
บทที่ 1  

 

บทนํา 

 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

 

ปจจุบันการใชพืชกระทอมไดเปลี่ยนแปลงไปจากรูปแบบเดิม จากเค้ียวใบกระทอมมาสูการ

แปรรูปเปนสารเสพติดชนิดใหม เรียกวา 4 x 100 โดยการนํานํ้าตมใบกระทอมไปผสมกับสารตัวอื่น

เชนยาแกไอ เครื่องด่ืมนํ้าโคก ยากลอมประสาท ประเภท อัลปราโซแลม เปนตน ซึ่งผูใชสวนใหญเปน

กลุมเยาวชนที่รวมกลุมกันใชเพื่อความสนุกสนาน ยาเสพติดชนิดน้ีมีแนวโนมที่รุนแรงข้ึนเน่ืองจากการ

ผลิตที่ไมยุงยากราคาไมแพง หาซื้องาย จากคดีนํ้าตมใบกระทอม หรือ 4 x 100 นับต้ังแตป 2551 มี

การจับกุมอยางตอเน่ืองและมีแนวโนมเพิ่มข้ึนโดยตลอดถึงป 2553 มีการจับกุมสูงสุด จํานวน 3,662 

คดี เพิ่มข้ึนประมาณ 2.9 เทา มีผูตองหา 7,129 คน ป 2554 - 2556 การจับกุมมีแนวโนมเพิ่มข้ึน แต

เดิมเกือบทั้งหมดอยูในพื้นที่ภาคใต หลังจากน้ันไดแพรระบาดไปยังพื้นที่ ภาคกลางและภาคอีสาน 

และ พบการจับกุมกระจายไปยังพื้นที่ภาคอื่น ๆ ทั่วประเทศต้ังแตป 2552 ผูตองหาสวนใหญเปนเพศ

ชาย เกือบทั้งหมดเปนผูตองหารายใหม อายุอยูในชวง 15 - 29 ป โดยกลุมที่มีอายุ 15 - 29 ป           

มีแนวโนมลดลง ขอหาที่ถูกจับกุมสวนใหญเปนขอหาการมีไวในครอบครองมีสัดสวนอยูที่รอยละ 63.5 

ขณะที่ขอหาการผลิตเปรยีบเทียบกับพืชกระทอมพบวามีสดัสวนอยูที่รอยละ30.5พืชกระทอมมีสดัสวน

อยูที่รอยละ 12.1  

ดานการบําบัดรักษาเฉพาะผูเขารับการบําบัด 4 x 100 พบวา ในป 2555 มีการนําแผน 

ปฏิบัติพลังแผนดินเอาชนะยาเสพติดไดมีการชักชวนใหผูเสพเขามาบําบัดรักษาทําใหยอดผูเขารับการ

บําบัด 4 x 100 สูงถึง 1,360 คน เพิ่มจากป2551 ถึง 8.5 เทา ขณะที่ป 2556 (มกราคม - กรกฎาคม)

มีผูเขารับการบําบัด 834 คน เกินกวารอยละ 95 มาจากพื้นที่ภาคใต จํานวนผูเขาบําบัดรักษา 4 x 100 

สวนใหญเปนรายใหมใหม รอยละ 79.6 - 90.5 ในจํานวนน้ีเปนกลุมเด็กและเยาวชนที่มีอายุ 15 - 19 ป 

รองลงมาอายุ 20 - 24 และ 25 - 29 สวนใหญมีอาชีพรับจาง เกษตรกร นักเรียน นักศึกษา และกลุม

วางงาน กลุมอาชีพ ที่มีแนวโนมสูงข้ึน ไดแกเกษตรกร และนักเรียน/นักศึกษาทั้ง 2 กลุม เปนกลุมหลกั

ที่ใชทั้งพืชกระทอมและ 4 x 100 การประเมินลักษณะการใชของผูเขารับการบําบัดรักษาพบวา          

เปนกลุมผูเสพและกลุมผูติดในสัดสวนที่สูงมากกวารอยละ 90 ในป 2556 กลุมผูเสพมีแนวโนมเพิ่มข้ึน 

รอยละ 60.0 ขณะที่กลุมผูติดลดลงเหลือรอยละ 31.0 กลุมผูติดรุนแรงมีสัดสวนอยู ที่รอยละ 8  

