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 การวจิยั เรือ่ง ปญัหาและแนวทางการแกป้ญัหาการจดัการการบำาบดัรกัษาผูต้ดิยาเสพตดิดว้ยวถิเีชงิพทุธ มวีตัถปุระสงค์
เพื่อศึกษาปัญหาการใช้วิธีคิดแบบวิถีพุทธไปบำาบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด และแนวทางการแก้ปัญหาการจัดการบำาบัดรักษา
ผูต้ดิยาเสพตดิดว้ยวถิเีชิงพทุธทีเ่กดิขึน้ เปน็การวจัิยเชงิคุณภาพ กลุม่ตวัอยา่ง ไดแ้ก ่ผูเ้กีย่วขอ้งกบัโครงการฟืน้ฟสูมรรถภาพ
ผู้ติดยาเสพตดิในระบบบงัคบับำาบดัโดยวดั วถิพีทุธ) กรมคมุประพฤต ิกระทรวงยตุธิรรมทีไ่ดจ้ากการสุม่ตวัอยา่งแบบหลาย
ขั้นตอน (Multi-stage Sampling) ประกอบด้วย 1) ผู้อำานวยการสำานักงานคุมประพฤติจังหวัด จำานวน 10 ตัวอย่าง 
2)  รอง/ผูช้ว่ยผูอ้ำานวยการสำานกังานคุมประพฤติจังหวดั จำานวน 10 ตวัอยา่ง 3) เจา้หนา้ท่ีผูร้บัผดิชอบการฟืน้ฟสูมรรถภาพ
ผู้ติดยาเสพติดฯ จำานวน 14 ตัวอย่าง 4) พระ/แม่ชี/ผู้ดำาเนินกิจกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดฯ จำานวน 18 
ตัวอย่าง และ 5) ผู้ผ่านการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดฯ จำานวน 12 ตัวอย่าง พื้นที่วิจัย ได้แก่ สำานักงานคุมประพฤติ
ประจำาศาลอาญากรุงเทพใต้ สำานกังานคมุประพฤติจงัหวดัตาก นครราชสมีา สรุนิทร ์มหาสารคาม กาญจนบุร ีอำานาจเจรญิ 
ยโสธร น่าน และสระบรุ ีรวม 64 ตวัอยา่ง เครือ่งมอืวจิยั ไดแ้ก ่แบบการประชมุกลุม่ การเกบ็รวบรวมขอ้มลูในแตล่ะจงัหวดั
โดยผู้วิจัยและผู้ช่วยวิจัยในกลุ่มเจ้าหน้าที่ของรัฐ (กลุ่มที่ 1-3) ใช้กลุ่มสนทนา และกลุ่มที่ 4-5 ใช้การสัมภาษณ์เชิงลึกเป็น
รายบุคคล การวิเคราะห์ข้อมูลใช้การวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content Analysis) 

ผลการวิจัย
  ปญัหาในการใชว้ธิคีดิแบบวถิเีชงิพทุธไปบำาบดัรกัษาผูต้ดิยาเสพตดิ คอืการนำานโยบายไปปฏบิตัแิละการจดัการกจิกรรม
การฟื้นฟูฯ ปัญหาการใช้วิธีคิดแบบวิถีพุทธไปบำาบัดรักษา ผู้ติดยาเสพติดภายใต้มิติ CIPP Model คือ การจัดการโครงการ
วิถพีทุธและปญัหาการใชว้ธิคิีดแบบวถิเีชงิพุทธไปบำาบดัรกัษาผูต้ดิยาเสพตดิภายใตม้ติกิารจดัการคอื ปญัหาการประสานงาน
และปัญหาการจัดการแบบวิถีชีวิตพระ แนวทางการแก้ปัญหาการจัดการการบำาบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดด้วยวิถีเชิงพุทธใช้
แนวทางการแก้ไขปัญหาตามหลักอริยสัจ 4 ประกอบด้วย ปัญหา (ทุกข์) สาเหตุของปัญหา (สมุทัย) วัตถุประสงค์ (นิโรธ) 
และแนวทางปฏิบัติ (มรรค) 

คำาสำาคัญ : วิถีพุทธ/ ปัญหาการประสานงาน/ ปัญหาการจัดการแบบวิถีพุทธ/ แนวทางแก้ไข ปัญหาตามหลักอริยสัจ 4

1 นิสิตปริญญาโทบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการสาธารณะ มหาวิทยาลัยบูรพา
2 อาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ และคณบดีวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
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 The objectives of this qualitative research were, firstly, to investigate problems of the application

of the Buddhist way of thinking to treatment of drug addicts, and, secondly, to find a guideline for solving

the problems of management of drug addict treatment in the Buddhist way. Multi-stage sampling was 

used for obtaining the sample which consisted of 64 people involved in the project on drug addict 

capability rehabilitation of the Department of Probation, Ministry of Justice’s Compulsory Treatment 

in the Buddhist Way, including 1) 10 directors of Provincial Probation Office, 2) 10 deputy/assistant 

directors of Provincial Probation Office, 3) 14 staff members responsible for drug addict capability 

rehabilitation, 4) 18 monks/nuns/persons perating drug addict capability rehabilitation activities, and 

5) 12 drug addicts who had undergone capability rehabilitation from South Bangkok Criminal Court’s 

Probation Office and Tak, Nakhon Ratchasima, Surin, Mahasarakham, Kanchanaburi, Amnart Charoen, 

Yasothon, Nan and Saraburi Structured interview form was used as the research tool for data collection

through focus group discussion and in-depth interview conducted by the researcher and research 

assistants. (Group 1-3 by focus group discussion, Group 4-5 by in-depth interview) Content analysis was 

used for data analysis.

 It was found that the problems of the application of the Buddhist way of thinking to treatment 

of drug addicts were implementation of the policy and management of rehabilitation activities. The 

problems of the application of the Buddhist way of thinking to treatment of drug addicts under CIPP 

Model dimension lied in the management of the Buddhist way project itself and, under management 

dimension, in the coordination and management in the Buddhist monk’s way. The guideline for solving 

the above-mention problems is the use of the Four Noble Truths of Buddhism consisting of the problem 

(the nature of suffering), cause of the problem (suffering’s origin), objective (suffering’s cessation) and 

action guideline (the way leading to the cessation of suffering).

