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บทคัดยอ
บทนํา: การศึกษาสถานการณการใชยาเสพติดโดยเฉพาะเมทแอมเฟตามีนหรือยาบา สาเหตุและปจจัยที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงใน
การใชยาเสพติด ของกลุมวัยรุนจังหวัดเชียงราย
วิธีวิจัย: เก็บขอมูลโดยการสนทนากลุมและการสัมภาษณระดับลึก กลุมเปาหมายคือ กลุมนักเรียนในโรงเรียนอาชีวศึกษา จังหวัด
เชียงราย และกลุมผูที่เกี่ยวของ จํานวน 7 กลุม มีผูเขารวมการสนทนากลุม จํานวนทั้งสิ้น 46 คน ทําการเก็บขอมูลระหวางเดือนสิงหาคม ถึง
กันยายน 2546 โดยการบันทึกเสียง แปลงเปนขอความ และวิเคราะหโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป CDC Thai EZ-Text version 4.02 และ
วิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพที่มีลักษณะขอมูลเปนแบบกึ่งโครงสราง และหาคาความเชื่อมั่นของรหัสที่สรางขึ้นสําหรับการวิเคราะหขอมูล
ผลการวิจัย: ในกลุมวัยรุนชายและหญิงมีสาเหตุในการใชยาบาแตกตางกัน วัยรุนชายใชเพื่อความสนุกสนานแตวัยรุนหญิงใชเพื่อ
ลดความอวน สาเหตุสําคัญที่ทําใหพฤติกรรมการใชยาบาลดลงในกลุมวัยรุนในชวงหลายปที่ผานมา คือ 1) มีการปราบปราม การจับกุมที่
เขมงวด 2) การรณรงคตอตานการใชยาเสพติดของชุมชน 3) การหาซื้อยาเสพติดยากขึ้นและแพงขึ้น 4) ผูเสพอยากเลิกใชเอง 5) ผูเสพ
เปลี่ยนไปใชยาเสพติดชนิดอื่น 6) เปลี่ยนไปทํากิจกรรมอยางอื่น
อภิปราย: ผลการศึกษาพบวา ควรมีโปรแกรมการใหความรูเกี่ยวกับยาเสพติดแตกตางกันไปในเพศชายและเพศหญิง กลุมวัยรุน
จังหวัดเชียงรายใชยาบาลดลงมีปจจัยสาเหตุหลายประการ ซึ่งหนึ่งในนั้นคือ นโยบายของรัฐบาลที่ตองการทําสงครามกับยาบาอยางจริงจัง
คําสําคัญ : ยาบา, เยาวชน, วัยรุน, จังหวัดเชียงราย, สนทนากลุม, การสัมภาษณแบบเจาะลึก
บทนํา
ป ญ หายาเสพติ ด เป น ป ญ หาใหญ ใ นสั ง คมไทยมาเป น
ระยะเวลานาน ซึ่งยาเสพติดดั้งเดิมของสังคมไทย คือ กัญชา และฝน
รวมถึงสารกระตุนประสาทในรูปแบบของเมทแอมเฟตามีน หรือยาบา
ซึ่งในอดีตเรียกว า ยามา1 ยาบาเริ่มเปนที่รูจักในกลุมบุคคลที่ตองใช
แรงงานและไดแพรขยายออกไปในประชากรกลุมอื่น ๆ ยาบามีการผลิต
และซื้อขายในจังหวัดเขตชายแดนโดยใชเปนจุดเชื่อมตอการขนสงยาบา
ระหวางประเทศเพื่อนบาน โดยเฉพาะจังหวัดทางชายแดนภาคเหนือ เชน
เชี ยงราย ที่ มี พื้ นที่ ติ ดกั บประเทศพม าและลาว ทํ าให มี การลั กลอบ
ลํ าเลี ยงยาบ าเข ามาภายในประเทศเป นจํ านวนมาก โดยการแบ งกั น
ลําเลียงยา และเดินเทาขามชายแดนเขามา ในลักษณะของกองทัพมด
การจําหนายซื้อขายยาบาไดกระจายทั่วทุกพื้นที่ในประเทศไทย ทั้ง
ยั งส งผลกระทบทางตรงและทางอ อมต อประชาชน ทุ กเพศ ทุ กวั ย โดย
สํ านั กงานคณะกรรมการป องกั นและปราบปรามยาเสพติ ด ได ทํ าการ
ประมาณจํานวนผูเกี่ยวของกับยาเสพติดใน 40 จังหวัดของประเทศไทย
ในชวง ป พ.ศ. 2543 - 2544 พบวา จากประชากรอายุ 12 - 65 ป ที่ศึกษาจํานวน
44.7 ลานคน มีผูเคยใชยาเสพติดรอยละ 16.4 และจากในกลุมผูที่รายงานวา
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เคยใชยาเสพติดนั้นมีผูที่เคยใชยาเสพติดในชวง 1 ปที่ผานมารอยละ 4.3
โดยกลุมวัยรุนเปนผูใชยาบามากที่สุด2 ซึ่งผลการวิจัยมีความสอดคลอง
กับการศึกษาอื่น ๆ ที่พบวา ในการวิจัยสวนใหญ ยาบาเปนยาเสพติดที่
อยูอันดับหนึ่งในสามที่ใชมากที่สุดในกลุมวัยรุนและนักเรียน3,4 และ
จากการศึกษาแนวโนมการใชยาเสพติดชนิดตาง ๆ ในชวงระหวางป
