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Causes and Sources of New Amphetamine Users:
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ABSTRACT

130

The drug problem is a threat to the
stability of many countries around the world.
This qualitative research aimed to explain
causes of new amphetamine abuse among
lower secondary school students. Indepth
interviews were conducted among youth using
amphetamines and stakeholder groups were
selected purposively to obtain a total of 42
participants. Core information and triangular
data validation were analyzed. The study
found 8 main points as follows: 1) to be
accepted by groups and societies 2) lack of
knowledge and skills related to self-protection
from amphetamines 3) technology as a
medium for accessing methamphetamine
4) environmental risk points, 5) families related
to amphetamine, 6) raising from a family

lacking immunity from drugs, 7) environmental
risk points of schools are conducive to
amphetamine use and 8) the cooperation of
the community in preventing methamphetamine
abuse. The study recommends the findings
should lead to the development of a form
of preventing amphetamine abuse with a
new emphasis on enlisting the cooperation
of all sectors involved covering both the youth
and the environment surrounding the youth,
namely, families, schools and communities
from the perspective of practitioners in areas
that can actually solve problems
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บทนำา

ป˜ จ จุ บั น ป˜ ญ หายาเสพติ ด เป็ น ภั ย คุ ก คามต่ อ
ความมั่นคงของหลายประเทศทั่วโลก จากแนวโน้ม
การระบาดของยาเสพติด ในปี พ.ศ. 2541-2557
แสดงให้เห็นถึงการแพร่ระบาดของยาเสพติด โดยเฉพาะ
ในกลุ่มยาบ้า มีแนวโน้มการแพร่ระบาดสูงมากกว่า
ยาเสพติดในกลุม่ อืน่ และเมือ่ วิเคราะห์แยกรายภูมภิ าค
พบว่า แถบเอเชียใต้และตะวันออกเฉียงใต้มผี เู้ สพยาบ้า
สูงกว่าภูมิภาคอื่นของโลก รวมทัéงเป็นจุดพักยาบ้า
จากภูมิภาคต่าง ๆ เพื่อนำาส่งไปสู่พืéนที่อื่น ๆ ต่อไป1
และยาเสพติดเป็นภัยคุกคามที่ก่อให้เกิดป˜ญหาด้าน
อาชญากรรม สังคม เศรษฐกิจ และความมั่นคงของ
ประเทศ อีกทัéงยังส่งผลกระทบต่อสุขภาพร่างกาย
และจิตใจของผู้เสพยาอย่างร้ายแรง2
สำาหรับประเทศไทยยาเสพติดเป็นป˜ญหาสังคม
ที่สำาคัญ ทัéงในฐานะที่เป็นผู้ผลิตยา ตลาดสินค้า
และแหล่งจำาหน่ายยาเสพติดส่งต่อไปประเทศอืน่ ซึง่ ใช้
พืนé ทีก่ รุงเทพมหานครและปริมณฑลเป็นแหล่งพักเก็บ
และแพร่กระจายซึง่ มีปริมาณสัดส่วนทีส่ งู 3 จากสถิติ
ของสำานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
ยาเสพติด ยังคงพบการลักลอบยาเสพติดจากแหล่งผลิต
ในประเทศเพือ่ นบ้านผ่านทางชายแดน4 ด้านนโยบาย
รัฐบาลไทยได้มีแผนยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะ
ยาเสพติ ดโดยเน้ น การสร้ า งความเข้ ม แข็ งให้ กั บ
ครอบครัว ชุมชน โรงเรียนและวัด เพื่อทำาให้เกิด
แนวร่วมในการสร้างภูมคิ มุ้ กันให้กบั สังคมรวมทังé เน้น
การบำาบัดรักษาให้ผปู้ ว่ ยทีต่ ดิ ยาเสพติดกลับมาใช้ชวี ติ
ในสังคมอย่างปกติเพือ่ เป็นการตัดวงจรป˜ญหายาเสพติด5
ในแต่ละช่วงเวลาของรัฐบาลที่ผ่านมามุ่งเน้นด้าน
การปราบปรามมากกว่าการป้องกันเน้นสั่งการจาก
ระดับบนลงล่าง และถูกมองแบบแยกส่วน โดยแต่ละ
หน่วยงานที่รับผิดชอบดำาเนินการแต่เฉพาะในส่วน

