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บทคัดย่อ 
  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการรับรู้.ความเข้าใจ.และความตระหนัก.ของผู้น าชุมชนต่อ
ปัญหายาเสพติด.และเพ่ือศึกษาทัศนะและแนวทางการแก้ไขปัญหายาเสพติด.ของผู้น าชุมชนในต าบลยะรม 
อ าเภอเบตง.จังหวัดยะลา.ประชากรคือ.สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยะรม .ผู้น าท้องที่.ได้แก่ 
ก านัน.ผู้ใหญ่บ้าน.ผู้น าศาสนา.ได้แก่.เจ้าอาวาสวัด.โต๊ะอิหม่าม.โต๊ะครู.ในต าบลยะรม.อ าเภอเบตง.จังหวัด
ยะลา.รวมจ านวน.14.คน.รวบรวมข้อมูลโดยใช้การสัมภาษณ์.ซึ่งเป็นการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก.(In-depth 
Interview) เป็นรายบุคคล.โดยใช้แนวค าถามประกอบการสัมภาษณ์เป็นเครื่องมือในการศึกษา.วิเคราะห์
ข้อมูลทั่วไป.และการรับรู้.ความเข้าใจ.และความตระหนัก.ของผู้น าชุมชนต่อปัญหายาเสพติด.และเพ่ือ
ศึกษาทัศนะและแนวทางการแก้ไขปัญหายาเสพติด .ของผู้น าชุมชนในต าบลยะรม.อ าเภอเบตง.จังหวัด
ยะลา ผลการศึกษา พบว่า  

ผลการวิเคราะห์การรับรู้ ความเข้าใจ .และความตระหนัก.ของผู้น าชุมชนต่อปัญหายาเสพติด 
สามารถสรุปผลได้ดังนี้ คือ ด้านการรับรู้เกี่ยวกับปัญหายาเสพติดที่ก าลังด าเนินอยู่ในปัจจุบัน ผู้น าชุมชน
ทราบถึงปัญหาความรุนแรงของการแพร่ระบาดของยาเสพติดในพ้ืนที่ โดยมีการแพร่ระบาดอยู่ในกลุ่มเด็ก
เยาวชนในพ้ืนที่เป็นจ านวนมาก โดยยาเสพติดที่มีการแพร่ระบาดมาก คือ พืชกระท่อม ส่วนการเข้าใจต่อ
สาเหตุปัญหายาเสพติด พบว่าสาเหตุหลักท่ีท าให้ติดยาเสพติดในกลุ่มเด็กและเยาวชน คือ การถูกชักจูงจาก
เพ่ือนหรือคนรู้จัก และความอยากรู้ อยากเห็น อยากลอง ส่วนปัญหารองลงมา คือ ปัญหาครอบครัวขาด
ความอบอุ่น และไม่มีการศึกษา ตามล าดับ และการตระหนักต่อปัญหายาเสพติด สามารถแบ่งผลกระทบ
ออกเป็น 3 ด้าน คือ ผลกระทบต่อตัวผู้เสพ ผลกระทบต่อครอบครัวผู้เสพ และผลกระทบต่อสังคม  ด้านตัว
ผู้เสพจะมีปัญหาด้านสุขภาพอนามัย ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ ต่อมาเป็นเรื่องของประสิทธิภาพในการเรียน 
การท างาน  ด้านครอบครัว จะมีปัญหาด้านเศรษฐกิจภายในครอบครัวที่ต้องสิ้นเปลืองไปกับการหาซื้อยา
เสพติดมาเสพโดยไม่เกิดประโยชน์ และด้านจิตใจของคนภายในครอบครัว ผลกระทบด้านสังคมจะท าให้เกิด
ปัญหาอาชญากรรมก่อความเดือนร้อนร าคาญ.และปัญหาในการให้ความร่วมมือช่วยเหลืองานชุมชน.ตามล าดับ  
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ทัศนะต่ออุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหายาเสพติดของผู้น าชุมชน พบว่า ผู้น าชุมชนส่วนใหญ่
แสดงความคิดเห็นต่อกฎหมายยาเสพติดในปัจจุบันโดยส่วนใหญ่มองว่าสาเหตุที่ท าให้การฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพ
ติดไม่เป็นที่น่าพอใจ สาเหตุหลักเกิดจากถูกกลุ่มเพ่ือนชักชวนให้กลับไปติดยาเสพติดใหม่อีกครั้ง ในส่วน
บทลงโทษส่วนใหญ่มองว่าในคดียาเสพติดการลงโทษจ าคุกให้หมด โดยยกเลิกอัตราโทษปรับ เพ่ือเป็นกา
ป้องกันการกลับมากระท าผิดซ้ าอีก โดยการจ าคุกจะเป็นการจ ากัดบริเวณเพ่ือไม่ให้ผู้เสพยาเสพติด เข้าไป
ยุ่งเกี่ยวกับชุมชนในสังคม และท าให้เกิดความเกรงกลัวเข็ดหลาบ ท าให้รู้สึกว่าเสียเวลาเมื่อถูกจ าคุกหรือ
ถูกลงโทษ ในส่วนผู้ค้ายาเสพติดส่วนใหญ่มองว่าควรลงโทษประหารชีวิต เพ่ือไม่ให้บุคคลอ่ืนเอาเป็น
เยี่ยงอย่างจะได้เกิดความเกรงกลัวในการกระท าผิด 
ค าส าคัญ: ทัศนะของผู้น าชุมชน, ปัญหายาเสพติด, อ าเภอเบตง  
 