 Key word : Buddhist Way/ Problem of Coordination/ Problem of Buddhist Way 

  Management / Guideline for Solving in the Problem of Four Noble Truths 

ABSTRACT
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 ระบบการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพและผู้ตดิยาเสพตดิหรือระบบการบำาบดัรกัษาผูต้ิดยาเสพติด1 แบ่งเป็น 3 ระบบ 1) 
ระบบสมัครใจ 2) ระบบต้องโทษ 3) ระบบบังคับการบำาบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด ปีงบประมาณ พ.ศ.2551-2553 กรมคุม
ประพฤติ2 ได้นำาหลักพุทธศาสนามาใช้ในการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดในระบบบังคับบำาบัดแบบไม่ควบคุมตัวภาย
ใต้ชื่อโครงการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดในระบบบังคับบำาบัดโดยวัด (วิถีพุทธ) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ได้มอบ
หมายใหส้ำานักงานคมุประพฤติจงัหวดั/สำานกังานคมุประพฤตปิระจำาศาล จำานวน 16 แหง่ เปน็หนว่ยดำาเนนิการ (สำานกังาน
คุมประพฤติประจำาศาลอาญากรุงเทพใต้ สำานักงานคุมประพฤติประจำาศาลแขวงพระนครเหนือ สำานักงานคุมประพฤติ
จงัหวดักาญจนบรุ ีลพบรุ ีสระบรุ ีมกุดาหาร มหาสารคาม กาฬสนิธุ ์นครราชสมีา สรุนิทร ์บรุรีมัย ์ยโสธร อำานาจเจรญิ ตาก 
พิษณุโลก และสุราษฎร์ธานี) งบประมาณ 3,100,000 บาท ระยะเวลาดำาเนินการต่อรุ่น 2 เดือน จำานวน 30 รุ่น จำานวน 
580 คน หากนำาข้อมูลที่เกี่ยวข้องมาพิจารณาเปรียบเทียบจะทำาให้เห็นภาพของโครงการวิถีพุทธชัดเจนขึ้น การฟื้นฟู
สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดในระบบบังคับบำาบัดโดยวัด (วิถีพุทธ) ที่ได้ดำาเนินการมาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551-2553 
กรมคมุประพฤตไิดส้รปุผลการดำาเนนิงานตามตวัชีว้ดั “ระดบัความสำาเรจ็ในการศกึษาและพฒันารปูแบบวธิกีารปฏบิตัติอ่
ผูก้ระทำาผดิ” (การฟืน้ฟสูมรรถภาพผูต้ดิยาเสพตดิในระบบบงัคบับำาบดัโดยวดั (วถิพีทุธ) พบวา่ การบรรลวุตัถปุระสงคข์อง
กิจกรรม ร้อยละ 77.09 ภายหลังการเข้าร่วมโครงการ3 
  ปญัหายาเสพตดิสง่ผลกระทบต่อปจัเจกบคุคลและสังคมสว่นรวมในมติติา่ง ๆ  ดงันี ้1)  ผลกระทบตอ่ตวับุคคลโดยตรง
ต่อร่างกายและจิตใจ 2) ผลกระทบต่อครอบครัวในครอบครัวที่มี ผู้ติดยามักก่อให้เกิดอาชญากรรมต่อเนื่อง 3) ผลกระทบ
ต่อการบริหารจดัการภาครฐัคดียาเสพติดทีเ่พิม่สงูขึน้เปน็ภาระตอ่งานกระบวนการยตุธิรรม 4) ผลกระทบตอ่เศรษฐกจิ การ
ผลิตและการค้ายาเสพติดจัดเป็นกลุ่มธุรกิจและเศรษฐกิจนอกกฎหมายท่ีไม่ก่อให้เกิดผลิตภาพและสิ้นเปลืองงบประมาณ
ในการป้องกันปราบปรามบำาบัดรักษาและฟื้นฟู 5) ผลกระทบต่อความมั่นคงและชื่อเสียงของประเทศ4 
  ผู้วิจัยสนใจว่ากรมคุมประพฤติได้กำาหนดกระบวนการในการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดในระบบบังคับบำาบัด
โดยวัด (วิถีพุทธ) พร้อมกับจัดทำาคู่มือการดำาเนินกิจกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดในระบบบังคับบำาบัดโดยวัด 
(วิถีพุทธ) ในรูปแผ่น ซี.ดี. แจกให้สำานักงานคุมประพฤติที่ดำาเนินโครงการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดในระบบบังคับ
บำาบัดโดยวัด (วิถีพุทธ) นำาไปปฏิบัติ หากแต่การปฏิบัติหรือการจัดการของสำานักงานคุมประพฤติและวัดหรือสำานักสงฆ์
มีการจัดการหรือการปฏิบัติที่แตกต่างกัน นั่นคือ ปัญหาการจัดการบุคลากรหรือการบริหารบุคคล การจัดการหรือการ
บริหารงานทั่วไป และการจัดการการเงินหรืองบประมาณ ประการสำาคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด สิ่งแรก
ที่ควรให้ความสำาคัญเป็นอย่างยิ่ง คือ การบริหารจัดการ รวมถึงการใช้หลักการทางศาสนาและสถาบันศาสนามาประยุกต์
ใช้ในการจัดการการบำาบัดรักษา ผู้ติดยาเสพติดด้วยวิถีเชิงพุทธ เพื่อเป็นการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่นและใช้หลักการ
จัดการให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

ปัญหาการวิจัย
 1. การใช้วิธีคิดแบบวิถีพุทธไปบำาบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดมีปัญหาอย่างไร
 2. แนวทางการแก้ปัญหาการจัดการการบำาบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดด้วยวิถีเชิงพุทธที่เกิดขึ้นมีแนวทางอย่างไร

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 1. เพื่อศึกษาปัญหาในการใช้วิธีคิดแบบวิถีพุทธไปบำาบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด
 2. เพื่อเสนอแนวทางการแก้ปัญหาการจัดการการบำาบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดด้วยวิถีเชิงพุทธที่เกิดขึ้น
กรอบทฤษฎีและแนวคิด
  การวิจัย เรื่อง การจัดการการบำาบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดด้วยวิถีเชิงพุทธ ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้า CIPP Model ฉบับ

บทนำา
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ปี 2003,20045 การจัดการบำาบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดด้วยวิถีเชิงพุทธและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยผู้วิจัยได้กำาหนดกรอบ
แนวคิดวิจัย ประกอบด้วย วิธีคิดแบบวิถีพุทธของกรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม ภายใต้ยุทธศาสตร์หลักในการฟื้นฟู
สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดในระบบบังคับบำาบัดด้วยวิถีเชิงพุทธ ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ที่ 1) ชี้ชัดให้เห็นทุกข์ 2) ปลุก
เร้าให้ลุกขึ้นสู้ 3) ให้ความรู้พอที่จะกล้าเสี่ยง 4) มีแผนสำาหรับตนเองและครอบครัว ภายใต้ยุทธศาสตร์หลักได้แบ่งเป็น 7 
กิจกรรม ได้แก่ 1) ศาสนาบำาบัด (วิถีพุทธ) 2) งานบำาบัด 3) กิจกรรมกลุ่ม 4) เวชบำาบัด 5) การมีส่วนร่วมของครอบครัว 
6) บำาเพ็ญประโยชน์ และ 7) ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดและการป้องกันการเสพซำ้าโดยมีจุดศูนย์กลาง คือ สุขภาวะองค์รวม
แนวพุทธ จากวิธีคิดแบบวิถีพุทธผู้วิจัยได้ใช้กรอบแนวคิด CIPP Model ภายใต้บริบทการจัดการทั่วไป (Management) 
เป็นกรอบในการประเมินสำาหรับการวิจัยครั้งนี้ เพื่อแสวงหาปัญหาและแนวทางการแก้ปัญหาการจัดการการบำาบัดรักษา
ผู้ติดยาเสพติดด้วยวิถีเชิงพุทธ
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ขอบเขตของการวิจัย

