”  (Leadership)  นั้ น   เป็นสิ่ งที่ แสดงออกมา   (Actions)  จากบุคคลที่ เป็นผู้ น าอย่ า ง เป็น
กระบวนการ  ดังนั้น  การจะเข้าใจความหมายของ  “ผู้น า”  มักจะไม่เป็นปัญหามากนัก  ทั้งนี้เพราะจะรู้ว่าใคร
เป็นผู้น านั้น  ก็มักจะพิจารณาจากต าแหน่ง  (Position)  ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลดังกล่าว   
 การท าความเข้าใจเกี่ยวกับภาวะผู้น าหรือความเป็นผู้น า   (Leadership)  นั้นเป็นเรื่องยาก  แต่อย่างไรก็
ตาม  นักวิชาการได้ให้ความหมายของภาวะผู้น าเอาไว้ต่างๆ  กันหลายทรรศนะดังนี้            
  ภาวะผู้น า หมายถึง  กระบวนการที่ผู้น าใช้อิทธิพลหรืออ านาจที่ตนมีอยู่ในการ  ชักน าหรือโน้มน้าวให้
ผู้ใต้บังคับบัญชาภายในองค์การหรือในกลุ่มคนในสถานต่าง ๆ  เพ่ือให้สมาชิกของกลุ่มได้ปฏิบัติหน้าที่ของตนอย่าง
มีประสิทธิภาพที่สุดให้บรรลุเป้าหมายขององค์การ (ประสาน  หอมพูลและทิพวรรณ  หอมพูล. 2540;83) 
 ภาวะผู้น า หมายถึง กระบวนการของการสั่งการและใช้อิทธิพลต่อกิจกรรมต่าง ๆ  ของกลุ่มสมาชิกภายใน
องค์การ (สมยศ นาวีการ. 2538 : 400)                         
 ภาวะผู้น า หมายถึง ความสามารถของบุคคลในการหลอมความแตกต่างทางด้านความคิด ความสนใจ 
ความต้องการ หรือพฤติกรรมของบุคคล หรือกลุ่มบุคคลในองค์การให้หันไปในทิศทางเดียวกันอย่างมีศิลปะ ไม่มี
ความขัดแย้งในองค์การอีกต่อไปในขณะใดขณะหนึ่ง หรือในสถานการณ์ต่าง ๆ  เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ และ
เป้าหมายทีไ่ด้  ก าหนดไว้                         

http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B9%8C
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B9%8C
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
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 ภาวะผู้น า หมายถึง พฤติกรรมส่วนตัวของบุคคลคนหนึ่งที่จะชักน ากิจกรรมของกลุ่มให้บรรลุเป้าหมาย
ร่วมกัน (Yuki. 1998 :2) Gibson, Ivancevich และDonnelly (1997: 272) มองภาวะผู้น า (Leadership)       ใน
เชิงปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันของสมาชิกในกลุ่ม โดยมีผู้น าเป็นตัวแทนในการเปลี่ยนแปลง เป็นบุคคลที่มีอิทธิพล ต่อ
บุคคลอ่ืนๆในกลุ่ม ภาวะผู้น าจึงเกี่ยวข้องกับการใช้อิทธิพลและปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล เป็นตัวแทนของการ
เปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อพฤติกรรมและการปฏิบัติงานของสมาชิกคนอ่ืนในกลุ่ม ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงนั้นต้อง
มุ่งไปสู่การบรรลุเป้าหมายของกลุ่มด้วยผู้น าอาจจะเป็นบุคคลที่มีต าแหน่งอย่างเป็นทางการหรือไม่เป็นทางการก็ได้ 
