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คํานํา
แนวทางการดําเนินการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดในระบบบังคับบําบัดโดยวัด(วิถีพุทธ)
ฉบับนี้เปนหนึ่งในชุดคูมือการดําเนินกิจกรรมการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดในระบบบังคับบําบัดโดยวัด
(วิถีพุทธ) ทั้งหมด 10 เลม โดยเลมแรกเปนแนวทางการดําเนินการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดในระบบ
บั งคับบํา บั ด โดยวั ด (วิถีพุ ทธ) ซึ่ งจั ด ทํา เพื่อ ให สํ านัก งานคุมประพฤติใชเป นแนวทางการดํ าเนิ นงาน
และบริหารโครงการ เลมที่ 2 เปนคูมือการดําเนินกิจกรรมการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดในระบบ
บังคับบําบัดโดยวัด (วิถีพุทธ) ดานการบริหารจัดการ กิจกรรมแรกรับ การปฐมนิเทศและการปจฉิมนิเทศ
จั ดทํ าสํ าหรั บสถานที่ ฟ นฟู สมรรถภาพผู ติ ดยาเสพติ ดในระบบบั งคั บบํ าบั ดโดยวั ด (วิ ถี พุ ท ธ)ใช เ ป น
แนวทางการบริหารจัดการโครงการและหลักสูตรในภาพรวม สวนเลมที่ 3 - 10 นั้นเปนคูมือการดําเนิน
กิจกรรมการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดในระบบบังคับบําบัดโดยวัด(วิถีพุทธ) ดานตางๆทั้ง 7 ดาน
คือ ดานศาสนบําบัด(วิถีพุทธ) ดานงานบําบัด ดานกิจกรรมกลุม ดานเวชบําบัด ดานการมีสวนรวมของ
ครอบครัว ดานบําเพ็ญประโยชน และดานความรูเกี่ยวกับยาเสพติดและการปองกันการเสพซ้ํา เนื่องจากมี
เนื้อหามากจึงแยกเปนดานๆ สวนแบบประเมินผลการฟนฟูฯ นั้นมีจํานวนหลายแบบจึงแยกไวเปนเลมหนึ่ง
เฉพาะเพื่อความสะดวกในการนําไปใช การจัดทําคูมือทั้ง 10 เลมนี้สืบเนื่องมาจากกรมคุมประพฤติไดรับ
มอบหมายจากกลุ มภารกิ จด านพั ฒนาพฤติ นิ สั ย กระทรวงยุ ติ ธรรม ตามตั วชี้ วั ดที่ 2.4 ซึ่ งกํ าหนดว า
“ระดับความสําเร็จในการศึกษาและพัฒนารูปแบบ วิธีการปฏิบัติตอผูกระทําผิด” ซึ่งกรมคุมประพฤติได
มอบหมายใหกองพัฒนาการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดรับผิดชอบ จึงไดดําเนินการศึกษาและพัฒนา
รูปแบบ วิธีการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดโดยสถาบันศาสนาและเลือกดําเนินการศึกษาและพัฒนา
รูปแบบ วิธีการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดโดยวัด (วิถีพุทธ) และไดกําหนดเปนโครงการนํารองการฟนฟู
สมรรถภาพผู ติ ดยาเสพติ ดโดยวั ด (วิ ถี พุ ทธ) ในสํ านั กงานคุ มประพฤติ กรุ งเทพมหานคร สํ านั กงาน
คุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดบุรีรัมยและสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดตาก
และภาคีรวม 5 แหง คือ วัดอินทาราม อําเภอทามวง จังหวัดกาญจนบุรี สํานักแมชีปฏิบัติธรรมเขาพระ
อําเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี วัดนิมิตประชารามและวัดปาตักศิลายาโม จังหวัดนครราชสีมา
วัดตาไกพลวง อําเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมยและสํานักสงฆธุดงคสถานอยูสุขเจริญ จังหวัดตาก
ในการศึกษาและพัฒนารูปแบบวิธีการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดในระบบบังคับบําบัด
โดยวัด(วิถีพุทธ)ในครั้ งนี้ไ ดใชองค ความรูก ารมีสวนร วมของผูปฏิบัติจากการประชุมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อจัดทําแนวทางรูปแบบวิธีการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดโดยวัด(วิถีพุทธ) ระหวางวันที่ 25-27
มีนาคม 2550 ณ กรมคุมประพฤติ และไดกรอบแนวคิดและขอสรุปประกอบดวยกระบวนการหลัก
7 ดาน คือ 1. ด านศาสนบําบัด (วิ ถีพุทธ) 2. ดานงานบําบัด (สัมมาอาชีว ะ/สัมมากั มมันตะ) 3. ด าน
กิจกรรมกลุมตาง ๆ 4. ดานเวชบําบัด 5. ดานการมีสวนรวมของครอบครัว 6. ดานบําเพ็ญประโยชน และ

7. ดานความรูเกี่ยวกับยาเสพติดและการปองกันการเสพซ้ํา ทั้งนี้ภายใตวิธีคิดแบบวิถีพุทธ (พุทธวิธีในการคิด)
โดยใชยุทธศาสตรหลักในการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด 4 ดาน คือ 1. ชี้ชัดใหเห็นทุกข 2. ปลุกเราให
ลุกขึ้นสู 3. ใหความรูมากพอที่จะกลาเสี่ยง และ4. มีแผนสําหรับตนเองและครอบครัว โดยใชหลักสุขภาวะ
องครวม แนวพุทธในการประเมินผลการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด นอกจากนี้ไดทําการศึกษาความรู
เพิ่มเติมจากเอกสารทางวิชาการดานศาสนาพุทธและวิชาการที่เกี่ยวของนํามาจัดทําแนวทางและคูมือการ
ดําเนินกิจกรรมการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดดานตาง ๆโดยในดานศาสนบําบัดนั้นคณะผูจัดทําได
ปรึกษาพระอาจารยวัด/สํานักสงฆที่เขารวมโครงการในการใหขอคิดเห็นเพิ่มเติมดร.พระมหาประยูร ธีรวํโส
พระอาจารยประจําภาควิชาจิตวิทยา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ชวยใหคําแนะนําดานการนํา
หลักสุขภาวะองครวมแนวพุทธซึ่งพระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตฺโต) ไดบรรยายไวนํามาใชเปนแนวคิดการ
ประเมินผลและ ดร.พระมหาพิธูร วิธุโร พระวิปสสนาจารยผูมีความรูและประสบการณประจําคณะ 5 วัด
มหาธาตุยุวราชรังสฤษฎ กรุงเทพมหานคร ชวยตรวจแกไขและใหคําแนะนําการจัดทําคูมือดานศาสนบําบัด
(ฉบับราง) และแบบประเมินสุขภาวะองครวมแนวพุทธ สวนดานกิจกรรมกลุมตางๆ และดานการมีสวนรวม
ของครอบครัวไดรับคําแนะนําเพิ่มเติมจากนางสาวสุชาดา ทิมอุดม ผูทรงคุณวุฒิซึ่งเปนคณะอนุกรรมการดาน
การพัฒนาคุณภาพสถานฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดในระบบบังคับบําบัด นอกจากนี้ยังไดนําขอสรุปที่
ไดจากการนิเทศการดําเนินการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดของวัดอินทารามและสํานักแมชีปฏิบัติธรรม
เขาพระ ตลอดจนจากการประชุ มเชิงปฏิบัติการเพื่ อประเมินผลและเพิ่มพู นความรู การดําเนิ นการฟ นฟู
สมรรถภาพผูติดยาเสพติดในระบบบังคับบําบัดโดยวัด(วิถีพุทธ)ครั้งที่ 1-4 ระหวางวันที่ 9-10 สิงหาคม 2550
ณ วั ดตาไก พลวง จั งหวั ดบุ รี รั มย ระหว างวั นที่ 11–12 สิ หาคม 2550 ณ วั ดนิ มิ ตประชาราม จั งหวั ด
นครราชสีมา ระหวางวันที่ 21–22 สิงหาคม 2550 ณ วัดอินทาราม จังหวัดกาญจนบุรีและระหวางวันที่ 30–31
สิงหาคม 2550 ณ สํานักสงฆธุดงคสถานอยูสุขเจริญ จังหวัดตาก ตามลําดับมาประกอบการแกไขคูมือ
(ฉบับราง)ใหมีความสมบูรณขึ้นจนสําเร็จลงโดยเรียบรอย ในการนี้คณะผูจัดทํากลุมงานพัฒนาระบบการ
ฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด กองพัฒนาการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด จึงขอขอบคุณทุกทานผูมีสวน
เกี่ยวของในการดําเนินงานมา ณ โอกาสนี้ บุญกุศลใดอันไดเกิดจากงานอันเปนกุศลนี้ขอจงเปนพลวปจจัยให
ทุกทานจงเจริญดวยอายุ วรรณะ สุขะ พละ และเจริญในธรรมยิ่งๆ ขึ้นไปและในการนําคูมือชุดนี้ไปใชทานมี
ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะเปนประการใดไดโปรดแจงไปยังกลุมงานพัฒนาระบบการฟนฟูสมรรถภาพผูติด
ยาเสพติด กองพัฒนาการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดเพื่อประโยชนในการพัฒนาปรับปรุงใหดียิ่งขึ้น
ตอไป
กลุมงานพัฒนาระบบการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด
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บทที่ 1
บทนํา
1. ความเปนมา
สถาบันทางศาสนาเปนสถาบันที่สําคัญของสังคมสถาบันหนึ่งที่มีบทบาทสําคัญในการอบรม
กลอมเกลาพัฒนาจิตใจและพฤติกรรมของมนุษยใหอยูในกรอบศีลธรรมจรรยาตามความเชื่อและศรัทธา
ของกลุมบุคคลแตละเชื้อชาติ ศาสนา ซึ่งทุกศาสนาตางมุงเพื่อใหใหมนุษยสามารถอยูรวมกันในสังคมได
อยางสันติสุข โดยในสวนที่เกี่ยวกับการบําบัดรักษาและฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดนั้น มีการศึกษาวิจัย
การนํ าหลักธรรมทางศาสนามาใชในการบําบัด รัก ษาและฟนฟู สมรรถภาพผูติดยาเสพติดโดยพบวา
หลักธรรมทางศาสนาเปนสวนสําคัญในการสรางพลังใจ สรางความหวังใหมแกชีวิต เพิ่มแรงจูงใจใน
ระหวางการบําบัดรักษาฟนฟูฯ ไดตลอดโปรแกรมการฟนฟูในรูปแบบการบําบัดรักษาตางๆ เปนสิ่งยึดเหนี่ยว
ไมใหกลับไปเสพยาซ้ําและพัฒนาความฉลาดทางอารมณ ซึ่งนําไปสูการพัฒนาทักษะทางสังคม ทักษะชีวิต
ที่สําคัญและจําเปนในการปองกันการกลับไปเสพซ้ํา อันเปนสวนหนึ่งของเปาหมายหลักในการบําบัด
และฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด สําหรับภาคราชการนั้นเมื่อป พ.ศ.2544 กระทรวงสาธารณสุขโดย
สถาบันธัญญารักษ กรมการศาสนา รวมกับสํานักงานปองกันและปราบปรามยาเสพติดไดมีขอตกลง 3 ฝาย
รวมกันพัฒนาศักยภาพวัดเพื่อเปดดําเนินการเปนศูนยสงเคราะหและฟนฟูผูติดยาเสพติดโดยนํารูปแบบ
การฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดแบบเขมขนทางสายใหม (FAST MODEL) สวนหนึ่งนําไปประยุกตใช
ดําเนินการของวัดศูนยสงเคราะหและฟนฟูผูติดยาเสพติด โดยมีการพัฒนาศักยภาพอยางตอเนื่องและ
ขยายการดําเนินงานมากขึ้น สวนในภาคของวัดที่มีการดําเนินการบําบัดและฟนฟูผูติดยาเสพติดนั้นเปน
การดําเนินการโดยองคความรูเดิมที่สืบทอดมาของพระภิกษุสงฆเฉพาะราย เฉพาะแหง ยังไมมีการศึกษา
หรือรวบรวมองคความรูดานการบําบัดและฟนฟูผูติดยาเสพติดอยางเปนระบบ สําหรับกรมคุมประพฤติ
นั้ น ได ร ว มทํ า การศึ ก ษาจากการดํ า เนิ น การฟ น ฟู ส มรรถภาพผู ติ ด ยาเสพติ ด ที่ วั ด 4 แห ง ที่ มี ก าร
ดําเนินการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดในระบบบังคับบําบัด เมื่อป พ.ศ. 2548 และไดขอสรุปเปนชุด
ประสบการณองคความรู “วิถีพุทธทางเลือกใหมของการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดในระบบบังคับ
บําบัด” โดยการศึกษารวมกับสํานักงานสงเสริมชุมชนเขมแข็ง (สสชช.) สถาบันชุมชนทองถิ่นพัฒนา (LDI)
ซึ่งเปนการศึกษาวิเคราะหและนําเสนอโดยทฤษฏีกระบวนการระบบ(Contex /Input/Process/Products) จาก
การศึกษาพบวา ผูเขารับการบําบัดมีการเปลี่ยนแปลงปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและจิตสํานึก เชน มีความ
รับผิดชอบ พัฒนาตนเอง มี ความสํานึกและตระหนักความสามัคคี ความรัก พอ แมและคนรอบข าง
พรอมแกไขตนเองอยางมุงมั่น สวนการทํางานรวมกับคณะสงฆและฆราวาสอยูในรูปเครือขายภาคีความ
รวมมือทั้งจากคุณธรรม ความเมตตา ความเสียสละ เอื้ออาทรเปนอุดมการณ มีความมุงมั่น เปาหมายชัดเจน
อีกทั้งยังเปนจุดประกายใหสังคม ชุมชน ตระหนัก รับรู เขาใจ ใหโอกาสแกกลุมเปาหมายที่พรอมกัน
คืนคนดีสูสังคมและคนพบ ความเชื่อมโยงของงานที่ทํากับความรู ความเขาใจของชุมชนและสังคมได
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เปนปจจัยแหงความสําเร็จ 4 แหงที่ไดทําการศึกษา ไดแก ปจจัยบุคคล ปจจัยแวดลอม ปจจัยกลยุทธและ
ไดคนพบวาจากการศึกษากระบวนการบําบัดฟนฟูฯ จากชุดประสบการณที่เลือกใชวิถีพุทธ วิถีแหงธรรม
ในพระพุ ท ธศาสนาเป น แก น ในการแก ไ ขปรั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรมบํ า บั ด ฟ น ฟู ผู ติ ด ยาเสพติ ด อย า งมี
ประสิทธิผลหลายประการ
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
กาญจนบุรี สํานั กงานคุ มประพฤติ จัง หวั ด อุบลราชธานี สํานั กงานคุมประพฤติจั ง หวัด อํานาจเจริ ญ
สํานักงานคุมประพฤติในสังกัดสํานักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร เปนตน ยังคงมีการดําเนินงาน
การฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดโดยวัด (วิถีพุทธ) อยางตอเนื่อง โดยไดมีองคกรทางศาสนาตลอดจน
ภาคชุมชนไดใหความสนใจเขามามีสวนรวมในกระบวนการบําบัดฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดใน
ระบบบั ง คั บ บํ า บั ด ตามพระราชบั ญ ญั ติ ฟ น ฟู ส มรรถภาพผู ติ ด ยาเสพติ ด พ.ศ.2545 ประกอบกั บ
กรมคุมประพฤติไดดําเนินงานตามตัวชี้วัดที่ 2.4 ของกลุมภารกิจดานพัฒนาพฤตินิสัย ซึ่งกําหนดวา
“ระดับความสําเร็จในการศึกษาและพัฒนารูปแบบ วิธีการปฏิบัติตอผูกระทําผิด” โดยไดเลือกศึกษาและ
พัฒนารูปแบบ วิธีการปฏิบัติตอผูกระทําผิดในดานการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดในระบบบังคับ
บําบัดโดยสถาบันทางศาสนาในบริบทสังคมไทยและไดทําการศึกษาและพัฒนารูปแบบ วิธีการฟนฟู
สมรรถภาพผูติดยาเสพติดในระบบบังคับบําบัดโดยวัด (วิถีพุทธ) ขึ้น
ซึ่งในการศึกษาและพัฒนารูปแบบ วิธีการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดในระบบบังคับ
บํ า บั ด โดยวั ด (วิ ถี พุ ท ธ)นั้ น ได มี ก ารระดมความรู ท างด า นศาสนา ทางวิ ช าการที่ เ กี่ ย วข อ งและ
ประสบการณดานการบําบัดฟนฟูผูติดยาเสพติดโดยวัด (วิถีพุทธ) และที่เกี่ยวของจากผูปฏิบัติงานทั้งใน
สวนของพนักงานคุมประพฤติ พระภิกษุสงฆ แมชี และฆราวาสที่มีประสบการณดานการดําเนินงาน
บําบัดฟนฟูผูติดยาเสพติดโดยวัด (วิถีพุทธ) จนไดกรอบแนวคิดในการดําเนินการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยา
เสพติด ซึ่งประกอบดวยกระบวนการหลักในการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด 7 ดาน คือ
1.
ดานศาสนบําบัด 2.ดานงานบําบัด 3.ดานกิจกรรมกลุม 4.ดานเวชบําบัด 5.ดานการมีสวนรวมของ
ครอบครัว 6.ดานบําเพ็ญประโยชน และ 7.ดานความรูเกี่ยวกับยาเสพติดและการปองกันการเสพซ้ํา
ภายใต วิ ธี คิ ด แบบวิ ถี พุ ท ธ ใช ยุ ท ธศาสตร ใ นการดํ า เนิ น การฟ น ฟู ฯ 4 ด า น คื อ 1.ชี้ ชั ด ให เ ห็ น ทุ ก ข
2.ปลุกเราใหลุกขึ้นสู 3.ใหความรูมากพอที่จะกลาเสี่ยง 4.มีแผนสําหรับตนเองและครอบครัว โดยใช
หลักสุขภาวะองครวมแนวพุทธ ในการประเมินผล
จากนั้ น จึ ง ได นํ า กรอบแนวคิ ด การดํ า เนิ น การฟ น ฟู ส มรรถภาพผู ติ ด ยาเสพติ ด ดั ง กล า ว
มาจัดทําแนวทางการดําเนินการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดในระบบบังคับบําบัดโดยวัด (วิถีพุทธ)
และคูมือการดําเนินกิจกรรมการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดในระบบบังคับบําบัดโดยวัด (วิถีพุทธ)
ดานตางๆ โดยในระหวางจัด ทําคูมือฉบับรางนั้น ไดดําเนินการนิ เทศติดตามผลการดําเนินงานของ
วัดอินทาราม จังหวัดกาญจนบุรีและสํานักแมชีปฏิบัติธรรมเขาพระ จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อถอดบทเรียน
จากการปฏิบัติมาแกไขปรับปรุงกิจกรรมการฟนฟูฯ บางกิจกรรมใหสอดคลองกับการปฏิบัติและนําคูมือที่
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จัดทําขึ้นไปทดลองใชดําเนินการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดที่วัดและสํานักสงฆ 4 แหง ที่เขารวม
โครงการนํารองการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดในระบบบังคับบําบัดโดยวัด (วิถีพุทธ) นอกจากนี้
ระหว า งดํ า เนิ น การฟ น ฟู ฯ ตามโครงการได มี ก ารจั ด ประชุ ม เพื่ อ ประเมิ น ผลและเพิ่ ม พู น ความรู ก าร
ดําเนินการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดในระบบบังคับบําบัดโดยวัด (วิถีพุทธ) และไดนําขอมูลจาก
การสังเกตการณการดําเนินกิจกรรมการฟนฟูฯ มาปรับปรุงคูมือการดําเนินกิจกรรมการฟนฟูฯ ดานตางๆ
ในการจัดทําแนวทางการดําเนินการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดในระบบบังคับบําบัดโดยวัด
(วิถีพุทธ) เลมนี้ เปนสวนหนึ่งในชุดคูมือสําหรับดําเนินการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดในระบบ
บังคับบําบัดโดยวัด (วิถีพุทธ) จํานวน 10 เลม ที่จัดทําขึ้นเพื่อใหพนักงานคุมประพฤติ พนักงานเจาหนาที่
พระภิ ก ษุ ส งฆ แม ชี ฆราวาส ของหน ว ยงานภาคี แ ละชุ ม ชนที่ ร ว มปฏิ บั ติ ง านใช เ ป น แนวทางการ
ปฏิบัติงานการดําเนินการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดในระบบบังคับบําบัดโดยวัด (วิถีพุทธ)โดยสําหรับ
แนวทางการดําเนินการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดในระบบบังคับบําบัดโดยวัด (วิถีพุทธ) เลมนี้จัดทํา
ขึ้นสําหรับพนักงานคุมประพฤติและเจาหนาที่สํานักงานคุมประพฤติที่เกี่ยวของใชเปนแนวทางการ
บริหารการดําเนินการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดในระบบบังคับบําบัดโดยวัด (วิถีพุทธ)
สาระสําคัญของแนวทางการดําเนินการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดในระบบบังคับบําบัด
โดยวัด (วิถีพุทธ) ฉบับนี้ประกอบดวย กรอบแนวคิดกระบวนการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดใน
ระบบบังคับบําบัดโดยวัด (วิถีพุทธ) แนวทางการดําเนินการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดและเอกสารที่
เกี่ยวของซึ่งจะชวยใหพนักงานคุมประพฤติ ตลอดจนเจาหนาที่ผูเกี่ยวของในการดําเนินงานมีความรู
ความเขาใจโครงสรางหลักสูตรและแนวทางการดําเนินการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดตั้งแตขั้น
เตรียมการ ขั้นดําเนินการและขั้นติดตามประเมินผล
อยางไรก็ตามในสวนของเอกสารที่เกี่ยวของ เชน ระเบียบและขอตกลงกับกระทรวงการคลังที่
จั ดไว ในภาคผนวกอาจมี การเปลี่ ยนแปลงไดกรณี มีการทําขอตกลงใหม อีก พนั กงานคุ มประพฤติ หรื อ
เจาหนาที่ผูเกี่ยวของควรทบทวนตรวจสอบอีกครั้งวาปจจุบันขณะดําเนินการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด
ในระบบบังคับบําบัดโดยวัด (วิถีพุทธ) ระเบียบและขอตกลงกับกระทรวงการคลังดังกลาวมีการเปลี่ยนแปลง
เรื่องคาใชจายดานตางๆ อยางไรบาง เพื่อใหการบริหารงบประมาณดําเนินโครงการเปนไปโดยถูกตอง
2. วัตถุประสงค
เพื่อใหพนักงานคุมประพฤติและเจาหนาที่ที่เกี่ยวของของสํานักงานคุมประพฤติใชเปนแนว
ทางการปฏิบัติงานในการดําเนินการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดในระบบบังคับบําบัดโดยวัด (วิถีพุทธ)
3. วิธีการใชคูมือ
1) การศึกษาความเปนมากรอบแนวคิดและหลักสูตรของการดําเนินการฟนฟูสมรรถภาพ
ผูติดยาเสพติดในระบบบังคับบําบัดโดยวัด (วิถีพุทธ) ศึกษาไดจากบทที่ 1 บทนํา และ
บทที่ 2 กรอบแนวคิดการดําเนินการฟนฟูฯ
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2) การศึกษาขั้นตอน แนวทางการปฏิบัติงานฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดในระบบ
บั ง คั บ บํ า บั ด โดยวั ด (วิ ถี พุ ท ธ) ศึ ก ษาได จ ากบทที่ 3 แนวทางการดํ า เนิ น การฟ น ฟู
สมรรถภาพผูติดยาเสพติดในระบบบังคับบําบัดโดยวัด (วิถีพุทธ)
3) การศึกษาระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวของในการบริหารโครงการ และงบประมาณศึกษา
จากภาคผนวก เอกสารที่เกี่ยวของ
4) การศึกษาแนวทางการจัดกิจกรรมการดําเนินการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดใน
ระบบบังคับบําบัดโดยวัด (วิถีพุทธ) แตละดานใหศึกษาไดจากคูมือการดําเนินกิจกรรม
การดําเนินการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดในระบบบังคับบําบัดโดยวัด (วิถีพุทธ)
• ดานการบริหารจัดการ กิจกรรมแรกรับ การปฐมนิเทศ และการปจฉิมนิเทศ
(เอกสารหมายเลข 4/2550) สําหรับสถานที่ฟนฟูฯ ใช
• ดานศาสนาบําบัด (วิถีพุทธ) (เอกสารหมายเลข 5/2550)
• ดานงานบําบัด (เอกสารหมายเลข 6/2550)
• ดานกิจกรรมกลุม (เอกสารหมายเลข 7/2550)
• ดานเวชบําบัด (เอกสารหมายเลข 8/2550)
• ดานการมีสวนรวมของครอบครัว (เอกสารหมายเลข 9/2550)
• ดานความรูเกี่ยวกับยาเสพติดและการปองกันการเสพซ้ํา
(เอกสารหมายเลข 10/2550)
• ดานบําเพ็ญประโยชนและการออกกําลังกาย (เอกสารหมายเลข 11/2550)
5) การประเมิ น ผลให ศึ ก ษาจากรวมแบบฟอร ม การประเมิ น ผลการดํ า เนิ น การฟ น ฟู
สมรรถภาพผูติดยาเสพติดในระบบบังคับบําบัดโดยวัด (วิถีพุทธ) (เอกสารหมายเลข
12/2550)
อนึ่ง แนวทางการดําเนินการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดในระบบบังคับบําบัดโดยวัด
(วิ ถี พุ ทธ) ฉบั บนี้เป นหนึ่ งในชุ ดคู มือจํ านวน 10 เลมที่ ใช ในการดํ าเนิ นการฟ นฟู ฯ ดั งนั้ นพนั กงานคุ ม
ประพฤติผูรับผิดชอบบริหารโครงการและผูเกี่ยวของควรนําคูมือทุกเลมมาศึกษาประกอบกันใหเขาใจ
หลักสูตรโดยสรุปแลวบริหารกิจกรรมการฟนฟูฯใหเปนไปตามแนวทางการดําเนินการฟนฟูสมรรถภาพ
ผูติดยาเสพติดในระบบบังคับบําบัดโดยวัด (วิถีพุทธ) ตามความเหมาะสมของการดําเนินงานแตละพื้นที่
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บทที่ 2
กรอบแนวคิดการดําเนินการฟนฟูสมรรถภาพผูต ิดยาเสพติดในระบบบังคับบําบัดโดยวัด (วิถีพุทธ)
1. ขอบเขต
แนวปฏิบัตินี้ครอบคลุมการปฏิบัติงานของพนักงานเจาหนาที่ พนักงานคุมประพฤติ เจาหนาที่ที่
เกี่ยวของของสํานักงานคุมประพฤติ พระภิกษุสงฆ สามเณร แมชี ฆราวาส ของหนวยงานภาคีของวัด/สํานัก
สงฆ/สํานักแมชีปฏิบัติธรรมและชุมชนที่รวมดําเนินการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดในระบบบังคับบําบัด
โดยวัด (วิถีพุทธ)
2. นิยาม
การฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดในระบบบังคับบําบัดโดยวัด (วิถีพุทธ) หมายถึง การกระทําใดๆ
อันเปนการบําบัดการติดยาเสพติดและฟนฟูสภาพรางกายและจิตใจของผูติดยาเสพติด รวมตลอดถึงการรักษา
สภาพรางกายและจิตใจของผูซึ่งเสพยาเสพติดใหกลับคืนสูสภาพปกติโดยไมเสี่ยงตอการเปนผูติดยาเสพ
ติดตามพระราชบัญญัติฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด พ.ศ.2545 โดยใชวัด สํานักสงฆหรือสํานักแมชีปฏิบัติ
ธรรมหรือสถานที่อื่นใดในชุมชนที่ใชดําเนินกิจกรรมดานพุทธศาสนาเปนสถานที่ในการฟนฟูฯแบบไมควบคุม
ตั ว โดยโปรแกรมสํ านั ก งานคุม ประพฤติ รูป แบบหนึ่ง ที่ นํ าหลัก การทางพุท ธศาสนาในการพั ฒ นาคนมา
ประยุกตใชกับหลักวิชาการที่เกี่ยวของในการบําบัดและฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด
พระวิปสสนาจารย หมายถึง พระภิกษุหรือสามเณรที่อบรมวิปสสนากรรมฐานใหแกผูปฏิบัติ
ธรรม เชน การใหกรรมฐาน สอนกรรมฐาน การสอบอารมณ การอบรม
ธรรมะ เปนตน
พระวิทยากร
หมายถึง พระภิกษุสงฆในพระพุทธศาสนาที่อบรมใหความรูหลักธรรม
ทางพุทธศาสนา ตลอดจนความรูที่เ กี่ยวของกับการฟนฟู ฯ แกผูปฏิบัติ
ธรรม
ผูปฏิบัติธรรม
หมายถึง ผูเขารับการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดในระบบบังคับบําบัด
โดยวัด (วิถีพุทธ)
พระพี่เลี้ยง
หมายถึง พระภิกษุหรือสามเณรที่ไดรับมอบหมายจากเจาอาวาส/
ประธานสงฆใหเปนที่ปรึกษาดูแลความเปนอยูทั่วไปของผูปฏิบัติธรรม
พี่เลี้ยง
หมายถึง เจาหนาที่ฝายฆราวาสที่ไดรับมอบหมายจากเจาอาวาส/ประธานสงฆ
หรือหัวหนาแมชี ใหเปนที่ปรึกษาดูแลความเปนอยูทั่วไปของผูปฏิบัติธรรม
แมชี
หมายถึง อุบาสิกา ประเภทอนาคาริกา ผูไมครองเรือนที่ปฏิบัติธรรม
ของพระพุทธศาสนา เปนนักบวชสตรี นุงขาว หมขาว โกนผม โกนคิ้ว
ถือศีลแปด
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ครูฝก

หมายถึง เจาหนาที่ที่ไดรับมอบหมายจากเจาอาวาส/ประธานสงฆหรือ
หัวหนาแมชีในการดําเนินกิจกรรมการฟนฟูฯ ดานการฝกระเบียบ
วินัย ตลอดจนการออกกําลังกายแกผูปฏิบัติธรรม

3. แนวคิดที่นํามาใช
3.1 แนวคิดการฟนฟูสมรรถภาพผูต ดิ ยาเสพติดในระบบบังคับบําบัด
ปญหายาเสพติดในประเทศไทยเปนปญหาวิกฤตที่มีผลกระทบตอความมั่นคงของชาติทั้งทางดาน
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง ความสัมพันธระหวางประเทศและคุณภาพประชากร โดยเฉพาะปญหาจํานวนผูเสพยา
เสพติดที่มีจํานวนสูงขึ้นและแพรระบาดไปยังกลุมเด็กและเยาวชน ซึ่งเปนอนาคตของชาติ
รัฐบาลจึงไดกําหนดนโยบายสําคัญเรงดวนในการแกไขปญหาการแพรระบาดของยาเสพติดโดยใช
หลัก “การปองกันนําหนาการปราบปราม ผูเสพตองไดรับการรักษาและผูคาตองไดรับการลงโทษอยาง
เด็ดขาด”
จากนโยบายดังกลาว ถือวาผูเสพยาเสพติดเปนผูปวยมิใชอาชญากร จึงตองไดรับการบําบัดรักษา
และฟนฟูสมรรถภาพอยางทั่วถึง
อยางไรก็ดี กอนที่จะไปกลาวถึงการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดในระบบบังคับบําบัดจะขอ
กลาวถึงระบบการบําบัดรักษาและฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดในประเทศ ซึ่งที่ผานมามี 2 ระบบ คือ
ระบบที่ 1 การบําบัดรักษาในระบบสมัครใจ (Voluntary System) เปนการเปดโอกาสใหผูติด
ยาเสพติดซึ่งตองการเลิกเสพยา สมัครใจเขารับการบําบัดรักษาในสถานพยาบาลตางๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชน
ซึ่งปจจุบันมีอยู 772 แหง ซึ่งในการดําเนินการที่ผานมาผูเขารับการบําบัดรักษาสวนใหญ ไมมีแรงจูงใจเขา
รับการบําบัดรักษาอยางตอเนื่องจนครบขั้นตอน
ระบบที่ 2 การบําบัดรักษาในระบบตองโทษ (Correctional System) เปนการบําบัดรักษา
ผู ติ ด ยาเสพติ ด ที่ ก ระทํ า ความผิ ด เกี่ ย วกั บ คดี ย าเสพติ ด ไว ใ นทั ณ ฑสถานบํ า บั ด ของกรมราชทั ณ ฑ
สถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน ซึ่งในการดําเนินการที่ผานมาสถานที่ไมเอื้ออํานวยตอการบําบัดรักษาและ
ฟนฟูสมรรถภาพและเนื่องจากการควบคุมตัวรวมกับผูกระทําผิดคดีอื่นๆ ทําใหผูติดยาเรียนรูพฤติกรรม
อาชญากร นอกจากนี้เมื่อผูติดยาเสพติดพนโทษก็จะมีประวัติอาชญากร ซึ่งสังคมไมยอมรับ ทําใหเกิดปญหา
ในการดํารงชีพตอไป
เพื่อเปนการแกไขปญหาของทั้ง 2 ระบบดังกลาวในอดีตที่ผานมาจึงมีแนวคิดใหมีระบบการบังคับ
บําบัดขึ้นดวยการตราเปนพระราชบัญญัติฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด พ.ศ. 2534 แตไมมีผลบังคับใชตาม
กฎหมายดวยเหตุหลายประการ ซึ่งตอมากระทรวงยุติธรรมจึงไดมีการขอแกไขพระราชบัญญัติดังกลาวเพื่อใหมี
ความสมบูรณในการบังคับใชและใหสอดคลองกับหลักการของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช
2540 และจากนโยบายของรัฐบาลดังกลาวประกอบกับไดมีแนวคิดใหขยายขอบเขตของการฟนฟูสมรรถภาพผู
ติดยาเสพติ ดให ครอบคลุ มถึงผูเสพและมีไ วในครอบครองผูเ สพและมีไ วในครอบครัวเพื่อจํ าหนายและ
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ผูเสพและผูจําหนายเล็กนอย รวมทั้งเด็กและเยาวชนที่กระทําความผิดดังกลาว ตลอดจนขยายสถานที่เพื่อการ
ตรวจพิสูจนการเสพหรือติดยาเสพติดและสถานที่เพื่อการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดใหกวางขวางยิ่งขึ้น
เชน สถานที่ของหนวยงานในราชการทหาร สถานพยาบาลของกระทรวงสาธารณสุขหรือหนวยงานอื่นๆ ซึ่ง
เป น การระดมทรั พ ยากรเพื่ อ การแก ไ ขฟ น ฟู ส มรรถภาพผู ติ ด ยาเสพติ ด เข า ด ว ยกั น จึ ง ได มี ก ารตรา
พระราชบัญญัติฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด พ.ศ.2545 ขึ้นใหมโดยมีผลยกเลิกพระราชบัญญัติเดิมดังกลาว
โดยไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับกฤษฎีกาเลม 119 ตอนที่ 96 ก. ลงวันที่ 30 กันยายน 2545 และมีผล
บังคับใชในวันที่ 1 ตุลาคม 2545
ขอดีของระบบบังคับบําบัด ตามพระราชบัญญัติฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 คือ
1. เปนการตัดวงจรผูเสพออกจากผูคาดวยการบําบัด
2. เปนการบังคับใหผูติดยาเสพติดตองเขารับการฟนฟูสมรรถภาพจนครบทุกขั้นตอนซึ่งเปนที่
ยอมรับตามหลักวิชาการวา ผูติดยาเสพติดจําเปนตองไดรับการฟนฟูทั้งทางรางกายและจิตใจใหเขมแข็งจน
สามารถเลิกเสพยาเสพติดไดโดยเด็ดขาดหรืออยางนอยก็อาจจะหยุดเสพยาเสพติดไดเปนเวลานานกอนจะ
หวนกลับไปเสพซ้ํา
3. ระบบบังคับบําบัดอาจจะเปนแนวผลักดันใหผูติดยาเสพติดที่มีอาชีพมั่นคงอยูแลวสมัครใจเขา
รับการบําบัดรักษาในระบบสมัครใจมากขึ้น เนื่องจากไมตองการถูกจับกุมตัวสงเขาศูนยฟนฟูสมรรถภาพซึ่ง
ตองรับการฟนฟูสมรรถภาพเปนเวลานาน
4. ผูเขารับการฟนฟูสมรรถภาพไดมีโอกาสพัฒนาตนเองใหกลับตนเปนพลเมืองดี ไดรับการ
ฝกฝนทักษะชีวิตและฝกฝนอาชีพจนสามารถดํารงชีพอยูในสังกัดไดตามปกติไมตองมีประวัติทางคดีสามารถ
ทําประโยชนแกตนเอง ครอบครัว และประเทศชาติ
กรมคุมประพฤติเปนหนวยงานหลักในการดําเนินการตามพระราชบัญญัติฟนฟูสมรรถภาพ
ผูติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 เนื่องจากขอจํากัดในเรื่องหนวยงานรองรับ โดยกรมคุมประพฤติมีหนวยงานเพียง
หนวยเดียวที่จะดําเนินการตามกฎหมาย กลาวคือ ศูนยฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดซึ่งมีที่ตั้งอยูที่อําเภอ
ลาดหลุมแกว จังหวัดปทุมธานี ดังนั้น การดําเนินการตามกฎหมายจึงเปนการดําเนินการในลักษณะพหุภาคี
โดยมีหนวยงานที่มีศักยภาพอยูแลวเขามาทํางานรวมกัน อาทิเชน กระทรวงกลาโหม กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงแรงงาน เปนตน โดยมีจุดมุงหมาย เพื่อแกไขปญหายา
เสพติดดวยการลดจํานวนผูเสพและผูติดยาเสพติดโดยใชกลไกของกฎหมาย
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สรุปสาระสําคัญของพ.ร.บ.ฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด พ.ศ. 2545
1. หลักการ
(1) ยกเลิก พ.ร.บ.ฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด พ.ศ. 2534 เนื่องจากมีบทบัญญัติบางประการ
เปนการขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญในสวนที่เกี่ยวกับการจํากัดสิทธิเสรีภาพของบุคคล
(2) นําหลักการผูเสพ (Drug User) คือผูปวยมิใชอาชญากรปกติมาใชเชนเดียวกับกรณีที่ถือวาผู
ติดยาเสพติด (Drug Addict) เปนผูปวยที่ตองไดรับการบําบัดรักษาหรือฟนฟูสมรรถภาพ
(3) นําหลักการชะลอการฟองมาใชเพื่อใหระบบแทนการดําเนินคดีอาญา (Diversion) มีความ
สมบูรณยิ่งขึ้น
(4) นําหลักการอุทธรณคําสั่งทางปกครองมาใชกับคําวินิจฉัยหรือคําสั่งเกี่ยวกับการตรวจพิสูจน
หรือการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด
(5) ขยายขอบเขตการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดใหครอบคลุมถึงกลุมผูเสพดังตอไปนี้
- ผูเสพและมีไวในครอบครองยาเสพติดจํานวนเล็กนอย
- ผูเสพและมีไวในครอบครองเพื่อจําหนายยาเสพติดจํานวนเล็กนอย
- ผูเสพและจําหนายยาเสพติดจํานวนเล็กนอย
(6) ขยายสถานที่ เ พื่ อ การตรวจพิ สู จ น ก ารเสพหรื อติ ด ยาเสพติ ด และสถานที่ เ พื่ อ การฟ น ฟู
สมรรถภาพผูติดยาเสพติดใหกวางขวางมากยิ่งขึ้น โดยไมจํากัดแตเฉพาะหนวยงานของกระทรวงยุติธรรมเทานั้น
2. บุคคลหรือคณะบุคคลที่มีหนาที่ความรับผิดชอบ
(1) รัฐมนตรีวา การกระทรวงยุติธรรม
(2) คณะกรรมการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด ซึ่งมีปลัดกระทรวงยุติธรรมเปนประธาน
และหัวหนาสวนราชการที่เกี่ยวของเปนกรรมการ โดยมีอธิบดีกรมคุมประพฤติเปนคณะกรรมการและ
เลขานุการ ซึ่งคณะกรรมการนี้เปนคณะกรรมการระดับชาติ มีเพียงคนเดียว
(3) คณะอนุ ก รรมการฟ น ฟู ส มรรถภาพผู ติ ด ยาเสพติ ด ซึ่ ง มี ผู แ ทนกระทรวงยุ ติ ธ รรมเป น
ประธานคณะอนุกรรมการ คณะอนุกรรมการ ประกอบดวย จิตแพทยหรือแพทย 1 คน นักจิตวิทยา 1 คน นัก
สังคมสงเคราะห 1 คน ผูทรงคุณวุฒิตามกฎหมายไมเกิน 2 คน โดยมีผูแทนกรมคุมประพฤติเปนอนุกรรมการ
และเลขานุการ โดยคณะอนุกรรมการดังกลาวจะมีอยูในทุกพื้นที่ทั่วราชอาณาจักร
(4) พนักงานสอบสวน
(5) พนักงานอัยการ
(6) ศาล
(7) ผูอํานวยการศูนยฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด
(8) พนักงานเจาหนาที่เพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายนี้
(9) พนักงานคุมประพฤติ
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3. กระบวนการฟนฟูสมรรถภาพผูต ิดยาเสพติด
(1) ขั้นตอนการสอบสวน
เมื่อมีการจับกุมผูตองหาวากระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดดังตอไปนี้ และเปนยาเสพติดใหโทษ
ในชนิด ประเภท และปริมาณที่กําหนดในกฎกระทรวง
- เสพ
- เสพและครอบครอง
- เสพและครอบครองเพื่อจําหนาย
- เสพและจําหนาย
พนักงานสอบสวนมีหนาที่ตองนําตัวผูตองหาไปศาลภายใน 48 ชั่วโมง (หากผูตองหามีอายุไม
ถึง 18 ปบริบูรณ ตองสงภายใน 24 ชั่วโมง) นับแตเวลาที่ผูตองหานั้นมาถึงที่ทําการของพนักงาน สอบสวน
เพื่อใหศาลพิจารณามีคําสั่งใหสงตัวผูตองหานั้นไปตรวจพิสูจนการเสพหรือการติดยาเสพติด
เมื่อศาลมีคําสั่งใหสงตัวผูตองหาไปตรวจพิสูจนที่ศูนยฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด สถานที่
เพื่อการตรวจพิสูจ นการฟน ฟูสมรรถภาพผูติด ยาเสพติด หรือการควบคุมตัวแลว แต กรณีและไดแ จง ให
คณะอนุกรรมการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดแหงทองที่นั้นทราบแลว พนักงานสอบสวนตองดําเนิน
กระบวนการสอบสวนคดีตอไป และเมื่อสอบสวนเสร็จแลวใหสงสํานวนการสอบสวนไปยังพนักงาน
อัยการ โดยไมตองสงตัวผูตองหาไปดวย แตตองแจงใหพนักงานอัยการทราบวาผูตองหาถูกควบคุมตัวอยู
ณ สถานที่แหงใดตามกฎหมายนี้
(2) ขั้นตอนการตรวจพิสูจนการเสพหรือการติดยาเสพติด
เมื่อคณะอนุกรรมการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดแหงทองที่ที่พนักงานสอบสวนไดสงตัว
ผูตองหามาตรวจพิสูจนการเสพหรือติดยาเสพติดตามคําสั่งศาลรับตัวผูตองหาไวแลวใหพนักงาน เจาหนาที่
จัดทําบันทึกประวัติ พฤติกรรมในการกระทําความผิด สภาพแวดลอมทั้งปวงของผูนั้นและดําเนินการตรวจ
พิสูจน โดยตองกระทําใหแลวเสร็จภายใน 15 วัน นับแตวันที่รับตัวผูนั้นไว
หากคณะอนุกรรมการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดวินิจฉัยวาผูเขารับการตรวจพิสูจนเปน
ผูเสพหรือติดยาเสพติด คณะอนุกรรมการฯ ตองจัดใหมีแผนการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด และตอง
แจงผลการตรวจพิสูจนใหพนักงานอัยการทราบเพื่อดําเนินการตอไป แตหากผลการตรวจพิสูจนไมปรากฏ
วาผูตองหาเปนผูเสพหรือติดยาเสพติด คณะอนุกรรมการฯ ตองรายงานผลการตรวจพิสูจนใหพนักงาน
สอบสวนหรือพนักงานอัยการพิจารณาดําเนินการตอไป โดยใหสงตัวผูตองหาคืนใหพนักงานสอบสวนหรือ
พนักงานอัยการเพื่อดําเนินการตอไป
(3) ขั้นตอนการฟน ฟูสมรรถภาพผูตดิ ยาเสพติด
ผูเขารับการตรวจพิสูจนที่คณะอนุกรรมการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดวินิจฉัยวาเปนผูติด
ยาเสพติด ผูนั้นตองอยูรับการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดตามแผนการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด
เปนเวลาไมเกิน 6 เดือน นับแตวันถูกสงตัวเขารับการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดและหากผลการฟนฟู
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สมรรถภาพผูติดยาเสพติดยังไมเปนที่พอใจ คณะอนุกรรมการฯ สามารถขยายเวลาออกไป ไดอีกกี่ครั้งก็ได
โดยครั้งหนึ่งไมเกิน 6 เดือนและรวมกันทั้งหมดแลวตองไมเกิน 3 ป นับแตวันที่ถูก สงตัวเขารับการฟนฟู
สมรรถภาพผูติดยาเสพติด
หากผูเขารับการตรวจพิสูจนหรือฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดหลบหนีจากการควบคุมของศูนย
ฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด สถานที่เพื่อการตรวจพิสูจนการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดหรือการ
ควบคุมตัวผูนั้น ใหถือวาผูนั้นหนีการคุมขังตามมาตรา 190 แหงประมวลกฎหมายอาญา
เมื่อคณะอนุกรรมการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดวินิจฉัยวาผูเขารับการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยา
เสพติดผูใดไดรับการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดจนครบถวน ตามที่ไดกําหนดในแผนการฟนฟูสมรรถภาพผู
ติดยาเสพติดและผลการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดเปนที่พอใจแลว ใหถือวาผูนั้นพนจากความผิดที่ถูก
กลาวหาและใหคณะอนุกรรมการฯ มีคําสั่งปลอยตัวผูนั้นไปและแจงผลใหพนักงานสอบสวนหรือพนักงาน
อัยการทราบ และหากผลการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดยังไมเปนที่พอใจใหคณะอนุกรรมการฯ รายงาน
ความเห็นไปยังพนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการเพื่อพิจารณาดําเนินคดีผูนั้น
(4) ขั้นตอนการอุทธรณ
ผู เ ข ารั บการตรวจพิ สู จ น การเสพหรื อติ ดยาเสพติ ด มี สิ ทธิ อุ ทธรณ คํ าวิ นิ จฉั ย หรื อคํ าสั่ งของ
คณะอนุกรรมการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดซึ่งเกี่ยวกับการเสพหรือติดยาเสพติด หรือการสั่งไมอนุญาต
ใหปลอยตัวชั่วคราว หรือการสั่งขยายระยะเวลาการฟนฟูสมรรถภาพ โดยอุทธรณตอคณะกรรมการฟนฟู
สมรรถภาพผูติดยาเสพติดภายใน 14 วัน นับแตวันที่ไดรับทราบคําวินิจฉัยหรือคําสั่ง ซึ่งหากคําวินิจฉัยของ
คณะกรรมการฯ เปนประการใดก็ใหเปนที่สุด
4. บทกําหนดโทษ
(1) หามเปดเผยตอบุคคลอื่นซึ่งขอเท็จจริงหรือเอกสารหลักฐานใด อันเปนขอมูลขาวสารสวน
บุคคลที่ไดจากการปฏิบัติตามกฎหมายนี้ และหามเปดเผยขอเท็จจริงที่ใดที่ไดมาหรือลวงรูจากบุคคลที่ปฏิบัติ
ตามกฎหมายนี้เวนแตเปนการเปดเผยในกรณี
- การปฏิบัติตามหนาที่
- การสอบสวนหรือการพิจารณาคดี
- ไดรับอนุญาตจากคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการฟนฟูสมรรถภาพผูติด ย า
เสพติด
(2) ห า มฝ าฝ น ไม ป ฏิ บั ติต ามหนั ง สื อ ของพนั ก งานเจ า หน า ที่ หรื อ ไม อํ า นวยความสะดวกแก
พนักงานเจาหนาที่หรือไมปฏิบัติตามหนังสือเรียกของคณะกรรมการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด
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3.2

แนวคิดการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดโดยสถาบันทางศาสนา (วิถีพุทธ)

3.2.1 หลักการทางพระพุทธศาสนาในการพัฒนาคน
หลักพุทธธรรมแสดงหลักการวา “การดําเนินชีวิตใหถูกตองหรือมีชีวิตที่ดีงามไดนั้น จะตองมีการ
ฝกฝนพัฒนาตนซึ่งไดแกกระบวนการ “ศึกษา” หรือ มรรค จะเกิดมีขึ้นไดก็ตองมีสิกขา”
กระบวนการฝกฝนพัฒนาตน คือ การศึกษาเพื่อใหชีวิตที่ดีงามนั้น สัมมาทิฏฐิ เปนแกนนําของ
ของชีวิตที่ดีงามทั้งหมด ดังนั้นการพัฒนาสัมมาทิฏฐิซึ่งเปนแกนนําในกระบวนการศึกษา คือ สาระสําคัญ
ของการพัฒนาปญญาที่เปนแกนกลางในการพัฒนาคน เรียกวา การศึกษา
กระบวนการศึกษานี้แบงออกเปน 3 ดาน โดยสอดคลองกับองคประกอบแหงการดําเนินชีวิต
มนุษยที่มี 3 ดาน คือ พฤติกรรม จิตใจและปญญา เรียกวา ไตรสิกขา (สิกขาหรือหลักการศึกษา 3 ประการ) คือ
1. ศีลหรืออธิศีล คือการฝกฝนอบรมในดานความประพฤติ ระเบียบ วินัย ความสุจริตทางกาย วาจา
และอาชีวะ หรือการฝกฝนพัฒนาดานพฤติกรรม หมายถึง การพัฒนาพฤติกรรมทางกายและวาจาใหมี
ความสัมพันธกับสิ่งแวดลอมอยางถูกตองและมีผลดี
ศีลแบงเปนหมวดใหญๆ 4 หมวด คือ
1.) อินทรียสังวรหรืออินทรียสังวรศีล คือการรูจักใชอินทรียไดแก ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ให
รูจักดู รูจักฟงหรือดูเปน ฟงเปน เปนตน หมายถึง การพัฒนาพฤติกรรมในการใชอินทรียใหดู ฟงเปน เปนตน
อยางมีสติ เมื่อดูเปน ฟงเปน ก็จะไดปญญาไดคุณภาพชีวิตและนําไปสูการใชมือและสมองเพื่อชวยเหลือ
เกื้อกูลกันและทําการสรางสรรค หลักสําคัญในการใชอินทรีย คือ
ก. รูจักเลือกเฟนสิ่งที่จะดู ฟง เปนตน
ข. ดู ฟงใหไดคุณคา ประโยชนที่สูงกวาเพียงสนุกสนาน
ค. ดู ฟงอยางมีสติ รูจักประมาณ ควบคุมตนเองได
2.) ป จ จั ย ปฏิ เ สวนา การเสพบริ โ ภคปจ จั ย โดยใช ปญ ญาหรื อ การรู จั ก เสพบริ โ ภคป จ จั ย สี่
ตลอดจนวัตถุอํานวยความสะดวกสบายตางๆรวมทั้งเทคโนโลยีทําใหเกิดความพอดีเรียกวารูจักพอประมาณ
หมายถึง การใชปญญาทําความเขาใจแลวบริโภคปจจัยทั้งหลายใหไดผลตรง ผลดีตามคุณคาแทที่เปน
จุดมุงหมายของการบริโภคสิ่งนั้นๆ ซึ่งมีหลักปฏิบัติดังนี้
ก. บริโภคดวยความรู ตระหนักวาเปนปจจัยชวยเกื้อหนุนใหสามารถพัฒนาชีวิต ไมใช
จุดหมายของชีวิต
ข. บริโภคดวยความรูเทาทันตอวัตถุประสงคที่แทจริงของการบริโภคใชสอยสิ่งนั้นๆ
ไมหลงติดในคุณคาเทียม
ค. บริโภคโดยพิจารณาจัดสรรใหไดปริมาณและคุณภาพพอดีที่จะสนองวัตถุประสงค
ง. สามารถละเลิก การเสพบริโภค สิ่งที่เปนโทษโดยไมเห็นแกการบําเรอและคานิยม
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3.) อาชีวะปาริสุทธิ หรือ สัมมาอาชีวะ คือ การหาเลี้ยงชีพที่บริสุทธิ์หรือศีลที่เปนการหาเลี้ยง
ชีพโดยธรรม เรียกวา อาชีพสุจริต หมายถึงการประกอบอาชีพการงานถูกตอง หาเลี้ยงชีวิตโดยสุจริตไมผิด
กฎหมาย สัมมาอาชีพมีลักษณะสําคัญดังนี้
ก. อาชีพที่ไมเบียดเบียน หรือกอความเดือดรอนแกใครๆ
ข. อาชีพที่ชวยแกปญหา หรือสรางสรรคชีวิตและสังคม
ค. อาชีพที่ทําใหชีวิตมีคุณคา ภูมิใจ ไมทําลายความเปนมนุษย
ง. อาชีพที่ชวยใหผูทําพัฒนาชีวิตของตนเอง
จ. อาชีพที่ใชเรี่ยวแรง กําลังสติปญญาและไดฝกปรือฝมือความสามารถในการสรางสรรค
4.) วิ นั ย บั ญ ญั ติ หรื อ การรั ก ษาวิ นั ย แม บ ทของชุ ม ชน (ปาฏิ โ มกขสั ง วร) คื อ ศี ล ประเภท
ขอบัญญัติเพื่อเปนแบบแผนสําหรับการอยูรวมกันในชุมชน หรือสังคมหมายถึง กฎเกณฑ กติกา ตลอดจน
กฎหมายเพื่อจัดระเบียบ ระบบใหเกิดความเรียบรอย โดยวินัยแมบทสําหรับคฤหัสถ คือ ศีล 5 ซึ่งถือวาเปน
มนุ ษ ยธรรม เพราะเป น บรรทั ด ฐานที่ จ ะทํ า ให ม นุ ษ ย มี ชี วิ ต ที่ สู ง กว า สั ต ว เ ดรั จ ฉาน อยู ร ว มกั น โดยไม
เบียดเบียนกันและรักษาสังคมใหเปนสุข
นอกจากจะต อ งรั ก ษาศี ล 5 แล ว ก็ ยั ง ต อ งปฏิ บั ติ ต ามวิ นั ย แม บ ทที่ เ ป น ส ว นเฉพาะตน เช น
กฎหมายตั้งแตรัฐธรรมนูญลงมา จรรยาบรรณวิชาชีพตางๆ เปนตน
ภาวะจิตพื้นฐานที่เปนคุณสมบัติที่ทุกคนควรมีไวประจําใจ แยกได 2 ชุด คือ
ก. ภาวะจิตฝายประจําในตัว เพื่อความอยูดีของตนเองและเปนพื้นฐานของการพัฒนาชีวิตตอไป ชุดนี้
พุทธศาสนาเนนมากวา เปนเครื่องวัดความกาวหนาของการพัฒนาจิตใจ คือ คนไหนปฏิบัติธรรมถายังไมได
คุณสมบัติ 5 อยางนี้ ถือวายังไมประสบความสําเร็จ คือ
1. ปราโมทย คือ ความราเริงเบิกบานใจ เปนพื้นใจทุกคนควรมีภาวะนี้เปนประจําแต
ขอใหเปนความราเริงในเรื่องที่ดีงาม จึงเปนภาวะจิตกุศล เปน Positive emotion
2. ปติ คือ ความอิ่มใจ ปลื้มใจ
3. ปสสัทธิ คือ ความผอนคลาย เงียบสงบเย็นใจ
สามขอนี้เมื่อมีปราโมทยแลวก็เปดโอกาสใหเกิดปติพอมีปติ อิ่มใจ ปลื้มใจแลวปสสัทธิก็มาเอง
จะรูสึกผอนคลาย สงบเย็น
4. สุข คือ ความฉ่ําชื่น รื่นใจ พอปสสัทธิผอนคลายแลวความสุขก็มา คนก็มีความสุข
5. สมาธิ คือ ภาวะจิตมั่นแนวอยูตัว ไมมีอะไรรบกวน จะคิด จะพิจารณา จะทําอะไร
ใจก็อยูกับเรื่องนั้น ไมฟุงซาน ไมวอกแวกหวั่นไหว ซึ่งอาศัยความสุขเปนตัวเอื้อเปดโอกาสใหจิตเปนสมาธิ
ตั้งมั่น อยูตัว เขาที่ ชวยใหจิตใจพนสิ่งรบกวน อะไรก็รบกวนไมไดและมั่นอยูกับสิ่งที่ตองการไดตามตองการ
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คุณสมบัติ 5 ประการนี้ รวมเรียกวา ธรรมสมาธิ หมายความวา เมื่อภาวะจิตหาขอนี้ตั้งแนว
เขาที่แลวจิตก็เปนสมาธิดวย
ข. ภาวะจิตฝายแผออกไปภายนอก เพื่อการสัมพันธที่มีกับเพื่อนมนุษยและเปนพื้นฐานของผูชวย
ใหผูอื่นพัฒนา
ในการสัมพันธทางสังคม ธรรม คือ คุณสมบัติที่พึงพัฒนาขึ้นใหเปนพื้นฐานคือ ภาวะจิตที่
เรียกวา พรหมวิหาร 4 ดังนี้
1. เมตตา คือ ความรัก ความปรารถนาดี ใหเขามีความสุข ความที่ใจแผไมตรีและใฝทํา
ประโยชนแกผูอื่น
2. กรุณา คือความสงสาร อยากชวยใหพนทุกข ใฝใจจะปลดเปลื้องบําบัดความทุกขยาก
เดือดรอนของผูประสบทุกข
3. มุทิตา คือ ความเบิกบานยินดีในเมื่อผูอื่นมีสุข มีจิตผองใส บันเทิง เบิกบาน ชื่นชมตอ
สัตวทั้งหลายประสบความสุข ความสําเร็จ พลอยยินดีดวย มีใจสงเสริมเมื่อเขาไดดีมีสุข เจริญงอกงาม
ยิ่งขึ้นไป
4. อุ เบกขา คื อ ความมี ใ จเปนกลางที่จะดํ ารงอยูในธรรมที่ไ ดพิจ ารณาเห็น ด ว ยปญญา
คือ มีจิตเรียบตรง เที่ยงธรรมดุจตราชู ไมเอนเอียงดวยรักหรือชัง พิจารณาเห็นกรรมของสัตวทั้งหลาย
กระทําแลวอันควรไดรับผลดี หรือชั่วสมควรแกเหตุอันตนประกอบ ไมเขาไปกาวกาย แทรกแซงในเมื่อ
ไมมีกิจที่ควรทํา เพราะเขารับผิดชอบตนไดดีแลวเขาสมควรรับผิดชอบตนเอง
ภาวะจิต 2 ชุดนี้ นอกจากมีความสําคัญตอการพัฒนาจิตใจและเอื้อตอการทํางานของปญญาแลว
ก็สงผลดีตอรางกาย เกื้อหนุนตอสุขภาพกายอยางมาก
2. สมาธิ หรือ อธิจิตต หมายถึง การฝกฝนพัฒนาดานจิตใจ ซึ่งมีความสําคัญอยางยิ่งเพราะเปนฐาน
ของพฤติกรรม ถาจิตใจไดรับการพัฒนาใหดีงามแลว ก็จะควบคุมดูแลและทําพฤติกรรมไปในทางที่ดีงามดวย
การพัฒนาจิตใจนี้ มี สมาธิ เปนศูนยกลางจึงเรียกวา สมาธิ และเปนการพัฒนาจิตใจใหมี
คุณสมบัติ 3 ดาน คือ
ก. การพัฒนาคุณธรรม( คุณภาพของจิต ) คือ คุณสมบัติที่เสริมสรางจิตใจใหดีงาม ใหเปน
จิตใจที่สูง ประณีต และประเสริฐ เชน เมตตา ไมตรี กรุณา ความสงสารเห็นใจ มุทิตา อุเบกขา หิริโอตัปปะ
จาคะ กตัญูกตเวทิตา ความสุภาพออนโยน ความมีศรัทธา เปนตน
ข. พัฒนาสมรรถภาพและประสิทธิภาพ( สมรรถภาพจิต ) โดยเสริมสรางคุณสมบัติที่ทําให
จิตใจเขมแข็ง หนักแนน มั่นคง แกลวกลา สามารถ ทํากิจหนาที่ไดผลดี เชน ฉันทะ วิริยะ อุตสาหะ
ขันติ จิตตะ สัจจะ สติ
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ค. พัฒนาความสุขและภาวะที่เกื้อหนุนสุขภาพของจิตใจ ( สุขภาพจิต ) เปนคุณสมบัติที่ควร
เสริมสรางขึ้นใหมีอยูประจําในจิตใจ เพื่อความมีสุขภาพจิตที่ดี
การพัฒนาจิตใจหรือสมาธินี้มีความสําคัญอยางยิ่งต อชีวิ ตที่น าอยู ที่ เ รีย กวา มีความสุ ข
มีประโยชนมากมายนําไปใชเพื่อวัตถุประสงคไดหลายอยาง เชน ในเรื่องของพลังจิต และเปนดานการหา
ความสุขทางจิตใจแตคุณคาแทจริงมุงหมายเพื่อเปนฐานหรือเครื่องเกื้อหนุน “การพัฒนาปญญา”
3. ปญญาหรืออธิปญญา หมายถึงการพัฒนาปญญาซึ่งมีความสําคัญสูงสุดเพราะปญญาเปนตัวนํา
ทางและควบคุมพฤติกรรมทั้งหมด
การพัฒนาปญญาแยกออกไดหลายดานและหลายระดับ เชน
ก. ปญญาที่ชวยใหดําเนินชีวิตอยางมีประสิทธิภาพ ประสบความสําเร็จ
ข. ปญญาที่ชวยใหดําเนินเขาสูวิถีชีวิตที่ถูกตองดีงาม
ค. ปญญาที่ชวยใหบรรลุจุดหมายสูงสุดของชีวิตที่ดีงาม
การศึกษา 3 ดานนี้ เรียกวา ไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ ปญญา ซึ่งคือ มรรคมีองค 8 นั่นเอง นี้
เปนหลักใหญของพระพุทธศาสนาเปนระบบและเปนกระบวนการทั้งหมดในการพัฒนาคน
ในการพัฒนาคนจะตองพัฒนาระบบแหงการดําเนินชีวิตของคนที่มี 3 ดาน คือ พฤติกรรม
จิตใจ และปญญา ใหเจริญงอกงามขึ้นอยางประสานสัมพันธ สอดคลอง เกื้อกูลกันดวยดีทั้งระบบ ดังนั้น
ในการอบรมพัฒนาคนจะตองควบคูกันไปทั้งสาม ดาน ตามหลักไตรสิกขา (พระเมธีธรรมมาภรณและ
เสถียรพงษ วรรณปก,มณีแหงปญญา 2536,71 อางใน กลุมแกไขฟนฟูผูกระทําผิด สํานักพัฒนาการ
คุมประพฤติ)

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

อางอิง:
1. พระธรรมปฎก (ปยุทธ ปยุตฺโต) .วิธีคิดตามหลักพุทธธรรม.พิมพครั้งที่ 7.สํานักพิมพศยาม
กรุงเทพมหานคร. 2547. หนา 3-23.
2. พระพรหมคุณาภรณ ( ป.อ. ปยุตฺโต ). สุขภาวะองครวมแนวพุทธ ภาวะที่ปลอดทุกขและเปน
สุ ข ในระบบชี วิ ต แห ง ธรรมชาติ และสั ง คมยุ ค ไอที . ธรรมสภา สถาบั น บั น ลื อ ธรรม
กรุงเทพมหานคร. 2549. หนา 101-106.
3. กลุมแกไขฟนฟูผูกระทําผิด สํานักพัฒนาการคุมประพฤติ กรมคุมประพฤติ.รายงานสรุปการ
ประเมินผลการดําเนินงานโครงการคายยาเสพติดสําหรับผูถูกคุมความประพฤติและครอบครัว .
เอกสารหมายเลข 7/2546.
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3.2.2 วิธีคิดตามหลักพุทธธรรม
แนวคิดระบบการดําเนินชีวติ ที่ดี
คนเราจะมีความสุขอยางแทจริง ก็ตองดําเนินชีวิตใหถูกตองคือ ตองปฏิบัติถูกตองตอชีวิต
ของตนเองและตอสภาพแวดลอม ทั้งทางสังคมทางธรรมชาติและทางวัตถุโดยทั่วไป ทั้งเทคโนโลยี คนที่รูจัก
ดําเนินชีวิตไดถูกตองยอมมีชีวิตที่ดีงามและมีความสุขที่แทจริง ซึ่งหมายถึงการมีความสุขที่เอื้อตอการเกิด
มีความสุขของผูอื่นดวย
การดําเนินชีวิตที่ถูกตองไดผลดีนั้น ครอบคลุมถึงการปฏิบัติถูกตองที่เปนสวนยอยของการ
ดําเนินชีวิตนั้นมากมายหลายแหงหลายดานดวยกัน กลาวโดยสรุป คือ
ก. ในแงการฝาฟนปญหา ไดแก การแกปญหาเปน
ข. ในแงของการทํากรรม ไดแก การคิดเปน พูดเปน สื่อสารเปน ทําเปน
ค. ในแงของการเรียนรู ไดแกการดูเปน ฟงเปน ดมเปน ลิ้มเปน สัมผัสเปน คิดเปน
ง. ในแงของการเสพหรือบริโภค ไดแก การกินเปน ใชเปน บริโภคเปน เสวนาหรือคบหาเปน
การปฏิบัติถูกตองในแงตางๆที่เปนสวนยอย ของการดําเนินชีวิตนี้เรียกวา “การดําเนินชีวิตที่
ถูกตอง” หรือการรูจักดําเนินชีวิตหรือพูดใหสอดคลองกับถอยคําขางตน คือ “ดําเนินชีวิตเปน”
องคประกอบสําคัญอยางยิ่งในการดําเนินชีวิตเปน คือ การรูจักคิดหรือการคิดเปนเปนศูนยกลาง
ที่บริหารการดําเนินชีวิตที่ถูกตองทั้งหมด เพราะเปนหัวหนาชี้นําและควบคุมการปฏิบัติถูกตองในงานอื่นๆ
ทั้งหมด เมื่อคิดเปนแลวก็ชวยใหพูดเปน ทําเปน แกปญหาเปน ชวยใหดูเปน ทําเปน กินเปน ใชเปน
บริโภคเปน และคบหาเสวนาเปน ตลอดไปทุกอยาง คือ การดําเนินชีวิตเปนนั่นเอง
ลักษณะสําคัญที่เปนตัวตัดสินคุณคาของการรูจักทําหรือทําเปน ก็คือ “ความพอดี” คําวา “รูจัก”
“เปน” กับ “พอดี” มีความหมายอันเดียวกัน
พุทธธรรมถือเอาลักษณะที่ไรโทษ ไรทุกขและเหมาะเจาะที่จะใหถึงจุดหมายเปนสําคัญ
จึงใชคําวา “พอดี” เปนคําหลัก คําวาการดําเนินชีวิตเปน จึงใชคําวา “ดําเนินชีวิตพอดี” คือ การดําเนินชีวิต
พอดีที่จะใหบรรลุจุดหมายแหงการเปนอยูอยางมีความสุขที่แทจริง
การดํ า เนิ น ชี วิ ต พอดี ห รื อ การปฏิ บั ติ พ อดี เรี ย กเป น คํ า ศั พ ท ว า “มั ช ฌิ ม าปฏิ ป ทา” ซึ่ ง มี
ความหมายอันเดียวกันกับการดําเนินชีวิตที่ดีงาม กลาวคือ มรรคหรืออริยมรรค ที่แปลสืบกันมาวา
มรรคาอัน ประเสริ ฐ คื อ การดํ า เนิ น ชี วิ ต ที่ ดี ง าม ล้ํ า เลิ ศ ปราศจากพิ ษ ภั ย ไร โ ทษ นํ า สู เ กษมศานต
และความสุขที่สมบูรณ
พุทธธรรมแสดงหลักการวา การที่จะดําเนินชีวิตใหถูกตอง หรือมีชีวิตที่ดีงามไดนั้นจะตองมี
การฝกฝนพัฒนาตน ซึ่งไดแกกระบวนการศึกษา คือ มรรคจะเกิดมีขั้นไดก็ดวยสิกขา การคิดถูกตอง รูจักคิด
หรือคิดเปน เปนตัวนําของชีวิตที่ดีงาม หรือมรรคฉันใด การฝกฝนพัฒนาความคิดที่ถูกตองในการรูจักคิด
หรือคิดเปน ก็เปนตัวนําการศึกษาหรือสิกขา ฉันนั้น
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สัมมาทิฏฐิ เปนแกนนําของชีวิตที่ดีงามทั้งหมด และการพัฒนาสัมมาทิฏฐิ ซึ่งเปนแกนนํา
ในกระบวนการศึกษานั้น คือสาระสําคัญของการพัฒนาปญญาที่เปนแกนกลางของกระบวนการพัฒนาคน
ที่เรียกวา การศึกษานั่นเอง

ก.การฝาฟนปญหาหรือการลวงพน
ปญหา ไดแก แกปญหาเปน

ง. การเสพ/บริโภค ไดแก
กินเปน ใชเปน บริโภค
เปนเสวนาหรือสรรหาเปน

ระบบการดําเนินชีวติ ที่ดีหรือ
การดําเนินชีวติ ที่พอดี
(มัชฌิมาปฏิปทา)

ข. การทํากิจกรรมหรือ
ประกอบกิจกรรม ไดแก
การคิดเปน พูดเปน
สื่อสารเปน ทําเปน

ค. การรับรู ไดแก ดูเปน ฟงเปน
ดมเปน สัมผัสเปน คิดเปน

แผนภาพแสดงระบบการดําเนินชีวิตที่ดี / การดําเนินชีวิตที่พอดี (มัชฌิมาปฏิปทา)
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 ความสุขอยางแทจริง คือ การมีความสุขที่เอื้อตอการเกิดมีความสุขของผูอื่นดวย คนจะมี
ความสุ ข อย า งแท จ ริ ง ต อ งดํ า เนิ น ชี วิ ต ถู ก ต อ ง คื อ จะต อ งปฏิ บั ติ ถู ก ต อ งต อ ชี วิ ต ของตนเองและต อ
สภาพแวดลอม ทั้งทางสังคม ทางธรรมชาติและทางวัตถุโดยทั่วไป รวมทั้งเทคโนโลยี คนที่รูจักดําเนิน
ชีวิตไดถูกตองยอมมีชีวิตที่ดีงามการปฏิบัติถูกตองในกิจกรรมยอยตางๆ ของการดําเนินชีวิตมีมากมายหลาย
ดาน ดังนี้
1. การดิ้นรนตอสูเพื่ออยูรอดหรือการนําชีวิตไปใหลวงพนสิ่งบีบคั้น ติดขัดคับของเพื่อใหอยู
ไดดวยดี การดําเนินชีวิตถูกตองไดผลดีคือ การรูจักแกปญหาหรือดับทุกขเปน เรียกงายๆ วา แกปญหาเปน
2. การประกอบกิจกรรมหรือทําการตางๆ โดยการเคลื่อนไหว แสดงออก พฤติกรรมทางกาย
ทางวาจา ถาไมแสดงออกภายนอกก็ทําอยูภายใน เปนพฤติกรรมทางจิตใจ คือทํา พูด คิด หรือ กายกรรม
วจีกรรม และมโนกรรม เรียกวากรรมทางไตรทวาร การดําเนินชีวิตที่ถูกตองไดผลดี คือการรูจักทํา รูจัก
พูด รูจักคิด เรียกงายๆ วา คิดเปน พูดเปน (หรือสื่อสารเปน) และทําเปน (รวมทั้งผลิตเปน)
3. ของการรับรู และเสวยรสของสิ่งรู หรือสิ่งเราตางๆ เรียกระบุวาอารมณทั้งหลายที่ผานเขา
มาเพื่อปรากฏทางอายตนะทั้ง 6 คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ เรียกวา เห็น ไดยิน ไดกลิ่น รูรส รูสิ่งที่
ตองการ และรูอารมณในใจ หรือดู ฟง ดม ชิม ลิ้ม ถูกตอง / สัมผัส และคิดหมาย ทาทีและปฏิกิริยาของ
บุคคลในการรับรูอารมณเหลานี้ มีผลสําคัญอยางยิ่ง ตอชีวิตจิตใจ และวิถีชีวิตหรือชะตากรรมของเขาถา
เขารับรูดวยทาที ของความยินดียินราย หรือชอบชัง วงจรปญหาก็จะตั้งตนแตถารับรูดวยทาทีแบบบันทึก
ขอมูลและเห็นดวยเปนจริง หรือมองตามเหตุปจจัยก็จะนําสูปญญาและการแกปญหานอกจากทาทีปฏิกิริยา
ในการรับรูแลว สิ่งสําคัญไมนอยกวานั้น คือ การเลือกรับรูอารมณหรือเลือกอารมณฟงรับรูหรือเลือกดู
เลือกฟงสิ่งที่สนองความอยากหรือเลือกดู เลือกฟงสิ่งที่สนองปญญาสงเสริมคุณภาพชีวิต การดําเนินชีวิตที่
ถูกตองไดผลดี จึงหมายถึง การรูจักรับรู หรือรับรูเปน ไดแก รูจักเลือกดู รูจักเลือกฟง รูจักเลือกดม รูจัก
เลือกลิ้ม รูจักเลือกสัมผัส รูจักเลือกคิด เรียกวา ดูเปน ฟงเปน ดมเปน ลิ้มเปน สัมผัสเปน และคิดเปน
4. การเขาไปสัมผัสกับสิ่งทั้งหลายเพื่อถือเอาประโยชนจากสิ่งเหลานั้น คือ การที่จะไดเสพ
หรือบริโภค การปฏิบัติที่ถูกตองในการเสพ บริโภคนี้เปนปจจัยสําคัญยิ่งที่จะกําหนดหรือปรุงแตงวิถีชีวิต
และทุกขสุขของมนุษย ดังนั้น การดําเนินชีวิตที่ถูกตองไดผลดีในแงนี้ คือ การรูจัก เสพ รูจักบริโภค
ถาเปนความเกี่ยวพันธกับสภาพแวดลอมทางสังคม หมายถึง การรูจักคบหารูจักเสวนา ถาเปนความ
เกี่ยวของกับสภาพแวดลอมทางวัตถุ หมายถึง การรูจักกิน รูจกั ใชคือ กินเปน ใชเปน บริโภคเปน เสวนา
เปน คบคนเปน
กระบวนการศึกษาหรือการพัฒนาปญญา
การศึกษา คือ การพัฒนาตนโดยมีการพัฒนาปญญาเปนแกนกลางนั้นเปนกระบวนการที่
ดําเนินไปภายในตัวบุคคล แกนนําของกระบวนการแหงการศึกษา ไดแก ความรู ความเขาใจ ความคิดเห็น
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แนวความคิดทัศนคติ คานิยมที่ถูกตองดีงาม เกื้อกูลแกชีวิตและสังคมสอดคลองกับความเปนจริง เรียกวา
สัมมาทิฏฐิ
เมื่อรูเข าใจ คิดเห็น ดีงาม ถูกตองตามความจริงแลว การคิดการพูด การกระทําและการ
แสดงออกหรือปฏิบัติการตางๆ ที่ถูกตองดีงามเกื้อกูล นําไปสูการดับทุกขแกปญหาไดในการตรงกันขาม
ถาเขาใจคิดเห็นผิด มีคานิยม ทัศนคติ แนวความคิดที่ผิดเรียกวา “มิจฉาทิฏฐิ” แสดงการคิด การพูด การกระทํา
การแสดงออกและปฏิบัติการตางๆ ที่พลอยดําเนินไปใชในทางที่ผิดพลาดดวยแทนที่จะแกปญหาดับทุกข
ได ก็กลายเปนดับทุกขสั่งสมปญหาใหเพิ่มพูน รายแรง ยิ่งขึ้น สัมมาทิฏิฐิ แยกเปน 2 ระดับ คือ
1. ทัศนะความคิดเห็น แนวความคิด ทฤษฎี ความเชื่อถือ ความนิยม คานิยม จําพวกที่เชื่อ
หรือยอมรับรูการกระทําและผลการกระทําของตนหรือสรางความสํานึกในความรับผิดชอบตอการกระทํา
ของตนหรือพูดอยางชาวบานวาเห็นชอบตามคลองธรรม เรียกสั้นๆวา “กัมมัสสกตา สัมมาทิฏฐิ” เปน
สัมมาทิฏฐิระดับโลกีย เปนชั้นจริยธรรม
2. ทัศนะ แนวความคิดที่มองเห็นความเปนไปของสิ่งทั้งหลายตามธรรมดาแหงเหตุปจจัย
ความรูความเขาใจสิ่งทั้งหลายตามสภาวะของมันหรือตามที่มันเปนไมเอนเอียงไปตาม ความชอบ ความชังของ
ตน หรือตามที่อยากใหเปนอยากใหมันไมเปน ความรูความเขาใจสอดคลองกับความเปนจริงแหงธรรมดา
เรียกสั้นๆวา สัจจานุโลมิกญาณ เปน สัมมาทิฏฐิโลกุตระ เปนขั้นสัจธรรม
มิ จ ฉาทิ ฏ ฐิ ความเห็ น ผิ ด หลงผิ ด มี 2 ระดั บ เดีย วกั น คื อ ทัศ นะแนวความคิด ค านิ ย ม
ที่ปฏิเสธความรับผิดชอบ ไมยอมรับการกระทําของตน เชนความไมรู ไมเขาใจโลกและชีวิตตามสภาวะ
หลงมองสรางภาพไปตามความอยากใหเปนและอยากไมใหเปนของตนเอง
กระบวนการของการศึกษาภายในตัวบุคคลจะเริ่มตน และดําเนินไมได ตองอาศัยความติดตอ
เกี่ยวของกับสภาพแวดลอมและอิทธิพลภายนอกเปนแรงผลักดันหรือเปนปจจัยกอตัว
ถาไดรับการถายทอดแนะนําชักจูง เรียนรูจากแหลงความรูความคิดที่ถูกตองหรือรูจักเลือก
รูจักมอง รูจักเกี่ยวของพิจารณาโลกและชีวิตในทางที่ถูกตอง ก็จะทําใหเกิดสัมมาทิฏฐิ นําไปสูการศึกษาที่
ถูกตอง หรือมีการศึกษา แตถาตรงกัน ขามก็จะทําใหเกิด “มิจฉาทิฏ ฐิ” นําสูการศึกษาที่ผิดหรือความ
ไรการศึกษา
ปจจัยแหงสัมมาทิฏฐิ มี 2 อยางคือ
1. ปจจัยภายนอก เรียกวา ปรโตโฆสะ แปลวาเสียงจากผูอื่นหรือเสียงนอกจากผูอื่น ไดแก
การถายทอด หรืออิทธิพลจากสิ่งแวดลอมทางสังคม เชน พอ แม ครูอาจารย เพื่อนที่คบหา หนังสือ
สื่อมวลชน และวัฒนธรรม ซึ่งใหขาวสารที่ถูกตอง สั่งสอนอบรมแนะนําชักจูงไปในทางที่ดีงาม
2. ปจจัยภายใน เรียกวา โยนิโสมนสิการ แปลวา การทําในใจโดยแยบคาย หมายถึงการคิด
ถูกวิธี ความรูจักคิด หรือคิดเปน
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ในทํานองเดียวกัน แหลงที่มาของการศึกษาที่ผิดหรือความไรการศึกษา ที่เรียกวา “ปจจัยแหง
มิจฉาทิฏฐิ มี 2 อยางเหมือนกัน คือ ปรโตโฆสะ เสียงจากนอกที่ไมดีงาม ไมถูกตองและอโยนิโสมนสิการ การ
ทําไวในใจ ไมแยบคาย การไมรูจักคิด คิดไมเปน หรือการขาดโยนิโสมนสิการนั้นเอง
กระบวนการของการศึกษา แบงเปน 3 ขั้นตอนใหญๆ เรียกวา ไตรสิกขา (สิกขาหรือหลัก
การศึกษา 3 ประการ) คือ
1. การฝกฝนอบรมในดานความประพฤติ ระเบียบ วินัย ความสุจริต ทางกาย วาจา และอาชีวะ
เรียกวา อธิศีลสิกขา เรียกงายๆ วา “ศีล”
2. การฝกฝนอบรมทางจิตใจ การปลูกฝงคุณธรรม สรางเสริมคุณภาพ สมรรถภาพและ
สุขภาพจิต เรียกวา อธิจิตติสิกขา เรียกงายๆ วา “สมาธิ”
3. การฝกฝนอบรมปญญา ใหเกิดความรู เขาใจสิ่งทั้งหลาย ตามเปนจริง รูเปนไปตามเหตุ
ปจจัย ที่ทําใหแกไขปญหาไปตามแนวทางเหตุผล รูเทาทันโลกและชีวิต จนสามารถทําจิตใจใหบริสุทธิ์
หลุดพนจากความยึดติดถือมั่นในสิ่งตางๆ ดังกลาวดับทุกขได เปนอยูดวยจิตใจอิสระผองใสเบิกบาน
เรียกวา อธิปญญาสิกขา เรียกวา “ปญญา”
หลักการศึกษา 3 ประการนี้ จัดวางขึ้นไวโดยอาศัยหลักปฏิบัติที่เรียกวา วิธีแกปญหาของอารย
ชนเปนพื้นฐานวิธีแกปญหาแบบอารยชนนี้เรียกตาม คําบาลีวา “อริยมรรค” แปลวา ทางดําเนินสูความดับ
ทุกขที่ทําใหเปนอริยชน หรือวิธีดําเนินชีวิตที่ประเสริฐ อริยมรรคมีองคประกอบ 8 ประการ
1. สัมมาทิฏฐิ (เห็นชอบ) :ทัศนะ ความคิดเห็น แนวความคิด ความเชื่อถือ ทัศนคติ คานิยม
ตางๆ ที่ดีงามถูกตอง มองสิ่งทั้งหลายตามเหตุปจจัยสอดคลองกับความเปนจริง หรือตรงตามสภาวะ
2. สัมมาสังกัปปะ (ดําริชอบ) :ความคิด ความดําริตริตรอง หรือคิดการตางๆ ที่ไมเปนไป
เพื่อเบียดเบียนตนเองและผูอื่น ไมเศราหมองขุนมัว เปนไปในทางสรางสรรคประโยชนสุข เชน คิดในทาง
เสียสละ หวังดี มีไมตรี ชวยเหลือเกื้อกูล และความคิดที่บริสุทธิ์ อิงสัจจะ อิงธรรม ไมเอนเอียงดวย
ความเห็นแกตัว ความคิดจะไดจะเอา หรือความเคียดแคนชิงชัย มุงรายคิดทําลาย
3. สัมมาวาจา (วาจาชอบ) :การพูด หรือการแสดงออกทางวาจา ที่สุจริต ไมทํารายผูอื่นตรง
ความจริง ไมโกหกหลอกลวง ไมสอเสียด ไมใหรายปายสี ไมหยาบคาย ไมเหลวไหล ไมเพอเจอเลื่อน
ลอย แตสุ ภ าพนิ่ ม นวลชวนใหเ กิ ด ไมตรี สามัค คีกั น ถ อยคํา ที่มี เ หตุผ ล เป น ไปในทางสรา งสรรคก อ
ประโยชน
4. สัมมากัมมันตะ (กระทําชอบ) : การกระทําที่ ดีงาม สุจ ริต เป นไปในทางสร างสรรค
ชวยเหลือเกื้อกูลกัน ไมเบียดเบียน ไมทํารายกัน สรางความสัมพันธที่ดีงาม ทําใหอยูรวมกันดวยดี ทําใหสังคม
สงบสุข คือ การกระทําหรือทําการตางๆ ที่ไมเกี่ยวของ หรือไมเปนไปเพื่อการทําลายชีวิต รางกาย การ
ทําลายทรัพยสินของผูอื่น การลวงละเมิดสิทธิในคูครองหรือของรักของหวงแหนของผูอื่น
5. สัมมาอาชีวะ (อาชีพชอบ) : การประกอบอาชีพที่สุจริต ไมกอความเดือดรอนเสียหายแกผูอื่น
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6. สัมมาวายามะ (พยายามชอบ) : การเพียรพยายามในทางที่ดีงามชอบธรรม คือ เพียรหลีกเวน
ปองกันสิ่งชั่วรายอกุศลที่ยังไมเกิดขึ้น เพียรละเลิกกําจัดสิ่งชั่วรายอกุศลที่เกิดขึ้นแลว เพียรสรางสรรคสิ่งดี
งามหรือกุศลธรรมที่ยังไมเกิดใหเกิดขึ้นเพียรสงเสริมพัฒนาสิ่งดีงามหรืออกุศลธรรมที่เกิดมีแลวใหเพิ่มพูน
เจริญงอกงามยิ่งขึ้นไปจนเพียบพรอมไพบูลย
7. สัมมาสติ (ระลึกชอบ) คือ การมีสติกํากับตัว คุมใจใหอยูกับสิ่งที่เกี่ยวของตองทําในเวลา
นั้นๆ ใจอยูกับกิจ จิตอยูกับงาน ระลึกไดถึงสิ่งที่ดีงาม สิ่งที่เกื้อกูลเปนประโยชน หรือธรรมที่ตองใชใน
เรื่องนั้นๆ เวลานั้นๆ ไมหลงใหลเลื่อนลอยไมละเลยหรือปลอยตัวเผอเรอ โดยเฉพาะสติที่กํากับทันตอ
พฤติกรรมของรางกาย ความรูสึก สภาพจิตใจและความนึกคิดของตน ไมปลอยใหอารมณที่เยายวนหรือ
ยั่วยุมาฉุดกระชากใหหลุดหลงเลื่อนลอยไปเสีย
8. สัมมาสมาธิ (จิตมั่นชอบ) ความมีจิตตั้งมั่น จิตใจดําเนินอยูในกิจในงานหรือในสิ่งที่
กําหนด (อารมณ) ไดสม่ําเสมอ แนวแนเปนอันหนึ่งอันเดียว สงบ ไมฟุงซาน ไมวอกแวกหวั่นไหว
บริสุทธิ์ ผองใส ไมขุนมัว นุมนวล ผอนคลาย ไมเครียดกระดาง เขมแข็ง เอางาน ไมหดหูทอแท พรอม
ที่จะใชงานทางปญญาอยางไดผลดี
หลักการศึกษา 3 ประการ หรือ ไตรสิกขา นั้น ก็จัดวางรูปขึ้นโดยมุงใหผลเกิดขึ้นตามหลักปฏิบัติ
แหง อริยมรรค (มรรควิธีแกปญหา หรือมรรคาแห ง ความดับทุกข ) คื อ เปนการฝกฝนอบรมใหองค
ทั้ง 8 แหง มรรคานั้นเกิดมีและเจริญงอกงาม ใชประโยชนไดบริบูรณยิ่งขึ้น แกไขปญหาดับทุกขไดดี
ยิ่งขึ้นตามลําดับจนถึงที่สุด กลาวคือ
1. อธิสีลสิกขา คือ การศึกษาดานหรือขั้นตอนที่ฝกปรือใหเกิดมี สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ
และสัมมาอาชีวะ เจริญงอกงามขึ้น จนบุคคลมีความพรอมทางความประพฤติ วินัยและความสัมพันธทาง
สังคมถึงมาตรฐานของอารยชน เปนพื้นฐานแกการสรางเสริมคุณภาพจิตไดดี
2. อธิจิตตสิกขา คือ การศึกษาดานหรือขั้นตอนที่ฝกปรือใหเกิดมี สัมมาวายามะ สัมมาสติ
และสัมมาสมาธิ เจริญงอกงามขึ้น จนบุคคลมีความพรอมทางคุณธรรม มีคุณภาพจิต สมรรถภาพจิต และ
สุขภาพจิต พัฒนาถึงมาตรฐานของอารยชน เปนพื้นฐานแหงการพัฒนาปญญาไดดี
3. อธิปญญาสิกขา คือ การศึกษาดานหรือขั้นตอนที่ฝกปรือใหเกิดมี สัมมาทิฏฐิและสัมมา
สังกัปปะ เจริญงอกงามขึ้นจนบุคคลมีความพรอมทางปญญาถึงมาตรฐานของอารยชน สามารถดํารงชีวิต
อยูดวยปญญา มีจิตใจผองใส เบิกบาน ไรทุกข หลุดพนจากความยึดติดถือมั่นตางๆ เปนอิสระเสรีดวย
ปญญาอยางแทจริง
ในการดําเนินงานเกี่ยวกับการศึกษา จุดสนใจที่ควรเนนกันเปนพิเศษคือ เรื่องปจจัยแหง
สัมมาทิฏฐิ ที่เปนจุดเริ่มตน เปนแหลงเปนที่มาของการศึกษา สวนกระบวนการของการศึกษาที่เรียกวา ศีล
สมาธิ ปญญา นั้น เพียงแตรูเขาใจไวเพื่อจัดสภาพแวดลอมใหเกื้อกูล และคอยเสริมคุมกระตุนเราให
เนื้อหาของการศึกษาหันเบนดําเนินไปตามกระบวนการนั้น
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เมื่อทําความเขาใจอยางนี้แลว ก็จะมองเห็นรูปรางของกระบวนการแหงการศึกษา ซึ่งเขียนให
ดูไดดังนี้
จุดเริ่มตนหรือแหลงที่มาของการศึกษา
1. ปรโตโฆสะที่ดี
(เสียงจากผูอื่นอิทธิพลจาก
ภายนอก)
2. โยนิโสมนสิการ
(รูจักคิด คิดถูกวิธีปจจัยภายใน)