Abstract 

The purpose of this research was to study Perception, Understanding and 
Awareness of Community Leaders towards Drug Problems and to study the Opinion and 
Guidelines for Solving Drug Problems of the Community Leaders in Yarom Subdistrict, 
Betong District, Yala Province. The Population is the members of the Yarom Subdistrict 
Administrative Organization Council. The Local Leaders are Village Chiefs, Village 
Headmen, Religious Leaders including the abbot of Toom-Im Temple of the Yarom Sub-
district, Betong District, Yala Province. The interview this is an in-depth interview 
individually, using the questionnaire as an educational tool. Analyze general data and 
Perception, Understanding and Awareness of Community Leaders towards Drug Problems 
And to study the Opinion and Guidelines for Solving Drug Problems of Community 
Leaders in Yarom Subdistrict, Betong District, Yala Province.  

Analysis results of Perception, Understanding, and Awareness of Community 
Leaders towards Drug Problems Can are summarized as follows: Perception about the 
current Drug Problems Community Leaders are aware of the Problem of the Spread of 
Drugs in the area. With the Spread of a large number of Children and Youth in the area 
the most Prevalent Drugs are Kratom, while Understanding the Causes of Drug Problems. 
Found that the main cause of Drug addiction among Children and Youth is influenced by 
Friends or Acquaintances and Curiosity to Try. The second problem is the Family Lack of 
Warmth And no Sequential Studies and Awareness of Drug Problems Can divide the 
effects into 3 areas which are the effect on Drug users Impact on the Family of Drug 
users and the impact on Society The addicts will have Health Problems. Both physically 
and mentally later, it is a matter of Efficiency in Studying and Working in the Family. 
There will be Economic Problems within the Family that have to waste with the 
Purchase of Drugs to use without benefit. And the Psychological aspects of People within 
the Family Social impacts will cause Crime and Annoyance. And Problems in Providing 
Cooperation to Help the Community Work respectively 
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 In the Opinion obstacles and solutions to Drug Problems of Community Leaders, 
It is found that the majority of Community Leaders commented on the Current Drug 
Laws, most of them think that the Reasons for the Rehabilitation of Drug addicts are not 
satisfactory. The main cause is caused by a Group of Friends persuade to return to Drug 
addiction again. Regarding the penalties, most Opinion that in Drug cases, All prison 
sentences By canceling the Penalty rate In order to Prevent Reoccurrence The 
imprisonment will limit the area to Prevent Drug users Get involved in the Community in 
Society And cause fear for allegations Makes him feel wasted time when Imprisoned or 
Punished As for Drug dealers, most believe they should be put to Death. In order not to 
be implied by others so as to create fear of Wrongdoing. 
Keywords: Opinion of community leaders, Drug problems, Betong district 
 
บทน า 

ในปัจจุบันพบว่า มีการแพร่ระบาดของยาเสพติดอย่างกว้างขวางและรุนแรงมากขึ้นยาเสพติดที่มี
การแพร่ระบาดอย่างมากในประเทศไทยได้แก่ เฮโรอีน และยาบ้า (แอมเฟตามีน) พ้ืนที่ที่มีปัญหาเฮโรอีน
รุนแรงได้แก่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ส่วนการแพร่ระบาดของยาบ้ามีมากในภาคกลาง
โดยเฉพาะในกลุ่มวัยรุ่น เด็ก เยาวชน นักเรียน นักศึกษา (ปิยลักษณ์ โพธิวรรณ์, 2557) ปัญหายาเสพติด
เป็นปัญหาที่เกิดสะสมมาเป็นเวลานานจนกลายเป็นปัญหาที่เรื้อรังของประเทศชาติ มีผลกระทบที่
ก่อให้เกิดความเสียหายทั้งต่อผู้เสพยาเสพติดและครอบครัว อีกทั้งยังน าไปสู่ปัญหาอ่ืนๆ อีกมากมาย เช่น 
ปัญหาอาชญากรรม .ปัญหาสังคม .เศรษฐกิจ .วัฒนธรรม .และความมั่นคงของประเทศชาติ .(ส าเนา 
นิลบรรพ์ และคณะ,.2559) และยังก่อให้เกิดความสูญเสียกับประเทศชาติหลายด้านด้วยกันทั้งด้าน
ก าลังคน ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคมและด้านการเมืองการปกครอง รัฐบาลได้ตระหนักถึงสภาพปัญหาที่
เกิดข้ึนจึงได้มีการก าหนดนโยบายเร่งด่วนเพ่ือจะลดการระบาดและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยใช้กลยุทธ์ให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการร่วมกันแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการแพร่ระบาดยาเสพติดภายในประเทศ  
รวมทั้งใช้มาตรการทางกฎหมายอย่างเฉียบขาดกับผู้ที่กระท าผิดในการค้ายาเสพติดและผู้เสพยาเสพติด 
แต่ก็ยังเห็นและทราบข่าวเกี่ยวกับปัญหายาเสพติดจากสื่อทุก ๆ วันไม่ว่าจะเป็นทางทีวี หน้าหนังสือพิมพ์
และสื่ออ่ืน ๆ ยังคงไม่สามารถท าให้ปัญหายาเสพติดนั้นหมดไปจากประเทศได้อย่างถาวร (ส านักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด, 2526) 

ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาที่มีความรุนแรงและมีการขยายตัวเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง แม้ว่ารัฐบาล
จะได้ประกาศสงครามกับยาเสพติดแล้วก็ตาม ก็ยังแพร่ระบาดลงไปถึงระดับหมู่บ้าน/ชุมชนโดยผู้ที่เข้าไป
เกี่ยวข้องนั้นส่วนใหญ่เป็นเยาวชนทั้งในและนอกสถานศึกษา ส าหรับสาเหตุของการใช้ยาเสพติดในกลุ่ม
นักเรียนนักศึกษานั้น พบว่านักเรียนนักศึกษาใช้ยาเนื่องจากอยากทดลองมากกว่าสาเหตุอ่ืน ซึ่งเป็น
ลักษณะโดยทั่วไปของวัยรุ่นซึ่งเป็นวัยอยากลอง โดยคิดเป็นร้อยละ 53.60 รองลงมาคือการถูกเพ่ือนชวน
ร้อยละ.35.57.นอกจากนี้มาจากสาเหตุอ่ืน .ๆ.เช่น มีเรื่องไม่สบายใจอันเนื่องมาจากปัญหาครอบครัว 
ปัญหาด้านการเรียน ปัญหาการเข้าสังคมหรือการคบเพ่ือนอีกร้อยละ 10.80 (ส านักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด, 2526) สถานการณ์ที่เกิดขึ้นในสถานศึกษานั้น รัฐบาลได้ให้ความส าคัญ
และเร่งรัดให้มีการด าเนินการแก้ไขให้เป็นรูปธรรม โดยก าหนดให้มีการด าเนินการป้องกันและแก้ไขใน
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แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2544 -2545 และก าหนดให้มีแผนการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาเป็น 1 ใน 7 แผนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศ
และได้มีการทุ่มเทงบประมาณจ านวนมากลงไปในการแก้ปัญหาดังกล่าว พร้อมทั้งก าหนดให้มีการ
ประเมินผลการด าเนินการตามแผนดังกล่าวด้วย 

ยาเสพติดมิได้แพร่ขยายในเขตชุมชนเมือง หรือเฉพาะ กลุ่มอาชีพของผู้ใช้แรงงานพนักงานขับรถ
ขนส่งเท่านั้น หากแต่ได้ขยายแพร่เข้าสู่ระดับชุมชนชนบท ตามต าบล หมู่บ้านต่าง.ๆ.ซ่ึงเป็นเครื่องชี้ให้เห็น
ถึงสถานการณ์ความรุนแรงของการแพร่ระบาดของยาบ้าในขณะนี้ ที่ก าลังแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วเข้าสู่
กลุ่มเด็กและเยาวชน ชุมชนต่าง ๆ ซึ่งเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาประเทศปัจจุบันพบว่าปัญหายาเสพติด
มีการแพร่ระบาดเข้าไปแทบทุกส่วนของสังคม .ไม่ว่าจะเป็นครอบครัว.ชุมชน.ทั้งในเมือง.และในชนบท 
นักเรียน.นักศึกษา.ในสถานศึกษาทั้งภาครัฐ.และภาคเอกชน.และมีในทุกระดับชั้นการศึกษา.กลุ่มผู้ใช้
แรงงาน.ภาคเกษตรกรรม.กลุ่มผู้ใช้บริการในสถานเริงรมย์.รวมทั้งผู้ใช้แรงงานในสถานศึกษาประกอบการ
อ่ืน.ๆ.ซึ่งส่วนใหญ่เป็นแรงงานพ้ืนฐานส าคัญของการพัฒนาประเทศปัญหายาเสพติดเป็นภัยคุกคามต่อ
สังคมไทย  ที่นับวันจะทวีความรุนแรงมากขึ้น .แม้ว่าในระยะที่ผ่านมาทุกรัฐบาลจะพยายามหาทางแก้ไข
ปัญหา โดยก าหนดนโยบายและแผนที่ชัดเจน .รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะด าเนินการป้องกันและ
ปราบปรามอย่างเต็มที่.แต่ก็มีลักษณะต่างฝ่ายต่างท าเน้นการด าเนินงานในเชิงรับและขาดความยืดหยุ่น  
รวมทั้งยังไม่เปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายในสังคมเข้ามามีส่วนร่วมมากนัก.ประกอบกับปัจจัยที่เอ้ือต่อการเกิดและ
การแพร่กระจายของยาเสพติดยังด ารงอยู่และขยายตัวอย่างต่อเนื่อง โดยแพร่กระจายไปถึงระดับหมู่บ้าน 
ชุมชน ซึ่งเป็นรากฐานส าคัญของสังคม.รวมทั้งแพร่กระจายเข้าไปในกลุ่มนักเรียน นักศึกษา .และเยาวชน  
ซึ่งเป็นพลังส าคัญของประเทศชาติในอนาคต .ทั้งนี้องค์กรค้ายาเสพติดมีทั้งกองก าลังชนกลุ่มน้อยใน
ประเทศเพ่ือนบ้าน.ข่ายงานการค้ายาเสพติดข้ามชาติ.กลุ่มการค้ายาเสพติดรายใหญ่.และการค้ายาเสพติด
รายย่อยในแต่ละพ้ืนที่.โดยกลุ่มบุคคลที่มีพฤติการณ์ด้านยาเสพติดได้ขยายตัวเป็นนักค้ารายใหม่และเพ่ิม
จ านวนมากขึ้น รวมทั้งได้พัฒนาตนเองเพ่ือต่อต้านการสืบสวนปราบปรามยาเสพติดมากขึ้น 

