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คํานํา
คู มื อ การดํ า เนิ น กิ จ กรรมการฟ น ฟู ส มรรถภาพผู ติ ด ยาเสพติ ด ในระบบบั ง คั บ บํ า บั ด โดยวั ด
(วิถีพุทธ) ดานบําเพ็ญประโยชนและการออกกําลังกายฉบับนี้ เปนหนึ่งในชุดคูมือการดําเนินกิจกรรมการฟนฟู
สมรรถภาพผูติดยาเสพติดในระบบบังคับบําบัดโดยวัด(วิถีพุทธ) ทั้งหมด 10 เลม โดยเลมแรกเปนแนวทางการ
ดําเนินการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดในระบบบังคับบําบัดโดยวัด (วิถีพุทธ) ซึ่งจัดทําเพื่อใหสํานักงาน
คุมประพฤติใชเปนแนวทางการดําเนินงานและบริหารโครงการ เลมที่ 2 เปนคูมือการดําเนินกิจกรรมการฟนฟู
สมรรถภาพผูติดยาเสพติดในระบบบังคับบําบัดโดยวัด (วิถีพุทธ) ดานการบริหารจัดการ กิจกรรมแรกรับ การ
ปฐมนิเทศและการปจฉิมนิเทศ จัดทําสําหรับสถานที่ฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดในระบบบังคับบําบัดโดยวัด
(วิถีพุทธ)ใชเปนแนวทางการบริหารจัดการโครงการและหลักสูตรในภาพรวม สวนเลมที่ 3 - 10 นั้นเปนคูมือ
การดําเนินกิจกรรมการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดในระบบบังคับบําบัดโดยวัด(วิถีพุทธ) ดานตาง ๆ ทั้ง 7
ดาน คือ ดานศาสนบําบัด(วิถีพุทธ) ดานงานบําบัด ดานกิจกรรมกลุม ดานเวชบําบัด ดานการมีสวนรวมของ
ครอบครัว ดานบําเพ็ญประโยชน และดานความรูเกี่ยวกับยาเสพติดและการปองกันการเสพซ้ํา เนื่องจากมี
เนื้อหามากจึงแยกเปนดานๆ สวนแบบประเมินผลการฟนฟูฯนั้นมีจํานวนหลายแบบจึงแยกไวเปนเลมหนึ่ง
เฉพาะเพื่อความสะดวกในการนําไปใช การจัดทําคูมือทั้ง 10 เลมนี้สืบเนื่องมาจากกรมคุมประพฤติไดรับ
มอบหมายจากกลุมภารกิจดานพัฒนาพฤตินิสัย กระทรวงยุติธรรม ตามตัวชี้วัดที่ 2.4 ซึ่งกําหนดวา “ระดับ
ความสําเร็จในการศึกษาและพัฒนารูปแบบ วิธีการปฏิบัติตอผูกระทําผิด” ซึ่งกรมคุมประพฤติไดมอบหมาย
ให กองพั ฒนาการฟ น ฟู สมรรถภาพผู ติด ยาเสพติ ด รั บผิดชอบจึง ไดดํา เนิน การศึ ก ษาและพัฒนารูป แบบ
วิธีการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดโดยสถาบันศาสนาและเลือกดําเนินการศึกษาและพัฒนารูปแบบ วิธีการ
ฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดโดยวัด (วิถีพุทธ) และไดกําหนดเปนโครงการนํารองการฟนฟูสมรรถภาพผูติด
ยาเสพติ ดโดยวั ด (วิ ถี พุ ทธ) ในสํ านั กงานคุ มประพฤติ กรุ งเทพมหานคร สํ านั กงานคุ มประพฤติ จั งหวั ด
นครราชสีมา สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดบุรีรัมยและสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดตากและภาคีรวม 5 แหง
คือ วัดอินทาราม อําเภอทามวง จังหวัดกาญจนบุรี สํานักแมชีปฏิบัติธรรมเขาพระ อําเภอเดิมบางนางบวช
จังหวัดสุพรรณบุรี วัดนิมิตประชารามและวัดปาตักศิลายาโม จังหวัดนครราชสีมา วัดตาไกพลวง อําเภอ
นางรอง จังหวัดบุรีรัมยและสํานักสงฆธุดงคสถานอยูสุขเจริญ จังหวัดตาก
ในการศึกษาและพัฒนารูปแบบวิธีการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดในระบบบังคับบําบัดโดย
วัด(วิถีพุทธ)ในครั้งนี้ไดใชองคความรูการมีสวนรวมของผูปฏิบัติจากการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทํา
แนวทางรูปแบบวิธีการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดโดยวัด(วิถีพุทธ) ระหวางวันที่ 25-27 มีนาคม 2550
ณ กรมคุมประพฤติ และไดกรอบแนวคิดและขอสรุปประกอบดวยกระบวนการหลัก 7 ดาน คือ 1.ดานศาสน
บําบัด(วิถีพุทธ) 2.ดานงานบําบัด (สัมมาอาชีวะ/สัมมากัมมันตะ) 3.ดานกิจกรรมกลุมตางๆ 4.ดานเวชบําบัด 5.
ดานการมีสวนรวมของครอบครัว 6.ดานบําเพ็ญประโยชน และ7.ดานความรูเกี่ยวกับยาเสพติดและการปองกัน
การเสพซ้ํา ทั้งนี้ภายใตวิธีคิดแบบวิถีพุทธ (พุทธวิธีในการคิด) โดยใชยุทธศาสตรหลักในการฟนฟูสมรรถภาพผู

ติดยาเสพติด 4 ดาน คือ 1.ชี้ชัดใหเห็นทุกข 2.ปลุกเราใหลุกขึ้นสู 3.ใหความรูมากพอที่จะกลาเสี่ยง และ4.มี
แผนสํ าหรั บตนเองและครอบครั ว โดยใช หลั กสุ ขภาวะองค รวม แนวพุ ทธในการประเมิ นผลการฟ นฟู
สมรรถภาพผูติดยาเสพติด นอกจากนี้ไดทําการศึกษาความรูเพิ่มเติมจากเอกสารทางวิชาการดานศาสนาพุทธและ
วิชาการที่เกี่ยวของนํามาจัดทําแนวทางและคูมือการดําเนินกิจกรรมการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดดานตาง ๆ
โดยในดานศาสนบําบั ดนั้นคณะผูจัดทํ าไดปรึ กษาพระอาจารยวั ด/สํานักสงฆที่เขารวมโครงการในการให
ขอคิดเห็นเพิ่มเติมดร.พระมหาประยูร ธีรวํโส พระอาจารยประจําภาควิชาจิตวิทยา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย ชวยใหคําแนะนําดานการนําหลักสุขภาวะองครวมแนวพุทธซึ่งพระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตฺโต)
ไดบรรยายไวนํามาใชเปนแนวคิดการประเมินผลและ ดร.พระมหาพิธูร วิธุโร พระวิปสสนาจารยผูมีความรูและ
ประสบการณประจําคณะ 5 วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎ  กรุงเทพมหานคร ชวยตรวจแกไขและใหคําแนะนําการ
จัดทําคูมือดานศาสนบําบัด (ฉบับราง) และแบบประเมินสุขภาวะองครวมแนวพุทธ สวนดานกิจกรรมกลุมตางๆ
และดานการมีสวนรวมของครอบครัวไดรับคําแนะนําเพิ่มเติมจากนางสาวสุชาดา ทิมอุดม ผูทรงคุณวุฒิซึ่งเปน
คณะอนุกรรมการดานการพัฒนาคุณภาพสถานฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดในระบบบังคับบําบัด นอกจากนี้
ยังไดนําขอสรุปที่ไดจากการนิเทศการดําเนินการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดของวัดอินทารามและสํานักแมชี
ปฏิบัติธรรมเขาพระ ตลอดจนจากการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อประเมินผลและเพิ่มพูนความรูการดําเนินการ
ฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดในระบบบังคับบําบัดโดยวัด(วิถีพุทธ)ครั้งที่ 1-4 ระหวางวันที่ 9-10 สิงหาคม
2550 ณ วัดตาไกพลวง จังหวัดบุรีรัมย ระหวางวันที่ 11–12 สิหาคม 2550 ณ วัดนิมิตประชาราม จังหวัด
นครราชสีมา ระหวางวันที่ 21–22 สิงหาคม 2550 ณ วัดอินทาราม จังหวัดกาญจนบุรีและระหวางวันที่ 30–31
สิงหาคม 2550 ณ สํานักสงฆธุดงคสถานอยูสุขเจริญ จังหวัดตาก ตามลําดับมาประกอบการแกไขคูมือ(ฉบับราง)
ใหมีความสมบูรณขึ้นจนสําเร็จลงโดยเรียบรอย ในการนี้คณะผูจัดทํากลุมงานพัฒนาระบบการฟนฟูสมรรถภาพ
ผูติดยาเสพติด กองพัฒนาการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด จึงขอขอบคุณทุกทานผูมีสวนเกี่ยวของในการ
ดําเนินงานมา ณ โอกาสนี้ บุญกุศลใดอันไดเกิดจากงานอันเปนกุศลนี้ขอจงเปนพลวปจจัยใหทุกทานจงเจริญ
ดวยอายุ วรรณะ สุขะ พละ และเจริญในธรรมยิ่งๆ ขึ้นไปและในการนําคูมือชุดนี้ไปใชทานมีขอคิดเห็นและ
ข อเสนอแนะเป นประการใดได โปรดแจ งไปยั งกลุ มงานพั ฒนาระบบการฟ นฟู สมรรถภาพผู ติ ดยาเสพติ ด
กองพัฒนาการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดเพื่อประโยชนในการพัฒนาปรับปรุงใหดียิ่งขึ้นตอไป
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บทที่ 1
บทนํา
1. ความเปนมา
สถาบันทางศาสนาเปนสถาบันที่สําคัญของสังคมสถาบันหนึ่งที่มีบทบาทสําคัญในการอบรม
กลอมเกลาพัฒนาจิตใจและพฤติกรรมของมนุษยใหอยูในกรอบศีลธรรมจรรยาตามความเชื่อและศรัทธาของ
กลุมบุคคลแตละเชื้อชาติ ศาสนา ซึ่งทุกศาสนาตางมุงเพื่อใหใหมนุษยสามารถอยูรวมกันในสังคมไดอยาง
สันติสุข โดยในสวนที่เกี่ยวกับการบําบัดรักษาและฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดนั้น มีการศึกษาวิจัยการนํา
หลักธรรมทางศาสนามาใชในการบําบัดรักษาและฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดโดยพบวา หลักธรรมทาง
ศาสนาเป น ส ว นสํ า คั ญ ในการสร า งพลั ง ใจ สร า งความหวั ง ใหม แ ก ชี วิ ต เพิ่ ม แรงจู ง ใจในระหว างการ
บําบัดรักษาฟนฟูฯ ไดตลอดโปรแกรมการฟนฟูในรูปแบบการบําบัดรักษาตางๆ เปนสิ่งยึดเหนี่ยวไมใหกลับไป
เสพยาซ้ําและพัฒนาความฉลาดทางอารมณ ซึ่งนําไปสูการพัฒนาทักษะทางสังคม ทักษะชีวิต ที่สําคัญและ
จํ า เป น ในการป อ งกั น การกลั บ ไปเสพซ้ํ า อั น เป น ส ว นหนึ่ ง ของเป า หมายหลั ก ในการบํ า บั ด และฟ น ฟู
สมรรถภาพผูติดยาเสพติด สําหรั บภาคราชการนั้นเมื่อป พ.ศ.2544 กระทรวงสาธารณสุขโดยสถาบัน
ธัญญารักษ กรมการศาสนา รวมกับสํานักงานปองกันและปราบปรามยาเสพติดไดมีขอตกลง 3 ฝาย รวมกัน
พัฒนาศักยภาพวัดเพื่อเปดดําเนินการเปนศูนยสงเคราะหและฟนฟูผูติดยาเสพติดโดยนํารูปแบบการฟนฟู
สมรรถภาพผูติดยาเสพติดแบบเขมขนทางสายใหม (FAST MODEL) สวนหนึ่งนําไปประยุกตใชดําเนินการ
ของวั ด ศู น ย ส งเคราะห แ ละฟ น ฟู ผู ติ ด ยาเสพติ ด โดยมี ก ารพั ฒ นาศั ก ยภาพอย า งต อ เนื่ อ งและขยายการ
ดํ า เนิ น งานมากขึ้ น ส ว นในภาคของวั ด ที่ มี ก ารดํ า เนิ น การบํ า บั ด และฟ น ฟู ผู ติ ด ยาเสพติ ด นั้ น เป น การ
ดําเนินการโดยองคความรูเดิมที่สืบทอดมาของพระภิกษุสงฆเฉพาะราย เฉพาะแหง ยังไมมีการศึกษาหรือ
รวบรวมองคความรูดานการบําบัดและฟนฟูผูติดยาเสพติดอยางเปนระบบ สําหรับกรมคุมประพฤตินั้น ได
รวมทําการศึกษาจากการดําเนินการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดที่วัด 4 แหง ที่มีการดําเนินการฟนฟู
สมรรถภาพผูติดยาเสพติดในระบบบังคับบําบัด เมื่อป พ.ศ. 2548 และไดขอสรุปเปนชุดประสบการณองค
ความรู “วิถีพุทธทางเลือกใหมของการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดในระบบบังคับบําบัด” โดยการศึกษา
รวมกับสํานักงานสงเสริมชุมชนเขมแข็ง (สสชช.) สถาบันชุมชนทองถิ่นพัฒนา (LDI) ซึ่งเปนการศึกษาวิเคราะห
และนําเสนอโดยทฤษฏีกระบวนการระบบ(Contex /Input/Process/Products) จากการศึกษาพบวา ผูเขารับการ
บําบัดมีการเปลี่ยนแปลงปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและจิตสํานึก เชน มีความรับผิดชอบ พัฒนาตนเอง มีความ
สํานึกและตระหนักความสามัคคี ความรักพอแมและคนรอบขาง พรอมแกไขตนเองอยางมุงมั่น สวนการ
ทํางานรวมกับคณะสงฆและฆราวาสอยูในรูปเครือขายภาคีความรวมมือทั้งจากคุณธรรม ความเมตตา ความ
เสียสละ เอื้ออาทรเปนอุดมการณ มีความมุงมั่น เปาหมายชัดเจน อีกทั้งยังเปนจุดประกายใหสังคม ชุมชน
ตระหนัก รับรู เขาใจ ใหโอกาสแกกลุมเปาหมายที่พรอมกันคืนคนดีสูสังคมและคนพบ ความเชื่อมโยงของ
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งานที่ทํากับความรู ความเขาใจของชุมชนและสังคมไดเปนปจจัยแหงความสําเร็จ 4 แหงที่ไดทําการศึกษา
ไดแก ปจจัยบุคคล ปจจัยแวดลอม ปจจัยกลยุทธและไดคนพบวาจากการศึกษา/กระบวนการบําบัดฟนฟูฯ
จากชุดประสบการณที่เลือกใชวิถีพุทธ วิถีแหงธรรมในพระพุทธศาสนาเปนแกนในการแกไขปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม บําบัดฟนฟูผูติดยาเสพติดอยางมีประสิทธิผลหลายประการ
ป จ จุ บั น สํ า นั ก งานคุ ม ประพฤติ ใ นพื้ น ที่ ห ลายแห ง เช น สํ า นั ก งานคุ ม ประพฤติ จั ง หวั ด
กาญจนบุ รี สํ า นั ก งานคุ ม ประพฤติ จั ง หวั ด อุ บ ลราชธานี สํ า นั ก งานคุ ม ประพฤติ จั ง หวั ด อํ า นาจเจริ ญ
สํานักงานคุมประพฤติในสังกัดสํานักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร เปนตน ยังคงมีการดําเนินงานการ
ฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดโดยวัด (วิถีพุทธ) อยางตอเนื่อง โดยไดมีองคกรทางศาสนา ตลอดจนภาค
ชุมชนไดใหความสนใจเขามามีสวนรวมในกระบวนการบําบัดฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดในระบบ
บังคับบําบัดตามพระราชบัญญัติฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด พ.ศ.2545 ประกอบกับกรมคุมประพฤติได
ดําเนินงานตามตัวชี้วัดที่ 2.4 ของกลุมภารกิจดานพัฒนาพฤตินิสัย ซึ่งกําหนดวา “ระดับความสําเร็จใน
การศึกษาและพัฒนารูปแบบ วิธีการปฏิบัติตอผูกระทําผิด” โดยไดเลือกศึกษาและพัฒนารูปแบบ วิธีการ
ปฏิบัติตอผูกระทําผิดในดานการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดในระบบบังคับบําบัดโดยสถาบันทางศาสนา
ในบริบทสังคมไทย และไดทําการศึกษาและพัฒนารูปแบบ วิธีการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดในระบบ
บังคับบําบัดโดยวัด (วิถีพุทธ) ขึ้น
ซึ่งในการศึกษาและพัฒนารูปแบบ วิธีการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดในระบบบังคับบําบัด
โดยวัด (วิถีพุทธ) นั้น ไดมีการระดมความรูทางดานศาสนา ทางวิชาการที่เกี่ยวของและประสบการณดาน
การบําบัดฟนฟูผูติดยาเสพติดโดยวัด (วิถีพุทธ) และที่เกี่ยวของจากผูปฏิบัติงานทั้งในสวนของพนักงานคุม
ประพฤติ พระภิกษุสงฆ แมชี และฆราวาส ที่มีประสบการณดานการดําเนินงานบําบัดฟนฟูผูติดยาเสพติด
โดยวัด (วิถีพุทธ) จนไดกรอบแนวคิดในการดําเนินการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด ซึ่งประกอบดวย
กระบวนการหลักในการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด 7 ดาน คือ 1. ดานศาสนบําบัด 2. ดานงานบําบัด
3. ดานกิจกรรมกลุม 4. ดานเวชบําบัด 5. ดานการมีสวนรวมของครอบครัว 6. ดานบําเพ็ญประโยชน และ
7. ดานความรูเกี่ยวกับยาเสพติดและการปองกันการเสพซ้ํา ภายใตวิธีคิดแบบวิถีพุทธ ใชยุทธศาสตรในการ
ดําเนินการฟนฟูฯ 4 ดาน คือ 1. ชี้ชัดใหเห็นทุกข 2. ปลุกเราใหลุกขึ้นสู 3. ใหความรูมากพอที่จะกลาเสี่ยง
4. มีแผนสําหรับตนเองและครอบครัว โดยใชหลักสุขภาวะองครวมแนวพุทธ ในการประเมินผล
จากนั้น จึงไดนํากรอบแนวคิดการดําเนินการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดดังกลาวมาจัดทํา
แนวทางการดําเนินการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดในระบบบังคับบําบัดโดยวัด (วิถีพุทธ) และคูมือการ
ดําเนินกิจกรรมการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดในระบบบังคับบําบัดโดยวัด (วิถีพุทธ) ดานตางๆ โดยใน
ระหว า งจั ด ทํ า คู มื อ ฉบั บ ร า งนั้ น ได ดํ า เนิ น การนิ เ ทศติ ด ตามผลการดํ า เนิ น งานของวั ด อิ น ทาราม
จังหวัดกาญจนบุรี และสํานักแมชีปฏิบัติธรรมเขาพระ จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อถอดบทเรียนจากการปฏิบัติ
มาแกไขปรับปรุงกิจกรรมการฟนฟูฯ บางกิจกรรมใหสอดคลองกับปฏิบัติและนําคูมือที่จัดทําขึ้นไปทดลอง
ใชดําเนินการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดที่วัดและสํานักสงฆ 4 แหง ที่เขารวมโครงการนํารองการ
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ฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดในระบบบังคับบําบัดโดยวัด (วิถีพุทธ) นอกจากนี้ระหวางดําเนินการฟนฟูฯ
ตามโครงการไดมีการจัดประชุมเพื่อประเมินผลและเพิ่มพูนความรูการดําเนินการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยา
เสพติดในระบบบังคับบําบัดโดยวัด (วิถีพุทธ) และไดนําขอมูลจากการสังเกตการณการดําเนินกิจกรรมการ
ฟนฟูฯ มาปรับปรุงคูมือการดําเนินกิจกรรมการฟนฟูฯ ดานตางๆ
ในการจัดทําคูมือการดําเนินกิจกรรมการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดในระบบบังคับบําบัด
โดยวัด (วิถีพุทธ) ดานบําเพ็ญประโยชนและการออกกําลังกายเลมนี้เปนสวนหนึ่งในคูมือสําหรับดําเนินการ
ฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดในระบบบังคับบําบัดโดยวัด (วิถีพุทธ) จํานวน 10 เลม ที่จัดทําขึ้นเพื่อให
พนักงานคุมประพฤติ พระภิกษุสงฆ แมชี ฆราวาส ของหนวยงานภาคีและชุมชนที่รวมปฏิบัติงานใชเปน
แนวทางการดําเนินการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดในระบบบังคับบําบัดโดยวัด (วิถีพุทธ) โดยสําหรับ
คูมือการดําเนินกิจกรรมการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดในระบบบังคับบําบัดโดยวัด (วิถีพุทธ) ดาน
บํา เพ็ ญ ประโยชน แ ละการออกกํ า ลั ง กายเล มนี้ จั ด ทํา สํ า หรั บ พนั ก งานคุ ม ประพฤติ พนั ก งานเจา หน า ที่
เจาหนาที่สํานักงานคุมประพฤติที่เกี่ยวของ พระภิกษุสงฆ แมชี ตลอดจนฆราวาสโดยเฉพาะวิทยากรทั้ง
จากภายในหรือภายนอกผูรับผิดชอบดําเนินกิจกรรมการฟนฟูฯ ดานบําเพ็ญประโยชนและการออกกําลังกาย
ใชศึกษาเปนแนวทางปฏิบัติใหเปนไปตามวัตถุประสงคของกิจกรรมการฟนฟูแตละกิจกรรม
สาระสําคัญของคูมือการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดในระบบบังคับบําบัดโดยวัด (วิถีพุทธ)
ด า นบํ า เพ็ ญ ประโยชน แ ละการออกกํ า ลั ง กายฉบั บ นี้ ป ระกอบด ว ย กิ จ กรรมด า นบํ า เพ็ ญ ประโยชน
มี 2 กิจกรรม คือ 1.การบําเพ็ญประโยชนภายนอกสถานที่ฟนฟูฯ และ 2.รับเชิญเปนวิทยากร สวนกิจกรรม
ดานการออกกําลังกาย มี 3 กิจกรรม คือ 1.การเดิน 2.การฝกโยคะ 3.รํามวยจีน และใบความรูแ ตละ
กิจกรรม รวมทั้งภาคผนวก ก. การออกกําลังกายและเลนกีฬา และภาคผนวก ข.ประโยชนของการออกกําลัง
กายแบบ “รูลมหายใจเขา -ออกและยิ้ม” ใชสําหรับศึกษาเปนแนวทางปฏิบัติใหเปนไปตามวัตถุประสงคใน
การดําเนินกิจกรรมการฟนฟูฯ แตละกิจกรรม
2. วัตถุประสงค
เพื่อใหพนักงานคุมประพฤติ พนักงานเจาหนาที่ เจาหนาที่สํานักงานคุมประพฤติที่เกี่ยวของ
พระภิ ก ษุ สงฆ สามเณร พระวิทยากร แมชี ฆราวาส พระพี่ เ ลี้ย ง พี่เ ลี้ย ง ครูฝก วิทยากร ตลอดจน
เจาหนาที่ผูเกี่ยวของใชเปนแนวทางการดําเนินกิจกรรมการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดในระบบบังคับ
บําบัดโดยวัด (วิถีพุทธ) ดานบําเพ็ญประโยชนและการออกกําลังกายโดยเฉพาะวิทยากรผูรับผิดชอบดําเนิน
กิจกรรมการฟนฟูฯ ตองศึกษาโดยละเอียดกอนนําไปปฏิบัติ
3. วิธีการใชคูมือ
1) การศึกษาความเปนมาของการดําเนินการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดในระบบบังคับ
บําบัดโดยวัด (วิถีพุทธ) ศึกษาไดจาก บทที่ 1 บทนํา
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2) การศึกษาภาพรวมและกรอบแนวคิดการดําเนินการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดใน
ระบบบังคับบําบัดโดยวัด (วิถีพุทธ) ศึกษาไดจากแนวทางการดําเนินการฟนฟูสมรรถภาพ
ผูติดยาเสพติดในระบบบังคับบําบัดโดยวัด (วิถีพุทธ) (เอกสารหมายเลข 3/2550) บทที่ 2
กรอบแนวคิดการดําเนินการฟนฟูฯ หรือคูมือการดําเนินกิจกรรมการฟนฟูสมรรถภาพผูติด
ยาเสพติ ด ในระบบบั ง คั บ บํ า บั ด โดยวั ด (วิ ถี พุ ท ธ) ด า นการบริ ห ารจั ด การฯ
(เอกสารหมายเลข 4/2550) บทที่ 2 กรอบแนวคิดการดําเนินกิจกรรมการฟนฟูสมรรถภาพ
ผูติดยาเสพติดในระบบบังคับบําบัดโดยวัด (วิถีพุทธ)
3) ศึกษาขั้นตอน วิธีการปฏิบัติการดําเนินกิจ กรรมการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดใน
ระบบบังคับบําบัดโดยวัด (วิถีพุทธ) ดานบําเพ็ญประโยชนและการออกกําลังกายศึกษาได
จากบทที่ 2 การดําเนินกิจกรรมการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดในระบบบังคับบําบัด
โดยวัด (วิถีพุทธ) ดานบําเพ็ญประโยชนและการออกกําลังกาย (เอกสารหมายเลข 11/2550)
ดังนี้
• กิจกรรมดานบําเพ็ญประโยชน เปนกิจกรรมที่นํามาใชในการฟนฟูฯ เพื่อใหผู
เขารับการฟนฟูฯ ทําคุณประโยชนตอสังคม ชุมชน ทําใหเห็นคุณคาในตนเองและ
มีความภาคภูมิใจใจตนเองโดยดําเนินการได 2 ลักษณะ คือ การบําเพ็ญประโยชน
ภายนอกศูนยฟนฟูฯ เปนการออกไปทํางานกับชุมชนพื้นที่ใกลเคียง ซึ่งตอง
พิจารณาตามความเหมาะสมแตละราย เชน ตองผานการบําบัดฟนฟูฯ มาแลวระยะ
หนึ่ง การประเมินพฤติกรรมของพี่เลี้ยง/ครูฝก ผูอํานวยการศูนยฯ อนุญาตและ
คํานึงถึงภาวะสุขภาพของผูเขารับการฟนฟูฯ ดวย และจะตองเปนการออกไป
ทํางานภายใตการกํากับดูแล ของครูฝกหรือพี่เลี้ยง สวนการรับเชิญเปนวิทยากรควร
พิจารณาตามความสามารถและความยินยอมที่จะเปดเผยตนเองของผูเขารับการฟนฟูฯ
ดวย รายละเอียดศึกษาไดจากใบกิจกรรมและใบความรูประกอบแตละกิจกรรม
• ดานการออกกําลังกาย เปนกิจกรรมที่นํามาใชในการฟนฟูฯ ดานรางกายใหแข็งแรง
สุขภาพดีและมีผลคลอบคลุมไปถึงการฟนฟูฯ ทางดานจิตใจดวย เชน ทําใหมีสมาธิ
ผอนคลาย ตื่นตัว เปนตน โดยมี 3 กิจกรรม คือ 1. การเดิน 2.การฝกโยคะ และ
3.รํา มวยจีน ตลอดจนสามารถนําการออกกําลังกายและการเลนกีฬาแบบอื่นๆ มา
ปรับใชไดตามความเหมาะสมแตละสถานที่ ซึ่งวิทยากรควรมีการใหความรู
ประโยชน และวัตถุประสงคของการออกกําลังกายแกผูเขารับการฟนฟูฯ ในแบบ
ตางๆ ดวย รายละเอียดศึกษาไดจากใบกิจกรรมและใบความรูประกอบ
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บทที่ 2
การดําเนินกิจกรรมการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดในระบบบังคับบําบัด
โดยวัด (วิถีพุทธ) ดานการบําเพ็ญประโยชนและการออกกําลังกาย
รายละเอียดกิจกรรมและวัตถุประสงค
กิจกรรม
ดานบําเพ็ญประโยชน
1. การบําเพ็ญประโยชนภายนอกศูนย
ฟนฟูฯ
2. รับเชิญเปนวิทยากร
ดานการออกกําลังกาย
1. การเดิน

