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                                                                        บทคดัย่อ 

 

ช่ืองาน                                    การพฒันาความรู้เกีย่วกบัโทษของยาเสพติดหรือบุหร่ี 

ช่ือผู้วจัิย สมพล          สุวรรณ์ 

 

สาขาวชิา พื้นฐานทัว่ไป 

ปีการศึกษา                                   2560 

       การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาการพฒันาความรู้เก่ียวกบัโทษของยาเสพติดหรือบุหร่ีโดยการใชส่ื้อ   

VDO   กลุ่มตวัอยา่งคือนกัศึกษาวทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวทิยพ์าณิชยการระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นปีท่ี  1 

ภาคเรียนที 2 ปีการศึกษา   2560โดยใชก้ลุ่มตวัอยา่งจาํนวน  50  คนเป็นเคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูลและสถิติท่ีใช้

ในการวเิคราะห์ขอ้มูลไดแ้ก่แบบสอบถาม  สถิติท่ีใชใ้นการการวเิคราะห์ขอ้มูลไดแ้ก่  ค่าร้อยละ   ค่าเฉล่ียและค่า

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และค่า t-test แบบ Dependent  

ผลการวจิยัพบวา่ 

1. การใชส่ื้อVDO  เพื่อพฒันาความรู้เก่ียวกบัโทษของยาเสพติดหรือบุหร่ีค่าเฉล่ียคะแนนก่อนเรียน

เท่ากบั 6.32  ส่วนเบ่ียงเมนมาตรฐานเท่ากบั  100 (x-6.32,SD=100)ค่าเฉล่ียคะแนนหลงัเรียนเท่ากบั 

7.72  ส่วนเบ่ียงเมนมาตรฐานเท่ากบั0.83(x-=7.32,SD=0.83) 

2. จากการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียคะแนนก่อนเรียนและค่าคะแนนหลงัเรียนมีค่า  t-tes เท่ากบั14.145และค่า  

Sig.  เท่ากบั  .000 พบวา่ค่าเฉล่ียหลงัเรียนสูงกวา่ค่าเฉล่ียคะแนนก่อนเรียนแสดงวา่การใชส่ื้อ  VDO  

ทาํใหน้กัศึกษาพฒันาความรู้เก่ียวกบัโทษของยาเสพติดหรือบุหร่ีดีข้ึน 

คาํสาํคญั  ตน้แบบโทษของยาเสพติดหรือบุหร่ี 
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บทที ่ 1 

บทนํา 

 

ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 

 ในภาวะปัจจุบนัสังคมไทยไดเ้ปล่ียนแปลงไปอยา่งมากเกิดปัญหายาเสพติด  ปัญหาครอบครัวปัญหาต่างๆ

ท่ีตอนน้ีสังคมไทยยงัแกไ้ม่ไดม้ากมายและตอนน้ีปัญหาหน่ึงท่ีแกไ้ม่ไดคื้อการติดบุหร่ีของสังคมไทยท่ีมีอตัรา

เพิ่งข้ึนเร่ือยๆโดยเฉพาะผูท่ี้สูบบุหร่ีก็ยงัไม่ให้ความสนใจต่อส่ิงเหล่าน้ีว่าเป็นอนัตรายต่อตนเองและผูอ่ื้นเป็น

ปัญหาท่ีสมควรจากไดรั้บการแกไ้ขยาเสพติดประเภทกระตุ่นประสาทท่ีเป็นอนัตรายต่อสุขภาพซ่ึงเป็นปัญหา

สาํคญัสาํหรับสถานศึกษาท่ีไดแ้พร่ระบาดในกลุ่มเยาวชนทั้งนกัศึกษาระดบัประกาศนีบตัรวชีิพ(ปวช.)และระดบั

ประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง(ปวส.)เน่ืองจากบุหร่ีเป็นยาเสพติดท่ีหาซ้ือง่ายเสพติดง่ายแต่เลิกอยากผูสู้บบุหร่ีเร่ิม

สูบตั้งแต่วยัรุ่นอายุ13-14  ปีสาเหตุท่ีติดบุหร่ีคืออยากลองเอาย่างเพื่อนในกลุ่มเดียวกนัทุกวนัน้ีการสูบบุหร่ียงั

แพร่หลายในกลุ่มวยัรุ่นถึงแม้จะทราบกันดีว่าพิษภัยของมันร้ายแรงขนาดไหนแต่ยงัสูบบุร่ีรัฐบาลเองก็มี

มาตรการป้องกนัและรณรงค์ ไม่ให้สูบบุหร่ีแต่ก็ทาํไม่ได ้การออกกฎหมายไม่ให้โชวบุ์หร่ีหน้าร้าน ขา้งซอง

บุหร่ีมีคาํเตือน และรูปท่ีน่ากลวัก็ช่วยได้ในระดบัหน่ึง ซ่ึงจาการให้สัมภาษของผูป้ระกอบการร้านคา้ต่างๆ ก็

บอกวา่ยอดขายลดลงจากเดิม แต่ไม่มากนกั แมล้ดลงเพียงเล็กนอ้ย ก็เป็นส่ิงท่ีน่ายนิดีแต่ปัญหาดงักล่าวยงัลุกลาม

ไปถึงในสถาบนัการศึกษาต่างๆ ยงัมีกลุ่มวยัรุ่นและชายท่ียงัหลงใหลหน้ามืดตามวัไปกบัควนัสีเทาหรือท่ีเรียก

กนัวา่ สิงห์อมควนั นัน่เอง บางคนดีหน่อยก็หลบไปสูบบุหร่ีในสุขา หรือสถานท่ีไม่ค่อยมีตนพลุกพล่า ส่วนบาง

คนมีความมัน่ใจในตวัเองสูงก็จะแอบสูบท่ีจดัไวใ้ห้นั่งพกัผ่อนอย่างเช่น ตามซุ้มท่ีจดัไวน้ั่งพกัผ่อน ช่วงพกั

กลางวนั ก็จะมีกลุ่มนกัศึกษามาแอบสูบบุรีนัง่รอเวลาเพื่อข้ึนเรียนซ่ึงการฆ่าเวลาดี คือ การสูบบุหร่ี และสนทนา

กบัเพื่อนสูงซ่ึงมีอรรถรสอยา่งยิ่ง เป็นการฆ่าเวลาตนเองยงัไม่พอ ยงัฆ่าเวลาในชีวิตคนอ่ืนให้นอ้ยลงอีกดว้ย ซ้ึง

สร้างความรบกวนให้กบัอาจารยก์บันกัศึกษาไม่สูบบุหร่ีเป็นอยา่งยิ่ง บางคนสูบแลว้ ก็ทั้งกน้บุหร่ีไม่เป็นท่ีเป็น

ทาง ลาํบากคนทาํความสะอาด และแม่บ้านอีก ตอ้งตามเก็บกวาดเช็ด พิษของบุหร่ีไม่เพียงส่งผลต่อตนเอง

โดยตรง ยงัส่งผลกระทบต่อคนรอบขา้งอีกดว้ย ทั้งทางตรงและทางออ้มการแกปั้ญหาทีเดียวเลยคงทาํไดย้าก 

เพราะวา่มนัเป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึนมานานแลว้ทางวิทยาลยัจะตอ้งค่อยๆปรับ ค่อย เปล่ียน ทศันคติ มุมมอง ของผูท่ี้สูบ

บุหร่ีให้รู้จกัตวัเอง และเกิดความสํานึกท่ีดี อาจจะติดป้ายรณรงค ์ห้ามสูบบุหร่ีในท่ีสาธารณะ และจดักิจกรรม 

หรือชมรม ท่ีแสดงให้เห็นโทษและพิษภยัอนัร้ายแรงของบุหร่ี และอาจจะตอ้งใชเ้ทคนิคอยูบ่า้ง จะนาํกีฬา หรือ

ดนตรี มาเป็นชูโรงก็ได้ เพื่อสร้างแรงดึงดูดแรงจูงใจให้กบัคนอยากร่วมกิจกรรม และตอ้งจดักิจกรรมอย่าง



ต่อเน่ืองทุกคนตอ้งร่วมมือร่วมใจกนั เพื่อวนัสดใสของเยาวชนไทย และมีอีกวิธีหน่ึงอีกวิธีท่ีน่าจะดีเหมือนกนั 

คือพานกัศึกษาไปเยี่ยมผูป่้วยท่ีเป็นโรคมะเร็ง หรือโรคต่างๆ ท่ีเกิดจากการสูบบุหร่ี (เอาแบบท่ีเจาะคอดว้ยนะ) 

คงจะทาํใหส้าํนึกได ้ 

           จากประเด็นความสาํคญัและปัญหาดงักล่าวผูว้จิยัมีความสนใจศึกษาการพฒันาความรู้เก่ียวกบัโทษของยา

เสพติดหรือบุหร่ีโดยใชส่ื้อVDO  ใหน้กัศึกษามีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัโทษของยาเสพติดหรือบุหร่ี 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1.  เพื่อศึกษาความรู้เก่ียวกับโทษของยาเสพติดหรือบุหร่ี โดยใช้ส่ือ VDO ของนักศึกษาระดับ

ประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นปีท่ี 1 วทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวทิยพ์ณิชยการ 

  

ขอบเขตของการวจัิย 

          1.ประชากร  ในการศึกษาคน้ควา้เป็นนกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นป่ีท่ี  1 

ประจาํปีการศึกษา   2560 จาํนวน   100   คน 

2.กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีเป็นนกัศึกษาประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นปีท่ี   1 

ประจาํปีการศึกษา 2560    จาํนวน   50 คน 

  

นิยามศัพท์เฉพาะ  

 สารเสพติด  หมายถึง สารชนิดใดก็ตามท่ีเกิดข้ึนตามธรรมชาติหรือสารท่ีสังเคราะห์ข้ึนเม่ือนาํเขา้สู่

ร่างกายไม่วา่จะโดยวธีิรับประทาน  ดม   สูบ  ฉีดดว้ยวิธีใดก็ตามทาํให้เกิดผลต่อร่างกายและจิตใจทาํให้เกิดเสพ

ติดหากใชส้ารนั้นประจาํทุกวนัหรือวนัละหลายคร้ัง 

         บุหร่ี  หมายถึง  สารต่างๆหลายชนิดแต่สารท่ีสาํคญัท่ีทาํใหเ้กิดการเสพติดคือนิโคตินเป็นสารแอคะลอยด์มี

ลกัษณะท่ีไม่มีสีและมีฤทธ์ิกระตุน้ประสาทส่วนกลางทาํใหห้วัใจเตน้เร็วเป็นนํ้ามนัเหนียวขน้มีสีนํ้ าตาลจะเขา้ไป

จบัอยู่ท่ีปอดทาํให้ระคายเคืองทาํให้ผมเหม็น   ริมฝีปากดาํ น้ิวมือมีสีเหลือง ไอบ่อย เหน่ือยง่ายเล่นกีฬาไดไ้ม่

เตม็ท่ี เส่ียงตาบอดโรคหวัใจ    หลอดเลือด  

โรคความดนัโลหิตสูง หลอดเลือดสมองตีบเส่ือมสมรรถภาพทางเพศ ถุงลมโป่งพอง 

          

 โทษของการสูบบุหร่ี   ทาํให้ผมเหม็น   ริมฝีปากดาํ น้ิวมือมีสีเหลือง ไอบ่อย  เหน่ือยง่ายเล่นกีฬาไดไ้ม่เต็มท่ี 

เส่ียงตาบอดโรคหัวใจ    หลอดเลือด โรคความดนัโลหิตสูง  หลอดเลือดสมองตีบเส่ือมสมรรถภาพทางเพศ ถุง

ลมโป่งพอง 



ส่ือ VDO หมายถึง   มลัติมีเดียท่ีสามารถแสดงภาพเคล่ือนไหวพร้อมเสียงบรรยายได ้การนาํ เสนอวดีิโอมีหลาย

รูปแบบ เช่น วดีิโอเพื่อ การศึกษา วดีิโอ เพื่อความบนัเทิง ประโยชน์ ของวดีิโอมีมากมาย นอกจากใหค้วามรู้ ให ้

ความบนัเทิง ยงัสามารถ สร้างรายไดใ้หก้บัผู ้ใชง้าน เช่น วดีิโอนาํเสนอสินคา้ ผลิตภณัฑ ์ต่างๆ การทาํงานของ

วดีิโอมีหลาย ประเภทซ่ึงสามารถเลือกใชไ้ดต้ามความ เหมาะสมและความตอ้งการของผูใ้ชง้าน  เพื่อให้เขา้ใจ

และสามารถเรียนรู้พร้อมกบั สร้างวดีิโอไดด้ว้ยตนเองคุณจึงไม่ควรรอชา้ ท่ีจะทาํความรู้จกักบัการสร้างวิดีโอ

ดว้ยตน เองการสร้างสรรคผ์ลงานของตนเองดว้ย วดีิโอ สามารถทาํไดง่้ายหากทุกคนสามารถ เรียนรู้และเขา้ใจ

การสอนใชโ้ปรแกรมการ สร้างผลงานในรูปแบบวิดีโอ เช่น วดีิโอสอน การใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ วดีิโอการ 

สอนสาํหรับครู วดีิโอนาํเสนอผลงาน  Presentation วดีิโอWedding วดีิโอหนงัสั้น ภาพยนตร์ ซ่ึงโปรแกรมท่ี

สามารถใชส้ร้าง วดีิโอในปัจจุบนัมีความหลากหลายใหผู้ใ้ช ้งานเลือกใชเ้พื่อให้ตรงกบัวตัถุประสงคข์องตนเอง 

 



ความหมายของมัลติมิเดีย 

       1.  มลัติมีเดีย ( Multimedia )  มลัติมีเดีย คือ การนาํองคป์ระกอบของส่ือชนิดต่าง ๆ มาผสมผสานรวมกนั ซ่ึง

ประกอบดว้ย ตวัอกัษร ( Text ) ภาพน่ิง ( Image ) ภาพเคล่ือนไหว ( Animation ) เสียง (Sound ) และวดีีโอ ( 

Video ) โดยผา่นกระบวนการทางระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อส่ือความหมายกบัผูใ้ชอ้ยา่งมีปฏิสัมพนัธ์ ( Interactive 

Multimedia ) และไดบ้รรลุตามวตัถุประสงคก์ารใชง้าน 

2. องคป์ระกอบของมลัติมีเดีย 

        2.1 ขอ้ความ ( Text )  ขอ้ความหรือตวัอกัษร ถือวา่เป็นองคป์ระกอบพื้นฐานท่ีสาํคญัของมลัติมีเดีย ท่ี

นาํเสนอผา่นจอภาพของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ นอกจากจะมีรูปแบบและสีของตวัอกัษรใหเ้ลือกมากมายตามความ

ตอ้งการแลว้ยงัสามารถกาํหนดคุณลกัษณะของปฎิสัมพนัธ์ ( โตต้อบ ) ในระหวา่งการนาํเสนอไดอี้กดว้ย 

        2.2 ภาพน่ิง ( Image )  ภาพน่ิงเป็นภาพท่ีไม่มีการเคล่ือนไหว เช่น ภาพถ่าย ภาพวาด และภาพลายเส้น เป็น

ตน้ แต่ภาพนั้นสามารถส่ือความหมายไดก้บัทุกชนชาติ ภาพน่ิงมกัจะแสดงอยูบ่นส่ือชนิดต่าง ๆ เช่น โทรทศัน์ 

หนงัสือพิมพ ์หรือวารสารวชิาการ เป็นตน้ 

        2.3 ภาพเคล่ือนไหว ( Animation ) ภาพเคล่ือนไหว หมายถึง ภาพกราฟฟิกท่ีมีการเคล่ือนไหวเพื่อแสดง

ขั้นตอนหรือปรากฏการณ์ต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนอยา่งต่อเน่ือง เช่น การเคล่ือนท่ีของอะตอมในโมเลกุล เป็นตน้ เพื่อ

สร้างสรรคจิ์นตนาการให้เกิดแรงจูงใจจากผูช้ม 

        2.4 เสียง ( Sound ) เสียง เป็นองคป์ระกอบหน่ึงท่ีสาํคญัของมลัติมีเดีย โดยจะถูกจดัเก็บอยูใ่นรูปของสัญญา

ดิจิตอล ซ่ึงสามารถเล่นซํ้ ากลบัไปกลบัมาได ้โดยโชโ้ปรแกรมท่ีออกแบบมาโดยเฉพาะสาํหรับทาํงานดา้นเสียง

จะเกิดความสมบูรณ์มากยิง่ข้ึน สร้างความน่าสนใจ น่าติดตาม เสียงจึงมีองคป์ระกอบท่ีจาํเป็นสาํหรับมลัติมีเดีย 

ซ่ึงสามารถนาํเขา้เสียงผา่นทางไมโครโฟน แผน่ซีดี เทปเสียง และวทิย ุเป 

2.5 วดีีโอ ( Video ) เน่ืองจากวดีีโอในระบบดิจิตอลจะสามารถนาํเสนอขอ้ความ หรือรูปภาพ ( ภาพน่ิงหรือ

ภาพเคล่ือนไหว ) ประกอบกบัเสียงไดส้มบูรณ์มากกวา่องคป์ระกอบชนิดอ่ืน ๆ ปัญหาหลกัของการใชว้ดีีโอใน

ระบบมลัติมีเดีย คือ การส้ินเปลืองทรัพยากรของพื้นท่ีบนหน่วยความทรงจาํเป็นจาํนวนมาก 

 ประโยชน์ของ VDO  ง่ายต่อการใชง้านสามารถไดถึ้งความรู้สึกสร้างเสริมประสบการณ์เพิ่มขีดความสามารถ

ในการเรียนรู้เขา้ใจเน้ือหามากยิง่ข้ึนคุม้ค่าในการลงทุนเพิ่มประสิทธิภาพในการลงทุน 

 

 



ประโยชน์ทีค่าดว่าได้รับ 

1. ทราบถึงความรู้เก่ียวกับโทษของยาเสพติดหรือบุหร่ี โดยใช้ส่ือ VDO ของนักศึกษาระดับ

ประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นปีท่ี 1 วทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวทิยพ์ณิชยการ 

2. นาํส่ือ VDO ไปใชใ้นการจดัการเรียนการสอนในรุ่นต่อไป 

3. นาํขอ้มูลท่ีไดห้รือผลของการวจิยัท่ีไดรั้บไปพฒันาการเรียนการสอนโดยการใชส่ื้อ  VDO 

 

กรอบแนวคิดในการวจัิย 

 

 ตวัแปรตน้                                                     ตวัแปรตาม 

            ส่ือ  VDO                                                      ความรู้โทษของยาเสพติดหรือบุหร่ี 

                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

                                                                        

 

 

 

 

     



                                                             บทท่ี   2 

                                         แนวคิด   ทฤษฎี และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

           การวิจัยคร้ังน้ี เ ป็นการพัฒนาความรู้เ ก่ียวกับโทษของยาเสพติดหรือบุหร่ีของนักศึกษาระดับ

ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้ นปีท่ี1  สาขาคอมพิวเตอร์ของวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พาณิชยการสังกัด

กรุงเทพมหานครผูว้จิยัไดศึ้กษาเอกสาร   ตาํราและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

           1.ความรู้เก่ียวกบัยาเสพติด 

           2.ความหมายของยาเสพติด 

           3.ประเภทของยาเสพติด 

           4.ลกัษณะของยาเสพติด 

           5.งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

ความรู้เก่ียวกบัยาเสพติด  

          ประวติัความเป็นมาของยาเสพติด  (Historical  Backgroumd) 

นกัประวติัศาสตร์เช่ือกนัวา่ประเทศอิรักอิหร่านและประชาชนในแถบเมโสโปเตเมียรู้จกัการปลูกฝ่ินมาประมาณ   

5000  ปีก่อนคริสตศ์กราชโดยชาวกรีกทราบวา่ฝ่ินสามารถระงบัความเจ็บปวดและความกลดักลุ่มไดเ้ป็นอยา่งดี

ส่วนอินเดียก็ใชฝ่ิ้นเสพเพื่อใหเ้กิดความมึนเมาโดยเห็นวา่เป็นความสุขและสามารถช่วยลืมความทุกขต่์างๆไดใ้น

ส่วนประเทศไทยเขา้มายงัไม่ทราบแน่ชดัเท่าท่ีมีหลกัฐานคือในสมยักรุงศรีอยุธยารัชสมยัสมเด็จพระรามาธิปดี   

ท่ี1  (พระเจ้าอู่ทอง)พ.ศ.1903มีกฎหมายบัญญัติการห้ามซ้ือขายฝ่ินยงัมีอยู่ ต่อมาสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ 

พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกทรงแจกกฎหมายป่าวร้องห้ามปรามผูช้าย  ผูสู้บฝ่ินแต่ยงัไม่ประสบ

ผลสาํเร็จในสมยัพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลา้นภาลยั จึงไดท้รงตราพระราชกาํหนดโทษให้สูงข้ึนไปอีกโดย 

“หา้มอยา่ใหผู้ไ้ดสู้บฝ่ิน กินฝ่ินซ้ือฝ่ินขายฝ่ิน และเป็นผูส้มซ้ือสมขายเป็นอนัขาดทีเดียว ถา้มีฟังจบัไดแ้ละมีผูร้อ

ฟ้องพิจารณาเป็นสัจจะให้ลงพระอาญา เฆ่ียน 3 ยก ทเวนบก 3 วนั ทเวนเรือ 3 วนัริบราชบาทวบุ์ตรภรรยาและ

ทรัพยส่ิ์งของให้ส้ินเชิง ให้ส่งตวัไปตะพุ่นหญา้ชา้ง ผูรู้้เห็นเป็นใจมิไดเ้อาความมาวา่กล่าว จะให้ลงอาญาเฆ่ียน 

60 ที ” ต่อมาในรัชกาลท่ี 3 รัชสมยัพระบาทสมเด็จพระนัง่เกลา้เจา้อยูห่วั เป็นระยะท่ีตรงกบัสมยัท่ีองักฤษนาํฝ่ิน

จากอินเดียไปบงัคบัขายใหจี้นทาํใหมี้คนจีนติดฝ่ินเพิ่มข้ึน และในช่วงเวลานั้นตรงกบัระยะท่ีคนจีนเขา้มาคา้ขาย

ในเมืองไทยมากข้ึน จึงเป็นการนําการใช้ฝ่ินและผูติ้ดฝ่ินเข้ามาในเมืองไทยมากยิ่งข้ึน ในสมัยรัชการท่ี 4 

พระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้เจา้อยูห่วัทรงมีนโยบายท่ี ยอมใหค้นจีนเสพและขายฝ่ินไดต้ามกฎหมายแต่ตอ้งเสีย

ภาษี ผูกขาด มีนายภาษีเป็นผูด้าํเนินการปรากฏว่า ภาษี ฝ่ินทาํรายได้ให้แก่ ประเทศไทยมาก และได้มีความ

พยายามให้คนไทยไม่ให้เสพฝ่ินแต่ก็ไม่ไดผ้ลเต็มท่ีต่อมาในรัชสมยัพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หัว 



ทรงแกภ้าษีฝ่ินท่ีจะทาํให้มีการสูบฝ่ินนอ้ยลงจนสามารถเลิกไดใ้นท่ีสุดและทรงยอมให้รัฐฯขาดรายไดจ้ากภาษี

ฝ่ิน ปริมาณเงินรายไดจ้ากภาษีฝ่ินก็ลดลงเร่ือย ๆ โดยรัฐไดเ้งินชดเชยจากภาษีอากรยาสูบแทน 

 ใน พ.ศ. 2501 คณะปฏิวติัซ่ึงปกครองประเทศไทยอยใูนขณะนั้นไดมี้ประกาศคณะปฏิวติัฉบบัท่ี 37 ลง

วนัท่ี 9 ธนัวาคม พ.ศ. 2501 ให้เลิกการเสพฝ่ินและจาํหน่ายทัว่ราชอาณาจกัร และกาํหนดดาํเนินการให้เสร็จส้ิน

เด็ดขาดภายในวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2502 โดยประกาศให้ผูเ้สพข้ึนทะเบียนและรับใบอนุญาตให้เสพฝ่ิน

ภายในวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2501 และตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2502 ห้ามมิให้ร้านฝ่ินจาํหน่ายฝ่ินแก่ผูท่ี้ไม่

มีใบอนุญาตให้สูบฝ่ิน ยุบเลิกร้านจาํหน่ายฝ่ินให้แก่ผูไ้ม่มีใบอนุญาตภายในวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2502 และ

ตั้งแต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ.2502 ผูก้ระทาํผิดฐานเสพฝ่ินหรือมูลฝ่ิน นอกจากจะตอ้งรับโทษตามกฎหมายแลว้

ยงัตอ้งถูกส่งไปรับการรักษา ณ สถานพยาบาลและพกัฟ้ืนผูอ้ดัฝนไม่เกิน 90 วนั และให้กระทรวงสาธารณสุข

