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งานวิจัยนีม้ีวตัถุประสงค์เพ่ือท าความเข้าใจเง่ือนไข  กระบวนการจัดการความเสี่ยงของ

วยัรุ่นสลัมท่ีใช้ยาเสพติดกับบุคคลรอบข้างในบริบทแวดล้อม  และกระบวนการพัฒนาตวัตนของวยัรุ่น
สลมัท่ีใช้ยาเสพติดจนสามารถยุติการใช้ยาเสพติดได้ส าเร็จ  โดยท าการผสานแนวคิดนิเวศวิทยาสงัคม 
ความแข็งแกร่งแห่งตนและการจัดการภาพประทับ  และใช้แนวทางการศึกษาเร่ืองเล่า ซึ่งผลการศึกษา
สะท้อนให้เห็นว่า วยัรุ่นใช้ยาเสพติดมีชีวิตอยู่ในครอบครัวเปราะบาง มีเพ่ือนกลุ่มเสี่ยง ล้มเหลวในการ
เรียน และอยู่ในชุมชนแหล่งรวมยาเสพติด ส าหรับกระบวนการจัดการความเสี่ยง เน้นแสดงบทบาทท่ี
สงัคมคาดหวงั ใช้ถ้อยค ากลบเกลื่อนความผิด เลือกพืน้ท่ีมิดชิดใช้ยาเสพติด รวมถึงท าการต่อรองกับ
เจ้าหน้าท่ีบ้านเมืองและคนในชมุชน แม้วา่วยัรุ่นเหลา่นีจ้ะสามารถจดัการกบัความเสี่ยงเหลา่นีไ้ด้ แตก่ลบั
ต้องเผชิญความเสี่ยงท่ีเพ่ิมขึน้ จนชีวิตเกือบต้องสญูเสียความเป็นพ่อ สญูเสียครอบครัว และโดนลงโทษ 
สิ่งนีจ้งึท าให้พวกเขาตดัสินใจยตุิการใช้ยาเสพติด ส าหรับกระบวนการพฒันาตวัตนเพ่ือยุติการใช้ยาเสพ
ติด มีทัง้กระบวนการสร้างศรัทธาแห่งตน การรู้ซึง้ถึงความรักจากครอบครัว กระบวนการสร้างศรัทธาใน
ศาสนา กระบวนการสร้างความรู้และทักษะชีวิตในหน่วยงานบ าบัดยาเสพติด  และกระบวนการฝึกฝน
ความอดทนในสถาบนัเบ็ดเสร็จ ซึง่ในแตล่ะกระบวนการเหลา่นี ้วยัรุ่นใช้ยาเสพติดได้ท าการผสานเง่ือนไข
เกือ้หนุนในการยุติยาเสพติดเข้าด้วยกัน  ทัง้ภายในและภายนอก มาใช้เป็นเคร่ืองยึดเหน่ียวจิตใจให้
เข้มแข็ง พร้อมทัง้แสดงออกให้บุคคลรอบข้างยอมรับตนเอง จนสามารถปรับเปลี่ยน และพัฒนาตวัตน
ไปสูก่ารเลิกยาเสพติดได้ส าเร็จ 
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The aim of this study is to understand the conditions, risk management process 

for drug use among adolescents living in the slums and the self-development process, which 
allows them to overcome drug addiction. This study combined the concepts of a social 
ecological system, resilience, impression management and employed a narrative approach as 
the methodology. The results suggested that adolescents who grew up in broken homes, had 
at-risk friends, failed in school, and lived in a drug-infested neighborhood. As for the risk 
management process, they took on their expected roles in society, finding secluded places to 
use drugs, negotiating with law enforcement or others in the community. Although these 
methods helped them to manage risks and evade the law, they also tended to experience 
other types of consequences, such as the deaths of family members, punishment by society, 
or fractures in their family relationships. In the end, these consequences led them to decide to 
overcome their drug addictions. There were various processes for self-development to 
overcome drug addiction. This included a process of recognizing love from their families, 
building faith in religion, forming new knowledge and life skills with a drug rehabilitation 
agency, and developing patience. Throughout each process, these adolescents used internal 
and external conditions to help them overcome drug addiction. Along the way, they were able 
to change themselves and developed their own ways to overcome their drug addiction. 

 
Keyword : Development of "Self", Drug, Resilience, Risk 
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กิตติกรรมประ กาศ 
 

กติตกิรรมประกาศ 
  

การสร้างสรรค์ปริญญานิพนธ์ฉบับนี  ้ท าให้ผู้ วิจัยได้เรียนรู้ "ชีวิต" ท่ีต้องเผชิญกับปัญหา 
อุปสรรค และความท้อแท้ในรูปแบบต่าง ๆ อาทิ ความอ่อนด้อยทางวิชาการของผู้ วิจัย  จนท าให้
บางครัง้แทบหมดก าลงัใจในการก้าวเดนิไปสูป่ลายทางแหง่ความฝัน แตด้่วยการได้สมัผสั เรียนรู้ และ
เข้าใจถึงความเมตตาของคณาจารย์ในสาขาพฒันศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒทุก
ท่าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรวุฒิ ปัดไธสง อ.ดร.ปริชยั ดาวอดุม อาจารย์ ดร.
กิตติกร สนัคติประภา และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุเมษย์ หนกหลงั ท่ีทุ่มเททัง้แรงกายแรงใจ อทุิศ
เวลาให้ค าปรึกษา ค าแนะน า และค าสอนทกุถ้อยค า ทกุวลี และทกุประโยคท่ีให้กบัลกูศษิย์คนนีอ้ยา่ง
ไม่เหน็ดเหน่ือย สิ่งนีจ้ึงเป็นเสมือนแรงผลกัดนัท่ีท าให้ผู้ จยัเตือนตนเองเสมอว่า  ต้องใช้ความอดทน 
ความมุมานะในการฝ่าฝันสิ่งท้าทายเหล่านีใ้ห้ได้  นอกจากนี  ้ผู้ วิจัยขอกราบขอบพระคุณ  ผู้ ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.วีรฉัตร์ สุปัญโญ ประธานสอบปากเปล่าปริญญานิพนธ์ ท่ีได้ให้ข้อเสนอแนะใน
แง่มุมท่ีผู้ วิจยัละเลยแต่เป็นประเด็นส าคญั  จนท าให้ปริญญานิพนธ์มีความชัดเจน ครอบคลุมมาก
ยิ่งขึน้ มากไปกวา่นัน้ ขอขอบคณุเจ้าของประสบการณ์ทกุท่านท่ีได้ร่วมสนทนาอย่างเปิดใจ แม้วา่การ
พูดคุยในบางครัง้ได้สร้างความสะเทือนใจ  และใช้เวลายาวนานในการสนทนา จนกระทั่งผู้ วิจัย
สามารถสร้างสรรค์ความรู้ชิน้นีไ้ด้เป็นอยา่งดี 

ขอขอบคุณครอบครัว ท่ีคอยให้ก าลังใจ ให้ความช่วยเหลือผู้ วิจัยด้วยความรักเสมอมา 
ขอขอบคณุ "คณุวรรณ" บุคคลส าคญัในชีวิตคนหนึ่ง ซึ่งเป็นได้ทัง้เพ่ือน พ่ี และน้อง ท่ีพร้อมยืนเคียง
ข้าง ให้ก าลังใจ และก้าวเดินไปด้วยกันทัง้ในยามสุขและทุกข์  จนท าให้ผู้ วิจัยรู้ซึง้ถึงค าว่า "รัก" ท่ี
แท้จริง รวมไปถึงเพ่ือน พ่ีน้องในมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ผู้บงัคบับญัชาและเพ่ือนร่วมงานใน
ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติทุกคน  ท่ีคอยสอบถาม แบ่งปัน
ความรู้ และคอยตัง้ค าถามท่ีกระตุ้นให้ผู้วิจยัได้พฒันาตนเองอยู่เสมอ ดงันัน้ ความส าเร็จของงานชิน้
นี ้จึงเป็นเสมือนการหลอมรวมภาพเร่ืองราวชีวิตท่ีเกิดขึน้ในช่วงการท าปริญญานิพนธ์ระหว่างผู้วิจยั
กบับคุคลแวดล้อม ท่ีจะตกผลกึอยูใ่นความทรงจ าของผู้วิจยัตลอดไป 

  
  

ภณิการ์  เพชรเขียว 
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บทที่ 1 
บทน า 

 
ความเป็นมาของปัญหา 

ยาเสพติดเป็นปรากฏการณ์ทางสงัคมท่ีด ารงอยู่ในสงัคมมาอย่างยาวนาน และแทรกซอน
ไปทุกพืน้ท่ี และกลุ่มคนในสังคม จนก่อให้เกิดผลกระทบต่อผู้ ใช้ยาเสพติดและบุคคลอ่ืนในเชิง
สขุภาพกายและจิตใจ สภาพเศรษฐกิจ ความสมัพันธ์ทางสงัคม วฒันธรรม และความปลอดภยัใน
ชีวิตและทรัพย์สินทัง้โดยทางตรงและทางอ้อมในวงกว้าง  ตลอดจนมีแนวโน้มทวีความรุนแรง
เพิ่มขึน้อย่างต่อเน่ือง โดยแสดงให้เห็นได้อย่างชัดเจนในสถิติการจบักุม และผู้ ต้องหายาเสพติด 
ในช่วงปี 2558-2561 ท่ีมีแนวโน้มสงูขึน้อย่างตอ่เน่ือง กล่าวคือ ในส่วนของการจบักมุยาเสพติดใน
ปี พ.ศ. 2558 มีจ านวน 149,805 คดี และเพิ่มขึน้อย่างต่อเน่ือง จนถึงในปี พ.ศ. 2560 มีจ านวน 
181,806 คดี และจ านวนผู้ ต้องหายาเสพติดมีจ านวนเพิ่มขึน้อย่างต่อเน่ืองเช่นเดียวกัน จากในปี
พ .ศ . 2558 จ าน วน  162,462 ราย  เพิ่ ม เป็ น  193,555 ราย ใน ปี  พ .ศ . 2560 (ส านั ก งาน
คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด, 2558-2560) ยิ่งไปกว่านัน้ จากการส ารวจแหล่ง
แพร่ระบาดของยาเสพตดิ พบวา่ ปัจจบุนัมีแหลง่แพร่กระจายของยาเสพตดิในหลากหลายพืน้ท่ี ทัง้
พืน้ท่ีรอยต่อระหว่างประเทศ และภายในประเทศ เช่น ชุมชนแออัดหรือสลัม สถานบันเทิง 
ศนูย์การค้า และแหลง่มัว่สมุตา่ง ๆ เป็นต้น (ปราโมทย์ จนัทร, 2558)  

ในส่วนของสถานการณ์ยาเสพติดในสลมั นบัเป็นพืน้ท่ีหนึ่งท่ีนา่สนใจ เน่ืองจากเป็นพืน้ท่ีท่ี
อยู่อาศยัของคนเมือง ท่ีสภาพทัว่ไปในทางกายภาพ มีการปลูกสร้างบ้านเรือนใกล้กันจนหลังคา
บ้านซ้อนทบักนัไปมาอยา่งแออดั มีตรอกซอกซอยท่ีคบัแคบจนผู้คนไมส่ามารถเดนิสวนกนัไปมาได้ 
และมีมุมลึกลบัมากมายท่ียากจะมีผู้ ใดพบเห็นได้โดยง่าย จนท าให้พืน้ท่ีเหล่านีเ้อือ้ตอ่การปิดบงั 
ซ่อนเร้น และหลบซ่อนในการใช้ยาเสพติดของผู้ คนทัง้ภายในและนอกพืน้ท่ี  ยิ่งไปกว่านัน้ ยัง
กลายเป็นพืน้ท่ีแหล่งรวมของการพบปะกนัระหว่างผู้จ าหน่ายยาเสพติดรายใหญ่/รายย่อย ผู้ ซือ้กบั
ผู้ขายยาเสพติด และพืน้ท่ีในการรวมกลุ่มของผู้ ใช้ยาเสพติด (Mishra Arima, 2006); (อคัรเดช ล า
พาย, 2556 ) แม้ว่าสภาพพืน้ท่ีสลัมจะมีลักษณะเช่นนี  ้หากแต่ยังคลาคล ่าไปด้วยผู้ คนจาก
หลากหลายพืน้ท่ีท่ีเข้ามาอยู่อาศยัในพืน้ท่ีแห่งนี ้โดยเฉพาะกลุ่มบคุคลท่ีมีรายได้น้อย และต ่ากว่า
เกณฑ์เส้นความยากจน ซึง่ในปี 2559 คือคนท่ีมีรายได้น้อยกว่า 2,669 บาทตอ่เดือน หรือประมาณ 
5.8 ล้านคน (ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ, 2560) ท่ีถูกคนใน
สงัคมมองว่ามีแบบแผนการใช้ชีวิตอยู่ภายใต้วฒันธรรมพิเศษท่ีเรียกว่า “วฒันธรรมความยากจน” 
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อนัมีลักษณะเป็นวงจรแห่งความชั่วร้ายของชีวิตและสังคมมนุษย์ ซึ่งประกอบด้วย “โง่ จน เจ็บ” 
โดยความโง่ เกิดจากความไมรู้่ หรือขาดการศกึษา จึงท าให้ไมมี่ความรู้ในการดแูลสขุภาพ และขาด
ทกัษะในการท างาน จึงมีรายได้น้อย ขดัสนเงินทอง และเม่ือเกิดความเจ็บป่วยก็ไม่มีเงินเข้ารับการ
รักษา และไม่สามารถเข้าถึงบริการของรัฐได้ หากสิ่งเหล่านีเ้กิดขึน้กับผู้ ใดแล้ว ก็จะท าให้ต้อง
ประสบกับสภาพท่ีเลวร้ายมากยิ่งขึน้ (อุทัย บุญประเสริฐ, 2558) ในแง่นี ้คนจนท่ีมีรายได้น้อย
เหลา่นี ้ยอ่มต้องการท่ีพกัอาศยัในราคาถกู อยูใ่กล้ท่ีท างาน และอยูภ่ายในพืน้ท่ีเมือง เม่ือเป็นเชน่นี ้
สลัมท่ีเป็นแหล่งรวมของห้องเช่าราคาย่อมเยาและอยู่ในย่านเศรษฐกิจของเมือง จึงตอบโจทย์
สภาพเศรษฐกิจของคนกลุ่มนีไ้ด้เป็นอย่างดี หากแตใ่นอีกด้านหนึ่งของเหรียญแห่งชีวิตท่ีพวกเขา
ต้องเผชิญในชีวิตประจ าวนัภายในพืน้ท่ีแห่งนีก็้คือ การมีชีวิตทางสงัคมท่ีต้องถกูห้อมล้อมไปด้วย
ความเส่ียงและอันตรายจากการจ าหน่ายและการใช้ยาเสพติดของผู้คนรอบข้างทัง้ภายในและ
ภายนอกสลมั 

โดยปรากฏการณ์เหล่านี ้ได้ถูกตอกย า้ให้เห็นชดัเจนยิ่งขึน้จากผลการศึกษาในรายงาน
สถานการณ์ยาเสพติดและอาชญากรรมในสลมั ของการเคหะแห่งชาติ ปี 2555 ท่ีพบว่า จากการ
ส ารวจสลมัในพืน้ท่ีต่างๆ ทั่วประเทศ จ านวน 2,553 ชุมชน มีสลมั จ านวน 659 ชุมชน คิดเป็น 1 
ใน 4 หรือประมาณร้อยละ 25 ท่ีประสบปัญหายาเสพติด ฉะนัน้ ปัญหายาเสพติดในสลัมจึงถูก
หยิบยกขึน้มาเป็นปัญหาเร่งดว่นเป็นล าดบัแรกท่ีต้องท าการแก้ไข เน่ืองจากภายในพืน้ท่ีดงักล่าวมี
ทัง้ปัญหาของผู้ ค้ารายใหญ่ รายยอ่ย และผู้ เสพอยูใ่นพืน้ท่ีเดียวกนั (กระทรวงการพฒันาสงัคมและ
ความมัน่คงของมนษุย์, 2556) ยิ่งไปกว่านัน้ จากการส ารวจของส านกังานป้องกนัและปราบปราม
ยาเสพติดยงัพบว่า กลุ่มวยัรุ่นท่ีมีอายุไม่เกิน 24 ปี ถือเป็นกลุ่มหลกัท่ีเข้ามายุ่งเก่ียวกบัยาเสพติด
มากท่ีสุด (ส านกังานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด, 2552) ฉะนัน้ จากสภาพ
พืน้ท่ีทางกายภาพและข้อมูลสถานการณ์ ยาเสพติดในสลัมท่ีปรากฏเหล่านี ้จึงถูกน ามาผนวก
รวมกนั และตอกย า้ภาพของสลมัวา่เป็นพืน้ท่ีเส่ียงภยัจากอนัตรายของยาเสพตดิ แนน่อนวา่ผู้คนท่ี
ใช้ชีวิตอยู่ในสลัม  โดยเฉพาะกลุ่มวัย รุ่นจึงเป็นกลุ่มหลักท่ี ต้องเผชิญกับความเส่ียงจาก
ปรากฏการณ์เหล่านี ้จนท าให้วยัรุ่นบางคนท่ีอยูใ่นช่วงวยัรอยตอ่ระหวา่งเดก็กบัผู้ ใหญ่ และเป็นวยั
แห่งการอยากรู้อยากเห็นได้ก้าวเข้าสูโ่ลกของผู้ ใช้ยาเสพติด และเม่ือใช้ยาเสพติดอย่างตอ่เน่ือง สิ่ง
เหลา่นีย้อ่มกลายเป็นสว่นหนึง่ในชีวิตประจ าวนัของพวกเขา 

เม่ือเป็นเช่นนี ้การใช้ชีวิตของวยัรุ่นใช้ยาเสพติดในสลมัจึงเต็มไปด้วยความเส่ียงมากมาย 
ทัง้ความเส่ียงท่ีมาจากการใช้ยาเสพตดิของตวัเอง และจากการถกูห่อหุ้มไปด้วยโครงข่ายแบบแผน
ความสมัพนัธ์ทางสงัคมกบับคุคลอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกบัยาเสพติดทัง้โดยทางตรงและทางอ้อม  ท่ียดึโยง
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และซ้อนทบักนัไปมาอยา่งซบัซ้อน ด ารงอยูอ่ย่างไร้ระเบียบ และไม่มีความแนน่อนตายตวั (Jeffrey 
M.Jenson, 1997) ซึ่งหากเผยสายใยความสมัพนัธ์ในแตล่ะบริบทท่ีพวกเขาปฏิสมัพนัธ์กบับุคคล
รอบข้างเหล่านี ้ทัง้บุคคลท่ีอยู่ใกล้ชิดมากท่ีสุด และขยายวงกว้างออกไปสู่สงัคมขนาดใหญ่ ย่อม
ท าให้มองเห็นภาพความเส่ียงจากยาเสพติดท่ีพวกเขาต้องเผชิญในชีวิตประจ าวนัภายในบริบท
ตา่งๆ ท่ีด ารงอยูอ่ยา่งแตกตา่งหลากหลาย กลา่วคือ 

การปฏิสมัพนัธ์กบัสมาชิกในครอบครัวท่ีใช้ยาเสพติด เช่น พ่อแม่ใช้เวลาส่วนใหญ่ในการ
ด่ืมแอลกอฮอล์ ใช้ยาบ้า และกัญชา จนท าให้ไม่มีเวลาในการหารายได้และเกิดปัญหาเศรษฐกิจ
ภายในครอบครัว มีความบกพร่องในการขดัเกลาสมาชิกใหม่ในครอบครัว (Dillon, 2007; รอซีดะห์ 
มะสะแม, 2554 ) ยิ่งไปกว่านัน้ การใช้ยาเสพติดของบุคคลเหล่านีไ้ด้กลายเป็นจุดเร่ิมต้นของ
ปัญหาตา่ง ๆ ภายในครอบครัว ทัง้การใช้ความรุนแรงในครอบครัว การท าร้ายร่างกาย ไม่ให้ความ
สนใจสมาชิกในครอบครัว และความยากจนของครอบครัว (Howard A. Liddle, 2006)  
จากการใช้ชีวิตประจ าวนัในสภาพความเส่ียงดงักล่าว เป็นผลท าให้วยัรุ่นเกิดการรับรู้ ซึมซบั และ
ขดัเกลาความคิด ความรู้สึก ตลอดจนมมุมองท่ีมีตอ่ยาเสพตดิ จนท าให้พวกเขาเห็นว่าการใช้ยาเสพ
ติดของสมาชิกในครอบครัว และตนเองเป็นการกระท าท่ีเป็นปกติ เป็นกิจกรรมหนึ่งที่เกิดขึน้ภายใน
ครอบครัว และไม่ใช่เร่ืองแปลกใหม่ที่เกิดขึน้ในชีวิต  (จินตกานด์ สธุรรมดี, 2561) ตลอดจน
สามารถปรับตวั และใช้ชีวิตประจ าวนัร่วมกบัสมาชิกภายในครอบครัวเหลา่นีไ้ด้ 

การเติบโตขึน้มาในครอบครัวเช่นนี ้ภาพของการใช้ยาเสพติดจึงกลายเป็นสิ่งหนึ่งท่ีด ารง
อยู่ในความคิด ความรู้สึก และเป็นการกระท าท่ีพบเห็นได้เป็นปกติในชีวิตประจ าวนั จนท าให้เม่ือ
เข้าสู่ช่วงวัยรุ่นท่ีพวกเขาได้ก้าวเข้าสู่โลกของกลุ่มเพ่ือน การปฏิสัมพันธ์กับกลุ่มเพ่ือนในสลัม        
ในโรงเรียน และเพ่ือนนอกสลัมท่ีใช้ยาเสพติดจึงกลายเป็นสิ่งปกติ  และเป็นการกระท าท่ีมักเกิด
ขึน้กับผู้ ใช้ยาเสพติดท่ีจะเลือกคบเพ่ือนท่ีใช้ยาเสพติดเหมือนกนั (Kandel, 1990) โดยสามารถบ่ง
ชีใ้ห้เห็นอย่างชดัเจนในงานวิจยัของ Pathayanan ( 2011) ท่ีท าการศึกษาผู้ติดยาเสพติดท่ีเข้ารับ
การบ าบดัแบบผู้ ป่วยใน ซึ่งพบว่า ผู้ติดยาเสพติดส่วนใหญ่มีการคบเพ่ือนท่ีใช้ยาเสพติด จนท าให้
ใช้ยาเสพติดตามเพ่ือน คิดเป็นร้อยละ 34.2 หรือแม้แต่ในงานวิจยัของ สุไหวด๊า บุหลาด (2558) 
และรัตติยา บวัสอน (2555) ท่ีพบว่า สาเหตขุองการใช้ยาเสพติดของวยัรุ่นมาจากเพ่ือนมากท่ีสุด 
เม่ือเป็นเช่นนี ้การปฏิสัมพันธ์ระหว่างวัยรุ่นกับเพ่ือนท่ีใช้ยาเสพติดซึ่งผ่านการสะท้อนย้อนคิด
ภายใน (reflexive) ได้ถกูประกอบสร้าง และก าหนดแนวทางในการกระท าท่ีเก่ียวข้องกบัยาเสพติด
เป็นหลกั ทัง้การส่ือสารแลกเปล่ียนข้อมูลเก่ียวกับประสบการณ์ในการใช้ยาเสพติด วิธีการใช้ยา
เสพติด แหล่งซือ้ยาเสพติด ตลอดจนวิธีการเล่ียงการถกูด าเนินคดีตามกฎหมาย เป็นต้น (นิรนาท 
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แสนสา, 2543) ซึ่งแสดงให้เห็นได้อย่างชดัเจนในงานของ Parker (2002)  ท่ีพบว่า วยัรุ่นใช้ยาเสพ
ตดิสามารถเข้าถึงและหายาเสพตดิมาใช้ง่ายมากขึน้ โดยผา่นกลุม่เพ่ือนหรือเพ่ือนของเพ่ือน   

วยัรุ่นใช้ยาเสพติดปฏิสัมพันธ์กับโรงเรียน ท่ีมีกฎระเบียบท่ีเข้มงวด มีครูท าการขัดเกลา
ความรู้ผ่านการเรียนการสอนในห้องเรียนอย่างเข้มข้น และมีโครงการโรงเรียนสีขาวท่ีมุ่งเน้นการ
ป้องกนัและปราบปรามยาเสพติดในโรงเรียน สิ่งเหล่านีล้้วนถูกวยัรุ่นใช้ยาเสพติดท่ีต้องใช้ชีวิตอยู่
ในรัว้โรงเรียนตีความและให้ความหมายว่าเป็นสิ่งท่ีน่าเบื่อ ไม่น่าสนใจ และท าให้เกิดความยุ่งยาก
ในการใช้ยาเสพตดิ หากแตปั่ญหาเหลา่นีม้ิได้เป็นอปุสรรคตอ่การใช้ยาเสพตดิของพวกเขาแตอ่ยา่ง
ใด ในทางกลบักนั ได้กลายเป็นเง่ือนไขหนึ่งท่ีถกูน ามาใช้ในการเสริมพลงัให้เกิดการประกอบสร้าง
แนวทางการกระท าของตวัเอง เพ่ือให้มีโอกาสและเปิดพืน้ท่ีในการใช้ยาเสพติด พร้อมทัง้แสดงการ
กระท าออกมาในหลากหลายรูปแบบ ทัง้การหลีกเล่ียงในการปฏิสมัพนัธ์และเผชิญหน้ากบัครู การ
แสวงหาพืน้ท่ีปกปิดและมิดชิดภายในโรงเรียนเพ่ือใช้เป็นแหล่งรวมในการใช้ยาเสพติดในช่วงเวลา
วา่ง และการหลบหนีออกจากรัว้โรงเรียนเพ่ือออกสูโ่ลกภายนอก เพ่ือหาพืน้ท่ีเหมาะสมในการใช้ยา
เสพตดิ 

วยัรุ่นใช้ยาเสพติดปฏิสมัพนัธ์กบัระบบคณุคา่ท่ีคนในสงัคมมีตอ่วยัรุ่นสลมั ในเชิง “เหมารวม” 
ว่าเป็นบคุคลท่ีมีพฤติกรรมเบี่ยงเบนและติดยาเสพติด อนัเป็นผลพวงจากการด ารงชีวิตอยู่ภายใต้
ระบบความสัมพันธ์ทางสงัคมท่ีเป็นปัญหาในหลากหลายรูปแบบ เช่น ความรุนแรงในครอบครัว 
การขาดความสัมพันธ์ท่ีดีภายในครอบครัว การหย่าร้าง การขาดการเลีย้งดูท่ีเหมาะสม  การไม่
ประสบความส าเร็จในทางวิชาการ การได้รับการชกัจูงจากกลุ่มเพ่ือนหรือผู้ ค้ายาเสพติด และการ
ให้ความหมายสลมัว่าเป็นพืน้ท่ีเส่ียงภัยยาเสพติด เป็นต้น (อรทยั อาจอ ่า, 2543) จนท าให้คนใน
สงัคมได้น าเง่ือนไขเหล่านีเ้ข้ามาเป็นสว่นหนึ่งในการจดัระเบียบแบบแผนความสมัพนัธ์กบัวยัรุ่นใช้
ยาเสพติดเหล่านี ้ตลอดจนสร้างอตัลกัษณ์ทางสงัคมในเชิงลบขึน้มา แล้วน าไปประทบัตราวยัรุ่นใน
สลมั จึงท าให้วยัรุ่นเหล่านีต้้องถกูก ากบัและควบคมุอย่างเข้มข้น เพ่ือให้ท าตามบทบาทหน้าท่ีของ
ตนเองตามท่ีสงัคมคาดหวงั ยิ่งไปกว่านัน้ พวกเขายงัต้องปฏิสมัพนัธ์กับกฎหมายเก่ียวกับยาเสพ
ติด ท่ีระบุว่าพฤติกรรมการใช้ยาเสพติดเป็นสิ่งท่ีผิดกฎหมาย บุคคลผู้ ใช้ยาเสพติดจะกลายเป็น
อาชญากรหรือผู้ ป่วยท่ีรัฐต้องจดัการให้หมดไปจากสงัคม ตลอดจนโครงการชมุชนสีขาวท่ีมุ่งเน้น
ป้องกนัและปราบปรามยาเสพตดิภายในชมุชน ซึง่สิ่งเหล่านีล้้วนเป็นความเส่ียงท่ีห่อหุ้มอยู่รอบตวั
วัยรุ่นใช้ยาเสพติด ท่ีก่อให้เกิดผลเสียและอันตรายต่อสุขภาพ การชุดชะงักของแบบแผน
ความสมัพนัธ์ทางสงัคม และเกิดความเส่ียงจากการถกูจ ากดัอิสรภาพ เป็นต้น 
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แม้ว่าวยัรุ่นสลมัต้องด ารงอยู่ท่ามกลางการปฏิสมัพันธ์กับบุคลอ่ืนและระบบคุณค่าทาง
สงัคมท่ีท าให้ตนเองมีความเส่ียงจากการใช้ยาเสพตดิดงักล่าวข้างต้น หากแตพ่วกเขาเป็นผู้กระท า
การท่ีมีความสามารถและมีศกัยภาพ จึงท าให้การใช้ชีวิตร่วมกบับคุคลแวดล้อม ส่งผลท าให้วยัรุ่น
เหล่านีเ้กิดการคิด การประเมินความเส่ียง จนเกิดการตระหนกัรู้ และเข้าใจถึงอนัตรายและความ
เส่ียงจากการใช้ยาเสพติด จึงน าไปสู่กระบวนการพฒันาตวัตนให้มีความแข็งแกร่ง (resilience) ใน
การเลิกยาเสพติดได้ ซึ่งกระบวนการนี  ้มิได้เกิดขึน้ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง แต่ทว่าค่อย ๆ เกิดขึน้
ทา่มกลางบริบทการปฏิสมัพนัธ์กบับคุคลอ่ืนท่ีอยู่แวดล้อม จนท าให้พวกเขาเกิดการเรียนรู้ มีความ
เข้าใจ มีการปรับเปล่ียนวิธีคิด การกระท าของตนเอง และเกิดการผลิตตวัตนท่ียตุิการใช้ยาเสพติด
ได้ส าเร็จ เม่ือเป็นเช่นนี ้ค าถามหนึ่งท่ีน่าสนใจคือ วัยรุ่นใช้ยาเสพติดในสลัมเหล่านี ้สามารถ
ปรับเปล่ียนตวัเองท่ามกลางความเส่ียงหรืออันตรายจากการปฏิสัมพันธ์กับบุคคลรอบข้างและ
ระบบคณุค่าทางสงัคมในบริบทต่าง ๆ เหล่านี ้จนยตุิการใช้ยาเสพติดได้อย่างไร ซึ่งหากย้อนกลบั
ไปทบทวนงานวิจยัเก่ียวกับการยุติการใช้ยาเสพติดของผู้ ใช้ยาเสพติดในช่วงท่ี  ผ่านมา จะท าให้
มองเห็นภาพของค าอธิบายเก่ียวกบัปรากฏการณ์ดงักล่าว ท่ีอาจแบง่เป็น 2 กลุ่มหลกัๆ ซึ่งวางอยู่
บนมมุมองแบบขัว้ตรงข้าม กลา่วคือ  

กลุ่มแรก มองว่าโครงสร้างสงัคมท าให้บุคคลยุติการใช้ยาเสพติด โดยรัฐได้ก าหนด
กฎระเบียบ ข้อบงัคบัในการป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด โปรแกรมบ าบดัฟืน้ฟูผู้ ใช้ยาเสพติด
เสพติด และน าโปรแกรมดังกล่าวไปใช้ในกระบวนการบ าบัดรักษาผู้ ติดยาเสพติด (Schroder, 
2009) ตลอดจนมีการถอดบทเรียนการด าเนินการ รูปแบบการรักษาผู้ ติดยาเสพติด (อาภาศิริ 
สุวรรณานนท์, 2556) และก าหนดโปรแกรมพัฒนาการปรับตวัโดยใช้กระบวนการกลุ่มในวัยรุ่น
หญิงท่ีใช้ยาเสพติด เพ่ือให้ผู้ เข้าร่วมมีการปฏิสัมพันธ์ภายในกลุ่ม  มีส่วนร่วมในการท ากิจกรรม
ด้วยกัน ร่วมกันแก้ปัญหา และท ากิจกรรมให้ส าเร็จตามจุดมุ่งหมายท่ีก าหนดไว้ แล้วท าการ
วิเคราะห์อารมณ์และพฤติกรรมของตนเองและของสมาชิกในกลุ่ม จนน าไปสู่การพฒันาตนเองใน
เร่ือง การปรับตัวทางอารมณ์และสังคมเม่ือต้องเผชิญกับปัญหา (ปัทมา ทหารไทย, 2558) 
นอกจากนี ้ได้มีหน่วยงานท่ีมิใช่ภาครัฐได้เข้ามามีส่วนร่วมในการบ าบดัรักษา ฟืน้ฟูผู้ ใช้ยาเสพติด
เสพติด เช่น พระสงฆ์ได้ท าการผสานหลกัธรรม ความเช่ือทางพุทธศาสนา  และจิตวิทยาแนวพุทธ
เข้าด้วยกนั เพ่ือน ามาใช้เป็นเคร่ืองมือในการบ าบดั เยียวยาสภาพจิตใจของผู้ ใช้ยาเสพติดเสพติด 
(วิชญาพล ส์ไชยสมบตัิ, 2559) และในส่วนของชมุชน ได้มีการสร้างรัว้ชมุชนในการป้องกนัปัญหา
ยาเสพติด โดยการให้ความส าคญักบัการ มีส่วนร่วมของชมุชนให้เข้ามาร่วมกนัป้องกนัและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดของชมุชน (นราศกัดิ์ ปานบตุร, 2554)  
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จากงานวิจยัดงักล่าวข้างต้น ได้สะท้อนให้เห็นถึงฐานคิดในการบ าบดัฟืน้ฟูผู้
ติดยาเสพติดท่ีให้ความส าคญักับการก าหนดตวัแบบท่ีมีมาตรฐานสากลท่ีเป็นหนึ่งเดียว มาใช้ใน
การบ าบดัรักษา ผู้ เข้ารับการบ าบดัยาเสพตดิทกุคน โดยมองวา่บคุคลเหล่านีเ้ป็นเสมือนผู้ ป่วยด้วย
โรคเฉพาะทาง ท่ีเม่ือชดุความรู้ทางการแพทย์ท าการวินิจฉยัพบว่ามีสารเสพติด อนัเป็นเชือ้โรคร้าย
แฝงอยู่ในร่างกาย จึงมีความจ าเป็นต้องน าบุคคลดังกล่าว เข้าสู่กระบวนการบ าบัดรักษาท่ีมี
แนวทาง ขัน้ตอน และวิธีการท่ีก าหนดไว้อย่างชัดเจน เม่ือผู้ เข้ารับการบ าบดัทุกคนสามารถผ่าน
กระบวนการเหล่านีไ้ด้ ก็จะสามารถฟืน้ฟูสภาพร่างกายท่ีถกูให้ความหมายวา่ถกูท าลายหรือเส่ือม
โทรมจากการใช้สารเสพติด จนกลายเป็นกลุ่มคนท่ีเรียกว่า “ไม่ปกติ” ให้ฟื้นคืนมาเป็นสภาวะ
ร่างกายท่ีเป็นปกติเฉกเช่นคนปกติทั่วไป ซึ่งมุมมองเช่นนี ้จึงละเลยการค านึงถึงความแตกต่าง
หลากหลายของผู้ คน และไม่ให้ความสนใจความคิด ความรู้สึก การกระท าของผู้ ใช้ยาเสพติด 
ตลอดจนกระบวนการตอ่รองของบคุคลเหลา่นีก้บับคุคลอ่ืนท่ีอยูแ่วดล้อม ท่ีเกิดขึน้อย่างตอ่เน่ือง มี
ความสลับซับซ้อน และมีความเป็นพลวัตร นอกจากนี ้ยังไม่ได้ค านึงถึงบริบทเชิงสังคมและ
วฒันธรรมท่ีบคุคลเหลา่นัน้อาศยัอยู ่ 

ส่วนกลุ่มที่สอง มองว่าบุคคลเป็นผู้กระท าการในการยุติการใช้ยาเสพติดด้วยตนเอง 
งานวิจยัในกลุ่มนีมุ้่งสะท้อนภาพของกระบวนการให้ความหมาย การคิด ความรู้สึก การตดัสินใจ 
และการปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคมของเยาวชน ทัง้ในช่วงเข้าสู่การบ าบดัยาบ้า ในระหว่างการบ าบดั  
ตลอดจนเง่ือนไขท่ีท าให้พวกเขาเหล่านีเ้ลิกใช้ยาเสพติด และไม่กลบัมาใช้ยาบ้าซ า้อีก  (เรืองสิทธ์ 
เนตรนวลใยและชิรวฒัน์ นิจเนตร, 2557) ความสามารถและศกัยภาพของผู้ใช้ยาเสพติดท่ีมีอ านาจ
ในการคิด และตัดสินใจท่ีจะยุติการใช้ยาเสพติดด้วยตนเอง อันเกิดจากความปรารถนาหรือ
จิตส านึกจากเบือ้งลึกของผู้ ใช้ยาเสพติด เป็นสิ่งผลักดันให้ตัวเองสามารถยุติการพึ่งพายาได้ 
(ปฤษณา ชนะวรรษ, 2549) ตลอดจน คณุลกัษณะของตวัเอง ทัง้สภาพจิตใจและการปรับเปล่ียน
การใช้ชีวิตของตนเองใหม่ และสภาพสงัคมท่ีท าให้ผู้ ใช้ยาเสพติดห่างไกลจากยาเสพติดและไม่ใช้
ยาเสพติดเสพติดซ า้ (ปิยวรรณ ทศันาญชลี, 2553 ) พร้อมทัง้ ความสามารถในการฟื้นพลงัจาก   
ยาเสพติดของบุคคลทัง้ก่อนและหลังการเข้ารับการปรึกษาเชิงจิตวิทยารายบุคคล แล้วท าการ
เปรียบเทียบความแตกต่างในการพฒันา (เบญจพล กรอไุร, 2550) และการค้นหาเง่ือนไขปกป้อง
เชิงปัจเจกบุคคลและทางสงัคมท่ีเป็นสากลท่ีท าให้ผู้หญิงใช้ยาเสพติดเสพติดมีพลงัสุขภาพจิตใน
การเลิกยาเสพตดิ (นนัท์ชตัสณัห์ สกลุพงศ์, 2559) 

เม่ือเป็นเช่นนี ้งานวิจยัเหล่านีไ้ด้ให้ความส าคญักับบคุคลในฐานะอตับุคคลท่ี
สามารถคิด ให้ความหมาย แสดงการกระท าออกมาเบือ้งหน้าให้บุคคลอ่ืนเห็นและรับรู้ และมี



 7 
 

  

คณุลกัษณะเฉพาะบุคคลท่ีมีความเข้มแข็ง จึงสามารถสร้างสรรค์วิธีการในการจดัการปัญหาจน
สามารถยุติการใช้ยาเสพติดได้ส าเร็จ หากแต่มุมมองเช่นนีไ้ด้ละเลยแง่มุมในเชิงสงัคมท่ีย่อมเป็น
อีกส่วนหนึ่งท่ีมีส่วนส าคัญท่ีเข้ามาก ากับ ควบคุม หรือเอือ้ประโยชน์ในการคิด ตัดสินใจ และ
แนวทางการปฏิบตัิของผู้ ใช้ยาเสพติด ว่าสิ่งใดท่ีตนเองสามารถกระท าได้หรือไม่ได้ หากกระท าได้
ควรแสดงการกระท าสิ่งเหล่านีก้บัใคร ในบริบทใด และในช่วงเวลาไหน ซึ่งสิ่งเหล่านีล้้วนมีส่วนใน
การชว่ยเหลือ สง่เสริม และสนบัสนนุให้ตนเองสามารถยตุกิารใช้ยาเสพตดิได้ส าเร็จ 

ฉะนัน้ จากงานวิจยัท่ีกล่าวมาข้างต้น ผู้วิจยัมองว่าการอธิบายปรากฏการณ์การยุติ
การใช้ยาเสพติด ท่ีแยกอธิบายโดยมองในเชิงโครงสร้างหรือกระบวนการเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง 
จงึไม่สามารถอธิบายปรากฏการณ์ดงักลา่วได้อย่างลุม่ลึก ครอบคลมุ และชดัเจน ส าหรับในทศันะ
ของผู้วิจยัท่ีเช่ือว่า แม้ว่าโครงสร้างสงัคมภายในสลมัจะมีส่วนในการก าหนดการกระท าของวยัรุ่น
ใช้ยาเสพติด หากแตพ่วกเขาเหล่านีล้้วนเป็นผู้กระท าการท่ีมีความสามารถ มีศกัยภาพในการคิด 
การใคร่ครวญ สะท้อนกลบัภายใน และสร้างสรรค์การกระท าเพ่ือตอ่รองกบับคุคลอ่ืนในโครงสร้าง
หรือแบบแผนความสัมพันธ์ทางสังคมท่ีแวดล้อมไปด้วยยาเสพติด จนเกิดการเรียนรู้ เกิดการ
ปรับตวัในเชิงบวก และสามารถยุติการใช้ยาเสพติด แม้ต้องใช้ชีวิตอยู่ในบริบทสลัมได้ เม่ือเ ป็น
เช่นนี ้ผู้ วิจัยจึงท าการศึกษาการพัฒนาตัวตนเพ่ือยุติการใช้ยาเสพติดของวัยรุ่นสลัม ท่ีให้
ความส าคญัทัง้ในมุมมองเชิงโครงสร้างหรือแบบแผนความสมัพันธ์ทางสงัคมท่ีซบัซ้อน และมอง
วยัรุ่นสลัมในฐานะผู้ กระท าการท่ีมีความสามารถและศกัยภาพในการแสดงบทบาทท่ีแตกต่าง
หลากหลายในแบบแผนทางสงัคมท่ีซ้อนทบักนัเป็นชัน้ ๆ จากบคุคลท่ีอยู่ใกล้ชิดและขยายวงกว้าง
ออกไปสู่สงัคมขนาดใหญ่ ผา่นการปฏิสมัพนัธ์กบับคุคลอ่ืนในบริบทเหล่านี ้ท่ีล้วนมีความเส่ียงจาก
การใช้ยาเสพติด หากแต่พวกเขาได้ท าการประเมินความเส่ียงหรืออนัตรายท่ีอาจเกิดขึน้กบัตนเอง 
จนเกิดการตระหนกัรู้ และเข้าใจถึงความเส่ียงจากการใช้ยาเสพติด จึงน าไปสู่การปฏิสมัพันธ์กับ
บุคคลอ่ืนท่ีอยู่แวดล้อมในบริบทต่างๆ ผ่านการจัดการภาพประทับของตนเอง และ เลือกแสดง
ออกมาหรือปกปิดเร่ืองราวบางอย่างไว้ เพ่ือให้บคุคลอ่ืนยอมรับและประทบัใจตนเอง พร้อมทัง้ให้
ความช่วยเหลือและสนบัสนนุในการยตุิการใช้ยาเสพติด จนท้ายท่ีสดุสามารถยตุิการใช้ยาเสพติด
ได้ส าเร็จ   

ใน การท าค วาม เข้ า ใจป รากฏ การณ์ ดั งกล่ า ว ข้ าง ต้ น  ท่ี ใ ห้ ค วาม ส าคัญ กั บ
กระบวนการพฒันาตวัตนทา่มกลางการปฏิสมัพนัธ์กบับคุคลอ่ืนท่ีอยูแ่วดล้อมในโครงสร้างสงัคมท่ี
ด ารงอยู่ซับซ้อนจนท าให้วยัรุ่นสลมัยุติการใช้ยาเสพติด จึงไม่เพียงพอท่ีจะตัง้ค าถามตรงๆ ว่า มี
ปัจจัยหรือสาเหตุอะไรบ้างท่ีท าให้ วัย รุ่นสลัมยุติการใช้ยาเสพติด และปัจจัยแต่ละตัวมี
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ความสัมพันธ์กันอย่างไร ซึ่งการตอบค าถามเหล่านีจ้ะท าให้มองไม่เห็นภาพท่ีครอบคลุม และ
ซับ ซ้อนของปรากฏการณ์  ฉะนั ้น  ผู้ วิจัยจึ ง เลือกใช้วิ ธี วิทยาเชิ งคุณ ภาพ  (Qualitative 
Methodology) ตามแนวทางการศกึษาเร่ืองเลา่ (Narrative Approach) ด้วยความเช่ือพืน้ฐานท่ีว่า 
การจะเข้าใจชีวิตของวยัรุ่นท่ีเคยใช้ยาเสพติดและสามารถยุติการใช้ยาเสพติดได้ส าเร็จนัน้ ผู้ วิจยั
ต้องตีความเร่ืองราวชีวิตท่ีพวกเขาเคยผ่านประสบการณ์การยุติการใช้ยาเสพติด โดยเฉพาะ
เหตกุารณ์วิกฤตท่ีพวกเขาปฏิสมัพนัธ์กบับคุคลอ่ืน จนสามารถประเมิน เกิดการรับรู้ มีความเข้าใจ
ถึงความเส่ียงจากยาเสพติด จนกลายเป็นจุดเปล่ียนของชีวิตท่ีท าให้พวกเขาท าการปรับเปล่ียน
และพฒันาตนเองไปสูก่ารเลิกยาเสพติดได้ส าเร็จ เร่ืองราวเหล่านีน้บัได้ว่าเป็นประสบการณ์ชีวิตท่ี
มีความหมาย และมีส่วนส าคญัในการก ากบั และหล่อหลอมประสบการณ์ของวยัรุ่นใช้ยาเสพติด 
จนเร่ืองราวเหล่านีด้ ารงอยู่ในความคดิ จิตส านึก และความทรงจ าของพวกเขาเหล่านัน้ (Andrews 

Molly, 2013) ซึ่งการบอกเล่าเร่ืองราวเหล่านีจ้ะท าให้ผู้ วิจัยสามารถตีความ จนเกิดความเข้าใจ
เก่ียวกับความคิด ความรู้สึก การให้ความหมาย การต่อรองความหมายในบริบทการปฏิสมัพนัธ์
ของวัยรุ่นเหล่านีก้ับคนอ่ืนท่ีอยู่แวดล้อม ตลอดจนบริบททางสังคม วฒันธรรมในห้วงเวลานัน้ ๆ 
จนกระทัง่พวกเขาสามารถยตุกิารใช้ยาเสพตดิได้ส าเร็จ 

ฉะนัน้ ในการท าความเข้าใจวยัรุ่นใช้ยาเสพตดิในสลมัเหล่านี ้ผู้วิจยัจึงต้องเข้าให้ถึงการให้
ความหมายท่ามกลางบริบทการปฏิสมัพนัธ์กบับคุคลอ่ืนท่ีมีความเส่ียงจากการใช้ยาเสพติด และ
การปรับเปล่ียนการใช้ชีวิตของตนเองในบริบทสลมั ทัง้นีเ้พ่ือชีใ้ห้เห็นเง่ือนไข และกระบวนการใน
การด ารงอยู่ในความเส่ียง และวิธีการจดัการความเส่ียงของวยัรุ่นใช้ยาเสพติดในสลมั ท่ีมีอยู่อย่าง
หลากหลาย ซึ่งถกูสร้างและแสดงออกด้วยตนเอง รวมถึงเง่ือนไขท่ีพวกเขาน ามาใช้เอือ้ประโยชน์
และตอ่รองกับบคุคลอ่ืนท่ามกลางบริบทการปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคม เพ่ือยตุิการใช้ยาเสพติด จนท า
ให้บคุคลอ่ืนยอมรับ จงึสามารถปรับเปล่ียนตนองไปสูก่ารยตุกิารใช้ยาเสพติดได้  

 
ค าถามวิจัย 

การใช้ชีวิตในสภาวะเส่ียงจากยาเสพติดท าให้วยัรุ่นท่ีใช้ยาเสพติดพัฒนาตวัตนไปสู่การ
เลิกยาเสพติดได้อย่างไร มีเง่ือนไขและกระบวนการจดัการความเส่ียงในบริบทแวดล้อมอย่างไร 
และชีวิตทา่มกลางความเส่ียงเหลา่นีน้ าไปสูก่ารพฒันาตวัตนไปสูก่ารยตุยิาเสพตดิได้อย่างไร 
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วัตถุประสงค์ในการวิจัย 
เพ่ือท าความเข้าใจเง่ือนไข กระบวนการจดัการความเส่ียงของวยัรุ่นสลมัท่ีใช้ยาเสพตดิกบั

บุคคลรอบข้างในบริบทแวดล้อม และกระบวนการพัฒนาตวัตนของวยัรุ่นสลมัท่ีใช้ยาเสพติดจน
สามารถยตุกิารใช้ยาเสพตดิได้ส าเร็จ 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. สร้างองค์ความรู้ท่ีมาจากประสบการณ์ชีวิตของวยัรุ่นใช้ยาเสพติด ท่ีสามารถยตุิการใช้
ยาเสพติดได้ส าเร็จ ซึ่งจะกลายเป็นชุดความรู้ใหม่ท่ีน ามาใช้ในการแก้ปัญหายาเสพติดภายใน
บริบทสลมั 

2. หน่วยงานท่ีก าหนดนโยบาย และปฏิบตัิงานเก่ียวกับยาเสพติด สามารถน าข้อมูลผล
การศึกษาไปถอดองค์ความรู้ แล้วน าไปใช้ในการก าหนด ปรับเปล่ียนนโยบาย และสร้างกิจกรรม
ส าหรับวยัรุ่น สมาชิกในครอบครัว และคนในชมุชนท่ีอาศยัอยูใ่นสลมั เพ่ือท าการปรับเปล่ียน แก้ไข 
และป้องกนัวยัรุ่นสลมักลุม่เส่ียงให้สามารถรอดพ้นจากยาเสพตดิได้ 
 
นิยามศัพท์เฉพาะ 

การพฒันาตวัตนของวยัรุ่นใช้ยาเสพตดิ หมายถึง กระบวนการปฏิสมัพนัธ์ของวยัรุ่นสลมัท่ี
ใช้ยาเสพติดภายใต้นิเวศวิทยาสงัคม ด้วยการจดัการภาพประทบัแห่งตนภายใต้บริบทต่าง ๆ จน
เกิดการปรับเปล่ียนไปสูก่ารสร้างตวัตนใหม่ท่ีมีความแข็งแกร่ง และยตุกิารใช้ยาเสพตดิได้ส าเร็จ 

ความแข็งแกร่งแห่งตนของวยัรุ่นใช้ยาเสพติด หมายถึง ความสามารถของวยัรุ่นสลมัท่ีใช้
ยาเสพติดในการก้าวข้ามความเส่ียงและอันตรายจากยาเสพติด โดยการน าทรัพยากรทัง้ท่ีเป็น
คณุลกัษณะภายในและภายนอก ท่ีได้มาจากการปฏิสมัพนัธ์กบับุคคลรอบข้างในบริบทตา่ง ๆ มา
ใช้ในการปรับเปล่ียนตัวเองให้มีชีวิตท่ีดี แม้ต้องใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางบุคคลแวดล้อมและ
สถานการณ์ยาเสพตดิในสลมั 

ความเส่ียง หมายถึง เหตุการณ์และหรือบุคคลท่ีปฏิสัมพันธ์กับวัยรุ่นใช้ยาเสพติด ทัง้
ในช่วงก่อนใช้ยาเสพติด ระหว่างใช้ยาเสพติด และในระหว่างยุติยาเสพติด จนท าให้พวกเขาเกิด
การประเมินสถานการณ์ น าไปสู่การตระหนกัรู้ มีความเข้าใจถึงอนัตรายและผลลพัธ์เชิงลบท่ีจะ
เกิดขึน้ตามมา ในแตล่ะบริบทท่ีมีความแตกตา่งกนัออกไป  
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บทที่ 2 
แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
การศกึษาการพฒันาตวัตนเพ่ือยตุกิารใช้ยาเสพตดิของวยัรุ่นสลมั มุ่งตอบค าถามวิจยัท่ีว่า 

วยัรุ่นสลมัท่ีใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางบคุคลแวดล้อมท่ีมีความเส่ียงจากยาเสพติด สามารถยตุกิารใช้ยา
เสพติดได้อย่างไร มีเง่ือนไขและกระบวนการใดท่ีท าให้พวกเขาเหล่านีส้ามารถจัดการกับความ
เส่ียงท่ีเกิดขึน้ในชีวิตประจ าวนั จนสามารถปรับเปล่ียนตนเองให้ยตุิการใช้ยาเสพติดได้ส าเร็จ โดย
มีวตัถปุระสงค์เพ่ือท าความเข้าใจความเส่ียงของวยัรุ่นสลมัท่ีใช้ยาเสพติด ทัง้เง่ือนไข กระบวนการ
จดัการความเส่ียงท่ีเกิดขึน้ในปฏิสมัพนัธ์ของวยัรุ่นสลมักบับคุคลแวดล้อมท่ีมีความเส่ียงจากการใช้
ยาเสพติด บคุคลและเหตกุารณ์ท่ีท าให้พวกเขาเกิดการตระหนกัรู้ มีความเข้าใจถึงความเส่ียงจาก
การใช้ยาเสพติด และการผลิตตวัตนขึน้มาต่อรองกับบุคคลอ่ืนในแต่ละบริบท จนท าให้บุคคลอ่ืน
ยอมรับและสามารถพฒันาตวัตนไปสู่การยตุิการใช้ยาเสพติดส าเร็จ การท่ีจะเข้าใจปรากฏการณ์
เหล่านีไ้ด้อย่างลึกซึง้ ผู้วิจยัได้ท าการผสานแนวคิดนิเวศวิทยาสงัคม (Social-ecological System) 
แนวคิดความแข็งแกร่งแห่งตน (Resilience) และแนวคิดการจัดการภาพประทับ (Impression 
management) เข้าด้วยกัน เพ่ือน ามาใช้เป็นกรอบในการมองปรากฏการณ์การพฒันาตวัตนเพ่ือ
ยตุิการใช้ยาเสพติดของวยัรุ่นสลมั ท่ีให้ความส าคญัทัง้ในมิติโครงสร้างสงัคม และผู้กระท าการ ซึ่ง
เป็นวยัรุ่นใช้ยาเสพติดท่ีใช้ชีวิตอยู่ในสลัม โดยมีรายละเอียดในการท าความเข้าใจปรากฏการณ์
ดงันี ้

ส่วนที่หน่ึง ระบบนิเวศวิทยาสังคม ในการศึกษาครัง้นี ้ผู้ วิจัยใช้แนวคิดระบบ
นิเวศวิทยาสงัคมเป็นทัง้แนวทางในการศกึษา (Approach) และเป็นแนวคิดในการท าความเข้าใจ
ปรากฏการณ์ เพ่ือชีใ้ห้เห็นถึงการใช้ชีวิตของวยัรุ่นใช้ยาเสพติดในสลมัท่ีต้องปฏิสมัพนัธ์กบับุคคล
แวดล้อมท่ีเก่ียวข้องกบัยาเสพติดในหลากหลายบริบท จากบคุคลท่ีอยู่ใกล้ชิดตวัเองมากท่ีสดุและ
ขยายวงกว้างออกไปสู่สังคมในภาพใหญ่ จึงท าให้วัยรุ่นเหล่านีต้้องมีการปรับตวัท่ีสลับซับซ้อน
อย่างเป็นพลวตัร ในการซึมซบัความเส่ียง หรืออนัตรายท่ีเกิดขึน้ มีการเรียนรู้การใช้ชีวิตในความ
เส่ียง จนสามารถประเมินและตระหนักรู้ถึงผลลัพธ์เชิงลบท่ีจะตามมา จึงน าไปสู่การปรับเปล่ียน
ความคิด การแสดงออก เพ่ือก้าวข้ามความเส่ียงเหล่านี ้โดยการใช้ความเส่ียงท่ีเกิดขึน้มาเป็นพลัง
ผลักดันและเปิดโอกาสให้เกิดการจัดการตนเองใหม่ เพ่ือให้สามารถท าหน้าท่ีของตนเองในระบบ
ความสมัพนัธ์กบับคุคลอ่ืนตามท่ีคนในสงัคมคาดหวงั จนน าไปสู่การปรับเปล่ียนและพฒันาตวัตนให้
ก้าวข้ามความเส่ียงจากการใช้ยาเสพตดิได้ส าเร็จ  



 11 
 

  

ส่วนที่สอง การพัฒนาตัวตนเพื่ อยุติการใช้ยาเสพติดของวัยรุ่นสลัม เพ่ือ
ชีใ้ห้เห็นถึงความแข็งแกร่งแห่งตน (resilience) และการผลิตตวัตน (self of producer) ของวยัรุ่น
สลมัในบริบทการปฏิสมัพนัธ์กบับคุคลอ่ืน จนน าไปสู่การปรับเปล่ียนและพฒันาตวัตนในการยตุิยา
เสพตดิ โดยผู้วิจยัได้น าแนวคดิเหลา่นีม้าอธิบายปรากฏการณ์ดงันี ้

ความแข็งแกร่งแห่งตน ใช้ในการอธิบายกระบวนการทางจิตวิทยาสงัคม ท่ี
ท าให้เห็นถึง ความสามารถและศกัยภาพของวยัรุ่นสลมัท่ีสามารถประเมินเหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้ จน
เกิดการตระหนักรู้ เข้าใจถึงความเส่ียงจากการใช้ยาเสพติด ตลอดจนทรัพยากรทัง้ภายในและ
ภายนอกท่ีสามารถน าพา (Navigate) และน ามาใช้ในการต่อรอง (Negotiation) กับตนเองและ
บคุคลอ่ืนในบริบทการปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคม จนสามารถปรับเปล่ียนตวัเอง ให้ก้าวข้ามความเส่ียงท่ี
อาจเกิดขึน้จากการใช้ยาเสพตดิในระบบนิเวศวิทยาสงัคมสลมั และยตุกิารใช้ยาเสพตดิได้   

การผลิตตัวตนเพื่อยุติการใช้ยาเสพติดของวัยรุ่นสลัม ใช้อธิบายร่วมกับ
แนวคิดความแข็งแกร่งแห่งตนท่ีท าให้เห็นถึง การผลิตตวัตนของวยัรุ่นสลมัท่ามกลางความเส่ียง
จากยาเสพตดิ เพ่ือน ามาใช้ในการตอ่รองกบับคุคลอ่ืนในบริบทการปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคม ท่ีเร่ิมจาก
การนิยามสถานการณ์ ผ่านการสะท้อนย้อนคิดภายใน (Reflexive) จนเกิดความเข้าใจว่าตนเอง
เป็นใคร มีใครเป็นบุคคลนัยส าคญั (Significant others) ในสถานการณ์นัน้ จึงน าไปสู่การเลือก
บทบาทท่ีต้องการแสดง การเลือกทรัพยากรท่ีเอือ้ประโยชน์ และแสดงบทบาทออกมาต่อรองกับ
บคุคลอ่ืน พร้อมทัง้ท าการปกปิด/ซอ่นเร้นการกระท าท่ีไม่เป็นไปตามความคาดหวงัของสงัคมไว้ให้
มิดชิด จนท าให้บุคคลอ่ืนยอมรับและเช่ือว่าตวัตนท่ียุติการใช้ยาเสพติดเป็นความจริง รวมถึงให้
โอกาสพวกเขากลบัคืนสูส่งัคม และท้ายท่ีสดุสามารถยตุกิารใช้ยาเสพติดได้ส าเร็จ 

ส่วนที่สาม กรอบแนวคิดในการวิจัย เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการศึกษา วิเคราะห์ 
สงัเคราะห์งานวิจยั จนสามารถท าการประยุกต์ เช่ือมโยงฐานคิดและแนวคิดท่ีเก่ียวข้องให้เข้ากับ
ประเดน็ในการศกึษาวิจยัครัง้นีไ้ด้ 
 
ส่วนที่หน่ึง ระบบนิเวศวิทยาสังคม 

ในการศึกษาครัง้นี  ้ผู้ วิจัยได้น าแนวคิดระบบนิเวศวิทยาสังคม (Social-ecological 
System) มาใช้เป็นแนวทางในการศึกษา (Approach) และแนวคิดในการอธิบายปรากฏการณ์ 
โดยแตล่ะสว่นมีรายละเอียดดงันี ้  
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แนวทางการศึกษาเชิงระบบนิเวศวิทยาสังคม 
ในการศึกษาปรากฏการณ์ยุติการใช้ยาเสพติดของวัยรุ่นในสลัมครัง้นี  ้ผู้ วิจัยใช้

แนวทางการศึกษา (Approach) เชิงระบบนิเวศวิทยาสังคมท่ีเป็นสาขาหนึ่งในการศึกษาเชิง
นิเวศวิทยา (Ecology) ของนกัวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ซึ่งได้ตัง้ค าถามกบัมุมมองเชิงนิเวศวิทยา
แนวเดิม ท่ีให้ความส าคัญกับการมองระบบในเชิงการปรับตวัแบบเป็นเส้นตรงเพ่ือมุ่งสู่การเกิด
เสถียรภาพมั่นคง (Stable equilibrium) จนเกิดการละเลยมุมมองการปรับตัวเชิงพลวัตร 
(dynamic) ท่ีเกิดขึน้ภายในระบบ ไม่เป็นเส้นตรง และมีความไม่แน่นอน เม่ือเป็นเช่นนีใ้นช่วงปี 
1960 และก่อนปี 1970 C.S.Holling นักนิเวศวิทยา จึงได้น ามุมมองความแข็งแกร่ง (resilience) 
มาประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์ระบบนิเวศวิทยาสังคม ทัง้นีเ้พ่ือท าให้เกิดความเข้าใจในพลวตัร 
(dynamics) ของระบบนิเวศวิทยา ท่ีบุคคลต้องใช้ชีวิตอยู่ภายใต้โครงสร้างสังคม และแบบ
แผนการปฏิสัมพันธ์ทางสังคมกับบุคคลอ่ืนท่ีแวดล้อมไปด้วยความเส่ียงและอันตราย ใน
หลากหลายบริบท จนท าให้บุคคลต้องมีกระบวนการปรับตวัท่ีซบัซ้อน เพ่ือให้สามารถใช้ชีวิตและ
อยู่ร่วมกับบุคคลอ่ืนในระบบนิเวศวิทยาเช่นนีไ้ด้ หรืออาจกล่าวโดยย่อว่า เป็นการศึกษาความ
แข็งแกร่งเชิงนิเวศวิทยาสงัคม (Social-Ecological resilience)  

มุมมองความแข็งแกร่งเชิงนิเวศวิทยาสงัคม วางอยู่ภายใต้ความเช่ือท่ีว่า แม้บุคคล
ต้องด ารงอยู่และปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืนท่ีแวดล้อมไปด้วยความเส่ียง อันตราย และสิ่งรบกวน
มากมาย แต่บุคคลย่อมมีความสามารถในการซึมซับปัญหา ความเส่ียงหรืออันตรายเหล่านี ้
ตลอดจนมีความตระหนกัรู้ เข้าใจถึงความเส่ียงท่ีเกิดขึน้ จนสามารถรองรับปัญหา จดัการตวัเอง 
(self-organize) และท าหน้าท่ีของตนเองในระบบความสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืนท่ีอยู่แวดล้อม  
จนน าไปสู่การพัฒนาตัวตนให้ก้าวข้ามความเส่ียงท่ีเกิดขึน้  และปรับเปล่ียนระบบใหม่ให้มี
เสถียรภาพ (stability) ขึน้มาได้ (Folke Carl, 2006 ) (Adger W.N., 2000) ในแง่นี ้การพัฒนา
ตัวตนของบุคคลจึงเกิดขึน้ท่ามกลางการปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืน ภายใต้ความเส่ียงในระบบ
นิเวศวิทยาสงัคม โดยผู้วิจยัได้น าเอาแนวคิดการจดัการภาพประทบั (Impression Management) 
ของ Goffman มาร่วมอธิบายเพ่ือท าให้เห็นภาพของบุคคลในฐานะผู้ผลิต (Producer) ท่ีสามารถ
พฒันาและสร้างตวัตนขึน้มาทา่มกลางการปฏิสมัพนัธ์กบัความเส่ียงหรืออนัตรายเหลา่นีไ้ด้ส าเร็จ 

ปรากฏการณ์เหล่านีส้ามารถมองเห็นได้อย่างชดัเจนในวยัรุ่นใช้ยาเสพติดในสลมั ท่ี
ต้องปฏิสมัพันธ์กับบุคคลรอบข้างท่ีใช้ยาเสพติดอย่างต่อเน่ือง และต้องเผชิญกับความเส่ียงหรือ
อนัตรายจากการใช้ยาเสพติด อาทิ การถกูลงโทษจากกฎระเบียบของสงัคมและการถกูกีดกนัจาก
บคุคลอ่ืนท่ีอยู่รอบข้าง หากแตพ่วกเขาสามารถซมึซบั เกิดการเรียนรู้จากความเส่ียงของยาเสพติด
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ท่ีเกิดขึน้อย่างต่อเน่ือง ตลอดจนยงัคงท าตามหน้าท่ีของตนเอง และปรับเปล่ียนตวัเองให้สามารถ
ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกบับคุคลแวดล้อมได้อยา่งลงตวั ซึ่งผลพวงจากพลวตัรท่ีด ารงอยูอ่ย่างตอ่เน่ือง ย่อม
ท าให้บคุคลสามารถคงอยู่ (persistence) ท่ามกลางการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึน้และสามารถใช้ชีวิต
ท่ามกลางบริบทของความเส่ียงได้  มีความเข้มแข็ง (robustness) ในการธ ารงคุณลักษณะ
บางอย่างท่ีพึงปรารถนาของระบบ จนท าให้ระบบสามารถท างานได้ แม้จะตกอยู่ท่ามกลางสภาวะ
ความผันผวนท่ีมาจากพฤติกรรมขององค์ประกอบบางส่วนในระบบ หรือสิ่ง อ่ืนท่ีอยู่แวดล้อม  
จนสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีดุลภาพเชิงซ้อน (Multiple equilibria) อันเน่ืองจากระบบสามารถ
ตอบสนองต่อสิ่งรบกวนท่ีเกิดขึน้ จนเกิดการปรับเปล่ียนโครงสร้างและหน้าท่ีเดิม และก่อให้เกิด
ระบบใหม่ขึน้มา นอกจากนี ้ยังสามารถสร้างภูมิทัศน์ท่ีมั่นคง (Stability landscape) ท่ีเกิดจาก
ระบบนิเวศหนึ่งหรือสองระบบขึน้ไป มีความสามารถในการแลกเปล่ียนสิ่งมีชีวิต พลงังาน น า้ และ
สารอาหาร จนท าให้ระบบนิเวศหรือภูมิทัศน์ท่ีถูกแยกเป็นส่วนๆ  และต้องเผชิญกับสิ่งรบกวน 
สามารถกลบัมาผสานเช่ือมโยงกนัจนท าให้ระบบเกิดความมัน่คงได้ 

ยิ่งไปกว่านัน้ เม่ือบุคคลต้องเผชิญกับความเส่ียง และอนัตรายจากยาเสพติดสูงขึน้
อย่างต่อเน่ือง ย่อมท าให้วิกฤตเหล่านัน้ถูกน ามาดดัแปลง ปรับเปล่ียนให้กลายเป็นโอกาสในการ
เปิดช่องทางให้เกิดการเช่ือมหรือรวมตวักนัของส่วนต่าง ๆ เช่น การเปล่ียนวิธีคิดและแนวทางการ
ปฏิบตัิตนของวยัรุ่น/สมาชิกในครอบครัว/คนในสลมั และเปล่ียนแนวทางในการจดัสรรทรัพยากรท่ี
เอือ้ประโยชน์ตอ่การยตุิการใช้ยาเสพติดของวยัรุ่น ทัง้ในเชิงโครงสร้างและกระบวนการ จนท าให้
เกิดการสร้างวงจรการใช้ชีวิตแบบใหม่ขึน้มา กล่าวคือ นอกจากวัยรุ่นใช้ยาเสพติดในสลัมจะ
สามารถซมึซบัความเส่ียงจากการใช้ยาเสพตดิแล้ว พวกเขาเหลา่นีย้งัเกิดการเรียนรู้จากความเส่ียง
ท่ีเกิดขึน้ จนน าไปสู่การปรับเปล่ียนตวัเองในการยุติการใช้ยาเสพติด แม้ต้องใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลาง
ความเส่ียงจากยาเสพติดเช่นเดิม ในแง่นี ้ความแข็งแกร่งแห่งตนจึงมีส่วนส าคญัในการส่งเสริม
ความสามารถในการปรับตวั จนเกิดการพฒันาอย่างตอ่เน่ืองและเป็นพลวตัร หรืออาจกล่าวอีกนยั
หนึ่งได้ว่า การเปล่ียนแปลงและความมั่นคงเป็นสิ่งท่ีต้องด าเนินไปควบคู่กัน เพ่ือท าให้ระบบ
สามารถปรับตวัและด ารงอยูไ่ด้อย่างมัน่คง 

เม่ือเป็นเช่นนี ้กระบวนการปรับตัวจึงย่อมมีความสัมพันธ์กับการเรียนรู้ และ
ความสามารถในการจัดการตนเอง (self-organization) ของระบบ เพ่ือให้สอดคล้องกับการ
เปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึน้ จนน าไปสู่การต่อต้านสิ่งรบกวน และปัญหาต่างๆ ตลอดจนก่อให้เกิดการ
สร้างนวตักรรมหรือแนวทางในการใช้ชีวิตใหม่ภายใต้ระบบการปรับตวัท่ีซบัซ้อน ทัง้นีเ้พ่ือให้ระบบ
สามารถด ารงอยู่ท่ามกลางการเปล่ียนแปลงของบริบทและกาลเวลาท่ีเปล่ียนไป(Carpenter S.R. 
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and Gunderson L.H., 2001) นอกจากนี ้Carpenter ยงัได้ชีใ้ห้เห็นถึงการมองความแข็งแกร่งแห่ง
ตนเชิงนิเวศวิทยาสังคมท่ีเน้นใน 3 ประการ กล่าวคือ ประการแรก ให้ความส าคัญกับระบบท่ี
สามารถดูดซับความยุ่งยากและยังคงธ ารงองค์กรไว้ได้  ประการที่สอง มองถึงระดับท่ีระบบมี
ความสามารถในการจดัการตวัเอง (self-organization) กล่าวคือ เป็นความสามารถในการสร้าง
ตวัตนท่ีเหมาะสม (self-righting) ท่ามกลางความเส่ียง หรือสามารถสะท้อนย้อนกลบัต่อผลลพัธ์
เชิงลบท่ีเกิดขึน้ได้ เช่น วยัรุ่นใช้ยาเสพติดในสลมัท่ีมองตนเอง และถูกคนในสงัคมมองว่าเป็นกลุ่ม
เส่ียงจากการใช้ยาเสพติด แตท่ว่า เม่ือพวกเขามีประสบการณ์ชีวิตมากขึน้ ปฏิสมัพนัธ์กบับคุคลท่ี
แตกต่างหลากหลายทัง้บุคคลท่ีใช้ยาเสพติดและไม่ใช้ยาเสพติด และเกิดการสะท้อนย้อนกลับ
เก่ียวกบัการกระท าของตนเองภายในบริบทท่ีแตกต่างเหล่านี ้ย่อมท าให้เกิดความเข้าใจตวัเองใน
แตล่ะบริบทมากขึน้ จนสามารถสร้างตวัตนท่ีเหมาะสมในบริบทนัน้ ๆ ได้  

ประการที่สาม ระดบัท่ีระบบมีความสามารถในการเรียนรู้ การปรับตวั และ
สร้างนวตักรรมใหมข่ึน้มา กลา่วคือ  บคุคลภายในระบบจะประกอบสร้างยทุธวิธีในการปรับตวั อนั
เป็นผลจากการเรียนรู้ของบุคคล จนน าไปสู่การปรับเปล่ียนกิจกรรมของปัจเจกบุคคล ครอบครัว 
และชมุชน ตลอดจนเกิดการปรับเปล่ียนกฎระเบียบของระบบและสถาบนั เพ่ือให้บคุคลสามารถใช้
ชีวิตในระบบได้อย่างปลอดภัย โดยจะมีทัง้เง่ือนไขของเวลาและกลไกการต่อสู้ของบุคคลท่ีอยู่ใน
ระดบับุคคล ครอบครัว สงัคม และการให้คณุค่าเชิงวฒันธรรม ซึ่งทัง้สองส่วนนีจ้ะแปรเปล่ียนไป
ตลอดเวลา อันเป็นผลท าให้ยุทธวิธีท่ีบุคคลน ามาใช้ในการปรับตวั จึงไม่หยุดนิ่ง ไม่มีตวัแบบท่ี
ตายตวั และมีความเป็นพลวตัร (Carpenter S.R. and Gunderson L.H., 2001)  

ฉะนัน้ จึงอาจกล่าวได้ว่าแนวทางการศึกษาเชิงนิเวศวิทยาสงัคม เป็นการมองบริบท
สลัมแบบองค์รวมท่ีมีความสลับซับซ้อน ท่ีวัยรุ่นใช้ยาเสพติดต้องมีการปฏิสัมพันธ์กับบุคคล
แวดล้อมท่ีเก่ียวข้องกับยาเสพติดอย่างสลบัซบัซ้อน ซึ่งเหตกุารณ์เหล่านีย้่อมมีผลต่อการใช้ชีวิต
ของพวกเขา ท่ีในด้านหนึง่ต้องมีชีวิตอยู่ท่ามกลางสถานการณ์วิกฤต มีความเส่ียงและอนัตรายจาก
การใช้ยาเสพติด แต่ในอีกด้านหนึ่ง วยัรุ่นท่ีมีศกัยภาพสามารถท าการแปรเปล่ียนความเส่ียงให้
กลายเป็นโอกาส จนเกิดการซึมซับ เรียนรู้ และปรับตัวอย่างเป็นพลวัตร (dynamic) จึงท าให้
สามารถสร้างวงจรการใช้ชีวิตใหม่ ภายใต้ในระบบความสมัพนัธ์ทางสงัคมกบับคุคลอ่ืนได้อย่างมี
เสถียรภาพ ในแง่นี ้จึงอาจกลา่วได้ว่าทัง้โครงสร้างและวยัรุ่นสลมัย่อมมีอิทธิพลซึ่งกนัและกนั ไม่มี
ฝ่ายใดก าหนดอีกฝ่ายหนึ่ง หากแตเ่ป็นการกระท าท่ีสะท้อนย้อนกลบัไปมาอย่างตอ่เน่ือง จนท าให้
วยัรุ่นสลมัสามารถยตุกิารใช้ยาเสพตดิและใช้ชีวิตอยูใ่นสลมัท่ีแวดล้อมไปด้วยยาเสพติดได้เชน่เดมิ 
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แนวคิดนิเวศวิทยาสังคม 
ในส่วนของแนวคิดระบบนิเวศวิทยาสังคม (Social-ecological System) ผู้ วิจัยได้

น ามาใช้ในการอธิบายปรากฏการณ์การยตุกิารใช้ยาเสพติดของวยัรุ่นสลมั เพ่ือท าให้มองเห็นภาพ
การปฏิสมัพนัธ์ของวยัรุ่นใช้ยาเสพติดในสลมักับบุคคลอ่ืนท่ีอยู่แวดล้อมในระบบต่างๆ ท่ีซ้อนทบั
กนัเป็นชัน้ๆ จากระบบท่ีอยูใ่กล้ชิดมากท่ีสดุและขยายวงกว้างออกไปสูส่งัคมภายนอกท่ีเตม็ไปด้วย
ความเส่ียงและอนัตรายจากการใช้ยาเสพตดิ หากแตว่ยัรุ่นเหล่านีไ้ด้มีความสามารถและศกัยภาพ
ในการซึมซบัความเส่ียง จนเกิดการเรียนรู้ ปรับตวั และพฒันาตนเองก้าวข้ามเหตกุารณ์เหล่านีจ้น
สามารถยตุกิารใช้ยาเสพตดิได้ส าเร็จ  

หากผู้วิจยัใช้แนวคิดโครงสร้างหน้าท่ีตามแนวสงัคมวิทยาคลาสสิค ท่ีให้ความส าคญั
ในเชิงโครงสร้าง โดยเฉพาะในงานของทาร์คอท พาร์สัน (Tacott Parsons) มาใช้ในการอธิบาย
ปรากฏการณ์ดงักล่าว จะท าให้มองเห็นภาพของสลมัท่ีประกอบไปด้วยระบบปฏิบตัิการตา่ง ๆ ซึ่ง
ในแต่ละระบบเหล่านีจ้ะมีหน้าท่ีก ากับไว้อย่างชัดเจน หากบุคคลภายในระบบสามารถท าตาม
หน้าท่ีของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ จะท าให้ระบบเกิดดลุยภาพ  (Richard Peet and Elaine 
Hartwick, 2009) หากแต่ ในการมองปรากฏการณ์ภายใต้แนวคิดนี  ้ได้ให้ความส าคัญกับ
โครงสร้างและหน้าท่ีของระบบปฏิบตัิการในสลมัมากเกินไป จนโครงสร้างเหล่านีเ้ข้ามามีส่วนใน
การก าหนดควบคุมการกระท าผู้ คนในสลัม ว่าใครควรกระท าหน้าท่ีอะไร อย่างไร ควรกระท า
เม่ือไหร่และกบัใคร จนมองไม่เห็นศกัยภาพของผู้คนในสลมัท่ีอยู่ภายใต้โครงสร้างนัน้ ว่าสามารถ
คดิได้ คิดเป็น และสามารถสร้างสรรค์การกระท าของตนเองทา่มกลางการปฏิสมัพนัธ์กบับคุคลอ่ืน
ในกลุม่ตา่งๆ ท่ีด ารงอยูอ่ยา่งหลากหลายได้ 

ห าก ใ ช้ แน วคิ ด  bioecological ข อ ง  Urie Bronfenbrenner ท่ี มี ฐ าน คิ ด แบ บ
วิทยาศาสตร์ ซึ่งให้ความส าคญักบัการค้นหาความสมัพนัธ์ของตวัแปรในเชิงพฤติกรรมของมนษุย์ 
ภายใต้ข้อสนันิษฐานวา่ (Proposition) การพฒันามนษุย์ เกิดขึน้จากความสมัพนัธ์ในเชิงกลไกจาก
สาเหตุท่ีเกิดจากทัง้ปัจเจกบุคคล และสิ่งแวดล้อมท่ีสนับสนุนซึ่งกันและกัน ทัง้ในส่วนของ
กระบวนการ (Process) บุคคล (Person) บริบท (Context)  และเวลา (Time) หรือท่ีเรียกว่า PPCT model 
ซึ่งความสัมพันธ์ท่ีเกิดขึน้เหล่านี ้ส่งผลท าให้มนุษย์เกิดการพัฒนา (Bronfenbrenner U., 1979) 
เม่ือเป็นเช่นนี ้ในการศึกษาปรากฏการณ์การยุติการใช้ยาเสพติดของวัยรุ่นสลัมภายใต้วิธีคิด
ดงักล่าว จงึเป็นการศกึษาเพ่ือค้นหาสาเหตท่ีุเก่ียวข้องกบัการยตุิการใช้ยาเสพตดิของวยัรุ่นสลมัใน
มิตติา่ง ๆ ท่ีแยกยอ่ยออกจากกนั ซึง่สาเหตเุหลา่นีไ้ด้สง่ผลหรือมีความสมัพนัธ์ท่ีท าให้วยัรุ่นสลมัยตุิ
การใช้ยาเสพติดได้ส าเร็จ โดยผลการศึกษาดังกล่าวจะกลายเป็นตัวแบบเชิงสากลท่ีน าไปใช้
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ท านายวยัรุ่นใช้ยาเสพตดิในสลมัทกุคน เม่ือเป็นเช่นนี ้การมองความสมัพนัธ์ระหวา่งบคุคลภายใน
โครงสร้างดงักล่าว จึงมีลกัษณะเป็นเส้นตรงมากเกินไป ท่ีมองว่าหากมีเหตอุย่างหนึ่งเกิดขึน้ก็จะ
ส่งผลท าให้เกิดผลอย่างหนึ่งตามมา หากแต่ในโลกความเป็นจริงความสัมพันธ์ของบุคคลจะมี
ลกัษณะย้อนกลบัไปกลบัมาตลอดเวลา ซบัซ้อน และเกาะเก่ียวโยงใยสมัพนัธ์กนั โดยยากท่ีจะแยก
เหตุและผลท่ีแน่นอนตายตัว และเป็นหนึ่งเดียว หากแต่มีการแปรเปล่ียนไปท่ามกลางการ
ปฏิสมัพนัธ์กบัคนอ่ืนจากท่ีอยูใ่กล้ชิดมากท่ีสดุ และขยายออกไปในสงัคมวงกว้าง 

ฉะนัน้  ในการศึกษาครัง้นี  ้ผู้ วิจัยได้ใช้แนวคิดระบบนิเวศวิทยาสังคม (Social-
ecological System)  ของ ยู ริ  บ รอน เฟน เบ รน เนอ ร์  (Urie Bronfenbrenner) นักจิ ต วิทยา
พัฒนาการ ท่ีเช่ือว่าในการศึกษาการเจริญเติบโตและพัฒนาการของเด็ก เป็นผลจากเด็ก
ปฏิสมัพนัธ์กับสิ่งแวดล้อมท่ีพวกเขาอาศยัอยู่ จนท าให้ทัง้สองส่วนย่อมมีส่วนในการก าหนดซึ่งกัน
และกัน ฉะนัน้ ในการท าความเข้าปรากฏการณ์ดงักล่าวจึงไม่สามารถศึกษาภายใต้ฐานคิดแบบ
วิทยาศาสตร์ ในเชิงการทดลอง ท่ีให้ความส าคญักบัการกระตุ้นและการตอบสนองภายใต้สภาวะ
ของการควบคุมภายในห้องปฏิบัติการ ซึ่งไม่สามารถตอบค าถามเก่ียวกับพัฒนาการของเด็กท่ี
ด ารงอยู่อย่างซบัซ้อน ภายในโลกความเป็นจริงได้ (Bronfenbrenner. U, 2005) เม่ือเป็นเช่นนี ้เขา
จึงได้น าแนวคิดทางนิเวศวิทยาของ เอิ ร์น แฮค เคล (Ernest Haeckel) นักสัตวิทยาและนัก
วิวัฒนาการ ชาวเยอรมัน ซึ่งเป็นศาสตร์แขนงใหม่ท่ี เกิดขึน้ในปี 1837 ภายใต้ฐานคิดแบบ
วิทยาศาสตร์ ท่ีมองว่าสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมมีความสมัพนัธ์ระหว่างกันอย่างเป็นระบบ ทัง้ใน
สว่นของวิถีการด ารงชีวิต อาทิ การหาอาหาร การแขง่ขนั การปรับตวัเพ่ือการอยู่รอด ตลอดจนการ
พึ่งพาอาศัยกัน จนสามารถอยู่ร่วมกันอย่างเป็นองค์รวม (Bubolz M. M. and Sontag M. S., 
1993) มาประยุกต์ใช้ในการศึกษาการเจริญเติบโต และพัฒนาการของเด็กท่ีใช้ชีวิตอยู่ภายใน
สภาพแวดล้อมท่ีพวกเขาอาศยัอยู ่ 

โดย Bronfenbrenner มองว่าสภาพแวดล้อมท่ีเด็กด ารงอยู่มีความซับซ้อนและมี
กิจกรรมท่ีมีส่วนในการพัฒนาเด็กเกิดขึน้ในหลากหลายบริบท เช่น บ้าน โรงเรียน และสนามเด็ก
เล่น จึงไม่สามารถใช้มุมมองทางนิเวศวิทยาเชิงเด่ียวหรือระบบใดระบบหนึ่งท่ีมองความสมัพนัธ์
เชิงเส้นตรงมาใช้ในการอธิบายพฒันาการดงักลา่วได้อยา่งครอบคลมุ ฉะนัน้ เขาจงึให้ความส าคญั
กบัการมองระบบความสมัพนัธ์ท่ีมีการปฏิสมัพนัธ์ระหว่างกันของบุคคลกบัสิ่งแวดล้อมท่ีด ารงอยู่
อย่างซบัซ้อน (Bronfenbrenner U., 2001) และไม่ได้เป็นไปตามกฎของธรรมชาติเพียงอย่างเดียว 
หากแต่มีความเป็นอัตวิสัย (Subjectivity) ท่ีมนุษย์ซึ่งด ารงอยู่ร่วมกันเป็นสังคม (Social being) 
และสมาชิกภายในสงัคมจะมีการปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งกนัภายในบริบทและชว่งเวลาตา่งๆ ตลอดจน
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ท าหน้าท่ีของตนเองภายในบริบทท่ีพวกเขาอาศยัอยู ่(Bronfenbrenner. U, 2005, p. 95) จนท าให้
เกิดการเรียนรู้ เกิดความเข้าใจ เกิดการปรับตวั และท าให้สามารถพฒันาตวัเองขึน้มา  

เม่ือเป็นเช่นนี ้เขาจึงได้เขียนหนังสือ “The Ecology of Human Development” ท่ี
มองว่านิเวศวิทยาเก่ียวกับการพัฒนามนุษย์ ภายใต้กระบวนทัศน์เชิงนิเวศวิทยา ท่ีเช่ือเก่ียวกับ
ความก้าวหน้า การโต้ตอบกนัระหว่างการกระท า การเจริญเตบิโตของมนษุย์ และการเปล่ียนแปลง
ของสภาพแวดล้อมท่ีอยู่รอบตัวท่ีก่อให้เกิดการพัฒนาบุคคลภายในบริบทนัน้ ซึ่งกระบวนการ
เหล่านี เ้ป็นผลจากการปฏิสัมพัน ธ์ระหว่างบุคคลกับบริบท ท่ีพวกเขาเหล่านี อ้าศัยอยู่  
(Bronfenbrenner U., 1979) จากความเช่ือดงักล่าว ได้สะท้อนให้เห็นถึงแง่มุมในการมองบุคคล
และสิ่งแวดล้อมของเขา ท่ีมองว่าการเติบโตของบุคคลเป็นกระบวนการท่ีเป็นพลวัตร มี
ความก้าวหน้า และมีการสร้างโครงสร้างใหม่ภายในสิ่งแวดล้อมท่ีพวกเขาอาศยัอยู่ ท่ีเป็นเช่นนี ้
เน่ืองจากบุคคลได้มีการปฏิสมัพนัธ์กบัสิ่งแวดล้อมในลกัษณะของการตา่งตอบแทนซึ่งกนัและกัน 
(reciprocity) จนน าไปสู่กระบวนการพัฒนาท่ีมิได้ถูกจ ากัดจากสิ่งแวดล้อมท่ีอยู่รอบตัวเท่านัน้ 
หากแตย่งัเกิดจากสิ่งแวดล้อมท่ีอยู่ภายนอกซึ่งขยายวงออกไป และซ้อนทบักนัเป็นชัน้ ๆ จากระบบ
จลุภาค (microsystem) ท่ีอยู่ใกล้ชิดเด็กมากท่ีสดุและเด็กต้องเผชิญหน้าอยู่ในชีวิตประจ าวนั แล้ว
ขยายวงกว้างออกไปสู่ระบบกลาง (mesosystem) ระบบภายนอก (exosystem) และทุกระบบ
เหลา่นีไ้ด้ถกูครอบคลมุโดยระบบมหภาค (macrosystem) (ภาพประกอบ 1)  

ในแตล่ะระบบเหล่านีจ้ะมีบทบาทหน้าท่ี บรรทดัฐาน และความสมัพนัธ์ ซึ่งเด็กได้ถกู
ถ่ายทอดและขดัเกลาสิ่งต่างๆ เหล่านีเ้ข้าไปในความคิดของตวัเอง จนท าให้รับรู้และเข้าใจหน้าท่ี
ของตนเอง  และสามารถใช้ความคิดในการพิจารณาคดัเลือกบทบาท และบรรทัดฐานเหล่านีม้าใช้
ในการปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืนในบริบทต่างๆ โดยเฉพาะในบริบทท่ีบุคคลเหล่านีต้้องเผชิญกับ
ความเส่ียงหรืออนัตราย จนท าให้พวกเขายงัคงธ ารงการท าหน้าท่ีของตนเอง สามารถปรับเปล่ียน 
และพัฒนาตนเองได้ให้ก้าวข้ามความเส่ียงท่ีเกิดขึน้ได้ (Bronfenbrenner U., 1979) เฉกเช่นใน
วยัรุ่นใช้ยาเสพติดในสลมั ท่ีต้องปฏิสมัพนัธ์กับบุคคลแวดล้อมในระบบย่อยต่างๆ ท่ีมีความเส่ียง 
(Risk) จากการใช้ยาเสพตดิ กลา่วคือ 
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ภาพประกอบ 1 แสดงระบบนิเวศวิทยาสงัคม  
 

ระบบจุลภาค (Microsystem) เป็นกลุ่มหรือสิ่งแวดล้อมท่ีอยู่ใกล้ชิดวยัรุ่นใช้ยาเสพ
ติดมากท่ีสุด เช่น ครอบครัว  กลุ่มเพ่ือน โรงเรียน และคนในชุมชน เป็นต้น ซึ่งวัยรุ่นสลัมต้อง
ปฏิสมัพนัธ์กบับคุคลเหลา่นีท่ี้มีส่วนเก่ียวข้องกบัยาเสพตดิทัง้โดยทางตรงและทางอ้อม โดยผลพวง
จากการปฏิสมัพนัธ์ดงักล่าว ย่อมเต็มไปด้วยแรงเสริมทัง้ทางตรงและทางอ้อม ท่ีท าให้พวกเขาเกิด
ความคิด การรับรู้ เกิดความเข้าใจ จนน าไปสู่การตดัสินใจธ ารงการใช้ยาเสพติดหรือยตุิการใช้ยา
เสพติด ซึ่งหากท าการเปิดเผยแบบแผนความสมัพนัธ์ของวยัรุ่นใช้ยาเสพติดในสลมักับบุคคลอ่ืน 
จะท าให้เห็นภาพสายใยความสัมพันธ์ระหว่างวัยรุ่นในสลัมกับบุคคลใกล้ชิดท่ีโยงใยไปด้วย
ประเด็นปัญหาตา่งๆ มากมาย โดยภาพเหล่านีส้ามารถสะท้อนให้เห็นอย่างชดัเจนในงานวิจยัช่วง
ท่ีผ่านมาเก่ียวกับการใช้ยาเสพติดของวัยรุ่น ท่ีผลการศึกษาเหล่านีไ้ด้ชีช้วนให้เห็นถึงการ
ปฏิสมัพนัธ์ของวยัรุ่นกบัความเส่ียงจากการใช้ยาเสพติดของบคุคลใกล้ชิด ดงันี ้

1) การปฏิสมัพนัธ์ของวยัรุ่นใช้ยาเสพตดิกบัสมาชิกในครอบครัว 
วยัรุ่นใช้ยาเสพติดในสลมัส่วนใหญ่ต้องเผชิญกบัรูปแบบความสมัพนัธ์ภายใน

ครอบครัวท่ีไม่ลงรอยกนัของพอ่แม่ ทัง้การทะเลาะเบาะแว้งกนั การแยกกนัอยู่ และการหยา่ร้างกนั 
ตลอดจนการขาดการปฏิสมัพันธ์อย่างต่อเน่ืองระหว่างเด็กกับพ่อแม่ อนัมาจากเง่ือนไขทางด้าน
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เศรษฐกิจเพ่ือหารายได้เลีย้งดคูรอบครัว การขาดโอกาสทางการศกึษา จนท าให้เดก็ขาดการเลีย้งดู
ท่ีเหมาะสมจากครอบครัว (Lewis, 2009; Ombati M., 2016; อรทัย อาจอ ่า, 2543) และไม่มีเงิน
จา่ยคา่เทอมจึงต้องออกจากโรงเรียนกลางคนั (Awino, 2010) ยิ่งไปกวา่นัน้ ร้อยละ 21 ของวยัรุ่นท่ี
ใช้ยาเสพติดได้มีประสบการณ์การปฏิสัมพันธ์ทางตรงกับพ่อและ/หรือแม่ และสมาชิกภายใน
ครอบครัวท่ีใช้ยาเสพติด หรือจ าหน่ายยาเสพติดเพ่ือสร้างรายได้มาใช้จ่ายภายในครอบครัว  จนท า
ให้พวกเขามองการกระท าเหล่านีเ้ป็นสิ่งปกติและมีทัศนคติเชิงบวกต่อการใช้ยาเสพติด ฉะนัน้ 
วยัรุ่นกลุ่มนีย้่อมมีความโน้มเอียงในการใช้ยาเสพติดสงูกว่าวยัรุ่นท่ีสมาชิกในครอบครัวไม่มีการใช้
ยาเสพตดิ (ประธาน รัชตจ ารูญ, 2544 ) 

เม่ือวัยรุ่นใช้ยาเสพติดต้องใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางครอบครัวท่ีมีปัญหาดงักล่าว
ข้างต้น สิ่งหนึ่งท่ีนา่สนใจคือ วยัรุ่นสลมัแตล่ะคนต้องใช้ชีวิตอยู่ทา่มกลางความเส่ียงจากยาเสพติด
จากใครบ้าง อย่างไร และพวกเขามีการจดัการความเส่ียงท่ีเกิดขึน้ท่ามกลางการปฏิสมัพันธ์กับ
บคุคลในครอบครัวท่ีใช้ยาเสพติดอย่างไร ตลอดจน เม่ือตดัสินใจยตุิการใช้ยาเสพติดแล้ว พวกเขา
มีการปฏิสมัพนัธ์กบับคุคลเหลา่นีเ้ปล่ียนแปลงไปหรือไม ่อยา่งไร 

2) การปฏิสมัพนัธ์ของวยัรุ่นใช้ยาเสพตดิกบักลุม่เพ่ือน 
นอกจากครอบครัวท่ีนับได้ว่ามีส่วนส าคญัต่อความคิด ความรู้สึก และการ

กระท าของวยัรุ่นใช้ยาเสพติดแล้ว กลุม่เพ่ือนยงัเป็นอีกกลุม่หนึ่งท่ีมีสว่นส าคญัเป็นอย่างยิ่งเม่ือเด็ก
ย่างเข้าสู่วยัรุ่น โดยกลุ่มเพ่ือนของวยัรุ่นเหล่านี ้ส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มวยัรุ่นท่ีมีอายุเท่า ๆ กันหรือ
ใกล้เคียงกนัทัง้ท่ีอยู่ในสลมัเดียวกนั และเพ่ือนในโรงเรียน โดยพวกเขาจะใช้เวลาส่วนใหญ่ร่วมกัน 
มีความคิด ความรู้สึก และการกระท าในลกัษณะคล้ายคลึงกัน ตลอดจนเป็นกลุ่มคนท่ีมีบทบาท
ส าคัญในการหล่อหลอมความคิด การกระท าของตนเอง (Muss Rolf E., 1990) เม่ือเป็นเช่นนี ้
วยัรุ่นใช้ยาเสพติดในสลมัส่วนใหญ่จึงเลือกคบเพ่ือนท่ีใช้ยาเสพติดเหมือนกนั และมีประสบการณ์
ปฏิสมัพนัธ์กับเพ่ือนท่ีอยู่ในสลมัเดียวกัน/เพ่ือนท่ีอยู่นอกสลมั/เพ่ือนในโรงเรียนท่ีใช้หรือจ าหน่าย  
ยาเสพติด ทัง้โดยทางตรงและทางอ้อม (Laoniramai P., 2005) โดยรูปธรรมท่ีแสดงให้เห็นได้อย่าง
ชดัเจนจากงานวิจยั เร่ือง พฤติกรรมการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ของนักศึกษามหาวิทยาลัย
ระดับปริญญาตรีในเขตกรุงเทพมหานคร  (รัตติยา บัวสอน, 2555) ท่ีพบว่า เหตุผลส าคัญท่ี
นกัศกึษาด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ครัง้แรก คือ อยากลองมากท่ีสดุ (ร้อยละ 57.0) โดยมีกลุ่มเพ่ือน
เป็นเง่ือนไขท่ีมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมความเส่ียงใช้ยาเสพติดอย่าง มีนัยส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.01 (สายสดุา สขุแสง และเจตน์สฤษฎ์ิ สงัขพนัธ์, 2558 )  
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เม่ือเป็นเช่นนี ้ส าหรับวยัรุ่นแล้วการปฏิสมัพนัธ์กบักลุ่มเพ่ือนจึงเป็นบริบทท่ีมี
ความหมาย มีความส าคัญ และมีอิทธิพลต่อความคิด ความรู้สึก ตลอดจนการตัดสินใจเลือก
แนวทางการกระท าในการใช้ยาเสพติดหรือเลิกยาเสพตดิ ฉะนัน้ สิ่งหนึ่งท่ีนา่สนใจคือ วยัรุ่นเหลา่นี ้
มีการปฏิสมัพนัธ์กบักลุ่มเพ่ือนท่ีมีความเส่ียงจากการใช้ยาเสพตดิอย่างไร และเม่ือตดัสินใจยตุิการ
ใช้ยาเสพตดิแล้ว พวกเขามีปฏิสมัพนัธ์กบัเพ่ือนเหลา่นีเ้ปล่ียนแปลงไปหรือไม ่อยา่งไร 

3) การปฏิสมัพนัธ์ของวยัรุ่นใช้ยาเสพตดิกบัโรงเรียน 
นอกจากครอบครัว กลุ่มเพ่ือนดงักลา่วข้างต้นแล้ว วยัรุ่นใช้ยาเสพตดิสว่นใหญ่

ต้องใช้ชีวิตและปฏิสมัพนัธ์กับครูในโรงเรียน ท่ีเป็นผู้บงัคบัใช้กฎระเบียบในการป้องกนัยาเสพติด
ภายในโรงเรียนอย่างเข้มงวด ทัง้นีเ้พ่ือป้องกนัและปราบปรามมิให้นกัเรียนใช้ยาเสพติด พร้อมทัง้
ท าการลงโทษนกัเรียนท่ีฝ่าฝืนกฎระเบียบดงักล่าว เม่ือเป็นเช่นนี ้วยัรุ่นใช้ยาเสพติดเหล่านีจ้ึงต้อง
เผชิญกับความเส่ียงหรืออันตรายจากการละเมิดบรรทัดฐานของโรงเรียนในหลากหลายรูปแบบ 
อาทิ การว่ากล่าวตกัเตือน การเชิญผู้ปกครอง การภาคทณัฑ์ และการไล่ออก ยิ่งไปกว่านัน้ เม่ือครู
ในโรงเรียนได้จัดท าโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุขขึน้มา ผ่านการจัด
กิจกรรมต่างๆ เก่ียวกับการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดภายในโรงเรียน จนท าให้
นักเรียนและบุคคลากรในโรงเรียนเกิดการรับรู้ เข้าใจ และร่วมมือกันในการตรวจตรา สอดส่อง 
ควบคุม และก ากับตวัเอง ตลอดจนบุคคลอ่ืนภายในโรงเรียนไม่ให้เข้าไปยุ่งเก่ียวกับยาเสพติด 
ปรากฏการณ์เช่นนี ้ยิ่งท าให้วัยรุ่นใช้ยาเสพติดต้องตกอยู่ในสภาวการณ์ของความเส่ียง และ
อนัตรายจากการใช้ยาเสพตดิทัง้ภายในและภายนอกโรงเรียนเพิ่มมากขึน้ 

เม่ือเป็นเช่นนี ้ค าถามท่ีน่าสนใจคือ เม่ือวยัรุ่นเหล่านีใ้ช้ชีวิตอยู่ภายในโรงเรียน 
พวกเขาต้องเผชิญกบัความเส่ียงจากใคร/สิ่งใดบ้าง อยา่งไร และพวกเขามีการจดัการความเส่ียงท่ี
เกิดขึน้ท่ามกลางบริบทการปฏิสมัพันธ์ทางสังคมเหล่านีอ้ย่างไร จนสามารถก้าวข้ามความเส่ียง
เหลา่นีไ้ปได้ 

4) การปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งวยัรุ่นใช้ยาเสพตดิกบัคนในสลมั 
เม่ือกล่าวถึงสภาพแวดล้อมในสลมั ภาพหนึ่งท่ีปรากฏในความคิดของคนใน

สงัคม คือ วยัรุ่นใช้ยาเสพตดิส่วนใหญ่ต้องใช้ชีวิตอยูใ่นพืน้ท่ีท่ีมีการปลกูสร้างบ้านเรือนอย่างแออดั 
มีแหล่งมัว่สุมยาเสพติด เป็นแหล่งซือ้ขายยาเสพติด (ประยงค์ แสนบุราณ, 2559 ) ชุมชนมีความไม่
ปลอดภัย และมีสภาพแวดล้อมท่ีเป็นอันตราย (Sompoch Ratioran, 2012) ตลอดจน วัยรุ่น
เหล่านี ต้้องปฏิสัมพันธ์กับ เพ่ือนบ้านท่ีไร้ระเบียบ มีความผูกพันระหว่างกันน้อย      มีการ
เคล่ือนย้ายท่ีอยู่อาศัย มีความหนาแน่นของประชาชนสูง (Jeffrey M.Jenson, 1997) มีการ
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ว่างงานเป็นเวลานานจึงหนัไปใช้ยาเสพติดและก่ออาชญากรรม (Hossain Shahadat, 2011) ซึ่ง
สิ่งเหล่านี ้เป็นเง่ือนไขแวดล้อมท่ีท าให้วยัรุ่นมีความเส่ียงจากการใช้ยาเสพตดิสงู ทัง้นีเ้น่ืองจากการ
ปฏิสมัพนัธ์กบับคุคลท่ีเก่ียวข้องกบัยาเสพติดอย่างตอ่เน่ือง ย่อมมีส่วนในการหล่อหลอมความคิด 
ความรู้สึก  การมองโลก การให้ความหมาย และการตัดสินใจในการใช้ยาเสพติดของวัยรุ่น 
(Dodoo F. Nii-Amoo, 2007)  

ในแง่นี ้เม่ือวยัรุ่นใช้ยาเสพติดต้องการใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางปรากฏการณ์ทาง
สงัคมเช่นนี ้ค าถามหนึ่งท่ีน่าสนใจคือ พวกเขาได้ให้ความหมาย รับรู้ เข้าใจความเส่ียงจากบคุคล
ในสลมัเหลา่นีอ้ยา่งไร มีการปฏิสมัพนัธ์กบัคนในสลมัอยา่งไร และเม่ือตดัสินใจยตุกิารใช้ยาเสพติด 
วยัรุ่นเหลา่นีมี้มมุมอง มีการให้ความหมาย และปฏิสมัพนัธ์ตอ่บคุคลเหลา่นีเ้ปล่ียนแปลงไปหรือไม ่
อยา่งไร จนสามารถยตุกิารใช้ยาเสพตดิได้ส าเร็จ 

ระดบัถดัออกไป คือ ระบบกลาง (mesosystem) ได้อธิบายถึงการท างานร่วมกนัของ
ระบบจลุภาค (microsystem) ซึ่งเป็นบคุคลใกล้ชิดท่ีบคุคลต้องปฏิสมัพนัธ์ด้วยอย่างน้อยสองกลุ่ม
ขึน้ไป ท่ีเป็นส่วนส าคัญในการร่วมกันส่งเส ริม ปรับเปล่ียน และพัฒนาการเติบโตของบุคคล
(Bronfenbrenner. U, 2005) เช่น วยัรุ่นใช้ยาเสพติดปฏิสมัพนัธ์กบัสมาชิกในครอบครัวท่ีใช้ยาเสพ
ตดิ เพ่ือนทัง้ในชมุชน/นอกชมุชนท่ีใช้ยาเสพติด ครูในโรงเรียนท่ีเข้มงวดในกฎระเบียบของโรงเรียน 
และสมาชิกในชุมชนท่ีใช้ยาเสพติด เป็นต้น เม่ือพวกเขาผ่านประสบการณ์การปฏิสัมพันธ์ กับ
บคุคลอ่ืนในบริบทความเส่ียงของยาเสพตดิในหลากหลายบริบท สิ่งเหลา่นีย้่อมท าให้วยัรุ่นเกิดการ
ตีความ มีความเข้าใจ และรับรู้ความหมายเก่ียวกบัยาเสพติดว่าเป็นแบบแผนการกระท าท่ีเกิดขึน้
เป็นปกติของบุคคลท่ีอยู่แวดล้อมตนเอง  ตลอดจนเกิดการเรียนรู้ และปรับเปล่ียนตวัเองให้ใช้ชีวิต
อยูท่า่มกลางสภาพแวดล้อมในสลมัท่ีต้องปฏิสมัพนัธ์กบับคุคลอ่ืนท่ีใช้ยาเสพติดได้ 

ระบบภายนอก (Exosystem) เป็นการเช่ือมโยงระหวา่งบริบททางสงัคมท่ีวยัรุ่นใช้ยา
เสพติดไม่ได้มีบทบาทเข้าร่วมการปฏิสมัพนัธ์โดยตรง แตบ่ริบทเหล่านีไ้ด้ส่งผลกระทบทางอ้อมใน
การพฒันาพวกเขาเหล่านี ้(Bronfenbrenner U., 1979) โดยตวัอย่างท่ีแสดงให้เห็นภาพของระบบ
ดงักล่าวคือ วยัรุ่นไม่ได้ปฏิสมัพนัธ์กบัเพ่ือนในท่ีท างานของพ่อแม่ แตก่ารปฏิสมัพนัธ์ของพ่อแม่กบั
เพ่ือนท่ีท างานมากเกินไปได้ท าให้พ่อแม่ไม่มีเวลาหรือใช้เวลาในการปฏิสมัพนัธ์กบัเด็กน้อย จนท า
ให้เดก็ใช้เวลาสว่นใหญ่ในการปฏิสมัพนัธ์กบับคุคลอ่ืนท่ีใช้ยาเสพติดเชน่กนั 

นอกจากนี ้ระบบภายนอกยงัหมายรวมถึงบริการต่าง ๆ ท่ีรัฐและเอกชนจดัให้ 
เช่น การบริการสุขภาพในสลัม กลุ่มสนับสนุนทางสังคม สถานท่ีออกก าลังกายในชุมชน พืน้ท่ี
สาธารณะ การสร้างท่ีอยู่อาศัยใหม่ให้กับคนสลัม การรับเด็กไปเลีย้งดูในสถานเลีย้งเด็ก 



 22 
 

  

(Sharma.M, 2013) อาสาสมัครช่วยเหลือในสลัม และการจัดกิจกรรมเยาวชนสัมพันธ์ ลูกเสือ
ชาวบ้านเพ่ือป้องกนัยาเสพติด (Sompoch Ratioran, 2012) ตลอดจนโครงการในการแก้ไขปัญหา
สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมท่ีพักอาศยัในสลัม (บงัอร ฉางทรัพย์, 2551) เป็นต้น หากแต่วยัรุ่นเหล่านี ้
สามารถเข้าร่วมกิจกรรมและปฏิสัมพันธ์กับบุคคลท่ีให้ความช่วยเหลือเหล่านีไ้ด้ค่อนข้างน้อย 
เน่ืองจากมีการให้บริการค่อนข้างจ ากัด ไม่ทั่วถึง (อรทัย อาจอ ่า, 2543) ; (Amna Saeed and 
Shehla A. Yasin, 2017) ประกอบกับการให้ความช่วยเหลือในบางรูปแบบ เช่น การสร้างท่ีอยู่
อาศยัให้คนสลมั เป็นการสร้างในพืน้ท่ีชานเมืองห่างไกลจากท่ีอยู่อาศยัและพืน้ท่ีประกอบอาชีพ
เดิมของคนสลมั ท่ีไม่สอดคล้องกบัอาชีพของคนกลุ่มนีท่ี้มีอาชีพเก็บของเก่า แม่ค้าหาบเร่ ซึ่งต้อง
ใช้พืน้ท่ีเป็นส่วนหนึ่งของการท างาน (บญุเลิศ วิเศษปรีชา, 2551) จึงท าให้คนกลุ่มนีไ้ม่สามารถเข้า
ไปใช้ชีวิตในพืน้ท่ีเหลา่นีไ้ด้  

ระบบมหภาค (Macrosystem) จะเป็นเสมือนตวัแบบทางสังคม (social blueprint) 
ท่ีด ารงอยู่ในเชิงวฒันธรรม (culture) วฒันธรรมย่อยในสลมั ระบบคณุค่าท่ีสังคมยึดถือเก่ียวกับ
สลัม ความเช่ือของคนในสลัม ประเพณี สถานภาพเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โครงสร้าง
โอกาสท่ีมีให้วยัรุ่นสลมั และความยากจนของครอบครัว เป็นต้น ซึ่งระบบคณุคา่เหลา่นีจ้ะมีสว่นใน
การก ากบัระบบย่อยต่างๆ ทัง้ในระบบเล็ก ระบบกลาง และระบบภายนอก จนน าไปสู่การพฒันา
บคุคลภายในระบบ (Bronfenbrenner U., 1979) หรือกล่าวอีกนยัหนึ่งว่าเป็นแบบแผนเชิงสถาบนั
ของวฒันธรรมหรือวฒันธรรมยอ่ย เชน่ เศรษฐกิจ สงัคม การศกึษา ประเพณี ศาสนา และการเมือง 
ท่ีปรากฏอยูภ่ายในสลมัซึ่งวยัรุ่นสลมัต้องปฏิสมัพนัธ์กบัสิ่งตา่งๆ เหลา่นีใ้นชีวิตประจ าวนั ซึ่งล้วนมี
ส่วนในการหล่อหลอมความคิด ความรู้สึก การตระหนักรู้ของบุคคล จนน าไปสู่การปรับเปล่ียน 
ดดัแปลงการกระท า และน าไปสู่การพฒันาตนเองได้ ซึ่งหากจ าแนกแยกแยะสิ่งท่ีบ่งชีต้วัแบบทาง
สงัคมของนิเวศวิทยาสลมั (Slum) ท่ีเป็นท่ีอยู่อาศยัของวยัรุ่นใช้ยาเสพติด ภาพท่ีแสดงออกมาให้
เห็นมีอยูห่ลากหลายแง่มมุ ดงันี ้ 

ลักษณะพื้นที่ทางกายภาพ  พืน้ ท่ีสลัม (Slum) เป็นพืน้ท่ีหนึ่งของเมืองท่ี
กระทรวงมหาดไทยได้ถอดรหสัหมายว่าเป็น “ แหล่งเส่ือมโทรม ” อนัเป็นท่ีตัง้ของบ้านเรือนท่ีปลูก
สร้างอยา่งแออดั ไมมี่ระบบสาธารณปูโภค สาธารณปูการท่ีดี ไมถ่กูสขุอนามยั ในบางชมุชนเตม็ไป
ด้วยน า้คล าและน า้เน่าเสีย (อคนิ รพีพฒัน์, 2542) ในแง่นี ้เพ่ือท าการจดัระเบียบพืน้ท่ีดงักลา่วให้มี
ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และเอือ้ต่อการพฒันาประเทศให้มีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ รัฐ
ได้ท าการจดัตัง้การเคหะแห่งชาติขึน้มา ในปี พ.ศ. 2516 เพ่ือเข้ามารับผิดชอบแก้ไขปัญหาท่ีอยู่
อาศัย จัดให้มีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ สิ่งอ านวยความสะดวกแก่ผู้ อยู่อาศัย และ
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พฒันาผู้อยู่อาศยัให้มีคณุภาพชีวิตท่ีดีขึน้ ตลอดจนให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ประชาชนท่ี
ประสงค์จะมีท่ีอยู่อาศยัของตนเอง หรือร่วมกบัการเคหะแห่งชาติในการจดัให้มีท่ีอยู่อาศยัเพ่ือให้
ประชาชนเช่า เช่าซือ้ และประกอบธุรกิจเก่ียวกับการก่อสร้าง อาคารหรือจดัหาท่ีดิน การปรับปรุง 
รือ้ หรือย้ายแหล่งเส่ือมโทรม (ส านกังานคณะกรรมการกฤษฏีกา, 2550) หากแตน่ยัยะแฝงท่ีซ่อน
เร้นอยู่เบือ้งหลงัการด าเนินการดงักล่าวของรัฐ ล้วนเต็มไปด้วยการก ากบั ควบคมุ และจดัการพืน้ท่ี
ดงักลา่ว เพ่ือให้คนสลมัมีชีวิตอยูเ่พ่ือขายแรงงานราคาถกูให้กบัเมือง 

แม้ว่าในปี พ.ศ. 2525 การเคหะแห่งชาติได้ท าการเปล่ียนค าว่า “สลัม” มา
เป็น “ ชมุชนแออดั” พร้อมทัง้ นิยามความหมายใหม่ว่า เป็นบริเวณท่ีไม่ถกูสขุลกัษณะ มีน า้ขงั อบั
ชืน้หรือสกปรก มีปริมาณผู้อยู่อาศยัอย่างแออัด อันอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัย ความ
ปลอดภยั หรืออาจก่อให้เกิดการกระท าท่ีขดัตอ่กฎหมาย หรือศีลธรรมอนัดีของประชาชน ทัง้นีโ้ดย
มีความหนาแน่นของอาคารท่ีอาศยัในเขตเมืองหลวงหรือเมืองใหญ่ ระดบัตัง้แต่ 30 หลงัคาเรือน
ตอ่พืน้ท่ี  1 ไร่ ไมว่่าพืน้ท่ีดินนัน้จะมีเจ้าของหรือไม่ก็ตาม จะเห็นได้วา่ค าจ ากดัความดงักล่าว ยงัคง
มีนยัยะความหมายท่ีไม่ดีเฉกเช่นในอดีตท่ีเต็มไปด้วยการดถูกู ดแูคลน และสร้างความเป็นอ่ืนให้
คนกลุ่มนี ้ท่ีเป็นเช่นนีเ้น่ืองจากวิธีคิดของผู้ปรับเปล่ียนความหมายดงักล่าว ยงัอยู่ภายใต้ฐานคิด
แบบแยกส่วนท่ีมองเฉพาะลักษณะทางกายภาพของสลัม ท่ีมีสภาพท่ีอยู่อาศัยทรุดโทรมหรือ
สกปรกรกรุงรัง ประชากรอยูอ่ย่างแออดั และมีสขุลกัษณะต ่ากว่ามาตรฐาน โดยหลงลืมหรือปิดบงั
มุมมองของผู้คนท่ีเป็นแรงงานราคาถูก และเป็นกลไกส าคญัในการขบัเคล่ือนการพัฒนาเมืองไว้
ข้างหลงั จนกลายเป็นสิ่งท่ีเลือนหายไปจากการรับรู้ของคนทัว่ไปในสงัคม  

วัฒนธรรมของคนในสลัม  บุคคลท่ีอาศัยอยู่ในสลัมถูกคนในสังคมให้
ความหมายว่าเป็นกลุ่มคนจนเมือง ท่ีตกอยู่ภายใต้วาทกรรม “โง่ จน เจ็บ” ซึ่งเป็นการท าให้เร่ือง
ความจนกลายเป็นปัญหาส่วนตวัของบคุคล ท่ีมีแบบแผนการใช้ชีวิตอยู่ภายใต้วฒันธรรมพิเศษท่ี
เรียกว่า “วัฒนธรรมความยากจน” อันมีลักษณะเป็นวงจรแห่งความชั่วร้ายของชีวิตและสังคม
มนุษย์ โดยความโง่ เกิดจากความไม่รู้ หรือขาดการศึกษา จึงท าให้ไม่มีความรู้ในการดแูลสขุภาพ 
และขาดทกัษะในการท างาน จึงมีรายได้น้อย ขดัสนเงินทอง และเม่ือเกิดความเจ็บป่วยจึงไม่มีเงิน
เข้ารับการรักษา และไม่สามารถเข้าถึงบริการของรัฐได้ หากสิ่งเหล่านีเ้กิดขึน้กับผู้ ใดแล้ว ก็จะท า
ให้ต้องประสบกบัสภาพท่ีเลวร้ายมากยิ่งขึน้ ซึ่งการมองเชน่นีจ้งึเป็นการให้ความหมายท่ีสอดแทรก
ความไร้ศกัยภาพ และด้อยความสามารถของคนสลมั จนไม่สามารถพฒันาตนเองให้หลดุพ้นจาก
วงจรเหลา่นีไ้ด้ 
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สภาพสงัคมของคนในสลมั จากลกัษณะทางกายภาพของสลัมท่ีเต็มไปด้วย
บ้านเรือนท่ีปลูกสร้างอย่างแออดั มีซอกซอย และมุมลีล้ับมากมาย จนสามารถใช้เป็นพืน้ท่ีหลบ
ซอ่น อ าพราง หรือกระท าผิดกฎหมายได้ง่าย เชน่ ปัญหาอาชญากรรม การลกัขโมย การใช้แรงงาน
เด็ก และปัญหายาเสพตดิ เป็นต้น ตลอดจน เป็นแหลง่รวมของผู้คนจากหลากหลายพืน้ท่ีเข้ามาใช้
ชีวิตอยู่รวมกนั จึงท าให้ภาพของสลมัเป็นพืน้ท่ีแหล่งรวมปัญหาสงัคมต่าง ๆ ท่ีรัฐและหน่วยงานท่ี
เก่ียวข้องต้องเข้าไปจดัการ ก ากบั ควบคมุ และแก้ไขปัญหาสงัคมเหลา่นีใ้ห้หมดไป 

แน่นอนว่า เม่ือตวัแบบทางสงัคมของสลมัเป็นเช่นนี ้ยอ่มท าให้วยัรุ่นใช้ยาเสพ
ติดต้องตกอยู่ในสภาวการณ์ของความเส่ียงและอนัตรายจากปัญหาสงัคมต่างๆ ท่ีเป็นการเสริม
พลังในทางตรงและทางอ้อมให้วยัรุ่นเหล่านีใ้ช้ยาเสพติด จนกลายเป็นบุคคลท่ีเบี่ยงเบนไปจาก
บรรทดัฐานของสงัคม พร้อมทัง้ถูกติดป้ายช่ือว่าเป็น เด็กขีย้า เด็กเหลือขอ และเด็กไม่ดี ตลอดจน
ถกูคนในสงัคมแสดงการกระท าท่ีเต็มไปด้วยการเยาะเย้ย ดถูกู เหยียดหยาม แบง่แยก กีดกนั เป็น
ต้น (ดลชัย ฮะวงัจู และดุสิตา พึ่งส าราญ, 2560) และถูกเบียดขบัให้อยู่ในมุมมืดของพืน้ท่ีเมือง  
ยิ่งไปกว่านัน้ ภาพลักษณ์ของวัยรุ่นสลัมเช่นนี ้ได้ถูกน ามาผลิตส่ือสารระหว่างกันในสังคมใน
ช่องทางต่างๆ อย่างต่อเน่ือง จนกลายเป็นภาพลักษณ์ท่ีเป็นสากลซึ่งคนในสงัคมใช้เป็นเลนส์ใน
การมองวยัรุ่นสลมั จนท าให้วยัรุ่นเหล่านีถู้กจดัประเภทให้มีความแตกต่างจากคนกลุ่มใหญ่ และ
ถูกกีดกัน ตลอดจนถูกมองและให้ความหมายว่าเป็นบุคคลท่ีมีความผิดปกติไปจาก “ความเป็น
วัยรุ่นในอุดมคติ” (Mishra Arima, 2006) เม่ือเป็นเช่นนี ้ค าถามหนึ่งท่ีน่าสนใจคือ วัยรุ่นสลัม
เหลา่นีต้้องเผชิญกบัความเส่ียงจากตวัแบบทางสงัคมท่ีไม่ดีเก่ียวกับวยัรุ่นสลมัหรือไม่ อยา่งไร และ
พวกเขาท าการปฏิสมัพนัธ์กบับคุคลอ่ืนท่ีมีวิธีคิดเช่นนีอ้ย่างไร ตลอดจนมีการสร้างสรรค์วิถีทางใน
การตอ่รองกบับคุคลอ่ืนในบริบทการปฏิสมัพนัธ์ เพ่ือยตุกิารใช้ยาเสพตดิอยา่งไร 

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าแนวคิดดงักล่าวจะมีการแบ่งแยกระบบออกเป็น 4 ระบบ
ย่อยดงักล่าวข้างต้น หากแต่การปฏิสมัพนัธ์ของวยัรุ่นใช้ยาเสพติดกับบุคคลแวดล้อมท่ีใช้ยาเสพ
ติดในระบบย่อยเหล่านี ้ล้วนมีความสมัพนัธ์เกาะเก่ียว ยึดโยงกนัไปมาอย่างสลบัซบัซ้อน โดยไม่มี
ฝ่ายใดก าหนดอีกฝ่ายหนึ่ง หากแต่ทัง้วัยรุ่นและบุคคลรอบข้างท่ีใช้ยาเสพติดย่อม มีส่วนในการ
ก าหนดซึ่งกันและกนั หรือเป็นความสมัพนัธ์ในสองทิศทาง กล่าวคือ แม้วยัรุ่นใช้ยาเสพติดจะต้อง
ตกอยู่ภายใต้วงจรของความเส่ียงหรืออันตรายจากการใช้ยาเสพติดทัง้ท่ีเกิดขึน้กับตัวเอง และ
บุคคลรอบข้าง จนต้องถูกประทับตราว่าเป็น เด็กขีย้า เด็กเกเร ต้องใช้ชีวิตอย่ างโดดเด่ียว 
(Oyserman and Markus, 1990) มีความเช่ือมัน่ในตนเองน้อย และมีปัญหาในการใช้ชีวิต หากแต ่
มิได้หมายความว่าวยัรุ่นใช้ยาเสพติดทุกคนจะต้องตกอยู่ภายใต้วงัวนดงักล่าว มีวยัรุ่นบางคนท่ีมี
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ความสามารถในการปรับเปล่ียน ปรับตวั จนสามารถพฒันาตวัตนก้าวข้ามความเส่ียงเหล่านีไ้ปได้ 
และมีพฤติกรรมท่ีเป็นไปตามความคาดหวงัของคนในสงัคม ซึ่งสิ่งเหล่านีย้่อมเป็นการกระท าท่ีมี
ความท้าทายในชีวิตของพวกเขาเหลา่นี ้

ฉะนัน้ เพ่ือให้เกิดความเข้าใจการพัฒนาตัวตน (Self development) ของ
วยัรุ่นเหล่านี ้ ท่ามกลางการปฏิสมัพนัธ์กบับคุคลอ่ืนท่ีมีความเส่ียงหรืออนัตรายจากการใช้ยาเสพ
ติดในระบบนิเวศวิทยาสลัมได้อย่างลุ่มลึก และครอบคลุมมากขึน้ ผู้ วิจัยจึงได้น าแนวคิดความ
แข็งแกร่งแห่งตน (resilience) และแนวคิดการจัดการภาพประทับ (Impression management) 
มาร่วมกันอธิบายปรากฏการณ์ดงักล่าวท่ีเกิดขึน้ท่ามกลางความเส่ียงจากยาเสพติดในสลมั โดย
แนวคิดความแข็งแกร่งแห่งตน จะอธิบายกระบวนการทางจิตวิทยา ท่ีมองว่าวยัรุ่นใช้ยาเสพติดมี
ความสามารถและศกัยภาพในการคิด ตระหนกัรู้ ความเข้าใจถึงความเส่ียง และสามารถน าปัจจยั
ปกป้องมาใช้ในการสร้างตัวตนใหม่ เพ่ือก้าวข้ามความเส่ียงท่ีเกิดขึน้ พร้อมทัง้น าแนวคิดการ
จดัการภาพประทับ มาใช้อธิบายร่วมในส่วนของการสร้างตวัตนท่ีแข็งแกร่งท่ามกลางความเส่ียง
จากบุคคลรอบข้างท่ีใช้ยาเสพติด โดยมองว่าวัยรุ่นเหล่านีใ้นฐานะผู้ กระท าการ (Agency)  
มีความสามารถในการผลิตตัวตน (Producer) ตามท่ีสังคมคาดหวัง ท่ามกลางความเส่ียงจาก
บุคคลอ่ืนท่ีใช้ยาเสพติด และสามารถแสดงตวัตนเหล่านีอ้อกมาต่อรอง (Negotiation) กับบุคคล
อ่ืนในบริบทการปฏิสมัพันธ์ทางสงัคมอย่างต่อเน่ือง จนท าให้บุคคลอ่ืนเกิดความประทบัใจ และ
โต้ตอบการกระท ากลับมาเฉกเช่นการกระท ากับบุคคลอ่ืนทั่วไป ตลอดจนให้การยอมรับวัยรุ่น
เหล่านีก้ลบัคืนสู่สงัคม จนท้ายท่ีสุด พวกเขาเหล่านีส้ามารถปรับเปล่ียน และพฒันาตนเองจนยุติ
การใช้ยาเสพตดิได้ส าเร็จ ดงัจะกลา่วรายละเอียดในสว่นตอ่ไป 

 
ส่วนที่สอง การพัฒนาตัวตนของวัยรุ่นใช้ยาเสพตดิในระบบนิเวศวิทยาสลัม 

การใช้ชีวิตประจ าวันของวัยรุ่นสลัม ย่อมต้องมีส่วนเก่ียวโยงสัมพันธ์กันทัง้ในส่วนของ
ร่างกาย ตวัตน และสงัคม ดงัเช่นค ากล่าวของอริสโตเติล (Aristotle) นกัปราชญ์ชาวกรีก ได้กล่าว
ไว้ว่า มนุษย์เป็นสัตว์สังคม (Social animal) ท่ีโดยสภาพธรรมชาติของมนุษย์แล้วจะต้องมีชีวิต
ร่วมกับบุคคลอ่ืน มีการปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืนในบริบทต่างๆ อย่างต่อเน่ือง เพ่ือธ ารงแบบแผน
ความสมัพนัธ์ระหว่างบุคคลและสงัคมให้ด ารงอยู่ (Douglas B. Rasmussen, 1999) หากมองใน
แง่นี ้ในการท าความเข้าใจชีวิตของบุคคลจึงไม่สามารถศึกษาโดยแยกส่วนหรือให้ความส าคัญ
เฉพาะส่วนใดส่วนหนึ่งได้ แต่ต้องมองความสมัพันธ์ระหว่างส่วนต่าง ๆ แบบองค์รวม ทัง้ในส่วน
ของร่างกาย ตวัตน และสังคม ซึ่งบุคคลแต่ละคนย่อมมีลักษณะเฉพาะ มีความซับซ้อน และมี
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ทศันคติ ความเช่ือ และพฤติกรรมท่ีแตกต่างหลากหลายกนัออกไปในแตล่ะบริบทและช่วงเวลาท่ี
เปล่ียนไป เม่ือสิ่งเหล่านีไ้ด้ถูกน ามาร้อยเรียง ถักทอเข้าด้วยกัน ท่ามกลางการสนทนาภายใน
ตนเองและการปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืนอย่างสลับซับซ้อน เกิดขึน้อย่างไร้ระเบียบ และด ารงอยู่
อยา่งตอ่เน่ือง ยอ่มก่อให้เกิดการเรียนรู้ ปรับเปล่ียน และพฒันาตวัตนของบคุคลขึน้มา  

เม่ือเป็นเชน่นี ้การพฒันาตวัตน (self development) จงึด ารงอยู่ภายใต้ฐานความเช่ือท่ีว่า
มนุษย์ทุกคนมีคุณค่าและมีศกัยภาพในการพัฒนาตวัเอง จากความสามารถในการเรียนรู้  การ
ฝึกฝน และการปฏิสมัพันธ์กับบุคคลอ่ืนท่ีอยู่แวดล้อม จนเกิดการปรับปรุงเปล่ียนแปลงตนเองท่ี
สอดคล้องกลมกลืนกบัสภาพแวดล้อมท่ีตนอาศยัอยู่ (จิราภรณ์  ตัง้กิตตภิาภรณ์, 2556) จงึน าไปสู่
การพัฒนาตวัตนในบริบทเหล่านี ้ในแง่นี ้การพัฒนาตวัตนจึงเกิดขึน้ท่ามกลางการปฏิสัมพันธ์
ระหว่างการกระท าจากภายนอก (เช่น ประสบการณ์ และบุคคลอ่ืน) ไปสู่กระบวนการภายใน 
(reflection) แล้วน าไปสู่การกระท า อนัก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงตามมา ซึ่งกระบวนการเช่นนีจ้ะ
เกิดขึน้ตลอดช่วงชีวิตของผู้คน และมีการแปรเปล่ียนไปตามเหตกุารณ์ บริบท และเวลาท่ีเปล่ียนไป 
(Pedler Mike and Burgoyne John, 1988)  