สถานการณยาเสพติดในจังหวัดกระบี่ อยูในระดับปานกลาง แตมีแนวโนมรุนแรงข้ึน เน่ืองจาก

จังหวัดกระบี่เปนจังหวัดทีม่ีแหลงทองเทีย่วสวยงามติดอนัดับโลก เปนเมืองแหงอุตสาหกรรมการทองเที่ยว



 2

ที่สําคัญทางภาคใต มีเสนทางคมนาคมติดตอระหวางจงัหวัดหลายเสนทาง ซึ่งในแตละปมีนักทองเที่ยว 

และประชากรแฝงเขามาประกอบอาชีพไมวาจะเปนกอสราง เกษตรกรรม สถานบันเทิง การลักลอบ

ลําเลียงนํายาเสพติดเขามาในพื้นที่ตามตะเข็บรอยตอแนวพรมแดนระหวางจังหวัด อําเภอ และเสนทาง 

ทางทะเล และยังมีปจจัยอื่น ๆ ที่เปนจุดออน เชนจุดออนทางดานผูปกครอง ที่มักสงบุตรหลานเขามา

พักในบานเชา หอพัก ฯลฯ เพื่อศึกษาตอ โดยเด็กที่มีปจจัยเสี่ยง ความออนแอของครอบครัว           

การเปลี่ยนแปลงคานิยมและพฤติกรรมทางลบของเยาวชน ขาดการควบคุมทําใหเกิดแหลงมั่วสุม      

อีกทั้งมีสถานบันเทิง ที่เปนปจจัยสงเสริมใหเยาวชนมีพฤติกรรมเสี่ยงตอการกาวไปสูปญหา ยาเสพติด

มากข้ึน (สํานักงานปราบปรามยาเสพติด ภาค 8, 2556) 

จังหวัดกระบี่ พบการผลิตกระทอม และยาเสพติด 4 x 100 ในทุกพื้นที่ของจังหวัดกระบี่        

มีการแปรรูปพืชกระทอมเปนนํ้าตมใบกระทอมนําไปผสมกับสวนผสม 4 x 100 นิยมใชในกลุมวัยรุน 

นักเรียน นักศึกษา พื้นที่แพรระบาดของจังหวัดกระบี่ มี 344 หมูบาน และปรากฏพื้นที่แพรระบาด 3 

- 5 ป จํานวน 194 หมูบาน จากสถิติการเขารับการบําบัดของจังหวัดกระบี่ ปงบประมาณ 2554 - 

2555 มีผูเขารับการบําบัดรายเกาและรายใหมเพิ่มข้ึนตอเน่ือง ในปบประมาณ 2556 มีการนําผูเสพ

เขารับการบําบัดเพิ่มข้ึน จํานวน 826 คน ผูเขารับการบําบัดจําแนกตามระบบบําบัดรักษา ในชวงเดือน

ตุลาคม 2554 - กันยายน 2556 รอยละ 88 เปนผูเสพ รอยละ 12 เปนผูติด จําแนกตามชนิดยาเสพติด  

ผูเขารับการบัดนํ้ากระทอม มีจํานวนมากทีสุ่ด รองลงมาคือกัญชา ยาบา ตามลําดับ ผูเขารับการบําบัด

จําแนกตามอาชีพ นักเรียน มากที่สุด รองลงมารับจาง และเกษตรกร ตามลําดับ เมื่อพิจารณาอายุผูที่ใช

ยาเสพติด พบวา อายุ 12 - 17 ป ยังคงเปนกลุมใหญที่เขามาบําบัดรักษา รองลงมาคืออายุ 18 - 24 ป 

และอายุ 25 - 29 ป 107 คน ตามลําดับ (สวนกลุมเด็กและเยาวชน พบวา เพิ่มข้ึนจากป 2555        

เปน 303 คน) โดยพบแนวโนมวา อายุเฉลี่ยโดยทั่วไปนอยลงกวารายเกาดวย ผูเขารับการบําบัดรักษา

แยกรายอําเภอ จากการวิเคราะหขอมูลผูเขารับการบําบัด ทั้งหมด 826 คน อําเภอที่มีผลการเขา

บําบัดสูงสุดคือ อําเภอเมือง อําเภอเกาะลันตาและอําเภอเหนือคลองตามลําดับ โดยกลุมผูใชยาเสพติด