ของตน ขาดการบูรณาการร่วมกัน ดังนัéนแม้รัฐบาล
มีนโยบาย มาตรการต่าง ๆ มากมาย แต่กย็ งั ไม่สามารถ
ยับยัéงนักเสพยาบ้ารายใหม่ได้สำาเร็จ ซึ่งจากข้อมูล
การบำาบัดรักษาการติดยาเสพติดในช่วง ระหว่าง
ปีงบประมาณ 2555-2557 พบว่า กลุม่ วัยรุน่ เป็นกลุม่
ทีเ่ ข้ารับการบำาบัดมากทีส่ ดุ โดยเฉพาะช่วงอายุระหว่าง
15-19 ปี และสัดส่วนของผูเ้ ข้ารับการบำาบัดรายใหม่
มากกว่าผู้บำาบัดรายเก่า ร้อยละ 64.94 จากข้อมูล
เชิงพืéนที่ในภาคกลางตอนล่าง พบว่า จังหวัดที่มี
จำานวนผูเ้ ข้ารับการบำาบัดรักษามากเป็นอันดับต้น ได้แก่
จังหวัดนครปฐม จังหวัดราชบุรี และจังหวัดสุพรรณบุรี
ยังคงเป็นรายใหม่มากทีส่ ดุ และการบำาบัดรักษายาบ้า
พบมากที่สุด และยังพบว่าเป็นพืéนที่สำาหรับการพัก
ยาเสพติดก่อนจะลำาเลียงลงสูพ่ นéื ทีอ่ น่ื ต่อไป6 ซึง่ ส่งผล
ให้ยากต่อการควบคุมและเป็นป˜ญหาทีส่ าำ คัญต่อกลุม่
เยาวชน
จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัย
พบว่าการป้องกันพฤติกรรมการเสพยาบ้ารายใหม่
มีความสัมพันธ์กบั ป˜จจัยทีห่ ลากหลาย ดังเช่น ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน7 รายได้จากผู้ปกครอง8 สถานภาพ
สมรสของบิดามารดา9 โอกาสในการเข้าถึงยาบ้า8
สภาพแวดล้อมที่พักอาศัย9 ระบบข้อมูลสารสนเทศ
ด้านยาเสพติด7 สัมพันธภาพในครอบครัว อิทธิพลจาก
เพื่อน10 และการได้รับการสนับสนุนจากสถานศึกษา
หน่วยงานราชการ11
ผูว้ จิ ยั จึงนำาวิธกี ารศึกษาเชิงคุณภาพมาใช้โดยมี
วัตถุประสงค์เพือ่ ศึกษาสาเหตุและทีม่ าของพฤติกรรม
การเสพยาบ้ารายใหม่ เพือ่ นำาไปสูก่ ารพัฒนารูปแบบ
การป้องกันพฤติกรรมการเสพยาบ้ารายใหม่ในนักเรียน
ชันé มัธยมศึกษาตอนต้นโดยความร่วมมือของภาคส่วน
ที่เกี่ยวข้อง ในจังหวัดหนึ่งของภาคกลางตอนล่าง
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วิธีการศึกษา
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รูปแบบการวิจัย การศึกษาครัéงนีéเป็นการวิจัย
เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยวิธีการ
สัมภาษณ์ เชิงลึก (In-depth interview) คัดเลือกผูใ้ ห้
ข้อมูล (Participants) แบบเฉพาะเจาะจง (Purposive
Sampling) จำานวน 5 กลุ่ม ได้แก่ 1) กลุ่มเยาวชน
ทีเ่ สพยาบ้าผ่านการเข้าค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดิน จังหวัดหนึง่
ของภาคกลางตอนล่างจำานวน 8 คน 2) กลุม่ ผูป้ กครอง
ของเยาวชนที่เสพยาบ้าครัéงแรก จำานวน 8 คน
3) กลุม่ ผูบ้ ริหาร ได้แก่ ตัวแทนสาธารณสุขจังหวัดและ
สาธารณสุขอำาเภอ ผูอ้ าำ นวยการโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตำาบล ผู้อำานวยการโรงเรียน จำานวน 9 คน
4) กลุ่มผู้ปฏิบัติการ ได้แก่ เจ้าพนักงานสาธารณสุข
ทีด่ แู ลด้านยาเสพติดในพืนé ที่ ครู ตำารวจ นักสุขภาพจิต
ชุมชน จำานวน 9 คน และ 5) กลุม่ คนในชุมชน ได้แก่
อาสาสมัครสาธารณสุข แกนนำาชุมชนที่ทำาหน้าที่
เกีย่ วกับงานด้านยาเสพติด ตัวแทนองค์การปกครอง
ส่วนท้องถิ่น จำานวน 8 คน รวมทัéงหมด 42 คน
พืน้ ทีด่ าำ เนินการคัดเลือกจาก พืนé ทีเ่ ขตอำาเภอเมือง
จังหวัดหนึง่ ของภาคกลางตอนล่าง ทีม่ กี ารแพร่ระบาด
ของยาบ้าอยูใ่ นระดับมาก และมีอตั ราการเสพยาบ้าสูง
ซึง่ มีโอกาสพัฒนาไปถึงระดับมากทีส่ ดุ (ร้อยละ 6.0)6
และประชากรทีศ่ กึ ษา ได้แก่ กลุม่ เยาวชน กลุม่ ผูป้ กครอง
กลุ่มผู้บริหารในพืéนที่ กลุ่มผู้ปฏิบัติการ และกลุ่มผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องอื่น ๆ ที่มีภูมิลำาเนาอยู่ในจังหวัดหนึ่ง
ในภาคกลางตอนล่าง มีการรับรู้สติสัมปชัญญะดี
สามารถสื่อสารภาษาไทยเข้าใจ และยินดีเข้าร่วม
การศึกษาครัéงนีéด้วยความสมัครใจ โดยดำาเนินการ
ในระหว่างเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ถึง เดือน
เมษายน พ.ศ. 2561