ซึ่งเรามักจะรับรู้เกี่ยวกับผู้น าที่ไม่เป็นทางการอยู่เสมอ เนื่องจากบุคคลนั้นมีลักษณะเด่นเป็นที่ยอมรับของสมาชิกใน
กลุ่ม ท าให้สมาชิกแสดงพฤติกรรมที่มีน้ าหนักและเป็นเอกภาพ โดยเขาจะใช้ภาวะผู้น า ในการปฏิบัติการและ
อ านวยการโดยใช้กระบวนการติดต่อสัมพันธ์กัน เพ่ือมุ่งบรรลุเป้าหมายของกลุ่ม (ศิริโสภาคย์ บูรพาเดชะ , 2535 
อ้างถึงใน มัลลิกา ต้นสอน, 2544: 47) 
 สรุปได้ว่าภาวะผู้น าหมายถึง “กระบวนการที่ผู้น าใช้อิทธิพลและอ านาจที่มีของตนกระตุ้นชี้น าให้บุคคลอ่ืน
เกดิความเต็มใจแล้วกระตือรือร้นปฏิบัติงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ขององค์การหรือของกลุ่ม 

 

สรุปผลการศึกษา 
 จากการลงพ้ืนที่ท าการศึกษาบทบาทกระทรวงมหาดไทย ในการในการด าเนินงานด้านการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดในวัด ในพ้ืนที่อ าเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาสในครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้ด าเนินการวิเคราะห์
ข้อมูลโดยเมื่อได้ข้อมูลที่เป็นข้อมูลปฐมภูมิ และทุติยภูมิแล้วน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ บทบาทกระทรวงมหาดไทย 
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในวัด ในพ้ืนที่อ าเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส โดยใช้วิธีกา ร
พรรณนาสังเคราะห์ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 1.จากการศึกษาผู้ให้ข้อมูลที่ส าคัญส่วนใหญ่เป็นผู้น าศาสนา ผู้น าท้องที่และผู้น าท้องถิ่น จากการสัมภาษณ์ 
พบว่าผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่มีอายุมากและมองว่าปัญหายาเสพติดในวัดเป็นเรื่องไกลตัว เป็นไปได้ยากหรือมีน้อย และ
ยังคงยึดถือกับความเชื่อเรื่องบาปบุญคุณโทษ และคิดว่าในการป้องกันปัญหายาเสพติดในวัดนั้นต้องร่วมมือกันทุก
ภาคส่วนเริ่มตั้งแต่สถาบันครอบครัว สังคมและหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคประชาสังคมปัญหาการแพร่
ระบาดของยาเสพติดในวัด จึงจะหมดไป และจากการศึกษายังพบว่าในการด าเนินกิจกรรมทางพระพุทธศาสนานั้น 
จะมีแต่พุทธศาสนิกชนที่เข้าวัด เพราะประชาชนในพ้ืนที่ยังขาดความเข้าใจเรื่องวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน บางคน
กลัวจะไปท าสิ่ง ที่ไม่ถูกไม่ควร กลัวท าผิดต่อศาสนาที่ตนนับถือจึงไม่เข้าไปร่วมกิจกรรม ส่งผลให้เกิดการ อยู่ร่วมกัน
แบบต่างคนต่างอยู่ ความร่วมมือร่วมใจในการสอดส่องเฝ้าระวังระวังปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในวัด    
จึงไม่ได้รับความสนใจและร่วมมือกันป้องกันและแก้ไขปัญหานี้อย่างจริงจัง 
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 2. ศึกษาบทบาทกระทรวงมหาดไทย ในการด าเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในวัด 