 1. ขอบเขตเนื้อหา 

 1.ศกึษาเฉพาะการจัดการการบำาบดัรกัษาผูติ้ดยาเสพตดิดว้ยวถีิเชิงพทุธ โดยใช้แนวคดิ CIPP Model ของสตฟัเฟลิบีม 

(Daniel L. Stafflebeam) ฉบับ ค.ศ. 2003 และ 2004 ประกอบด้วย Context, Input, Process, product, Impact, 

Effectiveness, Sustainability, Transportability ในมิติการจัดการทั่วไป (Management)

  1.1 ศึกษาเฉพาะการจัดการ (Management) ประกอบด้วย M1 : Man (คน/บุคลากร)

M2 : Money (งบประมาณ) และ M3 : Management (การบริหาร/จัดการทั่วไป) 

 2.ขอบเขตประชากร 1) ผู้อำานวยการสำานักงานคุมประพฤติจังหวัด/ผู้อำานวยการสำานักงานคุมประพฤติประจำาศาล 

2) รองผู้อำานวยการสำานักงานคุมประพฤติจังหวัด/ผู้ช่วยผู้อำานวยการสำานักงานคุมประพฤติจังหวัด 3) เจ้าหน้าที่ผู้รับผิด

ชอบการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดในระบบบังคับบำาบัดโดยวัด (วิถีพุทธ) 4) พระ/แม่ชี/ผู้ดำาเนินกิจกรรมการฟื้นฟู

สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดในระบบบังคับบำาบัดโดยวัด (วิถีพุทธ) 5) ผู้ผ่านการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดในระบบ

บังคับบำาบัดโดยวัด (วิถีพุทธ)

  3. ขอบเขตพื้นที่ 1) สำานักงานคุมประพฤติจังหวัดน่าน 2) สำานักงานคุมประพฤติจังหวัดสุรินทร์ 3) สำานักงานคุม

ประพฤตจิงัหวดัประจำาศาลอาญากรงุเทพใต ้4) สำานกังานคมุประพฤตจิงัหวดักาญจนบรุ ี5) สำานกังานคมุประพฤตจิงัหวดั

สระบุรี 6) สำานักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา 7) สำานักงานคุมประพฤติจังหวัดมหาสารคาม 8) สำานักงานคุม

ประพฤติจังหวัดยโสธร 9) สำานักงานคุมประพฤติจังหวัดอำานาจเจริญ 10) สำานักงานคุมประพฤติจังหวัดตาก

 4. ขอบเขตเวลา ระยะเวลา 4 เดือน (มีนาคม – มิถุนายน 2555)

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย

 1. ทำาให้ทราบปัญหาในการใช้วิธีคิดแบบวิถีพุทธไปบำาบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด

 2. ทำาให้ได้แนวทางการแก้ไขปัญหาการจัดการการบำาบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดด้วยวิถีเชิงพุทธที่เกิดขึ้น

 3. ทำาใหเ้กดิมมุมองในมติิการจัดการภาครัฐหรือการจดัการสาธารณะสำาหรบัการจดัการการบำาบดัรกัษาผูต้ดิยาเสพตดิ

ด้วยวิถีเชิงพุทธ

 4. เป็นข้อมูลสารสนเทศเบื้องต้นสำาหรับต่อยอดงานจากผลงานวิจัยและการศึกษาระดับที่สูงขึ้น 

วิธีดำาเนินการวิจัย

 รูปแบบวิธีวิจัยเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) หน่วยในการวิเคราะห์ (Unit of Analysis) และ

กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้เกี่ยวข้องกับโครงการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดในระบบบังคับบำาบัดโดยวัด (วิถีพุทธ) กรมคุม

ประพฤติ กระทรวงยุติธรรมที่ได้จากการสุ่มตัวอย่าง จำานวน 50 ตัวอย่าง จากสำานักงานคุมประพฤติประจำาศาลอาญา

กรุงเทพใต้ สำานักงานคุมประพฤติจังหวัดตาก นครราชสีมา สุรินทร์ มหาสารคาม กาญจนบุรี อำานาจเจริญ ยโสธร น่าน 

และสระบุรี รวม 10 แห่ง การสุ่มตัวอย่างใช้การสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi-stage Sampling) เครื่องมือวิจัย 

ได้แก่ แบบสัมภาษณ์กลุ่มหรือแบบการประชุมกลุ่มชนิดมีโครงสร้าง การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัยโดยใช้ Index 

of Item Objective Congruence : IOC โดยนำาเครื่องมือวิจัยที่ผ่านการตรวจคุณภาพความตรง (Validity) แล้วให้ผู้

เช่ียวชาญตรวจสอบหรอืใหค้ะแนนความสอดคลอ้งระหวา่งจดุประสงค/์เนือ้หา และสิง่ทีต่อ้งการวดั แลว้นำานำาคะแนนทีไ่ด้

จากผู้เชี่ยวชาญแต่ละคนมาคำานวณด้วยสูตร IOC = ΣR ได้ค่า IOC เท่ากับ 1 ถือว่าเครื่องมือวิจัยมีความสอดคล้องระหว่าง 

N จุดประสงค์/เนื้อหา และสิ่งที่ ต้องการวัด 
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การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 ผูว้จิยัและผูช้ว่ยนักวจิยัดำาเนนิการเกบ็รวบรวมขอ้มลูภาคสนามในพืน้ทีว่จิยัแตล่ะจงัหวดั โดยกลุม่ตวัอยา่งเจา้หนา้ที่

ของรัฐใช้การสนทนาหรือการประชุมกลุ่ม (Focus Group Discussion) กลุ่มตัวอย่างพระ/แม่ชี/ผู้ดำาเนินกิจกรรม และ

กลุ่มผู้ผ่านการฟื้นฟูฯ ใช้การสัมภาษณ์เชิงลึกเป็นรายบุคคล จำานวนตัวอย่างที่เก็บข้อมูลได้จริง 64 ตัวอย่าง 

การวิเคราะห์ข้อมูล

 การวิเคราะห์ข้อมูลใช้การวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content Analysis) 

ผลการวิจัย

  1. ประชากรวจิยัในกลุม่ผูเ้กีย่วขอ้งกบัโครงการฟืน้ฟสูมรรถภาพผูต้ดิยาเสพตดิในระบบบังคบับำาบัดโดยวดั (วถีิพทุธ) 

กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม ผู้ให้ข้อมูล ประกอบด้วย กลุ่มผู้อำานวยการสำานักงานคุมประพฤติจังหวัด/ผู้อำานวย

การสำานักงานคุมประพฤติประจำาศาล จำานวน 10 คน ร้อยละ 15.7 กลุ่มรองผู้อำานวยการสำานักงานคุมประพฤติจังหวัด/

ผู้ช่วยผู้อำานวยการสำานัก งานคุมประพฤติจังหวัด จำานวน 10 คน ร้อยละ 15.7 เช่นกัน กลุ่มเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการ

ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดในระบบบังคับบำาบัดด้วยวิถีเชิงพุทธ จำานวน 14 คน ร้อยละ 21.8 กลุ่มพระ/แม่ชี/ผู้ดำาเนิน

กจิกรรมการฟืน้ฟสูมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติดในระบบบงัคับบำาบัดดว้ยวถีิเชิงพทุธ จำานวน 18 คน รอ้ยละ 28.1 และกลุม่ผูผ้า่น

การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดในระบบบังคับบำาบัดด้วยวิถีเชิงพุทธ จำานวน 12 คน ร้อยละ 18.7 รวมผู้ให้ข้อมูล

การวิจัยทั้งสิ้น 64 คน 

  2. ปัญหาการใช้วิธีคิดแบบวิถีพุทธไปบำาบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 

 บริบท : ความต้องการที่สำาคัญของการจัดการการบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดด้วยวิถีเชิงพุทธ ดังนี้ ปริมาณคดีตรวจ

พิสูจน์ผู้เสพยาเสพติดมีปริมาณคดีเพิ่มขึ้น สำานักงานคุมประพฤติจังหวัดได้รับการสนับสนุนการบำาบัดรักษาผู้ติดยาเสพ

ติดแบบควบคุมตัวเข้มงวดและไม่เข้มงวดเป็นจำานวนมาก จึงไม่สอดคล้องกับการวินิจฉัยของคณะอนุกรรมการฟื้นฟูผู้ติด

ยาเสพติดที่มีจำานวนมากกว่าการได้รับการสนับสนุน โครงการวิถีพุทธจึงเป็นทางเลือกสำาหรับผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์

ยาเสพตดิทีค่วรจะตอ้งเขา้รบัการบำาบดัฟืน้ฟฯู แบบควบคมุตวัแตข่าดสถานทีฟ่ืน้ฟรูองรบัไดเ้พยีงพอ อกีทัง้สถาบนัศาสนา

เป็นสถาบันทางสังคมที่มีบทบาทในการขัดเกลาพัฒนาจิตใจและพฤติกรรมของมนุษย์ให้อยู่ในกรอบศีลธรรมจริยธรรม 

 ปัจจัยนำาเข้า : สิ่งสนับสนุน (คน งบประมาณ และแผนดำาเนินงาน) 

 คน : สำานักงานคุมประพฤติจังหวัดมอบหมายงานการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดเป็น 2 ลักษณะ คือ 1) มอบ

หมายใหบ้คุคลใดบคุคลหนึง่รบัผดิชอบโครงการวถิพีทุธ และ 2) แบง่เขตพืน้ทีแ่ลว้จดับคุลากรรบัผดิชอบเขตพืน้ที ่ผูท้ีม่เีปา้

หมายในพื้นที่ต้องดำาเนินการจัดส่งและดูแลผู้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดแก่ผู้รับผิดชอบโครงการวิถีพุทธ ส่วน

วัดมีการจัดคนเป็นหลายรูปแบบ 1) พระและพระผู้ช่วยดำาเนินการโครงการ 2) พระและทีมงาน (ทีมงานพระ ฆราวาส) 

ดำาเนินโครงการ 3) พระร่วมกับชุมชน (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาคมหมู่บ้าน) ดำาเนินโครงการ

  งบประมาณ : งบประมาณที่ได้รับเป็นงบประมาณจากกรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม จำานวน 124,000 บาท/

รุ่น (20 คน/รุ่น) สำานักงานคุมประพฤติจังหวัดเป็นผู้จัดการงบประมาณ (ค่าวัสดุแต่งกาย คนละ 800 บาท ค่าวัสดุของใช้

ส่วนตัว คนละ 100 บาท ค่าตอบแทนแพทย์ในการตรวจร่างกาย 1,500 บาท และค่าวัสดุในการฟื้นฟู คนละ 200 บาท) 

และมอบงบประมาณค่าอาหาร (70 บาท/คน/วัน) ให้แก่วัดเป็นผู้จัดการ 

 แผนการดำาเนินงาน: กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม ได้จัดทำาคู่มือการดำาเนินกิจกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพ

ผู้ติดยาเสพติดในระบบบังคับบำาบัดโดยวัด (วิถีพุทธ) โดยจัดทำาเป็นแผ่น ซีดี แล้วมอบให้แก่สำานักงานคุมประพฤติจังหวัด 
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(แผน่ซดีเีมือ่พมิพเ์อกสารคูม่อืฯ ประมาณ 1,500 แผน่) บางแหง่ไมม่กีารเปดิแผน่ ซดี ีหรอืจดัพมิพอ์อกมาศกึษาหรอืดำาเนนิการ

ตามนั้น) วัดส่วนใหญ่ได้มีการปรับแผนการดำาเนินงานตามความเหมาะสมในแต่ละบริบทและพื้นที่ เช่น อาศัยที่วัด

เป็นเวลา 1 เดอืน จากนัน้เดือนที ่2 อาศัยทีศู่นยเ์รยีนรูเ้ศรษฐกจิชมุชน หรอืระยะ 6 สปัดาหอ์าศยัอยูภ่ายในวดั สปัดาหท์ี ่7-8 

เดินธุดงค์ไปนอกสถานที่ปกติหรือต่างจังหวัด ส่วนตารางเวลา/กิจกรรมในแต่ละวัดมีการจัดการที่ต่างกัน

 กระบวนการ : กระบวนการการจัดการการบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดด้วยวิถีเชิงพุทธ 

 การจัดการบุคลากร สำานักงานคุมประพฤติจังหวัดจัดผู้รับผิดชอบโครงการวิถีพุทธในการจัดการประประสานการ

ดำาเนินการ ส่วนวัดมีรูปแบบ 1) พระผู้นำาและพระผู้ช่วยจัดการ 2) พระผู้นำา /พระผู้ช่วย/ทีมงานจัดการ 3) พระผู้นำาร่วม

กับภาคประชาสังคมจัดการ 4) ผู้เกี่ยวข้องกับโครงการขาดการอบรมหรือสำาเร็จหลักสูตรหลักสูตรการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้

ติดยาเสพติดด้วยวิถีเชิงพุทธ

 การจดัการงบประมาณ สำานกังานคมุประพฤติจงัหวดัจดัการงบประมาณโครงการในสว่นคา่วสัดแุตง่กาย วสัดขุองใช้

ส่วนตัว ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุในการฟื้นฟู และค่าตอบแทนแพทย์ จำานวน 40,000 บาท ส่วนวัดจัดการค่าอาหาร 

จำานวน 84,000 บาท บางสำานักงานคุมประพฤติจังหวัดมอบงบประมาณให้วัดจัดการค่าอาหารและค่าวิทยากร

 การจดัการทัว่ไป สำานักงานคุมประพฤติจังหวดัมอบหมายงานโครงการวถิพีทุธตามสายการบงัคบับญัชา (ผูอ้ำานวยการ

สำานกังานคมุประพฤตจัิงหวดั รองหรือผูช้ว่ยผูอ้ำานวยการสำานกังานคมุประพฤตจิงัหวดั  ผูร้บัผดิชอบโครงการ) สว่น

วดัพระผูน้ำาจะมอบหมายงานตามหนา้ทีข่องแต่ละสว่นทีเ่กีย่วขอ้ง หรอืการจดัการแบบเบด็เสรจ็ในทมีงานกจิกรรมเชงิพทุธ

