รูปแบบและกระบวนการสร้างความเข้มแข็งของบ้าน วัด โรงเรียน
ในการจัดการปัญหายาเสพติดแนวพุทธของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
The Model and Process to Create Strength of Villages Monasteries
Schools on the Problems Addictive Drug Tackling, a According to
Buddhism in the Northeastern Region
จรัส ลีกา และคณะ*

บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มุ่งศึกษารูปแบบและกระบวนการสร้างความเข้มแข็ง ในการจัดการปัญหายาเสพติด
ตามหลักพระพุทธศาสนาของบ้าน วัด โรงเรียน ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึง่ เป็นส่วนหนึง่ ของการวิจยั
เรื่องรูปแบบและกระบวนการสร้างความเข้มแข็งของบ้าน วัด โรงเรียนในการจัดการปัญหายาเสพติด
แนวพุทธของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใช้การ
วิเคราะห์ข้อมูลแบบวิธีพรรณนาตามหลักอุปนัยวิธี

ผลการวิจัยพบว่า

รูปแบบและกระบวนการสร้างความเข้มแข็งในการจัดการปัญหายาเสพติดตามหลักพระพุทธ
ศาสนาของบ้าน วัด โรงเรียน ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบด้วย ๑) การส�ำรวจและตรวจสอบ
ความเป็นอยู่และสภาพแวดล้อมชุมชน รวมถึงอาชีพหลักของชุมชนเพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นในการสืบค้น
ปัญหายาเสพติดและมีการคัดแยกผู้มีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ๒) การประชุมผู้น�ำชุมชนเพื่อหา
แนวทางแนวทางการป้องกันยาเสพและหามาตรการเพือ่ รองรับครอบทีม่ ผี ตู้ ดิ ยาเสพติด และ ๓) การประกาศ
*

ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์, อาจารย์ประจ�ำหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาปรัชญา มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น, ดร.นิเทศ สนัน่ นารี รองผูอ้ ำ� นวยการวิทยาลัยสงฆ์
ขอนแก่น อาจารย์ประจ�ำสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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เป็นข้อตกลงของชุมชนหรือวาระของหมู่บ้าน เพื่อใช้มาตรการหรือกติกาในการรักษาชุมชนให้เข้มแข็ง
และห่างไกลยาเสพติด โดยมีหลักอริยสัจ ๔ เป็นกระบวนการในการแก้ปัญหายาเสพติด ซึ่งมีรูปแบบดังนี้
๑) ทุกข์ ก�ำหนดปัญหา (Case) ๒) สมุทัย หาสาเหตุของปัญหา (Cause) ๓) นิโรธ วิธีแก้ปัญหา (Clear)
และ ๔) มรรค ลงมือแก้ปัญหา (Crack)
ค�ำส�ำคัญ: รูปแบบ, กระบวนการ, การสร้างความเข้มแข็ง, การจัดการปัญหายาเสพติด, พุทธศาสนา,
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

Abstract
The purpose of research titled ‘The model and process to create strength of
villages-monasteries-schools on the problems addictive drug tackling according to
Buddhism in the northeastern region’ is to study the form and process to create the
strength on destroying the addictive drug problem following the Buddhist principles of
villages, temples and schools in the northeastern Region as being qualitative research by
descriptive analysis on the inductive principles.
The result was found that:  
The forms and process of the model and process to create strength of villages
monasteries-schools on the problems addictive drug tackling according to Buddhism in
the northeastern region must be 1) Survey and observation on the life living and environment
of community on their main occupations in order to have basic data for seeking the
addictive drug problems and for classifying the persons who had behaviors concern with
it. 2) The researcher had appointed the people in village for joining the way to protect
that problem and find the defensive measure to accept the drug addicted families, And
3) An announcing as being the community’s promise in order to use this measure and
treaty protecting the community with strength and farness of addictive drug by four
noble truths as being the process of solving that problem as follow; 1. Dukkha to
identify problem (case), 2. Samudhaya- origins of suffering (causes), and 3. Nirodha-solving
problems (clear) and Magga- take action to solve problems (crack).
Keywords: Forms, Process, Creating Strength, Management the Addictive Drug Problems,
Buddhism, The Northeastern Region
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๑. บทน�ำ

