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บทที่ 2 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 
                ในการศึกษาครั้งนี ้ ผูวิจัยไดทําการศึกษาถึงการมีสวนรวมของผูปกครองตอการเขารับการ
บําบัดรักษาวัยรุนที่ติดยาเสพติด ของศูนยเกิดใหม  อ.บางคลา จ.ฉะเชิงเทรา   โดยผูวจิัยไดตรวจสอบ
ขอมูล เอกสาร แนวคดิทฤษฎี และงานวิจยัที่เกี่ยวของโดยแบงออกเปน 7 สวนดังนี ้
               2.1  ประวัตแิละขัน้ตอนการดําเนินงานของศนูยเกดิใหม 
                 2.2  แนวความคิดเกี่ยวกบัพัฒนาการของวัยรุน 

                 2.3  ความรูทั่วไปเกี่ยวกับยาเสพติด   
    2.4  แนวคดิทฤษฎีเกี่ยวกับการมีสวนรวม 
                 2.5  แนวคดิเกีย่วกบัครอบครัว 
                 2.6  แนวคดิเกีย่วกบัความสัมพันธระหวางเพื่อน 
                 2.7  งานวิจยัที่เกีย่วของ 
 
2.1  ประวัติและขั้นตอนการดําเนินงานของศูนยเกิดใหม 
                 

                การแกปญหาดานยาเสพติดของรัฐและหนวยงานอื่นๆมีหลายแนวทางไมวาจะเปนหนวย 
งานเอกชนตางๆ หรือหนวยงาน NGO (Non-Governmental Organization) รวมทั้งหนวยงานที่ทํา
เพื่อการกุศล หรือหนวยงานที่แกปญหาทางดานยาเสพติดโดยมีศาสนาเขามาเกี่ยวของ และหนวยงาน
ที่พูดถึงก็คือศนูยเกดิใหมที่กอตั้งขึ้นเพื่อบําบัดรักษาผูปวยที่ติดยาเสพตดิ มีประวัตแิละขั้นตอนการ
ดําเนินงานดังนี้ 
               ศูนยเกิดใหม เปนสถาบันรักษาและฟนฟูผูติดยาในประเทศไทย เปนหนวยงานภาคเอกชน 
ดําเนินการโดยคณะนักบวชพระสงฆและคณะซิสเตอรคาทอลิก รวมทั้งนักบวชฆราวาสของคณะแม
พระแหงพระตรีเอกภาพในประเทศไทย เจาของโครงการคือบาทหลวงหรือคุณพอจมิ แฟลนิแกน ซ่ึง
เปนอธิการและเจาคณะของซิสเตอรคณะแมพระตรีเอกภาพ ฉะนัน้คุณพอไดแตงตัง้ใหซิสเตอรทั้ง 2 
ทาน ซ่ึงเปนคนไทย คือ ซิสเตอรราฟาแอล (สุมาลี อรัญกานนท) และซิสเตอรโรสลินน (อุไรวรรณ 
งามวงศ) เปนผูดําเนินงานครั้งแรกเมื่อวนัที่ 6 ตุลาคม 2522 ที่โรงเรียนดรณุานุกูล จังหวัด
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สมุทรสงครามโดยไดรับความชวยเหลือจากพระสังฆราชเอกทับปงซึ่งเปนประมุขสังมณฑลราชบุรี
เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2520 ซิสเตอรทั้งสองทานพรอมกับเด็กที่ตดิยาเสพติด  5 คนซึ่งเปนลูกของ
ทหารและตํารวจไดเดินทางไปศึกษาดูงาน เกีย่วกับโปรแกรมที่ศูนยมูลนิธิแดรประเทศฟลิปปนส
เปนเวลา 2 ป จนจบหลกัสูตร จึงเดนิทางกลับประเทศไทย และมาใชเวลาศึกษาเกีย่วกับปญหาของผู
ติดยาเสพตดิของคนไทยเปนเวลา 2 เดือน เพื่อหาขอมูลตางๆ มาพิจารณาปรับปรุงแกไขเกี่ยวกับ
หลักสูตรในการใหการอบรม และฟนฟูสมรรถภาพทางดานจิตใจแกผูที่จะเขามารับการรักษาใน
ประเทศไทย 

 ปจจุบันศูนยเกดิใหมหญิง ตั้งอยูที่ตําบลบางคลา อําเภอบางคลา จังหวัดฉะเชิงเทรา โดย
ไดรับความชวยเหลือจากพระคุณเจาเทียนชัย สมานจิต ในการกอสรางศูนยโดยมอบที่ดินใหทาง
ศูนย มีเนื้อที่ประมาณ 27 ไร เร่ิมกอสรางศูนยในป 2534 และเสร็จในตนป 2535 เปดรับสมาชิกครั้ง
แรก เมื่อวนัที่ 11 กุมภาพันธ 2535 จนถึงปจจุบันรวมเปนเวลา 14 ป โดยมีบาทหลวง เทียน ชีเหงยีน 

เปนผูดูแลศูนยเกิดใหมชายและศูนยเกิดใหมหญิง  พระคณุเจาเทยีนชยัไดมอบหมายงานใหซิสเตอร 
อุไรวรรณ งามวงศมาเปนผูบริหารงานในระยะหนึ่ง ปจจุบันซิสเตอรสุมาลี อรัญญกานนท เปนผู
บริหารงานและรับผิดชอบแทน และศูนยเกิดใหมหญิงบางคลา ปจจุบนัไดจดทะเบยีนเปน มูลนิธิ
ศูนยเกดิใหมหญิงบางคลา อยางถูกตองตามกฎหมายเรียบรอยแลว (ศนูยเกดิใหม, 2548, หนา 1) 
                2.1.1  การดําเนินงานของศนูยเกิดใหม 
                          การดําเนินงานของศูนยเกดิใหมเปนการบําบัดรักษาผูติดยาเสพตดิตามรูปแบบของ
ชุมชนบําบัด ดวยการบริหารและรับผิดชอบโดยคุณพอและซิสเตอรของคณะแมพระแหงพระตรี
เอกภาพในประเทศไทย ปจจุบัน ศูนยเกิดใหมหญิงไดมีสมาชิกเขารับการอบรมตลอดปประมาณ 
200 กวาคน และผูเขารับการอบรมจะมีทั้งระยะสั้นและระยะยาว แตสวนใหญจะเปนระยะสั้น และ
อยูไมครบโปรแกรมที่กําหนดเนื่องจากผูเขารับการอบรมเปนนักเรยีน นักศกึษา (ศูนยเกดิใหม, 
2548, หนา1) 
                2.1.2  เปาหมายของศูนยเกิดใหม 
                          เปาหมายของศูนยเกิดใหมนั้นมุงที่จะชวยใหสมาชิกที่เขามารักษาแตละคนคนพบ
วิธีการดํารงชวีิตอยูได โดยปราศจากยาเสพติด ชวยใหคนพบตนเองและนําคณุลักษณะออกมาใช
ในทางที่ถูกตอง และกอประโยชนโดยใชกระบวนการตางๆ ของศูนยเกดิใหมชวยใหสมาชิกมี
ความมั่นใจและพรอมที่จะออกไปสูสังคมไดอยางมีประสิทธิภาพ (ศูนยเกิดใหม, 2548, หนา 4) 
                2.1.3  ขั้นตอนการบําบัดรักษาของศูนยเกิดใหม (ศูนยเกิดใหม, 2548, หนา 2-6) 
                          ขั้นตอนการบําบัดรักษาแบงเปน 2 ขั้นตอน ไดแก 



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์

 

 

 

10 

                ระยะที่ 1  เปนการบําบัดถอนพิษยา 8 วันแรกจะเปนการรกัษาขั้นตนโดยการใชวิธีการกิน
ยาสมุนไพร การอบตัวดวยยาสมุนไพร เพื่อเปนการขับพิษยาออกจากรางกายพรอมทั้งใหคนไขได
พักผอนและฟนตัวเพื่อเตรียมตัวเขารับการรักษาขั้นตอไป 

    ระยะที่ 2  เปนการฟนฟูสภาพจิตใจ ใชระยะเวลา 1 ป 6 เดือน เพือ่ที่จะใหผูเขารับการ
บําบัดรูจักรับผิดชอบชวยเหลือตัวเอง รูจกัปฏิเสธตอส่ิงที่เลวรายที่เขามาในชีวิต รูจกัคิดถึงอนาคต
ในวนัขางหนาและรูจักผลเสยีของการเสพยา การบําบัดรักษาควบคูไปกับกิจกรรมที่ทางศูนยจดัให
พรอมทั้งการศึกษาเลาเรียนในระดับมัธยมตน มัธยมปลาย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.) 
นอกจากนี้ยังมกีิจกรรมและการอบรมในดานรําไทย ภาษาอังกฤษ คอมพวิเตอร เปนตน 

                ระยะเวลาการฟนฟูนั้นมีการใชเวลาในการฟนฟู โดยตองไดสิทธิ์โทรศัพท ไดสิทธิ์
กลับไปเยีย่มบานอยางนอย 6 คร้ัง ประกอบกับอยูศูนยอยางนอย 1 ป และผานการประเมินของ
เจาหนาที่ เรียกวาครบกระบวนการฟนฟูตามหลักสูตร (Course) แตทัง้นี้ตองขึ้นอยูกับตัวเด็กดวย 
โดยข้ันตอนตางๆ มีดังนี้ 
    เร่ิมเดือนที่ 1        เขาบานแรกรับ 7 วัน หลังจากนั้นขึ้นบานฟนฟ ู

                 เร่ิมเดือนที่ 2           เขียนจดหมายถึงบาน(ขึ้นบานฟนฟูครบ 3 เดือนใหผูปกครองเยี่ยม)    
              เร่ิมเดอืนที่3-4         ไดสิทธิ์โทรศัพท  ไดสิทธิ์กลับไปเยี่ยมบานครั้งแรก (คางคืนเดียว)

ไดรับ เสารเชา  09.00 น.  กลับเย็นวันอาทิตยกอน 18.00 น. 
                 เร่ิมเดือนที่ 5           ไดสิทธิ์กลับไปเยีย่มบาน  คร้ังที่ 2   ไปรับศุกร 13.00 น.  กลับวัน            

อาทิตยกอน 18.00 น. 
    เร่ิมเดือนที่ 6           ไดสิทธิ์กลับไปบานครั้งที่ 3  

                    เร่ิมเดือนที่7             เปนชวงประเมิน (เจาหนาที่จะประเมนิวาเดก็กาวหนาไปมากนอย 
เพียงใดความสัมพันธระหวางเด็กกับผูปกครองเปนอยางไร ดีขึ้น
หรือแยลง) 

เร่ิมเดือนที่ 8 ไดสิทธิ์กลับไปเยี่ยมบานเปนครั้งที่ 4 (ไปเย็นวันศุกร 13.00 น. กลับ      
วันอาทิตยกอน 18.00 น.) 

     เร่ิมเดือนที่ 9         ไดสิทธิ์กลับไปเยี่ยมบานเปนครั้งที่ 5 (เหมือนครั้งที่ 4) 
     เร่ิมเดือนที่ 10         ไดสิทธิ์กลับไปเยี่ยมบานเปนครั้งที่ 6 (เหมือนครั้งที่ 5) 
     เร่ิมเดือนที่11-12 ประเมนิเด็กอีกครั้ง ถาเด็กทําตัวดีมาตลอดและผานการประเมินจาก
           เจาหนาที ่และถาเด็กพรอมก็เตรียมตวักลับบาน 

 จากระยะการฟนฟูดังกลาวขางตน หากเด็กมีพัฒนาอยางตอเนื่อง กจ็ะเปนไปตามกําหนด
ระยะเวลาดังกลาว แตระยะเวลาการไดสิทธิ์ดังกลาวขางตน มิใชเปนการไดสิทธิม์าโดยอัตโนมัติ 
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ตองมีการขอใชสิทธิ์ เชน กลาแสดงออกดวยการทําความดี กลาตําหนเิพื่อนเมื่อเพื่อนทําไมถูกตอง  
แตเด็กบางคนอยู 6 เดือน บางคนอยูถึง 1 ป ก็ยังไมไดสิทธิ์โทรศัพท หรือยังไมมีสิทธิ์กลับบาน 
สาเหตุเนื่องจากเด็กไมรวมฟนฟูหรือรวมทาํกิจกรรม ไมกลาแสดงออกในทางที่ถูกตอง เปนตน 

                 2.1.4  กระบวนการฟนฟ ู
                       ศูนยเกดิใหมอาศัยกระบวนการฟนฟู 4 ประการคือ 

                       1) หลักความเชื่อ ก็คือ เด็กติดยาจะไมสามารถเอาชนะใจตนเองไดเลย บางคนทําทา
เหมือนนกัเลงเพื่อใหตวัเองดูเกง ซ่ึงความจริงแลวไมไดเกงหรือใหญมาจากไหน แตมาจากความฝน
ที่เด็กเชื่อ ซ่ึงทางศูนยจะทําใหเด็กเหลานั้นเห็นวาความคิดเหลานั้นไมเปนจริง 
                       2) การติดตอเปนขั้นตอน ศนูยจะฝกใหเขาใจคําสั่ง รูจักทํางานเปนทีม เปนคณะ มี
การแบงหนาทีต่ามลําดับดังนี ้
                           (1)  หวัหนาฟนฟ ู

                           (2)  ผูชวยหวัหนาฟนฟ ู

                           (3) เจาหนาที่ ทําความสะอาด, ตกแตง, เกษตร, พัสดุ, ธุรการ, ครัว (เพื่อเรียนรู     
และสามารถขอยายแผนกได) 

                           (4)  ผูดูแลสมาชิก    
                           (5)  หวัหนาแผนก 

              (6)   ผูชวยหัวหนาแผนก 

                           (7) สมาชิกทั่วไป โดยการเปนลูกทีม เปนเจาหนาที่  โดยการทําหนาที่เหลานี้จะ     
เปนเด็กใหม (เด็กที่เขาไปรับการรักษาใหมๆ  จะเริ่มจาก 7-6-5 ตามลําดับ) 

                        3)  กิจกรรม เพื่อเปนเครื่องรองรับพฤติกรรมตางๆ ของเด็กโดยเริ่มจาก 

                             (1)   สัมภาษณ เด็กใหมทีข่ึ้นจากบานแรกรับ จะเริ่มจากใหนั่งเกาอี้คนเดียวไมให  
พูด กับใคร ทําลายพฤติกรรมของความมั่นใจในทางกาวราวของเด็ก ตอมาก็
จะมีกลุมสัมภาษณโดยเลือกเจาหนาที่ที่มีลักษณะเดยีวกบัเด็ก เชนเปนลูกคน
โต ก็หาลูกคนโตใหรับผิดชอบ ดูแล หาเจาหนาที่ที่มีลักษณะใกลเคยีงกัน 
เพื่อจะหาพี่เล้ียงให 1 คน 

                         (2) เจาหนาที่ประจําตัวเดก็ของแตละคนจะถามปญหา  และวิธีการแกไขโดยมี
การจัดกจิกรรมใหทํา  โดยทําตามตารางตั้งแต วันจันทร-วันอาทิตย จะมี
เจาหนาที่ทีจ่ะเปลี่ยนทัศนคต ิมีการประชุมรวมกัน      ตอนเชามีการคุย
กัน จุดประสงคของการจัดทาํกิจกรรมขึ้นกเ็พื่อสอนใหเดก็ซื่อสัตย มีระเบียบ 
มีวินัย มีความรับผิดชอบ มีความมั่นใจในตวัเอง 
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                จากที่กลาวมาขางตน กิจกรรมคอืเครื่องมือหรือตัวชวยในการทําลายพฤติกรรมในทางลบ 
ใหเปนไปในทางบวก เชนใหเด็กกลาเผชิญความจริง กลาตําหนิเพื่อนเมื่อเพือ่นทําไมถูกตอง 
กิจกรรมจึงเปนสิ่งที่ชวยหลอหลอมจิตใจของเด็กใหแขง็แกรงและเขมแข็ง กลาตัดสินใจในสิง่ที่
ถูกตอง กลาปฏิเสธในสิ่งที่ไมถูกตอง หากเด็กไดทํากิจกรรมเหลานี้จนเกิดเปนความเคยชิน จะเปน
ส่ิงที่มีคณุคาที่สุดสําหรับเด็ก เพราะวา 
                           (1)  ทําใหเดก็กลาเผชิญความจริงในสิ่งทีถู่กตอง และยอมรับความเปนจริง 
               (2)  รูจักตนเองและมีความมั่นใจในตนเอง 
               (3)  สรางความรับผิดชอบ 

               (4)  สรางความซื่อสัตย 
               (5)  ทําใหมีความคดิเปนผูใหญ เปนคนมีเหต-ุ มีผล 

               ดังนัน้ กิจกรรมเหลานี้ทําใหเดก็รูจักแกไขปญหาในทางที่ถูก รูจักยอมรับความคิด 
ของคนอื่นยิ่งทํากิจกรรมมากเทาใด เด็กจะมีความรับผิดชอบมากขึ้น และจะทําใหมีการพัฒนาใน
ส่ิงที่เด็กยังไมพัฒนาอีกดวย 

                        4) ระยะติดตามผล  ทางศูนยฯจะมกีารประเมินผลเปนระยะๆ ส่ิงแรกคือ ทําใหเดก็
เกิดการเปลีย่นแปลงทางดานความคิดกอน เพราะจดุเริ่มตนของความคิดที่จะมกีารเปลี่ยนแปลง
ในทางที่ดีขึ้น ทําใหเด็กเริม่รูจักตัวเอง รักพอแม สงสารพอแม อยางไรก็ตามทางดานพฤติกรรม
แสดงออก เชน ความไมซ่ือสัตย ชอบโกหก เปนคนเจาเลห ไมรับผิดชอบ ขี้เกียจ สกปรก ยังไม
เปล่ียนแปลง ส่ิงเหลานี้ยังอยูในตวัเด็ก 100% ในสวนนี้ หลังจากเดือนที่ 3 เปนตนไปจนถึง 1 ป เปน

ชวงที่จะตองทาํลายพฤติกรรมที่ไมดี หรือพฤติกรรมในทางลบ โดยอาศัยกิจกรรมเปนตัวนําทาง ซ่ึง
ชวงนี้เปนชวงที่ตองใชเวลาในการฟนฟู ตองใชความอดทนกันทุกฝาย 

                กระบวนการฟนฟจูะประสบความสําเร็จไดตองมีองคประกอบ 3 สวน คือ 

                        (1)  แมแบบทีด่ีจากรุนพี่ที่ประสบความสําเร็จมีงานทําแลว หรือไปเรียนตอจนสําเร็จ
การศึกษาแลว 

           (2)  จากกลุมเพื่อน เชน ระบบเพื่อนชวยเพื่อน พี่ชวยนอง 
           (3) จากกลุมผูปกครอง เชน ตองมาเขารวมประชมุตรงตอเวลาสม่ําเสมอเปนประจํา  
ทุกเดือน การประชุมกลุมผูปกครองถือเปนหัวใจสําคญั และผูปกครองตองถือปฏิบัติกฎระเบียบ
ของศูนยที่วางไวอยางเครงครัด การมาเยี่ยมเด็กอยางมากเดือนละครั้ง  หรือถาเปนไปไดควรมาเยี่ยม
ในวนัประชุมกลุมผูปกครอง เลิกประชุมแลวจึงเขาเยี่ยม การมาเยีย่มบอยๆ ทําใหเด็กขาดการพฒันา 
ถาคิดถึงใหเขยีนจดหมายมาใหกําลังใจวาผูปกครองยังรักเด็กไมทอดทิง้ จึงเห็นวาผูปกครองเปน
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องคประกอบหนึ่งซึ่งสําคัญที่สุด โดยการประชุมกลุมผูปกครองจะจดัในวันเสารของทุกตนเดือน 
เวลา 10.30 น. 
  

