ความรูเกี่ยวกับยาเสพติดและการปองกัน

ความรูเรื่องยาเสพติด
๑. ความหมายของยาเสพติด
ยาเสพติด หมายถึง สารใดก็ตามทีเ่ กิดขึ้นตามธรรมชาติ หรือสารที่สังเคราะหขึ้น เมี่อนําเขา
สูรางกายไมวาจะโดยวิธีรับประทาน ดม สูบ ฉีด หรือดวยวิธีการใด ๆ แลว ทําใหเกิดผลตอรางกาย
และจิตใจ นอกจากนี้ยังจะทําใหเกิดการเสพติดได หากใชสารนั้นเปนประจําทุกวัน หรือวันละหลาย
ๆ ครั้ง
ลักษณะสําคัญของสารเสพติด จะทําใหเกิดอาการ และอาการแสดงตอผูเสพดังนี้
๑. เกิดอาการดื้อยา หรือตานยา และเมื่อติดแลว ตองการใชสารนั้นในประมาณมากขึ้น
๒. เกิดอาการขาดยา ถอนยา หรืออยากยา เมื่อใชสารนั้นเทาเดิม ลดลง หรือหยุดใช
๓. มีความตองการเสพทั้งทางรางกายและจิตใจ อยางรุนแรงตลอดเวลา
๔. สุขภาพรางกายทรุดโทรมลง เกิดโทษตอตนเอง ครอบครัว ผูอื่น ตลอดจนสังคม
และประเทศชาติ
๒. ประเภทของยาเสพติด
ยาเสพติด แบงไดหลายรูปแบบ ตามลักษณะตาง ๆ ดังนี้
๑. แบงตามแหลงที่เกิด ซึ่งจะแบงออกเปน ๒ ประเภท คือ
๑.๑ ยาเสพติดธรรมชาติ (Natural Drugs) คือยาเสพติดที่ผลิตมาจากพืช เชน ฝน
กระทอม กัญชา เปนตน
๑.๒ ยาเสพติดสังเคราะห (Synthetic Drugs) คือยาเสพติดที่ผลิตขึ้นดวยกรรมวิธีทาง
เคมี เชน เฮโรอีน แอมเฟตามีน เปนตน
๒. แบงตามพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ.๒๕๒๒ ซึ่งจะแบงออกเปน ๕
ประเภท คือ
๒.๑ ยาเสพติดใหโทษ ประเภทที่ ๑ ไดแก เฮโรอีน แอลเอสดี แอมเฟตามีน หรือ
ยาบา ยาอีหรือยาเลิฟ
๒.๒ ยาเสพติดใหโทษ ประเภทที่ ๒ ยาเสพติดประเภทนี้สามารถนํามาใชเพื่อ
ประโยชนทางการแพทยได แตตองใชภายใตการควบคุมของแพทย และใชเฉพาะกรณีที่จําเปน
เทานั้น ไดแก ฝน มอรฟน โคเคน หรือโคคาอีน โคเคอีน และเมทาโดน
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๒.๓ ยาเสพติดใหโทษ ประเภทที่ ๓ ยาเสพติดประเภทนี้เปนยาเสพติดใหโทษที่มี
ยาเสพติดประเภทที่ ๒ ผสมอยูดวย มีประโยชนทางการแพทย การนําไปใชเพื่อจุดประสงคอื่น
หรือเพื่อเสพติด จะมีบทลงโทษกํากับไว ยาเสพติดประเภทนี้ ไดแก
ยาแกไอ ที่มีตวั ยาโคเคอีน ยาแกทองเสีย ทีม่ ีฝนผสมอยูดวย ยาฉีดระงับปวดตาง ๆ เชน มอรฟน
เพทิดีน ซึ่งสกัดมาจากฝน
๒.๔ ยาเสพติดใหโทษ ประเภทที่ ๔ คือสารเคมีที่ใชในการผลิตยาเสพติดใหโทษ
ประเภทที่ ๑ หรือประเภทที่ ๒ ยาเสพติดประเภทนี้ไมมกี ารนํามาใชประโยชนในการบําบัดโรคแต
อยางใด และมีบทลงโทษกํากับไวดวย ไดแกน้ํายาอะเซติคแอนไฮไดรย และ อะเซติลคลอไรด ซึ่ง
ใชในการเปลี่ยนมอรฟนเปนเฮโรอีน สารคลอซูไดอีเฟครีน สามารถใชในการผลิตยาบาได และ
วัตถุออกฤทธิ์ตอจิตประสาทอีก ๑๒ ชนิด ที่สามารถนํามาผลิตยาอีและยาบาได
๒.๕ ยาเสพติดใหโทษประเภทที่ ๕ เปนยาเสพติดใหโทษที่มิไดเขาขายอยูใน
ยาเสพติดประเภทที่ ๑ ถึง ๔ ไดแก ทุกสวนของพืชกัญชา ทุกสวนของพืชกระทอม เห็ดขี้ควาย
เปนตน
๓. แบงตามการออกฤทธิ์ตอจิตประสาท ซึ่งแบงออกเปน ๔ ประเภท คือ
๓.๑ ยาเสพติดประเภทกดประสาท ไดแก ฝน มอรฟน เฮโรอีน สารระเหย และ
ยากลอมประสาท
๓.๒ ยาเสพติดประเภทกระตุน ประสาท ไดแก แอมเฟตามีน กระทอม และ โคคาอีน
๓.๓ ยาเสพติดประเภทหลอนประสาท ไดแก แอลเอสดี ดีเอ็มพี และ เห็ดขี้ควาย
๓.๔ ยาเสพติดประเภทออกฤทธิ์ผสมผสาน กลาวคือ อาจกดกระตุน หรือ หลอน
ประสาทไดพรอม ๆ กัน ตัวอยางเชน กัญชา
๔. แบงตามองคการอนามัยโลก ซึ่งแบงออกไดเปน ๙ ประเภท คือ
๔.๑ ประเภทฝน หรือ มอรฟน รวมทั้งยาที่มีฤทธิ์คลายมอรฟน ไดแก ฝน มอรฟน
เฮโรอีน เพทิดีน
๔.๒ ประเภทยาปทูเรท รวมทั้งยาที่มีฤทธิ์ทํานองเดียวกัน ไดแก เซโคบารปตาล อะ
โมบารปตาล พาราลดีไฮด เมโปรบาเมท ไดอาซีแพม เปนตน
๔.๓ ประเภทแอลกอฮอล ไดแก เหลา เบียร วิสกี้
๔.๔ ประเภทแอมเฟตามีน ไดแก แอมเฟตามีน เมทแอมเฟตามีน
๔.๕ ประเภทโคเคน ไดแก โคเคน ใบโคคา
๔.๖ ประเภทกัญชา ไดแก ใบกัญชา ยางกัญชา
๔.๗ ประเภทใบกระทอม
๔.๘ ประเภทหลอนประสาท ไดแก แอลเอสดี ดีเอ็นที เมสตาลีน เมลัดมอนิ่งกลอรี่
ตนลําโพง เห็ดเมาบางชนิด
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๔.๙ ประเภทอืน่ ๆ นอกเหนือจาก ๘ ประเภทขางตน ไดแก สารระเหยตาง ๆ เชน
ทินเนอร เบนซิน น้ํายาลางเล็บ ยาแกปวด และบุหรี่
๓. วิธีการเสพยาเสพติด
กระทําไดหลายวิธี ดังนี้คือ
๓.๑ สอดใตหนังตา
๓.๒ สูบ
๓.๓ ดม
๓.๔ รับประทานเขาไป
๓.๕ อมไวใตลิ้น
๓.๖ ฉีดเขาเหงือก
๓.๗ ฉีดเขาเสนเลือด
๓.๘ ฉีดเขากลามเนื้อ
๓.๙ เหน็บทางทวารหนัก
๔. ยาเสพติดที่แพรระบาดในประเทศไทย ไดแก
๔.๑ ยาบา
๔.๒ ยาอี ยาเลิฟ หรือ เอ็กซตาซี
๔.๓ ยาเค
๔.๔ โคเคน
๔.๕ เฮโรอีน
๔.๖ กัญชา
๔.๗ สารระเหย
๔.๘ แอลเอสดี
๔.๙ ฝน
๔.๑๐ มอรฟน
๔.๑๑ กระทอม
๔.๑๒ เห็ดขี้ควาย
๕. สาเหตุของการติดยาเสพติด
มีหลายประการ ดังนี้คือ
๕.๑ อยากลอง อยากรู อยากเห็น อยากสัมผัส ซึ่งเปนสัญชาตญาณอยางหนึ่งของมนุษย
โดยคิดวา "ไมติด" แตเมื่อลองเสพเขาไปแลวมักจะติด
