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The objectives of this research are: 1.To study the factors influencing the female inmates to
become drugs dealers., 2.To study the process of becoming drugs dealers of female inmates, 3.To
study the female inmates’ adaptation and modes of drugs dealing, and 4. To study the female
inmates’ viewpoints on the drugs issues in Thai society in the future. Anthropological approach, i.e.
participant observation and in-depth interview, is used in data collection from 20 subjects in Woman
Correctional Institute.
The research is based on 7 hypotheses as follows:
1. Juvenility influences the female inmates to become drugs dealers.
2. Inadequate education influences the female inmates to become drugs dealers.
3. Low income influences the female inmates to become drugs dealers.
4. Living in problem family influences the female inmates to become drugs dealers.
5. Drugs addicted friends influence the female inmates to become drugs dealers.
6. Single hood influences the female inmates to become drugs dealers.
7. Drugs addiction influences the female inmates to become drugs dealers.
The hypothesis test results in the approval of hypotheses number 2 and 5.
In order to prevent the female inmates from drugs dealing, they should be given a chance to
turn over a new leaf and should neither be marginalized nor be condemned forever as the
wrongdoers. Otherwise they will have no alternatives than resorting to drugs dealing again.
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กรอบแนวความคิดในการศึกษา
โครงสรางการแบงงานภายในทัณฑสถานหญิงกลาง
แผนที่ทัณฑสถานหญิงกลาง
โครงสรางเครือขายการคายาเสพติด

บทที่ 1
บทนํา
ความเปนมาและความสําคัญของปญหาวิจัย
ปญหายาเสพติดเปนปญหาที่สําคัญประการหนึ่งของสังคมไทยขณะนี้ ดังจะเห็นไดจาก
การเสนอขาวสารจากสื่อตาง ๆ ถึงการแพรระบาดของยาเสพติดจํานวนมาก อันที่จริงมนุษยรูจักใช
ยาเสพติดมานานแลว ในระยะแรก ๆ นํามาใชเพื่อผลประโยชนทางการแพทย แตระยะหลังไดมี
การนําเอาตัวยาดังกลาวมาใชในทางที่ผิด ทัศนคติของสังคมตอการใชยาเสพติดไดแปรรูปไป สมัย
กอนใครติดยาเสพติดจะถูกมองอยางนาสมเพช แตปจจุบันถือเปนพฤติกรรมที่เปนอันตรายตอ
สวัสดิภาพของสังคม โดยผูติดยาเสพติดมักจะเขาไปมีสวนรวมในคดีอาญาเสมอ
องคการอนามัยโลกไดใหคํานิยามของคําวา “ยาเสพติดใหโทษ” วาเมื่อเสพแลวผูเสพจะ
เกิดความตองการทั้งทางรางกายและจิตใจในการที่จะไดเสพตอไป โดยไมสามารถหยุดเสพได
จํานวนการเสพก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ จนทําใหเกิดอันตรายตอรางกายและจิตใจในภายหลัง (สุพัตรา
สุภาพ ,2540)
สัญญา สัญญาวิวัฒน (2542 : 6) อธิบาย ปญหาสังคม คือ ความเสียระเบียบของความ
สัมพันธทางสังคม หรือองคการทางสังคม (Social OrganiZation) การเสียระเบียบคือ ไมปกติ ไม
สมดุล ไมมั่นคง ไมมีพลัง กออันตราย ทําใหความสัมพันธหาย และทําใหความสัมพันธทางสังคม
สูญสลายไปในที่สุดปญหาสังคมไมจําเปนตองเปนคนเชนอาชญากรรม หยาราง โสเภณี คอรรัปชั่น
วัยรุน เทานั้น แตอาจเปนอะไรก็ไดที่มากระทบทางลบกับความสัมพันธทางสังคมเชนสัตวทําให
เกิดโรคระบาด, สิ่งของโดยเกิดจากยาเสพติดหรือสภาวะการณทางสังคมเชน ปญหาการวางงาน
ความยากจน
สุพัตรา สุภาพ (2540 : 4) อธิบาย ความหมายปญหาสังคมวาเปนสภาวะการณที่กระทบ
กระเทือนตอบุคคลจํานวนหนึ่งซึ่งมากพอควร และมีความรูสึกวาควรจะแกไขในรูปการกระทํารวม
กัน เพื่อใหปญหานั้นบรรเทาเบาบางหรือทําใหดีขึ้น
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ยาเสพติดเปนปญหาของสังคม เพราะกอใหเกิดปญหาดานอื่น ๆ ตามมา ทั้งทางดาน
เศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของประเทศ และนับวันปญหาดังกลาวจะยิ่งทวีความรุนแรงเพิ่ม
มากขึ้น ดังจะเห็นไดจากผลการจับกุมคดียาเสพติดทั่วประเทศ ซึ่งพบวา จํานวนคดียาเสพติดที่จับ
กุมไดมีแนวโนมเพิ่มขึ้นโดยกองบัญชาการตํารวจปราบปรามยาเสพติดสามารถจับกุมผูจําหนาย
ยาเสพติด ในป พ.ศ.2540 ไดทั้งสิ้น 593 ราย ผูตองหา 911 คน ของกลางทั้งหมด 1,154.89
กิโลกรัม ป พ.ศ.2541 ไดทั้งสิ้น 738 ราย ผูตองหา 1,289 คน ของกลาง 1,353.54 กิโลกรัม ป
พ.ศ.2542 ไดทั้งสิ้น 883 ราย ผูตองหา 1,363 คน และสถิติการจับกุมผูจําหนายยาเสพติดทั้งหมด
ของสํานักงานตํารวจแหงชาติ ในป พ.ศ.2540 ไดทั้งสิ้น 18,318 ราย ผูตองหา 22,513 คน ของ
กลาง 100,018.02 กิโลกรัม ป พ.ศ.2541 ไดทั้งสิ้น 31,481 ราย ผูตองหา 39,343 คน ของกลาง
97,123.40 กิโลกรัม ป พ.ศ.2542 ไดทั้งสิ้น 33,112 ราย ผูตองหา 40,537 คน ของกลาง
78,054.09 กิโลกรัม (กองบัญชาการตํารวจปราบปรามยาเสพติด, 2543)
จากสถิติการจับกุมพบวา มีคดีจําหนายยาเสพติดเพิ่มขึ้น และผูกระทําความผิดที่เปนสตรี
ในคดียาเสพติด มีอัตราสวนเพิ่มขึ้น ผูตองหาที่ถูกจับกุมเหลานั้นประกอบไปดวย ผูครอบครองยา
เสพติด ผูเสพยาเสพติด และผูจําหนายยาเสพติดทั้งรายใหญและรายยอย อยางไรก็ตามอาชญา
กรรมเกี่ยวกับยาเสพติดนั้น พบวามีความแตกตางจากคดีอาชญากรรมอื่น ๆ เนื่องจากไมมีผูเสีย
หายที่จะมารองทุกขหรือกลาวโทษตอเจาหนาที่เพราะผูกระทําความผิดและผูเสียหายคือบุคคล
เดียวกัน (ประเทือง ธนิยผล และสุวิทย นิ่มนอย, 2530 : 13) อีกทั้งผูคาและผูเสพมีความสมัครใจ
ที่จะรวมกันประกอบอาชญากรรมขึ้น (เภา สารสิน, 2522 : 93)
จากรายงานสรุปผลการปราบปรามยาเสพติดทั้งประเทศ ตั้งแตปพ.ศ.2540 - 2542 พบวา
คดียาเสพติดที่จับกุมได สวนใหญ ถูกจับในขอหาครอบครองและเสพ และสวนนอยเพียง ที่ถูกจับ
ในขอหาผลิตและจําหนาย จากสถิติมีดังนี้ ป พ.ศ.2540 ผูตองหาเสพยาเสพติด 59,758 ราย
64,273 คน ครอบครอง 90,269 ราย 96,209 คน ป พ.ศ.2541 ผูตองหาเสพยาเสพติด 69,334
ราย 72,283 คน ครอบครอง 112,647 ราย 121,058 คน ป พ.ศ.2542 ผูตองหาเสพยาเสพติด
73,595 ราย 74,244 คน ครอบครอง 129,318 ราย 137,330 คน (สํานักงานตํารวจแหงชาติ,
2542) แตจากสภาพความเปนจริง ในการแกไขปญหายาเสพติด เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดจํา
เปนจะตองดําเนินการลดทั้งอุปสงคและอุปทานของยาเสพติดควบคูกันไป
ถาพิจารณาถึงการ
ดําเนินงานดานปราบปรามที่ผานมา นับวาประสบความสําเร็จในจุดหนึ่ง คือการลดอุปสงคของยา
เสพติด แตในดานการลดอุปทานของยาเสพติดหมายถึง ตัวผูผลิต และผูคา การดําเนินการยังไม
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ประสบผลสําเร็จเทาที่ควร จากสถิติผูกระทําความผิดยาเสพติดพบวาจํานวนผูกระทําความผิดขอ
หาจําหนายมีจํานวนเพิ่มมากขึ้นทุกป ดังจะเห็นไดจากขอมูลทางสถิติดังนี้ ปพ.ศ.2539 ผูตองหา
จําหนายยาเสพติดเปนชาย 7,812 คน หญิง 3,250 คน ปพ.ศ.2540 ผูตองหาจําหนายยาเสพติด
เปนชาย 10,188 คน เพิ่มขึ้น 34.41% หญิง 3,917 คน เพิ่มขึ้น 20.52% ปพ.ศ.2541 ผูตองหา
จําหนายยาเสพติดเปนชาย 14.044 คน เพิ่มขึ้น 37.84% หญิง 5,848 คน เพิ่มขึ้น 49.29% ( สํานัก
งานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด,2542 : 6-634 )
จะเห็นไดวาการกระทําความผิดดังกลาว อัตราสวนของสตรีมีจํานวนเพิ่มมากขึ้นอยาง
มากจนเห็นไดชัด ทั้งนี้เนื่องจากสตรีมักจะถูกมองขามวาเปนผูตองสงสัยคายาเสพติดทําใหขบวน
การคายาเสพติดมักจะใชสตรีเปนผูลักลอบลําเลียงยาเสพติดตลอดจนกลุมผูคายาเสพติดมีการ
ระมัดระวังตัวและมีวิธีการตาง ๆ ในการหลบหลีกการจับกุมอยูเสมอ ยากตอการรวบรวมหลักฐาน
และผูทําการจับกุมตองคอยหาวิธีการทันสมัยมาใชตลอดเวลา แมวาในดานหนึ่งกลุมบุคคลเหลานี้
ถูกจับกุมมาดําเนินคดีเปนจํานวนมาก แตอีกดานหนึ่งก็มิอาจปฏิเสธไดวาไมสามารถกวาดลาง
กลุมบุคคลดังกลาวใหหมดไปได ทําใหเกิดผลกระทบตอปญหาผูติดยาเสพติดรายใหมและปญหา
การติดยาเสพติดซ้ําของผูเขารับการบําบัดรักษา เพราะผูที่ติดยาเสพติดไมวาจะเปนผูติดยาเสพติด
รายใหม หรือผูติดยาเสพติดซ้ําเปนปญหาที่เกิดจากการมีผูคายาเสพติดเพิ่มมากขึ้น
จากการศึกษาผลการวิจัยที่ผานมาพบวาปญหาการคายาเสพติด การเสพยาเสพติด และ
การติดยาเสพติดซ้ํามีสาเหตุสวนใหญมาจากการเขาไปอยูในสภาพแวดลอมที่มีปญหา โดยเริ่ม
จากการมีพื้นฐานทางครอบครัวที่มีปญหามากอน รวมถึงปญหาอาชญากรรมที่เปนผลมาจาก
ปญหายาเสพติด ผลจากการศึกษาความสัมพันธของการติดยาเสพติดกับการกออาชญากรรม พบ
วาผูตองหาที่กออาชญากรรม รอยละ 58 เปนผูที่ติดยาเสพติด (ดร.วุฒิ เหลาสุนทร และคณะ,
2524 : 42) จากขอมูลเบื้องตนจะเห็นไดอยางชัดเจนวาจํานวนผูกระทําความผิดในคดียาเสพติดให
โทษ มีจํานวนสูงขึ้นในทุกสวนของความผิด อาทิ การคายาเสพติดโดยผูกระทําความผิดเปนสตรี
ซึ่งจากเดิมที่จะพบเห็นสตรีเขามามีสวนในคดียาเสพติดนั้นนอยมากแตปจจุบันพบผูคายาเสพติด
เปนสตรีมากขึ้น (พรเพ็ญ เพชรสุขศิริ, 2539) จํานวนผูตองขังสตรีเด็ดขาดทั่วประเทศ ปรากฏวาผู
ตองขังสตรีคดียาเสพติดมีอัตราเพิ่มสูงขึ้น 77.47เมื่อเปรียบเทียบกับป พ.ศ.2537 (3,221 คน) กับ
ป พ.ศ.2533 (1,815 คน) และผูตองขังสตรีคดียาเสพติดคิดเปนรอยละสูงที่สุด คือ มีจํานวนสูงถึง
รอยละ 60 ของจํานวนผูตองขังเด็ดขาดทั้งหมด
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การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับยาเสพติด สวนใหญมักจะเปนการศึกษาดานการปองกันยาเสพติด
การปราบปรามยาเสพติด การควบคุมพืชเสพติด และการบําบัดรักษายาเสพติด โดยจะเนนผูเสพ
ยาเสพติดเปนสวนใหญ เปรียบเสมือนการวิจัยแตเพียงดานเดียว ทําใหขอมูลที่ไดยังไมครบถวน
สมบูรณ โดยเฉพาะอยางยิ่งความไมสมบูรณของขอมูลเกี่ยวกับการคายาเสพติดอันเปนตัวจักร
สําคัญทําใหมียาเสพติดแพรระบาดในสังคม เหตุผลสําคัญที่ทําใหขาดการศึกษาในเรื่องนี้อาจ
เนื่องจากเปนเรื่องที่คอนขางจะอันตรายการไดขอมูลที่ถูกตองทําไดยากอีกทั้งเปนเรื่องที่ยุงยากซับ
ซอน ซึ่งลวนโยงใยไปถึงบุคคลที่มีอิทธิพลและเปนการยากที่จะเขาถึงตัวผูคายาเสพติดโดยตรง ซึ่ง
แตกอนมักจะพบแตผูคายาเสพติดเปนชาย
แตปจจุบันพบวา จากสถิติการจับกุมผูคายาเสพติดนั้นเปนสตรีจํานวนมากขึ้น และมีแนว
โนมวาจะมีสัดสวนเพิ่มมากขึ้นเมื่อเทียบกับผูคายาเสพติดที่เปนชายดังนั้นในฐานะผูศึกษาซึ่งสนใจ
ดานการปองกันและปราบปรามยาเสพติด ไดตระหนักถึงความสําคัญของการไดมาซึ่งขอมูลและ
ปจจัยตาง ๆ ที่เกี่ยวของจากผูตองขังคดียาเสพติดในเรือนจํา ทั้งนี้โดยคาดหวังวาขอมูลที่ไดจะนํา
มาใชประโยชนในการวางแผนปองกันและปราบปรามยาเสพติดและเปนแนวทางสําหรับการทํา
ความเขาในปญหาที่เกิดขึ้น เพื่อที่จะไดนําไปใชในการแกปญหากรณียาเสพติดที่กําลังแพรระบาด
อยูในขณะนี้ตอไป
นอกจากนี้ผูศึกษา ยังไดใหความสําคัญกับรายละเอียดปลีกยอยอาทิเรื่องปจจัยพื้นฐาน
ของการคายาเสพติดหรือ ศึกษาทําความเขาใจถึงความเปนมาในการเปนผูคายาเสพติดซึ่งเปนไป
ไมไดที่คนธรรมดาอยูๆ จะมาทําความผิดเกี่ยวกับการคายาเสพติดในทันทีทันใด แตจะตองมีองค
ประกอบภายนอกอยางอื่นที่เปนตัวกระตุนใหเกิดการคายาเสพติด และโดยเฉพาะกับผูคายาเสพ
ติดที่เปนสตรี ผูซึ่งสถาบันครอบครัวของสังคมไทยถือวาสตรีมีบทบาทสําคัญเปนอยางมากในการอ
บรมเลี้ยงดูเด็ก ในอันที่จะชวยขัดเกลาเยาวชนของสังคมไปในทางที่ถูกที่ควร แตในปจจุบันพบวา
สตรีเริ่มกระทําในสิ่งที่ผิดไปจากบรรทัดฐานของสังคมเพิ่มมากขึ้น ดังนั้นงานวิจัยนี้จะศึกษาวา มี
ปจจัยอะไรบางที่มีอิทธิพลตอการคายาเสพติดของผูตองขังสตรี ทัณฑสถานหญิงกลาง
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วัตถุประสงคของการศึกษา
การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงคในการศึกษา คือ
1. เพื่อศึกษาถึงปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเขาสูการคายาเสพติดของสตรี
2. เพื่อศึกษาวา ในกระบวนการกลายเปนผูคายาเสพติดของสตรีนั้น

ตองผานขั้นตอน

อยางไรบาง และแตละขั้นตอนมีภาวะเงื่อนไขใดบาง ที่มีอิทธิพลผลักดันใหเขาสูการคายาเสพติด
3. เพื่อศึกษา ภาวะ การปรับตัว แบบแผนพฤติกรรม การคายาเสพติดของสตรี
4. เพื่อศึกษาถึงทัศนคติของผูตองขังหญิงตอปญหายาเสพติดของสังคมไทยในอนาคต

ขอบเขตของการศึกษา
การศึกษาเรื่อง “ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการคายาเสพติดของผูตองขังสตรี ทัณฑสถาน
หญิงกลาง” เพื่อใหไดผลจึงจําเปนตองแสวงหาขอมูลและหลักฐานที่เชื่อถือได การศึกษานี้มุง
ศึกษาผูตองขังสตรีที่ถูกคุมขังในทัณฑสถานหญิงกลาง กรุงเทพมหานคร เฉพาะกลุมผูคายาเสพ
ติดรายใหญ หรือผูรวมขบวนการคายาเสพติดที่เปนสตรี และตองโทษในคดี ครอบครองเพื่อ
จําหนาย จําหนาย ผลิต นําเขาและสงออกยาเสพติดใหโทษ ที่ถูกพิพากษาลงโทษคดีถึงที่สุดแลว
เทานั้น ซึ่งเปนกรณีหนึ่งที่ยังมีผูศึกษาอยูคอนขางนอย เพราะนอกจากตองอาศัยความรูทั้งทางดาน
แนวคิด ทฤษฎี หลักการวิจัยทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาแลว จะตองใชความสามารถและ
เวลาคอนขางมาก ซึ่งทางผูวิจัยไดจํากัดขอบเขตในการวิจัยไวดังนี้

1. ขอบเขตเชิงเนื้อหา
ขอบเขตเนื้อหาของการศึกษาครั้งนี้ประกอบดวย
1.1 การศึกษาที่มีเปาหมายเพื่อทราบถึงความสัมพันธของปจจัยตางๆ ที่มีอิทธิพล
ตอการคายาเสพติดของผูตองขังสตรี
1.2 การศึกษาที่มีเปาหมายเพื่อทราบถึงขั้นตอน และภาวะเงื่อนไขตาง ๆ ใน
กระบวนการกลายเปนผูคายาเสพติด
1.3 การศึกษาที่มีเปาหมายเพื่อทราบถึง ภาวะการปรับตัว แบบแผน พฤติกรรม
รวมทั้งทัศนคติของผูตองขังสตรีที่คายาเสพติดที่มีตอตนเองและผูคายาเสพติดอื่น
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2. ขอบเขตเชิงพื้นที่
การศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยเลือกศึกษาผูตองขังสตรีที่เคยคายาเสพติดรายใหญ ที่ตองโทษ
ในทัณฑสถานหญิง เนื่องจากผูวิจัยพิจารณาแลวเห็นวาผูตองโทษสตรีที่คายาเสพติดสวนใหญจะ
รับโทษอยูในพื้นที่ดังกลาวและมีปริมาณมากพอสําหรับการศึกษาวิจัย กอปรกับเห็นวามีความ
สะดวกมากกวาทัณฑสถานอื่น และมีโอกาสที่จะเขาถึงขอมูลไดโดยงาย ผูวิจัยไดแบงวิธีการศึกษา
ออกเปน 2 ลักษณะ ผสมกัน คือ
2.1 ศึกษาเชิงสังคมวิทยา (โดยใชแบบสอบถาม)
2.2 ศึกษาเชิงมานุษยวิทยา (โดยใชการวิจัยสนามทางมานุษยวิทยา)

3. ขอบเขตเชิงเวลา
การศึกษาครั้งนี้ผูวิจัยใชเวลาในการศึกษาเปนเวลาประมาณ 1 ป เริ่มตั้งแตเดือน
มิถุนายน 2543 สิ้นสุดเดือนพฤษภาคม 2544

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากการศึกษา
การศึกษาในครั้งนี้ ผูศึกษาคาดวาจะไดรับประโยชนจากการศึกษา คือ
1. ทําใหทราบถึงปจจัยที่มีอิทธิพลตอการการเขาสูอาชีพการคายาเสพติดของสตรี
2. ทําใหทราบวาในกระบวนการกลายเปนผูคายาเสพติดของสตรีนั้น ตองผานขั้นตอน
อยางไรบาง และแตละขั้นตอนมีภาวะเงื่อนไขใดบาง ที่มีอิทธิพลผลักดันใหเขาสูการคายาเสพติด
3. ทําใหทราบ ภาวะ การปรับตัว แบบแผนพฤติกรรม การคายาเสพติดของสตรี
4. ทําใหทราบถึงทัศนคติของผูตองขังหญิงตอปญหายาเสพติดของสังคมไทยในอนาคต
5. สามารถเสนอแนะแนวทาง การกําหนดมาตรการในการแกปญหายาเสพติด

บทที่ 2
กรอบแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ

ในการศึกษาเรื่อง “ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการคายาเสพติดของผูตองขังสตรี ทัณ ฑ
สถานหญิงกลาง” เปนการศึกษาถึงความสัมพันธของตัวแปรที่มีผลตอการเขาสูอาชีพการคายา
เสพติด ซึ่งในการศึกษาแตละครั้งจะตองมีกรอบแนวความคิดหรือทฤษฎีเขามาชวยในการศึกษา
เพื่อที่จะทําใหงายตอการวิจัยและยังเปนแนวทางที่สําคัญในการศึกษาในเรื่องนั้นๆ ไดอยางถูกตอง
และตรงประเด็นตามสมมติฐานใหมากที่สุดโดยการศึกษาหรือวิจัยแตละครั้งผูศึกษาอาจจะใช
กรอบแนวความคิดหรือทฤษฎีเพียงแค 1 ทฤษฎีหรือมากกวานี้ก็ไดขึ้นอยูกับทฤษฎีเหลานั้นครอบ
คลุมกับการศึกษาหรือไมเปนหลัก
สําหรับในการศึกษาครั้งนี้ ผูศึกษาไดใชทฤษฎีหรือแนวความคิดในการศึกษา 7 แนวความ
คิด คือ
1. ทฤษฎีพฤติกรรมเบี่ยงเบน (The Deviant Behavior Perspective)
2. ทฤษฎีการตีตรา (The Labeling Perspective)
3. ทฤษฎีการจูงใจ (A Theory of motivation)
4. ทฤษฎีตางความสัมพันธ (Differential Association Theory)
5. ทฤษฎีโครงสรางหนาที่นิยม (Structural Functional Theory)
6. แนวความคิดการขัดเกลาทางสังคม (Socializtion)
7. แนวคิดความสําคัญของครอบครัว

