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บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของเด็กและเยาวชน ประชาชนในชุมชน ครู อาจารย์ และ
เจ้าหน้าที่ของรัฐสาเหตุของการติดยาเสพติดของเด็กและเยาวชน ตามความคิดเห็นของเด็กและเยาวชน ประชาชนในชุมชน ครู
อาจารย์ และเจ้าหน้าทีข่ องรัฐ 2) เพือ่ ศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องเจ้าหน้าทีข่ องรัฐทีม่ สี ว่ นเกีย่ วข้องกับการ
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 3) เพื่อพัฒนารูปแบบที่เหมาะสมในการป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดในเขตเทศบาล
อ�าเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา การศึกษาครัง้ นีใ้ ช้วธิ กี ารวิจยั แบบผสมผสานระหว่างการวิจยั เชิงปริมาณและการวิจยั เชิงคุณภาพ
กลุ่มตัวอย่าง คือ เด็กและเยาวชน ในเขตเทศบาล อ�าเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา จ�านวน 200 ราย และท�าการสุ่มแบบลูกโซ่
(Snowball Sampling) และสัมภาษณ์เชิงลึกเด็กและเยาวชน ประชาชนในชุมชน ครู อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวกับ
การป้องกันแก้ปัญหายาเสพติด
จำกผลกำรวิจัยพบว่ำ
1. การติดยาเสพติดของเด็กและเยาวชนมีสาเหตุมาจาก 1) สภาพแวดล้อมในชุมชนมีแหล่งซื้อขายยาเสพติดอย่าง
แพร่หลาย 2) การได้รับแรงสนับสนุนจากสังคมเพื่อนที่ติดยาเสพติด 3) การเลียนแบบเพื่อนที่ติดยาเสพติด 4) สถานศึกษา
ขาดสถานที่ที่จะมาช่วยผ่อนคลายความเครียดให้กับนักเรียนนักศึกษา 5) นักเรียน นักศึกษาเป็นอยู่ในวัยที่อยากรู้อยากลอง
6) มีปัญหาครอบครัวแตกแยก และ 7) การรับรู้ข้อมูลข่าวสารผิดๆ เกี่ยวกับยาเสพติด
2. ปัญหา อุปสรรค ในการปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่ของรัฐคือผู้บริหารสถานศึกษาบางแห่งขาดความมุ่งมั่น และเอาใจใส่
ในการป้องกันหรือแก้ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา และการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐจะบอกว่านักเรียนคนใดในโรงเรียนใดติด
ยาเสพติดเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยาก เพราะอ�านาจในการควบคุมดูแลนักเรียนเป็นหน้าที่ของโรงเรียน
3. เสนอรูปแบบที่เหมาะสมในการป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติด มีดังนี้ 1) สร้างเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน
ในการป้องกันยาเสพติด 2) การจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการ 3) จัดโครงการโรงเรียนป้องกันยาเสพติด 4) ส่งเสริมครอบครัว
สีขาวและครอบครัวเข้มแข็ง 5) การปราบปรามผูค้ า้ ยาเสพติดรายส�าคัญและลดความเดือดร้อนของประชาชน และ 6) โครงการ
บ�าบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดแบบบูรณาการ
ค�ำส�ำคัญ: รูปแบบการป้องกันยาเสพติด, การแพร่ระบาดของยาเสพติด, สาเหตุของการติดยาเสพติด
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ABSTRACT

The purposes of this research were 1) to study the opinions of children and youth, people in the
community, teachers and government officials about the issue of the causes of drug addiction in children
and youth. 2) to study the problems and obstacles to the mission of government officials who are
responsible for drug use prevention and suppression, and 3) to develop an appropriate model for the
prevention of the spread of drugs in the municipal area of Muang District,Chachoengsao Province. The
researcher used mixed methodogies i.e. quantitative and qualitative research. The sample was comprised
of 200 persons selected by snowball sampling of children and youth, people in the community, teachers
and government officials whowere responsible for drug prevention and suppression. The tool used for data
collectionwas a series of in-depth interviews. The collected data was subjected to content analysis.
The results of the study were as follows:
1. Drug addiction was found to be caused by 1) the environment in communities where drug
trafficking was widespread 2) strong support from an addicted youth’s peer group 3) imitation of addicted
friend’s behavior 4) the lack placesfor students to relieve stress in school 5) students were at the age of
curiousity6) broken home problems, and 7) a perception of wrong information on drugs.
2. Problems and obstacles to the mission of government officials were that some school
administrators lacked commitment and attention to the prevention and solution of drug problems in their
schools. Moreover, it was quite difficult for government officials to indicate whether students were drug
addicts or not since the authority for student supervision belonged to the schools.
3. Offerthe appropriate model determined for drug prevention and suppression was as follows:
1) strengthening the participation of the community in the prevention of druguse 2) integration of alienated
youths in-to the social order 3) organizing school’s drug prevention programs 4) promotion of “White
Family” (family without drugs) “KrobKruaKhemKhaeng” (strong family) 5) the suppression of major drug
traffickers, and 6) the organization of an integrated program for drug treatment and rehabilitation.
Keyword : Drugs Prevention Program, Drugs Spreading, Causes of Addiction.

บทน�ำ

ยาเสพติดได้สร้างปัญหาใหญ่และเป็นภัยคุกคามกับ
ประชากรโดยเฉพาะประชากรที่เป็นเยาวชนและท�าให้เกิด
ผลเสี ย หายต่ อ ระบบเศรษฐกิ จ สั ง คมและความมั่ น คงของ
ทุ ก ประเทศในโลกประเทศไทยเราเองก็ เ ช่ น กั น ยาเสพติ ด
ได้แพร่ระบาดและเป็นปัญหาต่อสังคมโดยเฉพาะเยาวชน
ของไทยตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันแม้รัฐบาลทุกรัฐบาลที่
เข้ามาบริหารประเทศมีนโยบายปราบปรามและป้องกันแก้ไข
ปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังมีบทลงโทษรุนแรงต่อผู้ค้าหรือ
ผู้จ�าหน่ายแต่ ปัญหายาเสพติดก็มิได้หมดไปจากสังคมยังคง
สร้างปัญหาให้กับเยาวชนไทยตลอดเวลา
สถานการณ์ปัญหายาเสพติดประเทศไทยนับตั้งแต่ปี
2547 เริม่ มีแนวโน้มขยายตัวเพิม่ ขึน้ โดยจากการประมาณการ
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดของเครือข่าย วิชาการสารเสพติด
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ได้ ป ระมาณการผู ้ เ สพยาเสพติ ด เมื่ อ ปี 2546 ไว้ จ� า นวน
460,000 คน ต่อมาในปี 2550 ประมาณการว่ามีผู้เสพยา
เสพติดเพิ่มขึ้นเป็น 570,000 คน และใน ปี 2551 เพิ่มขึ้นเป็น
605,000 คน โดยหากพิจารณากลุ่มประชากรที่มีความส�าคัญ
หรื อ เกี่ ย วข้ อ งกั บ ปั ญ หายาเสพติ ด เป็ น อย่ า งสู ง พบได้ ว ่ า
กลุ่มเยาวชนเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงหรือมีโอกาสสูง ในการ
เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ซึ่งหากพิจารณาข้อมูลผู้เข้ารับ
การบ�าบัดตาม ระบบรายงานระบบติดตามและเฝ้าระวังปัญหา
ยาเสพติด (บสต.) พบว่าเยาวชนอายุ ต�่ากว่า 25 ปีเป็นกลุ่มที่
เข้ารับการบ�าบัดรักษาเป็นจ�านวนมากโดยเข้ารับการบ�าบัด
ถึงร้อยละ 50.13 51.35 และ 52.04 ของประชากรที่เข้ารับ
การบ�าบัดทั้งหมด ในปี2549-2551 ตามล�าดับดังนั้นการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจึงควรมุ่งเน้นที่ เยาวชน
วารสารชุ
มชนวิ
(กันยายน - สิธันงหาคม
วาคม 2559)
วารสารชุ
มชนวิ
จัยจัยปีทปีี่ ท10ี่ 10ฉบัฉบั
บทีบ่ ที2่ 3(พฤษภาคม