2. การฝกโยคะ

3.รํามวยจีน

วัตถุประสงค
1. เพื่อใหผูปฏิบัติธรรมไดทําคุณประโยชนตอ
สังคม ชุมชน นําสูการมองเห็นคุณคา และมีความ
ภาคภูมใิ จในตัวเอง
1.เพื่อใหผูปฏิบัติธรรมไดทําคุณประโยชนตอ
สังคม และมองเห็นคุณคาในตัวเอง
1.เพื่อใหสมาชิกมีความรู ความเขาใจตอ
ประโยชนของการเคลื่อนไหวรางกาย
2. เพื่อใหสมาชิกเห็นคุณคาของการออกกําลังกาย
และนําไปปฏิบัติจนเปนนิสัย
3. เพื่อฝกสมาธิ
1. เพื่อฟนฟูจิตใจของกายใหกลับมาสูภาวะความ
เปนอยูที่ดี ผอนคลาย และตื่นตัวอยูเสมอ
2. เพื่อสุขภาพและรางกายทีแ่ ข็งแรง
1. เพื่อฟนฟูจิตใจของกายใหกลับมาสูภาวะความ
เปนอยูที่ดี ผอนคลาย และตื่นตัวอยูเสมอ
2. เพื่อสุขภาพและรางกายที่แข็งแรง
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กิจกรรมที่ 1
เรื่อง การบําเพ็ญประโยชนภายนอกศูนยฟนฟูฯ
1. วัตถุประสงค
เพื่อใหผูปฏิบัติธรรมไดทําคุณประโยชนตอสังคม ชุมชน นําสูการมองเห็นคุณคา และมี
ความภาคภูมิใจในตัวเอง
2.สาระสําคัญ
การบําเพ็ญประโยชนภายนอกศูนยฟนฟูฯ เปนการออกมาทํางานภายนอกกับชุมชนใน
พื้นที่ใกลเคียง เพื่อใหเปนประโยชนแกสังคม รวมทั้งจะไดรูสึกวาตนเองมีคุณคาตอสังคมและเกิด
ความภาคภูมิใจในตนเอง
3. เวลาที่ใช
ภายใน 1 วัน (ตามแตชุมชนหรือหนวยงานขอความรวมมือ)
4. สื่อ/อุปกรณ
อุปกรณทําความสะอาด
5.วิธีดําเนินการ
1. ประชาสัมพันธใหกับชุมชน หนวยงานภายนอกไดทราบวามีศูนยฟนฟูฯอยูใน
พื้นที่ ซึ่งหากมีงานสาธารณะประโยชน อาทิ เชน ตัดหญา ถางหญา ทําความสะอาด
เปนตน ก็สามารถขอความรวมมือมายังศูนยฟนฟูฯได
2. แบงกลุมผูปฏิบัติธรรมตามกลุมงานที่จะตองชวยกันดูแลรับผิดชอบ
3. ทีมงานเปนผูประสานงาน และควบคุมดูแลผูปฏิบัติธรรมในการออกไปบําเพ็ญ
ประโยชนภายนอกศูนยฟนฟูฯทั้งในดานการหลบหนี และความปลอดภัยในการ
ทํางาน
6.การประเมินผล
ผูปฏิบัติธรรมใหความรวมมือในการออกไปพัฒนา
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หมายเหตุ
1. การประชาสัมพันธมีหลายกิจกรรม เชน เสียงตามสาย , วิทยุชุมชน , รายการวิทยุ
ตางๆ เปนตน หรือประชาสัมพันธตามหนวยงานราชการตางๆ
2. เมื่อมีงานชุมชน หรือ หนวยงานอื่นขอความรวมมือมาทางศูนยฯตองดําเนินการ
คัดเลือกผูปฏิบัติธรรมที่จะออกไปบําเพ็ญประโยชนนอกศูนยฟนฟูฯ ดังนี้
2.1. ตองผานการบําบัดฟนฟูฯมาแลวระยะหนึ่ง (ตามแตความเหมาะสมของศูนย)
2.2. ตองผานการประเมินพฤติกรรมจากพี่เลี้ยง/ครูฝก
2.3. ตองไดรับอนุญาตจากผูอํานวยการศูนยฟนฟูฯ
2.4. ตองเปนคนที่มีสุขภาพแข็งแรง(ยกเวนกลุมคนชราและสุขภาพไมแข็งแรง
ในการทํางานบําเพ็ญประโยชนนอกศูนยฟนฟูฯ ตองอยูในความดูแลของครูฝก/พี่
เลี้ยง ไมปลอยใหไปตามลําพัง
*********************************
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ใบงานที่ 1.1
เรื่อง แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน
ประวัติสวนตัวผูเขารับการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด
ชื่อ-สกุล......................................................อายุ............................ป
เลขทะเบียนฟนฟูฯที่..................................................
สํานักงานคุมประพฤติ.......................................................................
ชื่อหนวยงานภาคี...............................................................................
กําหนดเวลาทํางานบริการสังคม......................................ชั่วโมง
เริ่มวันที่.................................ครบกําหนดวันที่................................
ขอมูลการทํางานบริการสังคม
ลายมือชื่อ
เวลา จํานวน
วันที่ ประเภทกิจกรรม
ผูเขารับการ
(มา-กลับ) ชั่วโมง
ฟนฟู

รวม
........... ชม.
พนักงานคุมประพฤติเจาของสํานวน
ชื่อ-สกุล....................................................................
พฤติกรรมพิเศษ
ไมมาทํางานบริการสังคม ครั้งที่........................
กอใหเกิดความเสียหายตอหนวยงาน(ระบุ)...................................
ไดรับอุบัติเหตุขณะทกงาน(ระบุ)...................................................
ขอสังเกตหรือความเห็น
............................................................................................................
ลงชื่อ.....................................................................(ผูประเมิน)
(....................................................................)
ตําแหนง.................................................................

