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ผูต้ อ้ งขังทีต่ ดิ ยาเสพติดส่วนใหญ่ จะมีพฤติกรรมทางความคิด ความรูส้ กึ บุคลิกลักษณะ และสภาพ
จิตใจทีไ่ ร้ซง่ึ พลัง ไม่มจี ุดมุ่งหมายในการดาเนินชีวติ ขาดความเชื่อมันในตนเอง และมีระดับการเห็นคุณค่าใน
ตนเองต่า
การฝึกอบรมผูต้ ้องขังติดยาเสพติดโดยการจัดกิจกรรมชุมชนบาบัด มีสามรูปแบบ คือ รูปแบบกลุ่ม
บาบัด เน้นการฝึ กอบรมโดยใช้กระบวนการกลุ่ม รูปแบบงานบาบัด เน้นการฝึ กอุปนิสยั ในการทางานแบบ
รับผิดชอบ และรูปแบบการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมอย่างสร้างสรรค์ในการจัดกิจกรรมทีผ่ ่านมาผูเ้ ขียนได้ใช้หลัก
ฆราวาสธรรมเป็ นกรอบการทางาน อันประกอบด้วยความจริงใจ ความอดกลัน้ ความอดทน และความเสียสละ
จากการสังเกตพฤติกรรมผูต้ อ้ งขังทีเ่ ข้าร่วมกิจกรรมชุมชนบาบัด พบว่าส่วนใหญ่ได้นาหลัก ฆราวาส
ธรรมคือ ความจริงใจ ความอดกลัน้ ความอดทน และความเสียสละ ไปใช้ทงั ้ ในด้านกลุ่มบาบัด งานบาบัด และ
การปรับเปลีย่ นพฤติกรรมซึง่ ทาให้พวกเขา มีจุดมุ่งหมายในการดาเนินชีวติ ทีช่ ดั เจน มีความเชื่อมันในตนเอง
่
สูงขึน้ เห็นคุณค่าในตนเองมากขึน้ เกิดความสามัคคีของสมาชิกทางานเป็ นทีมได้ดี และปิิบตั ติ นได้เหมาะสม
กับบริบททางสังคม
คาสาคัญ: กิจกรรมชุมชน, ผูต้ อ้ งขัง, ยาเสพติด

ABSTRACT
Most inmates drug addicts have mental behaviors, emotional and psychological disabilities,
lacking sense of purpose, lack of self-esteem, and low self-esteem. There are three types of drug
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addiction training:The group therapy model focuses on training by using group processes.
Occupational therapy focuses on the practice of responsible behavior, and the creative behavioral
modification of the past activities. The author has used the principles of Gharavassa-dhamma (good
household life) as the framework that consists of sincerity, tolerance, patience and sacrifice.
Observing the behavior of inmates participating in community therapy activities found that most of
them have adopted the principles of secularism, sincerity, tolerance and sacrifice .In terms of
therapist group, the therapy work, and behavioral modification that make their life clear purpose, and
higher confidence in themselves, more self-esteems, harmonious, good teamwork and appropriate
practice with the social context.
Keywords: Community, Therapist, Inmate, Dhamma.

บทนา
การพึ่งตนเอง เป็ นพลังสาคัญในการผลักดันให้บุคคลได้มกี ารแก้ไขตนเองอย่างแท้จริง ค่านิยมนี้
จาเป็ นอย่างยิง่ ทีจ่ ะต้องสร้างให้เกิดขึน้ และมีอยู่ในตัวผูท้ ม่ี ปี ั ญหาให้ตระหนักในศักยภาพของตนเองเรียนรูก้ าร
ช่วยเหลือตนเอง ลดการพึง่ พาบริการสังคมหรือผูอ้ ่นื ให้มากทีส่ ดุ ชุมชนบาบัดเป็ นโปรแกรมหนึ่ง ทีย่ ดึ ค่านิยม
นี้
ชุมชนบาบัด (Therapeutic Community) หรือ T.C. หมายถึง การฟื้ นฟูสมรรถภาพและพัฒนาบุคคล
ที่เป็ นการช่วยเหลือตนเองในหมู่ผู้ท่ปี ระสบปั ญหาด้วยกันโดยอยู่ร่วมกันเสมือนเป็ นครอบครั วเดียวกันทา
กิจกรรมร่วมกัน และใช้อทิ ธิพลกลุ่มเพื่อให้แต่ละคนได้มกี ารพัฒนาเปลีย่ นแปลงบุคลิกภาพ อารมณ์ความรูส้ กึ
และพฤติกรรม ไปในทางทีถ่ ูกต้องและเหมาะสม
ในทางจิตวิทยาชุมชนบาบัดเป็ นวิธกี ารพึง่ ตนเองทีช่ ่วยในการจัดปั ญหาชีวติ ทีผ่ สมกลมกลืนอย่างดี
และเป็ นวิธกี ารทีเ่ ป็ นธรรมชาติง่ายต่อการสัมผัสเรียนรูข้ องผูต้ ้องขังในเรือนจา การอยู่แบบครอบครัวเป็ นการ
จาลองสภาพความเป็ นจริงของการดารงชีวติ ในสังคม การสร้างบรรยากาศทีเ่ ต็มไปด้วยความรัก ความอบอุ่น
ความเข้าอกเข้าใจช่วยเหลือซึง่ กันและกัน ซึง่ ช่วยให้เกิดการเปลีย่ นแปลงตนเอง การเรียนรูท้ จ่ี ะแก้ไขและการ
ปรับตัวเข้ากับผูอ้ ่นื มีทศั นคติและค่านิยมทีถ่ ูกต้องในการดาเนินชีวติ อันนาไปสูก่ ารเลิกใช้ยาเสพติดในทีส่ ดุ
ผู้ต้องขังในเรือนจา/ทัณฑสถานต่างๆจานวนมากมีภูมหิ ลังที่เกี่ยวกับอาชญากรรมและยาเสพติด