อย่างไรก็ตาม ภาพเหล่านีจ้ะเกิดขึน้กับบคุคลทัง้ในสภาวการณ์ปกติของชีวิตและเม่ือตก
อยู่ในเหตกุารณ์เจ็บปวด มีอนัตราย และมีความเส่ียง โดยเฉพาะในสภาวะท่ีบุคคลต้องตกอยู่ใน
สภาวะเจ็บปวด (trauma) ผู้ ท่ีมีความเป็นอตัวิสยั (subjective) จะสามารถรอดพ้นจากเหตกุารณ์
และความเจ็บปวดเหล่านีไ้ปได้ โดยผ่านการปฏิสัมพันธ์กับประวัติศาสตร์ชีวิตของตนเองและ
บคุคลอ่ืน ตลอดจนบริบททางสงัคมวฒันธรรม และเหตกุารณ์เจ็บปวดท่ีเกิดขึน้ จนท าให้พวกเขา
สามารถให้ความหมาย เกิดการรับรู้ว่าเกิดอะไรขึน้ และผลพวงท่ีตามมาจากเหตุการณ์ดงักล่าว
เป็นอย่างไร ดังนัน้ บุคคลจึงสามารถสร้างตวัตน  จากการรับรู้ความจริงดังกล่าว และสามารถ
ปรับเปล่ียนความจริงเหลา่นีไ้ด้เม่ือมีความจ าเป็น  

ปรากฏการณ์เหล่านี ้สามารถมองเห็นได้อยา่งชดัเจนในวยัรุ่นใช้ยาเสพติดในสลมัท่ีต้องใช้
ชีวิตและปฏิสมัพันธ์กับบุคคลอ่ืนท่ีมีความเส่ียงจากการใช้ยาเสพติดอย่างต่อเน่ือง จนท าให้เกิด
การรับรู้และเข้าใจถึงความเส่ียงท่ีเกิดขึน้ ประกอบกับบุคคลท่ีอยู่แวดล้อมล้วนคาดหวงัให้ตนเอง
ยุติการใช้ยาเสพติด เม่ือเป็นเช่นนี ้วัยรุ่นจึงได้น าเหตุการณ์เหล่านีม้าใช้ในการเสริมพลังและ
ผลักดันตัวเองให้เกิดการพัฒนาตวัตน พร้อมทัง้ท าการแสดงตัวตนเช่นนีอ้อกมาท่ามกลางการ
ปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืน ทัง้นีเ้พ่ือให้ได้รับการยอมรับ ให้การช่วยเหลือ สนับสนุน จนสามารถ
ปรับเปล่ียนตวัเองให้ก้าวข้ามความเส่ียงจากการใช้ยาเสพติด และสามารถกลบัมาใช้ชีวิตอยู่ใน
สลมัตามท่ีคนในสงัคมคาดหวงัได้อยา่งมีศกัดิ์ศรีเฉกเชน่วยัรุ่นคนอ่ืนทัว่ไป 
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ในแง่นี ้แนวคิดท่ีสามารถน ามาอธิบายการพฒันาตวัตนดงักลา่ว ผู้ วิจยัได้น าแนวคิดความ
แข็งแกร่งแห่งตน (Resilience) และแนวคิดการจดัการภาพประทบั (Impression management) 
มาร่วมอธิบายเพ่ือให้เห็นการผลิตตวัตนท่ียตุกิารใช้ยาเสพตดิได้ชดัเจน และลุ่มลกึมากขึน้ ซึง่ในแต่
ละแนวคดิสามารถน ามาอธิบายได้ดงันี ้

2.1 แนวคิดความแข็งแกร่งแห่งตน  
แนวคิดความแข็งแกร่งแห่งตน  (resilience) มีรากศัพท์มาจากภาษาลาติน ค าว่า 

resilio ท่ีหมายถึง การกระเด้งกลับหรือย้อนกลับ (to bounce back) (Klein R.J.T. and Nicholls 
R. J., 2003) หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งได้ว่า เป็นความสามารถในการกลับคืนสู่สภาพปกติจาก
ความเครียดหรือประสบการณ์ยากล าบาก (Masten A. S. and Reed M. G. J., 2002) ซึ่งแนวคิด
นีไ้ด้ถูกพัฒนาขึน้ในปี 1970 ภายในศาสตร์ทางจิตวิทยา (Psychological) ท่ีให้ความส าคญักับ
คณุลกัษณะทางจิตใจของบุคคลเป็นส าคญั โดย Norman Garmazy นกัวิชาการทางจิตวิทยา ได้
น ามาปรับใช้ในการศึกษาการต่อสู้ ในกระบวนการจิตส านึก (conscious) ของปัจเจกบุคคล เม่ือ
บคุคลต้องเผชิญกบัสภาวะทางจิต ความยากจน ความกดดนัหรือความเจ็บปวด คณุลกัษณะทาง
จิตจึงมีส่วนส าคัญต่อความเข้มแข็งของบุคคล (Kolar Katarina, 2011) ท่ีนับได้ว่าเป็นเสมือน
ปัจจัยปกป้องบุคคลท่ีต้องเผชิญอยู่ในสภาวะดังกล่าว ให้สามารถลุกขึน้ต่อสู้ กับเร่ืองราวชีวิตท่ี
เลวร้ายตา่งๆ ได้ จนสามารถกลบัมาท าตามหน้าท่ีของตนเองได้เช่นเดิม ในการมองเช่นนีจ้ึงถกูตัง้
ค าถามวา่ ให้ความส าคญักบัปัจเจกบคุคลมากเกินไป โดยไมไ่ด้ค านึงถึงความแตกตา่งหลากหลาย
ในเชิงบริบทและวฒันธรรมของบคุคล ซึ่งบริบทนบัได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งท่ีมีความส าคญัยิ่งต่อบคุคล 
ท่ีในบางเวลาหรือบางเหตกุารณ์อาจมีส่วนเกือ้หนนุและ/หรือขดัขวางการสร้างความแข็งแกร่งแห่ง
ตนของบคุคลได้ (Ungar Michael, 2004)  

ในส่วนของ กรอทเบอร์ก ผู้ เช่ียวชาญด้านจิตวิทยา มีความเช่ือว่าความแข็งแกร่งแห่ง
ตนเป็นความสามารถส่วนบุคคล ท่ีสามารถรับรู้ เข้าใจ และพิจารณาได้ว่า ประการแรก ‘I have’ 
(ฉนัมี..) เป็นแหลง่สนบัสนนุภายนอกของวยัรุ่นสลมัท่ีช่วยส่งเสริมให้ตวัเองเกิดความแข็งแกร่งแห่ง
ตน ประการที่สอง ‘I am’ (ฉันเป็นคนท่ี...) เป็นความเข้มแข็งภายในตวัของวยัรุ่น และประการที่
สาม ‘I can’ (ฉันสามารถท่ีจะท า...) เป็นทักษะในการจัดการปัญหาและความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคล จากนัน้ ได้น าปัจจยัปกป้องเหล่านี ้มาใช้เสริมสร้างความแข็งแกร่งแห่งตน (Grotberg E., 
1997) จนสามารถลดความเส่ียง และก้าวข้ามสภาวการณ์ยากล าบาก (Adversity) และเลิกใช้ยา
ได้ส าเร็จ หากแตแ่นวคิดนีไ้ด้ให้ความส าคญักบัคณุลกัษณะส่วนบคุคลของวัยรุ่นใช้ยาเสพติดมาก
เกินไป ท่ีสามารถคิด ตระหนกัรู้ มีความเข้าใจ และสามารถจดัการปัญหา ความเส่ียงหรืออนัตราย
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ได้ด้วยตนเอง โดยมิได้ค านึงถึงบริบทและวัฒนธรรมท่ีบุคคลอาศยัอยู่ และการปฏิสัมพันธ์กับ
บคุคลอ่ืนท่ีแตกตา่งกนัออกไปในแตล่ะบริบทและห้วงเวลาท่ีเปล่ียนไป 

นอกจากนี  ้หากใช้แนวคิดความแข็งแกร่งแห่งตน ( resilience) ของแมสเทน 
(Masten) นกัจิตวิทยา ท่ีเช่ือวา่ความแข็งแกร่งแห่งตนเป็นกระบวนการ ความสามารถ หรือผลลพัธ์
จากการปรับตวัของปัจเจกบคุคลท่ามกลางบริบทท่ีมีสิ่งรบกวนหรือความเส่ียง จนสามารถเอาตวั
รอดและท าตามหน้าท่ีของตนเองในบริบทเหล่านีต้ามท่ีสังคมคาดหวังเฉกเช่นคนปกติทั่วไป 
(Masten,1990) จึงเป็นการมองกระบวนการการปรับตวัของวยัรุ่นใช้ยาเสพติดแบบกว้างๆ ท่ีให้
ความส าคญัในตวัปัจเจกบคุคล (trait หรือ Characteristic) ท่ีด ารงอยู่ตามธรรมชาติ เป็นวตัถวุิสยั 
มีความเป็นสากล เช่น การเห็นคณุคา่ในตวัเอง มีความเช่ือมัน่ในตวัเอง อดทนตอ่ผลกระทบเชิงลบ 
มีการควบคมุตวัเองจากภายใน มีอารมณ์ขนั มีความหวงั มียทุธวิธีในการจดัการความเครียด มีชดุ
ของคณุคา่ท่ีตวัเองยึดถือ มีพ่อแมช่่วยให้ค าแนะน า ครอบครัวอบอุ่น ได้รับการสนบัสนนุของพอ่แม ่
การช่วยเหลือของครอบครัว ครอบครัวไม่แตกแยก มีการดแูลกนัภายในครอบครัว มีความสมัพนัธ์
อย่างใกล้ชิด และมีครูให้ค าแนะน าเม่ือประสบปัญหา เป็นต้น (Emmy E. Werner, 1995) หาก
บคุคลมีปัจจยัปกป้องเหลา่นี ้ย่อมสง่ผลท าให้วยัรุ่นเหล่านีส้ามารถปรับตวัในเชิงบวก และก้าวข้าม
ความเส่ียงหรืออนัตรายจากสถานการณ์ยาเสพตดิ พร้อมทัง้เลิกใช้ยาเสพตดิได้ 

โดยงานวิจยัท่ีแสดงให้เห็นมุมมองดงักล่าวได้อย่างชดัเจนในงานของ Elizabeth K. 
Anthony (2008) ท่ีท าการศึกษา การจดักลุ่มวยัรุ่นท่ีอาศยัอยู่ในสลัม ปัจจยัท่ีมีผลต่อความเส่ียง
และความแข็งแกร่งแห่งตน (resilience) ซึ่งผลจากการศกึษาวยัรุ่นท่ีต้องใช้ชีวิตในบริบทสลมัท่ีมี
ความเส่ียงในหลากหลายรูปแบบ โดยเฉพาะปัจจัยเส่ียงด้านทัศนคติทัง้ในส่วนของพฤติกรรม
ต่อต้านสังคม การใช้ยาเสพติด และการรับรู้ปัจจัยเส่ียงในการใช้ยาเสพติด ได้สะท้อนให้เห็นว่า 
เดก็ท่ีมีปัจจยัเส่ียงระดบัสงู จะมีผลการเรียนต ่า ใช้ยาเสพตดิเสพตดิ ขาดความรับผิดชอบ ไม่มีวินยั
และขาดการควบคุมตนเอง ส่วนเด็กท่ีมีปัจจัยเส่ียงระดบัสูงมาก จะมีผลการเรียนต ่ามาก ขาด
ความรับผิดชอบในระดบัสูงมาก มีปัญหากับเพ่ือนและมีการกระท าผิดในระดบัสูง มีความยึดมัน่
ผูกพันกับเพ่ือนบ้านและการสนับสนุนทางสังคมในระดับต ่า มีการทดลองใช้ยาเสพติด และมี
ปัญหาภายในครอบครัว ส าหรับในเด็กท่ีมีปัจจัยเส่ียงระดับต ่า และมีปัจจัยปกป้องสูง เช่น มี
เกียรติภูมิแห่งตนและมีการต่อสู้ กับปัญหาในระดับสูง มีระดบัการเรียนดีและมีความผูกพันกับ
โรงเรียน มีปัญหากบักลุม่เพ่ือนน้อย มีการสนบัสนนุทางสงัคมสงู เดก็กลุม่นีจ้ะมีการกระท าผิดหรือ
ใช้ยาเสพติดในระดบัน้อย เม่ือเป็นเช่นนี ้วยัรุ่นสลมัท่ีมีปัจจยัเส่ียงระดบัต ่า และได้รับการปกป้องจาก
คนรอบข้าง เช่น สมาชิกในครอบครัว โรงเรียน และเพื่อน เด็กจึงเกิดการตระหนักรู้ เข้าใจถึงปัจจัย
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ปกป้องท่ีตนเองมีภายในตัวเองและภายนอก จึงสามารถสร้างความแข็งแกร่งแห่งตนท่ามกลาง
สภาวการณ์ยากล าบากหรืออนัตรายได้ส าเร็จ (Neher Linda S. and Short Jerome L., 1998)  

นอกจากนี ้ในงานวิจยัของพรรณภา เรืองกิจ (2554) ท่ีท าการศกึษาเร่ือง ปัจจยัเส่ียง
และปัจจัยป้องกันต่อการใช้สารแอมเฟตามีนของนักเรียนวัยรุ่นจังหวัดปทุมธานี : ศึกษา
เปรียบเทียบระหว่างกลุ่มศึกษาและกลุ่มควบคุมแบบไม่จับคู่ ผลการศึกษาได้ชีใ้ห้เห็นถึงปัจจัย
เส่ียงและปัจจยัปกป้องด้านตา่งๆ ของนกัเรียนวยัรุ่นท่ีใช้ยาแอมเฟตามีน ซึ่งวยัรุ่นท่ีใช้ยามีคะแนน
ปัจจยัเส่ียงในทกุด้าน เช่น มีทศันคติเชิงบวกต่อการใช้ยาเสพติด มีความขดัแย้งในครอบครัว คบ
เพ่ือนท่ีเก่ียวข้องกบัยาเสพติด และชมุชนมีปัญหายาเสพติด สงูกว่าวยัรุ่นท่ีไม่ใช้ยา ขณะเดียวกัน
วยัรุ่นเหล่านีย้งัมีปัจจยัป้องกนัในทกุด้านต ่ากว่ากลุ่มเด็กท่ีไม่ใช้ยาด้วย โดยเฉพาะในประเด็นด้าน
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนมีความสมัพนัธ์กบัการใช้ยาเสพตดิอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01  

จากงานวิจยัดงักล่าวข้างต้น ล้วนให้ความส าคญักบัการค้นหาปัจจยัเส่ียง และปัจจยั
ปกป้องท่ีเป็นคณุลกัษณะสว่นบคุคลของวยัรุ่นใช้ยาเสพติด ซึง่มีลกัษณะเป็นสากล มีความแนน่อน
ตายตัวท่ีช่วยในการลดความเส่ียงท่ีเกิดขึน้กับเด็กเหล่านี ้จนมองไม่เห็นภาพของกระบวนการ
ต่อรองท่ามกลางบริบทการปฏิสมัพนัธ์ของวยัรุ่นใช้ยาเสพติด กับบุคคลอ่ืนท่ีมีความเส่ียงจากยา
เสพติด เม่ือเป็นเช่นนี ้การศกึษาการพฒันาตวัตนของวยัรุ่นสลมัเพ่ือยตุิการใช้ยาเสพติดจึงอาจไม่
ครอบคลมุกระบวนการตอ่รอง และปฏิสมัพนัธ์กบับคุคลกลุ่มตา่ง ๆ ประกอบกบัด้วยผู้วิจยัมีความ
เช่ือว่า แม้ว่าปัจเจกบุคคลจะมีฐานะเป็นผู้กระท าการ ท่ีมีความสามารถ และศกัยภาพในการคิด 
สะท้อนกลับภายใน และสร้างสรรค์การกระท าได้ หากแต่ในการกระท าต่าง ๆ เหล่านีต้้องมี
ความสัมพันธ์กับบทบาทหน้าท่ี กฎระเบียบ ความคาดหวังของสังคม และบริบททางสังคม
วฒันธรรม ในแง่นี ้จึงอาจกล่าวได้ว่าผู้กระท าการและโครงสร้างจึงมีความเก่ียวเน่ืองสมัพัน ธ์กัน
อยา่งท่ีไมอ่าจแยกออกจากกนัได้ 

อยา่งไรก็ตาม เม่ือพิจารณาแนวคดิความแข็งแกร่งแห่งตน (resilience) ของ Michael 
Ungar ท่ีมองความแข็งแกร่งแห่งตนเชิงกระบวนการ มาใช้ในการท าความเข้าใจสภาวะทาง
จิตวิทยาสงัคมของวยัรุ่นใช้ยาเสพติดในบริบทสลมั โดยมองว่าความแข็งแกร่งแห่งตนเป็นผลลพัธ์
จากการปฏิสมัพนัธ์ของวยัรุ่นใช้ยาเสพติดกบับคุคลอ่ืนในบริบทตา่ง ๆ ท่ีมีความเส่ียงจากการใช้ยา
เสพติด ซึ่งวยัรุ่นสลมัเหล่านีเ้ป็นผู้กระท าการท่ีมีความสามารถในประเมินสถานการณ์ จนเกิดการ
ตระหนักรู้ เข้าใจความหมายร่วมของบริบทนัน้ และสามารถเลือกการกระท า ตลอดจนท าการ
ตอ่รองความหมายกบับคุคลอ่ืนในการปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคม จนน าไปสู่การรอดพ้นจากความเส่ียง
เหล่านีไ้ด้ (Ungar Michael, 2004) ในการมองปรากฏการณ์เช่นนี ้จึงให้ความส าคญักับการมอง
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ปรากฏการณ์เชิงทวิลกัษณ์  ท่ีให้ความส าคญักบัทัง้โครงสร้างและผู้กระท าการท่ีมีความสมัพนัธ์กนั
อย่างแนบแน่น จนยากท่ีจะแยกออกจากกันได้  กล่าวคือ โครงสร้างสังคมเป็นสิ่งท่ีถูกสร้างโดย
ผู้กระท าการทางสงัคม และโครงสร้างเหล่านีไ้ด้ถูกน ามาส่ือสารท่ามกลางบริบทการปฏิสัมพันธ์
ทางสงัคม จนท าให้บคุคลซึมซบัสิ่งเหล่านีเ้ข้าสู่ความคิดความรู้สึก จนเกิดการตกผลึกอยู่ภายในวิธีคิด
ของบุคคล สิ่งเหล่านีจ้ึงกลายเป็นตัวแบบท่ีถูกน ามาใช้เป็นแนวทางในการกระท ากับบุคคลอ่ืน
ท่ามกลางบริบทการปฏิสัมพันธ์ (Giddens Anthony, 1976) เม่ือเป็นเช่นนี ้บุคคลจึงสามารถสะท้อน
ย้อนคิด (reflexive) สิ่ งท่ีตนเองพบเห็นในสิ่ งแวดล้อมทางสังคม ทั ง้จากประสบการณ์  และ
ความสามารถของตนเอง แล้วท าการคดัเลือกแนวทางการกระท าท่ีเหมาะสมและสอดคล้องกบับริบท  

ความแข็งแกร่งแหง่ตนเชิงกระบวนการ  
ในทัศนะของ Michael Ungar นักวิจัยทางด้านความแข็งแกร่งแห่งตนเชิงจิตวิทยา

สงัคม ท่ีมีฐานคิดอยู่ภายใต้กระบวนทศัน์เชิงบวก (Strength-based paradigm) ท่ีเช่ือในศกัยภาพ
ของความเป็นมนุษย์ ท่ีสามารถปรับเปล่ียน และเปล่ียนแปลงตนเองเม่ือต้องเผชิญกับความเส่ียง
หรืออนัตราย ซึ่งสภาวการณ์เชน่นีจ้ะเป็นสิ่งท่ีซบัซ้อน เป็นกระบวนการท่ีไม่หยดุนิ่ง อนัเป็นผลจาก
บุคคลมีความสามารถในการน าทรัพยากรทัง้ภายในและภายนอกมาใช้ในการเสริมพลัง 
(empowerment) ตนเอง เพ่ือช่วงชิงและสร้างความหมายในสถานการณ์ ท่ีตนเองตกอยู่ใน
สภาวการณ์ยากล าบาก หรือมีความเส่ียง จนสามารถสร้างความจริงของตนเองขึน้มา ผ่านวิธีการ
และระบบคิดท่ีหลากหลาย ภายใต้พืน้ฐานทางสงัคมและประสบการณ์ชีวิตท่ีมีลกัษณะเฉพาะของ
บคุคลและท้องถ่ิน จนท าให้เกิดการปรับตวัในเชิงบวกทา่มกลางสภาวการณ์ยากล าบาก ตลอดจน
สร้างประโยชน์ต่อผู้ อ่ืนและชุมชน (Giddens Anthony, 1976) ในแง่นี ้ความแข็งแกร่งแห่งตน จึง
เป็นกระบวนการทางสงัคมท่ีเกิดจากวยัรุ่นสลมัปฏิสมัพนัธ์กบัสิ่งแวดล้อมรอบตวัท่ีมีความเส่ียงใน
หลากหลายบริบท และพวกเขามีความเป็นอัตบุคคล (subjective) สามารถท าการประเมินถึง
โอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียงและอันตรายท่ีอาจเกิดขึน้กับตนเอง ตลอดจนท าการคาดการณ์
เหตุการณ์ท่ีจะเกิดขึน้ตามมาภายในบริบทต่าง ๆ เหล่านี  ้จนเกิดความตระหนักรู้ เข้าใจ และ
สามารถหยิบฉวยทรัพยากรท่ีเอือ้ประโยชน์มาใช้ในการตอ่รอง และลดความเส่ียงท่ีเกิดขึน้ในบริบท
นัน้ๆ ในแง่นี ้จึงท าให้วิถีทางในการจดัการกบัความเส่ียงของบคุคลจึงมีความแตกตา่งหลากหลาย 
ไม่มีล าดบัชัน้ (hierarchical) ไร้ระเบียบ เป็นการเมือง มีลกัษณะเชิงสมัพทัธ์ท่ีขึน้อยู่กบับริบทและ
วฒันธรรม (Ungar Michael, 2004) 

ในการท าความเข้าใจความแข็งแกร่งแห่งตนตามมุมมองดงักล่าว จะมีแนวคิดท่ีเข้า
มาเก่ียวข้องคือ แนวคิดเก่ียวกับความเส่ียง (Risk Factors) และปัจจัยปกป้อง (Protective 
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Factors)   ซึ่งสิ่งเหล่านีย้่อมด ารงอยู่ทัง้ภายในปัจเจกบคุคลและอยู่แวดล้อมบคุคลในบริบทตา่ง ๆ 
โดยในแตล่ะแนวคดิมีรายละเอียดดงันี ้

ความเสีย่งของบคุคล 
ความเส่ียงของบุคคล เป็นเหตุการณ์หรือประสบการณ์ท่ีบุคคลต้องเผชิญ และ

สามารถท าการประเมินเหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้ จนเกิดการตระหนกัรู้ เข้าใจถึงอนัตราย และผลลพัธ์
ด้านลบท่ีอาจเกิดขึน้กบัตนเองได้ (Kolar Katarina, 2011) ; (Braverman Marc T., 1999) แน่นอน
ว่า ความเส่ียงท่ีเกิดขึน้เหล่านีม้ิได้เกิดขึน้ในสูญญากาศ หากแต่เกิดขึน้ท่ามกลางบริบทการ
ปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกับยาเสพติด จนท าให้พวกเขาสามารถคาดการณ์ ประเมิน
ความเส่ียงหรืออันตรายจากการใช้ยาเสพติด ทัง้ท่ีอาจเกิดขึน้กับปัจเจกบุคคล ครอบครัว และ
ชมุชน โดยมีรายละเอียดดงันี ้ 

ความเส่ียงต่อปัจเจกบุคคล เกิดจากคณุลกัษณะเฉพาะและการกระท าของบุคคล ท่ี
คนในสงัคมให้ความหมายว่าเป็นตวัแบบเชิงพฤติกรรมท่ีเป็นสากล อนัน าไปสู่การใช้ยาเสพติด ซึ่ง
จากการทบทวนงานวิจัยในช่วง ท่ีผ่านมา พบว่า มีทั ง้การมี บุคลิกภาพต่อ ต้านสังคม  
มีพฤติกรรมเกเร มีทัศนคติเชิงบวกต่อการใช้ยาเสพติด มีเกียรติภูมิแห่งตนต ่า และอยากรู้อยาก
ลองสิ่งใหม่ๆ ซึ่งคุณลักษณะส่วนบุคคลท่ีเป็นสากลเช่นนี ้ล้วนถูกมองว่าเป็นแรงผลักดันจาก
ภายในตวัวยัรุ่นเอง ท่ีท าให้พวกเขาก้าวเข้าสู่โลกของยาเสพติด และใช้ชีวิตร่วมกับยาเสพติดมา
อย่างต่อเน่ือง ในแง่นี ้หากวยัรุ่นเหล่านีข้าดสภาวะทางจิตใจท่ีเข้มแข็ง ประกอบกับยงัคงมีวิธีคิด
และบคุคลท่ีอยู่แวดล้อมในลกัษณะดงักล่าว ยอ่มเป็นเง่ือนไขหนึ่งท่ีมีส่วนในการขดัขวางความคิด 
และการกระท าในการยตุกิารใช้ยาเสพติดของวยัรุ่นเหลา่นี ้

นอกจากนี ้ความเส่ียงท่ีมาจากสารพิษในยาเสพติดย่อมเป็นอีกสิ่งหนึ่งท่ีส าคญั ท่ีท า
ให้วยัรุ่นใช้ยาเสพติดต้องตกอยู่ในความเส่ียงและอนัตรายทัง้ทางร่างกายและจิตใจ ซึ่งชุดความรู้
ทางการแพทย์ได้อธิบายเนือ้หาสาระของความเส่ียงดงักล่าวไว้อย่างชดัเจนว่า เม่ือบุคคลใช้และ
ได้รับสารพิษเหล่านีเ้ข้าสู่ร่างกายในปริมาณมากอย่างต่อเน่ือง ย่อมท าให้เกิดพิษและอนัตรายต่อ
ผู้ ใช้ยาเสพติด ยิ่งไปกว่านัน้ ได้ท าการวินิจฉัยเจาะลึกลงไปถึงอนัตรายและความเส่ียงท่ีจะเกิดขึน้
ตอ่สว่นตา่งๆ ในร่างกายของผู้ ใช้ยาเสพติด อาทิ การใช้แอมเฟตามีนหรือยาบ้าจะท าให้ผู้ใช้ยาเสพ
ติดมีอาการผิดปกติในระบบประสาทส่วนกลาง หัวใจเต้นแรง ความดนัโลหิตสูง กระวนกระวาย 
เกิดอาการทางจิต สมองหยุดท างาน และหัวใจล้มเหลวอาจถึงตายได้  การด่ืมแอลกอฮอล์ ย่อม
น าไปสูก่ารเจ็บป่วยด้วยโรคภยัทางร่างกาย ทัง้โรคมะเร็ง โรคทางจิตและประสาทจากภาวะติดสรุา 
โรคเบาหวาน ภาวะหลอดเลือดหวัใจ ระบบทางเดินอาหาร โรคตบัทัง้ตบัแข็งและตดัอ่อนอกัเสบ 
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โรคติดเชือ้วณัโรค ปอดบวม ความผิดปกติทางสมอง และภาวการณ์เกิดพิษเฉียบพลนั (ทกัษพล 
ธรรมรังสี, 2555) (มลูนิธิหญิงชายก้าวไกล, 2557) การสบูบหุร่ี ท าให้เป็นโรคมะเร็งปอด โรคหวัใจ
และหลอดเลือด โรคปอดอุดกัน้เรือ้รัง โรคระบบทางเดินอาหาร มีผลเสียต่อระบบสืบพนัธุ์ เหงือก
และฟัน เป็นต้น (อนัส เจริญมิน & ณรงค์ ฉิมวิเศษ, 2557) เม่ือเป็นเช่นนี ้วยัรุ่นท่ีใช้ยาเสพติดจึง
กลายเป็นกลุม่เส่ียงท่ีมีโอกาสเผชิญกบัโรคภยัไข้เจ็บเหลา่นี ้จนกลายเป็นผู้ ป่วยท่ีแพทย์ต้องท าการ
บ าบดัรักษา และท าลายเชือ้โรคเหล่านีใ้ห้หมดไป ทัง้นีเ้พ่ือให้ร่างกายปราศจากสารพิษจากยาเสพ
ตดิและฟืน้คืนสูส่ภาวะปกตเิฉกเชน่คนปกตใินสงัคม 

ความเส่ียงในครอบครัว 
การใช้ยาเสพติดของวยัรุ่นสลัม ย่อมก่อให้เกิดความเส่ียงในการใช้ชีวิตและ

การปฏิสมัพนัธ์กบัสมาชิกภายในครอบครัวในหลากหลายรูปแบบ ทัง้ท าให้เกิดความเปราะบางใน
ระบบความสมัพนัธ์กับสมาชิกภายในครอบครัว จนความสมัพนัธ์ท่ีด ารงอยู่ไม่ราบร่ืน เกิดปัญหา 
และหยดุชะงกัลงในท่ีสดุ เชน่ การมนึเมาจากแอลกอฮอล์และใช้ยาบ้าจนสารพิษเหลา่นีเ้ข้าไปกลืน
กินความคิด ความรู้สึก และสติของตนเอง ย่อมน าไปสู่ ปัญหาการท าร้ายร่างกายและใช้ความ
รุนแรงต่อบุคคลรอบข้าง ปัญหาความสมัพนัธ์ภายในครอบครัวและชุมชน  การทะเลาะเบาะแว้ง 
และการล่วงละเมิดทางเพศ (ทักษพล ธรรมรังสี, 2555) ยิ่งไปกว่านัน้ เม่ือวยัรุ่นเหล่านีใ้ช้ยาเสพติด
อย่างตอ่เน่ือง อาจส่งผลตอ่สภาพคล่องของระบบเศรษฐกิจของตนเองและครอบครัว จนท าให้เม่ือ
ต้องการใช้เงินเพ่ือซือ้ยาเสพตดิแตต่นเองไม่มีเงิน ประกอบกบัมีแรงกระตุ้นจากสารเสพติดท่ีมีอยู่ใน
ร่างกาย เม่ือเกิดการหลอมรวมกันของเง่ือนไขเหล่านีไ้ด้ก่อให้เกิดการจุดประกายความคิดท่ีเป็น
จดุเร่ิมต้นของปัญหาสงัคมตา่ง ๆ ตามมามากมาย อาทิ การขโมยทรัพย์สินภายในครอบครัว การท า
ร้ายร่างกายและจิตใจสมาชิกภายในครอบครัว ใช้พืน้ท่ีครอบครัวเป็นพืน้ท่ีใช้ยาเสพตดิและซุกซ่อนยา
เสพตดิเพ่ือจ าหนา่ย เป็นต้น (วิโรจน์ สุม่ใหญ่, 2542)  

ความเส่ียงจากกฎระเบียบของสงัคม 
จากสถานการณ์ยาเสพติดท่ีนบัได้ว่าเป็นปัญหาสงัคมท่ีส าคญั และก่อให้เกิด

ผลกระทบตอ่สงัคมในวงกว้าง จงึท าให้ในทกุบริบทในสงัคมได้ก าหนดกฎระเบียบ และข้อบงัคบัใน
การป้องกนั ควบคมุ และแก้ไขปัญหาดงักล่าว จนสิ่งเหลา่นีไ้ด้กลายเป็นบรรทดัฐานทางสงัคมท่ีคน
ในสงัคมยึดถือร่วมกัน และน ามาใช้ในการควบคมุพฤติกรรมของคนในสงัคมไม่ให้ก้าวเข้าสู่โลก
ของการใช้ยาเสพติด โดยมีทัง้ตวับทกฎหมายท่ีก าหนดเป็นลายลักษณ์อกัษรอย่างชัดเจนว่า ยา
เสพติดเป็นสิ่งท่ีผิดกฎหมาย บุคคลใดเข้าไปเก่ียวข้องสัมพันธ์กับยาเสพติด ย่อมต้องกลายเป็น
กลุ่มเส่ียงท่ีจะต้องได้รับการลงโทษตามท่ีกฎหมายก าหนด อาทิ การถกูปรับ การถกูจบักมุ การติด
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คกุ และประหารชีวิต เป็นต้น ซึ่งสิ่งเหลา่นีไ้ด้กลายเป็นสญัญะท่ีคนในสงัคมรวมถึงคนสลมัรับรู้และ
เข้าใจความหมายร่วมกนั พร้อมทัง้ น ามาใช้ในการก ากับ ควบคมุการกระท าของสมาชิกในสงัคม  
ยิ่งไปกว่านัน้ ได้มีการถ่ายทอดกฎระเบียบเหล่านีผ้่านทางการส่ือสารระหว่างกันในสงัคม จนสิ่ง
เหลา่นีก้ลายเป็นความจริงท่ีด ารงอยูใ่นสงัคม  

ในแง่นี ้เม่ือบคุคลในสงัคมรวมถึงวยัรุ่นสลมัได้ก้าวเข้าสู่โลกของยาเสพติด ยอ่มท าให้
พวกเขาสามารถตีความและให้ความหมายต่อการใช้ยาเสพติดได้ว่า เป็นการกระท าท่ีละเมิดต่อ
กฎหมายเก่ียวกับยาเสพติด จนสามารถเกิดการรับรู้ เข้าใจถึงผลลพัธ์เชิงลบท่ีจะตามมาจากการ
กระท าดงักล่าว ทัง้การถูกจบักุม การถกูทารุณกรรมทางกาย/จิตใจ และการติดคกุ (นนัท์ชตัสณัห์ 
สกลุพงศ์, 2559) ตลอดจนถกูน าเข้าสถานบ าบดัฟืน้ฟูยาเสพติด เพ่ือเข้าสู่กระบวนการรักษาท่ีเป็น
ตวัแบบสากลให้บคุคลเหลา่นีย้ตุกิารใช้ยาเสพตดิ  

ยิ่งไปกว่านัน้ วัยรุ่นใช้ยาเสพติดท่ีต้องใช้ชีวิตอยู่ภายใน รัว้สถานศึกษา นอกจาก
จะต้องเผชิญกับความเส่ียงจากการละเมิดกฎระเบียบของสังคมดงักล่าวแล้ว ยังต้องเผชิญกับ
ความเส่ียงจากการละเมิดกฎระเบียบของโรงเรียนท่ีห้ามมิให้นักเรียนใช้ยาเสพติด จนท าให้ต้อง
ประสบกับปัญหาอ่ืน ๆ ตามมามากมาย ทัง้ปัญหาด้านการเรียน เช่น มีความสนใจการเรียน
น้อยลง หนีเรียนเพ่ือใช้ยาเสพติด จนท าให้มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตกต ่า (พรรณภา เรืองกิจ, 
2554) และการถูกลงโทษ อาทิ ครูเรียกผู้ปกครองมาแจ้งให้ทราบว่าลูกใช้ยาเสพติด ถูกต าหนิติ
เตียน ถูกไล่ออกจากโรงเรียน (นิรนาท แสนสา, 2543) และการถูกจับกุม จนท าให้พวกเขาไม่
ประสบความส าเร็จในการเรียน (Dillon, 2007)  

นอกจากนี ้เม่ือวยัรุ่นเหล่านีใ้ช้ชีวิตอยู่ในชมุชน ซึ่งเป็นพืน้ท่ีสลมัท่ีถกูมองวา่เป็นพืน้ท่ี
เส่ียงภัยยาเสพติด สามารถหาซือ้ยาเสพติดได้ง่าย มีเครือข่ายค้ายาเสพติดรายย่อยหรือรายใหญ่
อยู่ภายในชมุชน สมาชิกในชมุชนรวมกลุ่มกนัใช้ยาเสพติด ขาดความยึดมัน่หรือผกูพนักนัระหว่าง
เพ่ือนบ้าน และภายในชุมชนเป็นแหล่งการแพร่ระบาดของยาใช้ยาเสพติด เม่ือเป็นเช่นนี ้วัยรุ่น
เหล่านีจ้ึงถกูให้ความหมายว่ามีปัจจยัเส่ียงด้านชมุชนสงู และมีความโน้มเอียงในการใช้ยาสงูกว่า
เด็กวยัรุ่นท่ีมีความเส่ียงด้านชุมชนต ่า จนท าให้พวกเขากลายเป็นบุคคลท่ีต้องถูกก ากับ ควบคุม
ด้วยกฎระเบียบของสงัคมอยา่งเข้มข้นมากกวา่วยัรุ่นกลุม่อ่ืน   

จากท่ีกล่าวมาข้างต้น ความเส่ียงหรืออนัตรายจากการใช้ยาเสพติดจึงเป็นสิ่งท่ีด ารง
อยู่และห่อหุ้ มการใช้ชีวิตของวัยรุ่นใช้ยาเสพติดเหล่านี ้จนอาจกลายเป็นสิ่งท่ีเข้ามาขัดขวาง
ความสามารถในการปรับตวัภายใต้สิ่งแวดล้อมท่ีพวกเขาอาศยัอยู่ (Weis Robert, 2014) ฉะนัน้ 
ก่อนแสดงการกระท าใดๆ ออกมา พวกเขาจึงต้องท าการประเมิน คาดการณ์ถึงความเส่ียงท่ีอาจ
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เกิดขึน้กับตนเอง พร้อมทัง้สร้างสรรค์ยุทธวิธี (Strategy) ในการจดัการ และลดความเส่ียงท่ีอาจ
เกิดขึน้เหล่านี ้แน่นอนว่า ยทุธวิธีในการจดัการกับความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึน้เหล่านี ้มิได้มีตวัแบบท่ี
แน่นอนตายตวั ไม่มีความเป็นสากล และเป็นเชิงสมัพทัธ์ ซึ่งวยัรุ่นใช้ยาเสพติดแตล่ะคนย่อมมีการ
ให้ความหมาย คัดเลือกทรัพยากรท่ีเป็นเสมือนปัจจัยปกป้อง มาใช้ในการสร้างสรรค์ยุทธวิธีท่ี
แตกตา่งหลากหลายกนัออกไปตามเหตกุารณ์ บริบท บคุคลท่ีปฏิสมัพนัธ์ด้วย และช่วงเวลาท่ีแปร
เปล่ียนไป เพ่ือลดหรือบรรเทาความเส่ียง จนสามารถยตุิการใช้ยาเสพติดได้ เม่ือเป็นเชน่นี ้ค าถาม
ท่ีน่าสนใจคือ วยัรุ่นแตล่ะคนได้ให้ความหมายความเส่ียงหรืออันตรายจากปรากฏการณ์ยาเสพติด
อย่างไร มีเง่ือนไขใดท่ีมองว่าเป็นความเส่ียง และมีวิธีการหยิบฉวยทรัพยากรท่ีเป็นเสมือนปัจจัย
ปกป้องทัง้ท่ีมีอยู่ในตวัเองและโครงสร้างสงัคมมาใช้ลดความเส่ียงเหล่านีอ้ย่างไร จนสามารถรอด
พ้นจากเหตกุารณ์เหล่านีไ้ด้ ฉะนัน้ เพ่ือตอบค าถามดงักล่าวให้มีความชดัเจนและลุ่มลึก จึงมีอีก
แนวคิดหนึ่งท่ีต้องกล่าวถึงคือ แนวคิดปัจจยัปกป้อง ทัง้นีเ้พราะความเส่ียงและปัจจยัปกป้องเป็น
เสมือนคนละด้านของเหรียญอนัเดียวกนั (Kolar Katarina, 2011) 

ปัจจยัปกป้อง : การน าพาทรัพยากรและการต่อรองกบับคุคลอืน่ 
Ungar มองว่าปัจจยัปกป้องเป็นทรัพยากรทัง้ภายในและภายนอกบุคคลใน

บริบทต่าง ๆ ท่ีบุคคลได้ให้ความหมายว่าเอือ้ประโยชน์ในการลดความเส่ียงท่ีเกิดขึน้ในบริบทการ
ปฏิสมัพนัธ์กบับคุคลอ่ืนท่ีอยูใ่นสภาวการณ์ยากล าบาก (adversity) ขณะเดียวกนั บคุคลเหล่านีย้งั
มีความสามารถในการน าพา (Navigate) ทรัพยากรเหล่านี ้และ/หรือท าการตอ่รอง (Negotiation) 
ความหมายเพ่ือให้เข้าถึงหรือได้มาซึ่งทรัพยากรทัง้ท่ีมีอยู่ในครอบครัว ชุมชน และสังคม ท่ีเอือ้
ประโยชน์ต่อตัวเอง พร้อมทัง้น ามาใช้เปิดโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากรต่าง ๆ ท่ีเหมาะสมกับ
บริบทและวฒันธรรม (ภาพประกอบ 2) จนท าให้บุคคลมีความเป็นอยู่ท่ีดีขึน้ (Michael  Ungar, 
2008) ในแง่นี ้มมุมองดงักลา่ว จงึให้ความส าคญักบักระบวนการทางสงัคมท่ีเกิดขึน้ภายใต้แบบ 
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ภาพประกอบ 2 แสดงนิเวศวิทยาสงัคมท่ีน าไปสูก่ารสร้างความแข็งแกร่งแห่งตน  
 

แผนความสมัพนัธ์ระหว่างบคุคลกบับคุคลอ่ืนภายในบริบทเชิงสงัคมและวฒันธรรมท่ี
มีอิทธิพลซึ่งกันและกัน ทัง้ความเข้มแข็งท่ีด ารงอยู่ภายในตวับุคคล และการสนบัสนุนทางสังคม
จากบุคคลอ่ืน ท่ีอยู่ ในโครงสร้างสังคม  (Johnson Bruce, 2008) จนท าให้บุคคลสามารถ
ปรับเปล่ียนตวัเองทา่มกลางบริบทท่ียากล าบากได้ส าเร็จ 

จากมุมมองดังกล่าว Ungar จึงให้ความส าคัญกับแนวคิดการน าทาง (Navigate) 
และการต่อรอง (Negotiation) ระหว่างบุคคลกับโครงสร้างสงัคม พร้อมทัง้ ได้น ามาใช้ในการท า
ความเข้าใจกระบวนการสร้างความแข็งแกร่งแห่งตน โดยมองบุคคลในฐานะผู้ กระท าการ 
(agency) ท่ีมีความสามารถในการน าทาง (Navigate) ทรัพยากรหรือหาวิถีทางในการช่วยเหลือ
ตนเอง และสามารถแสวงหาความช่วยเหลือจากบุคคลอ่ืน จนกระทั่งได้รับทรัพยากรท่ีเอือ้
ประโยชน์ตอ่ตนเอง และท าให้มีคณุภาพชีวิตท่ีดีขึน้ (Michael  Ungar, 2008) เม่ือเป็นเช่นนี ้วยัรุ่น
จงึเป็นผู้ มีความสามารถและศกัยภาพในการคดัเลือก/ใช้ทรัพยากรท่ีมีอยูภ่ายในตวัเอง และบคุคล
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อ่ืนท่ีอยู่แวดล้อม แล้วน ามาผนวกรวมเข้าด้วยกัน เพ่ือน าไปสู่การสร้างสรรค์วิถีทางในการใช้ชีวิต
ของตนเองได้ (Ungar Michael T. and Shelly Birnie-Lefcovitch, 2005) เช่น วัยรุ่นท่ีต้องการมี
ชีวิตท่ีดีขึน้จะต้องมีวิธีการเข้าสู่ประสบการณ์และความสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืน อาทิ เจ้าหน้าท่ี
สวัสดิการสังคม และหน่วยงานเอกชนท่ีให้ความช่วยเหลือเด็ก จนท าให้เด็กเหล่านีไ้ด้รับความ
ช่วยเหลือในด้านต่างๆ ในแง่นี  ้การน าทาง (Navigate) ได้สะท้อนให้เห็นถึงความสามารถ 
(capacity) การเลือก (choice) ทรัพยากรของบุคคล และการใช้ทรัพยากรเหล่านีใ้ห้เกิดประโยชน์
ตอ่ตนเอง 

ในส่วนของการต่อรอง (Negotiation) เป็นความสามารถของบุคคลในการสะท้อน
ย้อนคิดภายในตนเอง จนสามารถรับรู้ เข้าใจความหมายของเหตุการณ์ท่ีเกิดขึน้ในแต่ละบริบท 
และเกิดความตระหนักรู้ว่าทรัพยากรใดท่ีเอือ้ประโยชน์ต่อบริบทนัน้ ๆ จากนัน้ได้ท าการต่อรอง
ความหมายกบัตนเองและบคุคลอ่ืนทา่มกลางบริบทการปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคม จนสามารถแสวงหา
ทรัพยากรท่ีตนเองต้องการมาใช้เกือ้หนนุตนเองในการก้าวข้ามเหตกุารณ์ความเส่ียง จึงน าไปสู่การ
ปรับตัว และมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึน้ หรือท าให้เกิดการปรับเปล่ียนสิ่งใดสิ่งหนึ่งในชีวิตขึน้มา 
(Michael Ungar, 2004) ซึ่งการกระท าดงักล่าว จึงเป็นกระบวนการทางสังคมในเชิงพลวตัรทัง้ท่ี
เกิดภายในตัวเอง และบุคคลอ่ืน ท่ีเกิดจากกระบวนการคิด ใคร่ครวญเพ่ือลดทางเลือกท่ีมีอยู่
ทัง้หมด ให้เหลือเพียงทางเลือกท่ีบุคคลทุกฝ่ายให้การยอมรับและมีความเหมาะสมกับความ
คาดหวงัของบรรทดัฐาน กฎระเบียบของบริบทนัน้ๆ  (Zartman I. William, 2008) ฉะนัน้ สิ่งส าคญั
ท่ีเกิดขึน้ภายในกระบวนการนี ้คือ การเลือก (choice) และวิถีทาง (means) ไปสู่ผลลพัธ์ท่ีตนเอง
เลือก ซึ่งไมมี่วิถีทางหรือตวัแบบท่ีแน่นอนตายตัว โดยกระบวนการเหลา่นีส้ามารถมองเห็นได้อย่าง
เป็นรูปธรรมในวยัรุ่นใช้ยาเสพติด ท่ีถูกคนในสงัคมให้ความหมายว่าเป็นการกระท าท่ีเบี่ยงเบนไป
จากบรรทัดฐาน และถูกประทับตราว่าเป็นผู้ เบี่ยงเบน จึงท าให้พวกเขาต้องใช้กระบวนการคิด 
คดัเลือก และสร้างสรรค์การกระท าของตนเอง แล้วน ามาใช้ในการต่อรองกับตวัเองและบุคคลอ่ืน
เพ่ือให้ได้รับการยอมรับจากสงัคม  

นอกจากนี ้เขาได้น าทัง้สองแนวคิดดงักล่าว มาใช้ในการศึกษาประสบการณ์ของ
วยัรุ่น เพ่ืออธิบายให้เห็นกระบวนการเชิงทวิลกัษณ์ระหว่างการน าทางและการตอ่รองภายในบริบท 
และการใช้ทรัพยากรท่ีเอือ้ประโยชน์ต่อตนเองในการจดัการกับความเส่ียงหรืออนัตรายท่ีเกิดขึน้ 
(Ungar Michael T. and Shelly Birnie-Lefcovitch, 2005) โดยงานวิจยัท่ีสามารถสะท้อนมุมมอง
เช่นนีไ้ด้อย่างชัดเจน เป็นงานท่ีศึกษาวัยรุ่นในระบบสวัสดิการเด็ก ท่ีแม้ตวัเองจะต้องมาอยู่ใน
ระบบสวสัดิการเด็ก แต่เขาได้ใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่ภายในตวัเอง เช่น ความเข้มแข็ง และความกล้า



 37 
 

  

ในตนเอง ลุกขึน้มาต่อรองกับกลุ่มเพ่ือนบ้าน เพ่ือให้ตวัเองสามารถเข้าร่วมกลุ่มเพ่ือนและเป็น
สมาชิกของชมุชนได้เชน่เดมิ โดยท่ีไมไ่ด้ค านงึวา่เดก็เหลา่นีไ้มไ่ด้อยูใ่นชมุชนดงักล่าว ขณะเดียวกนั 
เด็กเหล่านีย้ังต้องท าการต่อสู้ กับบุคคลภายในระบบสวัสดิการเด็กท่ีต่อต้านตนเอง จนท้ายท่ีสุด 
เขาสามารถต่อรองความหมายกับทัง้กลุ่มคนในชุมชนและเจ้าหน้าท่ีในระบบสวัสดิการเด็กได้
ส าเร็จ และสามารถอยู่ร่วมกับกลุ่มเพ่ือนบ้านของเขาได้เช่นเดิม  (Ungar Michael, 2004) ฉะนัน้ 
จึงอาจกล่าวได้ว่า ความแข็งแกร่งแห่งตน (Resilience) จึงเป็นผลลพัธ์ท่ีเกิดขึน้จากกระบวนการ
ตอ่รองของเดก็เหลา่นี ้จนสามารถได้สิ่งท่ีตนเองต้องการภายในโครงสร้างท่ีตนเองอาศยัอยู ่ 

ในขณะเดียวกัน Ungar ได้น าเสนอทรัพยากรท่ีเอือ้ประโยชน์หรือปัจจัยปกป้อง 
(Protective factor) ท่ีสามารถน ามาใช้ในการลดความเส่ียงหรืออนัตราย (Risk factor) จนท าให้
บุคคลสามารถปรับตัว และก้าวข้ามสภาวการณ์เลวร้ายได้ ซึ่งมีทัง้ทรัพยากรภายในท่ีเป็น
คณุลกัษณะทางจิตวิทยาของบคุคล และทรัพยากรภายนอกท่ีอยู่ในโครงสร้างสงัคมท่ีบคุคลอาศยั
อยู่ เช่น บคุคลท่ีมีนยัส าคญั (Significant other) ภายในครอบครัว ชมุชน และสงัคม ท่ีอาจจ าแนก
ได้เป็น 7 ประเภท (Michael  Ungar, 2008) ดงันี ้

ประการท่ีหนึ่ง ความสามารถในการเข้าถึงทรัพยากรเชิงวัตถุ (Access to 
material resources) ทัง้ในประเด็นของการหารายได้ การศึกษา การรักษาสุขภาพและการจ้าง
งาน ตลอดจนการเข้าถึงอาหาร เสือ้ผ้า และท่ีอยูอ่าศยั  

ประการท่ีสอง ความสัมพัน ธ์ระหว่างบุคคล  (Relationships) มองถึ ง
ความสัมพันธ์ของบุคคลกับบุคคลท่ีอยู่แวดล้อม อาทิ สมาชิกภายในครอบครัว กลุ่มเพ่ือน และ
ชมุชน  

ประการท่ีสาม อตัลกัษณ์ของบคุคล (Identity) เป็นลกัษณะเฉพาะส่วนตวัของ
บคุคล อาทิ การค านึงถึงเป้าหมายส่วนตวัและส่วนรวม การประเมินตนเองว่าเข้มแข็งหรืออ่อนแอ 
ความทะเยอทะยาน ความเช่ือ คณุคา่ จิตวิญญาณ และการนบัถือศาสนา  

ป ระก าร ท่ี ส่ี  อ าน าจแล ะการค วบ คุม  (Power and Control) ม อ งถึ ง
ประสบการณ์ของบคุคลท่ีสามารถมีอิทธิพลตอ่ตนเองและคนอ่ืน จนส่งผลให้เกิดการเปล่ียนแปลง
ทางกายภาพและสงัคม ตลอดจนสามารถเข้าถึงทรัพยากรท่ีมีประโยชน์ตอ่ตนเองได้  

ประการท่ีห้า การยึดมั่นในวัฒนธรรม  (Cultural adherence) มองถึงการ
เช่ือถือ และการปฏิบตัติามวฒันธรรม ระบบคณุคา่ ความเช่ือของโลกและท้องถ่ินของบคุคล  

ประการท่ีหก ความยุติธรรมในสังคม (Social justice) มองถึงประสบการณ์
ของบคุคลท่ีสามารถท าให้เกิดความเสมอภาคในชมุชนและสงัคม  
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ประการท่ีเจ็ด ความเช่ือมแน่น (cohesion) มองถึงการปรับเปล่ียนตวัเองให้
เกิดความสมดลุระหว่างความสนใจสว่นตวักบัความรับผิดชอบตอ่บคุคลอ่ืนหรือส่วนรวม  จนท าให้
เกิดความรู้สกึเป็นสว่นหนึง่ของกลุม่ ชมุชน และสงัคม  

แม้ว่า วยัรุ่นใช้ยาเสพติดในสลมัแต่ละคนจะมีทรัพยากรเหล่านีม้ากมาย มิได้หมาย
ความหมายว่าทรัพยากรเหล่านีจ้ะสามารถลดความเส่ียงหรืออนัตราย จนสามารถก้าวข้ามความ
เส่ียงเหล่านีไ้ปได้เสมอไป หากแต่ขึน้อยู่กบัการให้ความหมายทรัพยากรและบริบทท่ามกลางการ
ปฏิสมัพนัธ์กบับคุคลอ่ืน จนท าให้วยัรุ่นเหล่านีส้ามารถคดัเลือกและใช้ทรัพยากรให้สอดคล้องหรือ
เหมาะสมกบับริบททางสงัคมและวฒันธรรมนัน้ ๆ ทรัพยากรเหลา่นีจ้งึจะกลายเป็นทรัพยากรท่ีเอือ้
ประโยชน์ ตลอดจนน ามาใช้ในการจดัการกบัความเส่ียงและความตงึเครียดท่ีเกิดขึน้ได้ ยิ่งไปกว่า
นัน้ หากวยัรุ่นสลัมคนใดเคยผ่านประสบการณ์ความแข็งแกร่งแห่งตนมาก่อน บุคคลนัน้ย่อมมี
ความสามารถและทกัษะในการหาวิถีทางน าพาตนเองให้ผ่านพ้นความตึงเครียดในเหตกุารณ์ท่ี
เกิดขึน้ได้เป็นอยา่งดี  

เม่ือเป็นเช่นนี ้การใช้ทรัพยากรดังกล่าวในการจัดการความเส่ียงหรืออันตราย  
ท่ีเกิดขึน้จากการใช้ยาเสพติดของวยัรุ่นสลมัจงึด ารงอยูใ่นกระบวนการทางสงัคม อนัเกิดจากวยัรุ่น
เหลา่นีป้ฏิสมัพนัธ์กบับคุคลอ่ืนในระบบนิเวศวิทยาสงัคมท่ีสลบัซบัซ้อน ซึ่งพวกเขาแตล่ะคนย่อมมี
วิถีทางในการใช้ทรัพยากรท่ีเอือ้ประโยชน์ต่อตนเอง ทัง้ภายในและภายนอกในบริบทต่าง ๆ  
ท่ีแตกต่างกันออกไปเพ่ือลดความเส่ียงหรืออันตรายจากการใช้ยาเสพติด เช่น ภายในครอบครัว 
วัยรุ่นท าการปฏิสัมพันธ์กับ พ่อและ/หรือแม่ เครือญาติท่ีตนเองใกล้ชิดท่ีสามารถให้ค าแนะน า  
ให้ค าปรึกษา และให้ความช่วยเหลือเก่ียวกับการเลิกยา เป็นต้น (Sompoch Ratioran, 2012) 
กลุ่มเพ่ือน วยัรุ่นท าการปฏิสมัพนัธ์กบัเพ่ือนท่ีไม่ใช้ยาเสพติด คบเพ่ือนท่ีตัง้ใจเรียน และเพ่ือนท่ีให้
ค าแนะน า เป็นต้น (Masten A. S. and Reed M. G. J., 2002) ครูในโรงเรียน วัย รุ่นท าการ
ปฏิสมัพนัธ์กบัครูท่ีสามารถช่วยเหลือ ให้ค าปรึกษาตนเองได้ และหลีกเล่ียงการเผชิญหน้ากบัครูท่ี
สร้างความกดดนัให้ตนเอง (Johnson Bruce, 2008) และคนในชุมชน เช่น เพ่ือนบ้านท่ีไม่ใช้ยา
เสพติด และคนในชุมชนท่ีสามารถให้ค าแนะน าสั่งสอน ให้ค าปรึกษาได้ เป็นต้น (Emmy E. 
Werner, 1995) 

แน่นอนว่า แม้ทรัพยากรจะเป็นสิ่งท่ีมีความหมาย (meaning) เป็นปัจจัยปกป้อง
วยัรุ่นใช้ยาเสพติด ซึ่งวยัรุ่นเหล่านีแ้ละคนในชุมชนยึดถือร่วมกัน และมีส่วนก าหนดการตดัสินใจ
ของบุคคล หากแต่ความหมายเหล่านีก็้ไม่ได้ด ารงอยู่อย่างแน่นอนตายตวั มิได้มีความเป็นสากล 
แตมี่ความเป็นพลวตัร ไมมี่ระบบ ไม่มีความเป็นสากล เป็นเชิงสมัพทัธ์ และเป็นสิ่งท่ีมีความซบัซ้อน 
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และขึน้อยู่กับการให้ความหมายของปัจเจกบุคคลท่ีจะแปรเปล่ียนไปตามบริบททางสังคมและ
วัฒนธรรม (Gunnestad Arve, 2006) จนท าให้บุคคลรับรู้ เข้าใจว่าทรัพยากรใดท่ีมีคุณค่าใน
บริบทนัน้ มีวิธีการเข้าถึงทรัพยากร ทัง้ภายในครอบครัว โรงเรียน ชุมชน และสังคมอย่างไร 
ตลอดจน สามารถท าการต่อรองเพ่ือให้ได้มาซึ่งทรัพยากร แล้วน าทรัพยากรเหล่านีไ้ป ใช้ให้
เหมาะสมกับบริบทอย่างไร จึงจะสามารถลดความเส่ียงท่ีเกิดขึน้จากการใช้ยาเสพติดได้ ในแง่นี ้
ความหมายจึงเป็นสิ่งสร้างทางวัฒนธรรมท่ีมีอิทธิพลต่อการด ารงชีวิตท่ีดีของมนุษย์ มีความ
ซบัซ้อน และเป็นภาพสะท้อนของกระบวนการขัดเกลาทางสังคมท่ีปัจเจกบุคคลแต่ละคนย่อมมี
ประสบการณ์ในสิ่งเหลา่นีแ้ตกตา่งกนัไป  

จากท่ีกลา่วมาข้างต้น จงึอาจกลา่วเป็นกระบวนการโดยยอ่ใน 3 ประการ คือ ประการ
แรก วัยรุ่นมีความสามารถในการเข้าถึงทรัพยากรท่ีสามารถน ามาใช้ประโยชน์  ประการท่ีสอง 
วัย รุ่นจะเลือกทรัพยากรท่ีตนเองคิดว่ามีผลในเชิงบวก และท าการต่อรองความหมายใน
สถานการณ์ท่ีตนเองเผชิญอยู่ และท้ายท่ีสดุ ความแข็งแกร่งแห่งตนจะสะท้อนให้เห็นทัง้ระดบัของ
ความ เป็ นหนึ่ ง เดี ย วกัน  (homogeneity) ห รือป ระสบการณ์ ร่วม  และความแตกต่ า ง 
(heterogeneity) ของประสบการณ์ของบุคคล (Michael  Ungar, 2008) นอกจากนี ้ยังเป็นการ
แสดงให้เห็นความสามารถของมนุษย์ ท่ีมาจากพลังภายในท่ีเป็นสิ่งขับเคล่ือนตัวเองในการ
แสวงหา self-actualization ความสบายใจ ความมีอิสระและมีจิตวิญญาณท่ีเข้มแข็ง จนสามารถ
น าพาชีวิตของตนเองให้สามารถก้าวข้ามสภาวการณ์ยากล าบากท่ีเกิดขึน้ได้ส าเร็จ 

ส าหรับตัวอย่างงานวิจัยท่ีท าการวิเคราะห์โดยใช้แนวคิดนี ้เห็นได้จากงานของ 
Roebuck Benjamin (2014) ท่ีท าการศึกษาเร่ือง การกีดกันและการ resilience : การอธิบาย
กระบวนการตดัสินใจของวยัรุ่นไร้บ้าน ซึ่งงานวิจยัชิน้นีไ้ด้สะท้อนให้เห็นวา่ความจริงเก่ียวกบัวยัรุ่น
ไร้บ้านเป็นสิ่งท่ีถูกคนในสงัคมให้ความหมายในเชิงลบว่าเป็นบุคคลท่ีไร้คณุค่า เป็นคนติดยาเสพ
ติด และเป็นอาชญากร เป็นต้น จนท าให้พวกเขากลายเป็นคนไร้อ านาจ เป็นชายขอบ และถูกกีด
กนัออกจากระบบความสมัพนัธ์ทางสงัคม หากแตว่ยัรุ่นไร้บ้านมิได้สยบยอมกบัโครงสร้างดงักล่าว 
ขณะเดียวกนั ได้ท าการตอ่รองกบับคุคลอ่ืนอย่างตอ่เน่ือง โดยเฉพาะการตอ่รองกบัต ารวจในบริบท
ข้างถนนซึ่งพวกเขาได้ท าการคดัเลือกบทบาทท่ีต้องการแสดง แล้วแสดงท่าทาง สีหน้า และการ
กระท าออกมาให้ต ารวจเกิดความสงสาร จนต ารวจหลงเช่ือว่าตนเองไม่ได้กระท าความผิด จึง
สามารถรอดพ้นจากการจบักุมได้ หากแต่ในบางบริบทท่ีต้องประสบกับเหตกุารณ์ท่ีรุนแรงอย่าง
มาก เช่นเพ่ือนในกลุ่มวัยรุ่นไร้บ้านใช้ยาเสพติดเกินขนาดจนเสียชีวิต ได้ท าให้วัยรุ่นเหล่านีเ้กิด
ความคดิ เข้าใจ และตระหนกัรู้ถึงความเส่ียงจากการใช้ยาเสพตดิและการเป็นคนไร้บ้าน จึงท าให้มี
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ความมุ่งมั่นและตัง้ใจจะเลิกการใช้ชีวิตแบบคนไร้บ้าน พร้อมทัง้ท าการแสวงหาท่ีอยู่อาศยัของ
ตนเอง และสร้างอนาคตท่ีดีของตนเองขึน้มา 

แม้กระทัง่ในงานวิจยัเร่ือง ความแข็งแกร่งแห่งตนและการให้ความหมายเก่ียวกบัชีวิต
ของวยัรุ่นสลมัชาวปากีสถาน (Amna Saeed and Shehla A. Yasin, 2017) ซึ่งพบว่าเง่ือนไขท่ีท า
ให้เด็กสลมัมีความแข็งแกร่งและปรับเปล่ียนตวัเองในเชิงบวกมี 7 ประการ คือ หนึ่ง เด็กมีการยึด
มัน่ในศาสนาและเช่ือมัน่ในพระเจ้าจะเป็นผู้ ให้ความชว่ยเหลือตนเอง สอง เด็กได้รับการสนบัสนุน
ทางสงัคมจากครอบครัวและคนในชมุชน สาม เดก็มีความเช่ือมัน่ในตนเอง สามารถควบคมุตวัเอง 
มองตวัเองในเชิงบวก และความคมุความรู้สึกภายในของตนเองได้ ส่ี เด็กสามารถปรับตวัก้าวข้าม
สภาวการณ์ยากล าบากได้ ห้า มีทกัษะในการใช้ชีวิต หก มีความตัง้ใจจริง และเจ็ด มีความคิดเชิง
บวก เชน่ มีความหวงั และมีความกตญัญตูอ่ผู้ มีพระคณุ   

นอกจากนี ้ในงานวิจยัของ Shaw Audrey Linda (2006) ท่ีท าการศึกษา resilience 
จากมุมมองของผู้ติดยาเสพติด ผลจากการศึกษาสามารถจ าแนกประสบการณ์การ resilience 
ของผู้ติดยาได้เป็นสองประเภท กล่าวคือ ประเภทแรก ผู้ติดยามีประสบการณ์การเพิ่มขึน้ของการ 
resilience อั น เ กิ ด จ า ก  1)  ก า ร ก้ า ว เ ข้ า สู่ จุ ด เป ล่ี ย น  (getting to the point of change)  
อนัประกอบด้วยประเด็นย่อยคือ (1) เกิดการตระหนักถึงความไม่คุ้มค่าในการใช้ยาเสพติด โดย
มองว่ายาเสพติดมีผลเสียและอันตรายจึงเกิดความตระหนักรู้ท่ีจะเลิกการใช้ยาเสพติด (2)  
เกิดความกลัวในการใช้ยาเสพติด อันเกิดจากมีความตระหนักรู้ถึงผลเสียของยาเสพติดทัง้จาก
ประสบการณ์ของตนเองและผู้ อ่ืน (3) มีความปรารถนาจากภายในท่ีจะเลิกใช้ยาเสพติด อนัเกิด
จากผู้ ติดยามีความมุ่งมั่นและตัง้ใจท่ีจะเลิกยาเสพติดด้วยตนเอง และ (4) การแสวงหาสิ่ง
สนบัสนนุในการยตุิการใช้ยาเสพตดิ โดยผู้ติดยาจึงพยายามแสวงหาสิ่งสนบัสนนุทางสงัคมเพ่ือให้
ความช่วยเหลือในการเลิกยาเสพติด เพราะสิ่งเหล่านีจ้ะเป็นสิ่งกระตุ้นให้เกิดการเปล่ียนแปลงท่ี
ส าคัญของบุคคล 2) ผู้ ติดยามีความตัง้ใจท่ีจะมีอนาคตท่ีดีขึน้ ส าหรับประเภทท่ีสอง ผู้ ติดยามี
ประสบการณ์การลดลงของการ resilience อันเน่ืองมาจากผู้ ติดยาไม่ต้องการอดทนต่อความ
เจ็บปวดท่ีเกิดจาการเลิกยาใช้ยาเสพติดเพราะสิ่งเหล่านีจ้ะท าให้ผู้ ติดยาบางคนเกิดความ
เปราะบางทางอารมณ์ ความรู้สกึ และไร้ความหวงัมากขึน้กวา่เดมิ  

แม้ว่างานวิจยัดงักล่าว ได้แสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งแห่งตนของผู้ ใช้ยาเสพติดท่ี
สามารถปรับเปล่ียน ดดัแปลง และพัฒนาตนเองไปสู่การเลิกใช้ยาเสพติดได้ส าเร็จ หากแต่ผล
การศกึษาเหล่านีเ้ป็นเหตกุารณ์ชีวิตของวยัรุ่นท่ีอยู่ข้างถนนและอยู่ในชมุชนท่ีมิได้แวดล้อมไปด้วย
ความเส่ียงจากปรากฏการณ์ยาเสพติดเฉกเช่นวัยรุ่นใช้ยาเสพติดท่ีอาศัยอยู่ในบริบทสลัม  
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ประกอบกับงานเหล่านี ้ได้ให้ความส าคญักบัการมองความแข็งแกร่งทางสงัคมเชิงผลลพัธ์ ท่ีเน้น
การค้นหาปัจจยัปกป้องท่ีน ามาใช้ในการก้ามข้ามความเส่ียงหรืออนัตรายท่ีเกิดขึน้ จนท าให้มองไม่
เห็นภาพของการผลิตตัวตนท่ีเกิดขึน้ท่ามกลางบริบทการปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ ใช้ยาเสพติดกับ
บคุคลอ่ืน ซึ่งการกระท าท่ีเกิดขึน้ในบริบทเหล่านี ้ล้วนเป็นสิ่งส าคญัท่ีท าให้สามารถมองเห็นถึงการ
สะท้อนย้อนคิดภายในตนเอง และการแสดงบทบาทออกมาเบือ้งหน้าตามความคาดหวังของ
บุคคลอ่ืน จนท าให้บุคคลอ่ืนให้การยอมรับ ประทับใจ และเช่ือว่ากระท าดงักล่าวเป็นความจริง 
ตลอดจนท าการโต้ตอบกบับทบาทการแสดงเหล่านีอ้ยา่งตอ่เน่ือง จนผู้ ใช้ยาเสพตดิเกิดการพฒันา
ตวัตนใหมท่ี่เป็นไปตามความคาดหวงัของคนในสงัคม ดงัจะกลา่วถึงรายละเอียดในประเดน็ถดัไป  

2.2 การจดัการภาพประทบัแหง่ตน: การผลิตตวัตนท่ียตุิการใช้ยาเสพติด 
เม่ือวยัรุ่นใช้ยาเสพติดในสลมัได้ใช้ชีวิต และปฏิสมัพนัธ์กบับุคคลอ่ืนท่ีแวดล้อมด้วย

ยาเสพติด ตลอดจนต้องเผชิญกบัความเส่ียงจากการใช้ยาเสพติดอย่างต่อเน่ือง จนท าให้พวกเขา
ท าการประเมิน และเกิดการตระหนักรู้ถึงความเส่ียงหรืออันตรายท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้กับตนเอง  
พร้อมทัง้น าปัจจัยปกป้องมาใช้ในการก้าวข้ามความเส่ียงเหล่านี ้(ดงัท่ีไ ด้กล่าวมาแล้วข้างต้น)     
ในแง่นี ้การสร้างตัวตนของวัยรุ่นใช้ยาเสพติดเหล่านีจ้ึงเป็นสิ่งท่ีพวกเขาเป็นผู้ผลิต (Producer) 
ขึน้มาท่ามกลางการปฏิสมัพนัธ์กบับุคคลอ่ืนในบริบทเฉพาะ ท่ีเต็มไปด้วยความเส่ียงหรืออนัตราย
จากการใช้ยาเสพติด เม่ือเป็นเช่นนี ้วยัรุ่นเหล่านีจ้ึงต้องท าการผลิตตวัตน ท่ีมีความสอดคล้องกับ
ความคาดหวงัของคนในสงัคม แล้วน าเสนอตวัตนออกมาเบือ้งหน้าให้บคุคลอ่ืนเห็น ขณะเดียวกนั 
พวกเขาต้องปกปิด/ซ่อนเร้นตวัตนบางอย่างเอาไว้เบือ้งหลงัมิให้บคุคลอ่ืนเห็นและรับรู้ ทัง้นีเ้พ่ือให้
บคุคลอ่ืนให้การยอมรับตนเอง 

ฉะนัน้ ในการท าความเข้าใจปรากฏการณ์เช่นนี ้หากใช้แนวคิดการปฏิสมัพันธ์เชิง
สญัลักษณ์ของ Herbert blumer ท่ีเป็นลูกศิษย์ของ George Herbert Mead ซึ่งมองตวัตนในเชิง
กระบวนการ (Self as Process) ผ่านการสะท้อนย้อนคิดภายใน (reflection) ท่ามกลางการ
ปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืน จนท าให้สามารถตีความ เกิดการรับรู้ (reflexive knowing) และให้
ความหมายวตัถตุ่าง ๆ  จนสามารถคดัเลือก ตรวจสอบ จดักลุ่ม หยุดการกระท าหรือเปล่ียนแปลง
ความหมายใหม่ ให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ท่ีเผชิญ ตลอดจน สามารถต่อรอง และ
ก าหนดการกระท าให้เป็นไปในแนวทางท่ีตนเองต้องการ แล้วส่ือสารออกมาด้วยรูปแบบวิธีการตา่ง ๆ 
ท่ีเหมาะสมกบับริบทนัน้ ๆ ซึ่งกระบวนการเช่นนีจ้ะเกิดขึน้ตลอดช่วงชีวิตของบุคคล (Blummer H., 
1969) แม้ว่าแนวคิดของ Blumer จะสามารถสะท้อนให้เห็นกระบวนการปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคมได้อย่าง
ชัดเจน หากแต่เป็นการอธิบายการปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลท่ีเป็นไปตามบรรทัดฐานทางสังคม
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เท่านัน้ จึงท าให้มิสามารถอธิบายการปฏิสมัพนัธ์ของกลุ่มคนในบริบทเฉพาะ ท่ีต้องปฏิสมัพนัธ์อยู่
ท่ามกลางความเส่ียง หรือบคุคลท่ีถกูให้ความหมายว่าเบี่ยงเบนไปจากบรรทดัฐานทางสงัคม ซึ่งบคุคล
เหลา่นีย้อ่มต้องผลิตตวัตนของตนเองขึน้มา เพ่ือให้บคุคลอ่ืนให้การยอมรับตนเอง 

เม่ือเป็นเช่นนี ้ผู้ วิจัยจึงใช้แนวคิดเก่ียวกับตวัตน (self) ของ Erving Goffman ท่ีมอง
บุคคลในฐานะผู้ผลิตตวัตนขึน้มา (Self as Producer) มาใช้ในการอธิบายการพัฒนาตวัตนของ
วยัรุ่นใช้ยาเสพติดในสลมั ซึ่งจะท าให้สามารถอธิบายการเกิดขึน้ของตวัตนใหม่ของวยัรุ่นสลมัได้
ชดัเจนกวา่แนวคดิของ Herbert Blumer และนกัปฏิสมัพนัธ์เชิงสญัลกัษณ์คนอ่ืน 

ตวัตนในฐานะผูผ้ลิต 
Erving Goffman นักสังคมวิทยาชาวอเมริกัน เป็นนักคิดท่ีได้รับสายธารทาง

ความคิดมาจาก George Herbert Mead ท่ีให้ความสนใจเก่ียวกับตัวตน (self) ของบุคคล โดย
มองตวัตนเป็นสิ่งท่ีมีเนือ้หาสาระ (substantive) สามารถบง่ชีถ้ึงคณุสมบตัิ คณุลกัษณะท่ีสมัผสัได้ 
เข้าใจได้ถึงสภาวะการด ารงอยู่ของสิ่งเหล่านี ้เช่น ความสุข ความรุนแรง หรือความโกรธ เป็นต้น 
ล้วนมีเนือ้หาสาระท่ีสามารถบอกได้ว่าในบริบทและเวลานัน้ ตวัตนคืออะไร และมีลกัษณะอย่างไร 
(Andrew J. Weigert and Viktor Gecas, 1972) ซึ่งตวัตนเหล่านีจ้ะเกิดขึน้จากการปฏิสมัพนัธ์กับ
บคุคลอ่ืน ผ่านการสะท้อนย้อนคิดภายใน  (reflexive) จนท าให้เกิดการรับรู้ เข้าใจว่าคูป่ฏิสมัพนัธ์
คาดหวงัสิ่งใด จึงน าไปสู่การคดัเลือกบทบาทท่ีเป็นเสมือนตวัละครท่ีต้องแสดง (character) แล้ว
แสดงบทบาทเหล่านีอ้อกมาให้บุคคลอ่ืนเกิดความประทบัใจ ในแต่ละสถานการณ์ ฉาก และการ
แสดง ทัง้นีเ้พ่ือให้ตนเองได้ในสิ่งท่ีปรารถนาและท าให้บคุคลอ่ืนให้การยอมรับหรือเช่ือถือในตวัเอง  

นอกจากนี ้ในการแสดงบทบาท (facework) นักแสดง (actor) ต้องพยายาม
ให้บคุคลอ่ืนประเมินตวัตนของตวัเองในเชิงบวก หากการจดัการดงักล่าวท าให้บคุคลมองตวัตนใน
เชิงลบ นกัแสดงก็จะถูกบุคคลอ่ืนประทบัตรา (stigmas) และหากตราประทบัเหล่านีถ้กูซึมซบัเข้า
ไปภายในตวัเอง อาจเกิดการหล่อหลอมจนกลายเป็นตวัตน (self) ของบุคคลนัน้จริงๆ เม่ือเป็น
เชน่นี ้ตวัตนจงึต้องแสดงบทบาทในการตอ่สู้อย่างไม่รู้จบ เพ่ือท าให้บคุคลอ่ืนมองตวัเองในเชิงบวก
และสร้างชีวิตของตนเองขึน้มา หรืออาจกล่าวได้ว่า การแสดงบทบาทเหล่านีเ้ป็นมิติเชิงการละคร
ของการปฏิสมัพนัธ์ และเป็นรากฐานของตวัตน (self) ในฐานะความจริงเชิงการละคร ท่ีในร่างกาย
ของนกัแสดงต้องมีการตกแตง่ เสือ้ผ้า อปุกรณ์ ฉาก สถานท่ี และภาษา การจดัการตวัตนท่ีปรากฏ
ออกมาจึงเป็นเสมือนสญัลกัษณ์ท่ีแสดงให้รู้ ณ ตอนนีแ้ละบริบทนี ้“ฉัน” เป็นใคร โดยมีบุคคลอ่ืน
ท าการตีความถึงความเหมาะสมในการน าเสนอตัวตนเหล่านี ้ตลอดจนท าการโต้ตอบกับไปยัง
นกัแสดงเหลา่นัน้ การปฏิสมัพนัธ์ดงักลา่วเหลา่นีจ้งึเป็นเสมือนละครแหง่ชีวิต 



 43 
 

  

มุมมองดังกล่าวได้ถูกน ามาใช้ในการศึกษาความเบี่ยงเบน (Deviant) หรือ
ตวัตนท่ีเบี่ยงเบน ท่ีเป็นปรากฏการณ์ทางสงัคมทัง้ในเชิงนามธรรมและรูปธรรมซึ่งถกูสร้างขึ น้จาก
การปฏิสัมพันธ์ของบุคคลในระบบความสัมพันธ์ทางสังคม ผ่านการนิยามความหมายจน
กลายเป็นความจริงทางสงัคมและถกูจดัประเภท หรือประทบัตรา (label) ด้วยผู้ มีอ านาจในสงัคม 
ท่ีมีสิทธิในการก าหนดตวัตนแบบต่าง ๆ ถ้าตวัแสดง (Actor) ผนึกเอาการจัดประเภทนีเ้ข้ามาใน
ตนเอง ตวัตนท่ีถูกประทับตรานัน้ก็จะถูกท าให้เข้าใจได้ (self understanding) ว่าเบี่ยงเบน การ
โต้ตอบกบัตนเองและคนในสงัคมตอ่ตราประทบัท่ีมีอยู่นัน้ จึงเป็นกระบวนการท่ีท าให้เกิดการผลิต
และก าหนดกฎเกณฑ์ของสิ่งท่ีเรียกว่า ตวัตนท่ีเบี่ยงเบนขึน้มา ซึ่งภาพเหล่านีส้ามารถมองเห็นได้
อย่างชดัเจนในกลุม่ผู้ ใช้ยาเสพติด ท่ีถกูคนในสงัคมประทบัตราวา่เป็นผู้ เบี่ยงเบน จนท าให้พวกเขา
เกิดการสะท้อนย้อนคิดภายในตวัเองและตอบโต้กับบุคคลภายนอกในฐานะท่ีตวัเองเป็นผู้ ใช้ยา
เสพติด เช่น ไม่กล้าเผชิญหน้ากบับคุคลอ่ืน แสดงท่าทางหวาดระแวงและหวาดกลวัต ารวจ และมี
นิสยัโกหก เป็นต้น เม่ือผู้ชมได้รับชมการแสดงบทบาทเชน่นัน้ก็จะท าให้เกิดการรับรู้ เข้าใจ และเช่ือ
ว่าบุคคลนัน้มีตัวตนเป็นผู้ ใช้ยาเสพติด ในแง่นี  ้ตัวตนของบุคคลจึง ไม่ใช่สิ่งท่ีแน่นอนตายตัว 
หากแต่ถูกผลิตขึน้มาท่ามกลางบริบทการปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืน  และมีการแปรเปล่ียนอยู่
ตลอดเวลา   

การสะทอ้นยอ้นคิดภายใน  
ในทศันะของ Goffman เช่ือว่าในบริบทการปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคมกบับุคคลอ่ืน 

มนษุย์เป็นผู้ มีความสามารถ มีศกัยภาพในการคิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ขึน้มา ผ่านการสะท้อนย้อน
คิดภายใน (reflexive) โดยการถอยหลังออกมามองพลังทางสังคมท่ีมีอิทธิพลต่อตัวเอง และ
สามารถติชมการกระท าของตนเองได้ หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งได้ว่า บุคคลมีความสามารถในการ
จินตนาการตนเองเข้าไปอยู่ในท่ีหรือต าแหน่งของคนอ่ืน  แล้วหนักลบัมามองตวัเราเองผ่านสายตา
ของคนเหล่านัน้ (Ritzer G., 1996) จนเกิดกระบวนการสะท้อนกลบัการรับรู้ (reflexive knowing) 
ภายในบคุคลของสองสิ่ง คือ ผู้ รู้ (Knower) และผู้ถกูรู้ (Known) จากนัน้จึงเกิดการสะท้อนกลบัจน
ท าให้เกิดการรู้ (knowing) ว่าตัวเองเป็นใคร (Who am I) และต้องแสดงการกระท าอย่างไร
ทา่มกลางสถานการณ์นัน้ๆ (Andrew J. Weigert and Viktor Gecas, 1972)  

เม่ือเป็นเช่นนี ้การสะท้อนกลบัภายในจึงเป็นกระบวนการส าคญัในบริบทการ
ปฏิสัมพันธ์ทางสังคม ท่ีเกิดขึน้ตลอดช่วงชีวิตของมนุษย์ โดยในช่วงวัยเด็ก ท่ีเด็กยังไม่สามารถ
แยกแยะความแตกต่างระหว่างตัวเองกับบุคคลอ่ืนได้ การกระท าท่ีเกิดขึน้จึงเป็นเพียงการ
เลียนแบบบุคคลรอบข้าง ผ่านการเล่น (play stage) ท่ีพวกเขาได้เลือกสวมบทบาทคนอ่ืน (Take 
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the role of the others) ของบุคคลใกล้ชิด เช่น เล่นเป็นแม่ และจากจุดยืนของการเป็นแม่ท าให้
เด็กมองเห็นแนวทางปฏิบัติของแม่ท่ีพึงกระท าต่อลูก เม่ือเด็กเติบใหญ่ขึน้ก็จะเกิดกระบวนการ
เหล่านีผ้่านเกม (game stage) พวกเขามีสามารถในการเลือกสวมบทบาทของบคุคลหลายคนใน
เวลาเดียวกัน และเรียนรู้ว่าจะต้องให้ความส าคญักับความต้องการร่วมของสมาชิกภายในกลุ่ม 
ตอ่มาเม่ือพวกเขาต้องใช้ชีวิตอยู่ในสงัคมท่ีมีขนาดใหญ่ขึน้ จึงเกิดการเรียนรู้ถึงความเป็นสถาบนั 
(Institutionalize) ท่ีต้องเรียนรู้และอาศยักฎ ระเบียบ และระบบคณุค่าเป็นพืน้ฐานในการใช้ชีวิต
อยู่ร่วมกนั จนท าให้เด็กเหล่านีพ้ฒันากระบวนการสะท้อนย้อนคิดภายใน และมีความสามารถใน
การมองตนเองแปรเปล่ียนไปตลอดเวลา จากสถานการณ์หนึ่งไปสู่อีกสถานการณ์หนึ่งได้   
(พงษ์สวสัดิ ์สวสัดพิงษ์, 2538  ) 

ตวัตนของบคุคล  
Goffman ได้รับอิทธิพลทางความคิดมาจาก Mead ท่ีให้ความส าคญักับการ

สร้างตวัตน (self) ของบุคคลท่ามกลางการปฏิสัมพันธ์ทางสงัคม ซึ่งเกิดจาก I กับ Me ซึ่ง I เป็น
สญัชาตญาณตามธรรมชาตขิองมนษุย์ท่ีไม่สามารถท านายได้ สว่น Me เป็นการเร่ิมพิจารณาวา่คน
อ่ืนมองหรือยอมรับ I ท่ีได้กระท าลงไปอย่างไร จนท าให้บุคคลรับรู้ว่าในแต่ละบริบทตวัเองคือใคร
ในบริบทนัน้ เม่ือเป็นเช่นนี ้ตัวตนจึงไม่ใช่สรรพสิ่ง (Thing) ไม่มีลักษณะตายตัว หากแต่เป็น
กระบวนการเคล่ือนไหวของ I กบั Me ท่ีมีการสะท้อนกลบัไปกลบัมาในระหวา่งการปฏิสมัพนัธ์กับ
บคุคลหรือสญัลกัษณ์ในโลกทางสงัคม ภายใต้บริบทและสถานการณ์ท่ีแปรเปล่ียนไปตลอดเวลา 
จนเกิดการสร้างตวัตนขึน้มาในบริบทนัน้ ๆ  

ในทัศนะของเขาไม่ได้ให้ความส าคัญเฉพาะตวัเองท่ีแสดงออกมาให้เห็นได้
อย่างชดัเจนดงัเช่นงานของ Mead เท่านัน้ หากแต่เขาได้ให้ความสนใจไปถึงความไม่ลงรอยกัน
ระหว่าง I กับ Me ท่ีเกิดขึน้ภายในตวัของบุคคล จนเกิดความเหล่ือมล า้กันระหว่างการยึดตวัเอง
มากเกินไป (all-too- human-selves) และตัวเองท่ีถูกขัดเกลาทางสังคม (Socialized Selves) 
เพราะบคุคลไม่สามารถท าตามสิ่งท่ีตนเองต้องการได้ทัง้หมด แตต้่องท าในสิ่งท่ีสงัคมคาดหวงัเพ่ือ
ธ ารงภาพลกัษณ์เก่ียวกบัตวัเองไว้ เม่ือเป็นเช่นนี ้บุคคลจึงต้องเลือกท่ีจะแสดงบทบาทตามความ
คาดหวงัของสงัคม แล้วแสดงการกระท าออกมาท่ามกลางการปฏิสัมพนัธ์กับคนอ่ืน ทัง้นีเ้พ่ือให้
สงัคมยอมรับตวัเอง (Goffman E., 1959) ผลจากความสนใจในประเด็นดงักล่าว เขาจงึได้น ามาใช้
ในการท าความเข้าใจการกระท าของมนุษย์ ท่ามกลางการปฏิสัมพัน ธ์กับบุคคลอ่ืนใน
ชีวิตประจ าวัน ท่ีมีลักษณะคล้ายกับการแสดงละคร (Theatrical performance) ในโรงละคร 
ภายใต้มมุมองเชิงนาฏกรรม (Dramatugical View) ท่ีเช่ือวา่ ชีวิตทางสงัคมและการน าเสนอตวัตน



 45 
 

  

ในชีวิตประจ าวัน เป็นการแสดงโดยผู้กระท าทางสังคมซึ่งมีบทบาทท่ีหลากหลาย และมีกิจวตัร
ประจ าวนัท่ีแตกตา่งกนัออกไป จึงท าให้ในแตบ่ริบทท่ีบคุคลท าการปฏิสมัพนัธ์กบัคนอ่ืน จึงต้องท า
การคดัเลือกบทบาทท่ีต้องการแสดงให้เหมาะสมกบับริบทนัน้ๆ ทัง้นีเ้พ่ือให้เป็นท่ียอมรับของบคุคลอ่ืน 
จึงได้ใช้อุปกรณ์ในการแสดงในการจัดการภาพประทับของตนเอง ( Impression management) 
เพ่ือให้ผู้ชมหรือผู้ ร่วมปฏิสมัพนัธ์รับรู้ เข้าใจ และเห็นพ้องกบัการกระท าตา่งๆ ท่ีตวัเองแสดงออกมา 
จนท าให้การปฏิสมัพนัธ์ของบคุคลสามารถด าเนินตอ่ไปได้ 

จากรากฐานทางความคิดดังกล่าวข้างต้น ท าให้แนวคิดการจัดการภาพ
ประทบั ได้ให้ความสนใจผู้กระท า การกระท า การปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งบคุคล และตวัตนของบคุคล
ท่ีถูกสร้างขึน้มาภายในกระบวนการทางสังคมดังกล่าว โดยผ่านการส่ือสาร การรับรู้ และการ
ตีความระหว่างผู้กระท าการทางสงัคม ซึ่งท่ามกลางการปฏิสมัพันธ์ระหว่างกัน ผู้กระท าได้มีการ
จดัการภาพประทบั (Impression Management) ของตนเอง โดยการใช้เทคนิคและอปุกรณ์ตา่งๆ 
เช่น การแตง่กาย กริยาท่าทาง เป็นต้น ในการปรุงแตง่การกระท าของตนเองก่อนแสดงการกระท า
ให้คนอ่ืนเห็นและรับรู้ ขณะเดียวกัน ได้ท าการซ่อนตวัตนท่ีแท้จริงของตวัเองไว้เบือ้งหลงัหน้ากาก 
ทัง้นีเ้พ่ือให้ได้รับการยอมรับจากคนอ่ืนในสังคม ซึ่งมุมมองเหล่านีไ้ด้แสดงออกมาให้เห็นได้อย่าง
ชดัเจนในงานวิจยัชิน้ส าคญัของเขาเร่ือง The Presentation of self in Everyday Life ท่ีมองว่าในการ
ปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคมระหว่างกนั บคุคลแตล่ะคนพยายามแสดงการกระท าให้เป็นท่ียอมรับจากคนอ่ืน 
ผ่านการสวมบทบาทต่าง ๆ เพ่ือให้ตนเองมีอิทธิพลต่อการนิยามสถานการณ์ของคนอ่ืน จนท าให้คน
อ่ืนให้ความหมายสถานการณ์ตามสิ่งท่ีตวัเองต้องการ ขณะเดียวกันได้ท าการขจดัความขดัแย้ง โดย
การปิดบงั/ซ่อนเร้นการกระท าหรือความต้องการบางอย่างของตนเองไว้เบือ้งหลงั เพ่ือให้สามารถอยู่
ร่วมกนัได้ และเม่ือใดการแสดงออกเหล่านีไ้ด้สร้างความประทบัใจให้กบับคุคลอ่ืนอย่างตอ่เน่ือง ก็จะ
ท าให้เกิดความยึดมั่นผูกพันในการแสดงออกเช่นนัน้มากขึน้ ในทางกลบักัน หากมีการแสดงออกท่ี
ก่อให้เกิดความขดัแย้งระหวา่งกนัเกิดขึน้ ยอ่มสง่ผลให้ความสมัพนัธ์ระหวา่งกนัหยดุชะงกั และสง่ผลท า
ให้เกิดความรู้สกึโกรธ ไมส่บายใจ เกิดความอบัอาย และหลบหนีหน้าไปในท่ีสดุ 

การน าเสนอตวัตน 
Goffman ได้ท าการวิเคราะห์ให้เห็นถึงการน าเสนอตวัเองในบริบทสาธารณะ 

ผ่าน “การแสดง” (performances) ของนักแสดงท่ามกลางบริบทการปฏิสัมพันธ์ทางสังคม โดย
นกัแสดงแต่ละคนต้องแสดงบทบาทของตนเองบริเวณหน้าฉาก (front) ท่ีจะมีองค์ประกอบใน 3 
สว่นหลกัๆ คือ ส่วนแรก ท่ีตัง้ (Setting) อนัเป็นพืน้ท่ีในเชิงกายภาพท่ีการปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งบคุคล
เกิดขึน้ เช่น บริบทครอบครัวของวยัรุ่นสลมั กลุ่มเพ่ือน โรงเรียน และบริบทสลมั เป็นต้น ตลอดจน
อุปกรณ์ (props) ท่ีเป็นส่วนประกอบส าคัญในการแสดง เช่น มีภาพถ่ายสมาชิกครอบครัวอยู่



 46 
 

  

ภายในครอบครัว วยัรุ่นสวมใส่ชดุนกัเรียนอยู่ในโรงเรียน เป็นต้น ทัง้นีเ้พ่ือให้ผู้ชมสามารถมองเห็น
ภาพประทับ ท่ีนักแสดงต้องการน าเสนอ ส่วนที่สอง  ภาพ ท่ีปรากฏ  (appearance) เป็น
ส่วนประกอบในการแสดงออกของนกัแสดง เช่น เสือ้ผ้าท่ีวยัรุ่นสลมัสวมใส่ ทรงผม เคร่ืองประดบั 
และการแต่งหน้าของวัยรุ่นสลัม เป็นต้น และส่วนที่สาม  กริยาท่าทาง (manner) เป็นวิธีการ
น าเสนอทา่ทางของนกัแสดง เชน่ วยัรุ่นแสดงกริยาสภุาพอ่อนหวาน หยาบกระด้าง และดดุนั เป็นต้น  

ในส่วนของท่ีตัง้ (Setting) ภายในบริบทต่าง ๆ จะมีฉาก (Region) ซึ่งเป็น
สถานท่ี (Place) ใดๆ ก็ตามท่ีอยู่ในการรับรู้ของผู้ แสดงเกิดขึน้มากมาย โดยในแต่ฉากจะถูกแบ่ง
พืน้ท่ีออกเป็นสองสว่น คือ ส่วนหน้าฉาก (front-region) ท่ีเปรียบเสมือนหน้าเวทีในการแสดงละคร 
ซึง่ถกูใช้เป็นพืน้ท่ีของการแสดง (performance) ท่ีผู้แสดงจะท าการแสดงให้ผู้ชม (audience) หรือ
ผู้ เข้าร่วมปฏิสมัพนัธ์เห็น และเข้าใจในสิ่งท่ีผู้แสดงอยากให้เข้าใจ หรือกลา่วอีกนยัหนึง่วา่เป็นตวัตน
ท่ีต้องการน าเสนอให้ผู้ อ่ืนเห็น (presented self) เช่น วยัรุ่นสลมัแสดงบทบาทการเป็นลูกท่ีดี โดย
การท าความสะอาดบ้าน และท าการบ้านอ่านหนังสือ ให้พ่อแม่เห็น รับรู้ จนพ่ อแม่เกิดความ
ภาคภูมิใจในตวัลูก  ส่วนหลงัฉาก (back-region) เป็นบริเวณท่ีผู้แสดงใช้ในการเตรียมตวัเพ่ือการ
แสดงของตน ในบริเวณนีผู้้ แสดงจึงสามารถถอดบทบาทของนักแสดง แล้วกลับมาเป็นตัวของ
ตวัเองได้ เช่น เม่ือวยัรุ่นเหล่านีอ้ยู่บ้านคนเดียวหรืออยู่ในห้องพกัส่วนตวั พวกเขาได้ท าการใช้ยา
เสพติดโดยท่ีพ่อแม่ไม่เห็นการกระท าดงักล่าว ฉะนัน้ พืน้ท่ีนีจ้ึงเป็นสิ่งท่ีผู้ แสดงใช้ในการปกปิด 
ซอ่นเร้นในสิ่งท่ีไม่ต้องการให้ใครเห็น และมีความเป็นส่วนตวั หรือกลา่วอีกนยัหนึ่งวา่ ตวัตนท่ีซ่อน
เอาไว้ (hidden self) (ภาพประกอบ 3) ขณะเดียวกัน ผู้ แสดงยังต้องพยายามเก็บรักษาความ
แตกตา่งของหน้าฉากและหลงัฉากไว้ให้ได้ หากบุคคลสามารถแสดงบทบาทได้อย่างแนบเนียนก็
จะสามารถรักษาความลบัของหลงัฉากไมใ่ห้คนอ่ืนเห็นและรับรู้ได้  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 3 ท่ีตัง้ของการแสดงออก ในการวิเคราะห์เชิงนาฎการ ของ Goffman  
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ในการแสดงละครหรือการปฏิสมัพนัธ์ในแต่ละครัง้ บคุคลต้องมีตวัละครท่ีต้องแสดง 
(character)  มีบทบาท (role) และมีตัวตน โดยตัวละครที่ต้องแสดง คือ ตัวตนของบุคคลท่ีมุ่ง
แสดงลกัษณะของตนให้ปรากฏ ตวัตนนีเ้ป็นทัง้ผู้ แสดงและผู้ติชมการแสดงของตวัเองด้วย ส่วน
ตวัตน เป็นกระบวนการเคล่ือนไหวท่ีเปล่ียนแปลงไปมาได้ตลอดเวลา ไม่หยดุนิ่งตายตวั และมุ่งท า
ให้ผู้ อ่ืนเกิดความประทบัใจ (Impression) ด้วยการแสดงให้เหมาะสมกับบริบทของสถานการณ์ 
(สุภางค์ จันทวานิช, 2554) ซึ่งการกระท าดังกล่าว สามารถมองเห็นได้จากตัวอย่างงานของ 
Roebuck Benjamin (2014) ท่ีได้สะท้อนให้เห็นภาพของตวัละครท่ีเป็นวยัรุ่นไร้บ้านท่ีต้องใช้ชีวิต
อยู่ข้างถนน เม่ือถึงช่วงเวลาท่ีเด็กเหล่านีต้้องออกไปหารายได้บริเวณข้างถนน ก็ต้องแสดงบทบาท
เป็นผู้ เข้มแข็ง ผา่นการใช้ทา่ทางท่ีเข้มแข็ง มีการพดูจาเสียงดงั และมีความมัน่ใจในตวัเอง ทัง้นีเ้พ่ือ
ท าให้คนอ่ืนเห็นว่าตนเองมีความกล้าหาญ และไมห่วาดกลวัสิ่งใดบนท้องถนน  เม่ือคนอ่ืนมองเห็น
และเข้าใจเช่นนี ้ก็จะท าให้ไม่มีใครกล้าท าอนัตรายเด็กเหล่านี ้ตลอดจนสามารถหารายได้มาใช้
จ่ายในชีวิตประจ าวัน และสามารถใช้ชีวิตอยู่ข้างถนนได้อย่างปลอดภัย หากแต่ในส่วนลึกของ
ความรู้สึกของเด็กเหล่านีล้้วนเต็มไปด้วยความหวาดกลัวภัยอันตราย ทัง้จากสัตว์ บุคคลแปลก
หน้าท่ีตวัเองต้องเผชิญในแตล่ะวนั และสภาพอากาศท่ีแปรเปล่ียนไปในแต่ละฤดกูาล ซึ่งเขาต้อง
ปิดบงัความรู้สกึเหลา่นีเ้อาไว้อยา่งมิดชิดไมใ่ห้ใครได้รับรู้  

ส าหรับในส่วนบทบาท (role) เป็นสิ่งท่ีสงัคมก าหนดขึน้มาไว้มากมาย เช่น บทบาท
ของพ่อแม่ ลูก นักเรียน และครู เป็นต้น ซึ่งในแต่ละบทบาทเหล่านีจ้ะมีความเก่ียวโยงกับความ
คาดหวงัในการท าหน้าท่ีตามสถานภาพของบคุคล เช่น วยัรุ่นใช้ยาเสพติดจะมีบทบาทลูกภายใน
ครอบครัว และถกูสงัคมคาดหวงัว่าต้องเป็นลูกท่ีดี เช่ือฟังพ่อแม่ โดยบุคคลจะรับรู้ความคาดหวงั
ดังกล่าวผ่านการขัดเกลาทางสังคมจากบุคคลรอบข้าง และบุคคลท่ีมีนัยส าคัญต่อตนเอง 
(Significant other) ภายในนิเวศวิทยาสังคมท่ีพวกเขาอาศัยอยู่ เช่น พ่อ แม่ และผู้ ใหญ่ท่ีเด็ก
เคารพนับถือ เป็นต้น จนน าไปสู่การเก็บสะสมข้อมูลเหล่านีไ้ว้ในคลังความรู้ของตนเอง แม้ว่า
บทบาททางสงัคมจะเป็นสิ่งท่ีสงัคมก าหนดขึน้มา แตผู่้กระท าการทางสงัคมไม่ได้เล่นตามบทบาท
เหล่านัน้ ยิ่งไปกว่านัน้พวกเขายังได้ท าการสะท้อนย้อนคิดเพ่ือใคร่ครวญถึงบทบาทท่ีตัวเอง
ต้องการแสดงในบริบทหนึ่งๆ ว่าควรท่ีจะแสดงบทบาทอะไร อย่างไร และกับใคร (Goffman E., 
1959) จากนัน้วยัรุ่นเหล่านีไ้ด้ท าการคดัเลือกบทบาท แล้วแสดงบทบาทของตนเองท่ามกลางการ
ปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืน จนท าให้สามารถเข้าใจความหมายตรงกันและน าไปสู่การสร้างความ
ประทบัใจให้คนอ่ืนได้ ขณะเดียวกนั บทบาทท่ีเด็กเหล่านีท้ าการแสดงมิได้เป็นสิ่งท่ีหยดุนิ่งตายตวั 
หากแต่เป็นกระบวนการทางสงัคม ท่ีพวกเขาเป็นผู้สร้างบทบาทขึน้มาให้เหมาะสมกบับริบทและ
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สถานการณ์ แล้วท าการตอบโต้กลบัไปยงัผู้ เข้าร่วมปฏิสมัพนัธ์ (Norman A.Dolch, 2003) เพ่ือท า
การจดัระเบียบการปฏิสมัพนัธ์ของตนเองกบัคนอ่ืนท่ีอยู่แวดล้อม เม่ือเป็นเช่นนี ้บทบาทหนึ่งๆ จึง
ปรากฏขึน้แล้วก็สลายไปและในบางเวลาก็เป็นสิ่งท่ีไมส่ามารถท านายได้ 

ในการแสดงบทบาท (Performances) จึงนบัได้ว่าเป็นกิจกรรมของวยัรุ่นท่ีเกิดขึน้ใน
ระหว่างการปฏิสมัพนัธ์ต่อหน้าบุคคลอ่ืนในแต่ละบริบท จนท าให้พวกเขามีความสามารถในการ
โต้ตอบสัญลักษณ์ เพ่ือท าการควบคุมหรือชีน้ าการกระท าของบุคคลอ่ืน (Dillon M., 2014) โดย
การสร้างภาพในอุดมคติ (Idealized picture) เช่น การแสดงบทบาทของลกูท่ีดี นกัเรียนท่ีดี ให้คน
อ่ืนเข้าใจ รับรู้ในสิ่งท่ีพวกเขาอยากให้เข้าใจ เกิดความประทับใจ ( Impression) ในการแสดง 
ตลอดจนพยายามแสดงให้สมบทบาทหรือการ  “ตีบทแตก” จนผู้ เข้าร่วมปฏิสมัพนัธ์หรือผู้ชมเช่ือว่า
สิ่งท่ีตนเองแสดงออกมาเป็นความจริง ดงัตวัอย่างท่ี Goffman ได้กล่าวถึงชาวต่างชาติครอบครัว
หนึ่งท่ีมีรายได้น้อย จึงมีสิทธิได้รับสวสัดิการการช่วยเหลือจากรัฐ เม่ือเจ้าหน้าท่ีไปเย่ียมบ้าน ผู้ มี
รายได้น้อยเหล่านีพ้ยายามแสดงให้เจ้าหน้าท่ีเห็นว่าครอบครัวตนเองน่าสงสาร สมควรได้รับการ
ชว่ยเหลือ โดยการตะโกนบอกลกูๆ ด้วยภาษาอิตาเลียนหรือลาตนิอเมริกนัให้ใสเ่สือ้ผ้าและรองเท้า
ขาดๆ มาให้เจ้าหน้าท่ีเห็น (เขาไม่รู้ว่าเจ้าหน้าท่ีฟังภาษาท่ีเขาพูดเข้าใจ) พร้อมทัง้เก็บอาหารและ
เคร่ืองด่ืมราคาแพง เช่น เหล้า ไวน์แอบไว้ไม่ให้มิดชิด (Goffman E., 1959) จากตวัอย่างดงักล่าว
ได้สะท้อนให้เห็นถึง วิธีการหนึ่งท่ีจะท าให้การแสดงบทบาทของตนเองมีความน่าเช่ือถือ นัน่คือการ
นิยามสถานการณ์ของบคุคลทา่มกลางบริบทการปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคม 

การนิยามสถานการณ์ (The definition of situation) เป็นสิ่งท่ีมากกว่าการบรรยาย
สิ่งท่ีวัยรุ่นพบเห็นหรือสิ่งท่ีปรากฏอยู่ในเหตุการณ์ และมิใช่เพียงการตอบโต้ต่อสิ่งท่ีปรากฏอยู ่
“เบือ้งหน้า” แตเ่ป็นกระบวนการท่ีวยัรุ่นเหล่านีเ้ป็นผู้สร้างประสบการณ์ของตวัเอง และสร้างความ
เป็นจริงชุดหนึ่งขึน้มา ทัง้นีเ้น่ืองจาก สถานการณ์ไม่มีเพียงแง่มุมเดียว หากแต่มีความผนัแปรไป
ตามการมองเห็น การตีความ ความเข้าใจ และพืน้ฐานของประสบการณ์ในอดีตและแผนใน
อนาคตของบุคคลแต่ละคน เม่ือเป็นเช่นนี ้วยัรุ่นเหล่านีจ้ึงต้องใช้ตวัแบบทางสงัคมท่ีผ่านการขัด
เกลาจากในอดีตถึงปัจจุบนั มาใช้ในการท าความเข้าใจสถานการณ์ ฉะนัน้ ความผนัแปรของตวั
แบบทางสงัคมของบุคคลจึงมีอิทธิพลต่อการนิยามสถานการณ์เป็นอย่างมาก (พงษ์สวสัดิ์ สวสัดิ
พงษ์, 2538  ) เช่น หากบุคคลมีข้อมลูเก่ียวกบับทบาทของนกัเรียน เม่ือมองเข้าไปในห้องแล้วเห็น
เดก็สวมใส่เคร่ืองแบบ มีหนงัสือวางอยู่บนโต๊ะ และมีครูอยู่หน้าชัน้เรียน จะสามารถตีความ และให้
ความหมายสถานการณ์นัน้ว่า บุคคลเหล่านัน้คือนักเรียนท่ีก าลงันั่งเรียนหนังสืออยู่ในห้องเรียน 
เม่ือรับรู้เช่นนีจ้ะน าไปสู่การสร้างสรรค์แนวทางการกระท าท่ีจะเกิดขึน้ตามมา แล้วแสดงให้คนอ่ืน
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ได้เห็นและรับรู้ทา่มกลางบริบทการปฏิสมัพนัธ์ และเม่ือสถานการณ์นัน้ๆ เปล่ียนแปลงไป บคุคลก็
จะมีการนิยามสถานการณ์ใหม ่พร้อมทัง้แสดงการกระท าท่ีสอดคล้องและเหมาะสมกบับริบทนัน้ๆ 

นอกจากนี ้Goffman ยังมองว่า แม้ทุกคนในสถานการณ์ย่อมมีส่วนในการก าหนด
ความหมาย หากแต่ชุดของความหมายของแต่ละบุคคลมีอ านาจในการชีน้ าสถานการณ์ไม่เท่า
เทียมกัน เช่น เม่ือใช้บรรทัดฐานทางสังคมท่ีไม่ยอมรับการใช้ยาเสพติดมาก าหนดการนิยาม
สถานการณ์ ย่อมท าให้การกระท าของวยัรุ่นใช้ยาเสพติดกลายเป็นสิ่งท่ีไม่ได้รับการยอมรับจากคน
ในสงัคม ฉะนัน้ เพ่ือให้ตวัเองได้รับการยอมรับจากคนอ่ืน การจดัการภาพประทับจึงเป็นสิ่งท้าทาย
มากส าหรับวยัรุ่นเหล่านี ้ท่ีจะต้องรักษาระยะห่างระหว่างการแสดงหน้าฉาก และหลงัฉากท่ีเป็น
ผู้ ใช้ยาเสพติดให้แยกออกจากกันอย่างชัดเจน เพ่ือมิให้การแสดงบริเวณหลงัฉากซึ่งเป็นตวัตนท่ี
แท้จริงของตนเองปรากฏออกมาให้คนอ่ืนเห็น (Ruth A. Wallace and Alison Wolf, 1995) ในแง่นี ้
มุมมองของ Goffman จึงสามารถน ามาใช้ในการมองกลุ่มบุคคลท่ีถูกคนในสังคมประทับตรา 
(Stigma) ผ่านการให้ความหมายว่าเป็นสิ่งไม่ปกติ (abnormal)   มีความแตกต่างจากสิ่งท่ีสงัคม
ก าหนดไว้ (Goffman E., 1963) ได้อย่างชดัเจน โดยเฉพาะบคุคลท่ีใช้ยาเสพติด ซึ่งเป็นบคุคลท่ีถกู
คนในสังคมให้ความหมายผูกโยงไปกับภาพลกัษณ์ท่ีเป็นอันตรายของยาเสพติด เช่น เป็นสิ่งน่า
กลวั ไมดี่ เป็นสิ่งเลวร้าย เป็นต้นตอให้เกิดอาชญากร เกิดความสญูเสีย และถึงแก่ความตาย จนท า
ให้บุคคลท่ีใช้ยาเหล่านี ้ถูกคนในสังคมประทับตราว่าเป็นคนไม่ดี คนป่วย ทัง้นีเ้น่ืองจาก มีการ
กระท าในสิ่งท่ีผิดปกติไปจากบรรทดัฐานทางสงัคม ผิดกฎหมาย ตลอดจนต้องได้รับโทษจากตวับท
กฎหมาย ย่ิงไปกวา่นัน้ ยงัได้รับบทลงโทษทางสงัคม ทัง้การตีตราวา่เป็นผู้ เบี่ยงเบน ถกูแบง่แยกกีด
กนั จนกลายเป็น “อ่ืน” ท่ีแตกตา่งจากคนปกตทิัว่ไป (จารุณี ศริิพนัธุ์, 2558)  

ในแง่นี ้ความเบี่ยงเบนท่ีเกิดขึน้กับวัยรุ่นใช้ยาเสพติดจึงมิใช่ความโน้มเอียงทาง
บุคลิกภาพของพวกเขาเอง แต่เป็นสิ่งท่ีถูกสร้างขึน้มาในกระบวนการปฏิสัมพันธ์ทางสังคม 
จนกระทัง่คนในสงัคมยอมรับและให้คณุค่าผู้ ใช้ยาเสพติดว่าเป็นคนไม่ดี ในทางกลบักัน พวกเขา
เหล่านี ้มิได้จ านนตอ่ความหมายท่ีสงัคมยดัเยียดให้เหล่านี ้ขณะเดียวกนั ได้ใช้ความสามารถและ
ศักยภาพแห่งตน ในการโต้ตอบการให้ความหมายทางสังคมดังกล่าวท่ามกลางบริบทการ
ปฏิสมัพนัธ์กบับคุคลอ่ืน ผ่านการจดัการภาพประทบัในบริบทตา่ง ๆ เพ่ือให้บคุคลอ่ืนยอมรับ ซึ่งใน
การแสดงบทบาทของบุคคลดงักล่าว ได้ถกูถ่ายทอดออกมาให้เห็นได้อย่างชดัเจนในงานวิจยัของ 
(กาญจนา โกวิทย์แสงทอง, 2548)ท่ีท าการศึกษาเร่ือง นาฏกรรมการสูบบุหร่ีของผู้ หญิง : การ
จดัการภาพประทับ โดยศึกษาในเชิงคณุภาพ ใช้เทคนิคการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้หญิงท่ีสูบบุหร่ีใน
กรุงเทพมหานคร ซึง่ได้สะท้อนให้เห็นถึงฉากของการแสดงของผู้หญิงสบูบหุร่ีในสถานท่ีท างาน ท่ีมี
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ความล่ืนไหลไปตามสถานท่ี สถานท่ีหนึ่ง ๆ อาจเป็นได้ทัง้หน้าฉากและหลกัฉาก ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัการ
รับรู้ หรือการตีความสิ่งต่าง ๆ ภายในบริบท เช่น ประเภทของผู้ชม อุปกรณ์ประกอบฉาก อาทิ ท่ีเข่ีย
บุหร่ี ป้ายประกาศห้ามหรืออนุญาตให้สูบบุหร่ี ตลอดจนการลงโทษเม่ือสูบบุหร่ีในพืน้ท่ีต้องห้าม ซึ่ง
ผู้หญิงเหลา่นีไ้ด้ท าการตีความจนเกิดความเข้าใจวา่พืน้ท่ีนัน้ๆ ไม่เหมาะกบัการแสดงหรือการสบูบหุร่ี 
เขาเหล่านัน้ก็จะไม่เปิดการแสดงในขณะนัน้ (ไม่สูบบุหร่ี) ซึ่งเป็นวิธีท่ีไม่ต้องเส่ียงต่อการถูกลงโทษ 
และเป็นวิธีการท่ีง่ายท่ีสดุ หากแตพ่วกเธอก็ต้องระงบัความต้องการสบูบหุร่ีของตนเอง 

ผลพวงจากการตีความจนเข้าใจความหมายดงักล่าว ได้น าไปสู่ของการจดัการภาพ
ประทบัเพ่ือให้คนในสงัคมให้การยอมรับผู้หญิงสบูบหุร่ี ซึง่ผู้หญิงแตล่ะคนมีกลยทุธ์ในการจดัการท่ี
แตกต่างหลากหลาย ทัง้นีข้ึน้อยู่กับระดบัของการเปิดเผยตวัตนท่ีแตกต่างกันของแต่ละคน โดย
กลุ่มท่ีเปิดเผยตวัตนในฐานะผู้สบูบหุร่ี จะยอมรับได้ถ้าตวัเองต้องมีภาพประทบัของผู้สบูบหุร่ี ส่วน
กลุ่มท่ีไม่เปิดเผยตวัตนในฐานะผู้สบูบหุร่ี จะไม่ต้องการมีภาพประทบัของผู้สบูบหุร่ีเลย หากแตท่ัง้
สองกลุ่มยงัมีความต้องการให้คนอ่ืนเห็นภาพประทบัในเชิงบวกของตนเอง จึงพยายามสร้างภาพ
ของตวัเองให้ดดีูมากขึน้ ดนู่าประทบัใจมากขึน้ ดมีูความหมายในเชิงบวกมากขึน้ ทัง้นีเ้พ่ือให้เพ่ือน
ร่วมปฏิสมัพนัธ์มีการสะท้อนกลบัในเชิงบวกกับตนเอง หรืออย่างน้อยก็ไม่ใช่ทางลบ อนัจะท าให้
การปฏิสัมพันธ์ของพวกเธอและคนอ่ืนเป็นไปอย่างราบร่ืน และส่งผลดีต่อความก้าวหน้าในชีวิต
การท างานของพวกเธอเอง 

จากงานวิจยัดงักล่าว ได้แสดงให้เห็นว่าผู้หญิงท่ีสบูบหุร่ี แม้ว่าจะอยู่ในช่วงวยัผู้ ใหญ่
ซึ่งเป็นช่วงวัยท่ีนักจิตวิทยามองว่า  เป็นช่วงวัยท่ีถือว่าเป็นวัยแห่งความสมบูรณ์สูงสุดของ
พฒันาการในด้าน ตา่งๆ ทัง้ทางร่างกาย จิตใจ และสงัคม (สวุฒัน์ วฒันวงศ์, 2547) ประกอบกบัมี
ความเป็นเพศหญิงท่ีสังคมคาดหวังว่าต้องไม่ยุ่งเก่ียวกับยาเสพติด บุคคลเหล่านีย้่อมถูกคนใน
สงัคมมองว่าเป็นการกระท าท่ีไม่เหมาะสม มีภาพลักษณ์ท่ีไม่ดี และกลายเป็นคนเบี่ยงเบนของ
สงัคม (มณฑา เก่งการพานิช, 2553) จนท าให้พวกเขาต้องท าการปกปิด/ซ่อนเร้นพฤตกิรรมการสบู
บุหร่ีไว้เบือ้งหลัง แล้วพยายามจัดการภาพลักษณ์เบือ้งหน้าของตนเองโดยการแสดงบทบาทอ่ืนๆ 
ตามท่ีสงัคมคาดหวงัเพ่ือให้ตวัเองได้รับการยอมรับจากคนในสงัคม แม้ว่างานวิจยัชิน้นีจ้ะแสดงให้เห็น
ถึงการจัดการภาพประทับของผู้หญิงสูบบุหร่ีได้อย่างชัดเจน หากแต่ตวัตนของผู้หญิงสูบบุหร่ียังคง
ด ารงอยู่ในชีวิตของพวกเขา โดยมีตวัตนแบบอ่ืน ท่ีเป็นตวัตนหลกัซึ่งถกูน าเสนอออกมาเบือ้งหน้าเพ่ือ
ปกปิดตวัตนเหลา่นีเ้อาไว้ ผู้หญิงเหลา่นีจ้งึไมส่ามารถพฒันาตวัเองเพ่ือยตุิการสบูบหุร่ีได้ส าเร็จ 

เม่ือเป็นเช่นนี ้ค าถามท่ีน่าสนใจคือ วยัรุ่นใช้ยาเสพติดในสลมัท่ีต้องปฏิสมัพันธ์กับ
ความเส่ียงจากบคุคลรอบข้างท่ีใช้ยาเสพตดิ พวกเขาเหล่านีมี้การจดัการภาพประทบั (Impression 
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Management) จนยตุิการใช้ยาเสพติดได้อย่างไร ในการอธิบายปรากฏการณ์ดงักล่าว ผู้ วิจยัมอง
ว่า เม่ือวยัรุ่นเหล่านีต้้องปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืนในบริบทต่าง ๆ ในสลัม พวกเขาได้ท าการผลิต
ตวัตน ผ่านการสะท้อนย้อนคิดภายใน (reflexive) จนสามารถนิยามสถานการณ์ได้ว่า ควรแสดง
บทบาทอะไร อย่างไร มีใครเป็นบคุคลนยัส าคญั (Significant other) และเหตกุารณ์ใดท่ีอาจท าให้
ตนเองเกิดความเส่ียงหรืออันตราย จากนัน้วัยรุ่นเหล่านีจ้ะเลือกสวมบทบาทของตัวเองท่ีมีอยู่
หลากหลาย และแตกตา่งกนัไปตามบริบทท่ีเปล่ียนแปลงไป อนัเกิดจากความคาดหวงัท่ีผู้ อ่ืนมีต่อ
ตวัเอง และท่ีเขามีตอ่บทบาทของตวัเองในปฏิสมัพนัธ์นัน้ จงึท าให้ต้องแบง่พืน้ท่ีการแสดงออกเป็น
หน้าฉากและหลงัฉากของการแสดง โดยในสว่นของพืน้ท่ีหน้าฉาก วยัรุ่นท าการแสดงบทบาท ผ่าน
การใช้สีหน้า ท่าทาง การแต่งกาย และใช้ค าพูดท่ีท าให้คนอ่ืนเห็น รับรู้ เข้าใจ และคล้อยตามสิ่งท่ี
ตนเองกระท าออกมาในฐานะผู้ ไม่ใช้ยาเสพติด จนคนอ่ืนให้การยอมรับว่าตวัเองไม่ใช้ยาเสพติด 
ขณะเดียวกันพวกเขาต้องพยายามปกปิดซ่อนเร้นบทบาทผู้ ใช้ยาเสพติดไม่ให้คนอ่ืนเห็ น ทัง้นี ้
เพ่ือให้บคุคลอ่ืนเช่ือและให้การยอมรับวา่ตวัตนของผู้ ไม่ใช้ยาเสพติดเป็นความจริง จนท าให้บคุคล
อ่ืนโต้ตอบการกระท าตอ่ตวัตนท่ีไมใ่ช้ยาเสพติดเฉกเชน่การกระท ากบับคุคลทัว่ไป เชน่ ท ากิจกรรม
ร่วมกัน มีความสมัพันธ์ท่ีดีต่อกัน และให้ความช่วยเหลือกิจกรรมต่างๆ เม่ือการปฏิสมัพันธ์เช่นนี ้
ด าเนินไปอย่างตอ่เน่ือง ย่อมท าให้พวกเขาเกิดการปรับเปล่ียนตวัเอง และสามารถกลบัคืนสู่สงัคม
ได้เฉกเชน่คนปกตทิัว่ไป จนท้ายท่ีสดุ วยัรุ่นเหลา่นีส้ามารถยตุกิารใช้ยาเสพตดิได้ส าเร็จ 

ดงันัน้ จากแนวคิดดงักล่าวข้างต้น ผู้ วิจยัได้ท าการผสานทัง้สามแนวคิดเข้าด้วยกัน 
โดยใช้แนวคิดความแข็งแกร่งแห่งตน (Resilience) เชิงกระบวนการ ท่ีมองตามแนวทางการศกึษา
เชิงระบบนิเวศ (Ecological Approach) และผนวกรวมเข้ากับแนวคิดการจัดการภาพประทับ 
(Impression Management) ของ Goffman เพ่ือชีใ้ห้เห็นกระบวนการปฏิสัมพันธ์ทางสังคมของ
บุคคลภายในระบบนิเวศวิทยาสงัคม (Social Ecological Approach) ในสลมั ท่ีท าให้วยัรุ่นใช้ยา
เสพติดเหล่านีต้้องจดัการภาพประทบัของตนเองและสร้างตวัตนใหม่ เพ่ือให้บุคคลในระบบตา่ง ๆ 
เหลา่นีใ้ห้การยอมรับตวัเอง  

ในการจัดการภาพประทับดังกล่าว จะเกิดขึน้แตกต่างกันออกไปตามระบบ
นิเวศวิทยาสังคมในระดับต่างๆ ทัง้ในระบบจุลภาค (Micro System) ท่ีวัยรุ่นใช้ยาเสพติดต้อง
ปฏิสมัพนัธ์กบัความเส่ียง หรือได้รับสิ่งเกือ้หนนุในการเลิกยาเสพติดจากบคุคลใกล้ชิด จนเกิดการ
พฒันาตวัตนได้ ระบบกลาง (Meso System) ท่ีวัยรุ่นใช้ยาเสพติดต้องปฏิสมัพันธ์กับความเส่ียง 
หรือได้รับความชว่ยเหลือจากบคุคลรอบข้างในระบบจลุภาพสองกลุ่มขึน้ไป จนเกิดการปรับเปล่ียน
ตนเองให้ดีขึน้ ระบบภายนอก (Exo System) เป็นบริบทท่ีวัยรุ่นใช้ยาเสพติดไม่ได้ปฏิสัมพันธ์
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โดยตรง แต่บุคคลในบริบทเหล่านีส้่งผลกระทบทางอ้อมท่ีท าให้เกิดความเส่ียงและมีส่วนในการ
พฒันาวยัรุ่นเหล่านัน้ และระบบมหภาค (Macro System) ท่ีวยัรุ่นใช้ยาเสพติดต้องปฏิสมัพนัธ์กบั
ตวัแบบทางสังคมท่ีด ารงอยู่ในเชิงวัฒนธรรม เช่น ระบบคุณค่า ความเช่ือ และโครงสร้างสังคม  
เป็นต้น จนท าให้ในด้านหนึง่ ชีวิตพวกเขาต้องเผชิญกบัความเส่ียง และในอีกด้านหนึ่ง สิ่งเหลา่นีไ้ด้
มีส่วนในการก ากับ ควบคุม และปรับเปล่ียนความคิด การกระท าของพวกเขาให้เป็นไปตามตัว
แบบท่ีคนในสงัคมยึดถือ ทัง้นี ้การใช้ชีวิตอยู่ในแต่ละระบบเหล่านี ้จะไม่ได้แยกอิสระจากกนั แต่มี
ความเกาะเก่ียวสมัพนัธ์กนัไปมาอย่างใกล้ชิดและสลบัซบัซ้อน และมีส่วนหนนุเสริมซึ่งกนัและกัน
ในการปรับเปล่ียน และพฒันาตวัตนวยัรุ่นใช้ยาเสพตดิจนน าไปสูก่ารเลิกยาเสพตดิได้ 
 

ส่วนที่สาม กรอบแนวคิดในการวิจัย 
การศกึษาการพฒันาตวัตนเพ่ือยตุกิารใช้ยาเสพตดิของวยัรุ่นสลมั มุ่งตอบค าถามวิจยัท่ีว่า 

การใช้ชีวิตในสภาวะเส่ียงจากยาเสพตดิท าให้วยัรุ่นสลมัท่ีใช้ยาเสพตดิพฒันาตวัตนไปสูก่ารเลิกยา
เสพติดได้อย่างไร มีเง่ือนไขและกระบวนการจดัการความเส่ียงในบริบทแวดล้อมอย่างไร และชีวิต
ทา่มกลางความเส่ียงเหล่านีน้ าไปสู่การพฒันาตวัตนให้ยตุิยาเสพตดิได้อยา่งไร ในการตอบค าถาม
ดงักล่าว ผู้ วิจยัได้ท าการผสานแนวคิด 3 แนวคิดเข้าด้วยกัน และน าไปประยุกต์ใช้ในการอธิบาย
ปรากฏการณ์ท่ีศกึษาในการครัง้นี ้จนสามารถสรุปเป็นกรอบแนวคดิในการวิจยัได้ดงันี ้

ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์ความเส่ียงของวัยรุ่นใช้ยาเสพติดในระบบนิเวศวิทยาสังคม
สลัม เพ่ือชีใ้ห้เห็นถึงเง่ือนไขของความเส่ียงและอนัตรายในระบบจลุภาค (Micro System) ระบบกลาง 
(Exo System) ระบบภายนอก (Meso System) และระบบมหภาค (Macro System)  และกระบวนการ
จดัการภาพประทบัแหง่ตนเพ่ือลดความเส่ียงในแตล่ะบริบทว่า วยัรุ่นเหลา่นีต้้องใช้ชีวิตท่ามกลางความ
เส่ียงและอนัตรายอะไรบ้าง มีวิธีการจดัการภาพประทบัจนสามารถลดความเส่ียงท่ีเกิดขึน้ได้อย่างไร 
จนท าให้บคุคลรอบข้างยอมรับและสามารถใช้ชีวิตอยูร่่วมกบับคุคลอ่ืนในสลมัได้ 

เม่ือชีวิตต้องเผชิญกับความเส่ียงมากขึน้อย่างต่อเน่ือง มีเง่ือนไขและ/หรือบุคคล
นยัส าคญัในบริบทตา่ง ๆ ท่ีท าให้พวกเขาเกิดความตระหนกัรู้ในความเส่ียงหรืออนัตรายจากการใช้
ยาเสพติด จนเกิดเป็นจดุเปล่ียนของชีวิตและน าไปสู่กระบวนการพฒันาตวัตนให้มีความแข็งแกร่ง
(Resilience) ในการยตุกิารใช้ยาเสพตดิได้อยา่งไร 

ส่วนที่  2 การวิเคราะห์การพัฒนาตัวตนของวัยรุ่นใช้ยาเสพติดในระบบ
นิเวศวิทยาสังคมสลัม เพ่ือชีใ้ห้เห็นถึงกระบวนการพฒันาตวัตนของวยัรุ่นสลมัในการเลิกยาเสพ
ติดว่า มีรูปแบบอย่างไรบ้าง และในแต่ละรูปแบบเหล่านี ้วยัรุ่นใช้ยาเสพติดท าการปฏิสมัพนัธ์กับ
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บคุคลรอบข้างในระบบจลุภาค (Micro System) ระบบกลาง (Exo System) ระบบภายนอก (Meso 
System) และระบบมหภาค (Macro System) จนสามารถน าทรัพยากรทัง้ภายในและภายนอก
อะไรบ้างจากบคุคลในแตล่ะบริบท มาใช้การตอ่รองกบัตนเองและบคุคลอ่ืน เพ่ือให้ความชว่ยเหลือ
ตนเองในการยตุิยาเสพตดิ รวมถึงมีการจดัการภาพประทบัแหง่ตน และแสดงออกเชิงบวกในบริบท
การปฏิสมัพนัธ์กบับุคคลอ่ืนอย่างไร เพ่ือให้บุคคลรอบข้างยอมรับตนเองในฐานะผู้ เลิกยาเสพติด  
จนท้ายท่ีสุด ท าให้วัยรุ่นเหล่านีเ้กิดการเรียนรู้ จนน าไปสู่การปรับเปล่ียนวิถีการด าเนินชีวิตของ
ตนเอง และพฒันาตวัตนไปสูก่ารยตุยิาเสพตดิได้ส าเร็จ 

จากกรอบแนวคดิดงักลา่ว สามารถสรุปเป็นแผนภาพได้ตามภาพประกอบท่ี 4 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพประกอบ 4 กรอบแนวคิดในการวิจยั 
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 บทที่ 3 
วิธีด าเนินการวิจัย 

