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บทที่ 1
บทนํา
1. ความเป็นมา
การดําเนินงานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ตามพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
พ.ศ. 2545 เป็นการดําเนินงานในลักษณะพหุภาคี โดยมีหน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ กองทัพบก กองทัพเรือ
กองทัพอากาศ กองบัญชาการกองทัพไทย กรมการปกครอง กรมการแพทย์ และกรมสุขภาพจิต เข้ามามี
ส่วนร่ วมในการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 หน่ วยงานที่ไม่ได้มี ภารกิจการฟื้นฟู
สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดโดยตรง ได้ดําเนินการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดโดยใช้หลักสูตรการบําบัดฟื้นฟู
สมรรถภาพเข้มข้นทางสายใหม่ ( FAST Model ) ของสถาบันธัญญารักษ์ และการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติด
ยาเสพติดด้วยระบบจิราสาของกองทัพอากาศผสมผสานกับวินัยทหารดําเนินการตามศักยภาพของตน
ทําให้วิธีการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด มีความหลากหลาย ต่อมากรมคุมประพฤติได้ร่วมกับสถาบัน
ธัญ ญารั กษ์ กับหน่วยพหุ ภาคีดังกล่าวข้างต้น จัดทํ าคู่มือการบําบั ดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติ ดของ
หน่วยงานพหุภาคีใ ห้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๔๙ หลังจากนั้นมาปริมาณผู้ ที่เข้าสู่
กระบวนการตามพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดมีมากขึ้นเรื่อยๆ โดยมีสัดส่วนของผู้เสพ
ผู้ติดยาเสพติดที่เป็นผู้ค้ายาเสพติดเข้ามาเป็นจํานวนมากและมีการเปิดสถานที่ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพ
ติดในหน่วยงานภาคีต่าง ๆ เพื่อรองรับกลุ่มเป้าหมายที่เพิ่มขึ้นดังกล่าว จนถึงปัจจุบันมีสถานที่เพื่อการฟื้นฟู
สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดแบบควบคุมตัวที่ไม่ได้มีภารกิจโดยตรง ในการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
จํานวน 63 แห่ง จากสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปดังกล่าว จึงจําเป็นต้องมีการทบทวนหลักสูตรที่ใช้ในการ
ดําเนินการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดแบบควบคุมตัว โดยใช้องค์ความรู้ที่มีการพัฒนาไปจากเดิมและให้
สอดรับกับกลุ่มเป้าหมายที่จําเป็นต้องได้รับการดูแลที่ซับซ้อนขึ้น ประกอบกับ พลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา
รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงยุ ติ ธ รรม มี ดํ า ริ ใ ห้ จั ด ทํ า แนวทางการบํ า บั ด ฟื้ น ฟู ส มรรถภาพผู้ ติ ด ยาเสพติ ด
ของหน่ ว ยงานพหุ ภ าคี ใ ห้ เ ป็ น ไปในแนวทางเดี ย วกั น และประสานสอดคล้ อ งกั บ การปฏิ บั ติ ง านตาม
พระราชบั ญ ญั ติ ฟื้ น ฟู ส มรรถภาพผู้ ติ ด ยาเสพติ ด พ.ศ.๒๕๔๕ สํ า นั ก งานคณะกรรมการป้ อ งกั น และ
ปราบปรามยาเสพติด กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงร่วมกันจัดทําคู่มือ
การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดแบบควบคุมตัวนี้ขึ้น
โครงสร้างหลักสูตรการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดแบบควบคุม ตัวนี้ใช้แนวคิดชุมชนบําบัด
(Therapeutic Community) เป็นแนวคิดหลักในการทบทวนหลักสูตร ซึ่งแนวคิดชุมชนบําบัดสามารถ
ตอบโจทย์กลุ่ ม เป้าหมายที่ จําเป็ นต้องได้รับการดูแ ลที่ ซับซ้อนขึ้ นได้ ทั้งนี้ เนื่องจากวัตถุประสงค์ หลั ก
ของชุ ม ชนบํ า บั ด คื อ การหยุ ด พฤติ ก รรมใช้ ย าเสพติ ด และส่ ง เสริ ม การเจริ ญ เติ บ โตส่ ว นบุ ค คล
โดยกิจกรรมในชุมชนบําบัด ช่วยให้สมาชิกเรียนรู้เกี่ยวกับตนเองในด้านต่างๆ ได้แก่ การปรับเปลี่ยน

คู่มือการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ตดิ ยาเสพติดแบบควบคุมตัว (2)
พฤติกรรม อารมณ์ ความคิด สติปัญญา เงื่อนไขทางจิตวิณญาณ (Spiritual Condition) และทักษะ
การเอาตัวรอดซึ่งรวมถึงการประเมินทางอาชีพและการศึกษา (www.daytop.org/about.html)
ในปี ง บประมาณ 2558 กรมคุ ม ประพฤติ นํ า หลั ก สู ต รการฟื้ น ฟู ส มรรถภาพผู้ ติ ด ยาเสพติ ด
แบบควบคุม ตัวหรือที่ เรี ยกกั นโดยทั่ วไปว่ าหลักสูตรมาตรฐานแกนกลางไปใช้ในสถานฟื้นฟูสมรรถภาพ
ผู้ ติ ด ยาเสพติ ด ในระบบบั ง คั บ บํ า บั ด สั ง กั ด กองทั พ บก กองทั พ เรื อ กองทั พ อากาศ กองบั ญ ชาการ
กองทัพไทย สํานักงานตํารวจแห่งชาติ กรมการปกครอง และกรมคุมประพฤติ
ทั้งนี้ กรมคุมประพฤติร่วมกับหน่วยพหุภาคีกําหนดสถานที่เพื่อการฟื้นฟูฯ จํานวน 7 แห่ง สําหรับ
การติ ด ตามการนํ า หลั ก สู ต รการฟื้ น ฟู ส มรรถภาพผู้ ติ ด ยาเสพติ ด แบบควบคุ ม ตั ว ไปใช้ อ ย่ า งใกล้ ชิ ด
ได้ แ ก่ ศู น ย์ ฟื้ น ฟู ส มรรถภาพผู้ ติ ด ยาเสพติ ด ลาดหลุ ม แก้ ว สั ง กั ด กรมคุ ม ประพฤติ ศู น ย์ วิ วั ฒ น์ พ ลเมื อ ง
จังหวัดทหารบกน่าน (ค่ายสุริยพงษ์) จังหวัดน่าน และศูนย์วิวัฒน์พลเมือง กรมทหารม้าที่ 5 รักษาพระองค์
(กองพันทหารม้าที่ 23) จังหวัดสระบุรี สังกัดกองทัพบก สถานที่เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
นพค.51 จังหวัดอํานาจเจริญ สังกัดกองบัญชาการกองทัพไทย โรงเรียนวิวัฒน์พลเมือง กองทัพเรือ 2
จังหวัดชลบุรี สังกัดกองทัพเรือ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด กองบิน 21 จังหวัดอุบลราชธานี
สังกัดกองทัพอากาศ และสถานที่เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด กองร้อยอาสารักษาดินแดน
จังหวัดหนองคาย สังกัดกรมการปกครอง โดยกรมคุมประพฤติได้จัดโครงการอบรมความรู้เรื่องชุมชนบําบัด
เพื่ อพั ฒ นาศักยภาพหน่ วยงานพหุ ภาคี ใ นการฟื้นฟูส มรรถภาพผู้ ติด ยาเสพติดแบบควบคุม ตัว ระหว่ า ง
วันที่ 9 - 17 มีนาคม 2558 ให้กับครูฝึกของสถานที่เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดนําร่อง
ทั้ง 6 แห่ง เพื่อสามารถนําหลักสูตรดังกล่าวไปปฏิบัติได้จริงในพื้นที่
ในระหว่ า งการนํ า หลั ก สู ต รการฟื้ น ฟู ส มรรถภาพผู้ ติ ด ยาเสพติ ด แบบควบคุ ม ตั ว ไปใช้ นั้ น
กรมคุมประพฤติโดยกองพัฒนาการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ได้ซักซ้อมความเข้าใจและติดตามผลการ
ดําเนินงานของสถานที่เพื่อการฟื้นฟูฯ ทั้ง 7 แห่ง ต่อมา กรมคุมประพฤติจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
เพื่ อ พั ฒ นาคู่ มื อ การฟื้ น ฟู ส มรรถภาพผู้ ติ ด ยาเสพติ ด แบบควบคุ ม ตั ว (หลั ก สู ต รมาตรฐานแกนกลาง)
ระหว่ างวั นที่ 8 – 10 กั น ยายน 2558 ณ โรงแรม ที เค พาเลซ กรุ ง เทพมหานคร เพื่ อนํา เสนอ
การติดตามผลการดําเนินงานฯและรับฟังความคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานพหุภาคี
ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ สามารถสรุปผลจากการประชุมได้ ดังนี้ เนื้อหาส่วนใหญ่ยังคงเหมือนเดิม มีการเปลี่ยนแปลง
บ้าง เช่น การรวมหัวข้อวิชาความรู้เกี่ยวกับการติดสารเสพติด บางหัวข้อเป็นหัวข้อเดียว เนื่องจากเนื้อหา
ใกล้เคียงกัน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม มีข้อสังเกตที่สําคัญ คือ การดูแลต่อเนื่องตั้งแต่ขั้นตอนการตรวจพิสูจน์
การฟื้ น ฟู ส มรรถภาพผู้ ติ ด ยาเสพติ ด และโปรแกรมปรั บ ตั ว กลั บ สู่ สั ง คมของสํ า นั ก งานคุ ม ประพฤติ
(ระยะเวลา 2 เดือน) โดยพนักงานคุมประพฤติร่วมมือกับอาสาสมัครคุมประพฤติจัดกิจกรรมตามขั้นตอน
ต่อไปนี้

คู่มือการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ตดิ ยาเสพติดแบบควบคุมตัว (3)
1. การตรวจพิ สู จ น์ กิ จ กรรมการดู แ ลต่ อ เนื่ อ งได้ แ ก่ ปฐมนิ เ ทศผู้ เ ข้ า รั บ การตรวจพิ สู จ น์ แ ละ
ครอบครัวเกี่ยวกับการปฏิบัติตนระหว่างการตรวจพิสูจน์ การให้คําปรึกษาเพื่อสร้างแรงจูงใจเข้ารับการฟื้นฟูฯ
การสํ า รวจความต้ อ งการด้ า นอาชี พ และการประสานครอบครั ว ร่ ว มส่ ง ตั ว ผู้ เ ข้ า รั บ การตรวจพิ สู จ น์
ไปยังสถานที่เพื่อการฟื้นฟูฯ
2. การฟื้ น ฟู ส มรรถภาพฯ กิ จ กรรมดู แ ลต่ อ เนื่ อ งได้ แ ก่ ปฐมนิ เ ทศผู้ เ ข้ า รั บ การฟื้ น ฟู ฯ
เกี่ ยวกั บการปฏิบัติตนระหว่างฟื้นฟู กฎหมายเกี่ยวกับพ.ร.บ.ฟื้นฟู ฯ การเยี่ยมเยียนผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ
ตามความเหมาะสม และปัจฉิมนิเทศ
3. โปรแกรมปรับตัวกลับสู่สังคมของสํานักงานคุมประพฤติ (ระยะเวลา 2 เดือน) กิจกรรมการดูแล
ต่อเนื่องได้แก่ การนําข้อมูลของผู้ผ่านการฟื้นฟูฯ ที่ส่งมาจากสถานที่เพื่อการฟื้นฟูฯ ดําเนินการอย่างต่อเนื่อง
เป็นรูปธรรม เช่น การฝึกอาชีพเพิ่มเติม หรือการสงเคราะห์เงินทุนประกอบอาชีพ เป็นต้น
ทั้งนี้ การดูแลผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ ตั้งแต่ขั้นตอนการตรวจพิสูจน์จนถึงขั้นตอนการฟื้นฟูฯ จะทําให้
ลดปัญหาการไม่ไปพบพนักงานคุมประพฤติตามโปรแกรมปรับตัวกลับสู่สังคมของสํานักงานคุมประพฤติ
(ระยะเวลา 2 เดือน) ได้
จากนั้น กรมคุมประพฤติโดยกองพัฒนาการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดได้นําผลจากการประชุม
เชิงปฏิบัติการมาพัฒนา/ปรับปรุง คู่มือการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดแบบควบคุมตัวซึ่งยังคงใช้แนวคิด
ชุมชนบําบัดเป็นแนวคิดหลักของหลักสูตรเช่นเดิม แต่ได้จัดกลุ่มของกิจกรรมจํานวน 10 กลุ่มเดิมเป็น 3
กลุ่มใหญ่ ได้แก่ กระบวนการกลุ่ม และการให้ความรู้และการสร้างงาน/อาชีพ ดังนี้
1. กระบวนการกลุ่ม ประกอบด้วย
1.1 ปรัชญา อุดมการณ์ และกฎข้อห้าม
1.2 โครงสร้างสายการบังคับบัญชา
1.3 เครื่องมือบ้าน ได้แก่ กลุ่มบําบัด งานบําบัด การให้ความช่วยเหลือและสิทธิพิเศษ
1.4 การเตรียมตัวก่อนกลับสู่สังคม
2. การให้ความรู้ ประกอบด้วย
2.1 กลุ่มการให้ความรู้ระยะแรกรับ ได้แก่ การปฐมนิเทศ ความรู้เรื่องกลุ่มบําบัดและ
ความรู้เกี่ยวกับการติดสารเสพติด
2.2 ทักษะการป้องกันการเสพติดซ้ํา
2.3 กลุ่มครอบครัวศึกษา
3. การสร้างงานและอาชีพ
รายละเอียดของกระบวนการกลุ่ม การให้ความรู้และสร้างงานและอาชีพอยู่ในบทที่ 3, 4 และ 5
ตามลําดับ

คู่มือการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ตดิ ยาเสพติดแบบควบคุมตัว (4)
2. วัตถุประสงค์
เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งดําเนินงานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดแบบควบคุมตัว
ตามพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานฟื้นฟู
สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
3. วิธีการใช้คู่มือ
3.1 เอกสารคู่มือนี้ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ
1) กระบวนการดํ า เนิ น งานฟื้ น ฟู ส มรรถภาพผู้ ติ ด ยาเสพติ ด แบบควบคุ ม ตั ว
ตามพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้ทราบถึงวิธีการปฏิบัติ
ตามขั้นตอนต่างๆเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดว่าด้วยการตรวจ
พิสูจน์ การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด การควบคุมตัว และการปฏิบัติต่อผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์และ
ผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2546 รายละเอียดอยู่ในบทที่ 2
2) กระบวนการกลุ่ม รายละเอียดอยู่ในบทที่ 3
3) การให้ความรู้ รายละเอียดอยู่ในบทที่ 4
4) การสร้างงาน/อาชีพ รายละเอียดอยู่ในบทที่ 5
3.2 หลักสูตรแกนกลางใช้แนวคิดของชุมชนบําบัดเป็นรากฐาน และเสริมองค์ความรู้ใหม่
ที่จําเป็นสําหรับการดูแลกลุ่มผู้ติดยาเสพติดที่มีปัญหาซับซ้อนและอาจจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับขบวนการค้ายา
เสพติด ในการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดสามารถเลือกกิจกรรมที่เหมาะสมกับสภาพปัญหาของผู้เสพ
ยาเสพติดในแต่ละราย

บทที่ 2
คู่มือการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดแบบควบคุมตัว
1. ขอบเขต
คู่มือนี้ใช้ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานพหุภาคี ซึ่งปฏิบัติงานฟื้นฟูสมรรถภาพ
ผู้ติดยาเสพติดแบบควบคุมตัว
2. นิยาม
คณะอนุกรรมการ หมายถึง คณะอนุกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดประจาเขตพื้นที่
ต่างๆ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ประกอบด้ วย ผู้แทนกระทรวง
ยุติธ รรมเป็ น ประธานคณะอนุ กรรมการแพทย์ห นึ่งคน นักจิตวิทยาหนึ่งคน นักสั งคมสงเคราะห์ ห นึ่งคน
ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ซึ่ ง มี คุ ณ สมบั ติ ต ามที่ ก าหนดในกฎกระทรวงไม่ เ กิ น สองคนเป็ น อนุ ก รรมการและผู้ แ ทน
กรมคุมประพฤติหนึ่งคนเป็นอนุกรรมการและเลขานุการ
สถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด หมายถึง ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดในสังกัด
กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม ทั้งยังหมายความรวมถึงสถานที่ตามมาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติ
ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545
หน่วยงานพหุภ าคี หมายถึง หน่วยงานที่ร่ว มปฏิบัติในการฟื้นฟูส มรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
ตามพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545
พนัก งานคุม ประพฤติ หมายถึ ง ผู้ ได้ รับ การแต่ งตั้ง จากรัฐ มนตรี ว่าการกระทรวงยุ ติธ รรม
ให้ดารงตาแหน่งพนักงานคุมประพฤติตามพระราชบัญญัติวิธีดาเนินการคุมประพฤติ ตามประมวลกฎหมายอาญา
พ.ศ. 2522 และได้ รั บ การแต่ ง ตั้ ง ให้ เ ป็ น พนั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ ห รื อ ได้ รั บ ม อบหมายให้ ด าเนิ น การ
ตามพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545
เจ้าหน้าที่ หมายถึง พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
หรือสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดแบบควบคุมตัว
ผู้ เ ข้ า รั บ การฟื้ น ฟู ส มรรถภาพ หมายถึ ง ผู้ เ ข้ า รั บ การฟื้ น ฟู ส มรรถภาพผู้ ติ ด ยาเสพติ ด
ตามพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545
สมาชิก หมายถึง ผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดที่เข้ารับการฟื้นฟูอยู่ในสถาน
ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดแบบควบคุมตัว
การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด หมายถึง การกระทาใด ๆ อันเป็นการบาบัดการติดยาเสพติด
และฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตใจของผู้ติดยาเสพติด รวมตลอดถึงการรัก ษาสภาพร่างกายและจิตใจของ
ผู้ซึ่งเสพยาเสพติดให้กลับคืนสู่สภาพปกติโดยไม่เสี่ยงต่อการเป็นผู้ติดยาเสพติด
การฟื้น ฟู สมรรถภาพผู้ติ ด ยาเสพติดแบบควบคุมตัว หมายถึง การฟื้นฟูส มรรถภาพผู้ ติด
ยาเสพติด ในสถานฟื้น ฟูส มรรถภาพผู้ ติดยาเสพติดตามพระราชบัญญัติฟื้นฟูส มรรถภาพผู้ ติดยาเสพติด
พ.ศ. ๒๕๔๕

คู่มือการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดแบบควบคุมตัว (6)
การปรับตัวกลับสู่สังคม หมายถึง การดาเนินการของสานักงานคุมประพฤติเพื่อเตรียมความ
พร้อมในการกลับสู่สังคมปกติโดยไม่ต้องพึ่งยาเสพติดสาหรับผู้ที่ผ่านกระบวนการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
แบบควบคุมตัว ครบตามระยะเวลาและกิจกรรมของสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดแล้ว
๓. ผู้ปฏิบัติ อานาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ
คณะอนุกรรมการ มีอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้
1. ติดตามดูแลควบคุมตัวผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
ที่คณะกรรมการกาหนด
2. พิจารณาย้ายตัวผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดจากศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติด
ยาเสพติดแห่ งหนึ่ ง ไปยังอีกแห่งหนึ่ง รวมทั้งพิจารณาการลดหรือขยายระยะเวลาการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติด
ยาเสพติด
3. พิจารณาอนุญาตให้ผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดได้รับการปล่อยชั่วคราว
4. แจ้ งผลการฟื้ น ฟู ส มรรถภาพผู้ ติด ยาเสพติด ต่อ คณะกรรมการ พนั กงานสอบสวน หรื อ
พนักงานอัยการ แล้วแต่กรณี
5. พิ จ ารณาแผนการฟื้ น ฟู ส มรรถภาพผู้ ติ ด ยาเสพติ ด แก่ ผู้ ต้ อ งหาที่ ถู ก กล่ า วหาว่ า กระท า
ความผิด ในฐานความผิดที่ระบุไว้ในมาตรา 19
6. ติ ด ตามดู แ ลการฟื้ น ฟู ส มรรถภาพผู้ ติ ด ยาเสพติ ด ของผู้ เ ข้ า รั บ การฟื้ น ฟู ส มรรถภาพผู้ ติ ด
ยาเสพติด ในเขตอานาจของตนให้เป็นไปตามแผนการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
7. พิจารณาผลการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
สานักงานคุมประพฤติ มีอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้
๑. ดาเนินการส่งตัวผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ พร้อมเอกสารข้อมูลที่จาเป็น
๒. ติดตามและประสานงานเพื่อรับทราบความก้าวหน้าในการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
๓. ให้คาแนะนาและให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตนเมื่อครบระยะเวลาการฟื้นฟูฯ ในสถาน
ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
หน่วยงานพหุภาคี มีอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้
1. ควบคุมตัว ส่งต่อ และย้ายตัวผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
2. ดาเนินการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
3. รายงานความก้าวหน้าและผลการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดต่อสานักงานคุมประพฤติ
เพื่อเสนอคณะอนุกรรมการฯ
พนักงานเจ้าหน้าที่ มีอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้
1. การเข้าไปในเคหสถาน สถานที่ หรือยานพาหนะใด ๆ เพื่อตรวจค้นและจับตัวผู้เข้ารับการ
ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดที่ฝุาฝืนมาตรา 29 หรือมาตรา 31 เมื่อมีเหตุอันควรสงสัยตามสมควรว่า

คู่มือการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดแบบควบคุมตัว (7)
บุคคลดังกล่าวหลบซ่อนอยู่ ประกอบกับมีเหตุอันควรเชื่อว่าเนื่องจากการเนิ่นช้ากว่าจะเอาหมายค้นมาได้
บุคคลนั้นจะหลบหนี ( กรณีที่ได้รับการแต่งตั้งและกาหนดให้มีอานาจนี้ )
2. การออกหนังสือสอบถามหรือเรียกบุคคลใดที่เกี่ยวข้องผู้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพ
ติดมาให้ถ้อยคา ส่งคาชี้แจงเป็นหนังสือหรือเอกสารหรือหลักฐานใดมาเพื่อการตรวจสอบเพื่อประกอบการพิจารณา
ในการปฏิบัติการตามมาตรา 17
3. การสอบปากคาผู้ เข้ารั บการฟื้นฟูส มรรถภาพผู้ ติดยาเสพติดหรือบุคคลอื้นใดที่ส ามารถ
ให้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกรณีที่ระบุไว้ตามมาตรา 17
4. การส่งหรือจัดให้ผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดรับการตรวจหรือทดสอบว่ามี
ยาเสพติดอยู่ในร่างกายหรือไม่
5. ดาเนินการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดตามที่คณะอนุกรรมการกาหนด
6. ติดตามผลการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดของผู้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพและผู้ซึ่งได้รับ
อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราว
7. จัดทารายงานผลการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดเสนอต่อคณะอนุกรรมการ
4. แนวทางการปฏิบัติงานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดแบบควบคุมตัว

คู่มือการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดแบบควบคุมตัว (8)
แผนผังลาดับงานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดแบบควบคุมตัว

คณะอนุกรรมการ
มีคาสั่งให้ฟื้นฟู

ส่งต่อ
ควบคุมตัวหรือไม่

1. การฟื้นฟูแบบควบคุมตัวเข้มงวด/ไม่เข้มงวด
( ประมาณ 4 เดือน )

ฟื้นฟูโดยโปรแกรมของ
สานักงานกรมคุมประพฤติ

โปรแกรมปรับตัว
กลับสู่สังคม

สรุปผลการฟื้นฟูเสนอคณะอนุกรรมการ

คณะอนุกรรมการ
พิจารณาผลพอใจ

ไม่พอใจ

ดาเนินการขยายเวลาหรือปรับแผนการฟื้นฟู

ส่งคืนกระบวนการยุตธิ รรมหลัก
พอใจ

ออกใบรับรองผลการฟื้นฟูและ
ส่งต่อ เพื่อติดตามผล 1 ปี

ศอ.ปส.จ.และ ศอ.ปส.กทม. จัดตั้งศูนย์เพื่อประสาน
การดูแลผู้ผ่านการบาบัดฯในระดับอาเภอหรือเขต
และระดับจังหวัดหรือกทม. เพือ่ ติดตามดูแลและให้
ความช่วยเหลือผู้ผ่านการฟื้นฟูฯ

คู่มือการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดแบบควบคุมตัว (9)
แนวทางการปฏิบัติงานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดแบบควบคุมตัว
การปฏิบัติงานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดแบบควบคุมตัวมีกระบวนการปฏิบัติงานเป็น
ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การรับเรื่องจากสานักงานคุมประพฤติ
ขั้นตอนที่ 2 การดาเนินการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดตามแผน
ขั้นตอนที่ 3 การสรุปผลและจัดทารายงานการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดส่งสานักงาน
คุมประพฤติ
กระบวนการปฏิบัติงานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดแบบควบคุมตัวแสดงเป็นแผนภูมิได้ดังนี้
แผนภูมิที่ 1 แสดงกระบวนการปฏิบัติงานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดแบบควบคุมตัว

1. รับเรื่องจากสานักงานคุมประพฤติ

2. ดาเนินการฟื้นฟูฯ ตามแผน
- ฟื้นฟู 4 เดือน
- ประเมินผล

3. การสรุปผลและจัดทารายงานการฟืน้ ฟูฯ
ส่งสานักงานคุมประพฤติ

คู่มือการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดแบบควบคุมตัว (10)
แผนภูมิที่ 2 การรับเรื่องจากสานักงานคุมประพฤติ

1. รับตัวและตรวจสอบเอกสารหลักฐาน

2. ลงทะเบียนและจัดทาประวัติ
ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ

3. ตรวจค้นตัวและทรัพย์สิน

4. จัดให้ได้รับเครื่องแต่งกาย เครื่องนอน
และของใช้ในชีวิตประจาวัน

5. จัดให้ได้รับการตรวจด้านอนามัย

6. แจ้งการรับตัวเข้าฟื้นฟูฯ
แก่สานักงานคุมประพฤติ

7. แจ้งชื่อผู้ประสานงาน ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์
และระเบียบการเยี่ยม ให้ครอบครัวหรือญาติ

8. ดาเนินการทางธุรการ
ตามแบบแผนของหน่วยงาน

คู่มือการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดแบบควบคุมตัว (11)
วิธีปฏิบัติตามแผนภูมิที่ 2
เจ้าหน้าที่ของสถานที่เพื่อการฟื้นฟูฯ รับเรื่องจากสานักงานคุมประพฤติและดาเนินการต่อไปนี้
1. รับตัวและตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารและหลักฐานของสมาชิก (ผู้เข้ารับการฟื้นฟู
สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด) ซึ่งประกอบด้วยเอกสารดังต่อไปนี้
1.1 หนังสือนาส่ง (บฟ.2 - 1) และสาเนา 1 ชุด
1.2 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือเอกสารที่ทางราชการออกให้ที่มีเลขประจาตัว
ประชาชน
1.3 สาเนารายงานการตรวจพิสูจน์ (บฟ.1 – 17)
1.4 สาเนาคาวินิจฉัยของคณะอนุกรรมการ (บฟ.3 – 1)
1.5 แบบรายงานการประเมินผลระหว่างการฟื้นฟูฯ (บฟ.8 – 2)
1.6 แบบรายงานการฟื้นฟูฯ เมื่อครบกาหนดระยะเวลา (บฟ. 8 – 3)
1.7 แบบประเมินพฤติกรรมระหว่างการฟื้นฟูแบบควบคุมตัว (บฟ. 8 – 5) จานวน 2 ชุด
2. ลงทะเบียนและจัดทาแฟูมบันทึกประวัติสมาชิก (ตามแบบฟอร์มการลงทะเบียนสมาชิก
ที่หน่วยกาหนด)
3. ตรวจค้นตัวและทรัพย์สินของสมาชิก
3.1 กรณีตรวจพบสิ่ งของต้องห้าม ให้เจ้าหน้าที่ของสถานฟื้นฟู ฯ ยืดไว้ แล้ วรายงาน
ให้ผู้ควบคุมสถานที่ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร
3.2 กรณีไม่พบสิ่งของต้องห้ามใด
1) เจ้าหน้าที่สถานที่เพื่อการฟื้นฟูฯ จัดเก็บทรัพย์สินส่วนตัวของสมาชิกที่ติดตัวมา
โดยจัดทาเป็นบัญชีรับฝากทรัพย์สินแล้วให้สมาชิกอ่านและลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน
2) กรณีมีญาติมาด้วยในวันรับตัวหรือติดตามมาภายหลัง ให้เจ้าหน้าที่คืนทรัพย์สิน
มีค่า หรือเงินสดทั้งหมดให้แก่ญาติพร้อมให้บุ คคลดังกล่าวลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานและแจ้งให้สมาชิก
ทราบ
3) กรณี ส มาชิ ก ไม่ มี ญ าติ ห รื อ ญาติ ไ ม่ ป ระสงค์ รั บ ทรั พ ย์ สิ น ของสมาชิ ก คื น
ให้สถานฟื้นฟูฯ จัดเก็บทรัพย์สินตามรายการบัญชีแต่ละรายไว้ แล้วคืนให้กับสมาชิกเมื่อได้รับการปล่อยตัว
( ตามระเบียบฯลักษณะ 4 หมวด 1 ส่วนที่ 1 ข้อที่ 40 )
4. จัดให้ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯที่รับตัวใหม่ทาความสะอาดร่างกายและจัดให้ได้รับเครื่องแต่งกาย
เครื่องนอนและเครื่องใช้ในชีวิตประจาวันตามที่สถานที่เพื่อการฟื้นฟูฯกาหนด โดยให้ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯลง
ลายชื่อไว้เป็นหลักฐาน สาหรับเสื้อผ้าที่ใส่มาให้ซักให้เรียบร้อยก่อนนาเข้าเก็บรักษา (ตามระเบียบฯ ลักษณะ
4 หมวด 1 ส่วนที่ 1 ข้อที่ 42 )
5. จัดให้ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯรับการตรวจด้านอนามัยจากแพทย์หรือพยาบาล
5.1 หากผลการตรวจสอบอนามัยปรากฏว่าผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯมีโรคติดต่อซึ่งอาจลุกลาม
ไปติดผู้อื่นได้ ให้เจ้าหน้าที่สอบถามแพทย์หรือพยาบาลในการขอคาแนะนาเพื่อดูแลผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯต่อไป
(ตามระเบียบฯ ลักษณะ 4 หมวด 1 ส่วนที่ 1 ข้อที่ 44 )

คู่มือการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดแบบควบคุมตัว (12)
5.2 ในกรณีที่ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯมีโรคประจาตัว ต้องใช้ยาหรืออยู่ระหว่างการบาบัดรักษา
อย่างต่อเนื่อง ให้เจ้าหน้าหน่วยงานรีบดาเนินการติดต่อญาติให้ทราบว่าผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯถูกควบคุมตัว
อยู่ที่ใด เพื่อดาเนินการรับยาจากญาติไว้ดาเนินการ (ตามระเบียบฯ ลักษณะ 4 หมวด 1 ส่วนที่ 1 ข้อที่ 41 )
หมายเหตุ ในกรณีที่สถานที่เพื่อการฟื้นฟูฯไม่มีแพทย์หรือพยาบาลประจาหน่วยงาน สามารถ
จ้างแพทย์มาตรวจร่างกาย/จิตใจ ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯได้ตามความเหมาะสม
6. แจ้งการรับตัวเข้าฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดแก่สานักงานคุมประพฤติที่ส่งตัว
7. แจ้งชื่อผู้ประสานงานของสถานที่เพื่อการฟื้นฟูฯ พร้อมทั้งสถานที่ติดต่อ เบอร์โทรศัพท์
และระเบียบการเยี่ยมให้ครอบครัวหรือญาติได้รับทราบ
8. ดาเนินการทางธุรการตามแบบแผน

คู่มือการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดแบบควบคุมตัว (13)

แผนภูมิที่ 3 การดาเนินการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดตามแผนแบบควบคุมตัว
1. ชี้แจงระเบียบปฏิบัติและตารางกิจวัตรประจาวัน

2. ให้เข้าร่วมกิจกรรมการฟื้นฟูฯ
ตามรูปแบบที่กาหนด

3. ประเมินพฤติกรรมระหว่างการฟื้นฟูฯ

4. การเตรียมตัวก่อนกลับสู่สังคม

๕. การประเมินพฤติกรรมเมื่อครบระยะเวลาการฟื้นฟูฯ

คู่มือการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดแบบควบคุมตัว (14)
วิธีปฏิบัติตามแผนภูมิที่ 3
เมื่อสถานที่เพื่อการฟื้นฟูฯ รับตัวสมาชิกพร้อมเอกสารและหลักฐานแล้ว เจ้าหน้าที่ของสถานที่เพื่อ
การฟื้นฟูฯ นั้น จะดาเนินการดังนี้
1. ชี้แจงระเบียบปฏิบัติและตารางกิจวัตรประจาวันให้สมาชิกและครอบครัวหรือผู้ปกครอง
ทราบ
2. ให้ ส มาชิ ก ปฏิ บั ติ ต ามระเบี ย บและร่ ว มกิ จ กรรมการฟื้ น ฟู ส มรรถภาพผู้ ติ ด ยาเสพติ ด
ตามรูปแบบที่กาหนด (รายละเอียดปรากฏในบทที่ ๓, 4 และ 5)
ในการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด สามารถแบ่งระยะการดาเนินงานเป็น 3 ระยะ ดังนี้
ระยะที่ 1 ระยะแรกรับ (ระยะเวลา 1 เดือน) กิจกรรมที่ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯต้องเข้าร่วม คือ
1. กิจกรรมกลุ่มบาบัด ได้แก่ กลุ่มเตรียมการก่อนกลุ่มประชุมเช้า กลุ่มประชุมเช้า
กลุ่ มสั มมนา กลุ่ ม การให้ การปรึ ก ษา กลุ่ มประชุม ทีมงาน กลุ่ มสรุ ปความรู้สึ กประจาสั ปดาห์ กลุ่ ม จูงใ จ
กลุ่มการดูแลสุขภาพ กลุ่มศาสนบาบัด กลุ่มวินัยทหารและการออกกาลังกาย
2. กิจกรรมงานบ าบัด ได้แก่ ทีมงาน คือ การเป็นสมาชิกทีมงานใดทีมงานหนึ่งและ
เข้าร่วมปฏิบัติงานในทีมงานนั้น
3. การให้ความช่วยเหลือ กรณีกระทาผิดกฎหรือระเบียบของสถานทีเ่ พื่อการฟื้นฟูฯ
4. กิจกรรมการให้ความรู้ระยะแรกรับ ได้แก่ การให้ความรู้เรื่องปรัชญา อุดมการณ์และ
กฎข้อห้าม โครงสร้างสายการบังคับบัญชา เครื่องมือบ้าน และความรู้เกี่ยวกับการติดสารเสพติด
ระยะที่ 2 ระยะฟื้ น ฟู ส มรรถภาพผู้ ติ ด ยาเสพติ ด (ระยะเวลา 2 เดื อ น ตั้ ง แต่ เ ดื อ นที่ 2 – 3)
กิจกรรมที่ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯต้องเข้าร่วม คือ
1 กิจ กรรมกลุ่ มบ าบั ด ได้แ ก่ กลุ่ มเตรียมการก่อนกลุ่ ม ประชุมเช้ า กลุ่ มประชุมเช้ า
กลุ่มสัมมนา กลุ่มการให้คาปรึกษา กลุ่มประชุมทีมงาน กลุ่มสรุปความรู้สึกประจาสัปดาห์ กลุ่มการดูแล
สุขภาพ กลุ่มศาสนบาบัด และกลุ่มวินัยทหารและการออกกาลังกาย
2 กิจกรรมงานบาบัด เช่นเดียวกับระยะแรกรับ
3 การให้ความช่วยเหลือ เช่นเดียวกับระยะแรกรับ
4 กิจกรรมการให้ความรู้ เรื่อง ทักษะปูองกันการเสพติดซ้าและครอบครัวศึกษา
5 กิจกรรมสร้างงาน/อาชีพ ได้แก่
5.1 สัปดาห์ที่ 5 กิจกรรมเปูาหมายชีวิตและชีวิตที่สมดุล
5.2 สัปดาห์ที่ 6 การประเมินโดยแบบวัดบุคลิกภาพเพื่อการศึกษาต่อและการเลือก
อาชีพ ของกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน
5.3 สัปดาห์ที่ 9 – 16 การฝึกอาชีพโดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน

คู่มือการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดแบบควบคุมตัว (15)
ระยะที่ 3 ระยะเตรี ย มตัว ก่อนกลั บสู่ สั งคม (ระยะเวลา 1 เดือ น ตั้ งแต่ เดือนที่ 4 เป็นต้ นไป)
กิจกรรมที่ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯต้องเข้าร่วม คือ
1. กิจกรรมกลุ่มบาบัด ได้แก่ กลุ่มเตรียมการก่อนกลุ่มประชุมเช้า กลุ่มประชุมเช้า กลุ่ม
สัมมนา กลุ่ มการให้ คาปรึกษา กลุ่มประชุมทีมงาน กลุ่ มสรุปความรู้สึ กประจาสั ปดาห์ กลุ่ ม การดูแล
สุขภาพ กลุ่มศาสนบาบัด กลุ่มวินัยทหารและการออกกาลังกาย
2. กิจกรรมงานบาบัด เช่นเดียวกับระยะแรกรับ
3. การให้ความช่วยเหลือ เช่นเดียวกับระยะแรกรับ
4. กิจกรรมการให้ความรู้ เรื่อง ครอบครัวศึกษา
5. กิจกรรมการสร้างงาน/อาชีพ ได้แก่
5.1 สัปดาห์ที่ 14 การให้ความรู้เรื่องการเตรียมความพร้อมเพื่อก้าวเข้าสู่ตลาดแรงงาน
โดยกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน เช่น การสมัครงาน ข้อมูลอาชีพ และแหล่งเงินทุน เป็นต้น และ
กิจกรรมเส้นทางชีวิต
5.2 การฝึกงานในสถานที่เพื่อการฟื้นฟูฯ
5.3 การเข้าร่ ว มกิจ กรรมภายนอกโดยมี ครู พี่เลี้ ยงคอยควบคุม ดูแล เช่น การเป็ น
วิทยากรตามโรงเรียน สถานประกอบการ การทางานรับใช้สังคม เช่น วัด โรงเรียน หรือสถานที่ที่มีความ
เหมาะสม การพาสมาชิกไปทัศนศึกษานอกสถานที่ตามความเหมาะสม เป็นต้น กิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์
เพื่อให้สมาชิกเรียนรู้สังคม การรับผิดชอบตนเอง และการแสวงหาประสบการณ์เพื่อฝึกความมั่นคงทาง
จิตใจก่อนเผชิญหน้ากับโลกภายนอกภายหลังผ่านการฟื้นฟู
5.4 การส่งผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ ไปปฏิบัติงานภายนอกสถานที่ เพื่อการฟื้นฟูฯในเวลา
กลางวัน และกลับเข้ามาพักอาศัยในสถานที่เพื่อการฟื้นฟูฯตอนกลางคืน
หมายเหตุ : รายละเอียดกิจกรรมทั้ง 3 ระยะ อยู่ในบทที่ 3 , 4 และ 5
3. การประเมินพฤติกรรมระหว่างการฟื้นฟูฯ
เจ้าหน้าที่ของสถานที่เพื่อการฟื้นฟูฯ ต้องประเมินพฤติกรรมในระหว่างการฟื้นฟูฯผู้เข้ารับ
การฟื้นฟูฯ ซึ่งมี 4 กรณี ดังนี้
1) ในกรณี ที่ ร ะยะเวลาฟื้ น ฟู ฯ ตั้ ง แต่ 120 วั น ขึ้ น ไป เมื่ อ ฟื้ น ฟู ฯ ครบ 90 วั น แล้ ว
เจ้าหน้าที่สถานที่เพื่อการฟื้นฟูฯ ต้องประเมินพฤติกรรมระหว่างการฟื้นฟูฯ ตามแบบ บฟ.8 – 5 และทา
รายงานตามแบบ บฟ.8 – 2 พร้อมทั้งหนังสือขอรายงานผลการฟื้นฟูฯ ตามแบบ บฟ.8 – 1 ส่งสานักงาน
คุมประพฤติเพื่อดาเนินการต่อไป
2) ในกรณีที่ระยะเวลาการฟื้นฟูฯ น้อยกว่า 120 วัน เมื่อฟื้นฟูฯไปแล้วเป็นระยะเวลา 2
ใน 3 ที่กาหนด เจ้าหน้าที่สถานที่ เพื่อการฟื้นฟูฯ ต้องประเมินผลการฟื้นฟูฯตามแบบ บฟ.8 – 5 และทา
รายงานตามแบบ บฟ.8 – 2 พร้อมทั้งหนังสือขอรายงานผลการฟื้นฟูฯ ตามแบบ บฟ.8 – 1 ส่งสานักงาน
คุมประพฤติเพื่อดาเนินการต่อไป
3) ในกรณีที่ สมาชิกหลบหนีแล้วไม่สามารถติดตามตัวมาได้ เจ้าหน้าที่สถานที่เพื่อการ
ฟื้นฟูฯ ต้องประเมินผลการฟื้นฟูฯ ตามแบบ บฟ.8 – 5 และทารายงานตามแบบ บฟ.8 – 2 ส่งสานักงาน
คุมประพฤติเพื่อดาเนินการต่อไป

คู่มือการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดแบบควบคุมตัว (16)
4) ในกรณี ที่ ร ะหว่ า งการฟื้น ฟู ฯ สมาชิ ก มี พ ฤติ ก รรม หรื อ สภาพร่ า งกายหรื อ จิ ต ใจ
ที่มีผลกระทบจนไม่สามารถฟื้นฟูฯต่อไปอีก เจ้าหน้าที่สถานที่ เพื่อการฟื้นฟูฯ ต้องประเมินผลการฟื้นฟูฯ
ตามแบบ บฟ.8 – 2 เสนอต่อผู้อานวยการหรือผู้ควบคุมสถานที่เพื่อรายงานคณะอนุกรรมการโดยทันที
เพื่อให้คณะอนุกรรมการพิจารณาปรับแผนการฟื้นฟูฯต่อไป (ตามระเบียบฯ ลักษณะ 2 หมวด 1 ส่วนที่ 1
ข้อ 19)
หมายเหตุ ในการประเมินพฤติกรรมระหว่างการฟื้นฟูฯ หากว่าเจ้าหน้าที่เห็นว่าควรลด/
ขยายระยะเวลาการฟื้ น ฟู ฯ ขอให้ ร ะบุ เ หตุ ผ ลของการขอลด/ขยายระยะเวลาดั ง กล่ า วด้ ว ยเพื่ อ ให้
คณะอนุ ก รรมการฯทราบและมี ข้ อ มู ล ในการวิ นิ จ ฉั ย ต่ อ ไป ซึ่ ง หากคณะอนุ ก รรมการฯมี ค าสั่ ง ให้ ข ยาย
ระยะเวลาการฟื้นฟูฯ แบบควบคุมตัวออกไปอีก สานักงานคุมประพฤติจะแจ้งหน่ว ยงานฟื้นฟูฯโดยเร็ว
เพื่อดาเนินการฟื้นฟูฯต่อไปตามคาสั่งคณะอนุกรรมการฯ
- หากคณะอนุกรรมการฯวินิจฉัยว่าสมควรส่งตัวคืนพนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการ
สานักงานคุมประพฤติจะส่งหนังสือรายงานการฟื้นฟูฯตามแบบ บฟ.3 – 8 และโทรสารแจ้งไปยังพนักงาน
สอบสวน ให้มารับตัวผู้รับการฟื้นฟูฯ หากพนักงานสอบสวนไม่สามารถรับตัวผู้รับการฟื้นฟูฯ ได้ภายใน 3 วัน
นับตั้งแต่มีหนังสือแจ้ง สานักงานคุมประพฤติจะแจ้งคณะอนุกรรมการเพื่อดาเนินการแจ้งหัวหน้าพนักงาน
สอบสวนต่อไป เมื่อพนักงานสอบสวนมารับตัว ให้เจ้าหน้าที่สถานที่เพื่อการฟื้นฟูฯตรวจสอบหลักฐานที่
แสดงเหตุแห่งการส่งตัว คืน แล้ว ส่งมอบตัว สมาชิกพร้อมทั้งให้พนักงานสอบสวนลงลายมือชื่อไว้เพื่อเป็น
หลักฐาน
4. การเตรียมตัวก่อนกลับสู่สังคม
ระยะเวลาการเตรียมตัวก่อนกลับสู่สังคมประมาณ 1 เดือน เป็นขั้นตอนของการเตรียมตัว
สมาชิก ก่อนที่จะออกไปใช้ชีวิตจริงในสังคมภายนอก เป็นการให้สมาชิกที่ผ่านการประเมินว่ามีความพร้อมในการ
กลับสู่สังคมวางแผนชีวิต ทั้งในด้านการศึกษาหรือการประกอบอาชีพ การอยู่ร่วมกับบุคคลในครอบครัวหรือการ
อยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคม (รายละเอียดอยู่ในบทที่ 3)
5. การประเมินพฤติกรรมเมื่อครบระยะเวลาการฟื้นฟูฯ
เมื่อฟื้นฟูฯครบระยะเวลาตามคาสั่งของคณะอนุกรรมการแล้ว เจ้าหน้าที่สถานที่เพื่อการฟื้นฟูฯ
ต้ อ งประเมิ น พฤติ ก รรมสมาชิ ก ตามแบบ บฟ.8 – 5 อี ก ครั้ ง และท ารายงานตามแบบ บฟ.8 – 3
ส่งสานักงานคุมประพฤติเพื่อดาเนินการต่อไป

คู่มือการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดแบบควบคุมตัว (17)
แผนภูมิที่ 4 การสรุปผลและจัดทารายงานผลการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
ส่งสานักงานคุมประพฤติ
1. จัดทารายงานและสรุปผลการฟื้นฟูฯ

2. ประสานส่งตัวผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ

3. รวบรวมเอกสารและหลักฐาน

4. แจ้งผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯให้ไป
รายงานตัวที่สานักงานคุมประพฤติ

5. ส่งเอกสารหลักฐานและนัดผู้เข้ารับ
การฟื้นฟูฯไปยังสานักงานคุมประพฤติ

คู่มือการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดแบบควบคุมตัว (18)
วิธีปฏิบัติตามแผนภูมิที่ ๔
1. เจ้ าหน้ าที่ส ถานที่เพื่อการฟื้น ฟูฯสรุปผลการฟื้นฟูส มรรถภาพผู้ ติดยาเสพติดและทารายงาน
ตามแบบ บฟ.8 – ๓ พร้อมทั้งแบบส่งต่อข้อมูลผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ เพื่อให้สมาชิกได้รับความช่วยเหลืออย่าง
ต่อเนื่องจากพนักงานคุมประพฤติ
2. ประสานงานสานักงานคุมประพฤติในพื้นที่เพื่อให้มาดาเนินการเรื่องการสงเคราะห์ค่าเดินทาง
ในกรณีที่ไม่มีญาติมารับหรือไม่มีค่าพาหนะเดินทางกลับบ้าน
3. รวบรวมเอกสารหลักฐาน ซึ่งประกอบด้วย
- หนังสือส่งตัว (บฟ.8– 1)
- แบบรายงานการประเมินผลเมื่อครบกาหนดเวลา (บฟ.8 – 3) และแบบส่งต่อข้อมูลผู้เข้า
รับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดฯ
- แบบประเมินพฤติกรรมระหว่างการฟื้นฟูฯ (บฟ.8 – 5)
- ผลการตรวจปัสสาวะ
- อื่น ๆ ( ถ้ามี )
4. แจ้งสมาชิกและครอบครั วหรื อผู้ ปกครอง ให้ไปรายงานตัว เพื่อเข้าร่ว มกิจกรรมในระยะการ
ปรั บตัวกลั บสู่ สังคมที่สานักงานคุมประพฤติ โดยออกใบนัดตามแบบ บฟ.8 – 6 ส านักงานคุมประพฤติ
โดยกาหนดวัน นัดในใบนัด ( บฟ.8 – 6 ) ให้ผู้ เข้ารับการฟื้นฟูฯ ไปรายงานตัวกับพนักงานคุมประพฤติ
สานักงานคุมประพฤติเจ้าของคดีโดยเร็วที่สุด ( ภายใน 5 วัน )
5. ส่งเอกสารและหลั กฐานพร้อมทั้งนัดผู้ รับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดไปยังส านักงาน
คุมประพฤติ
๖. การติดตามดูแลหลังการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด เป็นขั้นที่สมาชิกกลับไปอยู่ ในครอบครัว
ชุมชน และสังคม แบ่งได้เป็น 2 ลักษณะ ดังนี้
1) กรณี ห น่ ว ยงานพหุ ภ าคี มี ร ะบบการดู แ ลหลั ง การฟื้ น ฟู ส มรรถภาพผู้ ติ ด ยาเสพติ ด
เจ้าหน้าที่ของสถานที่เพื่อการฟื้นฟูฯ สามารถออกไปเยี่ยมบ้านสมาชิก หรือโทรศัพท์ หรือส่งไปรษณีย บัตรไป
สอบถาม ที่บ้านก็ได้
2) กรณีห น่ ว ยงานพหุ ภ าคีไม่มีระบบการดูแลหลั งการฟื้นฟูส มรรถภาพผู้ ติดยาเสพติด
ให้ประสานขอข้อมูลจากพนักงานคุมประพฤติของสานักงานคุมประพฤติ เพื่อประสานข้อมูลการดาเนินการ
ติดตามดูแลผู้ผ่านการฟื้นฟูฯ จากกระทรวงมหาดไทยและส่งข้อมูลให้หน่วยงานพหุภาคีอีกทอดหนึ่ง

บทที่ 3
กระบวนการกลุ่ม
กระบวนการกลุํมในการฟื้นฟูสมรรถภาพผู๎ติดยาเสพติดแบบควบคุมตัวนั้นเป็นการใช๎พลวัตรของกลุํม
ในการฟื้นฟูสมรรถภาพผู๎ติดยาเสพติด กลุํมในที่นี้หมายถึง สมาชิกที่อยูํระหวํางการฟื้นฟูฯ และครูฝึก/ครูพี่เลี้ยง
ซึ่งอยูํภายในสถานฟื้นฟูฯ สํวนครอบครัว เพื่อนและชุมชนเป็นกลุํมซึ่งอยูํภายนอกสถานฟื้นฟูฯ หรืออีกนัยหนึ่ง
คือ สภาพแวดล๎อมที่ผู๎เข๎ารับการฟื้นฟูฯต๎องกลับไปใช๎ชีวิตภายหลังผํานการฟื้นฟูฯ แล๎วนั่นเอง
กระบวนการกลุํมมี 4 องค์ประกอบได๎แกํ ปรั ชญา อุดมการณ์ และกฎข๎อห๎าม โครงสร๎างสายการ
บังคับบัญชา เครื่องมือบ๎าน และการเตรียมตัวกํอนกลับสูํสังคม
1. ปรัชญา อุดมการณ์ และกฎข้อห้าม (Creed, Unwritten Philosophy and Cardinal Rules)
ปรัชญาชุมชนบาบัด
ณ แหํงนี้ที่เราอยูํรํวมพิงพัก
เพราะตระหนักแกํใจแหํงตนวํา
แหลํงลี้ภัยใด ๆ ในโลกา
สุดพึ่งพานอกจากตัวของเราเอง
นับแตํวันที่เราพร๎อมเผชิญหน๎า
กล๎าสบตาเปิดใจอยํางผู๎เกํง
รับความจริงจากเขาอื่นไมํหวั่นเกรง
วันนั้นเองที่หยุดวิ่งหนีสิ่งกลัว
ความปลอดภัยหาไมํได๎ในผู๎อื่น
หากเราขืนมีความลับกับเขาทั่ว
กลัวไปใยหากเขาจะรู๎จักตัว
รู๎ดีชั่วทั้งเราเขาเข๎าใจกัน
กระจกใดหรือจะสํองชี้ได๎ดีเทํา
เราสํองเราแนํชัดกวําวําเธอฉัน
ณ แหํงนี้ที่เราอยูํพร๎อมเพรียงกัน
ประจักษ์พลันชัดแจ๎งแหํงตัวตน
ไมํใชํยักษ์ไมํใชํมารในความฝัน
หรือคนแคระที่นําพรั่นหวั่นสับสน
หากแตํเป็นมนุษย์ผู๎มีตัวตน
มีระคนผิดชอบประกอบกัน
ชีวิตใหมํเริ่มต๎นได๎ในที่นี้
ปลูกชีวีให๎งอกงามไมํคร๎ามครั่น
ไมํเดียวดายดั่งความตายที่กลัวกัน
มีชีวันเพื่อทั้งเขาและเราเอง
อุดมการณ์
๑.
๒.
๓.
๔.

ความซื่อสัตย์
ความรับผิดชอบ ความรักและความหํวงใย
ผลจากการกระทาดีต๎องได๎รับการตอบแทน
ความประมาทเป็นหนทางแหํงความพินาศ
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๕. จงเข๎าใจผู๎อื่นดีกวําให๎ผู๎อื่นเข๎าใจเรา
๖. กรรมใดใครกํอกรรมนั้นยํอมตามสนอง
๗. จงไว๎วางใจในสภาพแวดล๎อมที่เป็นอยูํ
๘. จงเป็นผู๎ให๎กํอนที่จะเป็นผู๎รับ
๙. การพัฒนาตนเองยํอมจะมากํอนตาแหนํงหน๎าที่อันสมควร
๑๐. ต๎องมีการแสดงบทบาทที่เหมาะสม
๑๑. ที่นี่ไมํมีของฟรี
๑๒.พึงสังวรในสิ่งที่ตนเองร๎องขอซึ่งอาจจะได๎รับสิ่งนั้นจริง ๆ
กฎข้อห้าม
๑.
๒.
๓.
๔.

ห๎ามมียาเสพติดทุกชนิด
ห๎ามมีเพศสัมพันธ์
ห๎ามทะเลาะวิวาท
ห๎ามลักทรัพย์

อุดมการณ์และกฎข๎อห๎ามนั้น สถานที่เพื่อการฟื้นฟูฯ สามารถปรับเปลี่ยนได๎ตามสถานการณ์ และ
ความเหมาะสมของแตํละแหํง
2. สายการบังคับบัญชา (Chain of Command)
ระบบสายการบังคับบัญชา (Hierarchy Social Structure) คือ การกาหนดหลักเกณฑ์ การ
ตัดสินใจและการสื่อสาร ซึ่งจะเป็นไปตามลาดับขั้นจากเบื้องบนมาสูํเบื้องลํางและจากเบื้องลํางขึ้นสูํเบื้องบน
ระบบสายการบังคับบัญชาจะยึดหลักประชาธิปไตยและการสื่อสาร 2 ทาง (Two way communication)
การกาหนดสายการบังคับบัญชาเป็นการกระตุ๎นให๎ผู๎เข๎ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู๎ติดยาเสพติดเกิดการพัฒนาใน
ด๎านพฤติกรรมตํางๆอยํางเป็นระบบ การกาหนดสายบังคับบัญชาในระบบชุมชนบาบัด
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Director
Professional Staff

คือ ผู๎อานวยการศูนย์ทาหน๎าที่ในระดับบริหาร
คือ เจ๎าหน๎าที่วิชาชีพนักบาบัดที่ดูแลโปรแกรมการฟื้นฟูสมรรถภาพในภาพรวม
และให๎คาปรึกษา Ex-Addict Staff ในเรื่องตํางๆ โดยการทางานเป็นทีม
Ex-Addict Staff
คือ พี่เลี้ยงผู๎ติดยาเสพติดผู๎ควบคุมดูแลพฤติกรรมและการพัฒนาของผู๎เข๎ารับการ
ฟื้นฟูสมรรถภาพผู๎ติดยาเสพติด
Coordinator
คือ ผู๎ดาเนินกิจกรรมและควบคุมดูแลการทางานของ Chief และเป็น
ผู๎ประสานงานกับ Ex-Addict Staff
Chief
คือ หัวหน๎าบ๎านผู๎ดูแลความเรียบร๎อยทุกอยํางของบ๎าน
Expediters
คือ ผู๎ตรวจสอบการทางานและพฤติกรรมของผู๎เข๎ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู๎ติดยา
เสพติด
Department Heads คือ หัวหน๎าทีมงานตํางๆ
General Workers
คือ ผู๎เข๎ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู๎ติดยาเสพติดทั่วไปที่อยูํในทีมงานตํางๆ หรือลูกทีม
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ในความเป็นจริงการนาโครงสร๎างบ๎านดังกลําวมาใช๎ มีการปรับเปลี่ยนกันไปตามสภาพการณ์และความ
เหมาะสมของแตํละองค์กร
ในประเทศไทยมีรูปแบบสายบังคับบัญชาแตกตํางกันไปอาจไมํมีลาดับชั้น เนื่องจากไมํมีความจาเป็น
หรือจานวนผู๎เข๎ารับการฟื้นฟู สมรรถภาพผู๎ติดยาเสพติดในชุมชนอาจมีจานวนน๎อยเกินไปสามารถดูแลกันได๎
ทั่วถึง เพียงแคํมี Coordinator สาหรับการประสานงานกับเจ๎าหน๎าที่ก็เพียงพอและมีการใช๎คาศัพท์แตกตํางกัน
บ๎าง เชํน General workers บางแหํงเรียกวํา Residents เป็นต๎น
3. เครื่องมือของบ้าน (Tools of the House)
เครื่องมือของบ๎านคือกิจกรรมที่ใช๎สาหรับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู๎ติดยาเสพติด ซึ่งลักษณะเครื่องมือ
ของบ๎านในชุมชนบาบัดนั้นจะเป็นเทคนิคตํางๆ ในทางจิตวิทยา สามารถจาแนกได๎ ดังนี้ อิทธิพลกลุํม การให๎
รางวัลและการลงโทษ การให๎การปรึกษารายบุคคลและกลุํม การนาครอบครัวเข๎ามามีสํวนรํวม และหลักการตัว
แบบ
กิจกรรมสาหรับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู๎ติดยาเสพติดนั้นมุํงเน๎นการฟื้นฟูสมรรถภาพผู๎ติดยาเสพติด
4 ด๎าน
1. กิจ กรรมฟื้น ฟู ส มรรถภาพทางด๎า นรํ างกาย ได๎แ กํ การออกก าลั ง กาย การให๎ ความรู๎ท าง
สุขลักษณะ การบริโภค
2. กิจกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพทางด๎านจิตใจ ได๎แกํ เทคนิคทางจิตวิทยาตํางๆ การให๎การปรึกษา
รายบุคคล การให๎รางวัลและการลงโทษ กลุํมทางจิตวิทยาตํางๆ เชํน กลุํมประชุมเช๎า กลุํมสอบถาม กลุํมการให๎
การปรึกษา กลุํมครอบครัว กลุํมศาสนา
3. กิจ กรรมฟื้น ฟูส มรรถภาพด๎ านสั งคม ได๎แ กํ การให๎ การชํ ว ยเหลื อ เพื่อ นผู๎ เข๎า รับ การฟื้น ฟู
สมรรถภาพผู๎ติดยาเสพติด การรับผิดชอบตํอตาแหนํงหน๎าที่
4. กิจกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพทางด๎านการศึกษาและอาชีพ ได๎แกํ การฝึกอาชีพ การลงทีมงาน
ตํางๆ
คูํมือการฟื้นฟูสมรรถภาพผู๎ติดยาเสพติดแบบควบคุมตัวนี้ได๎แบํงเครื่องมือบ๎านเป็น 4 ประเภท คือ
กลุํมบาบัด งานบาบัด การให๎ความชํวยเหลือและสิทธิพิเศษ
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กลุ่มบาบัด (Group Therapy)
กลุํมบาบัดนับได๎วําเป็นเครื่องมือที่มีความสาคัญเป็นอยํางมากในการฟื้นฟูสมรรถภาพผู๎ติดยาเสพติด
ด๎วยรูปแบบชุมชนบาบัด ซึ่งประกอบด๎วย กลุํมตําง ๆ ดังนี้
1.1 กลุํมเตรียมการกํอนประชุมเช๎า
1.2 กลุํมประชุมเช๎า
1.3 กลุํมสัมมนา
1.4 กลุํมการให๎การปรึกษา / กลุํมคงที่
1.5 กลุมํ ประชุมทีมงาน
1.6 กลุํมสรุปความรู๎สึกประจาสัปดาห์
1.7 กลุํมประชุมทั้งบ๎าน
1.8 กลุํมประชุมเจ๎าหน๎าที่
1.9 กลุํมจูงใจ
1.10 ศาสนบาบัด
1.11 การดูแลสุขภาพ
1.12 วินัยทหารและการออกกาลังกาย (ไมํมีรายละเอียดกิจกรรม)
กลุ่มเตรียมการก่อนประชุมเช้า (pre morning meeting)
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อตรวจสอบหัวข๎อบอร์ดที่สมาชิกได๎มีสํวนรํวมในแตํละวัน
๒. เพื่อเตรียมความพร๎อมในการใช๎หัวข๎อบอร์ดของสมาชิก
สาระสาคัญ / แนวคิด
กลุํมเตรียมการกํอนประชุมเช๎า เป็นกลุํมเพื่อตรวจสอบความถูกต๎องและความเหมาะสมของหัวข๎อ
บอร์ดที่สมาชิกมีสํวนรํวมรํวมในแตํละวัน และเป็นการเตรียมความพร๎อมในการใช๎หัวข๎อบอร์ดสมาชิก ตลอดจน
สํงเสริมให๎เกิดบรรยากาศที่ดีและเกิดความราบรื่นในการดาเนินกลุํมประชุมเช๎า
ระยะเวลา 15 นาที
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สื่อ / อุปกรณ์ วิธีดาเนินการ
สมาชิกที่มีสํวนรํวมในหัวข๎อบอร์ดประจาวันเข๎ารํวมกลุํม
๑. วิทยากร (พี่เลี้ยงผู๎ติดยาเสพติด) เป็นผู๎ดาเนินกลุํมกลําววํา “สวัสดีครับ / คํะ ครอบครัว” สมาชิก
กลําวคาวํา “สวัสดีครับ / คํะ ตามด๎วยชื่อวิทยากร”
๒. วิทยากรสอบถามสมาชิกทีละรายตามหัวข๎อบอร์ด โดยให๎สมาชิกสรุปสิ่งที่ตนเองจะนาเสนอ หาก
วิทยากรพิจารณาเห็นวําเรื่องที่สมาชิกลงหัวข๎อบอร์ดไมํเหมาะสมสามารถตัดออกได๎
๓. เมื่อสอบถามสมาชิกที่ลงในหัวข๎อบอร์ดครบทุกราย ปิดกลุํม
๔. สมาชิกที่ไมํได๎มีสํวนรํวมในหัวข๎อบอร์ดไมํต๎องเข๎ารํวมกลุํม
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กลุ่มประชุมเช้า (Morning Meeting Group)
กลุํมประชุมเช๎า เป็นกิจกรรมประจาวันที่มีความสาคัญเป็นอยํางยิ่งในการจัดกิจกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพ
ผู๎ติดยาเสพติด ซึ่งจะต๎องการทาทุกวัน เพื่อให๎ผู๎เข๎ารับการบาบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพได๎ระบายความรู๎สึก
ทางด๎านความสุข ความทุกข์ ความวิตกกังวล ความอัดอั้นตันใจให๎เพื่อนได๎รับทราบและให๎ เพื่อนได๎ให๎คาแนะนา
ปลอบโยน หรื อแสดงความยินดี ฝึกความกล๎ าที่จะพูดถึงความผิดของตนเองให๎ เพื่อนได๎รับ รู๎ และยอมรับที่จะ
เปลี่ยนแปลงแก๎ไขตนเอง ตลอดจนการฝึกให๎มีความคิดเห็นที่สร๎างสรรค์รู๎จักการแก๎ปัญหาตํางๆ โดยนาเอา
ประสบการณ์มาชํวย
วัตถุประสงค์
1.
2.
3.
4.

เพื่อให๎สมาชิกเกิดความซื่อสัตย์ตํอการกระทาของตนเอง
เพื่อให๎สมาชิกเกิดความรับผิดชอบตํอการกระทาของตนเองและผู๎อื่น
เพื่อให๎สมาชิกกล๎าแสดงออกตํอหน๎าชุมชนในทางที่ถูกต๎อง
เพื่อให๎สมาชิกมีสํวนรํวมในการแก๎ปัญหาของกันและกัน

สาระสาคัญ / แนวคิด
กลุํมประชุมเช๎า (Morning meeting group) เป็นกลุํมที่ฝึกให๎สมาชิก กล๎าแสดงออกในการระบาย
ความรู๎สึก การแสดงความคิดเห็นการกล๎าบอกในสิ่งที่ผิดให๎ผู๎อื่นทราบ
ระยะเวลา 1 ชั่วโมง 30 นาที
สื่อ / อุปกรณ์ วิธีดาเนินการ
๑. สมาชิกพร๎อมกันที่ห๎องประชุม โดยมีพี่เลี้ยงผู๎ติดยาเสพติดและเจ๎าหน๎าที่เข๎ารํวมด๎วยทุกคน
๒. หลังจากนั้นประมาณ 10 นาที สมาชิกพร๎อมเพียงกันด๎วยอาการสงบ
๓. เมื่อสมาชิกพร๎อมวิทยากรกลําวคาวํา “สวัสดีครับ/คํะ” สมาชิกกลําวคาวํา “สวัสดีครับ/คํะ”
ตอบพร๎อมกัน
๔. วิทยากรออกมาหน๎ากลุํมเพื่อนากลําวปรัชญา อุดมการณ์และกฎของบ๎าน
๕. สมาชิกที่ออกมานากลําวออกมายื่นด๎านหน๎ากลุํม หันหลังให๎ปรัชญา อุดมการณ์ และกฎของบ๎าน
และนากลําวทีละวรรค โดยสมาชิกในกลุํมยืนกอดคอกัน และทํองตาม
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๖. เมื่อกลําวปรัชญา อุดมการณ์ และกฎของบ๎านเรียบร๎อยแล๎วให๎สมาชิกที่ออกมานากลําวกลับ
เข๎าประจาที่ของตน เมื่อเรียบร๎อยแล๎วให๎สมาชิกนั่งลงพร๎อมกัน
๗. วิทยากรให๎สมาชิกผู๎เสนอหัวข๎อบอร์ดออกมาพูดหัวข๎อบอร์ดประชุมเช๎า จากนั้นวิทยากร
เชิญเจ๎าหน๎าที่ที่รับผิดชอบการพูดหัวข๎อบอร์ด เลือกหัวข๎อบอร์ดประชุมเช๎ามาพูด ตามลาดับ
๘. วิทยากรนาเข๎าสูํการประชุมวาระที่ ๑ เรื่องแจ๎ง
๘.๑ เรียกสมาชิกใหมํพร๎อมทั้งพี่เลี้ยงที่ได๎รับมอบหมายออกมายืนหน๎ากลุํมแล๎วให๎พี่เลี้ยงที่ได๎รับ
มอบหมายให๎ดูแลน๎องเลี้ยง แนะนาตนเอง วําได๎รับมอบหมายให๎เป็นพี่เลี้ยงของสมาชิกใหมํ แล๎วให๎สมาชิกใหมํ
แนะนาตนเอง “สวัสดีครับ/คะ….(ชื่อ-นามสกุล ชื่อเลํน อายุ ที่อยูํ ยาเสพติดที่ใช๎ และระยะเวลา) จนครบ
ทุกคน
๘.๑.๑ จากนั้นสมาชิกที่นั่งในกลุํมกลําวต๎อนรับวํา “ยินดีต๎อนรับครับ/คํะ” พร๎อมกัน
๘.๑.๒ สมาชิกใหมํและพี่เลี้ยงกลับเข๎าประจาที่ของตน
๘.๑.๓ เรียกชื่อสมาชิกที่ลงหัวข๎อบอร์ดเรื่องแจ๎งให๎ออกมายืนด๎านหน๎ากลุํม
๘.๑.๔ สมาชิกเริ่ม แจ๎ง เรื่อ ง โดยเริ่ม จาก
“สวัสดีครับ/คํะ ผม/ดิฉันจะขอแจ๎ง
เรื่อง…………………...(ชื่อ - นามสกุล, ทีมงาน) เมื่อกลําวจบให๎กลับเข๎านั่งประจาที่
๘.๑.๕ เรียกชื่อสมาชิกที่ลงหัวข๎อบอร์ดเรื่องแจ๎งจนครบทุกคน
๘.๒ วิทยากรนาเข๎าสูํการประชุมวาระที่ ๒ ความรู๎สึกของตนเอง
๘.๒.๑ เรียกชื่อสมาชิกที่ลงหัวข๎อบอร์ดความรู๎สึกออกมายืนหน๎ากลุํม
๘.๒.๒ สมาชิกพูดความรู๎สึก ของตนเอง โดยเริ่มจากการกลําวคาวํา “สวัสดีครับ/คํะ
ผม/ดิฉัน ชื่อ-นามสกุล รู๎สึก…….” เมื่อกลําวจบให๎กลับเข๎านั่งประจาที่
๘.๒.๓ วิทยากรเรียกสมาชิกที่ลงหัวข๎อบอร์ดออกมาพูดความรู๎สึกจนครบทุกคน
๘.๓ วิทยากรนากลุํมนาเข๎าสูํการประชุมวาระที่ ๓ ข๎อบกพรํองทั่วไป
๘.๓.๑ เรียกชื่อสมาชิกที่ลงหัวข๎อบอร์ดข๎อบกพรํองให๎ลุกขึ้นยืน
๘.๓.๒ สมาชิกที่พบข๎อบกพรํองแล๎วมาลงไว๎ที่บอร์ดข๎อบกพรํองทั่วไปกลําวคาวํา "สวัสดี ครับ/คํะ
ไมํทราบสมาชิกทํานใด กลําวถึง ข๎อบกพรํอง สถานที่ เวลาที่พบ เชํน “สวัสดีครับ/คํะ ไมํทราบสมาชิกทํานใด
ถอดรองเท๎าแล๎วเก็บไมํเป็นที่โดยมาเก็บไว๎ที่ห๎องน้าพบเมื่อเวลา ๑๘.๐๐ นาฬิกา วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๔๘”
๘.๓.๓ เมื่อสมาชิกที่พบข๎อ บกพรํอ งกลํา วจบผู ๎ที่ทาข๎ อบกพรํองดัง กลําวให๎ยืน ขึ้นและ
หันไปทางที่ผู๎พบข๎อบกพรํองยืนอยูํ
๘.๓.๔ ผู๎พบข๎อบกพรํองให๎คาแนะนาโดยกลําวดังนี้ “ข๎อบกพรํอง ผลเสีย แนวทาง ที่ควร
ปฏิบัติ” เชํน “การถอดรองเท๎าแล๎วเก็บไมํเป็นที่โดยนาไปเก็บไว๎ในห๎องน้านั้นจะทาให๎รองเท๎าของคุณไมํแห๎ง
อาจจะเกิดเชื้อราได๎เมื่อคุณนาไปใสํอาจจะทาให๎เกิดฮํองกงฟุตได๎และดูไมํเป็นระเบียบอีกด๎วย ผมจึงขอให๎
แนวทางคุณวําเมื่อคุณถอดรองเท๎าแล๎วให๎ทบทวนกํอนทุกครั้งวําที่วางรองเท๎านั้นอยูํที่ใด”
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๘.๓.๕ เมื่อผู๎พบข๎อบกพรํองให๎คาแนะนาผู๎ที่ทาข๎อบกพรํองเรียบร๎อยแล๎ว วิท ยากรขอ
อาสาสมัครประมาณ ๑ - ๒ คน ให๎คาแนะนาเพิ่มเติมแกํสมาชิกที่ทาข๎อบกพรํอง โดยอาสาสมัครคนนั้น
จะต๎องไมํได๎รับคาแนะนาเนื่องจากกระทาข๎อบกพรํองมากํอน
๘.๓.๖ วิทยากรเรียกชื่อสมาชิกผู๎ที่ลงหัวข๎อข๎อบกพรํองให๎ลุกขึ้นยืนจนครบทุกคน
๘.๔ วิทยากรนาเข๎าสูํการประชุมวาระที่ ๔ ผลการตรวจบ๎าน
๘.๔.๑ วิทยากรเรียกผู๎รับผิดชอบการตรวจบ๎านออกมารายงานผลการตรวจบ๎าน
๘.๕ วิทยากรนาเข๎าสูํการประชุมวาระที่ ๕ การชมเชยบุคคล
๘.๕.๑ เรียกชื่อสมาชิกที่ลงหัวข๎อบอร์ดการชมเชยบุคคลให๎ออกมายืนด๎านหน๎ากลุํม
๘.๕.๒ สมาชิกที่จะกลําวชมเชยเรียกชื่อ -นามสกุล ของสมาชิกที่จะชมเชย โดยเริ่มจาก
“สวัสดีครับ/คํะ ผม/ดิฉัน จะมาชมเชย ชื่อ – นามสกุลสมาชิกที่จะชมเชย”
๘.๕.๓ สมาชิกที่ถูกเอํยชื่อยืนขึ้น
๘.๕.๔ สมาชิกที่จะกลําวชมเชยเริ่มกลําวชมเชย “……..…..(ชื่อ-นามสกุลทีมงาน)”
๘.๕.๕ เมื่อสมาชิกที่กลําวชมเชยกลําวจบ ให๎เ พื่อนสมาชิกที่นั่งในกลุํม ปรบมือพร๎อมกัน
๘.๕.๖ เมื่อสมาชิกที่ออกมากลําวชมเชยจบแล๎ว วิทยากรเชิญกลับเข๎านั่งประจาที่
๘.๕.๗ เรียกชื่อสมาชิกที่ลงหัวข๎อบอร์ดการชมเชยบุคคลคนตํอไปออกมาพูดจนครบทุกคน
๘.๖ วิทยากรนาเข๎าสูํการประชุมวาระที่ ๖ คติพจน์
๘.๖.๑ เรียกชื่อสมาชิกที่ลงหัวข๎อบอร์ดคติพจน์ให๎ออกมายืนด๎านหน๎ากลุํม
๘.๖.๒ สมาชิกเริ่มอธิบายคติพจน์ โดยเริ่มจาก “สวัสดีครับ/คํะ ผม/ดิฉันจะมานาเสนอ
คติพจน์ที่วํา……..(ชื่อ-นามสกุล ทีมงาน)” เมื่อสมาชิกที่ออกมาพูดคติพจน์พูดจบแล๎ว ให๎เพื่อนสมาชิกที่นั่งอยูํ
ในกลุํมปรบมือพร๎อมกัน วิทยากรเชิญกลับเข๎านั่งประจาที่
๘.๖.๓ วิทยากรสอบถามสมาชิกวํา “มีสมาชิกทํานใดต๎องการเพิ่มเติมคติพจน์นี้หรือไมํ”
๘.๖.๔ เรียกสมาชิกคนที่จะเสริมคติพจน์ออกมายืน
๘.๖.๕ สมาชิกอธิบายเพิ่มเติม โดยเริ่มจาก “สวัสดีครับ/คํะ ผม/ดิฉันจะมาขอเสริมคติ
พจน์ที่วํา……….…….ดังนี้…………..(ชื่อ-นามสกุล ทีมงาน)” เมื่อกลําวจบให๎กลับเข๎านั่งประจาที่
๘.๖.๖ เรียกชื่อสมาชิกที่ลงหัวข๎อบอร์ดคติพจน์ออกมาพูดจนครบทุกคน
๘.๗ วิทยากรนาเข๎าสูํการประชุมวาระที่ ๗ ขําวทั่วไป/ขําวกีฬา
๘.๗.๑ เรียกชื่อสมาชิกที่ลงหัวข๎อบอร์ดขําวทั่วไป/ขําวกีฬาให๎ออกมายืนด๎านหน๎ากลุํม
๘.๗.๒ สมาชิกเริ่มอํานรายละเอียดของขําว โดยเริ่มจาก “สวัสดีครับ/คะ ผม/ดิฉันจะ
มานาเสนอหัวข๎อขําวเรื่อง ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ …………....จบขําว (ชื่อ-นามสกุล ทีมงาน)” เมื่อสมาชิก
ที่ออกมาพูดขําวทั่วไป/ขําวกีฬาพูดจบแล๎ว ให๎เพื่อนสมาชิกที่นั่งอยูํในกลุํมปรบมือพร๎อมกัน วิทยากรเชิญกลับ
เข๎านั่งประจาที่
๘.๗.๓ เรียกชื่อสมาชิกที่ลงหัวข๎อบอร์ดขําวทั่วไป/ขําวกีฬาคนตํอไปออกมาพูดจนครบทุกคน
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๘.๘ วิทยากรนาเข๎าสูํการประชุมวาระที่ ๘ เกร็ดความรู๎
๘.๘.๑ เรียกชื่อสมาชิกที่ลงหัวข๎อบอร์ดเกร็ดความรู๎ให๎ออกมายืนด๎านหน๎ากลุํม
๘.๘.๒ สมาชิกเริ่มอธิบายเกร็ดความรู๎ โดยเริ่มจาก “สวัสดีครับ/คํะ ผมจะมาเสนอ
เกร็ดความรู๎ เรื่อง…………….(ชื่อ-นามสกุล ,ทีมงาน)” เมื่อกลําวจบให๎กลับเข๎านั่งประจาที่
๘.๘.๓ เรียกชื่อสมาชิกที่ลงหัวข๎อบอร์ดเกร็ดความรู๎จนครบ
๘.๙ วิทยากรนาเข๎าสูํการประชุมวาระที่ ๙ สันทนาการ
๘.๙.๑ เรียกทีมงานที่รับผิดชอบสันทนาการออกมานาสันทนาการด๎านหน๎ากลุํม
๘.๙.๒ ทีมงานที่ม านาสัน ทนาการยืน เป็น แถวหน๎า กระดาน ด๎า นหน๎า กลุํม หัว หน๎า
ทีมงานนากลําว “สวัสดีครับ/คํะ พร๎อมกัน ผม/ดิฉัน หัวหน๎าทีมงาน………พร๎อมสมาชิกจะมานาสันทนาการ
เรื่อง อธิบายรายละเอียดการเลํน (ถ๎ามี)”
๘.๙.๓ เริ่มดาเนินการ
๘.๙.๔ เมื่อจบทีมงานที่นาสันทนาการยืนเป็นแถวหน๎ากระดานเรียงหนึ่ง สมาชิกที่นั่งใน
กลุํมปรบมือพร๎อมกัน วิทยากรเชิญกลับเข๎านั่งประจาที่
๘.๑๐ วิทยากรเรียกสมาชิกที่เป็นผู๎จดบันทึกและสรุปกลุํมออกมาสรุปกลุํม
๘.๑๐.๑ สรุปกลุํมกลําวสรุปกลุํม โดยเริ่มจาก “สวัสดีครับ/คํะ ผม/ดิฉัน ขอ
สรุปกลุํมประชุมเช๎า ประจาวันที่…..เดือน……..พ.ศ. ……ดังนี้” จาก ผม/ดิฉัน (ชื่อ-นามสกุล ทีมงาน)
๘.๑๐.๒ เมื่อกลําวจบสมาชิกที่นั่งในกลุํมปรบมื อพร๎อมกัน วิทยากรเชิญ กลับ
เข๎านั่งประจาที่
๘.๑๑ วิทยากรกลําวชมเชยสมาชิกที่ยอมรับข๎อบกพรํองของตนเองวํามีความซื่อสัตย์และ
มีความรับผิดชอบ พร๎อมทั้งกลําวสรุปกลุํมเพิ่มเติมอีกครั้ง จากนั้นถามสมาชิกวํา “สมาชิกทุกทํานพร๎อมที่จะ
รับผิดชอบตํอหน๎าที่แล๎วหรือยัง” สมาชิกตอบวํา “พร๎อมแล๎วครับ / คํะ” พร๎อมกัน
๙. ปิดกลุํม

คูํมือการฟื้นฟูสมรรถภาพผูต๎ ิดยาเสพติดแบบควบคุมตัว (๒๙)

กลุ่มสัมมนา (Seminar Group)
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให๎สมาชิกได๎เกิดการพัฒนาด๎านความคิด สติ ปัญญา
๒. เพื่อให๎สมาชิกได๎พัฒนาความกล๎าในการแสดงออก แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และระงับความรู๎สึก
ประหมําที่จะพูดตํอหน๎าคนอื่น
๓. เพื่อให๎สมาชิกได๎ฝึกทักษะการดาเนินชีวิตรํวมกันในศูนย์ ชํวยกันหาแนวคิดโดยใช๎เหตุผ ล
ประสบการณ์และความรู๎มาแก๎ปัญหาตํางๆ
๔. เพื่อให๎สมาชิกเกิดทักษะในการฟัง และยอมรับ ความคิดเห็นของผู๎อื่น
สาระสาคัญ / แนวคิด
กลุํมสัมมนาเป็นกลุํมที่จัดให๎สมาชิกได๎พูดเรื่องราวในหัวข๎อตําง ๆ โดยกาหนดหัวข๎อขึ้นมาเพื่อให๎สมาชิก
ได๎เกิดการเรียนรู๎ และมีโอกาสถํายทอดแลกเปลี่ยนประสบการณ์ตํอกันรวมทั้งเกิดทัศนคติและความเข๎าใจที่
แตกตํางกันออกไปด๎วย
ระยะเวลา 1 ชั่วโมง
สื่อ / อุปกรณ์ 1. เอกสารประกอบการบรรยายหัวข๎อนั้นๆ
วิธีดาเนินงาน
๑. วิทยากรจัดให๎สมาชิกนั่งเป็นครึ่งวงกลม
๒. สอบถามสมาชิกวําสัปดาห์นี้มีประเด็นใดที่จะนามาสัมมนา หากมีให๎เสนอในกรณีที่มีหลาย
ประเด็นให๎พิจารณาเลือกประเด็นที่มีความเรํงดํวนกํอนหรือใช๎หลักเสียงข๎างมาก
๓. สมาชิกทุกคนได๎ยืนแสดงความคิดเห็นตํอประเด็นในการสัมมนาตํอหน๎าที่ประชุม
๔. เปิดโอกาสให๎สมาชิกทุกคนได๎แสดงความเห็นจากความเข๎าใจหรือประสบการณ์ของแตํละคน
หมายเหตุ
การสัมมนาสามารถจัดได๎ในหลายรูปแบบ เชํน เชิญวิทยากรมาบรรยาย การโต๎วาที เป็นต๎น ทั้งนี้
ให๎พิจารณาจากชํวงเวลาและสถานการณ์ของบ๎านประกอบ

คูํมือการฟื้นฟูสมรรถภาพผูต๎ ิดยาเสพติดแบบควบคุมตัว (๓๐)

กลุ่มการให้คาปรึกษา (Group Counseling) หรือ กลุ่มคงที่ (Static Group)
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให๎สมาชิก สามารถปรับตัวในการดารงชีวิตอยูํภายในสถานฟื้นฟูฯ รวมทั้งแสดงความรู๎สึกของ
ตนเองที่มีตํอสถานที่แวดล๎อม กฎระเบียบ กลุํมกิจกรรม และเพื่อนสมาชิกด๎วยกัน
2. เพื่อให๎สมาชิกได๎สารวจตนเองและหาแนวทางในการแก๎ไขปัญหาที่ตนเองกาลังเผชิญอยูํใน
ปัจจุบันได๎อยํางเหมาะสมด๎วยตนเอง
3. เพื่อให๎สมาชิกเกิดความมั่นใจในตนเองในการที่จะกลับไปอยูํกับครอบครัวและสังคม
สาระสาคัญ / แนวคิด
เป็นกลุํมที่จัดให๎สมาชิกที่อยูํในความดูแลของวิทยากรที่ปรึกษา (counselor) คนเดียวกัน กลุํมละ
ไมํเกิน ๘ – ๑๒ คน การจัดสมาชิกเข๎ากลุํมควรคานึงถึงเพศ อายุ การศึกษา ประสบการณ์ บุคลิกภาพและ
ศาสนา
ระยะเวลา 1 ชั่วโมง สัปดาห์ละ 1 ครั้ง
สื่อ / อุปกรณ์ วิธีการดาเนินงาน
๑. ผู๎ให๎คาปรึกษาประจากลุํม ศึกษาประวัติผู๎เข๎ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู๎ติดยาเสพติดจากสมุด
ประวัติและจากการพูดคุยรวมทั้งการซักถาม
๒. จัดสมาชิกให๎เข๎ากลุํมเดียวกัน กลุํมละไมํเกิน ๘ – ๑๒ คน
๓. จัดสถานที่ที่เหมาะสมไมํมีสิ่งรบกวน
4. เจ๎าหน๎าทีท่ ี่เป็นที่ปรึกษาของสมาชิกในกลุํมเป็นผู๎ ดาเนินการ

คูํมือการฟื้นฟูสมรรถภาพผูต๎ ิดยาเสพติดแบบควบคุมตัว (๓๑)

กลุ่มประชุมทีมงาน (Working Team Meeting)
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให๎สมาชิกได๎แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับงานที่ปฏิบัติ
๒. เพื่อเสริมสร๎างทักษะในการทางานรํวมกัน
๓. เพื่อให๎สมาชิกรู๎จักการยอมรับ และการแก๎ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในทีมงาน
สาระสาคัญ / แนวคิด
กลุํมประชุมทีมงานเป็นกลุํมที่จัดขึ้นให๎สมาชิกได๎มีการเรียนรู๎ที่จะวางแผนการทางานภายใต๎ระยะเวลา
และวัสดุ อุปกรณ์ที่จากัด ทั้งยังได๎เรียนรู๎การทางานรํวมกันและการแก๎ปัญหาตําง ๆ
ระยะเวลา 30 นาที
สื่อ/อุปกรณ์ วิธีดาเนินการ
๑. วิทยากรเป็นผู๎ดาเนินกลุํมและให๎คาแนะนากับทีมงาน
๒. เปิดโอกาสให๎สมาชิกแตํละคนพูดถึงความรู๎สึกเกี่ยวกับงานที่ตนเองได๎รับผิด ชอบ รวมถึง
ความรู๎สึก กับเพื่อนรํวมงานและสิ่งแวดล๎อมอื่นๆ ด๎วย
๓. การเสนอแนวทางการแก๎ปัญ หา หรือแนวความคิดในการปรับระบบงาน ให๎ก ารยอมรับ
เสียงสํวนใหญํ
๔. การติดตามผลงานข๎อเสนอและการแก๎ปัญหา ของผู๎ที่รับผิดชอบ

คูํมือการฟื้นฟูสมรรถภาพผูต๎ ิดยาเสพติดแบบควบคุมตัว (๓๒)

กลุ่มสรุปความรู้สึกประจาสัปดาห์ (Weekend wrap up)
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อฝึกการกล๎าแสดงออก และระบายความรู๎สึกตํางๆ
๒. เพื่อให๎กลุํมเพื่อนสมาชิกได๎รํวมแสดงความรู๎สึกและข๎อเสนอแนะ
สาระสาคัญ / แนวคิด
กลุํมสรุปความรู๎สึกประจาสัปดาห์เป็นกลุํมที่ฝึกให๎สมาชิกได๎ทบทวนความรู๎สึกของตนเองที่ผํานมาในรอบ
สัปดาห์วําในรอบสัปดาห์ตนเองเกิดความรู๎สึกอยํางไรบ๎าง
ระยะเวลา

1 ชั่วโมง

สื่อ / อุปกรณ์ สมุดบันทึกประจาวันของสมาชิกทุกคน
วิธีดาเนินงาน
1. วิทยากรเป็นผู๎ดาเนินกลุํม โดยให๎สมาชิกนั่งเป็นวงกลม
2. สมาชิกทบทวนความรู๎สึกของตนเองในรอบสัปดาห์ และแลกเปลี่ยนให๎สมาชิกกลุํมใหญํฟัง วิทยากร
สรุปและให๎ข๎อเสนอแนะสาหรับการพัฒนาในสัปดาห์ตํอไป

คูํมือการฟื้นฟูสมรรถภาพผูต๎ ิดยาเสพติดแบบควบคุมตัว (๓๓)

กลุ่มประชุมทั้งบ้าน (House Meeting)
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให๎สมาชิกทั้งหมด ให๎คาแนะนาแกํสมาชิกที่กระทาความผิดคํอนข๎างรุนแรง เชํน กฎข๎อ
ใหญํ, ห๎ามใช๎ยาเสพติด, ห๎ามทะเลาะวิวาท, ห๎ามมีเพศสัมพันธ์, ห๎ามลักขโมย
2. เพื่อให๎สมาชิกที่ทาผิดได๎เรียนรู๎ถึงพฤติกรรมที่ไมํเป็นที่ยอมรับ
3. เพื่อให๎สมาชิกกระทาผิดที่ต๎องการเปลี่ยนแปลงแก๎ไขตนเองได๎เปลี่ยนพฤติกรรม
4. เพื่อให๎สมาชิกรํวมกันแก๎ปัญหาในทางที่ถูกต๎อง
สาระสาคัญ / แนวคิด
เป็ นวิธีการในการชํว ยเหลื อสมาชิกที่กระทาความผิ ดรุนแรงได๎เรียนรู๎ถึงพฤติกรรมที่ไมํเป็นที่
ยอมรับ เพื่อให๎ผู๎กระทาผิดได๎เปลี่ยนแปลงแก๎ไขตนเอง และแก๎ปัญหาในทางที่ถูกต๎อง โดยมีสมาชิกทั้งหมดใน
บ๎าน และเจ๎าหน๎าที่ทั้งหมด เป็นผู๎ให๎คาแนะนา
ระยะเวลา

1-2 ชั่วโมง

สื่อ / อุปกรณ์ วิธีดาเนินงาน
1. เจ๎าหน๎าที่รํวมกันพิจารณา กาหนดรูปแบบการดาเนินกลุํม
2. คณะรับผิดชอบ แจ๎งให๎สมาชิกที่กระทาความผิด ทราบถึงกิจกรรมที่จะดาเนินการ
3. แจ๎งสมาชิกทั้งหมดให๎ทราบและนัดหมาย การดาเนินกิจกรรม
4. เจ๎าหน๎าที่และสมาชิกทั้งหมด เข๎ากลุํม C.O.D กลําวนาเปิดกลุํม
5. สมาชิกที่กระทาความผิดออกมายืนหน๎ากลุํม โดยคณะรับผิดชอบเป็นพี่เลี้ยง 1 คน
6. ให๎สมาชิกในกลุํมออกมาพูดแสดงความรู๎สึกตํอหน๎าผู๎กระทาผิดทีละคน
7. ผู๎กระทาผิดยืนสงบฟังอยํางเดียว ห๎ามพูดแก๎ตัวโต๎ตอบ หรือ แสดงเหตุผลใดๆ ทั้งสิ้น
8. เมื่อทุกคนรวมทั้งเจ๎าหน๎าที่แสดงความรู๎สึกหมดแล๎ว พี่เลี้ยงจะพาผู๎กระทาผิดออกจากกลุํมมาพัก
ประมาณ 2-3 นาที แล๎วพากลับมาพูดความรู๎สึกหน๎ากลุํม
9. วิทยากร หรือเจ๎าหน๎าที่กลําวปิดกลุํม
10. ดาเนินการให๎ความชํวยเหลือโดยการทางานใช๎ความคิด (Shot down)

คูํมือการฟื้นฟูสมรรถภาพผูต๎ ิดยาเสพติดแบบควบคุมตัว (๓๔)

กลุ่มประชุมเจ้าหน้าที่ (Staff Meeting)
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให๎เจ๎าหน๎าที่ทุกคน รับทราบรายงานเหตุการณ์ ๒๔ ชั่วโมง
๒. เพื่อให๎เจ๎าหน๎าที่รับทราบการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของสมาชิก
๓. เพื่อให๎เจ๎าหน๎าที่ทุกคนรํวมกันพิจารณาแนวทางการแก๎ไขพฤติกรรมของสมาชิก
สาระสาคัญ / แนวคิด
กลุํมประชุมเจ๎าหน๎าที่เป็นกลุํมที่จัดขึ้นสาหรับเจ๎าหน๎าที่เพื่อให๎ได๎รู๎ความเคลื่อนไหวหรือทิศทาง
ของการฟื้นฟู สมรรถภาพผู๎ติดยาเสพติดในแตํละวัน และเป็นกลุํมที่ใช๎สาหรับรายงานเหตุการณ์หรือหารือ
เกี่ยวกับพฤติกรรมของสมาชิก
ระยะเวลา

30 นาที

สื่อ / อุปกรณ์ วิธีดาเนินการ
๑. เจ๎าหน๎าที่ผู๎รับผิดชอบประจาอาคารแตํละอาคารเข๎ารํวมประชุมพร๎อมกันที่ห๎องประชุม
๒. เจ๎าหน๎า ที่ผู ๎รับ ผิด ชอบประจาอาคารอํานรายงานกิจกรรมและเหตุก ารณ์ใ นเวรที่ผ ํานมา
ตลอดจนรายงานการปฏิบัติงาน รับ – สํง เวร
3. เจ๎าหน๎าที่รํวมกันแสดงความคิดเห็นและแนวทางการแก๎ไขปัญหาตํางๆ
4. การนาเสนอแผนงานประจาวันของผู๎ที่เกี่ยวข๎องและผู๎รับผิดชอบ

คูํมือการฟื้นฟูสมรรถภาพผูต๎ ิดยาเสพติดแบบควบคุมตัว (๓๕)

กลุ่มจูงใจ (Motivation Group)
กลุํมจูงใจเป็นกลุํมที่มีความสาคัญอีกกลุํมหนึ่งสาหรับผู๎เข๎ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู๎ติดยาเสพติด ใน
ระยะแรก โดยเฉพาะอยํ า งยิ่ งส าหรั บ ผู๎ เ ข๎ ารั บการฟื้น ฟูส มรรถภาพผู๎ ติ ดยาเสพติด ที่ ถูก บัง คับ บาบัด ทั้ ง นี้
เนื่องจากบุคคลเหลํานี้จะปฏิเสธการฟื้นฟูสมรรถภาพผู๎ติดยาเสพติดมาโดยตลอด ดังนั้น กลุํมนี้จะเป็นกลุํมที่
ชํวยให๎ผู๎เข๎ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู๎ติดยาเสพติดเกิดแรงจูงใจในการฟื้นฟูสมรรถภาพผู๎ติดยาเสพติดตํอไป
กลุํมจูงใจประกอบด๎วย 2 กลุํมกิจกรรมได๎แกํ การปฐมนิเทศ และการจูงใจ
การปฐมนิเทศ
การปฐมนิเทศ หมายถึง การอธิบายให๎ผู๎เข๎ารับการฟื้นฟูฯ ทราบเบื้องต๎นกํอนที่ครูฝึก/ครูพี่เลี้ยงจะ
ดาเนินการฟื้นฟูสมรรถภาพฯ ความรู๎ที่ผู๎เข๎ารับการฟื้นฟูฯ ควรทราบได๎แกํ พระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู๎
ติดยาเสพติด พ.ศ.2545 ขั้นตอนการปฏิบัติงานและวิธีการดาเนินงานตามพ.ร.บ. ดังกลําว กระบวนการฟื้นฟูฯ
ภายในสถานที่ฟื้นฟูฯ บทบาทหน๎าที่ของผู๎เข๎ารับการฟื้นฟูฯ และเจ๎าหน๎าที่ จะเห็นได๎วําความรู๎แบํงเป็น 2 สํวน
คือ ความรู๎ตามพ.ร.บ.ฟื้นฟูฯ และความรู๎ ความเข๎าใจที่มีตํอกระบวนการฟื้นฟูฯ และกฎระเบียบ ข๎อบังคับ
ตลอดจนการปฏิบัติระหวํางการฟื้นฟูฯ ดังนั้น การปฐมนิเทศจึงมี 2 ประเภท คือ การปฐมนิเทศโดยสานักงาน
คุมประพฤติและการปฐมนิเทศโดยเจ๎าหน๎าที่ของสถานที่เพื่อการฟื้นฟูฯ

คูํมือการฟื้นฟูสมรรถภาพผูต๎ ิดยาเสพติดแบบควบคุมตัว (๓๖)

การปฐมนิเทศโดยสานักงานคุมประพฤติ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให๎สมาชิกได๎รับความรู๎ ความเข๎าใจพ.ร.บ.ฟื้นฟูฯ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน และวิธีการดาเนินงาน
ตามพ.ร.บ.ฟื้นฟูฯ ในสํวนที่เกี่ยวข๎องกับสานักงานคุมประพฤติ
2. เพื่อให๎สมาชิกเข๎าใจบทบาทหน๎าที่ของตนเองและพนักงานคุมประพฤติ
3. เพื่อเตรียมความพร๎อมให๎สมาชิกทั้งด๎านรํางกายและจิตใจ
4. เพื่อให๎สมาชิกเกิดแรงจูงใจในการเข๎ารับฟื้นฟูฯ ได๎ตามโปรแกรม
สาระสาคัญ/แนวคิด
การปฐมนิ เทศเป็น การเตรีย มความพร๎อมให๎ส มาชิกทั้งด๎านรํางกายและจิตใจ เป็นการอธิบายการ
ดาเนินงานตามพ.ร.บ.ฟื้นฟูฯ บทบาทและหน๎าที่ของผู๎เข๎ารับการฟื้นฟู ฯ และพนักงานคุมประพฤติ ซึ่งเป็นการ
จูงใจผู๎เข๎ารับการฟื้นฟูฯ ในการเข๎ารับการฟื้นฟูฯ ได๎ตามโปรแกรม
ระยะเวลา
30 นาที
สื่อ/อุปกรณ์
เอกสารหรือแผํนพับประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการฟื้นฟูฯ
วิธีการดาเนินการ
1. พนักงานคุมประพฤติสร๎างสัมพันธภาพโดยใช๎กิจกรรมกลุํมสัมพันธ์ตามความเหมาะสม เพื่อให๎
สมาชิกรู๎สึกผํอนคลาย และสร๎างความคุ๎นเคยซึ่งกันและกันระหวํางพนักงานคุมประพฤติและสมาชิก
2. ให๎ความรู๎ตามพ.ร.บ.ฟื้นฟูฯ บทบาทและหน๎าที่ของผู๎เข๎ารับการฟื้นฟูฯ และพนักงานคุมประพฤติ
รวมทั้งแนวทางในการปฏิบัติตนในภาพรวมระหวํางการฟื้นฟูฯ
ข้อสังเกต
1. การปฐมนิเทศสามารถดาเนินการได๎ทั้งรายบุคคลและแบบกลุํม
2. การปฐมนิเทศนี้ไมํได๎เขียนวิธีดาเนินการแบบการเรียนรู๎แบบมีสํวนรํวม เนื่องจากสมาชิกยังไมํรู๎จัก
คุ๎นเคยกัน อาจไมํกล๎าแสดงความคิดเห็น

คูํมือการฟื้นฟูสมรรถภาพผูต๎ ิดยาเสพติดแบบควบคุมตัว (๓๗)

การปฐมนิเทศโดยสถานที่เพื่อการฟื้นฟูฯ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให๎สมาชิกรับทราบเกี่ยวกับกระบวนการฟื้นฟูฯ กฎระเบียบ ข๎อบังคับและการปฏิบัติจนระหวําง
การฟืน้ ฟูฯ
2. เพื่อให๎สมาชิกเข๎าใจบทบาทและหน๎าที่ของตนเองและเจ๎าหน๎าที่ของสถานที่เพื่อการฟื้นฟูฯ
3. เพื่อเตรียมความพร๎อมให๎สมาชิกทั้งด๎านรํางกายและจิตใจ
4. เพื่อให๎สมาชิกเกิดแรงจูงใจในการเข๎ารับการฟื้นฟูฯได๎ตามโปรแกรม
สาระสาคัญ/แนวคิด
การปฐมนิเทศเป็นการเตรียมความพร๎อ มให๎สมาชิก ทั้งด๎านรํ างกายและจิตใจ และเป็นการอธิบาย
รู ป แบบการฟื้ น ฟู ฯ บทบาทและหน๎ า ที่ ข องสมาชิ ก และเจ๎ า หน๎ า ที่ ข ณะที่ อ ยูํ ใ นสถานเพื่อ การฟื้ น ฟู ฯ สิ ท ธิ
ประโยชน์ตลอดจนถึงความเป็นอยูํและสิ่งแวดล๎อมในสถานที่เพื่อการฟื้นฟูฯ
ระยะเวลา
30 นาที
สื่อ/อุปกรณ์
เอกสารหรือแผํนพับประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับสถานที่เพื่อการฟื้นฟูฯ
วิธีการดาเนินการ
1. วิทยากรแนะนาเจ๎าหน๎าที่และสถานที่ภายในแกํสมาชิก
2. สร๎างสัมพันธภาพโดยใช๎กิจกรรมกลุํมสัมพันธ์ตามความเหมาะสม เพื่อให๎สมาชิกรู๎สึกผํอนคลายและ
สร๎างความคุ๎นเคยซึ่งกันและกัน ระหวํางเจ๎าหน๎าที่ของสถานที่เพื่อการฟื้นฟูฯ และสมาชิก
3. ชี้แจงขั้นตอน กระบวนการฟื้นฟูฯ บทบาทหน๎าที่ของสมาชิกและเจ๎าหน๎าที่ แนวทางในการปฏิบัติ
ตนขณะเข๎ารับการฟื้นฟูฯ เกี่ยวกับกฎระเบียบ กิจกรรมตํางๆ และกิจวัตรประจาวันที่สมาชิกต๎องปฏิบัติ รวมทั้ง
การปฏิบัติตนเองของสมาชิกในการเข๎ารํวมกิจกรรมกลุํมตํางๆ
ข้อสังเกต
เชํนเดียวกับการปฐมนิเทศโดยสานักงานคุมประพฤติ
แหล่งอ้างอิง : “คูํมือการปฏิบัติงานแก๎ไขฟื้นฟูผู๎เสพ/ติดยาเสพติด” กรมคุมประพฤติ เอกสารหมายเลข
1/2548 หน๎า 53-54

คูํมือการฟื้นฟูสมรรถภาพผูต๎ ิดยาเสพติดแบบควบคุมตัว (๓๘)

แผนการเรียนการสอนเรื่อง การจูงใจ ครั้งที่ 1
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให๎สมาชิกเห็นความสาคัญของการฟื้นฟูสมรรถภาพผู๎ติดยาเสพติด
2. เพื่อให๎สมาชิกเกิดความรู๎สึกที่ดีตํอการฟื้นฟูสมรรถภาพผู๎ติดยาเสพติด
3. เพื่อให๎สมาชิกทราบวําจะได๎รับอะไรจากการฟื้นฟูสมรรถภาพผู๎ติดยาเสพติด
สาระสาคัญ/แนวความคิด
- เพื่อเป็นการจูงใจและสร๎างความคุ๎นเคยให๎เกิดขึ้นระหวํางสมาชิกด๎วยกันเอง
- เพื่อให๎สมาชิกเกิดความไว๎วางใจในสภาพแวดล๎อมที่เป็นอยูํ
ระยะเวลา 1 ชั่วโมง
วิธีการดาเนินการ
องค์ประกอบกลุ่ม/ระยะเวลา
1. แลกเปลี่ยนประสบการณ์ของ
พี่เลี้ยงผู๎ติดยาเสพติด หรือผู๎ผําน
การฟื้นฟูฯ คนที่ 1
- กลุํมใหญํ (เวลา20 นาที)

กิจกรรมการเรียนการสอน
- วิทยากรนาเข๎าสูํบทเรียนโดย
การแจ๎งให๎สมาชิกนั่งเป็นชั้นเรียน
- วิทยากรเริ่มการทากลุํมโดย
อธิบายวัตถุประสงค์กลุํมให๎
สมาชิกทราบ
- วิทยากรเริ่มทาการแนะนา
ตัวเองและแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ที่ผํานมาทั้งดีและไมํ
ดีให๎สมาชิกรับฟัง
2. สะท๎อนความคิด อภิปราย - - วิทยากรแจกใบงานที่ 1 ให๎แกํ
- กลุํมใหญํ (เวลา 15 นาที) สมาชิกคนละ 1 แผํน
- เมื่อสมาชิกทาเสร็จ วิทยากรกลุมํ ถาม
คาตอบของสมาชิกประมาณ 3-5 คน
3. สรุปความคิดรวบยอด
- วิทยากรสรุปสาระที่ได๎จากการ
- กลุํมใหญํ (เวลา 10 นาที) แลกเปลี่ยนประสบการณ์
4. ประยุกต์แนวคิด
- วิทยากรสอบถามสมาชิกกลุํมวํา
- กลุํมใหญํ (เวลา 15 นาที) สมาชิกทํานใดเคยเลิกสารเสพติด
ที่ถูกกฎหมายบ๎าง เชํน บุหรี่ สุรา
เป็นต๎น ให๎สมาชิกแลกเปลี่ยน
- วิทยากรสรุปสาระที่ได๎โดยเน๎น
การสร๎างแรงจูงใจ

เนื้อหา/สื่อ

ใบงานที่ 1

คูํมือการฟื้นฟูสมรรถภาพผูต๎ ิดยาเสพติดแบบควบคุมตัว (๓๙)

ใบงานที่ 1
ให๎สมาชิกสรุปวําทํานได๎อะไรบ๎างจากการฟังประสบการณ์ของวิทยากรและทํานมีความคิดเห็นอยํางไรโปรด
อธิบาย
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................. .............
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................... ........................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................... ...................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
................................................................................................................................ ..............................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................... ........
........................................................................................................................... ...................................................
..............................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................... ...................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................