กิจกรรมเชิงพุทธ ข้อดี ข้อด้อย

การไหว้พระ 1. ทำาให้จิตใจอ่อนโยน

2. จิตเป็นสมาธิ

3. เป็นสิริมงคล

4. การฝึกกริยามารยาท

1. ผู้รับฟื้นฟูฯ ไม่เคยปฏิบัติมาก่อน

2. ขาดความต่อเนื่องและจริงจัง

การสวดมนต์ 1. ทำาให้เกิดสติ

2. จิตเป็นกุศล เบิกบาน

1. ผู้รับฟื้นฟูฯ ไม่เคยปฏิบัติมาก่อน

2. ขาดความต่อเนื่องและจริงจัง

3. สถานที่แมลงและยุงชุกชุม

การแผ่เมตตา 1. ทำาให้จิตเป็นกุศล

2. ไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกัน

3. การรู้จักให้ การแบ่งปัน

1. ผู้รับฟื้นฟูฯ ไม่เคยปฏิบัติมาก่อน

2. ขาดความต่อเนื่องและจริงจัง

การทำาสมาธิวิปัสสนา 1. รู้จักตนเอง รู้กฎแห่งกรรม

2. พิจารณาตามความเป็นจริง

3. จิตมีพลัง/ชำาระกรรม/ระงับอารมณ์

4. เกิดความอดทน

1. ผู้รับฟื้นฟูฯ ไม่เคยปฏิบัติมาก่อน

2. ขาดความต่อเนื่องและจริงจัง

3. ปฏิบัติไม่ค่อยได้

 ผลผลิต : ความพยายามที่ใช้ไปหรือกิจกรรมการจัดการการบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดด้วยวิถีเชิงพุทธ ดังนี้ ผู้ผ่านการ

ฟืน้ฟสูมรรถภาพผู้ตดิยาเสพติดในระบบบงัคบับำาบดัโยวดั (วถีิพทุธ) เกดิการปรบัเปลีย่นแนวคดิ การปรบัเปลีย่นพฤตกิรรม
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ในทิศทางพึงประสงค์ มีจิตใจอ่อนโยน อ่อนน้อมถ่อมตน สุขุมเยือกเย็น มีความมั่นใจในตนเอง ครอบครัวมีความพึงพอใจ 

รู้จักรับผิดชอบและประกอบอาชีพสุจริต และไม่กลับไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด มากกว่าร้อยละ 90 

 ผลกระทบ : กิจกรรมหรือผลการปฏิบัติการจัดการการบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดด้วยวิถีเชิงพุทธได้ถึงผู้ที่ควรจะได้รับ

ประโยชน์ (ผู้เขา้รว่มโครงการ) ดงันี ้กจิกรรมเชงิพทุธ (การไหวพ้ระ การสวดมนต ์การแผเ่มตตา และการทำาสมาธวิปิสัสนา) 

ได้กล่อมเกลาจิตใจของผู้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดในระบบบังคับบำาบัดโดยวัด (วิถีพุทธ) มีจิตใจอ่อนโยน 

มีสติและควบคุมอารมณ์และตนเองได้ มีการวางแผนชีวิต รวมถึงกิจกรรมอาชีวบำาบัดท่ีทำาให้ผู้ร่วมโครงการได้ฝึกความ

รบัผดิชอบและเปน็แนวทางนำาไปปฏบิติัใชใ้นชวีติประจำาวนัและการประกอบอาชพีตอ่ไปได ้ตลอดจนการยอมรบัจากสงัคม 

 ประสิทธิผล : ความต้องการของกลุ่มเป้าหมายได้บรรลุผลหรือเปรียบเทียบผลที่เกิดขึ้นกับเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้ 

(เป้าหมายยุทธศาสตร์ : การชี้ชัดให้เห็นทุกข์ การปลุกเร้าให้ลุกขึ้นสู้ การให้ความรู้มากพอที่จะกล้าเสี่ยง และการมีแผน

สำาหรับตนเองและครอบครัว) ดังนี้ 

เป้าหมายยุทธศาสตร์ ผล

การชี้ชัดให้เห็นทุกข์ ผู้รับการฟื้นฟูฯ ได้รับรู้โทษภัยของยาเสพติด/

ทำาให้เสียชื่อเสียงและการงาน/ทำาให้มีสติ

การปลุกเร้าให้ลุกขึ้นสู้ ผู้รับการฟื้นฟูฯ สามารถใช้ชีวิตประจำาวันได้

อย่างปกติสุข/เกิดกำาลังใจและความหวัง

การให้ความรู้มากพอที่จะกล้าเสี่ยง ผู้รับการฟื้นฟูฯ สามารถนำาความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้/

มีความรู้ที่จะนำาไปใช้ในชีวิตประจำาวันได้/ความพร้อมที่จะกล้าเสี่ยงกับความจริง

การมีแผนสำาหรับตนเองและครอบครัว ผู้รับการฟื้นฟูฯ สามารถช่วยเหลือตนเองและดำารงตนอยู่ในสังคมอย่างมีศักดิ์ศรี/ไม่คิดหวล
กลับไปหายาเสพติด

  ตัวชี้วัด : ผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดที่ผลการฟื้นฟูเป็นที่พอใจของคณะอนุกรรมการฟื้นฟู

สมรรถภาพผูต้ดิยาเสพติด รอ้ยละ 70 ผลการดำาเนินงานโครงการฟืน้ฟสูมรรถภาพผูต้ดิยาเสพตดิในระบบบังคบับำาบัดโดยวดั 

(วิถพีทุธ) รอ้ยละ 90 ของแต่ละรุน่ ในขณะทีก่ารกลบัไปเสพยาเสพตดิซำา้ ไมเ่กนิรอ้ยละ 10 ของผูร้บัการฟืน้ฟฯู ของแตล่ะรุน่

  ความยั่งยืน : ประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการจัดการการบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดด้วยวิถีเชิงพุทธ ในช่วงการดำาเนินงาน 

ปี พ.ศ. 2551 – 2555 ดังนี้ ผู้รับการฟื้นฟูฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดในระบบบังคับบำาบัดโดยวัด (วิถีพุทธ) มีคุณภาพ

ชีวิตที่ดีขึ้น ในช่วงระยะเวลา 60 วันที่เข้าร่วมโครงการสามารถลดอุปสงค์การใช้ยาเสพติดได้ (หากเสพวันละ 1 เม็ด ราคา

เม็ดละ 400 บาท 60 วัน เท่ากับ 24,000 บาท) ประกอบกับในช่วงเวลา 60 วัน ทำาให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพย์สินได้เช่นกัน อีกทั้งการใช้วัดเป็นสถานที่ฟื้นฟูฯ เป็นการระดมทรัพยากรในท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

ถ้าต้องการให้โครงการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดในระบบบังคับบำาบัดโดยวัด (วิถีพุทธ) เกิดความยั่งยืน 1) การจัด

บุคลากรที่มีความพร้อมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดด้วยวิถีเชิงพุทธท้ังด้านปริมาณและคุณภาพ 2) ความร่วมมือ

หรือการบูรณาการในการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดด้วยวิถีเชิงพุทธกับทุกภาคส่วน 3) การจัดสรรงบประมาณ

การฟื้นฟูสมรรถภาพ ผู้ติดยาเสพติดด้วยวิถีเชิงพุทธอย่างเพียงพอและต่อเนื่อง 4) การกำาหนดเป็นนโยบายการฟื้นฟู