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ผู้วิจัยใช้แนวทาง
การสัมภาษณ์เชิงลึกในประเด็นสาเหตุและที่มาของ
พฤติกรรมการเสพยาบ้ารายใหม่โดยใช้แนวคำาถาม
เดียวกันในทุกกลุ่มของผู้ให้ข้อมูล
การเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ผู้ วิ จั ย ส่ ง หนั ง สื อ
ขออนุญาตเก็บข้อมูลวิจยั และแนะนำาตัวในหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยขออนุญาตผู้ปกครองของเยาวชน
ผูใ้ ห้ขอ้ มูล และให้ลงชือ่ ในเอกสารยินดีเข้าร่วมงานวิจยั
หลังจากนัéนดำาเนินการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth
interview) เป็นการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ
(Informal interview) ตามประเด็นทีก่ าำ หนดไว้ระหว่าง
การสัมภาษณ์จะใช้เทคนิคการสะท้อนกลับการถามซéาำ
การยกตัวอย่าง เพือ่ ให้ได้ขอ้ มูลทีถ่ กู ต้องและสามารถ
ขจัดความลำาเอียงในการสรุปผล ระหว่างการสัมภาษณ์
ถ้าพบอาการผิดปกติ เช่น ร้องไห้ ซึมเศร้า ผู้วิจัย
จะยุติการสัมภาษณ์เชิงลึก และดำาเนินการส่งต่อแก่
นักจิตวิทยาชุมชน หรือผูเ้ ชีย่ วชาญทีเ่ กีย่ วข้องทีจ่ ดั เตรียม
ไว้ให้ทันที
การวิเคราะห์ข้อมูลและตรวจสอบข้อมูลเชิง
คุณภาพ ข้อมูลผ่านการวิเคราะห์แก่นสาระ (Thematic
analysis) ตามขันé ตอนดังนีé 1) การจัดระเบียบข้อมูล
2) การกำาหนดรหัสข้อมูล 3) การให้ความหมาย
และตีความข้อมูล 4) การแสดงข้อมูลจัดกลุ่ม และ
5) การนำาเสนอข้อมูล12, 13 และสร้างความน่าเชือ่ ถือ
ของข้อมูลโดยให้ความสำาคัญด้านระยะเวลาทีอ่ ยูใ่ นสนาม
ที่นานพอ โดยผู้วิจัยสร้างความคุ้นเคยและไว้วางใจ
กับผู้ให้ข้อมูลโดยการเข้าไปพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องทั่วไป
จำานวน 1-2 ครัéง จนผู้ให้ข้อมูลเกิดความคุ้นเคย
และไว้วางใจมากยิ่งขึéน จึงดำาเนินการสัมภาษณ์14
และตรวจสอบสามเส้าด้านข้อมูล ด้านวิธีการวิจัย
การตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญและผู้ให้ข้อมูล
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ข้อพิจารณาด้านจริยธรรมการวิจยั ในมนุษย์ ก็มีตัวกระตุ้นให้อย�กลอง เช่น เพื่อนชวน สถ�นที่
โครงการวิจยั นีผé า่ นการพิจารณาจริยธรรมการวิจยั
ในมนุษย์ จากมหาวิทยาลัยนเรศวร เลขที่ 0186/60
เมือ่ วันที่ 16 พฤษภาคม 2560 ผูว้ จิ ยั ดำาเนินการวิจยั นีé
โดยคำานึงถึงจริยธรรมและหลักจรรยาบรรณในการทำา
วิจัย โดยต้องศึกษาลักษณะผู้ให้ข้อมูลเพื่อป้องกัน
การถามสิง่ ทีจ่ ะกระทบต่อจิตใจ และประเมินความพร้อม
ของผู้ให้ข้อมูลหลัก พร้อมแจ้งสิทธิในการออกจาก
โครงการวิจัยได้ทุกเวลาถ้ามีความต้องการ รวมทัéง
การพิทกั ษ์สทิ ธิผ์ เู้ ข้าร่วมวิจยั โดยเคร่งครัดและต่อเนือ่ ง

ผลการศึกษา

จากการศึกษาผู้วิจัยสรุปสาเหตุและที่มาของ
การเสพยาบ้ารายใหม่ ได้ดังนีé
ต้ อ งการเป็ น ที่ ย อมรั บ จากกลุ่ ม และสั ง คม
เยาวชนต้องการเป็นที่ยอมรับจากกลุ่มและสังคม
เนื่องจากขาดความมั่นใจในตนเอง ต้องการให้กลุ่ม
และสังคมเห็นความสำาคัญของตนเอง ดังนันé เยาวชน
จึงมีพฤติกรรมเลียนแบบบุคคลใกล้ชดิ และบุคคลทีต่ น
ชื่นชอบ และส่วนใหญ่พบว่ามาจากครอบครัวที่ขาด
ความรักความอบอุ่น
“ตอนแรกผมก็เห็นเพื่อนลองใช้ย�บ้�กันเงี้ย
อ่ะครับ พอเห็นบ่อยæ ดูแล้วเพื่อนมันดูมีคว�มสุขดี
ผมเลยอย�กลองบ้�งมันก็พ�ดูด พ�ดูดแล้วมันก็ เริม่ จะ
ดูดกันเรื่อยæ จนโดนจับเนี่ย”
“เร�ก็อยูก่ บั เพือ่ น ก็ท�ำ ต�มเพือ่ นกลัวเพือ่ นโกรธ
เลยป¯ิเสธเพื่อนไม่ได้เพื่อนจะได้ยอมรับ และให้เร�
เข้�กลุ่ม”
นักวิชาการสาธารณสุขที่เข้าร่วมในการศึกษา
ครัéงนีéกล่าวว่า
“วัยรุน่ เปšนวัยทีอ่ ย�กรูอ้ ย�กลอง อย�กสนุกสน�น
ต�มเพือ่ น หรืออะไรก็แล้วแต่มนั เปšนปัจจัยเสริมแล้ว