 
การศึกษาการพฒันาตวัตนเพ่ือยุติการใช้ยาเสพติดของวยัรุ่นสลมัในครัง้นี ้ผู้วิจยัเลือกใช้

วิ ธีวิทยาในการศึกษาตามแนวทางการศึกษาเร่ืองเล่ า  (Narrative approach) ท่ี เ ช่ื อว่า
ประสบการณ์ของบุคคลเป็นสิ่งส าคัญท่ีเกิดขึน้ในชีวิตของบุคคลนัน้ ๆ อันถูกหล่อหลอมจาก
โครงสร้างทางสงัคมและวฒันธรรม จนท าให้บุคคลแต่ละคนท าการตีความ คดัเลือก และกระท า
เร่ืองราวในบริบทตา่ง ๆ ท่ีแตกตา่งกนัออกไป เช่น วยัรุ่นฐานะยากจนท่ีอาศยัอยู่ในสลมั ซึ่งต้องใช้
ชีวิตอยู่ท่ามกลางบุคคลและเหตกุารณ์ท่ีเก่ียวข้องกับยาเสพติด ย่อมท าให้พวกเขาเหล่านีมี้แบบ
แผนการใช้ชีวิตและกระบวนการต่อรองเพ่ือยุติการใช้ยาเสพติดแตกต่างไปจากวยัรุ่นท่ีมีฐานะ
ร ่ารวยและอาศยัอยู่ในพืน้ท่ีอ่ืน ในแง่นี ้หากต้องการท าความเข้าใจประสบการณ์ชีวิตของบคุคลท่ี
แตกต่างกันเหล่านี ้แน่นอนว่า ย่อมต้องท าการตีความให้ลุ่มลึกไปถึงมุมอง วิธีคิด และแบบแผน
ความสมัพนัธ์ทางสงัคม วฒันธรรมท่ีโยงใย เกาะเก่ียว ร้อยเรียงเข้าด้วยกนั จนเข้ามามีส่วนในการ
ก ากบั (shape) เร่ืองราวชีวิตของบคุคลได้ (Andrews et al., 2013)  

เม่ือเป็นเช่นนี ้ในการท่ีจะตีความจนเกิดความเข้าใจเง่ือนไขเชิงโครงสร้างและวฒันธรรม ท่ี
เข้ามาหล่อหลอม และก ากับวยัรุ่นสลมัแต่ละคน ให้สามารถยุติการใช้ยาเสพติดได้นัน้ ผู้ วิจัยจึง
ต้องผสานแนวคิดเชิงนิเวศวิทยาสังคม (Social-Ecological System) แนวคิดความแข็งแกร่งแห่ง
ตน (Resilience) และแนวคิดการจัดการภาพประทับ (Impression Management) เข้าด้วยกัน 
เพ่ือใช้เป็นกรอบในการมองว่า วัยรุ่นสลัมท่ีใช้ยาเสพติด ท่ีต้องอาศัยอยู่ภายใต้แบบแผน
ความสมัพันธ์ทางสงัคมกับผู้คนในสลัม และท าการปฏิสมัพันธ์กับบุคคลรอบข้างในหลากหลาย
บริบท เชน่ ครอบครัว เพ่ือนในสลมัและในโรงเรียน และคนในชมุชน เป็นต้น ท่ีใช้และเก่ียวข้องกบั
ยาเสพติด ภาพของแบบแผนความสมัพนัธ์เช่นนีล้้วนเต็มไปด้วยความเส่ียง ท่ีนบัวนัจะคอ่ยๆ ซึม
ซึมเข้าไปในวิธีคิด ความรู้ จนตกผลึกอยู่ในความคิดของพวกเขา และเข้ามามีส่วนในการก ากับ
แนวทางการกระท าของวยัรุ่นเหล่านี ้จนท าให้วยัรุ่นสลมับางคนต้องใช้ชีวิตร่วมกับยาเสพติดมา
อย่างยาวนาน ในทางกลับกัน วัยรุ่นสลัมบางคนท่ีแม้ต้องใช้ชีวิต และถูกก ากับด้วยแบบแผน
ความสัมพันธ์ทางสังคมดังกล่าว แต่พวกเขายังสามารถสร้างความแข็งแกร่งแห่งตน โดยใช้
ศกัยภาพของตนเองในการประเมินความเส่ียงท่ามกลางบริบทการปฏิสมัพนัธ์กบับคุคลอ่ืนท่ีใช้ยา
เสพติด จนท าให้เกิดการตระหนักรู้ เข้าใจถึงอันตรายจากการใช้ชีวิตอยู่ภายในบริบทเหล่านี ้จึง
น าไปสู่การแสวงหา คดัเลือกทรัพยากรตา่ง ๆ ท่ีเอือ้ประโยชน์ตอ่ตนเอง เพ่ือน ามาใช้ในการตอ่รอง
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กบับุคคลอ่ืนภายใต้แบบแผนความสมัพันธ์ทางสังคมท่ีเต็มไปด้วยความเส่ียง (Hier, 2005) พร้อมทัง้ 
ท าการผลิตตวัตนท่ีมีความแข็งแกร่งในการยุติการใช้ยาเสพติดแสดงออกมาเบือ้งหน้าให้บุคคล
รอบข้างได้รับรู้ เข้าใจ และยอมรับในบทบาทเหล่านีข้องตนเอง จนท้ายท่ีสุด พวกเขาสามารถ
ปรับเปล่ียน และพฒันาตวัตนไปสู่การยตุิการใช้ยาเสพติดตามท่ีคนในสงัคมคาดหวงัได้ส าเร็จ 

ฉะนัน้ ในการท าความเข้าใจเร่ืองราวชีวิตเก่ียวกับการยุติการใช้ยาเสพติดท่ีด ารงอยู่ใน
ประสบการณ์ชีวิตของวยัรุ่นสลมัเหล่านี ้ผู้วิจยัจึงต้องเข้าไปปฏิสมัพนัธ์กบัพวกเขา เพ่ือให้บอกเล่า
ประสบการณ์ชีวิตท่ีผ่านมาเก่ียวกับการยุติการใช้ยาเสพติดในประเด็นท่ีอยากเล่า ซึ่งในระหว่าง
การสนทนานัน้ ผู้ วิจัยในฐานะผู้ ร่วมสนทนาจะมีส่วนร่วมในการรับฟังการเล่าเร่ือง และท าการ
ตีความเนือ้หาสาระ บริบททางสงัคมและวฒันธรรมท่ีเข้ามาก ากบั (shape) ความคิด การมองโลก 
การให้ความหมาย กระบวนการต่อรองกับความเส่ียงท่ีเกิดขึน้ภายในเร่ืองราวชีวิต และการพัฒนา
ตนเองให้กลายเป็นคนใหม่ท่ีไม่ยุ่งเก่ียวกบัยาเสพติด เป็นต้น โดยอาศยัพืน้ฐานทางทฤษฎีท่ีมีมุมมอง
ต่อเร่ืองราวประสบการณ์ โลกทัศน์และประสบการณ์ของผู้ วิจยั เพ่ือให้สามารถเข้าถึง เข้าใจเร่ืองเล่า
ของเร่ืองราวจากประสบการณ์ชีวิตท่ีผู้ ให้ข้อมลูบอกเล่าออกมาจากนัน้ผู้ วิจยัและผู้ ให้ข้อมูลจึงร่วมกัน
สร้างความรู้จากประสบการณ์ชีวิตในการยตุิการใช้ยาเสพติดของวยัรุ่นสลมัเหล่านี ้
 

แนวการศึกษาเร่ืองเล่าจากประสบการณ์ 
การศกึษาการพฒันาตวัตนเพ่ือยตุกิารใช้ยาเสพตดิของวยัรุ่นสลมัในครัง้นี ้จะใช้การศกึษา

เร่ืองเล่าจากประสบการณ์ในการยตุิการใช้ยาเสพติดของวยัรุ่นสลมั โดยท าการศกึษาเร่ืองราวชีวิต
ท่ีผ่านมาของบคุคลเหล่านี ้ซึ่งมีข้อมลูอยู่จ านวนมาก สามารถตีความเร่ืองราวท่ีเกิดขึน้ได้ไม่สิน้สดุ 
และมีความหมายท่ีลึกซึง้ ตลอดจนมีโครงสร้างและเนือ้หาสาระท่ีด ารงอยู่ในจิตส านึกของบุคคล 
(Andrews et al., 2013) ท่ีผู้ วิจัยต้องใช้วิธีการตีความ เพ่ือให้เข้าใจความหมายท่ีเกิดขึน้ใน
ประสบการณ์ชีวิตของวยัรุ่นสลมัท่ียุติยาใช้ยาเสพติดได้ส าเร็จตลอดจน ได้มี ข้อตกลงเบือ้งต้นใน
การมองเร่ืองเลา่เชิงประสบการณ์ ดงันี ้

ประการแรก การท าความเข้าใจความหมายและการเปล่ียนแปลงในชีวิต  
การวิจัยเร่ืองเล่าเชิงประสบการณ์มองว่า เร่ืองเล่าส่วนบุคคลเป็นความ

แตกต่างในชุดของความหมายท่ีมีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา กล่าวคือ ในการบอกเล่า
ประสบการณ์ชีวิตในแต่ละครัง้ ผู้ เล่าจะค านึงถึงบริบท เวลา ผู้ ฟัง และเร่ืองราวท่ีต้องการบอกเล่า 
จากนัน้จึงท าการร้อยเรียงภาษาเพ่ือถ่ายทอดความหมายของเร่ืองราวออกมาสู่ผู้ ฟัง ในแง่หนึ่ง 
เร่ืองเล่าเหล่านีย้่อมถูกก าหนดและหล่อหลอมจากสังคม ซึ่งสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนใน
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เหตกุารณ์ท่ีเป็นจดุเปล่ียนของชีวิต (life-turning point) เช่น ประสบการณ์ความเส่ียงหรืออนัตราย
จากการใช้ยาเสพติดของวัยรุ่นท่ีต้องเผชิญกับความเส่ียง ความยุ่งยาก และความเจ็บปวดทาง
ร่างกาย จิตใจ และการถกูกีดกนัจากคนในสงัคม เม่ือผู้ เล่าท าการบอกเล่าเร่ืองราวเหล่านีไ้ปสู่ผู้ ฟัง
หรือผู้วิจยั ย่อมก่อให้เกิดกระบวนการสร้างความหมายร่วมกนั โดยกระบวนเหล่านีจ้ะเร่ิมขึน้เม่ือผู้
เล่าได้บอกเล่าเร่ืองราวไปยงัผู้ ฟัง แล้วผู้ ฟังเกิดความเข้าใจว่าผู้ เล่าเป็นใคร เข้าใจความหมายตรง
ตามท่ีผู้ เลา่บอกเล่า จึงน าไปสู่การสร้างความหมายร่วมกนัของผู้ ให้ข้อมลูและผู้วิจยัในระหวา่งการ
สนทนา (Andrews et al., 2013) เม่ือเป็นเช่นนี ้ในการมองเร่ืองเล่าจากประสบการณ์ของวัยรุ่น
สลัมท่ียุติการใช้ยาเสพติดได้ส าเร็จ ทุกเร่ืองราวท่ีพวกเขาบอกเล่าให้ผู้ วิจัยฟังในระหว่างการ
สนทนา จะท าให้ผู้วิจยัสามารถรับรู้ และเข้าใจการให้ความหมายเก่ียวกับยาเสพติด มุมมองของ
คนในสงัคมท่ีมีตอ่ผู้ใช้ยาเสพตดิ ความเส่ียงจากการใช้ยาเสพติด และวิถีทางในการลดความเส่ียง 
ท่ีแปรเปล่ียนไปตามชว่งเวลา บริบท และคูป่ฏิสมัพนัธ์ท่ีเปล่ียนแปลงไป  

ประการที่สอง วิธีการสร้างความหมายของผู้ใช้ยาเสพตดิ 
ในการศึกษาเร่ืองเล่าเชิงประสบการณ์ เร่ืองเล่าท่ีผู้ เล่าบอกเล่าให้ผู้ วิจัยฟัง

ไม่ได้เป็นสิ่งท่ีไร้เดียงสา หากแต่สามารถสะท้อนให้เห็นวิธีการสร้างความหมายของมนุษย์ ท่ีเกิด
จากมนุษย์ถกูก ากบั หล่อหลอมจากโครงสร้างสงัคมท่ีพวกเขาใช้ชีวิตอยู่ จนท าให้มีมุมมอง วิธีคิด 
และสร้างความหมายเช่นนัน้ เช่น วยัรุ่นใช้ยาเสพติดท่ีใช้ชีวิตอยู่ในครอบครัวท่ีใช้ยาเสพติดจะบอก
เล่าเร่ืองราวแตกต่างไปจากวยัรุ่นท่ีอยู่ในครอบครัวท่ีไม่ใช้ยาเสพติด ในแง่นี ้มนุษย์จึงถูกมองว่า
เป็น Homo narrans ท่ีติดตวัมาตัง้แต่เกิด และมีแนวโน้มท่ีจะพูดและท าความเข้าใจเร่ืองราวหรือ
ประสบการณ์ชีวิตของตนเองท่ีเกิดขึน้ ขณะเดียวกัน ในการบอกเล่าเร่ืองราวแตล่ะครัง้ยงัสามารถ
สร้าง รักษา และธ ารงแบบแผนทางสังคมเอาไว้ (Andrews et al., 2013) ฉะนัน้ เม่ือผู้ วิจยัรับฟัง
เร่ืองราวในประสบการณ์การยุติการใช้ยาเสพติดของวยัรุ่นสลมั ในระหว่างการสนทนาผู้ วิจยัจึง
ต้องท าการตีความ เพ่ือให้เกิดความเข้าใจความหมายว่าพวกเขาถูกก ากับ หล่อหลอมจาก
โครงสร้างสงัคมแบบไหน อย่างไร จนท าให้พวกเขามีวิธีคิด การมองโลก และมีความรู้สึกเช่นนัน้
เม่ือเป็นเช่นนี ้วยัรุ่นสลมัแตล่ะคนจะมีกระบวนการสร้างความหมายในประสบการณ์ดงักล่าวท่ีไม่
เหมือนกนั ทัง้นีเ้พราะพวกเขาใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางบริบทของครอบครัว โรงเรียน ชมุชน และสงัคม
ท่ีแตกตา่งกนัจงึท าให้ถกูก ากบั หลอ่หลอมจากโครงสร้างท่ีตา่งกนัออกไปด้วย 

ประการที่สาม ภาพท่ีผู้ใช้ยาเสพตดิสร้างขึน้มา 
เร่ืองเล่าเป็นสิ่งท่ีถูกสร้างขึน้มาใหม่ (reconstruction) ตามบริบทและเวลาท่ี

แปรเปล่ียนไปโดยเร่ืองเล่าจะถกูสร้างขึน้มาระหว่างการสนทนาระหว่างผู้ เล่าและผู้วิจยั ท่ีผู้ เล่าได้
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บอกเล่าจนผู้ วิจัยมองเห็นการเปล่ียนแปลงของเร่ืองเล่า จนท าให้เกิดความเข้าใจความจริงของผู้
เล่า ซึ่งเป็นความจริงจากการปฏิบัติด้วยตนเอง (practical wisdom) ท่ีอยู่ภายใต้กรอบของ
ประเพณี ระบบคุณค่า และศีลธรรมของสังคมนัน้ ๆ ตลอดจนไม่ได้เป็นการสร้างทฤษฎีมหภาค
ขึน้มา นอกจากนี ้เร่ืองเล่าสามารถเป็นภาพตวัแทน (representation) ท่ีมีความหมายชดัเจน ซึ่ง
สะท้อนให้เห็นถึงความคิด ความรู้สึก และจิตใต้ส านกึของผู้ เล่าท่ีไมไ่ด้ยึดโยงอยู่กบัสงัคมของผู้ เล่า 
หากแตบ่คุคลไม่สามารถถ่ายทอดเร่ืองราวซ า้ได้เหมือนเดิมทัง้หมด หรืออาจกล่าวได้ว่าเป็นเพราะ
ความไม่แน่นอนของภาษาท่ีไม่สามารถส่ือความหมายเร่ืองราวได้หมด (Andrews et al., 2013) 
เม่ือเป็นเชน่นี ้การศกึษาเร่ืองเล่าจากประสบการณ์ชีวิตของวยัรุ่นท่ียตุิการใช้ยาเสพตดิ จงึเป็นภาพ
ตวัแทนของเร่ืองราวท่ีเกิดขึน้ในอดีต ท่ีวยัรุ่นท่ีเคยผ่านเร่ืองราวเหล่านัน้ได้หยิบยกมาบอกเล่าให้
ผู้ วิจัยฟัง จนเกิดการสร้างเร่ืองราวร่วมกัน ซึ่งเร่ืองราวเหล่านีส้ามารถสะท้อนให้เห็นถึงความคิด 
ความรู้สึกของตนเอง มุมมองตอ่โลกในช่วงชีวิตของการยตุิการใช้ยาเสพติด จนกระทัง่สามารถยตุิ
การใช้ยาเสพตดิได้ส าเร็จ   

ประการสุดท้าย การเปล่ียนผา่นสูก่ารยตุกิารใช้ยาเสพติด (transformation) 
เร่ืองเล่าท าให้เห็นการเปล่ียนแปลงและกระบวนการพัฒนาของชีวิตมนุษย์ท่ี

เกิดจากการกระท าของบุคคล โดยในการมองการเปล่ียนแปลงของบุคคลจะให้ความส าคญักับ
ประเด็น (Theme) อนัเป็นเร่ืองราวท่ีก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงในชีวิตของผู้ เล่า (Andrews et al., 
2013) ดังตัวอย่างของวัย รุ่นสลัม ท่ีกว่าจะยุติการใช้ยาเสพติดได้ส าเร็จพวกเขาต้องผ่าน
ประสบการณ์ชีวิตท่ีถูกคนในสงัคมให้ความหมาย และประทบัตราว่าเป็นผู้ เบี่ยงเบนจากบรรทัด
ฐานทางสังคมจนท าให้พวกเขาต้องเผชิญกับประสบการณ์ชีวิตท่ีแฝงไปด้วยความเจ็บปวด ความ
สะท้อนใจ และรอยแผลเป็นท่ีตกสะเก็ดอยู่ในความคิด ความรู้สึกของตัวเองมากมาย ฉะนัน้ ในการ
บอกเลา่ประสบการณ์ชีวิตเหล่านี ้จะท าให้ผู้วิจยัสามารถมองเห็นถึงกระบวนการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึน้
ในแต่ละช่วงชีวิตของวยัรุ่นแต่ละคน เช่น ช่วงระหว่างการใช้ยาเสพติด เหตุการณ์ท่ีท าให้ตดัสินใจยุติ
การใช้ยาเสพติด เร่ืองราวในระหว่างยตุิการใช้ยาเสพติด และเม่ือยตุกิารใช้ยาเสพติดส าเร็จ 

จากท่ีกลา่วมาข้างต้น ในการศกึษาเร่ืองเลา่จากประสบการณ์ของวยัรุ่นสลมัท่ียตุกิารใช้ยา
เสพติด ซึ่งเป็นความจริงท่ีด ารงอยู่ภายในความคิด และจิตส านึกของพวกเขา เม่ือผู้ วิจัยเข้าไป
ตีความความหมายของเร่ืองราว จนเกิดความเข้าใจประสบการณ์ชีวิตเหล่านัน้ ก็จะให้ผู้ วิจัย
สามารถรับรู้ เกิดความเข้าใจถึงโครงสร้างสังคมท่ีก ากับ ควบคุม หล่อหลอมให้วยัรุ่นเหล่านีค้ิด 
มองโลกเช่นนัน้ ตลอดจน เข้าใจถึงเง่ือนไขและกระบวนการในการให้ความหมาย การตอ่รอง และ
ยทุธวิธีในการลดความเส่ียงท่ีเกิดขึน้ จนสามารถยตุกิารใช้ยาเสพตดิได้ส าเร็จ 
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สนามในการวิจัย 
ส าหรับสนามในการวิจยัครัง้นี ้ก็คือ พืน้ท่ีสลมัท่ีมีบุคคลผ่านประสบการณ์ชีวิตเก่ียวข้อง

กบัยาเสพติด แตส่ามารถยตุิการใช้ยาเสพติดได้ในช่วงวยัรุ่นหรือมีอายอุยู่ในช่วงระหว่าง 11-24 ปี 
(วิโรจน์ อารีย์กลุ, 2553) ซึง่ปัจจบุนัมีอาย ุ25 ปีขึน้ไป ซึ่งสามารถบอกเลา่เร่ืองราวชีวิต (life) ท่ีผา่น
มาเก่ียวกับการยุติการใช้ยาเสพติดในช่วงวยัรุ่น  และสะท้อนให้เห็นภาพของการปฏิสัมพันธ์กับ
บคุคลแวดล้อมท่ีมีความเส่ียงและอนัตรายจากยาเสพตดิ ตลอดจนเร่ืองราวหรือเหตกุารณ์  ท่ีท าให้
พวกเขาได้เกิดการตระหนกัรู้ เข้าใจในความเส่ียงเหล่านี ้และกระบวนการต่อรองความหมายกับ
บุคคลอ่ืนท่ามกลางบริบทการปฏิสัมพันธ์ทางสังคม จนสามารถปรับเปล่ียน พัฒนา และผลิต
ตวัตนท่ีเข้มแข็งในการยตุิการใช้ยาเสพติด ซึ่งเหตผุลท่ีผู้วิจยัเลือกผู้ ให้ข้อมลูในช่วงวยันีเ้พราะกลุ่ม
วยัรุ่นเป็นช่วงวัยแห่งการเปล่ียนแปลงจากวยัเด็กไปสู่ผู้ ใหญ่ทัง้ทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ 
และสติปัญญา จึงท าให้อยากรู้อยากเห็น อยากทดลอง ต้องการการยอมรับจากเพ่ือนและคนใน
สงัคม (เพ็ญพิไล ฤทธาคณานนท์, 2550) (สุวรรณา เรืองกาญจนเศรษฐ์, 2551) อนัเป็นเง่ือนไข
ส าคญัอยา่งหนึง่ท่ีน าไปสูก่ารใช้ยาเสพตดิได้ง่าย แตย่ตุกิารใช้ยาเสพตดิได้ยากกวา่ช่วงวยัอ่ืน 
 

กลุ่มผู้ให้ข้อมูล 
ส าหรับกลุ่มผู้ ให้ข้อมูลในการศึกษา การพัฒนาตวัตนเพ่ือยุติการใช้ยาเสพติดของวยัรุ่น

สลมัในครัง้นี ้เป็นคนในสลมัท่ีมีอาย ุ25 ปีขึน้ไป ท่ีเคยผ่านประสบการณ์ชีวิตการยุติการใช้ยาเสพ
ติดในช่วงวัยรุ่น และสามารถย้อนกลับไปร าลึกถึงเร่ืองราวในอดีต พร้อมทัง้บอกเล่าเร่ืองราวท่ี
เกิดขึน้ในประเดน็ดงักลา่วได้ 

การคดัเลือกผู้ ให้ข้อมลูจากบคุคลเหล่านี ้ผู้วิจยัใช้การสุ่มตวัอย่างเชิงทฤษฎี (Theoretical 
samplings) ท่ีท าการคัดเลือกผู้ ให้ข้อมูลท่ีสามารถตอบค าถามการวิจัย และเป็นไปตามกรอบ
แนวคิดท่ีใช้ในการศกึษา (Thomas Schwandt, 2015) ในการได้มาซึ่งผู้ ให้ข้อมลูเหล่านี ้ผู้วิจยัต้อง
ขอรับค าแนะน าจาก gatekeeper ซึ่งเป็นอาสาสมคัรท่ีใช้ชีวิตอยู่ในสลมั และเจ้าหน้าท่ีของรัฐ ท่ี
คอยให้ความช่วยเหลือคนในสลมัมาเป็นเวลายาวนาน จนเป็นท่ีรู้จกัมกัคุ้น ได้รับความไว้วางใจ 
และคนในชมุชนนบัถือ เป็นผู้น าทางเข้าไปท าความรู้จักกบัผู้ ให้ข้อมลูกลุ่มดงักล่าว ท่ีสามารถบอก
เล่าเร่ืองราวประสบการณ์ชีวิตท่ีตอบโจทย์วตัถปุระสงค์ของการวิจยัในครัง้นี ้จนสามารถก้าวเข้าสู่
โลกของพวกเขา พร้อมทัง้ท าการปฏิสัมพันธ์ และร่วมแลกเปล่ียนประสบการณ์ชีวิตกับบุคคล
เหลา่นีไ้ด้ตอ่เน่ือง จนเกิดการสานสายใยความสมัพนัธ์ไปสู่ความไว้เนือ้เช่ือใจ และยินยอมให้ผู้วิจยั



 59 
 

  

เข้าร่วมกิจกรรมในชีวิตประจ าวนัของพวกเขาได้อย่างใกล้ชิดสนิทสนม ตลอดจนท าการสมัภาษณ์
ผู้ให้ข้อมลูในประเด็นท่ีผู้วิจยัศกึษา จ านวนทัง้สิน้ 15 ราย  

การสมัภาษณ์ผู้ ให้ข้อมูลเหล่านี ้ผู้ วิจยัได้ใช้แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง ท่ีมีการก าหนด
แนวค าถามหลกัเป็นแนวทางในการสมัภาษณ์ เพ่ือไม่ให้สมัภาษณ์ออกนอกประเด็น  และมีความ
ยืดหยุ่นในการเพิ่มเติมประเด็นค าถามให้ได้ข้อมูลท่ีชดัเจนยิ่งขึน้ นอกจากนี ้ในระหว่างสมัภาษณ์ 
ผู้ วิจัยได้ท าการคิด วิเคราะห์ และสร้างชุดข้อค าถามเพิ่มเติมท่ีท าให้วยัรุ่นสลัมบอกเล่าเร่ืองราว
ชีวิตเก่ียวกบัการยตุิการใช้ยาเสพติดได้อย่างชดัเจน ขณะเดียวกนั ไม่ท าการแทรกแซงในระหวา่งท่ี
ผู้ ให้ข้อมูลเล่าเร่ือง ให้อิสระในการบอกเล่าเร่ืองราว และมีการวิเคราะห์ท่าทาง น า้เสียง และ
ความรู้สึกของผู้ ให้ข้อมูลตลอดเวลา ทัง้นี เ้พ่ือมิให้เกิดความเครียด ความอึดอัด และมิให้เกิด
ความสมัพนัธ์เชิงอ านาจระหวา่งการสมัภาษณ์ เพราะสิ่งเหลา่นีจ้ะท าให้เกิดปัญหาความไม่ราบร่ืน
ในการสัมภาษณ์ และท าให้ผู้ วิจัยไม่สามารถได้ข้อมูลท่ีลุ่มลึกและครอบคลุม (Andrews et al., 
2013) 

นอกจากนี ้เม่ือสิน้สดุการสนทนากบัผู้ให้ข้อมลูในแตล่ะครัง้ ผู้วิจยัจะน าข้อมลูมาวิเคราะห์ 
เพ่ือให้เห็นว่าข้อมูลท่ีได้จากการสมัภาษณ์มีความครอบคลุม ครบถ้วนและสามารถตอบค าถาม
การวิจัยและแนวคิดเชิงทฤษฎีท่ีน ามาใช้ในการศึกษาหรือไม่ หากข้อมูลท่ีได้ยงัไม่สามารถตอบ
ค าถามได้อยา่งครอบคลมุ ผู้วิจยัได้กลบัไปสมัภาษณ์ผู้ให้ข้อมลูคนเดมิซ า้ เพ่ือให้ได้ข้อมลูในส่วนท่ี
ขาดหรือยงัไม่ชดัเจน แล้วน าข้อมลูท่ีได้จากการสมัภาษณ์มาท าวิเคราะห์ และท าการตอ่เติมข้อมลู
ในส่วนท่ียงัไม่ชดัเจนให้มีความชดัเจนมากยิ่งขึน้ ในทางกลบักนั หากสมัภาษณ์แล้วยงัไม่สามารถ
ได้ข้อมลูในสว่นท่ีขาดจากผู้ให้ข้อมลูรายนีแ้ล้ว ผู้วิจยัได้ท าการค้นหาผู้ให้ข้อมลูรายใหม่ ท่ีสามารถ
ให้ข้อมูลเพิ่มเติมในส่วนท่ีขาดหรือยงัไม่ชัดเจน  พร้อมทัง้ท าการวิเคราะห์ข้อมูล จนได้ข้อมูลใน
สว่นท่ีต้องการ แล้วท าการผนวกข้อมลูจากผู้ ให้ข้อมลูทัง้สองรายเข้าด้วยกนั จนสามารถได้ข้อมลูท่ี
สามารถตอบค าถามการวิจยัและกรอบแนวคิดได้อย่างชดัเจน ครอบคลมุ ตลอดจนสะท้อนให้เห็น
เร่ืองราวชีวิตในชว่งท่ีเป็นวยัรุ่นสลมั ท่ีสามารถยตุกิารใช้ยาเสพตดิได้อยา่งชดัเจน  

เม่ือได้ข้อมูลท่ีสามารถตอบค าถามการวิจยั และแนวคิดท่ีน ามาใช้ในการศึกษาได้อย่าง
ครอบคลุม และชัดเจนแล้ว ผู้ วิจยัจะท าการสัมภาษณ์โดยอาศยัความไวเชิงทฤษฎี (Theoretical 
sensitivity) เพ่ือค้นหาข้อมลูท่ีมีความแตกตา่งไปจากข้อมูลท่ีได้มาแล้ว (Negative case) และน า
ข้อมลูมาใช้ในการปรับข้อเสนอเชิงทฤษฎีท่ีสร้างไว้ ตลอดจนช่วยให้ได้ข้อสรุปเชิงทฤษฎีท่ีมีอ านาจ
ในการอธิบายกว้างขวางมากย่ิงขึน้ หากข้อมลูท่ีได้ไมมี่ข้อมลูจากผู้ เล่าคนอ่ืนท่ีแตกตา่งออกไปแล้ว  
นัน่หมายความวา่มีความอ่ิมตวัของข้อมลู ผู้วิจยัจงึสามารถยตุกิารสนทนากบัผู้ให้ข้อมลูได้  
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การเข้าสู่สนามวิจัย 
การเข้าสู่พืน้ท่ีสลมัในครัง้นี ้เป็นการเดินทางท่ีมีความหมายท่ีท าให้ผู้ วิจยั ได้มีโอกาส เข้าไป

สมัผสักบัความเป็นสลมั พืน้ท่ีท่ีถกูส่ือและผู้คนภายนอกท าการตีความ และให้ความหมายตอกตรึง 
“สลมั” จนกลายเป็นพืน้ท่ีชายขอบของเมืองใหญ่ ท่ีไม่คูค่วรจะเป็นส่วนหนึ่งในพืน้ท่ีเมือง และแฝง
ไปด้วยความหวงัในการเรียนรู้ ท าความเข้าใจสภาพพืน้ท่ี ความเป็นอยู่ของผู้คน รวมถึงเร่ืองราว
ตา่ง ๆ ของสลมัในความทรงจ าของวยัรุ่นท่ีผ่านการใช้ยาเสพติดมาแล้ว ท่ีมุ่งเน้นสนทนาเร่ืองราว
เก่ียวกบัท่ีอยู่อาศยัในสลมัในช่วงท่ีพวกเขายงัเป็นวยัรุ่นท่ีใช้ยาเสพติด จนกระทัง่สามารถยตุกิารใช้
ยาเสพติดได้ส าเร็จ เพ่ือฉายให้เห็นภาพบริบทสลัมท่ีห่อหุ้ มวัยรุ่นเหล่านีว้่ามีลักษณะเช่นไร โดยมี
ผู้ วิจัยร่วมรับฟัง ร่วมแลกเปล่ียน พร้อมทัง้ร่วมกันสร้างความรู้ในประเด็นดงักล่าว ภายใต้บริบท
ความสัมพันธ์ท่ีทัง้สองฝ่ายมีความไว้เนือ้เช่ือใจกัน จนสามารถแลกเปล่ียนอารมณ์ความรู้สึกใน
หลากหลายรูปแบบ ทัง้ดีใจ ประทับใจ ความสะเทือนใจ และประสบการณ์ต่าง ๆ ต่อกันได้ เม่ือ
เป็นเชน่นี ้เร่ืองเล่าท่ีเกิดขึน้นัน้ ยอ่มไม่ใชเ่ร่ืองเล่าเก่ียวกบัตวัของผู้ เล่าอีกตอ่ไป หากแตเ่ป็นผลผลิต
ของความสมัพนัธ์ระหว่างกันของผู้ วิจยัและเจ้าของประสบการณ์ ท่ีผู้ วิจยัสามารถเข้าถึง ท าการ
ตีความ จนเกิดความเข้าใจเร่ืองเล่าของเจ้าของประสบการณ์แตล่ะคน และสามารถถ่ายทอดเร่ือง
เลา่เหลา่นีอ้อกมาได้อยา่งลกึซึง้ 

ในส่วนของการเข้าสู่สนามวิจยั ผู้วิจยัได้ใช้ระยะเวลา ประมาณ 10 เดือน ในการรวบรวม
ข้อมูลจากเร่ืองเล่าของบุคคลท่ีเคยผ่านประสบการณ์ชีวิตการยตุิการใช้ยาเสพติดในวยัรุ่น โดยให้
พวกเขาคิด ทบทวน และบอกเลา่เร่ืองราวในอดีตชว่งชีวิตวยัรุ่น ท่ีพวกเขาได้ผา่นประสบการณ์ชีวิต
ร่วมกบัยาเสพติด จนต้องปฏิสมัพนัธ์กบับุคคลรอบข้างท่ีเก่ียวข้องกบัยาเสพติดอย่างตอ่เน่ือง จึงท าให้
ชีวิตต้องตกอยู่ท่ามกลางอนัตรายและความเส่ียงนานปัการ ทว่า สิ่งเหล่านีไ้ม่สามารถบัน่ทอนหรือ
ท าลายชีวิตพวกเขาให้จมปลักอยู่กับความทุกข์แต่อย่างใด ในทางกลับกัน เม่ือชีวิตต้องเผชิญกับ
อันตรายเหล่านี ้ได้ท าให้วัยรุ่นเกิดการคิด ใคร่ครวญ จนน าไปสู่การตระหนักรู้และเข้าใจถึงสิ่ง
เลวร้ายท่ีจะเกิดขึน้กบัชีวิตอย่างไม่รู้จบ แน่นอนว่า สิ่งนีไ้ด้กลายเป็นส่วนส าคญัท่ีช่วยเสริมพลงัให้
พวกเขาลุกขึน้มาต่อสู้  ต่อรองกับตนเองและบุคคลรอบข้างท่ามกลางบริบทการปฏิสัมพันธ์ทาง
สงัคม จนท าให้ตนเองมีสภาพร่างกาย จิตใจ และความสมัพนัธ์ทางสงัคมท่ีเข้มแข็ง จงึสามารถยตุิ
ยาเสพตดิได้ส าเร็จ   

อย่างไรก็ตาม เพ่ือให้เห็นภาพของประสบการณ์ชีวิตเช่นนีไ้ด้อย่างชดัเจน ครอบคลุม และ
ลุ่มลึก ผู้ วิจัยได้ลงสนามการวิจัยและท าการสนทนากับจากเจ้าของประสบการณ์ ท่ีเคยผ่าน
เร่ืองราวชีวิตการเลิกใช้ยาเสพติดมาแล้ว จ านวน 15 ท่าน ซึ่งใช้ชีวิตอยู่ในสลัม หากแต่ ผู้ วิจยัไม่
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อาจเปิดเผยช่ือและนามสกุลจริงของผู้ เป็นเจ้าของประสบการณ์ เหลานีไ้ด้ ทุกช่ือท่ีปรากฏใน
งานวิจยัชิน้นี ้จงึเป็นช่ือสมมตท่ีิผู้วิจยัก าหนดขึน้แทนทัง้สิน้ 

ทองน้อย เจ้าของประสบการณ์ท่านแรกท่ีผู้ วิจัยมีโอกาสได้พูดคุยด้วย จาก
ค าแนะน าของเพ่ือนผู้วิจยัท่ีเคยศกึษาอยู่ด้วยกันท่ีมหาวิทยาลยัแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร และ
ได้น าพาผู้ วิจัยไปแนะน า พูดคุยและท าความรู้จักกับทองน้อยท่ีร้านกาแฟแห่งหนึ่ง เพ่ือสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างกันก่อน แล้วค่อยท าการสนทนาในประเด็นท่ีผู้ วิจัยสนใจในวนัเวลาต่อไป 
จากการพูดคุยในครัง้แรกนี ้ผู้ วิจัยสงัเกตเห็นลักษณะท่าทางการพูดคุยของทองน้อย ท่ีมีอาการ
เกร็ง ไม่คอ่ยสบตา และมีสีหน้านิ่งเฉยอย่างเห็นได้ชดั จนท าให้ผู้ วิจยัเร่ิมกงัวลเล็กๆ กบัสิ่งท่ีผู้ วิจยั
พบเห็น หากแต่เม่ือพูดคยุได้ระยะหนึ่งเขามีท่าทางผ่อนคลายมากขึน้ เห็นได้จากแววตา ท่าทาง 
และสีหน้าท่ีมีรอยยิม้เล็ดลอดออกมาให้เห็นเป็นระยะ ๆ ซึ่งภาพเหลา่นีน้บัเป็นการส่งสญัญาณท่ีดี
ว่า จะสามารถสร้างความสัมพันธ์ท่ีดี จนน าไปสู่การสนทนาบอกเล่าเร่ืองราวให้ผู้ วิจัยฟังได้ 
หลงัจากสนทนากนัได้ประมาณ 2 ชัว่โมง ผู้วิจยัได้ขอเบอร์โทรศพัท์ของทองน้อย เพ่ือให้เกิดความ
สะดวกในการตดิตอ่ นดัหมายในการพดูคยุครัง้ตอ่ไป 

หลังจากนัน้ ประมาณ 1 สัปดาห์ ผู้ วิจัยได้โทรศพัท์ไปนัดหมายทองน้อย ณ 
ร้านกาแฟแห่งเดิมอีกครัง้หนึ่งท่ีอยู่ไม่ไกลจากบ้านของทองน้อยมากนกั เม่ือผู้วิจยัเดินทางไปถึงท่ี
นดัพบก็เห็นเขานัง่อยู่คนเดียว และได้กล่าวทกัทายและสอบถามเร่ืองราวทัว่ ๆ ไปก่อน จากนัน้ได้
เร่ิมสนทนาเข้าประเด็นหวัข้อการวิจยั โดยทองน้อยเล่าให้ฟังว่า ปัจจบุนัตนเองอาย ุ38 ปี เรียนจบ
การศึกษาระดบัชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 6 ชีวิตในวยัเด็กอาศยัอยู่กับพ่อและแม่ พ่อท่ีชอบใช้ถ้อยค า 
วาจาท่ีท าร้ายจิตใจลกู เข้มงวดกวดขนั และใช้ความรุนแรงลงโทษลกูเม่ือลกูกระท าความผิด จนท า
ให้ในความเข้าใจของทองน้อย พ่อเป็นผู้ ชายท่ีชอบใช้อ านาจ ไร้เหตุผล และไม่ดแูลลูก จากการ
เตบิโตในเบ้าหลอมของครอบครัวเชน่นี ้ได้มีสว่นส าคญัในการก่อร่างสร้างนิสยัของเขาให้กลายเป็น
คนท่ีมัน่ใจในตวัเอง ไมง้่อใคร เป็นนกัสู้ ชีวิต และดิน้รนด้วยตวัเอง 

เม่ือชีวิตก้าวเข้าสู่วัยรุ่น ได้เร่ิมใช้ยาเสพติดตอนอายุ 16 ปี และมีเมียท่ีอยู่
ในช่วงวยัไลเ่ล่ียกนั บม่เพาะความรักความผกูพนั จวบจนวนัเวลาผ่านไปเมียได้ตัง้ครรภ์ลกูคนแรก 
หากแต่ทองน้อยกลบัไม่มีเวลาดแูล ไม่เอาใจใส่เมียของตวัเอง โดยเอาเวลาส่วนใหญ่ไปใช้ในการ
เสพและขายยาเสพติด จนท าให้เมียเกิดการเบื่อหน่าย เอือมระอากับพฤติกรรมของเขาเป็นอย่าง
มาก จนท้ายท่ีสดุได้เก็บเสือ้ผ้าและอุ้มท้องเดินออกไปใช้ชีวิตของตวัเอง โดยไม่แยแสว่าลกูจะต้อง
กลายเป็นเด็กก าพร้าพ่อ เม่ือทองน้อยได้เผชิญกับเหตุการณ์เช่นนี ้จึงท าให้เกิดความเข้าใจว่า    
เมียไม่รัก ไม่มีใครเข้าใจ และจริงใจกบัเขา สิ่งนีไ้ด้ท าให้ทองน้อยสะเทือนใจเป็นอนัมาก จึงได้หนั
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หน้าไปใช้ยาเสพติดในปริมาณท่ีเพิ่มขึน้อย่างต่อเน่ืองโดยไม่มีทีท่าว่าจะเลิก ซึ่งสมาชิกใน
ครอบครัวได้ท าการปฏิสมัพนัธ์กบัทองน้อย เพ่ือช่วยกนัคดิหาหนทางชว่ยเหลือ และดงึเขาออกจาก
โลกของยาเสพติด ซึ่งความพยายามดงักล่าว ได้บรรลุผลในช่วงอายุ 23 ปี ทองน้อยสามารถยุติ
การใช้ยาเสพตดิได้ส าเร็จ  

ภายหลงัจากสนทนากับทองน้อยในวนันัน้ ผู้ วิจยัได้น าข้อมูลท่ีได้มาท าการวิเคราะห์ 
เพ่ือมองหาข้อมลูท่ียงัไม่ครอบคลมุ พร้อมทัง้ท าการปรับเคร่ืองมือแบบสมัภาษณ์ให้มีความชดัเจน
และเข้าใจง่ายมากยิ่งขึน้ ก่อนกลบัไปพดูคยุกบัทองน้อยเพ่ือสอบถามข้อมลูเพิ่มเตมิอีกครัง้หนึ่ง ใน
ขณะเดียวกนัผู้วิจยัได้มองหาผู้น าทาง (gatekeeper) คนอ่ืนท่ีจะสามารถน าพาผู้วิจยัเข้าไปหาผู้ ให้
ข้อมูลรายอ่ืน ๆ ซึ่งนับเป็นความโชคดีของผู้ วิจัยท่ีหน่วยงานได้ให้ผู้ วิจัยไปฝึกอบรมในสถาบัน
ฝึกอบรมของรัฐแห่งหนึ่งย่านปทุมธานี โดยผู้ เข้าร่วมอบรมส่วนใหญ่จะเป็นเจ้าหน้าท่ีท่ีคอยดแูล   
ให้ความชว่ยเหลือกลุม่คนเล็กคนน้อยท่ีประสบปัญหาความยากล าบากในสงัคม จนท าให้ผู้วิจยัได้
สนทนาและรู้จักกับเจ้าหน้าท่ีคนหนึ่งท่ีท างานเก่ียวกับการดูแลคนไร้ท่ีพึ่ง จากการพูดคุยกับ
เจ้าหน้าท่ีคนดังกล่าวเก่ียวกับเร่ืองงาน การฝึกอบรม และประเด็นในการท าวิจัยของผู้ วิจัย 
เจ้าหน้าท่ีคนนัน้ได้รับอาสากลบัไปคยุกบัคมกฤต ท่ีอาศยัอยูใ่นชมุชนแห่งหนึ่งใกล้กบัศนูย์คุ้มครอง
คนไร้ท่ีพึ่ง ซึ่งสามารถให้ข้อมูลในประเด็นท่ีผู้ วิจยัศึกษาได้ พร้อมทัง้น าทางผู้ วิจยัเข้าไปท าความ
รู้จกั แนะน าตวั และสร้างความคุ้นเคยกบัคมกฤต จนเขายินดีท่ีจะบอกเลา่ ถ่ายทอดประสบการณ์
ชีวิตในชว่งการยตุยิาเสพตดิกบัผู้วิจยั  

การสนทนาพูดคุยถึงประสบการณ์ชีวิตของคมกฤต ชายหนุ่มผู้ มีอายุ 26 ปี ยังไม่มี
ครอบครัว ประกอบอาชีพลกูจ้างรายวนัในหนว่ยงานราชการแห่งหนึ่งย่านจงัหวดัปทมุธานี รายได้
วนัละ 300 บาท ลกัษณะนิสยัเป็นคนเฉย ๆ เรียบร้อย  มีโลกสว่นตวัสงู เป็นเด็กเกเร ติดเพ่ือน และ
ไม่สนใจใคร ใช้ชีวิตอยู่กับแม่สองคน หลังจากพ่อประสบอุบตัิเหตุทางรถยนต์จนเสียชีวิต แม่จึง
ต้องกลายเป็นหัวหน้าครอบครัว ท่ี ต้องก้าวเดินออกไปเผชิญโลกภายนอกและหารายได้เลีย้ง
ครอบครัว แต่ส าหรับแม่ของคมกฤตแล้ว ชีวิตท่ีต้องดิน้รนต่อสู้ กับงาน ผู้คน และต้องแข่งขันกับ
เวลาเช่นนี ้จึงเป็นเร่ืองท่ีไม่ง่าย ไม่คุ้นชิน และเป็นสิ่งใหม่ท่ีเกิดขึน้ในชีวิต จึงท าให้งานท่ีได้เป็น
เพียงงานรับจ้างทั่วไป ท่ีต้องใช้เวลาในการท างานทัง้วัน แต่ได้รับค่าตอบแทนเพียงน้อยนิด ไม่
เพียงพอกบัคา่ใช้จ่ายของครอบครัว จนท าให้ครอบครัวต้องประสบปัญหาด้านคา่ใช้จ่าย และไม่มี
เวลาให้กบัเขาเลย จึงท าให้ในแต่ละวนัคมกฤตมีโอกาสได้พบหน้า พดูคยุกบัแม่น้อยมากหรือแทบ
จะไม่ได้เจอกันเลย หากแต่ชีวิตก็ไม่ได้มีเพียงเร่ืองเลวร้ายเช่นนีเ้สมอไป ในอีกเสีย้วหนึ่งของชีวิต
ของเขายงัคงมีเร่ืองดีๆ หลงเหลือเข้ามาในชีวิตบ้าง เม่ืออาได้ย่ืนมือเข้ามาช่วยเหลือค่าใช้จ่ายใน
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การเรียนหนงัสือ ทัง้อุปกรณ์การเรียน และค่าใช้จ่ายในระหว่างเรียน เป็นต้น แต่ด้วยคมกฤตเป็น
เดก็เกเร ไมช่อบการเรียนหนงัสือ จงึท าให้ไมส่นใจในการเรียน เบื่อหนา่ยในการเรียน หนีเรียน และ
เร่ิมใช้ยาเสพติดตอนอายุ 15 ปี จนท้ายท่ีสุด ต้องออกจากโรงเรียนกลางคัน และได้รับวุฒิ
การศึกษาระดบัชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 3 เท่านัน้ ในเวลาต่อมาแม่มีสามีใหม่ จึงท าให้ชีวิตส่วนใหญ่
ของแม่อยู่กับสามีใหม่มากกว่าลูกของตวัเอง ผลพวงท่ีตามมาคือคมกฤต รู้สึกว่าตวัเองโดดเด่ียว 
ถกูทอดทิง้ จงึพาลไมช่อบพ่อเลีย้ง และชีวิตครอบครัวใหม่ของแม่ พร้อมทัง้ได้หนัหน้าเข้าหายาเสพ
ติดอย่างเต็มตวั จนต้องปฏิสมัพันธ์กับผู้คน เร่ืองราว เหตุการณ์อนัตรายจากยาเสพติดมากมาย 
จากเร่ืองราวเหล่านี ้ได้ท าให้เขาเกิดความคิด มีความเข้าใจชีวิตมากขึน้ได้ จึงน าไปสู่การตดัสินใจ
เลิกยาเสพตดิตอนอาย ุ18 ปี  

เม่ือสนทนากับคมกฤตแล้วเสร็จ เขาได้น าทางให้ผู้ วิจยัรู้จกักับโอชา ซึ่งเป็นคนในชุมชน
เดียวกนักบัเขา พร้อมทัง้เปิดโอกาสให้ผู้วิจยัเข้าไปพูดคยุ ท าความรู้จกั และแนะน าตวัเอง จนเกิด
ความสนิทสนมกันระดบัหนึ่งแล้ว แต่เน่ืองจากโอชาติดภารกิจกับญาติในอีกชุมชนหนึ่ง จึงท าให้
ผู้ วิจยัไม่สามารถสนทนาข้อมูลในประเด็นท่ีผู้ วิจยัศึกษาได้ และได้นดัหมายท่ีจะเข้าไปพูดคยุกับ
โอชาในช่วงเย็นของอีกวนัหนึ่ง ซึ่งผู้ วิจยัได้เดินทางไปถึงบ้านของเขาก่อนเวลานดัหมายเล็กน้อย 
จากนัน้ก็ได้ทกัทายและพดูคยุเร่ืองทัว่ ๆ  ไปก่อน แล้วคอ่ยให้โอชาบอกเล่าประสบการณ์ชีวิตของ
ตนเอง โดยเขาเล่าว่าปัจจุบันอายุ 44 ปี เรียนจบการศึกษาระดบัชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 6 ยังไม่มี
ครอบครัว ในชีวิตวัยรุ่นใช้ชีวิตอยู่กับพ่อแม่ และพ่ีสาว ลักษณะนิสัยเป็นคนเฉยๆ ไม่ชอบยุ่ง
เก่ียวกับใคร และมีโลกส่วนตวัสูง ได้เข้าสู่อาชีพก่อสร้างกับเครือญาติท่ีรู้จกักนั จนท าให้เข้าไปยุ่ง
เก่ียวกับยาเสพติดโดยไม่รู้ตัว ในช่วงอายุเพียง 15 ปี และใช้ยาเสพติดมาอย่างต่อเน่ือง จนเกิด
อาการทางจิต ต้องถกูล่ามโซ่ และกกัขงัไว้ในบริเวณบ้านคนเดียวไม่ให้อาละวาด ท าลายข้าวของ 
และท าร้ายใคร ก่อนถกูน าตวัส่งเข้าสู่กระบวนการบ าบดัรักษายาเสพติดท่ีโรงพยาบาลแห่งหนึ่งใน
กรุงเทพมหานคร และสามารถยตุิการใช้ยาเสพติดได้ตอนอาย ุ24 ปี ซึ่งในปัจจบุนัอาการดีขึน้มาก
แล้ว แต่ยงัคงทานยาเพ่ือรักษาอาการทางจิต และอีกไม่นานคงมีสภาพร่างกายฟืน้คืนเหมือนคน
ปกตทิัว่ไปแล้ว 

เม่ือสนทนากบัคมกฤตและโอชาแล้วเสร็จ ผู้ วิจยัได้กลบัไปคยุกบัเจ้าหน้าท่ีคนดงักล่าวอีก
ครัง้หนึ่ง พร้อมทัง้ขอให้ชว่ยแนะน าเจ้าหน้าท่ีท่านอ่ืนท่ีท างานเก่ียวข้องกบัประเด็นท่ีท าวิจยั ซึง่อาจ
น าทางผู้วิจยัไปหาผู้ ให้ข้อมลูท่านอ่ืน ท่ีสามารถให้ข้อมลูในประเด็นดงักล่าวได้ และด้วยความเป็น
กลัยามิตรของเจ้าหน้าท่ีผู้ นี ้จึงได้แนะน าให้ผู้ วิจยัไปพบกบัเจ้าหน้าท่ีอีกคนหนึ่งท่ีเขารู้จกัและเคย
ท าโครงการเก่ียวกบัการบ าบดั ฟืน้ฟูผู้ติดยาเสพติดในชมุชน ยิ่งไปกว่านัน้ ยงัได้โทรศพัท์ไปพดูคยุ
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กับบุคคลดังกล่าวในเบือ้งต้น เพ่ือขออนุญาตให้ผู้ วิจัยเข้าไปพูดคุยและให้เบอร์โทรศัพท์ของ
เจ้าหน้าท่ีท่านนีด้้วย ทัง้นีเ้พ่ือให้เกิดความสะดวกในการติดตอ่ ประสานงาน และนดัหมาย ในการ
สนทนากนั โดยในวนัตอ่มาผู้วิจยัจงึได้โทรศพัท์ไปพดูคยุ พร้อมนดัหมายวนัเวลา สถานท่ีท่ีจะเข้าไป
หารือ ซึ่งอยู่แถวลาดกระบงั และในวนัถดัไปผู้ วิจยัได้เดินทางไปยงัจดุนดัหมายก่อนเวลาเล็กน้อย เม่ือ
ไปถึงผู้วิจยัได้พบกับเจ้าหน้าท่ีและอาสาสมคัรท่านหนึ่ง ท่ีท างานอยู่ในชุมชนใกล้เคียง ซึ่งอาสาสมคัร
ท่านนัน้ได้รับอาสาจะน าทางผู้ วิจัยเข้าชุมชนเพ่ือท าความรู้จัก สร้างความสนิทสนม และสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีกับผู้ ให้ ข้อมูล จนท าให้ผู้ วิจัยได้ร่วมแลกเปล่ียนประสบการณ์กับ เจ้าของ
ประสบการณ์ จ านวน 5 คน ประกอบด้วย สทิธิชาต ิพินยั สิทธิพร น า้พ ุและศรุต  

ในวนัแรกอาสาสมคัรท่านนี ้ผู้ซึ่งเป็นท่ีรู้จกั คุ้นเคยกับชมุชน และคนในชุมชนเป็นอย่างดี 
สังเกตได้จากในระหว่างทางท่ีเดินภายในชุมชน คนในชุมชนได้เรียกช่ือ กล่าวทักทายตลอด
เส้นทาง จนกระทัง่ได้เดินทางไปถึงบ้านของ สิทธิชาติ เจ้าของประสบการณ์วยัเพียง 27 ปี เม่ือไป
ถึงสิทธิชาติและอาสาสมัครท่านนีไ้ด้กล่าวทักทาย พูดคุยกันอย่างสนิทสนม พร้อมทัง้แนะน าให้
สิทธิชาติรู้จักกับผู้ วิจัย และด้วยสิทธิชาติมีความเช่ือมั่น นับถือผู้น าทางเข้าไป จึงท าให้เขากล้า
สนทนา บอกเล่าประสบการณ์ชีวิตท่ีผ่านมาให้ผู้ วิจยัได้รับฟัง โดยเขาได้เร่ิมต้นบอกเล่าเร่ืองราว
ย้อนกลบัไปว่า  ตอนวยัเรียน เขาเรียนจบการศึกษาระดบัชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 6 มีภรรยาแล้วเป็น
แม่หม้ายอายุมากกว่าตวัเอง และมีลูก 3 คน ปัจจุบนัประกอบอาชีพท างานโรงงาน ได้รับเงินเดือน ๆ 
ละ 9,000 บาท และมีคา่โอทีด้วย ส่วนภรรยาเป็นแม่บ้านท าหน้าท่ีเลีย้งลูก และท างานบ้าน สิทธิ
ชาติเป็นผู้ ชายคนหนึ่งท่ีมีนิสัยร่าเริง เป็นคนสนุกสนาน คุยเก่ง และไม่สนใจใคร ท่ีเป็นเช่นนี ้
เน่ืองจาก ในวัยเด็กเขาใช้ชีวิตอยู่กับแม่ พ่อ และน้องสาว 1 คน แต่เขาจะผูกพันอยู่กับแม่ แม่
ผู้หญิงท่ีไม่คอ่ยพดู แม่ผู้ ท่ีคอยดแูล เลีย้งดแูละเอาใจใส่เขากบัน้องเป็นอย่างดี ซึ่งแตกตา่งจากพ่อ
ท่ีไมค่อ่ยสนใจใยดีลกูเท่าไหร่นกั ในชีวิตประจ าวนัของพ่อมีแตก่ารด่ืมเหล้า เมาแล้วอาละวาด ท าร้าย
ร่างกายและจิตใจสมาชิกในครอบครัว จนท าให้สิทธิชาติไม่ชอบ ตอ่ต้าน และเคยท้าพ่อตอ่ยหลาย
ต่อหลายครัง้ หากแต่เร่ืองราวเหล่านีก็้มิได้หมดสิน้ไป มิหน าซ า้ยังเกิดขึน้ซ า้แล้วซ า้เล่า และ
ท้ายท่ีสดุ ได้เกิดการทะเลาะกบัพ่ออย่างรุนแรง จนน าไปสู่จุดแตกหกัท่ีเขาต้องหนีออกจากบ้านไป
อาศยัอยู่กบัลงุในวดัแห่งหนึ่งอยู่ระยะหนึ่ง และเม่ือเวลาผ่านไปเขาได้เดินทางกลบับ้าน แต่ปัญหา
ท่ีเกิดขึน้ในครอบครัวก็ยงัเกิดขึน้อยา่งตอ่เน่ือง จนท าให้เกิดความเบื่อหน่ายบ้าน และไม่อยากกลบั
บ้าน เขาจึงเลือกท่ีจะหนัหน้าเข้าร้านเกมส์ เล่นเกมส์ตัง้แตเ่ช้ายงัเย็น วนัแล้ววนัเล่า และได้พบเจอกบั
เพ่ือนรุ่นพ่ี ท่ีใช้ยาเสพติด ท้ายท่ีสุดก็เข้าสู่ เส้นทางยาเสพติดตอนอายุ 17 ปี หากแต่ด้วยการ
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ปฏิสมัพนัธ์กับเพ่ือนผู้หญิงท่ีมีความเข้าใจ ให้ความช่วยเหลือ ประกอบกบัจิตใจท่ีเข้มแข็งของตนเอง
จงึท าให้สิทธิชาตใิช้ยาเสพติดเพียง 2 เดือนเทา่นัน้ และสามารถยตุกิารใช้ยาเสพติดได้ส าเร็จ 

เม่ือคุยกับสิทธิชาติแล้วเสร็จก็เป็นเวลาประมาณเท่ียง ผู้ วิจยัจึงได้เชิญชวนอาสาสมัคร
ทา่นนีไ้ปทานข้าวเท่ียง และพดูคยุ ปรึกษาเก่ียวกบัการเก็บข้อมลูช่วงบา่ย พร้อมทัง้โทรศพัท์ติดตอ่ 
นัดหมายพินัย เจ้าของประสบการณ์อีกท่านหนึ่งท่ีอาศัยอยู่ในชุมชนเช่นเดียวกัน เพ่ือเ ข้าไป
สนทนาและแลกเปล่ียนประสบการณ์ร่วมกัน เม่ือทานข้าวเท่ียงเสร็จก็ได้เดินทางไปหา  พินัย 
เจ้าของประสบการณ์ท่ีปัจจบุนัอาย ุ37 ปี ท่ีเรียนจบการศกึษาระดบัชัน้ประถมศกึษาปีที 6 ยงัไม่มี
ครอบครัว ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป รายได้ไม่แน่นอน และเร่ิมใช้ยาเสพติดตอนอายุ 17 ปี 
ลกัษณะนิสยัมีความมัน่ใจในตวัเองสงู โกรธง่าย อยู่ระหวา่งรักษาอาการทางจิตจากการใช้ยาเสพ
ติด รักเพ่ือน มีเพ่ือนฝูงเยอะ และชอบช่วยเหลือเพ่ือน อาศยัอยู่กับแม่อายุมากกว่า 60 ปี เป็นโรค
ประจ าตวั อาทิ ความดนัโลหิตสงู โรคข้อเข่าเส่ือม และโรคตา ต้องคอยขบัรถมอเตอร์ไซด์รับส่งแม่
ไปหาหมอเป็นประจ า 2 เดือนครัง้ และมีพ่ีสาว 2 คน ส่วนพ่อป่วยเป็นโรคประจ าตวัและเสียชีวิต
ตอนพินยัเรียนอยู่ระดบัชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 1 เขาเสียใจมากท่ีพ่อผู้ เป็นหวัหน้าครอบครัว และเสา
หลกัของบ้านเสียชีวิต ประกอบกบัช่วงนัน้ครอบครัวต้องน าเงินมาใช้ในการรักษาพ่อ จนท าให้ไม่มีเงิน
ไปใช้ผ่อนบ้าน บ้านจึงถูกยึด และเกิดภาระหนีส้ินอนัเกิดจากการกู้ ยืมเงินมาใช้จ่ายในครอบครัวอีก
จ านวนหนึ่ง จึงท าให้พินยัและครอบครัวมีความจ าเป็นท่ีจะต้องย้ายออกจากบ้าน และต้องเช่าบ้าน
บ้าง ไปอยู่กับญาติบ้าง ชีวิตในแตล่ะวนัเต็มไปด้วยความยากล าบาก แน่นอนว่าเร่ืองราวเหล่านีม้ิได้
ส่งผลกระทบเพียงแม่ พ่ีสาวเท่านัน้ หากแต่ยงัส่งผลต่อสภาพจิตใจ ร่างกาย และความสมัพันธ์ทาง
สงัคมของเขาเป็นอย่างมาก จนท าให้เกิดความเครียด ท้อถอยกับชีวิต และรู้สึกว่าชีวิตสิน้หวงั ไร้ค่า 
ท้ายท่ีสุดได้ระบายออกโดยการใช้ยาเสพติดหนกักว่าเดิม จนก่อให้เกิดอาการทางจิตและต้องท าการ
บ าบัดรักษาอย่างต่อเน่ือง ท้ายท่ีสุด ด้วยการดูแลของสมาชิกในครอบครัว และความเข้มแข็งของ
พินยัเอง สง่ผลท าให้เขาสามารถยตุยิาเสพติดได้ส าเร็จในชว่ง  อาย ุ24 ปี 

หลงัจากสนทนากบัพินยัแล้วเสร็จ ก็เป็นเวลาเย็นแล้ว ผู้ วิจยัจงึขอความอนเุคราะห์ให้ช่วย
ติดต่อประสานผู้ ให้ข้อมูลท่านอ่ืนเพิ่มเติม ซึ่งอาสาสมคัรท่านนีท่ี้มีหวัใจเต็มเป่ียมไปด้วยการเป็น
จิตอาสา และพร้อมจะช่วยเหลือเพ่ือนมนุษย์ด้วยกัน จึงได้ตบปากรับค าท่ีจะให้ความช่วยเหลือ
ผู้วิจยัอย่างเต็มท่ี จากนัน้ผู้วิจยัได้นัง่พูดคยุสอบถามข้อมูลเก่ียวกับชุมชนสกัพกัหนึ่ง ก่อนจะแยก
ย้ายกนักลบับ้าน หลงัจากนัน้อีก 2 วนั ผู้วิจยัได้โทรศพัท์ไปพดูคยุกบัอาสาสมคัรท่านนีอี้กครัง้หนึ่ง 
เพ่ือสอบถามเก่ียวกบัผู้ ให้ข้อมลู และเป็นท่ีนา่ยินดีวา่ เขาสามารถนดัหมายผู้ ท่ีจะให้ข้อมลูได้ส าเร็จ 
โดยให้ผู้ วิจยัเดินทางไปพบท่ีชมุชนในวนัเสาร์ เน่ืองจากเป็นวนัท่ีผู้ ให้ข้อมลูหยดุงาน ซึ่งผู้ วิจยัก็ได้
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เข้าไปพบในวนั เวลา สถานท่ีดงักลา่ว จนท าให้ได้รู้จกักบั สิทธิพร เจ้าของประสบการณ์ท่ีปัจจบุนั
อาย ุ29 ปี เรียนจบการศกึษาระดบัชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6 มีภรรยาและลกูผู้ชาย 1 คน อาย ุ6 ขวบ 
ประกอบอาชีพค้าขายเป็นธุรกิจของครอบครัวภรรยา ลักษณะนิสยัเป็นคนรักเพ่ือน ชอบลองสิ่ง
แปลกใหม่ ชอบเท่ียว สนกุสนาน และไม่ชอบชีวิตท่ีต้องหลบซ่อน ก่อนมีครอบครัวของตวัเองได้ใช้
ชีวิตอยู่กับแม่และพ่อท่ีชอบด่ืมเหล้า สูบบุหร่ีจนกลายเป็นสิ่งปกติในชีวิตประจ าวนั อีกทัง้ใช้เวลา
ส่วนใหญ่ในการท างานหารายได้เลีย้งดคูรอบครัว โดยไม่มีเวลาให้กับครอบครัว จนท าให้สิทธิพร
แทบจะไม่เห็นหน้าพ่อแม่เลย เพราะพ่อแม่ต้องต่ืนออกไปท างานตัง้แตเ่ช้าและกลบัมาถึงบ้านดึก 
เม่ือเขาต้องเผชิญกับเหตกุารณ์เช่นนีอ้ย่างต่อเน่ือง จึงท าให้เกิดความเหงา ไม่มีสมาชิกคนใดใน
ครอบครัวท่ีคอยพดูคยุ ให้ค าปรึกษา และให้ค าแนะน า เขาจงึต้องใช้ชีวิตสว่นใหญ่อยู่กบักลุม่เพ่ือน 
เพ่ือนท่ีมีทัง้คนท่ีคอยแนะน าในสิ่งท่ีดี และเพ่ือนท่ีทัง้เสพและขายยาเสพติด หากแต่ด้วยนิสยัของ
สิทธิพรท่ีชอบลองสิ่งแปลกใหม่ ชอบความสนุกสนาน เขาจึงได้เร่ิมทดลองใช้ยาเสพติด ตอนอาย ุ
14 ปี และใช้อย่างต่อเน่ือง จนท้ายท่ีสุดได้เข้าสู่โลกของผู้ เก่ียวข้องกับยาเสพติดอย่างเต็มตวั  แต่
ด้วยระยะเวลาในการใช้ยาเสพติดไม่ยาวนานมากนัก และใช้ในปริมาณน้อย จึงท าให้สิทธิพร
สามารถยตุกิารใช้ยาเสพตดิได้ในวยัเพียง 15 ปี  

จากนัน้สิทธิพรได้แนะน าให้ผู้วิจยัไปหา น า้พุ ญาติของเขา ซึ่งเจ้าของประสบการณ์ท่านนี ้
เป็นชายท่ีอยู่ในช่วงวยัผู้ ใหญ่ ปัจจุบนัอายุ 43 ปี เรียนจบการศึกษาระดบัชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 6 
ลกัษณะนิสยัเป็นคนชอบช่วยเหลือคนอ่ืน และมีอารมณ์อ่อนไหว ในชีวิตวยัรุ่นอาศยัอยู่กับพ่ีสาว 
พอ่และแม่ ซึ่งประกอบอาชีพค้าขาย และได้เร่ิมใช้ยาเสพตดิตอนอาย ุ16 ปี ตอ่มาทัง้พ่อและแม่ได้
เสียชีวิตด้วยโรคประจ าตวั ในวนัท่ีแม่เสียชีวิตเขาเสียใจมาก เน่ืองจากเขาได้ไปสมัครเป็นทหาร
เกณฑ์ จนไม่มีโอกาสดูแลแม่ก่อนแม่เสียชีวิต เสียใจท่ีไปยุ่งเก่ียวกับยาเสพติดจนท าให้แม่ต้อง
หนกัใจ และเสียใจท่ีแม่ไม่มีโอกาสเห็นเขาใส่เคร่ืองแบบทหาร ในชีวิตการมีครอบครัวของน า้พุก็
ไม่ได้สมหวงัเฉกเช่นครอบครัวอ่ืน เน่ืองจากเขาได้อยู่กินกบัภรรยาหม้ายท่ีมีลกูติด 2 คน และเขาก็
ได้เลีย้งดภูรรยาและลกูเลีย้งเป็นอย่างดี แตใ่นส่วนลึกก็ยงัคงอยากมีลกูของตวัเอง จึงได้พดูคยุกับ
ภรรยาในเร่ืองนี ้หากแตภ่รรยาไมไ่ด้อยากมีลกูกบัเขา เน่ืองจากเขายงัคงใช้ยาเสพตดิ ยิ่งไปกวา่นัน้
ภรรยาของเขาได้กินยาคมุก าเนิดมาอย่างต่อเน่ือง เพ่ือมิให้มีชีวิตน้อยๆ เกิดขึน้มา ซึ่งการด าเนิน
ชีวิตเช่นนีไ้ด้ด าเนินมาอย่างต่อเน่ืองจวบจน 5 ปี น า้พุจึงได้เลิกรากับภรรยาเพ่ือไปใช้ชีวิตของ
ตนเอง และยดึอาชีพรับจ้างทัว่ไป เก็บของเก่าทกุชนิด ให้มีรายได้เลีย้งดตูนเองในแตล่ะวนั จนเม่ือ
เวลาผ่านไปจนเขามีอาย ุ20 ปี น า้พไุด้ผ่านการปฏิสมัพนัธ์กบัผู้คนรอบข้างมากมาย จนท าให้เกิด
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ความคิด และเข้าใจถึงอันตรายท่ีเกิดจากการใช้ยาเสพติด จึงตดัสินใจเลิกใช้ยาเสพติด และหัน
หน้ามาชว่ยเหลือเพ่ือนร่วมสงัคมตอ่ไป 

นอกจากนี ้ผู้ วิจยัยังได้รู้จักกับ ศรุต ซึ่งเป็นเพ่ือนของน า้พุ เจ้าของประสบการณ์ในวยั 48 ปี 
เรียนจบการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ลกัษณะนิสยัเป็นคนเก็บตวั นิ่งเงียบ และไม่ชอบชีวิต
วุ่นวาย ในชีวิตวยัรุ่นใช้ชีวิตอยู่กับแม่ตามล าพัง โดยแม่เป็นคนไม่ค่อยพูด ท าหน้าท่ีเป็นแม่บ้าน
คอยดแูลลูก ดแูลทกุสิ่งทกุอย่างในครอบครัว ส่วนพ่อไปท างานตา่งประเทศและส่งเงินกลบัมาให้
แม่ใช้จ่ายภายในครอบครัวเป็นประจ าทกุเดือน หากแตพ่่อใช้เวลาทัง้หมดในการท างาน โดยไม่ได้
เดินทางกลบัมาเย่ียมครอบครัว เม่ือเป็นเช่นนี ้ ศรุตจึงไม่สนิทกับทัง้พ่อและแม่ แตก่ลบัสนิทสนม
กบักลุ่มเพ่ือนท่ีใช้ยาเสพติดเป็นอย่างมาก จนท าให้เพ่ือนกลายเป็นผู้ ท่ีให้ค าแนะน า ให้ค าปรึกษา 
รับฟังความเครียดทุกอย่างท่ีเกิดขึน้ในชีวิต และน าพาเขาเข้าสู่โลกของยาเสพติด ตอนอายุ 21 ปี 
ซึง่เขาได้ใช้ชีวิตกบักลุม่เพ่ือนเหล่านีม้าอยา่งตอ่เน่ือง จนกระทัง่เขามีภรรยา แตเ่วลาส่วนใหญ่ของ
เขายงัคงใช้ชีวิตอยู่กับกลุ่มเพ่ือนและยาเสพติด จากวนัเป็นเดือน จากเดือนเป็นปี และจากหนึ่งปี
เป็นสองปี จึงท าให้ภรรยาของเขาไม่สามารถอดทนใช้ชีวิตเช่นนีต้อ่ไปได้ และได้เลิกรากับเขาภาย
หลงัจากใช้ชีวิตอยูร่่วมกนัเพียง 2 ปีเท่านัน้ โดยสาเหตหุลกัท่ีท าให้ภรรยาต้องเดินจากไปก็คือ ศรุต
ยงัคงใช้ยาเสพติดอยู่เช่นเดิม หลงัจากนัน้เขายิ่งรู้สึกโดดเด่ียว เบื่อหน่ายกบัชีวิต และรู้สึกอ้างว้าง
มากย่ิงขึน้ จนท าให้ยาเสพติดกลายเป็นสิ่งเดียวท่ีอยู่เคียงข้างเขา และไมเ่คยทิง้เขาไปไหน หากแต่
เม่ือเขาใช้ยาเสพติดมาอย่างยาวนาน จนต้องเผชิญกับเร่ืองราวและปัญหาต่างๆ เข้ามาในชีวิต
มากมาย จึงเป็นผลให้เขาคิด ตดัสินใจหนัหลงัให้กับยาเสพติดอย่างถาวร และสามารถยุติการใช้
ยาเสพตดิได้ตอน  อาย ุ22 ปี 

จากการเข้าร่วมงานวนัอาสาสมคัรไทย ประจ าปี พ.ศ. 2562 ได้ท าผู้วิจยัได้รู้จกักบัชาญชยั  
อาสาสมัครอีกท่านหนึ่ง ซึ่งท างานเป็นจิตอาสาอยู่ในสลัมย่านคลองเตย เม่ือชาญชัยรู้ว่าผู้ วิจัย
ก าลงัท าวิจยัในประเด็นเก่ียวกับการยุติการใช้ยาเสพติดของวยัรุ่นสลมั เขาดีใจมากเพราะคิดว่า
ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาเร่งดว่นท่ีต้องขจดัให้หมดไปจากสลมั พร้อมทัง้ได้อาสาน าพาผู้วิจยัให้
เข้าไปพูดคยุ สนทนากบัคนในสลมัท่ีเคยผ่านประสบการณ์ชีวิตเหล่านีม้าแล้ว จ านวน 5 คน โดย
เร่ิมแรกชาญชยัได้น าผู้วิจยัไปพบกบั ตัม้และตอง เจ้าของประสบการณ์ฝาแฝดผู้ เสพยาเสพตดิทัง้
คู ่ปัจจุบนัอาย ุ31 ปี เรียนจบการศึกษาระดบัชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 6 ยงัไม่มีครอบครัวทัง้คู ่ประกอบ
อาชีพรับจ้างทัว่ไป รายได้ไม่แน่นอน ลกัษณะนิสัยเป็นคนชอบเท่ียว สนุกสนาน และชอบพบปะ
เพ่ือนฝงู ตัง้แต่วยัเด็กจนถึงปัจจบุนัได้ใช้ชีวิตอยู่ในบ้านไม้สองชัน้ ท่ีเต็มไปด้วยแผ่นไม้เล็กๆ ท่ีปะ
ทบักนัไปมาบดบงัรอยร่ัว รอยแตกของหลงัคาและตวับ้าน ไม่ให้แสงแดดในยามร้อน และสายฝน
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หล่นลงมาท าลายข้าวของ สมาชิกในบ้าน อีกทัง้ในตวับ้านด้านล่างท่ีคอ่นข้างคบัแคบและเล็ก จึง
ไม่สามารถจดัแบง่ห้องออกเป็นห้องเล็กๆ เช่น ห้องครัว ห้องนัง่เล่น และห้องนอน เป็นต้น เฉกเช่น
บ้านเรือนของคนรวยได้ เม่ือเป็นเช่นนี ้ข้าวของเคร่ืองใช้ตา่งๆ ทัง้เก่าและใหม่  มีทัง้ทีวี ตู้ เย็น หม้อ
หุงข้าว เสือ้ผ้า และเคร่ืองนอนจึงถูกจดัวางปะปน ทับถมกันไว้ริมฝาบ้าน บ้างก็พาดพิงไว้บนราว
เล็กๆ บ้างก็แขวนไว้ท่ีราวบนัได ทัง้นีเ้พ่ือให้มีพืน้ท่ีวา่งบริเวณตรงกลางบ้านให้สมาชิกในครอบครัว 
ทัง้น้าเขยท่ีชอบใช้ความรุนแรง ยายท่ีสุดแสนจะขีบ้่น จ า้จีจ้ า้ไช จ้องมอง ตรวจตรา และดุด่าว่า
กลา่วในทกุเร่ือง และหลานชายหญิงลกูของน้าสาวท่ีอยูใ่นวยัเรียน มานัง่พดูคยุกนัในยามวา่ง และ
ให้แม่ น้าสาว เพ่ือนๆ มานัง่ล้อมวงกนัใช้ยาเสพติด ซึ่งภาพการใช้ยาเสพติดของบคุคลเหล่านี ้ได้
กลายเป็นกิจวตัรประจ าวนัของครอบครัว ไมไ่ด้เป็นสิ่งท่ีนา่กลวั และไมต้่องปิดบงั เม่ือเป็นเช่นนี ้ฝา
แฝดจึงไม่ชอบอยู่บ้าน แตจ่ะชอบไปเท่ียวเล่นกบักลุ่มเพ่ือนทัง้ท่ีโรงเรียนและเพ่ือนในชมุชน จนท า
ให้ทัง้สองคนได้รู้จักและลิม้ลองกับยาเสพติด  ตอนอายุ 12 ปี พร้อมทัง้ใช้ยาเสพติดมาอย่าง
ตอ่เน่ือง แต่ด้วยตวัเขาเองและสงัคมรอบข้างท่ียงัคงให้โอกาส จึงท าให้เขาทัง้สองคนสามารถยุติ
การใช้ยาเสพตดิได้ส าเร็จ ตอนอาย ุ17 ปี  

จากนัน้ชาญชยัได้แนะน าให้ผู้ วิจยัรู้จกักับ สุชาติ ปัจจุบนัอายุ 40 ปี เรียบจบการศึกษา
ระดบัชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 3 ลกัษณะนิสยัเป็นคนเก็บตวั ไม่ค่อยพูด ชอบชีวิตอิสระ มีโลกส่วนตวั
สงู และรักเพ่ือน ในชีวิตวยัรุ่นอาศยัอยู่กบัพ่อแม่ท่ีชอบบน่ ดดุา่ และปล่อยให้ลกูใช้ชีวิตด้วยตวัเอง 
สชุาติจงึได้ใช้ชีวิตสว่นใหญ่อยูก่บัแก๊งค์เพ่ือน จ านวน 5 คน ท่ีมีอายรุุ่นราวคราวเดียวกนั มีลกัษณะ
นิสยัคล้ายๆ กัน เป็นท่ีระบายปัญหาระหว่างกัน และร่วมเสพยาเสพติดด้วยกัน โดยเร่ิมใช้เสพติด
ครัง้แรกตอนอาย ุ15 ปี และอยู่ในโลกของยาเสพติดมาอย่างต่อเน่ือง จนท้ายท่ีสุดเพ่ือนผู้ ร่วมเสพยา
เสพติดด้วยกันได้ล้มหายตายจากบ้าง และแยกย้ายกนัไปอยู่ท่ีอ่ืนบ้าง อีกทัง้ พ่อและแม่ของเขาก็ได้
เสียชีวิตลง และตวัของสุชาติเองก็ไม่ได้มีครอบครัวของตวัเอง เม่ือเป็นเช่นนี ้เขาจึงต้องใช้ชีวิตอย่าง
โดดเด่ียวคนเดียว ไม่มีเพ่ือนคูค่ดิ ไม่มีภรรยาอยูเ่คียงข้าง อยูล่ าพงัตวัคนเดียว และมีเพียงสองมือสอง
เท้า หนึ่งสมองของเขาท่ียึดอาชีพรับจ้างทั่วไป หากแต่เขาก็ไม่เคยย่อท้อกับชะตาชีวิตของตัวเอง 
ยงัคงก้มหน้าท างาน เพ่ือหาเงินมาซือ้อาหาร เลีย้งปากท้อง เพ่ือประทังชีวิตของตวัเอง จนเม่ือเวลา
ผา่นไป เขาจงึสามารถยตุกิารใช้ยาเสพติดได้ส าเร็จตอนอาย ุ21 ปี 

โตน เจ้าของประสบการณ์ท่ีปัจจบุนัอาย ุ36 ปี เรียนจบการศกึษาระดบัมธัยมศกึษาปีท่ี 3 
ลกัษณะนิสยัเป็นคนโผงผาง มีความมัน่ใจในตวัเองสูง กล้าได้กล้าเสีย และช่ืนชอบในดนตรีไทย 
ในชีวิตวยัเด็กอาศยัอยู่กับพ่อแม่ท่ีชอบเล่นการพนนั จนท าให้เขาต้องเติบโตขึน้มาท่ามกลางวงไพ ่
โดยมีผู้คนในวงไพ่เป็นเพ่ือนเล่นต่างวยั อีกทัง้อาศยัอยู่กับญาติท่ีเป็นนักดนตรี และร่วมวงกันท า



 69 
 

  

ดนตรีไทย เพ่ือไปเล่นตามงานตา่งๆ เช่น งานสงกรานต์ งานศพ และงานแตง่งาน เป็นต้น ซึ่งญาติ
สว่นใหญ่เหล่านีล้้วนใช้ยาเสพติดเพ่ือสร้างแรงบนัดาลใจ และท าให้เกิดความสนกุสนานในช่วงท่ีมี
การขบักล่อม บรรเลงดนตรีให้ผู้ชมได้รับฟัง และเม่ือโตนเติบโตเป็นวยัรุ่นเขาได้ใช้ชีวิตอยู่กับกลุ่ม
เพ่ือนท่ีเสพยาเสพติด จนท าให้เขาได้เข้าสูโ่ลกของผู้ เสพยาเสพตดิ ตอนอาย ุ16 ปี จากนัน้เขาได้ใช้
ยาเสพติดมาอย่างตอ่เน่ืองจนกระทัง่มีภรรยา 2 คน และมีลกูชายกบัภรรยาคนแรก 1 คน แตเ่ขาก็
มิได้เลิกใช้ยาเสพติด ขณะเดียวกันเขากลับทัง้เสพและขายหนกัยิ่งขึน้ จนท าให้ภรรยาทนไม่ไหว 
และหอบเสือ้ผ้าหนีไป พร้อมทัง้ทิง้ลกูน้อยท่ียงัไร้เดียงสาให้อยู่กบัเขาตามล าพงั ด้วยโตนไม่มีเวลา
เลีย้งดลููก และเลีย้งเด็กไม่เป็น เขาได้จ้างครูมาเป็นผู้ เลีย้งลูก  เพ่ือให้ตวัเขาเองสามารถประกอบ
อาชีพรับจ้างทั่วไปและรับจ้างเล่นดนตรีในงานต่างๆ ให้ได้เงินมาเลีย้งดูตวัเองและครอบครัวได้ 
แม้ว่าเขาต้องเผชิญกบัความยุ่งยากในชีวิต และติดยาเสพติดหนกัเพียงใด หากแตท้่ายท่ีสดุเขายงั
สามารถปรับเปล่ียน พฒันาตวัเองจนสามารถยตุกิารใช้ยาเสพตดิได้ตอนอาย ุ23 ปี  

วัชระ เจ้าของประสบการณ์วยั 54 ปี เรียบจบการศกึษาระดบัประถมศกึษาปีท่ี 6 ลกัษณะ
นิสยัเป็นคนพูดตรงไปตรงมา ใจกล้า ไม่กลัวใคร และมีความมัน่ใจในตวัเอง ชีวิตในวนัเด็กอาศยั
อยู่กับพ่อแม่  ท่ีประกอบอาชีพค้าขาย และปู่ ท่ีใช้ยาเสพติดโดยไม่มีทีท่าว่าจะเลิก จนกระทัง่ต้อง
จบชีวิตลงโดยไม่สามารถเลิกยาเสพติดได้ เม่ือวัชระก้าวเข้าสู่วยัรุ่นเขาได้รวมกลุ่มกับเพ่ือนท่ีใช้   
ยาเสพติดจนก้าวเข้าสู่โลกของยาเสพติดอยา่งเต็มตวั ตอนอาย ุ15 ปี จนได้ร่วมกบักลุ่มเพ่ือนสร้าง
ประสบการณ์ชีวิตอันโชกโชน ท่ีมีทัง้การปล้น ฉกชิงวิ่งราว และใช้ความรุนแรงสารพัดรูปแบบ 
เพ่ือให้ได้เงินมาใช้ซือ้ยาเสพติดและล้อมวงเสพกนัในกลุ่มเพ่ือน ซึ่งเหตกุารณ์เหล่านีไ้ด้เกิดขึน้ครัง้
แล้วครัง้เล่า จวบจนวนัหนึ่งท่ีดูเหมือนโชคชะตาจะไม่เข้าข้าง วชัระกับกลุ่มเพ่ือนต้องเผชิญกับ
เหตกุารณ์ท่ีโดนเจ้าหน้าท่ีของรัฐไล่ล่า จนเขาและเพ่ือนต้องแยกย้ายกบัหลบหนีไปอยู่ตา่งจงัหวดั
บ้าง ไปอยู่บ้านเพ่ือนบ้าง และไปอยู่ในความดแูลของผู้ มีอิทธิพลบ้าง ทัง้นีเ้พียงเพ่ือปิดบงั ซ่อนเร้น
จากการจับกุม จนได้รับความช่วยเหลือจากครอบครัวในการวิ่งเต้นเร่ืองคดีความ จนสามารถ
กลบัมาใช้ชีวิตได้อย่างปกติเฉกเช่นคนอ่ืน ส าหรับชีวิตครอบครัวของวชัระ มีภรรยา 2 คน ภรรยา
คนแรกมีลกูผู้หญิงด้วยกนั 2 คน แตด้่วยเขายงัคงยุ่งเก่ียวกบัยาเสพติด จึงท าให้ต้องเลิกกบัภรรยา 
โดยลกูอยูบ้่านยาย 1 คน และอยู่กบัย่า 1 คน ตอ่มาเขาได้อยูกิ่นกบัภรรยาอีก 1 คน มีลกูด้วยกนั 3 
คน จึงท าให้วชัระเร่ิมคดิ ตดัสินใจและเลิกใช้ยาเสพติดได้ตอนอาย ุ20 ปี ทัง้นี ้เพ่ือให้ครอบครัวของ
เขาอยูร่่วมกนัอยา่งปกตสิขุเฉกเชน่ครอบครัวคนอ่ืน 

เม่ือชาญชัยน าทางผู้ วิจัยไปพูดคุยกับผู้ ให้ข้อมูลเสร็จสิน้แล้ว ได้แนะน าให้ผู้ วิจัยไปหา
อาสาสมคัรซึง่เป็นเพ่ือนของเขาอีกคนหนึง่ ช่ือฟารียะ ซึง่ท างานอาสาสมคัรในเขตสะพานสงู พร้อม
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ทัง้โทรศพัท์พูดคยุ ฝากฝังให้ฟารียะน าพาผู้ วิจยัไปหาผู้ ให้ข้อมูลในพืน้ท่ีรับผิดชอบของเขา อีกทัง้
นดัหมาย วนัเวลา สถานท่ีให้ผู้ วิจยัเข้าไปพบ และผู้ วิจยัได้เดินทางไปพบฟารียะในวนัท่ีนดัหมาย 
เม่ือไปถึงผู้ วิจัยได้แนะน าตัวเอง พร้อมบอกเล่าถึงวัตถุประสงค์ในการท าวิจัย  อีกทัง้สร้าง
ความคุ้นเคยกบัเขา ในระหว่างรอผู้ ให้ข้อมลู จ านวน 2 คน ซึ่งบ้านอยู่ตดิกนัและก าลงัเดินทางมาท่ี
บ้านของฟารียะตามท่ีได้นดัหมายกนัไว้ เม่ือคยุกนัได้สกัพกัหนึ่ง บังเลาะห์  เจ้าของประสบการณ์
วยั 27 ปีได้เดินทางมาถึงพอดี จากนัน้ได้นั่งสนทนาร่วมกันเพ่ือสร้างความคุ้นเคย และท าความ
รู้จักกันให้มากขึน้ ก่อนท่ีฟารียะจะเดินแยกออกไป เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้ วิจัยร่วมสนทนากับ  
บงัเลาะห์ได้อย่างอิสระ ซึ่งบงัเลาะห์ได้เร่ิมบอกเล่าเร่ืองราวชีวิตว่า เขาเรียนจบการศึกษาระดบั
ประถมศกึษาปีท่ี 6 ลกัษณะนิสยัเป็นคนเก็บเนือ้เก็บตวั ไม่คอ่ยพดู และชอบอยู่คนเดียว ชีวิตในวยั
เด็กอาศยัอยู่กบัพ่อแม่ท่ีประกอบอาชีพรับจ้างทัว่ไป แม่เป็นคนขีบ้น่ จ า้จีจ้ า้ไช และดดุ่าลกูทกุครัง้
เม่ือกระท าความผิดหรือท าในสิ่งท่ีแม่ไม่ชอบ ชีวิตในวัยเรียน บงัเลาะห์ไม่ชอบโรงเรียน ไม่ชอบ
เรียนหนงัสือ และไม่ชอบครู จึงท าให้ในวยัเพียง 15 ปี เขาจึงเร่ิมใช้ยาเสพติด จากนัน้เขาจึงใช้การ
ไปโรงเรียนเป็นฉากบงัหน้าเพ่ือไปใช้ยาเสพติดกบัเพ่ือน ในแง่นี ้การเดินทางไปโรงเรียนในแตล่ะวนั
จึงเป็นเพียงการเดินทางออกไปพบเพ่ือน เม่ือไปถึงหน้าโรงเรียนเขาต้องไปหาเพ่ือนในชุมชนท่ีอยู่
ติดโรงเรียนเพ่ือไปเสพยาเสพติดก่อนเข้าโรงเรียน และบางวนัมาถึงโรงเรียนก็ไม่เข้าโรงเรียนไปอยู่
บ้านเพ่ือนแทน ตกเย็นหลงัเวลาเลิกเรียนเขาก็เดินทางกลบับ้านเฉกเช่นนกัเรียนคนอ่ืน ๆ ซึ่งเขาใช้
ชีวิตเช่นนีม้าอย่างต่อเน่ือง จึงท าให้เขาขาดโรงเรียนบ่อย จนต้องออกจากโรงเรียนกลางคนั และ
ต้องไปใช้ชีวิตอยู่บ้านเฉยๆ โดยไม่ได้ประกอบอาชีพอะไร จนกระทัง่เขามีภรรยา และลกูชาย 1 คน 
(ปัจจุบันอายุ 8 เดือน) จึงได้ยึดอาชีพรับจ้างทั่วไป เช่น งานก่อสร้าง งานจัดสวน และอ่ืนๆ ท่ีมี
รายได้เพียงวนัละ 300 บาท มาใช้เลีย้งดคูรอบครัว หากแต่ในวนัท่ีภรรยาเขาตัง้ท้องและคลอดลูก 
บงัเลาะห์รับรู้ได้ทนัทีว่าชีวิตการมีครอบครัวท่ีต้องเลีย้งดภูรรยาและลูก อีกทัง้ยงัมีค่าใช้จ่ายจาก
การซือ้ยาเสพติดอีก เป็นภาระค่าใช้จ่ายท่ีต้องแบกรับอยู่คนเดียว เม่ือเป็นเช่นนี ้เขาจึงเกิดความ
เข้าใจถึงความยากล าบากท่ีจะเกิดขึน้กบัครอบครัว จึงท าให้เกิดความตัง้ใจในการเลิกใช้ยาเสพติด 
กระทัง่ในชว่งอาย ุ19 ปี บงัเลาะห์จงึสามารถเลิกยาเสพตดิได้ส าเร็จ 

เม่ือคุยกับบังเลาะห์เสร็จ ผู้ วิจัยได้สนทนากับศักดิ์ชาย ซึ่งปัจจุบันอายุ 30 ปี เรียนจบ
การศึกษาระดบัประถมศึกษาปีท่ี 6 และเรียนศาสนาอิสลาม นบัถือศาสนาอิสลาม ลกัษณะนิสยั
เป็นคนรักครอบครัว ชอบลองสิ่งแปลกใหม่ ช่วงชีวิตวัยเด็กอาศยัอยู่กับพ่อแม่ พ่อชอบด่ืมเหล้า 
ตอนเมาชอบโวยวาย เสียงดงั ท าลายข้าวของ และท าร้ายร่างกายแม่ เม่ือเขาก้าวเข้าสู่วยัรุ่น ศกัดิ์

ชายได้เร่ิมใช้ยาเสพติดตอนอาย ุ19 ปี และใช้ยาเสพติดมาอย่างตอ่เน่ือง จนถึงวนัหนึ่งแม่ของเขา
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ซึง่ป่วยเป็นโรคหวัใจได้เสียชีวิตลง ส่วนหนึ่งเป็นเพราะคิดมากท่ีศกัดิ์ชายใช้ยาเสพติด หลงัจากจดั
งานศพแม่เสร็จ พอ่ก็ทิง้ลกูกลบัไปอยู่ภมูิล าเนาและมีภรรยาใหมโ่ดยไมก่ลบัมาเหลียวแลครอบครัว
อีกเลย จนท าให้ศกัดิ์ชายโกรธพอ่เป็นอยา่งมาก พร้อมทัง้บอกตวัเองและคนรอบข้างว่าจะท าหน้าท่ี
เลีย้งดนู้องด้วยตวัเอง จากนัน้ศกัดิ์ชายได้พยายามท างานทกุอย่าง ทัง้รับจ้างทัว่ไป และขายยาบ้า 
เพ่ือหารายได้มาเลีย้งดูตวัเอง เลีย้งน้อง และน าเงินบางส่วนมาใช้ซือ้ยาเสพติด จนกระทั่งเขามี
ครอบครัว และมีลกู 2 คน เป็นผู้หญิงทัง้คู่ แต่เขาก็ยงัคงเสพและขายยาเสพติดอย่างตอ่เน่ือง จน
โดนเจ้าหน้าท่ีของรัฐจบักุม และเข้าไปใช้ชีวิตอยู่ในคกุ จากเหตกุารณ์นีไ้ด้ท าให้เขาถูกพรากจาก
เมียและลกู เป็นผลท าให้การปฏิสมัพนัธ์ระหว่างเขากับเมียในวนัท่ีมาเย่ียมในคกุ ล้วนเต็มไปด้วย
คราบน า้ตา ความเสียใจ และความสงสารเมียและลกู แนน่อนวา่ เร่ืองราวนีไ้ด้ท าให้ศกัดิช์ายเข้าใจ
ถึงความเลวร้ายจากการใช้ยาเสพติด จนท าให้เกิดความคิด มีความตัง้ใจ และแสดงการกระท า
ออกมาอย่างแน่วแน่ว่า ภายหลงัออกจากคกุต้องเลิกยาเสพติดให้ได้เด็ดขาด จากนัน้เม่ือชีวิตย่าง
เข้าสูว่ยั 24 ปี เขาจงึสามารถยตุกิารใช้ยาเสพตดิได้ส าเร็จ 
 
ความน่าเช่ือถือในการวิจัย 

ในการศึกษาครัง้นี ้เน้นการศึกษาเร่ืองเล่าจากประสบการณ์ของบุคคลในสลมัท่ีสามารถ
ยุติการใช้ยาเสพติดได้ส าเร็จในช่วงวยัรุ่น โดยให้เจ้าของประสบการณ์เหล่านี ้ย้อนร าลึกถึงอดีต 
และบอกเล่าเร่ืองราวชีวิตในช่วงวัยรุ่นท่ีสามารถยุติการใช้ยาเสพติดส าเร็จ แน่นอนว่าเร่ืองราว
เหล่านีย้่อมเป็นเร่ืองราวท่ีส าคญั มีความหมาย และยังคงด ารงอยู่ในความทรงจ าหรือจิตส านึกของ
พวกเขา ฉะนัน้ การสร้างความรู้จากเร่ืองเล่าของพวกเขาเหล่านี ้ผู้ วิจยัจึงต้องท าการสนทนากับผู้ ให้
ข้อมูล ภายใต้บริบทความสัมพันธ์ท่ีมีความไว้เนือ้เช่ือใจซึ่งกันและกัน จนเกิดการบอกเล่าเร่ืองราว 
ตลอดจนแลกเปล่ียนอารมณ์ ความรู้สึก และประสบการณ์ร่วมกนั ในการใช้วิธีการศกึษาดังกล่าว จึง
อาจถกูตัง้ค าถามเฉกเช่นเดียวกบังานวิจยัเชิงคณุภาพอีกจ านวนมาก ในประเดน็เร่ืองความน่าเช่ือถือ
และความถกูต้องของการรวบรวมเร่ืองราว และการตีความข้อมูล ฉะนัน้ เพ่ือป้องกนัมิให้เกิดประเด็น
ค าถามดงักล่าว ผู้ วิจยัจึงใช้หลักความน่าเช่ือถือ (Trustworthiness) ของ Lincoln and Guba (1985) 
ท่ีได้ก าหนดหลกัเกณฑ์ของความน่าเช่ือถือในการวิจยัไว้ 4 ประการ กลา่วคือ 

ประการแรก ความน่าเช่ือถือของข้อมูล (Credibility) ผู้วิจยัจะใช้เวลาเก็บข้อมูล
ในสนามวิจัยเป็นเวลายาวนาน เพ่ือให้ เกิดความเข้าใจในปรากฏการณ์ท่ีศึกษาอย่างลึกซึง้ถึง
“แก่น” และสามารถตีความ จนเกิดความเข้าใจความคิด ความรู้สึก มุมมองต่อโลก และมองเห็น
โครงข่ายความสมัพนัธ์ของวยัรุ่นใช้ยาเสพติดกบับคุคลอ่ืนภายในช่วงชีวิตของการยตุิการใช้ยาเสพ
ติดได้อย่างแท้จริง จึงท าให้ข้อมูลของผู้ วิจยัมีความสอดคล้องกับค าบอกเล่าของผู้ ให้ข้อมูล และ
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สามารถน ามาใช้เป็นภาพตวัแทนหรือสร้างความหมายใหม่ให้กบัประสบการณ์ชีวิตของผู้ ให้ข้อมลู
ได้ (Lincoin. and Guba, 1985 ) ยิ่งไปกว่านัน้ เพ่ือให้ข้อมลูมีความน่าเช่ือถือเพิ่มมากขึน้ ผู้วิจยัจะ
ท าการตรวจสอบแบบสามเส้า (Triangulation) ด้านแหล่งท่ีมาข้อมูล โดยการพิจารณาข้อมลูจาก
แหลง่อ่ืนประกอบ เชน่ เอกสารทางวิชาการ ขา่วสารในหนงัสือพิมพ์ในชว่งเวลานัน้ 

ประการท่ีสอง การน าข้อมูลไปใช้อ้างอิงกับบุคคลอ่ืน (Transferability) ผู้วิจัย
จะท าการสร้างความสมัพนัธ์อนัดีกบัผู้ ให้ข้อมลู เพ่ือให้พวกเขาเกิดความไว้วางใจและเช่ือใจผู้วิจยั 
จนบอกเล่าเร่ืองราวชีวิตในช่วงวยัรุ่นท่ีสามารถยุติยาเสพติดได้ส าเร็จในหลากหลายแง่มุม ทัง้ ใน
ส่วนของความคิด ความรู้สึก การให้ความหมาย การต่อสู้  ต่อรองความหมายกับบุคคลอ่ืน
ทา่มกลางความเส่ียงจากการใช้ยาเสพตดิ การผลิตตวัตนเพ่ือแสดงการกระท าออกมาให้คนอ่ืนเห็น 
และการปกปิด/ซ่อนเร้นการกระท าบางเอาไว้ในแต่ละบริบท ทัง้นีเ้พ่ือให้บุคคลอ่ืนให้การยอมรับ
จนกระทั่งสามารถปรับเปล่ียน และพัฒนาตัวตนไปสู่การยุติการใช้ยาเสพติดได้ส าเร็จ ในแง่นี ้
ข้อมูลท่ีได้จากผู้ ให้ ข้อมูลจึงมีเนือ้หาสาระจ านวนมากและลุ่มลึก จนท าให้ผู้ อ่านสามารถ
จินตนาการภาพของเหตุการณ์ท่ีเกิดขึน้ และเกิดความเข้าใจในเส้นทางชีวิต ตลอดจนแบบแผน
ความสมัพนัธ์ของวัยรุ่นกลุ่มนีท่ี้สามารถยุติยาเสพติดได้ส าเร็จ พร้อมทัง้สามารถน าข้อมูลเหล่านี ้
ไปใช้กับวยัรุ่นสลัมคนอ่ืนท่ีมีแบบแผนชีวิตคล้ายคลึงกัน (Lincoin. and Guba, 1985 ) ตลอดจน 
ค านงึถึงบริบทของผู้ใช้ยาเสพตดิท่ีไมต่า่งจากบริบทและเง่ือนไขของผู้ให้ข้อมลูมากนกั 

ประการ ท่ีสาม  การพึ่ งพิ งกันของข้อ มูล  (Dependability) ในการศึกษา
ปรากฏการณ์การยตุิการใช้ยาเสพตดิของวยัรุ่นสลมั ผู้วิจยัจะให้ความส าคญักบัความเป็นเหตเุป็น
ผลของข้อมลู เพ่ือชีช้วนให้ผู้อา่นเห็นว่าอะไรคือเง่ือนไขท่ีก่อให้เกิดเร่ืองราวความเส่ียง กระบวนการ
ต่อสู้  ต่อรอง มีการจัดการกับเหตุการณ์หรือเร่ืองราวท่ีเกิดขึน้อย่างไร และผลท่ีตามมาจากการ
กระท าดงักล่าวเป็นอย่างไร มีอะไรท่ีเป็นรูปธรรมของการเกิดเร่ืองราวหรือไม่ อย่างไร โดยผู้วิจยัได้
ท าการร้อยเรียง ถักทอ และเช่ือมโยงเร่ืองราวท่ีเกิดขึน้กับพวกเขาเหล่านีใ้ห้มีความสอดคล้องกัน 
เพ่ือให้ผู้อ่านสามารถมองเห็นภาพของแบบแผนความสมัพันธ์ของเร่ืองราวท่ีเกิดขึน้ ประกอบกับ
ผู้วิจยัจะใช้เทคนิคการรวบรวมข้อมูลหลากหลายรูปแบบ เช่น การสนทนา การสงัเกต และการจด
บนัทึก ซึ่งการใช้เทคนิคท่ีหลากหลายเหล่านี ้ในแง่หนึ่ง สามารถช่วยในการตรวจสอบข้อมูลให้มี
ความสอดคล้องกัน และอีกแง่หนึ่งยังสามารถได้ข้อมูลมาใช้เติมเต็มซึ่งกันและกัน จนท าให้
มองเห็นภาพปรากฏการณ์ วัย รุ่นสลัม ท่ียุติการให้ยาเสพติดส าเร็จได้ชัดเจนมากยิ่ งขึ น้  
(Lincoin. and Guba, 1985 ) 
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ประการที่ส่ี สามารถยืนยันได้ (Confirmability) ผู้วิจยัจะลงพืน้ท่ีภาคสนามเพ่ือท า
การรวบรวมข้อมลูจากบคุคลท่ีเคยผา่นประสบการณ์ชีวิตการยตุิการใช้ยาเสพตดิในชว่งวยัรุ่น ผา่น
การสนทนากับวยัรุ่นเหล่านี ้เพ่ือให้พวกเขาบอกเล่าเร่ืองราวชีวิตในช่วงเวลาดงักล่าวให้ผู้ วิจยัได้
ร่วมแลกเปล่ียน ตลอดจนร่วมสร้างความรู้เก่ียวกบัเร่ืองราวเหล่านีไ้ปด้วยกนั เม่ือเป็นเช่นนี ้ข้อมลูท่ี
ได้จึงมาจากเจ้าของประสบการณ์เอง โดยมีผู้วิจยัเป็นผู้ ตีความเร่ืองราวและร่วมกนัสร้างเร่ืองราว
ไปด้วยกัน ฉะนัน้ ผลการศึกษาท่ีได้จึงไม่ได้เป็นสิ่งเพ้อฝันหรือจินตนาการของผู้ วิจยัเอง หากแต่
เป็นการเช่ือมโยงกันระหวา่งข้อเท็จจริง ข้อค้นพบ และการตีความ เป็นต้น จากข้อมลูท่ีได้จากผู้ ให้
ข้อมลูจริงๆ (Lincoin. and Guba, 1985 ) 

จากท่ีกล่าวมาข้างต้น เม่ือผู้ วิจัยยึดหลักเกณฑ์ดงักล่าว มาใช้ในการศึกษาการพัฒนา
ตวัตนในการยุติการใช้ยาเสพติดของวยัรุ่นสลมั ก็จะท าให้ข้อมูลท่ีได้จากการศึกษา มีความเป็น
ตรรกะ มีการตรวจสอบข้อมลูอย่างพิถีพิถนั เป็นผลท าให้งานวิจยัท่ีออกมามีความน่าเช่ือถือในทาง
วิชาการมากขึน้ 
 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
ส าหรับในการวิเคราะห์ข้อมลู ผู้ วิจยัได้ให้ความส าคญักับการค้นหาความหมายเชิงลึกใน

การท าความเข้าใจโลกของบุคคล ท่ีใช้ชีวิตอยู่ในสถานการณ์ท่ีแตกต่างกัน (Chrestine Bold, 
2012) ทัง้นีเ้พ่ือชีช้วนให้เห็นว่ากว่าท่ีผู้ ให้ข้อมูลแต่ละคน จะสามารถยุติการใช้ยาเสพติดในช่วง
วยัรุ่นได้นัน้ พวกเขามีประวตัิศาสตร์ชีวิตในการปฏิสมัพนัธ์กบับคุคลอ่ืนท่ีมีความเส่ียงจากยาเสพ
ติด มีการตระหนกัรู้และเข้าใจถึงความเส่ียง ตลอดจนท าการผลิตตวัตนขึน้มาตอ่รองกับบคุคลอ่ืน
ท่ามกลางความเส่ียงจากยาเสพติดอย่างไร จนท าให้คู่ปฏิสัมพันธ์ให้การยอมรับ และการ
ปฏิสมัพนัธ์ในบริบทใดท่ีท าให้เจ้าของประสบการณ์รับรู้ เกิดความเข้าใจถึงความเส่ียงท่ีมีมากขึน้  
รวมถึงเกิดกระบวนการผลิตตวัตนท่ีมีความแข็งแกร่งจนน าไปสู่การยตุิการใช้ยาเสพติดไ ด้อย่างไร 
ซึ่งในระหว่างท่ีวยัรุ่นได้บอกเล่าเร่ืองราวเหล่านี ้ผู้วิจยัจะท าการวิเคราะห์ข้อมลูอย่างตอ่เน่ือง โดย
ผ่านการตีความภายในความคิด (mind) ระหว่างการสนทนา ทัง้นี เ้พ่ือให้เกิดความเข้าใจ
ความหมายวา่พวกเขามีความเข้าใจตวัเองและมองโลกอยา่งไร 

ภายหลงัจากการรวบรวมข้อมลูจากการสมัภาษณ์ดงักล่าว ผู้วิจยัได้ท าการวิเคราะห์ข้อมลู
จากบทสนทนาเหล่านี ้โดยใช้การวิเคราะห์แก่นสาระของเร่ือง (Thematic analysis) เพ่ือท าการ
ค้นหาและจ าแนกหวัข้อ (Theme) ของข้อมูลในเร่ืองเล่า และความสมัพนัธ์ของบุคคลกบับริบทท่ี
พวกเขาอาศัยอยู่ (Chrestine Bold, 2012) พร้อมทัง้ น ากรอบแนวคิดเชิงทฤษฎี และมุมมอง
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เก่ียวกบัประเด็นท่ีศกึษาของผู้วิจยัมาใช้ในการตีความข้อมลู ตลอดจนตดัสินใจเลือกข้อมลูส าคญั
ท่ีก ากับ (shape) เร่ืองเล่าในการยุติการใช้ยาเสพติดของวัยรุ่นสลัม โดยเฉพาะเร่ืองราวการ
ปฏิสมัพนัธ์กบับคุคลรอบข้าง ท่ีก่อให้เกิดจดุเปล่ียนของผู้ ให้ข้อมลู (Turning point) หรือเหตกุารณ์
วิกฤต (Critical events) ท่ีด ารงอยู่ในประสบการณ์ชีวิตของการยุติการใช้ยาเสพติดและสามารถ
สะท้อนให้เห็นถึงความคิด ความรู้สึก และโครงสร้างสงัคมท่ีก ากับ หล่อหลอมวยัรุ่นเหล่านีว้่าควร
ท าอะไร อย่างไรในปัจจุบนั และอนาคต (นภาภรณ์ หะวานนท์, 2552) เร่ืองราวเหล่านีล้้วนเป็น
เหตกุารณ์ท่ีมีผลกระทบต่อการใช้ชีวิตของวยัรุ่นใช้ยาเสพติดในสลมัแทบทัง้สิน้ เช่น ความเสียใจ
ของพ่อแม่ท่ีพวกเขาใช้ยาเสพติด การถูกกีดกันจากเพ่ือนและ/หรือคนในชุมชน การวินิจฉัยจาก
แพทย์วา่เจ็บป่วยจากการใช้ยาเสพติด และเร่ืองราวความประทบัใจจากคนรอบข้างจนน าไปสู่การ
ยุติการใช้ยาเสพติด เป็นต้น โดยผลพวงท่ีตามมาจากเหตกุารณ์เหล่านี  ้ได้ก่อเกิดผลลพัธ์ในเชิง
บวกท่ีเป็นการเสริมพลงัให้พวกเขาเกิดการจดัการตนเอง จนสามารถยตุกิารใช้ยาเสพตดิได้ส าเร็จ 

ในการก าหนดแก่นสารสาระของเร่ืองและข้อมูลส าคัญดังกล่าว ผู้ วิจัยได้น าแนวการ
วิเคราะห์ตามทฤษฎีฐานราก (Grounded theory approach) มาร่วมวิเคราะห์ เพ่ือให้การจ าแนก
แยกแยะและจดักลุ่มข้อมลูท่ีได้จากภาคสนาม มีความเป็นระบบและมีความชดัเจนยิ่งขึน้ โดยการ
น าข้อมูลท่ีมีอยู่จ านวนมาก มาย า้ทวนกลับไปกลับมาระหว่างการวิเคราะห์กับข้อมูลจาก
ภาคสนาม จากนัน้จึงเร่ิมท าการสร้างรหสั (coding) ท่ีเป็นการนิยามความหมาย (define) และติด
ป้ายช่ือ (Labels) ข้อมูลจากภาคสนามว่าเกิดอะไรหรือมีอะไรจากข้อมูลนัน้ แล้วท าการก าหนด
หรือให้ความหมายข้อมลูด้วยค า (word) ท่ีเป็นรหสั (code) ซึ่งสามารถสะท้อนความจริงของข้อมูล

ได้ (Chrestine Bold, 2012) ในการด าเนินการสร้างรหสั (coding) ดงักล่าว มีขัน้ตอนท่ีส าคญัใน 3 

ขัน้ตอนโดยเร่ิมจาก Initial coding เป็นการพิจารณาข้อมูลอย่างละเอียด การส ารวจตรวจสอบ 
จากนัน้ผู้วิจยัใช้ความคิด ความไวเชิงทฤษฎี ท าการจ าแนกแยกแยะว่าแนวคิดใดเป็นแนวคิดหลกั
หรือส าคญั โดยการพิจารณาเลือกจากข้อมูลท่ีซ า้ๆ กันเป็นจ านวนมาก แล้วท าการก าหนดรหัส
ขึน้มา ในขัน้ตอนท่ีสอง Focused Coding ท่ีเป็นการน า Initial coding มาท าการคดักรอง จ าแนก
แยกแยะ สงัเคราะห์ และวิเคราะห์ว่า Initial coding สามารถบ่งชีห้รือให้ความหมายอะไร แล้วท า
การเปรียบเทียบข้อมูล จนสามารถก าหนดรหัสท่ีมีความเป็นแนวคิดและมีพลงัในการอธิบายได้
มากกว่า Initial coding ขัน้ตอนท่ีสาม Axial coding ท่ีเป็นการเช่ือมความสมัพนัธ์ และบรูณาการ
แนวคิดท่ีถูกจดัประเภทไว้ในแตล่ะประเภท เข้าด้วยกนัให้เป็นระบบระเบียบ แล้วท าการให้รหสัใน
เชิงทฤษฎี (Theoretical Coding) ท่ีสามารถน าไปสู่การสร้างข้อเสนอเชิงทฤษฎีจากข้อมูล โดย
อาศยัความไวเชิงทฤษฎี (Theoretical Sensitivity) ของผู้ วิจยั(Charmaz, 2014) ท่ีจะค้นหาข้อมูล
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ท่ีไม่สอดคล้องกบัข้อมลูดงักล่าว จนกระทัง่ แม้จะมีข้อมลูเพิ่มขึน้แตก็่ไม่มีการปรับข้อเสนอท่ีสร้าง
ขึน้แล้ว หรือท่ีเรียกว่าทฤษฎีถึงจุดอ่ิมตัว (Theoretical Saturation) ท่ีจะท าให้เกิดความเข้าใจ
ปรากฏการณ์การพฒันาตวัตนเพ่ือยุติการใช้ยาเสพติดของวยัรุ่นสลมัจากประสบการณ์ชีวิตของ
พวกเขาเองจึงเป็นเสมือนการเปิดประสบการณ์ชีวิตของพวกเขาเหล่านี ้เพ่ือให้คนในสงัคมได้รับรู้ 
ได้เข้าใจถึงความคดิ ความรู้สกึ และเร่ืองราวชีวิตของพวกเขา 
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บทที่ 4 
จากเส้นทางความเส่ียงสู่ชีวิตที่แข็งแกร่งในการยุตยิาเสพตดิ 

 

การศกึษาครัง้นีมุ้่งเน้นท าความเข้าใจความเส่ียงของวยัรุ่นสลมัท่ีใช้ยาเสพติดอย่างลุม่ลึก 
ทัง้ในส่วนของเง่ือนไข กระบวนการจดัการความเส่ียงท่ีแสดงออกท่ามกลางบริบทการปฏิสมัพนัธ์
กบับคุคลรอบข้างท่ีเก่ียวข้องกบัการใช้ยาเสพติด รวมถึงบคุคล เหตกุารณ์ท่ีท าให้พวกเขาเกิดความ
ตระหนกัรู้ถึงความเส่ียงจากการใช้ยาเสพติด จึงน าไปสู่กระบวนการสร้างความแข็งแกร่งแห่งตน 
โดยการผลิตตวัตนขึน้มาต่อรองกับบุคคลอ่ืนในบริบทการปฏิสมัพนัธ์ จนท าให้บุคคลอ่ืนยอมรับ
และสามารถพัฒนาตัวตนจนกลายเป็นผู้ ยุติการใช้ยาเสพติดส าเร็จ ซึ่งผลจากการสนทนากับ
เจ้าของประสบการณ์ จนเกิดการแลกเปล่ียนเร่ืองราวชีวิต และได้ร่วมกนัสร้างเร่ืองราวเก่ียวกบัการ
ยุติการใช้ยาเสพติดในช่วงวยัรุ่น สามารถร้อยเรียงออกมาเป็นตวัหนงัสือลงในหน้ากระดาษเพ่ือ
ถ่ายทอดเร่ืองราวของวัยรุ่นนักสู้ ชีวิตเหล่านี ้ท่ีท าการต่อสู้  ต่อรองกับความเส่ียง และความ
ยากล าบากจากยาเสพติดในทกุรูปแบบ จนสามารถปรับเปล่ียนและพฒันาตนเองไปสู่การยตุิการ
ใช้ยาเสพตดิได้ส าเร็จ 

 
ความเส่ียงจากยาเสพตดิของชีวิตวัยรุ่นในบริบทสลัม 

การท าความเข้าใจความเส่ียงของวยัรุ่นท่ีใช้ยาเสพติดในสลมัอย่างลุ่มลึก หากผู้วิจยัมอง
วัยรุ่นเหล่านีใ้นฐานะปัจเจกบุคคล ท่ีให้ความส าคัญเฉพาะความคิด อารมณ์  ความรู้สึก และ
พฤติกรรมของวยัรุ่นคนหนึ่ง ๆ โดยแยกอิสระจากบริบทแวดล้อมและสงัคม  ย่อมท าให้ภาพความ
เส่ียงท่ีถูกถ่ายทอดออกมานัน้  เป็นเพียงเศษเสีย้วหนึ่งของชีวิต ท่ียังคงหลงลืมภาพระบบ
ความสมัพนัธ์ทางสงัคมของวยัรุ่นสลมัท่ีใช้ยาเสพติดกับบุคคลแวดล้อมท่ีเก่ียวข้องกับยาเสพติด  
ซึ่งท าให้พวกเขาต้องเผชิญกับสภาวการณ์ยากล าบากในหลากหลายรูปแบบ และแตกต่างกัน
ออกไปในแตล่ะบริบท จนชีวิตเตม็ไปด้วยความยุ่งยาก เกิดอนัตราย และความเส่ียงท่ีซ้อนทบั เกาะ
เก่ียวกับไปมาจนแทบมองไม่เห็นรากเหง้าของปัญหาท่ีแท้จริงได้ ในแง่นี ้วยัรุ่นท่ีใช้ยาเสพติดจึง
ต้องใช้ศกัยภาพ และความสามารถของตนเองในการตีความระบบความหมายร่วมท่ีเกิดขึ น้ใน
เหตกุารณ์ยากล าบากเหล่านัน้ จนน าไปสู่การรับรู้ เกิดความเข้าใจถึงความเส่ียงจากยาเสพติด และ
การแสดงตวัตนของตนเองท่ามกลางบริบทการปฏิสมัพันธ์หนึ่ง ๆ ว่าควรท าการแสดงออกต่อหน้าคู่
ปฏิสมัพนัธ์อย่างไร จากนัน้จึงคดัเลือกการกระท า และแสดงออกให้บุคคลรอบข้างเห็น รวมถึงให้
การยอมรับตนเอง ขณะเดียวกนั ได้พยายามปกปิดการกระท าบางอย่างท่ีบคุคลรอบข้างไม่ยอมรับ
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ไว้อย่างมิดชิด ทัง้นีเ้พ่ือให้ตนเองรอดพ้นจากความเส่ียงอนัเกิดจากการใช้ยาเสพติด ในบริบทการ
ปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคมนัน้ ๆ และได้รับการยอมรับจากบคุคลอ่ืนในสงัคม 

ภาพเหตกุารณ์ความยากล าบากท่ีเกิดขึน้ในบริบทตา่ง ๆ เหล่านี ้เป็นเร่ืองราวความเส่ียงท่ี
ถาโถมเข้ามาในชีวิตของพวกเขาอย่างต่อเน่ือง จน เกิดความเข้าใจว่าเป็นสิ่งปกติท่ีเกิดขึน้
ท่ามกลางการปฏิสมัพนัธ์ระหว่างวยัรุ่นท่ีใช้ยาเสพติดกับบุคคลแวดล้อม ท่ีได้ถูกถ่ายทอดออกมา
ผ่านเร่ืองเล่าของวัยรุ่นท่ีใช้ยาเสพติดครัง้แล้วครัง้เล่า จนท าให้ผู้ วิจัยสามารถสัมผัส รับรู้ถึงความ
เส่ียงและอนัตรายเหล่านัน้ หากแต่ความรู้สึกท่ีผู้ วิจยัสัมผัสถึง อาจเทียบไม่ได้กับความยากล าบาก 
ความทุกข์ร้อนท่ีวยัรุ่นท่ีใช้ยาเสพติดแต่ละคนได้รับ ทว่า ในระหว่างร่วมแลกเปล่ียนประสบการณ์กับ
ผู้ ให้ข้อมูลทุกท่าน นบัเป็นสิ่งท่ีคุ้มค่า เน่ืองจากท าให้สามารถรับรู้ เข้าใจถึงระบบความสมัพันธ์ทาง
สังคมของวัยรุ่นท่ีใช้ยาเสพติดกับบุคคลแวดล้อมในสลัม ท่ีก่อให้เกิดความเส่ียงจากยาเสพติดใน
หลากหลายรูปแบบ รวมถึงซ้อนทับกันไปมา โดยไม่สามารถแยกพิจารณาเฉพาะบริบทใด บุคคลใด 
หรือสายใยความสัมพันธ์ส่วนใดส่วนหนึ่งได้ หากแต่ต้องท าการคล่ีคลาย และสะท้อนภาพระบบ
ความสมัพนัธ์ของวยัรุ่นสลมัเหล่านีก้บับคุคลรอบข้างในบริบทตา่ง ๆ ท่ีเกิดขึน้อยา่งเป็นองค์รวม  

ภาพสลัมท่ามกลางเมืองใหญ่ 
เม่ือกล่าวถึง “สลัม” ตามนิยามทัว่ไป ได้กล่าวว่า เป็นพืน้ท่ีเส่ือมโทรมส่วนหนึ่งของ

เมืองท่ีมีลกัษณะเฉพาะคือ บ้านเรือนท่ีสร้างขึน้ต ่ากว่ามาตรฐาน เป็นพืน้ท่ีสกปรกรกรุงรัง มีอาคาร
หนาแน่น ไร้ระเบียบ และช ารุดทรุดโทรม ประชาชนอยู่อย่างแออดั มีสภาพแวดล้อมไม่เหมาะสม 
อนัอาจเป็นอนัตรายตอ่สขุภาพอนามยั และความปลอดภัยของผู้อยู่อาศยั โดยให้ถือเกณฑ์ความ
หนาแน่นของบ้านเรือนอย่างน้อย 15 หลังคาเรือนต่อพืน้ท่ี 1 ไร่ (ส านักผังเมือง, 2548) ซึ่งนิยาม
เช่นนี ้ได้ถูกน ามาส่ือสารในบริบทการปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลอย่างต่อเน่ือง จนกลายเป็นชุด
ความหมายทั่วไปท่ียึดโยงไว้ในวิธีคิดของคนในสังคม และถูกน ามานิยามสถานการณ์ต่าง ๆ ท่ี
เกิดขึน้ในสลมั พร้อมทัง้แสดงการกระท าท่ีมีตอ่ผู้คนในสลมัออกมา แน่นอนวา่ ค าตอบจากค าบอก
เลา่ของเจ้าของประสบการณ์ทัง้หมด ได้ฉายให้เห็นภาพของสลมัในชว่งท่ีพวกเขายงัคงเป็นวยัรุ่นท่ี
ใช้ยาเสพติด ท่ีในทุกพืน้ท่ีของสลมัไม่มีพืน้ท่ีใดท่ีเจ้าหน้าท่ีบ้านเมืองหรือผู้คนในสงัคมอนุญาตให้
ใช้ยาเสพติด แตท่ว่าส าหรับพวกเขาแล้ว ยาเสพติดกลบัเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตท่ีท าให้ชีวิตพวกเขา
มีความสขุจนหลงลืมโลกภายนอกท่ีเลวร้ายไปได้ จากความเข้าใจเช่นนี ้ในแง่หนึ่ง ย่อมเป็นผลมา
จากวัยรุ่นสลัมท่ีใช้ยาเสพติดได้ดึงศักยภาพและความสามารถแห่งตน มาใช้ในการนิยาม
สถานการณ์ในชีวิตประจ าวนั โดยท าการใคร่ครวญทุกสรรพสิ่งท่ีถูกจดัวางอยู่ภายในสลมัว่า เป็น
เสมือนชิน้ส่วนต่าง ๆ ถูกน ามาเรียงร้อยเข้าด้วยกนัอย่างไร้ระเบียบแบบแผนราวกับฉากหนึ่งของ
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โรงละคร ท่ีภายในฉากประกอบด้วย ลักษณะทางกายภาพของพืน้ท่ี ผู้ คนในสลัม เจ้าหน้าท่ี
บ้านเมือง (ผู้ชมท่ีเป็นอนัตราย) และการปฏิสมัพนัธ์ของวยัรุ่นท่ีใช้ชีวิตอยู่ในสลมักบับุคคลอ่ืน จน
ท าให้พวกเขาเกิดการตีความ และเข้าใจวา่พืน้ท่ีใด ควรเป็นพืน้ท่ีหน้าฉากหรือหลงัฉากในการแสดง
ตวัตนในฐานะผู้ ใช้ยาเสพติด เพ่ือให้ชีวิตรอดพ้นอนัตรายจากการใช้ยาเสพติดและสามารถด ารง
ตวัตนผู้ใช้ยาเสพตดิในสลมัได้  

ในส่วนของลกัษณะทางกายภาพของพืน้ท่ี ซึ่งวยัรุ่นท่ีใช้ยาเสพติดได้ให้ความหมาย
ภาพท่ีเห็นในชีวิตประจ าวนั จนเกิดความเข้าใจว่า บ้านของพวกเขาอยู่ในสลัม บ้านท่ีมีการปลูก
สร้างบ้านเรือนติด ๆ กัน ภายในท่ีดินของคนอ่ืน อาทิ เอกชน รัฐ และมสัยิด ท่ีมีการแบ่งซอยและ
จดัสรรท่ีดินเป็นพืน้ท่ีเล็ก ๆ แบ่งให้ผู้ ไร้ท่ีดินท ากินเช่า พร้อมทัง้จ่ายค่าเช่าราคาถูกให้กับเจ้าของ
ท่ีดินดงักล่าว ก่อนท าการปลูกสร้างบ้านเรือนแบบง่าย ๆ ทัง้ชัน้เดียวและสองชัน้ ซึ่งสลมับางแห่ง
เป็นท่ีลุ่ม มีน า้ขงั จึงเน้นการสร้างบ้านแบบยกใต้ถุนสูงเพ่ือหลีกหนีน า้เน่าเสีย ในส่วนของตวับ้าน
จะใช้ไม้แผ่นบาง ๆ หรือสังกะสีมาเรียงต่อกัน และใช้ตะปูตอกยึดไม้หรือสังกะสีแต่ละแผ่นเข้า
ด้วยกัน จนสามารถมองเห็นเป็นอาณาบริเวณของบ้าน จากนัน้น าแผ่นสงักะสีมาต่อเรียงกันเป็น
หลงัคาในการบดบงัแดดฝน ให้สามารถหลบันอนได้ พร้อมทัง้ใช้แผ่นไม้และอปุกรณ์ท่ีสามารถหา
มาได้ เช่น แผ่นฟิวเจอร์บอร์ด ป้ายโฆษณามาท าการปิด อุดรอยร่ัวของตวับ้านท่ีถกูท าร้ายจากดิน
ฟ้าอากาศและกาลเวลา ถดัออกไปไม่ก่ีเมตรก็จะมีบ้านเรือนของบคุคลอ่ืน ท่ีปลกูสร้างเคียงข้างกนั
จนหลังคาบ้านก่ายเกยกันไปมาจนเต็มพืน้ท่ี เม่ือเป็นเช่นนี ้จึงหลงเหลือพืน้ท่ี ระหว่างบ้านเรือน 
และพืน้ท่ีว่างเปล่าเพียงเล็กน้อยท่ีจะถกูจดัสรรให้เป็นพืน้ท่ีสาธารณะท่ีผู้คนในสลมัใช้ร่วมกนั เช่น 
ทางเดินเท้าภายในชุมชน  ถนนเข้าออกชุมชน และพืน้ท่ีเก็บขยะ เป็นต้น จนท าให้ภาพของถนน
จากค าให้การของเจ้าของประสบการณ์ทัง้หมด เป็นเพียงถนนสายเล็กๆ ท่ีให้คนในชมุชนและผู้ ท่ี
แวะเวียนผ่านเข้ามาเดินสญัจรเข้าออกเท่านัน้ และระหว่างเส้นทางการเดินจะต้องหลบหลีกกับสิ่ง
กีดขวางตา่ง ๆ จนยากท่ีจะถามหาความเป็นระเบียบในเส้นทางสายนี ้ 

ยิ่งไปกว่านัน้ พืน้ท่ีบางส่วนในสลัมได้ถูกจัดสรรน าไปใช้ประโยชน์รูปแบบอ่ืน อาทิ 
สลัมบางแห่งมีเส้นทางรถไฟตัดผ่านกลางชุมชน และมีการล าเลียงขนส่งสินค้าบนทางรถไฟ
ดงักลา่วอย่างตอ่เน่ือง จงึท าให้ในชว่งแรก ๆ ของการใช้ชีวิตในพืน้ท่ีแหง่นี ้เสียงรถไฟจึงเป็นเสมือน
เสียงกรีดร้อง ท่ีสร้างความร าคาญและความหงุดหงิดใจให้พวกเขาเป็นอนัมาก หากแต่เม่ืออยู่ใน
พืน้ท่ีนีน้านวนัเข้าได้เกิดความคุ้นชิน จนเกิดความเข้าใจว่า สิ่งเหล่านีเ้ป็นเหตุการณ์ปกติในชีวิต
ประจ าเฉกเช่นเสียงเด็กร้องไห้ภายในชุมชนหรือไม่ต่างอะไรกันกับเสียงสามีภรรยาทะเลาะกันท่ี
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สามารถพบเห็น ได้ยินเสียงดงัเอือ้อึงไม่เว้นแต่ละวนั จึงท าให้พวกเขาสามารถใช้ชีวิตอยู่ในพืน้ท่ี
แหง่นีไ้ด้เสมือนเป็นชมุชนแหง่หนึง่ในพืน้ท่ีเมือง  