เป็นกลุ่มเป้าหมายส�าคัญแนวนโยบายและกรอบยุทธศาสตร์
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดที่ผ่านมาจึงได้ก�าหนด
การป้องกันและแก้ไขปัญหาเยาวชนเป็นหนึง่ ในกลุม่ เป้าหมาย
หลักของการด�าเนินงานโดยมีมาตรการป้องกันกลุม่ เสีย่ งมิให้มี
โอกาสเกี่ยวข้องกับยาเสพติด (Potential Demand) เป็น
แนวทางหลักในการก�าหนดยุทธศาสตร์จัดท�าแผนปฏิบัติการ
และการด�าเนินงานดังเช่นปฏิบัติการ 6 เดือน “รวมพลัง
ประชาไทยพ้นภัยยาเสพติด” (1 เมษายน - 30 กันยายน 2551)
ได้ก�าหนดกลยุทธ์ “3 ลด 3 เพิ่ม 3 เน้น” โดยการลดเยาวชน
กลุม่ เสีย่ ง/ปัจจัยเสีย่ งเป็นหนึง่ ในกลยุทธ์สา� คัญตาม ปฏิบตั กิ าร
หรือตามค�าสัง่ นายกรัฐมนตรีที่ 82การป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติ ด ตามนโยบายรั ฐ บาลก็ ไ ด้ ก� า หนดให้ เ ยาวชนเป็ น
เป้าหมายหลักของการพัฒนา เพื่อให้มีภูมิคุ้มกันต่อยาเสพติด
และปัจจัยยัว่ ยุตา่ ง ๆ เป็นต้น ฉะนัน้ การป้องกันในกลุม่ เยาวชน
เพื่อมิให้มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับปัญหายาเสพติดจึงเป็น
เจตจ�านงและแนวนโยบายที่ส�าคัญของภาครัฐและองค์กร
ในภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างไรก็ตามเยาวชนที่มีอายุ
ต�่ากว่า 25 ปีเป็นกลุ่มประชากรที่มีขนาดใหญ่คิดเป็นร้อยละ
37. 1 ของประชากรทั้งหมดในปี 2550 รวมถึงมีลักษณะ
หลากหลาย ทัง้ เยาวชนทีอ่ ยูก่ บั ครอบครัว เยาวชนทีค่ รอบครัว
แตกแยกหรือมีเหตุจา� เป็นท�าให้ไม่ได้อยูก่ ับครอบครัว เยาวชน
ในสถานศึกษา เยาวชนนอกสถานศึกษา เยาวชนแกนน�า
เยาวชนด้อยโอกาส เยาวชนที่มีความสามารถด้านการเรียน
มีความสามารถด้านกีฬา ด้านดนตรี หรือเยาวชนที่อาจยัง
หาความสามารถของตนเองไม่พบ ฯลฯ ซึ่งเยาวชนแต่ละกลุ่ม
แต่ละลักษณะจะมีโอกาสในความเสีย่ งทีจ่ ะเข้าไปเกีย่ วข้องกับ
ยาเสพติดแตกต่างกัน โดยผลการวิจัยเชิงส�ารวจของศูนย์วิจัย
เอแบค เรื่องพฤติกรรมเสี่ยงของเด็กและเยาวชน ในปี 2550
พบว่า กลุ่มเยาวชนที่มีโอกาส/ความเป็นไปได้ในการเข้าไป
เกี่ยวข้องกับสารเสพติด 5 อันดับแรก ได้แก่ กลุ่มที่มีทัศนคติ
ทีผ่ ดิ เกีย่ วกับยาเสพติด กลุม่ ทีม่ วี ฒ
ั นธรรม/วิถชี วี ติ ยอมรับการ
ใช้ยาเสพติดกลุ่มที่ใช้ชีวิต/เวลาในทางที่ไม่ควรอาทิหนีเรียน
มีเพศสัมพันธ์ทไี่ ม่เหมาะสมติดเกมส์เสพสือ่ ลามกกลุม่ ทีม่ คี วาม
เอนเอียง พฤติกรรมแข่งรถ และกลุ่มที่มีปัญหาครอบครัว
จังหวัดฉะเชิงเทรามีปัญหาสังคมเชิงกลุ่มเป้าหมายเป็นปัญหา
ที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วนคือ ปัญหาเด็กและเยาวชน (อายุ
0-25 ปี) โดยปัญหาที่ส�าคัญเป็นล�าดับที่ 2 รองจากปัญหาเด็ก
และเยาวชนมี ค วามยากจนคื อ ปั ญ หาเด็ ก และเยาวชนมี
พฤติกรรมทีไ่ ม่เหมาะสม (ดืม่ เครือ่ งดืม่ ทีม่ แี อลกอฮอล์ สูบบุหรี่
และติดสารเสพติด) (ส�านักงานวัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา,
2557) ดังนั้น ผู้วิจัยเห็นว่าการด�าเนินงานป้องกันปัญหา
(กันยายน - ธั- นสิวาคม
วารสารชุมชนวิจัย ปีที่ 10 ฉบับที่ 13 (พฤษภาคม
งหาคม2559)
2559)

ยาเสพติดในกลุ่มเด็กและเยาวชนในจังหวัดฉะเชิงเทราเป็น
สิง่ ทีส่ า� คัญ เพือ่ ให้การป้องกันปัญหายาเสพติดในกลุม่ เด็กและ
เยาวชนสามารถด�าเนินการได้อย่างตรงจุดตรงประเด็นและ
ตรงต่อสภาพปัญหามากทีส่ ดุ ผูว้ จิ ยั จึงสนใจทีจ่ ะศึกษาวิจยั เรือ่ ง
การพัฒนารูปแบบการป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติด
ในกลุ่มเด็กและเยาวชนในเขตพื้นที่เทศบาล อ�าเภอเมื อ ง
จังหวัดฉะเชิงเทรา เพือ่ หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องจะได้มรี ปู แบบการ
ป้องกันปัญหายาเสพติดสามารถบังเกิดผลหรือสามารถลดผู้ที่
จะเข้าประตูสู่ปัญหายาเสพติดได้อย่างแท้จริง

วัตถุประสงค์กำรวิจัย

1. เพื่ อ ศึ ก ษาความคิ ด เห็ น ของเด็ ก และเยาวชน
ประชาชนในชุมชน ครู อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องกับการป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดใน
เด็กและเยาวชนตามนโยบายการป้องกันและปราบปราม
ยาเสพติดของรัฐบาล
2. เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรค ในการปฏิบัติหน้าที่
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด
3. เพื่อเสนอรูปแบบที่เหมาะสมในการป้องกันการ
แพร่ระบาดของยาเสพติดในเขตเทศบาล อ�าเภอเมือง จังหวัด
ฉะเชิงเทรา

