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บทคัดย่อ
บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของดุษฏีนิ พนธ์ เรื่องพุทธบูรณาการในการบาบัดผู้ติดสุรา
ของศูนย์บาบัดผู้ติดยาเสพติดในวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีวัตถุประสงค์ คือ (๑) เพื่อศึกษา
แนวคิด ทฤษฏีและหลั กพุท ธธรรมเกี่ยวกับการบ าบัด ผู้ ติด สุ รา (๒) เพื่อ ศึกษาแนวคิด และ
กระบวนการบาบัดผู้ติดสุราของศูนย์บาบัดผู้ติ ดยาเสพติดในวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (๓)
เพื่อเสนอกระบวนการการบาบัดผู้ติดสุราเชิงพุทธบูรณาการ โดยใช้วิธีการวิจัยในเชิงคุณภาพ โดย
ศึกษาจากคัมภีร์พระไตรปิฎก อรรถกถา ฎีกา และเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในกระบวนการ
บาบัดเป็นสาคัญและการลงพื้นที่ในการเก็บข้อมูลเชิงลึกและการสัมภาษณ์
ผลการวิจัยพบว่า สุราจัดเป็นยาเสพติดชนิดหนึ่งที่ทาให้บุคคลที่ดื่มเข้าไปในร่างกาย
แล้วจะทาให้ขาดสติ ขาดความละลึกในความรู้ตัวเอง การดื่มสุราจะมีโทษตามมาอีก คือ ๑) ขาด
สติ ความละลึกได้ ๒) เกิดความรุ่นแรงในครอบครัว ๓) ปัญหาการทะเลาะวิวาท ๔) จิตฟุูงซาน
ส่วนหลักธรรมที่ใช้ในการบาบัดผู้ติดสุราที่เป็นแนวทางในการปูองกันหรือบรรเทาทุกข์ ๑) เบญจ
ศีล เบญจธรรม ๒) สติสัมปชัญญะ ๓) ขันติ โสรัจจะ ๔) อบายมุข ๖ ๕) ฆราวาสธรรม ๖) หลัก
สิงคาลกสูตร และกระบวนการการบาบัดผู้ติดสุราเชิงพุทธบูรณาการมี ๒ วิธี คือ การบาบัดรักษา
ทางด้านร่างกายและการบาบัดรักษาทางจิตใจ โดยการใช้สัจจะควบคู่ไปกับสมุนไพร สัจจะ เป็น
เครื่องช่วยควบคุมกายควบคุมใจ ส่วนสมุนไพรเป็นการถอนพิษของสุราออกจากร่างกาย
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Abstract
This article is the part of dissertation “the Buddhist integration of alcoholic of
alcoholic therapy in the Northeastern temples”, the objectives of this study were
(1) to study of the theoretical concept and Buddhist principle on alcoholic
therapy, (2) to study of the concept and the process of alcoholic therapy of
Addiction Treatment Centre in the Northeastern temples, and (3) to present the
process of the Buddhist integration of alcoholic therapy. This research is studied
from Pali Canon such as Buddhist Scriptures, Commentaries, Sub-Commentaries,
and related research which concern with the process of therapy. The research
findings were an alcohol is one of drug to make person who drinking and to be
drunk, lose one’s mind and awareness. The penalties of alcohol drinking were: 1) Losing one’s mind and awareness, 2) violence in the family, 3) quarrel, 4)
distraction. The Buddhist principles using for alcoholic therapy which is the way
of protection or recuse such as, 1) Pañca-sīla and Pañca-dhammas (five precepts
and five virtures), 2) mindfulness and awareness (Sati - Sampajañña), 3)
forbearance and modesty (khanti-soracca), 4) the six ruins (apāyamukkha), 5)
virtues of lay people (Gharavāsadhamma), 6) the principle of Singalakasutta.
There are two ways of the process of Buddhist integration of alcoholic therapy;
the physical and mental treatment through truth a long with herbs, the truth
helping control body and mind. Then the herbs will detoxify liquor from body.
Keywords: Buddhist Integration, Alcoholic therapy
๑. บทนา
วัดและพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนามีบทบาทต่อสังคมไทยหลายประการ ไม่ว่าจะ
เป็นบทบาทการให้การศึกษา การฝึกหัดขัดเกลาอบรมนิสัย และการช่วยแก่ปัญหาต่างๆในการ
ดาเนินชีวิตของคนในสังคมไทยและยังมีการชี้ ช่องทางชีวิตเพื่อหลุดพ้นจากสิ่งที่ไม่ดีจากชีวิ ต
เพื่อที่จะให้คนในสังคมเป็นคนดี มีคุณธรรม สามารถดาเนินอยู่ในสังคมอย่างมีประสิทธิภาพ วัด
จัดว่าเป็นสถาบันหลักของชุมชนและเป็นศูนย์กลางของการทากิจกรรมต่างๆ เช่น เป็นศูนย์ร่วม
จิ ต ใจของชาวบ้ า น เป็ น ที่ สั ง สรรค์ ข องชาวบ้ า นและเป็ น สถานที่ บ าบั ด ผู้ ติ ด ยาเสพติ ด ศู น ย์
สงเคราะห์ ผู้ ติ ด ยา เป็ น ต้ น และที่ ส าคั ญ อี ก อย่ า งหนึ่ ง คื อ วั ด เป็ น ที่ พึ ง ทางใจในด้ า น
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พระพุทธศาสนา พระสงฆ์เป็นผู้มีอานาจสามารถตัดใจให้คนในชุมชนได้ เปรียบเสมือนผู้ปกครอง
ในท้องถิ่น เพราะเป็นที่เคารพศรัทธาของชาวบ้าน ดังนั้นวัดจึงเป็นอีกแห่งหนึ่งที่คนทั่วไปต้องพึง
พาอาศัยในการแก้ไขปัญหาชีวิตซึ่ งเป็นความหวังหนึ่งที่จะสามารถเยียวยาหรือบรรเทาปัญหาได้
โดยการประยุกต์บูรณาการหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเข้าสู่ชมชนโดยเฉพาะสังคมระดับ
ท้องถิ่นในการเยียวยาผู้ติดสิ่งเสพติด โดยเฉพาะ สุรา เมื่อกล่าวถึงการดื่มสุราในสังคมไทยนั้นมี
หลักฐานว่า มีมาตั้งแต่สมัยโบราณซึ่ งส่วนใหญ่ได้รับอิทธิพลมาจากลัทธิความเชื่อในการนับถือผี
และพราหมณ์ก่อนอาณาจักรสุโขทัย ซึ่งมีพัฒนาการมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ซึ่งชุมชนใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังมีลัทธิความเชื่อในเรื่องผีอยู่ ต้องอาศัยสุราเป็นเครื่องบวงสรวงในการ
