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บทที่ 4 

ผลการวิจัยและอภปิรายผล 
 

 

วิจัยนี้เป็นวิจัยเชิงคุณภาพเรื่อง“เส้นทางชีวิตของผู้เสพยาไอซ์ที่เข้ารับการบําบัดรักษา 

ในศูนย์บําบัดรักษายาเสพติดสงขลา” มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเส้นทางชีวิตของผู้เสพไอซ์ ต้ังแต่ระยะ

ก่อนเสพยาเสพติด ระยะเสพยาเสพติด ระยะบําบัดรักษา ความคาดหวังหลังการบําบัดรักษา และ

ข้อคิดจากประสบการณ์ชีวิตที่ติดยาเสพติด โดยนําเสนอและอภิปรายผลการวิจัยตามแนวคิดและ
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง ตามลําดับดังนี้ 

1. ข้อเท็จจริงเบื้องต้นเกี่ยวกับไอซ์ 

1.1 ศัพท์แสลงที่ใช้เรียกไอซ ์

1.2 รูปพรรณของไอซ์ 

1.3 ราคาซื้อขายและการเข้าถึงแหล่งซื้อขายไอซ์ 

1.4 ฤทธ์ิและอาการหลังเสพไอซ์ 

1.5 การคงอยู่ของฤทธิ์ไอซ์ 

1.6 อาการถอนพิษยา 

1.7 ผลกระทบจากการเสพไอซ ์

2. ลักษณะส่วนบุคคลของผู้ให้ข้อมูลฯ  

3. เส้นทางชีวิตก่อนเสพยาเสพติดของผู้ให้ข้อมูลฯ  

3.1 ภูมิหลังครอบครัว  

3.1.1 ภูมิหลังครอบครัวเดิม 

3.1.2 ภูมิหลังครอบครัวสร้างใหม่ 

3.2 ปัจจัยแวดล้อมของผู้ให้ข้อมูลฯ 
3.2.1 กลุ่มเพื่อน 

3.2.2 อาชีพ 

3.2.3 สภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย 
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3.3 พฤติกรรมเบี่ยงเบนอื่นๆ 

3.3.1 ลักษณะบุคลิกภาพและนิสัย 

3.3.2 พฤติกรรมการพนัน 

3.3.3 ประวัติทางกฎหมาย 

3.3.4 ปัญหาสุขภาพ 

3.4 การดําเนินชีวิตประจําวันก่อนเสพยาเสพติด 

4. เส้นทางชีวิตระยะเสพยาเสพติดของผู้ให้ข้อมูลฯ  

4.1 อายุเฉลี่ยในการเริ่มเสพยาเสพติดและไอซ์ 
4.2 ปัจจัย/สาเหตุที่ทําให้เข้าสู่วงจรการเสพติดยาเสพติดและไอซ์  

4.3 พฤติกรรมการเสพไอซ์  

4.4 พฤติกรรมที่สัมพันธ์กับการเสพไอซ์  

4.5 การดําเนินชีวิตประจําวันขณะเสพยาเสพติด 

5. เส้นทางชีวิตระยะบําบัดรักษาของผู้ให้ข้อมูลฯ  

5.1 ประวัติการบําบัดรักษาและการเลิกยาเสพติด  

5.2 ปัจจัยที่นําสู่การบําบัดรักษาครั้งนี้ 

5.3 ความต้ังใจในการอยู่บําบัดรักษาในครั้งนี้ 

5.4 บุคคลที่ผู้ให้ข้อมูลฯอยู่ด้วยก่อนเข้าบําบัดรักษา 

5.5 การดําเนินชีวิตขณะบําบัดรักษา 

5.5.1 การดําเนินชีวิตประจําวันขณะบําบัดรักษา 

5.5.2 การปฏิสัมพันธ์ทางสังคมขณะบําบัดรักษา 

5.5.3 ปัญหาอุปสรรคขณะบําบัดรักษา 

5.5.4 การจัดการกบัปัญหา 
5.6 การหลบหนีออกจากสถานบําบัด 

5.7 ความคาดหวังและการวางแผนการดําเนินชีวิตหลังการบําบัดรักษา 

5.7.1 ความคาดหวังในการเลิกยาเสพติดหลังการบําบัดรักษา 

5.7.2 การวางแผนการดําเนินชีวิตหลังการบําบัดรักษา 

5.7.3 ปัญหาอุปสรรคการดําเนินชีวิตหลังการบําบัดรักษาและแนวทางการจัดการ 

 6. ข้อคิดจากประสบการณ์ชีวิตผู้ติดยาเสพติดและไอซ์ 
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1. ข้อเท็จจรงิเบื้องตน้เก่ียวกับไอซ์ 

ส่วนนี้กล่าวถึงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับศัพท์แสลงที่ใช้เรียกไอซ์ รูปพรรณของไอซ์ ราคาและ

การเข้าถึงแหล่งซื้อขายไอซ์ ฤทธ์ิและอาการหลังเสพไอซ์ การคงอยู่ของฤทธิ์ไอซ์ อาการถอนพิษยา

เมื่อหยุดเสพ และผลกระทบที่ได้รับ โดยมีที่มาของข้อมูลข้อเท็จจริงจากการสัมภาษณ์เชิงลึก (in-

debt interview) ตามความรู้สึกและความคิดเห็นของผู้ให้ข้อมูลฯที่เสพไอซ์ที่เข้าบําบัดรักษาในศูนย์

บําบัดรักษายาเสพติดสงขลาที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการวิจัยทั้งหญิงและชาย รวมทั้งสิ้น 12 ราย  
 

1.1 ศัพท์แสลงที่ใช้เรียกไอซ์  

ผู้ให้ข้อมูลฯส่วนใหญ่เรียกไอซ์ว่า“น้ําแข็ง” ซึ่งเป็นการเรียกตามลักษณะของไอซ์ แต่ก็

ยอมรับว่ามีศัพท์แสลงที่ใช้เรียกไอซ์อีกหลายช่ือแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่และกลุ่มคน ได้แก่ ไอซ์ น้ํา 

สกี สเก็ตซ์ ไอติม ของเย็น หวานเย็น ตัวใหญ่ เบบี้ไอซ์ ข้าวสาร ข้าวหอมมะลิ “ส่วนใหญ่เรียกน้ําแข็ง 

แต่ดูโจ่งแจ้งไป บางครั้งก็เรียกกันเฉพาะกลุ่มว่าข้าวสาร ข้าวหอมมะลิ ซ่ึงข้าวหอมมะลิ แปลว่าเป็นไอซ์ชนิดดี” 
 

1.2 รูปพรรณของไอซ์  

ผู้ให้ข้อมูลฯเล่าว่า โดยทั่วไปไอซ์มีลักษณะเป็นก้อนผลึกใสคล้ายน้ําแข็งหรือสารส้ม แต่

ผู้ค้าต้องการแบ่งขายแก่ลูกค้ารายย่อยหรือผู้มีกําลังซื้อน้อย และง่ายต่อการบรรจุในซองพลาสติก

เล็กๆหรือหลอดกาแฟ จึงใช้เข็มเจาะให้เป็นแผ่นบางๆคล้ายเศษไม้หรือชานอ้อย หรือเป็นเกล็ดเล็กๆ

คล้ายผงชูรส ไอซ์ที่จําหน่ายในตลาดยาเสพติดจึงมีทั้งก้อนผลึกใสคล้ายน้ําแข็งหรือสารส้ม แผ่นบางๆ
คล้ายเศษไม้หรือชานอ้อย และเกล็ดเล็กๆคล้ายผงชูรส “เป็นเกล็ดเล็กๆคล้ายผงชูรส บ้างเป็นก้อนคล้าย

น้ําแข็งหรือสารส้ม” หรือ“เป็นแผ่นบางๆคล้ายเศษไม้หรือชานอ้อย หรือเป็นก้อนคล้ายน้ําแข็ง สองแบบนี้ดี 

ละลายช้า แต่ผู้ขายเอาเข็มเจาะให้เป็นผงคล้ายผงชูรส แบ่งขาย กําไรดี” 
 

สีของไอซ์ ผู้ให้ข้อมูลฯเกือบทุกรายเล่าว่าไอซ์ส่วนใหญ่มีสีขาวใสเหมือนคริสตัล หรือสี

ขาวขุ่นเหมือนสารส้ม หรือสีขาวเหลืองๆคล้ายชานอ้อย แต่ก็มีบางพื้นที่มีสีอ่ืนร่วมด้วย เช่น สีฟ้าอ่อน  

สีชมพูอ่อน ซึ่งข้อเท็จจริงนี้สอดคล้องกับข้อสรุปของนักวิชาการที่ว่าไอซ์ไม่มีสีจนถึงสีขาว (ขนิษฐา 

ตันติศิรินทร์. มปป., วิโรจน์ สุ่มใหญ่.2543, มานพ คณะโต และคณะ.2553, บัณฑิต คงเกลี้ยง. มปป.) 

และบางครั้งมีผลึกสีต่างๆ เช่น สีชมพู ฟ้า และเขียว (กนิษฐา ไทยกล้า, อภินันท์ อร่ามรัตน์ และเจิมขวัญ 

รัชชุศาสนติ.2553) 
 

คุณภาพของไอซ์ พบว่า ไม่สามารถสรุปช้ีชัดได้ว่าไอซ์สีใด รูปพรรณใด หรือจากแหล่งใด 

มีคุณภาพดีที่สุด ผู้ให้ข้อมูลฯส่วนหนึ่งเล่าว่าสีฟ้าเป็นไอซ์คุณภาพดี บ้างว่าสีขาวใสคริสตัล บ้างว่าสี

เหลืองชานอ้อย แต่ไม่ว่าจะเป็นไอซ์ที่มีคุณภาพใด จากแหล่งขายใด รูปพรรณแบบไหน ผู้เสพไม่เลือก 

ไม่คํานึงถึงคุณภาพ ขอเพียงได้เสพ “มีหลายสี ขาวใส ขาวขุ่น ขาวเหลือง บอกไม่ได้ว่าสีไหนดีกว่ากัน เลือก
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ไม่ได้ มีสีไหนเล่นสีนั้น แม้ไม่ชอบหรือไม่ดีก็เอา ได้ไม่ดี ดีกว่าไม่ได้” หรือ “มีหลายสี ท้ังขาวใส ขาวขุ่น เหลือง 

ชมพู ฟ้า คริสตัลเกรดเอ รองลงมาคือขาวขุ่น เหลืองชานอ้อยเกรดต่ํา ทุกสีราคาขายไม่ต่าง คนเสพก็ไม่ได้เลือก  

เอาทุกแบบ” 
 

 
 

ที่มา : http://nctc.oncb.go.th/new/index.php?option=com_content&view=category&id=141&Itemid=196 

รูปท่ี 14 รูปพรรณของไอซ์ หรือเมทแอมเฟตามีน ไฮโดรคลอไรด์ 

 

1.3 ราคาและการเข้าถึงแหล่งซื้อขายไอซ์  

ราคาการซื้อขายไอซ์ ผู้ให้ข้อมูลฯเล่าว่าหน่วยการซื้อขายไอซ์ในตลาดยาเสพติดนั้น 

มี 2 ลักษณะ คือ ซื้อขายเป็นกรัม/จี (1 จี เท่ากับ 1.4 กรัม รวมซองบรรจุ) ราคา 2,500-7,000 บาท 

ลูกค้ากลุ่มนี้เป็นกลุ่มมีรายได้ค่อนข้างสูง ซื้อเพื่อแบ่งขายต่อ ส่วนลูกค้าที่มีกําลังซื้อน้อยก็จะซื้อเป็น

“ตัว” (ถุง/หลอด) น้ําหนัก“ตัว”ของแต่ละแหล่งขายไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับการ“ตัก”ของผู้ขาย (1จี ตักได้ 

10-12 ตัว) ราคาตัวละ 500-1,000 บาท 

ผู้ให้ข้อมูลฯทุกรายเล่าว่าไอซ์มีราคาแตกต่างกัน ไม่ได้ขึ้นกับสี รูปพรรณ หรือคุณภาพ 

แต่ขึ้นกับสภาพพื้นที่ ความยากง่ายการเข้าถึงแหล่ง ปริมาณยาฯในท้องตลาดขณะนั้น ความต้องการ

ของลูกค้า สัมพันธภาพและความพอใจของผู้ขาย เช่น ราคาไอซ์ในกรุงเทพฯถูกกว่าต่างจังหวัด พ้ืนที่

ศูนย์กลางเศรษฐกิจ แหล่งท่องเที่ยว ราคาไอซ์จะแพงกว่าพ้ืนที่อ่ืนๆ หรือพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาด
มาก มีปริมาณยาฯและผู้เสพมาก ราคาก็จะถูก พ้ืนที่ใดมีผู้เสพมาก แต่ปริมาณยาฯน้อย เข้าถึงแหล่ง

ยาฯค่อนข้างยาก ราคาก็จะแพง ดังคําบอกเล่าของผู้ให้ข้อมูลฯที่เสพและค้า “ราคาไม่เท่ากัน ไม่ได้ขึ้นกับสี

หรือลักษณะ แต่ขึ้นอยู่กับบุคคลและพื้นที่ บางที่ถูก บางที่แพง ขายแบบดูหน้า ถูกใจก็ขายถูก หรือรู้ว่าเขาซ้ือไปแบ่ง

ต่อ ก็ตักให้เยอะหน่อย” หรือคําบอกเล่าของผู้ให้ข้อมูลฯหญิงอีกรายหนึ่ง “ราคาไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่แต่ละพื้นที่ 
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ความยากง่ายในการหา ความต้องการของลูกค้า ปริมาณยาฯในตลาด ไม่ได้ขายตามเกรด ราคาเท่ากันไม่ว่าเกรด

ไหน คนเสพก็เลือกไม่ได้ มีแบบไหนเสพแบบนั้น” 
 

การเข้าถึงแหล่งซื้อขายไอซ์ ผู้ให้ข้อมูลฯทุกรายเล่าว่า การเข้าถึงแหล่งซื้อขายยาเสพติด

และไอซ์เป็นเรื่องยากมากสําหรับผู้คนทั่วไป แต่จะง่ายขึ้นหากบุคคลนั้นเกี่ยวข้องกับวงจรยาเสพติด 
ไม่ว่าเสพหรือค้า สามารถซื้อหาได้ทุกพ้ืนที่ เสมือนซื้อขนมคบเคี้ยว “การซ้ือขายยาฯและน้ําแข็ง ไม่ยาก 

ง่ายมาก โดยเฉพาะเมื่ออยู่ในวงการ หาซ้ือได้ทุกท่ี แต่ถ้าไม่ได้อยู่ในวงการก็ยาก” หรือ “ง่ายมากสําหรับคนที่อยู่ใน

วงการที่อยู่ในพื้นที่ คนที่ไม่อยู่ในวงการ แม้อยู่ในพื้นที่ ก็หาซ้ือยากมาก” หรือ “เมื่อครั้งไม่เล่น ยาฯหายาก เพราะ

แปลกหน้า แต่พอเริ่มเล่น มีเพื่อนเป็นกลุ่มเล่นยาฯ ก็หาง่ายขึ้น แม้เป็นคนใหม่ในพื้นที่ แค่บอกเพื่อนที่เล่นว่าอยาก

เล่น ให้เขาหาให้ จนเขาเชื่อใจ ไว้ใจ เขาก็จะบอกต่อว่าเราไว้ใจได้ ต่อมาเราก็ซ้ือเองได้”  

อย่างไรก็ตาม การเข้าถึงผู้ค้ารายใหญ่นั้นเป็นเรื่องยากมาก ส่วนใหญ่เป็นการซื้อขาย

แบบไม่เห็นหน้า ใช้วิธีสั่งซื้อทางโทรศัพท์ นัดแนะสถานที่ส่งของและจ่ายเงิน การซื้อขายกระทําผ่าน

ผู้ขายรายย่อยหรือผู้ส่งยาฯเท่านั้น และซื้อขายในกลุ่มลูกค้าประจํา หากเป็นลูกค้ารายใหม่จะต้องติดต่อ

ผ่านลูกค้าเก่าที่ไว้ใจได้ มีการตรวจสอบข้อมูลอย่างรัดกุม ใช้รหัสในการซื้อขาย “ซ้ือขายแบบไม่เห็นหน้า 

โทรสั่ง บอกปริมาณของ นัดแนะสถานที่ส่งของและเงิน แล้วผู้ขายจะให้เด็กในสังกัดเอามาให้ตามท่ีท่ีนัดไว้ บางครั้ง

เด็กส่งของก็จะวางของไว้ตามที่ท่ีนัด เราไปถึงก็วางเงินไว้ ถือของออกมา เขาก็เข้ามาหยิบเงิน ก็ไม่ได้เจอกัน” หรือ 
“การเข้าถึงคนขายจริงๆนั้นก็เป็นเรื่องยาก ต้องวัดใจกันเยอะ และเพื่อนที่ซ้ือยาฯให้ เขาก็ไม่ให้เราพบคนขาย 

เพราะเขาก็หวังส่วนแบ่งหรือหัวคิวจากเรา และบางครั้งเขาก็ไม่รู้จักคนขายจริง รับต่อมาอีกที”  
 

1.4 ฤทธิ์และอาการหลังเสพไอซ์ 

ข้อเท็จจริงส่วนนี้เป็นข้อมูลตามความรู้สึกของผู้ให้ข้อมูลฯที่เป็นผู้เสพติดไอซ์ ไม่ได้

ทดสอบฤทธ์ิทางเภสัชวิทยา พบว่า หลังจากเสพไอซ์ เมื่อไอซ์ออกฤทธ์ิ หรือที่ผู้ให้ข้อมูลฯเรียกว่า

“ของขึ้น/ยัน”จะรู้สึกเสียวซ่านรุนแรง คือ ขนลุก ขนหัวช้ี วาบหวิว วูบวาบ คล้ายอาการเสียวเมื่อถึง

จุดสุดยอดของการมีเพศสัมพันธ์ “เสียว ขนลุกเหมือนถึงจุดสุดยอดเมื่อมีเซ็กซ์” บางรายปวดศีรษะ ใจสั่น 

หัวใจเต้นแรง ชาตามมือตามเท้า มือเท้าเย็น เหงื่อออกมาก แน่นหน้าอก หายใจไม่ออก อึดอัด หูอ้ือ 

ตาลาย ตาพร่ามัว กรามแข็ง เกร็ง บางรายท้องอืด เกร็งกล้ามเนื้อท้อง ต้ือในท้อง “เมื่อไอซ์ออกฤทธิ์ 

ของขึ้น จะรู้สึกหัวต้ือ ตุ้บๆในหัว เหมือนมีอะไรดีดสมอง แต่ไม่เจ็บ แต่เกร็งจนต้องกัดกราม ใจสั่น หัวใจเต้นแรง 

เหงื่อแตกออกทั่วตัว วาบหวิว ขนลุกซู่ หายใจไม่ออก เหมือนจะเป็นลม กรามแข็ง บางครั้งท้องอืด เกร็งกล้ามเนื้อ

ท้อง ต้ือในท้อง อยู่ไม่สุข” หรือ “เมื่อถึงหรือยันจะมีอาการมือเท้าเย็น แน่นหน้าอก หายใจไม่ออก เหงื่อแตก 

ร้อนๆหนาวๆ หากร้อนก็ร้อนแทบขาดใจ ถ้าหนาวก็จะหนาวสุดๆ ขนลุกซู่ วูบวาบในตัว เสียวซ่านชนิดขนหัวชี้ 

รู้สึกตัวเบาหวิวเหมือนลอยได้ ตาพร่ามัว” หรือ “ปวดหัว เจ็บหัวแปลบๆ เส้นสมองเต้นตุ้บๆ เหงื่อแตก หูอื้อ 

ตาลาย อาการนี้เรียกว่าของขึ้น” 
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“ยัน/ของขึ้น”เป็นอาการแสดงเมื่อไอซ์ออกฤทธิ์ ผู้ให้ข้อมูลฯทุกรายยืนยันว่ารู้สึกดี 

เพราะหลังจาก“ยัน/ของขึ้น”แล้วก็“ดีด” ซึ่งหมายถึงเคลิบเคลิ้ม โล่ง สนุกสนาน ต่ืนตัว กระปรี้ กระเปร่า 
“เมื่อไอซ์ออกฤทธิ์ ของขึ้น...มีอาการที่บอกไป ซ่ึงพวกผมจะรู้สึกดี เพราะเมื่อมีอาการแล้วดีด คือ เคลิ้ม โล่ง ต่ืนตัว 

ได้เคลื่อนไหว ทําโน่นทํานี่ ก็จะเพลิน และอาการนี้หาย” หรือ “อาการยันจะขึ้นเรื่อยๆ แล้วก็จะมีอาการปกติ 

จากนั้นก็จะดีด ทําอะไรซ้ําๆ เรื่อยๆ ถ้าได้เล่นเกม ก็จะเล่นจนเครื่องพัง” 

ปรากฏการณ์ข้อเท็จจริงตามความรู้สึกของผู้ ให้ข้อมูลฯนี้สอดคล้องกับที่ เหล่า

นักวิชาการสรุปว่า เมื่อร่างกายได้รับไอซ์ เมทแอมเฟตามีนจะเร่งปลดปล่อยสารอะดรีนาลีนและนอร์-

อะดรีนาลีน ออกมาปริมาณมากกว่าปกติ ซึ่งอะดรีนาลีนและนอร์อะดรีนาลีนปริมาณมากกว่าปกตินี้

จะทําให้หัวใจเต้นแรงขึ้น อัตราการเต้นของหัวใจสูงขึ้น หลอดเลือดหดตัว และความดันเลือดสูงขึ้น

มากกว่าปกติ รวมทั้งเมทแอมเฟตามีนออกฤทธิ์กระตุ้นการปลดปล่อยสารโดปามีนในสมอง ซึ่งกลไก

นี้เป็นเหตุให้ผู้เสพไอซ์ต่ืนตัว กระปรี้กระเปร่า เคลิบเคลิ้มเป็นสุข (Euphoria) (วิโรจน์ สุ่มใหญ่.2543, 

ขนิษฐา ตันติศิรินทร์. มปป., มานพ คณะโต และคณะ. 2553) 
 

อาการหลังเสพไอซ์ ผู้ให้ข้อมูลฯทุกรายบอกว่าเมื่อเสพไอซ์แล้วจะรู้สึกต่ืนตัว 

สนุกสนาน อยู่ไม่นิ่ง ไม่เหนื่อยล้า พูดมาก นอนไม่หลับ ไม่หิว เคลิบเคลิ้ม เพลิดเพลิน มีจิตนาการสูง 

มีโลกส่วนตัวสูง ชอบอยู่คนเดียว จดจ่อกับการทํากิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งซ้ําๆนานๆ เช่น บางคนหวี

ผมทั้งคืน บางคนเล่นไพ่ทั้งวันทั้งคืน แต่งหน้าซ้ําๆ แต่งแล้วลบ บ้างกดเลขหมายโทรศัพท์ตลอดเวลา 

บางรายนั่งเขียนข้อความเดิมๆซ้ําๆ บางรายคิดมาก คิดวกวน ฟุ้งซ่าน หากเสพปริมาณมากเกินจะ

หวาดระแวง หูแว่ว ประสาทหลอน “เมื่อเล่นเต็มแล้วยังเล่นต่อก็จะอ้วก แว่วและแว้ง คือกลัวทุกอย่าง หูแว่ว 

ตกใจกลัวท้ังที่ไม่มีเสียงอะไร บางครั้งได้ยินเสียงตํารวจ บางครั้งเสียงพัดลมหรือเสียงลมพัดก็แว่วว่าเป็นเสียงฝนตก 

ก็ไม่ออกไปไหน บางครั้งได้ยินเสียงรถขับผ่านทั้งที่ไม่มีรถสักคัน” คําบอกเล่านี้สอดคล้องกับที่นักวิชาการสรุป

ไว้ว่า ฤทธ์ิของไอซ์ทําให้เกิดผลต่อร่างกาย จิตใจ และอารมณ์ คือ ผู้เสพจะเคลิบเคลิ้มเป็นสุข 

(Euphoria) พูดเพ้อเจ้อ หงุดหงิด กระวนกระวาย ฉุนเฉียว โกรธง่าย นอนไม่หลับ วิตกกังวล ยํ้าคิด

ยํ้าทํา/ไม่สามารถควบคุมพฤติกรรมได้ มีความใส่ใจต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใดเพิ่มขึ้น มีความต่ืนตัวด้านอารมณ์ 

(วิโรจน์ สุ่มใหญ่. 2543, มานพ คณะโต และคณะ. 2553) หากเสพเป็นเวลานานต่อเนื่องก็จะมีอาการ

ทางประสาท เช่น สับสน มีอาการโรคจิตแบบหลงผิด (Paranoid) เพ้อคลั่ง (Delirium) และประสาท

หลอน (Hallucination) เกิดขึ้นอย่างรุนแรง (วิโรจน์ สุ่มใหญ่. 2543) 

นอกจากนี้ อาการหลังเสพไอซ์นั้นขึ้นกับอารมณ์ของผู้เสพช่วงก่อนและขณะเสพ “การ

เล่นไอซ์แล้วแต่ฟิวล์ของแต่ละคน” ถ้าก่อนเสพต้องการมีเพศสัมพันธ์ เสพแล้วจะมีความต้องการทางเพศ 
ผู้ให้ข้อมูลฯหลายรายจึงเสพไอซ์เพื่อเพิ่มความต้องการทางเพศ “ผมมักมีอะไรกับแฟนบ่อยๆหลายครั้งหลัง

เล่นไอซ์ เล่นแล้วทําให้มีอารมณ์ทางเพศ สูบ 5-6 ปื้ด คึกขึ้นมาเลย แล้วมีเซ็กซ์กัน มีเสร็จก็เล่นอีก แล้วเซ็กซ์กันอีก 
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หากไม่ได้เล่น จะไม่มีอารมณ์เลย” หรือ “อารมณ์ไม่เหมือนกัน หนูเล่นแล้วชอบเที่ยว ชอบเต้น แต่เพื่อนเล่นแล้ว

ชอบมีเซ็กซ์ เขาเล่นยาฯแล้วมีเซ็กซ์กับแฟน มีเซ็กซ์เสร็จก็กลับมาเล่นอีก” บางรายต้องการเพิ่มความสนุกสนาน 

ในการเที่ยวสถานบันเทิง เสพแล้วก็จะรู้สึกสนุก อยากเต้น “หนูเล่นแล้วชอบเที่ยว ไอซ์ทําให้สนุก เราก็สนุก

หลุดโลกไปเลย เที่ยวได้สนุกขึ้น เต้นได้ท้ังคืนไม่เหนื่อย” หรือบางรายอยากอยู่ในโลกส่วนตัว เมื่อเสพแล้ว

อยากอยู่คนเดียวเงียบๆ ทํากิจกรรมซ้ําๆนานๆ “หนูเล่นแล้วไม่อยากทํางาน มีโลกส่วนตัว อยู่นิ่งๆ ทําอะไร

ซํ้าๆ ฟังเพลงซ้ําๆ เขียนวนๆ แต่งหน้าซํ้าๆ แต่งแล้วแต่งอีก หรือเล็มปลายผมจนแหว่ง” หรือ “แล้วแต่ฟิลล์ของแต่

ละคน บางคนนั่งมวนผมทั้งคืน หวีผมท้ังคืน หวีอยู่อย่างนั้น บ้างกดโทรศัพท์ท้ังคืน บางคนโยกตัวสูบไอซ์ท้ังคืน” หรือ 
“เมื่อเล่นไอซ์แล้วจะหมกมุ่นกับสิ่งที่ทํา เพลิน อารมณ์ดี เขียนข้อความเดียวซํ้าๆ เขียนลบๆ จนเช้า ถ้าโทรศัพท์ ก็จะ

กดอยู่อย่างนั้นเรื่อยๆ” 

ประเด็นสําคัญ หากก่อนเสพมีความกังวล เครียด เมื่อเสพแล้วจะหมกมุ่นคิดเรื่องนั้น

โดยไม่สนใจสิ่งอื่น คือ ย่ิงเสพยิ่งเครียด ฟุ้งซ่าน คิดวกวน จนบางครั้งไม่สามารถควบคุมความคิดได้ 

ถึงขั้นทําร้ายตนเองหรือผู้อ่ืน “ถ้าเราเครียดอยู่แล้ว ย่ิงเล่นย่ิงเครียด และหากคิดเรื่องดีก็ให้ผลดี หากคิดไม่ดี 

ก็ทําให้บ้าได้” หรือ “หนูเคยมีเรื่องคิดมาก ย่ิงเสพก็ย่ิงคิดมาก คิดไปเรื่อย คิดแบบคนไม่ปกติ ฟุ้งซ่าน คิดวนเวียน 

มีบางครั้งคิดไม่ดี คิดวางแผนร้าย คิดลักขโมย หรือทําร้ายคนอื่น บางคนจี้ ลักขโมย ขณะเมายาฯ ไม่ได้ขโมยเม่ือ

เสี้ยนยาฯ” ซึ่งผู้ให้ข้อมูลฯบางรายเตือนว่า ขณะเสพไอซ์ หากผู้เสพไม่เท่าทันความคิดและอารมณ์ของ

ตน จะทําให้ผู้เสพควบคุมตัวเองไม่ได้ อาจทําร้ายตนเองหรือผู้อ่ืนโดยไม่รู้ตัว “หากเล่นแล้วจับอารมณ์

ตัวเองไม่ถูก เหมือนผีเข้า กรีดแขนตัวเองก็ทําได้ ไม่รู้ตัวรู้อีกทีเมื่อของลงแล้ว” ด้วยเหตุนี้ผู้ให้ข้อมูลฯจึงนิยม

เสพไอซ์ตามลําพัง หรือเสพกับเพื่อนกลุ่มเล็กๆ เพราะอารมณ์และจินตนาการของแต่ละคนไม่เหมือนกัน 

การเสพกับผู้อ่ืนอาจเกิดความเสี่ยงต่อการทําร้ายกันได้มากขึ้น  

ไอซ์เป็นยาเสพติดให้โทษประเภทกระตุ้นประสาทเช่นเดียวกับยาบ้า แต่ผู้ให้ข้อมูลฯให้

ความเห็นว่า ไอซ์และยาบ้ามีความต่างกัน บางรายรู้สึกว่ายาบ้ามีฤทธ์ิกระตุ้นมากกว่าไอซ์ เพราะเสพ
แล้วต่ืนตัว คึกคัก อยู่ไม่นิ่ง คล้ายคนบ้าพลัง ย่ิงเสพยิ่งควบคุมอารมณ์ไม่ได้ เกิดประสาทหลอน 

หวาดระแวงได้ แต่ระยะการคงอยู่ของฤทธิ์ยาน้อยกว่าไอซ์ ดังคําบอกเล่าของผู้ให้ข้อมูลฯชายซึ่งเคย

เสพยาบ้าแล้วเปลี่ยนมาเสพไอซ์ “ยาบ้าฤทธิ์ขึ้นเร็วลงเร็ว เสี่ยงต่อการชอร์ต เพราะไม่กินไม่นอน” แต่ผู้ให้

ข้อมูลฯอีกส่วนหนึ่งเล่าว่า แม้ฤทธ์ิของไอซ์นิ่งกว่ายาบ้า คือ เสพแล้วเฉื่อย เกียจคร้าน ไม่กระตือรือร้น 

ทํากิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งซ้ําๆนานๆ แต่จะประสาทหลอนและหวาดระแวงมากกว่ายาบ้า “ไอซ์

เหมือนยาบ้าตรงประสาทตื่นตัว แต่ร่างกายไม่กระตือรือร้น นิ่งๆ แต่หลอนกว่ายาบ้า” หรือ “ไอซ์ระแวงมากกว่า

ยาบ้า เล่นแล้วคิดมาก คิดไปเรื่อย” หรือ“คนเล่นไอซ์จะไม่ยอมรับว่าชอร์ตหรือยัน จึงทําอะไรที่ไม่รู้ตัวมากกว่า

ยาบ้า”  
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การวิจัยนี้แสดงให้เห็นข้อมูลเชิงประจักษ์ว่า ทั้งยาบ้าและยาไอซ์ก่อให้เกิดอาการทาง

จิตประสาท สอดคล้องกับที่วิโรจน์ สุ่มใหญ่ (2543) กล่าวว่า เมทแอมเฟตามีนมีฤทธ์ิทําให้ผู้เสพมีอาการ

ทางประสาท เช่น สับสน (Confusion) มีอาการโรคจิตแบบหลงผิด (Paranoid) เพ้อคลั่ง (Delirium) 

และมีประสาทหลอน (Hallucination) เกิดขึ้นอย่างรุนแรง  

สรุปได้ว่า ฤทธ์ิของไอซ์ทําให้ผู้เสพรู้สึกเสียวซ่านรุนแรง คล้ายอาการเสียวเมื่อถึงจุดสุด

ยอดของการมีเพศสัมพันธ์ ปวดศีรษะ ใจสั่น หัวใจเต้นแรง ชาตามมือตามเท้า มือเท้าเย็น เหงื่อออก

มาก แน่นหน้าอก หายใจไม่ออก เคลิบเคลิ้ม สนุก ต่ืนตัว กระปรี้กระเปร่า อยู่ไม่นิ่ง ไม่เหนื่อยล้า พูด

มาก นอนไม่หลับ ไม่หิว มีจิตนาการและโลกส่วนตัวสูง ชอบอยู่คนเดียว จดจ่อทํากิจกรรมใดกิจกรรม
หนึ่งซ้ําๆนานๆ บางรายคิดมาก คิดวกวน ฟุ้งซ่าน ซึ่งอาการหลังเสพไอซ์นั้นขึ้นกับอารมณ์ของผู้เสพ

ช่วงก่อนและขณะเสพ ถ้าก่อนเสพต้องการมีเพศสัมพันธ์ เสพแล้วจะมีความต้องการทางเพศ ถ้าก่อน

เสพต้องการเพิ่มความสนุก เสพแล้วก็จะมีอารมณ์สนุกสนาน อยากเต้น หรือก่อนเสพอยากมีโลก

ส่วนตัว เมื่อเสพก็จะเก็บตัวเงียบคนเดียว จดจ่อและหมกมุ่นกับสิ่งนั้น บางรายเครียด วิตกกังวล ก็จะ

คิดวกวน ฟุ้งซ่านกับเรื่องนั้นโดยไม่สนใจสิ่งอื่น จนบางครั้งไม่สามารถควบคุมความคิดได้ ถึงขั้นทํา

ร้ายตนเองหรือผู้อ่ืน ปล้น จี้ ลักทรัพย์ รวมทั้งหากสับสนในอารมณ์ขณะเสพ ก็อาจจะทําร้ายตัวเอง

หรือผู้อ่ืนโดยไม่รู้ตัว หากเสพปริมาณมากเกิน จะมีผลให้เกิดอาการหวาดระแวง หูแว่ว ประสาทหลอน 
 

1.5 การคงอยู่ของฤทธิ์ไอซ์ 

ผู้ให้ข้อมูลฯส่วนใหญ่เล่าว่า เมื่อเสพไอซ์จนเกิดอาการ“ดีด/เต็ม/high”ในแต่ละครั้ง 

ฤทธ์ิของไอซ์จะคงอยู่ในร่างกายประมาณ 5-12 ช่ัวโมง หลังจากนั้นก็เริ่มหมดฤทธิ์ ผู้ให้ข้อมูลฯ

จะต้อง“เติม” (เสพเพิ่ม) เพื่อให้ยาฯออกฤทธิ์ต่อเนื่อง โดยผู้ให้ข้อมูลฯส่วนใหญ่ยอมรับว่าเฉลี่ยแล้ว 

3-4 ช่ัวโมงจะ“เติม” 1 ครั้ง  

ระยะเวลาการคงอยู่ของฤทธิ์ไอซ์แตกต่างกันตามสภาพร่างกาย ปริมาณ ระยะเวลาการเสพ 
“ขึ้นกับปริมาณท่ีเล่น หากเล่นจนเต็มจะอยู่ได้ 6-7 ชั่วโมง บางคนก็อยู่ได้ถึง 12 ชั่วโมง หากเล่นน้อย ไม่เต็ม จะอยู่

ได้ 2-3 ชั่วโมง ขึ้นกับปริมาณและคน” หรือ “ตอนเพิ่งเริ่มเล่น ถ้าเล่นเต็มจะอยู่ได้นาน 10-12 ชั่วโมง แต่ถ้าเล่นมา

นาน มันดื้อแล้ว อาจจะได้แค่ 6-7 ชั่วโมง” ซึ่งปรากฏการณ์นี้สอดคล้องกับที่นักวิชาการกล่าวถึงฤทธ์ิทาง
เภสัชวิทยาของไอซ์ว่า ไอซ์มีค่าครึ่งชีวิตอยู่ที่ 9-15 ช่ัวโมง คือ ร่างกายต้องใช้เวลา 9-15 ช่ัวโมง จึงจะ

ขับออกจากร่างกายลงเหลือครึ่งหนึ่งของปริมาณสูงสุดที่มีอยู่ในกระแสเลือด (เครือข่ายพัฒนาวิชาการ

และข้อมูลสารเสพติด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 2554) รวมทั้งความยาวนานใน

การออกฤทธิ์ของยา (Duration of action) ขึ้นกับหลายปัจจัย เช่น ปริมาณของเมทแอมเฟตามีนที่มี

ในกระแสเลือด วิธีการเสพ ปริมาณ และความถ่ีในการเสพ (ขนิษฐา ตันติศิรินทร์. มปป., วิโรจน์ สุ่มใหญ่.

2543)  
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1.6 อาการถอนพิษยา 

ผู้ให้ข้อมูลฯเล่าว่า หากไม่ได้เสพ แต่ละบุคคลอาจจะมีอาการถอนพิษยาแตกต่างกันไป

ตามสภาวะร่างกาย ปริมาณที่เสพ ระยะเวลาและความถี่ในการเสพ ซึ่งอาการถอนพิษยานี้จะมีทั้ง

ทางกายและความรู้สึก อาการทางกาย ได้แก่ อ่อนเพลีย หมดเรี่ยวแรง เหนื่อยล้า ปวดเมื่อยตัวและ

กล้ามเนื้อ ปวดกระดูก (คล้ายเสพเฮโรอีน แต่รุนแรงน้อยกว่า) นอนหลับมาก หาวน้ําตาไหล ท้องเสีย 

บางรายท้องผูก คลื่นไส้ อาเจียน ไข้ (ผู้ให้ข้อมูลฯเรียกว่า“ไข้หักดิบ”) ตัวร้อน ปวดศีรษะ เหงื่อออก

มาก คอแห้ง เจ็บคอ ไอ มือสั่น ใจสั่น หนาวสั่น แสบตา อาการทางความรู้สึก ได้แก่ หงุดหงิด ซึม 

เหม่อลอย เบ่ือ ไม่สนใจสิ่งรอบข้าง อารมณ์แปรเปลี่ยน กระวนกระวาย บางรายอาจคลุ้มคลั่ง 
อาละวาด หวาดระแวง “นอนทั้งวัน อ่อนเพลีย หมดเรี่ยวแรงปวดตัว ปวดหัว ปวดกระดูกท้องเสีย แสบตา 

น้ําตาไหล ไข้ ตัวรุมเหมือนไม่สบาย แต่จริงๆแล้วเป็นเพราะขาดยาฯ เมื่อหายเพลียจะกินทุกอย่างท่ีขวางหน้า 

เหมือนกับว่าชาตินี้ไม่เคยกินอะไรมาก่อน” หรือ “เพลีย ง่วงนอน หาว หมดเรี่ยวแรง ปวดตามข้อตามกระดูก 

คล้ายฤทธิ์ของเฮโรอีน ต่างกันตรงที่ไม่เสี้ยน ท้องเสีย ปวดหัว หาวน้ําตาไหล หงุดหงิด มีไข้ แต่ไม่ใช่ปกติ เป็นไข้

จากการหยุดยาฯ ตัวร้อน เจ็บคอแต่ไม่มีน้ํามูก” สอดคล้องกับที่หน่วยวิจัยสารเสพติดและผลกระทบทาง

สังคม สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2552) สรุปไว้ในรายงาน“สถานการณ์ปัญหาการ

เสพและการค้าไอซ์ในกลุ่มเยาวชนและสถานบันเทิงในพื้นที่จังหวัดนครปฐม ราชบุรี และเพชรบุรี”ว่า 

หากหยุดใช้ยาฯทันทีจะมีอาการขาดยา (Withdrawal) จะแสดงอาการอ่อนเพลียมาก ง่วงนอนจัด 

ปวดกล้ามเนื้อรุนแรง หิวจัด ความคิดสับสนวกวน หงุดหงิด และอาจเกิดอาการสะท้อนกลับ 

(Rebound Phenomenon) ของอารมณ์จากต่ืนตัว ร่าเริง จะเป็นซึมเศร้า และถึงขั้นฆ่าตัวตาย  

สําหรับการคงอยู่ของอาการถอนพิษยานั้นมีความแตกต่างตามสภาวะร่างกายของ

บุคคล ปริมาณที่เสพ ความถี่ในการเสพ ระยะเวลาที่เสพ การวิจัยนี้ ผู้ให้ข้อมูลฯส่วนใหญ่มีอาการ

ถอนพิษยา 3-7 วัน แต่มีบางรายที่อาจจะยาวนานถึง 10 วัน “ผมเคยเป็นอยู่อาทิตย์หนึ่ง” หรือ “หนูเป็น 

3 วัน ก็เริ่มฟื้นตัวดีขึ้น” หรือ“นานแค่ไหนขึ้นอยู่กับสภาพร่างกาย ปริมาณ ระยะเวลาที่ใช้ หนูเป็น 2-3 วัน ดีขึ้น 

แต่เพื่อนเป็น 6-7 วัน”  
 

1.7 ผลกระทบจากการเสพไอซ์  

เมื่อถามถึงผลกระทบจากการเสพไอซ์ พบว่า ผู้ให้ข้อมูลฯเกือบทุกรายยอมรับว่าได้รับ

ผลกระทบด้านลบต่อตนเอง ครอบครัว และบุคคลรอบข้าง ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ ครอบครัว 

กฎหมาย การเรียน/การทํางาน และเศรษฐกิจ มีผู้ให้ข้อมูลฯชายเพียงรายเดียวเท่านั้นที่รู้สึกว่าผล 

ที่เกิดขึ้นกับร่างกายนั้นเป็นในด้านบวก แต่ก็ไม่ปฏิเสธผลด้านลบด้านครอบครัวและกฎหมาย  
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ผลกระทบด้านบวก ที่ผู้ให้ข้อมูลฯชายวัย 30 ปี ซึ่งมีประสบการณ์เสพไอซ์ 1 ปี กล่าวถึง 

คือ เสพไอซ์ดีกว่าเสพยาบ้า เพราะรู้สึกว่าเสพไอซ์แล้วร่างกายไม่โทรม ไม่มีผลต่อสุขภาพช่องปาก 

การรับรู้รสชาติอาหารเป็นปกติ รับประทานอาหารได้ ไม่มีอาการทางจิตประสาท รู้สึกโปร่งโล่ง หน้าตา 

สดใสกว่าเสพยาบ้า “ผมว่ามีผลดีกว่าสูบม้า เล่นแล้วไม่โทรม เนื้อตัว หน้าใสกว่า ตาไม่พร่า ปากไม่เจ็บ ไม่มีแผล

ในปาก กินทุกอย่างได้ปกติ รับรู้รสชาติอาหารเหมือนเดิม อาจปวดฟันบ้าง หากได้เล่นก็หายปวด สมรรถภาพทางเพศ 

ก็ไม่เสื่อม หูไม่แว่ว ประสาทไม่หลอน ไม่ระแวง สมองโล่ง หัวไบร์ท สามารถคิดวางแผนให้คนฆ่ากันได้ ผมว่าดีกว่า

ตอนไม่เล่นยาฯอีก”  
 

ผลกระทบด้านลบ ที่ผู้ให้ข้อมูลฯเกือบทุกรายยอมรับว่าเกิดขึ้นต่อตนเอง ครอบครัว 

บุคคลรอบข้าง  

1. ผลเสียต่อสุขภาพกาย ผู้ให้ข้อมูลฯเกือบทุกรายยอมรับว่าการเสพไอซ์ทําให้สุขภาพ

กายอ่อนแอ ทรุดโทรม ไม่แข็งแรง ภูมิคุ้มกันโรคลดลง ซูบผอม น้ําหนักลด นอนไม่หลับ ปวดเมื่อย

กล้ามเนื้อ ปวดกระดูก ความต้องการทางเพศลดน้อยลง ผมและเล็บยาวช้า แต่ฉีกขาดและร่วงง่าย 

ชาปลายมือปลายเท้า มีปัญหาสุขภาพช่องปาก เช่น รับรู้รสชาติอาหารผิดปกติ มีแผลพุพองในปาก 
เจ็บปาก คอแห้ง คออักเสบ เหงือกบวม แสบลิ้น กลืนอาหารลําบาก เบื่ออาหาร ปวดฟัน ฟันผุ  

ฟันร้าวและแตกง่าย ตาพร่ามัว ตาสู้แสงไม่ได้ แสบตา ไม่สามารถควบคุมการพูดได้ พูดจาวกวน  

พูดถอยหน้าถอยหลัง พูดไม่ตรงกับความคิด เบลอ ตัวร้อนผิดปกติ ไข้สูง เหงื่อออกมาก กระหายน้ํา

ตลอดเวลา ผิวแห้ง เป็นสิว ท้องผูก ขับถ่ายไม่เป็นเวลา ท้องเสีย หัวใจเต้นผิดปกติ ใจสั่น ใจเต้นแรง 

อ่อนเพลีย ไม่มีเรี่ยวแรง เหนื่อยง่าย บางรายอาจจะหมดสติหรือเสียชีวิตได้ ซึ่งข้อค้นพบนี้สอดคล้อง

กับหลักการแพทย์ที่นักวิชาการหลายท่านสรุปไว้ว่า เมทแอมเฟตามีนเป็นสารที่มีผลโดยตรงต่อระบบ

ประสาทส่วนกลาง ซึ่งได้แก่ สมองและไขสันหลัง โดยออกฤทธิ์เร่งการปลดปล่อยอะดรีนาลีนและ

นอร์อะดรีนาลีนออกจากเซลล์ประสาท และออกฤทธิ์กระตุ้นการปลดปล่อยสารโดปามีนในสมอง ซึ่ง

กลไกการออกฤทธิ์นี้ทําให้เกิดการตอบสนองต่อหลายๆส่วนของร่างกายผิดปกติ ทั้งอัตราการเต้นของ

หัวใจ อุณหภูมิของร่างกาย ความดันโลหิต ความกระหาย การบีบตัวของผนังหลอดเลือด หลอดลม

ขยาย และระดับน้ําตาลในเลือดสูง ผู้เสพจะเกิดอาการหัวใจเต้นผิดจังหวะ หัวใจเต้นช้าผิดปกติ 

หายใจเร็ว หัวใจเต้นเร็ว สั่นกระตุก ความดันโลหิตสูง ความดันโลหิตตํ่า ตัวร้อนผิดปกติ/ไข้สูง หน้า

แดง เหงื่อออกมาก ท้องเสีย ท้องผูก รูม่านตาขยาย การมองไม่ชัดเจน ไม่สามารถควบคุมการพูดได้ 

กล้ามเนื้อกระตุก นอนไม่หลับ เบื่ออาหาร (anorexia) ปากแห้ง ปวดศีรษะ ผิวหนังแห้ง มีผื่นและสิว 

รวมทั้งก่อให้เกิดความผิดปกติของฟันที่เรียกว่า meth mouth การเสพเป็นเวลานานหรือขนาดสูง 
อุณหภูมิร่างกายจะสูงขึ้นมาก อาจชัก หัวใจล้มเหลว สโตรก (stroke) และถึงแก่ความตายได้ (มานพ 
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คณะโต และคณะ. 2553, ขนิษฐา ตันติศิรินทร์. มปป., บัณฑิต คงเกลี้ยง. มปป., หน่วยวิจัยสารเสพติด

และผลกระทบทางสังคม สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 2552) 
 

 2. ผลเสียต่อสุขภาพจิต ผู้ให้ข้อมูลฯเกือบทุกรายยอมรับว่าเมื่อเสพไอซ์ไประยะหนึ่ง 

เพิ่มปริมาณยาฯตามระยะเวลา ทําให้พวกเขามีชีวิตไม่สดใส มีปัญหาสุขภาพจิต ไม่มีความสุขที่แท้จริง 

หลอกตัวเองด้วยการเสพยาฯ ดังคําบอกเล่าของผู้ให้ข้อมูลฯหญิงซึ่งเสพไอซ์ 7 ปี “คนติดยาฯเป็นคนไม่

ปกติ ฟุ้งซ่านกว่าคนปกติ เอาเรื่องเล็กมาคิดจนเป็นเรื่องใหญ่ ระแวงแม้ตัวเอง คนรอบข้าง คนท่ีบ้าน ลองคิดดู คนที่

ระแวงทุกเรื่องจะมีความสุขได้อย่างไร…ชีวิตพวกเราไม่สดใสเหมือนคนวัยเดียวกันที่ใช้ชีวิตปกติ เขามีชีวิตปกติ 

สุขภาพจิตของเขาก็น่าจะปกติ มีความสดใสตามวัย แต่เราใช้ชีวิตแบบไม่นอนท้ังวันทั้งคืน มีแต่สิ่งทําลายสมอง จึง

เกิดภาพหลอน หูแว่ว หวาด ระแวง สุขภาพจิตไม่ดี ฟุ้งซ่านเมื่อขาดยาฯ จะรู้สึกดี มีความสุข แค่เมื่อยาฯออกฤทธิ์ 

พอหมดฤทธิ์ยาฯก็หวาดระแวง ฟุ้งซ่าน เราจึงต้องมีชีวิตหลอกๆด้วยการเล่นยาฯเพื่อให้มีความสุข ท้ังที่คนปกติหา

ความสุขได้โดยไม่ต้องพึ่งยาฯ แต่เราต้องพึ่งมัน ย่ิงใช้ย่ิงทําลาย ทําลายทั้งกายทั้งใจ จิตโทรม กายโทรม” 
ผลกระทบต่อสุขภาพจิตที่พบ ได้แก่ เบลอ เลื่อนลอย พูดจาไม่รู้เรื่อง หลงๆ ลืมๆ จําไม่ได้ คิดสับสน
วกวน ฟุ้งซ่าน อารมณ์แปรปรวน ไม่สามารถควบคุมอารมณ์ไม่ได้ ใจร้อน โกรธง่าย ไม่มีเหตุผล 

ต่ืนเต้น กลัว ต่ืนตระหนก หงุดหงิดง่าย เหม่อลอย เบ่ือ กังวล ท้อแท้ เครียด สับสน วิตกกังวล หลายราย

หูแว่วประสาทหลอน หวาดระแวง “นอกจากสุขภาพกายแล้ว หนูว่าสุขภาพจิตก็มีผล ทําให้เพี้ยน ได้ยินโน่นได้

ยินนี่ ท้ังที่ความจริงไม่มีอะไรเลย ใจสั่นตลอดเวลา ต่ืนเต้นทุกเรื่อง แม้แต่เรื่องเล็กๆ แล้วก็หลอน โดยเฉพาะเมื่อ

ไม่ได้นอนหลายคืน เห็นต้นไม้เป็นคน เหมือนมีคนแอบมอง ท้ังที่ความจริงไม่มีใคร...ตอนหลอนจะรู้สึกต่ืนเต้น  

หัวใจเต้นแรง เต้นจนเรียกว่าหายใจไม่ครบเฮือก เหมือนกลองรัวอยู่ในใจ หายใจไม่เต็มปอด เหนื่อย” หรือ 
“อารมณ์แปรปรวน หงุดหงิดง่าย ควบคุมอารมณ์ไม่ได้ โกรธง่าย ไม่มีเหตุผล หูแว่ว ประสาทหลอน ระแวง คือ พอ

ได้ยินเสียงเพี้ยน หูแว่ว ก็ทําให้ระแวง” สอดคล้องกับที่นักวิชาการหลายท่านสรุปไว้ว่า กลไกการออกฤทธิ์

ของเมทแอมเฟตามีนจะส่งผลต่อจิตและประสาท ผู้เสพจะมีอาการเคลิบเคลิ้มเป็นสุข (Euphoria) 

พูดเพ้อเจ้อ หงุดหงิด กระวนกระวาย ฉุนเฉียว โกรธง่าย นอนไม่หลับ วิตกกังวล ยํ้าคิดยํ้าทํา/ไม่

สามารถควบคุมพฤติกรรมได้ ใส่ใจต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใดเพิ่มขึ้น ต่ืนตัวทางด้านอารมณ์ หากเสพเป็นเวลานาน

ต่อเนื่องก็จะมีอาการทางประสาทปรากฏ เช่น สับสน มีอาการโรคจิตแบบหลงผิด (Paranoid) เพ้อคลั่ง 

(Delirium) และประสาทหลอน (Hallucination) เกิดขึ้นอย่างรุนแรง (วิโรจน์ สุ่มใหญ่. 2543, มานพ 
คณะโต และคณะ.2553) 
 

3. ผลกระทบด้านกฎหมาย การเข้าสู่วงจรยาเสพติดและไอซ์ไม่ว่าเสพและหรือค้าถือ

เป็นสิ่งผิดกฎหมาย ต้องถูกลงโทษ การวิจัยนี้มีผู้ให้ข้อมูลฯเข้าบําบัดรักษาด้วยระบบสมัครใจเพียง 2 ราย 

ที่เล่าว่าไม่ได้รับผลกระทบด้านกฎหมาย ไม่ถูกจับกุมหรือบังคับบําบัดตามพระราชบัญญัติฟ้ืนฟูสมรรถภาพ

ผู้ยาเสพติด พ.ศ. 2545 แต่ยอมรับว่าหากยังคงมีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ผลกระทบนี้คงเกิด 

ขึ้น “แม้ผมจะไม่ถูกจับ แต่ต่อไปไม่แน่ หากยังเล่นเรื่อยๆ คงต้องพลาดสักวัน หากยังเล่นก็คงต้องพกของไปไหนมา
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ไหน วันหนึ่งอาจถูกตํารวจทางหลวงจับ โทษคงหนัก เสียงาน เสียประวัติ” ส่วนผู้ให้ข้อมูลฯที่เหลือยอมรับว่า

ได้รับผลกระทบด้านนี้ การต้องโทษบังคับบําบัดตามพระราชบัญญัติฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ยาเสพติด พ.ศ. 

