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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) ดานงานบําบัดฉบับนี้ เปนหนึ่งในชุดคูมือการดําเนินกิจกรรมการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด
ในระบบบังคับบําบัดโดยวัด(วิถีพุทธ) ทั้งหมด 10 เลมโดยเลมแรกเปนแนวทางการดําเนินการฟนฟูสมรรถภาพ
ผูติดยาเสพติดในระบบบังคับบําบัดโดยวัด(วิถีพุทธ) ซึ่งจัดทําเพื่อใหสํานักงานคุมประพฤติใชเปนแนว
ทางการดําเนินงานและบริหารโครงการ เลมที่ 2 เปนคูมือการดําเนินกิจกรรมการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด
ในระบบบังคับบําบัดโดยวัด (วิถีพุทธ) ดานการบริหารจัดการ กิจกรรมแรกรับ การปฐมนิเทศและการปจฉิม
นิเทศ จัดทําสําหรับสถานที่ฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดในระบบบังคับบําบัดโดยวัด (วิถีพุทธ) ใชเปนแนว
ทางการบริหารจัดการโครงการและหลักสูตรในภาพรวม สวนเลมที่ 3 - 10 นั้น เปนคูมือการดําเนินกิจกรรม
การฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดในระบบบังคับบําบัดโดยวัด(วิถีพุทธ) ดานตาง ๆ ทั้ง 7 ดาน คือ ดาน
ศาสนบําบัด (วิถีพุทธ) ดานงานบําบัด ดานกิจกรรมกลุม ดานเวชบําบัด ดานการมีสวนรวมของครอบครัว ดาน
บําเพ็ญประโยชน และดานความรูเกี่ยวกับยาเสพติดและการปองกันการเสพซ้ํา เนื่องจากมีเนื้อหามากจึงแยก
เปนดานๆ สวนแบบประเมินผลการฟนฟูฯนั้นมีจํานวนหลายแบบจึงแยกไวเปนเลมหนึ่งเฉพาะเพื่อความ
สะดวกในการนําไปใช การจัดทําคูมือทั้ง 10 เลมนี้ สืบเนื่องมาจาก กรมคุมประพฤติไดรับมอบหมายจากกลุม
ภารกิจดานพัฒนาพฤตินิสัย กระทรวงยุติธรรม ตามตัวชี้วัดที่ 2.4 ซึ่งกําหนดวา “ระดับความสําเร็จในการศึกษา
และพัฒนารูปแบบ วิธีการปฏิบัติตอผูกระทําผิด” ซึ่งกรมคุมประพฤติไดมอบหมายใหกองพัฒนาการฟนฟู
สมรรถภาพผูติดยาเสพติดรับผิดชอบจึงไดดําเนินการศึกษาและพัฒนารูปแบบ วิธีการฟนฟูสมรรถภาพผูติด
ยาเสพติดโดยสถาบันศาสนาและเลือกดําเนินการศึกษาและพัฒนารูปแบบ วิธีการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด
โดยวัด (วิถีพุทธ)และไดกําหนดเปนโครงการนํารองการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดโดยวัด (วิถีพุทธ) ใน
สํานักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สํานักงานคุมประพฤติ
จังหวัดบุรีรัมยและสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดตาก และภาคีรวม 5 แหง คือ วัดอินทาราม อําเภอทามวง
จังหวัดกาญจนบุรี สํานักแมชีปฏิบัติธรรมเขาพระ อําเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี วัดนิมิตประชา
รามและวัดปาตักศิลายาโม จังหวัดนครราชสีมา วัดตาไกพลวง อําเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมยและสํานัก
สงฆธุดงคสถานอยูสุขเจริญ จังหวัดตาก
ในการศึกษาและพัฒนารูปแบบวิธีการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดในระบบบังคับบําบัดโดย
วัด(วิถีพุทธ)ในครั้งนี้ไดใชองคความรูการมีสวนรวมของผูปฏิบัติจากการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทํา
แนวทางรูปแบบวิธีการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดโดยวัด(วิถีพุทธ) ระหวางวันที่ 25-27 มีนาคม 2550
ณ กรมคุมประพฤติ และไดกรอบแนวคิดและขอสรุปประกอบดวยกระบวนการหลัก 7 ดาน คือ 1. ดาน
ศาสนบําบัด(วิถีพุทธ) 2. ดานงานบําบัด (สัมมาอาชีวะ/สัมมากัมมันตะ) 3. ดานกิจกรรมกลุมตาง ๆ 4. ดาน
เวชบําบัด 5. ดานการมีสวนรวมของครอบครัว 6. ดานบําเพ็ญประโยชน และ7. ดานความรูเกี่ยวกับยาเสพติด