ท าพิ ธี กรรมต่ า งๆ เช่ น งานขึ้ น บ้ า นใหม่ งานแต่ ง งาน งานศพ และบุ ญ ประจ าปี ของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นต้น๒
สถาบันทางพระพุทธศาสนาและพระสงฆ์ต้องหันมาใส่ใจกับความเป็นอยู่ของชุมชน
ในด้านการปูองกันแก้ไขปัญหาการดื่มสุราและแสวงหาทางออกให้กับชุมชนท้องถิ่นนั้นๆ จึงพอ
เชื่อมั่นได้ว่า การบูรณาการหลักพุทธธรรมทางพระพุทธศาสนามีศักยภาพเพียงพอที่จะแก้ไข
ปัญหาดังกล่าวได้เป็นอย่างดี วัดและพระสงฆ์จึงจาเป็นอย่างยิ่งในการก่อตั้งศูนย์บาบัดผู้ติดยาเสพ
ติดในวัด เพื่อให้ประชาชนทั่วไปเข้ารับการบาบัดรักษาสิ่งเสพติดทุกชนิด เช่น ศูนย์บาบัดผู้ติดยา
เสพติดของ วัดปุ าเมตตาธรรม ตาบลเชี ยงใหม่ อาเภอโพธิ์ชัย จัง หวัด ร้อยเอ็ด , วั ดร่องคา
ตาบลร่องคา อาเภอร่องคา จังหวัดกาฬสินธุ์, วัดปราสาทเทพนิมิต (วัดหนองเป็ด) ตาบลตระ
เปียะเตีย อาเภอลาดวน จังหวัดสุรินทร์ วัดพุ ทธประดิษฐ์ ตาบลโพนทอง อาเภอเชี ยงยื น
จังหวัดมหาสารคาม ซึ่งเป็นวัดกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยในครั้งนี้๓
การบาบัดรักษาผู้ติดสุรา เป็นการดาเนินงานเพื่อแก้ไขสภาพร่างกายและจิตใจของผู้
ติดให้เลิกจากสิ่งนั้นและสามารถกลับไปดารงชีวิตอยู่ในชุมชนและสังคมได้อย่างปกติสุข อย่างไรก็
ตามสิ่งที่สาคัญที่สุดที่จะช่วยให้เลิกสุราได้ผลดีก็คือ ผู้เลิกต้อง ตั้งใจ และ เต็มใจ ที่จะเลิกสุราให้
ได้ และเตรียมความพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจ เพราะหาก ตั้งใจ ก็จะมีแรงใจให้สามารถเลิกสุรา
ได้ แต่หากผู้เลิกไม่มีแรงจูงใจ หรือกาลังใจที่จะเลิก คนใกล้ชิดก็ต้องหาแรงจูงใจ เพื่อให้ผู้เลิกสุรารู้
ว่าเปูาหมายของการเลิกคืออะไร จะได้เข้าสู่กระบวนการเลิกสุราได้ ในการรักษาผู้ติดสุราของ
ศูนย์ต่างๆจะให้คนที่มาเลิกสุราดื่มยาสมุนไพรและให้สัจจะ จากสถิติในการบาบัดรักษาของศูนย์

๒

สัมภาษณ์, พระครูสุจิตมงคล, เจ้าอาวาสวัดบูรภาภิรมย์ ตาบลดอนโอง อาเภอโพธิ์ชัย
จังหวัดร้อยเอ็ด, ๒๔ กันยายน ๒๕๕๙.
๓
สัมภาษณ์, พระครูวิมลสังวรคุณ, ผู้อานวยการศูนย์บาบัดผู้ติดยาเสพติด, วัดปุาเมตตา
ธรรม ตาบลเชียงใหม่ อาเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด, ๒๗ กันยายน ๒๕๕๙.
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ต่างๆที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง พบว่าบ้างคนได้แค่ ๒ อาทิตย์ บ้างคน ๑ เดือน ซึ่งยังไม่สัมฤทธิ์ผล
เท่าที่ควร
ในสั ง คมไทยเราจะมองเห็น ได้ ว่ า ปั ญ หาทางสั ง คมมี มากมายไม่ ว่ า จะเป็ น ปั ญ หา
ทางด้าน เศรษฐกิจ ปัญหาทางการเมือง ปัญหาทางครอบครัว และปัญหายาเสพติด เป็นต้น
ปัญหาเหล่านี้เป็นปัญหาที่คนไทยทุกคนต้องหาแนวทางในปูองกันแก้ไขมาตลอดไม่ว่าจะเป็น
หน่วยงาน องค์กร บ้าน วัด สถานศึกษา เป็นต้ นก็ต้องช่วยกันหาวิธีการต่างๆ ตามนโยบายของ
รัฐ บาลทั้ ง ภาครัฐ และเอกชน ให้หมดไปในสั งคมไทย ที่ เป็ น ปั ญ หาอยู่ ทุ กวั น นี้ ก็เนื่ องมาจาก
สังคมไทยขาดคุณธรรม จริยธรรม และศีลธรรม เมื่อขาดสิ่งเหล่านี้ไปแล้วคนต้องหาทางออกโดย
การสร้างปัญหาให้กับตัวเองบ้างสังคมบ้าง ซึ่งผู้วิจั ยได้มองเห็นปัญหาสังคมเกี่ยวกับปัญหาผู้ติด
สุราซึ่งในปัจจุบันมีอยู่มากมายหลากหลายรูปแบบ การติดสุรามีทั้งติดทางกายติดทางใจ และติด
ทางสังคม เทคโนโลยี และการสร้างความเคยชินให้กับตนเองจนกลายเป็นติดไปจากสิ่งที่เรา
บริโภคอย่างฟุุมเฟือยนั่นเอง จึงมีการรณรงค์และสร้างความตระหนักให้มีการลด ละ เลิกนั้นต้อง
มีการกาหนดสิ่งที่บ่งบอกถึงพิษภัย อันตรายของสุรา และสิ่งเสพติดอื่นๆ ทาให้มีคนในสังคม
ปัจจุบันจานวนมากที่พยายามช่วยเหลือบุคคลที่ติดให้พ้นจากสถานการณ์ที่ไม่พึงประสงค์บางคน
ก็สามารถทาได้ บางคนก็ล้มเหลว ซึ่งขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยของแต่ละคนที่มีอัตราในการดื่มที่ต่างกัน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการดูแลผู้มีปัญหาการเสพยาเสพติด และสุรา การดูแลทางด้านจิตวิญญาณมี
ความสาคัญมาก เพราะการติดยาเสพติดเป็นโรคทางจิตวิญญาณ ยาเสพติดทาให้ผู้เสพผู้ติดขาด
ศีล สติ สมาธิและปัญญา ปัญญาไม่สามารถทางานได้ ตัดสินใจและทาอะไรผิดพลาดได้ง่าย๔
หากพิจารณาตามทัศนะของพระพุทธศาสนาแล้ว การดื่มสุรา โดยมากมักแสดงท่าที
ต่อการดื่มสุราในเชิงนิเสธ การดื่มสุรา ถือเป็นการละเมิดจริยธรรมขั้นพื้นฐานของสังคม พระผู้มี
พระภาคเจ้าได้ตรัสโทษของการดื่มน้าเมาไว้ในสัพพลหุสสูตร๕ ว่าการดื่มน้าเมาคือสุราเมรัยผู้เสพ
ย่อมไปเกิดในนรกเปรตวิสัยและสัตว์ดิรัจฉานโทษอย่างเบาที่สุดคือเป็นบ้า จิตใจเลื่อนลอยขาดสติ
ทาให้ตนเองตกต่าและที่ตรัสไว้ในสิงคาลกสูตรทีฆนิกายปาฏิกวรรค ๖ ว่าการดื่มสุราทาให้ เสีย
ทรัพย์ทันตาเห็น ก่อการทะเลาะวิวาท เป็นบ่อเกิดแห่งโรคภัยต่างๆ เป็นเหตุเสียชื่อเสียง เป็นเหตุ
ให้ไม่รู้จักอาย เป็นเหตุทอนกาลังสติปัญญา การดื่มสุรามีโทษทั้งในทางธรรมและทางโลกคือ
ในทางธรรม พระพุทธเจ้าได้ตรัสถึงโทษของสุราไว้ดังแสดงมาแล้วในทางโลกสุรามีโทษทั้งแก่
ตนเองและแก่ผู้อื่นเพื่อให้ประชาชนได้รู้ถึงโทษของสุราทั้งสองทาง ผู้วิจัยในฐานะเป็นนิสิตของ
บัณ ฑิ ตวิ ท ยาลั ย ซึ่ง เน้ นในทางพระพุ ท ธศาสนาได้ บูรณาการหลั กพุ ทธธรรมที่ ส ามารถน ามา
๔

หน้า ๑๒๔.