ใกล้ตวั หรือข้�งบ้�น มีแหล่งค้�ข�ย มันก็จะทำ�ให้เข�มี
โอก�สทีจ่ ะสัมผัสกับส�รเสพติดต้องห้�มทีผ่ ดิ กฎหม�ย”
ขาดความรูแ้ ละทักษะทีเ่ กีย่ วข้องในการป‡องกัน
ตนเองจากยาบ้า ผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่มีความเห็นว่า
ทีเ่ ยาวชนเสพยาบ้านันé เกิดจากไม่ให้ความสำาคัญและ
ไม่สนใจเรียนรูเ้ กีย่ วกับโทษพิษภัย อันตรายเกีย่ วกับยาบ้า
และไม่รวู้ า่ ผลกระทบเกิดหลังจากใช้ยาบ้าเป็นอย่างไร
ตลอดจนมีความเชื่อว่าใช้ยาบ้าครัéงเดียวไม่ติด ทำาให้
มีความสุข และเมื่ออยู่ในสถานการณ์เสี่ยงเยาวชน
ไม่สามารถปฏิเสธเมื่อบุคคลใกล้ชิดท้าทายยั่วยุให้ใช้
ยาบ้า และไม่มที างออกในการจัดการป˜ญหาจึงหันมา
เสพยาบ้า
“ก็ไม่รู้เรื่องผลที่เกิดขึ้นเลย คิดว่�เสพย�บ้�
น�นæ ไปก็รวู้ �่ มันไม่ดอี ย่�งเดียว ไม่แน่ใจนะ ก็คดิ ว่�
น่�จะผอมมั้ง แต่พอเสพไปน�นæ มันติดเสพม�กขึ้น
เลิกไม่ได้เลย”
“เห็นเพือ่ นนัง่ ดูดย�บ้�ก่อนแล้วซักพักมันก็ถ�มว่�
“เÎ้ยดูดป†�ว ผมก็บอกไม่เอ�อ่ะ เดีëยวกูติด กูขี้เกียจ
ดูดเหอะ เพือ่ นก็บอกนีม่ งึ ลองดูทนี งึ ดีนะมึง ถ้�ดูดมึง
ทำ�ง�นได้น�น ก็เลยลองดูดทีนึง ลองไปลองม�ก็เลย
ติดเลย”
“บ�งทีก็เครียด ก็ไม่รู้จะทำ�อะไร ผมไม่ติดม�ก
ผมเครียดเ©ยæ เลยดูด พอดูดมันเคลิ้ม ลอย ½ัน
ลืมไปเลยว่�กำ�ลังกลุ้มเรื่องอะไร”
เทคโนโลยีเป็นสือ่ กลางในการเข้าถึงยาบ้า ผูใ้ ห้
ข้อมูลส่วนใหญ่มีความเห็นว่าที่เยาวชนเสพยาบ้านัéน
เกิดจากการใช้เทคโนโลยีในทางทีผ่ ดิ ซึง่ พบว่า เยาวชน
ใช้ช่องทางออนไลน์เป็นสื่อกลางในการชักชวนสร้าง
เครือข่ายซือé ขาย นัดพบเพือ่ ใช้ยาบ้าร่วมกัน และเยาวชน
มีการตัéงกลุ่มลับในเครือข่าย facebook และ Line
ในการรวมตัวของผู้สนใจถ้าเข้าไปในกลุ่มนีéแล้วจะมี
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เครือข่ายเพื่อนชวนเพื่อนให้ทดลองยาบ้าได้ง่ายขึéน
“เพือ่ นผมในเ¿สอ่ะ ก็ตดิ ต่อกัน มันโพสม�ให้ดู
ว่�ดีแบบนี้แบบนั้น เลยลองทำ�ต�ม”
“บ�งทีมนั ไม่ตอ้ งโอนครับ ซือ้ ข�ยท�งออนไลน์
นัดรับกันแบบในระแวกบ้�นเลยครับ และเปšนกลุม่ ลับ
ในเ©พ�ะกลุ่มที่ใช้ย�บ้� ส่วนใหญ่เปšนกลุ่มคนอยู่
ใกล้æ กัน นัดรับกันได้ง่�ย”
และสอดคล้องกับคำากล่าวของผูใ้ ห้ขอ้ มูลท่า่ นอืน่
“เด็กบอกว่าบางทีเจอเว็บไซด์ หรือในโทรทัศน์
คือเห็นยาบ้ามาเรียง เห็นแล้วเขาอยากใช้มาก”
จุดเสีย่ งด้านสิง่ แวดล้อมและแหล่งทีอ่ ยูอ่ าศัย
เยาวชนมีความเห็นว่า พืéนที่รอยต่อระหว่างอำาเภอ
หรือตำาบลเป็นจุดเสีย่ งในการนัดพบ หรือมีกจิ กรรมที่
เกีย่ วข้องกับยาบ้า เนือ่ งจากลักษณะเป็นพืนé ทีห่ า่ งไกล
เมือง มีต้นไม้ปกคลุม เยาวชนจึงไปซืéอขายยาบ้าที่
จุดนัéนเพราะคิดว่าปลอดภัยจากการจับกุม
“อ่อ แล้วชุมชนเปšนแหล่งเหมือนให้เร�ซือ้ ย�ง่�ย
เอื้อต่อก�รให้เสพอ่ะ เพร�ะชุมชนมันห�ง่�ยอ่ะ”
“จุดที่ผมอยู่ มันเปšนพื้นที่ติดต่อ 3 จังหวัด
เหมือนเปšนพื้นที่ขอบæของจังหวัด อ่ะมันเหมือนเปšน
แหล่งทีห่ �ง่�ยทีส่ ดุ ส�ม�รถหลบตำ�รวจได้ และหลบ
ได้ง่�ยด้วย เพร�ะต้นไม่เยอะ ถนนแคบææ”
ครอบครัวเกีย่ วข้องกับยาบ้า ในมุมมองของผูใ้ ห้
ข้อมูลมีความเห็นว่าเยาวชนที่เสพยาบ้าบางคนนัéน
อาจอยูใ่ นครอบครัวทีเ่ กีย่ วข้องกับการค้ายาบ้า เสพยาบ้า
บางครอบครั ว ผู้ ป กครองเป็ น คนชั ก ชวนให้ ย าบ้ า
หรือผู้ปกครองใช้ยาบ้าอาจทำาให้เยาวชนเห็นจนเกิด
อยากทดลองใช้ตาม
“เคยเห็นในบ�งครอบครัวอ่ะ เปšนวัยรุน่ ยุคเก่�อ่ะ
เข�ก็เสพจนถึงทุกวันนี้ มีทุกอย่�ง มีทุกส�ยถ้�ชอบ
ส�ยไหน บ�งคนก็ชวนลูก ตัวเองดูดเลย แต่ว�่ ตอนนี้
เข�จับย�กันหนัก ก็ไม่รู้ทำ�อยู่ไหม”