และการปองกันการเสพซ้ํา ทั้งนี้ภายใตวิธีคิดแบบวิถีพุทธ(พุทธวิธีในการคิด)โดยใชยุทธศาสตรหลักในการ
ฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด 4 ดาน คือ 1.ชี้ชัดใหเห็นทุกข 2.ปลุกเราใหลุกขึ้นสู 3.ใหความรูมากพอที่จะ
กลาเสี่ยง และ4.มีแผนสําหรับตนเองและครอบครัว โดยใชหลักสุขภาวะองครวมแนวพุทธในการประเมินผลการ
ฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด นอกจากนี้ไดทําการศึกษาความรูเพิ่มเติมจากเอกสารทางวิชาการดานศาสนา
พุทธและวิชาการที่เกี่ยวของนํามาจัดทําแนวทางและคูมือการดําเนินกิจกรรมการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด
ดานตาง ๆโดยในดานศาสนบําบัดนั้นคณะผูจัดทําไดปรึกษาพระอาจารยวัด/สํานักสงฆที่เขารวมโครงการในการ
ให ข อคิ ดเห็ นเพิ่ มเติ มดร.พระมหาประยู ร ธี รวํ โส พระอาจารย ประจํ าภาควิ ชาจิ ตวิ ทยา มหาวิ ทยาลั ย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ชวยใหคําแนะนํ าดานการนํ าหลักสุขภาวะองครวมแนวพุทธซึ่ง พระพรหม
คุ ณาภรณ (ป.อ.ปยุ ตฺ โต) ได บรรยายไว นํ ามาใช เป นแนวคิ ดการประเมิ นผลและ ดร.พระมหาพิ ธู ร วิ ธุ โร
พระวิปสสนาจารย ผูมีความรูและประสบการณประจําคณะ 5 วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎ กรุงเทพมหานคร
ชวยตรวจแกไขและใหคําแนะนําการจัดทําคูมือดานศาสนบําบัด (ฉบับราง) และแบบประเมินสุขภาวะองครวม
แนวพุ ทธ สวนดานกิจกรรมกลุ มตางๆ และดานการมีสวนรวมของครอบครัวไดรับคําแนะนําเพิ่มเติมจาก
นางสาวสุชาดา ทิมอุดม ผูทรงคุณวุฒิซึ่งเปนคณะอนุกรรมการดานการพัฒนาคุณภาพสถานฟนฟูสมรรถภาพ
ผู ติ ดยาเสพติ ดในระบบบั งคั บบํ าบั ด นอกจากนี้ ยั งได นํ าข อสรุ ปที่ ได จากการนิ เทศการดํ าเนิ นการฟ นฟู
สมรรถภาพผูติดยาเสพติดของวัดอินทารามและสํานักแมชีปฏิบัติธรรมเขาพระ ตลอดจนจากการประชุมเชิง
ปฏิบัติการเพื่อประเมินผลและเพิ่มพูนความรูการดําเนินการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดในระบบบังคับบําบัด
โดยวัด(วิถีพุทธ)ครั้งที่ 1-4 ระหวางวันที่ 9-10 สิงหาคม 2550 ณ วัดตาไกพลวง จังหวัดบุรีรัมย ระหวางวันที่
11–12 สิ หาคม 2550 ณ วั ดนิ มิ ตประชาราม จั งหวั ดนครราชสี มา ระหว างวั นที่ 21–22 สิ งหาคม 2550 ณ
วัดอินทาราม จังหวัดกาญจนบุรีและระหวางวันที่ 30–31 สิงหาคม 2550 ณ สํานักสงฆธุดงคสถานอยูสุขเจริญ
จังหวัดตาก ตามลําดับมาประกอบการแกไขคูมือ(ฉบับราง)ใหมีความสมบูรณขึ้นจนสําเร็จลงโดยเรียบรอย ใน
การนี้คณะผูจัดทํากลุมงานพัฒนาระบบการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด กองพัฒนาการฟนฟูสมรรถภาพ
ผูติดยาเสพติด จึงขอขอบคุณทุกทานผูมีสวนเกี่ยวของในการดําเนินงานมา ณ โอกาสนี้ บุญกุศลใดอันไดเกิด
จากงานอันเปนกุศลนี้ขอจงเปนพลวปจจัยใหทุกทาน จงเจริญดวยอายุ วรรณะ สุขะ พละ และเจริญในธรรมยิ่งๆ
ขึ้นไปและในการนําคูมือชุดนี้ไปใชทานมีขอคิดเห็นและขอเสนอแนะเปนประการใดไดโปรดแจงไปยังกลุมงาน
พัฒนาระบบการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดกองพัฒนาการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดเพื่อประโยชนใน
การพัฒนาปรับปรุงใหดียิ่งขึ้นตอไป
กลุมงานพัฒนาระบบการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด
กองพัฒนาการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด
กรมคุมประพฤติ
กันยายน 2550
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บทที่ 1
บทนํา
1. ความเปนมา
สถาบันทางศาสนาเปนสถาบันที่สําคัญของสังคมสถาบันหนึ่งที่มีบทบาทสําคัญในการอบรม
กลอมเกลาพัฒนาจิตใจและพฤติกรรมของมนุษยใหอยูในกรอบศีลธรรมจรรยาตามความเชื่อและศรัทธาของ
กลุมบุคคลแตละเชื้อชาติ ศาสนา ซึ่งทุกศาสนาตางมุงเพื่อใหใหมนุษยสามารถอยูรวมกันในสังคมไดอยาง
สันติสุข โดยในสวนที่เกี่ยวกับการบําบัดรักษาและฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดนั้น มีการศึกษาวิจัยการ
นําหลักธรรมทางศาสนามาใชในการบําบัดรักษาและฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดโดยพบวา หลักธรรม
ทางศาสนาเปนสวนสําคัญในการสรางพลังใจ สรางความหวังใหมแกชีวิต เพิ่มแรงจูงใจในระหวางการ
บําบัดรักษาฟนฟูฯ ไดตลอดโปรแกรมการฟนฟูในรูปแบบการบําบัดรักษาตางๆ เปนสิ่งยึดเหนี่ยวไมให
กลับไปเสพยาซ้ําและพัฒนาความฉลาดทางอารมณ ซึ่งนําไปสูการพัฒนาทักษะทางสังคม ทักษะชีวิตที่
สําคัญและจําเปนในการปองกันการกลับไปเสพซ้ํา อันเปนสวนหนึ่งของเปาหมายหลักในการบําบัดและ
ฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด สําหรับภาคราชการนั้นเมื่อป พ.ศ.2544 กระทรวงสาธารณสุขโดยสถาบัน
ธัญญารักษ กรมการศาสนา รวมกับสํานักงานปองกันและปราบปรามยาเสพติดไดมีขอตกลง 3 ฝาย
รวมกันพัฒนาศักยภาพวัดเพื่อเปดดําเนินการเปนศูนยสงเคราะหและฟนฟูผูติดยาเสพติดโดยนํารูปแบบการ
ฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดแบบเขมขนทางสายใหม (FAST MODEL) สวนหนึ่งนําไปประยุกตใช
ดําเนินการของวัดศูนยสงเคราะหและฟนฟูผูติดยาเสพติด โดยมีการพัฒนาศักยภาพอยางตอเนื่องและขยาย
การดําเนินงานมากขึ้น สวนในภาคของวัดที่มีการดําเนินการบําบัดและฟนฟูผูติดยาเสพติดนั้นเปนการ
ดําเนินการโดยองคความรูเดิมที่สืบทอดมาของพระภิกษุสงฆเฉพาะราย เฉพาะแหง ยังไมมีการศึกษาหรือ
รวบรวมองคความรูดานการบําบัดและฟนฟูผูติดยาเสพติดอยางเปนระบบ สําหรับกรมคุมประพฤตินั้น ได
รวมทําการศึกษาจากการดําเนินการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดที่วัด 4 แหง ที่มีการดําเนินการฟนฟู
สมรรถภาพผูติดยาเสพติดในระบบบังคับบําบัด เมื่อป พ.ศ. 2548 และไดขอสรุปเปนชุดประสบการณองค
ความรู “วิถีพุทธทางเลือกใหมของการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดในระบบบังคับบําบัด” โดยการศึกษา
รวมกับสํานักงานสงเสริมชุมชนเขมแข็ง (สสชช.) สถาบันชุมชนทองถิ่นพัฒนา (LDI) ซึ่งเปนการศึกษา
วิเคราะหและนําเสนอโดยทฤษฏีกระบวนการระบบ (Contex/Input/Process/Products) จากการศึกษาพบวา
ผูเขารับการบําบัดมีการเปลี่ยนแปลงปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและจิตสํานึก เชน มีความรับผิดชอบ พัฒนา
ตนเอง มีความสํานึกและตระหนักความสามัคคี ความรักพอแมและคนรอบขาง พรอมแกไขตนเองอยางมุงมั่น
สวนการทํางานรวมกับคณะสงฆและฆราวาสอยูในรูปเครือขายภาคีความรวมมือทั้งจากคุณธรรม ความเมตตา
ความเสียสละ เอื้ออาทรเปนอุดมการณ มีความมุงมั่น เปาหมายชัดเจน อีกทั้งยังเปนจุดประกายใหสังคม
ชุมชน ตระหนัก รับรู เขาใจ ใหโอกาสแกกลุมเปาหมายที่พรอมกันคืนคนดีสูสังคมและคนพบ ความ
เชื่อมโยงของงานที่ทํากับความรู ความเขาใจของชุมชนและสังคมไดเปนปจจัยแหงความสําเร็จ 4 แหงที่ได
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ทําการศึกษา ไดแก ปจจัยบุคคล ปจจัยแวดลอม ปจจัยกลยุทธและไดคนพบวาจากการศึกษา/กระบวนการ
บําบัดฟนฟูฯ จากชุดประสบการณที่เลือกใชวิถีพุทธ วิถีแหงธรรมในพระพุทธศาสนาเปนแกนในการแกไข
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 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) อยางตอเนื่องโดยไดมีองคกรทางศาสนา ตลอดจนภาค
ชุมชนไดใหความสนใจเขามามีสวนรวมในกระบวนการบําบัดฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดในระบบบังคับ
บําบัดตามพระราชบัญญัติฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด พ.ศ.2545 ประกอบกับกรมคุมประพฤติไดดําเนินงาน
ตามตัวชี้วัดที่ 2.4 ของกลุมภารกิจดานพัฒนาพฤตินิสัย ซึ่งกําหนดวา “ระดับความสําเร็จในการศึกษาและ
พัฒนารูปแบบ วิธีการปฏิบัติตอผูกระทําผิด” โดยไดเลือกศึกษาและพัฒนารูปแบบ วิธีการปฏิบัติตอผูกระทํา
ผิ ด ในด า นการฟ น ฟู ส มรรถภาพผู ติ ด ยาเสพติ ด ในระบบบั ง คั บ บํ า บั ด โดยสถาบั น ทางศาสนาในบริ บ ท
สังคมไทยและไดทําการศึกษาและพัฒนารูปแบบ วิธีการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดในระบบบังคับ
บําบัดโดยวัด (วิถีพุทธ) ขึ้น
ซึ่งในการศึกษาและพัฒนารูปแบบ วิธีการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดในระบบบังคับบําบัด
โดยวัด (วิถีพุทธ) นั้น ไดมีการระดมความรูทางดานศาสนา ทางวิชาการที่เกี่ยวของและประสบการณดาน
การบําบัดฟนฟูผูติดยาเสพติดโดยวัด (วิถีพุทธ) และที่เกี่ยวของจากผูปฏิบัติงานทั้งในสวนของพนักงานคุม
ประพฤติ พระภิกษุสงฆ แมชี และฆราวาสที่มีประสบการณดานการดําเนินงานบําบัดฟนฟูผูติดยาเสพติด
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. มีแผนสําหรับตนเองและครอบครัวโดยใชหลักสุขภาวะองครวมแนวพุทธในการประเมินผล
จากนั้น จึงไดนํากรอบแนวคิดการดําเนินการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดดังกลาวมาจัดทํา
แนวทางการดําเนินการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดในระบบบังคับบําบัดโดยวัด (วิถีพุทธ) และคูมือการ
ดําเนินกิจกรรมการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดในระบบบังคับบําบัดโดยวัด (วิถีพุทธ) ดานตางๆ โดยใน
ระหวางจัดทําคูมือฉบับรางนั้น ไดดําเนินการนิเทศติดตามผลการดําเนินงานของวัดอินทาราม จังหวัด
กาญจนบุรีและสํานักแมชีปฏิบัติธรรมเขาพระ จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อถอดบทเรียนจากการปฏิบัติ มาแกไข
ปรั บปรุ งกิ จกรรมการฟน ฟู ฯ บางกิ จ กรรมใหสอดคลองกับปฏิบัติแ ละนําคู มื อที่จัด ทําขึ้นไปทดลองใช
ดําเนินการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดที่วัดและสํานักสงฆ 4 แหง ที่เขารวมโครงการนํารองการฟนฟู
สมรรถภาพผูติดยาเสพติดในระบบบังคับบําบัดโดยวัด (วิถีพุทธ) นอกจากนี้ระหวางดําเนินการฟนฟูฯ ตาม
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โครงการไดมีการจัดประชุมเพื่อประเมินผลและเพิ่มพูนความรูการดําเนินการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด
ในระบบบังคับบําบัดโดยวัด (วิถีพุทธ) และไดนําขอมูลจากการสังเกตการณการดําเนินกิจกรรมการฟนฟูฯ
มาปรับปรุงคูมือการดําเนินกิจกรรมการฟนฟูฯ ดานตางๆ
ในการจัดทําคูมือการดําเนินกิจกรรมการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดในระบบบังคับบําบัดโดย
วัด (วิถีพุทธ) ดานงานบําบัดเลมนี้เปนสวนหนึ่งในชุดคูมือสําหรับดําเนินการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด
โดยวัด (วิถีพุทธ) จํานวน 10 เลม ที่จัดทําขึ้นเมื่อใหพนักงานคุมประพฤติ พระสงฆ ฆราวาสของหนวยงานภาคี
และชุมชนที่รวมปฏิบัติงานใชเปนแนวทางการปฏิบัติงานการดําเนินการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดใน
ระบบบังคับบําบัดโดยวัด (วิถีพุทธ) โดยสําหรับคูมือการดําเนินกิจกรรมการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด
ในระบบบั งคับบําบัดโดยวัด (วิ ถีพุ ทธ) ดานงานบําบัดจัด ทําขึ้น สํ าหรับพนักงานคุมประพฤติ พนักงาน
เจาหนาที่ พระภิกษุสงฆ แมชี ตลอดจนฆราวาสโดยเฉพาะวิทยากรทั้งจากภายในและภายนอกผูรับผิดชอบ
ดําเนินกิจกรรมการฟนฟูฯ ดานงานบําบัดใชศึกษาเปนแนวทางการปฏิบัติใหเปนไปตามวัตถุประสงคของ
การจัดกิจกรรมการฟนฟูแตละกิจกรรม
สาระสําคัญของคูมือการดําเนินกิจกรรมการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดในระบบบังคับบําบัด
โดยวัด (วิถีพุทธ) ดานงานบําบัดฉบับนี้ประกอบดวย กิจกรรมการฟนฟูฯ 3 กิจกรรม คือ 1.กิจกรรมที่กระทํา
ได ภายในสถานฟนฟูฯ 2.กิจกรรมอบรมอาชี พตามความถนัด และ3.กิจกรรมทางเลือกและใบความรู
ประกอบในแตละกิจกรรมใหศึกษาและเปนแนวทางปฏิบัติ
2. วัตถุประสงค
เพื่อใหพนักงานคุมประพฤติ พนักงานเจาหนาที่ พระภิกษุสงฆ สามเณร พระวิทยากร แมชี
ฆราวาส พระพี่เลี้ยง พี่เลี้ยง ครูฝก ตลอดจนเจาหนาที่ผูเกี่ยวของใชเปนแนวทางการดําเนินกิจกรรมการ
ฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดในระบบบังคับบําบัดโดยวัด (วิถีพุทธ) ดานงานบําบัด
3. วิธีการใชคูมือ
1) การศึกษาความเปนมาของการดําเนินการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดในระบบบังคับ
บําบัดโดยวัด (วิถีพุทธ) ศึกษาไดจาก บทที่ 1 บทนํา
2) การศึกษาภาพรวมและกรอบแนวคิดการดําเนินการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดใน
ระบบบังคับบําบัดโดยวัด (วิถีพุทธ) ศึกษาไดจากแนวทางการดําเนินการฟนฟู
สมรรถภาพผูติดยาเสพติดในระบบบังคับบําบัดโดยวัด (วิถีพุทธ) (เอกสารหมายเลข
3/2550) บทที่ 2 กรอบแนวคิดการดําเนินการฟนฟูฯ หรือคูมือการดําเนินกิจกรรมการ
ฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดในระบบบังคับบําบัดโดยวัด (วิถีพุทธ) (เอกสาร
หมายเลข 4/2550) บทที่ 2 กรอบแนวคิดการดําเนินการฟนฟูฯ
3) ศึกษาขั้นตอนวิธีการปฏิบัติการดําเนินกิจกรรมการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดใน
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ระบบบังคับบําบัดโดยวัด (วิถีพุทธ) ดานงานบําบัด ศึกษาไดจากบทที่ 2 การดําเนิน
กิจกรรมการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดในระบบบังคับบําบัดโดยวัด (วิถีพุทธ) ดาน
งานบําบัด จากใบกิจกรรมและใบความรูเรื่องตางๆ ดังนี้
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมที่กระทําไดภายในสถานฟนฟูฯ
เปนการทํางานที่เกี่ยวของกับการดําเนินชีวิตประจําวันแบงออกเปน 2 ดานคือ
ดานความรับผิดชอบตนเอง เชน การเก็บที่นอน การเก็บสิ่งของเครื่องใชสวนตัวอยางเปน
ระเบียบ ซักเสื้อผา เปนตน
ดานความรับผิดชอบตอสวนรวม คือ การชวยกันทําความสะอาดที่พักอาศัย เก็บกวาดใบไม
บริเวณสถานฟนฟูฯ ชวยกันประกอบอาหาร เปนตน
กิจกรรมที่ 2 การอบรมอาชีพตามความถนัด
ในการดําเนินกิจกรรมที่ 2 นี้ ทีมงานควรมีการสํารวจความชอบ และความถนัดในดานอาชีพของผู
ปฏิบัติธรรมกอนเพื่อจัดอบรมใหตรงกับความตองการของผูปฏิบัติไดมากที่สุด
ในกรณีที่ตองการใหการสํารวจอาชีพใหตรงกับความเปนจริงของผูปฏิบัติธรรมและเปนไปตาม
หลักวิชาการแลว ทีมงานสามารถที่จะประสานงานขอความรวมมือกับสํานักงานจัดหางานจังหวัดในการสง
ผูเชี่ยวชาญมาดําเนินงานในดานนี้
ในการดําเนินงานกิจกรรมที่ 2 นี้ อาจจะพบวาผูปฏิบัติธรรมจะมีความชอบ ความถนัดในดาน
อาชีพที่หลากหลาย ซึ่งเปนเรื่องยากที่จะจัดอบรมไดทุกอาชีพ ทีมงานสามารถทําความเขาใจกับผูปฏิบัติ
ธรรม และเลือกอาชีพที่ผูปฏิบัติธรรมมีความชอบ ความถนัด เปนสวนใหญมาจัดอบรม
ภาคผนวก ก กิจกรรมทางเลือก คัดลอกมาจาก “คูมือ การบําบัดฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดในระบบ
บังคับบําบัด” ซึ่งจัดทําโดยกรมคุมประพฤติรวมกับสถาบันธัญญารักษและหนวยงานภาคีที่เปนสถานฟนฟู
สมรรถภาพผูติดยาเสพติดแบบควบคุมตัว เปนกิจกรรมที่สถานฟนฟูฯ สามารถใหผูปฏิบัติธรรมเลือกเรียนรู
ไดตามความเหมาะสม มีรายละเอียดการดําเนินการโดยสรุป ซึ่งสถานฟนฟูฯ สามารถใชสอนโดยวิทยากร
ภายใน หรือหากมีวิทยากรในทองถิ่น / ชุมชน ที่มีความรูดานนั้นๆ สามารถดําเนินการ เชนเดียวกับที่ระบุไว
ในกิจกรรมที่ 2 “การอบรมอาชีพตามความถนัด”
ภาคผนวก ข ธรรมเทศนาบนแปลงผัก เปนบทความที่พิมพในหนังสือ “ชีวิตผองใสที่ใครๆ ปรารถนา”
จัดพิมพโดย กองทุนอตัมมโย ซึ่งเปนการเขียนประสบการณการเรียนรู ของแมชี “ไตรลักษณ” จากการทําแปลง
ผักที่สวนโมกขพลาราม อํ าเภอ ไชยา จั งหวัดสุราษฏรธานี เปนตั ว อย างที่ ดีของการเรีย นรูธ รรมจากการ
ปฏิบัติงาน วิทยากรสามารถชี้แนะใหผูปฏิบัติธรรมไดเรียนรูขณะที่ทํางานบําบัด โดยดูวิธีคิดของ แมชี “ไตร
ลักษณ” เปนตัวอยาง
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บทที่ 2
การดําเนินกิจกรรมการฟนฟูสมรรถภาพผูตดิ ยาเสพติดในระบบบังคับบําบัดโดยวัด (วิถีพุทธ)
ดานงานบําบัด
รายละเอียดกิจกรรมและวัตถุประสงค
กิจกรรม
1. กิจกรรมที่กระทําไดภายใน
สถานที่ฟนฟูฯ

วัตถุประสงค
เพื่อเปนการฝกใหผูปฏิบัติธรรมไดเรียนรูเรื่องการดําเนินชีวิตที่
เปนประโยชนตอตนเอง ครอบครัวเบื้องตน รวมทั้งเปนการฝก
ระเบียบวินยั หนาที่ ความรับผิดชอบ