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๕.๒ ถูกเพื่อนชักชวน สวนใหญพบในกลุมเยาวชน ทําตามเพื่อน เพราะตองการ การ
ยอมรับจากเพือ่ นฝูง หรือถูกชักจูงวาใชแลวทําใหสมองปลอดโปรง หรือใชแลวทําใหขยันจึงเหมาะ
แกการเรียน และการทํางาน
๕.๓ ถูกหลอกลวง โดยอาศัยรูปแบบสีสันสวยงาม ทําใหผูรับไมอาจทราบไดวา สิ่งที่
ตนไดรับเปนยาเสพติด
๕.๔ ใชเพื่อลดความเจ็บปวดทางกาย อันเนื่องมาจากโรคภัยไขเจ็บ จนเกิดการติดยา
เพราะใชเปนประจํา
๕.๕ เกิดจากความคนอง และขาดสติยั้งคิด ทั้ง ๆ ที่รูวาเปนยาเสพติด แตอยากแสดง
ความเกงกลา อวดเพื่อน จึงชวนกันเสพจนติด
๕.๖ ภาวะสิ่งแวดลอมรอบตัว เอื้ออํานวยที่จะสงเสริม และผลักดันใหหนั เขาหา
ยาเสพติด เชน ครอบครัวแตกแยก สมาชิกในครอบครัวขาดความเขาใจซึ่งกันและกัน ภาวะ
เศรษฐกิจบีบบังคับใหทําเพื่อความอยูรอด อยากรวยเร็ว หรือพักอาศัยอยู ในแหลงทีม่ ีการเสพและ
คายาเสพติด
๖. โทษ/พิษภัย ของยาเสพติด
การใชยาเสพติด มีโทษและพิษภัยรอบตัว นอกจากจะสงผลกระทบในทางไมดีโดยตรงตอ
ตัวผูเสพแลว ทั้งทางรางกายและจิตใจ ยังสงผลกระทบทางออมไปยังครอบครัวผูเสพ ตลอดจน
เศรษฐกิจ สังคม และประเทศชาติอีกดวย
๗. วิธีสังเกตุอาการผูตดิ ยาเสพติด
จะสังเกตวาผูใดใชหรือเสพยาเสพติด ใหสังเกตจากอาการและการเปลี่ยนแปลงทั้งทาง
รางกาย และจิตใจดังตอไปนี้
๗.๑ การเปลี่ยนแปลงทางรางกาย จะสังเกตไดจาก
๗.๑.๑ สุขภาพรางกายทรุดโทรม ซูบผอม ไมมีแรง ออนเพลีย
๗.๑.๒ ริมฝปากเขียวคล้ํา แหง และแตก
๗.๑.๓ รางกายสกปรก เหงื่อออกมาก กลิ่นตัวแรงเพราะไมชอบอาบน้ํา
๗.๑.๔ ผิวหนังหยาบกราน เปนแผลพุพอง อาจมีหนองหรือน้ําเหลือง คลายโรค
ผิวหนัง
๗.๑.๕ มีรอยกรีดดวยของมีคม เปนรอยแผลเปนปรากฏที่บริเวณแขน และ/หรือ
ทองแขน
๗.๑.๖ ชอบใสเสื้อแขนยาว กางเกงขายาว และสวมแวนตาดําเพื่อปดบังมานตาที่
ขยาย
๗.๒ การเปลี่ยนแปลงทางจิตใจ ความประพฤติและบุคลิกภาพ สังเกตุไดจาก
๗.๒.๑ เปนคนเจาอารมย หงุดหงิดงาย เอาแตใจตนเอง ขาดเหตุผล
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๗.๒.๒ ขาดความรับผิดชอบตอหนาที่
๗.๒.๓ ขาดความเชื่อมั่นในตนเอง
๗.๒.๔ พูดจากราวราว แมแตบิดามารดา ครู อาจารย ของตนเอง
๗.๒.๕ ชอบแยกตัวอยูคนเดียว ไมเขาหนาผูอื่น ทําตัวลึกลับ
๗.๒.๖ ชอบเขาหองน้ํานาน ๆ
๗.๒.๔ ใชเงินเปลืองผิดปกติ ทรัพยสินในบานสูญหายบอย
๗.๒.๕ พบอุปกรณเกีย่ วกับยาเสพติด เชน หลอดฉีดยา เข็มฉีดยา กระดาษตะกัว่
๗.๒.๖ มั่วสุมกับคนที่มีพฤติกรรมเกี่ยวกับยาเสพติด
๗.๒.๗ ไมสนใจความเปนอยูของตนเอง แตงกายสกปรก ไมเรียบรอย ไมคอย
อาบน้ํา
๗.๒.๘ ชอบออกนอกบานเสมอ ๆ และกลับบานผิดเวลา
๗.๒.๙ ไมชอบทํางาน เกียจคราน ชอบนอนตื่นสาย
๗.๒.๑๐ มีอาการวิตกกังวล เศราซึม สีหนาหมองคล้ํา
๗.๓ การสังเกตุอาการขาดยา ดังตอไปนี้
๗.๓.๑ น้ํามูก น้ําตาไหล หาวบอย
๗.๓.๒ กระสับกระสาย กระวนกระวาย หายใจถี่ ปวดทอง คลื่นไส อาเจียน เบือ่
อาหาร น้ําหนักลด อาจมีอุจาระเปนเลือด
๗.๓.๓ ขนลุก เหงื่อออกมากผิดปกติ
๗.๓.๔ ปวดเมื่อยตามรางกาย ปวดเสียวในกระดูก
๗.๓.๕ มานตาขยายโตขึ้น ตาพราไมสูแดด
๗.๓.๖ มีอาการสั่น ชัก เกร็ง ไขขึ้นสูง ความดันโลหิตสูง
๗.๓.๗ เปนตะคริว
๗.๓.๘ นอนไมหลับ
๗.๓.๙ เพอ คลุมคลั่ง อาละวาด ควบคุมตนเองไมได
๘. การตรวจพิสูจนหาสารเสพติดในรางกาย
การตรวจหาสารเสพติดในรางกาย แบงออกเปน ๒ ขั้นตอน
๘.๑ การตรวจขั้นตน : ราคาถูก ไดผลเร็ว มีชุดตรวจสําเร็จรูป ความแมนยําในการ
ตรวจปานกลาง สดวกในการนําไปตรวจนอกสถานที่
๘.๒ การตรวจขั้นยืนยัน : เปนการตรวจทีใ่ หผลแมนยํา แตใชเวลาตรวจนาน
คาใชจายสูง
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๙. การบําบัดรักษาผูตดิ ยาเสพติด
การบําบัดรักษาผูติดยาเสพติด หมายถึง การดําเนินงานเพื่อแกไขสภาพรางกาย และจิตใจ
ของผูติดยาเสพติดใหเลิกจากการเสพ และสามารถกลับไปดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางปกติ การ
บําบัดรักษาผูต ิดยาเสพติด แบงออกเปน ๓ ระบบคือ
๙.๑ ระบบสมัครใจ หมายถึง ผูติดยาเสพติดสมัครใจเขารับการบําบัดรักษาใน
สถานพยาบาลตาง ๆ ทั้งของภาครัฐและเอกชน
๙.๒ ระบบตองโทษ หมายถึง ผูติดยาเสพติดที่กระทําความผิดและถูกคุมขัง จะไดรับ
การบําบัดรักษา ในสถานพยาบาลที่กําหนดไดตามกฎหมาย เชน ทัณฑสถานบําบัดพิเศษ กรม
ราชทัณฑ กระทรวงมหาดไทย, สํานักงานคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรมหรือสถานพินิจและ
คุมครองเด็กกลาง กระทรวงยุติธรรม
๙.๓ ระบบบังคับบําบัด หมายถึง ผูที่ทางราชการตรวจพบวามีสารเสพติดในรางกาย
จะตองถูกบังคับบําบัดตาม พ.ร.บ. ฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด พ.ศ.๒๕๓๔ ในสถานพยาบาล
ที่จัดขึ้นตาม พ.ร.บ. ดังกลาว เปนระยะเวลา ๖ เดือน และขยายไดจนถึงไมเกิน ๓ ป ระบบนี้ยังไม