สลมับางแห่งปลูกสร้างใกล้กับย่านธุรกิจการค้า การขนส่งสินค้าทางเรือ และมีคลัง
กกัเก็บสินค้าขนาดใหญ่ ในการบรรจสุินค้าหลากหลายชนิดรอล าเลียงไปวางขายในท้องตลาด ให้
ผู้คนในเมืองสมยัใหม่ไปจบัจ่ายใช้สอยอย่างไม่ขาดสาย ผลพวงท่ีตามมาคือ ได้มีความต้องการ
แรงงานมาใช้เป็นฟันเฟืองในการล าเลียงสินค้าและขับเคล่ือนกิจกรรมต่าง ๆ ในภาคธุรกิจเป็น
จ านวนมาก สิ่งเหล่านีจ้งึเป็นเสมือนแมเ่หล็กดงึดดูผู้คนจากพืน้ท่ีตา่ง ๆ ให้หลัง่ไหลเข้ามาประกอบ
อาชีพรับจ้างรายวนัในพืน้ท่ีแห่งนีอ้ย่างตอ่เน่ือง มีทัง้ท างานรับจ้าง ขบัรถบรรทกุขนส่งสิ่งของจาก
ท่าเรือล าเลียงไปยงัจงัหวดัตา่ง ๆ และล าเลียงสินค้าจากเรือใส่ รถบรรทกุไปจดัเก็บในโกดงั บ้างก็
ขนขึน้รถบรรทุก แม้ว่าจะได้รับค่าจ้างในการท างาน หากแต่เป็นรายได้ท่ีไม่แน่นอน จึงท าให้ขาด
ความมัน่คงทางเศรษฐกิจ  

สลัมบางแห่งปลูกสร้างบ้านเรือนยกใต้ถุนสูงอยู่ในแอ่งน า้หรือท่ีลุ่ม ทางเดินใช้ไม้
กระดานมาพาดเรียงต่อกันเพ่ือให้รถมอเตอร์ไซด์ รถจกัรยาน และผู้คนในชุมชนสามารถเดินเข้า
ออกชุมชนได้ ย่ิงไปกว่านัน้  หากใช้สายตามองลงไปในน า้ ภาพท่ีเห็นมีทัง้ขยะ อาทิ ถุงพลาสติก 
เศษไม้ ขวดน า้ และสิ่งของเหลือใช้ลอยอยู่ทัว่ไปบนผิวน า้ รวมถึงหญ้า ผกัตบชวาท่ีเติบใหญ่และ
แผ่ขยายวงกว้างไปยึดครองพืน้ท่ีผิวน า้จนเต็มพืน้ท่ี จนแทบมองไม่เห็นผิวน า้และไม่หลงเหลือน า้
สะอาดให้สตัว์น า้มีชีวิตอยูไ่ด้ ซ า้ร้ายไปกว่านัน้คือ น า้ได้สง่กลิ่นเหม็นไปตามแรงลมให้ผู้คนท่ีอยู่ใน
ชมุชนและผู้คนท่ีเดินผ่านไปมาได้กลิ่นเหล่านี ้ทว่าเม่ือใช้ชีวิตอยู่ในพืน้ท่ีนีน้านวนัเข้า วยัรุ่นเหลา่นีไ้ด้
เกิดความเข้าใจ มีความเคยชินกบัสภาพความเป็นอยู่เชน่นี ้และยอมรับวา่ น่ีคือ บ้านของพวกเขา 

เม่ือท่ีดนิภายในสลมัเหลา่นี ้ซึง่มีพืน้ท่ีขนาดเล็กได้ถกูจดัสรรไปใช้ท ากิจกรรมดงักลา่ว
มากมาย ย่อมท าให้หลงเหลือเพียงพืน้ท่ีเล็ก ๆ ซึ่งเป็นซอก มมุแคบ ๆ และอบัชืน้ จนท าให้ผู้คนใน
ชุมชนใช้เป็นพืน้ท่ีเก็บสิ่งของเหลือใช้ และใช้เป็นพืน้ท่ีทิง้ขยะจนเกิดเป็นกองขยะขนาดใหญ่  ท่ี
ปราศจากผู้คนหรือภาคส่วนใดหนัมาเหลียวแล หรือก าจดัให้หมดไปจากชุมชนแห่งนี ้จนส่งกลิ่น
เหม็นตลบอบอวนไปทุกพืน้ท่ี อีกทัง้ได้กลายเป็นท่ีอยู่ของสิ่งมีชีวิตชนิดอ่ืน ๆ อีกมากมาย ทัง้หน ู
แมงสาป และสตัว์มีพิษ สร้างความเอือมระอาให้กบัผู้คนในพืน้ท่ีแห่งนี ้และผู้คนท่ีเดินทางผ่านไป
มาเป็นอันมาก จนท าให้พืน้ท่ีสลัมกลายเป็นพืน้ท่ีท่ีไม่มีผู้ ใดปรารถนาจะเข้าไปเยือน และย่างกราย
เข้าไป แม้กระทัง่เจ้าหน้าท่ีบ้านเมืองบางคน ยงัไม่กล้าท่ีจะเดินเข้าไปในพืน้ท่ีสลมั เน่ืองจากมีความ
เข้าใจว่า หากเข้าไปในพืน้ท่ีเหล่านีจ้ะต้องเผชิญกบัความสกปรก มลภาวะ ความแออดั มีความเส่ียง
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และอันตราย จากมุมมองเช่นนี ้พืน้ท่ีสลมัจึงกลายเป็นพืน้ท่ีท่ีห่างไกลเอือ้มมือของกฎหมายและมี
ผู้คนจากภายนอกเดินทางเข้ามาเย่ียมเยียนน้อยมาก ดงัค าบอกเลา่ของศกัดิช์ายท่ีกล่าววา่ 

“เมื่อก่อนเจ้าหน้าที่บ้านเมืองไม่เข้ามา เข้าไม่ถึง รถใหญ่เข้าไม่ได้ เดินเท้าเข้ามา
 อย่างเดียว เจ้าหน้าที่บ้านเมืองก็ไม่อยากเข้ามา เสี่ยงมาก ทางเข้าออกมีทางเดียว หนีไป
 ไหนไม่ได ้เจ้าหนา้ทีบ่้านเมืองเลยไม่กลา้เข้ามา ขนาดโทรศพัท์ไปแจ้งต ารวจนะ สามเดือน
 แลว้ยงัไม่เข้ามาเลย” 

หากกล่าวถึงจดุนี ้ยอ่มฉายให้เห็นภาพของบริบทสลมัท่ีวยัรุ่นใช้ยาเสพตดิอยู่อาศยั ท่ี
เตม็ไปด้วยพืน้ท่ีซอกซอย และมมุเหลือบท่ีเอือ้ตอ่การซุกซ่อนตนเอง จนสามารถใช้เป็นเกราะก าบงั
ร่างกายจากสายตาบุคคลอ่ืน มิให้เข้ามาพบเห็นโลกของผู้ ใช้ยาเสพติดได้อย่างมิดชิด จนท าให้
วยัรุ่นเหล่านีเ้กิดความเข้าใจว่า พืน้ท่ีแห่งนี ้มีความปลอดภัย ในการหลบภัยจากเจ้าหน้าท่ีของรัฐ 
และสามารถรอดพ้นจากการจ้องมองของสมาชิกในครอบครัว มิให้เข้ามาล่วงรู้ความลบัของตนเอง
ท่ีมีตวัตนในฐานะผู้ใช้ยาเสพตดิได้ 

ยิ่งไปกว่านัน้ ผู้ คนท่ีใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับวัยรุ่นใช้ยาเสพติดในสลัม ล้วนเป็นบุคคลท่ี
เคล่ือนย้ายมาจากพืน้ท่ีอ่ืนเพ่ือเข้ามาขายแรงงานในเมือง เช่น รับจ้างรายวนั หาบเร่แผงลอย และ
เก็บของเก่า เป็นต้น และเช่าบ้านราคาถกูภายในสลมัเป็นท่ีหลบันอนในยามกลางคืน เพ่ือเติมเต็ม
พลงัทางร่างกายให้พร้อมส าหรับใช้แรงงาน จากนัน้ ในวนัถดัไปได้ออกเดนิทางไปท างานตัง้แตเ่ช้า
จรดเย็น แล้วกลบัมาบ้านเช่าเพ่ือพกัผ่อนอีกครัง้หนึ่ง เม่ือนาฬิกาชีวิตเป็นเช่นนีอ้ยา่งตอ่เน่ือง ย่อม
ท าให้วัยรุ่นใช้ยาเสพติดมองผู้คนในสลัมราวกับ “คนแปลกหน้า” ท่ีไม่ใช่คนคุ้นเคย ไม่เกิดการ
ปฏิสมัพนัธ์ระหว่างกัน และมีความเป็นปัจเจกบุคคลสูง ในแง่หนึ่ง เร่ืองราวชีวิตประจ าวนัท่ีด ารง
อยู่เช่นนีม้าอย่างต่อเน่ือง ได้เข้ามามีส่วนส าคญัในการหล่อหลอมวิธีคิดของวยัรุ่นท่ีใช้ยาเสพติด
และผู้คนในสลมั ให้กลายเป็นบคุคลท่ีไม่สนใจใคร และไม่แยแสมมุมองของคนในชมุชนว่าจะมอง
ตนเองอย่างไร ภายใต้วิธีคิดเช่นนี ้ได้ท าให้วัยรุ่นท่ีใช้ยาเสพติดนิยามสถานการณ์ จนเกิดความ
เข้าใจว่า แม้คนในชุมชนจะพบเห็นหรือเป็นผู้ชมในช่วงเวลาท่ีตนเองใช้ยาเสพติด แต่จะไม่สร้าง
ความเดือดร้อนหรือท าให้ตนเองเกิดอันตราย เหนือไปกว่านัน้ วยัรุ่นเหล่านีย้ังเป็นลูกค้าท่ีสร้าง
รายได้ให้กับอาชีพขายยาเสพติดของคนในชุมชน รวมถึงเป็นเพ่ือนร่วมวงใช้ยาเสพติดภายใน
ชุมชนได้อย่างเปิดเผย ซึ่งภาพปรากฎเช่นนีเ้ป็นเร่ืองราวท่ีพวกเขาได้เผชิญอยู่บ่อยครัง้ จน
กลายเป็นสว่นหนึ่งในชีวิตประจ าวนั เฉกเช่นเดียวกบัการอาบน า้ ล้างหน้า และแปรงฟัน ดงัค าบอก
เลา่ตอนหนึง่ท่ีวา่ 
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“เคยเห็นเค้าใช้ยาบ่อย ออกมานอกบ้านก็เจอแล้ว ผมเห็นทัง้คนขายยา เสพยาตื่น
 ข้ึนมาตอนเช้า แล้วมานัง่เล่นหน้าบ้านก็เจอคนใช้ยาบ้าง เสพยามั่ง เห็นเป็นประจ า ย่ิง
 ตอนเข้าบ้านตอนค ่าๆ มืดแล้วย่ิงเยอะ เห็นทกุครั้ง เมื่อก่อนยาบ้า เยอะ ส่วนใหญ่จะเป็น
 วยัรุ่นนัน่แหละทีใ่ช้” 

แม้ว่าลักษณะทางกายภาพและผู้คนในสลัม ซึ่งเป็นเสมือนอุปกรณ์ประกอบฉากท่ี
ส าคญัของพืน้ท่ีเป็นเชน่นี ้จนวยัรุ่นสลมัท่ีใช้ยาเสพติดเกิดความเข้าใจว่า พืน้ท่ีสลมัเหมาะและเอือ้
ตอ่การใช้ยาเสพติด รวมถึงสามารถหลบซ่อนจากเร่ืองราวเลวร้ายอนัเกิดจากการใช้ยาเสพติดได้ 
เม่ือเป็นเช่นนี ้วยัรุ่นใช้ยาเสพติดจงึใช้พืน้ท่ีซอกซอย มมุเหลือบ และบ้านร้างในสลมัเป็นพืน้ท่ีใช้ยา
เสพติด โดยมีสิ่งของเหลือใช้ มีขยะ และฝาผนงับ้านเป็นฉากบดบงัการกระท าดงักล่าว มิให้บคุคล
อ่ืนเข้ามาลว่งรู้ชีวิตในโลกของยาเสพติดของพวกเขา ก่อนออกมาโลกแลน่ในโลกความเป็นจริงและ
สวมรับบทบาทตามท่ีคนในสงัคมคาดหวงั แตท่ว่า ด้วยกฎระเบียบทางสงัคมก าหนดให้ยาเสพติด
เป็นสิ่งท่ีผิดกฎหมาย เป็นสิ่งท่ีผู้คนในสงัคมไม่ยอมรับ สิ่งนีจ้ึงกลายเป็นต้นตอส าคญัท่ีท าให้พวก
เขาต้องตกอยู่ท่ามกลางอันตราย รวมถึงต้องเผชิญกับความเส่ียงจากการปฏิสมัพันธ์เจ้าหน้าท่ี
บ้านเมือง เม่ือเป็นเช่นนี ้พวกเขาจึงไม่สามารถแสดงการกระท าในฐานะผู้ ใช้ยาเสพติดได้อย่าง
เปิดเผย ต่อหน้าผู้คนเหล่านีไ้ด้ จึงท าให้ตวัตนผู้ ใช้ยาเสพติดต้องกลายเป็น “ความลบั” ท่ีพวกเขา
ปกปิดซอ่นเร้นมิให้บคุคลอ่ืนล่วงรู้ อีกทัง้ สถานท่ีท่ีพวกเขาจะเปิดท าการแสดงการใช้ยาเสพติด จึง
ต้องเป็นพืน้ท่ีท่ีมิดชิด และสามารถซุกซ่อน ปิดบงั อ าพรางการกระท าดงักล่าวได้ เช่น พืน้ท่ีซอก
ซอยท่ีปราศจากผู้ คน (ผู้ ชม) ท่ีเป็นอันตราย (เจ้าหน้าท่ีบ้านเมือง) ภายในบ้านท่ีสมาชิกใน
ครอบครัวออกไปท างาน และบ้านเช่าไมมี่ผู้พกัอาศยั เป็นต้น โดยมีเพียง “ทีม” ซึ่งเป็นเพ่ือนหรือคน
ในชุมชนท่ีใช้ยาเสพติดเหมือนกนั มารวมตวักันใช้ยาเสพติดและโลดแล่นไปในโลกของยาเสพติด
ด้วยกนั หรือในบางครัง้หากไม่มี "ทีม" มาร่วมใช้ยาเสพติด วยัรุ่นเหล่านีจ้ะใช้ยาเสพติดเพียงล าพงั 
เพ่ือให้สามารถใช้ชีวิตอยูใ่นในโลกของยาเสพติดได้อย่างตอ่เน่ือง จนท าให้พวกเขาต้องตดิอยูใ่นวงั
วนของยาเสพติด และต้องเผชิญกับความยากล าบาก อนัเป็นผลพวงจากการใช้ยาเสพติดอย่าง
หลีกเล่ียงไมไ่ด้ 

ความเส่ียงของวยัรุ่นสลมัใช้ยาเสพตดิในนิเวศวิทยาสงัคมของสลมัแตล่ะระดบั  
การใช้ชีวิตของวัยรุ่นสลัมท่ีใช้ยาเสพติด ย่อมเป็นชีวิตท่ีต้องปฏิสัมพันธ์กับบุคคล

แวดล้อมเฉกเช่นบุคคลอ่ืนในสงัคม แต่ทว่า สิ่งหนึ่งท่ีมีความแตกต่างออกไปคือ ผู้คนส่วนใหญ่ท่ี
เป็นคู่ปฏิสัมพันธ์กับพวกเขาเหล่านี  ้จะเป็นบุคคลท่ีมีส่วนเก่ียวข้องหรือผลักดันให้เจ้าของ
ประสบการณ์ด ารงอยู่ในโลกของยาเสพติดทัง้โดยทางตรงและทางอ้อม ผลพวงจากบริบทการ
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ปฏิสมัพนัธ์เชน่นี ้สง่ผลท าให้พวกเขาต้องเผชิญกับการกระท าของบคุคลรอบข้าง ท่ีสามารถตีความ
จนเกิดความเข้าใจว่า เหตกุารณ์นัน้ได้ส่งผลให้ชีวิตของพวกเขาเกิดความเส่ียงและมีอนัตรายจากการ
ใช้ยาเสพติด แน่นอนว่า วยัรุ่นเหล่านีม้ิได้นิ่งเฉยหรือยอมจ านนกบัเร่ืองราวท่ีเกิดขึน้ ขณะเดียวกัน
ได้ดึงความสามารถของตนเองมาใช้ในการจดัการกับความเส่ียงท่ีเกิดขึน้ ผ่านการให้ความหมาย
บริบท จนเกิดความเข้าใจเร่ืองราวท่ีเกิดขึน้ ก่อนคดัเลือกแนวทางการแสดงออก และท าการแสดง
ตวัตนออกมาต่อหน้าคูป่ฏิสมัพนัธ์ เพ่ือให้บุคคลเหล่านัน้ในแต่ละบริบทเช่ือและให้การยอมรับการ
กระท าท่ีตนเองแสดงออกมา จนสามารถลดความเส่ียงหรืออนัตรายท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้จากการใช้
ยาเสพติดได้ และธ ารงตวัตนในฐานะผู้ ใช้ยาเสพติดไว้ได้  เม่ือเป็นเช่นนี ้ภาพการใช้ชีวิตและการ
กระท าท่ีวัยรุ่นใช้ยาเสพติดแต่ละคนแสดงออกมาต่อหน้าคู่ปฏิสัมพันธ์ในแต่ละบริบท อาทิ 
ครอบครัว เพ่ือน โรงเรียน และสงัคม เป็นต้น ท่ีเต็มไปด้วยความเส่ียงจากผู้คนรอบข้างท่ีใช้ยาเสพ
ตดิหรือเป็นแรงผลกัให้วยัรุ่นเข้าไปใช้ชีวิตอยูใ่นโลกของยาเสพติด จงึเป็นสิ่งท่ีไม่แน่นอนตายตวั ไม่
มีแบบแผนท่ีชัดเจน และแปรเปล่ียนไปตามเวลา บริบทแวดล้อมท่ีพวกเขาใช้ชีวิต แต่ทว่า 
เป้าหมายจากการกระท าสิ่งหนึ่ง ๆ ออกมาต่อหน้าคู่ปฏิสัมพันธ์ ล้วนเป็นสิ่งท่ีพวกเขาเช่ือว่า
สามารถปกปิดความลับในการใช้ยาเสพติดของตนได้ โดยภาพจ าเหล่านีไ้ด้ถูกถ่ายทอดผ่าน
เร่ืองราวของเจ้าของประสบการณ์ ซึง่มีรายละเอียดดงันี ้ 

ชีวิตวยัรุ่นทีใ่ช้ยาเสพติด : บรรทดัฐานร่วมที่ตอ้งต่อรองในครอบครัวเปราะบาง 
การใช้ชีวิตภายในครอบครัว นบัเป็นบริบทหนึง่ท่ีมีนยัส าคญัตอ่การสร้างตวัตน

ของวยัรุ่นท่ีใช้ยาเสพติดในสลมั โดยวยัรุ่นแตล่ะคนย่อมมีชีวิตอยู่ในครอบครัวท่ีมีจ านวนสมาชิกมี
อาชีพ มีรายได้ และมีการขดัเกลาทางสงัคมแตกต่างกันออกไป แตส่ิ่งหนึ่งท่ีมีความคล้ายคลึงกัน
คือ พวกเขาต้องปฏิสมัพันธ์กับสมาชิกในครอบครัวทัง้แม่ พ่อ พ่ีน้อง และเครือญาติ เป็นต้น ท่ีมี
ส่วนเก่ียวข้องกบัยาเสพติดหรือแสดงการกระท าท่ีไม่เหมาะสมตามท่ีสงัคมคาดหวงั จนท าให้พวก
เขาต้องแสดงการกระท าออกมาต่อรองกับคู่ปฏิสัมพันธ์เหล่านี ้เพ่ือจดัการกับเร่ืองราว ท่ีเกิดขึน้ 
ทว่า ผลพวงท่ีตามมาจากเหตกุารณ์ดงักล่าว ได้ท าให้สายใยความสมัพันธ์ภายในครอบครัวเกิด
ความเปราะบาง สมาชิกในครอบครัวกลายเป็น “คนแปลกหน้า” ท่ีพวกเขาไม่ต้องการร่วม
ปฏิสมัพนัธ์  ย่ิงไปกวา่นัน้ ได้เลือกการกระท าโดยการหลบซ่อนตวั หลีกหนี เพ่ือให้รอดพ้นจากการ
จ้องมองของสมาชิกในครอบครัว รวมถึงใช้ยาเสพติดเป็นยารักษาความเจ็บปวด และร่องรอย
บาดแผลท่ีตกสะเก็ดภายในจิตใจอนัเกิดจากการกระท าของสมาชิกในครอบครัว ซึ่งภาพปรากฏ
เชน่นีไ้ด้ถกูถ่ายทอดออกมาจากค าบอกเลา่ของเจ้าของประสบการณ์ โดยมีรายละเอียดดงันี ้ 
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การใช้ชีวิตในครอบครัวเปราะบาง 
ส าหรับชีวิตวยัรุ่นท่ีใช้ยาเสพติดในครอบครัวเปราะบาง เป็นชีวิตท่ีพวกเขาต้อง

ปฏิสมัพนัธ์กับสมาชิกในครอบครัวแม่เลีย้งเด่ียว ครอบครัวท่ีสมาชิกใช้ยาเสพติด ครอบครัวท่ีพ่อ
แม่แยกกันอยู่ ครอบครัวท่ีขาดพ่อแม่ ครอบครัวท่ีใช้ความรุนแรง และครอบครัวพร้อมหน้าท่ีขาด
การเอาใจใส่ซึ่งกันและกัน จนท าให้วยัรุ่นสลัมท่ีใช้ยาเสพติดต้องเผชิญกับสภาวการณ์ยากล าบาก
จากการใช้ชีวิตในครอบครัว และต้องจัดการกับความยากล าบากท่ีเกิดขึน้ เพ่ือให้ตนเองรอดพ้นจาก
อันตรายอันเกิดจากสมาชิกในครอบครัวเหล่านี  ้ซึ่งภาพปรากฏเช่นนี ้ได้ถูกเจ้าของประสบการณ์
ถ่ายทอดผา่นเร่ืองราวเก่ียวกบัความเปราะบางของครอบครัวท่ีมีหลากหลายรูปแบบ กลา่วคือ 

ชีวิตท่ีเหลือเพียงแม ่
ชีวิตวยัรุ่นใช้ยาเสพติดใน “ครอบครัวแม่เลีย้งเด่ียว” ซึ่งเป็นครอบครัวท่ีวยัรุ่นใช้

ยาเสพติดอาศยัอยู่กบัแม่และญาตพ่ีิน้องของแม่ โดยไม่มีพ่ออาศยัอยู่ด้วย จนท าให้ชีวิตท่ีเหลืออยู่
ของพวกเขามีเพียงแม่ ท่ีเป็นผู้หญิงของบ้านและท างานทุกอย่างเพ่ือให้ครอบครัวด ารงอยู่ได้  ทัง้
ท างานนอกบ้าน หารายได้เลีย้งดคูรอบครัว รวมถึงท างานในบ้าน โดยการดแูลสมาชิกในครอบครัว 
ภาพปรากฏเช่นนีไ้ด้ถกูถ่ายทอดออกมาจากค าให้การของตัม้และตอง ท่ีพวกเขาต้องใช้ชีวิตอยู่กบั
แม่ พร้อมด้วยญาติพ่ีน้องของแม่ อาทิ น้าสาว น้าเขย และยาย เน่ืองจากพ่อกับแม่แยกทางกัน
ตัง้แต่พวกเขายงัเด็ก เม่ือเป็นเช่นนี ้การใช้ชีวิตของตัม้และตองจึงมีการปฏิสมัพนัธ์กับผู้หญิงของ
บ้าน ทัง้แม่ น้าสาว และยายเป็นส าคญั แต่ทว่า การปฏิสัมพนัธ์ระหว่างพวกเขากับแม่เกิดขึน้ไม่
บ่อยนัก เน่ืองจากแม่ต้องกลายเป็นหัวหน้าครอบครัวแทนพ่อ และต้องท างานหาเงินมาเลีย้งดู
สมาชิกในครอบครัว โดยยึดอาชีพเก็บของเก่าเป็นอาชีพหลกัในการสร้างรายได้ จึงท าให้ภาพท่ีตัม้
และตองพบเห็นในแตล่ะวนั เป็นภาพของแม่ท่ีต่ืนนอนตอนเช้า และน ารถเข็นบรรทกุกระสอบเปล่า 
ตระเวนไปตามพืน้ท่ีตา่ง ๆ เพ่ือเก็บสิ่งของเหลือใช้หรือท่ีคนทัว่ไปเรียกว่า ขยะ ตามบ้านเรือนและ
พืน้ท่ีสาธารณะ ทัง้ขวดแก้ว ขวดพลาสติก เศษกระดาษ และวสัดท่ีุคนอ่ืนมองว่าไร้ค่า เพ่ือน าไป
ขายแลกเปล่ียนเป็นเงิน และน ามาเป็นคา่ใช้จา่ยเลีย้งดสูมาชิกในครอบครัว ดงัค าบอกเลา่ท่ีวา่ 

“ผมอยู่กบัแม่ ยาย น้าสาว น้าเขย แม่ท างานเก็บของเก่าขาย พลาสติก ขวด 
 กระดาษ ทุกอย่างที่แลกเป็นเงินได้ ส่วนพ่อเลิกกบัแม่แล้วย้ายไปหนอกจอก เลิกกนัตอน
 ผมยงัเด็ก ก็ไม่รู้ว่าท าไมตอ้งเลิกกนั ส่วนนา้สาวรับจ้างเย็บผา้อยู่ทีบ่า้น”  

ในขณะท่ีการปฏิสัมพันธ์ระหว่างตัม้และตองกับน้าสาว จะเกิดขึน้ภายใน
ช่วงเวลาสัน้ ๆ เช่นเดียวกันกบัแม่ ทัง้นีเ้น่ืองจาก น้าสาวจะใช้ชีวิตส่วนใหญ่อยู่ในบ้านกับจกัรเย็บ
ผ้า และใช้แรงงานไปกับการรับจ้างเย็บผ้า ซ่อมแซมเสือ้ผ้าทกุชนิด ทัง้เสือ้ กางเกง และกระโปรง 
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ตามแตผู่้คนในชมุชนจะวา่จ้าง เพ่ือหารายได้มาเป็นคา่ใช้จ่ายของครอบครัว จงึท าให้ชีวิตสว่นใหญ่
ของน้าหมดไปกับการดูแล เอาใจใส่เสือ้ผ้า จนแทบไม่มีเวลาหลงเหลือในการสนทนากับตัม้และ
ตอง เม่ือชีวิตต้องเผชิญกับเร่ืองราวเหล่านีอ้ย่างตอ่เน่ือง ได้ท าให้พวกเขาเกิดความเข้าใจว่ามีแม่
และน้าก็เหมือนไม่มี เพราะไม่มีเวลาให้ค าปรึกษา ไม่มีเวลาทานข้าวร่วมกัน และไม่มีถ้อยค า
ปลอบใจเม่ือชีวิตต้องเผชิญกบัปัญหาหรือเร่ืองราวเลวร้ายจากโลกนอกบ้าน 

เม่ือเป็นเช่นนี ้ชีวิตของตัม้และตองจึงเหลือเพียงยาย ยายผู้ เป็นเสมือนแม่ของ
บ้าน ท่ีคอยดแูล อบรมสัง่สอน และปฏิสมัพนัธ์กบัพวกเขามาตัง้แต่วยัเยาว์ ทว่า ด้วยยายมีนิสยัขี ้
บ่น บ่นเป็นชีวิตประจ าวัน บ่นไม่เว้นแต่ละคน และบ่นในทุก ๆ เร่ือง  จนท าให้การปฏิสัมพันธ์
ระหว่างตัม้ตองกับยายอบอวนไปด้วยถ้อยค าบ่น สีหน้าท่าทางของยายท่ีไม่พอใจกับการกระท า
ของพวกเขา โดยเฉพาะเร่ืองกลบับ้านไม่ตรงเวลา กลบับ้านดกึ  และไม่กลบับ้าน แนน่อนวา่ ในวนั
ใดท่ียายมีอารมณ์โกรธรวมอยูด้่วย ยอ่มท าให้น า้เสียง ภาษา ท่าทางท่ีใช้ในการปฏิสมัพนัธ์กบัพวก
เขา เต็มไปด้วยค าพูดท่ีหยาบคาย ท่าทางท่ีเกรีย้วกราดและดดุนั จนน าไปสู่การท าร้ายจิตใจ และ
ท าลายความสมัพนัธ์ทางสงัคมอนัดีของทัง้สองฝ่ายเป็นอย่างมาก จากเร่ืองราวท่ีเกิดขึน้เหลา่นี ้ได้
ท าให้พวกเขาเกิดความเข้าใจว่ายายเป็นบุคคลท่ีน่าเบื่อ น่าร าคาญ ไม่อยากสนทนากับยาย 
รวมถึงพยายามหลบหน้าไม่ปฏิสัมพันธ์กับยาย โดยใช้วิธีการกลับบ้านในช่วงเวลาท่ียายและ
สมาชิกในครอบครัวคนอ่ืนเข้านอน หรือบางวนัเดินทางไปค้างบ้านเพ่ือนหรือญาติท่ีอยู่ในชุมชน 
เพ่ือร่วมกันใช้ยาเสพติด โดยหวังให้ชีวิตตนเองหลงลืมค าบ่นของยาย หลุดพ้นจากความว้าเหว ่
ความรู้สกึโดดเดี่ยวท่ีแมแ่ละน้าหยิบย่ืนให้ พร้อมทัง้ ได้ก้าวเข้าสูโ่ลกแหง่ยาเสพติด โลกท่ีตนเองคิด
วา่ท าให้ชีวิตมีความสขุ   

ในขณะท่ีเจ้าของประสบการณ์เช่นต๋ีและพินยั แม้เขาต้องใช้ชีวิตในครอบครัว
แม่เลีย้งเด่ียว เช่นเดียวกบัตัม้และตอง เน่ืองจากพ่อของต๋ีและพินยัเสียชีวิต จนท าให้พวกเขาต้อง
ใช้ชีวิตอยู่กบัแม่และพ่ีสาว ซึ่งครอบครัวของต๋ี ประกอบด้วย แม่และพ่ีสาว 1 คน โดยแม่และพ่ีสาว
ของต๋ีเป็นผู้หญิงท่ีขยนัท ามาหากิน เพ่ือน าเงินมาใช้จ่ายในครอบครัว จนหลงลืมการสานสมัพนัธ์
ระหว่างกนัในครอบครัว เป็นผลท าให้ความสมัพนัธ์ระหวา่งแมก่บัต๋ีไมต่า่งอะไรกบั “คนแปลกหน้า” 
ชีวิตประจ าวนัของแม่วุน่วายกบัการค้าขาย การปฏิสมัพนัธ์กบัลกูค้าและผู้คนท่ีเดินเข้าออกในร้าน 
จนท าให้การปฏิสัมพันธ์ระหว่างต๋ีกับแม่เกิดขึน้น้อยมาก หรือในบางวันไม่ได้สนทนากับแม่เลย        
ผลพวงท่ีตามมาคือ ต๋ีเกิดความรู้สึกเหงา โดดเดี่ยว และไร้ตัวตนภายในบ้าน ฉะนัน้ เพ่ือหลบหนี
ความรู้สึกเช่นนี ้เขาจึงเลือกท่ีจะก้าวเดินออกจากบ้านตัง้แตต่อนเช้า มุ่งหน้าไปหาเพ่ือนและไปใช้
ชีวิตอยู่กบักลุ่มเพ่ือนในสลมัท่ีใช้ยาเสพติด จนกระทัง่พลบค ่าจึงเดินทางกลบับ้าน และบางวนัพกั
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ค้างคืนบ้านเพ่ือน เม่ือเหตกุารณ์เหล่านีเ้กิดขึน้อย่างต่อเน่ือง จึงท าให้แม่หันกลบัมาปฏิสมัพันธ์กับต๋ี
บอ่ยขึน้ แตท่ว่า เป็นการสนทนาท่ีท าร้ายจิตใจเขา ทัง้ดดุา่ บงัคบั และท าร้ายร่างกาย สิ่งนีไ้ด้ท าให้
ความสัมพันธ์ระหว่างต๋ีกับแม่เกิดการหยุดชะงักลง อีกทัง้ได้กลายเป็นเง่ือนไขผลักดันให้ต๋ีเกิด
ความคิด และเลือกเส้นทางการใช้ชีวิตกับกลุ่มเพ่ื อนท่ีใช้ยาเสพติดเพิ่มมากขึน้ โดยไม่สนใจ
ความคดิและความรู้สกึของแม ่

ส่วนเร่ืองราวชีวิตของพินยัท่ีต้องใช้ชีวิตอยู่กบัแม่ท่ีป่วยเป็นโรคประจ าตวั และ
พ่ีสาว 2 คน แต่แม่และพ่ีสาวมีความสัมพันธ์อันดีกับพินัย ให้การดแูลเอาใจใส่เขามาโดยตลอด 
ทว่าพินยัมิได้สนิทสนมกับแม่และพ่ีสาว แต่กลับมีความสนิทสนมกับพ่อเป็นอย่างมาก ภายหลัง
จากพ่อเสียชีวิตด้วยโรคปอด ท าให้พินัยเสียใจกับเหตุการณ์ ท่ีเกิดขึน้เป็นอย่างมาก จนเกิด
ความคิดและรู้สึกว่าชีวิตของตนเองขาดท่ียึดเหน่ียว ประกอบกับครอบครัวของเขาต้องเผชิญกับ
ปัญหาตามมามากมาย ทัง้หนีส้ิน ธนาคารยึดบ้าน และขาดหวัหน้าครอบครัว จนท าให้ครอบครัว
ของเขาไร้ท่ีอยู่อาศยั ต้องไปขออาศยัอยู่กบัญาติระยะหนึ่ง ซึ่งพินยั มิสามารถทนรับกบัเร่ืองราวท่ี
เกิดขึน้ได้ จึงหาทางออกโดยการใช้ยาเสพตดิในปริมาณมากขึน้ และบอ่ยครัง้กว่าเดิม โดยไมส่นใจ
การเรียน และบุคคลรอบตัว ยกเว้นแม่และพ่ีสาวท่ีพินัยยังคงให้การดูแล คอยเอาใจใส่อย่าง
ตอ่เน่ือง อีกทัง้พยายามปกปิดแม่ มิให้รับรู้ว่าตนเองใช้ยาเสพติด เน่ืองจากเขารักแม่มาก และไม่
อยากให้แม่เสียใจกบัการกระท าของเขา เม่ือเป็นเช่นนี ้พินยัจึงใช้ชีวิตอยู่นอกบ้านกับกลุ่มเพ่ือนท่ี
ใช้ยาเสพติด จนท าให้ต้องเผชิญกับการหลบหนีต ารวจและฤทธ์ิของยาบ้าท่ีเป็นผลให้สภาพ
ร่างกายทรุดโทรมเป็นอยา่งมาก ดงัค าบอกเลา่ของพินยัท่ีวา่ 

 “ช่วงนั้นพ่อผมไม่สบายหนัก รักษาตัวอยู่หลายปีเป็นโรคปอด ตอนพ่อ
 นอนอยู่โรงบาล แม่ตอ้งขายของในบ้าน เป็นหนี้สินเพือ่น าเงินมารักษาพ่อ แต่หมอโทร.มา
 บอกว่าพ่อเสียแล้ว วนันัน้ผมเสียใจมาก ไม่มีพ่อแล้ว ผมจะอยู่ยงัไง ที่บ้านก็เป็นหนี้เยอะ 
 บ้านก็ไม่มีอยู่ ตอนนัน้ตัง้หลกัไม่ทนัเลย ก็เลยไปอยู่กบัเพื่อน ใช้ยาบ้ากนั พอใช้แล้วรู้สึกว่า
 ตวัเองดีข้ึน ไม่เรียนหนงัสือจนตอ้งออกจากโรงเรียน” 

ส าหรับเจ้าของประสบการณ์เช่นคมกฤต ท่ีต้องใช้ชีวิตอยู่กบัแม่ตามล าพงั อนั
เน่ืองจากพ่อของเขาเสียชีวิตจากอบุตัิเหต ุจึงท าให้แมต้่องท างานหาเงินเลีย้งดคูรอบครัว และดแูล
บ้านในเวลาเดียวกัน หากแต่การใช้ชีวิตเช่นนีม้ิได้เป็นสิ่งท่ีแม่คุ้นเคย ไม่ได้เป็นสิ่งท่ีแม่ต้องการ 
และไม่ได้ท าให้ชีวิตของแม่มีความสุข เม่ือเป็นเช่นนี ้แม่จึงต้องการท่ีพึ่งทางกายและใจ ต้องการ
ผู้ดแูลและให้ความชว่ยเหลือ จนกระทัง่แม่ได้พบเจอกบัผู้ชายคนใหม่ เรียนรู้ คบหาดใูจกนั และตก
ลงใจใช้ชีวิตร่วมกัน จึงท าให้เขามีพ่อเลีย้งและต้องใช้ชีวิตอยู่กับ “ครอบครัวใหม่” ของแม่ ซึ่งภาพ
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ปรากฎเชน่นีส้ะท้อนให้เห็นอย่างชดัเจนจากเหตกุารณ์ท่ี แมไ่มเ่คยปฏิสมัพนัธ์กบัเขาเก่ียวกบัการมี
ครอบครัวใหม่ และไม่เคยให้เขาสร้างความคุ้นเคยกบัผู้ชายคนใหม่ของแม่ แต่อยู่มาวนัหนึ่งแม่ได้
น าพาผู้ชายคนนัน้เข้ามาอยู่ในครอบครัวในฐานะสามีใหม่หรือพอ่เลีย้ง โดยท่ีเขายงัไมท่นัเตรียมตวั 
เตรียมใจ จนท าให้ความรู้สึกท่ีมีต่อพ่อเลีย้งเต็มไปด้วยความเย็นชา ความห่างเหิน และคิดว่าใน
ชีวิตนีต้วัเองไม่เหลือใครแล้ว จากวนันัน้เป็นต้นมา เขาเร่ิมรู้สึกไม่อยากอยู่บ้าน ไม่อยากเห็นหน้า
แม ่และไมอ่ยากเห็นหน้าพอ่เลีย้ง รวมถึงได้เกิดความคิด และสร้างสรรค์แนวทางการกระท าในการ
หลบเล่ียงแม่และพ่อเลีย้ง ทัง้แอบอยู่ในห้องนอนเม่ือแม่และพ่อเลีย้งอยู่ในบ้าน  ออกไปใช้ยาเสพ
ตดิกบัเพ่ือน และนอนพกัค้างคืนบ้านเพ่ือน จนท าให้เขาใช้ยาเสพตดิในปริมาณมากขึน้และใช้ชีวิต
สว่นใหญ่อยูใ่นโลกของยาเสพตดิ 

จากชีวิตในครอบครัวของวัยรุ่นใช้ยาเสพติดท่ีต้องมีชีวิตอยู่กับแม่โดยไร้พ่อ 
และต้องเผชิญกับเร่ืองราวชีวิตท่ียากล าบากเช่นนี ้ย่อมท าให้แม่ต้องใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการ
ท างานจนแทบไมเ่หลือเวลาให้ครอบครัว แม่ท่ีใช้เวลาไปกบัการดดุา่และต าหนิติเตียน แมท่ี่ใช้เวลา
ส่วนใหญ่กับพ่อเลีย้ง และแม่ท่ีไม่เคยสนใจความรู้สึกของพวกเขา  ซึ่งสิ่งเหล่านีล้้วนเข้ามาบ่อน
ท าลายความสมัพนัธ์ระหว่างเจ้าของประสบการณ์กบัแม่ จนท าให้พวกเขาเกิดความเข้าใจว่า “แม่
ไม่รัก” รวมถึงเกิดความรู้สึกโดดเด่ียว และชีวิตไร้ความสุข เม่ือเป็นเช่นนี ้เจ้าของประสบการณ์
เหล่านีจ้งึหนัหลงัให้ครอบครัว และใช้ยาเสพตดิเป็นเพ่ือนคลายเหงา รวมถึงคอยเยียวยาความรู้สึก
ขาดความรักให้หมดไป จนเข้าใจว่าชีวิตของพวกเขาได้สัมผสักับความสุขเช่นเดียวกับบุคคลอ่ืน 
แม้ว่าเป็นความสุขท่ีเกิดขึน้ภายในโลกของยาเสพติด ซึ่งแฝงไปด้วยความเส่ียงและอันตรายใน
รูปแบบตา่ง ๆ ก็ตาม 

ใต้ร่มเงาครอบครัวใช้ยาเสพตดิ 
ส าหรับชีวิตวยัรุ่นใช้ยาเสพติดท่ีต้องใช้ชีวิตอยู่ร่วมกบัสมาชิกในครอบครัวท่ีใช้

ยาเสพตดิ นบัเป็นเง่ือนไขหนึง่ท่ีมีนยัส าคญัซึ่งท าให้วยัรุ่นเหลา่นีมี้ความใกล้ชิด พบเห็น และเข้าใจ
ถึงอนัตรายท่ีเกิดขึน้จากการใช้ยาเสพติดของสมาชิกในครอบครัวได้อย่างชดัเจน ซึ่งภาพจ าเช่นนี ้
ถกูถ่ายทอดผา่นเร่ืองราวชีวิตของโตน ทองน้อย โอชาและวชัระ ท่ีต้องปฏิสมัพนัธ์กบัเหตกุารณ์การ
ใช้ยาเสพติดของสมาชิกในครอบครัว จนท าให้เวลาส่วนใหญ่ถกูกลืนกินไปกับยาเสพติด เฉกเช่น
ภาพจ าของโตน ชายหนุ่มท่ีใช้ชีวิตอยู่ในครอบครัวนักดนตรีไทยท่ีเสพกัญชา เขาได้บอกเล่า
เร่ืองราวการปฏิสมัพนัธ์ของตนเองกบัสมาชิกครอบครัวท่ีใช้ยาเสพติด  โดยจะมีทัง้พ่อ และญาติท่ี
เล่นดนตรีไทยด้วยกันใช้กัญชา จึงท าให้โตนต้องเผชิญกับภาพของการเสพกัญชาจากบุคคล
ดังกล่าว อย่างต่อเน่ือง ท่ีเป็นเช่นนี ้เน่ืองจากผลพวงจากการใช้กัญชาจะท าให้พวกเขาเกิด
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จินตนาการในการเล่นดนตรี และช่วยผ่อนคลายความเครียด อีกทัง้เป็นเสมือนยาชกู าลงั ท่ีเม่ือใช้
กญัชาเข้าไปแล้วมีส่วนช่วยในการท างาน และสร้างรายได้ในการเลีย้งดูสมาชิกภายในครอบครัว
และวงดนตรีได้ ดงัค าบอกเลา่ของโตนท่ีวา่ 

“ในบ้านผมก็มีคนเสพยาครับ พี่สาว พี่ชายเสพ เสพกญัชา เอาง่ายๆ นะ คน
 ในวงดนตรีเค้าใช้กญัชากนั ใช้กนัเกือบทกุวนั มนัช่วยสร้างอารมณ์ เข้าถึงดนตรีดี ผมก็เคย
 ดูดกญัชานะ แต่ผมไม่ชอบ มนัแสบคอ เสพเข้าไปแล้วมนัอวก มนัไอ ผมไม่ค่อยชอบ แต่
 คือเสพแบบใส่บุหร่ี ไม่เคยเสพเป็นบ้อง รู้เลยว่าไม่ชอบ ยาทุกชนิดผมเล่นเกือบหมด 
 ยาบา้ ยาไอซ์ ยาเค กญัชา ยกเวน้ผง ผมไม่เคยเล่น กาวเกียวดมหมดลองทกุอย่าง” 

ยิ่งไปกว่านัน้ โตนยงัต้องเผชิญกับการปฏิสมัพนัธ์กับพ่อแม่ ท่ีตอบโต้กลบัมา
เสมือนเขาไมใ่ชล่กู ไมเ่คยดแูลเอาใจใส ่ไมเ่คยนัง่คยุให้ค าปรึกษา และไมใ่ห้ความใกล้ชิดสนิทสนม
กบัเขา แตก่ลบัใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการสบูบุหร่ี ด่ืมเหล้า เล่นการพนนั ทัง้เล่นไพ่ และเล่นไฮโลว์ท่ี
บ้าน ตลอดจนเล่นการพนนัรูปแบบต่าง ๆ ในบ่อนการพนนัท่ีอยู่ใกล้บ้าน จนท าให้โตนเห็นภาพ ได้
ยิน ได้สมัผสักบัการพนนั วิถีชีวิตของนกัพนนั และการเสพ/ซือ้ขายยาบ้า ยาไอซ์ ในบอ่นการพนนั 
สิ่งเหล่านี ้ได้ท าให้โตนเกิดการเรียนรู้ เข้าใจถึงวิธีการเลน่การพนนัแตล่ะชนิดวา่มีกฎ กติกาอยา่งไร 
การใช้และการซือ้ขายยาเสพติดท่ีถกูปกปิด ซอ่นเร้นอยูใ่นบอ่นการพนนัเป็นอยา่งดี จนภาพเหลา่นี ้
กลายเป็นเหตกุารณ์ปกติในชีวิตประจ าวนัท่ีพ่อแม่ เครือญาติ และคนในชุมชนแสดงการกระท า
ออกมาราวกบัเหตกุารณ์เหลา่นีเ้ป็นสิ่งท่ีไมผ่ิดกฎหมาย  

เม่ือเป็นเช่นนี ้ชีวิตของโตนจึงติดอยู่ในวงัวนของการใช้ยาเสพติด ทัง้ยาบ้า ยา
ไอซ์ และการเล่นการพนนัมาอย่างต่อเน่ือง จนกระทัง่เขาเติบโตและมีครอบครัวของตนเองและมี
ลกูชายหนึ่งคน โตนยงัคงไม่ยตุกิารใช้ยาเสพติด จงึท าให้ภรรยาไม่สามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมกบัเขาได้
และเลิกรากนัไป พร้อมทัง้ทิง้ลกูชายวยัแบเบาะให้อยู่กบัโตน และโตนได้จ้างครูท่ีอาศยัอยูใ่นชมุชน
เลีย้งดูลูกชายของตนเอง จนครูเกิดความรักความผูกพันกับเด็กและอยากได้เป็นลูกของตนเอง 
ประกอบกับครูรับรู้ว่าโตนใช้ยาเสพติด จึงพยายามกีดกัน และบ่ายเบี่ยงมิให้โตนพบเจอ สนทนา
กับลูก ทัง้นีเ้พ่ือมิให้เด็กเห็น มีภาพจ าเก่ียวกับพ่อท่ีใช้ยาเสพติด จากเหตกุารณ์เหล่านีท้ าให้โตน
รู้สึกสะเทือนใจเป็นอย่างมากและหนัไปใช้ยาบ้าหนกัขึน้กว่าเดิม ซ า้ร้ายไปกว่านัน้ โตนได้พบเจอ
กบัผู้หญิงในแวดวงยาเสพติด จนเกิดการชอบพอกันและตดัสินใจใช้ชีวิตร่วมกันฉันท์สามีภรรยา 
เป็นผลท าให้โตนได้ภรรยาคนท่ีสองมาเป็นคู่ชีวิต หากแต่ภรรยาคนนีม้ิได้ช่วยเลีย้งด ูเอาใจใส่ลูก
ของเขา และมิได้ช่วยเหลือในการท ามาหากิน สิ่งหนึ่งท่ีภรรยาของเขาให้ความส าคญั คือ การเป็น
เพ่ือนใช้ยาเสพตดิ ท่ีหลงัจากต่ืนนอนตอนเช้า โตนและภรรยาได้เร่ิมใช้ยาเสพตดิเสมือนเป็นอาหาร



 88 
 

  

เช้าเพ่ือเพิ่มพลังให้กับร่างกาย ก่อนท่ีโตนจะออกจากบ้านเพ่ือไปท ามาหากิน ทัง้ท างานรับจ้าง 
และขายยาเสพติด ทัง้นีเ้พ่ือหาเงินมาเป็นค่าใช้จ่ายในการใช้ยาเสพติดของเขาและภรรยา ส่วน
ภรรยาพกัผ่อนอยู่บ้านเพียงเพ่ือรอคอยการกลบัมาของสามีและใช้ยาเสพติดร่วมกนั ซึ่งเหตกุารณ์
เช่นนีเ้กิดขึน้ทุกวัน จากวันเป็นเดือน จากเดือนเป็นปี จนท าให้โตนและภรรยาใช้ยาเสพติดใน
ปริมาณเพิ่มขึน้ หลากหลายชนิดมากขึน้ ทัง้ยาบ้า และยาไอซ์ จนท าให้เขาติดยาเสพติดหนักขึน้ 
หนักขึน้ และหนักขึน้เร่ือย ๆ จนกลายเป็นผู้ ใช้และขายยาเสพติดมืออาชีพ ท่ีตกอยู่ท่ามกลาง
อนัตรายจากฤทธ์ิของยาเสพติด การถูกกีดกันออกจากสงัคมและลูกของตนเอง ท้ายท่ีสุด โตนได้
ถกูเจ้าหน้าท่ีของรัฐจบักุม และภรรยาของเขาได้ก้าวเดินจากไปในวนัท่ีโตนมีความทุกข์มากท่ีสุด 
ดงัค าบอกเลา่ของโตนท่ีวา่ 

“ผมมีภรรยา 2 คน ตอนอยู่กบัเมียคนแรก เค้าก็รู้ว่าผมใช้ยา เค้าก็เคยขอให้
 ผมเลิกนะ แต่ผมก็ไม่ฟัง เพราะผมคิดว่าผมเป็นคนหาตงัค์ หาตงัค์ดูแลเค้า ไม่เคยคิดเร่ือง
 เลิกเลย ก็เลยเลิกกนั เลิกไปกบัเฟสบุ๊ค เหลือผมกบัลูก แฟนคนที่สองไปใหญ่เลย ได้แฟน
 เสพเหมือนกนั คนนี้แหละท าให้ผมติดคุก แต่ก็ไม่ได้โทษเค้า หาให้เค้าแล้วเราก็เสพด้วย 
 แต่ที่โดนจับเพราะไปหายาเอายามาเสพก็โดนจับเค้าไม่ต้องท าอะไร อยู่บ้านเฉยๆ ผมมี
 หนา้ทีท่ างาน หายามาใหเ้สพ แต่กบัแฟนคนนีไ้ม่มีลูกดว้ยกนั” 

สว่นโอชาผู้ ท่ีอาศยัอยู่กบัพ่อและแม่เช่นเดียวกบัโตนและทองน้อย โดยพ่อของ
เขาด่ืมเหล้าเป็นประจ าทกุวนั ท าให้โอชาและพอ่มีการปฏิสมัพนัธ์ระหว่างกนัน้อยมาก ซึ่งภาพของ
พ่อในความทรงจ าของโอชาเป็นเพียงภาพผู้ ชายคนหนึ่งท่ีกลับบ้านมาพร้อมกับกลิ่นเหล้า และ
สภาพร่างกายอนัเหน่ือยล้าจากการท างาน อีกทัง้พ่อของเขาเป็นคนด ุโมโหร้ายและใช้ความรุนแรง
กบัสมาชิกในครอบครัว แน่นอนว่า เหตกุารณ์เหล่านีย้่อมท าให้โอชาถอยห่างออกจากพ่อ เพ่ือมิให้
เกิดการกระทบกระทั่งกัน ขณะเดียวกัน เขาจะมีความสัมพันธ์ท่ีใกล้ชิดและปฏิสัมพันธ์กับแม่
มากกว่าพ่อ เน่ืองจากแม่จะคอยยืนเคียงข้าง ให้ความช่วยเหลือ และดแูลเขาเม่ือมีปัญหาทะเลาะ
กบัพ่อ แตท่ว่าด้วยสภาพครอบครัวท่ีมีรายได้น้อย ต้องท างานหาเช้ากินค ่า อีกทัง้ รายได้จากการ
ท างานของพ่อเพียงคนเดียวไม่เพียงพอกบัคา่ใช้จ่ายในครอบครัว  เน่ืองจากพ่อน าเงินรายได้ในแต่
ละวนัไปใช้ซือ้เหล้า เพ่ือสร้างความสขุให้กบัตนเองและคลายความเหน่ือยล้าจากการท างาน เม่ือ
เกิดเร่ืองราวเช่นนี ้จึงท าให้แม่และโอชาต้องออกไปท างานนอกบ้าน โดยแม่ออกไปท างานรับจ้าง
ทัว่ไป สว่นโอชาได้ท างานก่อสร้างท่ีพ่อน าไปฝากไว้กบัญาตท่ีิรู้จกักนั และญาตคินนีต้้องการให้งาน
ก่อสร้างเสร็จอย่างรวดเร็ว จึงได้น ายาบ้าละลายลงในน า้ด่ืมให้คนงานก่อสร้างด่ืมแก้กระหายน า้ 
จนท าให้คนงานทกุคนรวมถึงโอชาสามารถท างานได้เป็นเวลายาวนานโดยไม่รู้สึกเหน็ดเหน่ือย แต่
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ทว่าภายหลงัเลิกงานกลบัท าให้เขารู้สึกว่าอ่อนเพลีย หงุดหงิด และโมโหง่าย โดยท่ีเขาไม่เข้าใจว่าเกิด
จากสาเหตุอะไร จนเม่ือเขาท างานก่อสร้างอย่างต่อเน่ืองและใช้ยาบ้าโดยไม่รู้ตวั เป็นผลท าให้สภาพ
ร่างกายทรุดโทรม เกิดอาการหลอนยาบ้า และคลุ้มคลัง่ท าร้ายร่างกายคนรอบข้างและทรัพย์สินภายใน
ครอบครัวเสียหาย เม่ือเขาเกิดอาการคลุ้มคลัง่บอ่ยขึน้ และหนกัขึน้เร่ือย ๆ จนท าลายทรัพย์สิน ภายใน
ครอบครัว พ่อแม่ของโอชาจึงจ าเป็นต้องจบัตวัเขาส่งโรงพยาบาลเพ่ือรักษาอาการท่ีเกิดขึน้ และผลการ
วินิจฉยัท าให้โอชาและสมาชิกในครอบครัวรับรู้ เข้าใจวา่ตนเองใช้ยาเสพติด 

ขณะท่ีชีวิตชว่งวยัรุ่นของวชัระได้อาศยัอยู่กบัปู่  พ่อแม ่และพี่น้องจ านวน 5 คน 
ตัง้แตเ่ด็กจนโตเขาต้องปฏิสมัพนัธ์กบัเหตกุารณ์ปู่ และพ่อของเขาใช้กญัชาภายในบ้าน หลงัจากใช้
เสร็จทัง้สองท่านจะล่องลองไปกับฤทธ์ิของกญัชาจนหลบัไป โดยมิได้สร้างความเดือดร้อนร าคาญ
ใจให้กับสมาชิกในครอบครัว ส่วนแม่ของเขามีนิสัยขีบ้่น ดุด่า และใช้วาจาท าร้ายจิตใจวัชระ
ตลอดเวลา ซึ่งภาพเช่นนีก้ลายเป็นเหตุการณ์ “ปกติวิสัย” ท่ีสมาชิกในครอบครัวต้องเผชิญเป็น
ประจ าทกุวนั จนไม่เคยมีใครตัง้ค าถามกับเหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้ เม่ือเป็นเช่นนี ้ในความคิดของวชัระ 
การใช้กญัชาจึงเป็นสิ่งท่ี “ลกูผู้ชาย” สามารถกระท าได้ และหากผู้ชายคนนัน้เป็นหวัหน้าครอบครัว
ยิ่งมีความชอบธรรมในการใช้ยาเสพติดได้อย่างเปิดเผยภายในครอบครัว ทว่า ส าหรับวชัระท่ียัง
เป็นวยัรุ่นการใช้กญัชาภายในบ้านจงึเป็นสิ่งต้องห้าม และไม่ควรกระท าให้สมาชิกในครอบครัวเห็น 
เพราะการกระท าเช่นนีจ้ะท าให้เขาต้องได้รับการลงโทษ เม่ือเป็นเช่นนีเ้ขาจึงต้องปกปิดตวัตนใน
ฐานะผู้ใช้ยาเสพตดิไว้อยา่งมิดชิด และใช้ชีวิตอยูใ่นโลกของยาเสพตดิโดยไมมี่ผู้ใดลว่งรู้ 

จนกระทั่งเขามีภรรยาคนแรก แต่ยังคงใช้กัญชาเช่นเดิม ยิ่งไปกว่านัน้           
ในบางครัง้ได้ใช้กัญชาภายในครอบครัวอย่างเปิดเผย โดยไม่สนใจความคิด ความรู้สึกของภรรยา
ตนเอง ไม่มีเวลาดแูล เอาใจใส่ และหารายได้เลีย้งดคูรอบครัว เวลาส่วนใหญ่ของพวกเขาใช้ไปกบั
โลกของการใช้กญัชา จนภรรยาของเขาคลอดลกูคนแรก เขายงัคงไม่สนใจ ไมด่แูล จึงท าให้ภรรยา
ไม่สามารถฝืนทน และไม่สามารถท าใจกับการกระท าดงักล่าวของพวกเขา จนน าไปสู่ “การล่ม
สลายของสายใยความสมัพนัธ์ภายในครอบครัว” และท าให้ลกูต้องถกูตองตรึงไว้กบัค าวา่ “ลกูไม่มี
แม”่ ในขณะท่ีตนเองได้ถกูคนในสงัคมตดิช่ือวา่เป็น “พอ่หม้ายตดิยาเสพติด” ซึง่เหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้
ได้ท าให้เขาเกิดความทกุข์ เครียด และเสียใจอย่างหนกั จนท าให้ใช้กญัชาในปริมาณมากขึน้เป็น
เท่าตวั จึงไม่มีเวลาเลีย้งดลููก ไม่มีเวลาให้ครอบครัว เป็นผลท าให้เขาไม่สามารถเลีย้งด ูอบรมสัง่
สอนลกูได้ เม่ือแม่ของเมียเห็นภาพเช่นนี ้ได้เข้ามาปฏิสมัพนัธ์กบัวชัระ เพ่ือขอรับหลานทัง้สองคน
ไปเลีย้งดท่ีูเชียงใหม่ แน่นอนว่า ในเวลานัน้ สิ่งเดียวท่ีเขาคิดคือ อยากให้ลกูมีชีวิตใหม่ ชีวิตท่ีดีขึน้ 
ชีวิตท่ีไม่ต้องอยู่ใกล้ชิดกบัพ่อท่ีติดกญัชา จึงท าให้เขาตดัสินใจให้ลูกไปอยู่กับยาย โดยท่ีเขายงัคง
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ใช้ชีวิตอยูใ่นโลกของยาเสพตดิตอ่ไป จนกระทัง่ในเวลาตอ่มา วชัระได้มีภรรยาคนท่ีสอง หากแตเ่ขา
ยงัคงติดอยู่ในวงัวนของยาเสพติดเช่นเดิม ซึ่งภรรยาคนใหม่ของเขาก็รับรู้ เข้าใจเร่ืองราวเหล่านี ้
เป็นอย่างดีเช่นเดียวกบัภรรยาคนแรก และมีความพยายามพดูคยุ ปลกุจิตส านึก และพดูจาหวาด
ล้อมให้เขาเลิกใช้ยาเสพติดมาอย่างตอ่เน่ือง แตด้่วยลกัษณะนิสยัของวชัระท่ีเป็นคนมีความมัน่ใจใน
ตวัเอง พูดจาโผงผาง และเป็นคนดุ จึงท าให้ภรรยาของเขาไม่กล้าเข้ามาก้าวก่ายชีวิตในโลกแห่ง    
ยาเสพตดิของเขามากนกั 

ส าหรับเจ้าของประสบการณ์เช่นตัม้และตอง ท่ีพวกเขาทัง้สองท่านต้อง
ปฏิสัมพันธ์กับภาพของแม่และน้าสาว ท่ีนั่งล้อมวงใช้ยาเสพติดภายในครอบครัวอย่างเปิดเผย     
ทัง้ด่ืมเหล้า สบูบหุร่ี ยาบ้า และยาไอซ์ เป็นต้น จนเกิดความบนัเทิงและสนกุสนานเป็นอนัมาก โดย
มิได้สนใจตัม้และตองท่ีต้องเผชิญหน้ากบัเหตกุารณ์เหลา่นีม้าอยา่งตอ่เน่ือง ดงัค าบอกเลา่ท่ีวา่ 

“แม่กบัน้าใช้ยาบา้เหมือนกนั ตอนนีย้งัไม่เลิกเลย เสพมานานแล้ว ตัง้แต่ผมยงั
 เล็กทัง้แม่ น้า แต่พ่อไม่ไดเ้ล่น ผมเห็นตัง้แต่เด็ก ก่อนไป-กลบัมาจากโรงเรียน ก็เห็นนัง่สูบ
 ยาอยู่ บางคร้ังก็สูบกบัเพือ่นหลายคน เห็นเกือบทกุวนัจนชิน” 

จากสิ่งนีไ้ด้ท าให้พวกเขาเกิดความคิด ความรู้สึกเบื่อหน่ายการกระท าของแม่
และน้า รวมถึงเกิดความเข้าใจว่าการใช้ยาเสพติดเป็นความสุขของสมาชิกในครอบครัว จึงไม่
แปลกอะไรท่ีเร่ืองราวเหล่านีจ้ะกลายเป็นกิจกรรมอย่างหนึ่งในครอบครัว  ท่ีเกิดขึน้เป็นปกติใน
ชีวิตประจ าวนั และพวกเขาในฐานะสมาชิกคนหนึง่จ าต้องยอมรับกบัการกระท าท่ีเกิดขึน้เหลา่นีใ้ห้ได้  

เม่ือชีวิตของเจ้าของประสบการณ์แต่ละคน ต้องเผชิญกับภาพเหตกุารณ์การ
ใช้ยาเสพติดของสมาชิกในครอบครัวหลากหลายรูปแบบ ทัง้พ่อและญาติใช้กัญชาเพ่ือสร้าง
อารมณ์ในการเล่นดนตรีไทย พ่อด่ืมเหล้าเพ่ือคลายความเหน่ือยล้าจากการท างาน ญาติผสม
ยาบ้าให้ด่ืมเพ่ือให้ขยนัท างาน ปู่ และพ่อใช้กญัชา รวมถึงแม่และน้าใช้ยาบ้าภายในครอบครัว ทว่า 
สิ่งหนึ่งท่ีเจ้าของประสบการณ์เหล่านีส้มัผสัได้เหมือนกัน คือ พวกเขาต้องคลุกคลีอยู่กับเร่ืองราว
ของยาเสพติด ทัง้วิธีใช้ยาเสพติด และบรรยากาศการร่วมวงใช้ยาเสพติด จนภาพเหล่านีไ้ด้ซึมซบั
เข้าสู่ความคิด ความรู้สึก จนเกิดความเข้าใจว่ายาเสพติดเป็นเสมือนอาหารของสมาชิกใน
ครอบครัว เม่ือเกิดอาการหิวยาเสพติดก็สามารถน ามาสูดดมเข้าสู่ร่างกายเพ่ือคลายอาการ
ดงักล่าว ย่ิงไปกว่านัน้ ยาเสพตดิได้กลายเป็นสิ่งของท่ีใช้รับแขกผู้มาเยือนส าหรับเพ่ือนของแมแ่ละ
สมาชิกของครอบครัวท่ีใช้ยาเสพตดิ จนสามารถสร้างความสขุและความบนัเทิงให้กบับคุคลเหลา่นี ้
อย่างตอ่เน่ือง โดยมิได้สนใจกบัความเส่ียงหรืออนัตรายจากการใช้ยาเสพติดเหล่านีเ้ลย แนน่อนว่า 
เม่ือพวกเขาได้ซึมซับเร่ืองราวเหล่านีต้ัง้แต่วัยเด็กจวบจนวัยรุ่น สิ่งนีจ้ึงกลายเป็นภาพกระท าท่ี
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สามารถพบเห็นได้อย่างชินตาจากบุคคลนัยส าคัญในครอบครัว และเป็นสิ่งปกติท่ีเกิดขึน้ใน
ชีวิตประจ าวนั ซึ่งผลพวงจากการเรียนรู้เช่นนี ้ได้ท าให้พวกเขาเกิดความเข้าใจว่าการใช้ยาเสพติด
เป็นการกระท าท่ีสมาชิกในครอบครัวยอมรับ สามารถกระท าได้ จากความคิดเช่นนีไ้ด้น าพาชีวิต
พวกเขาให้ด ารงอยูใ่นโลกของยาเสพตดิอยา่งตอ่เน่ือง   

ชีวิตการท างานพรากพอ่ออกจากครอบครัว 
ส าหรับชีวิตครอบครัวของวยัรุ่นใช้ยาเสพติดท่ีต้องเผชิญกับ “ความเจ็บปวด

จากพอ่แม่แยกกนัอยู่” อนัเกิดจากพอ่ต้องออกจากบ้านเพ่ือไปท างาน สร้างรายได้เลีย้งดสูมาชิกใน
ครอบครัว จนท าให้วยัรุ่นเหล่านีต้้องแยกกนัอยู่กบัพ่อ ซึง่ภาพเชน่นีเ้กิดขึน้ในชีวิตของน า้พแุละศรุต 
ท่ีแม้ชีวิตครอบครัวของพวกเขา ประกอบด้วย พ่อแม่และพ่ีน้อง หากแต่ “พ่อแม่แยกกันอยู่” โดย
ครอบครัวของศรุต พอ่ของเขาได้เดนิทางไปท างานตา่งประเทศ และสง่เงินกลบัมาให้แมเ่ป็นประจ า
ทกุเดือน จึงท าให้ศรุตต้องใช้ชีวิตอยู่กับแม่และพ่ีสาว โดยแม่ท าหน้าท่ีเป็นแม่บ้าน ดแูล ให้ความ
ช่วยเหลือเขาและพ่ีสาวเป็นอย่างดี หากแต่ด้วยศรุตเป็นลูกผู้ชายท่ีเคยใช้ชีวิตส่วนใหญ่อยู่กับพ่อ 
จึงท าให้ไม่สนิทกับแม่และพ่ีสาว เป็นผลท าให้เม่ือพ่อไปท างานเป็นช่างปนู ท่ีซาอุดิอาระเบียและ
กลบัมาเย่ียมครอบครัวในเมืองไทยน้อยมาก ประมาณปีละหนึ่งครัง้หรือบางปีไม่กลบับ้านเลย ดงั
ค าบอกเลา่ของศรุตท่ีวา่ 

“ช่วงผมเป็นวยัรุ่น พ่อต้องไปเป็นช่างปูนอยู่เมืองนอก แล้วส่งเงินให้ ส่งมา
 เป็นดร๊าฟให้แม่ทกุเดือน พ่อไปท างานอยู่หลายปี 6 ปีกว่าได้ แถวซาอดิุอาระเบีย วนัที่พ่อ
 ไปผมไปแอบร้องไห ้ไม่อยากใหไ้ปเลย รู้สึกว่าพ่อไปแลว้จะอยู่กบัใคร แต่สดุทา้ยเขาก็ไป” 

หลงัจากวนันัน้ เขาเกิดความรู้สึกและเข้าใจว่าตนเองได้ “สญูเสียพ่อ” ผู้ ท่ีเคย
เป็นเพ่ือนเล่นในวยัเด็ก ผู้ ท่ีคอยให้ค าปรึกษา และรับฟังปัญหาท่ีผ่านเข้ามาในชีวิต เม่ือเป็นเช่นนี ้
ชีวิตในบ้านจึงเป็นชีวิตท่ีไร้คนเข้าใจ ไมมี่ผู้ ใดปฏิสมัพนัธ์ด้วยหรือมีการปฏิสมัพนัธ์กนัน้อยมาก จึง
ท าให้ศรุตไม่ชอบใช้ชีวิตอยู่ในบ้าน โลกในบ้านสร้างความรู้สกึอึดอดั และแปลกแยก จากความคิด
เช่นนี ้ท าให้เขาใช้ชีวิตส่วนใหญ่อยู่นอกบ้านกบัเพ่ือน โดยเฉพาะกลุ่มเพ่ือนท่ีใช้กัญชา เป็นผลท า
ให้เขาใช้กญัชากับเพ่ือนมาอย่างต่อเน่ือง จนกระทัง่เขาเติบโตและสร้างครอบครัว แต่ศรุตมิได้คิด 
มิได้ตระหนักท่ีจะเลิกใช้กัญชา ยิ่งไปกว่านัน้ เขายงัคงคิดว่ากัญชาคือเพ่ือนของเขาและเป็นทุก
อย่างในชีวิต โดยมิได้ใส่ใจภรรยา ไม่ต้องการมีลกู และไมใ่ห้เวลากบัครอบครัว  ท้ายท่ีสดุ ภรรยามิ
สามารถทนกับเหตกุารณ์เหล่านีไ้ด้ จึงได้แยกกนัอยู่กับเขา เพ่ือให้เขาได้ทบทวน และปรับเปล่ียน
การกระท าของตนเองให้ดีขึน้ ทว่า สิ่งนีก้ลบัท าให้ศรุตรู้สึกย ่าแย่ ท้อแท้  และมีชีวิตอย่างโดดเด่ียว
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อีกครัง้ เฉกเช่นในวนัท่ีพ่อทอดทิง้เขาไปท างานท่ีต่างประเทศ จนน าไปสู่การใช้กัญชาในปริมาณ
มากขึน้ และใช้บอ่ยขึน้ ทัง้นีเ้พ่ือเป็นท่ีพึง่ทางใจในยามท่ีเขาไมมี่ใคร  

ในขณะท่ีภาพจ าท่ีฝังตรึงในชีวิตของน า้พุ มีลกัษณะคล้ายคลึงกับศรุตท่ีต้อง
อาศยัอยู่ในครอบครัว “พ่อแม่แยกกนัอยู่” เน่ืองจากพ่อต้องออกจากบ้านไปท างานรับจ้างตามแต่
จะมีคนมาวา่จ้าง หากแตจ่ะตา่งกนัท่ี น า้พมีุการปฏิสมัพนัธ์กบัแม่น้อยมาก เน่ืองจากแมเ่ป็นบคุคล
ท่ีไม่ค่อยพูด นิ่งเฉย ไม่แสดงความรักกับสมาชิกในครอบครัว แต่เป็นบุคคลหนึ่งท่ีมีความรัก 
ความหวงัดีให้กบัน า้พอุย่างเต็มเป่ียม แม้ในวนัท่ีแม่รู้วา่เขาหลงเดินทางผิดเข้าไปอยู่ในโลกของยา
เสพติด แม่ยงัคงแสดงอาการนิ่งเฉย ไม่สนทนาหรือใช้วาพูดคยุกบัเขา รวมถึงได้ใช้ความห่างเหิน 
หมางเมินเพ่ือลงโทษเขาให้ส านึกผิดด้วยตนเอง จนท าให้เกิดความรู้สึกกดดนั เก็บกด และเจ็ดปวด
ทกุครัง้ท่ีเห็นสายตาเย็นชาของแม่ ครัน้จะหนัหน้าไปหาพ่อผู้ ท่ีเคยโอบอุ้มในวยัเด็ก แตไ่ร้เงาของผู้
เป็นพ่อท่ีจะคอยสนทนาให้ค าปรึกษาและปลอบโยนในวนัท่ีรู้สึกแย่ สิ่งนีจ้ึงกลายเป็นแรงผลกัให้
น า้พุเดินออกจากแม่ไปใช้ชีวิตอยู่กับเพ่ือนท่ีใช้ยาเสพติด และร่วมกันใช้กัญชาในการปลดปล่อย
ความรู้สึกเหน่ือยล้าของชีวิต รวมถึงสร้างโลกแห่งจินตนาการอนัเกิดจากฤทธ์ิของกัญชาจนท าให้
ชีวิตของเขามีความสขุและหลงใหลอยูก่บัชีวิตเชน่นีอ้ย่างตอ่เน่ืองจนไมก่ลบับ้าน    

จนกระทั่งเม่ือน า้พุเติบโตเข้าสู่วยัรุ่นและมีภรรยาท่ีเป็นแม่หม้ายมีลูกอยู่แล้ว 
จ านวน 2 คน คนโตเป็นผู้หญิงและคนสุดท้องเป็นผู้ชาย เขามีความคิดท่ีจะสร้างครอบครัวให้อยู่
ร่วมกนัด้วยความรัก ดแูลเอาใจใส่ภรรยา และลกูของภรรยาเป็นอยา่งดีไมใ่ห้เหมือนชีวิตของเขาใน
วยัเดก็ท่ีได้สมัผสัความรัก การดแูลเอาใจใสจ่ากพอ่น้อยมาก แตท่วา่ ความปรารถนาดีของเขากลบั
ถกูลกูสาวคนโตท่ีมีนิสยัชอบเท่ียวตอนกลางคืน ตีความและให้ความหมายว่าเป็นสิ่งน่าร าคาญ ก้าว
ก่ายชีวิตส่วนตัวของพวกเขา ใช้วาจารุนแรง และเกลียดชังเขา อีกทัง้ไม่ยอมรับเขาเป็นพ่อ                 
ซึ่งเหตกุารณ์เหล่านีไ้ด้ท าร้ายจิตใจของเขาเป็นอนัมาก จนท าให้เขาต้องใช้กัญชาในการเยียวยา
จิตใจของตนเองให้ดีขึน้ ย่ิงไปกว่านัน้ การปฏิสมัพนัธ์ระหว่างน า้พกุบัภรรยา เก่ียวกบัการมีลกูของ
ตนเอง กลบัโดนภรรยาปฏิเสธอย่างไร้เย่ือใย ทัง้โดยวาจาและการกระท า ยิ่งไปกว่านัน้ ได้ไปหา
หมอในการคมุก าเนิดเพ่ือ  มิให้มีลกู เม่ือน า้พุรับรู้เร่ืองราวเหล่านี ้ได้สร้างความสะเทือนใจให้เขา
เป็นอยา่งมาก ดงัค าบอกเลา่ท่ีวา่ 

 “เมื่อก่อนผมก็มีเมียนะพี ่ท างานจนมีเงินเก็บ แต่ก็เลิกกนั แฟนผมเป็นแม่ม่าย
 ลูกติด 2 คน ผู้หญิงเป็นคนโต และอีกคนเป็นผู้ชาย ผู้หญิงดื้อชอบเที่ยว แต่แม่เค้าไม่ว่า
 อะไร ผมนี่แหละคอยว่า คอยตาม ลูกเค้าก็เกลียดผม ว่าผม ด่าผมนะ ว่าผมเป็นพ่อเลี้ยง
 จะมายุ่งอะไรกับเค้าแม่แท้ๆ เค้ายงัไม่ว่าอะไรเลย อยู่กินกันมา 4-5 ปี แต่ก็ไม่มีลูกของ
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 ตวัเองนะ สงสยัเค้ากลัวไม่รักลูกเค้ามั้งก็เลยไม่มีลูกกัน แต่ผมก็ไม่ว่าอะไร ลึกๆ ผมก็
 อยากมีนะ เมียผมไม่อยากมี ผมก็เคยบอกเมียผมนะ แต่เมียไม่ว่าอะไร บอกแค่ว่าไม่มี
 อารมณ์ ผมก็ไม่รู้จะท าไง มารู้อีกทีว่า เมียผมไปฉีดยาคุมเพราะไม่อยากมีลูกกบัผม มัน
 รู้สึกเสียใจมาก ไม่คิดว่าเคา้จะท าแบบนัน้” 

เม่ือผ่านเหตุการณ์ในวันนัน้ ได้ท าให้เขาเข้าใจว่า ภรรยาไม่ได้มีความรักท่ี
จริงใจ ไม่ต้องการสร้างครอบครัวใหม่กับเขา สิ่งนีจ้ึงท าให้น า้พุ เร่ิมถอยห่างออกจากภรรยาและ
แยกกันอยู่  แม้ว่าส่วนลึกในจิตใจของเขาเกิดความรู้สึกเจ็บปวด มีความทุกข์ทรมานใจ แต่
จ าเป็นต้องเดินจากมา และกลบัไปใช้ชีวิตอยู่กับแม่ พ่ีสาวของตนเอง รวมถึงหนัไปพึ่งกัญชาและ  
ใช้ในปริมาณเพิ่มมากขึน้ เพ่ือให้หลงลืมเร่ืองราวเลวร้ายท่ีผา่นมาเหลา่นี ้ 

จากเร่ืองราวตามค าบอกเลา่ของเจ้าของประสบการณ์ข้างต้น ชีวิตครอบครัวท่ี
ต้องแยกกันอยู่กับพ่อ ไม่ว่าจะเกิดจากพ่อต้องออกจากบ้านไปท างานตา่งจงัหวดัหรือตา่งประเทศ   
เพ่ือหารายได้เลีย้งดคูรอบครัว เหตุการณ์เช่นนีไ้ด้ท าให้เจ้าของประสบการณ์เกิดความเข้าใจว่า
ตนเองไม่มีคณุคา่ในสายตาของพ่อ จึงท าให้พ่อทอดทิง้และให้ความส าคญักบัการหาเงินมากกว่า
ตนเอง สิ่งนีจ้ึงท าให้พวกเขาเกิดความเข้าใจว่า ชีวิตเขาโดดเด่ียว อ้างว้าง จึงท าให้ช่ืนชอบชีวิตใน
โลกของยาเสพตดิ ย่ิงไปกวา่นัน้ เม่ือพวกเขามีครอบครัวของตนเอง ชีวิตครอบครัวท่ีต้องแยกกนัอยู่
กับภรรยา ยิ่งตอกย า้ให้ตนเองรู้สึกโดดเด่ียวและไร้คณุค่าส าหรับสมาชิกในครอบครัวมากยิ่งขึน้ 
เม่ือเป็นเช่นนี ้ยาเสพติดจึงกลายเป็นค าตอบในการน าพาชีวิตของพวกเขาให้มีความสุขเฉกเช่น
บคุคลอ่ืนในสงัคม    

การถกูท าให้กลายเป็นลกูก าพร้า 
ชีวิตเจ้าของประสบการณ์ในครอบครัวท่ีขาดพ่อแม่ เป็นครอบครัวท่ีวยัรุ่นใช้ยา

เสพติดอาศยัอยู่กบัน้องสาวและญาต ิโดยปราศจากพ่อและแม่ อันเน่ืองจากแม่เสียชีวิตและพ่อไป
มีครอบครัวใหม่ทิง้ให้เจ้าของประสบการณ์ใช้ชีวิตกับน้องสาวและญาติท่ีรู้จักกันภายในชุมชน     
ซึ่งภาพเช่นนีถู้กถ่ายทอดออกมาจากค าให้การของศักดิ์ชาย ผู้ ท่ีความสัมพันธ์ระหว่างเขากับ
ครอบครัวเป็นเพียงความทรงจ าอนัเลวร้าย อนัมีต้นตอมาจากการปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งพ่อกบัแมเ่ต็ม
ไปด้วยความรุนแรง ท่ีเกิดจากพ่อท่ีด่ืมเหล้า จนเขามีอคตกิบัพอ่ ไมรั่กพ่อ และไม่อยากให้พ่ออยู่ใน
ครอบครัว ขณะเดียวกนัเขายิ่งมีความรัก เอาใจใส่ดแูลแม่ซึ่งเป็นโรคหวัใจเป็นอยา่งดี ทัง้ชว่ยเหลือ
งานบ้าน ทัง้เลีย้งน้อง ท าอาหาร และท างานทกุอย่างเพ่ือแบง่เบาภาระแม่ แตแ่ล้วได้มีเหตกุารณ์ท่ี
ไม่คาดฝันเกิดขึน้ ในคืนหนึ่งท่ีศกัดิ์ชายไปนอนบ้านญาติท่ีอยู่ติดกนั พ่อไปด่ืมเหล้ากบัเพ่ือนจนไม่
กลบับ้าน มีเพียงแมแ่ละน้องนอนอยูบ้่าน ตกดกึเสียงของน้องสาวร้องไห้ดงัขึน้ จนท าให้เพ่ือนบ้าน
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ท่ีอยู่ใกล้ชิดรวมทัง้ญาติต่างต่ืนขึน้มา แล้ววิ่งไปตามเสียงนัน้ เม่ือไปถึง ภาพท่ีเห็นได้สร้างความ
สะเทือนใจให้กับทุกคนยิ่งนกั นัน่คือ ภาพของน้องสาวนอนร้องไห้ใกล้ศพแม่ จนท าให้ญาติท่ีพบ
เห็นต้องน าตวัน้องของศกัดิช์ายออกมากอดอย่างปลอบโยน และกลอ่มให้หลบัเพ่ือให้ลบเลือนภาพ
ท่ีเกิดขึน้  พร้อมทัง้บอกศกัดิ์ชายวา่แม่เสียชีวิตแล้ว ในวินาทีนัน้เขาเสียใจมาก ค าถามท่ีเกิดขึน้คือ
แล้วเขาจะอยูอ่ยา่งไร แล้วพอ่จะดแูลเค้าเหมือนท่ีแม่ดแูลเค้าไหม ค าตอบท่ีได้คือ หลงัจากเสร็จสิน้
งานศพของแม่ พ่อผู้ ท่ีศักดิ์ชายให้ความหมายว่าเป็นหัวหน้าครอบครัวได้ทอดทิง้เขาและน้อง
กลบัไปภูมิล าเนาของตนเอง ท่ียิ่งไปกว่านัน้ พ่อได้มีภรรยาใหม่และตัง้รกรากอยู่ท่ีตา่งจงัหวดัโดย
ไมห่นักลบัมาเหลียวแลเขาและน้องเลย ดงัค าบอกเลา่ของศกัดิช์ายท่ีวา่ 

“...ผมเถียงป๊ะ (พ่อ) มาตั้งแต่เด็ก ๆ ป๊ะชอบกินเหล้า กินเสร็จก็โวยวาย
 ทะเลาะกบัม๊ะ (แม่) จนม๊ะมาเสีย หวัใจล้มเหลว ตอนม๊ะเสียรู้สึกเสียใจ ส่วนใหญ่มันก็
 เป็นเพราะเราท าให้ม๊ะเสียใจ เค้าคิดมาก มันท าให้เรารู้สึกผิด ไม่ได้คุยอะไรกับม๊ะก่อน
 ตายเลยวนันัน้ผมนอนคนละบ้านกบัม๊ะ ผมไปนอนบ้านโต๊ะ (ยาย) ติดกนั น้องคนเล็กยงั
 คลานอยู่ เค้าปลุกม๊ะจะกินนม ได้ยินเสียงน้องร้อง ก็เลยว่ิงข้ึนไปดู โต๊ะก็บอกว่าม๊ะมึงเสีย
 แล้วนะ ผมเสียใจมาก พอเสร็จงานศพม๊ะ ป๊ะผมก็ท้ิงลูกหมดเลย ไปอยู่บ้านนอกที่บุรีรัมย์ 
 ไม่ได้กลบัมาเยีย่มผมกบัน้องเลย ไปได้เมียใหม่ที่โนน้ ตอนไปไม่ได้บอกอะไรเลย ผมก็ไม่รู้ว่า
 เพราะอะไรทีป๊่ะท้ิงพวกผมไป”   

จากเร่ืองราวนี ้ท าให้ศกัดิ์ชายเข้าใจว่าตนเอง “สูญเสียทัง้พ่อและแม่” ไปแล้ว     
สิ่งเดียวท่ีเขาเหลืออยู่ ณ เวลานัน้ คือน้องสาว น้องอนัเป็นท่ีรักของแม่และตนเอง เม่ือเป็นเช่นนี ้
ศกัดิ์ชายจึงบอกตวัเองและตัง้ใจอย่างแน่วแน่ว่า จะต้องเลีย้งดนู้อง ๆ ของเขาให้มีชีวิตรอด และไม่
ยอมจ านนกับโชคชะตา จากนัน้ เขาได้ผันตัวเองมาเป็น “หัวหน้าครอบครัว” ท่ีต้องท างานทัง้
ภายในบ้านและนอกบ้านเพ่ือหารายได้เลีย้งดคูรอบครัว  โดยในแตล่ะวนัศกัดิช์ายต้องต่ืนแตเ่ช้าตรู่ 
และจูงน้องคนรองท่ีมีอายุไล่เล่ียกันออกไปท างานรับจ้างนอกบ้านตามแต่จะมีใคร จ้าง บ้างก็
ท างานแจกใบปลิว บ้างก็เดินเร่ขายสิ่งของต่าง ๆ และบ้างก็รับจ้างทั่วไป เพ่ือให้มีรายได้มาซือ้
อาหารในแต่ละวันและมีเงินเหลือเพ่ือซือ้ยาเสพติด หากแต่การท างานเหล่านี ้ล้วนเป็นงานท่ีมี
รายได้น้อย จนท าให้รายได้ท่ีได้รับในแตล่ะวนัไม่เพียงพอกบัการซือ้นมให้น้อง ซือ้อาหารมาประทงั
ชีวิต และซือ้ยาเสพตดิ เม่ือเป็นเช่นนี ้เขาจึงต้องยอมเหน็ดเหน่ือยจากการท างานรับจ้างให้มากขึน้ 
และเพิ่มปริมาณการใช้ยาเสพติด เพ่ือเป็นเคร่ืองมือในการกระตุ้ นร่างกายให้ เกิดความขยัน 
สามารถท างานได้อย่างยาวนาน และจะได้มีเงินมาเป็นค่าใช้จ่ายในครอบครัวและซือ้ยาเสพติด   
ทวา่ ด้วยรายได้ท่ีมีอยู่น้อยนิดและมีคา่ใช้จ่ายจ านวนมาก จงึท าให้บางวนัไม่เหลือเงินมาซือ้ข้าวให้
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น้องกินและต้องเดินไปขอข้าวของญาติท่ีอยู่ในชุมชน เม่ือเกิดเหตุการณ์เช่นนีบ้่อยขึน้ จึงสร้าง
ความรู้สึกสะเทือนใจให้กับศกัดิ์ชายเป็นอย่างมาก จนเกิดความเข้าใจว่าตนเองเป็น “พ่ีชายขีย้าท่ี
ไร้ความสามารถ” ไม่สามารถหาเงินมาเลีย้งน้องให้มีชีวิตท่ีดีขึน้ได้ ประกอบกบั ด้วยชีวิตครอบครัว
ท่ีขาดทัง้พ่อและแม ่จะหนัหน้าไปทางไหนก็ไมมี่ผู้ ใดให้ค าปรึกษา ไมมี่ค าแนะน า และไมมี่ผู้ใดคอย
เตือนสติ เม่ือเป็นเช่นนี ้ศกัดิ์ชายจึงเลือกท่ีจะก้าวเข้าสู่อาชีพขายยาเสพติดเต็มตวั เพ่ือให้มีรายได้
เพียงพอกับค่าใช้จ่ายในครอบครัว และสามารถเจียดจ่ายเงินบางส่วนไปซือ้ยาบ้ามาใช้ โดยไม่มี
พ่อแม่มาห้ามปรามหรือขดัขวางการกระท าดงักล่าว ส่งผลท าให้ศกัดิ์ชายสามารถใช้ยาเสพติดได้
อย่างอิสระ และใช้ในปริมาณมากขึน้อย่างต่อเน่ือง โดยไม่แยแสสายตาของสมาชิกในครอบครัว
และคนในสงัคม  

ครอบครัว : พืน้ท่ีความรุนแรงไมรู้่จบ 
ส าหรับเจ้าของประสบการณ์ท่ีใช้ชีวิตอยู่ในครอบครัวท่ีใช้รุนแรง อนัเกิดจาก

พ่อกระท าความรุนแรงทางด้านร่างกายและจิตใจของสมาชิกในครอบครัว จนท าให้วยัรุ่นเหล่านีมี้
ชีวิตท่ีไร้ความสุข และทกุข์ทรมานใจกับการถกูกระท าความรุนแรงหรือเห็นภาพบคุคลท่ีตนเองรัก
ถกูพ่อท าร้ายร่างกายอย่างตอ่เน่ือง โดยภาพจ าเช่นนีไ้ด้เกิดขึน้ในชีวิตของทองน้อย ท่ีใช้ชีวิตอยู่ใน
ครอบครัวท่ีประกอบด้วย พ่อ แม่ และพ่ีน้อง 3 คน ซึ่งการปฏิสมัพนัธ์ระหว่างเขาท่ีเป็นลกูชายคน
เดียวของบ้านกับพ่อ ล้วนเต็มไปด้วยการใช้ “ความรุนแรง” อนัเกิดจากพ่อท่ีมีนิสยัผู้น าสงู จึงได้ใช้
วาจาและก าลงัในการบงัคบั ควบคมุสมาชิกในครอบครัว จนท าให้เกิดเร่ืองราวกระทบกระทัง่กับ
พอ่มาโดยตลอด เน่ืองจากทองน้อยไม่ชอบเรียนหนงัสือ ไม่เช่ือฟังค าสัง่สอนของพ่อ และใช้ยาเสพ
ติด จนกระทัง่ในวนัท่ีพ่อเร่ิมสงสยัว่าทองน้อยดมกาว และได้ปฏิสมัพนัธ์กบัทองน้อยเพ่ือสอบถาม
ในประเด็นดงักล่าว ซึ่งเขาได้ปฏิเสธด้วยน า้เสียงอนัหนกัแน่นว่าเขามิได้กระท า จนเกิดการโต้เถียง
กันอย่างรุนแรง จึงท าให้พ่อเกิดอาการโมโห และท าร้ายร่างกายเขา ในวินาทีนัน้ทองน้อยได้
พยายามดิน้รนต่อสู้ เพ่ือปกป้องตนเอง โดยการผลกัพ่อมิให้ท าร้ายร่างกาย แต่การกระท าเช่นนัน้ 
กลับท าให้พ่อเกิดการโมโหหนักขึน้กว่าเดิม จนกระทั่งใช้ขาเตะทองน้อยจนสลบแน่นิ่งไปกับพืน้ 
จากเหตกุารณ์ในวนันัน้ได้ท าให้ทองน้อยเกิดความคิด ความรู้สึกเสียใจ และเกิดตราบาปติดตวัอนั
เกิดจากการท าร้ายพ่อของตนเอง จนท าให้เขาไม่กล้ามองหน้าพ่อ ไม่อยากจดจ าเร่ืองราวท่ีเกิดขึน้ 
เป็นผลท าให้เขาได้หนัไปใช้ยาบ้าเพ่ือเป็นท่ีพึง่ทางใจและคลายความรู้สกึเหลา่นัน้ให้หมดไป  

ในขณะท่ีเจ้าของประสบการณ์เช่นตองได้ถกูกระท าความรุนแรงจากผู้ชายใน
ครอบครัวเช่นเดียวกับทองน้อย ทว่า ผู้ กระท าความรุนแรงกลับเป็นน้าเขยท่ีใช้ชีวิตอยู่ด้วยกัน
ภายในครอบครัว ซึ่งเร่ืองราวนีเ้กิดขึน้ในวนัท่ีน้าเขยนอนหลบัอยู่ในบ้าน แตต่องไม่ทนัสงัเกต  มอง
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ไม่เห็น จึงท าให้เดินสะดดุน้าเขยจนต่ืนขึน้มา ทนัทีท่ีน้าเขยลืมตาได้ปฏิสมัพนัธ์กับตอง ด้วยแสดง
อาการโมโห ฉนุเฉียว จากนัน้ได้ลกุขึน้มาและเตะไปท่ีล าตวัของตองอย่างรุนแรง พร้อมทัง้ดดุา่ด้วย
วาจาอนัหยาบคายสารพดั แน่นอนว่า ตองเด็กน้อยผู้น่าสงสาร เด็กน้อยท่ีต้องติดอยู่ในกับดกัของ
ความรุนแรงในครอบครัว ย่อมไม่สามารถต่อสู้  ตอบโต้และตอ่รองกบัผู้ ใหญ่ได้ สิ่งหนึ่งท่ีเค้าท าได้ 
ณ ตอนนีคื้อ การแสดงการขดัขืนผ่านการปล่อยน า้ตาให้รินไหลพร่ังพรูออกมา เพ่ือระบายความ
เจ็บปวดทางร่างกายและจิตใจ ตลอดจนความไม่พอใจในการกระท าดงักล่าว พร้อมทัง้รีบเดินหนี
ออกจากบ้านเพ่ือให้รอดพ้นจากอันตรายท่ีเกิดขึน้ ทว่า ความรุนแรงท่ีเกิดเหล่านีม้ิได้เกิดขึน้ครัง้
เดียวแล้วจางหายไป แตย่งัคงด ารงอยู่ในครอบครัวอย่างตอ่เน่ือง จนส่งผลให้สายใยความสมัพนัธ์
ภายในครอบครัวเกิดความอ่อนแอ ไม่เหนียวแน่น และพร้อมท่ีจะถกูตดัขาดได้ตลอดเวลา ยิ่งไปกว่า
นัน้ ยงัเป็นส่วนส าคญัท่ีผลกัให้ตองหนัไปใช้ชีวิตอยู่ในโลกของยาเสพติดอยา่งเต็มตวั โดยการออก
จากบ้านไปหาสถานท่ีใช้ยาเสพติด ท่ีบ้านเพ่ือนบ้าง ริมทางด่วนลบัตาคนบ้าง และในชุมชนบ้าง 
ทัง้นีเ้พ่ือปกปิดการกระท าดงักลา่วมิให้สมาชิกในครอบครัวรับรู้ถึงเร่ืองราวท่ีเกิดขึน้ 

ส าหรับเจ้าของประสบการณ์อย่างสิทธิชาติ ได้เผชิญกับความรุนแรงจากพ่อ
เช่นเดียวกนักบัเจ้าของประสบการณ์ท่านอ่ืน จนท าให้ความสมัพนัธ์ระหว่างเขากบัพ่อ เต็มไปด้วย
ความเย็นชา ห่างเหิน เปราะบาง และพร้อมจะสิน้สุดได้ทันทีเม่ือเกิดเหตกุารณ์สะเทือนอารมณ์
ความรู้สึกของแตล่ะฝ่าย ซึ่งเร่ืองราวเช่นนีม้ิได้เกิดขึน้จากสญุญากาศ หากแตมี่ต้นตอมาจากการ
กระท าของพอ่เอง ท่ีภายหลงัจากเลิกงานรับจ้างในแตล่ะวนั พอ่และเพ่ือนของพ่อได้ชวนกนัไปร่วม
วงนัง่ด่ืมเหล้าตามสถานท่ีต่างๆ อาทิ ร้านอาหาร บ้านเพ่ือน และใกล้ท่ีท างาน เป็นต้น จนท าให้
เวลาท่ีเหลือจากการท างานสิน้เปลืองไปกับการด่ืมเหล้า อีกทัง้ รายได้ในแต่ละวนัของพ่อหมดไป
กบัการซือ้เหล้า และในส่วนท่ีเหลือจากการใช้จ่ายเหล่านีท่ี้มีอยู่น้อยนิดจึงจะน าไปใช้จ่ายภายใน
ครอบครัว ท่ียิ่งไปกว่านัน้ เม่ือพ่อเมาเหล้าเต็มท่ีแล้ว จะน าพาร่างกายเดินโซเซกลบับ้าน พร้อมส่ง
เสียงดงัโวยวาย ดดุา่ทกุสรรพสิ่งท่ีมองเห็น และร้องเพลงตลอดเส้นทางจนถึงบ้าน ก่อนเปิดประตู
เข้าสู่บ้าน ท่ีมีแม่ น้อง และสิทธิชาตินั่งดูโทรทัศน์อยู่ในบ้าน การกระท าหนึ่งท่ีพ่อแสดงออกมา
ทกัทายทกุคนในบ้านเกือบทกุครัง้คือ การพดูจาด้วยน า้เสียง สีหน้า และท่าทางท่ีแสดงถึงความไม่
พอใจ ไม่สบอารมณ์ และไมอ่ยากจะเห็นหน้าทกุคน หากสมาชิกคนใดในบ้านสนทนากลบัไปจนท า
ให้พ่อไม่พอใจ พ่อก็จะเร่ิมโวยวายหนกัขึน้กว่าเดิม จนท้ายท่ีสุด จะจบลงด้วยการท าลายสิ่งของท่ี
วางอยู่ตรงหน้า ขว้างปาสิ่งของไปยงัสมาชิกในครอบครัว และท าร้ายร่างกายสมาชิกในครอบครัว 
โดยเฉพาะแม ่ผู้หญิงท่ีคอยดแูลสมาชิกในครอบครัว ทัง้ท างานบ้านและออกไปท างานรับจ้างนอก
บ้านเพ่ือหารายได้มาเลีย้งดคูรอบครัวอีกทางหนึ่ง ต้องเผชิญกบัความรุนแรงเหล่านีอ้ย่างต่อเน่ือง 
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ทัง้การลงมือท าร้ายร่างกาย โดยการตบตีจนท าให้เกิดรอยฟกช า้ แขนหกั และเลือดไหล  ตลอดจน
การท าร้ายจิตใจ จากการดดุา่ เกรีย้วกราด และอาละวาด จนท าให้สิทธิชาติไม่สามารถอดทน นิ่ง
เฉย หรือมองดกูารกระท าดงักล่าวของพ่อได้ พร้อมทัง้ได้ลกุขึน้มาแสดงการขดัขืนในรูปแบบตา่ง ๆ 
อาทิ หยิบสิ่งของคว้างไปทางอ่ืนเพ่ือแสดงความไม่พอใจ พูดจาห้ามปรามพ่อ เดินไปจับมือพ่อ
ไม่ให้ท าร้ายแม่ และท้าพ่อต่อยเพียงเพ่ือยุติความรุนแรงท่ีเกิดขึน้ หากแต่การกระท าดงักล่าวไม่
สามารถท าให้พ่อหยดุได้ ขณะเดียวกนัได้ท าให้เร่ืองราวเลวร้ายมากขึน้ จนพอ่ได้หนัไปจบัไม้แขวน
เสือ้ท่ีวางอยู่บนพืน้มาตีโดยไม่ยัง้ ตีเพ่ือให้หลาบจ า และตีเพ่ือแสดงอ านาจในการก ากับควบคุม
สมาชิกทกุคนในครอบครัว หากแตเ่ขาก็ไมย่อมจ านนกบัเหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้ ขณะเดียวกนัได้ยกมือ
ขึน้มารับไม้แขวนผ้าจากมือพอ่และคว้างทิง้ จนท าให้พ่อยิ่งโกรธมากขึน้และเกิดปากเสียงกนัอย่าง
รุนแรง อนัน าไปสู่จุดแตกหกัท่ีเขาต้องหนีออกจากบ้าน โดยไม่มีสิ่งของ ไม่มีแม้เงินติดตวั มีเพียง
คราบน า้ตา และอารมณ์เสียใจ จนต้องระบายอารมณ์โดยการตอ่ยก าแพงบ้านจนเลือดซึมออกมา 
แต่ก็มิได้ท าให้เขารู้เจ็บปวดกบับาดแผลท่ีเกิดขึน้ หากแตมี่เพียงความเย็นชาท่ีเกิดขึน้ตามร่างกาย
และจิตใจจนยากท่ีเขาจะเดินกลบัไปใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับพ่อได้ ณ เวลานี ้เม่ือเป็นเช่นนีส้ิทธิชาติจึง
คิด ใคร่ครวญ และตดัสินใจท่ีจะหนัหลงัเดินออกจากบ้านไปเพ่ือไปเผชิญชีวิตในโลกภายนอก ดงั
ค าบอกเลา่ของสิทธิชาตท่ีิวา่ 

“ผมกบัพ่อนี่จะไม่ค่อยถูกกนั เอาพูดตรง ๆ นะพี่ ผมเป็นคนที่ถามว่ารักพ่อรัก
 แม่ไหม ผมรักล าเอียง ผมรักแม่มากกว่ามาก เพราะว่าผมกบัพ่อนะก็คืออย่างไรละ พ่อ
 เป็นคนกินเหล้า แล้วตีลูก คล้าย ๆ ฝังใจนะพี่ ผมโดนตีบ่อยนะพี่ หนักสุดนะ โดยไม้กวาด
 กวาดบ้าน พ่อหยิบมาตีไม่นบัเลย ตีจนไม้กวาดแตกนะพี่คิดดู หลงัจากพ่อตีจนเหนื่อยแล้ว 
 หยดุตี ผมก็เดินออกจากบา้นไปเลย หนีไปอยู่วดัเลยพี ่ตีหนกัมาก ถา้แม่หา้มก็ตีแม่ดว้ย” 

หลงัจากวนันัน้ สิทธิชาติจึงเข้าใจว่าความรุนแรงเป็นสิ่งเลวร้าย เป็นสิ่งท่ีจะต้องลบ
ออกจากความทรงจ าของเขา เม่ือเป็นเชน่นี ้การใช้ยาเสพตดิจึงเป็นทางออกหนึง่ท่ีท าให้เขาหลงลืม
เร่ืองราวเลวร้ายท่ีเกิดขึน้กบัชีวิต จากวนันัน้เป็นต้นมาเขาได้ใช้ยาเสพติดอย่างต่อเน่ือง พร้อมทัง้ 
ได้เลือกท่ีจะก้าวเดินออกจากการเป็นเพียงผู้ ใช้ยาเสพติดอย่างเดียว มาเป็นทัง้เสพและยึดอาชีพ
ขายยาเสพติดให้กบัลกูค้าทัง้ท่ีใช้ชีวิตอยู่ในชมุชน และภายนอกชมุชน ทัง้นีเ้พ่ือสร้างรายได้ในการ
เลีย้งดตูวัเอง  

จากเร่ืองราวความรุนแรงท่ีเกิดขึน้ในชีวิตของเจ้าของประสบการณ์ดงักล่าว ไม่ว่าจะ
เป็นความรุนแรงท่ีพวกเขาต้องเผชิญด้วยตนเอง และการพบเห็นภาพความรุนแรงท่ีพ่อกระท าต่อ
แม่ สิ่งนีล้้วนเป็นเสมือนครูท่ีสั่งสอนให้พวกเขาเข้าใจว่า ตนเองไม่เป็นท่ีต้องการของสมาชิกใน
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ครอบครัว ตนเองเป็นเพียงวตัถชุิน้หนึ่งท่ีใช้ส าหรับระบายความเครียด ความไม่พอใจของสมาชิก
ในครอบครัว โดยไม่ค านึงถึงความคิด ความรู้สึก และศกัดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของเขา การใช้ชีวิต
อยู่ในครอบครัวจึงไม่ตา่งอะไรกบัการมีชีวิตอยู่ทา่มกลางสนามรบ ท่ีพร้อมจะถกูท าร้ายร่ายกายได้
ตลอดเวลา เม่ือเป็นเช่นนี ้วยัรุ่นเหล่านีจ้ึงออกไปแสวงหาความสุขจากนอกบ้าน และใช้ชีวิตอยู่
ร่วมกบัยาเสพติดเพ่ือให้ชีวิตหลงลืมความรุนแรงท่ีถกูกระท าจากสมาชิกในครอบครัว รวมถึง สร้าง
ความสขุเล็ก ๆ ให้กบัชีวิต แม้ว่าความสขุท่ีเกิดขึน้นี ้จะต้องแลกมากบัความเส่ียงและอนัตรายท่ีจะ
ตามมาจากการใช้ยาเสพตดิก็ตาม  

ชีวิตพอ่แมล่กูท่ีขาดการเอาใจใสก่นั 
วัย รุ่น ท่ีใช้ยาเสพติดบางท่าน ได้ใช้ ชีวิตอยู่ ในครอบครัวสมบูรณ์ ตาม

ความหมายของคนในสงัคม ท่ีประกอบด้วย พ่อ แม่ และลูก ทว่า ด้วยการปฏิสมัพนัธ์ระหว่างกัน
ภายในครอบครัวมีน้อย ขาดการดแูล เอาใจใส่ซึง่กนัและกนั จงึท าให้วยัรุ่นเหลา่นีม้องไม่เห็นความ
รัก ความผกูพนัระหวา่งกนัภายในครอบครัว ซึ่งภาพเช่นนีเ้ป็นภาพจ าท่ีเกิดขึน้กบัสิทธิพร ท่ีใช้ชีวิต
อยู่ในครอบครัวท่ีมีทัง้พอ่ แม่ พ่ีน้อง ภรรยาและลกู หากแตด้่วยครอบครัวมีฐานะยากจน แม้ว่าพ่อ
แม่ลูกอาศัยอยู่ในบ้านหลังเดียวกัน หากแต่ความสัมพันธ์ระหว่างเขากับสมาชิกในครอบครัว      
เป็นเสมือน “คนแปลกหน้า” จากพ่อท่ีพวกเขามองว่าเป็นเพ่ือนเล่นในวยัเด็ก แม่ท่ีเคยเป็นผู้อบรม
สั่งสอน ให้ค าปรึกษาและดูแลทุกเร่ืองราวภายในบ้าน กลับกลายเป็นมนุษย์เงินเดือนหรือเงิน
รายวนั ท่ีต้องตื่นแตเ่ช้า อาบน า้แตง่ตวัไปท างาน โดยไม่ได้สนใจว่าลกูจะต่ืนหรือยงั ลกูจะทานข้าว
ก่อนไปโรงเรียนไหม และลกูจะไปโรงเรียนอย่างไร สิ่งหนึ่งท่ีพ่อแม่ให้ความส าคญัก็คือ การท างาน
เพ่ือหาเงินเลีย้งดคูรอบครัว ดงัค ากลา่วของสิทธิพรท่ีวา่ 

“ช่วงที่ผมอยู่โรงเรียน ผมอยู่กบัพ่อแม่ แต่ที่บ้านไม่ค่อยมีเงิน พ่อกบัแม่ก็ต้อง
 ออกจากบ้านตอนเช้า พ่อไปท างานว่ิงเอกสาร ขบัรถมอร์ไซด์ส่งเอกสาร ส่งของทกุที่ แม่
 ออกไปท างานเป็นแม่บ้าน กว่าจะกลบัถึงบ้านก็ดึก ไม่ค่อยได้เจอหน้ากนั ไม่ได้คุยกนั ถ้า
 พ่อแม่ไม่ท างานก็ไม่มีเงิน มนัก็จ าเป็นตอ้งท าใช่ไหมพี่”   

ภายหลงัจากเลิกงาน พ่อได้นัง่ด่ืมเหล้าเพ่ือผ่อนคลายความเม่ือยล้าจากการ
ท างาน ซึ่งภายใต้วิธีคิดเช่นนี ้ได้ท าให้ความสมัพนัธ์ระหว่างพ่อแม่กับพวกเขาเกิดความห่างเหิน 
ความผกูพนัระหว่างกันน้อยลง จนท าให้บ้านในความหมายของพวกเขากลบักลายเป็นเพียงห้อง
ส่ีเหล่ียมแคบ ๆ ท่ีเต็มไปด้วยความอึดอัด ไร้ท่ีพึ่งทางจิตใจ และมีเพียงความว่างเปล่า เม่ือเป็น
เช่นนี ้พวกเขาจึงต้องมองหาพืน้ท่ีแห่งอ่ืนท่ีสามารถเติมเต็มความสขุให้กับพวกเขาและพร้อมท่ีจะ
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เยียวยารักษาโรคทางจิตใจของพวกเขาได้ ซึ่งพืน้ท่ีแห่งนัน้ท่ีมีทัง้เพ่ือนและยาบ้า จนท าให้ชีวิตของ
พวกเขามีความสขุ และหลงลืมเร่ืองราวตา่ง ๆ  ท่ีต้องเผชิญภายในบ้าน 

ต่อมาเม่ือสิทธิพรมีภรรยา จึงได้แยกออกมาสร้างครอบครัวของตนเองและใช้ชีวิต
ร่วมกบัภรรยา  อีกทัง้ยงัคงใช้ยาบ้าเช่นเดิม ประกอบกบัด้วยลกัษณะนิสยัส่วนตวัของเขาท่ีอยากมี
บ้าน มีรถ และโทรศพัท์มือถือราคาแพงเฉกเชน่เพ่ือนคนอ่ืน ๆ จงึท าให้เขาใช้เวลาไปกบัการท างาน
เป็นตวัแทนจ าหน่ายยาบ้า เพ่ือให้ได้เงินจ านวนมากมาใช้จ่ายซือ้สิ่งของเหล่านี ้ซึ่งผลพวงจากการ
ใช้ชีวิตดงักล่าว ในด้านหนึ่ง ได้ท าให้การปฏิสมัพนัธ์ระหว่างเขากบัภรรยาหยดุชะงกั มีความสมัพนัธ์
ท่ีห่างเหินกัน และในอีกด้านหนึ่งได้ท าให้ชีวิตของสิทธิพรต้องเผชิญกับความยากล าบากใน
หลากหลายรูปแบบมากขึน้ ทัง้การหลบหนีเจ้าหน้าท่ีต ารวจ การถูกกีดกันจากคนในสังคม และ
ความรู้สึกผิดท่ีเข้าไปเก่ียวข้องกับยาเสพติด จนท าให้ชีวิตของสิทธิพรในช่วงนีไ้ม่เคยประสบกับ
ความสขุท่ีแท้จริง  

จากเร่ืองราวท่ีเกิดขึน้กับสิทธิพรเช่นนี ้ได้บ่งชีใ้ห้เห็นว่า การมีชีวิตอยู่ในครอบครัว
พร้อมหน้าก็มิได้หมายความว่าสมาชิกในครอบครัวจะรอดพ้นจากการใช้ยาเสพติดได้ ถ้าสมาชิก
ในครอบครัวขาดการดูแล ไม่เอาใจใส่ และให้ความส าคญักับวตัถุเงินทองมากกว่าสายสัมพันธ์
ภายในครอบครัว สิ่งนีจ้ะกลายเป็นแรงผลกัส าคญัท่ีท าให้วยัรุ่นใช้ยาเสพติด เห็นคณุค่าของการ
สานสมัพนัธ์ท่ีเกิดขึน้ในวงยาเสพติดมากกว่าสมาชิกในครอบครัว จนท าให้ชีวิตในโลกของยาเสพ
ตดิกลายเป็นบ้านหลงัใหมท่ี่วยัรุ่นเหลา่นีป้รารถนา 

ฉะนัน้ จากภาพเร่ืองราวชีวิตภายในครอบครัวของเจ้าของประสบการณ์ดงัท่ีกลา่วมา
ข้างต้น ล้วนเป็นภาพการปฏิสมัพนัธ์ของวยัรุ่นใช้ยาเสพตดิกบัสมาชิกในครอบครัว ท่ีด ารงอยูอ่ยา่ง
แตกตา่งหลากหลายและเต็มไปด้วยความเปราะบางของสายสมัพนัธ์ระหว่างสมาชิกในครอบครัว  
จนสิ่งนีเ้ป็นเสมือนแรงผลกัทัง้ทางตรงและทางอ้อมให้เจ้าของประสบการณ์เหล่านีต้้องเผชิญกับ
สภาวการณ์ยากล าบากจากการใช้ยาเสพติด อันเกิดจากการกระท าของบุคคลในครอบครัวและ
จากการกระท าของพวกเขาเอง ยิ่งไปกว่านัน้ ภาพเร่ืองราวเหล่านี ้ได้ถกูแปรเปล่ียนเป็นความทรง
จ าท่ีคอยตอกตรึงเจ้าของประสบการณ์เหล่านี ้ให้โลดแล่นอยู่ในโลกของยาเสพติด เพ่ือให้พวกเขา
สามารถหลุดออกจากโลกความเป็นจริงท่ีแสนทุกข์ทรมาน แล้วเข้าไปอยู่ในโลกใบใหม่ท่ีฤทธ์ิของ
ยาเสพติดสร้างขึน้มา และเป็นโลกท่ีพวกเขานิยามว่าเป็นพืน้ท่ีแห่งความสขุ จนท าให้วยัรุ่นเหล่านี ้
ใช้ยาเสพตดิอย่างตอ่เน่ืองและใช้ในปริมาณเพิ่มขึน้เร่ือย ๆ แม้ว่า พวกเขาจะมีความช่ืนชอบและมี
ความสขุจากการใช้ยาเสพตดิมากเพียงใด แตท่วา่ ด้วยคนในสงัคมและสมาชิกในครอบครัวตา่งให้
ความหมายวา่ยาเสพตดิเป็นสิ่งไม่ดี เป็นสิ่งท่ีผิดกฎหมาย สิ่งนีไ้ด้ท าให้พวกเขาต้องเผชิญกบัความ
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เส่ียงและอนัตรายในรูปแบบอ่ืนตามมา นัน่คือ ความเส่ียงจากการโดนสมาชิกในครอบครัวลงโทษ 
เม่ือเป็นเช่นนี ้พวกเขาจึงจ าเป็นต้องคิดหากลวิธี และแสดงการกระท าในการจดัการกบัความเส่ียง
ท่ีอาจเกิดขึน้ในแตล่ะบริบทของชีวิตให้เหลือน้อยท่ีสดุ 

วิถีจดัการความเส่ียงในครอบครัวของวยัรุ่นท่ีใช้ยาเสพติด  
เม่ือเจ้าของประสบการณ์ เดินออกจากโลกของยาเสพติดเข้าสู่ โลกของ

ครอบครัว พวกเขาย่อมต้องถอดตวัตนในฐานะผู้ ใช้ยาเสพติดออก พร้อมทัง้ท าการปฏิสมัพนัธ์กับ
สมาชิกในครอบครัว และแสดงการกระท าในสิ่งท่ีสมาชิกในครอบครัวให้การยอมรับ เพ่ือปกปิด
ตวัตนผู้ ใช้ยาเสพติดให้คลุมเครือและพร่าเลือนมากท่ีสดุ ในแง่นี ้ วยัรุ่นแตล่ะย่อมมีการแสดงออก
ตอ่หน้าสมาชิกในครอบครัวท่ีแตกตา่งกนัออกไป โดยมีรายละเอียดดงันี ้ 

การอ าพรางตนปกปิดการใช้ยาเสพตดิ 
ในการปฏิสมัพนัธ์ระหว่างวยัรุ่นท่ีใช้ยาเสพตดิกบัสมาชิกในครอบครัว ได้ท าให้

พวกเขาต้องแสดงบทบาทของ “ผู้ชมการใช้ยาเสพติด” และ “ผู้ ใช้ยาเสพติด” สลบักนัไปมาอย่าง
ตอ่เน่ือง ล้วนท าให้ชีวิตของวยัรุ่นใช้ยาเสพติดเหลา่นีต้้องเผชิญกบัความยากล าบากจากการใช้ยา
เสพติด จนน าไปสู่ความเข้าใจว่า ทุกเร่ืองราวท่ีเกิดขึน้ในครอบครัว ล้วนเป็นวินาทีแห่งชีวิต ท่ีใน
ด้านหนึ่ง ได้กลายเป็นเง่ือนไขส าคญัในการฉุดกระชากพวกเขาให้ตกลงไปในหุบเหวแห่งความ
ยากล าบากและความทุกข์ทรมานในชีวิตเพิ่มมากขึน้ ส่วนในอีกด้านหนึ่ง ได้กลายเป็นเสมือนบท
ทดสอบศกัยภาพและความสามารถของวยัรุ่นเหล่านี ้ในการนิยามสถานการณ์ และสร้างการแสดง
ออกมาหน้าฉากในบริบทตา่ง ๆ ท่ีแปรเปล่ียนไปตามวนั เวลา และบคุคลท่ีปฏิสมัพนัธ์ด้วย เพ่ือให้
สมาชิกในครอบครัวให้การยอมรับ และรอดพ้นจากความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึน้ได้ 

ในแง่หนึ่ง เจ้าของประสบการณ์สว่นใหญ่จงึได้ให้ความส าคญักบัการปรับแตง่
ตนเองให้เป็นตามท่ีคนอ่ืนคาดหวงั โดยใช้การอ าพรางตนไม่ให้คนอ่ืนรู้ว่าเป็นผู้ ใช้ยาเสพติด ทัง้นี ้
เพ่ือลดความสัมพันธ์ท่ีเลวร้ายและอันตรายท่ีอาจเกิดขึน้ในครอบครัวให้น้อยลง ถึงแม้ความคิด 
ความรู้สึกในส่วนลึกของพวกเขาจะอ่อนแอ ท้อแท้ และเหน่ือยล้ากบัเร่ืองราวท่ีเกิดขึน้มากเพียงใด 
แตพ่วกเขาจะต้องปกปิด ซอ่นเร้นความรู้สึกเหลา่นีไ้ว้ให้ลึกท่ีสดุ เพ่ือมิให้ตนเองต้องติดอยูใ่นกรงขงั
ของความทกุข์ยากท่ีเข้ามาในชีวิต ย่ิงไปกว่านัน้ เจ้าของประสบการณ์เหล่านีไ้ด้น าความผกูพนัท่ีมี
ตอ่แม่ มาเป็นสิ่งน าทางในการสร้างสรรค์การกระท า และท าการแสดงบทบาทของ “การเป็นลูกท่ี
ดี” ท่ีคอยปกป้องแม่  ผู้ เป็นบคุคลส าคญัในชีวิต เป็นบุคคลท่ีพวกเขารัก และเป็นบคุคลท่ีพวกเขา
ต้องทะนถุนอมให้รอดพ้นจากความรุนแรงท่ีเกิดจากพอ่ท่ีใช้ยาเสพติด อีกทัง้ ยงัเป็นลกูท่ีช่วยเหลือ
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งานบ้าน และแบ่งเบาภาระอันหนักอึง้ของแม่ ซึ่งภาพปรากฏเช่นนีไ้ด้ถูกถ่ายทอดออกมาอย่าง
ชดัเจนในเร่ืองราวชีวิตของ สิทธิชาต ิน า้พ ุพินยั และศกัดิช์าย ซึง่พวกเขาเหล่านีไ้ด้บอกเล่าเร่ืองราวว่า 

“...ตอนอยู่บ้านก็ซกัผ้าของตวัเอง จานผมก็ล้าง บางวนันึกคึก อยากท าก็ไปหงุ
 ข้าวเอง บางวนัเห็นแม่กลบัมาบ้านแล้วเหนื่อยก็บอกแม่ว่าเดี๋ยวผมหุงข้าวเอง แม่ไปพกั
 เถอะ บางวนัก็ช่วยแม่ท ากบัข้าวบ้าง ก็ช่วยทกุอย่างครับ และช่วยดูแลแม่ วนันัน้ผม น้อง 
 แม่ผมนัง่กินข้าวอยู่ พ่อก็เดินเข้ามา แล้วก็บ่น ผมก็ชินนะพี่ ก็ไม่สนใจ เสร็จปุ๊ บ เค้าก็ด่า
 แม่ผมว่าท าไมบ้านไม่เก็บ ผมก็เลยเถียงแทนไปว่า เก็บไปแลว้ ผมนะร้ือหาของ แล้วเค้าก็
 บอกว่าพวก..อยู่แค่บ้าน ไม่ท า..อะไรเลย สกัพกัก็ร่อนอะไรมาไม่รู้ใส่แม่ผม ผมก็เลยร่อน
 จานกลับไปทางอื่นเลยพี่ ผมโมโหครับพี่ แล้วผมก็เดินออกจากบ้าน ผมไม่ชอบที่ท ากับ
 แม่แบบนี.้.. 