เป็ น ผู้ท่ีมีความบกพร่ อ งทางด้า นค่ า นิ ยม ทัศ นคติ และพฤติก รรม จ าเป็ น ต้อ งได้ร ับการบ าบัด และฟื้ นฟู
สมรรถภาพ การนาวิธชี ุมชนบาบัดมาใช้ในเรือนจาและทัณฑสถานกับกลุ่มผูต้ ้องขังติดยาเสพติดนัน้ มีความ
สอดคล้องกับภารกิจของกรมราชทัณฑ์ในการควบคุมตัวผู้ต้องขังด้วยความเป็ นมืออาชีพและแก้ไขฟื้ นฟู
พัฒนาพฤตินิสยั ของผูต้ ้องขัง เพื่อให้กลับตนเป็ นคนดีมคี ุณค่าคืนสู่สงั คม เนื่องจากชุมชนบาบัดเป็ นวิธกี ารที่
ไม่ยุ่งยากซับซ้อนง่ายต่อการเรียนรูข้ องผูต้ อ้ งขัง ไม่ตอ้ งใช้อุปกรณ์ในราคาแพง และไม่จาเป็ นต้องใช้บุคลากร
ทีเ่ ชี่ยวชาญเฉพาะสาขา เพียงแต่มอี าคารสถานทีท่ ่เี ป็ นสัดส่วน มีวสั ดุ ครุภณ
ั ฑ์ท่จี าเป็ นตามสมควร และมี
เจ้าหน้าที่ท่มี คี วามมุ่งมันและอุ
่
ทศิ ตนก็จะสามารถดาเนินงานให้บงั เกิดผลดีได้งานชุมชนบาบัด นับเป็ นวิธี
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บาบัด และฟื้ นฟู สมรรถภาพที่เป็ นที่ยอมรับอย่างแพร่หลายว่าสามารถแก้ไขฟื้ นฟู สมรรถภาพผู้ท่ปี ระสบ
1
ปั ญหาเฉพาะผูต้ ดิ ยาเสพติด ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ฆราวาสธรรม คือ ธรรมสาหรับฆราวาส ธรรมสาหรับการครองเรือน และหลักการครองชีวติ ของ
คฤหัสถ์ โดยจาแนกออกเป็ น 4 ประเภท คือ
1) สัจจะ คือ ความซื่อสัตย์ซ่อื ตรง จริงใจ ทาจริง
2) ทมะ คือ การควบคุมจิตใจ ความอดกลัน้ การฝึ กฝน การข่มใจ ฝึ กนิสยั ปรับตัว ฝึ กหัดดัดนิสยั
แก้ไขข้อบกพร่องปรับปรุงตนให้เจริญก้าวหน้าด้วยสติปัญญา
3) ขันติ คือ ความอดทน ตัง้ หน้ าทาหน้าที่การงานด้วยความขยันหมันเพี
่ ยรเข้มแข็ง ทนทานไม่
หวันไหว
่
มันในจุ
่ ดหมาย ไม่ทอ้ ถอย
4) จาคะ คือ ความเสียสละ สละกิเลส สละความสุขสบาย และผลประโยชน์ส่วนตน ใจกว้างพร้อมที่
จะรับ ฟั ง ความทุ ก ข์ ความคิด เห็น และความต้ อ งการของผู้ อ่ืน พร้อ มที่จ ะร่ ว มมือ ช่ ว ยเหลือ มีค วาม
2
เอือ้ เฟื้ อเผื่อแผ่ ไม่คบั แคบเห็นแก่ตนหรืเอาแต่ใจตัว
การมีหลักฆราวาสธรรม 4 จะทาให้ประสบความสาเร็จในชีวติ ครอบครัว การงานและการดาเนิน
ชีวิตในสัง คมหลักคุ ณธรรมนี้ โดยรวมก็คือ เมื่อมีสจั จะ คือ ความซื่อ สัตย์ย่ อมมีเกีย รติยศชื่อเสียง มีผู้ค น
เชื่อมันเมื
่ ่อมีทมะ คือ การควบคุมจิตใจทีเ่ หมาะสมย่อมได้รบั ปั ญญา ควบคุมอารมณ์ได้เมื่อมีขนั ติ คือ ความ
อดทนต่อการงานที่ควรทาย่อมเกิดทรัพย์และความสาเร็จที่ตงั ้ ใจไว้และเมื่อมีจาคะคือความเสียสละ ย่อมได้
มิตรทีด่ ี เกิดคนรักใคร่ทาให้มปี ิิสมั พันธ์ทด่ี ตี ่อกัน ดังนัน้ การนาหลักฆราวาสธรรม 4 ประการนี้ มาใช้แก้ไข
พฤติกรรมของผู้ติดยาเสพติด ในรูปแบบการดาเนินกิจกรรมชุมชนบาบัดถือเป็ นเครื่องมือที่สาคัญต่อการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของสมาชิก ผูต้ ดิ ยาเสพติดซึ่งเป็ นหนทางในการแก้ปัญหาต่างๆ ได้ดอี กี ทางหนึ่ง โดย
วิธกี ารจะเน้นให้สมาชิกได้แสดงความรู้สกึ นึกคิด ระบายอารมณ์ และกล้าแสดงออก รวมทัง้ ยอมรับความ
คิดเห็นของเพื่อนสมาชิก เพื่อให้สามารถนาไปใช้ในการพัฒนาตนเอง
รูปแบบการจัดกิ จกรรมกลุ่มชุมชนบาบัด
กิจกรรมกลุ่มในชุมชนบาบัดนับ เป็ นเครื่องมือที่สาคัญต่ อการปรับเปลี่ยนพฤติก รรมของสมาชิก
วิธกี ารของกลุ่มจะเน้นให้สมาชิกได้แสดงความรูส้ กึ นึกคิด ระบายอารมณ์ และกล้าแสดงออก รวมทัง้ ยอมรับ
ความคิดเห็น ของเพื่อ นสมาชิก เพื่อ ให้สามารถน าไปใช้ใ นการพัฒ นาตนเอง กิจ กรรมกลุ่ ม ชุ มชนบ าบัด
ประกอบด้วย
1. กลุ่มบาบัด
กลุ่มบาบัด จาแนกออกเป็ นประเภทต่างๆ ได้ดงั นี้
1.1 กลุ่มประชุมเจ้าหน้าที่ เป็ นการปรึกษาหารือกันในกลุ่มเจ้าหน้าที่ผปู้ ิิบตั งิ าน เพื่อให้การ
ดาเนินงานของชุมชนบาบัดเป็ นไปในทิศทางเดียวกัน ในการแก้ปัญหาต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้ วิธกี าร คือ กลุ่มนี้ จะ
จัดขึน้ เป็ นประจาทุกวันจันทร์ หลังจากการประชุมเช้าของสมาชิกเสร็จแล้ว หรือมีการจัดประชุมเจ้าหน้าที่ เมื่อ
มีเหตุการณ์สาคัญเกิดขึน้ ซึง่ มีหวั หน้าศูนย์ชุมชนเป็ นผูน้ าการประชุม
1

กรมราชทัณฑ์, คู่มือการปฏิ บตั ิ งานชุมชนบาบัดในเรือนจาและทัณฑสถาน. (นนทบุร:ี กรมราชทัณฑ์, 2551).
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม. (กรุงเทพมหานคร: มหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.2551).