พ.ศ. 2542 - 2545 พบวา อัตราการติดเฮโรอีนลดลงอยางรวดเร็ว ซึ่ง
ตรงกันขามกับอัตราการเสพยาบาที่กลับเพิ่มขึ้นอยางมาก2
ศู นย ความร วมมื อไทย - สหรั ฐ ด านสาธารณสุ ขได ศึ กษา
พฤติกรรมเสี่ยงดานสุขภาพของกลุมนักเรียนชายและหญิงที่กําลังศึกษา
อยูในโรงเรียนอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย อายุระหวาง 15 - 21 ป โดยมี
การเก็บขอมูลครั้งแรก 1,725 คน ในป พ.ศ. 2542 และรอบที่สอง 1,283 คน
ในปพ.ศ.2545 การศึกษาทั้งสองครั้งมีการเก็บขอมูลดานพฤติกรรมและ
เก็บตัวอยางปสสาวะเพื่อตรวจการใชยาเสพติด ผลการศึกษาพบวา กลุม
ตัวอยางที่ศึกษามีพฤติกรรมเสี่ยงในเรื่องพฤติกรรมทางเพศ รวมถึงการ
ใชยาเสพติด แตผลการวิเคราะหขอมูลการใชสารเสพติดในการสํารวจ
ทั้งสองรอบพบวา กลุมตัวอยางมีการใชยาเสพติดประเภทยาบาลดลง
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จากรอยละ 29 ในป พ.ศ. 2542 เปนรอยละ 21.2 ในป พ.ศ. 2545 และ
พบวา การใชยาบาลดลงทั้งสองเพศ ในทุกกลุมอายุ คือ ในกลุมนักเรียน
ชายไดลดลงจากรอยละ 39.2 ในปพ.ศ. 2542 เปนรอยละ 31 ในป พ.ศ.
2545 กลุมนักเรียนหญิงลดลงจาก รอยละ 18 เปนรอยละ 11.5 ในป พ.ศ.
2542 และ 2545 ตามลําดับ กลุมอายุที่มีอัตราการลดลงของการใชยาบา
มากที่สุดคือ กลุมอายุ 15 - 17 ป นอกจากนี้ จากการตรวจวิเคราะหทาง
หองปฏิบัติการเพื่อหาการใชเมทแอมเฟตามีนหรือยาบาในปสสาวะ
ภายใน 7 วันที่ผานมา พบวา กลุมตัวอยางทั้งเพศชายและหญิงมีอัตราความ
ชุกของการใชยาบาประมาณ รอยละ 2 ใน ป พ.ศ. 2545 ซึ่งอัตราความชุกใน
การศึกษาครั้งนี้ต่ํากวาผลการศึกษาใน ป พ.ศ. 2542 อยางเห็นไดชัด กลาวคือ
จาก ป พ.ศ. 2542 และ 2545 ในเพศชายพบการใชยาบา รอยละ 14.3 ลดลง
เหลือ รอยละ 3.3 ในเพศหญิงจากรอยละ 5.9 ลดลงต่ํากวา รอยละ 2
ข อมู ลจากการวิ จั ยดั งกล าวข างต นเป นสาเหตุ ทํ าให ผู วิ จั ยมี
ความสนใจที่ จะอธิ บายความแตกต างของสถานการณ การใช ยาบ า
ระหวางป พ.ศ. 2542 และ 2545 โดยรายงานฉบับนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ
ศึกษาสถานการณการใชยาเสพติดโดยเฉพาะประเภทเมทแอมเฟตามีน
หรือยาบา ในกลุมวัยรุนในพื้นที่จังหวัดเชียงราย รวมถึงศึกษาสาเหตุ
และปจจัยที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงในการใชยาเสพติดประเภทนี้
วิธีการศึกษา
การเก็บขอมูลของศึกษาครั้งนี้ใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ ซึ่ง
มีวิธีการเก็บขอมูล 2 วิธี คือ การสนทนากลุมและการสัมภาษณเชิงลึก
กลุ มตั วอย างในการสนทนากลุ มประกอบด วย นั กเรี ยนในโรงเรี ยน
อาชีวศึกษา จังหวัดเชียงราย ที่เคยเขารวมในการศึกษาพฤติกรรมเสี่ยง
ดานสุขภาพฯ และกลุมบุคคลอื่นที่เกี่ยวของ เชน ผูที่เคยมีประสบการณ
ในการใช ยาบ า ครู แนะแนว ผู นํ าชุ มชน เจ าหน าที่ สาธารณสุ ขและ
เจาหนาที่ดานการปองกันและบําบัดผูติดยาเสพติด
การศึ ก ษาครั้ ง นี้ ไ ด ดํ าเนิ นการเก็ บ ข อ มู ล ระหว า งเดื อ น
สิงหาคมและเดือนกันยายน พ.ศ. 2546 โดยมีผูรวมการสนทนากลุม
ทั้งสิ้น 46 คน แบงเปนจํานวน 7 กลุม ประกอบดวยนักเรียนอาชีวศึกษา
จํานวน 4 กลุม (กลุมละประมาณ 6 คน) ผูเขารับการบําบัดยาเสพติดใน
ศู นย บํ าบั ดยาเสพติ ด จํ านวน 2 กลุ ม และผู นํ าชุ มชนจํ านวน 1 กลุ ม
(10 คน) ซึ่งนอกจากการสนทนากลุมแลว ไดมีการเก็บขอมูลเพิ่มเติม
โดยใชวิธีสัมภาษณเชิงลึกในกลุมตัวอยาง 12 คน แบงเปนขาราชการใน