2. กิจกรรมอบรมอาชีพตาม
ความถนัด

เพื่อใหผูปฏิบัติธรรมไดมีความรูในอาชีพที่เหมาะสมกับความ
ถนัด และความชอบของตนเองเพื่อนําไปวางแผนการประกอบอาชีพ
เพื่ อ เลี้ ย งดู ต นเอง และครอบครั ว ต อ ไป โดยไม ห วนกลั บ ไปยุ ง
เกี่ยวกับยาเสพติดใหโทษ
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กิจกรรมที่ 1
กิจกรรมที่กระทําไดภายในสถานที่ฟนฟูฯ
1. วัตถุประสงค
เพื่ อ เป น การฝ ก ให ผู ป ฏิ บั ติ ธ รรมได เ รี ย นรู เ รื่ อ งการดํ า เนิ น ชี วิ ต ที่ เ ป น ประโยชน ต อ ตนเอง
ครอบครัวเบื้องตน รวมทั้งเปนการฝกระเบียบวินัย หนาที่ ความรับผิดชอบ
2. สาระสําคัญ
ผูปฏิบัติธรรมจะตองเรียนรูเรื่องการบํารุงรักษา และพัฒนาสิ่งแวดลอมที่ตนเองพักอาศัยอยูให
อยูในสภาพที่ สะอาด เปนระเบียบเรียบรอย เชนตองรูจักเก็บกวาด ซอมแซม บํารุงรักษาทุกสิ่งทุกอยางใหอยู
ในสภาพเดิม ไมทิ้งความรก ความสกปรกไว เปนการสรางจิตสํานึกในการรักษาสภาพแวดลอม สถานที่ และ
รูจักคุณคาของการใชเวลาใหเกิดประโยชนสูงสุด
3. วัสดุ / อุปกรณ
อุปกรณที่ใชในการบําเพ็ญประโยชน เชนไมกวาด ไมถูพนื้ กรรไกรตัดหญา มีด ฯลฯ
4. เวลา
45 นาที
5. วิธีดําเนินกิจกรรม
1. แบงกลุมผูปฏิบัติธรรม กลุมละ 8-10 คน
2. อธิบายใหผูปฏิบัติธรรมเกี่ยวกับกิจกรรมการบําเพ็ญประโยชนวาควรปฏิบัติบริเวณใดบาง
3. แบงงานความรับผิดชอบ (กลุมงานบริการ กลุมงานทําความสะอาด กลุมงานเกษตรกรรม
เปนตน)ใหแตละกลุมปฏิบัติ ซึ่งอาจหมุนเวียนในแตละวัน / สัปดาหโดยมีเจาหนาที่คอยดูแลความเรียบรอย
6. การประเมิน
ผูปฏิบัติธรรมมีความรับผิดชอบในงานทีไ่ ดรับมอบหมาย
------------
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กิจกรรมที่ 2
กิจกรรมอบรมอาชีพตามความถนัด
1. วัตถุประสงค
เพื่อใหผูปฏิบัติธรรมไดมีความรูในอาชีพที่เหมาะสมกับความถนัด และความชอบของตนเอง
เพื่อนําไปวางแผนการประกอบอาชีพเพื่อเลี้ยงดูตนเอง และครอบครัวตอไป โดยไมหวนกลับไปยุงเกี่ยวกับ
ยาเสพติดใหโทษ
2. สาระสําคัญ
การดําเนินชีวิตภายหลังการฟนฟูฯ สิ่งสําคัญประการหนึ่งเพื่อการดูแล รับผิดชอบชีวิตของ
ตนเองนั่นคือ การประกอบอาชีพ และตองเปนอาชีพที่สุจริต มีตามความถนัด และความชอบของตนเองเพื่อ
เลี้ยงดูตนเอง และครอบครัวตอไป โดยไมหวนกลับไปยุงเกี่ยวกับยาเสพติดใหโทษ อีก
3. สื่อ / อุปกรณ
ตามความเหมาะสมของแตละอาชีพ
4. เวลา
ตามความเหมาะสมของแตละอาชีพ
5. วิธีดําเนินกิจกรรม
1. ดําเนินโดยวิทยากรภายใน (ทีมงาน) หรือภายนอก เชน ปราชญชาวบานที่มีความรูความ
ชํานาญทางดานเกษตรกรรม / คหกรรม / หัตกรรม
2. ประสานขอวิทยากรจากหนวยงานของรัฐ เชน ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียน / กรม
จัดหางาน / ศูนยพัฒนาฝมือแรงงานจังหวัด เปนตน
3. จัดเตรียมสถานที่ / อุปกรณที่เหมาะสมกับการใชงาน
หมายเหตุ
ควรเนนเรื่องการมีวิถีชีวิตแบบพอเพียงการดํารงตนภายใตปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และทํา
ความเขาใจเรื่องสันโดษ โดยศึกษาจากใบความรูที่ 2.1 , 2.2 , 2.3 และ 2.4
6. การประเมินผล
1. ผูปฏิบัติธรรมสามารถเลือกเรียนอาชีพที่เหมาะสมกับความถนัดของตนเอง
2. ผูปฏิบัติธรรมสามารถวางแผนอาชีพภายหลังการฟนฟูฯ ได
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ใบความรูที่ 2.1
เรื่อง การดําเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง
การประกอบอาชีพ เปนสวนหนึ่งของการการดําเนินชีวิต โดยตองเปนอาชีพที่สุจริต เพื่อเลี้ยงดู
ตนเอง และครอบครัวตอไป โดยไมหวนกลับไปยุงเกี่ยวกับยาเสพติดใหโทษ
เศรษฐกิจพอเพียงคืออะไร?
“เศรษฐกิจพอเพียง” เปนปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวมีพระราชดํารัสชี้แนะแนว
ทางการดําเนินชีวิตแกพสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกวา 30 ป ตั้งแตกอนเกิดวิกฤตการณทางเศรษฐกิจ
และเมื่อภายหลังไดทรงเนนย้ําแนวทางการแกไขเพื่อใหรอดพน และสามารถดํารงอยูไดอยางมั่นคงและยั่งยืน
ภายใตกระแสโลกาภิวัตนและความเปลี่ยนแปลงตางๆ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เศรษฐกิจพอเพียง เปนปรัชญาชี้ถึงแนวการดํารงอยู และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ
ตั้งแตระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประทศใหดําเนินไปใน ทาง
สายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อใหกาวทันตอโลกยุคโลกาภิวัตน ความพอเพียง หมายถึง ความ
พอประมาณ ความมีเ หตุผลรวมถึงความจํ า เปน ที่ จ ะตองมีระบบภูมิคุมกั นในตั ว ที่ดีพอสมควรตอการมี
ผลกระทบใดๆ อั น เกิ ด จากการเปลี่ ย นแปลงทั้ ง ภายใน และภายนอก ทั้ ง นี้ ตอ งอาศั ย ความรอบรู ความ
รอบคอบ และความระมัดระวังอยางยิ่งในการนําวิชาการตางๆ มาใชในการวางแผน และการดําเนินการทุก
ขั้ น ตอน และขณะเดี ย วกั น จะต อ งเสริ ม สร า งพ น ฐานจิ ต ใจของคนในชาติ โ ดยเฉพาะเจ า หน า ที่ ข องรั ฐ
นักทฤษฎี และนัก ธุรกิจในทุก ระดับใหมีสํานึกในคุ ณธรรม ความซื่อสัตยสุจริต และใหมีความรอบรูที่
เหมาะสม ดําเนินชีวิตดวยความอดทน ความเพียร มีสติ ปญญา และความรอบคอบ เพื่อใหสมดุล และพรอม
ตอการรองรับการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว และกวางขวางทั้งดานวัตถุ สังคม สิ่งแวดลอม และวัฒนธรรม จาก
โลกภายนอกไดเปนอยางดี
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีหลักพิจารณาอยูดวยกัน 5 สวน ดังนี้
1. กรอบแนวคิด เปนปรัชญาที่ชี้แนะแนวทางการดํารงอยู และปฏิบัติตนในทางที่ควรจะเปน
โดยมีพื้นฐานมาจากวิถีชวี ิตดั้งเดิมของสังคมไทย สามารถนํามาประยุกตใชไดตลอดเวลา และเปนการมอง
โลกเชิงระบบที่มีการเปลี่ยนแลงตลอดเวลา มุงเนนการรอดพนจากภัย และวิกฤต เพือ่ ความมั่นคง และยั่งยืน
ของการพัฒนา
2. คุณลักษณะ เศรษฐกิจพอเพียงสามารถนํามาประยุกตใชกับการปฏิบัติตนไดในทุกระดับ
โดยเนนการปฏิบัติบน ทางสายกลาง และการพัฒนาอยางเปนขั้นตอน
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3. คํานิยาม ความพอเพียงจะตองประกอบดวย 3 คุณลักษณะพรอมๆ กัน ดังนี้
- ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีที่ไมนอยเกินไป และไมมากเกินไปโดยไมเบียดเบียน
ตนเองและผูอื่น เชน การผลิต และการบริโภคที่อยูในระดับพอประมาณ
- ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับของความพอเพียงนั้น จะตองเปนไปอยาง
มีเหตุผลโดยพิจารณาจากเหตุ ปจจัยที่เกี่ยวของตลอดจนคํานึงถึงผลที่คาดวาจะเกิดขึ้นจากการกระทํานั้นๆ
อยางรอบคอบ
- การมีภูมิคุมกันที่ดี หมายถึง การเตรียมตัวใหพรอมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงดานตางๆ
ที่จะเกิดขึ้นโดยคํานึงถึงความเปนไปไดของสถานการณตางๆ ที่คาดวาจะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งใกล และไกล
4. เงื่อนไข การตัดสินใจและการดําเนินกิจกรรมตางๆ ใหอยูในระดับพอเพียงนั้น ตองอาศัยทั้ง
ความรู และคุณธรรมเปนพื้นฐาน
- เงื่อนไขความรู ประกอบดวย ความรอบรู เกี่ยวกับวิชาการตางๆ ที่เกี่ยวของอยางรอบดาน ความ
รอบคอบที่จะนําความรูเหลานั้นมาพิจารณาใหเชื่อมโยงกันเพื่อประกอบการวางแผน และความระมัดระวัง
ในขั้นปฏิบัติ
- เงื่อนไขคุณธรรม ที่จะตองเสริมสรางประกอบดวย มีความตระหนักในคุณธรรม มีความ
ซื่อสัตยสุจริต มีความอดทน มีความเพียร ใชสติปญญาในการดําเนินชีวิต ไมโลภ และไมตระหนี่
- แนวทางปฏิบัติ / ผลที่คาดวาจะไดรับ จากการนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มา
ประยุกตใช คือการพัฒนาที่สมดุล และยั่งยืน พรอมรับตอการเปลี่ยนแปลงในทุกดาน ทั้งดานเศรษฐกิจ
สังคม สิ่งแวดลอม ความรู และเทคโนโลยี

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------เอกสารอางอิง คณะอนุกรรมการขั บเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพีย ง สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ. เศรษฐกิจพอเพียงคืออะไร ?. 2549. (หนา 3- 5 , 12-14
และ 16)
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ใบความรูที่ 2.2
เรื่อง พระราชดํารัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

“ถาไมมีเศรษฐกิจพอเพียง เวลาไฟดับ…
จะพังหมด จะทําอยางไร. ที่ที่ตองใชไฟฟาก็ตองแยไป.
…หากมี เศรษฐกิจพอเพียง แบบไมเต็มที่
ถาเรามีเครือ่ งปนไฟ ก็ใชไฟปน
หรือถาขั้นโบราณกวา มืดก็จุดเทียน
คือมีทางแกไขปญหาเสมอ.
…ฉะนั้นเศรษฐกิจพอเพียงนี้ ก็มีเปนขั้นๆ
แตจะบอกวาเศรษฐกิจพอเพียงนี้
ใหพอเพียงเฉพาะตัวเองรอยเปอรเซ็นต นี่เปนสิ่งที่ทําไมได.
จะตองมีการแลกเปลี่ยน ตองมีการชวยกัน.
…พอเพียงในทฤษฎีหลวงนี้ คือใหสามารถใหดําเนินการได.”
พระราชดํารัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
23 ธันวาคม 2542
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ใบความรูที่ 2.3
เรื่อง คนรูจกั ทํามาหาเลี้ยงชีพ (ชีวิตที่เปนหลักฐาน)
คนที่จะเรียกไดวา รูจักหา รูจักใชทรัพย หรือหาเงินเปน ใชเงินเปนเปนทํามาหากินที่ดี ตั้งตัว
สรางหลักฐานได และใชทรัพยสมบัติใหเปนประโยชน เปนผูปฏิบัติหนาที่ทางเศรษฐกิจอยางถูกตอง ก็เพราะ
ปฏิบัติตามหลักธรรมตอไปนี้
ก. ขั้นหา และรักษาสมบัติ ปฏิบัติตามหลักธรรมที่เปนไปเพื่อประโยชนปจจุบัน หรือหลักธรรม
อันอํานวยประโยชนสุขขั้นตน ที่เรียนวา ทิฏฐธัมมิกัตถสังวัตตนิกธรรม 4 ประการ
1. อุฏฐานสัมปทา ถึงพรอมดวยความหมั่น คือขยันหมั่นเพียร ในการปฏิบัติหนาที่การงาน และ
การประกอบอาชีพที่สุจริต ฝกฝนใหมีความชํานิชํานาญและรูจริง รูจักใชปญญาสอดสอง ตรวจตรา หา
วิธีการที่เหมาะที่ดี จัดการและดําเนินการใหไดผลดี
2. อารักขสัมปทา ถึงพรอมดวยการรักษา คือรูจักคุมครอง เก็บ รักษาโภคทรัพยและผลงานที่ตน
ไดทําไวดวยความขยันหมั่นเพียรโดยชอบธรรมดวยกําลังงานของตน ไมใหเปนอันตรายหรือเสื่อมเสีย
3. กัลยาณมิตตา คบหาคนดีเปนมิตร คือ รูจักเสวนาคบหาคน ไมคบไมเอาอยางผูที่ชักจูงไป
ในทางเสื่อมเสีย เลือกเสวนาศึกษาเยี่ยงอยางทานผูผูทรงคุณ ผูมีความสามารถ ผูนาเคารพนับถือ และมี
คุณสมบัติเกื้อกูลแกอาชีพการงาน
4. สมชีวิตา เลี้ยงชีวิตแตพอดี คือ รูจักกําหนดรายไดและรายจาย เปนอยูพอดีสมรายได มิให
ฝดเคืองหรือฟุมเฟอย ใหรายไดเหนือรายจาย มีประหยัดเก็บไว
ข. ขั้นแจงจัดสรรทรัพย เมื่อหาทรัพยมาไดแลว รูจักจัดสรรทรัพยนั้น โดยถือหลักการแบง
ทรัพยเปน 4 สวนที่เรียกวา โภควิภาค 4 คือ
* เอเกน โภเค ภฺุเชยฺย 1 สวน ใชจายเลี้ยงตน เลี้ยงคนที่ควรบํารุงเลี้ยง และทําประโยชน
* ทวีหิ กมฺมํ ปโยชเย 2 สวน ใชเปนทุนประกอบการงาน
* จตุตฺถฺจ นิธาเปยฺย อีก 1 สวน เก็บไวใชคราวจําเปน
(ที.ปา. 11/197/202)
ค. ขั้นจับจายกินใช พึงเขาใจและคํานึงไวเสมอวา การที่เพยีรพยายามแสวงหา รักษา และ
ครอบครองโภคทรัพยไวนั้น ก็เพื่อจะใชใหเปนประโยชนทั้งแกตนและคนอื่น ถาไมใชทรัพยสมบัติใหเกิด
คุณประโยชนแลวการหา และการมีทรัพยสมบัติก็ปราศจากคุณคา หาความหมายใดๆ มิได ดังนั้น เมื่อมี
ทรัพยหรือหาทรัพยมาไดแลว พึงปฏิบัติตอทรัพย 1 สวนแรกในขอ ข. ตามหลัก โภคาทิยะ (ประโยชนที่ควร
ถือเอาจากโภคะ หรือเหตุผลที่อริยสาวกควรยึดถือ ในการที่จะมี หรือครอบครองทรัพยสมบัติ) 5 ประการ ดัง
พุทธพจนวา
อริยสาวกแสวงหาโภคทรัพยมาไดดว นน้ําพักน้ําแรงความขยันหมัน่ เพียรของตน และโดยทาง
สุจริตชอบธรรมแลว
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1.
2.
3.
4.