และกระทรวงมหาดไทยร่วมกนัจดัตั้งสถานพยาบาลและพกัฟ้ืนผูอ้ดัฝ่ิน และมีการทาํลายกลอ้งสูบฝ่ินท่ีทอ้ง

สนามหลวง โดยมี จอมพลสฤษด์ิธนะรัชต์ หัวหน้าคณะปฏิบติั เป็นประธานและควบคุมการเผาทาํลายเอง 

นอกจากน้ี ยงัไดแ้กไ้ขกฎหมายวา่ ดว้ยฝ่ิน เพิ่มโทษผูล้ะเมิดให้สูงข้ึน ซ่ึงไดป้ระกาศใชต้ั้งแต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 

พ.ศ. 2502 เป็นตน้มา การเสพและจาํหน่ายฝ่ินในประเทศไทยยงัเป็นส่ิง ผิดกฎหมาย มี การประหารชีวิตผูผ้ลิต

และคา้ยาเสพติดแต่ปัญหายาเสพติดไม่ไดล้ดลง  นอกจากน้ี ตวัยาเสพติดไดเ้ปล่ียนรูปไปเป็นเฮโรอีน ซ่ึงผลิต

ดว้ยการเปล่ียนตวัยาสาํคญัในฝ่ิน คือ มอร์ฟีน ดว้ยวิธีทางเคมีเป็นยาเสพติดท่ีมีฤทธ์ิ ร้ายแรงกวา่ฝ่ินเขา้มาระบาด

ในเมืองไทย พบคร้ังแรกราวเดือนกนัยายน พ.ศ. 2502 โดยเฮโรอีนไดเ้ขา้มาแพร่ ระบาดในหมู่ผติดฝ่ินอยู่เดิม

เพราะสูบไดง่้ายใชเ้ผาในกระดาษตะกัว่แลว้สูดไอไม่ตอ้งมีบอ้งฝ่ิน และไม่มีกล่ินเวลาสูบ การหลบหนี กฎหมาย

ก็ทาํไดง่้ายกวา่การสูบฝ่ิน จนมาถึงปัจจุบนัปัญหายาเสพติดยงัคงเป็นปัญหาท่ีร้ายแรง มีการแพร่ ระบาดของการ

ติด ยาเสพติด หลายชนิด เช่น ยาบา้ แอลเอสดี สารระเหย ทั้งในส่วนต่างจงัหวดั และในกรุงเทพมหานคร ซ่ึง

นบัวา่เป็นปัญหาท่ีทุกคนตอ้งร่วมกนัป้องกนัและแกไ้ขไม่ใหมี้การแพร่ระบาดมากยิง่ข้ึน 

      ในเร่ืองความร่วมมือระหวา่งประเทศดา้นการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดของประเทศไทยนั้นจะมี ทั้ง

ในระดบัทวิภาคี และพหุภาคี ซ่ึงสํานกังานคณะกรรมการป้องกนั และปราบปรามยาเสพติดมีความร่วมมือกบั

องค์การระหว่างประเทศดา้นยาเสพติดหลายองค์การ โดยมีทั้งการแลกเปล่ียนขอ้มูล ข่าวสารและการดาํเนิน

โครงการท่ี ไดรั้บ ความช่วยเหลือจากองคก์ารระหวา่งประเทศ ซ่ึงประเทศไทยไดเ้ขา้ไปมี บทบาทในเวทีของ

สหประชาชาติทางดา้นยาเสพติดและเป็นท่ียอมรับของนานาประเทศ ในความตั้งใจจริงท่ี จะแกไ้ขปัญหายาเสพ

ติดตลอดจนการปฏิบติัตามพนัธะกรณี ตามอนุสัญญา และพิธีสารขององค์การสหประชาชาติ ดา้นยาเสพติด 

และปฏิบติัตามมติ และขอ้เสนอแนะจากการประชุมดา้นยาเสพติดท่ีองค์การสหประชาชาติ จดัข้ึนตลอดมา 

นอกจากน้ี ประเทศไทยยงัไดเ้ขา้เป็นภาคี อนุสัญญาขององคก์ารสหประชาชาติดา้นการควบคุมยาเสพติด 3 ฉบบั 

คือ 



          ฉบบัท่ี 1 อนุสัญญาเด่ียววา่ดว้ยยาเสพติดใหโ้ทษ ปี ค.ศ. 1961 (Single Convention on 

Narcotic Drugs, 1961) โดยอนุสัญญาน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อควบคุมการใชย้าเสพติดเพื่อวตัถุประสงค ์

ทางการแพทยแ์ละวิทยาศาสตร์ เพื่อป้องกนัการลกัลอบคา้ ปลูก ผลิต และการใช้ยาในทางท่ีผิดแต่เน่ืองจาก

ขอบเขตของอนุสัญญาค่อนขา้งจาํกดัจึงได้มีการแกไ้ขเพิ่มเติมเม่ือ ค.ศ. 1972 โดยพิธีสารปี ค.ศ. 1972 แกไ้ข

เพิ่มเติมอนุสัญญาเด่ียววา่ดว้ยยาเสพติด ปี ค.ศ. 1961 (1972 Protocol Amending the Single Convention of 

Narcotic Drugs, 1961) ซ่ึงประเทศไทยเขา้เป็นภาคีพิธีสาร ค.ศ. 1972 เม่ือวนัท่ี 9 มกราคม ค.ศ. 1975 

         ฉบบัท่ี 2 อนุสัญญาวา่ดว้ยวตัถุท่ีออกฤทธ์ิ ต่อจิตและประสาทปี ค.ศ. 1971 (Convention on 

Psychotropic Substances, 1971) โดยอนุสัญญาฉบบัน้ีมีวตัถุประสงคใ์นการควบคุมวตัถุท่ีออกฤทธ ั

ต่อจิตและประสาทเพื่อวตัถุประสงค ์ทางการแพทยแ์ละวิทยาศาสตร์ เพื่อป้องกนั การใชว้ตัถุออกฤทธ์ิ ฯในทาง

ท่ีผดิ ซ่ึงประเทศไทยไดเ้ป็นภาคีอนุสัญญาฉบบัน้ี เม่ือวนัท่ี 21 พฤศจิกายน ค.ศ.1975 

         ฉบบัท่ี 3 อนุสัญญาว่าดว้ยการต่อตา้นการลกัลอบคา้ยาเสพติดและวตัถุท่ีออกฤทธ์ิ ต่อจิตและประสาท ปี 

ค.ศ. 1988 (Convention against illicit on Narcotic Drugs and PsychotropicSubstances, 1988) โดยอนุสัญญา

ฉบบัน้ี มีวตัถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศต่าง ๆ ทัว่โลกในการปรามปรามการลกัลอบ

การคา้ยาเสพติดและวตัถุท่ีออกฤทธ์ิ ต่อจิตและประสาทซ่ึงประเทศไทยเขา้เป็นภาคีอนุสัญญาฉบบัน้ีเม่ือวนัท่ี 1 

สิงหาคม ค.ศ. 2000นอกจากน้ี ประเทศไทยยงัมีความร่วมมือกบัองค์การระหว่างประเทศท่ีสําคญัอ่ืน ๆ ไดแ้ก่  

สหภาพยุโรป อาเซียน สํานักงานแผนโคลัมโบ องค์การตรวจสากล องค์กรเอกชนระหว่างประเทศในการ

ดาํเนินงานป้องกนัและปราบปรามยาเสพติดใหเ้ป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

2. ความหมายของยาเสพติด 

         การศึกษาและรวบรวมเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัยาเสพติด พบวา่ ไดมี้ผูใ้ห้ความหมายของยาเสพติดองค์การ

อนามยัโลก (World Health Organization: WHO) ให้ความหมายวา่ ยาเสพติด  หมายถึง ส่ิงท่ีเสพเขา้ไปแลว้จะ

เกิดความตอ้งการทั้งทางร่างกายและจิตใจต่อไป โดยไม่สามารถหยดุเสพได ้และจะตอ้งเพิ่มปริมาณมากข้ึนเร่ือย 

จนในท่ีสุดจะทาํใหเ้กิดโรคภยัไขเ้จบ็ต่อร่างกายและจิตใจ 

 องค์การสหประชาชาติ   ให้ความหมายว่า ยาเสพติด หมายถึง สารใด ๆ ท่ีเกิดข้ึนตามธรรมชาติหรือได้จาก

ธรรมชาติ หรือจากการสังเคราะห์ท่ีมีผลต่อจิตใจและระบบประสาท 

          พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน (2546: 100) ให้ความหมายวา่ ยาเสพติด หมายถึง ยาหรือสารเคมี ซ่ึง

เม่ือเสพหรือฉีดเขา้สู่ร่างกายติดต่อกนัชัว่ระยะเวลาหน่ึงก็จะติดก่อให้เกิดพิษเร้ือรัง ทาํให้ร่างกายและจิตใจเส่ือม

โทรม เช่น ฝ่ิน กญัชา เฮโรอีน ยานอนหลบั สุรา 

       พระราชบญัญติัยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 4 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัยาเสพติดให้โทษ 

(ฉบบัท่ี 20) พ.ศ. 2528 มาตรา 4 ให้ความหมายยาเสพติดให้โทษ หมายถึงสารเคมีใด ๆ ซ่ึงเม่ือเสพเขา้สู่ร่างกาย



ไม่ว่าจะโดยรับประทาน ดม สูบ ฉีด หรือดว้ยประการใด ๆ แลว้ ทาํให้เกิดผลต่อร่างกายและจิตในในลกัษณะ

สาํคญั เช่น ตอ้งเพิ่มขนาดการเสพเร่ือย ๆ มีอาการถอนยาเม่ือขาดยา มีความตอ้งการเสพทั้งทางร่างกายและจิตใจ

อยา่งรุนแรงตลอดเวลา และสุขภาพโดยทัว่ไปจะทรุดโทรมลงกบัใหร้วมตลอดถึงพืชหรือส่วนของพืชท่ีเป็นหรือ

ใหผ้ลผลิตเป็นยาเสพติดให้โทษหรืออาจใชผ้ลิตเป็นยาเสพติดให้โทษและสารเคมี ท่ีใชใ้นการผลิตยาเสพติดให้

โทษดงักล่าวดว้ย ทั้งน้ีตามรัฐมนตรี วา่การกระทรวงสาธารณสุขประกาศในราชกิจจานุเบกษาแต่ไม่หมายความ

ถึงยาสามญัประจาํบา้นบาง ตามกฎหมายวา่ดว้ยยาท่ีมียาเสพติดใหโ้ทษผสมอยู ่

       สันวิจยัสินและคนอ่ืน ๆ (2544: 15) ไดใ้ห้ความหมายของยาเสพติดว่า หมายถึง สารหรือยาท่ีอาจเป็น

ผลิตภณัฑ์จากธรรมชาติหรือจากการสังเคราะห์ ซ่ึงเม่ือบุคคลใดเสพหรือไดรั้บเขา้ไป  ในร่างกายช้า ๆ กนัแลว้ 

ไม่วา่ดว้ยวิธีใด ๆ ซ่ึงอาจเป็นช่วงระยะเวลาหน่ึงหรือนานติดต่อกนัก็ตามจะทาํให้บุคคลนั้นตอ้งตกอยูใ่ตอ้าํนาจ

หรือเป็นทาสของส่ิงนั้น ทั้ งทางด้านร่างกายและจิตใจ หรือจิตใจเพียงอย่างเดียว นอกจากน้ียงัอาจตอ้งเพิ่ม

ปริมาณการเสพข้ึนเร่ือย ๆ ทาํให้สุขภาพของผูเ้สพเส่ือมโทรมลงและเม่ือถึงเวลาอยากเสพแลว้ไม่ไดเ้สพจะมี

อาการผดิปกติทางดา้นร่างกายและจิตใจหรือเฉพาะทางดา้นจิตใจข้ึนในผูเ้สพนั้น 

 เม่ือพิจารณาตามความหมาย จะพบวา่ผูท่ี้ติดยาเสพติด คือ พวกท่ีเร่ิมเสพแลว้ติดจะเกิดความพึงพอใจจึง

เสพติดต่อกนัและทาํให้ด้ือยา จาํเป็นตอ้งเสพเพิ่มข้ึนเร่ือย ๆ จนกระทัง่ไม่สามารถเลิกได ้เน่ืองจากจะเกิดการ

ทุกขท์รมานทั้งร่างกายและจิตใจจึงตอ้งตกเป็นทาสของยาเสพติด 

3.ประเภทของยาเสพติด 

       ส่วนวิชาการดา้นยาเสพติด สํานกัพฒันาการป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพติด สํานกังานคณะกรรมการ

ป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด (2553: 8 - 9) ไดก้ล่าวถึงการแบ่งประเภทของยาเสพติดไว ้ดงัน้ี 

        3.1 แบ่งไดต้ามแหล่งท่ีเกิด ไดแ้ก่ 

        3.1.1 ยาเสพติดธรรมชาติ   (Natural Drugs) คือ    ยาเสพติดท่ีผลิตมาจากพืช เช่น ฝ่ิน พืชกระท่อม   กญัชา  

        3.1.2 ยาเสพติดสังเคราะห์ (Synthetic Drugs) คือ ยาเสพติดท่ีผลิตข้ึนดว้ยกรรมวธีิทางเคมี เช่น เฮโรอีน แอม

เฟตามีน 

        3.1.3 แบ่งตามพระราชบญัญติัยาเสพติดใหโ้ทษ พ.ศ. 2522 ซ่ึงจะแบ่งออกเป็น 5 ประเภท คือ 

                    2.1.3.2.1 ประเภทท่ี 1 ยาเสพติดให้โทษชนิดร้ายแรง ไม่เป็นประโยชน์ทางการแพทย ์เช่น เฮโรอีน 

(Heroin) แอมเฟตามีน (Amphetamine) แอลเอสดี (LSD) เอก๊ซ์ตาซี (Ecstasy) หรื อ MDMA 

                    2.1.3.2.2 ประเภทท่ี 2 ยาเสพติดใหโ้ทษทัว่ไป เช่น ฝ่ิน (Opium) มอร์ฟีน (Morphine) โคเคนหรือโค

คาอีน (Cocaine) โคเคอีน (Codeine) เมทาโดน (Methadone) 

                    2.1.3.2.3 ประเภทท่ี 3 ยาเสพติดให้โทษท่ีมียาเสพติด ให้โทษประเภทท่ี 2 ผสมอยู ่เช่น ยาแกไ้อท่ีมี

โคเคอีนผสมอยู ่



                    2.1.3.2.4 ประเภทท่ี 4 คือ สารเคมีท่ีใช้ในการผลิตยาเสพติดให้โทษประเภทท่ี 1 หรือประเภทท่ี 2 

เช่น อะเซติคแอนไฮไดรด์ (Acetic anhydride) อะเซติลคลอไรด์ (Acetylchloride) เอทิลิดีนไดอาเเตท 

(Ethylidinediacetate) ไลเซอร์จิคอาซิค (Lysergic acid) 

2.1.3.2.5 ประเภทท่ี 5 ยาเสพติดให้โทษท่ีมิไดเ้ขา้อยูใ่นประเภทท่ี 1 ถึงประเภทท่ี 4 เช่น พืชกญัชา พืชกระท่อม 

พืชฝ่ิน (ซ่ึงหมายความรวมถึง พนัธ์ุฝ่ิน เมล็ดฝ่ิน กลา้ฝ่ิน ฟางฝ่ิน) พืชเห็ดข้ีควาย 

         2.1.3.3 แบ่งตามการออกฤทธ์ิต่อจิตประสาท ไดแ้ก่ 

                  2.1.3.3.1 ยาเสพติดประเภทกดประสาท ไดแ้ก่ ฝ่ิน มอร์ฟีน เฮโรอีน ยานอนหลบั ยาระงบัประสาท ยา

กล่อมประสาท เคร่ืองด่ืมมึนเมาทุกชนิด รวมทั้งสารระเหย เช่น ทินเนอร์แล๊กเกอร์ นํ้ า มนัเบนซิน กาว เป็นตน้ 

มกัพบวา่ผูเ้สพติดมี ร่างกายซูบซีด ผอมเหลือง อ่อนเพลียฟุ้งซ่าน อารมณ์เปล่ียนแปลงง่าย 

                  2.1.3.3.2 ยาเสพติดประเภทกระตุน้ประสาท ไดแ้ก่ ยาบา้ ยาอี กระท่อม โคเคนมกัพบวา่ ผูเ้สพติดจะมี 

อาการหงุดหงิด กระวนกระวาย จิตสับสนหวาดระแวง บางคร้ัง มีอาการคลุมคลงั หรือทาํในส่ิงท่ีคนปกติไม่กลา้

ทาํ เช่น ทาํร้ายตนเอง หรือฆ่าผูอ่ื้น เป็นตน้ 

                2.1.3.3.3 ยาเสพติดประเภทหลอนประสาท ไดแ้ก่ แอลเอสดี และเห็ดข้ีควายเป็นตน้ผูเ้สพจะมีอาการ

ประสาทหลอน ฝันเฟ่ือง เห็นแสงสีวิจิตรพิสดาร หูแวว่ ไดย้ินเสียงประหลาดหรือเห็นภาพหลอนท่ีน่าเกลียดน่า

กลวั ควบคุมตนเองไม่ไดใ้นท่ีสุดมกัป่วยเป็นโรคจิต 

                2.1.3.3.4 ยาเสพติดประเภทออกฤทธ์ิ ผสมผสาน คือ ทั้งกระตุน้และหลอนประสาทร่วมกนัได้แก่ 

กญัชา ผูเ้สพมกัมีอาการหวาดระแวง ความคิดสับสนเห็นภาพลวงตา หู แวว่ควบคุมตนเองไม่ไดแ้ละป่วยเป็นโรค

จิตได ้

      2.1.3.4 แบ่งตามองคก์ารอนามยัโลก 

               องคก์ารอนามยัโลกไดจ้ดแบ่งยาเสพติดออกเป็น 9 ประเภท ไดแ้ก่ 

               2.1.3.4.1 ประเภทฝ่ิน หรือมอร์ฟีน รวมทั้งยาท่ี มีฤทธ์ิ คลา้ยมอร์ฟีน เช่น ฝ่ิน มอร์ฟีน เฮโรอีน เพธิดีน 

               2.1.3.4.2 ประเภทบาบิทูเรต รวมทั้งยาท่ีมีฤทธ์ิ ทาํนองเดียวกนั เช่น เซโคบาร์ บิตาล  

อะโมบาร์บิตาล พาราดีไฮด ์เมโปรบาเบท ไดอาซีแพมคลอไดอาชีพอกไซด์ 

               2.1.3.4.3 ประเภทแอลกอฮอล ์เช่น เหลา้ เบียร์ วสิก้ี 

               2.1.3.4.4 ประเภทแอมเฟตามีน เช่น แอมเฟตามีน เดกซ์แอมเฟตามีน 

               2.1.3.4.5 ประเภทโคเคน เช่น โคเคน ใบโคคา 

               2.1.3.4.6 ประเภทกญัชา เช่น ใบกญัชา ยางกญัชา 

               2.1.3.4.7 ประเภทคทั เช่น ใบคทั ใบกระท่อม 

               2.1.3.4.8 ประเภทหลอนประสาท เช่น แอลเอสดี ดีเอม็ที เมสคาลีน เมล็ด มอร์น่ิง 



โกลล่ี ตน้ลาโพง เห็ดเมาบางชนิด 

               2.1.3.4.9 ประเภทอ่ืน ๆ เป็นพวกท่ีไม่สามารถเขา้ประเภทใดได ้เช่นทินเนอร์ เบนซินนํ้ ายาลา้งเล็บ ยา

แกป้วด บุหร่ี 

2.1.4 ยาและสารเสพติดทีแ่พร่ระบาดในประเทศไทย 

       ส่วนวิชาการดา้นยาเสพติด สํานกัพฒันาการป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพติด สํานกังานคณะกรรมการ

ป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด (2553: 34 - 47) ไดก้ล่าวถึงยาและสารเสพติดท่ี 

แพร่ ระบาดในประเทศไทย ไวด้งัน้ี 

        ฝ่ิน (Opium) 

                ฝ่ินเป็นพืชลม้ลุก ชนิดหน่ึงชอบข้ึนในภูมิ ประเทศท่ีเป็นป่าเขา และบริเวณท่ีราบสูง ท่ีมีอากาศหนาว

เยน็ ตน้ฝ่ินจะมีดอกและจะเจริญเติบโตเป็นผลฝ่ินต่อไป เม่ือผลฝ่ินแก่ใชมี้ดกรีดจะไดย้างฝ่ินท่ีมีลกัษณะเป็นสี 

ขาวขน้ เม่ือถูกอากาศจะมีสีคลา้ลงกลายเป็นยางเหนียว สีนํ้ าตาลไหมห้รือสีดามีกล่ินเหม็นเขียว รสขม เรียกว่า

ฝ่ินดิบ เม่ือนาํไปเค่ียวกบันํ้าดว้ยความร้อนจะไดฝ่ิ้นสุก มีกล่ินเฉพาะเพื่อใชใ้นการสูบหรือนาํไปสังเคราะห์ทายา

ชนิดอ่ืน 

 ในเน้ือฝ่ินมีสารเคมีผสมอยูม่ากมายประกอบดว้ย โปรตีน เกลือแร่ ยางและกรดอินทรียเ์ป็นอลัคาลอยด ์

(Alhaloid) ซ่ึงเป็นตวัการสําคญัท่ีทาํให้ ฝ่ินกลายเป็นยาเสพติดให้โทษร้ายแรง อลัคาลอยด์ในฝ่ินแบ่งออกเป็น 2 

ประเภท คือ 

                  ประเภทท่ี 1 ออกฤทธ์ิ ทาํใหเ้กิดอาการมึนเมา และเป็นยาเสพติดให้โทษโดยตรงอลัคาลอยด์ประเภท

น้ี ทางเภสัชวิทยาถือวา่เป็นยาทาํให้นอนหลบั (Hypnotic) และคะลอยด์ท่ีเป็นสารเสพติดซ่ึงออกฤทธ์ิ ตวัสําคญั

ท่ีสุดในฝ่ิน คือ มอร์ฟีน (Morphine) 

                  ประเภทท่ี 2 ออกฤทธ์ิ ทาํให้กล้ามเน้ือหย่อนคลายตวั ซ่ึงทางเภสัชวิทยาถือว่าอลัคาลอยด์ในฝ่ิน

ประเภทน้ี ไม่เป็นสารเสพติด แต่มีฤทธ์ิ ทาํให้กลา้มเน้ือของร่างกายหยอ่นคลายตวัซ่ึงมีปาเวอร์รีน (Papaverine) 

เป็นตวัสาํคญั 

                  ฤทธ์ิของฝ่ินจะกระตุน้ระบบประสาทส่วนกลาง (Central nervous system) ของสมองส่วน Brain 

Reward System ซ่ึงเป็นสมองส่วนท่ีควบคุมความพอใจ อาการผูเ้สพฝ่ินท่ีสูบหรือรับประทานเขา้ไปโดยส่วน

ใหญ่จะออกฤทธ์ิ กดประสาททางสมอง ทาํให้เกิดอาการเคลิบเคล้ิมสมองทางานชา้ ลง ง่วง เซ่ืองซึม ใจลอย ไม่

รู้สึก เบ่ืออาหาร ชีพจรเตน้ชา้ หายใจชา้ ม่านตาหด กดฮอร์โมนเพศ กดภูมิคุม้กนัของร่างกายทาํให้ติดเช้ือโรคได้

ง่าย เม่ือขาดยาหรืออดยาจะมีอาการค่อนขา้งรุนแรง คือ กระวนกระวาย หงุดหงิด โกรธง่าย ตกใจง่าย กลา้มเน้ือ

กระตุก ปวดหลงั  ท้องเดิน อาเจียน บางรายถ่ายเป็นเลือด ม่านตาขยาย นอนไม่หลบั หายใจหอบและถ่ี ซ่ึง

ลกัษณะการขาดยา หรือ อดยาน้ีจะรุนแรงมากหรือนอ้ยข้ึนอยูก่บั ขนาดและระยะเวลาท่ีใชย้าเสพติดชนิดนั้น ๆ 



 มอร์ฟีน 

       มอร์ฟีนเป็นอลัคาลอยด์ (Alkaliod) ของฝ่ินท่ีสําคญัท่ีสุด ซ่ึงเป็นตวัการท่ีทาํให้ฝ่ินมีฤทธ์ิ เดชแห่งความมึน

เมา ชาวเยอรมนัช่ือ SERTURNER เป็นผูส้กดัจากฝ่ินเม่ือปี ค.ศ. 1803 (พ.ศ. 2346) ไดเ้ป็นคร้ังแรก ฝ่ินชั้นดีจะมี

มอร์ฟีนประมาณ 10% - 16% ฝ่ินหนกั 1 ปอนด์นามาสกดัจะไดม้อร์ฟีนประมาณ .22 ออนซ์ หรื อ 6.6 กรัม 