2545 เป็นส่วนหนึ่งของผลกระทบทางกฎหมายที่ได้รับ รวมทั้งยอมรับว่าก่อนเข้ารับการบําบัดรักษา

พวกเขาเคยมีประวัติต้องโทษหรือถูกจับกุมคดียาเสพติด ทั้งฐานความผิดมียาเสพติดไว้ครอบครอง

เพื่อเสพและหรือเพื่อจําหน่ายมาแล้วหลายครั้ง “หนูถูกจับมาแล้ว 2 ครั้ง นี่เป็นครั้งที่ 3 ข้อหามีเพื่อเสพทั้งหมด 

ครั้งแรกที่สมุย จ่ายค่าประกันตัว 20,000 บาท แล้วรายงานตัวท่ีคุมประพฤติและตรวจฉี่ท่ีโรงพยาบาล 1 เดือน 

ครั้งที่ 2 ท่ีกรุงเทพฯ จ่ายค่าประกัน 3 คนกับเพื่อน 100,000 บาท ครั้งที่ 3 ท่ีสมุย ถูกขัง 1 อาทิตย์ และส่งมา

บําบัดท่ีนี่ 120 วัน”  เช่นเดียวกับผู้ให้ข้อมูลฯชายวัย 21 ปี ที่สมัครใจเข้าบําบัด รักษาตามคําขอของมารดา 

และขณะนี้อยู่ระหว่างถูกดําเนิน คดีฐานความผิดมีไอซ์ไว้ครอบครองเพื่อจําหน่าย “ถูกจับเม่ือวันที่ 4 

กรกฎาคม 2553 ข้อหามีไอซ์ไว้ครอบครองเพื่อจําหน่าย ตอนนี้แม่ประกันตัวด้วยเงิน 100,000 บาท คดียังไม่จบ 

แม่อยากให้มารักษา และให้ออกไปรายงานตัวเป็นระยะๆ ผมจึงมารักษาเพื่อให้แม่สบายใจ” 
 

4. ผลกระทบด้านการเรียน/การงาน และการเงิน เดิมผู้ให้ข้อมูลฯหลายรายเชื่อว่า 

ไอซ์จะช่วยให้อ่านหนังสือได้มากขึ้น มีเรี่ยวแรงทํางานได้มากข้ึน แต่เมื่อเสพไอซ์ต่อเนื่องระยะหนึ่ง

แล้ว กลับปรากฏว่าไม่เป็นอย่างที่รับรู้หรือคิดไว้ หลายรายถูกพักการเรียน ถูกไล่ออกจากสถานศึกษา 

บ้างก็ทํางานผิดพลาด ไม่มีเรี่ยวแรงทํางาน ส่งผลต่อเนื่องถึงฐานะเศรษฐกิจ การเงิน แม้บางรายยังคง

ทํางาน แต่ต้องใช้เงินจํานวนมากเพื่อซื้อยาฯมาเสพ เพื่อให้มีเรี่ยวแรงทํางาน ดังที่ผู้ให้ข้อมูลฯชายวัย 

33 ปี ซึ่งช่วยครอบครัวทําธุรกิจการค้าเล่าว่า “แรกๆคิดว่าเล่นแล้วจะทํางานได้มากขึ้น แต่พอเล่นไปๆไม่ใช่ 

ไม่ช่วยให้ทํางานได้มากข้ึน แต่ทําได้น้อยลง ถ้าอยากทําให้ได้มาก ก็ต้องเล่นมาก เพราะดื้อยาฯ เล่นมากก็เสียเงิน

มาก ไม่มีเงินให้เล่นมาก ก็ไม่หายอยาก ทํางานไม่ไหว บางครั้งมีเงินเล่นมาก เล่นแล้วนอนไม่หลับ ต่ืนทํางานไม่ไหว 

ฝืนก็เสี่ยงอุบัติเหตุ ผมเคยเกิดอุบัติเหตุยางรถระเบิด ส่งสินค้าให้ลูกค้าไม่ครบ เพราะต้องแบ่งเวลาไปเล่นยาฯ ไม่ได้

เช็คสภาพรถ เช็คสินค้า” หรือ “แรกๆเหมือนจะทํางานได้ แต่จริงๆแล้วเราตายมากกว่า ทําไม่ได้ ต้องหายาฯเติม

ตลอด พอเติมก็มีปัญหาเศรษฐกิจ ต้ังแต่รู้จักไอซ์กับยาบ้า ทรัพย์สินหายไปหลายอย่าง เรือประมง 3 ลํา สร้อยทอง 

6 บาท รถเครื่อง (จักรยานยนต์) 2 คัน โชคดีท่ีพ่อแม่ยึดท่ีทาง (ท่ีดิน) เอาไว้ ถ้าเขาให้ ก็ไม่แน่” เช่นเดียวกับผู้ให้

ข้อมูลฯหญิงอีกรายเล่าว่า “ทํางานไม่ได้ ถ้าไม่ได้ยาฯ ไม่มีเรี่ยวแรง ต้องทํางานแลกยาฯ เล่นมากก็ไม่ได้พัก 

ไม่ได้นอน น็อก ช็อต เสียงานเสียการ และเมื่อใช้ยาฯมากก็ไม่มีเงินพอ เกิดปัญหาเศรษฐกิจอีก” 
 

5. ผลกระทบต่อครอบครัว ซึ่งผลกระทบที่ผู้ให้ข้อมูลฯและครอบครัวได้รับมีดังนี้ 

5.1 ครอบครัวแตกแยก ห่างเหิน เสียสัมพันธภาพในครอบครัว หลายครอบครัวทะเลาะ

วิวาทกันด้วยเรื่องยาเสพติด “ผมทะเลาะกับพี่ๆน้องๆบ่อยๆ เป็นเรื่องยาฯทั้งนั้น เอาเงินไปเล่นยาฯ ไม่สนใจ

ครอบครัว...กับแฟนก็ทะเลาะกันบ่อย ผมเสียใจมากที่ทําผิด (ร้องไห้)...ปัญหาครอบครัวผมและครอบครัวพ่อแม่คือ

ผมติดยาฯ เพราะติดยาฯ ทําให้ไม่เข้าใจกัน สัมพันธภาพกับคนในบ้านแย่ ผมกับพ่อไม่พูดกัน ไม่เข้าใจกัน ทะเลาะ

กับพ่อ พี่ และเมีย” ผู้ให้ข้อมูลฯบางรายต้องแยกทางหรือเลิกร้างกับคนรัก ห่างเหินครอบครัว เพราะทุ่มเท
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เวลาทั้งหมดให้กับยาเสพติด “ไม่เข้าใจกันทะเลาะกัน ห่างกัน จนต้องสูญเสียเขาไป เพราะเห็นความสําคัญเขา

น้อยกว่ายาฯ แต่พอต้องห่าง และเขาเริ่มไม่ต้องการเราจริงจัง จึงรู้ว่าจริงๆแล้วเขาสําคัญมากกว่ายาฯ” หรือ “ชีวิต
ท่ีมีความสุขแบบปกติหายไป ตัดขาดจากโลกภายนอกสังคมห่างเหินครอบครัว ไม่สนใจครอบครัว ไม่สนใจสิ่งใด

นอกจากโลกของตัวเอง นอกจากยาฯ” หรือ “เมื่อก่อนมีเวลาให้ครอบครัวมาก แต่พอสัมผัสยาฯก็ไม่สนใจครอบครัว  

คิดอย่างเดียวว่าจะอยู่กับยาฯ มันคือสิ่งที่ดีท่ีสุด ชอบและรักมัน จะอยู่กับมัน มันเป็นชีวิตจิตใจ เอาอะไรมาแลกก็ไม่

ยอม ใครมาฉุดมาร้ังก็ไม่ไป นอนก็นอนกับยาฯ ตัวสูบนอนข้างกาย ต่ืนเช้าก็เรียกหามันก่อน ล้างหน้ากับมัน  แต่

ครอบครัวจะไปไหนก็เชิญ” 
 

5.2 ครอบครัวเสียใจ ทุกข์ใจ เสียความภาคภูมิใจ และอับอาย ผู้ให้ข้อมูลฯยอมรับว่า
การพัวพันกับยาเสพติดไม่ว่าจะเสพหรือค้าล้วนทําให้ครอบครัวเสียใจ ทุกข์ใจ เสียความภาคภูมิใจ 

และอับอาย “ครอบครัวและแม่เสียใจ เสียความภาคภูมิใจ เสื่อมเสีย แม่บอกว่าเคยทํางานคล้ายหนู ร้องเพลง แต่

ไม่เคยทําตัวแบบหนู ไม่สูบบุหรี่ ไม่เล่นยาฯ ท้ังตระกูลไม่มีใครข้องเกี่ยว มีแต่หนู ถ้ายายยังมีชีวิต ยายคงเสียใจมาก” 

หรือ “ครอบครัวอับอาย เขาเคยไว้วางใจ เชื่อใจ หนูคุมน้อง (ลูกอา) ได้ เป็นที่พึ่ง ส่งเงินให้เขา ส่งน้องเรียน แต่พอ

ติดยาฯ น้องคนนี้ทํางานศาล เขาอายและเสียใจท่ีมีญาติติดยาฯ ส่วนอา แม้จะบอกว่าเชื่อใจ ไว้ใจ แต่หนูคิดว่าเขา

คงเสียใจ อาย ท่ีมีหลานอย่างหนู”  
 

5.3 ครอบครัวไม่ไว้ใจ ไม่เชื่อมั่น เป็นอีกผลกระทบหนึ่งที่ผู้ให้ข้อมูลฯบางรายได้รับ 

ผู้ให้ข้อมูลฯชายรายหนึ่งซึ่งเคยเป็นกําลังสําคัญในการทํากิจการค้าของครอบครัว แต่เพราะเสพยาเสพติด

ทําให้ครอบครัวไม่ไว้วางใจให้เขาสืบทอดกิจการ เล่าว่า “พอติดยาฯ เล่นยาฯ ความรับผิดชอบ ความรอบคอบ

น้อยลง ทํางานผิดพลาดมากขึ้น ทํางานไม่ได้ ครอบครัวทุกข์ใจ เครียด เครียดท้ังเรื่องผมและเรื่องผู้สานต่อกิจการ 

เขาไม่ไว้วางใจให้ผมทํากิจการต่อ เขากลัวทุกอย่างมาหมดในยุคผม เพราะผมติดยาฯ เขาเชื่อใจผมน้อยลง” 
 

5.4 สูญเสียคุณค่าและความภาคภูมิใจในตนเอง นอกจากครอบครัวจะสูญเสียความ

ภาคภูมิใจต่อพวกเขาแล้ว ผู้ให้ข้อมูลฯยอมรับว่า พวกเขาเองก็สูญเสียคุณค่าและความภาคภูมิใจใน

ตนเองเช่นกัน ดังที่ผู้ให้ข้อมูลฯหญิงรายหนึ่งซึ่งบอกว่าชีวิตของตนไม่มีคุณค่า ไร้ประโยชน์ เปรียบ 

เสมือนผ้ายับที่ใครๆรวมทั้งตัวเธอเองก็ไม่ปรารถนาจะสวมใส่หรือใส่ใจ “ท่ีต้องมาติดคุก ติดยาฯ เป็น

เพราะทําตัวเอง แม่ไม่เคยสนับสนุนให้เล่นยาฯ ตอนเล็กๆแม่ก็ไม่เคยบดยาบ้ายาไอซ์ให้กิน หนูน่าจะคิดได้ และถ้า

เชื่อแม่ ชีวิตคงไม่เป็นเช่นนี้...ชีวิตหนูเหมือนผ้ายับท่ีใครๆไม่อยากใส่ แม้แต่ตัวเอง...แต่แม่บอกว่าให้ลองเอาผ้ายับ

นั้นมารีดให้เรียบใหม่อีกครั้ง... ตอนนี้หนูต้ังใจจะทําตัวใหม่ จะเป็นแบบอย่างให้น้องและลูก ให้พ่อแม่และตัวเอง

ภูมิใจ”  
 

5.5 บกพร่องและขาดความมั่นใจต่อการปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่ ผู้ให้ข้อมูลฯ

หลายรายยอมรับว่าการพาชีวิตเข้าสู่เส้นทางยาเสพติด ทําให้พวกเขาบกพร่องในการปฏิบัติบทบาท

หน้าที่ที่ควรเป็น ไม่มั่นใจที่จะดํารงตนตามบทบาท รู้สึกว่าตนไม่ดีพอที่ทําหน้าที่ “เพราะติดยาฯ จึงเสีย
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ความม่ันใจในการอบรมสั่งสอนลูก ไม่กล้าเตือนเขา พี่ชายจึงต้องทําหน้าท่ีแทน” หรือ “ไม่สามารถเป็นแบบอย่าง

ให้กับลูกได้ ไม่กล้าเตือนลูก ทุกวันนี้ลูกทําตัวดีกว่าเรา” หรือ “การติดยาฯทําลายบทบาทความเป็นพี่ท่ีดีในสายตา

น้อง น้องเสียศรัทธาในตัวเรา ตอนนี้น้องอยู่ในวัยเสี่ยง หากต้องเตือนน้อง เขาคงไม่ฟัง กลัวเขาย้อนกลับ ซ่ึงหนูคง

รับไม่ได้ เลยไม่กล้าเตือนเขา” เช่นเดียวกับผู้ให้ข้อมูลฯหญิงอีกรายซึ่งไม่เคยทําหน้าที่เป็นมารดา ซ้ํายังเสพ

ยาเสพติดขณะตั้งครรภ์ พูดไว้อย่างน่าสนใจว่า “อย่าให้พวกเราต้องรับผิดชอบชีวิตคนอื่นเลย แม้แต่ชีวิต

ตัวเองก็ยังรับผิดชอบดูแลไม่ได้ ทุกวันนี้นอกจากพ่อกับแม่จะต้องเลี้ยงดูส่งเสียรับผิดชอบชีวิตลูกๆของเราแล้ว พ่อ

กับแม่ยังต้องส่งเงินให้พวกเราใช้ทุกเดือน” 
 

6. สูญเสียอนาคต เป้าหมายชีวิต และโอกาสในชีวิต ดังคําบอกเล่าของผู้ให้ข้อมูลฯหญิง

วัยเบญจเพสรายหนึ่งว่า “ออกจากบ้าน ต้ังใจจะเลี้ยงตัวเอง เลี้ยงแม่ ส่งตัวเองเรียน จากวันนั้นถึงวันนี้ไม่มีอะไร

งอกเงย ชีวิตยังไม่มีแก่นสาร เพื่อนที่เรียนด้วยกัน บางคนไปไกลมากแล้ว บางคนไม่ได้มีหน้าท่ีการงานดีนัก แต่เขามี

ชีวิตปกติ มีครอบครัวท่ีอบอุ่น แต่หนูไม่มีอะไรเลย เดินถอยหลัง งานการก็ไม่มีทํา มีแต่ชีวิตท่ีผิดปกติ ชีวิตท่ีทําลาย

ทุกอย่าง ทําลายครอบครัว ทําลายโอกาส เพราะเลือกยาฯ ปัญหาในชีวิตเริ่มต้นจากการใช้ยาฯ” 
 

7. หลีกหนีสังคม ใช้ชีวิตแบบหลบซ่อน อับอาย ไม่กล้าเปิดเผยตนเองต่อสังคม ดังคํา

บอกเล่าของผู้ให้ข้อมูลฯหญิงวัย 21 ปี “ต้องหลบๆซ่อนๆ ต้องหลบซ่อนตํารวจ และที่สําคัญต้องหลบซ่อนสังคม 

ไม่กล้าอยู่ในสังคมคนปกติ กลัวคนอื่นจะรู้ว่าเรามีเรื่องผิดกฎหมาย เสพยาฯ กลัวสายตาคนอ่ืนที่มองเรา แม้บางครั้งเขา

ไม่ได้มองอย่างที่เราคิด แต่เราคิดว่าเขากําลังมองอย่างจับผิด เพราะจุดท่ีเราอยู่ เป็นจุดท่ีสังคมไม่ยอมรับ”  

ผลกระทบนี้เป็นการรวบรวมข้อเท็จจริงจากผู้ให้ข้อมูลฯที่เข้าบําบัดรักษามาระยะหนึ่ง

แล้ว จึงทําให้ผู้ให้ข้อมูลฯเริ่มมองเห็นถึงผลกระทบทางลบได้ชัดเจนขึ้น ซึ่งผลกระทบด้านลบที่เกิดขึ้น

นั้นส่งผลทั้งต่อตัวผู้ให้ข้อมูลฯและครอบครัวในด้านต่างๆ เช่น เกิดผลเสียด้านสุขภาพกาย-จิต ได้รับ

ผลกระทบทางกฎหมาย การเรียน/การงาน การเงิน สูญเสียคุณค่าและภาคภูมิใจในตนเอง สูญเสีย

อนาคต ได้รับผลกระทบทางสังคม ต้องหลีกหนีสังคม ปกปิด หลบซ่อน รวมทั้งไม่สามารถทําหน้าที่

ในครอบครัวตามบทบาทท่ีเหมาะสมที่ควรเป็นได้ จนครอบครัวแตกแยก เสียสัมพันธภาพ ขาดความ

ไว้วางใจและความเชื่อมั่น ครอบครัวต้องเสียใจและอับอาย ซึ่งสอดคล้องกับที่ทิพาวดี เอมะวรรธนะ 
(2545) กล่าวไว้ว่า ความกระทบกระเทือนที่เกิดขึ้นจากการใช้สิ่งเสพติดของทรัพยากรมนุษย์จํานวน

หนึ่งมีผลไปถึงบุคคลข้างเคียงของผู้ใช้สารเสพติดด้วย เช่น บิดา มารดา ญาติ พ่ีน้อง เพื่อน 

นอกจากนั้นยังเป็นการสูญเสียมากมายทางเศรษฐกิจและสังคม สูญเสียในทางรูปธรรมและนามธรรม 
 

2. ลักษณะส่วนบุคคลของกลุ่มผู้ให้ข้อมูลฯ 

ลักษณะส่วนบุคคลของผู้ให้ข้อมูลฯ ได้แก่ เพศ ศาสนา อายุ สถานภาพสมรส ระดับ

การศึกษา อาชีพปัจจุบัน รายได้ปัจจุบัน ประเภทผู้ป่วย ขั้นตอนการบําบัด ระยะเวลาอยู่บําบัดรักษา 
และระยะเวลาการหยุดยาเสพติด   
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ผู้ให้ข้อมูลฯเป็นผู้เสพยาไอซ์ที่เข้าบําบัดรักษาในศูนย์บําบัดรักษายาเสพติดสงขลา ช่วง

เดือนกุมภาพันธ์ถึงสิงหาคม 2553 จํานวนทั้งสิ้น 12 ราย เพศชาย 5 ราย เพศหญิง 7 ราย ทุกราย

นับถือศาสนาพุทธ ส่วนใหญ่มีอายุช่วง 20-30 ปี รองลงมามีอายุช่วง 31-40 ปี มีเพียงรายเดียวที่มี

อายุเพียง 17 ปี โดยมีอายุเฉลี่ยขณะบําบัดรักษา 26 ปี 4 เดือน  

สําหรับสถานภาพสมรส พบว่า ผู้ให้ข้อมูลฯมากกว่าครึ่งหนึ่ง (7ราย) เป็นโสดรองลงมา 

(3 ราย) มีคู่ครอง อยู่ด้วยกันฉันสามีภรรยา มีเพียง 2 รายหย่าร้าง  

กลุ่มโสดและหย่าร้าง ผู้ให้ข้อมูลฯเกือบทุกราย (8 ราย) ยอมรับว่ามีผู้คบหาดูใจฉันคู่รัก 

แต่ไม่ได้อยู่ด้วยกันฉันสามีภรรยา มีเพียงรายเดียวเท่านั้นที่ไม่มีคู่รัก  
ผลการศึกษานี้สอดคล้องกับเครือข่ายพัฒนาวิชาการและข้อมูลสารเสพติด ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (2554) ที่ศึกษาเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดไอซ์

ในพื้นที่ 8 จังหวัด (ขอนแก่น นครราชสีมา สงขลา สระบุรี ชลบุรี กาญจนบุรี กรุงเทพฯ และ

เชียงใหม่) แล้วพบว่า กว่าครึ่งหนึ่งของผู้เสพไอซ์ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างมีสถานภาพสมรสโสด และเกือบ

ร้อยละ 40 สมรสแล้ว รวมทั้งพบว่า ที่ผ่านมาผู้เสพไอซ์เกือบ 2 ใน 3 มีแฟนมากกว่า 1 คน  

ระดับการศึกษา พบว่า ผู้ให้ข้อมูลฯครึ่งหนึ่ง (6 ราย) สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา

ตอนปลาย/เทียบเท่า รองลงมา (4 ราย) สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น อีก 2 ราย สําเร็จ

การศึกษาระดับประถมศึกษา    

สําหรับกลุ่มสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/เทียบเท่า มีผู้ให้ข้อมูลฯ 2 ราย 

เคยศึกษาระดับอุดมศึกษาชั้นปีที่ 1 และ 3 แต่ต้องสิ้นสภาพการศึกษาเพราะยาเสพติด “ผมเรียนมหา’ลัย 

ได้แค่ปี 3 ถูกไทน์ เพราะยาฯ” หรือ “ตอนเรียนมหา’ลัยปี 1 หนูเรียนไปเล่นยาฯไป แต่เล่นยาฯมากกว่าเรียน...ถูก

จับ ต้องลาออก”  

เช่นเดียวกับกลุ่มสําเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษา ผู้ให้ข้อมูลฯทั้งสองรายเคยศึกษา

ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2 แต่ต้องสิ้นสภาพการศึกษาเพราะมีพฤติกรรมเสี่ยงและเสพยาเสพติด 
“เรียนได้แค่ ม.1 เกเร หนีเรียนเกือบทุกวัน เช่ารถเครื่อง (รถจักรยานยนต์) ไปเที่ยวน้ําตก สูบบุหรี่ ด่ืมเหล้า พ่อเลย

ว่าไม่ต้องเรียนแล้ว” หรือ “เริ่มเล่นยาฯตั้งแต่ ม.1 ไปไม่ถึงโรงเรียน หนีไปเล่นยาฯ พอพ่อจับได้ หนีไปอยู่กับแม่  

ไม่ไปสอบ ไม่ไปเรียนอีกเลย เลยออกแค่ ม.2 ครึ่ง”  
 

ข้อมูลข้างต้นสะท้อนและตอกย้ําให้เห็นว่าการเสพยาเสพติดทําให้เกิดปัญหาการเรียน 

เช่น ขาดหรือหนีเรียนเพ่ือไปเสพหรือค้ายาเสพติด ส่งผลให้ต้องสิ้นสภาพการศึกษา สูญสิ้นอนาคต

การศึกษา สอดคล้องกับหลายการศึกษาที่พบว่าผู้ใช้ยาเสพติดที่อยู่ในวัยเรียน เมื่อใช้ยาเสพติดแล้ว
มักขาดเรียน หนีเรียนบ่อยๆจนต้องออกจากสถานศึกษา เนื่องจากถูกจับได้ว่าเสพยาเสพติด และเคย

ถูกตักเตือนหลายครั้งแล้ว แต่ยังไม่เลิก (สุนัย ลีตรานนท์. 2548 และไพฑูรย์ แสงพุ่ม. 2548)  
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นอกจากนี้ยังสะท้อนให้เห็นว่ายาเสพติดนี้มีแนวโน้มระบาดมากขึ้นในกลุ่มเด็กและ

เยาวชน โดยเฉพาะเยาวชนที่เป็นนักศึกษาระดับอุดมศึกษาและนักเรียนระดับประถมศึกษา เมื่อ

พิจารณาลึกลงไปยังแสดงให้เห็นว่ายาเสพติดกําลังระบาดในสถานศึกษาเกือบทุกระดับ ยาเสพติดหา

ได้ง่ายในบางโรงเรียน สถานศึกษาบางแห่งกลายเป็นแหล่งเสพและค้ายาเสพติด มีนักเรียนนักศึกษา

บางคนเป็นทั้งผู้เสพและผู้ปล่อยยาฯ ดังผู้ให้ข้อมูลฯชายวัย 17 ปี ซึ่งเสพกัญชาตั้งแต่มัธยมศึกษาปีที่ 1 

เล่าว่า “ตอนนั้นมีท้ังเพื่อนเล่นและไม่ยาฯครึ่งต่อครึ่ง...เราไปโรงเรียนเพื่อเล่นยาฯ เล่นหลังโรงเรียนตั้งแต่เช้าจน

เย็น พอโรงเรียนเลิกก็กลับบ้าน...เมื่อมาอยู่อีกท่ีหนึ่ง ผมปล่อยยาฯให้นักศึกษา เข้าไปปล่อยในวิทยาลัยเลย ลูกค้า

เยอะ” เช่นเดียวกับคําบอกเล่าของผู้ให้ข้อมูลฯชายวัย 21 ปี ซึ่งเคยปล่อยและเสพยาฯตั้งแต่วัยเด็ก 
“เล่นยาบ้าต้ังแต่อายุ 13 ปี เล่นได้เดือนเดียวก็ปล่อยให้เพื่อนในห้อง ซ่ึงครึ่งหนึ่งเล่นยาฯ และบางคนก็ปล่อย... 

กิจกรรมในโรงเรียนก็จะมีท้ังเล่นและขายยาฯ เล่นยาฯหลังเลิกเรียน ระหว่างเวลาเรียนปล่อยยาฯ...เมื่อเรียนมหา’ลัย 

ก็เล่นและปล่อยยาฯจนถูกรีไทน์” และผู้ให้ข้อมูลฯรายนี้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานศึกษากับยาเสพติด

ไว้น่าสนใจว่า “เดี๋ยวนี้วัยรุ่นที่มีการศึกษาเข้ามาพัวพันยาฯและเริ่มหันมาใช้ยาไอซ์มากขึ้น โดยเฉพาะเด็กปริญญาตรี 

สถานศึกษาเป็นแหล่งยาฯแหล่งหนึ่ง...โรงเรียนคือสถานที่ขายยาฯของผม”  

ข้อมูลนี้สอดคล้องกับผลการสํารวจของสํานักงานสถิติแห่งชาติที่พบว่า ปัจจุบันการแพร่

ระบาดของยาเสพติดในสถานศึกษามีเพิ่มขึ้นอย่างน่าเป็นห่วง จากร้อยละ 22.5 ในปี 2546 เป็นร้อยละ 

34 ในปี 2551 และร้อยละ 51.3 ในปี 2553 (เดือนกุมภาพันธ์) ประชาชนร้อยละ 75.2 มีความเห็นว่า
สถานศึกษาในเขตกรุงเทพฯมีปัญหามากที่สุด รองลงมาคือภาคใต้ (ร้อยละ 56.2) ภาคกลาง (ร้อยละ 

51.2) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ร้อยละ 44.3) และภาคเหนือ (ร้อยละ 39.7) (ASTV ผู้จัดการออนไลน์ 

http://blog.spufriends.com/spufcontent5/1222 วันที่ 14 กันยายน 2552) เช่นเดียวกับสุทธิพันธ์ 

ตรรกไพจิตร (2544) กล่าวถึงสภาพการณ์ที่มีส่วนผลักดันให้เยาวชนหันเข้าหายาเสพติดไว้ว่า สถาน 

ศึกษาบางแห่งยังเป็นแหล่งแพร่ระบาดยาเสพติด หรือรอบๆโรงเรียนเป็นแหล่งค้ายาเสพติดหรือแหล่ง 

มั่วสุม การที่สามารถหายาเสพติดได้ง่ายมากในโรงเรียน ตลอดจนการขาดการแก้ไขปัญหายาเสพติด

เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทําให้เยาวชนในสถานศึกษาติดยาเสพติด รวมทั้งหน่วยวิจัยสารเสพติดและ

ผลกระทบทางสังคม สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2552) กล่าวไว้ว่า จากสถานการณ์ 

ปัญหาไอซ์ สิ่งที่น่าเป็นห่วงคือกลุ่มบุคคลที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับยาเสพติดประเภทนี้มีแนวโน้มที่ระบาด

มากขึ้นในกลุ่มเด็กและเยาวชนทั้งในและนอกสถานศึกษา โดยเฉพาะเยาวชนที่เป็นนักศึกษาในระดับ 

อุดมศึกษา 

สําหรับอาชีพปัจจุบัน ซึ่งหมายถึงอาชีพก่อนเข้าบําบัดรักษา พบว่า ผู้ให้ข้อมูลฯครึ่งหนึ่ง 

(6 ราย) ว่างงาน มี 2 ราย เป็นหญิงบริการพิเศษ ส่วนที่เหลือค้าขาย พนักงานร้านคาราโอเกะ นวด 

และนักศึกษา อย่างละ 1 ราย 
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กลุ่มว่างงาน (6 ราย) ผู้ให้ข้อมูลฯ 4 ราย มีพฤติกรรมค้ายาเสพติด สองรายแรกยอมรับ

ว่าทําเป็นอาชีพหลัก และหนึ่งในนั้นมีอายุเพียง 17 ปี “ต้ังแต่เข้าวงการ ปล่อยยาฯตลอด ท้ังกัญชา ยาบ้า 

เริ่มจากช่วยลูกพี่ ต่อมารับมาทําเอง" เช่นเดียวกับอีกราย ปัจจุบันอายุ 21 ปี แต่เริ่มปล่อยยาเสพติดต้ังแต่

อายุ 13 ปี ยอมรับว่าเมื่อก้าวสู่วงจรยาเสพติด ไม่ได้หยุดแค่เสพ แต่พัฒนาไปสู่การค้า “เมื่อเริ่มเล่นยาฯ 

ชีวิตไม่หยุดแค่นี้ วันหนึ่งผันตัวเองมาเป็นผู้ค้า อาชีพหลักจึงน่าจะเป็นค้าขาย แต่ค้าขายยาฯนะ (หัวเราะ)” ส่วนอีก 

2 ราย ยอมรับว่าเป็นเด็กเดินยาฯหรือเดินของ (ซื้อยาเสพติดให้เพื่อน/คนรู้จักเพื่อขอของแถม ส่วนลด 

หรือค่าจ้างเป็นเงินหรือยาเสพติด) เมื่ออยากยาฯแล้วไม่มีเงินซื้อ “ไม่ได้ขายหรือปล่อย แค่เดินของ ไม่ได้ทํา

เพื่อหารายได้ แต่จะทําเมื่ออยากยาฯแล้วไม่มีเงินซ้ือ” ข้อเท็จจริงนี้สอดคล้องกับที่จิตติมา บุญเก็บทอง(2553) 
กล่าวไว้ในบทความวิชาการ “ไอซ์: มหันตภัยข้างกายเยาวชนและคนในสถานบันเทิง” และหน่วย

วิจัยสารเสพติดและผลกระทบทางสังคม สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2552) กล่าว

ในรายงาน“สถานการณ์ปัญหาการเสพและการค้าไอซ์ในกลุ่มเยาวชนและสถานบันเทิงในพื้นที่

จังหวัดนครปฐม ราชบุรี และเพชรบุรี”ว่า มีผู้ใช้ยาฯในกลุ่มนี้ ส่วนหนึ่งทําหน้าที่เป็นผู้ขายหรือผู้รับสั่ง

ยาฯ โดยเป็นผู้ติดต่อซื้อไอซ์ให้เพื่อนเพื่อแลกกับกําไรเล็กน้อย หรือมีส่วนร่วมในการใช้ยาฯนั้นด้วย  

เมื่อพิจารณาอาชีพตามเพศ พบว่า ผู้ให้ข้อมูลฯหญิงส่วนใหญ่ (4 ราย) ประกอบอาชีพ

ในสถานบันเทิง (หญิงบริการพิเศษ พนักงานร้านคาราโอเกะ และนวด) มี 2 รายว่างงาน และอีกราย

เป็นนักศึกษา ส่วนผู้ให้ข้อมูลฯชาย มีเพียงรายเดียวประกอบอาชีพค้าขาย ที่เหลืออีก 4 ราย ว่างงาน 

แต่ก็ยอมรับว่าเกี่ยวข้องกับการค้ายาเสพติด มีรายได้จากการค้ายาและรับจ้างซื้อยาเสพติด (เดินยาฯ)  

จากข้อมูลอาชีพ แสดงให้เห็นว่ามีผู้ให้ข้อมูลฯอย่างน้อยเกือบร้อยละ 70 (8 ราย) ประกอบ

อาชีพเกี่ยวข้องกับยาเสพติดและทํางานสถานบันเทิง ซึ่งเป็นสถานที่ที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเสพยาเสพติด 

สําหรับรายได้ พบว่า ผู้ให้ข้อมูลฯมีรายได้ค่อนข้างสูง ครึ่งหนึ่ง (6 ราย) มีรายได้เดือนละ 

20,000-40,000 บาท รองลงมาอย่างละเท่ากัน (3 ราย) มีรายได้เดือนละ 85,000-150,000 บาท และ 

5,000-13,000 บาท 
กลุ่มมีรายได้สูง (เดือนละ 85,000-150,000 บาท) มีผู้ให้ข้อมูลฯ 2 ราย มีรายได้จากการ

ขายยาเสพติด ส่วนผู้ให้ข้อมูลฯหญิงอีกราย มีรายได้จากคนรักชาวมาเลเซียเดือนละ 85,000-90,000 

บาท  

เช่นเดียวกับกลุ่มมีรายได้ 20,000-40,000 บาท ผู้ให้ข้อมูลฯ 4 ราย มีรายได้จากงานอาชีพ 

(หญิงบริการพิเศษ พนักงานร้านคาราโอเกะ และค้าขาย) 1 ราย มีรายได้จากคนรัก และอีก 1 ราย มี

รายได้จากการปล่อยและเดินยาฯ นอกจากนี้ผู้ให้ข้อมูลฯหญิงบริการพิเศษ จํานวน 2 ราย ยอมรับว่าเคย

ปล่อยยาเสพติด แต่ได้หยุดพฤติกรรมดังกล่าวหลังเคยถูกจับกุม 
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ส่วนกลุ่มที่มีรายได้ 5,000-13,000 บาท ผู้ให้ข้อมูลฯหญิงรายหนึ่งเป็นนักศึกษา มีรายได้

จากผู้ปกครอง ส่วนผู้ให้ข้อมูลฯหญิงอีกราย มีรายได้จากการงานอาชีพ (นวด) และผู้ให้ข้อมูลฯชาย

อีกราย มีรายได้จากการรับจ้างซื้อยาเสพติด (เดินยาฯ)  

กล่าวโดยสรุป ผู้ให้ข้อมูลฯเกือบครึ่งหนึ่ง (5 ราย) มีที่มาของรายได้จากงานอาชีพ ซึ่ง

ส่วนใหญ่เป็นอาชีพในสถานบันเทิง (หญิงบริการพิเศษ บริการนวด พนักงานร้านคาราโอเกะ) และ

ค้าขาย รองลงมามีที่มาของรายได้จากการค้า ปล่อย และรับจ้างซื้อยาเสพติด (เดินยาฯ) ส่วนที่เหลือ

มีที่มาของรายได้จากครอบครัว (ผู้ปกครอง) หรือคนใกล้ชิด (คู่รัก) สอดคล้องกับการศึกษาของ

ไพฑูรย์ แสงพุ่ม (2548) ที่กล่าวว่า กลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นกลุ่มผู้ติดยาเสพติดที่กลับไปเสพซ้ําและเข้า
บําบัดรักษาในสถานบําบัด และกลุ่มผู้เลิกยาเสพติดด้วยตนเองนั้น ส่วนใหญ่ได้เงินมาจากครอบครัว

หรือคนใกล้ชิด รองลงมาคือเงินที่มาจากการประกอบอาชีพ เงินที่มาจากการมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม 

เงินที่มาจากการเข้าสู่วงจรยาเสพติด 

เมื่อพิจารณารายได้ร่วมกับค่าใช้จ่าย พบว่า ผู้ให้ข้อมูลฯส่วนใหญ่มีรายได้ค่อนข้างสูง

แต่รายได้นั้นแทบไม่เพียงพอกับรายจ่าย ผู้ให้ข้อมูลฯครึ่งหนึ่ง (6 ราย) ยอมรับว่ารายจ่ายสูงกว่ารายรับ 

โดยรายได้ร้อยละ 70-90 จ่ายเป็นค่ายาเสพติด ส่วนที่เหลือเป็นค่าพนันและบันเทิง เช่น เที่ยวสถาน 

บันเทิง ด่ืมเหล้าและสูบบุหรี่ ดังที่ผู้ให้ข้อมูลฯหญิงบริการพิเศษ มีรายได้เดือนละ 30,000-40,000 บาท 

เล่าว่า “ท้ังที่ค่ากินค่าอยู่แทบไม่จ่ายกินอยู่กับร้าน แต่เดือนหนึ่งจ่ายเยอะมาก เป็นค่ายาฯเกือบหมด แล้วก็มีค่าเล่น

ไพ่ เล่นจนเป็นหนี้” เช่นเดียวกับผู้ให้ข้อมูลฯหญิงอาชีพเดียวกันอีกรายเล่าว่า “หมดกับค่ายาฯ 70 เปอร์เซ็นต์  

ท่ีเหลือก็เป็นค่าเที่ยวเฮฮาและเล่นไพ่”  

ในการวิจัยนี้มีผู้ให้ข้อมูลฯ 3 ราย ไม่เคยเล่นการพนัน แต่เงินได้ที่มีก็หมดไปกับการเสพ

ยาเสพติด ดังคําบอกเล่าของผู้ให้ข้อมูลฯวัยรุ่นชายรายหนึ่งซึ่งยอมรับว่าขายยาเสพติด “แม้ไม่เล่นพนัน 

แต่เงินที่พ่อและแม่ให้รวมกับเงินจากการปล่อยยาฯ ยังแทบไม่พอค่าเล่นยาฯเลย ผมเสียค่ายาฯเดือนละเกือบแสน” 

สําหรับประเภทผู้ป่วย ซึ่งจําแนกตามระบบการบําบัดรักษา พบว่ามีผู้ให้ข้อมูลฯ 8 ราย  

เข้ารับการบําบัดรักษาด้วยระบบบังคับบําบัดตามพระราชบัญญัติฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ยาเสพติด พ.ศ. 

2545 ส่วนที่เหลืออีก 4 ราย เข้ารับการบําบัดรักษาด้วยระบบสมัครใจ กลุ่มต้องโทษบําบัดส่วนใหญ่

เป็นเพศหญิง มีเพียงรายเดียวที่เป็นเพศชาย ส่วนกลุ่มสมัครใจบําบัดทุกคนเป็นเพศชาย 
 

ขั้นตอนการบําบัดรักษา พบว่า มีผู้ให้ข้อมูลฯ 10 ราย กําลังบําบัดรักษาขั้นฟื้นฟูสมรรถภาพ 

และผู้ให้ข้อมูลฯชายอีก 2 ราย กําลังบําบัดรักษาขั้นถอนพิษยา ส่วนระยะเวลาที่อยู่บําบัดรักษาจนถึง

วันเก็บข้อมูล พบว่า อยู่บําบัดรักษามาแล้วเฉลี่ย 52 วัน มี 5 ราย อยู่บําบัดรักษามาแล้ว15-45 วัน

อีก 5 ราย อยู่บําบัดรักษามาแล้ว 46-120 วัน มีเพียง 2 รายเท่านั้นที่อยู่บําบัดรักษายังไม่ถึง 14 วัน 

ซึ่งทั้งคู่กําลังบําบัดรักษาขั้นตอนถอนพิษยา 
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ระยะเวลาหยุดยาเสพติดจนถึงวันเก็บข้อมูล พบว่า ผู้ให้ข้อมูลฯเกือบทุกรายหยุดเสพ 

ยาเสพติดเท่ากับจํานวนวันที่เข้าบําบัดรักษา มีผู้ให้ข้อมูลฯหญิงเพียงรายเดียวที่หยุดเสพยาเสพติด

ก่อนเข้าบําบัดรักษา 45 วันเพราะต้องโทษในสถานฟื้นฟูยาเสพติด เมื่อพิจารณาร่วมกับเส้นทางการ

เลิกยาเสพติด พบว่า ผู้ให้ข้อมูลฯส่วนใหญ่กําลังอยู่ในระยะดื่มน้ําผึ้งพระจันทร์ (Honeymoon) ซึ่ง

เป็นระยะที่มีความสุขและมั่นใจในการเลิกยาเสพติด  
 

3. เส้นทางชีวิตก่อนเสพยาเสพติดของกลุ่มผู้ให้ข้อมูลฯ   

ส่วนนี้วิเคราะห์และอภิปรายเกี่ยวกับภูมิหลังครอบครัวของผู้ให้ข้อมูลฯ สภาพแวดล้อม 

ที่อยู่อาศัย และพฤติกรรมเบี่ยงเบนอื่นๆของผู้ให้ข้อมูลฯ 
 

3.1 ภูมิหลังครอบครัว  

ส่วนนี้นําเสนอข้อมูลเกี่ยวกับภูมิหลังครอบครัวเดิม (Family orientation) ซึ่งหมายถึง

ครอบครัวของบิดามารดาหรือบุคคลที่ผู้ให้ข้อมูลฯอาศัยด้วย และครอบครัวสร้างใหม่ (Family of 

procreation) หมายถึงครอบครัวของผู้ให้ข้อมูลฯเอง  
 

3.1.1 ภูมิหลังครอบครัวเดิม (Family orientation) 

ภูมิหลังครอบครัวเดิม ได้แก่ รูปแบบการอยู่อาศัย สถานภาพสมรสของบิดามารดา 
สัมพันธภาพของบิดามารดา สัมพันธภาพในครอบครัว บุคคลในครอบครัวที่สนิทและขัดแย้ง การเลี้ยงดู 

จํานวนสมาชิกครอบครัว จํานวนพี่น้อง ฐานะเศรษฐกิจ ปัญหาครอบครัว และสมาชิกครอบครัวที่

เกี่ยวข้องกับยาเสพติด  

รูปแบบการอยู่อาศัย ก่อนเข้าสู่เส้นทางยาเสพติด ผู้ให้ข้อมูลฯ 4 ราย พักอาศัยอยู่ลําพัง

กับญาติ อีก 3 ราย อยู่กับบิดามารดา อีก 2 ราย อยู่กับบิดา/มารดาและแม่เลี้ยง/พ่อเลี้ยง ส่วนที่เหลือ 

อยู่กับบิดา/มารดาและญาติ อยู่กับครอบครัวบุญธรรม และอยู่ลําพังกับบิดา/มารดา ซึ่งรูปแบบการ

อยู่อาศัยนี้ สอดคล้องกับสถานภาพสมรสของบิดามารดา ที่บิดามารดาของผู้ให้ข้อมูลฯมากกว่า

ครึ่งหนึ่งหย่าร้าง (7 ราย) รองลงมา (3 ราย) อยู่ด้วยกัน ส่วนที่เหลือเป็นหม้าย (สามีเสียชีวิต) และ

แยกกันอยู่  

ในกลุ่มบิดามารดาหย่าร้าง ผู้ให้ข้อมูลฯส่วนใหญ่ (4 ราย) อยู่กับย่า/ญาติ รองลงมา (2 ราย) 

อยู่กับบิดา/มารดา และแม่เลี้ยง/พ่อเลี้ยง และอีก 1 ราย อาศัยอยู่กับลุงและป้าที่เป็นพ่อแม่บุญธรรม  

เมื่อพิจารณาถึงอายุของผู้ให้ข้อมูลฯขณะบิดามารดาหย่าร้าง พบว่า ผู้ให้ข้อมูลฯมีอายุ

เฉลี่ยเพียง 6 ปีเท่านั้น โดยอายุสูงสุดของผู้ให้ข้อมูลฯขณะบิดามารดาหย่าร้าง คือ 14 ปี และมี 2 ราย 

ที่บิดามารดาหย่าร้างกันต้ังแต่ผู้ให้ข้อมูลฯแรกคลอด ส่วนอีกรายหนึ่ง ผู้ให้ข้อมูลฯไม่ทราบว่าพ่อแม่
หย่าร้างกันเมื่อใด แต่มอบตนให้เป็นบุตรบุญธรรมของลุงและป้าต้ังแต่แรกคลอด 
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สัมพันธภาพของบิดามารดา พบว่า ผู้ให้ข้อมูลฯเกือบครึ่งหนึ่ง (5 ราย) เล่าว่า บิดามารดา

ทะเลาะกันเป็นประจํา รองลงมา (4 ราย) บิดามารดามีสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน รักกัน ทะเลาะเรื่อง

เล็กๆน้อยๆกันบ้าง ส่วนที่เหลืออีก 3 ราย ไม่ทราบสัมพันธภาพของบิดามารดา เพราะบิดามารดา

แยกทางกันต้ังแต่ตนแรกคลอด “หนูไม่เคยรู้จักพ่อ พ่อไม่ยอมรับเป็นลูก” หรือ “หนูอยู่กับย่าต้ังแต่จําความได้ 

ไม่รู้ว่าแม่คือใคร” และ “เขายกให้หนูเป็นลูกบุญธรรมลุงกับป้าต้ังแต่แรกเกิด พอมีน้องชายอีกคน เขาก็เลิกกัน” 

เมื่อพิจารณาสถานภาพสมรสของบิดามารดาร่วมกับสัมพันธภาพของบิดามารดา พบว่า

สอดคล้องกัน ผู้ให้ข้อมูลฯที่บิดามารดาอยู่ด้วยกัน และหม้าย ทุกรายเล่าว่าบิดามารดามีสัมพันธภาพ

ดีต่อกัน รักกัน ทะเลาะกันบ้าง ส่วนผู้ให้ข้อมูลฯที่บิดามารดาหย่าร้าง/แยกทาง มากกว่าครึ่งหนึ่งของ

กลุ่มนี้ (5 ราย) เล่าว่า ก่อนหย่าร้าง/แยกทาง ทั้งคู่ทะเลาะกันเป็นประจํา ครอบครัวไม่อบอุ่น ส่วนผู้ให้ 

ข้อมูลฯที่เหลือ (3 ราย) ไม่ทราบสัมพันธภาพของบิดามารดา เพราะทั้งคู่หย่าร้างกันต้ังแต่ตนแรกคลอด 

และบุคคลในครอบครัวไม่บอกเล่าถึงเรื่องเหล่านี้  

ผลการวิจัยนี้พบประเด็นน่าสนใจ คือ ผู้ให้ข้อมูลฯส่วนใหญ่มีพ้ืนฐานครอบครัวเดิมที่มี

ความพร่องหรือมีสภาวะเสี่ยง เช่น ครอบครัวเครียด แตกแยก บิดามารดาหย่าร้าง/แยกทาง จึงมีผู้ให้

ข้อมูลฯเพียงร้อยละ 25เท่านั้นที่อาศัยอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากับบิดามารดา อีกร้อยละ 75 ครอบครัว

แตกแยก โดยส่วนใหญ่ (4 ราย) อาศัยอยู่ลําพังกับย่า/ญาติ รองลงมาอาศัยอยู่กับบิดา/มารดาและ 

แม่เลี้ยง/พ่อเลี้ยง ครอบครัวที่มีมารดาเพียงคนเดียว และครอบครัวบุญธรรม  

สัมพันธภาพในครอบครัวโดยรวม พบว่า มีผู้ให้ข้อมูลฯเพียง 4 รายเท่านั้น (ร้อยละ 

33) ที่บอกว่าครอบครัวอบอุ่น ส่วนผู้ให้ข้อมูลฯที่เหลือ (ร้อยละ 67) กล่าวว่าไม่อบอุ่น 

กลุ่มครอบครัวอบอุ่น ผู้ให้ข้อมูลฯกลุ่มนี้ส่วนหนึ่งอยู่อาศัยกับบิดามารดา อีกส่วนหนึ่ง

อยู่กับครอบครัวที่มีโครงสร้างบกพร่อง คือ บิดามารดาหย่าร้าง อาศัยอยู่ลําพังกับญาติ อาศัยอยู่กับ
มารดาและพ่อเลี้ยง และอาศัยกับมารดาและญาติ ทว่าผู้ให้ข้อมูลฯทุกรายในกลุ่มนี้ต่างยอมรับว่า

อบอุ่น ไม่รู้สึกขาด เพราะได้รับการเลี้ยงดูด้วยความรักความเข้าใจจากครอบครัวที่อาศัยอยู่ด้วย ดัง

คําบอกเล่าของผู้ให้ข้อมูลฯหญิงที่อาศัยอยู่กับมารดา น้องชาย และปู่ย่า “พ่อเสียต้ังแต่หนูอายุ 14 ปี...อยู่

กับแม่ ปู่ย่า และน้องชาย...บางครั้งรู้สึกว่าแม่รักน้องมากกว่า แต่ก็ยังอบอุ่น เพราะปู่ย่าก็ยังรักและเข้าใจ” 

เช่นเดียวกับผู้ให้ข้อมูลหญิงฯอีกรายที่อยู่กับย่าและญาติ “ไม่รู้จักแม่ พ่อกับแม่เลิกกันตั้งแต่ 2 ขวบ อยู่กับย่า 

นานๆพ่อจะมาเยี่ยม แต่ย่ารักหนู ย่าทําให้อบอุ่น ไม่รู้สึกว่าขาดพ่อหรือแม่” หรือผู้ให้ข้อมูลหญิงฯซึ่งอาศัยอยู่

กับมารดาและพ่อเลี้ยงเล่าว่า ตอนนั้นภาพครอบครัวเป็นภาพบ้านที่สมบูรณ์ อบอุ่น แม้บิดามารดา

หย่าร้างก่อนให้กําเนิดเธอ และเธอเป็นบุตรที่บิดาไม่ต้องการ แต่รู้สึกอบอุ่น เพราะทุกคน ทุ่มเทความ

รักให้ เพื่อทดแทนสิ่งที่ขาดหายจากบิดา  
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กลุ่มครอบครัวไม่อบอุ่น มีผู้ให้ข้อมูลฯถึงร้อยละ 75 ของกลุ่มนี้เล่าว่าบิดามารดาหย่า

ร้าง/แยกทางกัน โดยก่อนหย่าร้าง/แยกทาง บิดาและมารดาทะเลาะกันเป็นประจํา เมื่อแยกทางกัน 

ต่างคนต่างมีครอบครัวใหม่ ทําให้เขารู้สึกถูกแย่งความรัก ไม่มีคุณค่า ครอบครัวไม่อบอุ่น และเป็นปัจจัย

ผลักให้เข้ามาพัวพันบนเส้นทางยาเสพติด “เขาทะเลาะกันจนเลิก...เมื่อมีแม่เลี้ยง ผมย่ิงแย่ แม่เลี้ยงไม่ชอบผม 

แต่พ่อเชื่อและรักเขามากกว่าผม ความรักท่ีผมเคยมีเคยได้จากพ่อถูกแย่งไปหมด...ความสุขหายไป กลายเป็นความ

เหนื่อยกายและใจ เสียใจ น้อยใจ โกรธ...เมื่อก่อนผมตั้งใจเรียนมาก แต่เมื่อเกิดเหตุการณ์แบบนี้ เส้นทางชีวิต

เปลี่ยน...การที่ครอบครัวเป็นอย่างนี้ มีส่วนให้ผมมีชีวิตบนเส้นทางนี้ (ร้องไห้)” 

ข้อมูลนี้สะท้อนให้เห็นว่า ครอบครัวที่มีความเครียดด้วยบิดามารดาไม่ปรองดองกัน 

ทะเลาะกัน และครอบครัวที่มีโครงสร้างบกพร่อง เช่น ครอบครัวหย่าร้าง แตกแยก ครอบครัวแม่เลี้ยง

พ่อเลี้ยง ฯลฯ นับเป็นครอบครัวที่มีความเสี่ยงต่อการเสพยาเสพติด ผู้ที่อยู่ในครอบครัวแบบนี้จะเกิด

ความเครียด ซึ่งความเครียดนี้อาจเกิดขึ้นต้ังแต่ตอนที่บิดามารดาอยู่ด้วยกันแบบไม่ปรองดอง และ

เครียดมากขึ้นเมื่อบิดาหรือมารดาแต่งงานใหม่ เกิดความรู้สึกด้อยคุณค่าในตนเอง สิ่งเหล่านี้ล้วน

ส่งผลต่อพฤติกรรมของเด็กหรือเยาวชน  

การวิจัยนี้พบประเด็นน่าสนใจ คือ ผู้ให้ข้อมูลฯ 2 ราย ที่บิดามารดามีสัมพันธภาพที่ดี

ต่อกัน อยู่ด้วยกัน รักกัน แทบไม่ทะเลาะกัน แต่ผู้ให้ข้อมูลฯกลับรู้สึกไม่อบอุ่น หนึ่งในนั้นยอมรับว่า

ความไม่อบอุ่นนั้นเกิดจากความไม่เข้าใจและแนวคิดที่ขัดแย้งกันระหว่างตนกับบิดา “เข้ากับพ่อไม่ได้ 

พ่อเป็นคนสมบูรณ์แบบ ขยัน เข้มงวด บุหรี่ไม่สูบ เหล้าไม่ด่ืม ตรงข้ามกับผมทุกอย่าง ชีวิตและวิธีคิดสวนทางกัน 

ผมเคยพยายามทําตามท่ีพ่อคาดหวังไว้ แต่ทําไม่ได้ ถูกทําโทษ เลยเก็บกด อึดอัด สุดท้ายก็ประชด ต่อต้าน น้อยใจ

พ่อตั้งแต่เด็ก อยากทําอะไรที่ท้าทายเขา พ่อก็ตีอีก ก็ย่ิงเสียใจ ก็ย่ิงทําไม่ดีขึ้นอีก” สอดคล้องกับลาดทองใบ  

ภูอภิรมย์ (2529 อ้างในอุชรี แสงศิลา. 2544) สรุปไว้ว่าความคาดหวังในตัวเด็กที่ส่งผลกระทบในทาง

ไม่ดี (Pathogenic Parental Expectations) เป็นลักษณะครอบครัวที่พบมากในครอบครัวเยาวชน

ที่ติดยาเสพติด เพราะบิดามารดามักจะคาดหวังในตัวบุตรสูงเกินไป และมักใช้ความสําเร็จของบุตร

เป็นเงื่อนไขในการให้ความรัก เมื่อบุตรไม่สามารถทําได้ตามที่บิดามารดาคาดหวัง บุตรก็จะรู้สึก

ผิดหวัง เกิดปมด้อย รู้สึกเป็นผู้แพ้ และประพฤติตัวไม่ดีตามที่บิดามารดาพูดประชดประชันด้วย

อารมณ์ จนในที่สุดบุตรก็หันไปพึ่งยาเสพติด 

ขณะที่ผู้ให้ข้อมูลฯชายรู้สึกไม่อบอุ่น เพราะบิดามารดาทุ่มเทเวลาทั้งหมดเพื่อทํางาน

สร้างฐานะ ไม่มีเวลาเลี้ยงดู ส่งบุตรให้ญาติดูแลและเรียนโรงเรียนประจํา ซึ่งการเลี้ยงดูโดยเครือญาติ 

สถานเลี้ยงเด็ก หรือโรงเรียนประจํา เป็นการดูแลที่ไม่เพียงพอ เพราะเป็นการดูแลเพียงเรื่องวัตถุ

สิ่งของจําเป็น ไม่ได้ดูแลรอบด้านเหมือนบิดามารดา จึงทําให้เด็กรู้สึกขาด โดยเฉพาะเรื่องอารมณ์ 

ความรัก ความอบอุ่น “พ่อกับแม่ต้องสร้างฐานะ ทุ่มเวลาท้ังหมดให้กับงาน ส่งพี่ชายและน้องสาวไปอยู่กับป้า 

ท่ีนครศรีฯ พี่ชายคนโตอยู่กับพ่อแม่ ส่วนผมอยู่โรงเรียนประจําในกรุงเทพฯ...ชีวิตผมช่วงนั้นสุขกาย แต่ไม่อบอุ่น  
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ผมอยากอยู่กับครอบครัว อยากได้ความอบอุ่นมากกว่าความสุขกาย” ผู้ให้ข้อมูลฯรายนี้ยอมรับว่าการปฏิบัติ

ของบิดามารดาขณะนั้นทําให้น้อยใจ รู้สึกว่ามารดาไม่รัก รักพ่ีชายมากกว่า และความรู้สึกนั้นยังคงอยู่

จนทุกวันนี ้“คําถามหนึ่งที่อยากถามแม่ คือ เหตุใดจึงเป็นผมที่ต้องแยกจากครอบครัว ทําไมไม่เป็นพี่ชายคนโต ซ่ึง

โตกว่า” 

ข้อมูลข้างต้นตอกย้ําให้เห็นว่าสิ่งที่บุตรต้องการมิใช่เพียงวัตถุสิ่งของหรือความสุขกาย

เท่านั้น แต่ความต้องการอย่างแท้จริง คือ การได้อยู่ร่วมกับครอบครัว การได้รับความรัก ความอบอุ่น 

เอาใจใส่จากผู้เป็นบิดามารดา ดังคําพูดของผู้ให้ข้อมูลฯชายที่บิดามารดาส่งเข้าโรงเรียนประจําต้ังแต่

วัยเด็ก “ชีวิตช่วงนั้นสุขกาย แต่ไม่อบอุ่น ผมอยากอยู่กับครอบครัว อยากได้ความอบอุ่นมากกว่าความสุขกาย” 

ผู้ให้ข้อมูลฯส่วนหนึ่งนิยาม“ครอบครัวอบอุ่น”ว่า มิได้หมายความเพียงบิดามารดาอยู่ด้วยกัน ไม่ทะเลาะ

กัน แต่ครอบครัวที่อบอุ่น คือครอบครัวที่มีความรัก ใส่ใจซึ่งกันและกัน และสมบูรณ์มากขึ้นหากได้อยู่

ร่วมกัน สอดคล้องกับที่นักวิชาการหลายท่านสรุปไว้ว่า ครอบครัวที่ทําหน้าที่ได้ดี ไม่จําเป็นต้องมี

ความสมบูรณ์พร้อม หากเป็นครอบครัวที่ให้ความอบอุ่นกับลูก มีเวลาไถ่ถามทุกข์สุขกันและกัน สนใจ

และชื่นชมเมื่อลูกมีพฤติกรรมดี เป็นที่ปรึกษาเมื่อลูกมีปัญหา สนับสนุนให้ลูกทําสิ่งที่ลูกมีความสามารถ 

ฝึกวินัยในครอบครัว ควบคุมพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม ให้อิสระในขอบเขตที่เหมาะสม ปฏิบัติต่อลูก

สม่ําเสมอ ไม่ใช้อารมณ์ การปฏิบัติเช่นนี้จะช่วยให้ลูกควบคุมตัวเอง เชื่อมั่นในตนเอง และมีความ

หนักแน่นเพียงพอที่จะไม่เลือกใช้ยาเสพติดเมื่อเผชิญกับความเครียด (สํานักงานป้องกันและปราบปราม

ยาเสพติด. 2553:4 http://udon.nfe. go.th/mud/index.php?name=knowledge &file=read know- 
ledge&id=79 วันที่ 4 กรกฎาคม 2554) 

บ้านและครอบครัวจะเป็นสถานที่อันอุดม พร้อมจะให้เมล็ดพันธ์ชีวิตที่รักได้เติบใหญ่

แข็งแรง และมีความสุข เริ่มต้นด้วยการมองลึกลงไปถึงหัวใจว่ามีรักที่แท้จริงต่อสมาชิกครอบครัวมาก

เพียงใด แสดงให้เขารู้ว่ารักเขาด้วยวาจาอย่างเปิดเผย ไม่ต้องเก็บงําไว้ให้เขาคาดเดาเอาเอง มีท่าที 

ใส่ใจและเปิดใจรับฟัง ทําความเข้าใจทุกเรื่องราวที่เกิดขึ้น เข้าใจถึงความต้องการ ความปรารถนา 

ความคาดหวังของเขา และใช้คําพูดส่งเสริมให้กําลังใจ ชมเชยในสิ่งดีๆ ให้คําแนะนําอย่างอ่อนโยน

ด้วยความใจเย็น เวลาผิดพลาดก็พร้อมให้อภัยและให้โอกาสเขาได้แก้ไข (ธวัชชัย กฤษณะประกรกิจ. 

2553) 

บุคคลในครอบครัวที่ผู้ให้ข้อมูลฯสนิท พบว่า ผู้ให้ข้อมูลฯส่วนใหญ่ (7 ราย) สนิทกับ

มารดามากที่สุด รองลงมาคือบุคคลเลี้ยงดู ได้แก่ ย่า อา และแม่บุญธรรม มีผู้ให้ข้อมูลฯหญิงเพียง

รายเดียวบอกว่าไม่สนิททั้งบิดา มารดา และผู้เลี้ยงดู แต่สนิทกับพ่ีชาย และรู้สึกโดดเด่ียว เดียวดาย 

เสมือนโลกนี้มีเธอเพียงผู้เดียว เมื่อบิดามารดาแยกทางกัน และเธอต้องแยกกันอยู่กับพ่ีชายเพื่อมา

อาศัยกับย่า “รู้สึกว่าการแยกกับพ่อกับแม่นั้นไม่หนัก แต่การแยกกับพี่ชายทําให้บางอย่างขาดหายไป ขาดคนดูแล 

เหมือนอยู่ตัวคนเดียวในโลก” 
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บุคคลในครอบครัวที่ผู้ให้ข้อมูลฯขัดแย้ง ผู้ให้ข้อมูลฯส่วนใหญ่ (8 ราย) ยอมรับว่าคือ

บิดา โดยผู้ให้ข้อมูลฯทั้งสามรายที่อยู่กับบิดามารดา เล่าว่ามีความสัมพันธ์เชิงลบต่อกัน ไม่สนิท เข้ากัน 

ไม่ได้ ขัดแย้งกันทั้งด้านความคิดและพฤติกรรม บางรายเกลียดบิดา “ผมสนิทกับแม่มากท่ีสุด แต่เข้ากับ

คนอื่นไม่ได้ โดยเฉพาะพ่อ ไม่เคยคุยกันเลย เขาสมบูรณ์แบบและเข้มงวด ชีวิตและวิธีคิดสวนทางกัน ผมน้อยใจเขา

มาต้ังแต่เด็ก อยากทําอะไรที่ท้าทาย ประชด และต่อต้านเขาตลอด” หรือ “ผมไม่สนิทกับพ่อ เราไม่เคยพูดกัน ผม

ค่อนข้างเกลียดพ่อ เขาทําร้ายแม่ ทุกวันนี้พ่ออยู่นอกความสนใจของผม แต่ผมรักและสนิทกับแม่ท่ีสุด” 

ส่วนผู้ให้ข้อมูลฯหญิงอีก 3 ราย เล่าว่าไม่สนิทกับมารดา ผู้ให้ข้อมูลฯหญิงรายหนึ่งซึ่งบิดา 

มารดาแยกทางกันต้ังแต่เธอ 10 ขวบ เล่าว่า ชีวิตที่เป็นทุกวันนี้เป็นเพราะมารดา “หนูไม่ชอบแม่ ตอนนั้น
หนูคิดว่าการที่ครอบครัวแตกแยก พี่น้องต้องแยกกัน เป็นความผิดของแม่...ทําไมแม่คิดหรือทําแบบนั้น ท้ังที่พ่อให้

โอกาสแม่คิดทบทวน แต่แม่เลือกเขา (พ่อเลี้ยง) มากกว่าพวกหนู...ถ้าพ่อแม่อยู่ด้วยกัน แม้จะไม่มีความสุขมาก แต่

ได้อยู่ด้วยกัน ชีวิตจะไม่เป็นแบบนี้”  

สัมพันธภาพครอบครัวเป็นเรื่องสําคัญทั้งด้านการป้องกันและสนับสนุนการเสพยาเสพติด 

กล่าวคือ หากสมาชิกครอบครัวมีสัมพันธภาพที่ไม่ดีต่อกัน ขัดแย้งกัน ไม่อบอุ่น ก็จะเป็นความเสี่ยงให้

สมาชิกครอบครัวก้าวเดินสู่เส้นทางยาเสพติดมากขึ้น ซึ่งความอบอุ่นจะเกิดขึ้นได้ ส่วนหนึ่งก็ด้วยการ

เลี้ยงดูด้วยวิธีการที่เหมาะสม  

การเลี้ยงดู ผู้ให้ข้อมูลฯครึ่งหนึ่ง (6 ราย) เล่าว่าได้รับการเลี้ยงดูแบบตามใจ อีก 4 ราย 

ได้รับการเลี้ยงดูแบบขัดแย้ง คือ บิดาเข้มงวดแต่มารดาตามใจ หรือมารดาเข้มงวดแต่บิดาตามใจ 

ส่วนอีก 2 ราย ได้รับการเลี้ยงดูแบบเข้มงวด และการเลี้ยงดูแบบปล่อยปละ  

กลุ่มได้รับการเลี้ยงดูแบบตามใจ กลุ่มนี้มีผู้ให้ข้อมูลฯเพียงรายเดียวที่บิดามารดาอยู่

ด้วยกัน ส่วนที่เหลือบิดามารดาหย่าร้าง/แยกทางกัน ผู้ให้ข้อมูลฯครึ่งหนึ่ง (3 ราย) อาศัยอยู่กับญาติ 

ได้แก่ ย่า อา มีรายเดียวที่อาศัยอยู่กับมารดาและพ่อเลี้ยง  

เมื่อถามถึงเหตุผลการถูกเลี้ยงดูแบบตามใจ ผู้ให้ข้อมูลฯรับรู้ว่าย่า อา และมารดาตามใจ 

เพราะต้องการชดเชยหรือทดแทนสิ่งที่พวกเขาคิดว่าผู้ให้ข้อมูลฯขาด ซึ่งผู้ให้ข้อมูลฯเกือบทุกราย

ยอมรับว่าพวกเขาใช้ความรักที่มารดาหรือบุคคลที่เลี้ยงดูทดแทนหรือชดเชยให้เป็นเครื่องต่อรองการ

ดําเนินชีวิต เพื่อให้ได้สิ่งที่ปรารถนา จนสุดท้ายต้องเดินบนเส้นทางนี้ ดังคําบอกเล่าของผู้ให้ข้อมูลฯ
หญิงวัย 21 ปี ซึ่งหนีออกจากบ้านต้ังแต่วัย 14 ปี เพราะมารดาขัดใจ “แม่รักหนู ทุ่มเททุกอย่างเพื่อไม่ให้

หนูรู้สึกขาด แต่หนูกลับเอาความรักของแม่และทุกคนมาเป็นเครื่องต่อรอง ทําให้แม่เสียใจ ทําให้ภาพครอบครัว 

ขาดแหว่ง”  

แม้ถูกเลี้ยงดูแบบตามใจ แต่ผู้ให้ข้อมูลฯคร่ึงหนึ่งในกลุ่มนี้ (3 ราย) กลับรู้สึกไม่อบอุ่น 
ขาดรัก ดังคําบอกเล่าของผู้ให้ข้อมูลฯชายวัย 32 ปี ซึ่งบิดามารดาแยกทางกันเมื่ออายุ 18 ปี “ในวัย
เด็ก พ่อและแม่ค่อนข้างตามใจ ขอสิ่งใด ได้ทุกอย่าง นานๆจะขัดใจ ฟังดูน่าจะดี แต่ผมกลับรู้สึกขาด ชีวิตท่ีผ่านมา

เหมือนขาดความอบอุ่น ผมไขว่คว้าหาความรัก หาใครสักคนท่ีรักผมจริงๆ ซ่ึงผมบอกไม่ได้ว่าเพราะอะไรทําให้ผม
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รู้สึกแบบนี้” หรือผู้ให้ข้อมูลฯหญิงวัย 37 ปี ซึ่งบิดามารดาหย่าร้าง วัยเด็กเธออยู่อาศัยกับอา บิดามา

เยี่ยมสัปดาห์ละครั้ง เล่าว่า“อาตามใจ เมื่อพ่อกลับมา พ่อก็ตามใจ แต่ไม่อบอุ่น อยากให้พ่อและแม่กอดมากกว่า

อากอด” เช่นเดียวกับผู้ให้ข้อมูลฯหญิงซึ่งบิดามารดาแยกทางกัน และเธอต้องแยกจากครอบครัว พ่ีน้อง 

ไปอาศัยอยู่กับย่า ซึ่งการแยกจากครอบครัวเป็นสิ่งที่เธอไม่ปรารถนา เป็นความรู้สึกไม่อบอุ่น “บ้านย่า

อยู่สบาย ย่ารักและตามใจ แต่รู้สึกเหมือนอยู่คนเดียวในโลก เพราะไม่มีพี่ชาย พ่อแม่ น้อง...อยากได้ครอบครัวท่ีอยู่

กันพร้อมหน้า อดอยากบ้าง ทะเลาะกันบ้าง แต่ก็ยังดีท่ีได้อยู่ด้วยกัน” 

ข้อมูลข้างต้นแสดงให้เห็นว่าการเลี้ยงดูแบบตอบสนองทางกาย วัตถุ แต่ไม่สนับสนุนด้าน

จิตใจความรู้สึก รวมทั้งการเลี้ยงดูแบบตามใจ ไม่ก่อให้สมาชิกครอบครัวรู้สึกอบอุ่น แต่ครอบครัวที่

อบอุ่น คือ ครอบครัวที่มีความรักความใส่ใจซึ่งกันและกันอย่างพอเหมาะ ดังที่ผู้ให้ข้อมูลฯรายหนึ่ง

สรุปไว้ว่า การเลี้ยงดูด้วยความรัก ใส่ใจ จะเป็นสิ่งดี หากเป็นไปอย่างพอเหมาะ แต่จะก่อผลเสียมหันต์ 

หากมีมากเกินไป อย่างชีวิตของเธอ ซึ่งบิดามารดาให้ความรัก ดูแลดี แต่ตามใจมากเกินไปจนเกิดผล