อย่างไรก็ตาม เพ่ือให้การแสดงออกในบทบาทของการเป็นลกูท่ีดีดงัท่ีกล่าวมา
ข้างต้น มีความชดัเจน และตองตรึงอยู่ในความคิด ความทรงจ าของสมาชิกในครอบครัวมากยิ่งขึน้ 
ประกอบกบัด้วยฐานะของครอบครัวท่ียากจน จึงท าให้พวกเขาท าการนิยามสถานการณ์ท่ีเกิดขึน้
ว่า จะต้องช่วยแม่ท างานหาเงิน เพ่ือให้ครอบครัวมีรายได้เพิ่มขึน้ จากวิธีคิดเช่นนี ้ได้น าไปสู่การ
เลือกท่ีจะแสดงบทบาทเป็น “ผู้หารายได้เสริมเลีย้งดูครอบครัว” ควบคู่ไปด้วย ซึ่งการแสดงออก
เชน่นี ้ในด้านหนึง่ ท าให้มีรายได้มาใช้จ่ายในครอบครัวมากขึน้และลดความขดัแย้งอนัเกิดจากการ
ขาดสภาพคล่องทางการเงิน และในอีกด้านหนึ่ง เป็นการเปิดช่องทางให้ตนเองสามารถก้าวเดิน
ออกจากบ้านเพ่ือไปหารายได้มาเป็นค่าใช้จ่ายในการซือ้ยาเสพติด และสามารถใช้ยาเสพติดได้
อยา่งเสรี โดยท่ีสมาชิกในครอบครัวไมร่ะแวงหรือสงสยัในการกระท าดงักล่าวของตนเอง ดงัค าบอก
เลา่ของเจ้าของประสบการณ์ท่ีวา่ 

“ผมได้ออกไปท างานหาเงิน บางครั้งก็ขายถงุ รวมตงัค์กบัเพื่อนแล้วเอาไปซ้ือ
 ถงุที่ร้านขายถงุพลาสติก บางครั้งก็ไปขายในตลาด เห็นใครเดินห้ิงของเยอะๆ เราก็เข้าไป
 ถามว่าหนกัป่าว เอาถงุใส่ไหมจะได้ห้ิวง่าย ใส่ถงุไหมคะ ใบละ 2-3  บาท มึงเอาไปป้ึง กู
 เอาไปป้ึงหน่ึง เวลาใครห้ิวหลายๆ ถงุก็จะได้รวมเป็นถงุเดียวไปเลย ขายดี ขายไม่แพง เรา
 ลงทนุไม่ก่ีบาท 20-30 บาทเอง บางวนัก็แบ่งกนัไปขายที่ในคอนเสิร์ต ได้ตงัค์มาส่วนหน่ึง
 ก็เอามาซ้ือยา กาวมานัง่ดมกนั เงินทีเ่หลือก็เอาไปใหแ้ม่ซ้ือของกินของใช้ในบา้น” 

ส าหรับเจ้าของประสบการณ์เช่นศักดิ์ชาย เม่ือเขาต้องเผชิญเคราะห์กรรม
ซ า้ซ้อนท่ีต้องสูญเสียทัง้พ่อและแม่ในเวลาเดียวกัน เขาไม่เพียงต้องท างานเพ่ือหารายได้เลีย้งดู
ครอบครัวเฉกเช่นพินัยและสุชาติเท่านัน้ แต่ ด้วยความเป็นพ่ีชายคนโต ท่ีมีอายุมากท่ีสุดใน
ครอบครัว เขาจึงต้องกลายเป็นท่ีพึ่งให้กบัน้องสาว และต้องปรับเปล่ียนบทบาทของตนเองมาเป็น 
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“หวัหน้าครอบครัว” ในยามท่ีครอบครัวไร้ซึง่พ่อแม่ จนท าให้เขาต้องแสดงบทบาทเป็นทัง้พอ่และแม่
ในเวลาเดียวกัน โดยการเป็นผู้น าน้องสาวคนรองออกไปท างานรับจ้างทั่วไป อาทิ แจกใบปลิว 
รับจ้างท างานบ้าน และลักลอบขายยาเสพติดให้กับคนในชุมชน ทัง้นีเ้พ่ือน าเงินมาใช้จ่ายใน
ครอบครัว นอกจากนี ้ศกัดิช์ายยงัต้องเป็นผู้ดแูลน้องสาวคนเล็ก และท างานบ้านทกุอยา่งอีกด้วย  

แน่นอนว่า เม่ือเจ้าของประสบการณ์เหล่านีไ้ด้ท าการปรับเปล่ียนอัตลักษณ์
ของตนเอง และแสดงการกระท าออกมาท่ามกลางการปฏิสัมพันธ์กับสมาชิกในครอบครัวดังท่ี
กล่าวมาแล้วข้างต้น ซึ่งอัตลักษณ์ท่ีถูกสร้างสรรค์ขึน้มาใหม่เหล่านี ้ล้วนเป็นสิ่งท่ีคนในสังคม
คาดหวงั และให้คุณค่าว่าเป็นสิ่งท่ีวัยรุ่นท่ีดีพึงกระท า ย่อมท าให้พวกเขาได้รับการยอมรับ และ
ไว้วางใจจากสมาชิกในครอบครัว 

การประดษิฐ์ถ้อยค ากลบเกล่ือนความผิด 
เม่ือต้องใช้ชีวิตท่ามกลางการปฏิสัมพันธ์กับสมาชิกในครอบครัว เจ้าของ

ประสบการณ์ทกุคนยงัต้องท าการปกปิด/ซ่อนเร้นลกัษณะนิสยัของตวัเองท่ีเป็นคนไม่ยอมใคร ใจ
ร้อน และโวยวายไว้เบือ้งหลงัให้มิดชิด  พร้อมทัง้ ใช้วาจาท่ีเรียบเฉย พดูจาด้วยน า้เสียงปกต ิแสดง
ทา่ทางนิ่งเฉย และใจเย็น เป็นต้น แสดงออกมาให้คูป่ฏิสมัพนัธ์ในครอบครัวเห็น โดยเฉพาะในช่วง
เวลาท่ีตนเองต้องตกอยู่ท่ามกลางสภาวการณ์อนัเลวร้ายอนัเกิดจากอาการหลอนยาเสพติดของ
สมาชิกในครอบครัว การโดนต าหนิ ดดุา่อนัเน่ืองจากการแสดงการกระท าท่ีไม่เหมาะสม และเกิด
ข้อสงสยัเก่ียวกับการใช้ยาเสพติดของตนเอง ซึ่งภาพปรากฏเช่นนีไ้ด้ถูกถ่ายทอดออกมาจากค า
บอกเลา่ของศรุต และโตน ในตอนหนึง่ท่ีวา่ 

“ปกติผมเป็นคนไม่ยอมใครนะ แต่พอพ่อด่าผม ผมก็ไม่เถียงอะไร อยู่เฉยๆ นัง่
 น่ิงเคา้จะว่าอะไรก็ว่าไป ก็รู้ว่ามนัไม่ดี มนัผิด ไม่ควรไปยุ่งเก่ียวกบัยาเสพติด อีกอย่างเค้า
 ก็เป็นพ่อแม่เรา หวงัดีกบัเราอยู่แลว้” 

ในขณะท่ีเจ้าของประสบการณ์เช่นพินยั ทองน้อย และศกัดิ์ชาย นอกจากพวก
เขาจะใช้วาจา และกิริยาท่าทางนิ่งเฉยดังกล่าวแล้ว ยังรอคอยช่วงเวลาท่ีคู่ปฏิสัมพันธ์ซึ่งเป็น
สมาชิกในครอบครัวเผลอ ก่อนก้าวเท้าเดินหนีไปอย่างเงียบ ๆ เพ่ือให้การปฏิสัมพันธ์กับบุคคล
ดงักลา่วหยดุชะงกั พร้อมทัง้ พยายามหลบเล่ียง ไม่เผชิญหน้ากบัสมาชิกในครอบครัวหากไมมี่เหตุ
จ าเป็น ทัง้นีเ้พ่ือให้สมาชิกในครอบครัวคลายข้อสงสยัเก่ียวกบัการใช้ยาเสพติดของตนเอง 

แต่ทว่าในบางเร่ืองราวท่ีเกิดขึน้ในครอบครัว หากเจ้าของประสบการณ์ได้
แสดงบทบาทนิ่งเฉย สงบนิ่ง การแสดงออกดงักล่าว อาจท าให้คู่สนทนาท าการตีความ และให้
ความหมายวา่เป็นการตอ่ต้าน ขดัขืน จนอาจท าให้สถานการณ์ตงึเครียดและตกอยู่ในสภาวการณ์
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ยากล าบากเพิ่มมากขึน้ เม่ือเป็นเช่นนี ้เจ้าของประสบการณ์ทุกคนจึงเลือกจะแสดงบทบาทของ 
“นกัพดูตวัฉกาจ” ในการสร้างสรรค์ค าโกหกตอบโต้กลบัไปยงัพ่อ แม ่และภรรยาในทกุวิถีทาง ทัง้นี ้
เพ่ือให้คู่ปฏิสมัพนัธ์ของตนเองหลงเช่ือค าพูด และยอมรับการกระท าของตนเอง  ซึ่งภาพปรากฏ
เชน่นีส้ะท้อนให้เห็นได้อยา่งชดัเจนจากค าบอกเลา่ของศกัดิช์ายท่ีวา่ 

“แฟนผมถามว่าข้ึนไปท าไม ผมก็บอกว่าข้ึนไปเล่นไพ่กนัเฉยๆ แฟนก็บอกว่า
 อย่าให้จับได้นะว่ามาใช้ยา แฟนมาตามบ่อยมาก เราก็จะใช้วิธีนี้เกือบทุกครั้ง แต่ผมจะ
 สลบัไปบ้านโน้นบ้างบ้านนี้มัง้ เค้าจะหาไม่เจอ วนัไหนไปหาแล้วไม่เจอ เค้าจะถามว่าไป
 ไหนมา  ผมก็บอกว่าไปนัง่ฟังบอลมา หลอกเค้า จับไม่ได้คาหนงัคาเขาผมจะไม่ยอมรับ 
 แต่เคา้ก็จบัไดห้ลายหนเหมือนกนั” 

นอกจากนี ้เจ้าของประสบการณ์เช่นตัม้ ตอง และโตนได้แสดงออกมาใน
ลกัษณะของ “การปฏิเสธเสียงแข็ง” และใช้วาจา กิริยาท่าทางประชดประชันเม่ือสมาชิกภายใน
ครอบครัวเกิดข้อสงสัย และสอบถามถึงการเข้าไปยุ่งเก่ียวข้องกับยาเสพติด ทั ง้นี เ้พ่ือปกปิด
ความลบัของการเป็นผู้ใช้ยาเสพตดิไมใ่ห้สมาชิกในครอบครัวได้รับรู้  

ในช่วงแรก ๆ การใช้วาจา กิริยาท่าทางดงักล่าว ได้ท าให้เจ้าของประสบการณ์
สามารถรอดพ้นจากการจ้องมอง ตรวจตราของสมาชิกในครอบครัว และรอดพ้นจากการก้าวข้าม
มาในพืน้ท่ีหลงัฉากท่ีตนเองปกปิด ซุกซ่อนโลกของผู้ ใช้ยาเสพติดไว้ได้ แตเ่ม่ือการกระท าดงักล่าว
ถูกน าเสนอออกมาอย่างต่อเน่ือง ย่อมท าให้บุคคลรอบข้างอาจเกิดข้อสงสยัในพฤติกรรมเหล่านี ้
เม่ือเป็นเช่นนี ้วยัรุ่นท่ีใช้ยาเสพติดจึงมีการสร้างสรรค์วิถีการกระท ารูปแบบอ่ืนควบคูไ่ปด้วย เพ่ือให้
สามารปกปิดตวัตนผู้ใช้ยาเสพตดิให้แนบเนียนมากย่ิงขึน้  

กลวิธีในการปกปิดหลกัฐาน 
นอกจากใช้การส่ือสารท่ามกลางการปฏิสมัพันธ์กับสมาชิกในครอบครัวแล้ว 

เจ้าของประสบการณ์เหล่านีไ้ด้พยายาม “ท าลายหลกัฐาน” ซึ่งเป็นสิ่งของหรือวตัถทุกุอย่าง ท่ีพวก
เขาคิดว่า หากสมาชิกในครอบครัวพบเห็นสิ่งของเหล่านี ้จะเป็นผลท าให้บุคคลเหล่านีก้้าวเข้ามา
ลว่งรู้ความลบัของตนเองท่ีเป็นผู้ ใช้ยาเสพติด เร่ืองราวเช่นนีป้รากฏออกมาอยา่งชดัเจนในเร่ืองของ
น า้พุ สิทธิชาติ  และบงัเลาะห์ พวกเขาทัง้สามคนได้ให้การเป็นไปในทิศทางเดียวกันว่า ภายหลงั
จากใช้ยาบ้า กญัชาเสร็จ พวกเขาจะรอให้สภาพร่างกายส่างจากอาการมึนเมายาเสพติด จากนัน้
จะเดินทางกลบับ้าน และเม่ือเดินทางมาถึงบ้าน จะรีบเดินไปหลงับ้าน หรือในห้องน า้ เพ่ือท าการ
ถอดเสือ้ผ้าท่ีอบอวนไปด้วยกลิ่นยาเสพติด จากนัน้อาบน า้ท าความสะอาดร่ายกายให้สะอาด ก่อน
เข้าไปปฏิสมัพนัธ์กบัสมาชิกในครอบครัว ดงัค าบอกเลา่ของสิทธิชาตท่ีิกลา่ววา่ 
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“วันไหนที่ไปสูบบุหร่ี ยาบ้ามา กลับบ้านไปผมก็รีบเปลี่ยนชุดเลย ถอดเสื้อถอด
 กางเกงแล้วเอาไปแช่น ้าในกะละมงั แช่น ้าไปเลย ให้แม่ผมซกั แรกๆ แม่ก็ถามนะว่าท าไป
 เอาผ้าไปแช่ไว้ละ ผมบอกไปเลยว่ามนัเลอะ ก็เลยเอาไปแช่น ้าไว้ ผมไปเล่นบอลมา เค้าก็
 เลยไม่สนใจอะไร หลงัจากนัน้ก็ท าแบบนีม้าตลอด” 

ยิ่งไปกว่านัน้ หลักฐานส าคญัท่ีเจ้าของประสบการณ์ทุกคนล้วนต้องท าลาย ก าจัด 
และซอ่นเร้นให้มิดชิด นัน่ก็คือ ยาเสพติด และอปุกรณ์การใช้ยาเสพตดิ ซึ่งเจ้าของประสบการณ์แต่
ละคนมีกลวิธีในการจดัการกับสิ่งเหล่านีท่ี้แตกต่างกนั บ้างน าไปทิง้ในชกัโครกและกดน า้ทิง้ลงไป 
บ้างท าการแอบซ่อนไว้ในและนอกบ้าน โดยไมพ่กพายาเสพติดไว้กบัตวัเอง ทัง้นีเ้พ่ือมิให้สมาชิกใน
ครอบครัวเข้ามาพบเห็นสิ่งของดงักลา่ว  

ส าหรับเจ้าของประสบการณ์อย่างพินยั และโตน เขามีความกล้าหาญมากพอท่ีจะใช้
ยาบ้าภายในบ้านของเขาเอง แตส่ิ่งหนึง่ท่ีเขาตระหนกัและมีค าถามกบัตวัเองตลอดเวลาก็คือ จะใช้
กลยุทธ์อะไรในการปกปิดไม่ให้สมาชิกในครอบครัวเกิดข้อสงสยั พบเห็น และรับรู้ว่าเขาใช้ยาบ้า
ภายในบ้าน ซึง่กลยทุธ์หนึง่ท่ีเจ้าของประสบการณ์ทัง้สองทา่นน ามาใช้จะเร่ิมจากการคดัเลือกพืน้ท่ี
ในบ้านท่ีมิดชิดและมีความเป็นส่วนตวั โดยเฉพาะในห้องนอนของตัวเอง ท่ีแยกออกจากพืน้ท่ี
สาธารณะท่ีสมาชิกในครอบครัวใช้ร่วมกนั จากนัน้ท ากิจกรรมอ่ืนร่วมด้วยเพ่ือเบี่ยงเบนความสนใจ 
จนท าให้สมาชิกในครอบครัวเกิดความคิด และเข้าใจว่าตนเองท ากิจกรรมนัน้ ๆ อยู่ จึงไม่เดินเข้า
มารบกวนในพืน้ท่ีสว่นตวัของเขา ดงัค าให้การตอนหนึง่ของพินยัท่ีบอกเลา่ว่า 

“ตอนผมดูดยา จะเปิดวิทยใุห้เสียงดงั ดงัลัน่บ้านเลย เหมือนก าลงัฟังบอลอยู่ 
 ฟังกีฬาอะไรอย่างนัน้ ให้คนข้างล่างรู้ว่าเราอยู่ในห้องเราท าอะไร เค้าจะได้ไม่ต้องมากวน
 เรา ถา้เคา้ไม่สงสยัเคา้ก็จะไม่เปิดเข้ามา” 

ในทางกลบักัน บางช่วงเวลาเจ้าของประสบการณ์เหล่านี ้มิสามารถใช้พืน้ท่ีบ้านใน
การโลดแล่นอยู่ในโลกของยาเสพติดได้ พวกเขาจึงต้องแยกโลกของยาเสพติดกับโลกของ
ครอบครัวออกจากการอย่างเด็ดขาด และแสวงหาวิถีแห่งการแสดงออกท่ีสามารถตอบโจทย์
ดงักล่าว ซึ่งเส้นทางหนึ่งท่ีพวกเขานิยมน ามาใช้คือ การก้าวออกไปใช้ยาเสพติดนอกบ้าน บ้างก็ไป
ใช้ยาเสพตดิบ้านเพ่ือน บ้างไปใช้ยาเสพตดิในพืน้ท่ีรกร้างท่ีอยู่หา่งไกลจากบ้านของตนเอง ห่างไกล
จากการรับรู้ การจ้องมองของพ่อแม่ และห่างไกลจากการตรวจตราของคนในชุมชนท่ีตนเองรู้จกั 
ในแง่นี ้จึงท าให้พวกเขาสามารถกลบัมาเป็นตวัของตวัเอง ท่ีสามารถใช้ยาเสพติดได้อย่างเสรี และ
แสดงการกระท าตา่ง ๆ ได้ตามความต้องการของตนเอง ดงัค าบอกเล่าของเจ้าของประสบการณ์
เชน่ วชัระ สชุาต ิตัม้ ตอง ท่ีวา่ 
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“ก็แอบสูบกญัชาไง ไปสูบบ้านเพือ่น อย่าสูบในบ้านใหเ้คา้เห็นดิ วนัไหนไปสูบ
 นะ ตอ้งรอใหส่้างก่อนค่อยกลบับา้น เพราะเวลาสูบอาการของผมออกชดัมาก มนัหลอน รู้
 ว่าตวัเองไม่มีค่า มนัจะเป็นแบบนี้ประมาณ 3-4  ชัว่โมง แล้วจะค่อยๆ ดีขัน้ บางทีก็เลย
 หลบัยาวอยู่บา้นเพือ่นเลย เช้าก็ไปท างานต่อ” 

อย่างไรก็ตาม เพ่ือตอกย า้ให้พวกเขาเกิดความมั่นใจว่าการใช้กลวิธีเช่นนี ้จะท าให้
สามารถปกปิด ซ่อนเร้นสมาชิกในครอบครัวมิให้ล่วงรู้ ค้นพบร่องรอย และสืบค้นจนรับรู้ว่าตนเอง
ใช้ยาเสพติดได้อยา่งมิดชิดมากขึน้ พวกเขาจงึใช้วิธีการสบัเปล่ียน หมนุเวียนพืน้ท่ีส าหรับใช้ยาเสพ
ตดิไปเร่ือย ๆ  เพ่ือมิให้ผู้คนท่ีพบเห็นเกิดข้อสงสยั หรือตัง้ค าถามกบัการรวมกลุ่มดงักลา่ว จนท าให้
เจ้าของประสบการณ์เหล่นีส้ามารถปกปิด ซอ่นเร้นความลบัของพวกเขาท่ีอยูใ่นโลกของยาเสพติด
ได้ส าเร็จ และสามารถใช้ชีวิตเฉกเชน่คนปกตทิัว่ไป 

การแสดงความออ่นแอเพ่ือปกปิดตวัตนผู้ใช้ยาเสพตดิ 
แม้ว่า ในระยะแรกการใช้กลยทุธ์ดงักล่าวข้างต้นจะท าให้เจ้าของประสบการณ์

สามารถปกปิด ซ่อนเร้นการใช้ยาเสพติดไว้เบือ้งหลงัได้ส าเร็จ แต่มิได้หมายความว่า พวกเขาจะ
รักษาความลบันีไ้ด้ตลอดไป เน่ืองจากในการใช้ยาเสพติดไม่ได้ใช้ครัง้เดียวแล้วสิน้สุดลงหรือเลิก
ใช้ได้โดยง่าย ท่ียิ่งไปกว่านัน้ สารเสพติดเหล่านีไ้ด้ท าให้พวกเขาเกิดการเสพติด จนขาดไม่ได้และ
ต้องใช้ทุกวิถีทางในการแสวงหา น ามาเสพเข้าสู่ร่างกายอย่างต่อเน่ือง เม่ือเป็นเช่นนี ้กลยทุธ์ท่ีใช้
ในการปกปิดดงักล่าวข้างต้นจึงสามารถปกปิดความลบัในการใช้ยาเสพติดได้เฉพาะในห้วงเวลา
แรกเทา่นัน้ เม่ือเวลาผา่นไปได้ท าให้สมาชิกในครอบครัวเกิดข้อสงสยั จนน าไปสู่การค้นหาร่องรอย
เพ่ือตอบข้อสงสยัดงักล่าว บางครอบครัวใช้การปฏิสมัพนัธ์กบัเพ่ือนของพวกเขา บางครอบครัวใช้
การรือ้ค้นสิ่งของเคร่ืองใช้ของพวกเขา และบางครอบครัวใช้การปฏิสมัพนัธ์กบัผู้คนในชมุชน จนท า
ให้ทรัพยากรเดิมท่ีเจ้าของประสบการณ์หยิบฉวยมาใช้ในการปกปิดความลับไม่สามารถท าให้
สมาชิกในครอบครัวยอมรับและหลงเช่ือได้แล้ว ขณะเดียวกัน บุคคลเหล่านีไ้ด้ก้าวเข้ามาล่วงรู้
ความจริงวา่พวกเขา 

แน่นอนว่า เจ้าของประสบการณ์ส่วนใหญ่ ล้วนไม่ยอมจ านน และไม่ยอมรับ
ความจริงข้อนีก้บัสมาชิกในครอบครัวโดยง่าย ขณะเดียวกนั พวกเขาได้น าทรัพยากรความรักความ
ผกูพนัภายในครอบครัวมาใช้เป็นเคร่ืองมือในการตอ่รองกบัสมาชิกในครอบครัว โดยการก้มกราบ
สมาชิกในครอบครัว และหลัง่น า้ตาออกมา เพ่ือให้บคุคลเหลา่นีเ้กิดความสงสาร และให้อภยัในสิ่ง
ผิดพลาดท่ีพวกเขากระท าลงไป ภาพเหล่านีส้ะท้อนให้เห็นอย่างชดัเจนดงัค าบอกเลา่ตอนหนึ่งของ
พินยั ท่ีบอกเลา่ไว้วา่ 
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“พอแม่รู้ว่าผมใช้ยา เค้ามาพูดว่าขอนะ น ้าตาเค้าไหล ผมท าให้เค้าเสียใจมา
 หลายรอบ ได้สติก็กราบตีนแม่ผม ผมกราบตีนแม่ตัง้ 20 กว่าหนนะ ขอโทษเค้า เป็นแบบ
 นี้มาตลอด ถามว่าชดใช้กนัได้ไหม มนัก็ชดใช้กนัไม่ได้หรอก จนแม่ผมมาพูดว่ามึงไม่ต้อง
 มากราบกูแล้ว ตอนนัน้ผมก็อ้ึง รู้สึกเลยว่า เค้ารู้ว่าเราท าเพราะเสแสร้ง แต่จริงๆ ผมก็รู้สึก
 ผิดนะ ก็เลยกราบตีนเพือ่ใหเ้คา้ยกโทษให ้แต่แลว้ก็กลบัมาท าอีก ท าตวัเหมือนเดิมอีก” 

ส าหรับเจ้าของประสบการณ์อย่างน า้พุ เม่ือสมาชิกในครอบครัวก้าวเข้ามาล่วงรู้
ความลบัแล้ว นอกจากเขาได้แสดงการขอโทษสมาชิกในครอบครัวด้วยวาจาแล้ว เขายงัปรับแต่ง
การแสดงออกของเขาให้น่าเช่ือถือมากขึน้ โดยการถอยห่างออกจากโลกของยาเสพติด และใช้
ชีวิตประจ าวนัอยู่กบัสมาชิกในครอบครัวมากขึน้ ดงัค าบอกเล่าเร่ืองราวของน า้พุและคมกฤตตอน
หนึง่ท่ีให้การคล้ายคลงึกนัวา่  

“ตอนแม่ผมรู้ว่าดูดกัญชา แม่เค้าก็พูดว่า ไปเสพท าไมมนัไม่ดี แม่บอกว่าคิด
 เอาเอง ผมก็เลยยอมรับว่า ไปดูดกับเพื่อนมา รับสารภาพเลย แล้วก็ขอโทษเค้า พูดไป
 ร้องไห้ไป รับปากเค้าว่าจะไม่ดูดอีก แม่เค้าก็เงียบไปเลย ไม่คยุด้วย เพราะท าตวัไม่ดี เค้า
 ไม่ชอบ แม่ไม่คุยด้วยอยู่หลายวนั ตอนนัน้ผมก็รู้สึกว่าเหมือนตวัเองอยู่คนเดียว ก็หนัไป
 ท างานบ้านให้หนกัข้ึน จะได้ไม่คิดอะไรมาก ช่วยแม่อยู่แบบนี้ตัง้นาน เป็นอาทิตย์เลยนะ
 กว่าแม่จะยอมคยุดว้ย แม่ท าไรเราไม่ไดอ้ยู่แลว้ ผมก็ผิด ก็ขอโทษเคา้แค่นัน้” 

ส าหรับเจ้าของประสบการณ์เช่น วชัระ ตัม้ และตอง แม้ว่าทัง้สามท่านจะรู้สึกเสียใจ 
ท่ีท าให้สมาชิกในครอบครัวผิดหวงัท่ีพวกเขาหลงผิดก้าวเดนิอยู่ในโลกของยาเสพติด และส านกึผิด
ต่อเร่ืองราวท่ีเกิดขึน้ หากแต่ ด้วยสมาชิกในครอบครัวของพวกเขาบางคน ทัง้ปู่  พ่อ แม่ และน้า 
ล้วนใช้กัญชาและยาบ้าเช่นเดียวกนั จึงท าให้เร่ืองราวเหล่านีถู้กให้ความหมายว่าเป็นการกระท า
ของลกูผู้ชายท่ีสามารถกระท าได้ อีกทัง้เป็นเสมือนบรรทดัฐานร่วมท่ีสมาชิกในครอบครัวเคยปฏิบตัิ
สืบทอดตอ่กนัมาจากรุ่นปู่  ไปยงัรุ่นพอ่   จนมาถึงรุ่นลกู 

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าเจ้าของประสบการณ์เหล่านี ้ได้ถกูเปิดเผยตวัตนในฐานะผู้ ใช้ยา
เสพติดออกมาหน้าฉากจนสมาชิกในครอบครัวรับรู้ และเข้าใจว่าพวกเขาใช้ยาเสพติด หากแต่ 
เจ้าของประสบการณ์เหล่านี ้พยายามท าการปกปิดตัวตนและวิธีการใช้ยาเสพติดให้มีความ
คลมุเครือมากขึน้ โดยการแอบไปใช้ยาเสพติดนอกบ้าน ทุกครัง้ท่ีใช้ยาเสพติดจะแอบใช้ในห้องน า้
หรือในช่วงเวลาท่ีสมาชิกในครอบครัวไม่อยู่บ้าน ทัง้นีเ้พ่ือมิให้ตนเองต้องถูกสมาชิกในครอบครัวท า
ร้าย อนัเป็นผลจากการใช้ยาเสพติด และยงัคงธ ารงการใช้ยาเสพตดิไว้ได้เหมือนเดมิ 
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โลกของเพือ่น : พืน้ทีเ่ปิดเผยตวัตนผูใ้ช้ยาเสพติด 
ส าหรับวยัรุ่นใช้ยาเสพติด แม้ว่าในด้านหนึ่ง โลกของเพ่ือนได้กลายเป็นเง่ือนไขส าคญั

ท่ีน าพาพวกเขาเผชิญกบัอนัตรายหรือความเส่ียงจากการใช้ยาเสพติด และธ ารงชีวิตอยู่ในโลกของ
ยาเสพติด จนถูกคนในสังคมมองว่ามีชีวิตเต็มไปด้วยความยากล าบาก แต่ในอีกด้านหนึ่ง ชีวิต
ภายในกลุ่มเพ่ือนเหล่านี ้เป็นเสมือนพืน้ท่ีหลบซ่อนสายตาและการจ้องมองจากผู้คนรอบข้างท่ี
รังเกียจผู้ ใช้ยาเสพติด จนท าให้ชีวิตพวกเขามีความสุข มีพืน้ท่ีปลดปล่อยความรู้สึกย ่าแย่ในชีวิต 
เป็นพืน้ท่ีแหง่อิสรภาพ และเป็นพืน้ท่ีของ “ความเป็นพวกเดียวกนั” ท่ีทกุคนในกลุม่สามารถร่วมกนั
สร้างเร่ืองราวท่ียึดโยงระบบคิด ร่วมแลกเปล่ียนทศันะการมองโลกท่ีมีต่อเร่ืองราวท่ีผ่านเข้ามาใน
ชีวิต ยิ่งไปกว่านัน้ เพ่ือนเหล่านีย้งัสามารถร่วมแสดงการกระท าออกมาตอบโต้มุมมองของคนใน
สงัคมท่ีตอกตรึงพวกเขาวา่เป็น “คนไร้คา่” “คนไมดี่” เพ่ือเปิดพืน้ท่ีให้พวกเขาเหลา่นีมี้ท่ียืนในสงัคม 
ซึ่งการกระท าเช่นนีจ้ะเกิดขึน้ได้ยากหรือไม่สามารถกระท าได้เลย หากพวกเขาเลือกคบเพ่ือนท่ีมี
มุมมองในการมองโลกท่ีสวนทางกัน ในแง่นี ้เพ่ือนท่ีใช้ยาเสพติดและเพ่ือนท่ีคนในสังคมให้
ความหมายว่ามีการกระท าท่ีไม่เหมาะสมหรือเบี่ยงเบนไปจากสิ่งท่ีคนในสงัคมยึดถือ จึงกลายเป็น
ค าตอบท่ีจะน าพาชีวิตไปสู่ความสุขตามความเข้าใจของพวกเขา ซึ่งภาพเช่นนีไ้ด้ถูกตอกย า้ให้
ชดัเจนมากขึน้จากค าบอกเล่าของเจ้าของประสบการณ์แตล่ะคน ท่ีได้ใช้ชีวิตร่วมกบักลุ่มเพ่ือนท่ีมี
ความคดิ การกระท าท่ีแตกตา่งกนัออกไปในหลากหลายรูปแบบ โดยมีรายละเอียดดงันี ้

ชีวิตวยัรุ่นในกลุม่เพ่ือนใช้ยาเสพตดิ 
เพ่ือนของวยัรุ่นท่ีใช้ยาเสพติดในสลมั จะเป็นเพ่ือนท่ีอาศยัอยู่ในสลมัและนอก

สลมั ท่ีใช้ยาเสพติดเชน่เดียวกนั ทัง้นีเ้พ่ือจะได้ช่วยเหลือกนัในการแสวงหายาเสพตดิ ร่วมกนัใช้ยา
เสพติด และท ากิจกรรมท่ีเก่ียวเน่ืองจากการใช้ยาเสพติด ซึ่งภาพเช่นนีไ้ด้สะท้อนให้เห็นอย่าง
ชดัเจนจากเร่ืองเล่าในประสบการณ์ชีวิตของวยัรุ่นใช้ยาเสพติดทกุคน ท่ีล้วนท าการแสดงตวัตนใน
ฐานะการใช้ยาเสพติดกับกลุ่มเพ่ือนใช้ยาเสพติดด้วยกนั ในแง่นี ้การปฏิสมัพนัธ์ระหว่างพวกเขา
กบักลุ่มเพ่ือนจงึเป็นการแสดงออกภายในพืน้ท่ีมิดชิด ท่ีปราศจากผู้คนท่ีเป็นอนัตรายเข้ามาพบเห็น
การกระท าของพวกเขา จึงท าให้การใช้ยาเสพติดในแต่ละครัง้ต้องอยู่ในพืน้ท่ีลับตาคน ปกปิด
มิดชิด แต่ทว่า กลับเป็นโลกแห่งเสรีภาพท่ีพวกเขาปรารถนา ท่ีสามารถสร้างความเพลิดเพลิน 
ความสุขในชีวิต จนท าให้เกิดความหลงใหลกับบรรยากาศเช่นนี ้และต้องใช้ยาเสพติดอย่าง
ต่อเน่ือง เฉกเช่นเจ้าของประสบการณ์เช่นพินัย ท่ีชีวิตของเขากับเพ่ือนท่ีใช้ยาเสพติดได้มีส่วน
ส าคญัท่ีท าให้เขาใช้ยาเสพติดในปริมาณเพิ่มขึน้อย่างต่อเน่ือง จากเดิมใช้ยาเสพติดเพียงวนัละ 1 
เม็ด สง่ผลท าให้ชีวิตของเขามีความสขุและหลงลืมเหตกุารณ์เลวร้ายท่ีผา่นเข้ามาในชีวิตได้ แตเ่ม่ือ
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ใช้ยาบ้าบ่อยขึน้ได้เกิดอาการ “ดือ้ยา” จนท าให้การใช้ยาบ้าในปริมาณเท่าเดิมกลบัมิสามารถท า
ให้เขามีความสุขได้ จึงท าให้เขาต้องเพิ่มปริมาณการใช้ยาเสพติดมากขึน้เป็น 2 - 3 เม็ด หรือตาม
ความต้องการของร่างกายท่ีมีมากขึน้ เพ่ือให้โลกของพวกเขาเต็มไปด้วยความสุข และสามารถ
หลงลืมความทกุข์ท่ีผา่นมาในชีวิตได้  

นอกจากใช้ยาเสพติดในปริมาณท่ีเพิ่มมากขึน้แล้ว เจ้าของประสบการณ์
เหล่านีย้งัได้ร่วมกนัสร้างแนวทางการใช้ยาเสพติดท่ีแปลกใหม่ และให้เกิดความหลากหลายมาก
ขึน้ จากจุดเร่ิมแรกท่ีมีเพียงการสูบบุหร่ีในโรงเรียน เม่ือเวลาผ่านไปได้แสวงหายาเสพติด
หลากหลายชนิดมากขึน้ ทัง้ยาบ้า ยาไอซ์ และกัญชา เป็นต้น ซึ่งในการใช้ยาเสพติดในแต่ละครัง้ 
พวกเขามิได้ใช้ยาเสพติดชนิดใดชนิดหนึ่งเท่านัน้ หากแตจ่ะใช้ยาเสพติดหลากหลายชนิดในเวลา
เดียวกนั อาทิ น ายาบ้ามาผสมกบัยาไอซ์ และใช้ยาบ้าในระหว่างการด่ืมเหล้า เป็นต้น ทัง้นีเ้พ่ือให้
เกิดรสชาติท่ีแปลกใหม่ ไม่ซ า้ซากจ าเจ จนท าให้พวกเขาเกิดความสนุกสนาน และมีความสุขใน
โลกของยาเสพตดิเพิ่มขึน้อยา่งตอ่เน่ือง   

ในขณะท่ีเจ้าของประสบการณ์บางท่านท่ีไม่เพียงใช้ยาเสพติดเท่านัน้ หากแต ่
เม่ือพวกเขามนึเมาจากการใช้ยาเสพตดิแล้ว พวกเขาได้ร่วมกบักลุม่เพ่ือนท าการขม่ขืนวยัรุ่นผู้หญิง     
ท่ีร่วมดมกาวด้วยกัน เฉกเช่นเร่ืองราวชีวิตของตัม้และตองท่ีได้ถ่ายทอดภาพจ า เหล่านีอ้อกมา  
พวกเขาได้ใช้ชีวิตอยู่กบักลุม่เพ่ือนใช้ยาเสพติด ท่ีอาศยัอยู่ในชมุชนเดียวกนั ในตอนเย็นของทกุวนั 
เขาและเพ่ือนจะรวมกลุ่มพบปะสงัสรรค์ สนทนาเร่ืองราวท่ีผ่านเข้ามาในชีวิตประจ าวนั และใช้ยา
เสพติดร่วมกนัอย่างสนุกสนาน จวบจนวนัหนึ่งท่ีตองและเพ่ือนได้ใช้ยาเสพติดเหมือนปกติเช่นทุก
วนั หากแต่สิ่งหนึ่งท่ีต่างไปจากเดิมคือ มีเพ่ือนผู้หญิงคนหนึ่งท่ีหลงใหลในรสชาติของการดมกาว 
ได้ขอเข้าร่วมวงดมกาวกบัตองและเพ่ือนด้วย และทกุคนในกลุ่มได้สดูดมกลิ่นกาว จนเกิดอารมณ์
เคลิบเคลิม้ มีจินตนาการ และด่ืมด ่าอยู่ในภวังค์ของฤทธ์ิยาเสพติดชนิดนี ้แล้วเหตุการณ์ท่ีไม่
คาดคิดก็เกิดขึน้ เม่ือเพ่ือนของตองได้เกิดอารมณ์ทางเพศจนเดนิมุ่งหน้าเข้าไปหาผู้หญิงท่ีนัง่อยู่ใน
กลุม่ พร้อมทัง้ท าการลวนลาม ปลกุปล า้ และถอดเสือ้ผ้าผู้หญิงคนนัน้ โดยท่ีเพ่ือนผู้ชายคนอ่ืนท่ีนัง่
อยู่ด้วยกัน และเห็นเหตุการณ์มิได้ห้ามปราม ท่ียิ่งไปกว่านัน้ ยังได้เข้ามาร่วมกันกระท าช าเรา
ผู้หญิงคนนัน้ โดยท่ีเธอผู้นัน้มิสามารถขดัขืนหรือตอ่ต้านกบัการกระท าดงักลา่วได้ เน่ืองจากเธอเอง
ยงัคงติดอยู่ในวงัวนแห่งความสขุอนัเกิดจากฤทธ์ิยาเสพติดจนถอนตวัไม่ขึน้ หากแตภ่ายหลงัจาก
เหตุการณ์ดงักล่าวสิน้สุดลง ผู้หญิงท่ีโชคร้ายคนนัน้ต้องเข้าไปรับการรักษาตวัท่ีโรงพยาบาล อัน
เน่ืองจากอวยัวะเพศอกัเสบอย่างรุนแรง จนท าให้ผู้ปกครองของผู้หญิงคนนัน้รับรู้ถึงเหตกุารณ์ท่ี
เกิดขึน้ และเดินทางไปแจ้งความกบัเจ้าหน้าท่ีของรัฐ เป็นผลท าให้ชีวิตของตัม้และตองต้องเผชิญ
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กบัการถกูเจ้าหน้าท่ีของรัฐไล่ล่า จนน าไปสู่การจบักมุตองและเพ่ือนในกลุ่ม ท้ายท่ีสดุพวกเขาต้อง
หมดอิสรภาพ ต้องถกูพรากออกจากครอบครัวและคนท่ีพวกเขารัก เข้าไปอยูใ่นสถานท่ีกกัขงั   

ในขณะท่ีโตน เจ้าของประสบการณ์อีกคนหนึ่งซึ่งเพ่ือนท่ีร่วมใช้ยาเสพติด
ด้วยกนั ได้น าพาเขาไปสู่เหตุการณ์ในการกระท าช าเราผู้หญิงเช่นเดียวกบัตอง แตจ่ะตา่งกนัเพียง
การกระท าของโตนและเพ่ือนได้ก าหนด “เป้าหมายของการดมกาว” ไว้ล่วงหน้าแล้วว่า ใช้การดม
กาวเป็นเคร่ืองมือให้ได้มีเพศสมัพนัธ์กบัผู้หญิง จากนัน้เพ่ือนของโตนจึงเข้าไปพดูคยุกบัผู้หญิงนกั
ดมกาว จนเกิดการสนิทสนมคุ้นเคยกัน พร้อมทัง้ย่ืนข้อเสนอท่ีจะซือ้กาวมาให้ผู้หญิง และนัง่ดม
กาวร่วมกัน แล้วผู้หญิงคนนัน้ได้เร่ิมดมกาว โดยการหายใจเข้าออกสูดดมกาวเข้าไปจนเต็มปอด 
แล้วสดูดมเข้าไปอย่างต่อเน่ือง จนถึงจดุ ๆ หนึ่งได้ท าให้ผู้หญิงคนนัน้เกิดความรู้สึกเพลิดเพลิน มี
จินตนาการ และสามารถเสกสรรปัน้แต่งภาพท่ีปรากฏในจินตนาการแห่งความฝันให้กลายเป็น
ภาพเสมือนจริง จนตวัเองรู้สึกว่าสามารถเข้าไปโบยบิน และสมัผสักับภาพเหล่านัน้ได้  ในขณะท่ี
โตนและเพ่ือนได้ดมกาวกบัผู้หญิงเช่นนัน้ หากแตด่มกาวในปริมาณน้อย เหนือไปกวา่นัน้ ได้แสดง
ท่าทางเพลิดเพลิดกับรสชาติของกาวท่ีตนเองสูดดมเข้าไป (แต่ความจริงท่ีซ่อนไว้คือ พวกเขามิได้
มอมเมากบัสารเสพติดชนิดนีแ้ตอ่ย่างใด) ทัง้นีเ้พ่ือไม่ให้ผู้หญิงเกิดความสงสยัถึงเป้าหมายท่ีซ่อน
อยู่เบือ้งหลงั ขณะเดียวกนัต้องสงัเกต และรอจงัหวะท่ีผู้หญิงติดอยู่ในวงัวนแห่งจินตนาการจนไร้
สติ จากนัน้ท าการเปิดเผยความต้องการมีเพศสมัพนัธ์กับผู้หญิงคนนัน้ออกมา  ซึ่งในช่วงเวลานัน้ 
ผู้หญิงจะร่วมโบยบินร่วมเข้าไปในจิตนาการด้วยกนัโดยมิได้ขดัขืนแตอ่ย่างไร ดงัค ากลา่วตอนหนึง่ท่ีว่า 

“ตอนนัน้ใช้กาวก็เพราะว่าเราอยากได้ผู้หญิงคนนี้เว้ย จะเข้าไปหาเฉยๆ มนัก็
 ไม่ได้ ก็ต้องเข้าไปดมกาวกบัเค้า ซ้ือกาวให้ผู้หญิงคนนัน้ ก็เหมือนใช้ดมกาวเพือ่ให้ได้ส่ิงที่
 เราต้องการแค่นัน้เอง เมื่อก่อนแถวนี้เด็กวยัรุ่นดมกาวเยอะทัง้หญิงทัง้ชาย ทกุวนันี้ก็ยงัมี
 อยู่ พอมีอะไรกนัเสร็จก็แยกย้ายกนัไปไม่ได้มาเป็นแฟนกนั ผู้หญิงเค้าก็ไม่ได้อะไร มนัมี
 อะไรกันก็เพราะเมานี้แหละ แต่เราก็จะไม่เมามากกว่าผู้หญิงหรอก เพราะเราไม่ได้ดม
 จริงๆ แต่ดมเพราะตอ้งการผูห้ญิงคนนัน้ เรารู้ว่าดมกาวแลว้ยงัไงผูห้ญิงก็ตอ้งยอมเราอยู่แลว้” 
 

ในขณะท่ีเจ้าของประสบการณ์อย่างพินัย เม่ือเขาและเพ่ือนได้ชักชวนกันไปเท่ียว
กลางคืนเพ่ือด่ืมเหล้าและใช้ยาไอซ์ จนท าให้เขาได้พบเจอกบัผู้หญิงในร้านคาราโอเกะท่ีอยู่ในโลก
ของยาเสพติดเชน่เดียวกนั เขามิได้ปกปิดความปรารถนาแห่งตนท่ีต้องการมีเพศสมัพนัธ์กบัผู้หญิง
ท่ีใช้ยาเสพติดเฉกเช่นโตน ขณะเดียวกันได้เปิดเผยความต้องการของตนเองออกมาอย่างชดัเจน 
โดยเร่ิมจากปฏิสมัพนัธ์กบัผู้หญิงคนนัน้ท่ีร้านคาราโอเกะซึง่เป็นท่ีท างานของเธอ จนเกิดความสนิท
สนมคุ้นเคยกนั รับรู้ความต้องการของแตล่ะฝ่าย รวมถึงได้ย่ืนข้อเสนอในการแลกเปล่ียนยาบ้ากับ
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การมีเพศสมัพนัธ์กบัผู้หญิง และหาข้อตกลงร่วมกันเพ่ือตอบสนองความต้องการของทัง้สองฝ่าย 
โดยพินัยได้มีเพศสัมพันธ์กับผู้ หญิง และผู้ หญิงได้เสพยาบ้าโดยไม่ต้องออกไปแสวงหาจาก
ภายนอก ซึ่งหลงัจากวนันัน้ได้ท าให้ผู้หญิงเกิดความคิด และเข้าใจว่าพินยัเป็นบุคคลหนึ่งท่ีมีเงิน 
และมียาบ้าในการตอบสนองความต้องการของเธอได้ จึงท าให้ ผู้หญิงคนนีไ้ปหาพินยัท่ีบ้านอย่าง
ต่อเน่ือง เพ่ือไปใช้ยาบ้าและมีเพศสัมพนัธ์กับพินยั ทว่านับเป็นความโชคร้ายของพินยัท่ีผู้หญิงมี
สามีแล้ว และเม่ือสามีของเธอรับรู้ถึงเร่ืองราวท่ีเกิดขึน้ จึงได้เดินทางไปหาพินยั  จนเกิดการท าร้าย
ร่างกายกนัเกิดขึน้ เป็นผลท าให้ต้องพกัรักษาตวัอยูบ้่านเป็นเวลาหลายวนั 

เม่ือเป็นเช่นนี ้การใช้ชีวิตของวยัรุ่นสลมัใช้ยาเสพติดในกลุม่เพ่ือนใช้ยาเสพติด 
จงึมีสว่นส าคญัท่ีเข้ามาหลอ่หลอมมมุมองตอ่ยาเสพตดิของวยัรุ่นเหล่านี ้จนเกิดความเข้าใจวา่การ
ใช้ชีวิตร่วมกบัเพ่ือนใช้ยาเสพติดจะท าให้พวกเขามีคนยืนเคียงข้าง มีคนรู้ใจ และมีคนชว่ยแสวงหา
ยาเสพติด มาใช้เป็นยารักษาโรคทางสงัคม อาทิ ขาดความรักจากคนใกล้ชิด และการถูกท าร้าย
จากผู้คนในครอบครัว เป็นต้น เม่ือทานยาเสพติดเข้าไปแล้ว ฤทธ์ิของยาเสพติดจะสามารถเข้าไป
รักษาโรคดังกล่าว จนท าให้ชีวิตของพวกเขามีความสุข และหลงลืมความทุกข์เหล่านัน้ แม้ว่า
ความสุขเหล่านีจ้ะเกิดขึน้ในห้วงเวลาอนัสัน้ และต้องแลกเปล่ียนด้วยการละเมิดสิ่งท่ีคนในสงัคม
ยึดถือ      แต่ส าหรับวยัรุ่นใช้ยาเสพติดแล้ว การใช้ยาเสพติดกลบัเป็นสิ่งท่ีมีคณุคา่และมีส่วนช่วย
เติมเต็มชีวิตของพวกเขาได้ สิ่งนี ้จึงท าให้พวกเขาเต็มใจท่ีจะใช้ชีวิตอยู่กบัอนัตรายและความเส่ียง
จากการใช้ยาเสพตดิอยา่งไมรู้่จบ  

ชีวิตวยัรุ่นใช้ยาเสพตดิกบัเพ่ือนเสพตดิเกม 
ส าหรับสิทธิชาติและสิทธิพร ท่ีได้ใช้ชีวิตร่วมกบักลุ่มเพ่ือนท่ี “เสพติดเกม” จน

ท าให้ภายหลงัจากเลือกเรียนของทกุวนั เพ่ือนจะชวนสิทธิชาตรีิบเดนิทางออกจากโรงเรียนเพ่ือแอบ
ไปใช้ยาเสพติดท่ีบ้านเพ่ือน จนร่างกายเกิดความกระปรีก้ระเปร่า เกิดความสุขสนุกสนานแล้ว จะ
รีบเดินทางมุ่งหน้าไปยงัร้านเกมท่ีอยู่ไม่ไกลจากบ้านมากนกั จากนัน้ได้ใช้เวลาทัง้หมดในการเล่น
เกม ทัง้เกมการตอ่สู้  การแข่งรถ และการผจญภัย จนท าให้ชีวิตของเขาอ่ิมเอมไปด้วยความสขุ อนั
เป็นความสขุท่ีได้เป็นผู้ชนะเกมการแขง่ขนัในโลกเสมือนจริง ท่ีมาจากการตอ่สู้  แขง่ขนัในแตล่ะเกม 
แต่ละด่านจนสามารถฝ่าฟันคู่ต่อสู้ และมีชัยชนะจากเกมหนึ่งไปสู่อีกเกมหนึ่งได้ และเกิดความ
ต้องการท่ีจะเอาชนะในดา่นถดั ๆ ไปเร่ือย ๆ เพ่ือให้ตนเองกลายเป็นแชมป์ของเกมนัน้ ๆ แนน่อนว่า
เม่ือเขาคิดเช่นนี ้ย่อมท าให้เกิดการหมกมุ่น ต้องกินนอนอยู่ในร้านเกม ไม่ต้องการพกัผ่อน ไม่ยอม
หลบัไม่ยอมนอน ยามใดท่ีเกิดอาการง่วง สิทธิชาติและเพ่ือนจะชวนกันไปใช้ยาบ้าเพ่ือให้ตนเอง
สามารถเลน่เกมได้ยาวนาน โดยไมรู้่สกึง่วงนอน ดงัค าบอกเลา่ของเจ้าของประสบการณ์ท่ีวา่ 
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 “ผมพูดตรงๆ นะ ตอนวยัรุ่นผมชอบเล่นเกมมาก ออกจากโรงเรียนแลว้ตอ้งไป
 ร้านเกมทุกวนั บางวนัไม่ไปโรงเรียนแอบอยู่ร้านเกมก็มี ย่ิงเล่นย่ิงมนั สนุก ไม่อยากนอน 
 ไม่อยากพกั อยากเล่นเกมส์ต่อนานๆ ก็เลยดูดยาบ้า พอดูดยาเสร็จไปเล่นต่อได้ยาวเลย 
 ไปนัง่ตัง้แต่วนันัน้จนถึงตี 3 ของอีกวนัหน่ึง” 

ในการใช้ยาบ้าแตล่ะครัง้ สิทธิชาติจะเข้าห้องน า้ในร้านเกม จากนัน้น ายาบ้าท่ี
เก็บซ่อนไว้ในกระเป๋าออกมาเสพ ครัง้ละคร่ึงเม็ดบ้าง หนึ่งเม็ดบ้าง โดยใช้ประตหู้องน า้เป็นฉากกนั
ไมใ่ห้บคุคลอ่ืนเข้าไปเห็นภาพขณะใช้ยาเสพติด และหากวนัใดไมมี่ยาเสพตดิ เขาจะสามารถหาซือ้
ได้จากเจ้าของร้านเกมหรือคนรู้จกัท่ีมาร่วมเล่นเกมได้ ทัง้นีเ้พียงเพ่ือให้ตวัเองสามารถเล่นเกมได้
ตลอดทัง้วนัทัง้คืน โดยไมต้่องนอน 

จากการใช้ชีวิตเช่นนีม้าอย่างต่อเน่ือง เป็นผลท าให้สิทธิชาติเสพติดเกมหนัก
ขึน้ ต้องการใช้เวลาในการเล่นเกมนานขึน้ จนท าให้เขาใช้ยาเสพติดในปริมาณเพิ่มขึน้ เพ่ือให้
สามารถเล่นเกมได้ครัง้ละสองสามวันโดยไม่ต้องหลับไม่ต้องนอน สิ่งนีเ้องจึงท าให้ชีวิตของเขา
ย ่าแย่ลงไปเร่ือย ๆ และไม่มีเงินเหลือในการจบัจา่ยใช้สอยอย่างอ่ืน จนท าให้เขาต้องหาชอ่งทางใน
การหาเงิน เพ่ือหารายได้มาใช้จ่ายในชีวิตประจ าวัน หากแต่ด้วยความอ่อนเยาว์และไร้
ประสบการณ์ในการท างาน จึงท าให้ไม่สามารถหางานท าได้ เม่ือเป็นเช่นนี ้เพ่ือนผู้ ท่ีคอยให้
ค าปรึกษาในทกุเร่ืองราวในชีวิต  จึงให้ค าแนะน าให้เขาประกอบอาชีพผู้ ค้ายาเสพติดรายย่อย ซึ่ง
เป็นงานท่ีไมใ่ช้ความรู้ทางวิชาการ และทกัษะในการท างานมากนกั ประกอบกบัเพ่ือนมีเครือขา่ยผู้
ซือ้ยาเสพติดอยู่แล้ว สิทธิชาติจึงเกิดความเข้าใจว่า อาชีพนีเ้ป็นอาชีพท่ีดีท่ีสุด ณ เวลานัน้ และ
ท้ายท่ีสดุเขาได้ตดัสินใจก้าวเข้าสูเ่ส้นทางของผู้ ค้ายาเสพติดตอ่ไป  

ฉะนัน้ วยัรุ่นใช้ยาเสพติดท่ีใช้ชีวิตร่วมกบัเพ่ือนท่ีเสพติดเกม และใช้ชีวิตเช่นนี ้
มาอย่างต่อเน่ือง จึงได้ใช้ยาเสพติดเป็นเคร่ืองมือส าคญัในการก ากับ ควบคมุตนเอง ให้สามารถ
ยืนยนัต่อสู้กบัโลกในเกมได้ยาวนาน เพ่ือให้ตนเองสามารถเดินไปสู่ความเป็นแชมป์ของเกมนัน้ ๆ 
ในแง่นี ้ยาเสพติดจงึกลายเป็นองค์ประกอบหนึง่ท่ีมีความส าคญัในการเล่นเกมของวยัรุ่นใช้ยาเสพ
ติดและกลุ่มเพ่ือนเสพติดเกมเหล่านี ้จนท าให้ชีวิตต้องตกอยู่ในวงัวนของการใช้ยาเสพติดและการ
เล่นเกม รวมถึง เกิดการเรียนรู้ ซึมซบัความรุนแรงภายในเกม จึงส่งผลให้นอกจากวยัรุ่นสลมัจะติด
ยาเสพตดิ และเสพตดิเกมแล้ว พวกเขายงักลายเป็นผู้ เสพตดิความรุนแรงอีกด้วย 

ชีวิตผาดโผนในกลุม่เพ่ือนเดก็แว้น 
ในขณะท่ีเจ้าของประสบการณ์อย่างสิทธิพร นอกจากเสพติดเกมเช่นเดียวกับ

สิทธิชาติแล้ว เขายงัมีความสมัพนัธ์กับเพ่ือนท่ีใช้ยาเสพติดและช่ืนชอบในการขบัรถมอเตอร์ไซค์ซิ่ง     
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จนเกิดการ “เสพติดการแว้น” จงึท าให้เกือบทกุครัง้ท่ีใช้ยาบ้า จนร่างกายเกิดความคกึคะนอง และ
มีความกล้า เขาและเพ่ือนจะชกัชวนกนัไปขบัรถแขง่กนัตามท้องถนน เพ่ือสร้างสีสนัให้กบัชีวิตและ
กระชบัความสัมพันธ์ภายในกลุ่มเพ่ือน โดยจากค าบอกเล่าของเขาได้ฉายให้เห็นภาพของกลุ่ม
เพ่ือนท่ีได้มีการนัดหมายพบเจอกันท่ีบ้านเพ่ือนท่ีอาศัยอยู่บ้านคนเดียว เพ่ือท าการร่วมกลุ่ม
สนทนา บอกเล่าเร่ืองราวชีวิตในแต่ละวนั และใช้ยาเสพติดร่วมกนั จนท าให้ร่างกายเกิดความสุข 
สนกุสนาน และปลดเปลือ้งความทกุข์ท่ีผ่านเข้ามาในชีวิต ย่ิงไปกว่านัน้ หลงัจากใช้ยาเสพติดแล้ว 
พวกเขาจะรวมกลุ่มกันท ากิจกรรมเพ่ือหาความสนุกสนานให้กับชีวิต เผชิญกับโลกท่ีมีความท้า
ทาย และชีวิตท่ีไม่ซ า้ซากจ าเจ ซึ่งกิจกรรมหลักท่ีพวกเขาท ากันเป็นประจ าคือ รวมกลุ่มกันขับ
มอเตอร์ไซค์ผาดโผนนอกบ้าน โดยขบัแห่กนัไปเป็นขบวนกลุ่มใหญ่เต็มท้องถนน บ้างก็ขบัแซงกัน
ไปมา บ้างก็ขบัอย่างรวดเร็ว บ้างแสดงลีลาท่าทางการขับท่ีน่าหวาดเสียว พร้อมทัง้เร่ง เคร่ืองรถ
มอเตอร์ไซค์อย่างรวดเร็ว จนท าให้เสียงจากท่อรถท่ีถูกตดัแต่งให้มีเสียงดงั ส่งเสียงร้องดงัสนัน่ไป
ทัว่บริเวณ สร้างความสนกุสนาน ต่ืนเต้น และท าให้ชีวิตของพวกเขามีรสชาตมิากยิ่งขึน้  

ทว่า ความสนุกสนานเหล่านัน้ก็ต้องหมดไป เม่ือพวกเขาเผชิญกับด่านตรวจ
ของเจ้าหน้าท่ีบ้านเมืองท่ีวางอยู่บนถนน ซึ่งอยู่ห่างออกไปไม่ถึงร้อยเมตร สิ่งหนึ่งท่ีบงัเกิดขึน้มาใน
ความคิด ณ ตอนนัน้คือจะต้องไม่เข้าไปในพืน้ท่ีอ านาจของเจ้าหน้าท่ีเหล่านัน้ จะต้องหาทางหลบ
เล่ียง จากนัน้เขาและเพ่ือนได้ขบัรถมอเตอร์ไซค์แยกย้ายกันหลบหนี บ้างก็เลีย้วรถกลบั บ้างก็ขบั
ฝ่าดา่นออกไป บ้างก็ขบัรถหนีไปอย่างรวดเร็ว ในขณะท่ีเจ้าหน้าท่ีบ้านเมืองได้ขบัรถไล่ล่าตามไป
เชน่เดียวกนั หากแตก็่ไมส่ามารถตดิตามรถของพวกเขาได้ทนั เน่ืองจากเม่ือขบัรถไปถึงบริเวณถนน
ท่ีมีตรอกซอกซอย รถมอเตอร์ไซค์ท่ีมีความคล่องตวัสามารถหลบหนีได้ไม่ยากนกั แม้วา่สิทธิพรจะ
รอดพ้นจากเจ้าหน้าท่ีดงักล่าว หากแต่เขาต้องเผชิญกบัเหตกุารณ์ท่ีไม่คาดคิด เม่ือรถท่ีเขาขบัมา
เสียหลกั และล้มครูดไปกับพืน้ถนนเป็นระยะทางเกือบสิบเมตร เป็นผลให้แขนขวาหกั มีบาดแผล
ถลอกตามตวั จนต้องเข้ารับการรักษาตวัท่ีโรงพยาบาล ก่อนกลบัมารักษาบาดแผลท่ีบ้านหลายวนั
กวา่จะหายเป็นปกต ิ 

จากเหตุการณ์ในวนันัน้ ได้ท าให้สิทธิพรเกิดความเข้าใจว่า แม้การใช้ยาเสพ
ติดก่อนออกไปขบัรถซิ่งตามท้องถนน และการขบัข่ีมอเตอร์ไซด์หลบหนีการจบักุมของเจ้าหน้าท่ี
บ้านเมืองกลายเป็นสิ่งปกติในชีวิตประจ าวัน ท่ีเขามองว่าท าให้ชีวิตมีความสุข และสร้างสีสัน 
ความท้าทายภายในกลุม่เพ่ือน แตท่วา่ การกระท าดงักลา่วเหลา่นีไ้ด้น าพาความเส่ียงและอนัตราย
รูปแบบอ่ืนตามมา นัน่คือ การเกิดอบุตัิเหตบุนท้องถนน จนท าให้นอกจากสิทธิพรจะต้องบาดเจ็บ
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ตามร่างกายแล้ว ครอบครัวของเขาต้องสญูเสียเงินจา่ยคา่รักษาพยาบาลจ านวนมาก จนเกิดความ
ขดัสนและมีความเดือนร้อนทางการเงินตามมา 

จากท่ีกล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้ว่า วยัรุ่นใช้ยาเสพตดิในสลมัท่ีใช้ชีวิตกบัเพ่ือน
เด็กแว้น จึงเป็นการกระท าท่ีวัยรุ่นกับเพ่ือนร่วมกันแสดงออกมาภายหลังจากการใช้ยาเสพติด 
เพ่ือให้ชีวิตของตนเองมีความสขุ สามารถท้าทายกฎระเบียบของสงัคม และได้รับการยอมรับจาก
กลุ่มเพ่ือนท่ีใช้ยาเสพติดด้วยกนั โดยไม่สนใจกบัมมุมองของสงัคม ซึ่งผลพวงจากการกระท าเช่นนี ้
ได้น าพาอนัตรายมาสูชี่วิตของพวกเขาเพิ่มมากขึน้  

ชีวิตวยัรุ่นในกลุม่เพ่ือนค้ายาเสพตดิ 
ส าหรับเจ้าของประสบการณ์อย่างทองน้อย สิทธิชาติ พินยั ตัม้ ตอง โตน และ

ศกัดิ์ชาย นอกจากคบเพ่ือนท่ีใช้ยาเสพติดด้วยกันแล้ว พวกเขาทัง้เจ็ดคนได้คบเพ่ือนในสลมัและ
นอกสลมัท่ี “ขายยาเสพติด” ด้วย โดยความสมัพนัธ์ระหว่างเขากบัเพ่ือนเหล่านีจ้ะเป็นผลพวงจาก
การใช้ยาเสพตดิ ท่ีในแตล่ะวนัพวกเขาจะให้เพ่ือนท่ีรู้จกัแหลง่ขายยาเสพตดิไปซือ้หายาเสพตดิจาก
พอ่ค้า และหาพืน้ท่ีมิดชิดมาร่วมกนัใช้ยาเสพตดิ ท าเชน่นีท้กุวนัและเม่ือใช้ยาเสพติดนานวนัเข้า ได้
ท าให้มีความต้องการยาเสพติดในปริมาณเพิ่มขึน้ จนต้องแบกรับค่าใช้จ่ายในการซือ้ยาเสพติด
เพิ่มขึน้ตามไปด้วย เม่ือเป็นเช่นนีเ้พ่ือนของพวกเขาท่ีรู้จกัเครือข่ายและยึดอาชีพขายยาเสพติดอยู่
แล้ว จึงชีช้วนให้พวกเขาเดินทางเข้าสู่การเป็นเครือข่ายยาเสพติด ในแง่หนึ่งเพ่ือท าให้ตนเองมี
รายได้ในการเลีย้งชีพของตนเอง และในอีกแง่หนึ่ง สามารถน ายาเสพติดท่ีเหลือจากการขายมาใช้
เสพเอง อีกทัง้ยังสามารถใช้ยาเสพติดในราคาถูกกว่าคนอ่ืน จนท าให้พวกเขาติดอยู่ในวงัวนของ
ผู้ใช้และผู้ขายยาเสพตดิจนยากท่ีจะถอนตวัออกมา 

ยิ่งไปกว่านัน้ เม่ือเขาก้าวเข้าสู่อาชีพนกัขายยาเสพติด ย่อมท าให้พวกเขาต้อง
เผชิญกบัอนัตรายจากยาเสพติดเพิ่มขึน้เป็นเงาตามตวั ภาพเช่นนีส้ะท้อนให้เห็นได้อยา่งชดัเจนใน
ค าบอกเล่าของพินยัในชว่งชีวิตท่ีเปล่ียนจากผู้ ใช้ไปเป็นผู้ขายยาเสพตดิ จนท าให้เขาต้องเผชิญกบั
เหตกุารณ์ “บิดยา” จากเพ่ือนรักท่ีเคยใช้ยาเสพติดด้วยกัน พร้อมทัง้ชกัน าและสร้างเครือข่ายซือ้
ขายยาเสพติดให้เขา แต่แล้วเพ่ือนคนนี ้กลับมาหักหลังพินัยโดยการส่งมอบยาบ้าไม่ครบตาม
จ านวนท่ีสัง่ซือ้ไว้ จนท าให้เม่ือเขาน าไปส่งต่อให้ผู้ ซือ้ เขาต้องโดนท าร้ายร่างกายและเข้าไปรักษา
ตวัในโรงพยาบาลหลายวนั ดงัค าบอกเลา่ของพินยัท่ีวา่  

“ผมไปซ้ือยาบ้ากบัคนขายยาที่เป็นเพือ่นกนั ซ้ือขายกนัประจ า แต่วนันัน้ไปซ้ือ
 แล้วได้ยาไม่ครบ โดยบิดไปหลายเม็ด ต้องเสียเงินไปหลายหมื่น จากเพื่อนที่ไม่เคยโกหก
 กนั ไม่เคยมีปัญหากนั เพื่อนแท้ๆ กนัเลย ไม่น่าท ากนัแบบนี้ มนัท าให้ผมเสียความรู้สึก 
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 มนัเป็นปม แล้วคนที่ผมเอายาไปให้เป็นคนแถวบ้าน กลายเป็นว่าเค้าคิดว่าเราไปหลอก
 มนัอะไรแบบนี้ แต่จริงๆ แล้วผมไม่ได้โกหก แต่ผมไว้ใจเพือ่นที่ขายยาบ้าให้ผม ผมซ้ือกบั
 มนัมานานก็เลยเชื่อใจ เห็นงานแล้วก็ไม่นบัยาว่าครบไหม วนันัน้ก็เลยมีปากเสียงกนั ต่อย
 กนั แลว้ผมก็โดนตีหวัจนหวัแตก ตอ้งไปโรงพยาบาล เย็บหลายเข็ม นอนซมไปหลายวนั” 

หลงัจากเหตกุารณ์ในวนันัน้ได้ท าให้พินยัโมโห เคียดแค้นเพ่ือนเป็นอย่างมาก 
เพราะในเวลานัน้เขารู้สกึว่าโดนหกัหลงัจากเพ่ือนรัก จึงได้ระบายอารมณ์ไปกบัสิ่งของท่ีอยู่รอบตวั 
ทัง้ใช้มีดกรีดเบาะรถมอเตอร์ไซค์ท่ีจอดในพืน้ท่ีสาธารณะ ท าร้ายร่างกายตวัเองโดยต่อยก าแพง 
และท าลายข้าวของในบ้านท่ีขวางหน้า ในขณะเดียวกัน เขายงัต้องหลบซ่อนตวัมิให้เครือข่ายยา
เสพตดิพบเห็น เพ่ือไมใ่ห้ตวัเองเผชิญกบัอนัตรายท่ีอาจถึงแก่ชีวิตได้  

เม่ือวยัรุ่นใช้ยาเสพตดิใช้ชีวิตร่วมกบัเพ่ือนขายยาเสพตดิ ในด้านหนึ่ง ย่อมเป็น
ผลท าให้พวกเขาสามารถเข้าถึงยาเสพตดิได้สะดวกและตอ่เน่ือง จึงท าให้วยัรุ่นเหลา่นีใ้ช้ยาเสพติด
ในปริมาณมากขึน้อย่างตอ่เน่ือง จนท าให้สภาพร่างกายทรุดโทรมอย่างตอ่เน่ือง ในอีกด้านหนึ่ง ได้
ท าให้วยัรุ่นใช้ยาเสพติดต้องเผชิญกับอันตรายท่ีมีสาเหตุมาจากเพ่ือนท่ีขายยาเสพติด จนท าให้
ชีวิตตนเองต้องตกอยูท่า่มกลางอนัตรายอนัเกิดจากยาเสพติดเพิ่มมากขึน้  

ชีวิตวยัรุ่นในกลุม่เพ่ือนใช้ความรุนแรง 
การคบเพ่ือนท่ีใช้ความรุนแรง เป็นการใช้ชีวิตของวยัรุ่นใช้ยาเสพติดท่ีมีความ

ใกล้ชิดกับเพ่ือนท่ีใช้ก าลงัในการเอาชนะบุคคลอ่ืนเพ่ือให้ได้ในสิ่งท่ีตนเองต้องการ ซึ่งภาพเช่นนี ้
เกิดขึน้ในชีวิตของเจ้าของประสบการณ์เช่นสชุาติ ท่ีภายหลงัจากร่วมใช้ยาเสพติดกบัเพ่ือนในกลุ่ม
เรียบร้อยแล้ว ได้รวมกลุ่มกันก่อความรุนแรงกับบุคคลอ่ืน โดยการ “ยกพวกตีกัน” กับวยัรุ่นคู่อริ 
โดยเขาได้บอกเลา่เหตกุารณ์ในวนัหนึง่ท่ีได้มีการรวมตวัในแก๊งเพ่ือนท่ีมีอยู ่5 คน และได้สนทนาถึง
เหตุการณ์ท่ีเพ่ือนไปมีปัญหากับวยัรุ่นกลุ่มอ่ืน พร้อมทัง้ได้ร่วมวงใช้ยาบ้าด้วยกัน จากนัน้เม่ือใช้
ยาบ้าจนเกิดอาการกระปรีก้ระเปร่า คกึคะนอง เพ่ือนก็ได้ชกัชวนกนัไปจดัการกับคูอ่ริท่ีอยู่อีกกลุ่ม
หนึ่ง สชุาติและเพ่ือนได้ออกเดินทางไปตามหาจนเจอคูอ่ริท่ีห้างดงัแห่งหนึ่ง จากนัน้พวกเขาได้ฉุด 
ลากวยัรุ่นกลุ่มนัน้ให้เข้าไปในพืน้ท่ีมุมอบัของห้างท่ีมีผู้คนเดินผ่านไปมาน้อย และลบัสายตาผู้คน 
แล้วร่วมกันลงมือท าร้ายร่างกายวยัรุ่นกลุ่มนัน้ บ้างก็ต้อย บ้างก็แตะ บ้างก็ศอก จนหน้าตาเนือ้ตวั
ช า้เลือดไปทัว่ทัง้ร่างกาย อีกทัง้ได้ถอดเสือ้ผ้าของคูอ่ริเหล่านัน้ให้เหลือเพียงกางเกงชัน้ใน เพ่ือท า
การประจานให้เกิดความละอายและไมก่ล้าวิ่งไล่ติดตามไปเอาคืนพวกเขา ก่อนหยิบฉวยทรัพย์สิน
ของมีค่า ทัง้กระเป๋าสตางค์ ทัง้นาฬิกาของคู่อริไปด้วย และว่ิงหลบหนีออกไปจากห้างเพ่ือมิให้
เจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภยัหรือเจ้าหน้าท่ีของรัฐจบักุมตวัได้ ซึ่งเหตกุารณ์ความรุนแรงเหล่านี ้
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มิได้เกิดขึน้เพียงครัง้เดียวแล้วจางหายไป หากแต่เกิดขึน้ซ า้แล้วซ า้เล่าราวกับเป็นเร่ืองราวปกติท่ี
ผ่านเข้ามาในชีวิต แล้วผ่านออกไป โดยไม่ได้แยแสว่าการกระท าดงักล่าวเป็นสิ่งท่ีคนในสงัคมให้
ความหมายวา่เบี่ยงเบนไปจากบรรทดัฐานทางสงัคม 

ขณะท่ีเจ้าของประสบการณ์เช่นวชัระ ได้ร่วมกับกลุ่มเพ่ือนสร้างสถานการณ์
ความรุนแรงเชน่เดียวกนักบัสชุาติ แตจ่ะมีความแตกตา่งกนัในรูปแบบของการกระท า โดยพวกเขา
จะท าการวางแผนการกระท าเหตกุารณ์ความรุนแรงบนรถโดยสารประจ าทาง ท่ีมีการแบ่งงานให้
กลุ่มเพ่ือนท่ีร่วมขบวนการอย่างชดัเจน จากนัน้ลงมือกระท าการสร้างสถานการณ์ให้เกิดฉากการ
ยกพวกตีกนัของวยัรุ่น ซึง่พวกเขาจะเร่ิมจากการยืนสอดส่อง ตรวจตราเพ่ือนนกัเรียนคูอ่ริทัง้ท่ีเรียน
อยู่ในโรงเรียนเดียวกนัและตา่งโรงเรียน เม่ือพบเจอว่ามีนกัเรียนกลุ่มเป้าหมายอยู่บนรถ วชัระและ
กลุ่มเพ่ือนจะรอให้รถโดยสายประจ าทางสายนัน้จอดรับส่งผู้ โดยสาร แล้วแยกย้ายกันขึน้รถทัง้ฝ่ัง
ประตดู้านหน้าและด้านหลงั ทัง้ป้ายเดียวกันและป้ายถดัไป จากนัน้ใช้สายตาสอดส่อง ตรวจตรา
ทรัพย์สินของมีคา่ทัง้สร้อยคอทองค า นาฬิกาข้อมือ และกระเป๋าสตางค์ของผู้ โดยสารทกุคนบนรถ จน
เกิดการสะดุดตาทรัพย์สินท่ีต้องการแล้ว จึงส่งสัญญาณให้เพ่ือนทุกคนเร่ิมกระท าการตะลุมบอล
นกัเรียนเป้าหมาย บ้างใช้ไม้ตี บ้างใช้หมดัต่อย และบ้างใช้เท้าเตะ จนเกิดการชุลมุน วุ่นวาย เพ่ือท า
ให้ผู้ โดยสารท่ีอยู่ในเหตกุารณ์เกิดอาการต่ืนตระหนกตกใจ หวาดกลวักับเร่ืองราวท่ีเกิดขึน้ ก่อนท า
การฉกฉวย ขโมยทรัพย์สินของมีคา่ของบคุคลเหลา่นีม้าเป็นของตวัเอง  ดงัค ากลา่วของวยัรุ่นท่ีวา่ 

“ผมจะใช้การยกพวกตีกนับนรถเมล์ แบ่งพวกกนัตีกนั ผมเป็นคนวางแผน พอ
 นกัเรียนมนัตีกนัคนในรถจะกลวั กลุ่มหน่ึงข้ึนป้ายหน่ึง อีกกลุ่มข้ึนอีกป้ายหน่ึง ตอนว่ิงๆ 
 ไปเจอผูห้ญิงคนหน่ึง เลยเอาสร้อยติดมือมาดว้ย” 

จากนัน้วชัระและเพ่ือนได้รีบวิ่งลงจากรถโดยสารประจ าทางเม่ือรถจอดสนิท 
และแยกย้ายกนัหลบหนีไปคนละทิศคนละทางตามท่ีวางแผนกนัไว้ แล้วไปเจอกนัท่ีปลายทางท่ีนดั
หมายเอาไว้ เพ่ือน าทรัพย์สินมีคา่ท่ีได้ไปขาย แล้วน าไปซือ้ยาเสพติดมาใช้กนัในกลุ่มเพ่ือน แน่นอนว่า 
เหตุการณ์เช่นนีส้ร้างความต่ืนเต้น เร้าใจ และท้าทายกับพวกเขาทุกคน จนท าให้พวกเขาเกิด
ความคิดว่าการกระท าดงักล่าวเป็นสิ่งท่ีพึงกระท า เป็นสิ่งปกติธรรมดา เป็นการหารายได้รูปแบบ
หนึ่ง ท่ีท าให้พวกเขามีเงินน ามาจบัจ่ายใช้สอยซือ้ยาเสพติด จากความคิดเช่นนี ้ได้ท าให้พวกเขา
รวมตัวกันสร้างเหตุการณ์ความรุนแรงอย่างต่อเน่ืองจนกลายเป็นเร่ืองราวรายวัน ท่ีเจ้าหน้าท่ี
บ้านเมืองต้องย่ืนมือเข้ามาก ากับ ควบคมุ และปราบปรามอย่างจริงจงั จนท าให้วัชระและเพ่ือน
ต้องเผชิญกับโลกท่ีเต็มไปด้วยอันตรายเพิ่มมากขึน้ ทัง้การถูกออกหมายจับ และการวิ่งหนี
เจ้าหน้าท่ีของรัฐจนพวกเขาแทบจะไมมี่ท่ียืนในสงัคม 
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เม่ือวยัรุ่นใช้ยาเสพติดใช้ชีวิตในกลุ่มเพ่ือนท่ีใช้ความรุนแรง พร้อมทัง้ใช้ความ
รุนแรงเหล่านีม้าเป็นเคร่ืองมือในการหาเงินมาใช้ซือ้ยาเสพติด จนมีเงินมาใช้ซือ้ยาเสพติดมาใช้
ร่วมกบักลุม่เพ่ือนจนเตมิเต็มความสขุให้กบัชีวิตตนเองได้ ทวา่ การกระท าเชน่นีย้อ่มน าพาอนัตราย
ในรูปแบบอ่ืน ๆ อาทิ การถูกท าร้ายร่างกาย การถกูฆ่า และการต้องใช้ชีวิตท่ีต้องหลบซ่อน เป็นต้น   
ยิ่งไปกว่านัน้ ได้ถูกติดป้ายช่ือว่า “โจร” เพ่ือสร้างความชอบธรรมให้เจ้าหน้าท่ีบ้านเมืองไล่ล่าและ
จดัการให้หมดไปจากสงัคม 

ดงันัน้ จากเร่ืองราวชีวิตของวยัรุ่นใช้ยาเสพติดท่ีกล่าวมาข้างต้น ได้สะท้อนให้เห็นว่า 
การปฏิสัมพันธ์ระหว่างวยัรุ่นใช้ยาเสพติดกับกลุ่มเพ่ือนในรูปแบบต่าง ๆ ทัง้เพ่ือนท่ีใช้ยาเสพติด 
เพ่ือนติดเกม เพ่ือนเด็กแว้น เพ่ือนค้ายาเสพติด และเพ่ือนท่ีใช้ความรุนแรง ล้วนมีนยัส าคญัในการ
น าพาชีวิตของเจ้าของประสบการณ์เหล่านีต้ิดอยู่ในวงัวนของความเส่ียงและอนัตรายจากการใช้
ยาเสพติด รวมถึงอนัตรายในรูปแบบอ่ืนอนัเป็นผลสืบเน่ืองจากการใช้ยาเสพติดของพวกเขาหรือ
บคุคลรอบข้าง จนท าให้ชีวิตไมเ่คยเผชิญกบัความสขุท่ีแท้จริงของชีวิต 

ความลม้เหลวของชีวิตวยัรุ่นใช้ยาเสพติดในโรงเรียน 
ในบริบทแวดล้อมของวยัรุ่นท่ีใช้ยาเสพติด ท่ีประกอบด้วย ครู ห้องเรียน การเรียนการ

สอน เพ่ือนนกัเรียน และระเบียบวินยั ผู้คนในสงัคมย่อมสามารถนิยามสถานการณ์ จนเกิดความ
เข้าใจได้ว่าเป็นบริบทของโรงเรียน อนัเป็นพืน้ท่ีบ่มเพาะความรู้ พืน้ท่ีแห่งการก่อร่างสร้างต้นทุน
ทางการศึกษา เพ่ือให้กลายเป็นผู้ เช่ียวชาญเฉพาะด้านในการประกอบอาชีพเลีย้งดูตนเองและ
ครอบครัว แตท่ว่า ส าหรับวยัรุ่นใช้ยาเสพติดในสลมั ท่ีต้องใช้ชีวิตในครอบครัวท่ียากจน พ่อแมต้่อง
ท างานหาเช้ากินค ่า เงินท่ีได้ในแต่ละวันจะถูกน ามาใช้จ่ายในการอุปโภคบริโภคของสมาชิกใน
ครอบครัวเป็นหลกั จึงมีเงินเหลือเป็นคา่ใช้จ่ายส าหรับการเล่าเรียนของบตุรหลานน้อยมาก เป็นผล
ท าให้วัยรุ่นสลัมบางคนไม่ได้เรียนหนังสือ ส าหรับวัยรุ่นบางคนท่ีได้เรียนหนังสือจะได้เรียนใน
โรงเรียนภายในชมุชนหรือนอกชมุชนท่ีมีระยะห่างจากบ้านไม่มากนกั ทัง้นีเ้พ่ือลดรายจ่ายในการ
เดินทาง และไม่ต้องสิน้เปลืองเวลาในการรับส่งลูกไปโรงเรียน เม่ือเป็นเช่นนี ้โรงเรียนท่ีเจ้าของ
ประสบการณ์ได้เข้าศึกษาเล่าเรียน จึงเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก มีอาคารเรียนหลงัเล็ก ๆ สภาพทรุด
โทรม มีก าแพงแสดงอาณาบริเวณของโรงเรียน แต่ในบางบริเวณเกิดการช ารุดจนเป็นช่องขนาด
ใหญ่ สามารถเล็ดลอดออกจากโรงเรียนได้ไม่ยากนัก และมีเพ่ือนนักเรียนส่วนใหญ่เป็นวยัรุ่นท่ี
อาศยัอยู่ในสลมัท่ีล้วนมีการปฏิสมัพนัธ์กบัผู้คนท่ีเก่ียวข้องกบัยาเสพติด จนเกิดความเข้าใจว่าการ
ใช้ยาเสพติดเป็นสิ่งปกติ และได้ร่วมกันใช้ยาเสพติดภายในโรงเรียน อาทิ สูบบุหร่ี และยาบ้า       
เป็นต้น ทัง้ ๆ ท่ีพวกเขาเข้าใจเป็นอย่างดีว่า ผลพวงจากการกระท าดงักล่าวจะท าให้ต้องเผชิญกับ
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ความเส่ียงและอนัตรายตา่ง ๆ แตด้่วยวยัรุ่นเหล่านีมี้ความเช่ือวา่ตนเองสามารถจดัการกบัเร่ืองราว
ท่ีเกิดขึน้จนสามารถปกปิดตวัตนในฐานะผู้ใช้ยาเสพติดได้    

ความรู้สกึไร้ตวัตนของวยัรุ่นใช้ยาเสพติดในโรงเรียน  
ส าหรับชีวิตท่ีไร้ตวัตนของวยัรุ่นใช้ยาเสพติด เป็นชีวิตท่ีเจ้าของประสบการณ์มี

ความสัมพันธ์ท่ีห่างเหินกับครู ชีวิตท่ีถูกควบคมุจากกฎระเบียบท่ีเข้มงวด และได้ใช้ชีวิตในกลุ่ม
เพ่ือนท่ีใช้ยาเสพติด สิ่งเหล่านีล้้วนมีนยัส าคญัท่ีผลกัดนัให้ชีวิตในวยัเรียนของวนัรุ่นเหล่านีเ้ข้าไป
เก่ียวข้องกับยาเสพติดมากขึน้ จนท าให้เกิดความล้มเหลวทางการเรียน ซึ่งภาพเช่นนีไ้ด้ถูก
ถ่ายทอดผา่นเร่ืองราวของเจ้าของประสบการณ์ โดยมีรายละเอียดดงันี ้

ความสมัพนัธ์ท่ีหา่งเหินกบัครู 
ชีวิตในวยัเรียนของวยัรุ่นใช้ยาเสพติดเหล่านี ้จะต้องเผชิญกับเหตกุารณ์ขาด

โรงเรียนบ่อย วนัใดพ่อแม่มีเงินพวกเขาจะเดินเท้าไปโรงเรียนกับเพ่ือนในชุมชนท่ีบ้านอยู่ใกล้กัน 
หากวนัใดไม่มีเงินพวกเขาจะต้องหยุดเรียนอยู่บ้าน และบางวนัต้องออกไปท างานหาเงินเพ่ือเป็น
คา่ใช้จา่ยในครอบครัว จนท าให้พวกเขาขาดโรงเรียนบอ่ย จึงไม่เกิดความผกูพนักบัโรงเรียนและครู 
และไม่ช่ืนชอบการไปโรงเรียน ผลพวงท่ีตามมาคือ การไปโรงเรียนในแตล่ะวนัจึงถกูให้ความหมาย
วา่ ไม่ตา่งอะไรกบัการเดินทางไปยงั “ห้องกกัขงั” ท่ีต้องใช้ชีวิตภายใต้กฎระเบียบและต้องถกูพราก
ออกจากโลกของยาเสพตดิ ย่ิงไปกวา่นัน้ พวกเขาได้ให้ความหมายวา่ครูเป็นบคุคลอนัตรายตอ่การ
ใช้ยาเสพตดิของตนเอง และอาจท าให้ตนเองต้องโดนลงโทษจากกฎระเบียบของโรงเรียน  

แน่นอนว่า เม่ือเจ้าของประสบการณ์มองชีวิตภายใต้รัว้โรงเรียนเช่นนี ้ย่อมท า
ให้การกระท าท่ีพวกเขาแสดงออก ล้วนท าลายความสัมพันธ์ระหว่างพวกเขากับครู ทัง้ไม่เข้า
ห้องเรียน เข้าห้องเรียนหนงัสือแตไ่ม่ตัง้ใจเรียน ใช้ความรุนแรงในโรงเรียน ใช้ยาเสพติดในห้องน า้
ของโรงเรียน และหนีเรียนเพ่ือไปใช้ยาเสพติดภายในโรงเรียน ภาพเหล่านีส้ะท้อนให้เห็นอย่าง
ชดัเจนในประสบการณ์ชีวิตของสิทธิชาต ิบงัเลาะห์ สิทธิพร พินยั ศรุต และน า้พ ุท่ีทัง้หกคนได้บอก
เล่าเร่ืองราวการปฏิสมัพนัธ์ระหว่างวยัรุ่นกับครูภายในห้องเรียน พืน้ท่ีท่ีพวกเขาให้ความหมายว่า
เป็นเพียง “พืน้ท่ีกักขงัร่างกาย” แต่ทว่ามิสามารถกักขงัแรงปรารถนาส่วนลึกในใจของพวกเขาได้ 
จงึท าให้แม้ร่างกายยงัอยูใ่นห้องเรียน แตค่วามคิด ความรู้สึก และแรงปรารถนาของเขาได้โลดแล่น
ไปอยู่ในพืน้ท่ีอ่ืน ทัง้การคิดหาวิธีการไปห้องน า้เพ่ือไปใช้ยาเสพติดโดยท่ีครูไม่ผิดสังเกต การคิด
ค านวณเงินและยทุธวิธีในการซือ้ยาเสพติดไมใ่ห้เจ้าของร้านค้าจบัได้วา่ซือ้ไปใช้เอง และการคดิหา
วิธีการเอาชนะในการเล่นเกมให้ท าลายด่านเกมได้มากท่ีสุด เม่ือเป็นเช่นนี ้ย่อมท าให้การ
ปฏิสมัพนัธ์ระหว่างพวกเขากบัครูในห้องเรียนเกิดขึน้น้อยมาก เท่านัน้ยงัไม่พอ เขายงัได้แสดงการ
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กระท าออกมาสร้างความยุ่งยาก ร าคาญใจ และยัว่ยุให้ครูเกิดอารมณ์โมโห ทัง้การชวนเพ่ือนคยุ 
การแกล้งเพ่ือน และการนอนหลบัในห้องเรียน จนท าให้ความสมัพนัธ์ระหว่างเขากับครูและเพ่ือน
ร่วมชัน้เรียนหยดุชะงกัลง จนพืน้ท่ีห้องเรียนกลายเป็น “พืน้ท่ีแห่งความรุนแรง” ท่ีพวกเขาต้องเผชิญ
กบัการลงโทษจากครูและเพ่ือนในหลากหลายรูปแบ ทัง้การใช้ความรุนแรงทางด้านร่างกาย เช่น 
ใช้ไม้ตี ตีด้วยมือ และการใช้สิ่งของขว้างใส่ เป็นต้น ตลอดจนความรุนแรงทางจิตใจ ทัง้การต าหนิ 
การดดุา่วา่กลา่วจากครู สายตาของเพ่ือนในห้องเรียนท่ีจ้องมองในเชิงต าหนิติเตียน และการกีดกนั
ไม่ให้เขาเข้าร่วมกลุ่ม จากเหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้เหล่านีล้้วนตอกย า้ให้เขาเกิดการคิด ท าการตีความ 
เกิดความเข้าใจ และรับรู้ว่าพืน้ท่ีห้องเรียนเป็นพืน้ท่ีอันตราย เป็นพืน้ท่ีเส่ียงภัย และเป็นพืน้ท่ีไร้
ความสขุส าหรับวยัรุ่นผู้ใช้ยาเสพตดิ  

เม่ือเป็นเชน่นี ้เจ้าของประสบการณ์เช่นสิทธิพร จงึเลือกท่ีจะไมเ่ข้าโรงเรียน ไม่
เข้าห้องเรียน ไม่รับรู้เนือ้หาสาระในแตล่ะวิชา และไม่มีการปฏิสมัพนัธ์กบัครู เม่ือถึงเวลาสอบ แม้
ครูจะอนุญาตให้เขาสอบเฉกเช่นเพ่ือนคนอ่ืน หากแต่ในความทรงจ าของเขาไม่มีเนือ้หาสาระจาก
การเรียน ไร้ทกัษะในการท าข้อสอบ และไร้ซึ่งความรู้รอบตวัท่ีจะน ามาตอบข้อสอบได้เลย ผลพวงท่ี
ตามมาคือ สิทธิพรไม่สามารถตอบข้อสอบได้ จึงท าให้ผลสอบท่ีออกมาได้คะแนนน้อยมากจนถูก
จดัล าดบัให้มีการเรียนรัง้ท้าย และน าไปสู่การเผชิญกับปัญหาการไม่ประสบความส าเร็จในการ
เรียนตามมา ซึ่งปัญหานีไ้ม่ได้เกิดเฉพาะกับสิทธิพรเท่านัน้ เจ้าของประสบการณ์ทกุคนล้วนเผชิญ
กบัเหตกุารณ์เหลา่นี ้ดงัค ากลา่วท่ีวา่ 

 “ตอนเรียนหนงัสือ ผมไม่ชอบเรียน ไม่ชอบอ่านหนงัสือ ไม่ชอบครู ไม่เคยใส่
 ใจครูเลย ก็ผมยงัไงอะพี่ ผมใส่ใจเร่ืองภายนอกมากกว่า คือถ้าครูนัง่อยู่ แล้วผมนัง่อยู่กบั
 เพื่อนเค้าเรียนกนั ผมก็นัง่คยุกนั เป็นเด็กหลงัห้อง ครูสอนอะไรก็สอนไป ผมไม่สนใจ คุย
 อย่างเดียว จนบางคร้ังครูบอกใหผ้มนอนเลยพี ่จริง ก็ดีนะ ครูเคา้ปล่อยเรา เค้าให้ผมนอน
 ได ้ผมก็นอนเลย แล้วผมไม่ได้นอนบนโต๊ะเรียนนะพี ่หลงัห้องมนัโล่งไม่มีอะไรวาง ผมก็ไป
 นอนหลงัห้องเลยพี ่นอนกบัพืน้ ครูเค้าก็สอนไป ตอนผลสอบออกมาทัง้ห้องมี 45 คน ผม
 ก็ไดที้ส่ดุทา้ย” 

จากท่ีกล่าวมาข้างต้น เม่ือเจ้าของประสบการณ์มีความสมัพนัธ์ท่ีห่างเหินกับครู 
จึงท าให้ครูกลายเป็น “คนนอก” ท่ีพวกเขาไม่คุ้นเคย เป็นบุคคลท่ีกระท าความรุนแรงต่อร่างกาย
และจิตใจพวกเขา และไม่สามารถเป็นท่ีพึ่งในยามมีปัญหาได้ เม่ือเป็นเช่นนี ้จึงท าให้วยัรุ่นเหล่านี ้
ไม่มีครูอนัเป็นตวัแบบในการปฏิบตัิตน ยิ่งไปกว่านัน้ ได้เกิดการหนีเรียน และขาดโรงเรียน  เพ่ือใช้
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เวลาเหล่านีไ้ปกับการใช้ยาเสพติดในพืน้ท่ีลับตาผู้ คน เพ่ือให้ชีวิตเกิดความสนุกสนานและ              
มีชีวิตชีวามากกวา่การเรียนหนงัสือกบัครู 

ชีวิตท่ีถกูควบคมุจากกฎระเบียบท่ีเข้มงวด 
ชีวิตในโรงเรียนได้ท าให้เจ้าของประสบการณ์ต้องปฏิสัมพันธ์กับกฎระเบียบ

ของโรงเรียนท่ีเข้มงวด ทัง้การก าหนดเวลาเข้า-ออกโรงเรียน การแตง่กาย ตารางเรียน และแนวทาง
การปฏิบตัิในโรงเรียน เป็นต้น สิ่งเหล่านีล้้วนท าให้พวกเขาต้องปกปิดตวัตนผู้ ใช้ยาเสพติดให้มิดชิด 
จนท าให้เกิดความอึดอัด รู้สึกว่าถูกบงัคับ ถูกก ากับ และควบคุมในทุกตารางนิว้ จึงน าไปสู่การ
แสดงออกในเชิงการตอ่ต้านและท้าทายบรรทดัฐานของโรงเรียน ซึ่งภาพปรากฏเหล่านีไ้ด้สะท้อน
ให้เห็นจากเร่ืองเล่าของ พินยั ศรุต และน า้พ ุท่ีแม้พวกเขาพยายามแสดงให้ครูเห็นว่า ได้สวมใส่ชดุ
นกัเรียน และเข้าโรงเรียนตามเวลาท่ีโรงเรียนก าหนด แตท่ว่ากระเป๋านกัเรียนท่ีพวกเขาหอบหิว้เข้า
ไปในโรงเรียน ภายในกระเป๋ากลบัไมมี่หนงัสือเรียน มีเพียงสมดุเล่มเล็ก ๆ ปากกาและดินสอ อีกทัง้ 
เม่ือถึงเวลาเรียน พวกเขากลบัไมเ่ข้าเรียน แตจ่ะไปหาพืน้ท่ีท่ีมิดชิดในการซ่อนเร้นครู และใช้ยาเสพ
ตดิ ทัง้นีเ้พ่ือปลดเปลือ้งความทกุข์จากเร่ืองราวในโลกทางสงัคมท่ีท าให้พวกเขาเจ็บช า้น า้ใจ โดยไม่
สนใจวา่การกระท าดงักลา่วของพวกเขาเป็นสิ่งท่ีบิดเบีย้ว เบี่ยงเบนไปจากกฎ ระเบียบของโรงเรียน  

ส าหรับเจ้าของประสบการณ์เช่นศกัดิ์ชายและน า้พุ พวกเขาได้แอบน ายาเสพ
ติด เช่น บุหร่ี และยาบ้า ใส่ในกระเป๋ากางเกงไปใช้ในห้องน า้ของโรงเรียน โดยมีประตหู้องน า้เป็น
ฉากกัน้ ปิดบงัไม่ให้เพ่ือนและครูเข้าไปพบเห็นการกระท าของพวกเขา แต่ทว่าในการใช้ยาเสพติด
แต่ละครัง้ ย่อมมีควนัอนัเกิดจากการเผาไหม้ยาเสพติดลอยขึน้มา เป็นผลท าให้ครูสังเกตเห็นสิ่ง
ผิดปกตท่ีิเกิดขึน้ จนท าการคาดเดาได้วา่พวกเขาก าลงัใช้ยาเสพติด และสามารถเข้าไปพบเห็นการ
ใช้ยาเสพติดท่ีถกูปิดบงัเอาไว้ ผลพวงท่ีตามมาคือ เจ้าของประสบการณ์เหล่านีต้้องถกูลงโทษตาม
กฎระเบียบของโรงเรียน ทัง้การใช้ความรุนแรงท าร้ายจิตใจ อาทิ  การตกัเตือน การดดุา่ และการใช้
ความรุนแรงกับร่างกาย อาทิ การตี ทัง้นีเ้พ่ือให้เกิดการหลาบจ า หากแต่การลงโทษเหล่านีม้ิ
สามารถก ากับ ควบคุม และขวางกัน้แรงปรารถนาจากภายในของวยัรุ่นเหล่านีไ้ด้ ยิ่งไปกว่านัน้ 
ภาพความเจ็บปวดท่ีเกิดขึน้เหล่านีไ้ด้กลายเป็นภาพจ า เป็นบทเรียนท่ีสอนให้พวกเขาสร้างสรรค์
ความคิด แนวทางการกระท าในการตอ่ต้านครู กฎระเบียบของโรงเรียนท่ีซบัซ้อน ลุ่มลกึ และลึกซึง้
มากขึน้ จนท้ายท่ีสุดพวกเขาเหล่านีไ้ด้รับบทลงโทษท่ีรุนแรงจนน าไปสู่การกระทบความสมัพันธ์
ระหว่างเขากบัครอบครัว นัน่คือ การเชิญผู้ปกครองมาโรงเรียนเพ่ือรับทราบการกระท าผิดของพวก
เขา ซึ่งภาพเหตกุารณ์ชุดนีไ้ด้ตราตรึงอยู่ในความทรงจ าของเจ้าของประสบการณ์อย่างศกัดิ์ชาย
และน า้พุเป็นอย่างดี โดยพวกเขาทัง้สองคน ล้วนต้องเผชิญกับเหตุการณ์ดังกล่าว เฉกเช่น
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ประสบการณ์ของศกัดิช์ายท่ีเขาได้บอกเลา่เร่ืองราวในชว่งเวลานัน้ให้ฟังวา่ ในชว่งวยัเรียนศกัดิช์าย
เป็นเฉกเช่นวยัรุ่นใช้ยาเสพติดส่วนใหญ่ ท่ีไม่ตัง้ใจเรียน ไม่สนใจในสิ่งท่ีครูอบรมสัง่สอน หนีเรียน 
และใช้ชีวิตในช่วงเวลาว่างสูบบุหร่ีในห้องน า้บ้าง พืน้ท่ีมุมลีล้บัภายในโรงเรียนบ้าง จนท าให้ครูผู้
คอยตรวจตรา และจ้องมองการกระท าของเขามาอย่างต่อเน่ือง พบเห็นเหตกุารณ์ท่ีเขาก าลงัสูบ
บหุร่ีในห้องน า้ของโรงเรียน ซึ่งการกระท าดงักล่าวผิดกฎระเบียบของโรงเรียน ท่ีต้องรับโทษสถาน
หนกั ดงัค าบอกเลา่ของศกัดิช์ายท่ีวา่  

“เคย มีอยู่คร้ังหน่ึงผมสูบบุหร่ีพอดี แล้วครูกลบัมาห้องพกัครู ห้องน ้ามันอยู่
 ข้างล่าง ห้องพกัครูอยู่ข้างบน พอครูเดินมาก็เห็นควนั แล้วก็เดินเข้ามาถามผมว่า ควนั
 อะไรนะศกัด์ิชาย ผมก็บอกว่าอ๋อไม่มีอะไรหรอกครู แล้วครูก็เปิดประตูเข้ามาเห็นพวกผม
 ก าลงัสูบบุหร่ีอยู่ เค้าก็ให้พาผู้ปกครองมาโรงเรียนในวนัรุ่งข้ึน เชิญผู้ปกครองมาด้วยนะ 
 แล้วครูบอกม๊ะว่าลูกชายดูดบุหร่ีแล้วนะ ไม่ค่อยเข้าเรียน มั่วสุมในห้องน ้าอะไรอย่างงี ้
 แต่ม๊าบอกครูว่าลูกบอกว่าเข้าเรียนทุกวนั ไม่เคยหนีเรียน ไม่เคยสูบบุหร่ี คร้ังนี้ก็เป็นคร้ัง
 แรกทีม๊่ะกบัป๊ารู้ว่าผมสูบบหุร่ี”  

ผลพวงจากการครูเชิญผู้ปกครองในวนันัน้ ได้ท าให้ความสมัพนัธ์ระหว่างศกัดิ์

ชายกบัแม่มีความตงึเครียดมากย่ิงขึน้ ถึงขัน้ระหว่างทางเดินกลบับ้านเขาโดยแม่ท าโทษด้วยการดุ
ด่าด้วยถ้อยค าท่ีท าร้ายจิตใจอย่างรุนแรงซ า้แล้วซ า้อีก จนเหตุการณ์ในวันนัน้ได้บาดลึกใน
ความรู้สึก และฝังตรึงเป็นบาดแผลในจิตใจของเขา ท่ีซ า้ร้ายไปกวา่นัน้ ในระหวา่งทางแมไ่ด้เหลือบ
ไปเห็นก่ิงไม้ข้างทาง และได้เดนิไปหกัก่ิงไม้ขนาดพอดีก ามือมาฟาดไปท่ีขา แขน และตามล าตวัเขา
อย่างไม่ยัง้ จนยากท่ีจะรวบรวมสมาธิกลบัมานบัจ านวนครัง้ท่ีแม่กระหน ่าไม้ไปตามร่างกายของ
เขาได้ สิ่งเดียวท่ีท าได้ในตอนนัน้คืออดทนกับความเจ็บปวดท่ีเกิดขึน้ และปล่อยให้น า้ตารวยริน
ออกมาเพ่ือบรรเทาความเจ็บปวดท่ีเกิดขึน้ จนกระทัง่ไม้ในมือหกังอ หลดุกระเด็นไปคนละทิศคน
ละทาง จึงจะท าให้บทลงโทษนัน้สิน้สุดลง เม่ือเหตุการณ์ในวันนัน้สิน้สุดลง ได้ส่งผลท าให้
ความสมัพนัธ์ระหวา่งศกัดิช์ายกบัแมย่ิ่งมีเกิดความหา่งเหิน เย็นชา และมีความเปราะบางยิ่งขึน้ไปอีก 

ส าหรับน า้พุเจ้าของประสบการณ์อีกท่านหนึ่งท่ีต้องเผชิญเหตกุารณ์ครูจบัได้
ในระหว่างการสูบบุหร่ีในห้องน า้ของโรงเรียน และถูกเชิญผู้ปกครองมาโรงเรียนเช่นเดียวกันกับ
ศกัดิ์ชาย หากแต่สิ่งหนึ่งท่ีแตกต่างกันออกไปคือ พ่อผู้ ซึ่งสูบบุหร่ีเช่นเดียวกันเป็นผู้ เดินทางมา
โรงเรียน เพ่ือมารับทราบการกระท าท่ีผิดกฎระเบียบโรงเรียนของเขา ซึ่งนบัเป็นการโชคดีท่ีพ่อผู้ มี
มุมมองเก่ียวกับการสูบบุหร่ีว่าเป็นสิ่งปกติ เป็นเร่ืองธรรมดาของวยัรุ่นผู้ชาย จึงท าให้น า้พุไม่โดน
พ่อท าโทษ และหลังจากเหตกุารณ์ในวนันัน้ ได้ท าให้เขาเกิดการเรียนรู้ และเข้าใจว่าการสูบบุหร่ี
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เป็นการกระท าปกติ ไม่ได้เป็นสิ่งท่ีเลวร้าย และครอบครัวให้การยอมรับการกระท าดงักล่าว จึงท า
ให้เขายงัคงสบูบหุร่ีตอ่ไปเร่ือยๆ และจากจดุตรงนีเ้อง นบัได้ว่าเป็นจดุเร่ิมต้นส าคญัท่ีท าให้น า้พไุด้
ก้าวเดินในเส้นทางของผู้ ใช้ยาเสพติด ท่ีพร้อมจะเดินทางไปสู่การใช้ยาเสพติดประเภทอ่ืนท่ีรุนแรง 
และมีอันตรายต่อการใช้ชีวิตทางสังคมเพิ่มมากขึน้ทุกที  จนท้ายท่ีสุด เขาต้องออกจากโรงเรียน
กลางคนัเชน่เดียวกนักบัเจ้าของประสบการณ์คนอ่ืน ๆ 

จากท่ีกล่าวมาข้างต้น เม่ือวยัรุ่นใช้ยาเสพติดต้องมีชีวิตภายใต้กฎระเบียบท่ี
เข้มงวด ย่อมท าให้พวกเขาเกิดความเข้าใจว่า ชีวิตในโรงเรียนท าให้ขาดอิสรภาพ ถูกก ากับ 
ควบคมุ และถกูบงัคบัให้กระท าในสิ่งท่ีตนเองไม่ต้องการ เม่ือเป็นเช่นนี ้สิ่งหนึ่งท่ีจะท าให้พวกเขา
รู้สึกว่าตนเองมีอิสรภาพ มีความสุข และมีตัวตนในพืน้ท่ีโรงเรียน รวมถึงสามารถท้าทาย
กฎระเบียบของโรงเรียนได้ นัน่คือ การใช้ยาเสพตดิในโรงเรียน 

ชีวิตในกลุม่เพ่ือนนกัเรียนใช้ยาเสพตดิ 
เม่ือเจ้าของประสบการณ์ทุกคนได้หันหลังให้กับครู และกฎระเบียบของ

โรงเรียนดงักลา่วแล้ว ขณะเดียวกนัพวกเขาได้เดนิหน้าไปสูก่ารปฏิสมัพนัธ์กบักลุ่มเพ่ือนท่ีใช้ยาเสพ
ติดเช่นเดียวกัน ทัง้เพ่ือนท่ีอยู่ในโรงเรียนและนอกโรงเรียน โดยเฉพาะการรวมกลุ่มกับเพ่ือนใน
โรงเรียนท่ีใช้ยาเสพติด เพ่ือเป็นหุ้นส่วนกนัในการซือ้บุหร่ี ยาบ้า แตท่ว่า ด้วยความเป็นวยัรุ่นจึงท า
ให้ต้องเผชิญกบัความยุ่งยากในการซือ้บหุร่ี ยาบ้า เป็นผลท าให้พวกเขาต้องแสดงบทบาทการเป็น 
“นกัเจรจา” ในระหว่างการปฏิสมัพนัธ์กบัแม่ค้าร้านโชห่วยใกล้โรงเรียน โดยการพดูโกหก และโน้ม
น้าวความคิดแม่ค้าให้หลงเช่ือตนเองว่า การซือ้บหุร่ีในแตล่ะครัง้ มิได้ซือ้เพ่ือน ามาสูบเอง แตซื่อ้ให้
ผู้ ใหญ่ท่ีก าลังท างานและไม่สะดวกท่ีจะเดินทางมาซือ้ด้วยตนเอง จึงให้พวกเขาเป็นผู้มาซือ้บุหร่ี
แทน จนแมค้่าเกิดการหลงเช่ือในการกล่าวอ้างนัน้ ๆ และยินยอมขายบหุร่ีให้ เม่ือได้บหุร่ีแล้ว พวก
เขาเหล่านีต้้องแสวงหาพืน้ท่ีมิดชิดในโรงเรียนในการสบูบหุร่ี พร้อมทัง้ร่วมกนัท าการแสดงบทบาท
ของ “ผู้ รักษาความปลอดภัย” ในระหว่างการสูบบุหร่ี ท่ีจะต้องช่วยเหลือกนัรักษาความปลอดภัย
ให้แก่กัน โดยการผลัดเปล่ียนหมุนเวียนกันใช้ยาเสพติด และผลัดเปล่ียนกันเป็นผู้ รักษาความ
ปลอดภัย เพ่ือท าการตรวจตรา สังเกตการณ์ คอยส่งสัญญาณเม่ือมีครู เจ้าหน้าท่ี และสารวตัร
นกัเรียนเดนิเข้ามาใกล้เคียง โดยหวงัเพียงเพื่อให้ตนเองและเพ่ือนท่ีใช้ยาเสพตดิรอดพ้นจากการถกู
ลงโทษอนัเกิดจากการฝ่าฝืนกฎระเบียบของโรงเรียน  

ในขณะท่ีเจ้าของประสบการณ์เช่นสิทธิพร เขาไม่ได้ปฏิสัมพันธ์กับเพ่ือนใน
โรงเรียนท่ีใช้ยาเสพติดเท่านัน้ แต่ทว่าเขาได้มีปฏิสมัพนัธ์กบัเพ่ือนนอกโรงเรียนท่ีใช้ยาเสพติด จึง
ท าให้สิทธิพรใช้โรงเรียนเป็น “พืน้ท่ีบงัหน้าเพ่ือไปพืน้ท่ีใช้ยาเสพติด” โดยเขาได้บอกเล่าเร่ืองราวให้
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ฟังวา่ เม่ือเข้าสู่โลกของผู้ ใช้ยาเสพตดิได้ระยะหนึง่แล้ว ท าให้เขารู้สึกว่าอยากใช้เวลาอยู่ในโลกของ
ยาเสพติดมากขึน้ การสิน้เปลืองเวลาไปกับการเล่าเรียนภายในห้องเรียน การต้องปฏิบัติตาม
กฎระเบียบของโรงเรียน จึงเป็นสิ่งท่ีพรากเขาออกจากแรงปรารถนาในการใช้ยาเสพติดของตวัเอง 
หากแตก่ารเรียนหนงัสือยงัเป็นสิ่งหนึ่งท่ีสงัคมคาดหวงัให้วยัรุ่นพึงกระท า เม่ือเป็นเช่นนี ้สิ่งหนึ่งท่ี
สิทธิพรท าได้คือ การแสดงออกว่าเป็นนักเรียน โดยการแต่งกายด้วยชุดนักเรียน และเดินทางไป
โรงเรียนทุกเช้าแต่ไม่เข้าโรงเรียน หากแต่รีบซอยเท้าเดินผ่านหน้าโรงเรียนไปอย่างรวดเร็ว เพ่ือไป
หาเพ่ือนท่ีใช้ยาเสพติดท่ีอาศยัอยูบ่ริเวณริมคลองข้างโรงเรียน ในพืน้ท่ีดงักลา่ว ท าให้เขาและเพ่ือน
สามารถมองเห็นสายน า้ ต้นไม้ และปลอดจากผู้ คนเดินผ่านไปผ่านมา อีกทัง้ ต้นไม้ในบริเวณ
โดยรอบได้กลายเป็นเสมือนฉาก ในการปิดบงัซ่อนเร้นจากสายตาของบคุคลอ่ืน มิให้เข้ามาพบเห็น
การกระท าเหล่านีไ้ด้ ในแง่นี ้จึงเป็นพืน้ท่ีท่ีเหมาะสมในการเสพความสุขอยู่ในโลกของผู้ ใช้ยาเสพ
ติด จากนัน้เขาได้น าอปุกรณ์จากเพ่ือนท่ีอาศยัอยู่ในบริเวณนัน้ มาท าการสบูกัญชา จนร่างกายได้
สูดดมควนัของกัญชา จึงเกิดความสุข เคลิบเคลิม้ และท าให้เขามีจินตนาการโบยบินไปยงัพืน้ท่ี
ตา่ง ๆ ตามแรงปรารถนาของตนเองได้  

จากท่ีกล่าวมาข้างต้น เม่ือเจ้าของประสบการณ์ใช้ชีวิตร่วมกับเพ่ือนท่ีใช้ยา
เสพติดเช่นเดียวกัน ได้ท าให้พวกเขาเข้าใจว่า มีบคุคลท่ีมีโลกทศัน์ในการใช้ชีวิตเหมือนกนั พร้อม
จะเป็นท่ีปรึกษา ร่วมทุกข์ ร่วมสุขและร่วมวงใช้ยาเสพติดด้วยกัน จากสิ่งนีจ้ึงท าให้เจ้าของ
ประสบการณ์ได้ใช้ยาเสพติดเป็นเคร่ืองมือในการเช่ือมความสมัพนัธ์ระหว่างสมาชิกในกลุ่มให้มี
ความเหนียวแน่นกนัมากขึน้ จนท าให้เกิดการใช้ยาเสพติดอย่างตอ่เน่ืองและใช้ในปริมาณเพิ่มมากขึน้ 
แน่นอนวา่ เม่ือชีวิตเดินมาถึงจดุนี ้สิ่งหนึ่งท่ีพวกเขารับรู้และเข้าใจเป็นอย่างดีคือ ชีวิตในโรงเรียนของ
พวกเขาย่อมเต็มไปด้วยความเส่ียงหรืออันตรายท่ีอาจเกิดขึน้จากการใช้ยาเสพติด ฉะนัน้ เพ่ือลด
ความเส่ียงและอนัตรายท่ีอาจะเกิดขึน้เหล่านีใ้ห้น้อยท่ีสุด จึงจ าเป็นต้องคิด หาวิธีการ และแสดงการ
กระท าเพ่ือจดัการความเส่ียงให้หมดไปหรือน้อยท่ีสดุ  

กลวิธีในการจดัการความเส่ียงในโรงเรียน 
ส าหรับกลวิธีท่ีวยัรุ่นใช้ยาเสพติดน ามาใช้ในโรงเรียน จะเป็นการใช้วิธีการกลบ

เกล่ือนการใช้ยาเสพติดด้วยบทบาท “นกัเรียนท่ีดี” และการท าลายร่องรอยยาเสพติดตามร่างกาย 
โดยมีรายละเอียดดงันี ้

การกลบเกล่ือนการใช้ยาเสพตดิด้วยบทบาท “นกัเรียนท่ีดี” 
นอกจากเจ้าของประสบการณ์เหลา่นี ้ต้องแสดงการกระท าเพ่ือปกปิด ซอ่นเร้น

การใช้ยาเสพติดในการปฏิสมัพนัธ์กบัสมาชิกในครอบครัวดงักลา่วแล้ว เม่ือพวกเขาก้าวเข้าสู่พืน้ท่ี
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โรงเรียน  โลกของนกัเรียนจึงเป็นพืน้ท่ีทางสงัคมอีกบริบทหนึ่ง ท่ีคนในสงัคมให้ความหมายร่วมกนั
ว่า ไม่ควรซ้อนทบักับโลกของผู้ ใช้ยาเสพติด เม่ือเป็นเช่นนี ้การแสดงออกโดยการใช้ยาเสพติดจึง
เป็นสิ่งต้องห้าม และต้องปกปิด ซ่อนเร้นเร่ืองราวเหล่านีไ้ว้ให้มิดชิด เพ่ือมิให้ครูในโรงเรียน และ
เพ่ือนนกัเรียนเข้ามาล่วงรู้ความลบัดงักล่าวของตนเอง เพราะสิ่งนีจ้ะท าให้พวกเขาต้องเผชิญกับ
อนัตรายท่ีเกิดจากการโดนลงโทษจากกฎระเบียบของโรงเรียน 

ในแง่นี ้เจ้าของประสบการณ์ส่วนใหญ่จงึเลือกท่ีจะแสดงบทบาทของ “นกัเรียนท่ีดี” 
ท่ีเดินทางไปโรงเรียน เข้าเรียน และปฏิบตัิตามกฎระเบียบของโรงเรียน เพ่ือกลบเกล่ือน ปก ปิด
ตวัตนของผู้ ใช้ยาเสพติด โดยเร่ิมตัง้แต่เม่ือก้าวเข้าสู่โรงเรียน พวกเขาจะแต่งกายด้วยชดุนกัเรียน  
แต่ซุกซ่อนบุหร่ี และยาบ้าไว้ในร่างกายให้มิดชิด พร้อมทัง้แสดงท่าทาง การใช้วาจาให้เป็นปกติ
มากท่ีสุด ไม่แสดงท่าทางมีพิรุธ ทัง้นีเ้พ่ือมิให้ครูท่ีอยู่หน้าโรงเรียนเกิดความสงสยั จนน าไปสู่การ
ตรวจค้นตามร่างกายและกระเป๋านักเรียนของตวัเอง ซึ่งภาพปรากฏเช่นนีไ้ด้ถูกถ่ายทอดออกมา
อยา่งชดัเจนในเร่ืองเลา่ของสิทธิชาตแิละศรุตท่ีถ่ายทอดออกมาวา่ 

“ผมไปขอพีผ่มคนที่ดูดยา เค้าก็ให้ผมมา 3-4 ตวั ให้มาถึงก็พาไปโรงเรียน ใส่
 กระเป๋าเสื้อไปเลย แล้วก็เอาปากกาเหน็บไว้ กระเป๋าเสื้อมันก็จะนูนๆ ออกมา ไม่มีใคร
 สงัเกตหรอกพี่ ผมก็ท าอย่างนี้ตลอด เกือบทุกกวนั แต่ครูเค้าก็จับไม่ได้นะ อีกอย่างตอน
 ผมเข้าโรงเรียนก็ถือกระเป๋านกัเรียนเข้าไปเหมือนๆ เด็กคนอื่น เค้าก็เลยไม่ว่าอะไร แต่ใน
 กระเป๋าไม่มีหนงัสือเรียนเลยพี ่มีแค่ปากกา สมดุเล่มหน่ึงก็ถมไปแลว้ ครูก็ไม่เคยถามเลยพี”่ 

เม่ือเข้าไปในโรงเรียนแล้ว เจ้าของประสบการณ์เชน่สิทธิชาต ิสิทธิพร และศกัดิ์

ชาย จะใช้ชีวิตเฉกเช่นนกัเรียนคนอ่ืน ท่ีจะเข้าห้องเรียนและนัง่เรียนหนงัสือ หากแตใ่นระหว่างเรียน
พวกเขาจะขออนุญาตไปเข้าห้องน า้ หรือในช่วงเวลาเปล่ียนคาบเรียน พวกเขาเหล่านีจ้ะรีบออก
จากห้องเรียน เพ่ือมุง่หน้าไปยงัพืน้ท่ีท่ีนดัหมายกบัเพ่ือน ซึง่เป็นพืน้ท่ีมิดชิดและสามารถใช้เป็นฉาก
ในการปกปิดซ่อนเร้นการแสดงตวัตนในฐานะผู้ ใช้ยาเสพติด ให้รอดพ้นสายตาของครูในโรงเรียน 
บ้างเลือกห้องน า้ของโรงเรียน บ้างก็เลือกห้องทดลองวิทยาศาสตร์ท่ีไม่มีการเรียนการสอน และบ้าง
ก็เลือกพืน้ท่ีระหวา่งตกึของโรงเรียน จากนัน้ได้ร่วมกนัสบูบหุร่ีบ้าง ยาบ้าบ้าง ตามแตจ่ะสามารถซุก
ซอ่นเข้ามาในโรงเรียนได้ ดงัค าบอกเลา่ของศกัดิช์าย เจ้าของประสบการณ์ทา่นหนึง่ท่ีเลา่ให้ฟังวา่ 

“ในโรงเรียนก็สูบนะ ซ้ือบุหร่ีมาไว้ในห้องน ้า แอบไว้ แล้วขอครูลงมาปัสสาวะ
 กบัเพือ่น ลงมาทีก็ 3 คน ก็เข้าไปสูบห้องน ้า ผมลงมาก่อน แล้วอีกสองคนก็ท้ิงระยะอีกห้า
 นาทีค่อยลงตามมา ทยอยกนัลงไป คนที่ลงไปก่อนก็สูบในห้องน ้าคนที่ตามลงมาก็สูบต่อ 
 คนทีสู่บเสร็จก็ข้ึนไปเรียนต่อ ท าอย่างนีอ้ยู่หลายคร้ัง ครูจะไดไ้ม่จบัได”้ 
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ในการใช้ยาเสพตดิแตล่ะครัง้ เจ้าของประสบการณ์เหลา่นี ้จะไมใ่ช้เวลาในการ
ใช้ยาเสพตดินานเกินไป เม่ือลิม้รสชาติของยาเสพตดิจนหายอยากยาเสพติดได้แล้ว จะรีบออกจาก
ห้องน า้หรือพืน้ท่ีใช้ยาเสพติด แล้วกลบัไปในห้องเรียนเชน่เดิม เพ่ือเข้าไปนัง่เรียนหนงัสือตามปกต ิ
และไมท่ าให้ครูและเพ่ือนนกัเรียนเกิดความสงสยั 

การท าลายร่องรอยยาเสพตดิตามร่างกายในโลกของโรงเรียน 
เม่ือเจ้าของประสบการณ์ทัง้หมดใช้ยาเสพติดในโรงเรียนแล้วเสร็จ สิ่งหนึ่งท่ี

พวกเขาตระหนักและรับรู้เป็นอย่างดีก็คือ การใช้ยาเสพติดประเภทสูบควนัย่อมท าให้มีกลิ่นของ
ควนับุหร่ี และยาบ้าติดตามร่างกายของพวกเขาอย่างหลีกเล่ียงไม่ได้  จนอาจท าให้บคุคลรอบข้าง 
(ผู้ชม) หรือผู้ ใกล้ชิด เช่น เพ่ือน ครู สงัเกตเห็นความผิดปกติเหล่านีไ้ด้  ในแง่นี ้พวกเขาจึงต้องหา
กลวิธีในการก าจดั และปกปิดกลิ่นเหล่านีใ้ห้หมดไป หรือหลงเหลืออยูต่ามร่างกายน้อยท่ีสดุ ซึ่งวิธี
หนึ่งท่ีพวกเขาส่วนใหญ่น ามาใช้ ก็คือ การอมลูกอมดบักลิ่นปาก ทัง้นีเ้พ่ือให้ ในช่วงเวลาท่ีต้อง
ปฏิสัมพันธ์กับครู และเพ่ือนนกัเรียน จะท าให้บุคคลเหล่านีไ้ม่ได้กลิ่นยาเสพติด แต่จะสมัผสักับ
กลิ่นหอมจากลกูอมเข้ามาแทนท่ี ดงัค าบอกเลา่ของตองและสิทธิชาตท่ีิกลา่ววา่ 

“ผมต้องซ้ือลูกอมเก็บไว้ในกระเป๋าด้วย เวลาสูบบุหร่ีจะมีกล่ินบุหร่ีติดปาก มี
 กล่ินปาก ถ้าคนอื่นได้กล่ินจะรู้ว่าเป็นกล่ินบุหร่ี สูบเสร็จก็อบลูกอบไม่ให้ปากเหม็นบุหร่ี 
 เพือ่นผมทกุคนก็ท าแบบนี ้ถา้ไม่ท าเดีย๋วครูจบัได ้ก็ตอ้งถูกท าโทษเจ็บตวัอีก” 

เม่ือใช้ยาเสพติดในโรงเรียนเป็นเวลานาน และใช้ในปริมาณมากขึน้ การใช้
กลวิธีดงักล่าวเพียงอย่างเดียว อาจไม่เพียงพอในการก าจดักลิ่นจากการใช้ยาเสพติดให้หมดไปได้ 
เม่ือเป็นเช่นนีเ้จ้าของประสบการณ์เชน่สิทธิชาติจึงใช้กลวิธีอ่ืนควบคูไ่ปด้วย นัน่คือ การฉีดน า้หอม
ตามร่างกาย ทัง้นีเ้พ่ือกลบกลิ่นควนับหุร่ีท่ีตดิตามร่างกายให้หลงเหลืออยู่น้อยท่ีสดุ  

ส าหรับเจ้าของประสบการณ์เช่นพินัย จะใช้กลวิธีท่ีแตกต่างไปจากเจ้าของ
ประสบการณ์ท่านอ่ืน โดยเขาจะเน้นการเลือกพืน้ท่ีในการใช้ยาเสพติด ท่ีไม่อยู่ในห้องปิดมิดชิด
เกินไป แต่จะต้องมีอากาศถ่ายเทได้สะดวก ทัง้นีเ้พ่ือไม่ให้กลิ่นบุหร่ีอบอวนอยู่ในห้องจนติดตาม
เสือ้ผ้า และตามร่างรายของตนเอง อีกทัง้ จะไม่สูบบุหร่ีในปริมาณมาก และอยู่ในพืน้ท่ีใช้ยาเสพ
ตดินานเกินไป ทัง้นีเ้พ่ือป้องกนัและลดกลิ่นควนัท่ีจะติดตามเสือ้ผ้าและร่างกายของตนเอง  

อย่างไรก็ตาม การใช้กลวิธีดงักล่าวในการปกปิด ซ่อนเร้นการใช้ยาเสพติดใน
พืน้ท่ีโรงเรียน  ในบางบริบทเจ้าของประสบการณ์เหล่านีอ้าจใช้กลวิธีใดกลวิธีหนึ่งก็สามารถท าให้
เขารอดพ้นจากบทลงโทษจากกฎระเบียบของโรงเรียนได้แล้ว หากแต่บางบริบทพวกเขาจะต้องใช้
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หลากหลายกลวิธีผสมผสานกัน เพ่ือตอกย า้ให้คู่ปฏิสัมพันธ์ให้การยอมรับ จนพวกเขาสามารถ
ปฏิสมัพนัธ์กบัครู เพ่ือนนกัเรียนในโรงเรียนเฉกเชน่นกัเรียนคนอ่ืน ๆ  

ชีวิตวยัรุ่นในชมุชนแหล่งรวมยาเสพติด 
เจ้าของประสบการณ์ได้บอกเล่าเร่ืองราวชีวิตในสลัมว่า เป็นพืน้ท่ีแหล่งรวมของยา

เสพตดิ ทัง้เป็นพืน้ท่ีนดัพบของผู้ ใช้ยาเสพติดและตลาดนดัขายยาเสพติด ทัง้รายใหญ่และรายย่อย  
รวมถึงมียาเสพติดหลากหลายชนิดภายในพืน้ท่ี จนท าให้ชีวิตพวกเขาต้องคลกุคลีอยู่กบัเหตกุารณ์
ท่ีเก่ียวข้องกับยาเสพติด ทัง้ท่ีเกิดจากการใช้ยาเสพติดของตนเองและบุคคลในชุมชน ซึ่งภาพ
เหลา่นีไ้ด้กลายเป็นภาพจ า ท่ีถกูน ามาบอกเลา่ผา่นภาษาเพ่ือให้เห็นถึงช่วงชีวิตท่ีพวกเขาเป็นวยัรุ่น
ใช้ยาเสพตดิไว้อยา่งนา่สนใจ ดงันี ้

สลมั : พืน้ท่ีนดัหมายของผู้ใช้ยาเสพตดิ 
ชีวิตวัยรุ่นใช้ยาเสพติดในสลัม ท่ีแวดล้อมไปด้วยผู้ คนมากหน้าหลายทัง้ท่ี

อาศัยอยู่ภายใต้ดินแดนน า้คล า ดินแดนท่ีแออัดไปด้วยบ้านเรือน และผู้คนจากภายนอกท่ีเดิน
ทางเข้ามาเพ่ือแสวงหาผลประโยชน์จากสลมั จงึท าให้การปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งเจ้าของประสบการณ์
กบัผู้คนในแตล่ะบริบท อาจเกิดอนัตรายจากการใช้ยาเสพติดท่ีแฝงมากบัผู้คนท่ีอยู่รอบตวัเหล่านี ้
ในแง่หนึ่ง จงึไมแ่ปลกท่ีพวกเขาจะพยายามสวมใส่หน้ากาก และแสดงการกระท าบางอย่างออกไป
ยงัคูป่ฏิสมัพนัธ์ราวกนัเป็นการแสดงในโรงละครแหง่ชีวิต เพ่ือลดความเส่ียงและจดัการกบัอนัตราย
ท่ีก าลงัคืบคลานเข้ามาในชีวิตของพวกเขา จนสามารถธ ารงตวัตนในฐานะผู้ ใช้ยาเสพติดไว้ได้ ย่ิง
ไปกว่านัน้ พืน้ท่ีสลัมได้กลายเป็นหมุดหมายในการรวมตวักันใช้ยาเสพติด ท่ีวัยรุ่นใช้ยาเสพติด
ภายในและภายนอกสลมัได้นดัหมายและแวะเวียนเข้ามารวมตวักนัในการพบปะสงัสรรค์ และร่วม
วงกันใช้ยาเสพติดด้วยความสนุกสนาน โดยมียาเสพติดชนิดต่าง ๆ ท่ีหาได้ในพืน้ท่ี อาทิ กัญชา 
ยาบ้า เหล้า และยาไอซ์ เป็นต้น เป็นสิ่งเช่ือมร้อยบุคคลเหล่านีเ้ข้าด้วยกัน ภายในพืน้ท่ี และ
ชว่งเวลาท่ีพวกเขาเข้าใจวา่ มีเพียงเพ่ือนท่ีเป็นพวกเดียวกนั และเป็นบคุคลท่ีผู้คนในกลุม่มีความไว้
เนือ้เช่ือใจวา่จะไมน่ าพาอนัตรายอนัเป็นผลพวงจากการใช้ยาเสพตดิมาสู่ตนเอง 

เร่ืองราวเช่นนีไ้ด้ถูกถ่ายทอดออกมาอย่างชัดเจนจากเร่ืองราวชีวิตของ ศกัดิ์

ชายและบงัเลาะห์ ท่ีบอกเลา่เร่ืองราวในอดีตเก่ียวกบัชมุชนของพวกเขาให้ฟังวา่ ชมุชนของเขาเป็น
ชุมชนชาวไทยมุสลิมแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร ท่ีภายในชุมชนมีการปลูกสร้างบ้านเรือนเรียง
รายอยู่กันอย่างแออดับริเวณริมบ่อน า้ขนาดใหญ่ท่ีอยู่กลางชุมชน และมีถนนแคบ ๆ ส าหรับเดิน
ทางเข้าออกชมุชนเพียงเส้นเดียว ท าให้รถใหญ่ไม่สามารถสญัจรเข้าไปในชมุชนได้ มีเพียงรถขนาด
เล็ก อาทิ จกัรยาน และมอเตอร์ไซด์เท่านัน้ ท่ีสามารถขบัข่ีเข้าออกชุมชนได้ เม่ือสภาพชุมชนเป็น
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เช่นนี ้จึงท าให้พืน้ท่ีแห่งนีเ้อือ้ต่อการกระท าผิดกฎหมายในรูปแบบต่าง ๆ อาทิ อาชญากรรม การ
ลกัขโมย และการใช้ยาเสพติด เป็นต้น โดยเฉพาะปัญหายาเสพติดท่ีคนในชมุชนสามารถน ามาใช้
เสพภายในชุมชนโดยทั่วไป จนท าให้ตัง้แต่เล็กจนโต ศักดิ์ชายมีการปฏิสัมพันธ์กับบุคคลท่ี
เก่ียวข้องกบัยาเสพตดิอยา่งตอ่เน่ือง ท่ีเร่ิมจากต่ืนนอนในยามเช้า หากก้าวเท้าเดนิออกไปนอกบ้าน  
ระหว่างทางจะสามารถพบเจอภาพผู้คนในชมุชนแอบใช้ยาเสพติดในหลากหลายบทบาท บ้างนัง่
ดดูกัญชาอยู่บริเวณพืน้ท่ีรกร้างริมบอ่น า้ บ้างก าลงันอนมึนเมายาบ้าอยู่ใต้ถนุบ้าน และบ้างก าลงั
นัง่ดมกาวอยู่ในซอกซอยแคบๆ ภายในชุมชน ซึ่งภาพเช่นนีจ้ะเป็นท่ีรับรู้ เข้าใจกันเป็นอย่างดีใน
กลุ่มวยัรุ่นผู้ ใช้ยาเสพติดในสลมัว่า มีพืน้ท่ีและช่วงเวลาไหนบ้างมีการรวมตวักนัใช้ยาเสพติดของ
วยัรุ่นสลมัแตล่ะกลุม่ ดงัค าบอกเลา่ท่ีวา่ 

“พอตกเย็น เพื่อนๆ ก็จะรู้กันว่าต้องมาแถวบ้านเพื่อนที่เคยมาดูดกัญชากัน
 เป็นประจ า แถวนัน้มนัรก หญ้าข้ึนเยอะ มีกองขยะกองใหญ่ อยู่ในซอยลึกๆ ก็ไม่ค่อยมีคน
 เข้าไปหรอกพี่ ชอบไปสูบที่นัน่มนัเงียบดี พวกคนดูดกัญชาจะไม่ค่อยชอบที่ที่คนเยอะๆ 
 คนดูดกญัชาดว้ยกนัจะรู้ว่า ตอ้งมาแถวนี ้มานัง่ดูดกญัชากนั” 

แม้ว่า ในด้านหนึ่งพืน้ท่ีสลมัได้กลายเป็นพืน้ท่ีสร้างความสขุ สนกุสนานให้กบัวยัรุ่นท่ี
ใช้ยาเสพติด ทว่า ในอีกด้านหนึ่ง วยัรุ่นบางคนกลบัต้องปฏิสมัพนัธ์กับภาพความเลวร้ายอนัเกิด
จากการใช้ยาเสพติดของผู้คนในชุมชนท่ีตนเองรู้จกั ซึ่งถูกถ่ายทอดออกมาจากเร่ืองราวของวชัระ 
พินิจ และโตน ท่ีเขาสามคนต้องตกอยู่ทา่มกลางเหตกุารณ์อนัเป็นวิกฤตแหง่ชีวิตของคนในชมุชนท่ี
ใช้ยาเสพติด ท่ีเกิดจากการใช้ยาเสพติดเกินขนาดจนเสียชีวิต โดยเจ้าของประสบการณ์อย่างพินิจ
ได้บอกเล่าเหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้กบัรุ่นพ่ีในชมุชนท่ีเป็นลกูค้ายาเสพติด ซึ่งได้โทรศพัท์มาติดตอ่ซือ้ยา
เสพติดจากเขา และให้เขาไปส่งยาเสพติดท่ีบ้าน เม่ือเขาไปถึงได้โทรศพัท์ไปแจ้ง พร้อมทัง้เดินไป
เคาะประตหู้องเพ่ือให้บคุคลข้างในออกมารับยาเสพตดิ จากนัน้ประตไูด้เปิดออกพร้อมกบัภาพของ
ผู้ชายคนหนึ่งท่ีเดินออกมาด้วยทา่ทางอิดโรย ไมมี่แรง ทา่ทางสัน่เครือ มีหน้าตาทรุดโทรม ผอมบาง 
และเปล่งเสียงออกมาอย่างเร่งรีบในการชีช้วนให้พินิจเข้าไปในห้อง เพ่ือเข้าไปปฏิสมัพนัธ์กนัและ
ซือ้ขายยาเสพติด หากแต ่เม่ือได้รับยาเสพติดแล้ว รุ่นพ่ีรายนัน้รีบไปหยิบเข็มฉีดยาและท าการฉีด
ยาเข้าเส้นอย่างรวดเร็ว และแล้วเหตกุารณ์ท่ีไม่คาดคิดได้เกิดขึน้ เม่ือยาเสพติดเข้าสู่ร่างกายมาก
เกินไป จนท าให้เกิดอาการช๊อค และเสียชีวิตตอ่หน้าตอ่ตาพินิจ ดงัค าบอกเลา่ตอนหนึง่ท่ีวา่ 

“มีอยู่คร้ังหน่ึงผมก็ยงัเสพยาอยู่เหมือนกนั แล้วไปส่งผงให้รุ่นพี่ที่บ้านอยู่ห่าง
 ออกไปเสพ ผมก็เอาผงไปให้มนั มนัก็เสพเลย ฉีดเข้าเส้นแล้วก็ตายต่อหน้า ตอนนัน้รู้สึก
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 ว่าตวัเองบาปมากเลย เมื่อก่อนแถวนี้ก็ผงเยอะ เห็นเค้าอยากเล่นมาก ก็เลยรีบไปส่งให้
 เคา้ พอเคา้ฉีดปุ๊ บ ตายต่อหนา้เลย เคา้ตายเพราะเรานีแ่หละ” 

จากการตกอยู่ท่ามกลางเหตกุารณ์อนัตรายของบุคคลแวดล้อมท่ีเกิดจากยาเสพติด
เชน่นี ้ยอ่มเป็นเสมือนกระจกสะท้อนกลบัให้เกิดความเข้าใจวา่ การใช้ยาเสพติดฉีดเข้าเส้นเป็นการ
กระท าท่ีเป็นอนัตรายถึงชีวิตได้ ซึ่งเขาไม่อยากให้เกิดเหตกุารณ์นีก้บัตนเองแตย่งัไม่ต้องการเลิกใช้
ยาเสพติด จึงได้ใช้กลวิธีในการป้องกนัมิให้เกิดความเส่ียงเช่นนัน้ โดยการให้ค ามัน่กบัตนเองว่าจะ
ไม่ใช้ยาเสพติดประเภทฉีดเข้าเส้นโดยเด็ดขาด และจะใช้วิธีการเสพยาเสพติดในรูปแบบอ่ืน อาทิ 
การกิน การสดูดม และการสบูควนั เป็นต้น เทา่นัน้ เม่ือเป็นเชน่นี ้เขาจึงยงัคงใช้ชีวิตในโลกของยา
เสพตดิตอ่ไปอยา่งตอ่เน่ือง 

