
บทที่ 2  

 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

การวิจัยครั้งน้ีศึกษาประสบการณของผูเสพยาเสพติด 4 x 100 ของกลุมวัยรุนในตําบล      

แหงหน่ึงของจังหวัดกระบี่ ผูวิจัยไดศึกษาองคความรู แนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ

เพื่อนํามาเปนแนวทางในการวิจัย โดยมีประเด็นดังตอไปน้ี 

 1.  องคความรูเกี่ยวกบัยาเสพติด  

  1.1 ความรูเกี่ยวกับยาเสพติด  

  1.2 ความรูเกี่ยวกับยาเสพติด 4 x 100 

 2.  ปจจัยหรือสาเหตุการติดยาเสพติด 4 x 100 ของวัยรุน 

 3.  กฎหมายและนโยบายทีเ่กี่ยวของกับยาเสพติด 

 4.  บริบทของพื้นที่ที่ทําการศึกษา 

 5.  ทฤษฎีที่เกี่ยวของกบัยาเสพติด 

 6.  เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

  

องคความรูเก่ียวกับยาเสพติด  

 

ความรูเก่ียวกับยาเสพติด 

ความหมาย 

องคการอนามัยโลก (World Health Organization: WHO) ไดใหนิยามของยาเสพติดให

โทษวาสารหรือยาที่ไดรับเขาสูรางกาย ไมวาจะโดยวิธีรับประทาน ดม สูบ ฉีด หรือดวยวิธีการใด 

ติดตอกันช่ัวระยะเวลาหน่ึงแลวทําใหมีผลตอรางกายและจิตใจของผูไดรับในลักษณะ (กองวิชาการ

กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย, 2541 อางถึงใน จรรยา แผนสมบูรณ, 2545 : 10 - 12) ดังน้ี 

 1.  มีความตองการอยางแรงกลาที่จะขวนขวายหามาใหไดไมวาดวยวิธีการใด ๆ 

(Compulsory Need/Desire) 

 2.  มีความโนมเอียงที่จะตองเพิ่มปริมาณยาหรือสารน้ันมากข้ึนเรื่อย ๆ (Tolerance) 

 3.  เมื่อหยุดใชสารจะเกิดอาการของการอดและเลิกยา (Withdrawal Abstinence) 

 4.  ผูใชยาหรือสารเสพติดเปนเวลานานจะเกิดผลรายตอสุขภาพทั้งรางกาย จิตใจและ

สังคม (Detrimental to Individual and Society) 

 5.  ติดยาทั้งรางกายและจิตใจ 
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ความหมายโดยท่ัวไป 

องคการสหประชาชาติ ใหความหมายวา ยาเสพติด หมายถึง สารใด ๆ ที่เกิดข้ึนตาม

ธรรมชาติหรือไดจากธรรมชาติ หรือจากการสังเคราะหที่มีผลตอจิตใจและระบบประสาท  

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ใหความหมายวายาเสพติด หมายถึง ยา

หรือสารเคมีซึ่งเมื่อเสพหรือฉีดเขาสูรางกายติดตอกันช่ัวระยะเวลาหน่ึงก็จะติด กอใหเกิดพิษเรื้อรัง          

ทําใหรางกายและจิตใจเสื่อมโทรม เชน ฝน กัญชา เฮโรอีน ยานอนหลับ สุรา  

กระทรวงสาธารณสุข (2544 : 48 - 49) ใหความหมายวายาเสพติด หมายถึง สารที่เสพเขา

สูรางกายซ้ํา ๆ กันไมวาดวยวิธีการได ๆ จะทําใหเกิดผลการติดยา 

เพลินตา กะลัมพากร (2544 : 12) ไดใหความหมายวายาเสพติด หมายถึง สารที่เปน

ผลิตภัณฑธรรมชาติหรือจากการสังเคราะหเมื่อบุคลใดเสพหรือไดรับเขาไปในรางกายซ้ํา ๆ กันไมวา

ดวยวิธีการใด เปนชวงระยะ ๆ หรือนานติดตอกันทําใหบุคลที่ติดยาเสพติดมีอาการดังน้ี บุคลน้ัน    

ตก อยูในอํานาจหรือเปนทาสของสิ่งน้ันทางดานรางกายจิตใจ ตองเพิ่มปริมาณการเสพข้ึนเรื่อย ๆ       

ทําใหสุขภาพของผูเสพติดเสื่อมโทรมลงเมื่อถึงเวลาอยากเสพแลวไมไดเสพจะมีอาการผิดปกติทางดาน

รางกายและจิตใจหรือเฉพาะทางกับผูเสพ 

จากที่กลาวมาสรุปไดวา ยาเสพติด หมายถึง ยาหรือสารวัตถุใด ๆ ก็ตามอาจเปนสารผลิตภัณฑ

ทางธรรมชาติหรือสารจากการสงัเคราะห เมื่อเสพหรอืรับประทานหรือดวยวิธีการใด ๆ  ก็ตาม เปนชวง

ระยะเวลานานติดตอกันทาํใหบุคลน้ันตกอยูใตอาํนาจหรือเปนทาสของสิ่งน้ันสงผลกระทบทางดานรางกาย

และจิตใจหรือดานจิตใจเพียงอยางเดียว ทําใหตองเพิ่มปริมาณการเสพข้ึนเรื่อย ๆ จนทําใหสุขภาพ

ของผูเสพเสื่อมโทรมลงและจะแสดงอาการขาดยาเมื่อหยุดใช ทําใหเกิดผลรายตอสุขภาพของผูเสพ 

ประเภทของยาเสพติดใหโทษ 

 1.  แบงตามตามพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. 2522 ไดแบงยาเสพติดใหโทษ

ออกเปน 5 ประเภท ดังน้ี 

  ประเภทที่ 1 ยาเสพติดใหโทษชนิดรายแรง มี 38 รายการที่สําคัญ คือ เฮโรอีน  

แอมเฟตามีนแมท เอ็กซตาซี และแอลเอสดี 

  ประเภทที่ 2 ยาเสพติดใหโทษทั่วไป มี 102 รายการ ที่สําคัญ คือ ใบโคคา โคเดอีน 

ยาสกัดเขมขนของตนฝนแหง เมทาโดน มอรฟน ฝนยา (ฝนที่ผานกรรมวิธีปรุงแตงเพื่อใชในการทํายา) 

ฝน ไดแก ฝนดิบ ฝนสุก มูลฝน 

  ประเภทที่ 3 ยาเสพติดใหโทษที่มีลักษณะเปนตนตํารับยาและมียาเสพติดใหโทษ

ประเภท 2 ผสมอยู คือ ยารักษาโรคที่มียาเสพติด ประเภท 2 เปนสวนประกอบอยูในสูตร เชน ยาแกไอ 

ยาแกทองเสีย 
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  ประเภทที่ 4 สารเคมีที่ใชในการผลิตยาเสพติดใหโทษประเภท 1 หรือ 2 มี 32 รายการ 

ที่สําคัญ เชน อาเซติค แอนไฮไดรด อาเซติค คลอไรด 

  ประเภทที ่5 ยาเสพติดใหโทษที่ไมเขาอยูในประเภท 1 ถึง 4 มี 4 รายการ คือ กัญชา 

พืชกระทอม พืชฝน ทุกสวนของพืชกัญชา ทุกสวนของพืชกระทอม และพืชเห็ดข้ีควาย 

ปจจุบันยาเสพติดมีอยูมากกวา 100 ชนิด ที่อยูในการควบคุมแมนวาสองในสามของยาเสพติด

เหลาน้ีจะเปนสารสังเคราะหข้ึนก็ตาม แตยาเสพติดที่ใหโทษที่สําคัญที่สุดที่พบในลักษณะการลักลอบ

คาขายคือยาเสพติดที่ไดจากธรรมชาติและอนุพันธุของมัน 

โทษและพิษภัยของสารเสพติด 

เน่ืองดวยพิษภัยหรือโทษของสารเสพติดที่เกิดข้ึนกับผูที่หลงผิดหรือต้ังใจไปเสพสารเหลาน้ี 

ชวงแรก ๆ ที่เสพอาจยังไมเห็นผลของพิษหรือโทษของยาเสพติดที่ชัดเจน เปรียบเสมือนเปนฆาตกรเงียบ 

ที่ทําลายชีวิตบุคคลเหลาน้ัน กอปญหาอาชญากรรม ปญหาสุขภาพ กอความเสื่อมโทรมใหแกสังคม

และบานเมืองอยางรายแรง เพราะสารเสพติดทุกประเภทมีฤทธ์ิเปนอันตรายตอรางกายและจิตใจ      

ในระบบประสาท สมองซึ่งเปรียบเสมือนศูนยบัญชาการของรางกายและชีวิตมนุษยการติดสารเสพติด

เหลาน้ันจึงไมมีประโยชนในเชิงบวกกับรางกายเลย มีแตผลดานลบตอรางกายจนอาจทําใหเสียชีวิต 

และสงผลใหเกิดปญหาในดานตาง ๆ (กฤษดา งวงสน และคณะ, 2556 : 24 - 31) ดังน้ี 

 1. โทษทางดานรางกาย  

  1.1 สารเสพติดจะใหโทษโดยทําใหการปฏิบัติหนาที่ ของอวัยวะสวนตาง ๆ              

ของรางกายเสื่อมโทรม พิษภัยของสารเสพติดจะทําลายประสาท สมอง ทําใหสมรรถภาพเสื่อมลง        

มีอารมณ จิตใจไมปกติ เกิดการเปลี่ยนแปลงไดงาย เชน วิตกกังวล เลื่อนลอยหรือฟุงซาน ทํางานไมได 

อยูในภาวะมึนเมา ตลอดเวลา อาจเปนโรคจิตไดงาย 

  1.2 ดานบุคลิกภาพ ขาดความสนใจในตนเองทั้งความประพฤติ ความสะอาดและ 

สติสัมปชัญญะ มีอากัปกิริยาแปลก ๆ เปลี่ยนไปจากเดิม 

  1.3 สภาพรางกายของผูเสพจะออนเพลีย ซูบซีด หมดเรี่ยวแรง ขาดความกระปรี้ 

กระเปราและเกียจคราน เฉ่ือยชา เพราะกินไมได นอนไมหลับ ปลอยเน้ือ ปลอยตัวสกปรก ความ

เคลื่อนไหวของรางกายและกลามเน้ือตาง ๆ ผิดปกติ 

  1.4 ทําลายสุขภาพของผูติดสารเสพติดใหทรุดโทรม เน่ืองจากระบบอวัยวะตาง ๆ 

ของรางกายถูกพิษยาทําใหเสื่อมลง นํ้าหนักตัวลด ผิวคล้ําซีด เลือดจางผอมลงทุกวัน 

  1.5 เกิดโรคภัยไขเจ็บไดงาย เพราะความตานทานโรคนอยกวาปกติ ทําใหเกิดโรค

หรือเจ็บไขไดงาย และเมื่อเกิดแลวจะมีความรุนแรงมาก รักษาหายไดยาก 

  1.6 อาจประสบอุบัติเหตุไดงาย สาเหตุเน่ืองจากะระบบการควบคุมกลามเน้ือและ

ประสาทบกพรอง ใจลอย ทํางานดวยความประมาท และเสี่ยงตออุบัติเหตุตลอดเวลา 
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  1.7 เกิดโทษที่รุนแรงมาก คือ จะเกิดอาการคลุมคลั่ง ถึงข้ันอาละวาด เมื่อหิว           

ยาเสพติดและหายาไมทัน เริ่มดวยอาการนอนไมหลับ นํ้าตาไหล เหงื่อออก ทองเดิน อาเจียน 

กลามเน้ือกระตุก กระวนกระวาย และในที่สุดจะมีอาการเหมือนคนบา เปนบอเกิดแหงอาชญากรรม 

 2. โทษทางดานจิตใจ 

  พิษจากยาเสพติด บางชนิด มีผลทําใหเกิดอาการทางจิตได บางรายอาจคลุมคลั่ง 

วิกลจริต ไปเปนระยะเวลานาน คิดวาผูอืน่จะมาทํารายจึงอาละวาด และทํารายผูอื่นได ทําใหสุขภาพจิต

เสื่อมโทรม ยาหรือสารสวนใหญถาเสพมาก หรือเสพนาน ๆ จะเกิดอาการวิกลจริต อันเปนผลของยา

ตอการทํางานของสมอง เชน ยาแอมเฟตามีน ทําใหเกิดอาการหวาดระแวง ประสาทหลอน บุคลิกภาพ

เปลี่ยนแปลง และการตัดสินใจผิดคลายโรคจิตเภท ยาหลอนประสาททําใหเกิดความวิตกกังวล       

อยางรุนแรง หลงผิด และประสาทหลอน ถึงขนาดตัดอวัยวะของตนเอง หรือกระโดดลงมาจากตึกสูง ๆ 

และถึงตายได ผลของยาโดยทางออมตอสุขภาพจิต คือ ทําใหบุคลิกภาพเสีย ทนความคับของใจไดนอย 

หวาดระแวง และการเจริญของอารมณไมบรรลุวุฒิภาวะ ถาเคยไดรับโทษจากการเสพยาดวยบอย ๆ 

มโนธรรมหรือคุณธรรมจะตํ่าลง กลายเปนคนที่ชินชาตอการทําความช่ัวตาง ๆ  

ผลกระทบของสารเสพติด 

 1. ดานสุขภาพ ผูที่ตกเปนทาสสารเสพติดเกือบทุกประเภทรางกายจะซูบซีด ผอมเหลือง 

เหลือแตหนังหุมกระดูก ความคิดอานชา ความจําเสื่อม ขาดสติ อาเจียน นอนไมหลับ เบื่ออาหาร และ

จะเสียชีวิตในที่สุด 

 2. ดานเศรษฐกิจ เน่ืองจากสารเสพติดทุกประเภทผูเสพจะตองเพิ่มยาใหมากข้ึน

ตลอดเวลาและหยุด เสพไมได ดังน้ันจึงตองสูญเสียเงินทองสําหรับซื้อยามาเสพไมมีที่สิ้นสุดรางกาย     

ไมแข็งแรง ไมสามารถประกอบอาชีพไดดังเชนคนปกติทั่วไป ครอบครัวและรัฐตองสูญเสียแรงงานไป 

ดังน้ัน จึงสงผงเสียหายตอเศรษฐกิจทั้งของตนเอง ครอบครัว และประเทศชาติโดยสวนรวม 

 3. ดานสังคม สารเสพติดยังเปนตัวกอใหเกิดปญหาสังคมอยางมากมาย โดยเฉพาะอยางย่ิง

ปญหาอาชญากรรม เพราะผูติดยาจําเปนตองเพิ่มปรมิาณข้ึน อยูตลอดเวลา ดังน้ัน การประกอบอาชีพ

สุจริตทั่ว ๆ ไป ยอมเปนการยากที่จะหาเงินมาซื้อสารเสพติดไดอยางพอเพียงและในสภาพความเปนจริง 

ผูติดยาจะไมมีใครคบคาหรือรวมสมาคมดวยเหตุน้ีจึง เปนจุดเริ่มตนของการประกอบอาชญากรรม 

โดยเฉพาะอยางย่ิงอาชญากรรมที่เกี่ยวกับทรัพย นอกจากน้ันยังเปนสาเหตุของปญหาสังคมอื่น ๆ         

อีกมากมาย เชน ปญหาวัยรุน ปญหาการพนัน ปญหาครอบครัว ปญหาการแพรระบาดของโรคเอดส  

เปนตน 

 4. ดานครอบครัว ชุมชนและสงัคม  

  4.1 ครอบครัวที่มีผูติดยา มักไดรับความเดือดรอนจากผูติดยาในทุกดาน นําไปสู

ความยุงยาก ขัดแยง แตกแยก และสิ้นเปลืองในการแกปญหา  
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  4.2 ปญหายาเสพติด ไดกอใหเกิดความหวาดระแวงจากประชาชน และสังคม              

ในวงกวางเน่ืองจากเกรงวาบุตรหลานจะเขาไปเกี่ยวของกับยาเสพติด หรือถูกประทุษรายจากผูเสพ  

  4.3 ผูติดยามักกอใหเกิดอาชญากรรมตอเน่ือง ต้ังแตการเขาไปเกี่ยวของกับแหลง

อบายมุข การลักเล็กขโมยนอย การประทุษรายตอชีวิตและทรัพยสิ การพนันและอาชญากรรมตาง ๆ  

  4.4 สําหรับผูคาและหรือผูเสพซึ่งเปนหัวหนาครอบครัว เมื่อถูกจับกุมและดําเนินการ

ทางกฎหมาย จะสงผลกระทบใหสมาชิกภายในครอบครัว ไดรับความเดือดรอนในการดํารงชีวิตทั้ง

ดานเศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะอยางย่ิงเด็กและเยาวชนที่อยูภายใตการปกครองจะตองออกจาก 

โรงเรียน ซึ่งเปนการทําลายอนาคตของประเทศชาติ 

ดานการบริหารจัดการภาครัฐ  

 1. คดียาเสพติดที่เพิ่มสูงข้ึนอยางตอเน่ืองเปนภาระตองานดานกระบวนการยุติธรรมทั้ง

ระบบต้ังแตในระดับตํารวจ อัยการ ศาล ราชทัณฑ และการคุมประพฤติ นําไปสูการปรับปรุงกฎหมาย 

การขยายงาน ขยายอัตรากําลังการขอผลตอบแทนที่เพิ่มข้ึน และการกอสรางสถานที่รองรับผูติดยาเสพติด

ซึ่งสงผลกระทบตอภาระคาใชจายของรัฐที่เพิ่มสูงและทําใหการดําเนินคดีดานอื่น ๆ เกิดความลาชา  

 2. นอกจากน้ี ปญหายาเสพติดไดกอใหเกิดการทุจริต คอรัปช่ัน โดยเฉพาะการทุจริต

ตอหนาที่ การรับสินบน การกลั่นแกลงรีดไถ แสวงหาผลประโยชนจากผูกระทําความผิดซึ่งทําให

ประชาชนและสังคมเกิดความไม ศรัทธาและเช่ือมั่นในการทางานของเจาหนาที่ของรัฐ  

เสนทางการติดยาเสพติด 

เสนทางต้ังแตเริ่มเสพจนกระทั่งติด แบงออกไดเปน 4 ระยะ เริ่มต้ังแตอยากลอง มาสูระยะ

เห็นผลประโยชนของยาเสพติด ตอมาระยะหมกมุนตองการจะเสพยาบอยข้ึน อยูไมไดถาไมใชยา        

และระยะสุดทายติดสิ่งเสพติดไมทํากิจกรรมรวมกับผูอื่น คิดถึงแตยาเสพติด มีผลกระทบตอ ปญหา

สุขภาพ ปญหาทางจิต ลมละลาย ไมมีงานทํา 

ขั้นตอนและระยะเวลาการติดยาเสพยาเสพติด 

ข้ันตอนและระยะเวลาการติดยาเสพติด เริ่มจากระยะเริ่มตนเสพซึ่งระยะน้ีสมองสวนคิดยังคง

ควบคุมสมองสวนอยากไดดี ผูเสพประเมินผลทางบวกในการเสพมากกวาทางลบ ตอมาเปนระยะยังคง

เสพในระยะน้ีสมองสวนคิดยังคงควบคุมสมองสวนอยากได แตเริ่มจะเห็นผลเสียในการเสพยา ระยะ

หมกมุน มีความถ่ีในการเสพมากข้ึน ชีวิตเริ่มขาดระเบียบ ไมสามารถจัดการกับชีวิตได เปนระยะที่สมอง

ไมสามารถควบคุมสมองสวนอยากไดแมนวาจะพยายามเลิกยา ระยะสุดทายคือระยะวิกฤต เปนระยะ

ที่เรียกไดวาเปนทาสของยาเสพติดเพราะผูเสพจะตองเสพยาตลอดไมสามารถที่จะหยุดเสพยาได 

แนวทางการจําแนกกลุมผูใชยาเสพติด แบงไดเปน 4 กลุม ดังน้ี 

 1. กลุมเสี่ยง คือ บุคคลที่มีปจจัยเสี่ยง เชน มีความทุกขใจ ตองการใหรางกายอดทน 

ทํางานไดมาก มีปญหาการเรียน ปญหาครอบครัว ในครอบครัวหรือคนใกลชิดเสพยาเสพติด 
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 2. กลุมที่ใชยา คือ กลุมคนที่มีการใชยาในลักษณะที่กอใหเกิดประโยชนบางอยางจาก 

ฤทธ์ิของยาตอตนเอง เชน ใหขยันมากข้ึน ใหเกิดความต่ืนตัว ใหเกิดความรูสึกอารมณดี สมองแจมใส 

โดยไมคํานึงถึงผลเสียของยาตอสุขภาพรางกายและจิตใจ มีประวัติการใชยาเปนครั้งคราว 

 3. กลุมติดยา คือ กลุมที่มีอาการผิดปกติทางดานพฤติกรรม (Behavior) ความคิดอาน 

(Cognitive) และระบบสรีระทางรางกาย (Physiological Phenomena) ซึ่งเกิดภายหลังจากการใช

ยาเสพติดซ้ํา ๆ (Repeated Substance Use) และมีอาการตาง ๆ ดังตอไปน้ี 

การจําแนกกลุมผูใชยาเสพติด แบงออกเปน 3 กลุม คือ กลุมเสี่ยง คือกลุมที่ยังไมเสพยาเสพ

ติดแตมีความเสี่ยงที่จะใชยาเสพติด กลุมน้ีเปนกลุมที่สามารถปองกันโดยครอบครัว เพื่อนที่ใกลชิด 

กลุมที ่2 คือกลุมผูที่ใชยาเสพติด กลุมในระยะเริ่มแรกใชมองเห็นประโยชนในดานบวกของฤทธ์ิยาเสพติด 

กลุมที ่3 คือกลุมที่ติดยาเสพติด ในกลุมน้ีพฤติกรรมตาง ๆ  เปลี่ยนไปจากเดิม ชีวิตหมกมุนอยูกบัยาเสพติด

ขาดยาไมได ตองเพิ่มปริมาณของยาทั้งดานปริมาณและความถ่ี สภาพรางกายและจิตใจทรุดโทรม  

การชวยเหลือผูเสพยาเสพติดในระยะน้ีตองบําบัดรักษา ฟนฟูทั้งสภาพรางกายและจิตใจ ซึ่ง รอซีดะห 

มะสะแม (2554) ไดมีการศึกษาสาเหตุการติดยาเสพติดและวงจรการเสพยาเสพติด ดังภาพที่ 2.1 - 2.4  

 

 
 

ภาพที่ 2.1 ภาพแสดงสาเหตุการติดยาเสพติดและวงจรการการเสพยาเสพติด 

 

สาเหตุการติดยาเสพติด

Agent
- ฤทธิเสพติด
- ออกฤทธิเร็ว, สัน
- หาเสพได้

Host
- Genetic
- โรคทางกาย
- โรคทางจิตเวช

ติดยาเสพติด

Environment
ครอบครัว   , ชุมชน  , เพอืน  , สังคม  , สือต่าง ๆ
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ภาพที่ 2.2 ภาพแสดงวงจรการเสพยาเสพติด 

 

 
 

ภาพที่ 2.3 ภาพแสดงวงจรการเสพยาเสพติด 
 

 
 

ภาพที่ 2.4 วงจรข้ันตอนการเสพยาเสพติด การเลิกเสพและการกลับไปเสพซ้ํา 

“ PLEASURE CIRCUIT ”

Nucleus accumbens

GABA opioids

Amygdala

Dopamine
Ventral tegmental area

Ventral pallidum

CRAVING

เสพ

Stop

หยุดเสพ

Internal cue
Environmental cue

ลองเสพ เรือรัง

ไม่เสพ

ไม่
ชอบ

เสพติดชอบไม่เคย
ใช้

หยุดเสพ

เสพใหม่

หยุดเสพ

เสพใหม่
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ความรูเก่ียวกับยาเสพติด 4 x 100 

รูปแบบดังเดิมการใชใบกระทอมซึ่งเปนสารต้ังตนตัวสําคัญของยาเสพติด 4 x 100 เริ่มจาก 

จังหวัดทางภาคใตซึ่งประชาชนสวนใหญนับถือศาสนาอิสลาม และเปนศาสนาที่มีบทบัญญติัที่เครงครดั

ในการหามด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล พืชกระทอมจึงเปนสิ่งทดแทน เน่ืองจากพืชกระทอมไมเปนสิ่งตอง 

หามตามหลักศาสนาอิสลามแตเปนสิ่งตองหามตามกฎหมายของรัฐ จากงานวิจัยพบวา พืชกระทอม    

มีคนใชโดยทั่วไปทุกจังหวัด และในภาคใต รูปแบบการใชพืชกระทอมในการเสพมีอยูดวยกัน 2 แบบ 

คือการใชแบบด้ังเดิมคือการเค้ียวใบสดหรือการกินผงที่ไดจากใบ พบวาบางคนเริ่มเค้ียวเมื่ออายุ 25 ป 

และหลายคนเคยเค้ียวใบกระทอมไปตลอดชีวิต แบบที ่2 เริ่มจากการแพรระบาดยาเสพติดในภาคใต

กอนป 2548 ประกอบดวย เฮโรอีน กัญชา ยาบา สารระเหย ยาแกไอสูตรโคเดอีน (ขอมูลศูนยบําบัด 

รักษายาเสพติดจังหวัดปตตานี) เน่ืองจากในชวงสงครามยาเสพติด ป 2548 รัฐบาลมีการปราบปราม 

ยาเสพติดอยางจริงจัง ทําใหยาเสพติดในชวงน้ันหายากข้ึน ราคาแพงจากเดิมหลายเทาตัว จึงมีกลุมวัยรุน

สวนหน่ึงไดเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเสพใบกระทอม มาเปนสารเสพติดชนิดใหมเขามาแทน โดยนํา

นํ้าตมกระทอม (ครัง้ละ 50 - 100 ใบ)เพื่อใชเปนสารต้ังตนในการผลิตเครื่องด่ืมมาผสมกับสารตัวอื่น เชน 

ยาแกไอ นํ้าโคก ยากันยุง นํ้าแข็ง เรียกยาเสพติดสูตรใหมน้ีวา 4 x 100 (สุรพร ชลสาคร, 2556 : 15 - 16) 

ความหมาย 

ยาเสพติดที่มีนํ้ากระทอมเปนสวนผสมหลัก และมีสวนประกอบอื่นรวม ไดแก ยาแกไอที่มี

สวนผสมของ โคเดอีน นํ้าโคก หรือหรือสวนผสมอื่น ๆ ที่ผสมลงไปแลวทําใหเกิดอาการมึนเมา เชน  

ยากันยุง สารเคลือบสีขาวในหลอดหลอดฟลูออเรสเซนต ยาแกแพ หรือยากลอมประสาท (สาวิตรี 

อัษณางคกรชัย และคณะ, 2549 : 27) 

การเรียกช่ืออื่นของยาเสพติด 4 x 100 อาจเรียกไปตามสูตรผสมซึ่งในแตละพื้นที่ไมมีสูตร

ตายตัวข้ึนอยูกับความนิยมการปรุงและรสนิยมของผูเสพ แตสวนผสมหลักยังคงเดิม ช่ืออื่นที่พบ เชน 

OTOP หรือนํ้ากระทอมตม ถาลดสวนผสมเหลือ 3 ชนิด เรียก 3x100 ถาเพิ่ม สวนผสมเขาไปจํานวน

มาก เรียก 8 x 100 หรือ 10 x 100 กระทอมบดผสมนมเปรี้ยว เรียกวา วันทูคอล (ภาคใตตอนบน) 

(สาวิตรี อัษณางคกรชัย และคณะ, 2549 : 27) 

จากรายงานของสํานักงานปราบปรามยาเสพติดภาค 9 พบวา สถานการณแพรระบาดของ

พืชเสพติดชนิดกระทอม ต้ังแตป 2547 เปนตนมา สถานการณการคาและการแพรระบาดเพิ่มสูงมากข้ึน 

จนกระทั่งใน ป 2549 ถึง 2550 กระทอมกลายเปนตัวยาหลักอันดับ 3 การคาและแพรระบาดพืช

กระทอมในพื้นที่ 7 จังหวัดภาคใตตอนลาง มีแนวโนมเพิ่มข้ึน โดยเฉพาะพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต 

เปนพื้นที่หลักของปญหายาเสพติดในปจจุบัน มีการพัฒนาสูตรให?เกิดความหลากหลายข้ึน เพื่อการ