เช่นนี้ เธอเรียนรู้ว่าบิดามารดารักและตามใจ เธอจึงอยู่ในฐานะผู้ได้เปรียบ บิดามารดาต้องยอม หาก
ไม่ยอมก็อาละวาดและเรียกร้องให้ได้มา แม้เรื่องนั้นจะไม่ถูกต้อง จนเธอเองก็ต้องมาเดินบนเส้นทาง

ยาเสพติดเช่นทุกวันนี้ 
 

กลุ่มที่ได้รับการเลี้ยงดูแบบขัดแย้ง กลุ่มนี้มีผู้ให้ข้อมูลฯเพียงรายเดียวที่บิดามารดาอยู่

ด้วยกัน ส่วนที่เหลือบิดามารดาหย่าร้าง อีกรายหนึ่งบิดาเสียชีวิต ผู้ให้ข้อมูลฯกลุ่มนี้เกือบทุกราย

ยอมรับว่าไม่อบอุ่น แม้บิดามารดาจะอยู่ด้วยกันและรักใคร่กันดี แต่การเลี้ยงดูแบบขัดแย้ง คือ 

มารดาตามใจ บิดาเข้มงวด ดุ ทําให้เกิดความไม่เข้าใจระหว่างผู้ให้ข้อมูลฯกับบิดา ดังที่ผู้ให้ข้อมูลฯ

ชายรายหนึ่งเล่าว่าความไม่เข้าใจ เข้ากันไม่ได้ แนวความคิดและวิถีปฏิบัติที่สวนทางกันระหว่างเขา
กับบิดา ทําให้รู้สึกไม่อบอุ่น เขาไม่ใช่บุตรที่บิดาต้องการ กลายเป็นความน้อยใจ เกลียด ต่อต้าน และ

ประชด เช่นเดียวกับผู้ให้ข้อมูลฯรายอื่นๆในกลุ่มนี้ที่แสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสม ประชดและต่อต้าน

บิดามารดา เพราะแปลการขัดใจหรือเข้มงวดว่าไม่รัก ไม่ใส่ใจ จนความรู้สึกนั้นค่อยๆพอกพูนกลายเป็น

ความบาดหมางหรือเกลียดบิดาหรือมารดา ดังที่ผู้ให้ข้อมูลฯชายวัย 29 ปี ซึ่งมารดาตามใจ แต่บิดา

เข้มงวด และมักจะลงโทษด้วยการตี เมื่อเขาทําไม่ได้ดังที่บิดาคาดหวัง พูดถึงการเลี้ยงดูไว้ว่า “การ
เลี้ยงดูแบบเข้มงวด การทําโทษตีให้หลาบจํา ไม่ได้ช่วยให้เป็นคนดีขึ้นมาได้ แต่การเลี้ยงดูด้วยความเข้าใจ อ่อนโยน 

บอกกล่าว ตักเตือน ทําความเข้าใจ จะช่วยลดช่องว่างระหว่างกันได้มากขึ้น ทําให้เข้าใจกัน เป็นเกราะป้องกันปัญหา 

ได้ส่วนหนึ่ง” 

การเลี้ยงดูเป็นเสมือนเบ้าหลอมให้บุคคลมีบุคลิกภาพแตกต่างกัน ผู้ถูกอบรมเลี้ยงดู

ค่อยๆเรียนรู้และซึมซับสิ่งที่รู้ เห็น ได้ยิน จากครอบครัว มาผสมผสานกับความคิดความเข้าใจของตน 

ปรับเปลี่ยนเป็นแนวคิดและพฤติกรรมเฉพาะตน ถ้าได้รับการเลี้ยงดูอย่างถูกต้องเหมาะสม จะส่งผล

ให้มีบุคลิกภาพที่ดี ปรับตัวต่อสถานการณ์ต่างๆได้เหมาะสม และอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข ตรงกัน
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ข้าม ถ้าได้รับการเลี้ยงดูไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม จะทําให้มีพัฒนาการทางบุคลิกภาพที่ไม่ดี ซึ่งจะเป็น

ปัญหาต่อการปรับตัว ส่งผลให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตและปัญหายาเสพติดได้ง่าย 

จํานวนสมาชิกครอบครัวเดิม พบว่า ผู้ให้ข้อมูลฯมีสมาชิกครอบครัวเฉลี่ย 5 คน 

ครอบครัวที่มีสมาชิกน้อยสุด คือ 2 คน มากสุด 7 คน สําหรับจํานวนพี่น้อง พบว่า ผู้ให้ข้อมูลฯมีพ่ีน้อง

พ่อแม่เดียวกันเฉลี่ย 3 คน มีรายเดียวที่มีพ่ีน้องพ่อแม่เดียวกันถึง 5 คน และอีก 3 ราย เป็นลูกโทน   

ฐานะเศรษฐกิจครอบครัวเดิม พบว่า ผู้ให้ข้อมูลฯส่วนใหญ่ (9 ราย) อาศัยในครอบครัว

เดิมที่มีฐานะปานกลาง มี 2 รายที่ฐานะครอบครัวเดิมค่อนข้างดี และอีก 1 ราย ฐานะค่อนข้างยากจน 

บุคคลในครอบครัวที่เก่ียวข้องกับยาเสพติด (รวมถึงแอลกอฮอล์) พบว่า ผู้ให้ข้อมูลฯ
มากกว่าครึ่งหนึ่ง (7 ราย) ยอมรับว่าเคยมีบุคคลในครอบครัวเสพยาเสพติด โดย 4 ราย เกี่ยวข้องเป็น

บิดา อีก 3ราย เป็นพี่/น้อง ซึ่งยาเสพติดที่บุคคลในครอบครัวเคยเสพ ได้แก่ แอลกอฮอล์ ยาบ้า 

กัญชา ปัจจุบันนี้มีผู้ให้ข้อมูลฯหญิงเพียงรายเดียวที่ยอมรับว่าพ่ีสาวยังคงเสพยาบ้าอย่างต่อเนื่อง  

ข้อค้นพบนี้แสดงให้เห็นว่าผู้ให้ข้อมูลฯมากกว่าครึ่งหนึ่งอาศัยในครอบครัวที่มีสมาชิก

เสพยาเสพติด การเสพยาเสพติดของสมาชิกครอบครัวอาจจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งเสริมให้สมาชิกคนอื่น 

มีความเสี่ยงในการเสพยาเสพติดมากขึ้น ด้วยเห็นว่าการเสพยาเสพติดเป็นเรื่องปกติธรรมดาที่สามารถ

ทําได้ และการพบเห็นพฤติกรรมดังกล่าวเป็นประจําต้ังแต่เด็กจนเติบโตเป็นวัยรุ่น มีผลให้เด็กซึมซับ

พฤติกรรมนั้นโดยไม่รู้ตัว สอดคล้องกับหลายการศึกษาที่สรุปว่า บิดามารดาใช้สารเสพติด บุตรยิ่งเสี่ยง

ต่อการใช้สารเสพติดและติดสารเสพติด (ทรงเกียรติ ปิยะกะ และคณะ.2545) ทั้งนี้เพราะบิดามารดา

ที่ด่ืมเหล้าหรือติดยาเสพติดจะมีผลถ่ายทอดไปยังเด็กโดยตรง ทําให้เด็กเกเร ขวางสังคม ก้าวร้าว 

ชอบรังแกผู้อ่ืนเมื่อโตขึ้นเป็นวัยรุ่น มักจะติดยาเสพติด (สุนัย ลีตรานนท์. 2548)  

ปัญหาของครอบครัวก่อนเสพยาเสพติด พบว่า ผู้ให้ข้อมูลฯส่วนใหญ่ (8 ราย) ยอมรับ

ว่ามีปัญหาครอบครัวแตกแยก ปัญหาสัมพันธภาพในครอบครัว รองลงมาคือปัญหาการเงิน หนี้สิน 

และมีสมาชิกครอบครัวเสพยาเสพติด 
ครอบครัวเป็นหน่วยสังคมท่ีมีความสําคัญในแง่ปัจจัยผลักและดึงให้เสพยาเสพติด คือ 

ครอบครัวเป็นปัจจัยสําคัญในการป้องกันแก้ปัญหายาเสพติด ขณะเดียวกันก็เป็นปัจจัยสําคัญที่นํา 

ไปสู่พฤติกรรมการใช้ยาเสพติดของเยาวชน ซึ่งจากการวิจัยนี้สามารถสรุปลักษณะครอบครัวที่อาจจะ

เป็นปัจจัยผลักไปสูพฤติกรรมการใช้ยาเสพติดได้ดังนี้   

1. ครอบครัวที่มีโครงสร้างบกพร่อง ได้แก่ ครอบครัวแตกแยก หย่าร้าง ครอบครัวที่มี

เพียงบิดา/มารดา ครอบครัวที่บิดา/มารดาแต่งงานใหม่ ครอบครัวแม่เลี้ยงพ่อเลี้ยง ครอบครัวที่ญาติ

เป็นผู้เลี้ยงดู ครอบครัวลักษณะนี้มักมีความยากลําบากในการเลี้ยงดูให้สมาชิกมีพัฒนาการด้าน
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ติด (ง) ก็ย่ิงทํา

นี้ปัญหาจึงเป็

แบบเข้มงวด ก

ลงโทษ ทุบตี เ

ห้บุตรทําสิ่งต่า

ปล่อยปละละ
ารเลี้ยงดูใส่ใจ

เลี้ยงดูแบบนี้

จ ฯลฯ จนใน

าหรือเสพ เมื่อ

ย่างจากบุคคล

าไปสู่การติดย

ั้งการป้องกันแ

ม่สามารถแก้ไ

การอบรมเลีย้

60

หาต่างๆได้ 

มพันธภาพ

ธ์น้อย ไม่มี

รียบได้กับ

ามีลักษณะ

ข. และ ค. 

ยวกันก็หา
าให้พ่อแม่

ป็นวงกลม

การเลี้ยงดู

เมื่อไม่เป็น 

างๆโดยไม่

ะเลย บิดา
บุตร และ

้อาจทําให้

ที่สุดก็หา

อมีสมาชิก

ลที่ใกล้ชิด 

ยาเสพติด

และดึงดูด

ไขได้ หาก

ยงดู 
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3.1.2 ภูมิหลังครอบครัวสร้างใหม่ (Family of procreation)  

ครอบครัวสร้างใหม่ หมายถึง ครอบครัวของผู้ให้ข้อมูลฯเอง การวิจัยนี้มีผู้ให้ข้อมูลฯที่มี

สถานภาพสมรสคู่ แยก และหย่าร้าง รวม 5 ราย ผู้ให้ข้อมูลฯ 2 ราย ไม่มีบุตร อีก 2 ราย มีบุตร 2 คน 

และอีกรายมีบุตร 4 คน โดยผู้ให้ข้อมูลฯหญิงยอมรับว่ามีบุตรก่อนติดยาเสพติด คือ มีบุตรเมื่ออายุ 

17-18 ปี แต่เริ่มเสพยาเสพติดเมื่ออายุ 20-21 ปี ซึ่งแตกต่างจากผู้ให้ข้อมูลฯชายที่เริ่มเสพยาเสพติด

ต้ังแต่วัยรุ่น แต่มีบุตรเมื่อเบญจเพส (25 ปี)  

 การวิจัยนี้มีผู้ให้ข้อมูลฯหญิงวัย 31 ปีที่ระบุว่าโสด แต่มีบุตร เพราะความคิดความเช่ือ

ที่ผิดและรักสนุก “รู้จักกับพ่อของลูกเมื่อ 11 ปีก่อน คบกัน ได้เสียกัน มีลูกด้วยกัน ไม่แต่งงาน รักสนุกท้ังคู่ ตอน

นั้นคิดว่าชีวิตคู่ก็แค่คบกัน ชอบกัน เป็นของกันและกัน...มีชีวิตคู่ไว้แก้เหงา เที่ยวและเล่นยาฯด้วยกัน ไม่จริงจัง” 

การมีบุตรก่อนวัยอันควร ผู้ให้ข้อมูลฯบางรายมีบุตรขณะศึกษา บางรายยังไม่มีอาชีพ 

และ 3 ใน 5 มีคู่ครองเสพยาเสพติด เล่นการพนัน จึงส่งผลให้ฐานะเศรษฐกิจของครอบครัวสร้างใหม่

ของผู้ให้ข้อมูลฯนั้นแย่กว่าครอบครัวเดิม คือ ส่วนใหญ่ครอบครัวเดิมมีฐานะปานกลางหรือดี แต่

ครอบครัวของตนค่อนข้างยากจน รวมทั้งมีปัญหาสัมพันธภาพในครอบครัว ผู้ให้ข้อมูลฯ 4 ใน 5 ราย 

ยอมรับว่าสัมพันธภาพไม่ดี ทะเลาะกันเป็นประจําจนต้องเลิกร้างกัน หลังเลิกร้างกันระยะหนึ่ง ผู้ให้

ข้อมูลฯ 2 ราย ตัดสินใจมีคู่ครองใหม่ แต่ก็ยังคงประสบปัญหาเช่นเดิม ปัญหาสัมพันธภาพซึ่งเป็น

ปัญหาหลักของครอบครัวนั้นส่วนใหญ่สืบเนื่องมาจากการเสพยาเสพติดของคู่ครอง การพนัน และ

การเงิน  
 

3.2 ปัจจัยแวดล้อม 

ส่วนนี้เป็นการวิเคราะห์และอภิปรายเก่ียวกับกลุ่มเพื่อน อาชีพ และสภาพแวดล้อม 

ที่อยู่อาศัยของผู้ให้ข้อมูลฯระยะก่อนเสพยาเสพติด   
 

3.2.1 กลุ่มเพื่อน 

นําเสนอเนื้อหา 3 ประเด็น คือ เพื่อนสนิท กิจกรรมกับเพื่อน และความคิดเห็นเกี่ยวกับ

อิทธิพลของเพื่อนต่อการเสพยาเสพติด 

ผลการวิจัย พบว่า ช่วงชีวิตก่อนเข้าสู่เส้นทางยาเสพติดของผู้ให้ข้อมูลฯเป็นช่วงชีวิต

ก่อนเข้าสู่วัยรุ่น คือ ก่อนอายุ12 ปี ผู้ให้ข้อมูลฯส่วนใหญ่ (8 ราย) เริ่มเข้าสู่เส้นทางยาเสพติดช่วงวัยรุ่น 

โดย 2 ราย เริ่มเสพยาเสพติดช่วงวัยรุ่นตอนต้น (12-13 ปี) ที่เหลืออีก 6 ราย เริ่มเสพยาเสพติดช่วง

วัยรุ่นตอนกลางถึงตอนปลาย และอีก 4 ราย เริ่มเสพยาเสพติดในวัยผู้ใหญ่ (24-33 ปี) ข้อมูลนี้แสดงให้

เห็นว่าวัยรุ่น โดยเฉพาะกลุ่มนักเรียนระดับประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาตอนต้นเป็นกลุ่มที่ควรให้ความ 

สําคัญและเฝ้าระวัง ด้วยเป็นวัยหัวเลี้ยวหัวต่อระหว่างความเป็นเด็กและผู้ใหญ่ ความคาบเกี่ยวระหว่าง
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วัยมีผลต่อความคิด ความรู้สึก พฤติกรรม อาจสับสน ไม่รู้ว่าควรประพฤติปฏิบัติอย่างไรจึงจะถูกต้อง

เหมาะสม   

นอกจากนี้กลุ่มเพื่อนเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพัฒนาการชีวิต การเลือกคบเพื่อนมีส่วน

อย่างมากต่อวิถีชีวิต ดังผลการวิจัยที่พบว่า ช่วงชีวิตวัยประถมศึกษาหรือเด็กวัย ซึ่งเป็นช่วงก่อนเสพ

ยาเสพติด กลุ่มเพื่อนส่วนใหญ่ของผู้ให้ข้อมูลฯเป็นเพื่อนในวัยและเพศเดียวกัน ไม่เกี่ยวข้องกับ 

ยาเสพติด กิจกรรมที่ทําร่วมกันก็ไม่เสี่ยงต่อการเสพยาเสพติด ดังที่ผู้ให้ข้อมูลฯชายวัย 21 ปี ซึ่งเริ่ม

เสพยาบ้าเมื่ออายุ 13 ปี เล่าย้อนถึงชีวิตช่วงก่อนเสพยาฯว่า “ช่วงนั้นใช้ชีวิตแบบเด็กๆ เป็นเด็กปกติ เช้าไป

โรงเรียน เล่นกับเพื่อน เย็นกลับ มาเล่นกับน้อง” เช่นเดียวกับผู้ให้ข้อมูลฯชายวัย 17 ปี เล่าว่า “ชีวิตตอนนั้น
เหมือนเด็กท่ัวไป เช้าไปโรงเรียน เย็นกลับบ้าน ทําการบ้าน อ่านหนังสือ เรียนพิเศษ ว่างๆก็เล่นกีฬาและดนตรีกับ

เพื่อนสนิท ไม่มีใครรู้จักยาเสพติด” แต่เมื่อย่างเข้าสู่วัยรุ่นหรือวัยมัธยมศึกษา กลุ่มเพื่อนเริ่มเปลี่ยน ผู้ให้

ข้อมูลฯชายวัย 21 ปี รายเดิมเล่าว่า “แต่พอ ม.1 ในห้องมีเพื่อนครึ่งหนึ่งเล่นและปล่อยยาฯ และหนึ่งในนั้น

เป็นเพื่อนสนิท ผมเริ่มคบและสนิทกับเพื่อนกลุ่มนี้ได้เดือนเดียว ผมก็เล่นและปล่อยยาฯด้วย” เช่นเดียวกับผู้ให้

ข้อมูลฯที่เหลือเกือบทุกรายยอมรับว่า แม้ช่วงนั้นจะยังไม่เสพยาเสพติด แต่ก็เริ่มคบเพื่อนที่มีพฤติกรรม

เสี่ยงหรือพัวพันยาเสพติดบ้าง “ตอนนั้นเพื่อนในห้องเรียนท่ีคบและรู้จักมีหลายกลุ่ม ท้ังกลุ่มไม่เล่นยาฯ กลุ่ม

เที่ยว กลุ่มเสพและค้า” หรือ“ชีวิตตอนนั้นแม้ยังไม่ใช้ยาฯ แต่เพื่อนที่คบส่วนใหญ่เกเรอันธพาล มีบางคนติดยาฯ...

เรายกพวกตีกันจนถูกไล่ออกจากโรงเรียน” และที่สําคัญ ผู้ให้ข้อมูลฯเกือบทุกรายยอมรับว่ามีเพื่อนสนิท

อย่างน้อย 1 คน เสพหรือพัวพันยาเสพติด ดังคําบอกเล่าของผู้ให้ข้อมูลฯ ชายวัย 17 ปี ซึ่งเสพกัญชา
ต้ังแต่อายุ 12 ปี ว่า “ตอนนั้นมีเพื่อนสนิทในโรงเรียน 4 คน เป็นเพื่อนเรียน ไม่รู้จักยาฯ แล้วมีเพื่อนรุ่นพี่แถว

บ้านที่สนิทมากอีกคน เขาเป็นแบบอย่างและฮีโร่ของผม แต่เขาเล่นและค้ายาฯตัวใหญ่ในพื้นที่” หรือผู้ให้ข้อมูลฯ

หญิงซึ่งเสพไอซ์ต้ังแต่อายุ 16 ปี เล่าว่า “เพื่อนสนิทในห้องไม่เล่นยาฯ แต่เพื่อนสนิทต่างโรงเรียนอีก 5-6 คน

เล่น” เช่นเดียวกับผู้ให้ข้อมูลฯที่ทํางานในสถานบันเทิงอีกหลายรายที่ต่างยอมรับว่าแม้ช่วงนั้นจะยังไม่

เสพยาเสพติด แต่คบเพื่อนสนิทหลายคนที่เสพยาเสพติด “ช่วงเรียนหนังสือที่บ้านนอก มีท้ังเพื่อนสนิทท่ีไม่

เล่นยาฯ และเพื่อนที่เล่นยาฯบ้างบางครั้งอีก 3-4 คน แต่พอมาทํางานในกรุงเทพฯ เพื่อนทํางานกลางคืน เกือบทุก

คนใช้ยาฯ เพื่อนสนิทท่ีพักห้องเดียวกันก็ใช้ยาฯ” 

ผู้ให้ข้อมูลฯส่วนใหญ่ (8 ราย) ยอมรับว่าเมื่อประสบปัญหายุ่งยากใจ พวกเขาเคยขอ

คําปรึกษา จากเพื่อนสนิทซึ่งเสพยาเสพติด และเพื่อนเหล่านี้เคยชวน แนะนํา ท้าทายให้เสพยาเสพติด 

ดังคําบอกเล่าของผู้ให้ข้อมูลฯหญิงวัย 21 ปี ทํางานในสถานบันเทิง ต้องการลดความอ้วน จึงปรึกษา

เพื่อนสนิทซึ่งเป็นญาติกัน เพื่อนแนะนําให้ใช้ยาบ้า “ตอนนั้นอ้วนมาก อยากไปลดความอ้วนที่คลินิก ปรึกษา

เพื่อนสนิทซ่ึงเป็นญาติกันและเล่นยาบ้า เขาเชิญชวน อวดอ้างสรรพคุณ และแนะนําให้รู้จักเพื่อนคนอื่นที่ใช้ยาฯ จน

ติดยาฯด้วย” หรือผู้ให้ข้อมูลฯหญิงวัย 37 ปี ซึ่งเคยประกอบอาชีพหญิงบริการพิเศษ เล่าถึงชีวิตก่อน
เสพยาเสพติดให้ฟังว่า “ตอนนั้นมาหาเพื่อนสนิทเพื่อปรึกษาเรื่องอ้วนและไม่กล้ารับแขก เขากําลังเล่นยาฯกัน 
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เขาชวน หนูปฏิเสธ เขาว่าเกิดมาเสียชาติเกิด และบอกว่ายาฯจะทําให้ผอมและหน้าหนาขึ้น (อายน้อยลง) เขาเลย

ส่งไอซ์ให้ลอง”  

ผู้ให้ข้อมูลฯหลายรายยอมรับว่าไม่สามารถปฏิเสธเมื่อเพื่อนชวนเสพ บางรายอาจจะ

ปฏิเสธคําเชิญชวนของเพื่อนได้ในครั้งแรกๆ ด้วยยังสามารถควบคุมตัวเองได้ หรือปัญหายังไม่รุนแรง 

หรือมีเวลาอยู่กับเพื่อนสนิทที่ไม่เสพยาเสพติดมากกว่าเพื่อนที่เสพยาเสพติด แต่ต่อมาก็ไม่สามารถ

ปฏิเสธคําชวนได้ เมื่อปัญหานั้นรุนแรงขึ้น บวกกับเห็นเพื่อนเสพยาเสพติดบ่อยครั้งจนกลายเป็นความ

เคยชิน สุดท้ายต้องหยิบขึ้นมาลองและเสพ “สมัยเรียนมีเพื่อนสนิทเล่นยาฯเพื่อช่วยอ่านหนังสือช่วงสอบ 

แล้วเขาก็ได้คะแนนดี แต่หนูไม่คิดเล่น มองว่าไร้สาระ พอใจกับเกรดที่ได้ ไม่มีปัญหาอะไร ชีวิตมีความสุขดี เลยไม่

คิดใช้ แต่เมื่อมาทํางานกรุงเทพฯ เพื่อนเกือบทุกคนเล่นยาฯ รวมท้ังเพื่อนสนิทร่วมห้องพัก เพื่อนๆชวนให้เล่น เล่น

ให้เห็น เห็นสิ่งแบบนี้ทุกวัน และเพื่อนบอกว่าเล่นแล้วจะทํางานได้นานขึ้น จนสุดท้ายทนไม่ไหว ต้องลองตาม

เพื่อน” หรือ “เพื่อนสนิทและเพื่อนเขาเคยชวนหลายครั้ง แต่ผมไม่รับคําชวน วันหนึ่งผมไปบ้านเขา เขากําลังสูบ

กัญชา เขาย่ืนให้ ผมสูบท้ังๆที่รู้ว่าเป็นกัญชา อยากลอง เพราะค้างคาใจเรื่องครอบครัว” 

ผู้ให้ข้อมูลฯหลายรายบอกว่าการคบเพื่อนสนิทเสพยาเสพติดเพียงคนเดียว เสมือนมี

ประตูสู่เส้นทางยาเสพติด การคบเพื่อนกลุ่มนี้เพียงไม่เกิน 3 เดือน ก็เข้ามาอยู่ในวงจรยาเสพติด “ท้ัง

ท่ีเคยเกลียดยาเสพติด แต่ก็ต้องมาใช้ ส่วนหนึ่งเพราะดันทุรังไปคบเพื่อนใช้ยาฯเป็นเพื่อนสนิท...เริ่มจากมีเพียงคน

เดียว เดือนเดียวตามมาเป็นโขยง” หรือ “ผมมีฮีโร่เป็นคนเสพและค้ายาฯ เพียง 3 เดือน ผมท้ังเสพทั้งค้า เดินตาม

รอยมาติดๆ” ซึ่งข้อเท็จจริงนี้สอดคล้องกับ“คบคนพาล พาลพาไปหาผิด คบบัณฑิต บัณฑิตพาไปหา

ผล” คือ คบเพื่อนดีก็จะชักชวนกันในทางดี คบเพ่ือนไม่ดีก็จะชักชวนในทางไม่ดี อิทธิพลของกลุ่ม

เพื่อนจึงมีผลต่อพฤติกรรม ดังที่ผู้ให้ข้อมูลฯเกือบทุกรายให้ความเห็นว่าเพื่อนเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพล

ต่อการเข้าสู่เส้นทางติดยาเสพติด  

สรุปได้ว่า วิถีชีวิตก่อนเสพยาเสพติดนั้นแบ่งเป็น 2 ช่วง ช่วงแรกเป็นช่วงวัยเด็ก คือ

ก่อนอายุ 12 ปี นับเป็นชีวิตวัยใสที่ยังห่างไกลยาเสพติด ทั้งกลุ่มเพื่อนและกิจกรรมในชีวิตก็ไม่เสี่ยง

ต่อการเสพยาเสพติด ช่วงที่สอง เป็นช่วงวัยรุ่น และเป็นช่วงคาบลูกคาบดอก คือ แม้ผู้ให้ข้อมูลฯจะ

ยังไม่เสพยาเสพติด แต่ก็เริ่มมีความเสี่ยงต่อการเสพยาเสพติด คบเพ่ือนและมีเพื่อนสนิทเสพยาเสพติด 

ซึ่งช่วงคาบลูกคาบดอกนี้มีช่วงเวลาประมาณ 3 เดือนเท่านั้น หลังจากนั้นผู้ให้ข้อมูลฯจึงเข้าสู่วังวน

ของการเสพยาเสพติด  

สําหรับกิจกรรมกับกลุ่มเพื่อน พบว่า กิจกรรมที่ทํากับกลุ่มเพื่อนนั้นแบ่งเป็น 2 ช่วง เวลา 

เช่นกัน ช่วงแรกเป็นช่วงวัยเด็ก (ก่อนอายุ 12 ปี) ช่วงนี้ผู้ให้ข้อมูลฯทุกรายมีชีวิตที่สดใสห่างไกลยาเสพติด 

ทั้งกลุ่มเพื่อนและกิจกรรมในชีวิตไม่มีความเสี่ยงต่อการใช้ยาเสพติด เน้นการทํากิจกรรมตามบทบาท
หน้าที่ เช่น ไปโรงเรียน เรียนหนังสือ เรียนพิเศษ เล่นกีฬา เล่นดนตรี ฯลฯ ส่วนช่วงที่สอง เป็นช่วงวัยรุ่น

หรือช่วงคาบลูกคาบดอก (3 เดือนก่อนเข้าสู่วงจรยาเสพติด) แม้ผู้ให้ข้อมูลฯจะยังไม่เสพยาเสพติด 
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แต่ก็เริ่มมีความเสี่ยงต่อการเสพยาเสพติด ผู้ให้ข้อมูลฯบางรายก้าวออกจากครอบครัวทั้งที่ยังคงมี

สภาพเป็นนักเรียน บางรายก้าวไปเป็นผู้ทํางานอาชีพในสถานบันเทิง คบเพื่อนหลากหลาย ทั้งเพื่อน

วัยเดียวกัน เพื่อนต่างวัย ต่างเพศ เพื่อนที่ไม่ข้องเกี่ยวยาเสพติด เพื่อนกลุ่มเสี่ยง เพื่อนเสพหรือติดยา

เสพติด การทํากิจกรรมต่างๆเริ่มเปลี่ยนไปตามกลุ่มเพื่อน จากเคยทํากิจกรรมปกติตามบทบาทหน้าที่ 

พักอาศัยหรือเที่ยวพักผ่อนในสถานที่ปลอดยาเสพติด กลายเป็นทํากิจกรรมและโคจรในสถานที่ที่มี

ความเสี่ยง ผู้ให้ข้อมูลฯหลายรายกลายเป็นกลุ่มเสี่ยง เริ่มขาดเรียน หนีเรียน มั่วสุม แข่งรถ ยกพวกตี

กัน สูบบุหรี่ ด่ืมเหล้า และเที่ยวสถานที่เสี่ยง เช่น สถานบันเทิง ร้านคาราโอเกะ ผับ บาร์ ร้านเหล้าป่ัน 

ฯลฯ ภายในเวลาไม่เกิน 3 เดือนที่ดําเนินชีวิตแบบเสี่ยงๆ คบเพื่อนกลุ่มเสี่ยง กลุ่มเสพ หรือกลุ่มติด 
พลิกชีวิตของผู้ให้ข้อมูลฯจากกลุ่มเสี่ยงเป็นกลุ่มเสพ และติดยาเสพติดในเวลาต่อมา    

สรุปได้ว่า กลุ่มเพื่อนมีอิทธิพลอย่างมากต่อการเสพยาเสพติด การคบเพื่อนเสพยาเสพติด

แม้เพียงคนเดียว โอกาสที่จะติดยาเสพติดมีความเป็นไปได้สูงมาก ด้วยเพื่อนคนนี้อาจจะเชื่อมโยงไปสู่

เพื่อนกลุ่มเสพมากขึ้น ซึ่งเท่ากับเปิดโอกาสให้เห็นและรับรู้เรื่องยาเสพติดมากขึ้น หลายคนอาจจะ

ยอมรับหรือมองว่าการเสพยาเสพติดเป็นเรื่องถูกต้อง โก้เก๋ หรือเป็นเรื่องปกติ เพราะคุ้นชิน เพื่อนเสพ

อาจจะชักจูงหรือเชิญชวนจนบางคนคล้อยตาม ลงมือปฏิบัติหรือลองเสพโดยไม่คํานึงถึงผลตามมา 

บางคนลองเสพยาฯ เพราะรู้สึกว่าชีวิตขณะนั้นไม่มีความสุข มีปัญหาชีวิต ไม่สามารถเผชิญหรือแก้ 

ปัญหานั้นได้ รวมกับการรับรู้ข้อมูลผิดๆจากเพื่อนกลุ่มเสพว่ามีบางสิ่งให้ความสุขกับเขาได้ ทําให้ความ 

ทุกข์ต่างๆลดลงได้ ก็ย่ิงเปิดโอกาสให้เขาเหล่านั้นเข้าสู่เส้นทางยาเสพติดได้มากย่ิงขึ้น ซึ่งสอดคล้อง

กับที่เรือนแก้ว ภัทรานุวัติ (2548) สรุปถึงสาเหตุหรือมุมมองการเกิดพฤติกรรมเบี่ยงเบนหรือการติด

ยาเสพติดไว้ว่า พฤติกรรมดังกล่าวไม่ได้เกิดขึ้นเองโดยอัตโนมัติ แต่เกิดจากการที่บุคคลเรียนรู้และมี

โอกาสคบหาสมาคมกับกลุ่มผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด การคบหาสมาคมอาจจะทําให้บุคคลนิยามและ

ตีความในลักษณะตรงกันข้ามกับคนส่วนใหญ่ในสังคม คือ แทนที่จะรับรู้ว่าการเสพยาเสพติก่อให้เกิด

โทษต่อร่างกาย ก่อให้เกิดปัญหาครอบครัว เศรษฐกิจ และปัญหาอื่นๆ กลับรับรู้ว่าการเสพยาเสพติด
ทําให้มีจิตใจแจ่มใส สนุกสนาน ทํางานได้มากข้ึน ลดความเครียด สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นใน

ชีวิตได้ ฯลฯ การรับรู้ดังกล่าว รวมทั้งการได้รับการยอมรับจากกลุ่มที่ตนมีปฏิสัมพันธ์ใกล้ชิดใน

ทางบวก การได้รับการเสริมแรทางบวก ล้วนแล้วแต่เป็นปัจจัยให้บุคคลติดหรือใช้ยาเสพติด 
 

3.2.2 อาชีพ 

ก่อนเข้าสู่เส้นทางการเสพยาเสพติด ผู้ให้ข้อมูลเกือบครึ่งหนึ่ง (5 ราย) ประกอบอาชีพใน 

สถานบันเทิง อีก 4 ราย เป็นนักเรียน และ 3 ราย ค้าขาย เกษตรกรสวนยาง และรับจ้าง (ซักรีดผ้า) 

ซึ่งสามารถจัดกลุ่มอาชีพได้ 3 กลุ่ม คือ กลุ่มอาชีพในสถานบันเทิง กลุ่มนักเรียน และกลุ่มอาชีพอื่นๆ 
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กลุ่มอาชีพในสถานบันเทิง ผู้ให้ข้อมูลฯทุกรายในกลุ่มนี้เป็นเพศหญิง ก่อนหน้านี้ทุกราย 

ไม่ตระหนักถึงความเสี่ยงของอาชีพต่อการเสพยาเสพติด หลายรายอ้างว่ามีความจําเป็นทางเศรษฐกิจ 

เช่น ปลดหนี้สิน บางรายประชดครอบครัว หรือพิสูจน์ให้ครอบครัวเห็นว่าสามารถหาเลี้ยงชีพได้ โดย

รู้เท่าไม่ถึงการณ์ จนต้องเดินบนเส้นทางยาเสพติด สูญเสียอนาคต ดังที่ผู้ให้ข้อมูลฯหญิงวัย 25 ปี เล่าถึง

ชีวิตวันวานที่หนีออกจากบ้านว่า “คิดว่าออกมาเพื่อหางานทํา หาเลี้ยงตัวเอง ทํางานสักพักจะเจียดเงินส่ง

ตัวเองเรียน พิสูจน์ให้แม่เห็นว่าไม่อยู่กับแม่ก็หาเลี้ยงตัวเองได้ แต่ไม่เป็นอย่างที่คิด แค่ 3-4 เดือน ชีวิตเปลี่ยน ชีวิต

เด็กใสๆหายไป มามีชีวิตท่ีเป็นแบบนี้”  
ปัจจุบันผู้ให้ข้อมูลฯทุกรายในกลุ่มนี้ตระหนักว่าการทํางานในสถานบันเทิงมีความเสี่ยง

ต่อการติดยาเสพติด เพราะ 1) เป็นงานที่ต้องปฏิสัมพันธ์กับผู้ข้องเกี่ยวยาเสพติด ทั้งเพื่อนร่วมงานและ

ผู้ใช้บริการ “งานคนกลางคืนทําให้รู้จักและเกี่ยวพันกับคนติดยาฯ ท้ังเพื่อนร่วมงานและลูกค้าท่ีมาเที่ยว ส่วนใหญ่

เล่นยาฯ” หรือ “เพื่อนที่ทํางานและแขกที่มาเที่ยว 90 ใน 100 คน เล่นยาฯ ไม่มีใครห้ามใคร หากใครมีท่าทีสนใจ

ก็จะชวนกัน” หรือ “แม้ทางร้านจะห้ามพนักงานเล่นยาฯ แต่ก็ห้ามไม่ให้คนเล่นยาฯมาเที่ยวไม่ได้ เพียงแต่เขาไม่

เล่นในร้าน เขามาเที่ยว เราก็มีโอกาสรู้จักและคุยกับเขา”  2) กลุ่มเพื่อนและคนรู้จักมีความเชื่อในทางที่ผิดและ

ทัศนคติที่ดีต่อยาเสพติด เช่น เชื่อว่ายาเสพติดช่วยให้ทํางานได้มากขึ้น ทําให้กล้า เพิ่มความต้องการ

ทางเพศ เพิ่มความสนุกสนาน และไม่ทําให้ผู้อ่ืนเดือดร้อน “คนขายบริการส่วนใหญ่เชื่อว่ายาฯช่วยให้ทํางาน

ได้มากขึ้น การเล่นยาฯเป็นความสุขเล็กๆหลังการทํางานที่หาได้โดยคนอื่นไม่เดือดร้อน การเที่ยวจะสนุกมากขึ้นก็

ต้องใช้ยาฯเพิ่ม” หรือ “การใช้ยาฯช่วยให้กล้าชวนแขก กล้าทําสิ่งที่ไม่กล้า เมื่อใช้แล้วก็ต้องใช้เรื่อยๆ” 3) เป็นงานที่

มีโอกาสคุ้นเคยกับยาเสพติด “ผู้หญิงกลางคืนทุกคนนั่งไขว่ห้างสูบบุหรี่หน้าร้าน ด่ืมเหล้า เล่นยาฯ แขกที่มา

เที่ยว เมื่อเล่นยาฯเสร็จก็มาหาเรา บางครั้งก็เอาของมาเล่นเมื่อมาหาเรา” หรือ “ท้ังเพื่อนทั้งแขกเล่นให้เห็นทุกวัน 

เห็นภาพเหล่านั้นซํ้าแล้วซํ้าเล่า รู้จักและคุ้นเคยมาก จะเข้มแข็งได้นานแค่ไหน ยากท่ีจะไม่เผลอตัว” และ 4) เป็น

งานที่สนับสนุนให้เข้าสู่สถานบันเทิงหรือสถานที่อโคจร ซึ่งเท่ากับเปิดโอกาสให้รับรู้เกี่ยวกับยาเสพติด
เพิ่มขึ้น “เขาไม่ให้เล่นยาฯในที่ทํางาน แต่การทําอาชีพนี้ทําให้ม่ัวกับแหล่งบันเทิงเริงรมย์ วันไหนไม่ได้แขก 

กลางคืนก็ต้องไปสถานบันเทิงอื่นเพื่อเที่ยวและจับแขก เมื่อไปในที่แบบนี้ ก็จะมีเหล้า เบียร์ และยาฯ ก็เริ่มจากตรงนี้”  

ข้อมูลข้างต้นสะท้อนให้เห็นว่าอาชีพในสถานบันเทิงเป็นอาชีพหนึ่งที่มีสภาพแวดล้อม 

ที่สนับสนุนให้เกิดการเสพยาเสพติด  “งานกลางคืนเป็นใบเบิกทางเข้าสู่เส้นทางนี้ ทําให้มาอยู่อีกโลก โลกของ

เด็กท่ีต้องเรียนหนังสือและอนาคตที่จะทํางานดีๆเมื่อเรียนจบหายไป มีแต่โลกของคนทํางานกลางคืน ไม่มีเงินเก็บ 

ไม่มีอนาคต ติดยาฯ” แม้ปัจจุบันหลายสถานบันเทิงมีมาตรการให้สถานที่เหล่านี้ปลอดยาเสพติด แต่

ในทางปฏิบัติกลับพบว่าไม่สามารถปฏิบัติได้อย่างที่กําหนดไว้ ดังที่ผู้ให้ข้อมูลฯซึ่งทํางานในสถานบันเทิง

พูดทิ้งท้ายไว้ว่า “ท้ังที่ร้านก็เขียนว่าเขตปลอดบุหรี่ ปลอดยาฯ แต่ท้ังควันบุหรี่ ควันยาบ้า ไอซ์ ลอยเต็มร้าน”  
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กลุ่มนักเรียนและกลุ่มอาชีพอื่น ได้แก่ ค้าขาย เกษตรกรรม บริการซักรีด ผู้ให้ข้อมูลฯ 

ทุกรายในกลุ่มนี้ (7ราย) กล่าวว่า การเป็นนักเรียนและอาชีพที่ทําไม่ได้เป็นปัจจัยผลักให้เสพยาเสพติด 

แต่น่าจะเป็นปัจจัยป้องกันยาเสพติดหากใส่ใจและสนใจทําหน้าที่ ซึ่งทุกคนกล่าวพ้องต้องกันว่า ปัจจัย 

ที่มีอิทธิพลต่อการประพฤติผิดนั้นส่วนหนึ่งมาจากปัจจัยส่วนบุคคล ความเชื่อในทางที่ผิด และกลุ่ม

เพื่อน “การติดยาฯของผมไม่ได้เกิดจากตัวเนื้องาน การขายกะปิไม่ต้องใช้ยาฯ แต่ผมอยากได้เงินมาก อยากให้แม่

รัก จึงอยากทํางานให้มากๆ เชื่อและเข้าใจผิดว่ายาฯช่วยให้ทํางานได้มาก ผมคิดผิด มันไม่เป็นอย่างที่คิด” หรือ

ผู้ให้ข้อมูลฯซึ่งเป็นนักเรียนเล่าว่า “ผมเล่นยาฯเมื่ออายุ 12 ปี ท้ังๆที่ครูสอนเรื่องโทษของยาฯแล้ว แต่ผมก็ลอง 

การติดยาฯมาจากตัวผม ปัญหาของผม ปัญหาของครอบครัว และเพื่อน” 

สรุปว่าหลายอาชีพมีความเสี่ยงต่อการติดยาเสพติด โดยเฉพาะกลุ่มอาชีพในสถาน

บันเทิง เช่น หญิงบริการพิเศษ บริกร นักร้อง นักเต้น โคโยต้ี ฯลฯ ด้วยอาชีพเหล่านี้มีสภาพแวดล้อม

ที่สนับสนุน เปิดโอกาสให้รู้จักกับผู้คนหรือสถานที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด มีความคุ้นเคยกับตัวยาฯ 

อย่างไรก็ตาม แม้ลักษณะงานของบางอาชีพจะไม่มีความเสี่ยงต่อการเสพยาเสพติด เช่น นักเรียน 

นักศึกษา ค้าขาย เกษตรกร ฯลฯ แต่กลับพบว่ามีผู้คนกลุ่มอาชีพนี้บางรายเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ซึ่ง

มิติหนึ่งนั้นนอกจากจะมาจากพื้นฐานครอบครัว กลุ่มเพื่อนแล้ว ลักษณะตัวบุคคล ความคิดความเช่ือ

ส่วนตัว ทักษะการเผชิญและการแก้ปัญหา ก็อาจเป็นปัจจัยหนึ่งในการสนับสนุนให้เข้าสู่วงจรยาเสพติด 

“เพื่อนที่ทํางานมีส่วน บวกกับใจท่ีไม่เข้มแข็ง หวั่นไหวกับสิ่งแวดล้อม ไม่รู้ว่าอนาคตอยู่ไหน ไม่มีเป้าหมายชีวิต เมื่อ

เห็นเพื่อนเล่นทุกวันจนเป็นเรื่องปกติ ก็เริ่มหวั่นไหว จึงต้องมาเป็นแบบนี้” หรือ “เมื่อคบเพื่อนเล่นยาฯ เขาชวน

อธิบายและโฆษณาสรรพคุณให้ฟัง เล่นแล้วลืมความทุกข์ บวกกับเราอยากรู้ อยากลอง อยากทํา อยากหนีความทุกข์ 

อยากประชด เลยจัดการเสียเลย” หรือ “ท้ังเพื่อนและตัวผมมีส่วน เมื่อก่อนไม่เคยแตะต้อง แล้ววันหนึ่งทุกอย่าง 

ลงตัว เครียด มีปัญหา มีเพื่อนเล่นยาฯ มีของ มีคําชวน ลงตัวทุกอย่าง จึงลอง” หรือ “เพื่อนมีส่วน และตัวผม ปัญหา

ของผมก็มีส่วน...ตอนนั้นพ่อแม่แยกกัน พ่อมีแม่เลี้ยง ผมเครียด เมื่อเพื่อนชวนให้ลอง แล้วใจผมอยากลอง อยากลืม

ปัญหา อยากประชด อยากแน่กว่าคนอื่น ก็เลยเป็นแบบนี้”  
 

3.2.3 สภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย 

สภาพแวดล้อมที่ผู้ให้ข้อมูลฯอยู่อาศัยช่วง 6 เดือนก่อนเสพยาเสพติด พบว่า มีผู้ให้ข้อมูลฯ 

เพียง 1 ใน 3 เท่านั้นที่ยังคงอาศัยอยู่กับครอบครัว ส่วนที่เหลือ (8 ราย) ย้ายมาเช่าหอพัก บ้านเช่า แฟลต 

ห้องพักในสถานที่ทํางาน ร่วมกับเพื่อน ซึ่งส่วนใหญ่เสพหรือพัวพันยาเสพติด โดยที่พักเหล่านี้ต้ังอยู่ใน

เขตเมือง ย่านชุมชน แสงสี และสถานบันเทิง “...บ้านที่เคยอยู่กับแม่อยู่ในสวนเงาะ สวนยาง แต่ท่ีนี่เป็นแฟลต

ในเมืองมีสถานบันเทิงเยอะ ยาฯก็เยอะฯ ท้ังยาบ้า แฮปปี้ไฟล์ ยาไอซ์ ยาส่าย คนใช้ยาฯส่งยาฯก็เยอะ...ท่ีแฟลตที่

อยู่ก็มีคนเล่นเยอะ เป็นคนกลางคืน หรือผู้หญิงของชาวมาเลย์ฯ ได้เงินจากมาเลย์เยอะ การจับจ่ายใช้สอยเพื่อความ

บันเทิงหรือยาฯก็ง่าย ทุกห้องเล่นยาฯ เล่นกันเป็นปกติ จนคนไม่เล่นรู้สึกผิดปกติ”  การวิจัยนี้มีผู้ให้ข้อมูลฯชาย

วัย 12 ปี เพียงรายเดียวเท่านั้นที่พักตามลําพัง แต่มีเพื่อนสนิทใกล้บ้านเสพและค้ายาเสพติด 
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แม้ผู้ให้ข้อมูลฯจะยังไม่มีพฤติกรรมเสพยาเสพติด แต่ผู้ให้ข้อมูลฯส่วนใหญ่มีความเสี่ยง

ต่อการเสพยาเสพติด ทั้งการเริ่มคบเพื่อนหรือมีเพื่อนสนิทที่เป็นกลุ่มเสี่ยงหรือเสพยาเสพติด การทํา

อาชีพที่มีความเสี่ยงต่อยาเสพติด รวมทั้งการนําพาตัวเองมาพักอาศัยในย่านที่มีความเสี่ยงต่อการเสพ

ยาเสพติดหรือมีการแพร่ระบาดของยาเสพติด  
 

 3.3 พฤติกรรมเบี่ยงเบนอืน่ๆ 

ส่วนนี้เป็นการอภิปรายและวิเคราะห์ถึงบุคลิกภาพ พฤติกรรม อุปนิสัย รวมทั้งพฤติกรรม

การเล่นพนัน และประวัติทางกฎหมาย ของผู้ให้ข้อมูลฯในช่วงก่อนใช้ยาเสพติด 
 

3.3.1 ลักษณะบุคลิกภาพ พฤติกรรม และนิสัยของผู้ให้ข้อมูลฯ 

ข้อเท็จจริงนี้เป็นการประเมินตนเองของผู้ให้ข้อมูลฯ พบว่า ผู้ให้ข้อมูลฯเกือบครึ่งหนึ่ง 

(5 ราย) ประเมินตนเองว่า ช่วงชีวิตก่อนเสพเสพติด ตนมีพฤติกรรมเรียบร้อย ไม่เกเร ไม่ก้าวร้าว “วัยเด็ก
หนูเรียบร้อยมาก พูดจาสุภาพ ไม่พูดคําหยาบ ไม่เคยพูดมึงกู ถ้าไม่พอใจจะไม่พูด ไม่เถียง นั่งก้มหน้านิ่ง ถ้าคิดว่า

ตนเองถูกจะอธิบายเหตุผล แต่ถ้าเขาไม่ยอมรับ ก็จะเปลี่ยนเรื่องหรือหยุดพูด” หรือ “ผมไม่เกเร ไม่เคยมีเรื่องกับ

ใคร เชื่อฟังแม่ ทําตามแม่บอก” ส่วนอีก 3 ราย ประเมินตนเองว่าไม่ก้าวร้าว แต่เกเรบ้าง ซึ่งคําว่าเกเรของ

พวกเขาหมายความถึงหนีเรียน ทะเลาะกับเพื่อนบ้าง “ไม่ก้าวร้าว แต่ด้ือเงียบและใจร้อนก็เลยมีเรื่องกับเพื่อน

บ้าง ส่วนเรื่องเกเรก็มีบ้าง คือ หนีเรียนวิชาคณิตศาสตร์” เช่นเดียวกับอีก 3 ราย ประเมินตนเองว่าค่อนข้าง

เกเรและก้าวร้าว “ค่อนข้างเกเร ก้าวร้าว ผมไม่หาเรื่องคนอื่น แต่ใครอย่ามาท้าทาย ผมไม่ยอมใคร” มีเพียงราย
เดียวที่ประเมินตนเองว่าก้าวร้าวและเกเร “เกเรมาก ทําทุกเรื่องที่เป็นปัญหา อันธพาล ยกพวกตีกัน”  

สรุปได้ว่า ช่วงก่อนเสพยาเสพติด ผู้ให้ข้อมูลฯเกือบครึ่งมีพฤติกรรมเรียบร้อย ส่วนที่

เหลืออีกครึ่งหนึ่งเกเร หนีเรียน โดดเรียนบ้าง มีเพียงรายเดียวเท่านั้นที่มีพฤติกรรมเกเรก้าวร้าวต่อ

ผู้อ่ืน แต่อย่างไรก็ตาม ผู้ให้ข้อมูลฯส่วนใหญ่ยอมรับว่าตนมีพฤติกรรมเกเรและก้าวร้าวมากขึ้นเมื่อเข้า

สู่วงจรการใช้ยาเสพติด “เดิมผมค่อนข้างดื้อ ยึดถือความคิดของตัวเอง...เกเรและก้าวร้าวบ้าง แต่ต้ังแต่เล่นยาฯ 

ผมก้าวร้าวมากขึ้น บวกกับความรักศักด์ิศรี หยามไม่ได้ เลยยิ่งทําให้ผมก้าวร้าวและเกเรมากขึ้น”  

เมื่อพิจารณาพฤติกรรมควบคู่กับบุคลิกภาพและลักษณะนิสัย พบว่ากลุ่มผู้ให้ข้อมูลฯ 

ที่ประเมินตนเองว่ามีพฤติกรรมเรียบร้อย เกือบทุกราย (4 ราย) มีบุคลิกภาพเก็บตัว มีเพื่อนน้อย ใจ

น้อย อ่อนไหวง่าย ขี้เหงา ด้ือเงียบ มักคิดว่าตนเองไม่มีคุณค่า ไม่มีใครรัก กล่าวโทษตัวเอง และเก็บ
ความรู้สึก ส่วนกลุ่มที่มีพฤติกรรมเกเร ก้าวร้าว ทั้งระดับเล็กน้อย ปานกลาง และมาก เกือบทุกรายมี

บุคลิกภาพชอบสังคม มีเพื่อนมาก ใจร้อน โมโหง่าย ควบคุมอารมณ์ไม่ได้ ตัดสินใจด้วยอารมณ์ ด้ือรั้น 

รักสนุก ประชด อย่างไรก็ตาม พฤติกรรมและลักษณะนิสัยที่ผู้ให้ข้อมูลฯส่วนใหญ่มีคล้ายกัน คือ

คล้อยตามผู้อ่ืน รองลงมาคือตามใจและเอาแต่ใจตัวเอง หนีหรือไม่กล้าปัญหา “หนูหงุดหงิด โมโหง่าย 

อารมณ์ร้อนมาก ยับย้ังตนเองไม่ได้ ถ้าโกรธจะโกรธสุดๆ โกรธฝังใจ มีอคติไปเลย ข้อเสียต่อมาคือขี้น้อยใจ ใจอ่อน
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กับเพื่อน โอนเอียงง่าย ตามใจเพื่อน โดยเฉพาะเพื่อนสนิท” หรือ “หนูชอบสนุก รักสนุก ตามใจตัวเองอย่างไม่มี

ขอบเขต ใจร้อน ด้ือรั้น ขาดความมุ่งมั่น” หรือ “ผมใจกว้าง เข้ากับเพื่อนได้ง่าย ตามใจเพื่อน รักพวกพ้อง ใจร้อน 

เอะอะโวยวาย ขี้เบื่อ ขี้รําคาญ ไม่ฟังเหตุผลของคนอื่น ไม่ชอบเผชิญปัญหา” 

ข้อค้นพบนี้สอดคล้องกับที่นักวิชาการหลายท่านสรุปถึงลักษณะบุคลิกภาพและนิสัยที่

เสี่ยงต่อพฤติกรรมเสพยาเสพติดว่า อุปนิสัยรักสนุก ตามใจตัวเอง อภัยให้แก่ความผิดของตัวเองซ้ําแล้ว

ซ้ําเล่า มีความคิดทางลบ เห็นตัวเองไม่มีคุณค่า ไม่มีความภาคภูมิใจในตัวเอง ประชดชีวิต ประชด

สังคม เชื่อคนง่าย อารมณ์ไม่มั่นคง บุคลิกภาพอ่อนแอ มีปมด้อย ไม่ควบคุมตนเอง ไม่กล้าเผชิญ

ปัญหา ใช้การแก้ปัญหาแบบเผชิญหน้า ต่อต้านสังคม เริ่มต้ังแต่การต่อต้านตนเองและบุคคลใกล้ชิด 

ปฏิเสธความจริง ด้ือเงียบ เก็บตัว หวาดระแวง น้อยใจง่าย เจ้าคิดเจ้าแค้น โมโหง่าย อ่อนไหว และไว

ต่อความรู้สึกมากกว่าผู้คนทั่วไป อดทนรอคอยสิ่งที่ต้องการนานๆไม่ค่อยได้ อยากได้อะไรก็อยากให้

เห็นผลเร็วๆ วุฒิภาวะและความฉลาดทางอารมณ์หย่อน ฯลฯ เป็นลักษณะนิสัยที่เสี่ยงต่อพฤติกรรมเสพ

ยาเสพติด (สุคิด ลั่นซ้าย. 2544. อ้างในไพฑูรย์ แสงพุ่ม. 2548, ทิพาวดี เอมะวรรธนะ. 2545. และ

พนมกร นันติ. 2550) แต่อย่างไรก็ตาม มิได้หมายความว่าผู้มีลักษณะบุคลิกภาพ พฤติกรรม หรือนิสัย

เช่นนี้จะเป็นผู้ที่ติดยาเสพติดเสมอไป   

จากข้อเท็จจริงการวิจัย แม้ผู้ให้ข้อมูลฯยังไม่มีพฤติกรรมเสพยาเสพติด แต่ผู้ให้ข้อมูลฯ

ก็มีบุคลิกภาพ พฤติกรรม และลักษณะนิสัยหลายประการที่มีความเสี่ยงต่อการเสพยาเสพติด  
 

3.3.2 พฤติกรรมที่เก่ียวข้องกับการพนัน 
ผู้ให้ข้อมูลฯ 3 ราย ยอมรับว่าก่อนเข้าสู่วงจรยาเสพติด คุ้นเคยและมีประสบการณ์เล่น

การพนัน บางรายเล่าว่า ผู้ปกครองเล่นการพนัน จึงคุ้นชินกับการพนันต้ังแต่วัยเด็ก “ป้าชอบไปเล่นไพ่

ในงานศพ เขาพาหนูไปด้วย เพราะไม่มีคนเลี้ยง หนูก็ต้องนอนในวงไพ่ เขาห้ามไม่ให้เล่น แต่ย่ิงห้ามเหมือนยิ่งยุ เริ่ม

จากหัดเล่นสลากน้ําเต้าปูปลาซ่ึงมีในงานศพ” บางรายผู้ปกครองสนับสนุนให้เล่นสนุกเกอร์ เพราะเข้าใจว่า

เป็นการกีฬา จึงอยากส่งเสริมให้เล่นกีฬา แต่สุดท้ายกีฬากลายเป็นการพนัน และนําพาสู่สิ่งเสพติด 
“ผมหัดเล่นสนุกเกอร์ต้ังแต่ ป. 4 พ่อก็สนับสนุน ซ้ือโต๊ะสนุกเกอร์ให้ เพราะมองเป็นเรื่องกีฬา แต่พอ ป.5-6 เริ่มไป

เล่นที่สมาคมที่มีผู้ใหญ่ด่ืมเบียร์ สูบบุหรี่ มีเบียร์บริการ ผมเริ่มมีก๊วน ท่ีนี่ผมก็ลองเบียร์ และไม่เล่นเป็นกีฬาแล้ว แต่

เล่นเป็นการพนัน เล่นเรื่อยมาจนทุกวันนี้” อีกรายเริ่มเล่นพนันเพราะสนุกสนานกับกลุ่มเพื่อนวัยรุ่น จาก

พนันด่ืมน้ํา เป็นพนันเงิน จากเงินจํานวนเล็กน้อย จนถึงจํานวนมาก และเล่นเรื่อยมาจนปัจจุบัน “เริ่ม
เล่นพนันตั้งแต่ 15 ปี หัดเล่นไพ่กับเพื่อนๆในโรงเรียน เริ่มจากพนันกินน้ํา สนุกๆ แล้วพัฒนามากินเงินครั้งละบาท 

สองบาท เมื่อทํางานก็เพิ่มเป็นร้อย เป็นพัน ทุกวันนี้ก็เล่นทุกครั้งที่มีเงินและโอกาส”  

ข้อมูลข้างต้นสะท้อนให้เห็นว่าการมีพฤติกรรมการพนัน เป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการเสพ 

ยาเสพติด 
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3.3.3 ประวัติทางกฎหมาย 
ดังได้กล่าวไปแล้วในประเด็นผลกระทบทางกฎหมายว่า ผู้ให้ข้อมูลฯเกือบทุกราย (10 ราย) 

ยอมรับว่าได้รับผลกระทบกฎหมายจากการพัวพันยาเสพติด โดยครึ่งหนึ่งของกลุ่มนี้ (5 ราย) ยอมรับว่า

ช่วงชีวิตก่อนเสพยาเสพติดเคยกระทําผิดกฎหมายหรือต้องโทษมาก่อน ผู้ให้ข้อมูลฯ 3 ราย มีฐานความ 

ผิดทําร้ายร่างกายผู้อ่ืน โดย 2 ใน 3 ถูกปรับเป็นเงิน อีก 1 ราย ต้องโทษจําคุก 6 เดือน ส่วนที่เหลืออีก 

2 ราย มีฐานความผิดยาเสพติด รายแรกระบุข้อหามียาบ้าไว้ครอบครองเพื่อเสพ ได้รับการประกันตัว 

และปรับเป็นเงิน 100,000 บาท ส่วนอีกรายระบุข้อหาร่วมมียาบ้าไว้ครอบครองเพื่อจําหน่ายต้องโทษ

จําคุก 3 ปี 6 เดือน เมื่อพิจารณาสาเหตุความผิด พบว่า แม้ผู้ให้ข้อมูลฯปฏิเสธการเสพยาเสพติด แต่ผู้ให้ 
ข้อมูลฯยอมรับว่าเกี่ยวข้องกับผู้ค้ายาเสพติด กล่าวคือ มีคนรักและเพื่อนร่วมห้องพักเป็นผู้ค้ายาเสพติด 

โดยผู้ให้ข้อมูลฯไม่รับรู้มาก่อนว่าบุคคลเหล่านั้นเป็นผู้ค้ายาเสพติด “ตอนนั้นคบกับแฟน เป็นบ้านเล็ก ไม่รู้

มาก่อนว่าเขาค้ายาฯ และหนูไม่เคยเล่นยาฯ แต่ตํารวจสืบรู้ว่าแฟนค้ายาฯ เขาค้นบ้าน หนูอยู่คนเดียว แฟนไปอยู่

บ้านภรรยาเขา ตํารวจพบยาบ้า 200 เม็ด หนูไม่รู้เรื่อง ไม่เคยเสพ ตรวจฉี่ไม่เจอ...เลยถูกคดีมีไว้ครอบครอง” หรือ
“ตอนนั้นเช่าบ้านห้องแถว มี 2 ห้องนอน แต่ไม่มีประตูกั้นห้อง เช่าอยู่กับเพื่อน...เคยเห็นเพื่อนเล่นยาฯ แฟนของ

เพื่อนเป็นคนเรือ แต่ไม่รู้ว่าเขาขายยาฯ เขามาหาเพื่อนอาทิตย์ละครั้ง เพื่อนเคยชวน แต่หนูไม่ลอง วันนั้นตํารวจล่อ

ซ้ือ แฟนเพื่อนไหวตัวทัน ตํารวจค้นบ้านพบยาบ้าในห้อง 60 เม็ด หนูกับเพื่อนเลยโดนข้อหาร่วมมียาบ้าไว้จําหน่าย 

60 เม็ด อยู่ทัณฑสถานหญิง 3 ปี 6 เดือน”  
ผลการวิจัยนี้ช้ีให้เห็นว่า แม้ไม่เคยเสพยาเสพติด แต่เพียงแค่คบค้าสมาคมกับผู้ที่เกี่ยวข้อง

กับยาเสพติด ก็เป็นความเสี่ยงต่อการมีพฤติกรรมเสพยาเสพติดได้ “หลังจากวันนั้น ตํารวจนอกเครื่องแบบ 

ให้หนูเป็นสายเพื่อจับแฟน แต่หนูไม่กล้า...แฟนก็ระแวง...วันหนึ่งเขาหลอกพาหนูไปจ่อยิงหัว...เกือบตาย...กลัว 

ภาพนั้นติดในหัว เพื่อนที่หนูเพิ่งรู้ว่าเล่นยาฯ เขาแนะนําให้เล่นไอซ์ บอกว่าจะรู้สึกดีขึ้น ก็เลยลองเป็นครั้งแรก แล้ว

ก็เสพเรื่อยมาจนทุกวันนี้” เช่นเดียวกับผู้ให้ข้อมูลฯหญิงอีกราย เล่าว่า การต้องโทษครั้งนั้นทําให้รู้จักและ

สนิทกับผู้เสพและค้ายาเสพติดมากขึ้น เป็นจุดเริ่มต้นการเป็นผู้ติดยาเสพติด “ตอนนั้นไม่เสพ แต่คบ