“ที่ผ่�นม�เคยเห็นบ�งครอบครัว พ่อแม่ติด
ย�เสพติดอยู่ด้วย แล้วเด็กเห็นพ่อแม่เนี้ยก็คืออยู่ใน
สภ�พแวดล้อมที่เด็กเห็นอยู่ประจำ�อ�จทำ�ให้เห็นว่�
มันก็ไม่น�่ จะเปšนสิง่ เลวร้�ย พ่อแม่กย็ งั ทำ�ด้วย แบบนี้
ก็มี”
การเลี้ ย งดู จ ากครอบครั ว ขาดการสร้ า ง
ภูมิคุ้มกันด้านยาเสพติด การเลีéยงดูเยาวชนไม่มี
การสร้างภูมคิ มุ้ กันด้านยาเสพติดให้กบั เด็ก ส่วนใหญ่
มาจากครอบครัวทีผ่ ปู้ กครองไม่สนใจเกีย่ วกับการสอน
แนวคิด หรือวิธคี ดิ ในการปฏิบตั ติ นหรือป้องกันตนเอง
จากยาบ้า และพ่อแม่หย่าร้าง หรือพ่อแม่แยกกันอยู่
และไม่สื่อสารด้วยเหตุผลกับเยาวชน และส่วนใหญ่
เลีéยงแบบบังคับ
นักสุขภาพจิตชุมชนผู้ให้ข้อมูลท่านหนึ่งกล่าว:
“เด็กส่วนใหญ่ทเี่ ข้�ไปยุง่ เกีย่ วกับย�บ้�ส่วนม�ก
แล้วประม�ณ 70-80% ครอบครัวล้มเหลว และพ่อแม่
แยกท�งกัน อยู่กับต�ย�ย พ่อแม่ไม่มีเวล�ให้ลูก
ปล่อยลูกเผชิญปัญห�เอง ไม่แนะนำ�สั่งสอนทักษะ
ก�รใช้ชีวิตอะไรแบบนี้”
หลายท่านผู้ให้ข้อมูลแสดงความคิดเห็นจาก
ประสบการณ์ตนเอง
เยาวชนกล่าว:
“ผมอยูก่ บั พ่อแล้วก็แม่เลีย้ งครับ ก็น�นææ เจอที
เค้�จะทิ้งเงินไว้ให้ ก็แบบไม่มีเวล� ไม่ค่อยได้คุยกัน
ส่วนใหญ่ผมก็อยูค่ นเดียว อยูก่ บั เพือ่ นบ้�ง พอมีปญ
ั ห�
ก็คุยกับเพื่อน หรือแม่เพื่อนบ้�งอ่ะ”
และสอดคล้องกับผู้ปกครอง
“ไม่เจออยูค่ นล่ะที่ ทำ�แต่ง�น เช้�กลับเย็น ก็รู้
ข้อมูลแต่ไม่รู้จะทำ�ไง ก็เด็กมันจะเสพ(ขำ�)”
จุดเสีย่ งสิง่ แวดล้อมของสถานศึกษามีทเี่ อือ้ ต่อ
การเสพยาบ้า สถานศึกษาเป็นอีกสาเหตุและที่มา
ทีส่ าำ คัญของการเสพยาบ้า ซึง่ พบว่าสถานศึกษาบางแห่ง
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เป็นแหล่งซือé ขายยาบ้า และในสถานศึกษามีจดุ ลับตา
ทีไ่ ม่สามารถมองเห็นได้จากคนทัว่ ไปในโรงเรียน เช่น
ในห้องนéาำ หลังแทงค์นาéำ หลังสแตนด์เชียร์ ทำาให้เป็น
สถานที่ที่สะดวกและเอืéอต่อการเสพยาบ้า
ผู้ปกครองกล่าวว่า
“โห ในโรงเรียนก็มีคนข�ย ข้�งนอกก็มี ย�บ้�
ทั่วไปทุกที่”
ซึ่งสอดคล้องกับคำากล่าวของเยาวชน
“ส่วนมากผมว่าเป็นที่ตามเพื่อนมากกว่า มันก็
ไปพาเข้าที่ห้องนéำาเล็ก ๆ ที่สูบบุหรี่ บางที่ก็เล่นของ
ดูดกัน แต่สถานที่มันเป็นที่ที่ครูไม่ค่อยชอบเดินมา”
นอกจากนีéผู้ให้ข้อมูลท่านอื่น คือ นักวิชาการ
สาธารณสุขและนักสุขภาพจิตชุมชนเสริมว่า
“ก�รสอดส่องดูแลในโรงเรียนส่วนใหญ่กเ็ ปšนครูนะ
แต่ง�นในโรงเรียนเยอะ ไม่มีเวล�ดูแล เน้นแต่ง�น
เอกส�ร บ�งทีก็ดูไม่ทั่วถึง”
“เท่�ที่เคยพูดคุยกับเด็ก ห้องน้ำ�หลังโรงเรียน
หลังแทงค์น�้ำ หลังสแตนด์เชียร์เนีย่ แหละค่ะ ทีม่ กี �ร
มั่วสุมเสพย�บ้�ม�กสุด มันเปšนที่ชื่นปอดของเข�”
ความร่วมมือของชุมชนในการป‡องกันยาบ้า
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลส่วนใหญ่มคี วามเห็นว่า ความร่วมมือในการ
ป้องกันยาบ้าของทุกภาคส่วนในชุมชน ยังไม่เข้มแข็ง
ทังé นีผé ทู้ เี่ กีย่ วข้องทำางานแบบแยกส่วน ขาดความเป็น
หนึ่งเดียว และผู้นำาชุมชนบางคนที่มีบทบาทในการ
จัดการป˜ญหายาเสพติดมีความกลัวต่ออิทธิพลของ
ผู้ที่เกี่ยวข้องในพืéนที่ ทำาให้การจัดการป้องกันยาบ้า
ในชุมชน จึงขาดการร่วมมือกันอย่างเป็นรูปธรรม
เยาวชนและผู้ปกครองแสดงความคิดเห็นว่า
“จ�กประสบก�รณ์ผมนะในหมู่บ้�นผมมันมี
คนเสพเยอะอ่�ครับ ผมว่�นะ...บ�งทีผู้นำ�ชุมชน
บ�งคนนะ... เกี่ยวข้องซะเองเลย”
“ไม่ มี ห รอกในชุ ม ชนที่ จ ริ ง จั งในก�รจั ด ก�ร