ออกฤทธ์ิตอบสนองความตองการที่แตกตางกันของผูเสพ ตามระดับความรุนแรงของความตองในการ

เสพ และกอนที่จะเขาไปเกี่ยวพันกับการกอความไมสงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต 
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สภาพปญหาของยาเสพติด 4 x 100 

ภาคใตมีการนําพืชกระทอมมาใชเพื่อการทํางานและรักษาโรคบางชนิดจนกลายเปนสวนหน่ึง

ของวิถีชีวิต กระทั่งกลุมวัยรุนไดพัฒนารปูแบบเปนการบรโิภคนํ้ากระทอม โดยนําใบกระทอมตมกับนํ้า 

ผสมกับยาที่มีการควบคุมการจําหนาย สารที่เปนอันตรายบางชนิด และเครื่องด่ืมตาง ๆ โดยมี

สวนผสมหลัก ไดแก นํ้าตมใบกระทอมเครื่องด่ืมนํ้าอัดลม และยาแกไอ สารอื่น ๆ ที่นํามาผสมข้ึนอยู

กับความพึงพอใจของรสชาติและฤทธ์ิที่สงผลตออารมณความรูสึกทั้งดานรางกายและจิตใจ รวมทั้งผล

ดานสัมพันธภาพในกลุมเพื่อน สภาพเชนน้ีปรากฏใหเห็นอยางแพรหลาย ซึ่งสะทอนไดจากสถิติคดี 

สารเสพติดและการบําบัดรักษา รวมทั้งการสํารวจและศึกษาเชิงลึกในกลุมเด็กและเยาวชนที่มี

ประสบการณบริโภค นํ้ากระทอมที่มีสวนผสมตาง ๆ พอสรุปไดดังน้ี ในชวง 5 ป ที่ผานมา พบวา 

สําหรับคดีนํ้ากระทอมปรากฏครั้งแรก ในป 2549 ตอมาในป 2551 - 2552 จํานวนคดีและผูตองหา

เพิ่มสูงข้ึนประมาณ 2 เทา ในจํานวนน้ีเปนวัยรุนประมาณ 3 ใน 4 เฉพาะกลุมวัยรุนภาคใต ในป 2552 

พบวา คดีนํ้ากระทอมมีประมาณ 1 ใน 4 ซึ่งไมแตกตางจากคดียาบา ซึ่งสอดคลองกับสถิติผูเขา

บําบัดรักษานํ้ากระทอม สวนใหญอยูในภาคใตประมาณ 3 ใน 4 และมีแนวโนมเปนวัยรุนสูงข้ึนอยาง

ตอเน่ืองประมาณ 9 เทา จากรอยละ 7 ในป 2548 เปนรอยละ 64 ในป 2552 สถานการณดังกลาว

สะทอนวาแนวโนมปญหากระทอมในภาคใต สูงข้ึนอยางตอเน่ือง แมจะอยูในอัตราที่ตํ่าเมื่อเทียบกับ

สารเสพติดชนิดอื่น ๆ แตสําหรับกลุมวัยรุนแลว นํ้ากระทอมเปนปญหามากที่สุด การสํารวจประสบการณ

ใชนํ้ากระทอมในกลุมเด็กและเยาวชน ป 2552 ในสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน จํานวน  

25 แหงทั่วประเทศ 1,912 ราย เปนชาย 1,690 หญิง 222 ราย พบวา กลุมที่เคยใชนํ้ากระทอมมีการ

ใชสารเสพติดชนิดอื่นดวยอัตราที่สูงกวากลุมที่ไมใชนํ้ากระทอม คือ มากกวา 2 - 3 เทา ยกเวนการใช

ยาบา ที่อัตราการใชไมแตกตางกันมากนัก การใชมีทั้งใชเปนครั้งคราว ใชตอเน่ือง สลับ และผสม 

โดยเฉพาะยากลอมประสาทที่นํามาเปนสวนผสมกับนํ้ากระทอมเพื่อการเสริมฤทธ์ิใหรุนแรงมากข้ึน 

(วิภา ดานธํารงกูล และคณะ, 2557 : 81 - 82) 

ปญหายาเสพติดในภาคใตโดยเฉพาะพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต พบการแพรระบาดของยา

สูตร 4 x 100 ซึ่งนิยมมากในหมูวัยรุน ที่มีสวนประกอบหลักสี่อยาง คือ นํ้าตมใบกระทอม นํ้าอัดลม

ประเภทนํ้าโคก ยานํ้าแกไอที่มีสวนผสมของโคเดอีนหรือไดเฟนไฮดรามีน และยากลอมประสาทหรือ

ปจจุบันอาจเพิ่มเปน 8 x 10 มีสวนผสมของใบกระทอม ยาแกไอ นํ้าอัดลม ยากันยุงชนิดขด                

สารฟลูออเรสเซนส เหลาแหง โซดา และยากลอมประสาท ซึ่งวัยรุนนิยมเสพเพื่อใหเกิดการเคลบิเคลิ้ม 

ไรกังวล กลาคิดกลาทํา และลืมตัว เพื่อหนีจากปญหาที่ตองเผชิญ แตสวนผสมหลัก ๆ ที่ยังคงมี 4 ตัว

หลักจากที่กลาวมาขางตน 

สูตรในการผลิตและสวนผสม 4 x 100  

สูตรในการผลิต จากการเก็บตัวอยาง 4 x 100 ในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใตของชุด

ปฏิบัติการงานมวลชนตอตานยาเสพติด ตามแผนยุทธศาสตรมวลชนแกไขปญหายาเสพติดในพื้นที่
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จังหวัดชายแดนภาคใต ป 2550 จํานวน 119 ตัวอยาง ซึ่งสถาบันวิชาการและตรวจพิสูจนยาเสพติด 

และสํานักงานปราบปรามยาเสพติด ไดทําการตรวจวิเคราะหองคประกอบทางเคมีพบสตูรหลัก 5 สูตร

ซึ่งความนิยมแตละพื้นที่สูตรจะไมเหมือนกัน ไดแก 

 1.  สูตรนํ้าใบกระทอม นํ้าโคก ยาแกไอ  

 2.  สูตรทีม่ีสวนผสมของนํ้าใบกระทอม ยาแกไอและยาแกแพ  

 3.  สูตรทีม่ีสวนผสมของนํ้าตมใบกระทอม ยากันยุง  

 4.  สูตรทีม่ีสวนผสมนํ้าตมใบกระทอม และอื่น ๆ เชน Ketamine Actifed เปนตน  

 5.  สูตรที่ไมมีนํ้าตมใบกระทอม แตมีนํ้าโคก ผสมยาแกไอ ยาแกแพ ยาแกอาเจียน เปนตน 

การตรวจวิเคราะหองคประกอบทางเคมีใน 4 x 100 

สถาบันวิชาการและตรวจพิสจูนยาเสพติด (สวพ.) และสํานักงานปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) 

ปรากฏผล ดังน้ี สวนผสมหลัก สวนใหญมีสวนผสมของกาเฟอีน ไดเฟนิล ไฮดรามีน และพืชกระทอม

โดยในพืชกระทอมจะมีสารเสพติด คือ ไมตราจินีน (Mitragynine) ซึ่งมีฤทธ์ิกระตุนประสาท สวนผสม

อื่น ๆ บางตัวอยางจากการตรวจสอบ พบวามีสวนผสมของยาแกไอตํารับตาง ๆ ยาแกอาเจียน ยาลด

นํ้ามูก ยาแกปวด /ยากันยุง และสารที่พบในฟาทลายโจร เปนตน สรุปสารเคมีที่พบในสวนผสมของ  

4 x 100 การออกฤทธ์ิ และอัตราโทษตามตารางที่ 2.1 

 

ตารางท่ี 2.1 สวนผสมท่ีใชผสมยาเสพติด 4 x 100 การออกฤทธิ์และอัตราโทษของสารท่ีเปน

องคประกอบทางเคมี  

 

สวนผสม ประเภทสาร/สรรพคุณ การออกฤทธิ ์ ประเภท 

Caffeine พบในโคก เคร่ืองดื่มชูกําลงั กระตุนประสาท โภคภัณฑควบคุม 

Guaifenesin แกไอ ขับเสมหะ มีผลตอทางเดินอาหาร - 

Actifed กลุมยาแกแพอากาศ ลดนํ้ามูก ปากแหง งวงนอน - 

Mitragynine อัลคาลอยดท่ีอยูในกระทอม กระตุน กด หลอนประสาท ยาเสพตดิประเภท 5 

Diphenylthydramine ใชรักษาอาการแพ กดประสาท - 

Codeine อนุพันธของฝน ระงับปวด 

ระงับอาการไอไดดีมาก 

กดประสาท ลดความเจ็บปวด 

งวงซึม 

ยาเสพตดิประเภท 2 

Chlorpheniramine แกแพลดอาการระคายเคือง งวงซึม - 

Dextromethorpphan ยาแกไอ กดประสาท - 

Allethrin สารเคมีกําจัดแมลง ยากันยุง ผิว/เยื่อจมูกอักเสบ ไอ จาม - 

Noscapine อัลคาลอยคในฝน แกไอ งวง ปวดศีรษะ คลื่นไส ไมทําใหเสพตดิ 
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สวนผสมหลักท่ีใชผสมยาเสพติด 4 x 100 

 1.  ใบกระทอม (Kratom) 

  ลักษณะ กระทอม (Kratom) เปนพืชเขตรอนพบมากทางภาคใตของประเทศไทย

และมาเลเซีย มีช่ือวิทยาศาสตรวา Mitragyna speciosa Korth อยูในวงศ Rubiaceae เปนไมยืนตน

ขนาดกลางสูง 10 - 15 เมตร ใบเปนใบเด่ียวสีเขียว เรียงตัวเปนคูตรงขามแผนใบขนาดกวางประมาณ 

5 - 10 เซนติเมตร ยาวประมาณ 8 - 14 เซนติเมตร ดอกมีสีขาวอมเหลืองออกเปนชอตุมกลมขนาด  

3 - 5 เซนติเมตร กระทอมพบไดในบางจังหวัดของภาคกลาง เชน ปทุมธานี แตจะพบมากในปา

ธรรมชาติบริเวณภาคใต เชน สุราษฎรธานี นครศรีธรรมราช ตรัง สตูล พัทลุง สงขลา ยะลา ปตตานี 

นราธิวาส และตอนบนของประเทศมาเลเซีย ใบกระทอมมีรสขมเฝอนเมา ใชประโยชนทางยาได    

โดยเปนยาแกปวดทอง แกบิด ทองเสีย แกปวดเมื่อยรางกาย ระงับประสาทชวยใหทํางานทนไมหิวงาย 

ผูใชพืชกระทอมสวนใหญ มักเปนชาวนา ชาวสวนและผูใชแรงงานในชนบกระทอมเปนพืชเสพติดให

โทษประเภท 5 ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. 2522  

สารเคมีท่ีสําคัญในใบกระทอม 

ใบกระทอม ประกอบดวย แอลคาลอยดทั้งหมดประมาณรอยละ 0.5 ในจํานวนน้ีเปน       

มัยตราจัยนิน (Mitragynine) ครึ่งหน่ึงซึ่งเปนอัลคาลอยดมีฤทธ์ิระงับปวด ลักษณะเดียวกับมอรฟน แต

แรงนอยกวา 10 เทา Mitragynine ทําใหเกิดอาการเคลิ้มคลายฤทธ์ิของโคเคนที่เหลือสวนมากเปน 

สปซีโอจัยนิน (Speciogynine) และเพแนนที (Paynanthine) สวนสปซีโอจัยนิน (Speciogynine) 

พบปริมาณนอย พบออกซิลโดล แอลคาลอยด (Oxidole Alkaloid) ปริมาณนอยมาก ใบกระทอมสด 

1 ใบ มีนํ้าหนักเฉลี่ย 1.7กรัม (ใบแหงหนัก 0.43 กรัม) ใบสด 20 ใบจะได มัตราจัยนิน (Mitragynine) 

ประมาณ 17 มิลลิกรัม หรือ 850 ไมโครกรัมตอใบ ชนิดและปริมาณแอลคาลอยดที่พบแตกตางกัน

ตามสถานที่และเวลาที่เก็บเกี่ยว แอลคาลอยดที่พบในใบแกของกระทอมมีประมาณ 40 ชนิด สวน     

ใบออนพบแอลคาลอยดปริมาณนอยมาก แอลคาลอยดที่มีการตรวจสอบหาสูตรโครงสรางไดแลวแบง

ออกเปน 2 ประเภท คือ อินโดลแอลคาลอยด (Indole Alkaloid) และออกซิลโดลแอลคาลอยด 

(Oxindole Alkaloid) (สินทวี สิงหวงศวัฒนะ, 2547) 

สรุป สารที่สําคัญในพืชกระทอม คือ มัยตราจัยนีน ซึ่งเปนอัลโดแอลคาลอยด และพบสาร

ออกฤทธ์ิทางชีวภาพเปนจํานวนมากที่พบจากราเอนโดไฟตที่แยกไดจากใบกระทอม (สะบาย ยีสา, 

2551) จากการศึกษาสารสําคัญในใบกระทอม มีรายงานผลการศึกษาวิจัยสารสกัดจากใบกระทอม

และ mitragynine ในสัตวทดลอง พบฤทธ์ิที่สําคัญดังน้ี 

 1. ฤทธ์ิลดการบีบตัวของกลามเน้ือเรียบ จึงมีฤทธ์ิทําใหเกิดการชาเฉพาะที่ได และยังมี

ฤทธ์ิกระตุนระบบประสาทสวนกลางคลายโคเคน  
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 2.  ฤทธ์ิระงับปวดในลักษณะเดียวกับมอรฟนในฝน โดยออกฤทธ์ิที่  Mu-Opioid 

Receptor และ Delta-Opioid Receptor และฤทธ์ิระงับปวดยังเกี่ยวพันกับฤทธ์ิกดการทางานของ 

5-HT2A Receptor จึงเปนสารแกปวดที่แตกตางจากมอรฟนฝน 

 3.  ฤทธ์ิยับย้ังการหลั่งของกรดในกระเพาะอาหารไดเชนเดียวกับมอรฟน โดยผานกลไก

การออกฤทธ์ิที่ Opioid Receptors ทั้งน้ีเช่ือวา มีความเกี่ยวของกับอาการขางเคียง เชน เบื่ออาหาร 

นํ้าหนักลด และอาจเปนปจจัยหน่ึงที่ทําใหผูเสพใบกระทอมไมรูสึกหิว (ไมอยากอาหาร) จึงทํางานได

นานข้ึน  

 4.  ฤทธ์ิลดการบีบตัวลําไส โดยออกฤทธ์ิที่ Mu-Opioid Receptor และ Delta-Opioid 

Receptor จึงแตกตางจากสารกลุม Opioid อื่น ๆ  

 5.  ฤทธ์ิในการลดไข โดยทดสอบเปรียบเทียบกบั Aminopyrin 

สรรพคุณทางยา 

ใบกระทอมมีสรรพคุณทางการรักษาของแพทยแผนไทย โดยใชใบกระทอมปรุงเปนยา 

เรียกวา ปะสะกระทอม ใชรักษาโรคบดิ แกปวดมวนทอง ปวดเบง ปวดเมื่อยรางกาย ทองเฟอ ทองเสีย 

ทองรวง ทําใหนอนหลับและระงับประสาท ซึ่งตรงกับทางการแพทยแผนปจจุบันจะพบวา มีฤทธ์ิระงับ

อาการปวดไดเชนเดียวกับมอรฟน แตออนกวา 10 เทา ประเทศไทยเดิมนิยมใชกระทอม มีจุดประสงค

ในการใชเพื่อใหทํางานไดทนข้ึน ทนตอแสงแดด การใชใบกระทอมในคนไทยน้ันนิยมเสพโดยการเค้ียว

ใบสดหรือใบแหงและผสมเกลือเพื่อปองกันภาวะทองผูก (สมสมร และคณะ, 2548)  

อาการอันไมพึงประสงค อาการขางเคียงแบบเฉียบพลนัของ Mitragynine คลายกับมอรฟน 

คือทําใหปากแหง ปสสาวะบอย เบื่ออาหาร ทองผูก อุจจาระดําและกอนเล็กคลายอุจจาระแพะ       

ที่แตกตางจากฝนคือ ไมทําใหเกิดอาการคลื่นไส อาเจียน รายที่ใชมาก นอนหลับยาก เมื่อใชเปนเวลานาน 

จะมีอาการเบื่ออาหาร นํ้าหนักตัวลด นอนไมหลับ ผิวหนังคล้ํา โดยเฉพาะบริเวณแกม มีสีคล้ําข้ึน

คลายหนาผูปวยโรคตับ ประมาณรอยละ 30 ของผูติดกระทอม รายงานวามคีวามตองการทางเพศลดลง 

และตองการใชกระทอมรวมกับแอลกอฮอลเพื่อกระตุนความตองการทางเพศ ดังน้ัน การติดยาจึงเกิด

จากการใชยาในขนาดสูงการติดกระทอมเปนกระบวนการที่เกิดข้ึนอยางชา ๆ โดยการเพิ่มขนาดปริมาณ 

และความถ่ีในการใช ในระยะของการติด ผูใชจะยังสามารถทํางานหนักซึ่งไมตองใชทักษะมากนักได

เปนอยางดี เมื่อการติดยาดําเนินไปนานข้ึน ผูติดกระทอมจะหมดแรงลง และมีอาการในทางตรงกัน

ขามกับผลที่ไดในระยะแรก ๆ ของการเสพ ในกรณีที่มีอาการติดยา (Addiction) อาการจะคลายกับ

แอมเฟตามีน คือ เบื่ออาหาร ทํางานไดมากเกินปกติ ต่ืนเตน ต่ืนตัวเพราะประสาทถูกกระตุน แตยังไม

เคยมีรายงานผูเสพติดกระทอมกอปญหาอาชญากรรม หรืออุบัติเหตุเหมือนที่ไดรับรายงานกรณีผูเสพ

ติดแอมเฟตามีน ซึ่งพบอาการโรคจิตหวาดระแวง เห็นภาพหลอน คิดวาคนจะมาทํารายตน และพูด 

ไมคอยรูเรื่อง สวนอาการขาดยา (Withdrawal Symptom) จะทําใหไมมีแรง ปวดเมื่อยกลามเน้ือและ
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กระดูก แขนขากระตุก รูสึกออนเพลียไมสามารถทํางานได อารมณซึมเศรา จมูกแฉะ นํ้าตาไหล     

บางรายกาวราว แตเปนมิตร (Hostility) นอนไมหลับ เบื่ออาหาร ซึ่งตรงขามกับอาการขาดยา          

แอมเฟตามีนที่จะทําใหรูสึกงวงนอนมาก หิวจัด และมือสั่น 

สรุป สารที่สําคัญในพืชกระทอม คือ มัยตราจัยนีน ซึ่งเปนอัลโดแอลคาลอยด และพบสาร

ออกฤทธ์ิทางชีวภาพเปนจํานวนมากที่พบจากราเอนโดไฟตที่แยกไดจากใบกระทอม (สะบาย ยีสา, 2551) 

พฤติกรรมการเสพ/การใชพืชกระทอม 

พืชกระทอมเปนที่รูจักกันอยางแพรหลายในประเทศไทย โดยเฉพาะจังหวัดทางตอนใต  

การเสพพืชกระทอมมีรูปแบบการเสพที่แตกตางกัน 2 แบบ คือ  

 1.  แบบด้ังเดิมเปนการเค้ียวใบสดหรือการกินผงที่ไดมาจากใบ ตากใบแหงชงนํ้ารอนกิน 

หั่นตากแหงชงเหมือนใบชา สบูใบแหง สบูยางทอม  

  พฤติกรรมการเสพ สวนใหญมักเสพเพื่อการใชแรงงาน หรือการกินใบกระทอมเปน

ธรรมเนียมที่สืบตอกันมาเปนเวลานาน การเสพใบกระทอมบางคนกินทุก มักจะใชกระทอมภายใน

บานพักของตนเอง 

 2.  การเสพนํ้ากระทอมผสมกับสารตัวอื่นในกลุมวัยรุนทางภาคใต ที่เรียกวายาเสพติด  

4 x 100 เน่ืองมาจากเมื่อ 5 ปที่ผานมา กลุมวัยรุนไดคิดคนผลิตเครื่องด่ืมตัวใหม โดยการใชนํ้าตมใบ

กระทอม (ครั้งละประมาณ 15 - 100 ใบ) ไดนํ้าชาใบกระทอมเพื่อใชเปนสารต้ังตน นําไปผสมกับ      

นํ้าโคก ยาแกไอ และนํ้าแข็ง ผูเสพจะมีการนัดมาน่ังเสพดวยกัน และพูดคุยกันในเรื่องทั่ว ๆ ไป 

เหมือนการเสพนํ้าชาหรือกาแฟ หรือคลายการต้ังวงเสพเหลา กินกันจนหมดก็แยกยายกันกลับ ผูเสพ

จะบอกวาเสพแลวรูสึกสบายหายเครียด พูดคุยไดสนุกข้ึน ตอมาก็จะเริ่มมึน ๆ งวง ๆ เหมือนเมาเหลา

แตนอยกวามาก โดยสวนใหญใชสัปดาหละ 3 - 4 ครั้ง (สุรพร ชลสาคร, 2556 : 16)  

ผลของกระทบตอรางกาย 

สํานักงานปองกันและปราบปรามยาเสพติดภาคใต ไดใหขอมูลเกี่ยวกับการเสพพืชกระทอม

ในพื้นที่ภาคใต ดังน้ี 

อาการเมื่อเสพใบกระทอม  

ชวงแรกทําใหรูสึกสบาย วองไว คลองแคลว มีแรงในการทํางาน ถาไดออกแรงออกกําลังกาย 

จะรูสึกดี สูงาน ทนแดด ทํางานไดทนเมื่อตองทํางานกลางแดดจัด หายเหน่ือย หายปวดเมื่อย รูสึก

กระชุมกระชวย กระปรี้กระเปรา ใจเย็น สบายเน้ือสบายใจ บางคนกินแลวรูสึกเมา โดยเฉพาะกินกระทอม

พันธุกานใบแดง บางคนรูสึกหวงนอน อาการหนาวสั่นเวลาอากาศครึ้มฝน ลดอาการปวดเมื่อยขนาดตํ่า ๆ 

มีฤทธ์ิกระตุนประสาทคลายยาบาออน ๆ ถากินขนาดสูงมีฤทธ์ิ เช่ืองซึม ชา เคลิบเคลิ้ม กดประสาท

คลายฝนมีฤทธ์ิ Psychedelic สุขภาพผูที่กินใบกระทอมสําหรับคนที่กินตอเน่ืองเปนเวลานานระบบ

ขับถายผิดปกติ ทองผูกบอย ๆ อุจจาระแข็งอุจจาระเปนกอนดําคลายมูลแพะ บางคนผอมผิวพรรณ
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แหงดําเกรียม ใบหนาหมอง ไมมีราศี ไมมีแรงหนามืด ใจสั่น เปนลมงาย บางคนปวดทอง มีปญหาเรื่อง

กระเพาะอาหาร และลําไส อาการเมื่อไมไดกินใบกระทอมสําหรับคนที่กินตอเน่ืองเปนเวลานาน ไมมีแรง 

เหน่ือยงาย คอออน ปวดเมื่อยตามรางกาย ปวดในขอ เดินไมคลองตัว หาว นอนไมหลับ นํ้ามูกนํ้าตาไหล 

เหงื่อออกตามรางกาย มักมีกลิ่นปาก กลิ่นตัว ผิดปกติ ย่ิงในชวงมีอาการขาดยากลิ่นจะรุนแรงข้ึน  

ผลกระทบทางดานจิตใจ 

หงุดหงิด นอยใจงาย กระสับกระสาย ฟุงซาน สบัสน ประสาทหลอน  

ผลตอระบบอ่ืน ๆ  

การศึกษาฤทธ์ิของมิตรากยันีนที่เปนแอลคาลอยดหลักของใบกระทอมพบวา เมื่อทดลองใช

มิตรากัยนีนกับโคเดอีนในขนาดที่เทากันเพื่อเปรียบเทียบฤทธ์ิของแอลคาลอยดทั้งสองชนิดน้ี  

มิตรากัยนีน จะไมทําใหเกิดการอาเจียน หายใจลําบาก และไมมีกลุมอาการติดยาคลายกับ

การติดสารฝน และไมสามารถตานฤทธ์ิไดดวย Nolorphine และไมมีฤทธ์ิตานโคลิเนอรจิก เมื่อให   

ในขนาดที่เกิดผลบรรเทาปวดจะมีผลตอการเคลื่อนไหวของกระเพาะอาหารนอย นอกจากน้ีมีผล          

ไมมากนักตอความดันโลหิตในสุนัข แตอยางไรก็ตามเมื่อใหมิตรากัยนีนในขนาดสูงจะมีผลลดความดัน

โลหิตในแมว แตมีผลกดการหายใจนอยกวาโคดิอีน เมื่อใหมิตรากัยนีนใตผิวหนังจะใหผลในการ

บรรเทานอยกวาการใหโดยการรับประทานเช่ือวาอาจเปนผลจากการที่มิตรากัยนีตองถูกแปรรูปกอน 

ที่จะออกฤทธ์ิ นอกจากน้ีมิตรากัยนียังมีความเปนพิษนอยเมื่อเทียบกับสารฝน 

สรุปสารที่สกัดไดจากพืชกระทอมน้ันสามารถเคลื่อนผานเย่ือแบงกั้นระหวางระบบหมุนเวียน

เลือดและระบบประสาทเพื่อเขาไปออกฤทธ์ิในสมองโดยมีการกระตุนที่ Opioid Receptor ซึ่งจะ

คลายกับมอรฟนแตจะมีความแตกตางกันในรายละเอียด เชน Subtype ของตัวรับหรือคาจําเพาะ 

ของการกระตุนที่ตัวรับ เปนตน ผลลัพธของการออกฤทธ์ิที่เห็นไดชัดก็คือการลดความเจ็บปวด และ 

ลดการหลั่งกรดในกระเพาะอาหารสวนการออกฤทธ์ิผานการกระตุนที่ตัวรับชนิด 2-Adrenocepter 

สามารถลดพฤติกรรมการเคลื่อนไหวที่ผิดปกติทางระบบประสาทบางอยางได นอกจากน้ียังพบวามี

สารประกอบของพืชกระทอมที่นอกเหนือไปจากมิตรากัยนีน หรือแมแตสารมิตรากัยนีนที่ถูกนํามา

ดัดแปลงโครงสรางทางโมเลกุลก็สามารถออกฤทธ์ิลดปวดไดเชนกัน 

อาการเมาใบกระทอม 

อาการเมายาหรือภาวะเปนพิษจากยาหรือสารเสพติดที่ใช ( Intoxication) เปนการ

เปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรมหรือจิตใจ รวมกับอาการและอาการแสดงทางรางกาย (Symptoms and 

Signs) ที่เกิดข้ึนทันทีหลังจากใชสารตัวใดตัวหน่ึงในปริมาณมากเกินระดับที่ทนได เชน ในคนที่เพิ่งใช

สารตัวน้ันเพียงครั้งแรก หรือ ผูที่ใชในปริมาณที่มากกวาที่เคยใชมากอน อาการที่เกิดข้ึนจะเปนฤทธ์ิ

ของยา หรือสารหลักในสารชนิดน้ัน อาการเมาใบกระทอมมีลักษณะคลายคลึงกับอาการเมาหรือภาวะ

เปนพิษจากสารหลายชนิด เชน จากสาร Tetra Hydro Cannabinols (THC) ซึ่งเปนสารออกฤทธ์ิหลัก
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ในกัญชา เปนตน คือ มีการเปลี่ยนแปลงทางรางกายเกิดข้ึน ในลักษณะที่เปนการแปรปรวนของระบบ

ประสาทอัตโนมัติ กลามเน้ือการทรงตัว และระบบประสาทสัมผัส มักจะมีอาการตัวสั่น มือสั่น อุณหภูมิ

รางกายลดลงเล็กนอยทําใหรูสึกตัวเย็น หนาว ความแข็งแรงและสมดุลของรางกายลดลง จึงทําใหรูสึก

วาแขนขาออนแรง ยืนเดินไมไหว ระดับการประสานงานของกลามเน้ือลดลงจึงเดินเซ หรือทําของตกหลน 

คลื่นไส ปวดหัวเวียนหัว และอาจมีความดันโลหิตลดลง หายใจเร็วข้ึน และหัวใจเตนเร็วข้ึน อาการเหลาน้ี

อาจเพิ่มความเสีย่งในการเกิดโรคของหัวใจและหลอดเลอืดได เพราะไปเพิ่มการทํางานของหัวใจมากข้ึน 