เพื่อนเล่นยาฯ ไว้ใจเพื่อนมากไป มีของกลางในบ้าน เลยโดนทั้งหนูและเพื่อน ไม่มีเงินสู้คดี ก็ต้องรับ อยู่เรือนจําได้ 

3 ปี ได้รับอภัยโทษ...ต้องหางานทํา...โทรหาเพื่อนที่รู้จักในเรือนจําท่ีเข้าพ้นโทษมาก่อน เขาแนะนําให้มาทํางานบริการ

ท่ีร้านเขา ก็เจอกับเพื่อนเก่าในเรือนจําท้ังนั้น...เพื่อนเล่นยาฯกัน เขาชวน ไม่กล้า เพื่อนว่าเสียชาติเกิดท่ีถูกขังคุกคดี

ยาเสพติดท้ังที่ไม่เคยลิ้มลอง...ตอนนั้นอ้วน ไม่กล้ารับแขก เพื่อนก็แนะนําว่ายาฯช่วยได้” สอดคล้องกับที่สุคิด 

ลั่นซ้าย (2544 อ้างในไพฑูรย์ แสงพุ่ม. 2548) อธิบายไว้ว่า บุคคลที่อยู่ใกล้ชิดกับยาเสพติดมีแนวโน้มที่จะ

เรียนรู้พฤติกรรมยาเสพติดได้ง่าย การนําผู้กระทําผิดคดีต่างๆมาขังรวมกันก็ทําให้เกิดการเรียนรู้ที่
นําไปสู่การสร้างอาชญากรรมขึ้นใหม่ รวมทั้งกลุ่ม (Group) มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของบุคคลทั้ง

ทางตรงและทางอ้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการคบหากับกลุ่มเพื่อน (Peer group) ที่มีพฤติกรรม

เบี่ยงเบนหรือติดยาเสพติด มีผลอย่างมากต่อพฤติกรรมยาเสพติดของกลุ่มเยาวชนในขณะนี้ 
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จากข้อมูลข้างต้นจะเห็นได้ว่ามีผู้ให้ข้อมูลฯเกือบครึ่งหนึ่งมีประวัติทางกฎหมายก่อน

เสพยาเสพติด บางรายมีปัญหากฎหมายเพราะปัญหาการจัดการควบคุมอารมณ์ ซึ่งสอดคล้องกับ

ลักษณะบุคลิกภาพและนิสัย แต่บางรายมีปัญหากฎหมายเพราะคบเพื่อนหรือบุคคลใกล้ชิดพัวพันกับ

ยาเสพติด 
 

3.3.4 ปัญหาสุขภาพ 

ผู้ให้ข้อมูลฯทุกรายยืนยันว่าก่อนเสพยาเสพติด ไม่ได้มีปัญหาสุขภาพใดๆ มีสุขภาพ

แข็งแรงทั้งกายและใจ สุขภาพไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือเป็นปัจจัยให้ผู้ให้ข้อมูลฯเสพยาเสพติด “หนูไม่มี

ปัญหาสุขภาพ สุขภาพไม่ได้มีผลให้ใช้ยาฯ การใช้ยาฯเป็นเพราะตัวเองล้วนๆ อยากสนุกตามเพื่อน” หรือ “สุขภาพ

ไม่ได้ทําให้ผมใช้ยาฯ แต่การเที่ยวกลางคืน การเล่นสนุกเกอร์ อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นให้ผมเกี่ยวข้องกับยาฯ”  
 

3.4 การดําเนินชีวิตประจําวันในช่วงก่อนเสพยาเสพติด 

ผู้ให้ข้อมูลฯทุกรายเล่าว่าการดําเนินชีวิตประจําวันช่วงก่อนเสพยาเสพติดนั้นเป็นไป

อย่างเรียบง่าย ใช้ชีวิตเฉกเช่นผู้คนทั่วไป เวลาหมดไปกับการทําหน้าที่ตามช่วงวัย ผู้ให้ข้อมูลฯที่เป็น

นักเรียนก็ปฏิบัติหน้าที่เหมือนนักเรียนทั่วไป เช่น เช้าไปเรียนหนังสือ เลิกเรียนกลับบ้าน เล่นกีฬา 

ออกกําลังกาย เล่นดนตรี เรียนพิเศษ ช่วยงานบ้านครอบครัว ทํากิจกรรมร่วมกับครอบครัว ฯลฯ 
“ตอนที่ยังไม่เล่นยาฯ วันธรรมดา เช้าไปโรงเรียน เลิกเรียนก็ไปเที่ยวห้างกับเพื่อน 4 โมงเย็น กลับถึงบ้าน ไม่ออกไป

ไหนอีก อาบน้ํา ดูหนังฟังเพลงท่ีบ้าน บางวันเล่นแบดฯกับเพื่อนแถวบ้าน 6 โมงเย็น อาบน้ํา กินข้าวกับครอบครัว  

ดูทีวีกับแม่ 3 ทุ่มกว่าๆเข้านอน” หรือ “เรียบง่ายมาก เหมือนนักเรียนทั่วไป ต่ืนเช้าไปโรงเรียน เลิกเรียนกลับบ้าน

...ทําการบ้าน อ่านหนังสือ หุงข้าว ล้างจาน ไปตลาดกับแม่ ช่วยขายของ คุยกับเพื่อนบ้าง 2 ทุ่ม เข้านอน ส่วนวันหยุด 

บางอาทิตย์ไปห้างกับแม่หรือกับเพื่อนบ้าง บางครั้งไปเที่ยวบ้านเพื่อนในเมือง” ส่วนผู้ให้ข้อมูลฯที่ทํางานแล้ว 

เวลาแต่ละวันหมดไปกับการทํางาน “ชีวิตมีแต่งานและครอบครัว ต่ืนตี 4 ตี 5 ขับรถไปส่งของต่างจังหวัดกับพ่อ 

ไปนครศรีฯ กระบี่ พังงา ภูเก็ต แล้วแต่ลูกค้าสั่ง บางครั้งขับคันเดียวกัน บางครั้งก็แยกคนละคัน ชีวิตส่วนใหญ่อยู่

บนรถ บนท้องถนน ส่งของเสร็จ กลับบ้าน อาบน้ํา กินข้าว แล้วก็ทํางานที่โรงงานต่อ เช็คของ เตรียมของตามที่

ลูกค้าสั่ง เสร็จงาน 1-2 ทุ่ม หลังจากนั้นจึงจะเป็นเวลาส่วนตัว พักผ่อน ดูทีวี แล้วก็เข้านอน” 

แม้ช่วงชีวิตก่อนเข้าสู่วงจรยาเสพติดนั้น ผู้ให้ข้อมูลฯทุกรายดําเนินชีวิตประจําวันแบบ

เรียบง่าย เป็นไปตามวัยและบทบาทหน้าที่ ไม่มีพฤติกรรมเสี่ยง เป็นการดําเนินชีวิตที่มีความสมดุล 

คือ มีทั้งการทํางานอาชีพ/การเรียน การนอนหลับ การพักผ่อนร่างกาย กิจกรรมนันทนาการที่ไม่มีความ 

เสี่ยง มีเวลาเพื่อครอบครัว สังคม และดูแลสุขภาพด้วยการออกกําลังกาย ฯลฯ อย่างไรก็ตาม ผู้ให้ข้อมูลฯ

ทุกรายบอกว่ามีช่วงเวลาจุดเปลี่ยนของชีวิต ใช้ระยะเวลา 3-6 เดือน ช่วงนี้ ผู้ให้ข้อมูลฯเกือบทุกราย
ยอมรับว่าแม้ยังไม่เสพยาเสพติด แต่เริ่มมีพฤติกรรมเสี่ยง คือ คบเพื่อนที่มีพฤติกรรมเสี่ยงหรือพัวพัน

ยาเสพติด ทํางานที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเสพยาเสพติด เช่น ทํางานในสถานบันเทิง ฯลฯ กิจกรรมชีวิต 



ศูนย์บําบัดรักษายาเสพติดสงขลา 71

ประจําวันเริ่มเปลี่ยนจากเดิม การดําเนินชีวิตประจําวันเยี่ยงผู้คนทั่วไปค่อยๆเลือนหาย เริ่มมีกิจกรรม

ที่มีความเสี่ยงเข้ามาแทนที่ เช่น ผู้ให้ข้อมูลฯบางรายเริ่มขาดเรียน หนีเรียน มั่วสุม แข่งรถ ยกพวกตี

กัน สูบบุหรี่ ด่ืมเหล้า และเที่ยวสถานบันเทิง จนสุดท้ายก็เดินเข้าสู่เส้นทางการเป็นผู้เสพติดยาเสพติด

ในเวลาอันสั้น “ช่วงเกือบใช้ยาฯ ช่วงนั้นขอแม่ไปเที่ยวคามิกาเซ่ ร้านเหล้าปั่น ไปกับเพื่อนรุ่นพี่ท่ีเป็นญาติกัน แต่

แม่ไม่รู้ว่าเขาใช้ยาฯ ไปเดือนละ 1 ครั้ง เริ่มด่ืมเหล้าครั้งแรกที่นี่ พอปิดเทอมขอพ่อแม่ไปทํางานพิเศษ เข้างานเป็น

กะ เลยขอไปเช่าบ้านร่วมกับญาติซ่ึงไม่ได้ใช้ยาฯ จะได้สะดวกในการทํางาน พ่ออนุญาต...พอ 3 ทุ่มเลิกงาน ก็เที่ยว

ต่อกับเพื่อน เที่ยวบ่อยขึ้น อาทิตย์ละครั้ง ท่ีเที่ยวก็ไม่ใช้คามิกาเซแล้ว แต่จะไปผับ...ไม่นาน ไม่ทันเปิดเทอมก็เริ่มใช้

ยาฯแล้ว” หรือคําบอกเล่าของผู้ให้ข้อมูลฯหญิง ซึ่งเคยเป็นพนักงานทําความสะอาดในมหาวิทยาลัย แล้ว

เปลี่ยนมาทํางานสถานบันเทิง เล่าว่า “ช่วงชีวิตก่อนติดยาฯ เดิมทําความสะอาดในมหา’ลัย ต่ืนแต่เช้า เข้างาน 

7 โมงเช้า ทําจนถึง 5 โมงเย็น เลิกงานก็กลับบ้าน ดูแลลูก มีชีวิตแบบคนปกติ ทํางาน เลี้ยงลูก อยู่บ้าน นอน แต่พอ

มาทํางานกลางคืน วิถีชีวิตเปลี่ยน ต่ืน 10 โมง เพราะนอนดึก ออกไปกินข้าว เท่ียวห้าง ร้องคาราโอเกะในห้าง กลับ

บ่าย เริ่มทํางาน 1 ทุ่ม จนถึงตีหนึ่ง เลิกงาน เข้านอน ไม่ได้เที่ยวไหนต่อ เพราะเป็นกฎบังคับ แต่ไม่กี่เดือน เริ่มมี

เพื่อนร่วมงานที่ใช้ยาฯเข้ามาอยู่ด้วย แล้วเราก็ตามเขา สุดท้าย จากชีวิตคนปกติ กลับเป็นชีวิตคนกลางคืน แล้วก็

เป็นชีวิตคนติดยาฯ” 

 ข้อมูลดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่า ผู้ให้ข้อมูลฯทุกรายมีช่วงเวลาจุดเปลี่ยนของชีวิต ซึ่งจุด

เปลี่ยนนั้นเกิดจากการพาตัวเองไปสู่จุดเสี่ยงต่อการเสพยาเสพติด เช่น ทํางานที่มีความเสี่ยงสูงต่อ

การเสพยาเสพติด ทํางานในสถานบันเทิง คบเพื่อนเสพยาเสพติด ดําเนินชีวิตตามลําพังในวัยที่ยังไม่

สมควร มีวิถีชีวิตการทํางาน การคบเพื่อน ที่ผิดวิสัยของผู้คนปกติ ทําให้การดําเนินชีวิตประจําวันของ

ผู้ให้ข้อมูลฯค่อยๆเปลี่ยน จนท้ายสุดก็เดินเข้าสู่เส้นทางการติดยาเสพติดโดยไม่รู้ตัว เปรียบเหมือน

เรือที่ค่อยๆลอยออกจากฝั่ง เพราะเจ้าของเรือหลงลืมการผูกเชือกเรือกับท่าอย่างสม่ําเสมอและ

ต่อเนื่อง กว่าจะรู้เมื่อเชือกนั้นค่อยๆคลาย และเรือลอยออกจากฝั่งแล้ว  
 

4. เส้นทางชีวิตระยะเสพยาเสพติดของกลุ่มผู้ให้ข้อมูลฯ   

ส่วนนี้กล่าวถึงอายุเฉลี่ยที่เริ่มเสพยาเสพติดและไอซ์ ปัจจัย/สาเหตุการเข้าสู่วงจรการติด 

ยาเสพติดและไอซ์ พฤติกรรมการเสพไอซ์ พฤติกรรมที่สัมพันธ์กับการเสพยาเสพติดและไอซ์ และการ

ดําเนินชีวิตประจําวันขณะเสพยาเสพติด 
  

4.1 อายเุฉลี่ยที่เริ่มเสพยาเสพติดและไอซ ์

จากผู้ให้ข้อมูลฯ 12 ราย พบว่า มีอายุเฉลี่ยที่เริ่มเสพยาเสพติด คือ 20 ปี 2 เดือน 

(20.17 ปี) ซึ่งอายุที่เริ่มเสพยาเสพติดที่น้อยที่สุด คือ 12 ปี อายุสูงสุด คือ 33 ปี วัยรุ่น (12-19 ปี) เป็น

วัยที่เริ่มเสพยาเสพติดมากที่สุด ที่เหลือเป็นวัยผู้ใหญ่ (24-33 ปี) ซึ่งแสดงให้เห็นว่าวัยรุ่น โดยเฉพาะ

กลุ่มนักเรียนระดับประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาตอนต้น เป็นกลุ่มที่ควรเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด    
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เมื่อพิจารณาถึงระยะเวลาการเสพยาเสพติดเฉลี่ย พบว่า ผู้ให้ข้อมูลฯมีประสบการณ์

เสพยาเสพติดมาแล้วเฉลี่ย 5 ปี 9 เดือน (5.79 ปี) โดยมีระยะเวลาเสพน้อยสุด 6 เดือน และสูงสุด 

14 ปี  

สําหรับอายุเฉลี่ยที่ผู้ให้ข้อมูลฯเริ่มเสพไอซ์ คือ 23 ปี 2 เดือน (23.17 ปี) กล่าวคือ 

ผู้ให้ข้อมูลฯส่วนใหญ่เริ่มเสพไอซ์หลังมีประสบการณ์ยาเสพติดอ่ืนมาแล้ว 3 ปี โดยอายุที่เริ่มเสพไอซ์

ที่น้อยที่สุด คือ 15 ปี สูงสุด คือ 33 ปี กลุ่มวัยรุ่น (อายุ 18-20 ปี) เป็นวัยที่เริ่มเสพไอซ์เป็นครั้งแรก

มากที่สุด ข้อมูลนี้สะท้อนให้เห็นว่ากลุ่มวัยรุ่นตอนกลางหรือกลุ่มนักศึกษาอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า

เป็นกลุ่มหนึ่งที่ควรเฝ้าระวังปัญหาการเสพไอซ์  
เมื่อพิจารณาระยะเวลาการเสพไอซ์เฉลี่ย พบว่า ผู้ให้ข้อมูลฯมีประสบการณ์เสพไอซ์

เฉลี่ย 2 ปี 9 เดือน (2.72 ปี) โดยมีระยะเวลาเสพไอซ์น้อยสุด 4 เดือน นานสุด 9 ปี ข้อมูลนี้สะท้อน

ให้เห็นว่าไอซ์แพร่ระบาดในประเทศไทยแล้วร่วมทศวรรษ สอดคล้องกับที่หน่วยวิจัยสารเสพติดและ

ผลกระทบทางสังคม สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2552) กล่าวในรายงาน“สถานการณ์

ปัญหาการเสพและการค้าไอซ์ในกลุ่มเยาวชนและสถานบันเทิงในพื้นที่จังหวัดนครปฐม ราชบุรี และ

เพชรบุรี”ว่า ไอซ์เป็นที่รู้จักกันในสังคมผู้เสพช่วงเวลาประมาณ 10 ปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วง

หลังสงครามยาเสพติดในปี 2546 ที่บรรดาเจ้าหน้าที่ให้ความสนใจปราบปรามยาบ้าอย่างเข้มงวด 

และไม่สนใจกับยาเสพติดชนิดอ่ืนๆนัก ไอซ์ก็เริ่มปรากฏโฉมในตลาดมากขึ้นเรื่อยๆ เพราะไม่เป็นที่

เพ่งเล็งของเจ้าหน้าที่ระดับท้องถิ่น 
  

4.2 ปัจจัย/ สาเหตุการเขา้สูว่งจรการเสพติดยาเสพติดและไอซ์  

จากข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับสาเหตุ/ปัจจัยที่ทําให้ผู้ให้ข้อมูลฯเสพยาเสพติดครั้งแรก พบว่า

มี 3 ปัจจัยสําคัญ คือ 1) ปัจจัยส่วนตัว ซึ่งส่วนใหญ่คือความอยากลอง การไม่สามารถเผชิญ/จัดการ

ปัญหาและอารมณ์ เช่น เครียด กลัว ประชด น้อยใจ สูญเสีย สิ้นหวัง ไร้เป้าหมายชีวิต และมีความ

เชื่อทางที่ผิดเกี่ยวกับยาเสพติด เช่น เชื่อว่ายาเสพติดช่วยให้ทํางานได้มากขึ้น ช่วยให้ผอม ช่วยเพิ่ม

ความต้องการทางเพศ เพิ่มความกล้า และไม่มีฤทธ์ิเสพติด “หนีจากบ้านมาทํางานกรุงเทพฯ 3-4 เดือน ก็

ใช้ยาฯแล้ว อยากลอง ตามเพื่อน หลงแสงสี มีความเชื่อผิดๆ สูบบุหรี่แล้วจะลองอย่างอื่นเพิ่มก็ไม่เป็นไร คงไม่ติด 

แค่สนุกๆ” หรือ “เครียด มีปัญหาครอบครัว ความหวังความฝันพังทลาย เป้าหมายชีวิตไม่มี ไม่รู้ว่าจะทํางานหรือ

อยู่เพื่ออะไร เพื่อใคร เขาว่ายาฯช่วยได้ ก็เชื่อ เลยลอง” 2) กลุ่มเพื่อน กล่าวคือ เพื่อนส่วนใหญ่ของผู้ให้ข้อมูลฯ 

มีทั้งเสพและค้า เพื่อนหลายคนเชิญชวน โฆษณาสรรพคุณ เสพยาฯให้เห็นเป็นประจํา จนผู้ให้ข้อมูลฯ

คุ้นเคย รับรู้และมีแนวคิดว่าการเสพยาเสพติดเป็นเรื่องปกติที่กระทําได้ “หนูไม่เคยคิดลองมาก่อน พอมา

ทํางานที่นี่ เพื่อนเล่นยาฯทุกคน เขาชวนและท้าให้ลอง บอกว่าช่วยให้ผอม หนูอยากผอม อยากทํางานได้ เพื่อนเล่น

ให้เห็นทุกวัน เห็นจนชิน จนเผลอๆก็ตามเขาไปแล้ว” สอดคล้องกับการศึกษาของเครือข่ายพัฒนาวิชาการ



ศูนย์บําบัดรักษายาเสพติดสงขลา 73

และข้อมูลสารเสพติด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมหาวิทยาลัยขอนแก่น (2554) ที่ศึกษาเกี่ยวกับ

สถานการณ์การแพร่ระบาดไอซ์ในพื้นที่ 8 จังหวัดจากทุกภูมิภาคในประเทศไทย พบว่าผู้เสพไอซ์มี

เพื่อนที่ใช้ไอซ์ ร้อยละ 49.6 และเพื่อนสนิทที่ใช้ไอซ์ เคยแนะนําให้เพื่อนคนอื่นลองใช้ไอซ์ ร้อยละ 

84.3 และ 3) ฤทธ์ิของตัวยาฯ แม้ฤทธ์ิของยาฯที่ก่อให้เกิดอาการเคลิ้มสุขและความพึงพอใจต่อผู้เสพ 

อาจไม่ใช่ปัจจัยเริ่มต้นให้เสพยาเสพติดครั้งแรก แต่ก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่สนับสนุนให้เสพคราวต่อมา 
“ครั้งแรกเพราะอยากลอง อยากสนุก ตามเพื่อน แต่ครั้งต่อมาเล่นเพราะติดใจในความเคลิ้มสุข จึงหาข้ออ้างในการ

เล่นและเปลี่ยนตัวยาฯมาเรื่อย” 

สําหรับปัจจัย/สาเหตุการเสพไอซ์ครั้งแรก พบว่า ไม่แตกต่างจากการเสพยาเสพติดอ่ืนๆ

ดังที่กล่าวไป คือ เสพไอซ์เพราะอยากลอง ไม่สามารถเผชิญ/จัดการปัญหาหรืออารมณ์ได้ กลุ่มเพื่อน 
“หนูเริ่มเสพไอซ์เมื่ออายุ 28 ปี ถือเป็นครั้งแรกของการเริ่มต้นชีวิตคนติดยาฯ เล่นเพราะต้องการลืมเรื่องราวที่เป็น

ปมชีวิต อยากให้ลืมความกลัวท่ีเกิดขึ้นจากเหตุการณ์ในวันนั้น...ครั้งแรกเพื่อนให้ลองยาบ้า ...ย่ิงเล่นย่ิงกลัว...เพื่อน

เลยให้เปลี่ยนเปน็ไอซ์ จะช่วยให้ดีขึ้น...เลยอยากลอง...เล่นแล้วรู้สึกชอบทันที ตอนนั้นรู้สึกว่าดีอย่างเพื่อนบอก”  

เมื่อสัมภาษณ์เชิงลึก พบว่ามีอีกหลายสาเหตุที่ทําให้ผู้ให้ข้อมูลฯเลือกเสพไอซ์ครั้งแรก

และครั้งต่อๆมาจนเกิดเป็นผู้เสพไอซ์รายใหม่เพิ่มมากขึ้น คือ 1) ทดแทนยาบ้า คือ ยาบ้ามีจําหน่ายใน

ตลาดยาเสพติดน้อยลง หาซื้อยากขึ้น ขณะที่หาซื้อไอซ์ได้ง่ายกว่า ผู้ให้ข้อมูลฯที่เคยเสพยาบ้าจึงหันมา

เสพไอซ์เพื่อทดแทนยาบ้า จนเกิดความพึงพอใจในฤทธิ์ของยาฯ หลายคนเปลี่ยนใจมาเสพไอซ์แทน

ยาบ้า “หายาบ้าไม่ได้ เพื่อนแนะนําไอซ์ ลองแล้วชอบ แรงกว่ายาบ้า จึงเปลี่ยนมาเล่นไอซ์แทน” หรือ “แถวบ้าน

ผม เขาเอายาบ้าฝังดินหมดแล้ว ทําให้ยาบ้าขาดตลาด แล้วปล่อยไอซ์ออกมา หายาบ้าไม่ได้ ก็เลยเอาไอซ์ มันแรง

และนิ่ม พอกลับไปสูบยาบ้า จืดไปเลย ก็เลยเล่นไอซ์ต่อ” 2) เชื่อว่าไอซ์ออกฤทธิ์แรงและนานกว่า ประหยัด

และคุ้มค่ากว่าเสพยาบ้า จึงทําให้ผู้ให้ข้อมูลฯที่เคยเสพยาบ้าเปลี่ยนใจมาเสพไอซ์มากขึ้น ดังคําบอกเล่า
ของผู้ให้ข้อมูลฯซึ่งเคยเสพยาบ้าแล้วเปลี่ยนมาเสพไอซ์ว่า “ฤทธิ์อยู่ได้นานกว่ายาบ้า เล่นยาบ้า 3 เม็ด 1,000 

บาท ฤทธิ์อยู่ได้ 2-3 ชั่วโมง ไม่เต็ม แต่เงิน 1,000 บาท เล่นไอซ์ รู้สึกเต็มกว่า ฤทธิ์อยู่ได้ 5-6 ชั่วโมง” 3) เชื่อว่าไม่

ก่อให้เกิดผลเสียต่อร่างกายและการงาน เช่น ร่างกายไม่โทรม ทํางานได้ปกติ “เล่นยาบ้าแล้วโทรม ทํางาน

ไม่ได้ ไม่ตรงกับความต้องการ เพื่อนชวนให้เปลี่ยนเป็นไอซ์ ไม่โทรม ทํางานได้ จึงเปลี่ยน” 4) เชื่อว่าช่วยให้ผอม 

ผิวพรรณเปล่งปลั่ง เพิ่มความกล้าและความต้องการทางเพศ โดยเฉพาะกลุ่มผู้ให้ข้อมูลฯหญิงบริการ

พิเศษจะเชื่อเรื่องนี้ค่อนข้างมาก “ตอนนั้นหนูอ้วนมากและโทรม เพราะเล่นยาฯอื่นมาหลายอย่าง เอเจนซี่ท่ี

สิงคโปร์แนะนําให้ลองไอซ์ เล่นแล้วช่วยให้ผอม ไม่โทรม หน้าผ่อง รับงานได้หลายประตู” หรือ “ต้องรับแขก อายุมาก

และอ้วน ไม่ค่อยกล้าชวนแขกขึ้นนอน เพื่อนบอกว่าไอซ์ช่วยให้ผอมและหน้าหนา (กล้า) และจะรู้สึกดีขึ้น ก็เลยลอง

ต้ังแต่นั้นมา...พอต้องรับแขก แต่ไม่มีอารมณ์ ยาฯก็ช่วยให้มีอารมณ์ทางเพศขึ้นบ้าง จะได้ไม่ต้องฝืนตัวเองมาก และ

ช่วยให้คลายเครียดได้” สอดคล้องการศึกษาของเครือข่ายพัฒนาวิชาการและข้อมูลสารเสพติด ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (2554) สรุปไว้ว่า ผู้เสพที่เป็นเยาวชน โดยเฉพาะคนที่
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ห่วงเรื่องความสวยงามมาก รวมทั้งคนทํางานในสถานบันเทิง โคโยต้ี กระเทย ส่วนมากเชื่อว่าเสพแล้ว

ทําให้ผอม หรือการศึกษาของวิภา ด่านดํารงกุล และคณะ (2553 อ้างถึงในเครือข่ายพัฒนาวิชาการและ

ข้อมูลสารเสพติด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น.2554) ที่พบว่าหญิงขายบริการ

เสพเพื่อไม่ให้รู้สึกอายเมื่อต้องบริการทางเพศ 5) เชื่อว่าช่วยเพิ่มความสนุกสนานในการเที่ยวสถาน

บันเทิง โดยผู้ให้ข้อมูลฯมักเสพในที่พักหรือที่ทํางานแล้วจึงไปเที่ยวต่อในสถานบันเทิง “เล่นแล้วก็ไป

เที่ยวกัน ก็รู้สึกดี ทําให้เต้นได้ โยกได้ท้ังคืน รู้สึกเหมือนไม่เมา กินเหล้าได้เยอะขึ้น สนุกมาก เต้นได้ท้ังคืน ไม่เหนื่อย 

ไม่พัก เรามักเล่นแล้วไปเที่ยวต่อกัน” หรือ “วันไหนไม่ได้แขก กลางคืนก็ต้องไปสถานบันเทิงอื่นเพื่อเที่ยวและจับ

แขก” และ 6) เชื่อว่าเป็นยาเสพติดของคนมีระดับ ไฮโซกว่ากลุ่มคนเสพยาบ้า ดังที่ผู้ให้ข้อมูลฯหญิงวัยรุ่น

รายหนึ่งซึ่งเสพไอซ์เพียงอย่างเดียวเล่าว่า “ไม่คิดเสพตัวอื่น เหม็น ไอซ์เนี่ยไฮโซ เสี่ยและคนมีเงินเท่านั้นเล่น

กัน” หรือ “ตอนนั้นผมโทรไปหายาบ้า เขาว่าไม่มี มีแต่ไอซ์ ผมก็เอาเลย เพราะรู้ว่ามันสุดยอด เจ๋ง มีระดับกว่ายาบ้า”  

สรุปได้ว่า นอกจากความอยากลอง การไม่สามารถเผชิญ/จัดการปัญหาและอารมณ์ได้ 

และกลุ่มเพื่อน จะเป็นปัจจัยสําคัญที่ทําให้ผู้ให้ข้อมูลฯเสพไอซ์แล้ว ยังพบว่ามีอีกหลายปัจจัยที่สําคัญ 

คือ เสพไอซ์เพื่อทดแทนยาบ้า และเสพเพราะมีความเชื่อและทัศนคติทางบวกกับไอซ์ เช่น เชื่อว่าไอซ์

ออกฤทธ์ิรุนแรงและยาวนานกว่ายาบ้า ประหยัดและคุ้มค่ากว่ายาบ้า ไม่ก่อให้เกิดผลเสียต่อร่างกาย 

การงาน และการดําเนินชีวิตประจําวัน ช่วยให้ผอม ผิวพรรณเปล่งปลั่ง เพิ่มความกล้าและความ

ต้องการทางเพศ เพิ่มความสนุกสนานในการเที่ยวสถานบันเทิง รวมท้ังเชื่อว่าเป็นยาเสพติดของคนมี

ระดับ คนชั้นสูง ซึ่งผลการวิจัยนี้สอดคล้องกับที่หน่วยวิจัยสารเสพติดและผลกระทบทางสังคม 
สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2552) กล่าวไว้ในรายงาน“สถานการณ์ปัญหาการเสพและ

การค้าไอซ์ในกลุ่มเยาวชนและสถานบันเทิงในพื้นที่จังหวัดนครปฐม ราชบุรี และเพชรบุรี”ว่า เด็ก

และเยาวชนมีเหตุผลที่เลือกเสพไอซ์ เพราะเพื่อบ่งบอกฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม โดยเชื่อว่าไอซ์

เป็นยาเสพติดที่มีราคาแพง คนที่มีฐานะเศรษฐกิจดี และฐานะทางสังคมสูงอย่างที่เรียกกันว่า“ไฮโซ”

เท่านั้นที่เสพไอซ์ พวกเขาจึงรู้สึกว่าการเสพไอซ์ทําให้ตนเป็นนักเสพที่มีระดับ มีรสนิยมสูง เสพเพื่อ

ทดแทนยาบ้า เสพเพื่อเพิ่มความสนุกสนานในการเที่ยวสถานบันเทิง เสพเพราะต้องการใช้ไอซ์เป็น

เครื่องมือดึงดูดผู้หญิงเพื่อนําไปสู่การมีเพศสัมพันธ์ และการขายบริการทางเพศเพื่อหาเงินมาเสพๆ

ไอซ์ เช่นเดียวกับการศึกษาของเครือข่ายพัฒนาวิชาการและข้อมูลสารเสพติด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น (2554) ที่กล่าวว่า ไอซ์มีปริมาณเมทแอมเฟตามีนที่สูงกว่ายาบ้าหลายเท่า 

โดยยาบ้า 1 เม็ด (90 มิลลิกรัม) มีเมทแอมเฟตามีนประมาณ 10-25 มิลลิกรัม แต่ไอซ์มีความบริสุทธ์ิ

สูงมาก (100 มิลลิกรัม) มีเมทแอมเฟตามีน 90-100 มิลลิกรัม ซึ่งเมื่อเทียบสัดส่วนราคากับปริมาณ

เมทแอมเฟตามีนแล้วพบว่า ไอซ์มีราคาถูกกว่ายาบ้าที่ใช้อยู่เดิม  
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ข้อมูลข้างต้นสะท้อนให้เห็นว่ากลุ่มผู้เสพไอซ์จะขยายตัวมากขึ้น ด้วยความนิยมไอซ์

ไม่ได้จํากัดอยู่เฉพาะกลุ่มคนมีฐานะหรือกลุ่มคนที่มีอาชีพเพื่อการบันเทิง/อาชีพบริการพิเศษเหมือน

ในอดีตเท่านั้น แต่ผู้เสพไอซ์นั้นมีทุกกลุ่มอาชีพ ทุกเพศ ทุกวัย และขยายวงกว้างตามความเชื่อและ

ทัศนคติทางบวกกับไอซ์ และที่น่าเป็นห่วงคือ กลุ่มวัยรุ่นช่วงอายุ 18-20 ปี ซึ่งควรเป็นวัยที่กําลัง

ศึกษาระดับอุดมศึกษา แต่กลับพัวพันกับไอซ์ ทั้งในฐานะผู้เสพและหรือผู้ค้า ดังที่ผู้ให้ข้อมูลฯชายเล่า

ถึงสถานการณ์ไอซ์ในพื้นที่ของเขาว่า “ก่อนหน้านี้ แถวบ้านยาไอซ์มีไม่มาก ไม่ค่อยระบาด แต่ตอนนี้เยอะมาก 

เข้ามาตีตลาดยาบ้า คนนิยมสูบน้ําแข็งมากขึ้น คนเล่นม้าเริ่มเปลี่ยนเป็นเล่นน้ําแข็ง ม้า 2 ตัว ราคา 500-600 บาท 

แต่เล่นแล้วไม่ได้ผลเท่ากับเล่นน้ําแข็ง 500 บาท ถ้าจะเล่นให้ถึงเหมือนน้ําแข็ง ก็ต้องเพิ่มเงินขึ้น น้ําแข็งคุณภาพ

ดีกว่า สูบแล้วไม่โทรม กินข้าวได้ นอนได้ ทํางานได้ปกติ ช่วยเรื่องความต้องการทางเพศ ไม่เหมือนยาบ้า ท่ีเล่นแล้ว

เซ็กซ์ได้น้อยลง กินไม่ได้ นอนไม่ได้ โทรม ตอนนี้คนขายม้าเริ่มเปลี่ยนมาขายน้ําแข็งกันเกือบหมดแล้ว” สอดคล้อง

กับที่เครือข่ายพัฒนาวิชาการและข้อมูลสารเสพติด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

(2554) สรุปไว้ว่า การแพร่ระบาดของไอซ์อย่างรวดเร็วในปัจจุบันเกิดจากมุมมองของผู้เสพสารเสพ

ติดร่วมด้วย ที่ระบุว่าเหมือนเป็นการแบ่งชนชั้นกันเองในกลุ่มของผู้เสพว่า การเสพยาบ้าเป็นเรื่องของ

กรรมกร ผู้ใช้แรงงาน หรือไม่ค่อยมีรายได้ รายได้ตํ่า ส่วนการเสพไอซ์เป็นไฮโซ เป็นผู้มีอันจะกิน มีฐานะ 

มีรายได้ดี หรือเทียบช้ันเจ้านาย  
 

4.3 พฤติกรรมการเสพไอซข์องผู้ให้ข้อมลูฯ  

ส่วนนี้วิเคราะห์และอภิปรายถึงพฤติกรรมการเสพไอซ์ในประเด็นปริมาณที่เสพ วิธีการ

เสพ สถานที่เสพ และแหล่งที่มา  

การวิจัยนี้มีผู้ให้ข้อมูลฯเพียงรายเดียวเท่านั้นที่หยุดเสพไอซ์ 45 วันก่อนเข้ารับการบําบัด 

รักษา เนื่องจากถูกควบคุมตัวในสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดในจังหวัดนราธิวาส แต่ผู้ให้

ข้อมูลฯรายนี้ยอมรับว่าก่อนถูกควบคุมตัวฯเสพไอซ์ทุกวัน เช่นเดียวกับผู้ให้ข้อมูลฯเกือบครึ่งหนึ่ง  

(5 ราย) ยอมรับว่าช่วง 30 วัน ก่อนเข้าบําบัดรักษานั้นเสพไอซ์ทุกวัน อีก 5 ราย เสพวันเว้นวัน มีเพียง

รายเดียวเท่านั้นที่เสพไอซ์สัปดาห์ละครั้ง     
 

ปริมาณไอซ์ที่เสพครั้งแรก พบว่า ผู้ให้ข้อมูลฯยอมรับว่าปริมาณไอซ์ที่เสพครั้งแรกนั้น

ค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับปัจจุบัน กล่าวคือ ครั้งแรก ผู้ให้ข้อมูลฯครึ่งหนึ่ง (6 ราย) เสพไอซ์ 1-2 หลอด 

(0.15-0.30 กรัม) อีก 5 ราย เสพ ½ จี และอีก 1 ราย เสพไอซ์ 1 จี อย่างไรก็ตาม ผู้ให้ข้อมูลฯทุกราย

ยอมรับว่าปริมาณและความถี่จะเพิ่มขึ้นในครั้งต่อๆมา จนถึงวันก่อนเข้ารับการบําบัดรักษา ผู้ให้ข้อมูลฯ

ทุกรายยอมรับว่าเสพไอซ์เป็นหลัก และเสพต่อเนื่องเกือบทุกวันหรือทุกวัน โดยผู้ให้ข้อมูลฯครึ่งหนึ่ง

ยอมรับว่าปัจจุบันนี้เสพไอซ์วันละ 1 จี และอีกครึ่งหนึ่งเสพวันละ ½ จี ในกลุ่มนี้มีผู้ให้ข้อมูลฯหญิง
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รายหนึ่งยอมรับว่าเคยเสพสูงสุด 2 จี “ปกติเล่นวันละครึ่งจี เล่นเรื่อยๆ แบบใจเย็นๆ และหากวันไหนมีเอเย่นต์

เอามาให้ด้วยก็จะเยอะกว่านี้ เคยเล่นสูงสุด คนเดียว 2 จี” 
 

 วิธีเสพไอซ์ ผู้ให้ข้อมูลฯทุกรายเล่าว่าเสพโดยวิธีสูบควัน ผ่านตัวสูบที่เรียกว่า“ตัว/โจ๋” 

ซึ่งทําจากขวดแก้ว มีผู้ให้ข้อมูลฯบางรายสูบโดยใช้ฟอยล์เหมือนสูบยาบ้า การสูบด้วยฟอยล์ แม้จะ

สะดวก แต่สิ้นเปลือง เจ็บคอ เป็นฝ้าขาวในปาก และฟันผุมากกว่าการสูบด้วยตัวหรือโจ๋ “เคยสูบด้วย

ฟอยล์ แต่ไม่ชอบ เพราะเปลือง แสบคอ ปวดฟัน มีใยติดคอมาก” นอกจากนี้มีผู้ให้ข้อมูลฯหญิงรายหนึ่ง

ยอมรับเคยมีประสบการณ์เสพไอซ์โดยการกินผสมกับน้ําอัดลม (โค้ก) แต่ไม่ชอบ และไม่นิยม เพราะ

มีรสขม ไม่หอม  

 

        
 

ที่มา : http://nutty12123.wordpress.com และ http://77.nationchannel.com/video/203097/ 

รูปท่ี 15-16 “โจ๋” หรือตัวสูบไอซ์ 
  

 วิธีเสพไอซ์ที่ผู้ให้ข้อมูลฯทุกรายยอมรับว่าเป็นที่นิยมและดีที่สุดคือการสูบควัน สอดคล้อง

กับที่นักวิชาการหลายท่านสรุปไว้ว่า วิธีการเสพเมทแอมเฟตามีน (ไอซ์) โดยทั่วไปมี 4 วิธี คือ กิน สูบ

ควันหรือไอระเหย นัตถุ์หรือสูดผงยาฯเข้าจมูก และฉีดเข้าหลอดเลือดดํา แต่วิธีที่ผู้เสพนิยมหรือ

ยอมรับว่าเป็นวิธีที่ดีที่สุด คือ การสูบควัน/ไอระเหย เพราะเป็นวิธีที่ทําให้เมทแอมเฟตามีนเข้าสู่สมอง

ในปริมาณมากเพียงพอที่จะก่อให้เกิดผลทางจิตและประสาทด้วยระยะเวลาที่สั้นที่สุด รวมทั้งผู้เสพ

จะรู้สึกเสียวซ่านอย่างรุนแรง (Rush) ทันทีที่สูบเข้าไป และเมื่อยาฯเข้าสู่ร่างกายแล้วประมาณ 2 ช่ัวโมง 

ระดับยาฯจึงจะขึ้นถึงระดับสูงสุด และคงที่ในระดับนั้นต่ออีกประมาณ 2 ช่ัวโมง ดังนั้น ผู้เสพโดยการ 

สูบนี้ จึงอาจจะเกิดอาการทางจิตและประสาทอย่างรุนแรงอยู่นานเป็นเวลาประมาณ 4 ช่ัวโมง 

(ขนิษฐา ตันติศิรินทร์. มปป, วิโรจน์ สุ่มใหญ่. 2543)  
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 เมื่อพิจารณาพฤติกรรมการเสพไอซ์ร่วมหรือสลับกับยาเสพติดอื่น พบว่า ผู้ให้ข้อมูลฯ

ครึ่งหนึ่ง (6 ราย) ช่ืนชอบการเสพไอซ์เพียงอย่างเดียว ไม่เคยใช้ร่วมหรือสลับกับยาเสพติดอ่ืน ส่วน

ผู้ให้ข้อมูลฯอีก 5 ราย ช่ืนชอบการเสพไอซ์ร่วมกับยาบ้า โดยเผายาบ้ารวมกับไอซ์ เพราะเชื่อว่าจะเสริม

ฤทธ์ิกัน มีฤทธ์ิรุนแรงกว่าเสพยาบ้าหรือไอซ์เพียงอย่างเดียว “ผสมไอซ์กับยาบ้าเข้าด้วยกัน เผารวมกัน ฤทธิ์จะ

แรงกว่าไอซ์หรือยาบ้าอย่างเดียว ของแรงกับของแรงมาเจอกัน เล่นยาบ้าอย่างเดียว 10 เม็ด ยังไม่แรงเท่าเล่นไอซ์

ผสมยาบ้า 1 เม็ด” มีผู้ให้ข้อมูลฯชายเพียงรายเดียวเท่านั้นที่ช่ืนชอบการเสพไอซ์สลับกับเสพยาบ้าสอดคล้อง

กับการศึกษาของเครือข่ายพัฒนาวิชาการและข้อมูลสารเสพติด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัย 

ขอนแก่น (2554) เกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดไอซ์ใน 8 จังหวัดทั่วทุกภูมิภาคในประเทศไทย 

ที่พบว่า ไอซ์เป็นยาเสพติดที่เยาวชนนิยมเสพคู่กับยาอี ยาเค แต่ที่นิยมกันมาก คือเสพไอซ์ร่วมกับ

ยาบ้า ด้วยความเชื่อว่าเสพคู่กันแล้วจะเสริมฤทธ์ิกัน ทําให้เมามากขึ้น ออกฤทธิ์นานขึ้น  
 

 สําหรับสถานที่เสพไอซ์ ผู้ให้ข้อมูลฯส่วนใหญ่เล่าว่าโดยทั่วไปแล้วสามารถเสพไอซ์ได้

ทุกสถานที่ที่ลับตา ไม่พลุกพล่าน เป็นส่วนตัว มิดชิด ปิดทึบ เพื่อป้องกันสายตาบุคคลภายนอก ควัน

และกลิ่นออกไปภายนอก และกันลม ซึ่งมีผลทําให้ไฟไม่สม่ําเสมอ ด้วยว่าไฟสําหรับสูบไอซ์ต้องเป็น

ไฟอ่อน มีความแรงสม่ําเสมอ หากไม่สม่ําเสมอ จะทําให้ไอซ์ออกฤทธ์ิไม่ดี ผู้ให้ข้อมูลฯส่วนใหญ่จึง

นิยมเสพยาไอซ์ภายในบ้าน/ห้องพักของตนเอง หรือบ้าน/ห้องพักเพื่อนสนิท โดยอาจจะเสพลําพังคน

เดียวหรือร่วมกับกลุ่มเพื่อนเพียง 2-3 คน โดยผู้ให้ข้อมูลฯให้เหตุผลว่า ฤทธ์ิของยาไอซ์จะทําให้ระแวง 

กลัว ต้องการความละเมียดละไมในการเสพ และต้องใช้เวลานาน จึงนิยมเสพกันน้อยคนในบ้านของ

ตนเองหรือบ้านเพื่อนสนิท “หนูจะเล่นในห้องเงียบๆเป็นส่วนตัว เล่นกันเพียง 1-2 คน เพราะคนเล่นไอซ์จะ

ระแวง กลัว จึงต้องเล่นกันน้อยคน และต้องเล่นเงียบๆ ใช้เวลาค่อนข้างนาน ไม่เร่งรีบ ปล่อยตัวตามสบาย ให้รู้สึก

ผ่อนคลายเวลาเล่น มิฉะนั้นจะสั่น ไม่ได้ความรู้สึก” หรือ “หนูเล่นในที่พัก ชอบเล่นที่เงียบๆ บางครั้งเล่นคนเดียว 

บางครั้งเล่นกับเพื่อนสนิท เล่นกันน้อยคน ไม่ชอบคนมาก เพราะระแวง และต้องใช้อารมณ์ท่ีละเมียดละไมในการ

เล่น” แต่มีผู้ให้ข้อมูลฯอีกส่วนหนึ่งนิยมเช่าโรงแรม อพาร์ตเม้นท์ บังกะโล รีสอร์ท คอนโดมิเนียม 

หรือสถานที่ที่มีเครื่องปรับอากาศเป็นสถานที่เสพไอซ์ร่วมกับกลุ่มเพื่อนกลุ่มเล็กๆ ด้วยเช่ือว่าการเสพ

ในห้องที่เย็นสบาย จะทําให้ผู้เสพรู้สึกสบายตัว โปร่ง โล่ง สามารถเสพได้ยาวนาน รวมทั้งมีผลให้ยาฯ

ออกฤทธิ์ดี ละลายช้ากว่าเสพในห้องที่ร้อน รวมทั้งผู้ให้ข้อมูลฯบางรายเชื่อว่าสถานที่ดังกล่าวเป็นสถานที่

ส่วนบุคคล ตํารวจเข้าตรวจค้นหรือจับกุมได้ค่อนข้างยาก จึงนิยมเช่าสถานที่ดังกล่าวเป็นที่เสพยาเสพติด 
“ผมว่าเล่นในบังกะโลหรือโรงแรม ห้องแอร์เย็นๆของจะขึ้นดีกว่าในที่ร้อนๆ ให้อารมณ์ละเมียดละไมกว่า และ

ปลอดภัยกว่าท่ีอื่น กฎหมายไม่เอื้ออํานวยให้ตํารวจค้น ด้วยว่าเป็นที่ส่วนบุคคล เป็นที่ลับตา หากเล่นในกระท่อม 

ขนํา ตํารวจค้นได้สบาย คนมีเงินจึงนิยมเปิดห้องในโรงแรมหรือบังกะโลเล่น” หรือผู้ให้ข้อมูลฯหญิงวัยรุ่นราย

หนึ่งเล่าถึงเทคนิควิธีการเช่าสถานที่เพื่อเสพไอซ์ว่า “เปิดห้องแอร์เล่น ไม่เล่นในขนํา กระท่อม อย่างพวกเล่น

กัญชา ยาบ้า พวกพี่ๆจะเปิดห้องเป็นรายเดือน เปิดท้ิงไว้ 4-5 ห้อง พักของไว้ห้องหนึ่ง เล่นห้องหนึ่ง ท่ีเหลือเปิด
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หลอกไว้ หนูกับเพื่อนก็ขอไว้ห้องหนึ่ง การเปิดห้องต้องเปิดกระจายตามชั้นต่างๆ ไม่เปิดเรียงไว้ ไม่อย่างนั้นอาจโดน

จับได้” นอกจากนี้ผู้ให้ข้อมูลฯบางราย โดยเฉพาะกลุ่มทํางานในสถานบันเทิงและหรืออาชีพบริการพิเศษ 
ยอมรับว่าบ่อยครั้งที่เสพในห้องน้ําที่ทํางาน โดยอาจเสพขณะให้บริการหรือก่อนให้บริการลูกค้า บางราย

เสพหลังเลิกงาน เพื่อเตรียมตัวไปเที่ยวต่อในสถานบันเทิงที่เปิดจนสว่าง “หลายคร้ังหนูเล่นในที่ทํางาน 

เล่นในห้องน้ํา คือ ช่วงรอยต่อของรอบก็จะเล่นยาฯอีก เพื่อรองรับการทํางานรอบต่อไป หลังเลิกงาน หากยาฯยังมี

ฤทธิ์ ก็เล่นไพ่ หรือไปเที่ยวต่อยันสว่าง”  

    สรุปได้ว่า ผู้ให้ข้อมูลฯสามารถเสพไอซ์ได้ทุกที่ที่ลับตา ไม่พลุกพล่าน เป็นส่วนตัว มิดชิด 

ปิดทึบ สถานที่ที่นิยมคือบ้าน/ห้องพักของตนเอง หรือบ้าน/ห้องพักเพื่อนสนิท รองลงมาคือโรงแรม 

บังกะโล รีสอร์ท คอนโดมิเนียม อพาร์ตเม้นท์ สําหรับเช่า และนิยมเสพตามลําพังหรือเสพกับเพื่อน

สนิทกลุ่มเล็กๆ ด้วยว่าเมื่อเสพไอซ์แล้วมักจะหวาดระแวง เสี่ยงต่อการทําร้ายกัน การวิจัยนี้สะท้อน

ให้เห็นว่า สังคมหรือผู้เกี่ยวข้องควรทบทวนมาตรการให้เช่าสถานที่ส่วนบุคคลอย่างเข้มงวด เพื่อให้

ปลอดภัยและปลอดจากยาเสพติด 
 

  แหล่งที่มาของไอซ์ พบว่า ผู้ให้ข้อมูลฯเกือบครึ่งหนึ่ง (5 ราย) ซื้อโดยตรงจากผู้ขาย 
รองลงมา (3 ราย) ซื้อจากเพื่อนสนิทที่เป็นผู้เสพหรือเด็กส่งยาฯหรือผู้ค้ารายย่อย อีก 2 ราย ได้ไอซ์

จากคนรักซึ่งเป็นผู้ค้ารายย่อย ส่วนที่เหลืออีก 2 ราย เป็นทั้งผู้ค้ารายย่อยและผู้เสพเอง ซึ่งข้อมูลนี้

แสดงให้เห็นถึงวงจรยาเสพติดที่เชื่อมโยงระหว่างการเสพกับการค้าว่าเริ่มจากรู้จักเพื่อนเสพ เสพ 

รู้จักเด็กส่งยาฯ ผู้ค้ารายย่อย ผู้ค้ารายใหญ่ และหลายคนพัฒนาเป็นเครือข่ายผู้ค้าหรือผู้ค้า “หนูเริ่ม

จากรู้จักเพื่อนเสพ เสพเอง ครั้งแรกๆฝากเพื่อนซ้ือ ต่อมาเริ่มรู้จักผู้ขายรายย่อยและคนขายมากขึ้น ตัวใหญ่ขึ้น เรา

เข้ามาในเครือข่ายโดยไม่รู้ตัว พอเข้ามาเยอะ ก็รู้จักมากขึ้น การซ้ือขายก็ง่ายขึ้น ตอนหลังซ้ือเองจากคนขายโดยตรง”  
หรือ “ครั้งแรกๆซื้อจากเจ้าของร้านซ่ึงแฟนเขาเป็นเอเย่นต์ พอเขาถูกจับ ก็ซ้ือเอง ซ้ือที่แหล่ง หรือโทรสั่งก็ได้ เขา

จะให้เด็กเดินของมาส่ง แต่ตอนหลังหนูมีเอเย่นต์น้ําแข็งเลี้ยงดู จึงซ้ือน้อยลง เขาให้เล่นฟรี”  เช่นเดียวกับผู้ให้ข้อมูลฯ

ชายอีกรายซึ่งเป็นผู้เดินยาฯ เล่าว่า “ซ้ือเอง เพราะรู้แหล่ง บางครั้งเดินของให้เพื่อนด้วย โทรสั่งจากคนขาย แล้ว

เขาจะให้เด็กส่งของนํามาส่งตามที่นัดแนะ” 

สําหรับเงินที่ซื้อไอซ์ ผู้ให้ข้อมูลฯเกือบครึ่งหนึ่งนําเงินจากการทํางาน เงินจากครอบครัว 

(ผู้ปกครอง) หรือคนใกล้ชิด (คู่รัก) มาซื้อ มีเพียง 2 ราย ที่ได้รับยาเสพติดจากการค้าหรือปล่อยยาฯ 

สอดคล้องกับการศึกษาของไพฑูรย์ แสงพุ่ม (2548) ที่สรุปว่า กลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นกลุ่มผู้ติดยาเสพติด

ที่กลับไปเสพซ้ําและเข้าบําบัดรักษาในสถานบําบัด และกลุ่มผู้เลิกยาเสพติดด้วยตนเอง ส่วนใหญ่ได้
เงินมาจากครอบครัวหรือคนใกล้ชิด รองลงมาคือเงินที่มาจากการประกอบอาชีพ เงินที่มาจากการมี

พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม เงินที่มาจากการเข้าสู่วงจรยาเสพติด  
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หากผู้ให้ข้อมูลฯไม่มีเงินพอซื้อไอซ์ ส่วนใหญ่ก็ขอซื้อเชื่อจากเพื่อนที่เป็นผู้ขาย บ้างขอกู้

เงินจากกลุ่มเพื่อน หรือบางรายขโมยทรัพย์สินไปขายหรือจํานํา บ้างโกหกผู้ปกครองหรือคนรักเพื่อขอ

เงินเพิ่ม และบางรายเดินยาฯให้เพื่อนๆเพื่อขอส่วนแบ่งมาเสพ “ส่วนมากมาจากการทํางาน  ไม่พอก็จะกู้จาก

คนอื่น หรือขอเพิ่มจากลูกค้า ขอเป็นเงินบ้าง ขอเป็นของบ้าง (กรณีลูกค้าเล่นยาฯ) หรือบางครั้งก็เครดิตกับเจ้าของ

ร้านซ่ึงปล่อยยาฯ หักเงินเมื่อทํางานเสร็จ” หรือ “ปกติเงินไม่เคยขาดมือ มีน้อยซ้ือน้อย มีมากก็ซ้ือมาก ไม่เครดิต 

ไม่ขโมย แต่หากไม่มีเงินก็โกหกแฟน อ้างโน่นอ้างนี่ โชคดีท่ีถูกจับเสียก่อน ทําให้มีโอกาสหยุดยาฯ ไม่อย่างนั้น

อาจจะทําหลายวิธีเพื่อให้ได้ยาฯ แม้กระทั่งค้าหรือปล่อยยาฯ” หรือ “ไม่มีเงินแล้วอยาก ก็จะอาสาซื้อให้เพื่อน จะ

ได้ขอส่วนแบ่งมาเสพ” คําบอกเล่าและผลการวิจัยนี้สอดคล้องกับที่หน่วยวิจัยสารเสพติดและผลกระทบ

ทางสังคม สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2552) สรุปในรายงาน“สถานการณ์ปัญหา

การเสพและการค้าไอซ์ในกลุ่มเยาวชนและสถานบันเทิงในพื้นที่จังหวัดนครปฐม ราชบุรี และ

เพชรบุรี”ว่า มีผู้ใช้ไอซ์จํานวนไม่น้อยหันมาประกอบอาชีพ หรืออาจเรียกว่างานเสริม ขายบริการทาง

เพศเพื่อนําเงินมาซื้อไอซ์ รวมทั้งยังมีอีกส่วนหนึ่งที่ทําหน้าที่เป็นผู้ขายหรือผู้รับส่งยาฯ โดยเป็นผู้
ติดต่อซื้อไอซ์ให้เพื่อนเพื่อแลกกับกําไรเล็กน้อยหรือมีส่วนร่วมในการใช้ยาฯนั้นด้วย หรือในรายที่เสพ

ไอซ์จนติดแล้ว ยังมีแรงจูงใจสูงที่จะประกอบอาชญากรรมในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้ได้เงินมาเสพไอซ์ 

ไม่ว่าจะเป็นการลักทรัพย์ ปล้นทรัพย์ และอื่นๆ  
 

4.4 พฤติกรรมที่สัมพันธเ์ก่ียวข้องกับการเสพยาไอซ์  

จากข้อมูลสืบเนื่องกรณีไม่มีเงินพอซื้อไอซ์ ข้อมูลดังกล่าวสะท้อนให้เห็นพฤติกรรมที่

สัมพันธ์กับการเสพยาเสพติดหรือไอซ์ ซึ่งพฤติกรรมที่ผู้ให้ข้อมูลฯส่วนใหญ่ไม่อาจปฏิเสธได้ คือ การ

เข้าสู่วงจรการค้า มีผู้ให้ข้อมูลฯจํานวนไม่น้อยหลังจากเสพไอซ์ระยะหนึ่ง ได้พัฒนาไปเป็นผู้ค้า 
ปัจจุบันหลายรายยุติพฤติกรรมการค้าไปแล้ว แต่ยังมีบางรายที่ยังคงมีพฤติกรรมดังกล่าว ดังคําบอกเล่า

ของผู้ให้ข้อมูลฯชายวัย 21 ปี ที่ยอมรับว่า เมื่อก้าวสู่วงจรยาเสพติด ไม่ได้หยุดแค่เสพ แต่พัฒนาเป็น

ค้า “เมื่อเริ่มเล่นยาฯ ชีวิตไม่หยุดแค่นี้ วันหนึ่งผมผันตัวเองมาเป็นผู้ค้า...จุดเริ่มต้นมาจากเสพ จากเสพก็ติด จากติด

ก็ค้า เป็นวงจรต่อเนื่อง ส่วนใหญ่คนค้ามักจะเป็นคนเสพด้วย หรือคนเสพมักพัฒนาเป็นคนค้า เพราะเมื่อย่ิงเสพ ย่ิง

คุ้นเคย ย่ิงสนิทสนมกับมัน ย่ิงรู้จักคนในวงการกว้างขึ้น และยิ่งเสพก็ต้องยิ่งหาเงินมาเสพ ก็เริ่มคิดหาวิธีการที่จะซ้ือ

ในราคาถูก ก็ต้องซื้อมาค้า ถ้าอยากได้เงินมากขึ้นก็อยากค้า เพื่อบอกตัวเองว่าเอากําไรมาเสพ แต่พอเผลอๆเพลินๆ 

แป๊บเดียวก็เจอจุดหายนะ ท้ังชีวิตเราและชีวิตครอบครัว”  
 

สําหรับเหตุผลสําคัญการเข้าสู่วงจรการค้า คือ ต้องการเงินเพื่อซื้อยาเสพติด เที่ยว

สถานบันเทิง ซื้อสินค้าฟุ่มเฟือย ด้วยรายได้ที่มีอยู่ไม่พอต่อการเสพยาฯและใช้จ่าย ผู้ให้ข้อมูลฯบางราย

ถูกไล่ออกจากงาน หรือไม่สามารถทํางานหาเงินได้ แต่ยังต้องการเสพยาฯ การค้า ปล่อย หรือเดินยาฯ 

จึงเป็นวิธีหนึ่งที่ทําให้มียาเสพติดเสพอย่างต่อเนื่อง ดังคําบอกเล่าของผู้ให้ข้อมูลฯหญิงวัย 31 ปี ซึ่ง
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ประกอบอาชีพบริการพิเศษ และเสพยาเสพติดต้ังแต่วัยรุ่น “เคยคิดว่าขายยาฯไม่ดี ไม่อยากทํา แต่หลังจาก

รู้จักเอเย่นต์ยาฯ  เขาชวนทํา เขาให้ของจํานวนมากมากระจายให้เพื่อนฟรีๆ เพื่อนก็มาถามหาอีก เลยตัดสินใจทํา 

เพราะทําอาชีพพิเศษอย่างเดียวเหนื่อย ค่าตัวตก รายได้น้อย เงินไม่พอซื้อยาฯ ถ้าปล่อยยาฯก็จะไม่เหนื่อย ไม่

เปลืองตัว ได้เงินมาก เอากําไรมาเล่น จะได้มีเงินเหลือ พอทําครั้งแรกได้คุ้ม ไม่ถูกจับ จึงเป็นแรงจูงใจและล่อให้ทํา

ครั้งต่อๆมา” เช่นเดียวกับผู้ให้ข้อมูลฯชายรายหนึ่งที่ยอมรับว่าค้ายาฯ “เข้าสู่วงการนี้เพราะอยากรู้ อยาก

ลอง ตามเพื่อน เริ่มจากเสพ หนึ่งเดือนต่อมาก็ปล่อย เพราะต้องการเงินซ้ือของ อยากได้เงิน เมื่อมาเรียนกรุงเทพฯ 

ระยะแรกไม่ได้ค้า เสพอย่างเดียว แต่พอรู้จักเพื่อนปล่อยยาฯและเครือข่าย จึงมาปล่อยอีก เพราะอยากได้เงิน และ

หวังเอากําไรมาเล่น ทําไปทํามาจนเกิดเรื่อง แก้ปัญหาอยู่ 2 ปี ได้อิสรภาพ กลับมาอยู่บ้านก็ทําอีก เพราะไม่มีเงิน 

ก่อนมาที่นี่ก็ยังทําอยู่ สุดท้ายถูกจับ ตอนนี้คดีความยังไม่สิ้น” 

เหตุผลสําคัญอีกประการ คือ ต้องการเงินชําระหนี้ ส่วนใหญ่เป็นหนี้จากการเสพยาเสพติด 

คือ เมื่อเสพจนติด ไม่มีเงินพอซื้อ ต้องขอเครดิตจากผู้ค้า หรือกู้ยืมเงินจากเพื่อน เมื่อเป็นหนี้จํานวน

มาก วิธีที่ผู้ให้ข้อมูลฯนิยมใช้ปลดหนี้ คือ ผันตัวเองมาเป็นผู้ปล่อยหรือค้ายาฯ “ปล่อยยาฯเพราะมีหนี้ 

ซ่ึงเป็นหนี้ท่ีเกิดจากการใช้ยาฯ เมื่อเล่นมากก็ต้องใช้เงินมาก ไม่มีเงินก็ต้องเคร เอาของมาก่อน จ่ายทีหลัง เป็นหนี้ 

ก็ต้องหาเงินมาจ่าย แล้วตอนนั้นมีเอเย่นต์ยาบ้าเป็นแขกประจํา เขาชอบหนู เขาส่งเสีย แต่บางครั้งเขามีเงินไม่พอ 

เขาจึงส่งด้วยยาฯ คือให้หนูเอายาฯไปปล่อยให้เพื่อนๆในร้าน แล้วเอาเงินไปใช้หนี้หรือเก็บเงินไว้” 

การเข้าสู่วงจรการค้ายาเสพติดมักเริ่มจากเสพ เมื่อเสพจนติด มีความต้องการยาฯ

ปริมาณมากและต่อเนื่อง ในรายที่ขัดสนเงิน จึงเริ่มผันตัวเองมาเป็นเด็กเดินยาฯ (ซื้อยาฯให้เพื่อนหรือ

คนรู้จักเพื่อขอส่วนแบ่งมาเสพ) บ้างก็เป็นเด็กส่งยาฯ (รับจ้างจากผู้ค้าให้นํายาเสพติดไปส่งให้ลูกค้า

ตามจุดนัดหมาย โดยได้ค่าจ้างเป็นเงินหรือยาฯตามข้อตกลง) และสุดท้ายก็ขายเอง ดังที่ผู้ให้ข้อมูลฯ

ชายรายหนึ่งซึ่งเป็นเด็กเดินยาฯเล่าว่า “แค่เดินของ ไม่ได้ทําเพื่อหารายได้ แต่จะทําเมื่ออยากยาฯแล้วไม่มีเงินซ้ือ” 

หรือผู้ให้ข้อมูลฯหญิงรายหนึ่งซึ่งเดินยาฯให้เพื่อนจนถูกจับ “ยอมรับว่ารู้แหล่งปล่อยและค้า แต่ไม่คิดค้าเอง 

เพื่อนโดนจับเยอะ กลัว กลัวถูกจับ แต่ก็ยังอยากเล่น เลยไปซ้ือให้เพื่อน เพราะหวังจะได้เล่นฟรี อย่างนี้เรียกว่าเดิน

ของ คือเพื่อนต้องการ แล้วเราไปซ้ือให้ แล้วเขาก็ชวนเล่น” สอดคล้องกับข้อสรุปของนักวิชาการหลายท่านว่า 

มีผู้ใช้ยาฯส่วนหนึ่งทําหน้าที่เป็นผู้ขายรายย่อยหรือผู้รับสั่งยาฯ โดยเป็นผู้ติดต่อซื้อไอซ์ให้เพื่อนเพื่อ

แลกเปลี่ยนกับกําไรเล็กน้อยเพื่อดํารงชีพในปัจจุบัน เพื่อให้มียาเสพติดเสพทุกวัน หรือมีส่วนร่วมใน

การเสพยาฯนั้น (จิตติมา บุญเก็บทอง. 2553, หน่วยวิจัยสารเสพติดและผลกระทบทางสังคม สถาบันวิจัย

สังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 2552, เครือข่ายพัฒนาวิชาการและข้อมูลสารเสพติด ภาคตะวันออก 

เฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 2554) ส่วนผู้ที่มีรายได้มากหรือฐานะดี สามารถซื้อยาฯได้ครั้งละ

มากๆ ก็เริ่มจากซื้อยาฯจํานวนมากเก็บไว้ หากเพื่อนในกลุ่มต้องการก็แบ่งขายให้ หลายรายเกิดความ 

คิดว่าการทําแบบนี้เสมือนตนได้เสพฟรี จึงพัฒนาตนเองเป็นผู้ขาย “เมื่ออยู่วงการนี้ รู้จักคนในวงการมาก

ขึ้น โดยเฉพาะคนมีเงินมักจะค้าและเสพด้วย เขามีเงิน ซ้ือของมาตุนไว้แล้วก็แบ่งขาย เพื่อเอากําไรมาเล่น ดีกว่าเสีย

เงินเอง” หรือ “คนเสพยาฯ 80 เปอร์เซ็นต์ มีโอกาสเข้าสู่การค้า พอเสพมากๆ เริ่มไม่มีเงินซ้ือ ก็เริ่มคิดหาวิธี ท้ังคน



ศูนย์บําบัดรักษายาเสพติดสงขลา 81

มีเงินและไม่ค่อยมี มักจะหาเงินก้อนหนึ่งเพื่อซ้ือมาปล่อย หวังเอากําไรเล่น เริ่มจากทําเล็กๆ แล้วก็จะพัฒนาใหญ่ขึ้น 

หากไม่มีเงินต่อยอดก็เริ่มจากเดินของ วันหนึ่งก็ต้องมาขายมาค้าจนได้”  

นอกจากนี้ผู้ให้ข้อมูลฯบางรายผันตัวเองมาเป็นผู้ค้ารายย่อย เพราะได้รับความไว้วางใจ

จากผู้ค้าให้นํายาเสพติดไปขายในลักษณะรับยาฯแล้วชําระเงินภายหลัง “ผมเริ่มค้ายาฯ เมื่อติดแล้ว...