เปดใชในขณะนี้ การบําบัดรักษา และฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด มี ๔ ขั้นตอน คือ
๙.๑ ขั้นเตรียมการกอนบําบัดรักษา (Pre - admission) เพื่อศึกษาประวัตภิ มู ิหลังของผู
ติดยาเสพติดทัง้ จากผูขอรับการรักษา และครอบครัว
๙.๒ ขั้นถอนพิษยา (Detoxification) เปนการบําบัดรักษาอาการทางกายที่เกิดจากการ
ใชยาเสพติด โดยผูขอรับการรักษา สามารถเลือกใชบริการแบบผูปวยนอก หรือผูปวยใน ก็ไดตาม
สดวก
๙.๓ ขั้นการฟนฟูสมรรถภาพ (Rehabilitation) เปนการบําบัดรักษาเพื่อปรับเปลี่ยน
ลักษณะนิสยั บุคลิกภาพ พฤติกรรม เพื่อใหรูจักตนเอง และมีความเขมแข็งในจิตใจ เพื่อใหผูรับ
การบําบัดมีความเชื่อมั่นในการกลับไปดําเนินชีวิตในสังคมไดอยางปกติ โดยไมหวนกลับไปเสพซ้ํา
อีก
๙.๔ ขั้นติดตามดูแล (After - case) เปนการติดตามดูแลผูเลิกยาเสพติดทีไ่ ดผานการ
บําบัดครบทั้ง ๓ ขั้นตอนขางตนแลว เพื่อใหคําแนะนํา แกไขปญหาและใหกําลังใจผูเลิกยาเสพติด
ใหดําเนินชีวิตอยางปกติสุขในสังคมไดยิ่งขิน้ สถานที่ใหคาํ ปรึกษาดานปองกัน และแนะนําการ
บําบัดรักษาขัน้ ตน
1. สํานักงานศึกษาปองกันการติดยา(กระทรวงสาธารณสุข) 286 ถนนพระราม6 พญาไท กรุงเทพฯ
โทร. 2824180-5
2. สภาสังคมสงเคราะหแหงประเทศไทยศูนยอาสาสมัครยาเสพติด ตึกมหิดล กรุงเทพฯ โทร.
2455522
3. ศูนยสุขวิทยาจิต พญาไท กรุงเทพฯ โทร.2815241
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4. สมาคมสุขภาพจิตแหงประเทศไทย กรุงเทพฯ โทร.2452733
5. สํานักงานคณะกรรมการปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) กรุงเทพฯ โทร.2459340-9
สถานบําบัด
1. โรงพยาบาลตํารวจ แผนกจิตเวช กรุงเทพฯ โทร.2528111-7
2. โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา แผนกจิตเวช กรุงเทพฯ โทร.2461946
3. โรงพยาบาลธัญญารักษ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี โทร.5310080-8
4. โรงพยาบาลสมเด็จพระปน เกลา กรุงเทพฯ โทร.4681116-20
5. โรงพยาบาลทหารเรือกรุงเทพฯ โทร. 4112191
6. ศูนยบริการสาธารณสุข กรุงเทพฯ ลุมพินี ซอยปลุกจิตต ถ.วิทยุ โทร.2512970
7. ศูนยบริการสาธารณสุข กรุงเทพฯ สี่พระยา โทร.2364055
8. สํานักสงฆถ้ํากระบอก จ.สระบุรี
9. สํานักสงฆถ้ําเขาทะลุ จ.ราชบุรี
การปองกันการติดยาเสพติด
1. ปองกันตนเอง ไมใชยาโดยมิไดรับคําแนะนําจากแพทย และจงอยาทดลองเสพยาเสพติดทุกชนิด
โดยเด็ดขาด เพราะติดงายหายยาก
2. ปองกันครอบครัว ควรสอดสองดูแลเด็กและบุคคลในครอบครัวหรือที่อยูรวมกัน อยาให
เกี่ยวของกับยาเสพติด ตองคอยอบรมสั่งสอนใหรูถึงโทษและภัยของยา-เสพติด หากมีผูเสพ
ยาเสพติดในครอบครัวจงจัดการใหเขารักษาตัวที่โรงพยาบาลใหหายเด็ดขาด การรักษาแตแรกเริ่ม
ติดยาเสพติดมีโอกาสหายไดเร็วกวาที่ปลอยไวนานๆ
3. ปองกันเพื่อนบาน โดยชวยชี้แจงใหเพื่อนบานเขาใจถึงโทษและภัยของยาเสพติด โดยมิใหเพื่อน
บานรูเทาไมถึงการณตองถูกหลอกลวง และหากพบวาเพือ่ นบานติดยาเสพติด จงชวยแนะนําใหไป
รักษาตัวที่โรงพยาบาล
4. ปองกันโดยใหความรวมมือกับทางราชการ เมื่อทราบวาบานใดตําบลใด มียาเสพติดแพรระบาด
ขอใหแจงเจาหนาที่ตํารวจทุกแหงทุกทองที่ทราบ หรือที่ศูนยปราบปรามยาเสพติดใหโทษ กรม
ตํารวจ (ศปส.ตร.) โทร. 2527962 , 2525932 และที่สํานักงานคณดะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามยาเสพติด (สํานักงาน ป.ป.ส.) สํานักนายกรัฐมนตรี โทร. 2459350-9

7

8

ลักษณะผูใชยาเสพติด
•
ตาโรยขาดความกระปรี้กระเปรา น้ํามูกไหล น้ําตาไหล ริมฝปากเขียวคล้ําแหง แตก (เสพ
โดยการสูบ)
•
เหงื่อออกมาก กลิ่นตัวแรง พูดจาไมสัมพันธกับความจริง
•
บริเวณแขนตามแนวเสนโลหิต มีรองรอยการเสพยาโดยการฉีดใหเห็น
•
ที่ทองแขนมีรอยแผลเปนโดยกรีดดวยของมีคมตามขวาง (ติดเหลาแหง ยา กลอมประสาท
ยาระงับประสาท)
•
ใสแวนตากรองแสงเขมเปนประจําเพราะมานตาขยายและเพื่อปดนัยนตาสีแดงก่ํา
•
มักสวมเสื้อแขนยาวปกปดรอยฉีดยา โปรดหลีกใหพนจากบุคคลที่มีลักษณะดังกลาว ชีวิต
จะสุขสันตตลอดกาล
อันตรายจากการใชสารระเหย
ในปจจุบนั ผูตดิ ยาเสพติดไดหันไปหาตัวอืน่ ที่ราคาถูกกวาหาไดงายกวามาทดแทนผงขาว
นั่นคือ "สารระเหย" ชนิดตางๆ เชน ทินเนอรผสมสี น้ํามันเบนซิน น้ํามันไฟแช็ก น้ํามันกาด น้าํ
มันแล็กเกอร กาวชนิดตางๆ น้ํามันชักเงา ยาทาเล็บ ตลอดจนสเปรยชนิดตางๆ โดยหารูไมวาเปน
การหนีเสือปะจรเขเพราะสารเสพติดแบบใหมนี้มีพษิ รายแรงกวาเฮโรอีนมากมายหลายสิบเทา
เพราะในขณะที่เฮโรอีนทําใหสุขภาพทัว่ ไปทุรดโทรมก็จริงแตก็ไมไดทิ้งความพิการถาวรไวใหแก
อวัยวะใดๆ ในรางกาย และหากเลิกเสพ พักฟนไมนานสุขภาพก็จะแข็งแรงกลับสูสภาพปกติได แต
พวก "สารระเหย" นี้ หากเสพติดจนติดและเปนเวลานานจะทําใหรางกายเกิดพยาธิสภาพที่ถาวร