ทฤษฎีที่เกี่ยวของ
1. ทฤษฎีพฤติกรรมเบี่ยงเบน (The Deviant Behavior Perspective)
ทฤษฎีพฤติกรรมเบี่ยงเบนจะมีนักทฤษฎีหรือนักวิชาการตาง ๆ ทั้งชาวไทยและชาวตาง
ประเทศ ไดใหคํานิยาม “พฤติกรรมเบี่ยงเบน” ไวดังนี้
สุ พั ต รา สุ ภาพ (2541 : 9) อธิบ ายวา แนวความคิ ดของทฤษฎี นี้เชื่อวา พฤติ ก รรมหรือ
สภาวะ การณใด ๆ ที่มีการเบี่ยงเบนจากบรรทัดฐานของสังคมนั้น อาจเกิดจากวิธกี ารอันชอบธรรม
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ที่ใชกันอยู มีลักษณะเปนอุปสรรคตอเปาหมายของบุคคลหรือกลุมบุคคล เชน เด็กยากจน โอกาสที่
จะไดรับการวาจางในการทํางานนอยเพราะดอยการศึกษา ดอยทักษะ ฯลฯ พวกเขาเหลานี้อาจมา
รวมตัวกัน เปนกลุมวัฒนธรรมยอยของตน และยอมทําตามกฎเกณฑของกลุมของตน เพราะอยาก
เปนพวกเดียวกับกลุม เชน การเสพยาเสพติด ลักขโมย ฯลฯ แตก็ไมไดหมายความวาคนที่มีโอกาส
จํากัดทุกคนในการประกอบอาชีพจะตองกลายเปนผูกระทําผิดเสมอไป เพราะจะตองมีแรงจูงใจ
บางอยาง เชน หากกลุมยกยองคนทําผิดหรือเพื่อนเปนมิจฉาชีพ บุคคลนั้นก็มีบรรยากาศที่จูงใจไม
นอยใหกระทําผิด
สัญ ญา สัญ ญาวิวัฒ น (2540 : 140) กลาววา พฤติกรรมเบี่ยงเบน คือการกระทํ าของ
มนุษยที่ไมถูกตองตามบรรทัดฐานที่ยึดถือกันในสังคม การคอรรัปชั่นอาจเปนการเบี่ยงเบนจาก
บรรทัดฐานได ทั้งนี้จากการที่สังคมเฝาสอนในสังคมพยายามสรางตัว สรางฐานะ แตขณะเดียวกัน
สังคมมิไดใหวิธีการในการบรรลุเปาหมายนั้นอยางเพียงพอ ผูที่อยูในตําแหนงนั้นจึงตองคอรรัปชั่น
เพื่อใหบรรลุเปาหมายดังที่สังคมปลูกฝงไว
จํานง อดิวัฒนสิทธิ์ (2527 : 111) อธิบายวา พฤติกรรมเบี่ยงเบนมิใชเกิดจากการกระทํา
ของผูลวงละเมิดเทานั้นไม แตเกิดจากกลุมสมาชิกผูปฏิบัติตามกฎสังคม ซึ่งพยายาม (1) วางกฎขอ
บังคับ (2) ใชกฎเหลานั้นบังคับผูลวงละเมิด (3) พิจารณาลักษณะเบี่ยงเบนสําหรับผูที่ถูกจับไดวา
ลวงละเมิดกฎขอบังคับ พฤติกรรมเบี่ยงเบนกอใหเกิดความไมเปนระเบียบและความเดือดรอนใน
สังคม พฤติกรรมเบี่ยงเบนถือวาเปนปรากฏการณปกติในสังคม
Rubbington & Weinberg (1977: 149 อ า งถึ ง ใน ภิ ญ โญ ไชยประนั ง , 2525: 17) ได
นิยามวา ปญญาหาสังคมยอมสะทอนใหเห็นวามีการละเมิดสิ่งที่สังคมคาดหวังวาสมาชิกแหง
สังคมควรกระทํา ควรพูดหรือควรคิดอยางดี พฤติกรรมหรือสถานการณใดที่เบี่ยงหรือเบนออกไป
ตามแนวทางหรือบรรทัดฐานแหงการกระทําทางสังคม เรียกวา “พฤติกรรมหรือสถานการณเบี่ยง
เบน” จากคํานิยามนี้จึงมีคําสําคัญ ที่ควรพิจารณาอยู 2 คํา คือ บรรทัดฐานทางสังคม และการ
ละเมิด
1. บรรทัดฐานทางสังคม (social norms) บางครั้งอาจใชคําอื่นแทนกันได เชน สิ่งที่สังคม
คาดหวัง หรือขอคาดหวังของสังคม (social expectations)
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2. การละเมิด (violations) ศาสตราจารยโคหเฮน (1970: 1 อางถึงใน ภิญโญ ไชยประนัง,
2531: 18) กลาววา พฤติกรรมเบี่ยงแบนจะปรากฏ อยูในทุกหนทุกแหง ไมอยูรูปหนึ่งก็จะอยูอีกรูป
หนึ่ง สังคมทุกสังคมยอมมีกฎเกณฑ และที่ใดมีกฎเกณฑที่นั่นก็ยอมมีการละเมิดกฎเกณฑ การ
ละเมิดกฎเกณฑเรียกวา “พฤติกรรมเบี่ยงเบน”
จากคํานิยามนี้ ก็จะมีความหมายในตัวมันเองวา บรรทัดฐานทางสังคม เปนสิ่งที่มีอยูแลว
ตามปกติ ของสังคมเปนสิ่งที่สมาชิกของสังคมสวนใหญยอมรับและปฏิบัติตาม โดยไมมีเงื่อนไข
หรือเหตุผลใดๆ เพราะเหตุผลโดยพฤตินัยที่วาบรรทัดฐานของสังคมแตละอยางนั้นสมาชิกของ
สังคมสวนใหญยอมรับวาเปนสิ่งที่ดีงาม หรืออยางนอยก็เห็นวา ถาปฏิบัติไปตามนั้นก็ไมเห็นจะมี
ผลเสียอะไรเกิดขึ้น เพราะฉะนั้น ถาบุคคลใด ไมยอมรับบรรทัดฐานของสังคมและมีการละเมิดเกิด
ขึ้น คือไมปฎิบัตตามแนวทางแหงบรรดทัดฐานของสังคมจะโดยมีเจตนาหรือไมก็ตาม พฤติกรรมที่
บุคคลละเมิดบรรทัดฐานทางสังคมนี้เองเรียกวา “พฤติกรรมเบี่ยงเบน”
เสริน ปุณณะหิตานนท (2522: 26 อางถึงใน ภิญโญ ไชยประนัง, 2531: 18) ไดกลาวถึง
คํานิยามที่ศาสตราจารย แบล็ค และไรส (Black & Reiss) ใหไวเกี่ยวกับพฤติกรรมเบี่ยงเบนวา
หมายถึง การกระทําใด ๆ ก็ตามถาสราง ความชิงชัง ใหเกิดขึ้นแกเหลาชนผูรูเห็นการกระทําไดมาก
เทาใด หรือในจํานวนของเหลาชน ผูชิงชังมากขึ้นเทาไร และมีการเรียกรองใหมีการลงโทษมากขึ้น
เทาไร การกระทํานั้นก็จะเปนการเบี่ยงเบนมากขึ้นเทานั้น
จากคํานิยามขางตน พอจะมองเห็นประเด็นทีชัดเจนที่วา พฤติกรรมของบุคคลที่จะเปน
พฤติกรรมเบี่ยงแบนหรือไม สังคมคือเหลาชนที่รูเห็นพฤติกรรมนั้นเปนผูกําหนด กลาวอีกนัยหนึ่งก็
คือ ปญหาสังคมใด ๆ จะถูกกําหนดโดยปฏิกิริยาของสังคม ซึ่งประกอบดวย 3 ระดับคือ ยอมรับ
พอทนได และทนไมไดหรือไมยอมรับ
ลักษณะของพฤติกรรมเบี่ยงเบน
ในเรื่องลักษณะของพฤติกรรมเบี่ยงเบนจะมีการบอกลักษณะของพฤติกรรมที่ถือวาเบี่ยง
เบน โดยจากการกําหนดของนักวิชาตาง ๆ มีรายละเอียดดังนี้
ถาวร เกิดเกียรติพงศ (2525: 356-36 อางถึงใน ภิญโญ ไชยประนัง 2542: 19) กลาววามี
การแบงลักษณะของการเบี่ยงแบนออกเปน 7 ลักษณะ ดังนี้
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1. การกระทําที่เบี่ยงเบน ไดแก การกระทําที่กอใหเกิดความเสียหายแกบุคคลอื่น เชน
อาชญากรรม กอใหเกิดความเสียหายแกผูอื่นทั้งชีวิต รางกาย และทรัพยสินเงินทอง การบริโภค
สิ่งของหรือบริการ ที่เบี่ยงเบน ไดแก การบริโภค และอุปโภคสิ่งที่ผิดกฎหมาย หรือใชบริการที่
ผิดกฎหมาย เชน ดื่มสุราเถื่อน สูบกัญชา เที่ยวหญิงโสเภณี เลนการพนัน เปนตน
2. การขายสิ่งของตองหาม อันเปนการละเมิดขอบัญญัติหรือกฎหมายบานเมือง รวมไป
ถึงการหาบริการที่ผิดกฎหมายเชนกรณีหญิงโสเภณี พวกแมงดา จะถือวามีความเบี่ยงเบนมาก
กวาผูใชบริการ การแสดงที่ตองหามอาทิเชนการแสดงการเปลือยกายในที่สาธารณะ เปนตน ลัทธิ
ความเชื่อที่ตองหามโดยปกติมักเปนลัทธิความเชื่อถือทางการเมืองของฝายตรงขามเชน อยูในกลุม
ผูนิยมลัทธิประชาธิปไตยแตกลับไปนิยมลัทธิคอมมิวนิสต หรืออยูในกลุมผูนิยมลัทธิคอมมิวนิสต
แตกลับไปนิยมลัทธิประชาธิปไตย เปนตน
3. การทําอัตตวินิบาตกรรม (Suicide) โดยทั่วไปการกระทําอัตตวินิบาตกรรมหรือการฆา
ตัวตายยอมถือวาเปนพฤติกรรมที่เบี่ยงเบน แตในบางกรณีไมถือเปนพฤติกรรมเบี่ยงเบน แตถือวา
เปนวจีกรรม ดังเชนในกรณีของหนวยบินกลาตายของญี่ปุนในสงครามโลกครั้งที่ 2 คือหนวยบิน
“กามิกาเซ” หรือในกรณีของทหาร ตํารวจ และอาสาสมัครที่ออกรบและเสียชีวิตในสงคราม โดย
การสมัครออกรบแนวหนา เปนตน อยางไรก็ตาม การกระอัตตวินิบาตกรรมของคนหลาย ๆ คนที่
กระทําเพื่อหนีหนี้สิน หนีความอับอาย หนีความเจ็บปวดทรมาน หรืออื่น ๆ ในทํานองเดียวกันนี้ ถือ
เปนพฤติกรรมเบี่ยงเบน คุณสมบัติที่เบี่ยงเบน แบงออกไดเปน 2 ลักษณะ คือ ลักษณะทางรางกาย
ที่เบี่ยงเบน เชน คนแคระ คนตาบอด หูหนวก บาใบ เปนตน ซึ่งเปนลักษณะภายในหรือลักษณะ
ทางดานจิตวิทยาของบุคคล
ดังนั้นจะเห็นไดวาพฤติกรรมเบี่ยงเบนจึงไดแกปญหาโสเภณี ปญหาอาชญากรรม ปญหา
ยาเสพติดใหโทษ ปญหาอัตตวินิบาตกรรม ปญหาการกระทําผิดของเด็กและเยาวชน ปญหาโรค
พิษสุราเรื้อรัง เปนตน
อํานาจ ไตรพจน (2538: 12-19) ไดอธิบายถึงความหมายของ “พฤติกรรมเบี่ยงเบน” จาก
พจนานุกรมและนักทฤษฎีตาง ๆ ไวดังนี้
จากพจนานุกรมทางสังคมศาสตร ไดบรรยายไววา “พฤติกรรมเบี่ยงเบน” เปนพฤติกรรมที่
แตกตางหรือฝาฝน หรือขัดแยง กับมาตรฐานที่สังคมยอมรับ หรือวัฒ นธรรมภายในระบบกลุม
สังคมนั้น และพจนานุกรมทางพฤติกรรมศาสตรไดกลาวไววา “ความเบี่ยงเบน” คือการที่บุคคลมี
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ลักษณะแตกตางหรือผิดไปจากบรรทัดฐานสังคมลักษณะที่แตกตางกันอันไดแกทัศนคติ มาตรฐาน
ทางศีลธรรม และพฤติกรรมที่สามารถมองเห็นไดชัด เปนตน
เมอรตัน (Robert K. Meton ) (อางถึงใน อํานาจ ไตรพจน, 2538:15) ไดกลาวไวเกี่ยวกับ
พฤติกรรมเบี่ยงเบนวา “กลุมทางสังคมไดสรางความเบี่ยงเบนขึ้นมาโดยอาศัยเกณฑการละเมิดกฎ
เกณฑดังกลาวกอเกิดความเบี่ยงเบน โดยใชกฎเกณฑเหลานั้นตอบุคคลที่มีพฤติกรรมละเมิดดัง
กลาวและประทับตราพวกเขาวาเปน “คนนอกคอก” (outsiders) จากจุดยืนอันนี้ ความเบี่ยงเบน
จึงไมใชคุณลักษณะของการกระทําที่บุคคลกระทํา แตเปนผลตามมาของการใชกฎเกณฑ หรือการ
ลงโทษของคนอื่น ๆ ที่มีแตผูกระทําความผิด ผูที่เบี่ยงเบนคือ คนผูซ่ึงการประทับตราถูกใชเปนผล
สําเร็จ พฤติกรรมทีเบี่ยงเบนคือ พฤติกรรมที่คนอื่นประทับตรา”
เพราะฉะนั้น ความเบี่ยงเบนจึงเปนผลตามมาของการตอบสนองของคนอื่น ๆ ที่มีผลตอ
การกระทําของบุคคล การที่พฤติกรรมนั้นละเมิดกฎเกณฑทางสังคมยังไมเพียงพอที่จะกลายเปนผู
เบี่ยงเบน แตยังขึ้นอยูกับปฏิกิริยาของผูอื่นในสังคมที่มีตอผูละเมิดกฎ
กลาวโดยสรุป การเบี่ยงเบน คือ พฤติกรรมที่กลุมหรือสังคมเห็นวาผิดไปจากบรรทัดฐาน
ทั่วไป กอใหเกิดการตอตาน และลงโทษผูกระทําผิด การเบี่ยงเบนที่เห็นชัดสุดคืออาชญากรรม หรือ
การกระทําฝาฝนกฎหมายอาญา เชน ฆาตกรรม ติดยาเสพติด ฝาฝนกฎหมายจราจร เปนตน และ
การที่จะระบุวาพฤติกรรมใดเบี่ยงเบนหรือไมนั้นไมอาจระบุไดดวยตัวเอง ทั้งนี้เพราะวาการกระทํา
อยางหนึ่งสําหรับบุคคลหนึ่งหรือยุคสมัยหนึ่งอาจเปนการกระทําเบี่ยงเบน แตอาจเปนสิ่งที่ยอมรับ
ของคนอีกกลุมหนึ่งหรือยุคสมัยหนึ่ง เชน การสูบฝนในสมัยกอนที่ยังไมมีบทบัญญัติทางกฎหมาย
การสูบฝนกระทํากันในกลุมเล็ก ๆ เทานั้น คนสวนใหญยังไมรูสึกวาเปนปญหาของสังคม แตเมื่อ
การกระทําดังกลาวมีผลกระทบตอคนจํานวนมากในสังคมและจะตองรวมมือกันแกไข โดยมองวา
บุคคลที่ฝาฝนบรรทัดฐานของสังคมเปนผูที่เบี่ยงเบน หรือผูที่มีพฤติกรรมเปนเกย เกยในสังคมสมัย
กอนใครเปนตองปกปดเพราะนาอับอาย ในปจจุบัน เกย ไมตองปกปดซอนเรนอีกตอไป สังคมยอม
รับและไมรังเกียจ บางคนไดรับการยกยองในความสามารถอีกตางหาก
ทฤษฎีพฤติกรรมเบี่ยงเบนสามารถนํามาอธิบายปญหาการคายาเสพติดไดชัดเจนที่สุด
กลาวคือ เนื่องจากการคายาเสพติดถูกกําหนดเอาไววาเปนการกระทําที่ผิดกฎหมาย และมีบทลง
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โทษตอผูที่ฝาฝนไวรุนแรง ดังนั้นการคายาเสพติดจึงเปนพฤติกรรมที่เบี่ยงเบนไปจากบรรทัดฐาน
ของสังคม หรือแมแตผูที่เสพยาเสพติดก็ตามสังคมก็ถือวามีพฤติกรรมเบี่ยงเบนดวยเชนกัน
กระบวนการนิยามความเบี่ยงเบน
ในการศึกษาครั้งนี้ ไดใหแนวคิดเชิงสัมพัทธในการอธิบายพฤติกรรมที่เบี่ยงเบนในรูปของ
“กระบวนการ” จากจุดยืนของผูชมทางสังคม เปนผูนิยามความเบี่ยงเบนดังที่
Becker (อางถึงใน จิรุจ จ พรหโมบล, 2530 : 10) กล าวไว วา “กลุ ม ทางสัง คมได สรา ง
ความเบี่ยงเบนขึ้นมา โดยการสรางกฎเกณฑการละเมิดกฎเกณฑดังกลาว กอใหเกิดความเบี่ยง
เบนโดยใชกฎเกณฑเหลานั้นตอบุคคลที่มีพฤติกรรมละเมิดดังกลาว และประทับตราพวกเขาวา
เปน “คนนอกคอก” (outsider) จากจุดยืนอันนี้ ความเบี่ยงเบนจึงไมใชคุณลักษณะของการกระทํา
ที่บุคคลกระทํา เปนผลตามมาของการใชกฎเกณฑหรือการลงโทษของคนอื่น ๆ ที่มีตอผูกระทําผิด
ผูที่เบี่ยงเบนคือคนผูซึ่งการประทับตรา ถูกใชเปนผลสําเร็จ พฤติกรรมเบี่ยงเบนคือพฤติกรรมที่คน
อื่นประทับตรา”
Kitsuse (อางถึงใน จิรุจจ พรหโมบล, 2530 : 10) ไดอธิบายใหเห็นถึงความสําคัญของผู
ชมทางสังคมที่มีผลกระทบตอความเบี่ยงเบน ซึ่งเกิดจากกระบวนการปฏิสังสรรคทางสังคมดังนี้
ความเบี่ยงเบนไดรับพิจารณาในฐานะเปน “กระบวนการ” ที่ซึ่งสมาชิกของกลุมของชุมชนและของ
สังคม
1. ตีความพฤติกรรมในฐานะที่เบี่ยงเบน
2. นิยามบุคคลผูซึ่งมีพฤติกรรมดังกลาววา เปนผูเบี่ยงเบนประเภทหนึ่ง
3. นําไปสูการปฏิบัติตอเขาเหลานั้น ในลักษณะที่เหมาะสมสําหรับผูเบี่ยงเบนประเภท
นั้น ๆ
จะเห็นไดวา การอธิบายของ Kitsuse นิยามความเบี่ยงเบนเชิงสัมพัทธจากการนิยามของ
ผูชม และแสดงใหเห็นถึงกระบวนการทางสังคมที่นิยามความเบี่ยงเบนเปน 3 ขั้นตอน โดยใหความ
สําคัญแกตัวแปรที่ศึกษาในรูปของ “ขั้นตอน” หรือ “ภาวะเงื่อนไขที่เกี่ยวของ” ในกระบวนการตาม
ชวงเวลาตาง ๆ ขั้นตอนที่เกิดขึ้นเปนขั้นตอนตอเนื่อง แตละขั้นตอนจะมีภาระเงื่อนไขสําคัญ ๆ เกิด
ขึ้น กระบวนการทางสังคมที่นิยามใหบุคคลกลายเปนผูเบี่ยงเบนนั้น จึงไมใชเกิดจากการละเมิดกฎ
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เกณฑ แตเปนกระบวนการของผูชมทางสังคม นิยาม ประทับตรา และปฏิบัติตอบุคลที่ละเมิดกฎ
วาเปนผูเบี่ยงเบน
Becker (อางถึงใน จิรุจจ พรหโมบล, 2530 : 11) ไดแยกแยะแบบตาง ๆ ของการเบี่ยงเบน
อันเปนผลมาจากปฏิกิริยาทางสังคมที่ประทับตราตอพฤติกรรมที่ถูกรับรูหรือไมถูกรับรูไวดังนี้

ตารางที่ 1 แสดงการแยกแยะพฤติกรรมการเบี่ยงเบนของ Becker
พฤติกรรม

พฤติกรรมที่ไมละเมิดกฎ

ละเมิดกฎ

พฤติกรรมที่ถูกรับรูวาเบี่ยงเบน

การถูกกลาวหาอยางผิด ๆ
(falsely accused)
การปฏิบัติตาม
(conformity)

การเบี่ยงเบนจริง
(pure deviant)
การเบี่ยงเบนซอนเรน
(secret deviant)

พฤติกรรมที่ไมถูกรับรูวา
เบี่ยงเบน

จากตารางนี้ แสดงใหเห็ถึงอิทธิพลของปฏิกิริยาทางสังคมที่มีตอการประทับตราวาเปนผู
เบี่ยงเบน กระบวนการประทับตราของปฏิกิริยาโตตอบของสังคมเปนตัวสรางความเบี่ยงเบนขึ้น
มากกวาจะเปนพฤติกรรมที่เบี่ยงเบนในตัวของมันเอง และไมใชเปนการละเมิดกฎเทานั้น จะเปน
ไดจากในกรณีของความเบี่ยงเบนที่เกิดจากการถูกกลาวหาอยางผิด ๆ ซึ่งเปนการถูกกลาวหาวา
เปนผูกระทําผิด โดยตัวเองยังไมไดกระทําผิด กระบวนการนี้เรียกวากระบวนการทําใหเปนอาชญา
กร (process of criminalization) สวนการเบี่ยงเบนแบบซอนเรน (secret deviant) เปนการเบี่ยง
เบนที่มีอยูจริง แตสังคมไมทราบ จนกวาจะมีปฏิกิริยาโตตอบจากทางสังคม จะไมถูกพิจารณาวา
เบี่ยงเบน เนื่องจากไมมีใครทราบ คนที่เบี่ยงเบนแบบซอนเรน จึงเหมือนกับคนปกติโดยทั่วไป จน
กวาพฤติกรรมของเขาจะถูกเปดเผย หรือมีปฏิกิริยาโตกลับในทางลบ พวกเขาจึงถูกเปดเผยความ
จริง จุดนี้เองที่แสดงใหเห็นถึงอิทธิพลของปฏิกิริยาของสังคมที่มีตอการกําหนดวาใครคือผูเบี่ยงเบน
และใครไมใช เพราะฉะนั้น ความเบี่ยงเบนจึงไมใชลักษณะเนื้อแทของพฤติกรรมนั้น โดยตัวเอง แต
เปนลักษณะที่ผูชมทางสังคมมีปฏิกิริยาตอบโตเขาทั้งทางตรงและทางออม ซึ่งอยูใน ปฏิสังสรรค
ระหวางคนที่กระทําพฤติกรรมนั้นกับคนอื่น ๆ ที่มีปฏิกิริยาตอคนที่กระทําพฤติกรรมนั้น
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2. ทฤษฎีการตีตรา ( The Labeling Perspective )
ทฤษฎีการตีตรา (The Labeling Perspective) เปนอีกทฤษฎีหนึ่งที่สามารถใชในการ
อธิบายการศึกษาครั้งนี้ ซึ่งจะมีนักวิชาการหลายทานไดใหคํานิยาม “การตีตรา” ไวดังนี้
สุพัตรา สุภาพ (2540 : 10) กลาววา ทฤษฎีนี้เชื่อวา การกระทําใดจะเปนการเบี่ยงเบน
หรือไมเพียงใด ขึ้นอยูกับสังคมที่บุคคลนั้นเปนสมาชิกอยู เชน สังคมจะระบุวา การกระทํานั้น ๆ จะ
เบี่ยงเบนหรือไมเบี่ยงเบน ผิดหรือถูก ซึ่งเปนเรื่องของความรูสึกของสังคม ตอพฤติกรรมบางอยาง
หรือสภาพการบางอยาง หากมีเหตุการณเชนนี้เกิดขึ้น จะทําใหเกิดลักษณะดังตอไปนี้
1. กลุมบุคคลหนึ่งจะมีอํานาจเหนือ หรือไดเปรียบกลุมอื่น โอกาสของคนกลุมนั้นจึงมีนอย
จนในที่สุดจะถูกกีดกันหรือลงโทษ
2. บุคคลที่ถูกตีตรา อาจจะยอมรับวาการกระทํานั้น ๆ เปนความผิดซึ่งอาจจะทําใหบุคคล
นั้นอยากเปนคนไมดีโดยสมบูรณแบบใหหมดเรื่องหมดราวไป เชน คนที่ถูกตราหนาวาเปนพวกติด
ยาเสพติด ก็อาจจะใชชีวิตแบบคนติดยาเสพติด ก็อาจจะใชชีวิตแบบคนติดยาอยางเต็มที่ดวยการ
ไมทํางาน ใชชีวิตสบาย ๆ ไมอยากรักษาตัว ทําตามอําเภอใจ รวมทั้งประกอบอาชญากรรม เชน
ลักเล็กขโมยนอย จี้ ปลน ฆา เปนตน
Howard Becker (อางถึงใน สัญญา สัญญาวิวัฒน,2542 : 86) กลาววา กลุมทางสังคม
จะสรางความเบี่ยงเบนโดยการสรางกฎเกณฑตาง ๆ ขึ้น เพื่อเปนเกณฑในการวัดพฤติกรรมที่ตาง
ออกไปวาเปนความเบี่ยงเบน แลวใหชื่อคนพวกนั้นวา คนนอก (outsiders) ดวยการคิดทํานองนี้
ความเบี่ยงเบนจึงมิใชลักษณะการกระทําของบุคคล แตเปนผลจากการใชมาตรฐาน และสิทธานุมั
ติของผู อื่น ทํ าให เกิ ด เป น ผู ผิด มากกวา ผูมี พ ฤติก รรมเบี่ ย งเบนจึงได แกผู ที่ถูก เอาเครื่อ งหมาย
(label) นั้นมาใสไดสําเร็จ กลาวอีกนัยหนึ่งพฤติกรรมเบี่ยงเบน คือ พฤติกรรมที่บุคคลขนานนาม
(label) วาเปนเชนนั้น
สาเหตุสําคัญของการเกิดปญหาสังคมในเรื่องของการตีตรา คือ การทําใหเรื่องนั้นเปนที่รู
กั น ทั่ ว ไป (known-aboutness) ถ า การกระทํ า ใดไม เป น ที่ รูกั น อย า งกว า งขวางก็ ไม เป น ป ญ หา
เพราะปฏิกิริยาโตตอบของสังคมจะไมเกิดจนกวาพฤติกรรม หรือสภาพการณที่กลาวนั้นจะมีผูอื่น
เปนจํานวนมากไดรูเห็น
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อัณณพ ชูบํารุง (2527 : 105-108) ไดกลาวถึงทฤษฎีตีตรา ในชื่อของ “ทฤษฎีตราบาป” ไว
ดังนี้
ทฤษฎีนี้ไดเสนอความคิดไววาอาชญากรรมเกิดขึ้นเพราะสังคมเปนผูตราบาป การตรา
บาปนั้นจะเกิดขึ้นเมื่อมีการกระทําผิดครั้งแรก และผูกระทําผิดไดเขาไปเกี่ยวของกับกระบวนการ
ยุติธรรมและหนวยงานอื่น ๆ ในสังคม สถาบันเหลานี้เปนผูกําหนดวาเขาประพฤติเปนอาชญากร
เมื่อเปนเชนนี้ผูกระทําผิดก็ยอมรับตราบาป และเริ่มกําหนดทิศทางแหงความประพฤติของตนใน
อนาคตใหสอดคลองกับการรับรูของสังคม โดยนัยนี้ อาชญากรรมจึงเกิดขึ้นเพราะปฏิกิริยาระหวาง
บุคคลกับสังคม ผูที่เสนอแนะความคิดนี้เปนคนแรกคือ ตารด นักสังคมวิทยา และนักอาชญาวิทยา
ชาวฝรั่งเศส และตอมา ซัตเตอรแลนด นั กอาชญาวิท ยาชาวอเมริกัน ก็ไดเสนอแนวความคิ ดนี้
เหมือนกัน ผลของการตราบาปนั้นไมจําเปนตองเปลี่ยนแปลงบุคคลไปในทิศทางเดียวกันเสมอไป
แตการตราบาปก็มีความหมายตอบุคคลยิ่งกวาสิ่งที่เขาไดปฏิบัติลงไป การตราบาปวาเปนคนผิด
อาจทําใหผูกระทําผิดเปลี่ยนนิสัยเดิมของตนเปนนิสัยเบี่ยงเบนตลอดกาลไปเลยก็ได การตราบาป
เมื่อเกิดขึ้นแลวจะทําใหเกิดเหตุการณตามมา และเหตุการณนั้นก็คือ การแสดงออกของพฤติกรรม
เบี่ยงเบนนั่นเอง กระบวนการตราบาปมีดังนี้
1. เริ่มเบี่ยงเบน
2. สังคมลงโทษ
3. เริ่มเบี่ยงเบนอีก
4. ลงโทษหนักเขา รวมทั้งปฏิเสธสังคม
5. เบี่ยงเบนตอไปอีก บางทีจะรูสึกมุงรายและโกรธแคนตอผูกระทําการลงโทษตน
6. ชุมชนทนไมไดจึงจัดการอยางเปนทางการ โดยการสรางรอยมลทินวาเปนผูเบี่ยงเบน
จริง ๆ
7. พฤติกรรมเบี่ยงเบนหนักขึ้น แสดงปฏิกิริยาในทางลบตอการสรางรอยมลทินและการลง
โทษจากชุมชน
8. ยอมรับฐานะการเปนคนเบี่ยงเบนอยางเต็มตัว และพยายามปรับตัวใหสมบทบาท
ทฤษฎีนี้สามารถนํามาอธิบายปญหาการคายาเสพติดได เนื่องจากการคายาเสพติดเปน
อาชญากรรมประเภทหนึ่ง ดังนั้นปฏิกิริยาของคนในสังคมที่มีตอผูคายาเสพติดจึงเปนในทางลบ
การคายาเสพติดเปนการกระทําความผิดกฎหมายที่มีบทลงโทษรุนแรง ผูกระทําผิดจึงตองปกปด
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ตนเองไมใหผูอื่นรูถึงพฤติกรรมของตนเอง แตเมื่อถูกจับกุมตัวมาลงโทษ และเมื่อพนโทษออกมา
แลว สังคมก็ประณามวาเปนคนเลว ทําใหผูถูกตีตราตองกลับไปคายาเสพติดอีกกลายเปนผูที่มี
พฤติกรรมเบี่ยงเบนโดยสมบูรณ