จากการที่ปัญหายาเสพติดได้ทวีความรุนแรงจนกลายเป็นภัยคุกคามสังคมไทย .ท าให้ทุกฝ่าย
ตระหนักถึงความจ าเป็นที่จะต้องเร่งแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง.โดยเฉพาะในรัฐบาลปัจจุบันได้ให้ความส าคัญ
กับการแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยก าหนดให้การแก้ไขและป้องกันปัญหายาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติ .โดย
ยึดหลักนิติธรรมในการปราบปรามลงโทษผู้ผลิต .ผู้ค้า.ผู้มีอิทธิพลและผู้ประพฤติมิชอบ.โดยบังคับใช้
กฎหมายอย่างเคร่งครัด.ยึดหลักผู้เสพคือผู้ป่วยที่ต้องได้รับการรักษาให้กลับมาเป็นคนดีของสังคม.พร้อมทั้ง
มีกลไกติดตามช่วยเหลืออย่างเป็นระบบ.และด าเนินการอย่างจริงจังในการป้องกันปัญหาด้วยการแสวงหา
ความร่วมมือเชิงรุกกับต่างประเทศ ในการควบคุมและสกัดกั้นยาเสพติด สารเคมี และสารตั้งต้นในการ
ผลิตยาเสพติดที่ลักลอบเข้าประเทศ ภายใต้การบริหารจัดการอย่างบูรณาการและมีประสิทธิภาพ รวมทั้ง
ด าเนินการป้องกันกลุ่มเสี่ยงและประชาชนทั่วไปไม่ได้เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด .ด้วยการรวมพลังทุก
ภาคส่วนเป็นพลังแผ่นดินในการต่อสู้กับยาเสพติด (ส านักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, 2554) 

ที่ผ่านมาได้มีการศึกษาเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดมาอย่างต่อเนื่อง .แต่ยังไม่มี
การศึกษาถึงทัศนะของผู้น าชุมชนในพ้ืนที่ที่มีต่อแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ซึ่งจะ
เห็นได้ว่ามีข่าวการจับกุมผู้ค้ารายย่อย.ผู้ค้ารายใหญ่.ผู้เสพยาเสพติดปรากฏออกมาให้เห็นจากสื่อต่าง ๆ  
เป็นจ านวนมาก.แต่จากสถิติปริมาณคดีที่เกิดขึ้นในแต่ละปี .กลับมีจ านวนที่เพ่ิมขึ้นทุกปี.แสดงให้เห็นถึง
ปัญหาในการแก้ไขปราบปรามยาเสพติดของหน่วยงานต่าง.ๆ.ที่เก่ียวข้อง.ผู้ศึกษาจึงมีความสนใจที่จะศึกษา
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ถึงทัศนะของผู้น าชุมชนต่อปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่ต าบลยะรม .อ าเภอเบตง.จังหวัดยะลา.เพ่ือให้ทราบถึง
ทัศนะของผู้น าชุมชนต่อปัญหายาเสพติด อันจะเป็นประโยชน์ในการศึกษาเพ่ือหาแนวทางร่วมกันในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่ และเพ่ือที่จะให้ทราบถึงความคิดเห็นของผู้น าชุมชนต่อปัญหา
ยาเสพติด เพ่ือใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ซึ่งข้อมูลที่ได้สามารถน าไปใช้เป็นแนวทางใน
การด าเนินนโยบายป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของรัฐบาลให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1..เพ่ือศึกษาการรับรู้ ความเข้าใจ และความตระหนัก ของผู้น าชุมชนต่อปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่
ต าบลยะรม อ าเภอเบตง จังหวัดยะลา 

2..เพ่ือศึกษาทัศนะและแนวทางการแก้ไขปัญหายาเสพติด ของผู้น าชุมชนในต าบลยะรม อ าเภอ 
เบตง จังหวัดยะลา 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
ประชากรและกลุ่มเป้าหมาย 
 1. ประชากร 
 ประชากรที่ใช้ในการศึกษา.ได้แก่.สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยะรม.ผู้น าท้องที่.ได้แก่ 
ก านัน.ผู้ใหญ่บ้าน.ผู้น าศาสนา.ได้แก่.เจ้าอาวาสวัด.โต๊ะอิหม่าม.โต๊ะครู.ในต าบลยะรม.อ าเภอเบตง.จังหวัด
ยะลา 

2. กลุ่มเป้าหมาย.จ านวน.14 คน ด้วยวิธีการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive sampling) ได้แก่ 
2.1.ผู้น าท้องถิ่น ได้แก่ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลยะรม .1.คน สมาชิกองค์การ

บริหารส่วนต าบลยะรม.จ านวน.2.คน.รวม.3.คน 
2.2.ผู้น าท้องที่.ได้แก่ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน คัดเลือกจากบุคคลที่มีประสบการณ์ในการ

ท างานด้านยาเสพติด จ านวน 8 คน 
2.3.ผู้น าศาสนา .ได้แก่ .เจ้าอาวาสวัด .โต๊ะอิหม่าม .โต๊ะครู .คัดเลือกจากบุคคลที่มี