มอร์ฟีนมีลกัษณะ 2 รูป คือ รูปอิสระ (Free) และรูปเกลือ (Salt) สําหรับท่ีมีลกัษณะเป็นรูปของเกลือ ไดแ้ก่ 

ซลัเฟท (Sulfate) ไฮโดรคลอไรท ์ (Hydrochloride) อาซิเตท (Acetate) และทาร์    เตรท (Tartrate) มอร์ฟีนรูป

เกลือท่ีนิยมทาํมาก คือ (Sulfate) ในปัจจุบนัมอร์ฟีนสามารถทาํข้ึนไดโ้ดยการสังเคราะห์ดว้ยกรรมวิธีเคมีแลว้   

มอร์ฟีนออกฤทธ์ิ กดประสาท มีลกัษณะเป็นผงสีขาวหรือเทาเกือบขาว ไม่มีกล่ิน มีรสขม มีฤทธ์ิ สูงกวา่ฝ่ิน เสพ

ติดไดง่้าย มีลกัษณะเป็นเม็ด เป็นผง เป็นกอ้น หรือละลายบรรจุหลอดสําหรับ ฉีด เขา้ สู่ร่างกายโดยวิธีฉีดเป็น

ส่วนมาก มอร์ฟีนใช้เป็นยาหลกั หรือมาตรฐานของยาแก้ปวด ยาจาํพวกน้ี กดระบบประสาทส่วนกลาง ลด

ความรู้สึกเจ็บปวด ทาํให้รู้สึกง่วงหลบัไปและลดการทาํงานของร่างกาย อาการคา้งเคียงอ่ืน ๆ ก็คือ อาจทาํให้

คล่ืนเหียนอาเจียน ทอ้งผูกเกิดอาการคนับริเวณใบหน้า ตาแดง เพราะโลหิตฉีด ม่านตาดาหดตีบ และหายใจ

ลาํบาก ผูท่ี้เสพมอร์ฟีนจะมีอาการคล่ืนเหียนอาเจียน ทอ้งผูกเกิดอาการคนัหน้า ตาแดง ซึม ง่วงนอน ไม่สนใจ

ส่ิงแวดลอ้ม 

พชืกระท่อม (Kratom) 

 

        พืชกระท่อม เป็นพืชเสพติดชนิดหน่ึง ส่วนมากพบในทวีป เอเชีย โดยเฉพาะในประเทศอินเดียและใน

ประเทศไทย ลกัษณะเป็นตน้ไมย้ืนตน้ขนาดกลาง มีแก่นเป็นไมเ้น้ือแข็งในส่วนของใบในการเสพลกัษณะใบ

คลา้ยใบกระดงั งา หรือใบฝร่ัง ตน้หนา้ ทึบ ตน้กระท่อม  มี 2 ชนิด คือ ชนิดท่ีมีกา้นและเส้นใบเป็นสี แดงเร่ือ ๆ 

และชนิดท่ีมีตน้สีเขียว ใบสีเขียว ดอกกลมโตเท่าผลพุทราไทยลอ้มรอบดว้ยเกสรสี แดงเร่ือ ๆ คลา้ยดอกกระทิน 

มีช่ือเรียกต่าง ๆ เช่น กระทุ่มโคกกระทุ่มพาย เป็นตน้ ในใบกระท่อมมีสารไมตราจยันิน (Mitragynine) ท่ีออก

ฤทธ์ิ ทั้งกระตุน้ประสาทและกดประสาท มีวิธีการเสพโดยการเค้ียวใบดิบ หรือใชใ้บดิบ ตากแห้งแลว้นาํมาบด

เป็นผงแล้วด่ืมนํ้ าตาม หรือนาํผงท่ีได้มาชงกบันํ้ าร้อนแบบชาจีน ในปัจจุบนัมีการนาํพืชกระท่อมมาผสมกบั

ส่วนผสมต่าง ๆ มีช่ือเรียกวา่ 4 คูณ 100 ซ่ึงมีส่วนผสมต่าง ๆ ดงัน้ี คือ 

             1. นํ้าตม้ใบกระท่อม โคก้ ยาแกไ้อ และยากนัยงุ 

             2. นํ้าตม้ใบกระท่อม โคก้ ยาแกไ้อ และยากล่อมประสาท 

             3. นํ้าตม้ใบกระท่อม โคก้ ยาแกไ้อ และนํ้ายาซกัผา้ขาวไฮเตอร์ 

             4. นํ้าตม้ใบกระท่อม โคก้ ยาแกไ้อ และกาแฟ 

             5. นํ้าตม้ใบกระท่อม โคก้ ยาแกไ้อ และนมเปร้ียว 



              

 กญัชา (Cannabis) 

          กญัชาเป็นพืชลม้ลุก จาํพวกหญา้ ข้ึน ไดง่้ายในเขตร้อน ลาํตน้ สูง ประมาณ 2 - 4 ฟุต ลกัษณะใบจะแยก

ออกเป็นแฉกประมาณ 5 – 8 แฉก คลา้ยใบในสาปะหลงั ท่ีขอบใบทุกใบจะมีรอยหยกัอยูเ่ป็นระยะ ๆ ออกดอก

เป็นช่อเล็ก ๆ ตามง่ามของก่ิงและก้าน ส่วนท่ีคนนาํมาเสพไดแ้ก่ ส่วนของก่ิง กา้น ใบ และยอดช่อดอกกญัชา 

โดยนาํมาตากหรืออบแห้งแลว้บดหรือหัน่ให้เป็นผงหยาบ ๆ จากนั้นจึงนามายดัไส้บุหร่ี สูบ (แตกต่างจากบุหร่ี 

ทัว่ไปท่ีไส้บุหร่ี จะมีสีเขียวต่างจากไส้ยาสูบท่ีมีสีนํ้าตาล และขณะจุดสูบจะมีกล่ินเหมือนหญา้แห้งไหมไ้ฟ) หรือ

อาจสูบดว้ยกลอ้งหรือบอ้งกญัชา บา้งก็ใชเ้ค้ียว หรือผสมลงในอาหารรับประทาน ปัจจุบนัรูปแบบของกญัชาท่ี

พบนอกจากจะพบในลกัษณะของกญัชาสด กญัชาแห้งอดัเป็นแท่งเป็นกอ้นแลว้ ยงัอาจพบในรูปของ “นํ้ามนั

กญัชา” (Hashish Oil) ซ่ึงมีลกัษณะเป็นของเหลวสีนํ้ าตาลเขม้หรือสีดาํ ไดจ้ากการนาํกญัชามาผา่นกระบวนการ

สกดัหลาย ๆ คร้ัง จึงไดเ้ป็นนํ้ ามนักญัชาท่ีมีปริมาณออกฤทธ์ิ ต่อจิตประสาทสูงถึง 20 - 60 % หรืออาจพบใน

ลกัษณะของ “ยางกญัชา” (Hashish) เป็นยางแหง้ท่ีไดจ้ากใบและยอดช่อดอกกญัชา ซ่ึง โดยทัว่ไปจะมี ฤทธ์ิ แรง

กวา่ กญั ชาสด และมี ปริมาณสารออกฤทธ์ิ ต่อจิตประสาทประมาณ 4 - 8 %กญัชาเป็นยาเสพติดให้โทษท่ีออก

ฤทธ์ิ หลายอยา่งต่อระบบประสาทส่วนกลาง คือ ทั้งกระตุน้ กดและหลอนประสาท สารออกฤทธ์ิ ท่ีอยูใ่นกญัชา

มีหลายชนิด แต่สารท่ีสําคญัท่ีสุดท่ีมีฤทธ์ิ ต่อสมองและทาํให้ร่างกาย อารมณ์และจิตใจเปล่ียนแปลงไป คือ เต

ตราไฮโดรแคนนาบินอล(TetrahydroCannabinol) หรื อ THC ท่ีมีอยู่มากในส่วนของยอดช่อดอกกญัชา สาร 

THC น้ีในเบ้ืองตน้จะออกฤทธ์ิ กระตุน้ประสาท ทาํให้ผูเ้สพต่ืนเตน้ ช่างพูด และหวัเราะตลอดกาล ต่อมาจะกด

ประสาททาํให้ผูเ้สพมีอาการคลา้ยเมาเหลา้อย่างอ่อน ๆ เซ่ืองซึมและง่วงนอน หากเสพเขา้ไปในปริมาณมาก ๆ 

จะหลอนประสาททาํใหเ้ห็นภาพลวงตา หูแวว่ความคิดสับสน ควบคุมตนเองไม่ได ้

 เฮโรอีน (Heroin) 

                   เฮโรอีน เป็นยาเสพติดท่ีไดจ้ากการสังเคราะห์ทางเคมี จากปฏิกิริยาระหวา่ง มอร์ฟีนกบัสารเคมีบาง

ชนิด เช่น อาเซติคแอนไฮไดร์ (Acetic anhydride) หรือ อาเซติลคลอไรด์(Acetyl chloride) หรือ เอทิลิดีนไดอาเซ

เตต (Ethylidenediacetate) โดยนกัวิจยัชาวองักฤษ ช่ือ C.R Wrighไดค้น้ พบวิธีการสังเคราะห์ เฮโรอีน จาก

มอร์ฟีนโดยใช ้นํ้ายาอาเซติคไฮไดรด์ (Aceticanhydride) และบริษทัผลิตยาไบเบอร์ (Bayer) ไดน้าํมาผลิตเป็นยา

ออกสู่ ตลาดโลก ในช่ือทางการคา้ว่า “Heroin” และนาํมาใช้แทนมอร์ฟีนอย่างแพร่หลาย หลงัจากท่ีมีการใช้

เฮโรอีนในวงการแพทยน์านถึง 18 ปี จึงทราบถึงอนัตรายและผลท่ีทาํใหเ้กิดการเสพติดท่ีให้โทษอยา่งร้ายแรงจน

ปี พ.ศ. 2467 (ค.ศ. 1924) ประเทศสหรัฐอเมริกาไดอ้อกกฎหมายระบุให้เฮโรอีนเป็นยาเสพติดให้โทษห้ามมิให้

ผูใ้ดมีไวใ้นครอบครอง 



            หลงัจากนั้นต่อมาอีก 35 ปี คือ เม่ือปี พ.ศ. 2502 เฮโรอีนจึง ไดแ้พร่ระบาดสู่ประเทศไทยและในปี พ.ศ. 

2504 ประเทศไทยจึงออกกฎหมายระบุใหเ้ฮโรอีนและมอร์ฟีนเป็นยาเสพติดใหโ้ทษ 

            เฮโรอีนออกฤทธ์ิ แรงกวา่มอร์ฟีนประมาณ 4 - 8 เท่า และออกฤทธ์ิ แรงกวา่ฝ่ินประมาณ 30 – 90 เท่า 

โดยทั่วไปเฮโรอีนจะมีลักษณะเป็นผงสี ขาว สี นวล หรือสี ครีม ไม่มีกล่ิน และแบ่งได้เป็น 2 ประเภท 

เช่นเดียวกบัมอร์ฟีน ไดแ้ก่ เฮโรอีนเบส (Heroin base) ซ่ึงมีคุณลกัษณะเด่นคือ ไม่ละลายนํ้ า ส่วนอีกประเภท

หน่ึง คือ เกลือของเฮโรอีน (Heroin salt) เช่น เฮโรอีนไฮโดรคลอไรด ์(Heroin hydrochloride) 

            เฮโรอีนท่ีแพร่ ระบาดในประเทศไทยเป็นเฮโรอีน ผสม หรือ เรียกวา่ เฮโรอีนเบอร์ 3 หรือไอระเหยเป็น

เฮโรอีนท่ีมีความบริสุทธ์ิ เน่ืองจากมีการผสมสารอ่ืนเข้าไปด้วย เช่น  ผสมสารหนู สตริกนิน ยานอนหลับ 

คาเฟอีน แป้ง นํ้ าตาลและอาจผสมสี เช่น สี ม่วงอ่อน สี ชมพูอ่อน สีนํ้ าตาล อาจพบในลกัษณะเป็นผง เป็นเกล็ด

หรืออดัเป็นกอ้นเล็ก ๆ มีวิธีเสพโดยการสูดเอา ไอสารเขา้ร่างกายจึงเรียกวา่ “ไอระเหย” หรือ “แคป” และอีก

ประเภทหน่ึง คือ เฮโรอีนเบอร์ 4 เป็นเฮโรอีนไฮโดรคลอไรดท่ี์มีความบริสุทธ์ิ สูง มีลกัษณะเป็นผงละเอียด หรือ

เป็นเมด็คลา้ยไข่ปลาหรือพบลกัษณะอดัเป็นกอ้นส่ีเหล่ียมผืนผา้ มกัมีสีขาวหรือสี ครีม ไม่มีกล่ิน มีรสขม เป็นท่ี

รู้จกักนัทัว่ไปวา่ “ผงขาว” มกัเสพโดยนาํมาละลายนํ้ าแลว้ฉีดเขา้ร่างกายหรือผสมบุหร่ี สูบผลต่อร่างกายเม่ือเสพ

ทาํใหมี้อาการปวดกลา้มเน้ือ ปวดกระดูก ปวดตามขอ้ ปวดหลงั ปวดบั้นเอว มึนงง ปวดหวัอยา่งรุนแรง หงุดหงิด 

ฟุ้งซ่าน นอนไม่หลบั กระสับกระส่าย หายใจไม่ออก จุกแน่นในอก คลา้ยใจจะขาด อ่อนเพลียอยา่งหนกั หมด

เร่ียวแรง มีอาการหนาว ๆ ร้อน ๆ อึดอดั ทุรนทุราย ประสาทเส่ือม ความจาํเส่ือม 

    2.1.4.6 สารระเหย (Inhalant) 

            สารระเหย มีลกัษณะเป็นของเหลวซ่ึงระเหยไดง้่ายและรวดเร็ว ในอากาศ ส่วนมากจะใส ไม่มีสี ไม่มี

ตะกอน มีกล่ิน หอมหรือกล่ิน เฉพาะตวั ละลายไดดี้  ในไขมนัมีสารประกอบของโทลูอีน (Toluene) อะซีโตน 

(Acetone) บิวเทน (Butane) เบนซิน (Benzen) ไตรคลอโรเอทธิลีน (Trichloroethylene) ซ่ึงพบในกาว แลคเกอร์ 

ทินเนอร์ นํ้ามนัเบนซิน ยาลา้งเล็บนํ้ามนัผสมสี นํ้ามนัก๊าด สี กระป๋องสาํหรับพ่น เป็นตน้ สารระเหยจะออกฤทธ์ิ 

กดระบบประสาทมีวธีิการเสพหลายวธีิ เช่น ชุบสาลีหรือผา้จ่อจมูกสูดดม หรือใส่ถุงพลาสติกแลว้ใชห้ลอดกาแฟ

เสียบเพื่อจ่อจมูกสูดดมเอาไอระเหยในถุงเขา้ปอด ถา้เป็นสเปรยจ์ะใส่ถุงพลาสติก หรือฉีดใส่ตูเ้ส้ือผา้แลว้ดม 

สารเหล่าน้ีเม่ือสูดดมเขา้ไปมาก ๆ จะทาํใหมี้อาการเคลิบเคลิ้ม ศีรษะเบาหววิ ต่ืนเตน้ พดูจาไม่ชดั นํ้ าไหลออกมา

มาก เน่ืองจากสารเคมีท่ีสูดดมเขา้ไปทาํใหเ้กิดการระคายเคืองต่อเยื่อบุภายในจมูกและปาก การสูดดมลึก ๆ หรือ

ช้า ๆ กัน แม้ในช่วงเวลาสั้ น ๆ ทาํให้ไม่สามารถควบคุมตนเองได้ขาดสติ เป็นลมชัก กล้ามเน้ือทาํงานไม่

ประสานกนั ระบบประสาทอตัโนมติั (Automaticnervous system) ถูกกดมีเลือดออกทางจมูก หายใจไม่สะดวก 

                   ผลกระทบทางร่างกายเม่ือสูดดมสารระเหยเป็นระยะเวลานาน ๆ พิษของสารระเหยจะทาํลายระบบ

ทางเดินหายใจ ทาํให้มีอาการระคายเคืองหลอดลม เยื่อบุจมูกมีเลือดออกหลอดลมอกัเสบ ปอดอกัเสบ ทาํลาย



ระบบทางเดินอาหาร ทาํให้มีเลือดออกในกระเพาะอาหาร เน้ือ ตบั ถูกทาลาย ทาํลายระบบทางเดินปัสสาวะ ทาํ

ให้ไตอกัเสบจนถึงพิการ ปัสสาวะเป็นเลือดหรือเป็นหนอง ทาํลายระบบหลอดเลือดหัวใจทาํให้หัวใจเต้น

ผิดปกติ ทาํลายระบบการสร้างโลหิต ไขกระดูก ทาํให้ การสร้างเม็ดโลหิตหยุดทาํงาน เกิด เม็ดโลหิตแดงต่าง

เกล็ด เลือดต่าง ทาํให้ซีด เลือดออกไดง่้าย ตลอดจนทาํให้เลือดแข็งตวัชา้ บางรายเกิดเป็นมะเร็งในเม็ดเลือดขาว 

ทาํลายระบบประสาท เซลลส์มองถูกทาํลาย ทาํใหป้ลายประสาทอกัเสบหรื อประสาทพิการได ้

ยาบา้ เมทแอมเฟตามีน (Mathamphetamine) 

                   ยาบา้ เมทแอมเฟตามีน มีลกัษณะเป็นยาเม็ด กลมแบบขนาดเล็กเส้นผ่าศูนยก์ลางประมาณ 6 – 8 

มิลลิเมตร ความหนาประมาณ 3 มิลลิเมตร นํ้ าหนกัเม็ดยาประมาณ 80 – 100 มิลลิกรัม มีสีต่าง ๆ กนั เช่น สี ส้ม 

สี นํ้ าตาล สี ม่วง สี ชมพู สี เทา สี เหลือง และสี เขียวมกัมีสัญลกัษณ์ท่ีปรากฏบนเม็ดยา เข่น ฬ m MTG WY R 

99 หรืออาจเป็นลกัษณะของเส้นแบ่งคร่ึงเมด็ เป็นตน้ ซ่ึงสัญลกัษณ์ เหล่าน้ี อาจปรากฏบนเม็ดยาดา้นใดดา้นหน่ึง 

หรือทั้งสองด้าน หรืออาจเป็นเม็ดเรียบทั้งสองด้านก็ได้ในยาบา้ 1 เม็ด มกัจะประกอบด้วยเมทแอมเฟตามีน

ประมาณ 30 เปอร์เซ็นต ์คาเฟอีนประมาณ 60 เปอร์เซ็นต ์แป้งและสารอ่ืน ๆ ประมาณ 10 เปอร์เซ็นต ์ยาบา้เป็น

สารเสพติดท่ีออกฤทธ์ิ กระตุน้ประสาท ทาํให้ไม่ง่วงนอน สามารถเสพเขา้สู่ ร่างกายโดยวิธีกินหรือสูบควนั เม่ือ

ยาบา้เขา้สู่ร่างกาย เมนแอมเฟตามีนส่วนหน่ึงจะถูกเปล่ียนไปเป็นแอมเฟตามีน ซ่ึงทั้งเมทแอมเฟตามีนและแอม

เฟตามีนจะมีผลต่อระบบไหลเวยีนโลหิตและระบบประสาทส่วนกลางเป็นสาํคญั 

                    

ยาอี 

ยาอีมีช่ือสากล คือ เอก๊ซ์ตาซี (Ecstasy) ซ่ึงถูกสังเคราะห์ ทางเคมีในหอ้งปฏิบติัการเฉพาะดา้น มีช่ือทางเคมีวา่ 

MDMA: 3, 4 - เมทิลลีนไดออกซิ เมทแอมเฟตามีน (3,4 ethylenedioxymethamphetamine) MDA : 3,4 – เมทิ

ลลีน ไดออกซี แอมเฟตามีน (3,4 –Methylenedioxyamphetamine) MDE: 3, 4 – เมทิลลีนไดออกซีเอทแอมเฟตา

มีน (3, 4 –Methylenedioxyethamphetamine) มี ลกัษณะทั้งท่ี เป็นเมด็และแคปซูล ส่วนใหญ่จะมีลกัษณะเป็นเมด็

กลมแบน เส้นผา่ศูนยก์ลาง 0.8 – 1.2 เซนติเมตร หนา 0.3 – 0.4 เซนติเมตร ผวิเรียบดา้นหน่ึงหรืออาจจะมีขีดตรง

กลาง และอีกดา้นหน่ึงจะพิมพเ์ป็นรูปภาพต่าง ๆ เช่น ผีเส้ือ กระต่าย (play boy) หรือรูปท่ีเป็นโลโกข้องสินคา้

ยีห่อ้ดงั ๆ หรือพิมพเ์ป็นตวัหนงัสือ เช่น CU OK เสพโดยการกินจะออกฤทธ์ิ ภายในเวลา 45 นาที  

 ยาอีจะออกฤทธ์ิ 2 ลกัษณะ คือ กระตุนระบบประสาทระยะสั้ น ๆ หลงัจากนั้นจะหลอนประสาทอย่างรุนแรง 

ฤทธ์ิ ของยาจะทาให้ผูเ้สพรู้สึกร้อน เหง่ือออกมาก หัวใจเต้นเร็ว ความดนัโลหิตสูง การได้ยินเสียงและการ

มองเห็นแสงสีต่าง ๆ ผดิไปจากความเป็นจริง เคลิบเคลิ้มไม่สามารถควบคุมอารมณ์ตนเองได ้การเสพเพียง  

1 – 2 คร้ัง ก็สามารถทาลายระบบภูมิคุมกนัของร่างกาย ส่งผลให้ผูเ้สพมีโอกาสติดเช้ือโรคไดง่้าย และยงัทาํลาย

เซลล์สมองส่วนท่ีทาํหน้าท่ีส่งสารซีโรโทนิ น (Serotonin) ซ่ึงเป็นสาระสําคญัในการควบคุมอารมณ์ท่ี เศร้า



หมอง หดหู่ อยา่งมาก และมีแนวโนม้ การฆ่า ตวัตายสูง กวา่ปกติ การใชย้าอี ในปริมาณท่ี มากเกินขนาดจะเป็น

สาเหตุของความดนัโลหิตสูง หวัใจเตน้เร็ว อุณหภูมิในร่างกายสูงข้ึน  

ยาเค หรือเคตามีน (Ketamine)ยาเค มาจากคาํวา่ เคตามีน (Ketamine) หรือเคตาวา (Ketava) หรือเคตารา (Ketara) 

หมายถึง ยาท่ีมีอนัตรายสูง ท่ีแพทยจ์ะจ่ายใหก้บัผูป่้วยเฉพาะเม่ือมี ความจาํเป็นจริง ๆ เท่านั้น ยาเคถูกสังเคราะห์

ข้ึนเพื่อใชเ้ป็นประโยชน์ในทางการแพทย ์โดยใชเ้ป็นยาสลบท่ีมีช่ือเรียกในวงการแพทยว์า่ “KATAMINE HCL” 

มีลกัษณะเป็นผงสี ขาวและเป็นนํ้าท่ีบรรจุอยูใ่นขวดสี ชา  การนาํไปใชน้ั้นปกติแพทยจ์ะฉีดเขา้เส้นเลือดในอตัรา 

1 ถึง 2 มิลลิกรัม ต่อนํ้ าหนกัตวั 1 กิโลกรัมโดยยาจะออกฤทธ์ิ ทาํให้หมดสติภายใน 1 นาที หรืออาจใชว้ิธีฉีดเขา้

กลา้มเน้ือ แต่วธีิน้ีจะใชป้ริมาณยามากกวา่การฉีดเขา้เส้นเลือดประมาณ 3 เท่า อาการหมดสติ จากการใชย้าเคจะ

เป็นอยูป่ระมาณ 10 – 15 นาทีเท่านั้น ดว้ยเหตุน้ี ยาเคจึงถูกนาํไปใชใ้นกรณี ของการผา่ตดัท่ีใชร้ะยะเวลาสั้น ๆ 

หรือทาํใหผู้ป่้วยสลบก่อนท่ีจะผา่นไปสู่ ยาสลบชนิดอ่ืน นอกจากน้ี ยาเคสามารถใชสู้ดดมแทนโคเคน  ส่วนยาเค

ชนิดนํ้าสาํหรับฉีด ไดถู้กนาํมาแปรรูปเพื่อใชใ้นการสูบ หรือใชด่ื้ม หรือ การทาํเป็นผงโดยการระเหยนํ้ าออกดว้ย

ความร้อน จนเหลือเป็นผงสี ขาว หรือขาวคลา้ย เม่ือนาํมาบดหรือใชพ้ลาสติกแข็งขูดเป็นผงจะมีลกัษณะคลา้ย