หนวยงานตาง ๆ (6 คน) ครูในโรงเรียนอาชีวศึกษาที่มีนักเรียนเขารวม
การศึ กษา (2 คน) เจ าหน าที่ ตํ ารวจ (1 คน) เจ าหน าที่ กรมราชทั ณฑ
(1 คน) เภสัชกร (1คน) และเจาหนาที่ศูนยบําบัดยาเสพติด (1 คน) แนว
คําถามมีเนื้อหาเกี่ยวกับรูปแบบการใชยาเสพติดในจังหวัดเชียงรายและ
สถานการณการเปลี่ยนรูปแบบการใชยาบาในกลุมวัยรุน รวมถึงปจจัยที่
สงผลตอการใช ยาบ าและรูปแบบของยาบาและยาเสพติดอื่ น ๆ เช น
กิจกรรมทางการศึกษา การหายาบา กิจกรรมของตํารวจและทหารและ

สถานการณ การจั บกุ ม วิ ธี การเก็ บข อมู ลในสนทนากลุ มและการ
สัมภาษณเชิงลึกไดใชเทปบันทึกเสียงในการเก็บขอมูล หลังจากนั้นได
แปลงเสี ยงเป นข อความ และวิ เคราะห ข อมู ลโดยการใช โปรแกรม
สําเร็จรูป CDC Thai EZ-Text version 4.02 โดย Conwal Inc และ CESSI
สําหรับศูนยควบคุมและปองกันโรคแหงชาติ สหรัฐอเมริกา โปรแกรม
นี้เหมาะสําหรับการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพที่มีลักษณะขอมูลเปน
แบบกึ่งโครงสราง และสามารถหาคาความเชื่อมั่นของรหัสที่สรางขึ้น
สําหรับการวิเคราะหขอมูลได
ผลการศึกษา
ขอมูลจากการสอบถามถึงสถานการณการใชสารเสพติดใน
จังหวัดเชียงรายในชวงเวลาดังกลาว พบวา วัยรุนในจังหวัดเชียงรายใช
ยาเสพติ ดหลากหลายชนิ ด โดยเฉพาะในช วงเวลาก อนที่ รั ฐบาลจะ
ประกาศใชสงครามยาเสพติด ยาบาหรือเมทแอมเฟตามีนเปนยาเสพติด
ที่วัยรุนนิยมใชมากกวาชนิดอื่นๆ เพราะหาซื้อไดงายและราคาไมแพง
มาก แตในการสํารวจครั้งนี้พบวา นักเรียนในโรงเรียนอาชีวศึกษา ยังมี
การใชยาเสพติด ตั้งแตระดับออนถึงระดับรุนแรง และยาบาเปนยาเสพ
ติดที่ผูรวมสนทนาทุกกลุมนึกถึงกอนเปนอันดับแรกเสมอ นอกจากนี้
ยังมี เหลา บุหรี่ กัญชา ฯลฯ ซึ่งชนิดของยาเสพติดที่กลุมนักเรียนใชมัก
ขึ้นอยูกับกระแสนิยมในกลุมวัยรุน ราคาของสินคา และการเขาถึงตัวยา
เชน
“ในกลุมเพื่อนเรามีการใชยาบาอยางเดียว” (เยาวชนชายใชยา
เสพติด ก.)
“ในกลุมใชกาวหรือน้ํามันเบนซิน” (เยาวชนชายใชยาเสพติด ข.)
เมื่อเปรียบเทียบการใชยาเสพติดระหวางวัยรุนชายและหญิ ง
ขอมูลจากการสนทนากลุม พบวา ไมมีความแตกตางกันในชนิดของยา
เสพติดที่ใช แตที่แตกตางกัน คือ เหตุผลที่ใชและปริมาณของยาเสพติดที่
ใช ซึ่งปจจัยสําคัญที่ทําใหเกิดความแตกตางกัน คือ จํานวนเงินที่มีในแต
ละครั้งที่จะเสพ
“เด็กผูชายผูหญิง ชนิดที่ใชไมแตกตางกัน แตปริมาณตางกัน
ขึ้นอยูกับวาใครซื้อเยอะ มีตังคซื้อไดเยอะ ขนาดที่ตางกันคือจํานวนเม็ด”
(นักเรียนอาชีวศึกษาชาย ก.)
“ผูชายใชเยอะกวาผูหญิง”
“ผูชายใช เพราะอยากสนุก แต ผูหญิ งอยากใชเพราะลดความ
อวน” (นักเรียนอาชีวศึกษาหญิง ก.)
“ผูชายสูบเยอะกวา ผูชายใชเพราะอยากลอง ผูหญิงใชเพราะ
อยากหุนดี ดูดแลวผอมเพราะนอนไมหลับ ไมทานขาว หรือเรียกรอง
ความสนใจ” (วัยรุนชายในสถานบําบัดยาเสพติด ก.)
ผูเขารวมการศึกษารายงานวา จากประสบการณที่พบเห็น อายุ
เฉลี่ ยที่ เริ่ มใช ยาจะอยู ประมาณ 11 - 15 ป ในเรื่ องความแตกต างของ
พฤติกรรมการใชยาเสพติดในแตละกลุมอายุ พบวา สวนใหญมีความ
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คิดเห็นที่หลากหลาย บางกลุมตอบวาไมมีความแตกตาง บางกลุมวามี
ความแตกตางกันทั้งชนิดของยาเสพติด ปริมาณที่ใชและเหตุผลที่ใชยา
เชน กลุมที่ตอบวาไมมีความแตกตางในเรื่องวัย กลาววา
“คิดวาไมคอยแตกตางกัน ขึ้นอยูกับเงินในกระเปา มีมากซื้อ
มาก เสพมาก” (นักเรียนอาชีวศึกษาชาย ข.)