การประเมินผลการปฏิบัติงาน
1. การตรงตอเวลาของผูเขารับการ
ฟนฟูฯ
ดี
พอใช ตองปรับปรุง
2. การปฏิบัติตามกฎระเบียบของ
หนวยงาน
ดี
พอใช ตองปรับปรุง
3. การเคารพและเชื่อฟงเจาหนาที่ของ
หนวยงาน
ดี
พอใช ตองปรับปรุง
4. มีทักษะในงานที่ทํา
ดี
พอใช ตองปรับปรุง
5. ความสามารถในการเรียนรูงานที่ทํา
ดี
พอใช ตองปรับปรุง
6. ความรับผิดชอบตอหนาที่ที่ไดรับ
มอบหมาย
ดี
พอใช ตองปรับปรุง
7. ความเอาใจใสในการทํางาน
ดี
พอใช ตองปรับปรุง
8. ผลการปฏิบัติงานที่ปรากฏ
ดี
พอใช ตองปรับปรุง
9. การมีนําใจ ชวยเหลืองาน
ดี
พอใช ตองปรับปรุง
10. สามารถไววางใจได
ดี
พอใช ตองปรับปรุง
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กิจกรรมที่ 2
เรื่อง รับเชิญเปนวิทยากร
1. วัตถุประสงค
เพื่อใหผูปฏิบตั ิธรรมไดทําคุณประโยชนตอ สังคม และมองเห็นคุณคาในตัวเอง
2. สาระสําคัญ
การนําเอาประสบการณที่ผานมาของตัวเอง โดยเฉพาะการที่เคยหลงผิดเขาไปยุง
เกี่ยวกับยาเสพติด ซึ่งมีชีวิตในขณะนั้นเต็มไปดวยความทุกข และยากลําบากอยางไร
จนถูกเจาพนักงานตํารวจจับกุม และไดรับโอกาสเขารับการฟนฟูฯ ไดเริ่มตนชีวิต
ใหม เปนอุทาหรณใหกับผูคนในสังคมไดตระหนักเห็นถึงพิษภัยของยาเสพติดใหโทษ
3. สื่อ / อุปกรณ
4. เวลา
แลวแตทีมงานผูจัด
5. วิธีการดําเนินกิจกรรม
ทีมงานเปนผูพ ิจารณาอนุญาต และดําเนินการตามความเหมาะสม
6. การประเมินผล
ผูปฏิบัติธรรมไมรูสึกอายที่จะเปดเผยตนเองตอสังคม และมองเห็นคุณคาในตัวเอง

☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺
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กิจกรรมที่ 1
การเดิน
1.วัตถุประสงค
1. เพื่อใหสมาชิกมีความรู ความเขาใจตอประโยชนของการเคลื่อนไหวรางกาย
2. เพื่อใหสมาชิกเห็นคุณคาของการออกกําลังกายและนําไปปฏิบัติจนเปนนิสัย
3. เพื่อฝกสมาธิ
2.สาระสําคัญ
การเดิน เปนการออกกําลังกายที่ดีอยางหนึ่ง และที่สําคัญยังเปนการออกกําลังที่งาย (ที่สุด)
เพราะเราทุกคนเดินเปน เราจึงสามารถเดินไดทุกที่ทุกเวลา ไมตองมาเสียเวลาฝกหัด ฝกฝน เทคนิค
วิธีใดๆ ทั้งสิ้น การเดิน ชวยทําใหอารมณดี ลดอาการซึมเศรา เพิ่มความมั่นใจใหตนเอง ทําใหมี
บุคลิกภาพที่ดี ลดอัตราเสี่ยงของการเปนโรคหัวใจ อัมพาต ความดันโลหิตสูง โรคอวน กระดูกผุ
เบาหวาน นอกจากนี้ยังชวยใหความจําของคุณดีขึ้น ปฏิกิริยาตอบสนองตอเหตุการณตางๆ เร็วขึ้น
หลับไดงายขึ้น มีสมรรถภาพของรางกายที่ดีขึ้น
3.เวลา

20-40 นาที

4.สื่อ/อุปกรณ
1. สื่อ V.C.D.(ถามี)
2. วิทยากรสาธิต
5.วิธีดําเนินการ
เดินออกกําลังกายโดยพรอมเพรียงกัน
6.การประเมินผล
1. สังเกตจากความสนใจและความตั้งใจในขณะฝกปฏิบัติ
2. สังเกตจากการแสดงความคิดเห็นการพูดคุยในขณะฝกปฏิบัติ
**********************************
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ใบความรูที่ 1
การเดิน
การเดิน เปนการออกกําลังกายที่ดีอยางหนึ่ง และที่สําคัญยังเปนการออกกําลังที่งาย(ที่สุด)
เพราะเราทุกคนเดินเปน เราจึงสามารถเดินไดทุกที่ทุกเวลา ไมตองมาเสียเวลาฝกหัด ฝกฝน เทคนิค
วิธีใดๆ ทั้งสิ้น การเดิน ชวยทําใหอารมณดี ลดอาการซึมเศรา เพิ่มความมั่นใจใหตนเอง ทําใหมี
บุคลิกภาพที่ดี ลดอัตราเสี่ยงของการเปนโรคหัวใจ อัมพาต ความดันโลหิตสูง โรคอวน กระดูกผุ
เบาหวาน นอกจากนี้ยังชวยใหความจําของคุณดีขึ้น ปฏิกิริยาตอบสนองตอเหตุการณตางๆ เร็วขึ้น
หลับไดงายขึ้น มีสมรรถภาพของรางกายที่ดีขึ้น
การเดินมีประโยชนตอรางกายมากเนื่องจาก
•
•
•
•
•
•
•

เปนการเคลื่อนไหวที่งายของขอตอและกระดูก
เพิ่มความทนและประสิทธิภาพการเคลื่อนไหว
ชวยเสริมสรางการทํางานของหัวใจและหลอดเลือด
คลายความเครียด
พัฒนาระบบสมอง สติปญญา ความคิดอาน ไหวพริบ
ชวยควบคุมน้าํ หนัก ความกระชับของกลามเนื้อ
ชวยใหอวัยวะตาง ๆ ทํางานไดตามปกติ

**********************************
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กิจกรรมที่ 2
การฝกโยคะ
1.วัตถุประสงค
1. เพื่อฟนฟูจิตใจของกายใหกลับมาสูภาวะความเปนอยูที่ดี ผอนคลาย และตื่นตัว
อยูเสมอ
2. เพื่อสุขภาพและรางกายที่แข็งแรง
2.สาระสําคัญ
การฝ กโยคะเป นการออกกําลังกายที่มีผลต อจิตใจและรางกายในทุกๆด าน เชน ดา น
รางกาย โดยผอนคลาย รักษาและสรางความแข็งแรง ยืดเสนยืดสาย ระบบกระดูก กลามเนื้อ
กลามหัวใจ ระบบยอยอาหาร ตอมตางๆ ในรางกายและระบบประสาท ผลทางดานจิตใจจะเกิด
ผานการสรางจิตใจที่สงบ ความตื่นตัวและสมาธิ ผลทางดานจิตวิญญาณ คือ การเตรียมพรอม
สําหรับการทําสมาธิ และสรางความแข็งแกรงจาก "ภายใน"
3.เวลา

1 ชั่วโมง

4.สื่อ/อุปกรณ
1. ใบความรู เรื่อง การออกกําลังกายแบบโยคะ
2. สถานที่ หองวางหรือระเบียงอาคารที่สะอาดเหมาะสม
3. สื่อ VCD. (ถามี)
5.วิธีดําเนินการ
1. ใหสมาชิกแตงกายในชุดทีห่ ลอมสบายเหมาะกับการเคลือ่ นไหว
2. ใหสมาชิกยืนหรือนั่งหางกันพอสมควรเพื่อใหมีพนื้ ทีส่ ําหรับกางแขน เหยียด
ตัวนอนได
3. วิทยากรกลาวทักทายสมาชิกและอธิบายหลักการเหตุผลและวัตถุประสงคของ
4. การออกกําลังกายแบบโยคะและกลาวถึงประโยชนที่จะไดรับ
5. วิทยากรฝกสาธิตทาออกกําลังกายแบบโยคะและใหสมาชิกทําไปพรอมกัน
6. เมื่อสมาชิกสามารถทําจนชํานาญแลว อาจใหทําพรอมกันหรือใหสมาชิกผลัด
กันนําปฏิบัติกไ็ ด
6.การประเมินผล
1. สังเกตจากความสนใจและความตั้งใจในขณะฝกปฏิบัติ
2. สังเกตจากการแสดงความคิดเห็นการพูดคุยในขณะฝกปฏิบัติ
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7.ประโยชน
1. สรางความสงบสุขดานจิตใจ ความสมดุลทางอารมณ และความแข็งแรง”ภายใน
2. ชวยกระตุนตอม อวัยวะกลามเนื้อและผอนคลายความปวดเมื่อย
3. ทําใหการยอยอาหารและการไหลเวียนของโลหิตดีขึ้น อาการอันมีผลมาจาก
ความเครียด เชน การนอนไมหลับ ความเหนื่อยลา กลามเนื้อกระตุก ความ
กังวล และอาการอาหารไมยอย จะดีขึ้นมาก
4. การฝกโยคะอยางตอเนื่องจะมีผลอยางล้ําลึกตอรางกายภายใน โดยทําใหเกิดความ
มั่นคงทางอารมณ สมาธิ และความมั่นใจ
**********************************
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ใบความรูที่ 2
“ประโยชนของการฝกโยคะ”
1.ฝกปฏิบัติการออกกําลังกายแบบโยคะ
ทาศพ Savasana ชวะซัน
ขั้นตอนการฝก
นอนหงาย กางขาประมาณ 1 ฟุต กางแขนประมาณ 1 ฟุต หงายฝามือ

ประโยชน
- ผอนคลาย ทั้งรางกาย และ จิตใจ
- ลดความเครียด
- ชวยใหเราเฝาสังเกต ความรูสึกภายในตัวเอง ไดดีขึ้น
- สรางความคุนชินกับการอยูในทาศพ ปลอยวางจาก ความกลัวตาย
คําแนะนํา
- การหลับตา อาจชวยใหฝกไดดีขึ้น
- คอยมีสติกําหนดรู ลมหายใจ
- พักศีรษะสบายๆ จะตะแคงศีรษะก็ได
- ทาศพไมใชการนอนหลับ
- หากงวง ใหลองขยับตัว เชน รวบขาชิดสักพัก ใหรูตัวตืน่ แลวกลับไปอยูทา
ศพตอไป
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ทาจรเข Makarasana มัคระซัน

ขั้นตอนการฝก
- นอนคว่ํา
- ขาทั้งสองกางออกราว 2 ฟุต ปลายเทาชี้ออก
- รวบแขน มือโอบไหล หรือจับตนแขน
- พักศีรษะบนปลายแขน
ประโยชน
- เปนทาผอนคลายสําหรับกลุมอาสนะในทานอนคว่ํา
- เปนการนวดผนังหนาทองใหแข็งแรง
- ชวยใหระบบยอยอาหารทํางานไดดีขนึ้
คําแนะนํา
- ควรใหหนาทองแนบติดพืน้
- เหมาะสําหรับผูมีอาการปวดหลัง ซึ่งไมสามารถพักในทาศพไดสะดวก
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ทางู Bhujangasana ภุชงคะซัน

ขั้นตอนการฝก
เริ่มจากทาจระเข แลวเขาสูทา เตรียม ดวยการรวบขาชิดกัน แขนชิดลําตัว
หงายฝามือ คางจรดพื้น

ยกมือวางเสมอและชิดทรวงอก หนาผากจรดพื้น ตั้งศอกขึ้น ปดศอกชิด

คอยๆยกขึ้นตามลําดับ จากหนาผาก ศีรษะ ไหล และ ทรวงอก
ประโยชน
- บริหารกลามเนื้อหลัง สวนบน
- เพิ่มความยืดหยุนของกระดูกสันหลัง
- กดนวดชองทอง ลดกรดในกระเพาะอาหาร ชวยการขับถาย
คําแนะนํา
- คอยๆยกศีรษะ ยกหลังขึ้นชาๆ เสมือนวาเรากําลังยกกระดูกสันหลังทีละขอๆ
- ไมยกสูงเกิน ใหสะดือแนบติดพื้นตลอด
- อยาเงยหนามากเกิน เพราะจะทําใหปวดตนคอได
- ทอดขาแนบพื้น ไมเกร็งขา โดยเฉพาะชวงเริ่มยก
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กิจกรรมที่ 3
รํามวยจีน
1.วัตถุประสงค
1. เพื่อฟนฟูจิตใจ รางกายใหกลับมาสูภาวะความเปนอยูที่ดี ผอนคลาย และตื่นตัว
อยูเสมอ
2. เพื่อสุขภาพและรางกายที่แข็งแรง
2.สาระสําคัญ
การรํามวยจีนจะชวยรักษาสมดุลยภาพรางกาย การแพทยแผนโบราณของจีนถือวาภาวะ
การดํารงชีวิตตามปกติ เปนผลจากภาวะสมดุลของจิตใจและรางกาย การเสียความสมดุลจะนํา
โรคภัยมาให การฝกการรํามวยจีน จะทําใหคนเรามีความสมดุลระหวางจิตใจและรางกาย
3.เวลาที่ใช

เชา

1 ชั่วโมง

4.สื่อ/อุปกรณ
1. สื่อ V.C.D.(ถามี)
2. วิทยากรสาธิต
5.วิธีดําเนินการ
1. ใหสมาชิกแตงกายใสเสื้อผาที่สบาย ยืดหยุน เคลื่อนไหวไดดี
2. จัดหาสถานทีอ่ อกกําลังกายที่เหมาะสม เชน สนามหญา บริเวณอาคารที่
สะดวก สะอาด
3. วิทยากรชี้แจงอธิบายหลักการเหตุผล วัตถุประสงคของการออกกําลังกายแบบ
รํามวยจีนและประโยชนของการออกกําลังกายรํามวยจีน
4. สาธิต ประกอบสื่อ(ถามี) และใหสมาชิกปฏิบัติตาม
5. วิทยากรนําปฏิบัติและเมื่อสมาชิกฝกปฏิบัติจนชํานาญแลว อาจใหสมาชิก
ผลัดเปลี่ยนกันนําปฏิบัติในวันตอๆ ไป
6.การประเมินผล
1. สังเกตจากความสนใจและความตั้งใจในขณะฝกปฏิบัติ
2. สังเกตจากการแสดงความคิดเห็นการพูดคุยในขณะฝกปฏิบัติ
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ใบความรูที่ 3
รํามวยจีน
การรํามวยจีน เปนการออกกําลังกายที่จะชวยสงเสริมสุขภาพ ชวยปองกันรักษาและฟนฟู
สภาพจิตใจของคนเราได โดยมี ผลการวิจั ยจากสหรั ฐอเมริก าพบวา การรํามวยจีน กั บการเตน
แอโรบิคของผูสูงอายุนั้น ชวยลดความดันโลหิตใหต่ําลงไดพอๆ กัน และหากออกกําลังกายดวยการ
รํามวยจีนเปน เวลาเดือนครึ่งจึงจะมีประโยชนตอระบบหัวใจและหลอดเลือด สําหรับหลักของ
การรํามวยจีนนั้น โดยพื้นฐานแลวมีอยูดวยกัน 3 ประการคือ
หลักพื้นฐานของการฝกการรํามวยจีน มี 3 ประการดังนี้ คือ
1.ฝกกาย (ขบวนทาตาง ๆ ) เริ่มจากการยืนที่ถูกตอง คือ กาวขาซายออกใหกวางเทากับ
ชวงไหล (ชวงใน) ปลายเทาทั้งสองตองตรงเทากับชวงสนเทา มองดูคลายเลขหนึ่ง และพรอมที่จะ
ยอตัวในทาปกหลักได คือ ยอเขาลง ลําตัวตั้งตรง ลักษณะเหมือนนั่งเกาอี้บนเวหา สวนมือเมื่อยกขึ้น
เคลื่อนไหวไปมา หัวแมมือทั้งสองตองกางออกตลอดเวลา แตนิ้วมืออื่นไมเหยียดตรงโคงไปตาม
ธรรมชาติ อุงมือเปนแอง สองมือพรอมที่จะเคลื่อนไหวอยางนิ่มนวลเชื่องชาไปตามจังหวะดนตรีโดย
สม่ําเสมอ
2. ฝกการหายใจ (หายใจเขา - ออกใหลึกและยาว) คือ การหายใจเขา- ออกตาม
ธรรมชาติใหลึก และยาว หรือวิธีหายใจดวยทอง หรือวิธีหายใจแบบฝนหายใจอยางใดอยางหนึ่งก็
ไ
ด
3. ฝกจิต (ฝกการตั้งสมาธิ) ใหมุงสมาธิไปทุกสวนของรางกาย หรือมุงสมาธิไปตาม
สวนของรางกายที่เกิดโรค และผอนคลายบริเวณนั้น ๆ การผอนคลายรางกายควรทําตั้งแตศีรษะ
จรดปลายเทา
ฝกปฏิบัติตามขั้นตอน
1. การเตรียมตัว กอนการฝกตองมีการเตรียมรางกาย คือ มีการยืดกลามเนื้อและ
บริหารขอตางๆ สักครูหนึ่งกอนทําการฝกในแตละทา ควรทําซ้ํา 10-20 ครั้ง กอนทําทาตอไป
เตรียมตัวฝกทาบริหารชี่กง
การเตรียมตัว
1. สวมใสเนื้อผาที่สบาย ยืดหยุนดี
2. ไมควรสวมใสรองเทาใหเทาเปลาสัมผัสพื้นสนามหญา
3. วางเทาดวยความกวางเสมอไหล ปลายเทาชี้ตรง
4. กระตุนจุดทั้ง 6 ทาละ 5 ครั้ง เปนอยางนอย
5. บริหารขอตางๆ เชน ไหล ศอก ขอมือ สะโพก เขา ขอเทา
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กระตุนจุดทั้ง 6 ไดแก ทรวงอก คอหอย ระหวางคิ้ว กระหมอม สะดือ และกนกบ
ทรวงอก
ทาที่ 1

• บิดทรวงอกตามแขนทั้ง 2 ขาง ไปทางซายและขวา
• บิดไปทางซายหายใจเขา ทางขวาหายใจออก
• จิตใจวางไวที่กลางทรวงอก

ทาที่ 2

• แยกแขนออกทั้ง 2 ขาง ดึงศอกไปขางหลังแลวหุบเขามาดานหนา
• หายใจเขาเมื่อแยกศอก หายใจออกเมือ่ หุบเขามา
• จิตใจวางไวที่กลางทรวงอก

ทาที่ 3

• มือจับกัน ล็อกเอาไว
• โยกศอกขึ้นบนลงลาง สลับกัน
• จิตใจวางไวที่ทรวงอก
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คอ
ทาที่ 1

• หันหนาไปทางซาย และขวา
• หันหนาไปทางซายหายใจเขา ทางขวาหายใจออก
• จิตใจวางไวที่คอหอย