อาจเสี่ยงตอการเกิดอุบัติเหตุหรือการบาดเจ็บได หากผูเสพไปขับรถหรือใชเครื่องจักรเครื่องยนต         

เมื่อมีอาการ เพราะการทํางานของระบบประสาทสัมผัส การประสานงานระหวางกลามเน้ือและระบบ

ประสาทควบคุมบกพรอง การตอบสนองตอการกระตุนชาลง และแปลสิ่งเราผิดไป 

อาการถอนพิษกระทอม 

อาการที่เกิดข้ึนเมื่อหยุดใชใบกระทอม คือ ความรูสึกอยากใชใบกระทอมอยางรุนแรงรวมกับ

อาการ 4 กลุมใหญ ๆ คือ มีอาการปวดเมื่อยกลามเน้ือตามรางกาย แขนขา หลัง เสนสายตึง และ

กลามเน้ือกระตุก รูสึกออนเพลียไมมีแรง ไมอยากทํางานหรือไมทําอะไรเลย หดหูเศราหมองไมแจมใส 

รูสึกไมสบายเหมือนกําลังเจ็บปวย หนาวมาก นํ้าตาไหลเหมือนงวงนอน รูสึกหิว หัวใจเตนแรง ใจสั่น

และรูสึกเหมือนเปนไขรอน ๆ หนาว ๆ สั่น อาการดานความรูสึกวิตกกังวล คือ รูสึกเครียด วิตกกังวล 

หงุดหงิดโมโหงาย กระสับกระสาย กระวนกระวาย ไมสามารถจะผอนคลายได สามารถพบไดในผูใช

ประจํามากกวาในผูใชเปนครั้งคราว 

สุพร ชลสาคร (2556) พบวาอาการถอนพิษจะคงอยูประมาณ 1 - 7 วัน ขอสังเกตสําหรับ 

ในกลุมวัยรุนที่ไมต้ังใจจะใชประโยชนจากกระทอมอยางจริงจังจะเลิกใชกระทอมไดงายกวากลุมเยาวชน       

ที่มีเหตุผลในการกินใบกระทอมเพื่อประโยชนบางอยาง สําหรับผลกระทบจาการใชพืชกระทอมจากทัศนะ

ของผูใชมีความเหน็วาผูที่เสพใบกระทอมจะไมมีพฤติกรรมกาวราว ไมเอะอะโวยวายหรือทะเลาะกับคนอื่น 

ในทางกลับกันทําใหมีเพื่อนมากมีความสัมพันธกับเพื่อนที่เหน่ียวแนนมากข้ึน (สุพร ชลสาคร, 2556 : 15)  

ยานํ้าแกไอ 

ประเภทของยาแกไอ สามารถแบงตามลกัษณะการออกฤทธ์ิ ได 2 ประเภท คือ 

 1.  ยาระงับอาการไอ ยากลุมน้ีออกฤทธ์ิที่ศูนยควบคุมการไอในสมอง ใชรักษาอาการไอ

แหง ๆ ไมมีเสมหะ 

 2.  ยาขับเสมหะ เปนยาที่ชวยกระตุนการขับเสมหะออกจากทางเดินหายใจ ซึ่งเปนผล

ใหอากาไอลดลง 

ยาแกไอที่ออกฤทธ์ิที่ศูนยควบคุมการไอในสมอง น้ันแบงไดเปนยาแกไอที่มียาเสพติดเปน

สวนผสม และไมมียาเสพติดเปน ยาแกไอที่มียาเสพติดเปนสวนผสม มีสารออกฤทธ์ิที่เปนสวนประกอบ  

ที่สําคัญคือ โคเคอีน (Codeine) หรือฝนยา (Tincture Opium) ยาแกไอกลุมน้ีเปนยาแกไอที่กลุม

วัยรุนนิยมนําไปใชด่ืมเพื่อความสนุกสนาน ซึ่งกําลังแพรระบาดอยูในปจจุบัน 
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สวนผสม 

โคเดอีนเปนสารอัลคาลอยดที่สกัดออกมาจากฝน ซึ่งเปนนํ้ายาง (Juice) ที่กรีดไดจากผลฝน 

มีช่ือทางพฤษศาสตรวา Papaver Somniferum ซึ่งหมายความวา เหน่ียวนําใหหลับ ฝนถือเปนยา

เสพติดรายแรงที่สรางปญหาใหแกมวลมนุษยชาติ และเปนยาเสพติดชนิดแรกที่คนไทยรูจัก “ฝน” 

เน่ืองจากโคเดอีน มอรฟน และเฮโรอีน มีแหลงกําเนิดหรือผลิตมาจากแหลงเดียวกันคือ ฝน ดังน้ัน          

จึงมีสูตรโครงสรางโมเลกุลและคุณสมบัติทางเภสัชวิทยาคลายกัน โดยตํารับยานํ้าแกไอที่มีโคเดอีน 

เปนสวนผสม จะมีโคเดอีนเปนสวนประกอบ ประมาณ 9 - 10 มิลลิกรัมตอ 5 มิลลิลิตร ขนาด

รับประทานครั้งละ 5 - 10 มิลลิลิตร สวนตํารับยาแกไอที่มีโคเดอีนเปนสวน ผสมชนิดเม็ด จะมีโคเดอีน

เปนสวนประกอบ ประมาณ 10 มิลลิกรัม เม็ด หรือแคปซูล 

สรรพคุณ  

ออกฤทธ์ิที่ระบบประสาทสวนกลาง (Central Nervous System: CNS) มีคุณสมบัติทาง

เภสัชวิทยาคือ ระงับปวด และมีประสิทธิภาพในการะงับอาการไอไดดีมาก โดยออกฤทธ์ิกดศูนย

ควบคุมการไอในสมอง ดวยคุณสมบัติของโคเดอีนที่มีฤทธ์ิระงับอาการไอ ในทางการแพทยจึงนํา       

โคเดอีนเปนสวนผสมที่สําคัญในการผลิตยาแกไอ ซึ่งปจจุบันไดมีการขออนุญาตผลิตยาแกไอที่ผสม             

โคเดอีนหลายช่ือการคาดวยกัน มีทั้งชนิดนํ้าและชนิดเม็ด  

ผลกระทบตอรางกาย 

ยาแกไอที่ผสมโคเดอีน มีสวนประกอบที่สาํคัญที่เปนยาเสพติดที่ไดมาจากฝน จึงมีฤทธ์ิทําให

ผูใชเกิดการติดยา จะทําใหมขีางเคียง เชน คลื่นไส อาเจียน งวงซึม ทองผูก การใชยาในขนาดที่สูง ๆ 

ทําใหการหายใจหยุด ช็อก และหัวใจหยุดเตน การใชยาติดตอเปนเวลานานทําใหเกิดการติดยาไดทั้ง

ทางรางกายและจิตใจขอควรระวัง ขณะที่ใชยาไมควรขับรถหรือทํางานเกี่ยวกับเครื่องจักรกล 

ผลกระทบดานจิตใจ 

เน่ืองจากการออกฤทธ์ิของยาแกไอที่ผสมโคเดอีน ออกฤทธ์ิที่ศูนยควบคุมการไอในสมอง

และสวนประกอบของสาร เปนยาเสพติดที่สกัดไดมาจากฝน จึงทําใหผูที่ใชยาติดตอกันเปนเวลานาน

ทําใหติดยาได 

อาการขาดยา 

เมื่อหยุดการใชยาจะมีอาการขาดยาคลายเสี่ยนเฮโรอีน แตอาการนอยกวา เชน หาว นํ้ามูกไหล 

ถายเหลว ปวดทอง ปวดกลามเน้ือ หนาแดง ความดันโลหิตสูง เครียด นอนไมหลับ กระสับกระสาย 

การแพรระบาดการนํายาแกไอท่ีผสมโคเดอีนมาใชในทางท่ีผิด 

ชวงกอนประกาศสงครามยาเสพติดของรัฐบาล ป 2546 มีการระบาดของยาเสพติดมาก 

รวมทั้งยาแกไอผสมโคเคอีน เน่ืองจากสภาพภูมิประเทศมีความคาบเกี่ยวเขตแดนไทย มาเลเซีย จึงมี

การลักลอบนําเขาจากประเทศเพื่อนบาน โดยลักลอบนํามาจากรานขายยาแถวปนังและกัวลาลัมเปอร 
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ผานมาเลเซีย เขามายังจังหวัดชายแดนใตของไทย ซึ่งสวนใหญบรรจุเปนแกลลอน 4 ลิตร ราคา 1,800 

บาท นํามาขายใหกับพอคนไทย แกลลอนละ 3,000 - 4,000 บาท แลวนําไปแบงขายเปนถุงหรือ      

ขวดเล็ก ๆ 30, 50 และ 100 ซีซี ราคา 50, 60 และ120 บาท (ศูนยปองกันและปราบปรามยาเสพติด

ประจําภาคใต, 2556) 

การนํายาแกไอที่ผสมโคเดอีนมาใชในทางที่ผิด เริ่มปลากดการแพรระบาดข้ึนในกลุมวัยรุน

บริเวณจังหวัดชายแดนทางภาคใตของประเทศ โดยใชผสมกับนํ้าอัดลมและใสนํ้าแข็งด่ืม อาจผสมกับ

ยาบางชนิด หรือด่ืมโดยไมผสมอะไรเลย ทั้งน้ี แหลงกระจายยาไปสูผูใช พบวา มาจากรานขายยาหรือ

โรงงานผลิตยาบางแหง และบางสวนก็มีการลักลอบนําเขาจากตางประเทศเพื่อนํามาขายในตลาดมืด 

ผลของการใชยาแกไอที่มีโคเดอีนเปนสวนผสม ในกรณีที่นําไปใชในทางที่ผิดจะเกิดอันตรายตอสุขภาพ 

อาทิ คลื่นไส อาเจียน งวงซึม และที่สําคัญ การใชยาติดตอเปนเวลานานทําใหเกิดการติดยาทั้งทางกาย

และจิตใจ และมีอาการถอนยาเมื่อขาดยา เชนเดียวกับการติดมอรฟนหรือเฮโรอีน ซึ่งจะตองเขารับ

การบําบัดรักษาจึงจะหายจากการติดยาได 

พฤติกรรมการเสพ 

พบวา ผูเสพยาแกไอสวนใหญจะผสมกับนํ้าอัดลม นํ้าโคก ผูเสพบอกวาทําใหรูสึกซา ๆ และ

คนอื่นสังเกตไมเห็น เขาใจวาด่ืมนํ้าอัดลมธรรมดา เสพกันเปนกลุม 2 - 5 คน ตามรานนํ้าชา ราน        

คาราโอเกะหรือแหลงบันเทิงเริงรมยตาง ๆ บางคนที่เสพหนักจะเสพคนเดียวที่บาน บางคนใชเฮโรอีน

อยูเมื่อไมมียาใหเสพกอ็าจใชยาแกไอและยานอนหลบัเพื่อลดอาการเสีย้น วัยรุนที่เสพยาเปนกลุมจะใช

วิธีการเทยาแกไอลงในแกวปริมาณเทา ๆ กันแลวเทนํ้าโคกลงในแกว ด่ืมไปพูดคุยกันไปตามประสา

วัยรุน บางคนผสมยากลอมประสาทหรือยานอนหลับ ทําใหเมามากข้ึน (วิภา ดานธํารงกุล และ 

สมปอง สิมมา, 2557) 

ยานํ้าแกไอไดเฟนไฮดรามีน 

ขอมูลการตรวจวิเคราะหตัวอยางของกลาง ประเภทยาเสพติดใหโทษที่ถูกจับไดในพื้นที่                

5 จังหวัดภาคใต โดยศูนยวิทยาศาสตรการแพทยสงขลา พบวา มีจํานวนมากถึง 672 ตัวอยาง ที่มี

สวนผสมของยานํ้าแกไอที่มีสารไดเฟนไฮดรามีน สารต้ังตนสายพันธุใหมในยาเสพติด 4 x 100 ที่ใช

แทนยานํ้าแกไอชนิดโคเดอีน สารต้ังตนตัวเดิมที่หาซื้อยากข้ึน ไดเฟนไฮดรามีนจัดเปนยาอันตรายตาม

พระราชบัญญัติยา และประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องยาอันตราย 

สวนผสม 

Diphenhydramine (ไดเฟนไฮดรามีน) มีฤทธ์ิตอระบบประสาท ลักษณะเปนนํ้ายาเหลวขน 

หนืดเล็กนอย มีทั้งสีชมพูแดง และสี่นํ้าตาลแดง  

สรรพคุณ 

ใชเปนยาแกแพสําหรบัลดนํ้ามูก บรรเทาอาการหวัดและไอเน่ืองจากเสมหะ  
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ผลกระทบตอรางกาย 

หากนํายาแกไอที่มีสวนผสมของไดเฟนไฮดรามีน ไปใชในปริมาณที่สูงกวาปกติ จะทําใหผูใช

มีอาการงวงซึม มึนงง ปากแหง ใจสั่น และหงุดหงิดงาย จึงตองมีการใชยาน้ีอยางระมัดระวัง และ       

หามใชเสริมฤทธ์ิกับยานอนหลับ ยากลอมประสาทและแอลกอฮอล  

ผลกระทบดานจิตใจ 

สวนพิษสงของสารเสพติดชนิดน้ี เมื่อเสพเขาไปแลวจะออกฤทธ์ิตอจิตประสาท ทําให

เคลิบเคลิ้มไมเปนตัวของตัวเอง ถูกชัดจูงใหทําในสิ่งตาง ๆ ไดงาย และหากเสพถึงข้ันเสพติดสุดทาย 

เวลาไมไดเสพก็จะทุรนทุรายมีอาการลงแดง เชนเดียวกับยาเสพติดสายพันธุอื่น ๆ  

นํ้าโคก (โคคา - โคลา) 

เครื่องด่ืมยอดนิยมชนิดหน่ึง มีทั้งนํ้าอัดลมนํ้าดําหรือนํ้าโคลา ซึ่งไดรับการคิดคนโดย จอหน 

เพ็มเบอรตัน เภสัชกรชาวอเมริกัน เมื่อป 1886 การคนพบสูตรไดรับรายงานวา มีการระบุถึงปริมาณ

การช่ังตวงสวนผสมตาง ๆ ของ"สารสกัด"ที่จําเปนสําหรับสวนผสมของเครื่องด่ืมโคคา - โคลา อยาง

แมนยําแมวาจะใชสวนผสมตาง ๆ ของสารสกัดเขาดวยกันในปริมาณเพียง 1% ของปริมาณเครื่องด่ืม

ทั้งหมด แตสูตร Merchandise 7X ก็ยังคงรักษารสชาติที่เปนเอกลักษณของเครื่องด่ืมชนิดน้ีไวได 

อยางไรก็ดี สูตรอยางเปนทางการของนํ้าโคก มีการเก็บรักษาอยางดีตลอด 24 ช่ัวโมง ในตูนิรภัย                 

ที่สํานักงานใหญของโคคา - โคลา เมืองแอตแลนตา สหรัฐอเมริกา 

สวนผสม สูตรที่ใชผสมมีดวยกัน 2 สูตร ไดแก 

สูตรที่ 1 ประกอบดวย 

สารสกัดจากใบโคคา 3 แดรม ตามมาตรฐาน USP (1 แดรม = 1/8 ออนซ) กรดซิตริค 3 

ออนซ Caffeine 1 ออนซ คาเฟอีน 1 ออนซ นํ้าตาล 30 (ไมทราบแนชัดวาใชหนวยช่ังตวงใด) นํ้า 2.5 

แกลลอน (หนวยวัดปริมาตรของสหรัฐอเมริกา 1 แกลลอน = 3.785444 ลิตร) นํ้ามะนาว 2 ไพนท 

หรือ 1 ควอรต (1 ไพนท = 473.1765 มิลลิลิตร; 1 ควอรต = 946.352946 มิลลิลิตร) วานิลลา 1 ออนซ 

คาราเมล 1.5 ออนซ หรือมากกวาเพิ่มเพิ่มสีสัน  

สูตรที่ 2 ประกอบดวย 

Merchandise 7X (ใชวัตถุแตงรส 2 ออนซ ตอไซรัป 5 แกลลอน) แอลกอฮอล 8 ออนซ 

นํ้ามันจากสม 20 หยด นํ้ามันจากมะนาว 30 หยด นํ้ามันจากลูกจันทนเทศ 10 หยด นํ้ามันจาก

ลูกผักชี 5 หยดนํ้ามันดอกสม 10 หยด นํ้ามันจากซินนามอน 10 หยด 

สรรพคุณ 

นํ้าโคก พบวา มีสารสกัดจากใบโคคา (Erythroxylum Novogranatense Morris Hieron) 

ผลการตรวจวิเคราะหทางการแพทยพบวาใบโคคามีสารโคเคน (Cocaine) อยูจัดเปนยาเสพติดใหโทษ

ประเภทที่ 4 ตามพระราชบัญญัติยาเสพติด พ.ศ. 2522 คาเฟอีน ซึ่งเปนสารอัลคาลอยด จัดอยูใน
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ตระกูลเมทิลแซนทีน มีฤทธ์ิในการกระตุนระบบประสาทสวนกลางทําใหรูสึกต่ืนตัว (สํานักงานปราบปราม

ยาเสพติด, 2550) ออกฤทธ์ิกระตุนการหลั่งอะดรีนาลีน (Adrenaline) และโดปามีน ทําใหหัวใจเตน

เร็วข้ึน ใจสั่นความดันโลหิตสูง ตับเรงผลิตนํ้าตาลเขาสูกระแสเลือด กลามเน้ือตึงตัวพรอมทํางาน ทําให

เหมือนเปนยาชูกําลัง การบริโภคคาเฟอีนมีผลทําใหหวัใจเตนชาลงเลก็นอยในช่ัวโมงแรก และกลับเตน

เร็วข้ึนเล็กนอยในช่ัวโมงที่ 2 และ 3 ความดันโลหิตจะเพิ่มประมาณ 5 - 10 มิลลิเมตรปรอท และ

เพิ่มข้ึนนานประมาณ 2 - 3 ช่ัวโมงแลวอาการดังกลาวจะหายไป สวนฤทธ์ิกระตุนการหลั่งโดปามีน 

(Dopamine) ทําใหรูสึกผอนคลายสบายใจ สุขลึก ๆ เช่ือวาเปนสาเหตุสําคัญที่ทําใหเกิดการเสพติด

คาเฟอีนทั้งฤทธ์ิกระตุนการกลั่งสารอะดรีนาลีนและโดปามีน มีความสําคัญเปนอยางย่ิง  

ผลระทบตอรางกาย 

คาเฟอีนเปนสารที่มีฤทธ์ิตอระบบประสาท และมีผลกระทบตอภาวะโภชนาการ รวมถึง

พัฒนาการของเด็ก ๆ ในวัยเรียน (ปานฤทัย ปานวิจิตร, 2545 : บทคัดยอ) การบริโภคคาเฟอีนในปริมาณ

สูงเกินไปอาจจะเกิดพิษข้ึนได คาเฟอีนในปริมาณครั้งละ 200 - 500 มิลลิกรัม อาจทําใหปวดศีรษะ 

เกิดภาวะเครียด กระวนกระวาย มือสั่นและประสิทธิภาพ การทางานลดลง คาเฟอีนประมาณ 1,000 

มิลลิกรัม อาจทําใหผูบริโภคมีไขสูง วิตกกังวล กระสับกระสาย พูดตะกุกตะกัก ควบคุมตัวเองไมได 

ซึมเศรา นอนไมหลับ หัวใจเตนเร็ว ใจสั่น เบื่ออาหาร คลื่นไสอาเจียนปสสาวะบอย ขนาดของคาเฟอีน

ที่อาจทําใหเสียชีวิตได ประมาณ 100 มิลลิกรัมตอนํ้าหนักตัว 1 กิโลกรัม ในเด็กเล็กหรือประมาณ 

3,000 มิลลิกรัมในเด็กโต 5,000 - 10,000 มิลลิกรัมในผูใหญตามลําดับ เครื่องด่ืมนํ้าโคก เปนเครื่องด่ืม 

ที่ผสมนํ้าอัดลมซึ่งมีสารอธีลีนไกลคอลเปนตัวทําใหนํ้าอัดลมเย็นจัดและชวยปองกันการแข็งตัวที่อุณหภูม ิ

0 องศา โดยจะทําใหนํ้าอัดลมแข็งตัวที่อุณหภูมิตํ่ากวาน้ัน คือ -4 หรือ -5 องศา สารเคมีตัวน้ียังเปน

สารพิษอยางออน ๆ ที่จัดอยูในกลุมของสารหนู เพราะฉะน้ันถาด่ืมนํ้าโคก 4 ลิตร ภายในเวลาประมาณ  

1 ช่ัวโมง อาจตายได และคา pH (คาความเปนกรด - ดาง) ของนํ้าอัดลมมีคาเทากับ 3.4 ความเปน

กรดขนาดน้ีสามารถทําให กระดูกและฟนผุกรอนได ซึ่งรางกายคนเราจะหยุดสรางกระดูกเมื่ออายุ 30 

เทาน้ันเอง และการกินนํ้าอัดลมหลังอาหาร จะมีผลตอระบบยอยอาหารเน่ืองจาก เอนไซมยอยอาหาร

จะทํางานไดดีที่ระดับอุณหภูมิ 37 องศา แตอุณหภูมินํ้าอัดลมแชเย็นจะตํ่ากวาน้ีมาก บางครั้งอาจตํ่า 

จนเกือบถึง 0 องศา ซึ่งความเย็นจะทําใหเอนไซมเจือจาง และระบบยอยอาหารผิดปกติ อาหารที่เรา

กินเขาไปจะไมยอย ซ้ํายังหมักหมมจนเกิดแกสและของเสียที่จะกลายเปนพิษ สารพิษและจะถูกดูดซึม

ไปทั่วรางกาย น้ันก็คือคารบอนไดออกไซด จึงเปนตนเหตุใหเกิดโรคตาง ๆ ตามมา  

ยากันยุง 

ผลิตภัณฑยากันยุงเปนผลิตภัณฑที่เมื่อใชจุดไฟแลวไอที่ระเหยออกมามีคุณสมบัติในการไลยุง

ไมใหเขามาในบริเวณดังกลาวปจจุบันมีผลิตออกมาในทองตลาด มีทั้งชนิดเปนขดกลมและเปนแทงยาจุด 

ศูนยบําบัดยาเสพติด จังหวัดปตตานี พบวา ยาเสพติดที่กําลังแพรระบาดในวัยรุนไทยมุสลิม 3 จังหวัด 
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ไดแก ยาเสพติดที่ผสมกันเอง มีช่ือเรียกวา 4 x 100 ซึ่งมีสวนผสมของสารเสพติด 3 ตัว ดวยความ

รูเทาไมถึงการณ ซึ่งพบพฤติกรรมคึกคะนองของวัยรุน โดยการนํานํ้าตมใบกระทอมไปผสมกับสวนผสมอื่น 

เชน ยากันยุงชนิดขด และผสมยากันยุง เน่ืองจากมีความเช่ือวาจะทําใหเมาเหมือนยุง ซึ่งเปนความเช่ือ

ที่อันตรายมาก  

สวนผสม 

สารเคมีในยากันยุงเปนกลุมสารเคมีที่นิยมใชเปนสารออกฤทธ์ิในกลุมไพรทีรอยด (Pyrethroids) 

เปนกลุมสารเคมีสังเคราะหที่เลียนแบบสารสกัดจากธรรมชาติ ไพรีทรัม (Pyrethrum) หรือไพรีทริน

(Pyrethrins) ที่พบในพืชตระกูลดอกเบญจมาศ (Chrysanthemum Flowers) Synthetic Pyrethroids 

คลายกับไพรีทรินตามธรรมชาติแตไดรับการปรับปรุงเพิ่มความคงอยูไดในสิ่งแวดลอมปจจุบันทั้งไพรีทริน

และไพรีทรอยดไดถูกนํามาใชประโยชนในการฆาและกําจัดแมลงชนิดตาง ๆ ทั้งทางการเกษตรและ

ทางสาธารณสุขโดยนิยมใชไพรีทรอยดเปนสารออกฤทธ์ิ ในผลิตภัณฑกําจัดยุงและแมลงในบานเรือน  

สรรพคุณ 

สารกําจัดแมลงกลุมไพรีทรอยด สลายตัวไดงาย กลไกการออกฤทธ์ิของสารในกลุมไพรีทอยด 

ที่นิยมใชกันในยาจุดกันยุง มีฤทธ์ิทําลายระบบประสาท มีคุณสมบัติในการทําใหยุงเกิดอาการ Knock-

Down โดยรบกวนการทางานของระบบประสาททาํใหแมลงบินเปนอมัพาตอยางรวดเร็ว และรวงหลน

ไดภายใน 2 - 3 นาที สารเหลาน้ี จะปลอยออกมาจากยากันยุงในรูปของควันดังน้ันการใชยาจุดกันยุง

จึงชวยปองกันการรบกวนจากยุงรวมทั้งแมลงบินอื่น ๆ และลดอัตราการกัดของยุงในบริเวณที่จุดได

มากถึงรอยละ 80 ทั้งน้ี ประสิทธิภาพของยากันยุงจะมากหรือนอยข้ึนอยูกับอัตราการเผาไหมของยา

กันยุงและขนาดของหองที่วางยากันยุงดวย 

ผลกระทบตอรางกาย 

อันตรายจากไพรีทรอยด อาการพิษในคนเกิดจากการที่สารไพรีทรอยด ออกมีฤทธ์ิทําลาย

ระบบประสาท จึงสงผลกระทบตอระบบประสาทและความรุนแรงของอาการพิษข้ึนอยูกับชนิดและ

ปริมาณของไพรีทรอยดที่เขาสูรางกายโดยทั่วไปมักจะไมพบอาการเกิดพิษจากไพรีทรอยดในขนาด        

ที่ปรากฏในสิ่งแวดลอมหรือจากการใชกําจัดแมลงในขนาดและวิธีการใชปกติ อาการพิษเฉียบพลัน 

จากการไดรับไพรีทรอยดในปริมาณสูงไดแก มึนงง ปวดศีรษะ อาเจียน กลามเน้ือกระตุก ออนเพลีย

การรับรูตอสภาพแวดลอมเปลี่ยนแปลงไป ชักหมดสติ เสียชีวิต อาการพิษอื่น ๆ ที่พบไดแก อาการแพ

ทางผิวหนังคัน มีผื่นแดง หากเขาตาอาจกอ ใหเกิดการระคายเคือง เปนอันตรายเมื่อกลืนกินและเมื่อ

สูดดมอาจกอใหเกิดการแพระคายเคืองที่แผนเย่ือเมือกและบริเวณทางเดินหายใจสวนบนถาสูดดมเขา

ไปมากจะทําใหคลื่นไสตัวสั่นหงุดหงิดงายเปนลมหมดสติในระยะยาวอาจทําลายตับและไตนอกจากน้ี 

Allethrin ยังเปนพิษอยางมากตอสิ่งมีชีวิตในนํ้าอาจกอใหเกิดผลเสียระยะยาวตอสิ่งแวดลอมทางนํ้า 
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สรุปยากันยุงอาการพิษในคนเกิดจากการที่สารไพรีทรอยดที่เกินขนาด ทําใหเกิดอาการพิษ

เฉียบพลันจากการไดรับไพรีทรอยดในปริมาณสูงไดแก มึนงง ปวดศีรษะ อาเจียน กลามเน้ือกระตุก 

ออนเพลียการรับรูตอสภาพแวดลอมเปลี่ยนแปลงไป ชัก หมดสติ เสียชีวิต อาการพิษอื่น ๆ ที่พบ 

ไดแก อาการแพทางผิวหนังคัน  

การจัดหาใบกระทอมและสวนผสม 

แหลงจัดหาใบกระทอม ใบกระทอมเปนสวนผสมหลักในการตมนํ้ากระทอมที่มีสวนผสม   

ซึ่งตองใชใบกระทอม จํานวนมากพอสมควรในการตมแตละครั้ง จากการใหขอมลูของเด็กวัยรุนที่เคยมี

ประสบการณด่ืมนํ้ากระทอมพอสรุปวิธีการจัดหาใบกระทอมมาตม พบวา มีทั้งกรณีที่ไมตองซื้อและ

ตองซื้อ กรณีที่ไมตองซื้อใบกระทอม สวนใหญเกิดข้ึนในชวงที่การด่ืมนํ้ากระทอมยังไมเปนที่นิยม หรือ 