ในพ้ืนที่อ าเภอเมืองนราธิวาส  ผลการวิจัยพบว่า กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลักในการด าเนินงานด้านการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่จังหวัดนราธิวาส ผ่านศูนย์อ านวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
กระทรวงมหาดไทย (ศอ.ปส.มท.) ที่ก ากับดูแลการด าเนินงานของศูนย์อ านวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
จังหวัด และศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอ าเภอ จากการศึกษาปัญหายาเสพติดในวัดพ้ืนที่
อ าเภอเมืองนราธิวาสนั้น กระทรวงมหาดไทยใช้อ านาจสั่งการให้จังหวัดและอ าเภอด าเนินการดังกล่าวในส่วนของ
พ้ืนที่นั้น จะใช้กลไกการท างานของชุดปฏิบัติการประจ าต าบล โดยมีก านัน ผู้ใหญ่บ้านผู้น าท้องที่ ผู้น าท้องถิ่นและ
ผู้น าศาสนา ร่วมด าเนินการในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในวัดพื้นที่อ าเภอเมืองนราธิวาส ให้หมดสิ้นไป 
 ในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน บุคคลในชุมชนมีความส าคัญต่อการแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน
เป็นอย่างมาก บทบาทของบุคคลในชุมชนแบ่งเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้ 
 1.ผู้น าชุมชน ได้แก่ ผู้น าองค์กรหรือผู้น ากิจกรรมต่างๆ ในชุมชน เช่น ครู ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้น าทาง
การเมือง พระภิกษุ ผู้มีอิทธิพลในชุมชน เป็นต้น 
 2.ประชาชน ได้แก่ บุคคลที่มีภูมิล าเนา ตั้งถิ่นฐานอาศัยในเขตชุมชนนั้นๆ ตั้งแต่ดั้งเดิม  หรือย้ายถิ่นฐาน
เข้ามาอยู่ในชุมชนนั้นๆ เช่น กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มอาสาสมัครในชุมชน เป็นต้น 
 3.กลุ่มผู้ประสานงาน ได้แก่ กลุ่มบุคคลของภาครัฐ หรือภาคเอกชนที่เป็นบุคคลภายนอกท าหน้าที่ติดต่อ
ประสานงานเพื่อด าเนินกิจกรรมในชุมชนนั้น เช่น เจ้าหน้าที่ของทางการ เอกชน นักธุรกิจ ตลอดจนบุคคลที่มาจาก
มูลนิธิ สมาคม ที่มิได้แสวงหาผลประโยชน์ต่อชุมชน เป็นต้น 
 บุคคลทั้ง 3 กลุ่ม มีบทบาทหน้าที่แตกต่างกัน แต่เป็นกลุ่มบุคคลที่ส าคัญต่อการแก้ไขปัญหาในชุมชน 
 3. สาเหตุการแพร่ระบาดของยาเสพติดภายในวัด สาเหตุส าคัญของยาเสพติด      ที่เก่ียวข้องกับพระสงฆ์ 
เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลจาก การสัมภาษณ์เชิงลึกกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง เช่น เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานในพ้ืนที่ที่เกี่ยวข้อง ผู้น าศาสนา ผู้น าท้องที่ ผู้น าท้องถิ่นและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ใน