“จะแตกตางกันในเรื่องของเงิน เด็ก ๆ เขาจะเริ่มจากบุหรี่กอน
ขึ้นอยูกับสภาพแวดลอม” (นักเรียนอาชีวศึกษาชาย ค.)
ส วนกลุ มที่ ตอบว ามี ความแตกต างในแต ละกลุ มอายุ จะมี
ความคิดเห็นวา กลุมอายุนอยกวาจะมีการใชยามากกวา
“คิดวารุนนองใชเยอะกวา เพราะอยากรูอยากเห็นอยากลองวา
เปนยังไง รุนพี่ใชนอยลง รุนนองทํามาสนุกดี ก็เลยใชมาก” (นักเรียน
อาชีวศึกษาหญิง ข.)
“เห็นดวยเพราะเด็กอายุต่ํากวาเราอยากรูอยากลอง รุนพี่บางคน
อายุมาก เปนผูใหญมากกวา อาจจะเลิก ไมคอยใช เด็กต่ํากวาสิบหาจะใช
เยอะ เพราะอยากเทหตามเพื่อน” (นักเรียนอาชีวศึกษาหญิง ค.)
“รุนพี่จะมี ความคิดมากขึ้ น ชวงวัยรุนอยากรูอยากลอง เสพยา
โตขึ้นมาก็คิดไดหรือวาเบื่อ รุนนองทํามากกวา” (นักเรียนอาชีวศึกษาหญิง ง.)
“รุนนองใชยาบามากกวา เพราะความคิดยังเปนเด็กอยู ยังไมมี
ประสบการณ ยังไมเคยผานประสบการณที่เลวรายมากอน อยากลอง
อยากรู” (นักเรียนอาชีวศึกษาชาย ง.)
“ตางกันเพราะเที่ยวคนละที่ คนละบรรยากาศ รุนพี่ผานมาเยอะ
แลว ยาบาไมคอยแรง เขาใชผงขาวแทน”(วัยรุนชายในสถานบําบัดยา
เสพติด ข.)
กลุมเยาวชนที่อยูในสถานศึกษาและกลุมที่ไมไดเรียนหนังสือ
จะมีพฤติกรรมการใชยาที่แตกตางกันอยางชัดเจน คือ กลุมที่ไมไดเรียน
จะใชยามากกวา
“ต าง คนที่ ไม เรี ยนจะใช เยอะกว า คื อ เค าไม ได ทํ าอะไร”
(นักเรียนอาชีวศึกษาชาย จ.)
“พวกที่ไมไดเรียนใชมากกวาเพราะไมมีอะไรจะทํา เด็กเรียน
ติด 30% เด็กไมเรียนติด 70%” (นักเรียนอาชีวศึกษาหญิง จ.)
“แตกตางกัน กลุมในโรงเรียนจะแคเสพอยางเดียว ไมติด แต
กลุ มนอกโรงเรี ยนส ว นใหญ จะติ ดและใช ผงขาว กาว ร ว มด ว ย”
(นักเรียนอาชีวศึกษาชาย ฉ.)
ในอดีต จากการที่ รัฐบาลได เริ่ มเล็งเห็นถึงความสําคัญของ
ปญหายาเสพติดที่มีการระบาดมากขึ้น จึงไดเริ่มนโยบายปราบปรามมา
ตั้งแตปพ.ศ. 2542 และไดมีนโยบายเด็ดขาดการประกาศสงครามกับยา
เสพติ ดเริ่ มตั้ งแต วั นที่ 1 กุ มภาพั นธ 2546 เป นต นมา พร อมทั้ งออก
นโยบายตอตานการใชยาเสพติดอยางเต็มรูปแบบ มีการคาดโทษรายแรง
เจาหนาที่ดําเนินการอยางเขมงวดกวดขัน มีการตรวจสารเสพติดใน
ปสสาวะ ผลจากการที่รัฐประกาศนโยบายดังกลาว ทําใหสถานการณ
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ความรุนแรงของปญหายาบาลดลงในทุกพื้นที่ การซื้อขายยาบาเปนไป
ดวยความลําบาก อัตราการใชลดลงเพราะหาซื้อไดยากขึ้นและราคาแพง
นอกจากนี้ เยาวชนเกิดความกลัวทําใหไมกลาเสพหรือเสพนอยลง
“เมื่อกอนมีเยอะมาก ถึงขนาดมีเขาไปขายในโรงเรียน หาซื้อ
งาย นอกเมืองหาซื้องายกวาในเมือง นอกเมืองจะเขาไปขายในโรงเรียน
เลย แตเดี๋ยวนี้ในเมืองและนอกเมืองจะไมมี แตกอนเยอะ เยาวชนเกือบ
ทั้งหมูบานใชหมด ผูใหญก็มี” (เยาวชนชาย ก.)
“เริ่มลดลง ลดลงหลังจากขาวการประกาศสงครามกับยาบา ฆา
ตัดตอน หายายาก ยาราคาแพง”(เยาวชนชาย ข.)