กระบวนการของการศึกษา
1. อธิสีลสิกขา
(ความประพฤติ และอาชี พ )สุ จ ริ ต
กายวาจา และอาชีพ)
2. อธิจิตตสิกขา
สัมมาทิฏฐิ
(คุ ณ ธรรม คุ ณ ภาพ สุ ข ภาพและ
สมรรถภาพของจิต)
3. อธิปญญาสิกขา
(ความเชื่อ คานิยม ความรู
ความคิดที่ถูกตองดีงามตรงตามจริง)

จุดเริ่มของการศึกษา
ปจจัยแหงสัมมาทิฏฐิ เปนจุดเริ่มหรือแหลงที่มาของการศึกษา หรืออาจจะเรียกวา บุพภาค
ของการศึกษาเพราะเปนบอเกิดของสัมมาทิฏฐิ ซึ่งเปนแกนนําเปนตนทาง และเปนตัวยืนของกระบวนการ
แหงการศึกษาทั้งหมด
1. ปรโตโฆสะ แปลว า เสี ย งจากผู อื่ น หรื อ การกระตุ น ชั ก จู ง จากภายนอก จั ด เป น
องคประกอบฝายภายนอก หรืออาจเรียกวา ปจจัยทางสังคม
บุคคลผูมีคุณสมบัติเหมาะสม สามารถทําหนาที่เปนปรโตโฆสะที่ดี มีคุณภาพสูง มีคําเรียก
เฉพาะวา กัลยาณมิตร ตามปกติกัลยาณมิตรจะทําหนาที่เปนผลดี ประสบความสําเร็จแหงปรโตโฆสะได
ตองสามารถสรางศรัทธาใหเกิดขึ้นแกผูเลาเรียน หรือรับการฝกสอนอบรม จึงเรียกวิธีเรียนรูในขอนี้ไดวา
วิธีการแหงศรัทธา
ถาผูมีหนาที่ใหปรโตโฆสะ ไมสามารถทําใหเกิดศรัทธาได และผูเลาเรียนเกิดมีศรัทธาตอ
แหลงความรูความคิดอื่นมากกวา ถาแหลงเหลานั้น ใหปรโตโฆสะที่ชั่วรายผิดพลาด อันตรายยอมเกิดขึ้น
ในกระบวนการแหงการศึกษา อาจเกิดการศึกษาที่ผิดหรือความไรการศึกษา
2. โยนิโสมนสิการ แปลวา การทําในใจโดยแยบคาย หรือคิดถูกวิธี แปลงายๆ วา ความรูจักคิด
หรือคิด เปน หมายถึง การคิด อย า งมีระเบียบหรือคิด ตามแนวทางของปญญา คือ การรู จักมองรู จัก
พิจารณาสิ่งทั้งหลายตามสภาวะ เชน ตามที่สิ่งนั้นๆ มันเปนของมัน โดยวิธีคิดหาเหตุปจจัย สืบคนถึงตนเคา
สืบสาวใหตลอดสาย แยกแยะสิ่งนั้นๆ เรื่องนั้นๆ ออกใหเห็นตามสภาวะ และตามความสัมพันธสืบทอด
แหงเหตุปจจัยโดยไมเอาความรูสึกดวยตัณหาอุปาทานของตนเองเขาจับหรือเคลือบคลุมทําใหเกิดความดีงาม
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และแกปญหาได ขอนี้เปนองคประกอบฝายภายในหรือ ปจจัยภายในตัวบุคคล และอาจเรียกตามองคธรรม
ที่ใชงานวา วิธีการแหงปญญา
บรรดาปจจัย 2 อยางนี้ ปจจัยขอที่ 2 คือ โยนิโสมนสิการเปนแกนกลาง หรือสวนที่ขาด
ไมไดของการศึกษา การศึกษาจะสําเร็จผลแทจริง บรรลุจุดมุงหมายไดก็เพราะปจจัยขอที่ 2 ปจจัยขอที่ 2
อาจใหเกิดการศึกษาไดโดยไมมีขอที่ 1 แตปจจัยขอที่ 1 จะตองนําไปสูปจจัยขอที่ 2 ดวย จึงจะสัมฤทธิ์ผล
ของการศึกษาที่แท การคนพบตางๆ ความคิดริเริ่ม ความกาวหนาทางปญญาที่สําคัญๆ และการตรัสรู
สัจธรรมก็สําเร็จไดดวยโยนิโสมนสิการ
ความหมายของโยนิโสมนสิการ
โยนิโสมนสิการโดยรูปศัพท ประกอบดวย โยนิโส กับ มนสิการ โยนิโส มาจากคําวา “โยนิ” ซึ่ง
แปลวา เหตุ ตนเคา แหลงเกิด ปญญา อุบาย วิธีทาง มนสิการ การทําในใจ ความคิดคํานึง ใสใจ
พิจารณา
เมื่อรวมเขาเปนโยนิสมนสิการ แปลสืบๆ กันมาวาการทําในใจโดยแยบคาย ดังคัมภีรอรรถกถา
และฎีกาไดไขความไวโดยวิธีแสดง ไวพจนใหเห็นความหมายแยกเปนแงๆ ดังนี้
1. อุ บ ายมนสิ ก าร แปลว า คิ ด หรื อ พิ จ ารณาโดยอุ บ าย คื อ คิ ด อย า งมี วิ ธี หรื อ คิ ด ถู ก วิ ธี
หมายถึงคิดถูกวิธีที่จะใหเขาถึงความจริงสอดคลองเขากับแนวสัจจะ ทําใหหยั่งรูสภาวลักษณะสารบัญ
ลักษณะของสิ่งทั้งหลาย
2. ปถมนสิการ แปลวา คิดเปนทาง หรือคิดถูกทาง คือ คิดไดตอเนื่องเปนลําดับ จัดลําดับได
หรือมีลําดับ มีขั้นตอนแลนไปเปนแถวเปนแนว หมายถึง ความคิดเปนระเบียบตามแนวเหตุผลเปนตน ไม
ยุงเหยิงสับสน
3. การณมนสิการ แปลวา คิดตามเหตุ คิดคนเหตุ คิดตามเหตุผล หรือคิดอยางมีเหตุผล
หมายถึง การสืบคนตามแนวความสัมพันธ สืบทอดกันแหงเหตุปจจัย พิจารณาสืบสาวหาสาเหตุใหเขาใจ
ถึงตนเคา หรือแหลงที่มาซึ่งสงผลตอเนื่องมาตามลําดับ
4. อุปปาทกมนสิการ แปลวา คิดใหเกิดผล คือใชความคิดใหเกิดผลที่พึงประสงค เล็งถึงการ
คิดอยางมีเปาหมาย หมายถึง การคิดพิจารณาที่ทําใหเกิดกุศลธรรม เชน ปลุกเราใหเกิดความเพียร การรูจัก
คิดในทางที่ทําใหหายหวาดกลัว ใหหายโกรธการพิจารณาที่ทําใหมีสติ หรือทําใหจิตใจเขมแข็งมั่นคง
เปนตน
ทั้ง 4 ขอ เปนเพียงลักษณะดานตางๆ ของความคิดที่เรียกวา “โยนิโสมสิการ” โยนิโสมนสิการ ที่
เกิดขึ้นครั้งหนึ่งๆ อาจมีลักษณะครบทั้ง 4 ขอ หรือเกือบครบทั้งหมด สรุปใหสั้นคือ คิดถูกวิธี คิดมีระเบียบ
คิดมีเหตุผล คิดเรากุศล
ดานการหยั่งรูสภาวธรรม โยนิโสมนสิการไมใชตัวปญญาเองแตเปนปจจัยใหเกิดปญญา คือ
ใหเกิด สัมมาฏิฐิ
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คัมภีรมิลินทปญหา แสดงความแตกตางของโยนิโสมนสิการกับปญญาไววา
สัตวดิรัจจฉานทั้งหลาย มีมนสิการ (มนสิการแตไมเปนโยนิโส) แตไมมีปญญาและมณสิการมี
ลักษณะคํานึงพิจารณา สวนปญญามีลักษณะตัดขาดมนสิการ รวมจับความคิดมาเสนอทําใหปญญาทํางาน
กําจัดกิเลสได
ในแงนี้ โยนิโสมนสิการคือมนสิการชนิดที่ทําใหเกิดการใชปญญาพรอมกับทําใหปญญานั้น
เจริญงอกงามยิ่งขึ้นไป
คัมภีร ปปญจสูทนี กลาวถึง อโยนิโสมนสิการ วาเปนมูลแหงวัฎฎะ ทําใหวายวนอยูในทุกข
หรือสะสมหมักหมมปญหา และชี้แจงวาเมื่ออโยนิโสมนสิการงอกงามขึ้น ก็พอกพูนอวิชชาและภวตัณหา
เมื่ออวิชชาเกิดขึ้นก็เขาสูกระบวนการธรรมปฏิจจสมุปปบาท เริ่มตั้งแตอวิชชาเปนปจจัยใหเกิดสังขาร เปน
ตนไป จนเกิดกองทุกขสงตอตามลําดับนําไปสูความเกิดพรอมแหงกองทุกข
สวนโยนิโสมนสิการ เปนมูลแหงวิวัฎฎ ทําใหพนจากวังวนแหงทุกข ถึงภาวะไรปญหาหรือ
แกปญหาได เพราะเมื่อโยนิโสมนสิการเกิดขึ้น ก็นําไปสูการปฏิบัติตน มรรคมีองค 8 ซึ่งมี สัมมาทิฏฐิ
เปนหัวหนา สัมมาทิฏฐิ คือ วิชชานั้นเอง เมื่อวิชชาดับกระบวนการธรรมนิโรธ เปนวารแหงปฏิจจสมุปบาท
ก็ดําเนินไป นําสูความดับทุกข
วัฎฎะ มีอโยนิโสมนสิการเปนมูล (วงวนแหงทุกขหรือวงจรปญหา เกิดจากอโยนิโสมนสิการ)
อโยนิโส
อวิชา
สังขาร ฯลฯ
ธรรมและโสกระ
ทุกขเกิด
มนสิการ
ตัณหา
อุปทาน ฯลฯ
ชรามรณะโสกะ
ทุกขเกิด
วิวัฎฎ มีโยนิโสมนสิการเปนมูล
(ภาวะปลอดทุกขหรือแกปญหาได เกิดจากโยนิโสมนสิการ)
สัมมาทิฏฐิ
วิชชา
อวิชชาดับ
สังขารดับฯลฯ = ทุกขดับ
โยนิโสการ
มรรคภาวนา
สรุป โยนิโสมนสิการ คือ ความคิดที่สกัดอวิชชา ตัณหา
สวนอโยนิโสมนสิการ คือ ความคิดตามอวิชชา ตัณหา มีลักษณะ ดังนี้
1. เมื่ออวิชชาเปนตัวเดน ความคิดมีลักษณะ ติดตัน วกวนอยูที่แหงหนึ่งตอนหนึ่ง อยางพรามัว
ขาดความสัมพันธ ไมรูทางไป หรือไมก็ฟุงซานสับสน ไมเปนระเบียบ ปรุงแตงอยางไรเหตุผล
เชนภาพในความคิดของคนหวาดกลัว
2. เมื่อตัณหาเปนตัวเดน ความคิดมีลักษณะโนมเอียงไปตามความยินดียินราย ความชอบใจไมชอบใจ
หรือความติดขัดใจ ติดพัน ครุนอยูกับสิ่งที่ชอบ หรือสิ่งนั้นเปนปรุงแตงความคิดไปตามชอบ
วิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ คือ การนําเอาโยนิโสมนสิการมาใชในทางปฏิบัติ หรือโยนิโส
มนสิการ ที่เปนภาคปฏิบัติการ เรียกสั้นๆ วาวิธีโยนิโสมนสิการ มีหลายวิธี แตโดยหลักการมี 2 แบบ คือ
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โยนิ โ สมนสิ ก ารที่ มุ ง เพื่ อ สกั ด อวิ ช ชาโดยตรงและโยนิ โ สมนสิ ก ารที่ มุ ง เพื่ อ สกั ด หรื อ บรรเทาตั ณ หา
วิธีโยนิโสมนสิการเทาที่พบในบาลีพอประมวลไดเปนแบบใหญๆ ดังนี้
1. วิธีคิดแบบสืบสาวเหตุปจจัย
2. วิธีคิดแบบแยกแยะสวนประกอบ
3. วิธีคิดแบบสามัญลักษณ
4. วิธีคิดแบบอริยสัจจ / คิดแบบแกปญหา
5. วิธีคิดแบบอรรถธรรมสัมพันธ
6. วิธีคิดแบบเห็นคุณโทษและทางออก
7. วิธีคิดแบบรูคุณคาแท-คุณคาเทียม
8. วิธีคิดแบบเราคุณธรรม
9. วิธีคิดแบบอยูกับปจจุบัน
10. วิธีคิดแบบวิภัชชวาท
1. วิธีคิดแบบสืบสาวเหตุปจจัย
วิธีคิดแบบสืบสาวเหตุปจจัย คือ การพิจารณาปรากฏการณที่เปนผล ใหรูจักสภาวะที่เปนจริง
หรือพิจารณาปญหา หาหนทางแกไข ดวยการคนหาสาเหตุและปจจัยตางๆ ที่สัมพันธสงผลสืบทอดกันมาอาจ
เรียกว า วิธีคิดแบบอิทัป ปจจยตา หรือ คิดตามหลักปฏิจจสมุป บาท จัดเป นวิ ธีโยนิโสมนสิการแบบ
พื้นฐาน
2. วิธีคิดแบบแยกแยะสวนประกอบ
วิธีคิดแบบคิดแบบแยกแยะสวนประกอบหรือกระจายเนื้อหา เปนการคิดที่มุงใหมองและใหรูจัก
สิ่งทั้งหลายตามสภาวะของมันเองอีกแบบหนึ่งมักใชพิจารณาใหเห็นความไมมีแกนสารหรือความไมเปน
ตัวเปนตนที่แทจริงของสิ่งทั้งหลาย ใหหายยึดติดถือมั่นในสมมุติบัญญัติโดยเฉพาะการพิจารณาเห็นสัตว
บุคคลเปนเพียงการประชุมกันเขาขององคประกอบตางๆ ที่เรียกวา ขันธ 5 และขันธ 5 แตละอยางก็เกิดขึ้น
จากสวนประกอบยอยตอไปอีก
การพิจารณาเชนนี้ชวยใหมองเห็นความเปน อนัตตา แตการที่จะมองเห็นสภาวะเชนนี้ได
ชัดเจน มักตองอาศัย วิธีคิดแบบที่ 1 และแบบที่ 3 พิจารณาไปพรอมๆกัน คือ เมื่อแยกแยะสวนประกอบ
ก็เห็นภาวะที่องคประกอบเหลานั้นอาศัยกัน และเปนตนเหตุปจจัยตางๆ ที่เกี่ยวของไมเปนตัวของมันเองโดย
แทจริง ยิ่งกวานั้นองคประกอบและเหตุปจจัยตางๆ เหลานั้น ลวนเปนไปตามกฎธรรมดา คือ มีการเกิดดับอยู
ตลอดเวลา ไมเที่ยงแท ไมคงที่ ไมยั่งยืน ภาวะที่เกิดขึ้นแลวตองดับไป และตองขึ้นตอเหตุปจจัยตางๆ ถูก
เหตุปจจัยทั้งหลายนั้นบีบคั้น ขัดแยง นั้น
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3. วิธีคิดแบบสามัญลักษณ
วิธีคิดแบบสามัญลักษณ หรือวิธีคิดแบบรูเทาทันธรรมดาคือ มองอยางรูเทาทันความเปนไป
ของสิ่งทั้งหลาย ซึ่งตองเปนไปอยางนั้นๆ ตามธรรมดาของมันเอง ในฐานะที่มันเปนสิ่งที่เกิดจากเหตุปจจัย
ตางๆ ปรากฏแคนั้นจะตองเปนไปตามเหตุปจจัย
ธรรมดาที่วานั้นคือ อาการที่สิ่งทั้งหลายทั้งปวง ที่เกิดจากการปรุงแตง เมื่อเกิดขึ้นแลวก็
ตองดับไป คือ เปนอนิจจัง ทุกขขัง อนัตตา ไมเที่ยงเปนทุกข ตั้งอยูไมได เปนไปตามเหตุปจจัยไม
เปนไปตามใจอยากของใครได
วิธีคิด มี 2 ขั้นตอน คือ
ขั้นตอนที่ 1 รู เทา ทันและยอมรับความจริง เปน ขั้นวางใจวาทาที ตอสิ่งทั้งหลายโดย
สอดคลองกับความจริงของธรรมชาติเปนทาทีแหงปญญา ทาทีแหงความเปนอิสระ ไมถูกผูกมัด แมเมื่อ
ประสบการณที่ไมปรารถนา หรือมีเรื่องราวไมนาพอใจ เกิดขึ้นแลวคิดไดวาสิ่งนั้นๆ เหตุการณนั้นๆ
เปนไปตามคติธรรมเปนไปตามเหตุปจจัยของมัน คติอยากนี้ก็เปนการตอบทาทีแหงการปลงตกตอนถอนตัวขึ้น
ได หายจากทุกข หรืออยางนอยทําใหทุกขนั้นบรรเทาลง
(ความจริง คือ ไมสรางตัวตนขึ้นใหถูกกดถูกบีบ)
ขั้ น ตอนที่ 2 แก ไ ขและทํ า การไปตามเหตุ ป จ จั ย เป น ขั้ น ปฏิ บั ติ ต อ สิ่ ง ทั้ ง หลายโดย
สอดคลองกับความเปนจริงของธรรมชาติเปนการปฏิบัติดวยปญญา ดวยความรูเทาทันเปนอิสระ ไมถูก
ผูกมัดตัว กลาวคือ เมื่อรูอยูแลววาสิ่งทั้งหลายเปนไปตามเหตุปจจัย ขึ้นตอเหตุปจจัย เราตองการใหมัน
เปนอยางไร ก็ศึกษาใหรูเขาใจเหตุปจจัยทั้งหลายที่จะทําใหมันเปนไปอยางนั้น แลวแกไขทําการจัดการ
ที่ตัวเหตุปจจัยเหลานั้น เมื่อเหตุปจจัยพรอมบริบูรณที่จะมันเปนอยางนั้นแลวถึงเราอยากหรือไมอยากมันก็
ตองเปนไปอยางนั้น เมื่อปจจัยไมพรอมที่จะใหเปนถึงเราอยากหรือไมอยากมันก็ไมเปนอยางนั้น คือแกดวย
ความรูและแกที่ตัวเหตุปจจัยไมใชแกความอยาก เพียงแตกําหนดรู ความอยากของตนและกําหนดรูเหตุ
ปจจัยแลวแกไขกระทําการที่เหตุปจจัย
ในการเจริญวิปสสนาตามประเพณีปฏิบัติซึ่งไดวางกันไวเปนแบบแผนทานถือหมวดธรรม
คือ วิสุทธิ 7 เปนแมบท เอาลําดับญาณที่แสดงไวในคัมภีรปฏิสัมภิทามัคคเปนมาตรฐาน และยึดวิธีจําแนก
ปรากฏการณโดยนามรูป เปนขอพิจารณาพื้นฐานตามหลักการนี้
การเจริญวิปสสนา เปนระบบที่มีขั้นตอนแนนอน ตอเนื่องเปนลําดับ และวิธีคิด 3 แบบนี้
ก็นํามาจัดเขาเปนขั้นตอนดวยโดยจัดเปนวิธีคิดพิจารณาที่ตอเนื่องเปนชุดเดียวกันแตลําดับไมตรงกันคือ
ลําดับที่ 1 ใชวิธีคิดแบบแยกแยะหรือวิเคราะหองคประกอบ (วิธีที่ 2 เรียกวา นามรูปวิเคราะห
บาง นามรูปววัตถานบาง นามรูปปริเฉท หรือสังขารปริเฉทบางและจัดเปน ทิฏฐิวิสุทธิ์(วิสุทธิที่ 3)
ลําดับที่ 2 ใชวิธีคิดแบบสืบสาวเหตุปจจัย (วิธีที่ 1) พิจารณาคนหาเหตุปจจัยของนามรูป
ในแงตางๆ เชนพิจารณาตามแนวปฏิจจสมุปบาท พิจารณาตามแนวอวิชชา ตัณหาอุปาทานกรรมและ
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อาหารพิจารณาตามแนวกระบวนการรับรูพิจารณาตามแนววัฏฏวิปากวัฏฏ เปนตน แตรวมความแลวอยูใน
ขอบเขตของปฏิจจสมุปบาทนั้นเองแตแยกบางแง ออกไปเปนพิเศษ เรียกวา นามรูปปจจัยปริคคหะ หรือ
ป จ จั ย ปริ ค คหะ (ป จ จั ย ปริ เ คราะห ) เมื่ อ ทํ า สํ า เร็ จ เกิ ด ความรู ความเข า ใจเป น “ธรรมฐิ ติ ญ าณ หรื อ
ยถาภูตญาณ” กับ สัมมาทัสนะ จัดเปน กังขาวิตรณวิสุทธิ (วิสุทธิที่ 4)
ลําดับที่ 3 ใชวิธีคิดแบบรูเทาทันธรรมดาหรือวิธีคิดโดยสามัญลักษณ (วิธีที่ 3) นําเอารูป
หรือสังขารนั้นมาพิจารณาตามหลักแหงคติธรรมดาของ ไตรลักษณ ใหเปนภาวะที่เปนของไมเที่ยง ไมที
เปนอนิจจัง ถูกปจจัยบีบคั้น เปนทุกข ไมมีไมเปนโดยถึงของมันเองใครๆ ก็เขายึดเปนเจาของ ครอบครัว
บังคับดวยความอยากไมได เปนอนัตตา ขั้นนี้เรียกวา สัมมสนญาณ เปนตอนเบื้องตนของ มัคคามัคค
ญาณทัสสนวิสุทธิ (วิสุทธิขอ 5)
4. วิธีคิดแบบอริยสัจจ/ คิดแบบแกปญหา
วิธีคิดแบบอริยสัจจ หรือคิดแบบแกปญหา เรียกวา วิธีแหงความดับทุกข จัดเปนวิธีคิด
แบบหลักอยางหนึ่ง เพราะสามารถขยายใหครอบคลุมวิธีคิดแบบอื่นๆ ไดไวทั้งหมด
วิธีคิดแบบอริยสัจจมีลักษณะทั่วไป 2 ประการคือ
1) เปนวิธีคิดตามเหตุผล หรือเปนไปตามเหตุและผลสืบสาวจากผลไปหาเหตุ แลวแกไข
และทําการที่ตนเหตุจัดเปน 2 คูดวย
คูที่ 1 ทุกขเปนผล เปนตัวปญหา เปนสถานการณที่ประสบซึ่งไมตองการ
สมุทัยเปนเหตุ เปนที่มาของปญหา เปนจุดที่จะตองกําจัดหรือแกไขจึงจะพน
ปญหาได
คูที่ 2 นิโรธเปนผล เปนภาวะสิ่งปญหา เปนจุดหมายที่ตองการจะเขาถึง
มรรคเปนเหตุ เปนวิธีการ เปนขอปฏิบัติที่ตองกระทําการแกไขสาเหตุ เพื่อ
บรรลุจุดหมายคือ ภาวะสิ้นปญหาอันไดแก ความดับทุกข
2) วิธีคิดที่ตรงจุดเรื่อง ตรงไปตรงมา มุงตรงตอสิ่งที่จะตองทําตองปฏิบัติตองเกี่ยวของ ของ
ชีวิต ใชแกปญหา ไมฟุงซาน ออกไปในเรื่องฟุงเฟอที่สักแตวาคิดเพื่อสนอง ตัณหามานะทิฏิฐิซึ่งไมอาจ
นํามาใชปฏิบัติ ไมเกี่ยวกับการแกไขปญหา วิธีคิดนี้รับกันหรือตอเนื่องกับวิธีคิดแบบที่ 3
5. วิธีคิดแบบอรรถธรรมสัมพันธ
วิ ธี คิ ด แบบอรรถธรรมสั ม พั น ธ หรื อ คิ ด ตามหลั ก ความมุ ง หมาย คื อ พิ จ ารณาให เ ข า ใจ
ความสัมพันธ ระหวาง ธรรม กับ อรรถ หรือ หลักการ กับความมุงหมาย เปนความคิดที่สําคัญมาก
ธรรม แปลวา หลัก หรือ หลักการ คือหลักความจริง หลักความดีงาม หลักการปฏิบัติหรือ
หลักก็เขาไปใชปฏิบัติ รวมทั้งคําสอนที่จะใหประพฤติ ปฏิบัติ และกระทําไดถูกตอง
อรรถ แปลวา ความหมาย ความมุงหมาย จุดหมาย ประโยชนที่ตองการหรือสาระที่พึงประสงค
หลักการ และความมุงหมายนี้นําไปสูการปฏิบัติถูกตองที่เรียกวา ธรรมานุธรรมปฏิบัติ

- 27 -

ธรรมานุธรรมปฏิบัติหรือ ธัมมานุธัมมปฏิบัติ แปลวา ปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรม หรือแปล
ความหมายวา ปฏิบัติธรรมนอยคลอยแกธรรมใหญ หรือ ปฏิบัติธรรมยอยคลอยตามหลักใหญ แปลงาย ๆวา
“ปฏิบัติธรรมถูกหลัก” คือ ทําใหขอปฏิบัติยอยเขากันได สอดคลองกันและสงผลแกหลักการใหญไปเปนไป
เพียงจุดหมายที่ตองการ”
6. วิธีคิดและเห็นคุณโทษและทางออก
วิธีคิดแบบเห็นคุณโทษและทางออกหรือพิจารณาใหครบทั้ง อัสสาทะ อาทีนวะ และนิสสรณะ
เปนการมองสิ่งทั้งหลาย ตามความเปนจริงอีกแบบหนึ่ง ซึ่งเนนการยอมรับความจริงตามที่สิ่งนั้นๆ เปนอยู
ทุกแหงทุกดาน ทั้งดานดีดานเสีย และเปนวิธีการคิดที่ตอเนื่องกับการปฏิบัติมาก
อัสสาทะ แปลวา สวนดี สวนอรอย สวนหวาน ขอดีนาพึงพอใจ
อาทินวะ หรือ อาทินนพ แปลวา สวนเสีย ขอเสีย เรื่องเสีย ชองเสีย โทษ ขอบกพรอง
นิสรณะ แปลวา ทางออก ทางรอด ภาวะหลุดรอดปลอดภัย หรือสลัดออกได ภาวะที่ปลอดหรือ
ปราศจากปญหา มีความสมบูรณในตัว ดีงามจริงโดยไมตองขึ้นตอขอดีขอเสีย ไมขึ้นตออัสสาทะและ
อาทินวะของสิ่งที่เปนปญหา หรือภาวะที่สกัดออกมานั้น
7. วิธีคิดแบบมีคุณคาแทคุณคาเทียม
วิธีคิดแบบรูคุณคาแท-คุณคาเทียม หรือการพิจารณาเกี่ยวกับปฏิเสวนา คือการใชสอยหรือ
บริโภค เปนวิธีคิดแบบสกัดหรือ บรรเทาตัณหา เปนขั้นฝกหัดขัดเกลากิเลสหรือตัดทางไมใหกิเลสมา
ครอบงําจิตใจ แลวชักจูงพฤติการณตอๆไป
วิธีคิดนี้ใชมากในชีวิตประจําวัน
คุณคา จําแนกเปน 2 ประเภท
1) คุณคาแท หมายถึง ความหมาย คุณคาหรือประโยชนของสิ่งทั้งหลาย ในแงที่สนอง
ความตองการของชีวิตโดยตรง หรือที่มนุษยนํามาใชแกปญหาของตนเพื่อความดีงาม ดํารงอยูดวยดีของ
ชีวิตหรือเพื่อประโยชนสุกทั้งของตนและผูอื่น คุณคานี้ อาศัยปญหา เปนเครื่อง หรือเรียกวา คุณคาที่
สนองปญญา
2) คุณคาพอกเสริมหรือคุณคาเทียม หมายถึง ความหมาย คุณคาหรือประโยชนของสิ่ง
ทั้งหลายที่มนุษยพอกเพิ่มใหแกสิ่งนั้นเพื่อปรนเปรอการเสพ เสวย เวทนา หรือเพื่อเสริมราคาเสริมขยาย
ความมั่นคงยิ่งใหญของตัวตนที่ยึดกันไว คุณคา อาศัย ตัณหา เปนเครื่องตีคา หรือวัดราคา เรียกวา คุณคา
สนองตัณหา
8. วิธีคิดแบบเราคุณธรรม
วิธีคิดแบบอุบายปลุกเราคุณธรรม เรียกวา วิธีคิดแบบเรากุศล หรือเราคุณธรรม หรือวิธีคิด
แบบกุศลภาวนา เปนวิธีคิดแบบสกัดกั้น หรือบรรเทาและขัดเกลาตัณหาจัดเปนขอปฏิบัติระดับตางๆ
สําหรับเสริมความเจริญงอกงามแหงกุศลธรรม และเสริมสราง สัมมาทิฏฐิที่เปนโลกิยะ
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หลักการทั่วไปของวิธีคิดแบบนี้มีอยูวา ประสบการณคือสิ่งที่ไดประสบหรือไดรับรูอยาง
เดียวกัน บุคคลผูประสบหรือรับรูตางกันอาจมองเห็นและคิดนึกปรุงแตงไปคนละอยาง สุดแตโครงสราง
ของจิตใจ หรือแนวทางความเคยชินตางๆ ที่เปนเครื่องปรุงจิต คือสังขารที่ผูนั้นไดสั่งสมไว หรือสุดแตการ
ทําใจในขณะนั้น
9. วิธีคิดแบบอยูกับปจจุบัน
วิธีคิดแบบอยูในขณะปจจุบันหรือวิธีคิดแบบมีปจจุบันธรรมเปนอารมณ เรียกวา วิธีคิด
แบบอยูกับปจจุบันวิธีคิดนี้เปนเพียงการมองอีกดานหนึ่งของการคิดแบบอื่นๆ จะวาแทรกหรือคลุมวิธีคิด
แบบกอนๆ ที่กลาวมาแลวก็ได แตที่แยกออกมาเพราะมีแงที่ควรทําความเขาใจพิเศษและมีความสําคัญโดย
ลําพังตัวของมันเอง
วิธีคิดนี้มีเนื้อหา รวมอยูใน สติปฏฐาน 4 ซึ่งอยูในองคมรรคขอที่ 7 คือ สัมมาสติ
10. วิธีคิดแบบวิภัชชวาท
วิภัชชวาท ไมใชวิธีคิดโดยตรงแตเปนวิธีพูดหรือการแสดงหลักการแหงคําสอนแบบหนึ่ง
อยางไรก็ตามการคิดกับการพูดเปนกรรมที่ใกลชิดกันที่สุด กอนจะพูดก็ตองคิดกอนสิ่งที่พูดลวนสําเร็จมา
จากความคิดทั้งสิ้น
ในทางธรรมก็แสดงหลักไววา “วจีสังขาร” (สภาวะที่ปรุงแตงคําพูด) ไดแก วิตก และ
วิจาร ดังนั้นจึงสามารถกลาวถึงวิภัชชวาท ในระดับที่เปนความคิดได
คําวา วาทะตางๆ หมายความลึกซึ้งเล็งไปถึงระบบความคิดทั้งหมด ซึ่งเปนที่มาของระบบ
คําสอนทั้งหมดที่เรียกวาเปนลัทธิหนึ่ง ศาสนาหนึ่ง หรือปรัชญาสายหนึ่ง เปนตน
คําวา วาทะ จึงเปนไวพจนแหงกันและกันของคําวา ทิฏฐิ หรือ ทฤษฎี
คําวา วิภัชชวาท เปนชื่อเรียก อยางหนึ่งของพระพุทธศาสนาเปนคําสําคัญที่ใชแสดง
ระบบความคิดที่เปนแบบของพระพุทธศาสนา และวิธีคิดแหงวิภัชชวาท ก็มีความหมายถึงวิธีคิดแบบตางๆ
ที่กลาวมาแลววิภัชวาท มาจาก วิภัชช+วาท
วิภัชช แปลวา แยกแยะ แบงออก จําแนกหรือแจกแจงใกลกับ คําที่ใชในปจจุบัน คือ
“วิเคราะห”
วาท แปลวา การกลาว การพูด การแสดงคําสอน
วิภัชชวาท จึงแปลวา การพูดแยกแยะ พูดจําแนก หรือพูดแจกแจง หรือแสดงคําสอน
แบบวิเคราะห
ลักษณะสําคัญของความคิด และการพูดแบบนี้คือการมองและแสดงความจริง โดยแยกแยะ
ออกใหเห็นแตละแงละดานครบทุกแงทุกดาน
อาจจําแนกแนววิธีคิดของวิภัชชวาทใหเห็นลักษณะตางๆ ดังนี้
ก. จําแนกในแงดานของความจริง แบงได 2 อยางคือ
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1). จําแนกตามแงดานตางๆ ตามที่เปนจริงของสิ่งนั้นๆ คือ มองหรือแถลงความจริงใหตรง
ตามที่เปนอยูในแงนั้นดานนั้น
2). จํ า แนกโดยมองหรื อ แสดงความจริ ง ของสิ่ ง นั้ น ๆ ให ค รบทุ ก แง ทุ ก ด า น คื อ เมื่ อ มอง
พิจารณาสิ่งใดก็ไมมองแคบๆ ไมติดอยูกับสวนเดียวแงเดียวของสิ่งนั้น หรือวินิจฉัย ดังนั้นดวยสวนเดียวแง
เดียวของมันแตมองหลายแงหลายดาน
ข. จําแนกโดยสวนประกอบ คือ วิเคราะหแยกแยะออกไปใหรูเทากับภาวะที่สิ่งนั้นๆ เกิดขึ้นจาก
องคประกอบยอยๆตางๆ มาประชุมกันเขาไปติดกับภายนอกหรือ ถูกลงโดยภาพรวมของสิ่งนั้นๆ
ค. จําแนกโดยลําดับขณะ คือ แยกแยะวิเคราะหปรากฏการณตามลําดับความสืบทอดแหงเหตุปจจัย
ออกไป เปนแตละขณะๆ ใหมองเห็นเหตุปจจัยที่แทจริง ไมถูกลงใหจับเหตุปจจัยสับสน การคิดดานนี้เปน
ดานหนึ่งของการคิดจําแนกโดยสวนประกอบและการคิดจําแนกตามความสัมพันธแหงเหตุปจจัยแตมี
ลักษณะการใชงานพิเศษ จําแนกธรรมดาเปนอยางยิ่ง
ง. จําแนกโดยความสัมพันธแหงเหตุปจจัย คือ สืบสาวสาเหตุปจจัยตางๆ ที่สัมพันธสืบทอดกัน
มาของสิ่งหรือปรากฏการณตางๆ ทําใหมองเห็นความจริงที่สิ่งทั้งหลายไมใชตั้งอยูลอยๆ ไมไดดํารงอยูอยาง
เปนอิสระจากสิ่งอื่นๆ และไมไดดํารงอยูโดยตัวของปญหาแตเกิดขึ้นดวยอาศัย เหตุปจจัย จะดับไปและสามารถ
ดับไดดวยความที่เหตุปจจัย ซึ่งตรงกับวิธีคิดแบบที่ 1
จ. จําแนกโดยเงื่อนไข คือ มองหรือแสดงความจริงโดยพิจารณาเขียนไป ประกอบดวย ขอนี้
เปนวิภัชชวาท แบบที่พบบอยมากอยางหนึ่ง
ฉ. จําแนกโดยทางเลือกหรือความเปนไปไดอยางอื่น ในการปฏิบัติเพื่อบรรลุผลสําเร็จหรือเขาถึง
เปาหมายอยางใดอยางหนึ่งก็ดี ในการพิจารณาหาความเขาใจเกี่ยวกับการเกิดขึ้นและความเปนไปของสิ่ง
สภาพหรือปรากฏการณอยางใดอยางหนึ่งก็ดี ผูคิดคนพิจารณาพึงตระหนักวา
1). หนทางวิธีการ หรือความเปนไปได อาจมีไดหลายอยาง
2). ในบรรดาหนทาง วิธีการ หรือความเปนไปได หลายอยางนั้น อาจดีกวา ไดผลกวา
หรือตรงแกกวาอยางอื่น
3). ในบรรดาทางเลือกหลายอยางนั้น บางอยางหรืออยางหนึ่งอาจเหมาะสม หรือ
ไดผลดี สําหรับตนหรือสําหรับกรณีนั้นมากกวาอยางอื่น
4). ทางเลือกหรือความเปนไปได อาจมีเพียงอยางเดียวหรือหลายอยางแตเปนอยางอื่น
คือไมใชทางเลือกหรือความเปนไปไดอยางที่ตนกําลังปฏิบัติหรือกําลังเขาใจใน
ขณะนั้นความตระหนัก เชนนี้มีผลดีหลายประการ เชน ทําใหไมติดตันวนเวียนอยู
อยางหาทางออกไมได ในวิธีปฏิบัติหรือความคิดไมสําเร็จผล ไมถูกตอง หรือไม
เหมาะสมกับตน ทําใหไมทอแท ถดทอยหรืออับจนแลวหยุด เลิกความเพียรเสีย
ในเมื่อทําผิดคิดอยางหนึ่ง หรือแมหลายอยางแลว ไมสําเร็จและขอสําคัญที่สุดคือ
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ทําใหสามารถคิดหาและคนพบหนทาง วิธีการ หรือความเปนไปไดที่ถูกตอง
เหมาะสม ตรงแท เปนจริง หรือไดผลดีที่สุด
ช. วิภัชชวาทในฐานวิธีตอบปญหาอยางหนึ่ง วิภัชชวาทปรากฏอยูบอยๆ ในรูปของการตอบปญหา
และจัดเปนวิธีตอบปญหาอยางหนึ่งในบรรดาวิธีตอบปญหา 4 อยาง มีชื่อเรียกเฉพาะวา “วิภัชชพยากรณ”
วิธีตอบปญหา (ปญหาพยากรณ) 4 อยาง
1. เอกังสพยากรณ การตอบแงเดียว คือ ตอบอยางเดียวเด็ดขาด
2. วิภัชชพยากรณ การแยกแยะตอบ
3. ปฏิปุจฉาพยากรณ การตอบโดยยอนถาม
4. ฐิปนะ การยั้งหรือหยุดพับปญหาเสียไมตอบ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------อางอิง : พระธรรมปฎก (ปยุทธ ปยุตฺโต). วิธีคิดตามหลักพุทธธรรม. พิมพครั้งที่ 8 . สํานักพิมพศยาม
กรุงเทพมหานคร. 2547. หนา 3-122.
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3.2.3 สุขภาวะองครวมแนวพุทธ
สุขภาวะและสุขภาพ ในภาษาบาลีเดิมเปนคําเดียวกัน สุขภาวะ เปนคําเดิมในภาษาบาลี แตเราใช
คําในภาษาไทยที่ แผลง “ว” เปน “พ” เปนสุขภาพเรื่อยมา
สุขภาพ เดิม หมายถึง ความสมบูรณ บริบูรณพรอมทั้งรางกาย จิตใจและสังคม หรืออยูใน
สังคมไดดวย ความสุข โดยไมจํากัดเฉพาะความปราศจากโรคหรือปราศจากความพิการเทานั้น เปน
ความหมายที่ยึดถือกันมานาน
ตอมาระยะหลัง เรื่องสุขภาพการขยายความกวางขึ้นไปอีก ไมเพียงแตรางกาย จิตใจและ
สังคมแตมีความหมายครอบคลุมถึงสิ่งที่ภาษาอังกฤษใชคําวา Spiritaul Well being ดวย ซึ่งตอมาจึงไดขอยุติวา
นาจะหมายถึง สุขภาวะทางดานปญญาเขามาประกอบดวย
เมื่อคําวา “สุขภาวะ” ขยายความหมายหรือมองใหครอบคลุมอยางนี้ จึงทําใหมีขอสังเกตวา
สุขภาพที่ใชคําวา สุขภาวะ นี้จะสื่อความหมายที่ใกลกับความสุขมากขึ้น โดยมองทั้งในแงหมดทุกขและมีสุข
ภาวะที่หายทุกข หรือหมดทุกขและมีสุขหรือปลอดทุกขและเปนสุขนี้ เปนดานหนึ่งของภาวะ
ที่สมบูรณ ถาใชคําสมัยใหม จะเรียกวา เปนสวนหนึ่งหรือดานหนึ่ง ของภาวะที่เรียกวา องครวม
ยังมีภาวะดานอื่นๆ ที่ตองคํานึงถึงอีกเชน
ดานความเสรี ไดแกความปลอดโปรง โลงเบา หลุดพนไมถูกปดกั้นจํากัด บีบคั้น ไมติดขัดขอ
คับของ ไมถูกผูกมัดกดทับไว แตเคลื่อนไหวไดคลองตามปรารถนา คือ ภาวะที่เปนอิสระ
ดานความสงบ ไดแกภาวะที่ไมมีความรอนรนกระวนกระวาย ไมกระสับกระสาย ไมเรารอน
ไมวาวุน ไมพลุงพลาน ทั้งรางกายและจิตใจไมถูกรบกวน ไมมีอะไรระคายเคือง คือสงบ อยูตัวของมัน
ดานความสะอาด หรือบริสุทธิ์ หมดจดสดใสไมมีความขุนมัวเศราหมอง ไมเลอะเทอะเปรอะ
เปอน แตมันไมใชความสะอาดดานวัตถุ หรือรูปธรรม แตหมายถึงทางดานจิตใจที่ไมมีความหมองมัวไมมี
ความขุนมัวเศราหมอง
ดานความสวาง กระจางแจงแจมชัด ใสสวางหรือผองใส มองเห็นทั่วตลอด
นี้ คือภาวะตางๆ ซึ่งมีอยูดวยกันกับความสุขและความสุขเปนอาการปรากฏดานหนึ่งของ
ภาวะที่มีความสมบูรณ ซึ่งถาใชศัพท ก็อาจจะเรียกวา วิชชา วิมุตติ วิสุทธิ สันติ
วิชชา คือความสวาง ผองใส กระจางแจง มองเห็นชัดเจน ซึ่งเปนลักษณะของปญญา
วิมุติ คือความหลุดพนเปนอิสระ เชน ทางพระบอกวาจะตองเสรีสยังวสี เสรี คือ เคลื่อนไหวไป
ไหนๆ ไดตามปรารถนา สวนสยังวสี คือ มีอํานาจในตัวเอง คือ ภาวะที่เปนอิสระแหงวิมุติ
วิสุทธิ คือความหมดจด สดใส บริสุทธิ์ ไมขุนมัวไมเศราหมอง ซึ่งในทางจิตใจสําคัญมาก
ที่จะทําใหมีความปลอดโปรงโลงไปได
สันติ คือ ความสงบ ไมรอนรนกระวนกระวายไมมีอะไรรบกวน แมกระทั่ง ระเคืองระคาย
เปนภาวะที่ประณีตอยางยิ่ง ซึ่งสุขที่แทยอมขาดไมได
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องครวมของชีวิตที่มีสุขภาวะ
องค รวมแห งชี วิ ตนี้ ตามหลั กพุ ทธศาสนา แยกง ายๆ คื อ กาย กั บ ใจ หรื อ รู ปธรรม กั บ
นามธรรม หรือพูดสั้นๆ คือ รูป กับ นาม
การดําเนินชีวิต มองชีวิตเปน 2 ชั้น คือ
1. ชีวิตที่ถือวามีตัวตนเฉพาะของมัน ที่อยูในธรรมชาติและมันเปนสวนหนึ่งของธรรมชาติ
หรือเปนธรรมชาติอยางหนึ่ง
2. ชีวิตที่กําลังดําเนินไป ซึ่งมีปฏิสัมพันธอยูทามกลางสิ่งแวดลอมโดยเปนองครวมอันหนึ่ง
ในองครวมใหญ
การมองสุขภาวะในความหมายที่กวางขวางออกไปนั้นตองพิจารณาวาการดําเนินชีวิตที่วาเปน
องครวมนั้น ก็เปนระบบอยางหนึ่ง ไมใชเปนองครวมเฉยๆ แตเปนองครวมแหงระบบความสัมพันธ และ
ในที่จะใหมีสุขภาวะนั้นก็คือ เราจะตองดูแลระบบความสัมพันธนี้ใหเปนไปดวยดี
ชีวิตสัมพันธกับสิ่งแวดลอม และสิ่งแวดลอมแยกเปน 2 อยางคือ
1. สิ่งแวดลอมทางกายภาพ
2. สิ่งแวดลอมทางสังคม คือเพื่อนมนุษยดวยกัน
ชีวิตมีเครื่องมือหรือชองทางสัมพันธกับสิ่งแวดลอมที่ทางพระเรียกวา “ทวาร” แปลวา “ประตู”
ทวาร คือ ประตูแบงเปน 2 ชุด ไดแก
ชุดที่ 1 ทวารหรือประตูทําเปนชองทางแหงการเรียนรู และการเสพ เรียกวา ผัสสะทวาร แตนิยม
เรียกวา อินทรีย มี 6 อยาง คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ (มโนทวาร) อินทรีย 6 นั้น ทําหนาที่ 2 อยางคือ
1) หนาที่รู คือ รับรูขอมูลขาวสาร เรียกวา ดานเรียนรูหรือศึกษา
2) หนาที่รูสึกหรือรับความรูสึกพรอมกับรับรูขอมูลเรียกวา ดานเสพ
ชุดที่ 2 ทวาร หรือประตูที่เปนชองทางแสดงออกที่พฤติกรรมในการสัมพันธกับสิ่งแวดลอม
เรียกวา กรรมทวาร แบงเปน 3 ดาน
ก) โดยการเคลื่อนไหว ใชรางกาย ใชมือทําโนนทํานี่ เรียกวา กายทวาร หรือประตูกาย
ข) โดยการพูด ใชถอยคํา เจรจาปราศรัย กับคนอื่น เรียก วจีทวาร คือ ประตูวาจา
ค) โดยการคิด เราติดตอสิ่งแวดลอม ตอเพื่อนมนุษย กับสิ่งทั้งหลาย วาจะเอาอยางไรๆ
แลวก็ตั้งเจตนากอนจะออกไปสูการพูด การทํา เรียกวา มโนทวาร คือ ประตูใจ