สมรรถภาพ ผู้ติดยาเสพติดด้วยวิถีเชิงพุทธระดับชาติ 5) การจัดระบบฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดด้วยวิถีเชิงพุทธ

ที่มีประสิทธิผลประสิทธิภาพ/คุณภาพและมาตรฐานเดียวกัน 6) จัดเวทีการถอดบทเรียน/การแลกเปลี่ยนเรียนรู้หรือ
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การประชุมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดด้วยวิถีเชิงพุทธระดับชาติ

 ความสามารถที่จะถ่ายทอดได้ : กิจกรรมการจัดการการบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดด้วยวิถีเชิงพุทธและเกิดผลดีนั้น 

สามารถนำาไปใช้ที่อื่น หรือปรับใช้ในที่อื่น ดังนี้ 1) การนำาหลักพุทธศาสนามาใช้ในการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดด้วย

วิถีเชิงพุทธ 2) ภาวะพระผู้นำาและผู้อำานวยการสำานักงานคุมประพฤติจังหวัดในการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดด้วยวิถี

เชิงพุทธ 3) การจัดการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดด้วยวิถีเชิงพุทธ 4) การมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชนแลภาค

ประชาสังคมในการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดด้วยวิถีเชิงพุทธ

  3. แนวทางการแกป้ญัหาการจัดการการบำาบดัรักษาผูต้ดิยาเสพตดิดว้ยวถีิเชิงพทุธ โดยใช้แนวทางการแกไ้ขปัญหาตาม

หลักอริยสัจ 4 ประกอบด้วย ปัญหา (ทุกข์) สาเหตุของปัญหา (สมุทัย) วัตถุประสงค์ (นิโรธ) และแนวทางปฏิบัติ (มรรค) 

เมือ่พิจารณาในภาพรวมประเด็นปญัหาลว้นอยูท่ี ่“การจดัการ” ดงันัน้ ผูเ้กีย่วข้องสมควรพจิารณาหรอืวเิคราะหปั์ญหาโดย

การประชมุ/การประชมุเชงิปฏบิตักิาร/การสมัมนา/การระดมสมองในการแกไ้ขปญัหาอยา่งจรงิจงัโดยเฉพาะการมองและ

แก้ ปัญหาอย่างเป็นระบบหรือองค์รวม (Holistic) ซึ่งขอแสดงเป็นแนวทาง (ตัวอย่าง) ดังนี้

ปัญหา 

(ทุกข์)

สาเหตุของปัญหา

(สมุทัย)

วัตถุประสงค์

(นิโรธ)

แนวทางปฏิบัติ

(มรรค)

ปัญหาอาหารไม่เพียงพอ 1. งบประมาณจำากัด

2. การจัดการขาด

    ประสิทธิภาพ

พื่อจัดหาอาหารให้เพียงพอ 1. ขอรับการสนับสนุนงบประมาณค่าอาหาร
จากแหล่งอื่น
2. การใหผู้ฟ้ืน้ฟฯู ประกอบอาหารกนัเองในการ
ลดค่าใช้จ่ายแม่ครัว
3. ขอสนับสนุนวัตถุดิบจากแหล่งอื่น

ปัญหาการขาดอุปกรณ์
กีฬา สถานทีแ่ละเวลาออก
กำาลังกาย

1. ขาดงบประมาณ
2. ขาดการจัดการที่
มีประสิทธิภาพ

เพื่อจัดหาอุปกรณ์กีฬา สถาน
ที่และเวลาออกกำาลังกาย

1. ประชุมกลุ่มผู้เกี่ยวข้องในการหาทุนหรือ
แหล่งสนับสนุนการกีฬา
2. ประชุมกลุ่มผู้ฟื้นฟูในการเลือกชนิดกีฬา 
สถานที่และช่วงเวลาการเล่นกีฬาที่เหมาะสม
กับสภาพภูมิประเทศ
3. กำาหนดกฎระเบียบการเล่นและดูแลอุปกรณ์
กีฬา

อภิปรายผล

  1. ปญัหาการใชว้ธิคิีดแบบวถิพีทุธไปบำาบดัรกัษาผูต้ดิยาเสพตดิ จากวธิคีดิแบบวถีิพทุธของกรมคมุประพฤต ิกระทรวง

ยุติธรรม ประกอบด้วย สุขภาวะองค์รวมแนวพุทธ กิจกรรม และยุทธศาสตร์ในการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดโดยวัด

(วิถีพุทธ) สุขภาวะองค์รวมแนวพุทธทั้งโดยยึดหลักข้อวัตรปฏิบัติของพระพุทธเจ้าและหลัก 5อ ล้วนมีความสอดคล้องกัน

ปัญหาจากโครงการวิถีพุทธสามารถปรับปรุงแก้ไขได้ด้วยหลักอริยสัจ 4 กิจกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดใน

ระบบบังคับบำาบัดด้วยวิถีเชิงพุทธเป็นปัญหาด้านการจัดการหรือปัญหาการจัดการกิจกรรม สอดคล้องกับงานวิจัยของ 

นพดล กรรณิกา (2553)6 พบว่า กระบวนการหรือขั้นตอนการทำางานไปในทิศทางเดียวกัน แต่สิ่งที่แตกต่างกันคือวิธีการ

บริหารจัดการของแต่ละพื้นที่การเปรียบเทียบขั้นตอนการบำาบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดกับขั้นตอนการ

ดำาเนนิการฟืน้ฟสูมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติดในระบบบงัคับบำาบดัโดยวดั (วถิพีทุธ) พบวา่ การบำาบดัรกัษาและฟืน้ฟสูมรรถภาพ

ผู้ติดยาเสพติดทางการแพทย์ ขั้นตอนเตรียมการก่อนบำาบัดรักษากับระยะฟื้นฟูร่างกายและเตรียมความพร้อมด้านจิตใจ 

(วิถีพุทธ) ความคล้ายหรือใกล้เคียงกัน ขั้นถอนพิษยากับระยะเพิ่มพูนความรู้ทักษะทัศนคติ ที่ถูกต้อง (วิถีพุทธ) ต่างกัน คือ
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ทางการแพทยเ์นน้ทางกายสว่น วถิพีทุธเน้นทางใจ (ในทางปฏบัิตจิรงิของวถีิพทุธจะเหน็วา่มกีารจดัการหรอืการปฏบัิตท่ีิตา่ง

กนัโดยมีกิจกรรมนอกเหนอืกจิกรรมทางใจเพิม่อกี 6 กจิกรรม) ข้ันการฟืน้ฟสูมรรถภาพกบัระยะฝกึจติอยา่งเข้มข้น (วถีิพทุธ

สัปดาห์ที่ 5-7) มีเป้าหมายเดียวกันคือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และขั้นติดตามดูแลกับระยะฝึกจิตอย่างเข้มข้น (วิถีพุทธ 

สัปดาห์ที่ 8) มีลักษณะใกล้เคียงกันในสารัตถะ แต่ต่างกันตรงการติดตามดูแลซึ่งโครงการวิถีพุทธขาดการติดตามดูแล 

อาจกล่าวได้ว่า การบำาบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด (ทางการแพทย์) กับการดำาเนินการฟื้นฟูสมรรถภาพ