๕
๖

นางสาวอาพร โปสจา, เรื่องยิ้มสู้ภัย ยาเสพติด “สุขภาพจิตกับยาเสพติด” ปี ๒๕๔๖,
องฺ.อฏฐก.(ไทย) ๒๓/๔๐/๓๐๒.
ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๒๔๘/๒๐๒ - ๒๐๓.
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~ ๑๒๔ ~ ปีที่ ๑๓ ฉบับพิเศษ เล่ม ๑ มิถุนายน ๒๕๖๐

ประยุกต์ใช้เพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาการติดสุราได้นอกจากนี้สภาพการนิยมดื่มสุราของ
ประชาชนมีเป็นจานวนมากเวลามีงานไม่ว่าจะเป็นงานศพงานบุญต่างๆเช่นกฐินผ้ าปุาบวชนาคจะ
เห็นมีคนเมาสุราอยู่ประจาในงานทุกงานการจัดงานแต่ละครั้งเจ้าภาพต้องเสียเงินค่าซื้อสุรามาไว้
เลี้ยงแขกที่มาในงานเป็นจานวนมากจะเห็นได้ว่าปัญหาทุกอย่างที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเกิดจากสุรา
ทั้งนั้น
ส่วนหลักการวินิจฉัยเกี่ยวกับ “ สุราปานะ การดื่มสุรา” จะต้องประกอบด้วยองค์ ๔
ได้แก่ (๑)มทนีย สิ่งนั้นเป็นน้าเมา (๒) ปาตุกมฺมยตาจิตฺต จิตคิดจะดื่มน้าเมา (๓) ตชฺโชวายาโม
พยายามดื่มน้าเมา (๔) ปิตปฺปเสวน น้าเมาล่วงคอลงไป ดังนั้น การดื่มสุราเมรัยที่ทาให้ศีลขาด
จะต้องพร้อมด้วยองค์ทั้ง ๔ นี้ครบทุกข้อ หากไม่ครบทั้ง ๔ เงื่อนไขดังกล่าวมาแล้วนี้ ก็จะถือว่าศีล
ข้อที่ ๕ นั้นยังไม่ขาด๗ จิตที่เป็นกามาวจรซึ่งเป็นกุศล เกิดขึ้นแก่บุคคลผู้งดเว้นจากการดื่มน้าเมา
คือสุราและเมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทโดยมีเหตุชักจูงในสมัยใด ในสมัยนั้น การงด การ
เว้น การงดเว้น การเว้นขาด จากการดื่มน้าเมาคือสุราและเมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาท
การไม่ทา การเลิกทา การไม่ล่วงละเมิด การไม่ล้าเขต การกาจัดต้นเหตุแห่งการดื่มน้าเมาคือสุรา
และเมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาท นี้เรียกว่า สุราเมรยมัชชปมาทัฎฐานาเวรมณีสิกขาบท
ส่วนสภาวธรรมที่เหลือชื่อว่าสัมปยุตด้วยเวรมณี ฯลฯ สภาวธรรมที่เหลือชื่อว่าสัมปยุตด้วยเจตนา
ฯลฯ ผัสสะฯลฯ ปัคคาหะ และอวิกเขปะ ก็เกิดขึ้นนี้เรียกว่า สุราเมรยมัชชปมาทัฎฐานาเวรมณี
สิกขาบท๘
จากหลักการและเหตุผลข้างต้นซึ่งกล่าวถึงโทษภัยของการติดสุราและปัญหาของ
ศูนย์แล้วซึ่งมีผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศสู่ความยั่งยืนทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคมและ
ปัญหาอื่นๆอีกจะตามมา และวัดที่จัดตั้งเป็นศูนย์ซึ่งมีแนวคิดวิธีการในการบาบัดผู้ติดสุรายังไม่
ได้ผลเท่าที่ควรซึ่งมีปัญหาเรื่องของระยะเวลาในการเลิกสุราน้อยไปและไม่เห็นผลทาให้ผู้วิจัยมี
ความมุ่งมั่นที่จะบูรณาการหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาเพื่อมาประยุกต์ใช้ในการจัดการกับ
ปัญหาดังกล่าวให้คนที่เลิกสุราได้หายขาดจากการติดสุราอันจะส่งผลที่ดีต่อบุคคลของประเทศวิถี
ชีวิตของระบบสังคมไทยระดับย่อยและระบบของสังคมโดยรวมเพื่อเป็นการหาทางออกสาคัญที่
จะนาสังคมไทยไปสู่ความสงบสุขยั่ งยืนและมั่นคงได้ตามหลักพุทธธรรมด้วยเหตุนี้ จึงได้เล็งเห็น
ความสาคัญของการบาบัดผู้ติดยาเสพติด และสามารถนาไปใช้ประโยชน์ในได้เป็นอย่างดี
๗

พ.อ.ปิ่น มุทุกันต์, “หลักการของศีลข้อที่ ๕ ” คลังแสงแห่งธรรม, (กรุงเทพมหานคร :
ธรรมไทยคลังแสงแห่ งธรรม, ๒๕๕๐); อ้ า งใน นายสมั ย บุ ษราคั ม , “การศึ ก ษาเชิ งวิเ คราะห์ ก าร
แก้ปัญหาการดื่มสุราของกลุ่มสังฆประชาพัฒนาชุมชน : ศึกษากรณีโครงการหมู่บ้านปลอดสุราของ
อ าเภอน้ าพอง จั ง หวั ด ขอนแก่ น ”, วิ ท ยานิ พ นธ์ พุ ท ธศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต , (บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย :
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๑).
๘
อภิ. วิ.(ไทย) ๓๕/๗๑๑/๔๕๓.