ในจังหวัดกระบี่ไดขยายตัวเพิ่มข้ึน เชน กลุมผูใชแรงงาน นิยมยาบา พืชกระทอม กลุมนักเที่ยวกลางคืน 

นิยมยาไอซ รวมทั้งหญิงขายบริการในสถานบันเทิงมีแนวโนมของการใชยาไอซเพิ่มข้ึน กลุมนักเรียน

นักศึกษา นิยมใชยาเสพติด 4 x 100 พรอมกับการดัดแปลงคิดสูตรใหมอยูตลอดเวลา โดยเฉพาะ

เยาวชนในสถานศึกษา ซึ่งมั่วสุมเสพกันในบานพัก หอพัก บานเชา ในพื้นที่อําเภอเมือง อําเภออาวลึก 

อําเภอเกาะลัน ซึ่งจํานวนของผูติดยาเสพติด 4 x 100  

ในพื้นที่ที่ทําการศึกษายังไมมีขอมูลดานปริมาณของผูเสพ 4 x 100 ที่ระบุจํานวนที่ชัดเจน 

เน่ืองจากยาเสพติดเปนขอมูลที่ตองมีการปกปดเปนความลับ การจัดทําขอมูลพื้นฐาน (Database) 

และการเขาถึงขอมูลที่แทจริงเปนไปไปยาก ขอมูลที่ไดมาจึงไดจากการที่ผูวิจัยเปนคนในพื้นที่ การมี

สัมพันธภาพสวนบุคคล กับผูนําชุมชน กํานัน ผูใหญบาน และกลุมวัยรุนที่ติดยาเสพติด 4 x 100 ซึ่งได
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ประมาณการจํานวนผูติดยาเสพติด 4 x 100 จากคําบอกเลาวาปจจุบันมีวัยรุนที่เสพติด 4 x 100  มี

จํานวนมากโดยเฉพาะในกลุมวัยรุน จากการที่ผูวิจัยไดสอบถามแกนนําชุมชน ตัวแทนกลุมวัยรุน 

จํานวนประมาณการผูที่ติดยาเสพติด 4 x 100 วาในตําบลแหงน้ี พบวามีจํานวนมากกวารอยละ 50 

เน่ืองจากพิษของยาเสพติดชนิดน้ีเมื่อเสพเขาไปแลวจะออกฤทธ์ิตอจิตประสาททําใหเคลิบเคลิ้มไมเปน

ตัวของตนเองถูกชักจูงใหทําในสิ่งตาง ๆ ที่ไมดีไดงายและหากเสพถึงข้ันติดยาถาไมไดเสพจะทุรนทุราย

เชนเดียวกับยาเสพติดสายพันธุอื่น ๆ ฤทธ์ิของใบกระทอม ยาแกไอและยากันยุงจะทําลายอวัยวะภายใน

กลายเปน “คนปวย” ที่รอวันตายเพิ่มภาระใหกับสังคมทั้งในปจจุบันและอนาคต (สาวิตรี อัษณางคกรชัย 

และอาภา ศิริวงศ ณ อยุธยา, 2548) ดังน้ัน ผูวิจัยซึ่งทํางานเปนเจาหนาที่สาธารณสุข ผูที่มีบทบาทหนาที่

รับผิดชอบดูแลสขุภาพอนามัยของประชาชน ซึ่งครอบคลุมถึงการปองกันและบําบัดรักษาผูติดสารเสพติด 

และเปนผูมีภูมิลําเนาอยูในพื้นที่ ซึ่งเขาใจสถานการณของปญหายาเสพติด 4 x 100 ของวัยรุน จึงมี

ความเปนหวงตอสถานการณที่กําลังเกิดข้ึนกับเยาวชนของชาติ ผูวิจัยจึงสนใจจะศึกษา ประสบการณ

การของผูติดยาเสพติด 4 x 100 ในกลุมวัยรุนในตําบลแหงหน่ึงของจังหวัดกระบี่ จากการศึกษาจะทํา

ใหทราบถึงข้ันตอนตาง ๆ ของการติดยาเสพติด ต้ังแตเริ่มตนต้ังแตเริ่มตนเขาสูกระบวนการเสพ การผลิต 

วิธีการเสพ อาการเริ่มแรกเมือ่เสพ 4 x 100 ผลกระทบที่เกิดข้ึนในระยะแรกจนถึงปจจุบนัของการเสพ 