2
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1.2 กลุ่ ม เตรีย มการประชุ ม เช้า เป็ น การประชุ ม เพื่อ เตรีย มข้อ มู ล ในการประชุ ม เช้า ซึ่ง
สาระสาคัญของการประชุมจะสามารถทาให้เจ้าหน้าทีพ่ จิ ารณาเลือกหัวข้อการประชุมเช้า ได้ วิธกี าร คือ ก่อน
การประชุม เจ้าหน้าที่ และสมาชิกทีเ่ ป็ นตัวแทนกลุ่มร่วมเตรียมหัวข้อของผูร้ บั ผิดชอบให้พร้อมในการประชุม
เช้า เป็ นการป้ องกันมิให้ขอ้ มูลทีไ่ ม่เหมาะสม ไม่มปี ระโยชน์ ไปสู่การประชุมเช้า จะสรุปว่า การประชุมเช้า
วันนี้จะพูดกันในหัวข้ออะไร ใช้เวลา 10-15 นาที
1.3 กลุ่ ม ประชุ ม เช้า การประชุ ม เช้า เป็ น กลุ่ ม ที่ส าคัญ ของชุ ม ชนบ าบัด เป็ นการทบทวน
เหตุการณ์ต่างๆ ภายในชุมชน ของวันทีผ่ ่านมา เพื่อพัฒนาให้ดขี น้ึ ในวันต่อไป และถือได้ว่าเป็ นการเริม่ ต้น
ของสมาชิก วิธกี าร คือ สมาชิกทุกคนต้องเข้าร่วมประชุมเช้า โดยนัง่ ในรูปแบบชัน้ เรียนปกติ โดยให้สมาชิก
ใหม่ นั ง่ แถวหน้ า ส่ว นสมาชิก เก่ า จะนัง่ ถัด ไปในแถวหลัง ผู้ด าเนิ น การประชุ ม จะใช้ข้อ มูลที่ไ ด้จ ากกลุ่ ม
เตรียมการประชุมเช้า ซึง่ ได้กาหนดหัวข้อการประชุม เนื้อหา และประเด็นต่างๆ ไว้แล้ว ซึง่ การประชุมเช้านี้จะ
มีวตั ถุประสงค์ทส่ี าคัญ 4 ประการ คือ
1) เพื่อให้สมาชิกได้ระบายความรูส้ กึ
2) เพื่อให้สมาชิกรูจ้ กั ยอมรับตนเองและยอมรับผูอ้ ่นื
3) เพื่อให้สมาชิกมีความคิดสร้างสรรค์
4) เพื่อให้สมาชิกกล้าแสดงออก
1.4 การประชุ ม ทีม งาน การประชุ ม ทีม งานมีว ัต ถุ ป ระสงค์เ พื่อ เตรีย มการท างานที่ไ ด้ร ับ
มอบหมายอย่างเป็ นระบบ และเพื่อประเมินปั ญหาและอุปสรรค์ของการทางาน การประชุมทีมงานนี้ จัดขึน้
ก่อนเข้าสู่กองงาน หรือหลังการประชุมเช้า มีหวั หน้าที่เป็ นผู้ดาเนินการประชุม กลุ่มนี้ ใช้เวลาประมาณ 15
นาที วิธกี าร คือ หลังการประชุมเช้า สมาชิกได้พกั ผ่อนประมาณ 10 นาที สมาชิกแต่ละทีมงานไปรวมกลุ่มที่
กองงานของตน ส่วนหัวหน้าทีมงานจะมาประชุมเพื่อรับมอบหมายงานไปถ่ายทอด
1.5 กลุ่มปรับความเข้าใจ หรือเผชิญความจริง กลุ่มนี้มวี ตั ถุประสงค์ทส่ี าคัญๆ ดังนี้
1) เพื่อฝึกการควบคุม และระบายอารมณ์อย่างถูกกาลเทศะ
2) เพื่อให้สมาชิกรูจ้ กั ควบคุมอารมณ์ และการแสดงออกถึงความรูส้ กึ ทีด่ แี ละไม่ดตี ่อคนอื่น
3) เพื่อแก้ไขปั ญหาข้อขัดแย้งระหว่างสมาชิกด้วยกันอย่างสันติวธิ ี
4) เพื่อให้สมาชิกได้เรียนรูก้ ารพัฒนาตนเอง สามารถรูจ้ กั การแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม
5) เพื่อให้สมาชิกรูจ้ กั อดกลัน้ จากแรงกระทาทีด่ แี ละไม่ดจี ากคนอื่น
6) เพื่อให้สมาชิกได้ระบายความไม่พงึ พอใจต่อคนอื่นอย่างถูกวิธี และมีเหตุผล
7) เพื่อให้สมาชิกสามารถอยู่ร่วมกับคนอื่นได้อย่างมีความเข้าใจ และมีความสุข
วิธกี าร คือ เมื่อสมาชิกมีเรื่องบาดหมาง ไม่เข้าใจ หรือไม่พอใจสมาชิกคนใด ให้เขียนสลิป (Slip)
ใส่ไว้ใน Slip Box หรือกล่องสลิปในตอนเช้าวันรุ่งขึน้ ตัวแทนกลุ่มจะนาสลิป ดังกล่าวมาจัดเตรียมไว้ เมื่อได้
เวลาประชุม กลุ่ม หัวหน้ากลุ่มหรือผูช้ ่วย ประกาศให้สมาชิกเข้ากลุ่ม โดยให้นงั ่ เป็ นวงกลม หัวหน้ากลุ่มและ
ผูช้ ่วยจะนังตรงกั
่
นข้าม จากนัน้ ให้สมาชิกท่องกฎของการทากลุ่มนี้ ดังนี้
1) ต้องเชื่อผูน้ ากลุ่ม
2) ต้องให้ความเคารพอารมณ์ ความรูส้ กึ ของเพื่อน
3) ห้ามพูดคาหยาบ คาด่า ห้ามกล่าวถึงบุพการีของเพื่อนในทางทีเ่ สียหาย
4) ห้ามลุกออกจากเก้าอี้ หรือออกจากกลุ่ม โดยไม่ได้รบั อนุญาต
5) ห้ามถือของในมือ
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6) ห้ามแตะหรือสัมผัสเพื่อนทีน่ งติ
ั ่ ดกัน
7) ห้ามนาเรื่องในกลุ่มไปถกเถียงนอกกลุ่ม
เมื่อท่องกฎดังกล่าวแล้ว ผูน้ ากลุ่มจะเริม่ ประชุม โดยถามว่า ใครอยากใช้ Slip ให้ยกเมื่อขึน้
เพื่อให้ใช้สทิ ธิได้
ั ่ งตรงกั
่
นข้ามกับผูท้ ม่ี ี Slip
์ ใช้อารมณ์ความรูส้ กึ ก่อนแล้ว จึงให้สมาชิกทีถ่ ูก Slip ย้ายทีน่ งไปนั
แล้วเปิ ดโอกาสให้สมาชิกที่มี Slip ได้พูดแสดงอารมณ์ ความรู้สกึ จริงๆ ออกมา โดยห้ามผูถ้ ูก Slip โต้เถียง
หรือพูดออกมา จนกว่าเพื่อนจะหยุดพูด หรือจนกว่าหัวหน้ากลุ่มจะอนุ ญาตให้คู่กรณีโต้แย้งด้วยเหตุผลได้
ขณะเดียวกัน เพื่อนสมาชิกในกลุ่มสามารถสอบถามเพิม่ เติมจากคู่กรณีได้ เพื่อค้นหาความจริง หรือสาเหตุ
ของความขัดแย้ง โดยยกมือขออนุญาตจากผูน้ ากลุ่มก่อน ผูน้ ากลุ่มจะมีรายชื่อผูท้ ่ี Slip และผูท้ ถ่ี ูก Slip อยู่ใน
มือโดยไม่ให้สมาชิกอื่นรู้ ซึง่ จะทาให้สามารถควบคุมกลุ่มได้
1.6 กลุ่มสอบถาม เป็ นการฝึ กให้สมาชิกได้เปิ ดเผยตัวเอง ยอมรับความจริง ฝึ กความซื่อสัตย์
และการมีเหตุผล วิธกี าร คือ หัวหน้ากลุ่มให้สมาชิกทุกคนนังเป็
่ นวงกลม ปะปนกันไปทัง้ สมาชิกทีม่ พี ฤติกรรม
ทีไ่ ม่เหมาะสม หรือขาดการพัฒนา และสมาชิกทีม่ พี ฤติกรรมปกติ ให้ทุกคนสามารถมองเห็นกัน โดยมีกฎข้อ
ห้ามไว้ ดังนี้
1) ถามแล้วต้องตอบ
2) เมื่อถูกถามแล้ว ห้ามถามกลับ
3) ห้ามตอบวกวน
1.7 กลุ่มสัมมนา การจัดกลุ่มสัมมนา มีวตั ถุประสงค์ทส่ี าคัญๆ ดังนี้
1) เพื่อเปิ ดโอกาสให้สมาชิกได้ร่วมแลกเปลีย่ นความคิดเห็น และประสบการณ์ระหว่างกัน