ประสบการณ์ในการท างานด้านยาเสพติด .จ านวน 3 คน รวมทั้งหมด 14 คน โดยทั้งหมดต้องเต็มใจให้
ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับกลุ่มผู้ให้ข้อมูลที่ส าคัญในการศึกษาในครั้งนี้ 

 
ขอบเขตด้านเนื้อหา  

ผู้วิจัยต้องการศึกษาทัศนะและแนวทางแก้ไขปัญหายาเสพติด ของผู้น าชุมชนในพ้ืนที่ต่อการแก้ไข
ปัญหายาเสพติด ด้านการรับรู้ ความเข้าใจ และความตระหนัก ต่อปัญหายาเสพติด 
   
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้ใช้เครื่องมือการวิจัยเพ่ือเก็บข้อมูลที่ส าคัญคือ การสัมภาษณ์ ซึ่งเป็นการสัมภาษณ์
แบบเจาะลึก (In-depth Interview) เป็นรายบุคคล โดยใช้แนวค าถามประกอบการสัมภาษณ์ 

 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยด าเนินการตามข้ันตอน ดังนี้ 
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  การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview) 
  ผู้ศึกษาใช้แนวค าถามประกอบการสัมภาษณ์ เป็นรายบุคคล .จ านวน 14 คน ซึ่งการสัมภาษณ์ 
แบบเจาะลึก รักษาความลับของผู้ให้สัมภาษณ์ เหมาะส าหรับการศึกษาในครั้งนี้ เพราะเป็นประเด็น  
ที่ละเอียดอ่อน คือทัศนะของผู้น าชุมชนต่อปัญหายาเสพติด กรณีศึกษา ต าบลยะรม อ าเภอเบตง       
จังหวัดยะลา การสัมภาษณ์แบบเจาะลึกจะสามารถเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกได้ แต่มีข้อจ ากัด คือผู้ศึกษาต้อง   
ใช้ระยะเวลาเพ่ือสร้างความไว้วางใจกับผู้ถูกสัมภาษณ์ และใช้เวลาในการสัมภาษณ์นาน ในการสัมภาษณ์
แบบเจาะลึกในการเก็บข้อมูลก่อนการลงพ้ืนที่ โดยผู้ศึกษาได้อธิบายวัตถุประสงค์ของค าถามแต่ละข้อ 
วิธีการจดบันทึก และการบันทึกเสียงอย่างละเอียด 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เบื้องต้น ด้วยการจัดหมวดหมู่ตามวัตถุประสงค์ จากนั้นจึงท าการ
วิเคราะห์ด้วยการเทียบเคียงแนวคิด ทฤษฏีและงานวิจัยควบคู่กัน เพ่ือหาความแตกต่าง ความเหมือนกัน
ต่อทัศนะของผู้น าชุมชนในแต่ละกลุ่ม มาประกอบรายงานการศึกษา เพ่ือความชัดเจนและสมบูรณ์ในการ
วิเคราะห์และสรุปผล 
 
สรุปและอภิปรายผล 

ข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มเป้าหมาย 
กลุ่มผู้ให้ข้อมูลในการศึกษาครั้งนี้ ประกอบด้วย กลุ่มผู้น าท้องถิ่น ได้แก่ นายกองค์การบริหารส่วน

ต าบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยะรม ผู้น าท้องที่ ได้แก่ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน  และกลุ่มผู้น าด้าน
ศาสนา ได้แก่ เจ้าอาวาสวัด โต๊ะอิหม่าม โต๊ะครู ในต าบลยะรม อ าเภอเบตง จังหวัดยะลา พบว่า กลุ่มผู้น า
ท้องถิ่น ผู้น าท้องที่ ผู้น าศาสนาเป็นเพศชาย มีอายุระหว่าง 41.–.60 ปี นับถือศาสนาอิสลาม ร้อยละ 
50.00  อีกร้อยละ 50.00 นับถือศาสนาพุทธ ด้านการศึกษา ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมปลายร้อยละ 
21.42 ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ร้อยละ 42.85 และต่ ากว่ามัธยมปลาย คิดเป็นร้อยละ 21. 42 
ด้านระยะเวลาในการด ารงต าแหน่งปัจจุบันมากกว่า 6 ปี มีมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 85.71 รองลงมา คือ 
4 -6 ปี คิดเป็นร้อยละ 7.14 และ 1-3 ปี คิดเป็นร้อยละ 7.14 ด้านการประกอบอาชีพ ท าสวนร้อยละ 
71.42  อาชีพค้าขาย ร้อยละ 14.28 ข้าราชการท้องถิ่น ร้อยละ 7.14 และอ่ืนๆ ร้อยละ 7.14 ด้านรายได้
โดยเฉลี่ยต่อเดือน มีรายได้โดยเฉลี่ยต่อเดือนมากกว่า 20,000 บาท ร้อยละ 50.00 และมีรายได้โดยเฉลี่ย
ต่อเดือน 10,000.–.20,000 บาท ร้อยละ 50.00 และด้านภูมิล าเนา ร้อยละ 92.85 มีภูมิล าเนาอยู่ในต าบล
ยะรม และร้อยละ 7.14 มีภูมิล าเนาอยู่ในจังหวัดอ่ืน 

ผลการศึกษา 
1. การรับรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักของผู้น าชุมชนต่อปัญหายาเสพติด  
ผลการวิเคราะห์การรับรู้ ความเข้าใจ และความตระหนัก ของผู้น าชุมชนต่อปัญหายาเสพติด 