ดงันัน้ จากเร่ืองราวท่ีกล่าวมาข้างต้น ได้สะท้อนให้เห็นว่า การใช้พืน้ท่ีสลัมในการ
รวมกลุ่มใช้ยาเสพติดของวยัรุ่นกลายเป็นการกระท าท่ีเป็นปกติวิสยั และด ารงอยู่ในชีวิตประจ าวนั 
ภายในพืน้ท่ีมมุมิดชิด ลบัตาผู้คน ซึง่วยัรุ่นรับรู้และเข้าใจกนัเป็นอยา่งดี รวมถึงอยูใ่กล้ผู้ขายยาเสพ
ติดจึงสามารถหาซือ้ได้ทัว่ไป จึงท าให้พวกเขาสามารถใช้ชีวิตในโลกของยาเสพติดได้ตามต้องการ 
แม้ว่าจะพบเห็นผู้คนในโลกของยาเสพติดต้องเผชิญกับเร่ืองราวแห่งความตายจากการใช้ยาเสพ
ตดิ แตเ่จ้าของประสบการณ์เหลา่นีก้ลบัเช่ือวา่ สามารถจดัการกบัอนัตรายเหล่านัน้ได้จงึยงัคงธ ารง
ตวัตนในฐานะผู้ใช้ยาเสพตดิเชน่เดมิ 

ตลาดนดัขายยาเสพตดิในสลมั 
ส าหรับภาพจ าของชมุชนในสายตาของวยัรุ่นใช้ยาเสพติดในสลมั เป็นพืน้ท่ีท่ี

เจ้าของประสบการณ์เข้าใจวา่เป็นเสมือนกบั “ตลาดนดัยาเสพตดิ” อนัเป็นจดุรวมระหวา่งผู้ ใช้และ
ขายยาเสพติด เม่ือเป็นเช่นนี ้ตวัตนของวยัรุ่นท่ีใช้ยาเสพติด จึงสามารถเปิดเผยออกมาเบือ้งหน้า
ให้บุคคลอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกับยาเสพติดเช่นเดียวกันรับรู้ และให้การยอมรับ พร้อมทัง้มีความไว้เนือ้
เช่ือใจกันในระหว่างการซือ้ขายยาเสพติดภายในชุมชนอย่างเสรี โดยมิต้องลกัลอบหรือหลบซ่อน
แต่อย่างใด ภาพท่ีเห็นเช่นนี ้จึงไม่ต่างอะไรกับการกระท าท่ีเกิดขึน้ในตลาดนดั ท่ีมีผู้คนในชุมชน
วางขายสินค้าและมีลูกค้าท่ีเป็นทัง้คนในชุมชนและนอกชุมชน มาเดินซือ้ขายของกินของใช้ใน
ชีวิตประจ าวนั เม่ือได้สินค้าตามท่ีต้องการแล้ว บ้างก็นัง่บริโภคอาหารในบริเวณนี ้บ้างก็ซือ้กลบัไป
บริโภคท่ีบ้าน บ้างก็ซือ้ไปฝากบคุคลอ่ืน ดงัค ากลา่วตอนหนึง่ท่ีศกัดิช์ายเลา่ให้ฟังวา่ 

“ปัญหายาเสพติดเยอะมาก เป็นตลาดนดัยาเสพติดเลย ตลาดนดัยาบ้า ขาย
 เป็นขนม เด็กตวัเล็กๆ ก็ขาย ยืนเรียงกันเลย เข้าคิวกันเลย บางคนก็แซงคิวเพื่อมาซ้ือ
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 ยาบ้า ซ้ือเสร็จใช้แถวนัน้ได้เลย ต ารวจไม่เข้ามา เข้าไม่ถึง รถใหญ่เข้าไม่ได้ เดินเท้าเข้ามา
 อย่างเดียว” 

แนน่อนวา่ ส าหรับผู้คนท่ีไมใ่ช้ยาเสพตดิ ยอ่มให้ความหมายวา่พืน้ท่ีแหง่นีย้อ่มเตม็ไป
ด้วยอนัตราย เตม็ไปด้วยความเส่ียงนานปัการ และเป็นต้นตอของปัญหาสงัคมตา่ง ๆ มากมาย แต่
ทว่า ในมุมมองของศกัดิ์ชายแล้ว สภาพชีวิตเช่นนีไ้ด้ถูกตีความ และให้ความหมายท่ีบิดเบีย้วไป
จากความคิดของผู้คนส่วนใหญ่ จนท าให้เขาเกิดความเข้าใจว่า พืน้ท่ีแห่งนีเ้ป็นดินแดนท่ีปลอดภยั
จากเจ้าหน้าท่ีบ้านเมือง จึงสามารถใช้และจ าหน่ายยาเสพติดได้อย่างเสรีในทุกพืน้ท่ี โดยไม่ต้อง
หลบซ่อน หรือปกปิดการกระท าดงักล่าว รวมถึงสามารถหาซือ้ยาเสพติดได้ง่าย ตลอดจนซือ้ได้ใน
ราคาถูก เม่ือเขาติดอยู่ในกับดกัทางความคิดเช่นนี ้จึงท าให้ชีวิตของศกัดิ์ชายย่ิงแวดล้อมไปด้วย
อนัตรายจากยาเสพติดมากขึน้ มากขึน้ และมากขึน้เร่ือย ๆ  สะท้อนให้เห็นได้จากในแต่ละวนัเขา
ใช้ยาเสพติดในปริมาณมาก ใช้ยาเสพติดหลากหลายชนิด เช่น ยาบ้า ยาไอซ์ และผงขาว เป็นต้น 
และใช้ยาเสพตดิอย่างตอ่เน่ือง จนท าให้สภาพร่างกายของเขาเส่ือมโทรม ซูบผอม ผมเผ้ารุงรัง และ
ไม่สุงสิงกับคนอ่ืน ยิ่งไปกว่านัน้ เขายงัต้องสิน้เปลืองรายได้ไปกับการซือ้ยาเสพติด จนท าให้ไม่มี
เงินแม้จะให้ลกูไปซือ้ขนม ไม่มีเงินแม้จะซือ้อาหารเลีย้งดคูรอบครัว และไม่มีเงินท่ีจะซือ้ยาเสพติด 
แม้ว่า ทางออกในการแก้ไขปัญหาดงักลา่วจะมีอยู่อย่างหลากหลาย เช่น ลดปริมาณการใช้ยาเสพ
ติดให้น้อยลง ยตุิการใช้ยาเสพติด และขายยาเสพติดเพ่ือสร้างรายได้ เป็นต้น หากแตส่ าหรับศกัดิ์

ชายแล้ว ทางเลือกท่ีดีท่ีสดุ ณ เวลานัน้ส าหรับเขาก็คือ การเดินเข้าสู่เส้นทางอาชีพผู้ขายยาเสพติด 
ซึ่งเป็นอาชีพท่ีสงัคมให้คณุคา่ว่าผิดกฎหมาย อาชีพท่ีเต็มไปด้วยอนัตรายต่อตนเองและครอบครัว 
แต่เป็นอาชีพท่ีเขาเช่ือว่าสามารถสร้างรายได้ให้กับตนเอง ครอบครัว และท าให้มีรายได้มากพอ
ส าหรับซือ้ยาเสพตดิได้ 

เม่ือเป็นเช่นนี ้โลกของศกัดิ์ชายจึงเป็นโลกท่ีซ้อนทบักันสองใบ โลกใบหนึ่งเป็นโลก
ของผู้ ใช้ยาเสพติดและอีกใบหนึ่งเป็นโลกของผู้ ขายยาเสพติด เฉกเช่นเดียวกันกับเจ้าของ
ประสบการณ์อย่างสิทธิชาติ ทองน้อย พินยั สิทธิพร ตัม้ ตอง โตน และศกัดิช์าย ท่ีชีวิตของพวกเขา
ต้องอาศยัอยู่ในชมุชนท่ีเต็มไปด้วยยาเสพติด จนท าให้นอกจากพวกเขาใช้ยาเสพติดแล้ว พวกเขา
ยงัได้รู้จกั คุ้นเคย และปฏิสมัพนัธ์กบัผู้ขายยาเสพตดิในชมุชนอยา่งตอ่เน่ือง จนได้รับการยอมรับให้
เป็น “เครือข่ายซือ้ขายยาเสพติด” ท่ีสามารถติดตอ่ เดินทางไปพบปะสงัสรรค์ผู้ขาย และซือ้ยาเสพ
ตดิในราคาถกูได้โดยง่าย ซึ่งสิทธิชาติได้บอกเล่าเร่ืองราวในการซือ้ขายยาเสพติดให้ฟังว่า ในช่วงท่ี
เขาใช้ยาเสพติดกับเพ่ือนรุ่นพ่ี เพ่ือนคนนีไ้ด้ใช้ยาเสพติดมาอย่างยาวนานจนรู้จกักับผู้ขายยาเสพ
ตดิรายใหญ่และรายย่อยจ านวนมาก พร้อมทัง้น าพาเขาเข้าสู่อาชีพขายยาเสพติด ซึ่งในการติดตอ่
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ซือ้ยาเสพติดแต่ละครัง้ สิทธิชาติและเพ่ือนจะเร่ิมจากการโทรศัพท์ไปสั่งซือ้สินค้า อีกทัง้ระบุ
ปริมาณยาเสพติดท่ีต้องการซือ้ วนัเวลาและสถานท่ีนดัหมายส่งมอบยาเสพติด เม่ือสามารถตกลง
นดัหมายกันเรียบร้อยแล้ว พวกเขาจะร่วมเดินทางกันไปยงัจุดนดัหมาย เพ่ือไป “เอางาน” (รับยา
เสพติด) ตามท่ีได้สัง่สินค้าไว้ เพ่ือน าไปจ าหนา่ยแก่ลกูค้ายาเสพติดทัง้ในและนอกพืน้ท่ี ดงัค ากลา่ว
ตอนหนึง่ของสิทธิชาตท่ีิวา่ 

“หลงัจากใช้ยาม้ามาเร่ือยๆ ผมก็นัง่ซ้อนท้ายรถพี่นนท์เพื่อนรุ่นพี่ ไปเอางาน 
 ไปเอาตวัเล็กอะพี่ ไปเอาม้านี่แหละ เค้าขายอยู่แถวบ้าน ก็ประมาณ 50 เม็ด ตอนนัน้ซ้ือ
 มาเม็ดละ 200 บาท ตอนนัน้ยงัแพงอยู่ ถา้เราเอาเยอะก็คยุกนัได ้ถูกลง” 

แน่นอนว่า เม่ือสิทธิชาติเดินทางไปรับยาเสพติดกับเพ่ือนอย่างต่อเน่ือง ย่อม
ท าให้เขาได้รู้จกักบัผู้ขายยาเสพตดิรายใหญ่/รายยอ่ยเพิ่มมากขึน้ ทัง้ผู้ ค้าท่ีอาศยัอยู่ในชมุชนแออดั
ด้วยกนัและใช้ชีวิตอยู่ในพืน้ท่ีอ่ืน ๆ ท่ียึดอาชีพขายยาเสพติด ทัง้หน้าใหม่ท่ีเพิ่งเร่ิมต้นก้าวเดินใน
สายงานการขายยาเสพติด และผู้ ค้ายาเสพติดรายเก่าท่ีคร ่าวอดอยู่ในวงการยาเสพติด จนท าให้
เขามีเครือข่ายท่ีสามารถสัง่ซือ้ยาเสพติดได้อย่างกว้างขวาง และมีกลุ่มลกูค้าของตนเองเพิ่มมาก
ขึน้ ผลพวงท่ีตามมาคือ การมีรายได้ท่ีเพิ่มขึน้ และสามารถใช้ยาเสพตดิในปริมาณท่ีตนเองต้องการ
ได้ เม่ือการใช้ชีวิตเชน่นีต้อบโจทย์ความปรารถนาสว่นลกึในจิตใจ และเป็นสิ่งท่ีเขาคดิ ตีความ และ
เข้าใจว่าเป็นชีวิตท่ีดี เขาจึงเลือกท่ีจะใช้ชีวิตร่วมกับยาเสพติดมาอย่างต่อเน่ือง โดยไม่สนใจว่าคน
ในสงัคมจะคดิ ตีความ และมองตนเองแบบไหน  

จากเร่ืองราวท่ีกล่าวมาข้างต้น ได้สะท้อนให้เห็นว่า เม่ือวยัรุ่นท่ีใช้ยาเสพติดใน
สลมัอยูใ่นพืน้ท่ีจ าหนา่ยยาเสพติดและคลกุคลีกบัผู้จ าหนา่ยยาเสพตดิ ยอ่มท าให้สามารถหาซือ้ยา
เสพติดได้ง่าย และซือ้ยาเสพติดได้ในราคาถกู เป็นผลท าให้พวกเขาใช้ยาเสพติดได้อย่างต่อเน่ือง       
จนร่างกายมีความต้องการใช้ในปริมาณมากขึน้ จึงได้ก้าวเข้าสู่อาชีพค้ายาเสพติดเต็มตวั จากการ
กระท าเหล่านี ้ท าให้ชีวิตของเจ้าของประสบการณ์ต้องเผชิญกบัอนัตราย และความเดือดร้อนจาก
การใช้และการค้ายาเสพตดิโดยไมรู้่จบ 

ตราประทบัท่ีถกูตอกตรึงจากคนในชมุชน 
แม้ลกัษณะทางกายภาพของสลมัเอือ้ต่อการใช้ยาเสพติด และสามารถใช้อ า

พราง หลบซ่อนสายตาของผู้คนในสงัคมได้เป็นอย่างดี แต่ทว่า ด้วยสลมัมีผู้คนใช้ชีวิตอยู่รวมกัน
จ านวนมากและบุคคลส่วนใหญ่ล้วนให้ความหมายว่ายาเสพติดเป็นสิ่งท่ีไม่ดี และสร้างความ
เดือดร้อนให้กบัคนในชมุชน ในแง่นี ้การปฏิสมัพนัธ์ระหว่างผู้ ใช้ยาเสพติดกบัผู้คนในสงัคม จงึเต็ม
ไปด้วยการประทับตราวยัรุ่นใช้ยาเสพติดว่าเป็นคนไม่ดี ผลกัไสออกจากชุมชน พร้อมทัง้ใช้วาจา
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เหยียดหยาม ดถูกู ต าหนิ และแสดงท่าทางรังเกียจ ซึ่งการกระท าเหล่านีจ้ึงเป็นเสมือนการลงโทษ
และกระท าความรุนแรงตอ่จิตใจเจ้าของประสบการณ์เหล่านีเ้ป็นอย่างมาก ยิ่งไปกว่านัน้ ผู้ คนใน
ชุมชนบางกลุ่มได้มีความพยายามจดัการเจ้าของประสบการณ์เหล่านีใ้ห้หมดไปจากชุมชน โดย
การสอดส่องเข้ามาในพืน้ท่ีส่วนตวัของพวกเขา เพ่ือเข้ามาล่วงรู้ “ความลบั” เก่ียวกบัการใช้ยาเสพ
ติดท่ีพยายามปกปิดไว้ พร้อมทัง้ โทรศพัท์ไปแจ้งเจ้าหน้าท่ีบ้านเมืองให้เข้ามาจัดการพวกเขาให้
หมดไปจากชมุชน  ซึง่ภาพเชน่นีไ้ด้ถกูถ่ายทอดออกมาจากค าบอกเลา่ของคมกฤตท่ีวา่ 

“... คนในชุมชนไปแจ้งเจ้าหน้าที่บ้านเมือง แต่ก็ไม่รู้ว่าใครไปแจ้ง เค้าก็มาที่
 บ้านแล้วก็เข้าไปในบ้าน ค้นทุกซอกของบ้าน ห้องนอนของผม แล้วก็พาไปตรวจฉี่ที่ธัญ
 ลกัษณ์ ผมคิดว่าน่าจะเป็นคนแถวนั้นไปแจ้ง เพราะเค้าเคยเห็นผมไปนัง่อยู่กับคนเสพ
 กญัชา นัง่เล่นกบัเคา้ประจ า แถวบา้นผมมีคนสูบกญัชากนัเยอะ”     

เม่ือคมกฤตได้เผชิญหน้ากบัเจ้าหน้าท่ีบ้านเมือง เขาเข้าใจได้ทนัทีวา่ก าลงัจะมีภยัเข้า
มาประชิดตวั ในแง่นี ้จึงได้ท าการแสดงบทบาท “ผู้ ร้ายปากแข็ง” โดยใช้วาจาต่อรอง และปฏิเสธ
เสียงแข็งว่าไม่เก่ียวข้องกับยาเสพติด แต่การแสดงบทบาทเหล่านัน้อาจไม่แนบเนียน จึงท าให้
เจ้าหน้าท่ีไม่หลงเช่ือ และไม่ยอมรับในค ากล่าวอ้างดงักล่าว เป็นผลท าให้ต้องถกูจบักมุไปควบคมุ
ในสถานท่ีของรัฐ จนท าให้ชีวิตต้องหมดอิสรภาพ 

ส าหรับเจ้าของประสบการณ์เช่นทองน้อย คนในสงัคมมิได้หยิบย่ืนตราประทบัให้เขา
เทา่นัน้ ทวา่พอ่และแมไ่ด้ถกูคนในชมุชนท าการตกัเตือน และให้ข้อมลูเก่ียวกบัการใช้ยาเสพตดิเขา      
จนท าให้พ่อเกิดความรู้สึกอาย รู้สึกว่าโดยคนในชมุชนต าหนิถึงเร่ืองราวท่ีเกิดขึน้ เป็นผลท าให้การ
ปฏิสัมพนัธ์ระหว่างทองน้อยกับพ่อยิ่งเต็มไปด้วยการใช้ความรุนแรงทัง้ทางวาจาและการกระท า 
จนทองน้อยเข้าใจว่า พ่อให้ความส าคญักับสายตาของคนในชุมชนมากกว่าความรู้สึกของเขาท่ี
เป็นลูก สิ่งนีไ้ด้ท าให้ทองน้อยรู้สึกสะเทือนใจเป็นอย่างมาก จึงเลือกท่ีจะแสดงออกเป็นผู้สนัโดษ   
ซึง่แยกตวัออกจากครอบครัว หลีกเล่ียงการปฏิสมัพนัธ์กบัสมาชิกในครอบครัว เพ่ือมิให้ตนเองต้อง
เผชิญหน้ากบัความรู้สกึย ่าแยจ่ากการกระท าของบคุคลรอบตวัท่ีตนเองรัก  รวมถึงหนัหลงัให้กบัคน
ในชุมชน ไม่เข้าร่วมสนทนาและไม่เผชิญหน้า เพ่ือหลบเล่ียงบทลงโทษจากการกระท าของคนใน
ชุมชนท่ีรับรู้ว่าตนเองใช้ยาเสพติด พร้อมทัง้เข้าไปใช้ชีวิตอยู่ในโลกของยาเสพติดโดยไม่สนใจ
สายตาของคนในสงัคมแตอ่ยา่งใด 

ในขณะท่ี เจ้าของประสบการณ์เชน่ศกัดิช์าย ต้องเผชิญกบัความเจ็บช า้น า้ใจจากการ
ถกูตีตราจากคนในชมุชนเฉกเช่นเดียวกบัเจ้าของประสบการณ์ทุกคน  ซึ่งในด้านหนึ่ง ได้แสดงการ
กระท าออกมาท าร้ายความรู้สึกทางจิตใจในรูปแบบต่าง ๆ บ้างก็มองเขาด้วยสายตาต าหนิ บ้างก็



 131 
 

  

ตัดขาดการปฏิสัมพันธ์ และบ้างก็น าเร่ืองราวของพวกเขาไปบอกเล่าสู่กันฟังท่ามกลางการ
ปฏิสมัพนัธ์กบัคนอ่ืน จนท าให้คนในชมุชนรับรู้เร่ืองราวการใช้ยาเสพติดของพวกเขาในวงกว้าง ใน
อีกด้านหนึ่งได้แสดงการกระท าออกมาอยา่งชดัเจนท่ามกลางบริบทการปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคม บ้าง
ก็ดุด่าว่ากล่าว บ้างก็ใช้ความรุนแรงท าร้ายร่างกาย และบ้างก็ประทับตราและติดป้ายช่ือ พร้อม
เรียกขานพวกเขาว่า “คนขีย้า” “คนไม่ดี” และค าเรียกอ่ืน ๆ ตามแต่ท่ีคนในชุมชนสร้างสรรค์มา
เรียกได้  จนท้ายท่ีสดุ พวกเขาจึงถกูกีดกนัออกจากคนปกติในชมุชน และต้องใช้ชีวิตส่วนใหญ่อยู่
ร่วมกนักบัผู้คนในโลกของยาเสพตดิเท่านัน้  

เม่ือคนในชุมชนมีมุมมองต่อพวกเขาเช่นนี ้ผลพวงท่ีตามมาคือ คนในชุมชนไม่ให้
โอกาสพวกเขาในการเข้าถึงทรัพยากรตา่ง ๆ เช่น การจ้างงานและการหารายได้ จนท าให้ชีวิตของ
พวกเขาต้องอบัจน ไม่มีแม้กระทัง่เงินท่ีจะน ามาใช้จ่ายในครอบครัว ไม่มีเงินให้ลกูไปซือ้ขนม และ
ไม่มีเงินเลีย้งดคูรอบครัว ซึ่งภาพปรากฏเช่นนีไ้ด้ถูกบอกเล่าออกมาอย่างชดัเจนจากเร่ืองราวของ
สิทธิชาต ิศกัดิช์าย และโตน ดงัค าบอกเลา่ท่ีวา่ 

“เมื่อก่อนตอนเราเสพยาเค้าไม่เอาเราไป กลวัเจอด่งเจอด่าน เดี๋ยวโดนต ารวจ
 จบั ตอนที่ติดยาผมก็ท างานรับจ้างตอกเสาเข็มแล้วก็เดินยาด้วย แต่ไม่ได้ท าบ่อย เค้าไม่
 ค่อยเอาไปหรอกคนดูดยา ตอนนัน้รายได้จากการรับจ้างจะน้อยมากพอลูกมาขอตงัค์เรา
 เงี้ยะ เราเอาตงัค์ไปซ้ือยาหมดแล้ว ไม่มีตงัค์ให้ลูก ก็ต้องบอกลูกว่ารอขอม๊ะ ตอนนัน้แทบ
 จะไม่มีตงัค์ติดกระเป๋าเลย” 

จากเร่ืองราวเหล่านี ้ได้สะท้อนให้เห็นว่า การประทบัตราผู้ ใช้ยาเสพติดได้กลายเป็น
เง่ือนไขท่ีมีนยัส าคญัท่ีเบียดขบัเจ้าของประสบการณ์เหล่านีใ้ห้ออกจากโลกของคนปกตทิัว่ไป และ
เข้าไปใช้ชีวิตอยูใ่นโลกของยาเสพติด เพ่ือหลบซอ่นตวัจากสายตาของสงัคม รวมถึงใช้ยาเสพตดิใน
การรักษาตนเองให้หายจากความรู้สึกเลวร้ายจากบทลงโทษทางสังคม จนท าให้ยาเสพติด
กลายเป็นท่ีพึง่ในยามทกุข์ของพวกเขาเหลา่นี ้    

ชีวิตวยัรุ่นใช้ยาเสพติดที่บิดเบีย้วไปจากตวัแบบทางสงัคม 
การใช้ชีวิตของผู้คนในสงัคม ย่อมถกูก ากบั ควบคมุ และหล่อหลอมให้มีแนวทางการ

ปฏิบตัิท่ีเป็นไปตามตวัแบบทางสงัคม (social blueprint) ทัง้ในวิถีเชิงวฒันธรรม (culture) ระบบ
คณุค่าท่ีคนในสงัคมยึดถือร่วมกนั ความเช่ือ ประเพณี สภาพเศรษฐกิจและสงัคม และโครงสร้าง
โอกาสในสังคม เป็นต้น (Bronfenbrenner U., 1979) ซึ่งวยัรุ่นสลมัได้ถูกก ากับจากสิ่งเหล่านีเ้ฉก
เช่นเดียวกบับคุคลอ่ืนในสงัคม จนท าให้พวกเขารับรู้และเข้าใจเป็นอย่างดีว่าการใช้ยาเสพติดเป็น
สิ่งท่ีคนในสงัคมไมย่อมรับ เป็นสิ่งท่ีไมดี่ และเป็นสิ่งท่ีขดัแย้งกบัตวัแบบทางสงัคมของคนสว่นใหญ่ 
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เม่ือเป็นเชน่นี ้การปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งเจ้าของประสบการณ์กบับคุคลรอบข้างจงึเตม็ไปด้วยการจ้อง
มอง ตรวจตรา และการจบัผิด เพ่ือจดัการให้พวกเขากลบัเข้ามาใช้ชีวิตอยู่ในลู่ท่ีคนในสงัคมสงัคม
ยอมรับ แตท่ว่า ด้วยชีวิตท่ีถูกบงการจากยาเสพติด ย่อมท าให้พวกเขาต้องดิน้รนต่อสู้  และตอ่รอง
กบัระบบคณุคา่เหล่านี ้จนชีวิตต้องเผชิญอยู่ท่ามกลางสภาวการณ์ท่ีอนัตรายและเลวร้าย แตท่ว่า 
ด้วยความสามารถและศกัยภาพแห่งตนท่ีสามารถคิด ใคร่ครวญ และตีความเร่ืองราวท่ีเกิดขึน้ได้
อย่างถ่ีถ้วน จึงท าให้พวกเขาสามารถท าการแสดงบทบาทออกมาจดัการกับเร่ืองราวนัน้ ๆ ได้ ซึ่ง
ภาพปรากฏเช่นนี เ้ป็นภาพจ าท่ีถูกถ่ายทอดออกมาอย่างชัดเจนจากค าบอกเล่าของเจ้าของ
ประสบการณ์ทกุคน   

ส าหรับตัม้ ตอง ทองน้อยและสิทธิพร เจ้าของประสบการณ์ทัง้ส่ีคน ได้เผชิญกับ
สภาวการณ์อนัตรายอนัเกิดจากเจ้าหน้าท่ีของรัฐ ได้ท าการตรวจตรา จดัการ และกวาดล้างผู้ ใช้ยา
เสพติด โดยการตัง้ด่านตรวจผู้ ใช้รถใช้ถนนเส้นทางหลัก เพ่ือตรวจตรา สืบค้น ค้นหาสารเสพติด
ภายในยานพาหนะ และท่ีซ่อนเร้นไว้ในร่างกายของผู้คนท่ีใช้เส้นทางดงักล่าว หากภาพปรากฏของ
ผู้ใช้ถนนเป็นไปตามตวัแบบของผู้ตดิยาเสพตดิ ย่อมต้องถกูเจ้าหน้าท่ีท าการตรวจสอบ ค้นตวั และ
ตรวจปัสสาวะเพ่ือค้นหาหลกัฐานในเชิงประจกัษ์ว่าเป็นผู้ ใช้ยาเสพติด ดงัค าบอกเล่าของตัม้และ
ตอง คูฝ่าแฝดท่ีต้องตกอยูท่า่มกลางอนัตรายจากเจ้าหน้าท่ีของรัฐ ได้กลา่ววา่ 

“มีอยู่คร้ังหน่ึงผมเดินกลบับ้านตอนสี่ทุ่ม แล้วมีต ารวจมาตัง้ด่าน จับไปตรวจ
 เยี่ยว ตอนขบัรถเค้าตรวจกบับ่อย ตัง้ด่านตรวจตลอดทาง ไปกบัเพือ่นแต่มีอยู่คร้ังหน่ึงดูด
 ไปคร่ึงตวั มนัง่วง จะได้นัง่คยุกบัคนขบั เจอด่าน ต ารวจมนัเรียก แลว้ก็ตรวจในรถ ที่ตวัผม
 ด้วยพาผมไปตรวจฉี่ เป็นสีม่วง ย่ิงเราเคยมีประวติัต ารวจมนัย่ิงตรวจ เห็นเรานะมนัเรียก
 ตรวจเยีย่วก่อนเลย” 

ในขณะท่ีเจ้าของประสบการณ์เช่น สิทธิชาติ ท่ีต้องเผชิญกับอนัตรายจากเจ้าหน้าท่ี
ของรัฐเช่นเดียวกับคนอ่ืน ๆ หากแต่วิธีการท่ีเจ้าหน้าท่ีของรัฐน ามาใช้จับกุมพวกเขามีความ
แตกต่างออกไป โดยเจ้าหน้าท่ีของรัฐได้ให้สายสืบซึ่งเป็นผู้ ใช้ยาเสพติด สัง่ซือ้ยาเสพติด แล้วนัด
หมายสถานท่ีสง่ยาเสพตดิ ก่อนท าการปลอมตวัเข้ามาจบักมุพวกเขาในระหวา่งการซือ้ขายยาเสพ
ตดิให้กบัลกูค้า เฉกเชน่เร่ืองราวของสิทธิภาพท่ีบอกเลา่ให้ฟังวา่ 

“มีลูกค้าโทรมาหาผม ถามว่าผมพอมีงานสกั 10 อนัไหม ตอนนัน้งานผมนะไม่มี 
 แต่ผมนะจะมีงานของเพือ่นประมาณ 2 โหล ผมก็เลยบอกว่ามี เคา้ก็ถามว่าใหไ้ปรับที่ไหน 
 ผมก็บอกที่ตึก ตึกซอย 4 บ้านเรา พอผมไปที่ตึก ถามว่าเอ๊ะใจไหม ก็เอ๊ะใจนะพี่ มีพวก
 พม่านัง่กนัอยู่ ผมก็ไม่สนใจ เดินข้ึนไปบนตึก ประมาณชัน้ 2 ก็มีคนคล้ายต ารวจนี่แหละ
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 เปิดประตูออกมา ยืนไขกุญแจอยู่ ไม่ออกสกัที ผมก็สงสยันะพี่ แต่ก็ไม่คิดอะไร ผมก็เดิน
 ข้ึนไปบนตึกอีก ส่งยาให้ แล้วมาเอ๊ะใจอีกทีตรงตงัค์ที่ยื่นให้ผมนี่แหละ คือปกติเค้าจะให้
 ตงัค์ที่ยบัๆ พบัมา แต่คร้ังนี้มดัมาเป็นปล้องเสร็จ ผมก็ดู ไอ้เหี้ยมนัแปลกๆ นะ แต่ก็บอก
 ตวัเองว่าไม่มีอะไรหรอก รู้จกักนัมานานแลว้ คนทีซ้ื่อก็คนรู้จกักนันะพี แลว้ผมก็เดินลงพี ่ก็
 ไดยิ้นเสียงรองเทา้นะพี ่หน่ึง สอง ผมก็ชะโงกดูนะพี ่ไม่มีอะไร ผมก็เดินต่อเท่านัน้แหละว่ิง
 สวนข้ึนมาเลยพี่ แล้วก็ถามว่ามึงมาท าอะไร ผมรู้เลยว่าต ารวจ แต่ก็บอกว่ามาหาเพื่อน 
 แลว้ก็ก าลงัจะเดินลงข้างล่าง ต ารวจก็เลยจบัผมเลยพี่” 

ส าหรับคมกฤต เจ้าของประสบการณ์ท่ีต้องตกอยู่ท่ามกลางอนัตรายจากเจ้าหน้าท่ี
ของรัฐเช่นกัน หากแต่เป็นเหตุการณ์ท่ีเจ้าหน้าท่ีของรัฐเดินทางเข้ามาในครอบครัวซึ่งเป็นพืน้ท่ี
ส่วนตัวของเขา ก่อนเข้าไปแสดงตัว และท าการรือ้ค้นหายาเสพติดในทุกพืน้ท่ีของบ้าน ทัง้ใน
ห้องนอนของเขา  ห้องกลางบ้านซึ่งเป็นพืน้ท่ี ท่ีสมาชิกทุกคนนัง่ดโูทรทศัน์ และท ากิจกรรมต่าง ๆ 
ร่วมกนั จนท าให้สิ่งของภายในบ้านกระจดักระจาย และไร้ระเบียบ จนท่ีสดุแล้ว ก็สามารถค้นพบ
เจอยาเสพตดิท่ีคมกฤตซุกซอ่นไว้ในห้องนอน หลงัจากเจ้าหน้าท่ีของรัฐ ท าการค้นหาหลกัฐาน และ
ปรากฏหลักฐานอย่างชัดเจนว่าใช้ชีวิตอยู่ในโลกของยาเสพติด แน่นอนว่า พวกเขาย่อมต้องถูก
เจ้าหน้าท่ีของรัฐจบักมุ เพ่ือน าเข้าสู่กระบวนการตดัสินตามท่ีกฎหมายก าหนด จนน าไปสูก่ารหมด
อิสรภาพ และต้องหันหลงัจากชีวิตท่ามกลางโลกทางสงัคมภายนอก และเดินเข้าไปใช้ชีวิตอยู่ใน
สถานท่ีกกัขงัอิสรภาพ ซึ่งเหตกุารณ์เช่นนีม้ิได้เกิดขึน้ครัง้เดียวแล้วผ่านพ้นไป หากแตเ่ป็นเหตกุารณ์ท่ี
พวกเขาเหลา่นีต้้องเผชิญอย่างตอ่เน่ือง จนเจ้าของประสบการณ์อย่างทองน้อย ต้องตกอยู่ในวงัวน
ของสภาวการณ์อนัตรายจากการจบักมุของเจ้าหน้าท่ีบ้านเมืองครัง้แล้วครัง้เลา่ จนเร่ืองราวเหล่านี ้
กลายเป็นสิ่งปกตขิองผู้ ใช้ยาเสพตดิ ดงัค าบอกเลา่ตอนหนึง่ของทองน้อยท่ีกล่าววา่  

“ผมติดคกุมา 5 รอบเลยนะ รอบแรกที่เข้าคุกกลวันะ เกรงใจพ่อแม่ด้วย กลวั
 เคา้เสียใจ แลว้ก็ขอโทษ พอครั้งทีส่องถึงหา้ก็เร่ิมไม่กลวัแลว้ บางครั้งก็โดน 45 วนัมัง้ สาม
 เดือนหกเดือนมัง้ แล้วแต่ว่าโดนจบัอะไร ของผมส่วนใหญ่โดนเสพ ก็ไม่นาน เข้าไปในนัน้
 เคา้ก็ใหเ้ข้าชมุชนบ าบดั ท ากลุ่ม บ าบดัยาอะไรพวกนี้ ให้มนัเลิกยาได้ แต่หลงัจากออกมา
 ก็กลบัมาเสพอีก เหมือนเดิม.มีอยู่คร้ังพ่อก็เรียกเข้าไปถามว่า มึงจะไม่ให้กูท าอะไรบ้าง
 หรือ เข้าๆ ออกๆ คกุเป็นว่าเล่นเลยนะมึง” 

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าเจ้าของประสบการณ์เหล่านีจ้ะเกิดอนัตรายจากการจบักุมโดย
เจ้าหน้าท่ีของรัฐดงัท่ีกล่าวมาแล้วข้างต้น หากแตใ่นบางครัง้เจ้าของประสบการณ์เช่นศกัดิ์ชาย ก็
สามารถรอดพ้นอันตรายจากเจ้าหน้าท่ีของรัฐได้ โดยการแสดงบทบาท “นักเดินทางในป่า
คอนกรีต” ท่ีมีความช านาญพืน้ท่ี และเส้นทางในการหลบหนี จึงสามารถวิ่งหนีไปในบริเวณท่ี
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มิดชิด มีกองขยะ และวชัพืชรกร้างท่ีช่วยปิดบงัอ าพรางตวั จนสามารถรอดพ้นจากการจบักุมของ
เจ้าหน้าท่ีของรัฐไปได้ แต่ศกัดิ์ชายกลบัต้องเผชิญกบัอนัตรายท่ีเกิดขึน้ในระหว่างการหนีตายจาก
การไล่ล่าของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ อนัเกิดจากการกระโดดข้ามคลองจนท าให้เท้าโดนของมีคมบาดลึก 
จนเลือดไหลรินออกมาไม่ขาดสาย และสร้างความเจ็บปวดให้กับศกัดิ์ชายเป็นอย่างมาก ดงัค า
บอกเลา่ของศกัดิช์ายท่ีวา่ 

“วนันัน้ผมรู้สึกกลวัมาก มีลูกคา้สัง่ของ ผมก็ไปส่งกบัลูกพีลู่กน้องที่เป็นเพือ่นกนั 
 ไปถึงเพือ่นมนัทกัว่าท าไมแปลกๆ ประตูหนา้เปิด ทกุวนัไม่เคยเปิด ผมก็บอกว่างัน้เรียกให้
 มนัมาเอาแล้วกนั มนัก็เดินมาเป็นผู้หญิงสามคน มาถึงมนัก็ขอดูยา พอดูยาปุ๊ บมนัก็บอก
 ว่ายาตวันี้ไม่เคยเจอที่ไหนเลย แลว้ต ารวจมนัก็ว่ิงออกมาจบัเลย ผมกบัเพือ่นก็ว่ิงแต่เพือ่น
 ผมมนัสะดดุอะไรก็ไม่รู้ ก็เลยล้ม โดนต ารวจกระทืบ แล้วต ารวจก็ไล่ผมไป ผมก็รีบว่ิงข้าม
 คลองไป  ตอนกระโดดข้ามคลองขาไปเก่ียวกบัเศษกระเบื้อง หรือเศษแก้วนี้แหละ เสียบ
 เข้าไปที่เท้า เลือดเต็มเลย ตอนนัน้เย็บตัง้หลายเข็ม แต่ยงัโชคดีที่หนีรอบมาได้ ครั้งนั้น
 รู้สึกตืน่เตน้ บอกตวัเองว่ารอดเหตกุารณ์นีแ้ล้วกูต้องเลิกใหไ้ด ้กลวั บอกตวัเองว่าเลิกแลว้” 

นอกจากศักดิ์ชายต้องตกอยู่ท่ามกลางอันตรายจากตัวบทกฎหมายของทางโลก
ดงักล่าวข้างต้นแล้ว เขาซึ่งนบัถือศาสนาอิสลาม และได้เรียนศาสนาในมสัยิดท่ีอยู่ใกล้โรงเรียนทุก
วนัหลงัจากเลิกเรียนสามัญตัง้แต่ชัน้ประถมศึกษา วนัละหนึ่งชัว่โมง จึงท าให้เขาเกิดการรับรู้ จน
เกิดการตีความ และเข้าใจกฎหมายของพระเจ้า ท่ีบญัญัตไิว้ในกรุอ่าน และเป็นวจนะของศาสดาท่ี
มีข้อห้ามไมใ่ห้ผู้นบัถือศาสนาอิสลาม ด่ืมเหล้า และสิ่งมึนเมาทัง้หลาย ย่ิงไปกว่านัน้ เขายงัต้องถกู
ก ากบัด้วยกฎของเจ้าของท่ีดินซึ่งเป็นคนมสุลิมด้วยกนั ท่ีห้ามมิให้คนในชมุชนซึง่เช่าท่ีดินและปลกู
สร้างบ้านเรือนในท่ีดินแห่งนีเ้ข้าไปเก่ียวข้องกับยาเสพติดทุกประเภท หากใครฝ่าฝืนกฎดงักล่าว
ยอ่มต้องโดนลงโทษ ท่ีเร่ิมจากการว่ากล่าวตกัเตือน จนกระทัง่การบอกเลิกสญัญาเช่าท่ีดินและให้
ย้ายออกไปอยู่ในพืน้ท่ีอ่ืน เม่ือเป็นเช่นนี ้เจ้าของประสบการณ์อย่างศกัดิ์ชายจึงต้องตกอยู่ภายใต้
สภาวการณ์อนัเลวร้ายจากการใช้ยาเสพติดอย่างเข้มข้น ทัง้ท่ีเกิดจากฎระเบียบท่ีใช้ในการก ากับ 
ควบคมุคนในสงัคม อาทิ กฎหมาย หลกัศาสนา และกฎของเจ้าของท่ีดนิ  

จากการใช้ชีวิตของเจ้าของประสบการณ์ทัง้หมด ท่ีต้องถกูก ากบัด้วยกฎระเบียบ และ
การให้คุณค่าของคนในสังคมเช่นนี ้ย่อมท าให้พวกเขาต้องเผชิญกับความยากล าบากและมี
อนัตรายในการใช้ชีวิตร่วมกบัยาเสพติดซ า้แล้วซ า้อีกจนแทบไร้ท่ียืนในการปฏิสมัพนัธ์กบับคุคลอ่ืน
ในบริบทตา่ง ๆ ท่ีซ้อนทบักนัอยูภ่ายในสลมั 
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การจดัการความเส่ียงจากเจ้าหน้าท่ีของรัฐ ด้วยบทบาท“วยัรุ่นไร้เดียงสา”  
เม่ือกล่าวถึงเจ้าหน้าท่ีของรัฐกับวยัรุ่นผู้ ใช้ยาเสพติด ผู้คนสองกลุ่มนีน้บัได้ว่า

แทบจะมีวิธีคิดแบบขัว้ตรงข้าม ซึ่งฝ่ายหนึ่งเป็นผู้ ใช้กฎหมายเป็นเคร่ืองมือในการก ากับ ควบคุม 
และกวาดล้างบุคคลท่ีเบี่ยงเบนออกนอกลู่จากบรรทัดฐานดังกล่าว พร้อมทัง้ท าการลงโทษให้
หลาบจ า เพ่ือมิให้กระท าความผิดอีก สว่นอีกฝ่ายหนึ่งเป็นผู้แสดงออกในการขดัขืน ท้าทายบรรทดั
ฐานเหล่านี ้ในแง่นี  ้เจ้าของประสบการณ์ทุกคนซึ่งเป็นบุคคลกลุ่มหลัง ท่ียืนอยู่คนละขัว้กับ
เจ้าหน้าท่ีของรัฐ ล้วนรับรู้และเข้าใจระบบคณุคา่ดงักล่าวเป็นอย่างดี จึงท าให้พวกเขามีมมุมองใน
แง่ลบ ไม่ช่ืนชอบ และไม่อยากเผชิญหน้ากบับุคคลเหล่านี ้หากแตใ่นบางบริบทและบางช่วงเวลา 
เจ้าของประสบการณ์เหลา่นีม้ิอาจหลบเล่ียง เร่ืองราวเหลา่นีไ้ด้ เม่ือเป็นเชน่นี ้จดุยืนหลักท่ีพวกเขา
เหล่านียื้ดถืออย่างหนกัแน่นคือ การไม่ยอมจ านนต่อเจ้าหน้าท่ีของรัฐ ฉะนัน้ เพ่ือให้สามารถรอด
พ้นอนัตรายในบริบทดงักล่าว พวกเขาจึงเลือกท่ีจะแสดงบทบาทของ “วยัรุ่นผู้ ไร้เดียงสา” ท่ีมีชีวิต
อยูร่ะหวา่งรอยตอ่ของเดก็และผู้ใหญ่มาใช้ในการตอ่รองกบัเจ้าหน้าท่ีของรัฐ  

เม่ือเจ้าของประสบการณ์เหลา่นีต้้องตกอยูใ่นเหตกุารณ์อนัตรายจากเจ้าหน้าท่ี
ของรัฐ พวกเขาได้ดงึอตัลกัษณ์ของความเป็นเด็ก ท่ีสงัคมให้ความหมายวา่เป็นบคุคลท่ีอ่อนตอ่โลก  
ผู้น่าสงสาร และต้องได้รับการคุ้มครอง ดแูลจากผู้ ใหญ่มาใช้  พร้อมทัง้ท าการแสดงสีหน้า ท่าทาง 
และการกระท าออกมาให้น่าสงสาร เพ่ือให้คู่สนทนาเข้าใจว่าพวกเขาเกิดการส านึกผิดกับการ
กระท าดงักล่าวของตนเอง ซึ่งภาพปรากฏเหล่านีถ้กูถ่ายทอดออกมาอยา่งชดัเจนจากเร่ืองราวของ
เจ้าของประสบการณ์เช่น ตอง สิทธิพร และคมกฤต ท่ีบอกเล่าวินาทีชีวิตท่ีพวกเขาต้องเผชิญกับ
เจ้าหน้าท่ีของรัฐให้ฟังวา่  

“ผมก็เคยเกมส์ต ารวจดว้ยนะ ไปขโมยของคนที่มาเทีย่วงานวดัเอาเงินไปซ้ือยา 
 ที่งานวดันัน่แหละ ตอนนัน้ใน 70 ไร่ มีงานรถบัม้ จับผมได้ตอนก าลงัขโมยพอดี ก็เลยพา
 ผมไป ออกไปนอกงาน แต่ก็ไม่ถึงโรงพกันะ ทีเ่คา้ปล่อยเพราะว่าเค้าสงสาร เห็นเรายงัเป็น
 เด็กอยู่ไงก็เลยไม่จบัไป ตอนนัน้อายปุระมาณ 14 ขวบ ตอนขโมยก็โดยต ารวจจบัครั้งนีค้รั้งเดียว” 

ส าหรับเจ้าของประสบการณ์เช่นโตน เม่ือเขาต้องตกอยู่ท่ามกลางเจ้าหน้าท่ี
ของรัฐท่ีมีข้อสงสยัว่าตนเองพกพายาเสพติด โตนจะเลือกใช้วิธีการแสดงท่าทางเสมือนเด็กทัว่ไป โดย
การแสดงอาการอ่อนน้อม และยกมือไหว้เจ้าหน้าท่ีของรัฐ ซึ่งเป็นประเพณีปฏิบตัิท่ีคนในสังคมให้
คณุคา่ว่าเด็กต้องมีสมัมาคารวะต่อผู้ ใหญ่ พร้อมทัง้ ท าการปฏิสมัพนัธ์เจ้าหน้าท่ีเหล่านีต้ามปกติ ไม่
แสดงท่าทีต่ืนตกใจ นิ่งเฉย และท าการสอบถามเร่ืองราวอ่ืน ๆ เช่น เส้นทาง และผู้ คน ทั ง้นี เ้พ่ือ
เบี่ยงเบนความสนใจ และมิให้เจ้าหน้าท่ีต ารวจจบัพิรุธในตวัเขาได้ ดงัค ากลา่วตอนหนึง่ท่ีวา่ 
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“เคยโดนต ารวจตรวจ เรามียาอยู่ในกระเป๋าเม็ดหน่ึง ต ารวจเรียกก็พยายามท า
 ท่าทางให้ปกติ ไม่ให้ต ารวจสงสยั แล้วต ารวจก็ถามเร่ืองยา ผมก็บอกไม่มี คยุไปเร่ือยให้
 ต ารวจหายสงสยั แต่เคา้ก็แค่ใหเ้ปิดเบาะรถมอไซด์ ไม่คน้ตวัผม วนันัน้โชคดีมากเลย” 

จากการน ามมุมองต่อความเป็นเด็ก มาใช้เป็นเคร่ืองมือในการปฏิสมัพนัธ์กับ
เจ้าหน้าท่ีของรัฐดงักล่าวข้างต้น ได้ท าให้เจ้าของประสบการณ์เหล่านี ้สามารถรอดพ้นจากการ
จบักมุของเจ้าหน้าท่ีของรัฐไปได้ 

การตอ่รองกบัเจ้าหน้าท่ีของรัฐ ด้วยบทบาท “วยัรุ่นผู้ไมไ่ร้เดียงสา”  
แม้ว่าในบางบริบทเจ้าของประสบการณ์เหล่านีจ้ะใช้ความเป็นเด็ก ในการ

ตอ่รองกับเจ้าหน้าท่ีของรัฐจนสามารถรอดพ้นจากการถูกจบักุมดงัท่ีกล่าวมาแล้วข้างต้น หากแต่
เม่ือเวลาผ่านไป และต้องเผชิญกบัเหตกุารณ์วิกฤตมากขึน้ การแสดงบทบาทดงักล่าวอาจไม่เพียง
พอท่ีจะท าให้เขาสามารถรอดพ้นจากวินาทีชีวิตไปได้ เม่ือเป็นเช่นนี ้พวกเขาจึงต้องท าการคิดค้น 
คดัเลือก และสร้างสรรค์กลวิธีท่ีมีความซบัซ้อน แยบยลมากขึน้ เพ่ือน ามาใช้ควบคูไ่ปด้วย ซึ่งกลวิธี
หนึ่งท่ีบงัเลาะห์ ศกัดิ์ชาย ตัม้ และตองน ามาใช้คือ การซุกซ่อนยาบ้า บ้างได้ซ่อนเร้นในพืน้ท่ีมิดชิด 
บ้างแอบไว้ในพืน้ท่ีท่ีผู้คนคาดไม่ถึง อีกทัง้ จะไม่พกพาติดตวั หรือเก็บรักษาไว้ในบ้านหรือสิ่งของ
เคร่ืองใช้ของตนเอง ดงัค าบอกเลา่ของศกัดิช์ายท่ีกล่าววา่ 

“เวลาไปซ้ือยามาเสพ ผมจะไม่เก็บไว้ที่ตวั จะเอาใส่ถุงขนมแล้ววางไว้ริมทาง 
 ให้มิดชิด พอจะเอามาเสพก็ค่อยไปเอามา หรือว่าใครจะเอาให้บอก โทรมา แล้วผมก็เอา
 ตงัค์มาก่อน ค่อยไปเอายาให้ แล้วผมก็จะไม่ใส่ถุงขนมแบบเดิม จะเปลี่ยนถุงไปเร่ือย ๆ 
จะได้ลดความเสี่ยงให้น้อยลง จากเดิมผมมียาติดตวัไว้เลยมนัก็เลยท าให้ผมเกิดอนัตราย
ได้ง่าย ตงัค์ก็ไม่เคยพกไว้ ใส่ถงุห้ิวแล้วเอาไว้ตามใต้สะพานปนู ไม่เอาตงัค์ติดตวั แต่เงิน
ไม่เคยหายนะ”  

จากการใช้กลวิธีดังกล่าว ท าให้ศักดิ์ชายสามารถรอดพ้นจากสายตา และ
อนัตรายจากเจ้าหน้าท่ีรัฐมาได้หลายตอ่หลายครัง้ หากแตส่ าหรับเจ้าของประสบการณ์บางคนเฉก
เช่นตัม้ ตอง และทองน้อย ท่ีเจ้าหน้าท่ีของรัฐได้บนัทึกประวตัิว่าเป็นผู้ เก่ียวข้องกับยาเสพติด ทัง้
เคยถกูจบักมุคดีเสพยาเสพติด อยู่ในกลุ่มผู้ ใช้หรือขายยาเสพติด และอยู่ในครอบครัวท่ีใช้ยาเสพ
ติด บุคคลเหล่านีย้่อมถูกต ารวจจบัตา จ้องมองเป็นพิเศษ ท าให้ทุกครัง้ท่ีเจ้าหน้าท่ีของรัฐตัง้ด่าน
ตรวจและเผชิญหน้ากบัพวกเขา จึงท าการรือ้ค้น ตรวจตรา และค้นหาสารเสพติดท่ีปนเปือ้นอยู่ใน
ร่างกาย ฉะนัน้ เพ่ือลดทอนอนัตรายจากเหตกุารณ์เชน่นีใ้ห้เหลือน้อยท่ีสดุ เจ้าของประสบการณ์ทัง้
สามคนจึงต้องเว้นระยะห่างจากพืน้ท่ีดงักลา่ว ขณะเดียวกนั เจ้าของประสบการณ์เชน่ตัม้ และตอง 
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ได้ใช้กลวิธี “การควบคมุการใช้ยาบ้า” ทัง้การลดปริมาณและความถ่ีในการใช้ยาบ้า ควบคู่ไปกับ
การด่ืมน า้ในปริมาณมาก ทัง้นี ้เพ่ือขบัสารเสพตดิให้ออกทางเหง่ือและปัสสาวะ จนท าให้เจ้าหน้าท่ี
ของรัฐตรวจไม่พบการเสพติดปนเปือ้นอยู่ในร่างกาย และท าให้พวกเขาสามารถรอดพ้นอนัตราย
จากการจบักมุได้  

นอกจากนี ้ส าหรับเจ้าของประสบการณ์เฉกเช่นทองน้อย พินยั และโตน ทัง้สามท่าน
ได้ใช้ยาเสพติดมาอย่างยาวนาน จนต้องเผชิญกับอนัตรายจากเจ้าหน้าท่ีของรัฐอย่างตอ่เน่ือง ซึ่ง
พวกเขาไมเ่พียงแคใ่ช้กลวิธีเหล่านีแ้สดงออกเพ่ือกลบเกล่ือนการกระท าผิดของพวกเขา หากแต ่ใน
บางบริบทท่ีพวกเขาต้องเผชิญหน้ากบัเจ้าหน้าท่ีของรัฐแบบซึ่งหน้า โดยมิสามารถหลีกเล่ียงและ
ซ่อนเร้นได้ กลวิธีหนึ่งท่ีจะถกูคดัเลือกออกมาใช้ นัน่คือ การกดทบัความกลวั ความต่ืนตระหนกไว้
ให้ลึกท่ีสุด และท าการแสดงความเข้มแข็งออกมา โดยการปฏิสัมพันธ์กับเจ้าหน้าท่ีของรัฐเพ่ือ
ตอ่รองราคาซือ้ขายความผิด และค้นหาจดุสมดลุของราคาท่ีทัง้สองฝ่ายยอมรับร่วมกนั จากนัน้น า
ทรัพยากรทางวตัถท่ีุมีค่า เช่น เงิน และสิ่งของ มาใช้ในการแลกเปล่ียนกับเจ้าหน้าท่ีของรัฐ จนท า
ให้เจ้าของประสบการณ์เหล่านีส้ามารถรอดพ้นจากการจบักุมได้ ดงัค ากล่าวตอนหนึ่งของตัม้ท่ี
ถ่ายทอดเร่ืองราวออกมาวา่ 

“มีอยู่คร้ังหน่ึงดูดไปคร่ึงตวั มนัง่วง จะได้นัง่คุยกบัคนขบั เจอด่าน เค้าก็เรียก 
 แล้วก็ตรวจในรถ ที่ตวัผมด้วย ถามว่าใช้ยาม้าหรือป่าว ผมก็ปฏิเสธว่าไม่ได้ใช้ ท าตวัปกติ 
 แต่เจ้าหน้าที่ไม่เชื่อให้ไปตรวจฉี่ เป็นสีม่วง แต่ก็ไม่ไป สน. เคลียร์ตรงนัน้เลยก็ต้องจ่าย
 หลายพนั โดนจับตรงไหนก็เคลียร์ตรงนัน้เลย จะได้ไม่ต้องไป สน. ไม่ไปท าเร่ืองว่าใช้ยา 
 ต้องอยู่กนัสองคนกบัเจ้าหน้าที่อย่าให้ใครรู้ ท าได้ บอกเค้าว่า พีค่รับช่วยผมหน่อย ผมไม่
 อยากเข้าคุก ไม่อยากไป สน. เดี๋ยวผมให้พี่ 2,000 บาท บางคนเค้าก็ช่วยเรา เค้าไม่จับ 
 แล้วก็ปล่อยเราไป เจ้าหน้าที่ก็ไม่อยากให้เราเข้าคุกหรอก ล าบากเค้าอีก เราก็ดีตรงไม่มี
 ประวติั แต่ถ้าโดนจบั แล้วไม่เคลียร์ให้จบตรงนัน้นะ แล้วถูกเอาไป สน. ต้องจ่ายเยอะนะ
 ครับพี ่บางคนตอ้งจ่ายเป็นหา้หมื่นเลย สองหมื่น มนัแพงมาก” 

ส าหรับเจ้าของประสบการณ์เช่นวชัระ แม้การแสดงออกของเขาตอ่หน้าเจ้าหน้าท่ีของ
รัฐจะไม่แยบยล จนท าให้เขาต่อรองกับบุคคลดังกล่าวไม่ส าเร็จ และต้องถูกจับกุมเข้าไปอยู่ใน
ดนิแดนห้องขงั หากแตเ่ขามิได้ยอมจ านนกบัเหตกุารณ์ดงักลา่ว ขณะเดียวกันได้เลือกใช้กลวิธี การ
น าพาทรัพยากรบุคคลท่ีมีอ านาจบารมี และมีต าแหน่งแห่งท่ีทางสงัคมซึ่งเจ้าหน้าท่ีของรัฐให้การ
ยอมรับนบัถือ เข้ามาเจรจาต่อรองให้ท าการปลดเปลือ้งวชัระออกจากการจองจ า ให้สามารถก้าว
เดนิออกมาโลดแลน่ และโบยบนิอยูใ่นโลกทางสงัคมได้อยา่งเสรีเฉกเชน่คนอ่ืนในสงัคม  
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จากท่ีกล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้ว่ากลวิธีท่ีเจ้าของประสบการณ์แต่ละคนแสดง
ออกมาท่ามกลางการปฏิสมัพนัธ์กบัเจ้าหน้าท่ีของรัฐเพ่ือให้รอดพ้นจากอนัตรายจากการจบักุม มี
อยู่หลากหลายวิธี ซึ่งเจ้าของประสบการณ์เหล่านีจ้ะเป็นผู้ท าการคดัเลือก หยิบฉวยมาใช้ในบริบท 
และช่วงเวลาท่ีแตกต่างกันออกไป ฉะนัน้ จึงไม่มีกลวิธีใดท่ีเป็นแบบแผนตายตวั ไม่มีผู้ ใดในโลก
ทางสังคมสามารถให้การอบรมสั่งสอนได้ หากแต่พวกเขาเหล่านี ต้้องท าการเรียนรู้จาก
ประสบการณ์ชีวิตด้วยตนเอง และพวกเขาจะสามารถตอบโจทย์ได้ว่า กลวิธีใดท่ีเหมาะสมและเอือ้
ท่ีจะท าการแสดงในบริบทหนึ่ง ๆ จนท าให้สามารถรอดพ้นจากอนัตรายได้ หรืออาจกล่าวโดยสรุป
ได้ว่า ประสบการณ์ชีวิตท่ามกลางเหตกุารณ์วิกฤตจากยาเสพติด จะเป็นเสมือน “ครูแห่งชีวิต” ท่ี
คอยสัง่สอนให้พวกเขาเกิดความแข็งแกร่ง และท าให้สามารถปรับเปล่ียนตวัเอง จนสามารถจดัการ
สภาวการณ์ยากล าบากท่ีผา่นเข้ามาในชีวิตได้ส าเร็จ 

การจดัการความเส่ียงจากการถกูตรวจตราด้วยการดแูลเรือนร่างให้ปกต ิ 
เม่ือกล่าวถึงชิน้ส่วนตา่งๆ ท่ีมีเลือดเนือ้และถูกหลอมรวมเข้าด้วยกนัจนถูกติด

ป้ายช่ือวา่ “ร่างกาย” นบัได้วา่เป็นสิ่งมีชีวิตชนิดหนึง่ท่ีโลดแลน่อยูใ่นโลกทางสงัคม ซึ่งผู้คนท่ีใช้ชีวิต
อยู่ในโลกใบนี ้ได้ถูกคนในสังคมก าหนดและให้คุณค่าไว้หลากหลายเฉดสี อาทิ เป็นผู้ ชายหรือ
ผู้หญิง เป็นคนสวนหรือคนหล่อ และเป็นคนดีหรือคนเลว เป็นต้น ย่ิงไปกวา่นัน้ สงัคมยงัได้ก าหนด
คณุลกัษณะอนัเป็นชดุความหมายร่วมท่ียดึโยงอยูก่บัร่างกายของผู้คนในแต่ละเฉดสี จนกลายเป็น
ตัวแบบมาตรฐานท่ีคนในสังคมน ามาใช้ให้ความหมายผู้ คนในสังคม  อาทิ บุคคลท่ีมีน า้หนัก 
ส่วนสงูตามเกณฑ์มาตรฐานเป็นบคุคลท่ีมีสขุภาพร่างกายแข็งแรงสมบรูณ์ ส่วนบุคคลท่ีมีร่างกาย
ผอมแห้ง ขอบตาด าคล า้ ร่างกายทรุดโทรม และท่าทางก้าวร้าว มกัจะถูกยดัเยียดให้เ ข้าไปอยู่ใน
ตวัแบบของผู้ ป่วยบ้าง โจรบ้าง และคนขีย้าบ้าง ซึ่งผลพวงท่ีตามมาคือ พวกเขาเหล่านีจ้ะถูกจับ
จ้อง จ้องมอง และตรวจตราจากเจ้าหน้าท่ีของรัฐอยา่งเข้มข้น เพ่ือท าการจบัผิด ค้นหาการกระท าท่ี
ผิดปกตไิปจากลูท่างของกฎระเบียบทางสงัคม   

แน่นอนวา่ เจ้าของประสบการณ์ทุกคนล้วนรับรู้ เข้าใจ และเช่ือในชดุความคิด
ดงักล่าว จนท าให้พวกเขาต้องใช้กลวิธี “การปรับเปล่ียนบุคลิกภาพของตนเอง” ทัง้นีเ้พ่ือ มิให้
ร่างกายของตนเองติดอยู่ในตวัแบบของคนติดยาเฉกเช่นท่ีคนในสงัคมยึดถือ ภายใต้วิธีคิดเช่นนี ้
ท าให้พวกเขาได้หันกลับมาแสดงออกโดยการปรุงแต่งร่างกายจากภายใน ทัง้การรับประทาน
อาหารก่อนการใช้ยาเสพติด การด่ืมน า้ในปริมาณมาก และการนอนหลบัพกัผอ่น จนท าให้ร่างกาย
ของพวกเขากลบัมาอวบอ้วน สดใส และมีหน้าตาสดช่ืนเหมือนคนปกติทัว่ไป ดงัค าบอกเล่าตอน
หนึง่ของโตนท่ีกลา่วไว้วา่ 
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“ที่ผ่านมา ผมเสพยาแล้วกินข้าวไม่ได้ ผอืดผสม แล้วพอน็อคยานะ แล้วหลบัไป 
 ตอนนัน้ผอม น ้าหนกัลดกว่าเดิมเยอะ ผมเลยเปลีย่นใหม่ กินข้าวก่อนแลว้ค่อยเสพยา มนั
 ก็เลยดีข้ึน อ้วนข้ึน ถ้าใครไม่รู้ก็จะมองไม่ออกว่าผมเสพยา ต ารวจก็ไม่รู้ มันดูไม่ออก 
 เพราะขอบตาก็ไม่คล ้า แถมย่ิงเสพย่ิงอ้วนแต่งตวัดี ไม่เหมือนคนติดยาเลย ต ารวจเค้าจะ
 ไม่ค่อยยุ่ง” 

นอกจากการปรับเปล่ียนบุคลิกภาพดงักล่าวแล้ว เจ้าของประสบการณ์เช่นสิทธิชาต ิ
และทองน้อย ได้ท าการปรุงแตง่ร่างกายภายนอก ทัง้ทรงผม การแต่งตวั และการใช้เคร่ืองส าอาง
บ ารุงผิว เป็นต้น ให้แลดสูะอาดเรียบร้อยและไม่รกรุงรัง เพ่ือให้บคุคลท่ีอยู่แวดล้อม พบเห็น สมัผสั 
รับรู้ และให้ความหมายวา่พวกเขาเป็นคนปกติเฉกเช่นบคุคลอ่ืนในสงัคม อีกทัง้ไมถ่กูเจ้าหน้าท่ีของ
รัฐจบัจ้อง ตรวจตรา ดงัค าบอกเลา่ตอนหนึง่ของสิทธิชาตท่ีิวา่  

“อย่างคนอื่นนะพี่ดูดยาแล้ว นัง่ปล่อยตวัเองโทรม แต่ผมนะพี่ดูดเสร็จ ผมก็
 อาบน ้าอาบน ้า ทาแป้งเสร็จก็นอนเล่นของผม พยายามไม่ให้ตวัเองดูโทรม แล้วผมก็เล่น
 บอลดว้ย ออกก าลงั ผมก็ผอมลงนะแต่ก็ไม่มีใครสงสยั” 

ผลพวงจากการปรับเปล่ียนบุคลิกภาพร่างกายทัง้ภายในและภายนอกของเจ้าของ
ประสบการณ์ดงักล่าวข้างต้น เป็นผลท าให้พวกเขาสามารถใช้ชีวิตได้อย่างปกติ รอดพ้นจากการ
ตรวจตราของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ และด ารงชีวิตอยูใ่นโลกของยาเสพตดิได้ 

จากท่ีกล่าวมาข้างต้น ยอ่มแสดงให้เห็นว่าชีวิตการเป็นวยัรุ่นใช้ยาเสพติดในสลมัเป็น
สิ่งท่ีไม่ง่าย เพราะต้องปฏิสัมพันธ์กับบุคคลและเหตุการณ์ท่ีเต็มไปด้วยสภาวการณ์ยากล าบาก
หลากหลายรูปแบบ จนท าให้ชีวิตเจ้าของประสบการณ์เหล่านีแ้วดล้อมไปด้วยความเครียด ความ
ทกุข์และความผิดหวงั อีกทัง้การจดัการชีวิตให้ก้าวข้ามเร่ืองราวเหล่านีย้ิ่งเป็นสิ่งท่ียากยิ่งกว่า แม้ว่า
ในด้านหนึ่ง พวกเขาจะสามารถจดัการกบัเร่ืองเหล่านีใ้ห้ผ่านพ้นไปจากชีวิตได้ แตท่ว่ากลบัท าให้พวก
เขาต้องสูญเสียบคุคล สรรพสิ่งท่ีตนเองรัก ยิ่งไปกว่านัน้ สภาวการณ์ยากล าบากท่ีเกิดขึน้จากการใช้
ยาเสพติดมิได้จางหายไป แตก่ลบัหลอมรวมกนัเป็นอปุสรรคและปัญหาอนัยิ่งใหญ่ ท่ีคอยท าร้าย บีบ
คัน้ชีวิต จนกลายเป็นเงาติดตวัและติดตามไปในทุกพืน้ท่ีของชีวิต แม้ว่า พวกเขาจะผลิตตวัตน และ
แสดงบทบาทออกมาจดัการกับความเส่ียงและอันตรายเหล่านีไ้ด้อย่างยอดเย่ียม จนท าให้สามารถ
รอดพ้นเหตกุารณ์นัน้ ๆ ไปได้ หากแต่สภาวการณ์ยากล าบากเหล่านีย้งัคงด ารงอยู่และตามคุกคาม
ชีวิตพวกเขาอย่างตอ่เน่ือง จนท าให้ชีวิตไร้ซึง่ความสขุเฉกเชน่คนปกตทิัว่ไป 
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จากความเส่ียงสู่จุดเปล่ียนในการเลิกยาเสพตดิ 
เม่ือชีวิตวยัรุ่นใช้ยาเสพติดต้องเผชิญกับความเส่ียงในบริบทแวดล้อม ทัง้ท่ีเกิดจาก

อนัตรายของยาเสพติดท่ีมีตอ่ตวัเอง และท่ีเกิดจากการปฏิสมัพนัธ์กบับคุคลรอบข้าง อาทิ สมาชิก
ในครอบครัว กลุม่เพ่ือน ชีวิตในโรงเรียน คนในชมุชน และสงัคมอยา่งตอ่เน่ือง จนท าให้พวกเขาเกิด
การประเมินเหตุการณ์ท่ีเกิดขึน้ในชีวิตว่า การใช้ยาเสพติดของตัวเองเป็นการกระท าท่ีมีความ
ขดัแย้งกับสิ่งท่ีคนในสงัคมยอมรับ และมีแนวโน้มว่าจะก่อเกิดอนัตรายจนกลายเป็นภาวะวิกฤต
ของชีวิตเพิ่มมากขึน้ ส่งนีไ้ด้ท าให้วัยรุ่นใช้ยาเสพติดเกิดการเรียนรู้ มีความเข้าใจ และสามารถ
คาดการณ์ถึงเหตุการณ์อันตรายท่ีจะเข้ามาในชีวิต รวมถึงความสูญเสียรูปแบบต่าง ๆ ท่ีอาจ
เกิดขึน้ตามมา ซึ่งจากค าบอกเล่าของเจ้าของประสบการณ์ได้ถ่ายทอดให้เห็นถึงเง่ือนไขท่ีมี
นยัส าคญัท่ีเข้ามาท้าทายชีวิต และท าให้เกิดจุดเปล่ียนไปสู่การเลิกยาเสพติดของวยัรุ่นใช้ยาเสพ
ตดิท่ีแตกตา่งกนัออกไป ดงันี ้

การกลวัการสญูเสียความเป็นพอ่ ซึ่งเป็นการรับรู้ของวยัรุ่นใช้ยาเสพติด ท่ีเกิดขึน้จาก
เหตุการณ์การปฏิสัมพันธ์ระหว่างโตนกับลูก จนสัมผัสได้ถึงความห่างเหิน ความไม่ใยดี และ
ความสมัพนัธ์ท่ีเปราะบางระหว่างเขากบัลกู รวมถึงภาพการปฏิสมัพนัธ์กบัแม่ ท่ีใช้วาจา และการ
กระท าในเชิงไม่ต้องการให้เขาอยู่ใกล้ชิด ติดต่อกับหลาน ในทางกลับกัน ได้แสดงให้เห็นว่า
ต้องการให้ครูท่ีเป็นพ่ีเลีย้ง ท่ีมีความรักห่วงใยหลาน และไม่ยุ่งข้องกับยาเสพติด มาเป็นผู้ เลีย้งด ู
อบรมสัง่สอนหลานแทนลูกของตนเอง จากเหตกุารณ์นี ้ยิ่งสร้างความเสียใจ ความสะเทือน และ
ท าให้รู้สึกว่าตนเองไม่มีคณุคา่ ไร้ความสามารถในการเลีย้งดลูกูของตนเอง จนก่อเกิดเป็นเง่ือนไข
ส าคัญท่ีผลักดันให้วัยรุ่นใช้ยาเสพติดตัดสินใจเลิกยาเสพติด และก้าวเข้าสู่กระบวนการสร้าง
ศรัทธาแหง่ตนไปสูก่ารเลิกยาเสพตดิ  

ความรักจากครอบครัว อนัเกิดจากการปฏิสัมพันธ์ระหว่างตัม้ ตอง บงัเลาะห์ ศกัดิ์

ชาย วชัระ คมกฤต ทองน้อยกับสมาชิกในครอบครัวตลอดช่วงชีวิตท่ีผ่านมา ท่ีแม้วยัรุ่นเหล่านีจ้ะ
ใช้ยาเสพตดิ แตส่มาชิกในครอบครัว อาทิ แม ่ยาย เมีย และลกู ไมเ่คยทอดทิง้ ไมท่ าให้เขารู้สกึโดด
เดี่ยว ย่ิงไปกว่านัน้ สมาชิกในครอบครัวได้แสดงออกให้พวกเขาเห็นถึงความรักท่ีอยู่เหลือเงินทอง 
โดยการขายทรัพย์สินท่ีมีอยู่ในครอบครัวมาใช้เปิดช่องทางเข้าสู่สถาบนับ าบัดรักษายาเสพติด 
ความรักท่ีเต็มไปด้วยความเส่ียงท่ีต้องใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับผู้ ใช้ยาเสพติดท่ีในบางครัง้มีอาการคลุ้ม
คลัง่จนเกิดการท าลายทรัพย์สินและท าร้ายร่างกายของสมาชิกในครอบครัว ความรักท่ียอมแลกได้
ด้วยชีวิต โดยการไปหาเครือข่ายยาเสพติดในพืน้ท่ีเพ่ือซือ้เสพติดให้ลูกเพียงเพ่ือไม่อยากเห็นภาพ
ลกูต้องทนทุกข์ทรมานจากอาการ “อยากยา” จนไม่ได้คิดถึงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
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ของตัวเอง จากภาพเหตุการณ์เหล่านีท้ าให้พวกเขาสัมผัสได้ถึงความรัก ความผูกพัน และ
ความหวงัดีของสมาชิกในครอบครัว ท่ีพวกเขาไม่เคยสมัผสัได้จากบคุคลอ่ืน จนก่อเกิดเป็นเง่ือนไข
ส าคญัท่ีน าไปสู่การตดัสินใจเลิกยาเสพติด พร้อมทัง้ ได้ใช้ความรัก ความผกูพนัของครอบครัวมา
เป็นสิ่งเกือ้หนุน และน าทางตวัเองไปสู่การเลิกยาเสพติด เพ่ือให้มีชีวิตท่ีดีขึน้           จนสามารถ
กลบัมาเป็นท่ีพึง่ให้กบัสมาชิกในครอบครัว และท าให้ชีวิตครอบครัวมีความสขุอีกครัง้ 

กลัวการสูญเสียแฟนท่ีหวงัดีกับตนเอง เป็นความรู้สึกท่ีเกิดขึน้จากการปฏิสัมพันธ์
ระหว่างสิทธิชาติกบัแฟนสาวท่ีอยู่ในวยัเรียน ท่ีแม้แฟนสาวจะรับรู้วา่เขาใช้ยาเสพตดิ จนเกิดความ
โกรธ เสียใจและผิดหวงักบัเหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้ ทว่าการกระท าของแฟนสาวท่ีแสดงออกมาให้สิทธิ
ชาติเห็น กลับเต็มไปด้วยการให้อภัย การให้โอกาสปรับเปล่ียนตัวเองใหม่ มีความห่วงใยและ
ปรารถนาดีกับเขา อยากหลุดพ้นจากวงัวนของยาเสพติด เพ่ือร่วมสร้างอนาคตครอบครัวท่ีดีไป
ด้วยกัน และด้วยความรักท่ีมีต่อแฟนสาว รวมถึงไม่อยากเสียใจเพราะต้องแยกทางกับบุคคลท่ี
ตนเองรัก ผู้ซึ่งหวงัดีและห่วงใยเขาเสมอมา สิ่งนีไ้ด้กลายเป็นเง่ือนไขเบือ้งต้นน าไปสู่การตดัสินใจ
เลิกยาเสพตดิ เพ่ือกลบัมาเป็นแฟนท่ีดีท่ีไมใ่ชย่าเสพตดิตามแบบอย่างท่ีแฟนสาวต้องการ 

การถกูลงโทษจากกฎระเบียบของสงัคม เป็นการรับรู้ของวยัรุ่นใช้ยาเสพตดิท่ีเกิดจาก
การปฏิสมัพันธ์กับกฎ ระเบียบ และระบบคณุค่าของสงัคมท่ีได้ก าหนดว่ายาเสพติดเป็นสิ่งท่ีผิด
กฎหมาย และบุคคลท่ีใช้ยาเสพติดย่อมต้องได้รับบทโทษทางกฎหมายและการลงโทษจากคนใน
สงัคมในรูปแบบตา่ง ๆ เชน่ การถกูรังเกียจ การถกูกีดกนัไมใ่ห้เข้าสงัคม การถกูนินทา และการโดน
จบักุมเข้าสู่เรือนจ า จากการเรียนรู้สิ่งเหล่านี ้ได้ท าให้วยัรุ่นใช้ยาเสพติดเกิดความเข้าใจว่า เม่ือ
ตวัเองเลือกท่ีจะใช้ยาเสพติด สิ่งหนึ่งท่ีต้องตามมาคือ พวกเขาต้องกลายเป็นผู้ ท่ีเบี่ยงเบนไปจาก
กฎ ระเบียบและกติกาของสงัคม รวมถึงจะต้องหลบซ่อนตวัไม่ให้โดนเจ้าหน้าท่ีของรัฐหรือคนใน
สงัคมลงโทษ แตท่วา่ เม่ือเขาไม่สามารถหลีกหนีจากการจ้องมอง การตรวจตรา และโดนจบักมุเข้า
สู่เรือนจ า จนต้องถกูก ากับภายใต้ระเบียบวินยัทุกตารางนิว้ และทุกวินาที สิ่งหนึ่งท่ีพวกเขาท าได้
คือ การพยายามก ากบั ควบคมุตนเองให้มีความอดทนในการปฏิบตัติามระเบียบวินยัเหล่านี ้เพ่ือมิ
ให้ตนเองโดนท าโทษซ า้ เพราะนั่นหมายถึง การไม่ได้รับการลดหย่อนโทษและต้องใช้ชีวิตอยู่ใน
เรือนจ าอย่างยาวนาน จากเหตกุารณ์เหล่านีจ้ึงได้กลายเป็นเง่ือนไขท่ีท าให้วยัรุ่นใช้ยาเสพติดท่ีอยู่
ในเรือนจ าตดัสินใจเลิกใช้ยาเสพติด ขณะเดียวกนั วยัรุ่นใช้ยาเสพตดิท่ีสมคัรไปเป็นทหาร ยอ่มต้อง
โดนก ากับ ควบคุมด้วยระเบียบวินัยไม่ต่างจากการมีชีวิตอยู่ในเรือนจ าเช่นกัน พวกเขาจึงต้อง
พยายามก ากับ ควบคมุตวัเองให้ปฏิบตัิตามวิถีปฏิบตัิ และวินยัของทหารอย่างเคร่งครัด จนไม่มี
เวลาและไม่สามารถหลบซ่อนสายตาของเพ่ือนทหารและครูฝึกไปใช้ยาเสพติดได้ สิ่งนีจ้ึงเป็น
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เง่ือนไขส าคัญท่ีท าให้น า้พุต้องอยู่ห่างไกลจากยาเสพติด จนท าให้สามารถปรับเปล่ียน พัฒนา
ตนเอง จนเลิกยาเสพตดิได้ 

เม่ือวัยรุ่นใช้ยาเสพติดเหล่านี ้ได้ปฏิสัมพันธ์กับบุคคลรอบข้างในบริบทต่าง ๆ จน
น าไปสู่การตัดสินใจเลิกยาเสพติดดังกล่าวแล้ว เจ้าของประสบการณ์แต่ละคนจึงได้ก้าวเข้าสู่
กระบวนการ สร้างความแข็งแกร่งแห่งตนเพ่ือตอ่สู้  ตอ่รองกบัตนเองและบคุคลรอบข้างท่ีเก่ียวข้อง
กับยาเสพติด ซึ่งวัยรุ่นแต่ละคนย่อมมีการสร้างกลยุทธ์ในการต่อสู้ กับเหตุการณ์ท่ีแตกต่างกัน
ออกไปตามบริบท ช่วงเวลา และคู่ปฏิสัมพันธ์ท่ีแปรเปล่ียนไป ทัง้นี ้เพ่ือเดินไปสู่เป้าหมายท่ีมี
ร่วมกนัคือ การปรับเปล่ียนตวัเองไปสูก่ารยตุยิาเสพตดิ  
   

กระบวนการสร้างความแข็งแกร่งแห่งตนเพื่อยุตยิาเสพตดิ 
 

กระบวนการสร้างตัวตนให้มีความแข็งแกร่งของบุคคลผู้ เคยใช้ยาเสพติดในบริบทการ
ปฏิสัมพันธ์ ท่ีแสดงตนว่ามีการปรับเปล่ียนและพัฒนาตวัตนจนกลายเป็นผู้ยุติการใช้ยาเสพติด
ส าเร็จ ซึ่งได้ถ่ายทอดออกมาผ่านเร่ืองเล่าในช่วงชีวิตของการใช้ยาเสพติดและยุติยาเสพติด ได้ชี ้
ชวนให้เห็นว่าในการสร้างตวัตนไปสู่การยตุิยาเสพติด ท่ีเกิดขึน้ท่ามกลางบริบทการปฏิสมัพนั ธ์กบั
บุคคลอ่ืนนัน้ มิได้เป็นสิ่งท่ีเกิดขึน้อย่างทันทีทันใด แต่ทว่า ด้วยเร่ืองราวชีวิตท่ีต้องเผชิญกับ
อนัตรายและความยุ่งยากจากการใช้ยาเสพติด อาทิ ความรุนแรงจากสมาชิกในครอบครัวท่ีใช้ยา
เสพติด การถกูท าร้ายจากกลุ่มเพ่ือนท่ีเก่ียวข้องกบัยาเสพติด และการจบักมุของเจ้าหน้าท่ี เป็นต้น 
ได้กลายเป็นบทเรียนชีวิตอนัล า้คา่ จนเกิดการซึมซบัเข้าไปในความคิด ความรู้สึกของวยัรุ่นผู้ ใช้ยา
เสพติดน าไปสู่การเรียนรู้ว่า การแสดงออกไม่ให้เห็นตัวตนในฐานะผู้ ใช้ยาเสพติด เพ่ือให้คู่
ปฏิสัมพันธ์ยอมรับนัน้ ล้วนเป็นการกระท าท่ีน าพาไปสู่การเกิดวิกฤตแห่งชีวิตมากยิ่งขึน้ ทัง้การ
บอ่นท าลายสภาพร่างกาย จิตใจ และความสมัพนัธ์ทางสงัคมของตนเอง ยิ่งไปกว่านัน้ ยงัถกูผู้คน
แวดล้อมใช้อ านาจก ากับ บงัคบั และเบียดเบียนชีวิต ราวกับว่าเป็นวตัถุชิน้หนึ่งท่ามกลางบริบท
การปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคม จนแทบไมห่ลงเหลือศกัดิศ์รีความเป็นมนษุย์  

แน่นอนว่า เม่ือการปฏิสมัพนัธ์ระหว่างวยัรุ่นท่ีใช้ยาเสพติดกบับุคคลและบริบทสงัคมรอบ
ข้างท่ีเก่ียวข้องกบัยาเสพตดิ ได้ท าให้เกิดความเข้าใจถึงชีวิตท่ีเต็มไปด้วยเร่ืองราวความยากล าบาก
จากยาเสพตดิท่ีทวีความรุนแรงมากขึน้ทกุวนั สิ่งเหลา่นีจ้ึงกลายเป็นเง่ือนไขส าคญัท่ีชว่ยผลกัดนัให้
พวกเขาเกิดความเข้าใจ ตระหนักรู้ และคาดเดาได้ถึงอันตรายท่ีจะตามมาจากการใช้ยาเสพติด    
จนท าให้เกิดการปรับเปล่ียนวิธีคดิ วิถีการกระท า รวมถึงท าการแสวงหาทรัพยากรท่ีด ารงอยู่ภายใน
ตนเองและท่ีมีอยู่รอบตวั มาใช้สร้างตวัตนท่ามกลางการปฏิสมัพนัธ์กับบุคคลอ่ืนในแตล่ะบริบทท่ี
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แตกต่างกันออกไป เพ่ือให้เกิดตวัตนจากการกระท าบางอย่าง จนคู่ปฏิสมัพันธ์ยอมรับในตวัตนผู้
ยุติการใช้ยาเสพติดของตนเอง  อนัเป็นกระบวนการพฒันาตวัตนให้กลายเป็นคนแข็งแกร่งท่ียุติ
การใช้ยาเสพตดิได้ส าเร็จ ซึง่สะท้อนให้เห็นถึงความสามารถและศกัยภาพแหง่ตนในการสร้างสรรค์
กระบวนการไปสู่การเลิกยาเสพติดท่ามกลางการปฏิสมัพนัธ์กบับุคคลรอบข้าง ท่ีถกูแสดงออกมา
ในหลากหลายรูปแบบท่ีแตกตา่งกนัออกไป  

กระบวนการสร้างศรัทธาแห่งตนสู่การยุตยิาเสพตดิ   
ส าหรับกระบวนการสร้างศรัทธาแห่งตนสู่การยตุิยาเสพติดของเจ้าของประสบการณ์

เหล่านี ้ได้มีจดุเร่ิมต้นส าคญัจากการปฏิสมัพนัธ์กบัสมาชิกในครอบครัวและบคุคลรอบข้าง จนเกิด
ความเข้าใจถึงความสูญเสียท่ีอาจจะเกิดขึน้ต่อตนเองและครอบครัว หากตนเองไม่เลิกใช้ยาเสพ
ติด สิ่งนีไ้ด้ท าให้เจ้าของประสบการณ์กลับมาพูดคุยกับตนเองเพ่ือฟืน้คืนความศรัทธาต่อตนเอง
เพ่ือให้มีสภาพจิตใจท่ีเข้มแข็งในการยุติการใช้ยาเสพติด ซึ่งภาพปรากฏเช่นนี ้ได้ถกูบอกเล่าผ่าน
เสียงของเจ้าของประสบการณ์ จนสามารถตีความให้เห็นได้ว่า คณุลกัษณะทางจิตของวยัรุ่นใช้ยา
เสพติด โดยเฉพาะการมีศรัทธาแห่งตน ซึ่งเป็นความเช่ือมัน่ในตนเอง และการควบคมุตนเองจาก
ผลลพัธ์เชิงลบอนัเกิดจากยาเสพติด จนสามารถปรับเปล่ียนตนเองไปสู่การยตุิการใช้ยาเสพติดได้ 
ล้วนเป็นสิ่งท่ีมีนัยส าคญัท่ีถูกสร้างขึน้ท่ามกลางการปฏิสัมพันธ์ทางสังคม และได้น ามาใช้เป็น
เคร่ืองมือในการตอ่รองกบัตนเองและบคุคลรอบข้างในบริบทตา่ง ๆ  โดยมีรายละเอียดดงันี ้

การเช่ือมัน่ในตนเอง   
ส าหรับวัยรุ่นท่ีเคยผ่านการใช้ยาเสพติดมาแล้ว สามารถเกิดการเช่ือมั่นใน

ตนเอง ซึ่งเป็นความรู้สึกนึกคิดต่อตนเองว่า เป็นบุคคลท่ีมีคณุค่าและสามารถปรับเปล่ียนตนเอง
ไปสูก่ารยตุกิารใช้ยาเสพตดิ รวมทัง้เป็นท่ีพึง่ให้กบัสมาชิกในครอบครัวได้ โดยบคุคลส าคญัท่ีท าให้
ผู้ผ่านการใช้ยาเสพติดเกิดความคิดเช่นนีไ้ด้แก่ “ลกู” ซึง้ได้กลายเป็นเง่ือนไขเบือ้งต้น ท่ีท าให้พวก
เขาหนัมาคิดถึงความเป็น “พ่อท่ีดี” ท่ีได้ถูกหลงลืมไปในช่วงชีวิตของการใช้ยาเสพติด และการท่ี
วยัรุ่นเหล่านีมี้ความเช่ือมัน่ในตนเองว่าสามารถปรับเปล่ียนตวัเองให้เป็นพ่อท่ีดีของลูกได้นัน้ ก่อ
เกิดขึน้จากกระบวนการท่ีมีจดุเร่ิมต้นส าคญัจาก “การสญูเสียความเป็นพ่อ” ซึ่งเป็นจดุเปล่ียนท่ีท า
ให้หนักลบัมาตัง้ค าถามกับการกระท าท่ีผ่านมาของตนเอง อนัน าไปสู่ความเข้าใจว่าการกระท าท่ี
ผ่านมานัน้ ไม่ใช่สิ่งท่ีพ่อท่ีดีพึงกระท าต่อลูก จึงได้เร่ิมคิดท าการปรับเปล่ียนตนเอง โดยการสร้าง
ความเช่ือมัน่และยอมรับว่าตนเองสามารถดแูล เลีย้งด ูเป็นท่ีพึ่งและเป็นตวัอย่างท่ีดีของลกูได้เฉก
เช่นพ่อคนอ่ืนในสงัคม ซึ่งภาพเร่ืองราวชีวิตเช่นนี ้เป็นภาพของพ่อผู้ ใช้ยาเสพติดท่ีต้องขจดัออกไป
โดยเบือ้งต้น เน่ืองจากเห็นวา่การใช้ยาเสพตดิของตนเองอยูใ่นระดบัอนัตรายจนอาจท าให้ลกูได้รับ
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อนัตรายท่ีเกิดขึน้ตามไปด้วย ฉะนัน้ หากไม่หาหนทางเลิกยาเสพติดให้เด็ดขาด โอกาสในการเป็น
พ่อของลูกท่ีอยู่ด้วยกันแบบครอบครัวย่อมเป็นไปได้ยากหรือไม่มีภาพเหตุการณ์เหล่านัน้เกิดขึน้
เลย ในแง่นี ้จึงพิจารณาหาหนทางเลิกยาเสพติดให้ได้ การเลิกยาเสพติดมีหลากหลายแบบ บาง
รายมีการพยายามอดหรืองดเสพยาเสพติด และทรมานร่างกาย จนท าให้เม่ือมีอาการอยากเสพยา
เสพตดิก็ต้องอดทน หรือบางคนก็ใช้วิธีการเลิกยาเสพตดิแบบหยดุกระทนัหนัหรือหกัดิบ 

การคิดถึงวิธีการเลิกยาเสพติดเพ่ือลูกได้ เร่ิมต้นจากการหาวิธีการซึ่งแต่ละรายจะ
เลือกวิธีการท่ีตนเช่ือมัน่ว่าท าให้ โดยมองท่ีความมุ่งมัน่ของจิตใจและร่างกายของตนเองวา่มีความ
พร้อมท่ีจะจดัการกับตวัเองได้ ซึ่งมีลูกอยู่ในความคิดของความเป็นพ่อ จึงพร้อมลงมือเลิกยาเสพ
ตดิ แม้ทรมานร่างกายก็ทนได้ ซึง่ในการเลิกยาเสพติดนี ้นอกจากตนเองรู้แล้ว ยงัต้องส่ือสารให้ลกู
และผู้คนรอบข้างรู้ เพ่ือเป็นแรงผลกัดนัให้เลิกยาเสพติดได้ส าเร็จตามความตัง้ใจและเช่ือมั่นใน
ตนเอง จนสามารถสร้างคณุค่าของความเป็นพ่อของลูกได้ ในกรณีของโตนท่ีได้ปฏิสมัพนัธ์กบัลูก
และบคุคลรอบข้างของลกู คือ พ่ีเลีย้งของลกู และแม ่(ยายของลกู)  

การพูดคุยระหว่างโตนกับพ่ีเลีย้งของลูก เป็นภาพปรากฏท่ีอยู่ในความทรงจ า
โดยเฉพาะภาพการแสดงออกระหว่างพ่ีเลีย้งของลูกกับลูกท่ีคอยฟูมฟัก พร ่าสอน เลีย้งดูลูกของ
ตนเองอย่างทะนุถนอม จนก่อเกิดเป็นความความรัก ความผูกพันท่ีแนบแน่นราวกับเป็นลูกของ
ตนเอง ย่ิงไปกวา่นัน้พ่ีเลีย้งของลกูได้แสดงออกในเชิงกีดกนั ขดัขวาง และพยายามพรากลกูให้เว้น
ระยะห่างจากการใช้ชีวิตร่วมกับโตน เพราะคิดว่าเขาเป็นคนไม่ดี ติดยาเสพติด จึงไม่อยากให้ลูก
เข้าใกล้หรือพบเห็นการใช้ยาเสพติดของตน ภาพเหล่านีมี้ผลต่อความคิด ความรู้สึกของโตนเป็น
อย่างมาก อันน าไปสู่การตีความ และเข้าใจว่า พ่ีเลีย้งท่ีมิได้เป็นสมาชิกในครอบครัว มิได้มี
ความสมัพนัธ์ทางสายเลือดกับลูก ยงัสามารถทุ่มเทแรงกาย แรงใจในการเลีย้งดแูละให้ความรัก
กบัลกูได้อย่างไร้ขีดจ ากัด แล้วตนเองผู้ เป็นพ่อผู้ ให้ก าเนิด พ่อท่ีคนในสงัคมคาดหวงัว่าจะต้องเป็น
บุคคลท่ีรักและดูแลลูกได้ดีท่ีสุด ต้องสามารถกระท าทุกสรรพสิ่งเพ่ือลูกได้มากกว่าพ่ีเลีย้งคนนี ้     
สิ่งนีจ้ึงเป็นเง่ือนไขท่ีท าให้โตนเกิดความเช่ือมัน่ในตนเองว่าจะต้องเลิกยาเสพติดเพ่ือลกู พร้อมทัง้
แสดงการกระท าออกมาให้ลกูและบุคคลรอบข้างเห็นถึงความรัก การเอาใจใส่ ให้เวลากับลูกมาก
ขึน้ และการพยายามปรับเปล่ียนตนเองในการเลิกใช้ยาเสพติด เพ่ือให้บคุคลเหล่านีใ้ห้การยอมรับ 
และไมกี่ดกนัโตนออกจากลกู  

จากการปฏิสัมพันธ์กับพ่ีเลีย้งลูก ท าให้โตนเห็นภาพความเปราะบางของสายใย
ความสมัพันธ์ของพ่อลูกอย่างชัดเจน และภาพเช่นนีย้ิ่งมีความชดัเจนมากขึน้ ในช่วงเวลาท่ีโตน 
เผชิญหน้าและส่ือสารกบัลูก ในวนัท่ีกลบัมาอยู่พร้อมหน้ากนัในครอบครัว ล้วนเต็มไปด้วยการใช้
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วาจา กิริยาท่าทางท่ีห่างเหิน ไม่มีความสนิทสนมคุ้นเคยกนัเฉกเช่นพ่อลกูครอบครัวอ่ืน ยิ่งไปกว่า
นัน้ ในบางช่วงเวลาลูกร้องไห้เพราะอยากกลบัไปใช้ชีวิตกับพ่ีเลีย้ง จากเร่ืองราวเหล่านี ้แม้เขาจะ
พยายามเลิกยาเสพติดแล้ว แต่ท าให้เขาเกิดความเข้าใจว่า “ลูกไม่รัก ลูกไม่เห็นความส าคญัของ
ตนเอง” เป็นเช่นนีต้อ่ไป อาจท าให้เขาต้องสญูเสียลกูให้กบัพ่ีเลีย้งท่ีเป็นบคุคลอ่ืนเป็นแน่แท้ ฉะนัน้ 
หนทางหนึ่งท่ีเขาสามารถกระท าได้คือ จะต้องมีความมุ่งมัน่ในการปรับเปล่ียนตนเองให้กลายเป็น
พอ่ท่ีดีของลกู พ่อผู้ เปล่ียนเวลาท่ีสิน้เปลืองไปกบัการใช้ยาเสพติด มาเป็นการเลีย้งด ูอบรมสัง่สอน
ลูกและใกล้ชิดลูก เพ่ือแสดงออกให้ลูกและบุคคลรอบข้างเห็น จนเกิดความเช่ือมั่นในการเข้าสู่
กระบวนการเลิกยาเสพติดจนส าเร็จ และก็ได้อยู่ในฐานะพ่อท่ีดี พ่อผู้ยอมเปล่ียนแปลงชีวิตของ
ตนเองเพ่ือช่วงชิงลูกกลับมาอยู่ในอ้อมกอด และพ่อท่ีสามารถให้การดูแลลูกของตนเองได้ดี
ทดัเทียมกบัพอ่คนอ่ืนในสงัคม 

ยิ่งไปกว่านัน้ การพูดคยุกับแม่ ท่ีใช้วาจาดดุ่า ต าหนิติเตียน และแสดงท่าทางกีดกัน 
ขดัขวางมิให้โตนใช้ชีวิตใกล้ชิดกับลูกของตนเอง ทัง้นีเ้น่ืองจากไม่อยากให้หลานเผชิญกับภาพ
เหตุการณ์การใช้ยาเสพติดของโตนหรือเพ่ือนของโตน ไม่อยากให้หลานมีภาพจ าของพ่อท่ีใช้ยา
เสพติด จนเร่ืองราวเหล่านีถ้กูซึมซบัเข้าไปในความคิด ความรู้สึก และมองว่าการใช้ยาเสพติดเป็น
สิ่งปกติของครอบครัว เม่ือเกิดเร่ืองราวเหล่านี ้โตนได้ท าการตีความกับสิ่งท่ีเกิดขึน้ จนเกิดความ
เข้าใจว่า ภาพของผู้ ใช้ยาเสพติดท่ีฝังอยู่ในตวัของเขาเป็นภัยตอ่ลกู อีกทัง้ท าให้แม่และบคุคลรอบ
ข้างเกิดความคิดและเข้าใจว่า เขาไม่สามารถดแูล พร ่าสอน และให้ความอบอุ่นกับลูกได้ เม่ือแม่
มองโตนอยา่งนัน้ ย่ิงท าให้โตนน าเร่ืองราวเหลา่นีม้าเป็นพลงับวกในการสร้างความเช่ือมัน่ในตนเอง
ว่า แม้ว่าคนรอบข้างจะมองว่าตนเองเป็นพ่อท่ีไม่ดี เป็นพ่อขี ย้า และเป็นคนเลวร้ายเพียงใด แต่
ส าหรับโตนแล้ว นัน่เป็นเพียงสิ่งท่ีบุคคลรอบข้างยดัเยียดให้เท่านัน้ สิ่งหนึ่งท่ีด ารงอยู่ในความคิด ณ 
ตอนนัน้คือ จะต้องท าให้คนรอบข้างเห็นวา่ตนเองสามารถเป็นพอ่ท่ีดีของลกูได้ พร้อมทัง้ ได้แสดงออก
ให้แม่และบคุคลรอบข้างเกิดความเช่ือมัน่ และยอมรับว่าตนเองสามารถยตุิการใช้ยาเสพติดได้จริง ๆ 
ซึง่ผลพวงจากการกระท าเช่นนี ้ท าให้โตนรู้สกึวา่ตนเองเป็นคนท่ีมีคณุคา่ และมีความส าคญักบับคุคล
รอบข้างมากขึน้ โดยภาพเหลา่นีไ้ด้ถกูถ่ายทอดผา่นดงัค าบอกเล่าของโตนท่ีให้การว่า 

“ผมเลิกกบัเมียก็จ้างครูเลี้ยงลูก จ้างไปจ้างมาเค้าก็ถูกโฉลกกบัลูกเรา อาทิตย์แรก
 จ้างเค้าเลี้ยง หลงัๆ เค้าก็เอาลูกมาคืน ถ้าจ้างเค้าเลี้ยง เค้าจะไม่เลี้ยงให้ ผมก็ถามว่าจะ
 ให้ผมท าไง เค้าบอกว่าจะเอาลูกผมเป็นลูกบุญธรรม เพราะเค้าไปดูดงดูดวงของเค้ามา 
 คนที่เลี้ยงลูกผมนะเค้าชอบทรงเจ้า ไปดูหมอมาว่าลูกเค้าที่ตายไปจะมีคนเอามาให้เลี้ยง 
 เค้าก็เลยรักลูกผมมาก อยู่กบัครูตลอด บางคร้ังผมก็อยากเอาลูกมาอยู่ด้วยนะ  แต่แม่ด่า
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 ผมว่าจะเอาลูกมาท าไม ครูเค้าเลี้ยงดีอยู่แล้ว แต่ใจผมอยากให้ลูกหดัดนตรี ถึงวนัพ่อก็
 อยากให้ลูกอยู่ด้วย ก็ไปรับลูกมา พอมาอยู่กบัผมไม่เท่าไหร่เลย โทรมาตามแล้วว่าจะพา
 ลูกไปเทีย่ว คือเค้าไม่ใหผ้มอยู่กบัลูกผมเลย เคา้คงมองว่าผมเป็นคนเสพยาท านองนี้ เคา้ก็
 มองว่าคนเสพยายงัไงก็ไม่เลิกหรอก เหมือนหมามนัเคยกินข้ี มนัก็กินข้ีวนัยงัค ่า ท านองนี้
 แหละ ผมเคยน้อยใจครูมากเลยนะเร่ืองลูกผมนะ พูดถึงก็จะร้องไห้ เหมือนเค้าจะกีดกัน
 ไม่ให้ผมเจอกบัลูกผม มนัก็รู้สึกนะ แต่ก็ไม่รู้จะท าอย่างไร เค้าคงไม่อยากให้เหมือนผม เจอ
 แบบนี้มาหลายครั้ง ผมก็เลยบอกตวัเองว่าตอ้งเลิกยาใหไ้ด ้มนัจะยากแค่ไหนกนั ก็เลยหกั
 ดิบจากข้างใน แล้วผมก็พยายามเลิก ตอนเลิกมันทรมานนะ แต่ก็บอกตัวเองว่าต้องสู้
 อดทน เดี๋ยวมันก็ผ่านไปพอเลิกยาได้ ก็รู้สึกว่าตวัเองมีคุณค่ามากข้ึน คนรอบข้างก็เร่ิม
 มองผมดีข้ึน  ”  

ยิ่งไปกว่านัน้ ภายหลงัจากเลิกใช้ยาเสพติดแล้ว โตนได้น าบทเรียนชีวิตท่ีผ่านมาของ
ตนเอง ไปใช้สอนเด็กรุ่นหลงัท่ีเขารู้จกั อาทิ ญาติ และวยัรุ่นสลมัท่ีใช้ชีวิตอยู่ในชมุชน เป็นต้น ให้
เกิดการรับรู้ และเห็นภาพชีวิต “วยัรุ่นติดยา” ท่ีต้องโลดแล่นอยู่ในโลกแห่งความทกุข์จากการใช้ยา
เสพติด จนแทบไม่หลงเหลือศักดิ์ศรีความเป็นคน ทัง้นีเ้พ่ือมิให้เด็กเหล่านีก้้าวพลาดจนหลง
เดินเส้นทางเดียวกนัเขา เพราะหากเข้าไปใช้ชีวิตอยู่ในโลกของยาเสพติดแล้ว ย่อมท าให้ชีวิตต้อง
เผชิญกับสิ่งเลวร้ายมากมาย ซ า้ร้ายไปกว่านัน้ อาจต้องจบชีวิตลงในโลกใบนีก็้เป็นได้ ซึ่งผลพวง
จากการกระท าเช่นนี ้ได้ท าให้โตนเกิดความคิด ความเข้าใจวา่ตนเองเป็นบคุคลหนึง่ท่ีมีคณุคา่มาก
ขึน้ ท่ีสามารถน าเร่ืองราวชีวิตอนัเลวร้ายของตนเองมาใช้เตือนสติ และให้ข้อคิดกับบุคคลอ่ืนใน
สงัคมได้เช่นกนั จากภาพเช่นนี ้เม่ือเจ้าของประสบการณ์เช่ือว่าบทเรียนชีวิตของตนเองเป็นสิ่งท่ีมี
คณุคา่ ท่ีไม่สามารถเรียนรู้ได้ในต าราเรียน และพร้อมท่ีจะถ่ายทอดเร่ืองราวท่ีเกิดขึน้ให้ผู้คนรุ่นหลงั
ได้รับรู้ เข้าใจ และเห็นภาพความเส่ียง อนัตรายจากการใช้ยาเสพติด ในแง่นี ้สงัคมจงึควรเปิดพืน้ท่ี
ให้วยัรุ่นเหล่านีไ้ด้มีเวทีในการแสดงออก ถ่ายทอดบทเรียนชีวิต พร้อมทัง้ ให้ค าช่ืนชมแก่พวกเขา 
เพ่ือให้วยัรุ่นท่ีเลิกยาเสพติดเกิดแรงจงูใจในการช่วยเหลือส่วนรวม และเกิดความเข้าใจว่า ตวัเองมี
ท่ียืนทางสงัคม เป็นคนท่ีมีคณุคา่ ศกัดิศ์รีความเป็นมนษุย์ทดัเทียมกบัคนอ่ืนในสงัคม 

การเกิดความเช่ือมัน่ในตนเองว่าสามารถเลิกยาเสพติดได้ จึงเป็นกระบวนการทาง
สังคมท่ีถูกสร้างขึน้ท่ามกลางการปฏิสัมพันธ์กับบุคคลรอบข้าง จนกลายเป็นเง่ือนไขเบือ้งต้นท่ี
ส าคัญ ท่ีท าให้ผู้ ผ่านการใช้ยาเสพติดเกิดความเช่ือและมีแรงผลักดันจากภายในจนสามารถ
ปรับเปล่ียนตนเองได้  
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การควบคมุตนเอง 
แม้ว่าความเช่ือมั่นในตนเองเป็นเง่ือนไขหนึ่งท่ีมีความส าคัญ แต่เง่ือนไข

ดงักล่าวเพียงอย่างเดียวยงัไม่เพียงพอท่ีจะท าให้เจ้าของประสบการณ์สามารถยตุิการใช้ยาเสพติด
ได้ อีกเง่ือนไขหนึ่งท่ีมีความส าคญัมากเช่นกนั และได้ถกูน ามาใช้ในช่วงชีวิตของการเดินทางไปสู่
การเลิกยาเสพติดอย่างตอ่เน่ือง นัน่คือ การควบคมุตนเองให้เลิกใช้ยาเสพติด เป็นความตัง้ใจอยา่ง
แรงกล้าของวยัรุ่นสลมัท่ีใช้ยาเสพติด ในการควบคมุตนเอง จากสิ่งเร้าภายในความคิด ความรู้สึก
ให้ต่อสู้กับความต้องการของตนเอง และควบคมุตนเองจากสิ่งเร้าภายนอก ท่ีเกิดจากการชกัชวน
ของบคุคลแวดล้อมท่ีเก่ียวข้องกบัยาเสพตดิ รวมถึงการตีตราผู้ ใช้ยาเสพตดิของคนในสงัคม เพื่อให้
มีจิตใจท่ีเข้มแข็งจนสามารถปรับเปล่ียนการกระท าของตนเองไปสูก่ารยตุิการใช้ยาเสพติด ซึ่งสิ่งนี ้
เป็นประเด็นส าคญัส าหรับผู้ ใช้ยาเสพติดทกุคน โดยเฉพาะวยัรุ่นท่ีใช้ชีวิตอยู่ในโลกของยาเสพติด
มาอย่างยาวนาน จนยาเสพติดกลายเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายและชีวิตประจ าวนัอย่างแนบแน่น 
แนน่อนวา่ ในการปลดเปลือ้งสิ่งเลวร้ายเหลา่นีอ้อกจากร่างกายจึงไมใ่ช่เร่ืองง่าย เพราะจะต้องตอ่สู้
กบัความต้องการของร่างกายท่ีเรียกกันว่า “อยากยา” หรือ “เสีย้นยา” ซึ่งโตนและศกัดิ์ชายได้เล่า
ถึงอาการดังกล่าวว่า ท าให้เกิดการหงุดหงิด โกรธง่าย กระวนกระวาย และมีความรู้สึกร้อนใน
ร่างกาย จนท าให้คนท่ีมีจิตใจไม่หนกัแน่น ไม่สามารถควบคมุตนเองจากอาการเหล่านี ้มิสามารถ
ก้าวข้ามความรู้สกึท่ีเกิดขึน้ไปได้ จงึต้องล้มเลิกความตัง้ใจในการเลิกยาเสพติดและกลบัมาใช้ชีวิต
ร่วมกบัยาเสพติดซ า้ ซึ่งภาพจ านีไ้ด้ปรากฏออกมาอย่างชดัเจนจากการปฏิสมัพนัธ์กบัเพ่ือนท่ีผ่าน
ประสบการณ์การยุติการใช้ยาเสพติด แต่ไม่สามารถเลิกยาเสพติดได้ เพราะไม่สามารถควบคุม
ความต้องการของตนเองจากการ “อยากยา” จนต้องจบชีวิตลงเพราะใช้ยาเสพติดในปริมาณมาก
และใช้มาอย่างยาวนาน จากเร่ืองราวนี ้ได้ท าให้เขาเกิดความเข้าใจวา่ หากต้องการเลิกยาเสพติด
ให้เด็ดขาด ต้องเร่ิมจากวิธีคิดของตนเอง ท่ีต้องมีความตัง้ใจและมุ่งมัน่อย่างจริงจงัในการควบคมุ
ความคิด ความรู้สึก และการกระท าของตนเอง เพ่ือให้สามารถเอาชนะอาการความทุกข์ทรมาน
เหลา่นีใ้ห้ได้   

โตนเกิดความคิดและมีความมุ่งมั่นเช่นนัน้ เขาจึงท าการควบคุมความคิด 
ความรู้สึกของตนเองไม่ให้เข้าไปยุ่งเก่ียวกับยาเสพติด เพ่ือลบภาพ “พ่อขีย้า” ให้หมดไปจาก
ความคิดของลูกและบุคคลรอบข้าง พร้อมทัง้แสดงตวัตนในฐานะ “พ่อผู้ เข้มแข็ง” ท่ีพยายามตอ่สู้
กบัอาการ “อยากยา” โดยเร่ิมต้นจากการควบคมุความคิดของตนเอง ให้ “หยุดคิดถึง” ยาเสพติด 
แล้วพยายามดงึความคดิให้ไปยดึโยงอยูก่บัภาพ และเหตกุารณ์ท่ีท าให้ตนเองมีความสขุ อาทิ ภาพ
ของการเป็น “พ่อท่ี ดี” ท่ี ไม่ใช้ยาเสพติด ภาพของพ่อและลูกท่ี ร่วมเล่นดนตรีไทยด้วยกัน 
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ขณะเดียวกนั ได้ท าการควบคมุความรู้สกึหงุดหงิด และกระวนกระวายใจไว้ให้มิดชิดท่ีสดุ เพ่ือมิให้
บคุคลรอบข้างเห็นและรับรู้ถึงอาการเหล่านี ้แต่ทว่า ยิ่งบงัคบัควบคมุตนเองมากเท่าไหร่ ยิ่งท าให้
เขาต้องเผชิญกับความทุกข์ทรมานต่อร่างกายและจิตใจมากขึน้ทุกที จนเกิดความคิดและ
ความรู้สึกราวกบัวา่ “ตกนรกทัง้เป็น” ยิ่งไปกวา่นัน้ ยงัท าให้เขาเกิดความต้องการใช้ยาเสพตดิมาก
ยิ่งขึน้กวา่เดมิ 

แม้ว่าโตนจะต้องเผชิญกับอาการเหล่านี ้แต่ทว่าเขามิได้ย่อท้อกับอุปสรรคท่ีเกิดขึน้ 
พร้อมทัง้ บอกตนเองซ า้ ๆ ว่า ต้องควบคมุตนเองให้ได้ เพ่ือกลบัมาเป็นพ่อท่ีดีเพ่ือลกูให้ได้ เม่ือเป็น
เช่นนี ้จึงได้พยายามคิดหาวิธีการเลิกยาเสพติดแบบอ่ืนเพิ่มเติม ท่ีท าให้ตนเองเกิดความเจ็บปวด
น้อยลงกว่าเดมิ ในแง่นี ้จึงได้ใช้วิธีการลดปริมาณและความถ่ีในการใช้ยาเสพติด ซึ่งจากเดิมท่ีเคย
ใช้ยาเสพติดวนัละ 5 เม็ด ค่อยๆ ลดลงเป็น 4 เม็ด จนกระทัง่เหลือ1 เม็ดและไม่ใช้ยาเสพติดเลย 
ทัง้นีเ้พ่ือให้ร่างกายเกิดการปรับตวัทีละเล็กละน้อย ซึง่จะท าให้สามารถควบคมุอาการอยากยาเสพ
ตดิท่ีเกิดขึน้ได้ ดงัค าบอกเลา่วท่ีวา่ 

 “ตอนผมเลิกยาบ้า ไม่ใช่หกัเลยนะพี่ มันยาก ทรมาน ผมจะใช้การลดยาบ้าลง 
 จากที่ผมเคยดูดทกุวนัก็ค่อยๆ แบบสองวนัที สีว่นัที อาทิตย์คร้ังหน่ึง สองอาทิตย์คร้ัง แล้ว
 ก็เดือนละครั้ง แล้วก็บังคบัตัวเองให้ลดยาบ้าให้น้อยลงด้วย จาก 5 เม็ด ก็ลดลงเร่ือยๆ 
 ช่วงนัน้ก็จะรู้สึกอยากยานะ แต่ก็ตอ้งควบคมุมนัใหไ้ด”้ 

แนน่อนว่า แม้โตนจะพยายามเลิกใช้ยาเสพตดิดงักลา่ว แตท่วา่ ด้วยวิธีการท่ีน ามาใช้ 
ไม่ใช่การหกัดิบเลิกยาเสพติดแบบเด็ดขาด แตย่งัคงใช้ยาเสพติดและใช้ในปริมาณน้อยลงเร่ือย ๆ 
สิ่งนีย้่อมท าให้ชีวิตของตวัเองยงัคงเผชิญกบัความเส่ียงหรืออนัตรายจากยาเสพติดเชน่เดมิ ซึ่งโตน
ได้ท าการลดความเส่ียงดังกล่าว โดยการเก็บตัวอยู่ภายในบ้านและร่วมกิจกรรมท่ีสร้างสรรค์
ภายในครอบครัว อาทิ ฝึกซ้อมดนตรีไทย และท ากิจกรรมร่วมกบัสมาชิกในครอบครัว เป็นต้น เพ่ือ
จะได้ไม่ต้องเผชิญหน้ากับเจ้าหน้าท่ีบ้านเมือง และไม่ต้องเผชิญหน้ากับเพ่ือนท่ีใช้ยาเสพติด จน
เม่ือเวลาผ่านไป ร่างกายเร่ิมเกิดการปรับตวักับการไม่ใช้ยาเสพติด จึงท าให้เขาสามารถถอยห่าง
และเลิกใช้ยาเสพติดได้ นอกจากนี ้เพ่ือให้ตนเองและบุคคลรอบข้างเกิดความมั่นใจยิ่งขึน้ว่า 
สามารถควบคมุตนเองได้และไม่กลบัไปใช้ยาเสพติดซ า้ พวกเขาได้แสดงการกระท าให้เห็นว่า แม้
ชีวิตจะมีเวลาว่าง และมีการปฏิสมัพนัธ์กบับคุคลอ่ืนท่ีพร้อมจะกลายเป็นเง่ือนไขน าไปสู่การใช้ยา
เสพติด แต่เขาจะไม่ยอมสูญเสียเวลาสกัวินาทีเดียวให้กับฝันร้ายเหล่านีอี้ก พร้อมทัง้ ได้ใช้เวลาท่ี
เหลือของชีวิตไปกับการท ากิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อตนเองและผู้ อ่ืน เช่น ท างานหนักเพ่ือน า
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รายได้มาเลีย้งดคูรอบครัวและออมเงินท่ีได้จากการท างานเก็บไว้ให้ลกู รวมถึงเดนิทางท่องเท่ียวให้
ชีวิตได้ซมึซบักบัสิ่งสวยงามตา่ง ๆ บนโลกใบนี ้ดงัค าบอกเลา่ของเจ้าของประสบการณ์ท่ีวา่ 

“พอไม่ใช้มัน แรกๆ ก็ง่วงนอน หงุดหงิดบ้าง โมโหง่าย กินข้าวไม่ค่อยได ้
 เหมือนๆ กบัเบือ่ อาหาร ต้องท าการบงัคบัตวัเองให้เสพยาบ้าให้น้อยลง ถ้าวนัไหนอยาก
 ยามาก ๆ ก็ตอ้งท างาน หาอะไรท าไม่ใหว่้าง ใหม้นัลืมๆ ไป ไม่ตอ้งคิดถึงมนั” 

อย่างไรก็ตาม การมีความมุ่งมั่น ตัง้ใจในการต่อสู้ กับตนเอง เพ่ือควบคุมความคิด 
ความรู้สึกจากอาการ “อยากยา” ดงัท่ีกล่าวข้างต้นยงัไม่เพียงพอ เน่ืองจากโตนต้องใช้ชีวิตอยู่ใน
โลกทางสงัคม ท่ีต้องส่ือสารกบัผู้คนรอบข้างท่ีมีภาพจ าเก่ียวกบัผู้ใช้ยาเสพติดว่าเป็นคนไมดี่ จึงท า
ให้เขาต้องต่อสู้ กับตราประทับของคนในสังคม เพ่ือแสดงให้บุคคลเหล่านีย้อมรับและให้โอกาส
กลบัคืนสู่สงัคมอีกครัง้ ซึ่งภาพจ าเชน่นีเ้กิดขึน้ในการใช้ชีวิตร่วมกนัระหวา่งโตนกบัพ่อ ท่ีการส่ือสาร
ของพ่อท่ีแสดงออกมา บง่ชีใ้ห้เห็นว่าไม่เคยเช่ือมัน่และไม่คาดคิดว่าเขาจะสามารถควบคมุตนเอง
จนยตุกิารใช้ยาเสพตดิได้ ท่ีเป็นเชน่นีเ้น่ืองจาก ในชว่งท่ีผา่นมา โตนมีความพยายามเลิกยาเสพติด
มาแล้วหลายครัง้ แต่กลับไปใช้ยาเสพติดซ า้อีก จนมาถึงวนันี ้วนัท่ีชีวิตของเขาเต็มไปด้วยความ
มุ่งมัน่ ตัง้ใจในการเลิกยาเสพติด ทว่า เม่ือพ่อรับรู้เร่ืองราวเหล่านี ้พ่อกลบัใช้วาจาตอบโต้กลบัใน
เชิงถากถาง ดูถูกว่า “มันจะเลิกยาได้หรือ เห็นเลิกมาหลายครัง้แล้วแต่ก็กลบัมาใช้ยาทุกที” จาก
ค าพดูประโยคนี ้ท าให้โตนเกิดความเข้าใจวา่พอ่ไมเ่คยเข้าใจ ไม่ให้ก าลงัใจ และไมเ่ช่ือมัน่ในตวัเอง 
จึงเกิดความรู้สึกโกรธ น้อยใจ และเสียใจกับเร่ืองราวท่ีเกิดขึน้ แต่ทว่า ความรู้สึกเหล่านีไ้ด้
กลายเป็นปัจจยัเกือ้หนนุให้เขาท าการควบคมุตนเองให้ได้ พร้อมทัง้ ได้แสดงบทบาทของ “ผู้ส านึก
ผิด” โดยการใช้กิริยาทา่ทางออ่นโอน ใช้วาจาสภุาพในการกล่าวค าขอโทษกบัสิ่งผิดพลาดทัง้หมดท่ี
เกิดขึน้ และขอโอกาสในการปรับเปล่ียนตวัเองไปสู่การเลิกยาเสพติดอีกครัง้  แม้ว่าในแววตา การ
แสดงออกของพ่อ ณ เวลานัน้ จะไม่เช่ือมั่นว่าโตนจะสามารถเลิกยาเสพติดได้ แต่ในความคิด 
ความเข้าใจของโตน กลับมีความตัง้ใจอย่างแน่วแน่ว่าสามารถควบคุมความคิด ความรู้สึกของ
ตนเองได้ ย่ิงไปกว่านัน้ เขาจะแสดงการกระท าออกมาลบล้างความเช่ือท่ีฝังใจพ่อและบคุคลรอบ
ข้างท่ีมีตอ่เขา ซึง่สิ่งนีจ้งึเป็นเง่ือนไขส าคญั ท่ีน าไปสู่การพิสจูน์ให้เห็นวา่ ตนเองสามารถเอาชนะค า
ดถูกูของบคุคลรอบข้างได้ 

แม้ว่าความสมัพนัธ์กบัพ่อดงักล่าว ได้สร้างความรู้สึกเจ็บปวดให้กับโตน แต่ทว่า ใน
ชีวิตของโตนยังมีแม่ แม่ท่ีแม้จะดุด่า พร ่าบ่นถึงการใช้ยาเสพติดของเขาไม่เว้นแต่ละวัน แต่การ
แสดงออกเหล่านีล้้วนท าให้โตนเห็นถึงความรัก ความหวังดีของแม่ท่ีมีต่อลูก แม่ท่ียอมละทิง้
ความสุขในชีวิตของตนเอง เพ่ือยืนเคียงข้าง เดินไปพร้อมกับลูก  และขอร้องให้ลูกปรับเปล่ียน
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ตนเองไปสู่การเลิกใช้ยาเสพติด ภาพชีวิตเช่นนีเ้กิดขึน้ครัง้แล้วครัง้เล่า จนบางครัง้แม่ “บน่ไปร้องไห้
ไป” เพ่ือให้โตนเลิกยาเสพติดให้ได้ ยิ่งไปกว่านัน้  แม้บทบาทของแม่ได้ถกูคนในชมุชนให้ความหมาย
วา่เป็นแม่ท่ีไม่ดี รวมถึงแสดงออกในเชิงต าหนิติเตียนว่าไม่มีความสามารถในการเลีย้งด ูอบรมลูก 
จึงท าให้ลูกใช้ยาเสพติด และส่งผลให้คนในชุมชนต้องอยู่ ร่วมกันอย่างหวาดระแวง และไม่
ปลอดภยั แตแ่ม่ไม่เคยน าเร่ืองราวเหลา่นีม้าดดุา่ ท าร้ายจิตใจลกู จากเร่ืองราวเหล่านีท้ าให้เขาเกิด
การตีความว่า ตนเองเป็นลูกท่ีไม่ดี ท าให้แม่เสียใจ และถูกคนในชุมชนต าหนิอันเกิดจากการ
กระท าของเขา น่ีคือเง่ือนไขท่ีท าให้โตนเกิดความตัง้ใจอย่างแรงกล้าว่าจะต้องควบคุมตนเองให้
ออกจากโลกของยาเสพติด และท าการปรับเปล่ียนไปเป็น “ลูกท่ีดี” ของแม่ ลูกท่ีไม่ท าให้แม่ต้อง
เสียใจ ลูกท่ีไม่ท าให้แม่ถูกคนในสงัคมต าหนิว่าเลีย้งลกูไม่ดี และลูกท่ีแบ่งเบาภาระของแม่ พร้อม
ทัง้ แสดงออกโดยการใช้เวลาสว่นใหญ่ในการฝึกฝนดนตรีไทยกบัสมาชิกกบัครอบครัว และร่วมกบั
สมาชิกในวงดนตรีไทยออกไปท างานรับจ้างเล่นดนตรีในงานต่าง ๆ อาทิ งานขึน้บ้านใหม่ งาน
มงคล และงานแต่งงาน เป็นต้น ทัง้นีเ้พ่ือสร้างรายได้ให้กับครอบครัว รวมทัง้ท าให้แม่รับรู้ และ
ยอมรับว่าโตนสามารถควบคมุตนเองให้ออกหา่งจากโลกของยาเสพติดได้จริง ๆ ซึ่งนบัแตว่นันัน้เป็นต้น
มา ความสมัพนัธ์ระหว่างแม่กับโตนมีความใกล้ชิด สนิทสนมกันมากขึน้ จนท าให้โตนมีความสุข
กบัการใช้ชีวิตในครอบครัว จึงหลงลืมโลกของยาเสพติด และสามารถปรับเปล่ียนตนเองออกจาก
การใช้ยาเสพตดิได้   

นอกจากเจ้าของประสบการณ์เหล่านี ้ต้องควบคมุตนเองจากการจ้องมอง ตรวจตรา
ของคนในสงัคมแล้ว พวกเขายังมีเพ่ือนท่ีใช้ยาเสพติดอนัเป็นเง่ือนไขส าคญั ท่ีเข้ามาลดทอนความ
มุง่มัน่ ตัง้ใจในการเลิกยาเสพติดของพวกเขา ผ่านการชกัชวนเจ้าของประสบการณ์ในหลากหลาย
รูปแบบ ทัง้เดนิทางมารับถึงบ้าน และโทรศพัท์มาชกัชวน พร้อมทัง้พดูจาหว่านล้อมให้เข้าสู่โลกของ
ยาเสพติดด้วยกัน จากเร่ืองราวเหล่านี ้ท าให้เจ้าของประสบการณ์เร่ิมเกิดความเข้าใจว่า การใช้
ชีวิตร่วมกบัเพ่ือนท่ีใช้ยาเสพติดจะน าพาพวกเขาเข้าไปอยู่ในวงัวนของยาเสพตดิและกลบัไปมีชีวิต
ท่ีเลวร้ายลงไปอีก เม่ือเป็นเช่นนี ้จึงเกิดความคิด และตัง้ใจอย่างแน่วแน่ว่า ต้องควบคมุตนเองให้
ยตุิความสมัพนัธ์กบัเพ่ือนกลุ่มนี ้พร้อมทัง้ท าการแสดงออกโดยการหลีกเล่ียงการปฏิสมัพนัธ์  และ
ไมเ่ผชิญหน้า แตท่ว่า ในชว่งเวลาใดท่ีไมส่ามารถหลีกเล่ียงการปฏิสมัพนัธ์ได้ เจ้าของประสบการณ์
เหล่านีจ้ะเลือกใช้หนทางท่ีแยบยลท่ีสดุในการหลบเล่ียง ซึ่งกลวิธีหนึง่ท่ีถกูน ามาใช้คือ “การโกหก” 
เพ่ือนท่ีเข้ามาชกัชวนไปใช้ยาเสพตดิ การไมรั่บโทรศพัท์ หากรับจะตอบกลบัไปวา่ไมส่บายบ้าง เมีย
ให้อยูบ้่านเลีย้งดลูกูบ้าง เชน่ในกรณีของศกัดิช์ายท่ีเลา่วา่ 
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“ผมจะห่างจากเพือ่นที่เสพยา แล้วไปคบกบัน้องๆ ที่ไม่เสพ ถ้ายงัคบอยู่เวลา
 กินเหลา้กนัเหมือนกนัจะไป มนัมาชวนตลอด เราก็ไม่อยากใช้แล้ว ก็เลยห่างออกมาดีกว่า
 จะได้ไม่กลบัไปอีก มนัไม่ค่อยดี วนัไหนเพื่อนโทรมาชวน ผมจะบอกว่าไม่เอา บางครั้งก็
 โกหกเพือ่นว่าออกไปไม่ไดเ้มียไม่ใหอ้อกไป แรกๆ ก็ท าทกุอย่างจะไดไ้ม่ตอ้งออกไป”  

ส าหรับตัม้และตอง ในช่วงแรกของการเลิกยาเสพติด ไม่เพียงจะใช้กลวิธีเชน่เดียวกบั
ศกัดิ์ชาย หากแต่เขาได้ใช้กลวิธีควบคุมตนเองให้ท าการเก็บตวัอยู่ภายในบ้าน ไม่เดินออกไปใน
ชมุชน และไม่เดนิทางออกไปบ้านเพ่ือนท่ีใช้ยาเสพตดิควบคูไ่ปด้วย ท่ีเป็นเช่นนีเ้น่ืองจาก หากพวก
เขาก้าวเดินออกจากบ้าน ย่อมท าให้ต้องเผชิญกับภาพการใช้ยาเสพติดของคนในชุมชน ซึ่งภาพ
เหล่านีอ้าจกลายเป็นสิ่งส าคญัท่ีท าให้เขาไม่สามารถควบคมุความคิดของตนเองได้ จนอาจท าให้
หนักลบัไปใช้ชีวิตร่วมกบัเพ่ือนท่ีใช้ยาเสพตดิ จนท าให้เข้าสูโ่ลกของยาเสพตดิซ า้อีกครัง้    