“สถานการณการใชยามันเปลี่ ยนไปคื อ จากเมื่อกอนเราเจอ
ตํารวจ ถาเคาคนแลวไมเจอยาเสพติดเคาก็จะปลอยเรา แตวาเดี๋ยวนี้ถึงจะ
ไมเจอ แตเคาเอาเราไปตรวจปสสาวะได หาซื้อยากขึ้น ฝงไทยจะแพง
ขึ้น” (เยาวชนชายใชยาเสพติด ค.)
“ทํ าให ผมใจอ อน กลั ว หายายากขึ้ น อาจไม มี เลยด วยครั บ
เดี๋ยวนี้ ปราบปรามใชนอยลง เริ่มหายาก แต (ผม) ไมเคยคิดเปลี่ยนไปใช
ตัวอื่นเลย สวนคนอื่น ๆ มีดมกาว” (เยาวชนชายใชยาเสพติด ง.)
“ลดนอยลง มีผลมาจากการปราบปราม กวดขันตอนกลางคืน มี
การตั้งจุดตรวจเปนจุด ๆ มีการตรวจหอพัก สวนใหญเปนหอพักเอกชน
หอพักเชา มีการรณรงคในหมูบาน” (เยาวชนชาย ค.)
ในสวนของผูนําชุมชนและเจาหนาที่ที่เกี่ยวของไดรายงานวา
อัตราการใชยาบาในชุมชนลดลง จํานวนผูเสพก็ลดลงเชนเดียวกัน
“ถาจะดูกันในระยะนี้ ปการศึกษา 46 หลังจากนโยบายของ
รัฐบาลแลว จํานวนนักเรียนที่ใชยาเสพติดหรือสารเสพติดลดลง เห็น
วาแตกตางกันอยางชัดเจนเลยวา ปกติเราจะพบวาผูที่เสพจะมีอาการ
แสดงออกในขณะที่ อ ยู ใ นชั้ นเรี ย น เช น ง ว งเหงาหาวนอน แสดง
อาการขณะสารกําลังออกฤทธิ์ มีอาการฮึดฮัด แสดงอารมณอะไร
อย า งนี้ แต ว า ในป ก ารศึ ก ษา 2546 ที่ เ ริ่ ม มาถึ ง เดี๋ ย วนี้ ตั้ ง แต เ ดื อ น
พฤษภาคมเปดเทอมมามันไมมี เห็นไดชัดเจน บางทีเดินมาเรารูไดเลย
วาคนนี้เสพแนนอน จากลักษณะการผอมดํา หรือวาสะเงาะสะแงะ
มันลดลง”(เจาหนาที่ ก.)
ในขณะเดียวกันพบวา เยาวชนมีการเปลี่ยนพฤติกรรมการใช
สารเสพติด จากการใชยาบาเปนยาเสพติดชนิดอื่น เชน กาวหรือสาร
ระเหย นอกจากนี้ มีการสูบบุหรี่และกินเหลาเพิ่มมากขึ้นในกลุมเยาวชน
นอกเขตอําเภอเมือง สวนเยาวชนที่อยูในเมือง พบวา มีการเลนเกมส
คอมพิวเตอร เกมสตู หรือเลนกีฬามากขึ้น
“ที่ ลดลงเพราะวั ยรุ นหั นมาเล นกี ฬามากขึ้ น เล นฟุ ตบอล”
(เยาวชนชาย ง.)
“เพื่อนที่เคยติดก็หันมาดื่มเหลามากขึ้น บางคนก็ไปเลนเกมส
เกมสตู เกมสรานคอมฯ” (เยาวชนชาย จ.)
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สาเหตุการลดลงของการใชยาบาในกลุมวัยรุน
ขอมูลจากการสัมภาษณและการสนทนากลุมทั้งในกลุมเยาวชน
และเจาหนาที่ที่เกี่ยวของพบวา วัยรุนในจังหวัดเชียงรายมีการใชยาบา
ลดลงกวาปที่ผาน ๆ มาอยางชัดเจน จากการสอบถามถึงเหตุผลของการ
ใชที่ลดลง สามารถสรุปสาเหตุไดดังนี้
1. มีการปราบปราม จับกุมที่เขมงวด
เนื่องจากรัฐบาลไดประกาศสงครามตอสูกับยาเสพติดอยาง
จริงจัง มีการจับกุมและปราบปรามทั้งผูซื้อและผูขายยาเสพติดอยาง
เข ม งวด มี บ ทลงโทษสถานหนั ก ทํ า ให ก ารนํ า เข า สิ น ค า หรื อ
กระบวนการขายเปนไปไดยากกวาเดิม มีการตั้งจุดตรวจในเสนทาง
คมนาคมทั่วประเทศ โดยเฉพาะจังหวัดที่ติดชายแดน การตรวจจับและ
การคาดโทษที่จริงจังรุนแรงของรัฐบาล สามารถทําใหระบบการคายา
เปนไปดวยความลําบาก สงผลทําใหเปลี่ยนวัฒนธรรมการซื้อขายและ
พฤติกรรมของผูเสพใหลดลงได เมื่อยาบาหาไดยากขึ้น ราคาของยาจึง
เพิ่ มสู งขึ้ นและทํ าให เยาวชนไม สามารถซื้ อยาบ าได เหมื อนแต ก อน
นอกจากนี้ มี การตรวจยาเสพติ ดในหอพั กซึ่ งทํ าให วั ยรุ นที่ ใช ยาไม
สามารถหาซื้อและเสี่ยงในการถูกจับกุมมากกวาแตกอน
“การใชยาเสพติดลดนอยลง เพราะการปราบปรามของตํารวจ
มีการกวดขันตอนกลางคืน ตั้งตรวจเปนจุดๆ ตรวจหอพัก” (เยาวชนชาย
ข.)
