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วัยรุนกับยาเสพติด
ADOLESCENCE AND DRUGS

บทคัดยอ
ป ญ หายาเสพติ ด ให โ ทษเป น ป ญ หาระดั บ ชาติ ที่ ทุ ก ฝ า ยจะต อ งร ว มมื อ กั น ทั้ ง ด า นป อ งกั น
ปราบปราม และรักษา วัยรุนเปนชวงวัยหัวเลี้ยวหัวตอที่มีโอกาสติดยาเสพติดไดมาก อาจเนื่องมาจาก
การเปลี่ยนแปลงทั้งทางดานรางกายและจิตใจ เกิดความเครียดไดงาย สาเหตุสําคัญที่วัยรุนมีโอกาสติด
ยาเสพติด เชน อยากทดลอง ตามใจเพื่อน ถูกหลอกลวง ผิดหวังในเรื่องตาง ๆ ขาดความอบอุนจาก
ครอบครัว เปนตน ทางปองกันและแกไขที่สําคัญก็คือตัววัยรุนเองจะตองรูจักปองกันตนเอง โดยไมทดลอง
เสพยาเสพติดทุกชนิด ถัดมาก็คือบุคคลในครอบครัว โดยเฉพาะพอแมจะตองใหความรักความอบอุนและ
ความเขาใจในวัยรุนอยางถูกวิธี จะเปนเกราะปองกันไมใหวัยรุนไปติดยาเสพติดได
Abstract
Drug addiction is the problem which must be concerned by the national government
and all sectors in the society. It must be collaboratively prevented, suppressed, and cured.
Adolescence is the transitional stage of life when the youth is at a high risk to become drug
addicted. His physical and psychological changes bring him a lot of stresses. The important
causes of drug addiction are such as the adolescence’ s eagerness to challenge, desire to
please friends, being falsified by others, despairs, desire for family care, and so on. The best
way to solve the problem of drug addiction is to urge the adolescence to protect himself from
drugs – not to try them. The next important way deals with his family members, especially his
parents, who must properly and warmly show him their loves and cares. These actions will
become the shields that help protect adolescence from drug addiction
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ปญหายาเสพติดใหโทษในปจจุบันเปนปญหาระดับชาติที่ทุกฝายจะตองรวมมือกันทั้งทางดาน
ปองกัน ปราบปรามและรักษา จํานวนของผูติดยาเสพติดไดเพิ่ มมากขึ้ นอยา งรวดเร็ว โดยเฉพาะได
แพรหลายเขาสูเยาวชนและวัยรุนซึ่งมีอายุระหวาง 14-25 ป มากกวาในวัยอื่น ๆ จากการสํารวจเพื่อ
ประมาณการจํานวนนักเรียน/นักศึกษาที่เขาไปเกี่ยวของกับยาเสพติด ตั้งแตระดับประถมศึกษาปที่ 6 –
ปริญญาตรี ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงมหาดไทยในป 2542 โดยสํานักวิจัยเอแบคโพลล
(www.nmt.ac.th/product/web/1/d8.html) พบวา จากนักเรียน/นั กศึก ษา จํา นวน 5,365,942 คนทั่ ว
ประเทศ มีนักเรียน/นักศึกษาที่เกี่ยวของกับยาเสพติดถึง 663,290 คน หรือคิดเปนรอยละ 12.40 เยาวชน
เหลานี้จะเปนกําลังที่สําคัญของประเทศชาติในภายภาคหนา แตตองมาเสียอนาคตเสียกอนโดยการติด