2.2  แนวความคิดเกี่ยวกับพัฒนาการของวัยรุน 
             2.2.1 ความหมายของวัยรุน 
               วัยรุน (Adolescence)  ในภาษาอังกฤษมีรากศพัทเดิมมาจากภาษาลาติน คือ Adolescence  
ซ่ึงหมายถึงเจริญสูวุฒิภาวะ  (Grow into Maturity) (อรเพญ็ เพชรรักษ, 2542, หนา 8) 
                เฮอรลอค (Hurlock, 1969, p. 8; อางถึงใน อรเพ็ญ เพชรรักษ, 2542, หนา8)  ไดใหคํา
จํากัดความของวัยรุนวา  “เร่ิมตนเมื่อเด็กมีการเปลี่ยนแปลงทางรางกายไปในทางที่แสดงใหเห็นชัด
วาเปนชายหนุม หรือหญิงสาว มีสมองเจริญเติบโตเต็มที่สวนพัฒนาการทางดานธรรมชาติและ
สังคมนับวามคีวามสําคัญมาก ในสภาพของสังคมและเศรษฐกิจในปจจุบันนีแ้ละวยัรุนจะสิ้นสุดลง
ก็ตอเมื่อบุคคลนั้นบรรลุนิติภาวะ มีความสามารถพอที่จะดํารงชีวิตอยางอิสระไมตองอยูภายใตการ
คุมครองของบิดามารดา สามารถรับผิดชอบในชีวิตของตนเองและมพีฤติกรรมเปนที่ยอมรับของ
มาตรการทางสังคม หรือมิฉะนั้นกบ็รรลุนิติภาวะเปนอยางนอย ดังนัน้วัยรุนในปจจุบันจึงมีเวลายืด
ยาวระหวาง 13-21 ป”  และเฮอรลอคยังกลาวตอไปอีกวา เปนชวงหวัเล้ียวหวัตอ เปนวัยแหงการ
ปรับตัว เปนวยัแหงปญหาและเปนวยัที่มีความเครงเครียดทางอารมณ 
                สุชา จันทนเอม และสุรางค จันทนเอม  (2520, หนา 23)  ไดใหความหมายของวัยรุนไววา  
เปนวยัที่ยางเขาสูความเปนผูใหญ  โดยถือเอาจากความพรอมทางรางกาย หรือภาวะสูงสุดของ
รางกายเปนเครื่องตัดสิน เปนวัยทีเ่ชื่อมตอระหวางเดก็กับผูใหญ และเปนระยะหัวเล้ียวหัวตอของ
ชีวิต  และการที่เด็กจะบรรลุถึงขั้นวุฒิภาวะนีไ้ดจําเปนจะตองมีการพฒันาทั้ง 4 ดาน คือรางกาย 
อารมณ สังคม และสติปญญาไปพรอมๆ กัน 
                สุพัตรา สุภาพ  (2523, หนา 16)  กลาววา วยัรุนเปนวัยทีเ่ปลี่ยนจากวัยเด็กไปสูวยัผูใหญ
จึงเปนวยัที่อยูระหวางความเปนเด็กกับความเปนผูใหญ  เปนวัยที่เร่ิมมกีารเปลี่ยนแปลงซึ่งมี
ผลกระทบกระเทือนตอความเจริญทางดานอื่นๆ ดวย เชน อารมณออนไหวงายเต็มไปดวยความเพอ
ฝน มีอุดมคติสูงสง มักจะมองสิ่งตางๆ ในแงดี ดังนั้นถาหากผิดหวัง หรือไมไดดังที่ปรารถนาก็จะ
เสียใจมาก  ไมคอยเดนิทางสายกลาง นอกจากนีย้ังตองการใหเพื่อนยอมรับ รักเพือ่นตางเพศ รัก
ความเปนอิสระ ตองการความอบอุน 
                2.2.2  อายุและลักษณะของวัยรุน 
                สําหรับชวงอายุของวัยรุนนั้นนกัจิตวิทยาและนกัการศึกษาเหน็พองกันทีจ่ะใชอายุเฉลี่ย
เปนเครื่องกําหนด  ดวยเหตนุี้ สุชา จันทนเอม  (2529, หนา 14)  ไดแบงอายุของวัยรุนไวดังนี ้
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                      1)  วยัรุนตอนตน (Early Adolescence) ผูหญิงอายุระหวาง 13-15 ป ผูชายอายุระหวาง 
15-17 ป  รางกายมีการเจรญิเติบโตทางเพศอยางสมบูรณทั้งในเพศชายและหญิง สําหรับเพศหญิง
ไดแกการมีประจําเดือน สัดสวนของรางกายเปลี่ยนแปลงไป สําหรับเพศชายสังเกตไดจากการหลัง่
นําอสุจิคร้ังแรก เสียงแตกพรา เปนตน 
                      2)  วยัรุนตอนกลาง  (Middle Adolescence) ผูหญิงอายุระหวาง 15-18 ป  ผูชายอายุ
ระหวาง 17-19 ป  มีการเปลี่ยนแปลงทั้งในดานรางกาย จิตใจ และความนึกคิดในลักษณะคอยเปน
คอยไป จะสิ้นสุดลงเมื่อถึงวุฒิภาวะของวัยรุนตอนปลาย การเปลี่ยนแปลงนีแ้ตละคนจะไม
เหมือนกนั ทั้งนี้ขึ้นอยูกับองคประกอบทางดานสิ่งแวดลอมดวย 
                      3)  วยัรุนตอนปลาย (Last Adolescence) ผูหญิงอายุระหวาง 18-21  ป ผูชายอายุ
ระหวาง 19-21 ป ในระยะนีก้ารพัฒนาการของวัยรุนเริ่มเขาสูวุฒิภาวะอยางสมบูรณ ซ่ึงสวนใหญจะ
เปนการพัฒนาทางจิตใจมากกวาทางกาย โดยเฉพาะดานปรัชญาชีวิตและความนึกคดิ 
                สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ  (2535, หนา17;  อางถึงใน อัมพวัลย วิศวธีรา
นนท, 2540, หนา 19)  กลาววา  วัยรุนสวนมากจะเรยีนมัธยมศึกษา  โดยอายุ 12-15 ป เรียนระดบั
มัธยมศึกษาตอนตนอายุ 15-18 ป เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และมากกวา 18 ป เรียน
ระดับอุดมศึกษา ซ่ึงในการศึกษาครั้งนี้จะศึกษาวยัรุนทีก่ําลังเรียน ระดับมัธยมศกึษาตามแผนการ
ศึกษาแหงชาตพิุทธศักราช 2535 
                สรุปไดวา วยัรุน หมายถึง ผูที่กําลังเริ่มเขาสูความเปนผูใหญมีการเปลี่ยนแปลงทางดาน
รางกาย และมกีารเปลี่ยนแปลงทางดานวุฒภิาวะทางอารมณ    
                2.2.3  พัฒนาการและพฤติกรรมของวัยรุน 
                พัฒนาการ หมายถึง กระบวนการเปลี่ยนแปลงในดานตางๆ ของมนุษยอยางมีระเบยีบ
แบบแผนสืบเนื่องกันไป ซ่ึงเปนการเปลี่ยนแปลงดานคณุภาพ ทําใหมนุษยมีลักษณะใหม ๆ  เกิดขึน้ 
และมีความสามารถใหมๆ เกิดขึ้น  (สุชา  จันทรเอม, 2529, หนา 13; อางถึงใน อัมพวัลย วิศวธีรา
นนท , 2540, หนา 22)  
                ตามระยะพัฒนาการของอีริคสัน (Erikson) วยัรุนมีอายุระหวาง 12-18 ป อยูในขั้นของ
การพัฒนาความมีเอกลักษณ หรือความรูสึกสับสนไมเขาใจตนเอง (Identity & Identity Diffusion) 
เปนระยะที่เดก็จะเริ่มพัฒนาความเปนตวัของตัวเอง สรางเอกลักษณแหงตน มีความคิดเปดกวาง
สําหรับสิ่งแปลกใหม รูจักเชื่อมโยงประสบการณในอดีตกับความคาดหวังในอนาคตเขาดวยกัน 
การพัฒนาการตางๆ ของวัยรุน แบงออกไดดังนี้  
                      1)  พัฒนาการดานรางกาย 
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                      ศรีเรือน แกวกงัวาล  (2523, หนา 23-25)  ไดกลาวถึงพฒันาการดานรางกายของวยัรุน
ไววาจะการเจริญเติบโตถึงขีดสมบูรณ (Maturation)  เพื่อใหสามารถทําหนาที่ไดอยางเต็มที่ ซ่ึง
ความเจริญเตบิโตของรางกายภายนอกทีเ่ห็นไดงายไดแก  สวนสูง น้ําหนกั สัดสวนของรางกาย 
เปนตน  สวนการเจริญเตบิโตภายในไดแกการทํางานของตอมบางชนิด โครงกระดูกแข็งแรงขึ้น 
ระบบการยอยอาหารและการใชประโยชนจากอาหารเปนไปอยางรวดเร็วและมากกวาเดิม เพราะ
รางกายกําลังเปลี่ยนแปลงและเจริญเติบโตอยางรวดเร็ว  ในระยะตนของวยันี้รางกายของวยัรุน
ไมไดสัดสวน วัยรุนจะรูสึกอึดอัด เกงกาง การทํางานของกลามเนื้อกับประสาทสัมผัสตางๆ ของ
วัยรุนยังไมเขาที่ มีการเปลี่ยนแปลงทางรางกายที่เกดิจากการทํางานของตอมเพศที่นาสนใจคือ
ลักษณะทุติยภมูิทางเพศ  (Secondary Sexual Characteristics)  ซ่ึงแบงแยกลกัษณะเดนของความ
เปนหญิงและชาย เชน ขนาดของสะโพก การขยายของทรวงอก และการมีประจําเดอืนของเพศหญิง 
เสียงที่หาวและการมีหนวดของเพศชาย เปนตน  ลักษณะเหลานี้แสดงใหเห็นวาวยัรุนเปลี่ยนเขาสู
วัยเจริญพันธุได (Productive Years)  ความรูสึกที่เกดิขึ้นตามธรรมชาติหรือการเรียนรูเหลานีม้ี
อิทธิพลตออารมณ พฤติกรรมทางสังคม ความสนใจและความเปนผูใหญของวัยรุนได 
                          2)  พัฒนาการทางดานอารมณ  
                          อารมณเปนความรูสึกหรือความสะเทือนใจที่เกดิจากรางกายถูกสิ่งมาเรา    พรรณี 
ช.เจนจิต  (2528, หนา 53)  ไดกลาวถึงลักษณะทางอารมณของวยัรุนตอนตนไวดังนี ้
                                (1) วัยรุนจะมกีารแสดงออกในทางแข็งกราว เปนลักษณะของการเปลี่ยนแปลง
จากวยัเดก็สูวยัผูใหญ 
                                (2)  เดก็วัยนีต้องการความเปนอิสระมากขึ้น   จึงมปีญหาในการขัดแยงกับบิดา
มารดาเสมอ เนื่องจากเด็กวยันี้กําลังสับสนและพยายามจะพนจากการปกครองเลี้ยงดูของบิดามารดา 
ซ่ึงกอใหเกิดชองวางระหวางวัย 
                                (3) วยันีเ้ปนวัยเพอฝน โดยเฉพาะเรื่องอนาคตมักจะฝนถึงการไดรับความสําเร็จ
ในอนาคตการทํางานและอาชีพ 
                สุชา  จันทนเอม  (2529, หนา 22)  ไดใหแนวคดิเกี่ยวกบัสาเหตุที่ทําใหอารมณของวัยรุน
เปล่ียนแปลงงายและรุนแรงไว  ซ่ึงพอสรุปไดดังนี ้
                                (1)  การเปลี่ยนแปลงทางรางกายทําใหวยัรุนสนใจตนเองมากขึ้น มีความสนใจ
ที่จะทําตามแบบอยางของผูใหญทางพฤติกรรมและการแตงกาย  แตเนื่องจากเด็กไมสามารถที่จะ
เขาใจและทําตนใหเหมาะสมไดเสมอไป  และผูใหญมองเห็นวาบุตรของตนยังเปนเด็กอยูเสมอ 
วัยรุนจึงมีขอขัดแยงกับผูใหญตลอดเวลา  จึงเปนสาเหตุที่ทําใหอารมณของวยัรุนไมมั่นคง  ทําให
เกิดความเครียดและจะแสดงออกมาทันท ี
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                                (2)  การเปลี่ยนแปลงของอวัยวะภายใน  เชน  กระเพาะอาหารที่ขยายใหญขึน้
ทําใหเดก็กนิจ ุ  เมื่อรางกายมีพลังงานมากขึ้นเด็กก็จะใชพลังงานนั้นในกิจกรรมตางๆ  ซ่ึงทําใหเดก็
เหนื่อยงายและตองการพักผอน แตผูใหญไมเขาใจและตําหนวิาเด็กเกียจคราน เด็กจึงมีอารมณ
หงุดหงดิ คอยหลบหนาพอแมหรือออกไปรวมกลุมกับเพื่อน ซ่ึงเปนเหตุใหเด็กประพฤติตนผิดได
งาย นอกจากนี้การทํางานของตอมเพศเปนตนเหตุสําคัญที่ทําใหวยัรุนมีความตองการใหมๆ และ
เร่ิมสนใจเพศตรงขาม 
                                 (3)  การปรับตัวใหเขากับสิ่งแวดลอมใหม วยัรุนตองปรับตัวใหเขากับหมูคณะ  
เพื่อนตางเพศ ครอบครัว และบุคคลอื่นที่ตนเกี่ยวของดวย 
                สุพัตรา สุภาพ (2523, หนา 14)  กลาววา วัยรุนมีอารมณออนไหวงาย ใหความสนใจเรือ่ง
สังคม และกลุมเพื่อนมาก มีการแสดงออกอยางมาก จะเปนผูใหญกไ็มใชจะเปนเดก็ก็ไมเชิง เร่ิม
รูจักรักเพศตรงขาม เร่ิมคิดถึงอาชีพ และเริม่มีพัฒนาการเกี่ยวกับชวีิต ตองการอิสระ อารมณรุนแรง 
ใจรอน ขาดการยั้งคิด ตัดสินใจงาย มีความคิดสรางสรรค อยากลองด ี
                        3)  พัฒนาการทางสังคม 
                        สุชา  จันทนเอม  (2529, หนา 26)  ไดกลาวถึงลักษณะของพัฒนาการทางสังคมของ
วัยรุนวา เด็กใหความสําคัญกับเพื่อนรวมวยัมาก  มีความผูกพันกับเพือ่นในกลุมสูงมาก โดยจะมี
ความสัมพันธของเพื่อนตางเพศเขามาสมทบดวย นอกจากนีก้ารเปลี่ยนแปลงทางรางกายอยาง
รวดเร็วและมากมายเปนแรงกระตุนใหเด็กวัยรุนรวมกลุมกัน เพราะสามารถรับรู เขาใจ และชวย
แกปญหาของกันและกันไดดีกวาคนตางวยั และยังสนองความตองการทางสังคมซึ่งเด็กวัยรุนระยะ
นี้ตองการมาก เชน การเปนบุคคลสําคัญ การตอตานผูมีอํานาจ การหนีสภาพที่ไมนาพอใจของบาน 
เปนตน เมื่อเด็กวยัรุนรวมกลุมกัน วัยรุนจะสรางกฏ ระเบียบ ภาษา ประเพณีประจํากลุมเพื่อใช
เฉพาะกลุมจะพบวากลุมมีบทบาทตอชีวิต จิตใจ และอนาคตของวัยรุนมาก  ครอบครัวอาจเริ่มมี
บทบาทนอยลงฉะนั้นลักษณะชั่วดีของกลุมอาจมีผลตอชีวิตของเด็กวยัรุนไดทั้งปจจุบนัและอนาคต 
                        การเจริญเติบโตของลักษณะทุติยภูมิทางเพศทําใหวัยรุนทั้งชายและหญิงเริ่มให
ความสําคัญตอการประพฤตปิฏิบัติตามบทบาททางเพศของตน การเลียนแบบและการรับรูบทบาท
ทางเพศของวยัรุนในระยะนีไ้มจํากัดวาจะเลือกเลียนแบบบุคคลที่ตนรักหรือศรัทธา หรือพบเห็นใน
บานที่เปนเพศเดียวกับตน แตจะขยายวงเลือกบุคคลอื่นๆที่วัยรุนรูจกัและพบเห็นวัยรุนจะเลือกใคร
เปนแบบนัน้ขึน้อยูกับรากฐานบุคลิกภาพ ดั้งเดิมของวยัรุน ซ่ึงวิธีการอบรมเลี้ยงดูและความสัมพนัธ
ระหวางสมาชกิในครอบครัวมีบทบาทมาก 
                พรรณี  ช.เจนจิต (2528,  หนา 56)  ไดสรุปลักษณะทางสังคมของวัยรุนไวดังนี ้
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                       (1)  วัยรุนปฏิบัติตามขอตกลงของกลุมเพื่อยิ่งกวาการปฏิบัติตามบิดามารดาหรือครู
และเปนวัยที่ตองการความเปนอิสระ 
                       (2)  เปนวัยทีข่าดความมั่นใจ  จึงมักทําอะไรคลายๆ กลุมใหเปนทีย่อมรับ เชน การ
แตงกาย การแสดงพฤติกรรมตางๆ เปนตน 
                       (3)  วยัรุนหญงิมีพัฒนาการดานสังคมเร็วกวาวัยรุนชาย 
                4)  พัฒนาการทางสติปญญา 
                พัฒนาการทางสติปญญา หมายถึง การที่สามารถเขาใจและปรับตวัเองใหเขากับ
ส่ิงแวดลอมรอบตัวได  ซ่ึงการปรับตัวนี้มมีาตั้งแตแรกเกิดและจะพัฒนาตอเนื่องกนัตามวัยจนถึงวัย
ผูใหญ ในระยะที่เปนวัยรุนนี้เปนระยะทีว่ยัรุนเขาใจกฎเกณฑของสังคมไดดีขึ้น มีความสามารถใน
การใชเหตุผลในการตัดสินปญหา พัฒนาการทางดานความคิดเปนไปอยางรวดเรว็สามารถ
ตีความหมายและทดสอบขอพิสูจนได      พรรณี ช.เจนจิต  (2528,  หนา 64)      กลาววาวัยรุนมี
ความสามารถเขาใจเรื่องราวตางๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ เพราะมีพัฒนาการทางสมองสูงเทียบเทา
ผูใหญ เพียงแตขาดประสบการณซ่ึงทําใหไมสามารถใชความเขาใจนั้นไดอยางมีประสิทธิภาพ
เทาที่ควร นอกจากนีย้ังเปนวัยที่คํานึงถึงการมีปรัชญาชีวิตที่เกีย่วกับศีลธรรมจรรยา ศาสนาและ
การเมือง แตไมมากนักเนื่องจากยังเปนเรื่องที่เด็กสับสนและตัดสินใจไมได 
                 เฮอรลอค (Hurlock, 1969, p. 10; อางใน  อรเพ็ญ  เพชรรักษ, 2542, หนา 12)  ไดสรุป
ลักษณะทางสติปญญาของเด็กวยัรุนไวดังนี้ 
                      (1) วยัรุนเปนวัยแหงความอยากรูอยากเหน็ อยากเขาใจในสิ่งตางๆ รอบตัว 
                      (2) วยัรุนเปนวัยแหงการเรียนรู  ไมวาจะอยูในโรงเรียนหรือไมก็ตาม เขาจะเรียนรูได
จากสิ่งแวดลอม จากการสังเกตพฤติกรรมของเพื่อน ครู บิดา มารดา และบุคคลอื่นในสังคม 
                      (3) วัยรุนเปนวัยที่สามารถเรียนทักษะตางๆ ไดดี เชน การใชเครื่องมือ สิ่งประดิษฐ 
การใชภาษา ตลอดจนการทดลองตางๆ เปนตน 
                      (4) วัยรุนเปนวัยแหงการสรางเจตคติที่ดีงาม  เชน  เจตคติเกี่ยวกับคุณคาทางสังคม 
ทัศนคติทางประชาธิปไตย เปนตน 
                      (5) วยัรุนเปนวัยแหงการคิดหาเหตุผล  การศึกษาในโรงเรียน และการอบรมจะชวยให
การคิดและการใชเหตุผลของวัยรุนดีขึ้น 
                      (6) วัยรุนเปนวัยที่ตองการอิสระทั้งการใชเงินและอื่นๆ อยากเปนตัวของตัวเอง คิดถึง
อาชีพและอนาคตมากขึ้น พอแมและครูควรใหความรูในเรื่องอาชีพตางๆ ใหเดก็เขาใจถึงคุณสมบัติ
ที่จะประกอบอาชีพนั้นๆ เพือ่ใหเดก็เตรียมตัวและเลือกอาชีพที่เหมาะกบัตน 
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               2.2.4  ความตองการของวัยรุน 
               สุพัตรา สุภาพ (2523, หนา 18)  ไดเสนอวาความตองการของมนุษย โดยเฉพาะวัยรุนมกั
ขึ้นอยูกับคานยิม (Value)  ที่แตละคนยึดถือและสวนใหญจะยึดถือคานิยมในกลุมที่ตนเขารวมดวย 
คานิยมอาจเปลี่ยนไดตามเหตุการณและสิ่งแวดลอมที่เปลี่ยนไป กลุมจะมีอิทธิพลตอความตองการ
ของวัยรุนมาก ดังนั้นความตองการของวยัรุนที่เปนจริง  คือ ความตองการของตนบวกกับความ
ตองการของสังคมดังนี ้
                        (1)  ตองการความรัก ความรักในที่นี้มหีลายแบบ คือ รักพอแมญาตพิี่นอง รักเพื่อน 
รักพวกพองในขณะเดียวกนัอยากใหเพื่อนรัก รักตัวเอง อยากดี อยากมีความสําเร็จ 
                        (2)  ตองการความสนุกสนานเพลิดเพลิน ซ่ึงสวนมากมกัจะออกมาในรูปของ
กิจกรรมกฬีาหรือการบันเทงิ 
                        (3)  ตองการความเปนอิสระ    ความตองการนี้จะรุนแรงมากในวัยนี้      เพราะเปนวยั
ที่อยูระหวางวยัเด็กกับวัยผูใหญ    จึงอยากจะแสดงออกซึ่งความเปนตวัของตวัเอง ฉะนั้น   จงึไมชอบ
ใหผูใหญมากาวกายในชีวิตของตน    ไมชอบใหใครมาสอน มาคอยชวยเหลือ  บางคนจึงทําอะไร
โดยผูใหญไมรูไมเห็น 
                        (4)  ตองการไดรับการยกยอง ตองการมีชื่อเสียง   วัยนี้เปนวยัที่อยากใหสังคม
ยอมรับหรือชมเชย หรืออยากเดน อยากดัง เชน อยากเปนนกักีฬาที่เกง เปนขวญัใจ  หรืออาจจะ
ออกมาในแงเทิดทูนนักกฬีา  หรือดาวประจําคณะ  หรือมหาวิทยาลัย  หรือไมก็ตั้งชมรมตางๆ   เพื่อ
แสดงใหสังคมรูวาไดพยามยามทําดีที่สุดแลว 
                        (5)  มีอุดมคติสูง    วยัรุนยังอยูในวัยทีเ่รียนรูทางทฤษฎี   และยังไมเคยออกไป
ประสบกับสภาพความเปนจริง   จึงละเลยมองขามความเปนจริงไปบาง   คือ  เปนพวกอุดมคตนิิยม 
(Idealist) มากกวามุงไปในทางปฏิบัติไดจรงิๆ (Pragmatist)  ซ่ึงบางครั้งก็ตกเปนเครื่องมือของผูที่มี
อํานาจ มีอิทธิพล  มีบารมี แสวงหาประโยชนได เพราะวัยรุนมกัจะเปนพวกที่มีอุดมคติแรงกลา  มี
ความกลาเสี่ยงและมีพลังผลักดันสูง   เชื่อคนงาย    โดยไมคิดวามนษุยในโลกมีวิธีการลึกซึ้ง    มี
ลักษณะไปในทางไมสุจริตและอาจแสวงหาผลประโยชนสวนตัวได จุดออนสําคัญของวัยรุนอีก
ประการหนึ่ง คือ ถามีความเชื่อแลวมักจะเชื่ออยางจริงจังแตในขณะเดียวกันก็มีความระแวงไมยอม
เชื่ออะไรงายๆ นอกจากจะมีลักษณะมาอางอิงใหเชื่อถือและถาเชื่อแลวเกดิไมจริง จะเปลี่ยนความ
เชื่อถืออยางรวดเร็วเพราะเปนวัยที่ชอบวีรบุรษ คือเชิดชทูั้งคนกลาจริงและคนกลาไมจริง 
                        (6)  มีความสนใจในเรื่องเพศและเพื่อนตางเพศ เปนวัยทีต่องการความรู ความเขาใจ
ทางเพศอยางถูกตอง ถาถูกกีดกันจะแสดงออกทางออมโดยการปดบังและพูดคยุเฉพาะในกลุมเพศ
เดียวกนั หาความรูจากการไดยินไดฟงคนอื่นพูด ซ่ึงอาจจะถูกบางผิดบาง หรือไมก็อานจากหนังสอื 
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เร่ืองเพศที่มีขายตามทองตลาด ซ่ึงอาจจะเปนหนังสือประเภทลามกเราความรูสึกทางเพศ โดยเฉพาะ
ภาพยนตรที่เกีย่วกับความรักและเรื่องเพศ ถาหากถูกขัดขวางทักทวงอาจจะทําใหจติใจหดหู ขุนมัว 
และอาจขัดขวางไมยอมทําตามผูใหญ เพราะเปนวัยรักแบบหลงใหล ใฝฝนหรือเปนความรักแบบ
รุนแรงวิจิตรพสิดาร โดยมากมักจะรักโดยไมมีอุดมการณ คือออกมาในรูปของการเพอฝน และ
อาจจะเปลีย่นแปลงและสิ้นสุดในตัวของมันเอง ดวยเหตุนีจ้ึงกลาวไดวาเปนความรักในแงของ
ความรูสึกไมเหมือนกับความรักของผูใหญที่มีแนวโนมยึดหลักความเปนจริงเขามาประกอบดวย 
                       (7)  ตองการการรวมกลุม    เพื่อนมีความสําคัญมาก      เปนวยัที่อยากใหเพื่อนยอมรับ
เพราะฉะนั้นจงึพยายามทําตามเพื่อน      แมบางครั้งจะขัดกับความรูสึกสวนตวัก็ตาม เชนเพื่อนชวน
เดินขบวนแมไมอยากเดนิก็เดนิดวย เพราะกลัวเพื่อนจะไมรักหรือวาไมมสีปริต หรือไมก็ไมกลาขัด
ใจเพื่อน เปนตน 
                       (8)  ตองการการยอมรับจากผูใหญ คือ อยากใหผูใหญยอมรับบางวามีความสามารถ
หรือมีประโยชนตอสังคม เพราะฉะนัน้ผูใหญไมควรจะเพกิเฉย ควรใหวัยรุนชวยรับผิดชอบใน
กิจกรรมบางอยาง จะชวยใหวัยรุนรูจกัความรับผิดชอบเปนตัวของตวัเองหรือชวยตวัเองไดมากขึ้น 
                       (9)  ตองการแบบอยางที่ดี  วัยรุนในปจจุบันแมจะชอบความเปนอิสระก็ยังอยากได
คําแนะนําจากผูใหญที่ดี    ผูใหญจะตองเปนปูชนียบุคคลที่ดี ผูใหญจะตองคอยนําทาง คอยตักเตือน
เมื่อทําผิด และใหรางวัลเมื่อทําดี 
                      (10)  ตองการความปลอดภยัและความมั่นคง คือ อยากไดหลักประกันวาถาหากทําใน
ส่ิงที่ดีแลวจะไมถูกลงโทษหรือไมเปนที่พอใจของผูใหญ  เพราะในสายตาของผูใหญส่ิงที่วัยรุนคิด
วาดีแลวอาจจะไมดใีนทัศนะของผูใหญกไ็ด แตโดยทั่วไปแมวยัรุนจะทําพลาดพลั้งไปบางสังคม
มักจะใหอภัยเพราะสังคมถือวายังเปนผูที่อยูในวัยเรียน 
                      (11)  ตองการประสบการณใหมๆ  ความตองการนี้อาจจะรุนแรง และหาความพอใจ
โดยทางใดทางหนึ่ง ซ่ึงผูใหญบางคนก็มักจะกดีกนัหามไมใหหนุมสาวไดรับความสนุกสนาน
เพลิดเพลิน ทัง้ๆ ที่ไมกอใหเกิดอันตรายแตอยางใด เชนอยากแตงกายแปลกๆ ตามสมัยนิยม อยากมี
เพื่อนตางเพศ ฯลฯ ผลที่ติดตามมาก็คือ เกิดการซอนเรน หลอกลวง และในที่สุดอาจจะเกิดเสื่อมเสีย 
เพราะเปนวยัที่มีความรักกบัความเกลียดใกลกันมาก 
                     (12)  ความรูสึกรุนแรง เชน ถาเกิดความสมหวังกช็ื่นชมซาบซึ้ง ตื่นเตน ถาผิดหวังกจ็ะ
แคนใจ นอยใจในวาสนาของตน ความรูสึกนี้จะรุนแรงผดิธรรมดา บางครั้งก็อาจจะออกไปในรูป
ที่วาเปนเพราะตัวเองผิด บางคนจึงอาจฆาตัวตายไดถาเกดิผิดหวงัในบางเรื่อง เชน ความรัก การ
สอบตก หรือถูกพอแมดุดาวากลาว เปนตน 



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์

 

 

 

20 

                        (13)  ตองการมีอนาคต ตองการมีความสําเร็จเปนวยัที่อยากรับผิดชอบ อยากพึง่ตนเอง
ฝนถึงจุดหมายในอนาคต เชน อยากเปนหมอเปนวิศวกร เปนนักปกครอง เปนอาจารย เปนสถาปนิก 
เปนนักเคมี เปนตน  
                สรุปไดวา วยัรุน หมายถึง ผูที่กําลังเริ่มเขาสูความเปนผูใหญมีการเปลี่ยนแปลงทางดาน
รางกาย และมกีารเปลี่ยนแปลงทางดานวุฒภิาวะทางอารมณ รวมทั้งการพฒันาทางดานสติปญญา มี
อารมณออนไหว ตองการความรัก ความเขาใจ ตองการความอบอุน เปนวัยที่อยากรูอยากลอง และ
ตามเพื่อนไดงาย อารมณแปรปรวน เร่ิมสนใจเพื่อนตางเพศ  มีอารมณรุนแรง รักแรง เกลียดแรง 
ตองการการยอมรับจากคนรอบขาง ในวัยนีต้องมีผูใหญคอยดูแลและคอยตักเตือนเพื่อไมใหทําผิด
หรือประพฤตตินไมดี    

 
2.3  ความรูทั่วไปเกี่ยวกับยาเสพติด 
               2.3.1 สถานการณยาเสพติดในประเทศไทยที่แพรหลายในปจจบุัน  
               สถานการณปญหาสารเสพติดเปนวิกฤติการณที่ทราบกันทั่วไปโดยเฉพาะเรื่องตางๆ 
เกี่ยวกับยาบา หลักฐานขอมูลตางๆ ที่มีอยูสนับสนุนขาวสารตางๆ วาสถานการณวกิฤตินั้นนาจะ
เปนจริงอยางยิง่ หากแตวาสถานการณจรงิมิใชวิกฤติเกีย่วกับยาบาแตประการเดยีว แตเปนการ
เปล่ียนแปลงทีเ่กิดขึ้นกับสารเสพติดหลายชนิดดวยกัน การใชยาในทางที่ผิดปรากฏในหมูวยัรุน ซ่ึง
สวนใหญยาทีต่กเปนขาวก็คอื ยาบา ยาอี ยาเค และยาอืน่ที่ใกลเคียง โดยการใชยาบานั้นขอมูลบงชัด
วาการระบาดเริ่มตนมานานอยางนอย 10 ป การระบาดเกิดรุนแรงในกลุมนักเรียน-นักศึกษา  และ
ผูใชแรงงาน สถานภาพในกลุมนักเรียน- นักศกึษามีอัตราการใชจะสูงมากในกรุงเทพฯ และจังหวดั
ปริมณฑล รองลงมาคือ ภาคกลาง และภาคเหนือ สวนภาคอีสาน และภาคใต มีอัตราใชต่ํา การแพร
ระบาดในปจจบุันลดลงแลวในเขตกรุงเทพฯ ปริมณฑล และภาคกลาง ภาคเหนือการระบาดยังคงที่ 
สวนภาคใตทีม่ีอัตราการใชต่ําที่สุด แตนาจะอยูในระยะระบาดเพิ่มขึ้นอยางตอเนือ่ง สําหรับกลุม
ผูใชแรงงาน การใชยาบายังอยูในระยะระบาดเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องทั่วประเทศและคอนขางรุนแรง
ในกลุมอายุต่ํากวา 25 ป อยางไรก็ตามขอมูลสถานภาพรายจังหวัดแสดงวาลักษณะการเปลี่ยนแปลง
ที่เกิดขึ้นในระดับพื้นที่แตละจังหวดัแตกตางกันมาก  การใชเฮโรอีนที่ดูเสมือนจะลดลงไปนั้นยังมิ
อาจบงชัดเจนไดทั้งนี้เพราะสถิติผูกระทําผิดกฎหมายยาเสพติดคดีเสพ และครอบครองรวมทั้ง ผูติด
สารเสพติดที่เขารับการรักษาทั่วประเทศแสดงการชะลอตัวของการใชยาบาในระยะ 2-3 ปนี้แตผูใช
เฮโรอีนซึ่งเปนอันดับรองจากยาบากย็ังไมเปล่ียนแปลง (อุษณยี พึ่งปาน, อินเตอรเนต็, 2548) 
                สถานภาพใหมที่นาสนใจคือการใชสารกระตุนประสาทที่เพิ่งเริ่มใชในประเทศในระยะ
ไมนานมานี้ คอื  ยาอี  และ ยาเค  ขอมูลบงชัดวามีการใชแพรไปทั่วประเทศแลว และยังมแีนวโนม
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เพิ่มขึ้นอยางรวดเรว็ แรงกระตุนที่ชักจูงใหใชสารเสพตดิ 2 ชนดิมาจากการใชเพื่อความสนุกสนาน
ตามสถานบันเทิง และมิไดใชเปนประจําในลักษณะเสพติด อยางไรก็ตามนาสังเกตวากลุม
ประชากรบางสวนที่ใชยาเสพติดเพื่อความสนุกสนานกใ็ชสารเสพติดอื่นๆ ที่มีอยูทั่วไปเชนกนัทั้งนี้ 
รวมทั้งกัญชา ยาบาและเฮโรอีนดวย 
                 สถานภาพโดยรวมแสดงชัดเจนวาประเทศมกีารบริโภคสารเสพติดอยูพรอมๆ กันหลาย
ชนิดมีการบรโิภคกระจายทัว่ประเทศ แตสถานการณในแตละพืน้ที่แตกตางกันมาก ขอมูลช้ีใหเหน็
วาสารทีใ่ชอยูเหลานี้มบีริบทของการใช และปจจยัพืน้ฐานสนับสนนุใหใชที่พอสรุปไดเปน 2 หมวด
ใหญๆ คือ เปนการใชเพื่อเสริมประสิทธิภาพในการทํางาน เพื่อการปลดปลอยใหเกิดอารมณและ
ความสนุกสนาน สารเสพติดแตละชนดิอาจใชดวยบริบทตางกันในแตละกลุมประชากร ดังนัน้การ
เสนอสถานภาพเปนปญหาสารเสพติด โดยรวมจึงมีโอกาสนําไปสูความเขาใจสถานภาพทีไ่มถูกตอง 
นั่นคือ จําเปนตองพิจารณาสถานภาพตามชนิดสารเสพติด ประกอบกับเขาใจถึงความเชื่อมโยงที่
การใชสารเสพติดแตละชนดิมีความสัมพนัธกัน (วิชัย โปษยะจินดา, อุษณีย พึ่งปาน และ วภิา ดาน
ธํารงกุล,  2548  หนา 2-3) 
               สรุป  การประชาสัมพันธ และเผยแพรความรู เร่ืองพิษภยัของยาเสพยตดิ คงจะเปน อีก
หนึ่งวีธีที่ชวยสรางความเขาใจที่ถูกตองแกเยาวชนได การจัดคายอบรมเรื่องยาเสพยติด การจดั
รายการประจําทางสื่อวิทยุโทรทัศน และคอลัมนในหนังสือพิมพ นิตยสารและสิ่งพิมพตางๆ 
ตลอดจน การใหความรู ทางสื่ออ่ืนๆ นาจะเปนวิถีทาง ที่เรงเราจิตสํานึก ของคนไทยใหชวยกัน 
ขจัดปญหายาเสพยติด อีกประการที่สําคัญ คือผูรับผิดชอบกํากับดแูลมาตรการทางกฎหมายและ
สังคม คงจะตองทําหนาที่อยางเครงครัดและมีประสิทธิภาพ และตองยอมรับกันวาการแกปญหาที่
ปลายเหตุคือผูเสพยยาเพียงอยางเดยีวไมนาเปนหนทางแกปญหาที่มีประสิทธิภาพ การแกปญหาที่
ตนเหตุ ซ่ึงไดแกการลักลอบผลิตและจําหนาย จะชวยสงเสริมใหการแกปญหาไดผลอยางถาวร การ
รวมมือรวมใจ ระหวางผูที่เกีย่วของทุกฝายคงจะเปนนิมิตหมายอันดี ทีน่ําไปสูการแกปญหา อยางมี
ประสิทธิภาพ การปดปญหาออกจากตวั หรือการเอาแตตําหนิซ่ึงกันและกัน รังแตจะชะลอปญหา
ใหคั่งคางหมกัหมม จนหนักหนาสาหัส เกนิแกไขในที่สุด 
                2.3.2 ความหมายของยาเสพติด 
                องคการอนามัยโลกไดใหคํานยิามของยาเสพตดิใหโทษ        สรุปไดวา ยาเสพติดใหโทษ  
หมายถึง  สารใดก็ตามเมื่อเขาสูรางกายโดยการรับประทาน ฉีดสูบ หรือดมก็ตามแลว  ทําใหมีผลตอ
จิตใจและรางกายของผูใชสารนี้โดยจะตองมีลักษณะตอไปนี ้ (ดําเนิน ระแบบเลิศ,  2542, หนา 10) 
                      1)  ผูใชยานีแ้ลวตองเพิ่มขนาดตลอดเวลา 
                      2)  เมื่อหยุดใชก็จะทําใหเกิดมีอาการของการขาดยา 



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์

 

 

 

22 

     3)  ผูใชยานี้เปนเวลานานจะทําใหเกิดความตองการยานี้มากขึน้ทั้งทางรางกายและ 
จิตใจ  
                          4)  ผูใชยานีเ้ปนเวลานานกจ็ะทําใหเกดิผลรายตอสุขภาพของผูนั้นดวย 
                พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. 2522 มาตรา4 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
ยาเสพติดใหโทษ  (ฉบับที่ 20)  พ.ศ. 2528  มาตรา 4  ใหความหมายไววา ยาเสพติดใหโทษ  
หมายถึง  สารเคมีหรือวัตถุชนิดใดๆ  ซ่ึงเมื่อเสพเขาสูรางกายไมวาจะโดยรับประทาน ดม สูบ ฉีด 
หรือดวยประการใดๆ  แลวทําใหเกดิผลตอรางกายและจิตใจในลักษณะสําคัญ  เชน  ตองเพิ่มขนาด
เสพ  มีอาการถอนยาเมือ่ขาดยา  มีความตองการเสพทั้งทางรางกายและจิตใจอยางรุนแรงอยู
ตลอดเวลา  และสุขภาพโดยทั่วไปจะทรดุโทรมลง  รวมตลอดถึงพืชหรือสวนของพืชที่เปนหรือให
ผลผลิตเปนยาเสพติดใหโทษ หรืออาจใชผลิตเปนยาเสพตดิใหโทษและสารเคมีทีใ่ชในการผลิตยาเสพตดิ
ใหโทษดังกลาวดวย ตามทีค่ณะรัฐมนตรปีระกาศในราชกิจจานเุบกษาแตไมไดหมายความรวมถึง
ยาสามัญประจาํบานบางตําหรับตามกฎหมายวาดวยยาทีม่ียาเสพติดใหโทษผสมอยู (ดําเนิน ระแบบ
เลิศ,  2542,  หนา 10) 
               จรัส สุวรรณเวลา (2537,  หนา 5)  ใหความหมายยาเสพตดิไววา หมายถึง สารหรือยาที่ทํา
ใหเกดิการเปลีย่นในรางกายหรือจิตใจของผูที่ไดรับเขาไปสูรางกาย เปนผลทําใหผูนั้นอยากไดรับ
หรือจําเปนตองไดรับสารนั้นอยูเปนประจํา                  
                2.3.3  การแบงประเภทของยาเสพติดใหโทษ 
                ยาเสพติดใหโทษสามารถแบงออกตามหลักเกณฑตางๆไดหลายรูปแบบ           (ดําเนนิ 
ระแบบเลิศ,  2542,  หนา11-12)  สรุปไดดงันี้ 
                     1)  แบงตามลักษณะการออกฤทธิ์ของสิ่งเสพติดที่มีตอรางกาย  คือ 
                               (1)  ประเภทกดประสาท  (Depressant)  ไดแก  ฝน  มอรฟน  เฮโรอีน  เซโคนัล  
บารบิทูเรต  ฟโนบารบิตาล  โปรไมด  พาราดีไฮด  และเมธาโดน  เปนตน 
                               (2) ประเภทกระตุนประสาท  (Stimulant)  ไดแก ใบกระทอม  แอมเฟตามิน  
โคเคอีน เปนตน 
                   (3)  ประเภทหลอนประสาท(Hallucinogen)  ไดแก  กัญชา  แอล.เอส.ด.ี (L.S.D. 
= lysengic acid lamide)  ดี.เอ็ม.ที  (D.M.T = Dimethyl  Trytamine)  เอส.ที.พี. (S.T.P. = Serenity 
Tranquillty and Peace)  เปนตน 
                                (4)  ประเภทออกฤทธิ์ผสมผสาน (Mixed)  ไดแก  กัญชา  อาจออกฤทธิ์กด
ประสาท  กระตุนประสาท  หรือหลอนประสาทพรอมกนัไปในขณะเดียวกัน 
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                       2)  แบงตามแหลงที่เกิด  คือ 
                           (1)  ยาเสพติดธรรมชาติ  (Natural Drugs)  เปนยาเสพติดที่ไดมาจากพืชหรือพนัธุ
ไมบางชนิดโดยตรงขึ้นอยูตามธรรมชาติ  เชน  ฝน กัญชา พืชกระทอม โคเคอีน เปนตน และ
สามารถที่จะนํามาแปรสภาพเปนลักษณะอยางอื่นโดยกรรมวิธีตางๆทางเคมี เชน การนําฝนมาทํา
มอรฟน เฮโรอีน เปนตน 
                            (2)  ยาเสพติดสังเคราะห (Synthetic Drugs)  เปนยาเสพติดที่ไดมาจากการปรุงขึ้น
โดยกรรมวิธีทางเคมี  และนาํมาใชแทนยาเสพติดธรรมชาติได เชน เมธาโดน (Methadone)  เพธีดีน 
(Pethadine)  ไฟเซฟโตน (Physeptone) เปนตน 
                       3)  แบงตามพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ  พ.ศ. 2522  คือ 
                            (1)  ประเภท1     ยาเสพตดิใหโทษชนิดรายแรง  เชน  เฮโรอีน (Heroin) 
                            (2) ประเภท2  ยาเสพตดิใหโทษทัว่ไป  เชน  มอรฟน (Morphine)  โคเคน 
(Cocaine)  โคเดอีน (Codeine)  ฝนยา (Medicinal Opium) 
                            (3)  ประเภท 3    ยาเสพตดิใหโทษที่มยีาเสพติดใหโทษประเภท 2  ผสมอยูดวย
ตามที่ไดขึ้นทะเบียนตํารับยาไวในมาตรา 43  เชน ยาแกไอผสมโคเดอีน (Codeine Cough Syrup) 

(4) ประเภท 4    สารเคมีที่ใชในการผลิตยาเสพติดใหโทษประเภท 1  หรือ  2 
                            (5)  ประเภท5     ยาเสพตดิใหโทษที่มไิดอยูในประเภท 1 ถึงประเภท 4  เชน 
กัญชา พืชกระทอม  
                        4)  แบงตามทางการแพทย   โดยแบงตามคณุสมบัติของสิ่งเสพติดได 7 ประเภท คือ 
                             (1)  ฝนหรอืสารที่มีสวนประกอบของฝน  เชน  มอรฟน เฮโรอีน โคเดอีน เพธีดนี 
ไฟเซฟโตน  เปนตน 
                             (2)  ยานอนหลับชนิดตางๆ เชน ฟโนบารบิตาล  เซโคนัล  โบรไมด  พาราดีไฮด  
กลูติดาไมด  เปนตน 
                             (3)   ยากลอมประสาท  เชน ไดอะซแีพม  (Diszepam)  เมโปรบาเมต 
(Meprobamate)  เปนตน 
                             (4)  ยากระตุนประสาท  เชน แอมเฟตามีน  โคเดอีน  และใบกระทอม 
                             (5)  ยาที่ทาํใหประสาทหลอน เชน กญัชา แอล.เอส.ดี  ดี.เอ็ม.ที  เอส.ท.ีพี  และ
พวกเห็ดบางชนิด  เปนตน 
                             (6)  สารระเหยตางๆ  เชน เบนซิน   
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                             (7)  แอลกอฮอล  ปจจุบันองคการอนามัยโลกไดจดัใหแอลกอฮอลเปนสารเสพ
ติดอยางหนึ่งดวย  เพราะแอลกอฮอลเมื่อดื่มจนติดแลว  จะมีโทษเชนเดียวกับสิ่งเสพติดชนิดอืน่ๆ  
ดวย 
                 