เลี้ยงตัว เลีย้ งบิดามารดา บุตร ภรรยา และคนในปกครองทั้งหลายใหเปนสุข
บํารุงมิตรสหาย และผูรว มกิจการงานใหเปนสุข
ใชปกปองรักษาสวัสดิภาพ ทําตนใหมนั่ คงปลอดภัยจากภยันตราย
ทําพลี คือ สละเพื่อบํารุงและบูชา 5 อยาง
(1) ญาติพลี สงเคราะหญาติ
(2) อติถิพลี ตอนรับแขก
(3) ปุพพเปตพลี ทําบุญหรือสักการะอุทิศผูลวงลับ
(4) ราชพลี บํารุงราชการดวยการเสียภาษีอากร เปนตน
(5) เทวตาพลี ถวายเทวดา คือ ทําบุญอุทิศสิ่งที่เคารพบูชาตามความเชื่อถือ
5. อุปถัมภบํารุงพระสงฆ และเหลาบรรพชิตผูประพฤติดี ประพฤติชอบ ผูไมประมาทมัวเมา
เมื่อไดใชโภคทรัพยทําประโยชนอยางนี้แลว ถึงโภคะจะหมดสิ้นไปก็สบายใจไดวา ไดใชโภคะ
นั้นใหเปนประโยชนถูกตองตามเหตุผลแลว ถึงโภคะเพิ่มขึ้น ก็สบายใจเชนเดียวกัน เปนอันไมตองเดือดรอน
ใจในทั้งสองกรณี
(อง. ปฺจก. 22/41/48)
การใช จ าย 5 ข อนี้ ท านมุ งแจกแจงรายการที่ พึ งจ าย ให รู ว าควรใช ทรั พ ย ทํ าอะไรบ าง มิ ใ ช
หมายความวาใหแบงสวนเทากันไปทุกขอ นอกจากนั้นทานมุงกลาวเฉพาะรายการที่พึงจายเปนประจําสําหรับ
คนทั่วไป แตถาผูใดจะสามารถ ก็ควรบําเพ็ญประโยชนใหมากขึ้นไปอีก ตามหลักสังคหวัตถุ 4 เปนตน

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------เอกสารอางอิง . พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต) . ธรรมนูญชีวิต พุทธจริยธรรมเพื่อชีวิตที่ดีงาม
พิมพเพื่ออัครทานอุทิศ พันตํารวจเอกวันชัย นาควัชระ.2548.
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ภาคผนวก ก
กิจกรรมทางเลือก
(ขอมูลจาก คูมือการบําบัดฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดในระบบบังคับบําบัด
กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม สถาบันธัญญารักษ กระทรวงสาธารณสุข
กองทัพบก กองทัพเรือ กระทรวงกลาโหม กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย)

:
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งานบําบัด
กิจกรรมทางเลือก (Alternative Treatment Activity)
กิจกรรมทางเลือก
หมายถึง กิจกรรมที่เปดโอกาสใหผูรับบริการสามารถเลือกและแสดงถึงความตองการในการเรียนรูที่
เหมาะสมตามสภาพความเปนจริงในปจจุบัน พรอมทั้งสงเสริมสนับสนุนใหมีการแสดงออก ถึงศักยภาพ
ของตนเองไดอยางถูกตองเหมาะสมสามารถนําไปใชเปนแนวทางในการดําเนินชีวิตตอไป
วัตถุประสงค
1. สงเสริม สนับสนุนใหผูรับบริการไดพัฒนาความสามารถความสนใจเฉพาะตนไดอยางเต็ม
ความสามารถ
2. สงเสริมใหใชเวลาวางใหเปนประโยชน
3. สนับสนุนใหผูรับบริการไดแสดงออกถึงความมีคุณคาของตนเอง
4. สงเสริมใหสามารถนําไปประกอบอาชีพในสังคมภายหนา
กิจกรรมทางเลือก ประกอบดวย
1. กิจกรรมชมรมที่ฉันสนใจ เปนกิจกรรมที่มุงเนนการสงเสริมอาชีพใหกับผูรับบริการ ตาม
ภูมิปญญาชาวบาน เหมาะสมกับวัฒนธรรมในพื้นที่ ลงทุนนอย สามารถทําไดดวยตนเองโดยนําเอากลุม
หรือชมรมในชุมชนมามีสวนรวมดวย เชน กลุมแมบาน ศูนยฝกอาชีพแรงงานจังหวัด การเกษตร การ
ประมงในพื้นที่ เปนตน ซึ่งอาจประกอบดวย
- ชมรมศิ ล ปหั ต ถกรรม เช น งานแกะกระจก งานผลิ ต น้ํ า ยา ทํ า ความสะอาดต า งๆ
เครื่องจักรสาน การทอผา การทําดอกไมประดิษฐ การทําเซรามิค เพนทแกว งานประดิษฐตางๆ
- ชมรมอาหาร เชน การทําไขเค็ม การทําอาหารแหง
- ชมรมเกษตร เชน การจัดสวนถาด

:
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งานบําบัด
กิจกรรมที่ 1 ชมรมที่ฉันสนใจ
วัตถุประสงค
1. เพื่อพัฒนาศักยภาพของตนเองไดอยางเต็มความสามารถ
2. เพือ่ แสดงออกซึ่งสิ่งที่ตนเองสนใจในดานตางๆ ไดอยางเหมาะสม
3. เพือ่ ใหเวลาวางใหเปนประโยชน
แนวทางการดําเนินการ
1. สงเสริม สนับสนุน ใหผูรับบริการไดพัฒนาความสามารถ ความสนใจเฉพาะตนไดอยางเต็ม
ศักยภาพ อยางสม่ําเสมอและตอเนื่อง
2. สามารถนําความรูไปใชชีวิตประจําวัน
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. ไดเครือขายผูรับบริการ ตายภัยยาเสพติด
2. เปนผูปลูกฝงผูรับบริการใหมคี วามรัก ความผูกพัน มีสวนรวมรับผิดชอบ และทําประโยชน
ใหแกโรงเรียน ชุมชน สังคม และประเทศชาติ
ระยะเวลาดําเนินการ

4-6 เดือน

ขอควรพิจารณา 1. งบประมาณ
- ทุนทางสังคม
- อุปกรณ
- ทุน
2. บุคลากร
- ความสนใจ
3. ระยะเวลา
4. ประโยชน
5. พื้นที่ (ปรับตามสภาพพื้นที)่
6. ตลาดรองรับ
7. ขอจํากัดของวิธีการบําบัด
8. ขบวนการประเมินและคัดกรอง
:

ผูรับการบําบัด
ผูสอน

- 16 -

ชมรมศิลปหัตถกรรม
ประกอบดวย
• น้ํายาลางจานสูตรพื้นฐาน
• ครีมอาบน้ําสมุนไพร
• ครีมนวดผมสูตรพื้นฐาน
• เทียนแฟนซี-เทียนหอม
• การทํากรอบรูปวิทยาศาสตร
• การทําอิฐกอนปูพื้น

:
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น้ํายาลางจานสูตรพื้นฐาน
วัตถุประสงค

เพื่อใหผูรับการอบรม นําไปใชประโยชนไดจริง และตลาดรองรับทุกครัวเรือน

สาระสําคัญ

ใหรูถึงขั้นตอการทําจนกระทั่งการบรรจุ

วัตถุประสงค

1. เพื่อจะไดศึกษาวิธีการทําน้ํายาลางจานอยางงายดวยตนเอง
2. เพื่อเปนการลดคาใชจายภายในครอบครัว
3. เพื่อเปนการสรางงาน สรางอาชีพ สรางรายได

อุปกรณที่ใช
1.
2.
3.
4.
ระยะเวลา

ภาชนะพลาสติก เชน ถังหรืออาง
ไมพาย
ชอนตวง
ขวดบรรจุ

1 ชั่วโมง 30 นาที

สวนผสม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

สวนผสม N.70 หัวแชมพู 200 กรัม
IAP 60 ขจัดคราบ 200 กรัม
ผงขน (Sodium Chloride, NaCI) 140 กรัม
ผงฟอง (Sodium Lauryl Sulphate SLS-90) 20 กรัม
สารกันบูด ½ ออนซ (5 cc)
น้ําสะอาด 260 กรัม
หัวเชื้อกลิ่นมะนาว ½ ออนซ (5 cc)
สีเหลือง (สีผสมอาหาร)
กรดมะนาว (Citric acid) 20 กรัม

1.
2.
3.
4.
5.
6.

ตมน้ํา 200 กรัม ความรอนประมาณ 80 o C ใสผงฟองคนใหเขากันอยางชาๆ
ยกลงจากเตาเทน้ําใสกะละมัง
ชั่งตวงน้ํายา NAS LAB ผสมลงในกระปอง (ตามสลาก)
ใสหัวแชมพูขจัดคราบลงไปคอยๆ คนไปเรื่อยๆ ใหเขากัน
ผสมสีใสลงไป เมื่อคนใหเขากันดีแลวก็เสร็จวิธีการ
บรรจุขวด เพื่อรอการจําหนายตอไป

ขั้นตอนการทํา

:
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ขอความระวัง
1. การใชสีนั้นตองนํามาละลายน้ํากอนการใชงานทุกครั้ง
2. การเติมน้ําตองคอยๆ เติมอยางชา ๆ ทีละนอย ถาเติมมากเกินไปหัวแชมพูจะจับตัว
เปนกอนละลายยากมาก (ขณะทําเสร็จใหมๆ จะมีลักษณะขุนขาวเมื่อทิ้งไวจึงจะใส)
หมายเหตุ

:

บรรจุขวดได 30 ขวด จําหนายขวดละ 15 บาท การลงทุน 170 บาท ขายได 450 บาท
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ครีมอาบน้ําสมุนไพร
วัตถุประสงค
1. เพื่อจะไดศึกษาวิธีการทําครีมอาบน้ําอยางงายดวยตนเอง
2. เพือ่ เปนการลดคาใชจายในครอบครัว
3. เพื่อเปนการสรางงาน สรางอาชีพ สรางรายได
อุปกรณที่ใช
1.
2.
3.
4.

ภาชนะพลาสติก เชน ถังหรืออาง
ไมพาย
ชอนตวง
ถวยตวง

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Texapon LST (หัวครีมอาบน้ํา) 1 ก.ก.
Comperlan KD 20 กรัม
Bronidox LT (สารกันบูด) 5 กรัม
น้ําสะอาด 1 ก.ก.
ขมิ้นออย 100 กรัม
น้ําผึ้ง 4-5 ชอนโตะ
น้ําหอม 5 กรัม
สีตามตองการ

สวนผสม

วิธีทํา
1. นําขมิ้นออยทั้งเปลือกหั่นเปนชิ้นเล็กๆ นํามาปนใหละเอียดแลกรองคั้นเอาเฉพาะน้ํา (กากที่
ไดนํามาตากแดดบดใชทาผิวได)
2. นําน้ําที่ไดไปตมใหเดือดแลวกรอง (ทิ้งไวใหเย็น)
3. นํา Texapon LST ผสมกับ Comperlan KD กวนใหเขากัน
4. ใส Bronidox LT และน้ําหอม กวนใหเปนเนื้อเดียวกัน
หมายเหตุ
1. สมุนไพรที่ใชไดแก วานหางจระเข มะขามเปยก แตงกวา
2. น้ําหอม เลือกกลิ่นตามชอบ
:
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ครีมนวดผมสูตรพื้นฐาน
วัตถุประสงค
1. เพื่อจะไดศึกษาวิธีการทําครีมนวดผมอยางงายดวยตนเอง
2. เพือ่ เปนการลดคาใชจายในครอบครัว
3. เพื่อเปนการสรางงาน สรางอาชีพ สรางรายได
อุปกรณที่ใช
1.
2.
3.
4.