ยาเสพติด แลวประเทศชาติจะเจริญขึ้นพัฒนาขึ้นไดอยางไร ในเมื่อเยาวชนของชาติกลายเปนทาสของ
ยาเสพติดแลว
คดีเกี่ยวกับยาเสพติดมีเกิดขึ้นเปนจํานวนมาก จากสถิติผลการจับกุมคดียาเสพติดทั่วประเทศ
ในรอบป 2549 มีทั้งสิ้น 74,403 คดี จํานวนผูตองหา 81,937 คน น้ําหนักของกลางทั้งสิ้น 25,904.29
กิโลกรัม จําแนกเปนยาหลัก อาทิ เมทแอมเฟตามีน (ยาบา) ประมาณ 13.48 ลานเม็ดหรือ 1,213.40
กิโลกรัม เฮโรอีน 91.66 กิโลกรัม ไอซ 93.74 กิโลกรัม เอ็กซตาซี 6.73 กิโลกรัม คีตามีน 21.88 กิโลกรัม โค
ค า อี น ( โ ค เ ค น ) 3 6 . 3 6 กิ โ ล ก รั ม กั ญ ช า แ ห ง 1 1 . 8 7 ตั น แ ล ะ พื ช ก ร ะ ท อ ม 6 . 2 7 ตั น
(www1.oncb.go.th/document/satistic07040201.pdf)
ป ญ หายาเสพติ ด ให โ ทษนั้ น ก อ ให เ กิ ด โทษมากมาย ทั้ ง ในตั ว ผู ติ ด ยาเสพติ ด ซึ่ ง จะมี ก าร
เปลี่ยนแปลงทางรางกายและจิตใจเปนอยางมาก ทางดานเศรษฐกิจก็ตองสูญเสียเงินทองมากมายในการ
ที่จะตองไปจัดซื้อหามาเพื่อใหไดมาซึ่งยาเสพติด รวมทั้งเงินที่รัฐจะตองใชจายในดานปองกัน ปราบปราม
และบํ า บั ดรัก ษาอีก นอกจากนี้ป ญ หาที่ ต ามมาก็คือ คดี เกี่ยวกับ อาชญากรรม เพราะผู เสพติ ดที่ เป น
เยาวชนยั ง ไม มี ง านทํ า จะเอาเงิ น ที่ ไ หนมาซื้ อ ยาได ทุ ก วั น ทางออกของเขาก็ คื อ การก อ เหตุ ท าง
อาชญากรรมขึ้นมา ทางออกของเขาก็คือการกอเหตุทางอาชญากรรมขึ้นมา ทางดานสังคมของผูเสพติด
เองก็เขากับใครไมไดนอกจากพวกเสพยาเสพติดดวยกันเอง บุคคลในครอบครัวก็อาจรังเกียจ สังคม
ภายนอกก็ไมมีใครคบหาสมาคมดวย ทางดานความมั่นคงของประเทศชาติก็ตองสูญเสียบุคคลวัยทํางาน
จํานวนมากทีเดียว วัยรุนเปนวัยหัวเลี้ยวหัวตอ จึงเปนวัยที่ผูใหญจะตองพยายามชวยเหลือเขาใหผาน
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พัฒนาการดานตาง ๆ ใหไดสมบูรณ โดยเฉพาะในเรื่องยาเสพติดใหโทษ เพื่อเปนผูใหญที่มีอนาคตในวัน
ขางหนา การชวยเหลือปองกันมิใหวัยรุนเขาไปยุงเกี่ยวกับยาเสพติดจึงเปนเรื่องเรงดวนที่ผูที่เกี่ยวของควร
กระทําอยางยิ่ง
ความหมายของยาเสพติดใหโทษ
พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ.2522 กําหนดความหมายของคําวา “ยาเสพติดใหโทษ”
ไวดังนี้ คือ สารเคมีหรือวัตถุชนิดใด ๆ ซึ่งเมื่อเสพเขาสูรางกายไมวาจะโดยรับประทาน ดม สูบ ฉีด หรือ
ดวยประการใดๆ แลวทําใหเกิดผลตอรางกายและจิตใจในลักษณะสําคัญ เชน ตองเพิ่มขนาดการเสพขึ้น
เปนลําดับ มีอาการถอนยาเมื่อขาดยา มีความตองการเสพทั้งรางกายและจิตใจอยางรุนแรงตลอดเวลา
และสุขภาพโดยทั่วไปจะทรุดโทรมลง กับใหรวมตลอดถึงพืชหรือสวนของพืชที่เปนหรือใหผลผลิตเปน
ยาเสพติดใหโทษหรืออาจใชผลิตเปนยาเสพติดใหโทษและสารเคมีที่ใชในการผลิตยาเสพติดใหโทษดวย
ทั้งนี้ ตามที่รัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษา แตไมหมายความถึงยาสามัญประจําบานบางตํารับ
ตามกฎหมายวาดวยยาที่มียาเสพติดใหโทษผสมอยู
สาเหตุที่วัยรุนติดยาเสพติด สาเหตุที่วัยรุนติดยาเสพติดมีหลายประการ สาเหตุที่สําคัญไดแก