เปนความพิการที่ไมสามารถแกไขใหกลับคืนสูปกติไดอกี (รายละเอียดในตาราง) เชน มะเร็งใน
เลือด สมองพิการ ตับพิการ และที่รายกวานี้ คือพิการทางกรรมพันธุดว ย คือ ไปทําใหโครโมโซม
ซึ่งเปนตัวถายทอดกรรมพันธุไปสูลูกหลาน และกระทบกระเทือนถึงความมั่นคงของประเทศชาติ
อยางยิ่ง พวกนักโทษที่ถูกศาลตัดสินจําคุกในความผิดตางๆ และเปนผูตดิ เฮโรอีน เมื่ออยูในคุกผง
ขาวก็ยิ่งหายากและราคายิ่งแพงขึ้น เปนทีท่ ราบกันวา นักโทษพวกนีจ้ ะแยงกันไปทํางานแผนกชาง
ไม ชางทาสี ชางเครื่องยนต เพราะจะไดมีโอกาสไดใกลชิดและใชพวกน้ํามันระเหยพวกนี้
นอกจากนี้ยังมีพวกเด็กนักเรียนมัธยมตนและปลาย โดยเฉพาในกรุงเทพฯ และในจังหวัดภาคเหนือ
มีแนวโนมวามีการเสพติดยาตัวใหมนี้กนั อยางแพรหลาย อายุเฉลี่ยระหวาง 8-10 ป มักจะเสพกัน
เปนกลุม ในวัด ในหองที่ลับตาคน โดยใชลําลี ผาเช็ดหนาหรือเสื้อยืดชุบทินเนอรจนชุมแลวสูดดม
เขาปอด หมุนเวียนสงตอไปจนเมามาย เปนสิ่งที่นาเวทนาอยางยิ่ง ผูใ หญที่เห็นหรือทราบมาก็ไม
คอยใสใจ เพราะคิดวาคงไมมีอันตรายรายแรงอะไร หารูไ มวามันรายเสียยิ่งกวาผงขาวหลายสิบเทา
บางคนอาจฉีดสเปรยเขาตูเสื้อผาหรือตูลับ แลวยืน่ หนาเขาสูดดม และเห็นวายาเสพติดพวก "น้ํามัน
ระเหย" นี้ มีอยูในผลิตภัณฑของใชแทบทุกครัวเรือน หรือหาซื้อไดทุกหนทุกแหงดวยราคาถูก
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พวก "สารระเหย" นี้ เมื่อสูดดมเขาไปในกระเพาะอาหารก็จะถูกดูดซึมเขาไปในหลอด
โลหิต ไหลเวียนไปสูอวัยวะตางๆ และสวนตางๆ ของรางกายและไปออกฤทธิ์โดยตรงดวยการไป
กดสมองสวนกลาง
ดังนั้น พอสูดดมไมกี่นาทีกจ็ ะมีอาการเมา ลักษณะของคนเมา "สารระเหย" นัน้ คลายคน
เมาเหลา คือ เวียนศรีษะตาพรา เวลาดูอะไรจะเพงจองเหมือน "ตาขวาง" ลิ้นไกสั้น เดินโซเซ งวงซึม
จิตใจครึกครื้น เหอเหิม คึกคะนอง (ซึ่งอาจทําใหเกิดพฤติกรรมที่อุกอาจ เชน ประกอบอาชญากรรม
ได) สติปญญาทึบ มีหูแวว ภาพหลอน ประสาทหลอน ความคิดแบบหลงผิด และหากสูดดมตอไป
จะคอยๆ หมดสติจนถึงขั้นโคมาและตายได
สาเหตุตายนัน้ สวนมากเนื่องจากสูดดมยาจนเกินขนาด ยานี้ไปกดสมองสวนกลาง
โดยเฉพาะไปกดที่ศูนยควบคุมการหายใจ ทําใหหยุดหายใจ
นอกจากนี้ ยานี้ไปออกฤทธิ์ตอหัวใจ ทําใหหวั ใจเตนเร็วและไมเปนจังหวะ พิษของ "สารระเหย" ตอ
รางกาย
หากเสพเปนเวลานานๆ จะเกิดพิษรายตอรางกายได 2 แบบ
1. พิษระยะเฉียบพลัน
2. พิษระยะเรือ้ รัง
บทลงโทษเกี่ยวกับยาเสพติดใหโทษ
•
ผูจําหนายหรือมีเฮโรอีนไวในครอบครอง น้ําหนักไมเกิน 100 กรัม จําคุกตั้งแต 5 ป ถึง
ตลอดชีวิต และปรับตั้งแต 50,000-500,000 บาท
•
เกิน 100 กรัม ประหารชีวิตหรือจําคุกตลอดชีวิต
•
มีเฮโรอีนไวในครอบครอง โทษจําคุกตั้งแต 1-10 ป และปรับตั้งแต 10,000-100,000 บาท
•
ผูเสพเฮโรอีนมีโทษจําคุกตั้งแต 6 เดือน - 10 ป และปรับตั้งแต 5,000-100,000 บาท
•
มีกัญชาไวในครอบครองเพื่อจําหนาย โทษจําคุกตั้งแต 2-15 ป และปรับตั้งแต 20,000150,000 บาท
•
ผูใดเสพกัญชา จําคุกไมเกิน 1 ป และปรับไมเกิน 10,000 บาท
•
มีกัญชาไวในครอบครอง โทษจําคุกไมเกิน 5 ป และปรับไมเกิน 50,000 บาท
•
ผลิต (ปลูก) กัญชา จําคุกอยางต่ํา 2 ป และปรับอยางต่ํา 20,000-150,000บาท
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สารระเหย สารเสพติด ผิดกฎหมาย
ตามพระราชกําหนดปองกันการใชสารระเหย พ.ศ.2533 กําหนดมาตรการควบคุมไมใหนําสาร
ระเหยมาใชในทางที่ผิดไวหลายประการและกําหนดใหผูฝาฝนไมปฏิบัติตามมาตรการดังกลาว มี
ความผิดและตองรับโทษ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
1. กําหนดใหผผู ลิต ผูนําเขา หรือผูขายสารระเหยตองจัดใหมภี าพหรือขอความที่ภาชนะบรรจุหรือ
หีบหอบรรจุสารระเหย เพื่อเปนการเตือนใหระวังการใชสารระเหยดังกลาวผูฝาฝนตองรับโทษ
จําคุกไมเกินสองป หรือปรับไมเกินสองหมืน่ บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
2. หามไมใหผูใดขายสารระเหยแกผูที่มีอายุไมเกินสิบเจ็ดป เวนแตเปนการขายโดยสถานศึกษาเพือ่
ใชในการเรียนการสอน ผูฝาฝนตองรับโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือ
ทั้งจําทั้งปรับ
3. หามไมใหผูใดขาย จัดหา หรือใหสารระเหยแกผูอื่นซึ่งตนรูหรือควรรูวาเปนผูติดสารระเหย
ผูฝาฝนตองรับโทษจําคุกไมเกินสองป หรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
4. หามไมใหผูใดจูงใจ ชักนํา ยุยงสงเสริม หรือใชอุบายหลอกลวงใหบุคคลอื่นใชสารระเหย บําบัด
ความตองการของรายกายหรือจิตใจ ผูฝาฝนตองรับโทษจําคุกไมเกินสองป หรือปรับไมเกินสอง
หมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
5. หามไมใหผูใดใชสารระเหยบําบัดความตองการของรางกายหรือจิตใจ ไมวาโดยวิธีสดู ดมหรือวิธี
อื่นใด ผูฝาฝนตองรับโทษจําคุกไมเกินสองปหรือปรับไมเกินสองหมื่นบาทหรือทั้งจําทัง้ ปรับ