ทาที่ 2

• เอียงศีรษะไปทางซายและขวา
• หายใจเขา-ออกตามจังหวะ
• จิตใจวางไวที่คอหอย
ทาที่ 3

• แหงนคอไปขางหลังหายใจเขา
• เวลากมคอหายใจออก
• จิตใจวางไวที่คอหอย
ระหวางคิ้ว
ทาที่ 1
• กลอกตาไปทางซายและขวา
• หายใจเขา-ออกตามจังหวะ
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• จิตใจจับอยูที่กลางระหวางคิ้ว
ทาที่ 2

• กลอกตาขึ้นบน ลงลาง
• หายใจเขากลอกตาขึ้น หายใจออกกลอกตาลง
• จิตใจอยูที่ระหวางคิ้ว
ทาที่ 3

• กลอกตาตามเข็มนาฬิกา หายใจเขา
• กลอกตาทวนเข็มนาฬิกา หายใจออก
• จิตใจอยูที่หวางคิ้ว

กระหมอม
• ประสานมือทั้ง 2 ขาง นิ้วชี้ และนิ้วกลางชี้ออก
• ยกมือที่ประสานกันขึ้น หายใจเขา
• ลดมือลง หายใจออก
• จิตใจวางไวที่กระหมอม
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สะดือ
ทาที่ 1

• มือเทาสะเอว บิดเอวไปทางซาย หายใจเขา
• บิดเอวไปทางขวา หายใจออก
• จิตใจวางไวที่สะดือ

ทาที่ 2

• แอนไปขางหลัง หายใจเขา
• กมตัวมาขางหนา หายใจออก
• จิตใจวางไวที่สะดือ

ทาที่ 3

• หมุนเอวในทิศตามเข็มนาฬิกา หายใจเขา
• หมุนเอวในทิศทวนเข็มนาฬิกา หายใจออก
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• จิตใจวางไวที่สะดือ

กนกบ

• ยอเขาลง หายใจออก
• เหยียดเขาขึ้น หายใจเขา
• จิตใจวางไวที่กนกบ

2.การฝกปฏิบตั ิ
ทาที่ 1 ปรับลมปราณ
วางเทาแยกกันดวยความกวางเสมอไหล ปรับเทาชี้ตรงไปขางหนา วางมือทั้ง 2 ไว
ขางๆ คอยๆ หงายฝามือแลวยกขึ้นผานทรวงอกมาถึงระดับคาง หายใจเขาชาๆ แลวคว่ําฝามือ ลดมือ
ลงจนถึงระดับเอวจึงยอเขา จังหวะนี้หายใจออกชาๆ
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ทาที่ 2 ยืดอกขยายทรวง
จากทาที่ 1 ซึ่งยังยอเขาอยู คว่ําฝามือแลวคอยๆ ยกขึ้นมาดานหนาจนถึงระดับอก
จึงแยกฝามือขยายออกไปจนสุดแขน หายใจเขาชาๆ เมื่อฝามือกาง จนสุด แลวคอยๆ ดึงกลับมาใน
ทิศทางเดิม ลดฝามือมาไวขางลําตัว ยอเขา จังหวะนี้หายใจออกชาๆ

ทาที่ 3 อินทรียท ะยานฟา
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จากทาที่ 2 กางแขนออกทางดานขาง เหยียดขาตรงกางแขนขึ้นไปเหนือศีรษะ หายใจ
เขา ลดแขนลงมาขางๆ หายใจออก