ประโยชน์ของจำกกำรวิจัย

หน่วยงานพัฒนาสังคมจังหวัดกระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมัน่ คงของมนุษย์ มีขอ้ มูลสถานการณ์ทางสังคม
ของเด็กและเยาวชนในเขตเทศบาล จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่ง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะสามารถใช้เป็นรูปแบบที่เหมาะสม
ในการป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดตลอดจนเป็น
ข้อมูลพื้นฐานประกอบในการพิจารณาวางแผนในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาทางสังคมในอนาคต

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย

1. ประชากรเป้าหมาย
ประชากรในการศึกษาครั้งนี้คือ เด็กและเยาวชน
อายุ 15-25 ปี ในเขตพื้นที่เทศบาลอ�า เภอเมือง จังหวั ด
ฉะเชิงเทรา ซึง่ ตามพระราชบัญญัตสิ ง่ เสริมการพัฒนาเด็กและ
เยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550 (“เด็ก”หมายความว่า บุคคลซึ่ง
มีอายุต�่ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์และ“เยาวชน” หมายความว่า
บุคคลซึ่งมีอายุตั้งแต่สิบแปดปีบริบูรณ์ถึงยี่สิบห้าปีบริบูรณ์)
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2. วิธีการสุ่มตัวอย่าง
ในการวิจัยเชิง ปริมาณผู้วิจัยได้ใ ช้กลุ่มตัว อย่าง
ส�าหรับการวิเคราะห์จากประชากรตามกลุ่มเป้าหมายในเขต
เทศบาล อ�าเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยก�าหนดขนาด
ของกลุม่ ตัวอย่างจากการเลือกตัวอย่างแบบลูกโซ่ (Snowball
Sampling) โดยไม่ทราบจ�านวนประชากรและท�าการเลือก
กลุ่มตัวอย่างโดยวิธีการสุ่มจากประชากรคือ เด็กและเยาวชน
อายุ 15 - 25 ปีในเขตเทศบาล อ�าเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา
จ�านวน 200 ราย
3. กลุ่มตัวอย่าง
ผู ้ วิ จั ย เลื อ กตั ว อย่ า งแบบลู ก โซ่ (Snowball
Sampling) โดยไม่ทราบจ�านวนประชากรเป็นการเลือกกลุ่ม
ตั ว อย่ า งจากผู ้ ที่ มี ป ระวั ติ เ คยเสพยาเสพติ ด โดยอาศั ย การ
แนะน�าของหน่วยตัวอย่างที่ได้เก็บข้อมูลไปแล้วให้ได้จ�านวน
กลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 200 ราย
ส่วนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Study) โดย
การสัมภาษณ์เชิงลึกเด็กและเยาวชน ครู อาจารย์ เจ้าหน้าที่
ของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ในเขตเทศบาล อ�าเภอเมือง จ.ฉะเชิงเทรา โดยเลือกแบบ
เจาะจง จ�านวน 25 ราย

ผลกำรวิจัย

ข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กและเยำวชน
เด็ ก และเยาวชนในเขตพื้ น ที่ เ ทศบาล อ� า เภอเมื อ ง
จังหวัดฉะเชิงเทรา จ�าแนกตามเพศพบว่าเป็นเพศชาย 173 ราย
คิดเป็นร้อยละ 86.5 เพศหญิง 27 ราย คิดเป็นร้อยละ 13.5
สถานภาพครอบครัวพบว่า บิดามารดามีชีวิตอยู่ 73 ราย
คิดเป็นร้อยละ 36.5 บิดามารดาหย่าร้าง 88 รายคิดเป็น
ร้อยละ 44 และบิดาหรือมารดาเสียทั้งคู่ 39 ราย คิดเป็น
ร้อยละ 19.5 สถานที่อยู่อาศัยของเด็กและเยาวชน พบว่า
อยู่กับบิดาหรือมารดา 63 ราย คิดเป็นร้อยละ 31.5 และ
อยู่กับญาติหรือเพื่อน 84 ราย คิดเป็นร้อยละ 42 ค่าใช้จ่าย
ต่อเดือนที่ได้รับจากผู้ปกครอง ต�่ากว่า 1,500 บาทจ�านวน
16 ราย คิดเป็นร้อยละ 8.0 ค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่ที่ได้รับตั้งแต่
1,500 - 2,500 จ�านวน 104 ราย คิดเป็นร้อยละ 52 ซึ่งเป็น
ค่าใช้จ่ายที่ได้รับจากผู้ปกครองเป็นส่วนใหญ่ ส่วนค่าใช้จ่ายที่
ได้รับมากกว่า 3,500 มี 55 ราย คิดเป็นร้อยละ 27.5
ควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับยำเสพติดของเด็กและ
เยำวชน
ความรูค้ วามเข้าเกีย่ วกับยาเสพติดของเด็กและเยาวชน
ภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า
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ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับยาเสพติดของเด็กและเยาวชน
ข้าพเจ้ารู้ว่าหากใครติดยาเสพติดก็ยากที่จะเลิกได้เป็นอันดับ
ที่ 1 และผู้ปกครองหรือครูของข้าพเจ้ามักจะก�าชับให้ข้าพเจ้า
หลั ก เหลี่ ย งยาเสพติ ด รองลงมาคื อ การลองยาเสพติ ด
เพียงสองครั้งไม่ท�าให้ข้าพเจ้าติดยาเสพติด และล�าดับสุดท้าย
คือ ข้าพเจ้ารู้ว่าจะสามารถหาซื้อยาเสพติดได้จากที่ใด
พฤติกรรมป้องกันตนเองจำกยำเสพติดของเด็กและ
เยำวชน
พฤติกรรมป้องกันตนเองจากยาเสพติดของเด็กและ
เยาวชนภาพรวมมีค ่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อ พิ จ ารณา
รายข้อพบว่าพฤติกรรมป้องกันตนเองจากยาเสพติด ข้าพเจ้า
ตักเตือนเพื่อเมื่อคิดจะลองเสพสารเสพติดอยู่ในล�าดับที่ 1
รองลงมาเมื่อข้าพเจ้าเห็นคนสูบบุหรี่ข้าพเจ้าจะเดินหนีทันที
และล�าดับสุดท้ายข้าพเจ้าจะเลือกคบเพื่อนที่ไม่ติดสารเสพติด
กำรรณรงค์ประชำสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับยำเสพติด
ของเด็กและเยำวชน
การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลเกีย่ วกับยาเสพติดของ
เด็กและเยาวชน ภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณารายข้อพบว่าการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ข้าพเจ้า
ติดตามความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับยาเสพติดจากผู้ที่มีชื่อเสียง
อยู่ในล�าดับที่ 1 รองลงมาข้าพเจ้ามักค้นหาข้อมูลโทษของ
ยาเสพติดทางอินเทอร์เน็ต และล�าดับสุดท้ายภายในชุมชนของ
ข้าพเจ้ามีบอร์ดประชาสัมพันธ์ข่าวสารให้ความรู้เกี่ยวกับโทษ
ของยาเสพติด
กำรมีสว่ นร่วมระหว่ำงครอบครัวของเด็กและเยำวชน
การมีส่วนร่วมระหว่างครอบครัวของเด็กและเยาวชน
ภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า
ครอบครัวของข้าพเจ้ามักจะรับประทานอาหารเย็นพร้อมกัน
อยู่ในล�าดับที่ 1 รองลงมาข้าพเจ้าจะออกจากบ้านทันทีหากมี
ปัญหาทะเลาะกับคนในครอบครัว และล�าดับสุดท้าย ข้าพเจ้า
มักจะหลบหลีกไม่อยากพบปะพ่อแม่
กำรได้รับกำรสนับสนุนทำงสังคมจำกเพื่อนของเด็ก
และเยำวชน
การได้รบั การสนับสนุนทางสังคมจากเพือ่ นของเด็กและ
เยาวชน ภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาราย
ข้อพบว่า เพื่อนของข้าพเจ้ามักจะชวนข้าพเจ้าให้หนีเรียนไป
เทีย่ วตามสถานบันเทิงต่าง ๆ อยู่เสมอเป็นล�าดับที่ 1 รองลงมา
เพือ่ นของข้าพเจ้าเกีย่ วข้องกับยาเสพติด และเพือ่ นองข้าพเจ้า
ชวนให้ข้าพเจ้าลองเสพยาเสพติด และล�าดับสุดท้ายข้าพเจ้า
มีเพื่อนสนิทที่สามารถปรึกษาได้ทุกเรื่อง
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วารสารชุ