ปัญห�ก�รใช้ย�บ้� เค้�ไม่มใี ครอย�กยุง่ เค้�กลัวถูก¦่�
ไหนจะอิทธิพลจ�กผู้นำ�ชุมชนอีก”
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลซึง่ เป็นหน่วยงานภาครัฐท่านหนึง่ กล่าว:
“หน่วยง�นไหนสำ�คัญทีส่ ดุ คงให้เปอร์เซ็นต์ไม่ได้
แต่พี่คิดว่�ทุกส่วนจะต้องจับมือกัน เพร�ะทุกวันนี้
ก�รทำ�ง�นด้�นย�เสพติดเนี่ยต่�งคนต่�งทำ�มันทำ�ให้
หลงท�ง ตำ�รวจไปท�งหนึ่ง ก�รป‡องกันไปท�งหนึ่ง
ครูไปท�งหนึ่ง ส�ธ�รณสุขไปท�งหนึ่ง”

อภิปรายผลการวิจัย

สาเหตุ แ ละที่ ม าของการเสพยาบ้ า รายใหม่
ในนักเรียนชัéนมัธยมศึกษาตอนต้นจังหวัดหนึ่งของ
ภาคกลางตอนล่ า ง พบจากการสั ม ภาษณ์ เ ชิ ง ลึ ก
สามารถแยกอธิบายตามประเด็น ได้ดังต่อไปนีé
ต้องการเป็นที่ยอมรับจากกลุ่มสังคม และขาด
ความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้องในการป้องกันตนเอง
จากยาบ้า จากผลการศึกษา สาเหตุและทีม่ าทีส่ าำ คัญ
คือเยาวชนมีความอยากรู้อยากลอง และรู้สึกว่าไม่มี
ใครรักและสนใจตนเอง จึงมีความต้องการอยากเป็น
ที่ยอมรับของกลุ่มเลยทดลองเลียนแบบการใช้ยาบ้า
ซึง่ เกิดจากการเลียนแบบพฤติกรรมผูอ้ น่ื เพราะวัยรุน่
เป็นวัยที่ให้ความสนใจในภาพลักษณ์ของตนเองมาก
ยิง่ ขึนé เกิดจากการเปลีย่ นแปลงของฮอร์โมน ซึง่ ส่งผล
ต่อการควบคุมอารมณ์ และมีความสัมพันธ์กับความ
ตัéงใจ และพฤติกรรม15 ซึ่งเป็นสาเหตุและที่มาของ
การเสพยาบ้ารายใหม่ ซึ่งอธิบายได้ว่า เป็นปกติของ
วัยรุ่นที่ไม่สามารถควบคุมตนเองได้ มีความเชื่อมั่น
ในตนเอง และชอบเลียนแบบผู้ที่ตนยกย่อง16 และมี
งานวิจยั สนับสนุนในทิศทางเดียวกันว่า ความอยากรู้
อยากลอง คือ สาเหตุสาำ คัญของการใช้ยาเสพติดและ
ความอยากรูอ้ ยากลองของเด็กและเยาวชนทำาให้เกิด
การกระทำาความผิดในคดีเกี่ยวกับยาเสพติด17, 18
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เนือ่ งจากวัยรุน่ เป็นช่วงวัยทีม่ กั เห็นคุณค่าในตนเองต่าำ
เชือ่ ในอำานาจภายนอกตนเอง จึงมีแนวโน้มทีจ่ ะแสดง
พฤติกรรมที่ไม่ถูกต้อง19 ดังนัéนเยาวชนบางกลุ่มจึงมี
พฤติกรรมทีเ่ สพยาบ้า เพราะต้องการเป็นทีย่ อมรับจาก
กลุม่ เพือ่ นทีเ่ สพยาบ้า นอกจากนียé งั พบว่า ขาดความรู้
และทักษะที่เกี่ยวข้องในการป้องกันตนเองจากยาบ้า
เป็นสาเหตุของการเสพยาบ้ารายใหม่ สอดคล้องกับ
งานวิจัยของศุภร ชินะเกตุ พบว่า การรับรู้เกี่ยวกับ
ยาเสพติดส่งผลในระดับมากต่อพฤติกรรมป้องกัน
ยาเสพติด20 และทัศนคติต่อการเสพยาบ้าเป็นอีก
สาเหตุหนึ่งของการเสพยาบ้ารายใหม่ ซึ่งเยาวชนมี
ทัศนคติตอ่ การเสพยาบ้าในเชิงบวกเสพยาบ้าแล้วทำาให้
มีความสุข จึงทำาให้มพี ฤติกรรมเสพยาบ้า เป็นไปตาม
แนวคิดของพฤติกรรม ที่อธิบายไว้ว่า พฤติกรรมที่
แสดงออกมามีผลมาจากความเชื่อ ความคาดหวัง
และแรงจูงใจ21 นอกจากนียé งั พบว่า ทักษะการปฏิเสธ
ทักษะป˜ญญา และทักษะการจัดการอารมณ์และ
ความเครียดเป็นสาเหตุของการเสพยาบ้ารายใหม่
ซึ่ ง ทั ก ษะเหล่ า นีé เ ป็ น ทั ก ษะที่ จำ า เป็ นในการใช้ ชี วิ ต
สอดคล้องกับผลการศึกษาของนิตยา หยองเอ่น ทีพ่ บว่า
การจัดการอารมณ์และความเครียดมีความสัมพันธ์
ทางบวกกั บ พฤติ ก รรมเสี่ ย งต่ อ การเสพยาบ้ า ของ
นักเรียนชัéนมัธยมศึกษาปีที่ 1 7
จุดเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและแหล่งที่อยู่อาศัย
พบว่า แหล่งทีอ่ ยูอ่ าศัยทีเ่ อือé ต่อการเสพยาบ้า เป็นสาเหตุ
และที่มาสำาคัญของการเสพยาบ้ารายใหม่ อธิบาย
ได้ว่าสภาพแวดล้อมที่พักของวัยรุ่นอยู่ในแหล่งที่มี
การแพร่ระบาดและเป็นแหล่งมัว่ สุมของยาบ้ามีผลต่อ
พฤติกรรมการเสพยาบ้าของเยาวชน เป็นเพราะกิจกรรม
ที่กระทำาหรือสภาพแวดล้อมส่งผลต่อพฤติกรรมของ
บุคคล22 ซึ่งมีการสนับสนุนในทิศทางเดียวกันว่า
สภาพแวดล้อมทีอ่ ยูอ่ าศัยสัมพันธ์กบั การป้องกันตนเอง
จากยาเสพติดของนักเรียนชันé มัธยมศึกษาตอนปลาย9