ทาที่ 4 ลมปราณซานกายา
จากทาที่ 3 ตวัดชอนมือจากดานขาง เสมือนเอาพลังจากธรรมชาติเขามาในรางกาย
หงายฝามือยกขึ้นจนถึงระดับคางแลวคว่ําฝามือ ลดฝามือลง พอถึงระดับเอวก็ยอเขา (หากเปนทาจบ
เมื่อลดฝามือลงก็มาวางขางลําตัว ไมตองยอเขา) การวางจิตใจ ใหวางไวที่ฝามือและฝาเทาทั้งสองขาง
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แตละทาใหทําซ้ําๆ กัน 5-10 นาที กอนจะทําทาตอไป จนครบเวลาในการฝก ควร
ทําทาที่ 1 ติดตอกัน 5-10 นาที สําหรับผูเริ่มตนฝก ตอมาจึงทําทาอื่นๆ โดยใชเวลารวมกัน 20-30
นาที วันละ 1-2 ครั้ง
************************อ9
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ภาคผนวก ก
การออกกําลังกายและเลนกีฬา
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การออกกําลังกายและเลนกีฬา
การออกกําลังกาย หมายถึง การกระทําที่กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงของระบบตางๆ
ภายในรางกายที่ตองการทํางานหนักเพิ่มมากขึ้น ทําใหสงผลดีตอสุขภาพรางกาย
จุดประสงคของการออกกําลังกาย เพื่อใหมีการปรับตัวของระบบหัวใจ หลอดเลือด
ในกลามเนื้อ การทํางานของระบบอวัยวะตางๆ ใหเขากับสภาวะที่ตองใชกําลังกายมากขึ้น ซึ่งหมายถึง
ภาวะที่รางกายตองการออกซิเจนมากขึ้น และทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงของรางกาย เนื่องจากการ
ฝก หรือการออกกําลังกายดังนี้
หลักการทั่วไปในการออกกําลังกาย
1. เลือกกิจกรรมการออกกําลังกายใหเหมาะสมกับสภาพรางกาย โดยคํานึงถึงเพศ
วัยและสภาพของรางกาย
2. อบอุนรางกาย 5-10 นาที โดยการยึด เหยียด ขอตอ และเอ็น กลามเนื้อ สวนตางๆ
ที่ใชในการเคลื่อนไหว เชน แขน ขา หลัง คอ นิ้ว ฯลฯ แบบอยูกับที่ (Static
stretching) แลวเริ่มจากการเคลื่อนไหวจากชาไปหาเร็วตามลําดับ และหลังจาก
เสร็ จสิ้ นกิ จกรรมการออกกํ าลั งกาย ซึ่ งใช เวลาอย างน อย 10 นาที ควรค อยๆ
ลดสภาวะรางกาย (cool down) จนอยูในสภาวะปกติ
3. มี สุ ขนิ สัย และสวั ส ดินิ สัย ในการออกกํา ลัง กาย คื อ แตง กายให เ หมาะสมกั บ
กิจกรรมการออกกําลังกาย เชน เสื้อผา กางเกง รองเทาและถุงเทา ไมสกปรก
อับชื้น อุปกรณในการออกกําลังกาย ควรสะอาดเรียบรอย ตั้งใจฝกฝนและเคารพ
กติกา
4. ไมควรออกกําลังกายใหมากเกินไป จนทําใหรางกายทรุดโทรมได
กีฬาเพื่อสุขภาพ หมายถึง การเลนกีฬาหรือการออกกําลังกายทีมีจุดประสงคแนนอน
ในการพัฒนาสุขภาพ ทั้งทางรางกายและจิตใจ ซึ่งอาจหมายถึง การดํารงรักษาสุขภาพที่ดีอยูแลว
มิใหลดถอยลงไป ปรับปรุงสภาพที่ทรุดโทรมใหดีขึ้น ปองกันโรคที่เกี่ยวของเนื่องจากการขาด
การออกกําลังกายตลอดจนชวยแกไขหรือฟนฟูสภาพรางกายจากการเกิดโรคบางอยาง
หลักการสําคัญสําหรับการออกกําลังกาย
1. การประมาณตน สภาพรางกายและความเหมาะสมกับกีฬาชนิดตางๆ ของแตละคน
ไม เหมือนกัน แมแต ในคนคนเดี ยวกัน ในชวงเวลาหนึ่งกับอีกชวงเวลาหนึ่งก็แตกต างกัน ได
การจะไดผลเพิ่มของสมรรถภาพจากการฝกซอมหรือการออกกําลังกายมีกฎวาจะตองเปนไปตาม
ความเหมาะสมกับสภาพรางกาย
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2.การพักผอน หลังจากการฝกซอมและออกกําลังกาย รางกายเสียพลังงานสํารองไปมาก
จํ า เป น ต อ งมี ก ารชดเชย รวมทั้ ง ซ อ มแซมสิ่ ง ที่ สึ ก หรอและสร า งเสริ ม ให แ ข็ ง แรงมากขึ้ น
กระบวนการนี้จะเกิด ขึ้นในระหวางการพักผอน หลังการฝกซอมและการออกกํ าลั งกายหนัก
จึงจําเปนตองพักผอนใหเพียงพอ
3.การแตงกาย เกี่ยวของทั้งในดานการเคลื่อนไหว กีฬาแตละอยางยอมมีเครื่องแบบแตงกาย
ที่เหมาะสมทั้งเสื้อ กางเกง และรองเทา เสื้อผาที่รุมราม รองเทาที่ไมเหมาะสมกับเทาหรือสภาพ
ของสนามยอมทําใหการเคลื่อนไหวไมคลองตัวเทาที่ควรและยังเปนตนเหตุใหเกิดอุบัติเหตุดวย
นอกจากนี้ตองคํานึงการระบายความรอนออกจากรางกายเปนสําคัญ เพราะในระหวางที่ออกกําลัง
กายจะมี ค วามร อนเกิ ด ขึ้น มาก หากระบายออกไม ทั น ความร อนที่ส ะสมขึ้ น จะเป น ตั ว จํ า กั ด
การออกกําลังกายตอไปและทําอันตรายตอระบบตางๆ ในรางกาย
4.ความสม่ําเสมอ การเพิ่มของสมรรถภาพตางๆ นอกจากจะขึ้นอยูกับปริมาณความหนัก
เบาของการฝกซอมและออกกําลังกายแลว ยังขึ้นอยูกับความสม่ําเสมอดวยการฝกซอมเพื่อแขงขัน
หรือเพื่อสุขภาพ ตองพยายามรักษาความสม่ําเสมอไว
5.ความเจ็บปวยระหวางออกกําลังกาย ในระหวางการออกกําลังกายใดๆโอกาสจะเกิด
อุบัติเหตุมีไดมากกวาการอยูเฉยๆ การเลนกีฬาที่มีการปะทะกัน โอกาสที่เกิดอุบัติเหตุยิ่งมากขึ้น
แมแตการออกกําลังคนเดียว ถามีการเปลี่ยนสถานที่ ปริมาณและความหนักของการออกกําลัง
กาย ก็อาจมีอุบัติเหตุหรือความเจ็บปวยเกิดขึ้นได
6. การเลือกเวลา-ดินฟาอากาศ ควรกําหนดเวลาฝกซอมที่แนนอนไว แตควรเปนเวลา
เดี ย วกั น ทุ ก วั น เพราะมี ผ ลต อ การปรั บ ตั ว ของร า งกาย การฝ ก ซ อ มโดยไม มี ก ารกํ า หนดเวลา
ที่แนนอนทําใหเหนื่อยเร็วและไดปริมาณนอยลงกวา
7.การเจ็บปวย ความเจ็บปวยทุกชนิดทําใหสมรรถภาพของรางกายลดลงและรางกาย
ตองการพักผอนอยูแลว การออกกกําลังกายที่เคยทําอยูยอมเปนการเกินกวาที่สภาพรางกายจะรับได
และอาจทําใหเกิดอันตรายรายแรงตอชีวิต โดยเฉพาะอยางยิ่งเปนการใชรางกายที่มีอุณหภูมิสูงกวา
ปกติและหัวใจตองทํางานมากกวาปกติเพื่อระบายความรอน เมื่อออกกําลังกายการระบายความรอน
และหัวใจจึงตองทํางานหนัก
8.การดื่มน้ํา มีความจําเปนมากในการออกกําลังกาย เพราะถารางกายสูญเสียน้ําไปมาก
ถึงปริมาณหนึ่ง สมรรถภาพจะลดต่ําลง เนื่องจากการระบายความรอนออกจากรางกายขัดของ
และถาเสียน้ํามากอาจจะเปนอันตรายตอรางกาย การขาดน้ําทําใหสมรรถภาพลดลง การใหน้ํา
ชดเชยสวนที่ขาดทําใหสมรรถภาพเพิ่มขึ้น แตในรางกายของทุกคนมีน้ําสํารองอยู ซึ่งจะเสียไป
โดยไดสมรรถภาพไมลดลง น้ําสํารองนี้มีปริมาณประมาณ 2% ของน้ําหนักตัว การเลนกีฬาใดๆ
ที่มีการเสียน้ําไมเกินกวา 2% ของน้ําหนักตัวและกอนการแขงขันรางกายอยูในสภาพที่ไมขาดดุล
น้ํา หรือในระหวางเลนไมเกิดความกระหาย ผูเลนไมจําเปนตองดื่มน้ําในระหวางนั้น
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9.จิ ต ใจ ในระหว า งการฝ ก ซ อ มและออกกํ า ลั ง ต อ งทํ า จิ ต ใจให ป ลอดโปร ง คิ ด ถึ ง
ประโยชนที่จะไดรับจากการฝกซอมหรือออกกําลังกาย ตั้งใจปฏิบัติตามทาทางเทคนิคตางๆ และคิด
แกไขการปฏิบัติที่ผิด จะตองพยายามขจัดเรื่องที่รบกวนจิตใจในระหวางนั้นออกไป หากขจัด
ไมไดจริงๆ ไมควรฝกซอมหรือออกกําลังกายตอไป เพราะทําใหเสียสมาธิและเกิดอุบัติเหตุไดงาย
10.สภาพของกระเพาะอาหาร ในเวลาอิ่มจัด กระเพาะอยูใตกระบังลมจะทําใหการ
ขยายของปวดเปนไปไมไดดีเทาที่ควร เพราะกระบังลมไมอาจหดตัวต่ําลงไดมากใน ขณะเดียวกัน
การไหลเวียนเลือดจะตองแบงเลือดสวนหนึ่งไปใชในการยอยหรือดูดซึงอาหาร ทําใหเลือดที่ไป
เลี้ยงกลามเนื้อลดลง เปนผลเสียตอการออกกําลังกาย
วิธีการออกกําลังกาย
การออกกําลังกายที่ดีและถูกตองควรปฏิบัติอยางสม่ําเสมอ ตามความเหมาะสมของอายุ
เพศ และสภาวะของรางกาย การออกกําลังกายที่เหมาะสม คือ อัตราการเตนของหัวใจที่สูงขึ้น
หายใจถี่ขึ้นและแรงขึ้น มีเหงื่อออก ผลที่ตามมาหลังจากการออกกําลังกาย คือ สมรรถภาพดาน
ความแข็งแรงของกลามเนื้อ แขนขา คงความคลองแคลววองไว ความเร็ว การตอบสนองตอ
สถานการณ และความอดทนหรือความทนทานของระบบไหลเวียนโลหิตดีขึ้น
วิธีที่จะออกกําลังกายใหปลอดภัยจากการบาดเจ็บ คือ คอยๆ เริ่มทีละนอยและตองคอย
สังเกตปฏิกิริยาของรางกายในขณะที่ออกกําลังกายอยู และภายหลังการออกกําลังกายแลว ถารูสึก
วามีอะไรผิดปกติ อยาฝน การออกกําลังกายที่มีความเสี่ยงนอยที่สุดตอรางกาย ควรปฏิบัติ ดังนี้
1. ตองศึกษาการออกกําลังกายที่จะปฏิบัติใหละเอียด และอยางถูกตองเสียกอน
2. ตรวจรางกายกอนออกกําลังกาย โดยแพทยเปนผูตรวจทุกครั้ง
3. กอนออกกําลังกายตองมีการอบอุนรางกายอยางถูกตองทุกครั้ง
4. เริ่มตนการออกกําลังกายอยางชาๆ ไปหาเร็ว ตามขั้นตอน
5. พยายามหลีกเลี่ยงการออกกําลังกายที่ตองมีการแขงขันกันทุกชนิด
6. สังเกตปฏิกิริยาของรางกายตลอดเวลาการออกกําลังกาย
7. ตองมีสมาธิในการออกกําลังกาย
8. หลักการออกกําลังกายอยางหนักทุกครั้ง (aerobic exercise) หัวใจจะเตนเร็วมาก
อยาหยุดโดยทันที โดยเฉพาะผูที่อายุ 40 ปขึ้นไป เชน วัยหนุมสาว ควรอัตราการเตน
ของหัวใจลดลงถึง 120 ครั้ง/นาที หรือ วัยชรา ควรใหลดถึง 100 ครั้ง/นาที จึงจะ
สามารถหยุดการออกกําลังกายลงได
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บัญญัติ 10 ประการของการออกกําลังกาย
1. การเพิ่มสมรรถภาพจากการออกกําลังกายตองเปนไปตามความเหมาะสมกับสภาพ
รางกายของแตละบุคคล
2. เครื่องแตงกายที่เหมาะสมรัดกุม ยอมทําใหการเคลื่อนไหวมีประสิทธิภาพและยังเปน
การปองกันอันตรายอันอาจจะเกิดขึ้น
3. กําหนดเวลาการออกกําลังกายที่แนนอน ควรจะเปนเวลาเดียวกันทุกวันเพราะจะมีผล
ตอการปรับตัวของรางกาย
4. ควรงดอาหารหนักกอนออกกําลังกาย ประมาณ 3 ชั่วโมง ถาทองวางนานจะทําให
พลังงานสํารองหมดไป กอนหรือระหวางการออกกําลังกายอาจรับประทานอาหารประเภทยอยงาย
แตไมตองใหอิ่มหรือแนนทองจนเกินไป
5. การขาดน้ําทําใหสมรรถภาพทางกายลดลง การใหน้ําชดเชยในปริมาณที่เทากับการ
สูญเสียจะทําใหสมรรถภาพทางกายดีที่สุด แตจะตองแบงการใหออกเปนรอยละ 25 ใน 1 ชั่วโมง
กอนการออกกําลังกายและอีกรอยละ 75 เฉลี่ยไปตามระยะเวลาของการออกกําลังกาย
6. การออกกําลังกายมีผลตอการคลายความเครียด ระหวางการออกกําลังกายควรทํา
จิตใจใหปลอดโปรง พยายามขจัดปญหาเรื่องรบกวนจิตใจ สรางสมาธิใหแ กตนเอง หากไม
สามารถขจัดปญหาได ควรงดการออกกําลังกาย เพราะจะเปนสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุไดงาย
7. การรักษาความสม่ําเสมอในการออกกําลังกาย จะชวยใหรางกายมีความพรอมที่ดีกวา
ในทุกๆ ดาน
8. ภายหลังการออกกําลังกาย จําเปนตองมีการพักผอนอยางเพียงพอ กอนการออก
กําลังกายครั้งตอไปรางกายจะตองมีความสดชื่น อยูในสภาพเดิมหรือดีกวาเดิม การออกกําลังกาย
ตอวันจึงจะทําใหมากขึ้นตามลําดับได
9. เมื่อเกิดการบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุขึ้นในระหวางการออกกําลังกาย ควรหยุดพัก หากการ
บาดเจ็บเพียงเล็กนอย เมื่อพักสักครูจะหายเปนปกติ ซึ่งอาจจะลงเลนตอไปได แตการเลนตอไปทํา
ใหอาการเดิมกลับมาเปนมากขึ้นก็ตองหยุด
10. การเจ็บปวยทุกชนิดทําใหสมรรถภาพทางกายลดลง ถารางกายมีอุณหภูมิสูงกวา
ปกติจากการเปนไข หัวใจตองทํางานหนักขึ้น เพื่อเปนการชวยระบายความรอน เมื่อไปออกกําลัง
กายหัวใจจะตองทํางานมากขึ้น
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ภาคผนวก ข
ประโยชนของการออกกําลังกายแบบ
“รูลมหายใจออก – เขาและยิ้ม”
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ประโยชนของการออกกําลังกายแบบ
“รูลมหายใจออก-เขาและยิ้ม
1. ชวยใหการทํางานขอบระบบอวัยวะสวนตางๆ ดีขึ้น โดยเฉพาะปอดและ < ซึ่งมี
หนาที่ในการฟอกโลหิตและสูบฉีดโลหิตไปเลี้ยงสวนตางๆ ของรางกายจึงชวยยืดอายุการใชงานของ
อวัยวะทุกสวนดวย เพราะการไหลเวียนของโลหิตดี
2. คลายความตึงเครียดของกลามเนื้อสวนตางๆ และความตึงเครียดของจิตใจ
3. ชวยบรรเทาอาการนอนไมหลับ หรือนอนฝนราย และชวยใหตื่นนอนในเวลาเชาอยาง
มีความสุข ตื่นนอนดวยสติ จิตใจแชมชื่น ไมงวงซึม หดหู เบื่อหนาย ทอแท (ถาทําเปนประจํากอน
นอนและทันทีที่ลืมตาในตอนเชาทุกวัน)
4. เมื่อเกิดอุบัติเหตุเล็กๆ นอยๆ รางกายจะไมบาดเจ็บงายเพราะกลามเนื้อ-เอ็น-กระดูก
บางสวนมีประสิทธิภาพพอสมควร (ถาทําเปนประจํา)
5. ทํ า ให เ ป น คนมี จิ ต ใจเบิ ก บาน มองโลกอยา งมี ส ติ และเป น การพั ฒ นาให เ กิ ด ความ
ชํานาญในการควบคุมลมหายใจออก-เขาที่ทําใหรางกายและจิตใจสงบผอนคลายในทุกอิริยาบถดวย
6. ทําใหเปนคนคลองแคลว กระฉับกระเฉงวองไว ยิ้มแยมแจมใสเสมอ เปนที่สดชื่น
สบายใจ แกผูพบเห็นทั่วไป
7. หลังการออกกําลังกายชุดนี้แลวในทันทีก็สามารถนั่งสมาธิหรือเดินจงกรม ใหจิตสงบ
ลงรวมไดงาย และเปนการนั่งสมาธิหรือเดินจงกรมอยางสดชื่น ไมรูสึกฝนบังคับ หรือคิดวาเปนภาระที่
ตองจําใจทํา ไมออนเพลีย โงกงวง และชวยใหทําสมาธิในขั้นตางๆ ไดเร็ว
8. ถาทําไดเปนกิจวัตรประจําวัน นอกจากจะไดประโยชนที่กลาวมาแลวทั้งหมด ยังเปน
การพัฒนานิสัยใหเปนคนมีระเบียบวินัยสม่ําเสมอ ซึ่งเปนคุณสมบัติที่ดีเลิศของผูปฏิบัติธรรม อันเปน
ตัวอยางที่ดีแกคนในครอบครัวและสังคม
9. สามารถจัดเปนกิจกรรมยามเชารวมกันของสมาชิกทุกคนในครอบครัวหรือที่ทํางานซึ่ง
เปนการสรางความสัมพันธที่ดีตอกันและเปนการเริ่มตนวันใหมอยางมีสติ ผองใสสงบเย็น พรอมที่จะ
ทํางานหรือแกปญหาตางๆ ใหลุลวงไปดวยดี
หมายเหตุ
การออกกําลังกายแบบรูลมหายใจนี้ ไดเรียบเรียงจัดขึ้นใหมเปนชุดพิเศษโดยเฉพาะ เพื่อเปน
สวนหนึ่งของการเขาคายอบรม “ศิลปะการพัฒนาชีวิต” ณ สวนโมกขพลาราม และที่เสถียรธรรมสถาน
ทาออกกําลังกายตางๆ ที่นํามาเสนอนี้ เปนเพียงสวนหนึ่งที่คัดเลือกมาใหเหมาะสมกับผูปฏิบัติธรรม
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ทุกเพศทุกวัย โดยเฉพาะผูสูงอายุและนักบวช จึงมิไดมีทาที่ยากเกินไป เพราะไมตองการใหมีการอักเสบ
ของกลามเนื้อเกิดขึ้นกับผูเริ่มฝกเปนครั้งแรก เนื่องจากหัวใจหลักของการเขาคายคือ การฝกอานาปานสติ
ภาวนา ถากลามเนื้อเจ็บปวดอาจเปนอุปสรรคในการทําสมาธิของผูปฏิบัติใหม
สวนทานที่มีทาออกกําลังกายเปนประจําอยูแลว เมื่อทดลองเรียนรูวิธีการตางๆ นี้ ก็สามารถ
นําการรูลมหายใจ ออก-เขา และ ไปปรับใชใหเขากับทาออกกําลังกายประจําของทานในเวลาตื่นนอน
เชาหรือเย็นตามอัธยาศัย
ในการออกกําลังกายแตละครั้ง ควรใชเวลาประมาณ 30 นาที หรือ 45 นาทีหรือ 1 ชั่วโมง
ตามกําลังของแตละทาน
หลักที่สําคัญที่สุดคือทุกทานตองทําอยางมีสติ รูลมหายใจออก-เขาและ นอยๆ ไมปลอยให
ความกังวลใดใดมาแทรก จิตผูกไวกับลมหายใจออก-เขา ทําความรูสึกผอนคลายกลามเนื้อสวนตางๆ และ
ผอนคลายจิตใจ
ส ว นท า นที่ เ ป น นั ก บวช ควรบริ ห ารกายในสถานที่ มิ ด ชิ ด หรื อ ปราศจากการรั บ รู ข อง
บุคคลภายนอก เพื่อความเหมาะสมตามสถานะนักบวช
สํ า หรั บ ท า นที่ เ ป น คุ ณ ครู -อาจารย ก็ ส ามารถนํ า การบริ ห ารกายบริ ห ารจิ ต นี้ ไ ปใช ส อน
นักเรียน-นักศึกษาในชวงกอนเริ่มการเรียนการสอนสัก 3-5 นาที โดยเลือกใชสัก 2-3 ทา เชน 5, 8, 9
หรือ 10, 13, 14 จะชวยใหทั้งผูสอนผูเรียนมีความพรอมทั้งทางรางกายและจิตใจ คือมีความสดชื่น สงบ
ผานคลาย มีสมาชิ จดจอในสิ่งที่จะสอนจะเรียนไดดีกวาปกติ บรรยากาศการเรียน การสอนจะเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพ ความสัมพันธอันดีระหวางครูกับนักเรียนจะเกิดขึ้นอยางเปนธรรมชาติที่กลมกลืน
ออนโยนและอบอุน
คําแนะนํานี้มิไดจํากัดเฉพาะเพียงในสถาบันการศึกษาเทานั้นหากแตสามารถจัดใหเกิดขึ้น
ไดในทุกลุมหรือทุกสถานที่ทํางาน
สิ่งเล็กๆ นอยๆ เหลานี้ (บางทานอาจมองขามความสําคัญไป) จะสามารถชวยสรางสรรค
วันใหมที่งดงาม ผองใสดังที่ใครๆ ปรารถนาได เพราะเปนกิจกรรมที่อยูบนพื้นฐานของความรักและ
ความเมตตาโดยมีสัจธรรมของชีวิตเปนแกนสารอยูภายใน
อนึ่งทาออกกําลังกายทุกทาไดนํามาจากที่ตางๆ เชนจากแผนกกายภาพบําบัดโรงพยาบาล
ตางๆ อันเปนทาที่ปองกันความเจ็บปวยและแกไขสวนบกพรองตางๆ ของรางกาย
นอกจากนั้นยังไดจากตําราที่เชื่อถือไดของผูทรงคุณวุฒิอีกหลายทาน (ซึ่งผูเรียบเรียงได
นํามาผสมผสานกับการรูลมหายใจแบบอานาปานสติ เพื่อใหเปนการออกกําลังกายที่สมบูรณ สมดุลทั้ง
กาย-ใจ) จึงขอขอบพระคุณและอนุโมทนาผลบุญกุศลรวมกันในโอกาสนี้...
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ทาออกกําลังบริหารกาย-บริหารจิต
ถาเลือกไดควรใชสถานที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์ถายเท สดชื่นสมาชิกในครอบครัวทุกคนควร
ปฏิ บัติ ร ว มกั น แล ว ถ า ยทอดความรู สึ ก ที่ ดี มี ค วามรัก และเมตตาให แ ก กั น และกั น เพื่ อ เสริ ม สร า ง
ความสัมพันธที่อบอุน แนนแฟน
กอนและหลังการออกกําลังกายควรดื่มน้ําอุนๆ 1-2 แกว จะชวยใหระบบขับถายดีขึ้น
ทาที่ 1 “นิทราสุขสันต-หฤหรรษรับอรุณ”
คงจะมีนอยคนนักที่ปฏิเสธวา ไมเคยมีความทุกขเพราะนอนไมหลับ หรือไมเคยมีความ
ทุกขกับการตองตื่นนอนแตเชามืดเพื่อรีบไปโรงเรียนหรือไปทํางานใหทันเวลา
“ทานิทราสุขสันต - หฤหรรษรับอรุณ” จะชวยลดปญหาไดดวยวิธีดังนี้
กอนนอนตอนกลางคืนหลังสวดมนตไหวพระเสร็จ ใหนอนหงาย พริ้มตาปดลงเบาๆ ทํา
ความรูสึกผอนคลาย เหยียดแขนทั้ งสองไปขางลําตัว หงายฝามื อเหยียดขาทั้งสองใหตรง สนเทา
คอนขางชิด กัน ปลายเท าแยกออก หมุน ขอมื อ ขอเท าเปนวงกลมกลับไปกลับมาสบายๆ ชาๆ ใช
นิ้วกลาง และนิ้วนางนวดหัวคิ้วใหผอนคลาย แลวไลออกไปทางขมับ นวดบริเวณขมับใหสบาย ใชมือ
ซายนวดแขนขวาจากบาจนถึงนิ้ว ใชมือขวาทําสลับกัน จนรูสึกเบาสบายปลอดโปรง ขณะเคลื่อนไหว
สวนตางๆ
สิ่งที่สําคัญที่สุดคือ การผอนลมหายใจออกอยางชาๆ นุมนวลแผวเบา จนรูสึกวาลมหายใจ
หมดปอด โดยอัตโนมัติเปนธรรมชาติรางกายจะสูดหายใจเขาไปไดมาก เพียงเราใชสติกําหนดความแผว
เบา นุมนวล ชาๆ ของลมหายใจเขา ก็จะทําใหรูสึกสงบสบาย ใชสติชัดเจนกําหนดลมหายใจออก-เขา
ในลักษณะนี้ตลอดการบริหารในทุกทา จะเปนการทําสมาธิไปในตัว
ที่สําคัญอีกประการ ใหกําหนดสติตามรูอาการเคลื่อนไหวสวนตางๆ ของรางกายดวย จะ
เปนการฝกใหมีสติในทุกอิริยาบถไดอยางดี ไดประโยชนพรอมกันทั้งรางกายและจิตใจ
ทานอนที่ดีที่สุดคือการนอนตะแคงขวา เพราะอวัยวะสวนสําคัญ เชน สมอง หัวใจ ปอด
กระดูกสันหลัง อยูในตําแหนงเหมาะสม
ดังนั้น หลังจากการนอนหงายตามรูลมหายใจออก-เขาที่ละเอียดออน พรอมใชสติตาม
ระลึกรูผอนคลายกลามเนื้อสวนตางๆ เริ่มตั้งแตสวนศีรษะ ใบหนา คอ ลําตัว ขา เทา จนรูสึกใกลหลับ
ใหตะแคงขวา กําหนดสติตามรูลมหายใจออก-เขา ตอไป
ถาฝกเปนประจําจนชํานาญจะเปนการหลับพักผอนที่สมบูรณทั้งรางกาย และจิตใจ ชวยให
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ตื่นนอนเชาอยางสดชื่น มีพลังสําหรับการปฏิบัติหนาที่อยางมีประสิทธิภาพตลอดวันใหม
*สัจธรรมที่วา “ชีวิตนี้เปนของที่ยืมมาจากธรรมชาติ เราตองไมตูวาชีวิตนี้เปนของเรา ชีวิต
จึงจะอยูไดโดยไมเปนทุกขทุกอยางธรรมชาติใหยืมมา จึงตองรูจักสงคืน”
หลักการนี้เปนเหตุผลสําคัญที่วา เราตองใหความสนใจเปนพิเศษกับการผอนลมหายใจออก
คืนสูธรรมชาติ ถาเรามุงแตใหความสําคัญเฉพาะการสูดลมหายใจเขา จะทําใหเราคืนลมหายใจออกไม
หมด ผลคื อ เราจะไม ส ามารถรั บ ออกซิ เ จนที่ ม ากั บ ลมหายใจเข า ได ม ากเท า ที่ ค วร เพราะมี
คารบอนไดออกไซดของลมหายใจออกคั่งคางอยูในถุงลมของปอดนั่นเอง
ลักษณะนี้อาจเปนสาเหตุหนึ่งที่สรางปญหาใหแกผูเริ่มฝกสมาธิ เพราะจะรูสึกจุก แนน อึด
อัด จนปวดศีรษะได ดวยขาดออกซิเจนที่เพียงพอนั่นเอง (ทําใหนึกถึงพุทธภาษิตที่วา “จิตที่คิดจะให
(คืน) สบายกวาจิตที่คิดจะรับ”)
เพื่อชวยใหการผอนลมหายใจออกและสูดเขา เปนไปอยางนุมนวล ออนโยน อันมีอิทธิพล
ชวยใหจิตใจรางกายสงบระงับผอนคลายนั้น เราอาจกําหนดความรูสึก “แผความรักความเมตตาตอทุก
สรรพสิ่งออกมา ดวยรอยยิ้มนอยๆ พรอมลมหายใจออกแลวนอมความรูสึกสะอาด สวาง สงบ เขาสู
ภายในพรอมลมหายใจเขา” เหลานี้คือ เคล็ดลับที่สําคัญยิ่งของการออกกําลังกายและการปฏิบัติกิจตางๆ
ในชีวิตประจําวัน
สันติภาพมิไดอยูที่ไหน หากสถิตอยูในใจของทาน และปรากฏแสดงผานทางรอยยิ้มแหง
ความรัก ความเมตตาตอทุกสรรสิ่งของทานนั่นเอง
ถาใจของเราเปดกวางและวางพอ ความสุขอยูไมไกล เมื่อใจมีสติ
อยาลืมยิ้มนอยๆ ดวย เพราะวงการแพทยพบวา การมีรอยยิ้มจะชวยผอนคลายกลามเนื้อทุก
สวนบนใบหนา ซึ่งมีผลกระทบตอจิตใจ ทําใหรูสึกผอนคลายเปนอยางยิ่ง
เมื่อรูสึกตัวตื่นขึ้นในตอนเชา กําหนดความรูสึกตัวใหชัดเจนแลวเปาลมหายใจออกทางปาก
เพื่อไลอากาศเสียในทองและปอดจนหมด พรอมสูดลมหายใจเขาลึกๆ แรงๆ เพื่อรับออกซิเจนใหมเต็มที่