                2.3.4  ลักษณะและฤทธิ์ของสิ่งเสพติด 
                ส่ิงเสพติดมีอยูดวยกันหลายชนดิ  (ดําเนิน ระแบบเลิศ,  2542,  หนา 13-17)  ไดกลาวถึง
เพียงบางชนดิที่สําคัญพอจะสรุปไดดังนี ้
                     1)  ฝน (Opium)  เปนพืชลมลุกชนิดหนึ่ง  ชอบขึ้นในภูมิประเทศที่เปนปาเขาและ
บริเวณที่ราบสงูซึ่งมีอากาศหนาวเย็น  เชน ภาคเหนือ  เปนตน  ตนฝนที่เจริญงอกงามจะออกดอกสี
แดงหรือสีชมพูออน  ซ่ึงจะเจริญเปนผลฝนตอไป เมื่อผลฝนแกพอสมควรจึงลงมือกรีดก็จะได  
“ยางฝน”  สีขาวขน  ถาปลอยทิ้งไวใหแหงจะกลายเปนยางเหนียวสีน้ําตาลไหมหรือสีดํา  มีกล่ิน
เหม็นเขยีวและรสขมซึ่งเรียกวา  ฝนดิบ  ตอจากนั้นจึงนําฝนดิบมาเคีย่วกับน้ําดวยความรอนจะได
ฝนสุก  เพื่อใชในการสูบหรือรับประทาน  หรือจําหนายตอไป 
                     ฝนมีสารประกอบที่สําคัญคือ โปรตีน เกลือแร  กรดอินทรีย และแอลคาลอยด 
(Alkaloid)  แอลคาลอยดจากฝนแบงไดเปน  2 ประเภทคือ  ประเภทที่ออกฤทธิ์ทําใหเกดิอาการมึน
เมาหรือเสพตดิ  ไดแก มอรฟน (Morphine)  และโคเดอนิ (Codeine)  สวนประเภทที่ 2 คือ เทเบอีน 
(Thebaine)  ไดแกสารปาปาเวอรีน  (Papaverine) 
                     ฝนที่สูบหรือรับประทานเขาไป จะออกฤทธิ์กําประสาทสมอง ทําใหนอนหลับสนทิ
เคลิบเคลิ้มและมีอาการประสาทหลอน ผูที่ติดฝนจะมีความสามารถในการคิดอานชาลง  เซื่องซึม
การทํางานของอวัยวะตางๆ ชาลง  เชน สมอง หัวใจ และการหายใจ  เปนตน  นอกจากนีย้ังพบวา
ฝนทําใหตับเสือ่มสภาพ  มีอาการเบื่ออาหาร ทองผูก  ระดับฮอรโมนเปลี่ยนแปลง  ทําใหเกดิการ
ขาดประจําเดือนในผูหญิงและหมดสมรรถภาพทางเพศในผูชาย  รางกายทรุดโทรม  มีโรคอื่นๆ 
แทรก  เชน  โรคขาดสารอาหาร  วณัโรค  โรคติดเชื้อ  เปนตน 
                      อาการขาดหรอือดยา  (Withdrawal  Symptoms)  จะเริม่หลังจากไดรับยาครั้งสุดทาย 
4-10  ช่ัวโมง  แลวหยุดยาหรือไมสามารถหายามาเสพไดอีก  อาการตางๆ  มีดังนี้ กระวนกระวาย  
หงุดหงดิ  โกรธงาย    ตื่นเตนตกใจงาย  หาวนอนบอยๆ  มีน้ํามูก น้ําตาและเหงื่อออกมา  กลามเนื้อ
กระตุก  มานตาขยาย  ปวดหลัง  ปวดทอง  อาเจียน  บางรายมีอาการรุนแรงถึงขนาดถายเปนเลือดที่
ภาษาชาวบานเรียกวา  “ลงแดง”  นอกจากนี้อาจมีอาการประสาทหลอน  นอนไมหลับ  เบื่ออาหาร 
หายใจหอบถี ่  ความดันเลอืดและอณุหภมูิของรางกายสูงขึ้นกวาเดิม  อาการขาดยาจะรนุแรงมาก
หรือนอยขึ้นอยูกับชนดิของยาเสพติด  ขนาดของยาที่เคยไดรับและระยะเวลาที่ติดยานั้น 
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                      2)  มอรฟน  (Morphine)  ในป ค.ศ. 1893  นักวิทยาศาสตรชาวเยอรมนั ช่ือเฟสริกเซน
เนอร (Friedrich sertiner)  เอาแอลคาลอยดที่สําคัญออกมาจากฝนดิบ  โดยใชฝนหนกั 1ปอนด  จะ
สกัดไดมอรฟน  0.22  ออนซ  หรือ  ประมาณ  6.6  กรัม  มอรฟนที่ถูกสกัดออกมาจะมีลักษณะเปน
ผงสีขาวไมมีกล่ิน มีรสขม และมีฤทธิ์รุนแรงกวาฝนประมาณ 8-10 เทา มอรฟนที่ใชในปจจุบนัมัก
ทําเปนกอน แทง หรือละลายบรรจุหลอดสําหรับฉีด  การนํามอรฟนเขาสูรางกายอาจทําไดโดยวิธี
รับประทานหรือฉีด  มอรฟนมีทั้งฤทธิ์กําและฤทธิ์กระตุนระบบประสาทสวนกลางผลของการกด
ระบบประสาทสวนกลางจะทําใหศูนยประสาทเกิดความรูสึกมึนชา  อาการเจ็บปวดตางๆ หมดไป  
กลามเนื้อคลายตัว  มีความรูสึกสบายหายกังวล ในที่สุดจะทําใหงวงนอน นอกจากนี้มอรฟนยังมี
ฤทธิ์กดศูนยการไอทําใหระงับอาการไอ กดศูนยควบคมุการหายใจทาํใหรางกายหายใจชาลง  ซ่ึง
อาจทําใหเกิดอันตรายถึงแกชีวิตได  สวนผลกระตุนระบบประสาทสวนกลางจะทําใหมีอาการ
คล่ืนไส  อาเจียน  มานตาหรี่  บางรายจะมีอาการตื่นเตนเกิดขึน้ดวย ฤทธิ์ของมอรฟนตอทางเดนิ
อาหาร  จะทําใหกระเพาะอาหารและลําไสทํางานนอยลง ทองผูกและปสสาวะลําบาก 
                       3)  เฮโรอีน  (Heroin)   ในป  ค.ศ. 1874  นักวิจยัชาวองักฤษ ชื่อ ซี อาร ไรท  (C.R.  
Wright)  ไดคนพบวิธีสังเคราะหเฮโรอีนจากมอรฟน  โดยใชน้ํายาแอซีติดแอนไฮไดรด (Acetic 
Anhydride)  ตอมาในป ค.ศ. 1898  บริษัทผลิตยาไบเออร (Bayer)  แหงเยอรมันไดนํามาผลิตเปนยา
เพื่อใชในการระงับความเจบ็ปวดตางๆ  แกหลอดลมอักเสบ ไอเรื้อรัง  หืด  และวัณโรคได  ตอมาจงึ
ทราบวา เฮโรอีนเปนยาเสพติดที่ติดไดงายมากแตกลับเลิกไดยาก มีความแรงสูงกวามอรฟน
ประมาณ 6-8 เทา  แรงกวาฝน 80 เทา  และถาทําใหบริสุทธิ์จะมีฤทธิ์แรงกวาฝนถึง 100 เทา 
                       เฮโรอีนที่มีจําหนายในประเทศไทย มี 2 ชนิดคือ 
                             (1)  เฮโรอีนผงสีขาว หรือเรียกวาเบอร 4  มีลักษณะเปนผงสีขาว  ไมมีกล่ิน รส
ขมจัด ชนดินี้เปนเฮโรอีนบริสุทธิ์ ผลิตขึ้นตามหลักวิชาเคมี  เฮโรอีนชนิดนี้นยิมเสพโดยการฉีดเขา
เสนเลือด 
                              (2)  เฮโรอีนผสมหรือเรียกวาเบอร 3  หรือไอระเหย เปนเฮโรอีนไมบริสุทธ์ิ
เพราะมีสารอื่นๆ เจือปนอยูดวย  เชน สารหนู  สติกนิน ยานอนหลับ กรดประสานทอง น้ํากัญชาดบิ
ยาแอสไพริน เอ.พี.ซี.  ตลอดจนสีตางๆ มาผสมเพื่อเปนการจูงใจผูเสพ  มีลักษณะเปนเกล็ดหรือผง
คลายอิฐทุบปน เฮโรอีนชนดินี้จะมีสารเฮโรอีนอยูเพียงเล็กนอยประมาณ 8-10 เปอรเซ็นต  อาจทํา
เปนแคปซูลหรือใสถุงพลาสติก เพราะเหตุที่ผลิตขึ้นโดยไมถูกตองตามหลักวิชา และมสีารอื่นที่มี
พิษเจือปนอยูมาก จึงทําใหผูเสพมีอาการมึนเมาหรือมึนงง  และมีฤทธิท์ําลายสุขภาพและจิตใจอยาง
มาก และเปนอันตรายรายแรงกวาชนดิผงขาว นยิมเสพเขาสูรางกาย  โดยวิธีสูดดมควันเขาจมกู  
โดยการสูบ  ใชผสมอาหารหรือเครื่องดื่ม หรือโดยการฉีดเขากลามเนื้อหรือเสนเลือดสําหรับ
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เฮโรอีนมีฤทธิ์เชนเดยีวกับฝนและมอรฟน คือ ผูเสพจะรูสึกงวงนอน  อาการเจ็บปวดถูกกดไว  
อารมณเปล่ียนไป ความรูสึกสับสน รางกายจะซูบซีด ผอมเหลือง  ใบหนาหมองคล้ํา เกียจคราน ไม
อยากทํางาน เปนตน 
                       4)  บารบิทูเรต  (Barbiturates)  ใชเปนยานอนหลับระงับความวิตกกงัวลผอนคลาย
ความตึงเครียดระงับอาการชกั หรือ ปองกันการชัก บารบิทูเรต ที่รูจักกันดี และใชกันอยาง
แพรหลายไดแก เซโคบารบิตาล  (Secobarbita) หรือที่เรียกวา เหลาแหง  (Seconal)  ไกแดง ปศาจ
แดงเปนผงสีขาวบรรจุอยูในแคปซูลสีแดง  ฤทธิ์ของบารบิทูเรตกดสมองทําใหทํางานนอยลง แตถา
ใชยาเกินขนาดจะทําใหมีฤทธิ์กดสมองอยางรุนแรง ถึงขนาดทําใหสลบหมดความรูสึกและเสียชีวิต 
เนื่องจากยาไปกดศูนยการหายใจ กรณทีี่ใชยาเปนระยะเวลานานจะทําใหเกดิการเสพติดทั้งทาง
รางกาย และจิตใจทั้งทําใหเกิดพิษเรื้อรังแกผูเสพโดยจะทําใหมีอาการมึนงง  ใจคอหงุดหงิด  
ความรูสึกเลื่อนลอย ขาดความรับผิดชอบ ชอบทะเลาะววิาทกาวราวผูอ่ืน และสามารถทํารายตนเอง
ได  นอกจากบารบิทูเรตแลว กย็ังมยีานอนหลับที่ไมใชบารบิทูเรต  (Non-Barbiturates)  ที่นยิม
นํามาใชไดแก โปรไมด (Bromides)  เมทาควาโลน (Methaqualone)  และกลูเตทิไมด  
(Glutethimide)  ยาพวกนี้มฤีทธิ์ในการกดประสาทสวนกลางนอยกวาบารบิทูเรต และบางชนิดทํา
ใหหลับไดไมสนิทเทาที่ควร เมื่อตื่นขื้นมาแลวยังมีอาการมึนงงและงวงนอนอีก 
                        5) ยากลอมประสาท (Tranquilizers)  เปนยาทีม่ีฤทธิ์กดสมองชวยผอนคลาย
ความเครียด  ทําใหจติใจสงบหายกังวลในทางการแพทย  ไดแบงยากลอมประสาทออกเปน 2  
ประเภทคือ  พวกที่มีฤทธิ์แรง  (Major Tranquilizers)  ไดแกฟโนไธอาซีน  (Phenothiazines)  ซ่ึง
เปนยาบําบัดโรคจิตชนิดที่มอีาการประสาทหลอน สวนพวกที่ฤทธิ์ออน (Mimor Tranquilizers)  
ไดแก เมโปรบาเมต (Meprobamate)  และเบนโซไดอะซีปน (Benzodiazepines)  ใชระงับความวติก
กังวล ชวยผอนคลายความตงึเครียดของสมอง และอารมณทําใหหลับงายขึ้น การใชยาพวกที่มีฤทธิ์
ออนเปนระยะเวลานาน  จะทําใหรางกายเกิดความตานทานตอยาและเกิดการเสพตดิไดโดยเฉพาะ 
เมโปรบาเมต ถาใชเกินขนาดจะกดการหายใจ  ความดนัเลือดต่ํา  สมองถูกกดมากทําใหหมดสติ
และตายได 
                          6)  แอมเฟตามีน  (Amphetamine)  มีชื่อเรียกตามภาษาตลาดวา  “ยาบาหรือยาขยนั”  
เปนยาที่มีฤทธิ์กระตุนระบบประสาทสวนกลางและระบบประสาทสวนปลาย ทําใหมีอาการตื่นตัว 
หายงวงนอน พูดมาก และมคีวามขยันขันแข็งในการทํางานมากขึ้น นอกจากนีย้ังทําใหหลอดเลือด
ตีบเล็กลง หวัใจเตนเรว็ขึ้น  ความดันเลือดสูง  มือส่ัน ใจสั่น หลอดลมขยาย มานตาขยาย  เหงื่อออก
มาก ปากแหง เบื่ออาหาร  บางคนนํามาใชเปนยาลดความอวน  แตถาใชเกินขนาดจะทําใหเวียน
ศีรษะ  ออนเพลีย เปนไข  หัวใจเตนแรง  คล่ืนไสอาเจียน ทองเดิน และปวดทองอยางรุนแรง มี
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อาการชัก หมดสติ และตาย เนื่องจากหลอดเลือดในสมองแตกหรือหวัใจวาย การใชแอมเฟตามีน
เปนระยะเวลานาน  จะทําใหรางกายเกดิความตานทานและเกดิการเสพติดได  นอกจากนีย้ังเปน
หนทางนําไปสูการใชยาเสพติดชนิดอืน่ 
                        7)  กัญชา (Cannabis)  เปนพืชลมลุกชนิดหนึ่งขึ้นงายในเขตรอน  สวนยอดของชอ
ดอกตัวเมียตากแหงบดใหเปนผงหรือหั่นเปนชิ้นเล็กๆ  แลวนํามามวนเปนบุหร่ีหรือสูบดวยกลอง 
หรือ นํามาเคีย้ว  หรือผสมกับอาหารรับประทาน  ยางกัญชามสีารสําคัญพวกแคนนาบิออยด  
(Cannabicids)  อยูประมาณ 30 ชนิด แตทีสํ่าคัญมีเพียง 3 ชนิด คือ คารนาบิดัล (Canabidiol)  แคน
นาบินอล (Cannabinal)  และเตตระไฮโดร  แคนนาบนิอน  (Tetrahydro cannabinal)  หรือ THC  
ตัวที่สําคัญที่สุดที่แสดงฤทธิ์ของกัญชา  ไดแก THC  เปนสารสําคัญที่ทําใหรางกาย อารมณและ
จิตใจเปลีย่นแปลงไป ผูที่เสพกัญชาจะมีอาการตื่นเตน พูดมาก หวัเราะและสงเสียงดัง กลามเนื้อ
ออนเพลีย แขนขาทํางานไมประสานกัน คลายคนเมาสุรา หลังจากนั้นจะมีอาการงวงนอนจนไม
สามารถควบคุมตนเองได ถาไดรับปริมาณกัญชาสูง จะทําใหความจาํเสื่อมลงเกิดอาการประสาท
หลอน หวาดระแวง  ความคดิสับสน จิตใจเสื่อมลง  การใชกัญชาติดตอกันเปนระยะเวลานาน  จะ
ทําใหรางกายเกิดความตานทาน จึงตองใชปริมาณเพิ่มขึ้นเรื่อยๆและจะเปนหนทางไปสูการเสพยา
ชนิดอื่นๆ ไดงาย 
                         8)  กระทอม  (Mitragyna Speciosa)  เปนตนไมยนืตนขนาดกลาง มแีกนและเปนไม
เนื้อแข็ง ใบหนา กานเสนใบมีทั้งชนิดสีเขียว  และสีแดงเรื่อ  ขึ้นงายในภูมิอากาศรอนที่มีฝนตกชุก
สารที่ทําใหเสพติดที่สําคัญ ไดแก มิตราจนิีน (Mitragynine)  ซ่ึงจะออกฤทธิ์กระตุนประสาทสมอง 
ทําใหหายปวดเมื่อย อารมณแจมใส  ทํางานไดทนทาน  ทนแดดไดดี ไมกลัวน้ํา คืออาบน้ําได
ตามปกติ แตกลัวฝนมากทีสุ่ด เพียงแตเห็นฝนตั้งเคากจ็ะเริ่มมีอาการหนาวสั่น ถาเสพมากจะเกดิ
อาการกระวนกระวาย คล่ืนไส  อาเจยีน  และถาเสพเปนเวลานานๆ  จะทําใหรางกายทรุดโทรมและ
มีอาการคลุมคลั่งเปนโรคจิตไดงาย  วิธีเสพใบกระทอมมี 2 วิธี  คือ เคี้ยวใบที่ลอกกานและเสนใบ
ออกแลว หรือปนใบตากแดด  จนกรอบใหเปนผง  แลวใชชงกับน้ํารอน หรือ รับประทานเปนผง 
                         9)  ยาหลอนประสาท  (Hallucinogen) เปนยาที่ใชแลวมีผลตอจิตใจโดยตรงทําให
ประสาทของการรับรูผิดไปจากธรรมดา มีอาการประสาทหลอน ยาท่ีใชแพรหลายในปจจุบันไดแก 
แอล.เอส.ดี (L.S.D.)  ดี.เอ็ม.ที (D.M.T.)  เอส.ที.พ ี (S.T.P.)  กญัชา เมสคาลีน (Mescalline)        
ไซโลซีบิน (Pshlocybin) เปนตน 
                 2.3.5  โทษของยาเสพติด 
                โทษของยาเสพตดิ (ดําเนนิ ระแบบเลิศ,  2542,  หนา 17-18)  ไดกลาวถึงโทษของ
ยาเสพติดในลกัษณะภาพรวมที่สําคัญ 4 ประการ สรุปไดดังนี ้
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                         1) ดานสุขภาพอนามัย  ผูตกเปนทาสยาเสพติดเกือบทุกประเภท ไมวาจะเปนฝน 
เฮโรอีน หรือมอรฟน รางกายจะซูบซีด ผอมเหลือง เหลือแตหนงัหุมกระดูก  ความคิดอานชา  
ความจําเสื่อม  เมื่อขาดยาจะมีอาการหงุดหงิด โกรธงาย หาวนอนงาย  น้ํามูกน้ําตาไหล  ปวดกระดกู  
ปวดกลามเนื้อ  ขาดสติ  อาเจียน  นอนไมหลับ  เบื่ออาหาร  และจะเสียชีวิตในที่สุด 
                          2) ดานเศรษฐกิจ  เนื่องจากยาเสพติดทุกประเภท  ผูเสพจะตองเพิ่มยาใหมากขึน้
ตลอดเวลา และหยุดเสพไมได ดังนั้นจึงตองสูญเสียเงินทอง  สําหรับซื้อยามาเสพไมมีที่ส้ินสุด และ
ผูติดยาจะมีสุขภาพรางกายไมแข็งแรง ไมสามารถประกอบอาชีพไดดัง เชน คนปกติทัว่ไป 
ครอบครัวและรัฐตองสูญเสียแรงงานไป ดังนั้นจึงสงผลเสียหายตอเศรษฐกิจทั้งของตนเอง  
ครอบครัวและประเทศชาติโดยสวนรวม 
                           3) ดานสังคม ยาเสพติดยังเปนตวักอใหเกิดปญหาสังคมอยางมากมาย โดยเฉพาะ
อยางยิ่งปญหาอาชญากรรม เพราะผูติดยาจําเปนตองใชเข็มฉีดยาเสพติดเปนประจําทุกวนั และ
จะตองเพิ่มปรมิาณมากขึ้นตลอดเวลา แตเนื่องจากยาเสพติดมีราคาแพง ดังนั้นการประกอบอาชพี
โดยสุจริตตามปกติทั่วๆ ไปนั้น ยอมเปนการยากทีจ่ะหาเงินมาซื้อยาเสพติดไดอยางเพียงพอและใน
สภาพความ เปนจริง ผูติดยาจะไมมใีครคบคาหรือรวมสมาคมดวย  จงึทําใหโอกาสหาเงินโดยสุจริต
เปนไปไดอยางยากลําบากยิ่งขึ้น เหตนุี้จงึเปนจุดเริ่มตนของการประกอบอาชญากรรมโดยเฉพาะ
อยางยิ่งอาชญากรรมที่เกี่ยวกับทรัพย  นอกจากนั้นยงัเปนสาเหตุของปญหาสังคมอื่นๆ มากมาย  
เชน ปญหาวยัรุน ปญหาโสเภณี ปญหาการพนัน  ปญหาครอบครัว  ปญหาการแพรระบาดของโรค
เอดส  เปนตน 
                           4) ดานความมั่นคงของชาติ ความรายแรงของยาเสพติด  มีผลโดยตรงตอความ
มั่นคงของประเทศชาติเปนอยางมาก เพราะถาประเทศใดมีประชากรติดยาเสพติดจํานวนมาก
ประเทศนั้นจะออนแอ เศรษฐกิจเสียหาย มีปญหาสังคมตางๆ มากมาย  โดยเฉพาะอยางยิ่ง ปญหา
อาชญากรรม  ส่ิงตางๆ เหลานี้ยอมไมเปนผลดีตอความมั่นคงของประเทศ 
                2.3.6  สาเหตุของการติดยาเสพติด    มีหลายประการดวยกนั โดยสรุปสาเหตุไดดงันี ้
 (มูลนิธิ ลี-ทับทิม  จําปารัตน, 2538,  หนา 28;  อางถึงใน  วรา เวชาภินนัท,  2542,  หนา 8)   
                      1) สาเหตุจากการถูกชักชวน เนื่องจากเยาวชนมีสัญชาตญาณอยากรู  อยากลอง 
ตองการไดรับการยกยองและมีสวนรวมของกิจกรรมในหมูคณะ ฉะนัน้  ถาเพื่อนฝูงชักชวนใหลอง
ยอมจะขดัมิได  มิฉะนั้นจะเขากับเพื่อนไมได จึงทําใหเยาวชนตองยอมเขาไปสูยาเสพติดจากการ
ชักชวนของเพือ่น 
                       2) สาเหตุจากความกดดันในครอบครัว  สาเหตุนี้เปนสาเหตุสําคัญที่ทําใหเยาวชน
ไปสูยาเสพติดเพราะความกดดันในครอบครัวที่แตกตางกันแตละครอบครัว เชน  
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                            (1) พอแมทะเลาะกันทุกวัน  ลูกเกิดความรําคาญใจที่เห็นสภาพเชนนี้ทําใหเบื่อบาน 
จึงทําใหใชเวลาที่มีไปคบเพื่อนนอกบานจนกวาจะถึงเวลานอนจึงกลับบาน  ทําใหชักชวนกันไปสู
ยาเสพติดในทีสุ่ด 
                            (2) พอแมหยาราง ตางคนตางมีภรรยาหรือสามีใหม  ทําใหขาดความสนใจลูก  ลูก
รูสึกวาเหว จึงหันไปสูยาเสพติด 
                            (3) พอแมไมเขาใจลูก  เยาวชนทีห่ันไปสูยาเสพตดิมใิชวามีเฉพาะเยาวชนทีย่ากจน
หรืออยูในสถานเลีย้งเดก็กําพรา ฯลฯ  เยาวชนที่พอแมรํ่ารวยลูกตดิยาเสพติดก็ม ี เพราะพอแมไมเขาใจ
ลูก คดิวาเดก็มีความตองการเพยีงแคเงนิ  แตความจริงเดก็หรือเยาวชนตองการครอบครวัที่อบอุน  
ตองการใหพอแมยกยอง  เมือ่ทําความดี เชน สอบไลไดที่ดีๆ  แตปรากฏวาเมื่อกลับมาบานพอแมมี
ภารกิจมากไมมีเวลาใหลูกเลย  ไมไดรับรูเกี่ยวกับกจิกรรมของลกู  เปนเชนนี้บอยๆ  เด็กกเ็สียใจ  ใน
ที่สุดก็กลายเปนคนเงยีบขรึม วาเหว และไปสูยาเสพตดิ 
                            (4)  พอแมที่แสดงออกในทางรักลูกไมเทากัน  การแสดงออกตอลูกทุกคนของพอ
แมควรเหมือนกัน  พอแมไมควรตั้งความหวังไวกับลูกสูงนัก  ควรยอมรับสภาพความเปนจริง
เกี่ยวกับสติปญญา ความเอาใจใสของเดก็  ฉะนั้นเมื่อมีลูก 2-3 คน  อาจจะมีบางคนเรียนเกง  ลูกบาง
คนเรียนไมเกง  ก็ไมควรไดรับการตําหนิจากพอแม  เพราะสติปญญาคนไมเทากัน 
                         3) สาเหตุจากความจําเปนในบางอาชีพบางอยาง  เชน  ผูทํางานกลางคืนเปน
พารตเนอร นกัรอง  พนักงานอาบอบนวด นักดนตรี คนขับรถบรรทุก ผูมีอาชีพเหลานี้ใชยาเสพติด
โดยหวังผลใหสามารถประกอบการงานได  เชน  บางคนใชเพราะฤทธิ์ยาชวยไมใหงวง บางคนใช
ยาเพื่อยอมใจใหเปนคนกลา 
                         4)   สาเหตุจากปญหาเศรษฐกิจ  คือ  การไมมีงานทําหรือรายไดไมพอรายจาย  แม
จะทราบวายาเสพติดผิดกฎหมาย แตเพื่อความอยูรอดของตนเอง จึงยอมไปสูยาเสพติดโดยเปนผู
จําหนาย โดยในชั้นแรกคิดวาเปนเพียงคนชวยสง แตความที่อยูใกลชิดยา  ในทีสุ่ดจึงเปนทั้งผูสง
และผูติดยา  บางคนแมจะมพีอกินพอใชแตอยากจะรวยก็เปนทางใหไปสูยาเสพติดไดเชนเดยีวกัน 
                          5)  สาเหตจุากสิ่งแวดลอม เนื่องจากมผูีติดยาเสพติดจํานวนไมนอยมีความตั้งใจที่
จะเลิกเสพโดยเขารับการรักษาพยาบาลจากทั้งภาครัฐและเอกชน  เมือ่หายแลวปรากฏวาสังคมไม
ยอมรับ เชนแมแตครอบครัวตัวเองยังแสดงทาทีดูถูก เหยยีดหยามรังเกียจ เนื่องจากความมีประวตัิ
เคยติดยาเสพตดิ เยาวชนเหลานี้จึงตองกลับไปสูสังคมยาเสพติดเชนเดิม 
                          6)   สาเหตุจากขาดความรูเรื่องยาเสพติดมีคนจํานวนมากทดลองใชยาเสพติดเพราะ
ไมรูเร่ืองยาเสพติด  เขาใจโดยการโฆษณาวาเฮโรอีนเปนยาเสพติดแตไมทราบวาผงขาวคือเฮโรอีน  
เมื่อเพื่อนมาชกัชวนวาใหลองเสพผงขาวแลวจะทําใหเทีย่วผูหญิงสนกุ  จึงไดลองเสพ 
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                2.3.7  แนวคิดในการบําบัดรักษายาเสพติดใหโทษ 
                          ประเทศตางๆ ทั่วโลกที่ประสบกับปญหายาเสพตดิไดพยายามคิดคนหาวิธีการที่จะ
นํามาปฏิบัติใหเกิดผลการบาํบัดรักษาสูงสุด  ซ่ึงวิธีการเหลานี้ก็แตกตางกันไป  เพื่อใหผูบําบัดรักษา
หรือสถานบําบัดรักษาแตละแหงพิจารณานําไปใช หรือปรับปรุงใหเหมาะสมกับผูรับบริการ  และ
สภาพของสังคม  วัฒนธรรม  และเศรษฐกิจแตละทองถ่ิน  วิธีการแกไขผูติดยาเสพติดที่ใชกนัอยู
นั้นมี 2 วิธี ดวยกัน คือ วิธีการแบบพื้นบานโดยอาศัยความเชื่อความศรัทธาเปนหลักยดึเหนีย่วจิตใจ 
วิธีการที่อาศัยเทคโนโลยีสมัยใหมทางการแพทย ซ่ึงเปนวิทยาศาสตรและใชหลักพฤติกรรมศาสตร  
ตลอดจนมีการผสมผสานวิธีการตางๆเขาดวยกันเพื่อใหบรรลุเปาหมายของการบําบดัรักษา คือ  ให
ผูติดยาเสพติดสามารถเลิกใชยาเสพติดไดโดยเดด็ขาดหรอือยางนอยก็เลิกใหนานที่สุดและสามารถ
ดํารงชีวิต ประกอบหนาที่การงานไดเชนคนทัว่ไป ไมเปนภาระหรือกอความเดือดรอนแก
ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ วัตถุประสงคของการบําบัดรักษาผูติดยาเสพติด อาจแบง
ไดเปน 3 ดาน คือ (สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด, 2528, หนา 115) 
                      1)   การคงภาวะการติดยาเสพติดไว แตใหใชในปริมาณที่ต่ําสุด  และแพทยจะเปนผู
จายยา  วัตถุประสงคของวิธีนี้ก็เพื่อชวยใหผูติดยาเสพติดไมตองมีอาการถอนยา  และสามารถ
ดํารงชีวิตไดตามปกติ  โดยยงัคงไวซ่ึงความสุขสบาย (Euphoria)  จากการใชยาเสพตดิ 
                      2) เปนการชวยใหผูติดยาเสพติดเลิกใชยาเสพติดอยางเด็ดขาด  โดยใหไปรับการ
บําบัดรักษาตามศูนยบําบัด  (Treatment Center)  เพื่อลดปริมาณการใชยาลงเรื่อยๆ  จนในที่สุด
สามารถเลิกเสพไดและไมตองใชยาเสพตดิหรือยาใดๆ อีก  วิธีนี้มีผูติดยาเสพติดบางคนใชโอกาสที่
ไดรับการรักษาในทางที่ผิด ไปรับการรักษาเพื่อที่จะกลับไปเริม่ใชยาเสพตดิใหมในปริมาณที่
นอยลง  และเปนการลดคาใชจาย 
                        3) ใหผูติดยาเสพติดเลิกใชยาเสพติดโดยใชยาประเภทอื่นทดแทน(Drug Therapy)  
เชนการใชเมธาโดนระยะยาว  (Methadone Maintenance)  แมวาวิธีนีจ้ะไดผล  แตกค็ือวาไมใชการ