คูํมือการฟื้นฟูสมรรถภาพผูต๎ ิดยาเสพติดแบบควบคุมตัว (๔๐)

แผนการสอนเรื่อง การจูงใจ ครั้งที่ 2
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให๎สมาชิกเห็นความสาคัญของการฟื้นฟูสมรรถภาพผู๎ติดยาเสพติด
2. เพื่อให๎สมาชิกเกิดความรู๎สึกที่ดีตํอการฟื้นฟูสมรรถภาพผู๎ติดยาเสพติด
3. เพื่อให๎สมาชิกทราบวําจะได๎รับอะไรจากการฟื้นฟูสมรรถภาพผู๎ติดยาเสพติด
สาระสาคัญ/แนวความคิด
- เพื่อเป็นการจูงใจและสร๎างความคุ๎นเคยให๎เกิดขึ้นระหวํางสมาชิกด๎วยกันเอง
- เพื่อให๎สมาชิกเกิดความไว๎วางใจในสภาพแวดล๎อมที่เป็นอยูํ
ระยะเวลา 1 ชั่วโมง
วิธีการดาเนินการ
องค์ประกอบกลุ่ม/ระยะเวลา
1. แลกเปลี่ยนประสบการณ์ของ
พี่เลี้ยงผู๎ติดยาเสพติด หรือผู๎ผําน
การฟื้นฟูฯ คนที่ 2
- กลุํมใหญํ (เวลา 20 นาที)

2. สะท๎อนความคิด อภิปราย
- กลุํมใหญํ (เวลา 15 นาที)
3. สรุปความคิดรวบยอด
กลุํมใหญํ (เวลา 10 นาที)
4. ประยุกต์แนวคิด
- กลุมํ ใหญํ (เวลา 15 นาที)

กิจกรรมการเรียนการสอน
- วิทยากรนาเข๎าสูํบทเรียนโดยการแจ๎ง
ให๎สมาชิกนั่งเป็นชั้นเรียน
- วิทยากรเริ่มการทากลุํมโดย
อธิบายวัตถุประสงค์กลุํมให๎
สมาชิกทราบ
- วิทยากรเริ่มทาการแนะนา
ตัวเองและแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ที่ผํานมาทั้งดีและไมํ
ดีให๎สมาชิกรับฟัง
- วิทยากรแจกใบงานที่ 2 ให๎แกํ
สมาชิกคนละ 1 แผํน
- เมื่อสมาชิกทาเสร็จ วิทยากรสุํมถาม
คาตอบของสมาชิกประมาณ 3-5 คน
- วิทยากรสรุปสาระที่ได๎จากการ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์
- วิทยากรสอบถามสมาชิกกลุํมวํา
สมาชิกทํานใดเคยเลิกสารเสพติดที่ถูก
กฎหมายบ๎าง เชํน ยาบ๎า และกัญชา
เป็นต๎น ให๎สมาชิกแลกเปลี่ยน
- วิทยากรสรุปสาระที่ได๎โดยเน๎น
การสร๎างแรงจูงใจ

เนื้อหา/สื่อ

ใบงานที่ 2
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ใบงานที่ 2
ให๎สมาชิกสรุปวําทํานได๎อะไรบ๎างจากการฟังประสบการณ์ของวิทยากรและทํานมีความคิดเห็นอยํางไรโปรด
อธิบาย
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การเสริมสร้างแรงจูงใจในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให๎สมาชิกเข๎าใจธรรมชาติของแรงจูงใจมนุษย์ที่มีความแตกตํางกัน
2. เพื่อให๎สมาชิกสามารถพูดคุยได๎สอดคล๎องกับแรงจูงใจของผู๎เข๎ารํวมกิจกรรมได๎
3. เพื่อให๎สมาชิกสามารถจัดการกับแรงต๎านที่เกิดขึ้นได๎อยํางเหมาะสม
สาระสาคัญ
แรงจูงใจ คือ พลังผลักดันให๎คนมีพฤติกรรมแตกตํางกัน โดยProchaska& Diclemente ได๎อธิบาย
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตั้งแตํขั้นไมํใสํใจปัญหาจนถึงการลงมือเปลี่ยนแปลงแก๎ไขสูํการปฏิบัติอยํางมั่นคง
เป็น 6 ขั้นตอนและแตํละขั้นตอนผู๎บาบัดควรตอบสนองให๎เหมาะสมเพื่อให๎แรงจูงใจขยับไปสูํแรงจูงใจที่ดีขึ้น
และนาไปสูํการมีพฤติกรรมที่มั่นคง นอกจากนี้ยังต๎องประกอบไปด๎วยเทคนิคตํางๆ ที่ชํวยให๎แรงจูงใจเคลื่อนที่
รวมถึงการจัดการกับแรงต๎านในกรณีที่ผู๎รับการบาบัดยังไมํพร๎อมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
นิยามที่เกี่ยวข้อง
 ขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
 ทักษะการเสริมสร๎างแรงจูงใจ
 การจัดการกับแรงต๎าน
ระยะเวลาที่ใช้ในการเรียนรู้

1.30 ชั่วโมง

วิธีดาเนินกิจกรรม
1. กลําวทักทายสมาชิกด๎วยการแนะนาตัว พูดคุยถึงงานอดิเรกที่ตนเองสนใจ พร๎อมอธิบายเหตุผล
2. นาแผํนปูายแรงจูงใจทั้ง 6 ขั้นตอนตั้งไว๎ด๎านหน๎า
3. ให๎สมาชิกฟังคาถามจากวิทยากร แล๎วประเมินแรงจูงใจวําเรื่องดังกลําว ตนเองมีแรงจูงใจขั้นไหนเชํน
3.1 การออกกาลังใจ
3.2 การศึกษาตํอในระดับที่สูงขึ้น
3.3 การหารายได๎เสริมจากงานประจา
4. ให๎สมาชิกมายืนหลังแผํนปูายที่ตรงกับแรงจูงใจตนเอง ในหัวเรื่องที่วิทยากรกาหนด พร๎อมอธิบาย
เหตุผลแรงจูงใจของตนเองกับเรื่องดังกลําว และอาจซักถามถึงข๎อดีและข๎อเสียของการมีแรงจูงใจใน
ขั้นนั้น หลังจากนั้นเปลี่ยนหัวเรื่องใหมํ เพื่อให๎สมาชิกประเมินแรงจูงใจในหลายๆเรื่อง
5. ทาแบบฝึกหัดจากใบงาน กิจกรรมที่ 1
6. นาเสนอเนื้อหาจากใบความรู๎
7. ทาแบบฝึกหัดจากใบงาน กิจกรรมที่ 2 และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
8. สรุปประเด็นเกี่ยวกับแรงจูงใจแตํละเรื่อง แตํละคนไมํเหมือนกัน แรงจูงใจสามารถขยับขั้นลงได๎
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ใบความรู้
การเสริมสร้างแรงจูงใจในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
การบาบัดเพื่อเสริม สร๎างแรงจูงใจ(Motivational Interviewing หรือ MI) เพื่อการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม สาหรับผู๎ที่มีปัญหาพฤติกรรมสุขภาพ โดยProchaska& Diclemente ได๎อธิบายการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมตั้งแตํขั้นไมํใสํใจปัญหาจนถึงการลงมือเปลี่ยนแปลงแก๎ไขสูํการปฏิบัติอยํางมั่นคงเป็น 6 ขั้น ตอน
อยํางไรก็ตามแรงจูงใจอาจมีการเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาในแตํละขั้นตอน
ขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม(Stage of change)ประกอบด้วย 6 ขั้นตอนดังนี้
1. ขั้นเมินเฉยปัญหา (Pre-contemplation) เป็นขั้นที่มองไมํเห็นปัญหาหรือไมํคิดวําพฤติกรรมตนเอง
เป็นปัญหา มองไมํเห็นข๎อเสียของพฤติกรรม หรือมักโทษบุคคลรอบข๎างแทน
การตอบสนองที่เหมาะสม ควรให๎ข๎อมูลสะท๎อนกลับ และการให๎ความรู๎ความเข๎าใจที่ถูกต๎อง เน๎น
ข๎อเท็จจริง เป็นเหตุเป็นผล ไมํชี้นาหรือครอบงา
2. ขั้นลังเลใจ (Contemplation) เป็นขั้นที่เริ่มได๎รับผลกระทบในทางลบบ๎างแล๎วแตํอาจจะไมํรุนแรง
มากนัก เชํน เริ่มมีปัญหาสุขภาพ หรือมีปัญหากับบุคคลรอบข๎าง เป็นต๎น แตํยังคงเห็นประโยชน์หรือ
ข๎อดีของพฤติกรรมเดิม รู๎สึกวําตนเองจัดการได๎ อาจเริ่มมีความพยายามควบคุมพฤติกรรมเดิมบ๎าง
เล็กน๎อย
การตอบสนองที่เหมาะสม ควรต๎องพูดถึงข๎อดี ข๎อเสียของการคงพฤติกรรมเดิม ซึ่งการพูดดังกลําว
ต๎องมีความเป็นกลาง เปิดโอกาสให๎ตรวจสอบทุกประเด็น อาจมีการให๎ข๎อมูลที่ถูกต๎องไปด๎วย
3. ขั้นตัดสินใจหรือเตรียมการ (Determination or preparation) ขั้นนี้เป็นขั้นที่พฤติกรรมดังกลําว
ทาให๎เกิดปัญหาขึ้นชัดเจน เริ่มตระหนักถึงปัญหา
การตอบสนองที่ เ หมาะสม คื อ การให๎ ท างเลื อ กตํ า งๆที่ พ อเหมาะ ไมํ ม ากเกิ น หรื อ น๎ อ ยเกิ น เพื่ อ
ปรั บ เปลี่ ย นพฤติก รรม เปิ ด โอกาสให๎ เ ลื อกวิ ธีการที่เหมาะสมกับตนอยํางอิส ระ เน๎ นเรื่อ งความ
รับผิดชอบกับตนเอง และสํงเสริมศักยภาพ
4. ขั้นลงมือแก้ไข (Action) เป็นขั้นที่เริ่มลงมือกระทาหรือเริ่ มเปลี่ยนพฤติกรรมให๎เหมาะสม แตํอาจยัง
ไมํตํอเนื่อง ระยะเวลาควรอยูํในชํวง 6 เดือนแรกตามวิธีการปฏิบัติที่ตนเองเลือก
การตอบสนองที่เหมาะสม คือการสํงเสริมให๎กระทาพฤติกรรมตามวิธีการที่ตนเลือกอยํางตํอเนื่อง
เกิดความชานาญ ขจัดอุปสรรคที่อาจทาให๎กระทาไมํตํอเนื่อง
5. ขั้นกระทาต่อเนื่อง (Maintenance) ขั้นนี้มักมีการกระทาพฤติกรรมใหมํอยํางตํอเนื่องติดตํอกันนาน
6 เดือน อารมณ์ ความคิดคํอนข๎างมั่นคง มีความมั่นใจกับพฤติกรรมใหมํที่ปรับเปลี่ยน
การตอบสนองที่เหมาะสม คือการพูดคุยถึงวิธีการปูองกันการกลับไปมีพฤติกรรมเดิมหรือพฤติก รรมที่
ไมํพึงประสงค์
6. ขั้นกลับไปติดซ้า (Relapse) ขั้นนี้เริ่มนาพาตัวเองไปสูํสถานการณ์ที่เสี่ยงตํอการกลับไปมีพฤติกรรม
เดิมที่ไมํเหมาะสม ปลํ อยตัว เองให๎ มีความเปราะบางทางอารมณ์ ปฏิกิริยาหลังจากมีการเผลอใจ
กลับไปมีพฤติกรรมเดิมที่ไมํเหมาะสม เชํน รู๎สึกผิด ซ้าเติมตัวเอง ไมํเคารพตนเอง เป็นต๎น
การตอบสนองที่เหมาะสม คือการประคับประคอง การให๎กาลังใจ การยอมอรับความจริงมองสิ่งที่
เกิดขึ้นอยํางตรงไปตรงมา และมุํงมั่นในการสร๎างพฤติกรรมใหมํอีกครั้ง
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Miller& Rollnick พัฒนาเทคนิคการสัมภาษณ์เพื่อเสริมสร๎างแรงจูงใจ โดยยึดผู๎ปุว ยเป็นหลัก หรือ
client-centered โดยมุํงเน๎นให๎ผู๎รับบริการเกิดแรงจูงใจในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม กระบวนการการให๎
คาปรึกษาที่เกิดขึ้นเป็นแนวทางของทฤษฎีการรับรู๎ตนเอง เข๎าใจตนเองมากขึ้น ผู๎บาบัดมีหน๎าที่กระตุ๎นให๎
ผู๎รับบริการคิดและพูดข๎อความจูงใจตนเองมากขึ้น เสมือนหนึ่งคุยกับตนเอง
สาหรับการให๎คาปรึกษาแบบการเสริมสร๎างแรงจูงใจ ประกอบด๎วยเทคนิคหลักๆคือ OARS
O (Open-ended question) การตั้ ง ค าถามปลายเปิ ด เป็ น การกระตุ๎ น ให๎ คิ ด พู ด และได๎ ยิ น
ความคิดของตนเอง การตั้งคาถามปลายเปิดควรมีทิศทางเพื่อกระตุ๎นให๎คิดและพูดข๎อความที่จูงใจใน
การเปลี่ยนแปลงตนเอง การถามคาถามปลายเปิด มักลงท๎ายด๎วย อยํางไร เพราะอะไร เป็นต๎น
A (Affirmation)
การยืนยันรับรอง เมื่อมีการแสดงออกถึงความคิดที่ดี จุดแข็งของ
ตนเอง ความพยายาม ศักยภาพ และความเชื่อมั่นในการเปลี่ยนแปลง ผู๎บาบัดควรตอบสนองโดย
การให๎คาชื่นชมเพื่อเป็นการเสริมแรงตํอความคิดที่ดีงาม
R (Reflective listening)
การฟังอยํางตั้งใจและสะท๎อนความ เป็นทักษะการตั้งใจฟังและจับ
ความหมายของข๎อความที่จูงใจตนเอง สิ่งที่เป็นอุปสรรคตํอการฟังและไมํควรกระทาคือ
- การชักชวน การสั่งการ
- การรีบแนะนา
- อยําตัดสินถูกผิด หรือการประชดประชัน
- อยําขึ้นเสียงสูงหรือเน๎นคาลงท๎าย เพราะประโยคจะกลายเป็นคาถามปลายปิด
S (Summarized)
การสรุ ป ความ เป็ น การสรุ ป เนื้ อ หาระหวํ า งการสนทนาอาจมี
เนื้ อ หาที่ ส าคั ญ เกิ ด ขึ้ น มากมาย แตํ ไ มํ ส ามารถจ าทั้ ง หมดได๎ ดั ง นั้ น หากผู๎ บ าบั ด มี ก ารสรุ ป สิ่ ง ที่
ผู๎รับบริการคิดและพูดออกมาเป็นระยะๆ โดยเฉพาะข๎อความที่จูงใจก็จะทาให๎ผู๎รับบริการมีโอกาสได๎
ยินข๎อความที่จูงใจตนเองซ้าอีกที และเป็นการกระตุ๎นให๎คิดหรือพูดข๎อความที่จูงใจตนเองมากขึ้น
การเปลี่ยนแปลงแรงจูงใจจากขั้นเมินเฉย หรือขั้นลังเลใจตํอการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใหมํ ไปสูํขั้น
ตัดสินใจเปลี่ยนแปลง สํวนใหญํมักเกิดแรงต๎านตํอการเปลี่ยนแปลง ผู๎บาบัดควรระลึกวําแรงต๎านเป็นเรื่องปกติ
ของการเปลี่ยนแปลง การที่แสดงถึงแรงต๎านตลอดการสนทนาเป็นเครื่องเตือนให๎ผู๎บาบัดทบทวนวีการจูงใจวํา
ไมํได๎ผล ซึ่งผู๎บาบัดควรเปลี่ยนไปใช๎กลยุทธ์อื่น
กลยุทธ์การจัดการแรงต้านตามแนวทางเสริมสร้างแรงจูงใจ
1. Reflective listening
เป็นการฟังอยํางตั้งใจและสะท๎อน ซึ่งผู๎รับบริการจะได๎ยินความคิด
ความรู๎สึกของตนเองจากการสะท๎อนของผู๎บาบัด
2. Shifting focus
เป็นกลยุทธ์เปลี่ยนจุดเน๎น หรืออาจเปลี่ยนหัวข๎อสนทนา หาก
พบวํายิ่งพูดคุยยิ่งมีแรงต๎านเพิ่มมากขึ้น
3. Responsibility
เป็นกลยุทธ์ที่เน๎นความรับผิดชอบในตน ไมํมีอะไรมาบังคับใจหรือ
กระทาการเปลี่ยนแปลงแทนตัวเขาเอง สิ่งที่ผู๎บาบัดทาได๎คือการให๎ข๎อมูลข๎อเท็จจริงเพื่อชํวยให๎
ผู๎รับบริการพิจารณาได๎ดีขึ้น การเน๎นย้าแบบนี้ทาให๎ลดแรงต๎านลงได๎
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4. Reframing
เป็นกลยุทธ์การปรับมุมมองความคิด โดยการที่ผู๎บาบัดยอมรับสิ่งที่
เป็นจริงในแงํมุมความคิดของผู๎รับบริการกํอน แล๎วหลังจากนั้นชี้ให๎เห็นมุมมองที่แตกตํางเพื่อ
เสนอให๎ผู๎รับบริการพิจารณา การที่ยอมรับความคิดเห็นของผู๎รับบริการกํอน ก็จะมี แนวโน๎มให๎
ผู๎รับบริการรับฟังมุมมองที่แตกตําง ผู๎บาบัดมักใช๎คาเชื่อมประโยคที่วําใชํ.....แตํ.........
5. Paradoxical challenge เป็นกลยุทธ์ขัด เพื่อให๎ แย๎ง โดยการใช๎เหตุ ผ ลของจิตใจด๎ านที่ไ มํ
อยากเปลี่ยนแปลงหรือรักษาอยํางตํอเนื่อง เพื่อกระตุ๎นให๎ผู๎รับบริการโต๎แย๎งหรือกระตุ๎นจิตใจด๎าน
ที่อยากเปลี่ยนแปลง เชํน “ดูคุณยังเสียดายความสุขจากการใช๎สารเสพติดอยูํมาก คงจะเลิกมัน
ยาก”
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ใบงาน
การเสริมสร้างแรงจูงใจในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
กิจกรรมที่ 1 จงเขียนและพูดเติมประโยคให้สมบูรณ์
1.
คาดหวังกับการอบรมวันนี้วํา...............................................................
2.

สิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตฉันคือ.......................................................................

3.

ฉันโชคดีที่...........................................................................................

4.

ฉันเป็นคนที่.........................................................................................

5.

ฉันเชื่อวําฉันมีความสามารถที่จะ.........................................................

6.

ฉันจะทาทุกอยํางเพื่อ..........................................................................

7.

ปีใหมํนี้จะเริ่มต๎นด๎วยการ....................................................................

8.

ยาเสพติดนี้ชําง....................................................................................

กิจกรรมที่ 2 จงตอบคาถามต่อไปนี้
1. สิ่งที่ฉันต๎องการเปลี่ยนแปลง คือ
………………………………………………………………………………………………………………………………
2. เหตุผลสาคัญที่ทาให๎ฉันต๎องการเปลี่ยนแปลงคือ
………………………………………………………………………………………………………………………………
3. การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้มีประโยชน์ และสํงผลกระทบอยํางไรกับฉันบ๎าง
………………………………………………………………………………………………………………………………
4. การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้จะสาเร็จ ต๎องประกอบไปด๎วย
………………………………………………………………………………………………………………………………
5. สิ่งที่อาจมารบกวน / ขัดขวางการเปลี่ยนแปลงคือ
………………………………………………………………………………………………………………………………
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ศาสนบาบัด
กิจกรรมตามหลักศาสนา
วัตถุประสงค์
เพื่อให๎สมาชิกได๎มีเวลาที่จะระลึกถึงหรือน๎อมรับฟังคาสั่งสอนของแตํละศาสนา ซึ่งเป็นที่ยึดเหนี่ยวทาง
กายและจิตใจ ให๎กํอเกิดความสงบสุขทางกายและจิตใจ ตามที่ศาสดาของแตํละคนได๎สั่งสอนไว๎ให๎พึงปฏิบัติตาม
โดยอาศัยความยึดมั่นและศรัทธา ซึ่งมีสํวนชํวยในการฟื้นฟูรํางกายและจิตใจให๎แนํวแนํในการเลิกยาเสพติด
สาระสาคัญ/แนวคิด
ดาเนินการตามพิธีการและพิธีกรรมของแตํละศาสนาตามขั้นตอน (โดยกาหนดเวลาที่เหมาะสม)
ศาสนาพุทธ เชิญพระภิกษุส งฆ์ อนุ ศาสนาจารย์ หรือบุ คคลที่มี ความรู๎ ทางด๎ านศาสนาพุ ทธมาเป็ น
ผู๎บรรยาย
ศาสนาอิสลาม เชิญโต๏ะอิหมําม หรือผู๎นาทางศาสนา นาการละหมาด สั่งสอนแทน
ศาสนาคริสต์และศาสนาอื่นๆ ให๎ดาเนินการตามกรรมพิธีของตน
ปัญหาสํวนใหญํ บางศาสนาไมํได๎รับความสนใจดูแลอยํางจริงจัง จึงทาให๎เกิดความบกพรํองในเรื่องของ
“ศาสนบาบัด” สาหรับคูํมือนี้มุํงเน๎นถึงจิตใจ และวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีไทยเป็นสาคัญ รวมทั้ง
การเคารพนอบน๎อม การมีระเบียบวินัยของตนเองทั้งหมดนี้ให๎นามามีสํวนรํวมในการฟื้นฟูฯ ด๎วย
วิธีดาเนินการ
๑. นาสมาชิกเข๎าห๎องประชุมหรือห๎องอบรม แยกสมาชิกแตํละศาสนาให๎อยูํคนละสํวน
๒. จัดวิทยากรดาเนินการตามกรรมพิธีตํางๆ ตามความเหมาะสม
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กิจกรรมที่ 1
เรื่อง การสวดมนต์ทาวัตรเช้า-เย็น (แปล)
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อเป็นการแสดงความเคารพนอบน๎อม ศรัทธาตํอพระพุทธศาสนา อันมีพระรัตนตรัย (พระพุทธ
พระธรรม พระสงฆ์) เป็นสิ่งยึดเหนี่ยว เป็นที่พึ่งที่ระลึก ให๎เกิดขึ้นในจิตใจ ปลูกฝังให๎ลึกซึ้งแนํนแฟูนยิ่งขึ้น
๒. เพื่อเป็นการปฏิบัติธรรมโดยการเจริญพุทธานุสสติ ธรรมานุสสติ สังฆานุสสติ ทาให๎เกิดสมาธิในระดับต๎น
ถึงระดับกลาง เกิดความสงบสุข เยือกเย็น อํอนโยน จิตใจเป็นบุญเป็นกุศล และเป็นความสุขที่ได๎จากการปฏิบัติ
ด๎วยตนเอง โดยไมํต๎องใช๎ยาเสพติด
๓. เพื่อทาให๎เกิดสติ ระลึกรู๎อยูํกับปัจจุบันในบทสวดมนต์ที่กาลังสวด
๔. เพื่อทาให๎เกิดแสงสวํางแหํงปัญญารู๎เทําทันความจริง (จินตามยปัญญา และสุตมยปัญญา)
๕. เพื่อพัฒนาศรัทธาในพระรัตนตรัยให๎แกํตนเองและผู๎ได๎ฟังและพบเห็น
สาระสาคัญ/แนวคิด
การสวดมนต์ทาวัตรเช๎า-เย็น เป็นการปฏิบัติธรรมอยํางหนึ่ง โดยการสาธยายธรรมะที่เป็นหลักปฏิบัติหรือ
รายละเอียดของพระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ และการสวดบทสวดมนต์แปลนั้นจะทาให๎การสวด
และการฟังธรรมนั้นเกิดความเข๎าใจความหมาย รู๎สึกซาบซึ้งในธรรมเกิดความปิติปราโมทย์ เกิดปิติสุข และเกิด
สมาธิระดับต๎นถึงระดับกลาง เกิดสติจดจํออยูํกับบทสวดมนต์นั้นทาให๎กิเลส เครื่องเศร๎าหมองตํางๆ ถูกละ
ออกไปจากจิตใจในขณะสวด บังเกิดความสงบสุข และเกิดปัญญารู๎ ธรรมตามความเป็นจริงได๎ในระดับหนึ่ง จิตใจ
จะแจํ มแจ๎ งชั ดเจนในพระพุ ทธคุณ พระธรรมคุณ พระสงฆคุณ อาบย๎อ มจิ ตใจให๎ เ ยือ กเย็น เสมื อนได๎ เข๎ าถึ ง
พระพุทธเจ๎า พระธรรม พระสงฆ์ ทุกเวลาที่ทาวัตร เช๎า-เย็น และความหมายแหํงธรรมนั้นจะคํอยๆ เจริญขึ้นใน
จิตใจ ฝังแนํนลงไปในใจยิ่งๆ ขึ้นไป
เมื่อจิตใจสงบได๎สัมผัสความสุขที่เกิดจากการปฏิบัติธรรมจึงเกิดปัญญาพิ จารณาปัญหาตํางๆ ของตนเอง
ชี้สาเหตุและแนวทางแก๎ปัญหาโดยตนเอง จิตใจมีความเข๎มข๎นที่จะดารงชีวิตอยูํในสังคมได๎อยํางสงบตามสมควร
แกํเหตุปัจจัย
ระยะเวลา
60 นาที
สื่อ/อุปกรณ์
๑. ห๎องสวดมนต์ หรือสถานที่ ที่เหมาะสม มีโต๏ะหมูํบูชา พร๎อมด๎วยพระพุทธรูป ดอกไม๎ ธูป เทียน
๒. หนังสือ คูํมือสวดมนต์ทาวัตรเช๎า-เย็น (แปล)
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๓. ใบความรู๎ เรื่องการสวดมนต์ ทาวัตร เช๎า-เย็น
๔. อาสนะที่รองนั่ง (ถ๎ามี) หรือ เสื่อ
๕. อุปกรณ์สาหรับกรวดน้า (ถ๎ามี)
วิธีดาเนินการ
๑. พระภิกษุวิทยากร หรือแมํชี หรือวิทยากรนาสวดมนต์ นาสมาชิก กราบแบบเบญจางคประดิษฐ์ 3 ครั้ง
น๎อมใจระลึกถึงคุณพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์
๒. พระภิกษุ วิทยากร หรื อแมํชี หรือวิทยากรชี้แจงทาความเข๎าใจขั้นตอน วิธีการและหลั กการปฏิบัติ
สวดมนต์ ทาวัตร เช๎า-เย็น และกลําวถึงวัตถุประสงค์พอสังเขป ซักซ๎อมพิธีการ
๓. พระภิกษุวิทยากร หรือแมํชี หรือวิทยากรเป็นประธาน หรือตัวแทนของสมาชิกเป็นประธานจุดเทียน
ธูป บูชา พระรัตนตรัย สํวนสมาชิกคุกเขํา พนมมือ สายตาเพํงมองไปยังพระพุทธรูป เมื่อเสร็จพิธี แล๎วก๎มกราบ
แบบเบญจางคประดิษฐ์ 3 ครั้ง พร๎อมเพรียงกัน
๔. พระภิกษุวิทยากร หรือแมํชี หรือวิทยากร นาสมาชิกสวดมนต์ทาวัตรเช๎า-เย็น ตามลาดับ ดังนี้
๔.๑ การทาวัตรเช้า (ใบความรู้ที่ 1.1 และ 1.2)
๔.๑.๑ กลํ าวคาบู ชาพระรั ตนตรัย (แปล) พร๎อมกันโดยวิทยากรนาคาวํา “โยโสภะคะวา” กํอ น
สมาชิกวําตามพร๎อมกันพร๎อมบทแปล
๔.๑.๒ กลําวคานมัสการพระรัตนตรัย (แปล) พร๎อมกันพร๎อมบทแปลและกราบ 1 ครั้ง เมื่อจบแตํ
ละบท (รวม 3 ครั้ง)
๔.๑.๓ กลํ า วค านมั ส การพระผู๎ มี พ ระภาคเจ๎ า โดยวิ ท ยากรกลํ า วน าค าขึ้ น ต๎ น จบแล๎ ว
สมาชิกกลําวสวดมนต์พร๎อมกัน พร๎อมบทแปล
๔.๑.๔ บทสวดมนต์ ส ดุ ดี พระพุ ทธเจ๎ า (พุ ทธาภิ ถุ ติ ) กรณี ส วดมนต์ ท าวั ตรเช๎ าพระวิ ท ยากร
กลําวนาจบ สมาชิกกลําวสวดมนต์ พร๎อมกันพร๎อมบทแปล จบแล๎วกราบ พร๎อมกับระลึกถึงพระพุทธคุณ
๔.๑.๕ บทสวดสดุดีพระธรรม (ธัมมาภิถุติ) พระวิทยากรกลําวบทนาจบ สมาชิกกลําวสวดมนต์
พร๎อมกัน พร๎อมบทแปลจบแล๎ว พร๎อมกันกราบระลึกถึงพระธรรมคุณ
๔.๑.๖ บทสวดสดุดี พระสงฆ์ (สังฆาภิถุติ) พระวิทยากรกลําวบทนาจบ สมาชิกกลําวสวดมนต์
พร๎อมกัน พร๎อมบทแปลจบแล๎วกราบพร๎อมกัน ระลึกถึงพระสงฆคุณ
๔.๑.๗ คาถานอบน๎ อ มพระรั ต นตรั ย (ระตะนั ต ตะยั ป ปะณามะคาถา) พระวิ ท ยากร
กลําวบทนาจบ สมาชิกกลําวสวดมนต์พร๎อมกัน พร๎อมบทแปล
๔.๑.๘ บทสวดแสดงความสังเวช (สังเวคะปะริกิตตะนะปาฐะ) พระวิทยากรและสมาชิกกลําวสวด
มนต์พร๎อมกัน
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๔.๑.๙ เมื่อจบคาทาวัตรเช๎าแล๎ว ฝึกปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิ เจริญสติ วิปัสสนากรรมฐาน ตาม
เวลาสมควรแล๎ว จึงเจริญเมตตาภาวนาด๎วยการแผํเมตตาให๎ตนเองและผู๎อื่นและอุทิศสํวนบุญหรืออุทิศสํวนกุศล
ให๎ผู๎อื่นตามแนวปฏิบัติที่กาหนดไว๎ของแตํละแหํง ตามสมควรและให๎สมาชิกอธิษฐานจิตที่ปรารถนา
๔.๑.๑๐ ให๎สมาชิกกราบเบญจางคประดิษฐ์พร๎อมกัน 3 ครั้ง แสดงความเคารพตํอพระพุทธ พระ
ธรรม พระสงฆ์ แล๎วกราบไหว๎ครูบาอาจารย์พร๎อมกัน 3 ครั้ง
๔.๑.๑๑ ให๎สมาชิกกรวดน้า อุทิศสํวนกุศลให๎ บิดา-มารดา-ญาติและเจ๎ากรรมนายเวร หรือบุคคล
ที่ประสงค์อุทิศกุศลให๎ (ถ๎ามีอุปกรณ์) แล๎วนาน้าไปรดต๎นไม๎ยืนต๎นในบริเวณสถานที่
๔.๒ การทาวัตรเย็น (ใบความรู้ที่ 2.1 และ 2.2)
๔.๒.๑ กลําวคาบูชาพระรัตนตรัย คานมัสการพระรัตนตรัย และกลําวคานมัสการพระผู๎มีพระ
ภาคเจ๎า เชํนเดียวกับข๎อ 4.1.1 4.1.2 และ 4.1.3
๔.๒.๒ บทระลึกถึงพระพุทธเจ๎า (พุทธานุสสติ) วิทยากรกลําวบทนาจบสมาชิกกลําวสวดมนต์
พร๎อมกันพร๎อมบทแปล
๔.๒.๓ บทสวดสรรเสริญพระพุทธเจ๎า (พุทธาภิคีติ) วิทยากรกลําวบทนาจบ สมาชิกกลําวสวด
มนต์พร๎อมกันพร๎อมบทแปล แล๎วหมอบกราบ สวดบทของดโทษ ชํวงท๎าย
๔.๒.๔ บทสวดระลึกถึงพระธรรม (ธัมมานุสสติ) วิทยากรกลําวบทนาจบ สมาชิกกลําวสวดมนต์
พร๎อมกัน พร๎อมบทแปล
๔.๒.๕ บทสวดสรรเสริญพระธรรม (ธัมมาภิคีติ) วิทยากรกลําวบทนาจบ สมาชิกกลําวสวดมนต์
พร๎อมกันพร๎อมบทแปล แล๎วหมอบกราบ สวดบทของดโทษชํวงท๎าย
๔.๒.๖ บทสวดระลึกถึงพระสงฆ์ (สังฆานุสสติ) วิทยากรกลําวบทนาจบ สมาชิกกลําวสวดมนต์
พร๎อมกันพร๎อมบทแปล
๔.๒.๗ บทสวดสรรเสริญพระสงฆ์ (สังฆาภิคีติ) วิทยากรกลําวบทนาจบ สมาชิกกลําวสวดมนต์
พร๎อมกันพร๎อมบทแปลแล๎วหมอบกราบ สวดบทของดโทษชํวงท๎าย
๔.๒.๘ เมื่อจบคาทาวัตรเย็นแล๎วให๎สวดบทกรวดน้าตอนเย็น (อุททิสสนาอิฏฐานคาถา) บทที่ 1 และ
บทที่ 2 (ตํอ)
๔.๒.๙ เมื่อสวดมนต์ทาวัตรเย็นจบแล๎ว ฝึกปฏิบัติธรรม เจริญสมาธิ เจริญสติวิปัสสนากรรมฐาน
ตํอตามเวลาสมควร แล๎วจึงเจริญเมตตาภาวนาด๎วยการแผํเมตตาให๎ตนเองและผู๎อื่นและอุทิศสํวนบุญ หรืออุทิศ
สํวนกุศลให๎ผู๎อื่นตามแนวปฏิบัติที่กาหนดไว๎ของแตํละแหํงตามสมควรและให๎สมาชิกอธิษฐานจิตที่ปรารถนา
๔.๒.๑๐ ให๎ สมาชิ กกราบเบญจางคประดิษฐ์ พร๎อมกัน 3 ครั้ง แสดงความเคารพตํ อ พระพุท ธ
พระธรรม พระสงค์ พร๎อมกัน แล๎วกราบ ไหว๎ครูบาอาจารย์ พร๎อมกัน 3 ครั้ง
๔.๒.๑๑ ให๎สมาชิกกรวดน้า อุทิศสํวนกุศลให๎ บิดา-มารดา-ญาติ และเจ๎ากรรมนายเวร หรือบุคคล
ที่ประสงค์อุทิศกุศลให๎ (ถ๎ามีอุปกรณ์) แล๎วนาน้าไปรดต๎นไม๎ยืนต๎นในบริเวณสถานที่
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ใบความรู้ที่ 1.1
เรื่อง กิจกรรมการสวดมนต์ ทาวัตรเช้า
การสวดมนต์ทาวัตรเช๎า นี้ ไมํมี ประเพณีในครั้ งพุทธกาล แตํไ ด๎มาตั้งขึ้นในประเทศไทย เมื่ อ
พระพุทธศาสนาเผยแผํเข๎ามาถึง ซึ่งมีการกระทาบางอยํางที่รวมอยูํในการสวดมนต์ทาวัตร ในครั้งพุทธกาล
คือ การสาธยายธรรม ถ๎าพิ จ ารณาโดยปัญ ญาแล๎ ว คือการสาธยายธรรมที่เป็นหลั กปฏิบั ติห รือสาธยาย
รายละเอียดของพระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ ที่ต๎องรู๎และต๎องปฏิบัติด๎วย เพื่อไมํให๎ลืม และเป็น
ทางแหํงวิมุติ วิมุตตายตนะ ทางที่จะติดตํอกับวิมุติ เพราะเมื่อภิกษุฟังธรรมอยูํก็ดี เมื่อบุคคลฟังธรรมอยูํก็ดี
แสดงธรรมอยูํก็ดี สาธยายธรรมอยูํก็ดี คิดนึกธรรมอยูํก็ดี เจริญภาวนาอยูํก็ดี 5 อยํางนี้เป็นทางแหํงวิมุติ
(ความหลุดพ๎น) จึงเป็นกิจรรมการปฏิบัติธรรมที่เป็นประโยชน์กลําวคือ
๑. เป็ น การสาธยายธรรม เมื่อเอาธรรมะมาสาธยาย ยํอมซึมซาบในธรรมะนั้นเกิดความปิ ติ
ปราโมทย์เป็นสุขชนิดที่จะทาให๎จิตเกิดเป็นสมาธิ เกิดปัญญาเห็นตามที่เป็นจริง คือ ยถาภูตญาณทัสสนะเกิด
ความเบื่อหนํายคลายกาหนัดและหลุดพ๎น (วิมุติ) จึงเป็นโอกาสให๎บุคคลมีจิตชนิดนั้นคือ แจํมแจ๎งในธรรม มี
ปราโมทย์ มีปิติ มีสุข มีสมาธิ แล๎วมียถาญาณทัสสนะ มีนิพพิทา มีวิราคะ แล๎วมีวิมุติ
๒. เป็นการทาสมาธิเป็นหมูํคณะ (สมาธิน๎อยๆ) เพราะคนที่จะสวดออกไปอยํางถูกต๎องจะต๎องมี
จิตเป็นสมาธิ ในสิ่งที่สวด ในเสียงที่ได๎ยินจิตไมํฟุูงซํานหรือไปที่อื่น จิตเป็นสมาธิโดยอัตโนมัติ
๓. เป็นการเจริญพุทธานุสสติ ธรรมานุสสติ สังฆานุสสติ เพราะเมื่อสวดและรู๎ความหมายของบทแปล
จะทาให๎เกิดความรู๎ ความเข๎าใจ รู๎สึกซาบซึ้งในพระคุณของพระพุทธเจ๎า พระคุณของพระธรรม และพระคุณของ
พระสงฆ์ จิตใจจะแจํมแจ๎งชัดเจนในคุณแหํงพระรัตนตรัย อาบย๎อมจิตใจให๎เยือกเย็น จึงเป็นเหมือนกับการได๎
เข๎าถึงพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ทุกเวลาที่ทาวัตร สวดมนต์ (สรุปจากธรรมบรรยายของทํานพุทธทาสภิกขุ
แกํคณะธรรมจาริณี ชั่วสมัย 26 ต.ค. 26)
ขั้นตอนการปฏิบัติของสมาชิกผู้ปฏิบัติธรรม
๑. เตรียมรํางกายให๎สะอาด เรียบร๎อย รู๎สึกสบาย
๒. เตรียมจิตใจให๎พร๎อม ตัดความกังวลใจตํางๆ ออกและควบคุมสติสัมปชัญญะให๎ตั้งจิตมั่นที่จะ
ทาให๎การทาวัตรสวดมนต์ที่ดีที่สุดเต็มร๎อยเปอร์เซ็นต์ เหมือนกับวําได๎เข๎าเฝูาพระพุทธเจ๎าและได๎ทาสมาธิใน
เสียงพระธรรมของพระสงฆ์ และผู๎ปฏิบัติธรรม
๓. เตรียมหนังสือคูํมือสวดมนต์และอาสนะ (ถ๎ามี) สาหรับรองนั่งให๎พร๎อม
๔. การนั่งในทําคุกเขําพนมมือที่อก ผู๎ปฏิบัติธรรมที่เป็นชายนั่งในทําเทพบุตรผู๎ปฏิบัติที่เป็นหญิง
นั่งในทําเทพธิดา (เทพอัปสร)
๕. น้าเสียงการสวดมนต์ให๎ชัดเจนถูกต๎อง ไมํดังหรือคํอยจนเกินไป ให๎เสียงอยูํในระดับที่พอดี
๖. จังหวะการสวดให๎สวดช๎าๆ ตามจังหวะและพร๎อมเพรียงกันกับหมูํคณะ
๗. ขณะสวดมนต์ให๎น๎อมใจให๎ซึบซาบเป็นไปในความหมายของบทสวดมนต์นั้นอยํางแท๎จริง
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บทสวดมนต์ทาวัตรเช้า (ศึกษาในคู่มือสวดมนต์)
ประกอบด๎วยบทสวดมนต์ 8 บท คือ
๑. คาบูชาพระรัตนตรัย

๒. คานมัสการพระรัตนตรัย
๓. คานมัสการพระผู้มีพระภาคเจ้า
(ปุพพภาคนมการ)
๔. บทสวดสดุดีพระพุทธเจ้า
(พุทธาภิถุติ)
๕. บทสวดสดุดีพระธรรม (ธัมมาภิถุติ)

๖. บทสดุดีพระสงฆ์ (สังฆาภิถุติ)

๗. คาถานอบน้อมพระรัตนตรัย
(ระตะนัตตะยัปปะณามะคาถา)

: เป็ น การสวดมนต์ ข อบู ช า ตํ อ พระพุ ท ธ พระธรรม
พระสงฆ์ ด๎ว ยเครื่องสั กการะ และขอให๎ ทรงรับ เครื่อ ง
สั ก การะเพื่ อ ประโยชน์ แ ละความสุ ข แหํ ง พวกตน
ทั้งหลาย
: เป็นการสวดมนต์ แสดงความเคารพนอบน๎อมตํอ พระ
รัตนตรัย (พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์) และแสดงความ
เคารพด๎วยการกราบไหว๎ เมื่อจบแตํละบท
: เป็นการสวดมนต์แสดงความนอบน๎อมตํอพระพุทธเจ๎าแม๎
ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 และครั้งที่ 3
: เป็นการสวดมนต์สดุดี ถึงคุณพระคุณของพระพุทธเจ๎า ที่
มี ตํ อ มนุ ษ ย์ เทวดา มาร พรหม หมูํ สั ต ว์ และสมณ
พราหมณ์ หลายประการโดยขอบูช าพระพุทธเจ๎าด๎ว ย
ความเคารพนอบน๎อม และกราบระลึกถึงพระพุทธคุณ
: เป็นการสวดมนต์ สดุดีในคุณพระธรรมที่พระพุทธเจ๎าได๎
ทรงตรัสไว๎ดีแล๎ววําเป็นธรรมที่ผู๎ศึกษาและปฏิบัติ เห็นได๎
ด๎วยตนเอง เป็นสิ่งที่ปฏิบัติได๎ให๎ผลได๎ ไมํจากัดกาลเวลา
ควรชักชวนให๎ผู๎อื่นมาดู ควรน๎อมเข๎าใสํตัวและเป็นสิ่งที่รู๎
ได๎เฉพาะตน โดยขอบูชาพระธรรมนั้นด๎วยความเคารพ
นอบน๎อมแล๎วกราบระลึกถึงพระธรรมคุณ
: เป็นการสวดมนต์ สดุดีในคุณพระสงฆ์ สาวกของพระผู๎มี
พระภาคเจ๎า (พระพุทธเจ๎า) ผู๎ปฏิบัติดี ปฏิบัติตรงเพื่อรู๎
ธรรม เครื่ อ งออกจากทุ ก ข์ ปฏิ บั ติ โ ดยสมควรแล๎ ว อั น
ได๎แกํ คูํแหํงบุรุษ 4 คูํคือ
คูํที่ 1 โสดาปัตติมรรค โสดาปัตติผล
คูํที่ 2 สกิทาคามิมรรค-สกิทาคามิผล
คูํที่ 3 อนาคามิมรรค-อนาคามิผล
คูํที่ 4 อรหัตตมรรค-อรหัตตผล
วําเป็นสงฆ์ที่ควรแกํการสักการะบูชา เป็นผู๎ควรรับทักษิณา
ทาน หรือผู๎ที่บุคคลควรไหว๎ เป็นเนื้อนาบุญของโลกที่ไมํมีนา
บุญอื่นยิ่งกวําอีก และขอบูชาพระสงฆ์หมูํนั้นโดยความนอบ
น๎อมแล๎วกราบระลึกพระสังฆคุณ
: เป็นการสวดมนต์นอบน๎อมตํอคุ ณแหํ งพระพุทธ พระ
ธรรม พระสงฆ์ ด๎วยใจที่เคารพแนบแนํน และขอผลบุญ
จากการไหว๎พระรัตนตรัยให๎ตนพ๎นจากอุปัทวะ (ความชั่ว)
ทั้งหลาย ด๎วยอานาจความสาเร็จจากบุญนั้น
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๘. บทสวดแสดงความสังเวช
(สังเวคะปะริกิตตะนะปาฐะ)

: เป็นการสวดมนต์ปลงสั งเวชในธรรมที่พระพุทธเจ๎าได๎
ตรัสรู๎ธรรมด๎วยพระองค์เอง และได๎แสดงธรรมนั้น เพื่อ
เป็นเครื่องออกจากทุกข์ สงบกิเลส เพื่อความหลุ ดพ๎น
(นิพพาน) เมื่อได๎ฟังธรรมแล๎วได๎เห็นธรรมทั้งหลาย วําไมํ
เที่ยงเป็ นทุกข์ ไมํใชํตั ว ตนเห็ นวําตนก็ถูกความทุกข์ ที่
ครอบงาโดยความเกิดและความตายพิจารณาหาทาง
ออกจากทุกข์ ด๎วยการเข๎าถึงแล๎วซึ่งพระพุทธ พระธรรม
และพระสงฆ์ โ ดยท าไว๎ ใ นใจและปฏิ บั ติ ต ามสติ ก าลั ง
เป็นไปเพื่อการดับทุกข์นั้น

ความศักดิ์สิทธิ์หรืออานุภาพแห่งการสวดมนต์
๑. บาบัดทุกข์โศก โรคภัย รวมทั้งความรุํมร๎อนในใจ
๒. ขจัดภัย อันตราย สิ่งชั่วร๎ายที่จะพึงมี
๓. ปัดเปุาอุบาทว์ เสนียดจัญไร สิ่งอวมงคลอันไมํเป็นที่พอใจ
๔. ปูองกันภัยตํางๆ มีโจรภัย อัคคีภัย อสรพิษสัตว์ร๎ายทั้งปวง
๕. สํงเสริมให๎เจริญด๎วย อายุ วรรณะ สุขะ พละ
๖. ให๎แคล๎วคลาดภัย ประสบความสวัสดีมีชัย เจริญงอกงามในพระพุทธศาสนา
๗. เป็นการรวมพลังใจให๎สงบไมํฟุูงซําน เป็นหนทางแหํงการเจริญภาวนา

1.
2.
3.
4.
5.

อานิสงส์ของการทาวัตรสวดมนต์
ไลํความขี้เกียจ ขณะสวดมนต์ อารมณ์เบื่อ เซื่องซึม งํวงนอน เกียจคร๎านจะหมดไป และเกิดความ
แชํมชื่นกระฉับกระเฉงขึ้น
ตั ด ความเห็ น แกํ ตั ว เพราะขณะนั้ น อารมณ์ ข องเราไปหนํ ว งอยูํ ที่ ก ารสวด ไมํ ไ ด๎ คิ ด ถึ ง ตั ว เอง
ความโลภ ความโกรธ ความหลง จึงมิได๎กล้ากรายเข๎าสูํวาระจิต
ได๎ ปั ญ ญา การสวดมนต์ โ ดยรู๎ ค าแปล รู๎ ค วามหมาย ยํ อ มท าให๎ ผู๎ ส วดได๎ ปั ญ ญา ความรู๎ แ ทนที่
จะสวดแจ๎วๆ เหมือนนกแก๎วนกขุนทอง โดยไมํรู๎อะไรเลย เป็นเหตุให๎ถูกคํอนวําทาอะไรโงํๆ
จิ ต เป็ น สมาธิ เพราะขณะนั้ น ผู๎ ส วดต๎ อ งส ารวมใจแนํ ว แนํ มิ ฉ ะนั้ น จะสวดผิ ด ได๎ ห น๎ า ลื ม หลั ง
เมื่อจิตเป็นสมาธิ ความสงบเยือกเย็นในจิตจะเกิดขึ้น
ได๎เฝูาพระพุทธเจ๎า ขณะนั้นผู๎สวดมีกาย วาจา ปกติ (มีศีล) มีใจแนํวแนํ (มีสมาธิ) มีความรู๎สึก
ถึงคุณความดีของพระพุทธเจ๎า (มีปัญญา) เทํากับได๎เฝูาพระองค์ด๎วยการปฏิบัติบูชาครบไตรสิกขา
อยํางแท๎จริง
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ใบความรู้ที่ 1.2
เรื่อง บทสวดมนต์ทาวัตรเช้า

โย โส ภะคะวา อะระหัง
สัมมาสัมพุทโธ ,
สวากขาโต เยนะ ภะคะวะตา
ธัมโม ,
สุปะฏิปันโน ยัสสะ ภะคะวะโต
สาวะกะสังโฆ ,
ตัมมะยัง ภะคะวันตัง สะธัมมัง
สะสังฆัง อิเมหิ สักกาเรหิ
ยะถาระหัง อาโรปิเตหิ
อะภิปูชะยามะ ,
สาธุ โน ภันเต ภะคะวา
สุจิระปะรินิพพุโตปิ ,

ปัจฉิมาชะนะตานุกัมปะมานะสา ,
อิเม สักกาเร ทุคคะตะปัณณาการะภูเต ปะฏิคคัณหาตุ ,
อัมหากัง ทีฆะรัตตัง หิตายะ
สุขายะ.

๑. คาบูชาพระรัตนตรัย
พระผู๎มีพระภาคเจ๎านั้น
พระองค์ใด เป็นพระอรหันต์
ตรัสรู๎เองโดยชอบแล๎ว ,
พระธรรม อันพระผู๎มีพระภาคเจ๎า
พระองค์ใด ตรัสไว๎ดีแล๎ว ,
พระสงฆ์สาวกของพระผู๎มี
พระภาคเจ๎า พระองค์ใด
ปฏิบัติดีแล๎ว ,
ข๎าพเจ๎าทั้งหลายขอบูชาโดยยิ่ง
ซึ่งพระผู๎มีพระภาคเจ๎าพระองค์นั้น
พร๎อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์
ด๎วยเครื่องสักการะเหลํานี้
ซึ่งข๎าพเจ๎าได๎ยกประดิษฐานไว๎
ดีแล๎ว ตามสมควร ,
ข๎าแตํพระองค์ผู๎เจริญ
ดังข๎าพเจ๎าทั้งหลาย
ขอประทานวโรกาส พระผู๎มี
พระภาคเจ๎า แม๎ปรินิพพาน
นานแล๎ว ,
ทรงมีพระทัยเอื้อเฟื้อแกํชุมชน
ผู๎เกิดแล๎วในภายหลัง ,
ขอจงทรงรับเครื่องสักการะ
เหลํานี้ ซึ่งเป็นบรรณาการของคนยาก ,
เพื่อประโยชน์
เพื่อความสุขแกํข๎าพเจ๎าทั้งหลาย
สิ้นกาลนานเทอญ.
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อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ
ภะคะวา ,
พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ.

สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม ,
ธัมมัง นะมัสสามิ.
สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต
สาวะกะสังโฆ ,
สังฆัง นะมามิ.

๒. คามนัสการพระรัตนตรัย
พระผู๎มีพระภาคเจ๎า
เป็นพระอรหันต์ ดับเพลิงกิเลส
เพลิงทุกข์สิ้นเชิง
ตรัสรู๎ชอบได๎โดยพระองค์เอง ,
ข๎าพเจ๎าขออภิวาท
พระผู๎มีพระภาคเจ๎า ผู๎รู๎ ผู๎ตื่น
ผู๎เบิกบาน.
(กราบ 1 ครั้ง)
พระธรรมอันพระผู๎มี
พระภาคเจ๎า ตรัสไว๎ดีแล๎ว ,
ข๎าพเจ๎าขอนมัสการพระธรรม.
(กราบ 1 ครั้ง)
พระสงฆ์สาวกของพระผู๎มี
พระภาคเจ๎า ปฏิบัติดีแล๎ว ,
ข๎าพเจ๎าขอนอบน๎อมพระสงฆ์.
(กราบ 1 ครั้ง)

๓. คานมัสการพระผู้มีพระภาคเจ้า
(นา) หันทะ มะยัง พุทธัสสะ ภะคะวะโต
ปุพพะภาคะนะมะการัง กะโรมะ เส.
นโม ตัสสะ ภะคะวะโต
อะระหะโต ,
สัมมาสัมพุทธัสสะ

ขอนอบน๎อม แดํพระผู๎มี
พระภาคเจ๎า พระองค์นั้น.
ซึ่งเป็นผู๎ไกลจากกิเลส ,
เป็นผู๎ตรัสผู๎ชอบได๎
โดยพระองค์เอง.
(วํา 3 หน)
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๔. พุทธาภิถุติ
(บทสวดสดุดีพระพุทธเจ้า)
(นา) หันทะ มะยัง พุทธาภิถุติง กะโรมะ เส.
โย โส ตะถาคะโต ,
อะระหัง ,
สัมมาสัมพุทโธ ,
วิชชาจะระณะสัมปันโน ,
สุคะโต ,
โลกะวิทู.
อะนุตตะโร ปุริสะทัมมะสาระถิ.

พระตถาคตเจ๎านั้น พระองค์ใด ,
เป็นผู๎ไกลจากกิเลส ,
เป็นผู๎ตรัสผู๎ชอบได๎โดยพระองค์เอง ,
เป็นผู๎ถึงพร๎อมด๎วยวิชชาและจรณะ ,
เป็นผู๎เสด็จไปแล๎วด๎วยดี ,
เป็นผู๎รู๎โลกอยํางแจํมแจ๎ง ,
เป็นผู๎สามารถฝึกบุรุษที่ควรฝึกได๎อยําง
ไมํมีใครยิ่งกวํา.
สัตถา เทวะมะนุสสานัง ,
เป็นครูผู๎สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย ,
พุทโธ ,
เป็นผู๎รู๎ ผู๎ตื่น ผู๎เบิกบานด๎วยธรรม ,
ภะคะวา ,
เป็นผู๎มีความจาเริญจาแนกธรรมสั่งสอนสัตว์ ,
โย อิมัง โลกัง สะเทวะกัง
พระผู๎มีพระภาคเจ๎าพระองค์ใด.
สะมาระกัง ,
ได๎ทรงทา
สะพรัมหมะกัง.
ความดับทุกข์ให๎แจ๎งด๎วย
สัสสะมะณะพราหมะณิง
พระปัญญาอันยิ่งเองแล๎ว ,
ปะชัง สะเทวะมะนุสสัง สะยัง
ทรงสั่งสอนสัตว์โลกนี้ พร๎อมทั้งเทวดา
มาร พรหม.
อภิญญา สัจฉิกัตวา ปะเวเทสิ ,
และหมูํสัตว์พร๎อมทั้งสมณพราหมณ์
เทวดาและมนุษย์ให๎รู๎ตาม.
โย ธัมมัง เทเสสิ ,
พระผู๎มีพระภาคเจ๎าพระองค์ใด
ทรงแสดงธรรมแล๎ว ,
อาทิกัลยาณัง ,
ไพเราะในเบื้องต๎น ,
มัชเฌ กัลยาณัง ,
ไพเราะในทํามกลาง ,
ปะริโยสานะกัลยาณัง ,
ไพเราะในที่สุด ,
สาตถัง สะพยัญชะนัง
ทรงประกาศพรหมจรรย์
เกวะละปะริปุณณัง
อันบริสุทธิ์
ปะริสุทธัง พรัหมะจะริยัง
บริบูรณ์สิ้นเชิง พร๎อมทั้งอรรถะ
ปะกาเสสิ ,
และพยัญชนะ ,
ตะมะหัง ภะคะวันตัง
ข๎าพเจ๎าขอบูชาโดยยิ่ง
อะภิปูชะยามิ ,
ซึ่งพระผู๎มีพระภาคเจ๎าพระองค์นั้น ,
ตะมะหัง ภะคะวันตัง สิระสา
ข๎าพเจ๎าขอนอบน๎อม
นะมามิ.
พระผู๎มีพระภาคเจ๎าพระองค์นั้นด๎วยเศียรเกล๎า.
(กราบ พร๎อมกับระลึกถึงพระพุทธคุณ)
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๕. ธัมมาภิถุติ
(บทสวดสดุดีพระธรรม)
(นา) หันทะ มะยัง ธัมมาภิถุติง กะโรมะ เส.
โย โส สวากขาโต ภะคะวะตา
ธัมโม ,
สันทิฎฐิโก ,
อะกาลิโก ,
เอหิปัสสิโก ,
โอปะนะยิโก ,
ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูหิ ,
ตะมะหัง ธัมมัง อะภิปูชะยามิ ,
ตะมะหัง ธัมมัง สิระสา
นะมามิ.

พระธรรมนั้นใด
เป็นธรรมที่พระผู๎มีพระภาคเจ๎าตรัสไว๎ดีแล๎ว ,
เป็นธรรมที่พึงเห็นได๎ด๎วยตนเอง ,
เป็นธรรมที่ให๎ผลได๎ไมํจากัดกาล ,
เป็นธรรมที่ควรกลําววําทํานจงมาดูเถิด ,
เป็นธรรมที่ควรน๎อมเข๎ามาใสํตัว ,
เป็นธรรมที่ผู๎รู๎พึงรู๎ได๎เฉพาะตน ,
ข๎าพเจ๎าขอบูชาโดยยิ่งซึ่งพระธรรมนั้น ,
ข๎าพเจ๎าขอนอบน๎อม
พระธรรมนั้น ด๎วยเศียรเกล๎า.
(กราบพร้อมกับระลึกถึงพระธรรมคุณ)

๖. สังฆาภิถุติ
(บทสวดสดุดีพระสงฆ์)
(นา) หันทะ มะยัง สังฆาภิถุติง กะโรมะ เส.
โย โส สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต
สาวะกะสังโฆ ,
อุชุปะฏิปันโน ภะคะวะโต
สาวะกะสังโฆ ,
ญายะปะฏิปันโน ภะคะวะโต
สาวะกะสังโฆ ,
สามีจิปะฏิปันโน ภะคะวะโต
สาวะกะสังโฆ ,
ยะทิทัง ,
จัตตาริ ปุริสะยุคานิ
อัฏฐะ ปุริสะปุคคะลา ,
เอสะ ภะคะวะโต
สาวะกะสังโฆ ,
อาหุเนยโย ,

พระสงฆ์สาวก ของพระผู๎มี
พระภาคเจ๎านั้นใดปฏิบัติดีแล๎ว ,
พระสงฆ์สาวก ของพระผู๎มี
พระภาคปฏิบัติตรงแล๎ว ,
พระสงฆ์สาวก ของพระผู๎มี
พระภาคปฏิบัติเพื่อรู๎ธรรม
เป็นเครื่องออกจากทุกข์แล๎ว ,
พระสงฆ์สาวก ของพระผู๎มี
พระภาคปฏิบัติสมควรแล๎ว ,
ได๎แกํบุคคลเหลํานี้ คือ ,
คูํแหํงบุรุษ 4 คูํ
นับเป็นรายบุคคล ได๎ 8 บุรุษ ,
นั่นแหละ พระสงฆ์สาวก
ของพระผู๎มีพระภาคเจ๎า ,
เป็นผู๎ควรแกํสักการะที่เขานามาบูชา ,
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ปาหุเนยโย ,
ทักขิเณยโย ,
อัญชะลีกะระณีโย ,
อนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง
โลกัสสะ ,
ตะมะหัง สังฆัง อภิปูชะยามิ ,
ตะมะหัง สังฆัง สิระสา นะมามิ.

เป็นผู๎ควรแกํสักการะที่เขาจัดไว๎ต๎อนรับ ,
เป็นผู๎ควรรับทักษิณาทาน.
เป็นผู๎ควรทาอัญชลี ,
เป็นเนื้อนาบุญของโลก
ไมํมีนาบุญอื่นยิ่งกวํา ,
ข๎าพเจ๎าขอบูชาโดยยิ่งซึ่งพระสงฆ์นั้น ,
ข๎าพเจ๎าขอนอบน๎อมพระสงฆ์นั้นด๎วยเศียรเกล๎า.

(กราบ พร้อมกับระลึกถึงพระสังฆคุณ)
๗. ระตะนัตตะยัปปะณามะคาถา
(คาถานอบน้อมพระรัตนตรัย)
(นา) หันทะ มะยัง ระตะนัตตะยัปปะณามะคาถาโย เจวะ
สังเวคะปะริกิตตะนะปาฐัญจะ ภะณามะ เส.
พุทโธ สุสุทโธ กะรุณามะหัณณะโว ,
โยจจันตะสุทธัพพะระญาณะโลจะโน ,
โลกัสสะ ปาปูปะกิเลสะฆาตะโก ,
วันทามิ พุทธัง อะหะมาทะเรนะ ตัง ,
ธัมโม ปะทีโป วิย ตัสสะ
สัตถุโน ,
โย มัคคะปากามะตะเภทะ
ภินนะโก ,
โลกุตตะโร โย จะ ตะทัตถะทีปะโน ,
วันทามิ ธัมมัง อะหะมาทะเรนะ ตัง ,
สังโฆ สุเขตตาภะยะติเขตตะสัญญิโต ,
โย ทิฏฐะสันโต
สุคะตานุโพธะโก ,
โลลัปปะหีโน อะริโย สุเมธะโส ,
วันทามิ สังฆัง

พระพุทธเจ๎าผู๎บริสุทธิ์ด๎วยดี
มีพระกรุณาดุจห๎วงมหรรณพ ,
พระองค์ใด มีตาคือพระญาณ
อันประเสริฐ หมดจดโดยสํวนเดียว ,
เป็นผู๎ฆําเสียซึ่งบาปและอุปกิเลสของโลก
ข๎าพเจ๎าขอไหว๎พระพุทธเจ๎า
พระองค์นั้น ด๎วยความเคารพ ,
พระธรรม ของพระศาสดา
พระองค์นั้นเปรียบเหมือนดวงประทีป ,
จาแนกประเภท คือ มรรค ผล
นิพพาน สํวนใด ,
ซึ่งเป็นโลกุตระ และสํวนใด
ที่ชี้แนวแหํงโลกุตระนั้น ,
ข๎าพเจ๎าขอไหว๎พระธรรมนั้น
ด๎วยความเคารพ ,
พระสงฆ์ที่รู๎กันวําเป็นนาบุญ
อันยิ่งใหญํกวํานาบุญอันดี ,
เป็นผู๎เห็นพระนิพพาน ตรัสรู๎
ตามพระสุคต หมูํใด ,
เป็นผู๎ละกิเลสเครื่องโลเล
เป็นพระอริยเจ๎าผู๎มีปัญญาดี ,
ข๎าพเจ๎าขอไหว๎พระสงฆ์หมูํนั้น
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อะหะมาทะเรนะ ตัง ,
อิจเจวะเมกันตะภิปูชะเนยยะกัง ,
วัตถุตตะยัง
วันทะยะตาภิสังขะตัง ,
ปุญญัง มะยา ยัง มะมะ
สัพพุปัททะวา
มา โหนตุ เว ตัสสะ
ปะภาวะสิทธิยา.

ด๎วยความเคารพ ,
บุญใดที่ข๎าพเจ๎าผู๎ไหว๎อยูํซึ่งพระรัตนตรัย
อันควรบูชายิ่งโดยสํวนเดียว ,
ได๎กระทายิ่งแล๎วแล๎วอยํางนี้ ,
ขออุปัทวะทั้งปวงทั้งหลาย
จงอยํามีแกํข๎าพเจ๎าเลย
ด๎วยความสาเร็จอันเกิดจาก
บุญนั้น.
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๘. สังเวคะปะริกิตตะนะปาฐะ
(บทสวดแสดงความสังเวช)
อิธะ ตะถาคะโต โลเก
อุปปันโน ,
อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ,
ธัมโม จะ เทสิโต นิยยานิโก ,
อุปะสะมิโก ปะรินิพพานิโก ,
สัมโพธะคามี สุคะตัปปะเวทิโต ,
มะยันตัง ธัมมัง สุตวา เอวัง
ชานามะ ,
ชาติปิ ทุกขา ,
ชะราปิ ทุกขา ,
มะระณัมปิ ทุกขัง ,
โสกะปะริเทวะทุกขะ
โทมะนัสสุปายาสาปิ ทุกขา ,
อัปปิเยหิ สัมปะโยโค ทุกโข ,
ปิเยหิ วิปปะโยโค ทุกโข ,
ยัมปิจฉัง นะ ละภะติ ตัมปิ
ทุกขัง ,
สังขิตเตนะ ปัญจุปาทานักขันธา
ทุกขา ,
เสยยะถีทัง ,
รูปูปาทานักขันโธ ,
เวทะนูปาทานักขันโธ ,
สัญญูปาทานักขันโธ ,
สังขารูปาทานักขันโธ ,
วิญญาณูปาทานักขันโธ ,
เยสัง ปะริญญายะ ,
ธะระมาโน โส ภะคะวา ,
เอวัง พะหุลัง สาวเก วิเนติ ,
เอวัง ภาคา จะ ปะนัสสะ
ภะคะวะโต
สาวะเกสุ อะนุสาสะนี
พะหุลา ปะวัตตะติ.

พระตถาคตเจ๎าทรงเกิดขึ้นแล๎ว
ในโลกนี้ ,
เป็นผู๎ไกลจากกิเลส ตรัสรู๎ชอบได๎โดยพระองค์เอง ,
และพระธรรมที่ทรงแสดงเป็นธรรม
เครื่องออกจากทุกข์ ,
เป็นเครื่องสงบกิเลส เป็นไปเพื่อปรินิพพาน ,
เป็นไปเพื่อความรู๎พร๎อม เป็นธรรมที่พระสุคต
ทรงประกาศแล๎ว ,
พวกเราฟังธรรมนั้นแล๎ว
จึงได๎รู๎อยํางนี้วํา ,
แม๎ความเกิดก็เป็นทุกข์ ,
แม๎ความแกํก็เป็นทุกข์ ,
แม๎ความตายก็เป็นทุกข์ ,
แม๎ความโศก ความร่าไรราพัน ,
ความไมํสบายกาย ความไมํสบายใจ ,
ความคับแค๎นใจ ก็เป็นทุกข์ ,
ความประสบกับสิ่งไมํเป็นที่รักที่พอใจ ก็เป็นทุกข์ ,
ความพลัดพรากจากสิ่งเป็นที่รักที่พอใจ ก็เป็นทุกข์ ,
ปรารถนาสิ่งใด ไมํได๎แม๎สิ่งนั้น
ก็เป็นทุกข์ ,
วําโดยยํอ อุปาทานขันธ์ทั้ง 5
เป็นตัวทุกข์ ,
ได๎แกํสิ่งเหลํานี้ คือ.
ขันธ์อันเป็นที่ตั้งแหํงความยึดมั่นคือ รูป ,
ขันธ์อันเป็นที่ตั้งแหํงความยึดมั่นคือ เวทนา ,
ขันธ์อันเป็นที่ตั้งแหํงความยึดมั่นคือ สัญญา ,
ขันธ์อันเป็นที่ตั้งแหํงความยึดมั่นคือ สังขาร ,
ขันธ์อันเป็นที่ตั้งแหํงความยึดมั่นคือ วิญญาณ ,
เพื่อให๎สาวกกาหนดรอบรู๎อุปาทานขันธ์เหลําใด ,
พระผู๎มีพระภาคเจ๎านั้นเมื่อยังทรงพระชนม์อยูํ ,
จึงทรงแนะนาสาวกทั้งหลายอยํางนี้ เป็นสํวนมาก ,
อนึ่ง คาสั่งสอนของพระผู๎มี
พระภาคเจ๎านั้น
ยํอมเป็นไปในสาวกทั้งหลายสํวนมาก
มีสํวนคือการจาแนกอยํางนี้วํา
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รูปัง อะนิจจัง ,
เวทะนา อะนิจจา,
สัญญา อะนิจจา,
สังขารา อะนิจจา,
วิญญาณัง อะนิจจัง,
รูปัง อะนัตตา,
เวทะนา อะนัตตา,
สัญญา อะนัตตา,
สังขารา อะนัตตา,
วิญญานัง อะนัตตา,
สัพเพ สังขารา อะนิจจา,
สัพเพ ธัมมา อนัตตาติ,

รูปไมํเที่ยง,
เวทนาไมํเที่ยง,
สัญญาไมํเที่ยง,
สังขารไมํเที่ยง,
วิญญาณไมํเที่ยง,
รูปไมํใชํตัวตน,
เวทนาไมํใชํตัวตน,
สัญญาไมํใชํตัวตน,
สังขารไมํใชํตัวตน,
วิญญาณไมํใชํตัวตน,
สังขารทั้งหลายทั้งปวงไมํเที่ยง,
ธรรมทั้งหลายทั้งปวงไมํใชํตัวตน ดังนี้,

เต (ตา)* มะยัง โอติณณามะหะ
ชาติยา,
ชะรามะระเณนะ,
โสเกหิ ปะริเทเวหิ ทุกเขหิ
โทมะนัสเสหิ อุปายาเสหิ,
ทุกโขติณณา ทุกขะปะเรตา,

เราทั้งหลายเหลํานั้นเป็นผู๎ถูก
ครอบงาแล๎วโดยความเกิด,
โดยความแกํและความตาย,
โดยความโศก ความร่าไรราพัน ความไมํสบายกาย
ความไมํสบายใจ ความคับแค๎นใจทั้งหลาย,
เป็นผู๎หยั่งลงสูํความทุกข์แล๎ว,
เป็นผู๎มีความทุกข์เป็นเบื้องหน๎าแล๎ว,
ทาไฉน การทาที่สุดแหํง
กองทุกข์ทั้งสิ้นนี้
จะพึงปรากฏชัดแกํเราทั้งหลายได๎,
เราทั้งหลายถึงแล๎ว ซึ่งพระผู๎มีพระภาคเจ๎า

อัปเปวะนามิมัสสะ เกวะลัสละ
ทุกขักขันธัสสะ อันตะกิริยา
ปัญญาเยถาติ,
จิระปะรินิพพุตัมปิ ตัง
ภะคะวันตัง
สะระณัง คะตา,
ธัมมัญจะ สังฆัญจะ,
ตัสสะ ภะคะวะโต สาสนัง
ยะถาสะติ
ยะถาพะลัง มะนะสิกะโรมะ
อะนุปะฏิปัชชามะ,
สา สา โน ปะฎิปัตติ,
อิมัสสะ เกวะลัสสะ
ทุกขักขันธัสสะ
อันตะกิริยายะ สังวัตตะตุ.

แม๎ปรินิพพานนานมาแล๎ว พระองค์นั้นเป็นสรณะ,
ถึงพระธรรมด๎วย ถึงพระสงฆ์ด๎วย,
จักทาในใจอยูํ ปฏิบัติตามอยูํ
ซึ่งคาสอนของพระผู๎มีพระภาคเจ๎านั้นตามสติกาลัง.
ขอให๎การปฏิบัตินั้นๆ ของเรา
ทั้งหลาย,
จงเป็นไปเพื่อทาที่สุดแหํง
กองทุกข์
ทั้งสิ้นนี้ เทอญ.
(จบทาวัตรเช้า)
* ผู้หญิงให้คาว่าในวงเล็บ (...)
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ใบความรู้ที่ 2.1
กิจกรรมการสวดมนต์ทาวัตรเย็น
การสวดมนต์ ท าวั ต รเย็ น นี้ ไ มํ มี ป ระเพณี ใ นครั้ ง พุ ท ธกาล แตํ ไ ด๎ ม าตั้ ง ขึ้ น ในประเทศ
เมื่อพระพุทธศาสนาเผยแพรํเข๎ามาถึง ซึ่งมีการกระทาบางอยํางที่รวมอยูํในการสวดมนต์ทาวัตร ในครั้ง
พุทธกาล คือ การสาธยายธรรม ถ๎าพิจารณาโดยปัญญาแล๎วคือการสาธยายธรรมะที่เป็นหลักปฏิบัติหรือ
สาธยายรายละเอียดของพระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ ที่ต๎องรู๎และต๎องปฏิบัติด๎วย เพื่อไมํให๎ลืม และ
เป็นทางแหํงวิมุติ วิมุตตายตนะ ทางที่จะติดตํอกับวิมุติ เพราะเมื่อภิกษุฟังธรรมอยูํก็ดี เมื่อบุคคลฟังธรรมอยูํ
ก็ดี แสดงธรรมอยูํก็ดี สาธยายธรรมอยูํก็ดี คิดนึกธรรมอยูํก็ดี เจริญภาวนาอยูํก็ดี 5 อยํางนี้เป็นทางแหํงวิมุติ
(ความหลุดพ๎น) จึงเป็นกิจรรมการปฏิบัติธรรมที่เป็นประโยชน์กลําวคือ
๑. เป็ น การสาธยายธรรม เมื่ อ เอาธรรมะมาสาธยาย ยํอ มซึ ม ซาบในธรรมนั้ น เกิ ดความปิ ติ
ปราโมทย์เป็นสุขชนิดที่จะทาให๎จิตเกิดเป็นสมาธิ เกิดปัญญาเห็นตามที่เป็นจริง คือยถาภูตญาณทัสสนะเกิด
ความเบื่อหนํ ายคลายกาหนดและหลุดพ๎น (วิมุติ) จึงเป็นโอกาสให๎ บุคคลมีจิตชนิดนั้นคือ แจํมแจ๎งในธรรม มี
ปราโมทย์ มีปิติ มีสุข มีสมาธิ แล๎วมียถาญาณทัสสนะ มีนิพพิทา มีวิราคะ แล๎วมีวิมุติ
๒. เป็นการทาสมาธิเป็นหมูํคณะ (สมาธิน๎อยๆ) เพราะคนที่จะสวดออกไปอยํางถูกต๎องจะต๎องมี
จิตเป็นสมาธิ ในสิ่งที่สวด ในเสียงที่ได๎ยินจิตไมํฟุูงซํานหรือไปที่อื่น จิตเป็นสมาธิโดยอัตโนมัติ
๓. เป็นการเจริญพุทธานุสสติ ธรรมานุสสติ สังฆานุสสติ เพราะเมื่อสวดและรู๎ความหมายของบท
แปล จะทาให๎เกิดความรู๎ ความเข๎าใจ รู๎สึกซาบซึ้งในพระคุณของพระพุทธเจ๎า พระคุณของพระธรรม และ
พระคุณของพระสงฆ์ จิตใจจะแจํมแจ๎งชั ดเจนในคุณแหํงพระรัตนตรัย อาบย๎อมจิตใจให๎เยือกเย็น จึงเป็น
เหมือนกับการได๎เข๎าถึงพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ทุกเวลาที่ทาวัตร สวดมนต์ (สรุปจากธรรมบรรยาย
ของทํานพุทธทาสภิกขุ แกํคณะธรรมจาริณี ชั่วสมัย 26 ต.ค.26)
ขั้นตอนการปฏิบัติของสมาชิกผู้ปฏิบัติธรรม
๑. เตรียมรํางกายให๎สะอาด เรียบร๎อย รู๎สึกสบาย
๒. เตรียมจิตใจให๎พร๎อม ตัดความกังวลใจตํางๆ ออกและควบคุมสติสัมปชัญญะให๎ตั้งจิตมั่นที่จะ
ทาให๎การทาวัตรสวดมนต์ที่ดีที่สุดเต็มร๎อยเปอร์เซ็นต์ เหมือนกับวําได๎เข๎าเฝูาพระพุทธเจ๎า และได๎ทาสมาธิใน
เสียงพระธรรมของพระสงฆ์ และผู๎ปฏิบัติธรรม
๓. เตรียมหนังสือคูํมือสวดมนต์และอาสนะ (ถ๎ามี) สาหรับรองนั่งให๎พร๎อม
๔. การนั่งในทําคุกเขําพนมมือที่อก ผู๎ปฏิบัติธรรมที่เป็นชายนั่งในทําเทพบุตรผู๎ปฏิบัติที่เป็นหญิง
นั่งในทําเทพธิดา (เทพอัปสร)
๕. น้าเสียงการสวดมนต์ให๎ชัดเจนถูกต๎อง ไมํดังหรือคํอยจนเกินไป ให๎เสียงอยูํในระดับที่พอดี
๖. จังหวะการสวดให๎สวดช๎าๆ ตามจังหวะและพร๎อมเพียงกันกับหมูํคณะ
๗. ขณะสวดมนต์ให๎น๎อมใจให๎ซึมซาบเป็นไปในความหมายของบทสวดมนต์นั้นอยํางแท๎จริง
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บทสวดมนต์ทาวัตรเย็น (ศึกษาในคู่มือสวดมนต์)
ประกอบด๎วยบทสวดมนต์ 9 บท โดยจะเพิ่ มบทสวดมนต์พิเศษอีกตามแนวปฏิบัติของแตํละแหํง
(วัด/สานักสงฆ์/สานักแมํชี) ได๎ตามสมควรแล๎วตํอด๎วยบทกรวดน้าตอนเย็น ดังนี้
๑. คาบูชาพระรัตนตรัย : เป็นการสวดมนต์ขอบูชา ตํอพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ด๎วยเครื่อง
สักการะ และขอให๎ทรงรับเครื่องสักการะเพื่อประโยชน์และความสุขแหํงพวกตนทั้งหลาย
๒. ค านมั ส การพระรั ต นตรั ย :
เป็ น การสวดมนต์ แ สดงความเคารพนอบน๎ อ มตํ อ
พระรัตนตรัย (พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์) และแสดงความเคารพด๎วยการกราบไหว๎ เมื่อจบแตํละบท
๓. คานมัสการพระผู้มีพระภาคเจ้า (บุพพภาคนมการ) : เป็นการสวดมนต์แสดงความนอบ
น๎อมตํอพระพุทธเจ๎าแม๎ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 และครั้งที่ 3
๔. บทระลึกถึ งพระพุทธเจ้ า (พุท ธานุส สติ) : เป็นการสวดมนต์ร ะลึ กถึง พระพุ ทธเจ๎า วํา มี
กิตติศัพท์อันงามได๎ฟุูงไป เชํน เป็นผู๎ไกลจากกิเลส เป็นผู๎ตรัสรู๎ชอบด๎วยพระองค์เอง เป็นผู๎ที่ถึงพร๎อมด๎วย
วิชชา (ความรู๎) และจรณะ (ความประพฤติ การปฏิบัติฯ) เป็นผู๎ไปดี เป็นผู๎รู๎แจ๎งโลก เป็นผู๎มีความสามารถฝึก
บุคคลที่สมควรฝึกได๎ไมํมีใครเทียบเป็นครูผู๎สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นผู๎รู๎ ผู๎ตื่น ผู๎เบิกบานด๎วย
ธรรมะ เป็นผู๎มีความเจริญ จาแนกธรรมเพื่อสั่งสอนสัตว์ เป็นต๎น
๕. บทสวดสรรเสริญพระพุทธเจ้า (พุทธาภิคีติ) : เป็นการสวดมนต์สรรเสริญพระพุทธเจ๎า วํา
ประกอบด๎วยคุณอันประเสริฐหลายประการ เชํน พระญาณ (พระปัญญาธิคุณ) พระกรุณาอันบริสุทธิ (พระ
กรุณาธิคุณ) เป็นต๎น ขอไหว๎โดยความเคารพเพื่อยึดเป็นที่ตั้ง ที่ระลึก องค์ที่หนึ่ง และกลําวสัจจวาจาของขอ
มอบกายถวายชีวิตด๎วยการประพฤติ ตามยึดพระพุทธเจ๎าเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันประเสริฐของพวกตน ขอให๎ตน
เจริญในพระศาสนาของพระศาสดา และด๎วยอานาจแหํงบุญที่ได๎กระทานี้ขอให๎พวกตนอยําได๎มีอันตรายทั้งปวง
แล๎วหมอบกราบ สวดของดโทษที่ได๎สํวนเกินไปในพระพุทธเจ๎า ด๎วยกาย วาจา ใจ ก็ดีหรือกรรมอันนําติเตียนที่
ตนกระทาตํอพระพุทธเจ๎าเพื่อการสารวมระวังในพระพุทธเจ๎าในกาลตํอไป
๖. บทสวดระลึ ก ถึ ง พระธรรม (ธั ม มานุ ส ติ ) : เป็ น การสวดมนต์ ร ะลึ ก ถึ ง พระธรรม
ที่พระพุทธเจ๎าได๎ตรัสไว๎ดีแล๎ววําเป็นสิ่งที่ผู๎ศึกษาและปฏิบัติได๎ด๎วยตนเอง และให๎ผลไมํจากัดกาลเวลา ควร
ชักชวนผู๎อื่นมาดู (ศึกษาและปฏิบัติ) ควรน๎อมเข๎ามาใสํตัว และเป็นสิ่งที่รู๎ได๎เฉพาะตน
๗. บทสวดสรรเสริญพระธรรม (ธัมมาภิคีติ) : เป็นการสวดมนต์สรรเสริญพระธรรมวํามีคุณ
อันประเสริฐ คือ ความดีที่พระพุทธเจ๎าได๎ตรัสไว๎ดีแล๎ ว มีการจาแนกธรรมเป็น ทั้งมรรค (ธรรมที่เป็นเครื่อง
ไปสูํพระนิพพาน, ธรรมที่ฆํากิเลส) ผล ปริยัติ (สิ่งที่ควรเลําเรียน) และนิพพาน (ความหลุดพ๎น) เป็นธรรมะที่
ผู๎รักษาไว๎จะไมํตกไปสูํโลกที่ชั่วและขอไหว๎พระธรรมอันประเสริฐนั้นเป็นเครื่องขจัดเสียซึ่งความมืด (ความไมํ
รู๎) เป็นที่พึ่งที่ระลึก องค์ที่สอง และกลําวสัจจวาจาและมอบกายถวายชีวิตนี้แดํพระธรรม ด๎วยการประพฤติ
ตามพระธรรมยึดพระธรรมเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันประเสริฐขอให๎พวกตนเจริญในพระศาสนา ของพระศาสดา
และด๎วยอานาจบุญที่ได๎กระทานี้ให๎พวกตนอยําได๎มี อันตรายทั้งปวงแล๎วหมอบกราบสวดบทของดโทษที่ได๎
ลํวงเกินในพระธรรม ด๎วยกาย วาจา ใจก็ดีหรือกรรม อันนําติเตียน ที่ตนกระทาตํอพระธรรม เพื่อจะได๎ สารวม
ระวังในพระธรรมในกาลตํอไป
๘. บทสวดระลึกถึงพระสงฆ์ (สังฆานุสสติ) : เป็นการสวดมนต์ระลึกถึงพระสงฆ์สาวกของพระ
ผู๎มีพระภาคเจ๎า (พระพุทธเจ๎ า) ผู๎ป ฏิ บัติดี ปฏิบัติตรง ปฏิบัติเพื่อรู๎ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์ ปฏิบัติ
สมควร ได๎แกํ บุคคล 4 คูํ คือ
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คู่ที่ 1 โสดาปัตติมรรค - โสดาปัตติผล
คู่ที่ 2 สกิทาคามิมรรค - สกิทาคามิผล
คู่ที่ 3 อนาคามิมรรค - อนาคามิผล
คู่ที่ 4 อรหัตตมรรค - อรหัตตผล
(พระอริยบุคคล 8 จาพวก คือ ผู๎ที่ปฏิบัติตามทางไปสูํการบรรลุอริยมรรค 4 จาพวก และที่บรรลุ
อริยผล 4 จาพวก) วําเป็นสงฆ์ที่บุคคลทั้งหลายควรสักการะบูชา ควรแกํการรับทานที่ ถวายเพื่อ
ผลอันเจริญควรแกํการไหว๎ เป็นเนื้อนาบุญของโลก ที่ไมํมีบุญอื่นยิ่งกวํานี้
๙. บทสวดสรรเสริญพระสงฆ์ (สังฆาภิคีติ) : เป็นการสวดมนต์สรรเสริญพระสงฆ์ที่เกิดโดยพระ
สั ทธธรรม (ธรรมที่ ดี ธรรมที่ แท๎ ธรรมของคนดี คื อ ธรรมที่พึ งเลํ าเรี ยน สิ่ งที่ พึ งปฏิ บัติ ผลที่ พึงบรรลุ ) วํ า
ประกอบด๎วยคุณคือปฏิบัติดี เป็นต๎นวํา เป็นหมูํแหํงพระอริยบุคคล ผู๎ประเสริฐ 8 จาพวก ขอไหว๎พระอริยเจ๎า
ทั้งหลายผู๎บริสุทธิ ผู๎เป็นที่พึ่งที่ระลึกของหมูํสัตว์ทั้งหลายเพื่อเป็นที่พึ่งที่ระลึกองค์ที่สามของพวกตน และกลําว
สัจจวาจาขอมอบกาย ถวายชีวิตตํอพระสงฆ์ ด๎านการประพฤติตามความปฏิบัติดีของพระสงฆ์และยึดพระสงฆ์
เป็นที่พึ่งที่ระลึกอันประเสริฐด๎วยอานาจแหํงบุญที่ได๎กระทานี้ ขอให๎พวกตนพ๎นจากอันตรายทั้งปวงแล๎วหมอบ
กราบของดซึ่งโทษที่ได๎ลํวงเกินพระสงฆ์ด๎วยกาย วาจา ใจ ก็ดี หรือกรรมอันนําติเตียนอันใดก็ดี เพื่อการสารวม
ระวังในพระสงฆ์ในกาลตํอไป
ข้อสังเกต
เมื่อสวดมนต์ทาวัตรเย็นจบแล๎วอาจมีการสวดมนต์บทพิเศษอื่นอีกตามแนวทางของแตํละสถานที่
ในแตํละวัน แล๎วจึงสวดมนต์บทกรวดน้าตอนเย็นเป็นบทสุดท๎าย
๑๐. บทกรวดน้าตอนเย็น (อุททิสสนาธิฎฐานคาถา) : ประกอบด๎วย 2 บท คือ
บทที่ 1
เป็นบทอุทิศบุญกุศลให๎แกํ อุปชฌาย์ อาจารย์ พํอแมํ ญาติทั้งหลาย ผู๎สูงศักดิ์ พระราชา
ผู๎มีพระคุณ พรหม มาร พระอินทร์ เทพ โลกบาล พระยายมราช มนุษย์ที่เป็นมิตร เป็นกลาง ผู๎คิดร๎าย ขอ
เป็นสุข อยําได๎ทนทุกข์และบุญที่ตนได๎ทาจงชํวยอานวยให๎เกิดผลให๎มีความสุขและถึงพระนิพพาน
บทที่ 2
เป็นบทอุทิศผลบุ ญให๎ป วงสั ตว์เพื่อให๎ ตนได๎ซึ่งการตัดตัวตัณหา อุปาทาน สิ่งชั่วในใจกวํ า
จะถึงนิพพาน ให๎สิ้นไปจากสันดาน ในทุกภพที่เกิดให๎มีจิตตรง มีสติ ปัญญาอันประเสริฐ มีความเพียร เป็น
เลิศเป็นเครื่องขจัดกิเลส และอยําให๎หมูํมารมีโอกาส ทาลายล๎างความเพียรของตน และด๎วยอานุภาพแหํง
พระพุทธ พระธรรม พระปัจเจกพุทธเจ๎า พระสงฆ์ อันเป็นที่พึ่งคุ๎มครองปูองกันมาร นั้น
ความศักดิ์สิทธิ์หรืออานุภาพแห่งการสวดมนต์
๑. บาบัดทุกข์โศก โรคภัย รวมทั้งความรุํมร๎อนในใจ
๒. ขจัดภัย อันตราย สิ่งชั่วร๎ายที่จะพึงมี
๓. ปัดเปุาอุบาทว์ เสนียดจัญไร สิ่งอวมงคลอันไมํเป็นที่พอใจ
๔. ปูองกันภัยตํางๆ มีโจรภัย อัคคีภัย อสรพิษสัตว์ร๎ายทั้งปวง
๕. สํงเสริมให๎เจริญด๎วย อายุ วรรณะ สุขะ พละ
๖. ให๎แคล๎วคลาดภัย ประสบความสวัสดีมีชัย เจริญงอกงามในพระพุทธศาสนา
๗. เป็นการรวมพลังใจให๎สงบไมํฟุูงซําน เป็นหนทางแหํงการเจริญภาวนา
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1.
2.
3.
4.
5.

อานิสงส์ของการทาวัตรสวดมนต์
ไลํความขี้เกียจ ขณะสวดมนต์ อารมณ์เบื่อ เซื่องซึม งํวงนอน เกียจคร๎านจะหมดไป และเกิด
ความแชํมชื่นกระฉับกระเฉงขึ้น
ตัดความเห็นแกํตัว เพราะขณะนั้นอารมณ์ของเราไปหนํวงอยูํที่การสวด ไมํได๎คิดถึงตัวเอง ความ
โลภ ความโกรธ ความหลง จึงมิได๎กล้ากลายเข๎าสูํวาระจิต
ได๎ ปั ญ ญา การสวดมนต์ โ ดยรู๎ ค าแปล รู๎ ค วามหมาย ยํ อ มท าให๎ ผู๎ ส วดได๎ ปั ญ ญา ความรู๎ แ ทน
ที่จะสวดแจ๎วๆ เหมือนนกแก๎วนกขุนทอง โดยไมํรู๎อะไรเลย เป็นเหตุให๎ถูกคํอนวําทาอะไรโงํๆ
จิตเป็นสมาธิ เพราะขณะนั้นผู๎สวดต๎องสารวมใจแนํวแนํ มิฉะนั้นจะสวดผิดได๎หน๎าลืมหลัง เมื่อจิต
เป็นสมาธิ ความสงบเยือกเย็นในจิตจะเกิดขึ้น
ได๎เฝูาพระพุทธเจ๎า ขณะนั้นผู๎สวดมีกาย วาจา ปกติ (มีศีล) มีใจแนํวแนํ (มีสมาธิ) มีความรู๎สึกถึงคุณ
ความดีของพระพุทธเจ๎า (มีปัญญา) เทํากับได๎เฝูาพระองค์ด๎วยการปฏิบัติบูชา ครบไตรสิกขาอยําง
แท๎จริง
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ใบความรู้ที่ 2.2
เรื่อง บทสวดมนต์ทาวัตรเย็น
บทสวดมนต์ทำวัตรเย็น
โย โส ภะคะวา อะระหัง
สัมมาสัมพุทโธ,
สวากขาโต เยนะ ภะคะวาะตา
ธัมโม,
สุปะฏิปันโน ยัสสะ ภะคะวะโต
สาวะกะสังโฆ,
ตัมมะยัง ภะคะวันตัง สะธัมมัง
สะสังฆัง อิเมหิ สักกาเรหิ
ยะถาระหัง อาโรปิเตหิ
อะภิปูชะยามะ,
สาธุ โน ภันเต ภะคะวา
สุจิระปะรินิพพุโตปิ,
ปัจฉิมาชะนะตานุกัมปะมานะสา,
อิเม สักกาเร ทุคคะตะปัณณาการะภูเต ปะฏิคคัณหาตุ,
อัมหากัง ทีฆะรัตตัง หิตายะ
สุขายะ

๑. คาบูชาพระรัตนตรัย
พระผู๎มีพระภาคเจ๎านั้น
พระองค์ใด เป็นพระอรหันต์
ตรัสรู๎เองโดยชอบแล๎ว,
พระธรรม อันพระผู๎มีพระภาคเจ๎า
พระองค์ใด ตรัสไว๎ดีแล๎ว,
พระสงฆ์สาวกของพระผู๎มี
พระภาคเจ๎า พระองค์ใดปฏิบัติดีแล๎ว,
ข๎าพเจ๎าทั้งหลายขอบูชาโดยยิ่ง
ซึ่งพระผู๎มีพระภาคเจ๎าพระองค์นั้น
พร๎อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์
ด๎วยเครื่องสักการะเหลํานี้ ซึ่งข๎าพเจ๎าได๎ยก
ประดิษฐานไว๎ดีแล๎ว ตามสมควร,
ข๎าแตํพระองค์ผู๎เจริญ
ดังข๎าพเจ๎าทั้งหลายขอประทานวโรกาส
พระผู๎มพี ระภาคเจ๎า แม๎ปรินิพพานนานแล๎ว,
ทรงมีพระทัยเอื้อเฟื้อแกํชุมชน
ผู๎เกิดแล๎วในภายหลัง,
ขอจงทรงรับเครื่องสักการะ
เหลํานี้ ซึ่งเป็นบรรณาการ
ของคนยาก, เพื่อประโยชน์
เพื่อความสุขแกํข๎าพเจ๎าทั้งหลาย
สิ้นกาลนานเทอญ.

คูํมือการฟื้นฟูสมรรถภาพผูต๎ ิดยาเสพติดแบบควบคุมตัว (67)

อะระหัง สัมมาสัมพุธโธ
ภะคะวา ,
พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ,
สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม,
ธัมมัง นะมัสสามิ.
สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต
สาวะกะสังโฆ,
สังฆัง นะมามิ.

๒. คามนัสการพระรัตนตรัย
พระผู๎มีพระภาคเจ๎า
เป็นพระอรหันต์ ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิง
ตรัสรู๎ชอบได๎โดยพระองค์เอง,
ข๎าพเจ๎าขออภิวาทพระผู๎มีพระภาคเจ๎า
ผู๎รู๎ ผู๎ตื่น ผู๎เบิกบาน.
(กราบ 1 ครั้ง)
พระธรรมอันพระผู๎มีพระภาคเจ๎า ตรัสไว๎ดีแล๎ว.
ข๎าพเจ๎าขอนมัสการพระธรรม.
(กราบ 1 ครั้ง)
พระสงฆ์สาวกของพระผู๎มี
พระภาคเจ๎า ปฏิบัติดีแล๎ว.
ข๎าพเจ๎าขอนอบน๎อมพระสงฆ์.
(กราบ 1 ครั้ง)

1. คานมัสการพระผู้มีพระภาคเจ้า
(นา) หันทะ มะยัง พุทธัสสะ ภะคะวะโต
ปุพพะภาคะนะมะการัง กะโรมะ เส.
นโม ตัสสะ ภะคะวะโต
อะระหะโต.
สัมมาสัมพุทธัสสะ .

ขอนอบน๎อม แดํพระผู๎มี
พระภาคเจ๎า พระองค์นั้น,
ซึ่งเป็นผู๎ไกลจากกิเลส,
เป็นผู๎ตรัสรู๎ชอบได๎
โดยพระองค์เอง.
(วํา 3 หน)
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4. พุทธานุสสติ
(บทสวดระลึกถึงพระพุทธเจ้า)
(นา) หันทะ มะยัง พุทธานุสสะตินะยัง กะโรมะ เส.
ตัง โข ปะนะ ภะคะวันตัง
เอวัง กัลยาโณ กิตติสัทโท
อัพภุคคะโต,
อิติปิโส ภะคะวา,
อะระหัง,
สัมมาสัมพุทโธ,
วิชชาจะระณะสัมปันโน,
สุคะโต,
โลกะวิทู
อะนุตตะโร ปุริสะทัมมะสาระถิ,
สัตถา เทวะมะนุสสานัง,
พุทโธ,
ภะคะวาติ.

ก็ กิตติศัพท์อันงามของ
พระผู๎มีพระภาคเจ๎านั้น
ได๎ฟุูงไปแล๎วอยํางนี้วํา,
แม๎เพราะเหตุนี้ พระผู๎มีพระภาคเจ๎านั้น,
เป็นผู๎ไกลจากกิเลส,
เป็นผู๎ตรัสรู๎ชอบได๎โดยพระองค์เอง,
เป็นผู๎ถึงพร๎อมด๎วยวิชชาและจรณะ,
เป็นผู๎เสด็จไปแล๎วด๎วยดี,
เป็นผู๎รู๎โลกอยํางแจํมแจ๎ง,
เป็นผู๎สามารถฝึกบุรุษที่ควรฝึก
ได๎อยํางไมํมีใครยิ่งกวํา,
เป็นครูผู๎สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย,
เป็นผู๎รู๎ ผู๎ตื่น ผู๎เบิกบานด๎วยธรรม,
เป็นผู๎มีความจาเริญ จาแนกธรรม
สั่งสอนสัตว์ ดังนี้.
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5. พุทธาภิคีติ
(บทสวดสรรเสริญพระพุทธเจ้า)
(นา) หันทะ มะยัง พุทธาภิคีติง กะโรมะ เส.
พุทธะวาระหันตะวะระตาทิคุณาภิยุตโต,
สุทธาภิญาณะกะรุณาหิ
สะมาคะตัตโต,
โพเธสิ โย สุชะนะตัง
กะมะลังวะ สูโร,
วันทามะหัง ตะมะระณัง
สิระสา ชิเนนทัง,
พุทโธ โย สัพพะปาณีนัง
สะระณัง เขมะมุตตะมัง ,
ปะฐะมานุสสติฏฐานนัง วันทามิ
ตัง สิเรนะหัง,

พระพุทธเจ๎าประกอบด๎วยคุณ
มีความประเสริฐแหํงอรหันตคุณ เป็นต๎น,
มีพระองค์อันประกอบด๎วย
พระญาณและพระกรุณาอันบริสุทธิ์,
พระองค์ใด ทรงกระทาชนที่ดี ให๎เบิกบาน
ดุจอาทิตย์ทาบัวให๎บาน,
ข๎าพเจ๎าไหว๎พระชินสีห์ ผู๎ไมํมีกิเลส
พระองค์นั้น ด๎วยเศียรเกล๎า,
พระพุทธเจ๎าพระองค์ใด เป็นสรณะ
อันเกษมสูงสุดของสัตว์ทั้งหลาย,
ข๎าพเจ๎าไหว๎พระพุทธเจ๎า
พระองค์นั้น ผู๎เป็นที่ตั้ง แหํงความระลึกองค์ที่หนึ่ง
ด๎วยเศียรเกล๎า,
พุทธัสสาหัสมิ ทาโส (ทาสี)* วะ
ข๎าพเจ๎าเป็นทาสของพระพุทธเจ๎า
พุทโธ เม สามิกิสสะโร,
พระพุทธเจ๎าเป็นนาย มีอิสระเหนือข๎าพเจ๎า,
พุทโธ ทุกขัสสะ ฆาตา จะ
พระพุทธเจ๎าเป็นผู๎กาจัดทุกข์
วิธาตา จะ หิตัสสะ เม,
และทรงไว๎ซึ่งประโยชน์แกํข๎าพเจ๎า,
พุทธัสสาหัง นิยยาเทมิ
ข๎าพเจ๎าขอมอบกายถวายชีวิตนี้
สะรีรัญชีวิตัญจิทัง,
แดํพระพุทธเจ๎า.
* ผู้หญิงให้คาว่าในวงเล็บ (...)
วันทันโตหัง (วันทันตีหัง)*
จะริสสามิ
พุทธัสเสวะ สุโพธิตัง,
นัตถิ เม สะระณัง อัญญัง,
พุทโธ เม สะระณัง วะรัง,
เอตะนะ สัจจะวัชเชนะ
วัฑเฒยยัง
สัตถุ สาสะเน,
พุทธัง เมวันทะมาเนนะ (วันทะมานายะ)*
ยัง ปุญญัง ปะสุตัง อิธะ,
สัพเพปิ อันตะระยา เม
มาเหสุง ตัสสะ เตชะสา,

ข๎าพเจ๎าผู๎ไหว๎อยูํ จักประพฤติ
ตาม
ซึ่งความตรัสรู๎ดีของพระพุทธเจ๎า,
สรณะอื่นของข๎าพเจ๎าไมํมี,
พระพุทธเจ๎าเป็นสรณะ อันประเสริฐของข๎าพเจ๎า,
ด๎วยการกลําวคาสัตย์นี้
ข๎าพเจ๎าพึงเจริญในพระศาสนา
ของพระศาสดา,
ข๎าพเจ๎าผู๎ไหว๎อยูํซึ่งพระพุทธเจ๎า
ได๎ขวนขวายบุญใด ในบัดนี้,
อันตรายแม๎ทั้งปวง อยําได๎มีแกํข๎าพเจ๎า
ด๎วยเดชแหํงบุญนั้น.
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(หมอบกราบแล้วว่า)
กาเยนะ วาจายะ วะ เจตะสา วา,
ด๎วยกายก็ดี ด๎วยวาจาก็ดี ด๎วยใจก็ด,ี
พุทเธ กุกัมมัง ปะกะตัง
กรรมนําติเตียนอันใด ที่ข๎าพเจ๎า
มะยา ยัง,
กระทาแล๎วในพระพุทธเจ๎า
พุทโธ ปะฏิคคัณหะตุ
ขอพระพุทธเจ๎า จงงดซึ่งโทษ
อัจจะยันตัง,
ลํวงเกินอันนั้น,
กาลันตะเร สังวะริตุง วะ พุทเธ.
เพื่อการสารวมระวังใน
พระพุทธเจ๎าในกาลตํอไป.
* ผู้หญิงว่าคาในวงเล็บ (...)
6. ธัมมานุสสติ
(บทสวดระลึกถึงพระธรรม)
(นา) หันทะ มะยัง ธัมมานุสสะตินะยัง กะโรมะ เส.
สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม,
สันทิฏฐิโก,
อะกาลิโก,
เอหิปัสสิโก,
โอปะนะยิโก,
ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูหีติ.

พระธรรมนั้นเป็นธรรมที่
พระผู๎มีพระภาคเจ๎าตรัสไว๎ดีแล๎ว,
เป็นธรรมที่พึงเห็นได๎ด๎วยตนเอง,
เป็นธรรมที่ให๎ผลได๎ไมํจากัดกาล,
เป็นธรรมที่ควรกลําววําทํานจงมาดูเถิด,
เป็นธรรมที่ควรน๎อมเข๎ามาใสํตัว,
เป็นธรรมที่ผู๎รู๎พึงรู๎ได๎เฉพาะตน ดังนี้.
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7. ธัมมาภิคีติ
บทสวดสรรเสริญพระธรรม
(นา) หันทะ มะยัง ธัมมาภิคีติง กะโรมะ เส.
สวากขาตะตาทิคุณะโยคะวะเสนะ เสยโย,
โย มัคคะปากะปะริยัตติวิโมกขะเภโท,
ธัมโม กุโลกะปะตะนาตะทะธาริธารี,
วันทามะหัง ตะมะหะรัง
วะระธัมมะเมตัง,
ธัมโม โย สัพพะปาณีนัง
สะระณัง
เขมะมุตตะมัง,
ทุตยิ านุสสะติฎฐานัง วันทามิ
ตัง สิเรนะหัง,
ธัมมัสสาหัสมิ ทาโส (ทาสี)* วะ
ธัมโม เม สามิกิสสะโร,
ธัมโม ทุกขัสสะ ฆาตา จะ
วิธาตา จะ หิตัสสะ เม,
ธัมมัสสาหัง นิยยาเทมิ
สะรีรัญชีวิตัญจิทัง,

พระธรรมใด เป็นสิ่งที่ประเสริฐ
เพราะประกอบด๎วยคุณ คือความที่พระผู๎มี
พระภาคเจ๎าตรัสไว๎ดีแล๎ว เป็นต๎น,
เป็นธรรมอันจาแนกเป็น มรรค
ผล ปริยัติ และนิพพาน,
เป็นธรรมทรงไว๎ซึ่งผู๎ทรงธรรม
จากการตกไปสูํโลกที่ชั่ว,
ข๎าพเจ๎าไหว๎พระธรรม
อันประเสริฐนั้น อันเป็นเครื่องขจัดเสียซึ่งความมืด,
พระธรรมใด เป็นสรณะ
อันเกษมสูงสุด
ของสัตว์ทั้งหลาย,
ข๎าพเจ๎าไหว๎พระธรรมนั้น
อันเป็นที่ตั้งแหํงความระลึกองค์ที่สอง
ด๎วยเศียรเกล๎า,
ข๎าพเจ๎าเป็นทาสของพระธรรม
พระธรรมเป็นนายมีอิสระเหนือข๎าพเจ๎า,
พระธรรมเป็นเครื่องกาจัดทุกข์
และทรงไว๎ซึ่งประโยชน์แกํข๎าพเจ๎า,
ข๎าพเจ๎าขอมอบกายถวายชีวิตนี้
แดํพระธรรม,
* ผู้หญิงว่าคาในวงเล็บ (...)

วันทันโตหัง (วันทันตีหัง)*
จะริสสามิ ธัมมัสเสวะ
สุธัมมะตัง,
นัตถิ เม สะระณัง อัญญัง
ธัมโม เม สะระณัง วะรัง,
เอเตนะ สัจจะวัชเชนะวัฑเฒยยัง สัตถุ สาสะเน,

ข๎าพเจ๎าผู๎ไหว๎อยูํจักประพฤติตาม
ซึ่งความเป็นธรรมดีของ
พระธรรม,
สรณะอื่นของข๎าพเจ๎าไมํมี
พระธรรมเป็นสรณะอันประเสริฐของข๎าพเจ๎า,
ด๎วยการกลําวคาสัตย์นี้ ข๎าพเจ๎า
พึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดา,
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ธัมมัง เม อันทะมาเนนะ (วันทะมานายะ)*
ข๎าพเจ๎าผู๎ไหว๎อยูํซึ่งพระธรรม
ยัง ปุญญัง ปะสุตัง อิธะ,
ได๎ขวนขวายบุญใด ในบัดนี้,
สัพเพปิ อันตะรายา เม
อันตรายแม๎ทั้งปวง อยําได๎มีแกํข๎าพเจ๎า
มาเหสุง ตัสสะ เตชะสา.
ด๎วยเดชแหํงบุญนั้น.
(หมอบกราบแล้วว่า)
กาเยนะ วาจายะ วะ เจตะสา วา,
ธัมเม กุกัมมัง ปะกะตัง มะยา ยัง,

ด๎วยกายดี ด๎วยวาจาก็ดี ด๎วยใจก็ด,ี
กรรมนําติเตียนอันใด ที่ข๎าพเจ๎า
กระทาแล๎วในพระธรรม,
ธัมโม ปะฏิคคัณหะตุ อัจจะยันตัง,
ขอพระธรรม จงงดซึ่งโทษลํวงเกินอันนั้น,
กาลันตะเร สังวะริตุง วะ ธัมเม.
เพื่อการสารวมระวังในพระธรรม.
ในกาลตํอไป.
* ผู้หญิงว่าคาในวงเล็บ (...)
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8. สังฆานุสสติ
บทสวดระลึกถึงพระสงฆ์
(นา) หันทะ มะยัง สังฆานุสสะตินะยัง กะโรมะ เส.
สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต
สาวะกะสังโฆ,
อุชุปะฎิปันโน ภะคะวะโต
สาวะกะสังโฆ,
ญายะปะฏิปันโน ภะคะวะโต
สาวะกะสังโฆ,
สามีจิปะฏิปันโน ภะคะวะโต
สาวะกะสังโฆ,
ยะทิทัง,
จัตตาริ ปุริสะยุคานิ
อัฏฐะ ปุริสะปุคคะลา,
เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ,
อายุเนยโย,
ปาหุเนยโย,
ทักขิเณยโย,
อัญชะลิกะระณีโย,
อะนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง
โลกัสสาติ.