ทําใหสมองปลอดโปรง มีสติตื่นตัวชัดเจนเอาจิตจดจอกับลมหายใจออก-เขา (ออก-เขา สลับกัน 3 ครั้ง
แรงๆ
เคล็ดลับที่สําคัญที่สุดคือเอาจิตจดจอกับลมหายใจออก-เขาและระลึกรูการเคลื่อนไหวในทา
ตอๆ ไป เพื่อตัดโอกาสมิใหนิวรณ* หรืออารมณตางๆ เขาครอบงําจิต จนจิตขุนมัวไมผองใสไมสดชื่น
ไมเบิกบิน ไมมีกําลังใจพอที่จะลุกขึ้นในตอนเชา หรือจําใจตองลุกขึ้นดวยความทุกข
หากเราปองกันนิวรณหรืออารมณตางๆ ไมใหครอบงําจิตไดทันในขณะรูสึกตัวตื่นขึ้น เรา
จะไมมีความทุกขในการตื่นนอนอีกตอไป
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ดังนั้น การบริหารรางกายทันทีเมื่อตื่นขึ้น จึงเปนกุศโลบายที่ดีในทุกๆ เชาวันใหม
หลังจากเปาลมหายใจออกแรงๆ สลับสูดลมหายใจเขาลึกๆ แรงๆ 3 ครั้ง แลวนอนหงาย ใช
มือทั้งสองนวดดวงตาเบาๆ 3-4 ครั้ง แลวใชปลายนิ้วทั้งสิบตบใบหนาเบาๆ ใหทั่ว เริ่มจากหนาผากลงมา
แกมจนถึงคาง ทํา 3-4 รอบ ในขณะเดียวกันก็ยกขาทั้งสองขางถีบจักรยานอากาศ (อยาลืมกําหนดรูลม
หายใจออก-เขาและจิตจดจอรูความเคลื่อนไหวของรางกาย) ยกศีรษะขึ้นเล็กนอยใชนิ้วทั้งสิบนวดศีรษะ
ใหทั่ว 3-4 รอบ เพื่อใหการไหลเวียนของโลหิตดี ทําใหสดชื่น เบิกบานรับอรุณ
ทาที่ 2 “เพิ่มพูนความแจมใส”
ทําความรูสึกตัวทั่วพรอม แลวพลิกขวานอนคว่ํา แขนแนบลําตัว ขาชิดกัน ลืมตาแจมใส
ใบหนาพลิกซาย หายใจออก นุมนวล ชา ๆจนหมดปอด ขณะสูดลมหายใจเขาใหยกศีรษะขึ้นใหมาก
ที่สุด ตามองขึ้นบน จะรูสึกกวากระดูกตนคอไดรับการบริหาร ขณะผอนลมหายใจออกชาๆ ก็ลดศีรษะ
ลงใบหนาพลิกขวาแนบพื้นจนสุดลมหายใจออกแลวจึงหายใจเขา ยกศีรษะขึ้นทําสลับกัน 10 ครั้ง (ทานี้
ชวยปองกันและแกไขอาการหินปูนกดทับเสนประสาทบริเวณกระดูกตนคอซึ่งอาจเกิดไดกับทุกคน
โดยเฉพาะคนสมัยนี้ ที่แวดลอมไปดวยสิ่งอํานวยความสะดวกมากมาย รางกายเคลื่อนไหวนอย หินปูน
จึงสะสมตามขอตางๆ ไดงาย)
ทาที่ 3 “สบายใจยามนี้”
เลื่อนฝามือทั้งสองมาอยูแนวอก (เตรียมยันลําตัวชวงบนขึ้นขณะสูดลมหายใจเขา) เมื่อ
พรอมแลว หายใจออกใหหมดกอนแลว (อยาลืมยิ้มนอยๆ) สูดลมหายใจที่สดชื่นเขา ขณะเดียวกันก็ใชฝา
มือทั้งสองดันตัวขึ้นใหมากที่สุด จนแขนตึง ขาทั้งสองยังชิดแนบติดกับพื้น ขณะลดตัวชาๆ ลงนามราบ
กับพื้นในหนาตะแคง ก็ผอนคลายลมหายใจแหงความรักความเมตตาออกมาใหหมดพรอมดวยรอยยิ้ม
ทําสลับกัน 10 ครั้ง (แกปญหาหินปูนทับเสนประสาท บริเวณกระดูกสันหลังชวงเอว ซึ่ง
ปวดทรมานมากอาจเกิดไดกับทุกคน)
ทาที่ 4 “กระปรี้กระเปราเบิกบาน”
เมื่อจบทาที่ 3 ขณะสูดลมหายใจเขา ยกตัวขึ้นในทาคลานเฉลี่ยน้ําหนักที่ฝามือทั้งสอง เขา
ทั้งสอง ขาชวงลางแนบกับพื้นขณะผอนลมหายใจออก ก็คอยๆ โนมสะโพกไปดานหลัง นั่งราบบนขา
ทั้งสอง (เหมือนทานั่งกราบพระของอุบาสิกา) มือทั้งสองยังตรึงอยูกับที่จนแขนเหยียดตึง ขณะที่ลําตัว
โนมลงแนบพื้นมากที่สุด
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ศีรษะพยายามใหจรดพื้น ทําชาๆ จนสุดลมหายใจออกขณะสูดลมเขาก็เงยศีรษะขึ้นชาๆ
แขนยังตึงเหมือนเดิม ผอนลมหายใจออก ศีรษะกมลงไปจรดพื้น
ทําสลับกัน 10 ครั้ง เมื่อสูดลมหายใจเขาครั้งสุดทาย ก็คอยๆ เลื่อนมือทั้งสองเขาหาตัว ยึด
ตัวขึ้นชาๆ จนนั่งหลังตรงมือวางบนเขาทั้งสอง ผอนลมหายใจออกชาๆ นุมนวล พรอมดวยรอยยิ้ม
บริสุทธิ์...ผอนคลาย
ทาที่ 5 “สุขสําราญกับอากาศบริสุทธิ์”
ปกติโดยเฉพาะคนกรุงเทพหรือคนที่เครียดบอยๆ มากๆ มักจะหายใจเพียง ½ ของปอด
เทานั้น ทําใหรางกายไมแข็งแรงเพราะขาดออกซิเจนซึ่งเปนสิ่งสําคัญสําหรับโลหิต
และที่สําคัญการหายใจไดสั้นหรือนอยนี้ทําใหถุงลมสวนกลางและสวนลางของปอดหยอน
สมรรถภาพ นับเปนอันตรายที่เปนสาเหตุของโรคอื่นๆ อีกมาก เพราะรางกายทุกระบบจะออนแอ
ดังนั้นใชนิ้วหัวแมมือขวาปดจมูกดานขวา สูดลมหายใจเขาทางจมูกดานซายเต็มที่ อัดลม
หายใจคางไวอึดใจ ใชนิ้วชี้ขวาเลื่อนมาปดจมูกซาย เปดจมูกขวา แลวหายใจออกเต็มที่ชาๆ จนหมด
ปอด แลวสูดลมเขาทางดานขวาแลวออกทางซาย
ทําสลับกันรวม 10 ครั้ง วิธีนี้เราจะสามารถหายใจไดลึกเปนพิเศษกวาการหายใจปกติ
ชวยบริหารถุงลมชวงลางของปอด
ทาที่ 6 “ดุจความผอนคลาย”
นั่งขัดสมาธิ หลังตรง ถูมือทั้งสองขางเขาดวยกันจนรอนใชมือขวาผานดานหนาไปแตะ
หลังศีรษะดานซาย ใหปลายนิ้วทั้งสี่ของมือขวากดอยูกับกึ่งกลางศีรษะ ผอนลมหายใจออกจนหมด สูด
ลมหายใจเขาพรอมนอมความสะอาด สวาง สงบ เขาสูจิตใจพรอมรอยยิ้มนอยๆ คอยๆ กดนิ้วลงที่แนว
กึ่งกลางศีรษะกด-ปลอย-กด-ปลอย ไลลงมาจากถึงตนคอซาย (ขณะเดียวกันก็กําหนดลมหายใจออก-เขา
ใยลักษณะผอนคลายไปเรื่อยๆ) แลวกดไลลงมาถึงบา ไหล ตนแขน ไลตามแขนลงมาจนถึงปลายนิ้ว
ดึงนิ้วมือทุกนิ้วแลวสะบัดมือทั้งสองแรงๆ 4-5 ครั้ง
ถูมือสองขางอีก แลวลงมือทําใหม โดยสลับใชมือซายทําอยางขางตน นวดหมดสองขาง
แลว สลัดขอมือแรงๆ 30 ที จะชวยใหโลหิตไปเลี้ยงปรายประสาทที่นิ้วมือ ชวยลดหรือปองกันอาการ
ชาตามปลายมือได ขณะเดียวกันก็เปนการบริหาร เอ็นขอมือ และกลามเนื้อแขนทั้งสอง
จากนั้นก็กํามือแนนๆ แลวแบออก เหยียดนิ้วใหตึง... “กํา-แบ”ๆๆ 30 ครั้ง เพื่อบริหารเอ็น
ที่นิ้วมือ ทําใหมือมีพลังในการทํางาน (อยาลืมกําหนดรูลมหายใจเขา-ออก พรอมดวยรอยยิ้มนอยๆ อัน
ผองใสดวย)
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ทาที่ 7 “สลายความเครงเครียด”
นั่งหลังตรง ยกเขาซายตั้งขึ้น สอดขาขวาลอดใตขาซายพยายามใหสนเทาขวาแนบชิดสะโพกซาย
ยกขาซายไขวขามเขาขวา ขาซายยังตั้งตรงอยู ปลายเทาซายชี้ไปดานหนา พยายามใหตาตุม
ซายแนบใกลเขาขวา หลังตรงเสมอ
เอาดานนอกของศอกขวาแตะเขาซายดานนอก ชวงแขนขวาตั้งแตขอศอกถึงมือตั้งขึ้นชี้ฟา
ใชศอกขวาออกแรงดันมิใหเขาซายเอนหรือลมไปทางซาย
ออมมือซายไปดานหลัง จนหลังมือซายแตะสะโพกขวา
หนามองตรง หลังตรง ผอนลมหายใจแหงความรักความเมตตาออกมาจนหมดพรอมดวย
รอยยิ้มนอยๆ สูดลมหายใจแหงความสะอาด สวาง สงบ เขาไปดวยความสดชื่น ขณะเดียวกันก็คอยๆ
หันลําตัว ลําคอ และกวาดสายตาไปตามทางดานซายมือหมุนตัวจนสุดจนรูสึกวากระดูกสันหลังขอตางๆ
บิดจนตึง (ขจัดการสะสมของหินปูน) สายตามองตรงไปทางไหลซาย (บริหารกลามเนื้อตา) ขณะผอนลม
หายใจแหงความรักความเมตตาออกมาก็หมุนลําตัวคืนพรอมรอยยิ้มผองใสไปทางดานหนาจนตัวตรง
หนาตรง สายตามองตรงไปขางหนา
ทําเชนนี้สลับกัน 5 ครั้งแลวเปลี่ยนไปทําดานขวา ยกเขาขวาขึ้น สอดขาซายลอดใตขาขวา ฯลฯ
บิดแกนลําตัว 5 ครั้ง (ยกขาใดหมุนลําตัวไปทางนั้น)
ทาที่ 8 “ละเมียดละไมนุมนวล”
ลุกขึ้นยืนตรง ศีรษะตรง ผอนลมหายใจออกใหหมดขณะเดียวกันก็กมหนาลงใหคางชิดอก
สูดลมหายใจเขาชาๆ พรอมเงยหนาขึ้นสูฟา ผอนลมหายใจออกกมหนาลง ทําชาๆ อยางนุมนวลสลับกัน
รวม 10 ครั้ง ตั้งศีรษะตรง ยืนตรง
จากนั้นผอนลมหายใจออกแลว เอียงศีรษะ ไปทางซายชาๆ ขณะสูดลมหายใจเขาก็เอียงศีรษะ
ไปทางขวาชาๆ ทําสลับกันรวม 10 ครั้ง ตั้งศีรษะตรงยืนตรง
จากนั้นผอนลมหายใจออก แลวหันหนาไปทางซายชาๆ จนตึง ขณะสูดลมหายใจเขาจึงหัน
หนากลับมาทางขวาชาๆ จนตึง ทําสลับกันรวม 10 ครั้ง
นับเปนทาปองกันและแกไขปญหาตนคอไดเปนอยางดี
ทาที่ 9 “ชวนสัมผัสฟาควาเมฆ”
แยกเทาออกเทาความกาวของชวงไหล ชูมือทั้งสองขึ้นสูงๆ ราวกับจะแตะใหถึงเมฆ หายใจ
ออกใหหมดกอนแลวสูดลมหายใจเขาชาๆ เต็มที่จนทองยุบ แลวคอยๆ กมลงชาๆ พรอมกับผอนลมหายใจออก
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ขณะสูดลมหายใจเขาก็คอยๆ เงยตัวขึ้นชาๆ ดัดตัวไปขางหลังกมกลับอยางเดิม พรอมหายใจออก
ทําชาๆ สลับกันรวม 10 ครั้ง แลวจึงทําดานขางสลับซายขวารวม 10 ครั้ง พยายามยืดเสนใหตึงเต็มที่
เทาที่จะสามารถทําได
ทาที่ 10 “เสกสรรความสุข”
แขนวางขางลําตัว ดัดเกร็งขอมือขวาขึ้นใหตั้งฉากกับแขนหันหนาไปทางขวา ตามองปลายนิ้ว
ขณะสูดลมหายใจเขา คอยๆ ยกแขนขวาขึ้นดานขางลําตัว ตามองตามมือที่กําลังเคลื่อนไหว ลดแขนลง
ขณะผ อ นลมหายใจออก ตามองตามมื อ ด ว ย จะชว ยบริ ห ารกลา มเนื้ อ ตาไปในตั ว นอกเหนื อ จาก
ประโยชนที่ไดรับจากการบริหารกลามเนื้อ, เอ็นบริเวณคอ, แขน, มือ เสร็จแลวทําดานซาย ทําสลับกัน
รวม 10 ครั้ง
ทาที่ 11 “สนุกหมุนรอบทิศ”
มือทั้งสองวางไวที่เอว ขณะผอนลมหายใจออกคอยๆ กมตัวลงใหมากที่สุด ในจังหวะ
หายใจเขาคอยๆ หมุนลําตัวชวงบนไปทางซาย เมื่อลําตัวหมุนมาถึงกึ่งกลางตัวใหผอนลมหายใจออก
ในขณะหมุนไปทางขวา สูดลมหายใจเขาแลวหมุนทวนขวาไปซายในลักษณะเดียวกันและใชลมหายใจ
ออก-เขาในจังหวะเหมือนกันทําสลับกันรวม 10 ครั้ง (ผลพลอยไดทานี้จะชวยระบบขับถายเปนอยางดี)
ทาที่ 12 “พิชิตความเหนื่อยออน”
ยอตัว ยอเขา เทาชิดกัน มือจับเขาทั้งสอง ขณะผอนลมหายใจออกอยางผอนคลาย และสูด
เขาอยางสบายๆ ก็คอยๆ หมุนบริเวณเขาเปนวงกลมกลับไปมารวม 10 ครั้ง
เสร็จแลวยืนตรง หมุนขอเทาทีละขางชาๆ พรอมหมุนขอมือทั้งสอง ขณะเดียวกันก็กําหนด
ลมหายใจออก-เขาอยางทะนุถนอมดวยความรูสึกกตัญูตออากาศที่หลอเลี้ยงชีวิตมาจนถึงวันนี้ลม
หายใจละเอียด นุมนวลเทาใด กาย-ใจก็จะละเอียดนุมนวลสงบเย็นเทานั้น บริหารจนรูสึกผอนคลาย
ทาที่ 13 “ผอนคลายสบายอารมณ”
ยืนตัวตรง แตไมเกร็ง ใชสติจดจอสํารวจความรูสึกสวนตางๆ ของรางกาย ไลจากสวน
สมองใหผอนคลาย ใบหนา หัวคิ้ว มุมปาก คอ บา ลําตัว แขน ขา เทา ใหผอนคลายเฉลี่ยน้ําหนักลง
ที่เทาทั้งสองเทาๆ กัน สมองวางเปลา กําหนดรูแตลมหายใจออกที่นุมนวล ออนโยน สุภาพ และลม
หายใจเขาที่แผวเบา ลุมลึกผองใส ผอนคลายความรักความเมตตาตอทุกสรรสิ่งพรอมลมหายใจออก
นอมความรูสึกสะอาด สวาง สงบเขาสูจิตใจ พรอมลมหายใจเขา ยืนตามลมหายใจในลักษณะนี้ จนใจ
รูสึกสงบไดพักจริงๆ ถาฝกจนชํานาญ...
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เราสามารถใชทานี้กอนเขาหองเรียน หองสอบ จะชวยใหมีสติ-สมาธิดีสําหรับการเรียน
หรือการสอบ หรือใชขณะยืนรอการนัดหมายตางๆ จะชวยใหไมรุมรอน หงุดหงิดเหมือนการรอโดย
ทั่วๆ ไป ตรงกันขาม ยิ่งรอนานยิ่งรูสึกเย็นสบาย ทําใหการเจรจาธุระหรือการทํางานหลังการยืนรอ
เปนไปอยางราบรื่น พรอมดวยสติสมาธิปญญา แมภายนอกจะดูวาเรายืนเฉยๆ แตภายในคือระบบปอด
หัวใจ กําลังไดรับการบริหารเพราะการควบคุมลมหายใจนั่นเอง นี่จะเรียกวาการยืนสมาธิก็ได
ทาที่ 14 “ชื่นชมกับการแกวงแขน”
เมื่อรูสึกตัวปลอดโปรง ผองใสจากทาที่ 13 แลว ก็มาถึงทาสําคัญที่จะชวยใหการไหลเวียน
ของโลหิตดีขึ้น ชวยกระตุนอวัยวะภายในใหทํางานมีประสิทธิภาพขึ้น ไดแก กระเพาะอาหารลําไส
ฯลฯ ทําใหการยอยอาหารดี การดูดซึมสารอาหารที่เปนประโยชนตอรางกายเปนไปดวยดี และระบบ
ขับถายของเสียในรางกายดี จึงทําใหมีสุขภาพแข็งแรงเพิ่มภูมิตานทานโรค
หลักสําคัญที่ตองปฏิบัติทุกครั้งในการแกวงแขนคือ
- กําหนดรูลมหายใจออก-เขา ที่นุมนวล ออนโยน ผอนคลาย นอมความสงบเย็นสูจิตใจ
- ยืนตรง ปลายเทาแยกจากกันเทาความกวางของชวงไหล ผอนคลายรางกายสวนจากเอว
ถึงศีรษะและจากเอวจรดเทา ยืนใหมั่นคง กําหนดสติอยูที่ลมหายใจเทานั้น
- ศีรษะตรงผอนคลาย กลามเนื้อบนใบหนาผอนคลายดวยรอยยิ้มนอยๆ ที่แจมใสและมี
เมตตา
- แกว งแขนทั้ ง สองไปข างหลั ง พรอ มๆ กัน ออกแรงพอประมาณ แขนจะตี ก ลั บ ไป
ขางหนาเอง งดศอกเล็กนอยตามธรรมชาติ
- ขณะแกวงแขน ฝามือทั้งสองเหยียดคลายใบพายวักน้ําการแกวงมีลักษณะแบบโลชิงชา
หรือลูกตุมแกวงไปมาเปนอัตโนมัติ
- ทิ้งน้ําหนักตัวลงที่สนเทา นิ้วเทาทั้งสิบจิกลงบนพื้นคืออุงเทาไมแตะพื้น แกวงแขนไป
มา อยางสบายอารมณ
- ครั้งแรกอาจทํา 100-200 ครั้ง แลวคอยๆ เพิ่มจํานวนตามกําลัง แตตามตําราจีนโบราณ
แนะนําใหแกวงประมาณ 2,000 ครั้งตอวัน (40-60 นาที) ทุกวัน รางกายจะแข็งแรง
- อยาแกวงรุนแรงเกินไป แขนทํามุมประมาณ 60 องศา วันแรกๆ อาจเจ็บไหล เล็กนอย
ซึ่งเปนเรื่องปกติ ใหปฏิบัติตอไปเปนประจําจะเห็นผลดีในไมชา
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ทาที่ 15 “ผึ้งนอยแสนขยัน”
(เปนทาพิเศษที่ตองใชพื้นที่ แตถาฝกจนชํานาญจะสามารถใชทุกยากกาวในชีวิตประจําวัน
เปนการฝกปฏิบัติไดตลอดเวลา)
จากการฝกในทาตางๆ ที่ผานมา ทําใหเรามีความคุนเคยและชํานาญในการควบคุมลม
หายใจที่ทําใหรางกายสงบระงับกับทําใหจิตใจสงบสบายมั่นคงขึ้นแลว
เราจะนําลมหายใจออก-เขาชนิดนั้นมาปรับใชกับจังหวะการเดิน ใหกําหนดความยาวของ
ลมหายใจออก-เข า ที่ ฝ ก มาแล ว ในขณะที่ เ ท า ก า วเดิ น ไปไม ว า ก า วเร็ ว หรื อ ช า ลั ก ษณะลมหายใจจะ
เหมือนเดิมคือ ออนนุม ลุมลึก ผอนคลาย จนในที่สุดหลังจากฝกสักระยะหนึ่ง เราสามารถวิ่งโดยมีลม
หายใจชนิดนี้อยูตอลดเวลา
ผลก็คือ ทําใหไมเหนื่อย ไมหอบ ออกกําลังกายไดมากขึ้นสดชื่นขึ้น สามารถปรับไปใช
กับอิริยาบถทาอื่นๆ ได เชน การซักผา ลางจาน ถูบาน กวาดบาน ฯลฯ ไมวารางกายจะอยูในอิริยาบถใด
ลมหายใจปกติเหมือนเดิม เราจะพบวางานบานที่เคยนาเบื่อกลับเปนสิ่งที่สนุก และนําความสุขมาให
ถาสมาชิกในครอบครัวสามารถปฏิบัติตามวิธีเหลานี้ ทุกคนจะมีความสุขที่ไดทํากิจกรรม
งานบานรวมกันอยางสันติสุข
บานจะกลายเปนบานที่มีความหมายของคําวา “บาน” ที่แทจริง
มิใชเปนเพียงสถานที่กลับมาแคพักนอนเทานั้น นอกนั้นตางคนตางไป ตัวใครตัวมัน
ทุกครั้งที่เรามีความทุกขมีปญหา เราควรจะคิดถึงบานกลับไปบาน เพื่อหาทางแกปญหา
รวมกัน หรือปลอบโยนใหกําลังใจแกกัน
แตปจจุบันเราละเลยสิ่งเหลานี้ เมื่อมีปญหาแตละคนจะออกไปกลบความทุกขหรือหนี
ปญหาออกไปนอกบาน พอบานไปดื่มเหลากับเพื่อน แมบานไปเดินซื้อของที่ไมจําเปนเขาบานมากมาย
หรือไมก็หมุนโทรศัพทคุยกับเพื่อนเปนเวลานานๆ และสวนใหญก็จะกอใหเกิดปญหาอื่นๆ ตามมาทุก
ครั้งหลังการโทรศัพท บางทีก็เปนที่นาเบื่อ นารําคาญของผูฟงปลายทาง นับเปนการเบียดเบียนผูอื่น
อยางยิ่งลูกๆ ก็ไปบานเพื่อนหรือไปเที่ยวในสถานที่ที่ไมสมควรซึ่งเกิดขึ้นมากมายในปจจุบัน เหลานี้
มิใชเปนหนทางแหงการแกปญหา ตรงขามกลับเพิ่มปญหาอื่นๆ ซ้ําซอนขึ้นมาอีกมากมาย
เราควรใชกิจกรรมงายๆ เชน การบริหารกาย บริหารจิต เชนนี้ เพื่อเสริมสรางความมั่นคง
ในครอบครัวทั้งทางกายและจิตใจ เด็กๆ จะไดเรียนรูประสบการณตรงที่วา สุขอื่นใดเหนือความสงบเปน
ไมมี
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เขาจะไดรูจักเปรียบเทียบความสุขสงบชนิดนี้กับความอึกทึกวุนวายที่เต็มไปดวยแสง สี
เสียงเพลงมากกระตุนเรา เด็ก ๆ จะพบวาความสุขที่ประณีตชนิดนี้เรียบงายไมตองลงทุนสิ้นเปลืองซื้อ
เสื้อผา รองเทา ชุดออกกําลังกายราคาแพงๆ เลย
เปนสุขที่ไมตองพึ่งวัตถุ ทําใหชีวิตของเขาเปนอิสระมากขึ้นเพราะสามารถสรางความสุข
ไดดวยตนเองจากภายใน เขาจะเติบโตเปนผูใหญที่หนักแนน สมบูรณพรอมทั้งรายกายและจิตใจ
ลองจินตนาการภาพของครอบครัวที่พอแมและลูกๆ ลอมเปนวงกลมออกกําลังกายพรอมๆ
กัน พรอมๆ กับสงรอยยิ้มและความรูสึกที่ดีใหแกกันทุกๆ วัน ครอบครัวนั้นจะเปยมสุขสักเพียงใด
ทานหฤหรรษรับอรุณ จะชวยใหทุกคนตื่นนอนอยางสดชื่นไดเร็วขึ้นกวาปกติ 1 ชม. จึงทํา
ใหทุกคนในครอบครัวมีเวลาชีวิตเพิ่มขึ้นอีกวันละ 1 ชม. เพื่อการทํากิจกรรมนี้รวมกัน และถาทําได
สําเร็จดวยดี ในตอนเย็นทุกคนจะรูสึกอยากรีบกลับบาน เพื่อมาพบกันและบริหารรางกาย-บริหารจิต
รวมกันที่สนามหนาบานหรือที่สวนสาธารณะใกลบาน
เหลานี้มิใชสิ่งที่เกินความเปนจริง หากเกิดขึ้นไดกับทุกครอบครัว ถามีความตั้งใจจริง
อาจตองอดทนเล็กนอยในระยะแรก หากสมาชิกบางคนยังไมยอมมารวมกลุม แตในไมชา
ความสงบเย็นที่เกิดขึ้นในจิตใจของผูฝกปฏิบัติจะเปนสิ่งที่นอมนําเชิญชวนไดอยางดี ขอใหมีความ
อดทนและปฏิบัติตอเนื่อง สม่ําเสมอ
กิ จ กรรมนี้ ทํ า ร ว มกั น ได แ ม ผู สู ง อายุ ที่ ค รั้ ง หนึ่ ง ท า นเคยทํ า ประโยชน แ ละสร า งสรรค
“วันนี้” ใหแกเรา
ซึ่งความจริงแลวแมผูสูงอายุจะมิอาจทํางานตางๆ ได หากแตประสบการณชีวิตที่สั่งสมาไม
นอยกวา 60 ปขึ้นไป คือ ทรัพยสมบัติอันมีคาประมาณมิไดสําหรับลูกหลาน...
หากทานไดเลาถายทอดแกเรา จะชวยประหยัดระยะเวลาในการ “ลองผิดลองถูก” ของ
ชีวิตเราอีกมาก ประสบการณและภูมิปญญาของผูสูงอายุนั้น ชวยประหยัดชีวิต และทรัพยสินใหแกเรา
จึงเปนสิ่งสําคัญ มีคุณคาที่ไมควรมองขามหรือทอดทิ้งผูชราเลย
ทาที่ 16 “อาวุธอันศักดิ์สิทธิ์ของชีวิต” (ลมหายใจที่ทําใหใจทุกข!)
หลังจากออกกําลังกายทุกทาเรียบรอยแลว ขณะนี้รางกายและจิตใจมีความพรอมที่จะนั่งลง
อยางมีความสุข
ผูสูงอายุอาจนั่งบนเกาอี้ (ถามีปญหาเขา หากไมมีปญหานี้กรุณานั่งขัดสมาธิจะดีกวา หาก
มีหมอนใบเล็กๆ หนุนบริเวณกนกบจะชวยใหนั่งไดนานขึ้น สงบเร็วขึ้น)
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สํารวจความรูสึกสวนตางๆ ของรางกายอีกครั้ง ไลจากศีรษะใหผอนคลาย หัวคิ้วผอนคลาย
มุมปากแยมยิ้มเล็กนอย ดุจการแยมโอษฐแหงพระพุทธองค (ผูพบเห็นก็พลอยมีความสุขไปดวยทําใหมี
ทัศนคติที่ดีตอการนั่งสมาธิ) สวนไหล ลําตัว ขา ปลอยวาง ใหสบาย หลังตรง หนาตรง (ไมแหงนหรือกม
จะทําใหหายใจไมสะดวก อาจปวดศีรษะ หรือรูสึกแนน นั่งไมไดนาน จิตไมสงบ)
สิ่งที่สําคัญที่สุด คือการกําหนดลมหายใจออกใหหมดจริงๆ กอน ทางเดินหายใจจึงจะ
ปลอดโปรง
แลวลงมือมีความสุขดวยการเขาสูแกนแหงพระพุทธศาสนาหรือเรียนรูศีลปะของการพัฒนา
ชีวิตดวยการทําอานาปานสติภาวนา ใหครบทั้ง 4 หมวด เพื่อถอนละตัวตน ลดความยึดมั่นในสิ่ง
ทั้งหลายทั้งปวง ที่ทําใหชีวิตหนักเปนทุกข
เพราะสิ่งทั้งหลายลวนตกอยูใต กฎไตรลักษณ : อนิจจังทุกขัง อนัตตา คือไมเที่ยง เปน
ทุกขและไมใชตัวตนที่ถาวรแทจริง
เมื่อปฏิบัติเปนประจํา จิตจะเห็นแจงและรูเทาทันความจริงของธรรมชาติ จึงสามารถเผชิญ
ปญหาอุปสรรคตางๆ ไดอยางไมหวั่นไหว มีสติคอยเตือนตนใหทําหนาที่อยางถูกตองโดยไมหวัง
ผลตอบแทน เพราะรูวาผลดีจะเกิดขึ้นเองตามเหตุและปจจัย ไมตองหวังคอยใหใจเปนทุกขและเตือน
ไมใหทําสิ่งผิดพลาดเบียดเบียนตนเองและผูอื่น
ชีวิตครอบครัวและการงานจึงกาวหนา มีความสุข สงบเย็นและบําเพ็ญประโยชนตอผูอื่นได
นี่แหละคือ ความหมายของผูประสบความสําเร็จในชีวิตที่แทจริงตามหลักพระพุทธศาสนา
เมื่อออกจากกการนั่งสมาธิภาวนาแลว ก็ใหประคอง รักษาลมหายใจที่ทําใหกาย-ใจ สงบ
ระงับนั้น ปฏิบัติภารกิจการงานในชีวิตประจําวันตอไปดวยความผองใส มีน้ําใจ เอื้อเฟอตอทุกสรรพสิ่ง
อนึ่งทาตางๆ เปนเพียงตัวอยางที่เลือกมาใหเขาชุดกัน ดังเหตุผลขางตน แตทานสามารถ
เลือกปฏิบัติ หรือใชเฉพาะบางทา เชนทาที่ 1 แลวลุกขึ้นแกวางแขนเลย หากตื่นนอนแลวยังรูสึกงวงอยู
เหลานี้ลวนขึ้นอยูกับแตละบุคคล
หั ว ใจสํ า คั ญ คื อ การกํ า หนดรู ล มหายใจชนิ ด ที่ เ ป น ประโยชน ยิ่ ง นี้ และมี ส ติ รู อ าการ
เคลื่อนไหว ที่แสดงใหเราเห็นถึงอนิจจังทุกขัง อนัตตาตลอดเวลา พรอมสงมอบความรูสึกที่ดีออกมา
จากภายในใจ
สามารถดัดแปลงใชไดกับทุกอิริยาบถ แมแตการวายน้ําการเลนฟุตบอล เทนนิส กรีฑา
ตะกรอ ฯลฯ ตามความถนัดและความสนใจ จะพบดวยตนเองวากิจกรรมตางๆ นั้น ทานสามารถทํา
หรือเลนไดดีกวาเดิม มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และที่สาํ คัญทําใหจิตใจสงบ ผองใสตลอดเวลา
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อนัตตาเมื่อมีสติระลึกรูลมหายใจออก-เขา ขณะเดียวกันก็มองเห็นวาทุกสิ่งรอบตัวเรา ไมมี
อะไรนายึดมั่นถือมั่นวาเปนเรา เปนของเราสักอยางเดียวเพราะทุกสิ่งตางอยูใตกฎ “ไตรลักษณ” อนิจจัง
ทุกขัง
หากฝกพิจารณาสิ่งตางๆ อยางรูเทาทันตามความเปนจริงของธรรมชาติอยูเสมอ เราก็
สามารถตอนรับอุปสรรค ปญหาหรือความผันผวนชีวิตไดอยางสงบ พรอมดวย สติ สมาธิ ปญญา ที่
จะแกไขใหลุลวงไปได แมไมเกิดอุปสรรคหรือปญหาใดใด จิตใจเรายิ่งเต็มเปยมดวยความเมตตากรุณา
เอื้ออารีมีน้ําใจตอกันสังคมจะนาอยูขึ้น ถาคนในสังคมลดความเอาแตใจตัว หรือลดความเห็นแกตัวที่มุง
แตจะแขงขันเอารัดเอาเปรียบ กอบโกย แมจะไดมาซึ่งวัตถุที่ตนปรารถนา แตจิตใจก็ยังโหยหา ดิ้นรน
ไขวควาเหน็ดเหนื่อยเหมือนแบกของหนักตลอดชีวิต
เราควรฝกผสานกาย-ใจใหสมดุล เพรานั่นคือ
“แสงอรุณแหงชีวิตผองใสที่ใครๆ ปรารถนา”