ตอนนั้นผมเล่นหนัก เงินที่พ่อแม่ให้ไม่พอซื้อ ลูกพี่บอกว่าจะเล่นอย่างเดียวหรือพลอยเพื่อน (ขอเล่นฟรี) อย่างเดียว

ไม่ได้ ต้องหาแหล่งเงิน แหล่งเสพ แกจึงให้ของมาปล่อย ผมจึงมาปล่อยของให้แกต้ังแต่นั้นมา” ซึ่งการค้าลักษณะนี้
เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลานาน ส่งผลให้เครือข่ายการค้าขยายตัวอย่างกว้างขวางและรวดเร็ว 

สอดคล้องกับที่เครือข่ายพัฒนาวิชาการและข้อมูลสารเสพติด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัย 

ขอนแก่น (2554) สรุปไว้ว่ากลยุทธ์ในการดึงผู้เสพไอซ์ให้กลายเป็นผู้ขายไอซ์มีหลากหลาย เช่น ดูแล

ลูกข่ายการค้าเหมือนเป็นคนในครอบครัวเดียวกัน ให้ความดูแลคุ้มครอง แก้ปัญหาให้เมื่อมีปัญหากับ

เจ้าหน้าที่ การให้ทดลองเสพฟรี ลดราคา ให้เครดิต พาไปเลี้ยงสังสรรค์ และรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใน

การเปิดห้องพักเพื่อเสพยาฯ  

เช่นเดียวกับการมีบุคคลใกล้ชิด เช่น คู่รัก เพื่อนร่วมห้องเป็นผู้ค้ายาเสพติด ก็เป็น

จุดเริ่มต้นหนึ่งของการเข้าสู่วงจรการค้ายาเสพติด ดังที่ผู้ให้ข้อมูลฯหญิงรายหนึ่งซึ่งมีคนรักเป็นผู้ค้า

ไอซ์เล่าว่า “แม้ไม่ได้ค้า แต่ใช้ชีวิตใกล้เคียงการค้า แฟนเป็นเอเย่นต์น้ําแข็ง อยากเล่นก็โทรหา เขาก็จะให้ลูกเด็ก

เอามาให้ หนูเลยไม่เคยหยุดเล่น บางครั้งป๋าให้ลูกเด็กมาเอาของที่ห้อง หนูก็เป็นคนหยิบให้ หนูรู้จักคนเยอะ ท้ังราย

ใหญ่ รายย่อย เอเย่นต์ และคนเสพ บางคนมองว่าเป็นตัวคุมเกม หากไม่ถูกจับ คงเล่นยาฯหนักขึ้นเรื่อยๆ หรือ

พัฒนาเป็นคนค้า” เช่นเดียวกับผู้ให้ข้อมูลฯหญิงอีกรายที่อดีตคนรักเป็นผู้ค้ายาฯ และก่อนบําบัดรักษา

พักอาศัยอยู่ร่วมกับเพื่อนสนิทซึ่งเป็นผู้ค้า “แม้ไม่เคยค้า แต่ก็เหมือนคล้ายๆ เพราะมีส่วนรู้เห็นกับคนกลุ่มนี้ 

ท้ังอดีตคนรักและเพื่อนสนิทท่ีอยู่ห้องเดียวกันปล่อยยาฯ บางครั้งพวกเขาไม่อยู่ห้อง ลูกค้าต้องการของ หนูก็หยิบให้ 

ก็เท่ากับช่วยสนับสนุน แต่ไม่เคยขายเอง กลัวเหมือนกันว่าวันหนึ่งอาจจะต้องทํา”  

นอกจากการเข้าสู่วงจรการค้าแล้ว พบว่ามีหลายพฤติกรรมที่พัฒนาสัมพันธ์กับการเสพ

ไอซ์ ได้แก่ เล่นการพนัน ก้าวร้าว ขาดการควบคุมอารมณ์ตนเอง ไร้เหตุผล โกหก ลักขโมย และขาด

ความรับผิดชอบ 
 

พฤติกรรมเล่นการพนัน ผู้ให้ข้อมูลฯครึ่งหนึ่ง (6 ราย) ช่ืนชอบการเล่นไพ่หรือสนุกเกอร์

ขณะยาฯออกฤทธิ์ โดยผู้ให้ข้อมูลฯ 3 ราย ยอมรับว่าคุ้นเคยและมีประสบการณ์เล่นพนันต้ังแต่วัยเด็ก 

“คุ้นเคยและหัดเล่นพนันตั้งแต่เด็ก ป้าชอบเล่นไพ่ในงานศพ เขาพาหนูไปด้วย เพราะไม่มีคนเลี้ยง หนูก็ต้องนอนใน

วงไพ่ ป้าห้ามไม่ให้เล่น แต่ย่ิงห้ามเหมือนยิ่งยุ หนูเริ่มจากหัดเล่นสลากน้ําเต้าปูปลาซ่ึงมีในงานศพ” ส่วนผู้ให้ข้อมูลฯ

อีกครึ่งหนึ่งเริ่มเล่นการพนันเมื่อเข้าสู่วงจรยาเสพติด “ท่ีบ้านไม่มีใครเสพยาฯหรือเล่นพนัน หนูไม่ชอบเลย 

เล่นไม่เป็นทั้งสองอย่าง แต่พอมาอยู่กับสังคมแบบนี้ เพื่อนกลุ่มนี้ นอกจากติดยาฯแล้ว ยังติดการพนันด้วย” อย่างไร 
ก็ตาม ทั้งผู้ที่เคยมีและไม่เคยมีประสบการณ์เล่นพนัน ต่างยอมรับว่าปัจจุบันเล่นพนันไพ่ สนุกเกอร์ จน
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เกิดเป็นพฤติกรรมใหม่ที่ควบคู่กับการเสพไอซ์ หลายรายมีหนี้สินจํานวนมากจากการพนัน “คุ้นเคยและ
หัดเล่นพนันตั้งแต่เด็ก...เมื่อมาอยู่กรุงเทพฯและติดยาฯ ก็ยังเล่นพนัน ไอซ์กับไพ่กับหนูร่วมเดินบนเส้นทางเดียวกัน 

คือ เล่นไอซ์ก็ต้องเล่นไพ่ อยากเล่นไพ่ก็ต้องเล่นไอซ์ เล่นไอซ์แล้วดีดก็เล่นไพ่อีก มีช่วงหนึ่งเล่นหนัก ไปเล่นในบ่อน

จนหมดตัว เป็นหนี้สินจนทุกวันนี้” หรือ “พอยาฯออกฤทธิ์ ไม่รู้ทําอะไรก็เล่นไพ่ ชีวิตมีแต่ยาฯกับไพ่...บ่อยครั้งที่เล่น

เสียคราวละหลายหมื่น” หรือ “คนเล่นไอซ์ชอบเล่นพนัน เหมือนคู่กัน ยาฯออกฤทธิ์ ไม่รู้ทําอะไร ก็เล่นไพ่ เล่นเพลิน

เป็นวันๆ”  

สําหรับเหตุผลที่ต้องเล่นพนัน ผู้ให้ข้อมูลฯบอกว่าเป็นเพราะฤทธิ์ยาฯ บางรายคาดหวังว่า

การเล่นพนันเป็นวิธีหนึ่งที่จะได้เงินซื้อยาฯ “ไอซ์กับไพ่กับหนูร่วมเดินบนเส้นทางเดียวกัน คือ เล่นไอซ์ก็ต้อง

เล่นไพ่...ขณะที่ของกําลังขึ้น ทําซํ้าๆได้ทน การเล่นไพ่จึงเหมาะ เมื่อหมดเงิน ต้องหาเงินมาซ้ือยาฯ การเล่นไพ่น่าจะ

เป็นวิธีต่อยอดเงินได้ แต่ปรากฏว่าส่วนมากเสียมากกว่าได้” ซึ่งข้อมูลนี้แสดงให้เห็นว่าพฤติกรรมการเล่นไพ่

เป็นวิธีหนึ่งที่เป็นผลอันเนื่องมาจากท่ีไอซ์มีกลไกการฤทธิ์ที่ทําให้ถุงเล็กๆ (vesicle) ที่ทําหน้าที่เก็บกัก

โดปามีนในเซลล์ประสาทเกิดการแตก ทําให้มีโดปามีนถูกปลดปล่อยออกมาจากเซลล์ของปลาย

ประสาทอย่างควบคุมไม่ได้ โดปามีนที่อยู่นอกเซลล์ประสาทจึงมีปริมาณมาก ผลทางจิตและประสาท

ที่ตามมา คือ ผู้เสพจะมีอาการย้ําคิดยํ้าทํา/ไม่สามารถควบคุมพฤติกรรมได้ (Repetitive and/or 

obsessive behavior) มีความใส่ใจต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใดเพิ่มขึ้น มีความต่ืนตัวทางด้านอารมณ์ (วิโรจน์ 

สุ่มใหญ่.2543, มานพ คณะโต และคณะ.2553) 
  

พฤติกรรมก้าวร้าว ขาดการควบคุมอารมณ์ตนเอง และไร้เหตุผล เป็นอีกพฤติกรรมหนึ่ง

ที่ผู้ให้ข้อมูลฯกล่าวถึง โดยผู้ให้ข้อมูลฯ 4 ราย ยอมรับว่าการเสพยาเสพติดหรือไอซ์ทําให้พฤติกรรม

เปลี่ยนไป จากเคยสุภาพ อ่อนน้อม กลายเป็นก้าวร้าว ไร้เหตุผล ขาดการควบคุมตนเอง ไม่สนใจผู้อ่ืน 

หรือบางรายอาจเคยก้าวร้าว เกเร ใจร้อน ก็กลายเป็นก้าวร้าวมากขึ้น อารมณ์ร้อนมากขึ้น ไม่ควบคุม

อารมณ์ตนเอง ไร้เหตุผลมากขึ้น “นิสัยเปลี่ยน จากเดิมเอาแต่ใจ แต่ไม่ใจร้อนมาก แต่พอมาเสพไอซ์ กลายเป็น

คนก้าวร้าว เอาแต่ใจ ใจร้อนมากขึ้น อยากได้อะไรคิดอะไรก็จะต้องได้เดี๋ยวนั้น ไม่คิดถึงคนอื่น ไม่คิดถึงใจใคร ไม่

รักษาน้ําใจคนอื่น จากไม่เคยทํากับแม่ก็ทํา จากเคยแคร์ความรู้สึกคนอื่นและเพื่อน กลับไม่แคร์”  หรือ “เดิมผม

อาจจะเกเรและก้าวร้าวบ้าง แต่ต้ังแต่เล่นยาฯ ผมก้าวร้าวและเกเรมากขึ้น ถึงขั้นทําเรื่องเลวร้ายกับคนอื่น ทําร้าย 

หรือฆ่าคนได้” ซึ่งพฤติกรรมเหล่านี้ล้วนส่งผลกระทบต่อผู้ให้ข้อมูลฯและครอบครัว “ผมทะเลาะกับพี่ๆ

น้องๆ และแฟนบ่อยๆ ส่วนมากเป็นเรื่องผมเล่นยาฯ ไม่สนใจครอบครัว อารมณ์แปรปรวน ควบคุมอารมณ์ไม่ได้ 

โกรธและหงุดหงิดง่าย” หรือ “หลายครั้งที่ทําฤทธิ์เดชใส่พ่อแม่ พูดมึงกูกับแม่ เถียงแม่ ขโมยของ ขโมยเงิน ทําร้าย

แฟนถึงขั้นเลือดตกยางออกหลายครั้ง ท้ังที่เราไม่ได้ต้ังใจที่จะทํา แต่เป็นเพราะไอซ์ เป็นเพราะยาฯบังคับเรา ตอนที่

เริ่มเล่น เราคิดว่าจะบังคับมันได้ แต่พอเล่น มันกลับบังคับเรา เราติดมัน” 
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การลักขโมย การโกหก เป็นอีกสองพฤติกรรมอันเนื่องมาจากการเสพยาเสพติดหรือ

ไอซ์ ผู้ให้ข้อมูลฯชายรายหนึ่งยอมรับว่าเมื่อไม่มีเงินซื้อไอซ์ ตนเคยขโมยรถมอเตอร์ของมารดาไป

จํานํา เพื่อนําเงินมาซื้อไอซ์ “แม่ไม่อยู่บ้านหลายวัน ผมไม่มีเงินซ้ือยาฯ จึงเอารถมอเตอร์ไซลค์แม่ไปจํานํา เอา

เงินไปซ้ือไอซ์ได้จีหนึ่ง” เมื่อมารดาถามก็โกหกและหลอกให้มารดาให้เงินเพิ่ม “ก่อนแม่รู้ว่าเอารถไปจํานํา 

ผมก็ขอเงินแม่ อ้างว่าต้องซื้อของจําเป็นบ้าง ซ้ือวัสดุทํางานบ้าง แม่ไม่สงสัยอะไร ตามปกติผมขอเงินแม่ 10 วันครั้ง 

ครั้งละ 10,000-15,000 บาท” เช่นเดียวกับผู้ให้ข้อมูลฯหญิงวัย 28 ปี ที่มักโกหกคนรักเพื่อนําเงินมาซื้อ

ไอซ์ ทั้งที่ก่อนหน้านี้รังเกียจและไม่มีพฤติกรรมเช่นนี้ แต่เมื่อติดไอซ์ พบว่ากลายเป็นคนมีนิสัยโกหก 
“เดิมเกลียดคนโกหกมาก ใครโกหกจะโกรธมาก ตอนนี้เป็นซะเอง โกหกตลอด ทุกเรื่อง ท้ังเรื่องเงิน ไพ่ ยาฯ...เคย

ถูกจับมาแล้ว 2 ครั้ง แฟนต้องประกัน จ่ายเงินเป็นแสน ท้ังของหนูและเพื่อน แต่หนูไม่ยอมรับ โกหกตลอด เขาก็

ยอมเชื่อ...หลายคร้ังที่เงินไม่พอเสพ หนูทําบิลล์คลินิกปลอม อ้างว่าไปตรวจสุขภาพ ขอเงินเพิ่ม ได้เงินมาก็เอามา

เล่นไพ่ เล่นยาฯ” หรือผู้ให้ข้อมูลฯหญิงอีกรายซึ่งเสพไอซ์ขณะตั้งครรภ์เล่าว่า “แอบไปเล่นยาฯทั้งตั้งท้อง 

พอแฟนถามก็โกหก โกรธ ทําร้ายร่างกายเขา” 
 

การขาดความรับผิดชอบ เป็นอีกพฤติกรรมหนึ่งของผู้ติดยาเสพติด ผู้ให้ข้อมูลฯหลาย

รายยอมรับว่าเมื่อก้าวสู่วงจรการเสพไอซ์ได้ระยะหนึ่ง พฤติกรรมที่เกิดควบคู่นอกเหนือจากที่กล่าวไปแล้ว 

คือ การขาดความรับผิดชอบ หรือรับผิดชอบน้อยลง เพราะเวลาในชีวิตหมดไปกับยาเสพติด เที่ยว 

และพนัน ความรับผิดชอบ ไม่ว่าการงาน การเงิน การดูแลตนเอง การดูแลบุตรและครอบครัวนั้นเป็น

เรื่องยาก ไม่สามารถกระทําได้ “ก่อนใช้ยาฯส่งเงินให้ทางบ้านเดือนละ 3,000-5,000 บาท ท่ีเหลือซ้ือเสื้อผ้า 

เครื่องประดับเคร่ืองสําอาง ของใช้ เที่ยวเธคบ้าง และมีเงินเหลือเก็บเดือนละ 3,000-4,000 บาท แต่พอใช้ยาฯ 

แทบไม่ส่งทางบ้าน ค่าเครื่องแต่งตัว เครื่องสําอาง เงินเก็บ เปลี่ยนเป็นค่ายาฯ ชีวิตช่วงนี้ก็มีแต่ค่ายาฯและค่าเที่ยว” 

เช่นเดียวกับผู้ให้ข้อมูลฯหญิงซึ่งเป็นพนักงานร้านคาราโอเกะ เล่าว่า ชีวิตทุกวันนี้เป็นการทํางานเพื่อการ

เสพยาเสพติดเท่านั้น ไม่เคยรับผิดชอบใดๆ ไม่เคยทําหน้าที่เป็นมารดาให้แก่บุตร ซ้ํายังเสพยาเสพติด
ขณะตั้งครรภ์ พูดไว้น่าสนใจว่า “อย่าให้พวกเราต้องรับผิดชอบชีวิตคนอื่นเลย แม้แต่ชีวิตตัวเองก็ยังรับผิดชอบ

ดูแลไม่ได้ ทุกวันนี้นอกจากพ่อกับแม่จะต้องเลี้ยงดูส่งเสียรับผิดชอบชีวิตลูกๆของเราแล้ว พ่อกับแม่ยังต้องส่งเงินให้

พวกเราใช้ทุกเดอืน” 
  

 สรุปว่า พฤติกรรมที่สัมพันธ์กับการเสพยาเสพติดหรือไอซ์ที่ผู้ให้ข้อมูลฯส่วนใหญ่ยอมรับ 

คือ การเข้าสู่วงจรการค้า มีพฤติกรรมเล่นพนัน ก้าวร้าว ขาดการควบคุมอารมณ์ ไร้เหตุผล โกหก  

ลักขโมย และขาดความรับผิดชอบ ซึ่งพฤติกรรมเหล่านี้ส่วนหนึ่งสอดคล้องกับที่ทิพาวดี เอมะวรรธนะ 

(2545) สรุปไว้ว่า ผู้ติดยาเสพติดส่วนใหญ่จะมีลักษณะพฤติกรรม ความคิด ความรู้สึก บุคลิกภาพ 

การปรับตัวอยู่ร่วม กับสังคม จิตใจ พลังใจ คือ หย่อนความรับผิดชอบ หย่อนระเบียบวินัย ใช้เงิน

เปลือง มีภาวะเหมือนไม่สนใจผู้อ่ืน ตามใจตัวเอง มีข้ออ้างเข้าข้างตัวเองเสมอ แล้วโทษว่าเป็น

ความผิดของผู้อ่ืน โมโหง่าย อดทนรอคอยสิ่งที่ต้องการนานๆไม่ค่อยได้ อยากได้อะไรก็อยากให้ได้
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เห็นผลเร็วๆ วุฒิภาวะและความฉลาดทางอารมณ์หย่อน ฯลฯ แต่อย่างไรก็ตาม มิได้หมายความว่า 

ผู้ติดยาเสพติดทุกคนจะเป็นเช่นนี้ ทั้งนี้แล้วแต่พ้ืนฐานและที่มาที่ไปของแต่ละบุคคล ซึ่งเราไม่ควร 

ตีตรา (Stigmatize) การพลาดเรื่องใช้ยาเสพติด มิได้หมายความว่าความดีส่วนอื่นๆจะหมดไปด้วย 

ซึ่งเป็นเรื่องที่ผู้ปฏิบัติงานด้านนี้ควรวินิจฉัยลักษณะสําคัญนี้ว่ามีมาก่อนที่บุคคลนั้นจะติดยาเสพติด 

หรือเมื่อติดยาเสพติดแล้วจึงมีพฤติกรรมเช่นนี้ เพื่อว่าจะได้นํามาเป็นฐานข้อมูลในการวางแผนการรักษา

และให้การช่วยเหลือต่อไป 
 

4.5 การดําเนินชีวิตประจําวันขณะเสพยาเสพติด 

ผู้ให้ข้อมูลฯทุกรายยอมรับว่าการดําเนินชีวิตช่วงก่อนและระหว่างเสพยาเสพติดนั้น

แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง ก่อนเข้าสู่เส้นทางยาเสพติด ทุกคนมีชีวิตปกติ แบบเรียบง่าย เป็นไปตามวัย

และบทบาทหน้าที่ ไม่มีพฤติกรรมเสี่ยง เป็นการดําเนินชีวิตที่มีความสมดุล คือ มีทั้งการทํางานอาชีพ/

การเรียน การนอนหลับ การพักผ่อนร่างกาย กิจกรรมนันทนาการที่ไม่มีความเสี่ยง มีเวลาเพื่อครอบครัว 

สังคม และดูแลตัวเอง ต่อมาผู้ให้ข้อมูลฯเริ่มนําพาชีวิตสู่ความเสี่ยงต่อการเสพยาเสพติด ซึ่งถือเป็นจุด

เปลี่ยนของชีวิต ผู้ให้ข้อมูลฯเกือบทุกรายเริ่มมีพฤติกรรมเสี่ยง คบเพื่อนเสพหรือค้ายาฯ ทํางานที่มีความ

เสี่ยงสูงต่อการเสพยาเสพติด ฯลฯ กิจกรรมชีวิตประจําวันเริ่มเปลี่ยนไปจากเดิม การดําเนินชีวิตประจําวัน 

ที่สมดุลค่อยๆเลือนหาย เริ่มมีกิจกรรมที่มีความเสี่ยงเข้ามาแทนที่ จนท้ายสุดได้ลิ้มลองยาเสพติด 
ผู้ให้ข้อมูลฯหลายรายยังคงดําเนินชีวิตประจําวันได้บ้าง ซึ่งระยะนี้หลายรายเรียกว่าระยะลองยาฯ แต่

ชีวิตของพวกเขาหาได้หยุดเพียงการลองเป็นครั้งคราว หากแต่ยังคงเสพยาฯไปเรื่อยๆจนถึงระยะ

หมกมุ่นกับการเสพยาฯ คือ วันเวลาส่วนใหญ่หมดไปกับกิจกรรมเสพยาเสพติด เช่น การหายาเสพติด

มาเสพ พูดคุยเรื่องยาเสพติด เสพยาเสพติด และเล่นการพนัน “ชีวิตช่วงเล่นยาฯ ไม่ได้ทําอะไรเลย 

นอกจากเล่นยาฯ อยู่กับเพื่อนที่เล่นยาฯ คุยเรื่องยาฯ รับแขก ชีวิตมีแค่นี้ เวลาเกือบทั้งหมด หมดไปกับกิจกรรมที่

เกี่ยวกับยาฯ” หรือ “เมื่อเริ่มใช้ยาฯใหม่ๆ ชีวิตเปลี่ยนไปบ้างไม่มาก ผมยังไปโรงเรียนและเข้าเรียนเหมือนเดิม แต่

เมื่อเลิกเรียนแล้วยังไม่กลับบ้าน จะอยู่เล่นยาฯในโรงเรียน ต่อมาอีกเดือน ผมก็พัฒนามาเป็นผู้ปล่อยยาฯ ก็ไม่ค่อย

เรียน แต่ไปโรงเรียนเพื่อขายยาฯ จนช่วงมาเรียนต่อในกรุงเทพฯ กิจกรรมในชีวิตมีแต่เล่นและปล่อยยาฯ ท้ังวันทั้ง

คืนไม่มีเวลาทําอย่างอื่น ไม่ไปเรียนจนถูกรีไทม์ กลับบ้านมาอยู่กับยาย เวลาส่วนใหญ่ก็ยังอยู่กับเพื่อน อยู่กับการเล่น

และขายยาฯ” 

กล่าวโดยสรุป การดําเนินชีวิตประจําวันของผู้ให้ข้อมูลฯช่วงระยะเสพยาเสพติด กิจกรรม 

ประจําวันของผู้ให้ข้อมูลฯมีเพียงกิจกรรมเพื่อยาเสพติดเท่านั้น คือ หายาฯมาเสพ เสพยาฯ พูดคุยเรื่อง

ยาเสพติด รวมทั้งกิจกรรมการพนัน ไม่มีกิจกรรมอื่น ไม่ว่าจะเป็นการดูแลตัวเอง กิจกรรมเพื่อครอบครัว 

กิจกรรมนันทนาการ การดําเนินชีวิตช่วงนี้เป็นการดําเนินชีวิตที่ขาดสมดุลแห่งชีวิต 
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ระยะเสพยาเสพติด ไม่เพียงแต่วิถีการดําเนินชีวิตประจําวัน กลุ่มเพื่อน อาชีพ สถานที่พัก

อาศัยเท่านั้นที่เปลี่ยนไป แต่ค่าใช้จ่ายประจําวันก็เปลี่ยนไปด้วย โดยผู้ให้ข้อมูลฯทุกรายยอมรับว่า 

ก่อนเสพยาเสพติดมีเงินเพื่อดูแลตนเองและครอบครัวอย่างเพียงพอ มีเงินออม ค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่

เป็นค่าใช้จ่ายเพื่อยังชีพที่จําเป็น เช่น ค่าอาหาร ที่พัก เครื่องแต่งกาย นันทนาการ และจุนเจือครอบครัว 

แต่เมื่อติดยาเสพติด แม้มีรายได้เพิ่มขึ้น แต่ไม่พอใช้ ไม่มีเงินออม ไม่มีเงินจุนเจือครอบครัวหรือดูแล

ตนเอง เพราะรายได้หมดไปกับยาเสพติด เป็นการทํางานเพื่อการเสพยาเสพติด “ตอนไม่เล่นยาฯ ผมใช้

เงินไม่ถึงหมื่น แต่พอเล่นยาฯ ใช้เกือบ 30,000 ค่ายาฯ 25,000 อีก 5,000 เป็นค่าพักผ่อน เงินไม่เหลือเลย” หรือ
“ก่อนใช้ยาฯ หนูส่งเงินให้ทางบ้านเดือนละ 3,000-5,000 บาท ท่ีเหลือซ้ือเสื้อผ้า เครื่องประดับ เครื่องสําอาง ของใช้ 

เที่ยวเธคบ้าง มีเงินเก็บเดือนละ 3,000-4,000 บาท พอใช้ยาฯ ไม่ส่งทางบ้าน ค่าเครื่องแต่งตัวเครื่องสําอาง เงินเก็บ 

เปลี่ยนเป็นค่ายาฯ ชีวิตช่วงนี้ก็มีแต่ค่ายาฯและค่าเที่ยว” หรือ “ก่อนใช้ยาฯเงินเดือน 8,000-10,000 บาท ใช้พอ ซ้ือ

ของใช้ส่วนตัว เสื้อผ้า เที่ยว ค่าบุหรี่และสุราบ้าง ช่วงเล่นยาฯ รายได้ 20,000-30,000 บาท ไม่ช็อปปิ้ง ไม่เที่ยว ไม่กิน 

ไม่ซ้ือของใช้ เสื้อผ้า เพราะแขกซื้อให้ แต่ใช้ไม่พอ หมดกับยาฯ พูดง่ายๆ เป็นการทํางานเพื่อเล่นยาฯอย่างเดียว” 

ผู้ให้ข้อมูลฯเกือบทุกรายยอมรับว่าการเสพยาเสพติดทําให้ไม่สามารถรับผิดชอบชีวิต

ตนเองและครอบครัวได้ แม้ปัจจุบันซึ่งเป็นวัยผู้ใหญ่ซึ่งน่าจะมีความรับผิดชอบมากขึ้น และเป็นวัยให้

ผู้อ่ืนพึ่งพิง แต่พวกเขากลับเป็นผู้พ่ึงพิงผู้อื่น ดังคําบอกเล่าของผู้ให้ข้อมูลฯหญิง วัย 31 ปี “ชีวิตท่ีผ่าน

มาจนถึงวันนี้ไม่อบอุ่น มีแฟนเพื่อสนุก แก้เหงา...มีลูกก็ไม่ได้ทําหน้าท่ีแม่ ไม่เลี้ยงดู ไม่กล้าเข้าใกล้ เพราะเราใช้ยาฯ 

มีชีวิตและวันเวลาเพื่อการเล่นยาฯเท่านั้น ไม่สนใจสิ่งใด” เช่นเดียวกับผู้ให้ข้อมูลฯหญิงอีกรายพูดไว้อย่าง

น่าสนใจว่า “อย่าให้พวกเราต้องรับผิดชอบชีวิตคนอื่นเลย แม้แต่ชีวิตตัวเองก็ยังรับผิดชอบดูแลไม่ได้ ทุกวันนี้

นอกจากพ่อกับแม่จะต้องเลี้ยงดูส่งเสียรับผิดชอบชีวิตลูกๆของเราแล้ว พ่อกับแม่ยังต้องส่งเงินให้พวกเราใช้ทุกเดือน” 
 

5. เส้นทางชีวิตระยะบําบัดรักษาของกลุ่มผู้ให้ข้อมูลฯ  

5.1 ประวัติการบําบัดรักษาและการเลิกยาเสพติด 

ผู้ให้ข้อมูลฯทุกรายมีประวัติการบําบัดรักษาครั้งนี้เป็นครั้งแรก ส่วนประวัติการหยุดเสพ 

ยาเสพติด พบว่า มีผู้ให้ข้อมูลฯจํานวน 3 ราย ไม่เคยหยุดเสพยาฯมาก่อน ส่วนที่เหลืออีก 9 ราย เคยหยุด

เสพยาฯได้ โดย 6 ราย หยุดเสพได้ไม่เกิน 1 เดือน มีเพียงรายเดียวหยุดเสพได้ 3 เดือน และอีก 2 ราย 

หยุดเสพได้ 1 ปี และ 2 ปี ตามลําดับ 

กลุ่มไม่เคยหยุดเสพยาฯ (3 ราย) มีเพียงรายเดียวที่สมัครใจเข้ารับการบําบัดรักษา ส่วนอีก 

2 ราย ถูกบังคับบําบัดตามพระราชบัญญัติฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 สําหรับเหตุผล
สําคัญที่ผู้ให้ข้อมูลฯกลุ่มนี้ไม่เคยหยุดเสพยาฯ คือ คิดว่าไม่ติดยาเสพติด เสพเพื่อทํางาน ไม่ได้รับ

ผลกระทบจากการเสพยาฯ และไม่มีเป้าหมายหรือแรงจูงใจให้เลิกยาฯ จึงไม่เคยคิดจะหยุดเสพยาฯ 

จนกระทั่งถูกกฎหมายบังคับรักษา  
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สําหรับกลุ่มหยุดเสพยาฯได้ไม่เกิน 1 เดือน (6 ราย) ผู้ให้ข้อมูลฯเกือบทุกราย (5 ราย) 

หยุดเสพเพราะไม่มียาฯให้เสพ ยาเสพติดหายากขึ้น บางรายเปลี่ยนงาน เปลี่ยนที่อยู่อาศัย หายาเสพติด

มาเสพไม่ได้ เป็นเหตุบังเอิญให้ต้องหยุดเสพยาฯในช่วงเวลาดังกล่าว ในกลุ่มนี้มีผู้ให้ข้อมูลฯเพียงรายเดียว

เท่านั้นที่ต้ังใจหยุดเสพยาฯเพื่อเก็บเงินกลับไปหาครอบครัว แต่สุดท้ายกลับมาเสพยาฯซ้ํา เพราะเงิน

ถูกขโมย ท้อแท้ หมดหวัง ประชดด้วยการเสพยาฯซ้ํา 

กลุ่มหยุดเสพยาฯได้มากกว่า 3 เดือน (3 ราย) หยุดได้ 2 ปี 1 ปี และ 3 เดือน ตามลําดับ 

ผู้ให้ข้อมูลฯเล่าว่าตัวช่วยให้หยุดเสพยาฯได้ค่อนข้างนานนี้ส่วนหนึ่งเกิดจากแรงขับภายใน ซึ่งก็คือ 

การสร้างแรงยึดเหนี่ยวให้กับตัวเอง สร้างเป้าหมายชีวิต นําความเจ็บปวด หวาดกลัว จากการเสพยาเสพติด 
มาเป็นแรงจูงใจในการเลิกยาฯ แต่ต้องกลับมาเสพยาฯซ้ํา เพราะลืมควบคุมตัวเอง ประมาท พาตัวเอง

ไปอยู่ท่ามกลางตัวกระตุ้นการเสพยาฯ เช่น คบเพื่อนเสพยาเสพติด มียาเสพติดไว้ใกล้ตัว จนสุดท้าย

ต้องกลับมาเป็นผู้เสพติดยาเสพติดอีกครั้ง ดังคําบอกเล่าของผู้ให้ข้อมูลฯหญิงซึ่งเคยหยุดเสพยาฯ 2 ปี 

ว่า “เคยหยุดได้ 2 ปี หลังจากถูกจับไปเซฟเฮ้าส์ ตอนนั้นคิดว่าน่าจะเลิก เพราะกลับบ้านแล้วเห็นภาพครอบครัว 

ท่ีอบอุ่น และภาพที่ถูกจับนั้นติดตา กลัว ไม่อยากถูกจับอีก กลัวว่าคนที่เราไปล่อซ้ือจะตามล่า การหยุดจึงน่าจะ

ปลอดภัยท่ีสุด จึงตัดทุกอย่างออกจากชีวิต แต่หลังจากนั้น 2 ปี ความกลัวเริ่มจางลง เริ่มมีเงิน และเริ่มพาตัวเองไปสู่ 

วังวนแบบเดิม คบเพื่อนเสพ มีแฟนเล่นยาฯ จากนั้นชีวิตก็เรื่อยมา ออกจากบ้านมาทํางานแบบเดิม และเล่นยาฯหนัก

กว่าเดิม”  
 

5.2 ปัจจัยที่นําสู่การบําบัดรักษาครั้งนี้ 

ผู้ให้ข้อมูลฯส่วนใหญ่ (8 ราย) เข้ารับการบําบัดรักษาตามพระราชบัญญัติฟ้ืนฟูสมรรถภาพ

ผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 ส่วนอีก 4 ราย เข้าบําบัดรักษาด้วยระบบสมัครใจ  

สําหรับเหตุผลสําคัญของการปฏิเสธการเข้าบําบัดรักษาตลอดระยะเวลาผ่านที่มา คือ 

ไม่ยอมรับว่าติดยาเสพติด ยาเสพติดไม่ก่อให้เกิดผลกระทบใดๆ และสามารถหยุดได้ด้วยตนเองโดย

ไม่ต้องบําบัดรักษา โดยผู้ให้ข้อมูลฯบางรายเล่าว่า หากไม่มียาฯให้เสพ หรือหายาฯเสพไม่ได้ ก็ไม่มี

ผลกระทบใดๆ ไม่ทุรนทุราย ไม่เสี้ยน บ้างว่าเป็นเพียงผู้เสพ เสพปริมาณน้อย ไม่ใช่ผู้ติดยาฯ หากจะ
หยุดเสพก็สามารถหยุดเองได้ บ้างว่าเคยหยุดเสพได้ระยะหนึ่ง หากจะหยุดเสพอีกครั้งก็คงหยุดได้เอง 

ไม่จําเป็นต้องบําบัดรักษา โดยเฉพาะผู้ให้ข้อมูลฯที่ถูกบังคับบําบัด ทุกรายยอมรับว่าหากไม่ถูกบังคับ

ด้วยกฎหมายก็ไม่เข้าบําบัดรักษา “นี่เป็นครั้งแรก ถูกจับ พรบ.บังคับ หากไม่บังคับก็ไม่คิดรักษา เพราะคิดว่า

ไม่ติด เมื่อครั้งไปฟังคําวินิจฉัย ศาลบอกว่าคุณคือผู้ติดยาฯ ก็ไม่ยอมรับ คิดว่าเล่นก็ได้ ไม่เล่นก็ได้ และเคยหยุดได้  

2 ปี โดยไม่ต้องรักษา แสดงว่าจะหยุดเมื่อไหร่ก็ได้ แสดงว่าไม่ติด แม้เล่นอีกก็ไม่เป็นไร เพราะเคยหยุดได้มาแล้ว ไม่

จําเป็นต้องรักษา” หรือ “เป็นครั้งแรก ไม่มารักษาก่อนหน้านี้นั้นมี 2 เหตุผล เหตุผลแรกคิดว่าไม่ติด หากจะหยุด ก็

หยุดเองได้ เหตุผลสองไม่เสี้ยน” 
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สําหรับกลุ่มสมัครใจบําบัดรักษา กลุ่มนี้ไม่แตกต่างจากกลุ่มถูกบังคับบําบัด กล่าวคือ 

ก่อนตัดสินใจเข้าบําบัดรักษาครั้งนี้ พวกเขาก็ไม่ยอมรับว่าติดยาฯ หากเหตุผลสําคัญที่ทําให้พวกเขา

ส่วนใหญ่ (3 ราย) ต้องตัดสินใจเข้าบําบัดรกัษาครั้งนี้ ก็คือ ครอบครัว (บิดา/มารดา/ภรรยา/ญาติ) ขอร้อง

ให้บําบัดรักษา มีผู้ให้ข้อมูลฯเพียงรายเดียวเท่านั้นที่สมัครใจและขอให้ครอบครัวพามาบําบัดรักษา 

เพราะต้องการแสดงความรักต่อมารดา พิสูจน์ให้มารดาเห็นว่าสามารถเปลี่ยนแปลงได้ และต้องการให้

มารดารัก รวมทั้งยอมรับว่าไม่สามารถหยุดเสพยาฯเองได้โดยไม่บําบัดรักษา “เมื่อก่อนพ่อแม่เคยขอร้อง 

แต่ไม่มา เพราะไม่เสี้ยน และคิดว่าหยุดเองได้ แต่ตอนหลังรู้ว่าไม่เสี้ยนเพราะเล่นตลอด เล่นจนไม่มีความสุข อยาก

เลิก เลยลองหยุด ปรากฏว่าหยุดเองไม่ได้ ครั้งนี้ต้ังใจมาเอง ผมจะพิสูจน์ให้แม่เห็นว่าผมทําให้แม่ได้ ผมเปลี่ยนตัว

เองได้ เพราะผมรักแม่ และรักไม่น้อยกว่าท่ีพี่ชายคนโตรัก แม่สามารถพึ่งผมได้ หากผมทําได้ ทุกอย่างก็คงน่าจะ

ตามมา แม่คงรักผม” 

อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าเหตุผลของการเข้าบําบัดรักษาครั้งนี้เพราะครอบครัวร้องขอ ต้ังใจ

เข้าบําบัดรักษาเอง หรือต้องโทษบําบัด ผู้ให้ข้อมูลฯทุกรายยอมรับว่า ความปรารถนาลึกๆแล้วตนเอง

ก็อยากเลิกเสพยาเสพติด ต้องการให้ครอบครัวมีความสุข มีความภาคภูมิใจ และอยากมีอนาคตที่ดี 

รวมทั้งยอมรับว่าถึงจุดอ่ิมตัวของการเสพยาฯ ยาเสพติดไม่ได้ก่อให้เกิดความสุข แต่ส่งผลกระทบต่อ

ตัวเองและครอบครัว “ผมก็คิดอยากเลิก แต่ก็เลิกไม่ได้เสียที ครั้งนี้พ่อแม่ เมีย ขอร้อง สงสารเขา โดยเฉพาะลูก 

ไม่อยากให้มีอนาคตเหมือนผม คําพูดของลูกกระทบจิตใจผมมาก ผมเลยอยากหยุด เมื่อก่อนผมไม่จริงจังขนาดนี้” 

หรือ “ผมไม่เคยรักษา เพราะผมไม่ได้ติดยาฯ ไม่ได้เป็นทาสมัน แต่ท่ีมาครั้งนี้เพราะแม่ขอร้องให้มา ผมอยากให้แม่

สบายใจ เชื่อใจ ผมอยากทําให้เขา เพื่อให้แม่และผู้ใหญ่สบายใจเท่านั้น แต่ลึกๆในใจผมก็อยากเริ่มต้นใหม่” หรือ 
“ผมว่าผมไม่ติดยาฯ แต่มารักษา เพราะเหตุผลลึกๆคืออยากเลิก อยากมีอนาคต อยากกลับไปเรียน ต้ังใจจะเป็นคน

ดีสักครั้ง ต้องการให้พ่อและแม่ภาคภูมิใจ แม่เคยร้องขอ พ่อเคยต่อว่าแม่ทําให้ผมติดยาฯ แม่จึงต้องการให้ผมเลิก 

ผมจึงอยากทําเพื่อเขาบ้าง และตอนนี้พ่อก็เปลี่ยนไป ผมเลยอยากทําตัวใหม่...เหตุผลต่อมา คือ ถึงจุดอิ่มตัว เดิมผม

แค่อยากลอง อยากสนุก แค่อยากลืมบางสิ่งบางอย่าง แต่ตอนนี้ความรู้สึกด้านชา ด้ือยาฯ ย่ิงเล่นย่ิงไม่สนุก ย่ิงเล่น

ย่ิงเครียด ย่ิงเปลืองเงิน ไม่เหลืออะไร แฟนก็เลิกกัน ร่างกายก็แย่ และเป็นเป้าของตํารวจ ทําให้ผมอยากเลิก ยอม

มารักษา” 
  

5.3 ความตั้งใจในการอยูบ่ําบัดรักษาในครัง้นี ้

ด้วยผู้ให้ข้อมูลฯไม่ยอมรับว่าติดยาฯ และไม่เคยคิดเข้าบําบัดรักษา ผู้ให้ข้อมูลฯส่วนใหญ่

ต้องโทษบังคับบําบัดตามกฎหมาย รองลงมา คือ ครอบครัวขอร้อง มีเพียงรายเดียวเท่านั้นที่สมัครใจ

เข้าบําบัดรักษาเอง ดังนั้น เมื่อพิจารณาความตั้งใจในการอยู่บําบัดรักษา พบว่า กลุ่มต้องโทษบําบัด

วางแผนอยู่บําบัดรักษาไม่เกินกฎหมายกําหนด (120 วัน) และคาดหวังว่าจะได้รับการลดโทษ “อยู่ให้

ครบกําหนด 120 วัน แต่ก็คาดหวังว่าหากทําตัวดี จะได้วันลด อยู่ได้น้อยก็ดี แต่ไม่อยากอยู่มากกว่านี้” ส่วนกลุ่มที่

ครอบครัวขอร้องให้เข้าบําบัดรักษา วางแผนอยู่บําบัดรักษาไม่เกิน 1 เดือน “อยู่สัก 1 เดือน ตอนนี้อยู่มา 



จรรยา เจตนสมบูรณ์, เนตรนภิส จันทวัฒนะ และคณะ 88

14 วันแล้ว เหลืออีกครึ่งทาง เวลา 1 เดือน น่าจะเหมาะที่จะทําใจหยุดให้ได้” มีผู้ให้ข้อมูลฯเพียงรายเดียวที่

สมัครใจเข้าบําบัดรักษาเอง วางแผนอยู่บําบัดรักษาจนมั่นใจว่าสามารถควบคุมพฤติกรรมได้ ซึ่งอาจ

ใช้เวลา 4 เดือน หรือมากกว่า “อยู่จนครบ 4 เดือน หรือมากกว่านั้น เพื่อให้แน่ใจว่าสามารถควบคุมพฤติกรรม

และหยุดได้แล้ว แต่ก็มีบางครั้งที่หวั่นไหว คิดถึงบ้าน อยากกลับบ้าน แต่พอทบทวนความคิดอีกที หากกลับไป

ตอนนี้ รู้สึกว่ายังไม่เต็มร้อย คนทางบ้านอาจจะไม่ยอมรับเต็มท่ี ด้วยเวลาน้อยเกินไป จึงอยากจะอยู่ให้เต็มท่ี ให้

ม่ันใจ อยากให้จบแบบสมบูรณ์แบบ”   

การวิจัยนี้ มีผู้ให้ข้อมูลฯหญิงรายหนึ่งซึ่งต้องโทษบําบัดได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับระยะ 

เวลาการบังคับบําบัดว่า ระยะเวลา 4 เดือนนั้นน้อยเกินไปสําหรับการเลิกยาฯ ระยะเวลาที่เหมาะสม

ควรเป็น 1 ปี รวมทั้งควรประเมินวินิจฉัยตัดสินให้เข้าบําบัดรักษาด้วยความระมัดระวัง หากประเมิน

ตัดสิน ผิดพลาด เท่ากับส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายการเสพและค้ายาฯวงกว้างขึ้น เหมือนจัดให้ผู้ค้าพบ

ผู้บริโภค “พรบ.บังคับให้รักษา 4 เดือน เวลา 4  เดือน ไม่นานพอที่จะเลิกยาฯได้ เพราะเล่นมาหลายปี พรบ.คิดผิด 

น่าจะให้อยู่สักปีจึงจะพอ มาอยู่แค่นี้ นอกจากจะเลิกไม่ได้แล้ว ยังเป็นการส่งเสริมการค้าและการเสพได้อีก เพราะ

บางครั้งเขาจับคนค้าเข้ามาอยู่ในนี้ด้วย เหมือนผู้ค้าพบผู้บริโภค ดีท่ีไม่ปล่อยในตึก แต่นัดปล่อยข้างนอก เมื่อออก

จากที่นี่ ย่ิงขยายสาขาได้เยอะและเร็วขึ้น จากไม่เคยรู้จัก ไม่เคยเจอกัน คนหนึ่งอยู่ปัตตานี คนหนึ่งอยู่สุราษฏร์ฯ 

พอมาอยู่ท่ีนี่ รู้จักกนั นัดแนะกัน ขยายสาขาสุราษฎร์ฯยันปัตตานีเลย สวยมาก”  
 

5.4 บุคคลที่ผู้ให้ข้อมูลฯอยู่ด้วยก่อนเข้าบําบัดรักษา 

บุคคลท่ีอยู่ด้วยก่อนเข้าบําบัดรักษา หมายถึง บุคคลที่ผู้ให้ข้อมูลฯอาศัยอยู่ด้วยในช่วง 

30 วัน ก่อนเข้าบําบัดรักษา พบว่า ผู้ให้ข้อมูลฯส่วนใหญ่ (8 ราย) พักอาศัยอยู่กับบุคคลที่เกี่ยวข้อง

กับยาเสพติด คือ เพื่อนสนิทเพื่อนร่วมงาน และคนรัก “ก่อนมาที่นี่ 1 เดือน หนูพักอยู่ท่ีร้านกับเจ้าของร้าน 

ลูกสาวเจ้าของร้านวัย 3-4 ขวบ เพื่อนร่วมงาน 3 คน แฟน และหนู รวมแล้ว 8 คน ในจํานวนนี้มี 3 คน คือ เจ้าของ

ร้านผู้หญิง ลูกสาวเจ้าของร้าน และแฟน ท่ีไม่เล่นยาฯ ส่วนที่เหลือเล่นยาฯทุกคน” มีผู้ให้ข้อมูลฯเพียง 4 ราย

เท่านั้น ที่อาศัยอยู่กับบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด ซึ่งได้แก่ คนรัก ภรรยา น้องสาว และยาย แต่

พวกเขาก็ยอมรับว่ายังคงเสพยาฯและติดต่อคบหาเพื่อนเสพหรือค้ายาเสพติด จนครอบครัวต้อง

ขอร้องให้เข้าบําบัดรักษา และอีก 1 ราย ต้องโทษบําบัด 

สรุปได้ว่า ช่วง 30 วัน ก่อนเข้าบําบัดรักษา ผู้ให้ข้อมูลฯทุกรายยังคงเกี่ยวพันกับยาเสพติด 

โดยยังคงเสพยาฯอย่างต่อเนื่อง และส่วนใหญ่พักอาศัยอยู่ร่วมกับบุคคลที่เสพและหรือค้ายาเสพติด 

โดยบุคคลที่อาศัยด้วยนั้นมีความสัมพันธ์ในฐานะเพื่อนสนิท เพื่อนร่วมงาน และคนรัก ส่วนผู้ที่มิได้

พักอาศัยกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด ยอมรับว่ายังคบหากับกลุ่มผู้ที่ใช้ยาเสพติดอย่างต่อเนื่อง 
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5.5 การดําเนินชีวิตขณะบําบัดรักษา 

ส่วนนี้นําเสนอการดําเนินชีวิตขณะบําบัดรักษา 4 ประเด็น คือ การดําเนินชีวิตประจําวัน 

ปฏิสัมพันธ์ทางสังคมกับกลุ่มเพื่อนและครอบครัว ปัญหาอุปสรรคขณะบําบัดรักษา และการจัดการ

ปัญหา   
 

5.5.1 การดําเนินชีวิตประจําวันของผู้ให้ข้อมูลฯขณะบําบัดรักษา 

ผู้ให้ข้อมูลฯเข้าบําบัดรักษาครั้งนี้เป็นครั้งแรก โดยส่วนใหญ่ (10 ราย) กําลังบําบัดรักษา

ระยะฟื้นฟูสมรรถภาพ ส่วนอีก 2 ราย กําลังบําบัดรักษาระยะถอนพิษยา  

ผู้ให้ข้อมูลฯที่กําลังบําบัดรักษาระยะถอนพิษยา เรียกหอผู้ป่วยที่อยู่บําบัดว่า“ตึกถอน

พิษยา” ซึ่งเป็นการเรียกช่ือตามกระบวนการบําบัด ด้วยระยะแรกของการงดเสพยาเสพติด ผู้ให้ข้อมูลฯ

จะมีอาการขาดยาฯ การบําบัดรักษาขั้นนี้จึงเน้นรักษาอาการขาดยาฯ โดยเรียกว่าการถอนพิษยาฯ 

ขณะที่กลุ่มผู้ให้ข้อมูลฯซึ่งกําลังบําบัดระยะฟื้นฟูสมรรถภาพ เรียกหอผู้ป่วยที่อยู่บําบัดว่า“บ้าน” ซึ่ง

เป็นการเรียกช่ือตามหลักการบําบัดของชุมชนบําบัด ที่ระบุว่าสถานที่บําบัดนี้เปรียบเสมือนบ้านหลัง

ที่ 2 ของผู้เข้าบําบัด หรือเป็นครอบครัวสร้างขึ้นใหม่ครอบครัวหนึ่งของผู้ติดยาเสพติด “ก่อนมา หนูไม่

มีภาพของที่นี่ คิดว่าน่าจะคล้ายคุก พอมาอยู่จริง จึงรู้ว่าไม่ใช่คุก แต่เหมือนบ้านเล็กๆ บ้านของคนเคยติดยาฯ” 

หรือ “ตอนแรกผมคิดว่าท่ีนี่คงเหมือนวัดถ้ํากระบอกหรือเรือนจํา ถูกกักบริเวณ...ช่วงแรกมาอยู่ตึกถอนพิษยา...