โคเคนเรียก special K ซ่ึงสามารถนาใส่เคร่ืองด่ืมหรือสูดหรือฉีด รูปแบบท่ีเป็นผงใชเ้สพโดยการนตัถ์ยาท่ีรูจมูก

ขา้งละ 20 มิลลิกรัม เสพชา้ 3 – 4 คร้ัง โดยทิ้งช่วงเสพคร้ังละ 5 – 10 นาที จนไดฤ้ทธ์ิ ของยาท่ีตอ้งการ 

ยาเค เป็นยาท่ีออกฤทธ์ิหลอนประสาทอยา่งรุนแรงเม่ือเสพเขา้ไปจะรู้สึกเคลิบเคล้ิม (Euphoria) รู้สึกวา่ตนเองมี

อาํนาจพิเศษ (Mystical) มีอาการสูญเสียอาการทางความคิด ความคิดสับสน การรับรู้  และการตอบสนองต่อ

ส่ิงแวดลอ้มทั้งภาพ แสง สี เสียง จะเปล่ียนแปลงไปตาลาย ร่างกายเคล่ือนไหว ไม่สัมพนัธ์กนั หากใช้ปริมาณ

มากจะเกิด การติดขดั ในการหายใจ(Respiratory depression) อาการท่ีไม่พึงประสงคเ์หล่านั้น (Bad Trip) จะ

ปรากฏใหเ้ห็นคลา้ยกบัอาการทางจิต ซ่ึงหากใชติ้ดต่อกนัเป็นเวลานานจะปรากฏอาการเช่นน้ี อยูบ่่อย ๆ เรียกวา่ 

Flashbacks  ซ่ึงทา้ยท่ีสุดแลว้ จะทาํใหผู้เ้สพประสบภาวะโรคจิตและกลายเป็นคนวกิลจริตได ้

 

โคเคน (Cocaine) 

 โคเคน หรือ โคคาอีน เป็นสารอลัคาลอยดท่ี์สกดัไดจ้ากใบของตน้โคคา ซ่ึงเป็นตน้ไมท่ี้นิยมลกัลอบปลูกมากใน

ประเทศแถบอเมริกาใต ้เช่น เปรู โบลิ เวยี และโคลมัเบีย เป็นตน้  ในใบโคคาจะมีโคเคนอยูป่ระมาณ 2 % โคเคน

มีช่ือเรียกในกลุ่มผูเ้สพวา่ COKE,SNOW,SPEED BALL,CRACK โคเคนสามารถแบ่งไดเ้ป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ 

คือ โคเคนเบส (Cocaine base) และเกลือโคเคน เช่น โคเคนโฮโดรคลอไรด์ (Cocaine hydrochloride) และโคเคน

ซลัเฟต (Cocainesulfate) โคเคนท่ีพบในประเทศไทยมี 2 ชนิด ไดแ้ก่ โคเคนชนิดผง มีลกัษณะเป็นผงละเอียดสี

ขาว  รสขม ไม่มีกล่ิน และโคเคนรูปผลึกเป็นกอ้น (Freebade,Crack) โดยทัว่ไปมีวธีิการนาํโคเคนเขา้สู่ร่างกายได ้

4 ทาง ไดแ้ก่ ทางปาก ทางโพรงจมูก ทางเส้นเลือด และทางระบบหายใจ ดงันั้นการเสพโคเคนจะมีการกระทาํ



กนัใน 4 ลกัษณะไดแ้ก่ การกิน การนตัถุ์ ซ่ึงเป็นการเสพทางโพรงจมูกโดยการสูดผงโคเคนเขา้ไปท่ีเน้ือเยื่อใน

โพรงจมูก การฉีดเขา้เส้นเลือด การสูบโดยใชโ้คเคนแหง้ท่ีนาํมาแปรสภาพเป็นไอหรือควนั ซ่ึงจะทาํให้ออกฤทธ์ิ 

ไดเ้ร็วใกลเ้คียงกบัการฉีด โดยโคเคนจะออกฤทธ์ิไดเ้ร็วหรือช้าเพียงใด ระยะเวลาการออกฤทธ์ิ ไดเ้ร็วหรือช้า

เพียงใดข้ึนอยู่กบัความเร็วของการดูดซึม  โคเคนเขา้สู่ร่างกายซ่ึงแตกต่างกนัไปตามวิธีการเสพแต่ยิ่งการดูดซึม

เร็วเพียงใด ระยะเวลาการออกฤทธ์ิ ก็จะยิ่งสั้ น การนตัถุทาํให้โคเคนออกฤทธ์ิ ชาและจะไดรั้บผลจากการออก

ฤทธ์ิ นาน 15 – 30 นาที ขณะท่ีการสูบจะออกฤทธ์ิ เร็วและจะไดรั้บผลจากการออกฤทธ์ิ นาน  5 – 10 นาทีโคเคน

จะออกฤทธ์ิ กระตุน้ระบบประสาท ทาํให้ผูเ้สพหัวใจเตน้แรง ความดนัโลหิตสูง กระวนกระวาย ตวัร้อน มีไข ้

นอนไม่หลบั มีอาการซึมเศร้า ประสาทหลอน การเสพโคเคนเป็นระยะเวลานานเป็นผลให้ผนงัจมูกขาดเลือด ทา

ให้เยื่อบุโพรงจมูกฝ่อหรือขาดหรือทะลุ  ระบบสมองถูกกระตุน้อยา่งรุนแรง ทาํให้เกิดอาการชกั มีเลือดออกใน

สมอง ทาํใหเ้น้ือสมองตายเป็นบางส่วน และหวัใจถูกกระตุน้หนกั กลา้มเน้ือหวัใจเส่ือมทาํใหห้วัใจลม้เหลวได ้

 ยาไอซ์ (Ice)ไอซ์ (Ice) หรือเมทแอมเฟตามีนไฮโดรคลอไรด์ คือ เมทแอมเฟตามีนในรูปผลึกใส เหมือนนํ้ าแข็ง 

มีความบริสุทธ์ิสูง ไม่มีกล่ิน สังเคราะห์จากสารอีเฟดรีน (Ephedrine) หรือชูอีเฟดรีน(Pseudoephedrine) 

ส่วนมากจะพบเป็นผลึกใส มีช่ือเรียกโดยทัว่ไปอาทิ เช่น เมท (Meth)คริสตลัเมท (Crystal Meth) ชาบู (Shabu) 

กลาส (Glass) เป็นตน้ ไอซ์เป็นยาเสพติดท่ีเม่ือเผาไหมแ้ลว้จะไม่มีกล่ิน จึงทาํให้เป็นท่ีนิยมของผูเ้สพยาเสพติด 

เน่ืองจากการเสพไอซ์ ไม่มีกล่ินผิดปกติเหมือนกญัชา อีกสาเหตุหน่ึง คือ ไอซ์มีราคาถูกกว่าโคเคนมาก และ

ให้ผลดา้นการเป่ียมสุขนานกวา่วิธี การเสพไอซ์ สามารถเสพไดโ้ดยวิธีสูดดมหรือนตัถุ์ โดยวิธีน้ี ยาจะเร่ิมออก

ฤทธ์ิ 5 – 10 นาที  ระยะเวลาการออกฤทธ์ิ นาน 2 – 4 ชัว่โมง หมดฤทธ์ิ 2 – 6 ชัว่โมง และร่างกายจะกลบัสู่ สภาพ

ปกติ 1 – 3 ชัว่โมงและการเสพโดยวิธีกิน ยาจะเร่ิมออกฤทธ์ิ 20 – 70 นาที ระยะเวลาการออกฤทธ์ินาน 3 – 5 

ชัว่โมง หมดฤทธ์ิ 2 – 6 ชัว่โมง ร่างกายกลบัสู่สภาพปกติใชเ้วลานานถึง 24 ชัว่โมง การเสพโดยวิธีการฉีดยาเร่ิม

ออกฤทธ์ิ ตั้งแต่เร่ิมฉีด 2 นาที ระยะเวลาการออกฤทธ์ิ 2 – 4 ชัว่โมง ร่างกายกลบัสู่สภาพปกติใชเ้วลานานถึง 24 

ชัว่โมง  ไอซ์ ออกฤทธ์ิ กระตุน้ประสาท ทาให้ผูเ้สพรู้สึกเป่ียมสุขทั้งทางร่างกายและจิตใจอยา่งรุนแรง ฤทธ์ิของ

ยาจะคงอยูร่ะหวา่ง 4 – 14 ชัว่โมง ข้ึนอยูก่บัวธีิการเสพและปริมาณท่ีเสพ  หลงัจากนั้นจะเกิดอาการตาแข็ง นอน

ไม่หลบั นอกจากน้ี การเสพไอซ์ส่งผลให้ตาพร่ามวั ริมฝีปากแห้ง หัวใจเตน้ไม่สมํ่าเสมอ ปอดและไตทาํงาน

ผดิปกติ นํ้าหนกัลดอยา่งรวดเร็ว ปวดศีรษะรุนแรงเวียนศีรษะ หนา้มืด หงุดหงิด กระวนกระวาย อารมณ์รุนแรง 

กา้วร้าว หุนหนั เหง่ือออกมาก  อุณหภูมิของร่างกายสูงข้ึน ทาํลายสมอง สมาธิสั้น จิตบกพร่อง หวาดระแวง เพอ้ 

คลัง่ กลวัคน  ทาํร้าย  

แอลเอสดี (Lysergic Acid Diethylamide-LSD)แอลเอสดี เป็นสารท่ีสกดัจากกรดไลเซอจิกท่ีมีในเช้ือราชนิด

หน่ึงชอบข้ึนใน ขา้วไรย ์มีลกัษณะเป็นผงละลายนํ้ าได ้อาจพบแอลเอสดี เป็นเม็ดยาแคปซูล หรือผสมในทอฟฟ่ี 

ท่ีพบวา่แพร่ ระบาดมากมีลกัษณะเป็นแผน่กระดาษชุดหรือเคลือบสารแอลเอสดีและแบ่งเป็นช้ินเล็ก ๆ ลกัษณะ



เดียวกบัแสตมป์ แต่มีขนาดเล็กกวา่แสตมป์ โดยบนแผน่กระดาษท่ีเคลือบสารแอลเอสดี นั้นจะมีสัญลกัษณ์ หรือ

รูปภาพต่าง ๆ นิยมเรียกกนัในหมู่ผูเ้สพวา่ แสตมป์ เมาหรือกระดาษเมา (Magic paper) วิธีการเสพทาํไดห้ลายวิธี 

เช่น การฉีด หรือการนาํกระดาษท่ีเคลือบแอลเอสดีอยูม่าเค้ียว หรืออมหรือวางไวบ้นล้ิน เป็นตน้ 

แอลเอสดี มีความรุนแรงในการออกฤทธ์ิ ต่อสมองสูง ฤทธ์ิยาทาํให้รูม่านตาขยาย อุณหภูมิร่างกายสูงข้ึน เพิ่ม

ความดนัโลหิตและอตัราการเตน้ของหวัใจ เหง่ือออก เบ่ืออาหาร นอนไม่หลบั ปากแห้ง และสั่น การเสพแอลเอ

สดี จะออกฤทธ์ิ ภายใน 30 – 90 นาที และมีฤทธ์ิ อยูไ่ดน้าน 8 – 12 ชัว่โมง ผูท่ี้เสพจะมีอาการประสาทหลอน

เห็นภาพเหตุการณ์ หรือประสบการณ์ในอดีต (Flashbacks) ผูท่ี้เสพแอลเอสดี ติดต่อกนัเป็นเวลานานจะทาํให้

เป็นโรคจิต (Psychosis) ไดโ้ดยเฉพาะผูท่ี้มีประสบการณ์ท่ีไม่ดีจะทาํใหห้วนคิดถึงเหตุการณ์เลวร้ายต่าง ๆ ท่ีผา่น

มา ทาํใหผู้เ้สพมีความรู้สึกต่าง ๆ เช่น หวาดกลวั ตกใจ สับสน กระวนกระวาย สูญเสียการควบคุม ซ่ึงอาจทาํให้ผู ้

เสพกระทาํอนัตรายต่อร่างกายตนเองหรือผูอ่ื้น 

         2.1.4.13 จีเอชบี (GHB) 

                  จีเอชบี (GHB หรือ Gamma-hydroxybutyrate) เป็นสารเสพติดจดัอยูใ่นกลุ่มวตัถุออกฤทธ์ิ ต่อจิตและ

ประสาท ประเภท 1 ตามพระราชบญัญติัวตัถุท่ีออกฤทธ์ิ ต่อจิตและประสาทพ.ศ. 2518 เป็นสารท่ีเกิดจาก

กระบวนการเผาผลาญของร่างกาย จึงพบไดท้ัว่ไปในเซลล์ของมนุษยแ์ละสัตวเ์ล้ียงลูกดว้ยนมในทางการแพทย์

ไดมี้การนาํ GHB ท่ีสังเคราะห์ ข้ึนมาใช้เป็นยาสลบ  ยานอนหลบั ยารักษาภาวะง่วงหลบั (Narcolepsy) ใช้

สาํหรับช่วยในการคลอดตลอดจนใชย้ารักษาผูป่้วยโรคพิษสุราเร้ือรัง (Alcoholism) นอกจากน้ี มีการนาํ GHB มา

ใช้เพื่อเสริมสร้างกลา้มเน้ือ (Body-builder) ดว้ยเน่ืองจาก GHB มีฤทธ์ิในการกระตุน้การหลัง่ของ Growth 

hormone และกระตุ้นกระบวนการสังเคราะห์โปรตีนของร่างกาย ภายหลงัการใช้ยาน้ี แล้วยงัทาํให้ผูใ้ช้มี

ความรู้สึกสบาย เกิดภาวะคลา้ยผูท่ี้ด่ืมแอลกอฮอล์ มีความเคลิบเคลิ้มเป็นสุขและช่วยกระตุน้ความรู้สึกทางเพศ

ซ่ึงฤทธ์ิยาในลกัษณะดงักล่าว เป็นสาเหตุสาํคญัท่ีทาํใหผู้ใ้ชย้าเบ่ียงเบนวตัถุประสงคข์องการใชย้าไปในทางท่ีผิด

ไดG้HB ท่ีนิยมใชม้กจะอยูใ่นรูปของเกลือโซเดียม รูปแบบท่ีใชอ้าจเป็นผง หรือเม็ด แต่ส่วนใหญ่จะใชอ้ยูใ่นรูป

ของสารละลายท่ี ละลายในนํ้ ามีลกัษณะเป็นของเหลวใส ไม่มีสี มีรสเค็ม และมกัจะรู้จกักนัในช่ือ Liquid X หรื 

อ Liquid E การออกฤทธ์ิ ของ GHB จะกดประสาท  ในระยะแรก คือ ลดอาการวติกกงักล ช่วยให้นอนหลบั และ

ทาให้สลบ (ข้ึนอยู่กบัขนาดของยาท่ีใช้)  แต่เม่ือหมดฤทธ์ิ ยาจะกลบัรู้สึกสดช่ืน      กระปร้ีกระเปร่า ไม่เกิด

อาการเมาคา้ง เช่นเดียวกบัท่ีเกิดจากการใช้ยากดประสาท โดยทัว่ไปร่างกายจะดูดซึม GHB ไดดี้โดยวิธีการ

รับประทาน ระยะเวลาท่ียาเร่ิมออกฤทธ์ิ 5 – 20 นาที และออกฤทธ์ินาน 1.5 – 3 ชัว่โมง ผลสุดทา้ยของการเผา

ผลาญ GHB  จะได้คาร์บอนไดออกไซด์และนํ้ าสําหรับการฉีด GHB พบว่ากระบวนการเผาผลาญจะเกิดข้ึน

ค่อนขา้งสมบูรณ์ภายหลงั จากฉีดไปแลว้ 4 – 5 ชัว่โมง และจะไม่สามารถตรวจพบ GHB  ในปัสสาวะได ้โดย

อาการท่ีเกิดจาก GHB เป็นอาการท่ีไม่รุนแรง ไดแ้ก่ อาการง่วงนอน มึนงง  คล่ืนไส้ อาเจียน เคล่ือนไหวลาํบาก 



แต่ในขนาดยาท่ีสูงมาก อาจทาํให้เกิดการกดการทาํงานของหวัใจ กดการหายใจ ชกัและหมดสติ ดงันั้นการใช ้

GHB โดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ เช่น ใชใ้นขนาดท่ีสูงมาก หรือใชร่้วมกบัแอลกอฮอลแ์ละยากดประสาทชนิดอ่ืน ๆ จะ

ทาํให้เกิดการชกั การหายใจถูกกดและหมดสติ ได ้นอกจากน้ี การนาํยามาใช้ในทางท่ีผิดโดยไม่ไดอ้ยู่ในความ

ดูแลของแพทยอ์าจก่อใหเ้กิดอนัตรายถึงชีวติได ้

    2.1.5 ปัญหาหรือสาเหตุของการติดยาเสพติด 

          ปัญหาหรือสาเหตุท่ีทาํให้เยาวชน ตลอดจนผูค้นวยัอ่ืน ๆ หันไปเสพยาเสพติด มีหลายประการท่ีสําคญั 

ดงัน้ี (www.chetupon.ac.th/Yasebtid/Pages/CauseDrug1.html) 

          2.1.5.1 สาเหตุท่ีเกิดจากความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ แบ่งไดด้งัน้ี 

                  2.1.5.1.1 อยากทดลอง เกิดจากความอยากรู้ อยากเห็นซ่ึงเป็นนิสัยของคนไทยโดยทัว่ไป และโดยท่ี

ไม่คิดว่าตนจะติดส่ิงเสพติดน้ี ได้จึงไปทาํการทดลองใช้ส่ิงเสพติดนั้น ในการทดลองใช้คร้ังแรก ๆ อาจมี

ความรู้สึกดี หรือไม่ดีก็ตาม ถา้ยงัไม่ไดติ้ดส่ิงเสพติดนั้น ก็อาจประมาทไปทดลองใช้ส่ิงเสพติดนั้นอีก จนในท่ี 

สุดก็ติดส่ิงเสพติ ดงันั้น ถา้ไปทดลองใชส่ิ้งเสพติดบางชนิด เช่น เฮโรอีน แมจ้ะเสพเพียงคร้ังเดียวก็อาจทาํให้ติด

ได ้

                  2.1.5.1.2 ความคึกคะนอง คนบางคนมีความคึกคะนอง ชอบพูดอวดเก่งเป็นนิสัย โดยเฉพาะวยัรุ่น

มกัจะมีนิสัยดงักล่าว คนพวกน้ี อาจแสดงความเก่งกลา้ของตน ในกลุ่มเพื่อนโดยการแสดง การใชส่ิ้งเสพติดชนิด

ต่าง ๆ เพราะเห็นแก่ความสนุกสนาน ต่ืนเตน้ และให้เพื่อนฝงูยอมรับว่าตนเองเก่ง โดยมิไดค้าํนึงถึงผลเสียหาย

หรืออนัตรายท่ีจะเกิดข้ึนในภายหลงัแต่อยา่งไรในท่ีสุดตนเองก็กลายเป็นคนติดส่ิงเสพติดนั้น 

                  2.1.5.1.3 การชกัชวนของคนอ่ืน อาจเกิดจากการเช่ือตามคาํชกัชวนโฆษณาของผูข้ายสินคา้ท่ีเป็นส่ิง

เสพติดบางชนิด เช่น ยากระตุน้ประสาทต่าง ๆ ยาขยนั ยามา้ ยาบา้ เป็นตน้ โดยผูข้ายโฆษณาสรรพคุณของส่ิง

เสพติดนั้นว่ามีคุณภาพดี สารพดัอย่าง เช่น ทาํให้มีกาํลงัวงัชา ทาํให้มีจิตใจแจ่มใส ทาํให้มีสุขภาพดี ทาํให้มี

สติปัญญาดี สามารถรักษาโรคไดบ้างชนิด เป็นตน้ ผูท่ี้เช่ือคาํชกัชวนโฆษณาดงักล่าวจึงไปซ้ือตามคาํชกัชวนของ

เพื่อนฝงู ซ่ึงโดยมากเป็นพวกท่ีติดส่ิงเสพติดอยูแ่ลว้ ดว้ยความเกรงใจเพื่อนหรือ 

เช่ือเพื่อน หรือตอ้งการแสดงวา่ตวัเป็นพวกเดียวกบัเพื่อน จึงใชส่ิ้งเสพติดนั้น 

2.1.5.2 สาเหตุท่ีเกิดจากการถูกหลอกลวง 

            ปัจจุบนัน้ี มีผูข้ายสินคา้ประเภทอาหาร ขนม หรือเคร่ืองด่ืมบางรายใชส่ิ้งเสพติดผสมลงในสินคา้ท่ีขาย 

เพื่อให้ผูซ้ื้อสินคา้นั้นไปรับประทานเกิดการติด อยากมาซ้ือไปรับประทานอีก ซ่ึงในกรณีน้ีผูซ้ื้ออาหารนั้นมา

รับประทานจะไม่รู้สึกว่าตนเองเกิดการติดส่ิงเสพติดข้ึนแล้วรู้แต่เพียงว่าอยากรับประทานอาหาร ขนม หรือ

เคร่ืองด่ืมท่ีซ้ือจากร้านนั้น ๆ กวา่จะทราบก็ต่อเม่ือตนเองรู้สึกผดิสังเกตต่อความตอ้งการจะซ้ืออาหารจากร้านนั้น

รับประทานหรือต่อเม่ือมีอาการเสพติดรุนแรงและมีสุขภาพเส่ือมลง 



 2.1.5.3 สาเหตุท่ีเกิดจากความเจบ็ป่วย แบ่งไดด้งัน้ี 

  2.1.5.3.1 คนท่ีมีอาการเจ็บป่วยทางกายเกิดข้ึนเพราะสาเหตุ ต่าง ๆ เช่น ไดรั้บบาดเจ็บรุนแรง

เป็นผลเร้ือรัง มีความเจ็บปวดอยูเ่ป็นประจา เป็นโรคประจาํตวับางอย่าง เป็นตน้  ทาํให้ไดรั้บทุกข์ทรมานมาก

หรือเป็นประจาํ จึงพยายามแสวงหาวิธีท่ีจะช่วยเหลือตนเองให้พน้จากความทุกขท์รมานนั้น ซ่ึงวิธีหน่ึงท่ีทาํได้

ง่าย คือ การรับประทานยาท่ีมีฤทธ์ิ ระงบัอาการเจ็บปวดนั้นได้ ซ่ึงไม่ใช่เป็นการรักษาท่ีเป็นตน้เหตุของความ

เจบ็ป่วย เพียงแต่ระงบัอาการเจบ็ปวดใหห้มดไปหรือลดนอ้ยลงไดช้ัว่ขณะ เม่ือฤทธ์ิ ยาหมดไปก็จะกลบัเจ็บปวด

ใหม่ ผูป่้วยก็จะใชย้านั้นอีก เม่ือทาํเช่นน้ีไปนาน ๆ เกิดอาการติดยานั้นข้ึน 

  2.1.5.3.2 ผูท่ี้มีจิตใจไม่เป็นปกติ เช่น มีความวติก กงัวล เครียด มีความผดิหวงั ในชีวติ 

มีความเศร้าสลดใจ เป็นตน้ ทาํให้สภาวะจิตใจไม่เป็นปกติ จนเกิดอาการป่วยทางจิตข้ึนจึงพยายามหายาหรือส่ิง

เสพติดท่ีมีฤทธ์ิ สามารถคลายความเครียดจากทางจิตใจไดช้ัว่ขณะหน่ึงมารับประทาน แต่ไม่ไดรั้กษาท่ีตน้เหตุ

เม่ือยาหมดฤทธ์ิ จิตใจก็จะกลบัมาเครียดอีก และผูป่้วยก็จะเสพส่ิงเสพติด ถา้ทาํเช่นน้ีไปเร่ือย ๆ ก็จะทาํให้ผูน้ั้น

ติดยาเสพติดในท่ีสุด 

  2.1.5.3.3 การไปซ้ือยามารับประทานเองโดยไม่ทราบสรรพคุณยาท่ีแท้จริง ขนาดยาท่ีควร

รับประทาน การรับประทานยาเกินจาํนวนกวา่ท่ีแพทยไ์ดส้ั่งไว ้การรับประทานยาบางชนิดมากเกินขนาด หรือ

รับประทานติดต่อกนันาน ๆ บางคร้ังอาจมีอาการถึงไดต้ายหรือบางคร้ังทาํใหเ้กิดการเสพติดยานั้นได ้

 2.1.5.4 สาเหตุอ่ืน ๆ 

                   การอยูใกลแ้หล่งขายหรือใกลแ้หล่งผลิตหรือเป็นผูข้ายหรือผูผ้ลิตเอง จึงทาํให้มีโอกาสติด สั่ง เสพ

ติด ใหโ้ทษนั้นมากกวา่คนทัว่ไปเม่ือมีเพื่อนสนิทหรือพี่นอ้งท่ีติดส่ิงเสพติดอยูผู่น้ั้นยอ่มไดเ้ห็นวิธีการเสพของผู ้