…………………………………………………………………………

อางอิง : แมชไี ตรลักษณ. คูม ือชีวิตผองใสที่ใครๆปรารถนาสําหรับทุกคนในครอบครัว. พิมพครั้งที่ 7.
โรงพิมพมิตรนราการพิมพ กรุงเทพมหานคร
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พบบุหรี่ชนิดใหม...สูบไดทั้งครอบครัว...
ทําใหสขุ ภาพดี !!!
โดยไตรลักษณ

บุหรี่ทั่วไปแกเครียดไดจริงหรือ...
ลองเปาลมหายใจออกทางปากชา ๆ ...
เหมือนกับวาเรากําลังพนควันบุหรี่อยางละเมียดละไม...
จนรูสึกวาลมหมดทองดูซ.ิ ..
ทําสัก 3-4 ครัง้ แลวสังเกตดูความรูสึกทีเ่ กิดขึ้น...

จะรูสึกผอนคลายสบายขึ้นมาก...
แลวสังเกตดวยหรือไมวา เมือ่ ลมหายใจหมดทอง...
รางกายก็จะสูดลมหายใจใหมเขาไปจนอิ่มเชนกัน...
นี่คือกุญแจไขปญหาที่สําคัญ...
อันเปนความลับของธรรมชาติ...!!

คําตอบคือ สิง่ ที่ทําใหคลายเครียดมิใชบหุ รี่...
แตเพราะดวยการขยายความยาวของลมหายใจออก-เขาตางหาก
ที่ทําใหรูสึกผอนคลายหายเครียด...
ลมหายใจที่ยาวนุมลุม ลึก ทัง้ ออกและเขา...
มีอิทธิพลตอรางกายและจิตใจ ตามวิถขี องธรรมชาติ...
ทําใหเกิดความสงบระงับทั้งรางกายและจิตใจ...
บุหรี่จึงไมมีความสําคัญและจําเปนตอชีวติ เลย...