พึงระลึกเสมอวา การเสพติดสารระเหยนอกจากจะเปนโทษตอรางกายแลว ยังเปนการกระทําที่ผิด
กฎหมายดวย
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การปองกันและแกไขปญหายาเสพติดอยางยัง่ ยืน

1. สถานการณยาเสพติด
สํานักงานตํารวจแหงชาติ ไดสรุปผลการดําเนินการปราบปรามยาเสพติด นับแตวนั ที่ 1
กุมภาพันธ 2546 ถึง 30 เมษายน 2546 ตามนโยบายประกาศสงครามกับยาเสพติดขั้น “แตกหัก” ของ
รัฐบาลทักษิณ ชินวัตร ผลปรากฏวา มีการจับกุมผูผลิต 423 ราย ผูตองหา 353 คน จับกุมรายสําคัญ
1,505 ราย ผูตองหา 1,729 คน รายยอย 13,748 ราย ผูตองหา 14,585 คน จับกุมผูตองหาครอบครอง
ยาบา 19,112 ราย ผูตองหา 19,663 คน จับกุมผูเสพ 19,442 ราย ผูตองหา 19,653 ราย ตั้งจุดสกัด
182,123 ครั้ง จับกุมผูเสพยาเสพติดได 5,041 ราย ผูตองหา 5,322 คน ปดลอมแหลงยาบา 64,911
ครั้ง จับกุมผูเสพยาบาได 10,165 ราย ผูตองหา 10,884 คน เขาตรวจสถานบริการ 87,776 ครั้ง ตรวจ
ปสสาวะ 49,718 ราย พบปสสาวะสีมวง 2,679 คน รวมผูตองหาที่จับไดทั้งหมด 54,983 ราย จํานวน
ผูตองหาทั้งสิ้น 55,983 คน ยึดของกลางยาบาไดทั้งหมด 13,150,335 เม็ด และผลจากมาตรการ
ดังกลาวมีผูเสียชีวิตแลวประมาณ 1,600 คน ?
ผลสะทอนจากนโยบายของรัฐบาล ไดรับเสียงปรบมือที่ดังกึกกองจากประชาชน แตใน
ขณะเดียวกันก็ไดรับเสียงวิพากษวจิ ารณในเรื่องของ “การวิสามัญฆาตกรรม” และ “การฆาตัดตอน”
จากสื่อมวลชน นักวิชาการ และนักสิทธิมนุษยชน อยางรุนแรงถึงขนาดนายกทักษิณเองก็ออกมา
ตอบโตวา “ยูเอ็น (UN) ไมใชพอ” “พอผมชื่อเลิศ แมผมชื่อยินดี”
ปญหายาเสพติดถึงแมรัฐบาลมีความตั้งใจจริงที่จะขจัดใหหมดไปจากผืนแผนดิน ไทย แต
จากขาวทางโทรทัศนและหนาหนังสือพิมพมีใหเห็นเกือบทุกวันวา มีการจับยาเสพติดและยึดทรัพย
อยูเปนประจําทุกวี่ทุกวัน ในขณะเดียวกันก็มีการวิสามัญฆาตกรรมของเจาหนาที่ทางการ และการ
ฆาตัดตอนจากเจาหนาที่ไมเปนทางการเกือบทุกรายวัน และที่นาตกใจเปนอยางยิ่ง พบวาเด็กและเยา
ชนหันกลับมานิยมเสพกาวและสารระเหย เพื่อทดแทนยาบา เนื่องจากยาบาหายาก และมีราคาแพง
ขึ้นถึง 3 เทาตัว นอกจากนีย้ งั พบวา เด็กและเยาวชนหันไปทดลองเสพสารเสพติดใหมๆ ที่กฎหมาย
และผูใหญอยางเรายังตามไมทัน เชน ไนตรัสออกไซด หรือที่เรียกกันในหมูวยั รุนวา “ดมตรัส” และ
ดิ้ว เปนตน
จะเปนไปไดหรือ? ที่ยาเสพติดจะหมดไปจากประเทศไทยภายในวันที่ 2 ธันวาคม 2546 ตามที่
รัฐบาลไดประกาศไปแลว หรือจะตองฆาผูที่เกี่ยวของกับยาเสพติดทุกคน ยาเสพติดจึงจะหมดไป
จากผืนแผนดินสยามอันรมเย็นเมื่อในอดีต
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2. สาเหตุของการใชสารเสพติด
ปจจัยที่เกี่ยวกับการใชสารเสพติดมีอยู 3 ปจจัย คือ (กรมราชทัณฑ)
1. ตัวสารเสพติด
2. ผูเสพ
3. สิ่งแวดลอม
1. สารเสพติด
โดยตัวของสารเสพติดจะมีฤทธิ์ Reinforcing effect ซึ่งหมายถึงฤทธิ์เสพติด หรือฤทธิ์ที่
กระตุนใหคนอยากกลับไปใชใหมอีกเรื่อยๆ ซึ่งเปนฤทธิ์ตอสมองและจิตใจทําใหเกิด Craving คือ
ความยากใชสารเสพติด โดยสารเสพติดจะไปกระตุน สมองบางสวนทําใหเกิดความพอใจ และ
นําไปสูความยากใช (Craving) สารเสพติดในแตละตัวจะออกฤทธิ์ในสมองแตละสวนที่ตางกัน แต
โดยรวมแลว สารเสพติดทั้งหมดจะไปกระตุนในสวนทีเ่ รียกวา Brain Reward System ซึ่งเปนสมอง
สวนที่ควบคุมความพอใจ อยากจะทํา อยากจะใชอยูเรื่อยๆ
2. ผูเสพ
• เกิดความสงสัย อยากลอง ซึ่งพบในกลุมเด็กและเยาวชนผูมีอายุนอยมีความกระตือรือรนอยากทา
ทาย อยากทดลอง
• ทัศนคติที่มีตอ สารเสพติด ถามองวาเปนสิ่งที่เลว ก็จะไมอยากลอง แตถามีทัศนคติที่ไมนากลัว ก็
อาจจะทําใหอยากลองยา
• ความรูเกีย่ วกับสารเสพติด หากผูที่มีความรูเกี่ยวกับสารเสพติดที่ดี ก็จะมองยาในทางลบและไมคดิ
ที่จะลองเสพยาเสพติด
3. สิ่งแวดลอม
• ความหายาก หางาย ภายในสภาพแวดลอม ถาหายาไดงา ยก็จะทําใหเกิดการลองใชยาไดมากขึ้น
แตในทางกลับกันถาไมสามารถหายาไดหรือหายายากก็จะทําใหไมมีโอกาสในการ ทดลองยา
• ราคาของที่ถูกหรือแพง ก็จะทําใหเกิดโอกาสในการทดลองยาใชยา ทีแ่ ตกตางกันในกรณีของยาที่
ราคาถูกก็จะทําใหมีความสามารถในการซื้อหามาลอง ได
• กลุมหรือเพื่อน ซึ่งจะมีอิทธิพลตอการเสพยา ถาอยูในกลุม ที่ใชยาก็จะเกิดการชักชวนใหทดลอง
หรือในบางกรณี วัยรุนมักจะมีความรูสึกวาถาจะเปนสวนหนึ่งของกลุมไดจะตองเหมือนๆ กับกลุม
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• วัฒนธรรม หรือศาสนา เชน ประเทศในตะวันออกกลางนับถือศาสนาอิสลามที่มีขอบังคับ หามดืม่
สุรา จึงตองหันมาใชยาเสพติดชนิดอื่น เชน ฝน หรือบนดอยมีการปลูกฝนกันอยางแพรหลาย และมี
ประเพณีการใชกันมานานจนรูสึกเปนเรื่องธรรมดา จึงมีการใชฝนมาตลอด
3. ผลกระทบของปญหายาเสพติด
ยาเสพติดเปนปญหาที่ “เปนภัยคุกคาม กัดกรอน บอนทําลาย” ประเทศไทยสงผลกระทบ