ปั ญ หายาเสพติ ด ในสั ง คมปั จ จุ บั น
เป็นปัญหาที่มีความรุนแรง และเป็นบ่อนท�ำลาย
ความมั่ น คงด้ า นเศรษฐกิ จ และสั ง คมของ
ประเทศไทย เป็นภัยคุกคามรูปแบบใหม่ทจี่ ะเข้ามา
ท� ำ ลายความสงบสุ ข ของครอบครั ว ชุ ม ชน
และสังคม โดยรวมเป็นภัยมืดที่คุกคามพลโลก
อยู่ทุกประเทศ และทุกสังคมโลก เป็นมหาภัย
ทีซ่ มึ ลึกอยูต่ ลอดเวลา และต่อเนือ่ งแบบไร้กาลเวลา
ก่ อ ให้ เ กิ ด ปั ญ หาอื่ น ตามมามากมาย ๑ เป็ น
ภัยร้ายแรงต่อสุขภาพกาย และสุขภาพจิตส่งผล
กระทบต่อสังคม เศรษฐกิจ บั่นทอนความเจริญ
ของประเทศชาติ เป็นหน้าทีข่ องทุกหน่วยงานทีจ่ ะ
ร่วมกันสร้างภูมคิ มุ้ กันให้กบั สังคมและประเทศชาติ
รวมถึงเพือ่ หารูปแบบและกระบวน การสร้างความ
เข้มแข็งของบ้าน วัด โรงเรียนในการจัดการปัญหา
ยาเสพติดตามแนวทางของพระพุทธศาสนา
ในการหารูปแบบและกระบวนการสร้าง
ความเข้มแข็งของบ้าน วัด โรงเรียน เพือ่ การจัดการ
ปัญหายาเสพติด ตามแนวทางของพระพุทธศาสนา
นั้น มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา

ธรรมทรรศน์

31

ประเทศตามแผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คม
แห่ ง ชาติ ฉบั บ ที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) ๒
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ ๕ การสร้างความ
เชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาค เพื่อความมั่นคง
ทางเศรษฐกิจและสังคม ที่ให้ความส�ำคัญเกี่ยวกับ
การมีส่วนร่วมในการสร้างสังคมนานาชาติป้องกัน
ภัยจากการก่อการร้าย อาชญากรรม ยาเสพติด
ทัง้ ยังมีความสอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์
การวิจัยของชาติ ฉบับที่ ๘๓ (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙)
และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การวิจัยที่ ๑ คือ
การสร้างศักยภาพและความสามารถ เพื่อการ
พัฒนาสังคม สร้างเสริมองค์ความรู้ให้เป็นพื้นฐาน
เพื่อความมั่นคงของประเทศ โดยการสร้างความ
เข้ ม แข็ ง ของสั ง คม และสอดคล้ อ งกั บ กลยุ ท ธ์
การวิจัยที่ ๗ คือ การจัดการปัญหายาเสพติด
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และปัญหา
ของผู้มีอิทธิพล ส่งเสริมความเข้มแข็งและการ
เสริ ม สร้ า งภู มิ คุ ้ ม กั น ของท้ อ งถิ่ น และสั ง คม
การพัฒนาเครือข่ายบริหารจัดการปัญหายาเสพติด
การแก้ปญ
ั หา การป้องกัน การมีสว่ นร่วม และการ
เสริมสร้างความร่วมมือ ความเข้มแข็ง และพัฒนา

อุทัย กมลศิลป์ และคณะ, “กระบวนการบริหารเชิงยุทธศาสตร์เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดยาเสพติด
ในศูนย์การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยอ�ำเภอหนองพอก ปีการศึกษา ๒๕๕๖”, วารสารวิชาการ
ธรรมทรรศน์, ปีที่ ๑๗ ฉบับที่ ๑ (มกราคม-เมษายน ๒๕๖๐) : หน้า ๖๔.
๒
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๑ ระหว่าง
พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙. แหล่งที่มา : http://www.geeratutor.com/index.php?mo=14&newsid=413456
[๒๐ มกราคม ๒๕๖๐].
๓
ส�ำนักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ, นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจยั ของชาติ ฉบับที่ ๘ พ.ศ. ๒๕๕๕๒๕๕๙. แหล่งที่มา : http://www1.nrct.go.th/Contents [๒๐ มกราคม ๒๕๖๐].
๑
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ทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ใ นสั ง คม และให้ เ ป็ น ไปตาม
นโยบายของรั ฐ บาลที่ มุ ่ ง ให้ ชุ ม ชนเกิ ด ความ
เข้มแข็ง๔
ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั ได้เห็นความส�ำคัญของปัญหา
ของยาเสพติด จึงมีความสนใจที่จะวิจัยถึงรูปแบบ
และกระบวนการสร้างความเข้มแข็งของบ้าน วัด
โรงเรียน ในการจัดการปัญหายาเสพติดแนวพุทธ
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยใช้หลักธรรมทาง
พุ ท ธศาสนา เพื่ อ เป็ น การหารู ป แบบและ
กระบวนการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการ
จัดการปัญหายาเสพติดแนวพุทธในภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ

๒. วัตถุประสงค์ของการวิจัย

๑. เพื่อศึกษารูปแบบและกระบวนการ
สร้างความเข้มแข็งในการจัดการปัญหายาเสพ
ติดตามหลักพระพุทธศาสนาของบ้าน วัด โรงเรียน
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
๒. เพื่อสังเคราะห์รูปแบบและกระบวน
การสร้ า งความเข้ ม แข็ ง ในการจั ด การปั ญ หา
ยาเสพติดตามหลักพระพุทธศาสนาเชิงบูรณาการ
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
๓. เพื่ อ สร้ า งรู ป แบบในการจั ด การ
การแก้ปัญหายาเสพติดตามหลักพระพุทธศาสนา
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ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

๓. วิธีด�ำเนินการวิจัย

งานวิ จั ย นี้ เ ป็ น การวิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพ
(Qualitative Research)๕ ผูว้ จิ ยั มุง่ วิจยั ถึงรูปแบบ
และกระบวนการสร้ า งความเข้ ม แข็ ง ของบ้ า น
วั ด โรงเรี ย นในการจั ด การปั ญ หายาเสพติ ด
แนวพุทธของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
กลุ่มเป้าหมายผู้ให้ข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้
ผูว้ จิ ยั ได้ใช้วธิ กี ารเลือกกลุม่ เป้าหมาย โดยการเลือก
แบบเจาะจง รวม ๗๕ คน ได้แก่ เจ้าหน้าทีอ่ งค์การ
บริหารส่วนท้องถิ่น จ�ำนวน ๑๐ คน ผู้น�ำชุมชน
จ� ำ นวน ๑๐ คน พระสงฆ์ จ� ำ นวน ๑๐ รู ป
ผู้ปกครอง จ�ำนวน ๑๐ คน เจ้าหน้าที่ต�ำรวจ
จ�ำนวน ๑๐ คน เจ้าหน้าที่สาธารณะสุข จ�ำนวน
๕ คน เจ้าหน้าที่ศูนย์บ�ำบัดยาเสพติด จ�ำนวน ๕
คน เจ้าหน้าที่ส�ำนักงานป้องกันและปราบปราม
ยาเสพติด (ปปส.) จ�ำนวน ๕ คน ผู้บริหารโรงเรียน
จ�ำนวน ๑๐ คน ในการวิจยั ครัง้ นีผ้ วู้ จิ ยั ก�ำหนดพืน้ ที่
ในการวิจยั จ�ำนวน ๓ จังหวัด คือ จังหวัดขอนแก่น
จังหวัดมหาสารคาม และจังหวัดร้อยเอ็ด
ผู้วิจัยได้น�ำข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์
การสั ง เกตการณ์ การจดบั น ทึ ก ภาคสนาม
มาวิเคราะห์ โดยวิธีพรรณนาวิเคราะห์ตามหลัก

บุษราภรณ์ พวงปัญญา, “ศูนย์การเรียนรู้เพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น”, วารสารวิชาการธรรมทรรศน์,
ปีที่ ๑๗ ฉบับที่ ๑ (มกราคม-เมษายน ๒๕๖๐) : หน้า ๑๙๕.
๕
จักรพรรณ วงศ์พรพวัณ และคณะ, “การพัฒนาปัญญาตามแนวพุทธจริยศาสตร์ของส�ำนักปฏิบัติธรรม
วัดโพธิ์บ้านโนนทัน ต�ำบลในเมือง อ�ำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น”, วารสารวิชาการธรรมทรรศน์, ปีที่ ๑๖ ฉบับที่ ๓
(พฤศจิกายน-ธันวาคม ๒๕๕๙) : หน้า ๑๔๘.
๔
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อุ ป นั ย วิ ธี โดยก� ำ หนดการวิ เ คราะห์ ดั ง นี้
๑) จัดหมวดหมู่ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ที่ได้มา
ทั้งหมด ๒) แยกแยะข้อมูล ในด้านต่างๆ ตาม
วัตถุประสงค์อย่างเป็นระบบ ๓) เปรียบเทียบข้อมูล
ลักษณะที่เหมือนกันและแตกต่างกัน ๔) วิเคราะห์
ข้ อ มู ล ด้ ว ยวิ ธี ก ารพรรณนาวิ เ คราะห์ ต ามหลั ก
อุปนัยวิธี และ ๕) สรุปการวิเคราะห์ข้อมูลและ
อภิปรายผล