พระสงฆ์สาวกของพระผู๎มี
พระภาคเจ๎าปฏิบัติดีแล๎ว,
พระสงฆ์สาวกของพระผู๎มี
พระภาคเจ๎าปฏิบัติตรงแล๎ว,
พระสงฆ์สาวกของพระผู๎มี
พระภาคเจ๎าปฏิบัติเพื่อรู๎ธรรม
เป็นเครื่องออกจากทุกข์แล๎ว,
พระสงฆ์สาวกของพระผู๎มี
พระภาคเจ๎าปฏิบัติสมควรแล๎ว,
ได๎แกํบุคคลเหลํานี้ คือ,
คูํแหํงบุรุษ 4 คูํ
นับเป็นรายบุคคล ได๎ 8 บุรุษ,
นั่นแหละ พระสงฆ์สาวกของ
พระผู๎มีพระภาคเจ๎า,
เป็นผู๎ควรแกํสักการะที่เขานามาบูชา,
เป็นผู๎ควรแกํสักการะที่เขาจัดไว๎ต๎อนรับ,
เป็นผู๎ควรรับทักษิณาทาน,
เป็นผู๎ควรทาอัญชลี,
เป็นเนื้อนาบุญของโลก
ไมํมีนาบุญอื่นยิ่งกวํา ดังนี้.
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ด้านศาสนบาบัด
ใบกิจกรรมที่ 2
เรื่อง การเจริญเมตตาภาวนา (การแผ่เมตตา)
1. วัตถุประสงค์
1. เพื่อฝึกเจริญเมตตาธรรมให๎เกิดมีขึ้นในจิต สันดานทั้งตํอตนเองและผู๎อื่น ตลอดจนผู๎ที่มีเวร
ตํอกัน
2. เพื่อฝึกให๎จิตใจอํอนโยน สัมผัสความสุขที่เกิดจากการเมตตาให๎อภัยตํอผู๎อื่นและแผํอุทิศ
กุศลให๎ผู๎อื่น
3. เพื่อฝึกพิจารณาให๎เห็นโทษของความโกรธและอานิสงส์ของขันติธรรม บังเกิดความสุข และ
พัฒนาเป็นทักษะในการจัดการกับความโกรธได๎วิธีหนึ่ง ซึ่งเป็นการจัดการกับตัวกระตุ๎น
การอยากยาเสพติดด๎วย
4. เพื่อให๎เกิดความรัก เมตตา ในตนเองและเป็นการอธิษฐานจิตให๎ตนเองมีความสุข
5. เพื่อให๎จิตตั้งมั่นมีสมาธิ มีสติ ด๎วยการเจริญเมตตาภาวนา
2. สาระสาคัญ
การเจริญเมตตาภาวนาหรือการแผํเมตตานั้นเป็นการปฏิบัติธรรม ประการหนึ่ง ในหมวดพรหม
วิหารธรรม (เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา) ที่พระพุทธเจ๎าได๎ ทรงแสดงอานิสงส์ไว๎ 11 ประการ
(เมตตานิสังสสูตร) คือ 1. หลับเป็นสุข 2. ไมํฝันลามก 4. เป็นที่รักของเพื่อนมนุษย์ 5. เป็นที่รักของ
อมนุษย์ทั้งหลายมีเทวดา เป็นต๎น 6. เทวดาทั้งหลายยํอมรักษา 7. ไฟหรือยาพิษหรือศัสตราวุธตํางๆ ทา
ร๎ายไมํได๎ 8. จิตสงบได๎เร็ว 9. มีหน๎าตาผํองใส 10. เมื่อเวลาตายจิตใจไมํฟั่นเฟือน คือไมํหลงตาย (มีสติ)
11. แม๎ยังไมํได๎สาเร็จมรรคผลนิพพาน เมื่อแตกตายทาลายขันธ์ ก็มีสุ คติโลกสวรรค์ เป็นที่ไปในเบื้องหน๎า
ดังนั้นการแผํเมตตาจึงเป็นการพัฒนาจิตใจของสมาชิกผู๎ปฏิบัติธรรมให๎มีความอํอนโยนรักใครํ ปรารถนาจะ
ให๎ตนเองและผู๎อื่นมีความสุขและพัฒนาเป็นทักษะการจัดการกับความโกรธพิจารณาเห็นโทษของความโกรธ
และประโยชน์ของการรู๎จักอดทน อดกลั้น ซึ่งจะนาไปใช๎ในการจัดการกับอารมณ์และจัดการกับตัวกระตุ๎น
การอยากยาเสพติด ได๎วิธีหนึ่ง
3. เวลา
15-20 นาที
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4. สื่อ / อุปกรณ์
1. ใบความรู๎ เรื่องการเจริญเมตตาภาวนา
2. คูํมือสวดมนต์ที่มีบทเจริญเมตตาภาวนาหรือใบความรู๎บทเจริญเมตตา ให๎ตนเอง/และผู๎อื่น
5. วิธีดาเนินกิจกรรม
5.1 เมื่ อ พระวิ ท ยากร แมํ ชี / วิ ท ยากรน าสมาชิ ก ผู๎ ป ฏิ บั ติ ธ รรม ไหว๎ พ ระสวดมนต์ ท าวั ต ร
เช๎า -เย็ น เสร็ จ แล๎ ว หรื อกรณีเสร็ จ จากการปฏิ บัติธ รรมเจริญสมาธิ เจริญสติ เจริ ญวิปัส สนากรรมฐาน
(เดินจงกรม-นั่งสมาธิ)แล๎ว ให๎สมาชิกฯ นั่งขัดสมาธิ เท๎าขวาวางทับเท๎าซ๎าย มือขวาทับมือซ๎าย ตรงที่หน๎า
ตัก ตั้งกายให๎ตรงตํอจากการปฏิบัติ
5.2 ให๎สมาชิกฯ สารวมกาย-จิตใช๎สติพิจารณาให๎เห็นโทษขอความโกรธ และอานิสงส์ของ
ขันติธรรมวําความอดกลั้นเป็นบรมตบะ หรือบรมธรรม ผู๎มีขันติเป็นกาลัง มีกาลัง คือขันติ เป็นกองทัพวํา
เป็นอารมณ์ ประโยชน์ ยิ่งกวําขันติ ไมํมีเลย เป็นต๎น เพื่อให๎จิตประกอบด๎วยเมตตาธรรมประจาไว๎ ในจิต
สันดาน อยูํเป็นสมบัติของใจตลอดไป
5.3 นาสมาชิกฯเจริญเมตตาให๎เกิดขึ้นในตนเองกํอน ด๎วยคาภาวนาเมตตาแกํตน เมื่อสมาชิก
ฯ สามารถทํองจาได๎แล๎วไมํต๎องกลําวนาให๎กลําวคาภาวนาพร๎อมกัน (ใบความรู๎ที่ 2)
5.4 นาสมาชิกฯเจริญเมตตาให๎เกิดขึ้นในบุคคลอื่น ตั้งแตํมารดา บิดา ญาติ พี่น๎อง จนถึง
บุคคลทั้งหลายอื่นๆ ทั่วโลกโดยไมํเลือกชั้นวรรณะ และชาติ ศาสนา แม๎ชั้นที่สุดถึงคนที่มีเวรตํอกัน จน
เมตตาจิตปรากฏชัดในบุคคลนั้นๆ แล๎ววําคาภาวนา แผํเมตตา (ใบความรู๎ที่ 3) เมื่อสมาชิกสามารถทํองจา
ได๎แล๎วให๎วําพร๎อมกัน (ใบความรู๎ที่ 3 สํวนใบความรู๎ที่ 4-6 พิจารณาตามที่เห็นสมควร)
5.5 น าสมาชิ ก ฯ สวดมนต์ น มั ส การพระรั ต นตรั ย และกราบพร๎ อ มกั น เมื่ อ จบแตํ ล ะบท
เป็นอันเสร็จพิธี
5.6
หมายเหตุ สมาชิกฯอาจจะสวดบทอุทิศสํวนกุศลและกรวดน้าอุทิศกุศลให๎บิดา-มารดา ญาติทั้งหลายอีกก็ได๎
ตามแนวทางของสถานที่ หรือมีอุปกรณ์กรวดน้า โดยการกลําวคากรวดน้าโดยยํอๆ แล๎วนาไป
รดน้าต๎นไม๎ยืนต๎นบริเวณสถานที่ คือ

อิทัง โน ญาตินังโหตุ. สุขิตาโหตุ ญาตะโย.
ขอผลบุญจงมีแกํญาติของข๎าพเจ๎าทั้งหลายขอญาติทั้งหลายจงมีความสุขกายสุขใจเถิด
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6. การประเมินผล
1. สังเกตจากการสารวมของสมาชิก ความสนใจ ความรํวมมือในการเข๎ารํวมกิจกรรม และ
ความพร๎อมเพรียงของหมูํคณะและอาการสงบ จากบันทึกอาการและพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงประจาวันของ
พระอาจารย์/พี่เลี้ยง
2. การสังเกตความเปลี่ยนแปลงตนเองของสมาชิกจากบันทึกประจาวันของสมาชิก
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กิจกรรมที่ ๒ สติ การทางานของสติ และการฝึกสติ
ใบความรู้
สติ คืออะไร
สติ คือ ภาวะระลึกรู๎อยูํกับปัจจุบัน การตามดูรู๎ทันปัจจุบัน การระลึกเพื่อพิจารณา
สติ ดีอย่างไร
๑. จิตใจเป็นอิสระจากอารมณ์ ความคิดปรุงแตํง
๒. เทําทันอารมณ์ ความรู๎สึกและความคิด
๓. ไมํปรุงแตํงตํอเติม
๔. ไมํยึดมั่นถือมั่น ปลํอยวางได๎งําย
๕. อยูํกับปัจจุบัน ไมํถดถอยไปสูํอดีต หรือเลื่อนไหลไปสูํอนาคต
๖. ทาให๎เกิดสมาธิ จิตตั้งมั่นมีคุณภาพ มีความสุข ความจาดี
๗. เอื้อให๎ปัญญาทางาน พิจารณาสิ่งตํางๆ ได๎อยํางเป็นเหตุเป็นผล
สติ อารมณ์ สมาธิ ปัญญา
สติ คือ จิตรู๎อารมณ์ปัจจุบัน
อารมณ์ คือ สิ่งที่จิตรู๎ ได๎แกํ ความทรงจา รูป รส กลิ่น เสียง สัมผัส ลมหายใจ การเคลื่อนไหวของ
กาย ความคิด อารมณ์ความรู๎สึก
สมาธิ คือ จิตที่จับอยูํกับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งจนนิ่ง
ปัญญา คือ การพิจารณา ความรู๎ ความเข๎าใจที่ถูกต๎องตามสภาวะความเป็นจริง ทาให๎ปลํอยวาง
ละวางได๎งําย ไมํยึดมั่นถือมั่น ได๎แกํ เห็นการเปลี่ยนแปลงไมํหยุดนิ่งของสิ่งตํางๆ ความไมํคงทนอยูํถาวร
การเกิดขึ้น ตั้งอยูํ แล๎วดับไป ความไมํเป็นตัวตน เป็นต๎น
การทางานของสติ สมาธิและปัญญา
ในกรณีของการฝึกสมาธิ – จิตเปรียบเหมือนลูกวัวพยศ อารมณ์เปรียบเหมือนหลัก สติเปรียบ
เหมือนเชือก ลูกวัวพยศวิ่งไปวิ่งมาแตํก็ใกล๎หลัก เปรียบเหมือนจิตนิ่งเกิดเป็นสมาธิ ในกรณีของการฝึกสติ
และปัญญา เปรียบเทียบการทางานของสติได๎ดังตํอไปนี้
๑. สติเปรียบเสมือนเชือกหรือเครื่องยึด อารมณ์เปรียบเสมือนคนไข๎ที่อยูํบนเตียงผําตัด จิตที่เป็น
สมาธิเปรียบเหมือนเตียงคนไข๎ ปัญญาเปรียบเหมือนหมอผําตัด
๒. คนดูสิ่งของที่อยูํในอํางที่สงบนิ่ง สติคือการเฝูาดู ปัญญาคื อการพิจารณา น้าที่สงบนิ่งคือจิตที่มี
สมาธิ ปลาในน้าเปรียบได๎กับอารมณ์ที่จิตเฝูาดูและพิจารณา หากน้านิ่ง เราก็สามารถมองเห็นปลาที่อยูํในน้า
ได๎อยํางชัดเจน
๓. คนเฝูาประตูเฝูาดูคนผํานเข๎าออก จาได๎วําใคร อะไรบ๎างที่ผํานเข๎าออก บวกกับวําคนเฝูาประตู
มีปัญญาก็จะรู๎วําใครบ๎างที่ผํานเข๎าออก มีจุดมุํงหมายอยํางไร ดีหรือไมํดี ใครควรยอมที่จะปลํอยให๎ผํานเข๎า
ออก
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รูปแบบการฝึกสติ
๑. การกาหนดลมหายใจเข๎าออก เป็นการกาหนดรู๎ที่ลมหายใจเข๎าออก ลมหายใจยาวก็รู๎วํายาว
ลมหายใจสั้นก็รู๎วําสั้น หรือรู๎สัมผั สกับจมูกหรือผนังโพรงจมูกขณะหายใจเข๎าและออก อาจนับเลขในใจรํวม
ไปด๎วยหรือใช๎คาวํา “พุทธ” ขณะหายใจเข๎า “โธ” ขณะหายใจออก
๒. กาหนดยุบ – พอง การกาหนดที่การเคลื่อนไหวของผนังหน๎าท๎อง โดย ผนังหน๎าท๎องพอง
ในขณะหายใจเข๎า กาหนดรู๎วํา “พอง” ผนังหน๎าท๎องยุบ ในขณะหายใจออก กาหนดรู๎วํา “ยุบ”
๓. การเคลื่ อนไหว เชํ น การเดิน จงกรม การเคลื่ อนไหว ๑๖ จั งหวะ การคลึ งนิ้ว การรู๎อยูํกั บ
อิริยาบถยืน เดิน นั่ง นอน เป็นต๎น เป็นการกาหนดรู๎อยูํที่สัมผัสทางกายที่เกิดขึ้นจากการเคลื่อนไหว
๔. การฟังเพลง อาจใช๎เพลงบรรเลงที่ไมํมีเสียงร๎อง กาหนดรู๎ ที่เสียงเพลง ไมํได๎คิดปรุงแตํงตํอเติม
เพียงแตํเฝูามองสิ่งที่เกิดขึ้นในใจ เกิดขึ้น ตั้งอยูํ และดับไป
๕. การพิจารณาถึงกาย ซึ่งประกอบด๎วยอวัยวะตํางๆ เป็นที่รวมของสิ่งปฏิกูลตํางๆ เชํน ผม ขน
หนัง
น้าเหลือง น้าลาย เสลด เหงื่อไคล ไขมัน เศษอาหาร ปัสสาวะ และอุจจาระ เป็นต๎น และยังมี
การเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา ไมํติดอยูํในสมมติบัญญัติ เพื่อเห็นเข๎าใจตามความเป็นจริงและไมํยึดมั่นถือ
มั่น
๖. การเฝูาดูความคิด อารมณ์ความรู๎สึกที่เกิดขึ้นในจิตใจ เฝูามองมันเกิดขึ้น ตั้งอยูํ แล๎วก็ดับไป
๗. การกาหนดอิริยาบถในกิจวัตรประจาวัน เลือกกิจกรรมในชีวิตประจาวันที่จะใช๎ในการฝึก เชํน
การอาบน้า ซักผ๎า ล๎างจาน แปรงฟัน เป็นต๎น ให๎กาหนดรู๎อยูํกับความเคลื่อนไหวในปั จจุบัน หากจิตวอกแวก
ออกไป ก็ดึงกลับมาที่กิจกรรมในปัจจุบัน ไมํต๎องหงุดหงิดตํอวําตนเอง ทาอยํางช๎าๆ ไมํต๎องเรํงรีบ กิจกรรม
เหลํานี้ จัดขึ้นเพื่อเป็นการฝึก ไมํเน๎นที่ผลงาน แตํเน๎นที่การฝึก
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วิธีเจริญสติในอิริยาบถนั่ง
การฝึกสติแบบนี้ ทีแรกต๎องนั่งอยํางนี้, นั่งพับเพียบก็ได๎, นั่งเหยียดขาก็ได๎, นั่งขัดสมาธิก็ได๎ นั่งเก๎าอี้ห๎อยขาก็ได๎
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กิจกรรมที่ 2 อุปนิสัยแห่งการมีสติ
ใบความรู้
อุปนิสัยแห่งการมีสติ
อุปนิสัยแหํงการมีสติ คือ การมีสติเหมือนอุปนิสัยชนิดหนึ่งที่สามารถฝึกฝนตนเองให๎มีสติที่เข๎มแข็ง
ได๎ โดยมีความเพียรในการฝึกฝนให๎ตนเองมีอุปนิสัยแหํงสติ อุปนิสัยแหํงสติประกอบด๎วยลักษณะ ดังตํอไปนี้
๑. การเฝูาติดตามสังเกต (Observing)
๒. การบรรยายสิ่งที่เกิดขึ้นในจิตใจออกมาเป็นคาพูด (Describing)
๓. การอยูํกับกิจกรรมในปัจจุบัน (Participating)
๔. การไมํตีคุณคําและการไมํปรุงแตํงตํอเติม (Non – judgmentally)
๕. การทาสิ่งเดียวในขณะหนึ่งๆ (One – mindfully)
๖. การพิจารณาเหตุปัจจัยที่กํอผล (Effectively)
ลักษณะอุปนิสัยแห่งการมีสติ
การเฝูาติดตามสังเกต (Observing)
๑. เฝูาสังเกตสิ่งที่เกิดขึ้นในจิตใจ มองอยํางใจเป็นกลาง ไมํกระโดดลงไปรํวมกับสิ่งนั้นๆ ไมํมี
ปฏิกิริยาตอบโต๎ใดๆ
๒. ปลํอยให๎ความคิด อารมณ์ สิ่งตํางๆ ผุดขึ้นในใจโดยไมํได๎ตั้งใจคิด
๓. ปฏิบัติตนเหมือนยามเฝูาประตู ตื่นตัว รับรู๎กับทุกความคิดที่ผํานเข๎าออก
๔. เฝูาสังเกตธรรมชาติของความคิดและความรู๎สึกที่เกิดขึ้นวํามัน “เกิดขึ้น ตั้งอยูํ แล๎วดับไป” เฝูา
สังเกตวําเรามีปฏิกิริยาอยํางไรกับมัน
๕. เฝูาสังเกตสิ่งที่รับรู๎ได๎จากประสาทสัมผัสทั้ง ๕ ได๎แกํ ภาพที่เห็นทางตา เสียงที่ได๎ยินทางหู กลิ่นที่
ดมทางจมูก รสที่ได๎ลิ้มทางลิ้น และสัมผัสที่ได๎จากทางรํางกาย เฝูาสังเกตวําเรามีปฏิกิริยาอยํางไรกับมัน
ตัวอยํางกิจกรรม : รูปทิชชูที่ดูดซับน้าเปรียบเทียบกับหยดน้าบนใบบัว, รูปคลื่นในทะเล เป็นต๎น
การบรรยายสิ่งที่เกิดขึ้นในจิตใจออกมาเป็นคาพูด (Describing)
๑. ใสํคาพูดลงไปในประสบการณ์ที่เกิดขึ้นในจิตใจ เมื่อความรู๎สึกหรือความคิดเกิดขึ้น ให๎รู๎สิ่งที่
เกิดขึ้น เชํน พูดในใจ “โกรธหนอ” “ปวดหนอ” “อยากเสพยาเสพติดหนอ” “ความคิดวําฉันไมํสามารถทา
ได๎กาลังเกิด ขึ้นหนอ” “ความคิดวําฉันไมํเกํงกาลังเกิดหนอ” “ความคิดวําฉันถูกจับผิดกาลังเกิดขึ้นหนอ”
“ฉันกาลังหลอกตนเองหนอ” เป็นต๎น
๒. บรรยายประสบการณ์ที่เกิดขึ้นในจิตใจออกมาเป็นคาพูด พยายามอธิบายวําอะไรกาลังเกิดขึ้นใน
จิตใจ หาคามาบรรยายความรู๎สึก รู๎ความคิดวํามันเป็นความคิด รู๎อารมณ์วํามันเป็นอารมณ์ แตํอยําไปยึดติด
กับความคิดหรืออารมณ์นั้น
ตัวอยํางกิจกรรม : ให๎สมาชิกเหยียดแขนทั้งสองข๎างออกมาพร๎อมกับหลับตา ให๎บรรยายออกมาเป็นคาพูด
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การอยู่กับกิจกรรมในปัจจุบัน (Participating)
๑. ลงไปมีสํวนรํวมกับกิจกรรม มีสติอยูํกับสิ่งที่กาลังทาอยูํปัจจุบัน ปลํอยวางความคิดวิตกกังวล
เป็นอันหนึ่ง อันเดียวกับประสบการณ์ที่เกิดขึ้น เชํน การฝึกขับขี่จักรยาน เป็นต๎น
๒. เป็นธรรมชาติและทาตามที่ปัญญาหยั่งรู๎วํา อะไรที่ควรทาอะไรที่ไมํควรทาในเหตุการณ์นั้นๆ
๓. ฝึกฝนในสิ่งที่ตนเองเรียนรู๎มาจนชานาญเกิดเป็นทักษะและกลายเป็นสํวนหนึ่งของเรา
ตัวอยํางกิจกรรม : ให๎สมาชิกยกตัวความคิดตนเองขณะนั่งฟังครูพูดนึกถึงเรื่องอื่นหรือไมํ และเกิดผลอยํางไร
การไม่ตีคุณค่าและการไม่ปรุงแต่งต่อเติม (Non – judgmentally)
๑. พิจารณาแตํไมํตีคุณคํา มองอยํางไมํตีคุณคํา พิจารณาข๎อเท็จจริง มุํงที่เนื้อหา ไมํใชํมุํงที่วําเป็นสิ่ง
ที่ดีหรือไมํดี เป็นสิ่งเลวร๎ายหรือสิ่งดีเลิศ หรือเป็นสิ่งที่ควรหรือไมํควร
๒. ไมํต๎องให๎ความคิดเห็นตํอข๎อเท็จจริง หรือวําเป็นใคร เป็นอะไร เมื่อไร และที่ไหน
๓. ยอมรับทุกๆ สิ่งในทุกขณะจิต
๔. รู๎ถึงความดี ความเป็นประโยชน์ แตํไมํตัดสินตีคําของมัน รู๎ถึงความไมํดี ความไมํเป็นประโยชน์
แตํไมํตัดสินตีคุณคําของมัน
๕. หากพบวําตนเองกาลังตัดสินตีคุณคํา ก็อยําตัดสินการที่ตนเองตีคุณคํา
ตัวอยํางกิจกรรม : จิ๊กซอว์ หรือสํวนหนึ่งของรูปภาพที่ทาให๎คิดได๎หลายๆ แบบ แตกตํางกันในแตํละคน
กระทาสิ่งเดียวในขณะหนึ่งๆ (One – mindfully)
๑. ทาทีละอยํางในขณะหนึ่งๆ เมื่อคุณกาลังรับประทานอาหาร คุณก็รับประทานอาหาร เมื่อคุณ
กาลังเดินคุณก็เดิน เมื่อคุณสนทนาอยูํในกลุํม คุณก็มุํงความสนใจทุกขณะจิตในสิ่งที่สนทนากับคนคนนั้น
๒. หากมีกิจกรรมอื่น ความคิดอื่น หรือ อารมณ์ที่รุนแรงอื่นๆมาเบี่ยงเบนคุณ จงฝึกปลํอยวางสิ่ง
ที่มาเบี่ยงเบนคุณไป และกลับมามุํงความสนใจในสิ่งที่คุณกาลังทาอยูํ ฝึกซ้าแล๎วซ้าเลํา
๓. ฝึกจิตใจให๎มีสมาธิ หากคุณพบวําคุณกาลังทาสองอยํางในเวลาเดียวกัน หยุดทาอยํางนั้นแล๎ว
กลับมาทาทีละอยํางในเวลาหนึ่งๆ
ตัวอยํางกิจกรรม : ให๎สมาชิกใช๎มือขวาตีบนหน๎าขาขวา มือซ๎ายลูบหน๎าขาซ๎ายขึ้นลง ทาพร๎อมๆ กันทั้งสอง
ข๎างสักระยะหนึ่ง แล๎วสลับมือเป็นมือซ๎ายตี บนหน๎าขาซ๎าย มือขวาลูบหน๎าขาขวาขึ้นลง ทาพร๎อมกันทั้งสอง
ข๎าง
การพิจารณาเหตุปัจจัยที่ก่อผล (Effectively) เป็นอุปนิสัยของการใช้ทั้งสติและปัญญา
๑. มุํงไปที่เหตุปัจจัยที่กํอผล สร๎างเหตุปัจจัยที่กํอผลในเหตุการณ์นั้นๆ หลีกเลี่ยงจากสิ่งที่ยุติธรรม
หรือ ไมํยุติธรรม สิ่งถูกหรือสิ่งผิด สิ่งที่ควรหรือไมํควร
๒. กระทาอยํ างเต็ม ความสามารถเทํ าที่ คุณจะกระท าได๎ เพื่อ ให๎ บรรลุ ถึ งเหตุปั จจั ยที่กํ อผลใน
สถานการณ์จริงนั้นๆ ที่คุณกาลังประสบอยูํ ไมํใชํสถานการณ์ที่คุณอยากให๎เป็น ไมํใชํสถานการณ์ที่คุณจะ
รู๎สึกสบายขึ้น
๓. มุํ ง ไปที่ วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องคุ ณ ตํ อ สถานการณ์ นั้ น ๆ และสร๎ า งเหตุ ปั จ จั ย ที่ กํ อ ผลให๎ ป ระสบ
ความสาเร็จในสิ่งนั้นๆ
๔. ปลํอยวางความพยาบาท ความโกรธที่ไมํกํอประโยชน์ ความชอบธรรมที่คอยทาร๎ายคุณและไมํ
กํอผลใดๆ
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ตัวอยํางกิจกรรม : ให๎สมาชิกวิเคราะห์เหตุปัจจัยที่ทาให๎เสพสารเสพติด และเหตุปัจจัยที่เลิกสารเสพติด

ใบงาน
กิจกรรมที่ ๓ อุปนิสัยแห่งการมีสติ
แบบฝึกหัดที่ ๑ : ให๎สมาชิกหลับตาแล๎วยิ้มน๎อยๆ หรือคิดถึงเหตุการณ์ที่ทาให๎มีความสุข หรือคลึงนิ้วสัก ๕
นาที สังเกตสิ่งที่ปรากฏในจิตใจ
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
................................................................................................................................... .......................................
แบบฝึกหัดที่ ๒ : ให๎สมาชิกเหยียดแขนออกมาทั้งสองข๎างพร๎อมกับหลับตา จนกระทั่งรู๎สึกเมื่อย บรรยาย
ออกมาในใจวํา “เมื่อยหนอ เมื่อยหนอ” และมากาหนดที่ลมหายใจเข๎าออก เฝูาดูปรากฏการณ์ที่เกิด ขึ้น
ภายในจิตใจ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่ขึ้น
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
แบบฝึกหัดที่ ๓ : ให๎สมาชิกยกตัวอยํางของการไมํอยูํกับกิจกรรมในปัจจุบันและผลที่ตามมา
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
แบบฝึกหัดที่ ๔ : ให๎สมาชิกยกตัวอยํางของการตีคุณคํา หรือการปรุงแตํงตํอเติมและผลที่ตามมา
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
แบบฝึกหัดที่ ๕ : ให๎สมาชิกยกตัวอยํางของปัจจัยที่กํอผลในการเลิกยาเสพติด
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
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กิจกรรมที่ ๔ คิดเป็น ก็เป็นสุข (โยนิโสมนสิการ)
ใบความรู้
พุทธศาสนาให๎ความสาคั ญกับการพัฒนามนุษย์ หลักพัฒนาตนที่สาคัญของพุทธ คือหลักไตรสิกขา
ซึ่งประกอบด๎วย การพัฒนาศีล สมาธิ และปัญญา ในที่นี้จะเน๎นในสํวนของการพัฒนาปัญญา ซึ่งพุทธศาสนา
ได๎เน๎นเรื่องของหลักโยนิโสมนสิการ คือ การคิดพิจารณาอยํางเป็นเหตุผล หรือไตรํตรองอยํางพินิจพิเคราะห์
วิธีคิดตนเอง เข๎าใจเหตุและปัจจัยของสิ่งตํางๆ ทาให๎เกิดปัญญารู๎วําเราควรปฏิบัติตํอสิ่งตํางๆ อยํางไร ดังนั้น
การทาความเข๎าใจหลักโยนิโสมนสิการและนาไปฝึกหัดจนเกิดทักษะความชานาญจึงเป็นสิ่งสาคัญอยํางมาก
ในการดารงชีวิตปัจจุบัน ดังนี้
๑. วิธีคิดแบบแยกแยะส่วนประกอบ เป็นการคิดแบบแยกเหตุปัจจัยที่เข๎ามาเกี่ยวข๎อง ในด๎านการ
เข๎าใจตนเอง ก็อาจมองแยกแยะเป็นรํางกายเป็นอวัยวะสํวนตํางๆ สํวนด๎านจิตใจ ก็แยกได๎เป็น การรับรู้ทาง
ตาหู จมูก ลิ้น การ และทางใจ ความนึกคิด อารมณ์ความรู้สึก ความทรงจา เป็นต๎น ในทางปฏิบัติ อาจ
ถามตนเองวํ า ปรากฏการณ์ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ทางจิ ต ใจขณะนี้ คื อ อะไรบ๎ า ง จนกระทั่ ง น าพาไปสูํ พ ฤติ ก รรม
องค์ประกอบของจิตใจเราสามารถแยกยํอยเป็นองค์ประกอบได๎ตํอไปนี้

ความทรงจา

สิ่งกระทบ

การรับรู๎ทาง

คิดปรุงแตํง

พฤติกรรม

เร๎าภายนอก

ตา หู จมูก ลิ้น

ชอบใจ ไมํ

แสดงออก

กาย และใจ

ชอบใจ

ความรู๎สึกสุข
ทุกข์ เฉยๆ
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ความทรงจา

สิ่งกระทบ

การรับรู๎ทาง

คิดปรุงแตํง

พฤติกรรม

เร๎าภายนอก

ตา หู จมูก ลิ่น

ชอบใจ ไมํ

แสดงออก

กาย และใจ

ชอบใจ

ความรู๎สึกสุข
ทุกข์ เฉยๆ

๒. วิธีคิดแบบสืบสาวเหตุปัจจัย ทุกสิ่งทุกอยํางอยูํภายใต๎หลักแหํงเหตุผล มีสิ่ งนี้ จึงมีสิ่งนั้นสืบสาว
กันไป ดังนั้นเราสามารถนามาปรับใช๎เพื่อความเข๎าใจในตนเองได๎เป็นอยํางดี ในทางปฏิบัติอาจถามตนเองวํา
“เพราะอะไรจึงทาไปแบบนั้น” “ก่อนหน้าที่จะทาไป คิดหรือรู้สึกอะไร” หากสืบสาวย๎อนกลับไปในแตํละ
ขณะจิต มีอะไรเป็นสิ่งกระทบเร๎า จิตรับรู๎อยํ างไร เกิดความคิดความรู๎สึกอยํางไร คิดปรุงแตํงไปอยํางไร
ความทรงจาอะไรที่ปรากฏขึ้น
๓. วิธีคิดแบบรู้เท่าทันธรรมดา คือ รู๎เทําทันความเป็นจริงของสิ่งตํางๆ หรือชีวิต ได๎แกํ ทุกๆสิ่ง
ทุกๆอยํางยํอมเปลี่ยนแปลง ไมํคงทนถาวร ไมํเที่ยงแท๎แนํนอน ความแนํนอนก็คือความไมํแนํนอน ความไมํ
แนํนอนก็คือความแนํนอน เกิดแกํเจ็บตายเป็นเรื่องธรรมดา ไมํควรยึดมั่นถือมั่น เขาเป็นคนอยํางนั้นเขาก็เลย
ทาไปแบบ นั้น“มันเป็นเชํนนั้นเอง”
๔. วิธี คิด แบบแก้ปัญหา เป็ น การคิดเพื่อแก๎ไขปัญหา โดยพิจารณาถึงเหตุปัจจัย และมีทําทีที่
เหมาะสม แยกเป็นประเด็นได๎ดังนี้
๔.๑ อะไรเป็นสภาวะหรือสิ่งที่เป็นปัญหา ทําทีที่เหมาะสมของเรา คือ ทาความเข้าใจมัน รู้จัก
มัน
๔.๒ อะไรเป็นเหตุปัจจัยของสภาวะหรือสิ่งที่เป็นปัญหา ทําทีที่เหมาะสมของเรา คือ กาจัดหรือ
ละทิ้งมันเสีย
๔.๓ อะไรเป็ น สภาวะหรื อสิ่ ง ที่พ๎น จากปัญหา ทํ าทีที่ เหมาะสมของเรา คื อ ก าหนดให้ เ ป็ น
เปูาหมาย
๔.๔ อะไรเป็นหนทางแหํงการพ๎นจากปัญหา ทําทีที่เหมาะสมของเรา คือ ลงมือปฏิบัติ
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๕. วิธีคิดแบบข้อดี – ข้อเสีย เป็นวิธีคิดถึงข๎อดี – ข๎อเสียของสิ่งนั้นๆและการไมํมีสิ่งนั้นๆ เชํน ข๎อดี
ของการใช๎ยาเสพติ ด ข๎อเสียของการใช๎ยาเสพติด ข๎อดีของการเลิกยาเสพติด ข๎อเสียของการเลิกยาเสพติด
วิธีคิดแบบนี้ ก็จะทาให๎เราคิดอยํางเป็นเหตุเป็นผลและรอบคอบ สามารถตัดสินใจเลือกได๎อยํางเหมาะสม
๖.วิธีคิดแบบคุณค่าแท้ – คุณค่าเทียม ทุกๆ สิ่งมีคุณคําอยูํในตัวของมันทั้งคุณ คําแท๎และเทียม
หากเราพิจารณาเห็นคุณค่าที่แท้ของมัน เราก็จะปฏิบัติต่อมันได้อย่างสอดคล้องตามความเป็นจริง และ
บํอยครั้ง ที่เรามีปัญหาจากการยึดมั่นในคุณคําเทียมของสิ่งตํางๆ “อะไรคือคุณค่าที่แท้ของสิ่งนั้น” เชํน
๖.๑ อาหาร อาจถามวํา ทานอาหารเพื่ออะไร คุณคํา แท๎ของอาหาร คือ ทาให๎รํางกายแข็งแรง
ระบบตํางๆ ของรํางกายทางานเป็นปกติ เป็นต๎น คุณคําเทียมของอาหาร เชํน ความอรํอย
ความหรูหรา คลายเครียด การแสดงถึงฐานะ เพิ่มพลังทางเพศ เป็นต๎น การยึดติดคุณคํา
เทียม ทาให๎เกิดปัญหาตามมา เชํน โรคอ๎วน การรับประทานสิ่งที่ไมํเป็นประโยชน์หรือเป็น
โทษแกํรํางกาย เป็นคํานิยมที่ต๎องแสวงหามาบริโภค เป็นต๎น
๖.๒ คอมพิ ว เตอร์ และอิ น เตอร์ เ น็ ท คุ ณ คํ า แท๎ ได๎ แ กํ เพื่ อ ชํ ว ยให๎ เ ราท างานได๎ เ ร็ ว ขึ้ น มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น ทาให๎เราสามารถแสวงหาความรู๎ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ เป็นชํองทาง
ติดตํอสื่อสาร สํวนคุณคําเทียมได๎แกํ ดูภาพนู๏ด เลํนการพนัน เลํนเกมส์ เป็นต๎น
๗. วิธีคิดเชิงบวกหรือเป็นกุศล เป็นวิธีคิดในด๎านบวกหรือด๎านที่ดี เราสามารถมองสิ่งตํางๆที่เกิดขึ้น
ได๎ห ลายแงํมุมทั้งๆ ที่เป็ น สิ่ งเดีย วกัน มีทั้งบวกและลบ การมองด๎านดีก็ทาให๎ เรารู๎สึ กดี มีกาลั งใจ และ
ประพฤติดี คิดดี ทาดี พูดดี ในทางปฏิบัติ เมื่อเกิดความคิดที่ไมํดีขึ้นไมํวําตํอตนเองหรือผู๎อื่น ลองถามตัวเอง
วํา “จริงหรือที่เขาเป็นอยํางนั้น เป็นอยํางอื่นได๎หรือไมํ ?” ตัวอยํางความคิดเร๎ากุศล เชํน กรณีตนเองมี
ความเครียดแค๎นพยาบาท
๗.๑ คิดถึงความดีงามของสิ่งนั้น
๗.๒ คิดวําการคิดไมํดีตํอเขาเป็นการนาความทุกข์มาสูํตนเอง เนื่องจากเป็นกรรมที่ไมํดีของเรา
๗.๓ เชื่อในหลักของกรรม เขาทากรรมไมํดี เขายํอมได๎รับผลกรรมที่ไมํดีอยํางแนํนอน
๗.๔ คิดกรุณาขอให๎เขาดีขึ้น
๗.๕ คิดกรุณาขออยําให๎เขาได๎รับผลร๎ายที่เกิดจากการทาไมํดีของเขา
๗.๖ คิดอโหสิกรรมแกํเขา เพื่อจะได๎ไมํเป็นการสร๎างกรรมใหมํตํอกันตํอไป
๗.๗ เชื่อในความยาวนานของสังสารวัฏ อาจเคยมีความสัมพันธ์เป็นญาติ พํอ แมํ พี่น๎องกันมา
กํอน
๗.๘ วิธีคิดแบบเป็นอยูํในปัจจุบัน ยึดปัจจุบันเป็นอารมณ์ ไมํเกาะติดกับอดีต ไมํเลื่อนไหลไปสูํ
อนาคต มีสติรู๎อยูํกับปัจจุบัน ตามดูรู๎ทันความคิด อารมณ์ที่เกิดขึ้น การคิดอยูํกับปัจจุบัน
เป็นประโยชน์อยํางมาก การทาปัจจุบันให๎ดี อนาคตยํอมต๎องดีแนํนอน ตัวอยํางคาขวัญที่
แสดงถึงการอยูํกับปัจจุบันและเป็นประโยชน์อยํางมากสาหรับผู๎กาลังเลิกยาเสพติด เชํน
One day at a time แปลได๎วํา วันนี้ ผมเลิกได๎ ทุกๆ วัน ก็ยังเหมือนเชํนนี้
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ข้อคิดจากกลุ่มผู้ติดสุรานิรนาม (Alcoholics Anonymous)
One day at a time – เลิกสุรายาเสพติดให๎ได๎ครั้งละวัน ทุกวันให๎เหมือนวันนี้ เพียรพยายามใน
การหยุดดื่มหยุดเสพสาหรับวันนี้ อยูํกับปัจจุบัน ไมํต๎ องไปตั้งเปูาหมายการเลิกสุรายาเสพติด หรือถดถอย
ไปสูํความล๎มเหลวในอดีต ซึ่งล๎วนทาให๎สมาชิกเกิดความกังวลใจและท๎อใจ สํงผลให๎อยากสุรายาเสพติด หรือ
หันกลับไปเสพอีก
First thing First – เป็นการระลึกถึงลาดับความสาคัญกํอนหลัง สิ่งแรกที่ควรกระทา คือ หยุดสุรา
ยาเสพติดกํอน ไมํจาเป็นต๎องไปตั้งเงื่อนไขในการเลิก เมื่อเริ่มต๎นโดยการหยุดดื่มหยุดเสพ สิ่งตํางๆ ที่ดีๆ ก็จะ
ตามมาเอง
Fake it Till You Make It – แสร๎งปฏิบัติตามไปกํอนจะเห็นผล ศรัทธาและเชื่อมั่นไปกํอนที่
ปัญญาจะเกิด บางครั้งการหาเหตุหาผลมากมาย อาจทาให๎สมาชิกไมํไปสูํก ารปฏิบัติ ติดอยูํที่เหตุผล สมาชิก
มักอ๎างเหตุผลอยํางมากมาย
Easy Does It – ให๎ระลึกวําการฟื้นสภาพจากโรคติดสุรายาเสพติดเป็นเรื่องที่ต๎องการเวลาอยําง
คํอยเป็นคํอยไป หลีกเลี่ยงความเรํงรัดและความยุํงยากซับซ๎อนที่มักกํอให๎เกิดความเครียด ทาให๎การเลิกสุรา
ยาเสพติดเป็นเรื่องงํายๆ และคํอยเป็นคํอยไป
Think Think Think – เป็นการเตือนสมาชิกให๎คิดพิจารณาตํอสถานการณ์ตํางๆ โดยเฉพาะ
สถานการณ์ที่เกี่ยวกับการดื่มให๎ดีกํอน และชํวยลดความหุนหันพลันแลํน
Keep It Simple – ทาให๎มันเป็นเรื่องงําย เป็นการชํวยปลอบใจวําอยําคิดอะไรให๎ยุํ งยากซับซ๎อน
เกินไปในการเปลี่ยนแปลงตนเอง
Live and Let Live – เป็นการชํวยเตือนสมาชิกให๎ความสาคัญกับการมุํงที่ตนเอง การไมํตัดสินผิด
ถูก และการอดทนกับผู๎อื่น
Turn It Over – ยอมรับในสิ่งที่เราเปลี่ยนแปลงมันไมํได๎ สิ่งที่เราเปลี่ยนแปลงไมํได๎ ก็คือผู๎อื่น สิ่งที่
เราเปลี่ยนแปลงได๎ ก็คือตัวเราเอง
HALT (Hungry, Angry, Lonely, Tired) - เราควรหลีกเลี่ยงอารมณ์ที่บั่นทอนและทาให๎
กลับไปดื่มสุราซ้า ได๎แกํ หิว โกรธ เหงา และเหนื่อยล๎า อยําปลํอยให๎ตนเองหิว โกรธ เหงา และเหนื่อยล๎า รีบ
หาทางออกอยํางสร๎างสรรค์
Grief - การยอมรับการสูญเสีย เพื่อความมั่นคงทางด๎านจิตใจ สิ่งที่ลํวงไปแล๎ว ไมํสามารถเรียก
กลับคืนได๎ ยอมรับมัน และมุํงมั่นเดินตํอไปข๎างหน๎า
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ใบงาน
กิจกรรมที่ 5 คิดเป็น ก็เป็นสุข ( โยนิโสมนสิการ )
แบบฝึกหัดที่ ๑ : ให๎สมาชิกวิเคราะห์ข๎อดี-ข๎อเสีย ของการใช๎ยาเสพติดและการเลิกยาเสพติดของทําน คือ
อะไร
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แบบฝึกหัดที่ ๒ : ให๎สมาชิกวิเคราะห์วําจะนาวิธีการคิดในแบบตํางๆ ไปชํวยให๎เลิกยาเสพติดให๎สาเร็จได๎
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กิจกรรมที่ 6 หลักของกรรมและการอโหสิกรรม
ใบความรู้
การศึกษาเรื่องกรรมและการขออโหสิกรรมมีความสาคัญในทางปฏิบัติ คือ เป็นการยอมรับตํอตนเอง
และผู๎อื่นถึงการกระทาทางกาย วาจา และใจที่ไมํเหมาะสม การทบทวนถึงบุคคลที่ตนเองเคยลํวงเกินหรือมา
ลํวงเกินตน รวมทั้งขอและให๎ อโหสิกรรมแกํบุคคลเหลํานั้น การกระทาในขั้นตอนดังกลําวต๎องอาศัยความ
ซื่อสัตย์ ความจริงใจในการมองตนเองและความต๎องการในการพัฒนาจิตวิญญาณของตนเอเป็นอยํางจริงจัง
ความเข้าใจเรื่องของกรรม
กรรม หมายถึง การกระทาที่ประกอบด๎วย เจตนา ที่แสดงออกทางกาย วาจา หรืออยูํในใจ ที่เกิดขึ้น
ในอดีต ปัจจุบัน หรือ อนาคต มีทั้งด๎านที่ดี และไมํดี สามารถสํงผลตํอเนื่องในปัจจุบันและอนาคต
ความเข้าใจผิดเรื่องกรรม
๑. กรรมเป็นผลร๎ายของการกระทาชั่วในอดีตชาติ เชํน ชาตินี้ มีแตํเคราะห์กรรม เราทามาไมํดีก๎ม
หน๎ารับกรรมไปเถิด กรรมของสัตว์โลก สุดแตํบุญแตํกรรม อยูํเพื่อชดใช๎กรรมอยํางเดียว
๒. ทาดีได๎ดีมีที่ไหน ทาชั่วได๎ดีมีถมไป ไมํเชื่อตามหลักของกรรม เพราะไปผูกโยงสิ่งที่ได๎รับกับคํานิยม
ไมํได๎ในสิ่งที่ตัวเองคาดหวังตามคํานิยมของสังคม หรือสิ่งที่ได๎รับ คํานิยมของสังคมวําดีก็อาจจะไมํใชํสิ่งที่ดี
จริง
๓. สุขก็ดี ทุกข์ก็ดี มิใชํสุขมิใชํทุกข์ก็ดี อยํางหนึ่งอยํางใดตามที่เราได๎พบ ทั้งหมดนั้นล๎วนเป็นเพราะ
กรรมที่กระทาในปางกํอน (ปุพเพกตวาท)
๔. สุขก็ดี ทุกข์ก็ดี มิใชํสุขมิใชํทุกข์ก็ดี อยํางหนึ่งอยํางใดตามที่เราได๎พบ ทั้งหมดนั้นล๎วนเป็นเพราะ
การบันดาลของพระผูเ๎ ป็นเจ๎า (อิศวรนิรมิตวาท)
๕. สุขก็ดี ทุกข์ก็ดี มิใชํสุขมิใชํทุกข์ก็ดี อยํางหนึ่งอยํางใดตามที่เราได๎เสวย ทั้งหมดนั้นล๎วนหาสาเหตุ
ปัจจัยมิได๎ (อเหตุวาท)
ท่าทีที่เหมาะสมกับเรื่องของกรรม
๑. เราจะต๎องมีความรับผิดชอบตํอการกระทาของตนเองเมื่อยอมรับสิ่งที่ผิดแล๎ ว จะต๎องคิดแก๎ไข
ปรับปรุงตนเองเพื่อให๎ถูกต๎องดีงามขึ้นตํอไปด๎วย
๒. มองความเกี่ยวข๎องแบบหลักเหตุผลวํา ผลหลากหลายจากปัจจัยหลากหลาย รู๎จักตนเอง ทั้งข๎อดี
ที่มีและข๎อจากัดของตนเอง
๓. อยูํเพื่อพัฒนากรรม ไมํใชํอยูํเพื่อชดใช๎กรรม กรรมเกํามีไว๎เพื่อเรียนรู๎ ต๎องพยายามทากรรมใหมํให๎
ดีที่สุด เราจัดเตรียมหรือวางแผนเพื่อสูํการกระทากรรรมในอนาคตให๎ดีที่สุด
๔. เราจะประสบความสาเร็จในงานอะไร ก็จาเป็นต๎องมีปัญญาเข๎าใจในเหตุปัจจัยของสิ่งนั้น ๆ
๕. มีเมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา ตํอกรรมของผู๎อื่น เริ่มต๎นต๎องมีเมตตา กรุณา มุทิตากํอน แล๎วคํอย
อุเบกขาเพื่อรักษาธรรม
การขอและให้อโหสิกรรม
เป็นการยุติกรรมที่จะเกิดขึ้นในปัจจุบันและอนาคต ทั้งกายกรรม วจีกรรม และมโนกรรม เนื่องจาก
ตนเองได๎ทบทวนสิ่ งที่ตนเองทาไมํดีตํอตนเองหรือผู๎อื่น เป็นการขอโทษอยํางจริงใจตํอผู๎ อื่นที่ตนเองได๎
ลํวงเกิน และให๎อภัยอยํางจริงใจตํอผู๎อื่นที่ลํวงเกินตน จิตใจก็เป็นอิสระจากอดีต สามารถกระทากรรมดีใน
ปัจจุบันได๎อยํางเต็มที่
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ใบงาน
กิจกรรมที่ 7 หลักของกรรมและการอโหสิกรรม
แบบฝึกหัดที่ ๑ : สมาชิกลองอภิปรายข๎อความที่วํา “ทาดีได๎ดีมีที่ไหน ทาชั่วได๎ดีมีถมไป” เชํน สมชายเลิก
ยาเสพติดแล๎ว พํอไปมีเมียน๎อย สมชายคิดวํา ทาดีแล๎วไมํได๎ดี จึงกลับไปเสพยาอีก หรือ สุชาติ คนขายยาเสพ
ติดมีฐานะร่ารวย คนนับหน๎าถือตา หรือสมบัติเป็นข๎าราชการที่ขยันทางานแตํไมํเข๎าหาเจ๎านาย ไมํได๎เลื่อน
ตาแหนํง สํวนสมศักดิ์ไมํคํอยรับผิดชอบงาน แตํเอาใจนายได๎รับการเลื่อนตาแหนํง เป็นต๎น
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แบบฝึกหัดที่ ๒ : สมาชิกอภิปรายวํา การอโหสิกรรมชํวยให๎ยุติกรรมได๎อยํางไร
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การดูแลสุขภาพ
การดูแลสุขภาพประกอบด๎วย 2 กลุํมกิจกรรมใหญํได๎แกํ การตรวจรํางกาย/การวัดสมรรถนะของ
รํางกาย และกลุํมสุขศึกษา
การตรวจรํางกาย/การวัดสมรรถนะของรํางกาย เป็นการตรวจทางการแพทย์เพื่อดูความแข็งแรง
สมบูรณ์และความพร๎อมของรํางกายที่เกิดจากการออกกาลังกายอยํางสม่าเสมอ
กลุํมสุขศึกษาเป็นกลุํมที่เน๎นเรื่องการให๎ความรู๎เกี่ยวกับสุขภาพแกํผู๎เข๎ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู๎ติด
ยาเสพติด
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การตรวจร่างกาย/การวัดสมรรถนะของร่างกาย
วัตถุประสงค์
๑.
๒.
๓.
๔.

เพื่อทดสอบความแข็งแรง ความสมบูรณ์ของรํางกาย
เพื่อตรวจสอบหาสารเสพติดในรํางกายด๎วยการตรวจพิสูจน์
เพื่อให๎เกิดความรู๎ ความเข๎าใจ และมีทัศนคติที่ดีตํอการมีสุขภาพอนามัยที่ดี
เพื่อทดสอบความพร๎อมตํอการเข๎ารํวมกิจกรรมชาวคําย

สาระสาคัญ / แนวคิด
การวัดสมรรถนะของรํางกายเป็นองค์ประกอบของการตรวจทางการแพทย์ มีความมุํง
หมายไปในสํวนของสุขภาพ พลานามัย ซึ่งการที่บุคคลจะมีรํางกายที่แข็งแรง สมบูรณ์ มีความพร๎อมของ
รํางกายที่เกิดจาการฝึกฝนการออกกาลังกายอยํางสม่าเสมอ และมีการตรวจสอบสมรรถนะของรํางกายอยูํ
เป็นประจา และทาอยํางถูกวิธี จะชํวยให๎รู๎สมรรถนะของตนได๎
เวลาที่ใช้ ๑ ชั่วโมง 30 นาที
สื่อ /อุปกรณ์
๑. ฐานการตรวจวัดชีพจรและวัดความดันโลหิต ได๎แกํ เครื่องมือวัดชีพจร , เครื่องมือวัด
ความดันโลหิต
๒. ฐานการตรวจสอบกลุํมเลือด ได๎แกํ อุปกรณ์การตรวจสอบกลุํมเลือด
๓. ฐานการตรวจพิสูจน์ปสั สาวะ ได๎แกํ กระบอกเก็บปัสสาวะ
๔. ฐานทดสอบความคลํองตัว ได๎แกํ
๔.๑ ลูกปิงปอง จานวน ๕ ลูก
๔.๒ จานพลาสติกใสํลูกปิงปอง จานวน ๒ ใบ
๕. ฐานทดสอบความจุปอด ได๎แกํ ลูกโปุง
วิธีดาเนินการ
๑. กาหนดฐานทั้ง ๕ ฐาน โดยบางฐานอาจมี ๒- ๓ จุด เพื่อไมํให๎เสียเวลา และ
กาหนดวิทยากรประจาฐานดังนี้
๑.๑ ฐานตรวจวัดชีพจร และวัดความดันโลหิต , พบแพทย์
๑.๒ ฐานตรวจสอบกลุํมเลือด
๑.๓ ฐานตรวจสอบปัสสาวะ
๑.๔ ฐานทดสอบความคลํองตัว
๑.๕ ฐานทดสอบความจุปอด
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๒. ชี้แจงชื่อฐานและที่ตั้งของฐาน พร๎อมทั้งแจกเอกสารประจาตัว แกํผู๎รับการฝึก
วิทยากรอธิบายกฎ กติกาและวิธีการปฏิบัติดังนี้
๒.๑ เวลาที่ใช๎รวมทุกฐาน ๑ ชั่วโมง ให๎ทุกคนเข๎ารับการตรวจ/ทดสอบทุกฐาน
พร๎อมทั้งให๎วิทยากรลงลายมือชื่อผําน กากับ ถ๎าไมํผํานให๎ลงเหตุผลกากับด๎วย
๒.๒ เมื่อหมดเวลาให๎ทุกคนมารวมกลุํมที่จุดนัดหมายพร๎อมกับรวบรวมเอกสารสํงวิทยากร
๒.๓ สมาชิกทุกคนต๎องเขียนชื่อ-สกุล ของตนเองในเอกสารประจาตัว เพื่อเป็นหลักฐาน
๓. วิทยากรให๎สัญญาณลงมือปฏิบัติกิจกรรม เมื่อครบกาหนดเวลาให๎สัญญาณเรียกเตือน
เพื่อรวมกลุํม
๔. วิทยากรลงชื่อ และระบุผลการปฏิบัติกิจกรรมในเอกสารประจาตัวสมาชิกทุกครั้ง
๕. วิธีทดสอบฐานตําง ๆ
๕.๑ ฐานการตรวจวัดชีพจร และวัดความดันโลหิต
- ให๎วิทยากรประจาฐานเป็นผู๎ดาเนินการจัดทีมงานมาดาเนินการตรวจวัดชีพจร
และวัดความดันโลหิต
- จัดดาเนินการรูปแบบฐานให๎มีระยะหําง และเรียงตํอเนื่องกันไป
๕.๒ ฐานตรวจสอบกลุํมเลือด
- ให๎วิทยากรประจาฐานเป็นผู๎ดาเนินการจัดทีมงานดาเนินการตรวจวัดชีพจร
และวัดความดันโลหิต
๕.๓ ฐานตรวจพิสูจน์ปัสสาวะ
- ให๎วิทยากรประจาฐานเตรียมอุปกรณ์ สถานที่ในการตรวจและเก็บปัสสาวะ
- นาปัสสาวะสํงตรวจพิสูจน์เพื่อขอทราบผล
- ประสานกับทีมวิทยากรหลัก เพื่อให๎การบาบัดรักษาในกรณีทราบผลการ
ตรวจพิสูจน์
๕.๔ ฐานทดสอบความคลํองตัว
๑. ให๎สมาชิกยืนเข๎าแถวด๎านหลังจานใบที่ ๑ ซึ่งมีลูกปิงปอง ๕ ลูก วางอยูํ
วิทยากรอธิบาย
๒. ให๎หยิบลูกปิงปองครั้งละ ๑ ลูก วิ่งไปวางไว๎ในจานใบที่ ๒ ซึ่งระยะหําง
กัน ๓ เมตร แล๎ววิ่งกลับไปหยิบลูกปิงปองที่เหลือ มาใสํจานจนครบ ๕ ลูก
๕.๕ ฐานการทดสอบความจุปอด
๑. ให๎สมาชิกรับลูกโปุงจากวิทยากร ตรวจดูสภาพวํามีรอยชารุดหรือไมํ
๒. ให๎เปุาลูกโปุงจนกวําจะแตกหรือวิทยากรสั่งหยุด
๓. เกณฑ์การผํานทดสอบให๎วิทยากรตรวจดูสภาพลูกโปุงวําลูกโปุงจะแตกหรือ
มีความจุมากที่สุด
หมายเหตุ หากผู๎บริหารโครงการฯ ไมํสามารถจัดได๎ครบทั้ง ๕ ฐาน ให๎เลือกจัดเพียง ๓ หรือ ๔ ฐานก็
ได๎ โดยพิจารณาตามความเหมาะสม
แหล่งอ้างอิง : คูํมือการจัดคํายยาเสพติดสาหรับผู๎ถูกคุมความประพฤติและครอบครัว (คํายก๎าวใหมํ)
กรมคุมประพฤติ หน๎า ๑๒๑-๑๒๓
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กลุ่มสุขศึกษา ( Health Education Group )
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให๎ ส มาชิก เกิดความรู๎ ความเข๎าใจ ในเรื่องของโรคตํางๆ และสารเสพติดที่มีผ ลตํอ
สุขภาพอนามัย
๒. เพื่อ ให๎ ส มาชิ ก เกิ ดความรู๎ ความเข๎ าใจ ในด๎า นการดู แลสุ ขภาพที่ถู กวิธี ตลอดจนการ
สํงเสริมสุขภาพ
๓. เพื่อให๎สมาชิกสามารถนาความรู๎ที่ได๎ ไปปฏิบัติในชีวิตประจาวันได๎
๔. เพื่อให๎เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทางด๎านสุขภาพไปทิศทางที่พึงประสงค์
สาระสาคัญ / แนวคิด
กลุํมสุขศึกษาเป็นกลุํมที่ใช๎เป็นแนวทางในการให๎ความรู๎เกี่ยวกับสาเหตุของโรค การเกิดโรค
และการปูองกัน รวมถึงการสํงเสริมสุขภาพ
กลุํมสุขศึกษาประกอบด๎วยแผนการสอนจานวน 7 แผน ได๎แกํ วัณโรค สุขภาพในชํองปาด โรค
เอดส์ พิษภัยของบุหรี่ โทษของสุรา โรคอุจจาระรํวง และไข๎หวัด ทั้งนี้ สถานที่ฟื้นฟูฯ สามารถเลือกแผนการ
สอนหรือเพิ่มเติมแผนการสอนได๎ตามความเหมาะสม

แหล่งอ้างอิง : ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู๎ติดยาเสพติด (บ๎านลาดหลุมแก๎ว) กรมคุมประพฤติ หน๎า ๕๕-๕๖
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แผนการสอน เรื่อง วัณโรค
วัตถุประสงค์
1.
2.
3.
4.

เพื่อให๎สมาชิกมีความรู๎และเข๎าใจสาเหตุของการเกิดวัณโรค
เพื่อให๎สมาชิกมีความรู๎และเข๎าใจถึงอาการของโรค
สมาชิกมีความรู๎ในการปฏิบัติตัวเมื่อเป็นโรค
เพื่อให๎สมาชิกรู๎วิธีปูองกันการติดเชื้อและการแพรํกระจายเชื้อ

สาระสาคัญ/แนวคิด
วัณโรคเป็นโรคติดตํอทางระบบเดินหายใจที่สาคัญ ปัจจุบันมีอัตราการติดเชื้อมากขึ้น เป็นโรค
สามารถแพรํกระจายและกํอโรคได๎ทุกระบบของรํางกายอีกทั้งยังสามารถแพรํกระจายเชื้อสูํผู๎อื่นได๎งํายและมี
เชื้อดื้อยาเพิ่มมากขึ้น
ระยะเวลา

1

ชั่วโมง

วิธีดาเนินการ
องค์ประกอบกลุ่ม/เวลา
เปิดกลุํมสนทนา (5 นาที)
แลกเปลี่ยนประสบการณ์
( 10 นาที)
ดูวีดีโอ (25 นาที)

สรุปกลุํม (20 นาที)

กิจกรรมการเรียนการสอน
เนื้อหา/สื่อ
- ผู๎นากลุํมเปิดกลุํมสนทนา “ใครมีโอกาสเสี่ยงตํอ
การติดเชื้อวัณโรคได๎งําย”
- ให๎ผู๎ที่เคยเป็นวัณโรคหรือมีญาติเป็นวัณโรค มา
เลําประสบการณ์
-ให๎ดูวีดีโอ
วีดีโอ
- เชื้อกํอโรค
- วัณโรค
- อาการของโรค
- การปฏิบัติตัวเมื่อเป็นโรค
- การปูองกันโรค
-สรุปกลุํม
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แผนการสอนสุขภาพในช่องปาก
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให๎สมาชิกมีความรู๎เรื่องสุขภาพในชํองปาก
2. สมาชิกบอกวิธีการรักษาสุขภาพปากและฟันได๎
3. สมาชิกบอกประโยชน์ของการมีสุขภาพปากและฟันดีได๎
สาระสาคัญ/แนวคิด
สุขภาพปากและฟัน ชํวยเสริมสร๎างความมั่นใจในตนเองและบุคลิกภาพของบุคคลได๎
ระยะเวลา

1

ชั่วโมง

วิธีการดาเนินการ
องค์ประกอบกลุ่ม/เวลา
นาเข๎าสูํบทเรียน (5 นาที)

ความคิดรวบยอด
- กลุํมใหญํ (เวลา 20 นาที)
อภิปราย
- กลุํมยํอย (เวลา 25 นาที)
ประยุกต์แนวคิด
- กลุํมใหญํ (เวลา 10 นาที)

กิจกรรมการเรียนการสอน
ผู๎นากลุํมเปิดกลุํมสนทนาและให๎สมาชิกทา
กิจกรรม “ทําแปรงฟัน” ให๎สมาชิกสารวจ
ลักษณะการแปรงฟันของตนเอง แล๎ววิเคราะห์
การแปรงฟันของตนเอง สุํมถามสมาชิก 3-4 คน
สรุปเนื้อหาความรู๎

แบํงกลุํมยํอย กลุํมละ 8-10 คน
- แจกใบงานที่ 1
- สมาชิกสํงตัวแทนออกมานาเสนอกลุํมใหญํ
ให๎สมาชิกแตํละกลุํมสาธิตการแปรงฟันที่ถูกวิธี

เนื้อหา/สื่อ

- Power point เรื่อง
ทันตสุขภาพ
- คลิปการแปรงฟันที่
ถูกวิธี
ใบงานที่ 1
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ใบงานที่ 1
แผนการจัดกิจกรรม เรื่อง สุขภาพในช่องปาก
ให้สมาชิกร่วมกันอภิปรายประเด็นดังต่อไปนี้
1. วิธีการรักษาสุขภาพปากและฟัน
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
2. ประโยชน์ของการมีสุขภาพปากและฟันดี
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
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แผนการสอน เรื่องโรคเอดส์
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให๎สมาชิกมีความรู๎ความเข๎าใจถึงสาเหตุของการเกิดโรคเอดส์
2. เพื่อให๎สมาชิกมีความรู๎ความเข๎าใจถึงอาการของโรคเอดส์
3. เพื่อให๎สมาชิกมีความรู๎ความเข๎าใจถึงการติดตํอของโรคเอดส์
4. เพื่อให๎สมาชิกมีความรู๎ความเข๎าใจถึงการวินิจฉัยและแนวทางการรักษาโรคเอดส์
5. เพื่อให๎สมาชิกมีความรู๎ความเข๎าใจถึงการปูองกันการติดตํอของโรคเอดส์
สาระสาคัญ/แนวคิด
โรคเอดส์ หรือ โรคภูมิคุ๎มกันบกพรํอง (Acquired Immune Deficiency Syndrome - AIDS) เป็น
กลุํมอาการเจ็บปุวยที่เกิดขึ้นเพราะรํางกายได๎รับเชื้อไวรัสเอชไอวี (HIV) ซึ่งจะเข๎าไปทาลายเม็ดเลือดขาว ที่
เป็นแหลํงสร๎างภูมิคุ๎มกันโรค ทาให๎ภูมิคุ๎มกันโรคลดน๎อยลง จึงทาให๎ติดเชื้อโรคฉวยโอกาสแทรกซ๎อนเข๎าสูํ
รํางกายได๎งํายขึ้น เชํน วัณโรคในปอด หรือตํอมน้าเหลือง เยื่อหุ๎มสมองอักเสบจากเชื้อรา โรคผิวหนังบาง
ชนิด หรือเป็นมะเร็งบางชนิ ดได๎งํายกวําคนปกติ ซึ่งสาเหตุของการเสียชีวิตมักเกิดขึ้นจากโรคติดเชื้อฉวย
โอกาสตํางๆ เหลํานี้ ทาให๎อาการจะรุนแรง และเสียชีวิตอยํางรวดเร็ว
ระยะเวลา 2 ชั่วโมง ประกอบด๎วย กิจกรรมจานวน 2 ครั้ง ครั้งละ 1 ชั่วโมง
กิจกรรมกลุํมครั้งที่ 1 เรื่อง กาประเมินปัจจัยเสี่ยงตํอการติดเชื้อ HIV
กิจกรรมกลุํมครั้งที่ 2 เรื่อง ความรู๎เรื่องโรคเอดส์
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กิจกรรมกลุ่มครั้งที่ 1 การประเมินปัจจัยเสี่ยงต่อการติดเชื้อ HIV
องค์ประกอบกลุ่ม/เวลา
นาเข๎าสูํบทเรียน
(10 นาที)
ประสบการณ์กลุํมใหญํ
(10 นาที)

กิจกรรมการเรียนการสอน
- ผู๎นากลุํมเปิดสนทนา โดยการแนะนาตนเองและ
ให๎สมาชิกทาแบบสอบถาม 10 นาที

- ผู๎ น ากลุํ ม นาบัต รคาเกี่ ยวกับ โรคเอดส์ มา 4
ประโยค ดังนี้
“คุณเป็นเอดส์”
“แฟนมีชู๎”
“แฟนของฉันไมํมีทางติดเชื้อเอดส์”
“ถุงยางอนามัย”
- สุํมเลือกสมาชิก 4 – 5 คนมาแสดงความคิดเห็น
ตามบัตรคาวํามีความคิดเห็นอยํางไร
ความคิดรวบยอด( 15 นาที)
- สรุป ตามใบความรู๎ การประเมินความเสี่ ยงตํอ
การติดเชื้อ HIV
สะท๎อนความคิดและอภิปรายกลุํม - ผู๎นากลุํมให๎สมาชิกแบํงกลุํมยํอยกลุํมละ 8 คน
ยํอย 8 คน (15 นาที)
- แจกใบงานที่ 1
- สมาชิกสํงตัวแทนออกมานาเสนอในกลุํมใหญํ
ประยุกต์แนวคิดกลุํมใหญํ
- แจกใบงานที่ 2
(10 นาที)
- สุํมถาม 2 – 3 คน
- สรุปบทเรียน

เนื้อหา/สื่อ

- บัตรคา

- ใบความรู๎เรื่องโรคเอดส์
- VDO เรื่องโรคเอดส์
- ใบงานที่ 1
- ใบงานที่ 2
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กิจกรรมกลุ่มครั้งที่ 2 ความรู้เรื่องโรคเอดส์
องค์ประกอบกลุ่ม/เวลา
นาเข๎าสูํบทเรียน
ประสบการณ์กลุํมใหญํ
(5 นาที)

กิจกรรมการเรียนการสอน
- ผู๎นากลุํมเปิดสนทนา โดยการแนะนาตนเองและ
ถามสมาชิกในกลุํมวํา ถ๎าพูดคาวําเอดส์ สมาชิกนึก
ถึงเรื่องราวหรือเหตุการณ์ใด หรือนึกถึงใคร
- สุํมเลือกสมาชิก 4 – 5 คนให๎แสดงความคิดเห็น
วํามีความคิดเห็นอยํางไร

เนื้อหา/สื่อ

ความคิดรวบยอดกลุํมใหญํ
( 25 นาที)

- สรุปตามใบความรู๎เรื่องโรคเอดส์และสถานการณ์ VDO ความรู๎เรื่องโรค
เอดส์

สะท๎อนความคิดและอภิปราย
กลุํมยํอย 8 คน(15 นาที)

- ผู๎นากลุํมให๎สมาชิกแบํงกลุํมยํอย กลุํมละ 8 คน
- แจกใบงานที่ 1
- สมาชิกสํงตัวแทนออกมานาเสนอในกลุํมใหญํ

- ใบงานที่ 1

ประยุกต์แนวคิดกลุํมใหญํ
(10 นาที)

- แจกใบงานที่ 2
- สุํมถาม 2 – 3 คน
- สรุปบทเรียน

- ใบงานที่ 2
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แผนการสอนเรื่องพิษภัยของบุหรี่
วัตถุประสงค์
1.เพื่อให๎สมาชิกมีความรู๎และเข๎าใจเกี่ยวกับสารพิษในบุหรี่
2.เพื่อให๎สมาชิกมีความรู๎และเข๎าใจผลเสียของการสูบบุหรี่
3.เพื่อให๎สมาชิกมีความเข๎าใจแนวทางการเลิกบุหรี่
สาระสาคัญ/แนวคิด
บุหรี่มีสารประกอบตํางๆ ประมาณ 4,000 ชนิด กํอมะเร็งไมํต่ากวํา 42 ชนิด ซึ่งสารบางชนิด
เป็นอันตราย และบุหรี่ไมํเพียงทาร๎ายผู๎สูบเทํานั้นแตํยังครอบคลุมถึงผู๎ใกล๎ชิดด๎วย
ระยะเวลา 1 ชั่วโมง
วิธีดาเนินการ
องค์ประกอบกลุํม/เวลา
ทดสอบความรู๎กํอนการเรียน
(เวลา 5 นาที)
ประสบการณ์
- กลุํมใหญํ (เวลา 5 นาที)
ความคิดรวบยอด
- กลุํมใหญํ (เวลา 25 นาที)

สะท๎อนความคิดและอภิปราย
- กลุํมยํอย 5 กลุํม (เวลา 20
นาที)
ทดสอบความรู๎หลังการเรียน
(เวลา 5 นาที)

กิจกรรมการเรียนการสอน
-แจกแบบทดสอบ 10 ข๎อ

เนื้อหา/สื่อ
แบบทดสอบ

-ผู๎นากลุํมเปิดสนทนาโดยสุํมถาม 3-4 คน
“มีใครสูบบุหรี่บ๎าง สูบวันละกี่มวน”
“สารพิษในบุหรี่มีอะไรบ๎าง”
“ผลเสียจากการสูบบุหรี่มีอะไรบ๎าง”
-ผู๎นากลุํมเปิดวีดิโอ
-VDO ความรู๎เรื่อง
-สรุปตามใบความรู๎
สารพิษในบุหรี่และ
ผลเสียจากการสูบ
บุหรี่
-ใบความรู๎เรื่องแนว
ทางการเลิกสูบบุหรี่
-แจกใบงานที่ 1
ใบงานที่ 1
-แจกใบงานที่ 2
ใบงานที่ 2
-สมาชิกสํงตัวแทนออกมานาเสนอ
-แจกแบบทดสอบ 10 ข๎อ
แบบทดสอบ
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ใบงานที่ 1
1. แบํงสมาชิกออกเป็น 5 กลุํม
2. ให๎แตํละกลุํมระดมความคิดในหัวข๎อตํอไปนี้และออกมานาเสนอ
- ให๎ยกตัวอยํางสารพิษในบุหรี่พร๎อมอธิบายผลตํอรํางกายมาพอสังเขป
- อธิบายผลเสียหรือโรคที่เกิดจากการสูบบุหรี่
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ใบงานที่ 2
1. แบํงสมาชิกออกเป็น 5 กลุํม
2. ให๎แตํละกลุํมระดมความคิดในหัวข๎อตํอไปนี้และออกมานาเสนอ
- แนวทาง / วิธีการเลิกสูบบุหรี่
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แบบทดสอบ ก่อน – หลัง การเรียนเรื่อง พิษภัยของบุหรี่
ชื่อ – สกุล ......................................................... เลขที่ฟื้นฟูฯ....................เจ้าของเคส..........................
ให้ทาเครื่องหมาย √ หน้าข้อที่ถูก เครื่องหมาย × หน้าข้อที่ผิด
............1. นิโคตินเป็นสารในบุหรี่ที่ทาให้คนติดบุหรี่
............2. บุหรี่ก้นกรองทาให้ปริมาณนิโคตินที่เข้าสู่ร่างกายลดลง
............3. ทาร์เป็นสารพิษที่ทาให้ผู้ที่สูบบุหรี่มีคราบสีเหลืองที่มือและฟัน
............4. ทาร์เรียกอีกอย่างว่า”น้ามันดิน” มีลักษณะเป็นคราบมัน ข้นเหนียว สีน้าตาล เป็นสารก่อ
มะเร็ง
............5. การสูบบุหรี่ไม่ทาให้เซ็กส์เสื่อม
............6. การสูบบุหรี่จะทาให้หายเครียดได้
............7. การสูบบุหรีท่ าให้เกิดโรคมะเร็งปอด โรคถุงลมโปุงพอง และยังทาให้เสี่ยงต่อการเกิดโรค
กระดูกพรุน
............8. ควันบุหรีม่ ือสอง หมายถึงคนที่ไม่สูบบุหรี่แต่สูดเอาควันบุหรี่เข้าไป มีผลเสียต่อร่างกายเท่ากับ
คนที่สูบบุหรี่
............9. การดื่มน้ามากๆช่วยลดอาการหงุดหงิดหลังจากหยุดสูบบุหรี่
............10. 31 มีนาคม เป็นวันงดสูบบุหรี่โลก
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แบบทดสอบ ก่อน – หลัง การเรียนเรื่อง พิษภัยของบุหรี่
ชื่อ – สกุล ......................................................... เลขที่ฟื้นฟูฯ....................เจ้าของเคส...........................
ให้ทาเครื่องหมาย √ หน้าข้อที่ถูก เครื่องหมาย × หน้าข้อที่ผิด
......√......1. นิโคตินเป็นสารในบุหรี่ที่ทาให้คนติดบุหรี่
.......×.....2. บุหรี่ก้นกรองทาให้ปริมาณนิโคตินที่เข้าสู่ร่างกายลดลง
.......√.....3. ทาร์เป็นสารพิษที่ทาให้ผู้ที่สูบบุหรี่มีคราบสีเหลืองที่มือและฟัน
.......√.....4. ทาร์เรียกอีกอย่างว่า”น้ามันดิน” มีลักษณะเป็นคราบมัน ข้นเหนียว สีน้าตาล เป็นสารก่อ
มะเร็ง
.......×.....5. การสูบบุหรี่ไม่ทาให้เซ็กส์เสื่อม
.......×.....6. การสูบบุหรี่จะทาให้หายเครียดได้
.......√.....7. การสูบบุหรี่ทาให้เกิดโรคมะเร็งปอด โรคถุงลมโป่งพอง และยังทาให้เสี่ยงต่อการเกิดโรค
กระดูกพรุน
.......√.....8. ควันบุหรี่มือสอง หมายถึงคนที่ไม่สูบบุหรี่แต่สูดเอาควันบุหรี่เข้าไป มีผลเสียต่อร่างกาย
เท่ากับคนที่สูบบุหรี่
.......√.....9. การดื่มน้ามากๆช่วยลดอาการหงุดหงิดหลังจากหยุดสูบบุหรี่
.......×.....10. 31 มีนาคม เป็นวันงดสูบบุหรี่โลก
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แผนการสอน เรื่อง โทษของสุรา
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให๎สมาชิกมีความรู๎เกี่ยวกับโรคที่เกิดจากการดื่มสุรา
2. เพื่อให๎สมาชิกมีความตระหนักถึงโทษของสุราตํอสุขภาพ
สาระสาคัญ/แนวคิด
สุราหรือแอลกอฮอล์เป็นสารเสพติดซึ่งมีผลตํอสมองและระบบประสาท ระบบทางเดินอาหารและ
ตับ ระบบหัวใจและหลอดเลือด ระบบเม็ดเลือดทาให๎เซลล์เม็ดเลือดผิดปกติ ระบบขับถํายและอวัยวะ
สืบพันธุ์ นอกจากนี้มีโอกาสทาให๎เกิดโรคมะเร็งมากกวําผู๎ที่ไมํดื่มสุรา 10 เทํา
วิธีดาเนินการ
องค์ประกอบกลุ่ม/เวลา
นาเข๎าสูํบทเรียน (10 นาที)

ความคิดรวบยอด
- กลุํมใหญํ (เวลา 25 นาที)
ประยุกต์แนวคิด
- กลุํมใหญํ (เวลา 25 นาที)

กิจกรรมการเรียนการสอน
เนื้อหา/สื่อ
ผู๎นากลุํมเปิดกลุํมสนทนาและถามสมาชิก วํามี
ใครดื่มสุราและไมํดื่มสุรากี่คน และสุํมถามสมาชิก
5-6 คน ถึงผลกระทบจากการดื่มสุรา และ
ปริมาณการดื่มสุรากี่แก๎วที่สามารถขับรถได๎โดยไมํ
ผิดกฎหมาย
แจกใบงานที่ 1
ใบงานที่ 1
สรุปเนื้อหาความรู๎
- Power point เรื่อง
โทษของสุรา
- บรรยาย
- แจกใบงานที่ 2
ใบงานที่ 2
- นาเสนอจากใบงานที่ 2 โดยสุํมถามสมาชิก 3-4
คน
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ใบงานที่ 1
แผนการสอน เรื่อง โทษของสุรา
1. คุณคิดว่าการดื่มสุรามีผลดีหรือผลเสียต่อตนเองหรือไม่ อย่างไรบ้าง
................................................................................................................................................................
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................................................................................................................................................................
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ใบงานที่ 2
แผนการสอน เรื่อง โทษของสุรา
1. คุณคิดว่าการดื่มสุรามีผลกระทบต่อตนเองอย่างไรบ้าง
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
2. คุณคิดว่าจะเลิกดื่มสุราหรือไม่ เพราะเหตุใด
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
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แผนการสอน เรื่อง โรคอุจจาระร่วง
วัตถุประสงค์
1.
2.
3.
4.

เพื่อให๎สมาชิกมีความรู๎เกี่ยวกับสาเหตุของโรคอุจจาระรํวง
เพื่อให๎สมาชิกมีความรู๎เกี่ยวกับอาการของโรคอุจจาระรํวง
เพื่อให๎สมาชิกมีความรู๎เกี่ยวกับข๎อควรปฏิบัติเมื่อเกิดอาการอุจจาระรํวง
เพื่อให๎สมาชิกมีความรู๎เกี่ยวกับวิธีการปูองกันโรคอุจจาระรํวง

สาระสาคัญ/แนวคิด
โรคอุจจาระรํวง หรือ โรคท๎องเดิน ท๎องเสีย หมายถึงภาวะที่ผู๎ปุวยถํายอุจจาระเหลวมากกวําวันละ
2 ครั้ง หรือถํายอุจจาระเป็นน้าหรือมูก หรือมูกปนเลือดเพียงครั้งเดียว ถือเป็น อาการของโรคกลุํมหนึ่งใน
ระบบทางเดินอาหาร ซึ่งพบได๎บํอยเนื่องจากสามารถติดตํอได๎รวดเร็ว เกิดในทุกฤดูกาลโดยเฉพาะในฤดูร๎อน
พบผู๎ปุวยมากเนื่องจากเชื้อโรคเจริญและแพรํพันธุ์ได๎ดี
ระยะเวลา 1 ชั่วโมง
วิธีดาเนินการ
องค์ประกอบกลุ่ม/เวลา
นาเข๎าสูํบทเรียน (เวลา 15 นาที)

กิจกรรมการเรียนการสอน
ผู๎นากลุํมเปิดกลุํมสนทนา “ใครเคยมี
ประสบการณ์เกี่ยวกับโรคอุจาระรํวง” และ
สุํมให๎ผู๎ที่เคยมีประสบการณ์มาเลําถึงอาการ
ของโรคอุจาระรํวงให๎สมาชิกฟัง”

ดูวิดีโอ (เวลา 15 นาที)

แบํงกลุํมสาธิตการล๎างมือที่ถูกวิธี
(เวลา 20 นาที)

ดูวิดีโอ
วิดีโอ
- สาเหตุของโรคอุจจาระรํวง
- อาการของโรคอุจจาระรํวง
- ข๎อควรปฏิบัติเมื่อเกิดอาการอุจจาระรํวง
- วิธีการปูองกันโรคอุจจาระรํวง
- การล๎างมือที่ถูกวิธี
- แบํงสมาชิกประมาณ 4 กลุํม ให๎ออกมา
เต๎นประกอบการล๎างมือที่ถูกวิธี

สรุปกลุํม (เวลา10 นาที)

- สรุปกลุํม

เนื้อหา/สื่อ
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แผนการสอน เรื่อง โรคไข้หวัด
วัตถุประสงค์
1.เพื่อให๎สมาชิกมีความรู๎และเข๎าใจสาเหตุและการติดตํอของโรคไข๎หวัด
2.เพื่อให๎สมาชิกมีความรู๎และเข๎าใจอาการของโรคไข๎หวัด
3.เพื่อให๎สมาชิกมีความรู๎และเข๎าใจการรักษาและการปูองกันโรคไข๎หวัด
สาระสาคัญ/แนวคิด
ไข๎หวัดเป็นการติดเชื้อของจมูก และคอ เกิดจากเชื้อไวรัส เมื่อเชื้อเข๎าสูํจมูก และคอจะทาให๎เยื่อ
จมูกบวม และแดง มีการหลังของเมือกออกมาแม๎วําจะเป็นโรคที่หายเองใน 1 สัปดาห์แตํเป็นโรคที่นา
ผู๎ปุวยไปพบแพทย์มากที่สุดโดยเฉลี่ยเด็กจะเป็นไข๎หวัด 6-12 ครั้งตํอปี ผู๎ใหญํจะเป็น 2-4 ครั้ง ผู๎หญิงเป็น
บํอยกวําผู๎ชายเนื่องจากใกล๎ชิดกับเด็ก คนสูงอายุอาจจะเป็นปีละครั้ง
ระยะเวลา 1 ชั่วโมง
วิธีการดาเนินการ
องค์ประกอบกลุํม/เวลา
ประสบการณ์กลุํมใหญํ
(เวลา 5 นาที)
ความคิดรวบยอดกลุํมใหญํ
(เวลา 30 นาที)

กิจกรรมการเรียนการสอน
-ผู๎นากลุํมเปิดสนทนาโดยถาม
“มีใครที่ไมํเคยเป็นไข๎หวัดบ๎าง”
-ผู๎นากลุํมเปิดวีดิโอ
-สรุปตามใบความรู๎

สะท๎อนความคิดและอภิปราย
กลุํมยํอย 5 กลุํม
(เวลา 20 นาที)

-แจกใบงานที่ 1
-แจกใบงานที่ 2
-สมาชิกสํงตัวแทนออกมานาเสนอ

เนื้อหา/สื่อ

VDOรู๎เรื่องโรค
ไข๎หวัดและการ
ปูองกันโรคไข๎หวัด
ใบงานที่ 1
ใบงานที่ 2
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ใบงานที่ 1
3. แบํงสมาชิกออกเป็น 5 กลุํม
4. ให๎แตํละกลุํมระดมความคิดในหัวข๎อตํอไปนี้และออกมานาเสนอ
- อธิบายสาเหตุของโรคไข๎หวัด
- อธิบายการติดตํอของโรคไข๎หวัด
- อธิบายอาการของโรคไข๎หวัด
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ใบงานที่ 2
3. แบํงสมาชิกออกเป็น 5 กลุํม
4. ให๎แตํละกลุํมระดมความคิดในหัวข๎อตํอไปนี้และออกมานาเสนอ
- อธิบายการดูแลรักษาและการปูองกันโรคไข๎หวัด
- อธิบายพร๎อมสาธิตขั้นตอนการล๎างมือ
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งานบาบัด (Work Therapy)
งานบ าบั ดเป็ นกระบวนการหนึ่ งที่ ใช๎ ส าหรั บ การฟื้ นฟู สมรรถภาพผู๎ ติ ดยาเสพติ ดโดยเจ๎ าหน๎ าที่
ผู๎รับผิดชอบจะเลือกงานที่เหมาะสมกับสมาชิกมาใช๎สาหรับให๎สมาชิกได๎เรียนรู๎และปฏิบัติตลอดชํวงระยะเวลา
การฟื้นฟูสมรรถภาพผู๎ติดยาเสพติด
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็นการฝึกให๎สมาชิกได๎เรียนรู๎เรื่องการดาเนินชีวิตที่เป็นประโยชน์ตํอตนเอง และครอบครัว
เบื้องต๎น รวมถึงเป็นการฝึกระเบียบวินัย หน๎าที่ ความรับผิดชอบ และความอดทน
2. เพื่อให๎สมาชิกมีสมาธิ ลดการฟุูงซํานและลดอาการอยากยา
รูปแบบของงานบาบัด
งานบาบัดสาหรับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู๎ติดยาเสพติดทั่วไป อาจแบํงได๎เป็น 4 รูปแบบ คือ
1. ทีมงาน
2. บาเพ็ญประโยชน์
3. การฝึกอาชีพและกิจกรรมชมรม
4. เศรษฐกิจพอเพียง (ไมํมีรายละเอียดกิจกรรม)
1. ทีมงาน
การฟื้นฟูสมรรถภาพผู๎ติดยาเสพติดในรูปแบบชุมชนบาบัดของสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู๎ติดยาเสพติด
สมาชิกจะได๎รับการพัฒนาทั้งทางด๎านรํางกาย จิตใจอารมณ์ และสังคม กิจกรรมสาคัญนอกเหนือจากกิจกรรม
กลุํมทางจิตวิทยาแล๎ว งานบาบัดก็มีความจาเป็นที่ต๎องได๎รับการพัฒนา เพราะตลอดเวลาที่สมาชิกใช๎สารเสพติด
ได๎ละทิ้งหน๎าที่การทางาน ผู๎ใช๎สารเสพติดจะใช๎เวลาสํวนใหญํหมดไปกับการใช๎ยาเสพติด ฉะนั้นจึงควรได๎รับการ
ฟื้นฟูความรู๎ความสามารถทางด๎านอาชีพและทาให๎เกิดความชานาญมากขึ้น นอกจากนี้งานบางอยํางสมาชิกยัง
ไมํได๎เคยทามากํอนก็เป็นการเรียนรู๎เพิ่มขึ้น เพื่อนาผลของการฝึกงานนี้ไปใช๎ประโยชน์ในการประกอบอาชีพ
ในสังคมข๎างนอกตํอไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร๎างประสบการณ์ให๎กับสมาชิกในงานตํางๆ ทั้งงานที่สมาชิกถนัดและงานที่สมาชิกไมํชอบ
หรือไมํถนัด
2. เพื่อให๎สมาชิกรู๎จักการวางแผนในการทางานวําสิ่งใดควรทากํอนสิ่งใดควรทาหลัง
3. เพื่อฝึกให๎สมาชิกได๎ใช๎เวลาวํางให๎เกิดประโยชน์
4. สร๎างความขยัน อดทน ให๎เกิดขึ้นในตัวสมาชิก
5. สร๎างความรัก ความสามัคคีในหมูํสมาชิกด๎วยกั น ขณะทางานเป็นกลุํม เมื่อกลับออกสูํสังคมจะ
สามารถปรับตัวเข๎ากับผู๎อื่นได๎
6. เพื่อนาความรู๎ความชานาญจากการฝึกงานไปเป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพได๎

คูํมือการฟื้นฟูสมรรถภาพผูต๎ ิดยาเสพติดแบบควบคุมตัว (114)