ภาชนะพลาสติก เชน ถังหรืออาง
ไมพาย
ชวนตวง
ถวยตวง

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Dehydrag Wax AB 400 กรัม
Dehyquart AC 200 กรัม
น้ําสะอาด 6-7 ก.ก.
น้ําสมุนไพร 500 กรัม
น้ําหอม 1 ออนซ
สีตามตองการ

สวนผสม

วิธีทํา
1. กวน Wax AB ในน้ําเปลาใหเดือด เพื่อให Wax ละลายเขากับน้ําไดดี
2. ใส Dehyquart AC กวนใหเขากัน คอยเทน้ําสมุนไพรและน้ําเปลาที่เดือดจนหมด
3. ทิ้งใหเย็น ใสน้ําหอม แลวบรรจุขวด
หมายเหตุ
1. สมุนไพรที่ใชไดแก ประคําดีควาย วานหางจระเข มะกรูด ดอกอัญชัน
2. สมุนไพรที่ใชเอาแตน้ํา ตมใหเดือด เมื่อเย็นแลวจึงใสในสวนผสม

:
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เทียนแฟนซี-เทียนหอม
วัตถุประสงค
1. เพื่อจะไดศึกษาวิธีการทําเทียนแฟนซี-เทียนหอมอยางงายดวยตนเอง
2. เพือ่ เปนการลดคาใชจายในครอบครัว
3. เพื่อเปนการสรางงาน สรางอาชีพ และสรางรายได
วัตถุดิบ
1. พาราฟน เกรด A ใชทําดอกหรือลวดลาย
2. พาราฟน เกรด B ใชในการหลอลงแบบพิมพ (mold) เทานั้น
3. PE-Polyester Estrein (ขอเสีย ถาใสมากไปจะทําใหเทียนจุดไฟไมติด)
ขอดี
1. ทําใหเทียนแข็งตัว (stting)
2. จุดติดไฟไดนานขึ้น และใหแสงสวางไดนาน
3. มีควันนอยลง
4. ไมมีน้ําตาเทียน
4. Strearic Acid (ทําใหเทียนเปนเงา และถอดออกจากพิมพงาย)
5. น้ํามันหอมระเหย (Essential Oil)
6. สีเทียน
7. ไสเทียน ใชดานฝาย 100%
อุปกรณ
1. หมอตมน้ําไฟฟา
2. กระปองใสพาราฟน เกรด A
3. กระปองใสพาราฟน เกรด B
4. ไมคนพาราฟน
5. ถาดเล็กอลูมิเนียม หรือพลาสติกสี่เหลี่ยมแบน
6. เกรียงชุดสี
7. กรรไกรเล็ก
8. มีดบางๆ หรือคัตเตอร
9. ผาจับของรอน
10. ไมจิ้มฟน
11. ถาดขอบสูง เอาไวหลอพิมพ
12. แมพิมพ
:
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นําไสเทียนยาวประมาณ ½ เมตร จุมในพาราฟน เกรด A หรือเกรด B
ก็ไดแลวขึงติดตึงไวกับโตะจนกวาจะแหงจึงนํามาใชเปนไสเทียน
1. แบบพิมพจะมีรูอยูที่ฐานของแบบ (mold) เอาไสเทียนที่เตรียมไว
ใสลงในรูของแบบพิมพหยอดที่กนแบบดวย เกรด A พอแหงแลว
ใหหงายแบบพิมพขึ้นไวในน้ําเย็น
2. หลอมพาราฟนเกรด B½ ก.ก. ใส PE ¼ ชอนชา Strearic Acid 1 ชอนชา
เมื่อละลายแลวหยดสีออนๆ ตามชอบ ยกลงพออุน เทใสในแบบพิมพที่เตรียม
ไวใหเต็ม
3. ดึงไสเทียนใหตรง ใชไมเสียบลูกชิ้นพาดที่ปากพิมพ แลวเอาไสเทียนพาดไว
ตรงกลางไม
การถอดเทียนออกจากแบบ
1. ทิ้งไวประมาณ 6 ชั่วโมง
2. ใชคัตเตอร ขูดเทียนไดพิมพออกใหหมด
3. ใชปลายคัตเตอรแซะรอบๆ บริเวณของเทียนเพื่อสะดวกกับการถอดเทียนออกจากพิมพ
4. ถาไมออกใหใชน้ํารอนชวย

การทําไสเทียน :

:
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การทํากรอบรูปวิทยาศาสตร
การทํากรอบรูปวิทยาศาสตร ผูปวยสามารถทําไดทั้งเปนงานอดิเรกหรือนําไปประกอบ
อาชีพ สงเสริมดานความคิดสรางสรรค

แนวคิด

วัตถุประสงค
1. เพื่อผูปวยสามารถเรียนรูการทํากรอบวิทยาศาสตรไดดวยตนเอง
2. สงเสริมใหผูปวยมีความคิดสรางสรรค
3. สามารถนําไปเปนแนวทางการประกอบอาชีพได
เนื้อหา
1. ผูปวยสามารถเตรียมอุปกรณตางๆ ใหครบถวนถูกตองได
2. ผูป วยสามารถเรียนรูขั้นตอนการทําไดถูกตอง
3. ผูปว ยสามารถประยุกตใชอุปกรณตางๆ อยางมีความคิดสรางสรรค
วัตถุดิบ
1.
2.
3.
4.

ตัวเรง
น้ํายาเรซิ่ง
กาวน้ํา (ทากันซึม)
กาวลาเทค

อุปกรณ
1. รูป
2. ไม เอ็ม ดี ขนาดความที่ตองการ
3. เสนทาอง
4. พี.วี.ซี. (สําหรับติดขอบขาง)
5. ขาสําเร็จรูป
6. สกรู
7. หูแขวน
8. ไขควง
9. ฟองน้ําละเอียดตัดขนาดเล็ก
10. ปากกาเคมี
11. กระดาษลาย
:
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12. ไมบรรทัดเหล็ก 24 นิ้ว
13. กระดาษทราบติดกับไมสําหรับแตงดานริมรูป
14. มีดคัตเตอร
15. แผนใสสําหรับกลิ้งกาว
16. ลูกกลิ้งสําหรับกลิ้งกาว
17. ลูกกลิ้งสําหรับกลิ้งรูปและน้ํายา
18. แผนฟลมขนาดตามตองการ
19. ขันพลาสติก มีดานถือ
20. ทินเนอร
21. กระดาษทิชชู
วิธีทํา
1. เทกาวลงบนแผนแลวใชลูกกลิ้ง กลิ้งกาวใหเรียบ นํารูปดานหลังมาวางทับบนกาวใหทั่ว
แลวนําไปติดบนแผนไม เอ็ม ดี ใหเหลือ ขอบริมทั้ง 4 ดาน เทา ๆกัน แลวใชลูกกลิ้งให
เรียบ
2. นําเสนทองมาติดใหชิดดานขางรูปทั้ง 4 ดาน
3. ติดลายขนาดตามตองการแลวนํามาติดริมรูปทั้ง 4 ดาน นํากาวน้ํามาทาบนลาย แลวนําไป
ตากแดดใหแหง แลวนํามาเซาะรองทั้ง 4 ดาน
4. นํารูปมาวางบนที่ที่เตรียมไวเคลือบ ปดหนารูปใหสะอาด เทน้ํายาเรซิ่งใสขันพลาสติก ใส
ตัวเรง คนใหเขากันแลวนําไปเทลงบนรูปที่เตรียมไว ใชแผนฟลมวางทับแลวนําลูกกลิ้งมา
กลิ้งใหเรียบเสมอกันรอจนน้ํายาแหงประมาณ 3-4 ชั่วโมง
5. นํารูปที่เคลือบแลวมาขัดแตงขอบขางดวยกระดาษทราย แลวปดฝุนใหสะอาด นํา พี.วี.ซี มา
ติดขอบขางเรียบรอย แลวนําปากกาเคมีมาขีดขอบหลับรอยขาว แลวใชกระดาษทิชชูชุบ
ทินเนอรเช็ดหลักรูปใหสะอาด
6. ใชกระดาษทิชชูชุบทินเนอรเช็ดหนารูปใหสะอาด แลวใชปากกาเคมีเขียนขอบดานหนา
แลวนํามาติดขา หรือหูแขวนตามตองการ

:
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การทําอิฐกอนปูพื้น (อิฐตัวหนอน)
แนวคิด

การผลิตอิฐกอนปูพื้นเปนกิจกรรมอยางหนึ่ง ซึ่งผูปวยสามารถเรียนรูและนําเทคนิคตางๆ
ไปปฏิบัติรวมทั้งการมีกระบวนการทางความคิดในการหารูปแบบใหมๆ จากการทํางานการ
ทําอิฐกอนปูพื้นก็เปนอีกแนวทางหนึ่งซึ่งผูปวยสามารถฝก เพื่อนําไปประกอบอาชีพได

วัตถุประสงค

1. เพื่อฝกใหปวยทํางานรวมกัน
2. ทบทวนความรูเดิมของผูปวย
3. ฝกการทํางานบําบัด เปนแนวทางการฝกอาชีพ

เนื้อหา

1.
2.
3.
4.

ระยะเวลา

แตละกลุมปฏิบัติสัปดาหละ 1 ครั้งๆ ละ 2 ชั่วโมง

อุปกรณ

1.
2.
3.
4.
5.

อธิบายอุปกรณที่ใชทําอิฐกอนปูพื้น
สาธิตขั้นตอนทําอิฐกอนปูพื้น
ใหนักเรียนปฏิบัติการทําอิฐกอนปูพื้น โดยการกํากับดูแลของครู
ประเมินผลทั้งกลุมใหทําพรอมกัน

ไมตีขอบ
เกรียง
แมพิมพรูปแบบตางๆ
กระปองตักน้ํา
พลั่ว

การดําเนินกิจกรรม
ครูจะแสดงการทําอิฐกอนปูพื้นใหดูอยางชาๆ ตามขั้นตอน พรอม
อธิบายประกอบไปดวย หากนําเรียน (ผูปวย) สงสัยใหถามไดทันที
ขั้นที่ 1 ทําความสะอาดบล็อก
ขั้นที่ 2 ปูนโรยหนา
ขั้นที่ 3 นําปูนเฉพาะที่ผสมทําอิฐกอนปูพื้นเทลงบนแมพิมพ
ขั้นที่ 4 นําแมพิมพไปคว่ําลงบนพื้นปูน
ขั้นที่ 5 ถอนแมพิมพ
ขั้นที่ 6 เปดผาแมพิมพ
การวัดและประเมินผล
ใหนักเรียนทดลองทําอิฐกอนปูพื้นพรอมกัน พรอมทั้งบอกถึงปญหา
ขอขัดของจากการที่ไดลงมือปฏิบัติ
:
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ชมรมถนอมอาหาร
ประกอบดวย
• การทําไขเค็ม
• การทําผลไมกวน

การทําไขเค็ม
แนวคิด

การทําไขเค็มเปนการถนอมอาหารโดยใชเกลือแกงเปนวัตถุกันเสียและอาจใชสารเคมีชนิด
อื่นมาปรุ ง แตใ ห เ กิดรส กลิ่น สี ก็ไ ด โดยปกติเ กลื อ แกงเปนสารที่ สามารถยั บยั้ ง การ
เจริญเติบโตของจุลินทรียไดเปนอยางดี แตตองใชในปริมาณความเขมขนที่เพียงพอ

วัตถุประสงค
1. เพื่อเปนการถนอมอาหารไวไดนาน
2. เพื่อเปนการลดคาใชจายในครอบครัว
3. เพื่อเปนการสรางงานสรางอาชีพ สรางรายได
ระยะเวลาดําเนินการ

30 วัน

วิธีดําเนินการ การทําไขเค็มสามารถทําได 2 แบบคือ ดองน้ําเกลือ และพอกดินแบบไขเค็มไชยา นิยมทํากับ
ไขเปดมากกวาไขไก เพราะรสชาติดีกวา
- ไขเค็มแบบดอง ใชน้ํา 3 สวน เกลือ 1 สวน ทิ้งไว 15-25 วัน กอนนํามาตม ในขณะทีด่ อง
ตองกดไขใหจมน้ําเกลืออยูตลอดเวลา
- ไขเค็มแบบพอกดิน โดยใชสวนผสมของเกลือ ดินเหนียว และขี้เถาแกลบในอัตราสวน
ระหวาง เกลือ : ดิน : ขี้เถาแกลบ เทากับ 1 : 3 : 5 นวดวัสดุทั้งสามอยางใหเขากันดีแลวนํามาพอกไขที่ลาง
สะอาดแลว โดยพอกใหหนาประมาณครึ่งนิ้ว เก็บไวในที่เย็นทิ้งไวประมาณ 3 สัปดาห จึงนําออกมาลางให
สะอาดแลวตม

:
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การกวนผลไม
แนวคิด

การกวนเปนการเอาเนื้อผลไมที่สุก หรือแกจัดไดที่แลว ผสมน้ําตาล แลวเคี่ยวใหผสม
กลมกลืนเปนเนื้อเดียวกัน ทั้งนี้หมายรวมถึง การทําแยม และเยลลี่ดวย

วัตถุประสงค
1. เพื่อจะไดศึกษาการกวนผลไมอยางงายดวยตนเอง
2. เพือ่ เปนการลดคาใชจายในครอบครัว
3. เพือ่ เปนการสรางงาน สรางอาชีพ สรางรายได
ระยะเวลาดําเนินการ

2 สัปดาห

วิธีดําเนินการ หลักการและวิธีการกวนดังนี้
1. ตองไมนําผลไมที่สุกจนและหรือใกลเนาเสียมากวน เพราะจะทําใหกลิ่นและรสไมดี
2. การกวนผลไมที่มีเนื้อผลมีน้ํานอยจะตองใสน้ําเพิ่มมากขึ้น หรืออาจใชกะทิแทนเพื่อให
เกิดกลิ่นหอมและไมติดกระทะ
3. การกวนตองใชไฟออนๆ และหมั่นคน การคนตองคนใหถึงกนกระทะ เพื่อไมให ติด
กนกระทะ
4. วิธีการกวนมี 2 วิธี กวนกับน้ําตาลทราย และกวนกับน้ําตาลทรายผสมกะทิ
หมายเหตุ
- กวนกับน้ําตาลเพียงอยางเดียว นิยมใชกวน มะยม มะมวง สัปปะรด ฯลฯ

- กวนกับน้ําตาลผสมกะทิ นิยมใชกวนเผือก กลวย ฝกทอง ฯลฯ

:
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ชมรมเกษตรกรรม
ประกอบดวย
• การจัดสวนถาด

การจัดสวนถาด
แนวคิด

“สวนถาด” เป น ที่ รู จั ก กั น ดี ใ นหมู ค นรั ก ต น ไม เพราะเป น การนํ า ต น ไม ข นาดเล็ ก
หลากหลายชนิดมาจัดรวมกัน ทําใหเกิดเปนรูปแบบในการจัดสวนถาดแบบตางๆ เชน
รูปแบบยอสวนทิวทัศน, รูปแบบแจกันดอกไม ซึ่งเมื่อจัดแลวสามารถนําไปจัดตกแตง
ภายในบาน หรือสวนหยอมได และอยูไดนานกวาแจกันดอกไมทั่วไปทําใหเกิดความคิด
สรางสรรค มีสมาธิ รูจักการแกไขปญหาเฉพาะหนา

วัตถุประสงค
1. เพื่อใหผูปวยเกิดความคิดสรางสรรค
2. เพือ่ ใหผูปวยรูจักใชทรัพยากรที่มีอยูใหเกิดประโยชนสูงสุด
3. เพื่อฝกใหผูปวยมีสมาธิในการทํางาน
ระยะเวลา