3. ทฤษฎีการจูงใจ (A theory of motivation)
นักวิชาการตาง ๆ ในทฤษฎีนี้ไดใหคํานิยามหรือคําจํากัดความของคําวา “การจูงใจ” ไวใน
รายละเอียดตอไปนี้
Beach (อางถึงใน จิรุจจ พรหโมบล, 2530 : 9) ใหคํานิยามของการจูงใจวาหมายถึง ความ
เต็มใจที่จะใชพลังเพื่อประสงคความสําเร็จในเปาหมาย (Goal) หรือรางวัล (Reward) เปนสิ่งสําคัญ
ของการกระทําของมนุษย และเปนสิ่งที่ยั่วยุใหคนไปถึงวัตถุประสงคที่มีสัญญาเกี่ยวกับรางวัลที่จะ
ไดรับ
Maslow (อางถึงใน จิรุจจ พรหโมบล, 2530 : 9) ไดตั้งทฤษฏีเกี่ยวกับการจูงใจของมนุษย
เราไวทฤษฎี เรียกวา ทฤษฎีแรงจูงใจ ( Maslow theory of human motivation) ซึ่งทฤษฎีนี้เปน ที่
ยอมรับกันอยางแพรหลายมาก โดยเขาไดตั้งสมมุติฐานไววา มนุษยเรานั้นมีความตองการไมสิ้นสุด
ความตองการใดที่ไดรับการตอบสนองแลวจะมีความตองการอื่นเขามาแทนที่ ซึ่งความตองการ
มนุษยเรานี้เขาไดกลาวไววามีลําดับความตองการ กลาวคือ เมื่อความตองการในระดับต่ําไดรับการ
ตอบสนองแลวความตองการในระดับสูงขึ้นไปก็จะเขามาแทนที่มีการเรียกรองใหตอบสนองในทันที
Maslow (อางถึงในจิรุจจ พรหโมบล, 2540 : 8) ไดคิดคนทฤษฎีการจูงใจขึ้น โดยมีสมมติ
ฐานอันเปนสาระสําคัญ ๆ 3 ประการ คือ
1. ตราบใดที่มนุษยยังมีชีวิตอยู มนุษยทุกคนมีความตองการตลอดเวลา ไมมีที่สิ้นสุด
2. ความตองการของมนุษยที่ไดรับการตอบสนองแลวก็จะไมเปนการจูงใจสําหรับพฤติ
กรรมนั้น ๆ อีก แตความตองการที่มีอิทธิพลจูงใจตอพฤติกรรม คือ ความตองการที่ยังไมไดรับการ
ตอบสนอง
3. ความตองการของคน จะมีลักษณะสูงไปหาต่ําตามลําดับ จึงเรียกวา “ลําดับขั้นของ
ความตองการจําเปน” (Hierachy of needs)
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Maslow (อางถึงในจิรุจจ พรหโมบล, 2540 : 8 -12) ไดแบงแรงจูงใจไวตามลําดับความ
เขมขนแหงความตองการเปน 5 ระดับดังตอไปนี้คือ
1. ความตองการทางรางกาย (physiological needs) ความตองการทางรางกายนี้ ถือได
วาเปนความตองการขั้นพื้นฐาน (basic needs) ของมนุษย เปนความตองการเกี่ยวกับปจจัยใน
การดํารงชีวิต อันไดแก ความตองการที่เกี่ยวกับปจจัยในการดํารงชีวิต ซึ่งไดแกความตองการที่
สําคัญดังนี้
1.1 ตองการอาหารสําหรับรับประทาน
1.2 ตองการน้ําสําหรับดื่ม
1.3 ตองการอากาศสําหรับหายใจ
1.4 ตองการที่อยูอาศัย
1.5 ตองการเครื่องนุงหม
1.6 ตองการยารักษาโรค
1.7 ตองการที่จะสืบพันธุ หรือตองการปลดปลอยความรูสึกทางเพศ
2. ความตองการความมั่นคงปลอดภัย (security needs) เมื่อความตองการทางรางกาย
ไดรับการบําบัดแลว ความตองการของคนก็มิไดสะดุดหยุดลงเพียงแคนั้น สุขภาพที่ดี ความปลอด
ภัยจากภยันตราย ตลอดจนความมั่นคงในดานอาชีพการงานเปนจุดสูงสุดของความปรารถนา
อยางหนึ่งของคน เปนความตองการที่มีความจําเปนถัดจากความตองการทางรางกาย คนเรายอม
มีความตองการตรงกันในเรื่องนี้เสมอ โดยไมจํากัดเวลาและสถานที่
3. ความตองการทางสังคม (social needs) ความตองการทางสังคม เปนความตองการ
ของคนที่เกิดขึ้นหลังจากที่มีความพอใจในสิ่งที่ชวยจรรโลงชีวิตของเรา ใหมีกินมีใช และมีความมั่น
คงปลอดภัยแลว ความตองการทางดานนี้ที่สําคัญ ๆ ก็คือ ความตองการที่จะเปนหมูเปนพวกใน
การทํางาน ซึ่งเปนความตองการใหสังคมหรือหนวยงานที่เราไปทํางาน ยอมรับวามีความสําคัญใน
ชุม ชนหรือหน าที่ค นหนึ่ ง นอกจากนั้ น ยั งมีความตองการที่ จะให เพื่ อนรวมงานยอมรับรูความ
สําคัญของตน และตองการความรักความปรารถนาดีจากเพื่อนรวมงาน ความตองการทางสังคม
เชนที่กลาวมานี้ จะทําใหสมาชิกในชุมชนมีความไวใจกัน (trust) พูดจากันอยางเปดเผย และตรง
ไปตรงมา (open and frank) ซึ่งจะชวยใหเกิดความรวมมือรวมใจกัน (co-operation) ปฏิบัติหนา
ที่เพื่อใหบรรลุเปาหมายของชุมชนอยางมีประสิทธิภาพ
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ตราบใดที่สมาชิกในชุมชนเกิดความรูสึกวาตนไมไดรับการยกยองวาเปนสวนหนึ่งของ
สังคม ขาดการยอมรับความสําคัญและความปรารถนาดีจากเพื่อนรวมงาน หรือผูนําชุมชนแลว
เมื่ อ นั้ น เขาจะเริ่ ม มี ท า ที ที่ ต อ ต า น (resistant) ไม ใ ห ค วามร ว มมื อ (uncooperative) และเป น
ปฏิปกษ (antagonistic) ตอองคการซึ่งนับวาเปนพฤติกรรมที่เปนอุปสรรคตอการปฏิบัติงานตาง ๆ
ใหบรรลุเปาหมายโดยสวนรวมเปนอยางยิ่ง
4. ความต อ งการที่ จ ะมี ค วามภาคภู มิ ใจ (egoistic needs) ถ า ความต อ งการทั้ ง สาม
ประการที่กลาวมาแลวขางตน ไดรับการสนองตอบแลว ยังไมมีทีทาวาจะเปนเครื่องกระตุนใหมี
พฤติกรรมในการมีสวนรวมกิจกรรมที่ดีไดแลว จะตองมาพิจารณาถึงความตองการที่สําคัญอีก
อยางหนึ่ง คือ ความตองการที่จะมีความรูภาคภูมิใจ ซึ่งแยกไดเปน 2 ประการ คือ
4.1 ความตองการที่เกี่ยวกับศักดิ์ศรีของตัวเอง (self-esteem) ความเชื่อมั่ น ใน
งาน และความ เป น อิ ส ระแก ตั ว เอง (independent) ความ รู ค วาม สาม ารถของตน เอง
(achievement)
4.2 ความตองการในเรื่องชื่อเสียง (reputation) สถานะทางสังคม (social status)
และการยกยองนับถือ (recognition)
ความตองการดังกลาวนี้ เปนความตองการของคนเกี่ยวกับเรื่องเกียรติภูมิ (prestige) เปน
สําคัญ นับวาเปนความตองการที่ออกจะเปนความปรารถนาของคนสวนใหญ
5. ความตองการที่ จะมีความสํ าเร็จในชีวิต (self-fulfillment) ความตองการดานนี้ เป น
ความตองการที่ตระหนักถึงศักยภาพ (potentiality) ของงาน การที่มีโอกาสพัฒ นาตัวเอง (selfdevelopment) ใหกาวหนาอยูเสมอและทั้งที่จะมีโอกาสที่จะสรางสรรคความคิดอานใหกวางขวาง
ออกไป ความตองการเกี่ยวกับเรื่องเหลานี้สวนใหญเปนความตองการดานอุดมคติ (ideal needs)
ทฤษฎีของ Maslow ดังกลาว เปนการจัดลําดับความตองการของมนุษยเชนเดียวกันหมด
ซึ่งอาจจะไมเปนจริงเสมอไป เพราะความปรารถนาของมนุษยก็แตกตางกันแลวแตบุคคล แตอยาง
ไรก็ตาม ทฤษฎีดังกลาวก็ทําใหเขาใจในพฤติกรรม และความตองการของมนุษยไดอยางหนึ่ง ซึ่ง
เปนประโยชนมากในการที่จะสามารถคาดหวังพฤติกรรมของบุคคลในสถานการณตาง ๆ ได
สมพงษ เกษมสิ น (อ า งถึ ง ใน วุ ฒิ พ งษ นาวิ น , 2542 : 34) ได แ บ ง สิ่ ง จู ง ใจออกเป น 2
ประเภท คือ สิ่งจูงใจที่เปนตัวเงิน เปนสิ่งจูงใจที่เห็นไดงายและมีอิทธิพลโดยตรงตอการปฏิบัติงาน
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ของพนักงานสิ่งจูงใจประเภทนี้มีสองชนิดคือสิ่งจูงใจทางตรงไดแก เงินเดือนหรือคาจางและสิ่งจูง
ใจทางออมไดแก บําเหน็จ บํานาญ และคารักษาพยาบาลและ สิ่งจูงใจที่ไมใชตัวเงินเปนสิ่งจูงใจที่
มักจะสนองตอบตอความตองการทางดานจิตใจเชนการยกยอง ชมเชย การยอมรับวาเปนสวนหนึ่ง
ของหมูคณะ โอกาสกาวหนาในการปฏิบัติงานและความมั่นคงในงาน แรงจูงใจนั้นเปนแรงผลักดัน
ภายในที่ทําใหบุคคลไดแสดงพฤติกรรมออกมา เพื่อสนองความตองการของตนที่มีอยู
ทฤษฎีนี้สามารถอธิบายปญหายาเสพติดได เนื่องจากการคายาเสพติดเปนอาชญากรรมที่
ทําใหไดมาซึ่งทรัพยสิน เงินทอง จํานวนมหาศาลและเปนการไดมาโดยงาย ทําใหสิ่งเหลานี้เปนสิ่ง
จู ง ใจให เกิ ด ผู ค า ยาเสพติ ด จํ า นวนมาก แต ก ารกระทํ า ดั ง กล า วก อ ให เกิ ด ความเสี ย หายทาง
เศรษฐกิจ งบประมาณในดานตาง ๆ ของประเทศชาติเปนอยางมาก ถึงแมวากฎหมายจะกําหนด
โทษไวรุนแรงเพียงใดก็ตาม แตก็ยังไมอาจหยุดพลังผลักดันในจิตใจใหลดละในกิเลสแหงความ
ทะยานอยากได

4. ทฤษฎีตางความสัมพันธ (Differential Association Theory)
ทฤษฎีตางความสัมพันธ ซึ่งเสนอครั้งแรกในป ค.ศ. 1939 นั้น ชี้ใหเห็นวาอาชญากรรมมี
พื้นฐานเกี่ยวกับความไมเปนระเบียบของสังคม ซึ่งมีผลมาจากกระบวนการทางสังคมของการ
เปลี่ยนแปลงการแขงขัน ซึ่งมีผลยอนใหเกิดความแตกตางในการคบคาสมาคม และบุคคลก็คบคา
สมาคมแตกตางกันไปตามคานิยมทางสังคม และแบบแผนของพฤติกรรมที่ตางกัน ดังนั้นอาชญา
กรรมก็เปนผลของการคบคาสมาคมระหวางบุคคล หรือระหวางกลุมบุคคลกับแบบของอาชญากร
(criminal patterns) ยิ่งมีการสมาคมถี่และสม่ําเสมอเทาใด บุคคลก็ยิ่งกลายเปนอาชญากรเทานั้น
ไมมีการถายทอดอาชญากรทางพันธุกรรม นอกจากนี้แลว ความแตกตางของบุคคล (individual
differences) เปนสาเหตุของอาชญากรรมเพียงเพราะเขาถูกอิทธิพลของความแตกตางในการคบ
หาสมาคมและความสม่ําเสมอของการติดตอกับแบบอาชญากรยิ่งไปกวานั้นความเครียดทาง
อารมณในบานก็มีความสําคัญตอการขับบุคคลนั้นออกจากบาน และเขาติดตอกับผูกระทําความ
ผิด
ซัทเทอรแลนด (อางถึงใน จิรุจจ พรหโมบล, 2530 : 15) ไดสรางทฤษฎีตางความสัมพันธ
(Differential Association Theory) โดยอาศั ย แนวคิ ด เรื่ อ งการเสี ย ระเบี ย บจาก Thomas และ
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Znaniecki เพื่อนํามาใชอธิบายกระบวนการ ที่บุคคลกลายเปน ผูมีพ ฤติกรรมเบี่ยงเบน เนื้อหา
ทฤษฎีตางความสัมพันธ สรุปไดดังนี้คือ
1. พฤติกรรมอาชญากรสามารถเรียนรูได หรือโดยพูดอีกอยางหนึ่งคือ พฤติกรรมอาชญา
กรมิไดถายทอดทางพันธุกรรม ดังเชนบุคคลผูมิไดฝกหัดทางเครื่องจักรกลก็ยอมจะไมสามารถ
ประดิษฐหรือทํางานเกี่ยวกับเครื่องจักรกลได
2. พฤติกรรมอาชญากรสามารถเรียนรูไดโดยกระบวนการติดตอสื่อสาร ซึ่งรวมทั้งทาง
ภาษาและทางทาทางหรือการกระทําดวย
3. หลักการสําคัญยิ่งของการเรียนรูพฤติกรรมอาชญากร ก็คือ จะเกิดในกลุมบุคคลที่ใกล
ชิดสนิทสนมกัน หรือกลาวไดอีกนัยหนึ่งก็คือ ถามีการติดตอใกลชิดกันทางหนวยงาน ซึ่งมิใชเปน
บุคคล เชน โดยภาพยนตร หนังสื อพิ ม พ ก็ยังถือวาไม มีสวนสํ าคัญ ในการใหกําเนิด พฤติกรรม
อาชญากร
4. การเรียนรูที่อาชญากรไดรับนั้น จะเปนการเรียนรูซึ่งรวมถึง
ก) เรียนรูเทคนิควิธีการประกอบอาชญากรรม ซึ่งบางครั้งอาจสลับซับซอน หรือ
บางครั้งก็อาจงาย ๆ
ข) เรียนรูทิศทางหรือแนวของแรงจูงใจ (motives) แรงขับ (drives) การหาเหตุผล
ใช อางอิง (rationalizations) และทัศนคติตาง ๆ
5. ทิศทางของแรงจูงใจและแรงขับ สามารถที่จะเรียนรูไดจากขอกําหนดกฎเกณฑทาง
กฎหมาย วาการกระทํานั้นเปนปฏิปกษหรือถูกตองตามกฎหมาย โดยที่สังคมรอบตัวของบุคคล
อาจจะนิยมที่จะเคารพตอกฎเกณฑและกฎหมายในขณะที่อีกกลุมสังคมหนึ่ง อาจจะแวดลอมไป
ดวยบุคคลซึ่มีความโนมเอียงไปในทางเปนปฏิปกษตอกฎหมายมากกวา ดังเชนในสังคมอเมริกัน
ในเวลานี้ อาจจะมีความสับสนในเรื่องการปฏิบัติตามกฎหมายและการปฏิปกษตอกฎหมาย ซึ่ง
การที่เปนเชนนี้ มีผลทําใหบุคคลตาง ๆ มีความขัดแยงทางวัฒนธรรม (culture conflict) ในสวนที่
เกี่ยวกับกฎหมาย
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6. บุคคลกลายเปนผูกระทําผิดเนื่องจากเขามีความโนมเอียงไปในทางเปนปฏิปกษตอ
กฎหมายมากกวาจะชอบที่จะปฏิบัติตามกฎหมาย ซึ่งขอนี้เปนขอหลักสําคัญของทฤษฎีนี้ คือมีแรง
สองแรงซึ่งตอสูกันนั่นคือ การคบคาสมาคมกับอาชญากร หรือกับพวกตอตานอาชญากร แตเมื่อใด
ที่บุคคลมีความสัมพันธติดตอกันแบบอาชญากร และเหินหางจากแบบตอตานอาชญากรแลว
บุคคลนั้นก็จะมีพฤติกรรมอาชญากร
7. ความแตกต า งในการคบค า สมาคม อาจแตกต างไปในแงของความสม่ํ า เสมอหรือ
ความถี่ ระยะเวลา ความกอนหลัง และความเขมของการสมาคม เชน ถาคบคาสมาคมกันแบบ
อาชญากรบอย ๆ เวลานาน และอยางใกลชิด ก็ยอมยิ่งมีพฤติกรรมอาชญากรไดมาก
สวนความกอน (priority) นั้น มีความสําคัญ ในแงที่วา ถาหากไดเรียนรูพฤติกรรมที่ถูก
กฎหมายตั้งแตเยาววัยมาก ๆ ก็อาจจะมีผลคงทนตอไปตลอดชีวิต และเชนเดียวกัน ถาหากวาไดมี
การเรียนรูและพัฒนาพฤติกรรมอาชญากรมาตั้งแตวัยเยาว ก็อาจจะคงทนตลอดไปในชีวิต
8. กระบวนการเรียนรูพฤติกรรมอาชญากร โดยการคบคาสมาคมกับแบบอาชญากร และ
แบบตอตานอาชญากรนั้น เกี่ยวของกับกลไกตาง ๆ ทั้งหมด ซึ่งมีในการเรียนรูอื่น ๆ ตัวอยางเชน
การเรียนรูพฤติกรรมอาชญากร มิใชจําเปนตองจํากัดอยูแตวิธีการเรียนรูโดยการลอกเลียนแบบ
(imitation) เสมอไป อาจเรียนรูดวยวิธีการอื่น ๆ อีกมากมาย แตอยางไร กระบวนการลอกเลียน
แบบก็ถอื วาเปนกระบวนการสําคัญในการเรียนรูพฤติกรรมอาชญากร
9. ในขณะที่พฤติกรรมอาชญากร เปนการแสดงออกของความตองการและ คานิยม โดย
ทั่ว ๆ ไป แตพฤติกรรมอาชญากรก็ไมสามารถอธิบายไดดวยความตองการและคานิยมโดยทั่ว ๆ
ไปเหลานี้ได ทั้งนี้ เพราะวาพฤติกรรมที่มิใชอาชญากร ก็เปนการแสดงออกถึงความตองการและคา
นิยมอยางเดียวกัน ตัวอยางเชน ขโมยโดยทั่วไปนั้นก็ลักขโมย เพราะตองการเงิน แตในขณะเดียว
กัน กรรมกรที่ซื่อสั ตยก็ ทํางานเพราะต องการเงิน เช น กัน หรือวาในขณะที่ บุ คคลผู มี พ ฤติก รรม
อาชญากรและมิใชอาชญากร ก็อาจมีความตองการความสุข มีคานิยมในความตองการทางเลื่อน
ขั้นในสังคมเหมือนกัน ฉะนั้น ความตองการและคานิยมเหลานี้จึงไมอาจนํามาอธิบายพฤติกรรม
อาชญากรได
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Sutherland (อางถึงใน สุพัตรา สุภาพ,2507 : 22) ถือวาความประพฤติไมดีหรือชั่ว เปนสิ่ง
ที่เรียนรูมาตั้งแตสมั ยเด็ก ๆ และสืบเรื่อยมาตลอดชีวิต ความประพฤติผิดจึงมี รากฝงลึกอยูใน
ประสบการณในชีวิตของบุคคล ทั้งนี้เพราะอุปนิสัยของบุคคลเปนผลมาจากความเปนมาแตเด็ก
นอกจากนั้นแลว Sutherland ยังยืนยันวา การกระทําผิดกฎหมายของเด็กหรือเยาวชนนั้น
เปน ผลของความโน ม เอียงไปในทางเปน ปฏิปก ษ ตอกฎหมายมากกวาความนิยมชมชอบที่จะ
ปฏิบัติตามกฎหมาย ในขณะที่ครอบครัวมีสวนที่จะชวยใหเด็กปฏิบัติตามกฎหมาย แตถาครอบ
ครัวลมเหลวที่จะยึดเยาวชนไวกับครอบครัว ก็จะทําใหเยาวชนนั้นยิ่งเพิ่มการคบหาสมาคมกับเด็ก
ที่มีแบบแผนพฤติกรรมเหลวไหลนอกบาน
สัญ ญา สัญ ญาวิวัฒ น (2542 : 70) กลาววา บุคคลกลายเปนผูกระทําผิด (delinquent)
พรอมที่จะเปนอาชญากรหากมีการตัดสินโดยคณะเจาหนาที่วาเปนอาชญากร เนื่องจากการยอม
รับนับถือคํานิยามทางบวกของการละเมิดกฎหมายอันเปนสิ่งจูงใจเหนือคํานิยามทางลบ ความ
สัมพันธตาง ๆ (differential association) อาจผันแปรไปตามความถี่ ระยะ ลําดับกอนหลัง และ
ระดับความตรึงเครียดหรือความหนักเบา (intensity)
Travis Hirchi (อางถึงใน จิรุจจ พรหโมบล, 2530 : 18) ผูตั้งทฤษฎีควบคุมสังคม (social
control theory) มีใจความสําคัญของทฤษฎีวา เด็กและเยาวชนจะมีอิสระที่จะกระทําผิดไดเมื่อ
ความผู ก พั น กับระเบี ยบทางสั งคมที่ยึดถือได ถูก ทําลายลงและเฮอรชิยังเชื่อวา พฤติ ก รรมการ
กระทําผิดของเด็กนั้น เปนผลของปฏิสัมพันธทางครอบครัว (family interaction) คือ ถาเด็กหรือ
เยาวชนขาดการสนับสนุนจากครอบครัว เด็กก็จะมีแนวโนมไปสูความเปนปฏิปกษตอกฎหมาย ซึ่ง
เฮอรชิ เรียกวา “Low Stake in Conformity” ซึ่งจะนําเด็กไปสูการกระทําผิดกฎหมายและการคบ
หาสมาคมกับผูที่มีความประพฤติเบี่ยงเบน
ทฤษฎีนี้สามารถนํามาอธิบายถึง ปญ หายาเสพติดไดในกรณี ของการมีปฏิสัมพันธตอ
บุคคลในการแลกเปลี่ยนความรู ประสบการณทางดานอาชญากรรมตอกัน กอใหเกิดความรูใหมที่
มีผลตอการเปนอาชญากรรมเต็มรูปแบบ
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5. ทฤษฎีโครงสรางการหนาที่นิยม (Structural Functional Theory)
สําหรับทฤษฎีนี้พัฒ นาโดย แรดคลิฟท บราวน ซึ่งไดรับอิทธิพลจากเดิรคไฮมซึ่งปฏิเสธ
ทฤษฎีจิตวิทยา โดยหันมาใหความสําคัญกับสังคม สําหรับเดิรคไฮมมองสังคมโดยใหความสนใจ
กับเสถียรภาพทางสังคม เนื่องจากถือเปนกลไกที่ทําใหสวนตางๆของสังคมมารวมกันและคงอยู
ตามกาลเวลาซึ่งตอมาแรดคลิฟฟ บราวน ใหความคิดวาบรรทัดฐานตางๆรวมทั้งคานิยมความรูสึก
และพิธีกรรมตาง ๆ มีอํานาจเหนือปจเจกบุคคลและมันชวยยึดสังคมเขาไวดวยกัน
แรดคลิฟ ฟ บราวนเชื่อวาระบบสังคมตางๆประกอบดวยโครงสรางและกิจกรรมตาง ๆ
โครงสรางทางสังคม คือแบบแผนที่อยูไดนาน โดยประชากรมีความสัมพันธซึ่งกันและกัน และ
สัมพันธกับสิ่งแวดลอมโครงสรางจะไดมาจากการกระทําระหวางกันทางสังคมจากบรรทัดฐานและ
กฎเกณฑตาง ๆ ของพฤติกรรม
สําหรับแรดคลิฟฟ บราวนหนาที่สําคัญของโครงสรางก็คือ การที่มันทําใหเกิดเสถียรภาพ
ทางสังคมและการคงอยูของระบบสังคม (งามพิศ สัตยสงวน , 2543)
เมื่อนําทฤษฎีโครงสรางการหนาที่นิยมมาเชื่อมโยงกับปจจัยทางดานอายุของ ผูตองขัง
หญิงในคดียาเสพติดจะเห็นไดวาโครงสรางทางดานอายุเปนกลไกที่สําคัญตอการรักษาเสถียรภาพ
ของสังคม เนื่องจากผูหญิงที่มีอายุนอยใน สังคมทั่วไปเชื่อกันวาจะตองเปนกลุมบุคคลที่จะสืบสาน
คานิยมของสังคม เชน การศึกษาเลาเรียน ซึ่งหากวากลไกดังกลาวถูกเปลี่ยนไป กลาวคือมีผูหญิง
ซึ่งมีอายุนอยจํานวนมากกลายเปนผูตองขังหญิงในคดียาเสพติด ซึ่งเปนสิ่งที่แสดงใหเห็นวาเสถียร
ภาพเกี่ยวกับคานิยมของสังคมไมอาจจะทําหนาที่ตอไปไดเพราะการหนาที่ไมอาจทําหนาที่ของมัน
ไดอีกตอไป

แนวคิดที่เกี่ยวของ
1. แนวความคิดการขัดเกลาทางสังคม (Socialization)
ความหมายของการขัดเกลาทางสังคม
พจนานุกรมศัพทสังคมวิทยา ฉบับราชบัณฑิตสถาน (2532 : 370 – 371) ไดใหคํานิยาม
“Socialization Process” วาเปนกระบวนการทางสังคมกับจิตวิทยา ซึ่งมีผลทําใหบุคคลมีบุคลิก
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ภาพตามแนวทางที่สังคมตองการ เด็กที่เกิดมาจะตองไดรับการอบรมสั่งสอน สามารถอยูรวมและ
มีความสัมพันธกับคนอื่นไดอยางราบรื่น กระบวนการขัดเกลาทางสังคมจะเริ่มตนตั้งแตบุคคลถือ
กําเนิดมาในโลก ตัวแทนสําคัญของสังคมที่ทําหนาที่เรื่องนี้ ไดแก ครอบครัว กลุมเพื่อน โรงเรียน
ศาสนา โดยทางตัวแทนเหลานี้บุคคลจะไดทราบคุณธรรม คุณคาและอุดมคติที่มี สังคมยึดมั่น จะ
ไดเรียนรูบรรทัดฐานและขนบธรรมเนียมประเพณีที่ใชอยูในสังคม จิตใจของบุคคลจะไดรับการขัด
เกลาใหยึดมั่นในหลักศีลธรรมของสังคม และพรอมที่จะใชในแนวทางที่สังคมตองการ การขัดเกลา
ทางสังคมเกิดขึ้นทั้งจงใจ เชน การอบรมสั่งสอนโดยพอแมและครูอาจารย และไมจงใจ เชน การ
เลียนแบบการกระทําในกลุมเพื่อน หรือสื่อมวลชนตาง ๆ
การขัดเกลาทางสังคม (socialization) มีความสําคัญมากสําหรับสังคมมนุษย เพราะถา
ไมมีการขัดเกลาทางสังคมแลว บุคคลนั้นจะมีลักษณะทาทางและแนวทางการดําเนินชีวิตที่แตก
ตางหรือแปลกประหลาด ตางออกไปจากมนุษยคนอื่น ๆ ในสังคม เนื่องจากบุคคลนั้นไมไดรับการ
สั่งสอนอบรมเลี้ยงดู ไมไดรับการถายทอดวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีตาง ๆ เพื่อ ปฏิบัติตน
ใหเขากับ คนอื่น ๆ ในสังคม จึงสงผลให ไม ส ามารถที่จะอยูรวมกับ คนอื่น ได นอกจากนี้แลวถา
มนุ ษ ยไดรับ การอบรมสั่งสอนอย างไรก็ จะมี ลั ก ษณะและพฤติก รรมต า ง ๆ เหมื อ นกั บ ต น แบบ
(model) ดังนั้นการขัดเกลาทางสังคมเปนกระบวนการปลูกฝงบรรทัดฐานของกลุมใหเกิดขึ้นในตัว
บุคคลซึ่งเปนสมาชิกของสังคม ทั้งนี้เพื่อใหบุคคลนั้น ๆ สามารถอยูรวมทํางานรวมกับผูอื่นในสังคม
ไดดวยดี
กระบวนการขัดเกลาทางสังคม
สุพัตรา สุภาพ (2539 : 49) กลาวถึง กระบวนการขัดเกลาทางสังคม ดังนี้
1. การตอบสนองความตองการในระยะเริ่มแรก (response) เปนกระบวนการที่บุคคลจะ
แสดงความตองการออกมา และคนอื่น ๆ ในสังคมที่ทําหนาที่นี้จะสนองตอบความตองการนั้นเปน
การสนองตอบตามระเบียบที่สังคมนั้น ๆ กําหนดไว เชน เมื่อเด็กทารกหิว (ตองการ) จะรอง (แสดง
ออก) มารดาหรือผูที่เลี้ยงดูจะใหนมเด็ก แตกตางกันไปตามสภาพของสังคมที่ตนเปนสมาชิก เชน
บางครอบครัวใหเด็กดื่มนมทุกครั้งที่เด็กรอง แตบางครอบครัวก็ใหตามกําหนดเวลา เปนการตอบ
สนองในรูปของการใหเรียนรูระเบียบที่สังคมนิยมปฏิบัติ จนกระทั้งโต และแมแตการไมตอบสนอง
ก็เปนการขัดเกลาทางสังคมเชนกัน เชน เด็กเล็ก ๆ ชอบเลนอุจจาระ ปสสาวะ ของตนเอง บิดา
มารดาจะหามและไมยอมใหทําเชนนั้น การไมยอมใหทําตามที่เด็กตองการ จึงเทากับสอนเด็กใหรู
จักปฏิบัติในสิ่งที่สังคมยอมรับหรือใชเปนมาตรฐาน ไมใชทําตามที่ใจตองการเสมอ
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2. การรูจักปรับความตองการและความสามารถของคนใหเขากับกฎเกณฑ ของสังคม
(adaptation) เราตองยอมรับวามนุษยแตละคนมีความสามารถในการรูระเบียบกฎเกณฑไมเทา
กัน บางคนรับไดงาย บางคนรับไดยาก แมจะไดรับการอบรมเทาเทียมกัน เชน เด็กบางคนสอนไม
นานก็จําได แตเด็กบางคนสอนเทาไรก็ไมอาจจะปฏิบัติได ผูใหญจึงตองยอมรับวาคนแตละคนนั้น
ตางกัน จะใหเหมือนกันยอมจะไมได จะตองรูจักดัดแปลงการอบรมตาง ๆ ใหสอดคลองหรือเขากับ
ความสามรถของแตละคน ซึ่งถาเปนเรื่องเล็ก ๆ นอย ๆ เชน มรรยาทสังคม ก็คงทําไดไมยาก เชน
การไหว ขอบคุณ การรูจักนั่ง ยืน เดิน ฯลฯ แตในบางเรื่อง ซึ่งเปนเรื่องที่ใหญออกไป หรือที่ขัดแยง
กับความรูสึกนึกคิดของตนอยางยิ่ง ก็ยากที่จะประพฤติปฏิบัติตนใหเขากับความตองการของ
สังคมได การขัดเกลาของสังคมจึงไมบังเกิดผล เชน ชาวเขาบางกลุมนิยมสมุนไพร หากเรานํายา
สมัยใหมไปรักษามักจะไมยอมรับประทาน หรือชาวไทยไมนอยกลัวการผาตัดทําหมัน ทั้ง ๆ ที่
แพทยไดพยายามอธิบายวา ไมมีอันตรายอะไร สุขภาพจะแข็งแรงเหมือนเดิม บุคคลเหลานั้นก็ยัง
ไมยอมเชื่อเพราะไปเชื่อวาจะทําใหตนเองทํางานหนักไมได เปนตน
3. การยึดถือสิ่งที่คลายกับตัวเอง (identification)
3.1 ความตองการที่จะทําตัวใหเหมือนกับบุคคลที่ตนตองการยึดถือเปนแบบฉบับ
เชน เด็กชายตองการเลียนแบบพอ “เกง” เหมือนพอ เด็กผูหญิงตองการเลียบแบบแม “ดี” เหมือน
แม เปนตน
3.2 ความรูสึกรวมกับบุคคลหรือกลุมที่ถือวา เปนพวกเดียวกันกับตน เชน ความ รู
สึกเจ็บปวด รอนแทน เห็นอกเห็นใจ เปนตน เชน ความรักระหวางสามีหรือภรรยา ใครวาสามีหรือ
ภรรยา อีกฝายหนึ่งจะโกรธแทน หรือใครมาวาพี่วานองของตน ตางก็เจ็บรอนแทนกัน หรือบางคน
รักเพื่อนยิ่งกวาตัวเอง หรือเหมือนตัวเอง ฉะนั้น หากเพื่อนไดรับความทุกขรอนอะไร ตัวเองก็จะ
พลอยรูสึกทุกขรอนไปดวย
3.3 ความรูสึกยึดมั่นหลักการหรืออุดมคติบางอยางอยางแนบแนน เชนคนที่รัก
ชาติจนยอมสละชีวิตเพื่อชาติ เห็นไดชัดในสงครามโลกครั้งที่สองที่ผูชายญี่ปุนยอมทํา “กามิกาเซ”
คือ ยอมตายคาเครื่องบิน เพื่อทิ้งระเบิดที่เพิรลฮารเบอร หรือบางคนยอมตาย ดีกวายอมเสียเกียรติ
ยอมอดดีกวายอมโกง เปนตน
จากที่กลาวมาจะเห็นไดวาการมีปฏิกิริยาสัมพันธกับคนอื่นในชีวิตของมนุษยในระยะเวลา
นาน พอสมควร จะทําใหบุคคลนั้นรูจักเลือกแบบหรือยึดถือ แบบฉบับที่ตนคิดวามีสวนคลายกับ
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ตน ความรูสึกเชนนี้จะเปนแนวทางใหบุคคลรูจักทําในสิ่งที่สังคมตองการ แตความสําเร็จในการขัด
เกลานี้ขึ้นอยูที่วาระเบียบกฎเกณฑนั้น ๆ สอดคลองหรือเขากับความรูสึกนึกคิด ความตองการ
ความสามารถของเขาไดเพียงใด เชน เด็กที่เคยอยูบานแลวไปเขาโรงเรียนประจํา อาจจะไมชินกับ
ระเบียบกฎเกณฑของโรงเรียนแบบกินนอนได เพราะบานกับโรงเรียนมีความเปนอยูตางกัน หรือ
คนไทยเคยรับประทานขาวเปนอาหารหลัก พอไปตางประเทศ ตองรับประทานขนมปงแทนขาว
อาจจะไมชินก็ได เปนตน
การขัดเกลาทางสังคมกับการกระทําระหวางกัน
สุพัตรา สุภาพ (2539 : 49) กลาววา หากมนุษยไมมีการเรียนรู หรือไมไดรับการอบรมขัด
เกลา มนุษยก็ยากที่จะมีความสัมพันธกับคนอื่นได หากมนุษยคนใดถูกตัดขาด จากสังคม ไมมี
ปฏิกิริยาสัมพันธ หรือการกระทํา ระหวางกัน (interaction) ไมไดรับการเอาใจใสอยางเพียงพอตั้ง
แตในวัยทารกหรือเด็ก จําทําใหเด็กคนนั้นเติบโตขึ้นอยางมีปญหา เพราะพฤติกรรมของมนุษย ไม
ไดเกิดจาก ชีวะภาพวัฒนธรรมบวกประสบการณของตน แตเกิดจากการมีความสัมพันธในระหวาง
มนุษย ในเรื่องนี้มีทานผูรูหลายทานพยายามศึกษาคนควาเพื่อหาคําตอบ เชน Rene A. Spitz ได
ศึกษาวิจัยในสถานเลี้ยงเด็กกําพรา ปรากฏวาเด็กกําพราเหลานี้ปญหาในการเรียนรูพฤติกรรมปกติ
ธรรมดาของมนุษยทั่วๆ ไปทั้งๆที่มีรางกายแข็งแรงจากการทดสอบเด็ก4กลุมซึ่งมาจากครอบครัว
ปกติ 3 กลุมและครอบครัวเด็กกําพรา1กลุม ผลปรากฏวาครอบครัวที่มาจากเด็กกําพรามีพฤติ
กรรมที่ผิดแปลกไปจากเด็กทั่วไป ใหเขาใจผิดวาเปนเด็กที่ปญญาออนเนื่องจากยืนหรือพูดไมไดแม
แตประโยคเดียว
จะเห็นไดวาจากการศึกษาเด็กหลายกลุม ทั้งเด็กที่ไดรับการเลี้ยงดูอยางดี เด็กกําพราและ
เด็กที่ไดรับการเลี้ยงดูตางกัน ไดผลสรุปออกมาอยางเดียวกัน คือ เด็กจะกลายเปนมนุษยที่สมบูรณ
ก็ตอเมื่อมีปฏิกิริยาสัมพันธตอเนื่องเหมาะสม โดยเฉพาะอยางยิ่งจากสิ่งแวดลอมทางครอบครัวที่มี
ความรักความอบอุนใกลชิดสนิทสนมเปนพื้นฐาน
วิธีการขัดเกลาทางสังคม
สุพัตรา สุภาพ (2539 : 50-51) แบงการขัดเกลาได 2 ทางคือ
1. การขัดเกลาโดยตรง
การขัดเกลาโดยตรง เปนการขัดเกลาที่ตองการ ใหบุคคลปฏิบัติใหถูกตองตามระเบียบ
แบบแผนกกลุมสังคมนั้นกําหนดไว เปนการบอกวาสิ่งใดควรหรือไมควรกระทํา อะไรผิด หรืออะไร
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ถูก ฯลฯ ซึ่งนับวามีผลตอการพัฒนาบุคลิกภาพมาก เปนการชี้ทางและแนะแนวทางในการปฏิบัติ
ตอบุคคลอยางจงใจและเจตนา เพื่อใหบุคคลสามารถวางตัวไดถูกตองเหมาะสมกับสถานการณ
หนึ่ง ๆ การขัดเกลาโดยตรง จะพบเห็นเสมอในหมูครอบครัว โรงเรียน วัด เปนตน เชน ถาเปนครอบ
ครัวก็จะอบรมลูกในรูปของการบอกเลา สั่งสอน ชมเชย ดุดา เปนตน สวนโรงเรียนจะอบรมเปน
ทางการมากกวาครอบครัว เพราะเปนสถาบันอบรมสั่งสอนคนเปนจํานวนมาก จึงจําเปนจะตองมี
การอบรมและลงโทษอยางเปนทางการ เชน มีตารางวันเวลาเรียนแนนอน เพื่อจะใหเด็กไดรูจัก
เรียนรูสิ่งตาง ๆ ที่ทําใหเกิดทักษะและคุณคาแกชีวิต
2. การขัดเกลาโดยออม