ตา - เห็น
หู - ไดยิน
จมูก - ไดกลิ่น
ลิ้น - รูรส
กาย - รู รอน แข็ง

ใจรูอารมณ

คิด

กายทํา
วาจาพูด
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มโน คือ ใจ เปนทั้งศูนยรวมของการรับรู-เสพ และศูนยรวมของการกระทํา และเปนจุดบรรจบ
หรือจุดรับชวงสืบตอจากการรับรูสูการกระทํา
ประตู หรือชองทางสําหรับติดตอกับสิ่งแวดลอมภายนอก 2 ชุด คือ ผัสสทวาร ประตูสําหรับ
รับรู 6 และกรรมทวาร ประตูสําหรับทําการ 3 อยางนี้ คือ เครื่องมือที่จะชวยใหชีวิตเราพัฒนาไดดวยดี
ระบบการพัฒนาคนเพื่อมีองครวมการดําเนินชีวติ ที่ดี
องครวมการดําเนินชีวิต มีองครวม 3 แดน คือ
แดนที่ 1 การติ ด ต อ สื่ อ สารกั บ โลก คื อ ความสั ม พั น ธ กั บ สิ่ ง แวดล อ มทางกายภาพและ
สิ่งแวดลอมทางสังคม โดย
ก. การรับรู-เสพ ทางผัสสทวาร หรืออินทรีย 6 (ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ)
ข. การประกอบกรรมหรือพฤติกรรม ทางกรรมทวาร 3 (กาย-ทํา วาจา-พูด ใจ- คิด)
แดนที่ 2 ภาวะจิตใจหรือสภาพจิต ที่อยูขางในและเปนเบื้องหลังซึ่งใชงานและกําหนดนํา
กํากับการสัมพันธกับโลกภายนอกโดยมีเจตจํานงหรือเจตนาเปนตัวทําการ
แดนที่ 3 ปญญา คือ ความรู-คิด-เขาใจ-หยั่งเห็น ซึ่งจะเปนแสงที่สองสวางชี้นําบอกชองทาง
ขยายขอบเขต ปรับแกและพัฒนาระบบทั้งหมด ตลอดจน ปลดปลอยชีวิตใหมีอิสรภาพ
ระบบการพัฒนาชีวิต คือการจัดการใหการดําเนินชีวิต 3 แดน ที่เปนองครวมในองครวมการ
ดําเนินชีวิตนั้นเปนปจจัยเกื้อหนุนกันในการกาวไปสูจุดหมาย แหงความเปนชีวิตที่ดี ซึ่งมีคุณลักษณะที่มอง
ไดหลายดาน เฉพาะดานที่ประสงคในที่นี้เรียกวา “สุขภาวะ”
เมื่อองครวมการดําเนินชีวิตกาวไปในการพัฒนาหรือมีการพัฒนาอยู เรียกวา “องครวมการ
ดําเนินชีวิตที่ดี”
สามแดนนี้ จะดําเนินไปโดยประสานและเปนปจจัยแกกันและกันมิใชแตละอยางจะพัฒนาไป
ตามลําพังของมันตางหาก
การจะมีสุขภาวะจึงมีขอเรียกรองพื้นฐาน หรือขอกําหนดจากธรรมชาติวามนุษยตองมีปญญา
ที่จะรู เขาใจธรรมชาติแหงชีวิตของตน และมองเห็นตระหนักถึงความจําเปนในการพัฒนาชีวิตของตน
พรอมทั้งพัฒนาปญญาที่จะชวยใหวางใจตอชีวิต และจัดการกับการพัฒนาชีวิตนั้นไดอยางถูกตองการ
พัฒนาชีวิต มีศัพทเฉพาะเรียกวา “การศึกษา” แปลเปนไทยวาเรียนรู ฝก หัด พัฒนา
ธรรมชาติของชีวิตมนุษยนี้ถือหลักการใหญขั้นพื้นฐานวา “มนุษยเปนสัตวที่ตองฝก”ตองฝกจึง
จะประเสริฐหรือประเสริฐ ไดดวยการฝก คือตองมีการศึกษานั่นเอง
ระบบการพัฒนาชีวิตของมนุษย หรือเรียกใหสั้นวา “ระบบการพัฒนามนุษย” นี้ โดยสาระก็
คือการศึกษา ซึ่งเรียกวา “สิกขา” และเนื่องจากมีองครวม 3 แดนดังกลาวแลว จึงมีชื่อวา ไตรสิกขา (สิกขา
3) ซึ่งเปนการพัฒนาขององครวม 3 แดน คือ
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1. การพัฒนาแดนความสัมพันธกับสิ่งแวดลอม ทั้งสิ่งแวดลอมทางกายภาพ (ธรรมชาติ วัตถุ
สิ่งของ เทคโนโลยี) และสิ่งแวดลอมทางสังคม คือ มวลเพื่อนมนุษย เรียกรวมวา ศีล แยกเปน
1) อินทรียสังวร คือรูจักใชอินทรีย เชน ตา หู ใหดูฟงเปนตน เพื่อใหไดประโยชน
โดยเนนใหมุงเพื่อการศึกษาไมติดหลงในการเสพ
2) ปจจัยปฏิเสวนา คือกินใชเสพบริโภคดวยปญญา โดยรูจักประมาณ ใหเปนการกิน
เสพพอดี ที่จะเปนปจจัยเกื้อหนุนการพัฒนาชีวิต
3) สัมมาอาชีวะ คือ ประกอบอาชีพที่สุจริต ซึ่งไมเบียดเบียนใคร แตเปนงานสรางสรรค
เกื้อกูล และทําโดยซื่อตรงตามจุดหมาย กับทั้งไดเปนโอกาสในการพัฒนาชีวิตของตน
4) วินัยบัญญัติ คือรักษากติกาของชุมชนหรือสังคม โดยถือเปนขอปฏิบัติในการฝกตน
เพื่อใหวิถีชีวิตรวมกันนั้นเปนเครื่องเอื้อโอกาสในการกาวสูจุดหมายของการพัฒนา
ชีวิตโดยมีตนเองเปนสวนรวมในการสรางสภาพเอื้อโอกาสนั้น
2. การพั ฒ นาภาวะจิ ต ทั้ ง ดา นคุ ณ ภาพ สมรรถภาพ และสุ ข ภาพใหเ ปน จิ ต ใจที่ ดีง าม
เขมแข็ง มีความสุข โดยมีเจตจํานงที่เปนกุศล และมีสภาพเอื้อพรอมตอการใชงานทางปญญา เรียกสั้นๆ วา
สมาธิ
3. การพัฒนาปญญา ใหรูเขาใจมองเห็นตามเปนจริง ที่จะทําใหปฏิบัติจัดการแกไขปรับปรุง
ทุกอยางทุกดานอยางถูกตองไดผล จนหลุดพนจากปญหา ดับทุกขได ทําใหเปนอิสระ สดใสเบิกบาน สุข
สงบอยางแทจริงเรียกงายๆ วา ปญญา
การดําเนินชีวิตและการพัฒนาการดําเนินชีวิตนั้น เปนระบบและเปนองครวม คือการดําเนิน
ชีวิต 3 แดน ที่เปนองครวม จะสัมพันธเปนปจจัยแกกันกาวประสานไปดวยกันเปนอันหนึ่งเดียว ซึ่งเปน
เรื่องของความเปนไปตามความจริงแหงธรรมดาธรรมชาติของชีวิตนี้เอง
ดังเชน เราสัมพันธกับสิ่งแวดลอม ไมวาจะเปนวัตถุหรือบุคคลดวยอินทรีย เชน ตา หู หรือ
ดวยกาย-วาจา (ศีล) โดยมีเจตนาและสภาพจิตอยางใดอยางหนึ่ง (จิตหรือสมาธิ) ตามความรูความเขาใจ
ความคิดเห็น ตลอดจนความเชื่อถือ (ตอปจจัยภายนอกที่ชักจูง) อยางใดอยางหนึ่ง (ปญญา)
การพั ฒ นาการดํ า เนิ น ชี วิ ต ต อ งทํ า โดยสอดคล อ งตรงกั น กั บ ความเป น ไปของสภาวะใน
ธรรมชาติ และผลที่เกิดขึ้นก็เปนของจริงที่มสี ภาวะตามธรรมชาติ นั้น
ดังนั้น เมื่อศึกษาฝกฝนพัฒนาการดําเนินชีวิต 3 แดน นี้ไปแคไหนก็มีองครวมการดําเนินชีวิต
ที่ดีขึ้นเทานั้น ฝกฝนพัฒนาอยางไร ก็ไดองครวมที่ดีขึ้นอยางนั้น หรือสิกขาไปแคไหน มรรคก็สมบูรณขึ้น
แคนั้น ไตรสิกขาเปนอยางไร ก็ไดมรรคองครวม อยางนั้น
หลักการพื้นฐาน คือ ปจจัยชักนําเกื้อหนุนเขาสูองครวมการดําเนินชีวิตที่ดี เพื่อใหระบบการ
พัฒนาชีวิตเดินหนาได ที่เรียกวา ปจจัยแหงสัมมาทิฏฐิ 2 อยาง คือ
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1. ปจจัยภายนอก หรือองคประกอบภายนอก ไดแก ปรโตโฆสะ (เสียงจากผูอื่นหรืออิทธิพล
จากภายนอก) เฉพาะอยางยิ่งกัลยาณมิตร
2. ปจจัยภายใน หรือองคประกอบภายใน ไดแก โยนิโสมนสิการ คือ การรูจักมอง รูจักคิด
รูจักพิจารณา ใหหาประโยชนได และใหเห็นความจริง
สองอยางนี้ ถือวาเปนปจจัยพื้นฐานของการศึกษา หรือเปนปจจัยพื้นฐานของการพัฒนามนุษย
ระบบตรวจสอบและวัดผล
เมื่อฝกศึกษาพัฒนาดวยสิกขา 3 แลว ก็ตามมาดวยหลักที่จะใชวัดผล คือ จะดูสุขภาวะ ที่เปน
ผลของการพัฒนา ดวยภาวนา 4
ในตอนปฏิบัติการฝกฝนพัฒนา มีสิกขา 3 แตทําไมในตอนวัดผลมีภาวนา 4 ไมเทากัน
ปฏิบัติการของคนตองสอดคลองตรงตามความเปนจริงของธรรมชาติ นี่คือระบบการพัฒนาการ
ดําเนินชีวิต ที่เรียกวา สิกขา 3 (ไตรสิกขา) ซึ่งพัฒนาการดําเนินชีวิต 3 แดน ตรงไปตรงมา
แตตอนวัดผลไมตองจัดใหตรงกัน เพราะวัตถุประสงคอยูที่จะมองดูผลที่เกิดขึ้น ซึ่งมุงที่จะดูให
เห็นชัดเจน ตอนนี้ถาแยกละเอียดออกไป ก็จะยิ่งดี คือเหตุผลที่วา หลักวัดผลคือภาวนาขยายเปน 4
ภาวนา 4 นี้ ใชในการวัดผลเพื่อดูวาดานตางๆ ของการพัฒนาชีวิตของคนนั้น ไดรับการ
พัฒนาครบถวนหรือไม ดังนั้น เพื่อจะดูใหชัด ทานไดแยกบางสวนละเอียดออกไปอีกโดยแบงสิกขาขอ 1
(ศีล) ออกไปเปนภาวนาขอ 1-2 (แบงขอ 1 เปน 2 ขอ) คือ สิกขาขอ 1 (ศีล) นั้น มี 2 สวนอยูแลว เมื่อ
จัดเปนภาวนา จึงแยกเปน 2 ไดทันที ดังนี้
ศีล ในไตรสิกขา ครอบคลุมความสัมพันธกับสิ่งแวดลอม ทั้งทางวัตถุหรือทางกายภาพ และ
ทางสังคม รวมไวในขอเดียวกัน
เมื่อจะจัดเปนภาวนา ตองการดูใหชัด ก็แบงออกเปน 2 ขอ โดย
1. ยกเอาความสัมพันธกับสิ่งแวดลอมในโลกวัตถุ แยกออกไปเปนขอ 1 กายภาวนา
2. สวนความสัมพันธกับสิ่งแวดลอมทางสังคม คือเพื่อนมนุษยจัดเปนขอ 2 ศีลภาวนา
ขอควรรูที่นาสังเกตวา สิกขาที่มี 3 นั้น เปนปฏิบัติการที่สอดคลองตรงตามความเปนจริงของ
ธรรมชาติอยางไร (ทําไมศีลในสิกขาจึงตองเปนขอเดียว แยกไมได ตอนมาเปนภาวนาจึงแยกเปน 2 ได)
ศีลเปนเรื่องของความสัมพันธกับสิ่งแวดลอม ซึ่งมี 2 ดาน คือ สิ่งแวดลอมทางกายภาพในโลกวัตถุและ
สิ่งแวดลอมทางสังคมที่เปนมนุษยดวยกัน
แมวาสิ่งแวดลอมจะมี 2 ดาน แตมันก็คือสิ่งแวดลอมในเวลาที่เราสัมพันธกับสิ่งแวดลอม แต
ละครั้งแตละขณะจิตนั้น เราสัมพันธไดทีละสิ่งแวดลอมเดียว
ดังนั้น ในกรณีหนึ่งๆ ศีลอาจจะเปนความสัมพันธกับสิ่งแวดลอมดานที่ 1 (กายภาพ) หรือ
ความสัมพันธกับสิ่งแวดลอมดานที่ 2 (สังคม) ก็ได แตตองอยางใดอยางหนึ่ง
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ดว ยเหตุ นี้ ในระบบพั ฒ นาการดํา เนิน ชี วิต ของไตรสิ ก ขา ที่มีอ งครว มทั้ ง สามแดนทํ า งาน
ประสานเปนอันเดียวกัน (แดนจิตใจ และแดนปญญาก็ทํางานพรอมไปดวย ในขณะที่กําลังสัมพันธกับ
สิ่งแวดลอมหนึ่งๆ) ศีลไมวาจะสัมพันธกับสิ่งแวดลอมดานไหน จึงตองรวมอยูดวยกันเปนขอเดียว ทําให
สิกขามีเพียง 3 คือ ศีล สมาธิ ปญญา
ส ว นในภาวนาไม มี เ หตุ บั ง คั บ อย า งนั้ น แต ต อ งการความชั ด เจนเพื่ อ ประโยชน ใ นการ
ตรวจสอบ จะไดวัดผลดูจําเพาะใหชัดไปทีละอยางโดยแยกเปน
- ดานกายภาวนา ดูวาความสัมพันธกับสิ่งแวดลอมทางวัตถุ เชนการบริโภคปจจัย 4 เปน
อยางไร
- ดานศีลภาวนา ดูวาความสัมพันธกับเพื่อนมนุษยเปนอยางไร
จึงแยกศีล 2 สวนออกจากกันเปนคนละขอไปเลย
หลักของระบบการตรวจสอบวัดผล ที่เรียกวา ภาวนา 4 “ภาวนา” (ในภาษาบาลีใหความหมาย
วา “วฑฺฒนา” คือ วัฒนานั่นเอง) แปลวา การทําใหเจริญ ทําใหเปนทําใหมีขึ้น หรือฝกอบรม แปลงายๆ การ
พัฒนา หรือการเจริญ
ภาวนา 4 คือ การพัฒนา (development) 4 ดาน มีดังนี้
1. กายภาวนา (การพัฒนากาย การพัฒนาความสัมพันธกับสิ่งแวดลอมทางกายภาพ Physical development)
คือ การมีความสัมพันธกับสิ่งแวดลอมทางกายภาพในทางที่เกื้อกูลและไดผลดี โดยรูจักอยูดีมี
สุขอยางเกื้อกูลกันกับธรรมชาติ และปฏิบัติตอสิ่งทั้งหลายอยางมีสติ มิใหเกิดโทษ แตใหเกื้อกูล เปนคุณ
โดยเฉพาะให
ก) รูจักใชอินทรีย เชน ตา หู ดู ฟง เปนตน อยางมีสติ ดูเปน ฟงเปน ใหไดปญญา
ข) กินใชดวยปญญา เสพบริโภคปจจัย 4 และสิ่งของเครื่องใช ตลอดจนเทคโนโลยี อยางฉลาด
ใหพอดี ที่จะไดผลตรงเต็มตามคุณคาที่แทจริง ไมลุมหลงมัวเมา ไมประมาทขาดสติ
2. ศีลภาวนา (การพัฒนาศีล : การพัฒนาความสัมพันธทางสังคม - moral development ;
social development)
คือ การมีความสัมพันธที่เกื้อกูลกับสิ่งแวดลอมทางสังคม มีพฤติกรรมดีงามในความสัมพันธกับ
เพื่อนมนุษย โดยตั้งอยูในวินัย อยูรวมกับผูอื่นไดดวยดี และมีอาชีวะสุจริต ไมใชกายวาจา และอาชีพในทาง
ที่เบียดเบียนหรือกอความเดือดรอนเสียหายเวรภัย แตใชเปนเครื่องพัฒนาชีวิตของตนและชวยเหลือเกื้อกูล
กัน สรางสรรคสังคม สงเสริมสันติสุข
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3. จิตภาวนา (การพัฒนาจิตใจ - emotional development ; psychological development)1
คือ การทําจิตใจใหเจริญงอกงามขึ้นในคุณธรรม ความดีงาม ความเขมแข็งมั่นคง และความ
เบิกบานผองใสสงบสุข
สมบูรณดวยคุณภาพจิต คือ งอกงามดวยคุณธรรม เชน มีน้ําใจ เมตตากรุณา เผื่อแผ เอื้ออารี มี
มุทิตา มีศรัทธา มีความเคารพ ออนโยน ซื่อสัตย กตัญู เปนตน
สมบูรณดวยสมรรถภาพจิต คือ มีจิตใจเขมแข็ง มั่นคง หมั่นขยัน เพียรพยายาม กลาหาญ
อดทน รับผิดชอบ มีสติ มีสมาธิ เปนตน และสมบูรณดวยสุขภาพจิต คือ มีจิตใจราเริง เบิกบาน สดชื่น
เอิบอิ่ม โปรงโลง ผองใส และสงบ เปนสุข
4. ปญญาภาวนา (การพัฒนาปญญา - cognitive development ; mental development ;
intellectual development)
คือ การฝกอบรมเจริญปญญา เสริมสรางความรูความคิดความเขาใจ ใหรูจักคิด รูจักพิจารณา
รูจักวินิจฉัย รูจักแกปญหา และรูจักจัดทําดําเนินการตางๆ ดวยปญญาบริสุทธิ์ ซึ่งมองดูรูเขาใจเหตุปจจัย
มองเห็นสิ่งทั้งหลายตามเปนจริงหรือตามที่มันเปน ปราศจากอคติและแรงจูงใจแอบแฝง เปนผูที่กิเลส
ครอบงําบัญชาไมได ใหปญญาเจริญพัฒนาจนรูเขาใจหยั่งเห็นความจริง เปนอยูดวยปญญารูเทาทัน เห็นแจง
โลกและชีวิตตามสภาวะ ลุถึงความบริสุทธิ์ปลอดพนจากกิเลสสิ้นเชิง มีจิตใจเปนอิสระสุขเกษมไรทุกข

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1

ศัพทภาษาอังกฤษสําหรับ จิตภาวนา คือการพัฒนาจิตใจ นี้ ใช Emotional Development เห็นวาตรงและกระชับที่สุด สวน

Psychological development ดูจะยืดหยุนเกินไป ดังในสารานุกรมบริแทนนิกา แสดงความหมายกวางครอบคลุมมาก (Psychological
development, the development of human beings’ cognitive, emotional, intellectual, and social capabilities and
functioning over the course of the life span, from infancy through old age. – Encyclopaedia Britannica 2005,
“PSYCHOLOGICAL DEVELOPMENT”) แตใน World Book 2004, “Adolescent” กลาวถึงพัฒนาการ 4 ดานของเด็ก

วัยรุนโดยใชคําแยกกันเปน Physical development, Intellectual development, Psychological development และ Social
development