บําบัดรักษาทีแ่ทจริง  เปนเพียงการเปลี่ยนภาวะการติดยาชนิดหนึ่งมาเปนอีกชนดิหนึ่ง 
                สวนกระบวนการในการบําบัดรักษาผูติดยาเสพติด  โดยทั่วไปสามารถแบงออกไดเปน  
4  ขั้นตอนใหญๆ  คือ ขั้นการเตรียมการกอนรักษา ขั้นการถอนพิษยา ขัน้การฟนฟูสมรรถภาพ และ
ขั้นการติดตามผล  โดยในแตละขั้นตอนดังกลาว มีกรรมวิธีที่ใชแตกตางกัน คือ 
                        1)  กรรมวิธีการที่ใชในขั้นตอนของการเตรียมการกอนรกัษา 
                        การดําเนินงานในขั้นตอนนีผู้ติดยาเสพติดจะตองมาลงทะเบียนขอเขารับการรักษา 
ซ่ึงสถานบําบัดรักษาบางแหงจะมีการตรวจรางกายกอนเชน เอ็กซเรยปอด  ตรวจเลือด  ตรวจ
ปสสาวะ ถายรูป ทําแฟมประวัติ ฯลฯ  แตวิธีการที่เปนหลักสําคัญซึ่งในขั้นตอนนีจ้ะตองมีคือการ
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ใหคําปรึกษาแนะนํา  (Counseling) และการเยี่ยมบาน (Home Visit)  (สํานักงานคณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามยาเสพติด,  2528,  หนา 121) กรรมวิธีที่ใชแบงเปนการขั้นตอนดังนี ้
                               (1)  วิธีการทางแพทย  ไดแก  การเอก็ซเรยปอด  การตรวจเลือด  และการตรวจ
ปสสาวะ  เปนการเตรียมผูรับการรักษาทางดานรางกาย  โดยดูวาผูติดยาเสพติดนั้นมีสภาพรางกาย
ทรุดโทรมไปมากนอยเพียงใด มีโรคแทรกซอนหรือไม  หรือเปนโรคติดตอที่ตองรักษาแยกจาก
ผูอ่ืนหรือไม  สวนการตรวจปสสาวะเพื่อดูประเภทและปริมาณของสารเสพติดที่ใชเพื่อเปนขอมูล
ประกอบที่จะใชในการวางแผนบําบัดรักษาในขั้นตอไป  วิธีการนี้ตองใชเจาหนาที่ทางการแพทย
เปนผูปฏิบัติ 
                              (2)  การใหคําปรึกษาแนะนํา  วิธีการใหคําปรึกษาแนะนําเปนการเตรียมจิตใจผู
ติดยาเสพตดิใหมีความพรอม มีความรูและเขาใจในกระบวนการรักษา  และเปนการเตรียมทีมงาน
ผูใหการบําบัดรักษาดวย คือจะตองรูถึงประวัต ิ ภูมิหลังทั่วไปของผูตดิยาเสพติด รวมทั้งประวัติการ
ใชยาเสพตดิ  สาเหตุที่ใช  การบําบัดรักษาที่ผานมา (ถามี)  ซ่ึงจะตองใชวิธีการตางๆ ดังนี ้
                                    ก.  การสัมภาษณซักประวัติ  (Intake  Interview)  เปนหนาที่ของนักสังคม
สงเคราะห  หรือถาในระบบตองโทษอาจเปนเจาหนาที่ราชทัณฑ หรือพนักงานคุมประพฤตทิี่
จะตองซักถามขอมูลเกี่ยวกับประวัติสวนตวั  ประวัติครอบครัว  ประวัติการใชยาเสพติด  การ
บําบัดรักษาทีจ่ะเขาใจสภาพปญหา และสามารถวางแผนแกไขผูติดยาเสพตดิไดเหมาะสมเปน
รายบุคคล 
                                    ข.  การชักจูง  หรือจูงใจ  (Motivation)  ผูใหการรักษาจะตองใชวิธีการที่จะ
จูงใจใหผูติดยาเสพติด มีความตั้งใจและเตม็ใจที่จะเขารบัการบําบัดรักษา ซ่ึงไดแก การชี้แจงใหเห็น
ผลดีของการเลิกใชยาเสพตดิ  อธิบายใหผูติดยาเสพตดิเขาใจขั้นตอนของการบําบัดรักษา  และ
ยอมรับวาทุกขัน้ตอนมีความสําคัญและสัมพันธกัน ถาขาดขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่ง   การ
บําบัดรักษากจ็ะไมไดผลเทาที่ควร  หรืออาจไมไดผลเลย  แนะนําใหผูติดยาเสพติดรูถึงกฏระเบียบ
ของสถานบําบัดเพื่อจะไดปรับตัวหรือปฏิบัติตามกฏไดโดยไมคับของใจ 
                ถาหากผูติดยาเสพติดมีปญหากังวลใจ  เชน  ถาเขารับการรักษาแบบผูปวยในแลวจะไมมี
คนทํางานเลี้ยงดูครอบครัว  เสียการงาน  เสียการเรียน ฯลฯ  นักสังคมสงเคราะหจะตองดําเนนิการ
ติดตอกับครอบครัว  สถานที่ทํางานหรือโรงเรียน  เพื่อทําความเขาใจ ขอความชวยเหลือ ขอความ
รวมมือจากผูเกี่ยวของตามความจําเปน  การเตรียมการทีพ่รอมจะชวยใหผูเขารับการรักษาอยูรับการ
แกไขฟนฟูไดนาน  ซ่ึงจะเปนผลดีตอการบําบัดรักษา 
                                (3)  การเยี่ยมบาน  การไปพบกับครอบครัวของผูติดยาเสพตดิจะชวยใหทราบ
ภูมิหลังของผูติดยาเสพตดิไดแนชัดขึน้และเปนการชีแ้จง แนะนําใหครอบครัวหรือญาติเขาใจและ
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ยอมรับสภาพของผูติดยาเสพติด  รวมทั้งขอความรวมมอืใหชวยสนับสนุนใหกําลังใจผูติดยาเสพตดิ
ในระหวางที่ทาํการบําบัดรักษา 
                เมื่อไดดําเนนิการตามวิธีการดังกลาวแลว  ก็ตองประเมินผูติดยาเสพติดที่จะเขารับการ
บําบัดรักษาวา  มีความตั้งใจจริงและมีความพรอมหรือไม  ถาพรอมก็ใหรับการบําบัดรักษาใน
ขั้นตอนตอไป  แตถายังมีปญหาก็อาจตองรอได และใชวิธีการใหคําปรกึษาอีกครั้งเพื่อใหแนใจวาผู
ติดยาเสพตดิมคีวามตั้งใจรกัษา 
                ขั้นตอนการเตรียมการนี้มีความจําเปนสําหรับผูติดยาเสพติดที่เขารับการบําบัดรักษาใน
ทุกระบบ แมแตในระบบตองโทษ  โดยการจําคุกก็ควรมกีารชี้แจง  แนะนํา  ทําความเขาใจกับผูติด
ยาเสพติด  ใหเห็นประโยชนของการบําบัดรักษา  เพื่อใหเกิดความเต็มใจที่จะปฏิบัติตามขอกําหนด
ของสถานบําบัดหรือทัณฑสถานซึ่งจะชวยใหการแกไขและฟนฟูผูติดยาเสพติดบรรลุผล 
                       2)  กรรมวิธีการในขั้นถอนพษิยา 
                       การถอนพิษยาเสพติดสามารถดําเนินการไดทั้งในแบบผูปวยนอกและผูปวยใน การ
พิจารณาเลือกสภาพแวดลอมในการบําบัดรักษาที่เหมาะสม  ตองดูจากแบบแผนการดําเนินชวีิตของ
แตละบุคคล  ยาเสพติดที่ใชและสภาพทางอารมณ จิตใจของผูติดยาเสพติด แตโดยท่ัวไปในการ
ถอนพิษยาไมวาจะอยูในสภาพแวดลอมแบบใด  ก็สามารถทําไดผลสําเร็จเชนเดยีวกัน  เพราะยังไม
ปรากฏหลักฐานที่จะแสดงใหเห็นวาผูรับการรักษาแบบผูปวยใน   จะมผีลการรักษาที่ดีกวาผูรับการ
รักษาแบบผูปวยนอก  และเมื่อพิจารณาถงึคาใชจายกับอัตราเจาหนาที่การบําบัดแบบผูปวยนอกจะ
ใชงบประมาณและบุคลากรนอยกวาการรักษาแบบผูปวยใน ขั้นถอนพิษยานี้จะใชกรรมวิธีทาง
การแพทยมากกวาการบําบดัทางดานจิตใจ  แตการใหกําลังใจกย็ังเปนสิง่จําเปน 
                        วิธีการที่ใชในขั้นถอนพิษยาเสพติดนี้  แตละประเทศจะมวีิธีการที่แตกตางกนัไป 
โดยข้ึนอยูกับรูปแบบของการบําบัดรักษาและความสะดวกในการนํามาใช  วิธีการที่นิยมนํามาใช
กันมากไดแก การใชเมธาโดนถอนพิษยาและการหักดิบ  สวนวิธีอ่ืนๆ  ไดแก  การใชเมธาโดนแทน
เฮโรอีนในระยะยาว (Methadone Maintenance) การใชยาตานฤทธิ์ยาเสพติด (Narcotic 
Antagonists)  การใชยากลอมประสาท  การรักษาโดยใชความศรัทธาทางศาสนาและสมุนไพร  
และการฝงเขม็ เปนตน  วิธีการที่ใชในขั้นถอนพิษยา  (อิทธิพร  ชูติกุลัง,  2541,  หนา 26-29)  มีดังนี้  
                                (1)  การหักดิบ (Cold Turkey)   
                                 การหักดิบเปนวิธีการหนึ่งของขั้นตอนการถอนพิษยาเสพติดโดยการใหผู
ติดยาเสพติดหยุดการใชยาทันที และไมใหใชยาอื่นใดทดแทนซึ่งจะทําใหผูติดยาเสพติดมีอาการ 
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ตองการยาหรอืเสี้ยน  อาการที่ปรากฏจะมากหรือนอยขึน้อยูกับประเภทและปริมาณของยาเสพติดที่
ใชวิธีนี้เปนแบบวิธีธรรมชาติที่ไมซับซอน  แตเปนวิธีการที่ไดผลมากที่สุดวิธีหนึ่ง  ปจจัยที่มีผลตอ
ความสําเร็จของวิธีการหักดบิมีดังนี้  
                                      ก ตัวผูเสพยาเสพติดเอง หมายถึง ผูติดยาเสพติดมีความพรอมทั้งทาง
รางกายและจติใจที่จะเลิกเสพยาเสพติดโดยเลือกใชวิธีหกัดิบ  
                                      ข   เจาหนาที่ผูใหการบําบัดรักษา  ตองเขาใจในกระบวนการบําบัดรักษา 
ซ่ึงมีความจําเปนมาก  ดวยผูปวยแตละคนมีภาวะแตกตางกัน  จะตองพิจารณาใหความชวยเหลือ
ตามความเหมาะสมถึงแมวิธีการหักดิบจะเปนวิธีการที่ไมตองใชสารทดแทน  แตการเอาใจใสของ
เจาหนาที่ผูใหการบําบัดรักษาเปนสิ่งที่มีความสําคัญ เพราะอาการถอนยาที่เกดิขึ้นอาจเกิดอนัตราย
ถึงชีวิต  ถาไมไดรับการชวยเหลืออยางทนัทวงที  นอกจากนีก้ารตรวจพิสูจนและวินิจฉยัเกีย่วกบั
โรคแทรกซอนตองอาศัยจํานวนเจาหนาทีท่ี่เพียงพอ  เพื่อใหสามารถบําบัดรักษาผูติดยาเสพตดิได
ทั่วถึง 
                                       ค วิธีปฏิบัติตอผูติดยาและอุปกรณการปฏิบัติงาน  มีความสําคัญไมยิ่ง
หยอนไปกวาเจาหนาที่ผูใหการบําบัดรักษา  ในขั้นถอนพิษยาจะเปนพื้นฐานสําหรับฟนฟูสภาพ
รางกายและจติใจตอไป  ดงันั้น  เมื่อจะใชวิธีการหกัดบิในขั้นถอนพษิยาก็ตองมกีารตรวจสุขภาพ
ความสมบูรณของรางกายเสียกอน  โดยการวินจิฉัยดวยวิธีการตางๆ   รักษาโรคแทรกซอนและ
บํารุงรางกายไปในขณะเดยีวกัน  ถึงแมวาวิธีการหักดิบจะไมมีการใชยาทดแทนอยางใดโดยเฉพาะ  
แตในการปฏิบัติตอผูติดยาเพื่อใหผานพนระยะของการถอนยาตองใชยาบางประเภท  เพื่อประกอบ
ในการวินิจฉยัและบําบัดรักษาเชนกนั 
                                        ง  ระยะเวลา  หมายถึง  ระยะเวลาทีก่ําหนด  เปนการบังคับใหผูติด
ยาเสพติดอยูในสถานที่กักขงั  ซ่ึงหางไกลจากยาเสพติด  และไมสามารถหลบหนีหรือหลีกเลี่ยงได  
เปนปจจยัที่สําคัญยิ่งสําหรับความสําเร็จของวิธีการหักดบิ เชื่อวามีผูเสพยาเสพติดจํานวนมากที่
พยายามเลิกใชยาเสพติดดวยตนเองโดยวิธีการหักดิบ  แตเปนการยากที่จะตองอดทน  จนผานพน
ชวงระยะเวลาที่ตนเองเปนผูกําหนดได  นอกเสียจากมีผูกําหนดระยะเวลาดวยระบบบังคับ  จึงจะทาํ
ใหวิธีการหักดบิไดผลดี 
                                         จ   การปองกันปราบปรามการลักลอบนํายาเสพติดเขาสูสถานบําบัด   
ตองดําเนินการควบคูกับการบําบัดรักษาดวย 
                        การใชวิธีหกัดิบ  แมวาจะไมมีขั้นตอนที่ยุงยากซับซอนและไมตองใชวิธีการทาง
การแพทย  แตอาจตองมีการบําบัดรักษาแบบอื่นควบคูไปดวย  เชน  มีผูคอยดูแลอยางใกลชิดหาก
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เห็นวามีอาการนาวิตก  ก็จะสงใหแพทยตรวจดแูลรักษาใหพนขดีอันตราย  ระยะเวลาที่ใชในการ
ถอนยาดวยวิธีนี้ประมาณ 1-3  สัปดาห ผูติดยาเสพติดก็จะหายจากอาการอยากยา 
                        ขอดีของการใชวิธีหักดิบ ไดแกสามารถใชกับผูติดยาเสพติดไดทุกประเภท ประหยัด
คาใชจายและไมตองใชบุคลากรทางการแพทยจํานวนมาก นอกจากนี้ผลที่ไดสวนหนึ่งจากการทีผู่
ติดยาเสพตดิสามารถผานพนความทุกขทรมานอันเกดิจากการที่รางกายขาดยาหรือจะทําใหผูติดยา
เกิดความเข็ดหลาบ 
                        ขอเสียของวิธีหักดิบก็คือทําใหผูติดยาเสพติดที่เขารับการรักษามีความตึงเครียดกลวั
ความเจ็บปวดทรมาน และอาจพยายามหลบเลี่ยงไมยอมรับการบําบัดรักษา  แตอยางไรก็ดีปญหานี้
สามารถแกไขไดโดยการเตรยีมตัวเตรียมใจผูติดยาเสพตดิใหพรอมตั้งแตในขัน้การเตรียมการกอน
รักษา 
                                (2)  วิธีการถอนพิษยาดวยเมธาโดน  
                                เมธาโดน  (Methadone)  เปนสารสังเคราะหซ่ึงมีฤทธิ์ชวยระงับอาการขาด
ยาเสพติดประเภทฝน  มอรฟนและเฮโรอีน  การรักษานั้น แพทยจะเปนผูส่ังจายยา  ปริมาณที่ไม
มากหรือนอยขึ้นกับอาการของผูรับการรักษาแตละคน  ในระยะแรกจะจายเมธาโดนในขนาด  40-
80  มิลลิกรมั  แลวคอยสังเกตอาการทุกวัน  ถายงัเกิดอาการอยากยากเ็พิ่มขนาดเมธาโดนจน
พอเหมาะและจะคอยๆ  ลดลงจนสามารถเลิกใชยาไดในที่สุด  ระยะเวลาการถอนพิษยาใชเวลา
ประมาณ 14 วนั  หลังจากนัน้ผูรับการรักษาจะมีอาการดีขึ้นเรื่อยๆ 
                                การใชเมธาโดนถอนพิษยาจะใชในผูติดยาเสพตดิประเภทฝนและอนุพันธของ
ฝน รวมทั้งเฮโรอีนสามารถใชไดกับผูเขารับการรักษาทั้งแบบคนไขนอกและคนไขใน 
                                การใชเมธาโดนในระยะยาว  (Methadone Maintenance Therapy)  คือใหผูติด
ยาเสพติดรับประทานเมธาโดนแทนยาเสพติดประเภทฝนหรืออนุพันธุของฝน  รวมทั้งเฮโรอีน  
โดยตองรับประทานเปนประจําทุกวนั  ซ่ึงจะชวยลดอาการอยากยาได  การใชเมธาโดนในระยะยาว
นี้เปนวิธีทีจ่ะนํามาใชก็ตอเมื่อเห็นวาวิธีการรักษาแบบอืน่ๆ  ตลอดจนการลงโทษจาํคุกไมสามารถ
แกไขผูติดยาเสพติดใหเลิกเสพไดและจากความเชื่อที่วาผูติดยาเสพติดนาจะไดรับการยอมรับวาเปน
ผูปวยซ่ึงเปนปญหาทางการแพทย 
                               การใชเมธาโดนในระยะยาวจะตองทาํโดยแพทย  ซ่ึงผูติดยาเสพติดจะตองไป
รับเมธาโดนทุกวัน วิธีนี้ผูตดิยาเสพติดไมจําเปนตองแสวงหายาเสพตดิมาเสพและจะไมมีความรูสึก
เคลิบเคลิ้มสุขสบาย (Euphoria) เชน การใชยาเสพตดิประเภทเฮโรอนีจงึทําใหผูนัน้มสีติสัมปชัญญะ  
สามารถเลิกยาเสพติดได 
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                               การถอนหรือการหยดุยาใหเมธาโดนในระยะยาวนี ้  ควรไดรับการพิจารณาเปน
รายบุคคล  การหยุดใหเมธาโดนโดยทีค่นไขยังไมพรอม  มีโอกาสที่จะทําใหหวนกลับไปตดิ
ยาเสพติดซ้ําอกี  ดังนั้นในคนไขบางราย  อาจจําเปนทีจ่ะตองใหรับประทานเมธาโดนติดตอกนัไป
จนกวาจะสามารถแกไขฟนฟูจิตใจได  จนมั่นใจวาเขาจะไมตองพึ่งยาเสพติดอีก 
                             (3)  การใชยาตานฤทธิ์ยาเสพติดวิธีนีน้าํมาใชรักษาผูติดยาเสพตดิใหโทษประเภท
ฝน  มอรฟน  และเฮโรอีน  โดยใหผูติดยาเสพติดรับประทานยา  ซ่ึงจะเขาไปทําปฏิกิริยาในรางกาย  
ลบลางฤทธิ์ที่เกิดจากยาเสพติด  ทําใหไมเกิดอาการเคลบิเคลิ้ม  อาการกดประสาทหรืออาการอื่นๆ  
การรักษาดวยยาประเภทตานฤทธิ์ยาเสพติดนี้  มีผลดีคอืไมทําใหตดิยา  และไมมีอาการถอนยาเมือ่
หยุดใช  ซ่ึงเปนขอที่ตางจากการใชเมธาโดนที่เมื่อใชไปนานๆ  ก็อาจตดิยาได 
                               จากการศกึษาของ  (Wickler, 1992, p.148 ; อางถึงใน อิทธิพร ชตูิกุลัง, 2541, 
หนา 28) พบวาหลังจากคนไขที่ไดรับการถอนพิษแลวและไมมีอาการอยากยาอกีทั้งทางรางกายและ
จิตใจ  แตเมื่อกลับเขาสูส่ิงแวดลอมเดมิ มีจํานวนมากที่มีอาการอยากยา (เสีย้น) ขึ้นมาอกี 
ส่ิงแวดลอมเปนเงื่อนไข (Condition) ของการเกิดความตองการ  ทําใหตองกลับไปติดซ้ํา  เพราะเมือ่
คนเกิดความตงึเครียดหรือไมสบายใจในสภาพหรือสถานะของการดํารงชีวิตในขณะนั้น  กจ็ะ
พยายามหาสิ่งที่จะชวยไดและสารเสพติดกท็ําใหเกดิความสุข ความพอใจได  การใชสารที่มีฤทธิ์
ยับยั้งการออกฤทธิ์ของเฮโรอีน   หรืออนุพันธของฝนจะทําใหความรูสึกสุขสบายจากฤทธิ์ของ
ยาเสพติด  ถูกตัดไปจากวงจรของการติดยาและมีความพรอมที่จะเขารบัการบําบัดรักษาในขั้นฟนฟู
สมรรถภาพไดตลอดไปโดยไมกังวลวาจะมีอาการอยากยาขึ้นมาอกี ตัวยาทีใ่ชในวงการแพทยไดแก  
Naltrexone,  Narlorphine  และ  Methadol  ในสหรัฐอเมริกาไดอนุมตัิใหใชยา  Naltre  ไดเมี่อปลาย
เดือนพฤศจกิายน 2527  ใชชื่อทางการคาวา Trexan  เปนเม็ดขนาด 50 มิลลิกรัม  ใชรับประทานวนั
ละครั้ง ก็เพียงพอสําหรับทําใหผูที่ติดยาเสพติดไมมีความตองการใชเฮโรอีนอีกเลย 
                                 การใชยามีขอจํากัดบางประการคือ  ผูที่ติดยาเสพติดตองเลิกใชเฮโรอีนให
เด็ดขาดกอนใชยานี้ 7-10 วนั เพื่อปองกนัการเกดิอาการอดยาอยางรนุแรง ผูที่ใชยานี้ตองไมแพยา
หรือไมมีอาการของโรคตับอักเสบเปนผูที่ตดิยาเสพติดในระยะสั้น และมีความตองการที่จะเลิก
อยางแทจริงควรมีการรักษาดวยจิตบําบัด  หรือฟนฟจูิตใจควบคูไปดวย  ควรใชยานีต้ิดตอกัน 6-18 
เดือน  แลวแตดุลพินิจของแพทยกอนที่จะรับรองไดวาสามารถเลิกใชยาไดโดยเด็ดขาด 
                                 (4)  การรักษาแบบใชศรัทธาทางศาสนาและสมุนไพร  เปนวิธีการบําบัดรักษา
ที่คิดคนโดยคนไทย  ซ่ึงนําหลักศาสนาพทุธมาใชเปนเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจและใชสมุนไพรในการ
ถอนพิษยา  ซ่ึงมีทั้งแบบรับประทานใหอาเจียนออนเพลยีและแบบออกฤทธิ์ทําใหเพอคล่ังอาละวาด 
เมื่อฟนขึ้นมาจะไมมีอาการอยากยา 
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                                วิธีนี้ใชไดกับผูที่มีสุขภาพรางกายและจิตใจที่แข็งแรงและเขมแขง็พอควร ถาผู
ติดยาเสพตดิมโีรคแทรกซอนก็อาจเปนอันตรายได และการที่ใหผูติดยาตองทรมานขณะถอนพษิยา  
ทําใหผูที่มีจิตใจไมเขมแข็งพอ เกิดความขยาดไมกลาเขารบัการบําบัดรักษา 
                                (5)  การฝงเข็ม  เร่ิมใชในประเทศจีน  โดยใชเครื่องมือ เข็มรูปรางเรียวยาว  
ขนาดตางๆ กนั  ตอดานหนึง่กับสายไฟฟา และฝงเข็มทีบ่ริเวณติ่งหูทั้ง 2 ขาง  ปลอยกระแสไฟฟา
ในปริมาณหนึง่  จะทําใหเกิดความรูสึกงวง  ซ่ึงจะระงับอาการกระวนกระวายจากความตองการ
ยาเสพติด  วิธีนี้ตองอาศัยผูเชี่ยวชาญและเครื่องมือโดยเฉพาะ จึงยังไมเปนที่แพรหลาย 
                        3)  กรรมวิธีในขั้นตอนการฟนฟูสมรรถภาพ 
                             การรักษาขั้นฟนฟูสมรรถภาพเปนขั้นตอนที่สําคัญที่สุด  เพราะจะเปนการแกไข
นิสัยการใชยาเสพติดและเปนการแกไขความผิดปกติทางจิตใจหรือส่ิงแวดลอม อันเปนปญหาซึ่ง
เปนสาเหตุที่ทาํใหผูติดยาเสพติดไมสามารถเลิกใชยาเสพติดโดยเด็ดขาด  วิธีการที่ใชเพื่อแกไขและ
ฟนฟูสภาพจิตใจของผูติดยาเสพติดสามารถแบงได 3  ประเภทใหญๆ คือ การทําจิตบําบัด (Psycho 
Therapy)  การใชชุมชนบําบดั (Therapeutic Community)  และการใชศาสนาบําบัด ดงันี้คือ 
                              (1)  การทาํจิตบําบัด (Psycho Therapy)  ซ่ึงมีทั้งแบบรายบุคคลและแบบกลุม 
                                    จิตบําบัดคือ การรักษาชนิดหนึ่งโดยวิธีทางจิตใจ  (ไมรวมวิธีอ่ืน  เชนการใช
ยา  การทําใหช็อตไฟฟา  การผาตัดสมอง เปนตน)  สําหรับผูปวยที่มปีญหาทางอารมณหรือจิตใจ  
โดยที่ผูรักษาไดรับการฝกอบรมมาโดยเฉพาะ และมีวัตถุประสงคที่จะ  
                                     ก. วัตถุประสงคของการทําจิตบําบดั 
                                          ก)  ทําใหผูปวยหายจากอาการปวย  ดดัแปลงแกไขหรือลดอาการปวยลง
หรือทําใหอาการที่ปวยทรุดตวัชาลงกวาเดิม 
                                          ข)   ชวยลดหรือปรับปรุงพฤติกรรมที่ไมดีของผูปวย 
                                          ค)   สงเสริมใหมีการพัฒนาและเจริญเติบโตของบุคลิกภาพผูปวยใน
ลักษณะที่กอประโยชนยิ่งขึ้น 
                        แมวาผูติดยาเสพติดจะไมใชผูปวยโรคจิต  แตการศึกษาผูติดยาเสพติดที่เขารับการ
บําบัดรักษาทีค่ลีนิค  Haight-Ashbury  โดยการใชแบบทดสอบบุคลิกภาพ  MMPI  (Minnersota 
Muti phasic Personality Inventory)  กับผูติดยาเสพตดิเฮโรอีน  ซ่ึงเปนเพศชาย 37 คนและเพศหญิง 
25 คน ซ่ึงเปนอาสาสมัครจากจํานวนผูตดิยาเสพติด เพศชาย 100 คน และหญิง 73 คน ผลการ
ทดสอบแสดงใหเห็นวาผูติดเฮโรอีน  และผูที่ใชยาเสพติดประเภทอื่นมีพยาธิสภาพแบบเดยีวกนั  
คือ  เพศชายจะมีระดับคะแนนเกีย่วกับการทําหนาที่ของรางกายเกนิกวาปกติ และมีภาวะซึมเศรา  
(Depression)  อยางมนีัยสําคัญ  สวนเพศหญิงจะมีระดับคะแนนสูงในสวนของบุคลิกภาพแบบ
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ฮิสทีเรีย (Hysteria)  ตอตานสังคม (Psychopathic)  หวาดระแวง (Paranoid)  และแบบหนีสังคม 
(Schizophrenia)  จากการวัดบุคลิกภาพตรงกับสมมุติฐานที่วา  ผูติดยาเสพติดจะมแีนวโนมของการ
ปวยทางจิต และโรคทางกายที่สูง  แมวาผูติดยาเสพติดจะไมแสดงอาการของผูที่ปวยเปนโรคจติ
หรือโรคประสาท  แตจะมีลักษณะของผูที่ขาดวุฒิภาวะ ขาดการควบคุมตนเอง และสวนหนึ่งจะ
ขาดความสามารถในการสรางสัมพันธภาพ  ขาดความอดทน  ยกเวนเพื่อใหไดมาในสิ่งที่ตน
ตองการ   ดังนั้นการทําจิตบําบัดกับผูติดยาเสพติดจึงถือวาเปนวิธีการรักษาความบกพรองทางดาน
จิตใจของผูติดยา  เพื่อใหเกิดการเรียนรูที่จะแสดงพฤติกรรมของเขาในลักษณะที่สังคมยอมรับ  การ
ที่จะทําใหบุคคลไดตระหนกัถึงพื้นฐานในสวนลึกของพฤติกรรมของเขานั้น  อาจทําไดโดยนักจิต
บําบัด  โดยผานกระบวนการในการบําบัดแบบตัวตอตัวหรือแบบกลุม (อิทธิพร ชูติกุลัง, 2541, 
หนา 30)       
                                     ข. ระดับของการทําจิตบําบัด 