การจัดทีมงาน
ทีมงานครัว มีลักษณะงานและหน๎าที่ ดังนี้
1. จัด-เตรียม ประกอบอาชีพ และสํงอาหารให๎แกํสมาชิกทุกคนในสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู๎ติดยาเสพติด
2. จัดโต๏ะอาหาร-จัดเตรียมภาชนะใสํอาหารและเครื่องใช๎ให๎เพียงพอตํอจานวนสมาชิก
3. จัดหาน้าดื่มให๎สมาชิก
4. ทาความสะอาดภาชนะใสํอาหารและเครื่องใช๎
5. ทาความสะอาดครัว โต๏ะอาหาร
6. จัดสิ่งแวดล๎อมภายในครัว และบริเวณโดยรอบให๎สวยงาม
7. จัดทาทะเบียนวัสดุอุปกรณ์เครื่องครัว และดูแลอุปกรณ์เครื่องครัวให๎พร๎อมใช๎อยูํเสมอ
ทีมงานบ้าน มีลักษณะงานและหน๎าที่ ดังนี้
1. รับผิดชอบทาความสะอาดเรือนนอนเฉพาะในตัวอาคารทั้งหมด เชํน ห๎องทากลุํม ห๎องสมุด
ห๎องน้าในอาคาร
2. จัดเตรียมผ๎าที่จะสํงทาความสะอาด
3. คัดแยกที่ทาความสะอาดแล๎วให๎กับสมาชิก
ทีมงานประชาสัมพันธ์ มีลักษณะงานและหน๎าที่ ดังนี้
1. รับผิดชอบการจัดทาบอร์ด - สื่อ ทุกชนิด เชํน บอร์ดขําวสารและประชาสัมพันธ์ ข๎อมูลขําวสาร
ให๎ผู๎เข๎ารับการฟื้นฟูฯทราบ
2. รับผิดชอบการทาความสะอาดอาคารเจ๎าหน๎าที่และศาลากลางน้า
3. จดรายชื่อบุคคลเข๎า-ออกอาคาร
4. ให๎สัญญาณเวลาพัก หรือชํวงลงทีมงานโดยใช๎สัญญาณนกหวีด
5. ดูแลอุปกรณ์เครื่องใช๎ภายในบ๎านเมื่อสมาชิกยืมออกไปใช๎งาน เชํน ไม๎กวาด
ทีมงานโยธา มีลักษณะงานและหน๎าที่ ดังนี้
1. ดูแลเรื่องน้าอาบของสมาชิก
2. ทาความสะอาด เก็บกวาดบริเวณที่อยูํด๎านนอกอาคารทั้งหมด เชํน ห๎องน้าทํอระบายน้า ทางเดิน
3. ดูแลราวตากผ๎า หากมีการชารุด ดาเนินการสํงซํอม
4. จัดเก็บผ๎า เวลาที่ลมพายุ หรือฝนตก
ทีมงานเกษตร 1 มีลักษณะงานและหน๎าที่ ดังนี้
1. รับผิดชอบการปลูกผัก การจัดหาพืชพันธ์ผักที่จะปลูกตามความเหมาะสมกับฤดูกาล
2. รับผิดชอบแปลงเกษตรให๎อยูํในความเรียบร๎อยและสวยงาม
3. ดูแลความสะอาดเรียบร๎อยบริเวณพื้นที่รอบบํอน้า
4. ดูแลใสํปุ๋ย รดน้า พรวนดิน ใสํฮอร์โมน พืชผักตามชนิดที่ปลูกไว๎ตลอดจนฉีดยาฆําแมลง
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ทีมงานเกษตร 2 มีลักษณะงานและหน๎าที่ ดังนี้
1. ดูแลไม๎ดอกไม๎ประดับให๎งอกงามพรวนดินใสํปุ๋ยและจัดวางกระถางในที่เหมาะสม
2. ตกแตํงสถานที่ด๎วยไม๎ดอก ไม๎ประดับ สวนหยํอมให๎ดูสวยงาม
3. ขยายพันธ์พืชดอกไม๎ประดับตลอดจนพืชสวนครัว
ทีมงานภูมิทัศน์ มีลักษณะงานและหน๎าที่ ดังนี้
1. ดูแลความสะอาดทั่ว ไปบริเวณพื้นที่รอบนอกอาคาร และพื้ นที่ที่ไมํได๎อยูํในความดูแลของ
ทีมงานเกษตร 1 ทีมงานเกษตร 2
2. รับผิดชอบงานอื่นๆ ตามที่ได๎รับมอบหมาย
ทีมงานซ่อมบารุง มีลักษณะงานและหน๎าที่ ดังนี้
1. ซํอมบารุงวัสดุอุปกรณ์ตํางๆ ที่ชารุดเสียหาย เชํน พัดลม ระบบน้า ไฟฟูา
2. ซํอมบารุงอุปกรณ์โลหะตามหนํวยงานตํางๆ ภายในสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู๎ติดยาเสพติด
3. ซํอมแซมเสื้อผ๎าให๎แกํสมาชิก
ทีมงานผู้ตรวจสอบ มีลักษณะงานและหน๎าที่ ดังนี้
1. ตรวจสอบและติดตามผลการปฏิบัติงานที่ได๎รับมอบหมายในแตํละทีมงาน
2. ตรวจสอบพฤติกรรมของสมาชิกขณะลงทีมงาน
3. ให๎คาปรึกษาแนะนาแกํทีมงานตํางๆ
4. ประสานงานกับเจ๎าหน๎าที่เพื่อแก๎ไขข๎อบกพรํอง หรือปัญหาอุปสรรคจากการปฏิบัติงานของแตํละทีมงาน
การสั่งงานและการติดตามผลงาน
สมาชิกให๎สมาชิกทีมงานสามารถคิดงานของตนเองขึ้นมาได๎ โดยจะมีการประชุมทีมงานในตอน
เย็นของทุกวันวําในแตํละทีมจะวางแผนทาอะไร จากนั้นในชํวงเช๎าหลังกลุํมประชุมเช๎าคณะรับผิดชอบตั้งแตํ
Expediter, Chief, C.O.D ของแตํละทีมงานเข๎าประชุมเพื่อประเมินวําแตํละทีมงานยึดแผนงานตามเดิม
หรือไมํมีการประชุมลูกทีมในตอนกลางคืนเพื่อจะนาแผนงานไปปฏิบัติในระหวํางวันหลังจากนั้นประมาณ
15.00 น. จะประชุมคณะรับผิดชอบเพื่อติด ตามผลงานดูวําทีมงานใดมีอุปสรรคปัญหาอะไรบ๎างสมาชิกใน
ทีมงานคนไหนที่มีพฤติกรรมอยํางไรโดยมี Ex-Addict Staff, Ex-StaffOn-duty เข๎ารํวมประชุมด๎วยทุกครั้ง
C.O.D. เป็นคนจดรายงานการประชุมเพื่อสํงให๎เจ๎าหน๎าที่ทราบ
การสับเปลี่ยนทีมงาน
เริ่มแรกที่สมาชิกถูกสํงเข๎ารับการบาบัดสมาชิกจะมีพี่เลี้ยง 1 คน ในการดูแลการจัดลงทีมงานจะ
จัดให๎ลงตามที่พี่เลี้ยงไปกํอนประมาณ 7 วัน หลักจากนั้นถึงจะจัดให๎ลงทีมงานเป็นของตนเองโดยวิธีการ
พิจารณาจากทีมไหนที่สมาชิกมีไมํพอจากนั้นจะมีการหมุนเวียนกันในทีมงานทุกๆ 1 เดือน โดยเน๎นที่วํา
สมาชิกทุกคนจะต๎องปฏิบัติงานที่ตนชอบและงานที่ตนไมํชอบ ทั้งนี้เพื่อให๎สมาชิกได๎เรียนรู๎ทุกๆ งาน เพื่อ
เสริมสร๎างความอดทนให๎มากขึ้นเพื่อที่จะออกไปอยูํในสังคมของคนปกติได๎
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2. บาเพ็ญประโยชน์
วัตถุประสงค์
เพื่อให๎สมาชิกใช๎เวลาวํางให๎เป็นประโยชน์ ลดความคิดฟุูงซําน ลดอาการอยากยาลงได๎
เพื่อให๎สมาชิกรู๎จักเสียสละ ทาประโยชน์เพื่อสํวนรวม
เพื่อสมาชิกมีความอดทนและรู๎สึกวําตนเองมีคุณคําตํอสังคม
เพื่อให๎สมาชิกรู๎จักทางานรํวมกันสร๎างความสามัคคีในหมูํคณะ
ตัวอย่างกิจกรรม
ด้านการใช้แรงงาน เชํน ลอกคูคลอง, ทาความสะอาดพื้นที่สาธารณะ เชํน วัด ถนน สวนสาธารณะ
ซํอมแซมวัส ดุอุป กรณ์ของใช๎ตํางๆ เชํน โต๏ะ เก๎าอี้ อื่นๆ ตามความถนัดกิจกรรมตํางๆ ขึ้นอยูํกับความ
เหมาะสมของแตํละศูนย์ฟื้นฟูฯ
ด้านการใช้ความสามารถพิเศษ สมาชิกที่มีความสามารถพิเศษเฉพาะตัว เชํน นักฟุตบอล, นักกีฬา,
ครูสอนภาษา ฯลฯ จัดทาการฝึกสอนพิเศษให๎แกํเยาวชนและผู๎ด๎อยโอกาส ตามความพิเศษที่ถนัด
ด้านการใช้ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เชํน การเผยแพรํหรือรณรงค์สร๎างสิ่งที่เป็นประโยชน์ตํอ
สังคม เชํน เป็นวิทยากรบรรยายประสบการณ์เรื่องการติดยาเสพติดให๎แกํสาธารณะชน, ออกแบบจัดทา
เขียนแผํนปูายรณรงค์เรื่องยาเสพติดหรืองานประดิษฐ์คิดค๎นที่เป็นประโยชน์ตํอสังคม เป็นต๎น
โดยเจ๎ าหน๎าที่เป็น ผู๎ดูแลรั บผิ ดชอบแล๎ วสังเกตพฤติกรรมอยํางใกล๎ ชิด ทั้งนี้ มุํงเน๎นให๎เป็นการ
ปฏิบัติงานอยํางเต็มใจ มีน้าใจและสามัคคี เพื่อให๎การบาเพ็ญประโยชน์สาเร็จตามวัตถุประสงค์ตามที่ตั้งไว๎
3. การฝึกอาชีพและกิจกรรมชมรม (Vocation Skills and Alternative Activity)
นอกจากการลงทีมงานตํางๆ สมาชิกต๎องได๎รับการฝึกอาชีพในหลักสูตรระยะสั้นๆ เป็นการฝึกให๎
ผู๎เข๎ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพได๎ใช๎เวลาวํางให๎เกิดประโยชน์ และให๎ผู๎เข๎ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพได๎พัฒนา
ทักษะ ความรู๎ ความสามารถให๎เกิดความชานาญมากขึ้นในกรณีที่เป็นวิชาชีพที่ผู๎เข๎ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพ
มีความรู๎เดิมมากํอนมีวิชาชีพบางอยํางที่ผู๎เข๎ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพยังไมํเคยทามากํอนก็เป็นการเรียนรู๎
เพิ่ม เพื่อนาความรู๎ที่ได๎ไปประกอบอาชีพหารายได๎เลี้ยงตนเองและครอบครัว
สิ่งที่ต้องคานึงถึงในการฝึกอาชีพในสถานบาบัด
สาหรับผู้เข้ารับการบาบัดฯ
1. ความรู๎พื้นฐานที่เหมาะสมกับอาชีพนั้นๆ
2. ทักษะ (ความถนัด) สํวนบุคคล
3. ความชอบสํวนบุคคล
4. ความนิยมโดยรวม, ตลาด หรือผลผลิตเป็นที่ต๎องการของคนทั่วไปหรือไมํ
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สาหรับศูนย์ฟื้นฟูฯ
1. ความพร๎อมของวิทยากร
2. ความพร๎อมของสถานที่
3. มีอุปกรณ์ หรือเครื่องมือสนับสนุนหรือไมํ
4. ความตํอเนื่องของกิจกรรมฝึกสอนอาชีพนั้นๆ สามารถทาได๎หรือไมํ
การประเมินและการทดสอบ
สาหรับการฝึกสอนอาชีพให๎กับผู๎รับการบาบัดฯนั้นไมํได๎มุํงเน๎น ผลการปฏิบัติได๎จริงๆ เหมื อนการ
เรียนในโรงเรียนอาชีวศึกษาและไมํมีผล ได๎ หรือตก แตํยังคงต๎องให๎มีการสอบและการประเมินผลอยูํก็เพราะ
มีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. ให๎ผู๎รับการบาบัดฯ ให๎ความสนใจฝึกอยํางตํอเนื่อง
2. กลุํมและสมาชิกผู๎เข๎ารับการบาบัดฯ จะได๎มีกิจกรรมรํวมกัน
หลักการเลือกอาชีพมาฝึก
นอกจากสิ่งที่ต๎องคานึงถึงสาหรับบุคคลและศูนย์ฟื้นฟูฯ ที่ได๎กลําวมาแล๎ว การเลือกอาชีพมาใช๎ฝึก
ยังต๎องดูความเหมาะสมอีกหลายประการ เชํน
ในชํวงแรก (2 เดือนแรก) ศูนย์ฟื้นฟูฯ ควรเลือกอาชีพใดๆ ที่ต๎องอาศัยการทางานรํวมกันหลายๆ
คนเพื่อปู องกัน การแยกตัว เอง และเมื่องานส าเร็จก็จะมีการชมเชยซึ่งกันและกันทาให๎ เกิดความอบอุํน
เปรียบเสมือนครอบครัว และในชํวงแรกนี้ อาชีพที่ต๎องใช๎ความละเอียดหรือปราณีตมากๆ ไมํควรนามาฝึก
เป็นอยํางยิ่งเพราะผู๎รับการบาบัดอาจยังมีสภาพรํางกายไมํอานวย เชํน อาจมีอาการ มือสั่น ใจเหมํอลอยได๎
ดังนั้นอาจทาให๎เกิดอันตราย หรืออุบัติเหตุได๎
ในชํวงที่ 2 (2 เดือนหลัง) อาจนาอาชีพที่เป็นที่สนใจของคนโดยทั่วไปหรืออาชีพที่ทุกคนควรรู๎มา
ฝึกสอนได๎ และอาจมุํงเน๎นให๎ผู๎รับการบาบัด นาความรู๎ที่ได๎ไปเผยแพรํตํอให๎กับครอบครัว หรือชุมชนของตนเอง
ได๎ (ในเดือนที่ 4 จะมีการทดลองกับเข๎าสูํ ชุมชน) นอกจากนี้ อาจจะมีผู๎เข๎ารับการบาบัดฯ บางคนมีความรู๎
พิเศษด๎านตํางๆ ก็ให๎นามาเป็นวิทยากรสอนเพื่อนสมาชิกได๎
ถึงอยํางไรก็ตามการฝึกอาชีพในศูนย์ฟื้นฟูฯ ของมุํงเน๎นอาชีพที่ต๎องทางานรํวมกันหลายคน (เป็น
ทีม) กํอนใน 2 เดือนแรก สํวนวิชาชีพรายบุคคล (ทาคนเดียว) นั้น อาจทาได๎หลังจาก 2 เดือนไปแล๎ว หรือ
ชํวงขยายเวลาฟื้นฟู ตามคาสั่งของ คณะอนุกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู๎ติดยาเสพติด ตามรําง พ.ร.บ.ฟื้นฟูฯ
การฝึกอาชีพจะต้องมีสุขภาพที่เหมาะสม
ในการนาอาชีพได๎เข๎ามาฝึกสอนในศูนย์ฟื้นฟูฯ ควรจะปรึกษาแพทย์ผู๎ดูแลกากับกํอนเพราะอาจ
มีผู๎เข๎ารับการบาบัดบางคน สุขภาพไมํอานวย เชํน การฝึกเย็บเสื้อผ๎าให๎ผู๎ที่เป็นหอบหืดหรือสายตาไมํปกติ
อาจเกิดอันตรายขึ้นได๎ การฝึกซํอมเครื่องยนต์สาหรับผู๎ที่แพ๎น้ามัน หรือผู๎มีปัญหาเรื่องกระดูกสันหลังยํอมไมํ
เหมาะที่จะเป็นชํางปูน แตํถ๎าทางศูนย์ฟื้นฟูฯ ยั งคงฝืนให๎ฝึกอาชีพที่มีผู๎ที่ไมํสามารถรํวมฝึกได๎นั้นก็จะทาให๎
เกิดการแยกตัวแยกกลุํมและผิดปรัชญาของกลุํมบาบัดและอาชีวบาบัด
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จานวนอาชีพที่เหมาะสมสาหรับสถานฟื้นฟูฯ ขนาด 60 เตียง
จานวนอาชีพทั้งหมดที่ใช๎ฝึกที่เหมาะสมอยูํประมาณ 5-10 อาชีพ ถ๎ามีอาชีพให๎เลือกน๎อยกวํานี้
อาจไมํมีอาชีพใดกระตุ๎นความสนใจของผู๎เข๎ารับการบาบัดฯ แตํอาชีพที่เลือกมาฝึกมากกวํานี้ก็จะเป็นปัญหา
ในการควบคุมดูแลของเจ๎าหน๎าที่ของศูนย์ฟื้นฟูฯ
จานวนคนที่เหมาะสมใน 1 กลุ่มที่ฝึกอาชีพ
ขึ้นอยูํกับประเภทและจานวนอาชีพที่จะนามาฝึก โดยเฉลี่ยแล๎ว จะอยูํระหวําง 8-10 คน ตํอกลุํม
ฝึกจึงจะได๎ผลดี แตํถ๎าศูนย์ฟื้นฟูฯจาเป็นจะต๎องฝึกกลุํมใหญํเพราะมีผู๎ปุวยมาก และมีครูฝึกอาชีพน๎อย ก็อาจ
ทาได๎ แตํการฝึกรวมเป็นกลุํมใหญํนี้ จะทาให๎ประสิทธิผลในการบาบัดฯ จะด๎อยลงไป
กลุม่ วิชาชีพที่นิยมมาใช้ในการฝึกอาชีพ
1. กลุ่มช่าง ได๎แกํ
ชํางไฟฟูาทั่วไป (ผู๎รับการบาบัดต๎องมีพื้นฐานที่เหมาะสม) เชํน การสอนความรู๎และฝึกทักษะ
เกี่ยวกับ อุปกรณ์สาหรับชํางไฟฟูา, อุปกรณ์ไฟฟูาภายในบ๎าน, การตํอไฟฟูาหลอดไฟธรรมดา และหลอด
ฟลูออเรสเซ็น, อันตรายที่ควรระวังในการตํอไฟ เป็นต๎น
ชํางไฟฟูาอีเลคโทรนิค (ผู๎รับการบาบัดต๎องมีพื้นฐานที่เหมาะสม) เชํน การสอนความรู๎และฝึก
ทักษะเกี่ยวกับอุปกรณ์สาหรับชํางไฟฟูาอีเลคโทรนิค, สัญลักษณ์ในวงจร, การอํานวงจร, การเชื่อมบัดกรีตระกั่ว,
อุปกรณ์อีเลคโทรนิคที่พบบํอย เชํน วิทยุทรานซิสเตอร์ ทีวี ฯลฯ เป็นต๎น
ชํางประปา เชํน การสอนความรู๎และฝึกทักษะเกี่ยวกับ อุปกรณ์สาหรับชํางประปา, รู๎จักทํอ
ชนิดตํางๆ เชํน ทํอเหล็ก ทํอ PVC ทํอ PE ทํอ PN, รู๎จักขนาดทํอและเลือกใช๎ขนาดและประเภทของทํอได๎
เหมาะสม, เทคนิคการตํอทํอน้าให๎แนํนและทนทาน, รู๎จักมาตรวัดน้า และประตูน้า เป็นต๎น
ชํางซํอมเครื่องยนต์ เชํน การสอนความรู๎และฝึกทักษะเกี่ยวกับ เครื่องยนต์ชนิดตํางๆ ดีเซล
เบนซิน รู๎จักการซํอม บารุงแบบงํายๆ เป็นต๎น
ชํางไม๎ เชํน การสอนความรู๎และฝึกทักษะเกี่ยวกับ อุปกรณ์สาหรับชํางไม๎, การเลือกไม๎ให๎เข๎า
กับงาน, เทคนิคการเลื่อยไม๎, การทาให๎ผิวไมํเรียบ (ไสกบ), การทาเฟอร์นิเจอร์งํายๆ เป็นต๎น
ชํางปูน เชํน การสอนความรู๎และฝึกทักษะเกี่ยวกับ อุปกรณ์สาหรับชํางปูน, การผสมปูน -หินทราย, การฉาบผิด, การขัดมัน เป็นต๎น
ชํางทาสี เชํน การสอนความรู๎และฝึกทักษะเกี่ยวกับ รู๎จักโทนของสี, รู๎จักสีชนิดตํางๆ เชํน สี
น้า สีฝุน สีน้ามัน สีอคลีลิค ฯลฯ, รู๎จักอุปกรณ์ที่ใช๎ทาสี, รู๎จักเทคนิคการทาสี และให๎ฝึกปฏิบัติจริง
ชํางเชื่อมโลหะ (ผู๎รับการบาบัดต๎องมีพื้นฐานที่เหมาะสม) เชํน การสอนความรู๎และฝึก ทักษะ
เกี่ยวกับ อุปกรณ์ที่ใช๎, รู๎จักอันตรายที่อาจเกิดขึ้น, การเชื่อมด๎วยไฟฟูา, การเชื่อมด๎วยแก๏ส
ชํางชุบโลหะ การสอนความรู๎และฝึกทักษะเกี่ยวกับ การชุบทอง, ชุบเงิน, ชุบโครเมียม, น้ายา
และสารเคมีที่ใช๎, ระบบไฟฟูาที่ใช๎, อุปกรณ์เครื่องมือที่ใช๎ แหลํงที่ซื้อหามาได๎ เทคนิคที่เกี่ยวข๎อง
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ชํางแกะสลัก การสอนความรู๎และฝึกทักษะเกี่ยวกับ อุปกรณ์ที่ใช๎, วัสดุที่นิ ยมใช๎, รูปแบบ
รูปทรงที่นิยม, การฝึกทักษะให๎ชานาญ
ชํางเย็บเสื้อผ๎า, เครื่องหนัง การสอนความรู๎และฝึกทักษะเกี่ยวกับเทคนิคการเย็บ, การปะ หรือ
ชุน เสื้อกางเกงที่ขาดด๎วยตนเอง, การทาแบบเสื้อ กางเกง การวัดตัว เป็นต๎น
ชํางศิลป์, วาดเขียน การสอนความรู๎และฝึกทักษะเกี่ ยวกับ อุปกรณ์ที่ใช๎, ลวดลายที่ใช๎, ฝึก
ทักษะและฝึกให๎จินตนาการอิสระ เป็นต๎น
2. กลุ่มประกอบอาหารและการคหกรรม (ศูนย์ฟื้นฟูฯจะต๎องมีอุปกรณ์ที่พอเพียงด๎วย) ได๎แกํ
ฝึกการทาอาหาร การสอนความรู๎และฝึกทักษะ เชํน รู๎จักเครื่องครัว, เครื่องปรุง, เครื่องเทศ,
เทคนิคการทาอาหาร, อาหารที่นิยม, อาหารไทย-ตํางประเทศ เป็นต๎น
ฝึกการทาขนม การสอนความรู๎และฝึกทักษะ เชํน ขนมไทย, เค๎ก ฯลฯ
ฝึกการจัดโต๏ะอาหาร การสอนความรู๎และฝึกทักษะ เชํน การจัดวางจาน ช๎อนส๎อม มีด แก๎วน้า
ที่ถูกต๎อง, มารยาทในการใช๎และรํวมโต๏ะอาหาร
การบริการอาหาร เชํน มารยาทและแนวนิยมในการบริการอาหาร
หัตถกรรม คหกรรม การสอนความรู๎และฝึกทักษะ เชํน การแกะสลักผลไม๎, การจัดดอกไม๎
ประกอบประดับโต๏ะรับแขก โต๏ะอาหาร เป็นต๎น
3. กลุ่มเกษตรกรรม ได๎แกํ (ศูนย์ฟื้นฟูฯ จะต๎องมีพื้นที่ที่เหมาะสมด๎วย)
การกสิกรรม เรียนรู๎เรื่องปุ๋ยหมัก ปุ๋ยเคมี ปุ๋ยชีวภาพ
เรียนรู๎เรื่องสภาพดิน ความเป็น กรด ดําง และวิธีการแก๎ไข
การปลูกผักที่รับประทานได๎ขายได๎
การปลูกไม๎ดอก-ไม๎ประดับ,
การเพาะพันธุ์และขยายพันธุ์พืช
การปลูกสมุนไพร ฯลฯ
การปศุสัตว์ เลี้ยงสัตว์ตํางๆ เชํน ไกํไขํ, ไกํเนื้อ, สุกร, โคเนื้อ โคนม ปลา รวมทั้งการดูแลสัตว์
เลี้ยงที่ถูกวิธีตํางๆ ฯลฯ
4. กลุ่มอื่นๆ
ยังมีงานอีกหลายประเภทที่นามาฝึกอาชีพในศูนย์ฟื้นฟูฯ ได๎ เชํน พิมพ์ดีด, คอมพิวเตอร์, จัดบ๎าน
และสวน, พับถุง, ผลิตผลิตภัณฑ์งํายๆ ฯลฯ เป็นต๎น
การฝึกอาชีพใดก็ตาม นอกจากสิ่งที่ได๎กลําวมาแล๎ว ศูนย์ ฟื้นฟูฯ และเจ๎าหน๎าที่บาบัดฯควรจะต๎อง
คานึงถึง ระบบการตลาดของผลิตภัณฑ์ด๎วย หากสินค๎าหรือการบริการที่ฝึก เป็นที่ต๎องการของสังคมหรือเป็น
ที่ ต๎ อ งการของตลาด ผู๎ ไ ด๎ รั บ การฝึ ก ก็ จ ะมี ร ายได๎ และน ามาสูํ ค วามภาคภู มิ ใ จในตนเอง เชื่ อ มั่ น ใน
ความสามารถของตน ลดปัญหาของสังคม และสํงผลให๎ลดอัตราการกลับเสพซ้าของผู๎ที่เข๎ารับการฟื้นฟูฯได๎
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ประโยชน์อีกอยํางหนึ่งของการฝึกอาชีพ ก็คือการใช๎เวลาให๎เป็นประโยชน์ในระหวํางที่สภาพจิตใจ
ยังไมํพร๎อมที่จะกลับสูํสังคมหรือชุมชนเดิม แม๎เมื่อครบระยะเวลาที่กาหนดไว๎ในแผนการฟื้นฟูแล๎วก็ตาม
อาจจะยังอยูํฝึกอาชีพตํออีก 1-2 เดือนก็ได๎ (ถ๎าผู๎ปุวยและศูนย์ฟื้นฟูฯพร๎อม) ก็จะเป็นประโยชน์ตํอ ผู๎ปุวย
เอง และสังคมโดยภาพรวมตํอไปด๎วย
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แบบสารวจความต้องการฝึกอาชีพ
ตอนที่ 1.ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ตอบแบบสอบถาม
คาชี้แจง กรุณาทาเครื่องหมาย / ลงใน ให้ถูกต้อง
1. เพศ
หญิง
ชาย
2. อายุ
ต่ากว่า 17 ปี
18 – 20 ปี
21 – 30 ปี
31 – 40 ปี
41 – 50 ปี
51 – 60 ปี
60 ปีขึ้นไป
3. สถานะการทางาน
ก่อนเข้ารับการฟื้นฟูฯ
มีงานทา (ระบุ).................................................................
ไม่มีงานทา
4. ความรู้และทักษะด้านอาชีพ
มีความรู้และทักษะอาชีพ (ระบุ)................................................................................
ไม่มีความรู้และทักษะด้านอาชีพ
ตอนที่ 2.ข้อมูลการฝึกอาชีพที่ท่านสนใจ
คาชี้แจง กรุณาทาเครื่องหมาย / ลงใน ให้ถูกต้อง
1. ท่านมีความต้องการฝึกอาชีพหรือไม่
ต้องการ
ไม่ต้องการ
2. ท่านต้องการฝึกวิชาชีพด้านใด ( เลือกเพียง 1 ข้อ)
การฝึกทาอาหาร
การฝึกทาขนม,เบเกอรี่ ,เครื่องดื่ม
การฝึกนวดแผนโบราณ
งานหัตถกรรม
o งานประดิษฐ์ (เย็บ ปัก ถัก ร้อย )
o เดทโคพาต
o ทาผ้าบาติก
o เพ้นท์ผ้า
o เครื่องจักสาน/ไม้กวาด
o ปั้นมังกรจากขี้เลื่อย
o ทาต้นไม้/ดอกไม้ประดิษฐ์
o การแกะลายกระจก
o พรมเช็ดเท้า
o ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว
งานช่างต่างๆ
o ช่างไม้
o ช่างปูน
o ช่างทาสี
o ช่างไฟฟูา
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o ช่างแอร์
o ช่างซ่อมจักรยานยนต์
o ช่างซ่อมรถยนต์
o ช่างซ่อมอิเลคโทนิค
o ช่างซ่อมโทรศัพท์มือถือ
o อื่น ๆ ...................................................
งานด้านเกษตร
o เพาะเลี้ยงต้นไม้
o เพาะเลี้ยงปลา
o เพาะเลี้ยงกบ
o เพาะเลี้ยงไก่
o เพาะเห็ด
o การปลูกสมุนไพร/พืชผักสวนครัว
o อื่น ๆ ............................................................................
การฝึกทา สบู่ ยาสระผม จาก สมุนไพร
การฝึกทาน้ายาล้างจาน น้ายาซักผ้า
การฝึกทาพิมเสน การบูน
การฝึกทาเทียนหอม
การฝึกทาลวดดัด
การฝึกทาตุ๊กตาปูนปั้น
การฝึกทาเหล็กดัด/มุ้งลวด
อื่น ๆ ............................................................................
ลงชื่อ............................................. ผู้ตอบ
แบบสอบถาม
หมายเลขทะเบียน................................
สานักงานคุมประพฤติ....................................
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การให้การช่วยเหลือ
การให๎การชํวยเหลือนับได๎วําเป็นกระบวนการที่มีความสาคัญตํอการฟื้นฟูสมรรถภาพผู๎ติดยาเสพติด
เพราะผู๎ติดยาเสพติดที่เข๎ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู๎ติดยาเสพติดนั้น จะมีพฤติกรรมที่ไมํเ หมาะสมซึ่งในการ
เข๎ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู๎ติดยาเสพติดนี้จึงจาเป็นต๎องมีเครื่องมือทางจิตวิทยาไว๎เพื่อปรับพฤติกรรมของ
เขาเหลํานั้น
การให้การช่วยเหลือของศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ประกอบด้วย
๑. การตักเตือน (Talking To)เป็นการให๎การชํวยเหลือโดยเพื่อนสมาชิ กด๎วยกันเองในกรณีเรื่อง
ที่กระทาเป็นเรื่องเล็กน๎อย ซึ่งการให๎การชํวยเหลือจะเป็นเพียงผู๎ที่กระทาข๎อบกพรํองกับผู๎พบเห็นเทํานั้น จะ
ทาที่ใดก็ได๎ สํวนใหญํจะกระทาเมื่อประสบเหตุนั้น ๆในกรณีที่เซ็ทผลขึ้นมา Chief เป็นผู๎ตักเตือนผู๎กระทา
ข๎อบกพรํอง ผู๎เดียว หรือ C.O.D.เป็นผู๎ตักเตือน (ในกรณีChief ติดภารกิจ)โดยสื่อสาร Ex-Staff On Duty
รับทราบ
๒. การว่ากล่าว (Pull Up) เป็นการให๎การชํวยเหลือที่เป็นทางการมากขึ้นคือเป็นข๎อบกพรํองที่
เกิ ด ขึ้ น เป็ น ครั้ ง ที่ ๒หรื อ เป็ น ข๎ อ บกพรํ อ งที่ ขั ด กั บ เรื่ อ งแจ๎ ง การให๎ ก ารชํ ว ยเหลื อ จะกระท าโดยที่ ค ณ ะ
รับผิดชอบมอบหมาย โดยจะกระทาในที่ที่จัดไว๎ให๎ ผู๎กระทาข๎อบกพรํองจะยื่นหันหลังชิดผนังในอาการที่
สงบ ผู๎ให๎การชํวยเหลือจะยื่นหํางประมาณ ๑เมตร และให๎คาแนะนาด๎วยน้าเสียงที่ดัง
๓. ทัณฑ์บน (Deal With)เป็นการให๎การชํวยเหลือสมาชิกที่กระทาข๎อบกพรํองเรื่องเดิมบํ อย ๆ
การให๎การชํวยเหลือคณะรับผิดชอบจะมอบหมายให๎สมาชิก ๓ คน เป็นผู๎ให๎คาแนะนา โดยจะกระทาในที่ที่
จัดไว๎ให๎ ผู๎กระทาข๎อบกพรํองจะต๎องนั่งเก๎าอี้ให๎ความคิด ผู๎ให๎คาแนะนานั่งเก๎าอี้เรียงกัน ๓คน ในห๎องที่เตรียม
ไว๎ แล๎วจึงเรียกผู๎กระทาข๎อบกพรํองเข๎ามา ผู๎กระทาข๎อ บกพรํองจะต๎องเคาะประตูขออนุญาตกํอนเข๎าห๎อง
เมื่อผู๎ให๎คาแนะนาอนุญาตจึงเดินเข๎ามา และขออนุญาตนั่งตํอไปโดยการนั่งจะนั่งตรงข๎ามกับผู๎ให๎คาแนะ หําง
ประมาณ ๑เมตร ผู๎ให๎คาแนะนาคนกลางเป็นผู๎อํานข๎อบกพรํองให๎ผู๎กระทาข๎อบกพรํองทราบและเริ่มให๎
คาแนะนาอาจจะกระตุ๎นด๎วยเสียงหรือไมํก็ได๎ผลักเปลี่ยนจนครบ
๔. การคาดโทษ (Hair Cut)เป็นการให๎การชํวยเหลือสมาชิกที่กระข๎อบกพรํองซ้าซาก การให๎การ
ชํวยเหลือคณะรับผิดชอบจะมอบหมายให๎สมาชิก ๕ คน เป็นผู๎ให๎คาแนะนา โดยจะกระทาในที่ที่จัดไว๎ให๎
ผู๎กระทาข๎อบกพรํองจะต๎องนั่งเก๎าอี้ให๎ความคิด ผู๎ให๎คาแนะนานั่งเก๎าอี้เรียงกัน ๕ คน ในห๎องที่เตรียมไว๎ แล๎ว
จึงเรียกผู๎กระทาข๎อบกพรํองเข๎ามา ผู๎กระทาข๎อบกพรํองจะต๎องเคาะประตูขออนุญาตกํอนเข๎าห๎อง เมื่อผู๎ให๎
คาแนะน าอนุ ญาตจึ ง เดิน เข๎ามา และขออนุญ าตนั่ง ตํอไปโดยการนั่งจะนั่งตรงข๎ามกับผู๎ ให๎ คาแนะ หํ า ง
ประมาณ ๑เมตร ผู๎ให๎คาแนะนาคนกลางเป็นผู๎อํานข๎อบกพรํองให๎ผู๎กระทาข๎อบกพรํองทราบและเริ่มให๎
คาแนะน าอาจจะกระตุ๎น ด๎ว ยเสี ย งหรื อไมํก็ได๎ผ ลั กเปลี่ ยนจนครบ หลั งจากรับคาแนะนาเรียบร๎ องร๎อ ย
ผู๎กระทาข๎อบกพรํองจะต๎องรับงานเสริมด๎วย เชํน ล๎างจาน เก็บรองเท๎า ตากรองเท๎า ออกกาลังกาย วิ่ง เป็น
ต๎น การให๎ ง านเสริ มนี้ พี่เ ลี้ ย งผู๎ ติ ดยาเสพติ ดจะเป็ นผู๎ พิ จารณาโดยจะพิ จารณาจากพฤติก รรมที่ก ระท า
ข๎อบกพรํองวําเกิดจากสาเหตุใด ก็จะให๎งานเสริมเพื่อแก๎พฤติกรรมนั้น ๆซึ่งเรียกวํา “Sent” แบํงออกดังนี้
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SENT สมาชิก ชาย/หญิง ที่ใช้อยู่ตอนนี้คือ
๑. พูดข๎อบกพรํองตนเอง
๒. แจ๎งขอบกพรํองเพื่อน
๓. ล๎างจาน/ถาด
๔. เก็บจาน/ถาด
๕. เช็ดโต๏ะอาหาร
๖. เก็บกระปุกน้าปลา
๗. ซักรองเท๎าผ๎าใบ
๘. ตาก/เก็บรองเท๎าผ๎าใบ
๙. ตาก/เก็บที่นอนและหมอน
๑๐. จัด/เก็บเก๎าอี้ในห๎องประชุม
๑๑. ทาความสะอาดห๎องคณะรับผิดชอบ/ห๎องน้า/กระจก/แก๎วน้า/ทํอระบายน้า
๑๒. ออกกาลังกาย
๑๓. เก็บ/ทาความสะอาดใบไม๎
๑๔. ตักสิ่งปฏิกูล
๑๕. ทางานเสริม
๑๖. งดสิทธิตํางๆ เชํน ขนมหวาน พูด ดูโทรทัศน์ เป็นต๎น
๑๗. แขวนปูายตามพฤติกรรม
๕. นั่งเก้าอี้ ( Hot Chair ) เป็นการให๎การชํวยสมาชิกที่กาลังมีอารมณ์หรือกาลังว๎าวุํน โดยจะให๎
ไปนั่งเก๎าอี้ใช๎ความคิด จะลุกจากเก๎าอี้จะต๎องขออนุญาตจากผู๎ที่มีหน๎าที่ดูแลกํอน ระยะเวลาการนั่งขึ้นอยูํกับ
พฤติกรรมและอารมณ์ของผู๎นั่ง ในการนั่งเก๎าอี้จะต๎องมีคณะรับผิดชอบหรือพี่เลี้ยงผู๎ติดยาเสพติดผลักเวียน
กันเข๎าไปพูดคุยกับผู๎นั่งด๎วย
๖. การเรียนรู้ประสบการณ์ ( Learning Experience )เป็นการให๎การชํวยเหลือสมาชิกที่
กระทาข๎อบกพรํองซ้าซากมาก ๆ ซึ่งขั้นตอนดังนี้
๖.๑ รับคาดโทษ
๖.๒ ทางานตามสั่ง งดพูด งดสิทธิ งดสันทนาการ
๖.๓ ตื่นกํอน นอนทีหลัง ๓๐ นาที
๖.๔ ออกพูดความรู๎สึกหน๎ากลุํมประชุมเช๎าทุกวัน
๖.๕ ร๎องขอปลดเอง
๖.๖ หลังปลดรับงานเสริม
๗. การทางานใช้ความคิด (Shut Down) เป็นการให๎การชํวยเหลือสมาชิกที่ทาผิดกฎของบ๎าน
ซึ่งขั้นตอนดังนี้
๗.๑ ประชุมบ๎าน ( House Meeting ) สมาชิกทุกคนนั่งแบบชั้นเรียน ผู๎กระทาข๎ อง
บกพรํองนั่งเก๎าอี้รออยูํด๎านนอก พี่เลี้ยงผู๎ติดยาเสพติดชี้แจงข๎อบกพรํองและแนวทางในการให๎คาแนะนาแกํ
สมาชิกทั้งหมด จากนั้นจึงไปพาผู๎กระทาข๎องบกพรํองเข๎ามา โดยยืนด๎านหน๎ากลุํมมีพี่เลี้ยงผู๎ติดยาเสพติดยืน
อยูํด๎านข๎าง พี่เลี้ยงผู๎ติดยาเสพติดทํานที่เหลือเริ่มให๎คาแนะนาที่ละทํานจนครบ ลาดับตํอไปสมาชิกจะออกมา
มาให๎คาแนะนาแกํผู๎กระทาข๎องบกพรํองที่ละคนจนครบ และสุดท๎ายจะเป็นเจ๎าหน๎าที่ซึ่งอาจจะกระตุ๎นด๎วย
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เสียงหรือไมํก็ได๎ เมื่อให๎คาแนะนาครบเรียบร๎อยแล๎ว พี่เลี้ยงผู๎ติดยาเสพติดก็จะให๎ผู๎กระทาข๎องบกพรํองกลําว
เมื่อกลําวจบ พี่เลี้ยงผู๎ติดยาเสพติดจะอํานผลที่จะได๎รับให๎ทราบ
๗.๒ ผลที่ได๎รับหลังจากประชุมบ๎านเรียบร๎อยแล๎ว ประกอบด๎วย
๗.๒.๑ ทางานกลางแดดคนเดียวงดพูด งดสิทธิ งดสันทนาการ
๗.๒.๒ ตื่นกํอน นอนทีหลัง ๓๐นาที
๗.๒.๓ ร๎องขอข๎าวเพื่อนผู๎เข๎ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู๎ติดยาเสพติด
๗.๒.๔ ออกพูดความรู๎สึกหน๎ากลุํมประชุมเช๎าทุกวัน
๗.๒.๕ ร๎องขอปลดเอง
๗.๒.๖ หลังปลดรับงานเสริม

สิทธิพเิ ศษ
สิทธิพิเศษเป็นรางวัลสาหรับสมาชิกที่มีพฤติกรรมเหมาะสมหรือ มีก ารพัฒ นา การพิจารณาสิท ธิ
พิเศษนั้นพี่เลี้ยงผู๎ติดยาเสพติดและเจ๎า หน๎าที่จะเป็นผู๎พิจารณา ซึ่ง สิทธิพิเศษประกอบด๎วย
๑. การรับ / สํงจดหมาย การเขียนจดหมายนั้นสมาชิกมีสิทธิเขียนจดหมายได๎โดยสามารถเขียน
เนื้อหาได๎ไมํเกิน ๑หน๎ากระดาษ A ๔
๒. การรับ / โทร โทรศัพท์ การรับ / โทร ได๎ไมํเกิน ๕นาที
๓. การเยี่ยม/มีวันและเวลาเยี่ยมดังนี้ วันเยี่ยม ( วันจันทร์ วันพฤหัสบดี เยี่ยมได๎เวลา
๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. วันอาทิตย์หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. และ ๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.)
๔. การเยี่ยมทางไกล เยี่ยมวันอังคาร
หมายเหตุ การใช๎สิทธิพิเศษนี้จะต๎องมีระยะหํางกันอยํางน๎อย ๑๕ วัน
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4. การเตรียมตัวก่อนกลับสู่สังคม
การเตรียมตัวกํอนกลับสูํสังคม ก็เป็นอีกขั้นตอนหนึ่งที่มีความสาคัญในการฟื้นฟูสมรรถภาพผู๎ติดยา
เสพติด เพราะการฟื้นฟูสมรรถภาพผู๎ติดยาเสพติดด๎วยรูปแบบชุมชนบาบัดนั้นเป็นการสร๎างชุมชนจาลอง
ขึ้นมา เพื่อให๎ผู๎ติดยาเสพติดเข๎ามาฝึกและปรับพฤติกรรมของตนเอง ซึ่งสํวนใหญํจะใช๎เวลาในการฟื้นฟู
สมรรถภาพผู๎ติดยาเสพติดเป็นเวลานาน หากเมื่อฟื้นฟูสมรรถภาพผู๎ติดยาเสพติดเรียบร๎อยแล๎วปลํอยผู๎เข๎ารับ
การฟื้นฟูฯ เหลํานั้นกลับคืนสูํสังคมเลย ผู๎เข๎ารับการฟื้นฟูฯ อาจปรับตัวไมํทัน เพราะฉะนั้น การเตรียมตัว
กํอนกลับสูํสังคมจึงเป็นเรื่องที่มีความสาคัญอยํางมากเชํนกัน
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเตรียมความพร๎อมให๎แกํผู๎เข๎ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู๎ติดยาเสพติดในการออกไปใช๎ชีวิต
2. เพื่อสร๎างเครือขํายการสนับสนุนเมื่อเกิดความคับข๎องใจ
วิธีการดาเนินการ
1. เจ๎าหน๎าที่จัดกลุํมให๎แกํผู๎เข๎ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู๎ติดยาเสพติดอาวุโสที่มีพัฒนาการดีและผําน
กลุํมฝึกทักษะการเลิกยาเสพติดเบื้องต๎นแล๎ว โดยจัดในเวลาเดียวกันกับกลุํมการฝึกทักษะการเลิกยาเสพติด
เบื้องต๎น
2. เจ๎าหน๎าทีเ่ ป็นผู๎ดาเนินกลุํมโดยใช๎หลัก 12 ขั้นตอน
3. การดาเนินกลุํมอาจจะมีผู๎เข๎ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู๎ติดยาเสพติดที่พ๎นการฟื้นฟูสมรรถภาพผู๎ติด
ยาเสพติดมาเข๎ารํวมด๎วย
ผู๎เข๎ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู๎ติดยาเสพติดจะต๎องเตรียมตัวที่จะเข๎าสูํกระแสสังคมอยํางบูรณาการ
โดยเฉพาะอยํางยิ่งด๎านครอบครัว มนุษยสัมพันธ์ การศึกษา อาชีพ และการเข๎าสังคม โดยผู๎เข๎ารับการฟื้นฟู
สมรรถภาพผู๎ติดยาเสพติดจะถูกกระตุ๎นให๎เข๎ารํวมกลุํมผู๎ติดยาเสพติดนิรนาม
ระยะกลับสูํสังคมนี้จะใช๎เวลาประมาณ 1 เดือน เป็นสมาชิกที่ผํานการประเมินวํามีความพร๎อมใน
การกลับสูํสังคม จึงมีการเตรียมความพร๎อมในการพัฒนาพฤติกรรม ความประพฤติ ด๎านอารมณ์ ความคิด
จิตใจ นิสั ย สั งคม สิ่ งแวดล๎ อม ความซื่อสั ตย์ การตรงตํอเวลา ความรับผิ ดชอบตํอตนเองและผู๎ อื่น ตํอ
หนํวยงานที่ฝึกปฏิบัติงานจึงได๎แบํงระยะกลับสูํสังคม ออกเป็น 3 ชํวง ดังนี้
ช่วงที่ 1 เป็นชํวงการเตรียมความพร๎อมก๎าวเข๎าสูํตลาดแรงงานใช๎เวลา 2 สัปดาห์ ทั้ งนี้ในสัปดาห์
แรก (สัปดาห์ที่ 13) ให๎สมาชิกเข๎ารํวมกิจกรรมเส๎นทางชีวิต สํวนกิจกรรมความต๎องการความสาเร็จเป็น
กิจกรรมทางเลือก/เสริมกรณีสถานที่เพื่อการฟื้นฟูฯ สามารถดาเนินการได๎ เพื่อให๎เปูาหมายชีวิตด๎านการ
ประกอบอาชีพมีความชัดเจนยิ่งขึ้น
ในสัปดาห์ที่ 14 เจ๎าหน๎าที่จากสานักงานจัดหางานเตรียมความพร๎อมผู๎เข๎ารับการฟื้นฟูฯ ก๎าวสูํ
ตลาดแรงงาน ซึ่งเป็นการให๎ความรู๎เกี่ยวกับการสมัครงาน การสัมภาษณ์งาน การเขียนใบสมัคร การวางแผน
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ตนเองทั้งเรื่องการเดินทาง คําใช๎จําย การปรับตัวเข๎ากับบุคคลอื่นๆในสังคมที่ออกไปปฏิบัติงาน บุคลิ กภาพ
เพื่อให๎สมาชิกเกิดความมั่นใจและไมํวิตกกังวลตํอปัญหาที่จะต๎องไปเผชิญสังคมภายนอก
ช่วงที่ 2 ใช๎เวลาประมาณ 2 สัปดาห์ เป็นระยะฝึกสมาชิกให๎ออกไปสัมผัสสังคมภายนอกโดยมีพี่
เลี้ย ง (Shot Gun) ออกไปด๎วย เพื่อฝึ กให๎สมาชิกเรียนรู๎สั งคม สถานที่ การรับผิ ดชอบตนเอง การหา
ประสบการณ์ การคิดสร๎างสรรค์ เป็นการฝึกความมั่นคงให๎กับอารมณ์ จิตใจ กิจกรรม เชํน การออกไปเป็น
วิทยากรตามโรงเรียน โรงงาน การไปทางานรับใช๎สังคม เชํน ตามวัด โรงเรียน สถานที่ตามความเหมาะสม
การพาสมาชิกไปทัศนศึกษานอกสถานที่อื่นๆตามความเหมาะสมและกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ
- ในระยะนี้สามารถสํงสมาชิกออกฝึกงานตามกลุํมงานอื่นๆภายในศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู๎ติด
ยาเสพติด
- ในชํวงเย็นสมาชิกเข๎ากลุํมคงที่ (Static Group) เพื่อพูดคุยความรู๎สึก เรียนรู๎ปัญหาตํางๆ ที่
สมาชิกได๎พบหรือเผชิญ ความคับข๎องใจเพื่อการปรับปรุงตนเอง
ช่วงที่ 3 ใช๎เวลาประมาณ 1 เดือน โยการสํงสมาชิกออกไปปฏิบัติงานนอกศูนย์ในเวลากลางวัน
กลางคืนกลับมาพักอาศัยในศูนย์ โดยมีกิจกรรมกลุํมทาควบคูํไปด๎วย เชํน กลุํมคงที่ (Static Group) และ
กลุํมผู๎ติดยาเสพติดนิรนาม (N.A. group) กิจกรรมชํวงที่ 3 นี้ให๎ขึ้นอยูํกับบริบทของสถานที่เพื่อการฟื้ นฟูฯ
แตํละแหํง
แหล่งอ้างอิง : คูํมือการดาเนินการฟื้นฟูสมรรถภาพผู๎ติดยาเสพติด (บ๎านลาดหลุมแก๎ว) หน๎า 91-98
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แผนการสอนเรื่อง เส้นทางชีวิต
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให๎สมาชิก ได๎เรียนรู๎เปูาหมายของตนเอง เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงในการเข๎าสูํ ประชาคม
อาเซียน
2. เพือ่ ให๎สมาชิกสามารถปรับตัวเข๎าสูํประชาคมอาเซียน
สาระสาคัญ/แนวคิด
การเข๎าสูํประชาคมอาเซียนสํงผลตํอการเชื่อม เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมของประเทศ มีการ
เคลื่อนย๎ายสินค๎า บริการ การลงทุน แรงงานฝีมือและเงินทุนอยํางเสรี โดยเฉพาะเรื่องอาชีพอิสระที่สามารถ
เคลื่อนย๎ายไปทางานในประเทศแถบอาเซียนได๎ทันที ดังนั้น สมาชิกจึงจาเป็นต๎องเรียนรู๎ข๎อดี ข๎อเสีย ความ
ถนัดของตนเองในการที่จะวางเปูาหมายของชีวิต ซึ่งจะทาให๎สามารถกาหนดทิศทางการดาเนินชีวิตของ
ตนเองได๎ เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของสังคม การที่เปูาหมายจะสาเร็จได๎ สมาชิกต๎องรู๎จัก
ต๎นทุนที่ดีของตนเอง และรู๎ถึงวิธีการเตรียมตัวและพัฒนาตนเอง
ระยะเวลา
1 ชั่วโมง 30 นาที
วิธีการดาเนินการ
องค์ประกอบกลุ่ม/เวลา

กิจกรรมการเรียนการสอน

เนื้อหา/สื่อ

แลกเปลี่ยนประสบการณ์ - วิทยากรให๎สมาชิกแตํละคนทากิจ กรรมตามใบงาน - ใบงานเส๎นทาง
- กลุํมใหญํ (เวลา 15 นาที) เส๎นทางชีวิต โดยวาดรูปเกี่ยวกับอาชีพที่อยากเป็น ใน ชีวิต
กรณี ที่ ส มาชิ ก ไมํ ส ามารถวาดได๎ ใ ห๎ เ ขี ย นอธิ บ าย
เกี่ยวกับ “ลักษณะอาชีพในอนาคตที่อยากเป็น”
- เมื่อวาดเสร็จให๎สมาชิกตอบคาถามตามประเด็นตํางๆ
ที่อยูํในใบกิจกรรม
สะท๎อนความคิด
- ให๎สมาชิกแบํงกลุํมเพื่ออภิปรายถึงเส๎นทางชีวิตของ
- กลุํมยํอย 5-6 (เวลา 20 ตนเอง และสมาชิกคนอื่นเปรียบเทียบความเหมือน
นาที)
ความตํางของเปูาหมายและการเตรียมตัว/การพัฒนา
ตนเอง และเสนอแนะเพิ่มเติมในประเด็นตํางๆ

คูํมือการฟื้นฟูสมรรถภาพผูต๎ ิดยาเสพติดแบบควบคุมตัว (129)

องค์ประกอบกลุ่ม/เวลา

กิจกรรมการเรียนการสอน

ความคิดรวบยอด
- ให๎แตํละกลุํมสํงตัวแทนนาเสนอในกลุํมใหญํ
- กลุํมใหญํ (เวลา 30 นาที) - วิทยากรสรุปและอธิบายเพิ่มเติมตามใบความรู๎ที่ 1
และ 2

ประยุกต์แนวคิด
- วิทยากรให๎สมาชิกทากิจกรรมตามใบงานอีกครั้งหนึ่ง
- กลุํมใหญํ (เวลา 25 นาที) และสุํ ม ถามสมาชิ ก 4-5 คน วํ า อาชี พ ที่ อ ยากเป็ น
เหมือนหรือตํางจากครั้งแรก พร๎อมทั้งให๎อธิบายเหตุผล
- วิทยากรสรุปสาระสาคัญ/แนวคิดที่ได๎จากกิจกรรม

เนื้อหา/สื่อ
- ใบความรู๎ที่ 1 ผล
ที่เกิดขึ้นจากการตั้ง
ประชาคมอาเซียน
- ใ บ ค ว า ม รู๎ ที่ 2
การเตรี ย มความ
พร๎ อ มของตนเอง
เพื่ อ ปรั บ ตั ว เข๎ า สูํ
AEC ในเรื่องของ
ประกอบอาชีพ
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ใบงาน 1
“เส้นทางชีวิต”
ให๎วาดรูป “อาชีพที่ใฝุฝัน” โดยที่ไมํต๎องกลัววําจะวาดไมํสวย หรือ เขียนอธิบายเกี่ยวกับ “ลักษณะงาน ใน
อนาคตที่อยากเป็น”

เมื่อวาด/เขียนเสร็จ ชํวยอธิบายวํา
 เหตุผลที่ชอบงานลักษณะ/อาชีพที่
................................................................................................................................ ..........................................
..........................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .............................................
 “ถ๎าอยากจะเป็นอาชีพนี้ ต๎องทายังไง”
............................................................................................................................. .............................................
..........................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .............................................
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ใบความรู้ที่ 1
เรื่อง “ผลที่เกิดขึ้นจากการตั้งประชาคมอาเซียน”
ASEAN จะรวมตัวเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและมีผลจริงจัง ณ วันที่ 1 มกราคม 2558
ณ วันนั้นจะทาให๎ภูมิภาคนี้เปลี่ยนไปอยํางที่คุณคิดไมํถึง โดยในด๎านเศรษฐกิจ แตํล ะประเทศใน AEC มี
จุดเดํนตํางๆ ดังนี้
พมํา : สาขาเกษตรและประมง
มาเลเซีย : สาขาผลิตภัณฑ์ยาง และสาขาสิ่งทอ
อินโดนีเซีย : สาขาภาพยนตร์ และสาขาผลิตภัณฑ์ไม๎
ฟิลิปปินส์ : สาขาอิเล็กทรอนิกส์
สิงคโปร์ : สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาสุขภาพ
ไทย : สาขาการทํองเที่ยว และสาขาการบิน (ประเทศไทยอยูํตรงกลาง ASEAN)
โดยจุดเดํนของแตํละประเทศนี้ผลดีตํอการประกอบอาชีพที่สอดคล๎องกับจุดเดํนดังกลําว เชํน หาก
มีความสนใจเรื่องวิศวกรรมไฟฟูา หรือชํางไฟฟูา การไปทางานด๎านนี้ที่ประเทศฟิลิปปินส์ก็เป็นอีกทางเลือก
หนึ่งที่นําสนใจ
ตารางเปลี่ยนแปลงที่จะเห็นได้อย่างชัดเจนใน AEC โดยอธิบายให้เห็นภาพเข้าใจง่ายๆเช่น
 การลงทุนจะเสรี มาก คือ ใครจะลงทุนที่ไหนก็ได๎ ประเทศที่มีคุณภาพของการคุณภาพของ
การศึกษาดี หรือมีชื่อเสียง ก็อาจมาเปิดโรงเรียนในบ๎านเราได๎มากขึ้น
 ไทยจะเป็ นศูนย์กลางทํองเที่ยว และการบิน เพราะวํ าตั้งอยูํตรงกลางของภาคพื้นเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต๎ ดังนั้น ไทยจะได๎เปรียบในเรื่องการเป็นศูนย์กลางในเรื่องการคมนาคม การจัดการประชุม
การแสดงนิทรรศการศูนย์กระจายสินค๎า
 การบริการด๎านแพทย์และสุขภาพจะมีโอกาสเติบโตขึ้น เนื่องจากคําบริการทางการแพทย์ราคา
ไมํสูงและคุณภาพดีเมื่อเทียบกับประเทศในภูมิภาคเดียวกัน
 ในภาคอุตสาหกรรมที่ใช๎แรงงานเป็นหลัก เชํน ภาคการเกษตรกํอสร๎าง อุตสาหกรรมสิ่งทอจะ
ได๎รับผลกระทบ เนื่องจากฐานการผลิตอาจย๎ายไประเทศอื่นที่ผลิตสินค๎าทดแทนได๎ และมีคําแรงถูกกวํา
 ภาษาอังกฤษจะเป็นสิ่งที่สาคัญอยํางมาก เนื่องจากในอนาคต ภาษาอังกฤษจะเป็นภาษากลางที่
ใช๎สื่อสารใน AEC สํวนสิ่งแวดล๎อมนั้น สื่อตํางๆจะมีภาษาอังกฤษมากขึ้น เชํน เมนูอาหาร ปูายโฆษณา
 การค๎าขายบริเวณชายแดน อุตสาหกรรมโรงแรม การทํองเที่ยว ร๎านอาหาร จะคึกคักอยํางมาก
เนื่องจากจะมีการสัญจรมากขึ้น และเมืองตามชายแดนจะพัฒนามากขึ้นเรื่อยๆ
ศึกษาข๎อมูลเพิ่มเติมจาก :
http://www.lpc.rmutl.ac.th/plan/index.php?option=com_content&view=article&id=115:aec
-&catid=1:latest-new
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ใบความรู้ที่ 2
เรื่อง “ การเตรียมความพร้อมของตนเองเพื่อปรับตัวเข้าสู่ AEC เรื่องการประกอบอาชีพ”
การรวมกลุํมประเทศเป็นประชาคมเศรษฐกิจ ทาให๎เกิดผลกระทบด๎านตํางๆโดยเฉพาะอยํางยิ่งด๎าน
แรงงาน จะมีการถํายเทแรงงานด๎านฝีมือเพื่อให๎สามารถทางานในประเทศสมาชิกได๎งํายขึ้น ใน 8 สาขา
อาชีพ คือ
1. วิศวกรรม
2. นักสารวจ
3. สถาปัตยกรรม
4. แพทย์
5. ทันตแพทย์
6. พยาบาล
7. บัญชี
8. การบริการ/การทํองเที่ยว
อาชีพอิสระที่ได๎มาตรฐานได๎รับรองสามารถเคลื่อนย๎ายไปทางานในประเทศแถบอาเซียนได๎ทันที ไมํ
มีการปิดกั้น โดยเบื้องต๎น มีการตกลงวําภาษาที่ใช๎ในประชาคมคือภาษาอังกฤษ ซึ่งเราควรตระหนักในเรื่องนี้
ให๎มากจะต๎องเรียนให๎เกํงจริง เมื่อเรียนจบปริญญาตรี ต๎องใช๎ความรู๎ที่เรียนมาให๎เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่ง
จะต๎องรู๎ภาษาอังกฤษ รู๎ภาษาจีน รอบรู๎ประวัติศาสตร์ และรู๎เทคโนโลยีด๎วย
ขณะนี้หลายประเทศที่รายได๎เฉลี่ยต่ากวําไทย ดังนั้น จะมีแรงงานตํางชาติเข๎ามาทางานในเมืองไทย
อยํางแนํนอน คนไทยอาจจะไมํมีงานทาใน 4-5 ปีข๎างหน๎า 10 ประเทศก็จะเหมือน 10 จังหวัด ในการเปิด
เสรีทางเงินทุนการค๎า การบริการแตํข๎อเท็จจริง การเคลื่อนย๎ายแรงงานฝีมือจะต๎องมีกฎกติกาตามเงื่อนไขที่
ตกลงกัน ในประเด็น 8 สาขาวิชาชีพ เมื่อมีกฎแล๎วต๎องปฏิบัติตามเงื่อนไขของประเทศนั้นๆด๎วย เชํน วิศวกร
จะไปทางานที่ประเทศสิงคโปร์ก็ต๎องสอบผํานการสอบของสิงคโปร์ด๎วย อยํางไรก็ตาม กลุํมผู๎ใช๎แรงงาน ยังไมํ
มีการตกลงเรื่องการถํายเทแรงงาน
คุณลักษณะที่จาเป็นในการทางานเมื่ อเข๎าสูํประชาคมอาเซียน คือ สมรรถนะ ความรู๎ความสามารถ
(Competency) ในการบริ การ การทางานกับเพื่อนรํว มงานอยํางมีประสิ ทธิภ าพ ความสามารถในการ
ปรั บ ตัว ความเร็ ว ในการทางาน ความยื ดหยุํนในการทางาน ดั งนั้น เราจึง ควรพัฒ นาตนเองให๎ มีความ
รับผิดชอบ เรียนรู๎อยํางตํอเนื่อง และพัฒนาตนเองสม่าเสมอ
ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจาก : http://gunceida.mimoproject.co.th/?p=141Credit
แหล่งอ้างอิง : เรื่อง “การเตรียมตัวเข๎าสูํอาเซียน” สาหรับอาสาสมัคร/แกนนาศูนย์เพื่อนใจ TO BE
NUMBER ONE, สานักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE, กรมสุขภาพจิต, หน๎า 20-25
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แผนการสอนเรื่อง ความต๎องการความสาเร็จ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให๎สมาชิกอธิบายความหมายของความต๎องการความสาเร็จ ประเภทของความสาเร็จ และ
สามารถยกตัวอยํางได๎ถูกต๎อง
2. เพื่อให๎สมาชิกสามารถระบุประโยชน์ของความสาเร็จของตนได๎
สาระสาคัญ/แนวคิด
ทุกคนมีความต๎องการประสบความสาเร็จด๎านตํางๆและปัจจัยที่มีผลตํอความสาเร็จได๎แกํ แรงจูงใจ
ใฝุ สั มฤทธิ์ การรู๎ จั กปรั บ ตัว สุ ขภาพจิตที่ดี บุคลิ กภาพและการมีมนุษยสั มพันธ์เป็นต๎น บุคคลที่ประสบ
ความสาเร็จเป็นคนที่มีคํา สามารถสร๎างผลงานแกํตนเองแล๎วยังสามารถสร๎างความเจริญก๎าวหน๎าแกํชุมชน
และประเทศชาติด๎วย
ระยะเวลา
1 ชั่วโมง
วิธีการดาเนินการ
องค์ประกอบกลุ่ม/เวลา

กิจกรรมการเรียนการสอน

แลกเปลี่ยนประสบการณ์
- กลุํมใหญํ (เวลา 10
นาที)
สะท๎อนความคิด
- กลุํมยํอย (เวลา 30
นาที)
ความคิดรวบยอด
- กลุมํ ใหญํ (เวลา 20
นาที)

- วิทยากรนาเข๎าสูํบทเรียนโดยพูดถึงบุคคลที่ประทับใจ
- วิทยากรสุํมถามความคิดเห็นของสมาชิก 2-3 คน
- ให๎สมาชิกแบํงกลุํมและทากิจกรรมตามใบงานพร๎อม
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อสรุปนาเสนอตํอกลุํมใหญํ

เนื้อหา/สื่อ

- ใบงาน บุคคลที่
ประทับใจ/ประสบ
ความสาเร็จ

- ให๎แตํละกลุํมสํงตัวแทนนาเสนอ
- วิทยากรสรุปสาระสาคัญ/แนวคิดที่ได๎จากกิจกรรม

แหล่งอ้างอิง : คูํมือการจัดกิจ กรรมบ าบัดฟื้นฟู เด็กและเยาวชนในศูนย์ฝึ กและอบรมเด็กและเยาวชน,
กรมพินิจและคุ๎มครองเด็กและเยาวชน (ฉบับปรับปรุง 1), 2547, หน๎า 275
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ใบงาน
บุคคลที่ประทับใจ/ประสบความสาเร็จ
ให๎สมาชิกเขียนถึงบุคคลที่ตนเองประทับใจหรือบุคคลที่ประสบความสาเร็จวําคือใคร และบุคคลนั้นมี
คุณสมบัติอะไรที่ทาให๎ประสบความสาเร็จหรือทาให๎สมาชิกประทับใจ
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การปัจฉิมนิเทศ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให๎สมาชิกได๎ทราบถึงสิทธิประโยชน์ในการได๎รับความชํวยเหลือ หรือสงเคราะห์ในระหวําง
การฟื้นฟูฯ
2. เพื่อให๎สมาชิกได๎เข๎าใจถึงบทบาทและหน๎าที่ของตนเองในระหวํางการฟื้นฟูฯ ตามโปรแกรม
ปรับตัวกลับสูํสังคมของสานักงานคุมประพฤติ
3. เพื่อให๎สมาชิก ได๎เข๎าใจบทบาทและหน๎าที่ของ พนักงานคุมประพฤติทดี่ าเนินการแก๎ไขฟื้นฟูฯ
สาระสาคัญ/แนวคิด
ปัจฉิมนิเทศเป็นการให๎สมาชิกทราบถึงสิทธิประโยชน์ในการได๎รับความชํวยเหลือหรือสงเคราะห์ใน
ระหวํางการฟื้นฟูฯ ตามโปรแกรมปรับตัวกลับสูํสังคมของสานักงานคุมประพฤติ เข๎าใจถึงบทบาทและหน๎าที่
ของสมาชิกตลอดจนบทบาทและหน๎าที่ของพนักงานคุมประพฤติที่ดาเนินการแก๎ไขฟื้นฟูฯ
ระยะเวลาที่ใช้ ประมาณ 15 นาที
อุปกรณ์/สือ่
1. ระเบียบการสงเคราะห์ผู๎กระทาผิด พ.ศ.2546
2. แบบสารวจความต๎องการรับการสงเคราะห์ (แบบ ส.ค.1)
3. ดินสอ/ปากกา/เทําจานวนสมาชิก
วิธีการดาเนินการ
1. ชี้แจงให๎สมาชิก ได๎รับทราบถึงสิทธิประโยชน์ที่
ได๎รับการสงเคราะห์ หรือชํวยเหลือในระหวํางการฟื้นฟูฯด๎านตํางๆ ดังนี้
1.1 การสงเคราะห์คําอาหาร ไมํเกิน 30 บาท/มื้อ
1.2 การสงเคราะห์คําพาหนะ ตามความเป็นจริง
1.3 การสงเคราะห์ด๎านการศึกษา ไมํเกิน 2,500 บาท /ภาคการศึกษา
1.4 การฝึกอาชีพ ไมํเกิน 500 บาท/คน
1.5 การสํงเสริมการหางานทา เป็นคําเครื่องแตํงกาย/อุปกรณ์เพื่อสมัคร
งานไมํเกิน 500 บาท/คน
1.6 การให๎คาปรึกษาเฉพาะราย
1.7 อื่นๆ ตามความเหมาะสม
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2. แจกเอกสาร “แบบสารวจความประสงค์ขอรับการสงเคราะห์” ให๎สมาชิกตอบแล๎ว
สํงคืนเจ๎าหน๎าที (แบบ ส.ค.1) เพื่อรวบรวมสํงให๎สานักงานคุมประพฤติในพื้นที่
3. ชี้แจงให๎เข๎าใจบทบาทหน๎าที่ผู๎เข๎ารับการฟื้นฟูฯ/ผู๎ถูกคุมความประพฤติ ดังนี้
3.1 การมารายงานตัวหรือเข๎าพบพนักงานคุมประพฤติตามกาหนดนัด และการเข๎า
รํวมกิจกรรมตามที่ได๎รับการจาแนกเป็นรายๆไป เพื่อประโยชน์ในการคุมความ
ประพฤติ และการขอรับการสงเคราะห์ตํางๆ
3.2 หากมีข๎อขัดข๎อง หรือข๎อสงสัยเกี่ยวกับคุมประพฤติ หรือเงื่อนไขตํางๆ ให๎
ติดตํอสอบถามเจ๎าของสานวน หรือติดตํอเจ๎าหน๎าที่
3.3 ให๎ความรํวมมือกับอาสาสมัคร หรือชุมชนซึ่งได๎รับมอบหมายจากสานักงาน
4. ชี้แจงให๎เข๎าใจบทบาทหน๎าที่ของพนักงานคุมประพฤติ ดังนี้
4.1 ให๎การปรึกษาชํวยเหลือ หรือสงเคราะห์ผู๎เข๎ารับการฟื้นฟูฯ/ผู๎ถูกคุมความ
ประพฤติ ตามสิทธิประโยชน์ และหากไมํสามารถดาเนินการได๎โดยสานักงานก็
จะประสานหนํวยงานภาคี เพื่อให๎ผู๎เข๎ารับการฟื้นฟูฯ/ผู๎ถูกคุมความประพฤติ
ได๎รับการสงเคราะห์ชํวยเหลือตํอไป
4.2 หากผู๎เข๎ารับการฟื้นฟูฯ/ผู๎ถูกคุมความประพฤติ ไมํปฏิบัติตามเงื่อนไขของคา
วินิจฉัย หรือคาสั่งศาล ก็ต๎องทารายงานเพื่อเสนอตํอคณะอนุกรรมการแก๎ไข
ฟื้นฟู หรือศาล เพื่อดาเนินการตํอ
5. ชี้แจงบทบาทหน๎าที่ของอาสาสมัคร หรือชุมชน
ในงานคุมความประพฤติ อาสาสมัครคุมประพฤติซึ่งเป็นผู๎มีความตั้งใจเสียสละ
เข๎ามาชํวยเหลืองานของกรมคุมประพฤติโดยไมํหวังผลตอบแทนใด หรือ
องค์กรชุมชน เข๎ามามีสํวนรํวมในการแก๎ไขฟื้นฟูฯ โดยทั้งอาสาสมัครคุม
ประพฤติหรือชุมชน จะมีบทบาทหน๎าที่ดังนี้
5.1 เยี่ยมเยียน, สอดสํองที่พักอาศัยของผู๎เข๎ารับการฟื้นฟูฯ/ผู๎ถูกคุมความประพฤติ
ตามที่ได๎รับมอบหมาย
5.2 ให๎คาแนะนา/คาปรึกษา/ให๎การชํวยเหลือสงเคราะห์ตามศักยภาพ
5.3 รายงานผลการดาเนินงานให๎สานักงานคุมประพฤติทราบ
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แบบสารวจความประสงค์ขอรับการสงเคราะห์ (ส.ค.1)

ข๎าพเจ๎า / นาย / นาง /นางสาว…………………………………………….………………….ผู๎เข๎ารับการฟื้นฟู /
หมายเลขทะเบียน……………………………….ที่อยูํ……………………………..………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………….

เข๎ารับการฟื้นฟูฯที่..........................................................................................................................................
ไมํมีความประสงค์จะขอรับการสงเคราะห์
มีความประสงค์จะขอรับการสงเคราะห์ ดังนี้
คําอาหาร
คําพาหนะ
การศึกษา
การฝึกอาชีพ ประเภท (ระบุ)………………………………………………………..
การสํงเสริมการหางานทา
การให๎คาปรึกษาเฉพาะราย
อื่นๆ (ระบุ)………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….

ลงชื่อ………………………………….…………….
(……………………………………………….)
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บทที่ 4
การให้ความรู้
ในทางปฏิบั ติ มีการยอมรับกันว่าสิ่งที่ปฏิบัติกันในชุมชนบาบัดอาจอธิบายได้ว่าเป็นเรื่องของการให้
การศึกษามากกว่าเป็นเรื่องของการบาบัดทางจิต บุคคลที่เข้ามาอยู่ในชุมชนบาบัดมีฐานะเสมือนนักเรียนคนหนึ่ง
ที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เกี่ยวกับตนเอง ผู้ อื่น สังคมทั่วไป และสิ่ งต่างๆ มากมายที่เขาและเธอมักไม่ได้เรียนรู้
จากโรงเรียนทั้งหลาย ซึ่งได้แก่วิถีชีวิตแบบใหม่ อันตั้งอยู่บนพื้นฐานของการรับผิดชอบ การอยู่ร่วมกันในชุมชน
บาบัด หมายถึง การอยู่ร่วมกันเป็นครอบครัวใหญ่ ผู้ที่เข้ามาพักอาศัยที่เรี ยกว่า “สมาชิก” แทนที่จะเรียกว่า
ผู้ปุวยหรือคนไข้ หรือคนติดยา โดยประสบการณ์ในการเรียนรู้ที่ดีขึ้น อยู่ในที่ปลอดภัย ปลอดยาเสพติดและ
บรรยากาศที่อบอุ่น ในสภาพแวดล้อมรอบๆ ตัวเขาสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงและพัฒนาในทางที่ดีด้วยความ
ช่ วยเหลื อของคนอื่ น จนสามารถช่ ว ยเหลื อตนเองจนถึ งพึ่ งตนเองได้ (ศู นย์ ฟื้ นฟู สมรรถภาพผู้ ติ ดยาเสพติ ด
(บ้านลาดหลุมแก้ว) : ๒๕๔๘ หน้า ๑๕)
ดังนั้น การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดแบบควบคุมตัวจึงให้ความสาคัญต่อการให้การศึกษาหรือ
ความรู้ ตลอดจนการฝึกทักษะชีวิตใหม่ๆที่จาเป็นต่อการดาเนิน ชีวิต โดยปราศจากยาเสพติด คู่มือเล่ มนี้
ได้จัดหมวดหมู่ของการให้ความรู้เป็น ๓ หมวด ดังนี้
๑. กลุ่มการให้ความรู้ระยะแรกรับ
๒. ทักษะการปูองกันเสพติดซ้า
๓. กลุ่มครอบครัวศึกษา
วิธีการในการดาเนินกลุ่มการให้ความรู้
วิธีการในการดาเนิน กลุ่มการให้ความรู้นั้นเป็นวิธีการที่เรียกว่า “การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม”
ซึ่งเป็นวิธีการที่ให้ความสาคัญกับผู้เรียนหรือกล่าวอีกนัยหนึ่งว่ายึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ซึ่งมี ๔ องค์ประกอบ
คือ
๑. แลกเปลี่ยนประสบการณ์
๒. สะท้อนความคิด อภิปราย
๓. สรุปความคิดรวบยอด
๔. การประยุกต์แนวคิด
หรือสามารถเขียนเป็นแผนภูมิได้ดังนี้
แลกเปลี่ยนประสบการณ์

สะท้อนความคิด อภิปราย

สรุปความคิดรวบยอด
การประยุกต์แนวคิด
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กลุ่มให้ความรู้ระยะแรกรับ
กลุ่มการให้ความรู้ระยะแรกรับ คือ กลุ่มที่จัดขึ้นสาหรับผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดที่
เข้ามาตั้งแต่เริ่มต้นถึง ๑ เดือน เพื่อให้สมาชิกที่อยู่ในระยะนี้ได้รู้จักพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์และรู้จัก
ปรับตัวเข้าหากัน ให้ทาการแนะนาตัวซึ่งกันและกัน เพื่อลดความวิตกกังวลและความเครียดในการที่จะเข้า
กลุ่มบาบัดอื่นๆ ต่อไป
กลุ่มการให้ความรู้ระยะแรกรับประกอบด้วย ๒ กลุ่มกิจกรรม ได้แก่ ความรู้เรื่องกระบวนการกลุ่ม
และความรู้เกี่ยวกับการติดสารเสพติด
ความรู้เรื่องกระบวนการกลุ่ม
จากความหมายของกลุ่มการให้ความรู้ระยะแรกรับ ดังกล่าวข้างต้น ความรู้เรื่องกระบวนการกลุ่ ม
ในระยะแรกรับจึงมีรายละเอียดเฉพาะความรู้เรื่องกระบวนการกลุ่ม ตั้งแต่แรกเข้า ถึง ๑ เดือนเท่านั้น ซึ่ง
ประกอบด้วย
๑. ปรัชญา อุดมการณ์ และกฎข้อห้าม
๒. โครงสร้างสายการบังคับบัญชา
๓. เครื่องมือบ้าน
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้สมาชิกได้ทาความเข้าใจเรื่องชุมชนบาบัด
2. เพื่อให้สมาชิกได้ทาความเข้าใจเกี่ยวกับปรัชญา อุดมการณ์ และกฎของบ้าน
๓. เพื่อให้สมาชิกได้ทาความเข้าใจเกี่ยวกับเครื่องมือบ้าน
4. เพื่อให้ สมาชิก ใหม่ได้รู้ จั กคุ้น เคยกัน ผู กพันใกล้ ชิดช่ว ยเหลื อซึ่งกัน และกันอันจะเป็นพื้นฐาน
ของความรักความสามัคคีและการให้กาลังใจกันต่อไป
ระยะเวลา ๑ ชั่วโมง ๓๐ นาที
วิธีดาเนินการ
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แผนการสอนเรื่อง “ปรัชญา”
องค์ประกอบ/กลุ่ม/เวลา
๑. แลกเปลี่ยนประสบการณ์
- กลุ่มใหญ่
๒. สะท้อนความคิด อภิปราย
- กลุ่มใหญ่

-

กิจกรรมการเรียนการสอน
วิทยากรให้สมาชิกยืนกอดคอ
วิทยากรนาท่องปรัชญา
อุดมการณ์ และกฎข้อห้าม
วิทยากรแจกใบงานที่ ๑ ให้แก่
สมาชิกคนละ ๑ แผ่น
เมื่อสมาชิกทุกคนทาเสร็จ
วิทยากรสุ่มถามคาตอบของ
สมาชิกประมาณ ๓ - ๕ คน
วิทยากรสรุปปรัชญาชุมชน
บาบัดตามใบความรู้ที่ ๒

๓. สรุปความคิดรวบยอด
- กลุ่มใหญ่

-

๔. สรุปความคิดรวบยอด
- กลุ่มใหญ่
๕. ประยุกต์ความคิด
- กลุ่มใหญ่

- วิทยากรสรุปปรัชญาชุมชน
บาบัดตามใบความรู้ที่ ๒
- วิทยากรสุ่มเรียกสมาชิก ๑ คน
ออกมานาท่องปรัชญา
- วิทยากรให้สมาชิกยืนกอดคอ
และท่องปรัชญาตามผู้นาท่อง

เนื้อหา/สื่อ
ใบความรู้ที่ ๑ ปรัชญา อุดมการณ์
กฎข้อห้าม
ใบงานที่ ๑ ปรัชญาชุมชนบาบัด

ใบความรู้ที่ 2 คาอธิบายปรัชญา
ชุมชนบาบัด
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ใบความรู้ที่ ๑ ปรัชญา อุดมการณ์ กฎข้อห้าม
ปรัชญาชุมชนบาบัด
ณ แห่งนี้ที่เราอยู่ร่วมพิงพัก
เพราะตระหนักแก่ใจแห่งตนว่า
แหล่งลี้ภัยใด ๆ ในโลกา
สุดพึ่งพานอกจากตัวของเราเอง
นับแต่วันที่เราพร้อมเผชิญหน้า
กล้าสบตาเปิดใจอย่างผู้เก่ง
รับความจริงจากเขาอื่นไม่หวั่นเกรง
วันนั้นเองที่หยุดวิ่งหนีสิ่งกลัว
ความปลอดภัยหาไม่ได้ในผู้อื่น
หากเราขืนมีความลับกับเขาทั่ว
กลัวไปใยหากเขาจะรู้จักตัว
รู้ดีชั่วทั้งเราเขาเข้าใจกัน
กระจกใดหรือจะส่องชี้ได้ดีเท่า
เราส่องเราแน่ชัดกว่าว่าเธอฉัน
ณ แห่งนี้ที่เราอยู่พร้อมเพรียงกัน
ประจักษ์พลันชัดแจ้งแห่งตัวตน
ไม่ใช่ยักษ์ไม่ใช่มารในความฝัน
หรือคนแคระที่น่าพรั่นหวั่นสับสน
หากแต่เป็นมนุษย์ผู้มีตัวตน
มีระคนผิดชอบประกอบกัน
ชีวิตใหม่เริ่มต้นได้ในที่นี้
ปลูกชีวีให้งอกงามไม่คร้ามครั่น
ไม่เดียวดายดั่งความตายที่กลัวกัน
มีชีวันเพื่อทั้งเขาและเราเอง
อุดมการณ์
๑. ความซื่อสัตย์
๒. ความรับผิดชอบ ความรักและความห่วงใย
๓. ผลจากการกระทาดีต้องได้รับการตอบแทน
๔. ความประมาทเป็นหนทางแห่งความพินาศ
๕. จงเข้าใจผู้อื่นดีกว่าให้ผู้อื่นเข้าใจเรา
๖. กรรมใดใครก่อกรรมนั้นย่อมตามสนอง
๗. จงไว้วางใจในสภาพแวดล้อมที่เป็นอยู่
๘. จงเป็นผู้ให้ก่อนที่จะเป็นผู้รับ
๙. การพัฒนาตนเองย่อมจะมาก่อนตาแหน่งหน้าที่อันสมควร
๑๐. ต้องมีการแสดงบทบาทที่เหมาะสม
๑๑. ที่นี่ไม่มีของฟรี
๑๒. พึงสังวรในสิ่งที่ตนเองร้องขอซึ่งอาจจะได้รับสิ่งนั้นจริง ๆ
กฎข้อห้าม
๑.
๒.
๓.
๔.

ห้ามมียาเสพติดทุกชนิด
ห้ามมีเพศสัมพันธ์
ห้ามทะเลาะวิวาท
ห้ามลักทรัพย์
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ใบงานที่ ๑ ปรัชญาชุมชนบาบัด
โปรดอธิบายข้อความต่อไปนี้ ตามความเข้าใจของท่าน
ณ แห่งนี้ที่เราอยู่ร่วมพิงพัก
เพราะตระหนักแก่ใจแห่งตนว่า
แหล่งลี้ภัยใด ๆ ในโลกา
สุดพึ่งพานอกจากตัวของเราเอง
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
นับแต่วันที่เราพร้อมเผชิญหน้า
กล้าสบตาเปิดใจอย่างผู้เก่ง
รับความจริงจากเขาอื่นไม่หวั่นเกรง
วันนั้นเองที่หยุดวิ่งหนีสิ่งกลัว
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ความปลอดภัยหาไม่ได้ในผู้อื่น
หากเราขืนมีความลับกับเขาทั่ว
กลัวไปใยหากเขาจะรู้จักตัว
รู้ดีชั่วทั้งเราเขาเข้าใจกัน
กระจกใดหรือจะส่องชี้ได้ดีเท่า
เราส่องเราแน่ชัดกว่าว่าเธอฉัน
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ณ แห่งนี้ที่เราอยู่พร้อมเพรียงกัน
ประจักษ์พลันชัดแจ้งแห่งตัวตน
ไม่ใช่ยักษ์ไม่ใช่มารในความฝัน
หรือคนแคระที่น่าพรั่นหวั่นสับสน
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
หากแต่เป็นมนุษย์ผู้มีตัวตน
มีระคนผิดชอบประกอบกัน
ชีวิตใหม่เริ่มต้นได้ในที่นี้
ปลูกชีวีให้งอกงามไม่คร้ามครั่น
ไม่เดียวดายดั่งความตายที่กลัวกัน
มีชีวันเพื่อทั้งเขาและเราเอง
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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ใบความรู้ที่ ๒ คาอธิบายปรัชญาชุมชนบาบัด
ณ แห่งนี้ที่เราอยู่ร่วมพิงพัก
เพราะตระหนักแก่ใจแห่งตนว่า
แหล่งลี้ภัยใด ๆ ในโลกา
สุดพึ่งพานอกจากตัวของเราเอง
คาอธิบาย จากข้อความด้านบนกล่าวถึงตัวผู้ติดยาเสพติดที่กาลังบอกกับตนเองว่ าการที่เราจะเลิกยาเสพติดได้
นั้น ไม่ว่าเราจะอยู่สถานที่ใดหรือหวังที่จะให้ใครช่วยเหลือในการเลิกยาเสพติดนั้นจะไม่ประสบความสาเร็จเลย
หากตัวเองไม่คิดที่จะเลิกอย่างจริงจัง ซึ่งนี่เองคือการพึ่งพาตนเอง
นับแต่วันที่เราพร้อมเผชิญหน้า
กล้าสบตาเปิดใจอย่างผู้เก่ง
รับความจริงจากเขาอื่นไม่หวั่นเกรง
วันนั้นเองที่หยุดวิ่งหนีสิ่งกลัว
คาอธิบาย จากข้อความด้านบนเป็นการบอกให้ผู้ติดยาเสพติดทราบว่า ตัวผู้ติดยาเสพติดนั้นต้องเรียนรู้ที่จะ
ยอมรับว่าตนเองเป็นผู้ติดยาเสพติด รวมทั้งยังมีพฤติกรรมต่าง ๆ ที่ไม่เหมาะสมอันก่อให้เกิดการติ ดยาเสพติดได้
เพราะในอดีตผู้ ติดยาเสพติดจะไม่ย อมรั บในการติดยาเสพติดของตน หรือแม้กระทั่งว่าตนมีพฤติกรรมไม่
เหมาะสม ซึ่งส่วนใหญ่มักจะมีเหตุผลเข้าข้างตนเอง
ความปลอดภัยหาไม่ได้ในผู้อื่น
หากเราขืนมีความลับกับเขาทั่ว
กลัวไปใยหากเขาจะรู้จักตัว
รู้ดีชั่วทั้งเราเขาเข้าใจกัน
กระจกใดหรือจะส่องชี้ได้ดีเท่า
เราส่องเราแน่ชัดกว่าว่าเธอฉัน
คาอธิบาย จากข้อความด้านบนเป็นการบอกให้ผู้ติดยาเสพติดทราบว่า โดยธรรมชาติของผู้ติดยาเสพติดแล้ว
มักจะโกหก หรือไม่ก็มีความลับ ซึ่งในการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดนั้นหากผู้บาบัดไม่ทราบข้ อมูลหรือ
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับตัวผู้ติดยาเสพติดแล้วก็ให้การฟื้นฟูสมรรถภาพได้ไม่เหมาะสม เปรียบได้กับแพทย์ก่อนที่จะ
ทาการรั กษาคนไข้ก็จ ะต้องมีการตรวจอย่ างละเอียดก่อนว่าคนไข้นี้ปุว ยเป็นโรคอะไร นอกจากการที่ไม่มี
ความลับแล้วก็ยังจะต้องเรียนรู้ที่จะบอกผู้อื่นด้วยว่าเขาเป็นอย่างไรจากการมองของเรา
ณ แห่งนี้ที่เราอยู่พร้อมเพรียงกัน
ประจักษ์พลันชัดแจ้งแห่งตัวตน
ไม่ใช่ยักษ์ไม่ใช่มารในความฝัน
หรือคนแคระที่น่าพรั่นหวั่นสับสน
คาอธิบาย จากข้อความด้านบนเป็นการบอกให้ผู้ติดยาเสพติดทราบว่า การที่เรามาอยู่ที่นี่นั้นเป็นการทาให้ เรา
รู้จักตัวเราเอง ซึ่งการที่จะรู้จักตนเองได้นั้นไม่ได้น่ากลัว หรือเป็นเรื่องยากแต่อย่างใด
หากแต่เป็นมนุษย์ผู้มีตัวตน
มีระคนผิดชอบประกอบกัน
ชีวิตใหม่เริ่มต้นได้ในที่นี้
ปลูกชีวีให้งอกงามไม่คร้ามครั่น
ไม่เดียวดายดั่งความตายที่กลัวกัน
มีชีวันเพื่อทั้งเขาและเราเอง
คาอธิบาย จากข้อความด้านบนเป็นการบอกให้ผู้ติดยาเสพติดทราบว่า คนเราเมื่อเกิดมาเป็นมนุษย์ไม่ได้มีใคร
ดีทั้งหมดหรือเลวทั้งหมด คนหนึ่งคนก็จะมีทั้งดีและไม่ดีประกอบกันไป เพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะเริ่มต้น
ใหม่ได้ เพื่อชีวิตที่ดีต่อไป
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แผนการสอนเรื่อง “อุดมการณ์”
องค์ประกอบ/กลุ่ม/เวลา
๑. แลกเปลี่ยนประสบการณ์
- กลุ่มใหญ่
๒. สะท้อนความคิด อภิปราย
- กลุ่มใหญ่

๓. สรุปความคิดรวบยอด
- กลุ่มใหญ่
4. ประยุกต์ความคิด
- กลุ่มใหญ่

กิจกรรมการเรียนการสอน
- วิทยากรให้สมาชิกยืนกอดคอ
- วิทยากรนาท่องปรัชญา
อุดมการณ์ และกฎข้อห้าม
- วิทยากรแจกใบงานที่ ๒ ให้แก่
สมาชิกคนละ ๑ แผ่น
- เมื่อสมาชิกทุกคนทาเสร็จ
วิทยากรสุ่มถามคาตอบของ
สมาชิกประมาณ ๓- ๕ คน
- วิทยากรสรุปอุดมการณ์ตาม
ใบความรู้ที่ ๒
- วิทยากรสุ่มเรียกสมาชิก ๑ คน
ออกมานาท่องอุดมการณ์
- วิทยากรให้สมาชิกยืนกอดคอ
และท่องอุดมการณ์ตามผู้นาท่อง

เนื้อหา/สื่อ
ใบความรู้ที่ ๑ ปรัชญา อุดมการณ์
กฎข้อห้าม
ใบงานที่ ๒ อุดมการณ์

ใบความรู้ที่ ๒ คาอธิบาย
อุดมการณ์
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ใบความรู้ที่ ๑ ปรัชญา อุดมการณ์ กฎข้อห้าม
ปรัชญาชุมชนบาบัด
ณ แห่งนี้ที่เราอยู่ร่วมพิงพัก
เพราะตระหนักแก่ใจแห่งตนว่า
แหล่งลี้ภัยใด ๆ ในโลกา
สุดพึ่งพานอกจากตัวของเราเอง
นับแต่วันที่เราพร้อมเผชิญหน้า
กล้าสบตาเปิดใจอย่างผู้เก่ง
รับความจริงจากเขาอื่นไม่หวั่นเกรง
วันนั้นเองที่หยุดวิ่งหนีสิ่งกลัว
ความปลอดภัยหาไม่ได้ในผู้อื่น
หากเราขืนมีความลับกับเขาทั่ว
กลัวไปใยหากเขาจะรู้จักตัว
รู้ดีชั่วทั้งเราเขาเข้าใจกัน
กระจกใดหรือจะส่องชี้ได้ดีเท่า
เราส่องเราแน่ชัดกว่าว่าเธอฉัน
ณ แห่งนี้ที่เราอยู่พร้อมเพรียงกัน
ประจักษ์พลันชัดแจ้งแห่งตัวตน
ไม่ใช่ยักษ์ไม่ใช่มารในความฝัน
หรือคนแคระที่น่าพรั่นหวั่นสับสน
หากแต่เป็นมนุษย์ผู้มีตัวตน
มีระคนผิดชอบประกอบกัน
ชีวิตใหม่เริ่มต้นได้ในที่นี้
ปลูกชีวีให้งอกงามไม่คร้ามครั่น
ไม่เดียวดายดั่งความตายที่กลัวกัน
มีชีวันเพื่อทั้งเขาและเราเอง
อุดมการณ์
๑. ความซื่อสัตย์
๒. ความรับผิดชอบ ความรักและความห่วงใย
๓. ผลจากการกระทาดีต้องได้รับการตอบแทน
๔. ความประมาทเป็นหนทางแห่งความพินาศ
๕. จงเข้าใจผู้อื่นดีกว่าให้ผู้อื่นเข้าใจเรา
๖. กรรมใดใครก่อกรรมนั้นยอมตามสนอง
๗. จงไว้วางใจในสภาพแวดล้อมที่เป็นอยู่
๘. จงเป็นผู้ให้ก่อนที่จะเป็นผู้รับ
๙. การพัฒนาตนเองยอมจะมาก่อนตาแหน่งหน้าที่อันสมควร
๑๐. ต้องมีการแสดงบทบาทที่เหมาะสม
๑๑. ที่นี่ไม่มีของฟรี
๑๒. พึงสังวรในสิ่งที่ตนเองร้องขอซึ่งอาจจะได้รับสิ่งนั้นจริง ๆ
กฎข้อห้าม
๑.
๒.
๓.
๔.

ห้ามมียาเสพติดทุกชนิด
ห้ามมีเพศสัมพันธ์
ห้ามทะเลาะวิวาท
ห้ามลักทรัพย์
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ใบงานที่ ๒ อุดมการณ์
โปรดอธิบายข้อความต่อไปนี้ ตามความเข้าใจของท่าน
๑. ความซื่อสัตย์
หมายถึง…………………………………………………………………………………………………………………………
๒. ความรับผิดชอบ ความรักและความห่วงใย
หมายถึง…………………………………………………………………………………………………………………………
๓. ผลจากการกระทาดีต้องได้รับการตอบแทน
หมายถึง…………………………………………………………………………………………………………………………
๔. ความประมาทเป็นหนทางแห่งความพินาศ
หมายถึง…………………………………………………………………………………………………………………………
๕. จงเข้าใจผู้อื่นดีกว่าให้ผู้อื่นเข้าใจเรา
หมายถึง…………………………………………………………………………………………………………………………
๖. กรรมใดใครก่อกรรมนั้นย่อมตามสนอง
หมายถึง…………………………………………………………………………………………………………………………
๗. จงไว้วางใจในสภาพแวดล้อมที่เป็นอยู่
หมายถึง…………………………………………………………………………………………………………………………
๘. จงเป็นผู้ให้ก่อนที่จะเป็นผู้รับ
หมายถึง…………………………………………………………………………………………………………………………
๙. การพัฒนาตนเองย่อมจะมาก่อนตาแหน่งหน้าที่อันสมควร
หมายถึง…………………………………………………………………………………………………………………………
๑๐. ต้องมีการแสดงบทบาทที่เหมาะสม
หมายถึง……………………………………………..…………………………………………………………………………
๑๑. ที่นี่ไม่มีของฟรี
หมายถึง…………………………………………………………………………………………………………………………
๑๒. พึงสังวรในสิ่งที่ตนเองร้องขอซึ่งอาจจะได้รับสิ่งนั้นจริง ๆ
หมายถึง…………………………………………………………………………………………………………………………
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ใบความรู้ที่ ๒ คาอธิบายอุดมการณ์
๑. ความซื่อสัตย์
เนื่องจากผู้ติดยาเสพติดส่วนใหญ่จะมีพฤติกรรมที่ไม่ตรงไปตรงมา มีเล่ห์เหลี่ยม กล้าทาแต่ไม่กล้ารับ
เพราะฉะนั้นเปูาหมายของพฤติกรรมควรที่จะมี ความตรงไปตรงมา ไม่มีเล่ห์เหลี่ยม กล้าทากล้ารับในสิ่งที่
ตนเองทา
๒. ความรับผิดชอบ ความรักและความห่วงใย
เนื่ อ งจากผู้ ติ ด ยาเสพติ ด ส่ ว นใหญ่ จ ะไม่ มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สิ่ ง ที่ ต นเองกระท า เห็ น แก่ ตั ว
เพราะฉะนั้นเปูาหมายของพฤติกรรมควรที่จะมีความรับผิดชอบต่อการกระทาของตนเอง ประกอบกับมีความ
รักและ
ความห่วงใยผู้อื่น ความเห็นแก่ตัวลดลง
๓. ผลจากการกระทาดีต้องได้รับการตอบแทน
เนื่ องจากผู้ติดยาเสพติดส่ ว นใหญ่จะมีความคิดว่า “ทาดีได้ดีมีที่ไหน ทาชั่ว ได้ดีมีถมไป” ซึ่งเป็น
ความคิดที่ไม่เหมาะสม เพราะฉะนั้นเปูาหมายของพฤติกรรมควรที่จะมีการยอมรับในผลของการกระทาที่
ตนเองกระทา
๔. ความประมาทเป็นหนทางแห่งความพินาศ
เนื่ องจากผู้ติดยาเสพติดส่ วนใหญ่จะมีความประมาทในการดาเนินชีวิต หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือ
ขาดสติในการดาเนินชีวิต เพราะฉะนั้นเปูาหมายของพฤติกรรมควรที่จะสร้างให้เรามีสติในการดาเนินชีวิต
๕. จงเข้าใจผู้อื่นดีกว่าให้ผู้อื่นเข้าใจเรา
เนื่องจากผู้ติดยาเสพติดส่วนใหญ่จะมีลักษณะยึดความคิดตนเองเป็นใหญ่ และมักที่จะมองออกนอก
ตนเอง หรือเป็นไปในลักษณะโทษผู้อื่น เพราะฉะนั้นเปูาหมายของพฤติกรรมควรที่จะสร้างให้เกิดการเรียนรู้ที่
จะรับฟังผู้อื่นบ้าง และเข้าใจผู้อื่นตามที่เขาเป็น
๖. กรรมใดใครก่อกรรมนั้นย่อมตามสนอง
เนื่องจากผู้ ติดยาเสพติดส่ วนใหญ่จะไม่ค่อยคิดถึงผลของการกระทาที่ตนเองได้ทา จะคิดแต่สิ่งที่
ตนเองอยากได้หรืออยากจะทา ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสม เพราะฉะนั้นเปูาหมายของพฤติกรรมที่
ควรสร้างให้เกิดขึ้นคือสร้างให้เชื่อในกฎแห่งกรรม
๗. จงไว้วางใจในสภาพแวดล้อมที่เป็นอยู่
เนื่องจากผู้ติดยาเสพติดส่วนใหญ่จะไม่ค่อยไว้วางใจผู้ใดง่าย ๆ และจะมีความเชื่อที่ว่าไม่มีใครเข้าใจ
ตนเอง คนที่จะเข้าใจตนได้นั้นจะเป็นคนที่เคยใช้ยาเสพติดด้วยกันเท่านั้น เพราะฉะนั้นเปูาหมายของพฤติกรรม
ที่ควรสร้างให้เกิดขึ้น นั้น ต้องเรียนรู้ที่จะไว้วางใจผู้อื่น โดยสังเกตได้จากการกล้าที่จะเล่าเรื่องส่วนตัวของตน
ให้แก่ผู้อื่นฟัง
๘. จงเป็นผู้ให้ก่อนที่จะเป็นผู้รับ
เนื่องจากผู้ติดยาเสพติดส่วนใหญ่จะเป็นคนเห็นแก่ตัว จะไม่ค่อยให้อะไรแก่ใครหรือถ้าจะให้ก็จะต้อง
มีเรื่องผลตอบแทนมาด้วย เพราะฉะนั้นเปูาหมายของพฤติกรรมที่ควรสร้างให้เกิดขึ้นเพื่อลดความเห็นแก่ตัว
คือให้ฝึกเป็นผู้ให้ ไม่ว่าจะเป็นการให้คาแนะนา หรือให้แนวทาง ก็ตาม
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๙. การพัฒนาตนเองย่อมจะมาก่อนตาแหน่งหน้าที่อันสมควร
เนื่องจากผู้ติดยาเสพติดส่วนใหญ่จะมีความคิดว่าตนเองมีความสามารถในทุ ก ๆ เรื่อง คือมักจะมอง
ว่าทุกเรื่องเป็นเรื่องง่าย ๆ ไม่ต้องอาศัยการเรียนรู้ เพราะฉะนั้นเปูาหมายของพฤติกรรมที่ควรสร้างให้เกิดขึ้นนั้น
คือ ต้องการให้เกิดการเรียนรู้ว่าคนเราก่อนที่ผู้อื่นจะมอบหมายงานใดให้เรารับผิดชอบนั้น เขาจะต้องเห็ น
ความสามารถของเราก่อน
๑๐. ต้องมีการแสดงบทบาทที่เหมาะสม
เนื่ องจากผู้ ติดยาเสพติดส่ วนใหญ่มักจะมีลั กษณะชอบโอ้อวด และไม่เคารพในบทบาทของผู้ อื่น
เพราะฉะนั้นเปูาหมายของพฤติกรรมที่ควรสร้างให้เกิดขึ้นนั้นคือ ให้เรียนรู้ว่าตนเองมีบทบาทอย่างไร และ
เคารพในบทบาทของผู้อื่นด้วย
๑๑. ที่นี่ไม่มีของฟรี
เนื่องจากผู้ติดยาเสพติดส่วนใหญ่มักจะมีความคิดว่าสิ่งของต่าง ๆ ที่เข้ามาในชีวิตได้มาง่าย ๆ แต่เขา
จะลืมมองไปว่าในความเป็นจริงแล้วนั้นไม่เป็นเช่นนั้น ซึ่งถ้าหากพิจารณาจริง ๆ แล้ว ทุกๆ อย่าง ที่เข้ามาใน
ชีวิตนั้นไม่มีของฟรี
๑๒. พึงสังวรในสิ่งที่ตนเองร้องขอซึ่งอาจจะได้รับสิ่งนั้นจริง ๆ
เนื่องจากผู้ติดยาเสพติดส่วนใหญ่มักจะมีพฤติกรรมเรียกร้อง เพราะฉะนั้นเปูาหมายของพฤติกรรม
ที่ควรสร้างให้เกิดขึ้นนั้นคือ ให้คานึงถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมาเมื่อจะต้องร้องขอ
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แผนการสอนเรื่อง “ชุมชนบาบัด”
องค์ประกอบ/กลุ่ม/เวลา
๑. แลกเปลี่ยนประสบการณ์
- กลุ่มใหญ่

3. สรุปความคิดรวบยอด
- กลุ่มใหญ่

กิจกรรมการเรียนการสอน
- วิทยากร สอบถามสมาชิกว่าใครซัก
ผ้าด้วยเครื่องซักผ้าบ้าง และ
สอบถามว่าหลักการทางานของ
การซักผ้าด้วยเครื่องเป็นเช่นไร
- วิทยากรแจกใบงานที่ ๓ ให้แก่
สมาชิกคนละ ๑ แผ่น
- เมื่อสมาชิกทุกคนทาเสร็จ วิทยากร
สุ่มถามคาตอบของสมาชิก
ประมาณ ๓- ๕ คน
- วิทยากรสรุปชุมชนบาบัดตามใบ
ความรู้ที่ ๒

๓. ประยุกต์ความคิด
- กลุ่มใหญ่

- วิทยากรสุ่มเรียกสมาชิก ๒ - ๓ คน
ให้ฝึกแจ้งข้อบกพร่องเพื่อน

๒. สะท้อนความคิด อภิปราย
- กลุ่มใหญ่

เนื้อหา/สื่อ
ใบความรู้ที่ ๑ องค์ประกอบ/
หลักการเครื่องซักผ้า
ใบงานที่ ๓ ชุมชนบาบัด

ใบความรู้ที่ ๒ คาอธิบาย
ชุมชนบาบัด
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ใบความรู้ที่ ๑ องค์ประกอบ/หลักการทางานเครื่องซักผ้า
องค์ประกอบของการซักผ้าด้วยเครื่องซักผ้า
๑. เครื่องซักผ้า
๒. น้า
๓. ผงซักฟอก
๔. เสื้อผ้า
๕. น้ายาขจัดคราบ
๖. ผู้ควบคุมเครื่อง
หลักการทางานเครื่องซักผ้า
การซักผ้าด้วยเครื่องซักผ้านั้น เหตุที่เสื้อผ้าสะอาดได้นั้นหลักใหญ่ ๆ คือ การที่เสื้อผ้าแต่ ละตัวที่อยู่ใน
เครื่องซักผ้ามาเสียดสีกันจนเกิดความสะอาด ซึ่งหลักการนี้เป็นหลักการเดียวกับชุมชนบาบัด ชุมชนบาบัดเน้น
ให้สมาชิกช่วยเหลือซึ่งกันและกันภายใต้โปรแกรมที่กาหนด
เครื่องซักผ้า เปรียบเสมือน ศูนย์ฟื้นฟูฯ
น้า
เปรียบเสมือน โปรแกรมที่ใช้สาหรับทุกคนเหมือน ๆ กัน (โปรแกรมทางบวก)
ผงซักฟอก
เปรียบเสมือน โปรแกรมที่ใช้สาหรับทุกคนเหมือน ๆ กัน (โปรแกรมการ
ช่วยเหลือ)
เสื้อผ้า
เปรียบเสมือน สมาชิก
น้ายาขจัดคราบ เปรียบเสมือน โปรแกรมเฉพาะสาหรับสมาชิกบางคนที่มีปัญหาพฤติกรรมเฉพาะ
ผู้ควบคุมเครื่อง เปรียบเสมือน Pro-Staff / Ex-Staff
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ใบงานที่ ๓ ชุมชนบาบัด
โปรดโยงเส้นจับคู่ข้อความต่อไปนี้ ตามความเข้าใจของท่าน
เครื่องซักผ้า
น้า
ผงซักฟอก
เสื้อผ้า
น้ายาขจัดคราบ
ผู้ควบคุมเครื่อง

Pro-Staff / Ex-Staff
โปรแกรมที่ใช้สาหรับทุกคนเหมือน ๆ กัน
(โปรแกรมทางบวก)
โปรแกรมที่ใช้สาหรับทุกคนเหมือน ๆ กัน
(โปรแกรมการช่วยเหลือ)
สมาชิก
โปรแกรมเฉพาะสาหรับสมาชิกบางคนที่มี
ปัญหาพฤติกรรมเฉพาะ
ศูนย์ฟื้นฟูฯ
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ใบความรู้ที่ ๒ คาอธิบายชุมชนบาบัด
ชุมชนบาบัด คือ วิธีการหนึ่งที่ใช้สาหรับฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด โดยการจัดสถานที่ขึ้นมา แล้ว
ก็มี การกาหนดโปรแกรมทั้งทางบวก (การให้รางวัล) และการให้การช่วยเหลือ (การลงโทษ) ที่ชัดเจน ภายใต้
การควบคุมดูแลจากเจ้าหน้าที่และผู้ที่เคยใช้ยาเสพติดมาก่อน ซึ่งหากจะเปรียบชุมชนบาบัดกับเครื่องซักผ้า จะ
เปรียบได้ ดังนี้
เครื่องซักผ้า เปรียบเสมือน ศูนย์ฟื้นฟูฯ
น้า
เปรียบเสมือน โปรแกรมที่ใช้สาหรับทุกคนเหมือน ๆ กัน(โปรแกรมทางบวก)
ผงซักฟอก
เปรียบเสมือน โปรแกรมที่ใช้สาหรับทุกคนเหมือน ๆ กัน (โปรแกรมการ
ช่วยเหลือ)
เสื้อผ้า
เปรียบเสมือน สมาชิก
น้ายาขจัดคราบ เปรียบเสมือน โปรแกรมเฉพาะสาหรับสมาชิกบางคนที่มีปัญหาพฤติกรรมเฉพาะ
ผู้ควบคุมเครื่อง เปรียบเสมือน Pro-Staff / Ex-Staff
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แผนการสอนเรื่อง “กลุ่มเตรียมการก่อนประชุมเช้า / กลุ่มประชุมเช้า”
องค์ประกอบ/กลุ่ม/เวลา
๑. แลกเปลี่ยนประสบการณ์
- กลุ่มใหญ่
๒. สะท้อนความคิด อภิปราย
- กลุ่มใหญ่

-

๓. สรุปความคิดรวบยอด
- กลุ่มใหญ่
๔. ประยุกต์ความคิด
- กลุ่มใหญ่

-

กิจกรรมการเรียนการสอน
เนื้อหา/สื่อ
วิทยากรให้สมาชิกอ่าน
วัตถุประสงค์กลุ่มเตรียมการก่อน
ประชุมเช้า/กลุ่มประชุมเช้า
วิทยากรแจกใบงานที่ ๔ และ ๒ - ใบงานที่ ๔ กลุ่มเตรียมการก่อน
ให้แก่สมาชิกคนละ ๑ แผ่น
ประชุมเช้า/กลุ่มประชุมเช้า
เมื่อสมาชิกทุกคนทาเสร็จ
วิทยากรสุ่มถามคาตอบของ
สมาชิกประมาณ ๓- ๕ คน
วิทยากรสรุปตามใบความรู้ที่ ๑ - ใบความรู้ที่ ๑ กลุ่มเตรียมการ
ก่อนประชุมเช้า/กลุ่มประชุมเช้า
วิทยากรจาลองการนากลุ่ม
- ใบหัวข้อบอร์ด
ประชุมเช้า
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ใบงานที่ ๔
กลุ่มเตรียมการก่อนประชุมเช้า
เมื่อท่านอ่านวัตถุประสงค์ของกลุ่มเรียบร้อยแล้ว ท่านมีความเข้าอย่างไร โปรดอธิบาย
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กลุ่มประชุมเช้า
เมื่อท่านอ่านวัตถุประสงค์ของกลุ่มเรียบร้อยแล้ว ท่านมีความเข้าอย่างไร โปรดอธิบาย
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ใบความรู้ที่ ๑
กลุ่มเตรียมการก่อนประชุมเช้า / กลุ่มประชุมเช้า
กลุ่มประชุมเช้า
เป็นกลุ่มที่มีความสาคัญอย่างมากสาหรับการฟื้นฟูฯ กลุ่มนี้จะมีการดาเนินการทุกวัน สมาชิกมีหน้าที่ที่
ต้องใส่ใจกับหัวข้อบอร์ดต่าง ๆ ซึ่งหัวข้อบอร์ดกลุ่มประชุมเช้า ประกอบด้วย
เหตุการณ์และสถานการณ์ของบ้าน เป็นหัวข้อที่สมาชิกต้องเรียนรู้ที่จะใส่ใจกับเหตุการณ์ของบ้านว่าใน
แต่ละวันสถานการณ์ของบ้านเป็นอย่างไรตามความคิดของตนเอง
เรื่องแจ้งเป็นหัวข้อที่คณะรับผิดชอบหรือสมาชิกไว้แจ้งเรื่องราวต่าง ๆ ให้สมาชิกทุกคนทราบ เช่น
Pro Staff On Duty ประจาวันเป็นใคร เป็นต้น
ความรู้สึก ดี / ไม่ดี เป็นหัวข้อที่ไว้ให้สมาชิกได้แสดงความรู้สึกที่เกิดขึ้นทั้งดีและไม่ดี
ข้อบกพร่อง เป็นหัวข้อที่สมาชิกทั้งบ้านเมื่อพบเจอข้อบกพร่องแล้วสอบถามเพื่อนสมาชิก ประมาณ
๒ – ๓ คน แล้วหาผู้กระทาไม่ได้ จึงนามาลงเป็นข้อบกพร่องเพื่อหาผู้กระทา
ชมเชย เป็นหัวข้อที่สมาชิกไว้สาหรับชมเชยเพื่อนสมาชิกที่กระทาให้ตนเองรู้สึกดี
เกร็ดความรู้ เป็นหัว ข้อที่สมาชิกใช้เป็นช่องทางที่จะบอกเกี่ยวกับความรู้ที่ตนเองมีและคิดว่าเป็น
ประโยชน์ต่อผู้อื่นให้บุคคลอื่นทราบ
ข่าวทั่วไป / ข่าวกีฬา เป็นหัวข้อที่ให้สมาชิกได้ทราบเกี่ยวกับข่าวสารต่างๆ
สันทนาการ เป็นหัวข้อที่ผ่อนคลาย
ก่อนเริ่มการทากลุ่มประชุมเช้าจะมีกลุ่มเตรียมก่อน เพื่อเป็นการซักซ้อมและตรวจสอบความพร้อมของ
สมาชิกที่มาลงหัวข้อบอร์ด
การลงหัวข้อบอร์ดเป็นหน้าที่ของสมาชิกทุกคนที่จะต้องร่วมกันรับผิดชอบ
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แผนการสอนเรื่อง “กลุ่มสัมมนา / กลุ่มจูงใจ”
องค์ประกอบ/กลุ่ม/เวลา
๑. แลกเปลี่ยนประสบการณ์
- กลุ่มใหญ่
๒. สะท้อนความคิด อภิปราย
- กลุ่มใหญ่

๓. สรุปความคิดรวบยอด
- กลุ่มใหญ่
๔. ประยุกต์ความคิด
- กลุม่ ใหญ่

กิจกรรมการเรียนการสอน
- วิทยากรให้สมาชิกอ่าน
วัตถุประสงค์กลุ่มสัมมนา/
กลุ่มจูงใจ
- วิทยากรแจกใบงานที่ ๖ ให้แก่
สมาชิกคนละ ๑ แผ่น
- เมื่อสมาชิกทุกคนทาเสร็จ
วิทยากรสุ่มถามคาตอบของ
สมาชิกประมาณ ๓- ๕ คน
- วิทยากรสรุปตามใบความรู้ที่ ๑

เนื้อหา/สื่อ

- ใบงานที่ ๖ กลุ่มสัมมนา/
กลุ่มจูงใจ

- วิทยากรให้ร่วมสังเกตกลุ่ม
สัมมนา/กลุ่มจูงใจ

- ร่วมสังเกตการณ์กลุ่มตามวัน
เวลาที่กาหนด

- ใบความรู้ที่ ๑ กลุ่มสัมมนา/
กลุ่มจูงใจ
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ใบงานที่ ๖
กลุ่มสัมมนา
เมื่อท่านอ่านวัตถุประสงค์ของกลุ่มเรียบร้อยแล้ว ท่านมีความเข้าอย่างไร โปรดอธิบาย
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กลุ่มจูงใจ
เมื่อท่านอ่านวัตถุประสงค์ของกลุ่มเรียบร้อยแล้ว ท่านมีความเข้าอย่างไร โปรดอธิบาย
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ใบความรู้ที่ ๑
กลุ่มสัมมนา / กลุ่มจูงใจ
กลุ่มสัมมนา
เป็นกลุ่มที่ฝึกให้สมาชิกเรียนรู้ที่จะคิดแก้ปัญหา รวมถึงเรียนรู้ที่จะรับฟังในความคิดเห็นของคนอื่น
และยอมรับในมติของส่วนรวม
เนื่องจากผู้ติดยาเสพติดนั้นส่วนใหญ่ระบบความคิดจะมีปัญหา กล่าวคือ ลักษณะความคิดที่ แก้ปัญหา
จะเป็นไปในลักษณะยึดความคิดของตนเองเป็นใหญ่ไม่ค่อยรับฟังใคร
กลุ่มสัมมนาเป็นเป็นกลุ่มที่ฝึกให้สมาชิกได้เรียนรู้เรื่องการรับฟัง
กลุ่มจูงใจ
เป็นกลุ่มที่มีความสาคัญอีกกลุ่มหนึ่งสาหรับสมาชิก โดยเฉพาะอย่างยิ่งสมาชิกที่ถูกบังคับบาบัด ทั้งนี้
เนื่องจากบุคคลเหล่านี้จะปฏิเสธการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดมาโดยตลอด ดังนั้น จะเป็นกลุ่มที่ช่วยให้
สมาชิก เกิดแรงจูงใจในการฟื้นฟูฯต่อไป

คู่มือการฟื้นฟูสมรรถภาพผูต้ ิดยาเสพติดแบบควบคุมตัว (161)

แผนการสอนเรื่อง “กลุ่มปรึกษา / กลุ่มการให้การศึกษาครอบครัว”
องค์ประกอบ/กลุ่ม/เวลา
๑. แลกเปลี่ยนประสบการณ์
- กลุ่มใหญ่
๒. สะท้อนความคิด อภิปราย
- กลุ่มใหญ่

-

กิจกรรมการเรียนการสอน
เนื้อหา/สื่อ
วิทยากรให้สมาชิกอ่าน
วัตถุประสงค์กลุ่มปรึกษา/
กลุ่มครอบครัวศึกษา
วิทยากรแจกใบงานที่ ๗ ให้แก่ - ใบงานที่ ๗ กลุ่มปรึกษา/
สมาชิกคนละ ๑ แผ่น
กลุ่มครอบครัวศึกษา
เมื่อสมาชิกทุกคนทาเสร็จ
วิทยากรสุ่มถามคาตอบของ
สมาชิกประมาณ ๓-๕ คน
วิทยากรสรุปตามใบความรู้ที่ ๑ - ใบความรู้ที่ ๑ กลุ่มปรึกษา/
กลุ่มครอบครัวศึกษา

๓. สรุปความคิดรวบยอด
- กลุ่มใหญ่

-

๔. ประยุกต์ความคิด
- กลุ่มใหญ่

- วิทยากรให้ร่วมสังเกตกลุ่ม
ปรึกษา/กลุ่มครอบครัวศึกษา

- ร่วมสังเกตการณ์กลุ่มตามวัน
เวลาที่กาหนด

คู่มือการฟื้นฟูสมรรถภาพผูต้ ิดยาเสพติดแบบควบคุมตัว (162)

ใบงานที่ ๗
กลุ่มปรึกษา
เมื่อท่านอ่านวัตถุประสงค์ของกลุ่มเรียบร้อยแล้ว ท่านมีความเข้าอย่างไร โปรดอธิบาย
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ใบความรู้ที่ ๑
กลุ่มปรึกษา / กลุ่มครอบครัวศึกษา
กลุ่มปรึกษา
กลุ่มปรึกษาเป็นกลุ่มที่มีความสาคัญมากอีกกลุ่มหนึ่งในชุมชนบาบัด ถ้าให้เปรียบก็เหมือนกับเป็นยา
หลักในการรักษาโรคก็ว่าได้ กลุ่มการให้การปรึกษาจะมีทุกสัปดาห์ สัปดาห์ละ ๑ ครั้ง ครั้งละ ๒ ชั่วโมง เป็น
กลุ่มที่สมาชิกจะได้พบปะ พูดคุยกับเจ้าหน้าที่ที่ดูแลรับผิดชอบสมาชิกนั้นๆ ซึ่งการพูดคุยหรือปรึกษานั้นก็จะ
เป็นเรื่องที่สมาชิกมีความรู้สึกหรือไม่เข้าใจทั้งภายในสถานฟื้นฟูฯ และภายนอกด้วย กลุ่มนี้จะทาให้สมาชิกเกิด
ความเข้าใจในเรื่องราวและตัวตนของตนเองมากขึ้น และสมาชิกก็ยังที่จะได้รับฟังเรื่องราวของสมาชิกคนอื่นอีก
ด้วย ทั้งยังอาจจะเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือแนวทางในการแก้ปัญหาซึ่งกันและกันได้อีก
กลุ่มครอบครัวศึกษา
เป็นกลุ่มหนึ่งที่ประยุกต์มาใช้ในชุมชนบาบัด กลุ่มนี้เป็นกลุ่มหลักในการรักษาแบบ Matrix Program
(การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดแบบผู้ปุวยนอก) ซึ่งการดาเนินการของกลุ่มนี้จะเน้นในการให้ความรู้ใน
เรื่องของครอบครัวแก่สมาชิก เพื่อปรับเปลี่ยนทัศนคติของสมาชิกที่ไม่เหมาะสมกับครอบครัว เนื้อหาของกลุ่มนี้
จะสอนเกี่ยวกับเรื่องบทบาทของสมาชิกในครอบครัว แนวทางในการปรับตัวเมื่อต้องกลับไปอยู่กับครอบครัว
เป็นต้น หรือบางครั้งอาจจะมีการให้ ดูวิซีดีเพื่อกระตุ้นความรู้สึกของสมาชิกให้เกิดความรู้สึกผิดต่อครอบครัว
มากๆ เพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอย่างถาวร

คู่มือการฟื้นฟูสมรรถภาพผูต้ ิดยาเสพติดแบบควบคุมตัว (164)

แผนการสอนเรื่อง “กลุ่มสุขศึกษา / กลุ่มสรุปความรู้สึกประจาสัปดาห์ / กลุ่มประชุมทีมงาน / งานบาบัด”
องค์ประกอบ/กลุ่ม/เวลา
๑. แลกเปลี่ยนประสบการณ์
- กลุ่มใหญ่
๒. สะท้อนความคิด อภิปราย
- กลุ่มใหญ่

กิจกรรมการเรียนการสอน
เนื้อหา/สื่อ
- วิทยากรให้สมาชิกอ่าน
วัตถุประสงค์กลุ่มสุขศึกษา/กลุ่ม
สรุปความรู้สึกประจาสัปดาห์/
กลุ่มประชุมทีมงาน/งานบาบัด
- วิทยากรแจกใบงานที่ ๘ และ ๙ - ใบงานที่ ๘ กลุ่มสุขศึกษา/
ให้แก่สมาชิกคนละ ๑ แผ่น
กลุ่มสรุปความรู้สึกประจา
สัปดาห์
- เมือ่ สมาชิกทุกคนทาเสร็จ
- ใบงานที่ ๙ กลุ่มประชุมทีมงาน/
วิทยากรสุ่มถามคาตอบของ
สมาชิกประมาณ ๓-๕ คน
งานบาบัด

๓. สรุปความคิดรวบยอด
- กลุ่มใหญ่

- วิทยากรสรุปตามใบความรู้ที่ ๑

๔. ประยุกต์ความคิด
- กลุ่มใหญ่

- วิทยากรให้ร่วมสังเกตกลุ่ม
สุขศึกษา/กลุ่มสรุปความรู้สึก
ประจาสัปดาห์/กลุ่มประชุม
ทีมงาน/งานบาบัด

- ใบความรู้ที่ ๑ กลุ่มสุขศึกษา/
กลุ่มสรุปความรู้สึกประจา
สัปดาห์/ กลุ่มประชุมทีมงาน/
งานบาบัด
- ร่วมสังเกตการณ์กลุ่มตามวัน
เวลาที่กาหนด
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ใบงานที่ ๘ กลุ่มสุขศึกษา / กลุ่มสรุปความรู้สึกประจาสัปดาห์
กลุ่มสุขศึกษา
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ใบงานที่ ๙ กลุ่มประชุมทีมงาน/ งานบาบัด
กลุ่มประชุมทีมงาน
เมื่อท่านอ่านวัตถุประสงค์ของกลุ่มเรียบร้อยแล้ว ท่านมีความเข้าอย่างไร โปรดอธิบาย
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ใบความรู้เรื่อง
“กลุ่มสุขศึกษา / กลุ่มสรุปความรู้สึกประจาสัปดาห์ / กลุ่มประชุมทีมงาน / งานบาบัด”
กลุ่มสุขศึกษา
กลุ่มนี้สมาชิกจะได้เรียนรู้ในเรื่องสุขอนามัยของตนเอง รวมถึงการดูแลปูองกันตนเองจากการเจ็บปุวย
บางประเภทที่ พ บบ่ อ ยในผู้ ติ ด ยาเสพติ ด เช่ น โรคติ ด ต่ อ ทางผิ ว หนั ง โรคติ ด ต่ อ ทางเพศสั ม พั น ธ์ เป็ น ต้ น
นอกจากนี้สมาชิกยังจะได้เรียนรู้เกี่ยวเรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเมื่อประสบเหตุต่าง ๆ อีกด้วย
กลุ่มสรุปความรู้สึกประจาสัปดาห์
กลุ่ มนี้ พี่เลี้ ยงผู้ ติดยาเสพติดเป็ นผู้ ดาเนินการ ซึ่งพี่เลี้ยงผู้ติดยาเสพติดจะพูดคุยกับสมาชิกทั้งหมด
เกี่ยวกับความรู้สึกของสมาชิกที่เกิดขึ้นในสัปดาห์นั้นๆ ว่าเป็นอย่างไร มีอะไรเป็นตัวกระตุ้นความรู้สึก และ
จั ดการอย่ างไรกั บ ความรู้ สึ ก นั้ น บางครั้ งพี่เ ลี้ ยงผู้ ติ ดยาเสพติดอาจจะให้ ส มาชิก ในกลุ่ ม มีการแลกเปลี่ ย น
ประสบการณ์ในการจัดกับความรู้สึกที่คล้าย ๆ กันด้วย
กลุ่มประชุมทีมงาน
กลุ่มนี้ดาเนินการโดยผู้ประสานกิจกรรม (COD) และมีพี่เลี้ยงผู้ติดยาเสพติดเป็นผู้สังเกตการณ์ กลุ่มนี้
จะมีการประชุมกันทุกวัน โดยจะประกอบด้วย ผู้ประสานกิจกรรม ผู้ดูแลกิจกรรม ผู้ตรวจสอบ และหัวหน้า
ทีมงาน เท่านั้น ซึ่งเนื้อหาในการประชุมนั้นจะเป็นเรื่องงานภายในบ้านที่ตนเองรับผิดชอบ กรอบในการประชุม
ก็จะเป็นในเรื่องของ เรื่องแจ้ง แผนงานประจาวัน ปัญหาอุปสรรค และพฤติกรรมเด่น ๆ ของสมาชิกภายใน
ทีมงาน
งานบาบัด
เป็นกิจกรรมที่ให้สมาชิกได้เรียนรู้ในเรื่องการวางแผนการทางาน การทางานแต่ละประเภท ทั้งที่ตนเอง
ถนัดและไม่ถนัด รวมถึงการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในการทางาน กิจกรรมนี้สมาชิกแต่ละคนจะถูกจัด
หมุนเวียนให้เรียนรู้ในแต่ละทีมงาน ซึ่งงานหลัก ๆ ประกอบด้วย งานบ้าน ครัว เกษตร โยธา เป็นต้น
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แผนการสอนเรื่อง “โครงสร้างบ้านและสายการบังคับบัญชา”
องค์ประกอบ/กลุ่ม/เวลา
๑. แลกเปลี่ยนประสบการณ์
- กลุ่มใหญ่
๒. สะท้อนความคิด อภิปราย
- กลุ่มใหญ่