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๒.วัตถุประสงค์ของการวิจัย
๒.๑ เพื่อศึกษาแนวคิดทฤษฎีและหลักพุทธธรรมเกี่ยวกับสารเสพติดประเภทสุรา
และการบาบัดรักษาผู้ติดสุรา
๒.๒ เพื่อศึกษากระบวนการบาบัดรักษาผู้ติดสุราของศูนย์บาบัดผู้ติดยาเสพติดในวั ด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
๒.๓ เพื่อเสนอกระบวนการบาบัดรักษาผู้ติดสุราตามหลักพุทธบูรณาการ
๓.ขอบเขตการวิจัย
การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็น การศึกษาเชิงคุณภาพ ดังนั้นขอบเขตในการวิจั ยจึงเน้ น
การศึกษาเอกสาร (Documentary Research) และวิจัยภาคสนาม (Field Research) โดยการ
สัม ภาษณ์กลุ่ มเปู าหมายที่เกี่ยวข้องกับการบ าบัด รักษาผู้ ติ ดสุ ราแล้ วศึกษาเชิ ง วิเคราะห์และ
สังเคราะห์ในการ บูรณาการหลักพุทธธรรมมาประยุกต์ใช้ในการเลิกสุรา ซึ่งศึกษาจากศูนย์บาบัด
ผู้ติดยาเสพติด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งเป็นองค์ประกอบในเนื้อหาวิทยานิพนธ์ให้สมบูรณ์มี
ขอบเขตการศึกษาวิจัยดังนี้
๑.๓.๑ ขอบเขตด้านผู้ให้ข้อมูล
- กลุ่มเจ้าอาวาส/พระสงฆ์
- กลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านพระพุทธศาสนา
- กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มาเลิกสุรา
๑.๓.๒ ขอบเขตด้านเนื้อหา
การวิจัยครั้งนี้ เป็นการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ พุทธบูรณาการการบาบัดผู้ติดสุรา ของ
ศูนย์บาบัดผู้ติดยาเสพติดในวัดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งในด้านเอกสาร ได้มุ่งศึกษาข้อมูล
จากพระไตรปิฎก อรรถกถา รวมทั้งข้อมูลจากตาราเชิงวิชาการ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสุรา และ
ได้ศึกษาแนวคิดทฤษฏีเกี่ยวกับพุทธบูรณาการในการบาบัดผู้ติดสุราในคัมภีร์พระพุทธศาสนา
หนังสือ ตารา งานวิจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและศึกษาแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการหลักในการ
เลิกยาเสพติดเพื่อนามาประยุกต์ใช้ในการบาบัดผู้ติดสุรา ซึ่งทางศูนย์มีกระบวนการขั้นตอนของ
ศูนย์บาบัดผู้ติดยาเสพติดในการบาบัดผู้ติดยาเสพติดและการนาหลักพุทธธรรมมาประยุกต์ใช้ใน
การบาบัดผู้ติดสุราว่าใช้หลักธรรมข้อใด นอกจากนี้ยังมีการสัมภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้องและบุคคล
ทั่วไปที่มาเลิกสุรา
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~ ๑๒๖ ~ ปีที่ ๑๓ ฉบับพิเศษ เล่ม ๑ มิถุนายน ๒๕๖๐

๑.๓.๒.๑ ขั้นศึกษาข้อมูลจากเอกสาร (Documentary Research)เป็นการศึกษา
แนวความคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา วิธีการศึกษา รวมทั้งข้อมูลสาคัญที่เกี่ยวข้องกับ
การศึกษาครั้งนี้ โดยแบ่งแหล่งข้อมูล ดังนี้
๑. แหล่งปฐมภูมิ (Primary Sourch) ศึกษาข้อมูลจากพระไตรปิฎก
ภาษาไทยและภาษาบาลีฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยพุทธศักราช พร้อมด้วย
อรรถกถา และได้จาการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างที่เกี่ยวกับการบาบัดผู้ติดสุรา
๒. แหล่งทุติยภูมิ (Secondary Sourch) ได้ศึกษาค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับ
การบาบัดผู้ติดสุราของศูนย์ผู้ติดยาเสพติดในวัดและศึกษางานวิจัยเกี่ยวกับการใช้
หลักธรรมมาแก้ไขปัญหาการติดสุราจากงานวิจัย เอกสารและตาราวิชาการที่เกี่ยวข้อง
๑.๓.๒.๒ ขั้นศึกษาภาคสนาม (Field Research) เป็นข้อมูลหลักที่มีความสาคัญต่อ
การศึกษาครั้งนี้ มีวิธีการดาเนินการ คือ การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Dept interview)
ใช้วิธีการสัมภาษณ์เป็นรายบุคคล (Personal interview) โดยสัมภาษณ์บุคคลตัวแทนของกลุ่ม
ประชากรเปูาหมายดังกล่าวมาแล้วนั้น
๑.๓.๒.๓ ขั้นนามาประมวลผล โดยการนาเอาข้อมูลที่ได้ศึกษาจากเอกสาร และ
ภาคสนามมาวิ เ คราะห์ แ ละสั ง เคราะห์ แ ล้ ว สรุ ป เสนอผลการวิ จั ย ในรู ป ของ
วิทยานิพนธ์
๑.๓.๓ ขอบเขตด้านระยะเวลา
ระยะเวลาในการศึกษากระบวนการขั้นตอนในการบาบัดผู้ ติดยาเสพติดของศูนย์
บาบัดผู้ติดยาเสพติดในวัด ในระหว่างปีการศึกษา ๒๕๕๘-๒๕๖๐
๑.๓.๔ ขอบเขตด้านพื้นที่ทาการวิจัย
- พื้นที่ทาการวิจัย คือ ศูนย์บาบัดผู้ติดยาเสพติดในวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่ง
ผู้วิจัยต้องการศึกษากระบวนการขั้นตอนในการปูองกันแก้ไขผู้ติดสุราโดยการใช้หลักพุทธธรรม
ของศูนย์บาบัดผู้ติดยาเสพติดในวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จานวน ๔ วัด ดังนี้
๑. วัดปุาเมตตาธรรม ตาบลเชียงใหม่ อาเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด
๒. วัดร่องคา ตาบลร่องคา อาเภอร่องคา จังหวัดกาฬสินธุ์
๓. วัดปราสาทเทพนิมิต ตาบลตระเปียะเตีย อาเภอลาดวน จังหวัดสุรินทร์