กำรเห็นคุณค่ำในตนเองของเด็กและเยำวชน
การเห็นคุณค่าในตนเองของเด็กและเยาวชน ภาพรวม
มีคา่ เฉลีย่ อยูใ่ นระดับมาก เมือ่ พิจารณารายข้อพบว่า ครอบครัว
ของข้าพเจ้าใส่ใจในความรู้สึกของข้าพเจ้าเสมอเป็นล�าดับที่ 1
รองลงมา ครอบครัวมีความสุขเมื่อได้อยู่ร่วมกันกับข้าพเจ้า
และล�าดับสุดท้าย ครอบครัวข้าพเจ้าไม่มีใครใส่ใจข้าพเจ้านัก
สำเหตุของกำรติดยำเสพติด
สาเหตุ ข องการติ ด ยาเสพติ ด ของเด็ ก และเยาวชน
(นักเรียน นักศึกษา) เกิดจากหลายสาเหตุดว้ ยกัน ประกอบด้วย
1. สาเหตุจากสภาพแวดล้อมในชุมชนมีแหล่งซื้อขาย
ยาเสพติดอย่างแพร่หลาย ท�าให้ทุกคนสามารถเข้าถึงแหล่ง
ยาเสพติดได้ง่าย
2. การได้ รั บ แรงสนั บ สนุ น จากสั ง คมเพื่ อ นที่ ติ ด
ยาเสพติดให้ลองเกิดจากการเลียนแบบผู้อื่น โดยเฉพาะการ
เลียนแบบเพื่อนที่มีการเสพยาเสพติดท�าให้เกิดการอยากลอง
และอยากท� า ตาม และใช้ เ วลาส่ ว นใหญ่ อ ยู ่ กั บ เพื่ อ นมาก
เชื่อเพื่อนมากกว่าพ่อแม่
3. สถานศึกษา สถานศึกษาขาดสถานที่ที่จะมาช่วย
ผ่อนคลายความเครียดให้กับนักเรียน โดยเฉพาะนักเรียนชาย
มั ก ชอบแสดงออกทางกี ฬ า แต่ มี ส ถานศึ ก ษาบางแห่ ง ไม่
สนับสนุนและอุปกรณ์กีฬาไม่มีความพร้อม
4. จากตัวนักเรียน เป็นวัยที่อยากรู้อยากลอง และ
ใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่กับเพื่อน
5. จากครอบครัว ความสัมพันธ์ในครอบครัวมีปัญหา
ครอบครัวแตกแยก หรืออาศัยอยู่กับผู้อื่นที่ไม่ใช่พ่อแม่ ท�าให้
นักเรียนขาดการดูแลเอาใจใส่
6. ปัจจัยทางส่วนบุคคล ประกอบด้วย การควบคุม
ตนเอง ทักษะชีวิต และการรับรู้เกี่ยวกับยาเสพติด มีผลต่อ
พฤติกรรมป้องกันยาเสพติดการควบคุมตนเองมีสว่ นส�าคัญต่อ
พฤติกรรมป้องกันยาเสพติดโดยเฉพาะการควบคุมตนเองไม่ให้
อยากลองยาเสพติด ส่วนการรับรู้ก็มีส่วนส�าคัญในการป้องกัน
ยาเสพติ ด เพราะถ้ า นั ก เรี ย นเข้ า ใจและรั บ รู ้ ถึ ง โทษของ
ยาเสพติดก็ท�าให้นักเรียนไม่คิดที่จะลองเสพยาเสพติด
7. ปัจจัยด้านครอบครัว ประกอบด้วย สัมพันธภาพใน
ครอบครั ว และการอบรมเลี้ ย งดู ข องครอบครั ว มี ผ ลต่ อ
พฤติกรรมป้องกันยาเสพติด
7.1 ผู ้ ป กครองบางคนเห็ น ว่ า เป็ น เรื่ อ งปกติ
ไม่หาทางแก้ไข โดยผู้ปกครองบางคนอนุญาตให้บุตรสูบบุหรี่
หรือดื่มสุราในบ้านได้
7.2 ครอบครัวขาดการดูแลเอาใจใส่ ขาดการ
อบรมไม่มีเวลาให้กับบุตร
วารสารชุ
นยายน - ธั-นสิวาคม
วารสารชุมมชนวิ
ชนวิจจัยัย ปีปีทที่ ี่ 10
10 ฉบั
ฉบับบทีที่ ่ 31 (กั(พฤษภาคม
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7.3 พ่อแม่ทะเลาะกัน ท�าให้เด็กไม่อยากอยู่บ้าน
ก็เลยไปรวมกลุ่มกับเพื่อน ๆ ที่มีปัญหาเหมือนกันโดยเริ่มจาก
บุหรี่ก่อน แล้วเปลี่ยนจากบุหรี่เป็นสุราและเปลี่ยนไปเรื่อย ๆ
จนถึงยาเสพติดที่มีความร้ายแรงขึ้น เช่น กัญชา ยาบ้า ยาอี
8. ปัจจัยด้านสังคม ประกอบด้วย การรับรูข้ า่ วสารจาก
สื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับยาเสพติด การได้รับการสนับสนุน
ทางสังคมจากเพือ่ น และการได้รบั การสนับสนุนทางสังคมจาก
สถานศึกษา มีผลต่อพฤติกรรมป้องกันยาเสพติด
ปัจจุบันเทคโนโลยีด้านการสื่อสารมีความทันสมัย
มากขึ้นโดยเฉพาะอินเทอร์เน็ต ถ้าหากนักเรียนได้รับข้อมูลที่
ถูกต้อง และสม�่าเสมอก็จะท�าให้นักเรียนเข้าถึงข้อมูลที่ถูกต้อง
มากขึน้ ” และยังให้ความเห็นเพิม่ เติมว่า “ผูบ้ ริหารสถานศึกษา
บางแห่งขาดความมุ่งมั่นและเอาจริงเอาใจในการป้องกั น
ยาเสพติดในสถานศึกษาท�าให้การควบคุม กวดขันการเสพ
สารเสพติดในโรงเรียนไม่เข้มงวด ส่งผลให้นักเรียนเสพสาร
เสพติดในโรงเรียนได้ง่าย และแพร่หลายมากขึ้น
ปัญหำ อุปสรรค ในกำรปฏิบตั หิ น้ำทีเ่ จ้ำหน้ำทีข่ องรัฐ
ผู ้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาบางแห่ ง ขาดความมุ ่ ง มั่ น และ
เอาจริงเอาใจในการป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษาท�าให้การ
ควบคุม กวดขันการเสพสารเสพติดในโรงเรียนไม่เข้มงวด
ส่ ง ผลให้ นั ก เรี ย นเสพสารเสพติ ด ในโรงเรี ย นได้ ง ่ า ย และ
แพร่หลายมากขึ้น
การแก้ไขปัญหายาเสพติดนั้นมักจะใช้การแก้ไขใน
รูปแบบของการบูรณาการไม่ได้ใช้เพียงด้านด้านหนึ่งจะอาศัย
ความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐและเอกชนโดยการ
ออกด�าเนินการด้วยการรวมกลุ่มความร่วมมือกันเองและจาก