                  ก)  จิตบําบัดชั้นตน  (Supportive Psychotherapy) 
      ข) จิตบําบดัชั้นกลาง (Supportive Relationship Psychotherapy) 

                                           ค) จิตบําบัดชั้นสูง  (Insight Psychotherapy) 
                                     การฟนฟูผูติดยาเสพติดโดยวิธีการทําจิตบําบัด สามารถกระทําไดทั้ง 3 
ระดับ แตที่ใชกันมากที่สุดคือ จิตบําบัดช้ันตน ซ่ึงผูทําไมจําเปนตองเปนจิตแพทย  อาจเปน
นักจิตวิทยา  นักสังคมสงเคราะห พยาบาลจิตเวชหรือผูที่สนใจในเรือ่งนี้ก็ได  วธีิการในระดับนี้
อาศัยศรัทธา  บุคลิกภาพความมีชื่อเสียงของผูรักษา รวมทั้งศิลปในการจูงใจคน   
             ค. วิธีทําจิตบําบัด 
                                              ก)   การใชน้ํารอนหรือน้ําเยน็รักษา (Hydrotherapy as Psychotherapy)  
สวนมากใชการอาบหรืออบไอน้ํา  ซ่ึงมีผล 2 ประการคือ ตอรางกาย ชวยการไหลเวียนของโลหิต  
ทําใหเกดิความสบาย ลดความตึงเครียด ผอนคลายทางอารมณ ทําใหนอนหลับงายขึน้  ผลตอจิตใจ  
ชวยทําใหผูติดยาเสพติดคลายความวิตกกังวลและความซมึเศราได 
                                              ข) การอาชีวะบําบัด (Occupational Therapy)  การรักษาตัวเปน
เวลานานๆ อาจกอใหเกดิอาการวิตกกังวล  และซึมเศรารวมดวย  การจดัโปรแกรมอาชีวะบําบดัโดย
การพิจารณาวาผูรักษาแตละคน  ควรจะใชโปรแกรมชนิดไหน จะกอใหเกดิประโยชนคือ ทําให
ผูรับการรักษาเกิดความเพลิดเพลิน ไมหมกมุนแตเร่ืองของตนเอง  หรือใชแตจนิตนาการอยางเดยีว 
ลืมความวิตกกงัวล และลดความตึงเครียดลงไปได  นอกจากนี้การใหอาชีวะบําบดัยังทําใหผูรับการ
รักษามีความรูสึกวาตนเองสามารถทํางานในเชิงสรางสรรค  ซ่ึงสิ่งเหลานี้จะทําใหเขารูสึกสบายใจ 
และมีความภมูิใจในตนเองมากขึ้น 
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                                               ค)  การใชกิจกรรมบันเทิง (Diversion and Entertainment)  โปรแกรม
ที่จัดให  ไดแก การมีงานเลีย้งสังสรรค  เลนกีฬา ฟงดนตรี  ดูภาพยนตร ฯลฯ  กจิกรรมเหลานี้จะทํา
ใหผูรับการรักษามีความสนกุสนาน เพลิดเพลินและหันเหความสนใจที่เคยหมกมุนกับปญหาของ
ตนเอง 
                                                ง) การจัดหาหรือแนะนํางานอดิเรก  การแนะนาํใหผูรับการรักษามี
งานอดิเรกทําที่เหมาะสมกบัแตละคน  และตรงตามความสนใจ  จะชวยใหผูรับการรักษามีความสขุ  
และรูจักใชเวลาวางในทางที่เปนประโยชน  เพราะงานอดิเรกมีคณุคาทางจิตใจ  โดยการเปนสิ่ง
ทดแทน (Sublimation)  ความรูสึกที่ไมดีตางๆ  (Unacceptable Impulse) 
                              (2)  การใชชุมชนบําบัด 
                                     การฟนฟูสมรรถภาพรางกายและจิตใจ  ในระยะแรกควรแยกผูที่ติด
ยาเสพติด ซ่ึงไดรับการถอนพิษยาแลวใหออกจากสิ่งแวดลอมเดิม  คือ  ควรใหอยูในสถานที่เฉพาะ
ซ่ึงอาจเปนโรงพยาบาลหรือสถานฟนฟูที่จดัตั้งขึ้น  ในปจจุบันประเทศที่ประสบปญหายาเสพตดิ
สวนใหญ  จะจัดตั้งสถานฟนฟูผูติดยาเสพติดใหโทษโดยเฉพาะที่เรียกวา “ชุมชนบําบัด” 
(Therapeutic Community)  ซ่ึงเปนสถานที่ฟนฟูสมรรถภาพทางดานจติใจ สมอง รางกาย และการ
รักษาระเบยีบวินัยแกสมาชกิอดีตเคยตดิยาเสพติด แอลกอฮอล  และสิ่งเสพติดทั้งหลาย  ซ่ึงสมาชิก
เหลานั้นจะตองผานการถอนพิษยาเรยีบรอยแลว ในการบําบัดรักษาสมาชิกนั้น ชมุชนบําบัดจะ
ประกอบดวยนักจิตวิทยา นกักฏหมาย นักสังคมสงเคราะห  แพทย  และผูชํานาญการในการฟนฟู
สมรรถภาพ และบุคคลอื่นๆ ที่มีความสนใจในดานชุมชนบําบัด  (อิทธิพร ชูติกุลัง,  2541, หนา 32)   
นอกจากนี้จะมีอดีตผูติดยาเสพติด (Ex-Addicts)  รวมอยูในคณะทํางานซึ่งจะชวยในดานการทํางาน
ประจําวนัทั่วไป และการฝกฝนตนเองของคนไขโดยอาศยัประสบการณที่เขาไดรับมา 
                             การใชชุมชนบําบัดมีคําจํากัดความของชุมชนบําบัดดังนี้ (สมนกึรอดประเสรฐิ, 
2538, หนา 44)  ชุมชนบําบัดในรูปแบบเดิม  มีความมุงหมายเพื่อสงเสริมใหบุคคลไดเจริญเติบโต  
โดยการเปลี่ยนแปลงแบบดาํเนินการชวีิต  (Lifesytle) ของบุคคล  โดยใหบุคคลที่เกี่ยวของทํางาน
รวมกัน  เพื่อชวยเหลือซ่ึงกันและกัน บุคคลที่อยูในชุมชนบําบดัเรียกวา ผูอยูอาศัยในศูนย 
(Residents)เชนเดียวกับผูอยูอาศัยในครอบครัวหรือสมาชิกของชุมชนบําบัดไมใชคนไขเหมือนใน
สถานพยาบาล ผูอยูอาศัยหรือสมาชิกเหลานี้ มีบทบาทสําคัญในการบริการชุมชนบําบัดและปฏิบัติ
ตนเปนแบบอยางที่ดีสําหรับบคุคลอื่น สมาชิกอยูอาศัยและเจาหนาที่ของชุมชนบําบัด จะปฏิบัติตวั
เปนผูอํานวยความสะดวกเนนในแงความรบัผิดชอบของบุคคล สําหรับชีวิตของตนเองและเพื่อ
ปรับปรุงตนเองผูอยูอาศัยจะไดรับการสนบัสนุนจากเจาหนาที่ และไดรับการบริการจากเจาหนาที่ 
มีการแบงงานกันทําจริงๆ  ภายในชุมชน  บางครั้งอาจเปนการทาํงานเพื่อเล้ียงชีพ (การยังชพี)  
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อิทธิพลจากเพือ่นมักจะเปนตัวการที่กอใหเกิดการวิพากษวิจารณ และกระทบความคิดอานของ
บุคคลใหสามารถเปลี่ยนแปลงไปในทางทีด่ีขึ้น  ความคาดหวังอยางสูง และคํามั่นสัญญาของ
สมาชิกและเจาหนาที่จะสนบัสนุนใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึน้ ปฏิกิริยาตอบสนองของ
บุคคลและกลุมทําใหรูถึงปญหาดานการเรียนรูจากประสบการณ ความลมเหลว ความสําเร็จการได
ผานเหตุการณตางๆ เหลานี้ ถือไดวาเปนอิทธิพลที่มีพลังสูงในการกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
ผลสําเร็จไดอยางถาวร 
                                 หลักการดําเนินงานของศูนยชุมชนบําบัด (สุพัตร บุญถนอม,  2541, หนา 26-
30)  รวบรวมหลักการดําเนนิงานของศูนยชุมชนบําบัดไวดังนี้คือ 
                                 ผูเขารับการบําบัดรักษาจะอยูรวมกนัเปนเสมือนชุมชน  โดยอยูประจําใน
ระยะเวลาตั้งแต 6 เดือน จนถึง 2 ป มีกิจกรรมตางๆ  ซ่ึงจัดไวอยางเปนระบบ  มีการใหการศึกษา ทั้ง
วิชาสามัญ และวิชาชีพ และนําจิตบําบดัแบบกลุม (Group Psychotherapy)  แบบรายบุคคล  
(Individual Psychotherapy)  และครอบครัวบําบัด (Family Therapy) มาใช  เพื่อปรับปรุงผูเขารับ
การรักษาใหสามารถยอมรับตนเองและผูอ่ืนและเขากับสังคมภายนอกไดตอไป  ขอดีของการใช
ชีวิตอยูรวมกนัแบบชุมชนในการแกไขและฟนฟูผูตดิยาเสพติดอยูที่โครงสรางและแนวคิดของการ
ปฏิบัติ ซ่ึงครอบคลุมปญหาหรือสาเหตุของการติดยาเสพติด 
                                 ก.  วิธีการดําเนินงาน แบงออกไดเปน 3 ขั้นตอน คอื 
                                 ขั้นตอนที่ 1  กอนทีจ่ะเขารับการรกัษาดวยวิธีชุมชนบําบัด จะมีการทดสอบ
ความตั้งใจจริงของผูติดยาเสพติด โดยใหผูที่ประสงคจะเลิกยาเสพตดิ พรอมทั้งบิดา มารดาหรือ
ผูปกครองมาพบกับเจาหนาที่ของศูนยชุมชนบําบัด เพื่อทําความเขาใจถึงวัตถุประสงคและวิธีการ
บําบัดรักษา พรอมทั้งแนะนํากฎ ระเบยีบ และการปฏิบัติตัวขณะทีอ่ยูในศนูย   ในขั้นนีจ้ะมกีาร
ประเมินปญหา รวมทั้งการวางโปรแกรมการบําบัดรักษาใหแตละคน  ซ่ึงผูที่จะเขารักษาจะตองมาที่
สถานแรกรับทุกวัน  ประมาณ 4-6 สัปดาห  เมื่อทางสถานแรกรับเห็นวามีความตั้งใจจริงก็จะสงไป
ยังศูนยบําบดัรกัษาตอไป 
                                   ขั้นตอนที่ 2  ขั้นการบําบัดรักษา จะมีกจิกรรมตางๆ เพื่อฝกและสรางความ
รับผิดชอบใหแกผูเขารักษา มีการมอบหมายงานใหทํา และจะฝกใหผูเขารักษาชวยเจาหนาที่ศนูยฯ 
ปฏิบัติงาน  การจัดกิจกรรมในขั้นนีค้วรเปดโอกาสใหผูเขารักษามีสวนรวมในการวางแผนทํา
กิจกรรมประจาํวันดวย อยางไรก็ดีขั้นตอนการบําบัดรักษาจะมีระเบียบวางไว และมีการใหรางวลั
และลงโทษอยางจริงจัง การพัฒนาและฟนฟูจิตใจจะกระทําอยางตอเนือ่ง ใชเวลาตั้งแต 6 เดือนขึ้น
ไป 
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                                      ขั้นตอนที่ 3  การเตรียมกลับไปสูสังคมภายนอก เมื่อผูรักษาทําตามขั้นตอน
ตางๆ  ตามที่กําหนดไวในขั้นที่2  และแสดงใหเห็นวาเปนที่ไวใจได ก็จะไดรับอนญุาตใหไปเยี่ยม
บาน  ซ่ึงเปนการเตรียมผูเลิกยาเสพติดใหไดใชชีวิตคุนเคยกับสภาพชีวติ การอยูรวมกับบุคคลอื่นใน
สังคมภายนอก รวมระยะเวลาทั้งหมด 12 เดือน หรือมากกวา   วิธีการหรือกิจกรรมที่ใชในศูนย
ชุมชนบําบัด การบําบัดรักษาและฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด จะใชเครื่องมือประจําบาน ซ่ึงเปน
กิจกรรมที่ใชฝกและควบคุมพฤติกรรมของสมาชิกในศนูยทุกคน การกําหนดกิจกรรมหลักนี้ในแต
ละประเทศที่ใชชุมชนบําบัดมีกิจกรรมตาง ๆ ที่คลายคลึงกันดังนี ้
                                         ข.  กิจกรรมชุมชนบําบัด 
                                               ก)  การสัมภาษณ (Interview)  คือการสอบถามพูดคุยกบัสมาชิกที่เขา
ใหมเพื่อใหทราบขอมูลสวนตัว ขอมูลเกี่ยวกับครอบครัวและสิ่งแวดลอมในอดีต ตลอดจนประวตัิ
การใชยาเสพตดิใหโทษ นอกจากนีจ้ะเปนการเริ่มสรางความสัมพันธ ความคุนเคยเปรียบเหมือนทุก
คนเปนพี่นองครอบครัวเดียวกัน  
                                               ข)  การประชมุตอนเชา (Morning Meeting)  เปนการประชุมรวมกัน
ในตอนเชาของทุกวัน  เพื่อจะนําขอบกพรองของสมาชิกแตละคนทีไ่ดกระทําในวนักอนมาพูดเพื่อ
กระตุนใหผูนัน้รูตัวและตระหนักวา เขามหีนาที่อะไร ตองทําอะไร และหามทําสิ่งใด  ประโยชน
ของการประชุมตอนเชาคือ ชวยใหสมาชิกที่ถูกวากลาว แนะนําตักเตือนเกิดความคิดตลอดเวลาวา 
จะตองตอบคําถามของผูถามอยางไร  เปนการฝกใหรูจกัคิดแกไขปญหาดวยตนเอง และเปนการฝก
พฤติกรรมใหสมาชิกกลาแสดงออกโดยการแนะนําผูอ่ืนและเปนการตรวจนับสมาชิกวามีผูใดขาด
หายไปหรือไม 
                                               ค)  การสัมมนา  (Seminar)  เปนการนําประเด็นตางๆ  ที่รวบรวมได
จากการประชมุตอนเชาเขามาพูดคุย เพือ่ใหสมาชิกแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณซ่ึง
กันและกันโดยอาจจดัเปนกลุมยอยหรือกลุมใหญก็ได 
                                               ง) การวากลาวตักเตือน  (Hair Cut)  เปนการลงโทษสมาชิกที่มี
ขอบกพรองทําผิดระเบียบ โดยสมาชิกผูอ่ืนจะวากลาวโดยใชเสยีงอันดัง เพื่อใหผูถูกตักเตือนเกดิ
การตื่นตัวและยอมรับ 
                                               จ)  การเรียนรูประสบการณ  (Learning Experience)  สมาชิกที่กระทํา
ผิดเมื่อไดรับการกลาวตักเตือนแลว ก็จะใหทํางานที่หนกักวาเดิม หรือใหรายงานขอบกพรองของ
ตนเองตอสมาชิกผูอ่ืน เพื่อใหเกิดการเรียนรู และสํานึกในการกระทําผิดนั้นเปนประสบการณที่จะ
นําไปแกไขปรับปรุงตนเองตอไป 
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                                               ฉ)  การเผชิญหนา (Confrontation) เปนการซักถามโดยการเผชิญหนา 
ของสมาชิกตอสมาชิก  เพื่อสอบสวนพฤติกรรมที่ไมเหมาะสม โดยเปนการถามและใหตอบโดย
อธิบายในสิ่งนัน้  ซ่ึงเปนการเผชิญกับความจริง 
                                               ช)  การประชุมกลุมแบบขยายเวลา  (Extended Group)  เปนการให
สมาชิกจํานวนหนึ่งภายใตการควบคุมของที่ปรึกษาและเจาหนาที่ ใชเวลาประมาณ 6 ช่ัวโมงในการ
พูดเรื่องตนเอง  ประสบการณที่ผานมา ความรูสึกตางๆ ทั้งในอดีตและปจจุบนั 
                                               ซ)  การประชุมกลุมแบบยดืเยื้อ (Marathon) เปนกิจกรรมกลุมยอยที่
ใหสมาชิกทดสอบสมรรถภาพจิตใจ โดยใชเวลาอยางนอย 1-2 วัน เพื่อใหรูจกัตนเอง และสํารวจ
ตนเองวา ถาสถานการณจริงเปนอยางนี้ จะเกิดความรูสึกอยางไร เปนประสบการณที่จะยดึการเปน
ผูนําและผูตามที่ดีควบคูกันไป 
                                               ญ)  การประชุมกลุมแบบเผชิญหนา (Encounter Group)  เปนกิจกรรม
ที่จัดใหสมาชิกประมาณ 8-20 คน รวมกลุมกันเพื่อเผชญิหนาและแสดงอารมณ ความรูสึกที่แทจริง
ไดอยางเต็มที ่แตจะไมมีการทํารายกัน สมาชิกเมื่อแสดงความรูสึกแลวก็จะฟงเหตุผลซ่ึงกันและกัน 
เปนการพัฒนาจิตใจใหเติบโตขึ้น 
                                               ฎ) การประชมุสมาชิกทั้งหมด  (House Meeting) เปนการประชมุ
สมาชิกทั้งหมดเพื่อบอกกลาวถึงเหตุการณหรือปญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนและชีแ้จงวาจะตองทํา
อยางไรตอไป           
                                               ฏ) การประชุมทั่วไป  (General Meeting)  เปนการประชุมเพื่อ
วางแผนหรือการเตรียมงานตางๆ เชน การจดังานฉลองประจําป งานตอนรับผูมาเยือน เปนตน 
                                               ฐ)  การลงขอความ  (Pull Up Board)  คือการเขียนขอความซึ่งเปน
ขอผิดพลาดหรือขอบกพรองของสมาชิกแตละคนไว  เชน  การกระทําผิดระเบียบวินัย ไมทํางาน 
ซ่ึงจะเขียนวันตอวัน เพื่อนําเหตกุารณเหลานี้ไปพูดในการประชุมตอนเชา เปนการฝกความกลา
ยอมรับผิด และชวยเหลือใหสมาชิกปฏิบัติตัวตามระเบยีบมาตรฐานตลอดเวลา 
                                               ฑ) การเลื่อนขั้น (Critical to Improve Resident)  เกณฑทีจ่ะวัด
สมาชิกใหไดเล่ือนระดับ จะพิจารณาจากพฤติกรรมความรูสึก  ทัศนคติและมิตรภาพ รวมทั้งงานที่
รับผิดชอบ  หากพิจารณาแลวเห็นวาความประพฤติไมดีก็จะถูกลดขัน้ เพื่อใหสมาชิกไดรูถึงความ
รับผิดชอบตอหนาที่การงานเปนการพัฒนาตนเองใหมองเห็นจุดหมายของงานใหมีความอดทน 
พยายามแกปญหา ทําใหสมาชิกเติบโตเปนผูใหญสมวยั 
                                                ฒ)  การสารภาพผิด  (Clean Up)  เปนการสารภาพสิ่งที่ติดคางอยูใน
ใจตอเพื่อนสนิทดวยกนั 
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                                                ณ)  การสอบสวน  (Probe)  คือการสอบสวนสมาชิกที่ทําผิดกฎแลว
ไมยอมรับผิด เพื่อหาขอมูลเหตุแหงความผิดที่เกิดขึ้น 
                                                ด)  การลงโทษ  (Prospect Chair)  เปนวิธีการลงโทษสมาชิกที่ทําผิด
กฎโดยใหสมาชิกนั่งเกาอีห้ันหนาเขาผนังหอง  หามพูดกับผูอ่ืนโดยเดด็ขาด  ในระยะเวลา 8-12 
ชั่วโมง  เพื่อใหมีเวลาพจิารณาตัวเอง  และเปนการบังคบัจิตใจตนเอง  นอกจากนี้ยังมีวิธีลงโทษโดย
ใหสมาชิกนั่งลงกับพื้น เอามือทั้งสองขัดหลัง กมตัวใหศีรษะจรดพืน้ (Deal)  เพื่อใหทบทวน
ความผิดของตนเอง    
                                กิจกรรมตางๆดังกลาว ศูนยชุมชนบําบัดแตละแหงจะพิจารณานํากิจกรรมไป
ปรับใชตามความเหมาะสม  โดยมีจุดมุงหมายใหสมาชกิผูเขารักษาเจริญเติบโตพัฒนาตนเองไปสู
ความสามารถที่จะดําเนินชวีติอยูในสังคมภายนอกไดอยางปกติสุข 
                             (3)  การใชศาสนาบําบัด 
                             สุพัตร บุญถนอม (2541,  หนา 30)  ไดใหความหมายของศาสนาวา  “ศาสนา”  
เปนคําในภาษาสันสกฤต ตรงกับภาษาบาลีวา  “สาสนา”  แปลวาคําสั่งสอนสวนทางตะวันตก 
เรียกวา  “Religion”  ซ่ึงทั้งคําวา  “ศาสนา”  หรือ  “Religion”  นี ้ตางก็มีความหมายไปในทํานอง
เดียวกัน กลาวคือ  Religion มาจากภาษาลาตินวา  “Religio”  สันนษิฐานวามาจากคํา  “Relegare”  
ซ่ึงแปลวา ผูกพัน ผูกพนักับพระเจา การปฏิบัติหรือเกี่ยวของดวยความระมดัระวัง  สําหรับ
ชาวตะวันตก  ศาสนาก็คือความผูกพันหรือความสัมพันธกับพระเจา  ศาสนาจะแยกออกจากพระเจา
ไมได เมื่อศาสนามาจากพระเจา ศาสนาจงึถือเปนคําสอนสูงสุดและศกัดิ์สิทธิ์ที่สุด  เปนหลักใหญ
ในการดําเนินชีวิตตั้งแตเกิดจนตาย  จําเปนตองปฏิบัติตามโดยไมขัดขนื 
                              สวนคําวา  ศาสนา  ในภาษาบาลหีรือสันสกฤตที่แปลวา คําสั่งสอนนั้นศาสนา
เปนไดทั้งคําสัง่และคําสอน คือ คําสอนบางประเภทเปนคําสั่งที่จะตองทําตามการลวงละเมิดคาํ
สอนเชนนี้เปนความผิด  สําหรับคําสั่งสอนบางประเภทเปนเพยีงคําสอนเพื่อชักชวนใหทําตาม
ศาสนาเทานั้น  ไมไดหมายความวา คําสั่งสอนของใครๆ ก็จะจัดเปนศาสนาไดทุกคน  
                              เนื่องจากศาสนาเปนสิ่งซึ่งทุกคนยอมรับวาเปนของดีงาม และเปนเครื่องยดึ
เหนีย่วจิตใจบคุคลไมใหกระทําความผิด  ดังนั้น  จึงสามารถนําหลักธรรมทางศาสนามาชวยในการ
แกไขฟนฟูจิตใจผูติดยาเสพติดได  แมวาศาสนาในโลกนี้จะมีอยูมาก  โดยมีหลักการและวิธีปฏิบัติ
ที่แตกตางกนั  แตทุกศาสนาก็มีจุดมุงหมายเดียวกันคือ  สอนใหบุคคลประพฤติตนเปนคนดี สําหรบั
วิธีการที่จะนํามาใชในการปลูกฝงศาสนาเพื่อใหเกิดผลในทางปฏิบัติไดนั้น  มวีิธีการใหญๆ อยู 3 
ประการคือ  
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                                      ก.  วธีิการแบบของศีลธรรม  เปนวิธีการที่ปลูกฝงเชื่อในประสบการณที่ตน
ไดรับมา  และถายทอดความเชื่อของตนใหกับผูที่ไดรับการปลูกฝงโดยตรง  สําหรบัวิธีการนี้มีขอ
ระวังเกี่ยวกับประสบการณของบุคคลที่จะตองปลูกฝงที่อาจไมเหมาะสมกับสภาพการณปจจุบัน
เพียงพอ 
                                       ข. วธีิการแบบตามสบาย  เปนวิธีการถายเทและถายทอดคานิยม  และความ
เชื่อโดยยดึหลักที่วา ผูปลูกฝงปลอยใหเยาวชนหรือบุคคลกระทําอะไรก็ไดตามที่ตนตองการโดย
ปราศจากการขัดขวางใดๆ  และเชื่อวาผลที่เกิดขึ้นนั้นยอมจะถูกตองและเหมาะสม  แตวิธีการนี้ผล
ออกมาอาจไมเปนสิ่งที่ถูกตองเหมาะสมเสมอไป 
                                        ค. วิธีการสรางหรือใหแบบอยางเปนวิธีการปลูกฝงในลักษณะที่สรางหรอื
กําหนดแบบอยางที่ดึงดดูใจใหบุคคลเกิดคานิยมตามแบบอยางนั้นๆ  โดยถือวาบุคคลดังกลาวที่ทาํ
การติดตอเกีย่วของกับตนจะตองมีพฤติกรรม และทัศนคติตามที่ตนเห็นวามคีุณคาเปนไปตาม
แบบอยาง  วิธีการนี้จําเปนตองคํานึงถึงตัวแบบอยางที่ใหยึดถือวามีความเหมาะสมเพยีงใด 
                สรุป จากขอมูลและเอกสารตางๆจะเหน็ไดวา ยาเสพติดมหีลายแบบหลายประเภทโดยใช
วิธีแบงแบบตามลักษณะทีม่าของยาเสพตดิหรือตามลักษณะของการออกฤทธิห์รือแบงตามกฎหมาย
ยาเสพติด และสุดทายแบงตามองคการอนามัยโลก โดยอาการของผูติดยาก็จะแตกตางกันไปตาม
ฤทธิ์ของยาเสพติดที่ผูติดยาเสพ ซ่ึงวัยรุนเปนวยัที่เสี่ยงตอการติดยาเพราะเปนวัยทีอ่ยากรูอยากลอง 
และสวนใหญเคยสูบบุหร่ีและดื่มสุรา หรือเครื่องมึนเมามากอน จึงคุนเคยตอการลองยาเสพติด และ
เห็นวาการเสพยาเสพติดเปนเรื่องธรรมดาของวัยรุน การรณรงคในดานการปองกันแกไข รวมทัง้
การบําบัดฟนฟู  จึงตองกระทําไปพรอมกนัใหครบทุกดาน จึงจะสามารถหยุดยั้งยาเสพติดได 

 
2.4  แนวคิดทฤษฏีเกี่ยวกบัการมีสวนรวม  
 
                2.4.1  ความหมายของการมีสวนรวมของประชาชน 
                การมีสวนรวมของชุมชน  เปนการเปดโอกาสใหประชาชนไดมีสวนรวมในการคิดริเริ่ม  
การพิจารณาตดัสินใจ  การรวมปฏิบัติ และการรวมรับผิดชอบในเรื่องตางๆ อันมีผลกระทบถึงตัว
ประชาชนเอง  เปนการสรางประชาธิปไตย คืนอํานาจแหงการกําหนดการพัฒนาใหแกประชาชน
ในกระบวนการนี้  อยางนอยที่สุดประชาชนตองมีสวนในการกําหนดแผนและดาํเนินการในเรือ่ง
ทั้งปวง  อันมผีลตอการปรับปรุงสภาพความเปนอยู  และอนาคตซึ่งจะเปนไปไดก็ตอเมื่อประชาชน
ไดอํานาจไดทรัพยากรกลับคนืมา (ตอศักดิ์  ปานกลิ่นพุฒ,  2542,  หนา 30)   
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                สําหรับหลักสําคัญเรื่องนโยบายการมีสวนรวมของชุมชนในการพัฒนา  คือขบวนการที่
รัฐบาลสงเสริมชักนําและสรางโอกาสใหประชาชนใหชุมชน  ทั้งในรูปสวนบุคคล ชมรม สมาคม 
มูลนิธิ  และองคการอาสาสมัครรูปแบบตางๆ  ใหเขามามีสวนรวมในการดําเนนิงานเรื่องใดเรื่อง
หนึ่งหรือหลายเรื่องรวมกนั  (ไพรัตน  เตชะรินทร,  2527,  หนา 6-7) 
                เอกชัย ไขแสง (2535,  หนา 83)  ไดใหความหมายของการมสีวนรวมของประชาชนไววา  
“ความรวมมอืของประชาชนไมวาปจเจกบคุคล  หรือกลุมคนทีเ่ห็นพองตองกนัและเขารวม
รับผิดชอบ  หรือเขารวมกิจกรรมที่เปนประโยชนตอสังคม  เพื่อดําเนินการพัฒนา และเปลี่ยนแปลง
ไปในทางที่ตองการโดยการกระทําผานกลุมหรือองคการ  เพื่อใหบรรลุถึงการเปลี่ยนแปลงทีพ่ึง
ประสงค” 
                ยุวฒัน  วุฒิเมธี  (2526,  หนา 20)  ไดใหความหมายการมีสวนรวมของประชาชน 
หมายถึง การเปดโอกาสใหประชาชนไดมีสวนรวมในการคิดริเร่ิม การตัดสินใจ การรวมปฏิบัติ
และรวมรับผิดชอบในเรื่องตางๆอันมีผลกระทบถึงตัวประชาชนเอง การที่สามารถทําใหประชาชน
เขามามีสวนรวม ในการพัฒนาชนบทเพื่อแกไขปญหาและนํามา ซ่ึงสภาพความเปนอยูของ
ประชาชนที่ดขีึ้นไดนัน้ ผูนําการเปลี่ยนแปลงตองยอมรับปรัชญาที่วามนษุยทุกคนตางมีความ
ปรารถนาที่จะอยูรวมกับผูอ่ืนอยางเปนสุข  ไดรับความเปนธรรมและเปนทีย่อมรับของผูอ่ืนและ
พรอมที่จะอุทศิตนเพื่อกจิกรรมของชุมชน ขณะเดียวกันตองยอมรับความจริงที่วามนุษยนัน้
สามารถพัฒนาไดถามีโอกาสและไดรับการชี้แนะที่ถูกตอง 
                นิรันดร  จงวุฒิเวศย  (2527, หนา 183)  กลาววา  การมีสวนรวมของประชาชนหมายถึง
การเกี่ยวของทางดานจิตใจและอารมณ (Mental and Emotional Involvement) ของบุคคลหนึ่ง
สถานการณกลุม  (Group  Situation)  ซ่ึงผลของการเกี่ยวของดงักลาวเปนเหตุเราใหกระทํา 
(Contribution)  ใหบรรลุจุดหมายของกลุมนั้นกับทั้งการทําใหเกดิความรูสึกรวมรับผิดชอบกับกลุม
ดังกลาวดวย 
                ทวีทอง  หงษวิวฒัน  (2527, หนา 2)  ไดใหความหมายการมีสวนรวมวา การที่ประชาชน
หรือชุมชนพฒันาขีดความสามารถของตนในการจัดการควบคุมการใชและการกระจายทรัพยากรที่
มีอยู เพื่อประโยชนตอการดํารงชีพทางเศรษฐกิจและสังคม ตามความจําเปนอยางสมศักดิ์ศรีใน
ฐานะของสมาชิกสังคม  ในการมีสวนรวมประชาชนไดพัฒนาการรับรูและภูมิปญญาซึ่งแสดงออก
ในรูปการตัดสนิใจกําหนดชวีิตของตนอยางเปนตัวของตวัเอง 
                กานดา ผรณเกียรติ  (2529, หนา 37)  ไดใหความหมายของการมีสวนรวมของเกษตรกร
ในโครงการชลประทานไววา หมายถึง การใหเกษตรกรไดมีสวนรวมเกี่ยวของในการตัดสินใจเพื่อ
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รวมวางแผนดาํเนินการ และการประเมนิผลโครงการที่มีเปาหมายในการที่จะปรับปรุงผลผลิตและ
ประสิทธิภาพของโครงการชลประทาน 
                สุริชัย  หวันแกว (2530,  หนา 15)    ไดอางถึงคําจํากัดความของคําวาการมีสวนรวมของ
องคกรทองถ่ินจากนยิามของเพอซ  แอนดรูวและสตีเฟน แมทธีส  (Pearse, Andrew and Stiefel, 
Mathias  1979 : 4-8)  วาหมายถึง การที่องคกรทองถ่ินซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผานมากเปนเสมือนผูอยู
วงนอกไดเพิ่มความสามารถในการควบคุมทรัพยากรและสถาบันตางๆ   ตามสภาวะสังคมที่เปนอยู 
                Hay (1959,  p. 285-294;  อางถึงใน พรพรรณ ชนะวรรณ,  2541,  หนา 10) ไดใหคํานยิาม
การเขาไปมีสวนรวมในทางสังคมวาเปนการเขาไปมีสวนรวมดวยความสมัครใจในลักษณะ
ความสัมพันธระหวางบุคคลตอกลุมคน  ระหวางกลุมตอกลุม ซ่ึงเปนสวนประกอบของกิจกรรม
ของกลุมนั้นๆ ซ่ึงอาจจะเปนทางการหรือไมเปนทางการก็ได 
                แสวง  รัตนมงคลมาศ  (2541, หนา 2)  ไดสรุปความหมายของการมีสวนรวมไวดังนี ้
                       (1)  กระบวนการซึ่งมวลชนเขามีสวนเกีย่วของในขั้นตอนตางๆ  ของกิจกรรมของ
สวนรวม  
                       (2)  มวลชนทีเ่ขารวมไดใชความพยายามบางอยางสวนตวั  เชน  ความคิด  ความรู  
ความสามารถ  แรงงานตลอดจนทรัพยากรของตนตอกิจกรรมนั้นๆ  หรือ กลาวอีกนยัหนึ่งการ
เกี่ยวของของมวลชนในกิจกรรมตางๆ  จะมี 2 สวน คือ 
                            ก. ดานคิดและกําหนดนโยบาย  (Policy Formulation)  ซ่ึงแบงเปน 3 ระดับ  
ไดแก 
                                    ก)  มวลชนเปนเพียงผูใหขอมูลขาวสารขอคิดเหน็  (Information Input) 
                                    ข)  มวลชนมีสวนแบงอํานาจตัดสนิใจ  (Share Decision Making) 
                                    ค)  มวลชนเปนผูกําหนดนโยบาย  (Policy Decision By Mass) 
                             ข. ดานทําหรือดานดําเนินการตามนโยบาย  (Policy Implementation)  ซ่ึง
แบงเปน 2 ระดับ 
                                    ก) รวมกําหนดเปาหมายแผนงาน  (Participation on Formulation Objective 
and Plan)  
                                    ข) รวมดําเนินการในกระบวนการจัดการ  (Participating on Management 
Resources) 
                Soetjipto Wisarojino  (1978, p. 66;  อางถึงใน สัก ทํานุ,  2543,  หนา 5)  ไดให
ความหมายการมีสวนรวมของประชาชนวาหมายถึง การใหประชาชนหลุดพนจากสิ่งที่ตองการ
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พัฒนาเปนตวันําของการพฒันาและการเปลี่ยนแปลง  ซ่ึงประชาชนจะตองเขามาเกี่ยวของในทุก
ขั้นตอนของการพัฒนา                          
                เดวสิและนิวสตรอม  (Davis, and Newstrom,  1985,  p.74;  อางถึงใน เกษณี เอกสุวรรณ,  
2545,  หนา 6)  กลาววา การมีสวนรวม  หมายถึง การที่บุคคลเขารวมอยูในสถานการณกลุมดวย
ดวยความเต็มใจในการที่จะสนับสนุนและรวมกนัรับผิดชอบการดําเนินการตางๆ เพื่อใหบรรลุ
วัตถุประสงคของกลุม การมีสวนรวมตามความหมายนี้จะตองประกอบดวยลักษณะ 3 ประการ  คือ 
                     (1) การมีสวนรวมจะคํานึงถึงความรูสึกที่บุคคลมีตอกลุม และความตองการที่จะเขามา
มีสวนรวมมากกวาทีจ่ะคํานงึถึงปริมาณงานที่สมาชิกกลุมทําดวยกัน 
                     (2) ลักษณะการมีสวนรวมนัน้จะตองกระตุนบุคคล ที่มีสวนรวมเกิดความสัมพันธตอ
กันทางดานจิตวิทยา และดานสังคม และทาํใหความคดิสรางสรรคถูกนํามาใช 
                     (3) การมีสวนรวมเปนกระบวนการทางสังคม ที่กระตุนใหบุคคลมคีวามรับผิดชอบตอ
กิจกรรมกลุมรวมกัน จึงทําใหผูที่มีสวนรวมเกดิความรูสึกวาเปนสวนหนึง่ขององคกรและมีความตองการ 
ที่จะใหองคกรประสบความสําเร็จ 
                 
                2.4.2  รูปแบบของการมีสวนรวม 
                แคสเปอรสัน อาร อี และบรีทแบท (Kasperson, R.E. &  Breitbat,  1985,  p. 36;   
อางถึงใน  สถาพร อิทธิพงษ,  2536  หนา 33)  ไดเสนอมาตรวัดระดับการมีสวนรวมไว 3 ประการ
คือ 
                       1)  การกระทําโดยแตละบุคคลมิใชเปนการกระทําโดยกลุมซึ่งอาจทําใหการวิเคราะห
หรือไดขอสรุปที่ไมถูกตอง เพราะการแสดงออกของแตละบุคคลในกระบวนการนั้น จะเหน็ถึง
คานิยม ความรับรูและพฤติกรรมของแตละบุคคล กลาวคือกริยาที่ถือวามีสวนรวมคอืกริยาของแต
ละบุคคลที่มีตอการแสดงของผลการกระทํานั้นโดยตรง 
                        2) ความถี่ของการกระทําซึ่งแสดงออกโดยรวมกระทําที่บอยคร้ังระยะเวลาของกิจกรรม
ที่ยาวนานหรือมีความผูกพันและมีแรงจูงใจในการกระทํา 
                        3) คุณภาพของการเขารวมพิจารณาจากผล และผลกระทบของการกระทําในเบื้องแรก 
เชน ความรับผิดชอบ การตัดสินใจ การเปดกวางยอมรับความสามารถและความคิดเห็น มีการทําการ
ประเมินผล 
                Lowder & Lartor  (1980, p. 128;  อางถึงใน สัก ทํานุ,  2543,  หนา 7)  ไดเสนอขั้นตอน
ของยุทธศาสตรการมีสวนรวมเพื่อการพัฒนาชนบทไว 7 ขั้นตอนดังนีค้ือ 
                       1)  การสํารวจขั้นตอน (Preliminary Reconnaissance)  



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์

 

 

 