ไมแพรหลายมากนัก ทั้งน้ีเน่ืองจากแตละหมูบานจะมีตนกระทอมที่ข้ึนเองตามธรรมชาติหรือชาวบาน

ปลูกไว ซึ่งเพียงพอที่จะนํามากินใบ หรือนํามาตมเปนครั้งคราว สามารถไปเก็บไดเองหรือขอชาวบาน

โดยไมตองซื้อ ตอมาเมื่อมีความนิยมด่ืมนํ้ากระทอมมากข้ึน และรัฐบาลมีนโยบายปราบปรามพืชกระทอม 

ตนกระทอมถูกตัดทําลาย ทําใหใบกระทอม เริ่มขาดแคลน บางรายไปซื้อนํ้ากระทอมที่ตมไวแลวแตยัง

ไมผสมสวนผสมอื่น ๆ  หรือไปหาตางจงัหวัดอื่นที่ยังไมมีความตองการใบกระทอมมากนัก ขณะเดียวกัน 

ก็เปนจุดเริ่มตนการซื้อ - ขาย ใบกระทอมกันในพื้นที่ มีทั้งซื้อในหมูบานและซื้อจากแหลงอื่น การซื้อ

ในหมูบาน จะเปนการขอซื้อจากชาวบานที่มีตนกระทอม เปนคนรูจกักนั ผูซื้อจะข้ึนเก็บใบเอง ซึ่งไมใช

การซื้อขายที่เปนกิจจะลักษณะ สําหรับการซื้อจากแหลงอื่น ในกลุมผูด่ืมนํ้ากระทอมจะบอกตอ ๆ กัน

วาที่ไหนมีขาย เชน ตางหมูบาน ตางอําเภอ หรือตางจังหวัด บางรายซื้อใบกระทอมที่มผีูนํามาจากประเทศ

มาเลเซีย ปริมาณการซื้อใชสําหรับการตมในแตละครั้งเทาน้ัน จะไมซื้อมาเก็บ เพื่อไมใหเปนหลักฐาน

หากมีการจับกุม วิธีการซื้อ จําแนกได 3 วิธี ไดแก 1) ไปซื้อดวยตัวเองหรือเพื่อนในกลุมมา ในกรณี        

ที่ในหมูบานที่อยูหรอืหมูบานใกลเคียงไมมี พบวามีการไปซื้อขามอําเภอหรือขามจังหวัด 2) วาจางใหผูอื่น

ไปซื้อ ผูที่ถูกวาจางใหไปซื้อ สวนใหญด่ืมนํ้ากระทอมเชนกัน 3) การสั่งซื้อทางโทรศัพท และใหผูจําหนาย

นํามาสง ในกรณีน้ีผูจําหนายจะคิดคานํ้ามันรถเพิ่มไปดวย (วิภา ดานธํารงกลู และคณะ, 2557 : 95 - 97) 

การจัดหายาแกไอ 

ยาแกไอเปนสวนผสมหน่ึงในการทํานํ้ากระทอม แหลงซื้อยาแกไอสามารถหาซื้อไดจากราน

ขายยา และรานคาทั่วไปที่มีการลักลอบจําหนาย การซื้อยาแกไอจากรานขายยา ความสะดวกยาก - 

งาย ในการซื้อและจําหนายข้ึนอยูกับความเขมงวดของเจาหนาที่ภาครัฐในการสอดสอง ตรวจตรา  

เฝาระวัง ซึ่งขอมูลที่เด็กวัยรุนรายงานพบวาปจจุบันยังมีความเขมงวดในการ ซื้อ - ขาย ในบางพื้นที่ 

ไมมีการจําหนาย ตองซื้อขามพื้นที่ ตองระมัดระวังตัว และซื้อไดเฉพาะบางรานเทาน้ัน บางรานตองใช

หลักฐานแสดงตัวตนของผูซื้ออยางชัดเจนและจํากัดกลุมอายุ โดยการจําหนายใหเฉพาะผูอายุ 18 ป 

ข้ึนไปเพื่อปองกันการถูกดําเนินคดี และมีกรณีสั่งปดรานขายยาดวย ยาแกไอที่นํามาผสมมีหลายย่ีหอ
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และมีช่ือเรียกเฉพาะกลุมผูเสพนํ้ากระทอม เชน ย่ีหอบีเฟนดริล ย่ีหอบี ยาบี และ บีเอ็ม ย่ีหอคอก 

และย่ีหอโปร เปนตนนอกจากน้ี ยังมีเรียกตามรูปสัญลักษณของขวดยาแกไอ เชน ตราไก ตราไก

เหยียบลูกโลก ตรารูปปากไก และย่ีหอฝาแดง เปนตนย่ีหอที่ไดรับความนิยม คือ บีเฟนดริล สวนใหญ

รายงานวา พึงพอใจในรสชาติทําใหนํ้ากระทอมมีรสชาติหวานและอรอยกวาย่ีหออื่น ทําใหเมากวาย่ีหอ

อื่น และบางราย ราคาอยูที่ย่ีหอและขนาดของยาแกไอ ประมาณขวดละ 30 - 180 บาท และพบวา

ราคายาแกไอเพิ่มข้ีนเปนหลายเทาตัวจากป 2551 (วิภา ดานธํารงกูล และคณะ, 2557: 98 - 99) 

การจัดการคาใชจายในการซื้อสวนผสม 

คาใชจายที่ตองนําไปซื้อกระทอมและสวนผสมตาง ๆ ในการตมนํ้ากระทอมแตละครั้ง ไมนา 

จะเกิน 400 บาท ซึ่งจะมากหรือนอยกวาน้ี ข้ึนอยูกับ ใบกระทอมวาไดมาอยางไร ยาแกไอวาจะใช

ชนิดไหนเปนหลกั เน่ืองจากเด็กวัยรุน เหลาน้ียังไมมีรายไดที่มากพอ ดังน้ันการตมนํ้ากระทอมแตละครั้ง 

จะใชวิธีการเฉลี่ยกันออก ซึ่งไมจําเปนตองออกเงินคนละเทา ๆ กัน ทั้งน้ีเน่ืองจากมีความสัมพันธเปน

เพื่อนกัน สวนใหญคนไหนมีมากก็ออกมาก มีนอยก็ออกนอย บางคนไมมีก็ไมจําเปนตองด้ินรนไปหามา 

สวนใหญคนละประมาณ 20 - 100 บาท นอกจากน้ีมีการแบงหนาที่ในการจัดหาสวนผสมตาง ๆ สวนใหญ

วัยรุนที่อายุมากกวาหรือผูใหญจะเปนผูจัดหาใบกระทอม ยาแกไอ ยากลอมประสาท สวนเด็กที่อายุ

นอยกวาจะเปนผูจัดหาหรือซื้อนํ้าแข็ง นํ้าอัดลม และสวนใหญผูที่ไมไดออกเงินจะเปนผูไปซื้อสวนผสม

ตาง ๆ (วิภา ดานธํารงกูล และคณะ, 2557 : 100) 

วิธีการตม 4 x 100 (นํ้ากระทอมท่ีมีสวนผสม) 

การตม 4 x 100 เพื่อการบริโภคมีวิธีการข้ันตอนที่หลากหลายและพิถีพิถัน ตองเตรียม

อุปกรณในการตม ไดแก หมอ เตาไฟ และสวนผสมตาง ๆ ใหพรอม ภาชนะในการตมสวนใหญใช 

หมอทั่วไป หมอหุงขาวไฟฟาสวนเตาไฟ ในบางสถานที่ มีรายงานวามีการขุดจอมปลวกเพือ่ทํา เปนเตา 

ข้ันตอนในการตมจะใสใบกระทอมในนํ้าแลวนําไปตม หรือรอกระทั่ง นํ้าเดือดแลวจึงใสใบกระทอมลง

ไป การเตรียมใบกระทอมกอนใสลงไปในหมอตมมีหลายวิธี เพื่อใหเวลาในการตมนอยลง ใบกระทอม

เปอย ออกรสเร็วข้ึน ทําใหนํ้ากระทอมมีความเขมขน เชน ตําใหละเอียด ขย้ี บิด ฉีกเปนช้ินเล็ก ๆ  

การซักแบบซักผา หรือใสไปเลยทั้งใบโดยไมตองทํา อะไรกับใบกระทอม ในการตมใชเวลาประมาณ 

30 นาที - 1 ช่ัว โมง ทั้งน้ี ข้ึนอยูกับรสชาติของนํ้ากระทอมวามีความขมเขมขนพอหรือไม ซึ่งมีวิธีการ

สังเกตไดหลายวิธี ไดแก การชิมรสหรือดูสีของนํ้าตมใบกระทอม หลังจากน้ันนํานํ้ากระทอมมากรอง

เอากากออกใหเหลือแตนํ้า รอใหนํ้ากระทอมที่ตมเย็นกอนซึ่ง การทําใหนํ้ากระทอมเย็นลงไดเร็วกวา

การปลอยใหเย็นลงอยางธรรมชาติ มีวิธีที่หลากหลาย เชน เอานํ้าแข็งใสถุงพลาสติกลงไปกวน หรือ  

นํานํ้ากระทอมใสถุงพลาสติกไปแชในนํ้าปกติหรือนํ้าตามลําคลอง ทั้งน้ีข้ึนอยูกับสถานที ่เมื่อนํ้ากระทอม

เย็นแลวจึงใสสวนผสมตาง ๆ เชน ยาแกไอนํ้าอัดลม และยากลอมประสาทหรือสารอื่น ๆ ที่เตรียมไว

ลงไปตามสัดสวนแลวผสมใหเขากันดี เพราะถาใสสวนผสมในขณะที่นํ้ากระทอมยังรอนอยูจะทําให   



 31

ไมมีรสชาติ กลิ่นไมดี และด่ืมแลวไมเมา นอกจากน้ีพบวามีวิธีการตมที่แตกตางไปจากที่กลาวมาแลว

เปนการใชนํ้าอัดลมแทนนํ้าเปลาตมกับใบกระทอมแลวผสมยาแกไอทีหลัง เรียกการตมเชนน้ีวา ตมคลุก 

ซึ่งมีรายงานวาทําใหรบัรูรสชาติและฤทธ์ิของนํ้ากระทอมไดมากกวาการตมดวยนํ้าเปลา สําหรับสถานที่

ในการตม เน่ืองจากการตมนํ้ากระทอมตองใชเวลาในการตมและการผสมสวนผสมตาง ๆ จึงตองทํา 

ในสถานที่ที่คอนขางลับตา เปนสวนตัว ตํารวจเขาถึงไดยาก และบางครั้งตองเปลี่ยนสถานที่ไปเรื่อย ๆ 

สถานที่นิยมไปตมและด่ืมนํ้ากระทอม คือ ในปายาง นํ้าตกริมคลอง หรือบานพักสวนตัว เปนตน      

ดังรายงานวา “ตมนํ้ากระทอมทุกวัน จะมีที่ตมอยู 3 - 4 ที่เฉพาะกลุมของเรา ตามปา ตามหลังบาน 

จะยายจุดไปเรื่อย ๆ กลัวนาย (ตํารวจ) เขา ก็วนไปเรื่อย ๆ บางทีไปตามบานเพื่อน ตามปาตามคลอง

ไปเรื่อย ๆ พอนายจะเขาก็จะมีคนโทรมาบอก” (วิภา ดานธํารงกูล และคณะ, 2557 : 90) 

บริบทการด่ืม 4 x 100 (นํ้ากระทอมท่ีมีสวนผสม) 

การบริโภคนํ้ากระทอมที่มีสวนผสมตาง ๆ แลวนิยมด่ืมแบบเย็น ๆ ในการด่ืมจะใชหลอดดูด

หรือใชแกวตักด่ืมเวียนกันรอบวง ในขณะที่ด่ืม บางครั้ง จะมีการตมนํ้ากระทอมหมอใหมไวรอ สําหรับ

ด่ืมรอบตอไปเรื่อย ๆ ดวยสภาพและวิธีการเตรียมนํ้ากระทอมสาหรับบริโภค พบวา สวนใหญมักด่ืม

เปนกลุม มีทั้งกลุมทีม่ีเฉพาะเด็กและวัยรุน และกลุมที่มีทั้ง เด็กวัยรุนและผูใหญมารวมตัวกัน ที่มีอาชีพ 

ทําสวนยางสวนใหญมักจะเริ่มตมและด่ืมนํ้ากระทอมต้ังแตเทีย่งวันไปเรือ่ย ๆ จนกระทั้งสี่ทุมโดยแตละ

กลุมจะมีต้ังแต 2 - 20 คน มีการนัดหมายเวลาและสถานที่ ซึ่งมีภาษาที่รูกันภายในกลุม เชน “ไปกินนํ้า” 

สําหรับชวงเวลาที่ด่ืม จะด่ืมชวงที่วางจากการทํางาน อาจเปนชวงบาย เย็น และคํ่า สวนใหญมักนัดหมาย

กันตอนเย็นหลังเลิกงานและจะแยกยายกันประมาณสี่ทุมถึงเที่ยงคืน หากวันรุงข้ึนเปนวันหยุดหรือ  

ไมทํางานอาจจะอยูถึงตีสอง บางรายถึงเที่ยงคืน นอกจากน้ีพบวากรณีที่มีการด่ืมคนเดียว มักนําไปด่ืม

แทนนํ้าเวลาทํางาน หรือ กรณีไมมีอะไรทําจะด่ืมไปเรื่อย ๆ บางรายกินใบกระทอมเวลาทํางาน และ

ด่ืมนํ้ากระทอมเมื่อมารวม กลุมเพื่อน สําหรับสถานที่ ที่มีการรวมตัวกันเพื่อด่ืมนํ้ากระทอม สวนใหญ

เปนที่เดียวกันกับสถานที่ตมนํ้ากระทอม ดังรายงานวา “นํ้ากระทอมตองกินแบบหลบ ๆ ซอน ๆ กลัว

ตํารวจจับไปกินกันในปายาง” “ไปกินตามหนํา (เพิงพักตามทุงนา หรือในสวน) ในวันหยุด” “จะไปน่ัง

กินนํ้ากระทอมตามบานบาง แถวริมคลองบาง” 

สวนใหญการด่ืมนํ้ากระทอมมักด่ืมเปนกลุม คลายกับการรวมกลุม ด่ืมสุรา เปนธรรมชาติ 

ของเด็กวัยรุน ที่ตองการมีกลุมเพื่อนและรวมกลุมเพื่อมีกิจกรรมรวมกัน การตมนํ้ากระทอมแตละครั้ง 

ทุกคนไดมีสวนรวม คนที่มีเงินก็ออกเงินจะมากนอยหรือนอยไมใชประเด็นสําคัญ เด็กวัยรุนกลุมน้ี  

สวนใหญจะมีงานทํา มีรายไดจากการรับจางรายวัน สําหรับคนที่ไมมีเงินก็ออกแรงชวยเปนธุระในการ 

จัดหา ทุกคนมีความเปนเพื่อนและรวมด่ืมนํ้ากระทอมดวยกัน กิจกรรมน้ีสวนใหญจะเริ่มด่ืม หลังเลิกงาน 

ตอนเย็น ด่ืมไปเรื่อยกระทั่ง 4 - 5 ทุม หากเปนชวงเวลาอื่น เชน ตอนเที่ยงสวนใหญเปนกลุมที่วางจาก

การทํางานหรือไมมีงานทําหรือมีบางรายที่นําไปด่ืมแทนนํ้าเวลาทํางานก็รูสึกวาทํางานเพลิน (วิภา 

ดานธํารงกูล และคณะ, 2557 : 92 - 93) 
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การด่ืมนํ้ากระทอมกับยาหรือสารเสพติดชนิดอ่ืน 

ขอมูลเชิงคุณภาพเกี่ยวกับการใชสารเสพติดในกลุมเด็กและเยาวชนฯที่มีประสบการณด่ืมนํ้า

กระทอมพบวามีการใชสารเสพติดชนิดอื่น ๆ รวมดวย เชน ยากลอมประสาทชนิดมาโนโซแลม หรือ 

ในกลุมผูเสพนิยมเรียกวา “ลูกเม็ด” กัญชา ยาบา และเฮโรอีน เปนตน การใชสารเหลาน้ีมีลกัษณะการ

ใชที่หลากหลาย เพราะชวงเวลาที่ใชและฤทธ์ิ ของสารแตกตางกัน ไดแก การใชผสมลงไปในนํ้ากระทอม 

และ/หรือใชตอเน่ืองหรือใชพรอม ๆ กับการด่ืมนํ้ากระทอม เชน ยากลอมประสาทมาโนโซแลมหรือ        

มีช่ือเรียกในกลุมผูเสพวา “ลูกเม็ด” ชวยเสริมฤทธ์ิ นํ้ากระทอมใหรูสึกมึนเมามากข้ึน หรือกรณีกัญชา

และยาเสน จะใชสลับกันไปกับการด่ืมนํ้ากระทอม เพราะจะชวยเสริมฤทธ์ินํ้ากระทอมทําใหรูสึกมึนเมา 

อารมณดี และงวงซึม สําหรับยาบา จะไมใชตอเน่ืองหรือสลับกันกับการด่ืมนํ้ากระทอม เพราะฤทธ์ิ 

ของยาบากับนํ้ากระทอมจะทําลายกัน คือ เมื่อด่ืมนํ้ากระทอมแลวใชยาบาจะไมรูสึกถึงฤทธ์ิของยาบา 

ในขณะเดียวกัน หากด่ืมนํ้ากระทอมแลวไปใชยาบา ฤทธ์ิของนํ้ากระทอมก็จะหายไปเชนเดียวกัน ดังน้ัน 

เด็กวัยรุนกลุมน้ีจะเสพยาบาเมื่อทํางาน ซึ่งเปนเวลากลางวันหรือเสพคนละเวลากับการด่ืมนํ้ากระทอม 

บางรายหยุดการใชยาบาเน่ืองจากราคาแพงกวากระทอม (วิภา ดานธํารงกูล และคณะ, 2557 : 87) 

การรับรูประสิทธิภาพและผลเฉียบพลัน 

รสชาติของนํ้ากระทอมที่มีสวนผสมที่ทําใหผูด่ืมมีความพึงพอใจ สวนใหญรายงานวาขม ๆ 

หวาน ๆ อรอย และรูสึกติดใจในรสชาติ แมจะมีอาการที่ไมพึงประสงคบาง เชน มึนหัว เมา ซึม ผลตอ

รางกายที่ผูด่ืมสวนใหญรายงาน ไดแก ทําใหนอนหลับสบาย ในรายที่นอนหลับยาก ก็จะทําใหหลับได

เร็วข้ึน สวนการรับรูฤทธ์ิของนํ้ากระทอมที่มีผลตอความรูสึกดานจิตใจ สวนใหญรับรูฤทธ์ิที่ทําใหเกิด 

อาการลอย เคลิบเคลิ้ม เพลิดเพลิน และสบายใจ ลืมความทุกข มีบางรายที่แสดงภาวะที่อาจจะติด     

นํ้ากระทอม (4 x 100) กลาวคือ จะมีอาการเมื่อไมไดด่ืมนํ้ากระทอม (4 x 100) เชน หงุดหงิด       

เกิดอารมณไมพอใจโดยไมมีเหตุผล บางรายใหความเห็นวา การด่ืมนํ้ากระทอมดีกวาการด่ืมสุราทั้ง

รสชาติและฤทธ์ิ ของสาร จึงนิยมด่ืมนํ้ากระทอมมากกวาการด่ืมสุรา แตก็มีวัยรุนบางราย ที่ลองด่ืม  

นํ้ากระทอมแลว รูสึกไมประทับใจรสชาติและอาการหลังจากด่ืม รายงานวาขม ไมเมา และมีอาการ

เจ็บคอ (วิภา ดานธํารงกลู และคณะ, 2557 : 94 - 95) 

แมกลุมที่มีประสบการณด่ืมนํ้ากระทอมที่ผสมสารตาง ๆ สวนใหญรับรูผลดานดี ทั้งน้ี        

อาจเน่ืองจากผลเสียตอสุขภาพที่เกิดกับตนเองยังไมปรากฏถึงความรุนแรงที่ชัดเจน จึงสงผลใหวัยรุน

เหลาน้ี ยังคงด่ืมอยางตอเน่ือง รวมทั้งเพิ่มชนิดสารอันตราย ปริมาณและความถ่ีในการด่ืมดวย อยางไร

ก็ตามมีวัยรุนบางสวนที่รับรูผลกระทบที่อาจเปนอันตรายอยางรุนแรงตอสุขภาพรางกาย ซึ่งอันตราย 

ที่เกิดข้ึนพบวา เกิดจากการด่ืมนํ้ากระทอมทีย่าวนาน กระทั่งมีเกิดสภาพที่เรียกวา ภาวะติด ซึ่งจะมีอาการ

บงช้ีตาง ๆ ไดแก ซีด ตาเหลือง หงุดหงิด ปากและตัวสั่น ปากแตกซีด นอนไมหลับ สั่นหากโดนฝน      

จะหนาวเย็นเปนโรคกระเพาะ อันตรายจากการใสสวนผสมตาง ๆ ที่เปนอันตรายตอรางกาย เชน สาร

จากหลอดไฟ ยากันยุง สงผลใหเกิดอาการลําไสเปอย ลําไสเนา ปวดทองอยางรุนแรง และถึงข้ันเสียชีวิต 
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การรับรูผลกระทบเหลาน้ี สวนใหญรับรูจากจากสื่อ เห็นอาการของเพื่อนคนรูจัก หรือรับรูจากคําบอกเลา

ของผูอื่น (วิภา ดานธํารงกลู และคณะ, 2557 : 94 - 95) 

คานิยมสังคม ทัศนคติตอการบริโภคกระทอมของคนในชุมชน 

จากผลการศึกษาที่พบวากลุมเด็กและเยาวชนในภาคใตนิยมด่ืมนํ้ากระทอมที่ผสมสารตาง ๆ 

มากข้ึนซึ่งอาจเปนเพราะพืชกระทอมเปนพืชในทองถ่ิน หางายและไมตองซื้ออีกทัง้การเค้ียวกินใบกระทอม

ยังเปนสวนหน่ึงของวิถีชีวิตคนภาคใต นอกจากน้ีพบวา พฤติการณการใชกระทอมของคนในชุมชน

โดยเฉพาะผูใหญ มีการใชอยางเปดเผย กระทั้งเด็กและเยาวชนรับรูไดวาเปนเรื่องปกติ อีกทั้ง มีการ

สนับสนุนจากบคุคลในครอบครวัทั้งทางตรงและทางออม ไมวาจะสงเสริมใหเด็กเขารวมกจิกรรมในการตม

นํ้ากระทอมหรอื ไมหามปรามเมือ่เด็กรองขอที่จะด่ืมนํ้ากระทอมนอกจากน้ี มีการด่ืมนํ้ากระทอมในงาน

รื่นเริงหรือประเพณีวัฒนธรรม การทํางานก็มีสวนที่ทําใหวัยรุน เขาไปเกี่ยวของกับนํ้ากระทอม โดย

การสงเสริมจากนายจาง สภาพดังกลาวน้ีสะทอนใหเห็นวา การด่ืมนํ้ากระทอมจึงเปนเรื่องปกติทั่วไป

ในสายตาของคนในครอบครัวและชุมชน ไมวาจะเปนเด็ก วัยรุน หรือผูใหญสามารถรวมกลุมด่ืมนํ้า

กระทอมดวยกันได เปนที่เปดเผย ซึ่งหมายถึงชุมชนยังไมตระหนักถึงผลกระทบทางลบจากการด่ืมนํ้า

กระทอมเทาที่ควร (วิภา ดานธํารงกูล และคณะ, 2557 : 110) 

ผลกระทบตอชุมชน 

การด่ืมนํ้ากระทอม นอกจากจะมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยและจิตใจของผูด่ืมดังกลาว

มาแลว ยังมีผลกระทบดานสังคมทั้งตอตัวผูด่ืมเองและชุมชน ผลกระทบที่เกิดข้ึนกับวัยรุนที่มีพฤติกรรม

ด่ืมนํ้ากระทอม ซึ่งคนในชุมชนรับรูไดน้ัน จะเกิดข้ึนในกรณีมีทรัพยสินถูกขโมย วัยรุนเหลาน้ีมักจะถูก

เพงเล็งหรือถูกกลาวหาจากคนในชุมชนเปนอันดับแรก ทั้งที่ยังไมไดมีการไตสวนหรือสอบถามความจริง 

ซึ่งมีทั้งกรณีที่เกิดข้ึนจริงและเปนการกลาวหา นอกจากน้ีการแสดงออกตาง ๆ ของกลุมวัยรุนทั้งที่เกี่ยวของ

การบริบทการตมนํ้ากระทอมและไมเกี่ยวของยอมสงผลกระทบตอชุมชนในภาพรวมพอสมควร มีการ

ยอมรับวาเมื่อมีการรวมกลุมด่ืมนํ้ากระทอมอาจกอความรําคาญ สงเสียงดัง รบกวนความสงบสุข      

ของคนในชุมชน นอกจากน้ี ยังมีพฤติกรรมการลักทรัพยสินของคนในชุมชนที่เกี่ยวโยงมาจากการด่ืม

นํ้ากระทอม ทั้งเน่ืองจากฤทธ์ิของนํ้ากระทอมโดยตรงและบริบทอื่น ๆ  ที่เกี่ยวของกับการด่ืมนํ้ากระทอม 

(วิภา ดานธํารงกลู และคณะ, 2557 : 102) 

 

ปจจัยหรือสาเหตุการติดยาเสพติด 4 x 100 ของวัยรุน 

 

ปจจัยสวนบุคคล (Individual Factor)  

 1. ลักษณะนิสัย (Habit) ลักษณะนิสัยของคนไทยที่เสี่ยงตอพฤติกรรมที่เกี่ยวของกับ 

ยาเสพติด เชน อุปนิสัยชอบรักสนุก ทําอะไรตามใจตัวเอง 
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 2. ตัวผูเสพ  

  2.1 สภาพของรางกาย จากการศึกษาวิจัยพบวา สาเหตุที่ทําใหคนติดยาเสพยติด

ประการหน่ึง มาจากการเจ็บไขไดปวยทางกาย และใชยาบําบัดรักษา เพราะสามารถลดความเจ็บปวด 

และความทรมานของโรคได ผูที่มีความเจ็บปวยในรางกายที่ทําใหเกิดความเจ็บปวดมาก ๆ เชน 

กระดูกหัก น่ิวในไต เน้ืองอกบางอยาง ผูปวยเหลาน้ีอยูหางไกลแพทย หรือไมสามารถจะมาหาแพทย

ได ก็พยายามหาทางชวยตนเอง โดยการใชยาบรรเทาความเจ็บปวด และติดยาไปในที่สุดแพทยสั่งยา

ระงับปวด หรือยารักษาโรคบางชนิด โดยขาดความระมัดระวัง ทําใหผูปวยติดยาไดการที่ประชาชน 

ซื้อยาใชเอง การใชยาบางชนิดบอย ๆ สม่ําเสมอ ก็เปนสาเหตุนําไปสูการติดยาเสพติดได 

  2.2 สภาพจิตใจ นักจิตวิทยาเช่ือวาความบกพรองในจิตใจของมนุษยเกิดจากการ

เลี้ยงดูของบิดามารดาในเยาววัย ความผิดปกติในรางกายและจิตใจ เหลาน้ีเปนความสัมพันธที่ตอเน่ืองกัน 

ความพิการในทางรางกายมีผลทําใหเกิดความผิดปกติในทางจิตใจได เชนเดียวกับปญหาที่ทางการแพทย

พบวา ปญหาทางจิตที่มีอยูเปนตนเหตุของปญหาทางกายได ซึ่งมีแนวโนมในการใชสิ่งเสพยติด เพื่อจะ

บรรเทาความวิตกกังวลของตนใหหมดไป และเราจะพบวาบุคคลที่ผิดปกติทางจิตใจน้ัน จะเปนผูที่ผิดปกติ

ทางบุคลิกภาพดวย ซึ่งจะมีผลทําใหบุคคลน้ันมีแนวโนมที่จะใชสิ่งเสพยติดไดงายกวาผูอื่น โดยบุคคล 

ที่มีบุคลิกภาพที่ผิดปกติ และมีแนวโนมเอียงในการใชสิ่งเสพยติดมีหลายลักษณะ ดังตอไปน้ี  

  2.3 ผูที่มีบุคลิกภาพออนแอในทุกดาน (Inadequate Personality) เชน ดานอารมณ

และสติปญญา รวมทั้งมีรางกายไมสมบูรณแข็งแรง  

  2.4 ผูที่มีอารมณวูวาม (Emotional Unstable Personality) ไมคอยมีความย้ังคิด 

อารมณเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว เปนคนที่ขาดความมั่นใจ  