ผูติ้ดยาเสพตดิในระบบบงัคบับำาบดัโดยวดั (วถิพีทุธ) มเีปา้ประสงค ์(end) เดยีวกนัแตต่า่งกนัทีว่ธิกีาร (mean) ซึง่มจีดุเนน้

การแพทย์ทางกายกับวิถีพุทธทางจิตใจ

 2. ปัญหาการใช้วิธีคิดแบบวิถีพุทธไปบำาบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดในมิติ CIPP Model 

1) Context กระบวนการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดในระบบบังคับบำาบัดโดยวัด (วิถีพุทธ) กำาหนดกิจกรรมศาสน

บำาบัด (วิถีพุทธ) ไว้ 7 กิจกรรม แต่มิได้ระบุว่าต้องใช้หลักธรรมใดในการ ขัดเกลาจิตใจผู้ฟื้นฟูฯ สอดคล้องกับงานวิจัยของ 

โสภา ชูพิกุลชัย (2549)7 ประชากรจากประเทศตัวอย่าง มีความเห็นด้วยและมีความเป็นไปได้ที่จะนำาศาสนาเข้ามามีส่วน

ช่วยในการบำาบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 2) Input ปัญหาการปรับเปลี่ยนแผนการดำาเนินงาน อาจเกิดจากปัจจัยหรือสาเหตุ

ต่างๆ ในเรื่องความไม่พร้อมของบุคลากร/สถานที่และการจัดการ สอดคล้องกับงานวิจัยของ ศิริกุล อิศรานุรักษ์ (2548)

8 กระบวนการการดำาเนินการบำาบัดรักษาผู้ติดยานั้นไม่มีแผนการทำางานที่ชัดเจน และไม่สามารถแยกออกเป็น 4 ขั้นตอน

ที่เห็นชัดเจน 3) Process ปัญหาการจัดการประสานงาน ในบางพื้นที่ประชาชนหรือชุมชนยังไม่เข้าใจว่า ทำาไมพระจึงต้อง

มารับภาระการฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด ทำาให้อุบาสกอุบาสิกาไม่ไปทำาบุญที่วัดอย่างเคย หรือหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องมองว่า

เป็นงานของกรมคุมประพฤติก็ดำาเนินการไป หรือระดับพื้นท่ีนายกองค์การบริหารส่วนตำาบลไม่ทราบหรือเข้าใจโครงการ

วิถีพุทธแต่อย่างใด 4) Product ปัญหาผลผลิตไม่ผ่านเกณฑ์การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดเสพในระบบบังคับบำาบัด

ด้วยวิถีเชิงพุทธ (ตัวชี้วัด : ผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดที่ผลการฟื้นฟูเป็นท่ีพอใจของคณะอนุกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพ

ผู้ติดยาเสพติด ร้อยละ 70) 

หน่วยงาน ผลผลิต

1. สำานักงานคุมประพฤติประจำาศาลอาญากรุงเทพใต ้ ร้อยละ 85

2. สำานักงานคุมประพฤติจังหวัดตาก ร้อยละ 90

3. สำานักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา ร้อยละ 70

4. สำานักงานคุมประพฤติจังหวัดสุรินทร์ ร้อยละ 95

5. สำานักงานคุมประพฤติจังหวัดมหาสารคาม ร้อยละ 75

6. สำานักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุร ี ร้อยละ 33

7. สำานักงานคุมประพฤติจังหวัดอำานาจเจริญ ร้อยละ 90

8. สำานักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร ร้อยละ 90

9. สำานักงานคุมประพฤติจังหวัดน่าน ร้อยละ 67

10. สำานักงานคุมประพฤติจังหวัดสระบุรี ร้อยละ 85
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 ในบางจังหวัดหรือบางวัดหรือบางคนมีผลผลิตที่ไม่ผ่านเกณฑ์ ท้ังนี้ข้ึนอยู่กับแนวคิด/ผู้นำาและการจัดการท่ีต่างกัน 

สอดคล้องกับงานวิจัยของ นพดล กรรณิกา (2553) การแก้ปัญหาด้วยการจัดค่ายบำาบัดระยะสั้นเพียง 4-7 วัน ไม่สามารถ

ให้การบำาบัดได้ครบทุกโปรแกรม การบำาบัดฟื้นฟูแบบค่ายระยะสั้น จึงไม่เกิดประสิทธิภาพเท่าที่ควร และงานวิจัยของ 

สุธัญทิพ นาสมฝัน (2549) 9 มีการเปลี่ยนแปลงในด้านความสงบสุข ลดความฟุ้งซ่าน เกิดความอดทน 5) Impact ปัญหา

การยอมรบัของชมุชน/สงัคมตอ่ผูฟ้ืน้ฟสูมรรถภาพผูต้ดิยาเสพตดิชมุชนบางแหง่ขาดความเขา้ใจผูฟ้ืน้ฟฯู สอดคลอ้งกบังาน

วิจัยของ ศิริกุล อิศรานุรักษ์ (2548) วิธีการบำาบัดรักษาสามารถเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้บำาบัดได้อย่างชัดเจน ครอบครัว/

ชมุชนและสังคมไมรั่งเกยีจผูท้ีผ่า่นการบำาบดัรกัษาและพรอ้มทีจ่ะใหโ้อกาส ทำาใหผู้ท้ีผ่า่นการบำาบัดรกัษาสามารถกลบัคนืสู่

สงัคมไดเ้ปน็อยา่งด ี6) Effectiveness ปญัหาการกลบัเสพยาเสพตดิซ้ำามปีจัจยัทีเ่กีย่วขอ้งมาก แตส่ว่นทีส่ามารถจดัการได้

คือการติดตามดูแลซึ่งโครงการวิถีพุทธขาดในส่วนนี้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ นพดล กรรณิกา (2553) กรมคุมประพฤติ

มีนโยบายการติดตามผลแต่สามารถดำาเนินการได้บางพื้นที่เท่านั้น ในการติดตามโดยเฉลี่ยใน 1 ราย ต้องใช้งบประมาณ 

500 บาท/ครั้ง 7) Sustainability ปัญหางบประมาณไม่เพียงพอและต่อเนื่อง พื้นฐานที่มาของงบประมาณมี 2 แหล่ง คือ 

สำานักงบประมาณ และแหล่งอื่น สอดคล้องกับงานวิจัยของ นพดล กรรณิกา (2553) ปัจจัยด้านงบประมาณที่ถูกจำากัด

ส่งผลให้ประสิทธิภาพการทำางานลดลงไปด้วย 8) Transportability ปัญหาการพัฒนาจิตใจโดยใช้หลักไตรสิกขาหรือการ

ปฏิบัติธรรม วิถีพุทธในอีกมิติหนึ่งจะให้ความสำาคัญที่หลักไตรสิกขา (ศีล สมาธิ ปัญญา) การจะพัฒนาศีล สมาธิ ปัญญา

ก็ต้องเริ่มจากการปฏิบัติธรรมซึ่งการปฏิบัติธรรมนำามาใช้ในการบำาบัดโรค ได้แก่ สมาธิบำาบัดโรค วิปัสสนาบำาบัดโรค และ