อางอิง : พระพรหมคุณาภรณ(ป.อ.ปยุตฺโต) . สุขภาวะองครวมแนวพุทธภาวะที่ปลอดทุกขและเปนสุขในระบบชีวิตธรรมชาติและสังคมยุคไอที .
สถาบันลือธรรม ธรรมสภา กรุงเทพมหานคร . 2549. หนา 5-114.
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3.2.4 งานวิจัยที่เกี่ยวของ
ในสวนของการศึกษาวิจัยที่เกี่ยวของที่นํากระบวนการและแนวคิดทางศาสนามาใชในการ
ฟนฟูผูติดยาเสพติดในประเทศไทย สรุปดังนี้
อิทธิชัย นาคสมบูรณ (2546) : อิทธิพลของศาสนาตอการเสริมสรางแรงจูงใจในการบําบัดเพื่อ
การเลิกยาเสพติด : กรณีศึกษา การศึกษาเรื่องนี้มีวัตถุประสงค เพื่อรายงานความสําเร็จในการบําบัดรักษา
ผูติดยาบาดวยโปรแกรมจิตสังคมบําบัดแบบผูปวยนอก
ผลการศึ ก ษา ผู เ ข า รั บ การบํ า บั ด ได เ ข า รั บ การบํ า บั ด อย า งสม่ํ า เสมอทุ ก กิ จ กรรมจนครบ
โปรแกรม โดยไมมีการกลับไปเสพซ้ํา ทั้งที่ครอบครัวไมสามารถเขารวมกิจกรรมได แตมีสิ่งยึดเหนี่ยว คือ
การบวชเพื่อเปนการทดแทนความรูสึกของครอบครัว และเวลาที่เสียไป ซึ่งเปนเปาหมายและความมุงมั่น
ตั้งใจที่จะชวยใหการเลิกยาถาวร
ขอเสนอแนะ ในการจัดกิจกรรมกลุมจิตสังคมบําบัด ที่จะประสบความสําเร็จไดนั้นสิ่งสําคัญ
อันหนึ่งคือ ตัวผูบําบัด ดังนั้นผูบําบัดเองตองมีความสามารถและดึงศักยภาพที่มีอยูในตัวทุกๆดานมา
ผสมผสานบูรณาการเพื่อที่จะใหการชวยเหลือและประคับประคองผูรับการบําบัดใหสามารถเขารับการ
บําบัดอยางตอเนื่องและเลิกยาไดในที่สุดแมครอบครัวจะไมสามารถเขารวมกิจกรรมไดก็ตาม
โสภา ชูพิกุลชัย (2549,บทคัดยอ) : การศึกษาวิธีการนําศาสนาเขามามีสวนชวยแกปญหายา
เสพติด การศึกษานี้มีวัตถุประสงค ดังตอไปนี้คือ
1) เพื่อใหไดรูปแบบจากการนําศาสนาเขามาชวยในการแกไขปญหายาเสพติดของประเทศใน
กลุมอาเซียน
2) เพื่อใหทราบถึงความเปนไปไดในการนําวิธีการดังกลาวมาชวยในดานการปองกันและ
บําบัดรักษาผูติดยาเสพติด
3) เพื่อไดทราบถึงประโยชนและ คุณคาของวิธีการหรือรูปแบบดังกลาวที่แตละประเทศใชอยู
เพื่อการแกไขปญหายาเสพติดใน ประเทศไทย
กลุ มตั ว อย า งที่ ใ ช ป ระกอบดว ยประชากรในประเทศไทย ประเทศมาเลเซี ย และประเทศ
อินโดนีเซีย รวมทั้งสิ้น 450 คน
ผลการศึกษา ดานขอมูลทั่วไปปรากฏวา ประชากรสวนใหญเปนเพศชายมีอายุเฉลี่ย 29 ป ทุก
คนมีศาสนาเปนเครื่องยึดเหนี่ยว ศาสนาหลักไดแก ศาสนาอิสลาม ศาสนาพุทธ ศาสนาคริสตและศาสนา
ฮินดูตามลําดับ สวนใหญมีคูสมรสแลวและอยูดวยกัน ระดับการศึกษาสวนใหญต่ํากวาปริญญาตรี และมี
อาชีพรับราชการเปนสวนใหญ
เกี่ยวกับความเปนไปไดในการที่จะนําวิธีการทางศาสนาเขามีสวนรวมในการปองกันและ
บําบัดรักษาผูติดยาเสพติด ซึ่งผลจากการวิจัยปรากฏวา ประชากรจากทุกประเทศที่ทําการศึกษาเห็นดวย
อยางยิ่งวาเปนไปไดในการที่จะนําศาสนาเขามามีสวนชวยในการปองกันและบําบัดผูติดยาเสพติด
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เกี่ยวกับความคิดเห็นในการนําหลักธรรมของศาสนาเขามีสวนชวยในการปองกันยาเสพติด
พบวา ประชากรสวนใหญเห็นวาวิธีการที่ไดผลในทางปฏิบัติคือ การนําหลักธรรมของศาสนามาปลูกฝงเริ่ม
ตั้งแตในครอบครัว ในโรงเรียนเรื่อยขึ้นไปถึงในสังคม และประชากรสวนใหญยังเห็นดวยเปนอยางยิ่งวา
ควรจะมีการนําหลักธรรมของศาสนามาชวยในการบําบัดรักษาผูติดยาเสพติด โดยการสรางพลังใจและ
สรางความหวังใหมแกชีวิตของผูที่เคยเสพยาเสพติดมาแลว มิใหเกิดขึ้นอีก ทั้งยังสามารถนําหลักธรรมทาง
ศาสนามาเปนเครื่องกระตุนใหผูเคยติดยาเสพติดเกิดความมานะพยายามในการที่จะรับการบําบัดรักษา และ
พรอมที่จะตอสูกับอุปสรรคของชีวิตในทางที่ถูกที่ควร และประชากรสวนใหญยังยอมรับอีกวา การนํา
หลักธรรมของศาสนาเขามามีสวนในการบําบัดรักษาจะชวยใหผูติดยาเสพติดสามารถนําเอาหลักธรรมไป
ชวยแกปญหาชีวิตของตนเองได
กัญญา ภูระหงษ (2545,บทคัดยอ) : การใชวิธีเจริญสติตามหลักการพระพุทธศาสนาในผูปวย
หญิงติดสารแอมเฟตามีน โรงพยาบาลธัญญารักษ การวิจัยเรื่องนี้เปนกึ่งการทดลอง โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ
ศึกษาการเปลี่ยนแปลงความฉลาดทางอารมณของผูปวยหญิงติดสารแอมเฟตามีนในเรื่องความสามารถใน
การควบคุมอารมณ ไดแก การควบคุมตนเอง การเห็นใจผูอื่น ความรับผิดชอบ ความสามารถในการรูจัก
ตนเอง ไดแก การมีแรงจูงใจในตนเอง การตัดสินใจแกปญหา การมีสัมพันธภาพกับผูอื่น ความสามารถใน
การดําเนินชีวิตอยางมีความสุข ไดแกความภูมิใจในตนเอง ความพึงพอใจในชีวิต ความสุขสงบทางใจ และ
พฤติกรรมการปฏิบัติตนขณะอยูรับการบําบัดฟนฟูสมรรถภาพในโรงพยาบาลธัญญารักษ ดวยวิธีการเจริญ
สติตามหลักการพระพุทธศาสนา ซึ่งผูวิจัย นําการจัดกิจกรรมมาเปนเครื่องมือทดลอง
กลุมตัวอยางที่ใชในการทดลอง ใชวิธีสุมตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจง เปนผูปวยหญิงติดสาร
แอมเฟตามีนที่เขารับการบําบัดฟนฟูสมรรถภาพในรูปแบบเขมขนทางสายใหม(FAST MODEL) จํานวน 30
คนเป น กลุ ม ทดลอง โดยใช แ บบสอบถามที่ พั ฒ นามาจากแบบประเมิ น ความฉลาดทางอารมณ ข อง
กรมสุขภาพจิตและผูวิจัยสรางเอง เก็บขอมูล 2 ครั้ง คือกอนการทดลอง และหลังการทดลอง ดําเนินการ
ทดลองจํานวน 12 ครั้ง
ผลการวิจัยพบวา ผูปวยหญิงติดสารแอมเฟตามีนในกลุมทดลอง มีความฉลาดทางอารมณ ใน
เรื่องที่กําหนดดังกลาวขางตน ดีขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ และมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการปฏิบัติ
ตนขณะอยูรับการบําบัดรักษาตามกฎขอใหญ คือลดการทะเลาะวิวาท ลดการ ลักลอบใชสารเสพติด ลดการ
ลักขโมย ลดการแสดงทางเพศสัมพันธ มีการปรับตัวดีขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ซึ่งผลจากการวิจัย
สามารถสรุปไดวาวิธีการเจริญสติตามหลักการพุทธศาสนาสามารถนําไปใชในการพัฒนาความฉลาดทาง
อารมณ และพัฒนาพฤติกรรมของผูปวยติดยาเสพติดอื่นๆ ได และสามารถนําไปประยุกตกับกลุมประชากร
อื่นไดตอไป
สุภัทรา ลบเลิศล้ํา (2542,บทคัดยอ) : พุทธวิธีในการแกปญหาสารเสพติด ศึกษาเฉพาะกรณี
ศูนยสงเคราะหและบําบัดผูติดยาเสพติด วัดอินทาราม จังหวัดสมุทรสงคราม การวิจัยเรื่องนี้เปนการวิจัย
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เชิงบรรยายโดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการนําหลักพุทธวิธีมาใชในการปองกันและแกไขปญหาสารเสพ
ติด กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา คือผูที่ติดสารเสพติดจํานวน 96 คน โดยใชแบบสอบถามจํานวน 90 คน
และการสัมภาษณแบบไมเปนทางการ จํานวน 6 คน ที่เขามารับการบําบัดรักษาที่วัดอินทาราม จังหวัด
สมุทรสงคราม และการสัมภาษณผูนําศาสนา จํานวน 6 คน ในเขตกรุงเทพมหานคร
ผลการวิจัยพบวา การติดสารเสพติดไดเพิ่มปริมาณมากขึ้น โดยเฉพาะในกลุมวัยรุนชายที่มี
อายุระหวาง 16-25 ป สาเหตุที่ใชสารเสพติดสวนใหญ คือความอยากลอง ประกอบกับเพื่อนชักชวน มีการ
คบเพื่อนที่ใชสารเสพติดมากถึงรอยละ 90 แหลงสารเสพติดที่ไดรับจากเพื่อน รอยละ 65.6 และยังมีการ
คาขายสารเสพติดในบริเวณที่อยูอาศัยรอยละ 77.8
ในการบําบัดรักษาผูที่ติดสารเสพติด พบวาทางวัดใชสมุนไพรควบคูกับการใชสัจจะกลุม
ตัวอยางมีความเชื่อวา หลักธรรมทางศาสนาจะเปนเครื่องควบคุม กาย วาจา ใจ ไดเปนอยางดี ทําใหเกิด
ความละอายและเกรงกลัวตอบาป และเปนเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจไดเปนอยางดี
สวนพุทธวิธีที่นํามาใชในการแกไขปญหา คือ หลักใหญในเรื่องของ ศีล สมาธิ ปญญาการ
เลือกคบคนดี การอยูในสภาพแวดลอมที่เหมาะสม การเขาใจกฎและผลของกรรมและการมีสัจจะผลของ
การวิจัยแสดงใหเห็นวา หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาใหหนทางในการดําเนินชีวิตที่ดีขึ้น โดยเฉพาะ
สัจจะจะเปนสิ่งคอยเหนี่ยวรั้งจิตใจไมใหกลับไปเสพซ้ําอีก และสามารถกลับตัวเปนพลเมืองที่ดีของสังคม
ตอไป
สวนในการปองกันและแกไขปญหาสารเสพติดผูนําศาสนาเห็นวาควรมีการรวมมือกันหลายๆ
ฝายเชนครอบครัว โรงเรียน ชุมชน สื่อมวลชนและสถาบันศาสนา
พริ้มเพรา ดิษยวนิช และวาสนา พัฒนกําจร (2542) : การใชวิปสสนากรรมฐานในการฟนฟู
สมรรถภาพของเด็กวัยรุนที่ติดสารเสพติดประเภทยาบา จากวารสารสุขภาพจิตแหงประเทศไทย ปที่ 7
ฉบับที่ 2 กุมภาพันธ-พฤษภาคม 2542 หนา 91-100 วัตถุประสงคของการวิจัย เพื่อศึกษาผลของการฝก
วิปสสนากรรมฐานในการฟนฟูสมรรถภาพของเด็กวัยรุนที่ติดสารเสพติดประเภทยาบา
วิธีการศึกษาใชกลุมตัวอยางเปนนักเรียน จํานวน 37 คน ที่ไดรับการวินิจฉัยวาติดสารเสพติด
ประเภทยาบา จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาสองแหงในจังหวัดราชบุรี โดยแบงออกเปน 2 กลุม คือ 1) กลุมทดลอง
จํานวน 23 คน เปนกลุมที่เขารับการฝกวิปสสนากรรมฐานแบบเขม เปนเวลา 5 วัน 2) กลุมควบคุม จํานวน
14 คน เปนกลุมที่ไมไดรับการฝก
ผลการศึกษาพบวา การฝกวิปสสนากรรมฐานเปนวิธีที่มีประสิทธิผลอยางหนึ่งในการฟนฟู
สมรรถภาพผูติดยาเสพติด เนื่องจากภายหลังการฝกกลุมทดลองมีระดับความเครียดลดลงอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ
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เดชานนต มหาภาพ (2545,บทคัดยอ) : กลยุทธการสื่อสารในโครงการเพื่อบําบัดยาเสพติด
ปฏิบั ติธ รรมนํ า ปญ ญา เป น การวิ จั ย เชิง คุ ณ ภาพ มี วัต ถุ ป ระสงค เ พื่อศึ ก ษาการสื่ อ สารในกระบวนการ
ฝกอบรม กลยุทธการสื่อสาร และจิตวิทยาการสื่อสารในโครงการบําบัดยาเสพติด ปฏิบัติธรรมนําปญญา พัฒนา
คุณภาพชีวิต
ในการวิ จั ย ได ใ ช วิ ธี ก ารสั ม ภาษณ ใ นเชิ ง ลึ ก วิ ท ยากรที่ เ ป น ทั้ ง พระสงฆ แ ละฆราวาสการ
สังเกตการณแบบไมมีสวนรวมของผูบําบัดยาเสพติด โดยมีผูใหขอมูลการวิจัยทั้งสิ้น 7 ทาน
ผลการวิจัยพบวา การสื่อสารในกระบวนการฝกอบรมเปนการสื่อสารกลุมใหญที่มีลักษณะ
การสื่อสารอยู 2 ประเภท คือ 1) การสื่อสารทางเดียว 2) การสื่อสาร 2 ทาง ควบคูกันไป
องคประกอบในกระบวนการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ คือ
1.ผูสงสารเปนผูมีความนาเชื่อถือสูง มีบุคลิกเปนที่นาวางใจ มีความเปนกันเองมีความสามารถ
และความชํานาญในดานที่ตนเองรับผิดชอบสูง และมีประสบการณสูงในการบําบัดผูติดยาเสพติด
2. เนื้อหาที่นํามาอบรม มีเนื้อหาทางโลก และทางธรรมผสมกัน มีเนื้อหาที่ทันสมัย มีการ
เรียงลําดับเนื้อหาไปตามขั้นตอนการบําบัด ลางพิษยา-ลางกาย-ลางใจ-เตรียมออกสูสังคม มีการปลุกเรา
อารมณใหเกิดการตอสูกับอุปสรรคตางๆ มีการใหกําลังใจ มีการสอดแทรกบทเพลงหรือคํากลอนที่กินใจ มี
การใชจุดจูงใจในเนื้อหาโดยใชอารมณและใชความกลัวในการโนมนาวใจ
3. สื่อที่นํามาใชในการฝกอบรมเปนแบบสื่อผสม คือ สื่อบุคคล สื่อวีดีทัศน สื่อกิจกรรม และ
สื่อเพลง กลยุทธการสื่อสารพบวาวิทยากรไดนํากลยุทธตางๆ มาใชในการโนมนาวใจใหเขารับการบําบัดยา
เสพติดหลายกลยุทธ ไดแก กลยุทธการพูดแบบทหาร กลยุทธการบรรยายโดยใชเทคนิคการเลาเรื่องนํามา
เปรียบเทียบและโยงเขาสูการสอน กลยุทธการใชบทกลอนและคําคมในการพูดทิ้งทายใหนําไปคิด กลยุทธ
การใชคําพูดเดิมเพื่อตอกย้ําความรูสึกบอยๆ และใหพูดตามไปดวย กลยุทธการใหรางวัลกลยุทธการสั่งสอน
การสอดแทรกคําคม กลยุทธการใชเพลงเปนสื่อประกอบการดําเนินกิจกรรม กลยุทธการยึดหลักพรหม
วิหาร 4 กลยุทธการใชเทคนิคการสรางสัมพันธภาพ กลยุทธการสอดแทรกสิ่งที่มอง ไมเห็น สัมผัสไมได
แตวิ ทยาศาสตรสามารถพิสูจ นไ ด กลยุทธการใชเกม กลยุทธการปฏิบัติธรรม กลยุทธการเลือกสื่ อให
สอดคล อ งกั บ สาระที่ จ ะบรรยาย จิ ต วิ ท ยาในกระบวนการสื่ อ สาร พบวา วิ ท ยากรใช ห ลั ก จิ ต วิ ท ยาใน
กระบวนการสื่อสารภายใตกรอบจิตวิทยาการสื่อสารของผูสงสาร ไดแก การมอบความรัก หลักการเมตตา
หลักการมีระเบียบวินัย หลักความแข็งแรงของรางกายและการมีสมาธิ สติและปญญา นอกจากนี้ใชหลัก
จิตวิทยาในกระบวนการสื่อสารภายใตกรอบจิตวิทยาการวัยรุน ไดแกการตองการความรัก การดูแลเอาใจใส
และการเห็นอกเห็นใจจากผูใหญ ความตองการการแสดงออกใหเปนที่ยอมรับของเพื่อนการใหความสําคัญ
กับเพื่อนมาก และการยึดมั่นในอุดมการณ มีความคิดริเริ่มสรางสรรค และมีปรัชญาชีวิตเปนของตัวเอง
แสงระวี เทพรอด (2542,บทคัดยอ) : ความสัมพันธระหวางการไดรับการปลูกฝงคุณธรรม
ทางพุทธศาสนา พฤติกรรมทางพุทธศาสนา กับพฤติกรรมปองกันสารเสพติด : กรณีศึกษาในนักเรียน
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วัย รุน จั ง หวัด ปทุ มธานี การวิจัย ครั้งนี้ เ ปน การวิ จัย เชิงสํารวจ มี วัต ถุป ระสงคเ พื่อศึ ก ษาความสัมพัน ธ
ระหวางการไดรับการปลูกฝงคุณธรรมทางพุทธศาสนา พฤติกรรมทางพุทธศาสนา และการดําเนินชีวิตทาง
พุทธศาสนา กับพฤติกรรมปองกันสารเสพติดของนักเรียนวัยรุน ในจังหวัดปทุมธานี
กลุมตัวอยางที่ใชเปนนักเรียนที่กําลังศึกษาอยูในชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปที่ 6
ประจําปการศึกษา 2541 ในสังกัดกรมสามัญศึกษา จํานวน 394 คน
ผลการวิจัยพบวา นักเรียนสวนใหญไดรับการปลูกฝงคุณธรรมทางพุทธศาสนาจากบิดามารดา
จากโรงเรียนและมีความเชื่อทางพุทธศาสนาอยูในระดับปานกลาง สวนการดําเนินชีวิตทางพุทธศาสนาและ
พฤติกรรมปองกันสารเสพติด นักเรียนสวนใหญมีการปฏิบัติอยูในระดับต่ํา ดานความสัมพันธทางบวกกับ
พฤติกรรมปองกันสารเสพติดของนักเรียนพบวา การไดรับการปลูกฝงคุณธรรมทางพุทธศาสนาจากบิดา
มารดา จากโรงเรียน และการดําเนินชีวิตทางพุทธศาสนา สามารถรวมทํานายพฤติกรรมปองกันสารเสพติด
ได โดยการดําเนินชีวิตทางพุทธศาสนามีความสัมพันธกับพฤติกรรมปองกันสารเสพติดมากกวาการปลูกฝง
คุณธรรมทางพุทธศาสนาจากบิดามารดา และจากโรงเรียน
ขอเสนอแนะ ควรมีการปลูกฝงคุณธรรมทางพุทธศาสนาใหแกเยาวชนทั้งในสวนของบิดา
มารดา และโรงเรียน โดยมีบิดา มารดา และครูเปนตัวแบบที่ดี เพื่อใหเยาวชนใชเปนแบบอยางในการ
ประพฤติปฏิบัติ
ศิขิรินทร ไชยนา (2548,บทคัดยอ) : การนําหลักวุฒิธรรมไปแกปญหาเยาวชนที่ติดยาเสพติด
ในเรือนจํากลางเชียงใหม การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการนําหลักวุฒิธรรมไปแกปญหายาเสพ
ติดแกเยาวชนผูตองขังในเรือนจํากลางเชียงใหม ทั้งดานความสนใจ ความรู และการปฏิบัติธรรมะใน
พระพุทธศาสนาเพื่อแกปญหายาเสพติด โดยศึกษาจากเยาวชนผูตองขังในเรือนจํากลางเชียงใหม จํานวน 73
คน โดยใชวิธีรวบรวมขอมูลโดยแบบสอบถาม
ผลการวิจัยพบวา
1. ด า นความสนใจในหลั ก ธรรม เยาวชนผู ต อ งขั ง มี ค วามสนใจในหลั ก ธรรมทาง
พระพุทธศาสนามากคือ ชอบอานหนังสือธรรมะ อยากบวชเรียนธรรมะ อยากฟงเพลงที่สอดแทรกธรรมะ
และสนใจที่จะฟงนิทานอิงธรรมะ รองลงมาคือ สนใจฟงการโตตอบธรรมะการสนทนาธรรมะกันทั้งใน
เรือนจํา และเมื่อพนโทษออกไปแลว
2. ดานความรูเกี่ยวกับธรรมะ ความรูเกี่ยวกับธรรมะทางพระพุทธศาสนาเยาวชนผูตองขัง
มี ค วามรู ว า การปฏิ บั ติ ธ รรมต อ งสํ า รวมกาย วาจาและจิ ต ใจ เพราะเป น การปฏิ บั ติ ธ รรมอย า งถู ก ต อ ง
โดยเฉพาะอยางยิ่งตามหลักวุฒิธรรมที่ทําใหผูปฏิบัติมีแตความเจริญ
3. ดานการอบรมวุฒิธรรม การอบรมดานวุฒิธรรมชวยใหเยาวชนผูตองขังเขาใจชีวิตตนเอง
และสังคมมากยิ่งขึ้น คือไดรับความรูในหลักวุฒิธรรม 4 ประการ และสามารถนําหลักวุฒิธรรมไปชวย
แกปญหายาเสพติดกับผูตองขังในเรือนจํากลางเชียงใหมไดในระดับดี เพราะเยาวชนรูจักไตรตรองธรรมะที่
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ตนไดฟงและอยากเรียนรูใหมากยิ่งขึ้น กอนนอนพวกเขาไดนึกถึงพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ พวก
เขายังมั่นใจวาเมื่อรูหลักวุฒิธรรมแลวจะหางไกลยาเสพติด
การแสดงความคิดเห็น ความคิดเห็นเกี่ยวกับการปองกันปญหายาเสพติด เยาวชนผูตองขังตอบ
วาควรเนนความสัมพันธที่ดีในครอบครัว ควรชี้ใหเห็นโทษอยางชัดเจนโดยนําไปดูสถานที่บําบัดหรือไปดู
เรือนจําจริง ควรสงเสริมการเลนกีฬาและควรหางานอดิเรกทํา
ขอเสนอแนะ ในดานการคบหากับทานผูรูวา ควรเปลี่ยนความรูกับทาน ควรฟงและปฏิบัติ
ตามที่ทานแนะนํา ในดานการปฏิบัติธรรมที่ถูกตอง คือการนั่งสมาธิอยางสม่ําเสมอ สวนการทดสอบ
สมมติฐานทางการวิจัยพบวา ความสนใจในพระพุทธศาสนา ความรูธรรมะทางพระพุทธศาสนาและการ
ปฏิบัติธรรมะมีความสัมพันธกับการนําหลักธรรมวุฒิธรรมไปแกปญหายาเสพติดกับเยาวชนในเรือนจํา
กลางเชียงใหม
วัลลภา วรบุตร (2542,บทคัดยอ) : โครงการศาสนานําทางชีวิตเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
เยาวชนในโรงเรียน การศึกษามีวัตถุประสงคเพื่อใหเด็ก และเยาวชนในโรงเรียนรูวิธีปองกันตนเองจากสาร
เสพติดทุกชนิด เลือกคบคนที่ดี เห็นโทษของอบายมุข กลาทําความดี กตัญูกตเวทีตอผูมีพระคุณ และเปน
ตัวอยางและผูนําที่ดีของเยาวชน
กลุมเปาหมายเปนเยาวชนนักเรียนที่ทําตัวเปนนักเลง มีพฤติกรรมสอไปในทางเสพสารเสพติด
กาวราว ไมเคารพครูไมเชื่อฟงบิดามารดา จํานวน 60 คน โดยมีวิธีการดําเนินการรวมกับพระผูนําแผนดิน
ธรรมแผนดินทอง อบรมความรู นําในการฝกสมาธิ นําผูปกครองดูการฝกของเด็ก ฉายวีดีทัศน ฯลฯ
ผลการศึกษา พบวาเด็กมีความรัก และเห็นอกเห็นใจเพื่อน ลดความกาวราว หลั่งน้ําตาซบตัก
ผูปกครองโดยไมอายที่จะขออภัยพอแมในพฤติกรรมที่ผานมา
สุพัตร บุญถนอม (2541,บทคัดยอ) : วิธีการบําบัดรักษาผูติดยาเสพติดโดยระบบสมัครใจ
โดยใชศาสนบําบัด : กรณีศึกษาศูนยบําบัดรักษาผูติดยาเสพติด จ. ยะลา
การศึกษานี้มีวัตถุประสงค 3 ประการ คือ
1) เพื่อศึกษาวิธีการบําบัดรักษาผูติดยาเสพติดโดยระบบสมัครใจโดยใชศาสนบําบัด
2) เพื่อศึกษาทัศนะของผูเขารับการบําบัดรักษาในเรื่องของวิธีการบําบัดรักษา ครอบครัว
และสังคม
3) เพื่อศึกษาปญหาอุปสรรคในการบําบัดรักษาผูติดยาเสพติดโดยระบบสมัครใจโดยใช
ศาสนบําบัด
การศึกษานี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพโดยศึกษาจากเอกสารและการศึกษาภาคสนาม โดยการ
สัมภาษณเจาะลึก ซึ่งกลุมเปาหมายเปนผูเขารับการบําบัดรักษาผูติดยาเสพติดในศูนยบําบัดรักษาผูติดยาเสพ
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ติด จังหวัดยะลา เจาหนาที่หรือพี่เลี้ยงของศูนยบําบัดรักษาฯ ผูนําชุมชน และผูผานการบําบัดรักษามาแลว
รวมจํานวน 21 ราย แลวนําขอมูลมาวิเคราะหโดยใชสถิติเชิงพรรณาประกอบกับบริบททางสังคม
ผลการศึกษา พบวา
1. ศูนยบําบัดรักษาผูติดยาเสพติด จังหวัดยะลา ไมประสบผลสําเร็จเทาที่ควรเนื่องจากขาดการ
บําบัดรักษาที่สมบูรณในขั้นตอนสุดทายคือการดูแล และติดตามผล
2. ผูเขารับการบําบัดรักษายอมรับในการนําศาสนามาบําบัดรักษาผูติดยาเสพติด โดยพบวา
หลักธรรมทางศาสนาเปนสวนสําคัญในการสรางพลังใจ และสรางความหวังใหมแกชีวิต และสามารถชวย
ยึดเหนี่ยวคนไมใหไปติดยาเสพติดได
เหตุที่ศูนยบําบัดรักษาผูติดยาเสพติด จังหวัดยะลา ไมประสบความสําเร็จเทาที่ควรนั้นมีหลาย
ประการดังนี้
1. ปญหาสภาพแวดลอม การที่ผูเขารับการบําบัดรักษาไดกลับอยูในสิ่งแวดลอมเดิมผูเขารับ
การบําบัดรักษาฯ จะถูกอิทธิพลของสิ่งแวดลอมนั้นชักนําใหหวนกลับไปเสพยาเสพติดอีก
2. ปญหาในการดําเนินงานดานการรักษา เนื่องจากสถานบําบัดรักษาฯมีจํานวนเพิ่มขึ้นทั้งยัง
เปนระบบสมัครใจไมมีกฎระเบียบบังคับใหตองบําบัดรักษาจนครบกําหนดทําใหผูเขารับการบําบัดรักษา
กระจายกันเขาไปบําบัดรักษาฯ ทําใหยากแกการติดตาม และประสานงานกับสถานบําบัดรักษาฯ
3. ปญหาทางดานการสนับสนุนงบประมาณ ซึ่งไดรับเปนครั้งคราวมิไดรับการสนับสนุนให
อยูในระดับพอเพียง
ขอเสนอแนะ ควรมีการปรับปรุงการดําเนินงานดานบําบัดรักษาฯ ใหครบทุกขั้นตอน ควรมี
กฎหมายบังคับผูเขารับการบําบัดรักษาฯ วาตองเขารับการบําบัดรักษา ควรมีการประชาสัมพันธและการ
กระทําเพื่อสังคม โดยเสริมกิจกรรมทางศาสนาเพื่อใหประชาชนเกิดการมีสวนรวมในการบําบัดรักษาฯ
อยางจริงจังตอไป
ประยงค สุ ว รรณบุ บ ผา (2543) : จิ ต บํ า บั ด แนวพุ ท ธศาสตร จากที่ ป ระชุ ม วิ ช าการกรม
สุขภาพจิต ครั้งที่ 6 วันที่ 6-8 กันยายน 2543 ปญหาตางๆ เกิดจากมนุษยในสังคมนั่นเองเปนผูกอ เปน
ผูกระทําขึ้นมาทําใหเกิดปญหาทั้งภายในและภายนอก ฉะนั้นการแกปญหาจึงตองแกที่บุคคลเปนประการ
สําคัญการแกปญหาตองแกที่ตนเหตุ ในทางพระพุทธศาสนาซึ่งเปนศาสนาแหงเหตุผล พระสัมมาสัมพุทธ
เจาตรัสรูอริยสัจ 4 คือ ตรัสรู ทุกข (ความทนไดยาก) ทุกขสมุทัย เหตุเกิดทุกข ทุกขนิโรธ (ความดับทุกข)
ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา (หนทางปฏิบัติใหถึงความดับทุกข) อริยสัจ 4 เมื่อกลาวโดยสรุปเปนการกลาวถึง
ทุก ข (ป ญหา) กับความดับทุก ข( การแก ปญหา) จึง เทากั บพระสัมมาสัมพุทธเจาทรงชี้ปญหา และการ
แกปญหาไวให เมื่อทราบวา มนุษยเปนผูกอใหเกิดปญหา จึงตองแกที่ตัวมนุษย ผูที่มีหนาที่ตองแกปญหา
โดยตรง คือสถาบันครอบครัว สถาบันศาสนา สถาบันการศึกษา และหนวยงานของรัฐที่มีหนาที่รับผิดชอบ
โดยตรง เชน สํานักงานตํารวจแหงชาติ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ ทบวงมหาวิทยาลัย
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กระทรวงสาธารณสุข เปนตน จะตองรีบเรงระดมความคิด ทุมเทการปฏิบัติงานอยางเต็มกําลังความสามารถ
โดยเฉพาะสถาบันทางศาสนาซึ่งเปนเสมือนสถาบันที่มีหนาที่รับผิดชอบโดยตรงในดานศีลธรรมจรรยาของ
มวลมนุษยชาติ มีคําสอนที่สามารถขัดเกลาพฤติกรรมทางดานกาย วาจาและจิตใจโดยการปรับความฉลาด
ทางดานอารมณ (อี.คิว) และสุขภาพจิต ของประชาชนทั่วไปในภาวะที่สถานการณทางเศรษฐกิจ สังคม
การเมือง การบริหาร การปกครอง และสถานการทางศาสนาเกิดวิกฤต จนทําใหเกิดผลกระทบตอชีวิตของ
มนุษยชาติในทุกๆ ดาน เปนผลใหคนไทยเกิดโรคเครียด โรคจิตประสาท เกิดโรคทางจิต (จิตเภท วิกลจริต)
แกสมาชิกของสังคมทั่วไป
ประทักษ ลิขิตเลอสรวง (2549) : จิตปญญาบําบัด – จิตบําบัดแนวพุทธธรรม จากการประชุม
วิชาการประจําป ราชวิทยาลัยจิตแพทยแหงประเทศไทย (หนา 29) พุทธธรรมมิใชเพียงแคทฤษฎีหรือ
ปรัชญาการดําเนินชีวิต แตเปนศาสนาแหงการปฏิบัติไดจริง และเปนวิทยาศาสตรแหงชีวิตจิตใจเปนสัจ
ธรรม เปนความจริงสากลตอการดําเนินชีวิตดวยเปาหมายที่จะชวยใหมนุษยทั้งที่ดูเหมือนปกติ และที่
เจ็บปวยทางจิต ไดรับการบําบัดและพัฒนาเต็มศักยภาพทางจิตปญญา โดยไมเพียงแตมีความสุข และ
ปรับตัวไดดีกับการเปลี่ยนแปลงเทานั้นอยางในจิตวิทยา และจิตบําบัดแนวตะวันตก แตเปาหมายของจิต
ปญญาที่คาดหวัง คือ ความสงบ สะอาด สวางทางจิตใจดวยปญญา
หลักการทางจิตปญญาบําบัด อาศัยแกนพุทธธรรมในเรื่องอริยสัจ 4 โดยเฉพาะอยางยิ่งหลัก
ไตรสิกขา-ศีล สมาธิ ปญญา ในมรรค 8 และหลักไตรลักษณ-ไมเที่ยง เปนทุกข ไมมีตัวตน ทําใหจิตปญญา
บําบัด แบงไดเปน 3 ระดับ คือ
1. จิตพฤติกรรมบําบัด ไดแก สัมมากัมมันตะ (กระทําชอบ) สัมมาวาจา (ระลึกชอบ) และ
สัมมาอาชีวะ (เสี่ยงชีวิตชอบ)
2. สติสมาธิบําบัด ไดแก สัมมาวายามะ (พยายามชอบ) สัมมาสติ(ระลึกชอบ) และสัมมาสมาธิ
(ตั้งใจมั่นชอบ)
3. ปญญาบําบัด ไดแก สัมมาทิฐิ (เห็นชอบ) และสัมมาสังกัปปะ (ดําริชอบ)
ผลที่คาดหมาย 3 ประการ คือ
1. ลดความอยาก และไมอยากใหนอยลง ดําเนินชีวิตอยางเรียบงาย ลดสิ่งเราและการพึ่งพา
ปจจัยภายนอกทางวัตถุ ทําใหสิ่งกระตุนทางอารมณโดยเฉพาะในเชิงลบ เชน ความเครียดกังวล โกรธเกลียด
ผิดหวัง ซึมเศรา หวาดระแวง กาวราว ฯลฯ ลดลง จิตใจจะไมทุกขรอน กลับเปนสุข ไมคิดเบียดเบียนใคร
รวมทั้งตัวเอง อยูรวมกับผูอื่นไดดี และทําตัวเปนประโยชนกับชุมชน และสังคม
2. ฝกสติกํากับจิต รูตัวในการกระทําทางกายวาจาตลอดเวลา องคประกอบของจิตที่ไดรับ
การฝกฝนจนมีประสิทธิภาพสูง คลายบริหารรางกายใหแข็งแรงอยูเสมอ ไมเจ็บปวยงาย หรือทุเลาไดเร็ว
และการมีสมาธิที่ควรแกงานทําใหเกิดปญญาเขาใจสัจธรรมไดงายเร็ว
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3. เกิดปญญารูถึงเหตุปจจัยตามธรรมดาของธรรมชาติวา กายจิต และสรรพสิ่ง มีความไม
เที่ยง แปรเปลี่ยนกดดัน เปนทุกข ตั้งอยูไมนาน และไมมีตัวตนถาวร มีแตสมมติบัญญัติ การมีปญญาเพื่อ
รูเทาทันและดําเนินชีวิตใหสอดคลอง มิใชฝนดวย ความอยาก ไมอยาก ชอบ ไมชอบ ของตัวเองหรือของ
ใคร แมแตสิ่งเหนือธรรมชาติ สภาพจิตจึงจะสุข สงบ สวาง เสรี อยางแทจริง
พันธศักดิ์ นาครอด (2546,บทคัดยอ) : บทบาทพระสงฆตอการปองกัน บําบัดรักษาและฟนฟู
ผูติดยาเสพติด : ศึกษาเฉพาะกรณี วัดเปนศูนยเคราะหและฟนฟูผูติดยาเสพติดของกรมศาสนา การศึกษา
เรื่องนี้มีวัตถุประสงคคือ
1. เพื่อศึกษาความรู ความพรอม และบทบาทของพระสงฆที่มีตอการปองกันบําบัดรักษาและ
ฟนฟูผูติดยาเสพติด
2. เพื่ อ ศึ ก ษาเปรี ย บเที ย บความพร อ มและบทบาทของพระสงฆ ที่ มี ต อ การป อ งกั น การ
บําบัดรักษาและฟนฟูผูติดยาเสพติด
3. เพื่อศึกษาปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานปองกัน การบําบัดรักษา และการฟนฟูผูติด
ยาเสพติดของวัดที่เปนศูนยสงเคราะหและฟนฟูผูติดยาเสพติดของกรมศาสนา
กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา คือพระสงฆผูปฏิบัติงานอยูในศูนยสงเคราะห และฟนฟูผูติดยา
เสพติด จํานวน 235 รูป พระสงฆที่เปนกรรมการประสานงานศูนยสงเคราะหและฟนฟูผูติดยาเสพติด
จํานวน 3 รูป เจาหนาที่กรมศาสนาผูเกี่ยวของระดับนโยบาย จํานวน 3 ทาน และการศึกษาเฉพาะกรณีศูนย
สงเคราะหและฟนฟูผูติดยาเสพติด จํานวน 1 ศูนย
ผลการศึกษา ดานขอมูลสวนตัว พระสงฆผูปฏิบัติงานในศูนยสงเคราะหและฟนฟูผูติดยาเสพ
ติดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมากที่สุด มีอายุระหวาง 49-82 ป บวชมานาน 1-9 พรรษา สวนใหญสําเร็จ
การศึ ก ษาด า นนั ก ธรรมระดั บนั ก ธรรมชั้ น เอก แต ไ ม ไ ด สํา เร็ จ การศึ ก ษาด า นเปรี ย ญธรรม และสํ า เร็ จ
การศึกษาในระดับประถมศึกษามากที่สุด พระสงฆสวนมากมีตําแหนงเปนเจาอาวาส มีประสบการณดาน
การช วยเหลือผู ติดยาเสพติดระยะเวลา 1-2 ป เปนการชวยเหลือในรูปแบบผสมผสาน คือการปองกัน
การบําบัดรักษา และการฟนฟูดานจิตใจ สาเหตุที่พระสงฆเหลานี้ตัดสินใจดําเนินงานศูนยสงเคราะหและ
ฟนฟูผูติดยาเสพติดก็เพื่อใหความชวยเหลือประชาชน เพราะผูมารับการชวยเหลือสวนใหญมีปญหาทาง
ครอบครัว และมีปญหาทางสุขภาพกายและจิตดวย
ดานความรู พระสงฆมีความรูเกี่ยวกับยาเสพติดในระดับดี แตยังขาดความรูเกี่ยวกับชนิด และ
ลักษณะของยาเสพติด รวมทั้งประเภทผูใชยาเสพติดในปจจุบัน พระสงฆมีความรูดานการปองกันยาเสพติด
ในระดับดี แตยังขาดความรูเกี่ยวกับวิธีการ และทางเลือกที่ใชในการปองกันยาเสพติด พระสงฆมีความรู
เกี่ยวกับวิธีการบําบัดรักษาและขั้นตอนในการบําบัดรักษาผูติดยาเสพติด และมีความรูในดานการฟนฟูผูติด
ยาเสพติดในระดับดี
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ดานความพรอม ของพระสงฆในการปองกัน บําบัดรักษาและฟนฟูผูติดยา พระสงฆมีความ
พรอมดานตัวบุคคล แตยังขาดความพรอมดานงบประมาณ สถานที่ ความพรอมในการดูแลผูติดยาเสพติด
การสนับสนุนจากชุมชน การติดตอประสานงานกับหนวยงานอื่นๆ เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของศูนย
สงเคราะหและฟนฟูผูติดยาเสพติดใหประสบความสําเร็จมากยิ่งขึ้น
ดานบทบาท พระสงฆมีบทบาทดานการปองกันเปนสวนใหญ มีความสามารถใชยาสมุนไพร
และภูมิปญญาทองถิ่นมาชวยเหลือผูติดยาเสพติดใยการถอนพิษยา และการฟนฟูดานจิตใจแกผูติดยาเสพติด
แตบทบาทในดานบําบัดรักษา การเตรียมความพรอมดานสถานที่ การระดมทรัพยากรและการประสานงาน
กับหนวยงานอื่น เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของศูนยสงเคราะหและฟนฟูผูติดยาเสพติดยังกระทําไดไม
มากนัก
สําหรับการเปรียบเทียบความพรอมและบทบาทของพระสงฆผูปฏิบัติงานอยูในศูนยสงเคราะห
และฟ น ฟู ผู ติ ด ยาเสพติ ด นั้ น พระสงฆ ที่ ผ า นการอบรมมี ค วามพร อ มและมี บ ทบาทในการป อ งกั น
บําบัดรักษาและฟนฟูผูติดยาเสพติดมากกวาพระสงฆที่ไมไดผานการอบรม พระสงฆกลุมวัยทํางานแม
พรรษาไมมากนักแตมีความรูดานสามัญศึกษาในระดับที่สูงขึ้นและมีประสบการณในการชวยเหลือผูติดยา
เสพติด จะมีความพรอมและมีบทบาทดานการปองกัน บําบัดรักษา และฟนฟูผูติดยาเสพติดเปนอยางดี
ศูนยสงเคราะหและฟนฟูผูติดยาเสพติดที่มีผลงานและการทํางานในระยะยาวอยางตอเนือง จะ
มีปจจัยดานความรู ความสามารถเฉพาะดานของปจเจกบุคคลเปนสําคัญ เชนกรณีตัวอยางของศูนย เต็มใจ
ตานภัยยาเสพติดของพระทวี อายุวัฒฑโก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ปญหาและอุปสรรค ในการปฏิบัติงานของศูนยสงเคราะหผูติดยาเสพติดพระสงฆมีปญหาดาน
เกี่ยวกับงบประมาณ อาคารสถานที่ วัสดุอุปกรณ ปญหาเกี่ยวกับการถอนพิษยากอนการฟนฟูจิตใจ การฝก
อาชีพแกผูติดยาเสพติดหลังการฟนฟูดานจิตใจแลว และปญหาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ขอเสนอจากผูศึกษา
1. คณะสงฆตองมีความชัดเจนในการดําเนินงานศูนยสงเคราะหและฟนฟูผูติดยาเสพติด
2. นโยบายและการสนับสนุนของหนวยงานที่เกี่ยวของตองมีความตอเนื่อง
3. พระสงฆตองมีการพัฒนาองคความรูอยางตอเนื่อง
4. ตองมีการกําหนดรูปแบบการดําเนินงานของศูนยใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน ตลอดจนตอง
มีการพัฒนาศักยภาพและการปรับปรุงดานคุณภาพของศูนยสงเคราะหผูติดยาเสพติด
5. พระสงฆควรปรับเปลี่ยนทัศนคติและปรับลดอคติทางสังคมของประชาชนที่มีตอผูติดยา
เสพติด
6. การปฏิบัติงานของศูนยสงเคราะหและฟนฟูผูติดยาเสพติดควรเปนไปในลักษณะสหวิชาชีพ
ตลอดจนแสวงหาแนวทางแกไขปญหายาเสพติดอยางยั่งยืนในอนาคตตอไป
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วีระชัย ศรีหาพล (2546,บทคัดยอ) : การมีสวนรวมของพระสงฆในการปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติด ในจังหวัดกาฬสินธุ การศึกษาเรื่องนี้มีวัตถุประสงค
1) เพื่อศึกษาภาพรวมของการมีสวนรวมในการการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดของ
พระสงฆในจังหวัดกาฬสินธุ
2) ศึกษาภาพรวมของปญหาและอุปสรรคของการมีสวนรวมในการปองกันและแกไขปญหายา
เสพติดของพระสงฆในจังหวัดกาฬสินธุ
3) ศึก ษาเปรียบเที ยบการมีสวนร ว มของพระสงฆที่มีอายุ ตางกันในการมีสว นรวมในการ
ปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
และ 4) ศึกษาเปรียบเทียบปญหาและอุปสรรค ของพระสงฆที่มีอายุตางกันในการมีสวนรวม
ในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
ผลการวิจัย สรุปไดดังนี้
1. ดานการเผยแพรขาวสาร ความรูเรื่องยาเสพติด พบวา โดยภาพรวมแลวพระสงฆมีสวนรวม
ในเรื่องของการเทศน หรือบรรยายเรื่องยาเสพติดผานหอกระจายขาว มากที่สุด มีปญหาอุปสรรคในเรื่อง
ของการเทศน หรือบรรยายเรื่องยาเสพติดผานหอกระจายขาว มากที่สุด และพระสงฆที่มีอายุตางกันมีสวน
รวมไมแตกตางกัน มีปญหาอุปสรรคไมตางกัน
2. ดานการจัดกิจกรรมหรือโครงการปองกันยาเสพติด ตามนโยบายของรัฐ พบวาโดยภาพรวม
แลวพระสงฆมีสวนรวมในเรื่องของการจัดกิจกรรมบําเพ็ญประโยชนเพื่อสงเสริมใหเยาวชนใชเวลาวาง
หางไกลยาเสพติ ด มากที่ สุ ด มี ป ญหาอุ ป สรรคในรูป ของการจัด โครงการบรรพชาอุป สมบทสามเณร
พระภิกษุภาคฤดูรอน มากที่สุด และพระสงคที่มีอายุตางกันมีสวนรวมไมแตกตางกัน มีปญหาอุปสรรคไม
แตกตางกัน
3. ดานการประสานความรวมมือกับหนวยงานราชการ พบวา โดยภาพรวมแลวพระสงฆมีสวน
รวมในรูปของการใชศาลาการเปรียญเปนสถานที่อบรมสัมมนายาเสพติด มากที่สุด มีปญหาอุปสรรคในรูป
ของการแจงขอมูลผูเสพยาเสพติด มากที่สุด และพระสงคที่มีอายุตางกันมีสวนรวมไมแตกตางกัน มีปญหา
และอุปสรรคไมแตกตางกัน
4. ดานการบําบัดรักษาและฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด พบวาโดยภาพรวมแลว พระสงฆมี
สวนรวมในรูปของการแนะแนวทางในการแกปญหาชีวิตแกผูติดยาเสพติด มากที่สุด มีปญหาอุปสรรคใน
รูปของการทําหนาที่บําบัดรักษาดวยยาสมุนไพรมากที่สุดและพระสงคที่มีอายุตางกันมีสวนรวมแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
สรุป
จากการศึกษาวิจัยดังกลาวขางตนจะเห็นวาไดมีการนําองคกรศาสนาและหลักธรรมทางศาสนา
มาประยุกตใชอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปองกันแกไขปญหายาเสพติดไดหลายระดับ คือ
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ทั้งในดานการปองกัน การบําบัดรักษาและการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด ตลอดจนยังเสริมสราง
ประสิทธิภาพของการบําบัดรักษาและฟนฟูสมรรถภาพในรูปแบบตางๆ ไดโดยสรุป ดังนี้
1. ดานการปองกันปญหายาเสพติด
มีแนวคิดที่เห็นดวยอยางยิ่งในการนําศาสนาเขามามีสวนรวมในการปองกันและบําบัดรักษา
ผูติดยาเสพติดตลอดจนผูนําทางศาสนามีความเห็นวาควรมีการรวมมือกันหลายๆฝาย เชน ครอบครัว
โรงเรียน ชุมชน สื่อมวลชน และสถาบันทางศาสนา สวนวิธีการ หลักการทางศาสนาที่นํามาใชพบวา
วิธีการนําหลักธรรมทางศาสนามาปลูกฝงตั่งแตในครอบครัวในโรงเรียนเรื่อยไปถึงสังคมเปนวิธีการที่ไดผล
ในทางปฏิบัติ พระภิกษุสงฆมีบทบาทดานการปองกันเปนสวนใหญโดยชวยเหลือในรูปแบบผสมผสานทั้ง
ดําเนินการบําบัดรักษาและฟนฟูฯ ดานจิตใจ สวนยุทธวิธีและหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่นํามาใช
ไดแก หลักใหญเรื่อง ศีล สมาธิ ปญญา การเลือกคบคน การอยูในสภาพแวดลอมที่เหมาะสม การมีสัจจะ
การนําหลักวุฒิธรรมชวยใหแกปญหายาเสพติดในเรือนจํา ซึ่งหวังวาการอบรมวุฒิธรรมชวยใหเขาใจชีวิต
ตนเองและสังคมมากยิ่งขึ้น และการใชหลักศาสนาเปนเครื่องนําทางชีวิตเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของ
เยาวชนในโรงเรียนโดยใชหลักเลือกคบคนดี เห็นโทษอบายมุข กลาทําความดี กตัญูกตเวทีตอผูมี
พระคุณ โดยพบวา การนําหลักธรรมทางศาสนามาใชทําใหเกิดประสิทธิภาพในการปองกันแกปญหายา
เสพติด คือ
๏ หลักธรรมทางศาสนาใหหนทางในการดําเนินชีวิตที่ดีขึ้น โดยเฉพาะสัจจะธรรมจะเปนสิ่ง
ที่คอยยึดเหนี่ยวรั้งจิตใจไมใหกลับไปเสพซ้ําอีกและสามารถกลับตนเปนพลเมืองดีของสังคมตอไป
๏ การปลูกฝงคุณธรรมทางพระพุทธศาสนาจากบิดา-มารดา จากโรงเรียนและการดําเนินชีวิต
ทางพระพุทธศาสนาสามารถทํานายพฤติกรรมปองกันสารเสพติดได โดยการดําเนินชีวิตทาง
พระพุ ท ธศาสนามี ค วามสั ม พั น ธ กั บ การป อ งกั น สารเสพติ ด มากกว า การปลู ก ฝ ง คุ ณ ธรรมทาง
พระพุทธศาสนาจากบิดา-มารดาและจากโรงเรียน
๏ การใชศาสนานําทางชีวิตมีผลตอการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของเยาวชนที่กาวราว นักเลง ฯ ไป
ในทางที่ลดความกาวราว มีความรักและเห็นใจเพื่อน การหลั่งน้ําตาและขออภัยตอพอแมในสิ่งที่ตนทําใน
อดีต
2. ดานการบําบัดรักษาและฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด
มีการนําหลักธรรมทางศาสนามาใชประยุกตใชกระบวนการบําบัดฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพ
ติดหลายวิธีการ เชน การนําวิธีเจริญสติตามหลักธรรมพระพุทธศาสนา การใชสมุนไพรควบคูกับการใช
สัจจะ การใชวิปสสนากรรมฐานในการฟนฟูสมรรถภาพของเด็กวัยรุนที่ติดสารเสพติดประเภทยาบา
การใชจิตบําบัดแนวพุทธศาสตร โดยนําแนวคิดวาปญหาตางๆ เกิดจากมนุษยในสังคมเปน
ผูกอใหเกิดขึ้น การแกปญหาจะตองแกไขที่ตัวบุคคลเปนสําคัญ การใชจิตปญญาบําบัด-จิตบําบัดแนวพุทธโดย
เห็นวาหลักพุทธศาสนาเปนทั้งภาคทฤษฏี ปรัชญา ศาสนาแหงการปฏิบัติ เปนวิทยาศาสตรแหงชีวิตเปน
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สัจธรรม เปนความจริงสากลตอการดําเนินชีวิตที่จะชวยใหมนุษยทั้งที่ดูเหมือนปกติและเจ็บปวยทางจิตไดรับ
การบํ า บั ด และพั ฒ นาเต็ ม ศั ก ยภาพทางจิ ต ป ญ ญา โดยไม เ พี ย งแต มี ค วามสุ ข และปรั บ ตั ว ได ดี กั บ การ
เปลี่ยนแปลงเทานั้น (จิตวิทยาและจิตวิทยาแนวตะวันตก) แตเปาหมายของจิตปญญา คือ ความสงบ สะอาด
สวางทางจิตใจดวยปญญา
หลักการจิตปญญาบําบัดอาศัยแกนพุทธศาสนาดานตางๆ มาใช เชน อริยสัจ 4 ไตรสิกขา (ศีล
สมาธิ ปญญาในมรรค 8) หลักไตรลักษณ (ไมเที่ยง เปนทุกข ไมมีตัวตน) ซึ่งจิตปญญาแบงได 3 ระดับ คือ
1.จิ ต พฤติ ก รรมบํ า บั ด ได แ ก สั ม มากั ม มั ม ตะ(กระทํ า ชอบ) สั ม มาวาจา(วาจาชอบ)
สัมมาอาชีวะ(เลี้ยงชีพชอบ)
2.สติสมาธิบําบัด ไดแก สัมมาวายามะ(พยายามชอบ) สัมมาสติ(ระลึกชอบ) และสัมมาสมาธิ
(ตั่งใจมั่นชอบ)
3.ปญญาบําบัด ไดแก สัมมาทิฏฐิ(เห็นชอบ) และสัมมากังกัปปะ(ดําริชอบ)
1.จิตพฤติกรรมบําบัด

แผนภูมิระดับจิตปญญา 3 ระดับ

2.สติสมาธิบําบัด

3.ปญญาบําบัด

ผลที่คาดหวัง
1.ลดความอยาก ไมอยากใหนอยลง ดําเนินชีวิตอยางเรียบงายลดสิ่งเราและพึ่งพาปจจัย
ภายนอกทางวัตถุ ทําใหสิ่งกระตุนทางอารมณโดยเฉพาะทางลบ ลดลง
ผล คือ จิตใจไมทุกขรอน กลับเปนสุข ไมคิดเบียดเบียนใคร รวมทั้งตัวเองอยูกับผูอื่นไดดี
และทําตัวเปนประโยชนกับชุมชนและสังคม
2.ฝกสติกํากับจิต รูตัวในการกระทําทางกาย วาจา ตลอดเวลา เมื่อองคประกอบของจิตที่
ไดรับการฝกจนมีประสิทธิภาพสูงคลายบริหารรางกายใหแข็งแรงอยูเสมอ ไมเจ็บปวยงายหรือทุเลาไดเร็ว
และการมีสมาธิที่ควรแกงานทําใหเกิดปญญาเขาใจสัจธรรมไดงาย เร็ว
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3.เกิดปญญา รูถึงสาเหตุปจจัยตามธรรมดาของธรรมชาติวา กาย จิต และสรรพสิ่งมีความไม
เที่ยง แปรเปลี่ยนกดดัน เปนทุกขตั้งอยูไมนานและไมมีตัวตนถาวรมีแตสมมุติบัญญัติ
การมีปญญาเพื่อรูเทาทันและดําเนินชีวิตใหสอดคลองมิใชฝนดวยความไมยาก ชอบไมชอบ
ของตนเองหรือของใคร แมแตสิ่งที่เหนือธรรมชาติ สภาพจะสุข สงบ สวาง เสรีอยางแทจริง
ดานประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการนําหลักศาสนามาใชในการบําบัดฟนฟูผูติดยาเสพติด
พบวา หลักธรรมทางศาสนาชวยในการบําบัดโดยการสรางพลังใจ สรางความหวังใหมแหงชีวิตและสามารถ
เปนเครื่องควบคุม กาย วาจา ใจ ไดเปนอยางดีทําใหเกิดความละอายและเกรงกลัวตอบาปเปนเครื่องยึด
เหนี่ยวจิตใจเปนอยางดี สามารถชวยยึดเหนี่ยวคนไมใหไปติดยาเสพติดได นอกจากนี้การลดความเครียด
โดยวิธีวิปสสนากรรมฐานยังเปนวิธีที่มีประสิทธิผลอยางหนึ่งในการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดและ
การเจริญสติตามหลักการพุทธศาสนาใชพัฒนาความฉลาดทางความรูและพัฒนาพฤติกรรมของผูติดยาเสพ
ติดและสามารถนําไปประยุกตใชกับกลุมประชากรอื่นได ตลอดจนการใชจิตบําบัดแนวพุทธชวยขัดเกลา
พฤติกรรมดานกาย วาจา และจิตใจไดเปนอยางดี
3. ดานการเสริมสรางประสิทธิภาพของการบํา บัดฟน ฟูผูติดยาเสพติดตามกระบวนการ
บําบัดรักษาและฟนฟูผูติดยาเสพติดตามรูปแบบตางๆ
พบวา หลักธรรมทางศาสนาเปนเครื่องกระตุนใหผูเคยติดยาเสพติดเกิดความมานะพยายามใน
การที่จะรับการบําบัดพรอมตอสูกับอุปสรรคของชีวิตที่ถูกที่ควร ชวยแกปญหาชีวิตของตนเองไดมีการนํา
หลักธรรมทางศาสนาหลักพรหมวิหาร 4 และการปฏิบัติธรรมมาใชเปนกลยุทธหนึ่งในหลายกลยุทธ ใน
การสื่อสารในกระบวนการฝกอบรมภายใตหลักจิตวิทยากระบวนการสื่อสารและจิตวิทยาวัยรุนและใน
การศึกษาความสําเร็จของการบําบัดรักษาผูติดยาเสพติดในโปรแกรมจิตสังคมบําบัดแบบผูปวยนอกพบวา
การบวชเปนปจจัยหนึ่งที่เปนสิ่งยึดเหนี่ยว เพื่อทดแทนความรูสึกของครอบครัวและเวลาที่เสียไปเปน
เปาหมายและความมุงมั่นที่จะชวยใหการเลิกยาถาวรตอไป
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ภาพแสดงกระบวนการหลักในการฟนฟูสมรรถภาพ
ผูติดยาเสพติดในระบบบังคับบําบัดโดยวัด (วิถีพุทธ)

7. ความรูเกี่ยวกับยาเสพติด 1. ศาสนบําบัด
และการปองกัน
(วิถีพุทธ)
การเสพซ้ํา
2. งานบําบัด
6. บําเพ็ญประโยชน
สุขภาวะองครวม
แนวพุทธ

สัมมาอาชีวะ/
สัมมากัมมันตะ
3. กิจกรรมกลุม

5. การมีสวนรวมของ
ครอบครัว
4. เวชบําบัด
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กรอบแนวคิดกระบวนการดําเนินการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดในระบบบังคับบําบัดโดยวัด (วิถีพุทธ)
สัปดาหที่
สัปดาหที่ 1