4 x 100 ที่มีผลตอกระทบตอรางกาย จิตใจ ครอบครัวและสังคม ความตองการเลิกหรือเสพตอกอน      

ที่จะมาเสพ 4 x 100 การใชสารเสพติดชนิดอื่นมากอนหรือไมหรือใชสารเสพติด 4 x 100 รวมกับสาร

เสพติดชนิดอื่นดวยหรือไม สขุภาพและชีวิตในปจจุบันของผูเสพ เพื่อนําขอคนพบที่ไดจากการศึกษา 

ในครั้งน้ีไปใชเปนขอมูลใหหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อเปนแนวทางในการปองกันและแกปญหาการติด

ยาเสพติด 4 x 100 ของวัยรุนที่อยูในพื้นที่ตอไป 

 

วัตถุประสงคการวิจัย 

 

เพือ่ศึกษาประสบการณผูติดยาเสพติด 4 x 100 ของวัยรุนในตําบลแหงหน่ึงของจงัหวัดกระบี ่

 

คําถามการวิจัย 

 

ประสบการณชีวิตของวัยรุนที่ติดยาเสพติด 4 เปนอยางไร โดยมีคําถามยอย ดังน้ี 

 1.  การเขาสูกระบวนการเสพยของวัยรุนที่ติดยาเสพติด 4 x 100 มีกระบวนการหรือ

ข้ันตอน อยางไร  

 2.  วัยรุนที่ติดยาเสพติด 4 x 100 มีการผลิตและการจัดหาสวนผสมอยางไร  

 3. การรับรูประสทิธิภาพและผลเฉียบพลนั ทั้งดานอาการ ความรูสึก และผลจากการด่ืม 

4 x 100 ของวัยรุนที่ติดยาเสพติด 4 x 100 เปนอยางไร 
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ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

 

เพื่อนําขอคนพบที่ไดจากการศึกษาในครั้งน้ีเปนแนวทาง นําไปใชในการวางแผนเพื่อปองกัน 

แกปญหาและบําบัดรักษาผูติดยาเสพติด 4 x 100 ในกลุมวัยรุน ของหนวยงานสาธารณสุขและ

หนวยงานอื่น ๆ ในสังคมที่เกี่ยวของตอไป 

 

ขอบเขตการวิจัย 

 

ในการศึกษาครั้งน้ี ผูวิจัยศึกษาประสบการณผูติดยาเสพติด 4 x 100 ของวัยรุนในตําบล

แหงหน่ึงของจังหวัดกระบี่ จึงไดกําหนดขอบเขตของการศึกษาไวดังน้ี 

 1. ดานประชาการกลุมตัวอยาง 

  ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งน้ีเปนกลุมผูใหขอมูลที่สําคัญ คือ วัยรุนผูที่เคยมี

ประสบการณเสพยาเสพติด 4 x 100 จํานวน 10 คน 

 2.  ดานเน้ือหา  

  ในการศึกษาครั้งน้ีผูวิจัยไดศึกษาประสบการณผูติดยาเสพติด 4 x 100 ของวัยรุน 

ในตําบลแหงหน่ึงของจังหวัดกระบี่ ในข้ันตอนตาง ๆ ของการติดยาเสพยติด 4 x 100 ต้ังแตเริ่มตนเขา

สูกระบวนการเสพ การผลิตและการจัดหาสวนผสม วิธีการเสพ อาการเริ่มแรกเมื่อเสพ 4 x 100 

ผลกระทบที่เกิดข้ึนในระยะแรกจนถึงปจจุบันของการเสพ 4 x 100 ตอรางกาย จิตใจ ครอบครัวและ

สังคม ความตองการเลิกหรือเสพตอ สุขภาพในปจจุบันของผูเสพ 

 3.  ดานระยะเวลา  

  ในการการศึกษาครั้งน้ีไดกําหนดระยะเวลาในการศึกษาในระหวางเดือน ธันวาคม 

2554 ถึงเดือนเมษายน 2558 

 4.  ดานพื้นที่ในการศึกษา 

  เน่ืองจากผูวิจัยทํางานเปนเจาหนาที่สาธารณสุขอยูในพื้นที่ ผูซึ่งที่มีบทบาทหนาที่

รับผิดชอบดูแลสขุภาพอนามัยของประชาชน ซึ่งครอบคลุมถึงการปองกันและบําบัดรักษาผูติดสารเสพติด 