การขัดเกลาโดยออม เปนการอบรมที่ไมไดบอกกันโดยตรง บุคคลไดรับประสบการณหรือ
ประโยชนจากการสังเกต หรือเรียนรูจากการกระทําของผูอื่น เชน ถาเราไปงานเลี้ยงที่มีอุปกรณการ
กินมากมายและเราไมคุนเคย และเราไมทราบวาจะใชอะไรกอนหลัง เราก็เรียนรูไดจากการดูบุคคล
อื่นวาเขาหยิบอะไรกอนหลัง ไมวาจะในดานการใช แกว มีด ชอน ฯลฯ แลวพยายามเรียนแบบคนที่
ทําถูกตอง เราก็จะทําไมผิดพลาด หรือในกรณีพอแมขอบใชคําหยาบ เด็กบางคนก็ใชคําหยาบดวย
ทั้ง ๆ ที่พอแมไมตองการใหเด็กพูดเชนนั้น บางครอบครัวหรือครอบครัวที่พอแมมีฐานะยากจนมัก
จะพูดจาหยาบคาย ชอบดาทอ เด็กมักจะดาเกงตามไปดวย หรือในกลุมเพื่อน เด็กชอบเลียนแบบ
การกระทําของเพื่อน เชน ถาตองการเลนกับเพื่อนก็ตองรูจักผอนปรนเขาหากัน ถาใครไมเคารพกฎ
เกณฑของกลุม กลุมก็อาจจะแสดงทาทีรังเกียจไมยอมใหเขามารวมในกลุม ซึ่งถาบุคคลนั้นอยาก
จะอยูรวมกับกลุมอีกก็ตองปรับตัวเสียใหมใหสอดคลองกับกฎเกณฑที่กลุมวางไว
Cooley (อ างถึ งใน สุ พั ต รา สุ ภาพ,2539 : 54) ไดให แนวความคิ ดเรื่อ งกระบวนการขัด
เกลา โดยใชหลัก looking glass-self กลาวคือ ความสํานึกของตัวตนเปนผลสะทอนจากการมี
ความสัมพันธกับผูอื่น เหมือนมองตัวเองจากกระจกเงา แตละบุคคลสามารถจะตัดสินใจวาตัวเอง
ควรเปนอะไรแคไหน โดยเอาความคิดของคนอื่นที่มองตนหรือตัดสินวาเปนอยางไรมาเปนเกณฑ
สํ าคั ญ เชน เด็ก คนใดถู กแมตํ าหนิวาซน เกียจคราน หรือไม ดี เด็ ก มั ก จะมองตนเองวาเป น ผู ที่
ประพฤติไมดีไปดวย หรือลูกที่ไมปฏิบัติตามที่พอแมคาดหวัง หรือทําใหพอแมวากลาว จะทําใหรู
สึกวาจนมีคาหรือความสําคัญนอยลงไป ในทํานองเดียวกันถาบุคคลใดดีกวาเพื่อนฝูงรักใคร และ
ใหเกียรติเคารพยกยองก็จะชื่นชนและเห็นคุณคาในตัวเอง สภาพเชนนี้ถือไดวาบุคคลมักจะตัดสิน
ใจหรือตีคาของตนเองโดยเอาความคิดเห็นคนอื่นเปนเกณฑ ดังนั้นไมวาเปนเปนปมดอยหรือปม
เขื่อง ความรูสึกดี หรือไมดีที่เกี่ยวกับตัวเองมักจะเกิดจากความรูสึกของคนอื่นที่มีตอตนเองลองคิด
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ดูวาเราจะมี ความรูสึก แบบใด ถาในชี วิตเรามี แตคนเหยีย ดหยามดู ห มิ่ น ไม ค บค าสมาคมด วย
สภาวะแบบนี้ จ ะทํ าให บุ ค คลเกิ ด ความคิ ด เกี่ย วกั บ ตั ว เอง (self concept) อั น เป น ผลสะท อนที่
บุคคลอื่นมีทัศนคติตอตน สรุปแลวทฤษฎีของ Cooley ใหขอคิดวาบุคคลจะรูวาตัวเองเปนอยางไร
เมื่อเอาความคิดของอื่นมาเปนกระจกเงาสะทอนใหเราเห็นนั้นเอง
ทฤษฎี ของ Mead (อางถึงใน สุพั ตรา สุภ าพ,2539 : 54) เรื่องความเป น ตัวตนไดอาศัย
ทฤษฎีของ Cooley เปนประโยชนในการวิเคราะห Mead เนนกฎเกณฑบางอยางที่บุคคลไดเริ่ม
สรางความรูสึกเกี่ยวกับตัวเอง จิตใจ และความรูสึกทั่ว ๆ ไป อันเปนผลจากกระบวนการฝกอบรม
ทางสังคมจนสรางความเปนตัวตนขึ้น Mead แบงตัวตนออกเปน ๆ สวน คือ I และ Me (I คือ สวน
ที่เปนความคิดสรางสรรคของตนเอง เปนสวนที่แสดงออก ไมใชความตองการของสังคม Me คือ
สวนที่รับเอาทัศนคติ ความคิดอาน กฎเกณฑ ระเบียบประเพณี ที่มีอยูมา เปนของตนโดยไมคัด
คาน เปนการยอมรับความตองการของสังคม)
ทฤษฎีของ Mead อาจสรุปไดดังนี้คือ
1. มนุษยโดยทั่วไปจะไมมีความเปนตัวตน จนกระทั้งสังคมสรางความเปนตัวตนใหแกเด็ก
โดยผานทางพอแมและกลุมเพื่อนฝูง
2. เด็กโดยทั่วไปมักจะไมมีความสํานึกเกี่ยวกับ ความเปนตัวของตัวเอง หรือความสํานึก
เกี่ยวกับจิตใจของตนเอง จนกวาจะมีปฏิกิริยาสัมพันธกันทางสังคม โดยเริ่มจากพอแมซึ่งจะสอน
เด็กใหรูจักตัวเอง พอแมจึงเปนบุพพาจารยที่สอนเด็กในสิ่งตาง ๆ ซึ่งในขั้นแรกทารกไมรูเลยวาตน
เปนสัตวโลกที่มีลักษณะพิเศษเฉพาะตน แตตอมาก็เริ่มรับรูแนวความคิดเกี่ยวกับ “บุคคลอื่น” ทั้ง
นี้เพราะเด็กเริ่มรูสึกวาตนเปนคนละสวนจากบุคคลตาง ๆ ในบรรดาบุคคลตาง ๆ นั้นพอแมเปน
บุคคลสําคัญที่สุดเปนผูมีสวนหลอหลอมจิตใจของเด็กคนนั้น
3. ภาษา เปนอุปการณสําคัญในการขัดเกลาทางสังคม การขัดเกลาทางสังคมนี้นับเปน
ปจจัยสําคัญในการสรางเปนตัวตนทางสังคม การมีการขัดเกลาทางสังคมอันเกิดจากการใชรูป
แบบการใชสัญลักษณ เชน สัญญาณไฟตามสี่แยกที่สามารถทําใหคนรูวาจะทําตัวอยางไร ไปหรือ
หยุดจากการดูที่สีไฟ แตก็ไมไดหมายความวาสัญลักษณทุกอยางจะเปนที่ยอมรับและเขาใจกัน
เสมอไป เนื่องจากสัญลักษณมีความหมายตางกันออกไป หากไมรูความหมายก็ยากที่จะเขาใจ
หรือติดตอกันได ทฤษฎีของ Mead ถือวาสัญ ลักษณ และภาษาเปนสิ่งสําคัญ มากตอการสราง
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สรรคความเปนตัวตน ซึ่งเปลี่ยนสภาวะจากการที่มนุษยเกิดมาในโลกใหเปนสมาชิกของสังคม
ทฤษฎีของ Mead ไดรับการขนานนามวา เปนบิดาแหงทฤษฎีการมีปฏิกิริยากันเชิงสัญ ลักษณ
(symbolic interactionist) ซึ่งตอมาถือเปนสํานักความคิดสํานักหนึ่งหรือทฤษฎีอยางหนึ่ง ที่เนน
ความสําคัญของภาษาเปนวิธีการสําคัญในการมีความคิดสํานักหนึ่งหรือทฤษฏีอยางหนึ่ง ที่เนน
ความสําคัญของภาษาเปนวิธีการสําคัญในการมีความสัมพันธทางสังคม
4. เมื่อทารกไดเติบโตขึ้น จะเริ่มพัฒนาความสํานึกวาอะไรถูกอะไรผิดโดยยึด “บุคคลอื่น”
เปนเกณฑพื้นฐาน นั่นคือบุคคลเริ่มเขาใจวาสังคมตองการให “เขา” ปฏิบัติอยางไร และจากผล
สะทอนที่บุคคลอื่นมีตอตน เด็กจะเริ่มรูจักวาตัวของตัวคือใคร และ มีเอกลักษณของตัวเอง (self
identity) ซึ่งในที่สุดเด็กคนนั้นก็ถูกขัดเกลาใหเรียนรูวัฒนธรรมของสังคม
5. ความเปนตัวตนทางสังคมไมไดหมายความถึงการยอมรับทุกสิ่งทุกอยาง โดยคํานึงถึง
Me ตรงขามบุคคลยังมี I ซึ่งเปนลักษณะความเปนตัวของตัวเองที่สามารถจะสํานึกไดดวยตัวเอง
ดังนั้นในตัวของแตละบุคคลจึงมี Me ที่ไดหลอมหลอจากสังคม และมี I ที่สามารถจะควบคุมตัว
เองไดความเกี่ยวพันระหวางสวนที่ไดรับจากสังคมและสวนที่เปนตัวเองนั้นถือไดวา มีสวนชวยให
บุคคลมีความเปนมนุษยอยางแทจริง
6. ผลกระทบจากการขัดเกลาเริ่มตั้งแตเด็ก ทั้งนี้เพราะบุคลิกภาพของแตละบุคคลเกิดจาก
ประสบการณในวัยเด็ก จนสามารถรูจักวาตัวเองคือใคร เพราะความเปนตัวตนนี้ไมไดมีมาแตเกิด
แตตองมาสรางโดยผานทางครอบครัวเปนแกนสําคัญ
ทั้ง Cooley และ Mead เนน แหลงที่หลอมหลอ หรือสรางสรรคบุคลิกภาพของมนุษยวา
เกิดจากการมีปฏิกิริยาสัมพันธทางสังคม (social interaction)
ตัวแทนของการขัดเกลาทางสังคม
สุพัตรา สุภาพ (2539 : 59) กลาววา การขัดเกลาจึงขึ้นอยูกับสภาพของสังคม เชน ใน
สังคมชนบทที่มีความเปนจํานวนนอยคนรูจักกันดี มีสภาพความเปนอยูที่เหมือน ๆ กัน ประพฤติ
ปฏิบัติคลาย ๆ กัน กลุมตัวแทนก็สอนระเบียบเดียวกัน สงเสริมกัน แตในสังคมเมืองหรือสังคมที่ซับ
ซอน มีคนอยูเปนจํานวนมากมีความเปนอยูตางกัน ยึดคุณคาตาง ๆ กัน กลุมตัวแทนมีการอบรม
ตามแบบฉบับของตนเอง ซึ่งอาจจะขัดกับกลุมอื่นได คนจึงอาจสับสน และไมทราบจะเลือกเชื่อใคร
ดี ดวยเหตุนี้ คนในเมืองจึงมีโอกาสเปนโรคประสาทมากกวาคนในชนบท เพราะมีระเบียบที่ตอง
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ปฏิบัติมาก และบางครั้งคนก็ตองเลือกตัดสินใจระหวางสิ่งที่ขัดแยงกัน แตมีความสําคัญตอบุคคล
นั้นพอ ๆ กัน
สุพัตรา สุภาพ กลาววา ตัวแทนการขัดเกลามีทั้งหมด 6 กลุม คือ
1. ครอบครัว การอบรมจะออกมาในรูปของพอแมผูปกครอง ซึ่งนับเปนการอบรมเบื้องตน
ที่สําคัญที่สุดที่เด็กจะตองประสบ เพราะเปนการอบรมที่ใกลชิดและมีความผูกพันอยางลึกซึ้ง และ
มีอิทธิพลตออารมณ ทัศนคติ และแบบของความประพฤติแกเด็กเปนอยางยิ่ง
พอแมจะอบรม 2 วิธี คือ 1) โดยทางตรง ดวยการบอกกลาวอยาง แจมแจง พอควร วา
อะไรควรทํา อะไรไมควรทํา อะไรผิด อะไรถูก เปนตน ซึ่งไดผลตอการพัฒนาบุคลิกภาพมาก เนื่อง
จากมีการชี้ทางและแนะแนวทางในการปฏิบัติแกบุคคลอยางจงใจและเจตนา เพื่อใหบุคคลนี้
สามารถวางตัวไดอยางถูกตองเหมาะสมตอสถานการณหนึ่ง ๆ เชน สอนเด็กใหกินเปนเวลา เลน
เปนเวลา นอนเปนเวลา หรือพบหนาผูใหญก็ตองยกมือไหว ตองพูดจาไพเราะ ถาไมทําอาจถูกลง
โทษ เปนตน และ 2) โดยทางออม เปนการอบรมโดยไมรูตัว เปนสิ่งที่ไดรูไดเห็น และซึมทราบเขา
ไปในจิตใจซึ่งเด็กอาจจะนําไปปฏิบัติในอนาคตหรือมีผลตอการพัฒนาบุคลิกภาพของเด็ก เชน พอ
แมชอบใชคําหยาบ เด็กจะใชคําหยาบบาง เปนตน
2. กลุมเพื่อน คนเรามักจะถูกอบรมจากเพื่อนที่อายุเทา ๆ กันหรือมากกวา โดยตอนวัยเด็ก
ก็จะเปนกลุมเพื่อนเลน พอวัยรุนจะเปนกลุมเพื่อนฝูง พอเปนผูใหญจะมีความโนมเอียงจะสังสรรค
คบคาสมาคมกับบุคคลที่มีสถานภาพภาพทางสังคมเทาเทียมกัน เชน กลุมเพื่อนนักเรียน กลุมขา
ราชการ กลุมพอคา เปนตน
Riesman กลาววา กลุมเพื่อนจึงเปนกลุมที่มีความสําคัญอยางมาก โดยเฉพาะในสังคม
ปจจุบันที่บุคคลชอบยึดเพื่อนเปนแนวทางในการปฎิบัติ เพื่อใหเพื่อนยอมรับ และเปนการแสดง
ความเปนพวกเดียวกัน
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กลุมเพื่อนมีความสําคัญในการอบรม คือ
2.1 สอนอํานาจที่ไมใชของใครโดยเฉพาะ เปนการเรียนรูกฎเกณฑตาง ๆ จากการ
มีสวนรวมดวย เชน การเลนฟุตบอล ถาฝาฝนก็จะถูกกัดกันไมใหเลนดวย ใครอยากเลนก็ตองทํา
ตามกฎ เปนตน
2.2 ชวยใหทดลองกฎเกณฑของผูใหญ วาจะเอาจริงแคไหน ปกติถาเด็กอยูกับ
เพื่อน ๆ มักจะกลาทําอะไรที่ขัดแยงหรือลองดีกับผูใหญ มากกวาอยูเพียงคนเดียว และในขณะ
เดียวกันก็อยากจะทดลองดูวา กลุมพอจะดื้อดึงขัดแยงกับผูใหญไดแคไหน เชื่อถือไดเพียงไร
2.3 ถายทอดระเบียบวิธีและคุณคาที่ผูใหญตองการหรือไปในทางตรงกันขาม ซึ่ง
สวนมากจะถายทอดคุณคาตามที่ผูใหญตองการ หากกลุมสนับสนุนระเบียบและคุณคานั้น
Riesman (อ า งถึ งใน จํานง อดิวัฒ นสิ ท ธิ์, 2527: 38) กลาววา กลุ ม เพื่ อนเล น เป น สื่ อ ที่
สําคัญที่สุดในการอบรมใหรูระเบียบสังคม ในสังคมปจจุบันนี้ ประชาชนมักจะอาศัยเพื่อนฝูงรุนราว
คราวเดียวกัน เพื่อคําแนะนําเปนเบื้องแรก คนในยุคปจจุบันตีคาการพิจารณาตัดสินและการยอม
รับจากบุคคลอื่นมากที่สุด คานิยมที่สําคัญที่สุดสําหรับคนในปจจุบัน ก็คือ แบบอยางคานิยมจาก
กลุมเพื่อน
Eynon และ Reckless ( อางถึงใน จิรุจจ พรหโมบล, 2530 : 22) กลาววา การคบเพื่อน
เลวเปนพลังผลักดันที่สําคัญที่สุดในการกอใหเกิดปญหาการกระทําผิดและอาชญากรรม
3. โรงเรียน เปนสถานที่ที่เด็กไดมีโอกาสเรียนรูวิชาการตาง ๆ อยางเปนทางการ และยัง
เปนสถานที่ที่เด็กไดมีโอกาสคบหาสมาคมกับเพื่อนฝูงในวัยเดียวกัน ในขณะเดียวกันก็ไดมีโอกาส
ไดรับความรูและคุณคาตาง ๆ โรงเรียนจึงมีผลตอการพัฒนาบุคลิกภาพของเด็กไดมาก
แตปญหาก็คือ โรงเรียนอาจจะอบรม
3.1 ไมตรงกับทางบาน ทําใหเด็กสับสนไมรูวาระวางครูกับพอแมใครจะถูกกวากัน
3.2 สอนในสิ่งที่เปนทฤษฎีและอุดมคติจนเกินไป อาจไมตรงกับการปฏิบัติจริง
ในชีวิตเด็กเลยไมแนใจวาจะเชื่อดีหรือไม
4. กลุมอาชีพ เมื่อบุคคลไดรับการอบรมจากกลุมอื่น ๆ ที่กลาวมาจนถึงระดับที่จะตอง
ประกอบอาชีพ นั้น ๆ ซึ่งในแตละอาชีพ ก็จะมีคุณ คาและวิธีการปฏิ บัติ แตกตางกั นออกไป เชน
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ตํารวจก็แตกตางจากแพทย นางพยาบาลก็แตกตางจากพอคา ครูก็แตกตางจากวิศวกร เปนตน
อยางไรก็ตามการอบรมในระยะเยาววัยเปนสิ่งสําคัญมาก เพราะกลอมเกลาไดงาย รับระเบียบวิธี
การ และคุณคาใหม ไดงาย ไมเหมือนตอนเปนผูใหญที่มีบุคลิกภาพของตนเองที่แนนอน ความ
สามารถในการรับระเบียบใหมจึงนอย นี้เปนสาเหตุหนึ่งที่ทําใหผูใหญไมอยากรวมกับกลุมสังคม
ใหม ๆ เปรียบเสมือนไมเนื้อแกแลว ยอมดัดยากเปนของธรรมดา
5. ตัวแทนทางศาสนา ไดแก วัดอาราม พระ นักบวช ผูสอนศาสนา หรือผูเผยแพรธรรม
ของศาสนา ซึ่งบุคคลเหลานี้จะชวยขัดเกลาใหแงใหหลักเกณฑเกี่ยวกับศีลธรรม จริยธรรม และ
ความประพฤติที่ถูกที่ควร ตลอดจนหลักปรัชญาในการดําเนินชีวิต เชน ศาสนาพุทธสอนคนใหละ
ความชั่ว ประพฤติดี และทําใจใหบริสุทธิ์เอื้อเฟอ เผื่อแผเมตตาปราณีตอกัน ยึดมั่นในขนบธรรม
เนียมประเพณีอันดีงาม เปนตน ทําใหบุคคลมีหลักคุณธรรมที่มีคุณคาบางอยางในการยึดมั่นรวม
กัน ทําใหสังคมเปนระเบียบ
ศาสนาจึงมีสวน และมีบทบาทในการสรางทัศนคติ และแนวทางในการดํารงชีวิตของ
มนุษยเพราะบุคคลยอมนับถือศาสนา แนวความคิดทางศาสนาที่ยอมรับนั้นจะเปนพลังในการที่จะ
ใหบุคคล โดยเฉพาะสถาบันที่สําคัญของศาสนาคือ “วัด” ถาบุคคลใด ไดใกลชิดวัดมากเทาไร ก็จะ
ไดรับทัศนคติและแนวทางความคิดมากขึ้นเทานั้น กลาวกันวา ในกรณีเชนนี้ วัดและศาสนาจะเปน
สิ่งที่เสริมสรางขัดเกลาแนวพฤติกรรมของบุคคล เชน การที่บุคคลจะตัดสินใจวาสิ่งใดผิดหรือถูก
หรือเรียกกันวา “คานิยม” นั้น เกิดจากความเชื่อในทางศาสนาดั้งเดิม และสิ่งนี้เองเปน อิทธิพลทาง
ดานจิตวิทยา ซึ่งชวยสรางบุคลิกภาพของบุคคลดวย
สําหรับบุคลที่ไมเกี่ยวของกับศาสนาอยางใกลชิด ก็อาจจะไดรับอิทธิพลของศาสนาหรือ
ถูกขัดเกลาไดเชนกัน เพราะหลักศีลธรรมหรือจริยธรรมของโลกนั้นมาจากศาสนาและหลักจริย
ธรรมตาง ๆ เหลานี้ไดกลายเปนหลักของกฎหมายทั้งทางแพงและทางอาญา ทุกคนจึงตองปฏิบัติ
ตามกฎหมายเหลานี้ ขอหามทางสังคมเหลานี้มีอิทธิพลที่จะยับยั้งการกระทําของบุคคล สิ่งเหลานี้
จึงปรากฎออกมาในรูปของขนบธรรมเนียมประเพณีหรือบรรทัดฐานตาง ๆ ที่ยดึ คือปฏิบัติกันโดย
ทั่วไปในสังคมหนึ่ง ๆ
6. สื่อมวลชน สื่อมวลชนมีหลายประเภท เชน วิทยุ โทรทัศน หนังสือพิมพ หนังสือราย
สัปดาห นวนิยาย วรรณคดี เปนตน สื่อมวลชนเหลานี้เปนเครื่องมือสําคัญ และมีสวนในการขัด
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เกลาทางสังคมในดานตาง ๆ ตั้งแตเรื่องคุณคา ความเชื่อ แบบของความประพฤติ ฯลฯ เชน เรื่อง
รัก ประโลมโลก ทําใหหญิงสาวหลายคนฝนวาตัวเองจะเหมือนนางเอกตามทองเรื่อง วันหนึ่งจะ
ตองมีพระเอกมีฐานะมีตระกูลมาชอบ หรือ ภาพยนตร กําลังภายในบางเรื่องในโทรทัศน ทําใหเด็ก
บางกลุมเลียนแบบการตอสู เปนตน จึงอาจเห็นไดอยางแนชัดวา ในปจจุบันไมมีบุคคลใดในสภาพ
แวดลอมทางสังคมปจจุบัน ที่จะรอดพนจากสิ่งเราในดานความคิดหรือพฤติกรรมจากสื่อมวลชน
สําหรับสาธารณชนโดยทั่วไปถือวา สื่อมวลชนเปนแหลงที่ตนไดรับความเพลิดเพลินและความรู
พรอมกันไป และมีชีวิตของประชาชนในปจจุบันดูเหมือนจะตองพึ่งพาอาศัยสื่อมวลชน
สัญญา สัญญาวิวัฒน (2539 : 83) ใหความหมายของ การสื่อสาร กอใหเกิดการขัดเกลา
ทางสังคมใหม วา การสื่อสารโดยเฉพาะการสื่อสารมวลชน (mass communications) สมัยใหม
จะเปนสื่อหรือตัวนําเอาความรู ความคิดขาวสารเกี่ยวกับชีวิตสังคมสมัยใหม ทั้งในสวนที่เปนวัตถุ
และไมใชวัตถุ มาจากสังคมที่เจริญกวา แพรกระจายสิ่งตาง ๆ เหลานี้ไปทั่วสังคมตามชองทาง
ตาง ๆ ไมวาจะเปนวิทยุ หนังสือพิมพ โทรทัศนก็ตาม คนโตแลวก็จะรับรู ประเมินคา แลวอาจนํามา
ใช นี่ก็เปนการขัดเกลาทางสังคมแบบหนึ่ง เมื่อคนที่โตแลวเรียนรูและรับเอาความคิดความรูสมัย
ใหมเขาไวแลว ถึงเวลาอบรมสั่งสอนลูกหลาน ก็จะถายทอดความรูใหม ๆ เหลานี้ตอไปใหลูกหลาน
รับชวงตอไป การขัดเกลาทางสังคมสมัยใหมจึงเกิดขึ้นดวยเหตุนี้
สุพัตรา สุภาพ (2539 : 47) กลาววา การขัดเกลาทางสังคม ( Socialization ) เปนสิ่งที่
มนุษยจะตองประสบตลอดชีวิต เพราะมนุษยเปนสัตวสังคม แตมนุษยไมไดเปนสัตวสังคมโดย
กําเนิด เพราะมนุษยยังไมมีการพัฒนาการบางอยางที่จําเปนตอการอยูรอด เชน การดํารงชีวิต การ
มีความสัมพันธกับผูอื่น เปนตน ดวยเหตุนี้มนุษยจึงจําตองผานกระบวนการขัดเกลาทางสังคม เพื่อ
ความเปนมนุษยอยางแทจริง
ณรงค เส็ งประชา (2537 :45) กลาววา การขัดเกลาทางสัง คม (socialization) มี ค วาม
สําคัญมากสําหรับสังคมมนุษย เพราะถาไมมีการขัดเกลาทางสังคมแลว บุคคลนั้นจะมีลักษณะทา
ทางและแนวทางการดําเนินชีวิตที่แตกตางหรือแปลกประหลาดตางออกไปจากมนุษยคนอื่นๆ ใน
สังคม เนื่องจากบุคคลนั้นไมไดรับการสั่งสอนอบรมเลี้ยงดู ไมไดรับการถายทอดวัฒนธรรมขนบ
ธรรมเนียมประเพณีตาง ๆ เพื่อ ปฏิบัติตนใหเขากับคนอื่น ๆ ในสังคม จึงสงผลใหไมสามารถที่จะ
อยูรวมกับคนอื่นได นอกจากนี้แลวถามนุษยไดรับการอบรมสั่งสอนอยางไรก็จะมีลักษณะและพฤติ
กรรมตาง ๆ เหมือนกับตนแบบ (model) ดังนั้น การชัดเกลาทางสังคมเปนกระบวนการปลูกฝง
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บรรทัดฐานของกลุมใหเกิดขึ้นในตัวบุคคลซึ่งเปนสมาชิกของสังคมทั้งนี้เพื่อใหบุคคลนั้น ๆ สามารถ
อยูรวมทํางานรวมกับผูอื่นในสังคมไดดวยดี