2) เพื่อให้สมาชิกเกิดการเรียนรูป้ ั ญหาในแง่มุมต่างๆ พร้อมทัง้ วิธกี ารแก้ไขในรูปแบบต่างๆ
มากขึน้
3) เพื่อเป็ นการฝึกความอดทนต่อความคิดเห็นของสมาชิกคนอื่นทีไ่ ม่ตรงกับตน
4) เพื่อให้สมาชิกกล้าแสดงออก คุน้ เคยกับการใช้เหตุผลในการตัดสินปั ญหาต่างๆ
5) เพื่อให้สมาชิกช่วยกันหาแนวคิด โดยใช้เหตุผล ประสบการณ์ และความรูม้ าแก้ไขปั ญหา
ต่างๆ
6) เพื่อส่งเสริมให้เกิดทักษะในการฟั งและยอมรับความคิดเห็นของผูอ้ ่นื
ส่วนวิธกี าร กลุ่มนี้ได้จดั ขึน้ สัปดาห์ละ 1 ครัง้ ใช้เวลาประมาณ 1 ชัวโมง
่
ให้สมาชิกทัง้ หมดเข้า
ร่วมประชุม บางครัง้ ก็เป็ นการบรรยายหรืออภิปราย การจัดกลุ่ม ให้นงั ่ คล้ายกับการประชุมเช้า มีสมาชิกที่
ได้รบั มอบหมายเป็ นผูด้ าเนินการ โดยใช้วธิ ยี กมือ เมื่อได้รบั อนุ ญาตแล้ว ออกไปพูดด้านหน้าสถานทีป่ ระชุม
หัวข้อของการสัมมนาเป็ นหลักการต่างๆ ในชุมชนบาบัด ก่อนจบ ผู้ดาเนินการกลุ่มต้องสรุปด้วย ตัวอย่าง
หัวข้อการสัมมนา เช่น หลักการมองโลกในแง่ดี หลักการแสดงบทบาททีด่ ใี นการอยู่ร่วมกัน หลักการพัฒนา
ตนเอง และหลักการดาเนินชีวติ เป็ นต้น
1.8 กลุ่มคงที่ เป็ นกลุ่มประจ าของสมาชิก มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อพัฒ นาจิตใจ และอารมณ์ ของ
สมาชิกให้เข้มแข็ง เพื่อลดความรู้สกึ คับข้องใจ และสร้างความรู้สกึ ยอมรับคุณค่าและศักยภาพของตนเอง
ตลอดทัง้ ให้สมาชิกได้พดู ถึงปั ญหาของตนเอง หรือเสนอแนวทางการแก้ไขปั ญหาต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้ สมาชิกกลุ่ม
นี้จะเป็ นสมาชิกกลุ่มเดิมตลอดเวลาที่อยู่ในหลักสูตร จะไม่มกี ารย้ายกลุ่ม วิธกี าร คือ เจ้าหน้าที่จะคัดเลือก
สมาชิกที่มคี วามคล้ายคลึงกัน เช่น อายุ สภาพปั ญหา และความรู้ เป็ นต้น ให้มาอยู่ในกลุ่มเดียวกัน กลุ่มละ
8-12 คน และจะอยู่ร่วมกันตลอด กลุ่มนี้จะจัดขึน้ สัปดาห์ละ 1 ครัง้ ครัง้ ละประมาณ 1 ชัวโมง
่
ผูน้ ากลุ่มเป็ น
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เจ้าหน้ าที่หรือผู้มีประสบการณ์ สามารถให้คาปรึกษาแนะนาได้ถูกต้อง และทราบปั ญหาของสมาชิกจาก
สมาชิกนัน้ โดยตรง
2. งานบาบัด
งานบาบัด จาแนกประเภทต่างๆ ได้ดงั นี้
2.1 งานสุขาภิบาลสิง่ แวดล้อม เป็ นงานทาความสะอาดสถานทีอ่ ยู่อาศัย ห้องสุขา ท่อระบาย
น้ารอบบริเวณทีอ่ ยู่อาศัย และการจัดแต่งดูและต้นไม้ประดับทีม่ อี ยู่ในเรือนจา/ทัณฑสถาน
2.2 งานฝึ ก วิช าชีพ ระยะสัน้ โดยให้สมาชิก ชุ ม ชนบ าบัด ได้ร ับ การเรีย นรู้แ ละฝึ ก ทัก ษะ
เกีย่ วกับงานอาชีพต่างๆ เช่น งานจักสาน งานถักพรมเช็ดเท้า งานสานอวน และงานประดิษฐ์ดอกไม้ เป็ นต้น
2.3 งานเฉพาะกิจ เป็ นการช่วยทางราชการทางานตามทีต่ นถนัด เช่น งานก่อสร้าง งานก่อ
และฉาบปูน หรืองานทาสีอาคาร เป็ นต้น
3. การปรับเปลี่ยนพฤติ กรรม
การปรับเปลีย่ นพฤติกรรมจาแนกออกเป็ นประเภทต่างๆ ได้ดงั นี้
3.1 การให้คาปรึกษารายบุคคล โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้คาปรึกษาแก่สมาชิกทีม่ ขี อ้ ข้องใจ
ให้คาปรึกษาทีส่ าคัญเป็ นการส่วนตัว และให้คาปรึกษาแก่สมาชิกทีม่ พี ฤติกรรมผิดปกติ
3.2 การให้คาปรึกษาเป็ นกลุ่มย่อย มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อพัฒนาจิตใจและอารมณ์ของสมาชิก
แต่ละคนให้เข้มแข็งขึน้ เพื่อลดความรูส้ กึ คับข้องใจ และสร้างความรูส้ กึ ยอมรับความสามารถของตนเอง ตลอด
ถึงเป็ นการให้แนวทางการจัดการเกีย่ วกับปั ญหาต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้ ด้วย
3.3 การเรียนรู้หลักธรรม เป็ นการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับการศึกษาและปิิบตั ิธรรม เช่น
การเรียนพระปริยตั ธิ รรม การฝึกสมาธิ และการฟั งการบรรยายธรรม เป็ นต้น
3.4 การจัดกิจ กรรมเพื่อ เตรียมความพร้อมก่ อนปล่อย สมาชิกที่ใ กล้พ้นโทษ ภายใน 1
เดือน ชุมชนบาบัด ดาเนินการจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการดาเนินชีวิตในสังคมภายนอก โดยขอควา ม
3
ร่วมมือจากนักสังคมสงเคราะห์ และวิทยากรจากหน่วยงานภายนอก เป็ นต้น
การจัดกิ จกรรมชุมชนบาบัดแก่ผตู้ ้องขังติ ดยาเสพติ ดโดยใช้หลักฆราวาสธรรมเป็ นกรอบการทางาน
การจัดกิจกรรมชุมชนบาบัดแก่ผตู้ อ้ งขังติดยาเสพติดโดยใช้หลักฆราวาสธรรมเป็ นกรอบการทางาน
เน้นวิธกี ารทัง้ สามรูปแบบ คือ รูปแบบกลุ่มบาบัด คือ การฝึกอบรมโดยใช้กระบวนการกลุ่ม รูปแบบงานบาบัด
คือ การฝึกอุปนิสยั ในการทางานแบบรับผิดชอบ และรูปแบบการปรับพฤติกรรมอย่างสร้างสรรค์ ซึง่ สามารถ
สรุปเป็ นรายประเด็นได้ ดังนี้
1. การฝึ กอบรมผูต้ ้องขังติ ดยาเสพติ ด ด้านซื่อสัตย์
1.1 ความซื่อสัตย์ในการเข้าร่วมกิจกรรมชุมชนบาบัด : ดาเนินการโดยการจัดบรรยายให้
ความรู้เรื่อง “ความซื่อสัตย์” และ “กลวิธสี ร้างเสริมความซื่อสัตย์”จัดอภิปรายกาหนดให้สมาชิกเขียนแสดง
ความคิดเห็นและแนวปิิบตั ใิ ห้ฝึกปิิบตั ติ นทีแ่ สดงออกถึงความซื่อสัตย์ และให้ตอบแบบสอบถาม

3

ศูนย์นิมติ ใหม่ไทยล้านนา, คู่มือสมาชิ กชุมชนบาบัด. (ลาปาง: ทัณฑสถานบาบัดพิเศษลาปาง, 2555).