4-6 เดือน

วัตถุอุปกรณในการจัด
1. พันธไมขนาดเล็กแบบตางๆ ดังนี้ ไมใบ เชน เฟริน, พวงไขมุก, พรมออสเตรเลีย
เปนตน ไมดอกเชน กลวยไม, หนาวัว, กุหลาบ หนู เปนตนไมอวบน้ํา เชน แคคตัส
, มาลาย เปนตน
2. ดินปลูก เชน ดินปลูกตราสีดา หรือผสมเอกก็ไดดังนี้ ทราย 2 สวน, ดิน 1 สวน, ขุย
มะพราว 1 สวน, ปุยคอก 1 สวน, แกลบดํา 1 สวน
3. หินและขอนไมรูปทรงตางๆ ตามตองการ
4. กรวดขนาดและสีตางๆ ทรายสีตางๆ
5. มอส
6. ถาดขนาดและรูปทรงตางๆ
7. วัสดุตกแตงสวน เชน อาง, ตุกตาคน สัตวตางๆ สะพาน บาน เปนตน
8. ชอนปลูก, ชอนขาว, กรรไกรตัดกิ่ง, กระบอกฉีดน้ํา, พลาสติกใส เปนตน
:
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ขั้นตอนการจัดสวนถาด
1. รองพื้นถาดดวยพลาสติกใสถาไมตองการใหน้ําจากรูระบายน้ํา
2. ใสดินปลูกลงไปประมาณ 1/2 , 1/3 แลว แลวแตความลึกของภาชนะและขนาดคุมราก
ตนไม
3. จัดวางหินและตนไม ตามรูปแบบที่วางไว เชน เปนภูเขา น้ําตาก และลําธาร เปนตน
4. การปลูกตนไมควรปลูกไลระดับจากสูง-กลาง-เตี้ย เพื่อความสวยงามและเหมาะสม
5. ทําเนินดิน ทางลาด หรือแองน้ํา พูนดินทําเนินกดใหแนน ขุดดิน ออกบางบริเวณที่จะทํา
แองน้ํา บอน้ํา
6. ตกแตงผิวหนาดินใหสวยงามนํามอสมาปลูกลงบนพื้นเพื่อแทนหญา และทรายสีขาวแทน
น้ํา หรือใชน้ําของจริงก็ได กอนกรวดแทนโขดหิน หรือกรวดบนสีน้ําตาลแทนทางเดิน
แลวอาจนําเอาสะพาน กระทอม คนตกปลา ปลา นกตางๆ มาประดับตกแตงเพื่อเพิ่มความ
สวยงามยิ่งขั้น
7. ทําความสะอาดดวยการฉีดน้ําและรดตนไมใหชุม แลวนําผามาเช็ดใหสะอาดแลวนําไปตั้ง
โชวภายในบานมุมตางๆ
การดูแลรักษา
1. ใหน้ํา โดยการใชกระบอกฉีดน้ําครั้งแรกที่ทําเสร็จใหม ควรใหน้ําปริมาณมากพอเหมาะ
และตอไปควรใหทีละนอยแตบอยครั้งเพื่อเปนการปองกันการงอกของราก สวนไมอวบน้ํา
ควรใหน้ําทางหลอดดูดเพราะไมตองการน้ํามาก
2. ใหปุย ควรใหเม็ดละลายน้ําชาผสมลงไปพรอมกับดินปลูกดวยเพื่อความสะอาด
3. แสงแดด ถาไมใบควรไดรับแสงแดดออนๆ ในชวงเชาประมาณ 2 ชั่วโมงก็นําไปไวที่เดิม

:
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ภาคผนวก ข
ธรรมเทศนาบนแปลงผัก
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ธรรมเทศนาบนแปลงผัก
ไชยา สุราษฎรธานี
ธรรมะสวัสดีคะ นองแมลงปอและหนูแมงปอง
ไดรับ จ.ม.ที่นา รักจากหลานๆ อีกตามเคย ตอนนี้ที่ออสเตรเลียเปนฤดูรอนใชไหมคะนาชีเลยคิด
วาจะชวนหนูๆ ปลูกผักสวนครัวดีกวา... มีปริศนาธรรมซอนเรนอยูมากมายเลยคะบนแปลงผัก
ที่เมืองไทยผักสดมักเต็มไปดวยสารพิษ เชน ยาฆาแมลง ปุย เคมี สารเรงการเติบโตนอกฤดู ฯลฯ
ซึ่งเปนอันตรายตอผูบริโภคมากใชไหมคะ
เจาของรานขายยาฆาแมลงและปุยเคมีเขาเลาใหฟงวาเดี๋ยวนี้ชาวสวนผักมักจะฉีดยาฆาแมลงทุก
วันและก็ทยอยเก็บขายทุกวันเพราะแมลงรบกวนมาก ถาหยุดพนยา ผักก็จะเสียหาย ไมไดราคา
นองปอและนองปองคิดเหมือนนาชีไหมคะวา ถาคนซื้อเปลี่ยนคานิยม หันมารับประทานผักที่มี
รอยกัดแทะ มีรูพรุนบางไมตดิ ที่ความสวยงาม ไมเลือกเอาแตที่งามๆ คนปลูกผักเขาคงลดการใชยาฆาแมลง
ลง ลดการใชสารเคมีเรงการเจริญเติบโตจนผิดธรรมชาติลง รางกายของเราคงแข็งแรงขึ้น เหมือนสมัยคุณปู คุณ
ยาไงคะ (แถมราคาพืชผักก็จะถูกลงดวย เพราะตนทุนการผลิตต่ํา สิ่งแวดลอมอื่นๆ เชน น้ํา ดิน อากาศก็จะดี
ขึ้น เพราะลดสารเคมี)
ตอนนี้ที่สวนโมกขเปนหนาฝน นาชีจึงปลูกผักบางชนิด เชน คะนา ผักกาดขาว บวบ แตงกวา
ปลูกแลวฝากธรรมชาติเลี้ยงคะไมตองรดน้ํา มีฝนตกเกือบทุกวัน ไมพนยาฆาแมลง ไมใสปุยเคมีธรรมชาติ
แท ๆ เลย ถึ งแม จ ะไม ง ามสมบู รณเ หมือ นที่ ต ลาด แตร สชาติดี ก วา ส ด สด กร อ บ กรอบ หว า นหวาน
รับประทานแลวรูสึกวารางกายแข็งแรงขึ้นมากคะ
อยากชวนหลานๆ มาลองปลูกผักกัน คุณพอคุณแมจะไดมีผักสดๆ สะอาดๆ รับประทานไดสด
ชื่นแข็งแรง และอยูกับเรานานๆ ดีไหมคะ
จุดมุงหมายในการปลูกผักของนาชี ก็เพื่อเปนการศึกษาเรื่องธรรมชาติดวยคะ ไดประโยชนถึง
3 ทางใหญๆ เชน กอนลงมือปลูก ก็กําหนดไวในใจวา
1) ปลูกเพื่อรับประทาน “บํารุงรางกาย” เพราะไมใชยาฆาแมลง ไมใชปุยเคมี ไดผักที่สดที่สุด
รับประทาน คุณคาอาหารครบถวน (ผักตลาด บางทีคางตั้งหลายวัน แถมยังแชสารพิษใหดูสดอีก)
2) ปลูกเพื่อ “บํารุงทางจิตใจ” คือ ทําใหเกิดคุณธรรม เชน เกิดความเอื้อเฟอ เผื่อแผ แบงปน
แดคนขางเคียงที่อยูรวมกันในวัด และปลูกเปนทานแกหนอนและแมลง ที่สําคัญคือ แบงไปทําบุญใสบาตร
หรือนําไปถวายทานอาจารยผูมีพระคุณ เปนการเรา กตเวที ตอบแทนพระคุณอยางหนึ่งไงคะและการปลูกผัก
ปลูกตนไมก็บํารุงใหใจของเราสงบ ชุมชื่น รมเย็นดวย
3) ปลูกเพื่อ “บํารุงทางสติปญญา” คือทําใหเราฉลาดขึ้นรอบรูทั้งดานเกษตรกรรมและสัจธรรม
ของชีวิต อันไดแกการเห็นเรื่อง อนิจจัง (ความไมเทีย่ ง) ทุกขัง (สภาพที่ทนอยูไดยาก) อนัตตา ความไมใช
ตัวตนที่ถาวรหรือแทจริงๆ คืออยางนี้ไงคะ...