-

๓. สรุปความคิดรวบยอด
- กลุ่มใหญ่
๔. ประยุกต์ความคิด
- กลุ่มใหญ่

-

กิจกรรมการเรียนการสอน
เนื้อหา/สื่อ
วิทยากรให้สมาชิกอ่านเกี่ยวกับ
โครงสร้างบ้านและสายการ
บังคับบัญชา
วิทยากรแจกใบงานที่ ๑๐
- ใบงานที่ ๑๐ โครงสร้างบ้าน
ให้แก่สมาชิกคนละ ๑ แผ่น
และสายการบังคับบัญชา
เมื่อสมาชิกทุกคนทาเสร็จ
วิทยากรสุ่มถามคาตอบของ
สมาชิกประมาณ ๓-๕ คน
วิทยากรสรุปตามใบความรู้ที่ ๑ - ใบความรู้ที่ ๑ โครงสร้างบ้าน
และสายการบังคับบัญชา
วิทยากรนาสมาชิกทั้งหมดไปดู - บอร์ดโครงสร้าง
บอร์ดโครงสร้าง
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ใบงานที่ ๑๐
โครงสร้างบ้านและสายการบังคับบัญชา
โปรดโยงเส้นตรงจับคู่ข้อความที่มีความหมายตรงกัน
Coordinator On Duty หรือ C.O.D ผู้ประสานกิจกรรม

ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยใน
ภาพรวมของบ้าน

Chief ผู้ควบคุมกิจกรรม

ดูแลให้บ้านดาเนินกิจกรรมไปตามที่
ตารางประจาวันกาหนด

Expeditor ผู้ตรวจสอบกิจกรรม

ดูแล ตรวจสอบพฤติกรรม และงานต่าง
ตามที่ได้รับมอบหมาย

Department Heard หัวหน้าทีมงาน

ดูแล ควบคุม การทางานและ
พฤติกรรมของสมาชิกตามที่ได้รับ
มอบหมาย
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ใบความรู้ที่ ๑
โครงสร้างบ้านและสายการบังคับบัญชา
Coordinator On Duty หรือ C.O.D ผู้ประสานกิจกรรม มีหน้าที่ ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยใน
ภาพรวมของบ้าน ผู้ประสานกิจกรรมนี้จะต้องรู้เรื่องราวที่เกิดขึ้นภายในบ้านทั้งหมด ซึ่งบทบาทที่ผู้ประสาน
กิจกรรมสมควรที่จะแสดง คือ บทบาทในลักษณะที่เข้าอกเข้าใจ โดยที่จะเป็นผู้ประสานกับพี่ เลี้ยง ผู้ติดยา
เสพติด
Chief ผู้ควบคุมกิจกรรม มี ห น้ า ที่ ดู แ ลให้ บ้ า นด าเนิ น กิ จ กรรมไปตามที่ ต ารางประจ าวั น ก าหนด
ผู้ควบคุมกิจกรรม ซึ่งบทบาทที่ผู้ควบคุมกิจกรรมสมควรที่จะแสดง คือ บทบาทของการตรวจสอบ โดยผู้ควบคุม
กิจกรรมนี้จะทางานประสานกับผู้ประสนกิจกรรม
Expeditor ผู้ตรวจสอบกิจกรรม มีหน้าที่ ดูแล ตรวจสอบพฤติกรรมของสมาชิก และงานต่าง ๆ ตามที่
ได้วางแผนหรือได้รับมอบหมาย
Department Heard หัวหน้าทีมงานมีหน้าที่ดูแล ควบคุม การทางานและพฤติกรรมของสมาชิก
ตามที่ได้วางแผนหรือได้รับมอบหมาย
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การสัมภาษณ์เบื้องต้น (Initial Interview Group) สมาชิกระยะแรกรับ
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อทราบประวัติความเป็นมาของสมาชิกใหม่ที่เข้ามาฟื้นฟูฯ ภายในสถานฟื้นฟูฯ
๒. เพื่อรับรู้ถึงระดับความต้องการในการเข้ารับการฟื้นฟูฯ
๓. เพื่อให้รับรู้ถึงปัญหาเบื้องต้นของสมาชิกใหม่ ซึ่งจะได้นามากาหนดเป็นแผนการฟื้นฟูฯ ให้เหมาะสม
สาระสาคัญ/แนวคิด
การสัมภาษณ์สมาชิกระยะแรกรับ เป็นการสัมภาษณ์สมาชิกใหม่ที่เข้ามาฟื้นฟูฯ ภายในสถานฟื้นฟูฯ
ระยะเวลา
๔๕ - ๖๐ นาที
วิธีดาเนินการ
๑. การสัมภาษณ์สมาชิกใหม่ประกอบด้วยทีมสัมภาษณ์ ๔ คน คือ พี่เลี้ยงผู้ติดยาเสพติด จานวน ๑ คน
คณะรับผิดชอบจานวน ๒ คน ประกอบด้วย C.O.D และ Chief และพี่เลี้ยงที่ได้รับมอบหมาย จานวน ๑ คน
๒. การจัดสถานที่สัมภาษณ์ ใช้วิธีให้ผู้สัมภาษณ์นั่งเรียงกันเป็นแถวหน้ากระดานมีเจ้าหน้าที่ ที่ปรึกษานั่ง
กลางและให้ผู้ถูกสัมภาษณ์นั่งคนเดียวตรงกันข้างห่างกันประมาณ ๑ เมตร
ผูถ้ กู สัมภาษณ์

๓. การสัมภาษณ์จะกดดันให้ผู้ถูกสัมภาษณ์ได้แสดงอารมณ์ความรู้สึกที่ตนต้องการฟื้นฟูฯ ออกมาให้
ผู้สัมภาษณ์รู้สึกและยอมรับผู้ถูกสัมภาษณ์เป็นสมาชิกใหม่
แนวทางการสัมภาษณ์
- แนะนาตัว ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่
- ความคิด ความรู้สึกที่กังวล
- ประวัติการใช้ยาเสพติด
- คิดอย่างไรกับการเข้ามาฟื้นฟูฯ ที่สถานฟื้นฟูฯ
- แนวทางในการปฏิบัติตัวในสถานฟื้นฟูฯ
- อื่น ๆ
๔. เมื่อจบการสัมภาษณ์ ถ้ากลุ่มที่สัมภาษณ์ยอมรับผู้ถูกสัมภาษณ์เป็นสมาชิกใหม่ก็จะมีการต้อนรับอย่าง
อบอุ่นโดยการจัดที่นั่งใหม่เป็นวงกลม จับมือแสดงความยินดีต้อนรับ พร้อมทั้งแจ้งกฎเกณฑ์ต่าง ๆ และระเบียบ
การปฏิบัติตัวในสถานฟื้นฟูฯ ให้สมาชิกใหม่ทราบ
แหล่งอ้างอิง : “คู่มือดาเนิน การฟื้น ฟูส มรรถภาพผู้ ติดยาเสพติด” ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
(บ้านลาดหลุมแก้ว) กรมคุมประพฤติ พ.ศ.๒๕๕๕ หน้า ๕๘-๘๙
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ความรู้เกี่ยวกับการติดสารเสพติด
ความรู้ เกี่ย วกับ การติดสารเสพติ ดเป็ นหนึ่งในสองกลุ่ มความรู้ซึ่ง ผู้ เข้ารับการฟื้นฟูฯ ต้องได้รับใน
ระยะแรกรับ ประกอบด้วย 4 หัวข้อวิชา ได้แก่ สถานการณ์ยาเสพติดในปัจจุบัน ประเภทของสารเสพติดที่
แพร่หลายในปัจจุบันและสารเสพติดกาเนิดใหม่ โรคสมองติดยา และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด
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แผนการสอนเรื่อง “สถานการณ์ยาเสพติดในปัจจุบัน”
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้สมาชิกได้รับความรู้เกี่ยวกับความเป็นมาของสารเสพติดในประเทศไทย
2. เพื่อให้สมาชิกอธิบายได้ถึงสถานการณ์ยาเสพติดในปัจจุบัน
สาระสาคัญ/แนวคิด
ยาเสพติดซึ่งเป็นปัญหาของชาติอยู่ในขณะนี้ มีประวัติความเป็นมาอย่างไรเป็นสิ่งที่น่าสนใจ เพราะ
มนุษย์ได้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดมาเป็นเวลาช้านาน บางชนิดให้ทั้งคุณและโทษ บางชนิดก็มีแต่โทษภัยเท่านั้น
ปัจจุบันสถานการณ์ยาเสพติด ปรากฏอยู่ในหลายรูปแบบแตกต่างกันจนเกิดปัญหาที่ร้ายแรงตามมา
ทั้งในด้านสุขภาพของผู้ใช้ เกิดความขัดแย้ง ก่อให้เกิดอาชญากรรม ชุมชน สังคมตลอดจนประเทศชาติ ปัญหา
ยาเสพติดได้ทวีความรุนแรงยิ่งขึ้นเรื่อยๆ นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2502 เป็นต้นมา เนื่องจากในอดีตมีเพียงฝิ่นเท่านั้น
ที่เป็นยาเสพติดชนิดหลัก แต่ในปัจจุบันมียาเสพติดหลายชนิดเพิ่มขึ้นมากมาย
จุดเน้นในบทนี้
 สถานการณ์ยาเสพติดในปัจจุบัน
ระยะเวลา 1 ชั่วโมง 30 นาที
วิธีดาเนินการ
องค์ประกอบกลุ่ม/เวลา

กิจกรรมการเรียนการสอน

แลกเปลี่ยนประสบการณ์ - วิทยากรให้ความรู้ เรื่อง สถานการณ์ยาเสพติดในปัจจุบันตาม
- กลุ่มใหญ่ (เวลา 20 นาที) ใบความรู้
- วิทยากรสุ่มสอบถามความคิดเห็นของสมาชิก
สะท้อนความคิด
- ให้สมาชิกแบ่งกลุ่ม อ่านและทาแบบฝึกหัดตามใบงาน
- กลุ่มย่อย (เวลา 40 นาที) - ให้สมาชิกแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสรุปเพื่อนาเสนอ
กลุ่มใหญ่

เนื้อหา/สื่อ
- ใบความรู้
สถานการณ์
ยาเสพติดใน
ปัจจุบัน
- ใบงาน
สถานการณ์ยา
เสพติดใน
ปัจจุบัน

ความคิดรวบยอด
- ให้แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนนาเสนอ
- กลุ่มใหญ่ (เวลา 30 นาที) - วิทยากรสรุปประเด็นสาคัญ
คาแนะนาสาหรับวิทยากร
1. หัวใจสาคัญของบทเรียนนี้ คือ สถานการณ์ยาเสพติดในปัจจุบัน
2. ปัญหาที่พบ คือ วิทยากรควรใช้เทคนิคการเล่าเรื่องให้น่าสนใจ อีกทั้งควรค้นหาข้อมูลและปรับปรุง
เนื้อหาให้ตรงกับสถานการณ์ปัจจุบันที่เป็นจริง
3. แนวทางการแก้ไข คือ ใช้สื่อการสอนประกอบการเล่าเรื่อง เช่น ภาพแผ่นพลิก วิดีโอ
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ใบความรู้
สถานการณ์ยาเสพติดในปัจจุบัน
การใช้ยาเสพติดในประเทศไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
ยาเสพติดซึ่งเป็นปัญหาของชาติอยู่ในขณะนี้ มีประวัติความเป็นมาอย่างไรเป็นสิ่งที่น่าสนใจ เพราะ
มนุษย์ได้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดมาเป็นเวลาช้านาน บางชนิดให้ทั้งคุณและโทษ บางชนิดก็มีแต่โทษภัยเท่านั้น
ซึ่งในปัจจุบันมียาเสพติดชนิดต่างๆ ในท้องตลาดมากกว่า 120 ชนิด อย่างไรก็ตามยาเสพติดชนิดแรกที่คนไทย
รู้จักก็คือ ฝิ่น
ฝิ่ น เข้ ามาในประเทศไทยในสมัย อยุ ธ ยาตอนต้น โดยชาวจี น ในรัช สมั ยสมเด็ จพระรามาธิบ ดีที่ 1
(พระเจ้าอู่ทอง) ปฐมกษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยา เมื่อประมาณ 600 ปีล่วงมาแล้ว ตามกฎหมายฉบับนี้ได้บัญญัติ
การห้ามซื้อ ขาย เสพฝิ่นไว้ว่า
“ผู้สูบฝิ่น กินฝิ่น ขายฝิ่นนั้น ให้ลงพระราชอาญาจงหนักหนา รับราชบาทว์ให้สิ้นเชิง ตระเวนบก 3 วัน
ตระเวนเรือ 3 วัน ให้จาใส่คุกไว้กว่าจะอดได้ ถ้าอดได้แล้วเรียกเอาทานนบแก่มันญาติพี่น้องไว้แล้วจึงให้ปล่อย
ผู้สูบ ผู้ขาย และกินฝิ่น ออกจากโทษ ”
แม้ว่าบทลงโทษจะสูง แต่การลักลอบซื้อขายและเสพฝิ่นก็ยังมี ต่อมาโดยตลอด กฎหมายคงใช้ได้แต่ใน
กรุงศรีอยุธยาเท่านั้น ส่วนหัวเมืองและเมืองขึ้นที่ห่างพระเนตรพระกรรณ ไม่มีการเข้มงวดกวดขัน ซึ่งปรากฏว่า
ผู้ครองนครเมืองบางแห่งก็ติดฝิ่นและผูกขาดการจาหน่ายฝิ่นเสียเองด้วย เมื่อเป็นเช่นนี้ ปัญหาการขายฝิ่น เสพฝิ่น
จึงเลิกไม่ได้ตลอดสมัยกรุงศรีอยุธยา
ต่อมาสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟูาจุฬาโลก ทรงแจกกฎหมายปุาวร้อง
ห้ามปรามผู้ขาย ผู้สูบฝิ่น แต่ก็ยังไม่มีผล ครั้นถึงสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย จึงได้ทรงตรา
พระราชกาหนดโทษให้สูงขึ้นไปอีกโดย
“ห้ามอย่าให้ผู้ใดสูบฝิ่น กินฝิ่น ซื้อฝิ่นขายฝิ่น และ เป็นผู้สมซื้อสมขายเป็นอันขาดทีเดียวถ้ามิฟัง
จับได้ และมีผู้ฟูองร้องพิจารณาเป็นสัจจะให้ลงพระอาญา เฆี่ยน 3 ยก ตระเวณบก 3 วัน ตระเวณเรือ 3 วัน
รับราชบาทว์ บุตรภรรยาและทรัพย์สิ่งของให้สิ้นเชิง ให้ส่งตัวไปตะพุ่นหญ้าช้าง ผู้รู้เห็นเป็นใจมิได้เอาความมา
ว่ากล่าว จะให้ลง พระอาญาเฆี่ยน 60 ที”
ในรัชกาลที่ 3 รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นระยะที่ตรงกับสมัยที่อังกฤษ
นาฝิ่นจากอินเดียไปบังคับขายให้จีน ทาให้มีคนจีนติดฝิ่นเพิ่มขึ้น และในช่วงเวลานั้นตรงกับระยะที่คนจีนเข้า
มาค้าขายในเมืองไทยมากขึ้น จึงเป็นการนาการใช้ฝิ่นและผู้ติดฝิ่นเข้ามาในเมืองไทย ตลอดจนมีการลักลอบนา
ฝิ่นเข้ามาในเมืองไทยด้วยเรือสินค้าต่าง ๆ มาก จึงเป็นเหตุให้การเสพฝิ่นระบาดยิ่งขึ้น พระองค์จึงได้ทรงมี
บั ญชาให้ มีการปราบปรามอย่ างเข้มงวดกวดขันในปี พ.ศ. 2382 มีผ ลทาให้ การค้ าฝิ่ นและสิ่ งอื่นๆ ที่ผิ ด
กฎหมายเข้าไปอยู่ในเมืองของกลุ่มอั้งยี่ที่เกิดขึ้นในกรุงเทพฯ และหัวเมืองชายทะเล สร้างความวุ่นวายจากการ
ทะเลาะวิวาทระหว่างกลุ่มอั้งยี่ต่าง ๆ จนต้องทาให้ทหารปราบปราม
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สงครามฝิ่นระหว่างอังกฤษและจีนในปี ค.ศ. 1834-1843
ในรัชกาลที่ 4 รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเห็นว่าการปราบปรามไม่สามารถ
ขจัดปัญหาการสูบและขายฝิ่นได้ และก่อให้เกิดความยุ่งยากวุ่นวายขึ้น จึงทรงเปลี่ยนนโยบายใหม่ ยอมให้คน
จีนเสพและขายฝิ่นได้ตามกฎหมายแต่ต้องเสียภาษีผูกขาดมีนายภาษีเป็นผู้ดาเนินการ ปรากฏว่าภาษีฝิ่นทา
รายได้ให้แก่ประเทศไทยมาก
ต่อมาใน รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว สภาพของการค้าฝิ่นยังคงเป็นอยู่เช่นเดิม
คือมีผู้คนจานวนไม่น้อยที่เสพและติดฝิ่น ที่มีขายตามโรงยาฝิ่นโดยถูกต้องตามกฎหมาย และภาษีฝิ่นก็ยังคงเป็น
รายได้ใหญ่ของประเทศ ทรงดาริที่จะแก้ภาษีฝิ่นที่จะให้มีการสูบฝิ่นน้อยลงจนสามารถเลิกได้ในที่สุด และทรง
ยอมให้รัฐฯ ขาดรายได้จากภาษี เมื่อไม่มีผู้สูบฝิ่น ความพยายามนี้ไม่เป็นผลสาเร็จในรัชสมัยของพระองค์

การสูบฝิ่นของกรรมกรในสมัยก่อน
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สภาพภายในโรงสูบฝิ่น ที่มีคนนอนสูบฝิ่นอยู่แน่นเต็มโรง
ในพ.ศ. 2501 คณะปฏิวัติซึ่งปกครองประเทศไทยอยู่ในขณะนั้นได้พิจารณาเห็นว่า การเสพฝิ่นเป็นที่
รังเกียจของวงการสังคมและเป็นอันตรายแก่สุขภาพและอนามัยอย่างร้ายแรง ประเทศต่างๆ ได้พยายามเลิก
การเสพฝิ่นโดยเด็ดขาดแล้ว จึ งเห็นเป็นการสมควรให้เลิกการเสพฝิ่ นและจาหน่ายฝิ่นในประเทศไทย จึงมี
ประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 37 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2501 ให้เลิกการเสพฝิ่นและจาหน่ายทั่วราชอาณาจักร
และกาหนดดาเนินการให้เสร็จสิ้นเด็ดขาดภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2502 โดยกาหนดการตามลาดับดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.

ประกาศให้ผู้เสพฝิ่นขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตให้เสพฝิ่นภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2501
ตังแต่วันที่ 1 มกราคม 2502 ห้ามมิให้ร้านฝิ่นจาหน่ายฝิ่นแก่ผู้ที่ไม่มีใบอนุญาตให้สูบฝิ่น
ยุบเลิกร้านจาหน่ายฝิ่นภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2502
ให้กระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงมหาดไทย ร่วมกันจัดตั้งสถานพยาบาลและพักฟื้นผู้อดฝิ่น
ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2502 ผู้กระทาผิดฐานเสพฝิ่นหรือมูลฝิ่น นอกจากจะต้องรับโทษตาม
กฎหมายแล้วยังต้องถูกส่งไปรับการรักษา ณ สถานพยาบาลและพักฟื้นผู้อดฝิ่นไม่เกิน 90 วัน

อีกด้วย
ผลการดาเนินงานปรากฏว่ามีผู้ติดฝิ่นที่ขึ้นทะเบียนทั้งสิ้น 70,985 คน หญิง 1,024 คน ตั้งแต่วันที่
1 มกราคม 2502 ทางราชการได้ร ะดมตารวจตรวจตราตามร้านฝิ่ น ทั่ว ราชอาณาจัก ร เพื่อ มิใ ห้ ผู้ ที่ ไม่ มี
ใบอนุญาตเข้าเสพฝิ่นในร้ านค้าฝิ่น และมิให้ ร้านขายฝิ่นให้แก่ผู้ ที่ไม่มีใบอนุญาตภายในวันที่ 30 มิถุนายน
2502 ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการเสพฝิ่นและการจาหน่ายฝิ่น เจ้าพนักงานสรรพสามิตพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่
ตารวจได้เข้าความคุมร้านฝิ่นทุกแห่ง โดยเจ้าพนักงานสรรพสามิตได้ตรวจจับฝิ่น มูลฝิ่นที่เหลือและกล้องสูบฝิ่น
ทั้งหมดจากร้านจ าหน่ายฝิ่น นอกจากนี้ยังได้แก้ไขกฎหมายว่าด้วยฝิ่น เพิ่มโทษผู้ล ะเมิดให้สูงขึ้น ซึ่งได้
ประกาศใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2502 เป็นต้นมา จากประกาศของคณะปฏิวัติดังกล่าวข้างต้นเป็นอันว่านับ
แต่รุ่งอรุณของวันที่ 1 กรกฎาคม 2502 การเสพและการจาหน่ายฝิ่ น ในประเทศไทยก็เป็นสิ่งผิ ดกฎหมาย
นอกจากรัฐบาลจะได้จัดให้ ผู้ติดฝิ่นเข้ารับการบาบัดรักษาและฟื้นฟูแล้ว ปรากฏว่าการปราบปรามก็ได้กระทา

คู่มือการฟื้นฟูสมรรถภาพผูต้ ิดยาเสพติดแบบควบคุมตัว (177)

เด็ดขาดยิ่งขึ้น มีการประหารชีวิตผู้ผลิตและค้ายาเสพติด แต่ปัญหายาเสพติดไม่ได้ลดลง เพียงแต่การซื้อขายมี
การดาเนินการซ่อนเร้น และมีวิธีการที่ลึกซึ้งแยบยลยิ่งขึ้น
นอกจากนี้ ตั ว ยาเสพติ ด ได้ เ ปลี่ ย นรู ป ไปเป็ น เฮโรอี น ซึ่ ง ผลิ ต ด้ ว ยการเปลี่ ย นตั ว ยาส าคั ญ ในฝิ่ น
คือ มอร์ฟีนด้วยวิธีทางเคมี เป็นยาเสพติดที่มีฤทธิ์ร้ายแรงกว่าฝิ่น ก็กลับระบาดในเมืองไทย พบครั้งแรกราว
เดือนกันยายน พ.ศ. 2502 เฮโรอีนได้ระบาดในหมู่ติดฝิ่นอยู่เดิม เพราะสูบได้ง่ายใช้เผากระดาษตะกั่วแล้วสูด
ไอไม่ต้องมีบ้องฝิ่น และไม่มีกลิ่นเวลาสูบ การหลบหนีกฎหมายก็ทาได้ง่ายกว่าการสูบฝิ่น
สถานการณ์ยาเสพติดในปัจจุบัน
ปัญหา “ยาเสพติด” เป็นปัญหาที่หยั่งรากลึกมานานในสังคมไทย แม้ว่าที่ผ่านมาจะมีการใช้มาตรการ
ปราบปรามยาเสพติดขั้นรุ นแรง ตั้งแต่สมัยรัฐบาล พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร แต่ทั้งนี้จากตัวเลขทางสถิ ติและ
ผลสารวจต่างๆ พบว่า ปัญหาเรื่องยาเสพติดยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่อง เช่นในปี 2550 กระทรวงสาธารณสุขได้
แถลงว่า มีการจับกุมคดียาเสพติดได้มากถึง 119,778 คดี มากที่สุดในรอบ 4 ปี ซึ่งใกล้เคียงกับปีใน 2546
ซึ่งรัฐบาล พ.ต.ท.ทักษิณฯ ประกาศทาสงครามกั บยาเสพติด ทาให้ปัญหายาเสพติดเริ่มลดน้อยลงแต่ก็เป็น
เพียงช่วงระยะเวลาสั้นๆ เท่านั้น เพราะหลังจากนั้นเพียงแค่ 2 ปี ปัญหายาเสพติดที่มีแนวโน้มว่าจะลดลงกลับ
ทวี ความรุ น แรงมากยิ่ งขึ้ น เรื่ อยๆ กล่ าวคื อ จากจ านวนผู้ ที่ กระท าความผิ ด 265,540 ราย ในปี 2545
ลดลงเหลือ 123,786 ราย ในปี 2546 และลดลงเหลือเพียง 74,254 ราย ในปี 2547 แต่หลังจากนั้น
ในปีถัดมาคดียาเสพติดเริ่มทยอยเพิ่มขึ้น เรื่อยๆ จนกระทั่งในปี 2553 มีผู้กระทาผิดสูงถึง 266,010 ราย
ซึ่งเป็นสถิติที่สูงที่สุดในรอบ 10 กว่าปีที่ผ่านมา
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ภาพที่ 1 คดีประทุษร้ายต่อทรัพย์และคดียาเสพติดปี พ.ศ. 2540 - 2553

ที่มา : สานักงานตารวจแห่งชาติ อ้างใน
http://social.nesdb.go.th/SocialStat/StatReport_Final.aspx?reportid=157&template=
1R2C&yeartype=M&subcatid=45
เมื่อเทียบกับการกระทาผิดคดีอาญาในรูปแบบอื่นๆ ก็ยิ่งพบว่า คดีการกระทาผิดเกี่ยวกับยาเสพติดเป็น
คดีที่มีสถิติพุ่งสูงกว่าคดีอาญาในรู ปแบบอื่นๆ เกือบ 3 เท่า อาทิ คดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ คดีชีวิต ร่างกาย
และเพศ เป็นต้น
พื้นที่ที่ต้องเฝูาระวัง
ในด้านการขยายตัวทางการตลาดของธุรกิจมืดเหล่านี้ คณะกรรมการปูองกันและปราบปรามยาเสพ
ติดได้เปิดเผยข้อมูลว่า หากเปรียบเทียบจานวนผู้ค้ายาเสพติดที่ถูกจับกุ มได้ในช่วงเวลาเดียวกันกับปีที่ผ่านมา
พบว่า สัดส่วนการจับกุมผู้กระทาผิดที่มากที่สุดอยู่ในพื้นที่ของภาคกลาง กล่าวคือ มีการจับกุมผู้ค้ายาได้มาก
ถึง ร้อยละ 34.6 รองลงมาคือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยละ 21.4 กรุงเทพฯ ร้อยละ 16.3 ภาคใต้
ร้อยละ 15.9 และภาคเหนือ ร้อยละ 11.8 ตามลาดับ
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ภาพที่ 2 สัดส่วนการจับกุมคดียาเสพติด

ที่มา :ที่มา สถานการณ์ยาเสพติดภายใต้ยุทธศาสตร์ 5 รั้วป้องกัน ระยะที่ 2 (ช่วง ตุลาคม 2552 – กันยายน
2553) สานักงานปปส. กระทรวงยุติธรรม http://www.nccd.go.th/upload/content/suj.pdf(7).pdf
ปัจจุบัน ปัญหายาเสพติดที่ปรากฏอยู่ในหมู่คนไทยมีรูปแบบต่างๆ กันและลักษณะปัญหาแตกต่างกัน
ออกไป ชาวไทยภูเขาที่อาศัยอยู่ในภาคเหนือของประเทศไทย ส่วนหนึ่งมีอาชีพหลักในการปลูกฝิ่น และมีจานวน
ไม่น้อยที่สูบและติดฝิ่นด้วย ในหมู่ชาวไทยในชนบทพื้นราบ ก็มีการสูบฝิ่น ใช้ใบกระท่อม กัญชา ยาม้าหรือยา
ขยันและยาแก้ปวด อยู่อย่างแพร่หลาย ปัญหาที่ร้ายแรงตามมาคือการแพร่ระบาดของยาเสพติดหลายชนิดปนกัน
อยู่ในขณะนี้ทั้งในต่างจังหวัดและในเขตกรุงเทพมหานคร โดยเฉพาะยาม้าหรือยาบ้า ได้แพร่ระบาดเข้าในแทบทุก
ชุมชนและหมู่บ้านซึ่งนับว่าเป็นปัญหาใหญ่ในขณะนี้ที่ทุกคนต้องร่วมกันแก้ไข
ยาเสพติดทุกชนิดเพิ่มขึ้น
ผลจากการยึดของกลางส่วนใหญ่พบว่า ประเภทของยาเสพติดแต่ละชนิดมีจานวนเพิ่มมากขึ้น โดยยาบ้า
ที่ยึดได้มีปริมาณเพิ่มขึ้นถึง 2 เท่าจากเดิม คือ ในปี 2552 เคยยึดของกลางได้ 20,234,473 เม็ด แต่ในปี
2553 สามารถยึดยาบ้าเป็นของกลางได้ถึง 42,943,736 เม็ด ด้านยาไอซ์สามารถยึดได้มากขึ้นจากปีก่อนถึง
4 เท่า คือยึดได้ 564.1 ก.ก. จากเดิม 139.5 ก.ก. ส่วนโคเคนเพิ่มขึ้นจากเดิม 2 เท่า โดยยึดได้ 31.5 ก.ก.
จากเดิม 14.4 ก.ก. สาหรับเคตามีนเพิ่มขึ้นจากเดิมถึง 7.5 เท่า โดยยึดได้ 173.1 ก.ก. จากเดิม 22.8 ก.ก. และ
วัตถุออกฤทธิ์ฯ ก็เพิ่มขึ้นจากเดิม 7 เท่าเช่นกัน คือ ยึดได้ 1,198.1 ก.ก. จากเดิม 165.8 ก.ก.
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ภาพที่ 3 ปริมาณยาเสพติดที่ถูกอายัด ตั้งแต่ปี 2551-2553

ที่มา :สถานการณ์ยาเสพติดภายใต้ยุทธศาสตร์ 5 รั้วป้องกัน ระยะที่ 2 (ช่วง ตุลาคม 2552 – กันยายน 2553)
สานักงานปปส. กระทรวงยุติธรรม อ้างใน http://www.nccd.go.th/upload/content/suj.pdf(7).pdf
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สถานการณ์นักเสพยาหน้าใหม่
ในด้านการรักษาเยียวยารักษาผู้ติดยาเสพติดที่เข้ารับการบาบัดครั้งแรก พบว่า นับตั้งแต่ปี 2549
ผู้ที่เข้า รับการรักษาส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 20-24 ปี รองลงมาคือ ผู้ที่มีอายุ 15-19 ปี และ 25-29 ปี
ตามลาดับ แต่ในช่วงปี 2551 พบว่า ผู้ที่เข้ารับการบาบัดเริ่มมีอายุน้อยลง โดยกลุ่มหลักได้แก่ กลุ่มอายุ 15-19 ปี
รองลงมาคือ 20-24 ปี และ 25-29 ปี ตามลาดับ
ภาพที่ 4 สัดส่วนอายุผู้เข้าบาบัดรักษาครั้งแรก

ที่มา :สถานการณ์ยาเสพติดภายใต้ยุทธศาสตร์ 5 รั้วป้องกัน ระยะที่ 2 (ช่วง ตุลาคม 2552 – กันยายน 2553)
สานักงานปปส. กระทรวงยุติธรรม อ้างในhttp://www.nccd.go.th/upload/content/suj.pdf(7).pdf
ทั้งนี้เมื่อจาแนกตามอาชีพของกลุ่มคนที่เข้าทาการบาบัดรักษา พบว่า ส่วนใหญ่มีอาชีพรับจ้าง ร้อยละ 40
รองลงมาคือ ผู้ว่างงาน ร้อยละ 23 อาชีพเกษตรกร ร้อยละ 10 และนักเรียน/นักศึกษาอีก ร้อยละ 8
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ภาพที่ 5 สัดส่วนผู้เข้ารับการบาบัดรักษาแยกตามอาชีพ

ที่มา : สถานการณ์ยาเสพติดภายใต้ยุทธศาสตร์ 5 รั้วป้องกัน ระยะที่ 2 (ช่วง ตุลาคม 2552 – กันยายน
2553)
สานักงานปปส. กระทรวงยุติธรรม อ้างใน
http://www.nccd.go.th/upload/content/suj.pdf(7).pdf
โดยชนิดยาเสพติดที่ผู้เข้ารับการบาบัดครั้งแรกเสพมากที่สุดคือ ยาบ้า ร้อยละ 79-84 รองลงมาคือ กัญชา
ร้อยละ 7-10 และสารระเหย ร้อยละ 4 – 5
ภาพที่ 6 สัดส่วนผู้เข้าบาบัดรักษา จาแนกตามชนิดยาเสพติด ระหว่างปี 2549 - 2551

ที่มา :สถานการณ์ยาเสพติดภายใต้ยุทธศาสตร์ 5 รั้วป้องกัน ระยะที่ 2 (ช่วง ตุลาคม 2552 – กันยายน
2553) สานักงานปปส. กระทรวงยุติธรรม อ้างใน
http://www.nccd.go.th/upload/content/suj.pdf(7).pdf
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จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้นสะท้อนให้เห็นว่าปัญหายาเสพติดกาลังทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ สิ่งที่น่า
เป็นห่วง คือ ผู้เสพเริ่มเป็นกลุ่มอายุน้อย นอกจากนี้พื้นที่ในภาคกลาง กทม. และเมืองหลวงของจังหวัดใหญ่ๆ
ซึ่งเป็นศูนย์กลางขอระบบเศรษฐกิจ และระบบการศึกษา กาลังกลายเป็นสมรภูมิการค้ายาเสพติด
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ใบงาน
สถานการณ์ยาเสพติดในปัจจุบัน
แบบฝึกหัดที่ 1 : จงตอบคาถามต่อไปนี้
- จากประสบการณ์ที่ผ่านมาสมาชิกคิดว่ายาเสพติดมีผลต่อชีวิตท่านอย่างไร
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
แบบฝึกหัดที่ 2 : ให้สมาชิกวิเคราะห์
- สถานการณ์และความรุนแรงของยาเสพติดที่แพร่ระบาดในปัจจุบันว่าเป็นอย่างไร
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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แผนการสอนเรื่อง “ประเภทของสารเสพติดที่แพร่หลายในปัจจุบันและสารเสพติดกาเนิดใหม่”
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้สมาชิกมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสารเสพติดให้โทษ และสารเสพติดกาเนิดใหม่
2. เพื่อให้สมาชิกได้ทราบถึงการออกฤทธิ์ของสารเสพติดและสารเสพติดกาเนิดใหม่ชนิดต่างๆ
สาระสาคัญ/แนวคิด
สารเสพติด หมายถึง สารหรื อยาที่อาจเป็นผลิ ตภัณฑ์ที่ได้จากธรรมชาติ หรือจากการสั งเคราะห์
ซึ่งเมื่อเสพเข้าสู่ร่างกายไม่ว่าจะโดยการกิน ดม สูบ ฉีด หรือด้วยวิธีการใดๆ แล้วจะทาให้เกิดผลต่อร่างกายและ
จิตใจ ในลักษณะสาคัญ เช่น ต้องเพิ่มขนาดการเสพขึ้นเรื่อยๆ มีอาการอยากยาเมื่อขาดยา มีความต้องการเสพ
ทั้งทางร่างกาย และจิตใจอย่างรุ่นแรงและต่อเนื่อง, สุขภาพโดยทั่วไปจะทรุดโทรมลง
สารเสพติดกาเนิดใหม่ หมายถึง สารเสพติดที่ยังไม่เคยถูกนาออกมาเผยแพร่ในสังคมมาก่อนหน้านี้
ยังไม่เคยมีการใช้ และการแพร่ระบาด รวมถึง ยังไม่มีความชัดเจนในเรื่องสถานะทางกฎหมายที่ใช้ในการ
ควบคุม
จุดเน้นในบทนี้
1. สารเสพติดประเภทต่างๆ ตามการออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท และตาม พ.ร.บ. ยาเสพติดให้โทษ
พ.ศ.2522
2. สารเสพติด และสารเสพติดกาเนิดใหม่ที่แพร่หลายในปัจจุบัน
ระยะเวลา 1 ชัว่ โมง 30 นาที
วิธีดาเนินการ
องค์ประกอบกลุ่ม/เวลา

กิจกรรมการเรียนการสอน

เนื้อหา/สื่อ

แลกเปลี่ยนประสบการณ์ - วิทยากรให้ความรู้ เรื่อง ประเภทของสารเสพติดที่แพร่หลายใน - ใบความรู้
- กลุ่มใหญ่ (เวลา 20 นาที) ปัจจุบันและสารเสพติดกาเนิดใหม่ตามใบความรู้
ประเภทของ
- วิทยากรสุ่มสอบถามความคิดเห็นของสมาชิก
สารเสพติด
สะท้อนความคิด
- ให้สมาชิกแบ่งกลุ่ม อ่านและทาแบบฝึกหัดตามใบงาน
- ใบงานสารเสพ
- กลุ่มย่อย (เวลา 40 นาที) - ให้สมาชิกแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสรุปเพื่อนาเสนอ
ติดและสารเสพ
กลุ่มใหญ่
ติดกาเนิดใหม่
ความคิดรวบยอด
- ให้แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนนาเสนอ
- กลุ่มใหญ่ (เวลา 30 นาที) - วิทยากรสรุปประเด็นสาคัญ
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คาแนะนาสาหรับวิทยากร
1. หัว ใจส าคัญของบทนี้ คือ สมาชิกสามารถอธิบายชนิด และการออกฤทธิ์ของสารเสพติดแต่ล ะ
ประเภทได้
2. ปัญหาที่พบ คือ เนื้อหาการสอนมีศัพท์ทางวิชาการมากและสารเสพติดมีการออกฤทธิ์ซ้าซ้อน
อาจทาให้ ส มาชิกขาดความสนใจต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังอาจเป็นตัว กระตุ้นให้เกิดความอยากรู้
อยากลองมากขึ้น
3. แนวทางการแก้ไข กระตุ้นให้สมาชิกมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสารเสพติดที่เคยใช้
แลกเปลี่ยนความคิดระหว่ างสมาชิกในกลุ่ม และวิทยากรควรระมัดระวังการอธิบายเนื้อหาที่
ละเอียดเกินไปแต่ให้เน้นถึงการออกฤทธิ์และโทษพิษภัยของสารเสพติด
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ใบความรู้
ประเภทของสารเสพติด
สารเสพติด หมายถึง สารหรื อยาที่อาจเป็นผลิ ตภัณฑ์ที่ได้จากธรรมชาติ หรือจากการสังเคราะห์
ซึ่งเมื่อเสพเข้าสู่ ร่างกายไม่ว่าจะโดยการกิน ดม สูบ ฉีด หรือด้วยวิธีการใดๆ แล้วจะทาให้เกิดผลต่อร่างกายและ
จิตใจ ในลักษณะสาคัญ เช่น ต้องเพิ่มขนาดการเสพขึ้นเรื่อยๆ มีอาการอยากยาเมื่อขาดยา มีความต้องการเสพ
ทั้งทางร่างกาย และจิตใจอย่างรุนแรงและ ต่อเนื่อง สุขภาพโดยทั่วไปจะทรุดโทรมลง
สาเหตุของการติดสารเสพติด
1. ความอยากรู้ ยากลอง ด้วยความคึกคะนอง
2. เพื่อนชวน หรือต้องการให้เป็นที่ยอมรับจากกลุ่มเพื่อน
3. มี ค วามเชื่ อ ในทางที่ ผิ ด เช่ น เชื่ อ ว่ า สารเสพติ ด บางชนิ ด อาจช่ ว ยให้ ส บายใจ ลื ม ความทุ ก ข์
หรือช่วยให้ทางานได้มากๆ
4. ขาดความระมัดระวังในการใช้ยา เพราะคุณสมบัติของยาบางชนิด อาจทาให้ผู้ใช้ยาเกิดการเสพติด
ได้โดยไม่รู้ตัว หากใช้ยาอย่างพร่าเพรื่อหรือใช้ติดต่อกันเป็นเวลานานโดยขาดการแนะนาจาก
แพทย์หรือเภสัชกร
5. สภาพแวดล้อม ถิ่นที่อยู่อาศัย มีการค้าสารเสพติดหรือมีผู้ติดสารเสพติด
6. ถูกหลอกให้ใช้สารเสพติดโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์
7. เพื่อหนีปัญหา คือเมื่อมีปัญหาแล้วไม่สามารถแก้ปัญหาให้กับตัวเองได้
การแบ่งประเภทของสารเสพติด
1. แบ่งตามการออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท ได้แก่
1.1. ยาเสพติดประเภทกดประสาท เช่น ฝิ่น มอร์ฟีน เฮโรอีน ยากล่อมประสาท สารระเหย
1.2. ยาเสพติดประเภทกระตุ้นประสาท เช่น แอมเฟตามีน กระท่อม โคคาอีน
1.3. ยาเสพติดประเภทหลอนประสาท เช่น แอลเอสดี เห็ดขี้ควาย
1.4. ยาเสพติดประเภทออกฤทธิ์ผสมผสาน (อาจกด กระตุ้น หรือหลอนประสาทร่วมกัน) เช่น
กัญชา
2. แบ่งตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 ได้แก่
2.1 ประเภท 1 ยาเสพติดให้โทษชนิดร้ายแรงไม่เป็นประโยชน์ทางการแพทย์ เช่น เฮโรอีน
แอมเฟตามีน เมทแอมเฟตามีน แอลเอสดี เอ็คซ์ตาซี
2.2 ประเภท 2 ยาเสพติดให้โทษทั่วไป เช่น ฝิ่น มอร์ฟีน โคเคนหรือโคคาอีน เมทาโดน
2.3 ประเภท 3 ยาเสพติดให้โทษที่มียาเสพติดให้โทษประเภท 2 ผสม เช่น ยาแก้ไอที่มีโคเดอีน
ผสมอยู่
2.4 ประเภท 4 สารเคมีที่ใช้ในการผลิตยาเสพติดให้โทษประเภท 1 หรือประเภท 2 เช่น
อะเซติคแอนไฮไดรด์ อะเซติลคลอไรด์ เป็นต้น
2.5 ประเภท 5 ยาเสพติดให้โทษที่มิได้เข้าอยู่ในประเภท 1 ถึงประเภท 4 เช่น พืชกัญชา
พืชกระท่อม พืชฝิ่น (ซึ่งหมายความรวมถึงพันธุ์ฝิ่นเมล็ดฝิ่น กล้าฝิ่น พืชเห็ดขี้ควาย)
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สารเสพติดที่แพร่หลายในปัจจุบัน
1. ฝิน่
ฝิ่นเป็นพืชล้มลุกขึ้นในที่สูงกว่าระดับน้าทะเลประมาณ 3,000 ฟุตขึ้นไปในเนื้อฝิ่นมีสารเคมีผสมอยู่
มากมายประกอบด้วย โปรตีน เกลือแร่ ยางและกรดอินทรีย์ เป็นแอลคะลอยด์ ซึ่งเป็นตัวการสาคัญที่ทาให้ฝิ่น
กลายเป็นยาเสพติดให้โทษร้ายแรง

ฤทธิ์ในทางเสพติด : ฝิ่นออกฤทธิ์กดระบบประสาท
อาการผู้เสพ : จิตใจเลื่อนลอย ง่วงซึม แก้วตาหรี่ พูดจาวกวน ความคิดเชื่องช้า ไม่รู้สึกหิว ชีพจรเต้นช้า
2. เฮโรอีน
เฮโรอีน เป็นยาเสพติดที่ได้จากการสังเคราะห์ทางเคมีจากปฏิกิริยาระหว่างมอร์ฟีนกับสารเคมีบางชนิด
เฮโรอีนออกฤทธิ์แรงกว่าฝิ่น ประมาณ 30-90 เท่าจะมีลักษณะเป็นผงสีขาว สีนวล หรือสีครีม มีรสขม ไม่มีกลิ่น

ฤทธิ์ในทางเสพติด : เฮโรอีนออกฤทธิ์กดระบบประสาท มีอาการเสพติดทางร่างกายและจิตใจ มี
อาการขาดยาทางร่างกาย อย่างรุนแรง
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อาการผู้เสพ :
1. มีอาการปวดกล้ามเนื้อ ปวดกระดูก ปวดตามข้อ ปวดสันหลัง ปวดบั้นเอว ปวดหัวรุนแรง
2. มีอาการจุกแน่นในอก คล้ายใจจะขาด อ่อนเพลียอย่างหนัก หมดเรี่ยวแรง มีอาการหนาวๆ ร้อนๆ
อึดอัดทุรนทุราย นอนไม่หลับ กระสับกระส่าย บางรายมีอาการชักตาตั้ง น้าลายฟูมปาก ม่านตาด
หดเล็กลงหงุดหงิด มึนงง หายใจไม่ออก
3. ประสาทเสื่อม ความจาเสื่อม
3. ยาบ้า หรือ แอมเฟตามีน
ยาบ้ า ที่ พ บอยู่ ใ นประเทศไทยมั ก พบว่ า เกื อ บทั้ ง หมดมีเ มทแอมเฟตามี น ไฮโดรคลอไรด์ ผ สมอยู่
ยาบ้ า จั ด อยู่ ใ นกลุ่ ม ยาเสพติ ด ที่ อ อกฤทธิ์ ก ระตุ้ น ประสาท มี ลั ก ษณะเป็ น ยาเม็ ด กลมแบนขนาดเล็ ก
เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 6-8 มิลลิเมตร ความหนาประมาณ 3 มิลลิเมตร น้าหนักเม็ดยาประมาณ 80100 มิลลิกรัม

ฤทธิ์ในทางเสพติด : ออกฤทธิ์กระตุ้นประสาท
ฤทธิ์ในทางเสพติด : ออกฤทธิ์กระตุ้นประสาท
อาการผู้เสพ :
1. ทาให้ร่างกายตื่นตัว หัวใจเต้นเร็ว ความดันโลหิตสูง ใจสั่น ประสาทตึงเครียด
2. เมื่อหมดฤทธิ์ยาจะรู้สึกอ่อนเพลียมากกว่าปกติ ประสาทล้า ทาให้การตัดสินใจช้าและผิดพลาดเป็น
ให้เกิดอุบัติเหตุร้ายแรงได้
3. ถ้าใช้ติดต่อกันเป็นเวลานานจะทาให้สมองเสื่อม เกิดอาการประสาทหลอน เห็นภาพลวงตา
หวาดระแวง คลุ้มคลั่ง เสียสติ เป็นบ้าอาจทาร้ายตนเองและผู้อื่นได้
4. ในกรณีที่ได้รับยาในปริมาณมาก จะไปกดประสาท และระบบการหายใจ ทาให้หมดสติ และถึง
แก่ความตายได้
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4. ยาไอซ์
ยาไอซ์ หรื อเมทแอมเฟตามีน ไฮโดรคลอไรด์ คื อ เมทแอมเฟตามีนในรู ปผลึ กใส ความบริสุ ทธิ์สู ง
สังเคราะห์จากสารอีเฟดรีนชื่อ “ICE” เรียกตามลักษณะที่ปรากฏ คือ ก้อนผลึกใสเหมือนน้าแข็ง จึงมีชื่อ
เรียกว่าขานในหมู่ผู้เสพว่า “ICE”เนื่องจาก ICE เป็นยาบ้าที่บริสุทธิ์เกือบ 100% จึงมีฤทธิ์แรงกว่ายาบ้าที่เป็น
เม็ดหลายเท่า

ฤทธิ์ในทางเสพติด : ออกฤทธิ์กระตุ้นระบบประสาท
อาการผู้เสพ : ทาให้รู้สึกตื่นตัว บดบังความรู้สึกเหนื่อยล้า รู้สึกเคลิ้มฝัน อยู่นิ่งไม่ได้ นอนไม่หลับ
ก้าวร้าวและรู้สึกเชื่อมั่นในตัวเองเกินไป
5. ยาอี ยาเลิฟ เอ็คซ์ตาซี
ยาอี ยาเลิฟ เอ็คซ์ตาซี เป็นยาเสพติดกลุ่มเดียวกันจะแตกต่างกันบ้างในด้านโครงสร้างทางเคมีแต่ที่พบ
ในประเทศไทย ส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นเม็ดกลมแบนจะออกฤทธิ์ภายในเวลา 45 นาที และฤทธิ์ยาจะอยู่ใน
ร่างกายได้นานประมาณ 6-8 ชั่วโมงเป็นยาที่แพร่ระบาดในกลุ่มวัยรุ่นที่ชอบเที่ยวกลางคืนจากการค้นคว้าวิจัย
ของแพทย์และนักวิทยาศาสตร์ หลายท่าน พบว่า ยาชนิดนี้มีอันตรายร้ายแรง แม้จะเสพเพียง 1 -2 ครั้ง ก็
สามารถทาลายระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย ส่งผลให้ผู้เสพมีโอกาสติดเชื้อโรคต่างๆ ได้ง่าย

ฤทธิ์ในทางเสพติด : ออกฤทธิ์กระตุ้นประสาทในระยะสั้นๆ จากนั้นจะออกฤทธิ์หลอนประสาท
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อาการผู้เสพ :
1. ผลต่ อ อารมณ์ เมื่ อ เริ่ ม เสพในระยะแรกยาอี จ ะออกฤทธิ์ ก ระตุ้ น ประสาทให้ ผู้ เ สพรู้ สึ ก ตื่ น ตั ว
ตลอดเวลา
ไม่สามารถควบคุมอารมณ์ของตนเองได้เป็นสาเหตุให้เกิดพฤติกรรมสาส่อนทางเพศ
2. ผลต่อการรับรู้ การรับรู้จะเปลี่ยนแปลงไปจากความเป็นจริง
3. ผลต่อระบบประสาท ยาอีจะทาลายระบบประสาททาให้เซลล์สมองส่วนที่ทาหน้าที่หลั่งสารซีโรโท
นิน
ซึ่งเป็นสาระสาคัญในการควบคุมอารมณ์นั้นทางานผิดปกติ
6. โคเคน หรือ โคคาอีน
โคเคน หรือ โคคาอีน เป็นยาเสพติด ที่สกัดได้จากใบของต้นโคคา ซึ่งเป็นต้นไม้ที่นิยมลักลอบปลูกมาก
ในประเทศแถบอเมริกาใต้ เช่น เปรู โบลิเวีย และโคลัมเบีย เป็นต้น ในใบโคคาจะมีโคเคนอยู่ประมาณ 2%
โคเคนมีชื่อเรียกในกลุ่มผู้เสพว่า COKE, SNOW, SPEED BALL, CRACK โคเคนสามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภท
ใหญ่ๆ คือ โคเคนเบส และเกลือโคเคน

ฤทธิ์ในทางเสพติด : ออกฤทธิ์กระตุ้นประสาท
อาการผู้เสพ : หัวใจเต้นแรง ความดันโลหิตสูง กระวนกระวาย ตัวร้อนมีไข้ นอนไม่หลับ มีอาการ
ซึมเศร้า
7. กัญชา
กัญชา เป็นพืชล้มลุกจาพวกหญ้าขึ้นได้ง่ายในเขตร้อน คนนามาเสพได้แก่ ส่วนของกิ่ง ก้าน ใบและยอด
ช่อดอกกัญชากัญชา เป็นยาเสพติดให้โทษที่ออกฤทธิ์หลายอย่างต่อระบบประสาทส่วนกลาง คือ ทั้งกระตุ้น
กดและหลอนประสาท สารออกฤทธิ์ที่อยู่ในกัญชามีหลายชนิด แต่สารที่สาคัญที่สุดที่มีฤทธิ์ต่อสมองและทาให้
ร่างกาย อารมณ์และจิตใจเปลี่ยนแปลงไป ที่มีอยู่มากในส่วนของยอดช่อดอกกัญชา
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ฤทธิ์ในทางเสพติด : ออกฤทธิ์ผสมผสานทั้งกระตุ้น กดและหลอนประสาท มีอาการเสพติดทางจิตใจ
ไม่มีอาการขาดยาทางร่างกาย
อาการผู้เสพ : อารมณ์อ่อนไหวเปลี่ยนแปลงง่าย ความคิดเลื่อนลอยสับสน ควบคุม ตัวเองไม่ได้ ไม่สนใจ
สิ่งแวดล้อม ความจาเสื่อม กล้ามเนื้อลีบ หัวใจเต้นเร็ว หูแว่ว
8. กระท่อม
กระท่อม เป็ นพืชเสพติดชนิดหนึ่ ง ส่ว นมากพบในทวีปเอเชีย โดยเฉพาะในประเทศอินเดียและใน
ประเทศไทย ลักษณะเป็นต้นไม้ยืนต้นขนาดกลาง มีแก่นเป็นไม้เนื้อแข็ง ใช้ส่วนของใบในการเสพ ลักษณะใบ
คล้ายใบกระดังงา หรือใบฝรั่ง ต้นหนาทึบ ต้นกระท่อมมี 2 ชนิด คือ
1. ชนิดที่มีก้านและเส้นใบเป็นสีแดงเรื่อๆ
2. ต้นสีเขียว ใบสีเขียว ดอกกลมโตเท่าผลพุทราไทยล้อมรอบด้วยเกสรสีแดงเรื่อๆ คล้ายดอก
กระถิน มีชื่อเรียกต่าง ๆ เช่น กระทุ่มโคก กระทุ่มพาย เป็นต้น

ฤทธิ์ในทางเสพติด : ในใบกระท่อมมีสารที่ออกฤทธิ์กระตุ้นประสาท มีอาการเสพติดทางร่างกาย
เล็กน้อย
มีอาการเสพติดทางจิตใจ อาจมีอาการขาดยาทางร่างกาย แต่ไม่รุนแรง
อาการผู้เสพ : ทางานไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย ทนแดด ไม่รู้สึกร้อน ทาให้ผิวหนังไหม้เกรียม มี อาการมึนงง
ปากแห้ง นอนไม่หลับ ท้องผูก
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สารเสพติดกาเนิดใหม่
สารเสพติดกาเนิดใหม่ หมายถึง สารเสพติดที่ยังไม่เคยถูกนาออกมาเผยแพร่ในสังคมมาก่อนหน้านี้ ยัง
ไม่เคยมีการใช้ และการแพร่ระบาด รวมถึง ยังไม่มีความชัดเจนในเรื่องสถานะทางกฎหมายที่ใช้ในการควบคุม
สารเสพติดกาเนิดใหม่ แบ่งออกเป็น 3 ชนิด คือ
1. สารเสพติดที่เกิดจากการใช้สารเสพติดหลายชนิดผสมกัน
2. สารเสพติดที่เกิดจากการใช้ยาที่ไม่ตรงตามคาสั่งแพทย์
3. สารเสพติดกาเนิดใหม่ชนิดอื่นๆ
1. สารเสพติดที่เกิดจากการใช้สารเสพติดหลายชนิดผสมกัน
มีการใช้กั น อย่ างแพร่ ห ลายในกลุ่ มวัยรุ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง วัยรุ่นทางสี่ จังหวัดชายแดนภาคใต้
เนื่องจากส่วนผสมแต่ละชนิดหาได้ง่าย ส่วนใหญ่หาซื้อได้โดยไม่ผิดกฎหมายและราคาไม่สูงมาก
ตัวอย่างสารเสพติดหลายชนิดผสมกัน เช่น
1.1 วันทูคอล : เป็นการนากระท่อมมาบด ผสมกับนมเปรี้ยว/ยาแก้ไอ

ฤทธิ์ในทางเสพติด : ส่วนผสมที่ออกฤทธิ์เป็นสารเสพติด คือ ใบกระท่อม ดังนั้น ฤทธิ์ของวันทูคอล จึง
เป็นฤทธิ์ของกระท่อม ซึ่งมีส่วนประกอบเป็นสาร ไมทราจินีน เป็นสารกลุ่ม แอลคะลอยด์ ถ้าใช้วันทูคอล ใน
ปริมาณน้อย สารไมทราจินีนจะออกฤทธิ์กระตุ้นระบบประสาท แต่ถ้าใช้ในขณะที่ปริมาณสูงๆ จะออกฤทธิ์กด
ระบบประสาท ดังนั้น ผู้ที่เสพสารดังกล่าวจะมีอาการทางระบบประสาทได้หลายรูปแบบ จึงจัดอยู่ในกลุ่มสาร
เสพติดประเภทออกฤทธิ์ผสมผสาน
อาการผู้เสพ : ทางานไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย ทนแดด ไม่รู้สึกร้อน ทาให้ผิวหนังไหม้เกรียม มีอาการมึนงง
ปากแห้ง นอนไม่หลับ ท้องผูก
1.2 4x100 : เป็นการนากระท่อมมาผสมกับสารชนิดอื่นเช่นเดียวกัน โดยชื่อ 4x100 มาจาก
การที่ส่วนผสมมีทั้งหมด 4 ชนิด ซึ่งก็คือ ใบกระท่อม โค้ก ยาแก้ไอ และยากันยุง
ฤทธิ์ในทางเสพติด :
- ใบกระท่อม : มีสารไมทราจินีน ออกฤทธิ์กระตุ้นระบบประสาท
- โค้ก
: มีสารคาเฟอีน ซึ่งเป็นกลุ่มแอลคะลอยด์ ออกฤทธิ์กระตุ้นระบบประสาท
- ยาแก้ไอ : มีสารโคเดอีน ซึ่งอยู่ในกลุ่มโอพิออยด์ ออกฤทธิ์กดระบบประสาท
- ยากันยุง : มีสารออลเล็ตตริน พบในสารกาจัดแมลงที่ใช้ภายในบ้าน ไม่มีฤทธิ์รุนแรงส่วนมากทาให้เกิด
แค่การระคายเคืองบริเวณผิว/เยื่อจมูก เกิดการอักเสบได้
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อาการผู้เสพ : เคลิบเคลิ้มไม่เป็นตัวของตนเอง ถูกชักจูงให้ทาในสิ่งต่างๆได้ สุดท้ายหากไม่ได้เสพก็จะ
ทุรนทุรายเช่นเดียวกับยาเสพติดสายพันธุ์อื่นๆ และที่น่ากลัวคือ ฤทธิ์ของใบกระท่อม ยาแก้ไอ และยากันยุงจะ
ทาลายอวัยวะภายในกลาย เป็น “คนปุวย”ที่รอวันตายเพื่อเพิ่มภาระให้กับสังคม
1.3 8x100 : คล้ายคลึงกับ 4x100 แต่มีส่วนผสมเพิ่มขึ้นมา จาก 4 ชนิด เป็น 8 ชนิด และมีการ
นาใบลองกองผสมกับยาบ้ามาใช้แทนใบกระท่อม ส่วนประกอบอื่น ๆ ที่เพิ่มขึ้นมา ได้แก่ สารฟลูออเรสเซนต์
เหล้าแห้ง โซดา และยากล่อมประสาท

ฤทธิ์ในทางเสพติด :
- ใบลองกอง

: กลไกการออกฤทธิ์ไม่ทราบแน่ชัด แต่กลุ่มผู้เสพเชื่อว่า มีฤทธิ์ช่วยกระตุ้นอารมณ์ทาง
เพศได้ (ยังไม่มีข้อมูลสนับสนุน)
- ยาบ้า
: ออกฤทธิ์กระตุ้นระบบประสาท
- สารฟลูออเรสเซนต์ : ไม่มีฤทธิ์เป็นสารเสพติด แต่ส่วนประกอบคือ ปรอท มีอันตรายต่ออวัยวะที่สาคัญคือ
สมอง ไต และปอด โดยโรคที่เกิดจากพิษของปรอท ที่เป็นที่รู้จักกันดี คือ โรคมินามาตะ
- เหล้าแห้ง
: ออกฤทธิ์กดระบบประสาท
- โซดา
: ช่วยให้เกิดความซ่า ไม่มีฤทธิ์เป็นสารเสพติด
- ยากล่อมประสาท : ที่นิยมใช้ คือยาดอร์มิกุมและอัลปราโซแลม (ซาแน็ก) ทาให้ออกฤทธิ์กดระบบประสาท
อาการผู้เสพ : ผู้เสพส่วนใหญ่จะเป็นวัยรุ่นที่ไปเที่ยวกลางคืนตามสถานบันเทิงเท่านั้น เพื่อล่อลวงสาว
จะทาให้เกิดอาการกระตุ้นร่างกายผู้ดื่ม กล้าพูดกล้าทาโดยไม่รู้ตัว
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2. สารเสพติดที่เกิดจากการใช้ยาที่ไม่ตรงตามคาสั่งแพทย์
2.1 ทรามาดอล : เป็นยาในกลุ่มโอพิออยด์ ใช้สาหรับรักษาอาการเจ็บปวดระดับปานกลางถึง
ระดับรุนแรง

ฤทธิ์ในทางเสพติด : การออกฤทธิ์เหมือนกับการออกฤทธิ์ของยามอร์ฟีน แต่ความแรงน้อยกว่า
ประมาณ 10 เท่า ทาให้ยานี้ไม่จัดเป็นยาเสพติดให้โทษเหมือนกับมอร์ฟีน (ตามกฎหมายนั้นยาทรามาดอล
จัดเป็นยาอันตรายและสามารถจาหน่ายได้ในร้านยา) มีประโยชน์ในผู้ปุวยที่มีอาการปวดจากโรคต่างๆ แล้วไม่
สามารถบรรเทาอาการปวดได้เพียงพอ
อาการผู้เสพ : กรณีที่นักเรียนนาไปใช้ในทางที่ผิด นั่นคือใช้ยาโดยไม่ได้มีความจาเป็น รวมทั้งใช้ครั้งละ
หลาย ๆ เม็ดต่อเนื่องกัน หรืออาจนาไปใช้ร่วมกับแอลกอฮอล์จะยิ่งเสริมฤทธิ์กันให้เกิ ดอาการง่วงซึมมากขึ้น ยา
นี้จะเกิดอาการข้างเคียงต่อระบบประสาท เช่น ทาให้รู้สึกสบายและเคลิบเคลิ้มสุขได้เร็วและแรง แต่ถ้ามาก
เกินไปก็จะกดประสาทอย่างมากจนไม่รู้สึกตัว และมีอาการชักได้
1.2 เมทาโดน : เป็นยาเสพติดให้โทษในประเภท 2 ซึ่งใช้ในการบาบัดรักษาผู้ติดเฮโรอีน
ฤทธิ์ในทางเสพติด : เมทาโดนเป็นยาในกลุ่มโอปิออยด์เช่นเดียวกับมอร์ฟีนและเฮโรอีน จึงมีฤทธิ์ทาง
เภสัชวิทยาคล้ายคลึงกัน เมทาโดนยังเป็นยากลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงซึ่งจะต้องให้ยาด้วยความระมัดระวังเนื่องจาก
มีโอกาสที่จะเกิดเมทาโดนเกินขนาดขึ้นได้
อาการผู้เสพ : ผลข้างเคียงของยาทาให้เกิดอาการกระวนกระวาย ตื่นกลัว นอนไม่หลับ ปากแห้ง
อาเจียน ท้องเสีย ท้องผูก และเบื่ออาหาร ในผู้ที่ได้รับเมทาโดนเกินขนาด จะมีอาการคลื่นไส้อาเจียน รูม่านตา
หดเล็กลงเท่ารูเข็ม ง่วงซึม ตัวเย็น อัตราการหายใจลดลง ความดันโลหิตลดลง อุณหภูมิร่างกายลดลง อาจมี
อาการชัก การหายใจช้าลงเรื่อย ๆ จนหยุดหายใจและตายในที่สุด เมทาโดนมีผลกดการหายใจมากกว่ามอร์ฟีน
ผู้ที่ใช้ยาเกิดขนาดมักจะตายด้วยอาการน้าท่วมปอด
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3. สารเสพติดกาเนิดใหม่ชนิดอื่น ๆ
3.1 ไฟแช็กแก๊ส : ในปัจจุบัน มีรายงานการนาไฟแช็กไปใช้เสพแทนสารระเหย โดยการสู ดดมก๊าซที่
ใช้เติมในไฟแช็ก

ฤทธิ์ในทางการเสพ : กดระบบประสาท
อาการผู้เสพ
: หากสูดดมต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน อาจทาให้สับสน มองเห็นภาพไม่ชัด
กล้ามเนื้ออ่อนแรง หมดสติ และถึงขั้นเสียชีวิตได้
3.2 Bufo paper/ Cane toads’ skin : ลักษณะเป็นกระดาษซับ หรือหนังคางคกตากแห้ง ตัด
เป็นชิ้นๆ

ฤทธิ์ในทางการเสพ : หลอนประสาท
อาการผู้เสพ : จะมีอาการเห็นภาพหลอน แต่หากได้รับปริมาณมาก อาจมีภาวะหัวใจเต้นเร็วหัว
ใจเต้นผิดจังหวะ หรือถึงขั้นหัวใจหยุดเต้นได้
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3.3 Bath Salts : เป็นสารเสพติดสังเคราะห์ใหม่ ที่กาลังระบาดในประเทศสหรัฐอเมริกา มีลักษณะ
คล้ายเกลืออาบน้า

ฤทธิ์ในทางการเสพ : กระตุ้นระบบประสาท
อาการผู้เสพ
: จะมีอาการกระวนกระวาย เบื่ออาหาร นอนไม่หลับ เห็นภาพหลอน และหาก
ใช้ไปนานๆ มีโอกาสกลายเป็นโรคบุคลิกภาพเปลี่ยนแปลง หรือมีกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดได้
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ใบงาน
สารเสพติดและสารเสพติดกาเนิดใหม่
แบบฝึกหัดที่ 1 : จงยกตัวอย่างสารเสพติดที่ออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทดังต่อไปนี้
กระตุ้นประสาท ..................................................................................................................................................
กดประสาท.........................................................................................................................................................
หลอนประสาท……………………………………………….……………….…………………………………..………………………………
ผสมผสาน............................................................................................................................................................
แบบฝึกหัดที่ 2 : ให้สมาชิกแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับสารเสพติดกาเนิดใหม่ที่ตนรู้จักมาสัก 1-2
ตัวอย่าง
...............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ..................................................
...............................................................................................................................................................................
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แผนการสอนเรื่อง “โรคสมองติดยา”
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้สมาชิกได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคสมองติดยาการออกฤทธิ์ของสารเสพติดที่มีผล
ต่อสมอง
2. เพื่อให้สมาชิกได้ทราบถึงระยะการติดยา ระยะของการเลิกยาและแนวทางการดูแลตนเองในระยะ
ต่าง ๆ
3. เพื่อให้สมาชิกทราบถึงผลกระทบในการใช้สารเสพติด
สาระสาคัญ/แนวคิด
สาเหตุของโรคติดสารเสพติดถึงแม้ในปัจจุบันยังไม่ทราบแน่ชัด แต่มีเหตุผลหลายประการที่บ่งบอกว่า
สมองเป็นส่วนสาคัญที่มีการเปลี่ยนแปลงเมื่อได้รับสารเสพติดเข้าไป ได้แก่ ภาวะของการดื้อยา, การขาดยา,
การเสี้ยนยา และการเป็นโรคสมองติดยา ซึ่งโรคดังกล่าวเกี่ยวข้องกับสมอง 2 ส่วนที่สาคัญคือ สมองส่วนคิด
และสมองส่วนอยากที่ทางานผิ ดปกติ ส่ งผลต่อความคิด อารมณ์ และพฤติกรรมของผู้ ใช้ยาเสพติดอย่าง
ต่อเนื่องและรุนแรงจนเป็นปัญหาลูกโซ่ของสังคมในแง่ของเศรษฐกิจ สังคม การบริหารจัดการต่า งๆ สุดท้าย
กลายเป็นปัญหาความมั่นคงระดับประเทศ
จุดเน้นในบทนี้
1. สมองกับการใช้สารเสพติด
2. เส้นทางการติดยา
3. ระยะในการเลิกยาและแนวทางในการดูแล
4. ผลกระทบจากการใช้สารเสพติด
ระยะเวลา 1 ชั่วโมง 30 นาที
วิธีดาเนินการ
องค์ประกอบกลุ่ม/เวลา
แลกเปลี่ยนประสบการณ์
- กลุ่มใหญ่ (เวลา 20 นาที)
สะท้อนความคิด
- กลุ่มย่อย (เวลา 40 นาที)

กิจกรรมการเรียนการสอน
- วิทยากรให้ความรู้ เรื่อง โรคสมองติดยา ตามใบความรู้
- วิทยากรสุ่มสอบถามความคิดเห็นของสมาชิก

เนื้อหา/สื่อ

- ใบความรู้
สมองติดยา
- ให้สมาชิกแบ่งกลุ่ม อ่านและทาแบบฝึกหัดตามใบงาน
- ใบงาน
- ให้ ส มาชิ ก แลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น และสรุ ป เพื่ อ น าเสนอ สมองติดยา
กลุ่มใหญ่
ความคิดรวบยอด
- ให้แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนนาเสนอ
- กลุ่มใหญ่ (เวลา 30 นาที) - วิทยากรสรุปประเด็นสาคัญ
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คาแนะนาสาหรับวิทยากร
1. หัวใจสาคัญของบทนี้ คือ ผลของสารเสพติดที่ออกฤทธิ์ต่อสมองในระยะยาว ระยะการเลิกสารเสพติด
ทั้ง 4 ระยะ และแนวทางการดูแลตนเอง
2. ปัญหาที่พบ คือ สมาชิกขาดความเข้าใจผลกระทบที่จะเกิดขึ้นที่ในแต่ละระยะของการเลิกสารเสพติด
3. แนวทางการแก้ไข คือ กระตุ้นให้สมาชิกมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นผลกระทบที่เกิดขึ้นจริง
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ใบความรู้
สมองติดยา
สมองเป็ น ส่ ว นที่ ส าคั ญ ของชี วิ ต ในทางการแพทย์ ส มองคื อ ส่ ว นส าคั ญ ในการควบคุ ม ร่ า งกาย
เช่นเดียวกับในทางกฎหมายสภาพบุคคลย่อมเริ่มตั้งแต่เมื่อคลอดแล้วอยู่รอดเป็นทารกและสิ้นสุดลงเมื่อตาย

การใช้ยาเสพติดเกี่ยวข้องกับสมอง 2 ส่วน คือ
1. สมองส่วนนอก เรียกว่า สมองส่วนคิด จะทาหน้าที่จดจา คิด จินตนาการ และตัดสินใจ
2. ก้านสมอง เรียกว่า สมองส่วนอยาก จะทาหน้าที่ควบคุมอารมณ์ สัญชาตญาณต่างๆ ที่ทาให้ชีวิต
เราอยู่รอด ได้แก่ ความอยาก อาหารและน้า ตลอดจนความต้องการทางเพศ เป็นต้น
ในคนปกติ สมองส่วนคิดจะทาหน้าที่ควบคุมสมองส่วนอยาก เช่น เมื่อเกิดอาการหิวขึ้น สมองส่วนคิด
จะ ควบคุมว่าเวลานั้น สถานที่นั้นน่าจะเหมาะกับการรับประทานอาหาร เมื่อสมองส่วนอยากเกิดความต้องการ
ทางเพศ สมองส่ วนคิดก็จ ะกาหนดว่าเวลาใดจะสามารถทากิจกรรมอย่างที่สมองส่ว นอยากต้องการความ
ต้องการที่ผิดกาลเทศะจึงถูกระงับไว้
สิ่ ง ที่ เ รี ย กว่ า สมองติ ด ยา คื อ การเสพยาในปริ ม าณที่ ม ากจนติ ด ยา ท าให้ ก ารท างานของสมอง
เปลี่ยนแปลงไป สมองส่วนคิดถูกทาลาย ทาให้สมองส่วนอยากมีอิทธิพลเหนือสมองส่วนคิด เมื่อเกิดอาการ
อยากยาหรืออาการเสี้ยนยา สมองส่วนคิดจะไม่สามารถยับยั้งสมองส่วนอยาก ทาให้ผู้ติดยาต้องดิ้นหายามาเสพ
ให้ได้ อาการกระโดดตึก อาการเอามีดจี้คอเด็ก การฆ่าแม่ ทาร้ายคนใกล้ชิด ล้วนเกิดจากอาการที่สมองส่วน
อยากมีอิทธิพลเหนือสมองส่วนคิดทั้งสิ้น
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เส้นทางการติดยาแบ่งออกได้เป็น 4 ระยะ ได้แก่
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1. ระยะเริ่มต้นเสพยา เป็นช่วงทดสองเสพยา หรือกินนานๆ ครั้ง เพื่อเข้าสังคมหรือกลุ่มเพื่อน โดยผู้
เสพมักจะมีความรู้สึกผิดว่า ตนเองทาในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง
2. ระยะเสพยาต่อเนื่อง เป็นระยะที่ผู้เสพยารู้สึกว่ายาเสพติดมีประโยชน์ ช่ วยลดความเครียด ความ
เหงา ทาให้เสพบ่อยขึ้น โดยมีข้ออ้างต่างๆ นานา เริ่มเสียการเรียน และความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด และ/หรือ มี
อาการขาดยาให้เห็น เมื่อหยุดเสพระยะหนึ่ง
3. ระยะหมกมุ่น ผู้เสพต้องเสพยาในปริมาณมากขึ้น และบ่อยขึ้น เพราะเกิดอาการดื้อยา จะเสี ยการ
เรียนหรือการงาน และมีเรื่องทะเลาะวิวาทกับผู้อื่นเป็นประจา ความสามารถของสมองในด้านความคิดและ
ความจาแย่ลง เพราะเซลสมองบางส่วนถูกทาลายด้วยฤทธิ์ของยาเสพติด
4. ระยะวิกฤติ ถึงระยะนี้แล้ว ผู้เสพจะเป็นทาสของยาเสพติด คิดถึงยาและแสวงหายาเสพติดตลอด
เวลา ไม่สนใจกิจกรรมอื่นๆ ไม่สามารถเรียนรู้หรือประกอบอาชีพได้ เกิดการล้มละลายทั้งชีวิตส่วนตัว การงาน
และสังคม ผู้ติดยาจะไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ เป็นภาระต่อครอบครัวที่ต้องให้การดูแลและเลี้ยงดู
ระยะในการเลิกยา และแนวทางการดูแลตนเอง
1. ระยะขาดยา อยู่ในช่วง 1-10 วันแรก ผู้เลิกยาจะมีอาการไม่สบาย เช่น อาการซึมเศร้า ไม่มีแรง
หงุดหงิด มีปัญหาด้านความคิด ความจา เป็นต้น และมีอาการอยากยาเกิดขึ้น ซึ่งจะมีความรุนแรงมากหรือน้อย
ขึ้นอยู่กับประเภทของสารเสพติด ประมาณสารที่เสพ ความถี่ของการเสพ และระยะเวลาของการเสพ
วิธีการดูแลตัวเองในระยะที่มีอาการขาดยา ได้แก่
1. ขจัดตัวกระตุ้น
2. จัดตารางกิจวัตรประจาวัน
3. พยายามหยุดเสพยาทีละวัน
4. ลดความวิตกกังวล
5. มองหาสิ่งที่ทาให้เลิกยาต่อไปได้
6. ต่อต้านการดาเนินชีวิตที่ติดยา
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2. ระยะฮันนีมูน อยู่ในช่วงสัปดาห์ที่ 4-5 ของการเลิกยา ระยะนี้ผู้เลิกยาจะรู้สึกดีขึ้น ความอยากยา
ลดลง มี ค วามมั่ น ใจ รู้ สึ ก ว่ า สามารถดู แ ลตนเองในการเลิ ก ยาได้ และคิ ด ว่ า ปั ญ หาติ ด ยาหมดไปแล้ ว แต่
ขณะเดียวกันอาจทาให้ผู้เลิกยาต้องการทดสอบตนเองด้วยการกลับไปเผชิญกับตัวกระตุ้นอี ก เช่น เพื่อนที่ใช้ยา
สถานที่ค้ายา อุปกรณ์ในการเสพยา เป็นต้น แล้วในที่สุดก็หวนกลับไปเสพยาเสพติดอีก วิธีการดูแลตนเองใน
ระยะฮันนีมูนได้แก่ การหยุดความคิดเสพยา โดยหยุดความคิดทันทีที่เริ่มเกิดขึ้น
3. ระยะฝุาอุปสรรค อยู่ในช่วง 6 สัปดาห์ถึง 4 เดือน ผู้เลิกยาจะรู้ สึกขาดกาลังวังชาที่จะต่อสู้กับ
ปัญหาอุปสรรคต่างๆ มีอารมณ์เฉยเมย หรือซึมเศร้าเกิดขึ้น บางครั้งอาจมีอาการอยากยาเกิดขึ้นอีก ทาให้ผู้ปุวย
พยายามหาเหตุผล เพื่อกลับไปเสพยาเสพติดอีก ภาวะเสี่ยงต่อการกลับไปเสพยาเสพติดจึงมักจะเกิดขึ้นในระยะนี้
วิธีการดูแลตนเองในระยะฝุาอุปสรรค ได้แก่
 ผู้เลิกยาควรพิจารณาเหตุผลที่ตนเองนามาอ้างเพื่อจะได้กลับไปใช้ยา แล้วจึงปฏิเสธเหตุผลนั้น
หรือหยุดความคิดทันที
 ญาติหรือผู้ใกล้ชิดต้องทาความเข้าใจกับผู้เลิกยา และพยายามให้กาลังใจให้ผ่านช่วงระยะนี้ได้
ด้วยดี
4. ระยะปรั บตั ว อยู่ ในช่ว งหลั ง 20 สัปดาห์ สมองส่ ว นใหญ่กลับคืนสู่ ภ าวะปกติ ผู้ เลิ กยาจะเริ่ม
ปรับตัวในการดาเนินชีวิตและสัมพันธภาพที่เกิดขึ้นใหม่ สิ่งที่ผู้เลิกยาจะต้องกระทาคือ การพัฒนาตนเองในด้าน
ต่างๆ การทางานหรือกิจกรรมต่างๆ ที่ยากลาบากเป็นสิ่งจาเป็นในการที่ช่วยให้บุคคลสามารถพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตให้ดีขึ้น
วิธีการดูแลตนเองในระยะปรับตัว ได้แก่
1. พยายามใช้ทักษะการควบคุมตนเองในเวลาที่มีความคิดหวนกลับเสพยาอีก
2. หากเกิดปัญหาไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยตนเองก็ควรปรึกษาผู้ที่ช่วยเหลือได้ เช่น ผู้บาบัดที่เคยดูแล
เรา พ่อ แม่ เป็นต้น
3. เข้าร่วมกลุ่มช่วยเหลือกันเอง ซึ่งเป็นกลุ่มของผู้ที่เคยติดสารเสพติดมาก่อน และในปัจจุบันสามารถ
เลิกเสพยาได้อย่างถาวรแล้ว
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ผลกระทบจากการใช้สารเสพติด
ผลกระทบต่อตัวบุคคล
1. สุขภาพกายของผู้เสพจะทรุดโทรมลง เช่น ซูบผอม ซีด อ่อนเพลียง่าย สมองเสื่อม ความคิดความจา
สับสน
2. สุขภาพจิต อารมณ์แปรปรวนง่าย ฉุนเฉียว หงุดหงิดง่าย วิตกกังวล ฟุูงซ่าน เกิดอาการหลอนทาง
ประสาท คิดว่าคนรอบข้างจะเข้ามาทาร้าย ขาดความเชื่อมั่น สูญเสียบุคลิกภาพ ไม่มั่นใจในตัวเอง
ผลกระทบต่อครอบครัว
1. ทุกคนในครอบครัวเดือดร้อน ไม่มีความสุข ทาให้เสื่อมเสียชื่อเสียงตนเองละครอบครัว
2. ผู้เสพกลายเป็นคนไม่ห่วงใย ดูแลครอบครัว อย่างที่เคยปฏิบัติทาให้สภาพครอบครัวขาดความอบอุ่น
3. สูญเสียเศรษฐกิจรายได้ครอบครัวเนื่องจากต้องนาเงินมาซื้อสารเสพติด หรืออาจสูญเสียเงินในการ
รักษาตนเองจากการใช้สารเสพติด จนกลายเป็นภาระของครอบครัวในที่สุด
4. นาไปสู่ปัญหาครอบครัวทะเลาะวิวาทกันบ่อยๆ จนไปถึงการแตกแยกภายในครอบครัว
5. ในรายที่หัวหน้าครอบครัวถูกจับกุมและดาเนินการทางกฎหมาย จะส่งผลกระทบถึงสมาชิกภายใน
ครอบครัว เช่น บุ ตรหลานอาจจะต้องออกจากโรงเรียน หรือ ขาดที่พึ่งพิงและอาจชักชวนกัน
ไปเสพยาทาให้ปัญหาของครอบครัวเพิ่มทวียิ่งขึ้น
ผลกระทบต่อสังคม
1. ชุมชนที่มีปัญหาการเสพติดมากจะกลายเป็นแหล่งมั่วสุม กระทาสิ่งที่ผิดกฎหมายอื่นๆ มากมาย
หลายประการกระทบต่อชื่อสียงของประเทศ ก่อให้เกิดปัญหาอาชญากรรม ปัญหาเด็กและเยาวชน
เป็นต้น
2. ในปัจจุบันมีคดียาเสพติดอันเนื่องมากจากการกระทาของเด็กและเยาวชนเพิ่มมากขึ้น อันเป็นการ
สูญเสียและเป็นภาระสังคมอย่างใหญ่หลวง ในการบาบัดรักษาผู้ติดสารเสพติด
3. เป็นภาระต่องานด้านกระบวนการยุติธรรมทั้งระบบ ซึ่งส่งผลกระทบต่อภาระค่าใช้จ่ายของรัฐ
ที่เพิ่มสูง และทาให้การดาเนินคดีด้านอื่นๆ เกิดความล่าช้า
4. ก่อให้เกิดการทุจริต คอรัปชั่น โดยเฉพาะการทุจริตต่อหน้าที่ การรับสินบน แสวงหาผลประโยชน์
จากผู้กระทาความผิดซึ่งทาให้ประชาชนและสังคมเกิดความไม่ศรัทธาและเชื่อมั่นในการทางาน
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ผลกระทบต่อเศรษฐกิจ
1. ก่อให้เกิดการใช้จ่ายเป็นจานวนมากในการซื้อสารเสพติดมาเสพ สารเสพติดบางตัวมีราคาแพงมาก
2. มีผลกระทบต่อรายได้ ที่จะนามาใช้จ่ายในส่วนที่จาเป็นในชีวิตประจาวัน
3. ปัญหายาเสพติดทาให้รัฐบาลต้องทุ่มเทงบประมาณจานวนมาก เพื่อใช้ในการปูองกัน ปราบปราบ
บาบัดรักษาและฟื้นฟู
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ผลกระทบต่อความมั่นคงและชื่อเสียงของประเทศ
1. ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน ก่อให้เกิดความเสื่อมเสียชื่อเสียงและเกียรติภูมิ
2. ไม่เป็นที่ไว้วางใจของนานาชาติในด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
3. ทาให้ไม่กล้าเข้ามาท่องเที่ยวหรือลงทุนทางการค้าธุรกิจต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทาให้ประเทศ
คู่แข่งฉวยโอกาสในการโจมตีประเทศไทย
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ใบงาน
สมองติดยา
แบบฝึกหัดที่ 1 : อธิบายเกี่ยวกับความเข้าใจเรื่องโรคสมองติดยา
...............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ..................................................
............................................................................................................................. ..................................................
...................................................................................................................................................................... .........
...............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ..................................................
........................................................................................................................................................ .......................
แบบฝึกหัดที่ 2 : จงยกตัวอย่างตัวกระตุ้นที่ทาให้เกิดการติดยา
.......................................................................................................................................................................... .....
............................................................................................................................. ..................................................
............................................................................................................................. ..................................................
............................................................................................................................................................. ..................
...............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ..................................................
............................................................................................................................................... ................................
แบบฝึกหัดที่ 3 : จงบอกวิธีหลีกเลี่ยงตัวกระตุ้น
...............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ..................................................
............................................................................................................................. ..................................................
................................................................................................................................................................. ..............
...............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ..................................................
แบบฝึกหัดที่ 4 : สมาชิกคิดว่าตนเองนั้นมีปัญหาเรื่องโรคสมองติดยาหรือไม่ จงอธิบาย
............................................................................................................................. ..................................................
............................................................................................................................. ................................................
...............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
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แผนการสอนเรื่อง “กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสารเสพติด”
วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อให้สมาชิกทราบถึงพระราชบัญญัติฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545
2. เพื่อให้สมาชิกทราบถึงแนวทางการนาผู้เสพติดเข้าสู่การบาบัดฟื้นฟู ตามประกาศคณะรักษาความ
สงบแห่งชาติ ฉบับที่ 108/2557
สาระสาคัญ/แนวคิด
มาตรการในการปราบปรามผู้กระทาความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด
มาตรการการบาบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด
ยุทธศาสตร์การบาบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
เจตนารมณ์ของประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 108/2557 เรื่อง การนาผู้ต้องสงสัย
เข้ารับการบาบัดฟื้นฟูฯ และกลไกการดาเนินงาน
จุดเน้นในบทนี้
1. พระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545
2. การปฏิบัติต่อผู้ต้องสงสัยว่ากระทาผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด เพื่อเข้าสู่การบาบัดฟื้นฟู
และการดูแลผู้ผ่านการบาบัดฟื้นฟูฯ
ระยะเวลา 1 ชั่วโมง 30 นาที
วิธีดาเนินการ
องค์ประกอบกลุ่ม/เวลา

กิจกรรมการเรียนการสอน

แลกเปลี่ยนประสบการณ์ - วิทยากรให้ความรู้ เรื่อง พระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติด
- กลุ่มใหญ่ (เวลา 20 นาที) ยาเสพติด พ.ศ. 2545 และแนวทางการนาผู้เสพติดเข้าสู่การ
บาบัดฟื้นฟูตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่
108/2557 ตามใบความรู้
- วิทยากรสุ่มสอบถามความคิดเห็นของสมาชิก
สะท้อนความคิด
- ให้สมาชิกแบ่งกลุ่ม ทาแบบฝึกหัดตามใบงาน
- กลุ่มย่อย (เวลา 40 นาที) - ให้สมาชิกแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสรุปเพื่อนาเสนอ
กลุ่มใหญ่
ความคิดรวบยอด
- ให้แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนนาเสนอ
- กลุ่มใหญ่ (เวลา 30 นาที) - วิทยากรสรุปประเด็นสาคัญ

เนื้อหา/สื่อ
- ใบความรู้
กฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับ
ยาเสพติด
- ใบงาน
กฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับ
ยาเสพติด

คู่มือการฟื้นฟูสมรรถภาพผูต้ ิดยาเสพติดแบบควบคุมตัว (208)

คาแนะนาสาหรับวิทยากร
1. หัวใจสาคัญของบทนี้ คือ พระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 และแนวทาง
การนาผู้เสพติดเข้าสู่การบาบัดฟื้นฟู ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 108/2557
2. ปัญหาที่พบ คือ เนื้อหาการสอนมีภาษาทางกฎหมาย และศัพท์ทางวิชาการมาก อาจจะทาให้สมาชิกสับสน
และขาดความสนใจ
3. แนวทางการแก้ไข คือ ควรเน้นเนื้อหาเกี่ยวกับ มาตรการการบาบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด/ยุทธศาสตร์
การบาบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
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ใบความรู้
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสารเสพติด
การกระท าความผิ ด เกี่ย วกับ ยาเสพติด หมายถึง การผลิ ต นาเข้า ส่ งออก จ าหน่าย หรือมีไว้ใ น
ครอบครองเพื่อจาหน่ายซึ่งยาเสพติด และให้หมายความรวมถึงการสมคบ สนับสนุนช่วยเหลือหรือพยายาม
กระทาความผิดดังกล่าว
มาตรการในการปราบปรามผู้กระทาความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด 3 ประการ
1. มาตรการสมคบ กาหนดให้บุคคลที่ตกลงกันตั้งแต่ 2 คนขึ้น ไป เพื่อกระทาความผิดเกี่ยวกับยา
เสพติดมีความผิดฐานสมคบกัน แม้ยังไม่มีการกระทาความผิดตามที่ได้ตกลงกันก็เป็นความผิดสาเร็จตาม
กฎหมายแล้ ว แต่ ก ารจั บ กุ ม หรื อ แจ้ ง ข้ อ หานี้ต้ อ งได้ รั บ อนุ มัติ จ ากเลขาธิ การคณะกรรมการปู อ งกั น และ
ปราบปรามก่อน
2. มาตรการริบทรัพย์สิน แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ
2.1 การริบทรัพย์สินของกลาง : ศาลจะสั่งริบทรัพย์ที่เข้าไปพัวพัน กับการกระทาความผิด
เกี่ยวกับยาเสพติด การริบทรัพย์สามารถทาได้ แม้จาเลยในคดีนั้นไม่ถูกลงโทษตามคาพิพากษาก็ตาม โดยจะ
พิจารณาตามพยานหลักฐานของโจทก์ และทรัพย์สินที่ถูกยึดให้ตกเป็ นของกองทุนปูองกันและปราบปรามยา
เสพติด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนาทรัพย์สินที่ได้จากการริบไปใช้ประโยชน์ในการแก้ไขปัญหายาเสพติดต่อไป
2.2 การริบทรัพย์สินที่เกี่ยวเนื่องกับการกระทาความผิดเกี่ยวกับยาเสติด : หมายถึง เงิน หรือ
ทรัพย์สินที่รับมาจากการกระทาความผิดเกี่ ยวกับยาเสพติด และให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาโดยการใช้
เงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวซื้อ หรือกระทาไม่ว่าด้วยประการใดๆ ไม่ว่าจะมีการเปลี่ยนสภาพกี่ครั้ง และไม่ว่า
ทรัพย์สินนั้นจะอยู่ในครอบครองและโอนไปเป็นของบุคคลอื่นก็ตาม
2.3 มาตรการการขยายอานาจศาล : ถ้ากระทาความผิดนอกประเทศไทย ศาลไทยก็
สามารถลงโทษได้ หากปรากฏว่า ผู้ กระทาความผิ ด เป็น คนไทย หรื อเป็ นคนต่างด้าวแต่ค วามผิ ดเกิดใน
ราชอาณาจักรไทย และมิได้มีการส่งตัวผู้นั้นออกไปตามกฎหมายว่าด้วยการส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดน
มาตรการการบาบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด
ระบบการบาบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด แบ่งเป็น 3 ระบบ ดังนี้
1. ระบบสมัครใจ หมายถึง การที่ผู้ติดยาเสพติดสมัครใจเข้ารับการบาบัดรักษาในสถานพยาบาลต่าง ๆ
ซึ่งดาเนินการรักษาทั้งระบบแพทย์แผนปัจจุบัน และแผนโบราณ
2. ระบบต้ องโทษ หมายถึ ง การที่ผู้ ติดยาเสพติ ดกระทาความผิ ดและถู กคุ มขั ง ต้ องเข้ ารั บการ
บาบัดรักษาภายใต้กฎข้อบังคับของกฎหมาย เช่น ทัณฑสถานบาบัดต่างๆ ของกรมราชทัณฑ์ กระทรวงมหาดไทย
กรมคุมประพฤติ และสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม
3. ระบบบังคับ หมายถึง การใช้กฎหมายบังคับให้ผู้ติดสารเสพติดเข้ารับการบาบัดรักษาในศูนย์ฟื้นฟู
สมรรถภาพที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด โดยมีขั้นตอนการบาบัดรักษาผู้ติด
ยาเสพติด แบ่งเป็น 4 ขั้นตอน คือ ขั้นเตรียมการ ขั้นถอนพิษ ขั้นการฟื้นฟูสมรรถภาพ และขั้นการติดตามดูแล
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ยุทธศาสตร์การบาบัด รักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
การดาเนินงานการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดอย่างต่อเนื่องของรัฐบาล ทาให้สถานการณ์ยาเสพติด
เบาบางลง โดยมีเปูาหมายหลักเพื่อมุ่งเน้นการดารงความเข้มแข็งของพลังแผ่นดินและชุมชนอย่างยั่งยืนในการ
แก้ปัญหายาเสพติดในทุกพื้นที่ โดยยึดยุทธศาสตร์การดาเนินงาน 4 ด้าน คือ
1. ควบคุมผู้ค้าและตัวยาเสพติด
2. ยุทธศาสตร์ด้านแก้ไขปัญหาผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด โดยการบาบัดฟื้นฟู พัฒนาผู้ติดยาเสพติดให้
สามารถใช้ชีวิตปกติ และติดตาม ดูแล ช่วยเหลือมิให้กลับไปเสพอีก
3. ยุทธศาสตร์ด้านปูองกันกลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด สร้างชุมชนเข้มแข็ง เพื่อให้มี
ภูมิต้านทานสามารถเฝูาระวังยาเสพติด
4. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการอย่างบูรณาการ ให้มีเจ้าภาพในการดาเนินงานทุกด้าน
พระราชบัญญัติฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 มีขบวนการแยกกลุ่มผู้เสพหรือผู้ติดยาเสพติด ให้
เป็นผู้ปุวยที่ต้องได้รับการบาบัดรักษา ออกจากผู้ค้ารายใหญ่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมนาไปสู่การลงโทษที่
เข้มงวดต่อไป โดยเริ่มจากขบวนการภายหลังผู้ต้องหาถูกจับกุม นาไปสู่การส่งฟูองศาล ซึ่งมีฐานความผิด 4 ฐาน
คือ
ฐานที่ 1 ความผิดฐานเสพยา
ฐานที่ 2 ความผิดฐานเสพยา และมีไว้ในครอบครอง
ฐานที่ 3 ความผิดฐานเสพยา และมีไว้ในครอบครองเพื่อจาหน่าย
ฐานที่ 4 ความผิดฐานเสพยา และจาหน่าย
ผู้ต้องหาอายุต่ากว่า 18 ปี ต้องนาส่งศาลภายใน 24 ชั่วโมง ถ้าอายุมากกว่า 18 ปี ส่งฟูองศาลภายใน
48 ชั่วโมง ในกรณีที่ผู้ต้องหาเข้าฐานความผิดดังกล่าวข้างต้น ให้ดาเนินการไต่สวน ฟูองร้องต่อไปในขบวนการ
ทางศาล เพื่อพิจารณาความผิด หรือสามารถมีคาสั่งให้ตรวจพิสูจน์ โดยส่งมาให้พนักงานตรวจพิสูจน์ ซึ่งจะ
ทางานภายใต้คณะอนุกรรมการฟื้นฟูยาเสพติดในแต่ละพื้นที่ ผู้มีอานาจในการตัดสิน เบื้องต้นหลังได้รับข้อสรุป
จากพนักงานตรวจพิสูจน์ ว่าจะส่งผู้ต้องหากลับไปยังศาลเพื่อพิจารณาโทษต่อไป หรือลงความเห็นให้นาไป
ขบวนการฟื้นฟู เป็นคณะอนุกรรมการตามพระราชบัญญัติฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 ประกอบด้วย
ผู้ แ ทนกระทรวงยุ ติ ธ รรม เป็ น ประธาน แพทย์ 1 คน นั ก จิ ต วิ ท ยา 1 คน นั ก สั ง คมสงเคราะห์ 1 คน
ผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งไม่เกิน 2 คน ผู้แทนกรมคุมประพฤติ 1 คน
ผู้ต้องหาที่ได้รับการพิจารณาให้เข้าสู่ขบวนการฟื้นฟูฯ โดยมีระยะเวลาฟื้นฟู 6 เดือน และสมารถ
ตัดสินว่าผู้ต้องหาผ่านการฟื้นฟูได้ดี จะสามารถปล่อยตัวยุติคดีความ โดยผู้ต้องหามีคดีติดตัว กลับสู่สังคมได้
ทั้งนี้โดยอานาจของคณะอนุกรรมการนอกจากพิจารณาวินิจฉัยว่าผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์เป็นผู้เสพ
หรือติดยาเสพติดหรือไม่ ยังมีอานาจในการติดตามดูแลการควบคุมตัวผู้ต้องหาในระหว่างการตรวจพิสูจน์
หรือการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะอนุกรรมการกาหนด สามารถพิจารณา
ย้ายตัวผู้เข้ารับการบาบัดการติดยาเสพติด จากสถานบาบัดแห่งหนึ่งไปยังอีกแห่งหนึ่ง รวมทั้งการพิจารณา
ลดหรือขยายระยะเวลาการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด และพิจารณาอนุญาตให้ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราว
ในระหว่างเข้ารับการตรวจพิสูจน์หรือเข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพ
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การฟื้น ฟู ส มรรถภาพผู้ ติดยาเสพติด มีแผนฟื้นฟูในผู้ ต้องหาแต่ล ะราย โดยแบ่ งแนวทางกว้าง ๆ
คือ ฟื้นฟูเป็นแบบควบคุมตัว และแบบไม่ควบคุมตัว ซึ่งแบ่งย่อยเป็นลักษณะเข้ มงวดกับไม่เข้มงวด วิธีการฟื้นฟู
ยกตัว อย่ าง เช่น แมททริ กซ์โ ปรแกรม ที่ กระทรวงสาธารณสุ ข มีการจัดเตรียมสถานบาบัดไว้ทั่ว ประเทศ
หากในระหว่างการฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปให้คณะอนุกรรมการปรับแผน อาทิเช่น
การลดหรือขยายการฟื้นฟูสมรรถภาพตามที่เห็นสมควร
ในกรณีที่จาเป็นต้องควบคุมตัวอย่างเข้มงวดหรือไม่เข้มงวดให้อนุกรรมการแจ้งพนักงานคุมประพฤติ
ดาเนินการจัดส่งข้อมูลการบันทึกประวัติพร้อมส่งตัวผู้เข้ารับการฟื้นฟูไปยังศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
ที่คณะอนุกรรมการกาหนด และหากไม่ จาเป็นต้องควบคุมตัวให้อยู่ภายใต้การดูแลของพนักงานคุมประพฤติ
ทั้งนี้ได้กาหนดระยะเวลาในการฟื้นฟูตามความเหมาะสมกับสภาพผู้เข้ารับการฟื้นฟู แต่ไม่เกินหกเดือนนับแต่
วันที่ถูกส่งตัวเข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
หากผลเป็นที่พอใจโดยพิจารณาจากการปฏิ บัติตามแผน การประเมินพฤติกรรมระหว่างการฟื้นฟู
และผลการตรวจปัสสาวะกับพฤติการณ์การเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ให้คณะอนุกรรมการมีคาสั่งให้ผู้เข้ารับ
การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดพ้นจากการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด และให้ปล่อยตัวพร้อมทั้งจั ดทา
หนังสือรับรองผลการฟื้นฟูตามแบบที่อธิบดีกาหนด
หากผลการฟื้น ฟู ส มรรถภาพผู้ ติ ดยาเสพติด ไม่ เป็น ที่พ อในให้ คณะอนุก รรมการพิ จารณาส่ งตั ว ให้
พนักงานสอบสวนหรืออัยการดาเนินการต่อไป
แนวทางการนาผู้เสพติดเข้าสู่การบาบัดฟื้นฟู ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่
108/2557
โดยพลเอก ประยุ ทธ์ จั น ทร์ โ อชา หั ว หน้าคณะรักษาความสงบแห่ งชาติ ประกาศ ณ วันที่ 21
กรกฎาคม พุทธศักราช 2557 ได้กาหนดเรื่องการปฏิบัติต่อผู้ต้องสงสัยว่ากระทาผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับยา
เสพติด เพื่อเข้าสู่การบาบัดฟื้นฟูและการดูแลผู้ผ่านการบาบัดฟื้นฟู มีเนื้อหาดังนี้
1. ในกรณีที่ผู้ใดสงสัยว่ากระทาความผิดฐานเสพยาเสพติด หรือเสพและมียาเสพติดไว้ในครอบครอง
ตามลักษณะ ชนิด ประเภท และปริมาณที่กาหนดตามบัญชีท้ายประกาศนี้ ถ้าไม่ปรากฏว่าผู้นั้นเป็นผู้ต้องหา
หรืออยู่ในระหว่างถูกดาเนินคดีในความผิดฐานอื่นซึ่งเป็นความผิด ที่มี โทษจาคุกหรืออยู่ในระหว่างรับโทษ
จาคุกตามคาพิพากษาของศาล และไม่มีพฤติกรรมที่อาจก่อให้เกิด อันตรายแก่ผู้ อื่นหรือสั งคม หากผู้ นั้น
ยินยอมเข้ารับการบาบัดฟื้นฟู ให้เจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดดาเนินการให้ผู้นั้นเจ้ารับการบาบัด
ฟื้นฟู ในกรณีที่
ผู้ เข้ารั บการบาบัดฟื้นฟูปฏิบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่เลขาธิการคณะกรรมการ
ปูองกันและปราบปรามยาเสพติดกาหนดเกี่ยวกับการบาบัดฟื้นฟู และได้รับการประเมินเป็นผู้ผ่านการบาบัด
ฟื้นฟูให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบออกหนังสือรับรองเพื่อเป็นหลักฐาน การนาตัวผู้ต้องสงสัยเข้ารั บการบาบัดฟื้นฟู
และการประเมินเป็นผู้ผ่านการบาบัดฟื้นฟูให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เลขาธิการคณะกรรมการปูองกันและ
ปราบปรามยาเสพติดประกาศกาหนด
2. ในกรณีที่ข้อเท็จจริง ปรากฎภายหลังว่าผู้เข้ารับการบาบัดฟื้นฟูนั้นต้องหาหรืออยู่ในระหว่างถูก
ดาเนินคดีในความผิดฐานอื่นซึ่งเป็นความผิดที่มีโทษจาคุกหรือต้องคาพิพากษาให้จาคุก ให้ส่งตัวผู้นั้นดาเนินคดี
ตามกฎหมายต่อไป
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3. ให้ ผู้ ว่ าราชการจั งหวั ดและผู้ ว่ าราชการกรุ งเทพมหานครจั ดตั้ งศู นย์ เพื่ อการคั ดกรอง ผู้ เข้ ารั บ
การบาบัดฟื้นฟูในทุกอาเภอและทุกเขต และจัดตั้งศูนย์เพื่อประสานการดุแลผู้ผ่านการบาบัดฟื้นฟู ในระดับ
อาเภอหรือเขตและระดับจังหวัดหรือกรุงเทพมหานคร
4. ให้ศูนย์เพื่อการคัดกรองผู้เข้ารับการบาบัดฟื้นฟูมีอานาจหน้าที่ดาเนินการคัดกรอง และจัดทาข้อมูล
เกี่ยวกับการคัดกรองเพื่อจาแนกผู้เข้ารับการบาบัดฟื้นฟู และการส่งต่อผู้เข้ารับการบาบัดฟื้นฟูไปยังสถาน
บาบัดฟื้นฟูห รือสถานที่อื่นตามที่หัวหน้าศูน ย์กาหนด ทั้งนี้ให้กระทรวงสาธารณสุข และกรุงเทพมหานคร
ประสานการดาเนินงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5. ให้ ศู น ย์ เ พื่ อ ประสานการดู แ ลผู้ ผ่ า นการบ าบั ด ฟื้ น ฟู มี อ านาจหน้ า ที่ จั ด ระบบดู แ ล ช่ ว ยเหลื อ
และสนับสนุนผู้ผ่านการบาบัดฟื้นฟู ในจังหวัดให้มอบหมายกานัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นาองค์กรชุมชน อาสาสมัคร
คุมประพฤติ หรืออาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน เป็นผู้ติดตามดูแลและช่วยเหลือผู้ผ่านการบาบัดฟื้นฟู
ส าหรั บ กรุ ง เทพมหานครให้ ม อบหมายผู้ อ านวยการเขต ผู้ น าองค์ ก รชุ ม ชน อาสาสมั ค รคุ ม ประพฤติ
หรือ อาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร ดาเนินการดังกล่าว
6. เพื่อประโยชน์ ในการดาเนิน การบ าบัดฟื้นฟู ให้ห น่ว ยงานของรัฐ ที่เกี่ยวข้องแจ้งชื่อตัว ชื่อสกุล
เลขประจาตัวประชาชน และที่อยู่ของผู้ผ่านการบาบัดฟื้นฟูต่อสานักงานคณะกรรมการปูองกันและปราบปราม
ยาเสพติด เพื่อใช้ในการดาเนินการจัดส่งข้อมูลไปยังหน่วยงานที่มีหน้าที่ดาเนินการดูแลผู้ผ่านการบาบัดฟื้นฟู
ต่อไป
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ใบงาน
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด
แบบฝึกหัดที่ 1 : ถ้าท่านใช้ยาเสพติดท่านจะได้รับบทลงโทษอะไรบ้าง
……………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………
……………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………
แบบฝึกหัดที่ ๒ : จงอธิบายเกี่ยวกับพระราชบัญญัติ ฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 มาพอสังเขปตามความ
เข้าใจของท่าน
……………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………
แบบฝึกหัดที่ 3 : จงอธิบายเกี่ยวกับแนวทางการนาผู้เสพติดเข้าสู่การบาบัดฟื้นฟู ตามประกาศคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 108/2557 มาพอสังเขปตามความเข้าใจของท่าน
……………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………
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ทักษะการปูองกันเสพติดซ้า
ทักษะการปูองกันเสพติดซ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกทักษะในการปูองกันเสพติดซ้า อันเป็นหมวดหนึ่งของ
การให้ความรู้ และถือได้ว่าเป็นหัวใจหลักของการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติ ด ทักษะการปูองกันเสพติดซ้า
ประกอบด้วย ๑๑ หัวข้อวิชา ได้แก่
๑. รูปแบบความคิด อารมณ์ และพฤติกรรม
๒. วงจรการใช้สารเสพติด
๓. ตัวกระตุ้นและการจัดการตัวกระตุ้น
๔. อารมณ์ทางลบต่างๆที่นาไปสู่พฤติกรรมการใช้สารเสพติด
๕. ทักษะปฏิเสธการใช้สารเสพติด
๖. ความสัมพันธ์ของความคิด อารมณ์ และพฤติกรรม
๗. การเลิกสุราและสารเสพติดโดยเด็ดขาด
๘. จงทาตนเป็นคนฉลาด
๙. การหาสิ่งยึดเหนี่ยวทางจิตใจ
๑๐. การฟื้นฟูความสัมพันธ์
๑๑. หยุดเสพยาเสพติดทีละวัน
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แผนการสอนเรื่อง “รูปแบบของความคิด อารมณ์ และ พฤติกรรม”
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้สมาชิกเข้าใจวงจรความสัมพันธ์ระหว่าง ความคิดอารมณ์ และ พฤติกรรม
2. เพื่อให้สมาชิก ระบุได้ถึงความคิดที่ไม่ถูกต้อง ที่ส่งผลให้เกิดอารมณ์และพฤติกรรมที่เป็นปัญหา
และการปรับเปลี่ยนความคิดที่ไม่ถูกต้องให้เป็นความคิดที่ถูกต้อง
สาระสาคัญ/แนวคิด
วงจรความสัมพันธ์ระหว่างความคิด อารมณ์และพฤติกรรม
วงจรตามความเชื่อเดิม

แต่

เหตุการณ์

อารมณ์และ พฤติกรรม

A

C

ถูกตาหนิ

โกรธ

พูดโต้เสียงดัง

ถูกล๊อตเตอรี่ เลขท้ายสองตัว

ดีใจ

ยิ้มแย้มสดชื่น

-มีบางคนที่ถูกตาหนิ ..... ไม่โกรธ และยังยิ้มได้
- มีบางคนที่ถูกล๊อตเตอรี่ เลขท้ายสองตัว.....รู้สึกเฉยๆ ไม่ยิ้ม

ดังนั้นจึงเกิดวงจรความสัมพันธ์ใหม่ ที่เชื่อว่า ระหว่าง เหตุการณ์ (A) อารมณ์และพฤติกรรม (C)
จะต้องมีความคิด (B) เกิดขึ้น จึงทาให้แต่ละคนมีอารมณ์และพฤติกรรมที่แตกต่างกัน
วงจรตามความเชื่อใหม่ (วงจร ABC )
เหตุการณ์

ความคิด

A

B

ถูกตาหนิ

“ ทาดียังจะด่าอีก”
“อยากให้เราพัฒนาตัวเอง”

ถูกล๊อตเตอรี่
เลขท้ายสองตัว
ระยะเวลา 1 ชั่วโมง 30 นาที

อารมณ์ และ พฤติกรรม
C

โกรธ สีหน้าหงุดหงิด นินทา
กรธง โต้
สีหตน้อบเสี
าแสดงความเข้
ลัไม่บโหลั
ยงดัง าใจ
โต้ตอบเสียงเบา

“มีเงินใช้แล้ว”

ดีใจ

กระโดดโลดเต้น ยิ้มแย้ม

“ถูกนิดเดียวเอง”

เบื่อ

หน้ามุ่ย ไม่คุยกับใคร
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วิธีดาเนินการ
องค์ประกอบ/กลุ่ม/เวลา

กิจกรรมการเรียน/การสอน

เนื้อหา/สื่อ

แลกเปลี่ยนประสบการณ์ - วิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของเหตุการณ์หรือ
- ใบความรู้
- กลุ่มใหญ่ (เวลา 10 นาที) ตัวกระตุ้น ที่ส่งผลให้เกิดอารมณ์ความคิดและพฤติกรรมโดยศึกษา รูปแบบของ
ความคิด อารมณ์
จากใบความรู้
และพฤติกรรม
สะท้อนความคิด
- กลุ่มย่อย 5 – 6 คน
(เวลา 20 นาที)

- ให้สมาชิกแบ่งกลุ่มและแต่ละคนตอบคาถามตามใบงานที่ 1
- แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในกลุ่มย่อยเพื่อสรุปนาเสนอกลุ่มใหญ่

- ใบงานที่ 1
รูปแบบของ
ความคิด อารมณ์
และพฤติกรรม

ความคิดรวบยอด
- ให้แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนนาเสนอความสัมพันธ์ของเหตุการณ์หรือ - ใบความรู้
รูปแบบของ
- กลุ่มใหญ่ (เวลา 20 นาที) ตัวกระตุ้นที่ส่งผลให้เกิดอารมณ์ ความคิดและพฤติกรรม
- วิทยากรสรุปและอธิบายเพิ่มเติมตามใบความรู้
ความคิด อารมณ์
และพฤติกรรม
ประยุกต์แนวคิด
- ให้สมาชิกทาแบบฝึกหัดเพิ่มเติมตามใบงานที่ 2
- กลุ่มย่อย (เวลา 10 นาที)
สะท้อนความคิด
- แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในกลุ่มย่อยเพื่อสรุปนาเสนอกลุ่มใหญ่
- กลุ่มย่อย (เวลา 15 นาที)
ความคิดรวบยอด
- ให้แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนนาเสนอการปรับเปลี่ยนความคิดที่ไม่
- กลุ่มใหญ่ (เวลา 15 นาที) ถูกต้องเป็นความคิดที่ถูกต้อง
- วิทยากรสรุปและอภิปรายเพิ่มเติมตามใบความรู้

- ใบงานที่ 2
การปรับเปลี่ยน
ความคิด
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ใบความรู้
รูปแบบของความคิด อารมณ์และพฤติกรรม
วงจรความสัมพันธ์ระหว่างความคิด อารมณ์และพฤติกรรม
วงจรตามความเชื่อเดิม

แต่

เหตุการณ์

อารมณ์และ พฤติกรรม

A

C

ถูกตาหนิ

โกรธ

พูดโต้เสียงดัง

ถูกล๊อตเตอรี่ เลขท้ายสองตัว

ดีใจ

ยิ้มแย้มสดชื่น

-มีบางคนที่ถูกตาหนิ ..... ไม่โกรธ และยังยิ้มได้
- มีบางคนที่ถูกล๊อตเตอรี่ เลขท้ายสองตัว.....รู้สึกเฉยๆ ไม่ยิ้ม

ดังนั้นจึงเกิดวงจรความสัมพันธ์ใหม่ ที่เชื่อว่า ระหว่าง เหตุการณ์ (A) , อารมณ์และพฤติกรรม (C)
จะต้องมีความคิด (B) เกิดขึ้น จึงทาให้แต่ละคนมีอารมณ์และพฤติกรรมที่แตกต่างกัน
วงจรตามความเชื่อใหม่ (วงจร ABC )
เหตุการณ์

ความคิด

A

B

ถูกตาหนิ

“ ทาดียังจะด่าอีก”
“อยากให้เราพัฒนาตัวเอง”

ถูกล๊อตเตอรี่
เลขท้ายสองตัว

อารมณ์ และ พฤติกรรม
C

โกรธ สีหน้าหงุดหงิด นินทา
ไม่
กรธง โต้
สีหตน้อบเสี
าแสดงความเข้
ลับโหลั
ยงดัง าใจ
โต้ตอบเสียงเบา

“มีเงินใช้แล้ว”

ดีใจ

กระโดดโลดเต้น ยิ้มแย้ม

“ถูกนิดเดียวเอง”

เบื่อ

หน้ามุ่ย ไม่คุยกับใคร
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ความคิดที่ไม่ถูกต้อง
ความคิดที่ไม่ถูกต้องมักก่อให้เกิดพฤติกรรมที่เป็นปัญหา ส่งผลกระทบทางลบกับอารมณ์ หรืออาการ
ทางกายของตน รวมทั้งส่งผลต่อการมีสัมพันธภาพกับบุคคลอื่น ตัวอย่างความคิดที่ไม่ถูกต้องเช่น เมื่อโดนตาหนิ
ก็คิดว่า ตนเป็นตนเลวที่เอาดีไม่ได้, เพื่อนไม่คุยด้วยก็คิดว่า ตนเป็นคนที่ไม่มีใครรัก เป็นต้น
การปรับเปลี่ยนความคิดที่ไม่ถูกต้ อง ตามตามทฤษฏีการบาบัดทางความคิดและพฤติกรรม(Cognitive
Behavioral Therapy: CBT)
การปรับเปลี่ยนนี้ เป็นการเน้นให้ปรับเปลี่ยนที่ “ความคิดที่ไม่ถูกต้อง” ให้เป็น “ความคิดที่ถูกต้อง
เหมาะสม” เชื่อว่าจะส่งผลให้อารมณ์และพฤติกรรมที่เกิดขึ้นตามมา จะมีความถูกต้องเหมาะสมด้วย
ลาดับขั้นของการปรับเปลี่ยนความคิดที่ไม่ถูกต้องให้เป็นความคิดที่ถูกต้องเหมาะสม
การบาบัดวิธีนี้ อาจต้องปฏิบัติตามลาดับขั้น ดังต่อไปนี้
ขั้นที่ ๑. ค้นหาและระบุความคิดที่ไม่ถูกต้องของตัวเองออกมาได้
ขั้นที่ ๒. ให้พิสูจน์หรือตรวจสอบดูว่าความคิดเหล่านี้เป็นความคิดที่ถูกต้อง เหมาะสมหรือไม่อย่างไร
ขั้นที่ ๓. แก้ไขความคิดที่ไม่ถูกต้องที่ไม่เหมาะสมเหล่านี้ ให้เป็นความคิดที่เหมาะสมและถูกต้อง
ตัวอย่างเหตุการณ์ (A) นักเรียนกลับมาบ้าน แม่กาลังนั่งขมวดคิ้วท่าทีหงุดหงิดมาก
ขั้นที่ ๑ ค้นหาและระบุความคิดที่
ไม่ถูกต้องของตัวเอง
ขั้นที่ ๒ ให้พิสูจน์หรือตรวจสอบดู
ว่าความคิดเหล่านี้เป็นความคิดที่
ถูกต้อง เหมาะสมหรือไม่อย่างไร
ขั้นที่ ๓ แก้ไขความคิดที่ไม่ถูกต้อง
ที่ไม่เหมาะสมเหล่านี้ ให้เป็น
ความคิดที่เหมาะสมและถูกต้อง

ความคิด (B)
“ โดนด่าอีกแล้ว แม่ต้องคิดว่าเรา
ไปใช้สารเสพติดมาแน่ๆ”
ความคิดนี้ไม่เหมาะสม เพราะเลิก
เสพมาตั้งนานแล้ว น่าจะมีสาเหตุ
อื่น
แม่คงกลุ้มใจเรื่องอะไรซักอย่าง
ลองถามดูก่อนดีกว่า

อารมณ์ พฤติกรรม (C)
เบื่อ หงุดหงิด แสดงออกทางสีหน้า
ในลักษณะของความไม่พอใจ
โต้ตอบเสียงดัง
ไม่รู้สึกเบื่อ หรือ หงุดหงิด
แสดงออกทางสีหน้าในลักษณะ
ของความสงสัย
ไม่รู้สึกเบื่อ หรือ หงุดหงิด
แสดงออกทางสีหน้าและ โต้ตอบ
ด้วยน้าเสียงปกติ
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ใบงานที่ ๑ รูปแบบของ ความคิดอารมณ์ และ พฤติกรรม
แบบฝึกหัด
ให้สมาชิกเขียนตอบข้อมูลตามประสบการณ์ที่เป็นจริงลงในตาราง
เหตุการณ์หรือตัวกระตุ้น
(A)
ตัวอย่าง
แม่ดุที่ไม่ได้ไปเรียน

ความคิด
(B)
“แม่ไม่เชื่อใจผมเลย”

อารมณ์
(C)
โกรธ น้อยใจ

พฤติกรรม
(C)
หนีออกจากบ้าน
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ใบงาน ๒ การปรับเปลี่ยนความคิด

ความคิดที่ไม่ถกู ต้ อง - จะเลิกยาเพื่อใคร

ถูกแฟนทิ้ง

อารมณ์ เครียด หงุดหงิด

พฤติกรรม เสพสารเสพติดต่อ

อารมณ์ ไม่เครี ยด ไม่หงุดหงิด

………………………………………………
……
พฤติกรรม ไม่กลับไปเสพสารเสพติด

- จะเลิกยาทาไม
ความคิดทีถ่ กู ต้ อง - เลิกยาเพื่อตัวเอง
- เลิกยาเพื่อพ่อแม่

มีความสุข

-...........................................