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในวัด พ้ืนที่อ าเภอเมืองนราธิวาส เป็นต้น โดยการวิเคราะห์ดังกล่าวอาจ
จ าเป็นต้องวิพากษ์หลักการ ระเบียบหรือโครงสร้างและระบบการปกครองคณะสงฆ์บ้าง ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
เป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการแสวงหาแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพระสงฆ์เท่านั้น มิได้มีเจตนาก่อ
ความเสื่อมเสียต่อหลักการ ระเบียบ ระบบการปกครองคณะสงฆ์แต่อย่างใด  
จากข้อมูลที่สามารถเก็บรวบรวมได้อาจจ าแนกสาเหตุส าคัญได้ ดังนี้ 
 1. กระบวนการคัดกรอง การเข้ามาบวชเป็นพระสงฆ์และสามเณรแม้ตามหลักการและเงื่อนไขจะมี
กระบวนการที่มีความเข้มงวดและเคร่งครัด อาทิ ก่อนบวชต้องเข้ามาฝึกอบรมตนในวัดก่อน เช่น การเข้ามาปฏิบัติ
ศาสนกิจ (นุ่งขาวห่มขาว) สมาทานศีล 8 ก่อน เพ่ือให้พระสงฆ์ที่อยู่ในวัดได้เห็นพฤติกรรมเป็นระยะเวลาหนึ่งหรือ
ก่อนจะบวชอย่างน้อยสามารถกล่าวค าขอบวชได้ หรือท่องพระปาฏิโมกข์ (วัตรปฏิบัติของพระ)ให้ได้เสียก่อนจึงจะ
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ได้รับอนุญาตให้บวช แต่ในทางปฏิบัติจะพบว่าการบวชค่อนข้างท าได้ง่าย เพราะถือเอาความสะดวกของเจ้าภาพที่
ต้องการให้บุตรหลานของตนได้บวชเป็นเกณฑ์ นอกจากนี้ พระอุปัชฌาย์ซึ่งเป็นผู้ที่ท าหน้าที่ในการบวชให้ก็ไม่ค่อย
เคร่งครัดตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้ที่เข้ามาขอบวชเท่าที่ควร บางครั้งพระอุปัชฌาย์ไม่ได้ถามที่มา      ที่ไปของ
คนที่ขอบวชให้อย่างละเอียดชัดเจนเท่าที่ควร เนื่องจากต้องการรักษาศรัทธาของเจ้าภาพเอาไว้ จึงกลายเป็น
ช่องว่างที่ท าให้กลุ่มบุคคลที่คิดจะอาศัยสถานะความเป็นพระสงฆ์ในการกระท าผิดเรื่องยาเสพติดมีความสะดวก
มากขึ้น 
 2. เมื่อบวชแล้ว มีระเบียบอยู่ว่าภิกษุตั้งแต่แรกบวชต้องอยู่ในความปกครองดูแลของพระอุปัชฌาย์เพ่ือที่
ท่านจะได้แนะน าสั่งสอนสิกขาบทและขนบธรรมเนียมต่างๆ      อันภิกษุจะพึงประพฤติปฏิบัติให้สมควรแก่เพศ
สมณะจนกว่าจะรู้เข้าใจซึมทราบและปฏิบัติตามได้ถูกต้องเป็นอันดี เรียกว่า “ถือนิสัย” มีก าหนดเวลาไม่ต่ ากว่า 2 
ปี ต่อเมื่อมีพรรษาพ้น 5 ปีไปแล้ว และมีความรู้พระธรรมวินัยพอรักษาตัวได้แล้วจึงพ้นจากการถือนิสัยเรียก
พระสงฆ์ท่ีพ้นนิสัยแล้วนี้ว่า “นิสัยมุตตกะ”พอเทียบได้กับนิสิตนักศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรแล้วพร้อมที่จะ
ออกไปประกอบอาชีพได้เต็มตัว หากแต่ในทางปฏิบัติพบว่า ภายหลังจากอนุญาตให้บวชแล้ว พระสงฆ์อาจไม่ได้
สังกัดอยู่ในวัดของพระอุปัชฌาย์         แต่ไปสังกัดวัดอ่ืนหรือวัดในเขตปกครองอ่ืน พระอุปัชฌาย์จึงไม่ อาจดูแล
อย่างใกล้ชิด 