  2.5 ผูที่มีสุขภาพจิตเรรวน ขาดความมั่นใจ (Passive Aggressive Personality)              

มีความวิตกกังวลอยูตลอดเวลา  

  2.6 ผูที่มีปญหาตาง ๆ (Socio Fathic or Antisocial Personality) เชน หนีโรงเรียน 

หนีออกจากบาน มีปญหาดานตาง ๆ นอกจากเปนผูทีม่ีบุคลกิภาพที่มีแนวโนมเอนเอียงดังกลาวมาแลว 

กาติดสิ่งเสพยติดของบุคคลตาง ๆ ยังข้ึนอยูกับสาเหตุอื่น ๆ อีก เชน  

  2.7 การที่อยูใกลชิดกับยาที่ใช เชน แพทย พยาบาล และบุคคลอื่น ๆ ในวงการแพทย 

คนเหลาน้ีรูจักยา ถาใชบอย ๆ ก็อาจติดได  

  2.8 การคบคาสมาคม หรืออยูใกลชิดกับผูติดสิ่งเสพยติด มักพบมากในวัยรุน  

  2.9 เพื่อลืมความทุกขทางใจ มักจะหาทางออกโดยการใชยาระงับประสาท เพื่อให

คลายความกังวล เมื่อใชไปนาน ๆ ก็จะติดยาในที่สุด  

  2.10 ความอยากรู อยากเห็น ไดแก เด็กวัยรุนที่มีความคึกคะนอง อยากทดลอง      

โดยรูเทาไมถึงการณ  
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  2.11 ตองการจะหนีจากสภาพความเปนจริง ไดแก พวกฮิปป ซึ่งพยายามหาทาง

ออกโดยใชยาที่ทําใหประสาทหลอน  

  2.12 เกเรโดยสันดาน หรือพวกอันธพาล (Psychopathic Personality) พวกน้ี 

สวนใหญมาจากครอบครัวที่แตกแยก อยูกันอยางไมมีความสุข เด็กเหลาน้ีจะเกิดมาพรอมความรูสึก

ที่วาบิดามารดาและสังคมไมยุติธรรมตอตน จึงพยายามทําทุกอยางเพื่อตอตานสังคม โดยทําในสิ่งที่

สังคมไมเห็นดวย รวมถึงการใชยาเสพยติด 

 3. สิ่งแวดลอม สิ่งแวดลอมมีอิทธิพลที่ผลักดันใหไปติดสิ่งเสพยติดไดอีกทางหน่ึง เชน 

สถานที่อยูอาศัยเต็มไปดวยแหลงคายาเสพติด สิ่งแวดลอมภายในบานขาดความอบอุน รวมไปถึงฐานะ

ทางเศรษฐกิจ และปญหาชีวิต สิ่งแวดลอมที่เลวรายนอกจากจะเปนสาเหตุใหติดสารเสพยติดแลว      

ยังเปนอุปสรรคที่ขัดขวาง มิใหผูติดยาเลิกใชสิ่งเสพยติดได แมจะไดรักษาหายแลว เพราะสิ่งแวดลอม

เกาจะกดดันใหผูเสพตองกลับไปใชสิ่งเสพยติดอีก (มานพ คณะโต และคณะ, 2549) 

พรรณี ชูทัยเจนติ (2538 : 260 - 264) ไดกลาวถึง พฤติกรรมของวัยรุนวา มีลักษณะในดาน

ตาง ๆ ดังน้ี 

 1.  ลักษณะทางกายจะเปนผูใหญ สนใจตนเอง หมกมุนอยูกับการแตงตัว เริ่มมีพัฒนาการ 

ทางเพศ และสุขภาพสมบูรณ 

 2.  ลักษณะทางสังคม ชอบทําตามกลุมมีความขัดแยงกับผูใหญมากข้ึน สนในเพศตรงขาม 

ผูหญิงมีความกาวหนาทางดานสังคมมากกวาผูชาย 

 3.  ลักษณะทางอารมณ มีความแสดงออกในทางแข็งกราว พยายามพนจากการปกครอง

ของบิดา เปนวัยที่เพอฝน หากผูปกครองบังคับขูเข็ญเขมงวดมากเกินไปจะทําใหเด็กรูสึกตอตาน 

ทายที่สุดทางออกของเด็กเหลาน้ี คือ การติดยาเสพติด 

วีรวรรณ สุธีรไกรลาส (2536 : 31 - 36) กลาวถึง เหตุผลและพฤติกรรมของวัยรุนที่เกี่ยวของ

กับการใชยาเสพติดวามาจากพฤติกรรมและเหตุผลหลาย ๆ อยาง คือ 

 1. เหตุผลดานอารมณ เปนการใชยาเสพติดเพราะเกิดความตองการภายในจิตใจเพื่อ

เพิ่มความภาคภูมใจในตนเอง ความเช่ือมั่นในตนเอง เพื่อหนีความผิดหวัง ลดความกระวนกระวายลด

ความตึงเครียด หลีกเลี้ยงความกดดัน 

 2.  เหตุผลดานรางกาย เปนการใชยาเสพติดเพื่อใหรางกายผอนคลาย ระงับความเจ็บปวด

เพิ่มความรูสึกที่รุนแรงและอดทน 

 3.  เหตุผลดานสภาพแวดลอมเปนผลจากสังคมมีความสับสนหรืออยูในสภาพครอบครัว

ไมสมบูรณทําใหเด็กมีจิตใจออนแอ ไดรับผลกระทบเปนอยางมาก 

 4.  เหตุผลดานสังคม เมื่อบุคคลมคีวามตองการที่จะสัมพันธกับบุคคลอื่นและเปนที่ยอมรับ

ของกลุม หรือหลีกเลี่ยงความรูสึกโดดเด่ียว ดังน้ันเมื่อกลุมมีการเสพยาเสพติดจึงเกิดการเรียนรูและ

เลียนแบบกลุมทําตัวตามแบบกลุม 
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 5.  เหตุผลดานสติปญญาเปนการใชยาเสพติดเพื่อบรรเทาความเครียดทางสมอง 

โดยสรุปจะเห็นวา พฤติกรรมของวัยรุนที่เกี่ยวของกับยาเสพติดน้ัน เกิดจากพฤติกรรมที่เกิด

จากการเปลี่ยนแปลงจากพัฒนาการทางดานรางกาย อารมณ สติปญญา หรือมีปญหาดานจิตใจหรือ

อยูในสภาพแวดลอมหรือสังคมที่ช้ีนํา หรือผลักดันใหมีการใชยาเสพติด ดังน้ันวัยรุนที่มีสภาพจิตใจ 

สภาพแวดลอมและสังคมที่ดีจะสามารถปองกันตนเองจากการติดยาเสพติด เยาวชนจึงมีสวนที่จะชวย

หาทางปองกันและแกไขปญหายาเสพติดจากประเด็นดังกลาวน้ีได 

 

กฎหมายและนโยบายท่ีเก่ียวของกับยาเสพติด 4 x 100 

 

พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ.2522 ไดแบงยาเสพติดใหโทษ (มาตรา7) ออกเปน 5 

ประเภทดวยกัน ดังน้ี 

ประเภทที่ 1 ยาเสพติดใหโทษชนิดรายแรง มี 38 รายการที่สําคัญ คือ เฮโรอีน แอมเฟตามีน 

แมทแอมเฟตามีน เอ็กซตาซี และแอลเอสดี 

ประเภทที่ 2 ยาเสพติดใหโทษทั่วไป มี 102 รายการที่สําคัญ คือ ใบโคคา โคคาอีน โคเดอีน 

ยาสกัดเขมขนของตนฝนแหง เมทาโดนมอรฟน ฝนยา (ฝนที่ผานกรรมวิธีปรุงแตงเพื่อใชในทางยา) ฝน 

(ฝนดิบ ฝนสุก มูลฝน) 

ประเภทที่ 3 ยาเสพติดใหโทษที่มีลักษณะเปนตนตํารับยาและมียาเสพติดใหโทษประเภท 2 

ผสมอยู คือ ยารักษาโรคที่มียาเสพติด ประเภท 2 เปนสวนประกอบอยูในสูตร เชน ยาแกไอ ยาแก

ทองเสีย 

ประเภทที่ 4 สารเคมีที่ใชในการผลิตยาเสพติดใหโทษประเภท1 หรือ 2 มี 32 รายการ             

ที่สําคัญ เชน อาเซติค แอนไฮไดรด อาเซติค คลอไรด 

ประเภทที่ 5 ยาเสพติดใหโทษที่ไมเขาอยูในประเภท 1 ถึง 4 มี 4 รายการ คือ กัญชา            

พืชกระทอม พืชฝน ทุกสวนของพืชกัญชา ทุกสวนของพืชกระทอม และพืชเห็ดข้ีควาย 

ยาเสพติด 4 x 100 เปนยาเสพติดที่สวนผสมสารตัวอื่นในสูตรตาง ๆ ตามรสนิยมของวัยรุน

ในแตละพื้นที่ โดยสวนใหญแลวสารเสพติดทีผ่สมในยาเสพติด 4 x 100 จะอยูในประเภทที่ 2 ประเภท

ที่ 3 และประเภทที ่5 ซึ่งมีกฎหมายที่ควบคุมและบทลงโทษเกี่ยวกับยาเสพติดใหโทษตามพระราชบัญญัติ

ยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. 2522 ดังน้ี 

มาตรา 57 หามมิใหผูใดเสพยาเสพติดใหโทษในประเภท 1 หรือประเภท 5  

มาตรา 58 หามมิใหผูใดเสพยาเสพติดใหโทษในประเภท 2 เวนแตการเสพน้ันเปนการเสพ

เพื่อการรักษาโรคตามคําสั่งของผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมหรือผูประกอบโรคศิลปะแผนปจจุบัน

ช้ันหน่ึงในสาขาทันตกรรมที่ไดรับใบอนุญาตตามมาตรา 17  
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มาตรา 69 ผูใดมีไวในครอบครองซึ่งยาเสพติดใหโทษในประเภท 2 อันเปนการฝาฝนมาตรา 17 

ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาป หรือปรับไมเกินหน่ึงแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับผูใดจําหนายหรือมีไว

ในครอบครองเพื่อจําหนายซึ่งยาเสพติดใหโทษในประเภท 2 อันเปนการฝาฝนมาตรา 17 ตองระวางโทษ 

จําคุกต้ังแตหน่ึงปถึงสิบป หรือปรับต้ังแตสองหมื่นบาทถึงสองแสนบาทหรือทั้งจําทั้งปรับ ถายาเสพติด

ใหโทษ ซึ่งเปนวัตถุแหงการกระทําความผิดตามวรรคสองเปนมอรฟน ฝน หรือโคเดอีนมีปริมาณคํานวณ

เปนสารบริสุทธ์ิไมถึงหน่ึงรอยกรัม ผูน้ันตองระวางโทษจําคุกต้ังแตสามปถึงย่ีสิบป หรือปรับต้ังแต    

หกหมื่นบาทถึง สี่แสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ แตถามอรฟน ฝน หรือโคเดอีนน้ันมีปริมาณคํานวณเปน

สารบริสุทธ์ิต้ังแตหน่ึงรอยกรัมข้ึนไป ตองระวางโทษจําคุกต้ังแตหาปถึงจําคุกตลอดชีวิตและปรับต้ังแต

หาแสนบาทถึงหาลานบาท ถาผูไดรับใบอนุญาตตามมาตรา17กระทําการฝาฝนตามวรรคหน่ึงวรรค

สองหรือวรรคสามตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาปและปรับไมเกินหน่ึงแสนบาท 

มาตรา 71 ผูใดจําหนาย มีไวในครอบครองเพื่อจําหนาย หรือสงออกซึ่งยาเสพติดใหโทษ  

ในประเภท 3 อันเปนการฝาฝนมาตรา 20 วรรคหน่ึง โดยมีจํานวนยาเสพติดใหโทษไมเกินที่กําหนด

ตามมาตรา 20 วรรคสี่ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหน่ึงป หรือปรับไมเกิน 2 หมื่นบาท หรือทั้งจําทั้ง

ปรับกรณีตามวรรคหน่ึง ถามียาเสพติดใหโทษในประเภท 3 เกินจํานวนตามมาตรา 20 วรรคสี่           

ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองปและปรับไมเกินสองแสนบาท 

มาตรา 75 ผูใดผลิต นําเขา หรือสงออกซึ่งยาเสพติดใหโทษในประเภท 5 อันเปนการฝาฝน

มาตรา 26 ตองระวางโทษจาํคุกต้ังแตสองปถึงสิบหาป และปรับต้ังแต 2 แสนบาท ถึง 1 ลาน 5 แสน บาท 

ถายาเสพติดใหโทษ ซึ่งเปนวัตถุแหงการกระทําความผิดดังกลาวมาน้ันเปนพืชกระทอม ผูน้ันตอง

ระวางโทษจําคุกไมเกินสองปและปรับไมเกินสองแสนบาท 

มาตรา 76 ผูใดมไีวในครอบครองซึง่ยาเสพติดใหโทษในประเภท 5 อันเปนการฝาฝน มาตรา 26 

ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาป หรือปรับไมเกินหน่ึงแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับถายาเสพติดใหโทษ

ซึ่งเปนวัตถุแหงการกระทําความผิดดังกลาวมาในวรรคหน่ึงน้ันเปนพืชกระทอมผูน้ันตองระวางโทษ

จําคุกไมเกินหน่ึงปหรือปรับไมเกินสองหมื่นบาทหรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา 76/1 ผูใดจําหนายหรือมีไวในครอบครองเพื่อจําหนายซึ่งยาเสพติดใหโทษในประเภท 5 

อันเปนการฝาฝนมาตรา 26 วรรคหน่ึง โดยมีจํานวนยาเสพติดใหโทษไมถึงสิบกิโลกรัม ตองระวางโทษ

จําคุกต้ังแตสองปถึงสิบปหรือปรับต้ังแตสี่หมื่นบาทถึงสองแสนบาทหรือทั้งจําทั้งปรับกรณีตามวรรคหน่ึง 

ถามียาเสพติดใหโทษในประเภท 5 ต้ังแตสิบกิโลกรัมข้ึนไปตองระวางโทษจําคุกต้ังแตสองปถึงสิบหาป

และปรับต้ังแตสองแสนบาทถึงหน่ึงลานหาแสนบาทถายาเสพติดใหโทษซึ่งเปนวัตถุแหงการกระทํา

ความผิดดังกลาวมาในวรรคหน่ึงน้ันเปนพืชกระทอม ผูน้ันตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองปหรือปรับ 

ไมเกินสี่หมื่นบาทหรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา 92 ผูใดเสพยาเสพติดใหโทษในประเภท 5 อันเปนการฝาฝนมาตรา 57 ตองระวางโทษ

จําคุกไมเกินหน่ึงป หรือปรับไมเกิน 2 หมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับถายาเสพติดใหโทษซึ่งเปนวัตถุ      
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แหงการกระทําความผิดดังกลาวมาน้ันเปนพืชกระทอม ผูน้ันตองระวางโทษจําคุกไมเกินหน่ึงเดือนหรอื

ปรับไมเกินสองพันบาท 

มาตรา 101 ทวิ ในกรณีที่มีการยึดยาเสพติดใหโทษในประเภท4 หรือประเภท5 ตามมาตรา

49 (2) หรือตามกฎหมายอื่น ไมวาจะมีการฟองคดีตอศาลหรือไมก็ตาม เมื่อไดมีการตรวจพิสูจนชนิด

และปริมาณแลววาเปนยาเสพติดใหโทษในประเภทดังกลาว โดยบันทึกรายงานการตรวจพิสูจนไว         

ใหกระทรวงสาธารณสุขหรือผูซึ่งกระทรวงสาธารณสุขมอบหมายทําลายหรือนําไปใชประโยชนไดตาม

ระเบียบที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนด 

การควบคุมตามกฎหมาย 

พ.ศ. 2486 ประเทศไทยเปนประเทศแรกที่ประกาศควบคุมการใชพืชกระทอม โดยตรา

พระราชบัญญัติพืชกระทอม พ.ศ. 2486 ระบุหามปลูกและครอบครองรวมทั้งหามจําหนาย และ      

เสพ ใบกระทอมต้ังแตป พ.ศ. 2522 กระทอมเปนพืชเสพติดใหโทษประเภท5 ตามพระราชบัญญัติ       

ยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. 2522 ผูใดผลิต จําหนาย นําเขาหรือสงออกซึ่งยาเสพติดใหโทษในประเภท 5 ตอง

ระวางโทษจําคุกต้ังแต 2 - 5 ป และปรับต้ังแต 20,000 ถึง 150,000 บาท ครอบครองโดยมิไดรับ

อนุญาตตองระวางโทษจําคุกไมเกิน 5 ปหรือปรับไมเกิน 100,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 

บริบทของจังหวัดกระบ่ี 

 

ขอมูลท่ัวไปของจังหวัดกระบ่ี 

ขนาดและที่ต้ังจังหวัดกระบี่ เปนจังหวัดที่ต้ังอยูทางดานฝงทะเลตะวันตกติดกับทะเลอันดามัน

อยูหางจากกรุงเทพฯ 814 กิโลเมตร มีเน้ือที่ 4,708,512 ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ 2,942,820 ไร 

ตัวเมืองกระบี่ มีแมนํ้ายาวประมาณ 5 กิโลเมตร ไหลผานลงสูทะเลอันดามันทีตํ่าบลปากนํ้า นอกจากน้ี

ยังมีคลองปกาสัย คลองกระบี่ใหญ และคลองกระบี่นอย มีตนกําเนิดจากเทือกเขาที่สูงที่สุดในจังหวัด

กระบี่ คือ เทือกเขาพนมเบญจา  

อาณาเขตติดตอ  

 ทิศเหนือ  ติดตอ  จังหวัดพังงาและจังหวัดสุราษฎรธานีทางดานอําเภอปลายพระ

ยา และอําเภอเขาพนม  

 ทิศใต  ติดตอ  จังหวัดตรังและทะเลอันดามนัทางดานอําเภอเกาะลันตา อําเภอ

เมือง และอําเภอเหนือคลอง  

 ทิศตะวันออก ติดตอ  จังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดตรังทางดานอําเภอเขาพนม 

อําเภอคลองทอม และอําเภอลําทับ  

 ทิศตะวันตก ติดตอ  จังหวัดพังงาและทะเลอันดามันทางดานอําเภออาวลึก และ

อําเภอเมืองกระบี่  
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สภาพภูมิประเทศ 

สภาพภูมิประเทศโดยทั่วไปของจังหวัดกระบี่ ทางตอนเหนือประกอบดวยเทือกเขายาว

ทอดตัวไปในแนวเหนือใตสลับกับสภาพพื้นที่แบบลูกคลื่นลอนลาดและลอนชัน มีที่ราบชายฝงทะเล

ทางดานตะวันตก บริเวณทางตอนใตมีสภาพภูมิประเทศเปนภูเขากระจัดกระจายสลับกับพื้นที่แบบ 

ลูกคลื่น สวนบริเวณทางตอนใตสุดและตะวันตกเฉียงใต มีสภาพพื้นที่เปนแบบ ลูกคลื่นลอนลาดจนถึง

คอนขางราบเรียบ และมีภูเขาสูง ๆ ตํ่า ๆ สลับกันไป บริเวณดานตะวันตก มีลักษณะเปนชายฝงทะเล

ติดกับทะเลอันดามันยาวประมาณ 160 กิโลเมตร ประกอบดวยหมูเกาะนอยใหญประมาณ 154 เกาะ 

แตเปนเกาะที่ประชากรอาศัยอยูประมาณ 13 เกาะ เกาะสําคัญ ไดแกเกาะลันตาเปนที่ต้ังอําเภอเกาะ

ลันตาและเกาะพีพี อยูในเขตอําเภอเมืองกระบี่ เปนสถานที่ที่สวยงามติดอันดับโลก  

เขตการปกครองจังหวัดกระบ่ี 

จังหวัดกระบี่ มีเขตการปกครองสวนภูมิภาคแบงออกเปน 8 อําเภอ 51 ตําบล 389 หมูบาน 

1 องคการบริหารสวนจงัหวัด 1 เทศบาลเมือง 9 เทศบาลตําบล และ 51 องคการบรหิารสวนตําบล 

จํานวนประชากร ประชากร ในจังหวัดกระบี่ มีจํานวนรวมทั้งสิ้น 424,539 คน ประกอบดวย 

ชาย จํานวน 212,537 คน และหญิง จํานวน 212,002 คน ตามตารางที่ 2 

 

ตารางท่ี 2.2 ขอมลูประชากรจังหวัดกระบ่ี จากทะเบียนราษฎร จําแนกรายอําเภอ 

 

อําเภอ 
จํานวน 

รวม 
ชาย หญิง 

เมือง 37,584 38,186 75,770 

เกาะลันตา 14,902 14,425 29,328 

คลองทอม 32,959 31,938 54,897 

อาวลึก 21,860 21,743 43,603 

เขาพนม 23,152 22,778 45,930 

ปลายพระยา 15,928 15,484 31,412 

ลําทับ 9,159 8,916 18,075 

เหนือคลอง 26,841 26,786 53,627 

เขตเทศบาล 30,152 31,745 61,897 

รวมท้ังจังหวัด 212,537 212,002 424,539 

ที่มา : ที่ทําการปกครองจังหวัดกระบี่, 2557 
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ตารางท่ี 2.3 ขอมลูผลการจําแนกผูปวย ในระบบบําบัดของจังหวัดกระบ่ี แยกรายอําเภอ  

 

อําเภอ จํานวน 

ผลการจําแนกผูปวย ระบบบําบัด 

รวม 
ผูเสพ ผูติด 

ผูติด

รุนแรง 
สมัครใจ บังคับ ตองโทษ 

เมือง 357 326 031 - 228 128 1 357 

เกาะลันตา 011 010 001 - 003 008 - 011 

คลองทอม 069 018 051 - 023 046 - 069 

อาวลึก 084 077 007 - 052 032 - 084 

เขาพนม 074 053 021 - 017 057 - 074 

ปลายพระยา 058 052 006 - 023 033 2 058 

ลําทับ 066 052 013 - 018 046 2 066 

เหนือคลอง 055 049 006 - 025 030 - 055 

รวมท้ังจังหวัด 774 637 136 - 289 380 5 774 

ที่มา : ขอมูลจากรายงานแบบ บตส. 3 จังหวัดกระบี,่ 2557  

 

 

ตารางท่ี 2.4 ประเภทสถานบริการเสี่ยงยาเสพติดแยกเปนรายอําเภอ 

 

อําเภอ เกม คาราโอเกะ รวม 

เมือง 056 124 180 

เกาะลันตา 019 030 049 

คลองทอม 019 015 034 

อาวลึก 08 015 023 

เขาพนม 022 019 041 

ปลายพระยา 005 018 023 

ลําทับ 015 015 030 

เหนือคลอง 006 050 056 

รวมท้ังจังหวัด 150 286 436 

ที่มา : ที่ทําการปกครองจังหวัดกระบี่, 2556 
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ขอมูลสถานประกอบการ 

 1.  ประเภทรานใหเชา แลกเปลี่ยน จําหนายวีดีทัศน ที่ไดรับใบอนุญาต จํานวน 98 ราน 

/ที่มาย่ืนแบบขออนุญาต จํานวน 49 ราน รวม 147 ราน 

 2.  ประเภทประกอบกจิการรานวีดีทัศน (เกม/คาราโอเกะ) จํานวน 436 ราน 

 3.  หอพัก /ที่พกัอาศัยเชิงพาณิชย 18 แหง 

 4.  พื้นที่ /กิจกรรมเชิงบวก 

  ลานกีฬา  426 แหง  

  ลานดนตรี  288 แหง  

  หองสมุด  272 แหง  

  ลานสรางสรรค  274 แหง  

  สถานประกอบการโรงงานสีขาว 132 แหง 

สถานการณยาเสพติดจังหวัดกระบ่ี 

สถานการณยาเสพติดในจังหวัดกระบี่ อยูในระดับปานกลาง แตมีแนวโนมรุนแรงข้ึน เน่ืองจาก

จังหวัดกระบี่เปนจังหวัดทีม่ีแหลงทองเทีย่วสวยงามติดอนัดับโลก เปนเมืองแหงอุตสาหกรรมการทองเที่ยว

ที่สําคัญทางภาคใต มีเสนทางคมนาคมติดตอระหวางจงัหวัดหลายเสนทาง ซึ่งในแตละปมีนักทองเที่ยว 

และประชากรแฝงเขามาประกอบอาชีพไมวาจะเปน กอสราง เกษตรกรรม สถานบันเทิง การลักลอบ

ลําเลียงนํายาเสพติดเขามาในพื้นที่ตามตะเข็บรอยตอแนวพรมแดนระหวางจังหวัด/อําเภอ และเสนทาง

ทางทะเล และยังมีปจจัยอื่น ๆ ที่เปนจุดออน ในพื้นที่ เชนจุดออนทางดานปจจัยเสี่ยง ความออนแอ

ของครอบครัวและชุมชน การเปลี่ยนแปลงคานิยมและพฤติกรรมทางลบของเยาวชน/ผูปกครอง ที่มัก

สงบุตรหลานเขามาพักในบานเชา หอพักฯลฯ เพื่อศึกษาตอโดยขาดการควบคุมทําใหเกิดแหลงมั่วสุม 

อีกทั้งมีสถานบันเทิง ที่เปนปจจัยย่ัวยุใหเยาวชนมีพฤติกรรมเสี่ยงตอการกาวไปสูปญหายาเสพติดมากข้ึน  

ในภาพรวมจังหวัดกระบี่ ไมไดเปนเสนทางผานของยาเสพติดแตเปนจุดหมายปลายทาง  

ของการลําเลยีงยาเสพติดจากพื้นทีอ่ื่น ๆ  เขามาในพื้นที่จงัหวัดกระบี่ พังงา สุราษฎรธานี นครศรีธรรมราช 

ตรัง หรือจากภาคกลาง ภาคอีสาน ภาคกลางและภาคใตตอนลาง โดยลักลอบลําเลียงมากับรถยนตสวนตัว 

หรือใชเสนทางรถทัวร หรือติดตอซื้อขายยาเสพติดกับนักคาในภาคอื่น แลวสงของกันในรปูพัสดุภัณฑ  

สถานการณการแพรระบาดยาเสพติดในพื้นที่สวนใหญ จะแพรระบาดอยูในพื้นที่ อําเภอ

เมืองกระบี่ บริเวณหอพัก บานเชาของนักเรียน/นักศึกษา พื้นที่เปนแหลงที่ต้ังของสถานบริการ        

หรือแมกระทั่งในสถานศึกษา (โรงเรียนมัธยม/อาชีวะศึกษา) พื้นที่แพรระบาดของจังหวัดกระบี่              

มี 344 หมูบาน และมีพื้นที่แพรระบาด 3 - 5 ป ติดตอกัน จํานวน 194 หมูบาน แสดงพื้นที่แพร

ระบาดยาเสพติดของจังหวัดกระบี่ ดังตารางที่ 5 
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ตารางท่ี 2.5 พ้ืนท่ีแพรระบาดยาเสพติดของจังหวัดกระบ่ี  

 

อําเภอ พ้ืนท่ีแพรระบาด (ม./ช.) พ้ืนท่ีปรากฏขาวสาร 3 - 5 ป 

เมืองกระบี ่ 57 /9 52 
เกาะลันตา 29 /- 18 
คลองทอม 63 /- 34 
เขาพนม 53 /7 26 
อาวลึก 43 /- 15 
ปลายพระยา 30 /- 15 
ลําทับ 26 /1 9 
เหนือคลอง 43 /- 25 

รวม 344 /17  194 

ที่มา : ที่ทําการปกครองจังหวัดกระบี,่ 2556 

 

ตัวยาหลักที่มีการแพรระบาด ไดแก ยาบา กัญชา และกระทอม จากผลการจับกุมพบวา ไอซ

เปนตัวยาที่เริ่มเขามาแพรระบาดมากข้ึน ยาบา เปนยาเสพติดหลักที่มีการแพรระบาดมากสุดในพื้นที่

กระบี่ มีแนวโนมเพิ่มข้ึน ของปริมาณยาที่นํามาจําหนายในแตละครั้งเพิ่มมากข้ึนกวารอบป 2552 และ

กระจายอยูเกือบทุกอําเภอ กัญชาแหง สวนใหญระบาดในกลุมนักทองเที่ยว บุคคลทั่วไป วัยรุน       