อยางกวางขวางทั้งตอปจเจกบุคคล และสังคมสวนรวมในมิติตางๆ โดยเฉพาะอยางยิง่ (แผนแมบท
เพื่อการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9. 2545 : 12 – 14)
ผลกระทบตอตัวบุคคล
1. ยาเสพติดทุกชนิด จะมีผลกระทบโดยตรงตอรางกายและจิตใจ โดยเฉพาะดานบุคลิกภาพและ
สุขภาพอนมัย กรณีผูใชยาเสพติดชนิดฉีดจะมีโอกาสติดและแพรเชื้อเอดสถึงรอยละ 50 นอกจากนี้
ตัวยาบางตัว เชน แอมเฟตามีน หากมีการใชอยางตอเนือ่ งในระยะยาวจะสงผลกระทบตอระบบจิต
และประสาทสวน กลาง และทําลายสมองโดยเฉพาะอยางยิ่งเด็กและเยาวชนทําใหผูเสพมีความ
สับสน กังวลใจและนอนไมหลับ รวมถึงพฤติกรรมความรุนแรงตางๆ
2. ผูติดยาจะไมไดรับการยอมรับ และถูกจํากัดสิทธิทางกฎหมายในการสมัครเปนผูแทนหรือสมาชิก
ทางการเมือง รวมทั้งการเขารับราชการ
3. ผูใชสารเสพติดที่เปนผูใชแรงงาน โดยเฉพาะกลุมผูขบั ขี่รถบรรทุกมักปฏิบัติงานดวยความ
ประมาทกอใหเกิด อุบัตเิ หตุ และอุบัติภยั ที่นําไปสูความเสียหายทัง้ ชีวิตและทรัพยสิน
ผลกระทบตอครอบครัว ชุมชนและสังคม
1. ครอบครัวที่มีผูติดยา มักไดรับความเดือดรอนจากผูติดยาในทุกดาน นําไปสูความยุง ยาก ขัดแยง
แตกแยก และสิ้นเปลืองในการแกปญหา
2. ปญหายาเสพติด ไดกอใหเกิดความหวาดระแวงจากประชาชน และสังคมในวงกวางเนื่องจาก
เกรงวาบุตรหลานจะเขาไปเกี่ยวของกับยาเสพติด หรือถูกประทุษรายจากผูเสพยาที่มอี าการผิดปกติ
ทางจิต
3. ผูติดยามักกอใหเกิดอาชญากรรมตอเนื่อง ตั้งแตการเขาไปเกี่ยวของกับแหลงอยายมุข การลักเล็ก
ขโมยนอย การประทุษรายตอชีวิตและทรัพยสิน การพนันและอาชญากรรมตาง ๆ
4. สําหรับผูคาและหรือผูเสพซึ่งเปนหัวหนาครอบครัว เมื่อถูกจับกุมและดําเนินการทางกฎหมาย จะ
สงผลกระทบใหสมาชิกภายในครอบครัวไดรับความเดือดรอนในการดํารงชีวิตทั้ง ดานเศรษฐกิจ
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ผลกระทบตอการบริหารจัดการภาครัฐ
1. คดียาเสพติดที่เพิ่มสูงขึ้นอยางตอเนื่อง เปนภาระตองานดานกระบวนการยุติธรรมทั้งระบบตั้งแต
ในระดับตํารวจ อัยการ ศาล ราชทัณฑ และการคุมประพฤติ นําไปสูการปรับปรุงกฎหมาย การขยาย
งาน ขยายอัตรากําลัง การขอผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้น และการกอสรางสถานที่รองรับผูติดยาเสพติด
ซึ่งสงผลกระทบตอภาระคาใชจายของรัฐที่เพิ่มสูง และทําใหการดําเนินคดีดานอื่นๆ เกิดความลาชา
2. นอกจากนี้ ปญหายาเสพติดไดกอใหเกิดการทุจริต คอรัปชั่น โดยเฉพาะการทุจริตตอหนาที่ การ
รับสินบน การกลั่นแกลงรีดไถ แสวงหาผลประโยชนจากผูกระทําความผิดซึ่งทําใหประชาชนและ
สังคมเกิดความไม ศรัทธาและเชื่อมั่นในการทํางานของเจาหนาที่ของรัฐ
ผลกระทบตอเศรษฐกิจและการคลังของประเทศ
1. การผลิตและการคายาเสพติด จัดเปนกลุม ธุรกิจ และเศรษฐกิจนอกกฎหมายที่ไมกอ ใหเกิดการ
ผลิต แมวาการคายาเสพติดบางสวนจะกอใหเกิดมูลคาเพิม่ และสรางรายไดเมื่อมี การคาขาย แตก็
เปนรายไดสําหรับคนบางกลุมที่กระทําผิดกฎหมายและเอารัดเอาเปรียบสังคม
2. ธุรกิจการคายาเสพติด ไดกอใหเกิดการสูญเสียเงินตราแกกลุมผูผลิตที่อยูภายนอกประเทศจํานวน
มหาศาลซึ่งจากการศึกษาวิจยั ศูนยพัฒนาเศรษฐกิจการเมืองจุฬาลงกรณ มหาวิทยาลัย ในป 2540
พบวาเศรษฐกิจการคายาเสพติดมีมูลคาระหวาง 28,000-33,000 ลานบาท
3. ปญหายาเสพติดทําใหรัฐบาลตองทุมเทงบประมาณจํานวนมาก เพื่อใชในการปองกัน ปราบปราม
บําบัดรักษาและฟนฟู แทนทีจ่ ะนําไปใชในการดานอื่นๆ ที่มีความจําเปน เชน การศึกษา การ
ชวยเหลือผูดวยโอกาส ฯลฯ
4. ปญหายาเสพติดสงผลกระทบตอการพัฒนาประเทศ เพราะทําใหภาครัฐ ภาคเอกชนตองสูญเสีย
ทรัพยากรในการปองกันและแกไขปญหาโดยไมจําเปน รวมทั้งกระทบตอทรัพยากรมนุษย เพราะ
ยาเสพติดมีสวนทําลายพัฒนาการทั้งดานรางกาย จิตใจ และสมองของเด็กและเยาวชน และแรงงาน
ที่จะเปนพลังของประเทศไทยในอนาคต โดยเฉพาะอยางยิ่งในยุคเศรษฐกิจใหมที่ตองการความรู
และพลังปญญาเปนฐานใน การพัฒนา
ผลกระทบตอความมั่นคงและชื่อเสียงของประเทศ
1. ผลสํารวจของสํานักวิจยั เอแบค ระหวาง 1-4 พฤศจิกายน 2542 พบวาประชาชนรอยละ 31.7 เห็น
วายาเสพติดเปนปญหาดานความมั่นคงของประเทศโดยมีความสําคัญเปนอันดับ 2 รองจากปญหา
การลักลอบเขาเมืองของชาวตางชาติ สาเหตุเนื่องจากปญหายาเสพติดไดสงผลตอความมั่นคงทาง
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2. การแพรระบาดของยาเสพติด จะกอใหเกิดความเสื่อมเสียชื่อเสียงและเกียรติภูมิของประเทศไทย
ไมเปนที่ ไววางใจของนานาชาติในดานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน ทําใหไมกลาเขามา
ทองเที่ยวหรือลงทุนทางการคา และธุรกิจตางๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งทําใหประเทศคูแขงฉวยโอกาส
ในการโจมตีประเทศไทย
4. การปองกันและแกไขปญหายาเสพติดอยางยั่งยืน
จากผลการดําเนินการแกไขปญหายาเสพติดของรัฐบาลทุกยุคทุกสมัย มีลกั ษณะการ