งามพิศ สัตยสงวน (2538 : 70) กลาววา การขัดเกลาทางสังคมเปนผลของการกระทําที่
ซับซอนระหวางศักยภาพที่จะเรียนรูของมนุษย เพื่อใหเกิดความสัมพันธทางสังคมกับคนอื่น ๆ และ
ปรับ ตัวเขากับกฎขอบังคมของระบบวัฒนธรรมที่เฉพาะ
จํานงค อดิวัฒนสิทธิ์ และคณะ (2540 : 43) กลาววา การขัดเกลาทางสังคม เปนกระบวน
การทางสังคมกับจิตวิทยา ซึ่งมีผลทําใหบุคคลมีบุคลิกภาพตามแนวทางที่สังคมตองการ เด็กที่เกิด
มาจะตองไดรับการอบรมสั่งสอนใหเปนสมาชิกที่สมบูรณของสังคม สามารถอยูรวมและมีความ
สัมพันธกับคนอื่นไดอยางราบรื่น
พัทยา สายหู (2524 : 1) กลาววา การขัดเกลาทางสังคมเปนกระบวนการที่สังคมหรือกลุม
สั่งสอนโดยตรงหรือทางออม ใหผูที่จะเปนสมาชิกของกลุมไดเรียนรูและรับเอาระเบียบวิธีกฎเกณฑ
ความประพฤติและคุณคาตาง ๆ ที่กลุมนั้นไดกําหนดไวเปนระเบียบของความประพฤติและความ
สัมพันธของสมาชิกในสังคมนั้น
สุขุม ศรีบุรินทร (2525 : 55) กลาววา การขัดเกลาทางสังคม คือ กระบวนการหลอหลอม
ทางวัฒ นธรรม ซึ่งปจเจกชนเรียนรูความชํานาญพื้นฐาน คานิยม ความเชื่อ และแบบแผนพฤติ
กรรมของสังคม
บรูม และ เซลนิค ( Broo, and Selnick 1977 : 86) กลาววา การขัดเกลาทางสังคมเปนสิ่ง
ที่มนุษยตองประสบตั้งแตวัยเด็กจนถึงเปนผูใหญ โดยการเรียนรูถึงคานิยม กฎเกณฑ ระเบียบแบบ
แผนที่สมาชิกในสังคมนั้น ๆ กําหนดไว เพื่อใหความสัมพันธและการอยูรวมกันสามารถดําเนินตอ
ไปไดดวยดี ดังนี้การขัดเกลาทางสังคมจึงเปนการถายทอดวัฒนธรรม ทําใหบุคคลสามารถปรับตัว
ใหเขากับวิถีชีวิต ระเบียบ บรรทัดฐาน ที่เปนแนวทางในการดําเนินชีวิต
จอรจ เอ ลันเยอรก (Geroge A. Lundberg, 1963) กลาววา การอบรมใหมีการเรียนรูของ
สังคมเปนกระบวนการของการปะทะสังสรรคซึ่งปจเจกชนไดเรียนรูนิสัย ทักษะ ความเชื่อ และ
มาตรฐานของการตัดสินใจ ซึ่งมีความจําเปนตอการมีชีวิตอยูรวมกันในกลุมของสังคม
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2. แนวคิดความสําคัญของครอบครัว
ครอบครัวเปนโครงสรางสังคมที่เปนพื้นฐานอันดับแรก ๆ ที่มีความสําคัญตอการขัดเกลา
และปลูกฝงสิ่งตาง ๆ ใหบุคคลนั้นไดตรงตามกับความตองการของสังคม หรือบรรทัดฐานทาง
สังคมที่วาดหวังเอาไว จึงทําใหนักวิชาการหลายทานไดใหความสําคัญกับ “ครอบครัว” เปนอยาง
มาก เชน
นิเทศ ตินณะกุล (2540 : 109) กลาววา สถาบันครอบครัว คือ แบบแผนพฤติกรรมที่คนที่
มาติดตอเกี่ยวของกันในเรื่องเกี่ยวกับครอบครัว และเครือญาติจะตองปฏิบัติตาม นั่นคือ คนที่เปน
ญาติกันโดยสายเลือด เชน เปนพอแมพี่นองกัน เปนญาติกันทางการแตงงาน เชน เปนสามีภรรยา
เปนเขยสะใภกัน หรือการรับไวเปนญาติ เชน เปนบุตรบุญธรรม เปนตน คนเหลานี้จะตองปฏิบัติไป
ตามกฎเกณฑแบบแผนที่สังคมเปนผูกําหนดขึ้น ที่เรียกวา “สถาบันครอบครัว” ซึ่งครอบคลุมแนว
ทางในการปฏิบัติในเรื่องตาง ๆ เหลานี้ คือ การเลือกคู การหมั้น การ แตงงาน การเลี้ยงดูลูก การอ
บรมขัดเกลา การหยาราง และเรื่องที่เกี่ยวของกับครอบครัวและเครือญาติทั้งหมด
Burgess & Locke (อางถึงใน สุพัตรา สุภาพ,2539 : 65) ไดใหคําจํากัดความของครอบ
ครัววาจะตองมีลักษณะสําคัญ 4 ประการ ดังตอไปนี้
1. ครอบครัวประกอบดวยบุคคล ที่มา รวมกันโดยการสมรส หรือความผูกพันทางสาย
โลหิต หรือการมีบุตรบุญธรรม การสมรสแสดงถึงความสัมพันธระหวางสามีภรรยา สวนความผูก
พันทางสายโลหิต คือ ความสัมพันธระหวางพอแมลูก รวมทั้งบุตรบุญธรรมดวย
2. สมาชิกของครอบครัวเหลานี้อยูรวมกันภายในครัวเรือนเดียวกัน หรือบางครั้งก็แยกกัน
ไปอยูตางหาก สมัยโบราณครัวเรือนหนึ่งจะมีสมาชิก 3 – 4 - 5 ชั่วอายุคน ปจจุบันครัวเรือน (โดย
เฉพาะในประเทศพัฒนา) จะมีขนาดเล็กประกอบดวย สามีภรรยา และลูกหนึ่งหรือสองสามคนขึ้น
ไป หรือไมมีเลย
3. ครอบครัวเปนหนวยของการติดตอโตตอบระหวางบุคคล เชน สามีภรรยา พอแม ลูก พี่
นอง โดยสังคมแตละแหงจะกําหนดบทบาทของแตละครอบครัวไว ซึ่งก็ขึ้นอยูกับประเพณีของแต
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ละแหง ซึ่งหมายความวา ไมใชเพียงตางคนตางกิน ตางคนตางอยู แตตางคนตางมีปฏิกิริยาเชิง
สัมพันธตอกัน เชน รักกัน เอาใจใสกัน สั่งสอนกัน จิตใจ ผูกพันกัน เปนตน
4. ครอบครัวถายทอดรักษาวัฒนธรรม สมาชิกจะถายทอดและรับแบบของความประพฤติ
ในการปฏิบัติตอกัน เชน ระหวางสามี ภรรยา และลูก และเมื่อผสมผสานกับวัฒนธรรมที่นอกเหนือ
ไปจากครอบครัว ก็จะไดแบบของความประพฤติที่สมาชิกปฏิบัติตอกันและตอผูอื่น
ประเภทของครอบครัว
Murdock (อางถึงใน สุพัตรา สุภาพ,2539 : 66) แบงครอบครัวเปน 3 แบบ คือ
1. ครอบครัวเดี่ยว (Nuclear family) เปนครอบครัวที่ประกอบดวย สามีภรรยา และลูก
เปนครอบครัวที่มีความสําคัญอยางใกลชิดที่สุด ซึ่งจะพบเห็นทั่วไป และมีแนวโนมจะมีครอบครัว
แบบนี้มากขึ้น เนื่องจากเหตุผลทางเศรษฐกิจ เพราะการมีครอบครัวใหญเปนการสิ้นเปลือง
2. ครอบครัวขยาย (Extended family) เปนครอบครัวที่ประกอบดวยครอบครัวเดี่ยว และ
ญาติพี่นอง (เชน ปู ยา ตา ยาย เปนตน) อาจจะอยูภายใตหลังคาเดียวกัน หรือเขตบานเดียวกัน
โดยอาจจะปลูกอยูใกลเคียงกัน แมจะสมรสแลวก็ตาม
3. Polygamous family ประกอบดวยสามีหนึ่ง ภรรยาหลายคน ครอบครัวแบบนี้จึงเปน
ครอบครัวเดี่ ย ว 2 ครอบครัว หรือมากกวาที่ มี สามี และพ อรวมกั น เชน สังคมจีน อิ สลาม นั วร
เปนตน
หนาที่ของครอบครัว
สุพัตรา สุภาพ (2539 : 66) กลาวถึงหนาที่ของครอบครัว ดังนี้
1. สรางสรรคสมาชิกใหม (reproduction) เพื่อใหสังคมสามารถดํารงอยูได เพราะสังคม
จะต องมี ส มาชิ ก ใหม แทนที่ ส มาชิ ก เดิ ม ที่ ต ายไป หน า ที่ นี้ มี ค วามสํ า คั ญ มาก ถ าไม มี ก ารสรา ง
สมาชิกใหม สังคมนั้น ๆ ก็จะสูญหายไป การมีสมาชิกใหมก็ตองมีใหสมดุลกับทรัพยากรภายใน
ประเทศ คือ ไมมากเกินไปหรือนอยเกินไป ถามีมากเกินไปจนทรัพยากรภายในประเทศไมอาจจะ
อํานวยสังคมก็ยากลําบาก และเกิดปญหาตาง ๆ เชน ความยากจน อาชญากรรม เปนตน แตถามี
สมาชิกนอยเกินไป สังคมนั้นก็อาจจะประสบปญหาขาดแคลนกําลังคน (man power) เชน ออส
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เตรเลียขาดแรงงานดานกรรมกร ตองเอาคนงานมาจากประเทศอื่น ทําใหเงินของประเทศบางสวน
ไหลไปสูนอกประเทศ เปนตน
2. บําบัดความตองการทางเพศ (sexual gratification) ซึ่งจะออกมาในรูปของการสมรส
เปนการลดปญ หาทางเพศบางอยาง เชน ขมขืน การสมรสจึงเปนสิ่งจําเปนในสังคมที่มีการจัด
ระเบียบ เพราะการสมรสคือวิธีหนึ่งที่สังคมเขามาควบคุมความสัมพันธทางเพศใหอยูในของเขตแต
ก็ไมไดหมายความวา ความตองการมีความสัมพันธทางเพศแตอยางเดียว จะตองทําใหมนุษยมี
ครอบครัวเสมอไป เพราะมนุษยมีทางระบายออกทางอื่น ๆ ไดโดยไมตองมีครอบครัวได เพราะการ
สมรสใหมากกวาความพอใจในเรื่องความสัมพันธทางเพศ ซึ่งเราจะกลาวในประการตอไป
3. เลี้ ย งดู ผู เยาว ใ ห เจริ ญ เติ บ โตขึ้ น ในสั ง คม (maintenance of immature children or
raising the young) เราจะเห็นไดวา ไมมีสถาบันใดทําหนาที่ดีกวาสถาบันนี้ เพราะความรักและ
ความอบอุนเด็กจะหาที่อื่นใดเสมือนครอบครัวนั้นยากมาก พอแมสวนใหญมีความรักลูกยอมจะ
ประคับประคองเลี้ยงดูลูกของตนเองเปนอยางดี แมจะยากดีมีจนก็ตาม ครอบครัวจึงเลี้ยงดูบุตรตั้ง
แตแรกเกิดจนกระทั่งเติบใหญ การเลี้ยงดูจากที่อื่นแมจะทําได เชน สถานสงเคราะห โรงพยาบาล
ตามบานรับเลี้ยงเด็ก ฯลฯ ก็ทําไดไมดีเทา เพราะอาจจะใหเด็กไดแตการเลี้ยงดูทางดานรางกาย
แตทางดานจิตใจนั้นทําไดยากมาก เพราะมีเด็กเปนจํานวนมาก การจะใหความอบอุนแกเด็กทุก
คนเสมือนพอแมใหแกลูกนั้นทําไมคอยได ดวยเหตุนี้ เด็กในสถานสงเคราะห ในโรงพยาบาล ตาม
บานรับเลี้ยง ฯลฯ สวนใหญจึงพัฒนาการตาง ๆ ไดชา เชน เดินชา พูดชา อารมณไมมั่นคง และ
บางครั้งก็ทํารายตัวเอง เพื่อเรียกรองความสนใจ เชน เด็กเล็ก ๆ บางคนในโรงพยาบาลบางแหง
เอาตัวกระแทกกับขอบเตียงจนทองอักเสบ เพื่อหาคนที่มาเอาใจใสตนบาง กอดตนบาง เลนบาง
หัวเราะบาง เปนตน
ฉะนั้น ครอบครัวจึงเปนสถาบันที่สําคัญมากตอระบบการพัฒนาทางรางการและจิตใจของ
เด็กเปนสถานที่ท่ีสวนใหญเลี้ยงดูเด็กใหเปนคนที่เจริญเติบโตสมบูรณ ไมใหเกิดปญหาสังคม ถา
ปราศจากครอบครัวการคงอยูอยางมนุษยอาจจะไมสมบูรณ แตไมไดหมายความวา จะทําใหเด็ก
เจริญเติบโตเสมอไป มีเหมือนกันที่บางครอบครัวไมไดใหการเลี้ยงดูรักใคร หรือความสุขแกเด็ก
อยางเพียงพอ เชน ครอบครัวที่พอแมแตกแยกกัน ครอบครัวที่พอแมตาย หรือครอบครัวที่พอแม
ยากจนมีลูกมากไมอาจจะเลี้ยงดูใหดีได เปนตน ลูกมักจะโนมเอียงไปในทางที่ประพฤติฝนระเบียบ
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ของสังคม ซึ่งเปนปญหาที่ทุกสังคมประสบ ไมวาจะเปนสังคมที่พัฒนาแลว หรือกําลังพัฒนา หรือ
ดอยพัฒนาก็ตาม
สรุปแลวครอบครัวทําหนาที่เปนสถาบันทางเศรษฐกิจ โดยพอแมเปนคนหาเงินทองมา
เลี้ยงดู ในครอบครัว และนําเงินนั้นไปใชในดานการบริโภคตาง ๆ เชน ดานการศึกษา อบรม และ
การดํารงชีวิต โดยทั่วไปเด็กจะเปนผูบริโภค (consumer) พอแมเปนผูผลิต (producers) คือ เปน
การวิภาคแรงงานภายในครอบครัวตามความเหมาะสม โดยพอหรือแมหรือทั้ง 2 คน (แลวแตสถาน
การณ) เปนคนออกไปทํางานหาเงินมาเลี้ยงดู (แมถาไมไดทํางานก็ทําหนาที่เปนแมบานดูแลครัว
เรือนและลูก) สวนเด็กก็มีหนาที่เรียนหนังสือ เชื่อฟงพอแม เปนตน
4.ให ก ารอบรมสั่งสอนแก เด็ ก ให รูจัก ระเบี ย บของสั ง คม (socialization) ครอบครัว เป น
แหลงการอบรมเบื้องตนที่มีอิทธิพลตอเด็กมากที่สุด เปนสถาบันที่เตรียมตัวเด็กใหออกไปเผชิญกับ
สิ่งแวดลอมที่ พ น ไปจากบ าน ครอบครัวชวยอบรมเด็กใหรูจักกฎเกณฑ คุณ คา แบบของความ
ประพฤติ ฯลฯ สอนใหเด็กปรับตัวเขากับสิ่งแวดลอมในสังคม วิธีการอบรมก็อาจทําไดทั้งโดยตรง
และโดยออม โดยตรงก็โดยการสั่งสอนหรือดูดาหรือวากลาว โดยออมก็โดยการทําตัวเปนแบบ
อยางที่ดี การอบรมนี้ก็มีอยูตลอดเวลา จึงนับไดวาเปนสถาบันที่ใหการอบรมแกเด็กตั้งแตเกิดจน
ตาย
5. กําหนดสถานภาพ (social placement) เราไดชื่อสกุลจากครอบครัว ซึ่งสวนมากก็
เปลี่ยนไดในเวลาตอมา โดยเฉพาะถาเปนหญิงเมื่อแตงงานแลวก็เปลี่ยนตามชื่อสกุลสามี สถาน
ภาพที่ครอบครัวใหนี้ทําใหเรารูวาเราเปนใคร อยูกับคนกลุมไหน เชน ชื่อสกุลเปนไทยก็จัดวาเปน
คนไทย ชื่อสกุลเปนแซก็จัดวาเปนคนจีน เปนตน
นอกจากนี้ สถานภาพก็เปนสิ่งที่ติดตัวมาแตเกิด เชน เปนลูกคนจน ลูกคนรวย เปนเชื้อ
พระวงศ เปนลูกรัฐมนตรี เปนลูกพอคา เปนลูกชาวนา ฯลฯ และสถานภาพดังกลาวอาจจะเปลี่ยน
แปลงได ขึ้นอยูกับสังคมที่บุคคลนั้นเปนสมาชิกอยู เชน เปนสังคมปดหรือเปด เชน เกิดเปนลูกชาว
นาก็ไมจําเปนวาตองเปนชาวนาตลอดไป อาจจะเปลี่ยนสถานภาพเปนพอคา เปนขาราชการทหาร
ตํารวจ เป นตนก็ได ถาสังคมนั้นเปดโอกาส อยางไรก็ตาม เราตองยอมรับวา คนที่มั่งมี ก็อาจมี
โอกาสดีกวาคนจน เชน ไดรับการศึกษาดีกวาเพราะมีเงินทองพอ หรือไดรับสถานภาพสูง (เพราะ
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บางครั้งเงินไดมาซึ่งอํานาจและตําแหนง) หรืออาจจะมีคนเกรงใจ มีพรรคพวกมากกวา ดังนั้น
สถานภาพแรกเกิดก็มีสวนชวยสรางความเจริญหรือความลาหลังแกบุคคลไมมากก็นอย
6. ใหความรักและความอบอุน (affection) ครอบครัวเปนแหลงที่สมาชิกไดรับความรัก
และความอบอุนอยางบริสุทธิ์ใจ เปนแหลงที่ใหประกันวา จะมีคนที่เรารักและคนที่รักเราเสมอ เชน
ความรักของสามีภรรยา หรือความรักของพอแมที่มีตอลูก นอกจากถาสมาชิกคนใดประสบความ
ผิดหวัง ไมวาในดานการงาน หรือดานอื่น ๆ ครอบครัวจะเปนแหลงใหกําลังใจและปลุกปลอบใจ
เพื่อใหสามารถผานอุปสรรคไปได สรุปแลวครอบครัวจึงเปนแหลงใหความรัก ความคุมครองและ
ความมั่นคงทางดานจิตใจแกสมาชิก ทําใหสมาชิกมีพลังใจในการฝาพันอุปสรรคตาง ๆ ใหลุลวงไป
ปญหาครอบครัว
ครอบครัวเปนสถานที่แรกในปลูกฝงสิ่งตาง ๆ ใหแกสมาชิกในสังคม ดังนั้นพฤติกรรมของ
แตละคนเปนอยางไร ลักษณะครอบครัวจะเปนตัวกําหนดเกือบทั้งสิ้น ถาหากครอบครัวใดบกพรอง
หรือมีปญหายอมจะกอใหเกิดปญหาตาง ๆ ในการปลูกฝงพฤติกรรมตามตามมาอีกมากมายดวย
จึงทําใหมีนักวิชาการหลายทานกลาวถึงปญหาของครอบครัวไว ดังรายละเอียดตอไปนี้
จํานงค อดิวัฒนสิทธิ์ (2540 : 84) อธิบายถึง ปญหาครอบครัว ไววา ปญหาครอบครัวเปน
เหตุการณที่ครอบครัวไมไดคาดหวัง หรือปรารถนาที่จะใหเกิดขึ้น เมื่อเกิดขึ้นแลวสมาชิกของครอบ
ครัวจะไดรับความกดดันและขอคับของใจเปนอยางมาก บางปญหากอใหเกิดความอับอายขาย
หนาและไมสามารถแกปญหาได ปญหาครอบครัวไดแก
1. การแยกกันอยูชั่วคราวไมวาจะเปนเพราะตองไปศึกษาตอหรืองานอาชีพ รวมทั้งภาวะ
สงครามทําใหตองแยกจากกัน เปนผลใหสุขภาพจิตของสมาชิกในครอบครัวเสื่อมลงการแยกกันอยู
นี้อาจนําไปสูปญหาอื่น ๆ ตามมาภายหลังอีก เชน ปญหาการนอกใจ ตลอดจนปญหาการหยาราง
เปนตน
2. การไมมีบุตรไวสืบสกุล โดยเฉพาะญาติพี่นองที่เห็นวาการมีทายาทใหสืบสกุลเปนเรื่อง
สําคัญทําใหหญิงที่ไมสามารถมีบุตรเกิดปมดอย
3. มีบุตรผิดปกติ เชน รางการพิการ หรือสติปญญาออน กอใหเกิดความทุกข เศราเสียใจ
แกพอแมญาติพี่นองมาก บางรายอับอายที่มีลูกผิดปกติ
4. การเจ็บปวย หากสมาชิกคนใดในครอบครัวสุขภาพไมสมบูรณ เจ็บปวยเปนประจํากอ
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ใหเกิดความวิตกทุกขรอนตลอดเวลา และบางรายอาจนําไปสูปญหาเศรษฐกิจอีกดวย เพราะเมื่อ
เจ็บปวยเปนประจําก็ตองไปหาแพทยรักษาทําใหเสียเงินทองมากมาย
5. การนอกใจคูสมรส สวนใหญมักจะเปนฝายชาย นอกใจฝายหญิง ซึ่งเปนเรื่องที่ภรรยา
ยอมไมไดถือวาเสียศักดิ์ศรีและเปนการดูถูกอยางรายแรง
6. วางงานหรือตกงาน ทําใหรายไดท่เี คยไดรับอยูเปนประจําเปลี่ยนแปลงไป สมาชิกครอบ
ครัววิตกกังวล บางรายถึงกับทะเลาะทุบตีแทนที่จะหาทางแกปญหารวมกัน
7. ชราภาพ เปนปญหาที่เกิดขึ้นตาม วัฏจักรของครอบครัว คือ เมื่อลูกโตมีงานทํา แตงงาน
ตั้งครอบครัวของตนเอง และแยกยายบานไปอยูตางหาก พอแมมักจะถูกทอดทิ้ง เกิดความเหงา
และรูสึกวาตนเองไมมีคา หรือหมดความสําคัญลงไป โดยเฉพาะคนชราที่อยูในเขตเมือง
8. ความตาย ไมวาจะเกิดขึ้นกับฝายสามีหรือภรรยา ก็นํามาซึ่งความเศราโศกเสียใจแกผูที่
อยูมาก โดยเฉพาะอยางยิ่งถาการตายนั้นเกิดแบบปจจุบันทันดวน
9. การหยาราง เปนเรื่องที่เกิดขึ้นโดยมีสาเหตุจากหลาย ๆ ปจจัยรวมกันแตสาเหตุสวน
ใหญมักไดแก ปญหาความขัดแยงในเรื่องตาง ๆ การใชจายเงิน การอบรม เลี้ยงดู ปญหาญาติพี่
นองหรือเขยสะใภ ฯลฯ คูสมรสมีความแตกตางในเรื่องทัศนคติ คานิยม มีปญหา ทะเลาะทุบตี การ
ถูกทอดทิ้ง หรือไมสามารถสนองความตองการทางเพศใหแกกันและกันเปนตน
ครอบครัวเปนสถาบันทางสังคมที่สําคัญสถาบันหนึ่ง ที่มีผลตอขบวนการเรียนรูทางสังคม
และการพัฒนาบุคลิกภาพของเด็ก เปนแหลงแรกที่สรางนิสัย ความคิดอาน คานิยม ความเชื่อ
ทัศนคติของเด็ก นักจิตวิทยาหลายทานพยายามสรางทฤษฎีและวิธีการศึกษา มุงไปในเรื่องครอบ
ครัวเพื่อผลที่ไดจากการศึกษา จะทําใหทราบถึงกระบวนการเรียนรูทางสังคมระหวางครอบครัวกับ
เด็ก การเปลี่ยนแปลงหรือการคงที่ที่มีตอการเรียนรู ความสัมพันธระหวางบิดามารดากับเด็ก การ
เปลี่ยนแปลงหรือการคงที่ของความสัมพันธอันเนื่องมาจากความพรอมและการเจริญเติบโตของ
เด็ก ฉะนั้น จุดนี้จะเนนถึงอยูที่ความแตกตางในระหวางครอบครัวและสภาพแวดลอมทั่ว ๆ ไปทาง
สังคม วิธีที่แตละครอบครัวปฏิบัตติ อเด็กจะตางกันไปในแตละครอบครัว และในแตละสังคม
ป ญ หาต า ง ๆ ที่ เกิ ด ขึ้ น ในสั งคมป จ จุ บั น เป น ต น ว า ป ญ หาเด็ ก หรื อ เยาวชนกระทํ า ผิ ด
ปญหาอาชญากรรม ปญหายาเสพติดใหโทษ ฯลฯ สาเหตุปญหาสวนใหญมักจะมีผลมาจากครอบ
ครัว โดยเฉพาะครอบครัวที่ขาดความรักความอบอุน หรือขาดความสัมพันธอันดีภายในครอบครัว
ขาดผูอบรมและใหคําแนะนําเด็กไมรูจักใชเวลาวางใหเปนประโยชน ขาดสันททนาการที่ดี และที่
สําคัญคือขาดความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันในครอบครัว นักจิตวิทยาไดใหความสําคัญและศึกษา
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หาสาเหตุของความบกพรองในครอบครัวนี้ ทําใหสมาชิกในครอบครัวตองกระทําผิด ประกอบ
อาชญากรรม หรือมีปญ หาดานยาเสพติดใหโทษ อิทธิพลภายในครอบครัวที่เปนสาเหตุใหเกิด
ปญหาดังกลาว