1. จากความอยากรูอยากเห็นและอยากทดลอง เด็กวัยรุนสวนมากมักมีความคะนองทั้ง ๆ ที่รูวา
ยาเสพติดเปนสิ่งไมดี แตอยากลองในสิ่งแปลกใหม อยากรูอยากมีประสบการณกับ “สิ่งตองหาม” ยิ่งถูก
หามมากเทาไรก็อยากทดลองมากเทานั้น โดยสํานึกและมั่นใจตนเองมากเกินไปวาตนเองมีจิตใจเขมแข็ง
และอยากลองรสชาติของยาเสพติดเปนอยางไร เมื่อทดลองหลายครั้งก็ทําใหติดและเลิกไมไดในที่สุด
โดยเฉพาะเฮโรอีนซึ่งเสพเพียง 1-2 ครั้งก็ติดแลว
2. จากความอยากมีเพื่อน เอาใจเพื่อนและตามใจเพื่อน เนื่องจากวัยรุนเปนวัยที่เพื่อนมีอิทธิพล
ตอเขามากที่สุด วัยรุนตองการเขากลุมและสังคมกับเพื่อน ๆ เมื่อเพื่อนใหเสพยาเสพติดเพื่อเปนการใหเขา
รวมกลุม วัยรุนจึงลองเสพเขาไปโดยขาดความยั้งคิด เพื่อแสดงใหเพื่อนฝูงเห็นความเกงกลาของตนและ
เปนการโออวดวาเขาก็ทําได เมื่อเสพบอย ๆ ก็ติดยาได
3. จากการถูกหลอกลวง วัยรุนอาจไดรับสิ่งเสพติดเขาสูรางกายโดยไมรูตัวก็ได โดยการผสม
ยาเสพติดเขามาอยูในอาหารที่ขบเคี้ยว เชน ทอฟฟ ลูกกวาด หรือบุหรี่ยัดไส ซึ่งผูผลิตพยายามโฆษณาให
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เหตุผลตาง ๆ นานาที่นาเลื่อมใส เปนเหตุใหวัยรุนสนใจ โดยเฉพาะวัยรุนที่มีจิตใจออนไหวก็หลงเชื่อและ
ติดยาในที่สุด
4. จากการเชื่อผิด ๆ วัยรุนมักมีความเชื่อกันวาการใชยาเสพติดจะทําใหชวงระยะเวลาของการ
พักผอนมีความสุข เพราะยาเสพติดทําใหลืมความทุกข ความเครงเครียดและความกังวลที่ตองเผชิญใน
ชีวิตประจําวัน ซึ่งมักจะเริ่มตนจากการสูบบุหรี่กอน ตอไปก็อาจเปนยาบา กัญชา มอรฟน หรือเฮโรอีนใน
ที่สุด ซึ่งความเชื่อดังกลาวเปนความเชื่อที่ผิด ๆ
5. จากความผิดหวัง ระยะวัยรุนเปนระยะที่วัยรุนเต็มไปดวยความคาดหวังในเรื่องตาง ๆ ซึ่งมี
ลักษณะเปนอุดมคติสูง เต็มไปดวยความสมบูรณทุกอยางที่วัยรุนนึกฝนอยากจะใหเกิดเชนนั้น แตในชีวิต
จริงที่วัยรุนประสบมิไดเปนไปดังที่วัยรุนไดวาดภาพไว ทําใหวัยรุนเกิดความผิดหวัง ทอแทใจ และหมด
อาลัยในชีวิต เมื่อวัยรุนประสบปญหาเชนนี้ หากพอแมหรือครูไมเขาใจในตัวเขา และชวยแกปญหาใหเขา
วัยรุนก็จะไปหาเพื่อนในวัยเดียวกันชวยแกปญหาให เพื่อน ๆ อาจแนะนําใหไปใชยาเสพติดเปนสิ่งที่ดับ
ทุกข ซึ่งในระยะแรกวัยรุนอาจเห็นดีเห็นงาม เพราะยาเสพติดทําใหวัยรุนขาดสติในการควบคุมตัวเอง
เคลิ้มไปกับฤทธิ์ของยา เมื่อเสพบอยครั้งก็ติดได
6. จากทางบานและการขาดความอบอุนทางใจ บานซึ่งเปนสถาบันแรกที่วัยรุนไดปะทะสังสรรค
อยู หากบานมีความอบอุนที่เพียงพอ โอกาสที่วัยรุนจะติดยาเสพติดก็มีนอยมาก แตถาหากบานขาด
ความอบอุน เชน บิดามารดาแตกแยกกัน ทะเลาะกันเปนประจําทุกวันที่เรียกวา “บานแตก” บิดามารดา
ไมไดเอาใจใสกับลูกเทาที่ควร เมื่อบรรยากาศของบานเปนเชนนี้ วัยรุนก็เบื่อหนายบาน ไมอยากกลับบาน
เพื่อพบสภาพการทะเลาะวิวาทของบิดามารดา ทางออกของเขาก็คือการหนีออกจากบานไปสมทบกับ