การได้รับค�าสั่ง แต่ปัญหาของยาเสพติดนั้นก็มักจะเกิดจาก
ครอบครั ว เป็ น พื้ น ฐานเพราะว่ า พื้ น ฐานครอบครั ว ถื อ เป็ น
รากฐานที่ ส� า คั ญ ที่ จ ะช่ ว ยลดความเสี่ ย งของกลุ ่ ม เยาวชน
กลุ่มใหม่ ๆ ที่ก�าลังจะตกอยู่ในภาวะเสี่ยงให้ลดน้อยลงได้จาก
ปัญหายาเสพติดทีก่ า� ลังเกิดขึน้ ในปัจจุบนั นัน้ ก็มกี ารเกิดในส่วน
ของโรงเรียนด้วยเช่นกันแต่ในบางครัง้ การทีจ่ ะบอกว่านักเรียน
คนใดในโรงเรียนนั้นเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยาก เพราะอ�านาจใน
การควบคุมดูแลนักเรียนก็เป็นหน้าที่ของโรงเรียน หากจะ
เข้าชี้ตัวเลยแล้วบอกว่า เป็นนักเรียนของโรงเรียนนี้ ก็อาจจะ
ถูกทางโรงเรียนต�าหนิได้วา่ ไปกล่าวหานักเรียนในโรงเรียนแล้ว
ท�าให้โรงเรียนเสียชื่อเสียงการที่จะเข้าไปท�าในเรื่องประเภทนี้
เป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากจึงต้องด�าเนินการเชิงรุกที่อาศัยผู้มี
อ� า นาจหน้ า ที่ ใ นแต่ ล ะพื้ น ที่ แต่ ล ะด้ า นเข้ า มาร่ ว มมื อ กั น
รวมทั้งตัวผู้ปกครองเอง และบุคคลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องด้วยเพื่อ
ให้ ก ารปฏิ บั ติ ง านเชิ ง รุ ก มี ผ ลการปฏิ บั ติ ง านที่ มี คุ ณ ภาพ
มากที่สุด
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รูปแบบกำรป้องกันกำรแพร่ระบำดของยำเสพติด
ในกลุ่มเด็กและเยำวชน
1. การสร้ า งเสริ ม การมี ส ่ ว นร่ ว มของชุ ม ชนในการ
ป้องกันยาเสพติด
1.1 การสร้ า งชุ ม ชนเข้ ม แข็ ง หมู ่ บ ้ า นปลอด
ยาเสพติดให้สังคมป้องกัน แจ้งเบาะแสผู้เกี่ยวข้องในหมู่บ้าน
1.2 ร่ ว มประชาคมหมู ่ บ ้ า นหาแนวทางในการ
แก้ปญ
ั หาเรือ่ งยาเสพติดโดยให้ชมุ ชนมีสว่ นร่วม และจัดตัง้ ผูน้ า�
และคณะกรรมการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดย
เริ่มจากผู้เสพไปจนถึงผู้ค้า
1.3 พบปะแกนน�าหมู่บ้านและประชาชนในพื้นที่
ท� า ความเข้ า ใจของพิ ษ ภั ย และโทษผู ้ ก ระท� า ผิ ด เกี่ ย วกั บ
ยาเสพติด ตรวจสอบแหล่งมั่วสุมของกลุ่มวัยรุ่นและจัดชุด
เฝ้าตรวจตามแหล่งมั่วสุม ตั้งแหล่งข่าวติดตามพฤติกรรมของ
ผู้ที่สงสัยเกี่ยวกับยาเสพติดอย่างต่อเนื่อง
1.4 เข้าพบผูน้ า� ชุมชนหรือผูน้ า� หมูบ่ า้ น พูดคุยกับ
ชาวบ้านในพื้นที่อย่างเป็นกันเองและแนะน�าให้ความรู้แก่ผู้น�า
ชุมชนและชาวบ้านถึงอันตรายของยาเสพติดและโทษ
1.5 พบปะพูดคุยกับประชนในพื้นที่
1.6 ผูน้ า� ชุมชนมีการกระจายข่าวสารแก่ประชาชน
ด้วยการประกาศผ่านเสียงตามสาย การนัดประชุมประจ�าเดือน
ปลูกฝังให้คนในชุมชนรู้จักโทษของยาเสพติดให้เกิดจิตส�านึก
ของการเป็ น คนในชุ ม ชน โดยการร่ ว มมื อ ปฏิ บั ติ ง านกั บ
เจ้าหน้าที่ด้วยการเฝ้าระวัง คอยเป็นหูเป็นตา ดูแลซึ่งกันและ
กั น ในชุ ม ชนเพื่ อ ให้ เ กิ ด ความเข้ ม แข็ ง พร้ อ มที่ จ ะต่ อ สู ้ กั บ
ยาเสพติด
1.7 เข้ า ประชุ ม ตามหมู ่ บ ้ า นต่ า ง ๆ ที่ ป ระชุ ม
หมู่บ้านและประชาสัมพันธ์ให้รู้ถึงโทษของยาเสพติด
2. การจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการ
2.1 การสร้างความเข้มแข็งให้กบั ชุมชน โดยความ
ร่วมมือกับหน่วยงานพัฒนาสังคม และทุกภาคส่วน แต่โดย
ภาพรวมแล้วสังคมเองก็ทา� หน้าทีป่ กป้องและป้องกันทุกคนใน
สั ง คมอยู ่ แ ล้ ว ภาครั ฐ ก็ ท� า หน้ า ที่ เ ป็ น เพี ย งผู ้ ค อยให้ ค วาม
ช่วยเหลือและให้ค�าปรึกษาในส่วนที่ติดขัดเท่านั้น
2.2 มีการปิดล้อมตรวจค้นหมู่บ้านเพื่อคัดกรอง
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด ผู้ใดเสพให้สมัครใจในการบ�าบัด
หากไม่ ส มั ค รใจก็ ด� า เนิ น การตามกฎหมายตรวจค้ น จั บ กุ ม
ผู้ค้าต่าง ๆ ในพื้นที่แล้วให้คนในหมู่บ้านเป็นหูเป็นตาช่วย
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2.3 มีการจัดอบรมให้ความรู้กับประชาชนตาม
หมู่บ้านและประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับปัญหายาเสพติด ให้ทุก
ภาคส่วนมีส่วนร่วมในการท�างานและแก้ปัญหายาเสพติด
แบบบูรณาการ
2.4 ท� า งานร่ ว มกั บ กลุ ่ ม พั ฒ นาสั ง คม โดยการ
จัดฝึกอบรมตามโครงการต่าง ๆ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3. โรงเรียนป้องกันยาเสพติด
3.1 เป็นหน้าที่ของโรงเรียน บุคลากรในโรงเรียน
ครูอาจารย์ และนักเรียนในการท�าหน้าที่ร่วมกัน คอยดูแลกัน