- 32 เราปลูกกับมือตั้งแตเปนเมล็ดบวบ เห็นการเปลี่ยนแปลงในไมกี่วัน อีกไมกี่วัน และวันตอมา
นาชี มาดู ความเปลี่ยนแปลงทุกวันตอนเชา ดูเฉยๆ เงียบๆ สงบๆ ก็เห็นดวยตาดวยใจวา “มันเปลี่ยนแปลง
ทุกวันๆ ทุกขณะๆ”
นาชีทําคางเปนรานไว 6 เสา สูงราวๆ เมตรครึ่ง กวาง ยาว ประมาณ 2 คูณ 3 เมตรเอาไวให
เขาเลื้อยๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
ตามอัธยาศัยตามสบายของเขาเลยคะ
นาชีเองก็พยายามใชสติปญญาจัดเหตุปจจัยใหเขาเติบโตดวยดี เชน ถาฝนไมตกก็เอาน้ําที่เหลือ
จากการถูบานมารด ใสปุย คอก เชน ขี้วัว ขี้ไก (ที่ตากแหงแลว)
จนในที่สุด เขาก็ออกดอกสีเหลืองสวยสดเต็มตนเลยคะ
ทําใหนาชีคิดวา ประโยชนของการปลูกบวบ มิใชแคไดลูกบวบ แตไดตั้งแต “เริ่มคิดจะปลูก
เลยทีเดียว” ตอมาพอเริ่มผลิใบเลี้ยงนอยๆ คูแรก ก็นําความชุมเย็นมาสูจิตใจ แมยังไมออกดอกก็มีความเขียว
ชอุมชุมชื่นเกิดขึ้นในจิตใจ ตอนดอกสะพรั่งก็งดงามบริสุทธิ์
ถาเราเปลี่ยนจากการปลูกแตไมดอกประดับ มาเปนปลูกผักรับประทานไดก็คงดีนะคะ เพราะ
ก็มีดอกแสนสวยใหดูเหมือนกัน...
นาชีสังเกตเห็นวา มีดอก 2 แบบ 2 ประเภท ถาเปนแบบนี้แสดงวาเปนเกสรตัวผูมีไวสําหรับ
ใหผึ้งหรือแมลงมาเกาะ เพื่อดูดน้ําหวาน และเกสรนั้นก็จะติดขาผึ้งไปพอผึ้งบินไปดูน้ําหวานของดอกที่มี
ลักษณะอยางนี้
เกสรสองชนิดก็จะผสมกัน ดอกนี้แหละคะที่จะกลายเปนลูกบวบ ตรงนี้แหละคะคือ บวบ
ออนๆ ไงคะ (โคนดอกจะอวนเห็นเลยวาคือ บวบออนๆ คะ)
ครั้งแรกนาชีดีใจมากบวบดกจริงๆ คุมคาเวลาที่เสียไปแลวรูสึกสนุกดวย ไมตองทําอะไรมาก
นั่งรอบวบโต......
แตแลวเหมือนธรรมชาติจะสอนวา “ชีวิตนะไมงายเหมือนที่คิด เหมือนที่ฝนหรอก”
ปรากฏวาลูกบวบออนๆ ลูกโตขนาดนิ้วชี้ที่กําลังงามสะพรั่งจํานวนมาก ก็มีอันเปนไป คือ
เหลือง เหี่ยวและรวงไปเยอะแยะ (คนปลูกก็ตองใชธรรมะมาทําใจใหปกติไมสลด ไมเสียดาย ไมเสียใจ ก็
เห็นความจริงกับตากับใจแหละคะวา ชีวิตทุกอยาง มีสิทธิ์เปนอยางนี้เหมือนกันหมด มันไมเที่ยง ไม
แนนอนจริงๆ จะอุปมากับชีวิตคนก็ได ความตายไมเลือกเฉพาะผูสูงอายุ แมเด็กทารกก็มีสิทธิ์ตายเทาๆ กัน
จึงไมควรประมาท)
นาชีทําใจไดก็นึกวา เอาละถึงเหลือไมมาก สวนที่เหลือก็ยังไมโตตอไป สวนเจาที่รวงลงดิน ก็
กลายเปนปุย รากพืชไดดูดกินแลวเจาก็คอยกลับมาเปนบวบใหมก็แลวกันนะ...
ทุกเชานาชีรูสึกสดชื่นกับหมูผึ้งและแมลงตางๆ ที่ออกหากินแตเชาตรู โบยบินอยางอิสระราเริงใจ
ดูแลวก็คิดวา เปนขอดีของสัตวเหมือนกันนะคะ ที่สามารถมีความสุขสําราญ เปนอิสระ ราเริงใจไดโดยไม
ตองพึ่งวัตถุอะไรมากมาย
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ขณะที่นาชีกําลังยินดีกับความโชคดีของหมูผึ้งและแมลง ก็ลืมนึกไปวา แมลงทั้งหลายเหลานั้น
ก็มีทั้งประโยชนและโทษ บางชนิด เชน คุณผึ้ง ชวยผสมเกสร ทําใหลูกบวบสามารถเติบโตไดแตแมลง
บางอยางก็มา แทะๆๆๆๆๆๆ กินใบจนเวาแหวง พอสมควรทีเดียว...
แตก็ยังยิ้มได ไมเปนไรคะ ถือวาเปนทาน แบงกันกิน ใสปุยบํารุงใบลงไป เดี๋ยวใบก็แตก
ออกมาใหม และมีภู มิตานทานแมลงและโรคพืชไดตามธรรมชาติ นาชีก็ และ ไดไ มโกรธแมลง
ไมคิดถึงยาฆาแมลงเลย
ลูกบวบก็โตขึ้นๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ และเมื่อทดลองเก็บ
มาเปนลูกที่หนึ่ง (ของการปลูกบวบครั้งแรกในชีวิต)
แอนแอน!!! หนอนเต็มเลยคะ!!!!!!! เนาในหมดเลยคะ... เลยไปเก็บลูกโตๆมา ทุกลูก..
กลั้นใจผาดู... ใชคะ.... ทุกลูก.ก.ก.ก.ก.ก.ก.ก.ก.ก..ก.ก.ก.ก.ก.ก.ก.ก.ก..ก.ก.ก.ก.ก.ก. เนาหมด ด.ด.ด.ด.ดด.
รีบกลับไปสํารวจที่แปลงผัก พินิจพิจารณาดูก็เห็นทันทีวา ออ...มีแมลงวันทองนี้เอง ที่แอบมา
เจาะแลวไขทิ้งฝงไวในลูกบวบตั้งแตบวบยังเล็กๆ
พอบวบโต ไขแมลงก็กลายเปนหนอน นอนกินเนื้อบวบขางในอยางสบายใจ หนอนแมลงขาง
ในตัวอวน อวน เยอะแยะยั๊วเยี๊ยไปหมด นาสยดสยองมากคะ...!!
หมดกั น ความหวั ง พั ง ทลาย เสี ย หายหมดเลย ไม มี ดี สั ก ลู ก ลู ก เล็ ก ลู ก น อ ยก็ โ ดนเจาะ
หมดแลว แมขางนอกจะดูงาม แตขางในกําลังเนา
เฮอ....เหมือนคนเราเลยนะ รางกายเปนรังของ (เชื้อ) โรค...
นาเอายาฆาแมลงมาฉีดเนาะ ปลูกแทบแยๆไมไดกินเลยสักลูก ฉีดยาดีไหมนะ พอใหแมลง
มันบินไปไงละ คงไมถึงกับตายหรอกมั้ง
ฉีดดี.ไมฉีดดี..ฉีดดี.. ไมฉีดดี..ฉีดดีนา!
ไมไดหรอกจะ ถาเราฉีดยาฆาแมลงก็เปนบาป แคบวบเทานี้จะตองเขนฆากันเชียวหรือ
ความจริงบวบเหลานี้ก็เปนเพียงขี้ดินขี้วัว ขี้ควาย แคนั้นเองที่มันเปลี่ยนสภาพตามเหตุตาม
ปจจัยตามกระแสปรุงแตงของธรรมชาติมาลวงตาเรามันคือบวบ
เราถึงจะตองเบียดเบียนฆาผูอื่นเพื่อชวงชิง ขี้ดิน ขี้วัว ขี้ควาย อยางนั้นหรือ ?
ใช เราอาจรูสึกวาเราเปนเจาของบวบแมลงเปน “ศัตรู ผูรุกราน”
แต ที่ จ ริ ง เรามิ ใ ช เ จ า ของเลยสั ก นิ ด ธรรมชาติ ต า งหากที่ เ ป น เจ า ของ เราเพี ย งใช พ ลั ง ที่
ธรรมชาติใหเรามา ลงแรงปลูกและรดน้ําบางวันแคนั้นเองนะ
จะตูวาบวบนี้เปนของเราเลยรึ!
แมลงเขาก็มีสิทธิในธรรมชาติเทากับๆ กับเรา ทีมนุษยยังไปแยงรังผึ้งเอาน้ําหวานจากเขาเลย
นั่นผึ้งเขาเหนื่อยกวาเราปลูกบวบอีก ชีวิตก็อยางนี้แหละ มี “เกื้อกูลกัน” มี “เบียดเบียนกัน” เปนธรรมดา
เราเลือกเปนผูเกื้อกูลดีกวา อยาเปนผูเบียดเบียนเลย แบงกันกินดีกวานิ...
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แลวมั้ง ไมไดการ ตองนั่งสมาธิทําใจใหสงบกอน แลวคอยคิดแกปญหา ตองใชปญญาๆๆๆๆๆๆๆๆ
ออ.อ.อ.อ. นึกออกแลว เวลาบวบเริ่มโตเราก็หากระดาษมาหอซิ โธงายจะตายไป คิดอยูแลว
เชียววาถาใชปญญาตอนใจสงบ หลังทําสมาธิก็จะพบคําตอบจนได พับกระดาษหนังสือพิมพเปนถุงยาวๆ
แลวเอาไปหอลูกบวบนอย ใชที่เย็บกระดาษเย็บปากถุง แคนี้ก็เรียบรอย ปลอดภัย!
อืมมมมมมมม... นี่แหละไดรับประทานบวบบํารุงทั้งกาย ทางจิตใจ และสติปญญาละ “แลว
ถาเราเอายาฉีดไลแมลงไมดีวารึ งายดีออก!”
ไมดีหรอก เห็นแกตัวนะ...เพราะฆาแมลงเล็กๆ ที่เขาไมมีทางตอสูเพื่อแยงชิงอาหารกับเขา (ซึ่ง
เราก็วา เราเปนสัตวประเสริฐ เราวาเราฉลาดกวา และเราก็ยังมีทางหาอาหารอื่นงายกวาเขา).. นาอาย..นาอาย..
เราจะเลือกกินบวบบํารุงแตกาย แตบวบนั้นกลับเปนสิ่งทําลายบั่นทอนคุณภาพจิตใจคุณธรรม
ของเรา และบั่นทอนสติปญญาดวยจิตใจเราจะตกต่ํา
เพราะความโกรธ (ขัดเคืองใจและฆาเขาตาย)
และสั่งสมความหลง (ตูวา “บวบ” เปนของฉันแตผูเดียว)
แลวเราก็เอาความสะดวกเขาวา ฉีดยาฆาแมลง “งายดี” เลยไมไดฝกการใชสติปญญาหา
หนทางแกไขอยางอื่น เชน เรื่องการหอหรือการใชวิธีธรรมชาติอื่นๆ เปนตน สมองเราก็เลยไมไดฝก
นานไปก็เฉื่อยชา คิดอะไรไมออก คิดอะไรไมแยบคาย คิดไมเปน อีกหนอยก็เอาสะดวกเขาวา จนกลายเปน
คนมักงายโดยไมรูตัว เสียหายหมดเลยเนอะ
เกือบไปแลวนะคะ เกือบทําความผิดใหญหลวงความ โลภ โกรธ หลง คือ กิเลสตัวรายที่คอย
ลวงเรา และเกื อ บเป น ต น เหตุทํ า ให อ ากาศเสีย เป น พิษ อีก ด ว ย นี่แ หละคะ ทา นอาจารยพุ ท ธทาสจึ งว า
สิ่งแวดลอมเปนพิษเกิดมาจากจิตใจที่เปนพิษของมนุษยนั่นเอง ดังนั้นการแกปญหาสิ่งแวดลอมทุกชนิด
ควรเริ่มแกที่ จิต ของมนุษย ตามแกกันทีละอยางที่ปลายเหตุไมมีทางสําเร็จแน ตองแกที่ตนเหตุของปญหา
ทั้งปวง คือ ตนรณรงคสอง “ความมีน้ําใจ- ไมเห็นแกตัว” จริงไหมคะ
ตอนนี้เราก็จะไดรับประทานบวบหวานๆ ออนๆ สดๆ ไมมีมลพิษสารเคมี ที่เปนอันตรายตอ
รางกาย จิตใจและสติปญญา
เปนไงคะ ชักสนใจการปลูกผักบางไหมคะ อยาชาคะ มาปลูกผักกันดีกวา ใชเวลาไมถึงครึ่ง
ชั่วโมง ลงไปที่สวนหลังบานกันเถอะคะ....
อุปกรณ
1. เสียมนอย ถาดินแข็งก็ตองใชจอบชวย ไดออกแรงออกเหงื่อดีนะคะ
2. เมล็ดพันธุคะนา,ผักกาดขาว, ผักบุงจีน,ผักกาดหอมหรือผักรับประทานใบอื่นๆที่หนูๆชอบ
3. ปุยคอก ไดแก ขี้วัว ขี้ควาย ขี้เปด หรือขี้ไก เปนตน แตตองตากแหงแลวนะคะ
ฝกบัวรดน้ํา ถาไมมี ก็เอากระปองใบใหญๆ ที่ไมใชแลวพวกระปองหมูหยองใบโตๆ มา
เจาะรู โดยใชตะปูตอกใหพรุนหรือจะใชถุงพลาสติคที่แตกแลว มาเจาะโดยเอาตะปูเผาไฟ
แลวจิ้มใหเปนรูๆ (ถาใชสายยาง น้ําอาจแรงเกินไป เมล็ดผักจะกระเด็น และเราก็อยากใช
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4. ถุงมือหรือถุงพลาสติกที่ใชแลว
วิธีการ ที่สําคัญที่สุดและลืมไมไดเลยคือ....คืออะไรเอย?..... ถูกตองคะ !! การกําหนดลม
หายใจที่ยาวนุม ลุมลึกทั้งออกและเขา ตลอดเวลาที่ลงมือปลูก เพราะจะไดประโยชนทั้งทางรางกาย จิตใจ
และสติปญญา ตนไมจะงามกวาการปลูกแบบคนใจลอยนะคะ นี่เปนเรื่องจริงคะ
ขั้นแรก เตรียมดิน ซุยดิน (ปลูกแบบกันเองเล็กๆ นะคะ ไมไดปลูกขาย จึงหาวิธีที่งายๆ ที่สุด)
ขั้นสอง เก็บวัชพืช หญาตางๆ เศษหิน เศษไม ออกทิ้งนอกแปลง
ขั้นสาม โรยปุยคอกบางๆ (สวมถุงมือ หรือถุงพลาสติกกอนปองกันเชื้อโรคคะ)
ขั้นสี่
หวานเมล็ด ตอนนี้ตองใชสติ สมาธิมากพิเศษ ไมงั้นเมล็ดพันธุจะไมกระจาย
จะเปนกระจุก ทําใหไมงาม ไมคอยโต เพราะแยงอาหารกันเองคะ
ขั้นหา
เอาฝกบัวรดน้ํา...จบ!... (ประมาณ 1 เดือนเริ่มทยอยเก็บตนออนขนาดกําลัง
รับประทานมาเปนผักสดๆ ก็ไดคะ หวานมาก ไมขมเลย วิตามินครบถวน 14 วัน
โรยปุยคอกบางๆ ใหทั่ว)
ถาเปนพวกกะเพรา โหระพา, แมงลัก ก็งายมากคะ จะใชเมล็ดโรย หรือนํากิ่งที่เราซื้อจาก
ซุปเปอรมาเก็ตมาปกชําก็ได เด็ดใบไปใชใหหมด เด็ดยอดทิ้ง เอามีดปาดโคนกิ่งเฉียงๆ แลวนําไปปกเอนๆ
ในแปลงดินที่เตรียมไว...รดน้ํา...เสร็จ!
ขึ้นฉายก็แสนงาย ถาไมใชเมล็ดก็ตัดปกไดเลย หลังจากที่เราซื้อมาใชแลว เอามีดตัดโคนยาว
สัก 2 นิ้ว (ไมนับความยาวของราก) แลวเอาไปปกในแปลง...รดน้ํา...เสร็จ!
ผักชีงายที่สุด เอาเมล็ดพันธุมาทุบๆ พอแตกๆ แชน้ํา 1 คืน เอาไปหวาน รดน้ํา...เสร็จ! เมื่อ
ตนโต ก็ทยอยตัดใบลางๆ ใชไปเรื่อยๆ อยาถอนใชทั้งตน (ยกเวนตองการใชราก) จะมีผักชีรับประทานไป
แสนนานเลยคะ ผักชีสดๆ แบบนี้จะมีกลิ่นหอมและรสชาติดีกวาทั่วไป
งายไหมคะ ที่นี้ ถาฝนไมตก หนูก็คอยรดน้ําเขาหนอย กอนไปโรงเรียนคะ (แถมตอนกลับจาก
ร.ร.ดวยก็ได) ไมเปลืองน้ําคะ เพราะเปนพืชระบบรากตื้น รากกระจายอยูแถวๆ หนาดิน สถานที่ปลูกเลือก
ตรงที่แจงมีแดดนะคะ
ทุกๆ เย็น เชื่อวาหนูคงอยากรีบกลับบาน มาดูความเปลี่ยนแปลง นาตื่นเตนดีนะคะ
นาชีเคยปลูกฝกทอง นั่งมองจองอยูนานๆ เชื่อไหมคะเห็นการเคลื่อนไหว การเติบโต ตรง
ปลายยอดเราเอากิ่งไมวางไวพอเปนที่สังเกต แลวเรานั่งมอง จะเห็นวาฟกทองคอยๆ เลื้อยขามไมนั้นคะ
นี่แหละ อนิจจัง ทุกอยางในโลกก็เปลี่ยนแปลงเหมือนกันหมด เราฝกดูบอยๆ กับทุกๆ สิ่งที่อยู
รอบตัวเรา อีกหนอยพอเราพบเหตุการณผันผวน ไมคาดฝนในชีวิต เราก็จะทําใจยอมรับได ไมเปนทุกข
มาก หรือไมเปนทุกขเลย เพราะเราเห็นความเปน “เชนนั้นเอง” วาทุกสิ่งมันเปน “เชนนั้นเอง” ใชไหมคะ
เกิดขึ้นตั้งอยู ดับไป...
ทุกกลุมที่มาเขาคายอบรมที่นถี่ ามีชั่วโมงบริหารกาย-บริหารจิตกับนาชี ก็จะมีการปลูกผักสวน
ครัวแบบกําหนดรูลมหายใจปลูกตามขั้นตอนทั้งหาขั้น แตทําแบบจินตนาการบนสนามหญาคะทุกกลุมดู
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วันนี้เขียนมาคุยเสียยาว เพราะนานๆ คุยกันที แลวหนูๆ ก็อยูไกล นาชีดีใจดวยคะที่หนูสนใจ
ธรรมะ แมลงปอ อายุ 15 หนูแมงปอง อายุ 10 ขวบ แตสนใจและเขาใจธรรมะขนาดนี้ นับวายอดเยี่ยมมาก
มินาละคะ นาชีไดรับ จ.ม.จากคุณแมหนูๆ รายงานวาลูกๆ ทําหนาที่ของลูกไดดี ชวยงานบาน
ไมเคยบน ทั้งที่ไมเคยทํามากอนแลวก็รับผิดชอบการเรียนดีทั้งสองคน
ไดขาววา ขนาดเพิ่งยายไปอยูไมถึง 2 ป นองปอก็สามารถติดทอปของโรงเรียนแลว สวนนอง
ปองก็เปนขวัญใจของเพื่อนๆ ทั้งชั้น
นาชีไมแปลกใจหรอกคะ เพราะหนูทั้งสองเปนผูมีธรรมะคือเปนผูที่รูหนาที่ของตน ผลจึง
ออกมาดี และตอนนี้หนูก็กําลังฝกหัดนั่งสมาธิ ก็มั่นใจวาการเรียน การงานตางๆ ของหนูจะยิ่งดีใหญเลยนะ
คะ อนุโมทนา ยินดีดวยคะ
นี่แหละคะการตอบแทนพระคุณคุณพอคุณแมที่ดีที่สุดเรายังหาเงินเลี้ยงกายทานไมได แตเรา
ทําความดีเลี้ยงใจทาน ใหมีความสุขชุมชื่นใจไดไ ชไหมคะแลวหนูเองก็คงรูสึกอยูในใจลึกๆ วาหนูก็มี
ความสุขมากเหลือเกินจริงไหมคะ
ครอบครัวของหนูจัดเปนครอบครัวตัวอยางจริงๆ คุณพอ คุณแม และลูกๆ สนใจศึกษาธรรมะ
แลวนํามาปฏิบัติ ทําหนาที่อยางถูกตองทุกหนาที่ เปนครอบครัวที่พบกับชีวิตผองใสที่ใครๆ ปรารถนา
เพราะทุกคนลงมือกระทําเหตุปจจัยที่ถูกตองจึงเกิดผลดีขึ้นมิใชเพียงนั่งใฝฝนปรารถนาแตหาลงมือปฏิบัติไม
นาชีก็หวังวาหนูๆ จะเติบโตเปนผูใหญที่ดีมีความมั่นคงและชวยเหลือผูอื่นไดมากๆ อยางที่
หนูๆ ใฝฝนนะคะ
ปรารถนาดีจากใจจริงเสมอ
แมชี “ไตรลักษณ”
(ป.ล. ถาปลูกผักไดอยางไร สงรูปไปใหชมบางนะคะ)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