ยุทธศาสตรที่ใช
- ชี้ชดั ใหเห็นทุกข
- ปลุกเราใหลุกขึ้นสู

กระบวนการ/สาระสําคัญ
ระยะฟนฟูรางกาย และเตรียมความพรอมดานจิตใจ กิจกรรมในระยะนี้เนนการฟนฟูทางดาน
1. ดานรางกาย โดยเฉพาะอยางยิ่งผูที่ไดรับการปลอยตัวชัว่ คราว ซึ่งบางคนอาจยังคงเกีย่ วของกับยาเสพติดโดยเสพในชวงที่ไดรับการ
ปลอยตัวชั่วคราว ดังนัน้ อาจจะมีอาการถอนยาอยูบาง จึงควรไดรับการตรวจรางกายอยางละเอียด และกิจกรรมเพื่อการฟนฟูรางกายควร
มีลักษณะคอยเปนคอยไป ตามความเหมาะสมกับสภาพรางกายของแตละคน กิจกรรมที่ควรใชในระยะนี้ คือ การฝกระเบียบ-วินัย การ
ออกกําลังกาย การอบสมุนไพร เปนตน
2. ดานจิตใจ เปนกิจกรรมที่เนนการเตรียมความพรอมในการรับการฟน ฟู ผูปฏิบัติธรรมที่ปฏิเสธการเขารับการฟนฟูจะไมยอมรับคํา
วินิจฉัย และพยายามทีจ่ ะหลบหนี ดังนั้นจําเปนตองจัดกระบวนการ /กิจกรรมเพื่อทําความเขาใจถึงประโยชนที่จะไดรับในการฟน ฟูฯ
จนครบกําหนดการฟนฟูฯ และขอเสียของการหลบหนี ชีวิตความเปนอยู และโปรแกรมการฟนฟูฯที่จะตองทําในวัดหรือสํานักแมชีฯ
กิจกรรมทั้ง 2 ดาน เปนระยะชีช้ ัดใหเห็นทุกข อันเกิดจากการใชยาเสพติดที่ผานมา และทุกขที่จะเกิดขึ้นตอไปทั้งตอตนเอง
ครอบครัว สังคม และประเทศชาติ ถาหากวาผูปฏิบัติธรรมไมสามารถที่จะเลิกยาเสพติดได และปลุกเราใหลุกขึ้นสู โดยชี้ใหผูปฏิบัติ
ธรรมไดเห็นถึงประโยชนที่จะเกิดขึ้นทั้งตอตนเอง ครอบครัว สังคม และประเทศชาติ ตองใหผูปฏิบัติธรรมไดเกิดการตัดสินใจวาการใช
ยาเสพติดเปนปญหา และถึงเวลาที่จะตองแกไขปญหานัน้ โดยเริ่มตนจากการใหความรวมมือ และตั้งใจในการฟนฟูฯจนครบกําหนด
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สัปดาหที่
สัปดาหที่ 2-4 หรือ 2-5
ยุทธศาสตรที่ใช
- ใหความรูมากพอที่จะกลา

เสี่ยง

สัปดาหที่ 5-7
ยุทธศาสตรที่ใช
- ใหความรูมากพอที่จะกลา

เสี่ยง

กระบวนการ/สาระสําคัญ
ระยะนี้การฟนฟูฯ มีจุดเนนอยูที่การเพิ่มพูนความรู ทักษะ ทัศนคติที่ถกู ตอง เพียงพอที่จะเปนภูมิคมุ กันและมากพอที่ผูปฏิบัติธรรมจะ
กลาเสี่ยงกอนกลับออกไปอยูรวมกับครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติอยางเปนปกติสุขกิจกรรมที่ควรใชในระยะนี้คือ
1. ดานศาสนบําบัด เชน การสวดมนตทําวัตรเชา-เย็น กิจกรรมการบรรยายธรรมะ กิจกรรมการสนทนาธรรม เปนตน
2. ดานงานบําบัด เชน กิจกรรมที่ทําภายในสถานทีฟ่ นฟูฯ และการฝกอบรมทางดานวิชาชีพ เปนตน
3. ดานกิจกรรมกลุม เชน กลุมปวารณาธรรม กลุมสัมมนาวัตรปฏิบัติ กลุมจิตบําบัด กลุมธรรมบันเทิง และกลุมใหคําปรึกษา
4. ดานเวชบําบัด เชน การดูแลรักษาสุขภาพของตนเอง การตรวจสุขภาพรางกาย การอบสมุนไพร เปนตน
5. ดานการบําเพ็ญประโยชน เชน การออกเปนวิทยากรใหความรูแกเยาวชน การพัฒนาสาธารณประโยชน ฯลฯ
6. ดานการมีสวนรวมของครอบครัว เชน กิจกรรมที่สรางความรัก ความเขาใจ และสรางสัมพันธภาพระหวางผูปฏิบัติธรรม กับ
ครอบครัว
7. ดานการใหความรูเกี่ยวกับยาเสพติดใหโทษ และการปองกันการกลับไปเสพซ้ํา เชน โปรแกรมการแกไขฟนฟูผูเสพ/ผูตดิ ยาเสพ
ติด: โปรแกรมพื้นฐาน และโปรแกรมการแกไขฟนฟูผูเสพ/ผูติดยาเสพติด: โปรแกรมเฉพาะดาน ฯลฯ
ระยะนี้การฟนฟูฯ เนนการฝกจิตอยางเขมขนกิจกรรมที่ใชในระยะนีเ้ นนเรื่องการฝกจิตอยางเขมขน อาจจะจัดใหมีการฝกปฏิบัติธรรม
อยางเขมขน หรือจัดบรรพชา อุปสมบท ตามความเหมาะสม และความสมัครใจของผูปฏิบัติธรรม หรืออาจจัดกิจกรรมธุดงค/ธรรม
สัญจรไปตามหมูบานของผูปฏิบัติธรรม
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สัปดาหที่
สัปดาหที่ 8

ยุทธศาสตรที่ใช
- มีแผนสําหรับตนเอง และ
ครอบครัว

กระบวนการ/สาระสําคัญ
ระยะนี้การฟนฟูฯ เปนระยะเตรียมกลับออกไปอยูรวมกับครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติกิจกรรมที่ควรใชในระยะนี้ควรเปน
กิจกรรมที่เนนการสํารวจตนเอง สรุปการเรียนรู และสิ่งทีไ่ ด ซึ่งมีความสําคัญในการนําไป ปฏิบัติเมื่อผานการฟนฟูฯไปแลว ตลอดจน
การวางแผนทีช่ ัดเจน และเปนไปไดสําหรับตนเอง และครอบครัวในอนาคตตอไป
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ตารางสรุปสาระสําคัญในการดําเนินกิจกรรมการฟน ฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดในระบบบังคับบําบัดโดยวัด (วิถีพุทธ)
ดาน
1. ศาสนบําบัด

วัตถุประสงค/สาระสําคัญ
- เพื่อใหผูปฏิบัติธรรมไดฝกสวดมนต
และเขาใจในความหมายของบทสวด
เพื่อใหเกิดความซาบซึ้งทําใหจิตเปน
สมาธิ ไดกุศลเกิดความสงบเยือกเย็น
ขึ้นในจิตใจ เกิดปญญาหากไดพิจารณา
ธรรมในขณะที่สวด และมีความสามัคคี
พรอมเพรียง รวมทั้งเปนการรักษา
วัฒนธรรมที่บรรพบุรุษของเราได
ปฏิบัติมาดี

กิจกรรม
วิธีดําเนินการ
1. การสวด-มนตทําวัตร - คัดเลือกผูปฏิบัติธรรมนําสวด
เชา-เย็น
มนตทําวัตรเชา และทําวัตรเย็น
ใบกิจกรรมที่ 1-2
ใบความรูที่ 1.1 , 1.2 , 2.1
และ 2.2

การประเมินผล
- ผูปฏิบัติธรรมเขาใจความหมาย
ของบทสวดไดอยางดี
- เกิดความสามัคคีในระหวางการ
สวดโดยการเปลงเสียงออกมา
พรอมเพรียงกัน

- เพื่อใหผูปฏิบัติธรรมมีจิตใจที่มั่นคง
ไมหวัน่ ไหวตออารมณงาย รูจ ักปลอย
วางอารมณทําใจใหวาง มีความตั้งมั่น
และเชื่อมั่นในตนเอง มีกําลังใจดี
พรอมที่จะเปลีย่ นแปลงตนเอง และรับ
เอาสิ่งที่ดีงามไดทุกเมื่อ ทําใหสามารถ
ดําเนินชีวิตอยางสรางสรรค และมี
ความสุข

2. การปฏิบัติธรรม ปกติ
(เดินจงกรม/นั่งสมาธิ/
เจริญเมตตาภาวนา (แผ
เมตตา)/อุทิศสวนบุญ สวนกุศล)

- ผูปฏิบัติธรรมสามารถดําเนิน
ชีวิตอยางสรางสรรค และมี
ความสุข มีความเชื่อมั่นในการ
เปลี่ยนแปลงตนเองไปในทางที่ดี

- พระวิปสสนาจารยในพื้นที่
นําปฏิบัติธรรมโดยวิธีเจริญ
วิปสสนาตามแนวสติปฏฐาน4
หรือ อานาปานสติ เปนตน

หมายเหตุ
- ตองปฏิบัติเปน
กิจวัตรตั้งแตวนั
แรก ถึงวัน
สุดทายของการ
ฟนฟูฯ
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ดาน
วัตถุประสงค/สาระสําคัญ
กิจกรรม
1. ศาสนบําบัด (ตอ) - เพื่อเปนการสอนสิ่งที่ดีงาม 3.ก า ร บ ร ร ย า ย
ใหแกผูปฏิบัติธรรมจนเกิดการ ธรรมะ
พัฒนาสติปญญา ทําใหเขาใจ
ตนเอง - ผูอื่น สังคม และ
สิ่งแวดลอมไดตามความเปน
จริง รวมทั้งเขาใจปญหา และ
สาเหตุของปญหาตลอดจน
ปจจัยที่เกี่ยวของทําใหเกิด
ปญญาในการคิดแกไขปญหา
ตางๆ ทั้งในดานการติดยาเสพ
ติดและชีวิตดานอื่นๆ ดวย
ตนเองไดตามแนวพุทธวิถีทไี่ ด
เรียนรู

วิธีดําเนินการ
- วิทยากรภายนอก หรือทีมงานเปน
ผูดําเนินการโดยอบรมความรู
หลักธรรมทางพุทธศาสนาที่
เหมาะสมกับกลุมเปาหมาย เชน
1. กฏแหงกรรม
2. ทาน ศีล ภาวนา
3. ศีล สมาธิ ปญญา
4. หิริโอตัปปะ
5. อบายมุข 6
6. ทิศ 6
7. ความกตัญู
8. มัชฌิมาปฏิปทา (มรรค 8 หรือ
ทางสายกลาง)
9. เกิดมาทําอะไรแกตนเอง และ
ผูอ่นื
10.ทุกขและการแกทกุ ข
11. ทุกขและเหตุแหงทุกข
12. ทางพนทุกข

การประเมินผล
- ผูปฏิบัติธรรมเขาใจตนเอง
ผูอื่น สังคม และสิ่งแวดลอม
ไดตามความเปนจริง
- ผูปฏิบัติธรรมใชปญญาใน
การแกไขปญหาของชีวิตทุกๆ
ดาน

หมายเหตุ
- รายละเอียดของ
กิจกรรมปรากฏตาม
คูมือการดําเนิน
กิจกรรมการฟน ฟู
สมรรถภาพผูติดยา
เสพติดในระบบ
บังคับบําบัดโดยวัด
(วิถีพุทธ)
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ดาน
1. ศาสนบําบัด (ตอ)

วัตถุประสงค/สาระสําคัญ

กิจกรรม
วิธีดําเนินการ
3.การบรรยายธรรมะ (ตอ) 13. มงคลชีวิต 38 ประการ
14. ศาสนพิธี/มารยาทไทย
15. ฆราวาสธรรม 4
เปนตน
- เพื่อใหผูปฏิบัติธรรมไดรูจักคิด 4.การสนทนาธรรม
- พระวิทยากร/แมชีหรือ
วิเคราะหประยุกตธรรมะใชใน
วิทยากรผูทรงคุณวุฒิทาง
ชีวิตประจําวัน
ศาสนาเปนผูดาํ เนินการจัดใหมี
การสนทนาธรรมตามชวงเวลา
และโอกาสที่เหมาะสมโดย
ดําเนินการเปนกลุมใหญ
- เพื่อเปนการฝกผูปฏิบัติธรรม 5. การทําบุญ – ตักบาตร - ทีมงานสามารถจัดดําเนินการ
ไดรูจักการเสียสละ การแบงปน
ไดตามความเหมาะสมของแต
ใหแกเพื่อนมนุษย
ละสถานที่และความตองการ
ของสมาชิกผูปฏิบัติธรรม

การประเมินผล

หมายเหตุ

- ผูปฏิบัติธรรมเขาใจตนเอง
สังคมและสิ่งแวดลอมไดตาม
ความเปนจริง
- ผูปฏิบัติธรรมใชปญญาในการ
แกปญหาของชีวิตทุกดานๆ
- ผู ป ฏิ บั ติ ธ รรม และครอบครั ว มี
ความกระตื อ รื อ ร น ในการทํ า
กิจกรรม
- ผู ป ฏิ บั ติ ธ รรมเรี ย กร อ งที่ จ ะให
ดําเนินกิจกรรมตอเนื่อง

- สามารถ
ดําเนินการไดใน
โอกาสตางๆ เชน
วันพระ วัน
ครอบครัว เปนตน
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ดาน
วัตถุประสงค/สาระสําคัญ
กิจกรรม
วิธีดําเนินการ
1. ศาสนบําบัด (ตอ) - เพื่ อ ให ผู ปฏิ บั ติ ธ รรมได เ รี ย นรู 6. การปฏิ บั ติ ธ รรม - พระวิทยากรเปนผูดําเนินการ
- ดําเนินการในชวงสัปดาหที่
ในเรื่ อ งของธรรมะอย า งเข า ถึ ง แบบเขมขน
5-7 ของการฟน ฟูฯ
- การบรรพชา/
แกนของพระพุทธศาสนาเขมขน
อุปสมบท
- การธุดงด
- ธรรมสัญจร

การประเมินผล
- จํานวนผูปฏิบัติธรรมเขารวม
กิจกรรม
- ผู ป ฏิ บั ติ ธ รรมตั้ ง มั่ น ในการ
ปฏิบัติอยางเครงครัด

หมายเหตุ
- การบรรพชา/
อุปสมบทเปนการ
สมัครใจของผูปฏิบัติ
ธรรมเอง
- ควรมีการ
ประชาสัมพันธให
ครอบครัวและ
ประชาชนทราบ
กําหนดการกิจกรรม
ตางๆ ลวงหนาดวย
เพื่อจะไดมีสวนรวม
ในกิจกรรม
- คําบูชาพระรัตนตรัย
- เพื่อใหผูปฏิบัติธรรมไดฝกปฏิบัติ 7. การสวดมนตบท 1. พระวิทยากร นําปฏิบัติสวด - ผูปฏิบัติธรรมมีการสวดมนต บทนมัสการพระ
เปนประจําทุกวันโดยที่ทีมงาน รัตนตรัย บทนมัสการ
สวดมนตกอนนอนเปนประจําทุก พิเศษในโอกาสสําคัญ/ มนตบทพิเศษเปนกลุมใน
สถานที่กําหนด ในโอกาส
ไตรสรณ-คมณ บท
ไมไดกระตุน
วัน เพื่อเปนการระลึกถึง พระพุทธ กอนนอน
สําคัญ ดานการสวดมนตกอน
ถวายพรพระ เปนตน
พระธรรม พระสงค และพระคุณ
นอนผูปฏิบัติธรรมนําไป
ของบิดา-มารดา
ปฏิบัติดวยตนเอง
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ดาน
2. งานบําบัด

วัตถุประสงค/สาระสําคัญ
กิจกรรม
- เพื่อเปนการฝกใหผูปฏิบัตธิ รรมได 1. เปนกิจกรรมที่กระทําได
เรียนรูเรื่องการดําเนินชีวิตทีเ่ ปน
ภายในสถานทีฟ่ นฟูฯ เชน
ประโยชนตอตนเอง ครอบครัว
- กลุมงานบริการ
เบื้องตน รวมทั้งเปนการฝกระเบียบ
- กลุมงานทําความ
วินัย หนาที่ ความรับผิดชอบ
สะอาด
- กลุมงานเกษตรกรรม
(ปลูกผักสวนครัว)

วิธีดําเนินงาน
- แบงกลุมผูปฏิบัติธรรม ตาม
กลุมงานที่จะตองชวยกันดูแลรับผิดชอบ หมุนเวียนในแตละ
วัน หรือสัปดาห

การประเมินผล
- ผูปฏิบัติธรรมมีระเบียบวินยั
ในการอยูรว มกัน
- มีความรับผิดชอบในงานที่
ไดรับมอบหมาย

หมายเหตุ
- ควรเนนการเปน
ที่พึ่งของตนเอง
และการชวยเหลือ
ผูอื่น โดยเฉพาะ
อยางยิ่งคนใน
ครอบครัว(ทิศ 6)

- เพื่อใหผูปฏิบัติธรรมไดมีความรู 2. อาชีพตามความถนัด
ในอาชีพที่และเหมาะสมกับความ เชน
ถนัด และความชอบของตนเองเพื่อ
- ทํากรอบรูปวิทยาศาสตร
นําไปวางแผนการประกอบอาชีพ
- กัดลายกระจก
เพื่อเลี้ยงดูตนเอง และครอบครัว
- ทําปุยชีวภาพ
ตอไปโดยไมหวนกลับไปยุง
- ชางตางๆ
เกี่ยวกับยาเสพติดใหโทษ
ฯลฯ

1. ดําเนินการโดยวิทยากรภายใน
(ทีมงาน) หรือ ภายนอก เชน
ปราชญชาวบาน ที่มีความรูความ
ชํานาญทางดานเกษตรกรรม/
คหกรรม/หัตถกรรม)
2. ประสานขอวิทยากรจาก
หนวยงานของรัฐ เชน
ศูนยบริการการศึกษานอก
โรงเรียน / กรมจัดหางาน /ศูนย
พัฒนาฝมือแรงงานจังหวัด
เปนตน

- ผูปฏิบัติธรรมสามารถเลือก
เรียนวิชาชีพทีเ่ หมาะสมกับ
ความถนัดของตนเอง
- วางแผนอาชีพภายหลังการ
ฟนฟูฯ ได

- ควรเนนเรื่อง
การมีวิถีชีวิตแบบ
พอเพียงการดํารง
ตนภายใตปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
และทําความ
เขาใจเรื่อง
สันโดษ
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ดาน
2. งานบําบัด
(ตอ)

วัตถุประสงค/สาระสําคัญ

3. กิจกรรมกลุม - เพื่อใหผูปฏิบัติธรรมเขาใจการฟนฟูฯตาม
โครงการศูนยฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพ
ติดแบบบังคับบําบัดโดยวัด(วิถีพุทธ)
รวมทั้งเปนการเตรียมความพรอมของผู
ปฏิบัติธรรมทั้งทางรางกาย และจิตใจ

กิจกรรม
2. อาชีพตามความ
ถนัด (ตอ)

วิธีดําเนินงาน
3. จัดเตรียมสถานที่/อุปกรณที่
เหมาะสมกับการใชงาน

1. กลุมปฐมนิเทศ - วิทยากร/ทีมงานแนะนํา
เจาหนาที่ผูเกี่ยวของและสถานที่
- ใหแนวทางในการปฏิบัติตน
ภายในศูนยฯ ดานกฎระเบียบ
และกิจวัตรประจําวัน
- แนะนําการปฏิบัติตนในการเขา
รวมกิจกรรมกลุมตางๆ
- การฝกระเบียบ-วินัย
- การออกกําลังกาย ฯลฯ

- เพื่อใหผูปฏิบัติธรรมไดระบายความรูสึก 2.. กลุมปวารณา
ทางดานความสุข ความทุกข ความวิตก
ธรรม
กังวล ความอัดอั้นตันใจใหเพื่อนไดรับ
(กลุม ประชุมเชา)
ทราบ และใหเพื่อนไดใหคําแนะนํา
ปลอบโยน หรือแสดงความยินดี รวมทั้ง
เปนการฝกใหผูปฏิบัติธรรมกลาที่จะพูด
ความผิดของตนเองใหเพื่อนได

- ดําเนินการในชวงเชากอนเริ่ม
กิจกรรมหลักในแตละวัน
- ใหผูปฏิบัติธรรมเปน
ผูดําเนินการ /ควรมีทีมงานเปนที่
ปรึกษา

การประเมินผล

หมายเหตุ

- ผูปฏิบัติธรรมเขาใจ

และยอมรับการฟนฟูฯ
แบบบังคับบําบัดโดยวัด
(วิธีพุทธ)

- ผูปฏิบัติธรรมกลาที่จะ
พูดถึงความไมสบายใจ
ของตนเอง
- มีการใหคําแนะนํา
ปลอบโยน แสดงความ
ยินดี ในกลุมผูป ฏิบัติ
ธรรมดวยกัน

- รายละเอียดของ
กิจกรรมปรากฏตามคูมือ
การดําเนินกิจกรรมการ
ฟนฟูสมรรถภาพผูติดยา
เสพติดในระบบบังคับ
บําบัดโดยวัด (วิถีพุทธ)
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ดาน
วัตถุประสงค/สาระสําคัญ
3. กิจกรรมกลุม - เพื่อใหผูปฏิบัติธรรมไดเรียนรูการ
สรางสัมพันธภาพ และฝกฝนการ
(ตอ)
ปรับตัวใหเขากับสังคม เกิดการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในทางที่
เหมาะสม กลาแสดงออกในทางที่
ถูกตอง และเพือ่ ใหเกิดความ
สนุกสนานผอนคลายความตึงเครียด

กิจกรรม
- กลุมธรรมบันเทิง

- เพื่อใหผูปฏิบัติธรรมไดมีโอกาสและ 3. กลุมสัมมนาขอวัตร
เปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ ปฏิบัติ
ซึ่งกันและกัน และมีความกลาในการ
แสดงความคิดเห็น และระงับความรูสึก
ประหมาที่จะพูดตอหนาคนอื่น
ตลอดจนฝกการแกปญหาโดยการใช
เหตุผล ประสบการณ และความรู
รวมทั้งเปนการฝกใหเกิดทักษะในการ
ฟง และยอมรับความคิดเห็นของผูอื่น

วิธีดําเนินงาน
- ดําเนินการในชวงทายของการ
ประชุมเชา
- ผูปฏิบัติธรรมเปนผูดําเนินการเอง
โดยมีทีมงานเปนที่ปรึกษา

การประเมินผล
- ผูปฏิบัติธรรมกลาที่จะ
แสดงออก และมีสวน
รวมในการทํากิจกรรม

หมายเหตุ

- ทีมงานเปนผูน ําในการดําเนินการ
- ใหผูปฏิบัติธรรมทุกคนไดมีสวน
รวมในการแสดงความคิดเห็นจาก
ความเขาใจและประสบการณของแต
ละคน
- สรุปและประเมินผลการสัมมนา
พรอมทั้งบันทึกเปนหลักฐาน และแจง
ใหทุกคนที่เกีย่ วของทราบ
- นําขอสรุปใชเปนแนวทางในการ
ปฏิบัติ

- ผูปฏิบัติธรรมกลาที่จะ
พูดตอหนาผูอนื่
- มีการรวมมือกันในการ
แกปญหาดวยเหตุผล
และยอมรับความคิดเห็น
ของผูอื่น
- จํานวนเรื่องที่นํามา
สัมมนา

- หัวขอในการสัมมนา
มาจากปญหาที่เกิดขึ้น
ภายในสถานทีฟ่ นฟูฯ
ในขณะนัน้ หรือเปน
ประเด็นที่ตองมีการ
ปฏิบัติงานพิเศษ
รวมกัน เชนออกไป
บําเพ็ญประโยชน/ไป
ทัศนะศึกษา ฯลฯ
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ดาน
3. กิจกรรมกลุม
(ตอ)

วัตถุประสงค/สาระสําคัญ

กิจกรรม

- เพื่อใหผูปฏิบัติธรรมสามารถปรับตัว 4. กลุมใหคําปรึกษา
ในการดํารงชีวิตอยูภ ายในสถานที่ฟนฟู
ฯ รวมทั้งแสดงความรูสึกของตนเองที่มี
ตอสถานที่ สภาพแวดลอม กฎระเบียบ
กลุมกิจกรรม และเพื่อนผูปฏิบัติธรรม
ดวยกัน รวมทัง้ ใหผูปฏิบัติธรรมได
สํารวจตนเองและหาแนวทางในการ
แกไขปญหาทีต่ นเองกําลังเผชิญอยูใน
ปจจุบันไดอยางเหมาะสมดวยตัวของผู
ปฏิบัติธรรมเองตลอดจนใหผูปฏิบัติ
ธรรมเกิดความมั่นใจในตนเองในการที่
จะกลับไปอยูก ลับครอบครัวและสังคม

วิธีดําเนินงาน

การประเมินผล

- วิทยากรกลุมเปนผูนํากลุม
- จํานวนผูปฏิบัติธรรมที่
โดยมีการแจงวัตถุประสงคของ สามารถหาแนวทางในการ
กิจกรรม และกฎระเบียบของ
แกไขปญหาไดดวยตนเอง
กลุม
- ใหผูปฏิบัติธรรมนําปญหาที่
ตองการแกไขมานําเสนอ หากมี
หลายเรื่องใหนําปญหาที่ผูปฏิบัติ
ธรรมเห็นวาเปนปญหาที่สําคัญ
ที่สุดมาหาแนวทางการแกไขกอน
- เรื่องที่ผูปฏิบัติธรรมไดนํามา
พูดคุยในกลุมใหถือเปนความลับ

หมายเหตุ
- ขอสรุปในการ
สัมมนาบางขอตอง
ไมขัดตอกฎระเบียบ
ของสถานที่ฟนฟูฯ
กําหนดไว
- คัดเลือกผูปฏิบัติ
ธรรมที่มีพื้นฐานทาง
ชีวสังคมที่คลายคลึง
กัน เชน ระยะเวลาที่
เขามาอยูในสถานที่
ฟนฟูฯ อายุ ระดับ
การศึกษา เปนตน มา
อยูในกลุมเดียวกัน
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ดาน
3. กิจกรรมกลุม
(ตอ)

วัตถุประสงค/สาระสําคัญ

กิจกรรม

- เพื่อใหผูปฏิบัติธรรมไดมีโอกาส 5. กิจกรรมดานการรูจักตนเอง และ
ผูอ่นื
สํารวจตัวเอง เหตุการณสําคัญใน
- ถนนชีวติ
ชีวิตเพื่อเขาใจและยอมรับตนเอง
มากขึ้น
- เพื่อเปนการเสริมสรางแนวคิดการ
มีชีวิตอยูก ับปจจุบันอยางมีคุณคา
มุงพัฒนาตนเองตามเปาหมายของ
ชีวิตที่วางไว และมีความรับผิดชอบ
ตอชีวิต

วิธีดําเนินงาน
- ในระหวางการใหคําปรึกษา
และการหาแนวทางการแกไข
ผูนํากลุมควรใหผูปฏิบัติธรรมได
ใชขอคิดทางธรรมที่เกี่ยวของ
เปนหลักในการพิจารณาแนว
ทางแกไข เชน อริยสัจ 4
1.1 ผูนํากลุม (ทีมงาน หรือ
วิทยากรภายนอก) เปนผูดําเนิน
กิจกรรม
1.2 ใช ใบกิจกรรม และใบ
ความรูประกอบการสนทนากลุม
1.3 ในการสํารวจตนเองนี้
วิทยากรควรชักชวนใหผูปฏิบัติ
ธรรมไดเห็นวงจรวิธีคิดและ
แกปญหาของแตละคน โดยใช
หลักธรรมเรื่องอริยสัจ 4
โดยเฉพาะในขอเรื่อง การใชยา
เปนทุกขและหาสาเหตุของทุกข
(สมุทัย)

การประเมินผล

- ผูปฏิบัติธรรมมี
ความตั้งใจ สนใจ
ในระหวางการเขา
รวมกิจกรรม
- ผูปฏิบัติธรรมมี
การแสดงความ
คิดเห็น และหรือให
คําแนะนําในถนน
ชีวิตของเพื่อนใน
กลุม

หมายเหตุ
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ดาน
3. กิจกรรมกลุม
(ตอ)

วัตถุประสงค/สาระสําคัญ
กิจกรรม
- เพื่อใหผูปฏิบัติธรรมไดถายทอดความมี 6. กิจกรรมดานการเห็น
คุณคาของตนเอง โดยเปรียบเทียบสิ่งดี คุณคาของตนเอง
ของตนไมใหเกิดความรูสึกที่ดีตอตนเอง - ตนไมของฉัน
- ขยะมีคา

- เพื่อใหผูปฏิบัติธรรมเกิดความตระหนัก 7. กิจกรรมดานการ
รูในความตองการ และเปาหมายชีวิตของ ตั้งเปาหมายชีวติ
ตนเอง ตลอดจนการกําหนดเปาหมาย
7.1 เปาหมายชีวิต
และการวางแผนชีวิตของตนเองได
7.2 การวางแผนชีวิต
- เพื่อใหผูปฏิบัติธรรมไดวิเคราะหปญหา
ที่เปนอุปสรรคขัดขวางการไปถึง
เปาหมายชีวิต และมีแนวทางในการแกไข
ปญหาอุสรรคนั้นๆ
- เพื่อใหผูปฏิบัติธรรมไดตระหนักถึง
เปาหมายของชีวิต และสามารถที่จะ
กําหนดเปาหมายระยะสั้น และหรือ

วิธีดําเนินงาน
- ใหทําแบบประเมินผลการเขารวม
กิจกรรมสําหรับผูปฏิบัติธรรม
- ผูนํากลุม (ทีมงาน หรือวิทยากร
ภายนอก) เปนผูดําเนินกิจกรรม
- ใช ใบกิจกรรม และใบความรู
ประกอบการสนทนากลุม
- ใหทําแบบประเมินผลการเขารวม
กิจกรรมสําหรับผูปฏิบัติธรรม
- ผูนํากลุม (ทีมงาน หรือวิทยากร
ภายนอก) เปนผูดําเนินกิจกรรม
- ใช ใบกิจกรรม และใบความรู
ประกอบการบรรยาย
- ใหทําแบบประเมินผลการเขารวม
กิจกรรมสําหรับผูปฏิบัติธรรม

การประเมินผล
หมายเหตุ
- ผูปฏิบัติธรรมมีความตั้งใจ
สนใจในระหวางการเขารวม
กิจกรรม
- ผูปฏิบัติธรรมระบุถึงการ
กระทําที่เปนประโยชนหรือ
มีคุณคาของตนเองได
7.1 ผูปฏิบัติธรรมมีความ
สนใจ ตั้งใจระหวางการเขา
รวมกิจกรรม
7.2 ผูปฏิบัติธรรมสามารถ
บอกถึงเปาหมายชีวิต และ
วางแผนการไปใหถึง
เปาหมายของตนเองได
- แบบประเมินผลการเขา
รวมกิจกรรมสําหรับผูปฏิบัติ
ธรรม
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ดาน
3. กิจกรรมกลุม
(ตอ)

วัตถุประสงค/สาระสําคัญ
เปาหมายระยะยาวของตนเองได
รวมทั้งเพื่อใหมีแนวทางที่เปน
รูปธรรมที่จํานําไปสูเปาหมายของ
ชีวิตตนเอง

กิจกรรม

4. เวชบําบัด

- เพื่อดูแลรักษาสุขภาพ รางกาย
1. การตรวจสุขภาพ
จิตใจ ของสมาชิกผูปฏิบัติธรรมกอน รางกาย
เขารับการฟนฟูฯ ใหไดรับการฟนฟูฯ - กิจกรรมแรกรับ
ตามกระบวนการไดโดยปกติสุข

- เพื่อเปนการคัดกรองเบื้องตน และ - กรณีพบโรคติดตอ
การดูแลผูปฏิบัติธรรมปวยเปน
หรือโรครายแรง
โรคติดตอ ไดอยางถูกตอง และ
เหมาะสม
- เพื่อเปนการดูแลผูปฏิบัติธรรมที่
ปวยไดอยางถูกตอง และเหมาะสม

- กรณีการเจ็บปวย

วิธีดําเนินงาน

การประเมินผล

- ประสานงานกับแพทยหรือเจาหนาที่
ดานสาธารณสุขหรืออาสาสมัคร
สาธารณสุขชุมชนจากโรงพยาบาลของ
รัฐหรือสถานีอนามัยในชุมชน หรือ
ใกลเคียงมาดําเนินการตรวจสุขภาพ
ของผูปฏิบัติธรรมเบื้องตน
- กรณีที่พบวาผูปฏิบัติธรรมปวยเปน
โรคติดตอ หรือดวยโรครายแรงให
ประสานงานกับสํานักงานคุมประพฤติ
ที่ดูแลผูปฏิบัติธรรม เพื่อดําเนินการที่
เหมาะสมตอไป
- ในกรณีที่ผูปฏิบัติธรรมมีอาการ
เจ็บปวยทางกายสถานฟนฟูฯ สามารถ
สงเขารับการรักษาอาการเจ็บปวยยัง
สถานีอนามัยหรือโรงพยาบาล

- ผูปฏิบัติธรรมทุกคนไดรับ
การตรวจรางกายเบื้องตน

- ผูปฏิบัติธรรมที่ปวยเปน
โรคติดตอ หรือดวยโรค
รายแรง ไดรับการดูแลอยาง
ถูกตอง และเหมาะสม
- ผูปฏิบัติธรรมมีอาการ
เจ็บปวยทางกายไดรับการ
รักษาพยาบาลอยางรวดเร็ว
ถูกตอง เหมาะสม

หมายเหตุ
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ดาน
4. เวชบําบัด (ตอ)

วัตถุประสงค

กิจกรรม
- กรณีการเจ็บปวย (ตอ)

วิธีดําเนินการ
การประเมินผล
ในพื้นที่ หรือใหเจาหนาที่
สาธารณสุข/อาสาสมัคร
สาธารณสุข ไดตรวจรักษาอาการ
เจ็บปวยเบื้องตน ตามที่เห็นสมควร
และเหมาะสม
- เพื่อเปนการปองกัน และ
2.การตรวจหาสารเสพ 1. ดําเนินการโดยเจาหนาที่ของวัด/ - จํานวนผูปฏิบัติธรรม
ตรวจสอบวามีการลักลอบใชสาร ติดในระหวางการฟนฟูฯ สํานักสงฆ/สํานักแมชหี รือ
ทีไ่ มไดเกี่ยวของกับ
เสพติดภายในศูนยหรือไม
เจาหนาที่สํานักงานคุมประพฤติ สารเสพติด
หรือสถานีอนามัยในพื้นที่ตามที่
เห็นสมควร
2. ตรวจอยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง
หรือในกรณีทมี่ ีขอสงสัยวามีการ
ลักลอบใชสารเสพติด

หมายเหตุ

- ควรมีการตรวจสิ่งของ
ที่ญาตินํามาเยีย่ ม
- กรณีที่ผูปฏิบตั ิธรรม
ยอมรับวาใชยาเสพติด
สามารถที่จะไมตรวจหา
สารเสพติดไดแตให
บันทึกพรอมทัง้ ใหการ
ชวยเหลือใหคาํ ปรึกษา
และดูแลอยางใกลชิด
และทําการตรวจหาสาร
เสพติดตอเนื่อง
ตามระยะเวลาที่
เหมาะสม

- 68 -

ดาน
4. เวชบําบัด (ตอ)

วัตถุประสงค
กิจกรรม
- เพื่อเปนการดูแลสุขภาพของผู
2.การตรวจหาสารเสพติดใน
ปฏิบัติธรรมดวยวิธีการใชสมุนไพร ระหวางการฟน ฟูฯ (ตอ)
พื้นบานที่มีคณ
ุ สมบัติในดานการขับ
ของเสียออกทางเหงื่อทําใหรางการ 3. การอบสมุนไพร
แข็งแรง สดชืน่

5. การบําเพ็ญ
ประโยชน

- เพื่อใหผูปฏิบัติธรรมไดทํา
คุณประโยชนตอสังคม ชุมชนนําสู
การมองเห็นคุณคา และมีความ
ภาคภูมใิ จในตัวเอง

- การบําเพ็ญประโยชน
ภายนอกศูนยฟนฟูฯ
- พัฒนาวัด โรงเรียน ที่
สาธารณประโยชน หรือ
สถานที่ราชการ (ตัดหญา
ถางหญา ทําความสะอาด
เปนตน)

วิธีดําเนินการ
- ดําเนินการโดยเจาหนาที่
สาธารณสุข ในพื้นที่ หรือผูท ี่
เกี่ยวของที่มีความชํานาญ
- เปนกิจกรรมทางเลือกสําหรับ
สถานที่ที่มีความพรอม

การประเมินผล
- ผูปฏิบัติธรรมที่ไดรับ
การอบสมุนไพรมีสุขภาพ
รางกายที่แข็งแรงขึ้น สด
ชื่น โดยการสังเกต

หมายเหตุ
- ควรมีการตรวจ
สุขภาพรางกาย
กอนการอบ
สมุนไพร

- แบงกลุมผูปฏิบัติธรรม ตาม
กลุมงานที่จะตองชวยกันดูแลรับผิดชอบ
- ทีมงานเปนผูป ระสานงาน
และควบคุมดูแลผูปฏิบัติธรรม
ในการออกไปบําเพ็ญ
ประโยชนภายนอกศูนยฟนฟูฯ
ทั้งในดานการหลบหนี และ
ความปลอดภัยในการทํางาน

- ผูปฏิบัติธรรมให
ความรวมมือในการ
ออกไปพัฒนาฯ

- ผูปฏิบัติธรรมตอง
ผานการฟนฟูฯ
มาแลวระยะหนึ่ง
และมีพฤติกรรมที่
วางใจไดวาจะไม
กอใหเกิดภาพลบ
ตอชุมชน
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ดาน
5. การบําเพ็ญ
ประโยชน(ตอ)

วัตถุประสงค/สาระสําคัญ
กิจกรรม
- เพื่อใหผูปฏิบัติธรรมไดทํา
- เปนวิทยากรโดยการเลา
คุณประโยชนตอสังคม และมองเห็น ประสบการณชีวิตที่ผานมา
คุณคาในตัวเอง
เปนวิทยาทานใหแกเยาวชน
ตามโรงเรียน

วิธีดําเนินงาน
การประเมินผล
- ทีมงานเปนผูพ ิจารณาอนุญาต - ผูปฏิบัติธรรมไม
และดําเนินการตามความเหมาะสม รูส ึกอายที่จะเปดเผย
ตนเองตอสังคม
- มองเห็นคุณคาใน
ตัวเอง

6. การมีสวนรวม - เพื่อใหครอบครัวไดมีสวนรวมใน 1. การปฐมนิเทศครอบครัว - จัดทีมงานผูชี้แจงถึงกระบวนการ
การฟนฟูฯ และสรางความเขาใจใน
- กระบวนการฟนฟูฯแบบ ฟน ฟูฯ แบบวิถีพุทธ
ของครอบครัว
กระบวนการฟนฟูฯ
วิถีพทุ ธ
แนะนําสถานที่และความสําคัญ
ของครอบครัวในการมีสวนรวมใน
ระหวางการฟน ฟูฯ

- ครอบครัวเกิดความ
เขาใจในกระบวนการ
ฟนฟูฯ แบบวิถีพุทธ
- ครอบครัวใหความ
รวมมือในการเขารวม
กิจกรรมฟนฟูฯ อื่น ๆ
- เพื่อใหครอบครัวมีความรู/ ความ
2. ความรูเกี่ยวกับโทษและ - ประสานงานกับวิทยากรจาก
- ครอบครัวมีความ
เขาใจในเรื่องพิษภัยของยาเสพติดให พิษภัยของยาเสพติด และ การ สาธารณสุข หรือจากสํานักงานคุม ตระหนักใจถึงพิษภัย
โทษและการอยูรวมกันกับผูป ฏิบัติ ปองกันการกลับไปเสพซ้ํา
ประพฤติ
ของยาเสพติดใหโทษ
ธรรมภายหลังการฟนฟูฯ
- ใช วีซีดี เกีย่ วกับยาเสพติด
- เกิดทักษะในการอยู
ประกอบการบรรยาย
รวมกับผูปฏิบัติธรรม
ภายหลังการ ฟนฟูฯ

หมายเหตุ

- พนักงานคุม
ประพฤติควรทํา
ความเขาใจเบือ้ งตน
กับครอบครัวกอนสง
ตัว
- เจาหนาที่ในสถานที่
ฟนฟูฯ ทําความ
เขาใจเพิ่มเติม ใน
วันที่สงตัวเขารับการ
ฟนฟูฯ ทีว่ ัด
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ดาน
วัตถุประสงค/สาระสําคัญ
กิจกรรม
3.การสื่อสารกันภายในครอบครัว
6. การมีสวนรวม - เปนการสรางสัมพันธภาพที่ดี
ของครอบครัว (ตอ) ระหวางผูปฏิบตั ิธรรม กับครอบครัว
นําไปสูการอยูร วมกันภายหลังการ
ฟนฟูอยางมีความรัก อบอุน และ
เขาใจ และผูปฏิบัติธรรมเองมี
กําลังใจที่จะเลิกเกีย่ วของกับยาเสพ
ติดใหโทษตอไป

วิธีดําเนินงาน
- ทีมงานเปนผูน ัดหมายกับ
ครอบครัวลวงหนา โดยใหเขา
รวมกอนวันทีผ่ ูปฏิบัติธรรมจะ
ครบกําหนดการฟนฟูฯ 1 วัน
(วันอําลาอาลัย)
- วิทยากร (ทีมงาน หรือ
วิทยากรภายนอก) เปนผูดําเนิน
กิจกรรม

การประเมินผล
- ผูปฏิบัติธรรมและ
ครอบครัวไดฝก
ทักษะการสื่อสาร
- ผูปฏิบัติธรรมและ
ครอบครัวไดมี
ทักษะในการ
สื่อสารที่ดีมากขึ้น

หมายเหตุ
- ในการนัดหมาย
กับครอบครัว
ทีมงานสามารถที่
นัดหมาย ในวันที่
ครอบครัวมาเยี่ยม
ผูปฏิบัติธรรม
ทางโทรศัพท
หรือใหทาง
สํานักงานคุม
ประพฤติเปน
ผูดําเนินการ
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ดาน
วัตถุประสงค/สาระสําคัญ
กิจกรรม
4.บทบาทของครอบครัวในการ
6. การมีสวนรวม - เพื่อใหครอบครัวไดทราบ และ
ของครอบครัว (ตอ) เขาใจถึงความเปลี่ยนแปลงทางจิตใจ เลิกยา และการใชชีวิตรวมกับผู
และรางกายของผูปฏิบัติธรรมใน
ติดยา
ระยะตางๆของการเลิกยา
- ผูปฏิบัติธรรม และครอบครัว
รวมกันหาแนวทาง การใหความ
ชวยเหลือผูปฏิบัติธรรมในการเลิกยา
และเขาใจถึงการใชชีวิตรวมกัน

วิธีดําเนินงาน
- ผูนํากลุม (ทีมงาน หรือวิทยากร
ภายนอก) เปนผูดําเนินกิจกรรม
- ใช ใบกิจกรรม และใบความรู
ประกอบการบรรยาย

การประเมินผล
- ผูปฏิบัติธรรมและ
ครอบครัวไดรู และ
เขาใจในผูปฏิบัติ
ธรรมในระยะเลิกยา
มากขึ้น
- ผูปฏิบัติธรรม และ
ครอบครัวมี
แนวทางรวมกันการ
ชวยเหลือผูปฏิบัติ
ธรรมในการเลิกยา
เสพติดและสามารถ
ที่จะใชชวี ิตอยู
รวมกันอยางมี
ความสุข

หมายเหตุ
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ดาน
วัตถุประสงค/สาระสําคัญ
6. การมีสวนรวม - เพื่อใหครอบครัวไดทราบ และ
ของครอบครัว (ตอ) เขาใจถึงความเปลี่ยนแปลงทาง
จิตใจและรางการของผูปฏิบัติธรรม
ในระยะตางๆของการเลิกยา
- ผูปฏิบัติธรรม และครอบครัว
รวมกันหาแนวทาง และใหความ
รวมมือชวยเหลือผูปฏิบัติธรรมใน
การเลิกยา และเขาใจถึงการใชชีวิต
รวมกัน

กิจกรรม
1. การใหความรูครอบครัว
(ตอ)
- บทบาทของครอบครัวใน
การเลิกยา และการใชชวี ิต
รวมกับผูติดยา

วิธีดําเนินงาน
- ผูนํากลุม (ทีมงาน หรือ
วิทยากรภายนอก) เปนผู
ดําเนินกิจกรรม
- ใช ใบกิจกรรม และใบ
ความรูประกอบการบรรยาย

การประเมินผล
- ผูปฏิบัติธรรมและ
ครอบครัวไดรู และเขาใจใน
ผูปฏิบัติธรรมในระยะเลิกยา
มากขึ้น
- ผูปฏิบัติธรรม และ
ครอบครัวมีแนวทางรวมใน
การชวยเหลือผูปฏิบัติธรรม
ในการเลิกยาเสพติดและ
สามารถที่จะใชชีวิตอยู
รวมกันอยางมีความสุข

หมายเหตุ
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ดาน
วัตถุประสงค/สาระสําคัญ
กิจกรรม
6. การมีสวนรวม - เพื่อใหผูปฏิบัติธรรมและครอบครัว 2. การนําครอบครัวเขารวม
ของครอบครัว (ตอ) ตางไดพูดถึงความรูสึกทั้งในทางดาน กลุม กับผูปฏิบัติธรรม
ความสุข ความทุกข ความวิตกกังวล
ความอัดอั้นตันใจทั้งสองฝายใหกัน
และกันไดรับทราบ เพื่อความเขาใจ
และคําแนะนํา ตลอดจนถึงได
ปลอบโยน หรือแสดงความยินดี ให
ซึ่งกันและกันรวมทั้งเปนการฝกให
ทั้งสองฝายกลาที่จะพูดความผิดของ
ตนเอง และขอโทษตอกัน

วิธีดําเนินงาน
- ทีมงาน หรือวิทยากรจาก
ภายนอกเปนผูด ําเนินการ

การประเมินผล
- ผูปฏิบัติธรรม และ
ครอบครัวตางเกิดความ
เขาใจกันมากขึ้น
- ทั้งสองฝายสามารถพูดถึง
ความผิดของตนเองที่มีตอ
อีกฝายหนึ่ง และขอโทษใน
ความผิดนั้น

หมายเหตุ
ผูดําเนินการ
จะตอง
ระมัดระวังใน
การใหผูปฏิบตั ิ
ธรรม หรือ
ครอบครัวที่
แสดง
ความรูสึกใน
ดานลบ และ
การให
คําแนะนําของ
ทั้งสองฝายให
เปนไปในทาง
สรางสรรคมิใช
การตําหนิ
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ดาน
7. ความรูเกี่ยวกับยา
เสพติดและทักษะ
การปองกันการเสพ
ซ้ํา

วัตถุประสงค/สาระสําคัญ
- เพื่อใหผูปฏิบัติธรรมไดรับความรู
เกี่ยวกับองคประกอบที่ทําใหเกิดสาร
เสพติดอื่น โดยเฉพาะยาบา ผลของ
การใชยาบา คือ โรคสมองติดยา
- เพื่อใหผูปฏิบัติธรรมเกิดความรู
ความเขาใจ และสามารถวิเคราะห
ตัวกระตุนที่มผี ลตอการเสพยาเสพติด
ของตนเองได
- เพื่อใหผูปฏิบัติธรรมมีแนว
ทางการหลีกเลี่ยงการเผชิญกับ
ตัวกระตุน รวมทั้งมีแนวทางในการ
จัดการกับผลกระทบที่เกิดจาก
ตัวกระตุนได

กิจกรรม
1. กิจกรรมดานการตระหนักรู
เกี่ยวกับยาเสพติดใหโทษ
1.1 โรคสมองติดยา
1.2 วิเคราะหตัวกระตุน
1.3 การจัดการกับตัวกระตุน

วิธีดําเนินงาน
1.1 ผูนํากลุม(ทีมงาน หรือ
วิทยากรภายนอก) เปนผูดําเนิน
กิจกรรม
1.2 ใช ซีดี ,วีซีดี ที่เกี่ยวของ
และหรือสอดคลองกับเนื้อหา
ของกิจกรรมประกอบการ
บรรยาย
1.3 แบบประเมินการเขารวม
กิจกรรมสําหรับผูปฏิบัติธรรม

การประเมินผล
1.1 ผูปฏิบัติธรรมรู
ถึงพิษภัยของยาบา
ที่เกิดขึ้นกับตนเอง
1.2 สามารถระบุได
วาสิ่งใดเปนตัวที่ทํา
ใหหวนกลับไป
เกี่ยวของกับยาเสพ
ติดอีก
1.3 ผูปฏิบัติธรรมรู
ถึงวิธีการที่จะ
จัดการกับ
ตัวกระตุนที่เปน
สาเหตุของการ
หวนกลับไปเสพ
ยาเสพติดได

หมายเหตุ
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ตารางการจัดกิจกรรมการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดในระบบบังคับบําบัดโดยวัด (วิถีพุทธ)
วัด / สํานักสงฆ/สํานักแมชปี ฏิบัติธรรม...........................................................................................
04.00 น. ตื่นนอน
04.30 น. สวดมนตทําวัตรเชา (แปล)/ใหโอวาท/ปฏิบัติธรรม/
เจริญเมตตาภาวนา/อุทิศสวนบุญ – สวนกุศล
06.30 น. ออกกําลังกาย/บําเพ็ญประโยชน/ตักบาตร – ทําบุญ

เวลา
วัน

(2)
08.30 – 09.30 น.