ความฉลาดทางอารมณ์บำาบัดโรค ในทางปฏิบัติจริงบางวัดไม่ได้ให้ความสำาคัญเท่าท่ีควร บางวัดให้ความสำาคัญเป็นอย่าง

มากหากแต่มุ่งเน้นไปที่การพัฒนาจิตใจขาดมุมมองการบำาบัดโรค สอดคล้องกับงานวิจัยของ Marlatt (2002)10 ต้นเหตุ

ของพฤตกิรรมเสพตดิเกดิจากจิตใจซึง่การปฏบิติัตามหลกัธรรมทางพระพทุธศาสนาสามารถช่วยลดพฤตกิรรมการเสพตดิได ้

  ปัญหาการใช้วิธีคิดแบบวิถีพุทธไปบำาบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดภายใต้มิติการจัดการ ได้แก่ ปัญหาการประสานงาน 

ปัญหาการจัดการแบบวิถีชีวิตพระหรือการปฏิบัติกิจกรรมเหมือนพระ เมื่อบริบทเป็นวัดย่อมได้รับผลตามบริบทนั้นๆ

ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย

  1. ปญัหาในการใชว้ธิคิีดแบบวถิเีชงิพทุธไปบำาบดัรกัษาผูต้ดิยาเสพตดิของกรมคมุประพฤต ิกระทรวงยตุธิรรม มคีวาม

แตกต่างกันในแต่ละจังหวัด

  1) กรมคุมประพฤติ ควรทบทวนการใช้วิธีคิดแบบวิถีเชิงพุทธไปบำาบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดของกรมคุมประพฤติ 

กระทรวงยุติธรรม เพื่อให้เป็นแนวทางเดียวกัน

  2) กรมคุมประพฤติ ควรพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการบำาบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดในระบบบังคับบำาบัดด้วย

วิถีเชิงพุทธทุกระดับ เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพสูงขึ้นทั้งภาครัฐและภาคประชาชน

  3) กรมคุมประพฤติ ควรกำาหนดสาระการบำาบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดในระบบบังคับบำาบัดด้วยวิถีเชิงพุทธเป็น

นโยบายของกรมคุมประพฤติ เพื่อให้มีการปฏิบัติในทุกจังหวัดและครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ

  4) กรมคมุประพฤต ิควรพฒันาการจดัการการบำาบดัรกัษาผูต้ดิยาเสพตดิในระบบบงัคบับำาบดัดว้ยวถิเีชงิพทุธทัง้

ในเรื่องบุคลากร งบประมาณ แนวคิด และการจัดการที่มีประสิทธิภาพ

  5) กรมคุมประพฤติ ควรมีการถ่ายทอดนโยบายวิถีพุทธทั้งในแนวดิ่งและแนวราบเพื่อให้เกิดการรับรู้แนวคิด 

วิธีดำาเนินการร่วมกันในทุกระดับ

  6) กรมคุมประพฤติ ควรให้ความสำาคัญการจัดกิจกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ซ่ึงกิจกรรมระดับ

ยทุธศาสตรก์ารฟืน้ฟสูมรรถภาพผูต้ดิยาเสพตดิในระบบบงัคบับำาบดัดว้ยวถิเีชงิพทุธกบักจิกรรมสขุภาวะองคร์วมแนวพทุธ
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ยงัไมส่อดคล้องกบัหลกัการ/วถิพีทุธเทา่ทีค่วร รวมทัง้ความสอดคลอ้งของกจิกรรมภายใตย้ทุธศาสตรก์บัแนวทางการบำาบดั

และฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเพสติด เพื่อให้การดำาเนินกิจกรรมเกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพ

  2. ปัญหาในการใช้วิธีคิดแบบวิถีเชิงพุทธไปบำาบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดในมิติ CIPP Model คือการจัดการโครงการ

วิถีพุทธ ดังนั้น กรมคุมประพฤติหรือสำานักงานคุมประพฤติ ควรให้ความ สำาคัญกับการจัดการโครงการวิถีพุทธ ในเรื่อง 

Context, Input, Process, Product, Outcome, Impact, Effectiveness, Sustainability และ Transportability 

เนื่องจากเป็นการจัดการทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

  3. ปัญหาในการใช้วิธีคิดแบบวิถีเชิงพุทธไปบำาบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดในมิติการจัดการ คือ ปัญหาการประสานงาน 

และปัญหาการจัดการแบบวิถีชีวิตพระ

   1) กรมคุมประพฤติหรือสำานักงานคุมประพฤติ ควรให้ความสำาคัญกับการประสาน งานกับบุคคล/หน่วยงานที่

เกี่ยวข้องอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการในการขับเคลื่อนโครงการวิถีพุทธให้บรรลุผล

   2) กรมคุมประพฤติหรือสำานักงานคุมประพฤติ ควรทบทวนการจัดการโครงการ วิถีพุทธ และแสวงหารูปแบบ

การจัดการที่เหมาะสม เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

  1. กรมคุมประพฤติ ควรนำาเสนอรัฐบาลในการกำาหนดการบำาบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดในระบบบังคับบำาบัดด้วยวิถี

เชิงพุทธเป็นนโยบายรัฐบาล เพื่อให้เกิดการนำาไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจังต่อไป

  2. กรมคุมประพฤติ ควรแปลงโครงการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดในระบบบังคับบำาบัดโดยวัด (วิถีพุทธ) จาก

โครงการนำารอ่งหรอืโครงการสมคัรใจเขา้สูร่ะบบงานปกต ิและกำาหนดใหท้กุจงัหวดัใหด้ำาเนนิการโครงการอยา่งนอ้ย 1 วดั

ข้อเสนอแนะสำาหรับการวิจัยครั้งต่อไป

  1. ควรวิจัยประเมินผลระบบการบำาบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดทั้งหมด เพื่อประสิทธิผลประสิทธิภาพและคุณภาพ

มาตรฐานการบำาบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดให้เกิดประโยชน์สูงสุด ภายใต้การใช้ทรัพยากรประหยัดสุด

  2. ควรวจิยัการบำาบดัรกัษาผูต้ดิยาเสพตดิดว้ยวถิเีชงิพทุธหรอืการฟืน้ฟสูมรรถภาพผูต้ดิยาเสพตดิดว้ยวถิเีชงิพทุธใน

มติกิารแพทยท์างเลอืก (Alternative Medicine) เนือ่งจากการใชพ้ทุธ-ธรรมบำาบดั (การสวดมนตบ์ำาบดัโรค สมาธบิำาบดัโรค

วิปัสสนากรรมฐานบำาบัดโรค) ถือเป็นการแพทย์ทางเลือก เพื่อการจัดการที่เกิดประโยชน์สูงสุด

  3. ควรมกีารศกึษาวจัิยต่อยอดจากผลการวจัิยปญัหาและแนวทางการแกป้ญัหาการจดัการบำาบดัรกัษาผูต้ดิยาเสพตดิ

ดว้ยวถิเีชงิพทุธในมติติา่งๆ หรือการหารูปแบบการบำาบดัรักษาผูต้ดิยาเสพตดิในระบบบงัคบับำาบดัดว้ยวถิเีชงิพทุธทีเ่หมาะสม

เพื่อการพัฒนางานแนวพุทธในการนำามาใช้ประโยชน์ต่อไป
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