และกัน
3.2 จัดท�าโรงเรียนสีขาว สุ่มตรวจปัสสาวะ หาก
พบให้โรงเรียนส่งเข้าบ�าบัดตามโครงการวิทยาลัยลูกผู้ชาย
ให้ความรูเ้ กีย่ วกับยาเสพติดกับเด็กนักเรียน การป้องกันตัวเอง
3.3 ให้ความรูเ้ กีย่ วกับยาเสพติดตามโรงเรียน และ
สุ่มตรวจสารเสพติดกับกลุ่มเสี่ยงและหาแนวทางป้องกันและ
แก้ไขโดยครูในโรงเรียนและผู้ปกครองมีส่วนร่วม
3.4 แนะน� า ให้ ค วามรู ้ เ กี่ ย วกั บ ยาเสพติ ด แก่
โรงเรียนในพื้นที่ถึงอันตรายและโทษของยาเสพติด
3.5 แนะน� า ให้ ค วามรู ้ แ ก่ ค รู และนั ก เรี ย นใน
โรงเรียนในพื้นที่ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับโทษของยาเสพติด
3.6 ให้ความรู้ถึงโทษและอันตรายของยาเสพติด
และการป้องกันปัญหาต่าง ๆ ที่จะตามมา
3.7 หน้าทีห่ ลักเป็นของครู อาจารย์ และเจ้าหน้าที่
ในโรงเรียนเพราะคนใกล้ชิดกับนักเรียนมากที่สุดคือคนกลุ่มนี้
ต้องมาการเฝ้าระวังสังเกตพฤติกรรมของนักเรียน รวมทั้ง
บุคลากรในโรงเรียนอยู่ตลอดเวลาว่ามีมีอะไรผิดไปจากเดิม
หรือไม่ เพื่อจะสามารถแก้ไขอย่างทันเวลา
4. ครอบครัวสีขาว ครอบครัวเข้มแข็ง
4.1 ความเข้มแข็งของครอบครัวถือเป็นสิ่งส�าคัญ
พื้ น ฐานอย่ า งมากส� า หรั บ เยาวชนที่ จ ะเข้ า ไปยุ ่ ง เกี่ ย วกั บ
ยาเสพติด ความเข้าใจซึ่งกันและกัน ความเห็นอกเห็นใจ
การพูดคุยสร้างความคุ้นเคยกับคนในครอบครัวและที่ส�าคัญ
อี ก อย่ า งคื อ การมี เ วลาว่ า งส� า หรั บ ครอบครั ว เพื่ อ การท� า
กิจกรรมร่วมกัน เป็นต้น
4.2 ครอบครัวถือเป็นสิง่ แรกและเป็นสถานทีห่ ลัก
ที่สามารถช่วยลดความรุนแรงของยาเสพติดได้ ดังนั้นควรจะ
ให้ความส�าคัญในด้านของครอบครัวเป็นหลัก
4.3 ให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด สร้างครอบครัว
เข้มแข็งและชี้แจงให้เห็นโทษของยาเสพติด
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4.4 แนะน�าให้ความรู้กับผู้น�าครอบครัวเกี่ยวกับ
เรื่องยาเสพติด และให้เอาใจใส่บุคคลในครอบครัว อย่าให้
ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
4.5 พูดคุยท�าความเข้าใจและให้ความรู้เกี่ยวกับ
ยาเสพติดแก่ครอบครัวของชาวบ้านเพื่อให้ตระหนักถึงโทษ
และอันตรายของยาเสพติด
4.6 จั ด ให้ มี โ ครงการพบปะพู ด คุ ย หนึ่ ง วั น
หนึ่งครอบครัว
4.7 ครอบครัวถือเป็นสถานที่แรกที่กลุ่มเยาวชน
รวมทั้งคนในครอบครัวจะมีโอกาสอยู่ด้วยกัน ท�ากิจกรรม
ร่วมกัน พูดคุยกัน ครอบครัวจึงต้องท�าหน้าทีเ่ ชือ่ มความสัมพันธ์
สร้ า งความไว้ ว างใจให้ เ กิ ด ขึ้ น กั บ ครอบครั ว ให้ ม ากที่ สุ ด
ทุกคนในครอบครัวต้องติดตามข่าวสารอยูต่ ลอดเวลาเพือ่ จะได้
รู ้ เ ท่ า ทั น และสามารถป้ อ งกั น ได้ เ พราะยาเสพติ ด มั ก จะ
เปลี่ยนแปลงรูปแบบอยู่เสมอ
5. โครงการปราบปรามยาเสพติดรายส�าคัญและลด
ความเดือนร้อนของประชาชน
5.1 ส่วนใหญ่ในพื้นที่จะพบเพียงกลุ่มผู้เสพหรือ
กลุ่มผู้ค้ารายย่อยเท่านั้น จึงไม่ส่งผลกระทบกับประชาชนใน
พื้นที่เท่าใดนัก
5.2 โครงการหมู่บ้านสีขาว โดยร่วมกับชุมชนใน
การคัดแยกบุคคลผู้ค้า ผู้เสพ ในชุมชนมีการเฝ้าระวังและแบ่ง
คณะกรรมการในการรับผิดชอบแต่ละหมู่บ้าน ให้มีเจ้าหน้าที่
ต�ารวจรับผิดชอบร่วมกับชุมชน
6. โครงการบ�าบัดรักษา และฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพ/
ผู้ติดยาเสพติดแบบบูรณาการ
6.1 ท�างานร่วมกันกับสาธารณสุข แต่ปัจจุบัน
ผู้ติดยาเสพติดที่ต้องการเข้ารับการบ�าบัดนั้นมีอยู่มากจึงท�าให้
โครงการบ�าบัดฟื้นฟูไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร
6.2 ร่ ว มกั น กั บ ต� า รวจ ทหาร ฝ่ า ยปกครอง
ร่วมกันสุ่มตรวจหาสารเสพติดในหมู่บ้านชุมชนเป้าหมาย และ
ส�ารวจรายชื่อผู้เสพยาให้เข้ารับการอบรมหรือบ�าบัดฟื้นฟู
6.3 ประสานหน่วยงานที่มีการบ�าบัดรักษาและ
ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดส่งต่อเข้ารับการ
รักษา
6.4 ท�างานร่วมกันกับสาธารณสุข ด้วยความสมัคร
ใจและจาการปฏิบัติงานเชิงรุกที่ท�าร่วมกับหน่วยงานอื่น
6.5 จั ด ให้ ป ระชาชนผู ้ ที่ ติ ด ยาเสพติ ด สมั ค รใจ
เข้ารับการบ�าบัดรักษาตามพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพ
ผู้ติดยาเสพติดเป็นประจ�า
วารสารชุมมชนวิ
ชนวิจจัยัย ปีปีทที่ ี่ 10
10 ฉบั
ฉบับบทีที่ ่ 31 (กั(พฤษภาคม
งหาคม2559)
2559)
วารสารชุ
นยายน - ธั-นสิวาคม