คล้ายอยู่โรงพยาบาล ใส่ชุดโรงพยาบาล ต่อมาย้ายไป TC….ท่ีนี่เป็นบ้านหลังใหญ่ คนมาก มีกฎระเบียบมาก” 

ความเป็นอยู่ภายใน“บ้าน”จึงเน้นการเป็นอยู่แบบครอบครัว ทุกคนเป็นเสมือนสมาชิก

ในครอบครัวเดียวกัน มีฐานะเป็นสมาชิกครอบครัวที่ต้องร่วมกันสร้างสถานที่แห่งนี้ให้มีสิ่งแวดล้อม 

ที่อบอุ่นและปลอดยาเสพติด จึงจําเป็นต้องมีอุดมการณ์และปรัชญาเดียวกัน มีกฎระเบียบ กติกา 
กิจกรรมเรียนรู้ร่วมกัน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เป็นกําลังใจให้กัน ฯลฯ เพื่อตอบสนองการฟื้นฟู

สมรรถภาพที่สมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย จิตใจ และสังคม เกิดการพัฒนาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและ

ความคิด สามารถกลับไปดํารง ชีวิตในสังคมภายนอกได้อย่างปกติสุข “ท่ีนี่สอนให้ผมทําสิ่งที่ต้องทํา แต่

ไม่เคยทํา ต้องฝืนตัวเอง รับรู้และกล้าเผชิญความจริง สํารวจข้อบกพร่องของตนเองแล้วแก้ไข...กฎระเบียบมีไว้

ควบคุมเพื่อให้อยู่ร่วมกันได้ จํานวนข้อขึ้นอยู่กับตัวเรา กฎหลักมีแค่ 5 ข้อ...ชีวิต 45 วัน ใน TC เกือบเหมือนชีวิต

ปกติท่ีบ้าน จะต่างกันก็ตรงที่ทุกคนมีภาระหน้าท่ีรับผิดชอบตามทีมงาน” ซึ่งถ้อยคําบอกเล่านี้สอดคล้องกับ

กระบวนการบําบัดที่เน้นให้ผู้เข้ารับการบําบัดพัฒนาตนเองทั้งด้านพฤติกรรม อารมณ์ และความคิด 

ที่เบี่ยงเบนไประหว่างการใช้ยาเสพติดให้กลับสู่ภาวะปกติ โดยเน้นให้ผู้ให้ข้อมูลฯช่วยเหลือตนเองให้
มากที่สุด (Help for Self Help) และช่วยเหลือซึ่งกันและกันในกลุ่มเพื่อนและครอบครัว โดยกระบวน 

การกลุ่มบําบัด กิจกรรมบําบัด ครอบครัวบําบัด รวมทั้งงานบําบัด การลงโทษและการให้รางวัล   
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สําหรับการดําเนินชีวิตประจําวันขณะบําบัดรักษา ผู้ให้ข้อมูลฯระบุตรงกันว่าชีวิต 

ประจําวันดําเนินไปตามกระบวนการบําบัดหลักที่มุ่งเน้นให้เกิดการปรับเปลี่ยนความคิด พฤติกรรม 

ที่สูญเสียไประหว่างเสพยาเสพติดให้กลับสู่ปกติ และเสริมสร้างทักษะการดํารงชีวิตที่สมดุล มี

คุณภาพตามศักยภาพที่มี ปลอดยาเสพติด โดยทุกคนต้องเข้าร่วมกลุ่มบําบัด เช่น กลุ่มประชุมเช้า 

กลุ่มปรับความเข้าใจ กลุ่มจิตบําบัด กลุ่มสัมมนา กลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อน กลุ่มครอบครัว ฯลฯ การเข้า

ร่วมกิจกรรมบําบัด เช่น กิจกรรมนันทนาการ กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ กิจกรรมทางศาสนาและสิ่ง

ยึดเหนี่ยว ฯลฯ และการทํางานบําบัด เช่น การทําหน้าที่ตามท่ีมอบหมายตามบทบาท  การเข้าร่วม

กิจกรรมอาชีวบําบัด  
ขณะรับการบําบัดรักษา ผู้ให้ข้อมูลฯจะได้เรียนรู้และถูกปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและ

ความคิด โดยทุกคนต้องเข้าร่วมกิจกรรมประจําวันตามที่สถานบําบัดกําหนดอย่างเคร่งครัด สําหรับ

ผู้ให้ข้อมูลฯระยะฟื้นฟูสมรรถภาพเริ่มกิจกรรมประจําวันต้ังแต่เวลา 05.00–23.00 น. ส่วนผู้ให้ข้อมูลฯ

ระยะถอนพิษยาฯ เริ่มกิจกรรมประจําวันต้ังแต่เวลา 06.00–21.30 น. โดยกิจกรรมที่จัดขึ้นนี้เป็นไป

ตาม หลักการบําบัดที่เน้นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ความคิด สร้างการดําเนินชีวิตประจําวันที่สมดุล 

ปราศจากยาเสพติด การดําเนินชีวิตประจําวันนั้น นอกจากการเข้ากลุ่มบําบัด กิจกรรมบําบัด และ

งานบําบัดแล้ว ผู้ให้ข้อมูลฯทุกรายต้องทํากิจกรรมที่ส่งเสริมการดูแลสุขภาพกายและใจ เช่น นอนหลับ

พักผ่อน ตรวจสุขภาพร่างกาย ออกกําลังกาย รับประทานอาหาร ทํากิจกรรมศาสนา (สวดมนต์/

ละหมาด) และทํากิจกรรมเพื่อประโยชน์ส่วนรวมและสร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อผู้อ่ืน เช่น ร่วมกัน

พัฒนาทําความสะอาดสถานที่ ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ เช่น อ่านหนังสือ เล่นดนตรี ฯลฯ   

นอกจากการเข้าร่วมกลุ่มและกิจกรรมบําบัดต่างๆตามตารางกิจกรรมที่กําหนดแล้ว 

ผู้ให้ข้อมูลฯทุกรายจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบ อุดมการณ์ และปรัชญาการบําบัดรักษาอย่าง

เคร่งครัด มีการทําโทษและให้รางวัลเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม มีผู้ให้ข้อมูลฯบางรายได้รับรางวัลให้

เลื่อนระดับตําแหน่ง ให้ลาเยี่ยมบ้าน หรือได้รับมอบหมายหน้าที่พิเศษ เช่น เป็นวิทยากรร่วมกับ
เจ้าหน้าที่ ซึ่งเป็นเสมือนรางวัลตอบแทนที่สามารถเรียนรู้ ยอมรับ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและความคิด

ในทางที่ดีขึ้น “ผมอยู่บําบัดมา 2 เดือน ไม่ค่อยทําผิดกฎ มีบ้างเรื่องเล็กๆน้อย แค่ถูก pull up
1
 ก็รับมาปรับเปลี่ยน 

ตอนนี้ได้เป็น Expeditor
2
 ทีมงานประชาสัมพันธ์” หรือ “หนูเคยทําตัวดี ได้เลื่อนเป็น work

3
 แล้วดีแตก ทําผิดกฎ 

ถูกทําโทษ ปลดตําแหน่ง และทํางานหนัก ตอนหลังคิดได้ เจ้าหน้าท่ีเลยให้โอกาสเป็นวิทยากร ก็รู้สึกดี มีคุณค่า” 

และผู้ให้ข้อมูลฯหลายรายถูกลงโทษ เช่น ลดระดับตําแหน่ง นั่งเก้าอ้ีใช้ความคิด (Hot chair) ทํางาน

ใช้ความคิด (shot down) ฯลฯ เมื่อไม่ยอมรับ ไม่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม มีพฤติกรรมไม่เหมาะสม ฝ่าฝืน
                                                 
1 (การลงโทษโดยการแจ้งความผิดแก่สมาชิกทันทีทันใด เพื่อให้สมาชิกเลิกกระทําความผิดนั้นทันที) 
2 (ผู้ประสานกิจกรรมระหว่างหัวหน้าทีมงานกับผู้ช่วยผู้ควบคุมกิจกรรม) 
3 (หัวหน้าทีมงาน) 
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กฎระเบียบข้อบังคับของบ้าน “ หนูชวนเพื่อนหนีทุกวัน 2 อาทิตย์แรกโดนแจ้งพฤติกรรมหลายใบ นั่งเก้าอี้ใช้

ความคิด ทํางานหนัก 7 วัน” หรือ “หนูเคยเป็น Work ต้องเฝ้าโปรแกรมเพื่อนที่สูบบุหรี่ร่วมกับหนู เขาต้องทํางาน

กลางแดด หนูไม่กล้าบอกให้เขาทํางาน ไม่กล้าเตือนเมื่อเขาทําไม่ดี เพราะหนูทําผิดร่วมกับเขา แต่หนูปกปิด

พฤติกรรมเอาไว้ หนูอึดอัด จึงแจ้งพฤติกรรมตนเอง ตอนนี้ถูกปลดเป็นสมาชิกธรรมดา โดน shot down ทํางาน

กลางแดด ขุดหญ้า ถางหญ้า ลอกคู” 

แม้กระบวนการบําบัดรักษาจะมุ่งให้ผู้ให้ข้อมูลฯเกิดการเรียนรู้ พัฒนา ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมและความคิด เพื่อให้สามารถออกไปดํารงชีวิตภายนอกได้อย่างปกติสุข ปลอดยาเสพติด 

อย่างไรก็ตาม มีผู้ให้ข้อมูลฯบางรายไม่สนใจว่าจะได้รับการเรียนรู้สิ่งใด เนื่องจากไม่ยอมรับว่าติด 

ยาเสพติด ไม่คิดจะเลิกยาฯ ไม่เชื่อว่ากระบวนการบําบัดจะช่วยให้เลิกยาฯได้ เข้าบําบัดรักษาเพราะ

กฎหมายบังคับเท่านั้น “ไม่คิดจะบําบัด เพราะไม่ได้ติดยาฯ ไม่มียาฯก็อยู่ได้ ในชีวิตประจําวันต้องการหรือ

เรียกร้องหามันหรือไม่ ก็ไม่ เฉยๆ แต่ใครอย่าชวน ไปทันที...ศาลให้มาก็มา ถือว่ามาพักเครื่อง” หรือ “มาแรกๆไม่
ยอมรับ ต่อต้าน ไม่เชื่อว่าการบําบัดจะช่วยอะไรได้” 

กลุ่มผู้ให้ข้อมูลฯจึงแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่เต็มใจและให้ความร่วมมือในการบําบัด 

รักษา ซึ่งมีผู้ให้ข้อมูลฯเพียงรายเดียวเท่านั้น และเป็นผู้สมัครใจเข้าบําบัดรักษาเอง แม้จะมีอุปสรรค

ขัดขวางการบําบัดบ้าง แต่ก็ยังมุ่งมั่นจะที่พัฒนาเปลี่ยนแปลงตนเอง รับรู้และตระหนักถึงประโยชน์

ของการบําบัดรักษา “ผมต้ังใจมาเลิกยาฯ ขอแม่มาเอง...แรกๆอยู่ตึกถอนพิษยา เบื่อ คิดถึงบ้าน แต่ต้องอยู่ ต้อง

เลิกยาฯให้ได้...แล้วต้องย้ายไป TC เพื่อนบอกกฎระเบียบเยอะ ก็เครียด กลัว กังวล เพราะต้องเปลี่ยนสถานที่และ

ตัวเองอีกครั้ง แต่ก็ไม่เปลี่ยนใจกลับบ้าน เพราะตั้งใจมาเลิก หากยอมแพ้ความกังวลก็เลิกยาฯไม่ได้...ท่ีนี่สอนให้ผม

ทําในสิ่งที่ต้องทํา แต่ไม่เคยทํา ต้องฝืนตัวเอง รับรู้และกล้าเผชิญความจริง สํารวจข้อบกพร่องของตนเองแล้วแก้ไข” 

และกลุ่มที่เข้าบําบัดโดยปราศจากความต้ังใจ ผู้ให้ข้อมูลฯทุกราย (11 ราย) ยอมรับว่าอยู่บําบัดเพียง

เพื่อให้ครบตามระยะเวลาที่กฎหมายกําหนดเท่านั้น หรือเพื่อให้ครอบครัวพอใจ หรือเพื่อพักเครื่อง

การใช้ยาเสพติด จึงไม่มีความต้ังใจหรือใส่ใจเรียนรู้เท่าที่ควร “ช่วงแรกๆหนูไม่อยากมีส่วนร่วม แค่อยู่ไป

วันๆให้ครบตามท่ีเขากําหนด คิดว่าการมาอยู่ท่ีนี่ไม่ช่วยบําบัดให้ดีขึ้นหรอก เลยไม่อยากใส่ใจ” หรือ “ต้ังแต่วันแรก

จนถึงเดือนแรก รับไม่ได้ แม้เคยคิดว่าท่ีนี่คงเหมือนคุก มาอยู่จริงๆแล้วไม่ใช่คุก เหมือนบ้านเล็กๆ แต่ก็ไม่รู้สึกดีขึ้น 

รับไม่ได้ หนูวีนใส่เจ้าหน้าท่ี ไม่อยากร่วมกิจกรรมที่เขาให้ทํา ทําตัววุ่นวาย ต่อต้าน ชวนเพื่อนหนีทุกวัน โดนแจ้ง

พฤติกรรมบ่อยมาก รับไม่ได้ คิดว่าเพื่อนและเจ้าหน้าท่ีเพี้ยน ก็ย่ิงต่อต้าน ย่ิงหนี ก็ย่ิงโดน ก็อยู่แบบแค้นๆ”  

อย่างไรก็ตาม ความคิดและพฤติกรรมของผู้ให้ข้อมูลฯเกือบทุกรายถูกปรับเปลี่ยน หรือ

เริ่มเปลี่ยนแปลงเมื่อผ่านกระบวนการบําบัดรักษาได้ระยะหนึ่ง จากต่อต้าน ปฏิเสธ ไม่เชื่อมั่นใน
กระบวนการบําบัดรักษา ก็เริ่มมองเห็นประโยชน์การบําบัด ยอมรับที่จะปรับเปลี่ยนและพัฒนาตนเอง 

ดังที่ผู้ให้ข้อมูลฯหญิงรายหนึ่งซึ่งหนีออกจากบ้าน ใช้ชีวิตจนติดยาเสพติด ถูกจับกุม ถูกบังคับบําบัด 

เธอจึงต่อต้าน ไม่อยากเข้าร่วมกลุ่มและกิจกรรม ใช้ชีวิตขณะบําบัดไปวันๆ เพราะเชื่อว่าการบําบัด 

รักษาไม่สามารถช่วยให้เลิกยาฯได้ แต่เมื่ออยู่บําบัดได้ระยะหนึ่ง กระบวนการบําบัด ทั้งกลุ่มบําบัด 
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กิจกรรมบําบัด ครอบครัวบําบัด งานบําบัด การลงโทษและให้รางวัล การพูดคุยแลกเปลี่ยนมุมมอง 

ความคิดเห็น ประสบการณ์ กับกลุ่มเพื่อน รวมทั้งคําแนะนําและกําลังใจจากครอบครัว เพื่อน และผู้บําบัด 

ทําให้เธอเริ่มเปลี่ยนมุมมอง ยอมรับ และคิดที่จะปรับเปลี่ยนและพัฒนาตนเอง เกิดเป็นพลังยึดเหนี่ยว

ในการเลิกยาฯ และสร้างชีวิตใหม่ “ช่วงแรกๆไม่อยากมีส่วนร่วม แค่อยู่ไปวันๆ ให้ครบตามที่เขากําหนด คิดว่า

การมาอยู่ท่ีนี่ไม่ช่วยบําบัดให้ดีขึ้นหรอก เลยไม่อยากใส่ใจ...ถูกบังคับให้เข้ากลุ่ม เข้าไปเข้ามาเริ่มมองใหม่ เริ่มเห็นว่า 

มีสิ่งน่าสนใจ เช่น กลุ่มประชุมเช้า ต้องให้คําแนะนําเพื่อน ทําให้ต้องทบทวนว่าจะให้อย่างไร เพื่อนจะรู้สึกอย่างไร 

ซ่ึงเท่ากับทําให้ต้องดูแลตัวเอง พยายามไม่ทําผิด เพราะหากทําผิด เพื่อนก็จะช่วยเหลือเรา... เดือนที่สองดีขึ้น เพราะ

เพิ่งปรับตัวและรับได้กับกิจกรรม แต่ก็มีบางอย่างที่ทําให้อยากออกไปข้างนอก อยากได้อิสระ... ได้กําลังใจจากเพื่อน 

เจ้าหน้าท่ี พอสองเดือนกว่าๆก็ผ่านความรู้สึกท่ีไม่ดีได้ เมื่อผ่านได้ ก็รู้สึกว่าวันเวลาผ่านไปเร็วมาก เริ่มสนุกกับกิจกรรม 

โดยเฉพาะเมื่อได้เป็น work ก็มีความสุข รู้สึกดีท่ียอมรับความจริงได้ หนูก็ทําดีได้ ภาคภูมิใจในความดีเล็กๆ มีความ 

สุข มีหวังว่ามีวันที่จะได้กลับบ้าน มีกําหนดว่าจะต้องอยู่ถึงวันไหน แต่ถ้าอยู่ข้างนอก ไม่รู้ว่าจะต้องอยู่อย่างนั้นไปถึง

เมื่อไหร่ ไม่มีกําหนด เพราะไม่พร้อมที่จะกลับบ้าน การอยู่ท่ีนี่ แม้จะทรมานและหวั่นไหวบ้าง แต่พอทบทวนแล้ว

ต้องรีบบอกตัวเองต้องไม่กลับไป และอยากบอกว่า วันเวลาที่ผ่านมาไม่น่าจะทําตัวแบบนี้ ไม่เกิดประโยชน์ใด มีแต่

สูญเสีย” หรือ “ชีวิตแตกต่างกว่าท่ีผ่านมา ได้กลับมาดูแลสุขภาพตัวเอง มีเวลาดูแลตัวเอง รู้จักคุณค่าในตนเอง 

คุณค่าของเวลา ได้สํารวจและทบทวนตัวเอง ได้ช่วยเหลือเพื่อน และให้เพื่อนช่วยเหลือเมื่อเรามีพฤติกรรมไม่ดี” 

ดังนั้น วิถีชีวิตของผู้ให้ข้อมูลฯขณะบําบัดรักษามีอยู่ 2 ช่วง คือ ช่วงแรกของการบําบัด 

รักษา (30-45 วันแรกของการบําบัดรักษา) ผู้ให้ข้อมูลฯดําเนินชีวิตประจําวันตามตารางการบําบัดรักษา

ที่สถานบําบัดกําหนด  ไม่ได้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด แต่ส่วนใหญ่ปราศจากความต้ังใจและใส่ใจในการทํา

กิจกรรมเท่าที่ควร การเรียนรู้ที่เกิดขึ้นจึงน้อยกว่าที่ควรจะได้รับ ผู้ให้ข้อมูลฯหลายรายหลบหนีออก

จากสถานบําบัด แต่เมื่อเวลาผ่านไป (45-120 วัน) หลังจากได้เรียนรู้จากการเข้ากลุ่มบําบัด กิจกรรม 

บําบัด ครอบครัวบําบัด งานบําบัด การให้รางวัล ลงโทษ การแลกเปลี่ยนมุมมอง ความคิด ประสบการณ์ 

กับกลุ่มเพื่อน และได้คําแนะนํา กําลังใจจากครอบครัว เพื่อน เจ้าหน้าที่ ทําให้ผู้ให้ข้อมูลฯเกือบทุกราย 

ได้สํารวจและทําความรู้จักตนเองมากขึ้น นําไปสู่การยอมรับ ปรับเปลี่ยน มองเห็นคุณค่าของตนเอง

และการบําบัดรักษามากขึ้น มีความภาคภูมิใจ เกิดเป็นพลังในการเปลี่ยนแปลงชีวิต พฤติกรรม ความ 

คิด และมุ่งสู่การเลิกยาเสพติด  
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รูปท่ี 17-18 การเข้าร่วมกลุ่มศิลปะบําบัด สําหรับผู้ป่วยระยะฟื้นฟูสมรรถภาพ  
 

5.5.2 การมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมขณะบําบัดรักษา 

ส่วนนี้เป็นการวิเคราะห์และอภิปรายถึงปฏิสัมพันธ์ทางสังคมขณะบําบัดรักษาระหว่าง

ผู้ให้ข้อมูลฯกับกลุ่มเพื่อน และครอบครัว  
 

5.5.2.1 ปฏิสัมพันธ์ทางสงัคมกับกลุ่มเพื่อน  
ตามหลักการบําบัดที่เน้นให้สถานบําบัดเป็นเสมือนบ้านหลังที่ 2 ของผู้เข้าบําบัด หรือ

เป็นครอบครัวสร้างขึ้นใหม่ครอบครัวหนึ่งของผู้ติดยาเสพติด จึงเน้นการเป็นอยู่แบบครอบครัว ทุกคน

เป็นเสมือนพี่น้องครอบครัวเดียวกันที่ช่วยเหลือดูแลกันและกัน มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ 

มุมมอง ความคิด ให้กําลังใจซึ่งกันและกัน มีปฏิสัมพันธ์กันฉันพี่น้อง   

สําหรับเพื่อนสนิทขณะบําบัดรักษา ผู้ให้ข้อมูลฯเกือบทุกราย (11 ราย) มีเพื่อนสนิท 3-5 

คน ส่วนใหญ่เป็นเพื่อนใหม่ที่เพิ่งรู้จักขณะบําบัด ระยะเวลาการเป็นเพื่อนจึงเท่ากับระยะเวลาที่อยู่

บําบัด แต่ผู้ให้ข้อมูลฯบางรายยอมรับว่ารู้จักและสนิทกันมาก่อน เคยเป็นเพื่อนเสพกลุ่มเดียวกัน 

ทํางานที่เดียวกัน พักอาศัยอยู่ใกล้กัน หรือเป็นญาติกัน ดังนั้นเพื่อนสนิทขณะบําบัดรักษาของผู้ให้

ข้อมูลฯจึงอาจเป็นเพื่อนใหม่ เพื่อนเก่า หรือญาติ ซึ่งส่วนใหญ่มีลักษณะนิสัยและความชอบคล้ายกัน 

ใช้ยาเสพติดชนิดเดียวกัน “หนูกับเพื่อนสนิท สนิทกัน 3 เดือนแล้ว รู้จักกันที่นี่ สนิทกันเร็ว มีอะไรคล้ายกัน 

ชอบเหมือนกัน เลยคุยกันได้มากกว่าคนอื่น” หรือ “ผมกับเพื่อนสนิทรู้จักกันที่นี่ แม้อายุต่างกัน แต่มีอะไรคล้ายกัน 

พ่อแม่แยกทางกัน อยู่กับแม่ ไม่ได้อยู่กับพ่อ มีประสบการณ์คล้ายกัน เลยคุยกันได้ รวมทั้งขายยาฯเหมือนกัน เจอ

กันก็ขยายสาขา (หัวเราะ)” หรือ “หนูมีเพื่อนสนิท 3 คน คนหนึ่งสนิทกันมา 2 ปี ทํางานร้านเดียวกัน อีกคนหนึ่ง

เป็นญาติกัน และอีกคนมาสนิทท่ีนี่” มีผู้ให้ข้อมูลฯชายเพียงรายเดียวซึ่งอยู่บําบัดรักษามาแล้ว 2 สัปดาห์ 

แต่ยอมรับว่าไม่สนิทกับเพื่อนคนใด เพราะไม่ไว้วางใจ “ถ้าให้นับสนิทนั้นยังไม่มี แต่พอมีเพื่อนให้พูดคุยเรื่อง

ท่ัวไปบ้าง ผมยังไม่ไว้ใจเพื่อน ต้องใช้เวลา อาจจะนานเป็นเดือนเพื่อศึกษาดูนิสัยใจคอให้ซ้ึงใจ เมื่อถึงเวลานั้น 

อาจจะได้คู่หู ได้คุย ช่วยเหลือกัน”   
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เมื่อพิจารณาประเด็นสนทนาระหว่างผู้ให้ข้อมูลฯกับเพื่อนสนิท พบว่า แตกต่างกันตาม

ระดับความสนิท หากสนิทน้อยก็คุยเรื่องทั่วไป สนิทมากก็คุยเรื่องส่วนตัวมากขึ้น ทั้งประวัติส่วนตัว 

ครอบครัว ประสบการณ์การเสพยาเสพติด ราคายาเสพติดแต่ละพื้นที่ ประวัติการเลิกยาฯ ประวัติ

การบําบัดรักษา กิจกรรมที่ช่ืนชอบ สถานที่เที่ยว ระบายความคับข้องใจ เล่าปัญหา แบ่งปันความรู้สึก

กันและกัน ให้กําลังใจกัน รวมถึงชักชวนกันหลบหนีออกจากสถานบําบัด และแลกเปลี่ยนสถานที่

ติดต่อ หมายเลขโทรศัพท์ “เรื่องที่คุยกับเพื่อนสนิทแต่ละคนก็แตกต่างกัน เพื่อนที่สนิทมากจะคุยทุกเรื่อง ท้ัง

เรื่องทั่วไป เพลง ความชอบส่วนตัว สถานที่ท่ีเคยไปเที่ยว กฎระเบียบ แผนการอนาคต การเลิกยาฯ ยาเสพติด การ

หลบหนี เรื่องผู้ชาย และระบายความรู้สึกในแต่ละวันให้ฟัง บอกกัน แนะนํากัน” หรือ “แรกจะคล้ายๆสืบประวัติ 

ก่อนมาอยู่ท่ีนี่ทําอะไร อยู่ท่ีไหน อย่างไร เพื่อนเป็นกลุ่มไหน แล้วก็คุยเรื่องยาฯกันบ้าง สนิทกันก็คุยเรื่องส่วนตัว

มากขึ้น บางคนแลกเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์กัน นัดแนะเจอกัน”    

ผู้ให้ข้อมูลฯทุกรายยอมรับว่า แม้มีข้อห้ามมิให้พูดคุยเกี่ยวกับยาเสพติดขณะบําบัดรักษา 

แต่ทุกรายก็ละเมิดกฎข้อนี้ มีการพูดคุยถึงยาเสพติดหลากหลายประเด็น เช่น ประวัติการเสพยาฯ  

ตัวยาฯ ราคายาฯแต่ละชนิดในแต่ละพื้นที่ วิธีเสพ ฯลฯ และทุกรายมักเชื่อมโยงสิ่งต่างๆที่พบเห็นใน

ชีวิตประจําวัน เช่น หลอดกาแฟ ขวดนม ฯลฯ เข้าสู่เรื่องการเสพยาเสพติด บ่อยครั้งที่พูดคุยบรรยาย

ภาพอย่างชัดเจน จนเกิดความคิดถึงและอยากยาฯในที่สุด “ไม่มีสมาชิกคนใดไม่คุยเรื่องยาฯ แม้ผิดกฎก็พูด 

หนูกับเพื่อนสนิทใช้ยาฯต่างชนิดกัน เราก็แลกเปลี่ยนข้อมูลกัน ถามเรื่องราคา เปรียบเทียบอาการยัน บางครั้งไม่

ต้ังใจจะคุย แต่บังเอิญเห็นหลอดที่มากับนม ก็ถามวิธีใช้ เมื่อเริ่มแล้วก็จะต่อกันยาว การพูดถึงยาฯ ถ้าพูดบรรยาย

มาก เห็นภาพในสมอง ก็เกิดความอยาก มันกระตุ้น” หรือ “ทุกคนคุยเรื่อยาฯ แม้เป็นข้อห้าม เริ่มจากถามประวัติ 

แล้วก็ออกไปเรื่อยๆ เมื่อคุยกันนานๆ ก็มีชักชวนกันบ้าง เช่น เมื่อจบจากที่นี่ก็นัดไปหากัน แล้วก็พูดแบบนัยๆว่าจะ

ไปฉลองกัน” หรือ “ทุกคนคุย ว่างก็คุย คุยเรื่องยาฯทุกวัน แม้เป็นข้อห้าม ถามราคา ตัวสูบ เล่ารายละเอียดกัน 

การได้คุยเรื่องนี้ทําให้เกิดรสชาติการคุยมากขึ้น ยอมรับว่าทําผิดกฎ เพราะทําให้คิดถึงและอยาก”  

ดังที่กล่าวไปแล้ว ผู้ให้ข้อมูลฯเกือบทุกรายปฏิเสธการติดยาฯ ไม่มีความต้ังใจที่จะเลิก

ยาฯ ไม่เคยคิดบําบัด ต่อต้านกระบวนการบําบัด เข้าบําบัดรักษาเพื่อให้จบคดีด้านกฎหมาย การ

พูดคุยถึงยาเสพติดเพื่อสนองตอบความต้องการจึงเกิดขึ้นมากในช่วงเดือนแรกของการบําบัดรักษา 

แต่เมื่อวันเวลาผ่านไป ผู้ให้ข้อมูลฯทุกรายได้รับการฟื้นฟู ปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรมด้วย

กระบวนการบําบัด ส่งผลให้หลายรายปรับเปลี่ยนแนวคิดและพฤติกรรมของตนเอง การพูดคุยถึง 

ยาเสพติดจึงเริ่มน้อยลง “เกือบทุกคนคุยเรื่องเล่นยาฯ โดยเฉพาะเมื่อแรกมา นัดปาร์ต้ีเมื่อออกจากที่นี่ ส่วนมาก

ไม่คิดเลิก แค่มาพักร่างกาย ไม่ต้ังใจเลิกจริงจัง พอผ่านไปเดือนกว่าๆ ความคิดเปลี่ยน คุยเรื่องยาฯน้อยลง เพราะ

เรียนรู้ทุกเรื่องมากขึ้น ท้ังเรื่องตัวกระตุ้น การเป็นแบบอย่าง และเป็นกฎห้ามพูด และเมื่อเป็นคณะรับผิดชอบ พูด

เรื่องนี้เท่ากับทําผิดกฎ ก็พยายามไม่พูดถึง” 
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สรุปได้ว่า ขณะบําบัดรักษา ผู้ให้ข้อมูลฯมีโอกาสปฏิสัมพันธ์กับกลุ่มเพื่อน เกือบทุกราย

มีเพื่อนสนิทตามความชอบและลักษณะนิสัยที่คล้ายคลึง มีสิทธิในการพูดคุย สื่อสาร และปฏิสัมพันธ์

กับกลุ่มเพื่อนภายใต้ขอบเขตที่เหมาะสม มีกฎกติกาห้ามสื่อสารที่ไม่เหมาะสม โดยเฉพาะเกี่ยวกับ 

ยาเสพติด ซึ่งจะเป็นตัวกระตุ้นให้คิดถึงยาฯ อยากยาฯ และหลบหนีจากสถานบําบัด หากไม่สามารถ

จัดการกับความอยากนั้นได้ อย่างไรก็ตาม ช่วงแรกของการบําบัดรักษา ผู้ให้ข้อมูลฯทุกรายละเมิดกฎ

ข้อนี้ จนหลายรายเกิดความคิดถึงและอยากยาฯในที่สุด ซึ่งผู้ให้การบําบัดควรตระหนักในประเด็นนี้ 
 

5.5.2.2 ปฏิสมัพันธท์างสังคมกับครอบครัว   

การติดต่อปฏิสัมพันธ์กับครอบครัว พบว่า ผู้ให้ข้อมูลฯส่วนใหญ่ (9 ราย) มีโอกาสติดต่อ

กับบุคคลในครอบครัวและบุคคลใกล้ชิดอ่ืนๆค่อนข้างบ่อยและต่อเนื่อง โดยผู้ให้ข้อมูลฯครึ่งหนึ่ง (6 ราย) 

มีบุคคลในครอบครัวมาเยี่ยม พบปะ พูดคุย ในวันญาติเยี่ยม รวมทั้งติดต่อสื่อสารทางโทรศัพท์และ

จดหมาย ส่วนอีก 3 ราย แม้บุคคลในครอบครัวมิได้มาเยี่ยม แต่ก็มีโอกาสพูดคุยสื่อสารทางโทรศัพท์

หรือจดหมาย ซึ่งผู้ให้ข้อมูลฯทั้งสามเข้าใจและยอมรับในข้อจํากัดของระยะทางและฐานะเศรษฐกิจ 

ซึ่งเป็นข้อจํากัดในการมาเยี่ยม “อยากให้แฟนมาเยี่ยม เพราะเขาเป็นทุกอย่าง แล้วหนูก็กังวลเรื่องเขา ถ้าเขา

มาเย่ียม หนูคงดีใจมาก ใจชื้นขึ้น มีกําลังใจมากขึ้น...เดิมอยากให้แม่มาเย่ียม แต่ตอนนี้เปลี่ยนใจ บอกแม่ว่าไม่ต้อง

มา เพราะไกล เสียค่าใช้จ่ายสูง แม้แม่ไม่ได้มาเยี่ยม แต่หนูเขียนจดหมายถึงแม่ทุกอาทิตย์ แม่ตอบมา 2 ฉบับ เขาไม่

ชอบเขียนจดหมาย แต่โทรถามเจ้าหน้าท่ีบ่อยๆ บางครั้งเจ้าหน้าท่ีอนุญาตให้คุยแบบเปิดโฟน (ลําโพง) แม่ให้

กําลังใจ สอนให้อดทน อย่าหนี ให้อยู่ต่อให้ได้ แม่เป็นห่วง และจะมารับวันกลับ หนูบอกแม่ว่า หนูอยู่ได้”  

กลุ่มผู้ให้ข้อมูลฯที่มีปฏิสัมพันธ์ติดต่อกับครอบครัวเล่าว่า การได้ติดต่อพบปะกับ

ครอบครัวทั้งทางตรง (มาเยี่ยม) และหรือทางอ้อม (โทรศัพท์ จดหมาย) เป็นเรื่องดี ช่วยให้มีกําลังใจ

ที่จะบําบัดรักษาและเปลี่ยนแปลงตนเองให้ดีขึ้น ดังคําบอกเล่าของผู้ให้ข้อมูลฯหญิงซึ่งหนีออกจาก

บ้านด้วยความรู้สึกด้อยคุณค่า เกลียดมารดา เพราะเข้าใจว่าไม่เป็นที่ต้องการ “หนีจากบ้านมา 5 ปี ไม่

เคยติดต่อกลับ ติดยาฯ ถูกจับ ถูกส่งมารักษา ไม่ยอมรับ ต่อต้าน...รอโอกาสเหมาะที่จะหนี โชคดีช่วงนั้นแม่โทรมา

บ่อย คําพูดของแม่ทําให้เปลี่ยนใจ มีกําลังใจ และอยากหยุดชีวิตแบบท่ีผ่านมา...แม่ขอโทษในเรื่องราวที่ผ่านมา 

ท้ังๆที่หนูน่าจะเป็นคนขอโทษ...แม่บอกว่า ลูกๆ พี่ชาย และแม่รออยู่...หนูเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว ภาพที่หนู

ต้องการกลับมาแล้ว...หนูบอกตัวเองว่าต้องอยู่ให้ครบ 120 วัน และสัญญากับแม่ว่า แม่จะลําบากใจแค่ 4 เดือน

เท่านั้น”  
สําหรับกลุ่มผู้ให้ข้อมูลฯที่ไม่มีปฏิสัมพันธ์ติดต่อกับครอบครัวทั้งทางตรงและทางอ้อม 

ผู้ให้ข้อมูลฯ 2 ใน 3 ราย ยอมรับว่าเข้าใจ และหวังว่าครอบครัวจะติดต่อหรือมาเยี่ยม ยกเว้นผู้ให้ข้อมูลฯ

ชายเพียงรายเดียวที่เสียใจ น้อยใจ รู้สึกด้อยค่า แปลความหมายการไม่มาเยี่ยมหรือการขาดการติดต่อ

ของครอบครัวเท่ากับการไม่รัก ไม่ต้องการ จึงคิดประชดด้วยการหลบหนีออกจากสถานบําบัด  
“3 สัปดาห์แล้ว ไม่มีใครมาเยี่ยมเลย หากสิ้นเดือนนี้พ่อแม่ไม่มา ผมจะหนี ตอนแรกผมไม่อยากให้มาเยี่ยม กลัวเขา
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จะไม่สบายใจที่เราต้องทนอยู่ท่ีนี่ต้ัง 4 เดือน แต่เขาว่าจะมา แล้วไม่มา ไม่โทร ผมทนเพื่อให้เขาสบายใจ แต่เขาทํา

เหมือนผมไม่มีความหมาย ไม่รับรู้ความรู้สึกผมเลย ผมก็ไม่รู้ว่าจะทนเพื่ออะไรอีก หากเขาไม่มาก็หนีกลับ แม้ว่าหนี

รอดจากที่นี่แลว้ต้องหนีต่อไปอีก 10 ปี ก็จะทํา ถ้าจะบ้า ขอบ้าไปข้างหน้าดีกว่า ในเมื่อจะเป็นคนดี แล้วเป็นไม่ได้ ก็

ขอบ้าเป็นผีไปเลยให้รู้แล้วรู้รอดไป”  

ข้อเท็จจริงแสดงให้เห็นว่าครอบครัวมีความสําคัญมากต่อการบําบัดรักษา เพราะ

ครอบครัว คือ Co-dependency หรือผู้ติดยาร่วมของผู้ป่วยยาเสพติด เป็นกลุ่มซึ่งได้รับผลกระทบ

ซึ่งกันและกัน การบําบัดรักษาผู้ป่วยยาเสพติดให้ได้ผลนั้น การมีส่วนร่วมของครอบครัวก็เป็นเรื่อง

สําคัญยิ่ง  

สําหรับการพูดคุยสื่อสารกับครอบครัว ผู้ให้ข้อมูลฯที่ปฏิสัมพันธ์ติดต่อกับครอบครัวเล่า

ว่า เรื่องที่พูดคุยกับครอบครัวส่วนใหญ่เป็นเรื่องทุกข์สุข ชีวิตความเป็นอยู่ของตน ครอบครัว เพื่อน 

และบุคคลใกล้ชิด อย่างไรก็ตาม ผู้ให้ข้อมูลฯส่วนใหญ่บอกว่าสิ่งที่อยากบอกกล่าวกับครอบครัวมาก 

แต่ยังไม่ได้ทํา คือ การขอโทษครอบครัว และสัญญาว่าจะเปลี่ยนแปลงตนใหม่ “อยากขอโทษแฟน และ

อยากถามเขาว่า เขาจะรอไหม ถ้ารอ หนูสัญญาว่าจะทําตัวใหม่ จะไม่ยุ่งกับสิ่งเสพติดอีก” หรือ “อยากขอโทษพ่อ

กับแม่ จะบอกพวกเขาว่า เมื่อออกไป จะทําตัวเป็นคนใหม่ จะกลับไปเรียน หนูสัญญา นี่เป็นสิ่งที่อยากบอกแต่ยัง

ไม่ได้บอก ยังกลัวๆเกร็งๆอยู่” 

สรุปได้ว่า ผู้ให้ข้อมูลฯส่วนใหญ่มีปฏิสัมพันธ์กับครอบครัวทั้งทางตรงและทางอ้อม 

หลายครอบครัวมีส่วนร่วมในการบําบัดและสนับสนุนทางสังคมทั้งด้านสิ่งของ อารมณ์ และจิตใจ แก่

ผู้ให้ข้อมูลฯอย่างต่อเนื่อง มีผู้ให้ข้อมูลฯร้อยละ 25 เท่านั้นที่ไม่มีปฏิสัมพันธ์กับครอบครัว รวมทั้ง

ผลการวิจัยตอกย้ําให้เห็นว่าครอบครัวมีความสําคัญมากในการส่งเสริมสนับสนุนการบําบัดรักษาให้มี

ประสิทธิภาพ ผู้ให้ข้อมูลฯหลายรายเปลี่ยนแปลงความคิด พฤติกรรม เกิดแรงจูงใจและแรงยึดเหนี่ยว
ในการบําบัดรักษาและเลิกยาฯ เพราะมีโอกาสฟื้นฟูสัมพันธภาพหรือมีปฏิสัมพันธ์กับครอบครัว 

ครอบครัวสนับสนุนทางสังคม ให้กําลังใจ และมีส่วนร่วมในการบําบัด สอดคล้องกับที่นักวิชาการ

หลายท่านสรุปไว้ว่า การมีส่วนร่วมของครอบครัว ความรัก ความหวังดีของบิดามารดามีความสําคัญ

ต่อการสร้างแรงจูงใจในการบําบัดรักษา ทําให้การบําบัดรักษาประสบความสําเร็จ (ทิพาวดี เอมะวรรธนะ. 

2545, อรัญญา แพจุ้ย. 2544,อนุพงศ์ จันทร์จุฬา. 2551) เช่นเดียวกับที่บุญวดี เพชรรัตน์ และคณะ 

(มปป.) กล่าวว่า การได้รับแรงสนับสนุนจากสังคม เครือญาติรอบข้าง เป็นปัจจัยสําคัญที่ทําให้บุคคล

เลิกยาฯได้ มีโอกาสเลิกยาฯได้ระยะยาว 
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5.5.3 ปัญหาอุปสรรคขณะบําบัดรักษา  

ขณะบําบัดรักษา ผู้ให้ข้อมูลฯเกือบทุกรายยอมรับว่าประสบปัญหาหลายประการ และ

บางปัญหาเป็นอุปสรรคต่อการบําบัดรักษา  

ผลการวิจัยสามารถแบ่งปัญหาระหว่างบําบัดรักษาของผู้ให้ข้อมูลฯออกเป็น 2 ช่วง โดย

ช่วงแรก (45 วันแรกของการบําบัด รักษา) ผู้ให้ข้อมูลฯเกือบทุกรายมีปัญหาด้านความคิด อารมณ์ 

ความรู้สึกทางลบต่อการบําบัดรักษา เช่น โกรธ ต่อต้าน ปฏิเสธการบําบัดรักษา “พอมาถึงที่นี่แรกๆ 

ร้องไห้ คิดถึงบ้าน ไม่อยากอยู่ แม้ท่ีนี่ไม่คุมขัง ใส่กรง ใส่โซ่ แต่ถ้าอยู่ข้างนอกก็คงดีกว่านี้ มีอิสระกว่านี้” ปัญหา

การขาดความพร้อมการบําบัดรักษา การปรับตัว รวมทั้งปัญหาสืบเนื่องจากการหยุดเสพยาเสพติด 
เช่น อาการถอนพิษยาฯ อาการคิดถึงและอยากยาฯ และเกิดความฝันเกี่ยวกับยาเสพติดระหว่างเลิก

ยาฯ (Drug Dreams during Recovery) 

ดังได้กล่าวไป ผู้ให้ข้อมูลฯเกือบทุกรายไม่ยอมรับว่าติดยาเสพติด ไม่เคยบําบัดรักษา 

ปฏิเสธและต่อต้านการบําบัดรักษา ดังนั้นเมื่อถูกกฎหมายบังคับบําบัดหรือครอบครัวขอร้องให้บําบัด 

รักษา ก็ย่ิงต่อต้านโกรธ ไม่พึงพอใจ “ช่วงแรกที่มา รับไม่ได้ ไม่อยากอยู่ ไม่ได้ติดยาฯ ส่งมาทําไม เลิกเองก็ได้ 

อึดอัดมาก เบื่อ วันเวลาผ่านไปช้ามาก...ไม่อยากอยู่ แต่ก็ไม่หนี เพราะไม่มีท่ีไป” ผู้ให้ข้อมูลฯหลายรายต้องเข้า

บําบัดรักษาทันทีเมื่อรับทราบคําวินิจฉัยจากสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดหรือครอบครัวนําส่ง หลายราย

มิได้เตรียมตัวเตรียมใจ หรือจัดการปัญหาส่วนตัว เพื่อเข้ารับบําบัดรักษาตามแผนการบําบัดรักษา 

รวมทั้งก่อนเข้ารับบําบัดรักษา ผู้ให้ข้อมูลฯหลายรายประสบปัญหาชีวิตส่วนตัว เช่น ปัญหาสัมพันธภาพ

กับครอบครัวหรือคู่รัก ปัญหากฎหมาย การเรียน และสุขภาพ ซึ่งปัญหาเหล่านี้ล้วนก่อให้เกิดภาวะ

อารมณ์ด้านลบจนไม่อยากเข้าบําบัดรักษาหรืออยู่บําบัดรักษาอย่างต่อเนื่อง “...ตอนนี้ไม่ค่อยมี แต่ก่อนหน้า

นี้มี หนูกังวลมากเรื่องข้างนอก ท้ังไม่ม่ันใจว่าอาบัง (แฟน) รู้สึกอย่างไร เหมือนเดิมม้ัย เรื่องร้านซักรีดท่ีคาราคาซัง 

หุ้นส่วนจะทําอย่างไร เรื่องรถไม่รู้ถูกยึดหรือเพื่อนเอาไป…หนูอยากจัดการเรื่องนี้ แต่เขาไม่ยอม ส่งมาเลย...กังวล 

อยากออกไปเคลียร์ ” หรือ “เรื่องแฟน เป็นเรื่องเดียวท่ีหนูไม่สบายใจ กังวล กลัวออกไปแล้วชีวิตไม่เหมือนเดิม 

หนูคงรับไม่ได้...ถ้าไปแล้วไม่มีเขา หนูคงอยู่ไม่ได้ หนูไม่โทษหากเขาจะทิ้งหนู…ก่อนมาเราทะเลาะกัน เขาคงโกรธ

จริง เพราะเขาไม่ติดต่อมาเลย หนูต้องการให้ท้ังหนูและเขาทบทวนตัวเอง...อยากออกไปคุย ปรับ หรือบอกลาเขา

ก่อน...อยากหนีก็เพราะเรื่องนี้ด้วย” 

ปัญหาการปรับตัว อาทิ การปรับให้เข้ากับสิ่งแวดล้อม วิถีการดําเนินชีวิตประจําวัน 

เพื่อน กฎ ระเบียบ ฯลฯ เป็นปัญหาสําคัญระหว่างการบําบัดรักษาและการบําบัดรักษาอย่างต่อเนื่อง 

โดยผู้ให้ข้อมูลฯยอมรับว่า การต้องปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมใหม่ สถานที่ใหม่ เพื่อนใหม่ รวมทั้ง

วิถีการดําเนินชีวิตใหม่ที่ไม่มียาเสพติด แต่มีกฎระเบียบ กฎเกณฑ์ ซึ่งตลอดชีวิตที่ผ่านมาไม่เคยปฏิบัติ 

ย่ิงก่อให้เกิดความเครียด เบื่อ เหงา ท้อแท้ และต่อต้านมากขึ้น “ตอนแรกๆที่มาอยู่ นอกจากความกังวลใจ 

ทุกข์ใจเรื่อแฟนแล้ว ปัญหาต่อมาคงเป็นปัญหาการปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมใหม่ สถานที่ กฎระเบียบ และความ
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เป็นอยู่...ซ่ึงเป็นเรื่องที่เราไม่คุ้นทั้งหมด ชีวิตข้างนอก เดิมไม่มีอะไร เพราะมีแค่ยาฯ สนใจแค่ยาฯ อยู่นี่ต้องสนใจ

หมด เครียด” หรือ “ก่อนมาอยู่ท่ีนี่หนูไม่เคยทําอะไรเลย แต่เมื่อมาอยู่ท่ีนี่ก็ต้องทําทุกอย่าง เพราะเป็นกฎ ไม่ทําก็

มีปัญหาอีก” เช่นเดียวกับผู้ให้ข้อมูลฯหญิงอีกรายที่พูดถึงความรู้สึกขณะบําบัดรักษาว่า “ตอนนั้นนัดกับ
เพื่อนว่า หลังจากคําฟังตัดสินจะไปเที่ยวโลตัส แต่ปรากฏว่าเขาคุมตัวมาท่ีนี่เลย ร้องไห้ เมื่อมาถึงที่นี่ แม้จะดีกว่าท่ี

จินตนาการไว้ แต่ก็อยากกลับบ้าน ไม่ได้ทําใจมาก่อน ท้อ กังวลใจหลายเรื่อง เรื่องข้างนอก เรื่องที่บ้าน เรื่องชีวิต 

ท่ีผ่านมา เรื่องที่จะต้องปรับตัวใหม่ให้เข้ากับเพื่อน สถานที่ ความเป็นอยู่...ไม่อยากอยู่ท่ีนี่ อยากออก คิดหนี...ก่อน

เข้าตึกจึงแอบโทรหาเพื่อนและแฟน...อยู่ท่ีนี่ 4 เดือน นานมาก วันเวลาท่ีผ่านไปแต่ละนาทีช้าเหลือเกิน กว่าจะข้าม

วันได้นานมาก กิจกรรมก็น่าเบื่อ...ช่วงแรกคิดหนีหลายครั้ง นั่งดูเชิงกับเพื่อน ดูลู่ทาง แต่ก็ไม่ได้หนีซะที...ตอนนี้อยู่

ได้แล้ว ไม่หนีแล้ว” 
นอกจากนี้ ผู้ให้ข้อมูลฯหลายรายยอมรับว่า ช่วงแรกของการบําบัดรักษา พวกเขายังคง

คิดถึงและอยากยาฯ โดยเฉพาะเมื่อมีการพูดคุยเกี่ยวกับยาเสพติดหรือเกิดตัวกระตุ้นอื่น “เราแอบพูด 

แอบถามกันเรื่องยาฯ ตอนนั้นบรรยายกันเห็นภาพมาก น้ําลายสอเลย ทรมานมาก อยากบินออกไป” หรือ “ช่วง แรกๆ 

ยังอยากยาฯอยู่…เย็นวันนั้นดูทีวี เห็นสถานบันเทิงในทีวี ซ่ึงเป็นตัวกระตุ้น เลยอยากเลย” รวมท้ังผู้ให้ข้อมูลฯ

เกือบครึ่งหนึ่ง (5 ราย) ยอมรับว่าเคยหูแว่วและเกิดความฝันถึงยาเสพติดระหว่างเลิกยาฯบ่อยครั้ง 
โดยฝันว่าเสพหรือกําลังเสพ ซึ่งความฝันนั้นจะคล้ายหรือเหมือนจริงมาก และก่อให้เกิดความอยากยาฯ 
“เคยฝันว่าเสพยาฯ 2-3 ครั้ง ฝันว่าไปเที่ยว ไปเล่นยาฯ ต่ืนมาก็อยาก แต่เล่นไม่ได้ เพราะอยู่ท่ีนี่ ถ้าอยู่ข้างนอกก็ไม่

รู้ว่าจะมีผลอะไรกับหนูหรือเปล่า” หรือ “ฝันถึงยาเสพติด 2-3 ครั้ง ครั้งแรกฝันว่าเพื่อนเอายาฯมาให้เล่น แต่ยัง

ไม่ได้เล่น ต่ืนก่อน ครั้งสุดท้ายเกือบได้เล่น จ่อตรงปากเลย แต่เพื่อนปลุกให้ต่ืนก่อน ทุกครั้งฝันเหมือนจริงมาก แทบ

แยกไม่ออกว่าจริงหรือฝัน กลัวมาก” ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับความฝันยาเสพติดระหว่างการเลิกยาฯนี้สอดคล้อง

กับองค์ความรู้ที่ระบุไว้ในสาระการเรียนรู้การบําบัดผู้ติดยาเสพติดแบบผู้ป่วยนอกในรูปแบบจิตสังคม

บําบัด (Matrix program) ว่า การเกิดความฝันเกี่ยวกับยาเสพติดระหว่างเลิกยาฯนับเป็นกระบวนการ

ปกติในสมองของผู้ที่เลิกยาฯระยะเริ่มต้น หรือ 2 เดือนแรกของการบําบัดรักษา ฉะนั้นในระยะนี้ ทั้ง

ผู้เข้ารับการบําบัด ผู้บําบัด และครอบครัว ควรให้ความสําคัญ เพื่อป้องกันการกลับไปเสพซ้ํา 

สําหรับช่วงที่สอง คือ ช่วงอยู่บําบัดรักษา 45-120 วัน สภาพปัญหาที่ผู้ให้ข้อมูลฯส่วนใหญ่

ประสบอาจจะไม่รุนแรงเท่ากับช่วงแรก ด้วยกระบวนการบําบัดรักษาช่วยให้ผู้ให้ข้อมูลฯส่วนหนึ่งปรับตัว

และปรับเปลี่ยนความคิดได้ระดับหนึ่งแล้ว แต่มีผู้ให้ข้อมูลฯหลายรายยอมรับว่าประสบปัญหาอยู่บ้าง 

ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเรื่องการควบคุมตนเองให้ดําเนินชีวิตประจําวันตามตารางการบําบัดรักษาและ

กฎระเบียบข้อบังคับ หลายรายเบื่อหน่ายและเหนื่อยล้าที่จะเข้าร่วมกิจกรรมและปฏิบัติตามกฎระเบียบ

ข้อบังคับ หลายรายเครียดและกดดันจากสภาพการเป็นอยู่ เพื่อนสมาชิกใช้เครื่องมือของบ้านในทาง

ที่ผิด แบ่งพรรคแบ่งพวกจนเกิดปัญหาการอยู่ร่วมกัน รวมทั้งการหลบหนีหรือจําหน่าย (discharge) 

เพื่อนสนิทกลับบ้าน ทําให้ผู้ให้ข้อมูลฯบางรายอยากหยุดการบําบัดรักษา ฯลฯ “เมื่อผ่านเดือนแรกได้ก็ดี
ขึ้น ยอมรับสภาพได้ ไม่มีอาการอยากยาฯ แต่คิดถึงยาฯบ้าง แล้วก็เครียด ส่วนใหญ่เป็นเรื่องความเป็นอยู่ ปัญหา
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จุกจิกหยุมหยิม ตอนนี้มีเรื่องการใช้อํานาจข่มขู่กัน ใช้เครื่องมือของบ้านกลั่นแกล้ง เอาคืนกัน ไม่ได้ใช้เพื่อช่วย

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม แต่ใช้เพื่อแก้แค้น เอาคืน เพื่อผลประโยชน์ตน...ทุกอย่างเป็นใบพฤติกรรมหมด คนในบ้าน 

ก็เครียด กดดัน” เช่นเดียวกับคําบอกเล่าผู้ให้ข้อมูลฯชายซึ่งสมัครใจและอยู่บําบัดรักษามาแล้ว 2 เดือน 
“ผมสมัครใจ จึงยอมรับได้เร็ว ปัญหาส่วนมากก็เป็นเรื่องความเป็นอยู่ เช่น การพักผ่อนและอาหารการกินอาจไม่

เต็มท่ี...แล้วก็มีบ้างเรื่องคิดถึงบ้านเมื่อเพื่อนกลับบ้านหรือบินออกไปได้” หรือผู้ให้ข้อมูลฯหญิงรายหนึ่ง “ตอนนี้
เริ่มเบื่อ เพราะกิจวัตรประจําวันจําเจ อึดอัด” 

นอกจากนี้ผู้ให้ข้อมูลฯบางรายประสบปัญหาอื่น เช่น การต้ังครรภ์ขณะบําบัดรักษา 

การเงิน และสัมพันธภาพกับครอบครัวหรือคู่รัก ดังคําบอกเล่าของผู้ให้ข้อมูลฯหญิงซึ่งต้ังครรภ์ก่อน

เข้าบําบัดรักษา“หนูท้องก่อนถูกจับ ตอนนี้ยังไม่ได้ฝากท้องเลย ไม่รู้ต้องปรับแผนการรักษาอย่างไร คุมประพฤติ

จะยอมมั้ย หนูกังวลว่าลูกจะครบ 32 ม้ัย เพราะตอนท้องหนูก็เล่นยาฯ...ตอนนี้ท้องแก่ 5 เดือนแล้ว หนูทําบางอย่าง

เหมือนเพื่อนไม่ได้ ซ่ึงก็เป็นปัญหา เพื่อนบางคนไม่เข้าใจ เขาคิดว่าหนูมีอภิสิทธ์ิเหนือเขา หนูก็เครียด...แฟนก็ไม่มา

เย่ียม เราทะเลาะกันก่อนมาอยู่ท่ีนี่” เช่นเดียวกับผู้ให้ข้อมูลฯหญิงอีกรายซึ่งอยู่ใกล้ครบระยะเวลาการบําบัด 

ตามท่ีกฎหมายกําหนดแล้วเล่าว่า “ผ่านการปรับตัวมาแล้วก็ดีขึ้น ตอนนี้ก็กังวลและน้อยใจที่ติดต่อลุงกับป้า

ไม่ได้ เงินในบัญชีใกล้หมด ไม่รู้จะกลับบ้านยังไง” 

สําหรับผู้ให้ข้อมูลฯที่อยู่บําบัดรักษาจนใกล้ครบกําหนดเวลาตามที่กฎหมายกําหนด 

ส่วนใหญ่ยอมรับว่ายังไม่มีแผนการการดําเนินชีวิตหลังการบําบัดรักษา จึงเริ่มวิตกกังวลและเครียด

กับการดํารงชีวิตหลังการบําบัดรักษา วิตกกังวลว่าจะดําเนินชีวิตอย่างไร กับใคร ที่ไหน ใช้ชีวิต

ร่วมกับครอบครัวอย่างไร ครอบครัวจะมีปฏิกิริยาอย่างไร ยอมรับหรือให้อภัยได้หรือไม่ ดังคําบอกเล่า

ของผู้ให้ข้อมูลฯหญิงข้างต้นเพิ่มเติมว่า “นอกจากกังวลใจและน้อยใจเรื่องลุงกับป้า และเรื่องเงินในบัญชีใกล้

หมดแล้ว เรื่องที่เครียดมาก สับสนมาก และคิดไม่ตก ก็คือ เรื่องการกลับไปใช้ชีวิตหลังจากจบจากที่นี่ ไม่รู้ว่าจะไป

อยู่ท่ีไหน จะจัดการกับชีวิตอย่างไร” เช่นเดียวกับผู้ให้ข้อมูลฯชายซึ่งสมัครใจเข้าบําบัดรักษาเพราะครอบครัว

ขอร้อง พูดถึงประเด็นชีวิตหลังจากบําบัดว่า “ใจจริงผมยังไม่อยากคิด คิดว่าคงดีเอง (ก้มหน้าครุ่นคิด แววตา

มีความวิตกกังวล) แต่จริงๆแล้วก็กังวลใจว่าเรื่องเดิมๆจะเกิดขึ้นอีก กลัวแม่เลี้ยงเปรียบเทียบและตอกยํ้าเรื่องเดิมๆ 

กลัวพ่อเชื่อเขาอีก แล้วความคิดเดิมๆของผมกลับมา กลัวมาก กลัวประวัติศาสตร์ซํ้ารอย กังวลว่าเราจะอยู่กัน

อย่างไร” 

สรุปได้ว่า ปัญหาระหว่างการบําบัดรักษาแบ่งเป็น 2 ช่วง คือ ช่วงแรกผู้ให้ข้อมูลฯเกือบ

ทุกรายมีปัญหาด้านความคิด อารมณ์ ความรู้สึกด้านลบต่อการบําบัดรักษา การขาดความพร้อมในการ

บําบัดรักษา การปรับตัว รวมทั้งปัญหาอื่นสืบเนื่องจากการหยุดเสพยาเสพติด เช่น อาการถอนพิษยาฯ 

อาการคิดถึงและอยากยาฯ และเกิดความฝันถึงยาเสพติดระหว่างเลิกยาฯ (Drug Dreams during 

Recovery) ส่วนช่วงหลังเป็นปัญหาการควบคุมตนเองให้ดําเนินชีวิตประจําวันตามตารางการบําบัด 

รักษาและกฎระเบียบข้อบังคับ ปัญหาอื่นๆ เช่น การต้ังครรภ์ระหว่างบําบัด การเงิน ทั่วไป สัมพันธภาพ

กับครอบครัวหรือคู่รัก และที่สําคัญคือความวิตกกังวลและเครียดกับการดํารงชีวิตหลังการบําบัด 
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รักษา ผู้ให้ข้อมูลฯส่วนใหญ่ไม่มีแผนการดําเนินชีวิตหลังการบําบัด หลายรายวิตกกังวลว่าจะดําเนินชีวิต

อย่างไร กับใคร ที่ไหน ใช้ชีวิตร่วมกับครอบครัวอย่างไร ครอบครัวจะมีปฏิกิริยาอย่างไร ยอมรับหรือ

ให้อภัยได้หรือไม่ ซึ่งเรื่องนี้มีความสําคัญมากต่อการกลับไปเสพซ้ํา มีหลายๆการศึกษาที่พบว่ามีผู้ผ่าน

การบําบัดรักษายาเสพติดกลับไปเสพซ้ํานั้นส่วนหนึ่งมาจากครอบครัวไม่ยอมรับ ปฏิกิริยาของครอบครัว

ในการดําเนินชีวิตร่วมกัน ดังนั้น เพื่อลดปัญหาการเสพซ้ําอีกวิธีหนึ่งก็คือ ควรต้องมีการเตรียมความ

พร้อมของผู้รับการบําบัดและครอบครัวก่อนจําหน่ายกลับสู่สังคมจริง มีการฝึกการใช้ชีวิตก่อนกลับสู่

สังคม มีการวางแผนการจําหน่ายล่วงหน้าอย่างชัดเจน ควรมีการทํากลุ่มครอบครัวบําบัดเพื่อเตรียม

ความพร้อมของครอบครัวในการใช้ชีวิตร่วมกับผู้รับการบําบัด  
 

5.5.3 การจัดการกับปัญหา 

ปัญหาระหว่างการบําบัดรักษาของผู้ให้ข้อมูลฯแบ่งเป็น 2 ช่วง โดยช่วงแรกเป็นปัญหา

ด้านความคิด อารมณ์ ความรู้สึกทางลบต่อการบําบัดรักษา ขาดความพร้อมในการบําบัดรักษา การ

ปรับตัว รวมทั้งปัญหาอื่นๆที่สืบเนื่องมาจากการหยุดเสพยาเสพติด ส่วนช่วงหลังเป็นปัญหาเรื่องการ

ควบคุมตนเองให้ดําเนินชีวิตประจําวันตามตารางกิจกรรมบําบัดและกฎระเบียบ ชีวิตความเป็นอยู่

ประจําวัน ปัญหาอื่นๆ เช่น การต้ังครรภ์ระหว่างการบําบัด การเงิน และการจัดการชีวิตหลังการบําบัด 

สําหรับวิธีการจัดการหรือเผชิญปัญหา พบว่า การเผชิญปัญหาของผู้ให้ข้อมูลฯขณะ
บําบัดรักษานั้นแบ่งออกเป็น 2 ช่วง คือ ช่วงแรก (45 วันแรกของการบําบัดรักษา) ผู้ให้ข้อมูลฯเกือบ

ทุกรายใช้วิธีการเผชิญปัญหาแบบหลีกหนี เช่น ปฏิเสธการบําบัดรักษา ต่อต้าน เก็บความรู้สึกไว้ 

คนเดียว และระเบิดอารมณ์ โดยผู้ให้ข้อมูลฯครึ่งหนึ่ง (6 ราย) ยอมรับว่าช่วงเดือนแรกของการบําบัด 

รักษา พวกเขาคิดวางแผนหลบหนีออกจากสถานบําบัดบ่อยครั้ง มีผู้ให้ข้อมูลฯชายรายหนึ่งหลบหนี 

แต่ไม่สําเร็จ ส่วนผู้ให้ข้อมูลฯที่เหลืออีก 5 ราย แม้จะปฏิเสธการหลบหนี แต่ยอมรับว่าปฏิเสธการบําบัด 

รักษา ต่อต้าน ฝ่าฝืนกฎระเบียบ รวมทั้งระเบิดอารมณ์ใส่ผู้อ่ืน“ต้ังแต่วันแรกจนถึงเดือนแรก รับไม่ได้...วีน

ใส่เจ้าหน้าท่ี ไม่อยากร่วมกิจกรรมที่เขาให้ทํา ทําตัววุ่นวาย ต่อต้าน ชวนเพื่อนหนีทุกวัน” หรือ “ช่วงแรกๆ ผมไม่

คุยกับเพื่อนเลย จะอยู่คนเดียว นั่งดูเชิง ดูท้ังเจ้าหน้าท่ี ท้ังเพื่อน...ก็เหงาบ้างคิดถึงบ้าน อึดอัดใจบ้าง แต่เราไม่ไว้ใจ

ท่ีจะพูดกับใคร อย่างดีก็ไปนั่งกับกลุ่มเพื่อนแต่ไม่พูด นั่งดูท่าที ฟังเพื่อนร้องเพลง พอให้ลืมๆ อีกวิธี คือ กินแล้วนอน 

นอนไม่หลับ ก็ข่มตาให้หลับ 

ส่วนช่วงหลัง เป็นช่วงที่ผู้ให้ข้อมูลฯผ่านกระบวนการบําบัดรักษามาระยะเวลาหนึ่งแล้ว

กระบวนการบําบัดรักษาทําให้เกิดกระบวนการคิดและการเรียนรู้ การจัดการและเผชิญปัญหาของ

ผู้ให้ข้อมูลฯส่วนหนึ่งถูกปรับเปลี่ยน จากการเผชิญปัญหาแบบหลีกหนี เปลี่ยนเป็นการเผชิญปัญหา
แบบมุ่งจัดการปัญหาและแสวงหาการสนับสนุนทางสังคมเพื่อแก้ปัญหาและเพิ่มกําลังใจมากขึ้น เช่น 

การยอมรับความจริง ปรับตัว เปลี่ยนมุมมอง ระบายอารมณ์เพื่อลดความเครียด รวมทั้งปรึกษาผู้อ่ืน 
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และหาสิ่งยึดเหนี่ยวใจ ดังคําบอกเล่าของผู้ให้ข้อมูลฯหญิงซึ่งเมื่อแรกเข้าบําบัดนั้น เธอปฏิเสธการบําบัด 

รักษา ชวนชักเพื่อนสนิทหลบหนีออกจากสถานบําบัด แต่เมื่อผ่านกระบวนการบําบัดได้ระยะหนึ่ง 

เธอเปิดใจยอมรับ ให้ความสําคัญกับปัจจุบัน อยู่กับความเป็นจริง สํารวจและทบทวนตัวเอง คิดถึง

ประโยชน์ที่จะได้รับ มองมุมบวก ปรับตัว ให้กําลังใจตัวเอง ขอคําปรึกษาจากเพื่อน รวมถึงสร้าง

แรงจูงใจให้กับตนเอง จนสามารถอยู่บําบัดได้อย่างมีความสุข เกิดพลังชีวิตในการเลิกยาฯ “ช่วงแรก
เบื่อมาก ไม่เชื่อว่าการบําบัดจะช่วยอะไรได้ ไม่อยากมีส่วนร่วม แค่อยู่ไปวันๆ...ต่อมาเริ่มทําใจให้ยอมรับ โดยหยุด

เรื่องราวข้างนอกไว้ แล้วเริ่มต้นใหม่ท่ีนี่ เปลี่ยนมุมมองใหม่ ยอมรับชีวิตทุกวันนี้ ให้ความสําคัญกับสิ่งที่เป็นอยู่ใน

วินาทีนี้ สนใจสิ่งตรงหน้า ไม่ว่าจะทํากิจกรรมอะไร ก็เอาใจใส่ในกิจกรรมนั้น เมื่อคิดว่ากิจกรรมนี้สนุก น่าสนใจ  

ก็รู้สึกสนใจและสนุกขึ้นมาเอง เพลิดเพลินขึ้น เกิดการเรียนรู้ จดจํา และชินกับพฤติกรรมใหม่ ไม่เดือดร้อนที่จะอยู่

ท่ีนี่ ไม่ทรมาน หากวันไหนรู้สึกไม่ดีก็ปรึกษาเพื่อน ให้กําลังใจตัวเอง...การอยู่ท่ีนี่ทําให้มีชีวิตเหมือนคนปกติท่ีต่ืน

ตอนเช้า ออกกําลังกาย ทํางาน ไม่ใช่ต่ืนสาย ล้างหน้าด้วยยาฯ ท่ีสําคัญ ทําให้เจอแม่ ได้คุยกับแม่ หนูไม่ได้อยู่กับ

แม่ 5 ปีแล้ว ตอนนี้หนูมีความสุข มีโอกาสทําดี มีความหวัง แล้วหนูจะทิ้งโอกาสนี้ทําไม” ผู้ให้ข้อมูลฯบางราย

เล่าว่าการเปิดใจให้ยอมรับทันทีนั้นเป็นเรื่องยาก จึงเริ่มต้นด้วยการฝืนตัวเองให้ยอมรับ “ช่วง 30 วันแรก 

ต้องปรับตัวอย่างมาก บางครั้งท้อ อึดอัด รับไม่ไหว บางวันผ่านได้ บางวันแทบไม่ได้ แต่ต้องอดทน ใจแข็ง ข่มใจ 

ฝืนใจ ทําใจให้ยอมรับสภาพให้ได้ ซ่ึงก็ยากท่ีก้าวผ่านได้ ก็ต้องอดทนจนชินที่จะทํา ท่ีจะอยู่ได้ เวลาท่ีผ่านพ้นเริ่ม

ปรับตัวได้ เริ่มมีความสุข เพราะปรับตัวเข้ากับเพื่อนและกฎระเบียบได้ ตอนนี้มีความสุขดี มีเพื่อนสนิทท่ีให้กําลังใจ

กัน” หรือ “ระยะแรกรับไม่ได้ ไม่อยากอยู่ แต่ไม่หนี วันนี้หนูก้าวผ่านมาได้ด้วยการบอกตัวเองให้ฝืน” ซึ่งวิธีการ

เผชิญปัญหานี้สัมพันธ์กับการเรียนรู้ที่มุ่งให้เกิดขึ้นตามอุดมการณ์ของการบําบัดรูปแบบชุมชนบําบัด 
(Therapeutic Community) ที่ว่า “Act as if” ซึ่งมีความหมายถึงการฝืนทํา และปรัชญาการบําบัด

