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บทคัดย่อ 
การวิจัยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาขั้นตอนและกระบวนการบ าบัดฟ้ืนฟูสมรรถภาพ

ผู้ต้องขังติดยาเสพติดในรูปแบบชุมชนบ าบัด ทัณฑสถานบ าบัดพิเศษจังหวัดปทุมธานี                   2) 
ศึกษาขั้นตอนและกระบวนการบ าบัด ฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ต้องขั งติดยาเสพติดในรูปแบบ            
โรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองราชทัณฑ์ ทัณฑสถานบ าบัดพิเศษจังหวัดปทุมธานี 3) ศึกษาขั้นตอนและ
กระบวนการบ าบัดฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ต้องขังติดยาเสพติดในรูปแบบโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดทูบีนัมเบอร์วัน 4) ศึกษาถึงผลลัพธ์ของกระบวนการบ าบัดฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ต้องขัง
ติดยาเสพติด ทัณฑสถานบ าบัดพิเศษจังหวัดปทุมธานี 5) ศึกษาถึงปัญหาและอุปสรรคในการบ าบัด
ฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ต้องขังติดยาเสพติด ทัณฑสถานบ าบัดพิเศษจังหวัดปทุมธานี  การวิจัยนี้ใช้ระเบียบ
วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ โดยด าเนินการศึกษาค้นคว้าเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และการสัมภาษณ์
แบบมีโครงสร้างกับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการบ าบัดฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ต้องขังติดยาเสพติด 
จ านวน 9 คน และผู้ต้องขังที่เข้ารับการบ าบัดฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ต้องขังติดยาเสพติดทัณฑสถานบ าบัด
พิเศษจังหวัดปทุมธานี จ านวน 25 คน และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการอุปมานวิเคราะห์และการตีความ 

ผลการศึกษาพบว่า 
1) ขั้นตอนและกระบวนการบ าบัดฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ต้องขังติดยาเสพติดในรูปแบบ      

ชุมชนบ าบัดของทัณฑสถานบ าบัดพิเศษจังหวัดปทุมธานี ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจ าแนกลักษณะ
ผู้ต้องขัง ด าเนินการคัดแยกผู้ต้องขังที่มีคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ตามที่กรมราชทัณฑ์ก าหนด                      
เข้าโปรแกรมการบ าบัดฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ต้องขังติดยาเสพติดในรูปแบบชุมชนบ าบัด เพ่ือพัฒนาผู้เลิก
ยาเสพติดให้เปลี่ยนแปลงบุคลิกภาพ อารมณ์ ความรู้สึก และพฤติกรรมให้เป็นไปในทางที่เหมาะสม 
สามารถปรับตัวให้เข้ากับผู้อื่นและสังคมได้ตามปกติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องไม่หวนกลับไปใช้ยาเสพติดอีก 
มีการเสริมสร้างพัฒนาการทางด้านความคิดแก่ผู้ต้องขังในการเรียนรู้การอยู่ร่วมกันกับผู้อ่ืนได้ 
สามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข และเพ่ือลดจ านวนผู้ต้องขังที่ติดยาเสพติดให้เลิกยาเสพติด
ได้อย่างเด็ดขาดโดยไม่หวนกลับมาต้องโทษซ้ าอีก  

2) ขั้นตอนและกระบวนการบ าบัดฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ต้องขังติดยาเสพติดในรูปแบบ        
โรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองราชทัณฑ์ ทัณฑสถานบ าบัดพิเศษจังหวัดปทุมธานี กรมราชทัณฑ์ได้ก าหนดให้
ทัณฑสถานบ าบัดพิเศษจังหวัดปทุมธานีเป็นหน่วยปฏิบัติในการด าเนินงานตามโครงการการบ าบัด
ฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ต้องขังติดยาเสพติดในรูปแบบโรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองราชทัณฑ์  โดยให้คัดเลือก
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ผู้ต้องขังที่มีประวัติการเสพยาเสพติดจากเรือนจ า/ทัณฑสถานทั่วประเทศ  ที่มีคุณสมบัติตาม
หลักเกณฑ์ที่กรมราชทัณฑ์ก าหนด โดยผ่านมติความเห็นชอบจากคณะกรรมการเพื่อพิจารณา       พัก
การลงโทษกรณีมีเหตุพิเศษ เข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตร 5 ด้านอย่างเข้มข้น ประกอบด้วย                
ด้านการเสริมสร้างระเบียบวินัย ด้านการพัฒนาจิตใจ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต ด้านการฝึกวิชาชีพ
ระยะสั้น และด้านการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย หลังจากนั้นจึงเสนอคณะกรรมการเพ่ือพิจารณา
พักการลงโทษกรณีมีเหตุพิเศษ เพ่ือคืนคนดีกลับสู่สังคมและสามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข 