ท่ีอยู่ใกลชิ้ด รวมทั้งเห็นในพฤติกรรมต่าง ๆ ของเขาดว้ย และยงัอาจไดรั้บคาํแนะนาํหรือชกัชวนจากผูเ้สพดว้ย 

จึงมีโอกาสติดได ้

  2.1.5.4.1 คนบางคนอยูใ่นสภาพท่ีมีปัญหา เช่น วา่งงาน ยากจน ค่าใชจ่้ายเพิ่มโดยมีรายไดล้ดลง 

หรือคงท่ีมีหน้ีสินมาก ฯลฯ เม่ือแกปั้ญหาต่าง ๆ เหล่าน้ีไม่ไดก้็หันไปใชส่ิ้งเสพติด ช่วยผอ่นคลายความรู้สึกใน

ความทุกขย์ากต่าง ๆ เหล่าน้ี แมว้า่จะรู้วา่เป็นชัว่ครู่ ชัว่ยามก็ตาม เช่น กลุม้ใจท่ีเป็นหน้ีคนอ่ืนก็ไปกินเหลา้ หรือ

สูบกญัชาใหเ้มาเพื่อท่ีจะไดลื้มเร่ืองหน้ีสินบางคนตอ้งการรายไดเ้พิ่มข้ึน โดยพยายามทาํงานให้หนกั และมากข้ึน

ทั้ง ๆ ท่ีร่างกายอ่อนเพลียมากจึงรับประทานยากระตุน้ประสาทเพื่อให้สามารถทาํงานต่อไปได ้เป็นตน้ ถา้ทาํอยู่

เป็นประจาํทาํใหติ้ดส่ิงเสพติดนั้นได ้

   2.1.5.4.2 การเลียนแบบการท่ีไปเห็นผูท่ี้ตนสนิทสนมรักใคร่ หรือเพื่อน จึงเห็นว่าเป็นส่ิงน่า

ลอง เป็นส่ิงโกเ้ก๋ เป็นส่ิงแสดงความเป็นพวกเดียวกนั จึงไปทดลองใชส่ิ้งเสพติดนั้นจนติด 



  2.1.5.4.3 คนบางคนมีความผดิหวงั ในชีวติตนเอง ผดิหวงัในชีวิตครอบครัวหรือผิดหวงัในชีวิต

สังคม เพื่อเป็นการประชดตนเองหรือคนอ่ืน จึงไปใชส่ิ้งเสพติดจนติด ทั้ง ๆ ท่ีทราบวา่เป็นส่ิงไม่ดีก็ตาม 

 2.1.6 ลกัษณะของการติดยาเสพติด 

       ยาเสพติดบางชนิดก่อให้เกิดการติดได้ทั้งทางร่างกายและจิตใจ แต่ยาเสพติดบางชนิดก็ก่อให้เกิดการติด

ทางดา้นจิตใจเพียงอยา่งเดียว (www.chetupon.ac.th/Yasebtid/Pages/CauseDrug1.html) 

ลกัษณะทัว่ไป 

 1. ตาโรยขาดความกระปร้ีกระเปร่านํ้ามูกไหล ริมฝีปากเขียวคลํ้าแตก (เสพโดยการสูบ) 

2. เหง่ือออกมากล่ินตวัแรง พดูจาไม่สัมพนัธ์กบัความจริง 

 3. บริเวณแขนตามแนวเส้นโลหิต มีร่องรอยการเสพยาโดยการฉีดใหเ้ห็น 

 4. ท่ีทองแขนมีรอยแผลเป็นโดยกรีดดว้ยของมีคมตามขวาง (ติดเหลา้แห้ง ยากล่อมประสาท ยาระงบั

ประสาท) 

  5. ใส่ แวน่ตากรองแสงเขม้เป็นประจาํเพราะม่านตาขยายและเพื่อปิดนยัน์ตาสีแดง 

 6. มกัสวมเส้ือแขนยาวปกปิดรอยฉีดยา โปรดหลีกเล่ียงให้พน้จากบุคคลท่ีมีลกัษณะดงักล่าว ชีวิตจะสุข

สันตต์ลอดกาล 

  7. มีความตอ้งการอยา่งแรงกลา้ท่ีจะเสพยานั้นต่อไปอีกเร่ือย ๆ 

  8. มีความโนม้เอียงท่ีจะเพิ่มปริมาณของส่ิงเสพติดใหม้ากข้ึนทุกขณะ 

 9. ถา้ถึงเวลาท่ีเกิดความตอ้งการแลว้ไม่ไดเ้สพจะเกิดอาการขาดยาหรืออยากยาโดยแสดงออกมาใน

ลกัษณะอาการต่าง ๆ เช่น หาว อาเจียน นํ้ามูก นํ้าตาไหล ทุรนทุราย คลุม้คลัง่ ขาดสติ โมโห ฉุนเฉียว ฯลฯ 

 10. ส่ิงเสพติดนั้นหากเสพอยูเ่สมอ ๆ และเป็นเวลานานจะทาํลายสุขภาพของผูเ้สพทั้งทางร่างกายและ

จิตใจ 

 11. ทาํใหร่้างกายซูบผอมมีโรคแทรกซ้อน และทาํให้เกิดอาการทางโรคประสาทและจิตไม่ปกติการติด

ยาทางกาย เป็นการติดยาเสพติดท่ีผูเ้สพมีความตอ้งการเสพอยา่งรุนแรง ทั้งทางร่างกายและจิตใจเม่ือถึงเวลาอยาก

เสพแลว้ไม่ไดเ้สพจะเกิดอาการผิดปกติ อยา่งมาก ทั้งทางร่างกายและจิตใจซ่ึงเรียกวา่ “อาการขาดยา” เช่น การ

ติดฝ่ิน มอร์ฟีน เฮโรอีน เม่ือขาดยาจะมีอาการคล่ืนไส้ อาเจียน หาว นํ้ ามูกนํ้ าตาไหล นอนไม่หลบั เจ็บปวดทัว่

ร่างกาย เป็นตน้ 

        การติดยาทางใจ  เป็นการติดยาเสพติดเพราะจิตใจเกิดความตอ้งการหรือเกิดการติดเป็นนิสัย  หากไม่ไดเ้สพ

ร่างกายก็จะไม่เกิดอาการผดิปกติหรือทุรนทุรายแต่อยา่งใด จะมีบางก็เพียงเกิดอาการหงุดหงิด 

หรือกระวนกระวายใจเท่านั้น 

 2.1.7 การสังเกตผู้ติดยาเสพติด 



       ส่วนวิชาการดา้นยาเสพติด สํานกัพฒันาการป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพติด สํานกังานคณะกรรมการ

ป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด (2553: 7) ไดก้ล่าวถึงวิธีการสังเกตอาการคนติดยาเสพติด โดยผูติ้ดยาเสพติด

ส่วนใหญ่มกัมีลกัษณะทางพฤติกรรม ความคิด ความรู้สึก บุคลิก และสภาพจิตใจท่ีสามารถสังเกตได ้ดงัน้ี 

       2.1.7.1 ดา้นร่างกาย 

   - สุขภาพทรุดโทรม ผอม ซูบซีด นํ้าหนกัลด 

   - ริมฝี ปากเขียวชา้ แหง้แตก 

  - นํ้ามูก นํ้าตาไหล เหง่ือออกมาก กล่ินตวัแรง 

   - มีร่องรอยการเสพยาเสพติดบริเวณแขน สะโพกและหวัไหล่ 

   - มีรอยแผลเป็น/รอยกรีดท่ีทองแขน 

  - น้ิวมือมีรอยคราบเหลืองสกปรก 

  - ผวิหนงัหยาบกร้าน เป็นแผลพุพอง 

   - ใบหนา้หมองคลํ้า 

   - มีการเคล่ือนไหวเพิ่มมากข้ึน เช่น แขน ขา ใบหนา้ ฯลฯ 

  - มีอาการขาดยา (ลงแดง) 

2.1.7.2 ดา้นจิตใจและอารมณ์ 

   - ขาดความเช่ือมัน่ในตนเอง 

   - ขาดความอดทนอดกลั้น เป็นคนเจา้อารมณ์ หงุดหงิดเอาแต่ใจตนเอง ขาดเหตุผล 

   - พฤติกรรมสับสน 

  - รู้สึกหวาดระแวง ไม่ปลอดภยั 

   - อารมณ์ฉุนเฉียว ชวนทะเลาะววิาท และทาํร้ายกนั 

  - ไม่สนใจต่อส่ิงแวดลอ้ม 

  - มีความวติกกงัวล ซึมเศร้า 

  - อารมณ์เปล่ียนแปลงง่าย 

  - นิสัยเปล่ียนไป เช่น จากคนเรียบร้อยกลายเป็นคนกา้วร้าว 

2.1.7.3 ดา้นพฤติกรรม 

  - การใชเ้งินส้ินเปลือง 

  - การพดูโกหก เพื่อเอาตวัรอด 

  - การลกัขโมยเงินหรือทรัพยสิ์นมีค่า 



  - ข้ีเกียจโดยไม่สนใจความเป็นอยู่ของตนเองและครอบครัว ไม่มีระเบียบวินัยขาดความ

รับผดิชอบในหนา้ท่ีการงาน และการเรียน 

  - กา้วร้าว ด้ือ อารมณ์ แปรปรวนหงุดหงิดง่าย ไม่ยอมรับขอ้บกพร่องไม่ยอมรับความจริง 

  - เก็บตวั เงียบขรึมผดิปกติ ชอบอยูค่นเดียว ทาํตวัลึกลบัไม่รู้ความเป็นไปรอบตวั 

  - การคบเพื่อนมกัจะคบเพื่อนท่ีใชย้าดว้ยกนั ชอบเท่ียวกลางคืน กลบัดึก 

  - การแต่งกายไม่สุภาพเรียบร้อย สกปรก ไม่หวีผม ไม่อาบนํ้ า ไม่แปรงฟัน ไม่ตดัผม ชอบใส่ 

เส้ือแขนยาว 

 2.1.8 โทษพษิภัยของยาเสพติด 

       ส่วนพัฒนาส่ือ และเทคโนโลยี  สํานักพัฒนาการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด สํานักงาน

คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด (เอกสารอดัสาเนา: 13 - 14) ไดก้ล่าวถึงโทษพิษภยัของยาเสพ

ติดไวว้่า นอกจากจะมีผลกระทบโดยตรงก่อให้เกิดโทษอนัตรายต่อทางร่างกายและจิตใจของผูเ้สพเองแลว้ ยงั

ก่อใหเ้กิดผลกระทบทางออ้มต่อระบบครอบครัว ระบบสังคมและประเทศชาติ ดงัน้ี 

 2.1.8.1 โทษพิษภยัต่อตวัผูเ้สพ 

              ฤทธ์ิของยาเสพติดจะมีผลกระทบต่อระบบประสาทและระบบอวยัวะต่าง ๆ ของร่างกายตลอดจนจิตใจ

ของผูเ้สพเสมอ ดงันั้น จะพบวา่ สุขภาพร่างกายของผูท่ี้เสพยาจะทรุดโทรมทั้งร่างกายและจิตใจ เช่น มีรูปร่าง

ผอม ซูบซีด ผิวคลํ้า ไม่มีแรง อ่อนเพลียง่าย สมองเส่ือม ความคิดความจาํเส่ือมเป็นโรคติดเช้ืออ่ืน ๆ ไดง่้าย เช่น 

โรคตบัอกัเสบ ไตอกัเสบ โรคระบบทางเดินหายใจ โรคหัวใจ โรคมะเร็งปอด ภูมิตา้นทานในร่างกายลดลง มี

สภาวะทางจิตใจไม่ปกติ สมรรถภาพจิตใจเส่ือมลง อารมณ์แปรปรวนง่าย ซึมเศร้า วิตกกงัวล ความรู้สึกฟุ้งซ่าน 

ซ่ึงจากผลร้ายท่ีเกิดข้ึนดงักล่าวจะผลกัดนัให้ผูเ้สพยาเสพติดกลายเป็นบุคคลท่ีไร้สมรรถภาพทั้งทางร่างกายและ

จิตใจในการดาํเนินชีวิตในสังคม ขาดความเช่ือมนั บุคลิกภาพสูญเสียไม่สนใจตนเอง ไม่สนใจในการงานการ

เรียนและผูเ้สพบางรายอาจประสบอุบติัเหตุ จนถึงขั้นพิการแขน-ขา เช่น พลดัตกจากท่ีสูงขณะทาํงาน  หกลม้ อนั

เน่ืองมาจากฤทธ์ิ ของยาเสพติดท่ีมีผลต่อระบบประสาทและสมอง 

 2.1.8.2 โทษพิษภยัต่อครอบครัว 

              การติดยาเสพติด นอกจากจะทาํให้เส่ือมเสียช่ือเสียงของตนเองและครอบครัวแล้ว ยงัทาํให้ผูเ้สพ

กลายเป็นบุคคลท่ีขาดความรับผิดชอบต่อครอบครัว ไม่ห่วงใยดูแลครอบครัวอย่างท่ีเคยปฏิบติัทาํให้สภาพ

ครอบครัวขาดความอบอุ่น ตอ้งสูญเสีย เศรษฐกิจและรายไดข้องครอบครัว เน่ืองจากตอ้งนาํเงินมาซ้ือยาเสพติด 

บางรายอาจตอ้งสูญเสียเงินจาํนวนไม่น้อยเพื่อรักษาตนเองจากโรคร้ายแรงต่าง ๆ อนัเกิดจากการใชย้าหรือสาร

เสพติด กลายเป็นภาระของครอบครัวในท่ีสุดอีกทั้งนาํไปสู่ปัญหาครอบครัวเกิดการทะเลาะวิวาทกนับ่อย ๆ เกิด

ความแตกแยกภายในครอบครัว เป็นตน้ 



  2.1.8.3 โทษพิษภยัต่อสังคมและเศรษฐกิจ 

              ผูท่ี้เสพยาเสพติด นอกจากจะเป็นผูท่ี้มีความรู้สึกวา่ตนเองดอ้ยโอกาสทางสังคมแลว้ ยงัอาจมีความคิด

หรือพฤติกรรมท่ีนาํไปสู่ปัญหาสังคมส่วนรวมได ้เช่น ก่อให้เกิดปัญหาอาชญากรรม (ปลน้จ้ี ทาํร้ายร่างกายผูอ่ื้น

เพื่อชิงทรัพยสิ์น) ก่อให้เกิดปัญหาอุบติัเหตุ (รถชน พลดัตกจากท่ีสูง ) และปัญหาโรคเอดส์ เป็นตน้ อนัเป็นการ

สูญเสียทรัพยากรบุคคลอนัลํ้ าค่า ตลอดจนทรัพยสิ์นของตนเองและส่วนรวมอย่างไร้ประโยชน์ เป็นการถ่วง

ความเจริญความกา้วหนา้  การพฒันาของสังคม สภาวการณ์ ดงักล่าวกลบักลายเป็นภาระของสังคมส่วนรวมใน

การจดัสรรบุคลากร แรงงานและเงินในการปราบปรามและบาบดัรักษาผูติ้ดยาในท่ีสุด 

 2.1.8.4 โทษพิษภยัต่อประเทศชาติ 

              ผูท่ี้เสพยาเสพติดและตกเป็นทาสของยาเสพติด อาจกล่าวไดว้่าเป็นผูท่ี้บ่อนทาํลายเศรษฐกิจและความ

มัน่คงความสงบสุขของประเทศชาติ เน่ืองจากผูเ้สพยาเสพติดเหล่าน้ี ทาํให้รัฐบาลตอ้งสูญเสีกาํลังคนและ

งบประมาณแผ่นดินจาํนวนมหาศาล เพื่อใช้จ่ายในการป้องกนัปรามปรามและบาํบดัรักษาผูติ้ดยา ทาํให้ตอ้ง

สูญเสียทรัพยากรบุคคลอนัมีค่า เกิดความไม่สงบสุขของบา้นเมือง ทาํให้เศรษฐกิจทรุด บนัทอนความมัน่คงของ

ประเทศชาติตองสูญเสียกาํลงัของชาติอยา่งน่าเสียดาย โดยเฉพาะถา้ผูเ้สพติดเป็นเยาวชน 

 2.1.9 การป้องกนัยาเสพติด 

       ส่วนวิชาการดา้นยาเสพติด สํานกัพฒันาการป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพติด สํานกังานคณะกรรมการ

ป้องกนัและปรามปรามยาเสพติด (2553: 8) ไดก้ล่าวถึงหลกัการในการป้องกนัยาเสพติด โดยแบ่งออกไดเ้ป็น 4 

ขอ้ ดงัน้ี 

 2.1.9.1 การป้องกนัตนเอง 

                เร่ิมจากการมีระเบียบวินัยในตนเอง ขยนัหมั่นเพียร ทาํตัวเป็นแบบอย่างท่ีดีใช้เวลาว่างให้เกิด

ประโยชน์ เลือกคบเพื่อนท่ีดี ไม่มัว่สุมในอบายมุขและส่ิงเสพติด และไม่ใชย้าโดยมิไดรั้บคาํแนะนาจากแพทย ์

รวมทั้งอยา่งทดลองเสพยาเสพติดทุกชนิดโดยเด็ดขาด 

 2.1.9.2 การป้องกนัครอบครัว 

                เร่ิมจากการสร้างความสัมพนัธ์อนัดีต่อกนัระหวา่งสมาชิกในครอบครัว แบ่งเบาภาระหนา้ท่ีแก่ กนัและ

กนัภายในบา้น มีความรักใคร่กลมเกลียว และมีความเขา้ใจกนัช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัเม่ือมีปัญหา ช่วยสอดส่อง

ดูแลสมาชิกในครอบครัวอยา่ให้เก่ียวขอ้งกบัยาเสพติดคอยอบรมตกัเตือนสมาชิกในครอบครัวให้รู้ถึงโทษและ

ภยัของยาเสพติด หากมีสมาชิกฯเสพยา เสพติดในครอบครัวควรรีบใหเ้ขา้รักษาตวั อยา่ปล่อยทิ้งไวน้านฯ ควรรีบ

รักษาโดยเร็วท่ีสุดเพื่อประโยชน์ในการรักษา 

 2.1.9.3 การป้องกนัชุมชน 



                ช่วยช้ีแจงให้เพื่อนบา้นเขา้ใจถึงโทษและภยัของยาเสพติด เพื่อมิให้เพื่อนบา้นท่ีรู้เท่าไม่ถึงการณ์ตอ้ง

ถูกหลอกลวง และหากพบวา่เพื่อนบา้นติดยาเสพติด จงช่วยแนะนาให้ไปปรึกษาตวัท่ีโรงพยาบาลภายในชุมชน 

หรือคนภายนอกชุมชนมีพฤติกรรมเก่ียวขอ้งกบัยาเสพติด โดยอาจใช้มาตรการการตกัเตือน กดดนัทางสังคม 

หรือแจง้เจา้หนา้ท่ีตาํรวจ คณะกรรมการหมู่บา้น/ชุมชน 

 2.1.9.4 การป้องกนัสังคม 

                โดยให้ความร่วมมือกบัทางราชการ ในการเป็นหูเป็นตาช่วยสอดส่องเฝ้าระวงัปัญหา เม่ือทราบว่า

สถานท่ีใดเป็นแหล่งแพร่ระบาดยาเสพติด มีกิจกรรมใดท่ีเป็นปัจจยัเส่ียงท่ีจะชกันาํให้เด็ก และเยาวชนเขา้ไปยุง่

เก่ียวหรือมีบุคคลใดมีพฤติกรรมน่าจะเก่ียวข้องกับ การนํายาเสพติดมาแพร่ระบาด โปรดแจ้งเบาะแสให้

เจา้หนา้ท่ีตาํรวจทุกแห่งทุกทอ้งท่ีทราบ 

  

2.1.10 แนวคิดในการดําเนินงานป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

   ส่วนวิชาการด้านยาเสพติด สํานักพฒันาการป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพติด สํานักงาน

คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด (2553: 57) ไดก้ล่าวถึงแนวคิดในการดาํเนินงานป้องกนัและ

แกไ้ขปัญหายาเสพติด ไวด้งัน้ี 

         2.1.10.1 มุ่งพฒันาตวับุคล 

                   ใหค้วามสาํคญักบัการสร้างศกัยภาพและคุณภาพชี วติของคนเพื่อใหมี้ความสามารถในการดาํรงชีวิต

ไดอ้ยา่งมีคุณภาพภายใตส้ภาพแวดลอ้มท่ีเปล่ียนไปบุคคลสามารถตดัสินใจแกไ้ขปัญหาชีวิตไดโ้ดยไม่ตอ้งพึ่งพา

ยาเสพติด แมว้า่จะมียาเสพติดแพร่ระบาดอยู ่(Self Control) กระบวนการพฒันาเพื่อให้คนมีภูมิคุมกนัจากยาเสพ

ติด จึงควรเป็นการดาํเนินการระยะยาวโดยเร่ิมตน้จากการเตรียมความพร้อมของพอ่แม่ 

         2.1.10.2 กาํหนดพื้นท่ีและกลุ่มประชากรเป้าหมายในการดาํเนินงาน 

                   เน่ืองจากทรัพยากรท่ีจะดาํเนินการค่อนขา้งจาํกดั ทั้งงบประมาณ และบุคลากรจึงมีความจาํเป็นอยา่ง

ยิง่ในการกาํหนดพื้นท่ีเป้าหมายดาํเนินงานใหช้ดัเจน 

         2.1.10.3 ผสมผสานมาตรการในการดาํเนินงาน 

                   เป็นผลจากการวิเคราะห์สภาพปัญหาในพื้นท่ีและกลุ่มเป้าหมาย คน้หาสาเหตุและผลกระทบท่ีเกิด

จากปัญหาเพื่อกาํหนดทางเลือกใชม้าตรการท่ีเหมาะสมในการจดัการกบัปัญหา 

         2.1.10.4 กาํหนดหน่วยงานรับผดิชอบการดาํเนินงาน 

                   ระดมหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งทั้งภาครัฐภาคเอกชนและองคก์รพฒันาเอกชนให้เขา้มามีส่วนร่วมในการ

ดาํเนินงาน กาํหนดบทบาทหนา้ท่ีท่ีชดัเจนตามความถนดัและสอดคลอ้งกบัภารกิจปกติ 

         2.1.10.5 ดาํเนินงานในลกัษณะองคร์วมแบบบูรณาการ 



                   พฒันางานปกติ ท่ีหน่วยงานต่าง ๆ ดาํเนินการกนัอยู ่มิใช่งานพิเศษหรืองานฝากท่ีแยกส่วนออกมา

ดาํเนินการเป็นการเฉพาะตามงบประมาณท่ีไดรั้บการจดัสรร 

          2.1.10.6 มุ่งเนน้การมีส่วนร่วมของประชาชน หรือกลุ่มเป้าหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

                   การส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชนหรือกลุ่มเป้าหมายท่ีเก่ียวข้องได้เขา้มามีส่วนร่วมในการ

ดาํเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในทุกกระบวนการ ตั้ งแต่การศึกษาปัญหา วางแผนในการ

ดาํเนินงาน และตดัสินใจพิจารณาทางเลือก ตลอดจนร่วมดาํเนินงานปรับปรุงวธีิการดาํเนินงานใหมี้ 

ประสิทธิภาพและติดตามประเมินผลการดาํเนินงาน 

           2.1.10.7 การสร้างเอกภาพในการดาํเนินงาน 

                    เพื่อป้องกันการเกิดความซํ้ าซ้อนในการดําเนินงาน จึงมีความจาํเป็นท่ีต้องประสานแผนการ

ดาํเนินงานป้องกนัยาเสพติดของหน่วยงานต่าง ๆ ภายใตก้รอบยทุธศาสตร์ 

2.1.10.8 การระดมทรัพยากรของหน่วยงานภาครัฐบาลและเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมเน่ืองจาก

งบประมาณปกติท่ีได้รับจดัสรรจากรัฐบาลมีจาํนวนค่อนขา้งจาํกดัและไม่เพียงพอสําหรับการดาํเนินงานกบั

กลุ่มเป้าหมาย 

ต่าง ๆ การสร้างความเขา้ใจถึงวตัถุประสงค์ของงานและโครงการต่าง ๆ ในด้านการป้องกนัยาเสพติดให้กบั

องคก์รธุรกิจเอกชน นบัเป็นส่วนสาํคญัท่ีจะทาํใหก้ารดาํเนินงานมีประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 

            2.1.10.9 ใหค้วามสาํคญักบัภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 

                    ภูมิปัญญาชาวบ้านและของผูป้ฎิบติัในแต่ละชุมชน หรือภูมิปัญญาท้องถ่ิน ซ่ึงได้รับการคิดค้น 

ทดลองใช ้ปรับปรุง พฒันาชา้แลว้ชา้อีกจากรากเงา้ของปัญหา เพื่อให้เหมาะกบัการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายา

เสพติดในพื้นท่ี จึงควรมีการศึกษา เผยแพร่ และประยกุตใ์ชต่้อไป 

 2.1.11 สภาพปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 

 ส่วนวิชาการด้านยาเสพติด สํานักพัฒนาการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด สํานักงาน

คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามยาเสพติ ด (2553: 58) ไดก้ล่าวถึงสภาพปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ไว้

ดงัน้ี   

มีรายงานและการประเมินช่วงอายุท่ีมีภาวะเส่ียงในการเขา้ไปใช้ยาเสพติดในปี 2550 ประชากรของประเทศมี

จาํนวนประมาณ 61.5 ลา้นคน้ มีเด็กและเยาวชนแรกเกิดจนถึง 25 ปี จาํนวนประมาณ 23.3 ลา้นคน เด็ก และ

เยาวชนท่ี เขา้ถึงสถานศึกษามีประมาณ 14.4 ลา้นคนชีวิต ชอบเส่ียงภยัแสวงหาความสนุกสนานโดยขาดความ

รับผดิชอบ วยัรุ่น จึงเป็นวยัท่ีมีการใชย้าเสพติดสูงเม่ือเปรียบเทียบกบัวยัอ่ืน ๆ 

 2.1.11.1.2 การเปล่ียนแปลงวธีิการเสพยาบา้จากการกินไปสู่ การเสพโดยวิธีสูบหรือเผาแลว้สูดควนัผา่น

ปอด ทาํใหย้าบา้ออกฤทธ์ิ ต่อระบบประสาทเร็วข้ึน 



  2.1.11.1.3 ปัญหาด้านส่ิงแวดล้อมทางสังคม อนัเป็นพื้นฐานสําคญัของการใช้ยาเสพติดของ

นกัเรียน เช่น ปัญหาครอบครัว ปัญหาเศรษฐกิจ 

  2.1.11.1.4 อิทธิพลของกลุ่มเพื่อนในโรงเรียน นกัเรียนเกือบทุกคนท่ีเสพยาเสพติดคร้ังแรกใน

โรงเรียน เพื่อนเป็นผูมี้บทบาทสาํคญัในการตดัสินใจ 

2.1.11.2 ปัจจยัดา้นท่ีเก่ียวกบัยาเสพติด เช่น มีแหล่งจาํหน่ายยาเสพติดท่ีสามารถสนองความตอ้งการของ

นกัเรียนทั้งในและนอกสถานศึกษา ดงันั้น เพื่อให้การดาํเนินงานเกิดประสิทธิภาพและสัมฤทธิผลสถานศึกษา

จาํเป็นตอ้งจดัระบบงานดา้นยาเสพติด เพื่อบูรณาการการทาํงานทั้งหน่วยงานภายในและภายนอก 

1โทษของบุหร่ี1ส่ิงเสพติดท่ีคนส่วนใหญ่ใหค้วามนิยมมากท่ีสุด เพราะหากยงัคงสูบไปนานๆ ก็จะยิง่ติดหนกัข้ึนจน

ไม่สามารถเลิกได ้ซ่ึง โทษของบุหร่ี1ก็อาจเป็นเพียงขอ้อา้งหน่ึงของคนท่ีไม่อยากเลิกหรือไม่มีความพยายาม

เท่านั้น 

เน่ืองจากในบุหร่ีเตม็ไปดว้ย1สารนิโคติน1ท่ีหากร่างกายไดรั้บไปนานๆจะส่งผลใหเ้กิดโรคมะเร็งปอด โรคหวัใจ

และส่งผลเสียต่ออวยัวะอ่ืนๆตามมามากมายนอกจากน้ีควนับุหร่ียงัมีประสิทธิภาพในการทาํร้ายคนรอบขา้งได้

อยา่งร้ายกาจซ่ึงหากคุณคิดวา่ไม่สามารถเลิกสูบบุหร่ีได ้ลองมาดู โทษของบุหร่ีท่ีมีทั้งต่อตวัคุณเองและคนรอบ

ขา้งกนัก่อนเพราะโทษเหล่าน้ีอาจกระตุน้ใหคุ้ณอยากสูบเลิกบุหร่ีไดส้าํเร็จมากข้ึนก็เป็นได ้

โทษของบุหร่ี ท่ีมีต่อตวัผูสู้บ 

เส่ียงตาบอดถาวร 

ตาบอด ฟังแลว้หลายคนอาจไม่เช่ือวา่ โทษของบุหร่ี จะทาํใหต้าบอดไดจ้ริงแต่นัน่เป็นความจริง เพราะเม่ือเรา

สูบบุหร่ีบ่อยๆสารพิษในบุหร่ีจะไปทาํใหเ้กิดตาตอ้กระจกไดง่้ายข้ึนโดยสังเกตไดจ้ากดวงตาท่ีดูขุ่นมวัข้ึนเร่ือยๆ

ซ่ึงนัน่เป็นเพียงอาการเร่ิมตน้เท่านั้น นอกจากน้ี สารพิษในบุหร่ียงัเป็นตวัการทาํให้หลอดเลือดท่ีไปเล้ียงจอเรติ

นาเกิดการตีบตนัจนเป็นผลใหต้าบอดถาวรในท่ีสุด 

มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ  

อาจดูเป็นโรคท่ีไกลตวัแต่สาํหรับผูท่ี้สูบบุหร่ีแลว้โรคน้ีนบัวา่เป็นโรคท่ีมีความเส่ียงมากทีเดียวเพราะร่างกายของ

เราจะมีกระบวนการดูดซึมสารพิษหรือสารแปลกปลอมเขา้สู่กระแสเลือดและขบัถ่ายออกทางปัสสาวะ ซ่ึงสาร

นิโคตินและสารเสพติดอ่ืนๆ ในบุหร่ีนั้นมีคุณสมบติัเป็นสารก่อมะเร็ง เม่ือมีการดูดซึมและขบัออกทางปัสสาวะ

บ่อยๆจะทาํใหก้ระเพาะปัสสาวะไดส้ัมผสักบัสารเหล่าน้ีไปเตม็ๆเป็นผลให้เส่ียงต่อมะเร็งกระเพาะปัสสาวะได้

นัน่เอง นอกจากน้ีบางคนอาจมีอาการกลั้นปัสสาวะไม่อยูเ่น่ืองจากกลา้มเน้ือซ่ึงทาํหนา้ท่ีคอยควบคุมกระเพาะ

ปัสสาวะถูกทาํลายจนอ่อนตวัลงไปแลว้ 



เส่ียงโรคหัวใจและหลอดเลอืด 

โรคหวัใจและหลอดเลือด เป็นโรคท่ีมีความอนัตรายเป็นอยา่งมากโดยเฉพาะภาวะหลอดเลือดหวัใจตีบตนัท่ีอาจ

นาํไปสู่ภาวะหวัใจวายเฉียบพลนัอยา่งไม่ทนัตั้งตวัและผูท่ี้สูบบุหร่ีบ่อยๆ ก็เส่ียงต่อโรคเหล่าน้ีมากท่ีสุดเน่ืองจาก

สารนิโคตินและสารเสพติดอ่ืนๆในบุหร่ีจะทาํใหห้ลอดเลือดหวัใจหดตวัและตีบลงส่งผลใหเ้ลือดไปเล้ียงหวัใจ

ไดย้ากข้ึน และอาจไปเล้ียงหวัใจไม่พอจึงทาํใหห้วัใจวายอยา่งเฉียบพลนัได ้โดยเฉพาะในขณะออกกาํลงักาย

ผูป่้วยท่ีเป็นโรคหวัใจจึงมกัจะถูกสั่งหา้มไม่ใหอ้อกกาํลงักายหนกัๆ นัน่เอง 

เส่ียงโรคระบบทางเดินอาหาร 

ผูท่ี้สูบบุหร่ีบ่อยๆ จะเส่ียงต่อโรคระบบทางเดินอาหารไดสู้ง ไม่วา่จะเป็นโรคกระเพาะอาหารโรคลาํไส้อกัเสบ0

โรคมะเร็งช่องปากและมะเร็งหลอดอาหาร รวมถึงการติดเช้ือ  Helicobacter pylori เพราะสารเคมีในบุหร่ีจะไป

ทาํใหก้ระเพาะอาหารมีการผลิตนํ้ายอ่ยออกมามากข้ึน และมากเกินความจาํเป็นจนทาํใหก้ระเพาะอาหารเกิดแผล

จากการกดักร่อนของนํ้ายอ่ยส่งผลใหเ้ป็นโรคกระเพาะและเส่ียงโรคมะเร็งได ้นอกจากน้ี หากสูบบุหร่ีบ่อยๆและ

สูบในปริมาณมากต่อวนัก็อาจทาํใหก้ระเพาะอาหารทะลุได ้

เส่ียงหลอดเลอืดสมองตีบ 

หลอดเลือดสมองตีบ เป็นอีกโรคท่ีน่ากลวัเพราะอาจเส่ียงต่อภาวะหลอดเลือดสมองแตกไดซ่ึ้งก็จะทาํใหเ้ส่ียงต่อ

การเป็นอมัพฤตอมัพาตและอาจเป็นโรคอลัไซเมอร์ไดอี้กเช่นกนัซ่ึงจากการวจิยัพบวา่ผูท่ี้สูบบุหร่ีบ่อยๆและสูบ

เป็นประจาํมกัเส่ียงต่อภาวะหลอดเลือดสมองตีบและแตกมากกวา่คนปกติสูงถึง 10 เท่า อีกทั้งยงัอาจทาํใหเ้ซลล์

สมองฝ่อและเส่ือมไดง่้ายกวา่ปกติ 

เส่ียงถุงลมโป่งพอง 

ถุงลมโป่งพอง เกิดจากการท่ีเน้ือปอดและถุงลมเล็กๆ ของเรานั้นค่อยๆเส่ือมสภาพลง และเร่ิมรวมตวักนัจนโป่ง

พองข้ึนมาในท่ีสุดซ่ึงส่วนใหญ่แลว้จะเป็นเพราะการสูบบุหร่ีมากๆ โดยสารนิโคตินและสารเคมีอ่ืนๆจะเขา้ไป

ทาํลายเซลลเ์น้ือเยือ่ของปอด และทาํใหถุ้งลมเล็กๆ ฉีกขาดผูป่้วยจะมีอาการหายใจลาํบากและหายใจยากข้ึนบาง

คนอาจรู้สึกหายใจไดไ้ม่เตม็ปอดจนตอ้งหายใจถ่ีและเร็วข้ึนกวา่ปกติซ่ึงก็สร้างความทรมานใหก้บัผูป่้วยไดม้าก

ทีเดียว 

เส่ือมสมรรถภาพทางเพศ 

ไม่ตอ้งแปลกใจวา่ทาํไมอวยัวะเพศของคุณถึงมกัจะไม่ค่อยแขง็ตวัหรือบางคนอยากมีลูก แต่ไม่วา่จะทาํอยา่งไร 

ภรรยาก็ไม่ตั้งครรภส์ักทีนัน่อาจเป็นเพราะการเส่ือมสมรรถภาพทางเพศ เน่ืองจากการสูบบุหร่ีบ่อยนัน่เองทั้งน้ีก็

https://www.honestdocs.co/what-is-gastroenteritis
https://www.honestdocs.co/what-is-gastroenteritis


เพราะสารเคมีในบุหร่ีจะทาํใหเ้ส้นเลือดเกิดการอุดตนัส่งผลใหเ้ลือดไปเล้ียงประสาทท่ีควบคุมการแขง็ตวัของ

อวยัวะเพศชายไดน้อ้ยลงและยงัทาํใหจ้าํนวนอสุจิลดนอ้ยลงตามซ่ึงเม่ือขาดตวัอสุจิท่ีแข็งแรงไปโอกาสท่ีคุณจะ

เป็นหมนัก็ยอ่มเพิ่มสูงข้ึน 

เส่ียงแท้งลูก 

สาํหรับผูห้ญิงท่ีสูบบุหร่ีโดยทัว่ไปนอกจากจะทาํใหเ้ส่ียงต่อการเสียชีวติไดสู้งกวา่ผูช้ายแลว้หากยงัคงสูบในช่วง

ตั้งครรภก์็ยิง่ทาํใหเ้ส่ียงต่อการแทง้ลูกไดอี้กดว้ยเน่ืองจากสารเคมีในบุหร่ีจะทาํใหร้กเกาะตํ่า เส่ียงต่อการเกิดโรค

แทรกซอ้นและอาจเกิดภาวะครรภเ์ป็นพิษตามมาได ้ดงันั้นหากรู้ตวัวา่กาํลงัตั้งครรภค์วรเลิกสูบบุหร่ีโดยด่วน 

และตอ้งอยูใ่หห่้างไกลจากควนับุหร่ีดว้ยเช่นกนั 

ส่งผลกระทบอื่นๆ ต่อทางร่างกาย 

นอกจากโทษของบุหร่ีท่ีกล่าวมาแลว้ผูสู้บบุหร่ีอาจมีความผดิปกติทางร่างกายเกิดข้ึนทั้งความผดิปกติท่ีไม่

อนัตรายและท่ีเป็นอนัตรายแต่ก็สร้างความวติกไดเ้ป็นอยา่งมาก ซ่ึงส่ิงผดิปกติเหล่านั้น ไดแ้ก่ ฟันผฟัุนดาํ มีกล่ิน

ปาก กล่ินตวัเหมน็มาก แก่เร็ว ผมหงอกและอาจมีอาการเหน่ือยง่าย หอบบ่อยๆเล็บเหลืองหรือมีอาการเบ่ือ

อาหารร่วมดว้ย 

โทษของบุหร่ีต่อคนรอบขา้ง 

เส่ียงโรคหอบหืด 

เน่ืองจากควนับุหร่ี มีผลต่อระบบทางเดินหายใจของผูสู้ดควนัเขา้ไปโดยตรงจึงอาจทาํใหเ้กิดอาการภูมิแพ ้และ

เส่ียงต่อโรคหอบหืดได ้นอกจากน้ีในคนท่ีเป็นโรคหอบหืดหรือโรคภูมิแพอ้ยูแ่ลว้ก็อาจมีอาการกาํเริบจากการ

สูดควนับุหร่ีไดง่้ายเช่นกนั 

ทาํลายสุขภาพทารกในครรภ์ 

ในหญิงตั้งครรภห์ากไดรั้บควนับุหร่ีในปริมาณมากหรือเป็นประจาํทุกวนัจะทาํใหเ้ส่ียงอนัตรายต่อทารกใน

ครรภไ์ดไ้ม่วา่จะเป็นภาวะเด็กไม่สมบูรณ์ เด็กพิการตั้งแต่กาํเนิด ภาวะแทง้หรือการเสียชีวติระหวา่งคลอด ดงันั้น

ผูห้ญิงท่ีกาํลงัตั้งครรภจึ์งไม่ควรอยูใ่นท่ีท่ีมีควนับุหร่ีและตวัผูสู้บบุหร่ีเองก็ควรหลีกเล่ียงการสูบบุหร่ีใกล้ๆ กบั

หญิงตั้งครรภด์ว้ย 



เส่ียงเป็นโรคมะเร็งปอดได้ถึง 2 เท่า 

ผูสู้บบุหร่ีท่ีมีความเส่ียงต่อโรคมะเร็งปอดอยูแ่ลว้แต่ผูท่ี้ไดรั้บควนับุหร่ีกลบัเส่ียงต่อมะเร็งปอดมากกวา่ถึง 2 เท่า

เลยทีเดียวทั้งน้ีก็เพราะตวัผูสู้บจะไดรั้บควนับุหร่ีเพียงส่วนหน่ึงของควนัท่ีพน่ออกมาเท่านั้นแต่ผูท่ี้อยูร่อบขา้ง

กลบัไดรั้บควนับุหร่ีไปเตม็ๆ ดงันั้นหากคุณไม่อยากทาํร้ายคนท่ีคุณรักก็ควรงดสูบบุหร่ีหรือหลีกเล่ียงการสูบใน

บริเวณท่ีมีคนอ่ืนๆอยูใ่กลจ้ะดีกวา่ 

ทาํให้เด็กมีพฒันาการทางสมองช้ากว่าปกติ 

สาํหรับใครท่ีมีลูก ไม่ควรสูบบุหร่ีใกล้ๆ  ลูกนอ้ยของคุณเพราะควนับุหร่ีจะทาํใหเ้ด็กมีพมันาการท่ีชา้ลงจากปกติ

ถึง 2 เท่าไม่วา่จะเป็นการพฒันาการทางดา้นร่างกายหรือการพฒันาการทางดา้นสมองก็ตามนอกจากน้ี ยงัเส่ียง

ต่อการพิการทางดา้นสมองของเด็กๆ อีกดว้ย 

บุหร่ี...ส่ิงเสพติดท่ีไม่ผิดกฎหมาย 

แต่บุหร่ีส่งผลเสียต่อสุขภาพของคนเราไดเ้ป็นอยา่งมาก ดงันั้นจึงควรหลีกเล่ียงการสูบบุหร่ี โดยเฉพาะผูห้ญิง

เพราะโดยส่วนใหญ่แลว้ผูห้ญิงจะมีอตัราการเสียชีวติจากการสูบบุหร่ีไดม้ากกวา่ผูช้ายนัน่เองซ่ึงเม่ือไดรู้้ถึงโทษ

ของการสูบบุหร่ีทั้งต่อตนเองและคนรอบขา้งกนัแลว้จากน้ีใครไม่อยากใหส่ิ้งเลวร้ายเหล่าน้ีเกิดข้ึนกบัตวัคุณและ

คนท่ีคุณรักก็ควรงดสูบบุหร่ีโดยด่วน หากกลวัวา่จะทาํไม่ไดแ้นะนาํใหเ้ร่ิมแบบค่อยเป็นค่อยไป ค่อยๆ ลด

ปริมาณการสูบต่อวนัทีละนิดลงแลว้คุณจะสามารถเลิกสูบบุหร่ีไดใ้นวนัหน่ึงแน่นอน 

ในการประชุมนานาชาติ เร่ือง1การสูบบุหร่ีกบัสุขภาพ1คร้ังท่ีหก เม่ือเร็ว ๆ น้ีท่ีกรุงโตเกียว นายฮาลฟ์ดาน มาห์

เลอร์ผูอ้าํนวยการองคก์ารอนามยัโลกไดต้ั้งขอ้สังเกตวา่ในขณะท่ีประเทศพฒันาแลว้มีจาํนวนผูสู้บบุหร่ีลดลง

บริษทัผูผ้ลิตบุหร่ีในสหรัฐอเมริกาไดพ้ยายามขยายตลาดโดยโฆษณาชกัชวนใหมี้ผูสู้บบุหร่ีมากข้ึนในประเทศ

ต่าง ๆ ในเอเชียและประเทศในโลกท่ีสามอ่ืน ๆทั้งน้ีมุ่งเนน้หนกัและเจาะจงจะหาตลาดใหม่ในกลุ่มหนุ่มสาวและ

ผูห้ญิง 

สถิติของสหรัฐอเมริกาบ่งชดัวา่1การออกกฎหมายจํากดัทีท่างสําหรับสูบบุหร่ีจากจํานวนผู้ใหญ่ (ไม่นับวยัรุ่น) 

ร้อยละ 40 สูบบุหร่ีเมื่อ 25 ปีก่อนเหลอืเพยีงร้อยละ 27 เมื่อปี พ.ศ. 2529 ผลท่ีกระทบกระเทือนถึงผูบ้ริโภคไทยก็

คือผูผ้ลิตบุหร่ีตอ้งหาตลาดใหม่ เมืองไทยเป็นตลาดท่ีเปิดประตูกวา้งตอ้นรับมีเพียงกาํแพงภาษีเต้ีย ๆ กั้นทั้งยงัมี

กฎหมายจาํกดัท่ีทางสาํหรับสูบบุหร่ีนอ้ยมากเหลือเป็นหนา้ท่ีของผูบ้ริโภคแต่ละคนท่ีจะตอ้งพิจารณาตดัสินใจ

เองวา่จะทาํอยา่งไร เม่ือรู้แลว้วา่ตลาดไทยเป็นเป้าของการขยายตลาดบุหร่ีจะสมยอมหรือจะแขง็ขอ้ต่อตา้นกนั

อยา่งไร 



การรณรงคต่์อตา้นการสูบบุหร่ี 

การเนน้ใหเ้ห็นโทษของบุหร่ีแก่สุขภาพมีมานานแลว้แต่มกัจะไม่ค่อยไดผ้ลนกั เพราะเป็นการชกัชวนกนัให้เลิก

บุหร่ีโดยสมคัรใจถึงภาษีบุหร่ีจะแพงข้ึนเพียงใดคนท่ีติดบุหร่ีก็มกัจะหาทางเจียดเงินซ้ือบุหร่ีมาสูบไดแ้มไ้ม่มีการ

โฆษณาทางส่ือมวลชน เพื่อน ๆกนัเองนัน่แหละกลบัชกัชวนใหสู้บบุหร่ี โดยเฉพาะวยัรุ่น 

ในบางรัฐในสหรัฐอเมริกา ห้ามสูบบุหร่ีในรถเมล ์รถไฟและรถใตดิ้นซ่ึงส่วนใหญ่เป็นบริการของรัฐ เมือง

นิวยอร์คเพิ่งออกกฎหมายใหม่หา้มสูบบุหร่ีในแทก็ซ่ี แมไ้ม่มีผูโ้ดยสาร คนขบัก็สูบบุหร่ีไม่ไดเ้พราะผูโ้ดยสาร

คนต่อไปถึงจะไม่ไดสู้ดควนับุหร่ีก็ยงัไดก้ล่ินทาํใหค้นขบัแทก็ซ่ีบ่นกนัอึงอ้ือ 

ส่วนในเคร่ืองบินต่อไปน้ีไม่เพียงแต่จะหา้มสูบบุหร่ีตอนเคร่ืองบินข้ึนและลงเท่านั้นในสหรัฐอเมริกา หา้มสูบ

บุหร่ีในเท่ียวบินท่ีสั้นกวา่สองชัว่โมงบริษทัการบินบางบริษทัหา้มสูบบุหร่ีในเคร่ืองบินทุกเท่ียวรวมทั้งเท่ียวบิน

ท่ีขา้มทวปีซ่ึงใชเ้วลาถึง 4-5 ชัว่โมง คนท่ีติดบุหร่ีและอดคราวละหลายชัว่โมงไม่ได ้เห็นวา่ตอ้งเลิกเดินทางโดย

เคร่ืองบิน 

2.2.3 ลกัษณะการป้องกนัตนเองจากยาเสพติด 

 จากการศึกษาและรวบรวมเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัลกัษณะพฤติกรรมท่ีป้องกนัตนเองจากยาเสพติด พบวา่ 

ไดมี้ผูก้ล่าวถึงไวด้งัน้ี 

  ธีรศกัด์ิ ชมพบุูตร (2540: 13) ไดแ้นะนาํวธีิการป้องกนัตนเองใหป้ลอดภยัจากยาเสพติดไวว้า่ 

  1. ศึกษาหาความรู้เก่ียวกบัยาเสพติด 

   2. ไม่หลงคาํชกัชวน หลอกลวงหรือชกัจูงของเพื่อนหรือญาติ 

  3. ไม่ทดลองใชย้าเสพติดกบัตนเอง ไม่วา่จะอยากรู้อยากลองแค่ไหน 

  4. ไม่เลียนแบบเพื่อนในทางท่ีไม่ถูกตอ้ง ถา้ถูกเพื่อนขอร้องให้ทดลอง หรือถูกบงัคบัตอ้งหาวิธี

หลีกเล่ียง 

  5. ใกล้ชิดครอบครัว บิดา มารดา ญาติพี่น้อง กล้าคิดกล้าทาํในส่ิงท่ีต้องการจะรู้หรือขอ

คาํแนะนาํจากบิดา มารดา หรือถา้บุคคลในครอบครัวไม่สามารถให้คาํตอบไดก้็ตอ้งศึกษาคน้ควา้จากหนงัสือ 

ตาํรา บทความ หรือโรงพยาบาลทัว่ไป 

6. ใช้เวลาว่างทาํงานอดิเรกท่ีตนเองสนใจและบางคร้ังก็สามารถช่วยเสริมรายได้ให้กับ

ครอบครัว 

  7. เม่ือรู้สึกเหน็ดเหน่ือย อ่อนเพลีย แสดงว่าร่างกายตอ้งการพกัผ่อน ไม่ควรฝืนหรือใช้ยา

กระตุน้ ควรพกัผอ่นใหเ้ตม็ท่ีเพื่อร่างกายจะไดส้ดช่ืนและทางานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

  8. ตั้งใจเรียนหนงัสือและเตรียมตวัใหพ้ร้อมเพื่อจะไดไ้ม่ตอ้งโหมดูหนงัสือเฉพาะเวลาใกลส้อบ 