………………………………………………
……

.....................................................................
......................................

ความคิดทางลบ.................................................................

อารมณ์....................................

พฤติกรรม...................................

........................................

........................................................................................

................................................

.....................................................

ความคิดทางบวก................................................................

...................
อารมณ์.....................................

................
พฤติกรรม.....................................

“”
...........................................................................................

.................................................

.....................................................
………………………………………………

..................

................
……

.............................

………………………………………………
……

......................................

ความคิดทางลบ.................................................................

อารมณ์....................................

พฤติกรรม......................................

........................................

........................................................................................

................................................

.....................................................

“”

ความคิดทางบวก................................................................

...................
อารมณ์....................................

..
พฤติกรรม......................................

...........................................................................................

.................................................

.....................................................
………………………………………………

..................

................
……

.............................
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แผนการสอนเรื่อง “วงจรการใช้สารเสพติด”
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้สมาชิกเข้าใจวงจรการเสพยาเสพติดของตนเอง
2. เพื่อสมาชิกเข้าใจตัวกระตุ้น และความคิดที่นาไปสู่การใช้สารเสพติดของตนเอง
3. เพื่อให้สมาชิกเข้าใจเทคนิคการหยุดความคิด และเลือกวิธีการที่เหมาะกับตนเองได้
สาระสาคัญ/แนวคิด
๑. วงจรที่ทาให้สมาชิกต้องไปเสพยา
ตัวแปรทางปัญญา

ตัวกระตุ้น

เช่น ความคิดความเชื่อที่วา่

+

“สารเสพติดแก้ปัญหาได้”
“ใช้แล้วมีความสุขทุกครั้ง”
“ใช้น้อยๆ คงไม่เป็นไร”

อาการอยาก
พฤติกรรม
การใช้สารเสพติด

วงจรใช้สารเสพติด ประกอบไปด้วย ตัวกระตุ้นต่างๆ และโรคสมองติดยาของคุณจะเชื่อมโยงตัวกระตุ้นเหล่านี้
กับการเสพยา เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นซ้าๆ และทาให้ตัวคุณต้องไปเสพยา
๒. ตัวกระตุ้นที่ทาให้สมาชิกไปเสพยา
ตั ว กระตุ้ น ได้ แ ก่ คน สถานที่ สิ่ ง ของ อารมณ์ ค วามรู้ สึ ก และช่ ว งเวลา ที่ ท าให้ เ กิ ด ความอยากยา เช่ น
ถ้าทุกคืนวันศุกร์คุณได้เงินมาแล้วออกไปหาเพื่อนชวนกันไปเที่ยวและเสพยา ตัวกระตุ้นคือ
- คืนวันศุกร์
- เวลาหลังเลิกงาน / เลิกเรียน
- เงิน
- เพื่อนเสพ
- สถานบันเทิง
๓. ตัว แปรทางปั ญญา เป็ นความเชื่อหรือความคิดว่า “การใช้ส ารเสพติดจะทาให้ ส นุกขึ้น ” และเกิด
ความคิดอัตโนมัติว่า“นิดเดียวไม่เป็นไร” หรือ “เหล้าไม่อันตรายเท่ายาบ้า”ฯลฯ ข้อความต่างๆเหล่านี้ทาให้เกิด
ความคิดถึงยา
สิ่งสาคัญที่สุดในการบาบัดคือ หยุดวงจรที่ทาให้เกิดความอยากยาให้ได้ซึ่งมีวิธีการที่ทาได้ง่ายๆ ดังนี้
- หลีกเลี่ยงการเผชิญกับตัวกระตุ้นให้มากที่สุดเท่าที่จะทาได้ (เช่น ไม่พกเงินสดจานวนมาก)
- จัดการกับตัวแปรทางปัญญา
จุดเน้นในบทนี้
1. ตัวกระตุ้น
2. ความคิด
3. พฤติกรรม
4. หยุดวงจรการใช้ยา
ระยะเวลา 1 ชั่วโมง 30 นาที
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วิธีดาเนินการ
องค์ประกอบกลุ่ม/เวลา

กิจกรรมการเรียนการสอน

เนื้อหา/สื่อ

แลกเปลี่ยนประสบการณ์
- กลุ่มใหญ่ (10 นาที)
สะท้อนความคิด
- กลุ่มย่อย 5 – 6 คน
(15 นาที)
ความคิดรวบยอด
- กลุ่มใหญ่ (15 นาที)

- วิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับวงจรการใช้ยาเสพติดพร้อมอธิบาย
เอกสารตามใบความรู้

- ใบความรู้ วงจร
การใช้สารเสพติด
- ใบงาน วงจรการ
ใช้สารเสพติด

ประยุกต์แนวคิด
- กลุ่มใหญ่ (10 นาที)
- กลุ่มย่อย (10 นาที)

- วิทยากรให้ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการกับตัวแปรทาง
ปัญญา
- ให้สมาชิกทาแบบฝึกหัดเพิ่มเติมตามใบงานข้อ 3

ความคิดรวบยอด
- กลุ่มใหญ่ (15 นาที)

- ให้แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนนาเสนอวิธีการหยุดความคิด
- วิทยากรสรุปและอธิบายเพิ่มเติมใบความรู้

- ให้สมาชิกแบ่งกลุ่มและแต่ละคนตอบคาถามตามใบงาน ข้อ 1
และ 2
- แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในกลุ่มย่อยเพื่อสรุปนาเสนอกลุ่มใหญ่
- ให้แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนนาเสนอวงจรการใช้สารเสพติด
- วิทยากรสรุปและอธิบายเพิ่มเติมใบความรู้

- ใบความรู้วงจร
การใช้สารเสพติด
- ใบความรู้วงจร
การใช้สารเสพติด
- ใบงานวงจรการ
ใช้สารเสพติด
- ใบความรู้วงจร
การใช้สารเสพติด

คาแนะนาสาหรับวิทยากร
1. หัวใจสาคัญของบทนี้ คือ สิ่งที่วิทยากรจะต้องตระหนักในระยะแรก สมาชิกมักคิดถึงเรื่องยาเสพติด
ตลอดเวลา ต้องสอนให้สมาชิกรู้ว่า อย่าปล่อยความคิดถึงยากลายเป็นความอยากยา เพราะพฤติกรรมเสพยาจะ
ตามมาทันที สมาชิกต้องสามารถแยกแยะตัวกระตุ้นเองและหาทางหยุดความคิดด้วยตัวเองด้วย
2. ปัญหาที่พบได้ คือ สมาชิกไม่เข้าใจวงจรการใช้สารเสพติด ให้ยกตัวอย่าง
3. แนวทางการแก้ไข คือ อธิบายซ้าๆ พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในกลุ่ม
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ใบความรู้
วงจรการใช้สารเสพติด
วงจรการใช้ส ารเสพติด ประกอบไปด้ว ย ตัวกระตุ้น ตัว แปรทางปัญญาหรือความคิดความเชื่อที่ไม่
ถูกต้อง นาไปสู่พฤติกรรมการใช้สารเสพติด
วงจรการใช้สารเสพติด

ตัวแปรทางปัญญา
อาการอยาก

(B)
ตัวกระตุ้น (A)

+

เช่น ความคิดความเชือ่ ทีว่ ่า
“สารเสพติดแก้ปัญหาได้”
“ใช้แล้วมีความสุขทุกครั้ง”
“ใช้น้อยๆ คงไม่เป็นไร”

พฤติกรรม(C)
การใช้สารเสพติด

วงจรนี้เป็นวงจรการใช้สารเสพติด ที่มีส่วนประกอบครบ คือตัวกระตุ้น ความคิดความเชื่อ ผลที่เกิดขึ้น
และการจัดการกับความคิดความเชื่อที่ไม่ถูกต้อง อธิบายได้ คือ
ตัวกระตุ้น= บุคคลเมื่อต้องเผชิญกับตัวกระตุ้นหรือสถานการณ์เสี่ยงต่างๆคือตัวสารเสพติด เพื่อนที่เคยเสพ
สถานที่ สิ่งของ อารมณ์ความรู้สึกและช่วงเวลา ที่ทาให้เกิดอาการอยาก
เช่น ถ้าทุกคืนวันศุกร์คุณได้เงินมาแล้วออกไปหาเพื่อนชวนกันไปเที่ยวและเสพยา ตัวกระตุ้นคือ
- คืนวันศุกร์
- เวลาหลังเลิกงาน / เลิกเรียน
- เงิน
- เพื่อนเสพ
ทุกเสาร์อาทิตย์ที่เป็นวันหยุดต้องอยู่บ้านเหงาคนเดียว ไปหาเพื่อนเสพยาแก้เหงาดีกว่าตัวกระตุ้นคือ
- ทุกวันเสาร์อาทิตย์(วันหยุด)
- อารมณ์เหงา
สมองติดยาของคุณจะเชื่อมโยงตัวกระตุ้นเหล่านี้กับการเสพยา และเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นซ้าๆ ดังนั้นตัวกระตุ้น
เพียงอย่างเดียว ก็สามารถทาให้คุณกลับไปเสพยาได้ และกลายเป็นวงจรที่ทาให้คุณต้องไปเสพซ้าตามวงจรเรื่อยๆ

ตัวกระตุ้น

ตัวแปรทางปัญญา

อยากยา

ความคิดถึงยา

พฤติกรรมเสพยา
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ตัวแปรทางปัญญา= ความเชื่อหรือความคิดว่า “การใช้สารเสพติดจะทาให้สนุกขึ้ น” และเกิดความคิด
อัตโนมัติว่า“นิดเดียวไม่เป็นไร” หรือ“เหล้าไม่อันตรายเท่ายาบ้า”ฯลฯ ข้อความต่างๆเหล่านี้ทาให้เกิดความคิดถึงยา
ความคิดที่กลายเป็นความอยาก ซึ่งไม่ได้เกิดขึ้นอย่างตรงๆ ความคิดที่จะใช้ยาจะเกิดขึ้นทีละเล็กละ
น้อยโดยไม่รู้สึกตัวบางครั้งดูเหมือนจะเกิดขึ้นพร้อมๆกัน แต่ในความเป็นจริงแล้วจะเกิดขึ้นตามลาดับขั้นคือ
ตัวกระตุ้น

คิดถึงยา

อยากยา

เสพยา

เมื่อคุณตัดสินใจเลิกยาแล้วแต่ก็กลับไปเสพยาอีก เป็นเพราะสมองส่วนอยาก(สมองติดยา)ของคุณจะหา
โน้มน้าวคิดหาข้ออ้างต่างๆตามความเชื่อเดิมที่ไม่ถูกต้อง ซึ่งเกิดขึ้นอย่างอัตโนมัติเพื่อทาให้คุณคงพฤติกรรมการใช้
สารเสพติดเหมือนเดิม และกลายเป็นวงจรการใช้สารเสพติดในที่สุด
การจัดการกับตัวแปรทางปัญญา
1. การโต้แย้งความคิดความเชื่อที่ไม่ถูกต้อง = เป็นการจัดการกับความคิดความเชื่อ ที่ไม่ถูกต้อง ด้วย
วิธีการหาความคิดที่ถูกต้องมาโต้แย้งให้ได้ วงจรการใช้สารเสพติดนี้ก็จะหมดไป
2.

ตัวแปรทางปัญญา

ตัวกระตุ้น (A)

+

(B)
เช่น ความคิดความเชือ่ ทีว่ ่า
“สารเสพติดแก้ปัญหาได้”
“ใช้แล้วมีความสุขทุกครั้ง”
“ใช้น้อยๆ คงไม่เป็นไร”

อาการอยาก

พฤติกรรม(C)
การใช้สารเสพติด

โต้แย้งความคิดความเชื่อที่ไม่ถูกต้อง

(D)
แม้จะหยุดใช้ยาแต่สมองติดยามักมีเหตุผลหรือข้ออ้างต่างๆให้เข้าไปยุ่งกับยาเสพติดในหลายลักษณะเช่น
- เหตุบังเอิญ

“มีคนเอายามาให้แล้วจะทาอย่างไร.........”

- มีเหตุร้ายเกิดขึ้นกับตนเอง “ฉันถูกแฟนทิ้งจะเลิกยาต่อไปทาไม............”
- การจัดการกับอารมณ์ “ในเมื่อพ่อแม่ยังคิดว่าฉันใช้ แล้วจะเลิกทาไม..................”
เหตุการณ์และความคิดที่ไม่ถูกต้องเหล่านี้มักเป็นตัวนาไปสู่ การกลั บไปมีพฤติกรรมการเสพยา ดังนั้น
ตระหนักและเท่าทันความคิดเหล่านี้ และหาความคิดที่ถูกต้อ งมาโต้แย้งให้เร็วที่สุด เพื่อเป็นการตัดวงจรการใช้
สารเสพติดอีกวีการหนึ่ง
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๒. การหยุดความคิดหลักสาคัญในการหยุดวงจรอัตโนมัติให้สาเร็จคือ หยุดความคิดถึงยาตั้งแต่เริ่มเกิด
เพื่อปูองกันไม่ให้เกิดความอยากยาที่รุนแรงจนควบคุมไม่ได้ สิ่งที่สาคัญมากที่สุดคือคุณจะต้องทาทันทีที่รู้ว่ามีความ
คิดถึงยาเกิดขึ้น
ใช้เทคนิคการหยุดความคิด
ตัวกระตุ้น
คิดถึงยา
คิดต่อไป
อยากยา
เสพยา
เมื่อถึงตอนนี้คุณเป็นผู้เลือกด้วยตนเอง มันไม่ได้เกิดขึ้นเองโดยอัตโนมัติอีกต่อไป
เทคนิคการหยุดความคิด ทดลองใช้เทคนิคต่อไปนี้ แล้วเลือกใช้วิธีที่เหมาะสมกับตนเอง
1. จินตนาการ ทาได้โดย
1.1 สร้างภาพสวิตช์เปิด – ปิดไฟฟูาหรือคัตเอาท์ให้เกิดขึ้นในใจของคุณ จินตนาการให้ตัวคุณเองเป็น
คนปิดสวิตช์ไฟฟูานั้นเพื่อหยุดความคิดถึงยา และสร้างภาพอื่นขึ้นมาแทนความคิดถึงยา บางทีคุณ
ต้องเปลี่ยนกิจกรรมที่กาลังทาอยู่ด้วยเพื่อหยุดความคิดถึงยาให้ได้
1.2 จินตนาการถึงภาพสวยงามที่ชอบและสบายใจ เพื่อเปลี่ยนความคิด
1.3 จินตนาการถึงภาพที่เป็นไปในทางลบขณะที่ใช้ยา เช่น ภาพถูกตารวจจับ พ่อแม่เสียใจ
2. การดีดหนังยาง ให้เอาหนังยางใส่ข้อมือเมื่อใดก็ตามที่เริ่มมีความคิดถึงยาเสพติด ให้ดึงหนังยางแล้วปล่อย
พร้อมบอกตัวเองว่า “ไม่” แล้วเปลี่ยนไปคิดเรื่องอื่นซึ่งเป็นเรื่องที่มีความสาคัญต่อตัวคุณ หรือเป็นเรื่องที่
คุณสนใจแทน
๓. ฝึกการผ่อนคลายความเครียด เมื่อคุณรู้สึกโหวงๆ หรือเป็นตะคริวในท้องนั่นคือ อาการอยากยามันจะ
หายไปได้ โดยการหายใจเข้าลึกๆ (ให้อากาศเข้าเต็มปอด) และหายใจออกช้าๆ ทาอย่างนี้ ๓ ครั้ง คุณจะ
รู้สึกว่าร่างกายผ่อนคลาย ให้ทาซ้าๆ ได้เมื่อมีอาการเช่นนี้เกิดขึ้นอีก
๔. โทรศัพท์ปรึกษาคนสนิทหรือคนที่ไว้ใจ การได้พูดคุยกับใครสักคนจะช่วยให้คุณได้ระบายความรู้สึก
ออกมาและได้เข้าใจสิ่งที่คุณกาลังคิด ดังนั้นคุณควรมีเบอร์โทรศัพท์บุคคลที่จะช่วยคุณได้ ซึ่งควรเป็นคนที่
คุณไว้ใจ และพอจะมีเวลาให้คุณได้ขณะที่ต้องการความช่วยเหลือ
๕. อื่นๆ เช่น การเปลี่ยนอิริยาบถ การตะโกนดังๆ เป็นต้น
ข้อควรจา
การปล่อยให้ความคิดถึงยา กลายเป็นความอยากยา เท่ากับว่าคุณเลือกที่จะเป็นคนติดยาต่อไป
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ใบงาน
วงจรการใช้สารเสพติด
ขอให้คุณตอบคาถามต่อไปนี้
1. ตัวกระตุ้นที่มีอิทธิพลมากที่สุดของคุณคืออะไรบ้าง

2. จงเขียนวงจรการใช้สารเสพติดของตนเอง

ตัวกระตุ้น

ตัวแปรทางปัญญา/ความคิด

.........................

..............................................

.........................

...............................................

อาการอยาก
พฤติกรรมใช้ยาเสพติด

วิธีการหยุดความคิด

๓ จงเขียนวิธีการหยุดความคิดของตนเอง

......................................................

ตัวกระตุ้น

คิดถึงยา
คิดต่อไป

อยากยา

เสพยา
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แผนการสอนเรื่อง “ตัวกระตุ้น และการจัดการตัวกระตุ้น”
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้สมาชิก ระบุได้ถึงตัวกระตุ้นภายนอก และตัวกระตุ้นภายในของตัว สมาชิกที่เป็นสาเหตุของ
การใช้สารเสพติด
๒. เพื่อให้สมาชิกระบุได้ถึงเหตุการณ์หรือสถานการณ์ใดที่ทาให้ตัวสมาชิกใช้สารเสพติด
๓. เพื่อให้สมาชิกระบุได้ถึงความคิดหรือความรู้สึกใดที่ทาให้ตัวสมาชิกใช้สารเสพติด
๔. เพื่อให้สมาชิกการหาแนวทางการจัดการตัวกระตุ้นด้วยตัวเอง
สาระสาคัญ/แนวคิด
วงจรใช้สารเสพติด ประกอบไปด้วย ตั วบุคคลผู้ใช้ ตัวกระตุ้นภายนอก+ตัวกระตุ้นภายใน ความคิด
อาการอยากยาและพฤติกรรมการใช้สารเสพติด ซึ่งถ้าพิจารณาแล้วเราควรหาวิธีหยุดวงจรการใช้ให้ได้ โดยให้
ความสาคัญกับทุกจุดที่เป็นสาเหตุ ดังนั้นในบทนี้จะให้สารวจและระบุถึงตัวกระตุ้นที่มีผลต่อความคิดอยากยาทั้ง
ตัวกระตุ้นภายในและภายนอก และหาแนวทางการจัดการตัวกระตุ้นด้วยตัวเอง
จุดเน้นในบทนี้
1. ตัวกระตุ้นภายนอก และตัวกระตุ้นภายใน
2. การจัดการกับตัวกระตุ้น
ระยะเวลา 1 ชั่วโมง 30 นาที
วิธีดาเนินการ
องค์ประกอบกลุ่ม/เวลา
แลกเปลี่ยนประสบการณ์
- กลุ่มใหญ่ (10 นาที)

กิจกรรมการเรียนการสอน

เนื้อหา/สื่อ

- วิทยากรนาเสนอแผนผังวงจรตัวกระตุ้นภายนอกและภายในที่ - ใบความรู้
นาไปสู่การใช้สารเสพติดตามใบความรู้
ตัวกระตุ้นและการ
จัดการตัวกระตุ้น
สะท้อนความคิด
- ให้สมาชิกแบ่งกลุ่มและแต่ละคนตอบคาถามเรื่องตัวกระตุ้น - ใบงานตัวกระตุ้น
ภายนอกและภายในตามใบงาน
- กลุ่มย่อย 5 – 6 คน
และการจัดการ
- แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในกลุ่มย่อยเพื่อสรุปนาเสนอ
(เวลา 15 นาที)
ตัวกระตุ้น
กลุ่มใหญ่
ความคิดรวบยอด
- ให้แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนนาเสนอตัวกระตุ้นภายนอกและ
- กลุ่มใหญ่ (เวลา 15 นาที) ภายใน
- วิทยากรสรุปและอธิบายเพิ่มเติมตามใบความรู้
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องค์ประกอบกลุ่ม/เวลา

กิจกรรมการเรียนการสอน

ประยุกต์แนวคิด
- วิทยากรให้ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับทักษะการจัดการ
- กลุ่มใหญ่ (เวลา 10 นาที) ตัวกระตุ้น - ให้สมาชิกทาแบบฝึกหัดเพิ่มเติมตามใบงาน
- กลุ่มย่อย (เวลา 10 นาที)

สะท้อนความคิด
- กลุ่มย่อย (เวลา 15 นาที)
ความคิดรวบยอด
- กลุ่มใหญ่ (เวลา 15 นาที)

- แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในกลุ่มย่อยเพื่อสรุปนาเสนอใน
กลุ่มใหญ่
- ให้แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนนาเสนอวิธีการหลีกเลี่ยงตัวกระตุ้น
- วิทยากรสรุปและอธิบายเพิ่มเติมตามใบความรู้

เนื้อหา/สื่อ
- ใบความรู้
ตัวกระตุ้นและการ
จัดการตัวกระตุ้น
- ใบงานตัวกระตุ้น
และการจัดการ
ตัวกระตุ้น

- ใบความรู้
ตัวกระตุ้นและการ
จัดการตัวกระตุ้น

คาแนะนาสาหรับวิทยากร
1. หัวใจสาคัญของบทนี้ คือ สมาชิกต้องสามารถ
1.1 แยกแยะตัวกระตุ้นภายนอก และตัวกระตุ้นภายในที่นาไปสู่การเสพยาของตัวเองได้ว่ามี
อะไรบ้าง
1.2 สมาชิกสามารถหาแนวทางในการจัดการตัวกระตุ้นด้วยตัวเอง
2. ปัญหาที่มักพบ คือ สมาชิกไม่เข้าใจว่าตัวกระตุ้นภายนอก และตัวกระตุ้นภายในของตัวเองคืออะไร
3. แนวทางแก้ไข คือ ยกตัวอย่างก่อน แล้วให้สมาชิกคิดเพิ่มเติม
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ใบความรู้
ตัวกระตุ้น และการจัดการตัวกระตุ้น
ตัวกระตุ้นเป็นจุดเริ่มต้นของวงจรที่จะนาไปสู่การใช้สารเสพติด เนื่องจากตัวกระตุ้นมีผลให้สมองเกิด
อาการอยากยา เนื่องจากสมองของคนเรามีทั้งสมองส่วนคิดและสมองส่วนอยาก เมื่อสารเสพติดเข้าสู่ร่างกายจะ
ไปออกฤทธิ์ที่สมองทาให้สมองส่วนคิดแย่ลงและสติปัญญาในการยับยั้งชั่งใจแย่ลงส่วนสมองส่วนอยากจะมีความไว
ขึ้น คือมีความอยากเสพเพิ่มมากขึ้นและเกิดพฤติกรรมการเสพตามมาในที่สุดดังนั้นถ้าจะปูองกันไม่ให้มีการเสพ
สารเสพติดอีกก็ควรที่จะจัดการหรือหลีกเลี่ยงจากตัวกระตุ้นให้ได้ ทั้งตัวกระตุ้นภายนอก และตัวกระตุ้นภายใน
ดังนั้น ควรวิเคราะห์และระบุตัวกระตุ้นทั้งภายในและภายนอกที่มีออกมาให้ชัดเจน และคิดหาวิธีจัดการ
กับตัวกระตุ้นของเราทั้งหมดให้ได้ เพื่อเป็นการตัดวงจรและหยุดใช้สารเสพติดอย่างต่อเนื่องจึงจะทาให้สมองมี
โอกาสฟื้นคืนสู่สภาพเดิมให้ได้มากที่สุด
วงจรใช้สารเสพติด ประกอบไปด้วย ตัวบุคคลผู้ใช้ ตัวกระตุ้นภายนอก+ตัวกระตุ้นภายใน ความคิด
อาการอยากยาและพฤติกรรมการใช้สารเสพติด ซึ่งถ้าพิจารณาแล้วเราควรหาวิธีหยุดวงจรการใช้ให้ได้ โดยให้
ความสาคัญกับทุกจุดที่เป็นสาเหตุ
ตัวแปรทางปัญญา
บุคคล

+

ตัวกระตุ้นภายนอก+
ตัวกระตุ้นภายใน

+

เช่น ความคิดความเชือ่ ทีว่ ่า
“สารเสพติดแก้ปัญหาได้”
“ใช้แล้วมีความสุขทุกครั้ง”
“ใช้น้อยๆ คงไม่เป็นไร”

พฤติกรรม
การใช้สารเสพติด
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ตัวกระตุ้นแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท ดังนี้
๑. ตัวกระตุ้นภายนอก หมายถึง สิ่งต่างๆที่อยู่ภายนอกรอบๆตัวเราและมีอิทธิพลต่อการใช้สารเสพติด มี
หลายรู ป แบบ เช่น สิ่ งของ สถานที่ เวลา กิจกรรม : สารเสพติด อุปกรณ์เสพยา, สถานการณ์ เช่น
ไปงานเลี้ยง งานบวช การอยู่บ้ านคนเดียว, ช่วงเวลา เช่น ช่วงเงินเดือนออก ช่วงเวลาเลิกงาน, บุคคล เช่น
เพื่อนที่ใช้สารเสพติด ผู้ขาย, สถานที่ เช่น ร้านค้า แหล่งค้ายา ผับ บาร์ ฯลฯ

๒. ตัวกระตุ้นภายใน หมายถึง ความรู้สึกหรือภาวะต่างๆที่เกิดขึ้นภายในจิตใจ ซึ่งความรู้สึกเหล่านี้มัก
กระตุ้นให้เกิดอาการอยากใช้สารเสพติดขึ้น เช่น ความรู้สึกโกรธ หงุดหงิด กลัว เบื่อหน่าย อิจฉา กระวน
กระวาย ละอาย ตื่นเต้น โดดเดี่ยว เศร้า เป็นต้น
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ทักษะการจัดการกับตัวกระตุ้น ได้แก่
1. การหลบหรือหลีกเลี่ยงจากตัวกระตุ้น เมื่อพบตัวกระตุ้น เช่น ผู้ค้า หรือสถานที่ที่เคยใช้สารเสพติด
ควรเดินหลีกไปที่อื่น

2. การคบหาผู้ที่ไม่ใช้สารเสพติด ควรเปลี่ยนกลุ่มเพื่อนใหม่เพื่อลดการถูกชักชวนหรือพบเห็นตัวกระตุ้น

3. การฝึกสติ และสมาธิ อาจทาได้โดยวิธีการหลับตาแล้วเพ่ งความสนใจอยู่กับลมหายใจที่ผ่านเข้าออก
บริเวณปลายจมูกเมื่อคิดถึงเรื่องสารเสพติด หากจับความรู้สึกของลมหายใจไม่ได้ ให้หายใจเข้าออก
ยาวๆ๒-๓ ครั้งแล้วผ่อนลมหายใจออก ทาต่อเนื่องกันอย่างน้อย ๑ นาทีควรฝึกทาทุกวัน วันละ ๒
ครั้งเช้าเย็น เพื่อให้เกิดความชานาญและสามารถนามาหยุดความคิดอย่างได้ผล
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4. การเตือนตนเองให้รู้สึกตัว เช่น ดีดหนังยางเมื่อคิดในสิ่งที่ไม่ถูกต้องให้เอาหนังยางใส่ข้อมือ เมื่อใดก็
ตามเมื่อคิดถึงสารเสพติด ก็ให้ดีดหนังยางแล้วพูดกับตัวเองว่า “ไม่” แล้วเปลี่ยนเป็นความคิดเรื่องอื่นแทน

5. การปรึกษาผู้อื่น : เมื่อเกิดความคิดอยากสารเสพติด การพูดคุยจะเป็นการช่วยระบายความรู้สึก การ
ได้รับกาลังใจ หรือได้ตระหนักในสิ่งที่คุณกาลังคิดอยู่

6. การฝึกผ่อนคลาย : ให้หายใจเข้าลึกๆ หายใจออกช้าๆ แล้วฝึกผ่อนคลายกล้ามเนื้อตามรูปแบบที่
ถูกต้องตามวิชาการ เช่น ฝึกตามเทปผ่อนคลายกล้ามเนื้อของกรมสุขภาพจิต เป็นต้น

7. การจินตนาการ : ทาได้โดยการสร้างภาพอื่นให้เกิดขึ้นแทนที่ความคิดที่อยากใช้สารเสพติด และอาจ
ต้องมีการเปลี่ยนกิจกรรมที่กาลังทาอยู่ด้วย จะได้ผลดียิ่งขึ้น
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8. การหากิจกรรมที่มีประโยชน์ทา : ให้นึกถึงกิจกรรมที่ชอบและทาแล้วเป็นประโยชน์ มาทาให้เกิด
ความเพลิดเพลินผ่อนคลาย ไม่ไปนึกถึงหรือไปใช้สารเสพติด ตัวอย่างเช่น ปลูกต้นไม้ ประดิษฐ์สิ่งของ
วาดภาพ ฯลฯ
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ใบงาน
ตัวกระตุ้น และวิธีการจัดการตัวกระตุ้น
ตัวกระตุ้นภายนอก
1. โปรดทาเครื่องหมาย  หน้าข้อความที่มีผลกระตุ้นให้คุณไปใช้สารเสพติด และทาเครื่องหมาย 
หน้าข้อความที่ไม่เคยทาให้คุณต้องใช้สารเสพติดเลย
อยู่บ้านคนเดียว
ก่อนมีนัดกับเพื่อนต่างเพศ
หลังได้รับเงินเดือน
อยู่บ้านกับเพื่อน
ระหว่างมีนัดกับเพื่อนต่างเพศ
ที่บ้านเพื่อน
ก่อนมีเพศสัมพันธ์
ก่อน/หลังอาหารเช้า
ขับรถ
งานเลี้ยงสังสรรค์
ระหว่างมีเพศสัมพันธ์
พักกลางวัน
เชียร์กีฬา
หลังมีเพศสัมพันธ์
ก่อน/หลังอาหารค่า
ดูภาพยนตร์
ก่อนทางาน / เรียน
หลังเลิกงาน / เรียน
สถานบันเทิง
ผ่านแหล่งเสพยาเสพติด
เมื่อมีเงิน
ชายหาด
หลังจากพบผู้ขายยาเสพติด
โรงเรียน
ชมดนตรี
อยู่ / พบหน้ากับเพื่อนเสพยา
เวลา / วัน
สวนสาธารณะ
ในร้านขายเหล้า
ในละแวกบ้าน
เมื่อน้าหนักตัวเพิ่มขึ้น
ผ่านบ้าน / สถานที่ซื้อสารเสพติด
๒. เหตุการณ์หรือกิจกรรมอื่นๆ นอกเหนือจากข้อที่ ๑ ที่ทาให้คุณใช้สารเสพติด

ตัวกระตุ้นภายใน
๑.
ในระหว่างการเลิกสารเสพติด คุณมักมีความรู้สึกหรืออารมณ์ที่กระตุ้นให้สมองของคุณคิดถึงการเสพยา
ขอให้อ่านข้อความต่อไปนี้และทาเครื่องหมาย  หน้าข้อความที่อาจเป็นตัวกระตุ้นให้คุณคิดถึงการเสพยา
รู้สึกกลัว
ตัดสินใจไม่ได้
ไม่มีใครเข้าใจ
รู้สึกโกรธ
รู้สึกผิด
กระวนกระวายใจ
รู้สึกเชื่อมั่น
มีความสุข
รู้สึกหลงใหล
ถูกวิจารณ์, ถูกจับผิด
กดดัน
โดดเดี่ยว
ซึมเศร้า
ไม่ปลอดภัย
ผ่อนคลาย
รู้สึกอับอาย
หงุดหงิดราคาญใจ
เสียใจ
ตื่นเต้น
อิจฉา / หึงหวง
เบื่อหน่าย
เหนื่อยล้า
รู้สึกขาดอะไรบางอย่างในชีวิต
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๒. คุณคิดถึงการเสพยาเมื่อคุณรู้สึก
๓. ในอดีตที่ผ่านมา คุณเสพยาเพราะเหตุใด
๑. ภาวะทางอารมณ์
๒. เสพเป็นกิจวัตร และเป็นไปโดยอัตโนมัติไม่เกี่ยวกับตัวกระตุ้นทางอารมณ์
๔. ในช่วงที่ผ่านมานี้คุณพยายามไม่เสพยา แต่ก็มีการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์ทาให้คุณอยากกลับไปเสพสารเสพ
ติด (เช่น ทะเลาะกับผู้อื่นอย่างรุนแรงและเกิดอารมณ์โกรธทาให้ต้องเสพยา)
 มี
 ไม่มี
ถ้ามีโปรดอธิบายรายละเอียดของเหตุการณ์

ทักษะการจัดการตัวกระตุ้น
จงเขียนวิธีการหลีกเลี่ยงตัวกระตุ้นไม่ให้เกิดพฤติกรรมการใช้สารเสพติด
๑. ..........................................................................................................................
๒. ..........................................................................................................................
๓. ..........................................................................................................................
๔ ..........................................................................................................................
๕. ………………………………………………………......................…………………..…………….
๖. ....................................................................................................................... ....
๗. ..........................................................................................................................
๘. .................................................................................................................. ........
๙. ..........................................................................................................................
๑๐. ........................................................................................................................
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แผนการสอนเรื่อง “อารมณ์ทางลบต่างๆ ที่นาไปสู่พฤติกรรมการใช้สารเสพติด”
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้สมาชิกเข้าใจความหมายของอารมณ์ทางลบ
2. เพื่อให้สมาชิกสารวจอารมณ์ทางลบของตนเองที่นาไปสู่การใช้สารเสพติด
3. เพื่อให้สมาชิกมีวิธีจัดการกับอารมณ์ทางลบ
สาระสาคัญ/แนวคิด
อารมณ์ที่ไม่เป็นสุขหรืออารมณ์ทางลบเป็นผลจากการรับรู้ต่อเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบทางจิตใจ ทาให้เรา
รู้สึกไม่สบายใจ เช่น ความเหงา ความโกรธ รู้สึกด้อย รู้สึกเบื่อ อารมณ์ทางลบเหล่านี้มักเป็นตัวกระตุ้นที่มีอิทธิพล
ต่อผู้ใช้สารเสพติด ดังนั้น การทาความเข้าใจอารมณ์เหล่านี้จะช่วยให้ สามารถแยกแยะว่าอารมณ์ใดของตนเป็น
ตัวกระตุ้นที่มีอิทธิพลมากที่สุด และเรียนรู้วิธีการที่เหมาะสมในการจัดการกับอารมณ์ของตนได้
จุดเน้นในบทนี้
ความหมายของอารมณ์ทางลบ และวิธีการจัดการกับอารมณ์ทางลบต่างๆ
ระยะเวลา 1 ชั่วโมง 30 นาที
วิธีดาเนินการ
องค์ประกอบกลุ่ม/เวลา

กิจกรรมการเรียนการสอน

เนื้อหา/สื่อ

แลกเปลี่ยนประสบการณ์ - วิทยากรนาเข้าสู่บทเรียนโดยกล่าวถึงอารมณ์ทางลบต่างๆ - ใบความรู้
- กลุ่มใหญ่ (เวลา 15 นาที) ทีน่ าไปสู่พฤติกรรมการใช้สารเสพติด
อารมณ์ทางลบ
- วิทยากรสุ่มถามความคิดเห็นของสมาชิก
ต่างๆที่นาไปสู่
พฤติกรรมการใช้
สารเสพติด
สะท้อนความคิด
- ให้สมาชิกแบ่งกลุ่มและแต่ละคนตอบคาถาม ข้อ 1 และ - ใบงาน อารมณ์
2 ตามใบงาน
- กลุ่มย่อย 5 – 6 คน
ทางลบต่างๆที่
แลกเปลี
ย
่
นความคิ
ด
เห็
น
ในกลุ
ม
่
ย่
อ
ยเพื
อ
่
สรุ
ป
น
าเสนอกลุ
่
ม
(เวลา 30 นาที)
นาไปสู่พฤติกรรม
ใหญ่
การใช้สารเสพติด
ความคิดรวบยอด
- ให้แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนนาเสนออารมณ์ทางลบที่นาไปสู่
(เวลา 30 นาที)
พฤติกรรมการใช้สารเสพติดและวิธีการจัดการกับอารมณ์
ทางลบ
- วิทยากรสรุปและอธิบายตามใบความรู้
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องค์ประกอบกลุ่ม/เวลา
ประยุกต์แนวคิด
(เวลา 15 นาที)

กิจกรรมการเรียนการสอน
- ให้สมาชิกอ่านข้อความสั้นๆในใบงานข้อ 3
- วิทยากรสุ่มถามสมาชิกว่าเคยใช้วิธีการเขียนเพื่อรับรู้และ
เข้าใจอารมณ์ตนเองหรือไม่
- วิทยากรให้สมาชิกจดบันทึกอารมณ์ตนเองในสมุดบันทึก
ประจาวัน

เนื้อหา/สื่อ
- ใบงานอารมณ์
ทางลบต่างๆที่
นาไปสู่พฤติกรรม
การใช้สารเสพติด

คาแนะนาสาหรับวิทยากร
1. หัวใจสาคัญของบทนี้ คือ วิทยากรต้องกระตุ้นให้สมาชิกสามารถระบุอารมณ์ทางลบที่เป็นปัญหาในการ
กลับไปเสพซ้าของตน และหาวิธีจัดการกับอารมณ์นั้นได้เหมาะสม เพื่อปูองกันการกลับไปเสพซ้า
2. ปัญหาที่พบได้ คือ สมาชิกไม่รู้ว่าอารมณ์ใดเป็นอารมณ์ที่มีอิทธิพลของการกลับไปเสพซ้า
3. แนวทางแก้ไข คือ
3.1 กรณีที่ส มาชิกเคยตั้งใจเลิ กแต่ไม่ประสบผลส าเร็จ ให้ วิทยากรย้อนไปถามถึงเหตุการณ์
ช่วงนั้นที่ต้องกลับไปเสพซ้า โดยเน้นเรื่องของอารมณ์ช่วงนั้น พร้อมทั้งหาแนวทางจัดการกับอารมณ์ดังกล่าว
3.2 กรณีที่สมาชิกยังไม่เคยตั้งใจเลิก ให้สมาชิกย้อนนึกถึงช่วงเวลาที่ผ่านมาว่าอารมณ์ใดที่ทาให้
ตนเองนึ ก อยากเสพสารเสพติ ด ให้ ต รวจสอบว่ า อารมณ์ ใ ดส่ ง ผลมากที่ สุ ด เรี ย งล าดั บ มากไปน้ อ ย
พร้อมหาแนวทางจัดการกับอารมณ์ดังกล่าว
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ใบความรู้
อารมณ์ทางลบต่างๆที่นาไปสู่พฤติกรรมการใช้สารเสพติด
อารมณ์ (emotion)แปลว่ า เคลื่ อ นไหวหรื อ เคลื่ อ นที่ หรื อ เป็ น ภาวะของความรู้ สึ ก ภายในที่ มี ก าร
เคลื่อนไหว เคลื่อนที่ไปที่ต่างๆ ไม่มีความคงที่ มีหลายรูปแบบ และเป็นตัวกระตุ้นเร้าให้เกิดการกระทาขึ้น
อารมณ์ทางลบ ความรู้สึกภายในที่เกิดขึ้นจากความไม่สบายใจ หรือไม่สมหวังตามที่ตนเองต้องการในที่นี้
จะขอกล่าวถึง “อารมณ์ทางลบ” ที่มักเกิดขึ้นก่อนการใช้สารเสพติดและเป็นอารมณ์ที่ อันตราย และทาให้กลับไป
ใช้สารเสพติดได้โดยอัตโนมัติ
อารมณ์เศร้า และรู้สึกด้อย ช่วงที่คุณพยายามและตั้งใจจะเลิกสารเสพติด คุณอาจต้องเผชิญกับปัญหา
บางอย่าง ที่ทาให้คุณรู้สึกท้อแท้ ไม่อยากพยายามทาสิ่งดีๆ นี้อีก หากเกิดความรู้สึกเช่นนี้ขึ้นจะทาให้กลับไปเสพ
ซ้าได้ง่ายขึ้น
อารมณ์เหงา ผู้เลิกสารเสพติดอาจรู้สึกลาบากใจที่ต้องเลิกคบเพื่อนกลุ่มที่ใช้สารเสพติดและเลิกกิจกรรม
ต่างๆที่เคยชินขณะใช้สารเสพติด เมื่อเลิกสารเสพติดการอยู่เพียงลาพังจะทาให้ตนเองรู้สึกเหงา ทาให้มีแนวโน้ม
กลับไปใช้สารเสพติดอีกครั้ง
อารมณ์โกรธ การเผชิญกับอารมณ์หงุดหงิดในระยะแรกของการเลิกใช้สารเสพติดอาจทาให้กลายเป็น
ความโกรธที่รุนแรงจนเป็นตัวกระตุ้นขึ้นมาได้ หากคุณเคยใช้สารเสพติดเพื่อขจัดโกรธ มันง่ายที่คุณจะกลับไปใช้วิธี
เดิมอีก เพราะไม่พยายามใช้เหตุผลในการจัดการกับอารมณ์นั้นอย่างเหมาะสม
อารมณ์เบื่อ ความเบื่อทาให้คนเฉื่อยชาและเป็นสัญญาณของการกลับไปเสพซ้า เมื่อเลิกสารเสพติดบาง
คนมักรู้สึกเบื่อกับชีวิตประจาวันที่ไม่มีสารเสพติด และเป็นสิ่งที่ไม่ คุ้นเคย สาหรับความเบื่อนั้นไม่สามารถหายไป
ได้เอง แต่ต้องทากิจกรรมบางอย่างเพื่อขจัดมันออกไป
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วิธีการจัดการอามรมณ์ทางลบ พบว่าได้ผลในผู้ปุวยที่ต้องการเลิกสุราสารเสพติด โดยศึกษาจากสถิติ
ของผู้ปุวยสุราสารเสพติด ทั้งนอกและในกองจิตเวช รพ.พระมงกุฎเกล้า ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๐ จนถึงปัจจุบัน
การจัดการกับอารมณ์เศร้า
 เล่าให้คนที่ไว้ใจได้ฟัง
 ออกกาลังกาย
 ให้รางวัลตัวเอง
 อย่าเก็บตัวอยู่คนเดียว
 อย่าคิดหมกมุ่นถึงอดีต หรือ กังวลกับอนาคตที่ยังมาไม่ถึง
 แก้ปัญหาที่มีอยู่ให้ตรงจุด

การจัดการกับอารมณ์โกรธ
๑. ค้นหาต้นเหตุของความโกรธคืออะไร
๒. ควรหาทากิจกรรมหรือที่ระบายอารมณ์ เช่น ไปนอน อาบน้า ออกกาลังกาย
ระบายอารมณ์ด้วยตะโกนดังๆ ในที่ที่เหมาะสมเช่น ทะเล ภูเขา ฯลฯ
๓. บอกตัวเองว่า
“ห้ามความโกรธไม่ได้ แต่ควบคุมความโกรธให้แสดงออกอย่างเหมาะสมได้”
“การจัดการกับความโกรธโดยใช้สุราสารเสพติดมีแต่ผลกระทบทางลบ”
“ผู้ที่ทาให้เราโกรธ เขาคงมีเหตุผลของเขา”
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การจัดการกับอารมณ์เครียด สามารถทาเป็นขั้นตอนได้ดังนี้

4.หาวิธีการจัดการจัดการความเครียดแบบอื่น
: จินตนาการถึงสิ่งดีๆ
: ฝึกผ่อนคลายกล้ามเนื้อ
: การพูดกับตนเองในทางสร้างสรรค์ เช่น
“เราก็ไม่โชคร้ายมากนักหรอก”
: ปรึกษาผู้ทเี่ ชื่อว่าให้คาแนะนาแก่เราได้

การจัดการกับอารมณ์เบื่อหน่าย สามารถทาเป็นขั้นตอนได้ดังนี้
1. หยุ ด นึ ก ถึ ง เรื่ อ งที่ ท าให้ เ บื่ อ แล้ ว หั น ไปสนใจกิ จ กรรมที่ เ คยชื่ น ชอบหรื อ กิ จ รรมใหม่ ๆ โดย
กระตือรือร้นและลงมือวางแผนในการทากิจกรรมที่น่าสนใจอย่างต่อเนื่อง และจริงจัง
2. พูดคุยระบายความรู้สึกเบื่อกับบุคคลที่ไว้ใจได้ เช่น พ่อ แม่ คู่สมรส บุตร ฯลฯ และร่วมกันหา
วิธีแก้ไขความเบื่อนั้น
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ใบงาน
อารมณ์ทางลบต่างๆ ที่นาไปสู่พฤติกรรมการใช้สารเสพติด
1. จงเขียนอารมณ์ทางลบต่างๆ ที่มักเกิดขึ้นกับตนเอง
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………..………
2. ช่วงที่ผ่านมาอารมณ์ทางลบใดที่ส ามารถกระตุ้นการใช้สารเสพติดของตนเองมากที่สุดพร้อม อธิบาย
เหตุผล……………………………………………………………………………………….……………………………………………
……………………………………………………………………………………………………...………………………………………
จงเขียนวิธีการจัดการกับอารมณ์ทางลบต่างๆ ที่อาจทาให้เกี่ยวข้องกับการใช้สารเสพติดของท่าน
วิธีจัดการกับอารมณ์เศร้า
๑.............................................................................................................................. ................................
๒..............................................................................................................................................................
วิธีจัดการความเหงา
๑............................................................................................................................. ................................
๒.............................................................................................................................................................
วิธีจัดการกับอารมณ์โกรธ
๑..............................................................................................................................................................
๒............................................................................................................................. .................................
วิธีจัดการกับอารมณ์เครียด
๑............................................................................................................................. .................................
๒………………………………………………….....................................................................................................
วิธีจัดการกับอารมณ์เบื่อหน่าย
๑............................................................................................................................. .................................
๒..............................................................................................................................................................
3. การรับรู้และเข้าใจอารมณ์ที่แท้จริงเป็นสิ่งสาคัญ หลายคนใช้ “การเขียน” เพื่อให้รับรู้และเข้าใจอารมณ์
ของตนเองว่ากาลังรู้สึกอะไรและทาไมจึงรู้สึกเช่นนั้น โดยเริ่มด้วย
3.1 หาเวลาแต่ละวันและสถานที่ที่สงบเขียนถึงความรู้สึกตนเอง เช่น “ขณะนี้ฉันรู้สึกอย่างไร”
“ทาไมฉันจึงโกรธ” “ทาไมฉันจึงเศร้า” เป็นต้น พร้อมเขียนคาตอบด้วย
3.2 พยายามเขียนออกมาโดยไม่ต้องสนใจว่าเขียนถูกต้องตามหลักภาษาหรือไม่
การที่คุณได้เขียนความรู้สึกของตนเอง จะทาให้คุณรับรู้และเข้าใจอารมณ์ตัวเองมากขึ้น
และช่วยทาให้ลด“การเก็บกดทางอารมณ์” ซึ่งเป็นวิธีการหนึ่งที่ช่วยปูองกันการกลับไปเสพติดซ้า
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แผนการสอนเรื่อง “ทักษะปฏิเสธการใช้สารเสพติด”
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้สมาชิกเข้าใจเกี่ยวกับความหมายของทักษะปฏิเสธการใช้สารเสพติด
2. เพื่อให้สมาชิกสามารถนาทักษะการปฏิเสธไปใช้ได้อย่างเหมาะสม
สาระสาคัญ/แนวคิด
ในปัจจุบันสังคมไทยมีปัญหาการแผ่กระจายของสารเสพติดอย่างกว้างขวาง สาหรับผู้ที่มีปัญหาเรื่องสาร
เสพติดจึงมีความเสี่ยงต่อการกลับไปใช้ซ้าได้มากหากไม่มีการปูองกัน เนื่องจากสาเหตุส่วนใหญ่ของการกลับไปใช้
ซ้า คือ การถูกชักชวนจากกลุ่มเพื่อนหรือสังคมเดิม แต่ไม่กล้าปฏิเสธคาชักชวนเหล่านั้น
ดังนั้นการฝึกทักษะปฏิเสธที่เหมาะสม จึงเป็นวิธีการหนึ่งที่จะช่วยให้รอดพ้นต่อการเข้าไปเกี่ยวข้องกับสาร
เสพติด ซึ่งการปฏิเสธนั้นจะต้องมีความชัดเจนรวดเร็ว สั้น กระชับ จริงจัง มีเนื้อหาที่เข้าใจง่าย ประกอบกับเรามี
ท่าทางที่จริงใจต่อผู้ชักชวนจึงเป็นทักษะการจัดการกับตัวกระตุ้นที่นาไปสู่การใช้สารเสพติดที่ได้ผลดียิ่ง และหยุด
พฤติกรรมการเข้าไปเกี่ยวข้องกับสารเสพติดได้
จุดเน้นในบทนี้
1. ทักษะปฏิเสธการใช้สารเสพติด
2. หลักการปฏิเสธอย่างเหมาะสม
ระยะเวลา 1 ชั่วโมง 30 นาที
วิธีดาเนินการ
องค์ประกอบกลุ่ม/เวลา

กิจกรรมการเรียนการสอน

แลกเปลี่ยนประสบการณ์ - วิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับทักษะการปฏิเสธตามใบความรู้
- กลุ่มใหญ่ (เวลา 20 นาที) - วิทยากรสุ่มถามความคิดเห็นของสมาชิกเกี่ยวกับวิธีการและ
ตัวอย่างการปฏิเสธ
- วิทยากรสาธิตทักษะการปฏิเสธให้กับสมาชิก
สะท้อนความคิด
- ให้สมาชิกแบ่งกลุ่มและมอบหมายให้แต่ละกลุ่มแสดง
- กลุ่มย่อย (เวลา 10 นาที) บทบาทสมมุติตามสถานการณ์ในใบงานที่ 1 กลุ่มละ 1
- กลุ่มใหญ่ (เวลา 15 นาที) สถานการณ์
- ให้สมาชิกแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากการแสดงบทบาท
สมมุติ
ความคิดรวบยอด
- วิทยากรสรุปและอธิบายเพิ่มเติมใบความรู้
- กลุ่มใหญ่ (เวลา 10 นาที)
ประยุกต์แนวคิด
- ให้สมาชิกกลุ่มอภิปราย การแสดงออกที่เหมาะสมที่สุดกับ
- กลุ่มย่อย (เวลา 15 นาที) สถานการณ์ต่างๆในใบงานที่ 2 และสรุปเพื่อนาเสนอกลุ่ม
ใหญ่

เนื้อหา/สื่อ
- ใบความรู้
ทักษะปฏิเสธการใช้
สารเสพติด
- ใบงานที่ 1
ทักษะปฏิเสธการใช้
สารเสพติด
- ใบความรู้
ทักษะปฏิเสธการใช้
สารเสพติด
- ใบงานที่ 2
ทักษะปฏิเสธการใช้
สารเสพติด
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องค์ประกอบกลุ่ม/เวลา

กิจกรรมการเรียนการสอน

เนื้อหา/สื่อ

ความคิดรวบยอด
- ให้แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนนาเสนอ
- กลุ่มใหญ่ (เวลา 20 นาที) - วิทยากรและสมาชิกช่วยกันสรุปหลักการและขั้นตอน
การปฏิเสธ
คาแนะนาสาหรับวิทยากร
1. หัวใจสาคัญของบทนี้ คือ สมาชิก ต้องเข้าใจและสามารถใช้ทักษะในการปฏิเสธได้อย่างเหมาะสม
มากขึ้น
2. ปัญหาที่พบได้คือเมื่อสมาชิกไม่เข้าใจในเนื้อหาและไม่จริงจังในการฝึกปฏิบัติ
3. แนวทางแก้ไข คือ วิทยากรต้องอธิบายตัวอย่างให้สมาชิกเห็นภาพที่ชัดเจน รวมถึงคอยกระตุ้น และ
อธิบายให้สมาชิกเห็นถึงประโยชน์ของการแสดงบทบาทสมมติ เพื่อความเข้าใจและสามารถนาไปปรับ
ใช้ในชีวิตประจาวันได้
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ใบความรู้
ทักษะปฏิเสธการใช้สารเสพติด
ทักษะการปฏิเสธ เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของทุกคน และสิ่งที่คนเราจะแสดงออกเมื่อเกิดความตระหนักว่า
ถูกชักชวนให้กระทาในสิ่งที่คาดว่าจะเกิดผลเสีย หรือเกิดผลกระทบในด้านลบตามมา ซึ่งเป็นการปูองกันสิทธิส่วน
บุคคลของตนเอง โดยเป็นการแสดงออกซึ่งความรู้สึก ความคิดเห็น และความต้องการต่างๆ อย่างตรงไปตรงมา
จริงใจและเหมาะสมกับสถานการณ์ โดยไม่ล่วงเกินสิทธิส่วนบุคคลของผู้อื่น
หลักการปฏิเสธ มีดังนี้
1. ให้พูดคาว่า “ไม่” ให้เร็วที่สุด ซึ่งถ้าพูดเร็วก็จะปูองกันการถูกชักชวนได้เร็ว เนื่องจากการคะยั้นคะยอ
ของผู้ชวน อาจทาให้คุณเริ่มหาข้ออ้างให้กับตนเองเพื่อทาตามเขา
2. ต้องปฏิเสธอย่างจริงจัง ทั้งท่าทาง คาพูดและน้าเสียง เพื่อแสดงความตั้ งใจว่าจะไม่ทาสิ่งนั้น เช่น
“การที่ผ มดื่มเหล้ ามานานมัน ทาร้ายครอบครัว ผมผมเสี ยใจและตอนนี้ผ มตั้งใจเลิ กเด็ดขาดเพื่อ
ครอบครัว”
3. ใช้ความรู้สึกมาเป็นข้ออ้าง ประกอบเหตุผล เพราะการใช้เหตุผลอย่างเดียวมักถูกโต้แย้งด้วยเหตุผล
อื่น เช่น “ดื่มไม่ได้แล้ว เพราะตอนนี้สุขภาพไม่ดี” หรือ “การฉลองมันก็สนุกอยู่หรอกนะ แต่ฉลองที
ไรต้องเมาเข้าโรงพยาบาลทุกที ดื่มด้วยไม่ได้แล้ว”
4. การถามความเห็นชอบเพื่อรักษาน้าใจของผู้ชวน และแสดงการขอบคุณเมื่อผู้ชวนไม่คะยั้นคะยอต่อ
ควรพูดคาว่า “ขอบคุณครับ (ค่ะ)
5. เมื่อถูกเซ้าซี้ชักชวนต่อ ไม่ควรหวั่นไหวไปกับคาพูดเหล่ านั้น เพราะทาให้ ขาดสมาธิในการหา
ทางออก“ต้องขอบใจมากๆเลยเพื่อน เราเลิกดื่มแล้วจริงๆ ถ้ารักกัน ก็อย่าชวนเราดื่มอีกเลยนะ”
การปฏิเสธและหาทางออกโดยเลือกวิธีต่อไปนี้
1. ปฏิเสธซ้าโดยไม่พูดข้ออ้าง พร้อมทั้งเอ่ยคาลา และหาทางเลี่ยงออกจากเหตุการณ์นั้น
2. ใช้การต่อรอง อาจทาโดยการชวนให้ทากิจกรรมอื่นๆที่ดีแทน
3. ขอผัดผ่อนก่อน เป็นการยืดระยะเวลาออกไป เพื่อให้ผู้ชวนเปลี่ยนความตั้งใจ
ตัวอย่างการปฏิเสธมีหลายวิธีง่ายๆดังนี้ โดยสามารถเลือกใช้ได้ตามสถานการณ์ที่พบ เช่น
๑. เดินเลี่ยงไปเหมือนไม่ได้ยิน
๒. ปฏิเสธตรงๆ สั้นๆ หรือและพูดเสียงดังให้ผู้อื่นได้ยิน
๓. หากสนิทสนมกัน นอกจากปฏิเสธแล้วควรชักชวนให้เลิกด้วย
๔. หากไม่สนิทสนมหรือเป็นกลุ่มอิทธิพล ควรปฏิเสธแบบผัดผ่อนหรืออ้างเหตุต่างๆ
๕. เปลี่ยนเป็นพูดเรื่องอื่นแทรกขึ้นมาทันทีแทนการปฏิเสธ
๖. ชักชวนให้ทากิจกรรมอื่นๆ เช่น เล่นกีฬา เล่นดนตรี หรืออื่นๆ
๗. ปฏิเสธเพราะกลัวโทษที่จะได้รับจากผู้ปกครอง โรงเรียน หรือกฎหมาย
๘. ปฏิเสธว่ามีโรคประจาตัวที่ไม่สามารถใช้ยาต่างๆ ได้หรือแพ้ยาง่ายหรือไม่สบาย
๙. ปฏิเสธโดยชี้ถึงบาป บุญ คุณ โทษและศาสนา หรือสงสารพ่อแม่
๑๐. ทาเป็นไม่เข้าใจในสิ่งที่พูดชักชวน หรือพูดวกวนจนผู้ชวนหลีกไปเอง

คู่มือการฟื้นฟูสมรรถภาพผูต้ ิดยาเสพติดแบบควบคุมตัว (245)

ลักษณะการแสดงออกที่เหมาะสมในรูปแบบต่างๆ
อีกส่วนหนึ่งที่สาคัญต่อทักษะการปฏิเสธก็คือลักษณะการแสดงออก ซึ่งการแสดงออกที่เหมาะสมในการใช้
ปฏิเสธการใช้สารเสพติดก็มีหลายรูปแบบ ดังต่อไปนี้
๑. การแสดงออกแบบพื้นฐานเป็นการแสดงออกเกี่ยวกับความคิด ความรู้สึกต่างๆ อย่างตรงไปตรงมา
ตัวอย่างเช่น เมื่อเพื่อนชวนดื่ม คุณอาจพูดว่า “ดื่มไม่ได้แล้ว เพราะตอนนี้สุขภาพไม่ดี”
๒. การแสดงออกแบบเข้าใจความรู้สึก เป็นการแสดงความรู้สึกว่าเราเข้าใจสภาพการณ์หรือความรู้ สึก
ต่างๆของผู้อื่นก่อน จากนั้นจึงแสดงออกอย่างตรงไปตรงมา
ตัวอย่างเช่น วันนี้ฉลองเงินเดือนออกกันหน่อย คุณอาจพูดว่า “การฉลอง มันสนุก แต่ฉลองทีไร
ต้องเมาเข้าโรงพยาบาลทุกที ดื่มด้วยไม่ได้หรอก”
๓. การแสดงออกแบบขยายเพิ่ม เป็นการแสดงออกที่ต้องเกิดขึ้นอีกครั้ง เมื่ อการแสดงออกในครั้งแรกไม่
ได้ผล
ตัวอย่างเช่น
ระดับที่ ๑“การฉลอง มันสนุก แต่ฉลองทีไรต้องเมาเข้าโรงพยาบาลทุกที ดื่มด้วยไม่ได้
หรอก” แต่เพื่อนที่ชวนก็ยังชวนให้ดื่มอีก
ระดับที่ ๒“ต้องขอบใจมากๆนะเพื่อน เราเลิกดื่มแล้วจริงๆ ถ้ารักกันจริงก็อย่าชวนเราดื่มอีกเลย
นะเพื่อน”
๔. การแสดงออกแบบเน้นคาว่า “ฉัน”เป็นการแสดงออกที่ทาให้เห็นถึงสถานการณ์รวมทั้งผลที่เกิดขึ้น
และความรู้สึก พร้อมทั้งระบุความต้องการของตัวเราเอาไว้ด้วย ประกอบด้วย ๔ ส่วน
ก. เหตุการณ์
ข. ผลที่เกิดขึ้น(ผลจากพฤติกรรมการดื่มที่มีต่อชีวิตและความรู้สึกต่างๆของตนอย่างชัดเจน)
ค. ฉันรู้สึก
ง. ฉันต้องการ
ตัวอย่างเช่น
การที่ผมดื่มเหล้ามานานมันทาร้ายครอบครัวผมผมเสียใจและตอนนี้ผมตั้งใจเลิกเด็ดขาดเพื่อครอบครัว
ก.
ข.
ค.
ง.
ถ้าผู้ใช้สารเสพติด สามารถใช้ทักษะปฏิเสธการใช้สารเสพติดได้อย่างถูกต้อง และแสดงสิทธิที่ตนพึงมีอย่าง
เหมาะสม เมื่อต้องเผชิญกับตัวกระตุ้นต่างๆ ผู้ให้การบาบัดรักษามีความเชื่อมั่นว่านักเรียนจะสามารถหยุดการใช้
สารเสพติดได้
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ใบงานที่ ๑
ทักษะปฏิเสธการใช้สารเสพติด
แบบฝึกหัดให้เลือกตัวแทนของกลุ่ มแสดงบทบาทสมมติตามสถานการณ์ต่อไปนี้( ๑คู่ต่อ ๑สถานการณ์ ให้เลือก
ระหว่างผู้ชักชวนหรือผู้ถูกชักชวน) และการใช้ทักษะการกล้าแสดงออกในการปฏิเสธของนักเรียนให้เหมาะสม
สถานการณ์ที่ ๑ เมื่อบังเอิญเจอเพื่อนสนิทที่ไม่ได้เจอกันมานาน แล้วเพื่อนชวนไปสังสรรค์

สถานการณ์ที่ ๒ คุณรู้สึกเบื่อ เซ็ง และโกรธ เจ้านายที่มาดุว่าตนต่อหน้าคนอื่น ทั้งที่เรื่องที่เกิดขึ้นมาจากการ
ตัดสินใจของเจ้านายทั้งหมด คุณเกิดความเครียดมาก แล้วเพื่อนมาพบเข้า เพื่อนจึงชักชวนไปลองใช้สารเสพติด

สถานการณ์ที่ ๓ ทางานแล้วเกิดอาการง่วง ไม่ค่อยมีแรง เพื่อนเลยแนะนาว่า “ยานี้ช่วยแกได้นะเพื่อน”
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ใบงานที่ ๒
ทักษะปฏิเสธการใช้สารเสพติด
แบบฝึกหัด จงทาเครื่องหมายถูก ลงในวงเล็บ ( ) หน้าข้อความที่เป็นการแสดงออกที่เหมาะสมที่สุด
๑. ในงานเลี้ยงสังสรรค์ เพื่อตักอาหารอย่างหนึ่งมาให้ แต่คุณไม่ชอบอาหารนั้นจึงพูดว่า.....
( ) ก. “โอ๊ยยยยย!ไม่เอา บอกว่าไม่เอาไง เธอก็น่าจะรู้ว่าฉันไม่ชอบมัน”
( ) ข. “อาหารนี้ดูน่ากินดีนะ แต่ฉันยังไม่รับดีกว่าค่ะ ขอบคุณนะ”
( ) ค. “ก็ดีค่ะ ถ้าเธอเห็นว่ามันอร่อย (แล้วก็จาเป็นต้องกล้ากลืนรับประทานหรือไม่กล้าแอบเอาไปทิ้ง)
๒. คุณสนทนากับเพื่อนทางโทรศัพท์ครู่ใหญ่ และอยากหยุดการสนทนาเพราะมีงานอื่นที่ต้องทาอีก คุณจะพูดกับ
เพื่อนว่า...
( ) ก. “ฉันขอโทษนะ ความจริงอยากคุยกับเธอนานๆ ขออีกนาทีเดียวก็แล้วกัน เธอคงไม่โกรธฉันนะ”
( ) ข. “ฉันขอโทษนะ ฉันขอหยุดแค่นี้ก่อน เพราะฉันมีงานสาคัญที่ต้องทาอีก วันพรุ่งนี้ตอนเย็นฉันว่าง
ไว้โทรมาหาใหม่นะ”
( ) ค. “นี่ฉันจะต้องฟังเธอพูดอีกนานไหมนี่ ฉันมีงานอื่นที่ต้องทาอีกเยอะแยะนะ แค่นี้ก่อนแล้วกัน”
๓. เพื่อนของคุณมาชวนคุณไปหาอาหารว่างข้างนอกทานตอนดึก ซึ่งคุณไม่อยากไปเพราะเหนื่อยจากการทางาน
มาทัง้ วันและอยากพักผ่อนจึงพูดว่า.....
( ) ก. “ความจริงฉันอยากพักผ่อน แต่เอาล่ะฉันจะไปเป็นเพื่อนเธอ”
( ) ข. “นี่เธอไปคนเดียวไม่ได้หรือไง ฉันอยากพักผ่อน”
( ) ค. “ขอโทษด้วยนะ วันนี้ฉันเหนื่อยมาก และอยากจะพักผ่อน เธอไปเองเถอะนะ”
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แผนการสอนเรื่อง “ความสัมพันธ์ของความคิด อารมณ์ และพฤติกรรม”
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้สมาชิกเข้าใจความสัมพันธ์ของอารมณ์ ความคิด และพฤติกรรมได้
2. เพื่ อ ให้ ส มาชิ ก ปรั บ เปลี่ ย นความคิ ด ที่ ไ ม่ เ หมาะสม วิ ธี จั ด การอารมณ์ ท างลบ และเปลี่ ย นแปลง
พฤติกรรมเพื่อเลิกสารเสพติดได้
สาระสาคัญ/แนวคิด
การติ ด สารเสพติ ด ท าให้ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงด้ า นความคิ ด อารมณ์ ค วามรู้ สึ ก และพฤติ ก รรม
การเปลี่ยนแปลงนี้มีผลกระทบต่อกระบวนการเลิกสารเสพติด การเลิกสารเสพติดให้สาเร็จได้นั้นต้องควบคุม
กระบวนการหรื อ ความสั ม พั น ธ์ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งนี้ ใ ห้ ไ ด้ ซึ่ ง ต้ อ งเรี ย นรู้ ที่ จ ะ จั ด การกั บ ความคิ ด ความรู้ สึ ก
และการกระทาของตนเองให้เป็นไปอย่างเหมาะสมโดยไม่พึ่งยาเสพติด
ความสัมพันธ์ของอารมณ์ความคิดและการกระทา ในแง่ที่อาจเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการใช้สุรายาเสพติด
เท่านั้นส่วนใหญ่มักเกิดจากอารมณ์ทางลบ และความคิดที่ไม่เหมาะสมซึ่งนามาสู่พฤติกรรมหรือการกระทาที่ไม่
เหมาะสมเช่นกัน ซึ่งก็คือพฤติกรรมการติดยาเสพติด
จุดเน้นในบทนี้
1. ความสัมพันธ์ของอารมณ์ ความคิด และพฤติกรรม
2. ปรับเปลี่ยนความคิดที่ไม่เหมาะสม วิธีจัดการอารมณ์ทางลบ และเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ระยะเวลา 1 ชั่วโมง 30 นาที
วิธีดาเนินการ
องค์ประกอบกลุ่ม/เวลา

กิจกรรมการเรียนการสอน

เนื้อหา/สื่อ

แลกเปลี่ยนประสบการณ์ - วิทยากรนาเข้าสู่บทเรียนโดยถามถึงเหตุการณ์และอารมณ์ในช่วง
- กลุ่มใหญ่ (เวลา 10 นาที) สัปดาห์ที่ผ่านมา
- วิทยากรสุ่มถามความคิดเห็นของสมาชิก 2 - 3 คน
สะท้อนความคิด
- ให้สมาชิกแบ่งกลุ่มและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นตามสถานการณ์
- กลุ่มย่อย (เวลา 15 นาที) ทัง้ 4 สถานการณ์ ตามลาดับ ดังนี้
สถานการณ์ที่ 1 ให้เล่าถึงเหตุการณ์ที่ส่งผลต่ออารมณ์ทางบวก
ให้เพื่อนสมาชิกฟัง เช่น ตอนไปเที่ยวสนุกกับครอบครัวหรือดีใจที่
พ่อซื้อสิ่งของให้
สถานการณ์ที่ 2 ให้เล่าถึงเหตุการณ์ที่ทาให้เกิดอารมณ์ทางลบ
สถานการณ์ที่ 3 จากนั้นให้สมาชิกย้อนนึกถึงเหตุการณ์ที่ตนเอง
เล่า ประเมินความรุนแรงของอารมณ์ทางลบที่เกิดขึ้นครั้งนั้น
(ระดับ 1 – 5 ระดับ 5 หมายถึงรุนแรง) และนามาเปรียบเทียบ
กับความรู้สึกตอนนี้ว่าลดลงหรือเพิ่มขึ้นอย่างไร
สถานการณ์ที่ 4 ให้เพื่อนสมาชิกช่วยกันให้กาลังใจและ

- ใบงาน
ความสัมพันธ์
ของความคิด
อารมณ์และ
พฤติกรรม
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องค์ประกอบกลุ่ม/เวลา

กิจกรรมการเรียนการสอน
หาวิธีการจัดการกับอารมณ์ทางลบนั้น
- ให้แต่ละกลุ่มสรุปและนาเสนอกลุ่มใหญ่
ความคิดรวบยอด
- ให้แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนนาเสนอ
- กลุ่มใหญ่ (เวลา 15 นาที) - วิทยากรสรุปสาระสาคัญของความคิด อารมณ์และพฤติกรรม
ให้กับสมาชิกตามใบความรู้

ประยุกต์แนวคิด
- ให้สมาชิกทาแบบฝึกหัดในใบงานข้อ 1 ความสัมพันธ์ของ
- กลุ่มใหญ่ (เวลา 10 นาที) ความคิด อารมณ์ และพฤติกรรรม

สะท้อนความคิด
- กลุ่มใหญ่ (เวลา 10 นาที)
ประยุกต์แนวคิด
- กลุ่มใหญ่ (เวลา 10 นาที)

เนื้อหา/สื่อ

- ใบความรู้
ความสัมพันธ์
ของความคิด
อารมณ์และ
พฤติกรรม
- ใบงานข้อ 1
ความสัมพันธ์
ของความคิด
อารมณ์และ
พฤติกรรม

- วิทยากรสุ่มถามความคิดเห็นของสมาชิกเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้ง
3 ส่วน
- ให้สมาชิกทาแบบฝึกหัดในใบงานข้อ 2 การปรับเปลี่ยนความคิด - ใบงานข้อ 2
ที่ไม่เหมาะสม วิธีจัดการอารมณ์ทางลบและเปลี่ยนแปลง
ความสัมพันธ์
พฤติกรรมเพื่อเลิกสารเสพติดได้
ของความคิด
อารมณ์และ
พฤติกรรม

สะท้อนความคิด
- วิทยากรสุ่มถามความคิดเห็นของสมาชิกเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยน
- กลุ่มใหญ่ (เวลา 10 นาที) ความคิดที่ไม่เหมาะสม วิธีจัดการอารมณ์ทางลบและปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมเพื่อเลิกสารเสพติดได้
ความคิดรวบยอด
- วิทยากรและสมาชิกสรุปกิจกรรมร่วมกัน
- กลุ่มใหญ่ (เวลา 10 นาที)
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คาแนะนาสาหรับวิทยากร
1. หัวใจสาคัญของบทนี้ คือ วิทยากรต้องเน้นย้าความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกันของอารมณ์ ความคิด และ
พฤติ ก รรม ซึ่ ง ถ้ า เราสามารถจั ด การกั บ อารมณ์ ท างลบได้ เ หมาะสม หรื อ ควบคุ ม ความคิ ด ได้
พฤติกรรมก็จะสอดคล้องเหมาะสมไม่พึ่งสารเสพติด
2. ปัญหาที่พบ คือ สมาชิกไม่สามารถเขียนความสัมพันธ์ ที่เชื่อมโยงกันได้ของ อารมณ์ ความคิดและ
พฤติกรรม
3. แนวทางแก้ไข คือ
o วิทยากรต้องยกตัวอย่างความสัมพันธ์หลายตัวอย่าง
o กระตุ้นให้สมาชิกคิดเชื่อมโยงโดยอาจตั้งต้นที่พฤติกรรมก่อน เช่น เพราะอะไรถึงไปซื้อยา
มาเสพ ตอนนั้นคิดอะไร หรือรู้สึกอย่างไร เป็นต้น
o วิทยากรต้องพยายามให้สมาชิกสามารถแยกแยะระหว่างความคิด และอารมณ์ความรู้สึก
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ใบความรู้
ความสัมพันธ์ของความคิด อารมณ์ และพฤติกรรม
การติดสารเสพติดทาให้มีการเปลี่ยนแปลงด้านความคิดอารมณ์ความรู้สึก และพฤติกรรม
การเปลี่ยนแปลงนี้มีผลกระทบต่อกระบวนการเลิกสารเสพติด
ความคิด
ความคิดเกิดขึ้นในสมองคล้ายกับภาพบนจอโทรทัศน์ เราสามารถควบคุมความคิดได้ เมื่อเรารู้เท่าทัน
ความคิดก็สามารถเรียนรู้ที่จะเปลี่ยนแปลงความคิดในสมองได้การเรียนรู้ที่จะปิดช่องทางการคิดถึงสารเสพติด ถือ
ว่าเป็นเรื่องสาคัญมากในการเลิกสารเสพติด ซึ่งหากได้ รับการฝึกฝนการรู้เท่าทันความคิดตัวเอง และเรียนรู้การ
ควบคุมความคิดในสมอง ก็จะมีประโยชน์ต่อการเลิกสารเสพติดได้
อารมณ์ความรู้สึก
เราไม่สามารถบังคับ ควบคุมความรู้สึกได้ สิ่งสาคัญต้องรู้จักความรู้สึกของตนเอง การได้พูดคุยกับผู้อื่นจะ
ช่ว ยให้รู้ จักความรู้สึ กต่างๆของตนเองได้ โดยปกติคนเราจะมีอารมณ์ความรู้สึ กที่หลากหลาย ซึ่งสารเสพติด
สามารถเปลี่ยนแปลง อารมณ์ความรู้สึกของคุณได้โดยการเปลี่ยนระบบสื่อเคมีในสมองของคุณในระหว่างการเลิก
สารเสพติด ภาวะอารมณ์อาจสับสนปนเปกัน เช่น ความรู้สึกหงุดหงิดอย่างไม่มีเหตุผลหรือรู้สึกดีใจมากๆโดยยังไม่
มีเหตุการณ์ที่ทาให้เราภูมิใจเราไม่สามารถบังคับหรือเลือกได้ว่าจะรู้สึกอย่างไร แต่เราสามารถเลือกได้ว่าจะทาอะไร
ที่เหมาะสมเมื่อเกิดความรู้สึกเหล่านั้น
พฤติกรรม
ทุกอย่างที่ทา เรียกว่า พฤติกรรม พฤติกรรมอาจเกิดจากอารมณ์ หรือความคิด หรือทั้งสองอย่างร่วมกัน
ความสัมพันธ์ของ ความคิด อารมณ์ และพฤติกรรมที่นาไปสู่การใช้ยาเสพติด
การติ ด สารเสพติ ด จะไปกระตุ้ น ความคิ ด และผลั ก ดั น ให้ เ กิ ด อารมณ์ ที่ จ ะไปใช้ ย า จนกลายเป็ น
กระบวนการอัตโนมัติที่มีอิทธิพลต่อผู้ติดยาอย่างมาก การเลิกสารเสพติดให้สาเร็จได้นั้นต้องควบคุมกระบวนการ
หรือความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องนี้ให้ได้ซึ่งต้องเรียนรู้ที่จะจัดการกับความคิด ความรู้สึก และการกระทาของตนเองให้
เป็นไปอย่างเหมาะสมโดยไม่พึ่งยาเสพติด
ความสัมพันธ์ของอารมณ์ ความคิด และการกระทา ในแง่ที่อาจเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการใช้สุราสาร
เสพติดเท่านั้น ส่วนใหญ่มักเกิดจากอารมณ์ทางลบ และความคิดที่ไม่เหมาะสมกล่าวคือเมื่อคนเราเกิดอารมณ์
ความรู้สึกเป็นเช่นไร ก็มักเกิดความคิดและการกระทาที่สอดคล้องไปเช่นนั้น และทางกลับกันเมื่อคนเกิดความคิดที่
ไม่เหมาะสมก็มักจะเกิดความรู้สึกที่ไปด้วยกัน ซึ่งนามาสู่พฤติกรรมหรือการกระทาอาจใช้อธิบายให้เข้าใจได้ง่าย
และเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน ดังแผนภูมินี้
แผนภูมิความสัมพันธ์ของอารมณ์ ความคิด การกระทาที่นาไปสู่การใช้ยาเสพติด

๑.ความคิด

๒. อารมณ์

ไม่เชื่อใจสักที่ว่าหยุดเสพแล้ว

ประชด

๓.พฤติกรรม
เสพยา
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๒.ความคิด

๑.อารมณ์

“เสพสักนิด แก้เบื่อ”

เบื่อ
๓.พฤติกรรม
เสพยา

การปรับเปลี่ยนความคิดที่ไม่เหมาะสม วิธีจัดการอารมณ์ทางลบ และเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
การปรับเปลี่ยนความคิดที่ไม่เหมาะสม วิธีจัดการอารมณ์ทางลบ และเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเพื่อเลิกสาร
เสพติดได้เมื่อเราเกิดความเข้าใจความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกันแล้วเราก็จะสามารถปรับเปลี่ยนความคิดที่ไม่เหมาะสม
รวมถึ งวิ ธี จั ด การอารมณ์ไ ด้ เพื่ อให้ เ กิ ดพฤติ กรรมที่ เปลี่ ย นแปลงในทางที่ดี ขึ้น เช่น การออกก าลั งกาย การ
รับผิดชอบงานตามปกติ เป็นต้น เพื่อคงพฤติกรรมการหยุดใช้สารเสพติดให้นานที่สุด
๑.ความคิด

๒. อารมณ์

หากไม่เชื่อใจว่าเราหยุดเสพได้แล้ว

สบายใจ

ก็ช่างเขา แต่ชีวิตเราต้องดีกว่าเดิม
๓.พฤติกรรม
ไปเล่นกีฬา, ทางานตามปกติ

๒.ความคิด

๑.อารมณ์

“ ไปเตะบอลกับเพื่อนแก้เบื่อดีกว่า”ดีกว่า”

เบื่อ

๓.พฤติกรรม

ใบงาน

ไปเตะบอล
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ใบงาน
ความสัมพันธ์ของความคิด อารมณ์ และพฤติกรรม
1. ให้นักเรียนเขียนความสัมพันธ์ของภาวะอารมณ์ทางลบ และความคิดที่ไม่เหมาะสม ที่นาไปสู่การใช้สาร
เสพติดของตนเองในอดีต

๑.ความคิด

๒. อารมณ์

………………………………………………

………………………………….

๓.พฤติกรรม
………..เสพยา…………

2. ให้นักเรียนนารูปแบบความสัมพันธ์จากข้อ ๑ มาปรับเปลี่ยนวิธีจัดการอารมณ์ทางลบและการควบคุม
ความคิดให้เหมาะสม เพื่อปูองกันการกลับไปใช้สารเสพติดของตนเองในอนาคต

๑.ความคิด

๒. อารมณ์

.........................................................

...................................
.
๓.พฤติกรรม
………………………………………
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แผนการสอนเรื่อง”การเลิกสุราและสารเสพติดโดยเด็ดขาด”
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้สมาชิกเข้าใจความสาคัญของการเลิกสุราและสารเสพติด โดยเด็ดขาด
๒. เพื่อให้สมาชิกรู้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการเลิกสุราและสารเสพติด โดยเด็ดขาด
สาระสาคัญ/แนวคิด
เปูาหมายสูงสุดของการเลิกสารเสพติด คือการเลิกสารเสพติดทุกชนิด ทั้งสุรา และ สารเสพติ ดชนิดอื่นๆ
แต่ในความเป็นจริง สมาชิกยังไม่เข้าใจเหตุผลที่ชัดเจนของเรื่องนี้ ดังนั้นการได้อภิปรายในหัวข้อนี้ จะทาให้ สมาชิก
เข้าใจเหตุผลต่างๆได้ดีขึ้น
จุดเน้นในบทนี้
ความสาคัญของการเลิกสุราและสารเสพติด โดยเด็ดขาด
ระยะเวลา 1 ชั่วโมง 30 นาที
วิธีดาเนินการ
องค์ประกอบกลุ่ม/เวลา

กิจกรรมการเรียนการสอน

แลกเปลี่ยนประสบการณ์
- กลุ่มใหญ่ (เวลา 20 นาที)

- วิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการเลิกสุราและสารเสพติดโดย
เด็ดขาด โดยศึกษาจากใบความรู้
- วิทยากรสุ่มถามความคิดเห็นของสมาชิก

สะท้อนความคิด
- กลุ่มย่อย (เวลา 20 นาที)

- ให้สมาชิกแบ่งกลุ่มและแต่ละคนทาแบบฝึกหัดตามใบงาน
แบบฝึกหัดที่ 1
- ให้สมาชิกแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในกลุ่มย่อยเพื่อนาเสนอใน
กลุ่มใหญ่

ความคิดรวบยอด
- กลุ่มใหญ่ (เวลา 20 นาที)
ประยุกต์แนวคิด
- กลุ่มย่อย (เวลา 10 นาที)

- ให้แต่ละกลุ่มนาเสนอ
- วิทยากรสรุปประเด็นสาคัญ
- ให้สมาชิกกลุ่มทาแบบฝึกหัดตามใบงาน แบบฝึกหัดที่ 2

เนื้อหา/สื่อ
- ใบความรู้
การเลิกสุราและ
สารเสพติดโดย
เด็ดขาด
- ใบงาน
การเลิกสุราและ
สารเสพติดโดย
เด็ดขาด
แบบฝึกหัดที่ 1

- ใบงาน
การเลิกสุราและ
สารเสพติดโดย
เด็ดขาด
แบบฝึกหัดที่ 2
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องค์ประกอบกลุ่ม/เวลา

กิจกรรมการเรียนการสอน

สะท้อนความคิด
- กลุ่มย่อย (เวลา 10 นาที)

- แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในกลุ่มย่อยเพื่อนาเสนอในกลุ่มใหญ่

ความคิดรวบยอด
- กลุ่มใหญ่ (เวลา 20 นาที)

- ให้แต่ละกลุ่มนาเสนอ
- วิทยากรสรุปประเด็นสาคัญ

เนื้อหา/สื่อ

คาแนะนาสาหรับวิทยากร
๑. หัวใจสาคัญของบทนี้ คือ วิทยากรต้องกระตุ้นให้สมาชิกสามารถอธิบายได้ถึงความสาคัญของการ เลิก
สุราและสารเสพติด โดยเด็ดขาด เพื่อปูองกันการกลับไปเสพซ้า
๒. ปัญหาที่พบได้ คือ สมาชิกไม่ตระหนักว่าสุรามีส่วนสาคัญที่ทาให้กลับไปเสพซ้าได้
3. แนวทางแก้ไข คือ ให้วิทยากรย้อนไปถามถึงเหตุการณ์ช่วงนั้นที่ต้องกลับมาเสพซ้า โดยเน้นที่สุราและ
สารเสพติดชนิดอื่นๆ พร้อมทั้งหาแนวทางในการเตรียมรับมือกับสถานการณ์ที่มีสุราเข้ามาเกี่ยวข้อง
เช่นงานวันเกิดงานบวชเพื่อปูองกันการกลับไปเสพซ้า
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ใบความรู้
การเลิกสุราและสารเสพติดโดยเด็ดขาด
การจะเลิกสารเสพติดให้ได้โดยเด็ดขาดนั้น เปูาหมายสูงสุดคือการเลิกสารเสพติดทุกชนิดทั้งสุราและสาร
เสพติดอื่นๆทุกชนิด แต่สมาชิกมักไม่เข้าใจเหตุผลว่าทาไมต้องเลิกดื่มสุรานี้ เนื่องจากสุรากลายเป็นวิถีชีวิตส่วนหนึ่ง
ของคนในสังคม เช่น ในงานเลี้ยงสังสรรค์ งานแต่งงาน งานบวช เป็นต้น สมาชิกจึงคิดว่าสุราไม่ใช่สารเสพติด
แต่สาหรับผู้ที่กาลังจะเลิกสารเสพติด สุราอาจเป็นตัวกระตุ้นให้กลับไปเสพซ้าได้ ดังนั้นการทาความเข้าใจและ
วางแผนล่วงหน้าสาหรับเหตุการณ์เหล่านั้น จะช่วยให้สมาชิกจัดการกับมันได้แต่สาหรับนักเรียนบางคนอาจมีความ
ยุ่งยากใจที่จะหยุดดื่มสุรา
เหตุผลที่ทาให้สมาชิกหันไปดื่มสุรา คือ
๑. ตัวกระตุ้นที่ทาให้อยากดื่มสุรามีอยู่ทุกหนทุกแห่ง ดังนั้นการเข้าสังคมโดยไม่ดื่มสุราจึงทาได้ยาก
๒.เพื่อตอบสนองอารมณ์ของตนเองเพราะคิดว่าเมื่อดื่มสุราแล้วความเศร้า และความวิต กกังวลจะหายไป
จึงยากที่เขาจะตระหนักว่าบางครั้งสุราก็ทาให้เกิดความเศร้าได้เหมือนกัน
๓.ผู้ติดสารเสพติดแล้วดื่มสุราด้วยมักคิดว่าการดื่มสุราไม่ใช่ปัญหา แต่เมื่อเขาพยายามหยุดดื่มแล้วไม่
สามารถหยุดได้ จึงตระหนักว่าการดื่มสุราเป็นปัญหา
๔. การดื่มสุรามีผลกระทบต่อความคิดที่เป็นเหตุเป็นผล จึงทาให้คิดหรือตัดสินใจอย่างมีเหตุผลเกี่ยวกับ
สารเสพติดได้ยาก
๕. สุราทาให้ความสามารถของสมองส่วนคิดลดลงและเพิ่มความสามารถของสมองส่วนอยากให้มากขึ้น
ด้วยเหตุนี้คนที่ดื่มสุราจึงมีอารมณ์ทางเพศมากขึ้น และกล้าเข้าสังคมมากขึ้น แต่มีความยับยั้ งชั่งใจตนเองน้อยลง
ถ้าคุณเคยชินกับการดื่มสุราเพื่อเพิ่มอารมณ์ทางเพศ และช่วยให้กล้าเข้าสังคมแล้ว หากไม่ได้ดื่มสุราก็จะรู้สึกไม่
มั่นใจในการทากิจกรรมนั้นๆ
๖. พวกเราหลายคนเติบโตขึ้นท่ามกลางสังคมที่ใช้สุราเพื่อการเฉลิมฉลองต่างๆ ดังนั้นการเรียนรู้ที่จะไม่ใช้
สุราในการฉลองจึงทาได้ยาก
๗. หลายครอบครัวและหลายสังคมถือว่าการดื่มสุราเป็นการแสดงถึงความเข้มแข็งและเจนต่อโลกรวมทั้ง
วัฒนธรรมของเรายังคงสนับสนุนให้มีการดื่มสุราด้วย
๘. การดื่มกลายเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมต่างๆ ไปแล้ว ดังนั้นการทากิจกรรมต่างๆ โดยไม่มีการดื่ม
เบียร์หรือสุราร่วมด้วยจึงเป็นไปได้ยาก ( เช่น การรับประทานอาหารบางประเภทการเล่นกีฬาการพักผ่อน )
เหตุผลที่ทาให้สมาชิกหันไปใช้สารเสพติด คือ
๑. สมาชิกมักมองว่าตนเองมีปัญหาเรื่องการใช้สารเสพติด แต่ไม่ได้มีปัญหาเรื่องการใช้สารเสพติดตัวอื่น
เช่น กัญชา
๒. สมาชิกมักบอกกับตัวเองว่าตัวเองมีปัญหาก็จริง แต่ไม่ติด จะเลิกเมื่อไหร่ก็เลิกได้
สิ่ งส าคัญ ที่ควรระลึ ก ไว้เ สมอคือทุ กคนที่ห ยุดดื่ มสุ ร า หยุดใช้ส ารเสพติ ด มั กต้อ งเจอกั บปัญ หาต่ างๆ
ในระยะแรกๆแต่ถ้าสามารถผ่านสถานการณ์ยุ่งยากเหล่านั้นโดยไม่ดื่มสุรา ไม่ใช้สารเสพติดไปได้หลายๆ ครั้งการ
เผชิญกับสถานการณ์ต่างๆ เหล่านี้ในโอกาสต่อๆไปก็จะงดละ เลิก สุรา สารเสพติดได้ง่ายขึ้น
เหตุผลที่ให้หยุดดื่มสุราและยาเสพติดทุกชนิด
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๑. ผู้ติดสารกระตุ้นที่ยังคงดื่มสุราจะมีโอกาสกลับไปเสพซ้าสูงถึง ๘ เท่า ส่วนผู้ที่ยังคงใช้กัญชาจะมี
โอกาสกลับไปเสพซ้าสูงถึง ๓ เท่า
๒. การเข้าไปเกี่ยวข้องกับสถานที่หรือบุคคลที่ดื่มสุรามักจะเป็นตัวกระตุ้นให้กลับไปเสพซ้าได้ง่าย
๓. การดื่มสุรา หรือ การใช้สารเสพติดชนิดอื่น จะไปขัดขวางการเรียนรู้ที่จะแก้ปัญหาโดยไม่ใช้สารเสพติด
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ใบงาน
การเลิกสุราและสารเสพติดโดยเด็ดขาด
แบบฝึกหัดที่ ๑
การดื่มสุรากลายเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตคนในสังคม ดังนั้นคนจึงไม่คิดว่าสุราเป็นสารเสพติดแต่สาหรับผู้
เลิกสารเสพติดแล้ว สุราอาจจะเป็นตัวกระตุ้นให้กลับไปเสพซ้าได้มีสถานการณ์บางอย่างที่เป็นตัวกระตุ้นให้ดื่มสุรา
ดังนั้นการได้ทาความเข้าใจ และวางแผนล่วงหน้าสาหรับเหตุการณ์เหล่านั้น จะช่วยให้ผู้เลิกสารเสพติดจัดการกับ
มันได้โดยไม่ดื่มสุรา แต่สาหรับผู้เลิกสารเสพติดบางคนอาจมีความยุ่งยากใจที่จะหยุดดื่มสุรา เมื่อเข้ารับการบาบัด
ด้วยเหตุผลบางอย่างดังต่อไปนี้
๑. ตัวกระตุ้นที่ทาให้อยากดื่มสุรามีอยู่ทุกหนทุกแห่ง ดังนั้นการเข้าสังคมโดยไม่ดื่มสุราจึงทาได้ยาก
- คุณเคยสังสรรค์กับเพื่อนโดยไม่มีการดื่มสุราบ้างหรือไม่
................................................................................................................................................................
๒. มีคนจ านวนมากดื่มสุ ร าเพื่อตอบสนองอารมณ์ของตนเองเพราะคิดว่าเมื่อดื่มสุ ราแล้ ว ความเศร้ า
และความวิตกกังวลจะหายไปจึงยากที่เขาจะตระหนักว่าบางครั้งสุราก็ทาให้เกิดความเศร้าได้เหมือนกัน
- คุณเคยดื่มสุราเวลาที่มีเรื่องไม่สบายใจใช่หรือไม่
..............................................................................................................................................................
๓. ผู้ติดสารเสพติดแล้วดื่มสุราด้วยมักคิดว่าการดื่มสุราไม่ใช่ปัญหา แต่เมื่อเขาพยายามหยุดดื่มแล้วไม่
สามารถหยุดได้ จึงตระหนักว่าการดื่มสุราเป็นปัญหา
- คุณสามารถหยุดดื่มสุราได้ตั้งแต่เข้ามารับการบาบัดใช่หรือไม่
..............................................................................................................................................................
๔. การดื่มสุรามีผลกระทบต่อความคิดที่เป็นเหตุเป็นผล จึงทาให้คิดหรือตัดสินใจอย่างมีเหตุผลเกี่ยวกับ
สารเสพติดได้สารเสพติด
- คุณเคยอยู่ในงานสังสรรค์โดยไม่ดื่มสุรา และเห็นคนเมาสุราแสดงพฤติกรรมที่น่ารังเกียจบ้างหรือไม่
..............................................................................................................................................................
๕. สุราทาให้ความสามารถของสมองส่วนคิดลดลงและเพิ่มความสามารถของสมองส่วนอยากให้มากขึ้น
ด้วยเหตุนี้คนที่ดื่มสุราจึงมีอารมณ์ทางเพศมากขึ้น และกล้าเข้าสังคมมากขึ้น แต่มีความยับยั้งชั่งใจตนเอง
น้อยลง ถ้าคุณเคยชินกับการดื่มสุราเพื่อเพิ่มอารมณ์ทางเพศ และช่วยให้กล้าเข้าสังคมแล้ว หากไม่ได้ดื่ม
สุราก็จะรู้สึกไม่มั่นใจในการทากิจกรรมนั้นๆ
- คุณต้องพึ่งสุราเพื่อเพิ่มอารมณ์ทางเพศและช่วยให้กล้าเข้าสังคมใช่หรือไม่
..............................................................................................................................................................
๖. พวกเราหลายคนเติบโตขึ้น ท่า มกลางสังคมที่ใช้สุราเพื่อการเฉลิมฉลองต่างๆ ดังนั้นการเรียนรู้ที่จะ
ไม่ใช้สุราในการฉลองจึงทาได้สารเสพติด
- มีโอกาสพิเศษใดบ้างที่ครอบครัวคุณเลี้ยงฉลองโดยมีการดื่มสุรา
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
- ปัจจุบันคุณมีวิธีการเลี้ยงฉลองอย่างไรบ้าง
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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๗. หลายครอบครัวและหลายสังคมถือว่าการดื่มสุราเป็นการแสดงถึงความเข้มแข็งและเจนต่อโลกรวมทั้ง
วัฒนธรรมของเรายังคงสนับสนุนให้มีการดื่มสุราด้วย
- ถ้าคุณไม่ได้ดื่มสุรา คุณรู้สึกว่าตนเอง “ ไม่แน่จริง ” หรือไม่
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
๘. การดื่มกลายเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมต่างๆ ไปแล้ว ดังนั้นการทากิจกรรมต่างๆ โดยไม่มีการดื่ม
เบียร์ หรือสุราร่วมด้วยจึงเป็นไปได้สารเสพติด ( เช่น การรับประทานอาหารบางประเภทการเล่นกีฬา
การพักผ่อน )
- มีกิจกรรมอะไรบ้างที่คุณทาแล้วต้องมีการดื่มเบียร์หรือสุราร่วมด้วย
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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แบบฝึกหัดที่ ๒
ก. สมาชิกเคยพูดประโยคต่อไปนี้บ้างหรือไม่
“ ฉันมีปัญหาเรื่องการเสพสารเสพติด แต่การดื่มสุราหรือการใช้กัญชาไม่ได้เป็นปัญหาสาหรับฉัน ”
“ ฉันแค่ดื่มเบียร์สักขวดหรือไวน์สักแก้ว ไม่เห็นจะมีปัญหาเพราะยังไม่ได้ดื่มจริงจัง”
“ ฉันจะดื่มเหล้าตอนที่อยากดื่มเท่านั้น ฉันควบคุมการดื่มของฉันได้ ”
“ ฉันไม่ได้ชอบดื่มเหล้านักหรอก แต่จะดื่มเฉพาะตอนเข้าสังคมเท่านั้น ”
ข. เมื่อสมาชิกเข้ารับการบาบัด นักเรียนอาจจะสงสัยว่าทาไมต้องหยุดเสพสารเสพติดทุกชนิด และหยุด ดื่ม
สุราด้วย โดยแท้จริงแล้วเปูาหมายหลักในการเลิกสารเสพติดก็คือเลิกสารเสพติดโดยเด็ดขาด ซึ่งมีเหตุผลหลาย
ประการ ดังนี้
๑. จากการติดตามผลพบว่าผู้ติดสารกระตุ้นที่ยังคงดื่มสุราจะมีโอกาสกลับไปเสพซ้าสูงถึง ๘ เท่า
ส่วนผู้ที่ยังคงใช้กัญชาจะมีโอกาสกลับไปเสพซ้าสู งถึง ๓ เท่า ดังนั้นนักเรียนสามารถลดโอกาสเสี่ยงต่อ
การกลับไปเสพซ้าได้โดยเลิกสารเสพติดทุกชนิดโดยเด็ดขาดต่อไป
๒. การเข้าไปเกี่ยวข้องกับสถานที่หรือบุคคลที่ดื่มสุรามักจะเป็นตัวกระตุ้นให้กลับไปเสพซ้าได้ง่าย
๓. ในขณะที่สมาชิกกาลังเรียนรู้การแก้ไขปัญหาโดยไม่พึ่ งสารเสพติด การใช้สารเสพติดชนิดอื่นๆหรือ
ดื่มสุราจะไปขัดขวางกระบวนการเรียนรู้นั้น ดังนี้
- จะปิดโอกาสในการฝึกแก้ปัญหาต่างๆ โดยไม่หนีปัญหา
- ทาให้เสี่ยงต่อการติดสารเสพติดชนิดอื่นหรือสุราได้
๔. บางคนเคยพูดไว้ว่า “ ถ้าผมยอมให้ตัวเองดื่มเหล้าได้ อีกหน่อ ยผมก็ใช้สารเสพติดชนิดอื่นๆได้
เหมือนกัน ”
สิ่งสาคัญที่ควรระลึกไว้เสมอคือทุกคนที่หยุดดื่มสุรา หยุดใช้สารเสพติด มักต้องเจอกับปัญหาต่างๆใน
ระยะแรกๆ แต่ถ้าสามารถผ่านสถานการณ์ยุ่งยากเหล่านั้นโดยไม่ดื่มสุรา ไม่ใช้สารเสพติดไปได้หลายๆ ครั้งการ
เผชิญกับสถานการณ์ต่างๆเหล่านี้ในโอกาสต่อๆไปก็จะ งด ละ เลิก สุรา สารเสพติดได้ง่ายขึ้น
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แผนการสอนเรื่อง “จงทาตนเป็นคนฉลาด”
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้สมาชิกตระหนักถึงอานาจของการติดสารเสพติด
๒. เพื่อให้สมาชิกมีแนวทางในการปฏิบัติตนให้ห่างไกลจากตัวกระตุ้นต่างๆ
สาระสาคัญ/แนวคิด
สมาชิ ก ไม่ เ ข้ ม แข็ ง พอที่ จ ะเอาชนะ "อ านาจของการติ ด สารเสพติ ด " ความต้ อ งการเลิ ก สารเสพติ ด
เพียงอย่างเดียว ไม่เพียงพอที่จะทาให้เลิกสารเสพติดได้ตลอดไป สิ่งสาคัญคือ สมาชิกต้องรักษาระยะห่างตัวเขากับ
สารเสพติ ด ให้ ม ากที่ สุ ด โดยพยายามหลี ก เลี่ ย งสถานการณ์ เ สี่ ย งต่ อ การกลั บ ไปเสพซ้ า และหาโอกาส
ทากิจกรรมใหม่ๆที่ไม่เกี่ยวข้องกับสารเสพติดให้มากที่สุด
จุดเน้นในบทนี้
๑. การเลิกสารเสพติด ต้องใช้ความฉลาด ไม่ใช่ความเข้มแข็ง
๒. การทาตนฉลาดคือการหลีกเลี่ยงตัวกระตุ้นต่างๆให้มากที่สุด และ นานที่สุดเท่าที่จะทาได้
๓. การรู้จักปฏิบัติตนอย่างฉลาดที่เหมาะสมกับตนเองในการเลิกสารเสพติด จะช่วยปูองกันการกลับไป
เสพซ้าได้
ระยะเวลา 1 ชั่วโมง 30 นาที
วิธีดาเนินการ
องค์ประกอบกลุ่ม/เวลา

กิจกรรมการเรียนการสอน

แลกเปลี่ยนประสบการณ์ - วิทยากรให้ความรู้เรื่องจงทาตนเป็นคนฉลาดตามใบความรู้
- กลุ่มใหญ่ (เวลา 15 นาที) - วิทยากรสุ่มถามความคิดเห็นของสมาชิก

เนื้อหา/สื่อ

- ใบความรู้
จงทาตนเป็น
คนฉลาด
สะท้อนความคิด
- ให้สมาชิกแบ่งกลุ่มและแต่ละคนทาแบบฝึกหัดตามใบงานข้อ ก - ใบงาน
- กลุ่มย่อย (เวลา 40 นาที) และ ข
จงทาตนเป็น
- แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในกลุ่มย่อยเพื่อนาเสนอในกลุ่มใหญ่ คนฉลาด
ความคิดรวบยอด
- ให้แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนนาเสนอ
- กลุ่มใหญ่ (เวลา 35 นาที) - วิทยากรสรุปประเด็นสาคัญ
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คาแนะนาสาหรับวิทยากร
๑. หัวใจสาคัญของบทนี้ คือวิทยากรต้องพยายามให้นักเรียนเข้าใจว่า การปูองกันการกลับไปเสพซ้าที่ดีวิธี
หนึ่งก็คือ การปฏิบัติตนอย่างฉลาด และจัดการกับตัวกระตุ้นตามที่เรียนมาอย่างถูกต้องเหมาะสม
๒. ปัญหาที่พบได้ คือสมาชิกมักเชื่อมั่นในตัวเองว่า เมื่อตนเองเลิกใช้สารเสพติดในขณะที่อยู่ในค่ายได้
ก็แสดงว่าสามารถเลิกได้ตลอดไป ก็จะยังคงกลับไปอยู่สิ่งแวดล้อมเดิมๆ อยู่กับเพื่อนคนเดิมๆที่ใช้สารเสพติด
๓. แนวทางแก้ไขคือฝึกให้สมาชิกปรับเปลี่ยนความคิด ให้ได้ว่า ยิ่งอยู่ใกล้ชิดสารเสพติด และเพื่อนที่เสพสาร
เสพติด มากเท่าไหร่โอกาสที่จะกลับไปเสพซ้าก็มากขึ้นกว่าคนที่ไม่ได้อยู่ในสถานการณ์เสี่ยง

คู่มือการฟื้นฟูสมรรถภาพผูต้ ิดยาเสพติดแบบควบคุมตัว (263)

ใบความรู้
จงทาตนเป็นคนฉลาด
หัว ข้อนี้ เป็น ส่ ว นหนึ่ งของการฝึกทักษะการปูองกันการกลั บไปเสพซ้า ซึ่งอาจจะเกิดขึ้นช่ว งใดก็ได้ใน
ระหว่างขั้นตอนการบาบัด เมื่อผู้ปุวยเลิกสุราสารเสพติดมาสักระยะหนึ่ง ย่อมเกิดความรู้สึกดีที่ตนสามารถงดการ
ใช้สุราสารเสพติดได้ แต่ในขณะเดียวกันก็อาจเกิดความคิดที่อันตรายที่อาจเป็นอุปสรรคต่อการบาบัดการเสพติดใน
ระยะสารเสพติดได้เช่นกัน
‘ฉันสามารถอยู่ทา่ มกลางสุราและสารเสพติดเสพ
ติดได้ เพราะฉันแน่ใจว่าจะไม่กลับไปใช้ อีก’

เลิกสุรา
สารเสพติด
เสพติดมา
ระยะหนึง่

รู้สึกดีและมีกาลังใจงดสุราสารเสพติดต่อไป
‘ฉันตังใจแล้
้
วว่าฉันเข้ มแข็งพอ’

รู้สึกดีแต่อาจเกิดความคิดที่เป็นอุปสรรคต่อการบาบัด
‘ฉันคิดว่าฉันสามารถดื่มสุราโดยไม่ใช้ ยาบ้ าได้
เพราะฉันไม่เคยมีปัญหากับการดื่มสุราเลย’

ผู้ติดสุราสารเสพติดส่วนหนึ่งมักมีความคิดว่าตนเองเข้มแข็งและสามารถอยู่ท่ามกลางสารเสพติดและสุรา
ได้ เพราะรู้สึกแน่ใจว่าตนจะไม่กลับไปใช้อีก ซึ่งเป็นความตั้งใจที่ดีและน่าชื่นชม แต่การเลิกสุราสารเสพติดไม่ได้
ขึ้นอยู่กับความเข้มแข็งเพียงอย่างเดียว เพราะผู้รับการบาบัดส่วนใหญ่ที่สามารถเลิกสุราสารเสพติดได้ติดต่อกันเป็น
เวลานานๆ มักจะเลือกวิธีปฏิบัติตนอย่างฉลาด หลักสาคัญของการไม่ดื่มสุราและไม่เสพสารเสพติดคือ การนาพา
ตัวเองให้ห่างจากสถานการณ์ที่เสี่ยงต่อการกลับไปเสพซ้า ยิ่งอยู่ใกล้ชิดกับสารเสพติดและเพื่อนที่เสพสารเสพติด
มากเท่าใด โอกาสของการกับไปเสพซ้าจะเพิ่มมากขึ้นกว่าคนที่ไม่ได้อยู่ในสถานการณ์เสี่ยง หากเราปฏิบัติตัวอย่าง
ฉลาดก็จะสามารถหลีกเลี่ยงสิ่งกระตุ้นต่างๆ ให้นานที่สุดเท่าที่จะนานได้
แต่ละคนอาจมีแนวทางในการปฏิบัติตนอย่างฉลาดที่แตกต่างกัน แนวทางต่อจากนี้เป็นทางเลือกที่อ าจ
เป็นประโยชน์และสามารถไปปรับใช้เพื่อลดโอกาสของการกลับไปเสพซ้าแก่ผู้รับการบาบัดได้
๑. ทักษะในการพูดความจริง ผู้ปุวยที่เข้าบาบัดสุราและสารเสพติดอาจหลีกเลี่ยงที่จะพูดความจริง
โดยการให้เหตุผลว่า ไม่ต้องทาร้ายความรู้สึกของคนอื่น หรืออาจจะไม่ต้องเผชิ ญสถานการณ์ยุ่งสารเสพติดที่จะ
ตามมาหลังจากพูดความจริง แต่ในขณะเดียวกันการไม่พูดความจริงอาจทาให้เรารู้สึกสับสน กับสิ่งที่เคยพูดไป
อาจนามาซึ่งสถานการณ์ที่สร้างความยุ่งยากและนาไปสู่การใช้สารเสพติดได้
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๒. การฝึกทาตารางกิจกรรมประจาวัน เพราะในขณะที่ติดสุราสารเสพติด ผู้ปุวยมักจะหมกมุ่นกับการดื่ม
สุราและการหาสารเสพติดมาเสพ จนบางครั้งอาจจะละเลยภาระหน้าที่ของตนไป การทาตารางกิจกรรมประจาวัน
จะช่ ว ยให้ ส ามารถจั ด ล าดั บ ความส าคั ญ ว่ า สิ่ ง ใดควรท าก่ อ นหรื อ หลั ง รวมถึ ง ฝึ ก รั บ ผิ ด ชอบหน้ า ที่ ต่ า งๆ ใน
ชีวิตประจาวัน โดยอาจจะเริ่มจากการรับผิดชอบในสิ่งเล็ก ๆ น้อย ๆ เพื่อให้ผู้ปุวยไม่รู้สึกอึดอัดหรือรู้สึกว่าเกิน
กาลังของตนเอง เมื่อสามารถบรรลุเปูาหมายที่ตนเองวางไว้ได้ก็จะเป็นการเพิ่มการเห็นคุณค่าในตนเองได้เช่นกัน
๓. แนวทางอื่น ๆ เช่น การหลีกเลี่ ยงสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับสุ ราและสารเสพติด การออกกาลังกาย
การมาบาบัดต่อเนื่อง เป็นต้น
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ใบงาน
จงทาตนเป็นคนฉลาด
ก. ผู้เลิกสารเสพติดมักมีความคิดว่า
“ฉันสามารถอยู่ท่ามกลางสารเสพติดและสุราได้เพราะฉันแน่ใจว่าจะไม่กลับไปใช้สารเสพติดอีกฉัน
ตั้งใจไว้แล้ว และเข้มแข็งพอ”
“ฉันดูแลตัวเองได้ดีมาตลอด ฉันคิ ดว่ามันถึงเวลาที่น่าจะลองทดสอบตัวเองดูว่า ถ้าอยู่กับเพื่อนที่ใช้
สารเสพติดจะเป็นอย่างไร เพราะว่ามันอยู่ที่ใจ”
“ฉันคิดว่าฉันสามารถดื่มสุราโดยไม่ใช้สารเสพติดบ้าได้ เพราะฉันไม่เคยมีปัญหากับการดื่มสุราเลย”
การเลิกเสพสารเสพติดไม่ได้ขึ้นอยู่กับความเข้มแข็ง เพราะคนที่เลิกสารเสพติดได้เขามักจะปฏิบัติตน
อย่าง “ฉลาด” มากกว่าพวกเขาจะรู้ว่าหลักสาคัญของการไม่ดื่มสุราและไม่เสพสารเสพติดคือ การช่วยให้เขา
ห่างไกลจากสถานการณ์เสี่ยงต่อการกลับไปเสพซ้า ยิ่งอยู่ใกล้ชิดกับสารเสพติดและเพื่อนที่เสพสารเสพติดมาก
เท่าใดโอกาสของการกลับไปเสพซ้าจะเพิ่มมากขึ้นกว่าคนที่ไม่ได้อยู่ในสถานการณ์เสี่ยง คนที่ใช้ความฉลาดในการ
เลิกสารเสพติดจะหลีกเลี่ยงสิ่งกระตุ้นต่างๆ ให้นานที่สุดเท่าที่จะนานได้
ข. คุณมีความฉลาดในการเลิกสารเสพติดแค่ไหน
พิจารณาข้อความต่อไปนี้และทาเครื่องหมาย  ในช่องที่คุณทาได้ในขณะนี้
ข้อ สิ่งที่คุณกาลังกระทา
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐

ทาได้บ้าง ทาได้พอใช้
๑
๒

การฝึกหยุดความคิด
การทาตารางกิจกรรมประจาวัน
การมาบาบัด
การหลีกเลี่ยงสิ่งกระตุ้น
การไม่ดื่มสุรา
การไม่เสพสารเสพติด
การหลีกเลี่ยงผู้ที่ดื่มสุรา / ผู้ที่ใช้สารเสพติด
การหลีกเลี่ยงสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับสารเสพติดและสุรา
การออกกาลังกาย
การพูดความจริง
รวมคะแนนความฉลาดในการเลิกสารเสพติด..........................................................