๔. สรุปผลการวิจัย

รู ป แบบและกระบวนการสร้ า งความ
เข้มแข็งในการจัดการปัญหายาเสพติดตามหลัก
พระพุทธศาสนาของบ้าน วัด โรงเรียนในภาคตะวัน
ออกเฉียงเหนือ ผลการวิจัยพบว่า การตรวจสอบ
ความเป็นอยู่และสภาพแวดล้อมชุมชน รวมถึง
อาชีพหลักของชุมชน เพือ่ เป็นข้อมูลเบือ้ งต้นในการ
สื บ ค้ น ปั ญ หายาเสพติ ด และมี ก ารคั ด แยก
ผู้มีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติดติดโดยมีการ
นัดประชุมผูน้ ำ� ชุมชน เพือ่ หาแนวทางแนวทางการ
ป้องกันยาเสพและหามาตรการเพือ่ รองรับครอบที่
มีผู้ติดยาเสพติด โดยประกาศข้อตกลงของชุมชน
หรื อ วาระของหมู ่ บ ้ า น ใช้ ม าตรการหรื อ กติ ก า
ในการรั ก ษาชุ ม ชนให้ เ ข้ ม แข็ ง และห่ า งไกล
ยาเสพติด ซึ่งสอดคล้องกับส�ำนักงานป้องกันและ
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ปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติทกี่ ำ� หนดแผนงาน ๙
ขั้นตอนเพื่อสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพของชุมชน๖ ดังนี้ ขั้นตอนที่ ๑
สืบสภาพชุมชน ขั้นตอนที่ ๒ พบปะแกนน�ำ/ผู้น�ำ
ธรรมชาติ ขั้นตอนที่ ๓ ประกาศวาระหมู่บ้าน/
ชุมชน ขัน้ ตอนที่ ๔ รณรงค์ประชาสัมพันธ์ ขัน้ ตอน
ที่ ๕ คัดแยกผู้มีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติด
ขัน้ ตอนที่ ๖ แนวทางการป้องกันยาเสพติด ขัน้ ตอน
ที่ ๗ การรับรองครัวเรือน ขัน้ ตอนที่ ๘ ใช้มาตรการ
ทางสังคม และขั้นตอนที่ ๙ รักษาสถานะชุมชน
เข้มแข็ง

๕. อภิปรายผลการวิจัย

การสร้ า งความเข้ ม แข็ ง ในการป้ อ งกั น
และแก้ไขปัญหายาเสพติด ตามหลักพระพุทธศาสนา
เชิงบูรณาการของชุมชน ควรน�ำหลักอริยสัจ ๔
เป็นกระบวนการแก้ปัญหาทุกอย่าง โดยเฉพาะ
ในการแก้ปญ
ั หาปัญหายาเสพติด โดยมีรปู แบบดังนี้
ขั้นที่ ๑ ทุกข์ ขั้นตัวปัญหา (Case) ขั้นที่ ๒ สมุทัย
ขั้นสาเหตุของปัญหา (Cause) ขั้นที่ ๓ นิโรธ
ขั้นดับปัญหาหรือหมดปัญหา (Clear) และขั้นที่ ๔
มรรค ขัน้ ลงมือแก้ปญ
ั หา (Crack) ซึง่ สอดคล้องกับ
รุ ่ ง ทิ พ ย์ กล้ า หาญ และคณะ ๗ ได้ วิ จั ย เรื่ อ ง
กระบวนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