และสภาพรูปแบบที่อยู่อาศัยมีความสัมพันธ์กับการ
ป้องกันตนเองจากยาเสพติดของนักเรียนชันé มัธยมศึกษา
ตอนปลาย23
ครอบครัวเกีย่ วข้องกับยาบ้า และการเลียé งดูจาก
ครอบครัวขาดการสร้างภูมคิ มุ้ กันด้านยาเสพติด พบว่า
พ่อแม่ทเี่ สพยาบ้าให้เยาวชนเห็น เป็นสาเหตุและทีม่ า
สำาคัญของการเสพยาบ้าของเยาวชน ขณะเดียวกัน
สถานภาพสมรสของบิดามารดา โดยเฉพาะครอบครัว
ทีพ่ อ่ แม่หย่าร้าง เป็นทีม่ าของการขาดคนดูแลให้ความรู้
จึงทำาให้เยาวชนเสพยาเสพติด ซึ่งเป็นไปตามผล
การศึกษาของ Hoffman พบว่า วัยรุน่ ทีอ่ ยูใ่ นครอบครัว
ของมารดาที่เพิ่งหย่าร้างหรืออยู่กับมารดาหรือบิดา
เพี ย งคนเดี ย วมั ก มี พ ฤติ ก รรมที่ เ ป็ น ป˜ ญ หามาก 24
นอกจากนียé งั พบว่า การสือ่ สารในครอบครัว เป็นสาเหตุ
ของการเสพยาเสพติดทีส่ าำ คัญเช่นเดียวกัน ซึง่ พบว่า
ครอบครัวที่มีป˜ญหาการสื่อสารไม่เข้าใจกัน ส่งผลให้
เกิดความขัดแย้ง ทะเลาะเบาะแว้ง ทำาให้เยาวชนหันไป
พึ่งยาบ้า เป็นไปตามผลการศึกษา ของ Herrenkohl
พบว่า ความขัดแย้งในครอบครัวเป็นป˜จจัยสำาคัญ
ในการทำานายการเสพยาเสพติด และความรุนแรง
ในครอบครัวมีความเสี่ยงต่อการเสพยาเสพติดของ
วัยรุน่ 25 และผลการศึกษาของสายสุดา สุขแสง พบว่า
ความสัมพันธ์ด้านครอบครัวมีอิทธิพลต่อพฤติกรรม
การใช้ ส ารเสพติ ด ของนั ก เรี ย นระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษา
ตอนต้น10
จุดเสี่ยงสิ่งแวดล้อมของสถานศึกษามีที่เอืéอต่อ
การเสพยาบ้า พบว่า โรงเรียนมีมุมอับ จุดลับตา
ที่เอืéอต่อการไปมั่วสุมเสพยาบ้า และขณะเดียวกัน
เยาวชนสามารถเข้าถึงการเสพยาบ้าได้งา่ ยในโรงเรียน
และไม่มวี ธิ กี ารเ½้าระวังการเสพยาบ้าทีช่ ดั เจน ซึง่ ส่งผล
ต่อการเสพยาบ้ารายใหม่ของเยาวชน ซึง่ สอดคล้องกับ
ผลการศึกษาของอัญชลี พูลเจริญ พบว่า การจัดการ
สิ่งแวดล้อมในโรงเรียนมีผลต่อพฤติกรรมเสี่ยงต่อ
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ยาเสพติดของนักเรียนชัéนมัธยมศึกษาตอนต้น8 และ
การศึกษาของนิตยา หยองเอ่น พบว่า การดูแลจาก
สถานศึกษาส่งผลต่อพฤติกรรมการป้องกันยาเสพติด
ของนักเรียนชัéนมัธยมศึกษา7 และการศึกษาของ
Biddle พบว่า ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนสามารถ
ทำานายผลการลดระดับการละเมิดนโยบายด้านการใช้
ยาเสพติดและสารประเภทแอลกอฮอล์ได้26
ความร่วมมือของชุมชนในการป้องกันยาบ้า
พบว่า ผู้นำาชุมชนบางคนเกี่ยวข้องกับยาบ้า ซึ่งเป็น
สาเหตุและทีม่ าของการเสพยาบ้ารายใหม่ อธิบายได้วา่
การสร้างบทบาทให้เกิดความร่วมมือกันทุกภาคส่วน
ในชุมชน มีความสำาคัญเพื่อให้เกิดเป็นกลไกและการ
ทำางานทีม่ ปี ระสิทธิภาพ5 นอกจากนียé งั พบว่า ในพืนé ที่
ไม่มมี าตรการในการป้องกันยาบ้า และส่วนใหญ่ทาำ งาน
แบบแยกส่วน ขาดการประสานงานร่วมกัน เป็นไปตาม
ผลการวิจัยของสุวพิชญ์ นาศรี พบว่า ระบบการเ½้า
ระวังยาเสพติดมีความสัมพันธ์สูงกับการมีส่วนร่วม
ในการป้องกันและแก้ไขป˜ญหายาเสพติด11 และการ
ศึกษาของซูซาน พบว่า สิ่งแวดล้อมที่มีการระบาด
ของยาเสพติด ส่งผลให้วัยรุ่นอยากลองยาเสพติด27
ดังนันé สาเหตุและทีม่ าของผูเ้ สพยาบ้ารายใหม่
จากการศึกษาในครัéงนีéได้ข้อค้นพบที่สำาคัญคือการ
ดำาเนินงานป้องกันในพืéนที่เสี่ยง ควรป้องกันที่ตัว
เยาวชนเองโดยภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