3) ขั้นตอนและกระบวนการบ าบัดฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ต้องขังติดยาเสพติดในรูปแบบ   
โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดทูบีนัมเบอร์วัน ทัณฑสถานฯได้ด าเนินการโดยได้รับ
ความร่วมมือจากภาครัฐและเอกชน เพ่ือปลุกจิตส านึกปวงชนในชาติให้มีความรู้ความเข้าใจให้
ตระหนักว่าการที่จะเอาชนะปัญหายาเสพติดโดยร่วมแรงร่วมใจกันเป็นพลังของแผ่นดินที่จะต่อสู้และ
เอาชนะปัญหายาเสพติดให้ได้โดยเร็ว โดยมุ่งเน้นการรณรงค์ให้กลุ่มเป้าหมายหลัก คือ ผู้ต้องขังคดี    
ยาเสพติดที่เป็นกลุ่มเด็กและเยาวชน จัดระบบการบ าบัดรักษา เพ่ือร่วมกันรณรงค์และจัดกิจกรรม
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นเสมือนการเติมสิ่งที่ดีให้กับชีวิต เพ่ือให้เกิดค่านิยมของการเป็น
หนึ่งโดยไม่ต้องพ่ึงยาเสพติด  

4) ผลลัพธ์ของกระบวนการบ าบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ต้องขังติดยาเสพติดทัณฑสถานบ าบัด
พิเศษจังหวัดปทุมธานี พบว่าผู้เข้ารับการบ าบัดฯเข้าใจถึงวิธีการเลิกยาเสพติดได้อย่างถูกต้อง สามารถ
พัฒนาตนเองจนเลิกยาเสพติดได้  ส่งผลให้ความต้องการยาเสพติดลดลง และแก้ไขปัญหาการต้องโทษ
ซ้ าอีกได้ และผู้เข้ารับการบ าบัดฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ต้องขังติดยาเสพติดมีการพัฒนาทางด้านความคิด      
เกิดการเปลี่ยนแปลงบุคลิกภาพ อารมณ์ ความรู้สึก และพฤติกรรมให้เป็นไปในทางที่เหมาะสม 
สามารถปรับตัวให้เข้ากับผู้อ่ืนและสังคมได้ตามปกติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องไม่หวนกลับไปใช้         ยา
เสพติดอีก 

5) ปัญหาและอุปสรรคในการบ าบัดฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ต้องขังติดยาเสพติดทัณฑสถาน
บ าบัดพิเศษจังหวัดปทุมธานี พบว่าส่วนใหญ่มีปัญหาจากข้อมูลทางด้านคดีความ ปัญหาจากตัวผู้เข้า
รับการบ าบัดเอง ปัญหาด้านบุคลากร และปัญหาด้านงบประมาณ 
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ABSTRACT 
The objectives of this research were to 1) study the procedures and 

processes of recovering of drug-addicted prisoners by the method of therapeutic 
community in Special Treatment Prison, Pathum Thani Province, 2) study the 
procedures and processes of recovering of drug-addicted prisoners by the method of 
civil correction school, 3) study the procedures and processes of recovering of drug-
addicted prisoners by the method of To Be Number One Project, 4) study the results 
on processes of recovering of drug-addicted prisoners and 5) study the problems and 
obstacles of recovering of drug-addicted prisoners. This research was a qualitative 
research which was conducted by studying the relevant documents, researches and 
structural interviewing 9 key informants who were the officials in Special Treatment 
Prison and 25 treated prisoners. The data were analyzed by analytic induction and 
interpretation 

The research findings were as follows: 
1) The procedures and processes of recovering of drug-addicted prisoners 

by the method of therapeutic community was found that the committee was set up 
to classify and separate the prisoners based on the properties and criteria as determined 
by the Department of Correction for entering this program to refresh their minds by helping 
themselves among these treated prisoners. These prisoners should develop their own 
personalities, emotions, feelings and behaviors in appropriate direction. These prisoners 
could be able to get along with their normal social societies, especially not to return to drug 
addiction again. The purposes of this treatment was to develop minds of the prisoners 
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to be familiar with other persons for being able to live in the normal societies 
peacefully and it was intended to reduce the number of these prisoners and not to 
return the prison again. 

2) The procedures and processes of recovering of drug-addicted prisoners 
by the method of civil connection school was found that the Department of Correction 
had assigned this mission of treatment to the Special Treatment Prison. The prisons all 
over the country were responsible to classify and separate the drug addicted prisoners 
and sent them to this Special Treatment Prison under the approval of the committee 
to delay their punishment and sent them to the treatments consisted of 5 aspects as 
discipline establishment, mind promotion, quality of life development, career training, 
preparation for release. After these treatments, the prisoners would be released under 
the approval of the committee and returned to their normal societies. 

3) The procedures and processes of recovering of drug-addicted prisoners 
by the method of To Be Number One Project was conducted by the cooperation of 
public sectors and private sectors to enhance the awareness of all Thai people in 
having the knowledge and understanding to create the grand power for overcoming 
the narcotic problems rapidly. The focus groups of this project were youths and 
juveniles and were conducted by promoting and organizing the activities to protect 
and solve the problems as to fill their lives with goodness, until the value of being 
number one could be established with out using drugs. 

4) The results on processes of recovering of drug-addicted prisoners 
revealed that the treated prisoners knew the correct method to quit drug-addicted 
and they were able to develop themselves that could reduce the drug demand. These 
treated prisoners could rehabilitate their own performances and their personalities, 
emotions, feelings and behaviors which could be changed appropriately. They could 
adjust themselves to other people in the societies and especially they did not need 
to return to drug again. 

5) The problems and obstacles of recovering of drug-addicted prisoners 
revealed that most of these treated prisoners had problems with the lawsuits, the 
problems of their own treatments, the problems with government officials and the 
budgeting problems. 

    

 