(3)
09.30 – 11.00 น.

กิจกรรมรับใหม

วันแรกรับ

- ลงทะเบียน
พัก
- ตรวจสัมภาระ
- ตรวจสุขภาพ

- แนะนําสถานที่/เขาที่
- ปฐมนิเทศสมาชิก/
- จัดทําประวัติ

07.00 น. รับประทานอาหารเชา
07.30 น. ภาระกิจสวนตัว/บําเพ็ญประโยชน
11.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
12.00 - 13.00 น. พักผอน/ภารกิจสวนตัว
22.00 น. สวดมนตพิเศษในวันสําคัญหรือกอนนอน

(4)
13.00 – 15.00 น.

(6)
18.00 – 19.00 น.

- พิธีเปดโครงการ (ถามี)
- พิธีมอบตัวเปนศิษย
- สวดมนตทําวัตร
- ออกกําลังกาย
- สมาทานศีล
- บําเพ็ญประโยชน เย็น (แปล)
- ขอตกลงการอยู
รวมกัน
- พบพี่เลี้ยง
- กิจกรรมรับสมาชิก
ใหม

- งานบําบัด
- กิจกรรมกลุม /
- ความรูเกี่ยวกับยา
เสพติดฯ
เสาร
- ครอบครัว
- ครอบครัว
- กลุมปวารณาธรรม
- เวชบําบัด
- เวชบําบัด
อาทิตย
หมายเหตุ สามารถปรับชวงเวลาการจัดกิจกรรมแตละวันไดตามความเหมาะสมของแตละแหง
วันในสัปดาห - กลุมปวารณาธรรม
ที่ 1 - 4

(5)
15.00 – 17.00 น.

- สวดมนตทําวัตร
- ออกกําลังกาย
- บําเพ็ญประโยชน เย็น (แปล)
- ภาระกิจสวนตัว

ตัวอยางตารางกิจกรรม
ระยะที่ 1 เตรียมความพรอม
ดานรางกาย - จิตใจ (สัปดาหที่ 1) และ
ระยะที่ 2 ฟนฟูรางกายจิตใจตามแผน
7 ดาน (สัปดาหที่ 2-4)

(7)
19.00 – 20.00 น.

(8)
20.00 – 21.00 น.

- ใหโอวาท/ปฏิบัติ - กลุมสนทนาธรรม
/ บันทึกประจําวัน
ธรรม/เจริญเมตตา
ภาวนา/อุทิศสวนบุญ
- สวนกุศล

- ใหโอวาท/ปฏิบัติ - กลุมสนทนาธรรม/
บันทึกประจําวัน
ธรรม/เจริญเมตตา
ภาวนา/อุทิศสวนบุญ
- สวนกุศล
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ตารางการจัดกิจกรรมการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดในระบบบังคับบําบัดโดยวัด (วิถีพุทธ) ตัวอยางตารางกิจกรรม
วัด / สํานักสงฆ/สํานักแมชีปฏิบัติธรรม.........................................................................................................

04.00 น. ตื่นนอน
04.30 น. สวดมนตทําวัตรเชา (แปล)/ใหโอวาท/ปฏิบัติธรรม/
เจริญเมตตาภาวนา/อุทิศสวนบุญ - อุทิศสวนกุศล
06.30 น. ออกกําลังกาย/บําเพ็ญประโยชน/ตักบาตร - ทําบุญ

เวลา
วัน
จันทร
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร
เสาร
อาทิตย

(2)
08.30 – 09.30 น.

(3)
09.30 – 11.00 น.

07.00 น. รับประทานอาหารเชา
07.30 น. ภาระกิจสวนตัว/บําเพ็ญประโยชน

ระยะที่ 3 ฟนฟูพัฒนาจิตใจแบบเขมขน
(สัปดาหที่ 5-6 หรือ 5-7)

12.00 - 13.00 น. พักผอน/ภารกิจสวนตัว
22.00 น. สวดมนตพิเศษในวันสําคัญหรือกอนนอน

11.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

(4)
13.00 – 15.00 น.

(5)
15.00 – 17.00 น.

(6)
18.00 – 19.00 น.

- บรรพชา/อุปสมบท/สมาทานศีล/สมาทานพระกรรมฐาน/ฝกปฏิบัติ
ธรรมเขมขน (ในวันแรก)
- ปฏิบัติธรรมเขมขน (วันตอไป)

- ออกกําลังกาย
- บําเพ็ญประโยชน

- สวดมนต
- ทําวัตรเย็น (แปล)

(7)
19.00 – 20.00 น.

(8)
20.00 – 21.00 น.

- ใหโอวาท/บรรยาย - สง - สอบอารมณ
ธรรม/ปฏิบัติธรรม/
เจริญเมตตาภาวนา/
อุทิศสวนบุญ - อุทิศ
สวนกุศล

- ปฏิบัติธรรม/ศึกษาธรรมะ
- กิจกรรมครอบครัว
- ปฏิบัติธรรม/ศึกษาธรรมะ
- เวชบําบัด

บันทึกประสบการณ
ปฏิบัติธรรมสัปดาห
สุดทาย

หมายเหตุ - สัปดาหแรกของการปฏิบัติ ควรจัดกิจกรรมครอบครัว/เวชบําบัดสวนสัปดาห 2,3 ใหเปนไปตามความเหมาะสม บางแหงสามารถจัดใหออกธุดงดหรือธรรมสัญจรไดใหดําเนินการตาม
ความเหมาะสม
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ตารางการจัดกิจกรรมการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดในระบบบังคับบําบัดโดยวัด (วิถีพุทธ )
วัด / สํานักสงฆ/สํานักแมชปี ฏิบัติธรรม......................................................................................................

04.00 น. ตื่นนอน/ภารกิจสวนตัว
04.30 น. สวดมนตทําวัตรเชา (แปล)/ใหโอวาท/ปฏิบัติธรรมเจริญ
เมตตาภาวนา/อุทิศสวนบุญ - อุทิศสวนกุศล
06.30 น. ออกกําลังกาย/บําเพ็ญประโยชน/ตักบาตร - ทําบุญ

เวลา
วัน

(2)
08.30 – 09.30 น.

(3)
09.30 – 11.00 น.

07.00 น. รับประทานอาหารเชา
07.30 น. ภาระกิจสวนตัว/บําเพ็ญประโยชน

(4)
13.00 – 15.00 น.

(5)
15.00 – 17.00 น.

- การมีสวนรวมของครอบครัว/ชุมชน/ปจฉิมนิเทศ
- เก็บสัมภาระ/
บําเพ็ญประโยชน

ระยะที่ 4 ฟนฟูรางกาย – จิตใจ
เพื่อเตรียมความพรอมกลับสูสังคม
(สัปดาหที่ 8 - 9)

12.00 - 13.00 น. พักผอน/ภารกิจสวนตัว
22.00 น. สวดมนตพิเศษในวันสําคัญหรือกอนนอน

11.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

- ออกกําลังกาย/บําเพ็ญ
- กิจกรรมกลุม / วางแผนชีวิต /(ศึกษาดูงาน
ประโยชน(ภายใน)
- กลุมปวารณาธรรม
วัฒนธรรมประเพณีทองถิ่น/วิถีชีวิต/อาชีพในทองถิ่น)
/
วันในสัปดาห
บําเพ็ญประโยชนในชุมชนฯ
สุดทาย

วันสุดทาย

ตัวอยางตารางกิจกรรม

- กิจกรรมทําบุญตักบาตรรวมกับครอบครัว ชุมชน/ฟงธรรม/พิธีปด (ถามี)

หมายเหตุ - สามารถปรับเปลี่ยนชวงเวลาไดตามความเหมาะสมหรือเสริมกิจกรรมอื่น ไดตามสมควร
- กิจกรรมชอง 2 และ 4 ใหพิจารณาตามความพรอมของแตละพื้นที่

(6)
18.00 – 19.00 น.
- สวดมนต ทําวัตร
เย็น (แปล)

(7)
19.00 – 20.00 น.

- ใหโอวาท/บรรยาย
ธรรม/ปฏิบัติธรรม/
เจริญเมตตาภาวนา/
อุทิศสวนบุญ - อุทิศ
สวนกุศล
- พีธีลาศีล/ลาพระกรรมฐาน/ใหโอวาท/
บรรยายธรรม

(8)
20.00 – 21.00 น.
- สนทนาธรรม/
บันทึกประจําวัน

- สรุปประเมินผล
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บทที่ 3
แนวทางการดําเนินการฟนฟูสมรรถภาพผูตดิ ยาเสพติดในระบบบังคับบําบัดโดยวัด (วิถีพุทธ)
สําหรับสํานักงานคุมประพฤติที่ดําเนินโครงการฟนฟูสมรรถภาพผูต ิดยาเสพติด
ในระบบบังคับบําบัดโดยวัด (วิถีพุทธ)
แผนภูมิการดําเนินการฟนฟูสมรรถภาพผูต ิดยาเสพติดในระบบบังคับบําบัดโดยวัด (วิถีพุทธ)
สําหรับสํานักงานคุมประพฤติที่ดําเนินโครงการฯ (ขั้นเตรียมการ)
ผูรับผิดชอบ
ผูอํานวยการฯ

พนักงานคุมประพฤติ/ทีม
ที่ไดรับมอบหมายให
บริ
(3)หารโครงการ
คณะทํางาน/พนักงานคุม
ประพฤติผูรับผิดชอบบริหาร
โครงการ

พนักงานคุมประพฤติ
ผูปฏิบัติงานตรวจพิสูจน/
ฟนฟูฯ (เจาของสํานวน)

ขั้นตอน

เอกสารประกอบ

(1)
มอบหมายผูรบั ผิดชอบ
1 คน/ทีม
(2)
ศึกษาแนวทางรูปแบบวิธีการ
ฟนฟูฯโดยวัด (วิถีพุทธ)

(3)
เตรียมบุคลากรของหนวยงาน
และวัด/สํานัก(4)
สงฆ/สํานักแมชี
ปฏิบัติธรรม

(4)
เตรียมผูเขารับการฟนฟูฯ

(5)
ขั้นดําเนินการ

แนวทางการดําเนินการฟน ฟูฯ
ตามเอกสารหมายเลข 3/2550

แนวทางการดําเนินการฟน ฟูฯ
ตามเอกสารหมายเลข 3/2550

แนวทางการดําเนินการฟน ฟูฯ
ตามเอกสารหมายเลข 3/2550
- บัญชีรายชื่อ
- ขอมูลเบื้องตนของผู
เขารับการฟนฟูฯ

แนวทางการดําเนินการฟนฟูฯ(พัฒนาระบบ50)

79

แผนภูมิการดําเนินการฟนฟูสมรรถภาพผูต ิดยาเสพติดในระบบบังคับบําบัดโดยวัด (วิถีพุทธ)
สําหรับสํานักงานคุมประพฤติที่ดําเนินโครงการฯ (ขั้นดําเนินการ)
ผูรับผิดชอบ
พนักงานคุมประพฤติ
ผูรับผิดชอบบริหารโครงการ

ขั้นตอน

เอกสารประกอบ

(1)
ขอความเห็นชอบจัด
กิจกรรม/โครงการ

- บันทึกขอความเห็นชอบ
- กําหนดการ
- ประมาณการคาใชจาย
ตามเอกสารหมายเลข 3/2550

พนักงานคุมประพฤติ
ผูรับผิดชอบบริหารโครงการ

(2)
สงตัวผูเขารับการฟนฟูฯ

แนวทางการดําเนินการฟน ฟูฯ
ตามเอกสารหมายเลข 3/2550

พนักงานคุมประพฤติ
ผูรับผิดชอบบริหารโครงการ/
และที่เกีย่ วของ

(3)
การประสานงานและ
(4)
ดําเนินการระหวางการ
ฟนฟูฯ

- ตารางการจัดกิจกรรมการ
ฟนฟูฯ
- แบบประเมินผลตางๆ
เอกสารหมายเลข 3/2550
และหมายเลข 12/2550
- คูมือดําเนินการจัดกิจกรรม
การฟนฟูฯ ทั้ง 7 ดาน
เอกสารหมายเลข 4/2550
- 11/2550

(4)
การติดตามและประเมินผล
ระหวางการฟน ฟูฯ/สิ้นสุด

- แนวทางการติดตามและ
ประเมินผลระหวางการฟนฟูฯ

พนักงานคุมประพฤติ
ผูรับผิดชอบบริหารโครงการ/
และที่เกีย่ วของ

แนวทางการดําเนินการฟนฟูฯ(พัฒนาระบบ50)
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แผนภูมิการดําเนินการฟนฟูสมรรถภาพผูต ิดยาเสพติดในระบบบังคับบําบัดโดยวัด (วิถีพุทธ)
สําหรับสํานักงานคุมประพฤติที่ดําเนินโครงการฯ (ขั้นติดตามผลระหวางการฟน ฟูฯ)
ผูรับผิดชอบ
พนักงานคุมประพฤติ
ผูรับผิดชอบโครงการ/
ผูรับผิดชอบติดตาม
ประเมินผล/เจาของสํานวน

พนักงานคุมประพฤติ
เจาของสํานวน

ขั้นตอน
(1)
ศึกษาและทําความเขาใจ
กระบวนการประเมินผล
และแบบฟอรมรายงาน
ตางๆ ในการประเมินและ
(2) ว
การรายงานตั

(2)
ดําเนินการฟนฟูฯ ตาม
โปรแกรมกลับสูสังคม
ของสํานักงานคุม
ประพฤติตอเนือ่ งมา 4
เดือน

พอใจ
พนักงานคุมประพฤติ
เจาของสํานวน

พนักงานคุมประพฤติ
ผูไดรับมอบหมายใหติดตามฯ
พนักงานคุมประพฤติ
ผูไดรับมอบหมายใหติดตามฯ
ประเมินผล/ผูบริหารโครงการ

(3)
พนจากการฟน ฟูฯ

เอกสารประกอบ
- บฟ.2-2
- บฟ.2-3
- บฟ.8-1
- บฟ.8-2
- บฟ.8-4
- แบบสรุปการติดตามผล
ระหวางการฟน ฟูฯ

ไมพอใจ

(4)
ปรับแผน/ขยาย
ระยะเวลา
(4)
สงกระบวนการ
ยุติธรรม

(5)
สรุปผลการติดตามระหวาง
การฟนฟูฯ สงผูบังคับบัญชา
ตามลําดับชั้น/ สงกอง
พัฒนาการฟน ฟูฯ ครั้งที่ 1

(6)
ติดตามหลังผานการฟนฟูฯ

(7)
สรุปการติดตามผลผูผานการ
ฟนฟูฯ/ สงกองพัฒนาการฟน ฟูฯ
ครั้งที่สุดทาย

แบบ บสต.5
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แนวทางการดําเนินการฟนฟูสมรรถภาพผูตดิ ยาเสพติดในระบบบังคับบําบัดโดยวัด (วิถีพุทธ)
สําหรับสํานักงานคุมประพฤติที่ดําเนินโครงการฟนฟูสมรรถภาพผูต ิดยาเสพติด
ในระบบบังคับบําบัดโดยวัด (วิถีพุทธ)
การฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดในระบบบังคับบําบัดโดยวัด (วิถีพุทธ) เปนการฟนฟูฯ
รู ป แบบหนึ่ ง ตามแผนการฟ น ฟู ฯ แบบไม ค วบคุ ม ตั ว โดยโปรแกรมสํ า นั ก งานคุ ม ประพฤติ ที่
กรมคุมประพฤติ ไดทําการศึกษาและพัฒนารูปแบบวิธีการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดในบริบทของ
องคกรศาสนาเฉพาะวิถีพุทธขึ้น โดยใชองคกรทางศาสนาเขามาดําเนินการฟนฟูฯ เปนระยะเวลาคอนขาง
นานภายใตการดูแลของทีมบุคลากรของวัด / สํานักสงฆ หรือสํานักแมชี โดยมีสํานักงานคุมประพฤติ
รวมประสานงานและใหการสนับสนุนการดําเนินการฟนฟูฯ ดานตางๆ ตามความเหมาะสมของแตละ
พื้นที่ ใหเปนไปตามวัตถุประสงคของการฟนฟูฯ โดยในสวนของสํานักงานคุมประพฤติมีขั้นตอนการ
ดําเนินงานดังตอไปนี้
ขั้นตอน
รายละเอียด / วิธีปฏิบัต/ิ ขอสังเกต
เอกสารประกอบ
- ผูอํานวยการสํานักงานคุมประพฤติมอบหมายใหมี
1. ขั้นเตรียมการ
ผูรับผิดชอบโครงการและประสานงานฯ อยางนอย 1
คน หรือเปนทีมตามความเหมาะสม
1.1 ศึ ก ษาแนวทาง - ผู รั บผิ ด ชอบโครงการตอ งศึ ก ษาและทํ า ความเขา ใจ - คู มื อ การดํ า เนิ น
รู ป แบบวิ ธี ก ารฟ น ฟู แนวทางรูปแบบวิธีก ารฟนฟูฯ ตามโครงการใหเขาใจ กิ จ กรรมการฟ น ฟู
สมรรถภาพผูติดยาเสพ อยางถองแทโดยศึกษารูปแบบ วิธีการฟนฟูฯ (หลักสูตร) สมรรถภาพผู ติ ด ยา
ติ ด ใ น ร ะ บ บ บั ง คั บ ใหเขาใจ แนวคิดโครงสราง และกระบวนการหลักใน เ ส พ ติ ด ใ น ระบบ
บํ า บั ด โดยวั ด (วิ ถี การฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดในระบบบังคับบําบัด บังคั บบําบั ดโดยวั ด
พุทธ)
โดยวัด (วิถีพุทธ) กระบวนการฟนฟูฯ วิถีพุทธนี้อยูภายใต (วิถีพุทธ)
วิธีคิดแบบพุทธวิถีภายใตยุทธศาสตรหลัก 4 ประการคือ
1. ชี้ชัดใหเห็นทุกข
2. ปลุกเราใหลุกขึ้นสู
3. ใหความรูมากพอที่จะกลาเสี่ยง
4. มีแผนสําหรับตนเองและครอบครัว
โดยมีกระบวนการหลักในการฟนฟูฯ 7 ดาน คือ
1. ดานศาสนบําบัด
2. ดานงานบําบัด (สัมมากัมมันตะ/สัมมาอาชีวะ)
3. ดานกิจกรรมกลุม
4. ดานเวชบําบัด
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ขั้นตอน

รายละเอียด / วิธีปฏิบัต/ิ ขอสังเกต
5. ดานการมีสวนรวมของครอบครัว
6. ดานบําเพ็ญประโยชน
7. ด า นความรู เ กี่ ย วกั บ ยาเสพติ ด และการ
ปองกันการเสพซ้ํา
1.2 การเตรียมบุคลากร สํานักงานคุมประพฤติควรดําเนินการ ดังนี้
ของหนวยงานและวัด/
1. จั ด ทํ า คํ า สั่ ง แต ง ตั้ ง คณะทํ า งานหรื อ หนั ง สื อ
สํานัก สงฆ /สํานักแมชี มอบหมายหนาที่ฝายตางๆ ดังนี้
ปฏิบัติธรรมฯ
1) ฝ ายอํ านวยการและประสานงาน เป น
ผูรับผิดชอบหลักของโครงการฯ มีหนาที่ดังนี้
1.1 อํานวยการและประสานงานใหเปนไป
ตามที่กําหนดไวและเมื่อมีปญหา อุปสรรคขอขัดของ
ดานตางๆ จะเปนผูใหคําปรึกษาแนะนําประสานงาน
ตลอดจนการหารือผูบริหารเพื่อหาแนวทางแกไข
1.2 เปนผูจัดประชุมบุคลากรฝายตางๆ เพื่อ
ทราบความก า วหน า ในการดํ า เนิ น งานและป ญ หา
อุปสรรคตางๆ กอนเริ่มโครงการ
1.3 ประสานงานกับวัด/สํานักสงฆ/สํานัก
แมชีปฏิบัติธรรมซึ่งเปนสถานที่ดําเนินการฟนฟูฯ เปน
ระยะและตอเนื่องในการเตรียมความพรอมดานตางๆ
ใหสอดคลองกัน
2) ฝายนัดและคัดเลือกกลุมเปาหมาย มีหนาที่ดังนี้
2.1 นัดและคัดเลือกกลุมเปาหมายใหเปนไป
ตามเกณฑที่กําหนดไว
2.2 จัดทําทะเบียนรายชื่อผูปฏิบัติธรรม (ผู
เขารับการฟนฟูฯ ) และสรุปขอมูลเบื้องตนของผูเขารับ
การฟนฟูฯ และหนังสือสงตัวใหผูรับผิดชอบโครงการ
เพื่อดําเนินการตอไป
2.3 ชี้แ จงรายละเอี ย ดเงื่ อ นไขการฟน ฟู ฯ
และการเตรียมตัวเขารับการฟนฟูฯ ใหผูปฏิบัติธรรม (ผู
เขารับการฟนฟูฯ) และครอบครัวทราบเปนรายบุคคล
หรือกลุมก็ได

เอกสารประกอบ
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ขั้นตอน

รายละเอียด / วิธีปฏิบัต/ิ ขอสังเกต
3). ฝ า ยติ ด ตามและประเมิ น ผล มี ห น า ที่
จั ด เตรี ย มแบบรายงานต า งๆ แบบทดสอบและแบบ
ประเมินผลตางๆ ตลอดจนทําการชี้แจงอธิบายการใช
แบบรายงานแบบทดสอบและแบบประเมิ น ผลให
บุคลากรผูรับผิดชอบของวัด / สํานักสงฆ / สํานักแมชี
ปฏิบัติธรรมไปดําเนินการตอ

เอกสารประกอบ
- แบบ บฟ.8-2, บฟ.
8-3, บฟ.8-5
- แบบวั ด การเห็ น
คุณคาของตนเอง
- แ บ บ ป ร ะ เ มิ น
ความฉลาดทาง
อารมณ
- แบบประเมินราย
กิจกรรม
- แ บ บ ป ร ะ เ มิ น
โครงการ

4). ฝายบริหารการเงินและงบประมาณ มีหนาที่
ทําความเขาใจกับวัด/สํานักสงฆ/สํานักแมชีปฏิบัติธรรม
ตลอดจนผูเกี่ยวของในดานการเงินและงบประมาณที่
ได รั บ การสนั บ สนุ น ในแต ล ะด า นและระเบี ย บการ
เบิกจายตลอดจนจัดเตรียมแบบฟอรมเอกสารที่จะตอง
ทํา เพื่อประกอบการเบิกจายแตละดานใหเปนไปตาม
ระเบียบเชน
4.1 ทะเบียนรายชื่อผูปฏิบัติธรรม (ผูเขา
รับการฟนฟูฯ ) จะตองมีการลงชื่อครบทุกวัน
4.2 บัญชีการจายคาตอบแทนวิทยากร
4.3 ใบสํ า คั ญ รั บ เงิ น กรณี ไ ม อ าจออก
ใบเสร็จรับเงินไดและกรณีจายคาตอบแทนแพทยตรวจ
รางกายฯ
4.4 ก า ร จั ด ซื้ อ วั สดุ ใ ห เ ป น ไ ป ต า ม
ระเบียบวาดวยการพัสดุ
4.5 การตกลงเรื่ อ งอาหารเครื่ อ งดื่ ม
ตลอดจนโครงการและกําหนดการเบิกจายเปนระยะ
4.6 แบบฟอรมการขอรับการสงเคราะห
ระหวางการฟนฟูฯ หรือเมื่อครบระยะฟนฟูฯ ที่วัดกรณี
ผูเ ข า รั บ การฟ น ฟู ฯ อาจมี ค วามจํ า เป น ต อ งได รั บ การ
สงเคราะห เปนตน
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ขั้นตอน

รายละเอียด / วิธีปฏิบัต/ิ ขอสังเกต

5). ฝายวิทยากรรวม มีหนาที่ศึกษาทําความเขาใจกิจกรรมตางๆ ตามหลักสูตรและหารือรวมกับวัด/สํา
สํานักแมชีปฏิบัติธรรมที่ดําเนินการฟนฟูฯ วามีความตองการและจําเปนจะใหสํานักงานคุมประพฤติเปนวิทยาก
กิจกรรมดานใดบาง และกิจกรรมใดตองเชิญวิทยากรจากหนวยงานภายนอกโดยสํานักงานคุมประพฤติเป
หนังสือเชิญวิทยากร เนื่องจากสํานักงานฯ เปนผูเบิกจายคาใชจายในโครงการทั้งหมด

2. ผูรับผิดชอบโครงการดําเนินการประสานงานหรือจัดประชุมรวมกับวัด / สํานักสงฆ/สํานักแมชีฯ เพื่อ
ความเขาใจและเตรียมความพรอมดานตางๆ รวมทั้งหารือแนวทางการดําเนินงานรวมกันตามความเหมาะสมข
พื้นที่เปนระยะและตอเนื่อง

3. จัดประชุมบุคลากรในสํานักงานฯ ที่เกี่ยวของ เชน หัวหนากลุมงานฯ พนักงานคุมประพฤติผูปฏิบัติง
พิสูจนและฟนฟูฯ เจาหนาที่ธุรการ เจาหนาที่การเงินและเจาหนาที่อื่นๆ ที่เกี่ยวของเพื่อชี้แจงทําความเขาใจในก
ความพรอมและดําเนินงานของฝายตางๆ ที่เหมาะสมสวนรายละเอียดของงานดานตางๆ ใหผูรับผิดชอบแตล
ศึกษาและทําความเขาใจวิธีการปฏิบัติรวมทั้งการทําความเขาใจในวิธีปฏิบัติแตละดานกับวัด/สํานักสงฆ/สํานัก
ดําเนินการฟนฟูฯ ตามโครงการตอไป

4. ผูอํานวยการสํานักงานคุมประพฤติในฐานะ
ฝายเลขานุการคณะอนุกรรมการฟนฟูฯ ควรนําเสนอ
รูปแบบวิธีการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดในระบบบังคับบําบัดโดยวัด (วิถีพุทธ) ใหคณะอนุกรรมการฟนฟ
เพื่อจะไดพิจารณาแนวทางการวินิจฉัยใหใชแผนการฟนฟูฯในรูปแบบดังกลาวใหเหมาะสมในแตละราย
ขั้นตอน
รายละเอียด / วิธีปฏิบัต/ิ ขอสังเกต
เอกสารประกอบ
1.3 การเตรี ย มผู เ ข า
พนักงานคุมประพฤติผูปฏิบัติงานตรวจพิสูจนและ
รับการฟนฟูสมรรถภาพ ฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด ดําเนินการดังนี้
ผูติด ยาเสพติด
1. คัดเลือกผูเขารับการฟนฟูฯ เพื่อเขารับการฟนฟู
สมรรถภาพผูติดยาเสพติดในระบบบังคับบําบัดโดยวัด
(วิถีพุทธ) โดยมีเกณฑการคัดเลือกดังนี้
1).เปนผูนับถือศาสนาพุทธ
2).เปนผูเสพ/ติดยาเสพติดในระดับต่ําถึงปาน
กลางไมเปนผูเสพติดรุนแรง
3).ไมเ ปนโรคติดต อรายแรงหรือเจ็บป วยดว ย
โรคทางกายที่เปนอุปสรรคในการฟนฟูฯ
4).ไมมีอาการเจ็บปวยทางจิต-ประสาท
5).อายุ ควรอยูระหวาง 16-40 ป ใหสํานักงานคุม
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ประพฤติพิจารณากําหนดชวงอายุเองตามความ
เหมาะสมหรือใหเปนขอตกลงรวมกันระหวาง
วัด/สํานักสงฆ/สํานักแมชีฯ กับสํานักงานฯ
6).เพศ ให พิ จ ารณาตกลงกั บ วั ด /สํ า นั ก สงฆ /
สํ า นั ก แ ม ชี ฯ ต า ม ค ว า ม เ ห ม า ะ ส ม กั บ ขี ด
ความสามารถในการดู แ ลระหว า งการฟ น ฟู ฯ
ของสถานที่ดําเนินการฟนฟูฯแหงนั้นๆ
2. รวบรวมรายชื่อและสรุปขอมูลเบื้องตนของผู
เข า รั บ การฟ น ฟู ฯ ตามแผนแบบไม ค วบคุ ม ตั ว ใน
โปรแกรมสํ า นั ก งานคุ ม ประพฤติ รู ป แบบ การฟ น ฟู
สมรรถภาพผูติดยาเสพติดในระบบบังคับบําบัดโดยวัด
(วิถีพุทธ) ไวเพื่อสงสถานที่ดําเนินการฟนฟูฯ
3. ชี้แจงเงื่อนไขการฟนฟูฯ ตามแผนใหผูเขารับ
การฟนฟูฯและครอบครัวเขาใจเปนรายบุคคล หรือนัด
เป น กลุ ม ตามความเหมาะสม แล ว นั ด วั น ส ง ตั ว และ
รายละเอียดการเตรียมตัวและของใชที่จําเปนระหวาง
การฟนฟูฯ เชน

ขั้นตอน

รายละเอียด / วิธีปฏิบัต/ิ ขอสังเกต
3.1 เอกสารบัตรประจําตัวประชาชนและบัตร
เกี่ยวกับสิทธิพิเศษในการรักษาพยาบาล
(ถามี)
3.2 เสื้อผาที่จําเปน
3.3 ของใชสวนตัวที่จําเปนและยารักษาโรค
ที่จําเปน (ถามี)
3.4 ไมควรนําเครื่องประดับ ของมีคาติดตัว
ไปสวนเงินเตรียมไปเฉพาะคาใชจายใน
การเดินทางไป-กลับก็เพียงพอ
3.5 ชี้แจงรายละเอียดสิ่งของเครื่องใชที่จ ะ
ไดรับการสงเคราะหระหวางการฟนฟูวา
มีอะไรบาง

1. บัญชีรายชื่อ
2. ข อ มู ล เบื้ อ งต น
ข อ ง ผู เ ข า รั บ ก า ร
ฟนฟูฯ

เอกสารประกอบ
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3.6 ชี้แจงรายละเอียดการเยี่ยมของครอบครัว
ระหว า งการฟ น ฟู ฯ ให เ ป น ไปตาม
ระเบี ย บปฏิ บั ติ ข องสถานที่ ดํ า เนิ น การ
ฟนฟูฯ
4. จั ด ทํ า หนั ง สื อ ขอส ง ตั ว ผู เ ข า รั บ การฟ น ฟู ฯ แบบ บฟ. 2-1
(ผูปฏิบัติธรรม)
- ผูรับผิดชอบโครงการดําเนินการดังนี้
2. ขั้นดําเนินการ
1. จัดทําหนังสือขอความเห็นชอบจัดกิจกรรมตาม
2.1 ขอความเห็นชอบจัด
กิจกรรมตามโครงการฯ โครงการตามกําหนด เวลา และสถานที่ที่กําหนดไว
2. จัด ทํ ากํ า หนดการหรื อ ตารางการจั ด กิ จ กรรม
ประจําวันตามแนวทางรูปแบบที่กําหนดไว
3. จั ด ทํ า ประมาณการค า ใช จ า ย ด า นต า งๆ ให
เป นไปตามระเบีย บการเบิก จา ยในแตละด าน ภายใน
วงเงินงบประมาณที่อธิบดี ฯ ไดอนุ มัติไ วใ นภาพรวม
สําหรับกลุมเปาหมายที่กําหนดไว
4. เสนอผู อํ า นวยการสํ า นั ก งานคุ ม ประพฤติ
พิ จ ารณาเห็ น ชอบให ดํ า เนิ น กิ จ กรรมเนื่ อ งจากท า น
อธิบดีกรมคุมประพฤติอนุมัติโครงการใหญแลว

ขั้นตอน

2.2 การสงตัวสมาชิก
ผู เ ข า รั บ ก า ร ฟ น ฟู
สมรรถภาพผูติด ยาเสพ
ติดในระบบบังคับบําบัด
โดยวัด (วิถีพุทธ)

- ตั ว อย า งหนั ง สื อ
ขอความเห็นชอบจัด
กิ จ ก ร ร ม ต า ม
โครงการฯ

รายละเอียด / วิธีปฏิบัต/ิ ขอสังเกต
เอกสารประกอบ
5. แจงการเห็นชอบใหจัดกิจกรรมตามโครงการ
ใหเจาหนาที่การเงินทราบเพื่อเตรียมบริหารการเบิกจาย
งบประมาณใหเปนไปตามระเบียบตอไป
ผูรับผิดชอบโครงการฯ ดําเนินการดังนี้
1. เตรียมสถานที่นัดหมาย/พักรอกอนออกเดินทาง
2. จัดพาหนะสําหรับสงตัวใหเพียงพอ
3. รวบรวมหนังสือสงตัวฯแบบสรุปขอมูลเบื้องตน
ของ(ผูเขารับการฟนฟูฯ) ทะเบียนรายชื่อผูเขารับ
การฟนฟูฯและเอกสารที่เกี่ยวของเพื่อสงใหวัด/
สํานักสงฆ/สํานักแมชีปฏิบัติธรรม
4. ตรวจสอบจํานวนผูเขารับการฟนฟูฯ
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5. ซั ก ซ อ มทํ า ความเข า ใจกั บ ผู เ ข า รั บ การฟ น ฟู ฯ
และครอบครัว กอนสงตัว
6. มอบหมายเจาหน าที่สํานักงานคุมประพฤติใ น
การช ว ยควบคุ ม ดู แ ล อํ า นวยความสะดวก
ระหวางสงตัวและรวมเดินทางไปอํานวยความ
สะดวกและประสานงานฯ
2.3 การประสานงาน 1. ระยะแรกของการฟนฟูฯ เปนระยะการเตรียมความ
และดําเนินการระหวาง พร อมด านร างกาย-จิ ตใจ(สัปดาห แรกของการฟ นฟู ฯ)
การฟนฟูฯ
ผูรับผิดชอบโครงการหรือผูไดรับมอบหมายดําเนินการ
ดังนี้
ดํ าเนิ นการให ผู ปฏิ บั ติ ธรรม(ผู เ ข า รั บ การฟ น ฟู ฯ )
ตอบแบบวั ด การเห็ น คุ ณ ค า ตนเองและแบบประเมิ น
ความฉลาดทางอารมณกอนเขารับการฟนฟูฯ หรืออาจ
ตกลงกับผูรับผิดชอบของสถานที่ดําเนินการฟนฟูฯ เพื่อ
จัดทําใหแลวเสร็จภายในสัปดาหแรกสงใหฝายติดตาม
ประเมินผลรวบรวมวิเคราะหตอไป ทั้งนี้ใหเปนไปตาม
ความสะดวกและเหมาะสมของแตละแหง

ขั้นตอน

รายละเอียด / วิธีปฏิบัต/ิ ขอสังเกต
กรณีสถานที่ดําเนินการฟนฟูฯ จัดใหมีพิธีการหรือ
กิ จ กรรมที่ สํ า คั ญ เช น พิ ธี เ ป ด โครงการ กิ จ กรรมที่
เกี่ ย ว ข องกั บชุ มชน /ครอบครั ว ที่ สํ า คั ญ ค ว ร
ประสานงานกับผูอํานวยการสํานักงานคุมประพฤติ
และบุคลากรฝายตางๆ เขารวมเปนเกียรติและมีสวน
รวมในกิจกรรมตามสมควรและจําเปน เพื่อประโยชน
ในการฟนฟูฯ
รว มเปน วิทยากรหรื อจั ดใหฝา ยวิ ทยากรไปรว ม
ดําเนินกิจกรรมการฟนฟูฯ ที่สถานที่ ดําเนินการฟนฟูฯ
รองขอจากสํานักงานคุม ประพฤติ
ประสานงานให ฝ า ยการบริ ห ารการเงิ น และ
งบประมาณไดไปชี้แจงทําความเขาใจเกี่ยวกับระเบียบ

- ต า ร า ง ก า ร จั ด
กิ จ ก ร ร ม ฟ น ฟู ฯ
หรือกําหนดการฯ
- แบบวั ด การเห็ น
คุณคาตนเอง (Pretest)
- แบบประเมิน
ความฉลาดทาง
อารมณ (Pre - test)

เอกสารประกอบ
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วิ ธี ก ารเบิ ก จ า ยงบประมาณแต ล ะด า นและติ ด ตาม
ตรวจสอบใหคําแนะนําในการจัดทําทะเบียน บัญชี
ก า ร เ บิ ก จ า ย ค า วิ ท ย า ก ร ใ บ สํ า คั ญ รั บ เ งิ น
ใบเสร็จรับเงิน และการจัดซื้อวัสดุตลอดจนการจางให
เปนไปตามระเบียบฯเปนระยะๆ ตามความเหมาะสม
2. ระยะที่สอง ระยะดําเนินการฟนฟูดานรางกายและ
จิตใจตามแผน (สัปดาหที่ 2-สัปดาหที่ 4) เปนระยะที่จัด
กิจกรรมการฟนฟูฯ ตามกระบวนการหลักทุกดานเปน
การใหความรูและฝกทักษะตามกระบวนการฟนฟูฯ ซึ่ง
พนั ก งานคุ ม ประพฤติ ผู รั บ ผิ ด ชอบโครงการควร
ดําเนินการดังตอไปนี้
2.1 ประสานงานและใหการสนับสนุนการดําเนิน
กิจกรรมฟนฟูดานตางๆ ตามความเหมาะสม
และจํ า เป น ที่ เ กิ ด ขึ้ น ทั้ ง นี้ ใ ห เ ป น ไปตาม
ศั ก ยภาพในการดํ า เนิ น งานของสถานที่
ดําเนินการฟนฟูในแตละพื้นที่

ขั้นตอน

- ต า ร า ง ก า ร จั ด
กิ จกรรมการฟ นฟู ฯ
หรือกําหนดการ
- คูมือดําเนิน
กิจกรรมการฟนฟูฯ
โดยวัด (วิถีพทุ ธ)