และเปนผูมีภูมิลําเนาอยูในพื้นที่ที่ทําการศึกษาในครั้งน้ี ไดเห็นปญหาและสถานการณของการแพร

ระบาดและปญหายาเสพติด 4 x 100 ของกลุมวัยรุน ซึ่งเปนสถานการณที่กําลังเกิดข้ึนกับเด็กและ

เยาวชนที่อยูในพื้นที่ ผูวิจัยจึงสนใจจะศึกษา ประสบการณการผูติดยาเสพติด 4 x 100 ในกลุมวัยรุน 

ของตําบลแหงหน่ึงในจังหวัดกระบี่ 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที่ 1.1 กรอบความคิดเห็นในการวิจัย 

 

นิยามศัพทเฉพาะ 

 

เพื่อใหเกิดความเขาใจหมายของคําและขอความที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยจึงใหคํานิยามศัพท 

ตาง ๆ ดังน้ี 

ประสบการณผูติดยาเสพติด 4 x 100 หมายถึง ข้ันตอนตาง ๆ ของการติดยาเสพติด ต้ังแต

เริ่มตนต้ังแตเริ่มตนเขาสูกระบวนการเสพ การผลิตและการจัดหาสวนผสม วิธีการเสพ อาการเริ่มแรก

เมื่อเสพ 4 x 100 ผลกระทบที่เกิดข้ึนในระยะแรกจนถึงปจจุบันของการเสพ 4 x 100 ที่มีผลตอรางกาย 

จิตใจ ครอบครัวและสังคม ความรับผิดขอบ ความตองการเลิก หรือเสพตอ การใชสารเสพติด กอนการใช

สารเสพติด 4 x 100 หรือการเสพสารเสพติดชนิดอื่นรวม ตลอดจนสุขภาพและความเปนอยูในปจจุบัน

ของผูเสพ  

ยาเสพติด 4 x 100 หมายถึง ยาเสพติดที่มีนํ้ากระทอมเปนสวนผสมหลกั และมีสวน ประกอบ

อื่นรวม ไดแก ยาแกไอที่มีสวนผสมของ โคเดอีน นํ้าโคกหรือหรือสวนผสมอื่น ๆ ที่ผสมลงไปแลวทําให

เกิดอาการมึนเมา เชน ยากันยุง สารเคลือบสีขาวในหลอดหลอดฟลูออเรสเซนต ยาแกแพหรือ            

ยากลอมประสาท  

ผูติดยาเสพติด 4 x 100 หมายถึงวัยรุน ที่เคยมีประวัติการเสพหรือติดยาเสพติด 4 x 100 

ไมเกิน1ป หรือผูที่กําลังติด/เสพยาเสพติด 4 x 100 ณ ปจจุบัน 

กลุมวัยรุน หมายถึง ผูที่มีอายุระหวาง 10 - 22 ป ที่อยูในพื้นที่ที่ทําการศึกษาในตําบล        

แหงหน่ึงของจังหวัดกระบี่ 

สภาพปญหายาเสพติด 4 x 100  

ปจจัยหรือสาเหตุการติดยาเสพติด 4 x 100 

ข้ันตอนการติดยาเสพติด 4 x 100 

1. ต้ังแตเร่ิมตนเขาสูกระบวนการเสพ 2. การผลิต วิธีการเสพ 

3. อาการเร่ิมแรกเมื่อเสพ 4 x 100 

4. ความตองการเลิกหรือเสพตอ 

4. ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนในระยะแรก จนถึงปจจุบันของการเสพ  4 x 100

ท่ีมีผลตอรางกาย จิตใจ ครอบครัวและสังคม 

7. ภาวะสุขภาพและความเปนอยูในปจจุบัน 6. กอนท่ีจะมาเสพ 4 x 100 เคยใชสารเสพติดตัวอื่นมากอนหรือไม 

หรือใชสารเสพติด 4 x 100 รวมกับสารเสพติดชนิดอื่นหรือไม 

คานิยมของวัยรุน ประสบการณผูติดยาเสพติด 4 x 100 ของกลุม

วัยรุนในตําบลแหงหนึ่งของจังหวัดกระบ่ี 