ข้อควรจา
บทที่ ๙

“ อย่าทะนงตนแต่จงทาตนให้เป็นคนฉลาด”

ทาได้ดี
๓

ทาได้ดีที่สุด
๔
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แผนการสอนเรื่อง “การหาสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจ”
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้สมาชิกตระหนักถึงความสาคัญของการมีเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจหลังเลิกสารเสพติด
๒. เพื่อให้สมาชิกหาเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของตนอง
สาระสาคัญ/แนวคิด
การเลิกสารเสพติดทาให้ สมาชิกรู้ สึกว่ามีบางอย่างในชีวิตขาดหายไป ดังนั้นเขาจาเป็นต้องหาบางสิ่ ง
บางอย่างมาเป็นที่พึ่งแทนสารเสพติดเพื่อช่วยให้เลิกสารเสพติดต่อไปได้
จุดเน้นในบทนี้
๑. การมีเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจจะช่วยให้เลิกสารเสพติดได้สาเร็จ
๒. แต่ละคนควรมีเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของตนเอง ที่อาจแตกต่างจากคนอื่นได้
๓. การพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกกับสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจจะช่วยให้เกิดความพอใจในชีวิตโดยไม่
ต้องกลับไปพึ่งสารเสพติดอีก
ระยะเวลา 1 ชั่วโมง 30 นาที
วิธีดาเนินการ
องค์ประกอบกลุ่ม/เวลา

กิจกรรมการเรียนการสอน

เนื้อหา/สื่อ

แลกเปลี่ยนประสบการณ์ - วิทยากรให้ความรู้ เรื่อง การหาสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจตามใบความรู้ - ใบความรู้
- กลุ่มใหญ่ (เวลา 20 นาที) - วิทยากรสุ่มถามความคิดเห็นของสมาชิก
การหาสิ่งยึด
เหนี่ยวจิตใจ
สะท้อนความคิด
- ให้สมาชิกแบ่งกลุ่ม อ่านและทาแบบฝึกหัดตามใบงาน
- ใบงาน
- กลุ่มย่อย (เวลา 35 นาที) - แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในกลุ่มย่อยเพื่อนาเสนอในกลุ่มใหญ่ การหาสิ่งยึด
เหนี่ยวจิตใจ
ความคิดรวบยอด
- ให้แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนนาเสนอ
- กลุ่มใหญ่ (เวลา 35 นาที) - วิทยากรสรุปประเด็นสาคัญ
คาแนะนาสาหรับวิทยากร
๑. หัวใจสาคัญของบทนี้ คือ วิทยากรต้องกระตุ้นให้สมาชิกสามารถระบุสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจของแต่ละคน
๒. ปัญหาที่พบได้ คือ สมาชิกมักนึกไม่ออกว่าอะไรจะมาเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวของตน
๓. แนวทางแก้ไขคือยกตัวอย่างสิ่ งยึดเหนี่ยวจิตใจ เช่น พ่อ แม่ วิทยากร เป็นต้น เพื่อให้เป็นแนวคิดของ
สมาชิก

คู่มือการฟื้นฟูสมรรถภาพผูต้ ิดยาเสพติดแบบควบคุมตัว (267)

ใบความรู้
การหาสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจ
สาหรับผู้ที่เคยใช้สารเสพติดเมื่อพบกับเหตุการณ์ที่เป็นปัญหาเกิดขึ้น เขามักจะรู้สึกว่าตนเองอ่อนแอไม่มี
พลัง ไม่สามารถจัดการกับปัญหาได้ และถ้าไม่มีสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจของตนเองไว้ด้วยแล้ว อาจทาให้ต้องหวน
กลับไปพึ่งสารเสพติดอีกได้ง่าย ซึ่งแต่ละคนจะมีสิ่งยึ ดเหนี่ยวจิตใจของตนเองที่แตกต่างกันไปในแต่ละบุคคลโดย
ที่เราอาจเริ่มจากการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างตัวเรากับสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจ จะช่วยให้เกิดความพอใจในชีวิต โดย
ไม่ต้องกลับไปพึ่งสารเสพติดอีก
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

สิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจหมายถึง
ความรู้สึกหรือความสัมพันธ์ที่ดีกับตนเอง
( เช่น รู้สึกดีต่อตัวเอง รักตัวเอง ภูมิใจในตัวเอง นับถือตัวเอง เป็นต้น )
ความรู้สึกหรือความสัมพันธ์ที่ดีกับธรรมชาติ
( เช่น ลาธาร น้าตก ภูเขา ต้นไม้ ทะเล เป็นต้น )
ความรู้สึกหรือความสัมพันธ์ที่ดีกับบุคคลอื่น
( เช่น พ่อ แม่ พี่ น้อง เพื่อนฝูง แฟนเป็นต้น ) และสัตว์เลี้ยง ( เช่น หมา แมว หนู ไก่ ปลา เป็นต้น )
ความรู้สึกหรือความสัมพันธ์ที่ดีกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือสิ่งที่เราเคารพนับถือที่ไม่มีตัวตน
( เช่น เทพเจ้า ศาลพระภูมิ เจ้าที่เจ้าทาง รูปเคารพ เป็นต้น )
ความรู้สึกหรือความสัมพันธ์ที่ดีกับศาสนา
( เช่น คาสอน นักบวช ความเชื่อ/ศรัทธาในศาสนา เป็นต้น)

ความรู้สึกหรือความสัมพันธ์ที่ดีกับตนเอง : คนเรารู้สึกดีกับตัวเอง เมื่อมีประสบการณ์ที่ดีในวัยเด็ก
ได้รับความรักความเข้าใจอย่างสม่าเสมอจนกลายเป็นต้นทุนทางใจที่แข็งแรงเมื่อเติบโดเป็นผู้ใหญ่
อาจกล่าวได้ว่าความรู้สึกดีกับตัวเองเกิดขึ้นเมื่อมีประสบการณ์ชีวิตที่ดี ได้ทาในสิ่งที่ดี มองโลกในแง่ดี และ
ที่สาคัญเมื่อค้นพบความถนัด ก็ได้บ่มเพาะพัฒนาความถนัดนั้นจนกลายเป็นความสาเร็จที่ภาคภูมิใจคนเราไม่
สามารถเปลี่ยนประสบการณ์ชีวิตในวัยเด็กของตนเองได้ ไม่สามารถเลือกได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างในชีวิต
แต่เราสามารถฝึ ก มองโลกในแง่ดี และค้นหาความถนัดของตนเอง เพื่อบ่ มเพาะเป็นความส าเร็จให้
ภาคภูมิใจ และเราเลือกได้ที่จะทาความดี เพื่อสร้างความรู้สึกดี และความภาคภูมิใจให้กับตนเอง
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ทาอย่างไรให้ “มีความสัมพันธ์ที่ดี” ต่อตัวเอง
๑. สร้างความตระหนักในตนเอง รู้ทันความคิดที่เราพูดกับตัวเอง ว่าช่วยให้เรารู้สึกดีขึ้น หรือทาให้เรารู้สึกแย่
๒. ค้นหาความถนัดของตนเอง บ่มเพาะความถนัดนั้นให้เกิดเป็นผลสาเร็จที่ภาคภูมิใจ
๓. ฝึกมองโลกในแง่ดี มีวิธีอธิบายสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิต ในทางที่สร้างกาลังใจในการดาเนินชีวิตให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น
๔. ยอมรับข้อดีข้อเสียของตัวเอง ไม่คิดเปรียบเทียบกับคนอื่น ที่ทาให้รู้สึกด้อยกว่า
๕. รู้จักหาแบบอย่างที่ตนชื่นชม และเรียนรู้จากเขาเหล่านั้น ฝึกหัดที่จะเรียนรู้และรับฟังผู้อื่ น โดยเฉพาะจาก
แบบอย่างที่ดี
๖. รู้จักตั้งเปูาหมายและลงมือทาจนประสบความส าเร็จ อาศัยความสาเร็จจากการกระทาเป็นสิ่งที่เพิ่มพูน
ความรู้สึกที่ดีให้กับตัวเอง
๗. หมั่นดูแลร่างกายและจิตใจให้สดชื่น แข็งแรงอยู่เสมอ
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ความรู้สึกหรือความสัมพันธ์ที่ดีกับธรรมชาติ
ธรรมชาติทาให้ชีวิตเบาและสบายขึ้น ในอีกด้านหนึ่งการได้อยู่กับกับธรรมชาติทาให้เกิดความเงียบสงบ
และเห็ น ความเป็ น จริ งว่า ธรรมชาติเป็ น อย่างนี้ มีส ายลม แสงแดด มีนกร้อง มีความงดงาม เมื่อเห็ นอย่างที่
ธรรมชาติเป็น จะเกิดความเงียบสงบขึ้นภายใน ไม่ฝืน ไม่หนี ไม่ ผลักดัน ไม่วิ่งหา เพราะรู้ว่ามันเป็นอย่างนี้เอง ถ้า
เราได้ อ ยู่ กั บ ธรรมชาติ ที่ เ ย็ น สบาย งดงาม สงบเยื อ กเย็ น เราจะรู้ สึ ก ถึ ง ความยั่ ง ยื น นิ่ ง ไม่ เ สื่ อ มลง และไม่
แปรเปลี่ยนง่าย
ทาอย่างไรให้ “มีความสัมพันธ์ที่ดี” ต่อธรรมชาติ
การอยู่กับธรรมชาติยังทาให้เห็นกระบวนการของชีวิตได้ชัดเจนขึ้น “เราเห็นว่า ผัก ข้าว ปลา มาจากไหน
เพราะเราอยู่กับมัน เราปลูกมันมา แค่เราหว่านเมล็ดพันธุ์ลงไป รดน้า เราเห็นมันงอกขึ้นมา ใส่ปุยหมัก เราเห็นมัน
เติบโต แล้วเราก็เอามากิน เรารู้ตั้งแต่ต้นจนจบจนเป็นเลือดเป็นเนื้อของเรา แล้วก็ขับถ่ายออกไป เราเห็นขั้นตอน
กระบวนการของมัน จึงมีความมั่นใจในวิถีชีวิตของเรามากว่า เราต่างพึ่งพาอาศัยสิ่งเหล่านี้ เราอยู่ร่วมกันเป็นหนึ่ง
เดียว การได้เห็นว่าร่างกายของเราไม่ได้มีแค่นี้ มีพืชผัก น้า แสงแดด ที่อยู่รอบๆ ตัวเราด้วย มันเป็นชีวิตจริงๆ
ฉะนั้นการเห็นต้นไม้โบกไหว มันก็เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเราเช่นกัน การดูแลร่างกายเราคือการดูแลสิ่งเหล่านี้ การ
เห็นชีวิตตรงนี้ทาให้เราเกิดความสงบ และผ่อนคลาย
ความรู้สึกหรือความสัมพันธ์ที่ดีกับบุคคลอื่น
การมี ความสั มพั น ธ์ อัน ดีกั บ ผู้ อื่ น เป็น สิ่ งจ าเป็น ในการมีชี วิต อยู่ ข องมนุ ษย์ พัฒ นาการทางสั งคมและ
ความคิดความเข้าใจของบุคคล พัฒนาขึ้นจากการมีสัมพันธภาพกับผู้อื่น เอกลักษณ์ของแต่ละบุคคล ความสาเร็จ
ในอาชีพ การค้นพบความหมายของชีวิตและสุขภาพจิต ล้ว นได้รับผลกระทบจากสัมพันธภาพระหว่างบุคคล
มนุษย์แต่ละคนถูกหล่อหลอมจากประสบการณ์ให้มีความคิด ความเชื่ อ ทัศนคติ และค่านิยม ที่แตกต่างกัน ดังนั้น
การเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างคน ๒ คน จึงต้องอาศัยความเข้าใจถึงปัจจัยที่สาคัญที่ส่งผลต่อสัมพันธภาพที่มี
ระหว่างกัน เพื่อบุคคลทั้งสองฝุายจะได้ประสบความสาเร็จในการสร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน
คุณค่าของสัมพันธภาพระหว่างบุคคล
บุ ค คลเรี ย นรู้ จั ก ตนเองได้ จ ากการมี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ ผู้ อื่ น จากสั ม พั น ธภาพนี้ บุ ค คลจะได้ รู้ จุ ด เด่ น
และจุดด้อยของตนเอง รู้ และเข้าใจถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล รวมทั้งเรียนรู้ความเป็นจริงของโลก โดย
สัมพันธภาพอันดีระหว่างบุคคลจะช่วยให้การเรียนรู้เป็นไปโดยไม่บิดเบือน มีการยอมรับและเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้น
อย่างที่เป็นจริง ดังนั้นสัมพันธภาพอันดีระหว่างบุคคล จึงเป็นกุญแจสาคัญที่จะนาบุคคลไปสู่ การพัฒนาเอกลักษณ์
ของตนเอง
การมีความรู้สึกว่าชีวิตมีความหมายและมีคุณค่า และการมีสุขภาพจิตที่ดีและสามารถพั ฒนาตน
ให้ไปถึงศักยภาพสูงสุดของตนได้แต่บุคคลที่ไม่สามารถสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่นได้ จะรู้สึกอ้างว้าง โดดเดี่ยว
เกิดความรู้สึกว่าชีวิตไร้ความหมาย และนาไปสู่ความรู้สึกซึมเศร้า และท้อแท้ในชีวิต และการมีพฤติกรรมที่เป็น
ปัญหาได้ เช่น พฤติกรรมแยกตัวจากสังคม การติดสารเสพติด เป็นต้นการสร้างและคงไว้ซึ่งสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่น
จะเกิดบรรลุผลได้ ต้องอาศัยคุณลักษณะที่สาคัญของบุคคลในการยอมรับและส่งเสริมซึ่งกันและกัน และนอกจากนี้
ปัจจัยที่สาคัญอีกประการหนึ่ง คือ ทักษะการสร้างสัมพันธภาพกับผู้อื่น อันได้แก่ การเปิดเผยตนเอง การไว้วางใจ
ซึ่งกันและกัน และการสื่อสารความเข้าใจ
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ทาอย่างไรให้ “มีความสัมพันธ์ที่ดี” กับผู้อื่น
ความสัมพันธ์ระหว่าง คน ๒ คน จะเป็นสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน ต้องอาศัยคุณลักษณะภายในหรือทัศนคติของบุคคล
ที่สาคัญบางประการ ได้แก่
๑. การยอมรับและให้เกียรติ หมายถึง การยอมรับลักษณะส่วนตัวหรือลักษณะเฉพาะของบุคคลตามที่เขาเป็น
ให้เกียรติและเคารพในคุณค่าของบุคคล มีความเป็นมิตร และความอบอุ่นใจแก่ผู้อื่น
๒. การเข้าใจสาระและความรู้สึก หมายถึง การเข้าใจในเนื้อหาสาระของสิ่งที่สื่อสารระหว่างกัน และ
เข้าใจในความรู้สึ กของผู้ อื่นเสมือนเราเป็ นตัวเขา ซึ่งในสัมพันธภาพที่ขาดความเข้าใจความรู้สึกซึ่งกันและกัน
สัมพันธภาพนั้นไม่สามารถดาเนินไปถึงขั้นที่ลึกซึ้งได้
๓. การจริงใจ หมายถึง การไม่เสแสร้งในการแสดงออกถึงความคิด ความรู้สึก และทัศนคติของตนเอง
ความรู้สึกหรือความสัมพันธ์ที่ดีกับศาสนา
ประเทศไทยมี ศ าสนาหลายศาสนาเป็ น เครื่ อ งยึ ด เหนี่ ย วจิ ต ใจให้ ช าวไทยครองตนอยู่ ใ นศี ล ธรรม
มีพระมหากษัตริย์เป็นร่มเกล้าธงชัยให้เราได้อยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขสืบมาทุกสมัย ความสัมพันธ์ใกล้ชิดระหว่าง
สถาบันพระมหากษัตริย์กับสถาบัน ศาสนาจึงเป็นลักษณะพิเศษอย่างหนึ่งของชาติไทย แต่อย่างไรก็ตามศาสนา
ทั้งหลายล้วนมีจุดมุ่งหมายที่จะอบรมสั่งสอนศาสนิกของตนให้เป็นคนดีด้วยกันทั้งนั้น นอกจากนี้ในกลุ่มหลักการ
๑๒ ขั้นตอน ได้ให้ความสาคัญกับการค่อยๆพัฒนาสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจของแต่ละบุคคลโดยมีความเชื่อว่ าการใช้ชีวิต
โดยมีสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจจะบ่งบอกถึงคุณภาพชีวิตของบุคคลนั้นๆ ได้ ซึ่งคุณสามารถสารวจถึงความสาคัญของ
สิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจของตนเองได้
ทาอย่างไรให้ “มีความสัมพันธ์ที่ดี” กับศาสนา
หลัก ๑๒ ขั้นตอนแนวพุทธ Buddhism: the Twelve Steps ได้ให้ความสาคัญกับการค่อยๆ พัฒนาสิ่ง
ยึดเหนี่ยวจิตใจของแต่ละบุคคล โดยมีความเชื่อว่าการใช้ชีวิตโดยมีสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจจะบ่งบอกถึงคุณภาพชีวิตของ
บุคคลนั้นๆได้ ซึ่งมีหลักการให้ผู้ใช้สารเสพติด พิจารณาตัวเองดังนี้
๑. ขาพเจายอมรับวาเนื่องจากขาพเจาติดสุราสารเสพติดขาพเจาจึงไม่สามารถดูแลตนเองและครอบครัวได
๒. ขาพเจาศรัทธาและเชื่อมั่นวาปญญาสามารถนาพาชีวิตขาพเจาไปสูหนทางที่ถูกตองดีงามได
๓. ขาพเจาขออาศัยมรรคมีองคแปดซึ่งเปนหนทางในการเขาถึงปญญาเปนที่พึ่ง
๔. ขาพเจาเพียรพยายามเพื่อเขาใจมรรคมีองคแปดซึ่งมีองคประกอบดังตอไปนี้สัมมาทิฏฐิ
สัมมาสังกัปปะ สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะ สัมมาวายามะ สัมมาสติและสัมมาสมาธิ
๕. ขาพเจาขอยอมรับตอตนเองและบุคคลอื่นอันเปนที่เคารพรักถึงการกระทาทางกาย วาจาและใจ
ที่ไมเหมาะสมของขาพเจา
๖. ขาพเจาพรอมแลวที่จะปฏิบัติตามแนวทางมรรคมีองคแปด
๗. ขาพเจาปฏิบัติตามแนวทางมรรคมีองคแปดอย่างสม่าเสมอทุกๆวัน
๘. ขาพเจาทบทวนถึงบุคคลที่ขาพเจาเคยลวงเกินและบุคคลที่เคยลวงเกินขาพเจาขาพเจามีความจริงใจ
ที่จะขอและใหอโหสิกรรม
๙. ดวยปัญญาเปนเครื่องชี้นาทางขาพเจาขอและใหอโหสิกรรมแกบุคคลนั้นๆทุกๆที่เมื่อมีโอกาส
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๑๐. ขาพเจาปฏิบัติตามแนวทางมรรคมีองคแปดอย่างตอเนื่องหากคนพบวาขาพเจามีการกระทาทางกาย
วาจาและใจที่ไมเหมาะสม ขาพเจาก็พรอมจะยอมรับและแกไขมัน
๑๑. ขาพเจาเพียรเจริญสัมมาทิฐิ สัมมาสังกัปปะ สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะ สัมมาวายามะ
สัมมาสติ และสัมมาสมาธิ เพื่อเขาถึงซึ่งปญญา
๑๒. เมื่อเขาถึงซึ่งปญญา เกิดความรูความเขาใจ สามารถเลิกสุราสารเสพติดไดขาพเจาก็จะแบ่งปันความรู
ความเขาใจและหนทางในการปฏิบัติแกผู้ติดสุราสารเสพติดอื่นๆตอไป
นอกจากสิ่งยึดเหนี่ยวทางจิตใจที่กล่าวมาแล้วยังมีสิ่งยึดเหนี่ยวทางจิตใจอื่นๆอีกมากมาย เช่น การออก
กาลังกาย, เล่นกับสัตว์เลี้ยง, ฟังเพลง, ดูโทรทัศน์, อ่านหนังสืออ่านเล่น, ปลูกต้นไม้, ไปเดินช็อปปิ้ง, ไปดูภาพยนตร์
หรือทาอะไรก็ได้ที่ใจชอบ ทาแล้วเพลิดเพลินมีความสุข
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ใบงาน
การหาสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจ
ก. การที่คนจะเลิกสารเสพติดบางครั้งเป็นเรื่องสารเสพติดลาบากมาก เพราะสารเสพติดเคยเป็นที่พึ่ง
เคยเป็ น สิ่ ง ที่ คุ้ น เคย เคยเป็ น สิ่ ง ที่ ช่ ว ยให้ เ รามี ค วามสุ ข ในชี วิต ประจ าวั น ได้ โ ดยไม่ รู้ สึ ก เดื อ ดร้ อ นใจไม่ ว่ า ใน
สภาพการณ์ใดๆ ดังนั้นทุกครั้งที่เลิกสารเสพติดเขามักจะรู้สึกเหงา ว้าเหว่ โดดเดี่ยว รู้สึกไม่มั่นใจในชีวิตที่ต้อง
ดาเนินไปโดยไม่มีสารเสพติดเป็นที่พึ่งอีก และทาให้ต้องหวนกลับไปเสพสารเสพติดซ้าเพราะไม่สามารถหาที่พึ่งอื่น
ได้ ธรรมชาติของมนุษย์ทุกคนไม่มีใครสามารถอยู่โดดเดี่ยวในโลกโดยไม่สิ่งยึดเหนี่ยวพึ่งพิงทางจิตใจ เพราะสิ่งยึด
เหนี่ยวนี้จะทาให้คนเรามีกาลังใจในสารเสพติดมท้อแท้สิ้นหวังหรือต้องฟันฝุาอุปสรรค และช่วยให้มีความสงบใน
จิตใจเมื่อเกิดปัญหาสาหรับผู้ที่เคยใช้สารเสพติดเมื่อเหตุการณ์ที่เป็นปัญหาเกิดขึ้นเขามักจะรู้สึกว่าตนเองอ่อนแอ
ไม่มีพลัง ไม่สามารถจั ดการกับ ปัญหาได้ และถ้าไม่มีสิ่ งยึดเหนี่ยวจิตใจของตนเองไว้ด้ว ยแล้ว อาจทาให้ต้อง
หวนกลับไปพึ่งสารเสพติดอีกได้ง่าย
แต่ล ะคนจะมีสิ่งยึดเหนี่ ยวจิ ตใจเฉพาะของตนเองที่อาจจะแตกต่างกัน ซึ่งทาให้ คาจากัดความของ
สิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจในความหมายของแต่ละบุคคลแตกต่างกันไปด้วย คุณสามารถตรวจสอบความหมายได้จาก
ข้อความต่อไปนี้
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

ข. สิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจหมายถึง
ความรู้สึกหรือความสัมพันธ์ที่ดีกับตนเอง ( เช่น รู้สึกดีต่อตัวเอง รักตัวเอง ภูมิใจในตัวเอง นับถือตัวเอง เป็นต้น )
ความรู้สึกหรือความสัมพันธ์ที่ดีกับธรรมชาติ ( เช่น ลาธาร น้าตก ภูเขา ต้นไม้ ทะเล เป็นต้น )
ความรู้สึกหรือความสัมพันธ์ที่ดีกับบุคคลอื่น ( เช่น พ่อ แม่ พี่ น้อง เพื่อนฝูง แฟนเป็นต้ น ) และสัตว์เลี้ยง
( เช่น หมา แมว หนู ไก่ ปลา เป็นต้น )
ความรู้สึกหรือความสัมพันธ์ที่ดีกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือสิ่งที่เราเคารพนับถือที่ไม่มีตัวตน (เช่น เทพเจ้า ศาลพระภูมิ
เจ้าที่เจ้าทาง รูปเคารพ เป็นต้น )
ความรู้สึกหรือความสัมพันธ์ที่ดีกับศาสนา ( เช่น คาสอน นักบวช ความเชื่อ / ศรัทธาในศาสนา เป็นต้น)

ค. ในกลุ่มหลักการ ๑๒ ขั้นตอน ได้ให้ความสาคัญกับการค่อยๆ พัฒนาสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจของแต่ละ
บุคคล โดยมีความเชื่อว่าการใช้ชีวิตโดยมีสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจจะบ่งบอกถึงคุณภาพชีวิตของบุ คคลนั้นๆได้ ซึ่งคุณ
สามารถสารวจถึงความสาคัญของสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจจะบ่งบอกถึงคุณภาพชีวิตของบุคคลนั้นๆ ได้ ซึ่งคุณสามารถ
สารวจถึงความสาคัญของสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจของตนเองได้ด้วยคาถามต่อไปนี้
- ขณะนี้คุณมีความพอใจในชีวิตแล้วหรือยัง ( คุณต้องการอะไรในชีวิต และได้รับหรือยัง )
............................................................................................................................. .......................................................
....................................................................................................................................................................................
- ความรู้สึกมั่นคงในชีวิตของคุณขึ้นอยู่กับอะไรบ้าง ( หรือสิ่งใดบ้างที่จะมาทาลายความรู้สึกมั่นคงใน
ชีวิตของ คุณได้ )
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
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- คุณเคยคิดบ้างหรือไม่ว่า คุณจะต้องมาอยู่สภาพนี้ และภาพที่คุณเคยวาดเอาไว้ในใจก่อนติดสารเสพติด
คุณอยากเป็นอย่างไร
....................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
- เปูาหมายในชีวิตของคุณคืออะไร
....................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
และมีความสาคัญต่อคุณอย่างไรบ้าง
.............................................................................................................................................. ......................................
...................................................................................................................................................................................
เพื่อให้คุณสามารถเลิกสารเสพติดได้ยาวนาน คุณควรจะหาสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจของตนเองให้ได้จากความหมาย
ของสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจตามข้อ ๑ – ๕ และเมื่อคุณมีความรู้สึกและความสัมพั นธ์ที่ดีกับสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจนั้นๆ
และได้ใช้เวลาแต่ละวันอย่างพึงพอใจกับสิ่งเหล่านั้นได้ ก็จะช่วยให้เกิดความรู้สึกสงบเยือกเย็นและมีพลังในการ
ดาเนินชีวิต โดยที่ไม่ต้องใช้สารเสพติดเป็นที่พึ่งอีกต่อไป

ข้อควรจา
เมื่อเลิกพึ่งสารเสพติด คุณต้องหาสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจอย่างอื่นมาเป็นที่พึ่ง เพื่อให้เลิกสารเสพติดได้ยาวนานขึ้น
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แผนการสอนเรื่อง “การฟื้นฟูความสัมพันธ์”
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้สมาชิกตระหนักถึงความสาคัญของการฟื้นฟูความสัมพันธ์
๒. เพื่อให้สมาชิกตระหนักถึงความผิดพลาดของตนในอดีต
๓. เพื่อให้สมาชิกรู้จักให้อภัยตนเองและผู้อื่น
๔. เพื่อให้สมาชิก มีแนวทางในการวางแผนฟื้นฟูความสัมพันธ์กับผู้ใกล้ชิด
สาระสาคัญ/แนวคิด
๑. การฟื้นฟูความสัมพันธ์กับผู้ใกล้ชิดหรือคนในครอบครัวหลังเลิกสารเสพติดเป็นเรื่องจาเป็น
๒. การฟื้นฟูความสัมพันธ์จะทาได้ต้องมีการให้อภัยตนเองและผู้อื่นด้วย
๓. การหาแนวทางและวางแผนเพื่อที่จะฟื้นฟูความสัมพันธ์ จะช่วยให้ลงมือปฏิบัติได้ง่ายขึ้น
จุดเน้นในบทนี้
๑. การให้อภัยตนเองและผู้อื่น
๒. การหาแนวทางและวางแผนเพื่อฟื้นฟูความสัมพันธ์กับผู้ใกล้ชิดหรือคนในครอบครัว
ระยะเวลา 1 ชั่วโมง 30 นาที
วิธีดาเนินการ
องค์ประกอบกลุ่ม/เวลา

กิจกรรมการเรียนการสอน

แลกเปลี่ยนประสบการณ์
- กลุ่มใหญ่ (เวลา 20 นาที)

- วิทยากรให้ความรู้ เรื่อง การฟื้นฟูความสัมพันธ์ตามใบความรู้
- วิทยากรสุ่มถามความคิดเห็นของสมาชิก

สะท้อนความคิด
- กลุ่มย่อย (เวลา 35 นาที)

- ให้สมาชิกแบ่งกลุ่ม อ่านและทาแบบฝึกหัดตามใบงาน
- แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในกลุ่มย่อยเพื่อนาเสนอในกลุ่มใหญ่

ความคิดรวบยอด
- กลุ่มใหญ่ (เวลา 35 นาที)

- ให้แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนนาเสนอ
- วิทยากรสรุปประเด็นสาคัญ

เนื้อหา/สื่อ
- ใบความรู้
การฟื้นฟู
ความสัมพันธ์
- ใบงาน
การฟื้นฟู
ความสัมพันธ์

คาแนะนาสาหรับวิทยากร
๑. หัวใจสาคัญของบทนี้ คือ วิทยากรต้องเน้นให้สมาชิกเห็นความสาคัญของการฟื้นฟูความสัมพันธ์
กับผู้ใกล้ชิดหรือคนในครอบครัว
๒. ปัญหาที่พบได้ คือ สมาชิกไม่เห็นความสาคัญ และ ไม่จริงจังในเรื่องนี้
๓. แนวทางแก้ไข คือ วิทยากรต้องคอยกระตุ้น และอธิบายให้สมาชิกเห็นถึงประโยชน์ของการฟื้นฟู
ความสัมพันธ์กับผู้ใกล้ชิดหรือคนในครอบครัว
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ใบความรู้
การฟื้นฟูความสัมพันธ์
ในช่ว งเวลาที่ผู้ ใช้สารเสพติดตกอยู่ภ ายใต้อิทธิพลของฤทธิ์สารเสพติด ผู้ ใช้ส ารเสพติดมักมีความคิด
พฤติกรรม และอารมณ์ที่เปลี่ยนไปจากเดิม บางคนอาจมีอาการหงุดหงิด โมโหง่ายขึ้น บางคนอาจมีพฤติกรรม
ก้าวร้าวมากขึ้น บางคนอาจมีพฤติกรรมแยกตัวเองออกจากครอบครัวหรือคนใกล้ชิด หรือบางคนอาจเคยพูดโกหก
กับคนใกล้ชิดเพื่อปกปิดการใช้สารเสพติด ความคิด อารมณ์ และพฤติกรรมของผู้ใช้สารเสพติดที่เปลี่ยนไปนี้อาจ
ส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์กับคนรอบข้างได้ ไม่ว่าจะเป็นบิดามารดา สามีภรรยาลูกหลาน หรือแม้กระทั่งเพื่อน
ฝูงคนสนิทผลจากความคิด พฤติกรรม และอารมณ์ที่เปลี่ยนไปนั้น อาจจะทาให้บุคคลรอบข้างเกิดความไม่พึงพอใจ
ไม่ไว้ใจ และขาดความเชื่อมั่นในตัวผู้ใช้สารเสพติด

การฟื้น ฟูความสั มพัน ธ์กับ คนใกล้ ชิดหรือคนในครอบครัว หลั งเลิ กใช้ส ารเสพติดจึงเป็นเรื่องที่จาเป็ น
เนื่องจากบุคคลใกล้ชิดหรือบุคคลในครอบครัวนั้น มีส่วนสาคัญที่จะคอยช่วยเหลือ สนับสนุน และเป็นกาลังใจให้
ผู้ใช้สารเสพติดกลับ มามีจิ ตใจที่เข้มแข็งหลั งเลิ กสารเสพติดอีกครั้งอีกทั้งผู้ บาบัดสารเสพติดจะได้แสดงความ
รับผิดชอบต่อผลการกระทาของตนเอง
ปัจจัยสาคัญสาคัญที่จะช่วยให้สามารถฟื้นฟูความสัมพันธ์กับบุคคลใกล้ชิดได้ คือ การให้อภัยตนเองและ
ผู้อื่น
การให้อภัยตนเอง คือ การที่ผู้รับการบาบัดสามารถยอมรับสิ่งที่ตนทาผิดพลาดในอดีต ยอมรับได้ว่าตัวเรา
นั้นไม่ได้ดีพร้อม หรือสมบูรณ์แบบไปทุกอย่าง เช่น ยอมรับได้ว่าก่อนหน้านี้ตนเองเคยโกหกคนรอบข้างเพื่อปกปิด
ความจริงเกี่ยวกับการใช้สารเสพติด หรือยอมรับได้ว่าตนเองเคยแสดงพฤติกรรมหงุดหงิด ฉุนเฉียวใส่คนรอบข้าง
เมื่อผู้บาบัดสามารถยอมรับข้อผิดพลาดของตนเองได้แล้ว ก็ควรจะเปิดโอกาสให้ตนเองได้ลองเริ่มต้นใหม่อีกครั้ง
เพื่อเป็นการพิสูจน์ให้ทั้งตนเองและผู้อื่นเห็นว่าสามารถปรับปรุงข้อบกพร่องได้
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การให้อภัยผู้อื่น คือ การที่ผู้รับการบาบัดสามารถละวางความโกรธ ความไม่พึงพอใจ ยอมรับได้ว่าผู้อื่นก็
สามารถทาสิ่งผิดพลาดได้เช่นเดียวกัน และเปิดโอกาสให้เขาแก้ตัวใหม่อีกครั้งอาจทาได้โดยการปรับเปลี่ยนมุมมอง
ความคิด และทาความเข้าใจเหตุผลของการกระทาของผู้อื่นในแง่มุมที่หลากหลายมากขึ้น เช่น มองว่าการที่บุคคล
ในครอบครัวตาหนิติเตียนเรื่องที่เราใช้สารเสพติดเพราะเขาเป็นห่วงเรา เป็นต้น
ในการฟื้นฟูความสัมพันธ์กับบุคคลใกล้ชิดหรือบุคคลในครอบครัวนั้น จาเป็นต้องให้เวลาทั้งตัวเองและ
คนรอบข้างในการค่อยๆ ปรับตัวการหาแนวทางและวางแผนเพื่อที่จะฟื้นฟูความสัมพันธ์ จะช่วยให้ผู้ที่เพิ่งเลิกใช้
สารเสพติดลงมือปฏิบัติได้ง่ายขึ้น

สารวจตนเอง

ยอมรับข้ อบกพร่ อง
และ
ให้ อภัยตนเอง

หาแนวทาง
และ
วางแผน

ลงมือปฏิบัตติ าม
แผนเพื่อฟื ้ นฟู
ความสัมพันธ์

โดยอาจเริ่มต้นจาก‘การสารวจตนเอง’ และมองหาปัจจัยจากตัวเราที่ทาให้เกิดปัญหาความสัมพันธ์ก่อน
และพยายามยอมรั บข้อบกพร่องของตนเองให้ได้ จากนั้นจึงหาแนวทางหรือวิธีการที่เหมาะสมมาแก้ไขลักษณะ
ข้อบกพร่องนั้นๆ ก่อนลงมือปฏิบัติตามแผนที่เราวางเอาไว้
ผู้ที่เพิ่งเลิกใช้สารเสพติด อาจจะรู้สึกว่าตนเองยังไม่สามารถปรับตัวให้เข้ากับผู้อื่นได้ กลัวว่าผู้อื่นจะ ไม่
ยอมรับตน หรือกังวลว่าจะถูกผู้อื่นจับตามอง ดังนั้น ผู้ที่เพิ่งเลิกใช้สารเสพติดอาจจะต้องใช้เวลาในการพิสูจน์ตัวเอง
และฝึกทักษะในการสร้างสัมพันธภาพกับผู้อื่นอย่างตั้งใจ หากสามารถทาได้ก็จะได้รับการยอมรับจากผู้อื่น และ
ปรับตัวกับบุคคลในสังคมได้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

คู่มือการฟื้นฟูสมรรถภาพผูต้ ิดยาเสพติดแบบควบคุมตัว (277)

ใบงาน
การฟื้นฟูความสัมพันธ์
ก. ในระหว่างที่มีการติดสารเสพติดถือเป็นเรื่องปกติที่ต้องมีคนเจ็บปวด เพราะผู้ติดสารเสพติดไม่สามารถดูแล
ตัวเองได้ ดังนั้นเขาก็ไม่สามารถดูแลผู้อื่นได้เช่นกัน
สิ่งที่จะเป็นประโยชน์และสาคัญที่สุดในระหว่างเลิกสารเสพติดคือ การคิดถึงบุคคลที่คุณเคยทาร้ายพวกเขาไว้
ตอนที่ติดสารเสพติด และคิดลงมือกระทาหรือพูดอะไรบางอย่างเพื่อฟื้นฟูความสัมพันธ์ที่ดีให้กลับคืนมา ซึ่งใน
กลุ่ม ๑๒ ขั้นตอนเรียกระบวนการนี้ว่า “ การชดใช้ ”
ตอบคาถามต่อไปนี้
๑. พฤติกรรมอะไรบ้างในอดีตที่คุณต้องการชดใช้ให้ผู้อื่น
....................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
๒. ที่ผ่านมามีเรื่องใดบ้างที่คุณละเลยที่จะทาหรือพูด และจาเป็นต้องกล่าวถึง
....................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
๓. คุณกาลังวางแผนที่จะชดใช้ให้กับผู้อื่นอย่างไรบ้าง
....................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
๔. คุณรู้สึกว่าการที่คุณกาลังเลิกสารเสพติดและกาลังหยุดใช้สารเสพติดเป็นการเพียงพอที่จะชดใช้สิ่งที่คุณทาไว้
กับผู้อื่นใช่หรือไม่
....................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................... .............................................
ข. อย่าทาให้การฟื้นฟูความสัมพันธ์เป็นเรื่องยุ่งยาก การยอมรับความจริงว่าคุณมีส่วนทาลายความสัมพันธ์ที่ดี
เนื่ อ งจากคุ ณ ติ ด สารเสพติ ด มานานจะช่ ว ยลดความขั ด แย้ ง ลงได้ บ้ า งแต่ ไ ม่ ใ ช่ ทุ ก คนที่ พ ร้ อ มจะให้ อ ภั ย คุ ณ
สิ่งสาคัญส่วนหนึ่งของการเริ่มต้นกระบวนการนี้ก็คือให้อภัยตนเองก่อน และอีกส่วนหนึ่งก็คือให้อภัยผู้อื่นที่ทากับ
คุณในระหว่างติดสารเสพติด
- คุณจาเป็นต้องให้อภัยใครบ้าง
..............................................................................................................................................................................
- มีเรื่องขุ่นเคืองใจใดบ้างที่คุณจาเป็นต้องปล่อยวาง
..............................................................................................................................................................................
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แผนการสอนเรื่อง “หยุดเสพสารเสพติดทีละวัน”
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้สมาชิกเข้าใจเรื่องการมีชีวิตอยู่กับปัจจุบัน
๒. เพื่อให้สมาชิกมีกาลังใจและแนวคิดง่ายๆในการเลิกสารเสพติด
สาระสาคัญ/แนวคิด
๑. สมาชิกที่อยู่ในระหว่างการเลิกสารเสพติดมักนาอดีตมาตาหนิตัวเองซ้าๆ ทาให้ไม่สามารถควบคุม
ตนเองในการเลิกสารเสพติดได้ การนึกถึงเหตุการณ์ในอนาคต บางครั้งก็ก่อให้เกิดความหวาดกลัวซึ่งก็เป็นอุปสรรค
ต่อการเลิกสารเสพติดเช่นกัน
๒. การอยู่กับปัจจุบันและพยายามหยุดสารเสพติดในแต่ละวันให้ได้ เมื่อหยุดได้หนึ่งวัน สมาชิกก็จะมี
กาลังใจที่จะหยุดสารเสพติดได้ต่อๆไป
จุดเน้นในบทนี้
การหยุดสารเสพติด หยุดให้ได้ในแต่ละวัน เพื่อมีกาลังใจในการหยุดสารเสพติดในวันต่อๆไป
ระยะเวลา 1 ชั่วโมง 30 นาที
วิธีดาเนินการ
องค์ประกอบกลุ่ม/เวลา

กิจกรรมการเรียนการสอน

เนื้อหา/สื่อ

แลกเปลี่ยนประสบการณ์ - วิทยากรให้ความรู้ เรื่อง หยุดเสพสารเสพติดทีละวัน ตามใบ - ใบความรู้
- กลุ่มใหญ่ (เวลา 20 นาที) ความรู้
หยุดเสพสาร
- วิทยากรสุ่มถามความคิดเห็นของสมาชิก
เสพติดทีละวัน
สะท้อนความคิด
- ให้สมาชิกแบ่งกลุ่ม อ่านและทาแบบฝึกหัดตามใบงาน
- ใบงาน
- กลุ่มย่อย (เวลา 35 นาที) - แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในกลุ่มย่อยเพื่อนาเสนอในกลุ่มใหญ่ หยุดเสพสาร
เสพติดทีละวัน
ความคิดรวบยอด
- ให้แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนนาเสนอ
- กลุ่มใหญ่ (เวลา 35 นาที) - วิทยากรสรุปประเด็นสาคัญ
คาแนะนาสาหรับวิทยากร
๑. หัวใจสาคัญของบทนี้ คือ วิทยากรต้องเน้นให้สมาชิกเห็นความสาคัญของการหยุดเสพสารเสพติดในแต่
ละวัน
๒. ปัญหาที่พบได้ คือ สมาชิกรู้สึกท้อที่จะต้องหยุดสารเสพติดตลอดไป เนื่องจากเป็นระยะเวลาที่ยาวนาน
๓. แนวทางแก้ไข คือ วิทยากรต้องคอยกระตุ้น และอธิบายให้ สมาชิกเห็นถึงประโยชน์ของการเลิก
สารเสพติด และให้มองว่า การเลิกสารเสพติดเป็นเรื่องง่ายๆ เพียงหยุดสารเสพติดในแต่ละวันทีละวัน
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ใบความรู้
หยุดเสพสารเสพติดทีละวัน
“เวลาฉันตัง้ ใจทาอะไรก็

“ฉันทาไม่สาเร็ จหรอก”

มักจะล้มเหลวเสมอแหละ”

“ทีผ่ ่านมา...

“ถ้าเพือ่ นมาชักชวนฉัน

ฉันมักทาผิ ดพลาดเสมอ”

ฉันจะปฏิ เสธเขาได้จริ งหรื อ”

ผู้รับการบาบัดที่อยู่ในระหว่างการเลิกสารเสพติดมักจะนาเหตุการณ์หรือเรื่องราวในอดีตมาตาหนิตัวเอง
ซ้าๆ เช่นคิดตาหนิตนเองในเรื่องที่ทาผิดพลาดว่า“เวลาฉันตั้งใจทาอะไรก็มักจะล้มเหลวเสมอแหละ”หรือคิดว่า “ที่
ผ่ า นมา..ฉั น มั ก ท าผิ ด พลาดเสมอ”การหวนกลั บ ไปคิ ด ถึ ง เรื่ อ งราวในอดี ต ในแง่ ล บนั้ น มั ก ท าให้ บุ ค คลเกิ ด
ความเครียด รู้สึกสิ้นหวัง และส่งผลให้บุคคลไม่กล้าลงมือทาหรือเปิดรับสิ่งใหม่ๆ ที่จะเข้ามาในชีวิต การกังวลกับ
อดีตที่ผ่านไปแล้วนั้นก็เท่ากับว่าเรายอมจานนให้เรื่องราวแย่ๆ ในอดีตมาเป็นตัวกาหนดปัจจุบันของเรานั่นเอง
ในขณะเดียวกัน ผู้รับการบาบัดส่วนหนึ่งก็อาจคิดวิตกกังวลถึงอนาคตของตนเอง หวั่นเกรงว่าจะเกิดอะไร
ขึ้นในอนาคตหรือไม่ เช่น การคิดกังวลในแง่ร้ายไปก่อนว่า “ฉันไม่สามารถทาได้สาเร็จหรอก” หรือ “อย่างไรเสีย
คนอื่นๆ คงไม่ยอมรับฉันหรอก”หรือ“ถ้าเพื่อนมาชักชวนฉัน ฉันจะปฏิเสธเขาได้จริงหรือ ”การคิดเช่นนี้จะยิ่งทาให้
ผู้ที่ตั้งใจจะเลิกสารเสพติดเกิดความหวาดกลัว ไม่มั่นใจในศักยภาพของตนเอง และอาจจะทาให้เป็นอุปสรรคต่อ
การเลิกใช้สารเสพติดได้
ผู้รับการบาบัดที่มีความตั้งใจจะเลิกสารเสพติดอย่า งแท้จริง ควรพึงระลึกอยู่เสมอว่า อดีต คือสิ่งที่ผ่านไป
แล้ว เราไม่สามารถกลับไปแก้ไขได้ สิ่งที่เราทาได้ คือ การใช้เหตุการณ์หรือเรื่องราวในอดีตมาเป็นบทเรียนหรือเป็น
อุทาหรณ์สอนใจ เพื่อให้เรานามาปรับปรุงและแก้ไขสิ่งต่างๆ ในปัจจุบันให้ดีขึ้น ส่วนอนาคตก็เป็นสิ่งที่ ยังมาไม่ถึง
และเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถคาดเดาได้ การที่เราคิดกังวลไปก่อนก็จะยิ่งบั่นทอนกาลังใจ ทาให้เราเกิดความกังวลใจ
จนไม่กล้าเริ่มต้นทาสิ่งใหม่ๆ ในปัจจุบัน
ผู้ที่อยู่ในระหว่างเลิ กสารเสพติดจึงควรอยู่กับปัจจุบัน และพยายามหยุดสารเสพติดในแต่ล ะวันให้ได้
เมือ่ ไหร่ก็ตามที่เริ่มต้นนึกถึงอดีต ก็ให้มีสติรู้ทันและพยายามวางข้อผิดพลาดในอดีตนั้นลงให้เร็วที่สุดเมื่อไหร่ที่เริ่ม
คิดกังวลกับอนาคตที่ยังมาไม่ถึง ก็ให้ใช้สติดึงตนเองกลับมาอยู่ปัจจุบันและเมื่อผู้รับการบาบัดสามารถหยุดสารเสพ
ติดในวันนี้ได้ ผู้รับการบาบัดก็จะมีกาลังใจที่จะหยุดสารเสพติดได้ในวันต่อไป
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ใบงาน
หยุดเสพสารเสพติดทีละวัน
ก. ผู้เลิกสารเสพติดมักจะไม่กลับไปเสพซ้าเพียงเพราะไม่สามารถจัดการกับเหตุการณ์ในวันหนึ่งๆได้แต่เขาจะ
กลั บ ไปเสพซ้าเมื่ อเขาเอาเหตุการณ์ที่ผ่ านมา หรื อเหตุก ารณ์ที่ยัง ไม่เกิดเข้ามาเกี่ ยวข้องจนทาให้ จั ดการกั บ
ชีวิตประจาวันไม่ได้
การเอาอดีตมาโทษตัวเองจะทาให้คุณจัดการกับปัจจุบันได้ไม่ดีการที่คุณปล่อยให้อดีตเข้ามารบกวนจะทาให้การ
เลิกสารเสพติดของคุณยากขึ้น เพราะสมองติดสารเสพติดจะบอกกับคุณว่า
“ฉันไม่เคยทาอะไรถูกต้องเลย ฉันมักจะปล่อยให้โอกาสหลุดลอยไปเสมอ”
“ถ้าฉันพยายามทาอะไรสักอย่าง ฉันมักจะล้มเหลวเสมอๆ”
“ฉันมักจะทาให้คนอื่นแย่ลง ฉันทาให้ทุกคนผิดหวังเสมอๆ”
- ตอนนี้คุณเคยเอาเรื่องในอดีตมาคิดจนทาให้คุณดาเนินชีวิตในปัจจุบันยากขึ้นหรือไม่ อย่างไร
..........................................................................................................................................................................
ข. การปล่อยให้ตัวเองคิดแต่เรื่องในอนาคตที่ยังไม่เกิดขึ้น ซึ่งคุณไม่สามารถจะจัดการกับสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นได้
เพราะคุ ณ สามารถจั ด การกั บ สิ่ ง ที่ เ กิ ด ขึ้ น ในขณะนี้ วั น นี้ ไ ด้ เ ท่ า นั้ น คุ ณ ก าลั ง ท าให้ ตั ว เองเกิ ด ความรู้ สึ ก กลั ว
เมื่อสมองติดยาบอกกับคุณว่า
“ พรุ่งนี้มีบางอย่างที่จะเกิดขึ้นเพื่อทาลายทุกสิ่งทุกอย่าง”
“ บางคนจะเกลียดในสิ่งที่ฉันทา”
“ ฉันคงทาไม่ได้หรอก” หรือ “ ฉันไม่สามารถทาได้หรอก ”
- คุณบอกตัวเองว่าอย่างไร จนทาให้เกิดความหวาดกลัวต่ออนาคต
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
- คุณบอกตัวเองว่าอย่างไรเพื่อดึงให้ตัวเองกลับมาสู่ปัจจุบัน
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................

ข้อควรจา
ไม่ควรคานึงถึงเรื่องที่ผ่านไปแล้ว ไม่ควรเพ้อฝันกับเรื่องที่ยังมาไม่ถึง
เรื่องที่เป็นอดีตก็ผ่านไปแล้ว เรื่องอนาคตก็ยังมาไม่ถึงส่วนปัจจุบันผู้ที่เห็นความจริง ของสิ่งนั้นๆได้ก็ควรจะ
เพิ่มพูนปัจจุบันซึ่งไม่ง่อนแง่นคลอนแคลน ให้แข็งแกร่งขึ้น และ ควรทาความเพียรเสียแต่วันนี้
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กลุ่มครอบครัวศึกษา
กลุ่มครอบครัวศึกษามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ที่สาคัญและจาเป็นแก่สมาชิกและครอบครัวสาหรับการ
เลิกสารเสพติดและการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันหลังจากเลิกสารเสพติดแล้ว
กลุ่มครอบครัวศึกษานี้ประกอบด้วย 6 หัวข้อวิชา ได้แก่
1. สาระน่ารู้เรื่องสารเสพติด
2. ผลกระทบของการใช้สารเสพติด
3. ปฏิกิริยาของครอบครัวต่อการเลิกสารเสพติด
4. บทบาทของครอบครัวในการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
5. การปูองกันการกลับไปเสพซ้า
6. ความคาดหวังของครอบครัว
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แผนการสอนเรื่อง “สาระน่ารู้เรื่องสารเสพติด”
วัตถุประสงค์
เพื่อให้สมาชิก และครอบครัวมีความเข้าใจในเรื่อง
๑. ความหมายและประเภทของสารเสพติด
๒. สาเหตุของการใช้สารเสพติด
สาระสาคัญ/แนวคิด
ปัจจุบันปัญหาการแพร่ระบาดของสารเสพติด ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศชาติอย่างมาก
เนื่องจากทรัพยากรบุคคลของประเทศได้เข้าไปเกี่ยวข้องกับการใช้สารเสพติดในปี ๒๕๕๔ ข้อมูลจากไทยโพสต์
ประมาณ ๑.๓ ล้านคน หรือ ๑,๐๐๐ คน มีผู้ใช้สารเสพติด ๑๙ คน ซึ่งถือเป็นจานวนมาก ทั้งนี้ล้วนแต่เป็นผู้ที่มี
คุณภาพชีวิตที่ลดลงทั้งสิ้น และจากการสารวจสถิติการใช้สารเสพติดของบุคคลกลุ่มนี้ พบว่ายาเสพติดที่ใช้กันมาก
ได้แก่ สุรา ยาบ้า และยาไอซ์ส่วนสาเหตุของการใช้สารเสพติดพบว่าเกี่ยวข้องกับหลายปัจจัย เช่น ปัจจัยทางด้าน
ครอบครัว ด้านการงาน ด้านพันธุกรรม เพื่อน หรือปัจจัยที่เกิดจากตนเอง ถ้าเรามีความรู้เรื่องของสารเสพติ ด ก็จะ
สามารถหลี ก เลี่ ย งไม่ เข้ า ไปเกี่ย วข้อ งได้ ส่ ว นการทราบถึ ง สาเหตุ ข องการใช้ส ารเสพติ ด ก็จ ะทาให้ แ ก้ ไขและ
บาบัดรักษาได้ตรงจุด
ระยะเวลา 1 ชั่วโมง 30 นาที
วิธีดาเนินการ
องค์ประกอบกลุ่ม/เวลา

กิจกรรมการเรียนการสอน

แลกเปลี่ยนประสบการณ์ - วิทยากรให้ความรู้ เรื่อง สาระน่ารู้เรื่องสารเสพติด
- กลุ่มใหญ่ (เวลา 10 นาที) - วิทยากรสุ่มถามความคิดเห็นของสมาชิกและครอบครัว
สะท้อนความคิด
- ให้สมาชิกและครอบครัวแบ่งกลุ่ม อ่านและทาแบบฝึกหัดตาม
- กลุ่มย่อย (เวลา 20 นาที) ใบงานข้อ 1 - 3
- ให้สมาชิกและครอบครัวแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อสรุปใน
กลุ่มใหญ่
ความคิดรวบยอด
- ให้แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนนาเสนอในกลุ่มใหญ่
- กลุ่มใหญ่ (เวลา 15 นาที) - วิทยากรสรุปประเด็นสาคัญ
ประยุกต์ความคิด
- ให้สมาชิกและครอบครัวแบ่งกลุ่ม อ่านและทาแบบฝึกหัดตาม
- กลุ่มย่อย (เวลา 15 นาที) ใบงาน ข้อ 4
สะท้อนความคิด
- กลุ่มย่อย (เวลา 15 นาที)
ความคิดรวบยอด
- กลุ่มใหญ่ (เวลา 15 นาที)

- ให้สมาชิกและครอบครัวแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อสรุปใน
กลุ่มใหญ่
- ให้แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนนาเสนอในกลุ่มใหญ่
- วิทยากรสรุปประเด็นสาคัญ

เนื้อหา/สื่อ
- ใบความรู้
สาระน่ารู้เรื่อง
สารเสพติด
- ใบงาน
สาระน่ารู้เรื่อง
สารเสพติด

- ใบงาน
สาระน่ารู้เรื่อง
สารเสพติด
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คาแนะนาสาหรับวิทยากร
1. หัวใจสาคัญของบทนี้คือ สมาชิกและครอบครัว รู้ถึงการออกฤทธิ์ของสารเสพติด และสาเหตุที่ทาให้
ติดสารเสพติด
2. ปัญหาที่พบได้ และแนวทางแก้ไข
๒.๑ วิทยากรอ่านและทาความเข้าใจในใบความรู้อย่างกระจ่าง โดยเฉพาะชื่อยาเสพติด
๒.๒ ใช้คาพูด คาศัพท์ที่เกี่ยวกับยาเสพติดง่ายๆเช่น ยาบ้า เรียกม้า ตัวเล็ก, กัญชา เรียก ปฺุน, ยาไอซ์
เรียก ตัวใหญ่
๒.๓ กระตุ้นให้สมาชิกและครอบครัวมีส่วนร่วม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นให้มาก
๒.๔ วิทยากรไม่ควรตาหนิสมาชิก ไม่พูดถึงเรื่องในอดีตเกี่ยวกับการใช้สารเสพติด
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ใบความรู้
สาระน่ารู้เรื่องสารเสพติด
ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาที่ทุกภาคส่วนให้ความสาคัญ ลักษณะปัญหามีผลกระทบต่อสภาพเศรษฐกิจ
สังคม และการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบันพบว่ายาเสพติดที่แพร่ระบาดมากที่สุดในปี ๒๕๕๓ คือ
ยาบ้า (Amphetamine) รองลงมาคือ ยาไอซ์ (Ice) เป็นรูปผลึกใส เหมือนน้าแข็ง พบมากในกลุ่มเยาวชน ส่วนสุรา
ซึ่งมีฤทธิ์เสพติดและใช้แล้วไม่ผิดกฎหมายพบว่าใช้กันมากในประชากรทุกกลุ่ม และสาเหตุของการใช้สารเสพติ ด
พบว่า ส่วนใหญ่ให้เหตุผลว่า อยากลอง (ร้อยละ ๔๕.๒๖) รองลงมาคือเพื่อนชวน(ร้อยละ ๒๙.๔๘) ส่วนเหตุผลที่
เข้ารับการบาบัดนั้นมีมากในกลุ่มที่ติดยาเสพติด เนื่องจากถูกบังคับรักษา (พ.ร.บ.) รองลงมาคือต้องการเลิกเอง
ถ้าประชาชนทุกคนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของสารเสพติดให้ถูกต้อง ก็มีโอกาสที่จะไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับ
สารเสพติด
ความหมายของสารเสพติด
องค์การสหประชาชาติ ให้ความหมายว่า ยาเสพติด หมายถึง สารใดๆ ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติหรือได้จาก
ธรรมชาติ หรือสารสังเคราะห์ที่มีผลต่อจิตใจและระบบประสาท
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน พ.ศ.๒๕๔๒ ให้ความหมายยาเสพติดว่า ยาเสพติด หมายถึง ยาหรือ
สารเคมีซึ่งเมื่อเสพหรือฉีดเข้าสู่ร่างกายติดต่อกันชั่วระยะเวลาหนึ่งก็จะติด ก่อให้เกิดพิษเรื้อรัง ทาให้ร่างกายจิตใจ
เสื่อมโทรม
ประเภทของสารเสพติด
๑. แบ่งลักษณะตามการออกฤทธิ์ที่มีต่อร่างกาย คือ
๑.๑ สิ่งออกฤทธิ์กดประสาท (Depressant) ได้แก่ ฝิ่น มอร์ฟีน เฮโรอีน บาร์บิทูเรต เมธาโดน สุรา ยา
นอนหลับ (ตกเม็ด) ยาแก้ปวด ยาแก้ไอ ฯลฯ ยาเสพติดเหล่านี้ จะกดประสาทส่วนกลางหรือสมอง ทาให้ประสาท
มึนงง ง่วงซึม หมดแรง นอกจากนี้ยังกดศูนย์ประสาทการหายใจ ทาให้การหายใจช้าลง จนถึงขั้นหยุดหายใจได้
๑.๒ สิ่งออกฤทธิ์กระตุ้นประสาท (Stimulant) ได้แก่ ยาบ้า(แอมเฟตามีน), ยาไอซ์,เคร๊ก(ร็อก), โคเคน
,ยาลดน้ามูก, ๔×๑๐๐ เป็นต้น ยาเสพติดเหล่านี้จะกระตุ้นประสาทส่วนกลางหรือสมอง ทาให้ประสาทตื่นตัว
กระวนกระวาย ไม่ง่วงนอน แต่เมื่อหมดฤทธิ์ย าแล้วจะหมดแรง เพราะร่างกายไม่ได้รับการพักผ่อน อาจจะเกิด
อาการตัวสั่น ตึงเครียดถึงกับหมดสติจนถึงขั้นเสียชีวิตได้
๑.๓ สิ่ งออกฤทธิ์ห ลอนจิ ตประสาท (Hallucinogen) ได้แ ก่ ยาอี ,ยาเค,LSD (Lysergic acid
Diethylamide),DMT (Dimethyl Tryptamine),STP (Serenity Tranquility and Peace) เป็นต้น ยาเสพติด
เหล่านี้จะทาให้เกิดประสาทหลอน เห็นภาพผิดไปจากปกติ รสสัมผัสเปลี่ยนไป รวมทั้งอายตนะทั้งห้าของร่างกาย
แปรปรวน มีปฏิกิริยาผิดไปจากความเป็นจริงทั้งหมด
๑.๔ สิ่งออกฤทธิ์ผสมผสานกัน (Mixed) ได้แก่ กัญชา ถ้าเสพจานวนน้อยจะกดประสาทอยู่ชั่วระยะ
หนึ่ง แต่เมื่อเสพเพิ่มขึ้นไปมากจะกลายเป็นพิษหลอนประสาทได้
สาเหตุของการติดสารเสพติด
สาเหตุของการติดสารเสพติด พบว่าเกิดจากหลายสาเหตุหรือหลายปัจจัยร่วมกัน ไม่มีสาเหตุใดสาเหตุ
หนึ่งเฉพาะการติดสารเสพติดถือเป็นภาวะโรคเรื้อรัง ที่มีโอกาสจะกลับเป็นซ้าอี ก ในที่นี้คือการกลับไปใช้สารเสพ
ติดซ้าได้ สารเสพติดทุกตัวมีคณ
ุ สมบัตทิ จ่ี ะก่อให้เกิดความรูส้ กึ สบายครึกครืน้ (euphoria) และแปรเปลี่ยนการรับรู้
ให้ผิดไปจากความเป็นจริง
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๑. ปัจจัยทางชีวเคมีของยาเสพติด
ชื่อของสารเสพติดย่อมแสดงความหมายได้ชัดแจ้ง ถ้าเสพหรือใช้ แล้วจะเกิดการติด เมื่อร่างกายมนุษย์
ได้รับสารเสพติดเข้าไป อานาจของสิ่งที่เสพจะทาให้ระบบต่างๆ ในร่างกายทางานเปลี่ยนไป หากใช้โดยสม่าเสมอ
ร่างกายก็เกิดสภาพความเคยชินต่อการใช้สารเสพติด ซึ่งถ้าขาดสารเสพติดนี้ร่างกายก็จะเปลี่ยนแปลงให้คืนตัวสู่
สภาพปกติแต่เป็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นโดยกะทันหัน จึงอาจจะเกิดอาการผิดปกติทางร่างกายขึ้นอย่างรุนแรง
จนไม่อาจทนได้ และไปเสาะแสวงหาสารเสพติดมาเสพอีกเพื่อระงับอาการ ปัญหาจึงอยู่ที่การต้องเสพต่อเนื่องไป
เรื่อยๆ
๒. ปัจจัยทางสังคม
๒.๑ กลุ่มผู้ที่มีปัญหาการขาดพันธะผูกพันกับสังคม เช่น เด็กเร่ร่อน ที่รู้สึกว่าพวกตนก็ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของ
สังคมอยู่แล้วการใช้หรือไม่ใช้สารก็ไม่เกี่ยวกับผู้ใด รวมทั้งมักอยู่ในสังคมที่เกี่ยวข้องกับวงจรยาเสพติด คือ ทั้ง
จาหน่าย และบริโภค คนกลุ่มนี้จึงเกิดความเคยชินกับสารเสพติด และชินชากับอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับปั ญหา
สารเสพติด มักเป็นกลุ่มคนที่ทาให้เกิดการติดสารเสพติด
๒.๒ อิทธิพลของสื่อ สื่อเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ทาให้เกิดแรงจูงใจในการอยากเข้าไปเกี่ยวข้องกับสารเสพติด
ได้มาก เช่น ภาพในสื่อที่แสดงออกถึงคนในสังคมชั้นสูงที่สูบบุหรี่ ดื่มสุราในงานปาร์ตี้ดูโก้เก๋เท่หรู ทั้งโฆษณาและ
ละคร เกิดทัศนคติที่คนรวยมีความสามารถต้องสูบบุหรี่ ดื่มสุรา รักสนุก ผู้ที่ต้องการยกระดับเพื่อให้มองว่าอยู่ใน
สังคมชั้นสูง จึงมีพฤติกรรมเลียนแบบตามสื่อ หรือถ้าสื่อให้ความรู้เกี่ยวกับโทษพิษภัยของยาเสพติดเพื่อให้วัยรุ่น
กลั ว ธรรมชาติ ข องวั ย รุ่ น จะรู้ สึ ก ตรงกั น ข้ า มคื อ ไม่ รู้ สึ ก กลั ว แต่ จ ะอยากลองมากขึ้ น เพราะคิ ด ว่ า ตั ว เอง
“เก่งและเจ๋ง ” มากถ้าสามารถทาในสิ่งที่ทุกคนห้ามได้
๒.๓ กฎหมายและพระราชบัญญัติสารเสพติดที่จัดประเภทสารเสพติดต้องห้ามชนิดต่างๆ กลับกลายเป็น
มนต์เสน่ห์ ชักจูงให้วัยรุ่นที่มีความคิดต่อต้านกฎเกณฑ์ของสังคม ต้องการท้าทายอานาจรัฐหากคนใช้ก็เป็นการ
แสดงถึงความเก่งกาจของตนเอง
๒.๔ ราคาและความง่ายในการหาสารเสพติดเพื่อบริโภค เช่น สารระเหย หรือช่วงที่ราคาของเฮโรอีน
สูงขึ้นเนื่องจากขาดแคลนสาร ซื้อเสพได้ยาก วัยรุ่นก็หันมาใช้ยาบ้าที่ราคาย่อมเยากว่าแทน
๓. ปัจจัยทางครอบครัว
๓.๑ ขาดการกากับดูแลอย่างใกล้ชิด ถูกปล่อยปละละเลยจากบิดา มารดา
๓.๒ ภายในครอบครัว ยุ่งเหยิงสับสนขัดแย้งไม่ลงรอยกัน
๓.๓ เข้มงวดกวดขันมากเกินไป
๓.๔ บิดา มารดาไม่เป็นแบบอย่างที่ดีและขาดทักษะในการดูแลอบรมลู ก เช่น บิดาติดสุรา ไม่มี
ความคิดเชิงบวกกับเรื่องต่างๆ,ไม่เห็นปัญหาของการใช้สุราเสพติดหรือไม่มีทีท่าที่จะจัดการกับปัญหายาเสพติด
๓.๕ บิดา มารดาไม่เข้าใจพฤติกรรม อารมณ์ของลูกคาดหวังมากเกินไป
๓.๖ มีการวางระเบียบวินัยหย่อนยานไม่สม่าเสมอ พร้อมที่จะตาหนิหากทาผิด ไม่แสดงความชื่น
ชมเมื่อทาสิ่งที่ดีหรือเมื่อลูกทาในสิ่งที่ถูกต้องและเหมาะสม
๓.๗ บรรยากาศของบ้านที่มีคนอยู่อย่างแออัด ความเป็นอยู่ไม่น่าอยู่ ผลักดันให้เด็กออกไปใช้ชีวิต
นอกบ้านมากกว่าอยู่ที่บ้าน
๓.๘ มีการใช้ยาเสพติดในครอบครัว
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๔. ปัจจัยจากกลุ่มเพื่อน
๔.๑ มีความต้องการที่จะเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มเพื่อน ถูกแรงกดดันจากกลุ่มเพื่อนให้ใช้สุรายา
เสพติดต้องการการยอมรับจากกลุ่มเพื่อน
๔.๒ มีความสนใจใคร่ลองในสิ่งเดียวกัน
๔.๓ เข้าไปร่วมในกลุ่มเพื่อนที่เป็นอันธพาล (Gangster)
๕. ปัจจัยจากตนเอง
๕.๑ ผู้ที่มีปัญหาด้านต่างๆ เช่น การถูกทอดทิ้งหรือไม่ได้อยู่กับบิดามารดา รู้สึกโดดเดี่ยว ต่าต้อย
ไม่มีความสุข วัยรุ่นผู้หญิงที่ถูกล่วงเกินทางเพศ
๕.๒ ผู้ที่มีลักษณะทางบุคลิกภาพที่ชอบท้าทายต่อต้าน ต้องการเป็นอิสระ มักจะต้องการใช้สิ่ง
เสพติดเพื่อเพิ่มความภาคภูมิใจ ความรู้สึกดีและมั่นใจในตัวเอง
๕.๓ ผู้ที่ขาดการเข้าร่วมกิจกรรมที่ดีเช่น กิจกรรม ชมรม กีฬาต่างๆ นอกหลักสูตรของโรงเรียน
เช่น ชมรมกีฬา ชมรมดนตรี
๕.๔ ผู้ที่ไม่ประสบผลสาเร็จทางการเรียน การทางาน
นอกจากนี้ ยังพบว่าไม่มีความสัมพันธ์กันระหว่างระดับสติปัญญากับการติดสารเสพติด ผู้ที่สติปัญญาดี
แต่มีปัญหาครอบครัว ก็อาจติดสารเสพติดได้, ผู้ที่เป็นเด็กชายมีโอกาสที่จะใช้สารเสพติดได้มากและรุนแรงกว่าผู้ที่
เป็นเด็กหญิง
๖. ปัจจัยทางกรรมพันธุ์
มีการศึกษาเรื่องยีนส์ และกลไกการติดสารเสพติดโดย Nobel และคณะ ค.ศ.๑๙๙๓ และ Blum
ค.ศ.๑๙๙๕ พบว่าผู้ปุวยที่ใช้สารเสพติดจะเกิดความผิดปกติของยีนส์ และส่งผลต่อลูกหลานรุ่นหลังได้
ตัวอย่างผลการวิจัยพบว่า อัตราการติดสุราในพ่อ แม่ พี่ น้องและลูกของผู้ติดสุรา สูงกว่าอัตราติดสุราใน
คนทั่วไปถึง ๕๐ เท่า ลูกของผู้ติดสุราจะดื่มสุรา“เก่ง” คือมีอาการดื้อยา หรือ Tolerance สูง แต่ถ้าดื่มไปเรื่อยๆ
จะเมาอย่างมาก และมีอาการไม่สบายมากเวลาสร่างเมา, ฝาแฝดที่เกิดจากไข่ใบเดียวกันจากครอบครัวที่ติดสุรา
แม้จะถูกแยกไปเลี้ยงโดยครอบครัวที่ต่างกัน จะมีอัตราการติดสุราเกือบเท่ากันคือ ถ้าคนหนึ่งเป็น อีกคนหนึ่ งมี
โอกาสเป็นได้ถึง ๘๐ % แต่อัตราการติดสุราในฝาแฝดคนละใบ จะเหมือนหรือใกล้เคียงกับอัตราในพี่น้องท้อง
เดียวกัน, ลูกของผู้ติดสุราถ้าแยกจากพ่อแม่ตั้งแต่แรกเกิด ให้เลี้ยงดูโดยครอบครัวที่ไม่ติดสุรา ก็ยังมีโอกาสติดสุรา
ได้สูงกว่าคนปกติถึง ๕๐ เท่า อย่างไรก็ตาม สิ่งแวดล้อมก็เป็นเป็นปัจจัยที่เป็นสาเหตุให้ติดสุราได้ เช่น ลูกของผู้ที่
ไม่ติดสุรา ถึงแม้ว่าจะถูกแยกจากพ่อแม่ตั้งแต่แรกเกิด ให้เลี้ยงดูในครอบครัวของผู้ติดสุรา จะมีโอกาสติดสุราอย่าง
เดียวกับคนปกติ
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ใบงาน
สาระน่ารู้เรื่องสารเสพติด
แบบฝึกหัด
ข้อ ๑ : ให้สมาชิกอธิบายเกี่ยวกับ “สารเสพติด”ตามที่ได้เรียนรู้ในครั้งนี้
………………………………………………………………………………………………………..…….…………………………………….……...…
…………………………………………………………………..……………………………………..…………………………………….……...………
…………………………..…………….……………………………………………………….…………………………………………..…….…………
………………………………..…………….……………………………………………………….…………………………………………..………
ข้อ ๒ : อะไรเป็นสาเหตุหลักที่ทาให้สมาชิกใช้สารเสพติด
 ปัจจัยจากกลุ่มเพื่อน
 ปัจจัยจากตนเอง
 ปัจจัยจากครอบครัว
 ปัจจัยจากกรรมพันธุ์
 ปัจจัยจากสังคม
ข้อ ๓ : ถ้าสมาชิกมีปัญหาเกี่ยวกับการใช้สารเสพติด สมาชิกคิดจะเล่าให้ใครฟัง
 เพื่อน
 พ่อแม่ ญาติ คนในครอบครัว
 ผู้บังคับบัญชา
 อื่นๆ...............................
ข้อ ๔ : สมาชิกต้องการให้หน่วย หรือคนในครอบครัวปฏิบัติต่อสมาชิกอย่างไร เมื่อสมาชิกมีปัญหาเกี่ยวกับสารเสพติด
………………………………………………………………………………………………………..…….…………………………………….……...…
…………………………………………………………………..……………………………………..…………………………………….……...………
…………………………..…………….……………………………………………………….…………………………………………..…….…………
………………………………..…………….……………………………………………………….…………………………………………..…….…
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แผนการสอนเรื่อง “ผลกระทบของการใช้สารเสพติด”
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้สมาชิกและครอบครัวมีความเข้าใจในเรื่อง ผลกระทบจากการใช้สารเสพติด
๒. เพื่อให้สมาชิกและครอบครัวมีแนวทางแก้ไขปัญหาการใช้สารเสพติดด้วยตนเอง
สาระสาคัญ/แนวคิด
ปัญหาที่เกิดขึ้นเมื่อมีการใช้สารเสพติด ไม่เพียงแต่ส่งผลกระทบต่อผู้ปุวยทางด้านร่างกายโดยตรงเพียง
อย่างเดียว แต่ยั งส่งผลกระทบต่อสมาชิกในครอบครัว หน่ว ย เพื่อนร่วมงาน ชุมชน สังคม และประเทศชาติ
เพราะสารเสพติดก่อให้เกิดปัญหาซับซ้อนมากมายตามมา เช่น มีแนวโน้มที่ จะมีอาการเจ็บปุวยเป็นภาระ และไม่
สามารถรับผิดชอบดูแลด้านเศรษฐกิจ หน้าที่และความมั่นคงของครอบครัว เป็นที่รังเกียจของเพื่อนร่วมงาน เป็น
บุ ค คลที่ ท าประโยชน์ กั บ สั ง คมได้ น้ อ ย อาจก่ อ ให้ เ กิ ด อุ บั ติ เ หตุ และปั ญ หาอาชญากรรมต่ อ สั ง คม ท าให้
ประเทศชาติพัฒนาไม่เต็มที่เนื่องจากเป็นกลุ่มบุคคลที่ใช้ศักยภาพของตนเองน้อยมากในการทาสิ่งต่างๆ ให้ประเทศ
รวมทั้งมีคุณภาพชีวิตของตนเองที่ลดน้อยลงเรื่อยๆ ผู้ใช้สารเสพติดจึงควรคิดวิเคราะห์ข้อดีข้อเสียเพื่อปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมการใช้ชีวิตแบบเดิมให้เป็นชีวิตใหม่ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการใช้สารเสพติด หรือเข้ารับการบาบัดรักษาจาก
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ก็จะได้ชื่อว่าเป็นผู้รับผิดชอบต่อตนเอง หน่วย สังคม และประเทศชาติได้
ระยะเวลา 1 ชั่วโมง 30 นาที
วิธีดาเนินการ
องค์ประกอบกลุ่ม/เวลา

กิจกรรมการเรียนการสอน

แลกเปลี่ยนประสบการณ์
- กลุ่มใหญ่ (เวลา 10 นาที)
สะท้อนความคิด
- กลุ่มย่อย (เวลา 30 นาที)

- วิทยากรนาเข้าสู่บทเรียนโดยสุ่มถามความคิดเห็นของสมาชิก
เรื่อง ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นก่อนใช้และหลังใช้สารเสพติด
- ให้สมาชิกและครอบครัวแบ่งกลุ่ม 3 กลุ่มและแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น เรื่อง ผลกระทบจากการใช้สารเสพติดโดย
แบ่งกลุ่มดังนี้
กลุ่มที่ 1 กลุ่มลูก : เมื่อพ่อหรือแม่ฉันใช้สารเสพติดส่งผล
กระทบต่อฉันอย่างไร และฉันต้องการให้ปัญหานี้ได้รับการ
แก้ไขอย่างไร
กลุ่มที่ 2 กลุ่มพ่อแม่ : เมื่อลูกฉันติดสารเสพติดส่งผลกระทบ
ต่อพ่อแม่อย่างไร และพ่อแม่จะแก้ปัญหาเรื่องลูกอย่างไร
กลุ่มที่ 3 กลุ่มหน่วย : เมื่อกาลังพลติดสารเสพติดส่งผล
กระทบต่อหน่วยอย่างไร และหน่วยจะแก้ไขปัญหาอย่างไร

เนื้อหา/สื่อ
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องค์ประกอบกลุ่ม/เวลา

กิจกรรมการเรียนการสอน

ความคิดรวบยอด
- ให้ตัวแทนกลุ่มนาเสนอและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
- กลุ่มใหญ่ (เวลา 20 นาที) - วิทยากรสรุปประเด็นสาคัญ และให้ความรู้เพิ่มเติมเรื่อง
ผลกระทบของการใช้สารเสพติด
ประยุกต์แนวคิด
- ให้สมาชิกและครอบครัวทาแบบฝึกหัดตามใบงาน
- กลุ่มย่อย (เวลา 15 นาที) - ให้สมาชิกและครอบครัวแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อสรุป
นาเสนอในกลุ่มใหญ่

เนื้อหา/สื่อ
- ใบความรู้
ผลกระทบของการใช้
สารเสพติด
- ใบงาน ผลกระทบ
ของการใช้สารเสพ
ติด

ความคิดรวบยอด
- ให้ตัวแทนกลุ่มนาเสนอ
- กลุ่มใหญ่ (เวลา 15 นาที) - วิทยากรสรุปประเด็นสาคัญ
คาแนะนาสาหรับวิทยากร
๑. หัวใจสาคัญของบทนี้ คือ สมาชิกและครอบครัว รู้และเข้าใจถึงผลกระทบที่เกิ ดจากการใช้
สารเสพติด พร้อมทั้งมีแนวทางการแก้ไขเบื้องต้น
๒. ปัญหาที่พบและแนวทางแก้ไข
๒.๑ วิทยากรต้องกระตุ้นให้สมาชิกและครอบครัว มีส่วนร่วม เปิดโอกาสให้สมาชิกและ
ครอบครัวแสดงความคิดเห็น
๒.๒ ใช้ เ ทคนิ ค การสื่ อ สาร ๒ ทาง วิ ท ยากรไม่ จ าเป็ น ต้ อ งตอบค าถามทุ ก เรื่ อ ง
แต่สามารถนาคาถามให้สมาชิกและครอบครัวร่วมกันแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นได้
๒.๓ วิทยากรนาผลกระทบที่สมาชิกและครอบครัวนาเสนอในแต่ละกลุ่มมาทาให้เห็นถึง
ผลกระทบที่แท้จริงมากขึ้น
๒.๔ เน้นย้าความคิดที่แตกต่างเป็นเรื่องปกติ
๒.๕ วิทยากรต้องยอมรับในศักยภาพและความสามารถของสมาชิกและครอบครัวแต่ละ
ครอบครัว
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ใบความรู้
ผลกระทบของการใช้สารเสพติด
เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่า ปัญหาสารเสพติดให้โทษ เป็นปัญหาร้ายแรง และเป็นปัญหาสาคัญระดับ
โลกที่บั่นทอนความปกติสุข ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาทรัพยากรบุคคล สวัสดิภาพทางสังคม เสถียรภาพทาง
เศรษฐกิจและความมั่นคงทางการเมือง การปกครองของประเทศ รวมไปถึงมีแนวโน้มที่จะก่อให้เกิดความขัดแย้ง
และเกิดปัญหาด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศได้ง่าย ผู้เกี่ยวข้องทุกฝุายของแต่ละประเทศจึงควรตระหนัก ใน
ปัญหาเรื่องนี้ และเร่งรีบแก้ไข โดยเฉพาะผู้ที่ใช้สารเสพติดเอง ควรหาวิธีการแก้ไขด้วยตนเองหรือเข้ารับการ
บาบัดรักษาที่เหมาะสม เพื่อเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพของสังคม และไม่สร้างปัญหาให้กับประเทศชาติ
ผลกระทบของการใช้สารเสพติด
๑. ผลกระทบทางด้านร่างกาย
สุขภาพร่างกายของผู้เสพยาจะค่อยๆ ทรุดโทรมลง เช่น รูปร่างผอม ซูบ ซีด ผิวคล้า ไม่มีแรง อ่อนเพลีย
ง่าย ใจสั่น ใจหวิวๆ คลื่นไส้ อาเจียน เหงื่อออกมาก สับสน กระวนกระวาย ชักเกร็ง ความคิดความจาสับสน นึก
คิดช้า อยู่ไม่นิ่ง เดินไปมา ไม่มีสมาธิ เสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคอื่นๆ ได้ ง่าย เช่น โรคตับอักเสบ ไตอักเสบ โรคระบบ
ทางเดินอาหาร โรคหัวใจ โรคมะเร็งต่างๆ ภูมิต้านทานในร่างกายลดลง ในกรณีที่เสพปริมาณมากๆ อาจส่งผล
กระทบต่อสมอง ทาให้สมองเสื่อม ฟั่นเฟือน เกิดอาการหลงผิด ประสาทหลอน เช่น คิดว่าคนรอบข้างจะเข้ามาทา
ร้าย อาจทาร้ายตนเอง และคนอื่ น เช่น การกระโดตึก หรือเกิดอาการคลุ้มคลั่งแล้วจับเด็ก ผู้หญิง คนชราเป็นตัว
ประกัน ดังที่พบเห็นเป็นข่าว
๒. ผลกระทบทางด้านจิตใจ
ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับตนเอง : เมื่อใช้สารเสพติดจนกระทั่งติดและต้องใช้อย่างต่อเนื่อง จะส่งผลให้
บุคลิ กภาพเปลี่ ยนแปลง รู้สึกมีป มด้อย ขาดความเชื่อมั่น ไม่มีเอกลักษณ์ที่เหมาะสมในตนเอง (False self
identity) ไม่กล้าเผชิญหน้ากับผู้อื่น ควบคุมอารมณ์ไม่ดี อารมณ์หงุดหงิด หวั่นไหวง่ายอาจเนื่องมาจากการถูก
ตาหนิ วิพากษ์วิจารณ์จากคนรอบข้าง เช่น เพื่อนร่วมงาน เจ้านาย ลูก ฯลฯ ในช่วงใช้สารเสพติด
ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับผู้เกี่ยวข้อง : ครอบครัว เพื่อนร่วมงาน เจ้านาย ผู้พบเห็น อาจรู้สึกรังเกียจและไม่
ไว้วางใจในช่วงที่มีการใช้สารเสพติดหรืออาจรับภาระค่าใช้จ่าย รู้สึกเศร้าเสียใจจากการเกิดอุบัติเหตุ บาดเจ็บ
เสียชีวิต เจ็บปุวยทางกายทางจิต หรือเกิดการฆ่าตัวตายกับผู้ใช้สารเสพติด
๓. ผลกระทบทางด้านครอบครัว
ถ้าผู้นาครอบครัวใช้สารเสพติด ไม่สนใจทาการงาน ก็จะเกิดผลกระทบต่อครอบครัวได้มาก เช่น เรื่องของ
รายได้ที่ลดน้อยลงหรือขาดรายได้ ต้องแบ่งเพื่อนาไปใช้เสพหรือดื่ม ลูกเมียอาจต้องรับภาระค่าใช้จ่ายแทน อาจ
ต้องกู้ยืมเงินมาเพื่อใช้จ่ายในครอบครัว หรือเพื่อใช้บาบัดรักษาผู้เสพ เนื่องจากผู้ใช้สารเสพติดที่เป็นผู้นาครอบครัว
จะไม่สามารถรับผิดชอบภาระหน้าที่ของตนได้ ในที่นี้จะกล่าวถึงผลกระทบของครอบครัวที่เกี่ยวกับภาระหน้าที่
ของผู้นาครอบครัว เช่น พ่อหรือแม่
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1.1. ภาระหน้าที่พื้นฐาน หากมีผู้ใช้สารเสพติดเป็นพ่อหรือแม่ ซึ่งจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบดูแลเรื่องปัจจัยสี่
อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย ยารักษาโรคให้แก่ลูก ซึ่งก็จะไม่สามารถทาภาระหน้าที่นี้ได้อย่างสมบูรณ์ครบถ้วน
เพราะใช้เวลาและเงินหมดไปกับการดื่มหรือเสพเป็นส่วนใหญ่
1.2. ภาระหน้าที่ด้านพัฒนาการ ผู้นาครอบครัวควรต้องดูแลด้านพัฒนาการของสมาชิกครอบครัวให้ดี เช่น
ให้ ความรัก ความรู้ อบรมสั่งสอน สร้ างจริยธรรม จัดหาสิ่งต่างๆตามที่สมาชิกครอบครัวต้องการ ถ้าผู้ นา
ครอบครัวมีปัญหาการใช้สารเสพติดก็จะบกพร่องในภาระหน้าที่นี้
1.3. ภาระหน้าที่ยามวิกฤต ถ้าผู้นาครอบครัวใช้สารเสพติด ก็จะบกพร่องในการแก้ปัญหายามวิกฤตต่าง
ให้แก่สมาชิกครอบครัว เช่น ลูกหนีเรียน ลักขโมย ก้าวร้าว คนในครอบครัวเจ็บปุวย หย่าร้างแตกแยกกับคู่สมรส
ตกงาน ฯลฯ จะไม่สามารถแก้ปัญหาเหล่านี้ได้
๔. ปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ
ผลกระทบทางเศรษฐกิจต่อตนเอง และครอบครัวที่ชัดเจนก็คือ ผู้ใช้สารเสพติดไม่สามารถทางานหารายได้
มาเลี้ยงครอบครัวได้ตามที่ควรจะเป็น จนกระทั่งไม่สามารถหารายได้และเป็นภาระให้ครอบครัวต้องดูแล หากว่า
กลายเป็นผู้ติดสารเสพติด การเป็นผู้ติดสารเสพติดยังมีโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุ หรือสร้างความผิดพลาดเสียหาย
ต่างๆให้กับครอบครัวได้ง่าย ถือเป็นความสูญเสียอย่างมหาศาลทางเศรษฐกิจต่อตนเอง ผู้เกี่ยวข้อง ครอบครัว
และประเทศชาติ
การสูญเสียที่เกิดจากการมีผู้ใช้สารเสพติด เป็นเรื่องของอุบัติเหตุบนท้องถนนที่ผู้ใช้สารเสพติดเป็นผู้ขับขี่
หรือเป็นผู้ใช้ถนนทั่วไปก็ตาม เป็นสาเหตุอันดับหนึ่งของการเสียชีวิตของประชากรในปัจจุบัน ซึ่งเป็นตัวเลขแห่ง
ความสูญเสียที่สูงมากที่ส่งผลกระทบต่อทั้งตนเอง ครอบครัว และเศรษฐกิจประเทศคิดเป็นปีละหลายร้อยล้าน
บาท รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงต้องสูญเสียงบประมาณจานวนมากในการปูองกัน บาบัดรักษาและฟื้นฟู
สมรรถภาพผู้ใช้สารเสพติดเพื่อปูองกันการเกิดอุบัติเหตุดังกล่าว
๕. ปัญหาทางด้านสังคม
ผู้ใช้ส ารเสพติดที่เป็ น พ่อหรื อแม่ มักก่อให้ เกิดปัญหาแก่ตนเองและลูก ในเรื่องการก่ออาชญากรรม
ทะเลาะ ท าร้ า ยร่ า งกาย ส่ งผลกระทบถึ ง ความประพฤติ ข องลู ก เช่ น ลู กก็ ใ ช้ ส ารเสพติ ดในการแก้ ปั ญ หา
เช่นเดียวกับพ่อแม่ กลายเป็นเด็กเร่ร่อน ลักขโมย ก้าวร้าว เกิดปัญหาทางเพศ เช่น ล่วงละเมิดทางเพศ ส่งผลให้
เกิดโรคทางเพศสัมพันธ์ การตั้งครรภ์โดยไม่ตั้งใจและไม่พร้อม จากการศึกษาพบว่า การมีเพศสัมพันธ์ส่วนหนึ่งเกิด
จากฤทธิ์ของสารเสพติด ทาให้ไม่สามารถแยกแยะ ขาดความยั้งคิด ไม่ปูองกัน ใช้ความรุนแรงในการมีเพศสัมพันธ์
และจากการศึกษาในสหรัฐอเมริกา พบว่ามีวัยรุ่นอายุน้อยกว่า ๑๘ ปี คิดเป็นร้อยละ ๔.๙ ที่คลอดทารกโดยที่
ตนเองตั้งครรภ์ขณะใช้ส ารเสพติดชนิ ด สุ รา บุห รี่ โคเคน แอมเฟตามีน ซึ่งทารกเหล่ านี้ มีโอกาสที่จะผิ ดปกติ
ทางด้านร่างกายและจิตใจได้มาก ต้องสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายในการดูแล เพิ่มภาระให้สังคม และได้ประชากรที่ด้อย
ประสิทธิภาพและทาผิดกฎหมายในคดีต่างๆ อีกมากมาย หรือมีพฤติกรรมซื้อขายยาเสพติดผิดกฎหมาย จากนั้นก็
จะหลบหนี ห รื อ ถู ก ด าเนิ น คดี หลบซ่ อ นประกอบอาชญากรรม ถื อ เป็ น ปั ญ หาสั ง คมที่ รุ น แรงของสั ง คมและ
ประเทศชาติ
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ธรรมชาติของผู้ใช้สารเสพติดที่ก่อให้เกิดปัญหา ในที่นี้จะยกเฉพาะตัวอย่างที่สาคัญ
1. ผู้ใช้ไม่คิดว่าตนเองติดหรือมีปัญหาจากการใช้สารเสพติดครอบครัวต้องพามา
2. ผู้ใช้เข้าใจความหมายของการติดสารเสพติดต่างจากแพทย์
3. ผู้ใช้รู้สึกว่าสารเสพติดมีข้อดีมากกว่าโทษ
4. ผู้ใช้คิดว่าตนเองควบคุมการใช้ได้
5. ถ้าเกิดผลเสียจากการใช้ ผู้ใช้มักใช้กลไกทางจิต เช่น โทษผู้อื่น ปฏิเสธ อ้างเหตุผลมาช่วยแก้ปัญหา
และลดความรู้สึกผิดที่เกิดขึ้นในใจ
แนวทางการแก้ไขปัญหาสารเสพติดส่วนบุคคล
ตัวอย่าง แนวทางการแก้ปัญหาที่ได้ผลผู้ที่ใช้สารเสพติด

๑. ต้องตั้งใจมุ่งมั่นที่จะเลิก
๒. ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ เช่น เล่นกีฬา คุยกับเพื่อนใหม่
๓. หาวิธีบริหารจัดการกับกิจกรรมในการดาเนินชีวิตของตนเอง คู่สมรส หรือครอบครัวให้มีประสิทธิภาพ
๔. รับผิดชอบกับบทบาทของตนเองอย่างเต็มศักยภาพ เช่น ถ้ารับผิดชอบในบทบาทของพ่อก็ทาหน้าที่
ดูแลครอบครัว ตั้งใจทางาน เป็นแบบอย่างที่ดี บทบาทของลูกคือการตั้งใจเรียนเพื่อพัฒนาตนเองและปูองกันการ
กลับไปเสพซ้า
๕. สารวจข้อเสียของการใช้สารเสพติดและหาทางแก้ไข เช่น อาการหรือโรคที่เกิดร่วม อารมณ์ทางลบ
ความสัมพันธ์กับผู้อื่น ฯลฯ
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ใบงาน
ผลกระทบของการใช้สารเสพติด
แบบฝึกหัด
ข้อ ๑ : หลังจากสมาชิกได้ใช้สารเสพติดไปในระดับหนึ่ง สมาชิกคิดว่า สมาชิกและครอบครัวได้รับผลกระทบจาก
สารเสพติด อย่างไรบ้าง
ปัญหาด้านร่างกาย
 เหนื่อยง่าย ไม่แข็งแรงเหมือนก่อน  เกิดโรคและการเจ็บปุวยบ่อยขึ้น
 อื่นๆ.........................................
ปัญหาด้านจิตใจ

 มีปมด้อยเพราะถูกตาหนิและไม่ยอมรับ  คุมอารมณ์ได้ไม่ดี หงุดหงิด เสียใจ
 อื่นๆ............................................