แกไขปญหาทีป่ ลายเหตุ แมแตรัฐบาลชุดปจจุบันที่มีความตั้งใจจริง พยายามทีจ่ ะปราบปรามทั้งบน
ดินและใตดนิ เพื่อที่จะขจัดยาเสพติดใหหมดไปจาก สังคมไทย แตปญหาดังกลาวก็ยงั คงทวีความ
รุนแรงอยางตอเนื่อง
เพื่อเปนแนวทางในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดอยางยั่งยืน ผูเ ขียนขอเสนอแนวคิดในการ
แกไขปญหานีใ้ นฐานะที่เปนผูปฏิบัติงานในชุมชน ระดับรากหญา มาตรการสําคัญในการปองกัน
และแกไขปญหายาเสพติด สิ่งแรกที่ควรใหความสําคัญเปนอยางยิ่ง คือ บทบาทของสถาบันทาง
สังคมไทยในระดับรากหญา ซึ่งประกอบดวย สถาบันครอบครัว สถาบันชุมชน สถาบันโรงเรียน
และสถาบันศาสนา เพื่อเปนการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดอยางยั่งยืน ผูเขียนขอแยก
ประเด็นการปองกันปญหายาเสพติดกับประเด็นการแกไขปญหายาเสพ ติดออกจากกัน เพื่อให
สะดวกแกการเสนอแนวคิด
4.1 การปองกันปญหายาเสพติด
ปญหายาเสพติดทําใหประเทศชาติของเราตองสูญเสียพลเมือง เด็กและเยาวชนไปเปน
จํานวนมาก ยาเสพติดทําลายทั้งสุขภาพ อนาคต ตลอดจนการสูญเสียชีวติ การปองกันปญหา
ยาเสพติดเปนมาตรการที่ดีทสี่ ุด ดั่งคําสุภาษิตที่วา “ปองกันไว ดีกวาแก” แมในความเปนจริงจะเรือ่ ง
ยากมากทีพ่ วกเราจะปกปองลูกหลานของเราใหรอดพน จากวงจรของยาเสพติด แตหากเรานิ่งอยู
เฉยๆ ไมทําอะไร โดยอางวาไมใชหนาที่ ไมใชธุระ การปองกันปญหายาเสพติดมิใชหนาที่ของใคร
คนใดคนหนึ่งหรือองคการใดองคกร หนึ่ง แตหากเปนหนาที่ของทุกคนในชาติทจี่ ะตองรวมมือรวม
ใจปองกันไมใหลูก หลานของเราตกเปนทาสของวงจรอุบาทว โดยเฉพาะสถาบันทางสังคมใน
ระดับรากหญาควรตองมีบทบาทหนาที่สําคัญในการ ปองกันปญหานี้ พอจะแยกบทบาทหนาที่ใน
การปองกันปญหายาเสพติดของสถาบันทางสังคมในระดับราก หญาไดดังนี้
4.1.1 บทบาทของสถาบันครอบครัว
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สถาบันครอบครัวถือเปนสถาบันแรก ที่มีบทบาทหนาที่ในการปองกันปญหายาเสพติด
โดยตรง ทั้งทางนิตินัย และพฤตินัย พอแม คือ บุคคลสําคัญในการอบรม เลี้ยงดู สั่งสอนลูก
นอกจากนี้ยังจะตองประพฤติปฏิบัติเปนแบบอยางที่ดี ทีถ่ ูกตองใหกับบุตรหลาน
สถิต วงศสวรรค (อางถึงใน ธัญญา สนิทวงศ ณ อยุธยา. 2545 : 129) กลาวไววา การ
อบรมเลี้ยงดูเปนกระบวนการที่ทําใหมนุษยรูกฎเกณฑทางสังคม โดยผานทางผูใหการอบรม (พอ
แม) ทําใหคนคนนั้นเกิดการเรียนรูและเกิดการประพฤติปฏิบัติตาม กระบวนการอบรมเลี้ยงดูจะ
อบรมกลอมเกลาเด็กตั้งแตเกิด โดยบุคคลทีอ่ ยูแวดลอม เชน พอ แม ญาติ พี่นอง เปนตน ทําใหเด็ก
ไดรูสึก ไดเขาใจ ไดรูสิ่งดีไมดี สิ่งใดควรทําไมควรทํา จนทําใหเกิดพฤติกรรมตางๆ เชน เรียบรอย
เกเร มีมารยาท ไมมีมารยาท ไปจนถึงลักษณะซื่อสัตย คดโกง มีเมตตา หรือโหดราย
ดังนั้นสถาบันครอบครัว โดยเฉพาะพอ แม เปนผูที่มีบทบาทหนาที่สําคัญในการอบรม
เลี้ยงดู ใหความรูสิ่งไหนดีไมดี สิ่งไหนควรทําไมควรทํา จะตองปลูกฝงคานิยมที่ดใี หกับลูก รวมถึง
การประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี เพื่อสรางทัศนคติที่ดีใหกับลูก เปนที่ปรึกษาใหคําแนะนําที่
ถูกตอง สรางความอบอุนใหกับครอบครัวไมสรางปญหาใหกับครอบครัว อาจารยวิโรจน ตั้งวานิช
เคยกลาวในทีป่ ระชุมสัมมนา เรื่อง บทบาทของเพศที่ 3 วา “ทําครอบครัวใหรมเย็นเด็กจึงอยากจะอยู
บาน ถาหากครอบครัวมีแตความรอนรุมเด็กก็ไมอยากจะอยูบาน”
4.1.2 บทบาทของสถาบันชุมชน
สถาบันชุมชนเปนแหลงเรียนรูข องเด็กถัดจากสถาบันครอบครัว ชุมชนจึงมีสวนสําคัญ
ในการปองกันปญหายาเสพติด โดยเฉพาะชุมชนที่มีขนาดเล็ก คนในชุมชนจะตองชวยกันอบรมสั่ง
สอน ปลูกฝงคานิยม อุดมการณ คุณธรรมที่ดีงามและเหมาะสม ชวยกันสอดสองดูแลเด็กและ
เยาวชนในชุมชนโดยเปรียบเสมือนเปนลูกหลานของตนเอง ชุมชนที่มีสภาพแวดลอมที่ดี คนใน
ชุมชนมีจิตสํานึกที่ดี คนในชุมชนประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยางทีด่ ีใหกับเด็กและเยาวชน เด็ก
และเยาวชนยอมเจริญเติบโต และเรียนรูแตสิ่งดีๆ จากชุมชน
4.1.3 บทบาทของโรงเรียน
โรงเรียนเปนอีกสถาบันหนึ่ง ที่จะตองทําหนาที่เชื่อมตอจากสถาบันครอบครัว โรงเรียน
เปนสถาบันที่ทําหนาที่อบรมสั่งสอนที่กวางกวาครอบครัว และเปนสถาบันที่เด็กตองใชชีวิตอยูใน
โรงเรียนนานมาก และอยูในชวงวัยของการเรียนรู การเลียนแบบ การจดจํา เปนตน ดังนั้นบุคคลทีม่ ี
บทบาทสําคัญ ซึ่งไดแก ครู จะตองทําหนาที่ในการถายทอด การอบรม สั่งสอน รวมถึงเปน
แบบอยางที่ดใี หกับเด็ก
ชีวิตสวนใหญของเด็กในปจจุบันจะใชชวี ติ อยูในโรงเรียนนานกวาในอดีต เด็กมีโอกาสที่จะได
เรียนรูสิ่งที่ดีและไมดีจากโรงเรียนมากมาย ดังนั้นสถาบันโรงเรียนจึงจะตองมีบทบาทและหนาที่
มากกวาในอดีต นอกจากจะทําหนาที่ถายทอดใหความรูแ ลว สถาบันโรงเรียนจะตองทําหนาที่