เพื่อนในวัยเดียวกัน จึงเปนเหตุใหเพื่อนชักจูงใหติดยาเสพติดไดงาย
7. จากการเจ็บปวยทางกาย วัยรุนบางคนมีโรคที่ทําใหเกิดความเจ็บปวด เชน กระดูกหัก เปน
นิ่วในไต เปนหัด หรือปวดศีรษะอยางรุนแรงเปนประจํา แตไมยอมใหแพทยรักษา ซึ่งอาจมาจากหลาย
สาเหตุ เชน อาย กลัว หรืออาจจะเกี่ยวกับฐานะทางการเงินก็ได ความทรมานทางกายที่เกิดขึ้นวัยรุน
มักจะใชวิธีการแกปญหาดวยการใชยาระงับปวดตาง ๆ
8. จากการตอตานผูใหญ แพทยหญิงพรรณพิมล หลอตระกูล ไดกลาวถึงวัยรุนเปนวัยที่อยาก
เปนตัวของตัวเอง ทําใหบางทีรูสึกไมอยากเชื่อฟงสิ่งที่ผูใหญพูด บางทีก็แสดงความกาวราวออกมา ถา
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คุณพอคุณแมหรือคุณครูไมเขาใจก็จะมีปฏิกิริยาโตตอบที่รุนแรงกับเด็ก หรือพยายามเขาไปควบคุมหรือ
จัดการกับเขา เด็กก็จะยิ่งตอตานมากขึ้น อะไรที่เรารูสึกวาไมดี อะไรที่เราหามเขา อะไรที่เราบอกวาอยา
ทํา เด็กก็ยิ่งอยากทํา หรือจะประชดผูใหญไปทางหนึ่งดวย แตดวยประสบการณที่ยังออนอยู ทําใหไม
ทราบวาการประชดดวยการใชยาเสพติดนั้นเปนสิ่งที่มีอันตรายตอตัวเองเปนอยางยิ่ง
9. จากสิ่งแวดลอม เชน สถานที่อยูอาศัยแออัด เปนแหลงสลัมหรือเปนแหลงที่มีการเสพและคา
ยาเสพติด ภาวะทางเศรษฐกิจบีบคั้นจิตใจ เปนตน ซึ่งเปนสิ่งที่มีอิทธิพลเหนือจิตใจ ผลักดันใหผูที่อยูใน
สภาพแวดลอมดังกลาวบางคนหันมาพึ่งยาเสพติด โดยคิดวาจะชวยใหตนเองหลุดพนจากสภาพตาง ๆ ที่
คับของใจเหลานั้นได (http://203.172.184.9/wbi3/ya_4.htm)
โทษและอันตรายของยาเสพติดตอวัยรุน ยาเสพติดทุกชนิดมีผลกระทบตอวัยรุน พอสรุปไดดังนี้
1. โทษทางรางกายและจิตใจ ไดแก การทําลายประสาทสมองทําใหสมรรถภาพทางจิตเสื่อมลง
ความสามารถในการเรียน ความตั้งใจ และสมาธิในการเรียนลดลง ทําใหผลการเรียนแยตามไปดวย
นอกจากนี้วัยรุนจะเสียบุคลิกภาพเพราะขาดความสนใจในตัวเอง สุขภาพก็เสื่อมโทรมลงทุกขณะเพราะ
อวัยวะตาง ๆ ของรางกายถูกพิษยา บางรายอาจเกิดอาการทางจิตขึ้นมาเพราะยาเสพติดบางชนิด เชน
ยาบา อาจทําใหเกิดอาการหลอนทางประสาท หวาดระแหวงวาจะมีคนมาทําราย จึงอาจทําพฤติกรรมที่
ไมเหมาะสมขึ้น เปนคนไรเกียรติในวงสังคม และมีโอกาสเปนอาชญากรเพราะตองดิ้นรนหาเงินมาเพื่อซื้อ
ยาเสพติดซึ่งอาจทําผิดกฎหมายได บางรายหาเงินโดยการเปนผูจําหนายเสียเอง
2. โทษตามกฎหมาย ซึ่งเปนไปตามพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ.2522 ไดกําหนดโทษ
ไวดังนี้ ในกรณีเปนผูเสพยาเสพติดประเภทเฮโรอีน ฝน มอรฝน โคเคน ตองระวางโทษจําคุกตั้งแต 6 เดือน
ถึง 10 ป และปรับตั้งแต 5,000 บาทถึง 100,000 บาท ผูเสพกัญชา กระทอม ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน
1 ป และปรับไมเกิน 10,000 บาท และถากรณีมีไวครอบครองโทษจะรุนแรงมากขึ้น เชน มีเฮโรอีนไว
ในครอบครองตั้ ง แต 20 กรั ม ขึ้ น ไป กฎหมายถื อ ว า มี ไ ว ใ นครอบครองเพื่ อ จํ า หน า ย โทษสู ง สุ ด ถึ ง