๔. วัดพุทธประดิษฐ์ ตาบลโพนทอง อาเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม
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๔.วิธีดาเนินการวิจัย
การศึกษาวิจัยเรื่อง “พุทธบูรณาการในการบาบัดผู้ติดสุราของศู นย์บาบัดผู้ติดยา
เสพติ ด ในวั ด ” นี้ เ ป็ น การวิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพ ( QuajitativeResearch) โดยวิ จั ย เอกสาร
(Documentary Research) และสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (ln-depth lnterview) เพื่อให้ได้
มุม มองเกี่ย วกับ การการบ าบั ด ผู้ ติด สุ ราเชิง พุ ท ธบูรณาการ เป็ น การประยุกต์ และผสมผสาน
ระหว่างหลักธรรมและทฤษฏีในการบาบัดผู้ติดสุรา ในการดาเนินการวิจัยมีขั้นตอนสาคัญ คือ ขั้น
ศึกษาและสารวจข้อมูลเบื้องต้น ขั้นกาหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ขั้นสร้างเครื่องมือที่ใช้ใน
การวิจัย ขั้นเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัย และขั้นวิเคราะห์ข้อมูล โดยการสัมภาษณ์กลุ่มเปูาหมาย
แล้ ว น าผลมาวิ เคราะห์และสั ง เคราะห์ป ระกอบเนื้ อหาการท าวิ ท ยานิ พ นธ์ ให้ส มบู รณ์ โดยมี
รายละเอียดเกี่ยวกับวิธีดาเนินการวิจัยดังนี้
๔.๑ การรวบรวมเอกสาร การรวบรวมเอกสารเพื่ อ การศึ ก ษาวิ จั ย ครั้ ง นี้
ประกอบด้วย
๑) เอกสารชั้นต้น หรือชั้นปฐมภูมิ (Primarysource) ได้แก่ พระไตรปิฎกภาษาบาลี
ฉบับมหาจุฬาเตปิฏก. พ.ศ. ๒๕๐๐ พระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิ ทยาลัย
พ.ศ. ๒๕๓๙ และอรรถกถาปฐมสมันตปาสาธิ กา แปล เล่ ม ๑-๓ ฉบับ มหาจุฬ าลงกรณราช
วิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ตลอดถึงพระราชบัญญัติเกี่ยวกับสุรา
๒) เอกสารชั้นรอง หรือชั้นทุติยภูมิ (Secondarysource) ได้แก่ ข้อมูลจากเอกสาร
หนังสือ เอกสารทางวิชาการ วิทยานิพนธ์ งานวิจัย กฎ ระเบียบ คาสั่ง เอกสาร บทความจาก
วารสารสิ่งพิมพ์และหนังสือพิมพ์ ตาราวิชาการ และข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต เป็นต้น โดยศึกษา
สภาพการดาเนินการบาบัดผู้ติดสุราของศูนย์ผู้ติดยาเสพติดในวัด โดยนาเอาผลการศึกษามาเป็น
กรอบแนวคิด เพื่อสร้างเครื่องมือวิจัย ได้แก่การสร้างแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ในการวิจัย
ให้ เ ข้ า กั บ กลุ่ ม ตั ว อย่ า ง ๑) แบบบั น ทึ ก การสั ง เกต ๒) แบบบั น ทึ ก การสั ม ภาษณ์ จากนั้ น
ตรวจสอบความถูกต้องของเครื่องมือโดยผู้ทรงคุณวุฒิ แล้วนาเครื่องมือลงเก็บข้อมูลในภาคสนาม
เพื่อนามาเป็นข้อมูลสาหรับวิเคราะห์ตอบวัตถุประสงค์ของการวิจัย เป็นลาดับต่อไป
๔.๒ การสัมภาษณ์ ผู้วิจัยสัมภาษณ์และเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์แบบ
เจาะลึ ก (ln-depth
lnteryiew) โดยเก็บ รวบรวมข้อ มู ล จากผู้ ให้ ข้อ มู ล ส าคัญ (key
lnformants) จานวน ๘๐ รูป/คน
๔.๓ ผู้ให้ข้อมูลหลัก (key lnformants) ซึ่งผู้วิจัยเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์
แบบเจาะลึก (ln-depth
lnteryiew) จากการสุ่มเจาะจง (Purposivesampling) ที่ผู้วิจัย
พิ จ ารณาคั ด เลื อ กตั ว อย่ า งเอง โดยกลุ่ ม เจ้ า อาวาส/พระสงฆ์ , กลุ่ ม ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ท างด้ า น
พระพุทธศาสนา,กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มาเลิกสุราตลอดถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง
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๔.๔ นาข้อมูลที่ได้มาดาเนินการวิจัย ผู้วิจัยได้นาเอาข้อมูลจากเอกสารที่รวบรวมได้
และจากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกมาวิเคราะห์สรุปประเด็นเพื่อนาข้อมูลมาประกอบการวิจัยให้มี
ความสมบูรณ์พร้อมทั้งความคิดเห็นข้อเสนอแนะต่อไป
๕.ลการวิจัย
การดื่มสุราเมรัยนี้ถ้าผู้ดื่มไม่ได้กระทาทุจริตทางกาย วาจา ใจ แต่ประการใด เป็นแต่
ดื่มเพื่อความพอใจและสนุกสนานเท่านั้น ก็เท่ากับมีความพอใจในกามคุณ คือ รสารมณ์
เช่นเดียวกับผู้ประพฤติผิดกาเม การดื่มสุรานี้เป็นเหตุก่อให้กระทาทุจริตทุกๆอย่างได้ แม้ว่าผู้นั้น
จะเป็นคนที่รู้จักละอาย รู้จักกลัวต่อการกระทาไม่ดีต่างๆก็ตาม แต่ถ้าได้ดื่มสุราเข้าไปจนเกิดความ
มึนเมาแล้ว ที่เคยละอายก็ไม่ละอายที่เคยกลัวก็ไม่กลัว ที่เคยเกรงก็ไม่เกรง ย่อมสามารถกระทา
ทุจริตต่างๆ นานาได้ด้วยอานาจของสุรานั้น ฉะนั้นผู้ดื่มสุราเมื่อกระทาทุจริตในข้อใดก็ย่อม
สงเคราะห์เข้าในอกุศลกรรมบถข้อนั้น สาเร็จในตัวอยู่แล้ว การดื่มสุราย่อมทาให้เกิดความเสื่อม
เสียมาก การดื่มสุราอยู่เป็นนิจ ย่อมไม่รู้จักผล ไม่รู้จักเหตุ ย่อมทาอันตรายแก่ทรัพย์หรือชีวิต
ร่างกายของมารดา บิดา เป็นต้น