สามารถสรุปผลได้ดังนี้ คือ ด้านการรับรู้เกี่ยวกับปัญหายาเสพติดที่ก าลังด าเนินอยู่ในปัจจุบัน ผู้น าชุมชน
ทราบถึงปัญหาความรุนแรงของการแพร่ระบาดของยาเสพติดในพ้ืนที่ โดยมีการแพร่ระบาดอยู่ในกลุ่มเด็ก
เยาวชนในพื้นท่ีเป็นจ านวนมาก โดยยาเสพติดที่มีการแพร่ระบาดมาก คือ พืชกระท่อม  

การเข้าใจต่อสาเหตุปัญหายาเสพติด พบว่าสาเหตุหลักที่ท าให้ติดยาเสพติดในกลุ่มเด็กและ
เยาวชน คือ การถูกชักจูงจากเพ่ือนหรือคนรู้จัก และความอยากรู้ อยากเห็น อยากลอง ส่วนปัญหา
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รองลงมา คือ ปัญหาครอบครัวขาดความอบอุ่น และไม่มีการศึกษา ตามล าดับ สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
อรวรรณ จุลวงษ์ ปราณี อ่อนศรี และอภิญญา อินทรรัตน์ (2559) ที่ศึกษาปัจจัยท านายความส าเร็จของ
การเฝ้าระวังป้องกันยาเสพติด ผลการวิจัยพบว่า .ปัจจัยภายใน.ปัจจัยภายนอก.และปัจจัยสนับสนุนที่
เกี่ยวข้องกับปัญหายาเสพติด คะแนนเฉลี่ยสูงสุด คือ ครอบครัวที่อบอุ่นจะเป็นเกราะป้องกันปัญหายาเสพ
ติด จะเห็นได้ว่าครอบครัวมีส่วนอย่างยิ่งต่อปัญหานี้ 

การตระหนักต่อปัญหายาเสพติด สามารถแบ่งผลกระทบออกเป็น 3 ด้าน คือ ผลกระทบต่อตัวผู้
เสพ ผลกระทบต่อครอบครัวผู้เสพ และผลกระทบต่อสังคม  ด้านตัวผู้เสพจะมีปัญหาด้านสุขภาพอนามัย 
ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ ต่อมาเป็นเรื่องของประสิทธิภาพในการเรียน การท างาน  ด้านครอบครัว จะมี
ปัญหาด้านเศรษฐกิจภายในครอบครัวที่ต้องสิ้นเปลืองไปกับการหาซื้อยาเสพติดมาเสพโดยไม่เกิดประโยชน์ 
และด้านจิตใจของคนภายในครอบครัว ผลกระทบด้านสังคมจะท าให้เกิดปัญหาอาชญากรรมก่อความ
เดือนร้อนร าคาญ และปัญหาในการให้ความร่วมมือช่วยเหลืองานชุมชน ตามล าดับ สอดรับกับที่ พงศธร 
เนตราคม (2549) ศึกษาพบว่า ยาเสพติดอย่างพิษของเมทแอมเฟตามีนก่อให้เกิดผลเสียทั้งร่างกาย จิตใจ
อารมณ์ และสังคมของตัวผู้เสพ เมทแอมเฟตามีน จะกระตุ้นให้สมองหลั่งสารโดปามีนออกมา ผู้เสพจะ
รู้สึกมีความสุข ความพอใจจึงพยายามหายามาเสพอยู่เรื่อยๆ เมื่อเสพไปนานๆ จะท า ให้เกิดการติดยา 
ผู้เสพจะเสียทั้งเงินและสุขภาพ ร่างกายทรุดโทรม เกิดโรคแทรกซ้อนต่างๆ โดยเฉพาะเกิดอาการแทรก
ซ้อนทางจิต ไม่สามารถท างานได้ ต้องเป็นภาระของครอบครัว หรืออาจต้องลักขโมยเพ่ือหาเงินไปซื้อยามา
เสพ ก่อให้เกิดปัญหาอาชญากรรม และส่งผลกระทบถึงชุมชนและประเทศชาติ 

2. การรับรู้ ความเข้าใจ และความตระหนัก ของผู้น าชุมชนต่อกฎหมายยาเสพติด  
ผลการวิเคราะห์ การรับรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักของผู้น าชุมชนต่อกฎหมายยาเสพติด 

สามารถสรุปผลได้ดังนี้ คือ การรับรู้เกี่ยวกับกฎหมายยาเสพติดในปัจจุบัน ผู้น าชุมชนรู้จักกฎหมายยาเสพ
ติด กฎหมายยาเสพติดคือ พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 และพ.ร.บ.ป้องกันและปราบปราม
ยาเสพติด พ.ศ.2519 พ.ร.บ.มาตรการในการปราบปรามผู้กระท าความผิดและพ.ร.บ.วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิต
ประสาท พ.ศ.2518 พ.ร.บ.วัตถุท่ีออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท พ.ศ.2518 พ.ร.ก.ป้องกันการใช้สารระเหย พ.ศ.
2533 ในส่วนการรับรู้เกี่ยวกับหน่วยงานที่รับผิดชอบในพ้ืนที่ ผู้น าชุมชนส่วนใหญ่ทราบว่ ามีหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องประกอบด้วย หน่วยงานในส านักงานต ารวจแห่งชาติ กรมการปกครอง รู้จัก ส านักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักท่ีมีหน้าที่รับผิดชอบรับนโยบายจาก
รัฐบาลมาเป็นแนวทางในการป้องกันแก้ไขปราบปรามยาเสพติด และผู้น าชุมชนส่วนใหญ่ทราบถึง
หน่วยงานที่ท าหน้าที่บ าบัดฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติดในพ้ืนที่ซึ่งมีอยู่ 2 หน่วยงาน คือ ศูนย์บ าบัดรักษาผู้ติดยา
เสพติดประจ าภาคใต้ อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา และศูนย์บ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดจังหวัดปัตตานี 
อ าเภอเมือง จังหวัดปัตตานี  