ซ้ํายังกอโทษเบียดเบียนตนเองและผูอื่นมากมาย...!!!
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เพื่อใหแนใจและชัดเจนในคําตอบนี้ ...
ลองหายใจออก-เขา สั้นๆ ถี่ กระชั้น สัก 20 ครัง้ ติดตอกัน
แลวสังเกตดูสภาวะอารมณจิตใจของตน...
รวมทั้งสังเกตการณเตนของหัวใจและกลามเนือ้ ...
หลังการหายใจสั้นๆ ถี่ กระชั้นแบบนี้ดู...
เราตางพบความจริงรวมกันวา...
การหายใจชนิดนี้ ทําใหกาย-ใจ ระส่ําระสาย....
สภาวะเชนนี้เรียกวา “ความเครียด”....
เรามักไมคอยไดสนใจ สังเกตลมหายใจของเรา
ในขณะที่รูสึกวา เครียด...
มันมีลักษณะแบบเดียวกัน นัน้ คือ สั้นๆ กระชั้นถี่...
ความลับของธรรมชาตินี้จึงถูกปดบังไว ดวยตัวเราเอง...
เรามักพุงความสนใจไปสูวัตถุที่จะทําใหหายเครียด...
โดยลืมคนหาสาเหตุที่แทจริง แลวแกปญ
 หาที่ตนเหตุ...
คนทั่วไปมักหนีอารมณเครียดดวยวิธีตางๆ...
อันเปนการหลอกตัวเอง เปนการแกปญหาชั่วคราว...
ที่สําคัญมักกอปญหาซ้ําซอนวุน วายตามมาภายหลัง...
เชนการไปเที่ยวเตรตามสถานเริงรมย เดินซื้อของฟุมเฟอย
หรือประชดชีวิตดวยวิธีตางๆ นานา...
แลวผลสุดทายปญหาก็วกเพิ่มเขามาอีกมาก
และหลายๆ คนก็เลือก บุหรี่ เปนคําตอบ... (ทีผ่ ิดพลาด)
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บุหรี่มีสารเสพยติด เปนสารพิษ
ใหโทษแกรางกาย ทีเ่ รียกวา “สารนิโคติน”...
คนที่ทดลองสูบบุหรี่ใหมๆ จะรูสึกคลายเครียดบาง ก็เพราะ...
ไดสูดลมหายใจยาวๆ นั่นเอง...
แตก็มีความเครียดอืน่ แทรกเขามาโดยไมรูตัว คือมีอาการมึนๆ...
ตอมาก็จะติดสารเสพยติดที่เปนพิษนั้น...
แมไมมีเรือ่ งเครียดจากภายนอก...
แตรางกายก็จะระส่ําระสาย เครงเครียด
เพราะอยากเสพสารนั้น...
พอไดเสพสมใจอยาก รางกายก็สงบไปชั่วครู
ก็เลยหลงเขาใจผิดคิดไปวา บุหรี่ ทําใหหายเครียด
ถาสังเกตใหละเอียดตอไปจะพบวา...
ความสบายเกิดเพียงชั่วขณะทีส่ มใจอยาก
และไดสูดลมหายใจที่ยาว ผอนคลาย...
แตหลังจากนั้นละ!!!
เมื่อสารพิษ “นิโคติน” เขาสูกระแสเลือด...
ก็จะเกิดความเครงเครียดแกระบบรางกายและจิตใจอีก...
หัวใจจะเตนเร็วขึ้น ทํางานหนักขึ้น
ลมหายใจจึงถี่กระชัน้ ขึ้นอยางหลีกเลี่ยงไมได...
ปอดไดรับความระคายเคืองอยางมาก
สงผลรายไปถึงอวัยวะอื่นๆ ...
เพราะสวนตางๆ ทัง้ กายใจทํางานประสานกันเปนฟนเฟอง...
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ดังนัน้ จึงขอแนะนํา บุหรี่ชนิดใหม...
ชนิดพิเศษ ไมมีควันพิษและสารพิษ ไมเสียทรัพยตอ งจับจาย ...
ไมเสียสุขภาพ แตกลับบํารุงสุขภาพ
ทําใหสบายใจ คลายกังวล...
ก็บุหรี่ยหี่ อ “สมาธิ” นั่นไง...
สูบแลว มีความสุขทัง้ ครอบครัว...
เคล็บลับสําคัญ...
ในขณะที่กําลังเปาลมหายใจชาๆ
ออกจนหมดทอง (เหมือนกําลังพนควันบุหรี่)
และสูดลมหายใจใหมที่ยาวนุม เขาไปชา ๆ...
ใหเอาจิตจดจอกับลมที่ออกและเขานั้น...
เปนการทําสมาธิและพักจิตไปในตัว...
สิ่งที่ขุนมัว คิดไมออก ก็จะแจมใสปลอดโปรงขึน้ ...
จิตใจจะสงบ ผองใสขึ้น
แลวคอยคิดแกปญหาตางๆ ดวยสติปญญา มิใชอารมณ...
รางกายก็จะแข็งแรง...
เพราะปอดขยายตัวไดรับออกซิเจนมากขึ้น
โลหิตจะบริสุทธิ์ขึ้น หัวใจทํางานดีขนึ้ ...
เพียงแครจู ักกําหนดลมหายใจ...
ไมตองพึ่งวัตถุใดใดใหสิ้นเปลือง
มาสูบบุหรี่ “สมาธิ” กันดีกวา
เพิ่มชีวิตชีวาทั้งรางกายและจิตใจ
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อางอิง : แมชีไตรลักษณ. คูมอื ชีวิตใสที่ใครๆปรารถนา สําหรับทุกคนในครอบครัว. พิมพครั้งที่ 7. โรง
พิมพมิตรนราการพิมพ กรุงเทพมหานคร
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บรรณานุกรม
• กัญญา ภูระหงษ . คูมือการดําเนินงานวัดเปนศูนยสงเคราะหและฟนฟูผูติดยาเสพติด .พิมพครั้งที่ 1
สํานักงานกิจการโรงพิมพองคการทหารผานศึก กรุงเทพมหานคร. 2546
• กองพัฒนาการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด กรมคุมประพฤติ . “รายงานสรุปการจัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการเพื่อจัดทําแนวทาง รูปแบบ วิธีการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดในระบบบังคับบําบัด
โดยวัด (วิถีพทุ ธ) ระหวางวันที่ 25-27 มีนาคม 2550 ณ กรมคุมประพฤติ .กรมคุมประพฤติ
กรุงเทพมหานคร . 2550 (อัดสําเนา)
• กองพัฒนาการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด กรมคุมประพฤติ . “รายงานสรุปการนิเทศติดตามผล
การดําเนินงานตามพระราชบัญญัติฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 เพื่อนิเทศติดตามผล
การดําเนินงานโครงการนํารองการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดในระบบบังคับบําบัดโดยวัด (วิถี
พุทธ) ครั้งที่ 6/1 วันที่ 16 พฤษภาคม 2550 ณ วัดอินทาราม อําเภอทามวง จังหวัดกาญจนบุรี และ
ครั้งที่ 6/2 ระหวางวันที่ 22- 23 พฤษภาคม 2550 ณ สํานักแมชีปฏิบัติธรรมเขาพระ อําเภอเดิมบาง
นางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี. กรมคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร . 2550 (อัดสําเนา)
• กองพัฒนาการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด กรมคุมประพฤติ . “รายงานสรุปการจัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการเพื่อประเมินผลและเพิ่มพูนความรูการดําเนินการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดในระบบ
บังคับบําบัดโดยวัด (วิถีพุทธ) ครั้งที่ 1-4 ระหวางวันที่ 9-10,11-12,21-22,30 -31 กรกฎาคม 2550 .
กรมคุมประพฤติ กรุงเทพมหานคร. 2550 (อัดสําเนา)
• ภุชงค กนิษฐชาติ . “วิถีพุทธ ทางเลือกใหมของการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดในระบบบังคับ
บําบัด” . กองพัฒนาการฟน ฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด กรมคุมประพฤติ . 2548
(อัดสําเนา)
• แมชีไตรลักษณ. คูมือชีวิตผองใสที่ใครๆปรารถนา สําหรับทุกคนในครอบครัว. พิมพครั้งที่ 7.
โรงพิมพมิตรนราการพิมพ กรุงเทพมหานคร
• การฝกโยคะ ขอมูลจาก http://www.thaibone.com/col/?id=43
• การรํามวยจีน ขอมูลจาก http://healthnet.md.chula.ac.th/text/forum2/cheekong/cheekong7.html
และ http://www.pharm.chula.ac.th/physiopharm/2548_sem2/group11-1.html
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รายชื่อคณะผูจัดทํา
ผูเขารวมประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารเพื่อจัดทําแนวทางรูปแบบวิธีการฟนฟูสมรรถภาพผูต ิดยาเสพติด
ในระบบบังคับบําบัดโดยวัด(วิถีพุทธ) ระหวางวันที่ 25-27 มีนาคม พ.ศ.2550 ณ กรมคุมประพฤติ
หนวยงานภายใน
1.นางสาวจีรวรรณ เภาไฟ
2.นางณัฐญา
คชประเสริฐ
3.นางวราภรณ
ชุมภูทอง
4.นางสาวกันฑจนา คิดนุนาม

พนักงานคุมประพฤติ 7ว กองพัฒนาการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด
พนักงานคุมประพฤติ 6ว กองพัฒนาการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด
พนักงานคุมประพฤติ 6ว กองพัฒนาการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด
พนักงานคุมประพฤติ 7ว สํานักงานคุมประพฤติประจําศาลแขวง
พระนครเหนือ
5.นางวราภรณ
บุญประเดิม
พนักงานคุมประพฤติ 4 สํานักงานคุมประพฤติประจําศาลอาญากรุงเทพใต
6.นางสาวพิกลุ
นาคโพธิ์ศรี
พนักงานคุมประพฤติ สํานักงานคุมประพฤติประจําศาลแขวงพระนครใต
7.นางมณีรัตน
บุญฤทธิ์
ผูชวยผูอํานวยการสํานักงานคุมประพฤติภาค 3
8.นางสาวพิจติ รมณี คุณารักษ
ผูชวยผูอํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจงั หวัดนครราชสีมา
9.นางสาววนิดา
ทัศนานุตรีย
พนักงานคุมประพฤติ 6ว สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดบุรีรัมย
10.นางสาวอติกาญจน ตันสาโรจนวนิช พนักงานคุมประพฤติ 6ว สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดตาก
11.นางสาวดวงตา หมัดลา
พนักงานคุมประพฤติ 5 สํานักงานคุมประพฤติประจําศาลจังหวัดแมสอด
12.นางสุนิสา
เอมสมบุญ
พนักงานคุมประพฤติ 5 สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดสุพรรณบุรี
หนวยงานภายนอก
13.พระครูถาวรกาญจนนิมติ
14.พระอาจารยพรไพรสน อินทฺวณฺโน
15.พระอธิการกําหนด สุตาคโม
16.พระเลอศักดิ์ วาสฺโก
17.หลวงพอลักษณ จตตฺมโล
18.พระมหาณรงค คมฺภีโร
19.พระมานพ
สุชาโต
20.แมชีสโรชา
ไชยเกตุ
21.แมชีอรุณ
แกวศรีงาม
22.นางมาลัย
ทวีสุข
23.คุณเบญจ

จันทรผอง

เจาอาวาสวัดอินทาราม ต.หนองขาว อ.ทามวง จ.กาญจนบุรี
วัดอินทาราม ต.หนองขาว อ.ทามวง จ.กาญจนบุรี
เจาอาวาสวัดนิมิตประชาราม อ.ขามทะเลศอ จ.นครราชสีมา
วัดตาไกพลวง ต.หนองกง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย
ประธานสงฆสํานักสงฆธุดงคสถานอยูสุขเจริญ อ.เมือง จ.ตาก
วัดลาดคํา จ.อํานาจเจริญ
คณะ 4 วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร กรุงเทพมหานคร
หัวหนาสํานักแมชีปฏิบัติธรรมเขาพระ อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี
สํานักแมชีปฏิบัติธรรมเขาพระ อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี
ผูชํานาญการพิเศษ (อาจารย 3 ระดับ 8)
โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี
วัดอินทาราม ต.หนองขาว อ.ทามวง จ.กาญจนบุรี

-3924.นายอภัยชล
25.นายวิเชียร
26.นายสนั่น

วาพันดุง
ประภา
อารียกลับ

วิทยากร
27.พระมหาสุภาพ พุทฺธวิริโย
28.นางพรประภา แกลวกลา
29.นางสาวสุชาดา ทิมอุดม
ผูรวมสังเกตการณ
30.นายแพทยอรรถพล สุคนธาภิรมย
31.นางสาวทิพยมล
ไตรยุทธ
เจาหนาที่
1.นางวัจนา
บวรธรรมจักร
2.นายอรรถชัย
อํานวยศิลป
3.นางสายตา
ชะทา
4.นางลัดดา
วงศมติกุล
5.นางสาวภัทราวรรณ เทียนไทย
ผูสรุป/เรียบเรียง
1.นางวัจนา
บวรธรรมจักร
2.นางวราภรณ
ชุมภูทอง
3.นายอรรถชัย
อํานวยศิลป

วัดนิมิตประชาราม อ.ขามทะเลศอ จ.นครราชสีมา
วัดตาไกพลวง ต.หนองกง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย
สํานักสงฆธุดงคสถานอยูสุขเจริญ อ.เมือง จ.ตาก
เจาอาวาสวัดปานาคํา ต.จุมจัง อ.กุฉินารายณ จ.กาฬสินธุ
หัวหนากลุมงานพัฒนาระบบพัฒนาการฟน ฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด
กองพัฒนาการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด
ผูแทนคณะอนุกรรมการดานการพัฒนาคุณภาพสถานฟนฟู
สมรรถภาพผูติดยาเสพติดในระบบบังคับบําบัด กรมคุมประพฤติ
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.)
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.)
พนักงานคุมประพฤติ 7ว กองพัฒนาการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด
พนักงานคุมประพฤติ 3 กองพัฒนาการฟน ฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด
พนักงานคุมประพฤติ กองพัฒนาการฟน ฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด
เจาพนักงานธุรการ 5 กองพัฒนาการฟน ฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด
เจาพนักงานการเงินและบัญชี 2 กองพัฒนาการฟนฟูสมรรถภาพ
ผูติดยาเสพติด
พนักงานคุมประพฤติ 7ว กองพัฒนาการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด
พนักงานคุมประพฤติ 6ว กองพัฒนาการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด
พนักงานคุมประพฤติ 3 กองพัฒนาการฟน ฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด

รายชื่อผูเขารวมกลุมยอย เรื่อง งานบําบัดและบําเพ็ญประโยชน
วิทยากรกลุม
1.นางวราภรณ
ชุมภูทอง
พนักงานคุมประพฤติ 6ว กองพัฒนาการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด
ผูประสานงานกลุม
1.นายอรรถชัย
อํานวยศิลป

พนักงานคุมประพฤติ 3 กองพัฒนาการฟน ฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด
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1.พระอธิการกําหนด สุตาคโม
2.นายอภัยชล
วาพันดุง
3.นางมาลัย
ทวีสุข
4.นางสาวดวงตา

เจาอาวาสวัดนิมิตประชาราม อ.ขามทะเลศอ จ.นครราชสีมา
วัดนิมิตประชาราม อ.ขามทะเลศอ จ.นครราชสีมา
ผูชํานาญการพิเศษ (อาจารย 3 ระดับ 8)
โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี
พนักงานคุมประพฤติ 5 สํานักงานคุมประพฤติประจําศาลจังหวัดแมสอด

หมัดลา

ผูสรุป/เรียบเรียง
1.นายอรรถชัย
อํานวยศิลป

พนักงานคุมประพฤติ 3 กองพัฒนาการฟน ฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด

ผูรวมจัดทํา
1.นายอรรถชัย
อํานวยศิลป
2.นางเบญจพร
คงบวรเกียรติ
3. นายจีระศักดิ์
ชองศิริ

พนักงานคุมประพฤติ 3 กองพัฒนาการฟน ฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด
พนักงานพิมพดีดชั้น 3 กองพัฒนาการฟน ฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด
นักวิจัยสังคมศาสตร กองพัฒนาการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด

ที่ปรึกษา
1.นางพรประภา

แกลวกลา

หัวหนากลุมงานพัฒนาระบบพัฒนาการฟน ฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด
กองพัฒนาการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด
*********************************
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คําแนะนําการใชเอกสาร

ชุดเอกสาร : การดําเนินการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดในระบบบังคับบําบัดโดยวัด (วิถีพุทธ)
ประกอบดวยเอกสารจํานวน 10 เลม ดังนี้
1.แนวทางการดําเนินงานการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดในระบบบังคับบําบัดโดยวัด (วิถีพุทธ)
เอกสารหมายเลข 3/2550 : จัดทําสําหรับสํานักงานคุมประพฤติ
2.คูมือการดําเนินกิจกรรมการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดในระบบบังคับบําบัดโดยวัด (วิถีพทุ ธ)
(ดานการบริหารจัดการฯ กิจกรมแรกรับ การปฐมนิเทศ และการปจฉิมนิเทศ (เอกสาร หมายเลข
4/2550 : จัดทําสําหรับสถานที่ฟนฟูฯ โดยวัด (วิถีพุทธ)
3.คูมือการดําเนินกิจกรรมการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดในระบบบังคับบําบัดโดยวัด (วิถีพทุ ธ)
ดานศาสนบําบัด (เอกสารหมายเลข 5/2550)
4.คูมือการดําเนินกิจกรรมการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดในระบบบังคับบําบัดโดยวัด (วิถีพทุ ธ)
ดานงานบําบัด (เอกสารหมายเลข 6/2550)
5.คูมือการดําเนินกิจกรรมการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดในระบบบังคับบําบัดโดยวัด (วิถีพทุ ธ)
ดานกิจกรรมกลุม (เอกสารหมายเลข 7/2550)
6.คูมือการดําเนินกิจกรรมการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดในระบบบังคับบําบัดโดยวัด (วิถีพทุ ธ)
ดานเวชบําบัด (เอกสารหมายเลข 8/2550)
7.คูมือการดําเนินกิจกรรมการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดในระบบบังคับบําบัดโดยวัด (วิถีพทุ ธ)
ดานการมีสวนรวมของครอบครัว (เอกสารหมายเลข 9/2550)
8.คูมือการดําเนินกิจกรรมการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดในระบบบังคับบําบัดโดยวัด (วิถีพทุ ธ)
ดานความรูเกีย่ วกับยาเสพติดและการปองกันการเสพซ้ํา(เอกสารหมายเลข 10/2550)
9.คูมือการดําเนินกิจกรรมการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดในระบบบังคับบําบัดโดยวัด (วิถีพทุ ธ)
ดานบําเพ็ญประโยชนและการออกกําลังกาย (เอกสารหมายเลข 11/2550)
10.รวมแบบฟอรมการประเมินผลการดําเนินการฟน ฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดในระบบบังคับบําบัด
โดยวัด (เอกสารหมายเลข 12/2550)