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1.2 ความซื่อสัตย์ต่อเพื่อนสมาชิกในกลุ่ม : ดาเนินการโดยการจัดบรรยายให้ความรูเ้ กีย่ วกับ
กิจกรรมกลุ่มแบ่งกลุ่มระดมความคิด ให้สมาชิกได้ฝึกปิิบตั จิ ริงและให้สมาชิกทุกคนเขียนรายงานแสดงความ
คิดเห็นถึงผลการฝึกปิิบตั ิ
1.3 ความซื่อสัตย์ในการฝึกฝนตนเองตามโปรแกรม: ดาเนินการโดยการจัดกิจกรรมบรรยาย
ให้ค วามรู้ และตอบข้อซักถามเกี่ย วกับการใช้โ ปรแกรมชุ มชนบาบัด จัด กิจกรรมแบ่งกลุ่ม ระดมค วามคิด
เกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆ ทีค่ วรบรรจุไว้ในโปรแกรมชุมชนบาบัด และให้ฝึกเขียนบันทึกและรายงานเกี่ยวกับ
กิจกรรมในโปรแกรม
1.4 ความซื่อสัตย์ต่อการทาภารกิจที่ผู้นากลุ่มมอบหมาย: ดาเนินการโดยการบรรยายให้
ความรู้เกี่ยวกับระเบียบวินัยผูต้ ้องขัง ฝึ กการทาภารกิจให้เสร็จตามเงื่อนไขทีก่ าหนดและมีการเสริมแรงใจ
ให้แก่ผตู้ ้องขังทีต่ งั ้ ใจปิิบตั ติ ามคาสั ่งของเจ้าหน้าที่
1.5 ความซื่อสัตย์ในการทางานเป็ นทีมร่วมกับเพื่อนสมาชิกในกลุ่ม : ดาเนินการโดยการจัด
อภิปรายในเรื่องประเภทของงานและกระบวนการในการทางานร่วมกัน จัด กิจกรรมระดมความคิดเกี่ยวกับ
รูปแบบของงาน และการฝึกอบรมหลักการสงเคราะห์
1.6 ความซื่อสัตย์ในการเข้ารับการฝึ กวิชาชีพเสริมทีช่ ุมชนบาบัดจัดให้ : ดาเนินการโดยการ
เชิญวิทยากรภายนอกเข้ามาฝึกอบรมสมาชิกประเมินความสามารถ สังเกตดูความตัง้ ใจในการฝึ กหัดและมอบ
รางวัลให้ตามความตัง้ ใจและความสามารถของแต่ละคน
1.7 ความซื่อสัตย์ท่จี ะไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับสิง่ เสพติด : ดาเนินการโดยการเชิญวิทยากร
สาธารณสุขมาบรรยายให้ความรู้แก่สมาชิก จัดกิจกรรมอภิปรายและระดมความคิด ฝึ กการสวดมนต์ และ
ปิิบตั สิ มาธิภาวนา และจัดให้มกี ารศึกษาหลักธรรมในพระพุทธศาสนา
1.8 ความซื่อสัตย์ในการปรับตนเองให้เป็ นที่ยอมรับของเพื่อนสมาชิก และเจ้าหน้าที่ชุมชน
บาบัด: ดาเนินการโดยการจัดกิจกรรมบรรยายให้ความรูใ้ นเรื่องทีค่ วรปิิบตั ิ จัดกิจกรรมอภิปรายในประเด็น
“ทาอย่างไรให้สงั คมยอมรับในตัวเรา” จัดกิจกรรมการสัมมนาบุคคลต้นแบบที่ตนรู้จกั และฝึ กให้ทุกคนยึด
ระเบียบวินยั เป็ นเกณฑ์บงั คับตน
2. การฝึ กอบรมผูต้ ้องขังติ ดยาเสพติ ดด้วยหลักทมะ การควบคุมจิ ตใจ
2.1 การควบคุมจิตใจต่อสิง่ ที่ตนเองไม่ชอบขณะเข้าร่วมกิจกรรม: ดาเนินการโดยการจัด
กิจกรรมอภิปรายเกี่ยวกับความอดกลัน้ ให้สมาชิกแสดงความคิดเห็น ฝึ กอบรมให้ความรู้หลักปิิบตั ิเพื่อ
บรรเทาความรูส้ กึ อึดอัดทีเ่ กิดจากความอดกลัน้
2.2 การควบคุมจิตใจต่อคาสังของผู
่
น้ ากลุ่มทีต่ นเองไม่เห็นด้วย แต่จาเป็ นต้องปิิบตั ติ าม:
ดาเนินการโดยการจัดกิจกรรมบรรยายให้ความรูเ้ กีย่ วกับ บทบาทของมนุ ษย์ทข่ี น้ึ อยู่กบั โครงสร้างของสังคม
หน่ วยงาน หรือองค์กร และการแลกเปลีย่ นผลประโยชน์กนั เป็ นสาคัญและการจัดช่วงเวลาให้คาปรึกษาเป็ น
รายบุคคลเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของสมาชิกชุมชนบาบัดที่จะพึงปิิบตั ิในแต่ละกิจกรรม เพื่อให้สมาชิกได้
เข้าใจการทาหน้าทีข่ องตน
2.3 การควบคุมจิตใจต่อความรูส้ กึ ไม่ชอบ แต่ฝึกฝนการทากิจกรรมต่างๆ ร่วมกับเพื่อน
สมาชิกในกลุ่ม : ดาเนินการโดยการจัดกิจกรรมบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้หลักความอดกลัน้ ในการ
ทางานเป็ นกลุ่ม หรือเป็ นทีมงานจัดการอภิปรายและระดมความคิด เกีย่ วกับการใช้หลักความอดกลัน้ จั ดการ
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กับปั ญหาความขัดแย้งในการทางานร่วมกันและฝึ กหัดการวิเคราะห์หลักการและเป้ าหมายของาน ตลอดถึง
วิธกี ารต่างๆ ทีอ่ าจนาไปสูเ่ ป้ าหมายนัน้ ได้
2.4 การควบคุมจิตใจต่อความรู้สกึ ฝื นใจทางานทีจ่ าเป็ นต้องทาตามทีก่ ลุ่มมอบหมาย :
ดาเนินการโดยการจัดกิจกรรมการประชุมเช้า จัดกิจกรรมกลุ่มปรับความเข้าใจ เพื่อให้สมาชิกทีม่ คี วามอึดอัด
และขัดข้องในด้านการเข้ากลุ่ม การทางานกลุ่ม หรือการจัดกิจกรรมปรับพฤติกรรม ได้มโี อกาสได้ระบาย
ความรู้สกึ นัน้ ๆ ออกมา และเปิ ดโอการให้สมาชิกคนอื่นๆ ที่มสี ่วนเกี่ยวข้องหรือถูกพาดพิง ได้กล่าวชี้แจง
ทัง้ นี้เพื่อให้เกิดความเข้าใจซึง่ กันและกันและจัดสัมมนาเสนอความคิดเห็น เพื่อหาข้อยุตริ ่วมกัน โดยยึดหลัก