รายละเอียด / วิธีปฏิบัต/ิ ขอสังเกต
เอกสารประกอบ
2.2 ประสานงานกับบุคลากรฝายตางของสํานักงาน
คุ ม ประพฤติ เ ข า ไปดํ า เนิ น การตามบทบาท
หนาที่ของแตละฝาย เชน
- ฝายติดตามและประเมินผล กรณีมีขอสงสัย
และขอขัดของในการใชแบบรายงานแบบ
บันทึก แบบทดสอบและแบบประเมินผล
ตางๆ เปนตน
- ฝายบริหารการเงินและงบประมาณในการ
เข า ไปดํ า เนิ น การเบิ ก จ า ยงบประมาณให
เป น ไปตามระเบี ย บวิ ธี ป ฏิ บั ติ เ ป น ระยะ
ตามที่ตกลงกันไว
- ฝ า ยวิ ท ยากรร ว มในการเข า ไปดํ า เนิ น
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กิจกรรมการฟนฟูฯ เปนระยะ เชนดานการ
ใหความรูเกี่ยวกับยาเสพติดและการปองกัน
การเสพซ้ํา เปนตน
2.3 นิ เ ทศ ติ ด ตามผลการดํ า เนิ น การฟ น ฟู ฯ ตาม
แนวทางดังกลาวเปนระยะเพื่อใหคําปรึกษา
แนะนํา และรวมแกไขปญหา อุปสรรคตางๆ
ในระหว า งการดํา เนิ น การฟน ฟูฯ โดยควรมี
การจัดทําบันทึกรายงานสรุปใหผูอํานวยการ
สํ า นั ก งานคุ ม ประพฤติ ท ราบเป น ระยะตาม
เห็นสมควร
3. ระยะที่ 3 ระยะการฟ น ฟู แ ละพั ฒ นาจิ ต ใจแบบ ต า ร า ง ก า ร จั ด
เขมขน (สัปดาหที่ 5-6 หรือสัปดาหที่ 5-7) เปนระยะที่ กิจกรรมการฟนฟูฯ
มีการเปลี่ยนแปลงกิจกรรมการฟนฟูเขาสูระยะเขมขน หรือกําหนดการ
เน น หนั ก กระบวนการหลั ก ด า นศาสนบํ า บั ด แบบ
เขมขน ตอเนื่องกัน 1-3 สัปดาห ซึ่งชวงรอยตอจะมี
กิ จ กรรมที่ เ ป น พิ ธี ก ารต า งๆ เช น การบรรพชา
อุปสมบทการสมาทานศีลและสมาทานพระกรรมฐาน
ปฏิ บั ติ ธ รรมแบบเข ม ข น ระยะ 1-2 สั ป ดาห แ ล ว
เปลี่ยนแปลงชวงปลายที่เชื่อมตอกับชุมชน เชน การถือ

ขั้นตอน

รายละเอียด / วิธีปฏิบัต/ิ ขอสังเกต
ธุดงควัตร ธรรมสัญจร บําเพ็ญสาธารณะประโยชน
เป น ต น โดยพนั ก งานคุ ม ประพฤติ ผู รั บ ผิ ด ชอบ
โครงการฯ ควรดําเนินการ ดังนี้
3.1 รวมประสานงานและอํานวยความสะดวกให
ครอบครัวของสมาชิกผูปฏิบัติธรรม(ผูเขารับ
การฟนฟูฯ) ไดเขารวมกิจกรรมที่สําคัญ เชน
การบรรพชา อุปสมบท พิธีการที่เกี่ยวของ
ตามสมควรและเหมาะสม
3.2 ประสานงานภายในกับผูอํานวยการสํานักงาน
คุมประพฤติและบุคลากรฝ ายตางๆ เขารว ม
เปนเกียรติและมีสวนรวมในกิจกรรมที่สําคัญ
ตามที่เห็นสมควรและจําเปนเพื่อประโยชนใน

เอกสารประกอบ
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การฟนฟูฯ
3.3 ประสานงานและใหการสนับสนุนการดําเนิน
กิ จ กรรมการฟ น ฟู ฯ ด า นต า งๆ ของสถานที่
ดําเนินการฟนฟูฯ ตามความเหมาะสม
3.4 ประสานงานใหฝายติดตามและประเมินผลไป
สั ง เกตการณ กิ จ กรรมร ว มกั น เป น ระยะเพื่ อ
รับทราบความเปลี่ยนแปลงของสมาชิกผูเขา
รับการฟนฟูฯในแตละระยะและควรทําบันทึก
เปนขอสังเกตที่เห็นเดนชัดไวเพื่อประโยชน
ตอการประเมินกิจกรรม/โครงการฯ
3.5 นิ เ ทศติ ด ตามผลการฟ น ฟู ฯ ตามแนวทาง
ดั ง กล า วเป น ระยะเพื่ อ ให คํ า ปรึ ก ษาแนะนํ า
และรวมแกไขปญหาอุปสรรคตางๆ ในระหวาง
ดําเนินการฟนฟูฯ โดยควรมีการจัดทําบันทึก
รายงานสรุ ป ให ผู อํ า นวยการสํ า นั ก งานคุ ม
ประพฤติทราบเปนระยะ
4. ระยะสุดทาย ระยะเตรียมความพรอมกอนกลับสู
สังคม (สัปดาหที่ 8-9) เปนระยะเตรีย มการจําหน าย
หรื อ เตรี ย มความพร อ มก อ นกลั บ สู สั ง คม คื อ ก อ น
ส ง กลั บ คื น สํา นั ก งานคุ ม ประพฤติ เ พื่ อ ฟ น ฟู ฯ โดย
ขั้นตอน

รายละเอียด / วิธีปฏิบัต/ิ ขอสังเกต
โปรแกรมกลับสูสังคมตออีก 4 เดือน ระยะนี้เปนระยะ
ที่กิจกรรมการฟนฟูเริ่มเปลี่ยนแปลงใหความสําคัญกับ
กระบวนการฟ น ฟู ฯ หลั ก ด า นการให ค วามรู กั บ
ครอบครัวและการมีสวนรวมของครอบครัว การบําเพ็ญ
ประโยชน ต อ สั ง คมและการ เข า มามี ส ว นร ว มของ
ชุ ม ชนตลอดจนเริ่ ม ประเมิ น ผลการฟ น ฟู ฯ เมื่ อ ครบ
กําหนดระยะเวลาการฟนฟูและการประเมินโครงการ
เปนตน โดยพนักงานคุมประพฤติผูรับผิดชอบโครงการ
ควรดําเนินการ ดังนี้
4.1 รว มประสานงานและอํา นวยความสะดวกให
ครอบครั ว สมาชิ ก ผู เ ข ารั บ การฟ น ฟู ฯ เข าร ว ม

เอกสารประกอบ
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กิจกรรมการฟนฟูฯ ตามความเหมาะสม
4.2 กรณีสถานที่ดําเนินการฟนฟูฯ จัดใหมีพิธีการ
หรือกิจกรรมที่สําคัญ เชน พิธีปดโครงการฯ พิธี
ทํ า บุ ญ ตั ก บาตรในวั น สํ า คั ญ หรื อ กิ จ กรรมที่
เกี่ ย วข อ งกั บ ชุ ม ชน ควรประสานงานกั บ
ผูอํานวยการสํานักงานคุมประพฤติและบุคลากร
ฝายตางๆ เขารวมเปนเกียรติและมีสวนรวมใน
กิ จ กรรมตามที่ เ ห็ น สมควรและจํ า เป น เพื่ อ
ประโยชน ใ นการฟ น ฟู ฯ จั ด ให ฝ า ยวิ ท ยากร
รวมไดไปดําเนินกิจกรรมการฟนฟูฯ ที่สถานที่
ดํ า เนิ น การฟ น ฟู ฯ ขอสนั บ สนุ น วิ ท ยากรจาก
สํานั ก งานคุมประพฤติ เชน การใหความรูกั บ
ครอบครัว การปจฉิมนิเทศ เปนตน
4.3 จั ด ให ฝ า ยบริ ห ารการเงิ น และงบประมาณไป
ดํ า เนิ น การเบิ ก จ า ยงบประมาณแต ล ะด า นให
เป น ไปตามระเบี ย บ ตลอดจนการให ก าร
สงเคราะหระหวางการฟนฟูฯเมื่อสงกลับเขารับ
การฟนฟูฯในโปรแกรมสํานักงานคุมประพฤติ
ตอไป

ขั้นตอน

รายละเอียด / วิธีปฏิบัต/ิ ขอสังเกต
เอกสารประกอบ
4.4 จั ด ให ฝ า ยติ ด ตามและประเมิ น ผลได เ ข า ไป - แนวทางการติดตาม
ดําเนินการติดตามประเมินผลและใหคําแนะนํา และประเมินผล
เพิ่มเติมในการจัดทํารายงานจัดทําแบบประเมิน
พฤติกรรม แบบทดสอบการเห็นคุณคาตนเอง
แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ (หลังการ
ฟนฟูฯ) แบบประเมินกิจกรรมการฟนฟูฯ เปน
ตนและรวบรวมนําไปวิเคราะหรายงานผลตอไป
4.5 นิ เ ทศติ ด ตามผลการดํ า เนิ น การฟ น ฟู ฯ ตาม
แนวทางดั ง กล า วเป น ระยะเพื่ อ ให คํ า ปรึ ก ษา
แนะนํา และรวมแกไขปญหาอุปสรรคตางๆ ใน
ระหว า งการดํ า เนิ น การฟ น ฟู ฯ โดยการมี ก าร
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บันทึกรายงานสรุปใหผูอํานวยการสํานักงานคุม
ประพฤติทราบเปนระยะตามสมควร
4.6 จั ด ทํ า รายงานสรุ ป ผลการดํ า เนิ น โครงการให
ผูบังคับบัญชาทราบตามลําดับชั้น
3. การติดตามและประเมินผล 3.1 ผูรับผิดชอบโครงการและผูรับผิดชอบติดตามและ - แนวทางการติดตาม
ประเมินผล จะตองศึกษาทําความเขาใจกระบวนการ และประเมินผล
ประเมินผล แบบฟอรมตางๆที่ใชในการประเมินผลให
เข า ใจอย า งแจ ม แจ ง และชี้ แ จงทํ า ความเข า ใจกั บ
ผูรับผิดชอบดานการประเมินผลของสถานที่ดําเนินการ
ฟนฟูฯ
3.2 เมื่อเขารับการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดใน
ระบบบังคับบําบัดโดยวัด (วิถีพุทธ) ครบแลว สมาชิกผู
ปฏิบัติธรรม(ผูเขารับการฟนฟูฯ)จะเขารับการฟนฟูฯใน
โปรแกรมกลั บ สู สั ง คมของสํ า นั ก งานคุ ม ประพฤติ
ต อ เนื่ อ งอี ก 4 เดื อ น การติ ด ตามผลจึ ง อยู ใ นความ
รั บผิด ชอบของพนั ก งานคุ ม ประพฤติ เ จา ของสํา นวน
ดําเนินการตามแนวทางปกติตอไป

แนวทางการดําเนินการฟนฟูฯ(พัฒนาระบบ50)

ภาคผนวก
เอกสารที่เกี่ยวของ
ตัวอยางหนังสือขอความเห็นชอบจัดกิจกรรม
ตัวอยางเอกสารทางการเงิน
ตัวอยางทะเบียนสําหรับวัด
เอกสารที่ใชในการสงตัว
หนังสือขอตกลงกับกระทรวงการคลังเกี่ยวกับการเบิกจายงบประมาณ
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บันทึกขอความ
ส่ วนราชการ สํานักงานคุมประพฤติภาค.. สํานักงานคุมประพฤติจังหวัด....................... โทร. …………….
ที่ ยธ ..............................
วันที่
มีนาคม 2550
เรื่อง ขอความเห็นชอบจัดโครงการ
เรียน ผูอํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัด.....................นครราชสีมา
ตามที่ อธิ บดี กรมคุ มประพฤติ ได ให ความเห็ นชอบอนุ มั ติ แผนกลยุ ทธ และแผนปฏิ บั ติ การ
ประจํ า ป ง บประมาณ 2551 ลงวั น ที่ 3 ธั น วาคม 2550 ตามหนั ง สื อ กองแผนงานและสารสนเทศ
ที่ ยธ 0303/2160 ลงวั น ที่ 30 พฤศจิ ก ายน 2550 และอนุ มั ติ ใ ห ดํ า เนิ น การโอนจั ด สรรงบประมาณ
แผนงบประมาณปองกันและปราบปรามอาชญากรรมและยาเสพติด งบดําเนินงานรายการคาตอบแทนใชสอย
และวัสดุของกองพัฒนาการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดใหสํานักงานคุมประพฤติจังหวัด ............... เพื่อเปน
ค าใช จายในการดํ าเนิ นโครงการฟ นฟู สมรรถภาพผู ติ ดยาเสพติด ในระบบบั งคั บบําบั ด (วิ ถี พุ ทธ) ของ
สํานักงานคุมประพฤติจังหวัด....... จํานวน.................บาท นั้น
บัดนี้ สํานักงานคุมประพฤติจังหวัด....... เห็นสมควรจัดโครงการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด
ในระบบบังคับบําบัดโดยวัด (วิถีพุทธ) ระหวางวันที่ ................................... ถึงวันที่ ........................ พ.ศ. 2550
ณ วัด.............. อําเภอ................ จังหวัด............... โดยมีผูเขารับการฟนฟูฯ เขารวมโครงการ จํานวน .... คน
วิทยากร จํานวน ........... คน ตลอดจนเจาหนาที่ของสํานักงานคุมประพฤติ จํานวน .............. คน ประมาณ
ค าใช จ ายเปนเงินทั้งสิ้น 110,000 บาท (หนึ่งแสนหนึ่ งหมื่นบาทถ วน) รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
แนบมาพรอมนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาใหความเห็นชอบจัดโครงการฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกลาว
ภายในวงเงินงบประมาณที่ทานอธิบดีไดใหความเห็นชอบและอนุมัติใหดําเนินโครงการดังกลาวแลว
(นาย ..........................................................)
พนักงานคุมประพฤติ
เห็นชอบ
(
)
ผูอํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัด..............
………….. / ………….. / ……..……
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ตัวอยางประมาณการคาใชจาย
โครงการฟน ฟูสมรรถภาพผูต ิดยาเสพติดในระบบบังคับบําบัดโดยวัด(วิถีพุทธ)
ณ วัดตาไกพลวง อําเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย
ผูเขารวมโครงการ
ผูเขารับการฟนฟูฯ จํานวน 20 คน 60 วัน 1 รุน
ลําดับ
1.
2.
3.
4.

5.
6.

รายการ
คาอาหาร 55 บาท / คน / วัน จํานวน 20 คน 60 วัน 1 รุน
(55 x 20 x 60 x 1) = 66,000 บาท
คาวัสดุแตงกายคนละ 1,000 บาท จํานวน 20 คน 1 รุน
(1,000 x 20 x 1) = 20,000 บาท
คาวัสดุของใชสวนตัวทีจ่ ําเปนคนละ 100 บาท จํานวน 20 คน 1 รุน
(100 x 20 x 1) = 2,000 บาท
คาตอบแทนแพทยในการตรวจรางกายชั่วโมงละ 250 บาท
ครั้งละ 3 ชั่วโมง จํานวน 2 ครั้ง 1 รุน
(250 x 3 x 2 x 1) = 1,500 บาท
คาตอบแทนวิทยากร 300 บาท/คน/ชั่วโมง จํานวน 55 ชัว่ โมง 1 รุน
(300 x 55 x 1) = 16,500 บาท
คาวัสดุที่จําเปนในการฟนฟูและอื่นๆ คนละ 200 บาท จํานวน 20 คน
(200 x 20 x 1) = 4,000 บาท
รวม

งบประมาณ
(บาท)
66,000
20,000
2,000
1,500

16,500
4,000

110,000

หมายเหตุ
1. คาใชจายแตละรายการถัวเฉลี่ยกันไดภายในวงเงินไมเกินวงเงินที่ไดรับการอนุมัติ
2. รายการตามขอ 1 ,2 ,3 และ 4 คํานวณงบประมาณภายในวงเงินตามขอตกลง
กระทรวงการคลัง ตามหนังสือที่ กค. 0409.7/34257 ลว 15 ธ.ค. 48 และหนังสือที่
กค. 0409.7/39454 ลว 19 ธ.ค. 46
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(ตัวอยาง)
ใบสําคัญรับเงิน
ในราชการกรมคุมประพฤติ
ที่ทําการ ...........................................
วันที่ ........... เดือน ............................ พ.ศ. .............
นามผูรับเงิน ........................................................................................................................................
ไดรับเงินจากสํานักงานคุมประพฤติ ...................................................................................................
ตามรายละเอียดดังนี้
หนวย
รายการ
จํานวนเงิน

“ขอรับรองวาไดจายเงินตามรายการนีจ้ ริงและไมอาจเรียก
ใบเสร็จรับเงินได”

จํานวนเงิน (.............................................................)
ตัวอักษร
ไวเปนการถูกตองแลว
(ลงชื่อ) ................................................... ผูรับเงิน
(ลงชื่อ) ................................................... ผูจายเงิน
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(ตัวอยาง)
ใบสําคัญรับเงิน
ในราชการกรมคุมประพฤติ
ที่ทําการ ...........................................
วันที่ ........... เดือน ............................ พ.ศ. .............
นามผูรับเงิน ........................................................................................................................................
ไดรับเงินจากสํานักงานคุมประพฤติ ...................................................................................................
ตามรายละเอียดดังนี้
หนวย
รายการ
จํานวนเงิน
คาอาหารผูเขารับการฟนฟูฯ โครงการ ....................................
.....................................................................................................
จํานวน ........... คน ......... วัน เปนเงิน
XXXXXX

“ขอรับรองวาไดจายเงินตามรายการนีจ้ ริงและไมอาจเรียก
ใบเสร็จรับเงินได”

จํานวนเงิน (..............................XXXXX...............................)
ตัวอักษร
ไวเปนการถูกตองแลว
(ลงชื่อ) ................................................... ผูรับเงิน
(ลงชื่อ) ................................................... ผูจายเงิน
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(ตัวอยางใบสําคัญเบิกคาตอบแทนแพทยในการตรวจรางกายผูเขารับการฟนฟูฯ)
ใบสําคัญรับเงิน
ในราชการกรมคุมประพฤติ
ที่ทําการ ...........................................
วันที่ ........... เดือน ............................ พ.ศ. ..............
นามผูรับเงิน ........................................................................................................................................
ไดรับเงินจากสํานักงานคุมประพฤติ ...................................................................................................
ตามรายละเอียดดังนี้
หนวย
รายการ
จํานวนเงิน
คาตอบแทนแพทยในการตรวจรางกายผูเขารับการฟนฟูฯ
จํานวน ......... ราย ดังนี้
1. .................................................................
2. .................................................................
3. ................................................................
_. .................................................................
_. .................................................................
_. .................................................................
_. ..................................................................
วันที่ ................................. ระหวางเวลา ................................
500
ถึงเวลา ................................... จํานวน 2 ชัว่ โมงๆละ 250 บาท
“ขอรับรองวาไดจายเงินตามรายการนีจ้ ริงและไมอาจเรียก
ใบเสร็จรับเงินได”
จํานวนเงิน (..............................หารอยบาทถวน...............................)
ตัวอักษร
ไวเปนการถูกตองแลว
(ลงชื่อ) ................................................... ผูรับเงิน
(ลงชื่อ) ................................................... ผูจายเงิน
หมายเหตุ แนบหลักฐานบัตรประจําตัวทีแ่ สดงวาเปนแพทยดว ย
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(ตัวอยาง)
บัญชีจายเงินคาตอบแทนวิทยากร
โครงการนํารองการฟนฟูสมรรถภาพผูต ิดยาเสพติดในระบบบังคับบําบัดโดยวิถพี ุทธ
ระหวางวันที่ ........... เดือน ................................. พ.ศ. ................ ถึงวัน ........... เดือน ................................. พ.ศ. ..................
ณ ......................................................................................................... อําเภอ .............................................. จังหวัด .........................................................
ที่

ชื่อ - สกุล

หมายเหตุ

วัน / เวลาที่บรรยาย

แนบกําหนดการโครงการดวย

จํานวนชั่วโมง

จํานวนเงิน

ลายมือชื่อ

วัน เดือน ป
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ที่

ชื่อ - สกุล

วัน / เวลาที่บรรยาย

จํานวนชั่วโมง

จํานวนเงิน

ลายมือชื่อ

วัน เดือน ป
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ทะเบียนผูเขารวมโครงการ ....................................................................................
วันที่ ....... เดือน ........................... พ.ศ. ..........
วัด/สํานักสงฆ/สํานักแมชี ....................................... ตําบล ........................ อําเภอ ........................... จังหวัด ..........................
ลําดับ
ชื่อ/สกุล
ลายมือชื่อ
หมายเหตุ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
สรุป ยกมา ________________
รับใหม ________________
จําหนาย ________________
รวม ______

คน
คน
คน
คน

เนื่องจาก ................................................................................
................................................................................
ลงชื่อ
เจาหนาที่ผสู รุป
( ................................................. )
ตําแหนง ___________________

(ตัวอยางทะเบียนสําหรับวัด)
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ทะเบียนประวัติผูเขารวมโครงการ .................................................................
วัด/ศูนย ................................... ตําบล ................................ อําเภอ ............................ จังหวัด ........................................
ระหวางวันที่ ......... เดือน ...................... พ.ศ. ............... ถึงวันที่ .......... เดือน ........................ พ.ศ. ...............
ว/ด/ป. (2)
ลํา
ดับ รับ ครบ
ครบ
ตัว ประเมิน กําหนด
(1) (2.1) (2.2) (2.3)
1.

2.

3.

4.

ชื่อ - สกุล / ที่อยู
เบอรโทรศัพท
(ตัวบรรจง)
(3)

สังกัดที่สง (6)
อายุ ประเภท
ชื่อ-ที่อยู/
โรค
พนักงาน พี่เลี้ยง/ครูฝก ผลการเขารวมโครงการ (11)
(ป) ยาเสพติด สนง.คุม อื่นๆระบุ
โทรศัพท
ประจําตัว คุมประพฤติ ที่ปรึกษา
ว/ด/ป.
ผลการฟนฟู หมายเหตุ
(ถามี) เจาของคดี
(ถามี)
จําหนาย/กลับ
(ระบุ)
ที่ใช ประพฤติ(กรณีสมัครใจ) ญาติท่ใี กลชิด
(4)
(5)
(6.1)
(6.2)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11.1)
(11.2)
(12)

คําอธิบาย
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ทะเบียนประวัติผูเขารวมโครงการนี้เปนขอมูลในทางลับเฉพาะวัด/ศูนยและหนวยงานที่รวมดําเนินการเทานั้นใชในการบันทึกขอมูล
และประวัติโดยยอของสมาชิกที่เขารวมโครงการเพื่อประโยชนในการบริหารโครงการและสรุปผลการดําเนินโครงการโดยยอไดอยางเปน
ระบบ ซึ่งอาจใชบันทึกเปนรุนๆ หรือตอเนื่องเปนปหรือตามประเภทที่มาของกลุมเปาหมายวาจากหนวยงานใด ซึ่งจะทําใหวัด/ศูนยมีขอมูล
อางอิงเบื้องตนไดชัดเจนและงายขึ้น โดยแตละชองมีหลักการบันทึกดังนี้
ชองที่ 1 ลําดับ
ชองที่ 2 ว.ด.ป. หมายถึง วัน เดือน ป ซึ่งมีขอยอย 3 ชอง คือ
ชองที่ 2.1 วัน เดือน ปที่รับตัวไว
ชองที่ 2.2 วัน เดือน ปที่ครบประเมิน กรณีมีแนวทางการประเมินไว เชน กลุมผูเขารับการฟนฟูฯ ตามพ.ร.บ.ฟนฟูสมรรถภาพผูติดยา
เสพติด พ.ศ.2545 ซึ่งจะตองประเมินพฤติกรรมระหวางการฟนฟูฯ ตามแบบที่กําหนด เมื่อครบระยะ 2/3 ของระยะเวลาการฟนฟูฯ หรือแบบ
ประเมินอื่น ที่กําหนดไวเปนตน
ชองที่ 2.3 วัน เดือน ปครบกําหนด คือ ครบระยะเวลาที่กําหนด (ระยะเวลาการฟนฟูตามโปรแก
ชองที่ 3 ชื่อ - สกุล (ตัวบรรจง) ของสมาชิก ใชชื่อสกุลจริง การมีชื่ออื่นควรบันทึกดวยหมึกสีแดงไวดวย เชน ชื่อเลน ชื่อที่ใชในการ
กระทําผิดและที่อยูปจจุบัน/หมายเลขโทรศัพทที่ติดตอสะดวก
ชองที่ 4 อายุ (ป)
ชองที่ 5 ประเภทยาเสพติดที่ใช ใหบันทึกประเภทยาเสพติดที่ใชในปจจุบันที่เปนเหตุใหเขารับการฟนฟูฯในครั้งนี้
ชองที่ 6 สังกัดที่สง กรณีสงมาจากหลายหนวยงาน
ชองที่ 3.1 กรณีสํานักงานคุมประพฤติตางๆ สงเขารวมโครงการใหระบุวาสํานักงานคุมประพฤติจังหวัด/ประจําศาลใด และควรระบุดวย
วาเปนผูเขารับการฟนฟูฯ ในระบบบังคับบําบัดหรือผูถูกคุมความประพฤติประเภทใดเชน เปนผูใหญ (ม.56) เด็กและเยาวชนหรือพักการลง
โทษ/ลดวันตองโทษ
ชองที่ 7 ชื่อที่อยูของญาติใกลชิดที่ติดตอสะดวกและเบอรโทรศัพทติดตอ จะมีประโยชนในกรณีฉุกเฉินหรือนัดหมายประสานงานกับครอบครัวของสมาชิก
ชองที่ 8 โรคประจําตัว(ถามี) บันทึกโรคประจําตัวที่ตองดูแลพิเศษ(ถามี) ตลอดจนสถานพยาบาลที่เคยบําบัดประจํา จะใชประโยชนกรณ
มีเหตุเจ็บปวยระหวางการฟนฟูฯ จะไดทราบขอมูลเบื้องตน
ชองที่ 9 พนักงานคุมประพฤติเจาของคดี ควรบันทึกชื่อพนักงานคุมประพฤติไวดวยโดยใชขอมูลจากหนังสือสงตัวเพื่อประโยชนในการประสานงานดานการประเมิน
ผลหรือขอมูลที่จําเปนในการชวยเหลือสงเคราะหหรือการดําเนินการฟนฟูตอเนื่อง
ชองที่ 10 พี่เลี้ยง/ครู (ถามี)กรณีท่วี ัด/ศูนยมีการมอบหมายใหมีพี่เลี้ยงดูแล เพื่อเปนขอมูลพื้นฐานในการประสานการบําบัดฟนฟูฯ หรือขอมูลที่จําเปนตางๆ ระหวางการฟนฟูฯ
ชองที่ 11 ผลการเขารวมโครงการ
ชองที่ 11.1 ว.ด.ป.ที่จําหนายหรือกลับบาน
ชองที่ 11.2 ผลการฟนฟูฯ ใหบันทึกวาครบกําหนดกี่วันหรือไมครบกําหนดอยูไดกี่วัน จําหนายหรือกลับบานเกิดจากสาเหตุใด เชน ครบกําหนด หนีกลับกอนหรือ
สงกลับดวยเหตุผลพิเศษใดฯลฯ บันทึกขอเท็จจริงโดยยอ
ชองที่ 12 หมายเหตุ บันทึกขอสังเกตุตางไวหรือขอมูลอื่นที่ไมมีในชองบันทึก
* ขอมูลนี้เมื่อจัดทําขึ้นแลวควรเก็บรักษาใหเปนระบบและลับไมใหบุคคลภายนอกที่ไมเกี่ยวของนําไปใชประโยชนใดๆ จากขอมูลนี้ เพราะอาจปญหาดานกฎหมายตามมาได
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(สําหรับสํานักงานคุมประพฤติใชประกอบการสงตัว)
แบบสรุปขอมูลเบื้องตนของผูเขารับการฟน ฟูฯ (วิถีพุทธ)
เลขทะเบียน .....................................
สํานักงานคุมประพฤติ ...................................
ชื่อ – สกุล .................................................................................... ชื่อเลน ....................................................
เกิดวันที่ .............. เดือน ....................................................................... พ.ศ. ................................... อายุ .............. ป
รูปราง ............................................................................... ตําหนิ/พิการ/ลายสัก .......................................................
อาชีพ ................................................................... สถานที่ประกอบอาชีพ .................................................................
....................................................................................................................................................................................
ปจจุบันพักอยูก ับ .................................................................................. เกี่ยวของเปน ...............................................
ณ บานเลขที่ ............. หมูที่ ......... ตรอก/ซอย ........................... ถนน ............................ ตําบล ..............................
อําเภอ ........................................... จังหวัด ................................................. โทรศัพท ...............................................
ชื่อบิดา ........................................................................................................ โทรศัพท ..............................................
ชื่อมารดา .................................................................................................... โทรศัพท ..............................................
ชื่อสามี/ภรรยา ............................................................................................. โทรศัพท ..............................................
บุคคลที่สนิทสนมชื่อ .................................................................................. เกี่ยวของเปน ........................................
โทรศัพท ..................................................................
ซึ่ง คณะอนุกรรมการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดกําหนดแผนการฟนฟูฯ ดังนี้
โดยฟนฟูฯ ในโปรแกรมของสํานักงานคุมประพฤติ
เปนเวลา .................... เดือน
(ระบุรายละเอียดยอยๆ ในการฟนฟูฯโดยวัด (วิถีพุทธ)
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
ใหทํางานบริการสังคม เปนเวลา ............................ ชั่วโมง
อื่น ๆ .................................................................................
ปญหาของผูเขารับการฟนฟู ฯ ที่ควรทราบเปนพิเศษ
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
ขอสังเกตที่ขอความรวมมือจากทีมบุคลากรของวัด เปนพิเศษ
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ______________________________ ผูสรุป
(
)
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(สําหรับสํานักงานคุมประพฤติใชประกอบการสงตัว)

บัญชีรายชื่อผูเขารับการฟนฟูฯ ที่เขารับการฟนฟูฯ
ตามโครงการฟนฟูสมรรถภาพผูต ิดยาเสพติดโดยวัด (วิถีพุทธ)
ของสํานักงานคุมประพฤติ _____________________________
ระหวางวันที่ ____________________ ถึง _____________________ ณ _____________________
ลําดับ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

ชื่อ - สกุล

ทะเบียน

พนักงานคุมประพฤติ
เจาของสํานวน
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บรรรณานุกรม
















กัญญา ภูระหงษ . การใชวิธีเจริญสติตามหลักการพระพุทธศาสนาในผูปวยหญิงติดสารแอมเฟตามีน
โรงพยาบาลธัญญารักษ . กรุงเทพมหานคร.วิทยานิพนธมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร . 2545
กั ญ ญา ภู ร ะหงษ . คู มื อ การดํ า เนิ น งานวั ด เป น ศู น ย ส งเคราะห แ ละฟ น ฟู ผู ติ ด ยาเสพติ ด .
พิมพครั้งที่ 1 . สํานักงานกิจการโรงพิมพองคการสงเคราะหทหารผานศึก กรุงเทพมหานคร . 2546
กองพัฒนาการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด กรมคุมประพฤติ.
รายงานสรุปการประชุม
เชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทําแนวทาง รูปแบบ วีธีการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดในระบบบังคับ
บําบัดโดยวัด(วิถีพุทธ) ระหวางวันที่ 25 – 27 มีนาคม 2550 ณ กรมคุมประพฤติ. กรมคุมประพฤติ
กรุงเทพมหานคร . 2550 (อัดสําเนา)
กองพัฒนาการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด กรมคุมประพฤติ . รายงานสรุปการนิเทศติดตามผล
การดําเนินงานตามพระราชบัญญัติฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 เพื่อนิเทศติดตามผล
การดําเนินงานโครงการนํารองการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดในระบบบังคับบําบัดโดยวัด
(วิถีพุทธ) ครั้งที่ 6/1 ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2550 ณ วัดอินทาราม อําเภอทามวง จังหวัดกาญจนบุรี.
กรมคุมประพฤติ กรุงเทพมหานคร . 2550 (อัดสําเนา)
กองพัฒนาการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด กรมคุมประพฤติ . รายงานสรุปการนิเทศติดตามผล
การดําเนินงานตามพระราชบัญญัติฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 เพื่อนิเทศติดตามผล
การดําเนินงานโครงการนํารองการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดในระบบบังคับบําบัดโดยวัด
(วิถีพุทธ) ครั้งที่6/2 ในวันที่ 22 -23 พฤษภาคม 2550 ณ สํานักแมชีปฏิบัติธรรมเขาพระ อําเภอเดิม
บางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี. กรมคุมประพฤติ กรุงเทพมหานคร . 2550 (อัดสําเนา)
กองพัฒนาการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด กรมคุมประพฤติ . รายงานสรุปการประชุมเชิง
ปฏิบัติการเพื่อประเมินผลและเพิ่มพูนความรูการดําเนินการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดในระบบ
บังคับบําบัดโดยวัด(วิถีพุทธ) ครั้งที่ 1-4 ณ วัด / สํานักสงฆในจังหวัดบุรีรัมย นครราชสีมา
กาญจนบุ รี และจั ง หวั ด ตาก ระหว า งวั น ที่ 9- 10 , 11- 12, 21- 22, 30-31 กรกฎาคม 2550.
กรมคุมประพฤติ กรุงเทพมหานคร . 2550 (อัดสําเนา)
เดชานนต มหาภาพ . กลยุทธการสื่อสารในโครงการเพื่อบําบัดยาเสพติดปฏิบัติธรรมนําปญญา .
กรุงเทพมหานคร. วิทยานิพนธจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย . 2545
ประทักษ ลิขิตเลอสรวง . จิตปญญาบําบัด – จิตบําบัดแนวพุทธธรรม จากการประชุมวิชาการ
ประจําป ราชวิทยาลัยจิตแพทยแหงประเทศไทย หนา 29 . กรุงเทพมหานคร . โรงพยาบาลพระราม 9 .
2549
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ประยงค สุวรรณบุบผา . จิตบําบัดแนวพุทธศาสตร จากที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต ครั้งที่ 6
วันที่ 6-8 กันยายน 2543 . กรุงเทพมหานคร . สํานักงานคณะกรรมการตําราและวิชาการ มูลนิธิ
มหามกุฎราชวิทยาลัย . 2543
พระธรรมปฎก (ปยุ ทธ ปยุต โต) . วิธีคิดตามหลัก พุทธธรรม .พิมพครั้งที่ 7 . สํานัก พิมพศยาม
กรุงเทพมหานคร .2547
พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตโต) . สุขภาวะองครวมแนวพุทธภาวะที่ปลอดทุกขและเปนสุขใน
ระบบชีวิตแหงธรรมชาติและสังคมยุคไอที . ธรรมสภา สถาบันลือธรรม กรุงเทพมหานคร . 2549
พริ้มเพรา ดิษยวนิช และวาสนา พัฒนกําจร . การใชวิปสสนากรรมฐานในการฟนฟูสมรรถภาพของ
เด็กวัยรุนที่ติดสารเสพติดประเภทยาบา . กรุงเทพมหานคร . สํานักปลัดกระทรวงสาธารณสุข . 2542
พันธศักดิ์ นาครอด . บทบาทพระสงฆตอการปองกัน บําบัดรักษา และฟนฟูผูติดยาเสพติด:
ศึกษาเฉพาะกรณี วัดเปนศูนยเคราะหและฟนฟูผูติดยาเสพติดของกรมศาสนา. กรุงเทพมหานคร .
มหาวิทยาธรรมศาสตร . 2546
ภุ ชงค กนิ ษ ฐชาติ . “วิ ถีพุ ท ธทางเลือ กใหมข องการฟ น ฟูผู ติด ยาเสพติ ด ในระบบบั งคั บบํ าบัด ”
กรุงเทพฯ : กองพัฒนาการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด กรมคุมประพฤติ . 2548 (อัดสําเนา)
วัลลภา วรบุตร . โครงการศาสนานําทางชีวิตเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเยาวชนในโรงเรียน . สมาคม
สงเสริมและอนุรักษวัฒนธรรมอีสาน อุบลราชธานี . ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต ครั้งที่ 5 . 2542
วีระชัย ศรีหาพล . การมีสวนรวมของพระสงฆในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในจังหวัด
กาฬสินธุ . ขอนแกน . วิทยานิพนธ (ศษ.ม.) มหาวิทยาลัยขอนแกน . 2546
ศิขิรินทร ไชยนา . การนําหลักวุฒิธรรมไปแกปญหาเยาวชนที่ติดยาเสพติดในเรือนจํากลางเชียงใหม .
เชียงใหม . มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตลานนา . 2548
ศิริเดช สุชีวะ . แนวคิดและรูปแบบในการประเมิน . ในเอกสารประกอบการฝกอบรมเชิงปฎิบัติการ
เรื่อง การประเมินโครงการระหวาง 31- พฤษภาคม – 4 มิถุนายน 2542 ณ โรงแรมรอยัลซิตี้
กรุงเทพมหานคร . 2542
สํานักพัฒนาการคุมประพฤติ กรมคุมประพฤติ . “รายงานการประเมินผลการดําเนินงานโครงการ
คายยาเสพติดสําหรับผูถูกคุมความประพฤติและครอบครัว” เอกสารหมายเลข 4/2546 (อัดสําเนา)
สุพัตร บุญถนอม . วิธีการบําบัดรักษาผูติดยาเสพติดโดยระบบสมัครใจโดยใชศาสนบําบัด .
กรณีศึกษาศูนยบําบัดรักษาผูติดยาเสพติด จ. ยะลา . กรุงเทพมหานคร . คณะพัฒนาสังคม สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร . 2541
สุภัทรา ลบเลิศล้ํา . พุทธวิธีในการแกปญหาสารเสพติด ศึกษาเฉพาะกรณีศูนยสงเคราะหและบําบัด
ผูติดยาเสพติด วัดอินทาราม จังหวัดสมุทรสงคราม . กรุงเทพมหานคร . มหาวิทยาลัยมหิดล . 2542
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แสงระวี เทพรอด . ความสัมพัน ธระหวางการไดรับการปลู กฝงคุณธรรมทางพุทธศาสนา
พฤติกรรมทางพุทธศาสนา กับพฤติกรรมปองกันสารเสพติด . กรณีศึกษาในนักเรียนวัยรุนจังหวัด
ปทุมธานี . กรุงเทพมหานคร. วิทยานิพนธ(วท.ม) . มหาวิทยาลัยมหิดล . 2542
โสภา ชูพิกุลชัย . การศึกษาวิธีการนําศาสนาเขามามีสวนชวยแกปญหายาเสพติด . สภาสังคม
สงเคราะหแหงประเทศไทย . 2549
อัมพร สุขเกษม . การประเมินโครงการสวนความพัฒนา . ปรัชญญาการพิมพ . การศึกษาดุษฎี
บัญฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ . 2532
อิทธิชัย นาคสมบูรณ . อิทธิพลของศาสนาตอการเสริมสรางแรงจูงใจในการบําบัดเพื่อการเลิกยาเสพ
ติด . กรณีศึกษา . กรุงเทพมหานคร . การประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 2 .สุขภาพจิตกับยาเสพติด
ป 2546
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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
เจาอาวาสวัดอินทาราม ต.หนองขาว อ.ทามวง จ.กาญจนบุรี
14.พระอาจารยพรไพรสน อินทฺวณฺโน วัดอินทาราม ต.หนองขาว อ.ทามวง จ.กาญจนบุรี
15.พระอธิการกําหนด สุตาคโม
เจาอาวาสวัดนิมิตประชาราม อ.ขามทะเลศอ จ.นครราชสีมา
16.พระเลอศักดิ์
วาสฺโก
วัดตาไกพลวง ต.หนองกง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย
17.หลวงพอลักษณ
จตตฺมโล
ประธานสงฆสํานักสงฆธุดงคสถานอยูสุขเจริญ อ.เมือง จ.ตาก
18.พระมหาณรงค
คมฺภีโร
วัดลาดคํา จ.อํานาจเจริญ
19.พระมานพ
สุชาโต
คณะ 4 วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร กรุงเทพมหานคร
20.แมชีสโรชา
ไชยเกตุ
หัวหนาสํานักแมชีปฏิบัติธรรมเขาพระ อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี
21.แมชีอรุณ
แกวศรีงาม
สํานักแมชีปฏิบัติธรรมเขาพระ อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี
22.นางมาลัย
ทวีสุข
ผูชํานาญการพิเศษ (อาจารย 3 ระดับ 8)
โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี
23.คุณเบญจ
จันทรผอง
วัดอินทาราม ต.หนองขาว อ.ทามวง จ.กาญจนบุรี
24.นายอภัยชล
วาพันดุง
วัดนิมิตประชาราม อ.ขามทะเลศอ จ.นครราชสีมา
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25.นายวิเชียร
26.นายสนั่น

ประภา
อารีกับ

วัดตาไกพลวง ต.หนองกง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย
สํานักสงฆธุดงคสถานอยูสุขเจริญ อ.เมือง จ.ตาก

วิทยากร
27.พระมหาสุภาพ
28.นางพรประภา

พุทฺธวิริโย
แกลวกลา

29.นางสาวสุชาดา

ทิมอุดม

เจาอาวาสวัดปานาคํา ต.จุมจัง อ.กุฉินารายณ จ.กาฬสินธุ
หัวหนากลุมงานพัฒนาระบบพัฒนาการฟน ฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด
กองพัฒนาการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด
ผูแทนคณะอนุกรรมการดานการพัฒนาคุณภาพสถานฟนฟู
สมรรถภาพผูติดยาเสพติดในระบบบังคับบําบัด กรมคุมประพฤติ

ผูรวมสังเกตการณ
30.นายแพทยอรรถพล สุคนธาภิรมย
31.นางสาวทิพยมล
ไตรยุทธ
เจาหนาที่
1.นางวัจนา
2.นายอรรถชัย
3.นางสายตา
4.นางลัดดา
5.นางสาวภัทราวรรณ

บวรธรรมจักร
อํานวยศิลป
ชะทา
วงศมติกุล
เทียนไทย

สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.)
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.)
พนักงานคุมประพฤติ 7ว กองพัฒนาการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด
พนักงานคุมประพฤติ 3 กองพัฒนาการฟน ฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด
พนักงานคุมประพฤติ กองพัฒนาการฟน ฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด
เจาพนักงานธุรการ 5 กองพัฒนาการฟน ฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด
เจาพนักงานการเงินและบัญชี 2 กองพัฒนาการฟนฟูสมรรถภาพ
ผูติดยาเสพติด

ผูสรุป/เรียบเรียง
1.นางวัจนา
บวรธรรมจักร พนักงานคุมประพฤติ 7ว กองพัฒนาการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด
2.นางวราภรณ
ชุมภูทอง
พนักงานคุมประพฤติ 6ว กองพัฒนาการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด
3.นายอรรถชัย
อํานวยศิลป
พนักงานคุมประพฤติ 3 กองพัฒนาการฟน ฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด
ผูรวมจัดทํา
1. นายจีระศักดิ์
2. นางเบญจพร

ซองศิริ
นักวิจัยสังคมศาสตร กองพัฒนาการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด
คงบวรเกียรติ พนักงานพิมพดีดชั้น 3 กองพัฒนาการฟน ฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด

ที่ปรึกษา
1.นางพรประภา

แกลวกลา

หัวหนากลุมงานพัฒนาระบบพัฒนาการฟน ฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด
กองพัฒนาการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยายเสพติด
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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
(เอกสารหมายเลข 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. รวมแบบฟอรมประเมินผลการดําเนินการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดในระบบบังคับบําบัด
โดยวัด (วิถีพุทธ) (เอกสารหมายเลข 12/2550)