“ตํารวจจับมากขึ้น รวมมือกับผูใหญบานตองทํารายชื่อวาบาน
ไหนเสพ เคารูหมดเลยครับ คนเสพจับไปอยูศูนย แตถาหมูบานนี้ในหลุม
ครั บ ขุ มหลุ มไว ก็ คื อว าเอาไปอยู ในหลุ มสี่ ห าคื นครั บ” (เยาวชนใน
ชนบท ก.)
“ถาเคาตรวจเขมก็งดใช วันไหนถามีก็เสพ” (เยาวชนชายที่ใชยา
เสพติด ค.)
2. การรณรงคตอตานการใชยาเสพติดของชุมชน
เมื่อรัฐบาลจริงจังในการปราบปรามยาเสพติด กอใหเกิด
การรณรงค ต อ ตา นกระบวนการซื้ อ ขายทางสื่ อต า ง ๆ รวมถึง การ
กระตุ น ให ป ระชาชนเห็ น ถึ ง ผลเสี ย ในการพั ว พั น กั บ ยาเสพติ ด
กอใหเกิดจิตสํานึกในกลุมผูใหญใหชวยกันสอดสองดูแลบุตรหลาน
ของตนให ห างไกลกั บยา และมี กิ จกรรมรณรงค เรื่ องยาเสพติ ดให
สถานศึกษามากขึ้น
“ราคาแพงขึ้นทําใหการใชนอยลง สื่อรณรงคใหคิด” (เยาวชน
ชาย ข)
3. ยาเสพติดมีราคาแพงและหาซื้อไดยากขึ้น
ผลกระทบจากการปราบปรามยาเสพติ ดที่ เข มงวด ทํ าให
กระบวนการซื้อขายยาเสพติดหยุดชะงัก การซื้อขายตองเปนไปอยาง
มิดชิดและซอนเรนมากกวาเดิม สงผลใหราคาของยาบาเพิ่มสูงขึ้นเปน
เทาตัว ผูขายบางรายถูกจับ เลิกขายหรือหลบซอนตัวจากตํารวจมากกวา

แตกอน ทําใหผูซื้อไมสามารถหาซื้อยาได
“เมื่อกอนในหมูบาน มัน (ยาบา) หางาย แตเดี๋ยวนี้หายาก เคา
(นองชาย) หายาก แลวก็แพงดวย”
“ตอนนี้เคาจะแอบ ๆ กัน ตองแอบ...มันติดกันทั้งนั้น แพงขึ้น
และไมคอยมี” (เยาวชนหญิง ก.)
“หาซื้อยาไดยากขึ้น จํานวนผูใชลดลงเพราะราคาสูงขึ้น.... หา
ยากเพราะถู กจั บไปเยอะ ผูจํ าหน ายลดลง ของไมเข ามาในประเทศ”
(เยาวชนชาย ฉ.)
“ตอนที่รัฐบาลประกาศสงครามยาเสพติด หาซื้อยายากขึ้น ฝง
ไทยจะแพงขึ้น ….. ไมใชแคตํารวจที่จับ โจรตอโจรก็ปลนกัน สงมาฝง
ไทยไดยาก เลยหาไดยากขึ้น” (เยาวชนชายที่ใชยาเสพติด ก.)
4. ผูเสพอยากเลิกและหยุดใชเอง
จากการเก็บขอมูลพบวา สวนใหญวัยรุนที่ใชยาบามักจะเปน
ผูที่มีอายุนอย โดยเริ่มตนจากการใชยาบาตามกลุมเพื่อนที่ตนเองคบหา
สวนใหญเริ่มใชยาบาตั้งแตอายุ 10 – 15 ป เมื่อใชยาบาไปไดระยะหนึ่ง
ผูใชรูถึงผลเสียที่ตนเองกอขึ้น เชน ถูกจับ ครอบครัวเสียใจ พอแมหรือ
ผูใหญในชุมชนขอรองใหเลิก สุขภาพเสื่อมโทรม ฯลฯ รวมถึงเมื่อผูใช
ยาบามีอายุมากขึ้น เริ่มมีวุฒิภาวะและตองการเปลี่ยนแปลงตนเองไป
ในทางที่ดีขึ้น เพื่อตนเองและครอบครัว
“เคยใชยาบานานสามป กลับมาบําบัด สมัครใจเอง” (เยาวชน
ชายที่ใชยาเสพติด)
“พวกแตงงานมีครอบครัวแลวจะไมยุง จะไมเที่ยว จะไมยุง
เกี่ยวกับยาเสพติด อยากเลิกเอง”(เยาวชนชายที่ใชยาเสพติด ง.)
5. เปลี่ยนไปใชยาเสพติดชนิดอื่น เชน ดื่มเหลา สูบบุหรี่
พฤติกรรมของกลุมวัยรุนที่เคยใชยาบาตองเปลี่ยนแปลงไป
เพราะการซื้อขายยาบาเปนไปอยางยากลําบาก และผูใชกลัวบทลงโทษที่
จริงจังของรัฐบาล กลุมผูใชยาจึงเปลี่ยนจากการเสพยาบาเปนการใชยา
เสพติดตัวอื่นที่หาไดงายกวา
“เพื่อนที่เคยติดก็หันมาดื่มเหลามากขึ้น ...วัยรุนหันไปใช
สุราและบุหรี่มากขึ้น กินเหลาเยอะขึ้น ใชกาว สารระเหยแทนยาบา...”