ที่ว่า “...นับแต่วันที่เราพร้อมเผชิญหน้า กล้าสบตาเปิดใจอย่างผู้เก่ง รับความจริงจากเขาอื่นไม่หว่ัน

เกรง วันนั้น เองที่หยุดว่ิงหนีสิ่งกลัว...ชีวิตใหม่เริ่มต้นได้ในที่นี้ ปลูกชีวีให้งอกงามไม่คร้ามครั่น ไม่

เดียวดายด่ังความตายที่กลัวกัน มีชีวันเพื่อทั้งเขาและเราเอง” 

สรุปได้ว่า การจัดการหรือการเผชิญปัญหาของผู้ให้ข้อมูลฯขณะบําบัดรักษานั้นแบ่งออก 

เป็น 2 ช่วง คือ ระยะ 45 วันแรกของการบําบัดรักษา ผู้ให้ข้อมูลฯจะใช้วิธีการเผชิญปัญหาแบบหลีกหนี 

คือ ปฏิเสธและต่อต้านกระบวนการบําบัดรักษา หลบหนีจากสถานบําบัด เก็บความรู้สึกไว้คนเดียว และ

ระเบิดอารมณ์โกรธ ซึ่งเป็นวิธีการเผชิญปัญหาที่ไม่เหมาะสมนัก ส่วนในช่วงที่สองของการบําบัดรักษา 

(หลัง 45 วัน) เป็นช่วงเวลาที่ผู้ให้ข้อมูลฯผ่านกระบวนการบําบัดรักษามาระยะหนึ่ง เกิดกระบวนการคิด

และการเรียนรู้ ผู้ให้ข้อมูลฯส่วนหนึ่งจึงมีวิธีการเผชิญปัญหาที่เหมาะสมขึ้น คือ เผชิญปัญหาแบบมุ่ง

จัดการปัญหาและแสวงหาการสนับสนุนทางสังคมเพื่อแก้ปัญหาและเพิ่มกําลังใจมากขึ้น 
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การจัดการกับความฝันระหว่างเลิกยาฯ 

จากการที่ผู้ให้ข้อมูลฯบางรายบอกว่าเคยมีความฝันถึงยาเสพติดระหว่างเลิกยาฯและ

เกิดความคิดถึงและอยากยาฯในเวลาต่อมา เมื่อพิจารณาถึงวิธีการจัดการกับความฝันดังกล่าว พบว่า 

ผู้ให้ข้อมูลฯเหล่านี้ไม่ได้จัดการใดๆ เพียงแต่นําความฝันมาเล่าสู่กันฟังในกลุ่มเพื่อน โดยไม่รู้ว่าการ

เล่าความฝันต่อกลุ่มเพื่อนนั้นเป็นการเพิ่มความเสี่ยงต่อการกลับไปเสพซ้ํา “หนูฝันถึงยาเสพติด 2-3 ครั้ง 

ครั้งแรกฝันว่าเพื่อนเอายาฯมาให้เล่น แต่ยังไม่ได้เล่น ต่ืนก่อน ครั้งสุดท้ายเกือบได้เล่น จ่อตรงปากเลย แต่เพื่อน

ปลุกให้ต่ืนก่อน ทุกครั้งฝันเหมือนจริงมาก แทบแยกไม่ออกว่าจริงหรือฝัน กลัวมาก รุ่งขึ้นเล่าให้เพื่อนฟัง แต่ไม่เล่า

ให้เจ้าหน้าท่ีฟัง” 

เมื่อพิจารณาถึงเหตุผลที่ผู้ให้ข้อมูลฯไม่ปรึกษาหรือบอกกล่าวความฝันถึงยาเสพติด

ระหว่างเลิกยาฯให้เจ้าหน้าที่หรือผู้บําบัดรับรู้นั้น พบว่า เกิดจากความรู้ความเข้าใจที่ไม่ถูกต้อง

เกี่ยวกับความฝันดังกล่าว และไม่ตระหนักถึงความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นจากความฝัน “ต้ังแต่มาอยู่ท่ีนี่

ฝัน 4-5 ครั้ง ล่าสุดเมื่อ 5-6 วันที่ผ่านมา ฝันว่าเพื่อนเอายาฯมาให้เยอะมาก กําลังหาโอกาสเล่น แต่ตํารวจมา เลย

ไม่ได้เล่น ฝันเหมือนจริงมาก ต่ืนมารู้สึกอยากยาฯ และหลายครั้งเสียดายที่ไม่ได้เล่น เล่าเรื่องนี้ให้เพื่อนฟัง เพื่อนๆ

บอกว่าเขาก็เคยฝัน แต่ไม่เล่าให้เจ้าหน้าท่ีฟัง คิดว่าการฝันเป็นเรื่องปกติ และกลัวเขาว่าเพราะคิดเรื่องนี้ จึงฝันถึง

การเล่นยาฯ เลยไม่กล้าเล่า” หรือ “ฝันว่าเล่นยาฯหลายครั้งเมื่อมาอยู่ใหม่ๆ ฝันว่ากําลังเล่นยาฯ กําลังเต็ม ฝัน

เหมือนจริงมาก และเมื่อตื่นก็รู้สึกอยากยาฯ ต่ืนมาเล่าให้เพื่อนฟัง แต่ไม่อยากให้เจ้าหน้าท่ีรู้ เพราะคิดว่าไม่ใช่เรื่อง

สําคัญ เป็นแค่ความฝัน และกลัวเจ้าหน้าท่ีจะหาว่ายังไม่คิดจะเลิก” 

ข้อเท็จจริงนี้สอดคล้องกับที่กระบวนการบําบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดแบบผู้ป่วยนอกตาม

รูปแบบกาย จิต สังคมบําบัด (Matrix Program) กล่าวไว้ว่า ปัญหาการฝันว่าเสพยาฯสามารถเกิดขึ้น

ได้ตลอด 6 เดือนแรกของการเลิกยาฯ และนับเป็นกระบวนการปกติในสมองของผู้เลิกยาฯ อย่างไร 

ก็ตาม สิ่งนี้ถือเป็นสัญญาณเตือนที่สําคัญว่าจะเกิดความเสี่ยงต่อการกลับไปเสพยาเสพติด ดังนั้น ผู้

บําบัดควรต้องให้ข้อมูลเหล่านี้แก่ครอบครัวและผู้เข้าบําบัดรักษาให้พึงระวังความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น 

รวมทั้งกระตุ้นเตือนให้ผู้เข้าบําบัดรักษาเพิ่มความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการกลับไปเสพยาเสพติด

ในวันรุ่งขึ้น รวมถึงทบทวนสถานการณ์ และหาแนวทางแก้ไข เพื่อป้องกันการกลับไปเสพซ้ํา  
 

5.6 การหลบหนีออกจากสถานบําบัด 

เมื่อสอบถามถึงชีวิตความเป็นอยู่ขณะบําบัดรักษา โดยเฉพาะประเด็นการหลบหนีออก

จากสถานบําบัด พบว่า ผู้ให้ข้อมูลฯซึ่งเข้าบําบัดรักษาด้วยระบบสมัครใจทุกราย (4 ราย) ตอบว่าไม่เคย

หลบหนี และไม่คิดหลบหนี แม้ว่าบางช่วงเวลาจะคิดถึงบ้าน เหงา เบ่ือ แต่ไม่คิดหลบหนี เพราะตน

เข้ารับการบําบัดรักษาด้วยระบบสมัครใจ มีสิทธิและอิสระในการรักษาต่อหรือยุติการรักษา สามารถ

ยุติการรักษาได้หากต้องการ และกลัวว่าหากหลบหนี เจ้าหน้าที่สถานบําบัดจะต้องแจ้งความต่อตํารวจ 
ตนก็อาจจะได้รับผลกระทบทางกฎหมายจากการหลบหนีด้วย รวมทั้งผู้ให้ข้อมูลฯบางรายต้องการ
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พิสูจน์ให้ครอบครัวเห็นว่าพวกเขาสามารถเปลี่ยนตนเองได้ และต้องการเลิกยาฯ จึงไม่คิดหลบหนี 
“บางครั้งรู้สึกไม่ดี คิดถึงบ้าน โดยเฉพาะ เมื่อเพื่อนกลับบ้านหรือบินออกไปได้ แต่ผมไม่คิดหลบหนี เพราะอยาก

หยุดยาฯให้ได้จริงๆ และผมสมัครใจ สามารถออกไปได้เมื่อไม่สมัครใจ ไม่ต้องหลบหนี...ผมเตือนสติให้อยู่กับ

ปัจจุบัน ให้รู้ว่าตอนนี้กําลังทําอะไร เพื่ออะไร และพยายามนึกเหตุการณ์ว่าถ้าหนีออกไป อนาคตจะเป็นอย่างไร” 

หรือ “ไม่เคยคิด ไม่รู้จะหนีทําไม เพราะผมสมัครใจ อยากออกตอนไหนก็น่าจะออกได้ เจ้าหน้าท่ีบอกว่า ถ้าอยู่ไม่ได้ 

อยากจะออกให้บอก อย่าหลบหนี แต่ถ้าถูก พรบ.บังคับ ก็ไม่แน่” หรือ “ไม่รู้จะหนีทําไม ผมสมัครใจ หากอยากจะ

กลับก็น่าจะกลับได้ง่ายกว่าพวกบังคับ ไม่จําเป็นต้องหนี หากหนี เจ้าหน้าท่ีต้องแจ้งตํารวจ ก็จะกลายเป็นมีประวัติ” 

กลุ่มผู้ให้ข้อมูลฯที่เข้าบําบัดรักษาด้วยระบบบังคับบําบัดตามพระราชบัญญัติยาเสพติด 

ให้โทษ พ.ศ. 2545 พบว่า กลุ่มนี้มีผู้ให้ข้อมูลฯเพียงรายเท่านั้นที่ไม่เคยคิดหลบหนี ส่วนอีก 6 รายเคยคิด

หลบหนี แต่ไม่ได้ลงมือกระทํา และอีก 1 ราย เคยหลบหนีแล้ว แต่เจ้าหน้าที่สามารถตามตัวกลับมาได้ 

สําหรับผู้ให้ข้อมูลฯที่เข้าบําบัดรักษาด้วยระบบบังคับบําบัด แต่ไม่เคยคิดหลบหนีนั้น 

ให้เหตุผลว่าเพราะกําลังต้ังครรภ์ได้ 5 เดือนกว่าๆ ทําให้หลบหนีไม่สะดวก โอกาสหนีไม่สําเร็จมีมาก 

รวมท้ังอยากหยุดยาฯเพื่อมารดา การหลบหนีอาจจะทําให้รับโทษมากขึ้น และหมดโอกาสปรับ

แผนการบําบัดรักษา “เพื่อนเคยชวน เพื่อนบางคนเคยหนีแล้วกลับมาใหม่ เขาเล่าเส้นทางการหนีให้ฟัง  แต่หนู

ไม่คิดหนี เพราะท้อง 5 เดือนแล้ว เดินไม่สะดวก และอยากทําเพื่อแม่สักครั้ง หนูสัญญากับแม่ว่าจะอยู่บําบัดให้หาย 

ให้ครบกําหนด รวมทั้งหากหนีไม่พ้น แทนท่ีโทษจะลดลง กลับต้องเพิ่มขึ้น ไม่คุ้ม อยู่ท่ีนี่แค่ 4 เดือน เป็นเรื่องจิ๊บๆ 

ยังดีกว่าหลายคนท่ีต้องอยู่ในคุกเป็นปีหรือทั้งชีวิต เป็นคนป่วยดีกว่าเป็นคนคุก ท่ีสําคัญ หากหนูไม่หนี เขาก็อาจจะ

ช่วยเรื่องปรับแผน แต่หากหนี โอกาสปรับแผนกค็งไม่เหลือ” 

ส่วนผู้ให้ข้อมูลฯที่เข้าบําบัดรักษาด้วยระบบบังคับบําบัด ซึ่งเคยคิดหลบหนี แต่ยังไม่ลง

มือกระทํานั้นนั้นเป็นเพราะยังไม่มีโอกาส กลัวบทลงโทษทางกฎหมายหากหลบหนีไม่สําเร็จ อาจจะ

ได้รับโทษรุนแรงขึ้น ซึ่งไม่คุ้มค่า รวมทั้งเมื่อผ่านกระบวนการบําบัดรักษาได้ระยะเวลาหนึ่ง มีการ

ปรับเปลี่ยนความคิด ผู้ให้ข้อมูลฯส่วนหนึ่งเกิดความลังเล หลายรายตระหนักถึงผลเสียของการ

หลบหนี หลายรายได้รับกําลังใจจากครอบครัว ทําให้หยุดความคิดของตนได้ และมีกําลังใจอยู่

บําบัดรักษามากขึ้น “ถ้าจะหนี ก็หนีได้ตลอด หนูเคยคิดหนี โดยเฉพาะเมื่อท้อมากๆ หรือคิดถึงเรื่องเที่ยว ภาพ

มันมาเป็นฉากๆ พอเพื่อนชวนหนี ก็อยากไป คิดหนีกับเพื่อน แต่โอกาสไม่อํานวย ทําให้ผลัดมาเรื่อย แล้วโชคดีช่วง

นั้นแม่โทรมาบ่อย เลยทําให้ผลัดไปได้ คิดถึงคําพูดแม่ พี่ชาย คิดถึงวันที่แม่ไปเยี่ยมท่ีฟื้นฟู ทําให้ความคิดเรื่อง

หลบหนีหายไป บอกตัวเองว่าต้องอยู่ให้ครบ 120 วัน เพราะถ้าหนี ชีวิตก็เหมือนเดิม ตอนนี้แม้อยากจะกลับไปบ้าน

ใจจะขาด ก็ต้องพยายามที่จะต้องอยู่ต่อให้ได้ การอยู่ท่ีนี่ทําให้มีโอกาสเจอแม่ ตอนนี้หนูก็ยอมรับให้อยู่ท่ีนี่ได้แล้ว 

ก็ไม่เคยคิดจะหนีอีกเลย” เช่นเดียวกับผู้ให้ข้อมูลฯหญิงอีกราย “เมื่อมาแรกๆคิดหนีนับครั้งไม่ถ้วน คิดทุกเวลา 

หยุดคิดเมื่อนอนเท่านั้น คิดเพราะต่อต้าน ไม่ยอมรับทุกสิ่งที่นี่ เคยวางแผนคิดหนีกับเพื่อน แต่พอวันที่จะหนีจริงๆ

กลับไม่กล้า เพราะความคิดมันแย้งกัน พอจะหนี ก็มีอีกความคิดหนึ่งบอกว่าต้องคิดถึงอนาคต หากหนีจะต้องหนีอีก
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นานแค่ไหน ชีวิตคงแย่กว่านี้ และกลัวถูกจับไปอยู่ในเรือนจําหรือคุก กลัวกฎหมาย ตอนนี้อยู่มา 2 เดือนแล้ว เลย

มองว่าครึ่งทางแล้ว หยุดความคิดเถอะ ก็ไม่คิดหนีอีกเลย”  
สําหรับผู้ให้ข้อมูลฯซึ่งหลบหนีออกจากสถานบําบัดเมื่ออยู่บําบัดรักษาได้เพียง 1 สัปดาห์ 

แต่หลบหนีไม่สําเร็จ แม้ผู้ให้ข้อมูลฯรายนี้จะรับรู้ผลเสียของการหลบหนี แต่เขาก็ยังคงอยากประชด

ครอบครัวด้วยการหลบหนี ซึ่งนับเป็นข้อมูลที่สําคัญในการเฝ้าระวังการหลบหนี “ผมกับเพื่อนที่ตึกถอน

พิษยาอีก 6 คน วางแผนหนีอยู่หลายวัน สัญญาว่าจะไม่ท้ิงกัน พอสบโอกาส เราหนี เพื่อนพ้น ผมไม่พ้น หนีไปเจอ

งูเห่าตัวใหญ่มาก เพื่อนทิ้งผม ดีท่ีงูไม่กัดตาย ผมเลยต้องกลับมาอยู่ท่ีนี่ใหม่ ผมลืมเรื่องนี้ ท้ังที่ใน TC หนีง่าย เพื่อน

บางคนชวน แต่ผมก็ไม่เชื่อใจเพื่อนคนไหนแล้ว เขาทําเจ็บมาก ยอมทนที่นี่ดีกว่า หนีรอดจากนี่ก็ไม่รู้ไปไหน เข้าบ้าน

ไม่ได้ เพราะพ่อคงรับไม่ได้ ต้องหลบๆซ่อนๆอีก 10 ปีกว่าคดีจะซา ทนอยู่ท่ีนี่แบบสบายๆสัก 3-4 เดือนน่าจะดีกว่า 

ยังพอเห็นทางเปลี่ยนแปลงอนาคตบ้าง แต่เมื่อไม่กี่วัน ผมคิดประชด หากสิ้นเดือนนี้ไม่มีใครมาเยี่ยมเลย เท่ากับผม

ไม่มีความหมายต่อเขา  ผมก็ไม่รู้ว่าจะทนเพื่ออะไรอีก หากเขาไม่มาก็หนี แม้หากหนีรอดจากที่นี่แล้วต้องหนีต่ออีก 

10 ปี ก็จะทํา ถ้าจะบ้า ขอบ้าไปข้างหน้าดีกว่า ในเมื่อจะเป็นคนดีแล้วเป็นไม่ได้ ก็ขอบ้าเป็นผีไปเลยให้รู้แล้วรู้รอด

ไป” 

การประชดเป็นปัจจัยผลักที่สําคัญที่ทําให้ผู้ให้ข้อมูลฯบางรายคิดหลบหนี นอกจากนี้

ผู้ให้ข้อมูลฯบางรายยังกล่าวถึงปัจจัยผลักอ่ืนๆอีก อาทิ คําชักชวนและการหลบหนีของกลุ่มเพื่อน 

ปัญหาภายนอกสถานบําบัด การขาดการติดต่อจากครอบครัว ปัญหาการปรับตัว ความอยากยาฯ

และบุหรี่ และความรู้สึกด้านลบต่างๆ เช่น ท้อแท้ หมดกําลังใจ วิตกกังวล เครียด อยากสนุก โดดเด่ียว 

ต่อต้าน ฯลฯ ส่วนปัจจัยดึงให้อยู่รับการบําบัดรักษาอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ การมีเป้าหมายชีวิตและ

เป้าหมายการบําบัดรักษา การได้รับการสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว และบทลงโทษทางกฎหมาย 
“สาเหตุท่ีพวกเราคิดหนีมีไม่มาก เรื่องแรก คือ เรื่องทางบ้านมีเรื่อคาราคาซังเรื่องข้างนอก สาเหตุท่ีสอง คือ อยาก

บุหรี่ อยู่ข้างนอกพวกหนูดูดบุหรี่มาก แต่พอมาอยู่ท่ีนี่ ห้ามสูบ แล้วต้องอยู่ตรงข้ามตึกสามัญ ซ่ึงเขาสูบบุหรี่ได้ แต่

เราสูบไม่ได้ เราเห็นเขาสูบ เราก็ย่ิงอยาก เพื่อนหลายคนบอกว่ายอมแลกกับการทําผิดกฎ อยากออกไปหาบุหรี่ 

และเหตุท่ีสาม คือ อยากได้อิสรภาพมากกว่านี้ แต่เราก็กลัว หากหนีไม่พ้น โทษก็หนักขึ้น เพิ่มขึ้น กลัวต้องไปอยู่

เรือนจํา อยากมีอนาคต อยากให้เรื่องจบๆ ครบๆ หากอยู่ได้ก็อาจเลิกยาได้ น่าจะดีกว่า” หรือ “การชวนกันหนีจะ

เกิดขึ้นในช่วงที่เพิ่งมาอยู่ยังไม่ถึงเดือน ยังปรับตัวไม่ได้ ตัดใจกับสิ่งภายนอกไม่ได้ ไม่ได้รับข่าวสารจากคนภายนอก 

ความกังวลเรื่องภายนอกยังมีมาก และเป็นช่วงที่มีสมาชิกคนอื่นหลบหนีออกกันไป เห็นเขาไป ก็เลยอยากไปบ้าง 

แต่หลงัจากครั้งนั้นก็ไม่ได้คิดหนีอีก เพราะมันคิดได้”  

จากท่ีกล่าวไป จะเห็นได้ว่ามีทั้งปัจจัยผลักและปัจจัยดึงในการบําบัดรักษา ซึ่งวิธีการ

หนึ่งที่จะช่วยให้ผู้ให้ข้อมูลฯรวมทั้งผู้ป่วยอ่ืนๆอยู่บําบัดรักษาได้อย่างต่อเนื่อง คือ การให้ครอบครัว 

มีส่วนร่วมในการบําบัดรักษา กําลังใจจากครอบครัวเป็นสิ่งสําคัญที่จะช่วยสนับสนุนให้ผู้ป่วยอยู่บําบัด 

รักษาอย่างต่อเนื่อง และเลิกยาฯได้สําเร็จ นอกจากนี้ความเข้าอกเข้าใจในธรรมชาติของผู้ป่วย การ

เข้าใจถึงเส้นทางการเลิกยาฯ และการช่วยให้ผู้ป่วยเรียนรู้ ปรับตัวให้เข้ากับระบบการบําบัดรักษา 
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สภาพแวดล้อมใหม่ที่ปราศจากยาเสพติด จะเป็นวิธีการหนึ่งที่จะช่วยให้ผู้ป่วยอยู่บําบัดรักษาและเลิก

ยาฯได้สําเร็จ  
 

วิธีการหลบหนี พฤติกรรมที่ส่อถึงการคิดหลบหนี ผู้ให้ข้อมูลฯเล่าว่า การหลบหนีจะ

เกิดขึ้นในช่วงสัปดาห์แรก หรือไม่เกิน 1 เดือนแรกของการบําบัดรักษา โดยผู้ให้ข้อมูลฯหญิงจะเลือก

หลบหนีช่วงเช้ามืด ใกล้สว่าง หรือช่วงเวลากลางวัน เพราะปลอดภัยกว่าการหลบหนีช่วงกลางคืน โดย

ก่อนหลบหนีก็จะชักชวน ตระเตรียม วางแผน เช่น เดินเลาะริมรั้วบ่อยๆเพื่อหาช่องทาง สอบถาม

เส้นทางจากผู้อ่ืน ให้ของใช้กับเพื่อน ใส่เสื้อชั้นในหลายชั้น “คนที่คิดหนี จะพยายามถามเส้นทางจากคนอื่น 

หรือคนที่เคยหนีมาก่อน แล้วจะใช้เวลาช่วงเย็นหรือเมื่อมีเวลาว่างเดินเลาะริมรั้วเพื่อดูลู่ทาง ตามปกติจะหนีช่วงเช้ามืด 

เพราะเจ้าหน้าท่ีน้อยและแสงสลัว อาจจะมืด แต่ปลอดภัยกว่ากลางคืน เพราะกลางคืนมืด หนีจากศูนย์ฯพ้น แต่

ระหว่างทางอาจจะไม่ปลอดภัย เช้ามืดจะปลอดภัยกว่า เมื่อหลบจากศูนย์ฯพ้น ก็อาจหลบอยู่ตรงไหนสักพัก แล้วค่อย

เลาะออกไปต่อไป ออกไปข้างนอกได้ก็สว่างพอดี เมื่อออกจากศูนย์ฯได้ ก็อ้อน หลอก หรือโกหกชาวบ้าน แล้วขอเสื้อ

เก่าๆ ขอเงินค่ารถสัก 10-20 บาท ซ่ึงคนที่หนีพ้นไปแล้ว เขาก็เล่าว่าทําแบบนี้ก็พ้น” หรือ “ส่วนมากพวกที่คิดจะหนี

จะบอกและชวนกัน หรือไม่ก็ตระเตรียม เช่น ให้ของใช้กัน ซ่ึงเป็นสัญลักษณ์ว่าจะหนีแล้ว หรือบางคนก็เตรียมใส่ชั้นใน 

2-3 ชั้น เพื่อเตรียมตัวหนี บางคนไม่เตรียมตัวแต่ก็หนี เมื่อหนี จะหนีใกล้สว่าง หรือกลางวัน จะปลอดภัยกว่า”  

ส่วนผู้ให้ข้อมูลฯชายเล่าว่าเวลาที่เหมาะสมในการหลบหนี คือ ช่วงย่ําค่ํา หลังรับประทาน

อาหารเย็นจนถึงเวลา 19.00 น. เพราะเป็นช่วงการทํากิจกรรมส่วนตัว อาบน้ํา และเจ้าหน้าที่จะตรวจนับ

จํานวนผู้ป่วยอีกครั้งเวลา 20.00 น. จึงมีเวลาหลบหนี 1 ช่ัวโมง “ผมกับเพื่อนวางแผนหนีอยู่หลายวัน พอสบ

โอกาส พวกเราเลือกเวลา 1 ทุ่ม เพราะหลังจากกินข้าวเย็น (18.00 น.) จะว่างจนถึง 2 ทุ่ม เจ้าหน้าท่ีจึงจะเรียกนับยอด 

ช่วงเวลานี้จึงน่าจะเหมาะ เราก็หนีกันเลย โดยอ้อมมาทางกําแพงไปทางตึกหญิงเก่า”  
 

5.7 ความคาดหวังและการวางแผนการดําเนินชีวิตหลังการบําบัดรักษา 

ส่วนนี้จะเป็นการวิเคราะห์และอภิปรายเกี่ยวกับความคาดหวังในการเลิกยาเสพติดของ

ผู้ให้ข้อมูลฯ รวมทั้งการวางแผนการใช้ชีวิตหลังการบําบัดรักษา และแนวทางการจัดการปัญหาหลังการ

บําบัด 

5.7.1 ความคาดหวังในการเลิกยาเสพติดหลังการบําบัดรักษา 

ความคาดหวังในการเลิกยาเสพติดหลังการบําบัดรักษา ในที่นี่หมายถึงความเป็นไปได้หรือ
ความมั่นใจในการเลิกยาเสพติดตามความรู้สึกของผู้ให้ข้อมูลฯขณะให้ข้อมูล  

ผู้ให้ข้อมูลฯเกือบทุกราย (11 ราย) มั่นใจค่อนข้างสูงว่าหลังจากบําบัดรักษาจนสําเร็จตาม

กระบวนการบําบัดรักษาของสถานบําบัด หรือครบกําหนดเวลาที่ตนและครอบครัวกําหนดและแพทย์

วินิจฉัยให้จําหน่าย (Discharge) จากสถานบําบัด จะสามารถเลิกยาฯได้ มีผู้ให้ข้อมูลฯหญิงเพียงรายเดียว 

ซึ่งอยู่รับการบําบัดรักษามาแล้ว 90 วัน ยอมรับว่าความม่ันใจในการเลิกยาฯหลังจากจบกระบวนการ 
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บําบัดรักษานั้นมีเพียง 20 เปอร์เซ็นต์เท่านั้น เธอเชื่อว่าการเลิกยาฯเป็นสิ่งที่ดี เป็นสิ่งที่ผู้ติดหรือเสพยาฯ

ต้องทําให้ได้ เพื่อชีวิตใหม่ เช่นเดียวกับเธอที่มีความต้องการที่แท้จริงคือเลิกยาฯ และมีชีวิตใหม่เฉกเช่น

ผู้คนทั่วไปในสังคม เหมือนที่ครั้งหนึ่งเธอเคยทํามาได้แล้ว แต่ขณะนี้เธอยอมรับว่าการเลิกยาฯเป็นเรื่อง

ยากมาก จนรู้สึกลังเลระหว่างเลิกยาฯและเสพยาฯ รู้สึกหมดพลัง ชีวิตขาดทางเลือก ขาดเป้าหมายการ

ดําเนินชีวิต ไม่มีแผนการจัดการชีวิตภายนอกสถานบําบัด เช่น อยู่ที่ไหน อย่างไร กับใคร ไม่มีผู้ให้ความ

ช่วยเหลือสนับสนุน สิ่งที่ทําได้ ก็คือ ดํารงชีวิตแบบเดิม ทํางานแบบเดิม ซึ่งล้วนเป็นความเสี่ยงในการ

เสพยาฯซ้ําทั้งสิ้น รวมทั้งเธอยอมรับว่ายังเสียดายชีวิตและความสุขแบเก่าๆเดิมๆ ยังอยากสนุกกับชีวิต

เหมือนเช่นที่ผ่านมา การเลิกยาฯเป็นชีวิตที่ดี แต่ไม่สนุกสนาน “การเลิกยาฯเป็นเรื่องที่ดีมาก เป็นสิ่ง

มหัศจรรย์ เป็นชีวิตท่ีปาฏิหาริย์ และเป็นการเกิดใหม่อีกครั้ง หนูก็อยากหยุดยาฯให้ได้ มีชี วิตปกติเหมือน 

ท่ีเคยทําได้... อีกไม่กี่วันก็จะได้ออกแล้ว แต่ไม่ม่ันใจเลยว่าจะเลิกได้ สับสน อยากเลิก แต่คิดว่าคงทําได้ยากมาก ความ

เป็นไปได้มีไม่ถึง 20 เปอร์เซ็นต์ แม้การบําบัดจะทําให้เกิดความกลัวถึงผลที่ได้ แต่หนูก็เอามาบังคับตัวเองไม่ได้ ก้ํากึ่ง

ระหว่างอยากเลิกกับอยากเล่น ไม่มีเปา้หมายและไม่จริงจังกับชีวิต ไม่จริงจังที่จะเลิก ยังเสียดายชีวิตและความสุขแบบ

เก่า ยังอยากสนุก... ออกไปก็ยังไม่รู้ว่าจะอยู่ท่ีไหน จะจัดการอย่างไร จะอยู่กับใคร รอแฟนซึ่งอยู่ต่างประเทศ แต่ก็

ติดต่อเขาไม่ได้ ก็คงไปทํางานที่เดิม เหมือนเดิม มีชีวิตแบบเดมิ ซ่ึงสนุกกว่าชีวิตท่ีเลิกยาฯ” ความคิดนี้สอดคล้องกับ

ระยะการเลิกยาเสพติดระยะฝันฝ่าอุปสรรค (Hit the wall) ระยะนี้ใช้เวลา 6-20 สัปดาห์ เป็นระยะที่

สําคัญที่สุดในการรักษาการติดยาเสพติด เสมือนกับการข้ามกําแพงหรือข้ามสีทันดร และเป็นระยะที่มี

ปัจจัยที่ต้องกลับไปติดซ้ําสูง ความมั่นใจของผู้ป่วยจะลดลงต่ํากว่าปกติจนกลายเป็นความไม่มั่นใจ รู้สึก

หมดพลัง อารมณ์แปรปรวน ซึมเศร้า เบ่ือหน่าย ไม่มีสมาธิ ฯลฯ นอกจากนี้ ระยะนี้สมองส่วนเหตุผล

เริ่มฟ้ืนตัว ผู้ป่วยจะพยายามหาเหตุผลเข้าข้างตัวเอง เพื่อหาข้ออ้างที่ทําให้กลับไปมีพฤติกรรมเสี่ยงต่อ

การเสพยาฯ หรือกลับไปเสพยาฯซ้ํา หรือเลิกการบําบัดรักษา ดังนั้นผู้บําบัดจึงต้องฝึกให้ผู้ป่วยรู้เท่าทัน

ความคิดไปเสพยาฯ ฝึกทักษะปฏิเสธ และสนับสนุน ให้กําลังใจให้ผู้ป่วยผ่านช่วงระยะนี้โดยดี 

(คณะทํางานพัฒนาหลักสูตร และคู่มือจิต-สังคมบําบัด Matrix program. มปป.) 

สําหรับผู้ให้ข้อมูลฯที่มั่นใจว่าสามารถเลิกยาฯได้สําเร็จหลังการบําบัดรักษา มีผู้ให้ข้อมูลฯ

ร้อยละ 25 (3 ราย) มั่นใจสูงมาก (100 เปอร์เซ็นต์) ส่วนที่เหลือ (ร้อยละ 75) มั่นใจค่อนข้างสูง (70-80 

เปอร์เซ็นต์)  
กลุ่มมั่นใจสูงมาก พบว่า ผู้ให้ข้อมูลฯทั้งสามรายยอมรับว่าเป็นเพียงผู้เสพไม่ใช่ผู้ติด หาก

ต้องเลิกยาฯ ก็สามารถเลิกเองได้ “ชัวร์ 100 เปอร์เซ็นต์ จะหยุดก็หยุดได้เลย เพราะผมไม่ติด” หรือ “ปัญหา

รุนแรง เดิมพันด้วยชีวิตผมและแม่ แต่มาจากการขาย...ผมเน้นขาย กับเสพบ้าง จึงเลิกไม่ยาก...อยู่ท่ีใจ หากใจบอกว่า 

ไม่เอา ก็เลิกได้ ไม่ต้องใช้ความต้ังใจมาก คนที่เลิกไม่ได้ แสดงว่าใจไม่ต้องการเลิก... ส่วนผมมั่นใจ 100 เปอร์เซ็นต์”  
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เหตุผลการเข้าบําบัดรักษาครั้งนี้เพราะครอบครัวขอร้อง โดยอยู่บําบัดรักษามาแล้วไม่เกิน  

3 สัปดาห์ ผู้ให้ข้อมูลฯ 2 ราย กําลังบําบัดรักษาระยะถอนพิษยา ส่วนอีก 1 ราย กําลังบําบัดรักษาระยะ

ฟ้ืนฟูสมรรถภาพ การเรียนรู้ถึงกระบวนการบําบัดรักษา การปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรมนั้นยัง

น้อย ส่วนหนึ่งไม่สามารถปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อม เพื่อน กฎระเบียบได้ อยู่ระหว่างการจูงใจให้

ปรับเปลี่ยนและบําบัดรักษาต่อเนื่อง  

เมื่อพิจารณาระยะเวลาอยู่บําบัดหรือหยุดยาฯร่วมกับเส้นทางการเลิกยาฯ พบว่า ผู้ให้

ข้อมูลฯกลุ่มนี้อยู่ระยะดื่มน้ําผึ้งพระจันทร์ (Honeymoon stage) ซึ่งไม่มีอาการถอนพิษยา แต่รู้สึกมี

ความสุข และมีความเชื่อมั่นในตนเองสูงว่าจะสามารถเลิกยาฯได้  
ด้วยที่เหตุผลที่กล่าวมา จึงทําให้ผู้ให้ข้อมูลฯกลุ่มนี้มีความมั่นใจสูงมากว่าสามารถเลิกยาฯ

ได้สําเร็จ แม้ผู้ให้ข้อมูลฯทั้งสามจะยอมรับว่ายังคงมีตัวกระตุ้นที่มีอิทธิพลต่อการเสพยาฯจํานวนมาก 

ทั้งตัวยาฯ สถานที่ เงิน เพื่อน อารมณ์ความรู้สึกต่างๆ ฯลฯ รวมทั้งยังขาดวิธีการจัดการและหลีกเลี่ยง 

ที่เหมาะสม และยอมรับว่าจะยังคงติดต่อและปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนกลุ่มเสพ ซึ่งถือเป็นตัวกระตุ้นที่มี

ความเสี่ยงสูงต่อการเสพยาเสพติดซ้ํา  

สําหรับกลุ่มผู้ให้ข้อให้มูลฯที่มั่นใจค่อนข้างสูง (70-80 เปอร์เซ็นต์) กลุ่มนี้ผ่านกระบวน 

การบําบัด เรียนรู้ รู้จักตัวเอง ยอมรับ ปรับตัว และเข้าใจกระบวนการบําบัดมากขึ้น โดยผู้ให้ข้อมูลฯ

ครึ่งหนึ่ง (4 ราย) อยู่บําบัดรักษามาแล้ว 25-70 วัน อีกครึ่งหนึ่ง (4 ราย) บําบัดรักษามาแล้วมากกว่า 

90 วัน ซึ่งเมื่อนําระยะเวลาการอยู่บําบัดรักษามาพิจาณาร่วมกับเส้นทางการเลิกยาฯ พบว่า ผู้ให้

ข้อมูลฯครึ่งหนึ่งกําลังอยู่ในระยะดื่มน้ําผึ้งพระจันทร์ ซึ่งเป็นระยะที่มีความสุข และมีความเชื่อมั่นใน

ตนเองสูงว่าจะสามารถเลิกยาฯได้ กับอีกครึ่งหนึ่งอยู่ในระยะปรับตัว (Adjustment/Resolution 

stage) ซึ่งเป็นระยะที่ผู้เลิกยาฯเริ่มปรับตัวในการดําเนินชีวิตและสัมพันธภาพที่เกิดขึ้นใหม่ เรียนรู้

และตระหนักถึงสัญญาณการกลับไปเสพซ้ํามากขึ้น ผู้ให้ข้อมูลฯเกือบทุกรายจึงเริ่มกังวลและไม่มั่นใจ

ว่าจะสามารถจัดการหรือหลีกเลี่ยงตัวกระตุ้นทั้งหมดที่มีได้ โดยเฉพาะตัวกระตุ้นภายใน ซึ่งเป็น
อารมณ์ความรู้สึกที่เป็นบาดแผลบอบช้ําทางจิตใจ (Psychological trauma) มีความเสี่ยงสูงต่อการ

เสพยาฯซ้ํา และยากต่อการจัดการ หลีกเลี่ยง หรือเผชิญ ส่งผลให้ความมั่นใจในการเลิกยาฯของผู้ให้

ข้อมูลฯกลุ่มนี้ตํ่ากว่ากลุ่มแรก “ม่ันใจ 80 เปอร์เซ็นต์ ท่ีเหลือเผื่อไว้สําหรับเรื่องไม่คาดคิดหรือร้ายแรงเกินรับ

ไหว โดยเฉพาะเรื่องหนูกับแม่ เรื่องอื่นน่าจะจัดการหรือหลีกได้หมด ยกเว้นเรื่องนี้ หนูกลัวประวัติศาสตร์ซํ้ารอย...

หากทะเลาะกับพ่อเลี้ยง แม่เข้าข้างเขา ชีวิตคงจบอกีครั้ง คงรู้สึกแม่เลือกเขาแล้วไม่เลือกหนูอีก ก็คงเจ็บ ประชดอีก 

ชีวิตก็จบเหมือนเดิม หนูกลัวมาก” หรือ “ผมหวังไว้ 80 ส่วนอีก 20 เผื่อไว้เมื่อเจอเรื่องหนักหนาสาหัส ซ่ึงคงไม่พ้น

เรื่องความรู้สึกน้อยเนื้อต่ําใจแม่ ผมกลัว เพราะเป็นตัวกระตุ้นที่สําคัญของผม หากอ่อนแอขึ้นมา มันก็มาทําร้ายผม

อีก”  
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สรุปได้ว่าหลังการบําบัดรักษา ผู้ให้ข้อมูลฯเกือบทุกรายมั่นใจว่าสามารถเลิกยาเสพติด

ได้สําเร็จ มีเพียงรายเดียวเท่านั้นที่มั่นใจว่าตนเองมีโอกาสสูงมากในการเสพซ้ํา เนื่องจากหมดพลังใน

การฟันฝ่าอุปสรรคในการเลิกยาฯและการดําเนินชีวิต ขาดการสนับสนุนทางสังคมในการเลิกยาฯ 

นอกจากนี้การวิจัยนี้ยังแสดงให้เห็นว่าความม่ันใจและความคาดหวังในการเลิกยาฯนั้นขึ้นอยู่กับ

หลายปัจจัย ทั้งระยะเวลาที่หยุดยาฯ อาการขณะหยุดยาฯ การสนับสนุนทางสังคมในการเลิกยาฯของ

ครอบครัว และความพร้อมของผู้ให้ข้อมูลฯและครอบครัวก่อนจําหน่าย (Discharge) ดังนั้นผู้บําบัด

ต้องคํานึงถึงปัจจัยเหล่านี้ด้วย และสนับสนุน ให้กําลังใจ ให้ผู้ป่วยมีความพร้อมและผ่านช่วงระยะ 

เวลาการเลิกยาฯในแต่ละช่วงได้โดยดี  
 

5.7.2 การวางแผนการดําเนินชีวิตหลังการบําบัดรักษา 

เมื่อถามถึงแผนการดําเนินชีวิตหลังการบําบัดรักษา พบว่า ผู้ให้ข้อมูลฯส่วนใหญ่ (9 ราย) 

ยอมรับว่าขณะนี้ยังไม่ได้วางแผนการดําเนินชีวิตหลังจากการบําบัดรักษา ไม่ได้ปรึกษาครอบครัว ผู้ให้

ข้อมูลฯหลายรายจะเริ่มวางแผนการดําเนินชีวิตฯเมื่อจําหน่าย (Discharge) หรือใกล้จําหน่ายออกจาก

สถานบําบัด บางรายวางแผนการดําเนินชีวิตไว้บ้างแล้วแต่ไม่ชัดเจน ด้วยแผนการดําเนินชีวิตนั้นมิได้

ก่อเกิดขึ้นจากตัวของผู้ให้ข้อมูลฯเอง แต่ขึ้นอยู่กับบุคคลอ่ืน เช่น คู่รัก ครอบครัว ฯลฯ ดังคําบอกเล่าของ

ผู้ให้ข้อมูลฯหญิงซึ่งอยู่บําบัดรักษาประมาณ 1 เดือน และกังวลว่าสามีจะเปลี่ยนใจไปจากเธอ “ยังไม่
แน่นอน ต้องถามแฟนก่อน เขาไปอยู่ไหน หนูก็อยากอยู่กับเขา ไม่รู้เขาคิดยังไง ยังไม่ได้คุยกัน ไว้คิดอีกทีเมื่อใกล้

ออก...อาจจะอยู่ท่ีเดิม แต่ท่ีนั่นเป็นแหล่งยาฯ หรือย้ายมาอยู่กับญาติซ่ึงแฟนสนิทท่ีสงขลา เขาอาจยอมมาอยู่ หรือ

ทางเลือกท้ายสุด คือ กลับเชียงใหม่ แต่แฟนอาจจะไม่ไป ถ้าเขาไม่ไป หนูก็ไม่อยากไป ไม่รู้เขาว่าไง เขาอยู่ไหน หนู

ก็อยากอยู่กับเขา ต้องคุยกับเขาก่อน” หรือ “แผนยังไม่ชัดเจน ยังไม่ได้คุยกับใครนอกจากเพื่อนสนิท ออกไปแล้ว

นับหนึ่งทําอะไรเลยก็เป็นเรื่องยาก คงต้องพักผ่อนก่อน อาจจะกลับไปอยู่บ้านพ่อหรือบ้านย่าเพื่อพักผ่อน 2-3 เดือน 

แล้วจะหางานทํา แต่ยังไม่รู้ว่าจะทํางานอะไร งานโรงงานหรือบริษัท ค่อยคิดอีกทีเมื่อออกไปแล้ว” เช่นเดียวกับ

ผู้ให้ข้อมูลฯชายอีกหลายราย “อนาคตยังไม่แน่นอน แต่จะหางานทํา ยังไม่ได้คิดว่าจะทําอะไรที่ไหน อาจจะ

กลับไปอยู่ท่ีบ้านพ่อกับแม่ หรือไปอยู่บ้านพ่อตาแม่ยายแถวภาคกลาง...อยากค้าขาย แต่ไม่รู้ว่าจะขายอะไร ผลไม้ 

กิ๊ฟช็อป หรืออะไรก็ได้ท่ีพ่อแม่ลงทุนให้” หรือ “ยังไม่แน่เลย คิดว่าจะขอทุนพ่อแม่ทําน้ํายาง ไม่รู้เขาให้ม้ัย ยังไม่ได้

คุย แล้วก็มีเมีย จะแต่งงาน แต่ไม่ม่ันใจว่าจะเป็นใคร คนแรกหรือคนที่สอง เป็นความคิดคร่าวๆ ค่อยคิดใหม่อีกที

เมื่อออกไปแล้ว เมื่อพ่อแม่ลงทนุให้แล้ว” 

ผู้ให้ข้อมูลฯที่เหลือ (3 ราย) เล่าว่าวางแผนการดําเนินชีวิตหลังการบําบัดรักษาร่วมกับ

ครอบครัวแล้ว แผนฯค่อนข้างชัดเจนและมีความเป็นไปได้ “หนูมีโอกาสได้คุยโทรศัพท์กับแม่และพี่ชาย เขา

บอกว่าไม่ต้องเสียใจกับเรื่องที่ผ่านมา แม่และพี่ให้อภัยและเป็นกําลังใจให้ ขอให้อยู่ให้ครบและตั้งใจรักษา ไม่ต้องห่วง

เรื่องลูก เขาจะดูแลให้ เมื่อครบกําหนดแม่จะมารับกลับไปอยู่บ้านด้วยกัน เริ่มต้นใหม่...หนูอยากเปิดร้านขายของชํา

เล็กๆ อยากหารายได้เอง แม่และพี่ชายก็เตรียมไว้ให้แล้ว” เช่นเดียวกับผู้ให้ข้อมูลฯชายอีกราย “วันก่อนพ่อ
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กับพี่ชายมาเยี่ยม เขาให้ผมอยู่ท่ีนี่ให้พร้อม อยู่จนม่ันใจ จะได้ไม่พลาดอีก...ออกไป ผมก็ช่วยงานค้าขาย กิจการของ

ครอบครัว หากไม่พลาด แม่อาจจะแบ่งส่วนให้ผมเหมือนให้พี่ๆ”  

ผู้ให้ข้อมูลฯทั้งสามรายเล่าว่า แผนการดําเนินชีวิตหลังจากการบําบัดรักษาของพวกเขา

มิได้เริ่มต้นเมื่อจบกระบวนการบําบัดรักษา หากเริ่มต้นต้ังแต่เริ่มบําบัดรักษา ซึ่งความคิดนี้เกิดขึ้นเมื่อ

ผ่านกระบวนการบําบัดรักษาได้ประมาณ 1 เดือน ผู้ให้ข้อมูลฯชายรายหนึ่งคิดและต้ังใจไว้ต้ังแต่แรก

เข้าบําบัดรักษาว่าจะต้ังใจ มุ่งมั่น ที่จะพัฒนาเปลี่ยนแปลงตนเองทั้งทางด้านความคิดและพฤติกรรม 

เพื่อฟื้นฟูความเชื่อใจ ไว้วางใจจากครอบครัว และแสดงให้ครอบครัวเห็นว่าเขาสามารถพัฒนาและ

เปลี่ยนแปลงได้ “แผนชีวิตใหม่ของผมเริ่มต้ังแต่ตอนนี้ ตอนท่ีรักษาอยู่นี้แหละ ไม่ใช่เมื่อออกไปแล้ว ผมต้องอยู่

ท่ีนี่ให้นานที่สุด อยู่จนผมและพ่อแม่พร้อม....เตือนตัวเองให้ทําตัวให้ดีท่ีสุด พิสูจน์ให้เขาเห็นว่าเราทําได้ เมื่อเขาเชื่อ

ใจ ไว้วางใจ ทุกอย่างก็น่าจะตามมา แผนแรกของผมจึงต้องพิสูจน์ให้แม่เห็นว่าผมทําได้ ผมเปลี่ยนตัวเองได้” 

เช่นเดียวกับผู้ให้ข้อมูลฯหญิงซึ่งประชดหนีออกจากบ้านเพียงเพราะคิดว่ามารดาไม่รัก ไม่ต้องการและ

เธอกล่าวโทษว่าการติดยาเสพติดของเธอเป็นความผิดของมารดา “เมื่อโทรมมากๆ เคยคิดอยากเลิก แต่ไม่

เคยทําได้ เพราะไม่ต้ังใจจริงจัง ผลัดมาเรื่อย ความคิดเลิกยาฯเริ่มอีกครั้งเมื่อแม่มาเยี่ยม แม่ขอโทษ แม่ว่าเป็น

ความผิดของเขาที่ทําให้หนูต้องเป็นแบบนี้ ภาพวันนั้นทําให้หนูอยากเลิก แผนชีวิตใหม่เกิดจากวันนั้น เริ่มยอมรับ

การบําบัด คิดปรับตัว คิดเปลี่ยนแปลง เพื่อกลับไปหาครอบครัว ท่ีมีแม่ พี่ชาย หนู และลูกๆ”  

หลังจากจบกระบวนการบําบัดรักษาแล้ว ผู้ให้ข้อมูลฯทั้งสามวางแผนไว้ว่าจะกลับไปใช้

ชีวิตร่วมกับครอบครัว เพื่อฟื้นฟูสัมพันธภาพ ความไว้วางใจ ความเชื่อมั่นและเชื่อใจ ที่สูญเสียไป

ระหว่างการติดยาเสพติดให้กลับคืนมาอีกครั้ง โดยเรียนรู้ที่จะรับผิดชอบชีวิตของตนเองและ

ครอบครัวตามสถานภาพ บทบาท และหน้าที่ที่พึงเป็น เช่น ผู้เป็นบุตรก็จะทําบทบาทหน้าที่ของบุตร 

ช่วยเหลือ ทํางาน ดูแลกิจการของครอบครัว ส่วนผู้เป็นมารดา ก็จะทําบทบาทหน้าที่มารดาที่ดี 

ควบคู่กับการเลิกยาเสพติด โดยการเปลี่ยนแปลงความคิดและพฤติกรรมใหม่ หลีกเลี่ยงและจัดการ

กับตัวกระตุ้น ซึ่งผู้ให้ข้อมูลทั้งสามยอมรับว่า แม้จะเป็นเรื่องยากที่ไม่เคยปฏิบัติมาก่อน แต่ต้องทําให้

ได้ เพราะเป็นความภาคภูมิใจเดียวที่จะสร้างให้กับครอบครัวและตัวเอง รวมทั้งตระหนักว่าความสุข

ที่แท้จริงในชีวิต คือความสุขที่ได้อยู่ร่วมกับครอบครัว ไม่ใช่กับยาเสพติด ดังที่ผู้ให้ข้อมูลฯหญิงรายหนึ่ง

วางแผนไว้ว่า เมื่อจบกระบวนการบําบัดรักษา เธอ มารดาและพี่ชาย จะเดินทางไปรายงานตัว 

ที่สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดที่นําส่ง ขนย้ายสิ่งของกลับภูมิลําเนา เธอต้องการย้ายสถานที่อยู่ 

เพราะสถานที่ กลุ่มเพื่อน เป็นตัวกระตุ้นที่สําคัญของเธอ การเดินทางไปยังสถานที่เดิมอีกครั้งเป็น

ความเสี่ยงสําหรับเธอ และครอบครัวจะเป็นตัวช่วยเธอครั้งนี้ได้ จากนั้นเธอจะกลับไปใช้ชีวิตร่วมกับ

ครอบครัว  ไปทําหน้าที่ของลูก น้อง และแม่ที่ดี “วันที่ออกจากท่ีนี่ หากแม่ไม่มารับ ก็กลับไปหาแม่ก่อน 

แล้วชวนแม่ไปรายงานตัว เคลียร์เรื่องเงิน ร้าน รถ และแฟน...ชวนแม่และพี่ชายไปด้วย กลัวไปเจอสถานที่เดิมๆ 

เพื่อนเล่นยาฯ ต่อให้ใจแข็ง แต่ถ้าไปเจอเพื่อนเสพ สถานที่เสพ แค่นี้ก็คิดแล้ว อยากแล้ว ความเข้มแข็งไม่มีแล้ว 

แม่กับพี่ชายไปด้วย จะช่วยหยุดความคิดหนูได้...เสร็จแล้วหนูจะกลับไปอยู่กับแม่ พี่ และลูก...5 ปีท่ีผ่านมา คิดถึง
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ลูกมาก อยากโทรหา แต่ไม่กล้า กลัวแม่ด่าไม่กล้าเผชิญความจริง เวลาย่ิงนานยิ่งกลัว…เมื่อถูกจับ แม่มาเยี่ยม มาขอ

โทษ กอด...ภาพนั้นติดตา หนูอยากให้เป็นจริงอีกครั้ง...เลยอยากกลับไปอยู่กับครอบครัว อยู่แบบคนปกติ...ตอนนี้

พี่ชายกับพ่อเลี้ยงกําลังสร้างร้านขายของเล็กๆให้...หนูกลับไปอยู่บ้าน ขายของ ทําสวน เลี้ยงลูก...ลูกๆคงรอกอด

จากหนู เหมือนที่หนูรอกอดจากแม่ (ร้องไห้)...ตอนนี้หนูเกือบจะได้ภาพครอบครัวคืนมาแล้ว เพียงแต่ขาดจิกซอร์ 

อีกชิ้น คือ ตัวหนู ท่ีจะทําให้ภาพฝัน ภาพครอบครัวสมบูรณ์ กอดของหนูจะเป็นกอดที่ลูกภาคภูมิใจ แม้จะยาก ก็ต้อง

ทํา จะไม่ปล่อยโอกาสอีกแล้ว (ร้องไห้) หนูรู้แล้วว่าสิ่งที่โหยหาจริงๆแล้วคือครอบครัว ไม่ใช่ยาฯ” เช่นเดียวกับ

ผู้ให้ข้อมูลฯชายซึ่งจะกลับไปอยู่กับครอบครัว แสดงให้ครอบครัวเห็นถึงความเปลี่ยนแปลง การพัฒนา

ตนเอง ความรับผิดชอบ เพื่อสร้างความเชื่อมั่น ความไว้วางใจแก่ครอบครัว “การติดยาฯของผมเกิดจาก
ความเชื่อและเข้าใจผิดว่ายาฯช่วยให้ทํางานได้มากขึ้น...ผมเล่นยาฯเพื่อต้องการทํางาน ให้แม่เห็นความสามารถ แต่

พอเล่นและติด มันไม่ใช่อย่างที่คิด...ความรับผิดชอบ ความรอบคอบน้อยลง งานผิดพลาดมากขึ้น ทํางานไม่ได้ 

ครอบครัวทุกข์ใจ ไม่มีเวลาให้ครอบครัว เวลาว่างก็ไม่มี เงินทองก็ไม่เหลือ ท่ีสําคัญ พ่อแม่เครียด ท้ังเรื่องผมและ

เรื่องผู้สานต่อกิจการ เขากลัวทุกอย่างมาหมดในยุคผม เพราะผมติดยาฯ เขาเชื่อใจผมน้อยลง ผมเลยไม่มีความสุข 

ตอนนี้ผมคิดว่าคงไม่สายที่พิสูจน์ตัวเองใหม่ แสดงให้พ่อแม่เห็นตั้งแต่ตอนนี้ว่าผมเปล่ียนแปลงและพัฒนาได้ กลับไป

ก็ทําให้พ่อแม่เห็นว่าผมรับผิดชอบหน้าท่ีการงานที่พ่อแม่มอบหมายได้ตัวเอง ซ่ึงผมต้องรับผิดชอบให้มากขึ้น ตัด

ตัวเองจากสังคมเดิมๆ มีชีวิตกับงานและครอบครัวให้มากขึ้น ให้ม่ันใจในการดําเนินชีวิตมากขึ้น” 

ไม่เพียงแต่ผู้ให้ข้อมูลฯกลุ่มนี้เท่านั้นที่ต้องการกลับไปใช้ชีวิตร่วมกับครอบครัว และ

ฟ้ืนฟูสัมพันธภาพที่สูญเสียไประหว่างการติดยาเสพติดให้กลับคืนมา หากผู้ให้ข้อมูลฯทุกรายล้วนมี
ความปรารถนาลึกๆอยากเลิกหรือหยุดยาเสพติด สร้างและฟื้นฟูครอบครัวและสัมพันธภาพที่เสียไป

ด้วยการขอแก้ไขความผิดพลาดนั้นใหม่ ดังคําบอกเล่าของผู้ให้ข้อมูลฯหญิงที่เล่าว่า ขณะนี้แผนการ

ดําเนินชีวิตหลังการบําบัดรักษายังไม่ชัดเจน เพราะปัญหาความสัมพันธ์ของเธอกับคนรักยังไม่จัดการ

แก้ไข แต่ความต้องการลึกๆ เธออยากกลับไปหาครอบครัว ไปอยู่กับคนที่เธอรัก เพื่อแก้ไขความ

ผิดพลาดที่ผ่านมา “หนูอยากอยู่ท้ังกับแม่และแฟน หากแฟนต้องการหนู ให้อภัยหนู หนูก็คงอยู่กับเขา เลิกยาฯ 

เลิกบุหรี่ เป็นแม่บ้านที่ดีให้สมกับท่ีเขาดีและให้โอกาสหนูมาตลอด หากเขาไม่ต้องการ หนูคงต้องกลับไปหาแม่ 

กลับไปครั้งนี้ต้องเป็นหลักให้แม่กับน้อง เพราะแม่อายุมากขึ้น ไม่ค่อยแข็งแรง ท่ีผ่านมาเขาเสียใจกับการทําผิดซํ้า

แล้วซํ้าเล่าของหนู แต่เขาทนที่จะรับความเสียใจ ตอนนี้หนูอยากแก้ไขความผิดพลาดนั้น ก็จะพยายามทํา แก้ตัวต่อ

ความผิดพลาด” ซึ่งแนวคิดนี้สอดคล้องกับหลักการ 12 ขั้นตอน (The Twelve Steps) ขั้นตอนที่ 8 ที่ว่า 

“เราได้สํารวจรายชื่อของบุคคลท่ีเราเคยทําร้าย และยินดีที่จะทําบางอย่างชดใช้ให้แก่เขา” และ

ขั้นตอนที่ 9 ที่ว่า “เราได้ชดใช้ให้บุคคลเหล่านั้นอย่างครบถ้วนเมื่อเรามีโอกาส ยกเว้นถ้าการกระทํา

นั้นจะเป็นการทําลายพวกเขาหรือบุคคลอ่ืน” 
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สรุปว่า ขณะบําบัดรักษา มีผู้ให้ข้อมูลฯเพียงร้อยละ 25 (3 ราย) เท่านั้นที่มีการวางแผน 

การดําเนินชีวิตหลังการบําบัดรักษาร่วมกับครอบครัว ส่วนที่อีกร้อยละ 75 ไม่ได้วางแผนฯ อาจจะ

เป็นเพราะผู้ให้ข้อมูลฯเกือบทั้งหมดเข้าบําบัดรักษาด้วยระบบบังคับบําบัดตามพระราชบัญญัติฟ้ืนฟู

สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 และครอบครัวขอร้องให้บําบัด ซึ่งทําให้มีใจปฏิเสธการบําบัด 

รักษาและการเลิกยาเสพติดอย่างจริงจัง ดังได้กล่าวไปแล้ว รวมท้ังขณะให้ข้อมูล ผู้ให้ข้อมูลฯร้อยละ 

60 อยู่บําบัดรักษาได้ไม่เกิน 45 วัน ยังไม่ยอมรับการบําบัดรักษา ขาดความพร้อมในการบําบัด วิตกกังวล

กับปัญหาภายนอกสถานบําบัด และใช้วิธีการเผชิญปัญหาแบบหลีกหนี ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นเหตุผลสนับสนุน

ให้ผู้ให้ข้อมูลฯไม่คิดวางแผนการดําเนินชีวิตหลังการบําบัดรักษาอย่างจริงจัง สําหรับผู้ที่อยู่รับการบําบัด 
รักษามากกว่า 45 วัน แม้กระบวนการบําบัดรักษาจะช่วยปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรมให้หลายราย

ยอมรับกระบวนการบําบัด ต้ังใจ และมุ่งมั่นในการบําบัดรักษาและเลิกยาเสพติดมากขึ้น แต่ก็มีผู้ให้

ข้อมูลฯอีกหลายรายที่ยังไม่ให้ความสําคัญกับการวางแผนการดําเนินชีวิตหลังการบําบัด ซึ่งเป็นเรื่อง

สําคัญมากสําหรับผู้เลิกยาฯ หากไม่มีการวางแผนที่ดี การเริ่มต้นสิ่งใหม่ในสิ่งที่ไม่เคยทํา นับเป็นเรื่อง

ยาก เกิดความท้อแท้ เบ่ือหน่ายได้ง่าย ดังนั้น ในกระบวนการบําบัดรักษา ผู้บําบัดควรสร้างให้ผู้ป่วยและ

ครอบครัวเกิดความตระหนักและความรับผิดชอบวางแผน การดําเนินชีวิตหลังการบําบัดรักษาร่วมกัน 

รวมทั้งควรมีการจัดเตรียมความพร้อม มีการวางแผนการดําเนินชีวิตร่วมกันบนความเป็นไปได้ และ

ทบทวนแผนอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงกลางของการรักษา เพื่อป้องกันการกลับไปเสพซ้ําอีกวิธีหนึ่ง 

นอกจากนี้ ผู้วิจัยได้ถามผู้ให้ข้อมูลฯว่า หากมีการกลับไปเสพซ้ําหลังการบําบัดรักษาครั้งนี้ 

จะกลับมาบําบัดรักษาอีกหรือไม่ พบว่า ผู้ให้ข้อมูลฯเกือบทุกรายบอกว่า พวกเขาจะป้องกันไม่ให้เกิด

การเสพซ้ํา แต่หากต้องเสพซ้ํา ผู้ให้ข้อมูลฯครึ่งหนึ่ง (5 ราย) จะไม่กลับมาบําบัดรักษาอีก เพราะหาก

เป็นเช่นนั้น แสดงว่าไม่ได้ต้ังใจที่เลิกยาฯอย่างจริงจัง ยังคงเลือกที่จะดําเนินชีวิตเหมือนที่ผ่านมา การ

บําบัดรักษาก็คงจะไม่สามารถช่วยเหลือได้ หากไม่คิดเปลี่ยนแปลงตนเอง “ชีวิตท่ีใช้ยาฯไม่มีสิ่งใดน่า

ค้นหา หากกลับไปใช้ ก็ตกเป็นทาสมันตลอดชีวิต ชีวิตเจอแต่ยา เอเย่นต์ บ่อน ตํารวจ หากหยุด เราสามารถลุ้นว่า

จะเจออะไรบ้าง ชีวิตมีความหมาย น่าค้นหา หนูจะไม่กลับไปหามันอีก แต่สมมุติว่าต้องกลับมาใช้ยาฯ ก็คงไม่

กลับมารักษาแล้ว เราเคยรักษาแล้ว แล้วยังหยุดไม่ได้ คิดไม่ได้ ไม่คิดจะเปลี่ยนแปลง การรักษาก็คงช่วยอะไรไม่ได้