อภิปรำยผล

1. ความคิดเห็นของเด็กและเยาวชน ประชาชนใน
ชุมชน ครู อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
การป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดในเด็กและเยาวชน
ตามนโยบายการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดของรัฐบาล
พบว่ า สาเหตุ ข องการติ ด ยาเสพติ ด ของเด็ ก และเยาวชน
(นักเรียน นักศึกษา) เกิดจากหลายสาเหตุดว้ ยกัน ประกอบด้วย
1.1 สภาพแวดล้ อ มในชุ ม ชนมี แ หล่ ง ซื้ อ ขาย
ยาเสพติดอย่างแพร่หลาย ท�าให้ทุกคนสามารถเข้าถึงแหล่ง
ยาเสพติดได้ง่าย
1.2 การได้รับแรงสนับสนุนจากสังคม เพื่อนที่ติด
ยาเสพติดให้ลองเกิดจากการเลียนแบบผู้อื่น โดยเฉพาะการ
เลียนแบบเพื่อนที่มีการเสพยาเสพติดท�าให้เกิดการอยากลอง
และอยากท� า ตาม และใช้ เ วลาส่ ว นใหญ่ อ ยู ่ กั บ เพื่ อ นมาก
เชื่อเพื่อนมากกว่าพ่อแม่
1.3 สถานศึกษา สถานศึกษาขาดสถานที่ที่จะมา
ช่วยผ่อนคลายความเครียดให้กับนักเรียน โดยเฉพาะนักเรียน
ชายมักชอบแสดงออกทางกีฬา แต่มีสถานศึกษาบางแห่ง
ไม่สนับสนุนและอุปกรณ์กีฬาไม่มีความพร้อม
1.4 จากตัวนักเรียน นักศึกษา เป็นวัยที่อยากรู้
อยากลอง และใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่กับเพื่อน
1.5 จากครอบครัว ความสัมพันธ์ในครอบครัว
มีปญ
ั หาครอบครัวแตกแยก หรืออาศัยอยูก่ บั ผูอ้ นื่ ทีไ่ ม่ใช่พอ่ แม่
ท�าให้นักเรียนขาดการดูแลเอาใจใส่
1.6 ปัจจัยส่วนบุคคล ประกอบด้วย การควบคุม
ตนเอง ทักษะชีวิต และการรับรู้เกี่ยวกับยาเสพติด มีผลต่อ
พฤติกรรมป้องกันยาเสพติด
สอดคล้องกับงานวิจัยของ (ไมเคิล เจ โรซาน,
2540 อ้างถึงในกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2543)
ท�าการศึกษาเรื่องการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดที่มี
ประสิทธิภาพในโรงเรียนตามโครงการโรงเรียนปลอดยาเสพติด
ซึ่งเป็นการป้องกันยาเสพติดแบบครบวงจรของมหาวิทยาลัย
บราวน์ ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยเสี่ยงและปัจจัยคุ้มกันที่มีอยู่
ในตัว บุค คลและในสิ่งแวดล้อมคือเงื่อนไขส�าคัญที่มีผ ลต่ อ
การใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียนในสหรัฐอเมริกา ได้มกี ารศึกษา
แนวทางในการแก้ปัญหายาเสพติด พบว่าควรใช้มาตรการ
ป้องกันโดยพยายามให้ความรู้กับประชาชนถึงโทษภัยของ
ยาเสพติด เพื่อจะได้ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด มุ่งเน้นที่สถาบัน
ครอบครั ว ในการป้ อ งกั น และแก้ ไ ขปั ญ หายาเสพติ ด และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของ (Drug rerated issuses, 1991)
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โดยการพัฒนาที่เข้มแข็งในวอชิงตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา
รัฐบาลต้องเสียงบประมาณจ�านวนมาก เพื่อแก้ปัญหาในการ
แก้ไขปัญหายาเสพติด จึงจ�าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทราบปัจจัย
เสี่ยงของการติดยาเสพติด คือ 1) ปัจจัยเสี่ยงทางชุมชนใน
ชุมชนสามารถหายาเสพติดหรือสุราได้ง่าย และมีอัตราสูง
2) ปัจจัยเสี่ยงทางครอบครัว บุคคลที่เติบโตจากครอบครัวที่มี
ประวัตกิ ารติดยาเสพติดจะมีความเสีย่ งต่อการติดยาสูงรวมทัง้
ทั ศ นคติ ข องผู ้ ป กครองที่ มี ต ่ อ การใช้ ย าเสพติ ด ก็ จ ะส่ ง ผล
อั ต ราเสี่ ย งในการใช้ ส ารเสพติ ด ของเด็ ก 3) ปั จ จั ย เสี่ ย ง
ทางโรงเรียน เด็กที่มีพฤติกรรมก้าวร้าว ต่อต้านสังคมตั้งแต่
ตอนที่เรียนชั้นประถมศึกษาและมีพฤติกรรมที่แปลกๆ และ
ล้มเหลวทางการศึกษาก็มีส่วนท�าให้เด็กหันมาพึ่งยาเสพติดได้
และ 4) ปัจจัยจากตัวเองและเพื่อน เด็กที่คิดว่าตัวเองไม่ใช่
ส่วนหนึ่งของสังคมหรือมีพฤติกรรมต่อต้านสังคม เด็กเหล่านี้
จะพยายามท�าเป็นทีเ่ ชือ่ ถือของสังคมหรือแสวงหาความส�าเร็จ
ให้แก่ตัวเองท�าให้เขาเสี่ยงต่อการติดยาเสพติด ตลอดจนการ
คบเพือ่ นทีต่ ดิ ยาเสพติดจัดได้วา่ เด็กเหล่านีอ้ ยูใ่ นภาวะเสีย่ งต่อ
การติดยาเสพติดสูงถึงแม้ว่าเขาจะมาจากครอบครัวที่ดี
2. การปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ข องเจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ ที่ มี ส ่ ว น
เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดปัญหาของ
ยาเสพติดนั้นพบว่าปัญหายาเสพติดที่ก�าลังเกิดขึ้นในปัจจุบัน
นั้นมีการเกิดในส่วนของโรงเรียนด้วยเช่นกันแต่ในบางครั้ง
การทีจ่ ะบอกว่านักเรียนคนใดในโรงเรียนใดเป็นเรือ่ งทีค่ อ่ นข้าง
ยาก เพราะอ�านาจในการควบคุมดูแลนักเรียนก็เป็นหน้าทีข่ อง
โรงเรียน หากจะเข้าไปชี้ตัวเลยแล้วบอกว่า เป็นนักเรียนของ
โรงเรียนนี้ ก็อาจจะถูกทางโรงเรียนต�าหนิได้ว่าไปกล่าวหา
นักเรียนในโรงเรียนแล้วท�าให้โรงเรียนเสียชื่อเสียงสอดคล้อง
กับงานวิจัยของชัชรินทร์อรรถเกษม (2541) ท�าการศึกษาถึง
ปัญหาและอุปสรรคการป้องกันปราบปรามยาบ้าของเจ้าหน้าที่
ต�ารวจสายตรวจชั้นประทวนประจ�าสถานีต�ารวจภูธรสังกัด
ต� า รวจภู ธ รภาค 7 ผลการศึ ก ษาพบว่ า ปั ญ หาภายนอก