ข้อตกลงขึน้ กับเสียงข้างมากเป็ นสาคัญ
2.5 การควบคุมจิตใจในการฝึ กฝนตนให้รบั กับสภาพแวดล้อมในชุมชนบาบัด : ดาเนินการ
โดยการจัดกิจกรรมนันทนาการและการกีฬา ฝึกฝนให้ทุกคนใช้ชวี ติ อยู่ดว้ ยกับแบบกินง่าย อยู่ง่าย และใช้จ่าย
อย่างประหยัด เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมปั จจุบนั และการนิมนต์พระสงฆ์มาบรรยายธรรม
2.6 การควบคุมจิตใจต่อสภาพความไม่สะดวกสบายตามทีต่ นเองต้องการ: ดาเนินการโดย
การจัดฝึกอบรมในรูปแบบให้ทุกคนรูจ้ กั เกือ้ กูลกันภายในกลุ่ม ให้กาลังใจกัน ช่วยเหลือการงานของกันและกัน
ตลอดถึง ให้ความนับถือซึง่ กันและกันตามสมควรแก่ฐานะ
2.7 การควบคุมจิต ใจเมื่อรู้สกึ ว่าตนเองถูกเพื่อนสมาชิกเอาเปรียบ: เนินการโดยการจัด
กิจกรรมบรรยายให้ความรูเ้ กีย่ วกับคุณค่าของการทางาน ฝึกสมาชิกให้ทางานเป็ นกลุ่ม แล้วพิจารณาให้รางวัล
ตามผลงานทีส่ มาชิกแต่ละคนทาได้ มอบงานทีส่ บายกว่าให้กลุ่มสมาชิกทีพ่ ร้อมใจกันในการทางาน นาไปทา
เพื่อให้ทุกคนได้เห็นอานิสงส์ของความสามัคคีร่วมใจกันในการทางาน
2.8 การควบคุมจิตใจต่ อความรู้สกึ ว่าตนเองไม่ได้รบั ความเป็ นธรรมขณะเข้าร่วมทา
กิจกรรม: ดาเนินการโดยการจัดกิจ กรรมบรรยายให้ค วามรู้และให้สมาชิกทุ กคนได้ฝึ กความอดกลัน้ จัด
กิจกรรมกลุ่มสัมมนาเรื่อง “อะไร คือ ความเป็ นธรรม” โดยให้ทุกคนได้มโี อกาสซักถามและแลกเปลีย่ นเรียนรู้
กัน ตลอดถึงหาข้อสรุปร่วมกัน
3. การฝึ กอบรมผูต้ ้องขังติ ดยาเสพติ ดด้วยหลักขันติ ความอดทน
3.1 ความอดทนต่อการทากิจกรรมประจาวันร่วมกับเพื่อนสมาชิกในกลุ่ม : ดาเนินการโดย
การจัดกิจกรรมบรรยายให้ความรูแ้ ละจัดอภิปรายในหัวข้อ “หลักการทางานให้ประสบผลสาเร็จ ”จัดให้มกี าร
ซักถาม และให้ขอ้ เสนะแนะ ตลอดถึงมีการหาข้อสรุปร่วมกัน
3.2 ความอดทนต่ อ การฝึ ก วิช าชีพ ที่ต นเองไม่ ช อบร่ ว มกับ เพื่อ นสมาชิก ในกลุ่ ม :
ดาเนินการโดยการเชิญวิทยากรผูท้ รงคุณวุฒมิ าแนะนา และให้ความรูเ้ กีย่ วกับประโยชน์ของการฝึ กวิชาชีพ
ตามรายวิชา ตลอดถึงช่องทางนาไปประกอบเป็ นอาชีพเสริมเมื่อพ้นโทษและการสร้างแรงจูงใจให้อยากฝึ กฝน
ต่อไปเพื่อให้เกิดความชานาญในรายวิชาชีพนัน้
3.3 ความอดทนต่อการทางานทีก่ ลุ่มมอบหมาย: ดาเนินการโดยการกาหนดกรอบการมอบ
งาน จัดกิจกรรมสร้างแรงจูงใจให้รกั งานที่จะทา โดยเชิญบุคคลที่ประสบความสาเร็จ เพราะการทางานใน
ประเภทที่จะฝึ กอบรมนัน้ มาเป็ นวิทยากรการเน้ นให้ผู้นากลุ่มตรวจดูงานที่สมาชิกแต่ ละคนได้ทา แล้วให้
กาลังใจแก่ผฝู้ ึกงานนัน้ อย่างสม่าเสมอ
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3.4 ความอดทน ขยันเข้ารับการฝึกอบรมตามโปรแกรมฯ: ดาเนินการโดยเจ้าหน้าทีช่ ุมชน
บาบัดได้เน้นให้ทุกคนฝึ กตนให้มรี ะเบียบวินัย และจัดกิจกรรมแบ่งกลุ่มระดมความคิดเกีย่ วกับการใช้ความ
อดทนเป็ นหลักการในการแก้ไขปั ญหา
3.5 ความอดทนต่ อ สภาพที่อ ยู่อ าศัย ขณะเข้า ร่ ว มโครงการฯ: ดาเนิน การโดยการฝึ ก
ผู้ต้องขังให้มคี วามอดทน โดยให้ทุกคนมองสิง่ รอบตัวเอง ก็จะเห็นคนจานวนมาก ซึ่งมีทงั ้ สถานภาพก่อน
ต้องโทษดีกว่าและด้อยกว่าตัวเอง แต่เขาเหล่านัน้ ก็ยงั สามารถดารงชีวิตเป็ นปกติได้ ตัวเองก็ต้องอยู่ได้
เช่นเดียวกัน
3.6 ความอดทนต่ออาการป่ วยไข้ ในขณะเข้าร่วมโครงการฯ: ดาเนินการโดยการอบรมให้
สมาชิกใช้ความอดทนมาเข้าร่วมประชุมกลุ่ม เพื่อทีท่ ุกคนจะได้ช่วยกันดูอาการ และหาทางช่วยเหลือต่อไป
3.7 ความอดทนทีต่ อ้ งปิิบตั ติ ามระเบียบข้อบังคับของชุมชนบาบัด: ดาเนินการโดยการจัด
กิจกรรมประชุมเช้า ผูน้ ากลุ่มชีแ้ จงระเบียบข้อบังคับของชุมชนบาบัดให้สมาชิกทุกคนได้ทราบ มีการยกย่อง
สมาชิกทีป่ ิิบตั ติ นตามระเบียบข้อบังคับ และตาหนิผฝู้ าฝื นระเบียบข้อบังคับต่อหน้าสมาชิกทีเ่ ข้าประชุมเช้า
และการสร้างเงื่อนไขในการรับรองความประพฤติ เพื่อให้ได้รบั สิทธิประโยชน์พเิ ศษ
3.8 ความอดทนต่ อการฝึ กการปิิบตั ิธรรม สวดมนต์ ทาสมาธิ : ดาเนินการโดยเน้ นให้
สมาชิกได้สวดมนต์ และทาสมาธิ ก่อนการบรรยายให้ความรูใ้ นภาคปริยตั ธิ รรมเพื่อให้สมาชิกมีความอดทนต่อ
การฝึกการปิิบตั ธิ รรม สวดมนต์ ทาสมาธิ และมีจติ ใจสงบเป็ นปกติต่อไป
4. การฝึ กอบรมผูต้ ้องขังติ ดยาเสพติ ดด้วยหลักจาคะ ความเสียสละ