47 

                       2)  การศึกษาเพื่อจัดลําดับความสําคัญของปญหา (Priority Problem Identification) 
                       3)  การแสวงหาแนวทางแกไข (Search for Solutions) 
                       4)  การกําหนดแนวทางแกไข  (Assessment of Solutions)  
                       5)  การปฏิบัติตามโครงการ  (Project Implementation) 
                       6)  การประเมนิผลโครงการ (Formal Project Evaluation) 
                       7)  การพิจารณาทบทวนโครงการเพื่อดําเนินการใหเสร็จสมบูรณ  (Project 
Reconsideration of Completion) 
                กรรณิการ ชมดี  (2524,  หนา 13)  ไดสรุปรูปแบบของการมีสวนรวมออกเปน 10 
รูปแบบคือ 
                      1)  การมีสวนรวมประชุม  (Attendance at meeting) 
                      2)  การมีสวนรวมออกเงิน  (Financial Contribution) 
                      3)  การมีสวนรวมเปนกรรมการ (Membership of Commitees) 
                      4)  การมีสวนรวมเปนผูนํา (Position of Leadership) 
                      5)  การมีสวนรวมสัมภาษณ (Interviewer) 
                      6)  การมีสวนรวมเปนผูชักชวน (Solicitor) 
                      7)  การมีสวนรวมเปนผูถูกชกัชวน (Customers) 
                      8)  การมีสวนรวมเปนผูริเร่ิมหรือผูเร่ิม (Entrepreneur) 
                      9)  การมีสวนรวมเปนผูใชแรงงานหรือลูกจาง (Employee) 
                    10)  การมีสวนรวมออกวัสดอุุปกรณ (Material Contribution) 
                อคิน รพีพัฒน  (2527, หนา 107-111)  แบงการมีสวนรวมของประชาชนออกเปน 4 
ลักษณะคือ 
                      1)  รวมในการคนหาสาเหตุของปญหา ตลอดจนแนวทางแกไขปญหา 
                      2)  รวมในการตัดสินใจเลือกแนวทางและการวางแผนพฒันาเพื่อการแกไขปญหา 
                      3)  รวมในการปฏิบัติงานในกิจกรรมการพฒันาตามแผน 
                      4)  รวมในการประเมินผลงานกิจกรรมการพัฒนา 
                 Cary (1965,  p. 75;  อางถึงใน เขมราฐ  ขัมภรัตน,  2544,  หนา 9)  ไดแบงรูปแบบการมี
สวนรวมออกเปน 5 แบบคือ  
                      1)  เปนสมาชกิ  
                      2)  เปนสมาชกิผูเขาประชุม 
                      3)  เปนสมาชกิผูบริจาคเงิน 
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                      4)  เปนกรรมการ 
                      5)  เปนประธาน 
                Cary ยังไดแบงลักษณะของผูมีสวนรวมออกเปน 3 แบบ คือ 
                      1)  ผูกระทํา 
                      2)  ผูรับผลการกระทํา 
                      3)  สาธารณชนทั่วไป 
                นิรันดร  จงวุฒิเวศย  (2527,  หนา 189)  ไดกลาววา  ลักษณะของการมสีวนรวมมหีลาย
ระดับ ตั้งแตเปนสมาชิกจนถงึการเปนผูนําดังนี ้
                      1)  เปนสมาชกิ 
                      2)  เปนสมาชกิที่เขารวมการประชุม 
                      3)  เปนสมาชกิที่บริจาคเงินชวย 
                      4)  เปนกรรมการ 
                      5)  เปนประธานกรรมการ 
                      6)  สมาชิกผูนัน้ทําอะไรระหวางประชุมสมาชิกผูนั้นเลนบทอะไรในทีป่ระชุม 
                ไพโรจน  สุขสัมฤทธิ์  (2531, หนา 25-28)  ไดกลาวถึงการมีสวนรวมของประชาชนที่
องคการสหประชาชาติใหไวซ่ึงเนนวาจะตองมีความหมายครอบคลุมถึง 
                       1)  การที่ประชาชนมีสวนรวมในผลประโยชนที่เกดิจากโครงการพัฒนา 
                       2)  การที่ประชาชนมีสวนรวมชวยเหลือในการปฏิบัติตามโครงการพัฒนา 
                       3)  การที่ประชาชนมีสวนรวมในการตัดสนิใจตลอดกระบวนการพฒันา 
                กัลจารท (Galufart,  1981,  p. 145;  อางถึงในธีระพงษ  แกวหาวงษ,  2543,  หนา 155)    
ไดแบงรูปแบบของการมีสวนรวมโดยใชความเที่ยงตรงที่ใชวิเคราะหการมีสวนรวมไดโดยลักษณะ
ทั้ง 4 ประการ ไดแก 
                       ประเภทที่ 1 การมีสวนรวมแบบถูกกระทาํ  (Passive participation)  ขั้นนี้เปนขัน้
เร่ิมแรกซึ่งถือวาการมีสวนรวมนั้นเปนการยอมรับ (Accepting)  หรือการเพิ่ม (Gaining)  การเขาถึง
ผลประโยชนที่เปนรูปธรรม หรือการชวยเหลือปจจัยการดํารงชีวิตเฉพาะหนาบางประการ สําหรับ
ผูที่เขาไปเกี่ยวพนกับโครงการพัฒนา ซ่ึงอาจจะหมายถึงบริการหรือส่ิงอํานวยความสะดวกเฉพาะ
ซ่ึงไมเคยมีมากอนหรือหมายถึงการปรับปรุงหรือการแนะนํารูปแบบการผลิตตามแนวทางเศรษฐกจิ
ใหม 
                        ประเภทที่  2  การมีสวนรวมแบบสะทอนการถูกกระทํา  (Passive/reflecive 
participation)    การมีสวนรวมประเภทนี้เปนสวนตอเนือ่งจากประเภทที่หนึ่ง   โดยถือวาการมีสวน
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รวม  เปนกจิกรรมทางการศึกษาบางประการที่สามารถชวยใหประชาชนเขาใจถึงสาเหตุของสภาพ 
การณตางๆ เชน การดอยพัฒนา และเขาใจปญหา ซ่ึงจะตองแกไขโดยการจัดทําโครงการพัฒนา 
                        ประเภทที ่ 3  การมีสวนรวมแบบกระตือรือรน (Active participation)  การมีสวน
รวมขั้นที่ 3  นี้เปนกจิกรรมที่เกี่ยวกับองคกรหรือบุคคลระดับพื้นฐาน (Grass roots)  ซ่ึงเปนผูรับ
ประโยชนจากโครงการ การมีสวนรวมในระดับนี้ คือ การสงเสริม (Promote)  หรือการรวมผลกัดนั
ใหองคการที่เกี่ยวของของชุมชนเขาดําเนนิการควบคุม หรือติดตามผลของโครงการหรือทําการ
กระตุนการมีสวนรวมของประชาชนในระดับกวางๆ จากกลุมอื่นๆทั่วๆไปที่มีอยูในสวนตางๆ ของ
สังคม นอกเหนือไปจากกลุมผลประโยชนเอง โดยปกติแลวการมีสวนรวมในมิตินีร้วมไปถึงองคกร
ในทองถ่ินที่มอียูแลวและมีขอบขายที่ขยายความครอบคลุมไปถึงกลุมอื่นๆที่เกี่ยวของหรือไดรับผล 
กระทบดวย 
                         ประเภทที ่ 4 การมีสวนรวมแบบสะทอนความกระตือรือรน  (Active/reflective 
participation)  ขั้นนี้เสริมตอจากขั้นการมีสวนรวมอยางกระตอืรือรนเปนการสะทอนหรือการ
ประเมินเกี่ยวกับขอจํากัดและทางเลือกตางๆ ของโครงการภายใตบริบทระดับชาติ ภายใตเงื่อนไข
เดิมของโครงการที่มีอยู  โดยปกติจะรวมถึงการออกแบบ การกอรูปหรือการประเมินเกี่ยวกับ
ยุทธศาสตรทางเลือกของโครงการพัฒนา ซ่ึงเกี่ยวของกับลักษณะความจําเพาะของโครงการ และ
ลักษณะทั่งไปของสังคมที่ตองการเขามามีสวนรวมตั้งแตการศึกษา ตัดสินใจไปจนถึงการ
ประเมินผลและควบคุม 
                Fegence  (1997,  หนา 101-110;  อางถึงใน ธีระพงษ แกวหาวงษ,  2543,  หนา 158)  
กลาวถึงรูปแบบการมีสวนรวมวา ประชาชนสามารถเขามามีสวนรวมในกระบวนการวางแผนได 3 
วิธี 
                       1) การมีสวนรวมโดยศกึษาจากนิทรรศการที่แสดงแกประชาชนทั่วไป หรือการให
ขอมูล 
                       2)   การมีสวนรวมในลักษณะการสํารวจและรวบรวมขอมูลขาวสาร 
                       3)   การมีสวนรวมโดยเสนอแนวทางการแกไขปญหา และวางแผนงาน โครงการที่
เปนทางเลือกตอผูมีอํานาจในการตัดสินใจ 
                นอกจากนี้ในกระบวนการวางแผนประชาชนสามารถเขาไปมีสวนรวมไดในทกุกระบวนการ  
เพื่อใหสามารถเลือกแนวทางในการแกไขปญหาและพฒันาที่ดีที่สุด โดยประชาชนเขาไปมีสวนรวม
ตั้งแต 
                           (1)  การสรางเปาหมาย 
                           (2)  การตรวจสอบเปาหมายและการพัฒนาทางเลือก 
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                           (3)  การเลือกเปาหมายและแนวทางการพัฒนาที่ดีที่สุด  
                           (4)  การกําหนดแผน จัดทํา และอนุมัตแิผน 
                           (5)  การรวมดําเนินการและติดตามประเมินผล 
                2.4.3  ขั้นตอนการมีสวนรวม  
                          สําหรับการพิจารณาการมสีวนรวมในลักษณะที่เปนขั้นตอนจากทัศนะของบุคคล
ตางๆ สามารถสรุปไดดังนี้คอื 
                         โคเฮนและอพัฮอฟฟ  (Cohen & Uphoff,  1980,  p. 219-222;  อางถึงใน ตอศักดิ์  
ปานกลิ่นพุฒ,  2542,  หนา 34)  ไดแบงการมีสวนรวมออกเปน 4 ขั้นตอน คือ 
                              (1) การมีสวนรวมในการตัดสินใจ  (Decision  Making)  ประกอบดวย 3 
ขั้นตอน คือริเร่ิมตัดสินใจ  ดําเนินการตัดสินใจ และตัดสินใจปฏิบัติการ 
                              (2) การมีสวนรวมในการปฏิบัติการ (Implementation) ประกอบดวยการสนับสนุน
ดานทรัพยากรการบริหาร  และการประสานขอความรวมมือ 
                              (3) การมีสวนรวมในผลประโยชน (Benefits)ไมวาจะเปนผลประโยชน ทางดาน
วัตถุ ผลประโยชนทางสังคม หรือผลประโยชนสวนบุคคล 
                              (4)   การมีสวนรวมในการประเมินผล 
                         อคิน  รพีพฒัน (2527,  หนา 320)  ไดแบงการมีสวนรวมของชุมชนออกเปน 4 
ขั้นตอนคือ 
                               (1)  การคนหาปญหา  สาเหตุของปญหา ตลอดจนแนวทางแกไข 
                               (2)  การตัดสินใจเลือกแนวทางและวางแผนพัฒนาแกไขปญหา 
                               (3)  การปฏิบัติงานในกิจกรรมการพฒันาตามแผน 
                               (4)  การประเมินผลงานกิจกรรมการพัฒนา 
                ดังนัน้ในการพิจารณาถึงขั้นตอนการมีสวนรวมสามารถแบงออกเปน 4 ขั้นตอนดังนี ้
                                (1) การมีสวนรวมในการศึกษาปญหาและวางแผนปองกันหมายถึงการตัดสินใจวาอะไร
คือปญหาของตนเอง อะไรคอืสาเหตุและจะแกปญหานั้นอยางไร โดยกาํหนดแนวทางแกไขปญหา
พรอมกันไปดวย 
                                (2) การมีสวนรวมในการปฏิบัติตามแผนปองกันรักษาหมายถึง  การมีสวนรวมใน
การตัดสินใจรวมกันตามวิถีทางและแนวทางใหเปนไปตามโครงการและแผนการที่ไดกําหนดขึ้น 
                                 (3) การมีสวนรวมในการบํารุงรักษา ซ่ึงเกิดจากกจิกรรมหรือการดําเนินงาน
ของชุมชน 
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                                 (4) การมีสวนรวมในการติดตามและประเมินผล (Evaluation) เปนการประเมนิการ
ทํางานของตนเองและประเมนิสภาพการณภายนอกดวย 
                          นอกจากนี้ยงัพิจารณาถึงลักษณะของการมีสวนรวมที่เกิดขึ้นวาเกดิขึ้นอยางไร 
                                 (1) การมีสวนรวมนัน้เกิดจากเบื้องบนหรือเบื้องลาง 
                                 (2) การจูงใจใหเกิดการมีสวนรวมเปนไปโดยสมัครใจหรือบังคับ 
                                 (3) ชองทางการมีสวนรวมที่เกิดขึน้ 
                                 (4) มีสวนรวมโดยปจเจกชนหรือกลุม 
                                 (5) มีสวนรวมโดยตรงหรือโดยออม 
                                 (6) มีสวนรวมอยางเปนทางการหรือไมเปนทางการ 
                เจิมศักดิ์ ปนทอง  (2527,  หนา 272-273)  ไดแจกแจงขั้นตอนที่ประชาชนควรมีสวนรวม
ไวเปน 4 ขัน้ตอน คือ 
                                 (1)  การมีสวนรวมในการคนหาปญหาและสาเหตขุองปญหาของชาวชนบท 
                                 (2)  การมีสวนรวมในการวางแผนดาํเนินกจิกรรม 
                                 (3)  การมีสวนรวมในการลงทุนและปฏิบัติตาม 
                                 (4)  การมีสวนรวมในการติดตามและประเมินผล 
                ไพรัตน เตชะรินทร  (2527,  หนา 160-162)  ไดกลาวถึงขั้นตอนของการมีสวนรวมใน
การดําเนินงานใหบรรลุวัตถุประสงค และนโยบายการพัฒนาที่กําหนดไวคือ 
                                (1)  รวมทําการศึกษา คนควา ปญหาและสาเหตุปญหาที่เกิดขึน้ในชุมชน 
                                (2) รวมคนหา  และสรางรูปแบบ และวิธีการพัฒนา  เพื่อแกไขและลดปญหา
ของชุมชน  หรือเพื่อสรางสรรคส่ิงใหม  ที่เปนประโยชนตอชุมชน หรือสนองความตองการของ
ชุมชน 
                                (3) รวมวางแผนนโยบาย  หรือแผนงาน  หรือโครงการ  หรือกิจกรรมเพื่อขจัด
และแกไขและสนองความตองการของชุมชน 
                                (4) รวมตัดสินใจในการใชทรัพยากรที่มีจํากัดใหเปนประโยชนตอสวนรวม 
                                (5)  รวมจัดหรือปรับปรงุระบบการบริหารพัฒนาใหมปีระสิทธภิาพและประสิทธิผล 
                                (6)  รวมการลงทุนในกจิกรรมโครงการของชุมชนตามขีดความสามารถของ
ตนเองและของหนวยงาน 
                                 (7) รวมปฏิบัติตามนโยบาย  แผนงาน  โครงการ และกิจกรรมใหบรรลุตาม
เปาหมายทีว่างไว 
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                                 (8)  รวมควบคุม ติดตาม  ประเมินผล  และบํารุงรักษา โครงการและกิจกรรมที่
ไดทําไวทั้งโดยเอกชน และรัฐบาลใหใชประโยชนไดตลอดไป 
               ขวัญชัย  วงศนิตกิร  (2532, หนา 18)  กลาวถึง การจัดขัน้ตอนของการมีสวนรวมใน
ลักษณะตางๆ ดังนี ้
                                 (1)   การรวมประชุม 
                                 (2)   การออกความคิดเห็นและขอเสนอแนะ 
                                 (3)   การตีปญหาใหกระจาง 
                                 (4)   การออกเสียงสนบัสนุนคัดคานปญหา 
                                 (5)   การออกเสียงเลือกตั้ง 
                                 (6)   การบริจาคเงิน 
                                 (7)   การบริจาควัสดุ 
                                 (8)   การชวยเหลือดานแรงงาน 
                                 (9)   การใชโครงการที่เปนประโยชนใหถูกตอง 
                                 (10) การชวยเหลือในการรักษาโครงการ 
                ฉอาน  วุฑฒิกรรมรักษา  (2526, หนา 16) ไดจําแนกการมีสวนรวมไวเปน 5 ขั้นตอน
ดังตอไปนี ้
                                (1)  ขั้นกําหนดความตองการ 
                                (2)  ขั้นวางแผนดําเนนิการ 
                                (3)  ขั้นตัดสินใจ 
                                (4)  ขั้นดําเนินการ 
                                (5)  ขั้นติดตามผลงาน 
               2.4.4  ปจจัยการมีสวนรวม 
                         อคิน รพีพัฒน (2527,  หนา 320) ไดกลาวถึงการมีสวนรวมของชมุชนหรือองคกร
ทองถ่ินใดๆ  จะมีหรือไมมีมากนอยเพียงใด อาจขึ้นอยูกบัปจจัยแวดลอมตางๆ ดังตอไปนี้คือ 
                                (1)  ปจจยัทางกายภาพและชีวภาพ (Physical and Biological Factors) 
                                (2)  ปจจยัทางเศรษฐกจิ (Economic Factors) 
                                (3)  ปจจยัทางสังคมและวัฒนธรรม (Social and Cultural Factors) 
                                (4)  ปจจยัทางการเมือง (Political Factors) 
                                (5)  ปจจยัทางดานประวัติศาสตร (Historical Factors) 
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                        นิรันดร จงวฒุิเวศย (2531,  หนา 20)  ไดกลาวถึงปจจัยที่มีผลตอการมีสวนรวม
ดังนี้คือ  
                        (1)  ความศรัทธาที่มีตอความเชื่อถือบุคคลและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทําใหชุมชนมีสวนรวม
ในกิจกรรมตางๆ  
                        (2)  ความเกรงใจที่มีตอบุคคลที่เคารพนับถือหรือมีเกียรติยศ ตําแหนงทําใหเกดิความ
เกรงใจทีจ่ะกระทํา 
                        (3) อํานาจบงัคับที่เกิดจากคนที่มีอํานาจเหนือกวา ทําใหเกิดการบีบบงัคับใหมีสวน
รวมในการกระทําตางๆ 
                        สมศักดิ์  ศรีสันติสุข (2536,  หนา 179-181)  ไดกลาวถึงปจจัยที่ทําใหชุมชนเขามามี
สวนรวมอยางแทจริงในการพัฒนาดังนี ้
                         (1) ปจจยัทางดานบุคคล บคุคลที่จะทํางานพัฒนาเพื่อใหเกดิการมีสวนรวมอยางแทจริง
ของประชาชนตองสรางเงื่อนไขของบทบาทของตนใหพรอมที่จะเขาไปทํางาน และใหประชาชนมีสวน
รวม โดยตองมทีัศนคตแิละจติสํานึกตอประชาชนอยางเหมาะสม เชน การยอมรับศักดิ์ศรขีองประชาชน
เทาเทียมกับตน การมีความเชื่อและเคารพในตัวประชาชนอยางเหมาะสม เชน การยอมรับศักดิ์ศรีของ
ประชาชนเทาเทียมกับตน การมีความเชื่อและเคารพในตวัประชาชน การพรอมที่จะเรียนรูจาก
ประชาชนใหโอกาสแกประชาชน ในการแสดงความคิดเห็นรวมในกจิกรรมการพัฒนาและการสงเสริม
ใหเหมาะสม ในขณะเดียวกนัควรใหโอกาสผูนําชุมชน รวมไปถึงบุคคลที่มีความคิดริเร่ิมในการกระตุน
ใหประชาชนมสีวนรวมในการพัฒนาใหมีบทบาทในการพฒันาอยางเต็มความสามารถ 
                          (2)  ปจจยัดานการบริหาร เปนผลที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติตามระเบียบราชการหรือ
องคกรพัฒนาเอกชน ควรนาํมาใชใหมีความยืดหยุนในการปฏิบัติพอสมควร เพื่อใหเกิดการมีสวน
รวมของประชาชนที่คอนขางเปนอิสระและไมผูกพนักับระเบียบราชการมากเกินไป 
                          (3)  ปจจยัดานโครงสรางชุมชน แบงออกเปนหลายองคประกอบ คือ 
                                ก. ลักษณะความสัมพันธของชุมชน ชุมชนใดที่มีความสัมพันธในชุมชน
เปนลักษณะปฐมภูมิ รูจักกันเปนญาติพี่นอง การมีสวนรวมจะดีกวาชุมชนทีม่ีประชาชนจาก
หลายแหงและตางวัฒนธรรมมาอยูดวยกนัโดยมีฐานะความเปนอยู    ความสัมพันธซ่ึงกันและกัน
แบบทุติยภูม ิ
                                ข.  โครงสรางของประชากร ชุมชนที่มีโครงสรางประชากรวยัแรงงานมาก การ
มีสวนรวมจะมีมากกวาโครงสรางชุมชนที่วัยแรงงานยายออกไปทํางานที่อ่ืน 
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                                 ค. วัฒนธรรมชุมชนที่เอื้อตอการมีสวนรวม    เชน   การมีคนในชุมชนมีความเห็น
อกเห็นใจและเห็นความสําคญัของการชวยเหลือผูอ่ืน       จะทําใหชุมชนเกิดการมีสวนรวมกันในชุมชน
มากกวาชุมชนที่ตางคนตางอยู 
                                 ง. คานยิมของชุมชน เชน คานยิมการนับถือผูนําอาวุโสหรือผูนําชุมชน ทําให
ผูนําชุมชนเปนแกนนําที่จะทําใหประชากรมีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ ได 
                                 จ.  คุณภาพของประชากรในชุมชนทีป่ระชากรมีคุณภาพดี   เชน     ฐานะรายไดดี 
การศึกษาดีมีทศันคติที่เห็นแกประโยชนสวนรวม มีความตื่นตัวในการพึ่งพาตนเอง จะเอื้ออํานวย
ใหประชาชนมีจิตสํานึกในการมีสวนรวมของชุมชนมากกวา 
                                 ฉ.โครงสรางของอํานาจ หมายถึง บุคคลหรือกลุมที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจ
ของกลุมในชมุชน เชน ผูนําชุมชน ซ่ึงโดยมากมักมฐีานะดี มีความรูและประสบการณมากกวาคน
อ่ืนถาผูนําเห็นประโยชนในการมีสวนรวม ก็จะเปนแกนนําในการมีสวนรวมของประชาชน 
                                 ช. ลักษณะการตั้งถ่ินฐานของชุมชน ถาชุมชนตั้งถ่ินฐานมีลักษณะเปนกลุมจะ
ทําใหประชาชนรูจักกนัและทํากิจกรรมรวมกันมากกวาชมุชนที่ตั้งอยูอยางกระจัดกระจายยากตอ
การรวมกลุม 
                                 ซ. ทรัพยากรและสภาพแวดลอมของชุมชน ชุมชนใดมีทรัพยากรและมีสภาพแวดลอม
ของชุมชนที่ดี เชน เปนชุมชนที่อยูในเขตชลประทานหรือประชาชนมกีารศึกษาด ี มีรายไดจากการเกษตร
สม่ําเสมอทุกป จะทําใหประชาชนมีสวนรวมในการแกปญหาและความตองการของชมุชนทีข่าดทรัพยากร
และมีสภาพแวดลอมไมด ี
                การมีสวนรวมของชุมชนในการพฒันาจะเกดิขึ้นมากนอยเพยีงใดตองอาศยัปจจัยหลายประการ
คือ (มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช,   2542,  หนา  982) 
                        (1) ความสัมพันธระหวางเจาหนาที่ของรฐักับประชาชนเจาหนาที่ของรัฐเปนตัวการ
สําคัญในการที่จะผลักดันใหเกิดการมีสวนรวมของประชาชน หากเจาหนาที่ขาดแนวความคดิขาด
ความเชื่อมั่นวา ประชาชนนั้นสามารถที่จะแกปญหาดวยตัวเองไดและมีวิธีการทีจ่ะไปครอบงํา
ความคิดของประชาชน คิดวาตนเปนผูใหและประชาชนเปนเพยีงผูรับแลว การพฒันานั้นๆกจ็ะ
ประสบความลมเหลวและขาดความตอเนือ่ง การมีสวนรวมของประชาชนก็จะไมเกดิขึ้น  
                        (2) ปจจัยทางดานจิตวิทยา สังคม และวัฒนธรรมของชุมชน ปจจยัดานนี้มีผลตอการมี
สวนรวมของชมุชนเปนอันมาก ชุมชนแตละชุมชนมีปจจัยทีจ่ะเอื้ออํานวยแตกตางกันออกไปบาง
ชุมชนมีการรวมตัวกันงาย มีการเสียสละชวยเหลือกัน ชุมชนนั้นกม็ีโอกาสที่จะเสริมสรางการมี
สวนรวมของชุมชนไดงายกวาชุมชนซึ่งตางคนตางอยู เอารัดเอาเปรียบ และมุงผลประโยชนของ
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ตนเองเปนหลัก อยางไรกต็าม ก็มีวิธีการที่เรียกวากระบวนการการจัดองคกรชุมชนที่จะชวยให
ชุมชนไดรวมตัวกัน 
                เดวสิ และนวิสตอม (Davis & Newstom,  1985,  p. 52;  อางถึงใน วรัตรา แกววิชิต,  
2544,  หนา 10) กลาวถึงสภาพพื้นฐานทีจ่ะทําใหการมีสวนรวมประสบความสําเร็จ คือ 
                      (1) มีเวลาเพียงพอกับการมสีวนรวม กอนมีการลงมือปฏิบัติ การมีสวนรวมไมเหมาะ
กับสถานการณที่เรงรีบ 
                      (2) ผลประโยชนที่เกิดขึน้ควรจะมีคายิ่งใหญกวาคาใชจายซ่ึงหากบุคลากรไมสามารถ
ใหเวลากับการมีสวนรวม กจ็ะทําใหละเลยตองาน 
                      (3)  วัตถุประสงคของการมีสวนรวมตองมีความสําคัญและเปนที่นาสนใจของบุคลากร  
ไมเชนนัน้จะมองเห็นวาเปนการเพิ่มงาน 
                      (4)  ผูมีสวนรวมควรมีความสามารถ เชน ความฉลาดความรูเกี่ยวกับเทคนิคการมีสวน
รวมซ่ึงเปนสิ่งที่ยากแกการแนะนํา 
                      (5) ผูมีสวนรวมตองสามารถสื่อสารซึ่งกันและกนั ไดใชภาษาที่มีความเขาใจสามารถ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได 
                      (6) ในการประชุมไมควรใหเกิดความรูสึกถูกคุกคาม  หากบุคลากรรูสึกเชนนี้รุนแรง
มากทําใหไมเกิดการมีสวนรวม เกดิการปฏิเสธหรือตอตาน 
                      (7) การมีสวนรวมการตัดสินใจเกีย่วกับการปฏิบัติสามารถทําไดในองคกรที่ใหอิสระ
ในการทํางาน แตบางครั้งความเขมงวดก็ยังจําเปน ยังตองการเพื่อรักษาความเปนอันหนึง่อัน
เดียวกัน     
                นรินทรชัย พัฒนพงศา  (2547,  หนา 32)  กลาวถึงปจจยัที่มีผลตอการมีสวนรวมไว
ดังนี้คือ 
                       (1)  ปจจยัทางการเมือง สังคม และวัฒนธรรม 
                              ก. การกระจายอํานาจทางการเมืองและอํานาจการตดัสินใจใหประชาชนตองมีมาก
พอ 
                              ข.  การใหสิทธิ ความเปนพลเมืองเพือ่ประชาชนจะไดรับแรงจูงใจใหมีสวนรวม 
                              ค. สภาพทางเศรษฐกิจ วัฒนธรรมและกายภาพในชุมชนเอื้อตอการใหประชาชน เขา
มามีสวนรวม (เชื่อมั่นวาถาไดรับโอกาสอยางดี ประชาชนมีความสามารถพัฒนาชีวิตความเปนอยูของตน
ใหดีขึ้นได) 
                        2)  ปจจยัของโครงการ 
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                                ก.โครงการใหความสะดวกกับประชาชนทีจ่ะเขามามีสวนรวมจริงจังหรือไมหรือ
เพยีงใหมีฝายประชาสัมพนัธไป “ทําความเขาใจ” 
                                ข. ใหประชาชนรูสึกเปนเจาของโครงการนั้น คอื มีโอกาสมีอิทธพิลตอการตัดสนิใจ 
ตั้งแตเร่ิมตน จนกระทัง้สิ้นสดุกระบวนการตัดสินใจนัน้  ๆจริง  ๆ 
                        3)  ปจจยัดานพี่เล้ียง (Facilitator)   
                                ก.  พี่เล้ียงตองรวมกับชมุชนศึกษาองคประกอบตางๆของคนในชุมชนและ
โครงสรางอื่นๆ 
                                ข.  มีความรูความเขาใจเนื้อหาของกระบวนการมีสวนรวม 
                                ค.  คนหาผูนําหรือผูมีแววเปนผูนํา แลวชวยกันกระตุนการมีสวนรวมในชุมชน 
                                ง.  รวมกลุมชาวบานเพือ่รวมกันคนหาปญหาและหาแนวทางแกไข 
                                จ.  สนับสนุนขอมูลขาวสาร กําลังใจ และมีสวนรวมแกปญหาและอุปสรรค 
                                ฉ.  มีความจริงใจ ทําตนใหประชาชนเชื่อถือและศรัทธา 
                                ช. ไมทําตนหางไกลชุมชนนัก แตกไ็มใกลชิดชวยเหลือตลอดเวลา ตองชวยใน
กรณีที่จําเปนจริงๆ เทานั้น (keep the distance) 
                         4)  ปจจยัดานผูนํา  
                                ก.  ผูนําชุมชนมีความจริงใจ ที่จะชวยเหลือชุมชน 
                                ข.  ตองไดรับการยอมรบัจากชาวบาน 
                                ค.  มีความสามารถกระตุนชาวบานใหคนปญหาและเหน็ความจําเปนของการ
แกปญหานั้นๆ  
                         5)  ปจจยัทางดานสังคมวิทยา 
                                ก. ควรกระตุนใหชุมชนมีความสนใจและหวงกังวลปญหานั้นๆ รวมกันจนเปน
เจาของปญหานั้นๆ ก็จะเขามามีสวนรวมมากขึ้น 
                                ข.  ตางตกลงใจรวมกันที่จะแกปญหานั้น 
               การมีสวนรวมดังที่ไดกลาวมาแลวนั้นพอสรุปไดวา  การมีสวนรวม คือ การที่ปจเจก
บุคคล ชุมชน หรือองคการ ประชาชนไดเขามารวมกัน ดังนี ้

(1)  การมีสวนรวมในดานการดําเนินกจิกรรม 
(2)  การมีสวนรวมในดานการสนับสนุนสงเสริม 
(3)  การมีสวนรวมในดานการติดตามประเมินผล 
(4)  การมีสวนรวมในดานการแกไขปญหา  
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โดยการมีสวนรวมดานตางๆเหลานี้มีสวนชวยสรางโอกาสใหทุกคนไดเขามามีสวนรวม
ในดานใดดานหนึ่ง หรือหลายเรื่องรวมกนั  โดยการกระทําผานกลุม หรือองคการ เพื่อใหบรรลุถึง
การเปลี่ยนแปลงที่พึงประสงค 
    