9. ผูท่ี้ติดยาเสพติด ควรเลิกเสพทนัที หากมีอาการผดิปกติใหรี้บปรึกษาแพทย ์

 พระธรรมปิฎก (2540: 5 - 7) ไดก้ล่าวถึงกระบวนการของการศึกษาหรือระบบพฒันาบุคคล สรุปไดว้า่ 

กระบวนการท่ีจะพฒันาบุคคล มี 2 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนก่อนเข้าสู่กระบวนการพัฒนา และขั้นตอนใน

กระบวนการพฒันา จุดเร่ิมแรกใหเ้ร่ิมจากสัมมาทิฎฐิใหมี้ความเห็นท่ีชอบสามารถท่ีจะมีปัญหาในระดบัหน่ึงและ

ความเช่ือนั้นเป็นส่ิงท่ีตรงขา้มกบัมิจฉาทิฎฐิอนัจะนาํไปสู่ฐานสําคญัของการพฒันาและการจะเขา้ถึงสัมมาทิฎฐิ

นั้น มีปัจจยั 2 ประการ คือ 

       1. ปัจจยัภายนอก (ปรโตโฆษะ) 

       2. ปัจจยัภายใน (โยนิโสมนสิการ) 

          ปัจจยัภายนอกท่ีจะนาํไปสู่สัมมทิฏฐิ เช่น พ่อแม่ ครู อาจารย ์ผูใ้หญ่หรือวฒันธรรมซ่ึงจะทาํให้บุคคลนั้น

ไดรั้บอิทธิพลจากความเช่ือความคิดผดิ ภูมิธรรม ภูมิปัญญา และพฤติกรรมถ่ายทอดต่อกนัมา ถา้ส่ิงท่ี 

ไดรั้บเป็นสั่งท่ีดีงามถูกตอ้งอยูใ่นแนวเหตุผลก็จะนาํไปสู่ความเป็นสัมมาทิฎฐิ ส่วนบุคคลท่ีใชโ้ยนิโมนสิการ คือ 

การรู้จกัคิด รู้จกัพิจารณาด้วยตนเอง และใช้ปัญญาความรู้นั้นนาํตนเขา้สู่ สัมมาทิฎฐิซ่ึงเป็นปัจจยัภายใน และ

นอกจากส่วนน้ีแลว้ยงัมี องคป์ระกอบแทรกท่ีมาช่วยหนุนในกระบวนการพฒันาบุคคล คือ 

             1. กลัยาณมิตตตา ไดแ้ก่การท่ีมีเพื่อนท่ีดี 

             2. ศีลสัมปทาถึงความดว้ยศีล คือความเป็นผูมี้วินยั หรือชีวิตท่ีมีระเบียบ หรือมีพฤติกรรมเคยชินท่ีดีซ่ึง

เกิดจากการใชว้นิยัฝึกใหเ้กิดพฤติกรรมท่ีเคยชินท่ีดี ดว้ยการจดัระเบียบชีวติจดัระเบียบการอยูร่่วมกนัในสังคม 

             3. ฉนัทะสัมปทาความถึงพร้อมดว้ยฉนัทะ คือ มีแรงจูงใจท่ีถูกตอ้งไดแ้ก่ การใฝ่รู้ใฝ่ สร้างสรรค ์ตอ้งการ

เขา้ถึงความจริงและทาํส่ิงทั้งหลายใหดี้งามเป็นเลิศ ซ่ึงจะเขา้มาทาหนา้ท่ีแทนตณัหา 

             4. อตัตะสัมปทา ความทาํตนให้ถึงพร้อม คือทาํตนให้ถึงความสมบูรณ์แห่งศกัยภาพของความเป็น 

มนุษยโ์ดยมีจิตสานึกในหารท่ีจะฝึกฝนพฒันาตนเองอยูเ่สมอ 

             5. ทิฎฐิสัมปทาความถึงพร้อมแห่งหลกัการความเช่ือถือ คือเช่ือถือในหลกัการแห่งเหตุผลเป็นไปตาม

เหตุปัจจยัเม่ือมองอะไรก็มองตามเหตุผลปัจจยั ซ่ึงทาํใหก้ารเรียนรู้เกิดข้ึน 

             6. อปัปะมาทสัมปทาความถึงพร้อมดว้ยความไม่ประมาท คือความกระตือรือร้น 

ไม่เฉ่ือยชา มีสติ ไม่ปล่อยปะละเลย ไม่พลาดโอกาส เห็นคุณค่าของกาลเวลา รู้จกัใชเ้วลาให้เป็นประโยชน์ตลอด

ทาํงาน พฒันาชีวติแข่งกบัเวลา 

             7. โยนิโสมนสิการ ความถึงพร้อมแห่งการรู้จกัคิดรู้จกัพิจารณาดว้ยตนเอง ไม่มองอะไรท่ีคลุมเครือ แต่

รู้จกั สืบสาวหาสาเหตุ ปัจจยัแยกแยะให้เห็นองค์ประกอบ จบัแง่ดีมาใช้ประโยชน์ได ้ทาํให้เกิดปัญหาท่ีเขา้ถึง

ความจริง ไดป้ระโยชน์และทาํการสาํเร็จสนองความใฝ่รู้และใฝ่สร้างสรรคโ์ดยสมบูรณ์ 



             องคป์ระกอบหรือปัจจยัฝึกทั้ง 7 ตวั ท่ีกล่าวมานั้นรวมเรียกวา่ บุพนิมิตของมรรคเป็นเคร่ืองหมายบ่งบอก

ล่วงหนา้ถึงการมาของมรรค เป็นจุดเร่ิมตน้ท่ีจะนาํเขา้สู่มรรค คือ วถีิชีวติท่ีดีงามของผูมี้การศึกษา 

 2.2.4 สาเหตุแห่งความเส่ียง 

        ส่วนวิชาการดา้นยาเสพติด สํานกัพฒันาการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติด สํานกังานคณะกรรมการ

ป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด (เอกสารอดัสาเนา: 3 – 4) ไดก้ล่าววา่ เด็กและเยาวชน  แต่ละคนมีโอกาสจะ

เกิดพฤติกรรมเส่ียงยงัไม่เท่ากนั ซ่ึงมีปัจจยัมาจาก 

 2.2.4.1 พื้นอารมณ์ 

                พื้นอารมณ์ คือ ลกัษณะพื้นฐานทางอารมณ์ของเด็ก ซ่ึงสังเกตไดต้ั้งแต่แรกเกิด ปัจจยัทางพื้นอารมณ์ท่ี

ทาํใหเ้ด็กมีโอกาสเส่ียงไดม้ากไดแ้ก่ 

  2.2.4.1.1 ขาดการยบัย ั้งชัง่ใจในตนเอง 

  2.2.4.1.2 อารมณ์ไม่สมํ่าเสมอ ข้ึน ๆ ลง ๆ 

2.2.4.1.3 อารมณ์เสียไดง่้าย 

  2.2.4.1.4 การแสดงออกรุนแรงเวลาอารมณ์เสีย 

  2.2.4.1.5 สมาธิ สั้น 

  2.2.4.1.6 ซนมาก 

  2.2.4.1.7 กา้วร้าว 

  2.2.4.1.8 เด็กมีปัญหาการเรียนเฉพาะดา้น 

  2.2.4.1.9 เด็กมีปัญหาในทางสังคม 

 2.2.4.2 ครอบครัว/การอบรมเล้ียงดู 

         ปัญหาครอบครัวทาํใหเ้ด็กและเยาวชนไดรั้บการเล้ียงดูไม่ถูกตอ้ง อาจทาํให้เกิดปัญหาทางจิตใจกบัอารมณ์

เด็กไดง่้าย เด็กท่ีเครียด หงุดหงิด ซึมเศร้า ไดแ้ก่ 

  2.2.4.2.1 ทอดทิ้ง 

  2.2.4.2.2 ทารุณกรรมใชค้วามรุนแรง 

  2.2.4.2.3 ไม่สมํ่าเสมอ 

  2.2.4.2.4 ตามใจมากเกินไป ขาดกฎเกณฑ ์

         ปัญหาทางจิตใจของเด็กจะแสดงออกเป็นพฤติกรรมเส่ียงต่าง ๆ ได ้เพื่อใหต้นเองเบ่ียงเบนอารมณ์มาสู่เร่ือง

ท่ีต่ืนเตน้สนุกสนาน 

 2.2.4.3 เพื่อน 



               เด็กและเยาวชนจะผูกพนักับเพื่อน ๆ มาก เม่ืออยู่ในกลุ่มเพื่อนท่ีมีพฤติกรรมเส่ียงจะเลียนแบบ

พฤติกรรมท่ีเส่ียงนั้นโดยไม่รู้ตวั หากบางคนไม่มีเพื่อนเหงาขาดความรู้สึกเป็นท่ียอมรับของคนอ่ืน ก็อาจมี

พฤติกรรมเส่ียงเพื่อชดเชยหรือเรียกร้องความสนใจ 

2.3 งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

 ส่ือ  VDO  พรภคั พานพิศ (2552: บทคดัยอ่) ไดท้าํการวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการป้องกนั

ปัญหายาเสพติดของนกัศึกษานอกระบบของศูนยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั อาํเภอพระ

ประแดง จงัหวดัสมุทรปราการ ผลการวจิยั พบวา่ 1) นกัศึกษาการศึกษานอกระบบของศูนยก์ารศึกษานอกระบบ

และการศึกษาตามอธัยาศยัอาํเภอพระประแดง มีพฤติกรรมการป้องกนัยาเสพติดอยูใ่นระดบัดี 2) นกัศึกษาท่ีมี

เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดท่ี้ไดรั้บต่อเดือน ระดบัการศึกษาของบิดาและมารดา 

การอาศยั อยู่กบับิดา มารดา สถานภาพครอบครัว และความสัมพนัธ์กบัครอบครัวท่ีต่างกนั มีพฤติกรรมการ

ป้องกนัยาเสพติดไม่แตกต่างกนั 3) ปัจจยัท่ีมีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมการป้องกนัยาเสพติดของนกัศึกษาการศึกษา

นอกระบบ คือ ความสัมพนัธ์ในครอบครัวและเจตคติท่ีมีต่อยาเสพติดตามลาดบัท่ีระดบั 0.05 

 ราไพ ไชยพาลี (2546: 76 – 78) ไดศึ้กษาวจิยัเก่ียวกบัเจตคติต่อยาเสพติดและการป้องกนัตนเอง 

จากยาเสพติดของนกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกดัสํานกังานการ

ประถมศึกษา อาํเภอเมืองร้อยเอ็ด สรุป ไดว้่านกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้มีเจตคติต่อยาเสพติดโดยรวม 

และรายดา้นอยูใ่นระดบัท่ีถูกตอ้งมาก โดยเรียงลาดบัค่าเฉล่ียจากมากไปหานอ้ยไดแ้ก่ ดา้นความรู้ดา้นสังคม และ

ดา้นกฎหมาย ดา้นการป้องกนัตนเอง พบวา่นกัเรียนหญิงและนกัเรียนชายมีพฤติกรรมการป้องกนัตนเองจากยา

เสพติดโดยรวมอยูใ่นระดบัปฏิบติัมาก โดยนกัเรียนหญิง มีพฤติกรรมการป้องกนัตนเองจากยาเสพติดมากกว่า

นกัเรียนชาย ส่วนนกัเรียนท่ีพกัอาศยัอยูก่บับิดา มารดา และนกัเรียนท่ีพกัอาศยัอยูก่บับุคคลอ่ืนท่ีมิใช่บิดามารดา  

มีพฤติกรรมการป้องกนัตนเองโดยรวมอยูใ่นระดบัปฏิบติัมาก โดยนกัเรียนท่ีพกัอาศยัอยูก่บับิดา มารดา และเม่ือ

เปรียบเทียบระดับเจตคติต่อยาเสพติดและพฤติกรรมการป้องกันตนเองของนักเรียนท่ีมีเพศต่างกัน พบว่า 

นกัเรียนหญิงมีเจตคติต่อยาเสพติคอยูในระดบัท่ีถูกตอ้งมากกวา่นกัเรียนชายและมีพฤติกรรมการป้องกนัตนเอง

จากยาเสพติดมากกวา่นกัเรียนชาย แสดงให้เห็นวา่นกัเรียนหญิงมีความรู้ ความเขา้ใจและมีความเช่ือมัน่ในโทษ

และพิษภยั ตลอดจนผลกระทบท่ีจะไดรั้บ จาก 

ยาเสพติดมากกวา่นกัเรียนชาย 

 จุฬาลกัษณ์ ศรีคงอยู ่(2546: 142) ไดศึ้กษาวิจยัเก่ียวกบัพฤติกรรมการป้องกนัยาเสพติดของเยาวชนใน

ศูนยเ์ยาวชนตาํบล อาํเภอกาํแพงแสน จงัหวดันครปฐม พบวา่ ความเขม็แขง็ของสถาบนัครอบครัว การไดรั้บการ

สนบัสนุนทางสังคม และการรับรู้ ความสามารถของตนเอง สามารถร่วมกนัทาํนายพฤติกรรมการป้องกนัยาเสพ



ติดของเยาวชนไดร้้อยละ 52.5 อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 และสามารถทาํนายพฤติกรรมการป้องกนั

ยาเสพติดดา้นการป้องกนัตนเอง ไดร้้อยละ 39.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                     

 

 

 

 

 

 

                                                                



                                                                                      บทที ่3 

วธีิการดําเนินการวจิัย 

 

การกาํหนดประชากรและการเลอืกกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากร 

ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี เป็นนักศึกษาระดับประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นป่ีท่ี1)สาขาคอมพิวเตอร์ปี

การศึกษา   2560  จาํนวน 100 คน 

กลุ่มตัวอย่าง 

กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษา เป็นนกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นป่ีท่ี1จาํนวน 50 คนซ่ึงเป็นนกัศึกษา

หอ้งท่ีผูว้จิยัทาํการสอน 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

            เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัคือ  แบบสอบถามก่อนดู   VDO    แบบสอบถามหลงัดูVDO 

ลกัษณะของเคร่ืองมือ 

เคร่ืองมือท่ีใชเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลคร้ังน้ี เป็นแบบสอบถามและแบบทดสอบท่ีผูว้ิจยั  สร้างข้ึน แบ่งเป็น 2 ขั้นตอน 

ดงัน้ี 

ตอนท่ี 1 แบบสอบถามขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

ลกัษณะการอยูอ่าศยั และอบรมเล้ียงดู ซ่ึงมีลกัษณะเป็น (Check list) 

ตอนท่ี 2 แบบทดสอบความรู้เก่ียวกบัโทษของยาเสพติดหรือบุหร่ีก่อนดู VDO เป็นแบบปรนยัชนิด

เลือกตอบ (Multiple choices) 4 ตวัเลือก 

 

วธีิการสร้างเคร่ืองมือ 

ผูว้จิยัดาํเนินการสร้างแบบทดสอบและแบบสอบถาม ขั้นตอนดงัน้ี  

1.ศึกษาแบบทดสอบก่อนเรียนแบบทดสอบความรู้  10 ขอ้ แบบสอบถามการพฒันาความรู้เก่ียวกบัโทษ

ของยาเสพติดจาํนวน   10 ขอ้ โดยศึกษาจากเน้ือหาโทษของยาเสพติดหรือบุหร่ีแบบทดสอบต่างๆ ท่ีมีลกัษณะ

ใกล้เคียงกนันาํแบบทดสอบและแบบสอบถามท่ีสร้างเสร็จแลว้ไปให้อาจารย ์อาจารยพ์ี่เล้ียงตรวจ เพื่อนาํมา

ปรับปรุงแกไ้ขนาํแบบทดสอบและแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแกไ้ขแลว้ไปทดลองใช ้(Tryout)กบันกัศึกษาระดบั

ประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นปีท่ี1   จาํนวน 50 คน  

เกณฑ์การให้คะแนนและการแปลความหมาย 

 



1.แบบทดสอบถามขอ้มูลทัว่ไปของนกัศึกษาความรู้เก่ียวกบัโทษของยาเสพการป้องกนัการเสพยาเสพ

ติด ถา้นกัศึกษาตอบขอ้ถูกให ้1 คะแนน  

ถา้ตอบขอ้ผดิหรือไม่ตอบได ้0 คะแนน ประเมินโดยใชเ้กณฑ์ประเมินค่าคะแนนเฉล่ียโดยใชเ้กณฑ์แบบอิงกลุ่ม 

แบ่งออกเป็น 3 ระดบัดงัน้ี  

 คะแนนเฉล่ียมากกวา่ 8 - 10   หมายถึง มีความรู้อยูใ่นระดบัดี 

 คะแนนเฉล่ียระหวา่ง 5 - 7 หมายถึง มีความรู้อยูใ่นระดบัปานกลาง 

 คะแนนเฉล่ียนอ้ยกวา่  0 - 4 หมายถึง มีความรู้อยูใ่นระดบัไม่ดี  

การวเิคราะห์ข้อมูล 

ผูว้ิจยันาํขอ้มูลท่ีไดรั้บจากแบบสอบถามทั้ง ท่ีสมบูรณ์ มาวิเคราะห์โปรแกรมวิเคราะห์ค่าสถิติพื้นฐาน

จากเคร่ืองมือวจิยั  และในการทดสอบสมมติฐานคร้ังน้ี ยอมรับความมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยมีลาํดบั

ขั้นตอนดาํเนินการ ดงัต่อไปน้ี 

1.ตรวจสอบและคดัเลือกเฉพาะแบบสอบถามแบบสมบูรณ์มาตรวจใหค้ะแนนตามเกณฑ ์

2.ตรวจใหค้ะแนนแบบทดสอบและแบบสอบถามตามเกณฑท่ี์กาํหนดไว ้

3.คาํนวณหาค่าสถิติพื้นฐาน ไดแ้ก่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตราฐาน 

สถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

1.ค่าเฉล่ีย 

2. ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

3. ค่า t-test แบบ Dependent  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

บทที ่4 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 

สัญลกัษณ์ท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล 

ในการวเิคราะห์ขอ้มูลคร้ังน้ีไดใ้ชส้ัญญาลกัษณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษาดงัน้ี 

N   แทนตวันกัศึกษา 

x-  แทนค่าเฉล่ีย ( Mean) 

S.D. แทนค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนนกลุ่มตวัอยา่งดา้นความรู้ยาเสพติดหรือบุหร่ีการ   VDO 

          เป็นการวิเคราะห์ผลจากการเก็บขอ้มูล เป็นการแจกแจงตวัเลขสถิติซ่ึงสามารถแยกขอ้มูลเป็นหวัขอ้ตาม

เคร่ืองมือท่ีผูว้จิยัไดใ้ชว้ดัการวจิยัการพฒันาความรู้เก่ียวกบัโทษของยาเสพติดหรือบุหร่ีจึงทาํใหน้กัศึกษามี

ความรู้ความเขา้ใจการพฒันาเก่ียวกบัโทษของยาเสพติดหรือบุหร่ีโดยการ.ใชส่ื้อ VDO ปรากฏวา่ไดรั้บความร่วม

จากนกัศึกษาเป็นอยา่งดีจึงทาํใหน้กัศึกษามีความรู้ความเขา้ใจการพฒันาเก่ียวกบัโทษของยาเสพติดหรือบุหร่ีโดย

การดูส่ือจากVDO เพื่อนาํมาใชก้บันกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นป่ีท่ี  1สาขาคอมพิวเตอร์   ปี

การศึกษา   2560  วทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวทิยพ์าณิชยการโดยใชโ้ปรแกรมวิเคราะห์ค่าสถิติพื้นฐานจาก

เคร่ืองมือวิจยั  

ตอนที ่1 วเิคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของนกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นปีท่ี 1ตามตวัแปร เพศ  

ตอนที ่2 วเิคราะห์ความรู้ การพฒันาความรู้เก่ียวกบัโทษของยาเสพติดหรือบุหร่ีป้องกนัการเสพยาเสพติดของ

นกัศึกษาวทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวทิยพ์าณิชยการระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นปีท่ี1 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

             ในการศึกษาวจิยัคร้ังน้ีผูว้จิยัไดด้าํเนินการติดตามขอ้มูลดว้ยตนเองโดยการสังเกตและใหน้กัศึกษาตอบ

แบบสอบถามและติดตามดูแลอยา่งใกลชิ้ดผูว้จิยัไดด้าํเนินการศึกษาและสังเกตุในการตอบแบบสอบถาม  

  

 

 

 

 



ตาราง 1 แสดงจํานวนและค่าร้อยละของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที ่2 จําแนกตามเพศ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

ลกัษณะการอยู่อาศัย การอบรมเลีย้งดู                                                 N=348 

T-Test 
  Paired Samples Statistics 

 Mean N Std. Deviation Std. Error 

Mean 

Pair        pretest 

1            postest 

6.32 

7.72 

50 

50 

.999 

.834 

.141 

.118 

 

  Paired Samples Correlations 

 N Correlation Sig. 

Pair 1 pretest postest 50 .722 .000 

 

  Paired Samples Test 

 Paired Differences  

 
Mean 

 
Std. Deviation 

 
Std. Error 

Mean 

95% Confidence Interval 

of the Difference 

Lower Upper 

Pair 1 pretest-postest -1.400 .700 .099 -1.599 -1.201 -14.145 

 

  Paired Samples Test 

  

 

df 

 

 

Sig. (2-tailed) 

Pair 1  pretest - postest 49 .000 

 

ตาราง-แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนนก่อนเรียนและคะแนนหลงัเรียน โดยใชส่ื้อ 

VDO และการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียคะแนนก่อนเรียนและค่าเฉล่ียคะแนนหลงัเรียน โดยใชส่ื้อ VDO 



 

 

คะแนนโดยใชส่ื้อ VDO           N              X            SD.           T-Test            Sig.  

ก่อนเรียน                                50            6.32         1.00           -14.145         .000* 

หลงัเรียน                                50            7.72          0.83 

 

มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

จากตาราง_พบว่าจากการใช้ส่ือ VDO เพื่อพฒันาความรู้เก่ียวกบัโทษของยาเสพติดหรือบุหร่ี พบว่า มีค่าเฉล่ีย

คะแนนก่อนเรียน เท่ากบั 6.32 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 1.00 (x=6.32,SD=100) ค่าเฉล่ียคะแนนหลงั

เรียน เท่ากบั 7.72 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 0.83(x=7.72,SD=0.83) จากการเปรียบเทียบค่าเฉล่ีย

คะแนนก่อนเรียนและค่าเฉล่ียคะแนนหลังเรียน มีค่า T-Test เท่ากบั-14.145 และค่าSig. เท่ากบั .000 พบว่า 

ค่าเฉล่ียคะแนนหลงัเรียนสูงกวา่ค่าเฉล่ียคะแนนก่อนเรียน แสดงวา่ การใชส่ื้อ VDO ทาํใหน้กัศึกษาพฒันาความรู้

เก่ียวกบัโทษของยาเสพติดหรือบุหร่ีดีข้ึน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                         

 

 

 

 

 

 



 

                                                                               บทที่ 5 

สรุปผล อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

การวิจยัในครัง้นีเ้ป็นการวิจยัโดยศกึษาการพฒันาความรู้เก่ียวกบัโทษของยาเสพติดหรือบหุร่ีโดยการ

ใช้ส่ือVDOของนกัศกึษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้ปีท่ี 1ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศกึษา 2560 

จุดมุ่งหมายของการวิจัย 

 1.เพ่ือศกึษาการพฒันาความรู้เก่ียวกบัโทษของยาเสพติดหรือบหุร่ีโดยการใช้ส่ือVDO 

             2.เพ่ือศกึษาความรู้ความเข้าใจการพฒันาความรู้เก่ียวกบัโทษของยาเสพติดหรือบหุร่ีก่อนด ู  VDO 

             3.เพ่ือศกึษาความรู้ความเข้าใจการพฒันาความรู้เก่ียวกบัโทษของยาเสพติดหลงัด ู  VDO 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

          ประชากร  คือ นกัศกึษาในวิทยาลยัเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ    ภาคเรียนท่ี2      ปีการศกึษา 

2560  จํานวน   100   คน 

             กลุม่ตวัอยา่ง เป็นนกัศกึษาในวิทยาลยัเทคโนโลยีอรรถวิทย์พาณิชยการ ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศกึษา

2560 จํานวน 50 คน  

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษาค้นคว้า 

เคร่ืองมือท่ีใช้เก็บรวบรวมข้อมลูครัง้นี ้เป็นแบบสอบถามและแบบทดสอบ   มีคา่ความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม 

เทา่กบั .05 แบง่เป็น 2ขัน้ตอน ดงันี ้

ตอนท่ี 1แบบสอบถามข้อมลูส่วนบคุคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน ลกัษณะ

การอยูอ่าศยั และอบรมเลีย้งด ูซึง่มีลกัษณะเป็น (Check list) 

ตอนท่ี 2แบบทดสอบความรู้เก่ียวกบัการป้องกันยาเสพติดซึ่งประกอบด้วยเนือ้หา การป้องกนัการเสพยาเสพ

ติด โทษและพิษภัยของยาเสพติด ผลกระทบและอาการท่ีเกิดจากการเสพยาเสพติด และมาตรการทาง

กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัยาเสพตดิ มีลกัษณะเป็นแบบปรนยัชนิดเลือกตอบ (Multiple choices) 4 ตวัเลือก 

 

สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

1.การพฒันาความรู้เก่ียวกบัโทษของยาเสพติดหรือบหุร่ีในระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้ปีท่ี1การใช้

ส่ือ  VDOทําให้นกัศกึษาพฒันาความรู้เก่ียวกบัโทษของยาเสพตดิหรือบหุร่ีดีขึน้ 

2.คะแนนการทดสอบหลงัดVูDOมากกวา่คะแนนทดสอบหลงัด ู VDOอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิ.05 

  จากตารางพบวา่ 

 



             จากตารางการใช้ส่ือ  VDOเพ่ือพฒันาความรู้เก่ียวกบัโทษของยาเสพตดิหรือบหุร่ีพบว่ามีคา่เฉล่ีย

คะแนนก่อนเรียนเทา่กบั  6.32  และสว่นเบ่ียงเมนมาตรฐาน  เทา่กบั1.00 (X-=6.32,SD=100)  คา่เฉล่ีย

คะแนนหลงัเรียน  เทา่กบั7.72และสว่นเบ่ียงเมนมาตรฐานเทา่กบั0.83(x-=7.72, SD=0.83)จากการ

เปรียบเทียบคา่เฉล่ียคะแนนก่อนเรียนและคา่เฉล่ียคะแนนหลงัเรียนสงูกวา่คา่เฉล่ียคะแนนก่อนเรียนแสดงวา่

การใช้ส่ือVDOทําให้นกัศกึษาพฒันาความรู้เก่ียวกบัโทษของยาเสพติดหรือบหุร่ีดีขึน้ 

อภปิรายผล 

จากการวิเคราะห์ข้อมูลนกัศึกษามีคะแนนความรู้ในเร่ือง การพฒันาความรู้เก่ียวโทษของยาเสพติด

คา่เฉล่ียคะแนนหลงัเรียนดีกวา่ก่อนเรียน จากการศกึษาครัง้นีพ้บว่า นกัศกึษามีความรู้เก่ียวกบัโทษของยาเสพ

ติดหรือบุหร่ีดีขึน้ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะนักศึกษาท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่างเป็นช่วงอยู่ระหว่างวัยรุ่น ซึ่งเป็นวัยท่ีให้

ความสําคญักับกลุ่มเพ่ือนยอมรับจากเพ่ือน อาศยัเพ่ือนกลุ่มเดียวกันเป็นประสบการณ์ในการเรียนรู้ และ

ปัจจุบนัมีการเปล่ียนแปลงทางวฒันธรรม จารีตประเพณีท่ีโน้มเอนไปทางตะวนัตก ทําให้วยัรุ่นรับวฒันธรรม

เหล่านัน้มาปฏิบตัิ เช่น การแต่งกาย การไว้ผม รวมทัง้การใช้ยาเสพติดชนิดต่างๆ (จรรยา ลาภศิริอนันต์กุล. 