4.1 การลดความเห็นแก่ตวั ขณะทากิจกรรมร่วมกับเพื่อนสมาชิกในกลุ่ม : ดาเนินการโดย
การจัดกิจกรรมบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับโทษของความเห็นแก่ตวั และหลักธรรมอันเป็ นข้อปิิบตั เิ พื่อลด
ความเห็นแก่ตวั และเปิ ดโอกาสให้มกี ารถาม จัดกิจกรรมแบ่งกลุ่มระดมความคิดเกีย่ วกับแนวทางลดความเห็น
แก่ตวั ขณะทากิจกรรมร่วมกับเพื่อนสมาชิกในกลุ่ม แล้วหาข้อสรุปร่วมกัน
4.2 การงดเว้ น การละเมิด สิท ธิห รือ การล่ ว งเกิ น เพื่ อ นสมาชิ ก ในกลุ่ ม และคนอื่ น ๆ:
ดาเนินการโดยการจัดกิจกรรมบรรยายให้ความรูแ้ ก่สมาชิกเกีย่ วกับการเคารพในสิทธิของผูอ้ ่นื จะเป็ นปั จจัย
ให้การอยู่ร่วมกันมีสนั ติสขุ และเปิ ดโอกาสให้มกี ารซักถาม เน้นให้สมาชิกตัง้ ใจทางานทีต่ นรับผิดชอบให้ดที ส่ี ดุ
ไม่ตอ้ งไปก้าวก่ายงานของผูอ้ ่นื และให้ปิิบตั ติ นตามแนวสุจริต 3 คือ สุจริตกาย สุจริตวาจา และสุจริตใจ เป็ น
สาคัญในการอยู่ร่วมกัน
4.3 การเสียสละทรัพย์ห รือ เครื่อ งบริโ ภคใช้สอย เพื่อ สงเคราะห์เ พื่อ นสมาชิก ในกลุ่ ม :
ดาเนินการโดยการเน้นให้ทุกคนรูจ้ กั แบ่งปั น วันนี้เรามีทรัพย์สงิ่ ของ ก็ช่วยเพื่อนทีไ่ ม่มี วันหน้าเพื่อนมีบา้ ง ก็
กลับมาช่วยเรายามขัดสน การเกือ้ กูลกันนี้ จะให้ทุกคนทุกฝ่ ายมีสมั พันธภาพทีด่ ตี ่อกัน
4.4 การเสียสละแรงกาย เพื่อช่วยเพื่อนสมาชิกในกลุ่ม เมื่อได้รบั การร้องขอ: ดาเนินการ
โดยการอบรมสมาชิกให้เห็นความสาคัญของการช่วยเหลือกัน ทุกครัง้ เมื่อมีการมอบงานให้ไปทาเป็ นกลุ่ม
เพื่อให้ทุกคนได้ฝึกการเกือ้ กูลต่อกัน อันเป็ นการสร้างมิตรภาพทีด่ รี ะหว่างกัน
4.5 การเสียสละเวลาทีจ่ ะเป็ นประโยชน์แก่ตนเอง ไปทางานให้แก่หน่ วยงานชุมชนบาบัด:
ดาเนินการโดยการอบรมสมาชิกในโอกาสทีม่ กี ารประชุมกลุ่มใหญ่ เน้นให้สมาชิกทุกคนเห็นคุณค่าของเวลา
ควรใช้เวลาที่ตนได้รบั ในแต่ละวันให้เป็ นประโยชน์แก่ตนและส่วนร่วมให้มากที่สุด เพราะเวลาที่เสียไป ไม่
สามารถเรียกคืนได้ อีกทัง้ ยังทาให้พลาดโอกาสทีด่ ดี ว้ ย
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4.6 การเสียสละความสุขส่วนตัว เพื่อช่วยเหลือกิจกรรมพิเศษทีส่ ่วนรวมหรือหน่ วยงานจัด
ขึน้ ในโอกาสต่างๆ: ดาเนินการโดยขอความร่วมมือสมาชิกทีไ่ ม่มภี ารกิจอื่นๆ มาช่วยงานกิจกรรมพิเศษ อัน
เป็ นการฝึกฝนให้สมาชิกชุมชนบาบัดรูจ้ กั บาเพ็ญสาธารณประโยชน์แก่สว่ นรวม
4.7 การเสียสละสิง่ ทีเ่ ป็ นกิเลสหรือความคิดทีไ่ ม่ดอี อกจากใจ: ดาเนินการโดยการอบรมให้
ข้อ คิด แก่สมาชิกในประเด็นที่ว่ า ความสุขที่แ ท้จ ริงเกิด จากความไม่ โลภอยากได้สิ่งของของผู้อ่นื ไม่ คิด
พยาบาทปองร้ายผูอ้ ่นื และเห็นถูกต้องตามทานองคลองธรรม และละความอยากได้ อยากมี และอยากพ้นใน
สิง่ ทีพ่ น้ วิสยั ของตน แล้วกระทาในสิง่ ทีอ่ ยู่ในวิสยั ของตน
4.8 การพยายามตัดยาเสพติดออกจากจิตใจ: ดาเนินการโดยการสอนให้สมาชิกหมัน่
พิจารณาว่ายาเสพติดเป็ นมารร้ายของมนุ ษย์ มันทาลายทุกสิง่ ทุกอย่างที่เป็ นคุณสมบัติของมนุ ษย์ผู้ท่เี ข้าไป
เกีย่ วข้องกับมันให้พนิ าศในช่วงเวลาไม่นานทาให้คนในสังคมเดือดร้อน หวาดระแวงภัย และข้อสาคัญ ทาให้
จิตใจถดถอยไร้คุณธรรม
จากการสัง เกตพฤติกรรมผู้ต้อ งขัง ที่เ ป็ นสมาชิกชุ มชนบาบัด ในโอกาสที่ผู้เ ขียนได้เ ข้า ร่วมเป็ น
คณะทางานในชุมชนบาบัด ณ ทัณฑสถานบาบัดพิเศษลาปาง เมื่อปี พ.ศ. 2557 เกี่ยวกับผลลัพธ์ในการใช้
หลักฆราวาสธรรมในกิจกรรมชุมชนบาบัด พบว่า
1. ด้านความซื่อสัตย์: สมาชิกชุมชนบาบัด ส่วนใหญ่ มีความซื่อสัตย์ต่อการเข้าร่วมกิจกรรมชุมชน
บาบัด มีความซื่อสัตย์ต่อการทางานเป็ นทีมร่วมกับเพื่อสมาชิก มีความซื่อสัตย์ต่อการฝึกตนเองตามโปรแกรม
มีความซื่อสัตย์ท่จี ะไม่เข้าไปยุ่งเกีย่ วกับสิง่ เสพติด มีความซื่อสัตย์ต่อการทาภารกิจทีผ่ ู้นากลุ่มมอบหมาย มี
ความซื่อสัตย์ต่อการปรับตนเองให้เป็ นที่ยอมรับของเพื่อนสมาชิก และเจ้าหน้าที่ชุมชนบาบัด และมีความ
ซื่อสัตย์ต่อเพื่อนสมาชิกในกลุ่ม และมีความซื่อสัตย์ในการเข้ าฝึ กวิชาชีพเสริมที่ชุมชนฯ จัดให้ เพื่อเพิม่ พูน
ความรูค้ วามสามารถให้แก่ตนเอง โดยแสดงพฤติกรรมต่างๆ ตามกรอบหรือเงื่ อนไขทีก่ าหนดไว้ในกิจกรรม
ชุมชนบาบัด
2. ด้านการควบคุมจิตใจ: สมาชิกชุมชนบาบัด ส่วนใหญ่ มีความอดกลัน้ ต่อความรูส้ กึ ไม่ชอบสภาพที่