2.5  แนวคิดเกี่ยวกับครอบครัว 

 
                ครอบครัวเปนหนวยทีเ่ล็กที่สุดและมีความสําคัญมากที่สุดในสังคม  เปนหนวยของ
สังคมที่ทําหนาที่ตางๆ ทั้งหนาที่ในการสรางสรรคสมาชิกใหการเลี้ยงดผููเยาวใหเจริญเติบโต   ให
การอบรมสั่งสอน ใหความรักความอบอุน  บุคคลและครอบครัวจะมีปฏิสัมพันธกันเกือบตลอด
ชีวิตทั้งดานหนาที่และพัฒนาการ  ความผูกพันรักใครในครอบครัวเปนรากฐานของความสุขให
ชีวิต  ปจจุบนัสภาพสังคมเปลี่ยนแปลงไปตามความเจริญกาวหนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ใหมๆ อยางรวดเร็ว ทําใหลักษณะของครอบครัวเปลี่ยนไป  (โสภา สปลมันท,  2536, หนา 25;  อาง
ใน  รติวรรณ ทับธง,  2543 : 16-17)  ดังนี ้
                        1) ลักษณะโครงสรางและขนาดครอบครัวไดเปล่ียนแปลงจากครอบครัวเดี่ยวหลาย
ครอบครัวที่อาศัยอยูบริเวณบานเรือนเดยีวกนัมาเปนลักษณะครอบครัวเดี่ยวทีแ่ยกออกจากกัน  ทาํ
ใหสมาชิกมีอิสระในการเลอืกดําเนนิชีวิตเอง  และเอาอยางคานิยมตะวันตกมากขึน้  จากเดิมทีม่ี
ความเคารพนบัถือผูอาวุโส  ชวยเหลือเกื้อกูลแบงปนกนั  ซ่ึงนับวันจะนอยลงทุกทีไป 
                         2) สัมพันธภาพภายในครอบครัวความผกูพันและความสัมพันธอันดภีายในครอบครวั
เปลี่ยนไป  เนื่องจากความรับผิดชอบตอภาระหนาที่เปนกิจนอกบานของสมาชิกในครอบครัวมีเพิ่มมาก
ขึ้นเวลาที่แบงปนเพื่อคนในครอบครัวลดนอยลง  ตัวอยางเชน  เชาตื่นขึ้นมาทุกคนตองมีภาระหนาที่ที่
ตองรับผิดชอบกันทุกคน  ลูก  ๆ ไปโรงเรียนแตเชาเพื่อหลีกเล่ียงการจราจรที่ติดขัด พอแมตองรีบไป
ทํางาน  ในชวงตอนกลางวันตางคนตางอยูนอกบาน เมื่อถึงเวลาเยน็ลูกๆ  อาจตองรับประทาน
อาหารการกินเองตามลําพัง  เพราะพอแมอาจติดงานเลีย้ง  งานสังคมนอกบาน วันหยุดอาจตองไป
ติดตอธุรกิจตางจังหวดั เปนตน ไดมกีารศึกษาสํารวจสัมพันธภาพของบุคคลในครอบครัวพบวา คน
ในกรุงเทพมหานครรับประทานอาหารเยน็ในบานพรอมกันเปนประจําเกือบทุกวัน รอยละ 44  หลัง
อาหารยังมีกจิกรรมรวมกัน รอยละ 41.9 แสดงวาสัมพันธภาพภายในครอบครัวของสังคมกรุงเทพฯ 
ลดนอยลง เนือ่งจากปญหาทางดานเวลาเปนสวนใหญ (ภิรมย สุคนธาภิรมยและคนอื่นๆ, 2535, 
หนา 56;   อางถึงใน พินยุดา  แจมจันทรศรี,  2538, หนา 30) 
                         3) บทบาทของความเปนพอแมเปลี่ยนแปลงไปจากลักษณะของครอบครัวแบบเดิม เกิด
จากการออกไปประกอบภารกิจเพื่อความอยูรอดหรือเพื่อสรางฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัว ทําให
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พอแมมีเวลาแสดงบทบาทของความเปนพอแมนอยลง  โดยเฉพาะอยางยิ่งบทบาทของแมที่ตองออกไป
ทํางานนอกบานจะตองกลับมาทํางานวันละ 4.8 ชั่วโมง  (Walker & Wosal, 1976,  p. 167  อางถึงใน 
จิราพร ดีคง,  2533,  หนา 10)  และผลการศึกษาเกีย่วกบัการกระจายงานบานในครอบครัวที่ผูหญิง
ทํางาน ความรบัผิดชอบในงานบานของผูหญิงที่ทํางานนอกบาน  และไมไดทํางานนอกบานที่ตางกนั  
การเปรียบเทยีบผูหญิงอายุ  30-44 ป  ที่ทํางานในป 1974-1976  โดยไดศึกษางานบานตางๆ  เชน
การซักผา ทําความสะอาดบาน การทําอาหาร การเลี้ยงดูบุตร  เปนตน  พบวาในสวนของผูหญิง
ทํางานนอกบานเปรียบเทยีบกับผูหญิงที่ไมทํางานนอกบานแลว  ผูหญิงทํางานนอกบานจะรับภาระ
งานบานนอยกวา (Maret & Finley,  1984,  p. 357;  อางถึงใน จิราพร  ดคีง,  2533  หนา 15) 
                        4) ลักษณะบรรยากาศในครอบครัวปจจบุันเปลี่ยนแปลงไปจากครอบครัวสมัยกอน 
ดานความเชื่อฟง  การอยูในโอวาทคําสัง่ของพอแมและญาติผูใหญเปลี่ยนแปลงไป  ครอบครัว
สมัยกอนผูเปนพอแมจะใกลชิดคอยเอาใจใสติดตามดแูลลูก  คอยใหความชวยเหลือทุกโอกาส
สถานการณ แมลูกจะสมรสแยกไปมีครอบครัวแลวกย็ังคงติดตามอุปการะสม่ําเสมอ  ถึงกับกลาววา 
“ลักษณะครอบครัวไทยเลีย้งลูกไมรูจักโต”  แตบรรยากาศปจจุบันลูกๆ มีอิสระมากขึ้น  บทบาท
ของพอแมจึงลดนอยลงไป 
                จากสภาพการเปลีย่นแปลงในสังคมไทยในปจจุบัน ทําใหครอบครัวเกิดการเปลี่ยนแปลง
ไปจากเดิม คือ ความสัมพันธในครอบครัวลดนอยลง  และสภาวะเศรษฐกิจทําใหบทบาทของพอแม
เปล่ียนไป  การอบรมเลี้ยงดูลูกมีอิสระมากขึ้น  จากการเปลี่ยนแปลงนี้เองยอมสงผลกระทบตอ
พฤติกรรมและวุฒภิาวะทางอารมณของวัยรุน 
                อัจฉรา นวจนิดา  (2529, หนา 43)  ไดกลาวถึงหนาที่ของครอบครัววาหมายถึงกิจกรรมที่
ครอบครัวตองปฏิบัติเพื่อใหเกิดประโยชนแกสมาชิกในครอบครัว และเพื่อใหสมาชิกเหลานั้น
สามารถอยูในสังคมไดดวยด ี หนาที่บางอยางของครอบครัวสถาบันอื่นไมอาจชวยหรือทําแทนได 
หนาที่ที่สําคัญของครอบครัวดังกลาวสามารถสรุปไดดังตอไปนี ้
                      1) หนาทีท่างชีววิทยา หมายถึงการใหกําเนดิบุตร เพื่อเปนตวัแทนของบิดามารดาตอไป 
หนาทีน่ี้ไมมีสถาบันใดทาํแทนครอบครวัไดเลย 
                      2)  หนาที่ใหความรัก เด็กที่ไดรับความรกัที่ตอเนื่องจากบิดามารดาและบิดามารดารัก
ใครปรองดองเปนอันหนึ่งอนัเดียวกนั เดก็จะมีความสุข ความอบอุน ปลอดภยั และเชื่อมั่นใน
ตนเอง 
                      3)  หนาที่การกําหนดฐานะ หมายถึง ฐานะทางเศรษฐกจิและสังคมไมวาครอบครัวจะ
อยูในฐานะใดเด็กกจ็ะมีฐานะเชนนัน้ดวยเสมอฐานะเชนนี้เรียกวาฐานะที่ถูกกําหนดให (Ascribed 
Status)   
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                      4) หนาที่ใหความปลอดภยั หนาที่นี้นอกจากสถาบันครอบครัวแลว ยงัมีสถาบันอื่น
ชวยทําแทนครอบครัวได เชน ศูนยอนามัยแมและเด็ก สมาคมผูปกครองและครู เปนตน 
                      5)  หนาที่ทางการศึกษา บดิามารดาคือครูคนแรกของบตุรและครอบครัวเปนโรงเรียน
แหงแรกของเด็ก การศึกษามีความหมายกวาง ครอบคลุมการเรียนรูทั้งจากบาน โรงเรียน และ
ส่ิงแวดลอมอืน่ๆ 
                      6) หนาที่ทางเศรษฐกิจ หมายถึง  หนาที่ที่ครอบครัวตองการหาเงนิมาใชจาย ใน
ครอบครัวเพื่อสนองปจจัย 5 ไดแก อาหาร เครื่องนุงหม ที่อยูอาศัย ยารักษาโรค และการศึกษา 
หนาที่ที่สําคัญอีกอยางคือครอบครัวจะตองรับผิดชอบ และจัดระบบเศรษฐกิจของครอบครัวใหด ี
เพื่อคุณภาพชวีิตของสมาชิกทุกคน 
                      7) หนาที่ทางศาสนาบิดามารดาที่ดี จะตองพยายามอบรมบุตรใหเหน็คุณคาของหลัก 
ธรรมในศาสนาและเหน็ความจําเปนที่คนจะตองมีศาสนาไวเปนทีพ่ึ่งหลัก  ยดึเหนี่ยวดานจิตใจใน
สังคมปจจุบัน 
                      8) หนาที่ทางสันทนาการ ความตองการอยางหนึ่งของมนุษยคือการไดทํากิจกรรมที่
ชวยผอนคลายความตึงเครียดทั้งทางรางกายและจิตใจ ครอบครัวพึงจัดสันทนาการเพือ่ใหสมาชิกมี
ความสุขและเปนแนวทางในการสรางความสัมพันธที่ดีในครอบครัวอีกวิธีหนึง่ดวย 
                     จากการศึกษาเอกสาร พบวาตัวแปรที่มีผลตอคุณภาพชวีติของวัยรุน ไดแก วิธีการ
อบรมเลี้ยงด ู การสื่อสารในครอบครัว ความสัมพันธในครอบครัว และฐานะเศรษฐกิจของ
ครอบครัว 
                2.5.1.  วิธีการอบรมเลี้ยงด ู
                           หนาที่ประการสําคัญของผูเปนบิดามารดา คือการอบรมเลี้ยงดูบุตรใหเจริญเติบโต 
และมีพัฒนาการดานตางๆ ที่เหมาะสม    เพื่อเปนผูใหญที่มีคุณภาพ   ดวงกมล เวชบรรยงรัตน 
(2530,  หนา 48)  ไดกลาววาวิธีการอบรมเลี้ยงดูเปนสภาพแวดลอมของครอบครัว เพราะการอบรม
เล้ียงดูจะเปนไปตามเปาหมายหรือไมเพียงใดนั้นยอมขึ้นอยูกับความพรอมและการยอมรับวิธีการ
อบรมเลี้ยงดูนัน้ๆดวยความเหมาะสม วิธีการอบรมเลี้ยงดูที่จะนํามาใชกับเด็กแตละคนยอมแตกตาง
กันไปตามสภาพและความพรอมทางกายและจิตใจของเด็กดวย 
                สมพิศ เจยีมศักดิศ์รี  (2529,  หนา 63)  เสนอวาเดก็จะประพฤติตนอยางไร มีบุคลิกภาพ
อยางไร สามารถดํารงตนในสังคมไดดีเพยีงใด  ขึน้อยูกบัการอบรมเลี้ยงดูของบิดามารดาเปนสวน
ใหญ วิธีการอบรมเลี้ยงดูของแตละครอบครัวจะแตกตางกันตามลักษณะความสัมพันธในครอบครัว 
ความเชื่อ บุคลิกภาพของผูปกครอง และความเปนอยูของครอบครัว 
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                วราภรณ รักวิจยั  (2533,  หนา 41)  ไดอธิบายถึงผลที่เกิดจากวิธีการอบรมเลี้ยงดูทั้ง 3 วิธี
นี้วาจะทําใหเด็กในครอบครัวนั้นมีบุคลิกภาพดังตอไปนี้คือ 
                       1) เด็กที่มาจากครอบครัวที่อบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตย จะมีความเปนผูนําและ
ความเชื่อมั่นในตนเองสูง มีเหตุผลในการกระทําและความคิด มีความรับผิดชอบและเคารพสิทธิ์
ของตนเองและผูอ่ืน  ซ่ึงสอดคลองกับ กนษิฐา ไทยเตชะวัฒน (2531,  หนา 92)  ที่ทําการศึกษาการ
อบรมเลี้ยงดูของบิดามารดากับความมวีินยัของเด็ก พบวาบุตรที่ไดรับการเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตย
จะทําใหเดก็มวีินัยในตนเองมากกวาแบบเขมงวด และแบบปลอยปละละเลย  
                       2) เดก็ที่มาจากครอบครัวที่อบรมเลี้ยงดูแบบเขมงวดใหความคุมครองมากเกินไปจะ
เปนเด็กที่ขาดความริเร่ิม ขาดความเชื่อมัน่ในตนเอง ขาดความอบอุน เปนเดก็ทีม่ีความออนนอม 
สํารวมตน เคารพและเชื่อฟงผูใหญ ไมฝาฝนกฏระเบยีบ มีแนวโนมสุขภาพจิตเสีย และมีอาการทาง
ประสาท ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของ Beum Wind  (1996, p. 145; อางถึงใน อรเพญ็  เพชรรักษ, 
2542, หนา 18)  ที่พบวา ความเขมงวดของบิดามารดามีความสัมพันธกับลักษณะซอนเรน ชอบ
พึ่งพาผูอ่ืน แยกตัวออกจากสงัคมและกาวราว 
                       3) เด็กที่มาจากครอบครัวที่เล้ียงดูแบบปลอยปละละเลยหรือทอดทิ้ง จะเปนเด็กที่
ควบคุมพฤติกรรมของตนเองไมได ขาดความเคารพเชื่อฟงผูอาวุโส ขาดความรับผิดชอบและไมมี
วินัยในตนเอง ชอบทะเลาะเบาะแวงกับผูอ่ืน และมีลักษณะกาวราว ไมเชื่อฟงผูใหญ ซ่ึงสอดคลอง
กับการศึกษาของ ธัตพงษ สุนทรพิพัธ  (2520,  หนา 125)  เกี่ยวกับเดก็และเยาวชนที่กระทําผิดและ
ถูกสงตัวมาฝากอบรมที่บานกรุณาจํานวน 100 คน พบวา เด็กที่ทําผิดรอยละ 75 เปนวัยรุนที่มีอายุ
ระหวาง 16-17 ป เปนผูมีปญหาทางอารมณและความประพฤติไมเหมาะสม และพบวาที่กระทําผิด 
เพราะผูปกครองปลอยปละละเลยไมเอาใจใสถึงรอยละ 88 
                ดวงเดือน พันธุมนาวิน และคนอื่นๆ (2528, หนา 65)  พบวา มีวิธีการอบรมเลี้ยงดูอยู 5 
รูปแบบคือ 
                       1)  การเลี้ยงดแูบบรักสนับสนุน หมายถึง การที่บิดามารดา ผูปกครองแสดงความรัก
ใคร เอาใจใสสนใจทุกขสุขตอบุตร มีความใกลชิดกับบตุร รวมกระทาํกิจกรรมตางๆ บุตรจะเห็น
ความสําคัญของพอแมและยอมรับฟงการอบรมสั่งสอนตางๆ จากการรวบรวมงานวิจัยพบวาเด็ก
วัยรุนไทยที่ไดรับการอบรมเลี้ยงดูแบบรักมากเปนบุคคลที่มีความรับผิดชอบ มีวนิัยทางสังคมมี
ความเอื้อเฟอเผื่อแผ  และมสุีขภาพจิตดกีวาวยัรุนที่ไดรับการเลี้ยงดูแบบรักนอย 
                      2) การเลี้ยงดแูบบใชเหตุผล  หมายถึงการที่บิดามารดาผูปกครองอธิบายเหตุผลแก
บุตรในขณะทีม่ีการสงเสริมหรือกีดขวางการกระทําของบุตรหรือลงโทษบุตร การใหเหตุผล
ดังกลาวจะชวยให เดก็ไดเรียนรูหลักปฏิบตัิตอไปในอนาคต  เชนเมื่อมีเหตุการณใดเกิดขึ้นเด็กก็จะ



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์

 

 

 

61 

ไปเทียบเคยีงกบัหลักเกณฑทีไ่ดเรียนรูมา และสามารถคาดการณลวงหนาไดวาผลของการกระทาํ
จะเปนอยางไร โดยปกติการอธิบายเหตุผลมักจะกระทําภายหลังที่มีพฤตกิรรมไมเหมาะสมเกิดขึ้นแลว 
ซ่ึงความจริงการใหเหตุผลควรกระทําลวงหนาเพื่อจะชีใ้หเด็กเห็นคณุและโทษ จากสิ่งแวดลอม
รอบตัวเพื่อใหเด็กรูจักคดิหาเหตุผลกอนลงมือทํา 
                       3)  การเลี้ยงดแูบบลงโทษทางจิตมากกวาทางกาย หมายถึงการลงโทษบุตรโดยแสดง
ความรักใคร การตัดสิทธิ การหามปรามโดยไมลงโทษทางกายใหเจ็บปวด สวนมากบดิามารดาหรือ
ผูปกครองไมวาสังคมใดมักจะเขาใจวาการลงโทษเปนวิธีการอบรมเลี้ยงดูเด็กทีไ่ดผลดี ในการ
ควบคุมพฤติกรรมที่ไมเหมาะสมของเด็ก เชน เด็กดื้อกาวราว การลงโทษที่ใชมี 2 วิธี คือ 
                            (1)  การลงโทษทางกายโดยวิธีการเฆี่ยน ตี หยิก ทุบ ฯลฯ  การลงโทษวิธีนี้ยับยัง้
พฤติกรรมเด็กไดเพยีงชั่วคราวเทานัน้ โดยบิดามารดามิไดตระหนกัวาผลการลงโทษทางกายที่
ตามมานั้นสลับซับซอนเพียงใด 
                            (2)  การลงโทษทางจิต เปนการลงโทษที่แสดงใหเดก็ทราบวาพฤตกิรรมของเด็ก
ไมเปนที่ยอมรบั เชน ขูวาจะไมรัก งดใหรางวัล เปนการบอกใหเด็กทราบวาจะไมแสดงพฤติกรรม
นั้นอีก 
                      4) การเลี้ยงดแูบบควบคุม  หมายถึงการออกคําสั่งใหเด็กทําตามแลวผูปกครองจะ
ตรวจตราหรือสํารวจวาเปนไปตามที่ตองการหรือไม ถาไมทําตามจะถูกลงโทษ ซ่ึงอาจจะมีทั้งคุม
เขมงวดหรือคุมนอย  การอบรมเลี้ยงดูแบบนี้มีความสําคัญในการพัฒนาบุคลิกภาพของเด็กในแง
บวกหรือลบยอมขึ้นอยูกับ เพศ และอายุของเด็ก กลาวคอื แบบควบคมุมากใชไดผลดีตั้งแตเด็กเล็ก
ไปจนถึงวยัรุนตอนตน  โดยเฉพาะเดก็หญิงมากกวาเด็กชาย แตเมื่อเดก็เขาสูวัยรุนตอนกลาง คืออายุ
ประมาณ 15 ป ขึ้นไป การอบรมเลี้ยงดูแบบนี้จะไดผลนอย 
                     5)  การเลีย้งดูแบบใหพึ่งตนเองเร็ว  หมายถึงการเปดโอกาสใหเด็กไดทํากิจกรรมตางๆ 
ดวยตนเองภายใตการแนะนําและการฝกฝนของบิดามารดาหรือผูเลี้ยงดู เปนการเลี้ยงดแูบบ
ครอบครัวตะวนัตก เดก็จะมคีวามมั่นใจตนเองสูงและชวยเหลือตัวเองไดด ี
                จากที่กลาวมาแสดงใหเห็นวาการอบรมเลี้ยงดูแบบรักสนับสนุนมีความสําคัญยิ่งในการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตวยัรุน แตวิธีการแบบนี้ของแตละครอบครัวยอมแตกตางกันไป เพราะบดิา
มารดาหรือผูปกครองยอมมีอุดมคต ิและความคิดเห็นทีไ่มเหมือนกนั เชน บางคนรักมากตามใจมาก 
บางคนรักมากประคบประหงมมาก บางคนรักมากควบคุมมาก เพราะฉะนัน้คณุภาพชวีิตวัยรุน
ยอมขึ้นอยูกับวิธีการอบรมเลี้ยงดูของแตละครอบครัว 
                มีผลการวิจัยหลายแหงทีย่ืนยันวา วิธีการอบรมเลี้ยงดูในแตละรูปแบบหรอืมิติที่ตางกันจะ
มีผลตอจิตลักษณะและบุคลิกลักษณะทีแ่ตกตางกันดวย เชน วิธีการอบรมเลี้ยงดูแบบรักสนบัสนุน
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และแบบใชเหตุผลมากกวาอารมณ จะเปนวิธีการทีม่ีความสําคัญเกี่ยวของกับจิตลักษณะหลาย
ประการ เชน การใชเหตุผลเชิงจริยธรรม การมุงอนาคต และการควบคุมตนเอง การมีความเชือ่
อํานาจภายในตน แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ และทัศนคติ คุณธรรม คานิยมทีเ่หมาะสม (ดวงเดือน พนัธุม
นาวิน และคนอื่นๆ,  2528,  หนา 84)  เด็กที่ไดรับการอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตยนอย  เขมงวด
นอยจะเปนบุคคลที่มีความรับผิดชอบต่ําที่สุด  และพอแมที่เล้ียงดลููกโดยใชวิธีโอเกินไปจะเปน
บุคคลที่ขี้อาย ไมกลาแสดงออก ไมเปนตวัของตัวเอง (สถิต วงศสวรรค,  2529,  หนา 97) 
                จิตรา วสุวานิช  (2535, หนา 65)  ไดเสนอวาวิธีการอบรมเลี้ยงดูเดก็ที่เหมาะสมควรมี
องคประกอบ 4 ประการคือ  
                      1)  บรรยากาศในครอบครัวควรเปนประชาธิปไตย 
                      2)  หลีกเลี่ยงการลงโทษ ควรใชการตั้งกฏเกณฑแทน 
                      3)  บิดามารดาใหความยุติธรรมระหวางบุตร 
                      4)  บิดามารดาจะตองเปนแบบอยางที่ดีสําหรับบุตร 
                2.5.2.  ความสัมพนัธในครอบครัว 
                           ครอบครัวเปนสถาบันพื้นฐานทางสังคมที่เล็กที่สุดแตสําคัญที่สุด เพราะครอบครัว
ที่อบอุนจะชวยสงเสริมและพัฒนาพฤติกรรมที่พึงประสงคใหแกสมาชิกในครอบครัว  (จิตรา วสุวา
นิช,  2535, หนา 1)  ความสัมพันธในครอบครัวหรือความสัมพันธระหวางบดิามารดากับบุตรนัน้
เปนสิ่งแวดลอมที่มีความสําคัญและมีอิทธิพลตอพัฒนาการดานตางๆ  สําหรับบุตร (กุลวรรณ วิทยา
วงศรุจิ,  2526, หนา 2)  ความผูกพันรักใครของสมาชิกในครอบครัวเปนรากฐานของความสุขแหง
ชีวิตและเปนรากฐานของความเปนปกแผนของประเทศและชาติ  ในทางวิชาการของการศึกษา 
ปจจุบันนีไ้ดพจิารณาเรื่องความผูกพันในครอบครัวเปนพเิศษ และเปนเรื่องใหญของวิชาการหลาย
สาขาโดยเฉพาะวิชาการแพทย เพราะเกีย่วของกับสมมติฐานแหงโรคภัยไขเจ็บทุกประเภท (ฝน 
แสงสิงแกว,  2530,  หนา 2) 
                ศรีทับทิม พานิชพนัธ  (2527,  หนา 17)  ไดกลาวถึงความสัมพันธในครอบครัวไววาเปน
ความใกลชิดสนิทสนมระหวาง บิดา มารดา และบุตร รวมถึงเครือญาติและบุคคลอื่นๆ ใน
ครอบครัวที่อาศัยในครวัเรือนนั้นๆ  ดวยความสัมพันธระหวางสมาชิกในครอบครัว เปนเรื่องที่
สามารถกอใหเกิดผลดี หรือกอใหเกิดปญหา และเปนมลูแหงปญหานานาประการ 
                ความสัมพันธในครอบครัวมีหลายลักษณะ  แตละลักษณะยอมมีสวนทําใหคุณภาพชวีติ
ของสมาชิกในครอบครัวแตกตางกันไป จรรจา สุวรรณทัต  (2523,  หนา 112)  ไดกลาวถึงปจจัยทีม่ี
สวนในการสรางความสัมพันธในครอบครัว ซ่ึงพอสรุปเปนขอๆ ไดดงันี้ 
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                      1) สถานภาพทางเศรษฐกจิและสังคมของครอบครัว กลาวคือครอบครัวใดมีความ
มั่นคงทางเศรษฐกิจยอมนํามาซึ่งความสงบสุขของครอบครัว 
                      2) การรูจักบทบาทและหนาที่ของสมาชิกในครอบครัว ตลอดจนการปฏิบัติการให
สอดคลองกับบทบาทและหนาที่ของตนเอง บิดามารดาควรอบรมสั่งสอนบุตรโดยมีรากฐานจาก
เหตุและผล ไมกระทําดวยอารมณ 
                      3)   การรูจักลักษณะธรรมชาติและความตองการมูลฐานของเด็ก บิดามารดาที่พยายาม
เขาใจลักษณะธรรมชาติของพัฒนาการของเด็กและมีความพรอมที่จะชวยเหลือเมื่อเด็กมีปญหา 
ยอมมีสวนชวยเสริมสรางความสัมพันธอันด ี
                      4)  ความคงเสนคงวาของบิดามารดาในการวางระเบยีบวินัย  ปจจยันีน้ับวามีอิทธิพล
ตอบรรยากาศในครอบครัว โดยเฉพาะวัยรุนซึ่งไมมีความอดทนตอการไมคงเสนคงวาของบิดามารดาซึ่ง
อาจเปนตนเหตุใหเกิดความคลอนแคลนในการสรางความสัมพันธระหวางบิดามารดาและบุตร 
               2.5.3.  การสื่อสารในครอบครัว 
                          การสื่อสารในครอบครัว มีความเกีย่วเนื่องกบัสัมพันธภาพในครอบครัวเปนอยาง
ยิ่งกลาว คือ หากพอแมพูดคุยส่ือสารกับลูกอยางรูใจ ใหความเปนกนัเอง รับฟงปญหาอยางเหน็อก
เห็นใจ พรอมจะเปนทีพ่ึ่งแกเด็ก เดก็ก็จะเกิดความอบอุน ตลอดจนเคารพนับถือและไววางใจ เมือ่
เด็กประสบปญหาก็ยอมนํามาระบายใหฟง หรือปรึกษาหารือเพื่อหาทางแกไขตอไป ในทางตรงกนั
ขามหากบานไมมีใครเปนทีพ่ึ่งพิงหรือใหความรูสึกเชื่อมั่นได เมื่อมปีญหาเด็กก็ไมมาปรึกษา กวา
คนในบานจะรูปญหานั้นก็อาจจะบานปลายจนยากที่จะแกไข  (ถิรนันท อนวัชศิริวงศ,  2528,  หนา 48) 
               การสื่อสารเปนเรื่องสําคัญที่พอแมตองเรียนรู กลาวคือ พอแมจําเปนตองสรางทักษะทั้งใน
การสง และการรับสาร ทั้งนี้เพราะในกิจกรรมตางๆ ที่มีการปฏิสัมพันธระหวางพอแมกับเด็ก ไมวา
จะเปนการอบรมสั่งสอน การแสดงออกซึ่งความตองการของเด็ก ตลอดจนการแกไขปญหาตางๆ 
ของเด็กที่เกดิขึ้นตามขั้นตอนของพัฒนาการตั้งแตวยัเดก็จนถึงวยัรุนนัน้ พอแมจะตองกระทําผาน
กระบวนการสือ่สารทั้งสิ้น (ศักดา ปนเหนงเพ็ชร, 2529,  หนา 61)  ในทางตรงกันขามหากพอแมไม
สามารถสื่อสารกับลูกไดอยางมีประสิทธิภาพก็จะประสบความลมเหลวในการอบรมเลี้ยงดู จึงกลาวไดวา
การสื่อสารอยางสรางสรรคและการพัฒนาใหเกิดการสื่อสารตอบุตรหลานเปนบทบาทสําคัญของพอแม  
เพราะจะทําใหบรรลุถึงเปาหมายในการพัฒนาเด็กใหเปนบุคคลที่มีคุณคา และมีประสิทธิภาพแกสังคม 
(จรรจา สุวรรณทัต,  2529,  หนา 56) 
                การสื่อสารในครอบครัวมีความสําคัญตอการพัฒนาบุคคลวยัรุนมาก ดังจะเห็นไดจาก
ขอคิดเห็นของนักวิชาการเกีย่วกับการปองกนัแกไขพฤติกรรมเบี่ยงเบนวาผูที่มีบทบาทสําคัญยิ่งใน
เร่ืองนี้ ไดแก พอแม ซ่ึงควรจะรูจักแสดงความรักตอเดก็อยางถูกตอง ใหความอบอุน ดูแลเอาใจใส 
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ถามทุกขสุขของลูกดวยความเขาใจ ใหความเปนกนัเองกับลูกเพือ่ใหลูกกลาปรกึษาปญหาตางๆ 
อยางเปดเผยตรงไปตรงมา จะไดไมเก็บกดปญหาไวแตลําพัง แลวหาทางออกดวยการคบเพื่อนที่ไม
ดี หรือหันไปพึ่งสิ่งเสพติดทั้งหลาย (ทิพยวรรณ นพวงศ ณ อยุธยา, 2528,  หนา 49)  เหตุที่เปน
เชนนี้ก็เพราะแมวาวัยรุนจะชวยเหลือตนเองไดมากแลวแตก็ยังตองการความรัก ความอบอุนใจจาก
ผูใหญที่ใกลชดิอยู (ฉวีวรรณ สุขพันธุโพธาราม, 2527,  หนา 38) 
                อยางไรก็ตาม การสื่อสารกับบุตรที่อยูในชวงวัยรุนนั้น เปนชวงที่พอแมจะตองใชความ
อดทนเปนพเิศษ  เพราะถาเด็กรูสึกวาไมสามารถพูดกับพอแมไดอยางเขาใจเด็กกจ็ะไมพดูดวย 
(พรรณทิพย ศริิวรรณบุศย, 2530,  หนา 94)  ซ่ึงลักษณะเชนนี้อาจทําใหเกดิความรูสึกหางเหินตอ
กันอันอาจเปนเหตุใหเกดิปญหาอื่นๆตามมาอีกมาก พอแมจึงควรไดศกึษาวิธีการสื่อสารที่มี
ประสิทธิภาพเพื่อจะไดนํามาปรับใชกับบุตรในชวงวัยตางๆ ไดอยางเหมาะสมตอไป 
                ปริมาณการสื่อสารก็เปนสิ่งสําคัญประการหนึ่งทีม่ีผลตอสัมพันธภาพในครอบครัวกลาวคือ 
การที่มกีารสื่อสารระหวางกนันอย หรือไมมีการสื่อสารกันอนัเนื่องมาจากถูกจํากัดหรือแยกจากกนั
ดวยเวลาหรือหนาที ่ เชน พอแมไมมีเวลาใหกับลูก เพราะสนใจแตการประกอบอาชพีหรือใหเวลากบั
สังคมมากเกนิไปจนไมมีโอกาสไดพูดคยุอบรมลูก ลักษณะเชนนี้ทาํใหเกดิชองวางระหวางลกูกับพอ
แมเกิดความไมเขาใจกันและกัน และอาจเกดิทัศนคติทางลบตอกนั  (บษุบา สุธีธร,  2529,  หนา 70)   
                อยางไรก็ตามสภาพเศรษฐกจิในปจจุบันทําใหพอแมมีเวลาใหแกลูกนอยลง  (นยิม บุญมี, 
2530, หนา 12)  การที่ไมมีเวลาหรือมีเวลานอยเชนนี้ทาํใหพอแมพูดคุยกับลูกเฉพาะเรื่องที่สําคัญ
เชน เร่ืองผลการสอบ หรือทักทายกนัเพียงประโยคซ้ําๆ เปนประจําจนเด็กรูสึกเบื่อ ซ่ึงอาจ
แสดงออกโดยการหลีกเลี่ยงไมพบปะสนทนา  (พยอม อิงคตานุวัฒน,  2530,  หนา 43)   
                ความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมบางอยาง ก็เปนอกีสาเหตุหนึ่งที่มีผลกระทบตอ
ปริมาณการสื่อสาร ตัวอยางเชน หนาที่ของครอบครัวในการใหบริการแกสมาชกิ ซ่ึงเดิมมกั
ดําเนินการเองภายในครอบครัว แตปจจุบนักลับไปซื้อบริการขางนอก ทําใหตองใชเวลาไปกับการ
ส่ือสารขางนอกบานมากกวา เชน ในการซื้อหรือตอรองสินคา เมื่อกลับมาถึงบานก็อาจจะเหนื่อย
จนไมอยากจะสื่อสาร เปนผลใหปริมาณการสื่อสารในครอบครัวลดลงไป (จรรจา สุวรรณทัต, 
2529, หนา 32) 
                จากที่กลาวมาพอสรุปไดวา สาเหตุสําคัญที่กอใหเกิดปญหาเกีย่วกับการสื่อสารใน
ครอบครัว ไดแก 
                      1)  พอแมไมตระหนกัถึงความสําคัญของการสื่อสารในครอบครัว 
                      2)  พอแมไมทราบธรรมชาติและความตองการของลูก 
                      3)  สภาพการณหลายอยางเปลี่ยนแปลงไปซึง่สงผลกระทบตอการสื่อสารในครอบครัว 
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  2.5.4   ฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัว 
                           ฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัว มีความเกี่ยวของกับการพัฒนาคุณภาพชีวติของ
วัยรุน ทั้งนีเ้พราะเปนปจจยัสําคัญตอการดํารงชีวิตในสังคมปจจุบัน ครอบครัวที่มีฐานะดี ไม
เดือดรอนการเงิน บิดามารดาไมจําเปนตองขวนขวายในการหาเงินมาใชจาย ยอมจะมีเวลาอยู
ใกลชิดกับลูกมากกวาในครอบครัวที่มีรายไดต่ํา นอกจากนี้ในครอบครัวที่มีฐานะทางเศรษฐกิจอยู
ในระดับต่ํา บิดาหรือมารดามักจะมีบทบาทในการเลี้ยงครอบครัวฝายเดียว (จรรจา สุวรรณทัต, 
2529,  หนา 58)  พบวา ครอบครัวที่มีรายไดสูง บิดามารดาจะมีทัศนคติตอการอบรมเลี้ยงดูลูกดกีวา
บิดามารดาที่มรีายไดต่ํา 
                          ฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัวมีผลตอการปรับตวัของวยัรุน  ทั้งทางตรงและ
ทางออม ปรากฏวาวยัรุนที่ปรับตัวไดดมีาจากครอบครวัทีม่ีฐานะทางเศรษฐกิจสังคมสูงอิทธิพลที่มีตอ
การปรับตวัโดยตรงก็คือ วิธีการที่บดิามารดาใชในการควบคุมและอบรมเดก็ซึ่งจะแตกตางกนัไปตาม
ฐานะเศรษฐกจิของครอบครวั ครอบครวัที่รํ่ารวย ครอบครวัที่ยากจน ครอบครัวคนชัน้สงู ชัน้กลาง ช้ัน
ต่ํา ยอมมวีิธีการในการควบคมุและอบรมบตุรแตกตางกัน ซ่ึงทําใหมีคุณภาพชีวติแตกตางกนัได    
                         สรุปไดวา สถาบันครอบครัวเปนสถาบันที่สําคัญและมีผลตอพฤติกรรมของวัยรุน 
วิธีการดูแลอบรมเลี้ยงดู รวมทั้งการมีเวลาใหกับครอบครัวไดพดูคุยกนั รับฟงความคิดเห็นซึ่งกนั
และกัน ก็สามารถทําใหพฤติกรรมและคุณภาพของชวีติวัยรุนเปนไปในทิศทางที่ดไีดมากกวาพอ
แมที่ไมมีเวลาและไมเขาใจในความรูสึกของลูก   