แล้ว ในเมื่ออยากมีชีวิตแบบเดิม ก็คงต้องเป็นแบบนั้นไป” แต่มีผู้ให้ข้อมูลฯรายหนึ่งปฏิเสธการบําบัดรักษา

ครั้งนี้และครั้งต่อไป เพราะคิดว่าไม่ได้ติดยาฯ หากจะเลิกยาเสพติด ก็สามารถเลิกได้ด้วยตนเอง “ไม่มา 

เพราะผมไม่ติด หากจะหยุด ผมหยุดเองได้” ส่วนผู้ให้ข้อมูลฯที่เหลือ (7 ราย) ยอมรับว่าจะกลับมาบําบัดรักษา

อีกครั้ง และอาจจะไปรักษาในสถานบําบัดที่เข้มงวดมากกว่านี้ “ผมจะไปรักษาจังหวัดอื่น ไปท่ีท่ีแรงกว่าเดิม 

อาจจะไปกองบิน ผมคิดว่าหากมารักษาแล้วยังทําไม่ได้ กลับมารักษาอีกก็คงต้องกลับไปเล่นอีก เสียเวลา จึงต้องไป

รักษาในที่ท่ีแรงกว่าเดิม เพื่อว่าจะได้หยุดได้”  
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5.7.3 ปัญหา อุปสรรค การดําเนินชีวิตหลังการบําบัดรักษาและแนวทางการจัดการ 

ปัญหาอุปสรรคที่ผู้ให้ข้อมูลฯส่วนใหญ่คาดว่าจะเกิดขึ้นในการดําเนินชีวิตหลังการบําบัด 

รักษา คือ การปรับตัวในการใช้ชีวิตและฟื้นฟูสัมพันธภาพกับครอบครัวที่สูญเสียไประหว่างการติด 

ยาเสพติดให้กลับคืนมา ดังตัวอย่างคําบอกเล่าของผู้ให้ข้อมูลฯหญิงที่รอวันจะกลับไปใช้ชีวิตร่วมกับ

มารดา พ่ีชาย ลูกๆ และบิดาเลี้ยง ที่เธอจากมาเป็นเวลาถึง 5 ปี บนเส้นทางสายยาเสพติด “หนูรู้ว่าแม่ 

พี่ชาย ยอมรับและให้โอกาสหนูได้ แต่กับพ่อเลี้ยง หนูไม่รู้ เขาเป็นพ่อเลี้ยง หนูทํากับเขาไว้เยอะ กลัวเขารับไม่ได้ 

ไม่ให้อภัย กลัวว่าทะเลาะกับเขาแล้วแม่เข้าข้าง ชีวิตคงจบอีกครั้ง คงรู้สึกว่าแม่เลือกเขาแล้วไม่เลือกหนูอีก ก็คงเจ็บ 

ประชดอีก ชีวิตก็จบเหมือนเดิม หนูกลัวมาก...กับลูกๆก็คงเหมือนกัน หนูคงเป็นคนแปลกหน้าสําหรับเขา แต่เวลา

คงช่วยได้ แรกๆเขาอาจไม่สนิท แต่สัญชาติญาณความเป็นแม่ลูกกัน คงจะทําให้เราสนิทกันได้ไม่ช้า หนูเชื่อว่าลูกๆ

คงอยากให้หนูกอด เหมือนที่หนูอยากให้แม่กอด” เช่นเดียวกับผู้ให้ข้อมูลฯชายรายหนึ่งซึ่งขัดแย้งกับมารดา

เลี้ยง คิดว่าบิดาไม่รัก จึงขอแยกมาพักอาศัยตามลําพังด้วยวัยเพียง 12 ขวบ จนกระทั่งติดยาเสพติด 

ใช้ชีวิตติดยาฯตามลําพังถึง 5 ปี และอีก 2-3 เดือน เขาตั้งใจจะกลับไปใช้ชีวิตที่ปลอดยาเสพติด

ร่วมกับครอบครัวของบิดา “ใจจริงผมยังไม่อยากคิด คิดว่าคงดีเอง (ก้มหน้าครุ่นคิด แววตามีความวิตกกังวล) 

แต่จริงแล้วก็กังวลใจว่าเรื่องเดิมๆจะเกิดขึ้นอีก แรกๆที่กลับไป หลายคนคงไม่เชื่อในตัวผม กลัวแม่เลี้ยงเปรียบเทียบ

และตอกย้ําเรื่องเดิม ...กลัวพ่อเชื่อเขาอีก และความคิดแบบเดิมๆของผมกลับมา กลัวมาก กลัวประวัติศาสตร์ซํ้ารอย 

กังวลว่าเราจะอยู่กันอย่างไร” 

ปัญหาต่อมา คือ การจัดการและหลีกเลี่ยงตัวกระตุ้น โดยเฉพาะตัวกระตุ้นภายใน ซึ่ง

เป็นอารมณ์ความรู้สึกที่เป็นบาดแผลบอบช้ําทางจิตใจ (Psychological Trauma) มีความเสี่ยงสูงต่อ

การเสพยาฯซ้ํา และยากต่อการหลีกเลี่ยง จัดการ หรือเผชิญ ดังคําบอกเล่าปนน้ําตาของผู้ให้ข้อมูลฯ

ชายซึ่งยังน้อยใจ เสียใจที่มารดาส่งไปเรียนโรงเรียนประจําต้ังแต่วัยเด็ก “การจัดการกับอารมณ์ของผม 

อารมณ์ท่ีอันตราย คือ หงุดหงิด เครียด โกรธ ซึมเศร้า น้อยใจ เสียใจ อารมณ์ท่ีเกิดขึ้นทั้งหมดมาจากที่ผมรู้สึกไม่ดี

กับพี่ชายคนโต ผมน้อยใจที่แม่รักเขามากกว่าผม ท้ังๆที่ผมนั้นรักแม่ไม่น้อยกว่าเขาเลย (หน้าเศร้า น้ําตาคลอ) 

ความรู้สึกนี้เกิดต้ังแต่ยังเด็ก และอยู่มาจนถึงทุกวันนี้ ในวัยเด็ก ผมต้องออกไปใช้ชีวิตไกลบ้านตามลําพัง พี่ชายคน

รองและน้องสาวอยู่ด้วยกันกับป้า พี่ชายคนโตอยู่กับแม่ ผมอยากถามแม่ว่าทําไมต้องเป็นผม ทําไมไม่เป็นพี่ชายคน

โตท่ีอายุมากกว่า ผมน้อยใจแม่ทุกเรื่อง แต่ไม่อยากพูด เครียด ตอนนี้ผมก็น้อยใจและเสียใจ คิดว่าความรู้สึกนี้จะ

เกิดขึ้นอีกเมื่อกลับไปอยู่บ้าน มันอันตรายสําหรับผม” 

ในการวิจัยนี้มีผู้ให้ข้อมูลฯหญิงรายหนึ่งยอมรับว่าปัญหาใหญ่ของเธอคือการจัดการชีวิต

ภายนอกสถานบําบัด ยังไม่มีแผนการดําเนินชีวิตหลังการบําบัดรักษา ขาดเป้าหมายการดําเนินชีวิต 
“… เรื่องที่เครียดมาก สับสนมาก และคิดไม่ตก ก็คือ เรื่องการกลับไปใช้ชีวิตหลังจากจบจากท่ีนี่ ไม่รู้ว่าจะไปอยู่ท่ี

ไหน จะจัดการกับชีวิตอย่างไร” 
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ข้อมูลดังกล่าวตอกยํ้าให้เห็นว่าผู้ให้ข้อมูลฯส่วนใหญ่วิตกกังวลเรื่องการดําเนินชีวิต

ภายนอกสถานบําบัด การดําเนินชีวิตร่วมกับครอบครัว และการฟื้นฟูสัมพันธภาพให้เกิดขึ้นใหม่ 

รวมทั้งการจัดการและหลีกเลี่ยงตัวกระตุ้น ซึ่งเท่ากับตอกย้ําให้เห็นว่า กระบวนการบําบัดควรต้องมี

การเตรียมความพร้อมเรื่องดังกล่าว ควรให้ผู้ป่วยได้เตรียมวางแผนการใช้ชีวิตหลังการบําบัด เรียนรู้

ทักษะการเลิกยาฯและการป้องกันการกลับไปเสพซ้ํา โดยเฉพาะประเด็นบทบาท ปฏิกิริยาของ

ครอบครัวในการดําเนินชีวิตร่วมกันหลังเลิกยาฯ ทักษะการฟื้นฟูและการสร้างสัมพันธภาพกับบุคคล

อ่ืน และการเรียนรู้เกี่ยวกับตัวกระตุ้น การจัดการและหลีกเลี่ยงตัวกระตุ้น และควรนําครอบครัวเข้า

มามีส่วนร่วมในการบําบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด เพื่อส่งเสริมสัมพันธภาพทีดีให้เกิดขึ้น และหากเป็นไป
ได้ ควรให้มีการทดลองใช้ชีวิตกับสังคมภายนอก ก่อนกลับไปเผชิญชีวิตภายนอกจริง 

 

แนวทางการจัดการปัญหาหลังการบําบัดรักษา ผู้ให้ข้อมูลฯเกือบทุกรายไม่ได้เตรียมการ

จัดการอย่างจริงจัง สําหรับการใช้ชีวิตและฟื้นฟูสัมพันธภาพครอบครัว คงต้องยึดถือหลักความอดทน

และยอมรับว่าเคยปฏิบัติไม่ดีต่อครอบครัว ต้องชดใช้หรือไถ่ถอนความผิดนั้น ดังคําบอกเล่าของผู้ให้

ข้อมูลฯหญิงรายเดียวกับข้างต้นว่า “หนูต้องบอกตัวเองให้ยอมรับทุกอย่างให้ได้ อดทน พยายามลดทิฐิ ขอโทษ

แม่ พี่ชาย ลูก และพ่อเลี้ยง หนูทําผิดกับพวกเขาไว้เยอะ...ชีวิตท่ีผ่านมา คนอื่นอาจจะคิดว่าหนูเป็นคนไม่ดี แต่คน

ในครอบครัว หนูคิดว่าเขายอมรับและให้อภัย หนูไม่ได้คาดหวังว่าเขาต้องยอมรับและสละทุกอย่างเพื่อหนู แต่หนู

ต้องแคร์เขา ต้องอดทน พยายามยอมรับและชดใช้ท่ีเคยทําไม่ดีกับเขา หากวันนี้ทําไม่ได้ อดทนไม่ได้ อีก 10 ปีก็คง

ติดยาฯต่อไป กอดที่หนูอยากให้แม่ก็คงไม่มี ท่ีผ่านมาหนูไม่เคยกอดแม่ แต่ครั้งนี้หนูจะไม่ปล่อยโอกาสอีกแล้ว 

(ร้องไห้)...ซ่ึงถ้าหนูอดทนและพยายามที่จะทําตัวดี แม้จะยาก หนูก็จะได้กอดพวกเขา แล้ววันหนึ่ง กอดของหนูคง

เป็นกอดที่เขาภาคภูมิใจ หนูจะทําวันนั้น...เรื่องไม่ดีทํามามากแล้ว ถึงคราวต้องทําดีแล้ว ไม่ได้ทําเพื่อใคร แต่จะทํา

เพื่อตัวเอง การทําดีทําให้หนูมีความสุข” เช่นเดียวกับผู้ให้ข้อมูลฯชายอีกราย “เป็นเรื่องธรรมดา เมื่อออกไป

จากท่ีนี่ใหม่ๆ เขาจะไม่เชื่อใจ พิสูจน์และจับผิดบ้าง ซ่ึงผมก็ต้องอดทน ไม่ท้อ จะทําตัวดีเรื่อยๆ ซ่ึงเชื่อว่าสักวันพ่อ

และแม่จะเชื่อในตัวผม...กับแม่เลี้ยง ผมบอกตัวเองไม่ให้ฟัง ให้เข้าหูซ้ายทะลุหูขวา ประวัติศาสตร์จะได้ไม่ซํ้า 

ไม่อย่างนั้นเขาก็จะว่าเรื่องที่เขาพูดนั้นเป็นจริง...หนักใจ แต่ท้าทาย ต้องทําให้ได้ แต่ผมเชื่อว่าผมสามารถเป็นคนดี

ได้”  

ส่วนการจัดการตัวกระตุ้นนั้น ผู้ให้ข้อมูลฯส่วนใหญ่พยายามหาวิธีจัดการและหลีกเลี่ยง

ตัวกระตุ้นที่เกิดขึ้น เช่น ไม่กลับไปสถานที่เดิม ไม่คบเพื่อนกลุ่มเดิม และขอความช่วยเหลือจากครอบครัว 

ดังคําบอกเล่าของผู้ให้ข้อมูลฯชายที่เล่าว่าอารมณ์อันตรายต่อการเสพยาฯนั้นเกิดจากบาดแผลความ

บอบช้ําในใจตั้งแต่วัยเด็ก พูดถึงการจัดการความรู้สึกว่า “ผมต้องบอกและเตือนตัวเองให้ทําตัวให้ดีท่ีสุด ทํา

ให้แม่เห็นว่าพึ่งผมได้ ทําตัวให้น่าเชื่อถือ เมื่อเขาเชื่อถือ ไว้ใจ ทุกอย่างคงจะตามมา ผมจะพิสูจน์ให้แม่เห็นว่าผมทํา

ให้แม่ได้ ผมเปลี่ยนตัวเองได้ เพราะผมรักแม่ และรักไม่น้อยกว่าท่ีพี่ชายคนโตรัก...เมื่อผมพร้อม ผมจะบอกความ 

รู้สึกนี้กับแม่...และผมจะไม่ประมาท ขาดสติ สนุกหรือคึกคะนองจนเกินเหตุ ไม่ด่ืมเหล้า เพราะเหล้าทําให้ผมขาด

สติ ผมใช้ยาฯครั้งแรกเพราะดื่มเหล้า เหล้าเป็นอีกหลุมพรางที่ทําให้ผมกลับไปใช้ยาฯอีก” 
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แม้ว่าผู้ให้ข้อมูลฯจะวิตกกังวลเรื่องการดําเนินชีวิตและการฟื้นฟูสัมพันธภาพกับครอบครัว  

แต่เมื่อพิจารณาถึงบุคคลที่ผู้ให้ข้อมูลฯคาดว่าจะไปขอความช่วยเหลือ หรือให้ความช่วยเหลือเมื่อผู้ให้

ข้อมูลฯประสบปัญหาคับข้องใจ เกือบทุกคนบอกว่าคือบุคคลในครอบครัว ซึ่งก็คือบิดา มารดา และ

บุคคลที่เลี้ยงดูตนมา “แม่กับพี่ชายคนรอง ผมจะคุยกับแม่ทุกเรื่อง ให้แม่ช่วยเตือน ท่ีผ่านมาแม่เตือน แต่ผมไม่

ฟัง ชีวิตจึงเป็นแบบนี้” หรือ “ท่ีผ่านมาเป็นเพราะหนูไม่คุยกับแม่ พอมีปัญหาก็คิดเอง เอาแต่ใจ ชีวิตจึงเป็นเช่นนี้ 

กลับไปครั้งนี้ หนูจะปรับความเข้าใจกับแม่ หากคุยกันไม่รู้เรื่องก็จะคุยกับพี่ชาย เพื่อให้พี่ชายเป็นสื่อกลาง แต่หนู

ม่ันใจว่าแม่กับพี่ชายจะไม่ปฏิเสธ แม่รักหนู หนูทําผิดมา 5 ปีเต็ม หากเขาปฏิเสธ เขาคงทําไปนานแล้ว แต่ตลอด 

เวลาที่ผ่านมาพิสูจน์ให้เห็นว่าเขาไม่ได้ทอดทิ้งหนู”   
นอกจากนี้ผู้ให้ข้อมูลฯบางรายบอกว่า นอกจากปรึกษาบุคคลในครอบครัวแล้ว ต้องมีการ 

จัดการปัญหา ข้อคับข้องใจด้วยวิธีการอ่ืนด้วย เช่น การปรึกษาคนสนิทคนอื่น การระบายความรู้สึก

ในสมุดบันทึก การใช้เสียงระบายความรู้สึก “คนแรกที่จะไปขอความช่วยเหลือคือแม่และคนในครอบครัว หนู

เชื่อว่าคนในครอบครัวจะไม่ทําร้ายกัน และอีกวิธี คือ เตรียมหาคนอื่นสนิทไว้บ้าง เช่น เพื่อนหรือญาติสนิท เผื่อแม่

ไม่ว่าง และหากไม่มีคนฟังหรือช่วยเหลือเรา ก็อาจจะช่วยเหลือตัวเองด้วยวิธีอื่น เช่น กรีดเสียงออกมาเพื่อระบาย 

อย่างน้อยก็ได้ระบายออกบ้าง เผื่อว่าคนที่ได้ยิน เขาอาจจะอยากฟังเราบ้าง บางครั้งก็เขียนระบายความรู้สึกในสมุด

บันทึก อยู่ท่ีนี่เขียนบ่อย ซ่ึงก็ช่วยให้รู้สึกดีขึ้นได้” มีผู้ให้ข้อมูลฯหญิงเพียงรายเดียวเท่านั้นที่ไม่มั่นใจว่าจะมี

ผู้สนับสนุนให้ความช่วยเหลือ “น่าจะมี (ไม่ม่ันใจ) ก็คงจะเป็นลุงกับป้า แต่เขาลําบาก ตอนนี้ก็แบกภาระเลี้ยงดู

ลูกหนูอยู่ ส่วนอากับพี่สาวก็ไม่ม่ันใจ เขาน่าจะช่วยได้ แต่ตอนนี้ติดต่อเขาไม่ได้...และคงมีแฟน แต่เขาก็ไม่ติดต่อ

กลับ หากไม่เหลือใคร หรือเขาปฏิเสธ ก็คงต้องเลือกทางเดินชีวิตด้วยตัวเอง จัดการทุกอย่างด้วยตัวเอง ก็จะลองดู

สักต้ัง” 
 

6. ข้อคิดจากประสบการณ์ชีวิตผู้ติดยาไอซ์  
 ส่วนนี้เป็นการกล่าวถึง 2 ประเด็นใหญ่ๆ คือ มุมมองต่อตนเอง ผู้ติดยาเสพติด การเลิก

ยาเสพติด และข้อคิดในชีวิตที่ผ่านมา  

สําหรับมุมมองเกี่ยวกับผู้ติดยาเสพติด พบว่า ผู้ให้ข้อมูลฯส่วนใหญ่ยอมรับว่าก่อนจะ

เดินเข้าสู่วงจรยาเสพติด ผู้ให้ข้อมูลฯมองว่าผู้ติดยาเสพติดว่าเป็นบุคคลน่ากลัว น่ารังเกียจ เป็นปัญหา

สังคม และคาดว่าผู้คนส่วนใหญ่ในสังคมก็มีมุมมองและการรับรู้ต่อผู้ติดยาเสพติดเช่นตน ดังคําบอกเล่า

ของผู้ให้ข้อมูลฯหญิงว่า “เดิมหนูเคยมองว่าคนติดยาฯน่ารังเกียจ และคิดว่าคนทั่วไปก็คงมองว่าคนติดยาฯเป็นคน

น่ารังเกียจเหมือนกัน” เช่นเดียวกับมุมมองของผู้ให้ข้อมูลฯชายวัย 18 ปี ที่เป็นทั้งผู้เสพและผู้ค้า “เมื่อ
ครั้งไม่เล่นยาฯ ผมมองคนติดยาฯทุกคนว่าไม่ดี ไม่อยากเข้าใกล้ กลัวจะติดร่างแห เขาอาจจะชักชวนให้เราเล่นยาฯ 

เอาเราไปเป็นเหยื่อ หากเราร่ํารวย มีเงิน เขาก็อาจจะหลอกให้เราติด เพื่อเขาก็จะหลอกเล่นของฟรีจากกเรา แต่พอ

ผมเล่นยา ผมก็ยังมองว่าคนติดยาฯไม่ดี แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะเป็นคนไม่ดีทุกคน บางคนเขาก็เป็นคนดี แต่เขา

มีพฤติกรรมไม่ดี แต่ก็อย่าไว้ใจมากนัก” แต่เมื่อผู้ให้ข้อมูลฯเข้าสู่วงจรยาเสพติด เกือบทุกรายมีความคิดและ
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มุมมองต่อผู้ติดยาเสพติดเปลี่ยนไป พวกเขามองว่าผู้ติดยาเสพติดเป็นบุคคลหนึ่งที่ไม่แตกต่างจาก

บุคคลปกติในสังคมที่ประกอบไปด้วยคนดีและไม่ดี และผู้ติดยาเสพติดส่วนหนึ่งก็เป็นคนดีไม่แตกต่าง

จากผู้คนทั่วไปในสังคม แต่เพราะยาเสพติดที่เสพเพียงเพราะความอยากรู้ หรือเพื่อคิดว่าจะช่วยแก้ 

ปัญหานั้น ควบคุมและส่งผลให้เขามีพฤติกรรมที่ไม่ดี เช่น ลักขโมย โกหก ทําทุกอย่างเพื่อยาเสพติด 

จนสร้างปัญหาให้ตัวเอง ครอบครัว และสังคม พวกเขายอมรับว่าสร้างปัญหาให้สังคม และบางรายก็

ยอมรับพฤติกรรมอันเนื่องมาจากการใช้ยาเสพติดไม่ได้  “คนติดยาฯ ในพื้นฐานความเป็นคน ก็อาจจะมีคนดี

บ้าง ไม่ดีบ้าง เหมือนคนทั่วไปในสังคม คนติดยาฯบางคนอาจจะเป็นคนดี  เขาอาจจะไม่ต้ังใจติดยาฯ แต่เพราะมีเรื่อง

หนักหนาสาหัสท่ีไม่สามารถจัดการได้ จึงตัดสินใจใช้ยาฯ พอใช้ยาฯ กลายเป็นคนไม่ดี เป็นคนดีไม่ได้ เพราะมีพฤติกรรม

ไม่ดี โกหก ลักขโมย ทําร้ายคนอื่น ซ่ึงนิสัยกับการกระทํานั้นอาจไม่ใช่ตัวตนท่ีแท้จริงของเขา แต่เขาเป็นอย่างนั้น

เพราะยาฯ ผมรับความเป็นคนดีของเขาได้ แต่ผมรับพฤติกรรมที่เกิดจากการใช้ยาฯไม่ได้” หรือเช่นเดียวกับ

ข้อคิดเห็นของผู้ให้ข้อมูลฯหญิงอีกราย “คนติดยาฯเป็นคนไม่มีอนาคต แต่ไม่ได้หมายความว่าคนติดยาฯทุกคน

เป็นคนเลว คนติดยาฯบางคนอาจจะก้าวร้าว  แต่อาจจะไม่ใช่คนเลว บางคนมีทุนเดิมเป็นคนก้าวร้าว พอมาบวกกับยาฯ 

ก็ทําให้ก้าวร้าวมากข้ึน หากเขาจะเลว หนูมองว่าเพราะยาเสพติดคอยบังคับให้ใจคิด ให้ทํา มันคอยกรอกหูเราให้

เถียงแม่ ขโมยของ ขโมยเงิน ท้ังที่เราไม่ได้ต้ังใจที่จะทํา แต่เป็นเพราะยาฯบังคับ ตอนเริ่มเล่น เราคิดว่าจะบังคับมัน

ได้ แต่พอเล่น มันกลับบังคับเรา เราติดมัน” หลายรายมองว่าผู้ติดยาเสพติดเป็นบุคคลที่น่าสงสาร เพราะขาด

ทักษะการดําเนินชีวิต มีวิธีคิดไม่เหมาะสม ขาดทักษะการเผชิญปัญหา หลีกหนีปัญหา แก้ปัญหาพอให้

พ้นตัว จนสร้างปัญหาใหม่ให้กับตนเอง ครอบครัว และสังคม “พวกเขาและหนูเป็นกลุ่มคนที่สร้างปัญหา

ให้สังคม นอกจากปัญหาการติดยาฯ ยังมีการลักขโมย เป็นคนไม่มีความคิด เพราะยาฯครอบงําความคิดไว้หมด ท้ัง

ท่ีจริงๆแล้วพวกเราไม่ใช่คนไม่ดี แต่เป็นคนคิดไม่กว้าง เมื่อมีปัญหาก็คิดเพียงเพื่อหนีปัญหา โยนปัญหาให้พอพ้นๆ

ตัว แล้วก็ไปสร้างปัญหาใหม่ขึ้นมา หนูก็เป็นคนหนึ่งที่สร้างปัญหาให้กับตัวเอง ครอบครัว และปัญหานั้นกระจายสู่

สังคม แต่หนูไม่ใช่คนไม่ดี หนูยังมีความดีอยู่บ้าง แต่ยาฯทําให้หนูสิ้นคิด”  

ความคิดเห็นและมุมมองต่อผู้ติดยาเสพติด สะท้อนให้เห็นว่ายาเสพติดได้ทําลายชีวิตทุกๆ

ด้านของผู้ติดยาเสพติด ชีวิตที่ติดยาเสพติดเป็นชีวิตที่เลวร้าย เสียความภาคภูมิใจในตนเอง ต้องใช้

ชีวิตอปกติ ต้องหลบซ่อน หวาดระแวง จนไม่เหลือความสุขในชีวิต ทําร้ายครอบครัว สร้างปัญหาให้

สังคม “การติดยาฯทําร้ายตัวเองทุกด้าน สังคมไม่ยอมรับ ใช้ชีวิตปกติเย่ียงคนธรรมดาไม่ได้ มีชีวิตในที่มืดตลอด 

เวลา คือ คนอื่นมองไม่เห็นเรา เราปกปิดความผิด ต้องหลบๆซ่อนๆ เพราะกลัวคนอื่นจะรู้จะเห็นในสิ่งที่เราเป็น ซ่ึง

เป็นสิ่งที่เขาไม่ยอมรบั...เคยคิดว่ายาฯจะช่วยแก้ปัญหา แค่ลองตามเพื่อนสนุกๆ ทว่าในความเป็นจริง เมื่อติดแล้วจึง

รู้ว่าไม่ใช่ มันอาจทําให้ลืมชั่วคราว แล้วปัญหานั้นกลับเพิ่มภายหลัง ความสนุกกลายเป็นความเครียด...ชีวิตทีไม่ดีทุก

วันนี้เป็นผลพวงมาจากการติดยาฯ เพราะไม่มีความคิด เป็นเหมือนพวกสิ้นคิด ท่ีเอาปัญหาชีวิตเล็กๆที่น่าจะแก้ด้วย

วิธีอื่นได้มาแก้ด้วยการเล่นยาฯ ละทิ้งโลกแห่งความเป็นจริงมาอยู่ในโลกของความฝัน ซ่ึงย่ิงเล่นก็ย่ิงทําร้ายตัวเอง 

ท้ังด้านร่างกาย จิตใจ และสมอง” เช่นเดียวกับผู้ให้ข้อมูลฯชายอีกรายที่พูดถึงชีวิตช่วงเสพยาเสพติดว่า

เป็นชีวิตที่เลวร้าย ไม่มีศักด์ิศรี ไม่มีคุณค่า เปรียบเสมือนบัวที่อยู่ในโคลนตม “การเล่นยาฯไม่ดี ย่ิงเล่น ชีวิต
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ย่ิงแย่ มีแต่จมลง คนเล่นยาฯเป็นเหมือนบัวในตม หากเปรียบเทียบกับเพื่อนรุ่นเดียวกันที่ไม่ยุ่งกับยาฯ ชีวิตเขาไปได้

ไกลกว่า เขามีหน้าท่ีการงาน มีศักด์ิมีศรี เขาเปรียบเหมือนบัวท่ีโผล่พ้นน้ํามารับแสง แต่เรายังอยู่ในตม เมื่อก่อนเรา

อาจจะมีเคยมีสิ่งดี เป็นบัวใต้น้ํา แต่เราไม่เคยพัฒนาสิ่งดีนั้น กลับทําตัวให้จมใต้ดิน อยู่ใต้โคลนตม ทุกวันนี้จึงมีชีวิต

แบบบัวในตม”  ด้วยเหตุนี้ ผู้ให้ข้อมูลฯเกือบทุกรายจึงอยากจะหลุดพ้นจากวงจรยาเสพติด แต่ก็ยอมรับ

ว่าช่วงชีวิตที่ผ่านมานั้น พวกเขาอ่อนแอเกินไปที่พาตัวเองออกจากวงจรนี้ และเจ็บปวดมากขึ้นเมื่อต้อง

ยอมรับว่าเป็นผู้อ่อนแอ ไร้ความสามารถที่จะนําพาสิ่งที่ดีมาสู่ตนเองและครอบครัว ดังคําบอกเล่า
ของผู้ให้ข้อมูลฯหญิงวัย 28 ปี ที่พูดถึงตัวเองว่า “คนติดยาฯหลายคนน่าสงสาร จริงๆแล้วเขาไม่อยากติดยาฯ 

แต่เพราะความอยากลอง อยากหนีความเจ็บปวด เพราะไม่ยอมรับความจริง อยากประชด เหมือนหนูท่ีเป็นคนไม่มี

ประสิทธิภาพ โตแต่ตัว ความคิดสู้เด็กๆก็ไม่ได้ ไม่ยอมรับตนเอง ไม่ยับย้ังความคิดความรู้สึก ไม่ยอมหยุดเรื่องร้าย 

จนพาตัวเองมาติดยาฯ...หลายครั้งที่ผ่านมาก็อยากเลิก แต่เลิกไม่ได้ เคยคิดจะหยุด จะเลิก แต่ทําไม่ได้ เพราะจมอยู่

กับอดีต ความคิดแบบเด็กๆ ไม่กล้าเผชิญความจริง อ่อนแอ ย่ิงอ่อนแอ ย่ิงเจ็บ ย่ิงเล่นยาฯ...ย่ิงเล่นยาฯ ย่ิงอ่อนแอ 

ย่ิงตอกย้ํา เจ็บ พาตัวเองอยู่ในวงนี้รอบแล้วรอบเล่า แหกวงออกมาไม่ได้ ช่วยเหลือตัวเองก็ไม่ได้”  

ผู้ให้ข้อมูลฯหลายรายรับรู้ว่าการเลิกยาเสพติดจะนําพาสิ่งดีๆมาสู่ตนเองและครอบครัว 

ผู้ให้ข้อมูลฯหลายรายในวันนี้จึงปรารถนาจะเลิกยาเสพติด ดังคําบอกเล่าของผู้ให้ข้อมูลฯหญิงข้างต้น 

ที่วันนี้เธอมีความต้ังใจอย่างมากที่จะพาตัวเองให้หลุดพ้น “การเลิกยาเป็นสิ่งที่ดี ทําให้สถานะการเงินดีกว่า 

เดิม ไม่ต้องใช้เงินแบบฟุ่มเฟือย ช่วยให้พ้นสภาพผีมาเป็นคน ได้รักษาสุขภาพ ดูแลความคิดความรู้สึกให้ประกอบ

ขึ้นมาเป็นคนปกติ ไม่ใช่ผี มีชีวิตเหมือนคนทั่วไป ต่ืนแต่เช้าเพื่อสูดอากาศบริสุทธ์ิ กล้ามองหน้าคนอื่น ไม่ต้องหลบ

สายตาใคร ไม่ต้องระแวงว่าคนอื่นจะมองอย่างไร ทุกคนสามารถเลิกยาฯได้ แม้ไม่ใช่เรื่องง่าย แต่ก็ไม่ยากเกินไป มี

คนเคยทําได้ หนูก็น่าจะทําได้” หรือ “การเลิกยาฯให้ผลดีกับผม ต่อสังคม พ่อแม่ คนรอบข้าง หากเลิกได้ เหมือน

เกิดใหม่ ผู้คนรอบข้างก็มองผมใหม่ จากคนติดยาฯมาเป็นคนเลิกยาฯ จากบัวใต้ตม จะได้กลายเป็นบัวปริ่มน้ํา และ

คงพ้นน้ําสักวัน ท่ีสําคัญครอบครัวจะได้เป็นครอบครัวเสียที” หรือ “หนูอยากเลิกให้ได้ อย่างน้อยการเลิกยาฯทําให้

ภูมิใจในตัวเอง แม่จะได้ภูมิใจในตัวเราด้วย หนูเคยคุยกับเพื่อนว่า ชีวิตของคนที่ติดและปล่อยยาฯอย่างหนู อนาคต

ก็มีแค่ติดคุกกับตายเท่านั้น แต่หากหนูเลิกยาฯได้ หนูก็ภูมิใจที่สามารถออกมาจากบ่วงได้ ได้เพิ่มช่องทางอนาคต

ให้กับตัวเอง หนูก็ภาคภูมิใจ แม่ก็จะได้ภาคภูมิใจในตัวหนูด้วย” 

ทั้งหมดเป็นมุมมอง ความคิดความรู้สึกที่ผู้ให้ข้อมูลฯซึ่งเป็นผู้เสพติดไอซ์และยาเสพติด 

มีต่อตนเองและผู้ติดยาเสพติดอ่ืน ซึ่งจะเห็นว่า ก่อนเข้าสู่วังวนของยาเสพติด ผู้ให้ข้อมูลฯมีทัศนคติว่า 

ผู้ติดยาเสพติดเป็นบุคคลน่ากลัว น่ารังเกียจ เป็นปัญหาสังคม และเมื่อต้องเป็นผู้ติดยาเสพติด ผู้ให้

ข้อมูลฯมองว่าพวกเขาและผู้ติดยาเสพติดยังคงเป็นปัญหาสังคมและครอบครัว แต่เป็นบุคคลน่าสงสาร 

เพราะไม่สามารถจะช่วยเหลือตนเองได้ และที่สําคัญรู้สึกไร้คุณค่ามากขึ้น เปรียบเหมือนบัวใต้ตมที่หา

ประโยชน์ใดแทบไม่ได้ เป็นเหมือนผีที่ต้องคอยหลอกผู้อ่ืน หลอกตัวเอง หลบซ่อนในที่มืด เพียงเพราะ 
มีชีวิตเป็นทาสยาเสพติด หลายรายเจ็บปวดกับสิ่งเหล่านี้ วันนี้ผู้ให้ข้อมูลฯหลายคนร้องหาชีวิตแบบผู้คน
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ปกติกลับคืนมา ด้วยการพยายามเลิกยาเสพติด ออกจากวงจรยาเสพติด เพื่อชีวิตใหม่ ความภาคภูมิใจ

ในตัวเอง และเพื่อครอบครัวที่เขาเคยละทิ้ง 

สิ่งที่ผู้ให้ข้อมูลฯซึ่งเป็นผู้มีประสบการณ์ตรงอยากจะฝากข้อคิดชีวิตที่ติดยาเสพติดและ

ไอซ์ถึงผู้ที่คิดจะลองเสพยาเสพติด ผู้ติดยาเสพติด ครอบครัวของผู้ และสังคม ไว้ดังนี้ 
 

ผู้ที่คิดลองเสพยาเสพติด ผู้ให้ข้อมูลฯทุกรายอยากบอกเล่าประสบการณ์ของตนว่า 

หากวันนี้ผู้ใดกําลังประสบปัญหาชีวิต มีข้อคับข้องใจ ไม่มีความสุข และคิดแก้ปัญหาด้วยยาเสพติด 

อยากให้หยุดความคิดนั้น ทบทวนความคิดใหม่อีกครั้ง ให้หาทางออกด้วยวิธีการที่สร้างสรรค์ เรียนรู้

การแก้ปัญหาจากบุคคลแวดล้อม เพราะความจริงแท้ ยาเสพติดไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาอย่างที่หลงเชื่อ 

ยาเสพติดอาจจะช่วยให้ลืมปัญหาเพียงขณะเสพเท่านั้น แต่ปัญหากลับเพิ่มมากขึ้นเมื่อติด ซึ่งใช้เวลา

ไม่นานที่ติดยาเสพติด และยาเสพติดทําลายชีวิตทั้งชีวิต ทําลายร่างกาย จิตใจ ความคิด ทําลายตัวเอง 

ครอบครัว และสังคม ดังคําบอกเล่าของผู้ให้ข้อมูลฯส่วนหนึ่งว่า “คนที่คิดจะลองยาฯ คุณอาจจะคิดว่าคุณ

จะมีความสุขกับมัน แต่อยากบอกว่า คุณกําลังทําร้ายชีวิตคุณทั้งชีวิต ทําร้ายท้ังร่างกาย ความคิด ความรู้สึก ของทั้ง

คุณและคนรอบข้าง และยาฯไม่ได้ทําลายชีวิตเราแค่วันนั้นวันเดียว แม้คุณเลิกมันแล้ว แต่มันก็ยังทําร้ายคุณอยู่ มัน

ตามหลอนคุณอยู่...คนที่มีปัญหาแล้วคิดลองยาฯ คนกลุ่มนี้มีเยอะ อยากบอกว่าการแก้ปัญหาด้วยการใช้ยาฯไม่ได้

ช่วยอะไรเลย แต่กลับซํ้าเติม พูดง่ายๆว่า ปัญหาที่มีมากและยากอยู่แล้ว ยาฯไม่ได้ช่วยแก้ปัญหา แต่จะช่วยเพิ่ม

ปัญหาให้มากขึ้น รุนแรงขึ้น” นอกจากนี้ ผู้ให้ข้อมูลฯยังย้ําว่า ไม่มีบุคคลใดสามารถหยุดตนเองแค่การลอง

เสพได้ หากแต่พัฒนาขึ้น จากผู้ลองยาฯ เสพยาฯ ติดยาฯ และค้ายาฯ ดังคําบอกเล่าของผู้ให้ข้อมูลฯชาย

ที่เคยลองเสพยาฯในวัย 12 ปี เพียงเพราะอยากสนุกและประชดบิดา จนติดและค้ายาฯ หมดอนาคต

ตนเองและครอบครัวในเวลาต่อมา “ผมอยากบอกคนที่คิดจะลองยาฯว่าอย่าเข้ามาเลย ลองดูสภาพผม 

เมื่อก่อนผมเคยมีทุกสิ่งทุกอย่าง ฐานะดีมาก แต่ตอนนี้ เงินก็ไม่มีสักบาท ต้องขอคนโน้นขอคนนี้ ถ้าคิดจะลองเพื่อรู้ 

ลองคิดดูว่ามีกี่คนที่ลองแล้วหยุดได้ ผมเคยเป็นคนหนึ่งที่คิดว่าแค่ลอง แต่สุดท้ายผมก็หลงมัน ติดมัน จนไม่เหลือ

อะไรในทุกวันนี้ อนาคตดับจมอยู่ยาเม็ดเล็กๆ เรามักจะเริ่มอยากลอง จากเสพ หลังจากเสพมากขึ้นก็เริ่มพัฒนาเป็น

คนขาย คนค้า คนติดยาฯ ไม่มีใครเล่นอย่างเดียว เล่นแล้วก็ต้องพัฒนาเป็นคนขาย คนค้า เป็นเอเย่นต์ แล้วก็ต้องถูก

จับ” ผู้ให้ข้อมูลฯหลายรายจึงสรุปว่า ความอยากลองเป็นจุดเริ่มต้นหายนะของชีวิตตนและครอบครัว ดัง

คําบอกเล่าของผู้ให้ข้อมูลฯชายรายหนึ่งที่ทั้งเสพและค้ายาฯ และพบประสบการณ์ชีวิตติดยาฯที่เดิมพัน

ด้วยชีวิตของตนและมารดา “คนที่คิดจะลองยาฯ อยากบอกว่าอย่าทําเลย จุดจบมีแต่เสียกับเสีย ไม่ว่าจะค้า

หรือเสพ จุดเริ่มต้นมาจากลองเสพ จากเสพก็ติด จากติดก็ค้า เป็นวงจรต่อเนื่อง  เผลอๆเพลินๆ แป็บเดียวก็เจอจุด

หายนะ ท้ังชีวิตเราและชีวิตครอบครัว ผมโดนมาแล้ว หนีหัวซุกหัวซุน ถูกตามล่า ล่าผมไม่ได้ ก็ลงที่แม่ผมแทน”  
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ผู้ติดยาเสพติด แม้วันนี้ผู้ให้ข้อมูลฯหลายรายยังไม่สามารถเลิกยาเสพติดได้ แต่ทุกราย

ต่างมีความคิดเห็นต้องกันว่า อยากให้ผู้ติดยาเสพติดทุกคนและตัวเองเลิกยาเสพติด โดยเริ่มจากการ

เรียนรู้และสํารวจตนเอง คิดทบทวนชีวิตที่ผ่านมา เปรียบเทียบชีวิตแต่ละช่วง ต้ังแต่ก่อนเสพยาเสพติด 

เมื่อเสพยาเสพติด เรียนรู้สิ่งที่เกิดขึ้น “คนท่ีใช้ยาฯ ลองถามตัวเองว่ากําลังทําอะไรอยู่ คุณใช่คนปกติหรือเปล่า 

คุณลองหยุดใช้ยาฯสักระยะ ทําตัวให้ปกติ แล้วลองหันไปมองคนที่ใช้ยาฯ ตัวคุณในอดีตก็เป็นอย่างนั้น น่าอายใช่ไหม 

แตกต่างกันใช่ไหม” หรือ “อยากให้ลองเปรียบเทียบชีวิตท่ีไม่เคยเล่นยาฯ กับชีวิตขณะเล่นยาฯ ว่ามีอะไรเปลี่ยนไป

บ้าง ดีขึ้นหรือเลวลง”  เมื่อเรียนรู้แล้วอยากให้เลิก ลด หรือละ ด้วยการเข้าบําบัดรักษา ดังคําแนะนําของ

ผู้ให้ข้อมูลฯหญิงรายเดิมว่า “เมื่อรู้คําตอบแล้วว่าชีวิตท่ีผ่านมาเป็นอย่างไร เลวลงอย่างไร หากเลิกได้ก็อยากให้

เลิก ไม่ห่วงไม่รักตัวเอง ก็ให้ห่วงพ่อแม่บ้าง อย่ารักเพื่อนมากกว่าพ่อแม่ เพราะเราเกิดจากพ่อแม่ ไม่ใช่เกิดจาก

เพื่อน เวลาเราทุกข์ คนที่ทุกข์กับเราคือพ่อแม่ ไม่ใช่เพื่อน” หรือคําบอกเล่าของผู้ให้ข้อมูลฯหญิงวัย 20 ปี 

แนะนําผู้ติดยาฯที่มองว่าการเลิกยาฯเป็นเรื่องยาก ไม่สามารถเลิกได้ด้วยตัวเองว่า “ถ้าเลิกเองไม่ได้ ก็อยาก

ให้พึ่งสถานบําบัด แม้ว่าอาจจะเลิกไม่ได้เต็มร้อย แต่ก็ได้ความรู้ ได้ข้อคิด เจ้าหน้าท่ีได้ให้คําแนะนํา ท้ังเรื่องการ

ปฏิเสธ เรื่องตัวกระตุ้น ซ่ึงความรู้ตรงนี้อาจเอาไปใช้ในชีวิตประจําวัน ทําให้เรา ซ่ึงติดยาฯหนัก อาจจะเลิกยาฯไม่ได้ 

แต่ก็อาจจะทําให้เราใช้ยาฯน้อยลง” และผู้ให้ข้อมูลฯทุกรายขอสนับสนุนและให้กําลังใจแก่ผู้ที่พยายาม

เลิกยาเสพติดและตัวเอง “ผู้กําลังเลิกยาฯ อยากให้กําลังใจ เอาใจช่วยอยากให้เลิกได้ การเลิกยาฯจะมีแต่เรื่องดีๆ  

มีอนาคตรออยู่ เมื่อเลิกแล้วทุกอย่างจะดี คําพูดนี้หนูก็บอกตัวเองด้วย” 
 

ส่วนครอบครัว ผู้ให้ข้อมูลฯให้มุมมองและความคิดเห็นไว้ว่าครอบครัวควรมีความ
เข้มแข็ง บิดามารดาควรเลี้ยงดูลูกด้วยความรักความเข้าใจ ให้ความอบอุ่น ไม่ตามใจอย่างไร้ขอบเขต 

ดังคําบอกเล่าของผู้ให้ข้อมูลฯหญิงที่ถูกเลี้ยงดูแบบตามใจ และเธอใช้ความรักและการตามใจเป็น

เงื่อนไขการดําเนินชีวิตจนติดยาเสพติด “อยากให้พ่อแม่ให้ความรักความอบอุ่นกับลูก แต่ไม่ใช่ตามใจทุกเรื่อง 

พ่อแม่ต้องดูด้วยว่าสิ่งที่ตามใจลูกนั้นเป็นไปทางไหน ผิดหรือถูก”  บิดามารดาควรให้เวลากับบุตร ทํากิจกรรม

ร่วมกัน อย่าให้บุตรต้องดําเนินชีวิตหรือแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นตามลําพัง แต่ต้องมีสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน 

แสดงความรักต่อกัน พร้อมรับฟังเมื่อบุตรปรึกษาปัญหา ให้คําปรึกษา แนะนํา ช่วยเหลือ และอยู่

เคียงข้าง อย่าปล่อยปละละเลย แต่ควรต้องเอาใจใส่ทุกเรื่อง สังเกตพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปของลูก 

ดังคําบอกเล่าของผู้ให้ข้อมูลฯวัยรุ่นชายซึ่งออกจากบ้านมาอาศัยตามลําพังในวัยเพียง 11 ปี เพราะ

คิดว่าบิดารักครอบครัวใหม่มากกว่าตน “จากประสบการณ์ อยากให้พ่อแม่ใส่ใจลูก ดูแลความรู้สึกลูก อย่า

ปล่อยให้ลูกต้องดูแลความรู้สึกตัวเองตามลําพัง ให้คําปรึกษาลูก มีเวลาให้แก่กัน คอยสังเกตอาการหรือพฤติกรรม

ของลูกท่ีเปลี่ยนไป อย่าปล่อยปละละเลย อย่างผม เมื่อก่อนเรากินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตากัน พ่อ แม่ ลูก เรามี

โอกาสพูดคุยปลอบใจในครอบครัว ผมอยากให้ครอบครัวเป็นอย่างนี้ อย่างน้อย เราควรมีเวลาร่วมกันในครอบครัว

อาทิตย์ละครั้งก็ได้ นี่เป็นเรื่องที่เกิดและข้อคิดท่ีได้จากช่องว่างในชีวิตของผม” เช่นเดียวกับผู้ให้ข้อมูลฯหญิงซึ่ง
หนีออกจากบ้านมาทํางานในกรุงเทพฯในวัย 17 ปี เพราะมารดาจะแต่งงานใหม่ “หนูอยากบอกให้พ่อแม่
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ให้โอกาสลูกได้พูดมากขึ้น รับฟัง พูดคุย และให้เวลากับลูกให้มากขึ้น อย่าทําให้ลูกรู้สึกกลัวพ่อแม่จนไม่สามารถคุย

ได้ จนเขาต้องไปคุยกับเพื่อน ไปเล่นยาฯ” หรือ “พ่อแม่อาจจะมองเห็นแล้วว่าลูกมีแนวโน้มท่ีจะติดยาฯ ก็ต้อง

ป้องกันด้วยการให้เวลากับลูกให้มากขึ้น ให้เขาได้อยู่กับครอบครัวมากขึ้น ตัดเวลาของเพื่อนและยาฯให้น้อยลง อย่า

ปล่อยให้เขาอยู่คนเดียว การอยู่คนเดียวทําให้มีโอกาสให้ใช้ยาฯได้มากขึ้น ครอบครัวควรทํากิจกรรมร่วมกัน หา

กิจกรรมเสริมทํา พาเขาไปเที่ยวบ้าง” หรือ “อยากให้ดูแลเอาใจใส่ลูกทุกเรื่อง ท้ังการคบเพื่อน การเที่ยวนอกบ้าน 

หรือแม้การเก็บตัวในบ้าน คอยสังเกตอาการ พฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไป ให้คําปรึกษาแนะนํา หากว่าครอบครัวให้

คําปรึกษาเขาได้ เขาจะไม่ไปขอคําปรึกษาจากเพื่อน หรือไปทํากิจกรรมอื่นที่ทําให้สบายใจขึ้น ซ่ึงส่วนมากมักจะ

เริ่มต้นด้วยการกินเหล้า ปรึกษาเพื่อน หากเพื่อนมั่วยาฯ ก็จะเข้ามาสู่วงจรนี้ ครอบครัวต้องเข้มแข็ง ต้องดูแลเขา 

จะได้เป็นรั้วป้องกันยาเสพติดให้เขา” หากมีเรื่องไม่เข้าใจกัน ให้ปรับความเข้าใจกัน บิดามารดาควรอธิบาย

เหตุผลของการกระทําหรือการแสดงออกต่อบุตร งดเว้นการทําโทษโดยการขาดอธิบายเหตุผล “ผมอยาก
ให้พ่อแม่ให้คําปรึกษาลูกให้มาก ชีวิตผมกดดัน อะไรก็ลงที่ผม ถูกตีเลือดซิปทุกวัน ต้องติดพลาสเตอร์ไปโรงเรียน 

ผมอยากบอกว่าไม้ไม่ช่วยให้ลูกดีขึ้น คําพูดต่างหากที่สอนให้ลูกดีได้ แต่พ่อไม่เป็นอย่างนั้น พอเราพูด ระบาย เขาก็

บอกว่าเถียง เขาไม่ฟังเหตุผล ผมก็เลยประชดด้วยการทําไม่ดีทุกอย่าง เล่นยาฯ ทําอย่างไรก็ได้ท่ีผมสบายใจ แม้ว่า

สิ่งนั้นจะไม่ถูก แล้วผลสุดท้ายก็เป็นอย่างนี้ ผมอยากให้พ่อแม่เลี้ยงลูกด้วยคําพูด ด้วยความเข้าใจ ไม้ไม่ได้ช่วยให้ลูก

ดีขึ้นได้” รวมทั้งควรสอนลูกเกี่ยวกับโทษพิษภัยยาเสพติด เพื่อลูกจะได้นําความรู้เหล่านี้ไปป้องกันตัวเอง 
“นอกจากพ่อแม่ควรมีเวลาให้ลูกให้มากแล้ว พ่อแม่ควรสอนเรื่องยาเสพติด ชีวิตท่ีติดยาฯ โทษของยาเสพติด ว่า

ทําลายอะไรบ้าง ไม่ดีอย่างไร ให้เขารู้ผลเสียท่ีจะได้รับ” 
 

ครอบครัวที่มีลูกติดยาเสพติด ผู้ให้ข้อมูลฯทุกรายบอกว่า หากครอบครัวรับรู้ว่าลูกติด

ยาเสพติด ขออย่าซ้ําเติม อย่ารังเกียจ แต่สิ่งที่บิดามารดาควรทํา คือ ยังคงให้ความรัก ความอบอุ่น 

ความเข้าใจ ปรับความเข้าใจกัน รับฟัง เปิดโอกาสให้บุตรเล่าหรือระบายความรู้สึก ให้อภัย ให้โอกาส 

ให้กําลังใจ อยู่เคียงข้าง ช่วยเหลือ และสนับสนุนให้ลูกได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและเลิกยาเสพติด ดัง

คําบอกเล่าของผู้ให้ข้อมูลฯชายวัยรุ่นที่ติดและค้ายาฯ “ถ้ารู้ว่าลูกติดยาฯ พ่อแม่ควรให้โอกาสเขา อย่าไป

ซํ้าเติม การซํ้าเติม ปฏิเสธ หรือเกลียด จะทําให้เขารู้สึกแย่ เท่ากับผลักเขาให้ห่างจากครอบครัวมากขึ้น เขาก็ย่ิงถลํา

ลึกมากขึ้น และคงยากที่เขาจะเดินกลับมาหาครอบครัว ครอบครัวควรรักเขาให้มาก เพราะคนติดยาฯทุกคนนั้น

ต้องการให้พ่อแม่นั้นเข้าใจ เขาติดยาฯเพราะคิดว่าไม่มีคนรัก ไม่มีคนเข้าใจ มีแต่เพื่อนและยาฯที่เข้าใจเขา เขาก็ไป

หาสิ่งนั้น แต่หากเราเข้าใจเขา เขาพลาดไป เขาก็จะพยายามเดินกลับมาหาคนที่เข้าใจเขาเอง และท่ีสําคัญพ่อแม่

อาจจะต้องช่วยให้เขาเลิกยาฯให้ได้ พาเขามารักษา เหมือนที่พ่อให้โอกาสผม” 

จะเห็นว่า ครอบครัวจะเป็นสถานที่อันอุดมพร้อมให้เมล็ดพันธ์ชีวิตที่รักได้เติบใหญ่ 

แข็งแรง และมีความสุข เริ่มต้นด้วยการมองลึกลงไปถึงหัวใจว่ามีรักที่แท้จริงต่อสมาชิกครอบครัวมาก

เพียงใด แสดงให้รู้ว่ารักด้วยวาจาอย่างเปิดเผย ไม่ต้องเก็บงําไว้ให้คาดเดาเอง มีท่าทีใส่ใจและเปิดใจ

รับฟัง ทําความเข้าใจทุกเรื่องราวที่เกิดขึ้น เข้าใจถึงความต้องการ ความปรารถนา ความคาดหวังของ
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เขา และใช้คําพูดส่งเสริมให้กําลังใจ ชมเชยในสิ่งดีๆ ให้คําแนะนําอย่างอ่อนโยนด้วยความใจเย็น 

เวลาผิดพลาดก็พร้อมให้อภัยและให้โอกาสได้แก้ไข (ธวัชชัย กฤษณะประกรกิจ. 2553) 
 

สําหรับสังคมและรัฐบาล ผู้ให้ข้อมูลฯส่วนหนึ่ง (4 ราย) ได้ฝากข้อคิดเห็นและคําวิงวอน

ถึงสังคมและรัฐบาลไว้ว่า อยากให้รัฐบาลปราบปรามผู้ค้ายาเสพติดอย่างเข้มงวดและจริงจัง มีบท 

ลงโทษผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด ทั้งผู้ค้า ผู้รับส่วยอย่างจริงจัง ควบคู่กับการให้การบําบัดรักษาผู้เสพ 

ผู้ติด ดังคําบอกเล่าของผู้ให้ข้อมูลฯหญิงซึ่งต้องโทษบําบัดแสดงความเห็นไว้ว่า “อยากให้รัฐบาล

ปราบปรามคนค้าอย่างจริงจัง จับรายใหญ่ๆ อย่าให้คนมีสีเข้ามาเกี่ยวข้อง จัดการกับคนที่เก็บส่วยเรื่องนี้ เพราะคน

เหล่านี้ทําให้วงการค้ายาฯเติบโตขึ้น คนทําหน้าท่ีปราบปรามต้องทําจริงจัง  ไม่ใช่ทําไม่รู้ไม่เห็น ต้องปราบจริงจัง ถ้า

ไม่มีคนค้า ก็ไม่มีคนเสพ นอกจากปราบการค้าแล้ว รัฐควรทําให้มีคนเสพน้อยลง บําบัดเขา เพราะเมื่อไม่มีคนเสพ 

คนขายก็ไม่รู้ว่าจะขายใคร ต้องทําสองอย่างควบคู่กันอย่างจริงจัง” เช่นเดียวกับผู้ให้ข้อมูลฯหญิงซึ่งต้องโทษ

บําบัดกล่าวว่า “หนูมีน้องชายและลูก ก็กังวลเรื่องนี้ กลัวลูกติดยาฯเหมือนหนู เพราะหากยาฯยังแพร่ระบาดมาก 

คนรุ่นหลัง รุ่นน้อง รุ่นลูก ก็เสี่ยงมาก หนูอยากให้รัฐบาลเอาเวลาที่ทะเลาะกัน เถียงกัน มาพัฒนาประเทศ มา

ปราบปรามจัดการยาเสพติดอย่างเข้มงวดและจริงจัง หนูคิดว่าช่วงที่รัฐบาลจริงจงั หายาฯเล่นยากมาก พวกเรากลัว

ไม่มีใครกล้าเข้ามาเล่น” สําหรับผู้เสพ ผู้ติด รัฐบาลควรมีมาตรการทําให้กลุ่มนี้มีน้อยลง ให้การบําบัด 

รักษา แต่รัฐบาลควรทบทวนเรื่องระยะเวลาการบําบัดรักษาใหม่ การตัดสินพิพากษาให้เข้ารับการบําบัด

ควรกระทําด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง อย่านําผู้ค้ามาบําบัดร่วมกับผู้เสพ เพราะนอกจากจะทํา

ให้การบําบัดรักษาไม่สัมฤทธ์ิผลแล้ว ยังเป็นการสนับสนุนให้เกิดเครือข่ายการค้าในกระบวนการ
บําบัดด้วย และควรมีการติดตามผลอย่างจริงจังหลังการบําบัดรักษา รวมทั้งรัฐบาลและชุมชนควรให้

โอกาสคนกลุ่มนี้ให้กลับมายืนในสังคมปกติอีกครั้ง อย่ารังเกียจ ให้โอกาสเขาทํางาน สร้างงาน หรือได้

สร้างคุณค่าให้กับตนเอง “เรื่องการบําบัด อย่าทําให้เกิดเครือข่ายค้ายาฯขณะบําบัด ระยะเวลาบําบัด 4 เดือน

นั้นไม่เพียงพอ หากให้รักษาแค่ 4 เดือน ต้องติดตามผลและดูแลอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง ไม่ใช่แค่ 2 เดือน ครบ

เวลาแล้วปล่อยให้ทําอะไรก็ได้ แต่ควรให้เขาได้ใช้ชีวิตใหม่ ช่วยให้เขายืนให้ได้ แล้วค่อยปล่อย อยากให้รัฐบาล

ทบทวนเรื่องนี้ และให้โอกาสพวกเราทํางานที่ไม่มีความเสี่ยงกับยาฯ เมื่อมีงานทํา จะได้ไม่มีเวลายุ่งเกี่ยวกับยาฯ 

และรัฐควรช่วยทําความเข้าใจสู่สังคมว่า คนติดยาสามารถเป็นคนดีได้” เช่นเดียวกับผู้ให้ข้อมูลฯหญิงซึ่งให้

ข้อมูลพร้อมความคิดเห็นไว้ว่า “การบังคับรักษาควรรอบคอบ บางครั้งเอาคนขายมาเจอกับคนเสพ บางคนค้า 

แต่ถูกเปลี่ยนคดีให้เป็นคนเสพ พอมาอยู่ในนี้ก็เกิดเครือข่าย หรือคนเสพหลายคนทั้งขายและเสพ เพื่อนบางคนที่อยู่

ท่ีนี่ก็นัดแนะกัน สร้างเครือข่ายติดต่อกันเมื่อออกไป การไม่รอบคอบทําให้เครือข่ายขยายมากขึ้น นี่เป็นผลเสีย 

โดยเฉพาะคนที่ไม่กลับใจ แต่ก็คงเป็นผลดีสําหรับคนที่คิดได้ อยากปรับเปลี่ยน การอยู่ท่ีนี่ทําให้ได้คิด ได้หยุดยาฯ  

มีวิธีหยุดยาฯ และคงจะเลิกได้สักวัน” หรือคําบอกเล่าของผู้ให้ข้อมูลฯชายวัยรุ่นที่เป็นทั้งผู้ค้าและผู้เสพแต่
สมัครใจเข้าบําบัดรักษาว่า “ให้สังคมและรัฐบาลเข้มงวด จริงจังให้มากกว่าเดิม อยากให้สังคมพูดถึงโทษของยาฯ

ให้กับกลุ่มเสี่ยงหรือกลุ่มท่ีคิดจะลองให้มาก แต่สําหรับกลุ่มติด ผมเชื่อว่าคนติดยาฯทุกคนอยากเลิก ไม่มีใครอยากมี

ชีวิตแบบนี้ แต่อาจมีข้อจํากัดท่ียังไม่สามารถเลิกได้ อยากให้สังคมหรือรัฐบาลช่วยผลักดันให้เลิก สนับสนุนการเลิก



ศูนย์บําบัดรักษายาเสพติดสงขลา 121

ยาฯให้จริงจังให้มากกว่านี้ รวมทั้งให้สิทธ์ิคนติดยาฯเท่าเทียมกับคนที่ไม่ติดยาฯ ให้โอกาส อย่ามองว่าเขาเป็นคน

เลวร้าย เพราะเขาก็มีความเป็นคนเหมือนคนอื่น มีความรู้สึก มีจิตใจ เพียงแต่ก้าวผิดพลาดจนมีพฤติกรรมไม่ดี ซ่ึง

หากสังคมไม่ให้โอกาส หรือไม่ยอมรับ ต้ังข้อแม้ กดดัน ก็เท่ากับผลักให้เขาเป็นคนไม่ดีมากข้ึน เขาอาจประชดหรือ

ย่ิงทําเรื่องไม่ดี ท้ังที่ลึกๆเขาไม่อยากทํา ผมอยากให้รัฐให้โอกาส เหมือนอย่างที่พ่อให้โอกาสผมกับเพื่อน ช่วยให้เขา

มีคุณค่าในชีวิต ให้ทํางานสุจริต มีเงินเดือน เพื่อเพิ่มคุณค่าในตัวเอง เมื่อมีคุณค่า มีความภูมิใจในตัวเอง ก็ไม่มีใคร

อยากทําร้ายตัวเองอีก เขาก็คงจะลดยาฯลง เพื่อช่วยเพิ่มคุณค่าและความภาคภูมิใจในตัวเองอีกทางหนึ่ง” 
 

ทั้งหมดเป็นมุมมอง ความคิดเห็น และความต้องการของผู้มีประสบการณ์เสพติดไอซ์ 

ที่มีต่อตนเอง การเลิกยาเสพติด ผู้ที่คิดจะลองยาเสพติด ผู้ติดยาเสพติด ครอบครัวที่มีลูกติดยาเสพติด 

รัฐควรและสังคม ซึ่งกลุ่มผู้ประสบการณ์ตรงเหล่านี้ล้วนเห็นพ้องต้องกันว่ายาเสพติดมีโทษมหันต์ต่อ

ชีวิตตนเอง ครอบครัว และสังคม การจะช่วยกันแก้ไขปัญหาต้องร่วมมือกันทุกภาคส่วน ทั้งตัวเขาเอง

ที่เป็นผู้ติดยาเสพติด ครอบครัว รัฐบาล และสังคม และควรทําอย่างจริงจังในบทบาทของแต่ละ

บุคคลหรือภาคส่วน   