ดังนั้นการศึกษาเรื่อง“พุทธบูรณาการในการบาบัดผู้ติด สุราของศูนย์บาบัดผู้ติดยา
เสพติดในวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” ด้วยวิธีการดังกล่าวนั้นทาให้พบประเด็นคาตอบสอดรับ
กับวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
๕.๑ แนวคิดทฤษฎีและหลักพุทธธรรมเกี่ยวกับสารเสพติดประเภทสุราและการ
บาบัดรักษาผู้ติดสุรา จากการศึกษา พบว่า การบาบัดผู้ติดสุราว่าด้วยกฎของศีลธรรม หรือข้อ
ปฏิบัติที่สาคัญเบื้องต้นของชาวพุทธเป็นข้อปฏิบัติเบื้องต้นที่มีความสาคัญต่อมนุษย์และการดารง
อยู่ของมนุษย์ ด้วยเหตุผลที่ว่าเป็นข้อปฏิบัติที่ส่งเสริมการอยู่ร่วมกันด้วยดีในสังคม เพื่อสิทธิและ
ศักยภาพของความเป็นมนุษย์ แต่ถึงกระนั้นก็มีผู้ฝุาฝืนกฎของศีลธรรม อันนี้ด้วยเหตุผลต่างๆหรือ
ฝุาฝืนละเมิดอย่างไร้เหตุผล เหตุผลประการหนึ่งที่มีส่วนสาคัญในการฝุาฝืนละเมิดก็คือการขาด
ความสานึกทางศีลธรรม อันเป็นส่วนของการนาเอาหลักศีลธรรมไปปฏิบัติ การดื่มสุราของชาว
ไทยพุทธนั้น เมื่อพิจารณาถึงหลักคาสอนอันเป็นพื้นฐานทางศาสนาแล้วถือว่าเป็นการละเมิด
จริยธรรมขั้นพื้นฐาน เพราะสุรานั้นเป็นเหตุที่ตั้งของความประมาท เสียสติ เป็นเหตุให้ระเริงหลง
ประพฤติทุจริตบาปกรรมด้วยกาย วาจา ใจ ฉะนั้น ผู้ที่เว้นจากบาปและดาเนินตามกรอบของ
จริยธรรมเบื้องต้นนี้ จาเป็นต้องเว้นจากการดื่มสุราด้วย ในทางพระพุทธศาสนาได้กล่าวถึงโทษ
ของสุรา เมรัย นั้นก่อให้เกิดโทษ ต่อตนเองและผู้อื่นหรือสังคม ตามหลักพุทธธรรม มี ๖ ข้อ คือ
ทาให้เสียทรัพย์, ทาให้เกิดการทะเลาะวิวาท, ทาให้เกิดโรคหลายอย่าง, ทาให้เสียชื่อเสียง, ทาให้
แสดงกิริยาที่ขาดความละอาย และทาให้สติปัญญาเสื่อมถอย ในด้านโทษตามกฎหมาย ก็จะมี
โทษตามความผิดที่กระทา เช่น การผลิตสุราโดยไม่ได้รับอนุญาต การดื่มสุราจนเมาไม่ได้สติแล้ว
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ขับขี่ยานยนต์ กระทั่งทาให้เกิดความเสียหายทั้งต่อชีวิตและทรัพย์สินของคนอื่น เป็นต้น ส่วน
หลักธรรมที่นามาประยุกต์ใช้ในการบาบัดรักษานั้นสามารถมองมาเห็นโทษที่แท้จริงของสุราและ
โทษทางกฎหมายก็กาหนดไว้เช่นกัน ซึ่งจะมีบทลงโทษที่ต่างจากพระพุทธศาสนาอย่างสิ้นเชิงส่วน
แนวทางในการรักษาบาบัดนั้นผู้วิจัยได้นาหลักคาสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาเป็นเครื่อง
ส่งเสริมให้คนที่ติดสุรานามาปฏิบัติในชีวิตประจาวัน เพื่อเป็นแนวทางในการปูองกันหรือบาบัดผู้
ติดสุราโดยการนาหลักคาสอนทางพระพุทธศาสนาเข้ามามีส่วนในการยึดจิตใจของผู้ที่อยากจะ
เลิกสุราโดยการอาศัยธรรมะมาช่วยแก้ไขอีกวิธีหนึ่ง ผู้วิจัยจึงได้ศึกษาค้นคว้าหาวิธีการบาบัดผู้ติด
สุราโดยอาศัยหลักคาสอนหรือหลักธรรมที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงบัญญัติไว้ใน
คัมภีร์ต่างๆซึ่งได้กล่าวมาแล้วในเบื้องต้นนามาประยุกต์เข้ากับการรักษาในปัจจุบันเพื่อให้คนที่ติด
สุราได้ นาไปปฏิบั ติ หรือเข้ามาบาบั ดตามศูนย์ บ าบั ด ผู้ติ ดยาเสพติด ให้เลิกดื่ มสุ ราผู้ วิจั ย คิด ว่ า
หลักธรรมที่นามาช่วยในการบาบัดผู้ติดสุราจะช่วยได้ไม่มากก็น้อยตามเหตุปัจจัยของแต่ล ะบุคคล
ในการหาทางออกจากปัญหาการดื่มสุราเพื่อแก้ปัญหาสุขภาพส่วนบุคคลนั้น เป็นการรู้จักใช้
หลักธรรมในทางพระพุทธศาสนา เพื่อแก้ปัญหาอันเกิดขึ้นแก่ตัวบุคคลผู้ดื่มสุราส่วนแนวทางใน
การแก้ไขปัญหาการดื่มสุราด้านต่างๆด้วยอาศัยหลักธรรมดังนี้ คือ
(๑) อบายมุข ๖ เป็นเครื่องชี้นาให้เห็นโทษทัณฑ์ของการเข้าไปเกี่ยวข้องกับสุราว่ามี
ผลเป็นอย่างไร เช่น เสียทรัพย์ทันตา หรือเกิดโรคภัยต่างๆ เป็นต้น และมีรูปแบบอย่างไรที่จะเอื้อ
ให้เข้าไปคลุกคลีกับการดื่มสุรา เช่น การคบคนชั่วเป็นมิตรซึ่งจะชักนาไปในทางฉิบหายต่างๆ
อันมีการเที่ยวกลางคืน และตกผนึกที่การดื่มสุราแล้วเมาในที่สุด
(๒) ส่วนเบญจศีล เป็นเสมือนตะปูที่ตอกย้าให้รู้ว่าเมื่อเรารู้ภัยแล้วควรที่จะหยุดเสีย
แล้วด้วยหลักการที่มีอยู่ เป็นการงดเว้นจากการดื่มสุรานั้นอย่างเด็ดขาดและหลักธรรมที่ใช้ปอู งกัน
ไม่ให้คนรุ่นใหม่ หรือคนที่ยังไม่เคยดื่มสุราเข้าไปเกี่ยวข้องกันสุรา คือ เบญจธรรม เพราะเบญจ
ธรรมนั้นเป็นเสมือนรั้วที่ล้อมไว้ปูองกันภัยให้กับประชากรทุกวิถีทาง
(๓) สติสัมปชัญญะเป็นเสมือนยามรักษาการณ์ ที่คอยระแวดระวังภัยต่างๆ รอบตัว
เราไม่ให้ผิดพลาดพลั้งอีกครั้งหนึ่ง
(๔) หลักฆราวาสธรรม เป็นการกระตุ้นให้เห็นคุณค่าของครอบครัว คือการอยู่
ร่วมกันระหว่างสามีภรรยา บุตรธิดา ญาติพี่น้อง เป็นธรรมที่ใช้ครอบครัวบาบัด ก่อนมอง
ประโยชน์ตนให้คิดถึงประโยชน์ของคนอื่นเป็นอันดับแรก
(๕) หลักทิศ ๖ ในสิงคาลกสูตรนั้น เป็นหลักธรรมที่กาหนดหน้าที่ของคน ให้คนรู้จัก
หน้าที่ของตนที่พึ่งทาต่อบุคคลอื่น และควรทาตามหน้าที่ของตนอย่างเข้มแข็ง สามารถประสาน