ในส่วนการเข้าใจต่อกฎหมายยาเสพติดในปัจจุบัน ผู้น าชุมชนส่วนใหญ่สามารถจ าแนกประเภท
ของยาเสพติด เป็นกลุ่มใหญ่ ๆ ได้ 2 กลุ่ม คือ กลุ่มพืชและกลุ่มสารเคมี ที่กฎหมายก าหนดให้เป็นยาเสพ
ติด โดยสามารถบอกได้ว่าอัตราในการลงโทษขึ้นอยู่กับสิ่งต่อไปนี้ คือ จ านวนยาเสพติดที่มีไว้ในครอบครอง 
พฤติกรรมในการกระท าผิดว่าใครคือผู้ซื้อใครคือผู้ขาย และความรุนแรงของสารเสพติดแต่ละประเภทที่มี
ผลต่อร่างกาย แต่ไม่สามารถบอกในเรื่องของปริมาณความเข้มข้นของสารบริสุทธิ์ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นหน้าที่
ของผู้ที่เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้กฎหมายยาเสพติด เช่น ต ารวจ อัยการ ศาล เป็นต้น ในส่วนการบ าบัด
ฟ้ืนฟูผู้น าชุมชนทราบว่าผู้เข้ารับการบ าบัดฟ้ืนฟูสามารถเข้ารับการบ าบัดฟ้ืนฟูได้ 3 แบบ คือ วิธีการ
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บ าบัดรักษาระบบสมัครใจ การบ าบัดรักษาระบบบังคับ การบ าบัดรักษาเมื่อต้องโทษ และจาก
ประสบการณ์ในการพบเห็นที่ผ่านมาของผู้น าชุมชน ส่วนใหญ่แสดงความคิดเห็นว่าผลการบ าบัดฟ้ืนฟูไม่
เป็นที่น่าพอใจ เนื่องจากเด็กเยาวชนกลับมาติดยาเสพติดอีกครั้ง เนื่องจากถูกชักชวนจากเพ่ือนกลุ่มเดิม  
สอดคล้องกับการศึกษาของสุลินดา จันทรเสนา (2546) บุญรัตน์  สดใส (2545) ไพฑูรย์ แสงพุ่ม (2548) 
วราลักษณ์ ปรีชาสุชาติ และคณะ (2549) อินทิรา อมรวงศ์ (2550) Pritsana et al. (2010) ที่พบว่า
สภาพแวดล้อมของชุมชนมีผลต่อพฤติกรรมการเสพยาซ้ า ดังนั้นหากผู้เสพยังอยู่ในสภาพแวดล้อมเดิม ก็
อาจจะถูกชักจูงจากเพ่ือนกลุ่มเดิมได้ง่าย สอดรับกับที่นักวิชาการได้ศึกษาถึงแนวคิดทฤษฎีของการติดซ้ า 
สรุปได้เป็น 2 แนวคิดใหญ่ๆ (Gerard, Stephen & Dennis, 1996) คือ แนวคิดที่ 1 เป็นแนวคิดทาง
จิตวิทยา (Psychological model of relapse) แนวคิดนี้มุ่งเน้นไปที่ความสามารถในตนเองของบุคคล 
ทักษะการเผชิญกับสถานการณ์ที่มีความเสี่ยงสูงที่อาจจะท าให้กลับไปเสพยาได้อีก และการรับรู้ของบุคคล
ต่อสถานการณ์นั้น ถ้าบุคคลมีพฤติกรรมในการเผชิญปัญหากับสถานการณ์ที่มีความเสี่ยงสูงได้อย่างไม่มี
ประสิทธิภาพ ส่งผลให้บุคคลนั้นมีความรู้สึกในความสามารถของตนเองลดต่ าลงจึงกลับไปดื่มสุราหรือเสพ
ยาเสพติด แนวคิดที่ 2 เป็นแนวคิดการติดซ้ าทางจิตชีววิทยา (Psychobiological Model of Relapse) 
ซึ่งแนวคิดนี้ อธิบายว่าการติดซ้ าเกิดจากการที่สารเสพติดไปกระตุ้นสมองให้หลั่งสารสื่อประสาทโดปามีนที่
บริเวณวงจรความพึงพอใจ ซึ่งผู้เสพจะเกิดความสุข ความพอใจ เมื่อไม่ได้รับการกระตุ้นจากยาเสพติด 
สมองจะไม่หลั่งสารสื่อประสาทนั้น จึงเกิดอาการขาดยา เกิดอาการอยากยาต้องการยามาเสพเพ่ือให้ได้ผล
ตามท่ีต้องการ 