พืชกระทอม (พืชกระทอมสด/นํ้ากระทอมตม) มีการแปรรูปเปน นํ้าตมกระทอมผสมกับสวนผสมอื่น 

เชนยาแกไอ ยากันยุง โคก ใชกันในหมูนักเรียนนักศึกษา ในสวนของกระทอมผงมีการดัดแปลงเพื่อ

จําหนายบาง และระบาดมากในพื้นที่ อําเภอเกาะลันตา อําเภอเมือง อําเภอเหนือคลอง ในระยะหลัง

เริ่มมีความรุนแรงข้ึนในหมูนักเรียนนักศึกษา เสพกันครั้งละหลายคนรวมกลุมกันตามหอพัก บานเชา 

ยาเสพติดที่ใชเพื่อความบันเทิง (Club Drugs) ไดแก ยาไอซ ยาอี โคเคน เคตามีน และวัตถุออกฤทธ์ิ

ตอจิตและประสาท พบวามีกลุมผูเสพหันมาเสพยาไอซเพิ่มมากข้ึน โดยเฉพาะกลุมนักทองเที่ยวที่มี

ฐานะดี นักทองเที่ยวชาวตางชาติ 

จากสถิติการเขารับการบําบัดของจังหวัดกระบี่ ปงบประมาณ 2554 - 2555 มีผูเขารับการ

บําบัดรายเกาและรายใหมเพิม่ข้ึนตอเน่ือง ในปงบประมาณ 2556 มีการนําผูเสพเขารับการบําบัดเพิ่มข้ึน 

จํานวน 826 คน สวนใหญเปนผูเสพรายใหม ผูเขารับการบําบัดจําแนกตามลักษณะผูเสพ เดือนตุลาคม 

2555 - กันยายน 2556 จะเห็นวาผูเขารับการบัดรอยละ88 เปนผูเสพ รอยละ12 เปนผูติด จําแนก

ตามชนิดยาเสพติด พบวาผูเขารับการบัดนํ้ากระทอม มีจํานวนมากที่สดุ จํานวน 316 คน รองลงมาคือ

กัญชา จํานวน 250 คน ยาบา 15 คน ตามลําดับจําแนกตามอาชีพ พบวา เปนนักเรียน 303 คน 

รับจาง 278 คน เกษตรกร 185 คน ตามลําดับ พิจารณาอายุผูที่ใชยาเสพติดพบวา อายุ 12 - 17 ป  
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มีจํานวนมากที่สุด 303 คน รองลงมาคืออายุ 18 - 24 ป 248 คน และอายุ 25 - 29 ป 107 คน 

ตามลําดับ (สวนกลุมเด็ก/เยาวชน พบวาเพิ่มข้ึนจาก พ.ศ. 2555 เปน 303 คน) โดยพบแนวโนมวา 

อายุเฉลี่ยโดยทั่วไปนอยลงกวารายเกาดวย ผูเขาบําบัดรักษาแยกรายอําเภอ ทั้งหมด 826 คน อําเภอ 

ที่มีผลการเขาบําบัดสูงสุด คือ อําเภอเมือง อําเภอเกาะลันตา และอําเภอเหนือคลอง ตามลําดับ 

การประเมินสถานภาพหมูบาน/ชุมชนและกลุมพลังแผนดิน 

จากขอมูลการเฝาระวังยาเสพติด( ณ 30 กันยายน 2555 )พบหมูบาน ชุมชนที่มีปญหา       

ยาเสพติดของจังหวัดกระบี่อยูในระดับเบาบาง จํานวน 344/17 หมูบาน/ชุมชนคิดเปนรอยละ 88.43 

ของหมูบาน/ชุมชน ทั้งจังหวัดและมีหมูบานแพรระบาด 3 ป ติดกันจํานวน 194 หมูบาน ผลการ

ประเมินความคิดเห็นของประชาชนที่มีตอสถานการณยาเสพติดในจังหวัดกระบี่ ตามตารางที่ 2.6 

 

ตารางท่ี 2.6 ความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีตอสถานการณยาเสพติดในจังหวัดกระบ่ี 

 

ประเด็นคําถาม 
รุนแรง

ที่สุด 

รุน 

แรง 

คอน 

ขางรุนแรง 

ไมคอย

รุนแรง 

ไม 

รุนแรง 

ไมมี 

ปญหา 
รวม 

1. ความรุนแรงของสถานการณดานผูเสพ      

/ผูติดยาเสพตดิในจังหวัด อยูในระดับ 19 64 130 119 48 18 400 

2. ความรุนแรงของสถานการณดานผูคา      

ยาเสพตดิ ในจังหวัดอยูในระดับ 18 60 130 124 49 19 400 

3. ความรุนแรงของสถานการณปญหายาเสพ

ติดในภาพรวมของจังหวัดอยูในระดับ 11 64 146 114 46 19 400 

4. ผลสํารวจสถานการณยาเสพตดิ (%)     

4.1 ความรุนแรงของสถานการณดานผูเสพ 

/ผูติดยาเสพตดิในจังหวัดอยูในระดับ 20.75% 65.25% 16.50% 100% 

4.2 ความรุนแรงของสถานการณดานผูคา

ยาเสพตดิในจังหวัดอยูในระดับ 19.50% 63.50% 17.00% 100% 

4.2 ความรุนแรงของสถานการณปญหา 

ยาเสพตดิในภาพรวมของจังหวัด         

อยูในระดับ 11.25% 65.00% 16.25% 100% 

ที่มา : ศูนยปฏิบัติการตอสูเพื่อเอาชนะยาเสพติดจังหวัดกระบี,่ 2555 

 

จากตารางพบวา ในภาพรวมประชาชนกลุมตัวอยางของจังหวัด รอยละ 65.25 มีความเห็น

วาสถานการณความรุนแรงของปญหายาเสพติดในภาพรวมของจังหวัดอยูในระดับคอนขางรุนแรง 
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การรับรูสถานการณปญหายาเสพติด ในลักษณะท่ีกลุมตัวอยางประชากรพบเห็นในหมูบาน

และชุมขน จําแนกรายละเอียดดังน้ี 

 1.  ผูเสพ/ผูติดยาเสพติด กลุมตัวอยางสวนใหญเคยพบเห็นผูเสพ/ผูติดยาเสพติด รอยละ 

72.50 และกลุมตัวอยางรอยละ26.75 ไมเคยพบเห็นผูเสพ/ผูติดยาเสพติด 

 2.  ผูคายาเสพติด กลุมตัวอยางสวนใหญไมเคยเห็นผูคายาเสพติดรอยละ 72.00 

 3.  แหลงมั่วสุมยาเสพติด กลุมตัวอยางสวนใหญไมเคยพบเห็นแหลงมั่วสุมยาเสพติด 

รอยละ 50.25 ในขณะที่กลุมตัวอยางในสัดสวนที่ใกลเคียงกันรอยละ 49.50 เคยพบเห็นแหลงมั่วสุม      

ยาเสพติด 

 4.  แหลงมั่วสุมคายาเสพติด กลุมตัวอยางสวนใหญไมเคยพบเห็นแหลงมั่วสุมคายาเสพติด 

รอยละ 68.00 ในขณะที่กลุมตัวอยางรอยละ 27 เคยพบเห็นแหลงมั่วสุมคายาเสพติด 

การรับรูขอมูลปญหายาเสพติดเก่ียวกับแหลงมั่วสุมยาเสพติดตาง ๆ แหลงมั่วสุม เพ่ือ

ซื้อขายยาเสพติด  

กลุมตัวอยางประชากรพบเห็นในหมูบาน ชุมชน ซึ่งกลุมตัวอยางสวนใหญรอยละ 68.29 

รับรูขอมูลวา กระทอม/เพิงพัก เปนแหลงมั่วสุมเพื่อซื้อขายยาเสพติดมากที่สุด รองลงมาคือ ในบริเวณ

บานพักอาศัยรอยละ 41.20 ดังน้ี กระทอม /เพิงพัก กลุมตัวอยางสวนใหญรอยละ 67.75 บอกวา            

มีแหลงมั่วสุมยาเสพติดตาง ๆ ประเภทกระทอม /เพิงพัก ในหมูบาน /ชุมชน โดยที่กลุมตัวอยาง                  

อีกรอยละ 24.75 บอกวา ไมมีและอีกรอยละ 7.25 บอกวาไมทราบ  

การรับรูขอมูล /ความคิดเห็นเก่ียวกับสถานการณหรือระดับความรุนแรงของปญหา         

ยาเสพติดดานผูเสพ /ผูติดยาเสพติด ในหมูบาน /ชุมชน  

กลุมตัวอยางสวนใหญรอยละ 31.50 คิดวาปญหายาเสพติด ดานผูเสพ/ผูติดยาเสพติด             

ในหมูบานและชุมชน ที่พักอาศัยในปจจุบันมีความรุนแรงอยูในระดับคอนขางรุนแรง  

ความคิดเห็นเกี่ยวกบัสถานการณความยากงายในการหาซื้อยาเสพติดในหมูบานและชุมชน 

โดยกลุมตัวอยางสวนใหญ รอยละ 35.88 คิดวาหาซื้อไดคอนขางงาย  

ความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณความรุนแรงของปญหายาเสพติดโดยภาพรวม ในหมูบาน

และชุมชนโดยกลุมตัวอยางสวนใหญรอยละ 36.25 คิดวาสถานการณความรุนแรงของปญหายาเสพติด

โดยภาพรวม อยูในระดับคอนขางรุนแรง 

แนวโนมสถานการณยาเสพติดในจังหวัดกระบ่ี 

ดานการแพรระบาด 

 1.  กลุมผูใชยาเสพติดไดขยายตัวเพิ่มข้ึน เชน กลุมผูใชแรงงาน นิยมยาบา พืชกระทอม 

กลุมนักเที่ยวกลางคืนนิยมไอซ รวมทั้งหญิงขายบริการในสถานบันเทิงมีแนวโนมของการใชไอซเพิ่มข้ึน 

กลุมนักเรียนนักศึกษานิยมยาเสพติด 4 x 100 พรอมกับการดัดแปลงคิดสูตรใหมอยูตลอดเวลา 
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โดยเฉพาะเยาวชนในสถานศึกษา ซึ่งมั่วสุมเสพกันในบานพัก หอพัก บานเชา ในพื้นที่ อําเภอเมือง 

อําเภออาวลึก อําเภอเกาะลันตา ซึ่งตองใหความสําคัญและเฝาระวังตอไป 

 2.  พื้นที่การแพรระบาดยาเสพติดมีแนวโนมเพิ่มข้ึนกระจายทุกอําเภอโดยเฉพาะ อําเภอ

เมืองกระบี่ อําเภออาวลึก อําเภอลําทับ และอําเภอปลายพระยา กลุมผูเขารับการบําบัดรายใหม            

มีแนวโนมเพิ่มข้ึน รวมทั้งผูเสพจะมีอายุเฉลี่ยนอยลง 

 3. กลุมยาเสพติดที่ใชเพื่อความบันเทิง (Club Drugs) โดยเฉพาะไอซและเอ็กซตาซี่    

มีแนวโนมการแพรแพรระบาดเพิ่มข้ึนในพื้นที่แหลงทองเที่ยวในอําเภอเมืองกระบี่ เพราะทั้งยาบาและ

ไอซในพื้นที่จังหวัดกระบี่ มีแนวโนมหางายข้ึนและมีราคาลดลง แบงขายเปนหอเล็กงายตอการเขาถึง

ยาเสพติด  

 4.  กระทอมมีแนวโนมการใชมากข้ึนโดยเฉพาะในกลุมเยาวชนในสถานศึกษานํามา

ดัดแปลงเปน 4 x 100 เสพและมั่วสุมกันในบานพัก หอพัก บานเชา ในพื้นที่อําเภอเมือง อําเภอ            

เกาะลันตา ยังคงตองใหความสําคัญและเฝาระวังตอไป 

 

ทฤษฎีท่ีเก่ียวของกับยาเสพติด 

 

ทฤษฎีเกี่ยวกับการใชสารเสพติดในกลุมเยาวชน (Jessor al et., 1991 อางถึงใน ปราชญ 

บุณยวงศวิโรจน และคณะ, 2547 : 13) ทฤษฎีที่อธิบายสาเหตุของการเริ่มใชสารเสพติดคือทฤษฎีของ

เจสเซอร (Jessor’s Theory) ทฤษฎีของแคพแลน (Kaplan’s Theory) ในระหวางสองทฤษฎีน้ี ทฤษฎี

ของเจสเซอรไดรับการกลาวถึงวา เปนทฤษฎีที่มีความครอบคลุมที่สุดคือทฤษฎีพฤติกรรมที่เปนปญหา 

(Problem Behavior Theory) ทฤษฎีน้ีกลาวถึงกลุมของตัวแปรที่สําคัญในการอธิบายพฤติกรรม            

ที่เปนปญหา 3 กลุม ไดแก กลุมแรก ตัวแปรภูมิหลังและสิ่งแวดลอมทางสังคม (Social Background 

and Context Variable) กลุมที ่2 เปนตัวแปรดานการรบัรูสิง่แวดลอมกับการเสพสารเสพติด (Perceived 

Environment) กลุม 3 ที่ตัวแปรดานบุคลิกภาพ (Personality) ตัวแปรทั้งสามน้ีมีความเกี่ยวของกับ

ระบบพฤติกรรมดังแสดงในภาพที่ 2.7  

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2.7 แนวคิดของทฤษฎีพฤติกรรมที่เปนปญหา  

ที่มา : Jessor, al et., 1991  

บุคลิกภาพ 

ระบบพฤติกรรม 

การรับรูสิ่งแวดลอม 

ภูมหิลังและสิง่แวดลอมทางสังคม 
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พื้นฐานของทฤษฏีมาจากแนวคิดวา พฤติกรรมทุกอยางเปนผลมาจากปฏิสัมพันธ ระหวาง

บุคคลและสิ่งแวดลอมโดยที่การศึกษาเพื่ออธิบายพฤติกรรม จากภาพที่ 2.1 จะเห็นไดวาตัวแปรสําคัญ

ที่สงผลเชิงสาเหตุโดยตรง จะเห็นไดจากการใชลูกศรทิศทางเดียว ไดแก การรับรูสิ่งแวดลอมกับบุคลิกภาพ 

และตัวแปรที่มีบทบาทสนับสนุนทางออม ไดแก ภูมิหลังและสิ่งแวดลอมทางสังคม ซึ่งเปนสิ่งแวดลอม

ที่เปนรูปธรรมหรือเปน ลักษณะทางกายภาพ เชน ระดับการศึกษา รายได การนับถือศาสนา โครงสราง

และขนาดของครอบครัว เปนตน  

ภูมิหลังและสิ่งแวดลอมทางสังคมกับการเสพสารเสพติด จากกรอบแนวคิดทฤษฎีพฤติกรรม

ที่เปนปญหาดังแสดงในภาพที่ 2.1 ไดกลาวถึงภูมิหลัง และสิ่งแวดลอมทางสังคมวามีบทบาทในการ

สนับสนุนการแสดงพฤติกรรมที่เปนปญหาซึ่งเปนตัวแปรที่วัดไดจากขอมูลเชิงประจักษ เชน ระดับ

การศึกษา อาชีพ รายได ขนาดโครงสรางของครอบครัว รวมถึงสภาพแวดลอมชุมชนที่อาศัยอยูจาก

การศึกษาของ สุภาวดี อรรคนิตย (2548) ศึกษาเรื่อง การกระทําผิดในคดียาเสพติดของดาราวัยรุน        

ในครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา ภูมิหลังของครอบครัวดาราวัยรุนที่มีความเกี่ยวของกับยาเสพติด 

เพื่อศึกษาพฤติกรรมในการเขาไป เกี่ยวของกับยาเสพติดของดาราวัยรุน และเพื่อศึกษาปญหาและ

ผลกระทบจากการเขาไปเกี่ยวของกับยาเสพติดของดาราวัยรุน พบวาดานปจจัยภูมิหลังของครอบครัว 

มีปจจัยที่มีความเสี่ยงในการเขาไปเกี่ยวของกับยาเสพติดเหมือนกันทุกคนคือมีอายุอยูในชวงที่เปนวัยรุน 

มีฐานะทางเศรษฐกิจทางบานไมคอยดีมีการศึกษาอยูในระดับไมสูง คือ ปวช. มีพอแมที่หยาราง 

ความสัมพันธภายในครอบครัวไมอบอุน เชน พอแมตางไปมีครอบครวัใหม พอติดการพนันและติดสุรา 

ตามเพื่อน กลัวเขากับเพื่อนไมได จึงมีความตองการลองเสพยาเสพติดใหเหมือนเพื่อน  

การรับรูสิ่งแวดลอมกับการเสพสารเสพติด การรับรูของบุคลตอสิ่งแวดลอมหรือปรากฏการณ

ที่เกิดข้ึนเปนสิ่งสําคัญตอการแสดงพฤติกรรมของบุคลในหลายกรณีทีบุ่คคลตางคนกันไดพบหรือเผชิญ

กับสภาพแวดลอมหรือปรากฏการณที่คลายกันหรือเหมือนกันแตปฏิกิริยาหรือพฤติกรรมที่แตละคน

แสดงออกอาจไมเหมือนกัน เปนเพราะวาบุคคลรับรูปรากฏการณเหลาน้ันไมเหมือนกัน สิ่งแวดลอม

หมายถึง สิ่งแวดลอมที่บุคคลรับรูวามีความสําคัญตอเขา เชน พอแม ผูปกครอง เพื่อน การรับรู

สิ่งแวดลอมน้ีแบงเปน 2 ระดับ ระดับที่มีผลโดยตรงตอพฤติกรรม เชน การเปนตัวแบบในการเสพ  

สารเสพติดของพอแม ระดับที่ไมมีผลโดยตรงเชน การควบคุมของพอแม อิทธิพลของพอแมและของ

เพื่อน และการรับรูความเครียดเปนตัน (Jessor, al et., 1991 : 29 - 30) สําหรับการวิจัยในครั้งน้ี          

จะศึกษาการรับรูสิ่งแวดลอม ความสัมพันธในดานครอบครัว และกลุมเพื่อนเปนหลัก  

การรับรูสิ่งแวดลอมดานครอบครัว ครอบครัวเปนจุดกําเนิดของทุกคน กระบวนการทั้งหลาย 

ที่เกิดข้ึนในครอบครวัยอมกระทบตอสมาชิกทุกคน เชน อุปนิสัยของพอแม การอบรมเลี้ยงดู ความสัมพันธ

ของตนในครอบครัว เชนความรัก ความอบอุน หรือความขัดแยงทะเลาะวิวาท จากผลการศึกษาวิจัย 

ที่ผานมา เชน การศึกษาของ รอซีดะห มะสะแม (2554) พบวาปจจัยดานครอบครัว ดานความสัมพันธ
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ในครอบครัว ที่สงผลการใชยาเสพติดของผูติดสารเสพติด ไดแก บุคคลในครอบครัวใชสารเสพติด พอแม

ทะเลาะกันบอย ลงโทษรุนแรง ซึ่งจากผลการศึกษาพบวาปจจัยเหลาน้ีสงผลตอการใชยาเสพติดอยูใน

ระดับสูง และ เฉลิมศรี ราชนาจันทร (2553) พบวาลักษณะของครอบครัวและสัมพันธภาพ รอยละ58.82 

เปนครอบครัวแตกแยก สวนใหญมีสัมพันธภาพที่หางเหินกับครอบครัว รองลงมาคือ มีสัมพันธภาพ        

ไมแนนอน เปลี่ยนไปตามวัยพฤติกรรมของผูใหขอมูล รวมกับคุณลักษณะของผูเลี้ยงดู และบางสวน          

มีสัมพันธภาพใกลชิดแตขัดแยง ลักษณะการเลี้ยงดู ผูเลี้ยงดูสวนใหญ เปนผูปกครองเพียงคนเดียว 

รองลงมาคือเลี้ยงดู โดยญาติผูใหญ และโดยบิดามารดา ตามลําดับ ลักษณะการเลี้ยงดู เปนแบบตามใจ        

ใหอิสระ แบบไมแนนอน จําแนกเปน (การเลี้ยงดูแบบควบคุมเขมงวดในวัยเด็ก ในชวงวัยรุนตามใจให

อิสระ การเลี้ยงดูในวัยเด็กตามใจใหอิสระเมื่อเปนวัยรุนควบคุมเขมงวด การเลี้ยงดูแบบตามใจใหอิสระ 

แตใชความรุนแรงเมื่อเกิดปญหา เชน การไลออกจากบาน การทํารายรางกาย) และไดรับการเลี้ยงดู

แบบละเลย รอยละ 58.82, 35.29, 5.88 ตามลําดับ  

การรับรูสิง่แวดลอมดานกลุมเพื่อน วัยรุนเปนวัยที่ไดรับอิทธิพลของเพื่อนมากที่สุด ทั้งทางบวก

และทางลบ กลุมที่มีผูใหความสนใจศึกษามากที่สุดไดแกกลุมงานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับสาเหตุของการติด

ยาเสพติด มีจํานวน 48 เรื่อง พบวาสาเหตุสําคัญในระดับตน ๆ ที่ทําใหเยาวชนหรือวัยรุนติดยาเสพติด 

คือการคบเพื่อนที่ติดยาเสพติด เชนการมีเพื่อนที่โรงเรียนติดยาเสพติด การมีเพื่อนที่บานติดยาเสพติด 

นอกจากน้ียังพบวาเพื่อนยังเปนปจจัยสําคัญที่เกี่ยวของกับการเสพยาหรือสารเสพติดของเด็กและเยาวชน 

การศึกษาของ ดุษฎี โยเหลา และคณะ (2540) พบวา ตัวแปรที่สามารถบงช้ี การจําแนกการติด       

และไมติดสารระเหยไดดีที่สุด คือ จํานวนเพื่อนที่ใชสารเสพติด นอกจากน้ีผลการศึกษาของ วันชัย 

ธรรมสัจการ และคณะ (2541) พบวาในกลุมผูที่เขารับการบําบัดรักษายาเสพติดในสถานบําบัดรักษา

ยาเสพติด จํานวน 30 คน รายงานวาเพื่อนมีสวนในการติดสารเสพติดคิดเปนรอยละ 86.6 ผลการวิจัย

ในตางประเทศมีบางรายงานวิจัยพบวาเพื่อนเปนตัวแปรที่มีอิทธิพลโดยตรงตอการใชสารเสพติด         

ของวัยรุน สวนตัวอื่นเปนเพียงอิทธิพลโดยออม (Oetting & Beavais, 1987) และจากผลการศึกษา

ของ Mirzaee (1990) พบวา เด็กวัยรุนไดรับสารเสพติดจากเพื่อนมากที่สุด 

บุคลิกภาพกับการเสพสารเสพติด ตัวแปรดานบุคลิกภาพตามทฤษฎีพฤติกรรมที่เปนปญหา 

หมายถึง กลุมของตัวแปรดานการรูคิดทางสังคม (Sociocognitive Variables) ไดแก ความเช่ือ เจตคติ 

ความคาดหวัง คานิยม และการกําหนดแนวปฏิบัติ ของตนเองที่เกี่ยวกับสังคม ซึ่งสะทอนการเรียนรู

ทางสังคม และประสบการณ (Jessor, al et., 1991 : 26 - 27) จากผลการศึกษางานวิจัยในประเทศไทย

ที่ผานมา พบวา สาเหตุสําคัญที่ทําใหเด็กวัยรุนเสพยสารเสพติดครั้งแรก ไดแก การอยากลอง ความ 

อยากลอง บงบอกใหเห็นลักษณะของบุคลที่ชอบทาทาย ชอบความแปลกใหม ชอบเสี่ยง จากการศึกษา

ของ ดุษฎี โยเหลา และคณะ (2540) ศึกษากลุมเด็กและเยาวชนที่ติดสารระเหยและไมติดสารระเหย 

ที่อยูในกรุงเทพมหานคร และจังหวัดยโสธร จํานวน 596 คน พบวาตัวแปร 11 ตัว จาก 15 ตัว พบวา 

บุคลิกภาพที่ชอบทาทายมีความสําคัญในการจําแนกไดเปนอันดับ 2 รองจากจํานวนเพื่อนที่ใชสารเสพติด  
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ดานการศึกษาเกี่ยวกับเจตคติ วามีผลตอการแสดงพฤติกรรมหรือไมน้ัน ไดมีผูศึกษาอยาง

กวางขวางไมเฉพาะแตพฤติกรรมการเสพสารเสพติดเทาน้ัน บุคลจะมีเจตคติตอสิ่งใดไปในทิศทางใด 

จะบวกหรือลบข้ึนอยูกับปจจัยหลายอยาง เชน ข้ึนอยูกับประสบการณในครอบครัว ประสบการณ          

ในโรงเรียน หรือประสบการณสวนตัว หรือการคบเพื่อน เปนตน 

สรุปทฤษฎีเกี่ยวกับการใชสารเสพติดในกลุมเยาวชนของ Jessor, al et. (1991) คือ ทฤษฎี

พฤติกรรมที่เปนปญหา (Problem Behavior Theory) ไดอธิบายสาเหตุของการริเริ่มใชสารเสพติด  

ที่สําคัญ ในทฤษฎีน้ี กลาวถึง กลุมของตัวแปรที่สําคัญในการอธิบาย พฤติกรรมที่เปนปญหา 3 กลุม

ไดแก กลุมแรก ตัวแปรภูมิหลังและสิง่แวดลอมทางสังคม (Social Background and Context Variable) 

กลุมที่ 2 เปนตัวแปรดานการรับรู?สิ่งแวดลอมกับการเสพสารเสพติด (Perceived Environment) 

กลุมที่ 3 ตัวแปรดานบุคลิกภาพ และกลาวถึงเจตคติ วามีผลตอการแสดงพฤติกรรมหรือไมน้ัน บุคลจะ

มีเจตคติตอสิ่งใดไปในทิศทางใดจะบวกหรือลบ ข้ึนอยูกับปจจัยหลายอยาง เชน ข้ึนอยูกับประสบการณ          

ในครอบครัว ประสบการณในโรงเรียน หรือประสบการณสวนตัวหรือการคบเพื่อน ซึ่งตัวแปรหรือ

ปจจัยตาง ๆ ที่กลาวมาจากผลการศึกษางานวิจัยหลาย ๆ เรื่อง ลวนแลวแตมีผลตอสาเหตุสําคัญตอ

การติดสารเสพติดในกลุมวัยรุนหรือกลุมเยาวชน 

ทฤษฎีจิตวิเคราะห (Psychoanalysis Theory) 

ฟรอยด (Freud, 1973 อางถึงใน ไพทูรย แสงพุม, 2543) ไดใหความสําคัญตอกระบวนการ

ทํางานของจิตใจอันเกิดข้ึนจากแรงขับภายในของมนุษยเพื่อตอบสนองตอสัญชาติในการดํารงชีวิตอยู

ของตนเองแรงขับดังกลาวเปนสวนของพัฒนาการทางบคุลิกภาพที่เกิดข้ึนจากการสัง่สมจากการเลี้ยงดู

ประสบการณของแตละบุคคลโดยเฉพาะการเลี้ยงดูต้ังแตวัยเด็ก ที่มีความสําคัญอยางมากตอการพัฒนา

ทางบุคลิกภาพบนแนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับแรงขับภายในของมนุษย ฟรอยดอธิบายพฤติกรรมของมนุษย         

ที่เกี่ยวของกับการติดยาเสพติดวาเกิดข้ึนจากการทํางานไมเหมาะสมของทั้ง 3 สวน (ID EGO และ

SUPEREGO) ในบุคคลน้ัน ๆ โดยการทํางานของทั้ง 3 สวน จะใหนํ้าหนักไปทางสัญชาติญาณดิบ (ID) 

มากกวาสวนอื่น ๆ ทั้งน้ีเพื่อตอบสนองตอการแสวงหาความสุขและความพึงพอใจตามสัญชาติญาณดิบ

ของบุคคลที่ยังไมไดรับการตอบสนองหรือไดรบัการตอบสนองไมเพียงพออันเน่ืองมาจากการขาด หรือ 

ไมสามารถแสวงหาความสุขและความพึงพอใจในรปูแบบพฤติกรรมทีถู่กตองและเหมาะสม (พฤติกรรม

ที่มิไดถูกบีบบังคับจากสภาพแวดลอมภายนอก อาทิเชน วัฒนธรรม กฎหมายจารีตประเพณี เปนตน)

การทํางานไมเหมาะสมของทั้ง 3 สวนน้ีเกิดข้ึนจากการที่บุคคลเติบโตและพัฒนาการข้ึนมาในปจจัย