(เยาวชนชาย ค.)
“แตกอนเคาจะกินเหลาแลวสูบบุหรี่นอย แลวก็จะใชยาเยอะ
แตเดี๋ยวนี้เคาก็จะกินเหลาแลวก็สูบบุหรี่เยอะ……ไมมีมาก็เหลา ไมมี
เหลาก็กาว” (เยาวชนในชนบท ข.)
“ผมเคยพูดกับเพื่อนวาบุหรี่ผมคงเลิกไมได แตวาผงกับยามา
นี่ผมตองเลิก บุหรี่นี่มันมีขายทั่วไป แลวตํารวจก็ไมจับดวย แตวามานี่
เราตองหาเงินไปซื้อแลวก็แพงขึ้น” (เยาวชนชายใชยาเสพติด ข.)
สาเหตุที่เยาวชนบางกลุมเปลี่ยนไปใชสารเสพติดชนิดอื่น ๆ
เนื่องดวยเยาวชนกลุมนี้มีความมั่นใจวาถาหากตนเองตองการเลิกใชยา
เสพติดเมื่อใดก็ตาม ตนเองสามารถที่จะเลิกได ไมวาจะดวยการเขารับ
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การบําบัดรักษาหรือเลิกเสพไดเอง จึงไมกลัวในการเปลี่ยนไปใชยาเสพ
ติดชนิดอื่น
“ใชสารระเหยประมาณ 2 ป ก็มีเพื่อนรุนพี่เขาเอาผงขาวมา
ใหลอง หลังจากนั้นใชยาบา เพราะเพื่อน ๆ ก็เลนแตยาบา ไมมีใครเลน
ผงขาว ใชผงขาวประมาณ 3 - 4 ป แลวก็เปลี่ยนมาใชตัวอื่น เพราะวา ผม
เคยเขารับการรักษาแลวก็หายได พอรักษาหายจากผงขาว ก็เลยมาลอง
ยาบา จากที่เคยเสพผงขาว ก็เลยเกิดความคิดวา ผงขาวเรายังเลิกได แลว
ทําไมมาจะเลิกไมได” (เยาวชนชายใชยาเสพติด ง.)
6. เปลี่ยนไปทํากิจกรรมอยางอื่น
หลังจากการซื้อขายยาบาไดหยุดชะงักไป วัยรุนที่เคยใชยาบา
ไมสามารถหาซื้อยาไดเหมือนเมื่อกอน การรวมกลุมกันของวัยรุนจึง
เปลี่ยนจากกิจกรรมการเสพยา เปนการเลนเกมสคอมพิวเตอร หรือการ
เลนกีฬาระหวางกลุมเพื่อนๆในวัยเดียวกัน
“เพื่อนที่บานรุนนองก็จะมานั่งคุย เที่ยวกัน ทํามาอยางนี้ แต
ตอนนี้หายเลยกลุมแบบนี้ หายเลยตอนที่ทํายาบามา ก็หันมากินเหลา
แทน เลนกีฬาแทน เมื่อกอนไมเคยเห็นเลนกีฬา” (เยาวชนหญิง ข.)
“วัยรุนหันมาเลนกีฬามากขึ้น เลนฟุตบอล บางคนก็ไปเลน
เกมส เกมสตู เกมสรานคอม” (เยาวชนชาย ข.)
“เคาก็จะบอกวากินเหลา สูบบุหรี่บาง เลนเกมสคอมพิวเตอร
เลนทั้งวันทั้งคืน จนติดเกมสแทน” (เจาหนาที่ ก.)
วิจารณ
จากผลการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ แสดงใหเห็นถึงการใช
สารเสพติดประเภทยาบาที่ลดลงในกลุมวัยรุนในชวงหลายปที่ผานมา
ซึ่งสรุปสาเหตุสําคัญ ๆ ได 6 ประการ คือ 1) มีการปราบปราม จับกุมที่
เขมงวด 2) การรณรงคตอตานการใชยาเสพติดของชุมชน 3) การหาซื้อ
ยาเสพติ ด ยากขึ้ น และแพงขึ้ น 4) ผู เ สพอยากเลิ ก และหยุ ด ใช เ อง
5) เปลี่ยนไปใชยาเสพติดชนิดอื่น และ 6) เปลี่ยนไปทํากิจกรรมอยางอื่น
การใชสารเมทแอมเฟตามีนที่ลดลงไมเพียงแตพบในการศึกษา
นี้ ยังสอดคลองกับรายงานการสํารวจสถิติการจับกุมคดียาเสพติดทั่ว
ประเทศ ตั้งแตป พ.ศ. 2542 – 2545 โดยสํานักงานคณะกรรมการปองกัน
และปราบปรามยาเสพติด ซึ่งพบวาอัตราการจับกุมคดียาบาลดลงเรื่อย ๆ
ตั้งแต ป พ.ศ. 2544 เปนตนมา คือ ป พ.ศ.2542 มี 154,028 คดี ป พ.ศ.2543
มี 180,287 คดี ป พ.ศ.2544 มี 167,017 คดี ป พ.ศ.2545 มี 107,806 คดี5
และมีเพียง 53,290 คดีเทานั้นในปพ.ศ. 25496
จากการศึกษา เรื่องความชุกและปจจัยเสี่ยงของการใชสารเมทแอมเฟตามีนในวัยรุนไทย จังหวัดเชียงราย ของชมนาถ มโนไพบูลยและ
คณะ3 พบวา ในจํานวนนักเรียน 500 คน (จาก 1,725 คน) ที่เคยใชยาบา ตอบ