ความตระหนักต่อกฎหมายยาเสพติด ผู้น าชุมชนส่วนใหญ่แสดงความคิดเห็นว่าปัญหาในการน า
กฎหมายยาเสพติดมาใช้ เนื่องจากการบังคับใช้กฎหมายไม่จริงจัง และปัญหาบทลงโทษผู้กระท าผิดยังไม่
รุนแรงท าให้ไม่หวาดกลัวเข็ดหลาบ กลับมากระท าผิดซ้ าอีก 

3. ทัศนะต่ออุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหายาเสพติดของผู้น าชุมชน 
ผู้น าชุมชนส่วนใหญ่แสดงความคิดเห็นต่อกฎหมายยาเสพติดในปัจจุบันโดยส่วนใหญ่มองว่าสาเหตุ

ที่ท าให้การฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติดไม่เป็นที่น่าพอใจ สาเหตุหลักเกิดจากถูกกลุ่มเพ่ือนชักชวนให้กลับไปติดยา
เสพติดใหม่อีกครั้ง ในส่วนบทลงโทษส่วนใหญ่มองว่าในคดียาเสพติดการลงโทษจ าคุกให้หมด โดยยกเลิก
อัตราโทษปรับ เพ่ือเป็นกาป้องกันการกลับมากระท าผิดซ้ าอีก โดยการจ าคุกจะเป็นการจ ากัดบริเวณเพ่ือ
ไม่ให้ผู้เสพยาเสพติด เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับชุมชนในสังคม และท าให้เกิดความเกรงกลัวเข็ดหลาบ ท าให้รู้สึกว่า
เสียเวลาเมื่อถูกจ าคุกหรือถูกลงโทษ ในส่วนผู้ค้ายาเสพติดส่วนใหญ่มองว่าควรลงโทษประหารชีวิต เพ่ือ
ไม่ให้บุคคลอื่นเอาเป็นเยี่ยงอย่างจะได้เกิดความเกรงกลัวในการกระท าผิด 

ในส่วนทัศนะต่ออุปสรรคในการแก้ปัญหากฎหมายยาเสพติดในปัจจุบัน มองว่าอุปสรรคด้าน
กฎหมายมี 2 ด้าน คือ บทลงโทษตามกฎหมายยังไม่รุนแรงท าให้เกิดความเกรงกลัวเข็ดหลาบ และการ
บังคับใช้กฎหมายไม่จริงจัง ในส่วนอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่ มองว่าเจ้าหน้าที่ยั ง
ปฏิบัติงานไม่เคร่งครัดไม่เข้มงวด ส่วนน้อยมองว่ามีเจ้าหน้าที่บางคนมีการเรียกรับผลประโยชน์จากผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง อุปสรรคในด้านอื่นๆ ประกอบด้วย มองว่าปัญหายาเสพติดมีการแพร่ระบาดเป็นจ านวนมาก ท า
ให้ยากแก่การควบคุมเพ่ือน าผู้กระท าผิดมาลงโทษได้หมด บางส่วนมองว่าสภาพพ้ืนที่ในหมู่บ้าน มี
สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมแก่การลักลอบเสพยาเสพติดและสามารถหลบหนีได้ง่ายเมื่อเจ้าหน้าที่จะเข้ามา
จับกุม 
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ข้อเสนอแนะ 
ทัศนะต่อแนวทางแก้ไขปัญหายาเสพติดในปัจจุบัน มองว่าแนวทางแก้ไขปัญหาควรเป็นหน้าที่ของ

ทุกภาคส่วนโดยการเข้ามาร่วมกันแก้ไขปัญหาร่วมกันตั้งแต่สถาบันศึกษา และครอบครัวที่มีหน้าที่โดยตรง
ในการให้ความรู้ประสบการณ์ในการใช้ชีวิต และให้การศึกษาเกี่ยวกับโทษและพิษภัยของยาเสพติด โดย
ครอบครัวควรแนะน าตักเตือนคนในครอบครัวในการเลือกคบเพ่ือนที่ดี และกล้าที่จะปฏิเสธเมื่อเพ่ือนชัก
จูงไปในทางที่ไม่ดี และครอบครัวควรแนะน าการใช้เวลาว่าง และความอยากรู้ อยากลอง ไปในทางที่เป็น
ประโยชน์ โดยการน าหลักศาสนามาเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิต และควรส่งเสริมให้เยาวชนรู้จัก
บทบาทหน้าที่ของตนเองด้วยการตั้งใจ ศึกษาเล่าเรียน เชื่อฟังค าสั่งสอนของพ่อแม่ และเมื่อมีปัญหาเด็ก
เยาวชนต้องรู้จักที่จะเข้ามาพบปรึกษา ผู้ใหญ่หรือพ่อแม่ เพ่ือช่วยกันหาทางแก้ไขปัญหา และสุดท้าย
รัฐบาลควรแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของประเทศให้ความเป็นอยู่ของประชาชนดีขึ้น เพ่ือให้พ่อแม่ผู้ปกครองมี
เวลาอบรมสั่งสอนบุตรหลานได้มากขึ้น สรุปได้ว่าปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาที่ทุกๆฝ่าย ต้องร่วมมือกัน
หาทางแก้ไขปัญหา โดยการระดมความคิดเห็น แลกเปลี่ยนข้อมูลร่วมกันระหว่างหน่วยงาน เพ่ือหาทาง
แก้ไขปัญหายาเสพติดให้หมดสิ้นไป เพ่ือให้ประชากรของประเทศเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพในการ
พัฒนาประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้ารุ่งเรือง และมีการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป    
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