ประหารชี วิ ต โทษต่ํ า สุ ด จํ า คุ ก ตั้ ง แต 6 เดื อ นขึ้ น ไป โทษปรั บ ตั้ ง แต 5,000 บาท เป น ต น
(http://203.172.184.9/wbi3/ya_14.htm)
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การปองกันการติดยาเสพติด
1. ป อ งกั น ตนเอง วั ย รุ น สามารถทํ า ได โ ดยการหาความรู เพื่ อ ให รู เ ท า ทั น โทษพิ ษ ภั ย ของ
ยาเสพติด อาทิ วัยรุนควรเขาโครงการ TO BE NUMBER ONE ซึ่งเปนโครงการรณรงคปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติด หรือติดตามโครงการของสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด
(สํานักงาน ป.ป.ส.) ที่ไดจัดรายการโทรทัศนเพื่อการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในกลุมเยาวชน
ไทย ไดแก รายการ “ฮัลโหล ไทยทีน” (HelloThai Teen) ที่เผยแพรออกอากาศทั่วประเทศทาง
สถานี โ ทรทั ศ น ช อ ง 11 กรมประชาสั ม พั น ธ ทุ ก วั น อาทิ ต ย เวลา 18.02-18.30 น. เป น ประจํ า
(http://203.172.184.9/wbi3/ya_8.htm) นอกจากนี้วัยรุนตองรูจักหามตัวเองไมทดลองยาเสพติดทุกชนิด
รูจักเลือกคบเพื่อนที่ดี มีความภาคภูมิใจและนับถือตนเอง ทําจิตใจใหราเริงแจมใส และเมื่อมีปญหา ตอง
รูจักปรึกษาผูใหญ พอ แมทันที
2. ปองกันโดยครอบครัว ดวยการที่พอแม ผูปกครอง ญาติพี่นองสรางความรัก ความอบอุนและ
ความสัมพันธอันดีระหวางสมาชิกในครอบครั ว ชวยกันสอดสองดูแลไมใ หบุคคลในครอบครัวเขาไป
เกี่ยวของกับยาเสพติดโดยเด็ดขาด
3. ปองกันเพื่อนบาน สมาชิกในครอบครัวของวัยรุนควรหาโอกาสชี้แจงใหเพื่อนบานเขาใจถึง
โทษของยาเสพติด และถาเปนไปไดควรขอความรวมมือในการปองกันดวย
4. ปองกันโดยครอบครัวใหความรวมมือกับทางราชการ กลาวคือเมื่อทราบวาบานใดตําบลใดมี
ยาเสพติ ด แพร ร ะบาด ขอให แ จ ง เจ า หน า ที่ ตํ า รวจทุ ก แห ง ทุ ก ท อ งที่ ท ราบ หรื อ แจ ง ที่ สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด (สํานักงาน ป.ป.ส.)
บทสรุป
ชวงระยะวัยรุนเปนชวงวัยหัวเลี้ยวหัวตอของชีวิต วัยรุนจะตองเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงทั้งทาง
รางกายและจิตใจ ซึ่งอาจทําใหเกิดความเครียดและหากหาทางออกอื่นไมไดโอกาสที่วัยรุนจะหันไปใช
ยาเสพติดจะมีมากขึ้น ซึ่งอาจจะเกิดจากความอยากลอง หรือถูกเพื่อนชักนํา หรือถูกหลอกลวง การ
แกปญหาเหลานี้นอกจากตัววัยรุนเองจะพยายามแกไขตัวเอง บุคคลในครอบครัวโดยเฉพาะพอแมจะมี
สวนชวยใหวัยรุนหางจากยาเสพติดมากขึ้น ดวยการใหความรักความเอาใจใสและเขาใจวัยรุน พอแมตอง
ไมใชมาตรฐานหรือประสบการณในอดีตของตนเองมาเปนแนวทางใหลูกปฏิบัติทั้งหมด แตพอแมจะตอง
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หาความรูและปรับตัวใหเขากับโลกในยุคปจจุบัน ซึ่งจะไดทราบกระแสของโลกที่วัยรุนประสบอยู จะได
ชวยกันปองกันและแกไขปญหาการติดยาเสพติดของวัยรุนได เพื่อที่เขาจะไดเปนผูใหญที่ดีและเปนกําลัง
สําคัญในการพัฒนาประเทศสืบไป
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