วา เหตุผลที่ใชคือ เพื่อความสนุก (รอยละ 57.4) ใชแลวรูสึกดี (รอยละ 42)
ทําใหทองหนังสือหรือทํางานอยางอื่น ๆ ไดนานขึ้น (รอยละ 41.8) ทําให
อยูในงานปารตี้ไดนานขึ้น (รอยละ 33.6) ใชเพื่อลดน้ําหนัก (รอยละ 32.5)
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ไดรับอิทธิพลจากกลุมเพื่อน (รอยละ 24.8) นักเรียนหญิงใชสารแอมเฟตามีนเพื่อลดน้ําหนักและเพื่อทองหนังสือมากกวานักเรียนชาย ในขณะ
ที่นักเรียนชายใชเพื่อความสนุกสนานและเพื่ออยูในงานปารตี้ไดนาน
ขึ้นมากกวานักเรียนหญิง ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาเชิงคุณภาพนี้
ขอมูลและประเด็นที่คนพบเหลานี้เปนสิ่งที่มีประโยชนใน
การวางแผนนโยบายและการควบคุมปองกันการแพรระบาดของยา
เสพติดในกลุมเยาวชน โดยมีการกระตุนใหเกิดสามัญสํานึกโดยสื่อ
ถึงอันตรายในการใชยาเสพติด ผลกระทบที่ครอบครัวของผูเสพจะ
ไดรับ บทการลงโทษจากกฏหมายและสังคม รวมถึงความเขมงวด
ของเจาหนาที่ตํารวจในการจับกุมผูกระทําผิดและควบคุมแหลงการ
ซื้อขายของยาบา เชน สถานเริงรมยและชุมชนแออัด7, 8
ทั้งนี้สารเมทแอมเฟตามีนหรือยาบาไมเพียงแตจะกอใหเกิด
อันตรายตอสุขภาพ ทําใหเกิดภาพลวงตาหรืออาการคลุมคลั่ง9 เปน
อันตรายตอตัวเองหรือผูอื่น ยังทําใหเกิดอัตราเสี่ยงมากขึ้นในการติด
โรคติดตอทางเพศสัมพันธ และโรคเอดสมากขึ้นอีกดวย10-14
สิ่งหนึ่งที่ผูเกี่ยวของควรจะไดคํานึงถึงคือ การลดลงของการ
ใชยาบาอาจทําใหวัยรุนหันไปเสพยาชนิดอื่นมากขึ้น15 ดังเชนการที่
กลุมผูใชเฮโรอีนเดิมไดเปลี่ยนมาใชยาบามากขึ้น เพราะหาซื้อไดงาย
และมีราคาถูกกวา9, 16หรือมีการคิดคนผสมยาเสพติดตัวใหมที่ไม
สามารถตรวจไดในปสสาวะหรือตัวยาที่ไมทิ้งสารตกคางในรางกาย
ซึ่งอาจมีประสิทธิภาพทําลายประสาทมากกวาเดิม และวิธีการขนยาย
ยาเสพติดหรือเสนทางการลําเลียงยาอาจเปลี่ยนแปลงไป
อยางไรก็ตาม ชวงเวลาที่เก็บขอมูล (ระหวางเดือนสิงหาคม
ถึงเดือนกันยายน 2546) นั้น เปนชวงเวลาในอดีตที่ผานไปแลวหลาย
ป ทําใหสามารถประเมินถึงความเปลี่ยนแปลงของสถานการณยาบา
ในประเทศไทยอันเนื่องมาจากนโยบายของรัฐบาลหลายสมัย โดย
การเก็บขอมูลนี้เกิดหลังจากที่รัฐบาลประกาศใชนโยบายสงครามกับ
ยาเสพติดอยางจริงจังดวยบทลงโทษที่รายแรงและสงผลทําใหการใช
ยาบาลดลงอยางเห็นไดชัดเจนมาก
ขอจํากัดในการเก็บขอมูลครั้งนี้ คือ สถานการณการปราบปรามที่
จริงจัง ทําใหไมมีใครกลาพูดถึงเรื่องยาเสพติดอยางตรงไปตรงมา หรืออาง
ถึงผูที่เคยใช เคยเสพ การหาตัวอยางที่เปนผูใชยาเสพติดคอนขางลําบาก
ทํ าให การเข าถึ งข อมู ลที่ แท จริ งอาจมี ความบิ ดเบื อนและมี การป ดบั ง
รายละเอียดของผูคา ผูซื้อและผูเสพ เนื่องจากไมไวใจคณะผูเก็บขอมูล
ประกอบกั บระยะเวลาในการเก็ บข อมู ลน อย ไม นานพอที่ จะทํ าให
ผูเขารวมการศึกษาเกิดความไววางใจ ยินดีใหขอมูลที่ถูกตองมากยิ่งขึ้น
โดยเฉพาะอยางยิ่งในกลุมประชากรกลุมเสี่ยง เชน เยาวชนในสถานบําบัด
ยาเสพติด เยาวชนที่ใชยาเสพติด ฯลฯ มักจะไมใหขอมูลแกคนแปลกหนา
หากไมมีเวลาในการทําความรูจักกันหรือสนทนาเรื่องอื่น ๆ กอน
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