 3. เจ้าคณะผู้ปกครองทุกระดับชั้น เช่น เจ้าอาวาส เจ้าคณะต าบล เจ้าคณะอ าเภอ เจ้าคณะจังหวัด ก ากับ
ดูแลพฤติกรรมของพระสงฆ์ในแต่ละเขตปกครองตนเองยังไม่ทั่วถึง ท าให้พระสงฆ์ที่เข้ามาบวชใหม่ ก็ขาดการอบรม
สั่งสอนหลักธรรมวินัย รวมถึงการบอกวัตรปฏิบัติของพระสงฆ์ที่เข้ามาบวชใหม่ ส่วนกรณีพระสงฆ์ที่อยู่เก่าภายใน
วัด ก็มักไม่ได้ใส่ใจกับพฤติกรรมของพระสงฆ์ด้วยกันเองเท่าที่ควร มีการปล่อยปละละเลยในข้อวัตรปฏิบัติ  ในวัด 
เช่น การตั้งวงดื่มสุรา การเสพเมถุนกับสีกา การลักลอบเล่นการพนัน และการตั้งวงเสพยาเสพติด เป็นต้น 
 4. สภาพแวดล้อมของชุมชนที่เต็มไปด้วยปัญหาการแพร่ระบาดยาเสพติดมีส่วนเชื่อมโยงกับปัญหา       ยา
เสพติดในวัดเนื่องจากชุมชน และวัดมักตั้งอยู่คู่เคียงกันด้วยสภาพแวดล้อมของชุมชนได้เปลี่ยนแปลงไป กล่าวคือ 
ยาเสพติดได้แพร่ระบาดเข้ามา       ในชุมชน เยาวชนวัยรุ่นในชุมชนเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดเพ่ิมมากขึ้น      
ทั้งการเสพและการค้า บางคนถูกจับกุมและถูกจองจ าในเรือนจ าและพ้นโทษออกมาแล้ว กลับเข้ามาบวชเพ่ือหวัง
กลับตัวเป็นคนดี หรือบางคนติดยาเสพติดอยู่แล้วคิดจะเลิกยาเสพติด จึงหันกลับเข้ามาบวช แต่เนื่องจาก
กระบวนการคัดกรองก่อนการบวชไม่เคร่งครัด ระบบการดูแลภายในวัดโดยเจ้าอาวาสไม่ได้เอาใจใส่ดูแลอย่าง
ใกล้ชิด ท าให้คนที่เข้ามาบวชโดยเคยต้องคดีหรือเคยติดยาเสพติดมาแล้ว ไม่ได้รับการสั่งสอนอบรมเพ่ือให้ซาบซึ้ง 
ในพระธรรมค าสั่งสอนเพ่ือน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงตนเองไปในทางที่ดี และยิ่งมีเยาวชนวัยรุ่นที่เคย เป็นเครือข่าย
ยาเสพติดในหมู่บ้านเข้ามาเก่ียวข้องกับพระสงฆ์-สามเณรที่เคยติดยาเสพติด    อยู่แล้ว ยิ่งท าให้ง่ายต่อการเชื่อมโยง
ยาเสพติดเข้าด้วยกันได้ง่าย ไม่ว่าจะเป็นการตั้งวง  เสพยาเสพติด การค้าขายยาเสพติด โดยใช้วัดเป็นสถานที่เก็บ
พักยาเสพติด  
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 5. ลูกศิษย์วัดที่เคยเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ลูกศิษย์วัดในฐานะหนึ่งคือผู้รับใช้พระสงฆ์หรือคอยเป็นธุระ
อ านวยความสะดวกให้กับพระสงฆ์ภายในวัด ในอดีตจะพบว่า ลูกศิษย์วัดจะเข้ามาอาศัยอยู่ในวัด โดยมีพระสงฆ์    
ให้การอบรมดูแล แต่ปัจจุบันพบว่าลูกศิษย์วัดจ านวนไม่น้อยที่เคยมีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติด และพ่อแม่น า
ลูกหลานตนเองเข้ามาปรับเปลี่ยนพฤติกรรม แต่เหตุการณ์กลับไม่เป็นเช่นนั้น เนื่องจากบางวัดพระสงฆ์ที่เคยมี
ประวัติเกี่ยวข้องกับยาเสพติดอยู่แล้ว ยิ่งเป็นการเชื่อมโยงพฤติกรรมเข้าหากันได้ง่าย และลูกศิษย์วัดจะเป็นผู้น า   
ยาเสพติดเข้ามาให้พระสงฆ์ทดลองเสพ หรือร่วมมือกับพระสงฆ์จ าหน่ายยาเสพติดให้กับเครือข่ายภายนอกวัด 