ครอบครัวให้เกิดความอบอุ่น เมื่อสังคมระดับย่อยเป็นสุขย่อมอานวยสู่สังคมระดับใหญ่ต่อไป
(๖) หลักธรรมที่ใช้ระงับ การดื่มสุรา คือ ขันติ โสรัจจะ เพราะธรรมดังกล่าวนั้นใช้
เป็นเครื่องมือในการควบคุมใจของคนที่เคยเกี่ยวข้องกับสุราแล้ว ให้ละความต้องการที่จะดื่มสุรา
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๕.๒ กระบวนการบาบัดรักษาผู้ติดสุราของศูนย์บาบัดผู้ติดยาเสพติดในวั ดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ จากการศึกษา พบว่า การบาบัดรักษาผู้ติดสุราโดยพระสงฆ์ที่มีความรู้และ
ใช้วิธีบาบั ดที่มีวิธีแตกต่างกันไปโดยอาศัยพระสงฆ์ เป็นที่พึ่งทางใจโดยพระสงฆ์เป็นผู้กาหนด
ขอบเขตในการรักษาผู้ติดสุราซึ่งมีแนวคิด ในการบาบัดและกระบวนการในการบาบัดรักษาที่มี
ความคล้ายคลึงกันคือ ผู้เข้าบาบัดจะต้องมาด้วยความสมัครใจและกรอกข้อมูลยินยอมด้วยตนเอง
ในการทาสัญญาเลิกเหล้า ต้องไหว้พระ อาราธนาศีล สมาทานศีล ตั้งสัจจะอธิษฐาน กล่าวคา
ปฏิญาณตนจากนั้น จะต้องดื่มน้ายาสมุนไพร เพื่อล้างพิษสารเสพติด หรือพิษสุราออกจาก
ร่างกาย จะเกิดอาเจียน มากน้อยขึ้นอยู่กับปริมาณสารเสพติดที่เสพเข้าไป ในการบาบัดแต่ละ
ครั้งใช้เวลาไม่เกิน ๓๐-๔๐ นาที ผู้บาบัดสามารถกลับบ้านได้ การบาบัดแต่ละครั้งมีขั้นตอน คือ ผู้
เข้ารับการบาบัดต้องเตรียม ดอกไม้ขาว ๕ คู่ ธูป ๑ มัด เทียน ๑ ห่อ และปัจจัยบูชาครู มาเอง
ก่อนเข้าสู่ซึ่งในการบาบัดรักษาผู้ติดสุรามีขั้นตอนดังนี้ คือ
ขั้นตอนที่ ๑ ผู้เข้าบาบัดต้องมาด้วยความสมัครใจและกรอกข้อมูลยินยอมด้วยตนเอง
ในการทาสัญญาเลิกสุรา
ขั้นตอนที่ ๒ ผู้บาบัดไหว้พระ อาราธนาศีล สมาทานศีล
ขั้นตอนที่ ๓ แนะนาให้ความรู้ถึงโทษและพิษภัยของยาเสพติดหรือสุรา
ขั้นตอนที่ ๔ ตั้งสัจจะอธิษฐาน กล่าวคาปฏิญาณตน โดยพระสงฆ์เป็นเจ้าพิธีเป็นผู้นา
กล่าวผู้บาบัดต้องกล่าวตามพระสงฆ์
ขั้นตอนที่ ๕ ผู้บาบัดต้องดื่มน้ายาสมุนไพร ที่ฝนกับหินผสมน้า เพื่อล้างพิษสารเสพ
ติดออกจากร่างกาย
กลวิ ธี ในการลดละเลิ กสุ ราโดยพระสงฆ์ที่ มี ความรู้ด้ านการบ าบั ด รักษาผู้ติ ด สุ รา
“กลวิธี” ในงานวิจัยนี้ หมายถึง “อุบายวิธีในการลด, ละ, เลิกการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุก
ประเภท” โดยเฉพาะ “สุรา” ด้วยเหตุนี้ จึงควรทราบความหมายของอุบายวิธีแต่ละอย่างให้
ชัดเจน เพื่อจะได้นาไปปรับใช้ได้อย่างเหมาะสมต่อไป ซึ่งมีกลวิธีในการแก้ปัญหาการดื่มสุราของ
ประชาชนต้องปฏิบัติตนตามกติกาของศูนย์บาบัด คือ การปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับที่กาหนด
ไว้ เพื่อให้สามารถลดละเลิกการดื่มสุราได้
๕.๓ กระบวนการบาบัดรักษาผู้ติดสุราตามหลักพุทธบูรณาการ
ต้องปฏิบัติตามหลักสูตรดังนี้ คือ หลักสูตร ๓ วัน หลักสูตร ๕ วัน และ หลักสูตร
๗ วัน ให้กับผู้ที่ติดสุราหรือผู้มาบาบัดจะต้องนอนบาบัดรักษาที่ศูนย์บาบัดผู้ติดยาเสพในวัด
หลักสูตร ๓ วัน สาหรับผู้ที่ดื่มสุรา ๑ ปี หลักสูตร ๕ วัน สาหรับผู้ที่ดื่มสุรามาแล้ว ๓-๕ ปี และ
หลักสูตร ๗ วันสาหรับผู้ดื่มสุรามาแล้ว ๖ ปีขึ้นไป ซึ่งแต่ละหลักสูตรจะมีวิธีการและกระบวนการ
คล้ายๆกัน โดยนาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเข้าประยุกต์ใช้กับผู้ที่เข้ารับการบาบัดในการจัด
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กิจกรรมในการอบรมทั้งทางด้านกาย วาจา และจิตใจให้กับผู้ที่เข้ารับการบาบัดเพื่อให้เลิกจาก
การดื่มน้าเมาตามวิธีดังนี้
๑) วิธีที่ใช้ธรรมโอสถบาบัด คือ การรักษาดูแลหรือเยียวยาผู้ดื่มสุราด้วยหลักพุทธ
ธรรมของพระพุทธองค์โดยพระสงฆ์เป็นผู้อบรมสั่งสอนฝึกอบรมทางด้านจิตใจ
๒) วิธีที่ใช้สมถะวิปัสสนากรรมฐานบาบัด คือ การรักษาดูแลหรือเยียวยาผู้ดื่มสุรา
ด้วยการนาเข้าการปฏิบัติธรรมทางพระพุทธศาสนา ด้วยสมถะบ้าง ด้วยวิปัสสนาบ้าง ตาม
ระยะเวลาที่กาหนด
๓) วิธีที่ใช้กิจกรรมบาบัด คือ การทากิจกรรมในต่อละวัน เช่น ทาวัตรเช้า -เย็น การ
ทาความสะอาดบริเวณศูนย์บาบัด เป็นต้น เพื่อเป็นการผ่อนคล้ายให้กับผู้เลิกสุราสามารถลดละ
เลิกการดื่มสุราได้
๔) วิธีที่ใช้สมุนไพรบาบัด คือ การให้ความช่วยเหลือผู้ติดสุราตามกระบวนการบาบัด
ผู้ ติ ด สุ ร าเชิ ง พุ ท ธบู รณาการ คื อ การใช้ สั จ จะควบคู่ ไ ปกับ สมุ น ไพร กล่ า วคือ ใช้ สั จ จะ เป็ น
เครื่องช่วยควบคุมกายควบคุมใจ มิให้หันกลับไปดื่มสุราอีก ส่วนสมุนไพรนั้นใช้สาหรับถอนพิษ
ของสุราออกจากร่างกาย สมุนไพร จะช่วยถอนสารพิษได้เพียงร้อยละ ๔๐ เท่านั้น ส่วนอีกร้อยละ
๖๐ นั้น จะมีผลต่อผู้ที่ยึดมั่นใน “สัจจะ” การรักษาด้วยวิธีการให้สัจจะอธิษฐานความสัตย์กับ
ตนเอง เช่น “อิมัง สัจจะวาจา อธิฐานมิ ข้าพเจ้าให้สัจจะที่จะเป็นความสัจจริง ตั้งแต่วันนี้ จะไม่
ยาเสพติดทุกชนิด” โดยเฉพาะสุราจะไม่ดื่มอีกต่อไปเป็นการตั้งสัจจะในการเลิกสุราเพื่อให้มีความ