2543: 24) เชน่ สบูบหุร่ี เสพยาบ้า เพราะคดิวา่เป็นการปฏิบตัใินสิ่งท่ีสงัคมยอมรับ  

อภิปรายได้วา่ อาจเป็นเพราะปัจจบุนัในกรุงเทพมหานคร มีความเป็นอยู่อย่างแออดั การจราจรติดขดัอยู่เกือบ

ตลอดทัง้วัน ทําให้นักเรียนต้องออกจากบ้านแต่เช้าเพ่ือไปให้ทันเรียนและตอนเย็นเม่ือเลิกเรียนก็เป็นช่วง

การจราจรหนาแนน่ ทําให้นกัเรียนสว่นใหญ่ใช้เวลาในการเดนิทางเป็นเวลานาน บางคนจะถึงบ้านค่ํา  

 

ข้อเสนอแนะ 

จากผลการศกึษาผู้ วิจยัมีข้อเสนอแนะเพ่ือพฒันาพฤติกรรมสุขภาพเก่ียวกบัความรู้โทษของยาเสพติด

หรือบหุร่ีการป้องกนัการเสพยาเสพตดิของนกัศกึษา 

1.ผลการวิจยัพบว่านกัศกึษามีความรู้เก่ียวกบัโทษของยาเสพติดหรือบหุร่ีคา่เฉล่ียคะแนนหลงัเรียนสงู

กว่าค่าเฉล่ียก่อนเรียนและควรเชิญวิทยากรมาบรรยายเก่ียวกับการป้องกันยาเสพติด และครูผู้ สอนควรนํา

นกัศกึษาไปทศันศกึษาในหน่วยงานราชการและเอกชนท่ีเก่ียวข้อง เชน่ โรงพยาบาลธญัญารักษ์  

2.ครู อาจารย์ทุกคน ควรตระหนกัในหน้าท่ีและเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่นักศึกษารวมทัง้ควรมีบทบาท

สําคญัในการเสริมสร้างการป้องกันและการแก้ไขปัญหายาเสพติดของนกัเรียนอนัจะเป็นประโยชน์ต่อการ

ป้องกนัการเสพยาเสพตดิ 

4.ผู้บริหารของโรงเรียนควรประสานความร่วมมือกบัผู้ปกครองของนกัเรียน ชมุชนท่ีอยู่ใกล้กบัโรงเรียน 

และหนว่ยงานตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้อง ร่วมมือในการจดัทําโครงการป้องกนัการเสพยาเสพตดิ 

ข้อเสนอแนะสาํหรับงานวิจัยครัง้ต่อไป 



1.ควรมีการศกึษาวิธีการสอนหลายแบบท่ีทนัตอ่เหตกุารณ์และเหมาะสมกบัการเรียนการสอนเก่ียวกบั

ยาเสพตดิหรือบหุร่ี เพ่ือให้นกัศกึษาเกิดความรู้ท่ีถกูต้องเหมาะสมจนเป็นสขุนิสยั 

2.ควรมีการศกึษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลตอ่พฤติกรรมการป้องกนัการเสพยาเสพติด และศกึษาถึงแนวทาง

แก้ปัญหาการเสพยาเสพตดิหรือบหุร่ี 

 

 

 

                                        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      



 

 

 

                                                       บรรณานุกรม 

กระทรวงศกึษาธิการ. (2551). หลกัสตูรมธัยมศกึษาตอนต้น พทุธศกัราช  2551. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ครุุสภา 

 ลาดพร้าว. 

จิรวนั เทียนทองดี. (2546). พฤตกิรรมการป้องกนัสารเสพตดิของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 4 โรงเรีย 

 สงักดักรมสามญัศกึษา เขตดสุิต กรุงเทพมหานคร. วิทยานิพนธ์ วท.ม. (สขุศกึษา). กรุงเทพฯ : 

 บณัฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร. อดัสําเนา. 

ทศันียา  ป่ินคล้าย. (2547). พฤตกิรรมสขุภาพเก่ียวกบัการป้องกนัการเสพยาเสพติดของนกัเรียนชัน้ 

 มธัยมศกึษาตอนปลาย ในโรงเรียนสงักดักรมสามญัศกึษา จงัหวดันนทบรีุ. ปริญญานิพนธ์ กศ.ม. 

 (สขุศกึษา). กรุงเทพฯ : บณัฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัศรีนครินวิโรฒ ประสานมิตร. อดัสําเนา. 

ธงชยั ทวิชาติ และคณะ. (2539). สขุศกึษา (พ 504). พิมพ์ครัง้ท่ี 9. กรุงเทพฯ : สํานกัพิมพ์วฒันาพานิช. 

ธนัวามาส  ศภุวรรณ. (2543). พฤติกรรมสขุภาพเก่ียวกบัการป้องกนัการเสพยาบ้าของนกัเรียนระดบั 

 มธัยมศกึษาตอนต้น โรงเรียนผู้ใหญ่สตรีบางเขน กรุงเทพมหานคร. ปริญญานิพนธ์ กศ.ม.(สขุศกึษา).

 กรุงเทพ : บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ. อดัสําเนา 

ปยารี พิริยะอดุมพร. (2543). พฤตกิรรมสขุภาพเก่ียวกบัการป้องกนัการเสพยาเสพติดยาบ้าของนกัเรียนชัน้ 

 มธัยมศกึษาตอนต้น จงัหวดันนทบรีุ. ปริญญานิพนธ์ กศ.ม. (สขุศกึษา). กรุงเทพฯ : บณัฑิตวิทยาลยั

 มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร. อดัสําเนา 

พวงรัตน์  ทวีรัตน์. (2540). วิธีการวิจยัทางพฤตกิรรมศาสตร์และสงัคมศาตร์. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลยั 

ศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร  

วิเชียร  เกตสุิงห์. (2538,กมุภาพนัธ์ – มีนาคม).“คา่เฉล่ียกบัการแปลความหมาย : เร่ืองง่ายๆ ท่ีบางครัง้ก็

 พลาดได้ ,” ขา่วสารการวิจยัการศกึษา.18(3) : 8-11 

กองอํานวยการรักษาความมัน่คงภายในราชอาณาจกัร, สํานกังาน, คณะกรรมการป้องกนัและปราบปราบ 

ยาเสพตดิ. ยทุธศาสตร์ 5 รัว้ป้องกนัระยะท่ี 3. (พฤษภาคม 2554) : 5 – 6. 

ปัญหาหรือสาเหตขุองการติดยาเสพติด. [ออนไลน์] 2554. [สืบค้นวนัท่ี 21 ตลุาคม 2554]. จาก 

 http://www.chetupon.ac.th/Yasebtid/Pages/CauseDrug1.html 

ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ปริญญาเฉิดโฉม. พฤตกิรรมมนษุย์ . [ออนไลน์] 2554. [สืบค้นวนัท่ี 21 ตลุาคม 

 2554]. จาก http://www.novabizz.com/NovaAce/Behavior 



เพ็ญลกัษณ์ บญุความดี. ความรู้ ทศันคต ิและพฤตกิรรมการปองกนัตนเองจากยาบ้าของนกัเรียน 

ชัน้ประถมศกึษาปี ท่ี 6 ในโรงเรี ยนสงักดักรุงเทพมหานคร.วิทยานิพนธ์ปริญญาศลิปศาสตร์

มหาบณัฑิต (คหกรรมศาสตรศกึษา) สาขาวิชาคหกรรมศาสตรศกึษามหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ , 

2543. 

สํานกังานคณะกรรมการป้ องกนและปราบปรามยาเสพติด , สานกันายกรัฐมนตรี . 2554 คําสัง่ 

 สํานกันายกรัฐมนตรี ท่ี 154/2554. เร่ืองยทุธศาสตร์ พลงัแผน่ดนิเอาชนะยาเสพตดิ. 9 

 กนัยายน 2554. 

สว่นวิชาการด้านยาเสพตดิ, คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด, สํานกังาน. ความรู้ 

  และแนวทางการปองกนัและแก้ ไขปั ญหายาเสพตดิ . พิมพ์ครัง้ท่ี 2, กรุงเทพมหานคร : 

 บางกอกเทคโนโลยีสแกนนิ่งแอนด์เซอร์ วส จํากดั, 2553.ความรู้ เร่ืองเยาวชนกลุม่เส่ียง.  

2554: 3 - 4 (อดัสําเนา).ยาเสพตดิ : ปัญหาทีไมค่วรวางเฉย. 2554: 7 - 8 (อดัสําเนา). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ภาคผนวก 

 

 
 

 

 

 

 

 

                                                                                                     

 

 



                                                                                                                        แบบสอบถาม 

 

 

 

เร่ือง   การพฒันาความรู้เก่ียวโทษกบัยาเสพติดหรือบุหร่ี 

คาํช้ีแจง  แบบสอบถามมีอยู ่2  ตอน 2 หนา้ 

ตอนท่ี 1 แบบสอบถามขอ้มูลทัว่ไปของนกัศึกษาก่อนดู   VDO 

ตอนท่ี 2 แบบทดสอบความรู้เก่ียวกบัการพฒันาความรู้เก่ียวกบัโทษของยาเสพติดหรือบุหร่ี 

_____________________________________________________________________________ 

ตอนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลทั่วไปของนักเรียน 

คาํช้ีแจงโปรดทาํเคร่ืองหมาย ลงใน (  )  ตามความเป็นจริง 

1.เพศ(   )  ชาย           (   ) หญิง 

2.ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน(   ) 1.00 – 1.99    (   )  2.00 – 2.99    (   )  3.00 – 4.00 

3.ลกัษณะการอยูอ่าศยั  

(   )  อยูร่่วมกบับิดามารดา (  ) อยูร่่วมกบับิดา (   )  อยูร่่วมกบัมารดา (   ) อยูร่่วมกบัญาติ (   )อ่ืนๆระบุ….. 

4.พอ่แม่หรือผูป้กครองอบรมเล้ียงดูนกัเรียนในลกัษณะใด 

(   ) แบบปล่อยปละละเลย  (  ) แบบประชาธิปไตย  (   )  แบบอตัตาธิปไตย  (   ) แบบตามใจมากเกินไป 

ตอนที่ 2 แบบทดสอบความรู้เกีย่วกบัการป้องกนัการเสพยาเสพติดของนักเรียน 

คาํช้ีแจง  แบบสอบถามตอนน้ีเป็นเร่ืองความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัยาเสพติด  โดยแต่ละขอ้มี 4 ตวัเลือก 

ให้นกัเรียนทาํเคร่ืองหมาย  ทบับนอกัษรหนา้คาํตอบท่ีถูกตอ้งมากท่ีสุดเพียงคาํตอบเดียว 

1.บุหร่ีผลิตในประเทศไทยมีขอ้ความใดพิมพอ์ยูข่า้งซอง 

ก.  สูบบุหร่ีอาจเป็นอนัตรายได ้

ข. สูบบุหร่ีเป็นอนัตรายต่อสุขภาพ 

ค.สูบบุหร่ีเป็นมะเร็งได ้

ง. อายตุ ํ่ากวา่ 18 ปี ห้ามสูบ 

2. ขอ้ใดเป็นยาเสพติดสงัเคราะห์ 

ก. ฝ่ิน 

ข.มอร์ฟีน 

ค. กญัชา 

ง. ใบกระท่อม 

3.เฮโรอีน จดัวา่เป็นยาเสพติดธรรมชาติหรือไม่ 

ก. เป็น เพราะสกดัจากพืช 

ข. เป็น เพราะมีการผลิตในป่า 

ค. ไม่เป็น เพราะเฮโรอีนไม่ใช่พืช 

ง. ไม่เป็น เพราะไดจ้ากการสงัเคราะห์ 

 

 

 

7.ผลเสียท่ีปรากฏให้เห็นไดช้ดัเจนมากท่ีสุดสาํหรับผูสู้บบุหร่ีคือขอ้ใด 

4. ขอ้ใด  “ไม่ใช่” สาเหตุของการติดสารระเหย 

                ก. การวา่งงานของผูท่ี้กาํลงัหางานทาํ 

                ข. การถูกผูอ่ื้นหลอกลวงหรือแนะนาํให้สูดดม 

                ค. ส่ิงแวดลอ้มและปัญหาของวยัรุ่นเองท่ีคิดไม่ตก 

                ง .การรู้เท่าไม่ถึงการณ์ของผูป้ระกอบอาชีพบางอยา่ง 

5.ขอ้ใดคือฤทธ์ิของแอลกอฮอลท่ี์มีอนัตรายต่อระบบประสาทส่วนกลาง 

                 ก.ทาํให้สมองมึนงง 

                 ข.ทาํใหห้วัใจเตน้ชา้ลง 

                 ค.ทาํใหค้วามดนัเลือดตํ่า 

                 ง.ทาํให้ไขมนัในเลือดสูง 

6.การป้องกนัการติดสุราควรปฏิบติัอยา่งไร 

                 ก.ด่ืมเฉพาะในกลุ่มเพ่ือนฝงูเท่านั้น 

                 ข.หลีกเล่ียงการใชย้าท่ีมีส่วนผสมของสุรา 

                 ค.ไม่ทดลองหรือเช่ือการเชิญชวนให้ด่ืมสุรา 

                  ง.ด่ืมเฉพาะโอกาสสาํคญั เช่น วนัข้ึนปีใหม ่

 

 

 

9.วยัรุ่นส่วนใหญ่ติดยาเสพติดเพราะอะไร 



ก.เสียแรงงาน 

ข.เสียช่ือเสียง 

ค.เสียบุคลิกภาพ 

ง.เสียทรัพยสิ์นเงินทอง 

 

8.การหลีกเล่ียงไม่สูบบุหร่ีท่ีเหมาะสมคือวิธีใด 

ก.คบเพ่ือนท่ีไม่สูบบุหร่ี 

ข.ด่ืมกาแฟแทนการสูบบุหร่ี 

ค.มีความตั้งใจจริงท่ีจะไม่สูบบุหร่ี 

ง.เลือกเอาวนัใดวนัหน่ึงเป็นวนัสูบบุหร่ี 

ก.อยากทดลอง 

ข.ความคึกคะนอง 

ค.ถูกเพ่ือนชกัชวน 

ง.สภาพแสดลอ้มไม่ดี 

 

 

10.การท่ีจะเลิกยาเสพติดชนิดใดก็ตาม ส่ิงท่ีสาํคญัท่ีสุดคืออะไร 

ก.เพ่ือน 

ข.สถานท่ีบาํบดัรักษา 

ค.กาํลงัใจของผูท่ี้จะเลิก 

ง.ความสามารถของผูท้าํการรักษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบสอบถาม 

เร่ือง การพฒันาความรู้เก่ียวกบัโทษของยาเสพติดหรือบุหร่ี 

คาํช้ีแจง  แบบสอบถามมีอยู ่2  ตอน 2 หนา้ 

ตอนท่ี 1 แบบสอบถามขอ้มูลทัว่ไปของนกัศึกษาหลงัดูส่ือ   VDO 

ตอนท่ี 2 แบบทดสอบความรู้เก่ียวกบัโทษของยาเสพติดหรือบุหร่ี 

_____________________________________________________________________________ 

ตอนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลทั่วไปของนักเรียน 

คาํช้ีแจงโปรดทาํเคร่ืองหมาย ลงใน (  )  ตามความเป็นจริง 

1.เพศ(   )  ชาย           (   ) หญิง 

2.ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน(   ) 1.00 – 1.99    (   )  2.00 – 2.99    (   )  3.00 – 4.00 

3.ลกัษณะการอยูอ่าศยั  

(   )  อยูร่่วมกบับิดามารดา (  ) อยูร่่วมกบับิดา (   )  อยูร่่วมกบัมารดา (   ) อยูร่่วมกบัญาติ (   )อ่ืนๆระบุ….. 

4.พอ่แม่หรือผูป้กครองอบรมเล้ียงดูนกัเรียนในลกัษณะใด 

(   ) แบบปล่อยปละละเลย  (  ) แบบประชาธิปไตย  (   )  แบบอตัตาธิปไตย  (   ) แบบตามใจมากเกินไป 

ตอนที่ 2 แบบทดสอบความรู้เกีย่วกบัการป้องกนัการเสพยาเสพติดของนักเรียน 

คาํช้ีแจง  แบบสอบถามตอนน้ีเป็นเร่ืองความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัยาเสพติด  โดยแต่ละขอ้มี 4 ตวัเลือก 

ให้นกัเรียนทาํเคร่ืองหมาย  ทบับนอกัษรหนา้คาํตอบท่ีถูกตอ้งมากท่ีสุดเพียงคาํตอบเดียว 

1.บุหร่ีผลิตในประเทศไทยมีขอ้ความใดพิมพอ์ยูข่า้งซอง 

ก.  สูบบุหร่ีอาจเป็นอนัตรายได ้

ข. สูบบุหร่ีเป็นอนัตรายต่อสุขภาพ 

ค.สูบบุหร่ีเป็นมะเร็งได ้

ง. อายตุ ํ่ากวา่ 18 ปี ห้ามสูบ 

2. ขอ้ใดเป็นยาเสพติดสงัเคราะห์ 

ก. ฝ่ิน 

ข.มอร์ฟีน 

ค. กญัชา 

ง. ใบกระท่อม 

3.เฮโรอีน จดัวา่เป็นยาเสพติดธรรมชาติหรือไม่ 

ก. เป็น เพราะสกดัจากพืช 

ข. เป็น เพราะมีการผลิตในป่า 

ค. ไม่เป็น เพราะเฮโรอีนไม่ใช่พืช 

ง. ไม่เป็น เพราะไดจ้ากการสงัเคราะห์ 

 

7.ผลเสียท่ีปรากฏให้เห็นไดช้ดัเจนมากท่ีสุดสาํหรับผูสู้บบุหร่ีคือขอ้ใด 

               ก.เสียแรงงาน 

               ข.เสียช่ือเสียง 

               ค.เสียบุคลิกภาพ 

               ง.เสียทรัพยสิ์นเงินทอง 

 

4. ขอ้ใด  “ไม่ใช่” สาเหตุของการติดสารระเหย 

                  ก. การวา่งงานของผูท่ี้กาํลงัหางานทาํ 

                  ข. การถูกผูอ่ื้นหลอกลวงหรือแนะนาํให้สูดดม 

                   ค.ส่ิงแวดลอ้มและปัญหาของวยัรุ่นเองท่ีคิดไม่ตก 

                   ง.การรู้เท่าไม่ถึงการณ์ของผูป้ระกอบอาชีพบางอยา่ง 

5.ขอ้ใดคือฤทธ์ิของแอลกอฮอลท่ี์มีอนัตรายต่อระบบประสาทส่วนกลาง 

                   ก.ทาํให้สมองมึนงง 

                   ข.ทาํใหห้วัใจเตน้ชา้ลง 

                   ค.ทาํใหค้วามดนัเลือดตํ่า 

                   ง.ทาํให้ไขมนัในเลือดสูง 

6.การป้องกนัการติดสุราควรปฏิบติัอยา่งไร 

                     ก.ด่ืมเฉพาะในกลุ่มเพ่ือนฝงูเท่านั้น 

                     ข.หลีกเล่ียงการใชย้าท่ีมีส่วนผสมของสุรา 

                     ค.ไม่ทดลองหรือเช่ือการเชิญชวนให้ด่ืมสุรา 

                     ง.ด่ืมเฉพาะโอกาสสาํคญั เช่น วนัข้ึนปีใหม ่

9.วยัรุ่นส่วนใหญ่ติดยาเสพติดเพราะอะไร 

ก.อยากทดลอง 

ข.ความคึกคะนอง 

ค.ถูกเพ่ือนชกัชวน 

ง.สภาพแสดลอ้มไม่ดี 

 

 



8.การหลีกเล่ียงไม่สูบบุหร่ีท่ีเหมาะสมคือวิธีใด 

               ก.คบเพ่ือนท่ีไม่สูบบุหร่ี 

               ข.ด่ืมกาแฟแทนการสูบบุหร่ี 

               ค.มีความตั้งใจจริงท่ีจะไม่สูบบุหร่ี 

               ง.เลือกเอาวนัใดวนัหน่ึงเป็นวนัสูบบุหร่ี 

10.การท่ีจะเลิกยาเสพติดชนิดใดก็ตาม ส่ิงท่ีสาํคญัท่ีสุดคืออะไร 

                ก.เพ่ือน 

ข.สถานท่ีบาํบดัรักษา 

ค.กาํลงัใจของผูท่ี้จะเลิก 

ง.ความสามารถของผูท้าํการรักษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    

 

 

 

 

 



                                                                    ประวตัิผู้วจิัย 

 

 

ช่ือ ช่ือสกุล นายสมพล      สุวรรณ์  

วนั เดือน ปีเกิด 28 กนัยายน    2502 

สถานท่ีเกิด จงัหวดันครศรีธรรมราช 

วฒิุการศึกษา สาํเร็จการศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นปีท่ี1 

  จากวทิยาลยัเทคนิคประจวบ ปีการศึกษา 2523 

  สาํเร็จการศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง 

  จากวทิยาลยัเทคนิคจนัทบุรี ปีการศึกษา 2527 

  สาํเร็จปริญญาตรีจากมหาวทิยาลยัรําไฟพรรณี ปีการศึกษา  2530 

  สาํเร็จปริญญาโทศึกษาศาสตร์มหาบณัฑิต สาขาการบริหารการศึกษา 

  จากมหาวทิยาลยักรุงเทพธนบุรี     ปีการศึกษา 2554 

 

 

 

ตาํแหน่งหนา้ท่ี               สังกดัสาํนกักิจการนกัศึกษา 

การงานปัจจุบนั              อาจารยป์ระจาํสาขาวชิาพื้นฐานทัว่ไป ของวทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวทิยพ์ณิชยการ 
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