 
2.6  แนวคิดเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางเพื่อน 
 
                ชารลส  คูนีย  (Charles Cooley,  1987,  p. 45;  อางใน รติวรรณ ทับธง,  2543,  หนา 22) 
เปนบุคคลแรกที่กลาวถึงเรื่องกลุมปฐมภูมิกบับุคคล กลุมปฐมภูมิเปน “แหลงเพาะลักษณะของ
มนุษย”  เพราะวามีความสําคัญตอการพัฒนาการของบุคลิกภาพของบคุคล กลุมปฐมภูมิ ไดแก กลุม
ครอบครัว กลุมเพื่อน มีบทบาทตอบุคคลที่สําคัญดังนี้ 
                   1) กลุมปฐมภมูิใหการอบรมใหเรียนรูระเบยีบสังคมแกบุคคล นับตั้งแตครอบครัว 
ประสบการณในครอบครัวมีผลอยางลึกซึ้งตอบุคคล บุคคลจะเรียนรูคุณธรรมตางๆ จากครอบครัว 
การปลูกฝงระเบียบวินยั การควบคุมใจตนเอง ตลอดจนความรูสึกอบอุนมั่นคงเปนสิ่งที่ไดจาก
ประสบการณในครอบครัวระหวางพอ แม ลูกทั้งสิ้น ซ่ึงเปนการขัดเกลาจิตใจมนุษยดวยความรัก 
ความอบอุน บุคคลที่มีปญหา เชน พวกเกะกะ กอกวนความสงบ ยกพวกตกีัน เมื่อสืบประวัติแลว
คนเหลานี้ในวยัตนของชีวิตขาดความสัมพันธแบบปฐมภูมิภายในครอบครัว ซ่ึงพบทั้งสภาพ
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ครอบครัวที่สถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคมต่ํา พอแมไมมีเวลาดแูลลูกๆ พอกินเหลา แมเลนการ
พนันทะเลาะทุบตีกัน และพบในครอบครัวที่สถานภาพทางเศรษฐกจิและสังคมสูง  แตขาดการเอา
ใจใสดแูลเด็กเพราะภารกจิของตน หรือบางคูแตงงานกนัเพื่อผลประโยชน เด็กที่เตบิโตมากับญาติ
ผูใหญของฝายใดฝายหนึ่ง เมือ่โตขึ้นเกิดปญหาตางๆ ตามมา 
                    กลุมปฐมภูมิอีกกลุมหนึ่งที่มีบทบาทในการใหการอบรมแกบุคคล นอกจากครอบครัว
ดังกลาวแลว คอื กลุมเพื่อน (Peer Group)  ความรูสึกผูกพันระหวางเพือ่นซึ่งเกิดจากความใกลชิดทํา
ใหเดก็ไดเรียนรูคุณธรรมหลายอยาง โดยเฉพาะการสอนในเรื่องความเสียสละผลประโยชนสวนตัว
เพื่อสวนรวม การยอมรับอํานาจหรือระเบียบขอบังคับของกลุม เมื่อเด็กคบหาสมาคมกันก็จะเกดิ
ความมั่นคงทางจิตใจเพราะไดรับกําลังใจสนับสนุนจากเพื่อนๆ 
                    2) กลุมปฐมภมูิจะใหกําลังใจบุคคลเพื่อพรอมเผชิญปญหาตางๆ คนทุกคนมีปญหาที่
เผชิญอยูทุกคน แลวแตสถานภาพและบทบาทของแตละคน เชน พอ แม เผชิญปญหาหาเงนิสงเสีย
ใหลูกเรยีนหนงัสือ ในขณะที่ลูกๆ มีปญหาเรียนใหสอบผาน ตองเรียนใหไดดีที่สุด ในแงนีก้ลุม
ปฐมภูมิจะชวยใหบุคคลคิดวา ตนมไิดอยูตามลําพัง โดดเดีย่ว แตมีคนคอยชวยเหลือ มใิชใน
ลักษณะที่ดารวินเคยกลาวไววา ชวีติตองดิ้นรนตอสูเพือ่อยูรอด กลุมปฐมภูมิจะใหกําลังใจแกบุคคล
พรอมที่จะเผชญิและแกปญหาที่เกิดขึน้ สามีก็จะไดภรรยาเปนเพื่อนรวมทุกขรวมสุข ผูที่สอบตก
อาจไดเพื่อนสนิทปลอบโยน เปนตน 
                     3)  กลุมปฐมภมูิทําใหบุคคลมีความเชื่อมั่นในตนเอง เร่ืองนี้สําคัญมาก เพราะบุคคลใน
กลุมปฐมภูมิจะรูสึกวาตวัเองเปนที่ยอมรับของคนอื่นในกลุม ตนเองมคีวามสําคัญเหมือนกัน ทําให
ไมเกิดความรูสึกทอแทหรือหมดหวังในชวีิต 
                     4) กลุมปฐมภมูิทําหนาที่เปนตัวกลาง ชวงปรับใหเกิดความเหมาะสมระหวางเกณฑ
หรือมาตรฐานที่วางไวกวางๆ สําหรับคนสวนใหญกับความสามารถของบุคคลแตละคน เนื่องจาก
คนในกลุมยอมรูกันวาสมาชกิแตละคนมีลักษณะหรือความสามารถอยางไร เพียงใด ในโรงงาน
หรือบริษัทขนาดใหญมักเกิดปญหา เนื่องจากความหางเหินระหวางคนงานกับผูบริหารระดับสูงที่
วางนโยบายหรือกฏเกณฑ ดังนั้นจึงตองมตีัวแทนคอยประสานคนทั้งสองฝายใหเขาใจกัน โดยมี
ตัวแทนจากกลุมคนงานทําหนาที่เปนคนกลาง 
                      5) กลุมปฐมภมูิเปนเครื่องมือในการควบคมุทางสังคมอยางไมเปนทางการ กลุมปฐม
ภูมิเปนสื่อเชื่อมระหวางบุคคลกับสังคม โดยทําใหความตองการของบุคคลแตละคนกับของสังคม
สวนรวมสอดคลองไปดวยกนัได มนษุยมคีวามตองการทางจิตใจ คือ ความรัก ความอบอุนทางใจ
การยอมรับจากคนอื่นเปนตน การอยูในกลุมปฐมภูมิทําใหบุคคลไดรับการตอบสนองความตองการ
ดังกลาว เมื่อบุคคลตองการอยูในกลุมก็ตองยอมรับปฏิบัติตามกฎเกณฑของกลุม เพราะฉะนั้นกลุม
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จึงเปนเครื่องมอืสําคัญในการควบคุมทางสังคมทําใหสังคมดํารงอยูได กลุมปฐมภมูิมีการควบคมุ
กันเองอยางไมเปนทางการ สมาชิกแตละคนมีสวนในการควบคุมซึ่งกันและกนั บุคคลที่ถูกตัดขาด
ออกจากกลุมปฐมภูมิจะรูสึกโดดเดีย่ว ขาดความอบอุนทางใจ เกดิความไมสบายใจ คนที่ตองจาก
บาน  จากเพื่อนฝูงไปอยูที่ใหมในระยะแรก จะรูสึกอางวาง ขาดความมั่นใจ มีอาการเปนโรคคิดถึง
บาน (Home Sick)  เพราะมีความผูกพันกับกลุมปฐมภมูิที่เคยรวมเปนสมาชิก เมื่อมีเพื่อนใหมหรือ
สรางความสัมพันธแบบปฐมภูมิกับกลุมใหมขึ้นแทนที่ ความรูสึกไมสบายใจก็จะลดลง 
                อิทธิพลจากกลุมเพื่อน จากการคบเพื่อนมอิีทธิพลตอวัยรุนมากที่สุด ไดมีรายงาน
การศึกษาหลายเรื่อง ซ่ึงยืนยนัไดวา กลุมเพื่อนมีอิทธิพลมากกวาพอแม เด็กจะมีทัศนคติตอการเขา
สังคมไปในดานดีหรือไมดีขึ้นอยูกับประสบการณการเรยีนรูที่เดก็ไดรับจากการเขารวมเลนและคบ
เพื่อน การที่วยัรุนจะเปนคนดีหรือไมนัน้เพื่อนมีอิทธิพลอยางยิ่ง เนื่องจากเดก็วยันี้ ตองการมีกลุม
เพื่อนเพื่อสังสรรคและสมาคม โดยเฉพาะเด็กทีม่ีปญหาทางครอบครัว เดก็ที่มคีวามวิตกกังวล
ยอมจะปรกึษาปญหาขัดของใจกับคนที่ตนสนิทและไววางใจกอน ซ่ึงสวนใหญจะเปนเพื่อน เดก็
วัยรุนที่เกเร มกัจะมีเพื่อนเปนคนเกเรคอยชักนําไปในทางไมด ี
               วัยรุนใหความสําคัญกับเพื่อนมากและมกัจะเหน็เพื่อนเปนสิ่งจําเปน จะขาดเสียมิไดใน
การทําอะไรทกุอยางมักตองอาศัยเพื่อน มอีะไรจะเลาใหเพื่อนฟง หรือขอความเห็น ขอคําปรึกษา
และปรับทุกขรอนของตน มากกวาจะหันไปหาพอแม เวลาไปเที่ยวกอ็ยากไปกับเพือ่นมากกวาไป
กับพอแม เพราะสนุกสนานกวา และไมตองระมัดระวัง  (สุพัตรา สุภาพ,  2523,  หนา 16)  ดังนัน้
การคบเพื่อน จึงเปนความตองการของวัยรุน และวยัรุนตองการคบเพือ่นทั้งที่เปนเพศเดียวกัน และ
ตางเพศ (สมชาย ธัญธนกุล,  2530,  หนา 28) 
                การคบเพื่อนและกลุมเพื่อนเปนการพัฒนาทางสังคมที่สําคัญของวัยรุนอันเปนพื้นฐาน
ของการเปนผูใหญที่สมบูรณในอนาคต การเขากลุมเพื่อนของวยัรุนเปนธรรมชาติหรือภาวะปกติ
ของวัยรุนโดยทั่วไปทั้งนี้เพือ่เสริมความรูสึกที่มั่นคงในจิตใจตน (กิตกิร มีทรัพย,  2529,  หนา 357)  
                สุพัตรา สุภาพ (2523, หนา 23)  เสนอไววากลุมเพื่อนเปนกลุมที่มีความสําคัญมากสําหรับ
วัยรุนโดยเฉพาะในสังคมปจจุบัน วัยรุนมกัจะยึดเอาเพื่อนเปนแนวทางปฏิบัติ กลุมเพื่อนมีอิทธิพล
ดังตอไปนี ้
                        1) สอนใหวยัรุนรูจักอํานาจที่ไมใชแบบสวนตัว ในกลุมเพื่อนเลน วัยรุนจะเรยีนรู
กฏเกณฑตางๆ จากการมีสวนรวมเลนดวย ถาฝาฝนจะถกูกีดกันออกจากกลุม 
                        2)  กลุมเพื่อนชวยใหวัยรุนไดทดลองขอกําหนดหรือกฏเกณฑของผูใหญ ปกติวยัรุน
เมื่ออยูในกลุมจะไมกลาทําอะไรที่ขัดแยงหรือลองดีกับผูใหญ แตในขณะเดยีวกันก็ตองการทดสอบ
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วา กลุมสามารถจะขัดแยงดือ้ดึงกับผูใหญไดแคไหน และพอจะเชื่อถือไดหรือไม กลุมเพื่อนอาจจะ
ถายทอดระเบยีบวิธีและคุณคาที่ผูใหญตองการ หรืออาจเปนไปในรูปตรงขาม 
              กติิกร มีทรัพย  (2529,  หนา 356)  ไดกลาวถึงลักษณะการเขากลุมเพื่อนของวัยรุนสรุปได
ดังนี้  
                        1) การสมยอมตอกลุม กฎเกณฑของกลุมเปนสิ่งสําคัญมาก ทุกคนตองถือปฏิบัติ 
ผูใดไมเหน็ดวยกับกฎเกณฑจะแยกตวัออกไป ที่รวมกลุมกันไดนั้นจะตองมีความคิดความรูสึก และ
รสนิยมอยางเดียวกัน หรือใกลเคียงกัน 
                        2)  เขากลุมโดยถือวาตนเองเดนกวาคนอืน่ หมายถึงความพยายามทีจ่ะใหกลุมรับตน 
โดยจะปฏิบัติตนใหเปนที่สนใจของกลุม เพื่อจะไดยอมรับตอไป 
                        3) เขากลุมโดยความเขาใจกลุม หมายถึงความสามารถในการปรับตัวเขากับกลุมให
ไดนั่นเอง  
                        4) เขากลุมเพือ่เอาชนะกลุมโดยลักษณะขวางโลกเปนลักษณะการเอาชนะ กลุมหรือ
ตองการนํากลุมไปตามความคิดของตนเอง วยัรุนตอนตนจะมีลักษณะขวางกลุมมากกวาวัยรุนตอน
ปลาย 
                        5) เขากลุมเพื่อตอตานอํานาจผูใหญ การตอตานผูใหญของวัยรุน อาจถือไดวาเปน
ธรรมชาติ เพื่อแสดงความรูสึกอิสระเปนตัวของตัวเอง หรือเพื่อความสนุกสนาน บางครั้งนําไปสู
ความวุนวาย โดยเฉพาะกลุมวัยรุนตอนตน ซ่ึงจะไมฟงเหตุผล ในดานหนึ่งของการตอตานผูใหญ
ของกลุมวัยรุนถือวาเปนศักยภาพเพื่อการปรับตัวที่ดีในสังคม ถาหากการตอตานนั้นๆ อยูในกรอบ
ของเหตุผล 
                สรุปไดวา ในวัยรุนนั้นเพื่อนมีอิทธิพลและมีความสําคญัมาก วยัรุนตองการเพื่อน 
ตองการกลุม ตองการเปนทีย่อมรับ ดังนัน้บางทีการกระทําบางอยางซึ่งเปนสิ่งที่ผิด แตตองการให
กลุมเพื่อนยอมรับ วัยรุนก็ตองทําตาม วัยรุนจะเห็นความสําคัญของเพื่อนมากกวาพอแม มีความรูสึก
มีความสุขเมื่ออยูในกลุมเพื่อน มีอิสระทั้งการกระทําและความคิด มากกวาที่อยูในบาน หรืออยูกับ
พอแม  

 
2.7 งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

 
                  สุชาดา  นิลมาก  (2533,  บทคัดยอ)  ไดศกึษาในงานวิทยานิพนธ เร่ืองชุมชนบําบัด : 
การฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดในประเทศไทย โดยศึกษาผูที่เกี่ยวของในงานชมุชนบําบัด 3  
หนวยงาน คือ ศูนยเกิดใหม จ.ราชบุรี  ศูนยประสานงานกลางองคการภาคเอกชนตอตานยาเสพตดิ 
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(ศอส.)  สภาสงัคมสงเคราะหฯ และสถานสงเคราะหหญิงบานเกร็ดตระการ และผูตดิยาเสพติดที่อยู
ในระหวางการฟนฟูจิตใจทีศู่นยเกดิใหม  ผลการศึกษาพบวา การแกปญหายาเสพตดิจะตอง
ดําเนินการในมาตรการปองกัน ปราบปราม บําบัดรักษาและการปลูกพืชทดแทนพืชเสพติดไป
พรอมกัน แตดานการบําบดัรักษาเปนมาตรการที่ไมสามารถลดปริมาณผูติดยาเสพตดิลงไดเพราะ
กฎหมายไมเอือ้อํานวยในดานการบําบัดรักษา แมจะบังคบัใหผูติดยาเสพติดเขารับการรักษาจนครบ
ระยะเวลาและขั้นตอนก็ตาม แตทางปฏิบตัิยังขาดสถานบําบัดรักษาแบบบังคับ มีเพียงสถานบําบัด
แบบสมัครใจและสวนใหญใหการบําบัดรกัษาไมครบขัน้ตอนเนนเพยีงขั้นถอนพิษยาสวนการฟนฟู
สมรรถภาพดานจิตใจเปนเรือ่งสิ้นเปลืองงบประมาณสูง  จึงถูกละหรือลดลงไปซึ่งขั้นตอนนี้เปนสิ่ง
สําคัญที่สุดในการบําบัดรักษาผูติดยาเสพตดิในระยะยาว การขาดบําบัดขั้นตอนนี้เทากับปลอยใหผู
ติดกลับไปสูสภาพแวดลอมเดิมเทากับไมชวยใหเขาเลิกยาอยางแทจริง เพียงแคเปนการระงับการใช
ยาชั่วคราว ชุมชนบําบัด (Therapeutic Community)  เปนวิธีการจดัตัง้ชุมชนเฉพาะกลุมเพื่อแกไข
ปญหายาเสพตดิ มุงหลักการพัฒนาใหผูตดิยาเปลี่ยนทัศนคติ พฤติกรรมไปสูการมีคุณภาพชวีิตที่ดี 
หลักการคือการชวยเหลือเพือ่ใหชวยตนเองได และใชอิทธิพลของกลุมเพื่อการพฒันาใหมีคณุภาพ
ชีวิตที่ดี เนนการปรับสภาพแตละบุคคลใหประยกุตเขากับกลุมและชุมชนของตนเองไดกอนทีจ่ะ
กลับไปดํารงชวีิตในสังคมจรงิไดโดยปกติเหมือนบุคคลทั่วไป โดยใหคนในกลุมรูจกัแกไขปญหา
ตนเอง มีความเปดเผย รูจักอยูรวมกับคนอื่น มีความรับผิดชอบในหนาที่ของตน  และเห็นวาชุมชน
บําบัดเปนวิธีการบําบัดรักษาผูติดยาเสพติดที่ไดผล ควรนํามาใชอยางแพรหลาย แตคนติดยายังไม
เห็นความสําคัญของการบําบัดรักษา โดยคิดวาสังคมไมยอมรับแมจะรกัษาจนหายแลว นอกจากนี้
ยังมีอุปสรรคดานงบประมาณ ขาดบุคลากรที่สนใจ และขาดการประสานงานระหวางหนวยงานที่
เกี่ยวของ ทําใหการทํางานคนละทิศทางไมตอเนื่อง อีกทั้งชองวางของกฎหมาย เปดโอกาสใหผูตดิ
ยาไมเขารับการรักษาแบบชมุชนบําบัด 
                สมนึก  รอดประเสริฐ (2538, บทคัดยอ)  สํารวจเยาวชนที่ติดยาเสพตดิที่มารับการ
สงเคราะหใหเลกยา พ.ศ.2520-2521 พบวา  ผูติดยาครึ่งหนึ่งไมไดอยูกับครอบครัวที่มีบิดามารดาที่
อยูพรอมหนากัน สวนใหญบุตรคนโตเปนคนติดยาเสพติดมากที่สุด และผูติดยาสวนใหญเปนโสด 
เร่ิมใชยาครั้งแรกเมื่ออายุ 14-17 ป สาเหตสุวนใหญพบวา อยากรู เพื่อนชักชวน ปญหาครอบครัว
และส่ิงแวดลอม 
                ปรีชา  พิมพา  (2537, บทคัดยอ)  ไดศึกษาในงานวิทยานิพนธ เร่ือง ปญหาในการ
บําบัดรักษาและฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดดวยวิธีชุมชนบําบัด : ศึกษาเฉพาะกรณี โรงพยาบาล
ธัญญารักษซ่ึงไดพบปญหาในการดําเนนิงานนี้วา ผูเขารับการฟนฟูสมรรถภาพบางสวนยังขาด
ความตั้งใจจริงในการบําบัดรักษา ดานครอบครัวนั้นงานวิจยันี้พบอีกวา ญาตแิละเพื่อนยังไม
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ยอมรับผูติดยาซึ่งไดรับการบําบัดรักษาแลวกลับเขาสูครอบครัว และเมื่อผานหลักสูตรนี้แลวสมาชิก
ไมมีงานทําเนือ่งจากนายจางและสังคมภายนอกยังไมยอมรับ   
                 นริศ ขํานุรักษ (2538,บทคัดยอ) ไดศึกษาการมีสวนรวมของประชาชนตอการดําเนินงาน
พัฒนาชนบทของสภาตําบล ศึกษาเฉพาะกรณี จังหวดัหนองบัวลําภ ู ผลการศึกษาพบวาประชาชน
สวนใหญหรือรอยละ 74.7 มีสวนรวมตอการดําเนินงานพัฒนาชนบทของสภาตําบลอยูในระดับต่ํา 
โดยมีสวนรวมในการวางแผน  รองลงมาคือในเรื่องการติดตามประเมินผลและในเรื่องการรับรู
ปญหาตามลําดับ  แตสําหรับเรื่องการมีสวนรวมในการลงทุนปฏิบัติ ประชาชนมีสวนรวมมากทีสุ่ด 
สําหรับความตองการการมีสวนรวมประชาชนสวนใหญหรือรอยละ 76.08 มีความตองการมีสวน
รวมอยูในระดบัสูง โดยที่มีความตองการมีสวนรวมในการติดตามและประเมนิผลมากที่สุด 
รองลงมาคือการวางแผนลงทุนปฏิบัติและการรับรูปญหาตามลําดับ 
                อัญชลี  ดานวิรุฬหวณิช  (2539, บทคัดยอ)  ไดศึกษาความคาดหวังของผูปกครองตอการ
มีสวนรวมในกิจกรรมทางสังคมของเด็กหหูนวก : ศึกษาเฉพาะกรณโีรงเรียนสอนคนหูหนวก ใน
เขตกรุงเทพมหานคร พบวา กิจกรรมทางสังคมที่เด็กหหูนวกและผูปกครองพึงพอใจเขารวมตรงกนั
มากที่สุด  ไดแก  กิจกรรมของครอบครัว  คือการพาไปหางสรรพสินคา  ในขณะที่กิจกรรมของ
ชุมชน  แลกกจิกรรมของสังคมมีความแตกตางกัน  กลาวคือ  ในกิจกรรมของชุมชน  เด็กหูหนวก
พึงพอใจเขารวมงานหรือกิจกรรมที่โรงเรียนจัดขึ้น ขณะที่ผูปกครองพงึพอใจพาเด็กหูหนวกไปพบ
สังสรรคกับญาติ  สวนกจิกรรมของสังคมนั้น  เดก็หหูนวกพึงพอใจไปงานสังสรรค  ร่ืนเริง  ขณะที่
ผูปกครองพึงพอใจพาเด็กหหูนวกเขาวัด/ทําบุญ   
                 บังอร อวนลํ้า (2540, บทคัดยอ)  ไดศึกษาการมีสวนรวมของผูปกครองเด็กในกิจกรรม
ศูนยพัฒนาเดก็เล็ก : ศึกษาเฉพาะกรณี  อําเภอเมือง จังหวดัอุบลราชธานีพบวา ผูปกครองเด็ก
สวนมากเปนเพศหญิง  มีอายุอยูในชวง 26-50 ป รายไดอยูในชวงต่ํากวา 2,500 บาท จบการศึกษา
ระดับประถมศึกษาปที่ 6 อาชีพแมบานและเกษตรกร ระยะเวลาที่อาศัยอยูในหมูบานมีระยะเวลา 
16-30 ป สถานภาพอยูกับคูสมรส การดํารงตําแหนงในหมูบานเปนลูกบาน มีความรูความเขาใจใน
กิจกรรมศูนยพัฒนาเดก็เล็กระดับสูง ผลการวิเคราะหการมีสวนรวมของผูปกครองเด็ก สวนใหญอยู
ในระดับปานกลางและเมื่อพิจารณาคะแนนเฉลี่ยของผูปกครองเด็กเปนรายดาน พบวา ผูปกครองมี
สวนรวมดานการแกไขปญหามากที่สุด รองลงมาคือ ดานการติดตามผลการดําเนนิกิจกรรม ดาน
การวางแผนการดําเนินกจิกรรม ดานการดําเนินกจิกรรม และดานการลงทุนบริจาคแรงงานใน
กิจกรรมตามลาํดับ ปจจยัดานภูมิหลัง การศึกษา อาชีพ ระยะเวลาที่อาศัยอยูในหมูบาน สถานภาพ
สมรส การดํารงตําแหนงในหมูบาน ความรูความเขาใจในกิจกรรมศูนยพัฒนาเด็กเลก็ มีอิทธิพลตอ
การมีสวนรวมของผูปกครองในกิจกรรมศนูยพัฒนาเดก็เล็ก  แตปจจยัดานภูมหิลัง เพศ อายุ รายได 
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ไมมีอิทธิพลตอการมีสวนรวมของผูปกครองเด็กในกิจกรรมศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 
                ชูสวัสดิ์  จันทรโรจนกิจ  (2541, บทคัดยอ)  ไดศึกษาการมีสวนรวมของประชาชนตอการ
ปองกันอาชญากรรมในพื้นที่เขตความรับผิดชอบของ สถานีตํารวจนครบาลหวยขวาง  พบวา 
                       1) ขอมูลพื้นฐานบุคคล  โดยสวนมากเปนเพศหญิง  อายุระหวาง 26-35 มีระดับ
การศึกษา  มธัยมศึกษา อาชีวะ หรืออนปุริญญา  มีอาชีพพนักงานเอกชนทั่วไป มีรายไดต่ํากวา 
7,000 บาทตอเดือน ที่อยูอาศัยเปนอพารทเมนท  คอนโดมิเนียม  แฟลต  และสวนใหญมีลักษณะ
เปนผูเห็นเหตกุารณ 
                       2) ประชาชนในพื้นที่เขตความรับผิดชอบของสถานีตํารวจนครบาลหวยขวาง มีสวน
รวมในการปองกันอาชญากรรม  ระดับปานกลาง  โดยมีลักษณะการปองกันตนเองในระดับมาก 
แตลักษณะการแจงเตือนอยูในระดับนอย และลักษณะสนับสนนุการปราบปรามอยูในระดับนอย
เชนกัน 
                       3) ปจจยัที่มีผลตอการมีสวนรวมของประชาชน  ในการปองกันอาชญากรรมในพื้นที่
เขตรับผิดชอบของ สถานีตํารวจนครบาลหวยขวาง  ดานปจจยัพื้นฐานสวนบุคคล  ไดแก  อายุ
ระดับการศึกษา  ลักษณะประสบการณในคดีอาชญากรรม  ไดแก  เปนผูไดรับความเสียหาย  เปน
ผูเห็นเหตุการณ  เปนผูไดรับฟงจากบุคคลรอบขาง  รวมทั้งปจจยัสาเหตุการเขามามีสวนรวม อัน
ไดแกการใหความสําคัญตอปญหาอาชญากรรม  ความศรัทธาตอเจาหนาที่ตํารวจ  ไมมีผลตอการมี
สวนรวมในการปองกันอาชญากรรม ณ ระดับนยัสําคัญทางสถิติที่ 0.05 
                มนตชัย  เหลืองอุทัย  (2541, บทคัดยอ)   ไดศึกษาการมีสวนรวมในการปองกันและ
ปราบปรามอาญากรรมของผูนําชุมชนอําเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร ผลการศึกษามีดงัตอไปนี ้
                       1) ผูนําชุมชนในอําเภอเลิงนกทา  จังหวัดยโสธร  มีสวนรวมในการปองกันและ
ปราบปรามอาชญากรรมอยูในระดับปานกลาง  และเมื่อพิจารณาในรายละเอียด  พบวา  ผูนําชุมชน
มีสวนรวมปองกันและปราบปรามอาชญากรรมมากที่สุดในดานการรวมปฏิบัติกิจกรรม  โดยมีสวน
รวมในการตอตานและปองกนัยาเสพติดในชุมชนมากที่สุด รองลงมาคือ  การมีสวนรวมในดานการ
ตัดสินใจและวางแผน  โดยมีสวนรวมสํารวจหรือรับทราบปญหาอาชญากรรมในชุมชนมากที่สุด  
และมีสวนรวมนอยที่สุดในดานการติดตามประเมินผล  ในดานที่มีสวนรวมในการประชุมสรุปผล
การปฏิบัติงานรวมกับเจาหนาที่ตํารวจมากที่สุด 
                       2) การหาความสัมพันธระหวางปจจัยตางๆ กับการมสีวนรวมในการปองกันและ
ปราบปรามอาชญากรรมของผูนําชุมชน พบวา  ปจจยัที่มีความสัมพันธกับการมีสวนรวมคือการ



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์

 

 

 

72 

เปนสมาชิกกลุมทางสังคม ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ตํารวจการมปีระสบการณ
ที่ดีเกี่ยวกับตํารวจ  และการไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับอาชญากรรมในทองถ่ิน 
                นพพร  ธีระกุล  (2541, หนา 74)  ซ่ึงไดทําการวิจัยเร่ือง ปจจัยที่มีความสมัพันธกับการมี
สวนรวมในการปฏิบัติงานของสมาชิกองคการบริหารสวนตําบล : ศึกษาเฉพาะ กรณีอําเภอเมือง 
จังหวดัสุรินทร  พบวา  ปจจัยที่มีความสัมพันธกับการมีสวนรวมในการปฏิบัติงานของสมาชิก
องคการบริหารสวนตําบล ไดแก อายุ สวนระดับการศกึษา อาชีพ  รายได ประเภทของสมาชิกและ
ความรูความเขาใจไมมีความสัมพันธกับการมีสวนรวม 
                ภูมิใจ รักธรรม (2542, บทคัดยอ)  ศกึษาถึงความสัมพันธระหวางการมีสวนรวมใน
กิจกรรมตางๆ ของสมาชิกสหกรณโคนมเชียงใหม จํากดั กับภูมิหลัง ปจจัยทางเศรษฐกิจ สังคมและ
จิตวิทยาของสมาชิกสหกรณ และเพื่อศึกษาปญหาและอปุสรรคของการมีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ 
ของสมาชิกสหกรณโคนมเชียงใหม จํากดั ผลการศึกษาพบวา สมาชิกสหกรณสวนใหญเปนเพศ
ชายมีอายุเฉลี่ย 39.05 ป สวนใหญสมรสแลวและมีสมาชกิในครัวเรือนเฉลี่ย 3.96 คน มีการศึกษาอยู
ในระดับ ป.4  หรือเทยีบเทา  โดยสมาชิกสวนใหญไมเคยดํารงตําแหนงผูนําทางสังคม และเปน
สมาชิกสหกรณอยูระหวาง 5-10 ป สมาชกิมีความรูความเขาใจเกีย่วกับความรูพืน้ฐานทัว่ไปของ
สหกรณเปนอยางดี สมาชิกมีรายไดจากการเลี้ยงโคนมอยางเดยีวเฉลี่ย 53,746.47 บาทตอเดือน 
จํานวนโคนมในฟารมอยูระหวาง 5-15 ตัว ซ่ึงพอเลี้ยงครอบครัวใหมีความสุขได สมาชิกมีความ
คาดหวังตอประโยชนทีจ่ะไดรับจากการเขามาเปนสมาชิกสหกรณอยูในระดับมากที่สุดโดยเฉพาะ
การไดรับความรูในการเลีย้งโคนมมากขึน้ และสมาชิกมีทศันคติที่ดีตอสหกรณ โดยเฉพาะสมาชกิจะให
ความรวมมือชวยเหลือสหกรณ สมาชกิมีสวนรวมในการเขาประชุมใหญสามัญประจาํปทกุๆป เขารวมถือ
หุนตามระเบยีบของสหกรณ และรวมมอืกันแกไขปญหาของสหกรณ ผลการศกึษาการวเิคราะหการ
ถดถอยพหแุบบ Stepwire Method พบวาสภาพตําแหนงทางสังคม และความคาดหวงัตอประโยชนทีจ่ะ
ไดรับมีความสมัพันธกนัอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 กบัการมีสวนรวมในกิจกรรมตาง  ๆ ของ
สหกรณอยางมนีัยสําคัญ สวนเพศ อาย ุ ระดับการศกึษา ทัศนคต ิ รายไดจากการเลี้ยงโคนมระยะเวลาการ
เปนสมาชกิสหกรณ และจํานวนโคนมในฟารมไมมีความสัมพันธกนัแตอยางใด 
                บวร  ธีรฤทธ์ิเฉลิม  (2545, บทคัดยอ)  ไดศกึษาถึงการมีสวนรวมของผูปกครองนกัเรยีนในการจัด
การศกึษาทองถ่ิน ศึกษากรณเีฉพาะโรงเรยีนเทศบาลตาํบลสไุหงโก-ลก  จังหวดันราธวิาส 
พบวา  
                      1) กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง การรับรูขอมูลขาวสารและการติดตอกับโรงเรียน
อยูในระดับนอยและคอนขางนอยตามลําดับ  ความรูความเขาใจเกี่ยวกับการจัดการศึกษาอยูในระดับมาก  
และความสัมพันธกับผูบริหารคอนขางนอย 
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                            2)  การมีสวนรวมในการจัดการศึกษา พบวา  กลุมตัวอยางมีระดับการมีสวนรวมในภาพรวม
อยูระดับคอนขางนอย  เมื่อพจิารณาเปนรายดาน  พบวา  ดานที่มีคาเฉลี่ยของการมีสวนรวมสูงที่สุด  คือ  
ดานการดําเนินกิจกรรม  รองลงมาคือ  ดานการสนับสนุน  ดานการติดตามและประเมนิผล  และดานการ
วางแผน  ตามลาํดับ 
                            3) ปจจยัที่มีผลตอการมีสวนรวมในการจดัการศึกษา  ไดแก  การรับรูขอมูลขาวสารการ
ติดตอกบัโรงเรยีน  ความรูความเขาใจการจดัการศึกษาและ ความสัมพนัธกบัผูบริหาร 
                            4)  ปจจยัที่ไมมีผลตอการมีสวนรวมในการจดัการศกึษา  ไดแก  เพศ  อายุ ระดบัการศกึษา  
สถานภาพสมรส  อาชพี  และรายไดของผูปกครอง 
                            5)  ปญหาอุปสรรคของผูปกครองนกัเรยีนตอการมีสวนรวมในการจดัการศกึษา ไดแก  การ
รับรูขอมูลขาวสารนอย ไมมีเวลาเนื่องจากการประกอบอาชพีและความสัมพันธกับผูบริหาร 
               จากการศึกษาคนควาเอกสารและงานวจิัยทีเ่กีย่วของทั้งหมดขางตน ผูวิจยัจึงสนใจทีจ่ะศึกษา 
และวเิคราะหหาระดับการมีสวนรวมของผูปกครองที่สงบุตรหลานเขารับการบําบัดรกัษายาเสพตดิที่ศนูย
เกดิใหม จังหวดัฉะเชงิเทราวามีมากนอยเพยีงใดซึ่งในการศึกษาประเดน็นี้ผูวิจยัตองการศึกษาถึงปจจัย
สวนบุคคล ปจจัยทางเศรษฐกจิ วามีผลอยางไรตอระดับการมีสวนรวมในการบําบัดรกัษาของศูนยเกิดใหม
ใน 4 ดาน คือ การมีสวนรวมในดานการดาํเนินกจิกรรม การมีสวนรวมในดานการสนับสนุนสงเสริม การ
มีสวนรวมในดานการตดิตามประเมินผล และการมีสวนรวมในดานการแกไขปญหาอยางไรบาง เพื่อนํา
ขอมูลที่ไดมาเปนแนวทางในการแกไขปญหาและพฒันาใหการบาํบัดรกัษาประสบผลสําเรจ็ตามเปาหมาย
ที่ตั้งไวตอไป 