หน่วยงาน คือ ความร่วมมือจากประชาชน การประสานงาน
นอกหน่วย และการแทรกแซงจากผู้มีอิทธิพลและสอดคล้อง
กับ ทวีศักดิ์ จันทร์โชติ (2549) ท�าการวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีผล
ต่ อความส� า เร็จ ในการน�านโยบายป้องกันและปราบปราม
ยาเสพติดสู่การปฏิบัติ : กรณีศึกษา กองก�ากับการต�ารวจ
ตระเวนชายแดนที่ 43 ผลการวิจยั พบว่า ประชาชนไม่ให้ความ
ร่วมมือกับหน่วยงานหน่วยงาน/ผูบ้ งั คับบัญชาไม่ให้ความส�าคัญ
ไม่สนับสนุน นอกจากนีผ้ บู้ ริหารสถานศึกษาบางแห่งขาดความ
มุง่ มัน่ และเอาจริงเอาใจในการป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา
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ท� า ให้การควบคุม กวดขันการเสพสารเสพติดในโรงเรี ย น
ไม่เข้มงวด ส่งผลให้นักเรียนเสพสารเสพติดในโรงเรียนได้ง่าย
และแพร่หลายมากขึ้น
3. รูปแบบที่เหมาะสมในการป้องกันการแพร่ระบาด
ของยาเสพติดในเขตเทศบาล อ�าเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา
โดยการโดยมีกิจกรรมดังนี้ 1) สร้างเสริมการมีส่วนร่วมของ
ชุ ม ชนในการป้ อ งกั น ยาเสพติ ด 2)การจั ด ระเบี ย บสั ง คม
แบบบูรณาการ 3) โรงเรียนป้องกันยาเสพติด 4) ครอบครัว
สีขาวครอบครัวเข้มแข็ง 5) โครงการปราบปรามยาเสพติด
รายส� า คั ญ และลดความเดื อ นร้ อ นของประชาชนและ
6)โครงการบ� า บั ด รั ก ษาและฟื ้ น ฟู ส มรรถภาพผู ้ เ สพ/ผู ้ ติ ด
ยาเสพติดแบบบูรณาการสอดคล้องกับงานวิจัยของพลต�ารวจ
ตรีพทิ ยา ศิรริ กั ษ์ และคณะ (2555) ท�าการวิจยั เรือ่ งยุทธศาสตร์
การป้องกันการติดสารเสพติดของเยาวชนพบว่ า แนวทาง
การป้องกันการติดสารเสพติดมีแนวคิดหลักที่ส�าคัญ คือความ
สัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลสังคมและสิ่งแวดล้อมปัญหาและ
อุ ป สรรคในการด� า เนิ น การเพื่ อ ป้ อ งกั น การติ ด สารเสพติ ด
ของเยาวชนในสถานศึกษาเกิดจากการจัดสรรทรัพยากรที่
ไม่เหมาะสมความล้มเหลวในการบูรณาการของหน่วยงาน
ภาครัฐเนื่องจากโครงสร้างของกระทรวงศึกษาธิการบุคลากร
ในสถานศึกษาละเลยบทบาทและหน้าที่ในการปฏิบัติตาม
นโยบายเนื่องจากภาระการท�างานที่สูงและขาดความเป็น
รูปธรรมอิทธิพลจากเพือ่ นและเครือข่ายยาเสพติดและทีส่ า� คัญ
คือการไม่ได้รับความร่วมมือจากเยาวชนในสถานศึกษาในการ
เข้าร่วมกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและทักษะในการ
ปฏิเสธยาเสพติดให้แก่เยาวชนเนือ่ งจากกิจกรรมทีจ่ ดั ขึน้ ไม่นา่
สนใจไม่สามารถรองรับจ�านวนเยาวชนในสถานศึกษาในการ
ก�าหนดแนวทางที่เหมาะสมและยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ
นาวี สกุลวงศ์ธนา และคณะ (2555) ท�าการวิจัยเรื่องแนวทาง
การป้องกันปัญหายาเสพติดส�าหรับเด็กและเยาวชนอย่างยัง่ ยืน
ซึ่งการมีพื้นที่เพื่อท�ากิจกรรมเชิงบวกการได้รับการสนับสนุน
และก�าลังใจจากชุมชนและชุมชนให้ความส�าคัญและมีสว่ นร่วม
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดต้องด�าเนินการดังนี้
1) รัฐควรกระตุน้ ให้ภาคสังคมรับรูแ้ ละมีสว่ นร่วมในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติดมากขึ้น 2) ให้มีองค์การทางสังคม
ท�าหน้าที่ด้านการป้องกันปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการ
กับภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง3) การป้องกันควรมุ่งไปที่
ช่วงก่อนการเริ่มเสพและ 4) ควรมีการพัฒนาเด็กและเยาวชน
ควบคูก่ บั สถาบันสังคมหลักได้แก่ครอบครัวโรงเรียนและชุมชน
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ข้อเสนอแนะในกำรน�ำผลกำรวิจัยไปใช้
1. ควรปลูกจิตส�านึกในเรือ่ งภัยของยาเสพติดตัง้ แต่เด็ก
และควรให้ โ อกาสทางสั ง คมแก่ ผู ้ เ สพยาเสพติ ด ให้ โ อกาส
ในการกลับตัวกลับใจ
2. หน่วยงานภาครัฐควรสนับสนุนอุปกรณ์การกีฬา
หรือกิจกรรมชุมชนเพราะเป็นการแก้ปัญหาการแพร่ระบาด
ของยาเสพติดอีกทางหนึ่ง
3. ควรให้ความส�าคัญกับครอบครัวเพราะครอบครัว
ถือเป็นรากฐานทีส่ า� คัญทีจ่ ะช่วยลดความเสีย่ งของกลุม่ เยาวชน
กลุ่มใหม่ๆ ที่ก�าลังจะตกอยู่ในภาวะเสี่ยงให้ลดน้อยลงได้จาก
ปัญหายาเสพติด
4. ควรก�าชับให้ผู้บริหารสถานศึกษาให้มีความมุ่งมั่น
เอาใจในการป้ องกั น ยาเสพติดในสถานศึก ษาและควบคุม
กวดขันการเสพยาเสพติดในโรงเรียนอย่างเข้มงวด
5. ควรมีนโยบายการปราบปรามยาเสพติดรายทีส่ า� คัญ
เพื่อลดความเดือนร้อนของประชาชน
6. ควรมี ก ารจั ด โครงการบ� า บั ด รั ก ษาและฟื ้ น ฟู
สมรรถภาพผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดแบบบูรณาการ
ข้อเสนอแนะในกำรวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรศึ ก ษาการพั ฒ นารู ป แบบการป้ อ งกั น การ
แพร่ระบาดของยาเสพติดในกลุ่มเด็กและเยาชนในพื้นที่อื่น ๆ
เพราะมิตทิ างสังคมและชุมชนมีความแตกต่างกันในแต่ละพืน้ ที่
2. ควรศึกษาวิธีการจัดกิจกรรมให้เข้าถึงชุมชนและ
ผู้เขียนบทควำม
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