เป็ นอยู่ มีความอดกลัน้ ต่อการทางานที่จาเป็ นต้องทาตามที่หวั หน้ากลุ่มมอบหมาย มีความอดกลัน้ ต่อการ
ฝึกฝนตนเองให้รบั กับสภาพแวดล้อมในชุมชนบาบัดและมีความอดกลัน้ ต่อสภาพความไม่สะดวกสบาย ส่วน
จานวนรองลงมา มีความอดกลัน้ ต่อสิง่ ทีต่ นเองไม่ชอบ ขณะเข้าร่วมกิจกรรม มีความอดกลัน้ ต่อความรูส้ กึ ว่า
ตนเองไม่ได้รบั ความเป็ นธรรมขณะเข้าร่วมทากิจกรรม มีความอดกลัน้ ต่อคาสังของหั
่
วหน้ากลุ่มทีต่ นไม่เห็น
ด้วย และมีความอดกลัน้ เมื่อรูส้ กึ ว่าตนถูกเพื่อสมาชิกเอาเปรียบ โดยภาพรวม ไม่ละเมิดระเบียบกฎเกณฑ์ท่ี
ร่วมกันกาหนดขึน้ ไว้เป็ นแนวปิิบตั ิ
3. ด้า นความอดทน: สมาชิก ชุ ม ชนบ าบัด ส่ ว นใหญ่ มีค วามอดทนต่ อ การท างานตามที่ก ลุ่ ม
มอบหมาย มีความอดทนต่อการเข้ารับการฝึกอบรมตามโปรแกรม มีความอดทนต่อการทากิจกรรมประจาวัน
ร่วมกับเพื่อนสมาชิก มีความอดทนต่อการปิิบตั ติ ามระเบียบข้อบังคับของชุมชน และมีความอดทนต่อสภาพ
ทีอ่ ยู่อาศัย และมีความอดทนต่อการฝึกปิิบตั ธิ รรม สวดมนต์ ทาสมาธิ มีความอดทนต่ออาการป่ วยไข้ และมี
ความอดทนต่อการฝึกวิชาชีพทีต่ นไม่ชอบโดยรวม ได้ปิิบตั หิ น้าทีจ่ นบรรลุผลสาเร็จด้วยดี
4. ด้านความเสียสละ: สมาชิกชุมชนบาบัด ส่วนใหญ่ ได้พยายามตัดยาเสพติดออกจากจิตใจ ได้ลด
ความเห็นแก่ตวั ขณะทากิจกรรมร่วมกับเพื่อนสมาชิกในกลุ่ม ได้เสียสละทรัพย์และเครื่องบริโภคใช้สอย เพื่อ
สงเคราะห์เพื่อนสมาชิกได้เสียสละเวลาไปทางานให้แก่หน่ วยงานชุมชนบาบัด เพื่อให้เกิดสาธารณประโยชน์
ได้เสียสละความสุขส่วนตัว เพื่อช่วยเหลือกิจกรรมพิเศษทีห่ น่ วยงานจัดขึน้ ได้งดเว้นการละเมิดสิทธิหรือ การ
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ล่ว งเกิน เพื่อ นสมาชิกในกลุ่ มและคนอื่น ๆ ได้เ สีย สละสิง่ ที่ไ ม่ ดีอ อกจากตัว เพื่อสร้างเสริมคุ ณธรรม และ
ความรูส้ กึ ทีด่ ๆี ให้แก่ตนเอง และได้เสียสละแรงกาย เพื่อช่วยเพื่อนสมาชิกในกลุ่ม เมื่อได้รบั การร้องขอความ
ช่วยเหลือ โดยรวม ได้แสดงออกถึงความเสียสละประโยชน์สว่ นตนตามกรอบกิจกรรมทีร่ ่วมกันกาหนดขึน้
จากการศึกษาเรื่องนี้ ผูเ้ ขียนมีความคิดเห็น ดังนี้
1. การจัดการเรียนรู้ภาคทฤษฎี: เจ้าหน้าที่ของเรือนจาและทัณฑสถาน ควรจัดให้มกี าร
เรีย นการสอนหลัก ฆราวาส เน้ น ความเข้า ใจความหมาย ประเภท และลัก ษณะของหลัก ฆราวาสธรรม
สภาพการณ์ทค่ี วรนาหลักฆราวาสธรรมไปปิิบตั แิ ละผลสัมฤทธิจากการปิิ
บตั ติ ามหลักฆราวาสธรรม
์
2. การฝึ กปิิบตั ิตน: เจ้าหน้ าที่ของเรือนจาและทัณฑสถาน ควรจัดกิจกรรมต่ างๆ ให้
ผูต้ อ้ งขังทีเ่ ป็ นสมาชิกในแต่ละกิจกรรมได้ฝึกปิิบตั ติ นทัง้ ในด้านสัจจะ ทมะ ขันติ และจาคะ ให้ครอบคลุมทัง้
ในด้านกิจกรรมกลุ่ม การทางานเป็ นทีม และการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมทีเ่ หมาะสมกับวิถชี วี ติ ชุมชน
3. เกณฑ์ผลสัมฤทธิ:์ เจ้าหน้าทีข่ องเรือนจาและทัณฑสถาน ควรพิจารณาจากสมาชิกในหมู่
คณะมีความสามัคคี ร่วมแรงร่วมใจกันทากิจกรรมของหมู่คณะ รู้จกั การควบคุมอารมณ์ตนเอง ขณะทางาน
ตามทีไ่ ด้รบั มอบหมายสามารถควบคุมตนเอง ไม่แสดงพฤติกรรมเบีย่ งเบนจากกรอบวินยั และรูจ้ กั การแบ่งปั น
เสียสละประโยชน์ตน เพื่อประโยชน์สว่ นรวม
สรุปความได้ว่า การฝึ กอบรมผูต้ ้องขังติดยาเสพติด โดยการจัดกิจกรรมชุมชนบาบัด ใน
สามรูปแบบ คือ รูปแบบกลุ่มบาบัด เน้นการฝึกอบรม โดยใช้กระบวนการกลุ่ม รูปแบบงานบาบัด เน้นการฝึ ก
อุปนิสยั ในการทางาน แบบรับผิดชอบ และรูปแบบ การปรับเปลีย่ นพฤติกรรม อย่างสร้างสรรค์ ตามแนวหลัก
ฆราวาสธรรม คือ ความซื่อสัตย์การควบคุมจิตใจ ความอดทน และความเสียสละ จากการสังเกตพฤติกรรม
ผูต้ อ้ งขังทีเ่ ข้าร่วมกิจกรรมชุมชนบาบัด ส่วนใหญ่ได้นาหลักฆราวาสธรรม คือ ความซื่อสัตย์การควบคุมจิตใจ
ความอดทน และความเสียสละ ไปใช้ทงั ้ ในด้านกลุ่มบาบัด งานบาบัด และการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมซึง่ ทาให้
พวกเขา มีจุดมุ่งหมายในการดาเนินชีวติ ทีช่ ดั เจน มีความเชื่อมันในตนเองสู
่
งขึน้ เห็นคุณค่าในตนเองมากขึน้
เกิดความสามัคคีของสมาชิกทางานเป็ นทีมได้ดี และปิิบตั ติ นได้เหมาะสมกับบริบททางสังคม
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