แวดลอมที่ไมสามารถพัฒนาบุคลิกภาพที่สมบูรณใหไดอยางเต็มที่ในวัยเด็ก ทําใหเกิดเปนวัยรุน/ผูใหญ 

ที่มีปญหาโดยเฉพาะในชวงวัยอายุโดยประมาณ 3 - 6 ป เด็กในชวงวัยน้ีถาหากขาดการพัฒนาบุคลิกภาพ

ที่เหมาะสม เชน ไมไดรับการตอบสนองในความสุขและความพึงพอใจตามสัญชาติญาณดิบ (ID) ในวัย

เด็กอยางเพียงพอจะทําใหเกิดภาวะการติดขัดทางบุคลิกภาพ (Fixation) ในเรื่องของการแสวงหา
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ความเปนตัวของตัวเองและแสวงหาอัตลักษณแหงตน (Self-Identity) แนนอนวาสิ่งที่เกิดข้ึน น้ันคือ

เด็กไมมีความเปนตัวของตัวเองขาดความเขาใจและไมมีเอกลักษณในตนเอง ปญหาการทํางานติดขัด

ทําใหบุคลิกภาพดังกลาว ในเด็กกลุมน้ีเมื่อเติบโตข้ึนมาจึงเปนบุคคลที่มีบุคลิกภาพของผูออนแอ เชน 

ไมสามารถทํากิจกรรมใด ๆ ที่แขงกับผูอื่นไดหรือตองการพึ่งพา พึ่งพิงผูอื่นเสมอไมมีความคิดเปน  

ของตัวเองขาดความเปนตัวของตัวเองและถูกชักจูง ใหกระทําแสดงพฤติกรรมทีไมเหมาะสมไดงาย 

การใชยาเสพติดจึงเปนอีกหน่ึงตัวอยางของการเปนผูที่มีบุคลิกภาพออนแอ เชน ผูติดยาเสพติด         

มักมีสาเหตุมาจากการถูกเพื่อนชักจูง ถูกขอรองใหเสพ หรือเสพเพราะตองการการยอมรับจากผูอื่น

เมื่อมีการใชยาเสพติดในครั้งแรก ๆ รางกายของผูเสพจะไดรับความสุขและความพึงพอใจจากการเสพ

อยางเต็มที่กอใหเกิดเปนพลังในการขับเคลื่อนสัญชาติญาณดิบใหเปนตัวสั่งการเมื่อเกิดความตองการ

การเสพยาเสพติดในครั้งตอไป เปนเสมือนการปลดปลอยพันธนาการที่ถูกกดดันอยูภายในจิตใจมนุษย

ออกมาอยางมากที่สุด เกิดความสุขและความพึงพอใจในระดับเขมขน รวมไปถึงความรูสึกสะใจตอ  

การกระทําที่ไมสามารถทําไดในยามไมไดใชยาเสพติด การใชยาเสพติดในครั้งน้ันไดกระตุนใหระดับ         

จิตใตสํานึก (Unconscious) หลุดพนจากการควบคุมและเริ่มเปนตัวกลางสาํคัญทําหนาที่ควบคุม และ

สั่งการการดําเนินชีวิตของมนุษยใหเปนไปตามที่จิตที่ถูกกดดันน้ันตองการตอไปนอกจากน้ี เมื่อเกิด

พฤติกรรมการเสพติดแลว จิตใตสํานึกจะทําหนาที่สั่งการใหพฤติกรรมอื่น ๆ ของบุคคลน้ันเปนไป    

เพื่อรักษาการดํารงอยูของพฤติกรรมการใชยาเสพติดไวกลาวคือ ในชวงระยะที่ไมไดใชยาเสพติดหรือ

หยุดจากการใชยาเสพติดระยะหน่ึงน้ัน จิตใตสํานึกจะทําใหเกิดความหวาดกังวล ในรูปลักษณและ

ความรุนแรงแตกตางกันออกไป เชน 

 1.  ความหวาดกลัวตอสิ่งแวดลอมและสภาพสังคมที่อยูรอบตัวและเปนตนกําเนิด          

ของความหวาดกลัวในระดับอื่น ๆ เชน กลวัคนในครอบครัว ชุมชน หรือกลุมเพื่อนจะลงโทษ วาใชยา

เสพติดหรือติดยาเสพติด 

 2.  ความหวาดกลัวตัวเองที่ไมสามารถควบคุมสัญชาติญาณไดและไดทําในสิ่งที่นาอับอาย 

เชน รูสึกอับอายตอพฤติกรรมของตนเอง พฤติกรรมการใชยาเสพติดการลักขโมยฯลฯ 

 3.  ความหวาดกลัวที่เกิดจากความสํานึกรับผิดชอบ โดยเฉพาะพฤติกรรมการติดยา   

ซึ่งเปนพฤติกรรมที่สังคมไมใหการยอมรับและตอตานอยางมาก ตัวเองจะรูสึกผิดในใจเสมอวาตนเอง

เปนคนผิดเปนผูทําผิดตลอดเวลาความหวาดกลัวขางตน นําไปสูกระบวนการทางรางกาย ความเครียด

การกระวกระวายใจ ความคับของใจ และการถูกขมขู ภาวะเหลาน้ี เปนภาวะที่บีบค้ันใหบุคคลตอง

แสวงหาวิธีการลดภาวะไมพึงปรารถนาในรูปแบบของพฤติกรรมที่เปนการปกปองตนเอง หรือที่เรียกวา 

“กลวิธานในกาปกปองตนเอง” (Defense Mechanism) ที่มีหลายรูปแบบ เชน การเก็บกด การปกปด 

การปดบังพฤติกรรม การโทษผูอื่นและสังคม การทดแทน ฯลฯ ซึ่งโดยปกติของผูเสพยาเสพติดภาวะ

เหลาน้ีจะถูกฤทธ์ิของยาเสพติดเก็บกดเอาไวในระดับลึกสุด หรือไมสามารถแสดงออกได 
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สรุปเพื่อปกปองตนเองจิตใตสาํนึกจะทําหนาทีส่ั่งการใหบคุคลรักษา การดํารงอยูของพฤติกรรม

การใชยาเสพติด คือ หันกลับไปใชยาเสพติดอีกครั้ง และหากบุคคลใดใชกลวิธานเหลาน้ีอยูเปนประจํา 

ยอมพัฒนาไปสูบุคลกิภาพที่ออนแอมากย่ิงข้ึน โดยเฉพาะการหลีกหนีจากความจริง การปลีกตัว อยูในโลก

ของการหลอกลวงทัง้ตนเอง และผูอื่น รวมทั้งพัฒนาไปสูการมีพฤติกรรมที่ไมเหมาะสม เชน การโกหก 

ลักขโมย ข้ีเกยีจ ขาดการสังคม กระทําในสิ่งที่ไมเหมาะสมและผิดกฎหมายตอไป ในทายที่สุด จิตใตสํานึก

ก็จะสั่งการใหคนติดยาเสพติดประพฤติปฏิบัติและแสดงพฤติกรรมตาง ๆ รวมทั้งมีพฤติกรรมการใชยา

อยางตอเน่ืองเปนการสั่งการโดยปราศจากความรูสึกตัวและยากตอการควบคุมหรือไมสามารถควบคุม

ไดอีกตอไป จนกวาจะไดรับการบําบัดรักษา เยียวยาทั้งทางรางกายและจิตใจ และการพัฒนาบุคลิกภาพ

ไปสูความสมดุลตอไปพฤติกรรมของวัยรุนเกี่ยวกับยาเสพติด  

 

งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 

สุรศักด์ิ เลาหพิบูลยกุล (2547) ไดทําการศึกษาเรื่อง อิทธิพลของปจจัยดานสังคม ครอบครัว

และสิ่งแวดลอมที่มีตอการเสพยาเสพติดของนักเรียนมัธยมศึกษาในกรุงเทพมหานคร กลุมตัวอยาง    

ที่ใชในการวิจัยเปนนักเรียนในสถานศึกษาในเขตกรงุเทพมหานคร มีวัตถุประสงคเพื่อหาสาเหตุที่ทําให

นักเรียนเสพยาเสพติดมีตัวแปรที่เขามาเกี่ยวของจํานวนมาก ซึ่งในการศึกษาครัง้น้ีไดสนใจทําการศึกษา

ตัวแปร ดังน้ี 1) ตัวแปรตาม ไดแก การเสพยาเสพติดของนักเรียน 2) ตัวแปรอิสระ มี 3 ปจจัย ไดแก 

ปจจัยดานประชากรของนักเรียน ประกอบดวย ตัวแปร เพศ และอายุปจจัยดานสังคมและครอบครัว 

ประกอบดวยตัวแปร ผูที่นักเรียนอาศัยอยูดวยความใกลชิดกับผูปกครอง การมีปญหากับผูปกครอง 

และการมีเพื่อนที่เสพยาเสพติด สวนปจจัย 3) ดานสภาพแวดลอมรอบโรงเรียน ประกอบดวยตัวแปร 

การมีแหลงมั่วสมุ การมีแหลงบนัเทิง การมีหอพัก/ บานเชาที่ใชเปนแหลงมั่วสุม การมีแหลงเสพยาเสพติด 

และการมีแหลงคายาเสพติด ปจจัยทั้งสามดานดังกลาวมีผลตอการเสพยาเสพติดของนักเรียนผลการ 

ศึกษาพบวา ตัวแปรเพศ อายุ การมีปญหากับผูปกครองดานการคบเพื่อนการมีปญหากับผูปกครอง

ดานการเสพยาเสพติด การมีเพื่อนที่เสพยาเสพติด การมีแหลงมั่วสุม การมีแหลงเสพยาเสพติด และ

การมีแหลงคายาเสพติดรอบโรงเรียน มีผลตอการเสพยาเสพติดของนักเรียน และพบวาโรงเรียนสวนใหญ

มีปญหาที่สําคัญคือ การมีแหลงมั่วสมุ แหลงเสพยาเสพติด และแหลงคายาเสพติดรอบโรงเรียนในดาน

ความสัมพันธกับครอบครัว และยังพบปญหาที่นาเปนหวงในกลุมนักเรียน เชนการมีเพศสัมพันธกอน

วัยอันควร การคาประเวณีการหนีเรียนไปเลนเกมสคอมพิวเตอรหรือสนุกเกอร การต้ังแกงกวนเมือง 

สูบบุหรี่และด่ืมสุรา เที่ยวสถานบริการในยามกลางคืน แขงมอเตอรไซค ครอบครัวแตกแยก ออกจาก

โรงเรียนกลางคัน การต้ังครรภระหวางการเรียน การทําแทง เปนตนสวนผลของการดําเนินกิจกรรม

ปองกันแกไขปญหายาเสพติดในโรงเรยีน พบวา โรงเรียนสวนใหญมีการจดักิจกรรมตาง ๆ ทั้งที่จัดเปน
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ปกติและที่จัดเปนกิจกรรมพิเศษมีประสิทธิภาพในการดําเนินการอยูในระดับสูงในทุกกลุมโรงเรียน และ

พบวา มีนักเรียนเขาไปเกี่ยวของกับยาเสพติดรอยละ 9.30 โดยเกี่ยวของเปนผูเสพรอยละ 8.30 และ

เปนผูคารอยละ 1.00 โดยนักเรียนอาชีวศึกษาเอกชนมีอัตราเขาไปเกี่ยวของกับยาเสพติดมากกวานักเรียน

สังกัดอื่น ๆ อยางมีนัยสําคัญ โดยยาเสพติดที่นักเรียนใชนักเรียนใชกันมากที่สุด คือ ยาบา 

เอกสิทธ์ิ กุมารสิทธ์ิ และคณะ (2547) ศึกษาผลของแอลคาลอยด (Alkaloid Extract) ที่สกัด

จากพืชกระทอมตออาการถอนยาเสพติดมอรฟน (Morphine Withdrawal) ในการทดลองครั้งน้ี หนู 

(Mice) ถูกทําใหติดมอรฟน โดยการฉีดมอรฟน 3 วัน ๆ ละ 3 เวลา สวนวันที่ 4 หนูจะถูกเหน่ียวนําให

เกิดอาการถอนยา (Withdrawal) ดวยการฉีดนารโลโชน (Naloxone) ซึ่งเปนไมจําเพาะกับตัวตานฝน 

(Non-Specific Opioid Antagonist) อาการถอนยา (Withdrawal) ที่เห็นไดชัดคือ พฤติกรรมการกระโดด 

และอาการถายเหลว ในการทดลองหนูถูกแบงเปนกลุม ๆ ละ 9 - 12 ตัว เพื่อเปนกลุมควบคุมและกลุม

ที่ไดรับสารสกัดแอลคาลอยด (Alkaloid Extract) ที่ความเขมขน 60 และ 100 มิลลิกรัม กอนที่จะถูก

เหน่ียวนําใหเกิดอาการถอนยา (Withdrawal) พบวาเมื่อเปรียบเทียบกับกลุมควบคุมแลว กลุมที่ไดรับ

สารสกัดมีการลดลงของระดับความรุนแรงของถอนยา (Withdrawal) อยางมีนัยสําคัญจากการตรวจวัด

จํานวนของพฤติกรรมการกระโดดของหนู 

สุภาวดี อรรคนิตย (2548) ศึกษาเรื่อง การกระทําผิดในคดียาเสพติดของดาราวัยรุน ในครั้งน้ี 

มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา ภูมิหลังของครอบครัวดาราวัยรุนที่มีความเกี่ยวของกับยาเสพติด เพื่อศึกษา

พฤติกรรมในการเขาไปเกี่ยวของกับยาเสพติดของดาราวัยรุน และเพื่อศึกษาปญหาและผลกระทบจาก

การเขาไปเกี่ยวของกับยาเสพติดของดาราวัยรุน การศึกษาครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 

Research) โดยมีวิธีการศึกษา ไดแก การสังเกตการณ การจดบันทึกขอมลู และการสมัภาษณแบบเจาะลึก 

และมีผูใหขอมูลสําคัญ (Key Informants) จํานวน 3 คน ผลการศึกษาพบวา การกระทําผิดในคดียา

เสพติดของดาราวัยรุน ปจจัยตาง ๆ ที่ทําใหผูใหขอมูลทั้ง 3 คน เขาไปเกี่ยวของกับยาเสพติด มีสาเหตุ

มาจาก 1) ปจจัยภูมิหลังของครอบครัว ผูใหขอมูลสําคัญ (Key Informants) อยูในชวงวัยรุน ครอบครัว 

มีฐานะทางเศรษฐกิจทางบานไมคอยดี ครอบครัวไมมีความอบอุน แตกแยก หยาราง ติดเพื่อน ติดแฟน 

เมื่อมีปญหาไมมีที่ปรึกษา 2) ปจจัยดานพฤติกรรมการคบเพือ่น เพื่อนมีอิทธิพลมากที่สุด ดวยอายุที่อยู

ในชวงวัยรุนเปนวัยที่อยากลอง อยากรู อยากเห็น คึกคะนองตามเพื่อน แยกตัวออกนอกบาน เมื่อมีปญหา

แกไมไดจึงหันไปพึ่งยาเสพติด 3) ปจจัยดานการทางาน เปนอีกปจจัยหน่ึงที่ทําใหทั้ง 3 คน หันไปพึ่งพา

ยาเสพติด ผูใหขอมูลสําคัญ (Key Informants) เน่ืองจากมีชีวิตในวัยเด็กที่คอนขางลําบากกวาเด็กทั่วไป 

คือ หารายไดเลี้ยงดูตัวเองมาต้ังแตเด็ก มีความฝนมาต้ังแตวัยเด็กอยากประกอบอาชีพในวงการบันเทิง 

อยากเปนดารา นักแสดง นักรอง เพราะคิดวา ทําใหมีช่ือเสียง หาเงินงาย รายไดดี แตเมื่อไดเขาทํางาน

อาชีพนักแสดง ทุกอยางไมเปนอยางที่คิดไวทุกกลับมองวาไมมั่นคง จึงมีการประกอบอาชีพเสริม       

แตรูสึกวาการทําอาชีพสุจริต ไมประสบความสําเร็จ จึงหันไปทําสิ่งผิดกฎหมาย เขน เลนการพนัน  
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เปดบอน ติดยาเสพติด 4) ปจจัยจากบุคลิกภาพของบุคคลจากการศึกษาพบวา การเสพยาเสพติดมีผล

มาจากบุคลิกภาพสวนตัวของบุคคล คือไมสามารถควบคุมตนเองได จิตใจออนไหว ไมมีความมั่นคง

ทางอารมณและจิตใจ ตองพึ่งพาผูอื่น ตอตานสังคม กาวราว ทั้งน้ี เพราะวาบุคคลขาดความรักความ

อบอุนจากครอบครัว ตองการหาที่พึ่งพิง ด้ือยาเสพติด 

สาวิตรี อัษณางคกรชัย และคณะ (2552) โครงการศึกษารูปแบบและผลกระทบจากการใช

พืชกระทอมและสารเสพติดที่มีสวนผสมของกระทอมในพืน้ที่ สาเหตุที่ใชเพราะอยากลองเพื่อนแนะนํา 

ตามการรับรูของผูใชผูเสพ ในดานอาการและอาการแสดงของผูใช  (Symptom and Signs of 

Consumption) ลักษณะนิสัยและพฤติกรรมการใช ลักษณะการเสพ (Symptom and Signs of 

Dependence) และวงจรชีวิตของผูใช (Life Cycle) พบวา มากกวารอยละ 40 จากรายงานผลการใช

สารเสพติด 4 x 100 ทําใหเกิดอาการมึนหัว หนักหัว สมองด้ือ ออนเพลียไมมีแรง และงวงนอน มากกวา 

รอยละ 30 พบวา มีอาการทางอารมณคือซึมเศราหดหู ไมอยากทํางาน หรือไมทําอะไรเลย หงุดหงิด

โมโหงาย อาการเหลาน้ีสวนหน่ึงอาจเกิดจากสารที่ผสมลงไป เชน ยาแกไอหรือยานอนหลับ/ยากลอม

ประสาท ซึ่งมีฤทธ์ิกดประสาท มีผลตอความจํา ความคิดอาน (Cognitive Function) ผูใชสารเสพติด

กลุมน้ีสวนใหญเปนกลุมวัยรุนหรือเยาวชนหากหมกมุนกับการใชสารเสพติดประเภทน้ีจะไมสามารถเรียน

หนังสือหรือทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ ในระยะยาวอาจมีลักษณะเปนคนเฉ่ือยชา ไมมีแรงจูงใจ  

ไมมีพลังในการทํางาน การใชใบกระทอมในขนาดยาตํ่าใหผลกระตุนประสาท สวนการใชขนาดยาสูง 

ใหผลกดประสาท บางรายจะมีอาการโรคจิตหวาดระแวง เห็นภาพหลอน คิดวาคนจะมาทํารายตน 

และพูดไมคอยรูเรื่อง ใบกระทอมใหผลการออกฤทธ์ิที่อาจมีประโยชนทางยาได แตทําใหเสพติดและ  

มีผลเสยีตอสุขภาพ หากใชติดตอกันนาน ๆ  อาการเมือ่หยุดเสพ 1) ไมมีแรง 2) ปวดเมื่อยตามกลามเน้ือ

และกระดูก 3) แขนขากระตุก ออนเพลีย ไมสามารถทางานได 5) อารมณซึมเศรา นํ้าตาไหล 4) นํ้ามูกไหล 

5) กาวราว 6)นอนไมหลับ 7) รางกายมีอุณหภูมิสูงผิดปกติ 8) ถายอุจจาระเหลวมากกวาปกติ 9) เบื่อ

อาหาร 10) อาเจียนคลื่นไส มีอาการไอมาก กระวนกระวายมากข้ึน พบวา การเตรียมสวนผสมมีการใสสาร

ที่เปนอันตรายลงไปดวย เชน ยากันยุงหรือไสหลอดนิออน และมีการผสมยาเสพติดชนิดอื่น ไดแก    

ยานอนหลับ ยากลอมประสาท รวมทั้งมีการใชสารเสพติดตัวอื่น เชนกัญชาตามหลังการใชยาเสพติด  

4 x 100 หรือใชสลับกัน จากรูปแบบการใชยาเสพติดชนิดน้ีจัดวาเปนอันตรายเปนอยางมากหาก          

ผูเสพยาเสพติดชนิดน้ีในระยะยาว ในดานอาการและอาการแสดงของผูใช (Symptom and Signs of 

Consumption) ยาเสพติดชนิด 4 x 100 ประกอบดวย ใบกระทอม ยาแกไอนํ้าดํา ยากันยุงและ

นํ้าอัดลม วิธีผสมยา คือ นําเอาใบกระทอมใสภาชนะใสนํ้าพอประมาณตมใหสุกแลวผสมกับยาแกไอนํ้าดํา 

ยากันยุงชนิดขด และนํ้าอัดลมเขาดวยกัน แลวกรองแยกกากออกเหลือแตนํ้าของสวนผสมซึ่งนํ้าจาก

สวนผสมที่ไดวัยรุนเรียกรวม ๆ วา”นํ้าทอม” รอใหเย็นหรือผสมนํ้าแข็งรินใสแกวด่ืม ในการเสพ 4 x 

100 วัยรุนจะนัดหมายเวลา สถานที่ โดยกันเปนกลุม ๆ กลุมละ 3 - 10 คน ในระหวางน่ังวงด่ืมก็จะ

คุยกันไปเรื่อย ๆ จนหมดแลวจึงแยกยายกันไป  
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นุชนาถ ศรีเผด็จ และคณะ (2551) การศึกษาเรื่องเครือขายชุมชนดานยาเสพติดกับการปองกัน

การกระทําผิดซ้ําของผูพนโทษคดียาเสพติด มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) เพื่อศึกษาบทบาทของเครือขายชุมชน

ดานยาเสพติดกับการปองกันการกระทําผิดซ้ําของผูพนโทษคดียาเสพติด 2) เพื่อศึกษาปจจัยภายในชุมชน

ที่มีผลตอการปองกันการกระทําผิดซ้ําของผูพนโทษคดียาเสพติด 3) เพื่อศึกษาถึงแนวทางในการนําชุมชน

เขามามีสวนรวมในการปองกันการกระทําผิดซ้ําของผูตองขังคดียาเสพติด และ 4) เพื่อศึกษาถึงแนวทาง

ในการดูแลปองกันการกระทําผิดซ้ําของผูตองขังคดียาเสพเปนการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ ดวยการ

สัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interviews) ใชกลุมตัวอยางทั้งหมดจํานวน 16 คน แบงเปน ผูพนโทษคดี 

ยาเสพติด จํานวน 10 คน ผูนําชุมชน เจาหนาที่ราชทัณฑ พนักงานคุมประพฤติ หัวหนาสถานีอนามัย

ตําบลปางคา อาจารยโรงเรยีน จํานวน 6 คน การสนทนกลุม (Focus Group Discussion) ใชกลุมตัวอยาง 

จํานวน 6 - 8 คน ประกอบดวย ผูนําชุมชน เจาหนาที่ราชทัณฑ หัวหนาชุดสัมพันธมวลชนสังกัด กอ.รมน. 

ผลการศึกษาพบวา บทบาทของเครือขายชุมชนดานยาเสพติดกับการปองกันการกระทําผิดซ้ําผูพนโทษ 

คดียาเสพติดเปนบทบาทที่เกิดข้ึนจากการทําบันทึกขอตกลงวาดวยการประสานความรวมมือดาน

สังคมสงเคราะหระหวางเรือนจําอําเภอเทิง และองคการบริหารสวนตําบลตับเตาซึ่งองคการบริหาร

สวนตําบลตับเตา มีศูนยปฏิบัติการตอสูเพื่อเอาชนะยาเสพติด โดยมีหนวยงานภาครัฐ ผูนําชุมชน ชาวบาน 

รวมเปนเครือขาย บทบาทที่เกิดข้ึนจึงเปนบทบาทที่เกิดจากการมีขอตกลงรวมกันในลักษณะหุนสวน 

และเปนการตระหนักรวมกันถึงการแพรระบาดของปญหายาเสพติดในชุมชน รวมถึงการเห็นความสําคัญ

ของการปองกันการกระทําผิดซ้ําของผูพนโทษคดียาเสพติดในฐานะที่เปนสวนหน่ึงของกลุมเปาหมาย

หน่ึงที่ตองเฝาระวังและดูแลมิใหมีการกระทําผิดซ้ํา ซึ่งปจจัยภายในชุมชนที่จะมีสวนในการปองกัน 

การกระทําผิดซ้ํา ประกอบดวย การยอมรับและใหโอกาสของคนในครอบครัวและชุมชน การมีงานทํา 

การแกไขปญหายาเสพติดในชุมชนและการเฝาระวังไมใหยาเสพติดเพิ่มข้ึน นอกจากน้ีเครือขายชุมชน

ดานยาเสพติดมีแนวทางในการดูแล ปองกันการกระทําผิดซ้ําของผูตองขังคดียาเสพติด ในดานจิตใจ 

ดานขอมูลขาวสาร ดานวัตถุสิ่งของ  

พรรณณี วาทิสุนทร และกฤติกา (2552) ศึกษาเปรียบเทียบผลสําเร็จของการบําบัดรักษา

ผูปวยยาเสพติดระบบบังคับบําบัดและระบบสมัครใจ มีวัตถุประสงคเพื่อวิเคราะหผลสําเร็จของการ

บําบัดรักษาผูปวยยาเสพติดระหวางระบบบังคับบําบัด และระบบสมัครใจ ป 2547 - 2549 และเพื่อ

ศึกษาปจจัยลักษณะทางสังคมประชากรของผูเขารับการบําบัดดาน ประเภทการใชสารเสพติดรูปแบบ

วิธีการบําบัดรักษาฯ โดยศึกษาขอมูลจากระบบงาน ระบบติดตามและเฝาระวังปญหายาเสพติด และ

จากผูรับผิดชอบงานยาเสพติด ในหนวยบําบัด โรงพยาบาลศูนย โรงพยาบาลทั่วไป จํานวน 14 แหง 

และสํานักงานคุมประพฤติ จํานวน 14 แหง รวม 28 หนวย ใน 21 จังหวัด แบบเจาะจง ขอมูลเชิง

ปริมาณ ผลการศึกษาอายุ ของผูปวยยาเสพติดที่ไปใชสารเสพติดครั้งแรก สวนใหญ มีอายุตํ่ากวา          

17 ปทั้งสองระบบ ในระบบสมัครใจ รอยละ 49.68 ในระบบบังคับบําบัด รอยละ 41.41 รองลงมาใช
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สารเสพติดครั้งแรก มีอายุระหวาง 18 - 24 ปในระบบสมัครใจ รอยละ 24.20 ในระบบบังคับบําบัด 

รอยละ 38.12 ซึ่งเปนชวงวัยรุนเฉลี่ยรอยละ 70 ในทั้ง 2 ระบบ ซึ่งภาควิชาจิตเวชศาสตร คณะ

แพทยศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ (2548) ไดจัดทําโครงการสํารวจ

พฤติกรรมเสี่ยงตอสุขภาพ และการติดตามแนวโนมการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมการใชสารเสพติด

ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในภาคใต ดําเนินการโดยนักวิจัย พบวา นักเรียนชายและหญิงมีอายุเฉลี่ย

ที่เริ่มใชสารเสพติดชนิดตาง ๆ ครั้งแรกประมาณ 13 - 14 ป โดยเปนการใชพืชกระทอมและกัญชา 

สารเสพติด 3 อันดับแรกที่นักเรียนชายเคยใชมากที่สุดไดแกกระทอม กัญชา ยาบา รอยละ 97 สาเหตุ

ที่ผูปวยไปใชสารเสพติดครั้งแรกทัง้สองระบบเน่ืองจากอยากลอง ในระบบสมัครใจรอยละ 58.97 และ

ระบบบังคับบําบัด รอยละ 51.61 และรองลงมาคือเพื่อนชวนในระบบสมัครใจ รอยละ 21.79 และ

ระบบบังคับบําบัด รอยละ 28.90 สาเหตุความสนุกสนานและรูเทาไมถึงการณ มีจํานวนนอยมาก  

เฉลิมศรี ราชนาจันทร (2553) ศึกษาเรื่องปรากฏการณชีวิตของเยาวชนผูเสพยาบา การศึกษา

ครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปรากฏการณการเสพยาบาของเยาวชน โดยใชวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ 

เก็บขอมูลดวยการสัมภาษณแบบเจาะลึก การสังเกตแบบมีสวนรวมและไมมีสวนรวม ผูใหขอมูล     

เปนเยาวชนอายุระหวาง 14 - 25 ป กําลังศึกษาอยูในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนตนถึงระดับอาชีวศึกษา 