งานวิจัยและเอกสารที่เกี่ยวของ
การศึกษาวิจัย เรื่อง “ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการคายาเสพติดของผูตองขังสตรี ทัณฑ
สถานหญิงกลาง” มีผลงานวิจัยที่เกี่ยวของกับงานศึกษาวิจัยนี้ไดแก
1. ผลงานวิจัยในประเทศ
สุชาติ บัณฑุนันทกุล (2519) ไดทําการวิจัยเรื่องการศึกษาเปรียบเทียบเรื่องยาเสพติดให
โทษของเด็กและเยาวชน ในสถานพินิจและคุมครองเด็กในสวนกลาง และสวนภูมิภาค พบวา
ปจจัยที่เปนเครื่องชักนําใหเด็กและเยาวชนเสพยาเสพติดใหโทษนั้น ไมใชเพราะความวาเหว การ
เอาอย างชาวต างชาติ ไม ใช เพราะตองการพั ก ผ อน แต มี สาเหตุ สําคั ญ จากการที่ เด็ก มั่ วสุ ม ใน
อบายมุข โดยเฉพาะอยางยิ่งการพนัน การมีครอบครัวที่หยาราง ความตองการดับทุกข และเพื่อ
ปรับตัวใหเขากับสังคม (เพื่อน)
พรศรี พัฒนพงศ (2520) ไดทําการศึกษาเรื่อง ปจจัยที่สนับสนุนและที่เปนอุปสรรคตอการ
ปฏิบัติงานปองกันและปราบปรามยาเสพติดในสถานศึกษา มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาผลการปฏิบัติ
งานปองกันและปราบปรามยาเสพติดในสถานศึกษา โดยศึกษาจากประชากรคือ ครูผูประสานงาน
ปองกันและปราบปรามยาเสพติด จํานวน 1,000 คน ผลการศึกษาพบวา การปฏิบัติงานปองกัน
และปราบปรามยาเสพติดในโรงเรียน มีลักษณะการแกไขปญหามากกวาปองกัน และปญหาที่
สําคัญในการปฏิบัติงานก็คือ ผูบังคับบัญชารไมใหความสนับสนุน และรวมมือเทาที่ควร ขาดความ
รวมมือจากครู ผูปกครองและนักเรียน ขาดงบประมาณ ขาดอุปกรณ ในการจัดกิจกรรมปองกัน
ตลอดจนบุคลากรในการปฏิบัติงาน
สุวิทย รุงวิสัย (2523) ไดทําการวิจัยเรื่อง ลักษณะของผูตองขังเกี่ยวกับยาเสพติดในเรือน
จํากลางเชียงใหม พบวา การติดยาเสพติดไดรับอิทธิพลจากการคบหาสมาคมกับเพื่อนฝูงที่ไมดี
และลักษณะของผูตองขังนั้นมีระดับการศึกษาคอนขางต่ํา
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ประสิ ท ธิ์ สวาสดิ์ ญ าติ (2526) ได ศึ ก ษาวิ จั ย เรื่ อ ง “ครอบครั ว และเครื อ ญ าติ ใ น
กรุงเทพมหานคร” โดยศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบครอบครัวของชาวกรุงเทพมหานคร บทบาทหนาที่ที่
สําคัญ และเรื่องอื่น ๆ ใชวิธีการเก็บขอมูลภาคสนามดวยวิธีการสัมภาษณและสังเกตการณกลุมตัว
อยางซึ่งเปนหัวหนาครอบครัว จํานวน 1,090 ราย จาก 19 เขต พบวา รูปแบบครอบครัวไทยใน
กรุงเทพมหานครสวนใหญเปนครอบครัวหนวยกลาง ซึ่งสวนใหญเมื่อสมรสแลวจะเลือกที่อยูตาม
ลําพังสามีภรรยา โดยสวนใหญเนนใหความสําคัญแกการใหการศึกษาอบรมบุตร วาเปนหนาที่ที่
สําคัญที่สุดของครอบครัว สวนหนาที่อื่น ๆ ของครอบครัวปรากฏวาคนกรุงเทพมหานครสวนใหญมี
ความเห็นวาหนาที่หารายไดเปนหนาที่ของสามี หนาที่การกวดขันดูแลความประพฤติของบุตรนั้น
สวนใหญมีความเห็นวาเปนหนาที่ของสามีและภรรยารวมกัน โดยคนกรุงเทพมหานครมีความเห็น
วาการอบรมเลี้ยงดูบุตรไมจําเปนที่จะใชการลงโทษ เฆี่ยนตี แตควรใชวิธีการอบรมดวยเหตุผล
วิภา ดานธํารงกุล อุษณี ย พึ่งปาน และ ศศิธร แจมถาวร (2532) ไดศึกษาวิจัยในเรื่อง
“ความรูและทัศนคติตอการติดสารเสพติด และพฤติกรรมที่เกี่ยวของของเด็กและเยาวชนที่ตอง
โทษ” โดยศึกษาเด็กและเยาวชนจํานวน 687 ราย ในสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนกลาง
ซึ่งตองโทษในคดีสารเสพติด รอยละ 23 ที่เหลือเปนคดีอื่น ๆ พบวา เด็กและเยาวชนรอยละ 80
เปนผูมีงานทํา บางสวนหารายไดพิเศษจากการลักขโมยหรือขายสารเสพติด รอยละ 40 อยูกับพอ
แมและรอยละ 23 ของกลุมนี้พอแมเคยทะเลาะกันในชวง 1 เดือนกอนถูกจับกุม รอยละ 60 ราย
งานวาพอดื่มสุราเปนประจํา คนในครอบครัวรอยละ 26 เคยตองโทษ
อัมมาร สยามวาลา และชัยยุทธ ปญญาสวัสดิ์สุทธิ์ (2532) ไดทําการวิจัยเรื่อง “บทบาท
ของการลักลอบคายาเสพติดตอเศรษฐกิจไทย” โดยทําการรวบรวมขอมูลจาก เจาหนาที่ปราบ
ปรามยาเสพติด ในเรื่องวิวัฒนาการปญหายาเสพติด และสวนแบงที่ตกแกการคายาเสพติด พบวา
รายไดจากการจําหนายยาเสพติดป พ.ศ. 2532 มีมูลคากวาหนึ่งแสนลาน รายรับประมาณ 3 ใน 4
เกิดจากการสงออก สวนแบงที่ตกกับผูคายาเสพติดมีเกือบ 1 ใน 3 ทําใหมองเห็นภาพไดวาการคา
ยาเสพติดสามารถสรางรายไดใหกับผูคาเปนจํานวนมาก จนกอใหเกิดการเสี่ยงที่จะทําผิดเพิ่ม
กฎหมายมากขึ้น
นงลักษณ วงศประเสริฐ (2533) ไดศึกษาเรื่อง การเปรียบเทียบอัตมโนทัศนของวัยรุน
ปกติกับวัยรุนติดยาเสพติดในสถานบําบัดกรุงเทพมหานคร โดยใชกลุมตจัวอยางประกอบดวยวัย
รุนปกติจํานวน 120 คนจากโรงเรียนศรีอยุธยา โรงเรียนวัดเบจมบพิตร และวัยรุนติดยาเสพติด
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จํานวน 120 คนจากคลีนิคบําบัดการติดยาเสพติด วชิรพยาบาล โรงพยาบาลพระมงกุฎ ศูนยสา
ธารณสุขวงศสวาง และโรงพยาบาลตากสิน จากการศึกษาพบวา วัยรุนปกติมีการมองตนเองดีกวา
วัยรุนที่ติดยาเสพติดในทุก ๆ ดาน
จรี รัต น เนาวจํ า เนี ย ร (2534) ได ทํ า การศึ ก ษาเรื่ อ งทั ศ นคติ ข องผู บ ริ ห ารต อ การสร า ง
ภูมิคุมกันการพึ่งยาในโรงเรียนมัธยมศึกษาของรัฐบาลในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อศึกษาและ
เปรียบเทียบทัศนคติของผูบริหารชายหญิงตอการสรางภูมิคุมกันการพึ่งพายาโดยใชแบบสอบถาม
กั บ กลุ ม ตั ว อย า งที่ เ ป น ผู บ ริ ห ารจํ า นวน 117 คน จากโรงเรี ย นมั ธ ยมศึ ก ษา 105 โรง ในเขต
กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบวา ผูบริหารสวนใหญไมเคยรับรูเกี่ยวกับการสรางภูมิคุมกันการ
พึ่งยา ในดานการนําการสรางภูมิคุมกันการพึ่งยาไปปฏิบัติในโรงเรียนนั้นผูบริหารสวนใหญมีความ
เห็ น ด ว ย และให ข อ เสนอแนะว า ให ก รมสามั ญ ศึ ก ษา จั ด อบรมสั ม มนาหรือ ส งผู เชี่ ย วชาญไป
บรรยายแนะแนวทางปฏิบัติใหบุคลากรที่เกี่ยวของ นอกจากนี้ยังไดกลาวถึงประเด็นปญหาการ
บริหารงานในโรงเรีนวา ขาดบุคลากรที่มีความรูความสามารถ ขาดงบประมาณความรวมจากผูปก
ครองและครู ซึ่งผูบริหารไดเสนอใหมีการบรรจุเรื่องการสรางภูมิคุมกันนี้ลงในแผนปฏิบัติงานของ
โรงเรียนและใหสามารถปฏิบัติไดจริง
ทิพยอร ไชยณรงค (2535) ไดศึกษางานวิจัยทางดานยาเสพติดในกลุมลักษณะทางนิเวศน
วิทยาของผูใชยาเสพติดนี้ พบวามีผลงานวิจัยที่ทําการศึกษาไว 26 เรื่อง โดยทําการวิเคราะหผล
งานวิจัย ทางดานยาเสพติดที่ไดดําเนินการวิจัยทางดานลักษณะทางนิเวศนวิทยาของผูใชยาเสพ
ติดในดาน เพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา อาชีพ รายได ลักษณะทางครอบครัวของผูใชยาเสพติด
และชนิดของยาเสพติดที่ใช พบวาอายุของผูใชยาเสพติดนั้นจะเปนกลุมวัยรุน โดยจะมีอายุไมเกิน
25 ปหรืออยางมาก 34 ป แตโดยเฉลี่ยแลวจะมีอายุระหวาง 11 – 22 ป ซึ่งแสดงใหเห็นวายาเสพ
ติดระบาดเขาไปอยูในกลุมวัยรุน สถานภาพของผูติดยาเสพติด สถานภาพของผูใชยาเสพติดนั้น
สวนมากจะเปนโสด ถามีสถานภาพสมรสก็จะเปนในลักษณะแตกแยกหรือเปนหมาย การศึกษา
ของผูใชยาเสพติด ผูใชยาเสพติดสวนมากมีการศึกษาต่ํา การศึกษาจะมีตั้งแต ชั้นประถมศึกษาป
ที่ 4 จนถึงมัธยมศึกษาตอนตน จะมีบางที่เปนนักศึกษาซึ่งมีนอยมาก อาชีพของผูใชยาเสพติด ใน
เรื่องอาชีพของผูใชยาเสพติดนั้นมีการศึกษาไวคอนขางนอย จากผลการวิจัยพอกลาวไดวา รายได
สวนใหญของผูใชยาเสพติดอยูในระดับต่ําตั้งแต 1,500 – 2,500 บาทจนถึง 3,000 บาท และมีสวน
มากที่ไมมีรายได สวนมากใชเงินซื้อยาเสพติดประมาณวันละ 60 – 100 บาท ลักษณะทางครอบ
ครัว ผูใชยาเสพติดมักเปนบุตรคนโตของครอบครัว หรือเปนบุตรคนที่ 2 ของครอบครัวซึ่งไดรับกา
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รอบรมเลี้ยงดูแบบตามใจหรือปลอยตามสบาย เปนบุคคล คอนขางดื้อ จํานวนพี่นองของผูใชยา
เสพติดประมาณ 2 – 7 คน สําหรับสถานภาพของบิดามารดามีบางที่ระบุวา บิดามารดาแยกกันอยู
วุฒิ เหลาสุนทร (2536) ไดทําการวิจัยเรื่อง “ขั้นตอนการคายาเสพติดของผูตองขัง” โดย
เลือกประชากรเปาหมายเปนผูตองขังที่ตองโทษมียาเสพติดไวในครอบครองเพื่อจําหนาย ผลิต นํา
เขา และสงออกโดยคัดเลือกผูใหสัมภาษณจํานวน 468 คน โดยผลการวิจัยพบวา กลุมผูลําเลียง
สวนใหญ จะเปน สตรี (รอยละ 60) มีอายุระหวาง 35 - 40 ป มี การศึกษาอยูในระดับ ป.1 - ป.4
(รอยละ 56) มีรายไดตอเดือนนอยกวา 3,000 บาท (รอยละ 40) สมรสแลวและอยูดวยกัน (รอยละ
33) ผูลําเลียงจะถูก เพื่ อนหรือบุคคลที่รูจัก ซึ่งอยู ในวงการใหทํา โดยเพื่ อนอาจจะเป น ผูวาจาง
สาเหตุที่ทําเพราะรายไดดี และใชเวลาเพียงสั้น ๆ การวาจางลําเลียงสวนใหญจะเปนการวาจาง
เพื่ อนํ ายาเสพติ ดไปส งให ลูก ค า โดยผูวาจางจะนัดหมาย วัน เวลา สถานที่ พรอมทั้งบอกราย
ละเอี ยดเกี่ ย วกั บ ลัก ษณะบุ ค คลที่จะมารับ ยาเสพติ ด ตลอดจนรหัสต าง ๆ ที่ใชโตตอบ ในการ
ลําเลียงยาเสพติดนั้นสวนมากจะซุกซอนยาเสพติดอยูกับตัว หรือสัมภาระในการเดินทาง และจะ
นัดสงมอบกันตามสถานีขนสง สถานีรถไฟ โรงแรม หองอาหาร หรือลานจอดรถ ผูลําเลียงจะทราบ
ถึงลักษณะของผูมารับของ ดดยดูจากสัญลักษณตาง ๆ หรือบางรายอาจจะนําไปวางไว โดยไมรู
รายละเอียดเกี่ยวกับตัวผูรับเลยก็ได
กรมพลศึกษา (2536) ไดทําการศึกษาเรื่อง ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการใชสารเสพติดในกลุม
นักเรียนไทย เพื่อศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการใชสารเสพติดในกลุมนักเรียนไทยและความคิดเห็น
ของนักเรียนเกี่ยวกับการเลิกใชสารเสพติด โดยการสัมภาษณ กลุมตัวอยางนักเรียนที่มีประสบ
การณในการใชสารเสพติด ซึ่งกําลังศึกษาอยูในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและรดับอาชีวศึกษา
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ จํานวน 1,102 คน ผลการวิจัย พบวา ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการใชสาร
เสพติดได แก สภาพแวดลอมทางกายภาพของโรงเรียนเปนเขตที่พักอาศัย รานคา ตลาด นักเรียน
มีความสนใจการเรียนระดับปานกลาง ความสัมพันธกับทางโรเงรียนนั้น พบวา มีเพื่อนในชั้นเรียน
ใชสารเสพติดประเภทตาง ๆ ในดานความสัมพันธของครอบครัว พบวา มีความสัมพันธกันดี ไดรับ
ความอบอุนดี บิดามารดามีเหตุดานตัวนักเรียนมากกวาครึ่งเคยแสดงพฤติกรรมเบี่ยงเบนตั้งแต
อดีตจนถึงปจจุบัน มีประสบการณในการสูบบุหรี่และดื่มสุรา เบียรมากที่สุด สารเสพติดที่ใชครั้ง
แรกคือ เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล สารระเหย มอรฟน และบุหรี่ โดยมีสาเหตุของการใชคือ อยาก
ทดลอง บรรเทาอาการปวยทางรางกายและเพื่อนชวน สวนความคิดเห็นของนักเรียนเกี่ยวกับการ
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เลิกใชสารเสพติดนั้นนักเรียนคิดวาสามารถรักษาใหหายไดไดโดยการบําบัดรักษา และกลุมบุคคล
ที่มีอิทธิพลตอการเลิกใชสารเสพติดมากที่สุด คือ บิดามารดา
รัศมี วิศทเวทย (2537) ไดทําการศึกษาเรื่อง การปองกันและแกไขปญ หาสารระเหยใน
กรุงเทพมหานคร เพื่อศึกษาสภาพการแพรระบาดของสารระเหย ความรูและทัศนคติดเกี่ยวกับ
ปญหาสารระเหยของเจาหนาที่ในหนวยงานดานยาเสพติดและประชาชนที่อาศัยอยูในชุมชนแออัด
และรูปแบบกิจกรรมในการดําเนินการปองกันและแกไขปญหาสารระเหยที่ปฏิบัติอยู รวมทั้งปญหา
และอุปสรรคในการคดําเนินการฯ ผลการศึกษาพบวา สารระเหยแพรระบาดในเด็กที่มีอายุต่ํากวา
20 ป เจาหนาที่มีความรูอยูในระดับสูง ประชาชนในชุมชนแออัดที่มีการดําเนินการปองกันยาเสพ
ติดมีทัศนคติตอตานปญหาสารระเหยในระดับสูง สวนประชาชนที่อยูในชุมชนแออัดที่ไมมีการ
ดําเนินการปองกันยาเสพติด มีทัศนคติตอตานปญหาสารระเหยในระดับกลาง เจาหนาที่มีการ
ปฏิบัติหนาที่เพื่อปองกัน และแกไขปญหาสารระเหยอยูในระดับต่ํา
ปจฉิมา พิตรสาธร (2538) ไดทําการศึกษาเรื่อง สภาพและปญ หาการดําเนินงานปอง
กันยาเสพติดในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษาในภาคใต เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบ
สภาพและปญหาการดําเนินงานปองกันยาเสพติดในโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดกรมสามัญศึกษา
ในภาคใตระหวางโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญและขนาดใหญพิเศษ โดย
ใชแบบสอบถามกับผูบริหารและครูผูทําหนาที่รับผิดชอบการดําเนินงานปองกันยาเสพติดในโรง
เรียน โรงเรียนละ 1 ฉบับ รวมทั้งสิ้น 319 โรงเรียน ผลการศึกษาพบวา สภาพการดําเนินงานปอง
กันยาเสพติดในโรงเรียน สวนใหญ มี คณะกรรมการดําเนินงาน มีการวางแผน มีการนิเทศและ
ประเมินผลการดําเนินงาน มีการสํารวจการใชยาเสพติดของนักเรียน มีกิจกรรมเสริมความรูเกี่ยว
กับการปองกันยาเสพติดและมีการแนะแนวเกี่ยวกับปญหายาเสพติดแกนักเรียน นอกจากนี้การ
ดําเนินงานปองกันยาเสพติดในโรงเรียน มีปญหาระดับปานกลางไดแก การขอความรวมมือจากผู
ปกครองในการแกไขป ญ หายาเสพติ ด การดูแลสถานที่ ลับ ตาที่ เอื้อตอการเสพยาเสพติด การ
วิเคราะหหาสาเหตุที่ทําใหเด็กติดยาเสพติดและการรับการนิเทศงานปองกันยาเสพติดจากศึกษานิ
เทศก
พรเพ็ญ เพชรสุขศิริ (2539) ศึกษาวิจัย “ผลการวิจัยที่เกี่ยวของกับยาเสพติดในประเทศ
ไทย ตั้งแต พ.ศ.2529 - 2539” เทาที่คนพบ จํานวน 164 ฉบับ ไดคัดเลือกและยองานวิจัยมาเขียน
เปนรายงาน จํานวน 51 ฉบับโดยสรุปไดวามีผูกระทําความผิดคดียาเสพติดเปนสตรีมากขึ้น สูงถึง
รอยละ 60 ของจํานวนผูตองขังสตรี และพบวาครอบครัวมีบทบาทสําคัญยิ่งในการสรางภูมิคุมกัน
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ยาเสพติดโดยสรางคุณคาความเปนมนุษย และสุขภาพจิตที่ดี แตปรากฏวางานวิจัยเกี่ยวกับบท
บาทของครอบครัวที่เกี่ยวของกับการปองกันยาเสพติดมีเพียงฉบับเดียว โดยสรุปวาเด็กที่ไดรับกา
รอบรมเลี้ยงดู แบบใชเหตุผลมาก แบบรักสนับสนุนมาก มีทัศนคติที่ดีตอการควบคุมสื่อมวลชนฯ
จะมีความรูเกี่ยวกับสาเหตุติดมาก และจะปฏิเสธการชักชวนจากเพื่อนไดมาก
มาลัย บึงสวาง (2540) ศึกษาเรื่อง การศึกษากระบวนการบริหารเพื่อปองกันยาเสพติดใน
โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดสมุทรปราการ ผลการศึกษาพบวา โรงเรียนมี
การจั ด ทํ า แผนป อ งกั น ยาเสพติ ด โดยบรรจุ อ ยู ในแผนปฏิ บั ติ ก ารประจํ า ป มี ก ารกํ า หนดวั ต ถุ
ประสงคเปน ลายลักษณ อักษร คือใหนักเรียนตระหนัก รูจักโทษและพิษ ภัยของยาเสพติด การ
กําหนดนโยบาย ซึ่งสวนใหญไมเปนลายลักษณอักษร คือปองกันไมใหมีสารเสพติดในโรงเรียน การ
กํ า หนดนโยบาย โครงการกิ จ กรรมยึ ด นโยบายของกรมสามั ญ ศึ ก ษา โรงเรีย นแต งตั้ งให ค ณะ
กรรมการรับผิดชอบงานปองกันยาเสพติด การจัดองคการ กําหนดใหผายปกครองรับผิดชอบงาน
ปองกันยาเสพติด การใชอิทธิพลหรือการจูงใจ โรงเรียนใหความรูความเขาใจเกี่ยวกับวัตถุประสงค
นโยบายและเปาหมายของการปองกันยาเสพติดแกบุคลากร โดยการแจงใหทราบในที่ประชุม การ
สรางทัศนคติ ความเขาใจและความสามารถในการปฏิบัติงาน โดยการจัดบุคลากรที่มีความรู
ความสามารถ มีมนุษยสัมพันธดีในการทํางานและสงบุคลากรเขารวมประชุมอบรมสัมมนา โรง
เรียนมีการประสานงานภายในอยางไมเปนทางการดวยวาจา และประสานงานภายนอกกับสถานี
ตํารวจเพื่อขอคําปรึกษาแนะนํา สําหรับการประเมินผล โรงเรียนมีหัวหนางานยาเสพติดรับผิดชอบ
ดําเนินการประเมินโดยใชแบบสอบถามทุก 3 เดือน จากผลการประเมินปรากฏวา สถิตินักเรียนที่
ใชยาเสพติดนอยลง
ปญหาที่มีผูระบุสูงสุด ไดแก ขาดการวางแผนที่จริงจังชัดเจน ขอบขายงานไมชัดเจนและ
ประเด็นการประเมินผลไมครอบคลุมไมชัดเจน
ธชกานต ปทมะศิริ (2542) ศึกษาเรื่อง ปจจัยทางสังคมที่มีผลตอการติดยาเสพยติดซ้ํา
ของผูรับการบําบัดยาเสพยติดที่โรงพยาบาลธัญญารักษ จังหวัดปทุมธานี เปนการศึกษาเพื่อหา
ปจจัยทางสังคมที่มีผลตอการติดยาเสพติดซ้ําของผูรักบารบําบัดยาเสพติดในโรงพยาบาลธัญญา
รักษ โดยใชกลุมตัวอยางจํานวน 328 คน โดยวิธีการสุมตัวอยางแบบบังเอิญ ใบแบบสัมภาษณใน
การรวบรวมขอมูล และวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรม SPSS/SC+ จากการศึกษาพบวา กลุมตัว
อยางมีอายุเฉลี่ย 26.4 ป รอยละ 43 มีการศึกษาชั้นมัธยมตนรอนละ 42 อาศัยอยูกับบิดามารดา
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รอยละ 41 บิดามารดาทะเลาะกันเปนประจํา กลุมตัวอยางมีเพื่อนสนิททั้งที่เสพยาเสพติดและไม
เสพยาเสพติด บริเวณที่อยูอาศัยของกลุมตัวอยางรอยละ 80 สามารถหาซื้อยาเสพติดไดงาย นอก
จากนี้การศึกษายังพบวา ปจจัยทางสังคมไดแก อายุ ระดับการศึกษา และลักษระของครอบครัวมี
ความสัมพันธกับการติดยาเสพติดซ้ําของผูรับการบําบัดยาเสพติดอยางมีนัยสําคัญ ทางสถิติที่
ระดับ .05 แตปจจัยทางสังคมไดแก กลุมเพื่อน และลักษณะชุมชนที่อยูอาศัย ไมมีความสัมพันธ
กับการติดยาเสพติดซ้ําของผูรับการบําบัดยาเสพติด
สําเริง แยมโสภี (2539) ไดศึ ก ษาเรื่อง การศึ กษาการดํ าเนิ น การตามนโยบายป องกั น
ปญหายาเสพติดในโรงเรียนมัธยมศึกษาของรัฐ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบวา สภาพการดําเนิน
การตามนโยบายและมาตรการปองกันปญหายาเสพติดของกรมสามัญศึกษา มีการกําหนดและ
แจงนโยบายและมาตรการใหโรงเรียนปฏิบัติ โรงเรียนไมไดแตงตั้งคณะกรรมการปองกันปญหายา
เสพติดในสถานศึกษาโรงเรียนเคยสํารวจจํานวนนักเรียนที่ใชยาเสพติด มีการดําเนินการใหนัก
เรียนตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติดโดยจัดนิทรรศการ จัดบอรดขาวสาร ผูบริหารแจงในที่ประชุม
ครูใหดูแลเอาใจใสในการปองกันปญหายาเสพติด ติดตามการปฏิบัติหนาที่ของครู – อาจารย จาก
การรายงานหรือการบอกเลา มีการรายงานนักเรียนที่ใชยาเสพติดตามขอมูลที่เปนจริง สวนสํานัก
งานสามัญศึกษาจังหวัดทําหนาที่กํากับควบคุมดูแลใหสถานศึกษาปฏิบัติตามนโยบายปองกัน
ปญหายาเสพติดโดยใหรายงานผลการปฏิบัติงานตามกําหนด
ปญหาที่มีผูระบุเกินรอยละ 50 ไดแก ครู – อาจารยไมรูจักยาเสพติดชนิดรายแรงและยา
เสพติดชนิดอื่น ๆ ครู – อาจารยไมดูแลเอาใจใส ขาดความรับผิดชอบ ผูปกครองไมดูแลเอาใจใส
ชุมชนมียาเสพติดแพรระบาดมาก และสภาพชุมชนไมปลอดภัยสําหรับครูผูปฏิบัติหนาที่ปองกันยา
เสพติด
เกตุแกว รักษาชาติ (2542) ไดศึกษา การมองตนเองของเยาวชนที่ติดยาเสพติด : ศึกษา
กรณีสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนกลาง โดยการใชแบบสอบถามจํานวน 200 ราย และ
โดยการสัมภาษณเจาะลึกจํานวน 10 ราย จากการศึกษาพบวา ความสัมพันธระหวางตัวแปร
ตาง ๆ ของกลุมตัวอยางเยาวชนชายและหญิงที่ติดยาเสพติดที่นํามาศึกษาเปรียบเทียบครั้งนี้ มี
ความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติคือ
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1. เยาวชนที่มีการศึกษาสูงมีการมองตนเองแตกตางจากเยาวชนที่มีการศึกษาต่ํา โดยที่
เยาวชนที่มีการศึกษาต่ํามีการมองตนเองดานรางกายสูงกวาเยาวชนที่มีการศึกษาสูง อยางมีนัย
สําคัญทางสถิติ
2. เยาวชนที่มีระยะเวลาในการเสพยาเสพติดต่ํากวา 2 ป มีการมองตนเองแตกตางจาก
เยาวชนที่มีระยะเวลาในการเสพยาเสพติดสูงกวา 2 ป โดยที่เยาวชนที่มีระยะเวลาในการเสพยา
เสพติดต่ํามีการมองตนเองในดานรางกาย ดานสวนตัว ดานสังคม และดานที่เกี่ยวกับการติดยา
เสพติดสูงกวาเยาวชนที่มีระยะเวลาในการเสพยากเสพติดสูง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
3. เยาวชนที่กระทําผิดครั้งแรกมีการมองตนเองแตกตางจากเยาวชนที่กระทําผิดซ้ํา โดยที่
เยาวชนที่กระทําผิดครั้งแรกมีการมองตนเองสูงกวาเยาวชนที่กระทําผิดซ้ําในทุกดาน อยางมีนัย
สําคัญทางสถิติ
2. ผลงานวิจัยในตางประเทศ
Stokey (1978) ไดทําการศึกษาเรื่อง การประเมินผลการทํางานรวมกันระหวางโรงเรียน
และชุมชน สําหรับการปองกันยาเสพติดในขั้นแรก (An Evaluation of a School – Community
Team for the Primary Prevention of Drug Abuse) เพื่ อ ประเมิ น ผลการป อ งกั น ยาเสพติ ด ซึ่ ง
ดําเนินการรวมกันโดยโรงเรียนและชุมชนในรัฐแคลิฟอรเนีย เครื่องมือที่ใชคือ แบบสัมภาษณและ
การสังเกตการณ โดยประเมินจากผลที่ไดรับและวัตถุประสงคที่ตั้งไว ผลการศึกษาพบวา วัตถุ
ประสงคที่บรรลุผลสําเร็จสูงสุดคือ การมีสวนรวมในการปองกันยาเสพติดของนักเรียนและผลงาน
แนะแนวของครูประจําโรงเรียน สวนวัตถุประสงคที่ยังตองไดรับการพัฒ นาไดแก การประสาน
สัมพันธของชุมชน การมีสวนรวมในการวางแผนของนักเรียนและการจัดสรรเงินงบประมาณ
Brown (1979) ไดทําการศึกษาเรื่อง ความแตกตางของทัศนคติที่มีตอยาเสพติดและความ
สัมพันธระหวางทัศนคติกับความรูเกี่ยวกับยาเสพติดของนักเรียนดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตนและ
ต อ น ป ล า ย (Differences in Attitudes of Public School Students toward Selected Drugs
and the Relationship between These Attitudes and Knowledges) เพื่ อศึกษาเกี่ยวกับความ
แตกตางของทัศนคติและความสัมพันธที่มีตอยาเสพติดและความรูเกี่ยวกับยาเสพติดของนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน และตอนปลายของโรงเรียนแหงหนึ่งในรัฐเท็กซัส เครื่องมือที่ใชคือ
แบบสอบถาม ผลการศึกษาพบวา นักเรียนในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายมีทศั นคติที่ดีตอยาเสพติด
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มารกกวานักเรียนในชั้นมัธยมศึกษาตอนตนและนักเรียนสวนใหญมีทัศนคติเปนไปในทางลบตอยา
เสพติดประเภทเฮโรอีน แอล.เอส.ดี มากกวาบุหรี่และกัญชา
Thompson (1995) ไดทําการศึกษาเรื่อง การประเมินผลของโครงการปองกันการติดยา
เสพติดในโรงเรียนชนบทของรัฐมินเนโซตาตอนใต โดยศึกษาเกี่ยวกับการปองกันการใชยาในทางที่
ผิ ด และยาเสพติ ด [Evaluationg the Effects of Project DARE in Rural Southeast Minnesota
School.(Prevention, Substance Abuse, Drug Education)] เพื่ อ กํ า หนดความแตกต า งของ
ความรู การยอมรับตนเอง ทัศนคติการใชสารเสพติดและการรักษาระหวางกลุมที่กําหนดความรูใน
ดานการตอตานยาเสพติดและกลุมที่ไมกําหนดความรู การศึกษาครั้งนี้ไดตรวจสอบผลกระทบ
เกี่ยวกับเพศดวย โดยใชกลุมตัวอยางนักเรียนจํานวน 500 คน จากโรงเรียนในชนบทของรัฐมินเน
โซตา พบวา นักเรียนในกลุมที่กําหนดความรู การตอตานการติดยาเสพติดมีความรูเรื่องยาเสพติด
สูงกวากลุมที่ไมไดกําหนดเนื้อหาและนักเรียนหญิ งจะมีความรูสูงกวานักเรียนชาย ผลของการ
สํารวจทัศนคติพบวา นักเรียนที่ไดรับการสอนในกลุมที่กําหนดความรูจะมีการรับรูสูงกวากลุมที่ไม
ไดกําหนดความรู ดังนั้นผลของการศึกษาครั้งนี้จึงแสดงใหเห็นวาในการกําหนดความรูเกี่ยวกับยา
เสพติด การยอมรับตนเอง ทัศนคติที่มีตอยาเสพติดและการรักษา ควรจัดอยูในโปรแกรมของการ
ศึกษาของโรงเรียน โดยใหมีการประเมินและแกไขหลักสูตรการเรียนเการสอนเพื่อติดตามนักเรียน
ที่ไดรับการฝกอบรม ตามโครงการตอตานยาเสพติดใหมีผลในการตอตานระยะยาวจนถึงขั้นอุดม
ศึกษา
จากผลงานการวิจัยดังกลาว จะเห็นไดวา ตัวแปรที่มีความสัมพันธตอการคายาเสพติดให
โทษของสตรี คือ อายุ ระดับการศึกษา ลักษณะครอบครัว เพื่อน รายได สถานภาพสมรส และการ
ติดยาเสพติด จึงทําใหผูวิจัยมีความสนใจที่จะนําตัวแปรดังกลาวขางตนมาตั้งเปนสมมติฐาน เพื่อ
พิสูจนหาขอเท็จจริงเกี่ยวกับการคายาเสพติดใหโทษ ของผูตองขังหญิงซึ่งเคยกระทําความผิดเกี่ยว
กับการคายาเสพติดใหโทษมากอน วาจะเปนเชนนั้นหรือไม
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กรอบแนวความคิดในการศึกษา
จากแนวความคิดทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ สามารถนํามาสรางกรอบแนวความ
คิดในการวิจัยไดดังตอไปนี้