ตั้งใจที่จะเลิกให้ได้ตามความต้องการ ส่วนการรักษาด้วยสมุนไพรเป็นการรักษาด้วยยาสมุนไพร
ตามธรรมชาติซึ่งเป็นยาทาให้ผู้ติดสุราอาเจียนพิษสุราออกมาช่วยถอนพิษสุราได้เป็นอย่างดี ด้วย
กรรมวิธีต่างๆเพื่อให้เลิกดื่มสุราได้
ส่วนกลวิธีในการลดละเลิกสุราเหล่านี้ หมายถึง “อุบายวิธีในการลด, ละ, เลิกการดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกประเภท” โดยเฉพาะ “สุรา” ตามหลักพุทธบูรณาการในการบาบัดรักษา
ดูแลผู้ติดสุราต้องอาศัยปัจจัยหลายๆด้านด้วยกันที่ประสบความสาเร็จหรือให้เกิดประโยชน์ในการ
เลิกดื่มสุรา คือ
๑. ด้านสุขภาพ หลังจากผู้เข้าร่วมกิจกรรม แล้วเอาหลักธรรมมาใช้บังคับจิตใจพร้อม
กับคนในครอบครัวช่วยเป็นกาลังใจ ให้คาปรึกษา ทาให้ร่างกาย สมบูรณ์ แข็งแรง ไม่เหนื่อยง่าย
ทางานอดทน นี้คือผลการนาความรักอบอุ่นของครอบครัวมาประยุกต์ใช้ ทาให้เกิดชีวิตครอบครัว
ได้พร้อมแต่ความสุข
๒. ด้านครอบครัว คนที่ติดสุรา เขาได้สานึกคิดถึงโทษของการดื่มสุรา ทาให้อารมณ์
ดีขึ้น ไม่หงุดหงิดเหมือนเดิม ใจเย็นลง มีเหตุผลมากขึ้น ยอมรับฟัง ความคิดเห็น หรือ คาตักเตือน
จากครอบครัวมากขึ้น ในที่สุด ความเป็นอยู่ในครอบครัวมีแต่เจริญยิ่งขึ้นเพราะ ทุกคนมีเมตตา
ความรักต่อกันและกัน
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๓. ด้านสังคม คนดื่มสุราลดน้อยลง อาชญากรรม อื่นๆที่เกี่ยวข้องก็ลดลงไปมาก
แม้ว่าจะไม่หมดสิ้นไปจากพื้นที่ก็ตาม ถือว่าเป็นการช่วยสังคมอีกทางหนึ่ง ซึ่งทาให้ผู้ติดสุราลด
น้อยลงไป ภาพรวมในด้านสังคมจึงถือว่า ผู้เลิกดื่มสุรา ได้อย่างถาวรมีส่วนทาให้สังคมสงบสุขและ
ลดปัญหาต่างๆ ได้เป็นอย่างดีแม้ว่าจะมีผู้ติดสุราเป็นจานวนมากก็ตาม
๔. ด้านเศรษฐกิจ เมื่อเลิกดื่มสุราแล้วทาให้วิถีชีวิตของประชาชนส่วนใหญ่ดีขึ้นหาก
พิจารณาจากสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้องที่เข้ารั บการบาบัดรักษาพิษสุรา การดื่มสุราลดลงเรื่อยๆที่
ภาครัฐให้ความสาคัญอีกเรื่องหนึ่ง ทาให้มีเงินเก็บมากขึ้น ประหยัดใช้จ่าย
๖.บทสรุป
การบาบัดผู้ติดสุราของกระบวนการการบาบัดผู้ติดสุราเชิงพุทธบูรณาการนั้นมีทั้ง
ประสบความสาเร็จและไม่ประสบความสาเร็จขึ้นอยู่กับเหตุผลปัจจัยของแต่ละบุคคลแต่ส่วนใหญ่
เห็นดีด้วยกับการบาบัดในกระบวนการรูปแบบเชิงพุทธเพราะทาให้รู้หลักธรรมคาสอนที่แท้จริงใน
การนาไปใช้ในชีวิตประจาวันตามหลักปฏิบัติทางพระพุทธศาสนาทาให้คนที่มารับการบาบัดเกิด
ความศรัทธาและได้เรียนรู้แนวคิดและกระบวนการในการบาบัดแบบผสมผสานระหว่างการใช้
หลักธรรมเป็นตัวยึดเหนี่ยวจิตใจให้เกิดความกลัวและการดื่มสมุนไพรเป็นการขับสารพิษของสุรา
ออกจากร่างกาย การบาบัดรักษาในทางพระพุทธศาสนา ไม่ว่าที่ใดๆก็ตามจะมี หลักการที่
เหมือนๆกัน อาจจะมีความแตกต่างกันบ้างในวิธีการรักษาแต่หลักการบาบัดรักษาส่วนใหญ่ จะใช้
ยาสมุนไพรควบคู่กบการใช้สัจจะบาบัด คือ การบาบัดรักษาทางกายเป็น การฝึกฝนตนให้มีความ
อดทนและควบคู่กับการบาบัดรักษาทางใจเป็นการฝึกฝนอบรมจิตใจให้เข้มแข็งไม่คิดอยากดื่มสุรา
อีก ดั ง นั้ น แต่ ล ะศู น ย์ บ าบั ด ผู้ ติ ด ยาเสพติ ด ที่ ใ ห้การบ าบั ด รั กษาในทุ กที่ ต่ า งก็ มี จุ ด ประสงค์ ที่
เหมือนกัน คือ ต้องการเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาสังคม โดยเฉพาะปัญหาการดื่มสุรา
๗.ข้อเสนอแนะ
จากผลการวิ จัย ครั้งนี้ ทาให้ได้ ทราบถึงแนวคิด ทฤษฏีในการบาบัด ผู้ติ ดสุ ราและ
กระบวนการในการบาบัดผู้ติดสุราของศูนย์บาบัดในวัดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และได้
รูปแบบการบาบัดผู้ติดสุราเชิงพุทธบูรณาการผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะของการปฏิบัติและการวิจัยครั้ง
ต่อไปดังนี้ ในส่วนของข้อเสนอแนะทั่วไป รัฐบาลควรรณรงค์การลด ละ เลิก การดื่มสุราอย่าง
จริงจังและต่อเนื่อง โดยความร่วมมือจากหลาย ๆ หน่วยงาน ปลูกฝังให้เยาวชนและทุกกลุ่มอายุ
ได้ตระหนักถึงโทษและพิษภัยของการดื่มสุรา ส่งเสริมให้ครอบครัวมีบทบาทและเป็นตัวอย่างที่ดี
ของเยาวชนในการไม่ดื่มสุรา

สมคิด เศษวงศ์

~ ๑๓๓ ~ ปีที่ ๑๓ ฉบับพิเศษ เล่ม ๑ มิถุนายน ๒๕๖๐

และภาครัฐและองค์กร ภาคเอกชน ควรส่งเสริมการจัดตั้งสถานที่บาบัดผู้เสพติดสุราเมรัยตาม
สถานพยาบาลในทุกจังหวัด สาหรับข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไปผู้วิจัยควรศึกษาการ
เปรียบเทียบโทษและประโยชน์ของการดื่มสุราเมรัยในแต่ละศาสนา หรือควรมีการศึกษาสาเหตุ
และปัญหาที่ทาให้คนไทยนิยมดื่มสุราในหมู่วัยรุ่นเป็นจานวนมาก และควรศึกษาการเปรียบเทียบ
กระบวนการในการบ าบั ด ผู้ ติ ด สุ ร าของศู น ย์ บ าบั ด ผู้ ติ ด ยาเสพติ ด ในวั ด กั บ การบ าบั ด ของ
โรงพยาบาล
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