ที่มีประสบการณการเสพยาบาภายในระยะเวลา 12 เดือน กอนใหขอมูลบริบทของสิ่งแวดลอมพบวา 

1) บริบทของครอบครัว ลักษณะที่พักอาศัยเปนบานถาวร อยูในชนบท ทุกชุมชนมีผูเสพและผูคายาบา

รวมอยูดวย บุคคลที่พักอาศัยและการประกอบอาชีพ รอยละ 41.18 พักอาศัยอยูกับบิดาหรือมารดา

เพียงฝายเดียว รองลงมาคือพักอาศัยกับบิดาและมารดา การประกอบอาชีพหลักของครอบครัวอาชีพ

รับจาง รองลงมาอาชีพเกษตรกรรม ลักษณะของครอบครัวและสัมพันธภาพ รอยละ 58.82 เปน

ครอบครัวแตกแยก สวนใหญมีสัมพันธภาพที่หางเหินกับครอบครัว รองลงมาคือ มีสัมพันธภาพ          

ไมแนนอน เปลี่ยนไปตามวัยพฤติกรรมของผูใหขอมลู ลักษณะของผูเลี้ยงดู และบางสวนมีสัมพันธภาพ

ใกลชิดแตขัดแยง ลักษณะการเลี้ยงดู ผูเลี้ยงดูสวนใหญ เปนผูปกครองเพียงคนเดียว รองลงมาคือ 

เลี้ยงดู โดยญาติผูใหญ และโดยบิดามารดา ตามลําดับผูใหขอมูลรอยละ 64.71 ลักษณะการเลี้ยงดู 

เปนแบบตามใจใหอิสระ แบบไมแนนอน จําแนกเปน (การเลี้ยงดูแบบควบคุมเขมงวดในวัยเด็ก ในชวง

วัยรุนตามใจใหอิสระ การเลี้ยงดูในวัยเด็กตามใจใหอิสระเมื่อเปนวัยรุน ควบคุมเขมงวด การเลี้ยงดู

แบบตามใจใหอิสระแตใชความรุนแรงเมื่อเกิดปญหา เชน การไลออก จากบาน การทํารายรางกาย) 

และไดรับการเลี้ยงดูแบบละเลย รอยละ 58.82 รอยละ 35.29 และรอยละ 5.88 ตามลําดับ  

บริบทของกลุมเพื่อน สวนใหญมีพฤติกรรมไมพึงประสงค เชน ดมกาว หนีเรียน ทะเลาะ

วิวาท เสพยาบา และเมื่อผูใหขอมูลกลายเปนผูเสพยาบา พบวากลุมเพื่อนสวนใหญจะเปนผูเสพยาบา

ที่อยูในสถานศึกษาเดียวกันหรือชุมชนใกลเคียงกัน 
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บริบทของสถานศึกษาเกือบทั้งหมดของผูใหขอมูลกําลังศึกษาอยูในสถานศึกษาระดับ      

อาชีวะศึกษาจะมีการคนหาผูเสพยาบาทุกภาคการศึกษา เมื่อพบผูเสพยาบาจะดําเนินการตามระบบ

ของสถานศึกษา คือ แจงผูปกครอง ทําขอตกลงใหออกจากสถานศึกษาหากยังตรวจปสสาวะพบวา 

เสพยาบา บางสวนจะสงเขาสูกระบวนการบําบัดรักษาของโรงพยาบาล กรณีของนักศึกษาที่เปนผูคา

ยาบาจะถูกไลออกทันที แตสําหรับสถานศึกษาที่อยูในระดับมัธยมศึกษา จะไมมีระบบการคนหา       

ผูเสพยาบาที่ชัดเจน วิถีชีวิตผูเสพยาบา 1) วิถีชีวิตกอนเสพยาบา สวนใหญการใชชีวิตเปลี่ยนไปตามวัย 

โดยชวงวัยเด็กจะอยูกับครอบครัว เมื่อเริ่มเปนวัยรุนจะเริ่มอยูกับกลุมเพื่อนทํากิจกรรมที่สนใจ เชน 

เที่ยว รวมกลุมพูดคุยด่ืมสุรา แตงรถ เลนกีฬา โดดเรียน เลนการพนัน ทะเลาะวิวาท เปนตน และ      

มีบางสวนที่ใชชีวิตเปลี่ยนแปลงไปตามสภาวการณของครอบครัวคือ เมื่อครอบครัวใหอิสระ หรือ          

ขาดที่พึ่งพิง จะใชชีวิตหางจากครอบครัวโดยสวนใหญจะอยูกับกลุมเพื่อน 2) จุดเปลี่ยนที่ตัดสินใจ        

เสพยาบา รอยละ 58.82 เริ่มเสพยาบาครั้งแรก อายุ 16 - 18 ป รองลงมาคือ อายุ 13 - 15 ป 19 - 

21 ป และนอยสุดอายุ 11 ปสาเหตุการตัดสินใจเสพยาบา ไดแก การอยูใกลชิดกับเพื่อนที่เสพยาบา 

การถูกชักชวน อยากรูอยากลอง พบวารอยละ 94.12 มีความเช่ือวาการเสพยาบาเปนเรื่องปกติ ธรรมดา 

3) วิถีชีวิตเมื่อเปนผูเสพยาบา รอยละ 88.24 ใชชีวิตเปลี่ยนไปจากเดิม สวนใหญใชเวลาอยูกับเพื่อน    

ที่เสพยาบา แยกตัวจากครอบครัว ไมสนใจการเรียน และมีพฤติกรรมไมพึงประสงค 4) ผลกระทบจาก

การเสพยาบาและวิถีชีวิต กอใหเกิดผลกระทบสองสวนใหญ ๆ คือ ผลกระทบตอตนเองดานอารมณ

ความรูสึก ขาดความรับผิดชอบตอการเรียน ขาดความรับผิดชอบ มีปญหาดานการเงิน ผลกระทบตอ

คนใกลชิด ไดแก ทําใหผูปกครอง เสียทรัพยสิน เกิดความอาย เสียใจ กิจกรรมที่สนใจ เชน เที่ยว 

รวมกลุมพูดคุย ด่ืมสุรา แตงรถ เลนกีฬา โดดเรียน เลนการพนัน ทะเลาะวิวาท เปนตน 5) วิถีชีวิต 

เมื่อเขาสูกระบวนการบําบัดรักษาและฟนฟูสภาพของผูติดยาเสพติด ผูใหขอมูล เขาสูกระบวนการ

บําบัดรักษาและฟนฟูสภาพของผูติดยาเสพติด ดวยความสมัครใจ ภายใตเงื่อนไข ของสถานศึกษา 

หรือของครอบครัว ระหวางน้ันสามารถเวนระยะการเสพยาบาและลดปริมาณลงได และมีการทบทวน

ตนเองวาการเสพยาเปนสิ่งที่กอผลกระทบตอชีวิตตนเองและครอบครัว รวมถึงรูวิธีการหลีกเลี่ยงไมให

ตนเองเสพยาบา หรือหยุดความคิดเมื่ออยากเสพยาบา รวมกับมีการปรับพฤติกรรมเพื่อหลีกเลี่ยงการ

เสพยา ตลอดจนรับรูผลดีของการหยุดเสพยาบา ใชเวลาอยูกับบานและครอบครัวมากข้ึน มีความ

รับผิดชอบตอการเรียนเพิ่มข้ึน แตสวนใหญเวนระยะการเสพยาไดไมเกิน 2 เดือนจะเสพซ้ํา โดยให

เหตุผลวาเน่ืองจากมี ความเครียด อยากรูวาการหยุดเสพยาบาไประยะหน่ึง แลวกลับมาเสพใหมจะมี

อาการเหมือนเดิมหรือไมอยางไร และเมื่อถึงวันนัดพบผูบําบัดรักษาสวนใหญ จะใชวิธีการไมไปตามนัด 

หรือนําปสสาวะผูอื่นมาใหตรวจ 6) การรับรูตอการออกฤทธ์ิและความหมายของยาบา 6.1) การรับรู

ตอการออกฤทธ์ิ ยาบามีฤทธ์ิทําใหรางกายต่ืนตัวสดช่ืน มีจิตนาการ เพิ่มสมาธิ ความทนในการทําภารกิจ

ที่สนใจ รูสึกเพลิดเพลินพึงพอใจ ตัวเบา แตจะนอนไมหลับ รับประทานอาหารไมได และเมื่อหมดฤทธ์ิยา
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หรือที่เรียกวา “หัก” อาการทุกอยางจะตรงขามกับตอนที่ยาบาออกฤทธ์ิ หรือเรียกวา “ดีด” โดยจะ

รูสึกออนเพลีย ปวดศีรษะ หมดแรง ไมอยากทําอะไร รับประทานอาหารมากกวาปกติ นอนมากกวา

ปกติแตไมมีแรง 6.2 ) การทํากิจกรรมทีส่นใจ เชน เที่ยว รวมกลุมพูดคุย ด่ืมสุรา แตงรถ เลนกีฬา โดด

เรียน เลนการพนัน ทะเลาะวิวาท เปนตน และมีบางสวนที่ใชชีวิต 

รอซีดะห มะสะแม (2554) การใชยาเสพติดของผูติดสารเสพติดของศูนยบําบัดรักษายาเสพติด 

จังหวัดปตตานี กรณีศึกษาเรื่อง การใชยาเสพติดของผูติดสารเสพติดของศูนยบําบัดรักษายาเสพติด 

จังหวัดปตตานี มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาถึงประเภทของยาเสพติดที่ผูติดสารเสพติดนิยมใช กอนเขารับ

การบําบัดในศูนยบําบัดรักษายาเสพติด จังหวัดปตตานี และศึกษาถึงปจจัยที่สงผลตอการใชยาเสพติด

ของผูติดสารเสพติดของศูนยบําบัดรักษายาเสพติด จังหวัดปตตานี โดยประชากรที่ใชในการศึกษา  

ครั้งน้ีผูติดยาเสพติดที่นอนพักรักษา ณ ศูนยบําบัดรักษายาเสพติด จังหวัดปตตานี จํานวน 91 คน 

เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถาม วิเคราะหขอมูลโดยใช รอยละ คาเฉลี่ย           

คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ซึ่งผลการศึกษาสรุปไดดังน้ี 1) ประเภทของสารเสพติดที่ผูติดสารเสพติดนิยมใช

มากที่สุด ไดแก ยาบาแอมเฟตามีน 2) จากผลการศึกษา พบวาการใชยาเสพติดของผูติดสารเสพติด 

สวนใหญเปนเพศชาย มีชวงอายุ 19 - 24 ป ระดับการศึกษาสวนใหญอยูในระดับประถมศึกษา ระดับ

มัธยมศึกษา และมีอาชีพรับจาง ประชากรสวนใหญมีฐานะทางครอบครัวอยูในระดับปานกลาง           

สวนปจจัยดานครอบครัว ดานความสัมพันธในครอบครัว ที่สงผลการใชยาเสพติดของผูติดสารเสพติด 

ไดแก บุคคลในครอบครัวใชสารเสพติด พอแมทะเลาะกันบอย ลงโทษรุนแรง ซึ่งจากผลการศึกษาพบวา 

ปจจัยเหลาน้ีสงผลตอการใชยาเสพติดอยูในระดับสูง และรองลงมาตามลําดับสวนปจจัยดานสังคม 

ดานลักษณะการคบเพื่อน ทีส่งผลการใชยาเสพติดของผูติดสารเสพติด ไดแก ชอบสังสรรคและเที่ยวเตร 

คบเพื่อนที่ใชยา เพื่อนชักชวน (จูงใจ) ใหเสพ เพื่อความสนุกและกลาแสดงออก และปจจัยดานสังคม 

ดานสภาพแวดลอมในชุมชน ที่สงผลการใชยาเสพติดของผูติดสารเสพติด ไดแก หาซื้อยาไดงาย              

มีสถานที่เสพยา มีการเสพยาในชุมชน ซึ่งผลจากการศึกษาพบวาปจจัยเหลาน้ีสงผลตอการใชยาเสพติด

อยูในระดับสูง และรองลงมา ตามลําดับ 

สุภร ชินะเกตุ (2556) ไดศึกษาปจจัยที่สงผลตอพฤติกรรมปองกันยาเสพติดของนักเรียน

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สังกัดอาชีวะศึกษา จังหวัดราชบุรี ประชากรที่ศึกษาคือนักเรียนระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สังกัดอาชีวะศึกษา จังหวัดราชบุรี ปการศึกษา 2553 จํานวน 374 คน        

มีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาระดับพฤติกรรมปองกันยาเสพติดของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

สังกัดอาชีวะศึกษา จังหวัดราชบุรี 2) เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมปองกันยาเสพติดของนักเรียนระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สังกัดอาชีวะศึกษา จังหวัดราชบุรี จําแนกตามเพศ สภาพครอบครัว สถานที่

อยูอาศัย ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และคาใชจายตอเดือน 3) เพื่อศึกษาปจจัยสวนบุคล ปจจัยดาน

ครอบครัวและปจจัยดายสังคมที่สงผลตอพฤติกรรมปองกนัยาเสพติดของนักเรียนระดับประกาศนียบัตร
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วิชาชีพ สังกัดอาชีวะศึกษา จังหวัดราชบุรี พบวา ปจจัยสวนบุคคลดานการรับรูเกี่ยวกับยาเสพติด     

อยูในระดับมากมีคาเฉลี่ยเทากับ รอยละ 3.52 ดานการควบคุมตนเอง และดานทักษะชีวิตอยูในระดับ

ปานกลาง คือ รอยละ 3.34 และ รอยละ 3.22 ปจจัยดานครอบครัว ดานสัมพันธภาพในครอบครัว       

มีคาเฉลี่ยเทากับรอยละ 3.14 และดานการอบรมเลี้ยงดูของครอบครัวเทากับรอยละ 2.76 ปจจัยดาน

สังคม ดานการไดรับการสนับสนุนทางสังคมจากสถานศึกษาออยูในระดับมากมีคาเฉลี่ยเทากับรอยละ 

3.50 ดานการรับรูจากสื่อประชาสัมพันธเกี่ยวกับยาเสพติดอยูในระดับปาน เทากับรอยละ 3.14             

ผลการศึกษาระดับพฤติกรรมปองกันยาเสพติดของนักเรยีนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สังกัดอาชีวะ

ศึกษา จังหวัดราชบุรี อันดับแรก คือ ขาพเจากลาตัดสินใจที่จะปฏิเสธถาเพื่อนชักชวนใหขาพเจา      

ลองเสพยาเสพติด อยูในระดับมากคาเฉลี่ยเทากับรอยละ 3.92 รองลงมาคือแมวาเพื่อนของขาเจา       

จะชักชวนใหขาพเจาสูบบุหรี่ขาพเจาก็จะไมทําตามอยูในระดับปานกลางคาเฉลี่ยเทากับรอยละ 3.72 

การวิเคราะหขอมูลจากการสนทนากลุม ดานสาเหตุของการติดยาเสพติดของนักเรียน เกิดจากหลาย

สาเหตุดวยกัน เชน สภาพแวดลอมที่มีแหลงซื้อไดงาย เพื่อนชวนใหลองเสพถานศึกษาไมมีที่ออกกําลังกาย 

เพื่อผอนคลายความเครียดดวยความอยากรูอยากลอง 

วิภา ดานธํารงกูล และสมปอง สิมมา (2557) ปญหาสารเสพติดในวัยเสี่ยงที่สังคมตองเขาใจ

มีวัตถุประสงคเพื่อติดตามสถานการณปญหาและเฝาระวังพฤติกรรมที่เกี่ยวของ หรือปจจัยสืบเน่ือง

ตาง ๆ ที่อาจสงผลกระทบตอการเกิดปญหายาเสพติด ที่รุนแรงมากข้ึนในอนาคตและมุงที่จะสืบเสาะ

แสวงหาขอมูล ขอเท็จจริง ดานสภาพแวดลอมและบริบทตาง ๆ ที่เปนสาเหตุหรือที่มาของพฤติกรรม 

โดยการสํารวจเชิงปริมาณและสัมภาษณเชิงลึกเปนรายกรณีนําเสนอผลการสังเคราะหจําแนกเปน          

3 เรื่องหลัก ไดแก 1) สถานการณและพฤติกรรมดานอุปทาน อุปสงคสารเสพติด 2) สถานการณและ

บริบทการใชไอซ และ 3) พฤติกรรมการบริโภคนํ้ากระทอมที่มีสวนผสมตาง ๆ ในกลุมเยาวชนชาย 

จากสถิติคดีสารเสพติดและการบาํบัดรกัษา รวมทั้งการสํารวจและศึกษาเชิงลึกในกลุมเด็กและเยาวชน

ที่มีประสบการณบริโภคนํ้ากระทอมที่มีสวนผสมตาง ๆ พอสรุปไดดังน้ี การสํารวจประสบการณใช

กระทอมกลุมเด็กและเยาวชน ป2552 ในสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน จํานวน 25 แหง  

ทั่วประเทศ 1,912 ราย เปนชาย 1,690 ราย หญิง 222 รายพบวา เด็กวัยรุนเคยใชนํ้ากระทอม 1       

ใน 5 เด็กวัยรุนชายมากกวาหญิง 2 เทา เด็กในภาคใตเคยใชรอยละ54 สูงมากกวาภาคอื่น ๆ มีเพียง

รอยละ 12 - 16 และมีการใชอยางตอเน่ือง 3 ใน ยังพบวา กลุมที่เคยใชนํ้ากระทอมมีการใชสารเสพติด

ชนิดอื่นดวยอัตราที่สูงกวากลุมที่ไมใชนํ้ากระทอม คือ มากกวา 2 - 3 เทา มีการใชเปนครั้งคราว        

ใชตอเน่ือง สลับหรือผสม มีการใชยากลอมประสาทนํามาเปนสวนผสมกับนํ้ากระทอมเพื่อการเสริมฤทธ์ิ

ใหรุนแรงมากข้ึน กระบวนการเตรียมนํ้ากระทอมที่มีสวนผสมตาง ๆ เพื่อการบริโภค พบวา มีกิจกรรม

ตาง ๆ มากมาย ต้ังแตการนัดหมายเวลา สถานที่ การจัดหาใบกระทอม สวนผสมตาง ๆ และคาใชจาย 

และวิธีการตมนํ้ากระทอม ที่ตองอาศัยความชํานาญในการรับรูรสชาติ การทําใหเย็นกอนใสสวนผสม
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ตาง ๆ และ การด่ืมนํ้ากระทอมที่มีความเย็นโดยไมเสียรสชาติ สวนผสมที่ใช แบงเปน 3 กลุม คือ        

1) ยาที่ถูกกฎหมายหรือมีการควบคุมในการจําหนาย ไดแก ยาแกไอ ย่ีหอตาง ๆ กลุมยากลอมประสาท 

ยาแกอักเสบ เปนตน 2) เครื่องด่ืมประเภท ย่ีหอตาง ๆ ไดแก โคก นํ้าสม ชาเขียว โอวัลติน กาแฟ  

เปนตน และ 3) สารที่เปนอันตรายตอรางกาย ไดแก สารสีขาว ในหลอดไฟ ยากันยุง เปนตน ในการ

ผสมจําแนกไดเปน 2 สูตร ไดแก สูตรธรรมดา ประกอบดวย นํ้ากระทอม ยาแกไอ และเครื่องด่ืม       

2) สูตรที่มีสารตาง ๆ ดังกลาวขางตน ผสมเพิ่มในสูตรธรรมดา นอกจากน้ีมีการใชสวนผสมกลุมที่ 1

และ 2 ผสมกัน เพื่อด่ืมทดแทน กรณีหาใบกระทอมไมได รสชาติของนํ้ากระทอมที่มีสวนผสมตาง ๆ  

ที่ผูด่ืมพึงพอใจตองมีรสขม ๆ หวาน ๆ อาการเริ่มตนรูสึกมึน เมาอยูในหัว เคลิบเคลิ้ม เพลิดเพลิน 

สบายใจ และมีผลทําใหนอนหลับสบาย ผลกระทบที่รุนแรงยังไมปรากฏมากนัก มีการรับรูจากบุคคล

รูจัก หรือจากสื่อ ดวยคานิยมในการด่ืมนํ้ากระทอมของคนในชุมชนและวัยรุน ที่ถือเปนเรื่องปกติ       

จึงสงผลทําใหนิยมด่ืมนํ้าตมใบกระทอมมากข้ึน จึงทําใหขาดแคลนใบกระทอม มีการซื้อขายในราคา        

ที่คอนขางสูง ตองหาซื้อจากนอกพื้นที่ตางอําเภอและตางจังหวัด มีการนําเขาจากประเทศเพื่อนบาน 

ประเทศมาเลเซีย ผูจําหนายสวนใหญพัฒนามาจากผูเสพ รายไดสวนหน่ึงนําไปซื้อสวนผสมตาง ๆ  มีทั้ง

ลูกคาประจําและทั่วไป ราคาที่จําหนายแตกตางกันไปข้ึนอยูกับตนทุนที่ซื้อมา สําหรับคาใชจายในการ

ซื้อใบกระทอมและสวนผสมตาง ๆ  สวนใหญจะรวมกันออก จํานวนมาก นอย ข้ึนอยูกับกําลังของแตละคน 

คนที่ไมมีเงินก็จะชวยออกแรงในการไปซือ้หรอืจดัหา ดังน้ันจะเห็นวาการด่ืมนํ้ากระทอมในสภาพเชนน้ี 

เปนการทํากิจกรรมและสังสรรครวมกันถอยทีถอยอาศัย ไดพูดคุยสรางความสนุกสนาน สะทอนใหเห็น

วิถีชีวิตของคนในชนบท แตอยางไรก็ตาม ผลกระทบที่วัยรุนเหลาน้ีสรางปญหาใหกับคนในชุมชน  

สวนใหญเปนการลักทรัพย และเปนพฤติกรรมรายบคุคล ประสบการณด่ืมนํ้ากระทอมที่ผสมสารตาง ๆ 

สวนใหญรับรูผลดานดี ทั้งน้ีอาจเน่ืองจากผลเสียตอสุขภาพที่เกิดกับตนเองยังไมปรากฏถึงความรุนแรง

ที่ชัดเจน จึงสงผลใหวัยรุนเหลาน้ียังคงด่ืมอยางตอเน่ือง รวมทั้งเพิ่มปริมาณและความถ่ีในการด่ืมดวย 

อยางไรก็ตามมีวัยรุนบางสวนที่รับรูผลกระทบที่อาจเปนอันตรายอยางรุนแรงตอสุขภาพรางกาย      

ซึ่งอันตรายที่เกิดข้ึนพบวา เกิดจากการด่ืมนํ้ากระทอมที่ยาวนาน กระทั่งมีเกิดสภาพที่เรียกวา ภาวะ

ติด ซึ่งจะมีอาการบงช้ีตาง ๆ ไดแก ซีด ตาเหลือง หงุดหงิด ปากและตัวสั่น ปากแตกซีดนอนไมหลับ 

หากโดยฝนจะหนาวเย็น เปนโรคกระเพาะ อันตรายจากการใสสวนผสมตาง ๆ ที่เปนอันตรายตอ

รางกาย เชน สารจากหลอดไฟ ยากันยุง สงผลใหเกดิอาการลําไสเปอย ลําไสเนา ปวดทองอยางรุนแรง 

และถึงข้ันเสียชีวิต การรับรูผลกระทบเหลาน้ี สวนใหญรับรูจากจากสื่อ เห็นอาการของเพื่อนคนรูจัก 

หรือรับรูจากคําบอกเลาของผูอื่น ผลที่เกิดข้ึนกับตัวผูเสพและคนรอบขางยังพบไดนอย 

งานวิจัยตางประเทศ 

แลยด และคณะ (Land, et al., 1984 : 146 - 148) ไดศึกษาอิทธิพลของกลุมเพื่อนเพื่อ

ติดตามดูพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 และปที่ 4 พบวา กลุมเพื่อนมีอิทธิพล
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ตอความนึกคิดของแตไมใชแรงกดดันโดยตรงตอการสูบบุหรี่ แตจะเปนแรงผลัดดันทําใหคนเกิดการ

กระทําอยางใดอยางหน่ึงเพื่อตอบสนองความตองการของบุคคลอื่นในกลุม 

สแตนเลย (Stanley, 1989 : บทคัดยอ) ไดศึกษาองคประกอบดานเพื่อน โรงเรียน ครอบครัว 

และศาสนา วามีผลตอการใชสารเสพติดหรือไมใชสารเสพจติ ผลการวิจัยพบวา องคประกอบของเพื่อน  ๆ

โรงเรียน และครอบครัวที่ใชสารเสพติด เชน การคบเพื่อน ที่เปนนักด่ืมเครื่องด่ืมที่มีแอลกอฮอล           

ของพอแม มีผลทางบวกตอการใชสารเสพติด บุหรี่ แอลกอฮอล และสารเสพติดประเภทอื่น ๆ  

พอลสัน (Paulson, 1990 : บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยนักเรียนที่ใชยาเสพติดใหโทษและนักศึกษา

ที่ไมใชยาเสพติดใหโทษ โดยใชแบบสอบถามทัศนคติเกี่ยวกับการใชสารเสพติดใหโทษและเหตุผล      

ในการใชยาเสพติดใหโทษ ผลการวิจัยพบวา นักศึกษาที่ใชยาเสพติดในดานบรรยากาศของครอบครัว 

มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ กลาวคือ ผูติดยาเสพติดความสัมพันธในครอบครัว                

จะหางเหินความสัมพันธที่ดี มีความรักความอบอุนนอยกวากลุมที่ไมใชยาเสพติด 

จากการศึกษาเอกสารแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกีย่วของทําใหสรุปไดวา ประสบการณ

ผูติดยาเสพติด 4 x 100 ความนิยม 4 x 100 ของวัยรุนกําลังเปนปญหาและแพรระบาดเพิ่มมากข้ึน    

ในชุมชนภาคใต พบวาปจจัยที่เปนสาเหตุแรงจูงใจการเสพย 4 x 100 มาจากเพื่อนชวน ความอยากลอง 

และจากสิ่งแวดลอม เปนปจจัยสาเหตุหลัก สําหรับปจจัยสาเหตุรองมาจาก ปญหาชีวิตของวัยรุน ปญหา

ครอบครัว ปญหาเรื่อการเรียน และ เศรษฐกิจ สําหรับสวนผสม ยาหรือสารตาง ๆ ที่นํามาผสมในการ

ด่ืมโดยทั่ว ไปมีทั้งที่ไมเปนอันตรายและเปนอันตรายตอสุขภาพรางกาย สวนผสมหลักมีใบกระทอม  

ยาแกไอ นํ้าโคก ยาจุดกันยุง นอกจากน้ียังมีสวนผสมสารตัวอื่นที่เพิ่มเขาไปตามความชอบและรสนิยม

ของแตละกลุม สวนใหญจะมีสารที่เปนอันตรายตอรางการซึ่งจะสงผลในระยะยาว การคิดคนสูตร        

จะมีความแปลกใหมและหลากหลายมากข้ึน อาจสงผลกระทบตออนาคตของเยาวชนในที่สุดยากที่จะ

ควบคุม ดังน้ันจึงควรคิดหามาตรการหรือแนวทางการปองกันไมใหเด็กและเยาวชน เขาไปเกี่ยวของ

เปนดีที่สุด ดวยการใหความรูที่ถูกตอง ตระหนักตอโทษภัยที่จะเกิดข้ึน มีการเฝาระวังปองกันในกลุม

เด็กต้ังแตระดับประถมปลายหรือมัธยมตน สําหรับผูที่ด่ืมนํ้ากระทอมเปนประจําควรลดการด่ืมให

นอยลง โดยทําความเขาใจถึงผลกระทบทางกายและจิตใจในระยะยาวรวมทั้งผลกระทบทางเศรษฐกิจ 

ชุมชนควรเปนตัวอยางและมีมาตรการในชุมชนที่จะตองเขามามีสวนรวมดูแลเด็กและเยาวชนในชุมชน

ของกลุมวัยรุน สาเหตุการติดยาเสพติด 4 x 100 มีปจจัยที่เปนสาเหตุแรงจูงใจมาจาก เพื่อนชวน 

ความอยากลอง และจากสิ่งแวดลอม เปนปจจัยสาเหตุหลัก สําหรับปจจัยสาเหตุรองมาจาก ปญหา

ชีวิตของวัยรุน ปญหาครอบครัว ปญหาเรื่อการเรียน และเศรษฐกิจ  

 