รูปภาพที่ 1

ตัวแปรอิสระ
( Independent Variables )

1. อายุ
2. การศึกษา
3. รายได
4. ครอบครัว
5. เพื่อน
6. สถานภาพสมรส
7. การติดยาเสพติด

กรอบแนวความคิดในการวิจัย

ตัวแปรตาม
( Dependent Variable )

การคายาเสพติด
ของสตรี
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สมมติฐานของการศึกษา
ผูศึกษาไดมีสมมติฐานในการศึกษา 7 ขอดังนี้คือ
1. ความเปนผูมีอายุนอยทําใหผูตองขังสตรีคายาเสพติด
2. ความเปนผูมีการศึกษานอยทําใหผูตองขังตรีคายาเสพติด
3. การเปนผูมีรายไดต่ําทําใหผูตองขังสตรีคายาเสพติด
4. การอยูในครอบครัวที่มีปญหาทําใหผูตองขังสตรีคายาเสพติด
5. การมีเพื่อนติดยาเสพติดทําใหผูตองขังสตรีคายาเสพติด
6. ความเปนโสดทําใหผตู องขังสตรีคายาเสพติด
7. การติดยาเสพติดทําใหผูตองขังสตรีคายาเสพติด
สมมติฐานขอที่1. ความเปนผูมีอายุนอยทําใหทําใหผูตองขังสตรีคายาเสพติด
หมายความวา ผูที่เยาววัยเปนผูที่ขาดประสบการณ ซึ่งจะตองไดรับการดูแลเอาใจใสจาก
สถาบันการขัดเกลาอยางใกลชิดสําหรับเยาวชน โดยเฉพาะอยางยิ่งสถาบันครอบครัวตองคอยให
คําแนะนําแกเด็กหรือเยาวชน ในการดําเนินชีวิตเปนอยางมาก โอกาสที่จะถูกชักจูง หรือลอลวงให
กระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดจากกลุมผูคายาเสพติดที่ใชเลหเหลี่ยม กลอุบาย ดวยความที่ไม
รูเทาทันจึงทําใหผูที่ออนวัยกวา ตกเปนเครื่องมือในการแสวงหาผลประโยชนจากขบวนการคายา
เสพติดไดงาย ดังงานวิจัยของ อรัญ สุวรรณบุปผา, 2516 พบวาผูที่เริ่มกระทําผิดเกี่ยวกับยาเสพ
ติดเปนเยาวชนอายุระหวาง 14-18 ป ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ พรทิพย จิตรธร, 2516 และ
เสริน ปุณณะหิตานนท, 2521ซึ่งพบวา ผูติดยาเสพติดเริ่มใชยาขณะที่มีอายุระหวาง 15 - 18 ป
เหตุที่เปนเชนนั้นอาจเนื่องจาก การเปนผูมีอายุนอยเปนผูที่ไมเจริญเติบโตเพียงพอที่จะ
เปนผูมีเหตุมีผล ผูที่อายุนอยเปนผูที่มีเหตุผลไมมากพอจึงทําใหกระทําผิดเพราะเด็กหรือผูที่มีอายุ
นอยยังไมสามารถแยกแยะวาสิ่งไหนควร สิ่งไหนไมควรไดดวยตัวเอง (ทฤษฎีโครงสราง หนาที่)
สมมติฐานขอที่2. ความเปนผูมีการศึกษานอยทําใหผูตองขังสตรีคายาเสพติด
หมายความวา การศึ ก ษาทํ าให คนมีความคิ ด ในเรื่องความรับผิ ดชอบตอสังคม การ
ศึกษา คือ การสรางสม และการถายทอดความรูประสบการณของมนุษย เพื่อการแกปญหา และ
ยังใหเกิดความเจริญ ในชีวิต การทํางานเพื่อประกอบอาชีพ เลี้ยงตน การศึกษาทําใหมนุษ ย มี
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ความคิด ความรู ความสามารถ ในการดําเนินชีวิตทาง สังคมไดอยางถูกตองและเหมาะสม มี
โอกาสที่จะเลือก ประกอบอาชีพที่ดี สามารถสรางฐานะดวยความรูที่ไดจากการศึกษา ดังงานวิจัย
ของ เปรมจิต ชลวิถี, 2518 พบวาผูกระทําความผิ ดเกี่ยวกับยาเสพติดมี ระดับ การศึกษาระดั บ
มัธยมศึกษาตอนตน มากที่สุด ซึ่งสอดคลองกับ งานวิจัยของจิตรา เฝาทรัพย, 2520 วาผูติดยาเสพ
ติดมีการศึกษาระดับมัธยมศึกษา มากที่สุด และ เสริน ปุณณหิตานนท, 2517 ที่กลาววา นักเรียนที่
ไมประสบความสําเร็จในการเรียน มักกลายเปนผูใชยาเสพติดใหโทษมากกวาผูที่ประสบความ
สําเร็จในการเรียน
เหตุที่เปนเชนนั้นอาจเนื่องจาก โรงเรียน หรือสถาบันการศึกษาสามารถพัฒนาบุคลิกภาพ
ของคนใหมีความรู ความรับผิดชอบตอสังคม สรางทัศนคติในการดําเนินชีวิตที่เหมาะสม และที่ถูก
ที่ควร (แนวคิดการขัดเกลาทางสังคม โดยโรงเรียน)
สมมติฐานขอที่3. การเปนผูมีรายไดต่ําทําใหผูตองขังสตรีคายาเสพติด
หมายความวา การที่สตรีเปนผูที่มีปญหาทางดานการเงิน อาทิ เปนผูที่ยากจน หรือผูที่มี
รายจายมากกวารายรับ เปนผูที่มีรายไดนอยไมเพียงพอกับคาใชจาย ทําใหหาวิธีที่จะไดมาซึ่ง
ทรัพยสิน เงินทอง จํานวนมาก ในเวลาอันสั้นดวยวิธีเลือกที่จะคายาเสพติด โดยเสี่ยงที่จะทําผิด
กฎหมายที่สังคมกําหนดไว ดังงานวิจัยของ วิลาสินี วิจารณบุตร, 2534 ศึกษาพบวา เนื่องจาก
เศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดลอมในปจจุบันที่ทําใหคนตองทํางานหนักเพื่อพยายามหารายได
เพื่อมาเลี้ยงตนเองและครอบครัวใหอยูรอด ทําใหตองเสพยาเสพติด (ยาบา) และคายาเสพติด
และวุฒิ เหลาสุนทร, 2536 ศึกษาพบวาสาเหตุที่ตกลงรับจางลําเลียงยาเสพติดไปสงใหลูกคา
เพราะวารายไดดี
เหตุที่เปนเชนนั้นอาจเนื่องจาก การมีรายไดที่ไมเพียงพอสนองความตองการเบื้องตนของ
มนุษย เพราะฉะนั้นจึงตองพยายามแสวงหารายไดมาเพื่อตอบสนองความตองการเบื้องตน เมื่อไม
สามารถแสวงหาไดในทางที่ถูกที่ควรก็หันมาแสวงหาโดยการคายาเสพติดซึ่งเปนเรื่องที่ไมถูกตอง
(ทฤษฎีแรงจูงใจ)
สมมติฐานขอที่4. การอยูในครอบครัวที่มีปญหาทําใหผูตองขังสตรีคายาเสพติด
หมายความวา ครอบครัวถือไดวาเปนสถาบันทางสังคมที่สําคัญ ดังคํากลาวของ สุพัตรา
สุภาพ, 2540 : 42 วา ครอบครัวเปนสถาบันพื้นฐานที่ขัดเกลามนุษยใหรูวาสิ่งใดควรทําสิ่งใดไม
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ควรทํา หรืออะไรถูกอะไรผิด เปนตน เปนสถาบันที่มีอิทธิพลตอการพัฒนาบุคลิกภาพอยางลึกซึ้ง
และมีอิทธิพลตออารมณ ทัศนคติ และความประพฤติของเด็กเปนอยางยิ่ง ครอบครัวที่มีปญหา
ขาดความรักความอบอุนเปนจุดเริ่ม ของการเสพยาเสพติด ดังงานวิจัยของ Zarco, 1971 อางถึง
ใน นพรัตน เสริมพาณิชย, 2527 : 22 ทําศึกษาพบวา ผูไมไดใชยาเสพติดใหโทษมักมาจากครอบ
ครัวที่เปนระเบียบเรียบรอย มีความรักใครกลมเกลียว และมาจากครอบครัวที่มีความสุข และมี
ความพอใจในครอบครัวของตน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ สุชาติ บัณฑนันทกุล, 2519 ศึกษา
พบวาสิ่งที่ผูติดยาปรารถนามากที่สุดคือ ความรัก ความอบอุนจากพอแม
เหตุที่เปนเชนนั้นอาจเนื่องจาก ความสมบูรณของครอบครัวจะตองประกอบดวยสิ่งใดบาง
ทุกคนจะตองมีครอบครัว แตจะเปนครอบครัวที่มีปญหา (แตกแยก) หรือครอบครัวที่อบอุนหรือไม
ซึ่งมีผลตอการเปนผูติดยาเสพติด และคายาเสพติดได (แนวคิดการขัดเกลาทางสังคม และแนวคิด
ความสําคัญของครอบครัว)
สมมติฐานขอที่5. การมีเพื่อนติดยาเสพติดทําใหผูตองขังสตรีคายาเสพติด
หมายความวา เพื่อนเปนปจจัยหนึ่งที่มีความสําคัญอยางมาก เพราะมนุษยเราเปนสัตว
สังคม ที่ตองการคบหาสมาคมกับบุคคลอื่น ๆ ดังที่ Riesman อางถึงใน สุพัตรา สุภาพ, 2540 : 60
กลาววา กลุมเพื่อนเปนกลุมที่มีความสําคัญอยางมากโดยเฉพาะในดานสังคมปจจุบันที่บุคคล
ชอบยึดเพื่อนเปนแนวทางในการปฏิบัติ เพื่อใหเพื่อนยอมรับ และการแสดงถึงการเปนพวกเดียวกัน
การคบเพื่อนเลวทําใหผูนั้นทําในสิ่งที่ผิด การติดตอกันระหวางบุคคลกอใหเกิดการแลกเปลี่ยน
ความรูประสบการณตอกัน โดยเฉพาะความรูทางดานอาชญากรรมที่แตกตาง นําไปสูการเปน
อาชญากรเต็มตัว ดังงานวิจัยของ นารี วงคสิโรจนกุล, 2521 พบวา ผูที่ติดยาเสพติดใชเวลาสวน
ใหญอยูกับเพื่อน สอดคลองกับ เสริน ปุณณะหิตานนท, 2519 และ ฝน แสงสิงแกว, 2518 ที่วาผูที่
ติดยาเสพติดมักจะปรึกษาหารือกับเพื่อนมากกวาที่จะปรึกษากับ บิดามารดา และครู อาจารย
เหตุที่เปนเชนนั้นอาจเนื่องจาก สตรีที่คายาเสพติดไปคบหากับผูที่คายาเสพติดมากอน จึง
ไดนิสัย เรียนรู การคายาเสพติดจากเพื่อนจึงไดคายาเสพติด ความแตกตางในการคบคาสมาคม
อาจแตกตางไปในแงของความสม่ําเสมอ หรือความถี่ ระยะเวลา ความกอนหลัง และความเขมของ
การสมาคม เชน การคบคาสมาคมกันแบบอาชญากรรมบอย ๆ เวลานาน และอยางใกลชิด ก็ยอม
ยิ่งมีพฤติกรรมอาชญากรไดมาก (ทฤษฎีตางสัมพันธ)

54

สมมติฐานขอที่6. ความเปนโสดทําใหผูตองขังสตรีคายาเสพติด
หมายความวา สถานภาพการสมรสเปนปจจัยที่ไมอาจมองขามไปได ในเรื่องของความ
สัมพันธกับการคายาเสพติด ความเปนโสดทําใหสตรีคิดทําในสิ่งที่ผิดกฎหมายไดงายโดยไมคํานึง
ถึงผลเสียที่ติดตามมา การอยูโดยลําพังขาดที่พึ่ง ขาดคนที่จะคอยใหคําปรึกษา หรือสิ่งยึดเหนี่ยว
จิตใจ ทําใหสตรีกลาเสี่ยงที่จะทําผิดกฎหมายมากขึ้น สตรีที่สมรสแลวมีครอบครัวที่อบอุนประกอบ
ดวยพอ แม และลูก การที่จะทําอะไรลงไปตองทําไปดวย สติ และความรอบคอบมากขึ้น ดังงาน
วิจัยของวุฒิ เหลาสุนทร, 2536 ศึกษาพบวาผูคายาเสพติดสตรี ที่เปนโสดและหมายมีจํานวนคิด
เปนรอยละ 67
เหตุที่เปนเชนนั้นอาจเนื่องจาก ความเปนโสดทําใหไมตองรับผิดชอบตอครอบครัว ตลอด
จน ชื่อเสียง / และชีวิตของผูอื่น จึงมีความคลองตัวที่จะทําในเรื่องไมดี โดยเฉพาะการคายาเสพติด
การสมรส ความผูกพั น กัน ทางสายโลหิต หรือการมีบุ ตรบุญ ธรรม มีก ารติดตอโตตอบระหวาง
บุคคล มีความรักกัน เอาใจใสตอกันสั่งสอนกันและกัน มีจิตใจที่ ผูกพันกัน ตลอดจนหนาที่ในการ
เลี้ยงดูผูเยาวใหเจริญเติบโตขึ้นในสังคม (ทฤษฎีโครงสรางหนาที่)
สมมติฐานขอที่7. การติดยาเสพติดทําใหผูตองขังสตรีคายาเสพติด
หมายความวา การติดยาเสพติดเปนพฤติกรรมเบี่ยงเบนแบบหนึ่งที่ถือวาเปนปญหาสังคม
และสังคมก็มีมาตรการลงโทษหรือแกไขบุคคลดังกลาวใหกลับมาประพฤติตัวใหเปนไปตามบรรทัด
ฐานของสังคม โดยการขนานนาม หรือตีตรา ในกรณีของผูติดยาเสพติดอาจถูกสังคมตีตราวาเปน
พวก “ขี้ยา” แตเมื่อผูติดยาเสพติด เกิดยอมรับการขนานนามนั้นแลว ก็อาจจะประชดสังคมดวย
การเปนผูที่มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนอยางเต็มตัว จนทําใหสตรีที่ติดยาเสพติดกลายเปนผูคายาเสพติด
ตอไปได ดังงานวิจัยของ ประวัติ เหมือนรัตน อางถึงใน พรเพ็ญ เพชรสุขศิริ, 2539 พบวาจํานวนผู
เขาบําบัดรักษาอาการติดยาในป พ.ศ.2534 มีผูเขารับการรักษา 56,646 คน เปนผูที่เคยผานการ
บําบัดแลวถึง 33,537 คน สาเหตุเพราะตองกลับไปอยูในสภาพแวดลอมเดิมและถูกมองจากคน
รอบขางวาเปนพวกติดยาเสพติด สามารถรวมกลุมไดเฉพาะผูติดยาดวยกันเอง
เหตุที่เปนเชนนั้นอาจเนื่องจาก การกระทําใดๆที่สังคมอธิบายวาเปนการกระทําที่ผิด หรือ
เบี่ยงเบน เปนพฤติกรรมปกติแตสังคมไปเรียกหรือกําหนดวาเปนพฤติกรรมที่ไมถูกตอง ทําใหการ
กระทํานั้นกลายเปนสิ่งที่ไมถูกตอง การกินยาเสพติดเปนสิ่งไมดี แตก็มีการใชประโยชนจากยาเสพ
ติดเพื่อบําบัดอาการเจ็บปวดได ที่โดยแทจริงแลวไมเปนการเบี่ยงเบน เกณฑในการวัดพฤติกรรมที่
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ตางออกไป วาเปนความเบี่ยงเบน ผูตั้งชื่อหรือผูขนานนามจะตองมีเครื่องหมายลบที่จะใช และมี
อํานาจที่จะทําใหผูอื่นยอมรับเครื่องหมายหรือชื่อนั้นดวย (ทฤษฎีตีตรา)

นิยามศัพท
การศึกษาในครั้งนี้ เพื่อที่จะกอใหเกิดความเขาใจอยางเดียวกันในการศึกษา ดังนั้นจึงขอ
นิยามคําจํากัดความที่ใชในการศึกษา ดังนี้
1. การคายาเสพติด

หมายถึง

การขาย จาย แจก แลกเปลี่ยน ให ซึ่งยาเสพ
ติดใหโทษแกผูอื่น

2. ผูตองขังสตรี

หมายถึง

บุคคลที่ถูกจําคุกอยูในทัณฑสถาน ที่เปนเพศ
หญิงโดยตั้งแตกําเนิด

3. อายุนอ ย

หมายถึง

อายุของผูตองขังสตรีในขณะที่คายาเสพติด ที่
ยังไมบรรลุนิติภาวะ ( 20 ปบริบูรณ ) แตไมได
หมายความถึงบุคคลผูบรรลุนิติภาวะโดยการ
สมรส

4. อายุมาก

หมายถึง

อายุของผูตองขังสตรีในขณะที่คายาเสพติด ที่
บรรลุนิติภาวะหรือ 20 ปบริบูรณขึ้นไป

5. การศึกษานอย

หมายถึง

ระดับการศึกษาสูงสุดของผูตองขังหญิง กอน
เขาสูอาชีพคายาเสพติด ที่ต่ํากวาหรือเทากับ
มัธยมศึกษาปที่ 3 (ม.3)
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6. การศึกษามาก

หมายถึง

ระดับการศึกษาสูงสุดของผูตองขังหญิง กอน
เขาสูอาชีพคายาเสพติดที่สูงกวามัธยมศึกษาป
ที่ 3 (ม.3)

7. รายไดนอย

หมายถึง

รายไดของผูตองขังสตรี กอนที่จะเขาสูอาชีพคา
ยาเสพติด คาเฉลี่ยรายไดกอนเขาสูการคายา
เสพติดที่ต่ํากวา 5,000 บาท เกณฑที่ใชในการ
แบงรายได คือ รายไดโดยเฉลี่ยตอคนตอเดือน
ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล พ.ศ.2539 ของ
สํานักงานสถิติแหงชาติ คือ 5,867 บาท

8. รายไดมาก

หมายถึง

รายไดของผูตองขังสตรี กอนที่จะเขาสูอาชีพคา
ยาเสพติด คาเฉลี่ยรายไดกอนเขาสูการคายา
เสพติดที่สูงกวา 5,000 บาท เกณฑที่ใชในการ
แบงรายได คือ รายไดโดยเฉลี่ยตอคนตอเดือน
ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล พ.ศ.2539 ของ
สํานักงานสถิติแหงชาติ คือ 5,867 บาท

9. ครอบครัวมีปญหา

หมายถึง

ความสัมพันธภายในครอบครัวผูใหกําเนิดของ
สตรีที่คายาเสพติด กอนเขาสูอาชีพคายาเสพ
ติด ความสัมพันธภายในครอบครัวที่เขาขายดัง
ตอไปนี้ คือ บิดามารดาเสียชีวิต,บิดามีภรรยา
ใหม,บิดามีภรรยาหลายคน,มารดามีสามีใหม
หรือบิดามารดาอยูดวยกันแตทะเลาะเบาะแวง
กันเสมอ

10. ครอบครัวไมมีปญหา หมายถึง

ความสัมพันธภายในครอบครัวผูใหกําเนิดของ
สตรีที่คายาเสพติด กอนเขาสูอาชีพคายาเสพ
ติด ที่ไมมีความสัมพันธภายในครอบครัวที่เขา
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ขายดังตอไปนี้ คือ บิดามารดาเสียชีวิต,บิดามี
ภรรยาใหม ,บิ ด ามี ภ รรยาหลายคน,มารดามี
สามีใหม หรือบิดามารดาอยูดวยกันแตทะเลาะ
เบาะแวงกันเสมอ เปนตน ถือวาเปนครอบครัว
ที่ไมมีปญหา
11. เพื่อนที่ติดยาเสพติด

หมายถึง

บุคคลที่ผูตองขังสตรีเคยติดตอคบหา

ใหคํา

ปรึก ษา ชว ยเหลื อกั น ในบางโอกาสก อ นที่ จ ะ
เขาสูการคายาเสพติด เปนบุคคลที่คายาเสพ
ติดและชักชวนใหผูตองขังสตรีคายาเสพติด
12. เพื่อนที่ไมติดยาเสพติด หมายถึง

บุคคลที่ผูตองขังสตรีเคยติดตอคบหา

ใหคํา

ปรึก ษา ชว ยเหลื อกั น ในบางโอกาสก อ นที่ จ ะ
เขาสูการคายาเสพติด ไมไดเปนบุคคลที่คายา
เสพติดหรือชักชวนใหผูตองขังสตรีคายาเสพติด
13. โสด

หมายถึง

สถานภาพสมรสของผูตองขังสตรี กอนจะเขาสู
การคายาเสพติดที่ไมเคยอยูกินกับใคร หรือจด
ทะเบียนตามกฎหมายเลย

14. สมรส

หมายถึง

สถานภาพสมรสของผูตองขังสตรีกอนจะเขาสู
การค า ยาเสพติ ด ที่ ผ า นการจดทะเบี ย นตาม
กฎหมาย หรืออยูกินกับสามีอยางเปดเผย หรือ
ผานการทําพิธีตามประเพณีนิยม

15. หยาราง

หมายถึง

สถานภาพสมรสของผูตองขังสตรีกอนจะเขาสู
การค า ยาเสพติ ด ที่ ผ า นการจดทะเบี ย นตาม
กฎหมาย หรืออยูกินกับสามีอยางเปดเผย หรือ
ผานการทําพิธีตามประเพณีนิยม แตไดสิ้นสุด
สภาพสมรสแลว
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16. การติดยาเสพติด

หมายถึง

ผูตองขังสตรีที่เสพยาเสพติดใหโทษ
กฎหมายกําหนด จนติดเปนนิสัย

ตามที่

17. การไมติดยาเสพติด

หมายถึง

ผูตองขังสตรีที่ไมเสพยาเสพติดใหโทษ ตามที่
กฎหมายกําหนดเลย

บทที่ 3
ระเบียบวิธีวิจัย

การศึกษาในแตละครั้งจําเปนที่จะตองออกแบบระเบียบวิธีวิจัยในการศึกษาทุกครั้ง
เพื่อที่จะสะดวกในเรื่องของการเก็บขอมูลใหไดครบทุก ๆ ดานในการที่จะนําขอมูลเหลานั้นไปใชใน
การวิเคราะห และรวมไปถึงการออกรูปแบบของการวิเคราะหขอมูลอีกดวย เพื่อที่จะทําใหสามารถ
แสดงผลของการศึกษาใหไดชัดเจนที่สุด ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้ก็เหมือนกันผูศึกษาไดเก็บขอมูลจาก
กลุมตัวอยางที่เปนกลุมเขาถึงไดยากมากอีกกลุมหนึ่ง ดังนั้นกอนที่จะทําการศึกษาจําเปนที่จะตอง
มีการวางแผนระเบียบวิธีวิจัยในการศึกษาทุก ๆ ดาน เพื่อที่จะใหสะดวกรวดเร็วในการเก็บขอมูล
และสามารถที่จะนําไปใชไดทันทีตอเหตุการณนั้น
ดังนั้นในการศึกษาครั้งนี้ ผูศึกษาไดใชวิธีการศึกษาในรูปแบบทางมานุษยวิทยาเปน
หลัก ทั้งนี้เนื่องจากขอมูลตาง ๆ ที่ได ผูศึกษาจะนํามาเขียนในรูปแบบของการเก็บเนื้อหาประวัติ
ชีวิต เพื่อสะทอนใหเห็นแนวความคิด และแงมุมตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับกลุมตัวอยางใหไดมากที่สุด
โดยที่จะมีรายละเอียดของระเบียบวิธีจัยในการศึกษาดังตอไปนี้