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4.1.4 บทบาทของสถาบันศาสนา
ศาสนาเปนที่ยดึ เหนี่ยวของคนในชุมชน มายาวนานตั้งแตในอดีตจนถึงปจจุบัน สถาบัน
ศาสนาเปนแหลงที่สรางและค้ําจุนคุณธรรมความดีงาม สั่งสอนใหสอนใหคนเปนคนดี ไมประพฤติ
ปฏิบัติตนไปในทางที่เสื่อมเสียศีลธรรมอันดีงาม ทั้งตัวแทนที่ทําหนาที่ถายทอดศาสนายังเปนผูที่
ประพฤติปฏิบัติเปนแบบ อยางที่ดีใหกับคนในชุมชน
สถาบันศาสนา เปนสถาบันอีกสถาบันหนึ่งที่เปนที่เคารพนับถือของคนในชุมชน คนใน
ชุมชนจะใหความเกรงใจเปนพิเศษ และคนในชุมชนยังยึดถือแบบอยางที่ดีงามของสถาบันศาสนา
เพื่อเปนแนวทางในการ ดําเนินวิถีชวี ิต
4.2 การแกไขปญหายาเสพติด
สถานการณปญหายาเสพติดในปจจุบันเราทราบกันดีอยูแ ลววา มีทั้งผูเสพ ผูจําหนาย
ผูผลิต และผูเสี่ยงที่จะไปใชยาเสพติดเพราะถูกชักจูงหรืออยากทดลอง ดังนั้นการปองกันปญหา
อยางเดียวทําไมได จึงจําเปนที่จะตองแกไขปญหายาเสพติดไปพรอมๆ กัน
ในเมื่อสถานการณปจจุบนั มีทั้งผูเสพ ผูจําหนาย ผูผลิต และกลุมเสี่ยง เราจะทําอยางไรบุคคลเหลานี้
จึงจะหมดไป ในที่นี้ไมไดหมายความเชนเดียวกับรัฐบาลที่กําลังทําใหบคุ คลเหลานี้หมดไป จาก
โลกนี้ แตหมายความวา ทําอยางไรบุคคลเหลานี้จะเลิกเสพ เลิกผลิต เลิกคา
4.2.1 บทบาทของสถาบันครอบครัว
สถาบันครอบครัวถือเปนจุดเริม่ ตนของการปองกันปญหายาเสพติด ในขณะเดียวกันก็
เปนสถาบันแรกที่จะแกไขปญหายาเสพติด เมื่อเราทราบวาบุตรหลานของเราติดยาเสพติด เราจะทํา
อยางไร? เราจะตองตั้งสติใหดี อยาตกใจเกินกวาเหตุ แลวคนหาใหพบถึงสาเหตุของการติดยา พูดคุย
ทําความเขาใจถึงโทษของยาเสพติด ใหความหวังกับลูก ปรึกษาแพทยหรือผูที่มีความรูดานนี้เพื่อทํา
การบําบัดรักษาและฟนฟูสภาพ จิตใจเพื่อปองกันการกลับไปใชยาอีกครั้งหนึ่ง
4.2.2 บทบาทของสถาบันชุมชน
สถาบันชุมชนตองทําบทบาทหนาที่ตอจากสถาบันครอบครัว สอดสองดูแลบุคคลใน
ชุมชน ปลูกฝงคานิยมที่ดี สรางวัฒนธรรมที่ดีงาม ใหการยกยองนับถือคนดี ไมนับถีอคนที่เงิน
ไมใหเกียรติคนที่ประพฤติปฏิบัติตนไมดี
นอกจากนี้ชุมชนตองเขาใจเห็นใจผูที่กลับตัวกลับใจ เห็นความสําคัญของกลุมคน
ดังกลาวเปนพิเศษ เพราะหากกลุมคนดังกลาว หันกลับไปใชยาเสพติดอีกก็จะสรางปญหาใหกับ
ชุมชนอยางไมรูจักจบสิ้น หากยังมีบุคคลที่ยังมีกิเลสหนาอยูอีกไมยอมลด ละ เลิก ชุมชนจะตองมี
ความเขมแข็งพอที่จะใชมาตรการทางสังคมขั้นเด็ดขาด เชน ไมคบคาสมาคมดวย ไมใหมีสวนรวม
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4.2.3 บทบาทของโรงเรียน
เด็กและเยาวชนใชชีวิตสวนใหญอยูที่โรงเรียน ครูจึงเปนผูมีบทบาทที่สําคัญในการ
ปองกันและแกไขปญหายาเสพติด โรงเรียนจะตองกลาเผชิญกับความเปนจริง ไมใชเปนหวงแต
ชื่อเสียงของโรงเรียน เมื่อโรงเรียนประสบกับปญหาเด็กนักเรียนติดยาจะตองรีบแจงใหผูปกครอง
ทราบ ทันทีเพือ่ หาแนวทางแกไข สงไปทําการบําบัดรักษาและฟนฟูสภาพจิตใจเพื่อทีจ่ ะสามารถ
กลับมาเรียนหนังสือ ไดตามปกติ ครูจะตองมีบทบาทสําคัญในการชี้แจงใหนักเรียนเขาใจและ
ยอมรับนักเรียนที่ ผานการบําบัดรักษาและฟนฟูสภาพจิตใจเพื่อทีจ่ ะสามารถเรียนหนังสือไดตาม
ปกติ
4.2.4 บทบาทของสถาบันศาสนา
หลักคําสอนของศาสนามีสวนสําคัญในดานจิตใจ ทําใหจิตใจสงบ เปนที่พึ่ง และทีย่ ดึ
เหนีย่ วทางจิตใจของคนในชุมชน ทุกชุมชนมีสถาบันทางศาสนาเปนแหลงที่พึ่งตั้งแตเกิดจนถึงตาย
สถาบันศาสนาจึงมีสวนสําคัญในการแกไขปญหายาเสพติด โดยอาจจะทําหนาที่ในการปรับสภาพ
จิตใหใหแกผูรบั การบําบัดรักษาและฟน ฟู หรือการใชหลักคําสอนของศาสนาเปนแนวทางในการ
ประพฤติปฏิบัติตน เปนตน
5. บทสรุป
หากเรายอนกลับไปดูวาสถาบันตางๆ ในสังคมไทย โดยเฉพาะสถาบันทางสังคมในระดับ
รากหญา ไดแก สถาบันครอบครัว สถาบันชุมชน สถาบันโรงเรียน สถาบันศาสนา ไดทําบทบาท
หนาที่ของตนครบถวนสมบูรณแลวหรือยัง หากยังไมทําจงเริ่มตนทําบทบาทหนาที่ตงั้ แตวนั นี้
เมื่อสถาบันครอบครัว ชุมชน โรงเรียน ศาสนา ตางทําหนาทีบ่ ทบาทของตนอยางครบถวน
สมบูรณและเขมแข็ง และเมือ่ ชุมชนหลายๆ ชุมชนมีความเขมแข็ง โดยการขยายเครือขายเพิ่มมาก
ขึ้นเรื่อยๆ เวลานั้นแหละสังคมไทยจึงจะปลอดจากยาเสพติด
ปญหายาเสพติดเปนปญหาระดับชาติ ดังนั้นการปองกัน และแกไขปญหายาเสพติดจึงมิใช
หนาที่ของใครคนใดคนหนึ่ง หรือองคการใดองคกรหนึ่ง แตหากเปนหนาที่ของทุกคนในชาติที่
จะตองรวมมือ รวมใจกันปองกันและแกไขปญหายาเสพติด โดยมีเปาหมายรวมกัน คือ การขจัด
ยาเสพติดใหหมดไปจากแผนดินไทยกอนที่ชาติไทยจะตกเปนทาสของ “ยาเสพติด”
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http://www.prachuapkhirikhan.go.th/vitual/home_index.htm
โดย นายมนตชัย เตินขุนทด
http://niyomyattra.is.in.th/?md=content&ma=show&id=3
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