 6. การตรวจสอบจากชุมชนหรือสังคมยังมีไม่มากพอ เนื่องจากส านึกในความเป็นชาวพุทธของคนไทย   ให้
ค่าสถานะความเป็นพระสงฆ์ค่อนข้างสูงและมีความรู้สึกว่า  พระสงฆ์ไม่น่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องยาเสพติด จึง
ไม่ค่อยใส่ใจและคอยตรวจสอบพฤติกรรมของพระสงฆ์ในวัดที่อยู่ภายในชุมชนของตนเองมากนัก หรือบางกลุ่ม
อาจจะถือคติว่า “ชั่วชั่งชี ดีชั่งสงฆ์” 
 ทั้งนี้ การท าหน้าที่ของพุทธศาสนิกชน นอกจากจะท าบุญตามโอกาสต่างๆ กับพระสงฆ์แล้ว ยังต้องท า
หน้าที่ในการสอดส่องดูแลพฤติกรรมของพระสงฆ์ให้ประพฤติอยู่ในกรอบพระธรรมวินัยด้วย การท าหน้าที่สอดส่อง
ดูแล โดยมิใช่เป็นการคอยจ้องจับผิดในพฤติกรรมพระสงฆ์ หากแต่เป็นการตรวจสอบถ่วงดุลเพ่ือป้องปรามมิให้เกิด
พฤติกรรม    ที่น าไปสู่ความเสื่อมเสียให้กับวัดและชุมชนด้วย เช่น การมั่วสุมเสพยาเสพติด หรือการตั้งตนเองเป็น
ผู้ค้ายาเสพติดภายในวัด เป็นต้น แม้เหตุการณ์ข่าวสารพระสงฆ์มั่วสุมเสพยาเสพติดที่ปรากฏตามสื่อสารมวลชน
ต่างๆ ส่วนใหญ่ได้มาจากการแจ้งเบาะแสของประชาชนที่เห็นพฤติกรรมของพระสงฆ์ และน าไปสู่การจับกุม 
อย่างไรก็ตาม พบว่าการแจ้งเบาะแสและน าไปสู่การจับกุมด าเนินการคดีตามข่าวเป็นส่วนน้อยเท่านั้น เชื่อว่ายังมี
เบาะแสข้อมูลข่าวสารเรื่องยาเสพติดในพระสงฆ์อีกจ านวนมากที่ยังไม่ได้มีการรายงาน และด าเนินการอย่าง
เข้มงวด จึงท าให้กลายเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ท าให้พระสงฆ์เกี่ยวข้องกับยาเสพติดไม่เกรงกลัว และยังด าเนินการเรื่อง
ยาเสพติดอยู่ตลอดเวลา 
 4 ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน รวมทั้งข้อเสนอแนะเพ่ือเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหา         ยา
เสพติดในวัด 
 มาตรการด าเนินการเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในวัด ปัญหายาเสพติดที่เกิดขึ้นในหมู่พระสงฆ์ 
ทุกภาคส่วนย่อมมีความห่วงใยต่อสถานการณ์และคอยเฝ้าติดตามต่อการด าเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่าง
ใกล้ชิด เนื่องจากการด าเนินการเรื่องใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับพระสงฆ์ถือเป็นสิ่งที่มีความละเอียดอ่อน ต้องด าเนินการ
อย่างระมัดระวังยิ่ง ทั้งนี้ โดยปกติการด าเนินการใดๆ ต่อพระสงฆ์จะอยู่ภายใต้กรอบการด าเนินการ 2 ประการ คือ 
 1) พระธรรมวินัย คือ หลักเกณฑ์ กฎ กติกา ที่ใช้ควบคุมก ากับดูแลพระสงฆ์ ซึ่งเป็นหลักการที่พระพุทธเจ้า
ทรงบัญญัติไว้ตั้งแต่สมัยพุทธกาล และพระสงฆ์ได้ถือเป็นแนวปฏิบัติสืบต่อกันมา 
 2) กฎหมายของรัฐ คือ พระสงฆ์ในฐานะเป็นพลเมืองไทยอยู่ภายใต้การบังคับใช้กฎหมายของรัฐทั้งหมด 
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