เอกสารอางอิง : แมชีไตรลักษณ. คูมือชีวติ ผองใสที่ใครๆปรารถนา สําหรับทุกคนในครอบครัว. พิมพครั้ง
ที่ 7. โรงพิมพมิตรนราการพิมพ กรุงเทพมหานคร
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ภาคผนวก ค
ผัดเบญจมงคล
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ผัดเบญจมงคล
“สูตรเสริมเสนหเพื่อความสุขทางอารมณ
เมนูเด็ดพรอมเคล็ดลับการปรุงและเสิรฟ
เพื่อนําไปปรุงแตงใหชวี ิตมีความสุข “
สวนประกอบและปริมาณ
1. มนุษยสัมพันธ
2. ปยะวาจา แกะเอาแตเนื้อ ที่ประกอบดวย
พูดดี,พูดไพเราะ,พูดเปนประโยชน
3. ความหยิง่ ,ยโส,โอหัง หั่นเปนฝอย ๆ
จนกลายเปนความออนนอม,ถอมตน
4. ความเห็นแกตัว โขลกใหละเอียด จนเหลือเพียง
ความเอื้อเฟอ,เผื่อแผ,มีน้ําใจ
5. ความซื่อสัตย,สุจริต หั่นฝานเปนรูปหัวใจ

3 ชอนโตะ
4 ถวยตวง
4 ชอนโตะ
3 ถวยตวง
10 หัว

วิธีปรุง
วางกระทะ ติดไฟแหงความตั้งใจใหพรอม ใสมนุษยสัมพันธ อันเปนมงคลแรกลงไปกอน เจียวจนมี
กลิ่นหอม แลวใส ปยะวาจา,ความเอื้อเฟอ,เผื่อแผ,และมีนา้ํ ใจ อันเปนมงคลที่ 2 และ 4 ตามลงไปผัดใหทั่ว ตัก
ใสจานแลวโรยหนาดวยความออนนอม,ถอมตน อันเปนมงคลที่ 3
เวลาเสิรฟ
ตกแตงดวยความซือ่ สัตย,สุจริต ซึ่งเปนมงคลสุดทาย เปนเครื่องเคียง สูตรนี้ จะขาดเสียไมได
มิฉะนั้นแลว ผัดเบญจมงคลสูตรเสริมเสนหนี้เสิรฟไปจะไรผล เพราะเปนเสนหจอมปลอม นอกจากจะไมมี
ผลดีตอตนเองแลว ยังจะสรางไขมันแหงความเลี่ยน ใหแกผูอื่นอีกดวย
อนึ่ง เนื่องจากเมนูเด็ดจานนี้ ยังสามารถเสิรฟโดย เติมสวนผสมใหเหมาะกับ ทุกคน ทุกเพศ ทุกวัย ทุก
สถานภาพ
ดังนั้นหากทานเปนผูที่มี ธาตุดิน เปนเจาเรือน มีรูปราง อวน มีอารมณ มั่นคง, ไมแปรปรวน เคลื่อนไหว
คอนขางชา รวมทั้งทานที่มีธาตุน้ําเปนเจาเรือน มีรูปรางคอนขาง ทวม มีอารมณ เย็น, ทนรอน,ทนหนาว ไดดี
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ทั้งคูอาจตอง บีบ ความกระตือรือรน ใสลงไปอีกซัก ½ ถวยตวง แตถาเปนคน ธาตุลม เปนเจาเรือน มีรูปราง
โปรง ทําอะไร รวดเร็ว, ชางพูด และมีอารมณหวั่นไหวงาย ๆ คงตองเติมความหนักแนน,ไมหูเบาลงไปอีกซัก
3 ชอนโตะ
และสําหรับคน ธาตุไฟ เปนเจาเรือน มีรูปราง ผอม มักขีร้ อน, เคลื่อนไหวเร็ว, มีอารมณรอน คงตอง
หยอดขันติ ลงไปอีก ½ ถวยตวง เชนกัน เพื่อสราง สมดุล ในการคบหาสมาคมกับคนอื่น
สําหรับทานที่คิดจะเสิรฟใหแกพอ ,แม หรือบุพการี ขอแนะนําใหทาน ใสความกตัญู,กตเวที ลงไป
อีก 2 ถวยตวงดวย
หากทานจะเสิรฟใหแก ลูกหลาน ก็อาจจะใสใบแหงความรัก, ความเขาใจ อีกซัก 1 ถวยตวง แทน
ความออนนอม, ถอมตน
หรือถาจะเสิรฟใหแกเพื่อนฝูง ก็ควรเพิ่มสัดสวนของ ความมีน้ําใจ ไมตรี และปยะวาจา ใหมากขึ้น
อีกหนอย
หากทานเปนผูบังคับบัญชา ทานควรเสริมความอรอยของอาหารจานเด็ดนีด้ วยการใส ความเมตตา
และความเห็นอกเห็นใจ เติมเขาไปอีกดวย
สวนผูที่เปน ลูกนอง ถาจะเสิรฟใหนาย นอกจากจะเหยาะ ความออนนอม,ถอมตน ใหมากขึ้นแลว
ควรจะหยอดความ ขยัน, หมัน่ เพียร เปนชูรสเขาไปอีกดวย ก็จะทําใหรสชาติของอาหารจานเด็ดนี้ กลมกลอม
ยิ่งขึ้น
จะเห็นไดวา เมนู ฯ นี้เปนอาหารทีป่ รุงไดไมยาก สวนผสมก็สามารถหาไดสะดวก อีกทั้งนา
รับประทาน แลวยังชวยเพิ่ม เสนหและความสุขดวย
ทุกคนสามารถปรับเปลี่ยน,พลิกแพลง ไดตามความเหมาะสม เมื่อทําบริโภคเอง หรือเสิรฟใหกับ
ผูอื่น เพื่อสรางความประทับใจและความสุข

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

เอกสารอางอิง:
(http://www.amnuaysilpa.com/webpage/html/modules.php?op=modload&name=PNphpBB2&file=viewto
pic&t=4028&sid=0113cc645f7ad8fbd54d85e7325e372b)
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บรรณานุกรม
















กัญญา ภูระหงษ . คูมือการดําเนินงานวัดเปนศูนยสงเคราะห็และฟน ฟูผตู ิดยาเสพติด . พิมพครั้งที่ 1 .
สํานักงานกิจการโรงพิมพองคการทหารผานศึก กรุงเทพมหานคร . 2546
กองพัฒนาการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด กรมคุมประพฤติ . “รายงานสรุปการจัดประชุม
เชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทําแนวทาง รูปแบบ วิธีการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดในระบบบังคับ
บําบัดโดยวัด (วิถีพุทธ) ระหวางวันที่ 25-27 มีนาคม 2550 ณ กรมคุมประพฤติ .กรมคุมประพฤติ
กรุงเทพมหานคร . 2550 (อัดสําเนา)
กองพัฒนาการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด กรมคุมประพฤติ . รายงานสรุปการนิเทศติดตาม
ผลการดําเนินงานตามพระราชบัญญัติฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 เพื่อนิเทศติดตาม
ผลการดําเนินงานโครงการนํารองการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดในระบบบังคับบําบัดโดยวัด
(วิ ถี พุ ท ธ) ครั้ ง ที่ 6 /1 ในวั น ที่ 16 พฤษภาคม 2550 ณ วั ด อิ น ทาราม อํ า เภอท า ม ว ง จั ง หวั ด
กาญจนบุรี. กรมคุมประพฤติ กรุงเทพมหานคร . 2550 (อัดสําเนา)
กองพัฒนาการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด กรมคุมประพฤติ . รายงานสรุปการนิเทศติดตาม
ผลการดําเนินงานตามพระราชบัญญัติฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 เพื่อนิเทศติดตาม
ผลการดําเนินงานโครงการนํารองการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดในระบบบังคับบําบัดโดยวัด
(วิถีพุทธ) ครั้งที่ 6/2 ในวันที่ 22 -23 พฤษภาคม 2550 ณ สํานักแมชีปฏิบัติธรรมเขาพระ อําเภอ
เดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี. กรมคุมประพฤติ กรุงเทพมหานคร . 2550 (อัดสําเนา)
กองพั ฒ นาการฟ น ฟู สมรรถภาพผูติ ด ยาเสพติด กรมคุ ม ประพฤติ . รายงานสรุ ป การประชุ ม
เชิงปฏิบัติการเพื่อประเมินผลและเพิ่มพูนความรูการดําเนินการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดใน
ระบบบังคับบําบัดโดยวัด(วิถีพุทธ)
ครั้งที่ 1-4 ณ วัด / สํานักสงฆในจังหวัดบุรีรัมย
นครราชสีมา กาญจนบุรี และจังหวัดตาก ระหวางวันที่ 9- 10,11-12, 21-22, 30-31 กรกฎาคม
2550. กรมคุมประพฤติ กรุงเทพมหานคร . 2550 (อัดสําเนา)
กรมคุ ม ประพฤติ , สถาบั น ธั ญ ญารัก ษ ,กองทั พ บก,กองทั พ เรื อ,สํ านั ก งานตํ า รวจแห ง ชาติ แ ละ
กรมการปกครอง.คูมือการบําบัดฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดในระบบบังคับบําบัด.พิมพครั้งที่ 2 .
สถาบันธัญญารักษ จังหวัดปทุมธานี.2549
พระพรหมคณาภรณ (ป.อ.ปยุตโต).ธรรมนูญชีวิต พุทธจริยธรรมเพื่อชีวิตที่ดีงาม.พิมพเพื่ออัคร
ทานอุทิศ พันตํารวจเอกวันชัย นาควัชระ.2548.
ภุชงค กนิษฐชาติ . “ วิถีพุทธ ทางเลือกใหมของการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดในระบบ
บังคับบําบัด”. กรมคุมประพฤติ . 2548 (อัดสําเนา)
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แมชีไตรลักษณ. คูมือชีวิตผองใสที่ใครๆปรารถนา สําหรับทุกคนในครอบครัว. พิมพครั้งที่ 7.
โรงพิมพมิตรนราการพิมพ กรุงเทพมหานคร.
สถาบันธัญญารักษ. คูมือการบําบัดฟนฟูสมรรถภาพเขมขนทางสายใหม (FAST MODEL) 2546
(อัดสําเนา)
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงและสังคมแหงชาติ. เศรษฐกิจพอเพียงคืออะไร.
2549
(http://www.amnuaysilpa.com/webpage/html/modules.php?op=modload&name=PNphpBB2&fi
le
=viewtopic&t=4028&sid=0113cc645f7ad8fbd54d85e7325e372b)

.............................................................
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รายชื่อคณะผูจัดทํา
ผูเขารวมประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารเพื่อจัดทําแนวทางรูปแบบวิธีการฟนฟูสมรรถภาพผูต ิดยาเสพติด
ในระบบบังคับบําบัดโดยวัด(วิถีพุทธ) ระหวางวันที่ 25-27 มีนาคม พ.ศ.2550 ณ กรมคุมประพฤติ
1.
2.
3.
4.

หนวยงานภายใน
นางสาวจีรวรรณ เภาไฟ
นางณัฐญา
คชประเสริฐ
นางวราภรณ
ชุมภูทอง
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 อินทวณ
ั โน
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
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25. นายวิเชียร
26. นายสนั่น

วาพันดุง
ประภา
อารีกับ

วิทยากร
27. พระมหาสุภาพ พุทฺธวิริโย
28. นางพรประภา แกลวกลา
29. นางสาวสุชาดา ทิมอุดม

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

ผูรวมสังเกตการณ
30. นายแพทยอรรถพล
สุคนธาภิรมย สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.)
31. นางสาวทิพยมล
ไตรยุทธ
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.)
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

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

- 44 ผูเขารวมประชุมกลุมยอย
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. นางวัจนา
บวรธรรมจักร
2. นางเบญจพร
คงบวรเกียรติ
3. นายจีระศักดิ์
ซองศิริ

พนักงานคุมประพฤติ 7 ว กองพัฒนาการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด
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 (วิถีพทุ ธ)
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)