ในขณะท่ีเจ้าของประสบการณ์เหล่านีพ้ยายามถอยห่างจากเพ่ือนท่ีใช้ยาเสพติด 
ขณะเดียวกนั พวกเขาได้ท าการปรับเปล่ียนตนเอง ให้ไปใช้ชีวิตร่วมกบัเพ่ือนกลุม่ใหม่ท่ีไมเ่ก่ียวข้อง
กับยาเสพติดทัง้เพ่ือนในสลัมและนอกสลัม จนท าให้เพ่ือนกลุ่มนีย่ื้นมือเข้ามาช่วยเหลือด้าน
ทรัพย์สินเงินทาง และเยียวยาด้านจิตใจ ผ่านการให้ค าปรึกษา ให้ก าลงัใจในการต่อสู้กับเร่ืองราว
เลวร้ายจากยาเสพตดิ จนท าให้เจ้าของประสบการณ์เร่ิมเข้าใจความเป็นเพ่ือนท่ีดี เพ่ือนท่ีพร้อมให้
อภยั และหยิบย่ืนไมตรีจิตให้แดก่นัในวนัท่ีต้องการเดนิออกจากโลกท่ีมืดมน เพ่ือเปล่ียนตนเองไปสู่
โลกใหม ่โลกท่ีปลอดยาเสพตดิ และโลกแห่งชีวิตท่ีดีขึน้ ซึง่ภาพจ าเหล่านี ้ถกูถ่ายทอดออกมาอยา่ง
ชดัเจนจากเร่ืองเล่าของสิทธิชาติ ผู้ ท่ีคบเพ่ือนหลากหลายกลุ่มทัง้เพ่ือนท่ีใช้ยาเสพติดและไม่ใช้ยา
เสพติด แตใ่นช่วงชีวิตของการใช้ยาเสพติด เขาได้ให้ความส าคญักบัเพ่ือนกลุ่มท่ีใช้ยาเสพติดเป็น
อนัมาก ท าให้ชีวิตในแตล่ะวนัถกูกลืนกินไปกบัการใช้ยาเสพตดิ จนหลงลืมเพ่ือนผู้หญิงหรือ “แฟน” 
ท่ีไมใ่ช้ยาเสพตดิ อีกทัง้มีความรักและหว่งใยเขาเป็นอนัมาก แตใ่นวนัท่ีแฟนรับรู้วา่เขาใช้ยาเสพติด 
นบัเป็นอีกวนัหนึ่งท่ีเขาไม่เคยลืมเลือน เน่ืองจาก แฟนของเขาเดินเข้ามาพร้อมกบัน า้ตา พร้อมทัง้
ใช้วาจา น า้เสียง และท่าทางท่ีแข็งกร้าว ในการค้นหาความจริงถึงเร่ืองราวดงักล่าว จนท าให้สิทธิ
ชาตต้ิองแสดงบทบาทของ “ลกูผู้ชาย ” ท่ีมีความกล้าในการยอมรับความจริงว่าตนเองใช้ยาเสพติด 
พร้อมทัง้กล่าวค าขอโทษกบัเร่ืองราวท่ีท าให้แฟนต้องเสียใจ จากนัน้แฟนได้พดูคยุตอ่รองกบัเขาว่า   
หากไม่เลิกใช้ยาเสพติด จะไม่พดูคยุ ไม่ให้เห็นหน้า และเลิกคบหาเป็นแฟน พร้อมทัง้แสดงท่าทาง
หมางเมิน และเอาจริงเอาจังกับค าพูดเหล่านัน้ แน่นอนว่า แม้สิทธิชาติจะเป็นผู้ ใช้ยาเสพติดท่ี
สงัคมมองไมดี่ ไม่มีผู้ ใดให้การยอมรับ แตแ่ฟนท่ีขีย้าคนนีก็้เป็นมนษุย์คนหนึง่ท่ีมีหวัใจ มีความรู้สึก
รัก ชอบผู้หญิงเฉกเช่นคนปกตใินสงัคม จึงท าให้เขาเกิดความเข้าใจว่า จะต้องเลิกยาเสพติดเพ่ือให้
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ความรักยงัคงด ารงอยู่ และต้องพยายามปรับเปล่ียนตวัเองกลบัมาเป็นแฟนท่ีดี ท่ีไม่ใช้ยาเสพติด 
เพ่ือจะได้ร่วมกนัสร้างอนาคตท่ีดีกบัผู้หญิงท่ีตนเองรัก  

ผลพวงจากเหตกุารณ์ในวนันัน้ ได้ท าให้สิทธิชาติเกิดความคิด และเข้าใจถึงความรัก 
ความหวงัดีของแฟนสาว อีกทัง้ ไม่อยากท าให้คนท่ีตนเองรักต้องเสียใจ เพราะสิ่งนัน้อาจน าไปสู่
การตดัขาดสายสมัพนัธ์และต้องสูญเสียผู้หญิงท่ีตนรักไป จากเหตกุารณ์นี ้ได้กลายเป็นจดุเร่ิมต้น
ส าคญัท่ีท าให้สิทธิชาติตดัสินใจแน่วแน่ว่า จะต้องควบคมุตนเองอย่างจริงจงั เพ่ือมิให้เข้าร่วมกลุ่ม
กับเพ่ือนท่ีใช้ยาเสพติด ขณะเดียวกันได้ใช้เวลาส่วนใหญ่กับแฟนสาว โดยการท ากิจกรรมต่าง ๆ 
ร่วมกัน อาทิ การไปทานข้าวร่วมกับครอบครัวของแฟน ไปรับส่งท่ีโรงเรียน และเดินทางไปเท่ี ยว
ด้วยกนั เป็นต้น แตท่ว่า ในระหว่างการท ากิจกรรมดงักล่าว  สิทธิชาติได้เกิดอาการ “อยากยา” จน
เกิดความรู้สึกหงุดหงิดและอยากอยู่คนเดียว แต่เขาได้ควบคมุอาการดงักล่าวไว้ภายในเพ่ือไม่ให้
แฟนเห็นหรือสมัผสักบัสิ่งท่ีเกิดขึน้ได้ พร้อมทัง้ท าการแยกตนเองออกจากกิจกรรมทกุรูปแบบ ก่อน
เดนิหน้าไปเข้าห้องน า้บ้าง ออกไปเดินเลน่บ้าง เพ่ือให้อาการดีขึน้ จากนัน้คอ่ยกลบัไปร่วมกิจกรรม
เช่นเดิม ซึ่งผลพวงจากการท ากิจกรรมดงักล่าวอย่างต่อเน่ือง นอกจากท าให้สิทธิชาติอยู่ห่างไกล
จากยาเสพติด จนสามารถปรับเปล่ียนตนเองให้ฟืน้คืนกลบัมาเป็น “แฟนท่ีดี”  ท่ีไม่ยุ่งเก่ียวกบัยา
เสพติดและเป็นท่ี รักของแฟนสาวเช่นท่ีผ่านมาแล้ว ยังท าให้เขากับครอบครัวแฟนสาวมี
ความสมัพนัธ์ท่ีแนบแน่นมากขึน้ จนได้รับการยอมรับและกลายเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว ดงัค า
บอกเลา่ท่ีถกูถ่ายทอดออกมาว่า 

“แฟนผมเด็กกว่า ยงัเป็นนกัเรียน เรียนหนงัสืออยู่เลย ผมก็ไปรับเคา้ที่โรงเรียน
 ทกุวนั ก็พาน้องเค้าไปบ้านพี่ผมเค้าก็เห็นพีผ่มดูดยา แฟนผมก็ถามว่าผมดูดยาไหม ผมก็
 ไม่ได้ปิดบงับอกว่าดูดยา เค้าก็เลยพูดว่าเค้าขอได้ไหม เลิกเหอะ เลิกได้ไหม แต่ก็ผมรัก
 เคา้ดว้ยละ เคา้ขอ ผมก็เลยพยายามเลิก” 

ส าหรับเจ้าของประสบการณ์เช่นสิทธิพร การเข้าไปใช้ชีวิตอยู่กบัเพ่ือนท่ีไม่ใช้ยาเสพ
ติด ได้ท าให้พบเห็นและสัมผัสกับ “ภาพอนาคตท่ีดี” ของเพ่ือนในกลุ่มนี ้ทัง้ภาพครอบครัวของ
เพ่ือนท่ีสมาชิกในครอบครัวใช้ชีวิตอยูพ่ร้อมหน้า  ภาพสิ่งอ านวยความสะดวกท่ีเพ่ือนแสวงหามาให้
สมาชิกในครอบครัว และภาพครอบครัวแสนสุขของเพ่ือน ล้วนเป็นภาพท่ีไม่เคยปรากฏใน
ครอบครัวของสิทธิพร ยิ่งไปกว่านัน้ เพ่ือนกลุ่มนีไ้ด้ปฏิสัมพันธ์กับเขา ทัง้ให้ความช่วยเหลือทาง
วตัถุ คอยเตือนสติ และแนะน าให้เขาถอยห่างจากยาเสพติดมาอย่างต่อเน่ือง จนเหตกุารณ์และ
การกระท าเหล่านีส้่งเสียงดงัมากพอท่ีท าให้สิทธิพรสามารถตีความ จนเกิดความเข้าใจ และรับรู้ว่า 
การเป็นเพ่ือนท่ีดีจะต้องคอยช่วยเหลือ เกือ้กลูกัน และฉุดดึงเพ่ือนให้เป็นคนดีของสงัคม ซึ่งเพ่ือน



 153 
 

  

เหล่านีมี้วิธีคิดท่ีแตกต่างโดยสิน้เชิงกับเพ่ือนท่ีใช้ยาเสพติด ท่ีชีวิตในแตล่ะวนัจะหมดไปกับการใช้
ยาเสพติด การขบัข่ีรถมอเตอร์ไซด์ผาดโผน และการท าสิ่งไม่ดี จนท าให้การปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
พวกเขากบับคุคลรอบข้างเต็มไปด้วยถ้อยค าดดุา่ เหยียดหยาม และกีดกนัออกจากสงัคม จนชีวิต
ตกต ่าและไม่มีเป้าหมายของชีวิตท่ีชดัเจน จากความคิดเช่นนี ้จึงท าให้สิทธิพรได้หนักลบัไปใช้ชีวิต
ร่วมกบัเพ่ือนท่ีไม่ใช้ยาเสพติด พร้อมทัง้ส่ือสารกบัเพ่ือนกลุ่มนี ้ให้เปิดโอกาสในการกลบัมาเป็นคน
ดีอีกครัง้ ซึ่งเพ่ือนก็ไม่ทอดทิง้ ไมเ่คยซ า้เติมในเหตกุารณ์เลวร้ายท่ีเกิดขึน้กบัเขา ขณะเดียวกนัยงัได้
ยืนเคียงข้าง และปลกุจิตส านึกให้เขากลบัมาเป็น “เพ่ือนท่ีดี” เพ่ือนท่ีไมใ่ช้ยาเสพตดิ และเป็นเพ่ือน
ท่ีคอยดแูลกนัเช่นเดิม ด้วยสายสมัพนัธ์ของเพ่ือนท่ีก่อเกิดในเวลานัน้ ได้ท าให้สิทธิพรเกิดความคิด 
และมีความมุ่งมัน่ในการควบคมุตนเองมิให้หวนกลบัไปใช้ชีวิตร่วมกบัเพ่ือนท่ีใช้ยาเสพติด พร้อม
ทัง้ ใช้ชีวิตส่วนใหญ่กับการท างานหารายได้เลีย้งดูครอบครัว เพ่ือให้สมาชิกใครอบครัวมีความ
เป็นอยูท่ี่ดีขึน้ ดงัค ากลา่วท่ีวา่ 

“ผมมีเพือ่นฝงูอยู่รอบกาย คอยช่วยเหลือกนั มนัก็คอยเตือนผมว่าให้เลิกเถอะ 
 จะไดมี้บ้าน มีรถ มีครอบครัว ไปไหนมาไหนสะดวกสบาย มีอิสระ ไม่ตอ้งระแวงว่าจะโดนจบั 
 แลว้จะไดมี้ทกุอย่างเหมือนทีค่นอื่นมี”  

ในขณะท่ีเจ้าของประสบการณ์เชน่พินยั การปฏิสมัพนัธ์กบัเพ่ือนท่ีไมใ่ช้ยาเสพตดิ ได้
ท าให้เขาเผชิญเร่ืองราวท่ีดีในชีวิต นั่นคือ เพ่ือนได้ย่ืนมือเข้ามาช่วยเหลือเขาในวันท่ีชีวิต
ยากล าบากท่ีสดุ จนภาพความรักของเพ่ือนกลุ่มนีก้ระจา่งชดัขึน้ และชดัมากยิ่งขึน้ในวนัท่ีเขาได้ตก
เป็นทาสของยาเสพติดจนเกิดอาการทางจิตอย่างรุนแรง และสมาชิกในครอบครัวได้น าพาเขาเข้าสู่
โลกของการบ าบดัยาเสพติด หากแต่ด้วยฐานะของครอบครัวท่ียากจน เขาจึงต้องฝ่าฟันอุปสรรค
ทางการเงิน และพยายามแสวงหาแหล่งทนุมาใช้ในการเยียวยาตนเอง เพ่ือให้สามารถฟืน้กลบัมา
มีสติ จนเกิดการปรับเปล่ียนตวัเองให้กลายเป็นลกูท่ีสามารถเป็นท่ีพึ่งของแม่ผู้ เจ็บป่วยอีกครัง้ ซึ่ง
นบัเป็นความโชคดีของพินยัท่ีเขาได้ท าการส่ือสารกบัเพ่ือน โดยการเจรจาตอ่รองเพ่ือหยิบยืม “เงิน
ทอง” มาใช้เปิดเส้นทางเข้าสู่การบ าบดัรักษาอาการทางจิตของตนเอง ซึ่งเพ่ือนเหล่านีย้ินยอมให้
เงินแก่เขา พร้อมทัง้ ตอบโต้กลบัมาด้วยการเตือนสติ และอวยพรให้สามารถเลิกยาเสพติดได้ดงัท่ี
ตัง้ใจไว้ จากเหตกุารณ์ในวนันัน้ ท าให้พินยัคิดว่าแม้เขาจะเป็นเพ่ือนท่ีไม่ดี แต่เพ่ือนยงัไม่ทอดทิง้ 
ไม่ซ า้เติม ย่ิงไปกว่านัน้ ยงัช่วยฉดุดงึให้เขากลบัมาเป็นคนดีของสงัคมอีกครัง้ ในขณะท่ี เพ่ือนท่ีใช้
ยาเสพติดไม่เคยช่วยเหลือ หรือสอบถามอาการของเขาแต่อย่างใด จากภาพเหตกุารณ์เหล่านี ้ได้
ท าให้เขาเกิดการตีความว่า จะต้องเปล่ียนตวัเองให้ออกจากโลกของยาเสพติดได้ให้ เพ่ือจะได้
กลบัมาตอบแทนในความดีท่ีเพ่ือนมอบให้แก่เขาในวนัท่ีชีวิตตกต ่าถึงขีดสดุ 
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เม่ือเจ้าของประสบการณ์เหล่านีส้ามารถยตุิการใช้ยาเสพติดได้แล้ว พวกเขาจึงเข้าใจ
เป็นอยา่งดีว่า ชีวิตท่ีต้องดิน้รนออกจากโลกของยาเสพติดเป็นชีวิตท่ีเต็มไปด้วยความเลวร้าย ทัง้ท่ี
เกิดขึน้กบัตนเองและบคุคลรอบข้างมากแคไ่หน เม่ือเป็นเช่นนี ้สิ่งหนึ่งท่ีพวกเขาเกิดความคิด และ
ต้องการกระท า ณ ช่วงเวลานัน้คือ การปกป้องวยัรุ่นในสลมัท่ีเป็นเสมือนลกูหลานของตนเองให้อยู่
ห่างไกลจากยาเสพติด ในด้านหนึ่ง นอกจากจะท าให้พวกเขากลายเป็นคน ๆ หนึ่งท่ีสามารถ
ชว่ยเหลือคนในชมุชน ให้ใช้ชีวิตได้อย่างปลอดภยั และท าให้ภาพของสลมักลายเป็นชมุชนท่ีน่าอยู่
แล้ว อีกด้านหนึ่งท่ีตามมาคือ ท าให้บคุคลรอบข้างให้การยอมรับและลบภาพผู้ ใช้ยาเสพติดไป ซึ่ง
ภาพเช่นนีไ้ด้ปรากฏให้เห็นจากเร่ืองราวของสุชาติ ท่ีเขาได้ร่วมกับเพ่ือนท่ีไม่ใช้ยาเสพติด และ
บคุคลรู้จกัท่ีเป็นเจ้าหน้าท่ีของรัฐ ท าการต่อสู้กับสถานการณ์ยาเสพติดท่ียงัคงด ารงอยู่ในสลมัให้
ลดน้อยลง โดยการสวมรับบทบาทของ “สายสืบ” พร้อมทัง้ ท าการแสดงออกให้ผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบัยา
เสพติดเข้าใจ หลงเช่ือว่าตนเองยงัเป็นลูกค้า เป็นผู้ ใช้ยาเสพติด และเป็นตวัแทนจ าหน่ายยาเสพ
ตดิ จากนัน้ท าการเสาะแสวงหาข้อมลูเก่ียวกบัการซือ้ขาย และสถานท่ีใช้ยาเสพติดของคนในสลมั 
ก่อนแจ้งข้อมูลให้เจ้าหน้าท่ีของรัฐทราบ เพ่ือท าการกวาดล้างบุคคลในสลมัท่ีเก่ียวข้องกับยาเสพ
ตดิตอ่ไป 

การรู้ซึง้ถงึความรักจากครอบครัว 
ภายหลงัจากต้องเผชิญกบัอนัตรายจากการใช้ยาเสพตดิ จนท าให้ชีวิตไร้เป้าหมาย ไร้

คณุค่าความเป็นคน ถกูกีดกันออกจากสงัคม และไม่มีผู้ ใดหนัมาเหลียวแล แต่ทว่า ท่ามกลางมุม
มืดท่ีเกิดขึน้ภายในตนเองและจากผู้ คนภายนอก กลับหลงเหลือแสงสว่างท่ีมาจากสมาชิกใน
ครอบครัว ท่ีท าการปฏิสมัพนัธ์กบัเจ้าของประสบการณ์ จนท าให้พวกเขาเกิดความเข้าใจและรู้ตน
ว่าไม่มีใครรักตนเองเท่าครอบครัวอีกแล้ว ทัง้ความรักจากแม่ ยาย เมียและลกู ท่ีแสดงออกให้เห็น
ถึงความห่วงใย ความปรารถนาดี การให้ความช่วยเหลือ และให้ค าปรึกษา แม้ว่าการกระท าของ
ตนเองในช่วงท่ีผ่านมา ได้สร้างความเจ็บปวดและความเสียใจให้กับสมาชิกในครอบครัวก็ตาม    
จนท าให้วัยรุ่นผู้ ใช้ยาเสพติดเข้าใจว่าครอบครัวเป็นพืน้ท่ีหลบภัยท่ีดีท่ีสุด ซึ่งภาพเหล่านีไ้ด้ถูก
ถ่ายทอดผ่านเร่ืองราวชีวิตของวยัรุ่นสลมัท่ีได้ส่ือสารกับสมาชิกในครอบครัว จนสามารถตีความ 
เกิดความเข้าใจ และรู้ตนถึงความรักของแม่ แม่ของแม่ และความรักของเมียและลูก โดยมี
รายละเอียดดงันี ้  

แม่ : สายใยความสมัพนัธ์ที่ท าใหรู้้จกัค าว่ารัก 
แม้ว่าในด้านหนึ่งของการปฏิสมัพันธ์ระหว่างพ่อแม่กับเจ้าของประสบการณ์

เหล่านี ้ได้กลายเป็นต้นตอของการเกิดสภาวการณ์ยากล าบาก จนน าไปสู่โลกของยาเสพติด 
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หากแต่นัยส าคญัอีกด้านหนึ่งของความสัมพันธ์ในครอบครัว ก็คือ ความรักระหว่างพวกเขากับ
สมาชิกในครอบครัวท่ีมีสายเลือดเดียวกนั ท่ีในชว่งชีวิตของการใช้ยาเสพตดิได้ถกูวยัรุ่นตีความและ
ให้ความหมายว่าเป็นสิ่งท่ีไม่มีอยู่จริง เป็นสิ่งไร้สาระ ไม่มีผู้ ใดในครอบครัวรักและปรารถนาดีกับ
พวกเขา แต่ทว่า เม่ือชีวิตของพวกเขาตกอยู่ท่ามกลางวิกฤตของยาเสพติด และต้องการก้าวผ่าน
เหตกุารณ์เหล่านี ้ความรักของแม่ได้ส่องสว่างขึน้ จนท าให้เจ้าของประสบการณ์เหล่านีส้ามารถ
เข้าใจ และสมัผสักลิ่นไอแหง่ความรักได้อย่างชดัเจน ซึ่งภาพเหตกุารณ์เหลา่นีก้่อเกิดขึน้ท่ามกลาง
การปฏิสมัพนัธ์ระหว่างตัม้และตองกับแม่ ภายหลังจากพวกเขาออกจากเรือนจ าได้ระยะหนึ่งและ
กลบัมาใช้ยาเสพติดซ า้ จนแม่รับรู้ถึงเร่ืองราวท่ีเกิดขึน้ จึงได้ใช้วาจาดดุ่าพวกเขาด้วยน า้เสียงอนั
สัน่เครือ อีกทัง้ ต าหนิตนเองท่ีใช้ยาเสพติดให้ลูกเห็นมาโดยตลอด และท าการขอร้องให้เลิกใช้ยา
เสพติด เพ่ือมิให้ลูกต้องใช้ชีวิตอย่างยากล าบากเฉกเช่นแม่ จากเหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้นี ้ได้ท าให้ตัม้
และตองเกิดการตีความว่า แม่ซึง่ใช้ยาเสพตดิมาอยา่งยาวนานยอ่มต้องรับรู้ เข้าใจถึงอนัตรายของ
ยาเสพติดเป็นอย่างดี ย่อมไม่ต้องการให้ลูกซึ่งตนเองเลีย้งด ูฟูมฟักมาตัง้แต่เยาว์วยัต้องเผชิญกับ
สภาวการณ์ยากล าบากเชน่นัน้ จงึปรารถนาจะให้ลกูแฝดยูห่า่งไกลจากยาเสพตดิ 

ในขณะท่ี การปฏิสมัพนัธ์ระหว่างตัม้ตองกับแม่ของแม่หรือยาย ผู้ซึ่งช่วยแม่เลีย้งดู
เจ้าของประสบการณ์เหล่านีม้าตัง้แต่เด็ก จะแสดงออกมาในเชิงการดุด่า ใช้วาจาหยาบคายเม่ือ
เห็นว่าพวกเขาแอบไปใช้ยาเสพติดจนกลบับ้านดกึ และรับรู้ว่าน าเงินท่ียายให้ไปซือ้ยาเสพติด จน
ไม่มีเงินเหลือไปซือ้อาหารรับประทาน เป็นผลให้ร่างกายทรุดโทรม และผอมแห้ง แม้ว่า ยายจะไม่
พอใจการกระท าของพวกเขาเหล่านี ้แต่ทว่าด้วยความรักท่ีมีต่อหลาน ความรักท่ีมีค่าเหนือกว่า
ทรัพย์สินเงินทอง และความรักท่ีเต็มไปด้วยความเสียสละ ยายจึงได้หยิบย่ืนเงินจากการท างาน
รับจ้างท่ีมีติดตวัอยู่น้อยนิดให้กับตัม้และตอง เพ่ือให้น าไปใช้ซือ้อาหารมาบริโภคในแต่ละวนั ซึ่ง
ภาพเร่ืองราวนี ้ท าให้ตัม้และตองเข้าใจได้เป็นอย่างดีว่า ยายเป็นบคุคลหนึ่งท่ีมีความรัก หวงัดีต่อ
พวกเขาเป็นอนัมาก จึงท าให้เกิดความคิดท่ีจะกลบัตวัเป็น “หลานท่ีดี” หลานท่ีต้องการเลิกยาเสพ
ติด เพ่ือจะได้ช่วยเลีย้งดยูายในวนัท่ียายแก่ชราและให้ยายใช้ชีวิตอย่างมีความสุข ดงัค าบอกเล่า
ของตัม้และตองท่ีวา่ 

“ผมเสพยาได้สักพักหน่ึง กลับบ้านดึกบ่อย ยายเห็นก็ด่าว่าสารพัด เสียงดัง 
 แล้วก็บอกว่าอย่าไปยุ่งอีกแล้วนะ แล้วกบัเพื่อนติดยาก็อย่าไปกับมัน อย่าไปคบเลยเพ่ือน
 กลุ่มนี ้มนัจะพาไปเสียคน ผมก็เลยบอกแม่กบัยายไปว่าจะเลิกยา ไม่เอาแลว้” 

จากเร่ืองราวชีวิตของตัม้และตอง แม่และยายนบัเป็นบคุคลนยัส าคญัท่ีจดุประกายให้
เจ้าของประสบการณ์เหล่านี ้หันกลับมารู้ตนถึงความรักท่ีสมาชิกในครอบครัวมีต่อพวกเขา ซึ่ง
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สมัผสัได้จากการกระท าท่ีแสดงออกมาระหวา่งเขากบับคุคลเหลา่นี ้จนสามารถเยียวยาให้พวกเขา
ฟืน้คืนกลับมาเป็นสมาชิกท่ีดีของครอบครัวได้ ยิ่งไปกว่านัน้ แม่และยาย ยงัได้มองข้ามการเป็น 
“คนขีย้า” ท่ีปรากฏออกมาของพวกเขา พร้อมทัง้ ย่ืนมือเข้ามาให้ความช่วยเหลือในการตอ่สู้กบัยา
เสพติด โดยการเข้าร่วมเป็น “ทีม” ร่วมแสดงบทบาท “แม่ผู้หวงัดีกบัลกู” ท่ีคอยให้ความช่วยเหลือ
และร่วมหารือกัน เพ่ือหาหนทางให้ลูกหลุดพ้นจากการใช้ยาเสพติด ซึ่งกลวิธีหนึ่งท่ีพวกเขาเลือก
น ามาใช้คือ "การซ่อนเร้น" ตนเองภายในบ้าน โดยใช้ฝาบ้านเป็นฉากในการปกปิดซ่อนเร้นพวกเขา
ไว้อย่างมิดชิด และให้แม่และยายเป็นผู้ แสดงบทบาทของ “ผู้พิทักษ์” ท่ีแสดงออกในเชิงกีดกัน 
ขัดขวางการเผชิญหน้าระหว่างตัม้และตองกับเพ่ือนท่ีใช้ยาเสพติด ทัง้นี เ้พ่ือตัดขาดสายใย
ความสมัพนัธ์กบัเพ่ือนกลุม่นี ้ดงัเร่ืองเลา่ตอนหนึง่ท่ีตัม้และตองถ่ายทอดออกมาว่า  

“ตอนผมเลิกยา จะไม่ค่อยไปไหน ส่วนใหญ่ก็นอนอยู่บ้าน อยู่ชัน้บน เพือ่นมนั
 ก็มาหาที่บา้น ผมก็ไม่ลงมา ให้แม่ยายบอกมนัว่าผมไม่อยู่ ไม่อยากใหเ้พือ่นมนัเห็นว่าเราอยู่ 
 ก็เลยไม่ลงมา ใหแ้ม่กบัยายคยุกบัเพือ่นเอง เดีย๋วมนัก็ไป” 

นอกจากนี ้ตัม้และตองได้แสดงออกให้แม่และยายยอมรับและเช่ือว่า พวกเขามีการ
ปรับปรุงตนเอง ให้กลายเป็น “ลกูท่ีดี” ซึ่งจากเดิมในช่วงท่ีใช้ยาเสพติดชีวิตส่วนใหญ่จะอยู่ในโลก
ของกลุม่เพ่ือนจนกลบับ้านดกึ และขาดการปฏิสมัพนัธ์กับสมาชิกในครอบครัว แตเ่ม่ือตดัสินใจเลิก
ยาเสพติดแล้ว ตัม้และตองได้ปรับเปล่ียนแนวทางการใช้ชีวิตของตนเอง โดยการใช้ชีวิตส่วนใหญ่
อยู่ในครอบครัว ช่วยเหลืองานบ้าน และขบัรถมอร์เตอไซด์รับจ้างหรือท างานรับจ้างทั่วไป   เพ่ือหา
รายได้เลีย้งดแูม่และยาย ผลพวงจากการท ากิจกรรมดงักล่าว ท าให้ไม่มีเวลาว่างร าลึกถึงโลกของยา
เสพติด  อีกทัง้ไม่พบเจอเพ่ือนและคนในชุมชนท่ีใช้ยาเสพติด จนท าให้ร่างกายสามารถปรับเปล่ียน
ตนเองไปสู่การเลิกยาเสพติดได้ ยิ่งไปกว่านัน้ พวกเขาได้กลายเป็นผู้น าครอบครัว ท่ีเป็นผู้ท างานหา
รายได้มาใช้จนุเจือครอบครัว จนท าให้สมาชิกในครอบครัวมีความเป็นอยูท่ี่ดีขึน้กว่าเดิม 

ส าหรับคมกฤต แม้จะต้องใช้ชีวิตอยู่กบัแม่ซึ่งต้องเลีย้งลกูเพียงล าพงัโดยปราศจากผู้
เป็นพ่อ จึงท าให้แม่ไม่มีเวลาให้กบัเขามากนกั เพราะแม่ต้องเป็นผู้น าครอบครัว ในการน าพาชีวิต
สองแม่ลกูก้าวข้ามเร่ืองราวต่าง ๆ ท่ีผ่านเข้ามาในชีวิตไปให้ได้ แต่ในวนัท่ีแม่รับรู้ถึงการใช้ยาเสพ
ติดของเขา แม่ได้แสดงออกให้เขาเห็นอย่างชดัเจนว่ามีความห่วงใย ปรารถนาดี และพยายามย่ืน
มือเข้ามาช่วยเหลือ โดยยอมให้ชีวิตของผู้ เป็นแม่ต้องเผชิญกบัความเส่ียงจากยาเสพติด ด้วยการ
กีดกันเพ่ือน และคนในชมุชนท่ีเข้ามาเชิญชวนให้ลูกกลบัไปใช้ยาเสพติด หากแม่ไม่ท าเช่นนี ้ย่อม
ท าให้ลกูยงัคงอยู่ร่วมโลกกบัเพ่ือนท่ีใช้ยาเสพติดและติดอยู่ในวงัวนวิกฤตของยาเสพติดจนยากจะ
ถอนตัวได้ ไม่เพียงเท่านัน้ แม่ได้เข้ามาเป็นแรงสนับสนุนทางด้านจิตใจท่ีส าคัญ ทัง้เป็นผู้ ให้
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ค าแนะน า เป็นก าลังใจ คอยเตือนสติในช่วงเวลาท่ีต้องเผชิญปัญหา และไม่เคยซ า้เติม ท าร้าย
จิตใจในยามท่ีออกแบบชีวิตผิดพลาด จนท าให้คมกฤตเกิดความคิดและเข้าใจว่า ความรักของแม่
นัน้ เป็นความรักท่ีบริสุทธ์ิ เป็นความรักท่ีไม่มีข้อแม้ และเป็นความรักท่ีสามารถแลกได้ด้วยชีวิต 
เม่ือเป็นเช่นนี ้เขาจึงเร่ิมหันหน้าเข้าหาแม่ และปฏิสมัพนัธ์กับแม่มากขึน้ เพ่ือสร้างสรรค์เส้นทาง
ออกจากโลกของยาเสพตดิ ดงัค าบอกเลา่ของคมกฤตท่ีวา่ 

“มีแม่คนเดียว ช่วยผมทกุอย่าง คอยสอน เตือนสติ ให้ก าลงัใจผมมาตลอด ก็
 รู้สึกดีใจที่ยงัมีแม่คอยดูแล ถ้าไม่มีแม่ก็ไม่รู้ว่าจะอยู่ยงัไง พอแม่เค้าขอให้เราเลิก เค้าบอก
 ว่าเค้าเสียใจที่เราติดยา ไม่คิดว่าเราจะท าตวัอย่างนี้ เราก็อยากท าอะไรเพือ่เขาบ้าง ทีผ่่าน
 มามีแต่ท าใหเ้คา้ล าบาก เสียใจตลอด ก็เลยตดัสินใจเดินเข้าไปบอกว่าจะเลิกยา” 

จากนัน้ แมแ่ละคมกฤตได้ร่วมกนัคดิ ค้นหาหนทางในการยตุิการใช้ยาเสพติด จนเกิด
ประกายความคิดว่า หากคมกฤตยังใช้ชีวิตอยู่ในสลัมแห่งนี  ้ย่อมท าให้เขาต้องเผชิญกับ
สภาวการณ์เลวร้ายจากยาเสพติด ทัง้การพบเจอเร่ืองราวด้วยตนเอง และการได้ยินได้ฟังเร่ืองราว
เก่ียวกบัยาเสพติดจากบคุคลแวดล้อม เม่ือเป็นเชน่นี ้การหลบภยัยาเสพติดภายในบ้านหลงัเดมิจึง
ไมเ่พียงพอในการท าให้คมกฤตเลิกใช้ยาเสพตดิได้ จากมมุมองเช่นนี ้เขาและแมจ่ึงเลือกแสดงออก
ด้วยกลวิธี “การตดัขาดจากสภาพแวดล้อมในสลมั” โดยการปิดตายบ้านหลงัเดิม ท่ีแม้จะเป็นบ้าน
ท่ีพ่อสร้างขึน้มาด้วยหยาดเหง่ือและแรงกาย และเป็นบ้านหลังแรกท่ีพ่อแม่ลงหลักปักฐานชีวิต
ครอบครัว หากแต่บ้านหลังนี ้ได้ถูกเขาสร้างความหมายใหม่จนกลายเป็นพืน้ท่ีใช้ยาเสพติด จน
กลายเป็นประวตัิศาสตร์ชีวิตท่ีแม่และเขาอยากลบเลือนออกไปจากชีวิต  ฉะนัน้ คมกฤตและแม่จึง
ออกตระเวนหาบ้านหลงัใหม่อีกครัง้ บ้านท่ีสองแม่ลกูเช่ือว่าเป็นพืน้ท่ีเช่ือมร้อยความรักและความ
ผกูพนัระหว่างแม่ลกู และเป็นบ้านท่ีด ารงอยู่ใน “ชมุชนสีขาว” อนัเป็นชมุชนท่ีปลอดจากยาเสพติด 
ดงัค าบอกเลา่ของคมกฤตท่ีกล่าววา่   

“ที่ผมเลิกได้เพราะแม่ตดัสินใจขายบ้านหลงันัน้ แม่บอกว่าอยากให้เลิกกญัชานะ 
 ไม่อยากให้เพื่อนมามั่วสุมกันที่บ้าน มาสูบกัญชาที่บ้านอีก เดี๋ยวแม่จะขายบ้านหลังนี ้
 แล้วเราไปอยู่ที่อื่นกัน เค้าบอกว่าไม่อยากให้อยู่กับเพื่อนที่นี่ ก็เลยพาย้ายไป ผมก็รู้สึก
 เสียใจนะ บ้านหลงันัน้พ่อผมเก็บเงินมาซ้ือไว้ให้ เป็นสมบติัช้ินเดียว แต่เพราะผมท าให้
 ต้องขายท้ิง แล้วต้องหนีไปอยู่ที่อื่น ผมยงัแอบเห็นแม่ร้องไห้เลยที่ต้องขายบ้านหลงันี้ มนั
 รู้สึกผิดนะ ผมมนัเป็นตน้เหตขุองทกุอย่าง” 

ภายหลงัจากย้ายไปอยู่ในสภาพแวดล้อมใหม่แล้ว แม่และคมกฤตได้หนัหน้าเข้าหา
กันมากขึน้ โดยแม่ได้ท าการปรับเปล่ียนการใช้ชีวิตของตนเอง โดยการเว้นวรรคจากการท างาน 
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และหนักลบัมาใช้ชีวิตร่วมกบัเขาเพิ่มมากขึน้ ในขณะท่ีคมกฤตเอง ก็ไม่อยากท าให้แม่ผิดหวงัและ
เสียใจอีก เขาจึงพยายามปรับเปล่ียนตนเองให้กลับมาเป็น “ลูกท่ีดี” ของแม่ เม่ือทัง้สองฝ่าย
สามารถปรับแนวทางการปฏิบัติเข้าหากันแล้ว แม่และคมกฤตได้ “จูงมือกัน” ก้าวเดินเข้าสู่
กระบวนการปรับเปล่ียนตนเองเพ่ือยุติการใช้ยาเสพติด โดยเร่ิมจากการสืบค้นข้อมูลสถานท่ี
ส าหรับบ าบดัรักษาผู้ติดยาเสพติด พร้อมทัง้ โทรศพัท์ไปสอบถามข้อมูลเก่ียวกับการบ าบดัรักษา 
และเดินทางไปรักษาในสถานท่ีแห่งนัน้ จากนัน้ในแต่ละเดือนแม่และคมกฤตได้เดินทางไปพบ
แพทย์ เพ่ือขอรับค าแนะน า ตรวจสอบปริมาณยาเสพติดในร่างกาย และรับยามาทานท่ีบ้าน จึงท า
ให้ในแต่ละวันแม่จะเป็นผู้ คอยเตือนให้ทานยา หมั่นสอบถามอาการของเขา ร่วมท ากิจกรรม
ด้วยกัน อาทิ เดินออกก าลังกาย ท างานบ้าน นอกจากนี ้แม่ได้หายาสมุนไพร ท่ีมีสรรพคุณใน
ท าลายล้างสารพิษจากยาเสพติด มาให้คมกฤตทานควบคู่ไปกับยาปฏิชีวนะ จนท าให้อาการของ
เขาดีขึน้ตามล าดบั ท้ายท่ีสดุ คมกฤตสามารถเลิกยาเสพตดิได้ส าเร็จ   

การรู้ซ้ึงถึงความรักของเมียและลูก 
ในการเลิกยาเสพติดของเจ้าของประสบการณ์ท่ีมีการปฏิสัมพันธ์กับพ่อและ

แม่น้อย หรือเต็มไปด้วยความขดัแย้ง  ย่อมท าให้ผลพวงท่ีเกิดขึน้จากการกระท าดงักล่าวมีพลงัไม่
มากพอ  ท่ีส่งผลให้เกิดการเรียนรู้ ความเข้าใจ จนน าพาความคิด ความรู้สึก และการมองเห็น
ความรักของพอ่แมท่ี่มีตอ่พวกเขา จึงท าให้ไมส่ามารถจดุประกายความคดิให้เจ้าของประสบการณ์
ยตุิการใช้ยาเสพติดได้ แตท่ว่าในวนัท่ีเจ้าของประสบการณ์เช่นศกัดิ์ชายได้ใช้ชีวิตร่วมกับผู้หญิงท่ี
ตนเองรัก สร้างครอบครัวด้วยกนั และอยู่กินกนัฉันผวัเมีย เมียของเขาได้ให้การดแูล เอาใจใส่ศกัดิ์

ชายและลูกเป็นอย่างดี ทัง้ท างานบ้าน และเลีย้งดลูกูเพียงล าพงั อีกทัง้ไม่เคยแสดงออกให้เห็นว่ า
รังเกียจท่ีต้องใช้ชีวิตอยูร่่วมกบัสามีขีย้า สามีท่ีสร้างความเดือดร้อน  ความทกุข์ทรมานใจให้กบัเมีย
และลกูอย่างตอ่เน่ือง ทวา่ส่วนลกึในความคิด และความรู้สกึของเมียมีความต้องการให้สามีซึง่เป็น
พ่อของลูกปรับเปล่ียนตนเองกลับมาเป็นพ่อท่ีดี ซึ่งสิ่งนีไ้ด้ถูกถ่ายทอดออกมาผ่านการส่ือสาร
ระหว่างเขากบัเมียอย่างตอ่เน่ืองในชีวิตประจ าวนั จนกระทัง่ในวนัหนึ่ง ได้เกิดภาพเหตกุารณ์ท่ีฝัง
ในความทรงจ าของเขาเป็นอนัมาก นัน่คือ ภาพของเมียท่ีเดินเข้ามาในบ้าน และเผชิญหน้ากบัเขา
ในระหว่างท่ีก าลงัใช้ยาบ้า วินาทีนัน้เมียได้รีบเดินหนัหลงักลับไป พร้อมทัง้ร้องไห้ด้วยความเสียใจ
กบัเหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้ จากนัน้เมียได้เดินเข้ามาหาศกัดิ์ชาย ใช้ค าพูดส่ือสารออกมาในเชิงขอร้อง 
วิงวอนให้เขาเลิกใช้ยาเสพติดซ า้แล้วซ า้อีก จากน า้เสียงและการแสดงออกของเมียท าให้ศกัดิ์ชาย
เกิดความคดิ ความรู้สกึเสียใจท่ีท าให้เมียผิดหวงัในการกระท าของตนเอง ดงัค ากลา่วท่ีวา่  
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“แฟนบอกว่าเลิกยาได้ไหม ไปท าชีวิตให้เหมือนเดิม พูดไปร้องไห้ไป ผมก็ใจแข็ง
 เพื่อที่จะไม่ร้อง แต่สงสารแฟนมากเลย เสียใจที่ท าให้เค้าเสียใจตลอด ผมก็บอกว่าจ๊ะ 
 เดีย๋วจะเลิกแลว้ ไม่เอาแลว้”  

ภาพการปฏิสมัพนัธ์ระหว่างศกัดิ์ชายกับเมียในวนันัน้ ท าให้เขาเกิดการตีความ  จน
เข้าใจถึงความรักของเมีย อนัเป็น “ความรักท่ีมีแตใ่ห้” ให้ทกุอยา่งกบัเขาและลกู แม้กระทัง่รู้ว่าการ
ให้นัน้จะเปิดโอกาสให้สามีออกไปใช้ยาเสพติดนอกบ้านก็ตาม แตเ่มียของเขาก็ยินยอมท่ีจะกระท า
และมองข้ามสิ่งท่ีเกิดขึน้ เพราะนัน่คือความสขุของสามีท่ีตนเองรัก ทวา่ในวนันี ้ศกัดิ์ชายผู้ เป็นสามี
ท่ีท าให้เมียบอบช า้ทางจิตใจมาอย่างยาวนาน เกิดความเข้าใจว่าตนเองต้องแสดงออกให้เมียเห็น
ถึงความรักท่ีตนเองมีต่อเมียและลูกบ้าง โดยการยินยอมท าตามค าขอร้องของเมีย ในการ
ปรับเปล่ียนตนเองให้ยตุิการใช้ยาเสพติด เพ่ือจะได้กลบัมาเป็นคนดี คอยดแูล และให้ความรักกับ
เมียเฉกเช่นท่ีตนได้รับจากเมียเสมอมา เม่ือเป็นเช่นนี ้เขาจึงเกิดความมุ่งมัน่ในการแสดงบทบาท
ของ “สามีผู้กลบัใจ” ท่ีต้องการปรับเปล่ียนตนเองจากผู้ ใช้ยาเสพตดิมาเป็น “พ่อบ้านท่ีดี” ท่ีท างาน
รับจ้างทุกประเภท ทัง้รับเหมาตัดหญ้า แจกใบปลิว เพ่ือหารายได้เลีย้งดูครอบครัว จากนัน้ 
ภายหลงัจากเลิกงานจะให้เวลากับครอบครัว ทัง้ช่วยเลีย้งดูลูก และซ่อมแซมเคร่ืองใช้ท่ีช ารุดใน
ครอบครัว แตท่วา่ ด้วยร่างกายของพวกเขายงัคงมีสารเสพตดิเจือปนอยู่ เป็นผลท าให้ศกัดิ์ชายต้อง
เผชิญกับอาการ “อยากยา”  จนท าให้เกิดอาการหงุดหงิด โกรธง่าย และกระวนกระวายใจ แตเ่ขา
จะต้องเตือนสตตินเอง ให้ปกปิดอาการเหล่านัน้ไว้ให้มิดชิดมิให้เมียและลกูรับรู้ และไม่ให้แสดงการ
กระท าออกมาท าร้ายร่างกายและจิตใจของสมาชิกในครอบครัว แต่ในวันท่ีศักดิ์ชายมีอาการ
ดงักล่าวมากขึน้ จนยากท่ีจะเก็บกดอาการเหล่านีไ้ว้ได้ เขาจึงเลือกใช้กลวิธี แสดงความอ่อนแอท่ี
อยู่ภายในออกมา ผ่านการพูดคุยกับเมีย  เพ่ือระบายความรู้สึก ความเครียด และความทุกข์ท่ี
เกิดขึน้ ซึ่งเมียของเขาได้คอยให้ก าลังใจ และพยายามสนทนาให้เขาคิดถึงภาพอนาคตท่ีดีของ
ครอบครัวและลูก พร้อมทัง้น าภาพเหล่านัน้มาเป็นเคร่ืองยึดเหน่ียวจิตใจตนเองให้มีความเข้มแข็ง
ในการต่อสู้กบัความรู้สึกทุกข์ทรมานท่ีเกิดขึน้ จนเม่ือเวลาผ่านไป ท าให้เขาคลายความรู้สึกอยาก
ยาเสพตดิไปได้ 

นอกจากนี ้เมียของศกัดิ์ชายได้เข้ามาช่วยเหลือเขา  ท าการกีดกัน และตดัขาดการ
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างเขากับเพ่ือนท่ีใช้ยาเสพติด โดยใช้กลวิธี “การต าหนิ” เพ่ือนท่ีใช้ยาเสพติดท่ี
เดนิทางมาหาศกัดิช์ายท่ีบ้าน และชกัชวนเขาออกไปนอกบ้าน พร้อมทัง้แสดงความไมพ่อใจกบัการ
กระท าดังกล่าว เพ่ือให้เพ่ือนของศักดิ์ชายรับรู้และเข้าใจอย่างชัดเจนว่า ไม่ต้องการให้มายุ่ง
เก่ียวกบัครอบครัวเขาอีก ดงัค าบอกเลา่ตอนหนึง่ท่ีวา่  
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“ตอนผมก าลงัเลิกยา เมียผมคอยช่วยเหลือผมตลอดนะ มีอยู่วนัหน่ึง ผมไม่อยู่
 บ้านเนี๊ยะ แล้วเพื่อนไปหาที่บ้าน ชวนไปข้างนอก เมียก็บอกว่าไม่อยู่ มึงอย่ามาชวนผวักู
 แล้วนะ มนัอยู่แบบนี้ดีอยู่แล้ว อย่าชวนมนัไปเสียเลย พอผมกลบัมาถึงบ้าน เมียก็เล่าให้
 ฟัง ว่าเพือ่นมาหาผมก็ไม่ไดโ้กรธเมียนะ ดีเสียอีก” 

เม่ือศกัดิ์ชายได้รับการช่วยเหลือจากเมียอย่างต่อเน่ือง และภาพของลูกเป็นเสมือน
สายน า้ท่ีคอยหล่อเลีย้งจิตใจให้เขารู้สึกผ่อนคลาย และมีสิ่งยึดเหน่ียวในการปลดปล่อยตนเองให้
ออกจากโลกของยาเสพติด แม้วา่เส้นทางชีวิตในทกุย่างก้าว ต้องเดินอยู่ท่ามกลางตราประทบัทาง
สงัคม แตส่ายใยความสมัพนัธ์ระหว่างสามี เมีย และลกู ได้ถกูน ามาเป็นพลงัท่ีคอยเติมเต็มในยาม
ท้อแท้ จนกลายเป็นเกราะป้องกันเจ้าของประสบการณ์ ให้สามารถต้านแรงเสียดทานของสังคม 
อีกทัง้ ลกุขึน้มาสร้างสรรค์โลกทางสงัคมใบใหมท่ี่ไร้ซึง่ยาเสพตดิได้ 

ในขณะท่ีวชัระ โตน และบงัเลาะห์ พวกเขาล้วนมีครอบครัวแล้วเช่นเดียวกบัศกัดิช์าย 
ทวา่การปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งพวกเขากบัเมียมิได้มีความเข้มข้นมากพอ จนสามารถท าให้พวกเขาทัง้
สามออกจากโลกของยาเสพติดได้ หากแต่เม่ือเวลาผ่านไป เมียได้เกิดการตัง้ครรภ์และคลอดบตุร 
ในวนัท่ีสมาชิกใหม่ลืมตาขึน้มาบนโลกใบนี ้การปฏิสมัพนัธ์กบัลกู ทัง้การเลีย้งด ูอบรมสัง่สอน และ
การมองเห็นรอยยิม้ของลกู รวมถึงการกระท าของลกูท่ีเข้ามาใกล้ชิดสนิทสนม ได้กลายเป็นภาพจ า
ท่ีท าให้พวกเขาอยากมีชีวิตเพ่ือดแูลลกู อยากให้ลกูมีชีวิตท่ีดี ไมต้่องเผชิญกบัเร่ืองราวเลวร้าย และ
เสียใจกบัการกระท าของพวกเขา ดงัค าบอกเลา่ของเจ้าของประสบการณ์ท่ีกลา่วว่า 

“ถา้ไม่สงสารลูกผมไม่คิดจะเลิกหรอก ตอนมีลูกแรกๆ ก็ไม่ไดคิ้ดเลิกนะ แต่พอ
 อยู่ไปเร่ือยๆ เห็นลูกโตข้ึน ก็เร่ิมคิดนะ ผมก็มีครอบครัวแล้ว สงสารลูก พ่อแม่ก็แก่เร่ือยๆ 
 ไม่อยากขอเงินพ่อแม่ อยากมีตงัค์เก็บ แม้ว่าเราจะทัง้เสพ ทัง้ขายยาก็ไม่เคยมีตงัค์เก็บ 
 ตงัค์พก ต้องขอพ่อแม่ตลอด ได้ตงัค์มาเก็บไว้ให้ลูกใช้ ที่เหลือเก็บไว้เสพยา ก่อนมีลูก ได้
 ตงัค์มาก็ไปเที่ยวทกุวนั แต่พอมีลูกก็เลิกเที่ยวเก็บตงัค์ไว้ให้ลูก เลิกกินเหล้า เหล้าเลิกมา
 นานแล้ว ตัง้แต่ลูกเกิดวนัแรกผมก็เลิกเลย จะกินเฉพาะช่วงสงัสรรค์ พอรู้เท่านัน้เอง ไม่มี
 กินยนัเช้าเหมือนเมื่อก่อน” 

จากเร่ืองราวเหล่านี ้ได้ท าให้พวกเขาเกิดการตีความ จนเกิดความเข้าใจถึงความรัก
ระหว่างพ่อกับลูก ท่ีน าไปสู่การปลุก “จิตวิญญาณของความเป็นพ่อ” ให้ก่อเกิดขึน้ในความคิด 
ความรู้สึกของเจ้าของประสบการณ์เหล่านี ้พร้อมก่อเกิดเป็นแรงผลกัดนัภายในตนเอง ท่ีต้องการ
แสดงตวัตนในฐานะ “พ่อท่ีดี” พ่อท่ีสามารถสร้างครอบครัวท่ีอบอุ่น ครอบครัวแห่งความรัก และ
ครอบครัวท่ีปลอดยาเสพติด อีกทัง้ เป็นตวัแบบของพ่อท่ีดีของลกู พ่อท่ีอบรมเลีย้งดลูกู พ่อท่ีท าให้
ลกูภาคภมูิใจ และพอ่ท่ีคนในสงัคมให้การยอมรับ  
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นอกจากนี ้วัชระได้น าพาจิตวิญญาณความเป็นพ่อท่ีถูกสร้างขึน้นี ้ไปใช้ในการ
ปฏิสมัพนัธ์กบัตนเอง เพ่ือตอ่รองกบัความคดิ ความรู้สกึของตนเองให้มีจิตใจท่ีเข้มแข็ง ไมใ่ช้กญัชา 
และหลีกเล่ียงการปฏิสมัพนัธ์กับกลุ่มเพ่ือนท่ีใช้กัญชา ทัง้นีเ้พ่ือมิให้ลูกเห็นภาพ และรับรู้ถึงการ
กระท าในโลกของยาเสพติด อันจะท าให้ลูกมีภาพลักษณ์ ท่ีไม่ดีต่อตนเอง แต่ทว่า ในการ
ปรับเปล่ียนตนเองเพ่ือเป็นแบบอย่างท่ีดีของลูกนัน้ กลับถูกท้าทายด้วยอาการอยากยา จนท าให้
เขาง่วงนอน และหงุดหงิดง่าย อนัท าให้การปฏิสมัพนัธ์ระหว่างเขากบัลกู เกิดการใช้วาจาและการ
กระท าท่ีรุนแรง เป็นผลท าให้ลูกเกิดความหวาดกลวั ไม่เข้าใกล้ และหลีกเล่ียงการปฏิสมัพนัธ์กับ
เขา จากเหตกุารณ์เหล่านี ้ได้ท าให้วชัระท าการตีความ จนน าไปสู่การให้ความหมายตนเองว่า เป็น
คนไร้ค่า ไร้ความหมาย ไม่มีใครต้องการ และเกิดความคิดอยากฆ่าตวัตายเพ่ือให้หลุดพ้นจาก
เหตกุารณ์เช่นนี ้แตท่ว่า เม่ือเขาได้ยินเสียงลูกร้องไห้ วชัระได้กลบัมาตัง้ค าถามกบัการกระท าของ
ตนเอง จนเกิดความคิดว่าจะต้องอดทน เตือนสติตนเองไม่ให้กลับไปใช้ยาเสพติดซ า้ พร้อมทัง้ 
พยายามแสวงหาทรัพยากรบุคคลให้เข้ามาช่วยเหลือตนเองในการเลีย้งดูลูก จนน าไปสู่การ
ปฏิสมัพนัธ์กบัแม่ของเมีย ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการเลีย้งด ูอบรมสัง่สอนลกูของตนเองในระหว่าง
ท่ีเขาเลิกยาเสพติด เพ่ือมิให้ลูกพบเห็นและเผชิญกับเหตุการณ์ดงักล่าว ซึ่งนับเป็นการโชคดีท่ี
บุคคลดงักล่าวได้ย่ืนมือเข้ามาช่วยเหลืออย่างต่อเน่ือง จนเม่ือเวลาผ่านไป วชัระเร่ิมปรับเปล่ียน
ตนเองและฟื้นคืนมามีชีวิตท่ีดีขึน้ ชีวิตท่ีไม่ต้องใช้ยาเสพติด ชีวิตท่ีมีความพร้อมในการปกป้อง 
ดแูล ให้ความช่วยเหลือลกู ไม่ท าให้ลูกเสียใจ และเป็นตวัแบบของพ่อท่ีดีของลกู พ่อท่ีไม่ใช้ยาเสพ
ติดตามท่ีคนในสงัคมคาดหวงั พร้อมทัง้ กลับมาใช้ชีวิตร่วมกับครอบครัวได้อย่างปกติสุขโดยไม่
ต้องพึง่ยาเสพตดิ 

กระบวนการสร้างศรัทธาในศาสนา 
ส าหรับกระบวนการสร้างศรัทธาในศาสนาของวยัรุ่นท่ีใช้ยาเสพติด เป็นความเช่ือใน

สิ่งดีงามของพุทธศาสนา จนวัยรุ่นเหล่านีไ้ด้น ามาใช้เป็นสิ่งยึดเหน่ียวจิตใจ ใช้เป็นแนวปฏิบัติ
ในช่วงชีวิตท่ีอยู่ภายใต้ร่มเงาของศาสนา และน ามาใช้ในการควบคมุตนเองไม่ให้ยุ่งเก่ียวกบัยาเสพติด 
จงึสามารถก้าวข้ามความทกุข์ยากจากยาเสพติดและยตุกิารใช้ยาเสพตดิได้  

ภาพปรากฎเช่นนีไ้ด้ถูกถ่ายทอดผ่านเร่ืองเล่าของทองน้อยท่ีบอกเล่าว่า ในแต่ละวนั
การปฏิสัมพันธ์ระหว่างเขากับพ่อ เต็มไปด้วยการใช้ความรุนแรง ทัง้ทางร่างกายและจิตใจ
เช่นเดียวกบัเจ้าของประสบการณ์ท่านอ่ืน ทัง้การดดุา่ด้วยน า้เสียงโกรธเกรีย้ว การใช้ก าลงัท าร้าย
กัน และการแสดงท่าทางห่างเหิน เหตกุารณ์เหล่านี ้ล้วนเป็นเร่ืองราวส าคญัท่ีท าลายความรู้สึก 
และความสมัพนัธ์ท่ีดีระหวา่งกนั จนท าให้เขาตีความและเข้าใจว่าพ่อเป็นบคุคลหนึ่งท่ีผลกัดนัชีวิต
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เขา ให้เผชิญหน้ากบัความรุนแรง และอนัตรายมากขึน้เร่ือย ๆ  เม่ือเป็นเช่นนี ้ทองน้อยจึงเลือกท่ีจะ
ส่ือสารกับพ่อเฉพาะในช่วงเวลาท่ีจ าเป็นเท่านัน้ และใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกบัการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับ
เพ่ือนใช้ยาเสพติด จนท าให้ชีวิตของเขาติดอยู่ในวังวนเช่นนีม้าอย่างยาวนาน จนผ่านเร่ืองราว
ยากล าบากจากการใช้ยาเสพตดิซ า้แล้วซ า้อีก ทัง้บทลงโทษทางสงัคมและทางกฎหมาย เป็นผลท า
ให้เขาต้องเข้าไปใช้ชีวิตในเรือนจ าเพ่ือก ากบั ควบคมุ และจองจ าการใช้ชีวิตอย่างเข้มงวดมาแล้ว
หลายครัง้ แต่ทว่าการปฏิสมัพนัธ์ระหว่างเขากับบุคคลในพืน้ท่ีดงักล่าว ไม่สามารถสอนบทเรียน
การใช้ชีวิตให้กับทองน้อยจนท าให้เกิดการเรียนรู้ น าไปสู่ความเข้าใจ และตระหนักถึงชีวิตท่ี
ยากล าบากจากการใช้ยาเสพตดิได้  

แตท่วา่ เม่ือเขาได้กลบัมาใช้ชีวิตในบ้านและปฏิสมัพนัธ์กบัแมอ่ย่างตอ่เน่ือง ภาพของ
แม่ท่ีคอยปกป้องเขาในวนัท่ีทะเลาะกับพ่อ โดยการใช้ร่างกายมาเป็นก าแพงขวางกัน้ระหว่างทอง
น้อยกบัพ่อ จนท าให้แม่ได้รับบาดเจ็บจากเหตกุารณ์เหล่านีห้ลายตอ่หลายครัง้ และภาพของแม่ท่ี
หยิบย่ืนเงินจากการท างานด้วยความเหน่ือยยากให้เขา เพ่ือไปซือ้ยาเสพติด ล้วนท าให้ทองน้อย
เกิดการตีความ จนเข้าใจถึงความรักของแม่ท่ีไม่เคยรังเกียจลกูชายท่ีติดยาเสพติด และสามารถให้
ทุกสรรพสิ่งแก่ลูกเพ่ือให้ลูกมีความสุข แม้ว่าการกระท านัน้เป็นสิ่งท่ีคนในสงัคมมองว่าผิด ไม่พึง
กระท า แตแ่มข่องเขาสามารถก้าวข้ามมมุมองเหลา่นี ้ พร้อมทัง้ฉีกทกุกฎระเบียบของสงัคม โดยไม่
แยแสถึงผลร้ายท่ีจะตามมาในชีวิต ย่ิงไปกว่านัน้ แม่ได้พยายามทุกวิถีทางในการแสวงหาหนทาง
ช่วยเหลือทองน้อย จนกระทัง่เม่ือชีวิตของเขาได้เดินทางมาถึงช่วงเวลาของการบวชเป็นพระภิกษุ
สงฆ์ “แม่ผู้ ฝักใฝ่ในศาสนาพทุธ” และมีความศรัทธา ยึดมัน่ในหลกัค าสอนทางพระพทุธศาสนา อีก
ทัง้ผนวกรวมเข้ากับความเช่ือท่ีว่า การบวชของลูกชายจะท าให้ตนเองและครอบครัวได้เกาะชาย
ผ้าเหลืองขึน้สวรรค์ แม่จงึได้พดูคยุกบัทองน้อยและขอร้องให้เขาท าการอปุสมบทให้พ่อแม่ และให้
น าหลกัธรรมค าสอนของพุทธศาสนามาใช้ยึดเหน่ียวจิตใจ รวมถึงควบคมุตนเองให้ก้าวเดินออก
จากโลกของยาเสพติด ในเวลานัน้ ภาพใบหน้าของแม่ท่ีเต็มไปด้วยความอ่อนล้า ความกงัวล และ
ดวงตาเจือปนไปด้วยน า้ตา แต่ภายในแววตาแฝงไปด้วยความปรารถนาดี  และความหวัง ท่ี
ต้องการให้ลกูปรับเปล่ียนตนเองใหม่ จากภาพเหล่านี ้ได้ท าให้ทองน้อยเกิดการตีความ จนเข้าใจ
ว่า ตนเองจะต้องแสดงบทบาทของ “ลูกกตญัญู” โดยการเข้าสู่พิธีกรรมของการบวชเพ่ือทดแทน
บญุคณุของพ่อแม่ แม้วา่ในบางครัง้ ยงัเกิดความคิด ความรู้สึกท่ีขดัแย้งกบัการกระท าดงักลา่ว แต่
ทวา่ได้ส่ือสารกบัตนเองว่าจะต้องกระท าสิ่งดี ๆ เพ่ือให้แม่ภมูิใจในการกระท าของตนเองสกัครัง้ ดงั
ค าบอกเลา่ของทองน้อยท่ีกลา่ววา่ 
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“เลิกได้ตอนบวชพระ แม่เข้ามาคุยด้วย บอกว่าอยากให้เราบวช จะได้เกาะชาย
 ผา้เหลืองเข้าไปอยู่ในนัน้จะได้เลิกยาได้ แต่ก่อนบวชก็ยงัไม่เลิกนะ เพือ่นยงัมาถามเลยว่า
 เลิกหรือยงั เสพปะเนี๊ยะ แลว้ก็ชวนไปดูดยา ผมก็บอกว่าไม่เสพ ก าลงัจะบวชให้ทีบ่า้น แต่
 ตอนใกล้จะถึงวนับวชก็รู้สึกว่า ไม่อยากเป็นพระแล้ว ต้องอยู่แค่ในวดั ไม่อิสระ แต่ก็ท า
 อะไรไม่ได ้ไปรับปากแม่ไวแ้ลว้ว่าจะบวช ก็ตอ้งท า”  

เม่ือเป็นเช่นนี ้แม่จึงกลายเป็นเง่ือนไขเบือ้งต้นท่ีท าให้ทองน้อยก้าวเข้าสู่ร่มเงาของพุทธ
ศาสนา ซึง่เป็นเสมือนโลกใบใหม่ท่ีตดัขาดจากสภาพแวดล้อม และผู้คนกลุม่เดมิ อีกทัง้ มีแนวทาง
การใช้ชีวิต การปฏิสัมพันธ์กับบุคคลรอบข้าง และกฎระเบียบท่ีแตกต่างไปจากเดิมโดยสิน้เชิง 
กล่าวคือ การปฏิสมัพนัธ์ระหว่างทองน้อยกับระเบียบวินยัแห่งสงฆ์ ท่ีก าหนดแนวทางปฏิบตัิ การ
ใช้ชีวิตท่ีแตกตา่งไปจากเดิม ทัง้ในส่วนของการแตง่กาย และกิจวตัรประจ าวนัท่ีพระสงฆ์ทกุคนพึง
ปฏิบัติ จนท าให้เขาท าการตีความ และเกิดความเข้าใจว่าจะต้องแสดงออกให้บุคคลอ่ืนเห็น 
ยอมรับตนเองในฐานะ “พระสงฆ์ท่ีดี” ท่ีต้องการเดินตามรอยวิถีปฏิบตัิของพระพทุธศาสนา เพ่ือให้
ภาพลกัษณ์ของผู้ใช้ยาเสพตดิลบเลือนไปจากความทรงจ าของผู้คนรอบข้าง จากความคิดเชน่นี ้จึง
เป็นจดุเร่ิมต้นในการปรับเปล่ียนตนเอง ท่ีเร่ิมจากการก ากบั ควบคมุตนเองให้ปรับเปล่ียนอปุกรณ์ 
เคร่ืองแต่งกายของตนเอง จากการสวมใส่เสือ้กางเกงไปเป็นเคร่ืองนุ่งห่มแบบพระสงฆ์ พร้อมทัง้ 
ท าการเรียนรู้ ฝึกฝนการแต่งกายให้เกิดความช านาญ เหมาะสมกับกาลเทศะ และถูกต้องตามท่ี
พระวินัยก าหนด ตลอดจน เรียนรู้แนวทางการท ากิจวัตรปฏิบัติประจ าวันของพระสงฆ์ รวมถึง
ควบคมุตนเองให้ปฏิบตัิตามตารางเวลาท่ีถกูก าหนดไว้อย่างเคร่งครัด โดยในตอนเช้าต้องต่ืนนอน
ตัง้แต่เวลา 04.30 น. จากนัน้ท ากิจวัตรส่วนตวั กระทั่งเวลา 05.00 – 07.30 น. ทองน้อยออกเดิน
บิณฑบาต และเดินทางกลบัวดั ประมาณ 07.31 น. เพ่ือเก็บอาหารคาว หวานท่ีญาติโยมใส่บาตร 
ก่อนฉันท์อาหารเช้า เม่ือถึงเวลา 08.00 น. จะไปท าวัตรเช้าในโบสถ์ พร้อมกับพระสงฆ์ สามเณร 
อุบาสก และอุบาสิกา แต่ทว่าวนัใดมีศึกษาเล่าเรียนทางธรรม ทัง้การเรียนบาลีและนกัธรรมจะมิ
สามารถไปท าวัตรเช้าท่ีโบสถ์ได้ เน่ืองจากต้องเข้าเรียนในเวลา 08.31 - 16.00 น. หลังจากเรียน
เสร็จจะไปกวาดลานวดั และท ากิจวัตรส่วนตวั  จนกระทั่งถึงเวลา 19.00 – 20.00 น. ท าวัตรเย็น 
จากนัน้กลบัไปพกัผอ่นท่ีกฏิุของตนเอง 

เม่ือมีเวลาว่างจากกิจกรรมประจ าวันดังกล่าว ทองน้อยจะควบคุมตนเองให้เข้าร่วม
กิจกรรมอ่ืน ๆ และช่วยเหลืองานภายในวดั เช่น จดัสถานท่ีเพ่ือประกอบกิจกรรมในวนัส าคญัทาง
ศาสนา และรับกิจนิมนต์จากภายนอก เป็นต้น ผลพวงจากการปฏิบตัิกิจของสงฆ์อย่างเคร่งครัด 
ท าให้ทองน้อยได้รับค าช่ืนชม ได้รับความไว้วางใจจากพระสงฆ์ในวดัให้รับผิดชอบงานส าคญั ๆ 
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ของวดั จนท าให้เขาเข้าใจวา่ตนเองสามารถสร้างประโยชน์ให้กบับคุคลอ่ืนได้เช่นเดียวกนักบับคุคล
อ่ืน ซึง่ภาพเชน่นีท้องน้อยไมเ่คยสมัผสั และไม่เคยเข้าใจในช่วงชีวิตของการใช้ยาเสพติด ยิ่งไปกว่า
นัน้ ภาพความดีงามดงักล่าวได้กระจ่างชดัเจนมากขึน้ ในวนัท่ีทองน้อยสามารถสอบผ่านนกัธรรม
โท จนได้รับการยกย่อง รับรางวลัในวันออกพรรษาท่ามกลางญาติโยมจ านวนมาก สิ่งนีไ้ด้สร้าง
ความภาคภูมิใจ ความดีใจให้กับตนเอง รวมถึงพ่อแม่และเครือญาติ จนท าให้บุคคลเหล่านีไ้ด้ให้
การยอมรับวา่เขาจะสามารถปรับเปล่ียนตนเองให้กลายเป็นพระสงฆ์ท่ีเลิกยาเสพติดได้แนน่อน       

นอกจากนี ้การใช้ชีวิตร่วมกับพระสงฆ์ในวัด ซึ่งทุกคนล้วนเป็นกัลยาณมิตร ท่ีไม่ได้ยุ่ง
เก่ียวกบัการใช้ยาเสพตดิ และใช้ชีวิตร่วมกนัแบบพึง่พาอาศยักนั ชว่ยเหลือเกือ้กลูกนั จนท าให้ทอง
น้อยเกิดการตีความ และเข้าใจว่าชีวิตท่ีได้อยู่ร่วมกับ “มิตรแท้” ท่ีไม่ได้ฉาบทาด้วยยาเสพติดย่อม
เป็นชีวิตท่ีมีความสขุ และสามารถปลดเปลือ้งความทกุข์ท่ีด ารงอยู่ในจิตใจได้อยา่งแท้จริง   โดยไม่
ต้องพึ่งยาเสพติดแตอ่ย่างใด ซึ่งภาพความสขุเช่นนีย้ิ่งตอกย า้ให้มีความชดัเจนมากขึน้     เม่ือทอง
น้อยปฏิสัมพันธ์กับแม่ ทัง้ในช่วงเวลาของการใส่บาตรยามเช้า และในวันท่ีแม่ไปท าบุญท่ีวัด 
ลกัษณะหน้าตา ท่าทางและการสนทนาท่ีแสดงออกมา เต็มไปด้วยความสขุท่ีฉายภาพออกมาทาง
รอยยิม้ และแววตาท่ีมีความภาคภมูิใจในการกระท าของเขา ย่ิงท าให้ทองน้อยมีความสขุกบัการใช้
ชีวิตท่ีปลอดจากยาเสพตดิมากยิ่งขึน้  

ยิ่งไปกว่านัน้ การปฏิสมัพนัธ์ระหว่างทองน้อยกบัหลกัธรรมค าสอนของศาสนาพุทธ ยงัมี
ส่วนส าคญัในการขดัเกลาจิตใจของเขาให้เกิดความอ่อนโยน อีกทัง้สามารถช่วยควบคุมอารมณ์ 
ความรู้สึกของเขาเม่ือต้องเผชิญกบัอาการ “อยากยา” จนท าให้ทองน้อยมีอารมณ์หงุดหงิด กระวน
กระวาย และปวดท้อง หากแตเ่ขาได้ใช้หลกัธรรมค าสอนเป็นท่ียึดเหน่ียวทางใจ จนสามารถปกปิด 
ซ่อนเร้นอาการเหล่านีไ้ว้ภายใน พร้อมทัง้ ท าการแสดงตวัตนในฐานะ “ผู้ ส ารวม” ออกมากลบ
เกล่ือน โดยการใช้วาจา และแสดงกิริยาอาการสภุาพและเป็นปกตมิากท่ีสดุ แตท่ว่า ในชว่งเวลาใด 
อาการเหล่านีรุ้นแรงมากขึน้ เขาจะใช้วิธีการหลีกเล่ียงการปฏิสมัพนัธ์กบัคนอ่ืน และแสดงออกโดย
การ “แยกตวัเองออกจากสงัคม” เข้าไปใช้ชีวิตในพืน้ท่ีส่วนตวัท่ีมิดชิด เพ่ือท าการเยียวยาตนเอง
โดยท่ีปราศจากผู้ อ่ืนเข้ามาพบเห็น ซึ่งกลวิธีท่ีเขาน ามาใช้มีทัง้ การใช้น า้สะอาดชโลมตามร่างกาย
ให้เกิดความสดช่ืน จนอาการเหล่านีค้่อย ๆ ทุเลาลง อีกทัง้ ได้ใช้กลวิธี “การนั่งสมาธิ” หรือท า
กิจวตัรของสงฆ์ให้เข้มข้นมากขึน้ เพ่ือให้ร่างกายหลงลืมอาการ “อยากยา” และมีจิตใจท่ีสงบมาก
ขึน้ ดงัค าบอกเลา่ของทองน้อยท่ีถ่ายทอดออกมาว่า 

“ไปบวชก็ไม่ได้ใช้ยาบ้า ไม่ได้ใช้มนัก็มีหงดุหงิด อยากนะ แต่อยู่วดัมีอะไรท าหลาย
 อย่าง มันท าให้เราไม่ได้คิดอะไร แล้วตอนนัน้ก็ยงัไม่รู้จักใครก็เลยไม่กล้า ถ้าอยากก็นัง่
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 สมาธิ ท ากิจของสงฆ์ ก็จะลืมเร่ืองทางโลกไปเลย คืออยู่แต่ในวดั ไม่ต้องออกไปเจอกับ
 ผู้คน อยู่กบัพระรุ่นพีค่อยให้ค าแนะน า หลวงพ่อก็บอกว่าให้ช่วยๆ กนั ได้เวลาบ่ายสองก็
 กวาดลานวดั มีอะไรก็ช่วยกนัท า” 

เม่ือทองน้อยยดึถือแนวทางปฏิบตัิดงักลา่วอย่างเคร่งครัด จึงท าให้เขาเกิดความศรัทธาใน
ศาสนามากขึน้ พร้อมทัง้ ยึดมัน่ในการเดินตามรอยพทุธศาสนา โดยการน ามาใช้กล่อมเกลาจิตใจ 
ปรับเปล่ียนความคิด ควบคมุการกระท าของตนเองให้เลือกกระท าในสิ่งท่ีดีงาม และหลีกเล่ียงการ
ใช้ยาเสพติดซึ่งเป็นสิ่งท่ีผิดไปจากหลักธรรมค าสอนของพุทธศาสนา จนทองน้อยสามารถ
ปรับเปล่ียน และพฒันาตนเองไปสู่การยตุิการใช้ยาเสพติดได้ส าเร็จ  แตท่ว่า เร่ืองราวเหล่านีไ้ม่ได้
เกิดขึน้กับผู้ ใช้ยาเสพติดทกุคนท่ีเข้าสู่ร่มเงาของศาสนา ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัระบบความสมัพนัธ์ระหว่าง
เจ้าของประสบการณ์กบับคุคลแวดล้อมท่ีจะมีสว่นส าคญัในการสร้างแรงจงูใจ ความตระหนกัรู้ จน
ก่อเกิดเป็นความศรัทธาในศาสนาและพร้อมจะน าหลกัค าสอนมาใช้ในการขดัเกลาจิตใจไปสู่การ
เลิกใช้ยาเสพติด ซึ่งภาพเช่นนีไ้ด้ปรากฏให้เห็นอย่างชดัเจนในเร่ืองราวชีวิตของพินยัท่ีได้ผ่านพิธี
กรรมการบวช จนกลายเป็นพระสงฆ์ในร่มเงาของศาสนาเช่นเดียวกัน แต่การสมัผสักับพระธรรม
วินยั การท าตามแนวทางปฏิสมัพนัธ์ของพระสงฆ์ และการส่ือสารพระสงฆ์ ไม่มีความเข้มข้นมาก
พอท่ีจะกล่อมเกลาจิตใจ และปรับเปล่ียนการกระท าของเขาให้เกิดการยึดมั่น มีความศรัทธาใน
ศาสนาได้ ทัง้นีเ้น่ืองจาก พินัยได้เข้าไปบวชในวัดท่ีมีพระสงฆ์ใช้ยาเสพติด และมีเด็กวัดเป็นผู้
จดัหายาเสพติดมาให้พระสงฆ์ในวดั รวมถึงมีแหล่งขายยาเสพติดอยู่ติดกับวดั ประกอบกบั พินยั
มิได้ศึกษาทางธรรมเช่นเดียวกับทองน้อยจึงท าให้กิจวตัรประจ าวนัของเขาเป็นการปฏิบตัิตามกิจ
ของสงฆ์ท่ีมิได้เคร่งครัดมากเกินไป เป็นผลท าให้พินยัมีเวลาในการพูดคยุกับพระสงฆ์ในวดั และ
เกิดความสนิทสนมกบัพระสงฆ์กลุม่นี ้จงึเกิดการรวมกลุม่กบัใช้ยาเสพตดิภายในวดั โดยใช้กฎิุวดัท่ี
อยู่ในพืน้ท่ีมิดชิด ห่างจากกฎิุเจ้าอาวาสและพระสงฆ์รูปอ่ืนเป็นพืน้ท่ีใช้ยาเสพติด เม่ือใช้ยาเสพติด
บ่อยขึน้จึงท าให้เกิดความห่างเหินจากการปฏิบตัิกิจของพระสงฆ์ เป็นผลท าให้เขาไม่เกิดความ
ศรัทธาในศาสนาและไม่สามารถน ามาใช้เป็นแนวทางในการเลิกใช้ยาเสพติดได้ ยิ่งไปกว่านัน้ เม่ือ
เจ้าอาวาสรับรู้การกระท าดังกล่าวของเขา จึงได้พูดคุยกับพินัยให้ลาสิขาออกจากความเป็น
พระสงฆ์ เพ่ือมิให้พระพทุธศาสนาเกิดความมวัหมอง ซึง่เขามีความเข้าใจวา่ตนเองเป็นพระสงฆ์ไม่
ดี และท าให้ศาสนาเส่ือมเสีย จึงเลือกท่ีจะออกจากร่มเงาของศาสนาเพ่ือมาเป็นวยัรุ่นสลมัใช้ยา
เสพตดิเชน่เดมิ 
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กระบวนการสร้างความรู้และทักษะในหน่วยงานบ าบัดยาเสพตดิ 
การยตุิการใช้ยาเสพติดของเจ้าของวยัรุ่นสลมัเหล่านี ้ท่ีต้องพดูคยุและเผชิญหน้ากับ

ยาเสพติดอย่างต่อเน่ือง ย่อมต้องใช้ความเข้มแข็งทางใจในการต่อสู้กับเร่ืองราวเหล่านีม้ากกว่า
วยัรุ่นในบริบทอ่ืน ๆ หลายเท่า จึงไม่แปลกอะไรท่ีวยัรุ่นสลัมบางท่านมิสามารถเลิกยาเสพติดได้
โดยง่าย แตท่ว่าผลพวงจากการพดูคยุกบับคุคลรอบข้าง อาทิ แม่ ภรรยา และสมาชิกในครอบครัว 
เป็นต้น ได้ท าให้วยัรุ่นเหล่านีเ้กิดความเข้าใจและมองเห็นโอกาสท่ีสงัคมหยิบย่ืนให้ รวมถึงยินยอม
เข้าสูพื่น้ท่ีของการบ าบดัยาเสพติด เพ่ือให้เข้ามาชว่ยหนนุเสริมให้พวกเขามีสภาพจิตใจท่ีแข็งแกร่ง
ยิ่งขึน้ในการต่อสู้กับยาเสพติด จนเกิดการปรับเปล่ียน และพัฒนาตวัเองให้รอดพ้นจากอนัตราย
ของยาเสพติดได้ ซึ่งภาพเหล่านีไ้ด้ถูกถ่ายทอดให้เห็นอย่างชัดเจนจากค าบอกเล่าของเจ้าของ
ประสบการณ์ ท่ีมีแม่เป็นบุคคลนัยส าคญัท่ีเข้ามาปฏิสัมพันธ์กับเขา บอกเล่าเร่ืองราวของคนใน
ชมุชนท่ีเคยเข้ารับการบ าบดัในสถานบ าบดัยาเสพติดจนเลิกยาเสพติดได้ และกลบัมาใช้ชีวิตกับ
ครอบครัวตามปกติ สิ่งนีไ้ด้ท าให้พวกเขาเกิดความเข้าใจว่า ความรู้ทางการแพทย์ในโรงพยาบาล
และการฝึกฝนทกัษะการใช้ชีวิตในสถานบ าบดัยาเสพติด ยอ่มเป็นทางเลือกหนึ่งท่ีจะช่วยสนบัสนนุ
ให้สามารถเลิกยาเสพตดิ และกลบัมาใช้ชีวิตอยูร่่วมกบัแมไ่ด้อยา่งมีความสขุ    

ความรู้ของศาสตร์ทางการแพทย์ในการยติุยาเสพติด 
พืน้ท่ีโรงพยาบาลบ าบดัรักษายาเสพติด นบัได้ว่าเป็นพืน้ท่ีเฉพาะแห่งหนึ่งซึ่ง

เจ้าของประสบการณ์รับรู้จากการปฏิสมัพนัธ์กบับคุคลรอบข้าง และการพบเห็นด้วยตนเอง จนท า
ให้เกิดความคิด ความเข้าใจว่าพืน้ท่ีแห่งนีส้ามารถท าการฟืน้ฟูตนเองให้หายขาดจากยาเสพติดได้ 
โดยมีผู้ เช่ียวชาญซึ่งมีความรู้ด้านศาสตร์ทางการแพทย์ในการบ าบัด รักษายาเสพติด เ ป็นผู้ มี
อ านาจและท าการวินิจฉยัผู้ ใช้ยาเสพตดิว่ามีอาการเจ็บป่วย พร้อมทัง้ ท าการตดิป้ายช่ือ “ผู้ ป่วย” ท่ี
จะต้องเข้าสู่แนวทางการรักษาตามท่ีศาสตร์ทางการแพทย์ก าหนด เพ่ือให้เจ้าของประสบการณ์
เหล่านีห้ายขาดจากโรค เม่ือพวกเขามีความรู้ และเช่ือมัน่ว่าค าวินิจฉัยดงักล่าวว่าเป็นความจริง จึง
ยินยอมเข้าสู่กระบวนการรักษาอย่างว่าง่าย ในฐานะผู้ ป่วยนอกท่ีไม่ต้องนอนรักษาตวัท่ีโรงพยาบาล 
เฉกเช่นเร่ืองราวของคมกฤตท่ีใช้กัญชาเพียงอย่างเดียว ในปริมาณไม่มาก ใช้ยาเสพติดในระยะเวลา
ไม่ยาวนานมาก จึงท าให้เขาไม่มีอาการทางจิตร่วมด้วย แตท่วา่ ด้วยแม่อยากให้คมกฤตเลิกใช้ยาเสพ
ติดได้อย่างเด็ดขาดและไม่กลบัมาเสพซ า้อีก จึงขอร้องให้เข้าไปบ าบดัรักษายาเสพติดท่ีโรงพยาบาล 
และคมกฤตได้ตดัสินใจเข้ารับการบ าบดัรักษาตามค าขอร้องของแม่อย่างว่าง่าย  

ภาพปรากฏเช่นนี ้ได้สะท้อนให้เห็นชดัเจนขึน้ในวนัท่ีคมกฤตและแม่เดินทาง
ไปโรงพยาบาล และเกิดการปฏิสมัพนัธ์ระหว่างคมกฤตกบัพยาบาล ซึ่งพยาบาลได้แนะน าให้คมก
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ฤตเดินเข้าสู่ลู่ทางในการบ าบดัรักษา ท่ีได้ติดป้ายก ากบัไว้อย่างชดัเจน โดยเร่ิมต้นจากขัน้ตอนการ
กรอกประวตัิของตนเองโดยละเอียด ทัง้ข้อมูลส่วนตวั การเรียน การท างาน และประวตัิการใช้ยา
เสพติด เป็นต้น จากนัน้ให้คมกฤตเข้าไปในห้องเพ่ือตรวจร่างกาย และน าขวดพลาสติกใบเล็กไป
เก็บปัสสาวะของตนเอง เพื่อน าไปตรวจหาสารเสพตดิและน ามาใช้เป็นหลกัฐานเชิงประจกัษ์ยืนยนั
การเป็นผู้ใช้ยาเสพตดิ ซึ่งในระหวา่งรอผลการตรวจดงักลา่ว เขาจะต้องนัง่รอในพืน้ท่ีท่ีถกูจดัวางไว้
ส าหรับผู้ ป่วยเท่านัน้ เม่ือผลยืนยนัออกมาวา่มีปัสสาวะสีมว่ง นัน่หมายความวา่ มีสารเสพตดิอยูใ่น
ร่างกายและต้องท าการบ าบดัรักษาให้ร่างกายปลอดจากสารเหล่านี ้จากการเผชิญกับเร่ืองราว
เช่นนี ้ได้ท าคมกฤตเกิดความเข้าใจและมีความรู้เก่ียวกับกระบวนการบ าบัดรักษายาเสพติด        
ซึ่งมีล าดบัขัน้ตอนก่อนหลงัท่ีชดัเจน มีเคร่ืองมือทางการแพทย์ท่ีทนัสมยั และมีพยาบาลท่ีคอยให้
ค าแนะน า ดแูลเป็นอย่างดี ย่อมเป็นสิ่งส าคญัในการหนนุเสริมให้เขาสามารถตอ่สู้กบัยาเสพติดได้ 
พร้อมทัง้เกิดความเช่ือมัน่ว่าศาสตร์ทางการแพทย์จะสามารถช่วยเหลือให้เขาสามารถเลิกยาเสพ
ตดิได้โดยไมก่ลบัมาเสพซ า้ 

ยิ่งไปกวา่นัน้ เม่ือคมกฤตได้เข้าไปปฏิสมัพนัธ์กบัแพทย์  และแพทย์ได้แสดงให้เห็นถึง
ความสนใจตอ่อาการเจ็บป่วยของเขา โดยการสอบถามข้อมลูเก่ียวกบัประเภทของยาเสพตดิท่ีเสพ 
วิธีการเสพ ปริมาณการใช้ยาเสพตดิ และอาการทางร่างกายและจิตใจอนัเกิดจากการใช้ยาเสพติด
อย่างละเอียด ยิ่งท าให้คมกฤตเกิดความเช่ือมั่นในกระบวนการบ าบัดรักษาของศาสตร์ทาง
การแพทย์มากขึน้ พร้อมทัง้ ให้ความร่วมมือโดยการตอบข้อซกัถามเหล่านีด้้วยน า้เสียงสภุาพ และ
ท่าทางอนัอ่อนน้อม เพ่ือให้แพทย์รับรู้ เข้าใจเร่ืองราวการใช้ยาเสพติดของเขาอย่างลุ่มลึก และใช้
ความรู้ของศาสตร์ทางการแพทย์มาเป็นแนวทางในการประเมินอาการ วินิจฉยัโรค ก่อนสรุปอาการ 
และแนวทางการบ าบดัยาเสพติดลงในแฟ้มประวตัิ พร้อมทัง้ท าการจ่ายยาส าหรับรักษาอาการติด
ยาเสพติด และนดัหมายวนัเวลาท่ีจะพบแพทย์ครัง้ต่อไป พร้อมทัง้ให้กลบัไปบ าบดัรักษาอาการท่ี
บ้าน ดงัค าบอกเลา่ของคมกฤตท่ีว่า  

“แม่ก็เลยพาไปโรงบาลXXX ไปถึงโรงบาลก็ไปท าประวติั ตรวจหาสารเสพติด 
 ตรวจฉี่ ตรวจเลือด รอพบหมอ แล้วเข้าไปพบหมอ หมอก็ถามว่าเสพยาอะไร นานแค่ไหน
 แล้ว อะไรประมาณนี้  ก็ให้ยามากินประมาณเดือนหน่ึง จากนัน้ก็นดัให้มาหาหมออีก ก็
 ตอ้งหาหมอเดือนละครั้ง มาทกุครั้งก็ตรวจหาสารทกุครั้ง พอไม่เจอเคา้ก็ให้หยดุกิน เพราะ
 กินยามากมนัไม่ดี” 

แม้ว่าคมกฤตจะกลับไปใช้ชีวิตร่วมกับครอบครัวท่ีบ้าน การได้ความรู้จากแพทย์
สมยัใหม่และความเช่ือในความเช่ียวชาญทางการแพทย์ ได้ท าให้เขาปฏิบตัิตามค าสัง่ของแพทย์
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อย่างเคร่งครัด ทัง้ทานยาตอนเช้า เท่ียง เย็นตามเวลาท่ีก าหนด ซึ่งการทานยาในช่วงแรก ๆ ได้ท าให้
คมกฤตเกิดอาการอ่อนเพลีย และไม่สามารถท ากิจกรรมตา่ง ๆ ได้ โดยเขาท าการจดัการกบัอาการ
ดังกล่าว ด้วยวิธีการนอนหลับพักผ่อนและใช้ชีวิตส่วนใหญ่อยู่ ในบ้าน เม่ือเขากระท าเช่นนีไ้ด้
ประมาณ 3 - 4 วัน ท าให้เกิดความรู้สึกเบื่อหน่ายมากขึน้ จนท าให้เกิดความรู้สึกไม่อยากทานยา
ตามท่ีแพทย์สัง่ เม่ือเป็นเช่นนี ้คมกฤตจึงหยดุทานยา และเม่ือแม่สอบถามเร่ืองการทานยา คมกฤต
จะแสดงออกด้วยน า้เสียง ท่าทางส านึกผิด และใช้วาจา “ขอโทษ” ท่ีตนเองลืมทานยา จนท าให้แม่
เช่ือและยอมรับในค าพดูของตนเอง รวมทัง้ไมต่ าหนิการกระท าดงักลา่วของเขาด้วย 

แต่ทว่า เม่ือเขาไม่ทานยาบ่อยครัง้ขึน้ ผลพวงจากการกระท าดงักล่าว ได้ท าให้เขา
เกิดอาการหงดุหงิด กระวนกระวาย และโกรธง่าย แนน่อนวา่ คมกฤตจะต้องพยายามปกปิดอาการ
ออ่นแอเหลา่นีเ้อาไว้ไม่ให้แม่เห็น พร้อมทัง้ แสดงการกระท าออกมากลบเกล่ือน ทัง้การทานอาหาร
เยอะๆ ท ากิจกรรมต่าง ๆ ภายในบ้าน อาทิ รับประทานอาหาร เดินเล่นในชุมชน และปฏิสมัพนัธ์
กบัแม่ตามปกติเหมือนทุกวนั จนท าให้มีอาการดีขึน้ จากเร่ืองราวท่ีเกิดขึน้ได้ท าให้เขาเกิดความรู้         
มีความเข้าใจ รับรู้ถึงผลท่ีตามมาจากการไม่ปฏิบตัิตามค าแนะน าของแพทย์ เป็นผลท าให้คมกฤต
ได้หันกลบัมาใช้ชีวิตตามค าแนะน าของแพทย์อีกครัง้ โดยการรับประทานยาตามเวลาท่ีก าหนด 
และดแูลรักษาตนเองอยา่งตอ่เน่ือง จนกระทัง่เวลาล่วงเลย ประมาณ 2-3 เดือน ท าให้อาการอยาก
ยาลดน้อยลง สภาพร่างกายเกิดการฟืน้คืน น า้หนกัตวัเพิ่มขึน้ประมาณ 5 กิโลกรัม และมีหน้าตา
แจ่มใสมากยิ่งขึน้ จนกระทัง่ 4 เดือนผ่านไป แพทย์ได้ใช้ความรู้ตามศาสตร์ทางการแพทย์วินิจฉัย
ว่า คมกฤตไม่มียาเสพติดปะปนอยู่ในปัสสาวะ นั่นหมายความว่า เขาสามารถยุติยาเสพติด ได้
ส าเร็จและกลบัไปใช้ชีวิตเฉกเชน่คนปกตทิัว่ไป 

ส าหรับโอชา มีความรู้จากการใช้ยาเสพติดมาอย่างยาวนาน จนกลายเป็นผู้ มีอาการ
ทางจิต และอาละวาดท าลายสิ่งของภายในบ้านราวกบัคนไร้สติ จึงถกูพ่อจบัมดัไว้กบัเสาบ้าน โดย
มีแม่ท่ีมีสีหน้าอิดโรยคอยจดัหาอาหาร และน า้ด่ืมให้กับเขา ซึ่งในช่วงเวลานัน้ เขาเกิดความคิด 
และเข้าใจว่าพ่อใจร้าย ท าร้ายร่างกายจิตใจตนเอง และไม่รักตนเองแล้ว จึงท าให้เกิดความรู้สึก
โกรธ เสียใจเป็นอนัมาก แต่การใช้ก าลงัในการจดัการปัญหาดงักล่าว มิอาจล้มเลิกความคิดและ
การกระท าของพ่อได้ เม่ือเป็นเช่นนี ้เขาจงึเลือกท่ีจะแสดงบทบาทของ “ผู้ออ่นแอ” โดยการใช้กิริยา 
ท่าทาง ค าพดูเชิงขอร้อง อ้อนวอนพ่อ เพ่ือให้พ่อเกิดความสงสาร และปล่อยเขาให้เป็นอิสระ ทว่า
พ่อมิ ได้ท าตามค าวิงวอนของเขา ยิ่งไปกว่านัน้  ได้ท าการข่มขู่และใช้ก าลังบังคับให้เข้าสู่
โรงพยาบาลเพ่ือบ าบดัรักษายาเสพติด ดงัค าบอกเล่าของโอชาท่ีวา่ 



 169 
 

  

“ตอนนัน้ผมก็จ าอะไรได้ไม่ค่อยมาก แต่ที่รู้คืออาการหนกั รุนแรงมาก เหมือนคน
 เป็นโรคทางจิต ประสาท หลอน เสียสติไปเลย พ่อเลยเอาโซ่มัดไว้กับเสาบ้าน แล้วค่อย
 เรียกรถพยาบาลมารับ พอรถมาถึงบ้านก็เอาเชือกมดัขาไว้กบักบัรถตู้ พาไปโรงพยาบาล 
 เค้าคงกลวัเราอาละวาด ผมไม่อยากไป ก็ยกมือไหว้ไปทัว่เลย อย่าท าผมเลย ผมไม่เอาแล้ว 
 กลวัแลว้ แต่เคา้ก็ไม่ฟัง จบัผมไปหาหมอ แลว้ก็ใหย้ามากิน พ่อแม่พาไปหาหมอตลอด” 

ในขณะท่ีแม่ ได้พูดคุยกับโอชาให้สงบสติอารมณ์ และให้เข้ารับการบ าบดัรักษายา
เสพติดเพ่ือแม่ แน่นอนว่า จากค าพูดไม่ก่ีค าของแม่ ได้ท าให้โอชา เกิดความรู้ จนเข้าใจว่า ถ้า
ตนเองไม่ยุติการใช้ยาเสพติด ย่อมต้องสร้างความเดือดร้อน และท าให้พ่อแม่ผู้ ท่ีรัก หวงัดีกับเขา
ต้องเสียใจไมจ่บสิน้ ฉะนัน้ แมจ่ึงกลายเป็นเง่ือนไขเบือ้งต้นท่ีส าคญัท่ีท าให้โอชาตดัสินใจยตุิการใช้
ยาเสพติดให้เด็ดขาด แต่ทว่า หากให้เขา “หกัดิบ” เลิกยาเสพติดด้วยตนเองนบัว่าเป็นสิ่งท่ีเป็นไป
ได้ยาก เน่ืองจากมีจิตใจไม่เข้มแข็งและใช้ยาบ้ามานาน เม่ือเป็นเช่นนี ้โอชาจึงยินยอมเข้ารับการ
บ าบัดรักษาท่ีโรงพยาบาล เพราะมีความรู้อันเกิดจากการส่ือสารกับแม่ว่า แพทย์ท่ีมีความ
เช่ียวชาญในด้านการบ าบดัรักษายาเสพติด จะสามารถรักษาผู้ ใช้ยาเสพติดให้หายได้ จึงท าให้
โอชาเกิดความเช่ือมัน่เชน่เดียวกบัคมกฤตวา่ หากเข้ารับการบ าบดัรักษายาเสพตดิยอ่มสามารถยตุิ
การใช้ยาเสพตดิได้  

ในวนัท่ีโอชาได้ก้าวเข้าสูโ่รงพยาบาล ซึ่งเป็นพืน้ท่ีเฉพาะในการบ าบดัรักษาบคุคลท่ีใช้
ยาเสพติด การสนทนาระหว่างเขากับแพทย์เจ้าของไข้ ท่ีเข้ามาตรวจร่างกายและจิตใจ ตรวจ
ปัสสาวะ จนน าไปสู่การวินิจฉัยว่ามีภาวะ “สมองติดยา” และมีสภาวะทางจิต ท าให้โอชาต้อง
กลายเป็น “ผู้ ป่วย” เช่นเดียวกับคมกฤต แต่ต่างกันท่ี โอชาต้องท าการบ าบดัรักษาตนเองภายใน
โรงพยาบาล อนัเป็นพืน้ท่ีท่ีมีวิถีปฏิบตัแิตกตา่งจากชีวิตประจ าวนัโดยสิน้เชิง เม่ือเป็นเชน่นี ้โอชาจึง
ได้พดูคยุกบัเจ้าหน้าท่ีเก่ียวกบัแนวปฏิบตัขิองตนเอง ทัง้การแตง่กาย กระบวนการรักษา และความ
เป็นไปได้ในการยตุิการใช้ยาเสพติด ซึ่งเจ้าหน้าท่ีได้ตอบโต้และแสดงออกให้เห็นถึงโปรแกรมการ
รักษาผู้ ป่วยท่ีได้มาตรฐาน และความมุ่งมัน่ในการบ าบดัรักษาให้พวกเขาฟืน้คืนจากการเจ็บป่วย
ดงักล่าว จนท าให้โอชาเกิดควารู้และเช่ือมัน่ว่า การเข้าสู่กระบวนการรักษาตามแนวทางของแพทย์
ดงักล่าว ย่อมน าพาชีวิตตนเองไปสู่การยุติยาเสพติดได้เหมือนกบัผู้ ป่วยรายอ่ืนท่ีผ่านมา ในแง่นี ้เขา
จึงเร่ิมท าการเปล่ียนตวัเองจากคนปกติให้กลายเป็นคนป่วย โดยการสวมใส่เสือ้ผ้าท่ีเป็นเคร่ืองแบบ
ของผู้ ป่วยตามท่ีถูกก าหนดไว้ จากนัน้เจ้าหน้าท่ีได้ท าการจดัแยกให้ไปอยู่กับผู้ ป่วยท่ีเพิ่งเข้ารับการ
บ าบดัรักษาเช่นเดียวกนั ภายในอาคารท่ีมิดชิด มีเตียงนอนท่ีถกูติดป้ายช่ือระบตุ าแหน่งแห่งท่ีเพ่ือให้
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ง่ายต่อการตรวจตรา มีตารางเวลาการท ากิจกรรม ระเบียบการเข้าออกท่ีชดัเจน และมีเวลาการเปิด
ปิดประตอูยา่งเข้มงวด เพ่ือป้องกนัไมใ่ห้โอชาหลบหนี และเข้าออกในพืน้ท่ีไมไ่ด้รับอนญุาต  

ในการปฏิบตัิกิจกรรมตามตารางเวลาดงักล่าว โอชาจะต้องท ากิจกรรมส่วนตวั ท า
กิจกรรมร่วมกบัผู้ ป่วยรายอ่ืน และทานยาวนัละ 3 มือ้ เพ่ือควบคมุอาการทางจิต ถอนพิษยาท่ีมีอยู่
ในร่างกาย และให้เกิดการเรียนรู้ในการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับบุคคลอ่ืน แตท่ว่า ในช่วงแรกท่ีโอชาทาน
ยา ได้ท าให้เกิดอาการซมึ ง่วงนอน และรู้สึกว่าชีวิตไม่มีความสขุ จงึท าให้เขาเกิดความคิดไม่อยาก
ทานยาอีก และท าการจดัการปัญหาเหลา่นี ้โดยการซุกซ่อนยาบ้าง น ายาไปทิง้บ้าง และไม่ทานยา
ตามท่ีแพทย์ก าหนดบ้าง ทัง้นีเ้พ่ือมิให้ตนเองเกิดอาการง่วงนอน และสามารถท ากิจกรรมร่วมกับ
ผู้ ป่วยรายอ่ืนได้ตามปกติ หากแตก่ารกระท าดงักล่าวไม่สามารถแสดงออกได้อย่างแนบเนียน และ
ยิ่งท าให้เขาเกิดอาการอยากยา ทัง้หงุดหงิด กระวนกระวาย และโกรธง่ายมากขึน้ เป็นผลท าให้
เจ้าหน้าท่ีจบัได้ และท าการปฏิสมัพนัธ์กบัโอชา โดยการใช้วาจาในการตกัเตือน บอกเล่าถึงผลเสีย
ท่ีจะตามมาจากการไม่ทานยาตามท่ีแพทย์สั่ง จนท าให้โอชาเกิดความรู้ว่า หากเขาปฏิบตัิตาม
โปรแกรมการบ าบดัรักษาอย่างเคร่งครัด ยอ่มท าให้มีโอกาสหายจากอาการตดิยาเสพติด และออก
จากโรงพยาบาลได้เร็วขึน้ ประกอบกบัภาพการปฏิสมัพนัธ์ระหว่างโอชากบัแมใ่นวนัท่ีแมม่าเย่ียมท่ี
โรงพยาบาล ซึ่งเต็มไปด้วยรอยยิม้ ความหวงั และเช่ือมัน่ว่าลกูจะสามารถเลิกยาเสพติดได้ ยิ่งท า
ให้เขาเกิดพลงัในการปรับเปล่ียนตนเอง เพ่ือแสดงให้แม่เห็น และยอมรับว่าตนเองสามารถทานยา 
ท ากิจกรรม จนอาการดีขึน้อย่างต่อเน่ือง และสามารถออกจากโรงพยาบาลไปใช้ชีวิตร่วมกับ
ครอบครัวได้อยา่งมีความสขุเชน่เดียวกบับคุคลอ่ืน  

ทกัษะชีวิตในสถานบ าบดัยาเสพติดสู่การเลิกยาเสพติด 
สถานบ าบดัยาเสพติดนบัได้ว่าเป็นพืน้ท่ีหนึ่งท่ีมีความส าคญัส าหรับผู้ผ่านการใช้

ยาเสพติด ท่ีได้เข้ามาสนบัสนนุ ช่วยเหลือผู้ ใช้ยาเสพติดท่ีขาดทกัษะชีวิต จนไม่สามารถเลิกยาเสพ
ติดได้ด้วยตนเอง ให้สามารถรับรู้ เข้าใจ และแก้ไขปัญหาท่ีต้องเผชิญในชีวิตประจ าวนั จึงน าไปสู่
การปรับเปล่ียนและพัฒนาตัวตนไปสู่การเลิกยาเสพติดได้ แน่นอนว่า พื น้ ท่ีแห่งนีย้่อมมี
กระบวนการในการบ าบดัรักษายาเสพติดท่ีแตกต่างไปจากโรงพยาบาล กล่าวคือ สถานบ าบดัท่ี
เจ้าของประสบการณ์เข้าไปบ าบดัรักษา ไม่เน้นการใช้ศาสตร์ทางการแพทย์เป็นเคร่ืองมือในการ
บ าบดัรักษาผู้ ใช้ยาเสพติด แต่ทว่า เน้นการใช้สมุนไพรในการรักษา และการฝึกทกัษะการใช้ชีวิต
เม่ือต้องเผชิญกับปัญหา ผ่านการท ากิจกรรมร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าท่ีและผู้ เข้ารับการบ าบดัยา
เสพติด เพ่ือให้เกิดการรับรู้ เข้าใจถึงทกัษะการใช้ชีวิต การจดัการปัญหาท่ีผ่านเข้ามาในชีวิตโดยไม่
ต้องพึง่การใช้ยาเสพตดิ 
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ส าหรับวยัรุ่นสลมัท่ีใช้ยาเสพติดและมีฐานะครอบครัวยากจน การเข้าสู่สถานบ าบดั
ยาเสพติดท่ีอยู่ในจังหวัดท่ีห่างไกลจากบ้านตนเอง มิใช่สิ่งท่ีสามารถกระท าได้ง่ายดายนัก 
เน่ืองจากการเข้าไปบ าบดัในพืน้ท่ีแห่งนีต้้องสิน้เปลืองค่าใช้จ่าย อนัเกิดจากการเดินทางและค่า
บ าบดัรักษา แน่นอนว่า ส าหรับเจ้าของประสบการณ์เช่นพินยั ค่าใช้จ่ายเหล่านีน้บัเป็นสิ่งท่ีสร้าง
ความเดือดร้อนให้กบัตนเองและครอบครัวเป็นอนัมาก แตท่ว่า ด้วยชีวิตท่ีผ่านการติดคกุมาแล้ว 2 
ครัง้ แตโ่ลกในคกุไม่สามารถท าให้เขาเลิกยาเสพติดได้ แม้ว่าทกุครัง้ท่ีแม่และพ่ีสาวไปเย่ียม แม่ได้
ท าการพดูคยุกบัเขาและขอร้องให้เลิกยาเสพติด ซึ่งเขาได้ให้ค าสญัญากบัแม่ว่าจะควบคมุตนเอง
ให้เลิกยาเสพติดตอนอยู่ในคกุให้ได้ แตด้่วยชีวิตในคกุท่ีจะต้องปฏิสมัพนัธ์กบัเพ่ือนในคกุ จนท าให้
หลงลืมค าสญัญาท่ีให้กับแม่และพ่ีสาว ยิ่งไปกว่านัน้ เขาได้เกิดการเรียนรู้ถึงทกัษะการใช้ชีวิตใน
โลกภายนอกจากเพ่ือนในคกุ และเกิดความเข้าใจว่าจะต้องปรับเปล่ียนตนเองจากเดิมท่ีไม่สู้คนอ่ืน 
ไปเป็นแสดงบทบาท “นักสู้” ท่ีมีจิตใจเข้มแข็งในการต่อสู้กับผู้คนและเหตุการณ์ท่ีผ่านเข้ามาใน
ชีวิต เม่ือเป็นเชน่นี ้หลงัออกจากคกุแล้วพินยัจึงกลบัมาใช้ชีวิตกบักลุม่เพ่ือนท่ีใช้ยาเสพติดเชน่เดิม 
จนตนเองกลบัมาใช้ยาเสพติดซ า้อีก และใช้ในปริมาณมากกว่าเดิม จนท าให้แม่พูดยุกับพินยั ใน
เชิงขอร้องและวิงวอนให้เข้าไปบ าบดัรักษายาเสพตดิอยา่งจริงจงั ซึง่ภาพเหตกุารณ์ในวนันัน้ ได้ท า
ให้เขาเกิดการตีความ จนเข้าใจว่า ในเวลานีค้รอบครัวมีเขาเป็นผู้ชายคนเดียว ส่วนแม่ท่ีอยู่ในวยั
ชราภาพและพ่ีสาวซึ่งเป็นผู้หญิง ย่อมต้องการเสาหลักในการหาเลีย้งครอบครัว ฉะนัน้ หากเขา
สามารถเลิกยาเสพติดได้ ย่อมสามารถกลายเป็นหวัหน้าครอบครัวแทนพ่อ และสามารถท างานหา
เงินเลีย้งดแูม่และพ่ีสาวให้มีชีวิตท่ีดีขึน้ เม่ือเป็นเช่นนี ้พินัยจึงตดัสินใจเข้ารับการบ าบดัรักษาใน
สถานบ าบดัยาเสพตดิ 

อย่างไรก็ตาม เพ่ือให้ตนเองสามารถเดนิทางไปบ าบดัรักษายาเสพติด พินยัได้ขอร้อง
เพ่ือนท่ีไม่ใช้ยาเสพติดและขอยืมเงินเพ่ือน าไปใช้รักษาตนเอง เม่ือได้เงินแล้วจึงร่วมกับแม่และ
พ่ีสาวเดินทางไปสถานบ าบดั ครัน้เม่ือไปถึงพืน้ท่ีแห่งนัน้ พินยัได้สนทนากบัเจ้าหน้าท่ีซึ่งเป็นบคุคล
ท่ีเคยผ่านการใช้ยาเสพติดมาก่อน เพ่ือรับฟังค าชีแ้จงเก่ียวกับการบ าบดัยาเสพติด แนวทางการ
ปฏิบตัิ และการท ากิจกรรมในแต่ละวนัตัง้แต่ต่ืนนอนตอนเช้า กลางวนั จนกระทั่งเข้านอน อีกทัง้ 
เจ้าหน้าท่ีได้ยกตวัอย่างเร่ืองราวชีวิตของตนเอง ท่ีสามารถเลิกยาเสพติดได้มาบอกเล่าให้พินยัฟัง 
จนท าให้พินัยเกิดทักษะในการต่อสู้  และการด ารงชีวิตร่วมกับคนอ่ืน รวมถึงให้การยอมรับว่า
เจ้าหน้าท่ีเหล่านีเ้ป็น “คนหวัใจแกร่ง” ท่ีสามารถตอ่สู้และเอาชนะมรสมุชีวิตท่ีผ่านเข้ามาในชีวิตได้
ส าเร็จ ยิ่งไปกว่านัน้ ได้น าเร่ืองราวจากค าบอกเล่าดงักล่าว มาใช้เป็นสิ่งหนุนเสริมให้ตนเองเกิด
พลงัใจในการเลิกยาเสพตดิให้ได้ ภายหลงัจากการสนทนาแล้วเสร็จ  เจ้าหน้าท่ีได้น าพินยัเข้าไปใช้
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ชีวิตร่วมกับผู้บ าบดัยาเสพติดรายอ่ืน และท าการเปล่ียนเสือ้ผ้าตามเฉดสีท่ีถูกก าหนดไว้ เพ่ือท า
การแบ่งแยกผู้ เข้ารับการบ าบัดรายใหม่และรายเก่าออกจากกันอย่างชัดเจน เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ี
สามารถเข้าไปดแูล ให้ค าแนะน า และก าหนดกิจกรรมท่ีเหมาะสมกับผู้ เข้ารับการบ าบดัแต่ละคน 
ซึง่ในช่วงแรก พินยัจะต้องท าการถอนพิษยาเสพตดิ โดยการใช้ชีวิตอยูใ่นห้อง และทานยาสมนุไพร
เพ่ือขบัยาเสพตดิท่ีตกค้างอยูใ่นร่างกาย  

หลงัจากครบก าหนดถอนพิษยาแล้ว เจ้าหน้าท่ีจะให้พินยัเข้าไปร่วมท ากิจกรรมและ
ใช้ชีวิตร่วมกับเพ่ือนคนอ่ืนในสถานบ าบดั จึงท าให้พินยัเกิดการปฏิสมัพนัธ์กับวิถีปฏิบตัิของผู้ เข้า
รับการบ าบัดยาเสพติด ท่ีต้องแบ่งเวรกันท ากิจกรรมทักษะการงานและอาชีพ ทัง้การท าความ
สะอาดสถานบ าบดั การปลกูผกัในแปลงเกษตร และการท าอาหาร รวมทัง้กิจกรรมทกัษะชีวิต อาทิ 
การแก้ไขปัญหา และการฝึกอ่านความคิดของผู้คน เป็นต้น ซึ่งในช่วงแรกของการเข้าร่วมกิจกรรม 
พินยัได้ท าการตีความ จนเข้าใจว่าการเข้าร่วมกิจกรรมเหล่านี ้ท าให้ชีวิตเขาเกิดความยากล าบาก 
และเกิดความอ่อนล้าทางร่างกาย เม่ือเป็นเช่นนี ้เขาจึงแสดงออกโดยการหลีกหนีบ้าง ไม่เข้าร่วม
กิจกรรมบ้าง และเข้าร่วมกิจกรรมแตน่ัง่เฉยไม่ชว่ยเหลือเพ่ือนคนอ่ืนบ้าง จากการกระท าดงักล่าวท่ี
ไม่แนบเนียนพอ เป็นผลท าให้ถกูเจ้าหน้าท่ีจบัได้และถกูลงโทษ โดยการไม่ให้ติดตอ่กลบับ้าน สิ่งนี ้
จึงเป็นเสมือนครูท่ีสอนให้พินยัรับรู้ และเข้าใจว่าตนเองจะต้องปรับเปล่ียนการใช้ชีวิตของตนเอง
ใหม่ ให้สามารถเข้าร่วมกิจกรรม ท าหน้าท่ีของตนเองตามท่ีได้รับมอบหมาย เพ่ือจะได้รับรางวัล
และไมต้่องถกูท าโทษอีก ดงัค าบอกเลา่ของพินยัท่ีวา่ 

“วนัที่ไปบ าบดั เจ้าหน้าที่ให้เปลี่ยนเสื้อผ้า แล้ว 7 วนัแรกให้ท าการตดัยา จะให้
 ถอดเสื้อนุ่งเฉพาะกางเกง แล้วกินยาสมุนไพร ขบัพวกสารพิษออกจากตวัเรา ไม่ต้องท า
 กิจกรรม อะไรเลย อยากท าอะไรก็ท า แต่ไปไหนไม่ได้ ต้องอยู่ในที่ที่จัดไว้ให้ หมดวนัที่ 7 จะ
 เข้าช่วงการบ าบดั ก็ใช้ชีวิตเหมือนคนปกติทัว่ไป เช้าตื่นนอน หกโมง หกโมงกว่าอาบน ้า
 เสร็จ ก็ลงมาเจ็ดโมง กิน อาหารเช้า เจ็ดโมงคร่ึงก็เข้ากลุ่ม สิบโมงคร่ึงเลิกจากกลุ่ม แล้วก็
 ไปเข้าท ากิจกรรม มีทัง้ท าครัว ท า สวน ดนตรี เราอยากท าอะไรก็เข้าไปท า มีกิจกรรมให้
 ท าตลอด และก็สอนให้เราอ่านใจคนว่าถ้ามีคนอื่นมาคุยกับเราแบบนี้ เค้าต้องการอะไร
 จากเรา รู้ ว่าเค้าต้องการอะไรจากค าพูดนี้ สอนให้เราทนัคนนะพูดง่ายๆ เพราะความคิด
 ของพวกข้ียาคือ หน่ึงโกหก ไม่ซ่ือสตัย์ เจ้าเล่ห์ หลอกลวง ข้ีขลาด คนข้ียาจะมีลกัษณะ
 อย่างนี”้ 

นอกจากนี ้ชีวิตท่ีอยู่ในสถานบ าบดัท าให้พินยัได้ปฏิสมัพนัธ์กับเพ่ือนในสถานบ าบดั 
ท่ีคอยให้ความชว่ยเหลือในช่วงเวลาท่ีตนเองเกิดอาการอยากยาเสพติด โดยการใช้วาจาปลอบโยน 
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คอยเตือนสต ิให้ค าปรึกษา และชกัชวนไปท ากิจกรรม จนท าให้เขาสามารถซ่อนเร้นอาการอยากยา 
และความรู้สึกคิดถึงบ้านไว้ภายในได้อย่างมิดชิด และสามารถเข้าร่วมท ากิจกรรมกับเพ่ือน
ตามปกติ เม่ือเร่ืองราวเหล่านัน้ผ่านไป ได้ท าให้พินยัท าการตีความและเข้าใจว่า การท ากิจกรรม
เหล่านีเ้ป็นสิ่งส าคัญท่ีช่วยสอนให้เขามีทักษะในการใช้ชีวิตมากขึน้ ทัง้การท างานภายในบ้าน     
การประกอบอาชีพ และการรู้เท่าคนรอบข้างมากขึน้ จนน าไปสู่การปรับเปล่ียนการกระท าตนเอง
ให้บุคคลอ่ืนเห็นว่า ตนเองสามารถเป็น “สมาชิกท่ีดี” ของสถานบ าบดัยาเสพติด ท่ีสามารถจดัการ
ปัญหาชีวิตของตนเองได้ อีกทัง้  ยังสามารถให้ความช่วยเหลือ ให้ค าแนะน าเพ่ือนในการ
ปรับเปล่ียนแนวทางการใช้ชีวิตตามแบบอยา่งท่ีคนในสงัคมยอมรับ 

อีกทัง้ ผลพวงจากการปฏิสมัพนัธ์ระหว่างพินยักบัแม่และพ่ีสาวในวนัท่ีสถานบ าบดั
เปิดโอกาสให้ญาติเข้าเย่ียมผู้ ป่วย วนันัน้เขาได้นัง่ล้อมวงทานข้าวกับคนท่ีตนเองรัก พร้อมทัง้ร่วม
ปฏิสัมพันธ์เร่ืองราวในชีวิตประจ าวนัของแต่ละคน จนท าให้บรรยากาศอบอวนไปด้วยความสุข 
จากหลากหลายเร่ืองราวท่ีเข้ามาในชีวิตเหล่านี ้ได้ท าให้พินยัรับรู้ เข้าใจถึงความสุขท่ีจะตามมา
จากการยุติการใช้ยาเสพติด เม่ือเป็นเช่นนี ้พินยัจึงบอกตนเองว่า การยึดแนวทางการใช้ชีวิตและ
ท ากิจกรรมตามท่ีสถานบ าบดัก าหนดเป็นสิ่งท่ีดี เน่ืองจากท าให้เขามีความสุข มีชีวิตท่ีดีขึน้ และ
เป็นท่ียอมรับของครอบครัว จากความคิดเช่นนี ้ท าให้เขาไมห่ลบหนีการเข้าร่วมกิจกรรม และคิดว่า
สถานบ าบดัเป็นเสมือน “บ้านแหง่ท่ีสอง” ท่ีมีเจ้าหน้าท่ีเป็นเสมือนพอ่และพี่ คอยแนะน าการใช้ชีวิต
อยู่ในสถานท่ีแห่งนี ้ มีเพ่ือนซึ่งเป็นสมาชิกในบ้านคอยประคบัประคองซึ่งกนัและกนั จนสมาชิกท่ี
เดินหลงทางผิดไปกบัยาเสพตดิสามารถปรับเปล่ียนตนเอง และฟืน้คืนกลบัมาเป็นคนปกติท่ีพร้อม
จะเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกบับคุคลอ่ืนในสงัคมได้ 

จากท่ีกล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้ว่า เม่ือวยัรุ่นใช้ยาเสพติดได้เข้าไปเรียนรู้ถึงความรู้
ของศาสตร์ทางการแพทย์และทกัษะชีวิตในสถานบ าบดัยาเสพติด จนน าไปสู่การสมาทาน เช่ือมัน่ 
ยอมรับแนวทางการปฏิบตัิของผู้ เช่ียวชาญ และมีความเข้าใจถึงทกัษะการใช้ชีวิตในสงัคมมากขึน้ 
ประกอบกับมีตัวแบบซึ่งเป็นเจ้าหน้าท่ีท่ีสามารถเลิกยาเสพติดได้คอยให้ค าแนะน า ให้ความ
ช่วยเหลือ ร่วมท ากิจกรรมภายในสถานบ าบดั รวมถึงการได้รับก าลงัใจจากสมาชิกในครอบครัว 
จากเร่ืองราวเหล่านี ้ย่อมท าให้พวกเขาสมัผสัได้ถึงความรัก ความหวงัดีของบุคคลรอบข้างในทุก
บริบทท่ีอยู่แวดล้อมตวัเขา จนก่อเกิดเป็นความตัง้ใจ มีความมุ่งมัน่ และพยายามก ากับตวัเองให้
เลิกใช้ยาเสพตดิให้ส าเร็จ  
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กระบวนการฝึกฝนความอดทนในสถาบันเบ็ดเสร็จ 
ส าหรับวยัรุ่นสลมัท่ีอยู่ในโลกของยาเสพตดิ การใช้ชีวิตภายใต้กฎ ระเบียบ และระบบ

คณุค่าของสงัคมท่ีก าหนดว่า การเก่ียวข้องกับยาเสพติดเป็นสิ่งผิด สิ่งไม่ดี และเป็นสิ่งต้องห้าม 
กลบัถกูตีความ และให้ความหมายว่าเป็นเร่ืองไร้สาระบ้าง เป็นสิ่งพนัธนาการชีวิตบ้าง และท าให้
ชีวิตไร้อิสระบ้าง ภายใต้วิธีคิดเช่นนี ้เป็นผลท าให้ท่ามกลางการปฏิสัมพันธ์ ระหว่างเจ้าของ
ประสบการณ์เหล่านีก้ับบุคคลรอบข้าง อาทิ แม่ ยาย และเมีย เป็นต้น จึงเต็มไปด้วยการกระท าท่ี
แสดงให้เห็นถึงการไม่เห็นคุณค่า และไม่แยแสกับกฎ ระเบียบท่ีคนในสังคมยอมรับ จนท าให้คู่
ปฏิสมัพนัธ์ อาทิ แม่ ยาย และเมีย เป็นต้น ท าการโต้ตอบผ่านการดดุ่า ใช้ก าลัง และตกัเตือน เป็น
ต้น เพ่ือแสดงให้เห็นถึงการไม่ยอมรับ ไม่เห็นด้วยกบัการกระท าท่ีเกิดขึน้ จนท้ายท่ีสดุ ได้ท าให้การ
ปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งกนัในชีวิตประจ าวนัต้องหยดุชะงกัลง  

แนน่อนวา่ เม่ือการปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งกนัในครอบครัวมิสามารถหยดุยัง้การใช้ยาเสพ
ติดของพวกเขาได้ ย่อมท าให้ชีวิตด าดิ่งลงสู่โลกของยาเสพติดจนชีวิตต้องเผชิญกับอนัตรายจาก
การใช้ยาเสพติดอย่างตอ่เน่ือง จนชีวิตเกิดการพลิกผนั และต้องถกูบงัคบัให้เข้าไปใช้ชีวิตในพืน้ท่ีท่ี
ท่ีเต็มไปด้วยกฎ ระเบียบ และข้อบงัคบัท่ีเข้มข้น เฉกเช่นในกองทัพ และเรือนจ า ในแง่หนึ่งการ
ปฏิสัมพันธ์กับบุคคลแวดล้อมและระเบียบวินัยในพืน้ท่ีเช่นนี ้ย่อมมีส่วนส าคญัท่ีท าให้เจ้าของ
ประสบการณ์เหล่านีต้้องมีความอดทนในการใช้ชีวิต ทัง้ความอดทนอนัเกิดจากการฝึกฝนตนเอง
ในกองทพั และการควบคมุตนเองให้ปฏิบตัิตามวินยัของเรือนจ า  ท่ีมีส่วนช่วยให้ยุติการใช้ยาเสพ
ติดได้ จนสามารถมีชีวิตอยู่ร่วมกับผู้ อ่ืนและได้รับการยอมรับจากบุคคลรอบข้าง ซึ่งภาพปรากฎ
เชน่นีไ้ด้ถกูถ่ายทอดผา่นเร่ืองราวในสถาบนัแหง่ระเบียบวินยั โดยมีรายละเอียดดงันี ้

ความอดทนจากวินยักองทพั 
เม่ือกล่าวถึงความอดทน นับได้ว่าเป็นคุณลักษณะภายในตนของเจ้าของ

ประสบการณ์ท่ีมีนยัส าคญั โดยเฉพาะเม่ือต้องเข้าไปใช้ชีวิตในกองทพั อนัเป็นพืน้ท่ีท่ีเต็มไปด้วย
กฎระเบียบและวินัย จนท าให้เกิดการตีความ และให้ความหมายว่าเป็นสิ่งท่ีไม่พึงปรารถนา ไม่
อยากใช้ชีวิตอยู่ในพืน้ท่ีแห่งนี ้แตท่ว่า ภาพจ าของการปฏิสมัพนัธ์ระหว่างเจ้าของประสบการณ์กบั
สมาชิกในครอบครัว ท่ีพ่อและแม่อยากให้ลูกเป็นทหาร ได้ท าให้เขาต้องปฏิสัมพันธ์กับตนเอง
เพ่ือให้เกิดความกล้าในการเผชิญหน้ากบัเร่ืองราวเหล่านีด้้วยจิตใจท่ีเข้มแข็ง ซึ่งเร่ืองราวเช่นนีไ้ด้
สะท้อนออกมาอย่างชัดเจนจากเร่ืองเล่าของน า้พุ ในวันท่ีเขาเข้าสู่พืน้ท่ีแห่ง “การจัดระเบียบ
ร่างกาย” อย่างเข้มข้นภายในกองทพั  โดยการสมคัรเข้าเป็นทหารเกณฑ์ แม้ว่าก่อนวนัท่ีต้องก้าว
เดนิเข้าสู่รัว้ของกองทพั เขาเร่ิมลงัเล และเปล่ียนใจไม่อยากเข้าไปใช้ชีวิตในพืน้ท่ีดงักล่าว จนท าให้
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เขาแสดงบทบาทของ “คนเมายา” ให้พ่อและแม่เห็น เพ่ือจะได้เปล่ียนความคิดพ่อและแม่จนไม่ให้
ไปเป็นทหาร หากแต่เขาไม่สามารถ “ตีบทแตก” จนท าให้สมาชิกในครอบครัวคล้อยตาม 
ขณะเดียวกัน การปฏิสัมพันธ์ระหว่างพ่อกับน า้พุ จึงกลายเป็นความสัมพันธ์เชิงอ านาจ ท่ีพ่อมี
อ านาจเหนือกว่าและท าการบังคบัให้เขาเข้าไปใช้ชีวิตในกองทัพ จนน า้พุเกิดการตีความ และ
เข้าใจว่ามิสามารถขัดขืนค าสั่งนัน้ได้ จึงยอมจ านนเข้าสู่รัว้ของกองทัพและถูกติดป้ายช่ือว่าเป็น 
“ทหารเกณฑ์” ท่ีพร้อมจะท าหน้าท่ีรับใช้ชาตติามท่ีคนในสงัคมคาดหวงั  

เม่ือเข้าไปใช้ชีวิตในกองทัพเป็นวันแรก น า้พุได้ปฏิสัมพันธ์กับทหารรุ่นพ่ี โดยมีการ
สอบถามข้อมลูส่วนตวัของทหารใหม่ทกุคน โดยเฉพาะประวตักิารใช้ยาเสพติด เพ่ือท าการคดัแยก
ทหารใหม่ท่ีใช้ยาเสพติดออกจากทหารรายอ่ืน และน าทหารท่ีใช้ยาเสพติดเข้าสู่กระบวนการ
บ าบดัรักษาในสถานพยาบาลของกองทพั ก่อนเข้าสู่กระบวนการฝึกฝนตามระเบียบวินยัของทหาร 
แตท่ว่า น า้พมุิได้แจ้งให้เจ้าหน้าท่ีทราบวา่ตนเองใช้ยาเสพตดิ ขณะเดียวกนั ได้ท าการปกปิดข้อมลู
การใช้ยาเสพติดของตนเองไว้เบือ้งหลงั และแสดงบทบาท “นิ่งเฉย” ต่อหน้าเจ้าหน้าท่ีเหล่านี ้จน
ท าให้ไม่มีใครเข้ามาล่วงรู้ความลบัท่ีเขาปกปิดไว้ และสามารถเข้ารับการฝึกฝนเช่นเดียวกับทหาร
เกณฑ์รายอ่ืนท่ีไมใ่ช้ยาเสพตดิ 

หลังจากน า้พุได้เข้าสู่การเป็นทหารเกณฑ์ จึงต้องปฏิสัมพันธ์กับกฎระเบียบของ
กองทัพท่ีเข้มงวด ทัง้การฝึกระเบียบร่างกาย การใช้อาวุธ และการให้ความช่วยเหลือผู้ ป่วย ซึ่ง
กิจกรรมท่ีต้องกระท าในแต่ละวนั เร่ิมจากต่ืนตอนเช้าออกไปวิ่งออกก าลงักาย จากนัน้ไปอาบน า้
และทานข้าวเช้า ฝึกการจดัระเบียบร่างกายตามแบบทหาร และเรียนวิชาการดแูลช่วยเหลือผู้ ป่วย 
ทัง้การวดัไข้ วดัความดนั ท าแผล และจดัท าเอกสาร เป็นต้น ซึ่งในระหว่างการฝึกฝนท่ีด าเนินไป
อย่างเข้มข้นทัง้วัน น า้พุยังต้องเผชิญกับอาการของการ “อยากยา” จนท าให้ร่างกายเกิดการ
ตอ่ต้านออกมาในหลากหลายรูปแบบ อาทิ มีอาการง่วง ซึม และปวดเม่ือยตามร่างกาย ส่งผลท า
ให้เขาต้องเจ็บปวดและทกุข์ทรมานเป็นอนัมาก ซ า้ร้ายไปกว่านัน้ เขามิสามารถบอกเลา่สิ่งท่ีเกิดขึน้
ให้บคุคลรอบข้างรับรู้ได้ สิ่งเดียวท่ีท าได้ในเวลานัน้คือ การอดทนตอ่ความเจ็บปวดท่ีเกิดขึน้และกกั
เก็บอาการดงักล่าวไว้ภายในมิให้ผู้ ในพบเห็น พร้อมทัง้ท าการแสดงบทบาทของการเป็น “ผู้ ป่วย” 
อันเกิดจากการตรากตร ากับการฝึกฝนของทหาร ทัง้นี เ้พ่ือให้ถูกแยกออกมารักษาตัวในห้อง
พยาบาล หรือไปนัง่พกัผ่อนและล้างหน้าให้อาการทเุลาลง ก่อนกลบัไปท าการฝึกฝนใหม่อีกทัง้ ซึ่ง
ภาพปรากฏเชน่นีไ้ด้ถกูถ่ายทอดออกมาจากเร่ืองราวของ  น า้พท่ีุเลา่วา่ 

“ตอนเข้าทหารก็ยงัใช้อยู่ เข้าไปในค่ายวนัแรก เค้าก็ถามว่าใครติดยาบ้าง ถ้าใคร
 ติดยาจะให้ไปบ าบดัยา 6 เดือน แต่ผมไม่ยกมือ ไม่บอกใคร เราตอ้งอดเองพี ่ตอนเช้าก็ไป
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 ว่ิงไม่มีเวลาหรอก ตืน่เช้ามากแต่ตอ้งทนั ก็อยากยานะ มนัจะง่วง ซึม เป็นเบือ่ไปเลยพี ่แต่
 ก็ท าอะไรไม่ได ้พอเคา้เป่านกหวีดก็ตอ้งกระตุน้ตวัเอง มวัแต่ซึมไม่ไดน้ะพี ่พอไปออกก าลงักาย 
 มนัเหนื่อย ก็ดีข้ึนเองพี่ พอเสร็จก็มานัง่คุยกนักบัเพื่อนคนอื่น ตอนแรกๆ นะพี่ ทัง้เหนื่อย 
 อยากยาอีก อยากกลบับ้านอย่างเดียวเลย เวลาเพื่อน ครูฝึกถาม ก็แกล้งบอกเค้าว่าไม่
 สบาย เลยนัง่เหงาๆ แล้วขอไปพกั ไม่มีใครสงสยัอะไร ผมไม่ได้เป็นบ่อย ช่วงแรก ๆ  แค่นัน้ 
 3-4 วนั กว่าจะฟ้ืน ช่วงนัน้ก็ทรมานหน่อย พอผ่านไปหลายวนัก็ดีข้ึน มนัต้องอดทนนะพี ่
 ในนัน้ก็มีนะ แต่ผมไม่เอาแลว้พี ่อยากเลิกแลว้” 