ข้อเสนอแนะจากงานวิจัย

1. จากผลการศึกษาสาเหตุและที่มาของผู้เสพ
ยาบ้ารายใหม่ทส่ี าำ คัญ คือ ตัวเยาวชนซึง่ จากข้อค้นพบ
เยาวชนเริ่มจากความอยากรู้อยากลอง ขาดความรู้
การปฏิเสธ การจัดการอารมณ์ ตลอดจนมีทัศนคติ
ต่อการเสพยาบ้าในด้านบวก ซึง่ ป˜ญหาเหล่านีตé อ้ งการ
จัดการอย่างเร่งด่วนผ่านกิจกรรมเชิงปฏิบตั กิ ารในระดับ
โรงเรียน ครอบครัว ชุมชน ที่ร่วมมือกันแก้ป˜ญหา

อย่างเป็นรูปธรรมและจริงจัง
2. การดำ า เนิ น งานป้ อ งกั นในพืé น ที่ เ สี่ ย งควร
ป้ อ งกั น ที่ ตั ว เยาวชนเองโดยภาคส่ ว นที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
สำาคัญคือ โรงเรียน ครอบครัว ควรให้ภมู คิ มุ้ กันแก่เด็ก
ผ่านกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ และภาครัฐบาลหรือ
หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องกับดำาเนินการควบคุมสือ่ ทีเ่ ข้าถึง
เยาวชนของประเทศไทย
3. ผูบ้ ริหารโรงเรียนและผูน้ าำ ชุมชนในภาคกลาง
ตอนล่าง ควรมีการกำาหนดนโยบาย วางแผน และ
ตัดสินใจเกีย่ วกับการป้องกันพฤติกรรมการเสพยาบ้า
รายใหม่ในนักเรียนชันé มัธยมศึกษาตอนต้น ควรพิจารณา
ทัéงตัวเยาวชน และสิ่งแวดล้อมรอบตัวเยาวชน คือ
ครอบครัว โรงเรียน และชุมชน ตลอดจนปรับทัศนคติ
ของผูน้ าำ ชุมชนในการร่วมเป็นเจ้าของป˜ญหา ตลอดจน
แชร์ขอ้ มูลทีส่ าำ คัญในการป้องกันการใช้ยาบ้า และสร้าง
การมีส่วนร่วมของทุก½่ายที่เป็นรูปธรรมและชัดเจน
4. นำาผลที่ได้จากการศึกษาไปพัฒนารูปแบบ
การป้องกันพฤติกรรมการเสพยาบ้ารายใหม่ในนักเรียน
ชัéนมัธยมศึกษาตอนต้น และเสนอเป็นเชิงนโยบาย
ให้กบั ผูบ้ ริหาร และผูป้ ฏิบตั กิ ารด้านยาเสพติดในพืนé ที่
ทดลองใช้รูปแบบ เพื่อที่จะสามารถแก้ป˜ญหาได้จริง
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ป˜ญหายาเสพติดเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคง
ของหลายประเทศทั่วโลก การวิจัยเชิงคุณภาพครัéงนีé
มีวัตถุประสงค์เพื่ออธิบายสาเหตุและที่มาของการ
เสพยาบ้ารายใหม่ในนักเรียนชัéนมัธยมศึกษาตอนต้น
ใช้วธิ กี ารสัมภาษณ์เชิงลึกในกลุม่ เยาวชนทีเ่ สพยาบ้า
ครัé ง แรกและผ่ า นการเข้ า ค่ า ยศู น ย์ ข วั ญ แผ่ น ดิ น
รวมทัé งผู้ มี ส่ วนได้ ส่วนเสีย คัดเลือ กแบบเจาะจง
รวม 42 คน วิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีสังเคราะห์แก่น
สาระ และตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า ผลการศึกษา
พบ 8 ประเด็นหลัก ดังนีé 1) ต้องการเป็นที่ยอมรับ
จากกลุ่มและสังคม 2) ขาดความรู้และทักษะที่
เกีย่ วข้องในการป้องกันตนเองจากยาบ้า 3) เทคโนโลยี
เป็นสื่อกลางในการเข้าถึงยาบ้า 4) จุดเสี่ยงด้าน

สิง่ แวดล้อมและแหล่งทีอ่ ยูอ่ าศัย 5) ครอบครัวเกีย่ วข้อง
กับยาบ้า 6) การเลีéยงดูจากครอบครัวขาดการสร้าง
ภูมิคุ้มกันด้านยาเสพติด 7) จุดเสี่ยงสิ่งแวดล้อมของ
สถานศึกษามีทเี่ อือé ต่อการเสพยาบ้า 8) ความร่วมมือ
ของชุมชนในการป้องกันยาบ้า ข้อเสนอแนะจากการ
ศึกษาควรนำาข้อค้นพบเป็นองค์ประกอบเพือ่ การพัฒนา
รูปแบบในการป้องกันพฤติกรรมการเสพยาบ้ารายใหม่
โดยเน้ น ความร่ ว มมื อ ของทุ ก ภาคส่ ว นที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
ครอบคลุมทัéงตัวเยาวชน และสิ่งแวดล้อมรอบตัว
เยาวชน คือ ครอบครัว โรงเรียน และชุมชนจาก
มุมมองของผูป้ ฏิบตั ใิ นพืนé ทีท่ สี่ ามารถแก้ปญ
˜ หาได้จริง
¤íÒÊíÒ¤ÑÞ: ผูเ้ สพยาบ้ารายใหม่, นักเรียนชันé มัธยมศึกษา
ตอนต้น, วิจัยเชิงคุณภาพ
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