ส�ำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด, คูม่ อื การจัดกิจกรรมต่อต้านยาเสพติด. แหล่ง
ที่มา : https://th.wikipedia.org/wiki/ [๒๐ มกราคม ๒๕๖๐].
๗
รุง่ ทิพย์ กล้าหาญ และคณะ, “กระบวนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยหลักพุทธธรรมในหมูบ่ า้ น
ป่าไผ่ ต�ำบลแม่โป่ง อ�ำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่”, รายงานการวิจัย, (สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ : มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย), ๒๕๕๖.
๖
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ด้วยหลักพุทธธรรมในหมู่บ้านป่าไผ่ ต�ำบลแม่โป่ง
อ�ำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ผลการวิจยั พบว่า
หลักอริยสัจ ๔ เป็นหลักธรรมที่ถูกน�ำมาประยุกต์
ใช้ในการค้นหาปัญหาและแก้ปัญหายาเสพติด
ของชุมชน โดยเน้นหลักประโยชน์ ๓ ประการคือ
หลักประโยชน์ในชาติน้ี (ทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์)
โดยเน้นให้คนในชุมชนด�ำรงชีวิตอย่างเหมาะสม
รู้จักการแสวงหาทรัพย์ การเก็บรักษาทรัพย์อย่าง
ถูกวิธี หลักประโยชน์ในชาติหน้า (สัมปรายิกัตถ
ประโยชน์) คือการปฏิบัติตนเหมาะสมตามหลัก
ศี ล ธรรม เชื่ อ กฎแห่ ง การท� ำ ดี ท� ำ ชั่ ว และหลั ก
ประโยชน์อย่างยิ่ง คือ การด�ำรงตนอย่างสงบสุข
ด้วยปัญญาไตร่ตรอง มีสติเท่าทันความทุกข์เพราะ
โลภ โกรธหรื อ หลง สิ่ ง ที่ ส� ำ คั ญ ซึ่ ง เป็ น หั ว ใจ
การด�ำเนินงานป้องกันแก้ไขปัญหาสารเสพติดของ
บ้านป่าไผ่ส�ำเร็จผลได้เพราะการที่คนในชุมชน
ปฏิบตั ติ นอยูใ่ นหลักธรรมไตรสิกขา คือ ได้รกั ษาศีล
ได้เจริญสมาธิ และได้เจริญปัญญา และสอดคล้อง
กั บ อุ ทั ย กมลศิ ล ป์ และคณะ ๘ ที่ ท� ำ วิ จั ย เรื่ อ ง
กระบวนการบริหารเชิงยุทธศาสตร์เพือ่ ป้องกันการ
แพร่ระบาดยาเสพติด ในศูนย์การศึกษานอกระบบ
และการศึ ก ษาตามอั ธ ยาศั ย อ� ำ เภอหนองพอก
ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ผลการวิจยั พบว่า ขัน้ วิเคราะห์
สถานการณ์ สภาพปัญหาการแพร่ระบาดของ
ยาเสพติดเกิดจากความต้องการทดลองของเด็ก
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ผู ้ ป กครองไม่ ย อมรั บ ความจริ ง ที่ ลู ก ของตนติ ด
ยาเสพติด พฤติกรรมการชอบเลียนแบบดาราหรือ
สื่อตามโฆษณาต่างๆ การคบเพื่อน ปัญหาความ
แตกแยกของครอบครั ว การถู ก หลอกลวง
สภาพแวดล้อม และสภาพเศรษฐกิจในครอบครัว
ท�ำให้พ่อแม่ไม่มีเวลาดูแลลูก ยุทธศาสตร์ในการ
ป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติด ประกอบ
ด้วยแนวทาง ๑) การป้องกัน ๒) การปราบปราม
และ ๓) การบ�ำบัดดูแลและช่วยเหลือ

๖. ข้อเสนอแนะ

๑. ควรจะท�ำวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative
Research) เกี่ยวกับการท�ำความร่วมมือระหว่าง
ภาครัฐและภาคเอกชน เพือ่ การสร้างความเข้มแข็ง
ในก า ร จั ด ก า ร ปั ญ ห า ย า เ ส พ ติ ดตา ม ห ลั ก
พุทธจริยศาสตร์
๒. ควรท�ำวิจยั เชิงปริมาณ (Quantitative
Research) เกี่ ย วกั บ เกี่ ย วกั บ การสร้ า งความ
เข้ ม แข็ ง ในการจั ด การปั ญ หายาเสพติ ด ตาม
หลักพุทธจริยศาสตร์โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
๓. ควรท�ำวิจยั แบบผสม (Mixed Method
Research) ทั้งการวิจัยเชิงปริมาณ และการวิจัย
เชิงคุณภาพ เกีย่ วกับการสร้างความเข้มแข็งในการ
จัดการปัญหายาเสพติดตามหลักพุทธจริยศาสตร์
โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน

อุทัย กมลศิลป์และคณะ, “กระบวนการบริหารเชิงยุทธศาสตร์เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดยาเสพติด
ในศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ�ำเภอหนองพอก ปีการศึกษา ๒๕๕๖”, วารสารวิชาการ
ธรรมทรรศน์, ปีที่ ๑๗ ฉบับ ๑ (มกราคม-เมษายน ๒๕๖๐) : หน้า ๖๙.
๘
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