ผลพวงของการอดทนจากความทกุข์ทรมานจากพิษยาเสพติด โดยการท ากิจกรรมใน
ระหว่างการฝึกทหารและปฏิบตัิตามระเบียบวินยัท่ีก ากบัร่างกายอย่างเข้มข้น เป็นผลท าให้อาการ
อยากยาเสพติดลดลง ประกอบกับมิสามารถหาซือ้ยาเสพติดในค่ายทหารได้ จึงท าให้สภาพ
ร่างกายของเขาเร่ิมฟืน้คืนกลับมาเป็นปกติมากขึน้ ยิ่งไปกว่านัน้ ในวนัท่ีน า้พุแต่งเคร่ืองแบบของ
ทหารกลบับ้าน เม่ือแม่เห็นภาพเขาในชดุดงักลา่ว แมท่ าการปฏิสมัพนัธ์กบัเขาด้วยน า้เสียง ใบหน้า
ท่ีเต็มไปด้วยความปราบปลืม้ และภูมิใจในลูกชายของตนเอง จนท าให้น า้พุเกิดการตีความ และ
เข้าใจว่าการฝึกฝนตนเองให้มีชีวิตอยู่ภายใต้กฎระเบียบของทหาร การแต่งกายด้วยเคร่ืองแบบ
ทหาร และการเป็นทหาร ได้ท าให้ตนเองมีคณุคา่มากขึน้ ตลอดจนได้รับการยอมรับจากบคุคลรอบ
ข้าง  เม่ือเป็นเช่นนี ้ ภายหลังจากกลับเข้าไปใช้ชีวิตในค่ายทหาร เขาจึงตัง้ใจและมุ่งมั่นในการ
ปรับเปล่ียนตนเอง และสามารถพฒันาตวัตนไปสูก่ารเลิกใช้ยาเสพตดิได้ส าเร็จ  

นอกจากนี ้หลงัจากปลดประจ าการออกจากทหารเกณฑ์และกลบัไปใช้ชีวิตอยู่กับ
ครอบครัว น า้พไุมเ่คยกลบัไปใช้ยาเสพตดิซ า้ อีกทัง้ ได้แสดงบทบาทเป็น “คนดีของสงัคม” โดยการ
อทุิศตนเป็นจิตอาสาคอยช่วยเหลือคนในชุมชน ทัง้การขุดลอกคคูลองเพ่ือน าขยะและวชัพืชออก
จากแหลง่น า้ การลอกท่อน า้เพ่ือป้องกนัน า้ทว่ม และเข้าร่วมกบัมลูนิธิในการชว่ยเหลือคนในสงัคม
มาอย่างต่อเน่ือง จนท าให้ภาพตวัตนของผู้ ใช้ยาเสพติดจางหายไปจากการรับรู้ของคนในสังคม 
หลงเหลือไว้เพียงภาพของน า้พุ ผู้ ท่ีคอยช่วยเหลือเกือ้กูลบุคคลอ่ืน และเป็นบุคคลท่ีได้รับการ
ยอมรับจากคนในชมุชน 

การควบคมุร่างกายภายใตวิ้นยัเรือนจ า 
เรือนจ านบัวา่เป็นสถาบนัทางสงัคมแหง่หนึ่ง ท่ีพยายามท าการแยกแยะบคุคล

ท่ีกระท าผิดออกจากบคุคลทัว่ไปในสงัคม โดยอ้างเหตผุลว่า เพ่ือความปลอดภยัของผู้คนในสงัคม 
จนท าให้พืน้ท่ีเรือนจ าได้ถกูรับรู้ และเข้าใจว่าเป็นท่ีอยูอ่าศยัของผู้กระท าความผิด ซึ่งต้องถกูก ากบั
ด้วยระเบียบ วินัย กฎเกณฑ์และกติกาท่ีเข้มงวด  เพ่ือแก้ไขพฤติกรรมต้องห้าม และให้ผู้ กระท า
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ความผิดกลับคืนมาเป็นพลเมืองดีของสังคม ซึ่งภาพปรากฏเช่นนี ไ้ด้สะท้อนให้เห็นจาก
ประสบการณ์ชีวิตของศรุตและสิทธิพร ท่ีบอกเล่าถึงเหตกุารณ์ในวนัท่ีเขาก าลงัส่งยาบ้าให้ลูกค้า 
และต้องเผชิญหน้ากบัเจ้าหน้าท่ีบ้านเมืองท่ีมาล่อซือ้ยาบ้า จนท าให้ต้องถกูจบักมุเข้าไปใช้ชีวิตอยู่
ในเรือนจ า จากเหตกุารณ์ในวนันัน้ท าให้เขาเกิดการตีความและเข้าใจวา่ แม้การขายยาบ้าจะท าให้
ได้เงินง่ายและได้คา่ตอบแทนเป็นจ านวนมาก หรือการใช้ยาบ้าสามารถท าให้ชีวิตพวกเขาหลดุพ้น
จากโลกท่ีเจ็บปวด แต่ทว่าการกระท าดงักล่าวเป็นสิ่งท่ีสงัคมก าหนดว่าผิดกฎหมาย และผู้กระท า
ผิดต้องถกูลงโทษ โดยการน าไปควบคมุไว้ในเรือนจ ารวมกบัผู้กระท าผิดรายอ่ืน ดงัค าบอกเล่าท่ีวา่ 

“ใช้และจ าหน่ายยาบ้า ต ารวจมาล่อซ้ือยาบ้า ก็คือเราข่ีรถไปส่งยา แล้วก็โดนล่อ
 ซ้ือยา 15 เม็ด ต ารวจก็ถ่ายเบอร์แบงค์ไว้ แล้วเอาแบงค์มาล่อซ้ือยาเรา พอเราส่งยาแล้วรับ
 ตงัค์ ต ารวจก็เข้ามาจบัเราตรงนัน้เลย ตอนนัน้รุ่นพี่ใช้ไป ขบัรถมอเตอร์ไซไปคนเดียว ติด
 คกุมา 4 ปี 6 เดือน ทีเ่รือนจ าพิเศษกลาง คลองเปรม”  

หลงัจากวนันัน้ ชีวิตของศรุตและสิทธิพรต้องกลายเป็นร่างกายภายใต้ระเบียบวินัย
ของเรือนจ า ท่ีมีความแตกตา่งไปจากชีวิตประจ าวนัของพวกเขาโดยสิน้เชิง และเป็นชีวิตท่ีต้องถูก
ก ากบั ควบคมุในทกุตารางนิว้ โดยเร่ิมจากการปรับเปล่ียนเคร่ืองแตง่กายเป็น “คนคกุ” และต้องถกู
ก ากบัด้วยระเบียบวินยัภายในเรือนจ าอย่างเข้มข้น ตัง้แต่การต่ืนนอน อาบน า้ เคารพธงชาติ ทาน
ข้าว ท ากิจกรรมตามตารางเวลาท่ีเจ้าหน้าท่ีก าหนด อาทิ พับถุง ฝึกอาชีพ และอบรมยาเสพติด 
เป็นต้น และกลบัเข้าสู่เรือนนอนเพ่ือเข้านอนในตอนเย็น ซึ่งชีวิตในโลกแห่งเรือนจ าแห่งนี ้ล้วนเต็ม
ไปด้วยความยากล าบาก แต่ทว่า พวกเขาได้ท าการตีความ และเข้าใจว่า การควบคุมตนเองให้
ปฏิบตัิตามวินยัเหล่านีเ้ป็นสิ่งส าคญั เน่ืองจาก หากปฏิบตัิตามวินยัเหล่านีจ้ะท าให้เขาสามารถใช้
ชีวิตได้เป็นปกติ และไม่ต้องถกูลงโทษ ยิ่งไปกวา่นัน้ เขาอาจจะได้รับรางวลัให้เป็นนกัโทษชัน้ดี จน
ได้รับการลดหยอ่นโทษและหลดุพ้นจากพนัธนาการภายในเรือนจ าได้โดยเร็ว 

นอกจากนี ้เจ้าของประสบการณ์เหล่านีย้งัต้องปฏิสมัพนัธ์กบัเพ่ือนภายในคกุ หรือท่ี
คนทัว่ไปเรียกกันว่า “คนคกุ” ท่ีการแสดงออกระหว่างกันนัน้ เต็มไปด้วยการใช้วาจาท่ีรุนแรง การ
กดข่ีในหลากหลายรูปแบบ และมีการใช้ยาเสพติด เป็นต้น จนท าให้เขาต้องควบคุมตนเองให้
ปกปิดความอ่อนแอท่ีอยู่ภายในให้มิดชิด พร้อมทัง้ แสดงออกให้บุคคลรอบข้างเห็นว่าตนเองมี
ความเข้มแข็ง ไม่หวาดกลวักบัเร่ืองราวท่ีเกิดขึน้ และสามารถยืนหยัดตอ่สู้กบัปัญหาท่ีเกิดขึน้ได้ ยิ่ง
ไปกวา่นัน้ จากเร่ืองราวเหลา่นีไ้ด้ท าให้เขาเกิดการเรียนรู้ในการปรับเปล่ียนตนเองให้ดีขึน้ ไม่ปล่อย
ให้ตนเองติดอยู่ในกรงขังของปัญหาและความทุกข์ใจ โดยเฉพาะในช่วงเวลาท่ีเขาต้องทนทุกข์
ทรมานจากการ “อยากยา” จนท าให้ร่างกายเม่ือยล้า ปวดกระดูก ง่วงนอน และเกิดอารมณ์
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หงุดหงิด แม้จะมียาเสพติดอยู่บ้าง แต่ทว่าด้วยศรุตไม่มีเงิน และราคายาเสพติดแพงมาก การ
ท างานรับจ้างท างานแทนเพ่ือนภายในคกุท่ีได้เงินเพียงน้อยนิด ได้ถกูน ามาเป็นคา่ใช้จา่ยซือ้อาหาร
และของใช้ภายในคุกจนหมด จึงไม่มีเงินส าหรับการซือ้ยาเสพติด ฉะนัน้ สิ่งเดียวท่ีเขาท าได้ ณ 
เวลานัน้ คือ ต้องควบคมุอาการดงักล่าวไว้ภายใน และท าการแสดงออกโดยการด่ืมกาแฟบ้าง ใช้
หนงัยางดีดตวัเองบ้าง เพ่ือให้คลายอาการง่วงนอน อีกทัง้ช่วยกระตุ้นตวัเองให้เกิดการต่ืนตวัมาก
ขึน้ จนสามารถเข้าร่วมกิจกรรมกบัเพ่ือนคนอ่ืนได้ 

แต่ทว่า บางวันท่ีอาการเจ็บปวดดังกล่าวทวีความรุนแรงมากขึน้ จนท าให้การด่ืม
กาแฟ มิสามารถก ากับควบคมุอาการเหล่านีใ้ห้สงบลงได้ เป็นผลท าให้เขาไม่สามารถท ากิจกรรม
ตามท่ีเจ้าหน้าท่ีเรือนจ ามอบหมายได้ เม่ือเป็นเช่นนี ้ ศรุตจ าเป็นต้องเลือกแสดงบทบาทอย่างอ่ืน
ควบคู่ไปด้วย นั่นคือ การแสดงบทบาทของ “ผู้อ่อนแอ” โดยการใช้วาจา แสดงสีหน้าเศร้าหมอง 
และดวงตาท่ีคลอด้วยน า้ตา เพ่ือขอความเห็นใจจากเพ่ือนท่ีใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันในเรือนจ า  ให้เพ่ือน
เหล่านีเ้กิดความสงสาร เห็นใจ และย่ืนมือเข้ามาช่วยเหลือตนเอง โดยการเฝ้าสังเกตเจ้าหน้าท่ี
เรือนจ า มิให้เข้ามาพบเห็นอาการดงักล่าว พร้อมทัง้ เปิดโอกาสให้ตนเองใช้เวลาในการพกัผ่อนให้
อาการ “อยากยา” ทเุลาลง ก่อนลกุขึน้มาท ากิจกรรมเฉกเชน่บคุคลอ่ืน ดงัค าบอกเลา่ของศรุตท่ีเล่า
ให้ผู้วิจยัฟังวา่ 

“ตอนอยู่ในคุก โห... ไม่อยากเลยพี่ อยากกลบับ้านอย่างเดียว ท าอะไรไม่ได ้
 รู้สึกว่าตวัเองหงดุหงิด อารมณ์ไม่ดีแต่ก็ตอ้งเก็บไว้ หงดุหงิดไม่ไดพี้ ่ถูกกระทืบ ช่วงวนัแรก
 ทีเ่ข้าไป อยากยา ไปนัง่เหม่อ ผมโดนเตะเลยนะพี ่แต่ผมก็ท าอะไรไม่ไดห้รอกพี ่คนนัน้มนั
 อยู่ก่อนผม ไม่อยากมีเร่ืองกบัมนั เดีย๋วล าบาก หนีไปไหนไม่ไดพี้ ่ก็ต้องนัง่ท างานต่อ มนัก็
 ไม่ว่าง มีอะไรท า มนัก็จะไม่หงดุหงิด ไม่นัง่เหม่อ วนัไหนอาการหนกัหน่อย เพื่อนในนัน้ก็
 ให้นอน แล้วช่วยกนัดูเจ้าหน้าที่ให้ ถ้าเจ้าหน้าที่มาก็ปลกุให้แค่มานัง่เฉยๆ เพราะเค้าเดิน
 มาตรวจแล้วเดี๋ยวเค้าก็ไป จนหลงั ๆ สกัอาทิตย์หน่ึงมนัก็ดีข้ึนพี่ ในนัน้กญัชาหายาก ถึง
 หาซ้ือไดผ้มก็ไม่มีตงัค์ซ้ือหรอกพี ่แพงมาก ตอ้งเลิกนะพี ่ตอ้งเลิกเองไม่ตอ้งมีใครมาหา้ม” 

ขณะท่ีสิทธิพร แม้จะต้องเข้าไปใช้ชีวิตในเรือนจ าเชน่เดียวกนัศรุต หากแตเ่ขายงัโชคดี
ท่ีก่อนเข้าไปอยู่ในเรือนจ า มีความรู้เก่ียวกับไฟฟ้า และเคร่ืองเสียง จึงท าให้เม่ือเขาสู่โลกของ
เรือนจ าเขาได้ท าการพูดคยุกับเจ้าหน้าท่ี พร้อมบอกเล่าถึงความสามารถส่วนตวัของเขาท่ีมีความ
เช่ียวชาญด้านการซ่อมเคร่ืองใช้ไฟฟ้าภายในบ้านและเคร่ืองเสียงทุกชนิด จนท าให้สิทธิพรได้รับ
โอกาสให้แสดงบทบาทของ “ผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ี” โดยการท ากิจกรรมต่าง ๆ ตามท่ีเจ้าหน้าท่ีก าหนด 
ทัง้ซ่อมระบบไฟฟ้าเม่ือเกิดการขดัข้อง และซ่อมแซมเคร่ืองใช้ไฟฟ้าของเรือนจ า หรือวสัดอุปุกรณ์
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ของเจ้าหน้าท่ีตามแตจ่ะมีใครมาขอความช่วยเหลือ  จนท าให้เจ้าหน้าท่ีเกิดความไว้เนือ้เช่ือใจและ
ยอมรับในความสามารถของเขา พร้อมทัง้ให้เขาร่วมท างานเป็นแกนน าโครงการเก่ียวกับการเฝ้า
ระวงัยาเสพตดิ โดยให้สิทธิพรท าหน้าท่ีประสานงานกบัเจ้าหน้าท่ีในเรือนจ าเพ่ือน าเพ่ือนท่ีอยูใ่นนัน้
เข้าร่วมอบรมเก่ียวกบัยาเสพติด พร้อมทัง้ร่วมจดักิจกรรม รับฟังข้อมลูตัง้แตเ่ร่ิมจนกระทัง่เสร็จสิน้
กิจกรรม ซึ่งจากการเข้าร่วมโครงการดังกล่าวอย่างต่อเน่ือง ได้ท าให้เขาเกิดการซึมซับความรู้
เก่ียวกบัยาเสพตดิ และเข้าใจวา่ยาเสพติดเป็นสิ่งไม่ดี ผู้ใช้ยาเสพติดจะโดนลงโทษตามกฎระเบียบ
ของสงัคม ประกอบกับระยะเวลา และปริมาณการใช้ยาเสพติดไม่มากนกั จึงท าให้เขาเกิดอาการ 
“อยากยา” ไม่มากนกั โดยในเวลาใดท่ีเขามีความคิดและต้องการใช้ยาเสพติด เขาจะต้องควบคมุ
ความคิดของตนเองให้ “หยุดคิด” และท าการปกปิดซ่อนเร้นอาการเหล่านีไ้ว้ภายใน จากนัน้เข้าไป
ร่วมท ากิจกรรมต่าง ๆ ภายในเรือนจ า ทัง้การปฏิสัมพันธ์กับเจ้าหน้าท่ีและเพ่ือนในเรือนจ า ฝึก
อาชีพ และออกก าลังกาย เพ่ือให้อาการท่ีเกิดขึน้ทุเลาลง ซึ่งผลพวงจากการท ากิจกรรมต่าง ๆ 
เหล่านี ้ในแง่หนึ่ง ได้ท าให้เขาสามารถหยุดคิดถึงยาเสพติดจนท าให้อาการทุเลาลง และในอีกแง่
หนึง่ สิ่งเหล่านีท้ าให้เขามีความรู้ มีทกัษะในการท างานมากขึน้ เกิดการเรียนรู้ถึงการใช้ชีวิตร่วมกบั
บคุคลรอบข้างโดยไม่ต้องใช้ยาเสพติด และท้ายท่ีสดุ สิทธิพรจึงสามารถปรับเปล่ียนตนเองเลิกยา
เสพตดิได้ส าเร็จ 

ภายหลงัจากต้องเข้าไปใช้ชีวิตอยู่ในโลกของเรือนจ า เร่ืองราวท่ีเกิดขึน้ในพืน้ท่ีแห่งนี ้
ได้กลายเป็น “ครู” ท่ีคอยสัง่สอนให้พวกเขากลบัมาปฏิสมัพนัธ์กบัตนเอง จนสามารถตีความได้ว่า
แนวทางการใช้ชีวิตในช่วงท่ีผ่านมาเป็นการกระท าท่ีแหวกกฎระเบียบ จึงท าให้คนในสงัคมไม่ให้
การยอมรับตนเอง แต่ทว่า เม่ือเจ้าของประสบการณ์เหล่านีส้ามารถควบคมุตนเองให้กลับมาใช้
ชีวิตภายใต้ระเบียบวินัยของสังคม สิ่งนีไ้ด้มีส่วนในการขัดเกลาพวกเขาให้เกิดการเรียนรู้ และ
ปรับเปล่ียนชีวิตของตนเอง ให้มีชีวิตท่ีปลอดจากยาเสพติด และเป็นชีวิตใหม่ตามตวัแบบท่ีคนใน
สงัคมให้การยอมรับ  

จากสิ่งท่ีกลา่วมาข้างต้น จะเห็นได้วา่กวา่ท่ีวยัรุ่นสลมัจะสามารถสร้างความแข็งแกร่ง
แห่งตนจนยุติการใช้ยาเสพได้นัน้ การปฏิสัมพันธ์กับบุคคลแวดล้อมในบริบทต่าง ๆ ล้วนเป็นสิ่ง
ส าคญั อาทิ การพูดคยุและการแสดงออกของแม่ เมีย ลูกและสมาชิกในครอบครัว ได้ท าให้วยัรุ่น
เหล่านีไ้ด้รู้ซึง้ถึงความรักของครอบครัวท่ีพร้อมจะให้ความรัก ความปรารถนาดี และความ
ช่วยเหลือในการฉุดดึงเขาให้หลุดพ้นจากการติดอยู่ในวงัวนของการใช้ยาเสพติด หรือแม้กระทั่ง
การใช้ชีวิตภายใต้ร่มเงาศาสนา ชีวิตในสถานบ าบดั เรือนจ า และค่ายทหาร ท่ีมีตารางกิจกรรม  
การควบคุม และการฝึกฝนผู้ ใช้ยาเสพติดอย่างเข้มงวด ควบคู่ไปกับการเอาใจใส่ของครอบครัว 
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และการให้รางวลัของพืน้ท่ีนัน้ ๆ  ทัง้ในรูปของสิ่งของ ค าชมเชย และการลดหย่อนโทษ ล้วนเป็น
แรงจงูใจให้วยัรุ่นเหล่านีท้ าการควบคมุตนเองให้อยู่ภายใต้แนวทางปฏิบตัิของพืน้ท่ีเหล่านีเ้ข้มงวด 
ตลอดจนท าให้พวกเขาเกิดความเข้าใจว่า ชีวิตท่ีได้รับโอกาสจากสงัคมในการปรับเปล่ียนตนเอง 
แม้จะต้องใช้ชีวิตอยู่ภายใต้กฎระเบียบและความคาดหวงัของสงัคมย่อมเป็นสิ่งท่ีส าคญั เพราะนัน่
หมายความว่า พวกเขายงัสามารถแก้ไขข้อผิดพลาดของตนเองในปัจจุบนั เพ่ือให้มีชีวิตท่ีดีขึน้ใน
อนาคต ชีวิตท่ีไม่ต้องพึ่งยาเสพติดและเป็นชีวิตท่ีได้รับการยอมรับจากบุคคลรอบข้าง หรืออาจ
กล่าวอีกนัยหนึ่งได้ว่า สิ่งส าคัญท่ีท าให้วัยรุ่นเหล่านีเ้ลิกยาเสพติดได้ส าเร็จ คื อ วัยรุ่นเหล่านี ้
สามารถสร้างพืน้ท่ีของตนเอง หรือได้รับการหยิบย่ืนพืน้ท่ีใหม่จากบุคคลรอบข้าง และการ
ปฏิสมัพันธ์กับบุคคลอ่ืนในบริบทต่าง ๆ ภายในพืน้ท่ีเหล่านี ้ล้วนเต็มไปด้วยความรักและการให้
ก าลังใจจากคนรอบข้าง ให้เวลา สังคมให้โอกาส และสร้างแรงจูงใจผ่านการให้รางวลัเม่ือวยัรุ่น
เหล่านีแ้สดงออกในสิ่งท่ีดี มีความมุ่งมั่นตัง้ใจ และมีความอดทน เป็นต้น ในการเลิกยาเสพติด 
รวมถึงไม่สร้างแรงกดดนัให้กบัวยัรุ่นเหล่านี ้เพราะจะท าให้เกิดสิ่งเร้าท่ีท าให้หวนกลบัไปนึกถึงช่วง
ชีวิตของการใช้ยาเสพติด จนท าให้กลบัไปใช้ยาเสพติดซ า้อีก เม่ือทุกเง่ือนไขเหล่านีผ้นวกรวมเข้า
ด้วยกนัและร่วมท างานพร้อมกนั ย่อมท าให้วยัรุ่นท่ีใช้ยาเสพติดมีสภาพจิตใจท่ีเข้มแข็งในการตอ่สู้
กบัยาเสพตดิ จนสามารถปรับเปล่ียน และพฒันาตนเองไปสูก่ารเลิกใช้ยาเสพตดิได้ส าเร็จ 
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บทที่ 5  
ความรู้ ตัวตนผู้วิจัย และทางออกเชิงนโยบาย  

 

ท่ามกลางระบบคุณค่าทางสงัคมท่ีก าหนดความหมายร่วมและสร้างค าอธิบายเก่ียวกับ   
ยาเสพติด ในแง่เป็นสิ่งละเมิดบรรทัดฐานทางสังคม จนวัยรุ่นสลัมท่ีใช้ยาเสพติดต้องกลายเป็น 
“คนเบี่ยงเบน” “คนไม่ดี” ตามแต่มมุมองของคนในสงัคม จึงท าให้การปฏิสมัพนัธ์ระหว่างวยัรุ่นใช้
ยาเสพติดกับบุคคลรอบข้างในบริบทต่าง ๆ ล้วนเต็มไปด้วยสภาวการณ์ยากล าบาก ซึ่งเร่ืองราว
ชีวิตท่ีเกิดขึน้เช่นนี ้มิได้เกิดขึน้ในบริบทใดบริบทหนึ่งเท่านัน้ ทว่าเกิดขึน้ในทุกบริบทของการ
ปฏิสมัพนัธ์กับบุคคลอ่ืน และเกาะเก่ียวซ้อนทบักันไปมาอย่างสลบัซบัซ้อน จนทุกวินาทีในการใช้
ชีวิตร่วมกับบุคคลอ่ืนในสังคม พวกเขาต้องเผชิญอยู่ในวงัวนของอนัตรายและเต็มไปด้วยความ
เส่ียงอนัเกิดจากยาเสพติด จนแทบไร้ต าแหน่งแห่งท่ีในสังคม และไม่หลงเหลือคณุค่าของความ
เป็นมนุษย์ อีกทัง้เร่ืองราวท่ีเกิดขึน้กับพวกเขาเหล่านี ้ได้ถูกคนในสงัคมหยิบยกขึน้มาเป็นประเด็น
การปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันในชีวิตประจ าวัน จึงน าไปสู่การสร้างภาพผู้ ใช้ยาเสพติดให้กลายเป็น 
“ผู้ ร้าย” ท่ีจะต้องถกูจดัการให้สญูสิน้ไปจากสงัคม แตเ่บือ้งหลงัของภาพเหล่านีก้ลบัไม่มีผู้ ใดรับรู้และ
เข้าใจชีวิตของวยัรุ่นใช้ยาเสพติดในสลมั ท่ีเต็มไปด้วยการโดนคนในสงัคมจ้องมองเสมือนเป็นวตัถุท่ี
น่ารังเกียจ แสดงท่าทางหวาดกลัว และท าการกีดกันให้ใช้ชีวิตอย่างโดดเดี่ยว ซึ่ง ได้สร้างความ
เจ็บปวดทางจิตใจ ท าลายสายใยความสมัพนัธ์ทางสงัคม และสร้างความยุง่ยากในการใช้ชีวิตร่วมกบั
บคุคลรอบข้าง จนกวา่บคุคลนัน้ได้ตกอยู่ในสภาวการณ์เชน่เดียวกบัวยัรุ่นสลมัท่ีใช้ยาเสพติดได้รับ  

แม้ว่า ผู้ คนในสังคมได้สร้างภาพและแสดงออกต่อผู้ ใช้ยาเสพติดในลักษณะดังกล่าว  
รวมถึง พยายามใช้กฎระเบียบของสงัคมมาเป็นเคร่ืองมือในการจดัการวัยรุ่นเหล่านี ร้าวกับเป็น
วตัถุชิน้หนึ่งท่ีไร้ความคิด ไร้ความรู้สึก แต่ส าหรับผู้ วิจยัแล้ว เม่ือได้เข้าไปพูดคุยกับวัยรุ่นเหล่านี ้
เก่ียวกบัชีวิตท่ีเคยผา่นการใช้ยาเสพตดิมาแล้ว จนท าให้เห็นภาพการใช้ชีวิต และความสมัพนัธ์กบั
บคุคลแวดล้อมในแตล่ะบริบทของวยัรุ่นแต่ละคน กลบัท าให้ผู้ วิจยัเรียนรู้  เกิดความเข้าใจ ถึงชีวิต
ของวัยรุ่นท่ีต้องโลดแล่นอยู่กับการใช้ยาเสพติด การเผชิญหน้าและส่ือสารกับบุคคลรอบข้างท่ี
เก่ียวข้องกับยาเสพติด จนชีวิตเต็มไปด้วยอันตรายและเกิดความทุกข์ยากจากยาเสพติด แต่ด้วย
ความสามารถและศกัยภาพของวยัรุ่นเหล่านี ้รวมถึงการพูดคยุกับบุคคลนยัส าคญั ได้ท าให้พวกเขา
เกิดพลงัใจในการลกุขึน้มาตอ่สู้  ท าการแสดงออกเพ่ือตอ่รองกบัตนเองและบคุคลรอบข้าง จนสามารถ
สร้างความแข็งแกร่งแห่งตนขึน้มา และเอาชนะเร่ืองราวเลวร้ายจากยาเสพติดได้ ในแง่นี  ้การ
ปลดปล่อยตนเองให้หลุดพ้นจากชีวิตในโลกแห่งยาเสพติด จึงมิใช่สิ่งท่ีเกิดขึน้จากสุญญากาศหรือ



 182 
 

  

เกิดขึน้เองตามธรรมชาติ แต่เป็นกระบวนการทางสงัคมท่ีท าให้เจ้าของประสบการณ์เกิดการเรียนรู้ 
จนน าไปสู่การปรับเปล่ียน พฒันา และสร้างตวัตนให้มีความแข็งแกร่งท่ีสามารถยตุิการใช้ยาเสพติด
ได้ จงึท าให้คนในสงัคมยอมรับ  และสามารถทวงคืนศกัดิ์ศรีความเป็นคนท่ีทดัเทียมกบับคุคลอ่ืน 
 

ความรู้จากประสบการณ์ชีวิตของวัยรุ่นสลัมยุตยิาเสพตดิ 
ส าหรับความรู้ท่ีได้จากการศกึษาครัง้นี ้เกิดจากการท าความเข้าใจกระบวนการสร้างความ

แข็งแกร่งแห่งตนของวยัรุ่นสลมัท่ีสามารถยตุิการใช้ยาเสพติดได้ส าเร็จ ซึง่กระบวนการในการสร้าง
ความรู้ชดุนี ้เกิดจากผู้วิจยัได้ผสานแนวคิดสามส่วนเข้าด้วยกนั คือ แนวคิดระบบนิเวศวิทยาสงัคม 
(Social Ecological System) แนวคิดการจัดการภาพประทับ (Impression Management) และ
แนวคิดความแข็งแกร่งแห่งตน (Resilience) พร้อมทัง้ใช้แนวทางการศึกษาเร่ืองเล่า (Narrative 
Approach) เพ่ือท าการตีความเร่ืองราวชีวิตของวยัรุ่นสลมัท่ีสามารถยตุิการใช้ยาเสพติดได้ส าเร็จ 
จนท าให้เกิดมุมมองใหม่ในการท าความเข้าใจเร่ืองราวชีวิตของวัยรุ่นสลัมเหล่า นี ้ท่ีสามารถ
มองเห็นความสลับซับซ้อนในแบบแผนการปฏิสัมพันธ์ระหว่างเจ้าของประสบการณ์กับบุคคล
แวดล้อมในแต่ละบริบท แม้ว่าในด้านหนึ่ง การปฏิสมัพนัธ์กับผู้คนแวดล้อมเหล่านี ้ท าให้เจ้าของ
ประสบการณ์ต้องเผชิญกับอันตราย และความเส่ียงจากการใช้ยาเสพติดมากขึน้อย่างต่อเน่ื อง    
แต่ในอีกด้านหนึ่ง สภาวการณ์ยากล าบากท่ีผ่านเข้ามาในชีวิตและการพูดคยุกับบคุคลนยัส าคญั    
ได้ท าให้พวกเขาเกิดการเรียนรู้ เข้าใจชีวิต จนกลายเป็นเง่ือนไขเบือ้งต้นในการตดัสินใจยุติการใช้
ยาเสพติด ย่ิงไปกว่านัน้ ในระหวา่งการยตุยิาเสพติด การพดูคยุและการแสดงออกระหว่างวยัรุ่นใช้
ยาเสพติดกับบุคคลในแต่ละบริบท ได้กลายเป็นแรงหนุนเสริมให้มีความเข้มแข็งในการเยียวยา 
รักษาอาการอันเป็นผลพวงจากการใช้ยาเสพติด จนท าให้เจ้าของประสบการณ์เหล่านีมี้ชีวิตท่ี
แข็งแกร่ง และสามารถฟืน้คืนกลบัมาเป็นคนปกติเฉกเช่นคนอ่ืนในสงัคมได้ โดยผู้วิจยัได้น าความรู้
ท่ีได้จากการศกึษาในครัง้นี ้มาจ าลองเป็นแผนภาพด้านลา่ง ซึง่สามารถสรุปสาระส าคญัได้ดงันี ้

ความเส่ียงและกระบวนการจดัการความเส่ียงของวยัรุ่นท่ีใช้ยาเสพติด  
ชีวิตของวยัรุ่นใช้ยาเสพติดในสลัมต้องพูดคุยกับบุคคลรอบข้างในบริบทต่าง ๆ ท่ีมี

ส่วนเก่ียวข้องกับยาเสพติด และสร้างแรงผลกัดนัให้พวกเขาด ารงชีวิตอยู่ในโลกของยาเสพติด ซึ่ง
ภาพความเส่ียงเหล่านีด้ ารงอยู่ในทุกบริบทของการใช้ชีวิต และก่อเกิดเร่ืองราวในหลากหลาย
รูปแบบ จนท าให้พวกเขาต้องแสดงการกระท าในการจดัการกบัความเส่ียงท่ีแตกตา่งกนัออกไปใน
แตล่ะบริบท โดยมีรายละเอียดดงันี ้
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ชีวิตวยัรุ่นในครอบครัวเปราะบาง 
วยัรุ่นใช้ยาเสพติดในสลมัต้องใช้ชีวิตอยูใ่นครอบครัวท่ีแตกตา่งกนัออกไป อาทิ

ครอบครัวแม่เลีย้งเด่ียว สมาชิกในครอบครัวใช้ยาเสพติด พ่อไปท างานจึงแยกกนัอยู่กบัครอบครัว 
ครอบครัวท่ีขาดพ่อแม่ ครอบครัวท่ีใช้ความรุนแรง และครอบครัวท่ีพ่อแม่ขาดการเอาใจใส่ ผลพวง
จากการมีชีวิตอยู่ในครอบครัวเหล่านี ้ได้กลายเป็นแรงผลักทัง้ทางตรงและทางอ้อมให้เจ้าของ
ประสบการณ์เหล่านี ้เกิดความเข้าใจว่า การใช้ยาเสพติดเป็นสิ่งปกติของครอบครัว ชีวิตใน
ครอบครัวเตม็ไปด้วยความโดดเด่ียว ความไม่เข้าใจ และไม่มีใครรัก ในแง่นี ้ยาเสพติดจึงกลายเป็น
เคร่ืองมือท่ีถกูน ามาใช้เยียวยาตนเองให้หลดุพ้นจากความจริงอนัแสนทกุข์ทรมาน และเข้าไปอยูใ่น
โลกจินตนาการของยาเสพติด ท่ีพวกเขาเข้าใจว่าเป็นพืน้ท่ีแห่งความสขุของชีวิต และในอีกแง่หนึ่ง      
ยาเสพติดได้ถกูน ามาใช้กระตุ้นร่างกายตนเองให้เกิดความกระปรีก้ระเปลา่ เพ่ือให้สามารถท างาน
ได้ยาวนาน และมีรายได้มาเลีย้งดคูรอบครัว เม่ือเป็นเช่นนี ้เจ้าของประสบการณ์เหล่านีจ้ึงใช้ยา
เสพติดอย่างต่อเน่ืองและใช้ในปริมาณมากขึน้ จนท าให้ชีวิตต้องเผชิญกับความเส่ียงจากยาเสพ
ตดิมากขึน้ทกุเวลา 

แม้วา่ ในแง่มมุหนึง่วยัรุ่นเหล่านีม้องวา่การใช้ยาเสพตดิเป็นสิ่งปกตท่ีิเกิดขึน้ใน
ครอบครัว แต่ในอีกมุมหนึ่ง พวกเขาล้วนเข้าใจเป็นอย่างดีว่า ด้วยความหมายร่วมท่ีคนในสงัคม
ส่วนใหญ่ยึดถือว่าการใช้ยาเสพติดเป็นสิ่งไม่ดี คนในสังคมไม่ยอมรับ ในแง่นี ้พวกเขาจึงต้อง       
ท าการปกปิดภาพของผู้ ใช้ยาเสพติดไว้เป็นความลับ เพ่ือมิให้สมาชิกในครอบครัวล่วงรู้เร่ืองราว
เหล่านี ้ขณะเดียวกัน จะต้องแสดงบทบาทต่าง ๆ ในการกลบเกล่ือนตัวตนผู้ ใช้ยาเสพติด อาทิ 
บทบาทการเป็น “ลูกท่ีดี” ในการช่วยเหลืองานบ้าน และเป็น “ผู้น าครอบครัว” ท่ีดแูลน้องในวนัท่ี
ครอบครัวขาดพ่อแม่ รวมถึงแสดงบทบาทเป็น “นกัเดินทาง” โดยการออกจากบ้านไปค้นหาพืน้ท่ี
มิดชิด รกร้าง บ้านเช่า และบ้านเพ่ือนในการใช้ยาเสพติด เป็นต้น เพ่ือหลบซ่อนสายตาของสมาชิก
ในครอบครัว รวมถึงการปรับเปล่ียนบคุลิกภาพร่างกายของตนเอง ไมใ่ห้เป็นไปตามตวัแบบของคน
ติดยาเสพติด จนท าให้บุคคลรอบข้างให้การยอมรับ และสามารถปกปิดการใช้ยาเสพติดของ
ตนเองได้ ทว่า ในบางบริบทท่ีการแสดงออกของวัยรุ่นเหล่านีไ้ม่แนบเนียน ได้ท าให้สมาชิกใน
ครอบครัวเกิดความสงสัยและพยายามเข้ามาในพืน้ท่ีความลับของตนเอง พวกเขาจะท าการ
ปรับเปล่ียนการแสดงบทบาท โดยการรับบทเป็น “ผู้ ร้ายปากแข็ง” ท าการปฏิเสธอย่างหนกัแน่นว่า
ไมยุ่่งเก่ียวกบัยาเสพติด รวมถึงประดิษฐ์ถ้อยค า วิถีการกระท า และการแสดงความอ่อนแอตอ่หน้า
บุคคลอ่ืน เพ่ือกลบเกล่ือนตวัตนผู้ ใช้ยาเสพติดให้พล่าเลือน จนท าให้บุคคลรอบข้างคลายความ
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สงสัย และให้การยอมรับตนเอง รวมถึงสามารถปกปิดการใช้ยาเสพติดของตวัเองได้เฉกเช่นทุก
บริบทท่ีผา่นมา 

เพ่ือนกลุม่เส่ียง 
แม้ว่าผู้คนส่วนใหญ่ในสงัคมไม่ยอมรับวยัรุ่นสลมัท่ีใช้ยาเสพติด จนท าให้พวก

เขาต้องเลือกบทบาทของการเป็นนกัแสดง และท าการแสดงออกในหลากหลายบทบาท เพ่ือกลบ
เกล่ือนการใช้ยาเสพติดของตนเอง จนบุคคลรอบข้างให้การยอมรับ แต่การกระท าเช่นนีอ้ย่าง
ตอ่เน่ือง ยอ่มท าให้ชีวิตมีความเส่ียงรูปแบบอ่ืนตามมา อาทิ เส่ียงตอ่การเข้ามาล่วงรู้ความลบั และ
การถูกลงโทษจากบุคคลรอบข้างท่ีไม่ยอมรับชีวิตวยัรุ่นใช้ยาเสพติด  เป็นต้น ในแง่นี ้วยัรุ่นใช้ยา
เสพติดจึงเลือกท่ีจะใช้ชีวิตร่วมกบักลุ่มเพ่ือน เพ่ือนท่ีมีมุมมองตอ่โลกคล้ายคลึงกัน มีความเข้าใจ              
ให้การยอมรับการใช้ยาเสพตดิของตนเอง และสามารถร่วมกิจกรรมตา่ง ๆ ไปด้วยกนั ทัง้เป็นเพ่ือน
ร่วมใช้ยาเสพติด เพ่ือนเสพติดเกม เพ่ือนเด็กแว้น เพ่ือนค้ายาเสพติด และเพ่ือนท่ีใช้ความรุนแรง 
ซึง่การใช้ชีวิตร่วมกบัเพ่ือนเหลา่นี ้นบัได้วา่มีนยัส าคญัมากท่ีท าให้วยัรุ่นใช้ยาเสพตดิเพิ่มขึน้เร่ือย ๆ 
เน่ืองจากภายในกลุม่เพ่ือน พวกเขาสามารถเปิดเผยตวัตนผู้ ใช้ยาเสพติด และสามารถใช้ยาเสพติด 
รวมถึงท ากิจกรรมตา่ง ๆ อนัเป็นผลพวงจากการใช้ยาเสพติดได้อย่างอิสระ โดยปราศจากการจ้อง
มอง ตรวจตรา และต าหนิติเตียนถึงการกระท าเหล่านัน้ โดยผลพวงจากการกระท าดงักล่าว ได้ท า
ให้พวกเขาเกิดความเข้าใจวา่ ชีวิตในกลุม่เพ่ือนใช้ยาเสพตดิเป็นชีวิตท่ีมีความสขุ เป็นชีวิตท่ีท้าทาย 
และเป็นชีวิตท่ีพวกเขาต้องการ เม่ือเป็นเช่นนี ้ชีวิตส่วนใหญ่ของวยัรุ่นใช้ยาเสพติดจึงอยู่รวมกลุ่ม
กบัเพ่ือน และร่วมกนัท ากิจกรรมตา่ง ๆ อาทิ ใช้ยาเสพติด เล่นเกม ขบัรถซิ่ง ขายยาเสพติด รวมถึง
ใช้ความรุนแรงในการหาเงินมาใช้ซือ้ยาเสพติด และร่วมกันใช้ยาเสพติดกับเพ่ือน จนท าให้วยัรุ่น
เหล่านีต้้องเผชิญกับปัญหาสุขภาพ อุบตัิเหตจุากการขบัข่ีมอเตอร์ไซด์ผาดโผน และการถูกไล่ล่า
จากเจ้าหน้าท่ีบ้านเมือง จนท าให้ชีวิตไมมี่ความสขุ  

ความล้มเหลวในโรงเรียน 
การใช้ชีวิตของวยัรุ่นใช้ยาเสพติดในโรงเรียน ได้มีความสมัพันธ์ท่ีห่างเหินกับ

ครู ครูจึงกลายเป็น “คนนอก” ท่ีพวกเขาไม่คุ้นเคย เป็นบุคคลอันตราย ท่ีกระท าความรุนแรงต่อ
ร่างกายและจิตใจพวกเขา และไม่สามารถเป็นท่ีพึ่งในยามมีปัญหาได้ เม่ือเป็นเช่นนี ้จึงท าให้วยัรุ่น
เหล่านีไ้ม่มีครูท่ีเป็นตวัแบบในการปฏิบตัิตน ยิ่งไปกว่านัน้ ได้เกิดการหนีเรียน และขาดโรงเรียน 
เพ่ือใช้เวลาเหล่านีไ้ปกบัการใช้ยาเสพตดิในพืน้ท่ีลบัตาผู้คน เพ่ือให้ชีวิตเกิดความสนกุสนานและมี
ชีวิตชีวามากกวา่การเรียนหนงัสือกบัครู  
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นอกจากนี ้การมีชีวิตท่ีถกูควบคมุจากกฎระเบียบท่ีเข้มงวด ได้ท าให้วยัรุ่นท่ีใช้ยาเสพติด 
เกิดความเข้าใจว่า ชีวิตในโรงเรียนขาดอิสรภาพ ถกูก ากบั ควบคมุ และถกูบงัคบัให้กระท าในสิ่งท่ี
ตนเองไมต้่องการ เม่ือเป็นเช่นนี ้สิ่งหนึ่งท่ีจะท าให้พวกเขารู้สกึว่าตนเองมีอิสรภาพ มีความสขุ และ
มีพืน้ท่ีในโรงเรียน รวมถึงสามารถท้าทายกฎระเบียบของโรงเรียนได้ นัน่คือ การใช้ยาเสพติดใน
โรงเรียน ยิ่งไปกว่านัน้ การใช้ชีวิตในกลุ่มเพ่ือนนักเรียนท่ีใช้ยาเสพติด ได้ท าให้พวกเขาเข้าใจว่า      
มีบคุคลท่ีมีโลกทศัน์ในการใช้ชีวิตเหมือนกนั พร้อมจะเป็นท่ีปรึกษา ร่วมทกุข์ ร่วมสขุและร่วมวงใช้
ยาเสพติดด้วยกนั จากสิ่งนีจ้ึงท าให้เจ้าของประสบการณ์ได้ใช้ยาเสพติดเป็นเคร่ืองมือในการเช่ือม
ความสมัพนัธ์ระหว่างสมาชิกในกลุ่มให้มีความเหนียวแน่นมากขึน้ จนท าให้เกิดการใช้ยาเสพติด
อยา่งตอ่เน่ืองและใช้ในปริมาณเพิ่มมากขึน้ 

เม่ือวยัรุ่นเหล่านี ้เลือกท่ีจะใช้ยาเสพติดในโรงเรียน พวกเขาล้วนเข้าใจเป็นอย่างดีว่า 
ชีวิตได้ถกูแวดล้อมไปด้วยความเส่ียงท่ีเกิดขึน้ในหลากหลายรูปแบบ ทัง้มีอนัตรายตอ่สขุภาพ การ
ถกูลงโทษจากกฎระเบียบของโรงเรียน และการถกูลงโทษจากครอบครัวเม่ือโรงเรียนเชิญผู้ปกครอง 
เป็นต้น แน่นอนว่า พวกเขามิได้เพิกเฉยและยอมจ านนกับเร่ืองราวดงักล่าว ขณะเดียวกัน ได้ท า
ส่ือสารกับตนเอง พร้อมทัง้ คดัเลือกและแสดงบทบาทของ “นกัเรียนท่ีดี” เข้าเรียนหนงัสือ แตเ่ม่ือมี
เวลาว่างได้แอบไปใช้ยาเสพตดิ และเป็น “เพ่ือนนกัเรียนท่ีดี” โดยการให้ความช่วยเหลือเพ่ือน เพ่ือให้
เพ่ือนช่วยปกปิดความลับเก่ียวกับการใช้ยาเสพติ รวมถึงแสดงบทบาทเป็น “ผู้ รักษาความ
ปลอดภยั” ในการเฝ้าต้นทางให้กับเพ่ือนท่ีใช้ยาเสพติดในโรงเรียน และภายหลงัจากใช้ยาเสพติด
แล้วเสร็จ จะด าเนินการ “ท าลายร่องรอยยาเสพติดตามร่างกาย” โดยการอมลกูอมและฉีดน า้หอม
เพ่ือดับกลิ่นยาเสพติดท่ีติดตามร่างกาย  ทัง้นีเ้พ่ือกลบเกล่ือนมิให้ผู้ คนในโรงเรียนเข้ามาล่วงรู้
ความลับของตนเองท่ีเป็นนักเรียนใช้ยาเสพติด และท าให้บุคคลภายในโรงเรียนให้การยอมรับ
ตนเองเฉกเชน่นกัเรียนคนหนึง่ของโรงเรียน 

แหลง่รวมยาเสพตดิในชมุชน 
วยัรุ่นท่ีใช้ยาเสพติดต้องใช้ชีวิตอยู่ในสลมั ซึ่งนบัได้ว่าเป็นพืน้ท่ีรวมกลุ่มใช้ยา

เสพตดิของวยัรุ่น จนกลายเป็นการกระท าท่ีเป็นปกติวิสยั และด ารงอยู่ในชีวิตประจ าวนั ท่ีสามารถ
พบเห็นได้ในพืน้ท่ีมุมมิดชิด ลบัตาผู้คน ซึ่งวยัรุ่นรับรู้และเข้าใจกันเป็นอย่างดี รวมถึงอยู่ใกล้ผู้ขายยา
เสพติด จึงสามารถใช้ชีวิตในโลกของยาเสพติดได้ตามต้องการ แม้ว่าจะพบเห็นผู้คนในโลกของยา
เสพติดต้องเผชิญกับเร่ืองราวแห่งความตายจากการใช้ยาเสพติด แตเ่จ้าของประสบการณ์เหล่านี ้
กลับบอกตนเองว่า สามารถจดัการกับอันตรายและความเส่ียงเหล่านัน้ได้ จึงยังคงใช้ยาเสพติด
อย่างต่อเน่ือง ยิ่งไปกว่านัน้ การใช้ชีวิตอยู่ในแหล่งรวมยาเสพติด ท่ีเป็นพืน้ท่ีจ าหน่ายยาเสพติด
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และคลกุคลีกบัผู้จ าหน่ายยาเสพตดิทัง้รายใหญ่รายยอ่ย ย่อมท าให้สามารถหาซือ้ยาเสพตดิได้ง่าย 
และซือ้ยาเสพติดได้ในราคาถูก เป็นผลท าให้พวกเขาใช้ยาเสพติดได้อย่างต่อเน่ือง จนร่างกายมี
ความต้องการใช้ในปริมาณมากขึน้ จึงได้ก้าวเข้าสู่อาชีพค้ายาเสพติดเต็มตัว จากการกระท า
เหล่านี ้ท าให้ชีวิตของเจ้าของประสบการณ์ต้องเผชิญกบัอนัตราย และความเดือดร้อนจากการใช้
และการค้ายาเสพตดิโดยไมรู้่จบ 

นอกจากนี ้การตีตราวยัรุ่นใช้ยาเสพติดจากคนในชุมชน ทัง้การใช้วาจาดถููกเหยียด
หยาม การใช้สายตาจ้องมอง และการจดัการให้ออกจากชมุชน ได้กลายเป็นเง่ือนไขท่ีมีนยัส าคญัท่ี
เบียดขบัเจ้าของประสบการณ์เหล่านีใ้ห้ออกจากโลกของคนปกติทั่วไป ซึ่งวยัรุ่นเหล่านีไ้ด้จดัการ
กับปัญหาดังกล่าว ด้วยการหลบซ่อนและเก็บตัวอยู่ในโลกของยาเสพติด เพ่ือให้รอดพ้นจาก
สายตาของผู้คนในสงัคม พร้อมทัง้ใช้ยาเสพติดในการรักษาตนเองให้หายจากความรู้สึกเลวร้าย
จากบทลงโทษทางสงัคม จนท าให้ยาเสพตดิกลายเป็นท่ีพึง่ในยามทกุข์ของพวกเขาเหล่านี ้ 

ชีวิตวยัรุ่นใช้ยาเสพตดิภายใต้กฎหมายและบทบญัญัตศิาสนา 
ด้วยการใช้ยาเสพติดเป็นสิ่งท่ีสงัคมมองว่าละเมิดกฎระเบียบทางสงัคม และ

บทบญัญตัขิองศาสนา จงึท าให้การเผชิญหน้าระหวา่งวยัรุ่นใช้ยาเสพตดิกบัเจ้าหน้าท่ีบ้านเมือง จึง
เต็มไปด้วยการไล่ล่า การใช้ความรุนแรงในการปราบปราม และจบักมุไปกกัขงัให้ไร้อิสรภาพ การ
กระท าเช่นนี ้ล้วนท าให้วัยรุ่นใช้ยาเสพติดเกิดความเข้าใจว่า เจ้าหน้าท่ีบ้านเมืองเป็นบุคคล
อนัตรายและควรหลีกเล่ียงการปฏิสมัพนัธ์ด้วย แตท่วา่ ในบางบริบทท่ีมิสามารถหลีกเล่ียงได้ วยัรุ่น
ใช้ยาเสพติดจะแสดงบทบาทของ “วัยรุ่นผู้ ไร้เดียงสา” โดยการใช้ท่าทาง วาจาสุภาพต่อหน้า
เจ้าหน้าท่ี เพ่ือให้เกิดความเข้าใจว่าตนเองเป็นพลเมืองท่ีดีท่ีปฏิบตัิตามกฎระเบียบของสงัคมอย่าง
เคร่งครัด แต่ในบางบริบทท่ีวยัรุ่นใช้ยาเสพติดต้องปฏิสัมพันธ์กับเจ้าหน้าท่ี บ้านเมืองท่ีสงสัยว่า
ตนเองใช้ยาเสพติด พวกเขาได้เลือกแสดงบทบาทของ “วยัรุ่นผู้ ไม่ไร้เดียงสา” ท่ีพยายามปกปิด
ความหวาดกลวั ความอ่อนแอไว้ภายใน และใช้วาจา น า้เสียงท่ีหนกัแน่น ในการปฏิเสธว่าตนเอง
ไม่ยุ่งเก่ียวกบัยาเสพติด รวมถึงต่อรองกับเจ้าหน้าท่ีท่ี  ท าการตรวจค้นตามร่างกายและทรัพย์สิน 
เพ่ือจ่ายเงินให้กับเจ้าหน้าท่ีเหล่านี ้จนท าให้ตนเองกลายเป็นผู้ ท่ีไม่ยุ่งเก่ียวกับยาเสพติดได้ 
นอกจากนี ้วยัรุ่นเหลา่นีไ้ด้จดัการความเส่ียงจากการถกูตรวจตราจากเจ้าหน้าท่ีของรัฐโดยการดแูล
เรือนร่างให้เป็นปกตเิฉกเชน่คนทัว่ไป เพ่ือให้ตนเองรอดพ้นจากการตรวจค้นและไมโ่ดนจบักมุ 

แนน่อนวา่ จากการใช้ชีวิตอยูท่า่มกลางความเส่ียงจากยาเสพตดิ จนท าให้ต้อง
แสดงบทบาทท่ีแตกต่างหลากหลายดงักล่าว ท าให้ชีวิตวยัรุ่นใช้ยาเสพติดเสมือนโลดแล่นอยู่ใน
โลกแห่งละคร ท่ีต้องผลิตตัวตนออกมาแสดงออกให้บุคคลรอบข้างยอมรับและเช่ือว่าตนเองไม่
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เก่ียวข้องกับยาเสพติด ซึ่งการใช้ชีวิตเช่นนี ้ยิ่งท าให้ชีวิตของวัยรุ่นต้องเผชิญกับสภาวการณ์
ยากล าบากมากขึน้เร่ือย ๆ และเกิดขึน้โดยไมจ่บสิน้ จนท าให้ชีวิตไร้ความสขุ 

กระบวนการพฒันาตวัตนของวยัรุ่นสลมัเพ่ือยตุยิาเสพตดิ 
เม่ือการใช้ชีวิตของวยัรุ่นใช้ยาเสพตดิร่วมกบับคุคลรอบข้างเหล่านี ้ท าให้พวกเขาเกิด 

ความเข้าใจว่า ชีวิตเต็มไปด้วยความเส่ียง มีอันตรายจากการใช้ยาเสพติดเพิ่มมากขึน้ จนกลายเป็น
วิกฤตของชีวิตตนเอง ประกอบกับเกิดการเรียนรู้ มีความเข้าใจถึงความรัก ความปรารถนาดี และ
การให้ความช่วยเหลือจากบุคคลนยัส าคญั ท่ีต้องการให้ตนเองยตุิการใช้ยาเสพติดเพ่ือกลบัมาใช้
ชีวิตร่วมกันเฉกเช่นคนปกติทัว่ไป จากเหตกุารณ์เหล่านีท้ าให้วยัรุ่นใช้ยาเสพติดท าการพูดคยุกับ
ตนเอง จนเกิดความเข้าใจว่า หากตนเองใช้ชีวิตเช่นนีต้อ่ไป ยอ่มท าให้ชีวิตตนเอง ความสมัพนัธ์กบั
บคุคลรอบข้างเลวร้ายลงเร่ือย ๆ จนท้ายสดุอาจไม่เหลือในชีวิต สิ่งนีจ้ึงกลายเป็นเง่ือนไขเบือ้งต้น
และเป็นพลงัผลกัดนัไปสูก่ารปรับเปล่ียนวิธีคดิ การกระท า ในการก้าวเข้าสู่กระบวนการสร้างความ
แข็งแกร่งแห่งตนในการยุติการใช้ยาเสพติด ซึ่งภายในกระบวนการเหล่านี ้วัยรุ่นแต่ละคนได้
ปฏิสัมพันธ์กับตนเองและบุคคลรอบข้าง จนเกิดความเข้าใจถึงทรัพยากรท่ีเอือ้ประโยชน์ และ
สามารถน ามาใช้ในการต่อรองกับบุคคลรอบข้างในบริบททางสังคม  จากนัน้ได้น าทรัพยากร
ดงักล่าวมาใช้ในการส่ือสารกับบุคคลรอบข้างในบริบทต่าง ๆ  เพ่ือแสดงออกให้ผู้คนเหล่านีรั้บรู้ 
เข้าใจและยอมรับการกระท าของตนในฐานะผู้ยตุิยาเสพติด แน่นอนว่า ด้วยวยัรุ่นสลมัแตล่ะคนมี
คณุสมบตัเิฉพาะตน มีการปฏิสมัพนัธ์กบัผู้คนรอบข้าง และมีทรัพยากรท่ีด ารงอยู่ในโครงสร้างทาง
สงัคมท่ีแตกตา่งหลากหลายกนัออกไป เม่ือเป็นเชน่นี ้กระบวนการสร้างความแข็งแกร่งแห่งตน ใน
การยุติการใช้ยาเสพติดของวัยรุ่นแต่ละคนจึงมีหลากหลายรูปแบบ ขึน้อยู่กับความสามารถส่วน
บคุคล และการน าทรัพยากรรอบข้างมาใช้เอือ้ประโยชน์ในการยตุกิารใช้ยาเสพติด โดยมีรายละเอียดดงันี ้

กระบวนการสร้างศรัทธาแหง่ตนสูก่ารยตุกิารใช้ยาเสพติด 
ส าหรับกระบวนการสร้างศรัทธาแห่งตน ก่อเกิดขึน้จากเจ้าของประสบการณ์

ได้ปฏิสัมพันธ์กับสมาชิกในครอบครัว จนท าให้เกิดความเข้าใจว่าตนเองก าลังจะ “สูญเสีย
ครอบครัว” และบุคคลท่ีตนเองรักมากท่ีสุด สิ่งนีจ้ึงกลายเป็นเง่ือนไขเบือ้งต้นท่ีท าให้วัยรุ่นสลัม
ตดัสินใจเลิก   ยาเสพติดเพ่ือครอบครัวเพ่ือดงึครอบครัวกลบัคืนมา จากนัน้ท าการพดูคยุกบัตนเอง
ให้เกิดความเช่ือมั่นในตนเองว่าเป็นคนท่ีมีคุณค่าและมีความสามารถในการเลิกยาเสพติดได้ 
รวมถึงพยายามควบคมุตนเองจากแรงกระตุ้นภายในและภายนอก พร้อมทัง้ แสดงการกระท าให้
สมาชิกในครอบครัวรับรู้ เข้าใจ และยอมรับว่าตนเองได้มีการปรับเปล่ียนไปเป็นลูกท่ีดี สามีท่ีดี 
และพ่อท่ีดี เป็นต้น อีกทัง้ พยายามก ากับอารมณ์ความรู้สึกของตนเองเม่ือเกิดอาการ “อยากยา” 
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และการเผชิญหน้ากับการดูถูก เหยียดยามจากการปฏิสัมพันธ์กับบุคคลรอบข้าง โดยการเก็บ
ความรู้สึกโกรธ ความไม่พอใจไว้ข้างในให้มิดชิด พร้อมทัง้ แสดงให้บุคคลรอบข้างเห็นว่าตนเอง
สามารถ ก้าวข้ามเร่ืองราวเหล่านีไ้ด้เพ่ือครอบครัว จนท าให้บุคคลรอบข้างท่ีสมัผสักับการกระท า
ดงักล่าว  ได้ตอบโต้กลบัมาด้วยการยอมรับ ให้การช่ืนชม ให้ความช่วยเหลือ และให้โอกาสในการ
ปรับเปล่ียนตวัเอง สิ่งนีเ้ป็นเสมือนรางวลัท่ีสร้างก าลังใจในการปรับเปล่ียนตนเอง จนท้ายท่ีสุด 
สามารถพฒันาตวัตนไปสูก่ารยตุกิารใช้ยาเสพตดิได้อยา่งแท้จริง  

การรู้ซึง้ถึงความรักจากครอบครัว 
แม้ว่าวัยรุ่นใช้ยาเสพติดได้ใช้ชีวิตอยู่ในครอบครัวและส่ือสารกับสมาชิกใน

ครอบครัว มาตัง้แต่เล็กจนเติบโตกลายเป็นวยัรุ่น ทว่า ในช่วงชีวิตของการใช้ยาเสพติดได้ท าให้
ความสมัพนัธ์ระหว่างกนัภายในครอบครัวมีความปราะบางและอบอวนไปด้วยความไม่เข้าใจกัน 
จึงท าให้วยัรุ่นเหล่านีส้มัผสัไม่ได้ถึงความรัก ความห่วงใย และความสขุท่ีด ารงอยู่ในครอบครัว จน
ได้ออกไปค้นหาความรู้สึกเหล่านีด้้วยการใช้ยาเสพติดมากขึน้อย่างต่อเน่ือง ส่งผลให้ชีวิตต้อง
เผชิญกบัอนัตรายและความเส่ียงจากยาเสพติดมากมาย ทวา่ เม่ือสมาชิกในครอบครัวรับรู้เร่ืองราว
เหล่านี ้และไม่ทอดทิง้พวกเขาให้ใช้ชีวิตเพียงล าพงั ย่ิงไปกว่านัน้ ได้มีการพูดคยุและแสดงออกให้
วยัรุ่นใช้ยาเสพติด เกิดความเข้าใจและรู้ซึง้ถึงความรักของครอบครัว ซึ่งเป็นความรัก ท่ีเต็มไปด้วย
ความเสียสละ รักท่ีอยู่เหนือทรัพย์สินเงินทอง และรักท่ีสามารถแลกได้ด้วยชีวิต  สิ่งนีไ้ด้กลายเป็น
เง่ือนไขเบือ้งต้นในการสร้างสะพานไปสู่กระบวนการยุติการใช้ยาเสพติด ท่ีมีสมาชิกในครอบครัว
เป็นเสมือนยารักษาจิตใจ ท่ีคอยให้ก าลงัใจ เป็นท่ีปรึกษา และให้ความชว่ยเหลือในระหวา่งการยตุิ
การใช้ยาเสพติด ทัง้ร่วมเดินทางไปสู่สถานบ าบดัรักษายาเสพตดิ น ายาสมนุไพรมาใช้ในการรักษา
หนนุเสริมกบัศาสตร์ทางการแพทย์ และท าการกีดกนัเพ่ือนท่ีเข้ามาชกัชวนไปใช้ยาเสพติด เป็นต้น 
จนท าให้พวกเขาเกิดความตระหนัก เข้าใจ และเข้าถึงความรักของสมาชิกในครอบครัวท่ีไม่เคย
รังเกียจลกู/สามี/พ่อท่ีใช้ยาเสพติด แน่นอนว่า สิ่งนีไ้ด้มีนยัส าคญัท่ีน าไปสู่การปรับเปล่ียนวิธีคิด การ
กระท าของเจ้าของประสบการณ์เหล่านี ้ให้กลบัมาเป็นสมาชิกของครอบครัวท่ีไม่ใช้ยาเสพติด และไม่
ท าให้สมาชิกในครอบครัวท่ีมีความรักให้กับตัวเองอย่างไร้ขีดจ ากัด รู้สึกเสียใจกับการกระท าของ
ตนเองอีก พร้อมทัง้ ได้น าพลังแห่งรักจากครอบครัวในทุกรอยยิม้ ทุกค าพูด และทุกการกระท าท่ี
เกิดขึน้ระหว่างกนัในชีวิตประจ าวนั มาใช้เป็นสิ่งเตือนใจ และสร้างความเช่ือมัน่ในการควบคมุตนเอง
ให้ถอยห่างจากการใช้ยาเสพติด จนสามารถปรับเปล่ียน พัฒนาตนเองไปสู่การยุติการใช้ยาเสพติด 
จนท าให้สมาชิกในครอบครัวยอมรับตนเองและมีความสขุท่ีตนเองเลิกใช้ยาเสพติดได้ส าเร็จ  
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กระบวนการสร้างความรู้และทกัษะชีวิตในสถานบ าบดัยาเสพติด 
ส าหรับเจ้าของประสบการณ์ท่ีไมส่ามารถเลิกใช้ยาเสพตดิได้ด้วยตนเอง ระบบ

โครงสร้างทางสังคมในการบ าบัดรักษายาเสพติดจึงนับได้ว่า เป็นส่วนหนึ่งท่ีช่วยเกือ้หนุนวัยรุ่น
เหล่านีใ้นการเลิกยาเสพติด ทว่า ในการก้าวสู่ระบบเหล่านีไ้ม่ได้เกิดขึน้ง่ายดายนัก เพราะนั่น
หมายถึง พวกเขาต้องถกูพรากออกจากการใช้ยาเสพติดท่ีตนเองเคยหลงใหลและใช้ชีวิตอยูร่่วมกนั
มาอย่างยาวนาน แต่ด้วยสายใยความผูกพนัและการพูดคยุระหว่างกันในครอบครัวท่ีมีความรัก
เป็นเคร่ืองน าทาง สิ่งนี ้ได้กลายเป็นเง่ือนไขเบือ้งต้นส าคญัท่ีผลกัดนัให้พวกเขาตดัสินใจก้าวเข้าสู่
สถานบ าบดัยาเสพติดเพ่ือบ าบดั รักษาตนเองให้หลดุพ้นจากการใช้ยาเสพติดและกลบัมาใช้ชีวิต
ร่วมกบัครอบครัวได้ดงัเดมิ  

ในวนัท่ีชีวิตย่างเข้าสู่สถานบ าบดัยาเสพติด วยัรุ่นได้เร่ิมเรียนรู้ถึงกระบวนการ
บ าบัดรักษาโดยใช้ความรู้จากแพทย์สมัยใหม่ ท่ีมีล าดับขัน้ตอนการบ าบัดรักษาอย่างชัดเจน        
เร่ิมจากท าบนัทึกประวตักิารใช้ยาเสพตดิ การให้ค าแนะน าในเบือ้งต้น และเข้าสูก่ระบวนการรักษา 
อาทิ การทานยา การปฏิบตัิตน และการตรวจวินิจฉัยร่างกายอย่างตอ่เน่ือง เป็นต้น จนท าให้เกิด
ความเช่ือว่าความรู้ของแพทย์ผู้ เช่ียวชาญท่ีมีกระบวนการรักษาท่ีชดัเจน ย่อมท าให้พวกเขาเลิกยา
เสพติดได้ เม่ือเป็นเช่นนี ้วยัรุ่นใช้ยาเสพติดจึงเกิดความสมคัรใจ และตดัสินใจเข้าสู่กระบวนการ
บ าบดัรักษาดงักล่าว ซึ่งในระหว่างการบ าบดัรักษา เม่ือพวกเขาต้องเผชิญกับความทุกข์ทรมาน
จากอาการ “อยากยา” การควบคุมตนเองให้ปฏิบัติตามแนวทางการรักษาตามท่ีแพทย์ก าหนด
อย่างเคร่งครัด ทัง้การทานยาตามค าสั่งของแพทย์ และการท ากิจกรรมตามท่ีเจ้าหน้าท่ีก าหนด  
ตลอดจน การได้รับก าลงัใจจากการพดูคยุ การดแูลของสมาชิกในครอบครัว ได้ท าให้วยัรุ่นเหล่านี ้
เกิดความมั่นใจในตนเอง และสามารถควบคุมความเจ็บปวดท่ีเกิดขึน้จากการไม่ใช้ยาเสพติด        
ไว้ภายใน รวมถึงแสดงออกให้บคุคลรอบข้างเห็นว่าตนเองมีอาการดีขึน้ จนท าให้บคุคลรอบข้างให้
ค าช่ืนชม ให้การยอมรับ จนท้ายท่ีสุด วยัรุ่นเหล่านีส้ามารถปรับเปล่ียนวิธีคิด และการกระท าของ
ตนเองไปสูก่ารยตุกิารใช้ยาเสพตดิได้จริง ๆ  

นอกจากนี ้การได้เรียนรู้ทักษะชีวิตในสถานบ าบดัยาเสพติด อนัเกิดจากการ
พดูคยุกับเจ้าหน้าท่ีท่ีเคยผ่านการใช้ยาเสพติดมาก่อน วิถีปฏิบตัิในการท ากิจกรรมการงาน อาชีพ 
และทักษะชีวิต รวมถึงการใช้ชีวิตร่วมกับผู้ ใช้ยาเสพติดในสถานบ าบัด ได้มีส่วนส าคัญท่ีท าให้
เจ้าของประสบการณ์เหล่านีเ้กิดความเข้าใจถึงการใช้ชีวิตร่วมกบับคุคลอ่ืน การจดัการปัญหาชีวิต
ด้วยตนเอง การรู้เท่าทันปัญหา และการรู้ทันคน เป็นต้น พร้อมทัง้น ามาใช้ในโลกทางสังคม จน
น าไปสู่การปรับเปล่ียนการกระท าตนเองให้บุคคลอ่ืนยอมรับว่า ตนเองสามารถเป็น “สมาชิกท่ีดี” 
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ของสถานบ าบดัยาเสพติด ท่ีสามารถจดัการปัญหาชีวิตของตนเองได้โดยไม่ต้องพึ่งยาเสพติด อีก
ทัง้ ยังสามารถให้ความช่วยเหลือ ให้ค าแนะน าเพ่ือนในการปรับเปล่ียนแนวทางการใช้ชีวิตตาม
แบบอยา่งท่ีคนในสงัคมยอมรับ  

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าในช่วงท่ีผ่านมา ได้มีงานวิจยัชิน้อ่ืนท่ีกล่าวถึง นโยบาย กิจกรรม
ในการป้องกนัยาเสพติด และจดัท าโปรแกรมการบ าบดัรักษา ฟืน้ฟูผู้ติดยาเสพติดท่ีเป็นสากลและ
มีมาตรฐานเดียว เพ่ือน าไปใช้ในการบ าบัดรักษาผู้ ติดยาเสพติดทุกคนให้ฟื้นคืนกลับมาเป็น
พลเมืองท่ีดีตามความหมายของรัฐ (ปฤษณา ชนะวรรษ, 2549) (นายภูมิอินทร์  สิงห์ซวาลา, 
2553) แต่งานวิจยัเหล่านี ้กลบัมองในแง่มุมของการใช้เคร่ืองมือดงักล่าวในการจดักระท า ก ากับ 
และควบคุมผู้ ใช้ยาเสพติดให้กลับคืนมาเป็นคนปกติของสังคม จึงมองไม่ เห็นแบบแผน
ความสัมพันธ์ และการแสดงออกระหว่างผู้ เข้ารับการบ าบัดรักษากับบุคคลนัยส า คัญ อาทิ 
ครอบครัว เพ่ือนในสถานบ าบัด และเจ้าหน้าท่ี ท่ีล้วนเข้ามามีส่วนช่วยในการเสริมพลังบุคคล
เหล่านี ้จนท าให้พวกเขาเกิดพลงัใจในการตอ่สู้กับความยากล าบากระหว่างการยุติการใช้ยาเสพ
ตดิ ซึง่ผลการศกึษาในประเดน็นีไ้ด้เปิดพืน้ท่ีความรู้ในประเดน็ดงักลา่วให้เห็นได้อย่างชดัเจน 

กระบวนการฝึกฝนความอดทนในสถาบนัเบด็เสร็จ 
เม่ือกล่าวถึงสถาบนัเบ็ดเสร็จ อาทิ ค่ายทหารและเรือนจ า ผู้คนในสงัคมล้วน

รับรู้และเข้าใจเป็นอย่างดีว่า เป็นพืน้ท่ีท่ีเต็มไปด้วยกฎระเบียบและข้อบงัคบัอนัเข้มงวด จนท าให้
ผู้ คน   ส่วนใหญ่ไม่ต้องการเข้าไปใช้ชีวิตในพืน้ท่ีเหล่านี ้รวมถึงวัยรุ่นใช้ยาเสพติดท่ีมีความคิด
ดงักล่าวเช่นกัน แต่ทว่า ด้วยชีวิตท่ีผ่านมามีวิถีปฏิบตัิท่ีอยู่นอกลู่ของกฎระเบียบทางสังคมและ
เส่ียงต่อการถูกลงโทษเร่ือยมา จนท้ายท่ีสุด ต้องถกูจบักมุและกลายเป็นนกัโทษ หรือต้องท าตาม
ค าขอร้องของสมาชิกในครอบครัวท่ีตนเองรักด้วยการสมคัรเป็นทหารเกณฑ์ ซึ่งสิ่งนีไ้ด้กลายเป็น
เง่ือนไขเบือ้งต้นในการเข้าสู่ เรือนจ า และค่ายทหารโดยไม่สมัครใจ ต่อมาเม่ือได้ใช้ชีวิตอยู่ใน
เรือนจ าหรือค่ายทหาร ท าให้พวกเขาต้องอยู่ภายใต้กฎระเบียบ ท่ีเร่ิมจากการปรับเปล่ียนเคร่ือง
แต่งกาย การเรียนรู้กฎกติกา และฝึกฝนตนเองให้ปฏิบตัิตามกิจกรรมท่ีสถาบนัเหล่านัน้ก าหนด
อยา่งเคร่งครัด จนท าให้พวกเขาต้องใช้ความอดทนในการใช้ชีวิตในพืน้ท่ีแหง่นีเ้ป็นอย่างมาก ยิ่งไป
กว่านัน้ ในวนัใดท่ีชีวิตต้องเผชิญกบัอาการ “อยากยา” จนชีวิตต้องทนทกุข์ทรมานเป็นอนัมาก แม้
จะรับรู้ว่าในเรือนจ ามีการค้ายาเสพติด และรู้ว่าจะหาซือ้ยาเสพติดได้ท่ีบุคคลใด  แต่ด้วยราคายา
เสพติดท่ีแพงมาก จึงท าให้ไม่มีเงินมากพอในการซือ้ยาเสพติดเหล่านี ้สิ่งเดียวท่ีท าได้ในเวลานัน้ 
คือ ต้องใช้ความอดทนมากยิ่งขึน้กว่าเดิม ทัง้อดทนกับการตรากตร าจากการฝึกฝนตนเอง และ
อดทนต่อความเจ็บปวดภายในตนเอง เหนือไปกว่านัน้ ยังต้องควบคุมตนเองให้ปกปิดความ
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อ่อนแอเหล่านีไ้ว้ภายใน และท าการแสดงบทบาทของ “ผู้ เข้มแข็ง” ออกมาต่อหน้าบุคคลอ่ืน 
นอกจากนี ้ในเวลาใดท่ีอาการเหล่านีรุ้นแรงมากขึน้ วยัรุ่นเหล่านีไ้ด้ขอความชว่ยเหลือจากเพ่ือนใน
เรือนจ า ให้คอยเฝ้าระวงัมิให้เจ้าหน้าท่ีมาพบเห็นเม่ือเกิดอาการดงักลา่ว เพ่ือให้ร่างกายฟืน้ตวัดีขึน้
ก่อนออกไปท ากิจกรรมตอ่ไป 

แม้ว่า ในมุมหนึ่งของชีวิตในเรือนจ าหรือค่ายทหาร ได้ท าให้วัยรุ่นใช้ยาเสพติดต้อง
ฝึกฝนตนเองให้มีความอดทนต่อความยากล าบากดงักล่าว เพ่ือให้ตนเองไม่ต้องถูกลงโทษและ
ได้รับรางวลัตอบแทนท่ีปฏิบตัิตามกฎระเบียบ ด้วยการลดหย่อนโทษระยะเวลาการจ าคกุให้เหลือ
น้อยลง แตใ่นอีกมมุหนึง่ ชีวิตภายในเรือนจ าหรือคา่ยทหาร ท่ีได้พดูคยุกบัเจ้าหน้าท่ีท่ีมีความเข้าใจ  
หยิบย่ืนโอกาสในการท ากิจกรรมท่ีมีประโยชน์ การมีเพ่ือนท่ีคอยช่วยเหลือในวนัท่ีอ่อนแอ และการ
ได้ใช้ชีวิตร่วมกบัครอบครัวในวนัเย่ียมญาติ การกระท าเหล่านีไ้ด้ท าให้เจ้าของประสบการณ์สมัผสั
ได้ถึงความรัก ความห่วงใยของบุคคลรอบข้าง จนก่อเกิดเป็นความหวงั ความเช่ือมัน่ในตนเองว่า
จะต้องอดทนในการฝึกฝนตนเองให้อยู่ภายใต้ระเบียบวินยัของพืน้ท่ีแห่งนี ้ซึง่สิ่งนีจ้ะท าให้สามารถ
ควบคุมตนเองให้ห่างจากยาเสพติด จนเกิดการปรับเปล่ียนตนเองไปสู่การเลิกยาเสพติดและใช้
ชีวิตภายใต้กฎระเบียบของสงัคมท่ีไมใ่ช้ยาเสพตดิได้ส าเร็จ 

กระบวนการสร้างศรัทธาในศาสนา 
ส าหรับเจ้าของประสบการณ์บางท่าน การมีศรัทธาในศาสนา อันเป็นตวัแบบ

ทางสงัคม (Social Blueprint) ได้กลายเป็นเคร่ืองมือท่ีถูกน ามาใช้ยึดเหน่ียวจิตใจ ก ากบัความคิด 
การกระท าของตนเองไปสู่การยุติการใช้ยาเสพติด ซึ่งมีแม่ผู้ยึดมัน่ในศาสนาเป็นเง่ือนไขเบือ้งต้น
ส าคญัท่ีน าทางเข้าสูร่่มเงาของศาสนา โดยท่ีตวัเองมิได้มีศรัทธาตอ่ศาสนาแตอ่ยา่งใด ทว่า เม่ือเข้า
ไปใช้ชีวิตในพืน้ท่ีดงักล่าว และได้ปฏิบตัิตามระเบียบวินัยแห่งสงฆ์ ยึดถือหลกัธรรมค าสอนของ
พระพทุธศาสนา ศกึษาเล่าเรียนทางธรรม และใช้ชีวิตร่วมกบัพระสงฆ์ในวดัท่ีไม่ยุ่งเก่ียวกบัยาเสพ
ติด เป็นต้น สิ่งเหล่านีไ้ด้หลอมรวมเข้าไปในความคิด ท าให้เกิดความเข้าใจถึงความสุข ความสงบ
ท่ีแท้จริงของชีวิต อีกทัง้ น ามาใช้เป็นเคร่ืองยึดเหน่ียวจิตใจ จนสามารถควบคมุอารมณ์ ความรู้สึก
ของตนเองเม่ือต้องเผชิญกับอาการ “อยากยา” ให้อยู่ภายในได้อย่างมิดชิด พร้อมทัง้ ท าการ
แสดงออกในฐานะ “พระสงฆ์ผู้ส ารวม” ออกมากลบเกล่ือน โดยการใช้วาจา และแสดงกิริยาอาการ
สภุาพและเป็นปกติมากท่ีสดุ แตท่วา่ ในช่วงเวลาใด อาการเหล่านีรุ้นแรงมากขึน้ จะใช้กลวิธี  “การ
แยกตัวเองออกจากสังคม” เข้าไปใช้ชีวิตในพืน้ท่ีส่วนตัวท่ีมิดชิด ก่อนใช้น า้สะอาดชโลมตาม
ร่างกายให้เกิดความสดช่ืน จนอาการเหล่านีค้อ่ย ๆ ทเุลาลง อีกทัง้ ได้ใช้กลวิธี “การนัง่สมาธิ” หรือ
ท ากิจวตัรของสงฆ์ให้เข้มข้นมากขึน้กวา่เดมิ เพ่ือให้ร่างกายหลงลืมอาการ “อยากยา” และมีจิตใจ  
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ท่ีสงบมากขึน้ เม่ือการกระท าเหลา่นีก้ลายเป็นสิ่งปกติในชีวิตประจ าวนั จงึเกิดการลบเลือนภาพจ า
ในโลกแห่งการใช้ยาเสพติดจนหมดสิน้ และสามารถปรับเปล่ียนตนเอง ฟืน้คืนกลบัมาเป็นคนปกติ
เฉกเชน่บคุคลอ่ืนในสงัคม  
 

ตัวตนของผู้วิจัย 
หากกระบวนการในการท าวิจัยเป็นการเรียนรู้ ประสบการณ์จากการท าปริญญานิพนธ์

ฉบับนี ้ได้ถูกน ามาหลอมรวมเข้าด้วยกัน จนเกิดการต่อเติมกลายเป็นความรู้ใหม่ให้กับผู้ วิจัย       
อันเป็นความรู้ท่ีเกิดจากความเข้าใจเร่ืองราวชีวิตของวัยรุ่นสลัมท่ียุติการใช้ยา เสพติดได้ส าเร็จ       
ท่ีเจ้าของประสบการณ์ได้ถ่ายทอดในระหวา่งการปฏิสมัพนัธ์กบัผู้วิจยั จนท าให้ผู้วิจยัมองเห็นชีวิต
ของวัยรุ่นเหล่านีใ้นแต่ละบริบท อาทิ ครอบครัว เพ่ือน โรงเรียน และชุมชน เป็นต้น เต็มไปด้วย
ความเส่ียงจากการใช้ยาเสพติด แต่ด้วยการพูดคยุกบับุคคลนัยส าคญัของชีวิต อาทิ แม่ เมีย ยาย 
ลกู และเพ่ือน เป็นต้น ได้กลายเป็นเง่ือนไขเบือ้งต้นท าให้พวกเขาตดัสินใจเลิกยาเสพติด พร้อมทัง้
ด้วยความมุ่งมัน่ตัง้ใจในการปรับเปล่ียนตวัเอง และการช่วยเหลือจากบคุคลรอบข้าง ได้ท าให้เกิด
พลงัใจในการต่อสู้ ชีวิต เพ่ือให้ตนเองรอดพ้นจากเร่ืองราวเลวร้ายจากการใช้ยาเสพติดและได้รับ
การยอมรับจากบคุคลรอบข้าง จนสามารถสร้างตวัตนท่ีมีความแข็งแกร่งซึง่ยตุิการใช้ยาเสพติดได้
ส าเร็จ ในแง่หนึ่ง ภาพปรากฏเหล่านีไ้ด้ตอกย า้ความเช่ือของผู้วิจยัท่ีเช่ือมัน่ในศกัยภาพของมนษุย์ 
ท่ีมองว่าแม้มนุษย์ต้องเผชิญกับสภาวการณ์เลวร้ายในชีวิตแค่ไหน แต่มนุษย์ทุกคนมีคุณค่า          
มีศกัยภาพในการพฒันาตวัเอง จากความสามารถในการเรียนรู้ และการปฏิสมัพนัธ์กบับคุคลรอบ
ข้างในบริบทต่าง ๆ จนเกิดความเข้าใจเร่ืองราวท่ีเกิดขึน้ อันน าไปสู่การปรับปรุงเปล่ียนแปลง
ตนเองให้มีชีวิตท่ีดีขึน้กว่าเดิม โดยวยัรุ่นใช้ยาเสพติดซึง่เป็นมนษุย์คนหนึง่ท่ีแม้จะใช้ชีวิตท่ามกลาง
ความเส่ียงจากยาเสพติดในสลมั แตพ่วกเขาล้วนมีศกัยภาพและความสามารถในการปรับเปล่ียน 
และพฒันาตนเองให้ยตุกิารใช้ยาเสพตดิได้เฉกเชน่บคุคลอ่ืนในสงัคมเชน่กนั  

ในอีกแง่หนึ่ง ผู้วิจยัได้เกิดค าถามตามมาคือ ท าไมมมุมองของคนส่วนใหญ่และหน่วยงาน
ภาครัฐจึงไม่ให้ความส าคญัหรือมองไม่เห็นศกัยภาพของวยัรุ่นใช้ยาเสพติดเหล่านี ้ยิ่งไปกว่านัน้   
ได้ท าการติดป้ายช่ือวยัรุ่นใช้ยาเสพติดว่าเป็นคนเบี่ยงเบน  รวมถึงได้พยายามเข้าไปต้องจัดการ 
ควบคุม และบ าบัดฟื้นฟูอย่างเข้มข้นราวกับเป็นวัตถุชิน้หนึ่ง เพ่ือท าการขัดเกลาให้เกิดการ
ปรับเปล่ียนการกระท า จนกลบัเข้าสู่ลู่ของบรรทดัฐานทางสงัคมท่ีคนในสงัคมยึดถือ โดยไม่สนใจ
ความคิด ความรู้สึก และศกัดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของวยัรุ่นเหล่านัน้  รวมถึงละเลยการมองระบบ
ความสมัพนัธ์ระหว่างวยัรุ่นใช้ยาเสพติดกบับคุคลรอบข้าง ท่ีพร้อมเข้ามาเกือ้หนนุ ชว่ยเหลือวยัรุ่น
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เหล่านีด้้วยความรัก ความเข้าใจ และเปิดโอกาสให้วยัรุ่นเหล่านีฟื้้นคืนมาเป็นวยัรุ่นผู้แข็งแกร่งท่ี
สามารถเลิกยาเสพติดได้ส าเร็จ ท่ีมีท่ียืนในสงัคมอยา่งมีคณุคา่และศกัดิ์ศรีความเป็นมนษุย์เฉกเช่น
คนอ่ืนในสงัคม 

เม่ือเป็นเชน่นี ้ผู้วิจยัยงัมีความเช่ืออีกวา่ หากคนในสงัคมและภาครัฐเปล่ียนวิธีคิด เปล่ียน
มุมมองท่ีมีต่อวยัรุ่นใช้ยาเสพติด รวมถึงแนวทางการบ าบดัฟื้นฟูผู้ ใช้ยาเสพติดใหม่ โดยมองว่า
วยัรุ่นแตล่ะคนเหลา่นีเ้ป็นผู้ ท่ีมีศกัยภาพ  มีความสามารถในการปรับเปล่ียนและพัฒนาตนเองให้ดี
ขึน้ได้ รวมถึงมีระบบความสมัพนัธ์ทางสงัคมกบัผู้คนแวดล้อมท่ีแตกตา่งกนัไป ซึ่งบคุคลนยัส าคญั
ในชีวิตของพวกเขา ย่อมมีความพร้อมในการเกือ้หนุนการเลิกยาเสพติดของวยัรุ่นเหล่านี ้ในแง่นี ้
การฟืน้ฟูวยัรุ่นใช้ยาเสพตดิจึงควรให้ความส าคญักบัการมองลกึลงไปถึงความเส่ียง และอนัตรายท่ี
ด ารงอยู่ในชีวิต  รวมถึง ระบบความสัมพันธ์ทางสังคมของวัยรุ่นแต่ละคน เพ่ือค้นหาบุคคล
นยัส าคญั แรงจูงใจท่ีเข้ามาเกือ้หนุนในการเลิกใช้ยาเสพติด ตลอดจนพยายามเปิดพืน้ท่ีให้วยัรุ่น
เหลา่นีไ้ด้กลบัมามีโอกาสและมีชีวิตร่วมกบัคนในสงัคมได้เชน่เดมิ  
 

ข้อถกเถียงจากผลการวิจัย 
จากผลการศึกษาครัง้นี ้สามารถสะท้อนให้สงัคมเกิดความรู้ ความเข้าใจชีวิตของวัยรุ่น

สลัมท่ียุติยาเสพติด และสามารถน าไปสู่การเปล่ียนแปลงของบุคคลและโครงสร้างทางสังคมท่ี
หอ่หุ้มวยัรุ่นสลมัท่ีใช้ยาเสพตดิ โดยมีรายละเอียดดงันี ้

1. เง่ือนไขความเส่ียงและกระบวนการจดัการความเส่ียงของวยัรุ่นใช้ยาเสพตดิ 
จากการศึกษาครัง้นี ้พบว่า วัยรุ่นใช้ยาเสพติดต้องเผชิญกับความเส่ียงใน

หลากหลายบริบท ทัง้ท่ีเกิดจากการมีชีวิตครอบครัวท่ีเปราะบาง การคบเพ่ือนใช้ยาเสพติด ความ
ล้มเหลวของชีวิตการเรียนในโรงเรียน การใช้ชีวิตอยู่ในชุมชนแหล่งรวมยาเสพติด และความเส่ียง
จากการละเมิดกฎ ระเบียบ ระบบคณุค่าของสงัคม ซึ่งภาพเหล่านีไ้ด้ถกูตีแผ่ออกมาผ่านงานวิจยั
หลายชิน้ กล่าวคือ ผลการศึกษาของ (นนัท์ชตัสณัห์ สกุลพงศ์, 2559) (วราภรณ์ มัง่คัง่และคณะ, 
2559) (เบญจพล กรอุไร, 2550) ท่ีได้ชีใ้ห้เห็นถึงเง่ือนไขภายในครอบครัวของวยัรุ่นท่ีใช้ยาเสพติด 
ท่ีล้วนมีปัญหาสมัพนัธภาพภายในครอบครัว ทัง้การใช้ความรุนแรงในครอบครัว ความสมัพนัธ์ใน
ครอบครัวท่ีห่างเหินกัน และพ่อแม่ตา่งท างานหาเลีย้งครอบครัวจึงไม่มีดแูลเอาใจใส่กัน จนท าให้
วัยรุ่นเหล่านีห้ันไปพึ่งยาเสพติด แต่ทว่างานเหล่านี ้มิได้ชีใ้ห้เห็นถึงความเส่ียงท่ีด ารงอยู่อย่าง
ซบัซ้อน ท่ีเกาะเก่ียวยึดโยงกนัไปมาจนยากท่ีจะสืบหาต้นตอแหง่ความเส่ียงท่ีแท้จริงได้ อีกทัง้ ยงัมี
ความแตกตา่งกันออกไปตามบริบทการปฏิสมัพนัธ์กบับคุคลรอบข้าง และช่วงเวลาท่ีเปล่ียนไปทัง้
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ในระหวา่งการใช้ยาเสพติด ชว่งยตุกิารใช้ยาเสพติด  รวมถึงไมไ่ด้ชีใ้ห้เห็นถึงกลวิธีในการแสดงออก
เพ่ือจดัการกบัปัญหาชีวิตครอบครัวเปราะบางเหลา่นี ้ซึง่ผู้ ใช้ยาเสพตดิแตล่ะคนจะมีการแสดงออก
ท่ีแตกต่างกันออกไป แต่ส าหรับผลจากการวิจัยในครัง้นี ้ได้สะท้อนให้เห็นแง่มุมดงักล่าวอย่าง
ชดัเจน ทัง้ในส่วนของเง่ือนไขความเส่ียงจากสมาชิกแตล่ะคนในครอบครัว ท่ีเกิดขึน้ในหลากหลาย
รูปแบบ รวมถึงการแสดงท่ีวยัรุ่นเหล่านีส้ร้างขึน้มาจดัการกบัอนัตรายท่ีเกิดขึน้ ในแตล่ะบริบทการ
ปฏิสมัพันธ์กับสมาชิกในครอบครัว และมีความซบัซ้อนในแง่ผู้ กระท า ท่ีในบางบริบทวยัรุ่นท่ีใช้ยา
เสพติดมิใช่เป็นผู้ถูกกระท า แต่อยู่ในฐานะผู้ชมความรุนแรงท่ีเกิดขึน้ระหว่างพ่อกับแม่หรือสมาชิกใน
ครอบครัวคนอ่ืน แต่ทว่า ในบริบทถดัไปพวกเขากลบักลายเป็นทัง้ผู้ ถูกกระท าความรุนแรงและผู้ชมใน
เวลาเดียวกัน แม้ว่าต้องตกอยู่ในสภาวการณ์ท่ีตนเองถูกกระท าหรือเห็นภาพสมาชิกในครอบครัวถูก
กระท า สิ่งหนึ่งท่ีพวกเขาปฏิสัมพันธ์กับตนเองจนเกิดความเข้าใจคือ เร่ืองราวเหล่านีล้้วนสร้างความ
ยากล าบากในชีวิต จนท าให้เจ้าของประสบการณ์เหล่านีต้้องหนัมาใช้ยาเสพติดเพ่ือเป็นเคร่ืองเยียวยา
จิตใจให้ตนเองหลดุพ้นจากชีวิตท่ีเลวร้ายเหลา่นี ้

การใช้ชีวิตของวัยรุ่นใช้ยาเสพติดในกลุ่มเพ่ือน ได้มีงานวิจยัหลายชิน้กล่าวว่า 
ผู้ ใช้ยาเสพติดส่วนใหญ่ล้วนมีเพ่ือนสนิทใช้ยาเสพติด ร่วมกันใช้ยาเสพติดกับเพ่ือน รวมถึงแสดง
พฤตกิรรมท่ีไม่เหมาะสมอย่างตอ่เน่ือง (สรุธาดา สิงหาวาโน, 2559) (พชัชา วงค์สวรรค์, 2552 )ซึ่ง
ภาพเหล่านีล้้วนเป็นภาพท่ีผู้ วิจยัในฐานะคนนอกมองผู้ ใช้ยาเสพติดในเชิงต าหนิติเตียน และไม่
ยอมรับพฤติกรรมของบุคคลเหล่านี ้โดยละเลยการสะท้อนความคิด ความรู้สึก และเร่ืองราวชีวิต
จากมุมมองของพวกเขา แต่ในงานวิจยัชิน้นีท่ี้ผู้ วิจยัเข้าไปร่วมสนทนา แลกเปล่ียนประสบการณ์
ชีวิต และร่วมกันสร้างความรู้กบัวยัรุ่นใช้ยาเสพติดในสลมั จึงสามารถมองเห็นแง่มมุดงักล่าวจาก
มุมมองของวยัรุ่นใช้ยาเสพติดได้เป็นอย่างดีว่า ส าหรับวยัรุ่นใช้ยาเสพติดแล้ว ชีวิตในกลุ่มเพ่ือน
เป็นชีวิตท่ีเต็มไปด้วยการมีอิสระ สามารถเปิดเผยตวัตนของผู้ ใช้ยาเสพติดได้เต็มท่ีโดยไม่ต้อง
หวาดกลวัว่าจะถูกจ้องมอง ตรวจตรา และถูกต าหนิว่าเป็นการกระท าท่ีไม่เหมาะสม และไม่ต้อง
เกรงกลวัว่าถกูลงโทษจากกลุ่มเพ่ือนด้วยกนั ท่ีเป็นเช่นนีเ้น่ืองจาก เพ่ือนท่ีคบกนัตา่งมองวา่การใช้
ยาเสพติดเป็นสิ่งปกติ เป็นการกระท าท่ีสมาชิกในกลุ่มเพ่ือนยอมรับ ยิ่งไปกว่านัน้ ยงัได้ช่วยเหลือ
กันท างานและหาเงินมาเป็นค่าใช้จ่ายในการซือ้ยาเสพติดมาใช้ร่วมกัน รวมถึงร่วมกันแสดงการ
กระท าเพ่ือปกปิดการใช้ยาเสพติดของตนเองและเพ่ือนมิให้บุคคลภายนอกล่วงรู้จนเข้ามาท า
อนัตรายและลงโทษสมาชิกในกลุ่มเพ่ือน เม่ือเป็นเช่นนี ้ในช่วงชีวิตของการใช้ยาเสพติด เพ่ือนจึง
กลายเป็นบุคคลนัยส าคัญท่ีวัยรุ่นใช้ยาเสพติดรัก เป็นห่วง และร่วมกระท ากิจกรรมต่าง ๆ ไป
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ด้วยกนั ย่ิงไปกวา่นัน้ ได้ใช้ยาเสพตดิมาชว่ยสร้างความสขุ และกระชบัความสมัพนัธ์ระหวา่งกนัใน
กลุม่เพ่ือให้แนน่แฟ้นมากขึน้ 

ความเส่ียงของวยัรุ่นสลมัท่ีใช้ยาเสพติดในสลมั ได้มีงานวิจัยชิน้อ่ืนกล่าวว่า 
เด็กในชมุชนแออดัในเขตเมืองต้องใช้ชีวิตอยู่ในชมุชนท่ีมีความเส่ียงจากผู้ ใช้ ผู้จ าหน่ายยาเสพติด 
เต็มไปด้วยแหล่งมั่วสุมยาเสพติด จึงท าให้ชุมชนมีความไม่ปลอดภัยและมีสภาพแวดล้อมท่ีเป็น
อนัตราย (Sompoch Ratioran, 2012) (ประยงค์ แสนบรุาณ, 2559 ) และงานวิจยัท่ีศกึษาเก่ียวกบั
มมุมองของคนในสงัคมตอ่ยาเสพติด ท่ีล้วนมองวา่ สารเสพตดิเป็นสิ่งไมดี่ คนใช้สารเสพตดิเป็นคน
ไม่ดี ไม่มีอนาคต ซึ่งผู้ ใช้ยาเสพติด ครอบครัว และชุมชนรับรู้และเข้าใจดีว่าการใช้ยาเสพติดเป็น
การกระท าท่ีผิดไปจากบรรทดัฐานของสงัคม (จารุณี ศิริพนัธุ์, 2558) (แพร ศิริศกัดิ์ดาเกิง, 2558) 
แต่งานวิจัยท่ีผ่านมามิได้ชีใ้ห้เห็นถึงกระบวนการจัดการความเส่ียงท่ีเกิดขึน้ในแต่ละบริบท ว่า
ทา่มกลางการใช้ชีวิตในสลมัท่ีเต็มไปด้วยยาเสพติด และการถกูกีดกนั การถกูตรวจตราจากผู้คนใน
ชุมชน วยัรุ่นใช้ยาเสพติดแต่ละคนมีการต่อสู้  ต่อรอง และแสดงการกระท าท่ามกลางความเส่ียง
เหล่านีอ้ย่างไร ในขณะท่ีงานวิจัยในครัง้นี ้ได้บ่งชีแ้ละต่อเติมความรู้ท่ีเก่ียวกับกลวิธีในการต่อสู้  
ตอ่รองกบับุคคลรอบข้างในแต่ละบริบทภายในชุมชนอย่างชดัเจน จนท าให้เห็นถึงความสามารถ
และศกัยภาพของวยัรุ่นใช้ยาเสพติด ท่ีพวกเขาสามารถขจดัอนัตรายจากยาเสพติดท่ีเข้ามาในชีวิต 
และสามารถรอดพ้นจากเร่ืองราวเลวร้ายเหลา่นีไ้ปได้ 

2. กระบวนการพฒันาตวัตนเพ่ือยตุกิารใช้ยาเสพติด 
ในการศึกษาครัง้นี ้พบว่า วยัรุ่นท่ีตดัสินใจเลิกยาเสพติดมีกระบวนการในการ

พฒันาตวัตนในหลากหลายรูปแบบ ทัง้กระบวนการสร้างศรัทธาแห่งตน การรู้ซึง้ถึงความรักจาก
ครอบครัว กระบวนการสร้างศรัทธาในศาสนา การสร้างความรู้และทกัษะชีวิตในหน่วยงานบ าบัด
ยาเสพติด และกระบวนการฝึกฝนความอดทนในสถาบันเบ็ดเสร็จ ซึ่งภาพเหล่านีบ้างส่วน เช่น 
เง่ือนไขท่ีช่วยเกือ้หนุนให้ผู้ ใช้ยาเสพติดเลิกยาเสพติดได้ส าเร็จ ได้ถูกถ่ายทอดผ่านงานวิจัยของ  
นัน ท์ ชัต สัณ ห์  สกุ ลพ ง ศ์  (2559 ) (Michael  Ungar, 2008) (Elizabeth K. Anthony, 2008)  
(Amna Saeed and Shehla A. Yasin, 2017) ท่ีสะท้อนให้เห็นว่าผู้ หญิงท่ีใช้ยาเสพติดได้ดึงเอา
ทรัพยากร ทัง้ปัจจัยภายในตนเอง ปัจจัยจากครอบครัว ปัจจัยในชุมชน ความศรัทธาในศาสนา 
และสถานบ าบดัยาเสพติด ล้วนมีส่วนในการเกือ้หนนุให้ผู้ ใช้ยาเสพติดสามารถก้าวข้ามวิกฤติใน
ชีวิตจากการใช้ยาเสพติดได้ แต่ทว่าในงานวิจยัดงักล่าว ได้ให้ความส าคญักับการสะท้อนให้เห็น
เพียงปัจจยัท่ีแยกส่วนซึ่งบคุคลน าไปใช้ในการเลิกยาเสพติดเท่านัน้ จึงมองไม่เห็นภาพความเก่ียว
โยงกนัระหว่างเง่ือนไขตา่ง ๆ และกระบวนการน าเง่ือนไขเหล่านีม้าใช้ตอ่รองกบัตนเองและบุคคล
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รอบข้างในแตล่ะบริบทในช่วงชีวิตของการเลิกยาเสพตดิ รวมถึงมองไม่เห็นภาพการแสดงออกและ
การปกปิดอารมณ์ความรู้สึกของวยัรุ่นท่ีพยายามเลิกยาเสพติด ในช่วงระหว่างการปฏิสมัพนัธ์กับ
บคุคลรอบข้าง ท่ีเต็มไปด้วยความท้อแท้ ความทกุข์ทรมานทางร่างกาย และจิตใจอย่างแสนสาหสั
จนกวา่จะก้าวข้ามเร่ืองราวเลวร้ายเหลา่นีไ้ด้  

อยา่งไรก็ตาม ในงานวิจยัครัง้นี ้จงึได้สะท้อนความรู้เพ่ือเติมเต็มแง่มมุดงักลา่ว  
จนท าให้เห็นภาพเง่ือนไขเกือ้หนนุในการเลิกยาเสพติดท่ีมีอยู่หลากหลาย และเกิดขึน้ในบริบทการ
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ ใช้ยาเสพติดกับบุคคลในบริบทต่าง ๆ ทัง้ภายในตัวเอง ครอบครัว เพ่ือน 
ชุมชน และสงัคม ซึ่งในแต่ละบริบทย่อมมีปัจจยัเกือ้หนุนการเลิกยาเสพติดท่ีแตกต่างกันออกไป  
อีกทัง้ ในการน าปัจจยัเกือ้หนุนเหล่านีไ้ปใช้ในกระบวนการสร้างความแข็งแกร่งแห่งตนเพ่ือยตุิยา
เสพติดก็ไม่ได้เกิดขึน้ง่ายดายนกั เน่ืองจากปัจจยัเกือ้หนนุในทกุบริบทท่ีห่อหุ้มวยัรุ่นท่ีใช้ยาเสพติด 
ทัง้ท่ีมาจากตวัเองและบุคคลแวดล้อมจะต้องท างานเช่ือมโยงกันไปมา เพ่ือเปิดพืน้ท่ี หนุน เสริม 
และควบคุม ให้พวกเขาเหล่านีเ้กิดความเข้มแข็งจากภายใน และพยายามก ากับควบคุมตวัเอง
ทา่มกลางบริบทการปฏิสมัพนัธ์กบับคุคลอ่ืน พร้อมทัง้แสดงการกระท าออกมาให้บคุคลอ่ืนยอมรับ
ในฐานะวยัรุ่นสลัมท่ีเลิกยาเสพติดได้ส าเร็จ เม่ือเป็นเช่นนี ้จึงท าให้วัยรุ่นใช้ยาเสพติดบางคนไม่
สามารถยตุิการใช้ยาเสพติดได้ภายในครัง้เดียว แตต้่องวนเวียนอยู่กบัการใช้ความพยายามในการ
เลิกยาเสพตดิ แตด้่วยเง่ือนไขภายในตวัเอง ครอบครัว เพ่ือน ชมุชน หรือสงัคมไม่ได้เอือ้ตอ่การเลิก
ยาเสพตดิ จงึท าให้วยัรุ่นบางคนกลบัมาใช้ยาเสพตดิซ า้  

ภาพปรากฏขึน้ได้เกิดขึน้กับวยัรุ่นใช้ยาเสพติดบางคน ท่ีได้ตดัสินใจบวชเป็น
พระสงฆ์และมุ่งมัน่ท่ีจะใช้แรงศรัทธาท่ีมีตอ่ศาสนา มาเป็นเคร่ืองยึดเหน่ียวจิตใจและควบคมุการ
กระท าของตนเอง ไปสู่การเลิกยาเสพติด แต่ทว่าด้วยชีวิตภายในวดัท่ีต้องปฏิสมัพนัธ์กบัพระสงฆ์
หรือลูกศิษย์วัดท่ีเก่ียวข้องกับยาเสพติด และไม่ได้ปฏิบัติตามหลักธรรมวินัยของพระสงฆ์อย่าง
เคร่งครัด เหตุการณ์เหล่านีจ้ึงกลายเป็นอุปสรรคเข้ามาท้าทายความตัง้ใจในการเลิกยาเสพติด 
ประกอบกับการมีจิตใจไม่เข้มแข็ง จึงไม่สามารถควบคมุตนเองให้เลิกยาเสพติดได้ จนกลบัมาใช้
ยาเสพติดซ า้และใช้ในปริมาณมากขึน้กว่าเดิม กระทั่งเม่ือกลับมาใช้ชีวิตในครอบครัวท าให้เขา
สามารถสมัผสัได้ถึงความรัก ความหวงัดีของสมาชิกในครอบครัว จนท าให้พวกเขาตดัสินใจเลิกยา
เสพติดโดยการควบคุมตนเอง และได้รับความช่วยเหลือจากสมาชิกในครอบครัว ทัง้การให้
ค าปรึกษา ค าแนะน า การให้ก าลงัใจ การร่วมเดนิทางไปพบแพทย์เพ่ือบ าบดัยาเสพตดิ รวมถึงการ
ก ากับตนเองให้มีวินัยในการทานยา และปฏิบัติตามค าแนะน าของแพทย์อย่างเคร่งครัด             



  

  

198 

จากเหตกุารณ์เหลา่นีไ้ด้ท าให้วยัรุ่นเหลา่นีเ้กิดพลงัใจในการปรับเปล่ียนตนเองใหม ่ไปสู่การเลิกยา
เสพตดิเพ่ือตวัเองและเพื่ออยูร่่วมกบัครอบครัวท่ีตนเองรัก   

แน่นอนว่า ภาพท่ีถูกถ่ายทอดออกมาเช่นนี ้จึงสะท้อนให้เห็นได้ว่า ด้วยชีวิต
ของวัย รุ่นใช้ยาเสพติดต้องอาศัยอยู่ ร่วมกับคนในสังคมและต้องปฏิสัมพันธ์กับบุคคลใน
หลากหลายบริบท ฉะนัน้ การท่ีวยัรุ่นจะเลิกใช้ยาเสพตดิได้นัน้ มิได้ขึน้อยูก่บัปัจจยัส่วนบคุคล หรือ
ชีวิตทางสงัคม ท่ีวยัรุ่นท าการปฏิสมัพนัธ์กบัสมาชิกในครอบครัว กลุ่มเพ่ือน และคนในชมุชนเพียง
อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านัน้ แต่ทว่า การปฏิสัมพันธ์กับตัวเองและคนรอบข้าง จึงมีส่วนเก่ียวโยง
สมัพนัธ์กนัและมีส่วนเข้ามาเกือ้หนนุ สง่เสริมให้วยัรุ่นใช้ยาเสพตดิเกิดจิตส านกึ มีความเข้าใจ และ
มีความตัง้ใจอย่างแน่วแน่ในการเลิกยาเสพติด รวมถึงโครงทางสงัคมท่ีเปิดโอกาสและเปิดพืน้ท่ีให้
วยัรุ่นใช้ยาเสพติด จึงเป็นอีกส่วนหนึ่งท่ีมีความส าคญั ในการดงึวยัรุ่นใช้ยาเสพติดกลบัมาใช้ชีวิต
เฉกเชน่คนปกตทิัว่ไป และสามารถอยูร่่วมกบัคนในสงัคมได้ดงัเดมิ 
 

ความเข้าใจปัญหาสู่ข้อเสนอแนะจากการศึกษาวิจัย 
จากผลการศึกษาดงักล่าว ได้สะท้อนให้เห็นว่า วัยรุ่นท่ีสามารถยุติการใช้ยาเสพติดได้ 

จะต้องมีการควบคุมตนเองในรูปแบบต่างๆ ทัง้การควบคุมภายในของบุคคล ( Internal Control) 
ซึง่เป็นคณุลกัษณะทางจิตวิทยาท่ีส าคญัของวัยรุ่น มีการควบคมุทางสงัคม (Social Control) ท่ีเกิด
จากความรักและความผกูพนัจากบคุคลนยัส าคญั รวมถึงมีการควบคมุโดยระเบียบวินยั (Control 
by Discipline) ซึ่งใช้กฎ กติกา และแนวทางปฏิบัติของบริบท ในการก ากับบุคคลให้เช่ือ และ
ยอมรับในสิ่งเหล่านัน้ จากนัน้ท าการก ากับตนเองให้ปรับเปล่ียนการกระท าให้อยู่ภายใต้ระเบียบ
วินัยของพืน้ท่ีแห่งนัน้ ทัง้นีเ้พ่ือให้ตนเองได้รับรางวัลและไม่โดนลงโทษ อีกทัง้ มีการควบคมุโดย
ความศรัทธา (Control by Faith) เพ่ือเป็นเคร่ืองยดึเหน่ียวจิตใจ ความคิด และการกระท าให้ปฏิบตัิ
ตามสิ่งท่ีสงัคมก าหนด ฉะนัน้ เพ่ือให้ผลการศึกษาเหล่านีส้ามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จริงในทาง
ปฏิบตั ิผู้วิจยัจงึมีข้อเสนอแนะดงันี ้

ประการแรก การเปล่ียนมุมมองวิธีคิดท่ีมีต่อวัยรุ่นท่ีใช้ยาเสพติด โดยไม่มองว่า
บุคคลเหล่านีเ้ป็นคนเบี่ยงเบนหรือเป็นผู้ ร้ายท่ีต้องจดัการให้หมดไปจากสงัคม แต่ต้องมองบุคคล
กลุ่มนีด้้วยความเข้าใจ ให้โอกาส และเปิดพืน้ท่ีให้เกิดการสร้างสรรค์กิจกรรมท่ีเหมาะสมส าหรับ
วยัรุ่นแตล่ะคน 

ประการที่สอง หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องต้องท าความเข้าใจชีวิตของผู้ ใช้ยาเสพติด ทัง้
คณุลกัษณะเฉพาะของวยัรุ่นสลมัท่ีใช้ยาเสพติดแต่ละคน อาทิ วยัรุ่นคนใดเป็นผู้ มีความเช่ือและ
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ศรัทธาในตนเองว่าสามารถเลิกใช้ยาเสพติดได้ มองเห็นคณุค่าในตนเอง และมีความสามารถใน
การควบคมุตนเอง จะต้องพยายามเสริมพลงัพวกเขาให้มีความเข้มแข็งมากขึน้ เพ่ือให้ก้าวเดนิไปสู่
การเลิกยาเสพติดได้ และแบบแผนความสัมพันธ์ของวัยรุ่นกับบุคคลแวดล้อม ทัง้ในบริบท
ครอบครัว โรงเรียน เพ่ือน ชมุชน และสงัคม ทัง้นีเ้พ่ือให้พวกเขาสะท้อนวิธีคิด การให้ความหมายท่ี
มีตอ่บคุคลรอบข้างว่า บคุคลใดมีนยัส าคญัในชีวิต หรือบคุคลใดเป็นบคุคลอนัตรายและแสดงการ
กระท าลดทอนศกัดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของตนเอง ซึ่งภาพเหล่านีจ้ะสามารถสะท้อนให้ถึงต้นตอ
ของปัญหาความสมัพนัธ์ทางสงัคมท่ีด ารงอยูใ่นชีวิตประจ าวนัอย่างแท้จริง โดยความหมายและต้น
ตอของปัญหาเหล่านัน้ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าเป็นแหล่งข้อมูลส าคญัท่ีช่วยให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง
สามารถน ามาคิด ใคร่ครวญ จนน าไปสู่การค้นพบเคร่ืองมือท่ีเหมาะสมกับวยัรุ่นแต่ละคน และ
ร่วมกนัสร้างสรรค์แนวทาง การกระท าไปสู่การปรับเปล่ียนตนเองจนสามารถยตุิการใช้ยาเสพตดิได้  
โดยท่ีโครงสร้างทางสังคมท่ีด ารงอยู่ มิได้ปิดกัน้ ซ า้เติม หรือทอดทิง้พวกเขา ขณะเดียวกันยังได้
หยิบย่ืนทรัพยากรท่ีเอือ้ประโยชน์ต่อการยตุิการใช้ยาเสพติด อาทิ สถานบ าบดัยาเสพติด สถาบนั
ศาสนา และกฎระเบียบท่ีเข้มข้นในการจดัการผู้ ใช้ยาเสพติด เม่ือน าสิ่งเหล่านีม้าจดัวางร้อยเรียงไว้
ด้วยกัน ย่อมกลายเป็นหลากหลายทางเลือก ท่ีเปิดโอกาสให้วัยรุ่นสลัมสามารถปฏิสัมพันธ์กับ
บุคคลในพืน้ท่ีเหล่านี ้จนเกิดการตีความ เข้าใจถึงความปรารถนาดีของบุคคลรอบข้าง จึงท าให้
พวกเขาเกิดพลงัใจในการปรับเปล่ียน และพฒันาตนเองจนเลิกใช้ยาเสพตดิได้ส าเร็จ 

เม่ือเกิดความเข้าใจเร่ืองราวชีวิตในบริบทตา่ง ๆ ของวยัรุ่นสลมัท่ีใช้ยาเสพติดเหล่านี ้
ย่อมท าให้มองเห็นถึงความหลากหลายของชีวิตวัยรุ่นสลัมท่ีใช้ยาเสพติด ทัง้ในแง่มุมของการ
ปฏิสมัพนัธ์กบับุคคลรอบข้างท่ามกลางสภาวการณ์ยากล าบากจากการใช้ยาเสพติดท่ีเกาะเก่ียว
กนัไปมาในทกุบริบทของชีวิต การจดัการกบัความยากล าบากเหล่านี ้และการปฏิสมัพนัธ์กบับคุคล
รอบข้าง ท่ีท าให้พวกเขาตีความ จนเกิดความเข้าใจว่า ตนเองต้องมีความเข้มแข็งและต้องน า
ทรัพยากรท่ีมีอยู่มาใช้ต่อรองกับบุคคลรอบข้างท่ามกลางบริบทการปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคม เพ่ือให้
ยอมรับตวัตนในฐานะผู้ยุติการใช้ยาเสพติด จนท้ายท่ีสุด พวกเขาสามารถยุติการใช้ยาเสพติดได้
ส าเร็จ และกลบัคืนสูส่งัคมได้ดงัเดมิ  

ประการที่ สาม  การแก้ปัญหายาเสพติด ควรให้ความส าคัญกับแนวคิดในการ
ป้องกนัและการชว่ยเหลือในการยตุยิาเสพตดิท่ีเก่ียวโยงกนัในทกุบริบท กลา่วคือ 

การป้องกนั บคุคลในระบบความสมัพนัธ์ทางสงัคมทกุบริบทท่ีอยูแ่วดล้อมวยัรุ่นสลมั 
จะต้องร่วมกันสร้าง Internal Control  เป็นสิ่งยึดเหน่ียวทางใจ และฝึกฝนระเบียบวินัย เพ่ือให้
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วยัรุ่นมีภูมิคุ้มกัน มีความฉลาดรู้ รู้เท่าทันความเส่ียงและอนัตรายจากยาเสพติด รวมถึงควบคุม
ตนเองให้อยูห่า่งไกลยาเสพตดิได้ โดยในแตล่ะบริบทต้องร่วมกนัด าเนินการ ดงันี ้

ครอบครัว สมาชิกต้องมีกิจกรรมร่วมกันในครอบครัว ส่งเสริมให้วัยรุ่นเห็น
คณุค่าในตวัเอง ยึดมัน่ในจริยธรรม มีความเข้าใจทกัษะการใช้ชีวิต การจดัการปัญหาท่ีเข้ามาใน
ชีวิต ไม่รู้สึกวา่ตนเองโดดเดี่ยวเม่ือชีวิตต้องเผชิญกบัปัญหา และมีความสามารถในการจดัการกับ
ปัญหาท่ีเกิดขึน้ด้วยตนเอง โดยไมต้่องพึง่ยาเสพตดิ 

 โรงเรียน ต้องมีหลกัสตูรในการให้ความรู้เก่ียวกบัอนัตรายของยาเสพตดิควบคู่
กับหลักคณุธรรมจริยธรรม ครูต้องรับรู้และเข้าใจถึงคณุลกัษณะส่วนบุคคลและสภาพครอบครัว
ของนกัเรียน ท าการสร้างความสมัพนัธ์ท่ีดีกบันกัเรียน โดยเฉพาะนกัเรียนกลุม่เส่ียง อาทิ มีชีวิตอยู่
ในครอบครัวเปราะบาง ไม่สนใจการเรียน และขาดเรียนเป็นประจ า เป็นต้น และสร้างบรรยากาศ
ในการเรียนให้สนุก ไม่เครียด จนท าให้นกัเรียนเกิดความเข้าใจว่าครูเป็นตวัแบบท่ีดีท่ีสามารถยึด
เป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิต และเป็นเสมือนเพ่ือนท่ีสามารถให้ค าปรึกษาปัญหาตา่งๆ ท่ีเข้ามาใน
ชีวิตได้ อีกทัง้ ต้องเน้นการสร้างวินัยให้กับนักเรียน และไม่ท าให้นักเรียนรู้สึกว่าตนเองถูกก ากับ
ควบคุมจากกฎระเบียบของโรงเรียนมากเกินไป จนเกิดความคิดในการขัดขืนและท้าทาย
กฎระเบียบเหล่านี ้รวมถึง มีการสร้างพืน้ท่ีสันทนาการให้นักเรียนได้ผ่อนคลายความเครียดจาก
การเรียน และปัญหาท่ีเข้ามาในชีวิต 

เพื่อน วยัรุ่นต้องมีการรวมตวักนัเป็นเครือข่ายให้ความช่วยเหลือวยัรุ่นด้วยกัน
ให้หา่งไกลยาเสพติด หรือ “เพ่ือนช่วยเพ่ือน” ท่ีให้ความส าคญักบัการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างกนั
เก่ียวกบัอนัตรายของยาเสพตดิ ให้ค าแนะน าและชว่ยเหลือเพ่ือนในชว่งเวลาท่ีเผชิญกบัปัญหาชีวิต 
สร้างพืน้ท่ีกิจกรรมและร่วมท ากิจกรรมท่ีสร้างสรรค์ด้วยกนั เพ่ือให้วยัรุ่นเหลา่นีส้มัผสัได้ถึงความรัก 
ความเข้าใจในกลุม่เพ่ือน และมีการชกัชวนเพ่ือนกระท าในสิ่งท่ีคนในสงัคมยอมรับมากกวา่การเข้า
ไปยุง่เก่ียวกบัยาเสพตดิ 

ชุมชน คนในชุมชนต้องผลักดัน ร่วมมือกันให้เกิดกระบวนการสร้างความ
ช่วยเหลือ  สร้างเครือข่ายชมุชนท่ีดแูลกนัเอง และหนุนเสริมให้วยัรุ่นสามารถเข้าถึง เข้ามีส่วนร่วม
ในเครือข่ายเหล่านีท้ัง้ร่วมคิด ร่วมวางแผนในการแก้ปัญหา และร่วมลงมือแก้ปัญหายาเสพติดท่ี
ด ารงอยูภ่ายในครอบครัว ชมุชน และสงัคมให้ลดน้อยลง  

การช่วยเหลือในการยุติยาเสพติด  ควรใช้กระบวนการระดับสังคมท่ีค านึงถึง
ความสมัพนัธ์ทุกระดบัท่ีเก่ียวข้องกับผู้ ใช้ยาเสพติด ซึ่งด าเนินการโดยผู้ เช่ียวชาญท่ีมีความเข้าใจ
ร่วมกับบุคคลนัยส าคัญในบริบทต่าง ๆ ท่ีช่วยน าพาทรัพยากรในการให้ความช่วยเหลือ สร้าง



  

  

201 

ก าลังใจเพ่ือให้ผู้ ใช้ยาเสพติดไม่เกิดความรู้สึกโดดเด่ียว เกิดพลังใจ และมีความเข้มแข็งในการ
ปรับเปล่ียนตวัเอง จนสามารถเลิกใช้ยาเสพตดิได้ ซึง่ในแตล่ะบริบทควรด าเนินการ ดงันี ้ 

ครอบครัว ต้องทุ่มเทความรัก ความเข้าใจ มีการพดูคยุระหว่างกนั ให้ก าลงัใจ 
ให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ท าให้ผู้ ใช้ยาเสพติดมองเห็นคุณค่าในตนเอง รวมถึ งไม่เกิด
ความรู้สึกโดดเดี่ยว และต้องร่วมมือกบัสถานบ าบดัยาเสพติดในการช่วยเหลือสมาชิกในครอบครัว
ท่ีใช้ยาเสพตดิ ทัง้นีเ้พ่ือให้พวกเขาเกิดพลงัใจในการก ากบั ควบคมุตนเอง และมีความมุง่มัน่ในการ
ตอ่สู้กบัความต้องการใช้ยาเสพติดของตนเอง จนสามารถเลิกยาเสพตดิได้  

โรงเรียน ครูต้องบงัคบัใช้กฎระเบียบของโรงเรียนในการลงโทษนกัเรียนท่ีใช้ยา
เสพติดอย่างละมนุละม่อม ควบคูไ่ปกบัการร่วมมือกบัครอบครัวและเพ่ือนของนกัเรียนท่ีใช้ยาเสพ
ติด เข้ามามีส่วนร่วมในการให้ความรัก ความเข้าใจ การดแูลเอาใจใส่ และค าแนะน าแก่นกัเรียน
เหลา่นี ้เพ่ือท าให้พวกเขาเกิดความเข้าใจถึงอนัตรายจากการใช้ยาเสพตดิ รับรู้ได้ถึงความรัก ความ
หว่งใย และความหวงัดีท่ีครูมีตอ่นกัเรียน จนน าไปสู่การปรับเปล่ียนวิธีคิด การกระท า และควบคมุ
ตนเองไมใ่ห้กลบัไปใช้ยาเสพติด เพ่ือปรับเปล่ียนตนเองให้กลบัมาเป็นนกัเรียนท่ีดีท่ีเป็นท่ีรักของครู 
และสามารถก ากบัตวัเองให้อยูภ่ายใต้กฎระเบียบของโรงเรียนได้   

เพื่อน วัยรุ่นใช้ยาเสพติดต้องควบคุมตนเองให้อยู่ห่างจากกลุ่มเพ่ือนท่ีใช้ยา
เสพติด หรือตดัขาดความสมัพนัธ์กับเพ่ือนกลุ่มนี ้และเปล่ียนไปใช้ชีวิตร่วมกับกลุ่มเพ่ือนท่ีไม่ใช้    
ยาเสพติด รวมถึงครอบครัวท่ีมีความรัก ความเข้าใจ พร้อมย่ืนมือเข้ามาช่วยเหลือ ให้ค าแนะน า 
พร้อมรับฟังปัญหา ให้ก าลงัใจในยามท้อแท้ และร่วมกนัสร้างพืน้ท่ีกิจกรรมท่ีมีประโยชน์ จนท าให้
เกิดพลงัใจและมีความพร้อมในการลกุขึน้สู้  รวมถึงจดัการกบัชีวิตท่ีต้องเผชิญกบัความทกุข์ทรมาน
จากฤทธ์ิของยาเสพตดิ เพ่ือให้ก้าวข้ามเร่ืองราวเลวร้ายเหลา่นีใ้ห้ได้ 

ชุมชน คนในชุมชนต้องมองวยัรุ่นใช้ยาเสพติดไม่ใช่ผู้ เบี่ยงเบน ไม่ควรรังเกียจ 
ดถูกูเหยียดหยาม และก าจดับคุคลเหล่านีอ้อกจากชมุชน แตค่วรสร้างเครือข่ายคนในชมุชนในการ
ให้ค าแนะน าเก่ียวกบัวิธีการและชอ่งทางในการเข้ารับการบ าบดัรักษา เข้ามามีสว่นร่วมในการดแูล 
หนนุเสริมวยัรุ่นในชมุชนในการเลิกใช้ยาเสพติด และให้โอกาสวยัรุ่นใช้ยาเสพติดเข้ามามีส่วนร่วม
ท ากิจกรรมกบัคนในชมุชน  เพ่ือให้พวกเขาเกิดความตระหนกั มีความเข้าใจถึงความรัก ความหวงั
ดีของคนในชมุชนท่ีต้องการให้วยัรุ่นเหลา่นีเ้ลิกใช้ยาเสพตดิและกลบัมาเป็นคนดีของชมุชน 

สงัคม ต้องท าให้วยัรุ่นใช้ยาเสพติด รับรู้ เข้าใจ และเช่ือว่าการก ากับควบคุม
ตนเองให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบทางสังคม เช่น วินัยของเรือนจ าและค่ายทหาร รวมถึงการน า
หลกัธรรมค าสอนของศาสนามาใช้เป็นเคร่ืองน าทางในการใช้ชีวิตท่ีดีงาม โดยการเลิกใช้ยาเสพติด
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เป็นสิ่งท่ีพึงกระท า ซึง่ในด้านหนึ่ง จะท าให้ตนเองไม่ต้องโดนลงโทษ และอีกด้านหนึ่ง ท าให้ตนเอง
มีคณุค่า ได้รับการยอมรับจากครอบครัว เพ่ือน และบุคคลรอบข้าง นอกจากนี ้ในส่วนของสถาน
บ าบดัยาเสพตดิท่ีรัฐสร้างขึน้มาเพ่ือบ าบดัรักษาผู้ใช้ยาเสพติด ผู้ เช่ียวชาญในพืน้ท่ีเหลา่นีจ้ะต้องใช้
ความรู้ด้านการบ าบัดรักษาผู้ ติดยาเสพติด ตามกระบวนการรักษาของศาสตร์ทางการแพทย์  
ควบคูไ่ปกับการใช้ความเข้าใจ การสร้างแรงจงูใจผ่านการให้รางวลั ให้ก าลงัใจ เพ่ือให้พวกเขาไม่
รู้สึกโดดเด่ียว เกิดพลังใจ และมีความเข้มแข็งในการปรับเปล่ียนตัวเอง รวมถึงเปิดโอกาสให้
ครอบครัว และบคุคลนยัส าคญัของผู้ เข้ารับการบ าบดั เข้ามามีส่วนร่วมในการหนนุเสริมด้านจิตใจ 
ให้ก าลงัใจ และแสดงความรักต่อกัน สิ่งนีจ้ึงเป็นเสมือนยารักษาอาการทางใจและความสมัพนัธ์
ทางสงัคมให้เกิดความเข้มแข็ง จนท าให้พวกเขามองเห็นเป้าหมายของชีวิตท่ีดีภายหลงัจากยตุิการ
ใช้ยาเสพตดิ  

สิ่งส าคญัท่ีผู้ วิจยัต้องการเน้นย า้ คือ การศึกษาการพฒันาตวัตนของวยัรุ่นสลมัเพ่ือ
ยตุิการใช้ยาเสพติด โดยการมองปรากฏการณ์ผ่านการผสานสามแนวคิดเข้าด้วยกัน คือ แนวคิด
ระบบนิเวศวิทยาสังคม แนวคิดการจัดการภาพประทับ และแนวคิดความแข็งแกร่งแห่งตน 
สามารถท าให้เกิดความเข้าใจกระบวนการปรับเปล่ียน และพฒันาตนเองไปสู่การยตุิการใช้ยาเสพ
ติดวยัรุ่นสลมัเหล่านีไ้ด้อย่างลึกซึง้ ตลอดจนท าให้มองเห็นหวัใจส าคญัในการยุติการใช้ยาเสพติด
ของวยัรุ่นสลมัเหล่านี ้ท่ีผู้ตัง้ใจเลิกยาเสพติดได้ท าการสร้างพืน้ท่ีของตนเอง หรือสงัคมได้หยิบย่ืน
พืน้ท่ีในการแสดงออก เพ่ือให้พวกเขามีกิจกรรม มีเวลาในการพูดคยุและแสดงออกร่วมกับบคุคล
รอบข้าง ท่ีแสดงให้เห็นถึงความรัก ความเข้าใจ ท าให้ไม่รู้สึกโดดเด่ียว เม่ือสิ่งเหล่านีถ้กูผสานเข้า
กันในทุกบริบทของการสนทนากับบุคคลอ่ืนจนหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียว ย่อมกลายเป็นยาท่ีช่วย
สร้างความเข้มแข็งให้กับผู้ ใช้ยาเสพติด ให้สามารถปรับเปล่ียน และพฒันาตนเองให้รอดพ้นจาก
การใช้ยาเสพตดิได้ส าเร็จ  
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