ปัญหาด้านครอบครัว  ไม่มีเวลาให้ครอบครัว
 มี ค วามขั ด แย้ ง ในครอบครั ว มาก
 อื่นๆ...............................................
ปัญหาด้านเศรษฐกิจ  ทารายได้ให้ครอบครัวน้อยลง
 เพิ่มภาระค่าใช้จ่ายครอบครัว ในการดูแลแก้ปัญหาที่เกิดจากการใช้สารเสพติด
ข้อ ๒ : แนวทางการแก้ปัญหาการใช้สารเสพติดของสมาชิกคือข้อใด ทาเครื่องหมาย ได้มากกว่า ๑ ข้อ
ตั้งใจมุ่งมั่นที่จะเลิก
 ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ แทนการใช้สารเสพติด
 ดาเนินชีวิตของตนเองใหม่ โดยไม่เกี่ยวข้องกับการใช้สารเสพติด
 ฟื้นฟูให้เกิดสัมพันธภาพที่ดีต่อคู่สมรส และครอบครัว
 รับผิดชอบกับบทบาทของตนเองอย่างเต็มศักยภาพ
 สารวจข้อเสียและแก้ปัญหาที่เกิดจากการใช้สารเสพติด
 อื่นๆ............................................................................................................................
ข้อ ๓ : สมาชิกอยากให้ญาติหรือครอบครัวปฏิบัติต่อสมาชิกอย่างไร จึงจะช่วยให้สมาชิกไม่กลับไปใช้
สารเสพติดอีก
๑……………………………………………………………………………………………..………….………………………………………
…………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………
๒...........………………………………..…………………….………………………………………………………………………………
………………..…………………………………………………………………………………………………………….........…………………………
๓.……..………………..………………………………………………………………………..…………………..…………………………
…………………………………………….…………………………………………………………………………………………….……………………
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แผนการสอนเรื่อง “ปฏิกิริยาของครอบครัวต่อการใช้สารเสพติด”
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้ ส มาชิก และครอบครั ว มี ความเข้ าใจในเรื่อ งการมีพ ฤติก รรมส่ งเสริม ทางอ้อม (Enabling)
ที่ทาให้ยังคงใช้สารเสพติด
๒. เพื่อให้สมาชิก และครอบครัวมีความเข้าใจในเรื่องการหยุดพฤติกรรมส่งเสริมทางอ้อม (Enabler)
สาระสาคัญ/แนวคิด
ปัจจัยสาคัญอย่างหนึ่ง ที่จะทาให้ผู้ปุวยเลิกสารเสพติดได้อย่างต่อเนื่องและถาวรนั้น คือ การได้รับความ
รักความอบอุ่น กาลังใจ ความเข้าอกเข้าใจ และความไว้วางใจจากครอบครัว แต่ในบางครั้งครอบครัวหรือญาติอาจ
พลั้งเผลอทาพฤติกรรมบางอย่างไปด้วยความไม่ตั้งใจ เช่น พ่อซื้อยาบ้าให้ลูกเสพ ฯลฯ พฤติกรรมเหล่านี้ล้วนส่งผล
ให้ยังคงมีการใช้สารเสพติดอยู่ ถ้าญาติหรือครอบครัวต้องการให้ผู้ใช้สารเสพติดเลิกใช้ได้อ ย่างถาวรและต่อเนื่อง
ก็ควรหยุดเป็นผู้มีพฤติกรรมส่งเสริมทางอ้อม (Enabler) ที่ทาให้เกิดการใช้สารเสพติด
ระยะเวลา 1 ชั่วโมง 30 นาที
วิธีดาเนินการ
องค์ประกอบกลุ่ม/เวลา

กิจกรรมการเรียนการสอน

แลกเปลี่ยนประสบการณ์ - วิทยากรนาเข้าสู่บทเรียนโดยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นสิ่งที่
- กลุ่มใหญ่ (เวลา 25 นาที) ญาติต้องการให้ผู้รับการฟื้นฟูฯ เกิดการเปลี่ยนแปลง
- วิทยากรสุ่มถามความคิดเห็นของสมาชิกและครอบครัว
- วิทยากรให้ความรู้เพิ่มเติม เรื่อง ปฏิกิริยาของครอบครัว
ต่อการติดสารเสพติด

เนื้อหา/สื่อ

- ใบความรู้
ปฏิกิริยาของ
ครอบครัวต่อการ
ใช้สารเสพติด

สะท้อนความคิด
- ให้สมาชิกและครอบครัวแบ่งกลุ่ม อ่านและทาแบบฝึกหัดตาม - ใบงาน
- กลุ่มย่อย (เวลา 35 นาที) ใบงาน
ปฏิกิริยาของ
- ให้สมาชิกและครอบครัวแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อสรุปใน ครอบครัวต่อการ
กลุ่มใหญ่
ใช้สารเสพติด
ความคิดรวบยอด
- ให้แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนนาเสนอในกลุ่มใหญ่
- กลุ่มใหญ่ (เวลา 30 นาที) - วิทยากรสรุปประเด็นสาคัญ

คู่มือการฟื้นฟูสมรรถภาพผูต้ ิดยาเสพติดแบบควบคุมตัว (295)

คาแนะนาสาหรับวิทยากร
1. หัวใจสาคัญของบทนี้คือ สมาชิกและครอบครัว หยุดการกระทาที่ส่งเสริมทางอ้อม และมีแนวทางใน
การแก้ไข เพื่อส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมการเลิกสารเสพติด
2. ปัญหาที่พบ และแนวทางแก้ไข
2.๑ อาจพบปัญหาว่าครอบครัว พูดเรื่องในอดีต ประณาม ประจาน ผลการกระทาของสมาชิก
วิทยากร สามารถจัดการได้โดยพูดเรื่องข้อตกลงของกลุ่ม หากแนะนาหลายครั้งแล้วยังเป็นอยู่ สามารถเชิญให้นั่ง
รอนอกกลุ่มได้
๒.2 วิทยากรทาความเข้าใจกับใบงาน เน้นที่พฤติกรรมส่ งเสริมทางอ้อม ไม่เอาความคิดของ
วิทยากรเป็นที่ตั้ง
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ใบความรู้
ปฏิกิริยาของครอบครัวต่อการติดสารเสพติด
ครอบครัวของผู้ใช้สารเสพติด
ในกรณีที่มีผู้ใช้สารเสพติดอยู่ในบ้าน และกาลังอยู่ในระหว่างขั้นตอนการเลิกสารเสพติด ครอบครัว มี
บทบาทสาคัญอย่างมากต่อการเลิ กสารเสพติด ทั้งผู้ ใช้สารเสพติดและครอบครัว อาจมองข้ามการกระทาหรือ
พฤติกรรมบางอย่างของครอบครัวที่ยังอาจส่งเสริมให้เกิดการใช้สารเสพติดอยู่ จึงทาให้ขั้นตอนของการเลิกสาร
เสพติดของผู้ใช้ไม่ประสบผลสาเร็จ ผู้ใช้และครอบครัวจึง ควรร่วมมือร่วมใจกันสารวจและระบุให้ได้ถึงพฤติกรรม
บางอย่างที่ทาโดยไม่รู้ตัว เช่น การไม่พูดคุยแก้ปัญหาอย่างตรงไปตรงมา การระแวงสงสัยไม่ไว้ใจ การไม่แสดง
ความรู้สึกโดยตรงถึงความเครียดที่ตนมีต่อผู้ใช้สารเสพติด ซึ่งการที่ครอบครัวมีพฤติกรรมที่ทาโดยไม่รู้ตัวเหล่านี้
ล้วนเป็น “การมีพฤติกรรมที่ส่งเสริมทางอ้อม(Enabling)” เป็นพฤติกรรมที่เกิดขึ้นเพราะครอบครัวเกรงว่าจะเกิด
ผลกระทบรุนแรงต่อผู้ใช้และสมาชิกอื่นในครอบครัวผู้ที่ทาพฤติกรรมจึงได้ชื่อว่า “ผู้ส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมการใช้
สารเสพติดทางอ้อม (Enabler)” ญาติและครอบครัวจึงควรช่วยเหลือผู้ใช้ด้วยการหยุดการมีพฤติกรรมส่งเสริม
ทางอ้อมเหล่านี้ให้เด็ดขาดและโดยเร็วที่สุด
กฎของครอบครัวหรือ การปรับตัวไม่เหมาะสมของครอบครัวที่มีต่อผู้ใช้สารเสพติด
เมื่ อ มี ผู้ ใ ช้ ส ารเสพติ ด มั ก ท าให้ เ กิ ด บรรยากาศตึ ง เครี ย ดต่ อ ญาติ แ ละคนครอบครั ว ญาติ แ ละคนใน
ครอบครัวจะเกิดการเรียนรู้ที่จะปรับตัวต่อผู้ใช้ ซึ่งเป็นการปรับตัวที่ไม่ถูกต้อง และกลายเป็นกฎของครอบครัว
โดยไม่รู้ตัว ได้แก่
๑. ห้า มพูด (Don’t talk)เป็ น การห้ ามพูด ถึงเรื่ องปัญหาหรือพฤติกรรมการติดสารเสพติ ดอย่ า ง
ตรงไปตรงมาในครอบครัว เพราะอาจทาให้เป็นที่อับอาย เคร่งเครียด เกิดการโต้เถียงอย่างรุนแรง ทุกคนเรียนรู้ที่
จะเก็บเงียบ ไม่พูดถึงเรื่องนี้
๒. ห้ามไว้ใจ (Don’t trust) ครอบครัวมักเกิดความระแวงเคลือบแคลงสงสัยและไม่ไว้วางใจผู้ใช้สารเสพ
ติด ผู้ใช้สารเสพติดก็ไม่ไว้วางใจครอบครัว
๓. ห้ามรู้สึก (Don’t Feel) ผู้ใช้สารเสพติดและครอบครัวต่างก็มีความเครียด และพยายามเก็บกด
ความรู้สึกที่เจ็บปวดนั้นไว้ แทนที่จะแก้ไขปัญหาและแสดงความรู้สึกให้ทุกฝุายเข้าใจโดยตรง แต่กลับหาทางออก
ของตนเองที่ทาให้เก็บกดความรู้สึกมากขึ้น เช่น มุ่งทางานมากขึ้น แสดงความรู้สึกที่ตรงกันข้าม ติดเพื่อน ออก
เที่ยว หลบหน้า ใช้สารเสพติดเช่นเดียวกัน เป็นต้น
การแสดงบทบาทไม่เหมาะสมของครอบครัวต่อผู้ใช้สารเสพติด เมื่อมีกฎของครอบครัวข้างต้น ก็ส่งผล
ให้ครอบครัวแสดงบทบาทที่ไม่เหมาะสมต่อผู้ใช้สารเสพติดได้ง่ายโดยไม่รู้ตัว เช่น
๑. บทบาทเป็นคนดีประจาครอบครัว (The family hero or responsible one) จะมีผู้ที่พยายามทาทุก
วิถีทางที่จะพยุงและแก้ปัญหาครอบครัวในเรื่ องนี้ ในขณะที่ตัวเขาเองก็เจ็บปวดมากๆ และพยายามเก็บกดไว้
แสดงออกภายนอกให้ดูเป็นคนเข้มแข็ง เป็นหลักของครอบครัว เป็นผู้ใหญ่เกินตัว ตั้งใจเรียน ตั้งใจทางาน
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๒. บทบาทเป็นแกะดาหรือผู้ต่อต้าน (The Scapegoat or Rebel) จะมีผู้แสดงออกด้วยพฤติกรรมเกเร
การเรียน การงานแย่ลง เที่ยวเล่น ขาดเรียน ขาดงาน มีปัญหาพฤติกรรมต่างๆ นานา
๓. บทบาทเป็นเด็กหลงทาง (The Lost Child or the Adjusters) จะมีผู้ไม่สนใจปัญหา ไม่สนใจใยดีกับ
ปัญหา ลอยตัว ดูความวุ่นวายสับสนอยู่ห่างๆ แต่ภายในยังเป็นห่วงสมาชิกที่ติดสารเสพติดอยู่มาก
๔. บทบาทเป็นตัวตลก (The Mascot or Clown) จะมีผู้พยายามใช้อารมณ์ขันเพื่อช่วยลดความเครียด
ความทุกข์ใจตัวเองเกี่ยวกับเรื่องนี้ รวมทั้งลดความเครียดให้ผู้อื่นในครอบครัวด้วย คาพูดหรือการแสดงออกที่ตลก
ขบขันช่วยให้สมาชิกคนอื่นผ่อนคลายจากความตึงเครียดได้
๕. บทบาทเป็นผู้ช่วยเหลือ (Helper or Enabler) จะมีผู้คอยช่วยเหลือผู้ที่ใช้สารเสพติด ด้วยการปลอบใจ
โทรไปลางานให้ ไปประกันตัวให้ ให้อภัยเสมอแม้เขาจะสร้างปัญหาหรือใช้สารเสพติด ช่วยแก้ตัวให้ คอยช่วยเหลือ
อยู่เคียงข้างผู้ใช้สารเสพติดโดยตลอด พฤติกรรมการช่วยเหลือนี้แม้ว่าเป็นการช่วยปกปูองผู้ใช้แล้วยังเป็นการ
ส่งเสริมทางอ้อมให้ใช้สารเสพติดต่อไปโดยไม่รู้ตัวด้วย
การมีพฤติกรรมส่งเสริมทางอ้อมของครอบครัวที่ทาให้ยังใช้สารเสพติด (Enabling)
พฤติกรรมส่งเสริมทางอ้อมที่ทาให้ยังใช้สารเสพติด หมายถึง พฤติกรรมที่บุคคลรอบข้างเอื้อให้ยังคงใช้สาร
เสพติด หรือพฤติกรรมที่หลีกเลี่ยงผลกระทบทางลบที่เกิดจากการใช้สารเสพติด เหมือนกลายไปเป็นเงื่อนไขให้
เสพยาอย่างต่อเนื่อง หรือพฤติกรรมที่ทาแล้วเป็นการให้รางวัลกับพฤติกรรมเสพยาทางอ้อม หรือเป็นการช่วยให้
หลีกเลี่ยงผลร้ายที่เกิดจากการเสพยา
ตัวอย่าง พฤติกรรมส่งเสริมการใช้สารเสพติดทางอ้อม
1. เพื่อนที่มาใช้สุราหรือยาเสพติดด้วย เพื่อเป็นเพื่อนแก้เหงา
2. เพื่อนที่เอาพฤติกรรมขณะเมาของผู้ปุวยมาเล่าเป็นเรื่องสนุก
3. ลูกที่ดื่มสุรากับพ่อ เพื่อจะได้ใกล้ชิดพ่อ
4. แม่ที่ให้เงินลูกไปซื้อยาเสพติด เพราะทนราคาญหรือทนอารมณ์ลูกติดยาไม่ไหว
5. เพื่อนขายยาเสพติดให้ผู้ปุวย เพราะสงสารผู้ปุวยเวลาขาดยา
6. ภรรยารอสามีที่ไปเมามาจากนอกบ้าน โดยจัดอาหารรับไว้ เช็ดเนื้อตัวให้หลังจากสามีอาเจียน
7. สามีซื้อสุราให้ภรรยา เพราะกลัวภรรยาจะลงแดงตายเมื่อขาดสุรา
8. พ่อที่ไปซื้อยาเสพติดให้ลูกที่ติดยา เพราะกลัวลูกถูกตารวจจับ
9. พ่อแม่ไม่พาลูกที่ติดยาไปรักษา เพราะกลัวทางโรงเรียนจะทราบ
10. แม่ที่ช่วยปิดบังความลับของลูกที่ไปใช้ยาเสพติด เพราะกลัวว่าลูกจะถูกพ่อลงโทษ
11. แม่คอยแก้ตัวให้ลูกเรื่องพฤติกรรมที่ไม่ดีที่เกิดจากการเสพยา
12. พ่อแม่ให้สินบนตารวจ เพื่อที่จะได้ไม่ต้องดาเนินคดีกับลูกตนเอง
13. แม่ให้เงื่อนไขแก่ลูกว่า ถ้าเลิกยาเสพติดได้มารดาจะซื้อรถยนต์ให้
14. ถ้าเลิกยาเสพติดได้ พ่อแม่วางใจ เวลาอยู่ด้วยกันกับพ่อแม่ก็น้อยลง
15. ถ้าเลิกยาเสพติดได้ พ่อคงสนใจคนอื่นมากกว่าตน
16. ภรรยาที่ยอมทาตามสามีที่ติดสุราทุกๆอย่าง เพราะกลัวสามีทิ้ง
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ผู้มีพฤติกรรมส่งเสริมทางอ้อมที่ทาให้ยังใช้สารเสพติด (Enablers)
โดยปกติ Enablers ไม่ได้มีเจตนาอยากให้ผู้ใช้สารเสพติดเกิดอาการติดหรือทาร้ายผู้ใช้สารเสพติด แต่ทา
ไปเพื่อปกปูองหรือเจตนาอื่นๆ ซึ่งในระยะยาวกลับกลายเป็นการทาลายผู้ใช้โดยไม่ได้ตั้งใจ เพราะทาให้ยังคงใช้สาร
เสพติดอย่างต่อเนื่องและเลิกไม่ได้การมีพฤติกรรมส่งเสริมทางอ้อมนี้ มักทาให้ผู้ที่กระทาพฤติกรรมนี้เกิดความรู้สึก
ทางลบต่างๆกับตนเองและผู้ใช้สารเสพติด ได้แก่
๑. รู้สึกผิด กลัวและกังวล เพราะคิดว่าตนเองอาจเป็นส่วนหนึ่งของปัญหาที่ยืดเยื้อนี้
๒. หงุดหงิดหรือโกรธ เพราะแม้ตนปกปูองให้ แต่ผู้ติดสารเสพติดก็ยังไม่เชื่อฟัง ยังคงใช้สารเสพติดอยู่
๓. สิ้นหวัง ซึมเศร้า เนื่องจากเป็นปัญหาวุ่นวาย ยากที่จะจัดการได้
๔. รู้สึกแปลกแยก เพราะเหนื่อยในการแก้ปัญหาอยู่คนเดียว ในที่สุดก็จะละทิ้งผู้ปุวย เลิกยุ่งเกี่ยว
การหยุดพฤติกรรม Enablers
ผู้ใช้สารเสพติดและญาติควรมองพฤติกรรมเหล่านี้อย่างซื่อสัตย์ตรงไปตรงมา เพื่อเอาชนะกลไกทางจิตใน
รูปของการปฏิเสธความจริง (Denial) ของตนเอง
ครอบครัวและญาติควรปล่อยวางจากปัญหาของผู้ใช้สารเสพติด ไม่ไปเป็นเงื่อนไขสาหรับพฤติกรรมใช้สาร
เสพติด ช่วยให้ผู้ใช้สารเสพติดช่วยตนเอง ดูแลจิตใจของตัวเอง หาทางออกที่เหมาะสม ครอบครัวและญาติอาจ
รวมกลุ่มกันกับผู้ที่มีปัญหาคล้ายคลึงกัน เพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เช่น กลุ่ม Al-Anon เป็นต้น
ผู้ใช้สารเสพติด ต้องมุ่งมั่นแก้ไขปัญหาการติดสารเสพติดของตนเอง แสวงหาความช่วยเหลือจากกลุ่มหรือ
กัลยาณมิตร อย่าโทษกันไปกันมาในความเป็นสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้น เพราะปัญหาการติดสารเสพติดเกิดจาก
หลายเหตุปัจจัยและก่อผลได้มากมาย หากเราเข้าใจเหตุปัจจัยทั้งหลายที่มีและแก้ไขก็จะทาให้เกิดความสาเร็จได้มาก
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ใบงาน
ปฏิกิริยาของครอบครัวต่อการใช้สารเสพติด
แบบฝึกหัด
ข้อ ๑ จงระบุพฤติกรรมส่งเสริมทางอ้อมของญาติหรือครอบครัว ที่ทาให้สมาชิกยังคงใช้สารเสพติดอยู่
 เพื่อนที่มาใช้สุราหรือยาเสพติดด้วย เพื่อเป็นเพื่อนแก้เหงา
 ร่วมวงดื่มสุรากับผู้ติดสุรา เพื่อจะได้ใกล้ชิดกัน
 แม่ให้เงินไปซื้อยามาเสพ
 ภรรยารอสามีที่ไปเมามาจากนอกบ้าน โดยจัดอาหารรับไว้
 ภรรยาเช็ดเนื้อตัวให้หลังจากสามีเมาอาเจียน
 แม่ที่ช่วยปิดบังความลับของลูกที่ไปใช้สารเสพติด
 แม่คอยแก้ตัวให้ลูกเรื่องพฤติกรรมที่ไม่ดีที่เกิดจากการเสพยา
 พ่อแม่ให้สินบนตารวจ เพื่อที่จะได้ไม่ต้องดาเนินคดีกับลูกตนเอง
 แม่ให้เงื่อนไขแก่ลูกว่า ถ้าเลิกสารเสพติดได้มารดาจะซื้อรถยนต์ให้
 ถ้าเลิกยาเสพติดได้ พ่อคงสนใจคนอื่นมากกว่าตน
 อื่นๆ..................................................................................................................................
ข้อ ๒ สมาชิกคิดว่า บุคคลในครอบครัวของสมาชิกคนใด แสดงบทบาทเหล่านี้ต่อสมาชิก
บทบาทเป็นผู้ช่วยเหลือ..............................................................
บทบาทเป็นผู้ต่อต้าน…………………………………….....
บทบาทเป็นเด็กหลงทาง............................................................
บทบาทเป็นคนดีของครอบครัว................................................
บทบาทเป็นตัวตลก....................................................................
ข้อ ๓ สมาชิกคิดว่าญาติและครอบครัวของสมาชิก ควรจะหยุดพฤติกรรมส่งเสริมทางอ้อมในข้อ ๑ และ
เปลี่ยนให้เป็นพฤติกรรมใดที่เหมาะสม จึงจะทาให้เลิกใช้สุรายาเสพติดได้
1.1. เพื่อนที่มาใช้สารเสพติดด้วย เพื่อเป็นเพื่อนแก้เหงา
เปลี่ยนเป็น......ญาติและครอบครัวไม่ใช้สารเสพติดด้วย, แต่อาจพาไปเที่ยวแก้เหงา
1.2. ร่วมวงดื่มสุรากับผู้ติดสุรา เพื่อจะได้ใกล้ชิดกัน
เปลี่ยนเป็น....ทากับข้าวอร่อยๆทานด้วยกัน เพื่อจะได้ใกล้ชิดกัน
1.3. แม่ให้เงินไปซื้อยามาเสพ
เปลี่ยนเป็น...........................................................................................................................
3.4. ภรรยารอสามีที่ไปเมามาจากนอกบ้าน โดยจัดอาหารรับไว้
เปลี่ยนเป็น .........................................................................................................................
3.5. ภรรยาเช็ดเนื้อตัวให้หลังจากสามีเมาอาเจียน
เปลี่ยนเป็น .........................................................................................................................
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3.6. แม่ที่ช่วยปิดบังความลับของลูกที่ไปใช้สารเสพติด
เปลี่ยนเป็น...........................................................................................................................
3.7. แม่คอยแก้ตัวให้ลูกเรื่องพฤติกรรมที่ไม่ดีที่เกิดจากการเสพยา
เปลี่ยนเป็น .........................................................................................................................
3.8. พ่อแม่ให้สินบนตารวจ เพื่อที่จะได้ไม่ต้องดาเนินคดีกับลูกตนเอง
เปลี่ยนเป็น .........................................................................................................................
3.9. แม่ให้เงื่อนไขแก่ลูกว่า ถ้าเลิกสารเสพติดได้มารดาจะซื้อรถยนต์ให้
เปลี่ยนเป็น .........................................................................................................................
3.10. ถ้าเลิกสารเสพติดได้ พ่อคงสนใจคนอื่นมากกว่าตน
เปลี่ยนเป็น..........................................................................................................................
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แผนการสอนเรื่อง “บทบาทของครอบครัวในการปูองกันและแก้ปัญหายาเสพติด”
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้สมาชิก และครอบครัวมีความเข้าใจในเรื่อง การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของตนในครอบครัว
ที่เหมาะสม
๒. เพื่อให้สมาชิกและครอบครัวมีความมุ่งมั่นและตั้งใจในการเลิกยา
สาระสาคัญ/แนวคิด
ครอบครัวถือเป็นหน่วยย่อยพื้นฐานและสาคัญที่สุดของสังคม ถ้าครอบครัวมีความสมบูรณ์พร้อม สังคมก็
จะอยู่ร่วมกันอย่างราบรื่น ใช้ชีวิตเป็นปกติสุข การจะมีครอบครัวที่สมบูรณ์ได้ ก็ต้องขึ้นกับการทาหน้าที่ของสมาชิก
ครอบครัวเป็นหลัก สมาชิกครอบครัวต้องมีการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ได้อย่างเหมาะสม เช่น รับผิดชอบใน
บทบาทหน้าที่ของตน มีการสื่อสารที่ดีตอบสนองและสร้างความผูกพันทางอารมณ์ที่เหมาะสม มีการควบคุม
พฤติกรรมสมาชิกให้ เป็ นไปตามกรอบของสังคม หรือสมาชิกทุกคนต้องร่วมกันแก้ปัญหาความขัดแย้งภายใน
ครอบครั วให้ ลุล่ว ง ซึ่งถ้าสมาชิกครอบครั วทาบทบาทหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์เช่นนี้ ก็ย่อมจะเป็นเกราะในการ
ปูองกันปัญหาต่างๆ รวมทั้งปัญหาที่เกี่ยวข้องกับสารเสพติดได้
การแก้ไขปัญหาเรื่อง การใช้สารเสพติดในสังคมด้วยการให้ผู้ใช้สารเสพติด “เลิกใช้ หรือ หยุดใช้” ยังไม่
เป็นการเพียงพอ ต้องมีการเตรียมแนวทางปูองกันไม่ให้มีการกลับไปเสพซ้าไว้ด้วย กระบวนการนี้เรียกว่า “การ
ปูองกันการกลับไปเสพซ้า” ซึ่งผู้ที่เป็นหลักสาคัญที่จะดาเนินการตามกระบวนการนี้ ก็คือ “ครอบครัว” การสร้าง
กาลังใจ ให้ความรักและแรงจูงใจที่ดีจากครอบครัว มีแนวโน้มที่จะช่วยแก้ปัญหายาเสพติดได้มาก เนื่องจากทาให้
ผู้ใช้สารเสพติดสามารถรับรู้ได้ว่าครอบครัวมีความรักความผูกพันต่อตนมากเพียงใด สิ่งนี้ จึงเอื้ออานวยให้ผู้ใช้เกิด
การเปลี่ยนพฤติกรรมตนเองไปในทางที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง และเลิกเสพอย่างถาวรได้ในที่สุด
ระยะเวลา 1 ชั่วโมง 30 นาที
วิธีดาเนินการ
องค์ประกอบกลุ่ม/เวลา

กิจกรรมการเรียนการสอน

แลกเปลี่ยนประสบการณ์
- กลุ่มใหญ่ (เวลา 10 นาที)
สะท้อนความคิด
- กลุ่มใหญ่ (เวลา 25 นาที)

- วิ ท ยากรน าเข้ า สู่ บ ทเรี ย นโดยสอบถามความคิ ด เห็ น ของ
ครอบครัวเกี่ยวกับการประเมินความเปลี่ยนแปลงของสมาชิก
- ให้ส มาชิก 3 คน แสดงบทบาทเป็น พ่อ แม่ และลูกชื่อ เสก
“เสกมีประวัติใช้ยาบ้า เคยผ่านการบาบัด หยุดเสพยาเสพติดได้
3 เดื อ น ขณะนี้ เ วลา 23.00 น. พ่ อ แม่ นั่ ง รอเสกกลั บ บ้ า น
ทั้งคู่ เริ่มโต้เถียงกันมากขึ้น เสกเปิดประตูเข้ามาสภาพอิดโรย
อ่อนแรง ผมยุ่ง เสื้อหลุดจากกางเกง พ่อแม่พูดกับเสกว่า...”
- ให้สมาชิกและครอบครัวแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากบทบาท
สมมติ สิ่งที่เกิดขึ้น สิ่งที่อยากให้เปลี่ยน

เนื้อหา/สื่อ
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องค์ประกอบกลุ่ม/เวลา

กิจกรรมการเรียนการสอน

เนื้อหา/สื่อ

ความคิดรวบยอด
- วิทยากรให้ความรู้ เรื่อง บทบาทของครอบครัวในการ
- กลุ่มใหญ่ (เวลา 20 นาที) ปูองกันและแก้ปัญหายาเสพติด

- ใบความรู้
บทบาทครอบครัว
ในการปูองกันและ
แก้ปัญหายาเสพติด

ประยุกต์แนวคิด
- ให้สมาชิกและครอบครัวทาแบบฝึกหัดตามใบงานโดย
- กลุ่มย่อย (เวลา 15 นาที) แบ่งเป็นกลุ่มย่อย

- ใบงาน บทบาท
ครอบครัวในการ
ปูองกันและ
แก้ปัญหายาเสพติด

สะท้อนความคิด
- กลุ่มใหญ่ (เวลา 10 นาที)
ความคิดรวบยอด
- กลุ่มใหญ่ (เวลา 10 นาที)

- ให้สมาชิกและครอบครัวแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสรุป
นาเสนอในกลุ่มใหญ่
- ให้แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนนาเสนอ
- วิทยากรสรุปประเด็นสาคัญ

คาแนะนาสาหรับวิทยากร
1. หัวใจสาคัญของบทนี้ คือ สมาชิกและญาติ รู้ถึงการกระทาหน้าที่ของครอบครัวที่เหมาะสม ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมและได้ทบทวนการกระทาของตนเอง
2. ปัญหาที่พบ และแนวทางแก้ไข
๒.๑ วิทยากรกระตุ้นให้สมาชิกเข้ามามีส่วนร่วมเล่นบทบาทสมมติ ไปตามบทบาทที่ตนเองได้รับ
๒.๒ วิทยากรไม่ควบคุมสถานการณ์ ให้สมาชิกแสดงตามบทบาทของตน
๒.๓ วิทยากรต้องใช้เทคนิคการสังเกต การตั้งคาถามปลายเปิ ด สะท้อนความรู้สึกของแต่ละคน
จากบทบาทสมมติเช่น พ่อพูดแบบนี้...ลูกรู้สึกอย่างไร , ลูกต้องการได้ยินคาพูดแบบไหน...
๒.๔ ในบทบาทสมมติหากเกิด ปากเสี ยงกันรุนแรง หรือทุบตีกัน วิทยากรอาจจะประเมินยุติ
บทบาทสมมติ และสะท้อนให้สมาชิกเห็นว่าเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้กับครอบครัว
๒.๕ เน้นย้าสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นบทบาทสมมติ
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ใบความรู้
บทบาทของครอบครัวในการปูองกันและแก้ปัญหายาเสพติด
ครอบครัว คือ กลุ่มบุคคลที่มีความผูกพันทางอารมณ์และจิตใจ มีการดาเนินชีวิตร่วมกัน พึ่งพิงกันทาง
สังคมและเศรษฐกิจ มีความสัมพันธ์ทางกฎหมายหรือสายโลหิต แต่บางครอบครัวอาจมีข้อยกเว้นบางประการที่
กล่าวมา
บทบาทหน้าที่ของครอบครัวที่เหมาะสม
๑. บทบาทหน้าที่ของสมาชิกในครอบครัว (Ego function) สมาชิกพื้นฐานของแต่ละครอบครัว
ประกอบด้วย พ่อ แม่ ลูก และในครอบครัวไทยอาจรวมถึงญาติพี่น้องอื่นๆด้วย การที่ จะประเมินว่าบทบาทใน
ครอบครัวของเรา เป็นไปได้ด้วยดีหรือไม่ พิจารณาได้จากสิ่งเหล่านี้ คือ
๑.๑ การปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาทที่มีอยู่ เช่น พ่อหรือสามีต้องรับบทบาทเป็นผู้นาครอบครัว ต้องดูแล
จัดหาปั จจั ยสี่ เลี้ย งดูเอาใจใส่ ตอบสนองความต้องการทางร่างกายและจิตใจให้แก่ ภรรยา ลูก และสมาชิก
ครอบครัวคนอื่นๆ ต้องมีอาชีพที่สุจริต ไม่ใช้สารเสพติด ฝึกอบรมระเบียบวินัย ส่งเสริมการเรียน ทักษะต่างๆ
จริยธรรม แสดงแบบอย่างที่ดีให้แก่ลูก ให้ความสุขกับคู่สมรส แม่หรือภรรยาก็ต้องปรนนิบัติสามีและลูกเรื่อง
อาหาร การแต่งกาย ความสะอาด ความรั กความเอาใจใส่ต่อสมาชิกครอบครัวทุกคน ส่วนลูกก็ต้องตั้งใจเรียน
ช่วยเหลืองานในครอบครัวตามความเหมาะสม เป็นต้น
๑.๒ การรับผิดชอบตามบทบาท ต้องมีวิธีการตรวจสอบสมาชิกในครอบครัว ผู้ตรวจสอบมักเป็น พ่อหรือ
หัวหน้าครอบครัว เช่น ทาการสังเกต จดบันทึกพฤติกรรมต่างๆของลูก ให้รางวัลและลงโทษตามความเหมาะสม
๑.๓ การเป็นผู้นา ความเป็นผู้นาไม่ควรจากัดอยู่ที่พ่อหรือสามี สมาชิกทุกคนควรมีโอกาสเป็นผู้นาและใช้
อานาจอย่างเหมาะสมได้ในบางสถานการณ์ เช่น แม่หรือภรรยาเป็นผู้มีบทบาทมากที่สุดในการดูแลความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยภายในบ้าน ลูกมีความสาคัญในเรื่องของกิจกรรมสันทนาการที่เหมาะสมที่ทุกคนต้องร่วมมือร่วม
ใจและคล้อยตาม
๒. การสื่อสารในครอบครัว
การสื่อสารในครอบครัวที่ดี ต้องมีความเข้าอกเข้าใจซึ่งกันและกัน ควรเป็นการสื่อสาร ๒ ทาง ที่ให้
ความสาคัญกับทั้งผู้ที่ให้การสื่อสารและผู้รับสาร เนื้อหาที่สื่อสารต้องชัดเจนตรงเปูาหมาย เป็นไปทางบวก มีเนื้อหา
สร้างสรรค์ ประคับประคอง ให้กาลังใจมากกว่าการตาหนิ
ตัวอย่าง การสื่อสารที่ดี ได้แก่
“ พ่อเป็นห่วงลูก การออกไปพบเพื่อนเก่าๆอาจทาให้ลูกอ่อนไหว เผลอใจกลับไปใช้สารเสพติด”
“ ผมอยากให้พ่อแม่ถามผมว่า เหนื่อยไหมลูกมากกว่าวันนี้ไปทาอะไรมา ”
ตัวอย่าง การสื่อสารทางลบ ได้แก่
การสื่อสารที่มีความขัดแย้งในตัว (Double-blind) มักเป็นความขัดแย้งในเนื้อหาของคาพูด (verbal) กับ
เนื้อหาที่ไม่ใช่คาพูด (non-verbal) พบได้บ่อยในสมาชิกที่มีความสัมพันธ์เข้มข้นต่อกัน เช่น พ่อแม่กับลูก หรือสามี
กับภรรยา เนื้อหาคาพูดเป็นเชิงบวกแต่ท่าทางการแสดงออกเป็นลบ ทาให้ผู้ฟังไม่มีทางออกในการตอบสนอง
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เพราะไม่ว่าจะตอบสนองอย่างไร ผลก็ออกมาทาให้อีกฝุายไม่พอใจ ทาให้เกิดความเครียดเรื้อรัง เช่น “ ดิฉันอยาก
ให้คุณหมอช่วยดูแลแกอย่างเต็มที่เลยคะ” ( สีหน้าเบื่อหน่าย ไม่พอใจ คิดว่ายังไงคงไม่หาย รักษาไปก็เท่านั้น )
๓. การตอบสนองทางอารมณ์
สมาชิกในครอบครัวควรตอบสนองทางด้านอารมณ์ต่อกันและกันอย่างเหมาะสม ทั้งด้านปริมาณและ
คุณ ภาพ มี ค วามเหมาะสมกั บ สถานการณ์ ควรมี ก ารแสดงออกทางอารมณ์ ด้ า นบวกต่ อ กั น สมาชิ ก ที่ อ ยู่ ใ น
ครอบครัวที่มีความรู้สึกและอารมณ์ทางบวกต่อกัน ก็จะปรับตัวได้ดี สมาชิกที่เติบโตมาในครอบครัวที่มีความจากัด
ในการแสดงออกทางความรู้สึก อาจเป็นผู้มีปัญหาทางอารมณ์ ปรับตัวต่อผู้อื่นได้ไม่ค่อยดี หรือมีแนวโน้มที่จะมี
ลักษณะของ psychosomatic ได้ง่าย
๔. ความผูกพันทางอารมณ์
สมาชิกแต่ละคนในครอบครัว ควรมีความผูกพันห่วงใย สนใจ เห็นคุณค่าของกันและกัน ความผูกพันทาง
อารมณ์มีหลายรูปแบบ ได้แก่
๔.๑ ครอบครัวที่ปราศจากความผูกพัน แค่อยู่ร่วมกันเฉยๆ (lack of involvement)
๔.๒ ครอบครัวที่ไม่มีความลึกซึ้งทางอารมณ์และความห่วงใยต่อกัน (involvement devoid of
feelings)
1.3 ครอบครั ว ที่ ส มาชิ ก แต่ ล ะคนยึ ด ตนเองเป็ น ที่ ตั้ ง ความผู ก พั น เป็ น ไปเพื่ อ ตนเอง
(narcissistic) เพื่อเสริมคุณค่าของตนเอง ไม่ได้สนใจสมาชิกอื่นอย่างจริงใจ
1.4 ครอบครัวที่เห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน (empathic involvement) สนใจสมาชิกอื่นอย่าง
จริงใจ เข้าใจในความต้องการของอีกฝุาย เป็นความผูกพันที่เหมาะสมที่สุดและสามารถตอบสนองความต้องการ
ทางอารมณ์อีกฝุายได้อย่างเหมาะสม
1.5 ครอบครัวที่ผูกพันกันมากเกินไปจนไม่เป็นตัวของตัวเอง (over involvement) ความ
ผูกพันเป็นไปอย่างปกปูองหรือจุ้นจ้านมากเกินไป ทาให้อีกฝุายไม่เป็นตัวของตัวเอง
1.6 ครอบครัวที่ผูกพันเหมือนเป็นบุคคลคนเดียวกัน (symbiotic involvement) เกาะ
ติดกันแน่น แยกจากกันไม่ได้
๕. การควบคุมพฤติกรรมให้เป็นไปตามกรอบของสังคม
เป็นวิธีการที่ครอบครัวฝึกระเบียบ ควบคุมไม่ให้เกิดพฤติกรรมที่เป็นอันตราย และควบคุมพฤติกรรมที่
ตอบสนองต่อความต้องการของร่างกาย ความต้องการทางเพศ และการอยู่ร่วมกับผู้อื่น ให้เป็นไปอย่างเหมาะสม
การควบคุมพฤติกรรมของครอบครัวแต่ละครอบครัว มีรูปแบบไม่เหมือนกัน แบ่งได้เป็น
๕.๑ การควบคุมที่เข้มงวดเกินไป ทาให้เป็นคนที่มีระเบียบ วินัย รู้ว่าต้องทาสิ่งใด แต่มีข้ อเสียคือ
กลายเป็นคนจริงจัง ปรับตัวยาก เกิดความเครียดได้ง่าย หรืออาจเกิดพฤติกรรมต่อต้านต่อการควบคุมแบบนี้
๕.๒ การควบคุมที่มีความยืดหยุ่น จะสามารถปรับเปลี่ ยนพฤติกรรมของบุคคลให้มีความ
เหมาะสมกับสถานการณ์ เป็นการควบคุมที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด
๕.๓ การควบคุมที่ปล่อยอิสระ ไม่มีทิศทาง ทาให้อาจเกิดการทาสิ่งต่างๆตามใจ ไม่มีกฎระเบียบ
เมื่อเติบโตขึ้นมักมีความรู้สึกไม่มั่นคง ควบคุมตัวเองได้น้อยและอาจมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมได้ง่าย
๕.๔ การควบคุมแบบไม่สม่าเสมอ บางครั้งเข้มงวด บางครั้งยืดหยุ่น บางครั้งปล่อยอิสระ ทาให้
อาจเกิดการสับสนว่าควรปฏิบัติอย่างไร เป็นการควบคุมที่ไม่เหมาะสมที่สุด
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6. การร่วมกันแก้ปัญหาความขัดแย้งภายในครอบครัวให้ลุล่วง
การแก้ปัญหาความขัดแย้งในครอบครัว มีหลายรูปแบบ
๖.๑ การยอมเพื่อหลี กเลี่ ยงปัญหา ทาเพื่อกลบเกลื่ อนความขัดแย้งของตนไปชั่ว คราว ยอม
สูญเสียสิทธิของตน แท้จริงอาจเป็นเพราะต้องการการยอมรับจากผู้อื่นมาก กลัวถูกทอดทิ้ง หรือมีความนับถือ
ตนเองต่า (low self-esteem)
๖.๒ การเข้าพวก เมื่อเกิดความขัดแย้ง อาจไม่แก้ปัญหาตรงๆแต่ใช้วิธีการหาพวกเพื่อต่อต้านอีก
ฝุาย เช่น แม่เอาลูกเป็นพวกต่อต้านพ่อ เป็นต้น
๖.๓ การทาให้เป็นแพะรับบาป เมื่อเกิดความขัดแย้งระหว่างกันในครอบครัว อาจโทษบุคคลที่
สามในครอบครัวให้เป็นแพะรับบาป เพื่อทาให้ความขัดแย้งถูกลืมไปชั่วคราว เช่น พ่อที่ไม่สามารถให้เวลาความรัก
ต่อแม่ได้มากเหมือนเดิม เพราะมีลูกติดยา เป็นต้น
๖.๔ สมาชิกในครอบครัวควรร่วมกั นแก้ปัญหา ใช้เหตุผล มีความเข้าใจที่ดีต่อกัน อาจต้องลืม
ปัญหาขัดแย้งส่วนตัวและหันเหความสนใจมาที่ปัญหาที่สาคัญของครอบครัวก่อน เช่น ปัญหาลูกติดสารเสพติด พ่อ
กับแม่ซึ่งขัดแย้งกันอยู่ ต้องหันมาสนใจเอาใจใส่ร่วมมือแก้ปัญหาเรื่องติดยาของลูก
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ใบงาน
บทบาทของครอบครัวในการปูองกันและแก้ปัญหายาเสพติด
แบบฝึกหัด
เมื่อสมาชิกค้นพบหนทางเดินที่ถูกต้องเหมาะสม และเดินไปด้วยความมุ่งมั่น สภาพจิตใจของสมาชิกก็จะ
สงบสุข มั่นคง สุขุม ร่าเริง มีสติและปัญญาเป็นเครื่องชี้นา ครอบครัวย่อมต้องมีความสงบสุขด้วยเช่นกัน
ความตัง้ ใจที่จะเปลี่ยน
๑. อะไรที่ทาให้สมาชิกต้องการหยุดยาเสพติดอย่างต่อเนื่อง
............................................................................................................................. .......................................................
............................................................................................................................. .......................................................
....................................................................................................................................................................................
๒. สมมติว่าสมาชิกเลิกยาเสพติดได้สาเร็จ ชีวิตจะเปลี่ยนไปอย่างไร
....................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .......................................................
............................................................................................................................. .......................................................
๓. อะไรเป็นข้อดีของยาเสพติด
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .......................................................
๔. อะไรเป็นตัวช่วยหากสมาชิกคิดจะเลิกยาเสพติด
............................................................................................................................. .......................................................
............................................................................................................................. .......................................................
....................................................................................................................................................................................
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แผนการสอนเรื่อง “การปูองกันการกลับไปเสพซ้า”
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้สมาชิกและครอบครัวมีความเข้าใจเรื่อง กระบวนการกลับไปเสพซ้า
๒. เพือ่ ให้สมาชิกและครอบครัวมีความเข้าใจเรื่อง แนวทางการปูองกันการกลับไปเสพซ้า
สาระสาคัญ/แนวคิด
เพราะเหตุ ใ ดการปู อ งกั น การกลั บ ไปเสพซ้ าจึ ง มี ค วามส าคั ญ การเลิ ก ยาเสพติ ด มี
ความหมายมากกว่าการไม่ใช้ยา ขั้นตอนแรกของการบาบัดคือ การหยุดใช้สารเสพติด และขั้นตอนต่อไปคือ การไม่
กลั บ ไปใช้ ย าอี ก กระบวนการนี้ มี ความส าคั ญ มากซึ่ง เรีย กว่า “การปูอ งกั น การกลั บ ไปเสพซ้ า” สมาชิ ก และ
ครอบครัว จาเป็นต้องเรียนรู้ที่จะสังเกตสัญญาณอันตรายต่อการกลับไปเสพซ้าของตนเอง ได้แก่ พฤติกรรมการติด
ยา การคิดแบบคนติดยา รวมถึงภาวะสะสมของอารมณ์ เพื่อจัดการกับมันให้ได้
ระยะเวลา 1 ชั่วโมง 30 นาที
วิธีการดาเนินการ
องค์ประกอบกลุ่ม/เวลา

กิจกรรมการเรียนการสอน

เนื้อหา/สื่อ

แลกเปลี่ยนประสบการณ์ - วิทยากรนาเข้าสู่บทเรียนโดยสอบถามสมาชิกแอละครอบครัว
- กลุ่มใหญ่ (เวลา 15 นาที) ถึงช่วงเวลาที่สมาชิกเคยหยุดเสพยาเสพติดได้ อะไรที่เป็นสาเหตุ
หลักทาให้กลับไปใช้อีกครั้ง
สะท้อนความคิด
- วิทยากรให้ความรู้ เรื่อง การปูองกันการกลับไปเสพซ้าจาก
- ใบความรู้ การ
- กลุ่มใหญ่ (เวลา 15 นาที) ใบความรู้
ปูองกันการ
- กลุ่มย่อย (เวลา 30 นาที) - ให้สมาชิกและครอบครัวแบ่งกลุ่มทาแบบฝึกหัดตามใบงานและ กลับไปเสพซ้า
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อนาเสนอกลุ่มใหญ่
- ใบงานปูองกัน
การกลับไปเสพ
ซ้า
ความคิดรวบยอด
- ให้แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนนาเสนอ
- กลุ่มใหญ่ (เวลา 30 นาที) - วิทยากรสรุปประเด็นสาคัญ
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คาแนะนาสาหรับวิทยากร
๑. หัวใจสาคัญของบทนี้คือ ความเข้าใจในกระบวนการกลับไปเสพซ้า โดยเฉพาะเรื่องพฤติกรรมการติดยา
การคิดแบบคนติดยา และภาวะสะสมของอารมณ์
๒. ปัญหาที่พบและแนวทางแก้ไข
๒.๑ วิทยากรและสมาชิกอาจร่วมกันยกตัวอย่างประกอบในแต่ละหัวข้อ เพื่อความกระจ่าง และ
เข้าใจมากขึ้น
๒.๒ วิทยากรอาจใช้เทคนิ คการตั้งคาถามปลายเปิด เพื่อกระตุ้นให้ ส มาชิก เข้ามามีส่ ว นร่ว ม
๒.๓ วิทยากรไม่ควรตัดสินถูกผิดกับการกระทาในอดีตของสมาชิก
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ใบความรู้
การปูองกันการกลับไปเสพซ้า
การเลิกยาเสพติดมีความหมายลึกซึ้งมากกว่าเพียงแต่การไม่ใช้ยาเสพติดอีก แต่หมายถึง การปูองกันไม่ให้
กลับไปใช้ยาเสพติดอีกอย่างต่อเนื่องและถาวร ขั้นแรกของการบาบัดรักษาคือ การหยุดใช้ยาเสพติด ขั้นต่อไปคือ
ไม่เริ่มกลับไปใช้ยาอีกซึ่งเป็นสิ่งสาคัญ และกระบวนการรักษานี้เรียกว่า“การปูองกันการกลับไปเสพซ้า”
การกลับไปใช้ยาเสพติด คือ การหวนกลับไปใช้ยาเสพติดอีกหลังเลิกยาแล้ว หรือกลับไปมีพฤติกรรมและ
รูปแบบชีวิตที่เอื้อต่อการใช้ยามักพบว่าพฤติกรรมและรูปแบบชีวิตดังกล่าวจะเกิดขึ้นก่อนการกลับไปติดยา การฝึก
ให้รู้ถึงจุดเริ่มต้นของการกลับไปติดยา จะสามารถช่วยให้นักเรียนและครอบครัว หยุดกระบวนการกลับไปใช้ยาได้
ก่อนที่จะเริ่มหวนไปใช้ยาเสพติดจริง
พฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับการติดยา คือ พฤติกรรมที่เป็นส่วนหนึ่งของการใช้ยาเสพติด พฤติกรรมเหล่านี้
เป็นสิ่งที่นักเรียนทาเพื่อให้ได้เสพหรือปิดบังการเสพ เช่น การโกหก การขโมย การทาตัวเป็นคนไว้ใ จไม่ได้ ฯลฯ
การสร้างอารมณ์ คือ ความรู้สึกที่ยังไม่จากหายไป แต่ทวีความรุนแรงขึ้นเป็นลักษณะของการเกิดอารมณ์
ที่นาไปสู่การคิดถึงยาเสพติด บางครั้งอารมณ์เหล่านี้รุนแรงจนทนไม่ได้ ความรู้สึกนี้ได้แก่ ความเบื่อความวิตกกังวล
ความเมา ความหงุดหงิด ฯลฯ
การเรียนรู้การเริ่มต้นวงจรของการกลับไปเสพซ้า จะช่วยให้นักเรียนและครอบครัว หยุดกระบวนการนี้ได้
ทัน ก่อนที่จะกลับไปติดยาอีกดังภาพต่อไปนี้
กระบวนการกลับไปเสพซ้า
เริ่มเสพ
ติดยาเสพติด
บาบัดรักษา/ฟื น้ ฟู
เลิกยาเสพติดได้
พฤติกรรมการติดยา
การคิดแบบคนติดยา
ภาวะสะสมของอารมณ์

มีการป้องกันการกลับไปเสพซ ้า
ยังเลิกยาได้ ตอ่ ไป

ใบงาน

ไม่มีการป้องกันการกลับไปเสพซ ้า
กลับไปเสพซ ้า
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การปูองกันการกลับไปเสพซ้า
แบบฝึกหัด
เมื่อวิทยากรอธิบายเสร็จแล้ว ให้สมาชิกทาใบงานบทที่ ๕ หัวข้อ ๕.๑-๕.๔ ควบคู่กัน
๕.๑ พฤติกรรมการติดยา คืออะไร
การกระทาต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการใช้ยาเสพติด เรียกได้ว่าเป็นพฤติกรรมติดยา ซึ่งมักจะเป็นการกระทา
เพื่อให้ได้ยามาเสพ หรือการกระทาเพื่อปกปิดการใช้ยาของตน เช่น การโกหก ขโมย เชื่อถือไม่ได้ หมกมุ่น ฯลฯ
แล้วสมาชิกมีพฤติกรรมอะไรบ้าง อธิบาย
............................................................................................................................. .......................................................
................................................................................................................................ ....................................................
....................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .......................................................
............................................................................................................................. .......................................................
๕.๒ การคิดแบบคนติดยา คืออะไร
ลักษณะการคิดแบบนี้เรียกได้ว่าเป็น “ควารมคิดชั่วร้าย” คือ คิดว่าการใช้ยาเป็นสิ่งที่ทาได้ไม่เสียหาย เช่น
ฉันหยุดมาได้ตั้งนาน ใช้นิดเดียวคงไม่ติดหรอก วันหยุดยาวชวนเพื่อนไปดื่มเหล้าดีกว่า ฯลฯ แล้วสมาชิกเคยมี
ความคิดอะไรบ้าง อธิบาย
................................................................................................................................................................ ....................
....................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .......................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
๕.๓ ภาวะสะสมของอารมณ์ คืออะไร
ภาวการสะสมของอารมณ์เกิดจากการที่สมาชิก ไม่จัดการกับอารมณ์ความรู้สึกต่างๆ และปล่อยให้มันเพิ่ม
ความรุนแรงมากขึ้น จนบางครั้งรู้สึกว่า ทนต่อไปไม่ได้แล้ว อารมณ์ที่มักถูกสะสมไว้ ได้แก่ ความเบื่อ
ความกังวล ความหงุดหงิด ความซึมเศร้า ฯลฯ สมาชิกเคยเกิดภาวะอารมณ์อะไรบ้าง อธิบาย
....................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .......................................................
............................................................................................................................. .......................................................
....................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .......................................................
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๕.๔ เพื่อปูองกันไม่ให้กลับไปเสพซ้า
สมาชิกจาเป็นต้องเรียนรู้ที่จะสังเกตสัญญาณอันตรายต่อการกลับไปเสพซ้า ซึ่งได้แก่ พฤติกรรมติดยา
การคิดแบบคนติดยา รวมถึงภาวะสะสมของอารมณ์ด้วยกคารกระทาต่างๆต่อไปนี้เป็นทางเลือก ที่สามารถปูองกัน
การกลับไปเสพซ้าได้ และขั้นตอนที่สาคัญก็คือ เมื่อสมาชิกรู้ถึงสัญญาณอันตรายของตนเอง สมาชิกจะลงมือ
กระทาสิ่งเหล่านั้นทันที เพื่อจัดการกับมันให้ได้
ขอให้ทาเครื่องหมาย / หน้าข้อความที่สมาชิกเลือกทาเพื่อจัดการกับสัญญาณอันตราย
_____โทรศัพท์คุยกับผู้บาบัด
_____หาโอกาสไปพักผ่อน
_____โทรศัพท์หาเพื่อนที่ไม่ใช้ยา
_____พูดคุยกับคนในครอบครัว
_____มาที่ศูนย์บาบัด
_____พูดคุยกับแฟน/คู่สมรส
_____ออกกาลังกาย
_____ทาตามตารางกิจกรรมที่วางไว้
_____อื่นๆ
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แผนการสอนเรื่อง “ความคาดหวังของครอบครัว”
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้สมาชิก และครอบครัวมีความเข้าใจเรื่องความคาดหวังของแต่ละคน
๒. เพื่อให้สมาชิก และครอบครัวมีความเข้าใจเรื่องร่วมมือร่วมใจ สนับสนุนให้เลิกยาอย่างต่อเนื่อง
สาระสาคัญ/แนวคิด
เมื่อผ่านการบ าบัดมาระยะหนึ่ง ความเข้มแข็งทางร่างกายและจิตใจ การเอาชนะตัวกระตุ้น
รู้ถึงผลกระทบของยาเสพติด ปฏิกิริยาของสมาชิกและครอบครัวก็จะเปลี่ยนไปจากเดิม เป็นการแสดงออกซึ่งความ
เข้าอกเข้าใจ เห็นใจ และสนับสนุนให้เกิดการเลิกยา ซึ่งความคาดหวังของแต่ ละคนอาจแตกต่างกันไปถือเป็นเรื่อง
ปกติที่เกิดขึ้นได้
ระยะเวลา 1 ชั่วโมง 30 นาที
วิธีการดาเนินการ
องค์ประกอบกลุ่ม/เวลา

กิจกรรมการเรียนการสอน

แลกเปลี่ยนประสบการณ์ - วิทยากรให้ความรู้ เรื่อง ความคาดหวังของครอบครัวตาม
- กลุ่มใหญ่ (เวลา 20 นาที) ใบความรู้

เนื้อหา/สื่อ
- ใบความรู้
ความคาดหวัง
ของครอบครัว

สะท้อนความคิด
- ให้สมาชิกและครอบครัวแบ่งกลุ่มโดยสมาชิกทาแบบฝึกหัดที่ 1 - ใบงาน
- กลุ่มย่อย (เวลา 40 นาที) และครอบครัวทาแบบฝึกหัดที่ 2 ในใบงาน
ความคาดหวัง
- ให้แต่ละกลุ่มแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสรุปนาเสนอ
ของครอบครัว
กลุ่มใหญ่
ความคิดรวบยอด
- ให้แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนนาเสนอ
- กลุ่มใหญ่ (เวลา 30 นาที) - วิทยากรสรุปประเด็นสาคัญ
- สมาชิกร่วมกิจกรรมการขออโหสิกรรมต่อครอบครัว
คาแนะนาสาหรับวิทยากร
๑. หัวใจสาหรับบทนี้คือ ความคาดหวัง และการขออโหสิกรรมต่อครอบครัว
๒. ปัญหาที่พบได้ และแนวทางแก้ไข
๒.๑ วิท ยากรควรเปิ ดโอกาสให้ ส มาชิ ก มี ส่ ว นร่ ว ม เปิ ดโอกาสให้ ส มาชิก แสดงความคิ ดเห็ น
๒.๒ เน้นย้าความคิดที่แตกต่างเป็นเรื่องปกติ
๒.๓ วิทยากรต้องยอมรับศักยภาพและความสามารถของเด็กแต่ละคน
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ใบความรู้
ความคาดหวังของครอบครัว
ความคาดหวัง คือความรู้สึกความต้องการที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เป็นอยู่ในปัจจุบันไปจนถึงอนาคตข้างหน้า
เป็ นการคาดคะเนถึงสิ่ งที่จ ะมากระทบต่อ การรับรู้ของคนเรา โดยใช้ประสบการณ์การเรียนรู้เป็นตัว บ่งบอก
เมื่อผ่านการบาบัดในระยะหนึ่งของการเลิกยา ครอบครัวมักจะเกิดความคาดหวังเป็นอย่างมากว่า จะต้องเลิกใช้ยา
ได้อย่างถาวร นั่น คือการไม่กลับไปเสพซ้า แต่บางครั้งผู้เลิกใช้ยาอาจต้องเผชิญกับอุปสรรคบางอย่างที่ทาให้ มี
โอกาสกลับไปเสพซ้าได้ เช่น ภาวะอารมณ์ต่างๆ ตัวกระตุ้น สภาพแวดล้อมที่คุ้นเคยทาให้นึกถึงความรู้สึกดีๆที่ได้
จากการใช้ยา ซึ่งนักเรียนจะต้องเรียนรู้วิธีการใช้ชีวิตในสังคมอีกครั้งหนึ่ง ภายใต้บรรยากาศที่มั่นคงและปลอดภัย
รวมถึงสภาพแวดล้อมที่เป็นเงื่อนไขสาคัญต่อการเลิกใช้ยาเนื่องจากเมื่อสามารถหยุดใช้ยาในระยะหนึ่ง มักต้องการ
กาลังใจ และการยอมรับจากคนรอบข้าง โดยเฉพาะบุคคลในครอบครัว ดังนั้น หากได้รับโอกาสและการให้อภัยจะ
ทาให้สามารถหยุดใช้ยาได้อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เพื่อให้นักเรียนและครอบครัวเกิดความเข้าใจกันมากขึ้น จะต้องทา
ความเข้าใจก่อนว่า สิ่งที่อาจเกิดขึ้นต่อไปเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ในการเลิกยา
- ผู้ที่อยู่ร่วมกัน (Co - dependency)
ผู้ที่อยู่ร่วมกับผู้เสพยาเสพติด ส่วนใหญ่จะมีความหวาดกลัว เครียด ไม่มีความสุข ทุกข์ร้อนกับผู้เสพยาเสพ
ติด ถึงแม้ว่ากาลังอยู่ในกระบวนการเลิกยาก็ตาม จนบางครั้งพฤติกรรมของตนเองกลายเป็นผู้ติดยา และอาจส่งผล
กระทบต่อกระบวนการเลิกยาได้
- อารมณ์ (Emotions)
อารมณ์เป็ น เรื่ องของความรู้ สึ ก ไม่ว่าจะความรู้สึ กทางบวกหรือทางลบก็ตาม ในผู้ ห ญิงหรือผู้ ช าย ก็
สามารถเกิดขึ้นได้ แต่ทุกคนสามารถเลือกตอบสนองอารมณ์ในทางที่เหมาะสม เพี ยงแต่ขอให้รู้เท่าทันอารมณ์ ไม่
ปล่อยให้อารมณ์กลายเป็นตัวกระตุ้นต่อการกลับไปเสพซ้า
- ความไว้เนื้อเชื่อใจ (Trust)
ความไว้เนื้อเชื่อใจ คือการพูด การคิด หรือการกระทาแล้วคนอื่นยอมรับ ความไว้เนื้อเชื่อใจสามารถสร้าง
ให้เกิดขึ้นกับใครๆก็ได้ แต่บางครั้งก็ต้องอาศัยเวลา การกระทา และความอดทน ความไว้เนื้อเชื่อใจสาหรับคนเลิก
ยาเสพติด ไม่ใช่สิ่งที่สามารถสร้างขึ้นได้ง่ายๆ จาเป็นต้องมีการปรับปรุงและพัฒนาตนเองในการเลิกยาและการใช้
ชีวิตอย่างรับผิดชอบ
- การแยกตัวเองออกจากสังคม (Isolation)
การแยกตัวสามารถพบได้ในผู้ เลิกยาเสพติด ซึ่งอาจเกิดจากการปรับตัว ช่วงของการเข้าสู่กระบวนการ
บาบัด ครอบครัวอาจไม่พร้อมที่จะยอมรับสมาชิกได้ทุกเรื่อง ไม่ไว้วางใจ และสมาชิกเองก็แยกตัวออกจากกลุ่ม
เพื่อนที่เสพยา ทาให้เกิดความโดเดี่ยว และความรู้สึกนี้เป็นสาเหตุหนึ่งของการกลับไปเสพซ้าได้ สม าชิกจะต้อง
ตระหนักและเรี ยนรู้ วิธีการจัดการกับอารมณ์ความรู้สึกโดดเดี่ยว ซึ่งอาจเป็นตัวกระตุ้นที่สาคัญที่ทาให้โ อกาส
กลับไปเสพซ้าได้
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ใบงาน
ความคาดหวังของครอบครัวและการอโหสิกรรม
แบบฝึกหัดที่ ๑ แบบสารวจความคาดหวังสาหรับสมาชิก
โปรดสารวจ ถึงความคาดหวังของตนเองที่จะได้รับจากการเข้ารับการบาบัด
ด้าน
๑. ด้านร่างกาย
๒. จิตใจ
๓. สัมพันธภาพในครอบครัว
๔. การงาน/การเรียน
๕. สังคม
๖. กลุ่มเพื่อน
๗. กฎหมาย
๘. อื่นๆ

ความคาดหวังของสมาชิก
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แบบฝึกหัดที่ ๒ แบบสารวจความคาดหวังสาหรับครอบครัว
โปรดสารวจ ถึงความคาดหวัง สิ่งที่จะได้รับจากการที่คนในครอบครัวเข้ารับการบาบัด
ด้าน
๑. ด้านร่างกาย
๒. จิตใจ
๓. สัมพันธภาพในครอบครัว
๔. การงาน/การเรียน
๕. สังคม
๖. กลุ่มเพื่อน
๗. กฎหมาย
๘. อื่นๆ

ความคาดหวังของสมาชิก
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แบบฝึกหัดที่ ๓ การขออโหสิกรรม
ขออโหสิกรรมต่อครอบครัว (Family amends)
การขออโหสิ ก รรม เป็ น การพิจ ารณาทบทวนถึ งการกระทาที่ ผ่ า นมาในอดี ต และส านึ กอย่างจริ งจั ง
แสดงการอโหสิกรรมด้วยคาพูดหรือการกระทาต่อผู้อื่นที่เราล่วงเกิน เพื่อขอให้อโหสิกรรมต่อกัน และเราก็ให้อภัย
แก่ผู้อื่นที่ล่วงเกินเราด้วยเช่นกัน
การอโหสิกรรมช่วยให้เราสุขใจทั้ง ๒ ฝุาย ต่างฝุายต่างได้พิจารณาจากการกระทาที่ผ่านมา ขอโทษและให้
อภัยกัน ทาให้ปล่อยวางจากอารมณ์ที่ขุ่นมัว ทาให้ไม่เป็นอุปสรรคในการกระทาดีต่อกันทั้งปัจจุบันและอนาคต
๑. ใครบ้างที่คุณอยากขออโหสิกรรม
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
๒. การกระทาใดบ้างที่คุณอยากขออโหสิกรรมต่อคนในครอบครัว
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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บทที่ 5
การสร้างงาน/อาชีพ
การสร้างงาน/อาชีพ เป็นการส่งเสริมการเจริญเติบโตส่วนบุคคลที่สาคัญด้านหนึ่ง หลังจากผู้เข้ารับ
การฟื้นฟูฯ หยุดพฤติกรรมการใช้ยาเสพติดแล้วเนื่องจากหากผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ สามารถประกอบอาชีพ
มีรายได้เลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้ ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ จะเห็นคุณค่าในตนเอง ไม่หวนกลับไปเสพซ้าอีก
ดังนั้น คู่มือเล่มนี้จึงได้นาเสนอการสร้างงาน/อาชีพ เป็นบทหนึ่งเพื่อแสดงถึงความสาคัญดังกล่าว
กระบวนการสร้างงาน/อาชีพสอดคล้องกับแนวทางการบูรณาการความร่วมมือด้านการส่งเสริม
อาชีพในการบัง คับบาบัดแบบควบคุมตัว ซึ่งกรมคุมประพฤติร่วมมือกับสานักงานปูองกันและปราบปราม
ยาเสพติด กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงแรงงาน และกระทรวงมหาดไทย นาร่องการบูรณาการด้านการ
ส่งเสริมอาชีพในการบังคับบาบัดแบบควบคุมตัว จานวน 2 แห่ง คือ ศูนย์วิวัฒน์พลเมืองกรมทหารราบที่ 12
รักษาพระองค์ ค่ายไพรีระย่อเดช จังหวัดสระแก้ว และศูนย์วิวัฒน์พลเมือง กรมทหารม้าที่ 5 รักษาพระองค์
(กองพันทหารม้าที่ 23) จังหวัดสระบุรี หลังจากนั้น กระบวนการสร้างงาน/อาชีพได้รับการปรับปรุงแก้ไข
ในโครงการประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารเพื่ อ พั ฒ นาคู่ มื อ การฟื้ น ฟู ส มรรถภาพผู้ ติ ด ยาเสพติ ด แบบควบคุ ม ตั ว
(หลักสูตรมาตรฐานแกนกลาง) ระหว่างวันที่ 8 – 10 กันยายน 2558 ทั้งนี้ กระบวนการสร้างงาน/
อาชีพ ปรากฏตามแผนภูมิแนวทางการบูรณาการความร่วมมือด้านการส่งเสริมอาชีพในการบังคับบาบั ด
แบบควบคุมตัว
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ผนภูมที่ 5 น ทางการบูร าการ ามร มมือ ้านการสง สรมอาชีพ นการบง บบาบ บบ บ ุม
สนง ป

สง ้อมู ปร ผู้ ้ารบการฟนฟู
ชี้ ง รียม ามพร้อมกอน ้ารบ
การฟนฟู

การ ร พสู น
พื่อการ กรอง
การ ทา ้อมู
พื้น าน ปน
รายบุ

การปร มน
ามพร้อม ้าน
อาชีพ

การบาบ ฟนฟู

น

สป า

สนง ป

ปร สานการ ้ ามช ย ือ อ

การ รียม ามพร้อม
กอนก บสูสง ม ือน
***

- รูฝก ทา ้อมู พื้น าน
รูฝก ้รบการ
รายบุ /ภาพร ม: สป า ที่
สรมสร้าง กยภาพ
- นท.ส ปร มน ามพร้อมทาง
ปรบ ป ี่ยนท น
กาย/ /ส ป า MoCA) :
องผู้ ้ารบการฟนฟู
สป า ที่ 5
สรมสร้าง รง ูง
- นท. างาน ท สอบ าม น ้านอาชีพ น น อาชีพท้ง
: สป า ที่
บบรายบุ ก ุม
- ทีมงาน นพื้นที่ ป /รง /ส / ูนยฝก
รา พื่อ า นก ุม ปา มาย กา น การฝก
อาชีพที่ มา สม : สป า ที่
- ส าบน/ ูนยพ นา การ
ฝกทก อาชีพ : สป า ที่ -

มมี ามพร้อม

า นกก ุม ปา มาย
้การฝกอาชีพ
ที่ มา สมกบ ก ุม

การฟนฟู รางกาย/
การฝก ชาชีพ อาชี บาบ

ูนย

- นท.

างาน รียม าม

มี ามพร้อม
ฝก ชาชีพพื้น าน

พร้อม นการสม รงาน สง สรม
อาชีพ : สป า ที่

มี ามพร้อม
พ นาฝมือ รงงาน

- รูฝกปร มนผ การฟนฟู
: สป า ที่

ปร กรม รียม าม
พร้อม อส
าม
อยาง ก ้ช
ือน

ฟนฟู
ก ุม
ปนที่พอ บส

ก ุม
ม ปนที่พอ
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วิธีปฏิบัติตามแผนภูมิที่ 5 (พิจารณาเฉพาะแผนภูมิในกรอบสี่เหลี่ยมเล็กเท่านั้น)
การ ทา ้อมู พื้น าน ปนรายบุ
สัปดาห์ที่ 1 – 2 เจ้าหน้าที่ของสถานที่เพื่อการฟื้นฟูฯ
สัมภาษณ์ข้อมูล พื้ น ฐานของผู้ เข้ารั บ การฟื้นฟูฯที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาและการประกอบอาชีพเพิ่มเติม
เช่น ความสนใจ ความถนัดทางอาชีพ ประสบการณ์การอบรมอาชีพหรือ การประกอบอาชีพทั้งส่วนที่เป็น
ลูกจ้างหรือเจ้าของกิจการ เป็นต้น โดยจดบันทึกและเก็บไว้ในแฟูมประวัติของผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ แต่ละราย
การปร มน ามพร้อม ้านการปร กอบอาชีพ
อาชี พ และการประกอบอาชี พ เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของชี วิ ต ทุ ก คน อาจกล่ า วได้ ว่ า
“งานคืออาชีพ” นอกจากงานจะสร้างรายได้สาหรับเลี้ยงตนเองและครอบครัวแล้วงานยังก่อให้เกิดความ
ภูมิใจในตนเองหรือการเห็นคุณค่าในตนเองอีกด้วย อย่างไรก็ตาม การใช้สารเสพติดทาให้วิถีชีวิตของผู้เข้ารับ
การฟื้นฟูฯเปลี่ยนแปลงไปจากวิถีชีวิตปกติ เช่น ตื่นสาย ใช้เงินเปลือง ไม่มีความรับผิดชอบ
พูดโกหก
บางครั้งจาต้องทาผิดกฎหมายเพื่อให้ได้ยาเสพติดมาเสพ ถ้ามีพฤติกรรมการติดรุนแรงทาให้ ไม่สามารถ
ทางานหรือประกอบอาชีพได้ เป็นต้น นอกจากนี้ ผู้เสพ/ผู้ติดสารเสพติด มักเป็นผู้ที่ขาดเปูาหมายที่ชัดเจน
และแกร่งเพียงพอ ทาให้ต้องการอยู่ภายใต้ความสุข ความพึงพอใจระยะสั้นจากการใช้สารเสพติด การช่วย
ให้ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯได้สารวจและตระหนักถึงเปูาหมายในชีวิตตลอดจนคุณค่า ของตนเองจะช่วยให้ผู้เข้ารับ
การฟื้นฟูฯ หันมาทากิจกรรมที่สร้างสรรค์และห่างไกลจากสารเสพติดมากขึ้น ทั้งนี้ เปูาหมายในชีวิต คือ สิ่งที่
มนุษย์ต้องการให้เป็นไปในระยะยาว ซึ่งมีหลายด้าน เช่น การศึกษา อาชีพการงาน ความสัมพันธ์ข องคู่สมรส/
ครอบครัว เป็นต้น ดังนั้น การมีเปูาหมาย/จุดมุ่งหมายในชีวิตเป็ นสิ่งสาคัญประการหนึ่งที่ทาให้ผู้เข้ารับการ
ฟื้นฟูฯ เกิดแรงจูงใจที่จะทาสิ่งต่างๆเพื่อให้บรรลุเปูาหมาย ซึ่งจะช่วยให้ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯสามารถควบคุม
ตนเอง เพื่อเลิกยาเสพติดให้สาเร็จได้
การประเมินความพร้อมด้านการประกอบอาชีพ ประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ ดังนี้
2.1 การเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความพร้อมด้านการประกอบอาชีพ จากความสาคัญ
ของการมีเปูาหมายในชีวิตและการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของการเป็นผู้เสพ/ติดสารเสพติด มาเป็นวิถีชีวิตของ
คนปกติที่สมดุลซึ่งจะเป็นสิ่งจูงใจและส่งเสริมความพร้อมของผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯด้านการประกอบอาชีพซึ่งจะ
ส่งผลให้ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ ไม่หวนกลับเสพซ้าอีก ดังนั้น กิจกรรมเพื่อส่งเสริมความพร้อมด้านการประกอบ
อาชีพ ได้แก่ กิจกรรมเปูาหมายชีวิต และชีวิตที่สมดุล
2.2 การประเมินความถนัดทางอาชีพ
2.2.1 ประสานงานให้เจ้าหน้าที่กรมการจัดหางานประเมินความถนัดทางอาชีพ
ของผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ ครั้งที่ 1 โดยใช้แบบวัดบุคลิกภาพเพื่อการศึกษาต่อและการเลือกอาชีพในสัปดาห์ที่ 6
(รายละเอียดเพิ่มเติมศึกษาจาก www.doe.go.th/vgnew)
2.2.2 ประสานงานให้ เจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุขประเมิน ความพร้อมทั้ง
ทางด้านร่างกายและสภาพจิต เช่น ความผิดปกติทางการเรียนรู้ ระดับ IQ การมีพฤติกรรมต่อต้านสังคม
เป็นต้น ซึ่งเป็นประโยชน์ในการจัดกลุ่มฝึกอาชีพให้มีความเหมาะสมกับศักยภาพของผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ
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3. า นกก ุม ปา มาย
้การฝกอาชีพที่ มา สมกบ
ก ุม
3.1 เจ้ าหน้ าที่ส ถานที่เพื่อการฟื้นฟูฯ นาผลการประเมินความถนัดทางอาชีพและผล
ประเมินความพร้อมทางด้านร่างกายและสภาพจิต มาวิเคราะห์ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตัวแทนหน่วยงานในพื้นที่
สังกัดกรมการจัดหางาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงสาธารณสุขและกรมคุมประพฤติ เพื่อจาแนกกลุ่ม
ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ และกาหนดการฝึกอาชีพที่เหมาะสม ประเภทกลุ่มผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ มี 3 ประเภท ได้แก่
1) ผู้ เข้ารั บการฟื้นฟูฯ ไม่มีความพร้อมทางด้านร่างกายและสภาพจิต รวมทั้ง
ไม่มีความต้องการที่จะฝึกอาชีพเนื่องจากมีอาชีพที่เป็นกิจจะลักษณะอยู่แล้วให้เข้าร่วมกิจกรรมงานบาบัดของ
สถานที่เพื่อการฟื้นฟูฯ
2) ผู้เข้ารับ การฟื้นฟูฯ มีความพร้อมทางด้านร่างกายและสภาพจิต แต่ยังไม่มี
อาชีพ/ประกอบอาชีพ ไม่เป็ น กิจ จะลักษณะ/ต้องการเปลี่ ยนอาชีพ/ต้องการมีรายได้เสริม ให้เข้ารับการ
ฝึกวิชาชีพ ขั้นพื้นฐานหรือฝึกวิชาชีพระยะสั้น เช่น เบเกอรี่ ขนมไทย น้าเต้าหู้ เป็นต้น
3) ผู้ เ ข้ า รั บ การฟื้ น ฟู ฯ มี ค วามพร้ อ มทางด้ า นร่ า งกาย สภาพจิ ต และอาชี พ
โดยประกอบอาชีพเป็นกิจจะลักษณะ/มีทักษะพื้นฐานทางอาชีพใดอาชีพหนึ่งแล้ว และต้องการพัฒนาฝีมือ/
ทัก ษะของตนเอง ให้ ผู้ เ ข้ า รั บ การฟื้ น ฟู ฯ เข้ า รั บ การฝึ ก วิช าชี พ ในขั้ น สู งเป็ น ระดั บ พั ฒ นาฝี มื อ แรงงาน
เช่น ช่างไฟฟูาในอาคาร ช่างเชื่อม ช่างก่อสร้าง เป็นต้น
3.2 ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานฯจัดอบรมฝึกวิชาชีพให้กับผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ ในสัปดาห์ที่
9 – 16
3.3 สานักงานจั ดหางานเตรียมความพร้อมผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯเพื่อ ก้าวสู่ตลาดแรงงาน
ในสั ป ดาห์ ที่ 14 เช่ น การอบรมและฝึ ก ทัก ษะการสมั ครงาน เป็น ต้น (รายละเอีย ดเพิ่ มเติ ม ศึก ษา
จากเอกสาร “การเตรียมความพร้อมเพื่อก้าวเข้าสู่ตลาดแรงงาน” รหัสเอกสาร กกจ. 5/2556 กส.1
กองส่งเสริมการมีงานทา กรมการจั ดหางาน กระทรวงแรงงาน) และจัดกิจกรรมเส้นทางชีวิตเพิ่มเติม
รายละเอียดกิจกรรมอยู่ในบทที่ 3 กระบวนการกลุ่ม การเตรียมตัวก่อนกลับสู่สังคม
ทั้ ง นี้ ในช่ ว งเดื อ นที่ 4 ซึ่ ง เป็ น ระยะก่ อ นกลั บ สู่ สั ง คม ให้ ผู้ เ ข้ า รั บ การฟื้ น ฟู ฯ
มีโ อกาสฝึกงานในสถานที่ เพื่อการฟื้น ฟูฯ การเข้าร่ว มกิจกรรมภายนอกโดยมีครูพี่เลี้ ยงคอยควบคุมดูแล
เช่ น การเป็ น วิท ยากรตามโรงเรี ย น วั ด การท างานรั บใช้สั งคม การไปทัศ นศึ กษานอกสถานที่ เป็น ต้ น
ตลอดจนการส่งผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ ไปปฏิบัติงานภายนอกสถานที่เพื่อการฟื้นฟูฯ ในเวลากลางวันและกลับมา
พักอาศัยในสถานที่ฟื้นฟูฯ ตอนกลางคืน
3.4 กรณีสถานที่เพื่อการฟื้นฟูฯ ไม่ได้ดาเนินการฝึกอาชีพหรือดาเนินการแล้วยังไม่แล้ว
เสร็จหรือดาเนินการแล้ วเสร็ จแต่ผู้ เข้ารั บการฟื้นฟูฯ ต้องการฝึกวิชาชีพระยะยาวเพิ่มเติม ให้เจ้าหน้ าที่
สถานที่เพื่อการฟื้นฟูฯ บันทึกข้อมูลดังกล่าวในแบบส่งต่อข้อมูลผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
เพื่อการดูแลช่วยเหลื อและสงเคราะห์ และจัดส่งแบบส่ งต่อข้อมูลฯ พร้อมกับการประเมินผลการฟื้นฟูฯ
ตามแบบ บฟ.8 – 5 ให้สานักงานคุมประพฤติดาเนินการต่อไป
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ก กรรม พื่อสง สรม ามพร้อม ้านการปร กอบอาชีพ
กิจกรรมเพื่อส่งเสริมความพร้อมด้านการประกอบอาชีพ ตามข้อ 2.1 ได้แก่ เปูาหมายชีวิต
และชีวิตที่สมดุล กิจกรรมเหล่านี้ทาให้ผู้ เข้ารับการฟื้นฟูฯ ตระหนักเห็นความส าคัญในการปรับเปลี่ยน
วิ ถี ชี วิ ต หลั ง จากเลิ ก สารเสพติ ด สามารถก าหนดเปู า หมายหรื อ วางแผนชี วิ ต ตลอดจนมี แ รงจู ง ใจ
ในการดาเนินการตามแผนที่กาหนดไว้และประสบความสาเร็จในที่สุด
ข้อสังเกตของการใช้กิจกรรมในชุดนี้ คื อ เปูาหมายชีวิตเน้นด้านการประกอบอาชีพของ
ผู้ เ ข้า รั บ การฟื้น ฟูฯ ภายหลั งผ่ านการฟื้น ฟูฯ แล้ ว ถ้ าผู้ เข้ า รับ การฟื้ น ฟูฯ ตั้ง เปู าหมายชีวิ ตด้ า นการศึก ษา
วิทยากรหรื อเจ้าหน้าที่สถานที่เพื่อการฟื้นฟูฯ สามารถประยุกต์กิจกรรมหรือสร้างสรรค์กิจกรรมขึ้นใหม่
โดยยังคงวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น มาใช้แทนได้
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ผนการสอน รื่อง “ ปา มายชี ”
ุปร สง
1. เพื่อให้สมาชิกเกิดความตระหนักรู้ในความต้องการและเปูาหมายในชีวิตของตน
2. เพื่อให้สมาชิกรู้จักและเห็นความสาคัญของการกาหนดเปูาหมายและวางแผนชีวิตของตน
3. เพื่อให้สมาชิกวิเคราะห์ปัญหาที่เป็นอุปสรรคขัดขวางการไปถึงเปูาหมายชีวิตและมีแนวทางในการ
แก้ไขอุปสรรคนั้นๆ
สาร สา / น
อนาคตเป็นสิ่งที่ทุกคนสามารถกาหนดได้ด้วยตัวเอง การมีเปู าหมายชีวิตที่ชัดเจน มุ่งมั่น รู้จักควบคุม
ตนเอง ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคต่างๆ ทาให้ทุกคนไปสู่เปูาหมายนั้นได้
การเลิกยาเน้นเปูาหมายและคุณค่าของชีวิต ซึ่งต้องอาศัยความสามารถในการควบคุมตนเองให้อยู่ใน
ความสงบ และพบว่าการใช้ยาเป็นเรื่องที่ไม่จาเป็น
การมีเปูาหมายชีวิต ทาให้สมาชิกมีสิ่งยึดเหนี่ยว และมีแรงที่จะอดทนในการเลิ กยา เพื่อบรรลุสิ่งที่
ต้องการ
รย

า 1 ชั่วโมง 30 นาที

ี า นนการ
อง ปร กอบก ุม/ า

ก กรรมการ รียนการสอน

นื้อ า/สื่อ

แลกเปลี่ยนประสบการณ์ - วิทยากรนาเข้าสู่กิจกรรม โดยพูดคุยร่วมกันแสดงความ
- กลุ่มใหญ่ (เวลา 20 นาที) คิดเห็นในประเด็น คนเราต้องมีเปูาหมายในชีวิตหรือไม่
เพราะเหตุใด
สะท้อนความคิด
- ให้สมาชิกแบ่งกลุ่มๆละ 5 – 6 คน ทากิจกรรมตาม
- กลุ่มย่อย (เวลา 40 นาที) ใบงานเปูาหมายชีวิต
- ให้สมาชิกแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อสรุปนาเสนอกลุ่มใหญ่

- ใบงานเรื่อง
เปูาหมายชีวิต

ความคิดรวบยอด
- ให้แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนนาเสนอต่อกลุ่มใหญ่
- กลุ่มใหญ่ (เวลา 30 นาที) - วิทยากรสรุปและอธิบายเพิ่มเติมตามใบความรู้ เรื่อง
เปูาหมายชีวิต

- ใบความรู้เรื่อง
“เปูาหมายชีวิต”
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บ ามรู้
ผนการสอน รื่อง “ ปา มายชี ”
คนเราทุกคนย่อมต้องการมีเปูาหมายในชีวิต แต่ความเป็นจริงบางครั้งเราไม่สามารถไปถึง
เปูาหมายที่เราตั้งเอาไว้ เนื่องจากมีปัญหาอุปสรรคเข้ามาในชีวิตมากมาย แต่อย่างไรก็ตามปัญหา
อุปสรรคในชีวิตสามารถแก้ไขได้ ชีวิตเป็นของเราดังนั้นเราจะเป็นผู้กาหนดเปูาหมายในชีวิตด้วยตัวของ
เราเอง ถ้าความผิดพลาดนั้นมาเป็นบทเรียนในการที่จะเริ่มต้นชีวิตใหม่
การดาเนินชีวิตอย่างมีเปูาหมายทาให้เรามีแนวทางในการดาเนินชีวิตที่ชัดเจน ทาให้เรารู้จัก
ขั้นตอนชีวิตในแต่ละขณะ ว่าเราควรทาอะไรอย่ างไร และเป็นสิ่งที่ช่วยให้เราเกิดการเตรียมพร้อมใน
การแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น
อุ ป สรรคส าคั ญ ที่ ขั ด ขวางเปู า หมายชี วิ ต ของเรามั ก อยู่ ที่ ตั ว เราเอง เช่ น การขาดความ
รับผิดชอบต่อการกระทาของตนเอง ขาดความพยายามและอดทน เป็นต้น สิ่งที่ช่วยให้เราสามารถ
บรรลุเปูาหมายชีวิตของเราคือ การมีความรับผิดชอบ และมีความมุ่งมั่นเพียรพยายามที่จะทาให้เรา
ไปสู่เปูาหมายชีวิต อันจะทาให้เราประสบความสาเร็จในที่สุด
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บงาน
ผนการสอน รื่อง “ ปา มายชี ”
1. เปูาหมายชีวิตของสมาชิกคืออะไร (เน้นด้านการประกอบอาชีพ)
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
................................................................................................................................... ........................................
2. นิสัยหรือพฤติกรรมปัจจุบันของสมาชิกจะส่งเสริมหรือขัดขวางการบรรลุเปูาหมายหรือไม่อย่างไร
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
3. ทาอย่างไรจึงจะบรรลุเปูาหมาย
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
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ผนการสอน รื่อง “ชี ที่สม ุ ”
ุปร สง
1. เพื่อให้สมาชิกมีการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตหลังเลิกสุราและยาเสพติด
2. เพื่อให้สมาชิกมีแนวทางการปฏิบัติตัวเพื่อให้มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์
3. เพื่อให้สมาชิกมีนิสัยที่เสริมสร้างให้ตนเองประสบความสาเร็จได้
สาร สา / น
ช่วงเริ่มต้นของการเลิกยาเสพติด คุณอาจมีความยุ่งยากลาบากในการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต เพราะยา
เสพติดมักทาให้ชีวิตคุณตกต่า และตัวคุณเองก็เคยชินกับการใช้สุราและยาเสพติดในชีวิตประจา วัน เหมือน
เป็ น ส่ ว นหนึ่ งของชีวิต มัน เคยช่ว ยคุณในหลายๆ เรื่องเช่น คลายเครียด แก้เบื่อ แก้เซ็ง ทาให้ มีอารมณ์
สนุกสนาน ทาให้ขยันขันแข็ง ใจกล้า เป็นต้น แต่ในขณะเดียวกันมันก็ทาร้ายคุณได้มากกว่าหลายเท่าเช่นกัน
เราลองมาเสาะแสวงหาวิถีชีวิตที่เป็นอยู่ดีกัน มีหลายๆ เรื่องทีเดียวที่คุณต้องทบทวนและปรับเปลี่ยนจากวิถี
ชีวิตที่ต้องพึ่งสุราและยาเสพติด เช่น ความเครียดกับการติดยาเสพติด, มีสติอยู่กับปัจจุบัน, นอนให้เต็มอิ่ม,
รับประทานอาหารอย่างเหมาะสม, หนี้สินและปัญหาทางกฎหมาย, การพัวพันกับวงจรการค้ายาเสพติด, การ
บริหารจัดการเวลาในแต่ละวัน
รย

า ๑ ชั่วโมง 30 นาที

ี า นนการ
อง ปร กอบก ุม/ า

ก กรรมการ รียนการสอน

แลกเปลี่ยนประสบการณ์
- วิทยากรนาเข้าสู่บทเรียนโดยกล่าวถึงการปรับเปลี่ยน
- กลุ่มใหญ่ (เวลา 15 นาที) วิถีชีวิตหลังจากเลิกสารเสพติด ซึ่งจะทาให้ชีวิตสมดุล
เอื้อต่อการช่วยให้หลุดพ้นจากสารเสพติดอย่างยั่งยืน
สะท้อนความคิด
- ให้สมาชิกแบ่งกลุ่ม ทากิจกรรมตามใบงานแล้วระดมสมอง
- กลุ่มย่อย (เวลา 40 นาที) เพื่อสรุปเป็นความคิดเห็นของกลุ่มว่าต้องเสริมสร้างนิสัยใด
และด้วยวิธีใด เพื่อให้ประสบความสาเร็จในชีวิต
ความคิดรวบยอด
- ให้แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนรายงานต่อกลุ่มใหญ่
- กลุ่มย่อย (เวลา 35 นาที) - วิทยากรสรุปและอธิบายเพิ่มเติมตามใบความรู้

นื้อ า/สื่อ

- ใบงาน
“ชีวิตที่สมดุล”
- ใบความรู้
“ชีวิตที่สมดุล”
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บ ามรู้
ผนการสอน รื่อง “ชี ที่สม ุ ”
การเลิกสารเสพติดไม่ใช่เพียงแค่หยุดใช้สารเสพติดเท่านั้น คุณยังต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต
ที่เป็นอยู่เราคงต้องกลับไปแสวงหาวิถีชีวิตที่เอื้อต่อการช่วยให้หลุดพ้นจากสารเสพติด ช่วงเริ่มต้นของการเลิก
สารเสพติด คุณอาจมีความยุ่งยากลาบากในการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต เพราะสารเสพติดมักทาให้ชีวิตคุณตกต่า
และตัวคุณเองก็เคยชินกับการใช้สารเสพติดในชีวิตประจาวัน เหมือนเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต มันเคยช่วยคุณใน
หลายๆ เรื่องเช่น คลายเครียด แก้เบื่อ แก้เซ็ง ทาให้มีอารมณ์สนุกสนาน ทาให้ขยันขันแข็ง ใจกล้า เป็นต้น
แต่ในขณะเดียวกันมันก็ทาร้ายคุณได้มากกว่าหลายเท่าเช่นกัน เราลองมาเสาะแสวงหาวิถีชีวิตที่เป็นอยู่ดีกัน
มีหลายๆ เรื่องทีเดียวที่คุณต้องทบทวนและปรับเปลี่ยนจากวิถีชีวิตที่ต้องพึ่งสารเสพติด
ีชี ที่ ปนอยู ี ง กสาร สพ
1. าม รีย กบการ สาร สพ
เมื่อก่อนสารเสพติดเคยช่วยคลายเครียดให้คุณ ทาให้คุณมีอารมณ์สนุกสนาน ลืมเรื่องราวต่างๆ ที่
ทุกข์ใจ แต่เมื่อคุณเลิกใช้มันแล้ว คุณจะหาทางออกต่อปัญหาต่างๆโดยไม่พึ่งพามันได้อย่างไร
2. มีส อยูกบป ุบน
สิ่งที่ผู้กาลังเลิกสารเสพติดใหม่ๆ ควรทา คือ มีสติรู้อยู่กับปัจจุบันไม่ลื่นไหลไปสู่อดีตและไม่เลื่อนลอย
ไปสู่อนาคต ทาปัจจุบันให้ดี ดังแนวคิดที่ว่า เลิกสารเสพติดให้ได้ 1 วันในแต่ละครั้ง ให้มุ่งความสนใจไปที่
ความเป็นอยู่และกิจกรรมในวันนี้ จงทาวันนี้ให้ดีที่สุด เมื่อปัจจุบันเป็นและมีสิ่งที่ดี อดีตและอนาคตย่อม
ต้องดีแน่นอน
3. นอน ้ ็มอ่ม
การนอนหลับพักผ่อนมีความสาคัญต่อสุขภาพร่างกายและจิตใจของคนเรามาก หลังจากหยุดใช้สาร
เสพติด กว่าวงจรการนอนจะกลับคืนมาเป็นปกติบางคนอาจต้องใช้เวลานานหลายเดือน
สุขลักษณะในการนอน ได้แก่
1.
2.
3.
4.
5.

ควรนอนให้เป็นเวลา
งดดื่มชากาแฟหรือน้าอัดลมที่มีส่วนผสมของคาเฟอีนหลัง 16.00 น.
ทาใจให้สบายก่อนเข้านอน ไม่เอาเรื่องต่างๆ ไปขบคิดหรือดูหนังตื่นเต้นเร้าใจก่อนเข้านอน
ในห้องนอนอากาศถ่ายเทสะดวก ไม่มีเสียงอึกทึกครึกโครม
หากลงนอนเกินกว่า 30 นาที แล้วยังนอนไม่หลับ ไม่ควรนอนติดเตียงหรือพยายามข่มตาให้
หลับ ควรลุกขึ้นจากเตียง อ่านหนังสือเบาๆ หรือฟังเพลงเบาๆ จนกระทั่งง่วงจึงลงไปนอนใหม่
4. รบปร ทานอา ารอยาง มา สม
ในช่วงของการเลิกสารเสพติด ควรเลือกรับประทานอาหารที่มีคุณค่าครบทั้ง 5 หมู่ และปริมาณที่
เพียงพอในกรณีเลิกสารเสพติด คุณอาจเจริญอาหารมากผิดปกติ อาจทาให้เกิดปัญหาน้าหนักเกินตามมาได้
ควรระมัดระวังควบคุมปริมาณของอาหารที่รับประทาน
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5. นี้สน ป าทางกฎ มาย
ช่วงที่เลิกสารเสพติด การจัดระเบียบเรื่องการใช้จ่ายเงินทอง การทบทวนรายรับรายจ่ายให้มีความ
สมดุล การชาระหนี้สินจึงมีความสาคัญเป็นอย่างมาก การติดต่อกับหน่วยงานทางกฎหมาย การระมัดระวังตัว
ไม่ให้กระทาความผิดซ้าซ้อน คุณอาจต้องขอคาปรึกษาทางกฎหมายจากทนายความการเผชิญกับปัญหาที่เป็น
ผลพวงตามมาจากการใช้สารเสพติดอย่างตรงไปตรงมา ยอมรับความผิ ดพลาดในอดีต และมองมันเป็น
บทเรียน เมื่อเราฟันฝุามันไปได้ เราก็จะเกิดความรู้สึกเคารพนับถือตนเองมากขึ้น อนาคตก็จะมั่นคงขึ้น
6. การพ พนกบ ง รการ ้ายา สพ
ช่วงที่เสพยาอยู่ คุณอาจเข้าไปพัวพันกับผู้คนมากมายที่เกี่ยวข้องกับวงจรการค้าสารเสพติด เช่น
ผู้ค้ารายใหญ่ ผู้ค้ารายย่อย เพื่อนผู้เสพด้วยกัน ผู้ที่รับสารเสพติดจากคุณ เป็นต้น คุณเป็นสมาชิ กหนึ่งของ
สังคมการค้าสารเสพติดขณะที่คุณกาลังเลิกสารเสพติด บุคคลเหล่านี้อาจยังคงแวะเวียนมาหาคุณ ผู้ค้าอาจมา
สอบถามว่ายังต้องการสารเสพติดหรือไม่หรืออาจมาทวงหนี้ เพื่อนผู้เสพอาจมาชวนไปเป็นเพื่อนเสพยา ผู้ซื้อ
อาจแวะมาหาซื้อสารเสพติดจากคุณ ทั้งหมดล้วนทาให้คุณยุ่งยาก ลาบากใจ ทาให้คุณต้องกลับไปใกล้ชิดกับ
สารเสพติดอีก กระตุ้นให้เกิดอาการอยากสารเสพติด เสี่ยงสูงต่อการกลับไปเสพซ้า และอาจเสี่ยงต่อการถูก
จับกุมจากพนักงานเจ้าหน้าที่ เกิดปัญหายุ่งยากตามมาไม่สิ้นสุดทางที่ดีควรหลีกเลี่ยงจากกลุ่มบุคคลเหล่านี้
พยายามตัดขาดการติดต่อ
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นสยที่พึงปร สง นการปร สบ ามสา ร็

อยาง

นิสัย คือ แบบแผนพฤติกรรมที่เกิดขึ้นซ้าๆ จนเคยชิน นิสัยดีมีส่วนเสริมให้คุณประสบความสาเร็จ
และมีความสุขและมั่นคงทางจิตใจนิสัยเป็นสิ่งที่เรียนรู้ได้ บ่มเพาะให้มากขึ้นได้ โดยการประพฤติปฏิบัติบ่อยๆ
จนเคยชิน นิสัยที่พึงประสงค์และเอื้อต่อการประสบความสาเร็จในการเลิกสุราและยาเสพติด มีดังนี้
นสยยอมรบ าม รง
โดยธรรมชาติผู้ที่มีปัญหาติดสารเสพติดมักปฏิเสธความจริง เชื่อมั่นตนเองมากเกิน ไป และพยายาม
ดิ้นรนต่อสู้เพื่อเอาชนะสารเสพติด ดูเหมือนยิ่งแก้ก็ยิ่งยุ่ง เหมือนยิ่งดิ้นรนก็ยิ่งจมลงในบ่อทรายดูดการยอมรับ
ความจริงว่าเรามีปัญหาในชีวิต ชีวิตเป็นทุกข์ ปัญหามันหนักเกินกว่าที่เราจะแก้ไขได้เพียงลาพัง จิตใจก็จะ
สงบลง เป็ น การเปิ ด โอกาสให้ ตัว เราได้ ใช้ส ติแ ละปัญ ญาในการพิจารณาปัญ หาอย่ างที่มัน เป็นจริ ง และ
ตรวจสอบเหตุและปัจจัยของปัญหา ก็ทาให้เรามีโอกาสเห็นทางออกของการแก้ไขปัญหาได้มากขึ้น
นสย งการมีส
ชีวิตที่ผ่านมา เราอาจจะปล่อยให้อารมณ์ความรู้สึก และกิเลสตัณหาครอบงานาพาพฤติกรรมของเรา
เรียกได้ว่า ชีวิตที่มีอารมณ์ความรู้สึกและความอยากเป็นส่วนนาเมื่อมีความอยาก จะมีอาการแสดงออกสาคัญ
2 อย่าง คือ ความขาดแคลน ความพร่อง ไม่มีสิ่งที่อยาก ความกระสับกระส่ายกระวนกระวายใจ ทาให้สงบ
นิ่งไม่ได้ ต้องดิ้นรนหาทางทาให้ความกระวนกระวายสงบระงับไป เมื่อได้สนองความอยาก ก็กลับเป็นปกติ
ความกระวนกระวายก็หมดไป เวลาช่วงนั้นก็คือได้รับความสุข แต่ถ้าความอยากไม่ถูกตอบสนอง ก็เกิดความ
ทุกข์ ยิ่งอยากมากก็ทุกข์มาก มักดิ้นรนทุกรูปแบบเพื่อระงับทุกข์ ถ้าสนองไม่ได้ ก็ระบายออก ทาให้เกิด
ปัญหาแก่ตนเองและผู้อื่นมากขึ้นหากชีวิตเราเจริญด้วยสติ ก็เรียกได้ว่า เรามีการดาเนินชีวิตที่มีสุขเป็นพื้นฐาน
อยู่กับปัจจุบัน และเป็นอิสระจากอารมณ์ความรู้สึกและกิเลสตัณหาที่จะมาครอบงาการเจริญสติมีหลากหลาย
วิธีการ คุณอาจเลือกสักวิธีห นึ่ งที่เหมาะสมกับจริตของคุณ แล้ว ปฏิบัติอย่างจริงจัง และคุณจะได้พบกับ
ปาฏิหาริย์แห่งการตื่นอยู่เสมออย่างแน่นอน
3. นสยซื่อส ย ปิ ผย าม รง
การกระทาความผิดทาให้คนเราปิดบังซ่อนเร้น พูดไม่จริงเพื่อเอาตัวรอด แต่ขณะเดียวกันเราก็รู้สึก
ผิด เมื่อเรารู้สึกผิดก็พยายามทาดีเพื่อชดเชยหรือลงโทษตนเอง ส่วนหนึ่งในจิต ใจก็ไม่เคารพนับถือตนเอง
เพราะได้ทาผิดไปและไม่ซื้อสัตย์ความรู้สึกที่เกิดขึ้นมันสับสนปนเปกันไปหมดหากปัญหานั้นซับซ้อนแก้ยาก
การกระทาความดีเพื่อชดเชยก็กระทาได้ยากขึ้น เนื่องจากความรู้สึกที่สับสนดังกล่าวเหมือนยิ่งแก้ก็ยิ่งยุ่ง อาจ
กลายเป็ น การกระท าความผิ ด ซ้ าซาก ความซื้ อ สั ต ย์ ต รงไปตรงมา เปิ ด เผยความจริ ง กล้ า ยอมรั บ ผิ ด
โดยเฉพาะกับคนที่ใกล้ชิด หวังดี จริงใจและพร้อมที่จะช่วยเหลือเรา ก็จะเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์เอื้อต่อการ
แก้ปัญหาต่อไป
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นสยก ้า

ก ้าทา

บางครั้งคนเราไม่กล้าทาในสิ่งที่ต้องการ เพราะกลัวผิดหวัง กลัว ล้มเหลว กลัวเครียด กลัวเป็นที่อับ
อาย เราอาจเลือกที่จะหลบเลี่ยง นิสัยกล้าคิด กล้าทา ช่วยทาให้เรามีโอกาสประสบความสาเร็จ ฝึกให้มีความ
รับผิดชอบในตนเอง เกิดความภาคภูมิใจและความรู้สึกว่าเราทาได้ เราอาจเริ่มต้นจากการใช้ปัญญาพิจารณา
ถึงสิ่งที่เราควรมี ควรเป็น เปูาหมายในชีวิต และมองหาหนทางปฏิบัติ แล้วลงมือทา เรียนรู้จากข้อผิดพลาด
พร้อมกับให้กาลังใจตนเองเมื่อทาได้
5. นสย ปน นมีอารม น
การมีอารมณ์ขันช่วยให้เรามีมุมมองต่อสิ่งต่างๆ ที่แตกต่างออกไป โดยเฉพาะพฤติกรรมบางอย่าง
ของตนเอง ทาให้เรายอมรับตนเองได้มากขึ้น ว่าเราเองก็ไม่ได้เก่ง ไม่ได้ดีไปทุกๆ อย่าง บางอย่างก็ดูตลก
ขบขัน อารมณ์ขันยังช่วยให้เราผ่อนคลายในสถานการณ์ที่ตึงเครียดได้ ช่วยให้เรามีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น
แต่ต้องระวังการเอาพฤติกรรมของผู้อื่นมาเป็นเรื่องตลกขบขัน
6. นสย งการ ้อภย
การสะสมความโกรธเครียดแค้นชิงชังอาฆาตพยาบาท ไม่เป็นประโยชน์ต่อจิตใจเลย ทาให้เรา
หมกมุ่นครุ่นคิดติดอยู่กับอารมณ์นั้น ไม่สามารถพัฒนาจิตใจต่อไปได้ การละวางจากอารมณ์โกรธ แล้วให้อภัย
แก่ผู้ที่กระทาไม่ดีกับคุณ แถมยังแผ่เมตตาให้อีก จิตใจของคุณก็จะกลับเป็นสุขอย่างมหัศจรรย์ที่สุดของการให้
อภัย ก็คือ การให้อภัยตนเอง เป็นการยอมรับตนเองได้ว่าเราก็ไม่ได้ดีสมบูรณ์ไปทุกๆ อย่าง สามารถกระทา
ผิดได้เช่นเดียวกับคนอื่นๆ หากเราสามารถให้อภัยตนเองได้ ความรู้สึกผิดจะคอยลงโทษตนเอง และจะเป็นตัว
บั่นทอนในการพัฒนาจิตใจของเรา
นสยชอบ ้า าก ยา ม ร
ในการแก้ปัญหา บางครั้งเราไม่สามารถแก้มันได้เพียงลาพัง เราอาจต้องอาศัยปัญญาของผู้อื่นช่วย
ชี้นาทาง ที่สาคัญเราควรพิจารณาดูว่าผู้ใดสามารถเป็นกัลยาณมิตรของเราได้ เราอาจจะไปพบปะพูดคุยเพื่อ
ขอคาชี้แนะโดยตรง หรืออาจศึกษาอ่านจากหนังสือ บทความ ข้อเขียนของผู้รู้ก็ได้
8 นสย ปน นที่รบผ ชอบ
ลักษณะหนึ่ งที่เป็น อุปสรรคของการเลิ กสุ ราและยาเสพติด คือ การโทษคนอื่น โทษสิ่ งแวดล้ อม
ว่าเป็น สาเหตุของปัญหาของเรา เพราะนั่นหมายถึงว่าเราไม่ต้องรับผิดชอบพฤติกรรมของตัวเราเองเลย
มันจะช่วยให้เราสบายใจขึ้นมาหน่อ ย แต่ไม่เป็นผลดีในระยะยาวเลย เพราะเราจะมองปัญหาได้ไม่ถูกต้อง
ไม่เห็นเหตุปัจจัยที่แท้ที่เกิดจากตัวเรา สุดท้ายต้องหันกลับมาพิจารณาที่เหตุปัจจัยในตัวของเราเอง การที่เรา
รับ ผิ ดชอบต่อพฤติกรรมของตัว เราเอง ยอมรับว่าเราเป็นผู้ กระทามันเอง หากกระทาผิ ดก็ยอมรับว่าผิ ด
และขอโทษผู้อื่นอย่างจริงใจ จิตใจเราก็จะสบายขึ้น เกิดความเคารพนับถือตนเอง มีความระมัดระวังในการ
กระทาของตนเองมากขึ้น อีกทั้งคนอื่นก็เกิดความเชื่อมั่นในตัวคุณว่าคุณมีความจริงใจในการแก้ปัญหา โอกาส
ประสบความสาเร็จก็มีมากกว่า
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นสย ง ย ส นสุ ภาพ อง น อง
ร่างกายเป็ นที่ตั้งของจิตใจ หากร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ก็ส่งผลให้จิตใจสมบูรณ์ การทานุบารุง
สุขภาพตนเองสามารถกระทาได้โดยการหมั่นหาความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ การออกกาลังกาย
การเล่นกีฬา การรับประทานอาหารที่เป็นประโยชน์ การหลีกเลี่ยงสุราและยาเสพติด และยาที่ไม่จาเป็นต่อ
การรักษาโรคของเรา
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