ระเบียบวิธีวิจัย
ในการศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาเรื่อง “ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการคายาเสพติดของผู
ตองขังสตรี ทัณฑสถานหญิงกลาง” โดยเปนการศึกษาเฉพาะกลุมผูตองขังสตรีที่เคยเปนผูคายา
เสพติด ซึ่งผูวิจัยไดใชการศึกษา 2 วิธี คือ
1. การศึกษาจากเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวของที่มีผูศึกษาและรวบรวมแหลงขอมูล
ตาง ๆ ไดแก หองสมุดคณะรัฐศาสตร หอสมุดกลางจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย หองสมุดคณะสังคม
วิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร หอสมุดกลางมหาวิทยาลัยศิลปากร
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2. การศึ ก ษาภาคสนามโดยการวิ จั ย ทางมานุ ษ ยวิ ท ยา (Anthropological Fieldwork)
เปนหลัก โดยใชเทคนิคการวิจัยดังตอไปนี้
2.1 การสังเกตอยางมีสวนรวม (Participant Observation) โดยการสังเกตการณ
และสัมภาษณ ผูใหขอมูล ในทัณ ฑสถานหญิ งกลาง คลองเปรม ตั้งแตเดือนมิถุนายน 2543 ถึง
เดือนพฤษภาคม 2544 เปนเวลา 1 ป เพื่อใหไดขอมูลที่เชื่อถือได
2.2 การสํารวจลักษณะทางกายภาพ ของทัณ ฑสถานหญิ งกลาง คลองเปรม
เปนการเก็บขอมูลเกี่ยวกับสถานที่ตั้ง ขนาด สวนประกอบของสิ่งปลูกสราง และการปฏิบัติตนของ
ผูตองขังสตรี ในทัณฑสถานหญิง คลองเปรม
2.3 การสํารวจประชากรทั่วไป โดยเก็บขอมูลจํานวนผูตองขังสตรีที่คายาเสพติด
ขอมูลเกี่ยวกับ ชื่อ อายุ ประวัติสวนตัว ขอมูลที่ตองโทษคายาเสพติด
2.4 การเก็บขอมูลเกี่ยวกับเครือญาติ (Genealogies) และทําไดอะแกรมที่เชื่อม
โยงความสัมพันธของเครือญาติ เพื่อใชในการวิเคราะหถึงเรื่องระบบครอบครัว และความสัมพันธ
ในครอบครัว
2.5 การสัมภาษณ แบบเจาะลึก (In-depth Interview) เพื่อสอบถามผูใหขอมูล
คนสําคัญอยางละเอียด และลึก ในเฉพาะหัวขอที่ตองการ โดยการสัมภาษณผูตองขังสตรี 20 คน
2.6 การสัมภาษณแบบเปด (Open end interview) โดยการตั้งคําถามทั่วไปและ
ปลอยใหผูตองขังสตรีพูดอยางยาว ๆ เปนกันเอง และตามที่ผูใหขอมูลสนใจตลอดจนเปดโอกาสให
ผูใหขอมูลแสดงความคิดเห็น
2.7 การเก็บประวัติชีวิต เปนการเก็บประวัติชีวิตของผูใหขอมูลคนสําคัญ อยาง
ละเอียดจนถึงปจจุบัน รวมถึงเรื่องที่เกี่ยวกับตัวผูให ขอมูลด วย เชน เรื่องครอบครัว เครือญาติ
เพื่อนบาน ทัศนคติของเขาในดานปญหายาเสพติด
2.8 การสังเกตอยางมีระบบ โดยใชกฎเกณฑที่บอกวา จะสังเกตอยางไร ซึ่งกฎ
เกณฑเหลานี้จะบอกเราวาจะมองหาใคร อยางไร เมื่อไร ที่ไหน และมองหาอะไร การสังเกตอยางมี
ระบบชวยในการตรวจสอบความเที่ยงตรงในขอมูลของผูใหขอมูลไดเปนอยางดี
2.9 การเก็บประวัติของสถานที่ไดแก ประวัติของ ทัณฑสถานหญิงกลาง โดยการ
หาขอมูลที่บันทึกไวแลว และจากบุคคลผูเกี่ยวของ
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สําหรับการวิเคราะหขอมูลก็เปนอีกสวนหนึ่งที่มีความจําเปนอยางมากในการนําขอมูลที่ได
มาจากการเก็บขอมูล โดยนําขอมูลเหลานี้วิเคราะหออกมาเพื่อแสดงใหบุคคลตาง ๆ ที่สนใจใน
เรื่องนี้ไดเขาใจถึงปญหาดังกลาวตามที่ไดตั้งสมมติฐานและวัตถุประสงคเอาไวแลวนั้นใหชัดเจน
มากที่สุด ดังนั้นผูศึกษาจึงไดใหความสําคัญกับในสวนนี้ไมนอย จึงทําใหจําเปนที่จะตองมีการวาง
แผนในการวิเคราะหขอมูลใหดีที่สุดและเหมาะสมที่

การเก็บขอมูล
สําหรับการเก็บขอมูลผูศึกษาไดใชระยะเวลาทั้งหมด 1 ป ตั้งแตเดือนมิถุนายน 2543 –
เดือนพฤษภาคม 2544 เพื่อที่จะทําใหไดขอมูลไดครบถวนมากที่สุดในการศึกษาครั้งนี้ โดยแบง
การเก็บขอมูลทั้งหมด 6 ขั้นตอนในการทํางาน ซึ่งมีรายละเอียดดังตอไปนี้
1. การคนควาขอมูลทางดานเอกสารตาง ๆ ที่จําเปนสําหรับการศึกษาครั้งนี้ ผูศึกษาไดทํา
การคนควาหาขอมูลจากตําราทางเอกสารวิชาการตาง ๆ ที่เกี่ยวของจากหนังสือพิมพ นิตยสาร
หองสมุดของตามสถานที่ตาง ๆ เพื่อเอามาเปนขอมูลพื้นฐานในการศึกษา และเอาขอมูลเหลานั้น
ออกมาเพื่อที่จะเตรียมระเบียบวิธีวิจัย ตลอดจนแบบสอบถามที่เอาไวใชในการศึกษา ซึ่งขั้นตอนนี้
ทําเสร็จในเดือนมิถุนายน 2543
2. การสํารวจพื้นที่ในการศึกษา และการสํารวจประชากรในระยะเวลาเบื้องตน เนื่องจาก
กลุมประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้เปนกลุมตัวอยางที่คอนขางเขาถึงไดยาก และไมคอยไดรับ
การเปดเผยขอมูลตาง ๆ เทาไรนักทั้งนี้เนื่องจากจะตองมีสวนเกี่ยวของกับสถานที่ราชการอีกดวย
จึงจําเปนที่จะตองมีการสรางความคุนเคยตอสถานที่ในการศึกษา และอีกทั้งจะตองทําความรูจัก
และสรางความไวเนื้อเชื่อใจแกผูศกึ ษาจากกลุมประชากรที่ไดเลือกเอาไวอีกดวย โดยขั้นตอนนี้ทํา
เสร็จในเดือนกรกฎาคม 2543
3. การเก็บขอมูลในรูปแบบของเนื้อหาประวัติชีวิต หลังจากที่ผานขั้นตอนที่ 2 มาแลวผู
ศึกษาจึงไดเลือกประชากรที่เปนตัวอยางจํานวนทั้งสิ้น 20 คนเพื่อนํามาทําการเก็บเนื้อหาประวัติ
ชีวิตของมูลในแงมุมตาง ๆ โดยการใชแบบสอบถามที่ไดออกแบบไว ซึ่งจะแบงออกเปน 2 สวนดวย
กันก็คือ
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สวนที่ 1 ขอมูลสวนตัวและประวัติชีวิตทั่วไป
สวนที่ 2 ขอมูลที่เกี่ยวของกับยาเสพติด
โดยที่ในสวนนี้ใชเวลาในการเก็บขอมูลทั้งสิ้น 6 เดือนคือเดือนสิงหาคม – ธันวาคม 2543
4. การเรียบเรียงขอมูล และการยอนไปเก็บขอมูลที่ขาดในบางสวน ซึ่งหลังจากที่ผูศึกษา
ไดทําการเก็บขอมูลเสร็จเรียบรอยแลว ก็จะนําขอมูลตาง ๆ ที่ไดจากการสัมภาษณแบบเจาะลึกโดย
การใชแบบสอบถามเขามาชวยนั้นมาทําการเรียบเรียงขอมูลใหสะดวกแกการนําไปใชโดยที่ผู
ศึกษาไดแบงหัวขอออกเปนดังนี้
1. ลักษณะทางสังคม
2. บุคลิกภาพและอุปนิสัย
3. ไดอะแกรมเครือญาติ
4. ประวัติชีวิต
5. จุดเปลี่ยนในชีวิต
6. การปรับตัว
7. ชีวิตประจําวัน
8. ทัศนคติและโลกทัศน
9. การวางแผนอนาคต
10. ปญหาและอุปสรรค
11. ประสบการณเกี่ยวกับยาเสพติดในชีวิตวัยรุน
12. ปจจัยความสัมพันธในกลุมเพื่อน
13. ปจจัยทางดานเศรษฐกิจ
14. ปจจัยทางดานอายุ
15. ปจจัยทางดานการศึกษา
16. ปจจัยทางดานคูสมรส
17. ปจจัยทางดานครอบครัว
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จากการเรียบเรียงขอมูลออกเปนหัวขอดังกลาว จะทําใหสะดวกตอการนําขอมูลตางเหลา
นี้เพื่อนําไปใชในการวิเคราะห และสามารถที่จะแสดงเนื้อหาประวัติชีวิตของกลุมตัวอยางที่เปน
กรณีศึกษาไดอยางชัดเจนอีกดวย สําหรับในขั้นตอนดังกลาวนี้จะมีการยอนไปเก็บขอมูลและการ
เช็คขอมูลในบางสวนที่ขาดหายไปหรือไมสามารถเก็บไดเพิ่มเติมอีกดวย เพื่อที่จะทําใหภาพของ
การศึกษาในครั้งนี้ชัดเจนยิ่งขึ้น สําหรับในการทํางานขั้นตอนนี้ไดทําในเดือนมกราคม – กุมภาพันธ
2544 รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 2 เดือน
5. การวิเคราะหขอมูล ผูศึกษาไดทําการเรียบเรียงขอมูลตางที่นําเอามาใชในการวิเคราะห
ขอมูลแลวนั้น ก็จะนําขอมูลเหลานั้นที่ไดนํามาใชในการวิเคราะหขอมูลในรูปแบบของการวิเคราะห
ที่ไดวางแผนเอาไวแลวในขางตน ซึ่งในขั้นตอนนี้ใชระยะเวลาทั้งสิ้น 2 เดือน คือเดือนมีนาคม –
เมษายน 2544
6. การสรุปผลของการศึกษา หลังจากที่ไดทําการศึกษาตามขั้นตอนตาง ๆ ที่ผานมาแลว
นั้ น ก็ จ ะถึ งขั้ น ตอนสุ ด ท ายในการศึ ก ษาก็ คื อ “การสรุป ผลของการศึ ก ษา” โดยที่ ผู ศึ ก ษาได
พยายามสรุปผลของการสรุปใหออกมาอยูในรูปของการบรรยายเพื่อที่จะทําใหเห็นภาพมากที่สุด
เทาที่จะทําได นอกจากนี้แลวยังจะมีการอภิปรายแสดงความคิดเห็นในชวงนี้อีกดวย รวมระยะ
เวลาทั้งสิ้น 1 เดือน คือเดือนพฤษภาคม 2544

แนวการวิเคราะห
การตรวจสอบขอมูลที่ไดมาจากสนามการวิจัยทางมานุษยวิทยา ผูวิจัยจะใชวิธีการตรวจ
สอบขอมูลจากแหลงขอมูลอื่น ๆ เชน กองทะเบียนประวัติอาชญากร สํานักงานตํารวจแหงชาติ เจา
หนาที่ราชทัณฑ ขอมูลที่ไดเปนสิ่งสําคัญเพื่อนําไปสูการวิเคราะหขอมูลในรูปของการพรรณนา
ความพรอมยกตัวอยางประกอบ เพื่อที่จะบรรยายและอธิบายขอเท็จจริงตาง ๆ ตลอดจนการแปร
ความหมายตามเนื้อหาสาระจากการที่ไดเก็บรวบรวมขอมูล ตามเทคนิคจากการจดบันทึกและการ
สัมภาษณบุคคลอยางใกลชิด
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จากขอสมมติฐานอันไดแก อายุ การศึกษา รายได ครอบครัว เพื่อน สถานภาพการสมรส
และการติ ด ยาเสพติ ด ใช ในการเก็ บ ข อ มู ล จากกลุ ม ประชากรตั ว อย า งทั้ งสิ้ น 20 คน สามารถ
กําหนดแนวคิดการพิสูจนสมมติฐานไดดังนี้
1. สมมติฐานที่ 1 อายุของผูตองขังสตรีจากขอมูลที่ได วายังไมบรรลุนิติภาวะมีจํานวน
มากกวา 10 คนหรือ 51เปอรเซ็นต(%)ขึ้นไป จึงจะถือวายอมรับสมมติฐานที่กําหนดไว
2. สมมติฐานที่ 2 การศึกษาของผูตองขังสตรีจากขอมูลที่ได วาระดับการศึกษานอยกวา
หรือเทากับมัธยมศึกษาปที่ 3 (ม.3) มีจํานวนมากกวา 10 คนหรือ 51เปอรเซ็นต(%)ขึ้นไป จึงจะถือ
วายอมรับสมมติฐานที่กําหนดไว
3. สมมติฐานที่ 3 รายไดของผูตองขังสตรีจากขอมูลที่ได วามีรายได ตอเดือนนอยกวา
5,000 บาท มีจํานวนมากกวา 10 คนหรือ 51เปอรเซ็นต(%)ขึ้นไป จึงจะถือวายอมรับสมมติฐานที่
กําหนดไว
4. สมมติ ฐานที่ 4 ครอบครัวของผูตองขังจากขอมูลที่ ไดวา เป น ครอบครัวที่ มี ปญ หามี
จํานวนมากกวา 10 ครอบครัวหรือ 51เปอรเซ็นต(%)ขึ้นไป จึงจะถือวายอมรับสมมติฐานที่กําหนด
ไว
5. สมมติฐานที่ 5 เพื่อนของผูตองขังสตรีจากขอมูลที่ไดวา ผูตองขังสตรีคายาเสพติดโดย
การชักชวนจากเพื่อน โดยขอมูลที่ไดจากกลุมประชากรตัวอยางมีจํานวนมากกวา 10 คนหรือ 51
เปอรเซ็นต(%)ขึ้นไป จึงจะถือวายอมรับสมมติฐานที่กําหนดไว
6. สมมติฐานที่ 6 สถานภาพการสมรสของผูตองขังสตรีจากขอมูลที่ไดวา ผูตองขังสตรีที่
ยังเปนโสดกอนคายาเสพติด มีจํานวนมากกวา 10 คนหรือ 51เปอรเซ็นต(%)ขึ้นไป จึงจะถือวายอม
รับสมมติฐานที่กําหนดไว
7. สมมติฐานที่ 7 การติดยาเสพติดของผูตองขังสตรีจากขอมูลที่ไดวา ผูตองขังสตรีมีพฤติ
กรรมเสพยาเสพติดกอนที่จะคายาเสพติด มีจํานวนมากกวา 10 คนหรือ 51เปอรเซ็นต(%)ขึ้นไป จึง
จะถือวายอมรับสมมติฐานที่กําหนดไว
ผลสรุปที่ไดจากการทดสอบกับสมมติฐานจะนําไปตรวจสอบกับขอมูลจากแหลงอื่น ๆ
อาทิ ขอมูลจากกองทะเบียนประวัติอาชญากร ขอมูลจากทัณฑสถานหญิง และจากการสัมภาษณ
เจาหนาที่ที่เกี่ยวของ ฯลฯ เพื่อใหไดขอมูลที่เปนจริงและเชื่อถือได

บทที่ 4
ทัณฑสถานหญิงกลาง
จากการศึกษาในเรื่อง
“ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการคายาเสพติดของผูตองขังสตรี
ทัณฑสถานหญิงกลาง” สิ่งแรกที่เราจะตองมีการศึกษาและเรียนรูนั่นก็คือ การทําความเขาใจกับ
สถานที่พํานักหรือที่อยูอาศัยของผูตองขังสตรีที่เรียกกันวา “ทัณฑสถานหญิงกลาง” ซึ่งผูวิจัยได
รวบรวมรายละเอียดของสถานที่ดังกลาว พอที่จะสรุปไดดังนี้

ประวัติความเปนมาของทัณฑสถานหญิงกลาง
ทัณฑสถานหญิงกลางเดิมเปนสวนหนึ่งของเรือนจํากลางคลองเปรม ซึ่งตั้งอยูที่ตําบล
สําราญราษฎร อําเภอพระนคร กรุงเทพฯ การบังคับบัญชาขณะนั้นขึ้นอยูกับเรือนจํากลางคลอง
เปรม ซึ่งตอมาไดเปลี่ยนชื่อเปน “เรือนจําพิเศษกรุงเทพมหานคร” ตอมาพ.ศ.2505 กระทรวง
มหาดไทยไดมีคําสั่งที่ 1349/2505 ลงวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ.2505 กําหนดประเภทและอาณาเขต
เรือนจําหญิง ในพื้นที่ 12 ไร 3 งาน 24 ตารางวา ภายในเรือนจํากลางคลองเปรมสมัยนั้นและใหชื่อ
วา “ทัณฑสถานหญิง”
สําหรับการบังคับบัญชาขึ้นอยูกับผูบัญชาการเรือนจํากลางคลองเปรม จนกระทั่งในปพ.ศ.2506
ไดมีพระราชกฤษฎีกาแบงสวนราชการกรมราชทัณฑ กําหนดใหมีทัณฑสถานหญิงขึ้นเปนเอกเทศ
มีฐานเปนกองเรียกวา “ทัณฑสถานหญิงพระนคร” และเมื่อจํานวนผูตองขังเพิ่มมากขึ้น กรม
ราชทัณฑพิจารณาเห็นวาไมสะดวกในการควบคุม การฝกวิชาชีพและฟนฟูสภาพจิตใจผูตองขัง
เนื่องจากอยูกันอยางแออัดไมสามารถจะขยายพื้นที่ได และมีวัตถุประสงคที่จะรวมผูตองขังหญิงที่
คดีเด็ดขาดแลวจากเรือนจําและทัณฑสถานอื่น ๆ ไวดวยกัน ในปพ.ศ.2515 จึงไดยายผูตองขัง
หญิงมาอยูที่ทัณฑสถานหญิงปจจุบัน ซึ่งเดิมเปนที่ควบคุมนักโทษการเมืองสมัยจอมพลสฤษดิ์
ธนะรัชต ขณะนั้นมีจํานวนไมถึง 10 คนและไดเปดที่ทําการเปนทางการเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน
พ.ศ.2515 ตอมาไดมีคําสั่งที่ 13/2538 ลงวันที่ 16 มกราคม พ.ศ.2538 กําหนดใหใชชื่อ “ทัณฑ
สถานหญิงกลาง”
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เนื่องจากปจจุบันมีจํานวนผูตองขังเพิ่มมากขึ้นอยางรวดเร็ว ทําใหทัณฑสถานหญิงกลางมี
พื้นที่คับแคบ ไมเพียงพอแกการควบคุม อบรม และฝกวิชาชีพผูตองขัง จึงขยายอาณาเขตออกไป
อีกจํานวน 5 ไร 3 งานจากเนื้อที่เดิม และเปดใชเปนแดนแรกรับสําหรับควบคุมผูตองขังเขาใหม ผู
ตองขังระหวางสอบสวนระหวางไตสวนมูลฟองหรือพิจารณา

หนาที่และความรับผิดชอบ
ทัณฑสถานหญิงกลางจะมีหนาที่และความรับผิดชอบ ดังตอไปนี้
1. ควบคุมผูตองขังอยางมีประสิทธิภาพมิใหหลบหนีและใหอยูภายใตกฎ ระเบียบวินัยของ
ทัณฑสถาน
2. แกไขพัฒนาพฤติกรรม นิสัยของผูตองขังใหเปนบุคคลที่สามารถเขากับสังคมไดเมื่อพน
โทษแลว โดยจัดใหมีการศึกษาวิชาสามัญ สายวิชาชีพและธรรมศึกษา ทั้งนี้เพื่อใหสามารถ
ประกอบอาชีพไดและประพฤติตนเปนพลเมืองดีของสังคมตอไป

ประเภทของผูตองขัง
สําหรับประเภทของผูตองขังทัณฑสถานหญิงกลางไดจัดแบงไวเปน 4 ประเภทคือ
1. ควบคุมผูตองขังหญิงที่อยูระหวางสอบสวนของตํารวจ ระหวางพิจารณาของศาลตาง ๆ
ในเขตกรุงเทพมหานครและระหวางอุทธรณฎีกาทุกประเภทคดี
2. ควบคุมผูตองขังหญิงที่คดีเด็ดขาดแลว กําหนดโทษตั้งแต 6 เดือนขึ้นไป ตลอดชีวิต ถึง
ประหารชีวิต และระหวางอุทธรณฎีกาที่กําหนดโทษสูง
3. รับผูตองขังหญิงที่มีกําหนดโทษสูงจากเรือนจําและทัณฑสถานทั่วประเทศ
4. เปนสถานที่รวบรวมผูตองขังหญิงทุกประเภทคดีและมีหนาที่คัดผูตองขังหญิงประเภท
ตาง ๆ ตามหลักเกณฑที่กรมราชทัณฑกําหนดจัดสงใหแกทัณฑสถานหญิงตาง ๆ อีก 5 แหง คือ
- ทัณฑสถานบําบัดพิเศษหญิง จังหวัดปทุมธานี
- ทัณฑสถานหญิงชลบุรี
จังหวัดชลบุรี
- ทัณฑสถานหญิงหลมสัก
จังหวัดเพชรบูรณ
- ทัณฑสถานหญิงสงขลา
จังหวัดสงขลา
- ทัณฑสถานหญิงธนบุรี
จังหวัดกรุงเทพมหานคร
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อาคารสถานที่
ที่ทําการทัณฑสถานหญิงกลาง มีจํานวน 2 หลัง โดยแตละหลังจะใหบริการที่แตกตางกัน
ออกไป ซึ่งมีรายละเอียดดังตอไปนี้
อาคารสถานที่แดนเกา (สวนที่ 1)
1. เรือนผูตองขัง 5 หลัง ความจุมผูตองขัง 2,000 คน แบงเปน
1.1 เรือนนอนบัวกรุณา
- ชั้นลาง
ใชเปนสถานที่บริบาลทารก และที่ทําการจําแนก
ลักษณะผูตองขัง
- ชั้นบน
ใชเปนที่คุมขังผูตองขังแมลูกออน เด็กติดผูตองขัง
1.2 เรือนนอนเพทาย
- ชั้นลาง
ใชเปนที่ออกกําลังกายของผูตองขัง
- ชั้นบน
ใชเปนที่คุมขังผูตองขังที่กระทําผิดซ้ําในคดียาเสพติด
1.3 เรือนนอนไพฑูรย
- ชั้นลาง
ใชเปนหองสมุด และสถานที่ฝกวิชาชีพศิลปประดิษฐ
- ชั้นบน
ใชเปนที่คุมขังผูตองขังที่มีความประพฤติดีตามโครงการ
ที่นอนพิเศษ ผูตองขังที่อยูระหวางอุทธรณ – ฎีกา และผู
ตองขังกองนอก
- ชั้นสาม
ใชเปนที่คุมขังผูตองขังที่มีกําหนดโทษไมเกิน 5 ป
1.4 เรือนนอนบุษราคัม
- ชั้นลาง
ใชคุมขังผูตองขังสูงอายุที่กําหนดโทษสูง
- ชั้นบน
ใชเปนที่คุมขังผูตองขังที่กําหนดโทษสูงคดียาเสพติด
และคดีอื่น ๆ
1.5 เรือนนอนไพลิน
- ชั้นลาง
ใชเปนที่ออกกําลังกายของผูตองขัง
- ชั้นบน
ใชเปนที่คุมขังผูตองขังที่กระทําผิดซ้ําในคดียาเสพติด
2. โรงงานฝกวิชาชีพ 4 โรงงาน ใชฝกวิชาชีพตัดเย็บเสื้อผา
3. โรงเลี้ยง – โรงอบรม จํานวน 1 หลัง บรรจุผูตองขังประมาณ 700 คน สวนหนึ่งใชในการ
ฝกวิชาชีพสิ่งประดิษฐ
4. สูทกรรม เปนสถานที่สําหรับเตรียมอาหารใหผูตองขัง
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5. รานสงเคราะหผูตองขังและฝกวิชาชีพโภชนาการ
- ชั้นลาง
แบงเปน 2 สวน สวนหนึ่งเปนรานสงเคราะหผูตองขัง
จัดบริการอาหารและจําหนายเครื่องใชที่จําเปนแกผู
ตองขัง อีกสวนหนึ่งเปนที่ฝกวิชาชีพโภชนาการ ปรุง
อาหารไปจําหนายที่รานอาหารชวนชมอาเขต และราน
คาหนาทัณฑสถาน
- ชั้นบน
ใชเปนโรงพัสดุ
6. โรงเรียน แบงเปน 2 สวน ไดแก
6.1 สถานที่จัดการเรียนการสอนทั้งสายสามัญ สายอาชีพ และธรรมศึกษา
6.2 สถานที่ฝกวิชาชีพเสริมสวย
7. สถานพยาบาล บรรจุผูตองขัง 36 เตียง
8. โรงงานซักรีด สําหรับฝกวิชาชีพซักรีดเสื้อผา
9. ที่ทําการงานปกครองและที่พักเวรรักษาการณเจาพนักงาน
- ชั้นลาง
เปนหองทํางานของผูอํานวยการทัณฑสถานหญิงกลาง
และใชเปนที่รับรองแขกที่เขาเยี่ยมชมกิจการของทัณฑสถานหญิงกลาง
- ชั้นบน
เปนที่พักของเจาพนักงานซึ่งเขาเวรรักษาการณภายใน
ทัณฑสถานในเวลากลางคืน
10. ที่ทําการฝายปกครองและรักษาการณ โดยเปนศูนยรวมและสั่งการของฝายปกครอง
และรักษาการณ
11. ที่พักญาติผูตองขัง แบงเปน 2 สวน สวนหนึ่งใชเปนที่พักญาติและจําหนายสินคาของ
รานสงเคราะหผูตองขัง สวนที่สองใชเปนรานจําหนายอาหารแกเจาหนาที่และบุคคลทั่วไป
12. บานพักเจาพนักงาน จํานวน 124 หลัง
อาคารสถานที่แดนแรกรับ (แดนใหม) สวนที่ 2
1. ที่ทําการฝายปกครอง
1 หลัง
2. โรงอบรม
1 หลัง
3. เรือนนอน 4 ชั้น
1 หลัง
4. เรือนนอน 2 ชั้น
1 หลัง
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โครงสรางการแบงงานภายในทัณฑสถานหญิงกลาง
ทัณฑสถานหญิงจะมีการแบงสายงานหนาที่ตามความรับผิดชอบที่แตกตางกันออกไป
เพื่อสะดวกแกการทํางาน ซึ่งทัณฑสถานหญิงกลางไดแบงสายงานดังรูปที่ 2

รูปภาพที่ 2 โครงสรางการแบงงานภายในทัณฑสถานหญิงกลาง

ผูอํานวยการทัณฑสถานหญิงกลาง

สวนปกครองผูตอง

สวนพัฒนาผูตองขัง

ฝายรักษาการณ

ฝายทัณฑปฏิบัติ

ฝายสวัสดิการผูตอง

ฝายปกครอง

ฝายจําแนกลักษณะ
คุมประพฤติ

ฝายสงเคราะหผูตอง
ขัง

กลุมงานใหคํา
ปรึกษาและพัฒนาผู
ตองขังหญิง

ฝายบริหารทั่วไป

สวนสวัสดิการผู

ฝายฝกวิชาชีพ
ฝายการศึกษาและ
พัฒนาจิตใจ
สถานพยาบาล

70

การบริหารงาน
ทัฑสถานหญิงจะมีจํานวนบุคลากรที่ทํางานภายในทั้งสิ้น 244 คน แบงเปนชายจํานวน
16 คนและหญิง 228 คน โดยที่ทัณฑสถานหญิงกลางแบงจํานวนชาย – หญิง ไดดังตารางที่ 2

ตารางที่ 2 แสดงอัตรากําลังเจาหนาที่
(ณ วันที่ 13 มิ.ย. 2543)
ระดับ
9
8
7
6
5
4
3
2
1
รวม
ลูกจางประจํา
ลูกจางชั่วคราว
รวมทั้งสิ้น

ชาย

จํานวน/คน
หญิง

รวม

2
2
1
2
7
1
8
16

1
6
14
10
40
35
17
20
61
204
3
21
228

1
6
14
12
42
35
18
20
63
211
4
29
244

ภายในทัณฑสถานหญิงกลางเมื่อปพ.ศ.2543
จะมีผูตองขังทุกประเภทรวมกันทั้งสิ้น
6,003 คน ซึ่งมีรายละเอียดดังตารางที่ 3 และทัณฑสถานหญิงกลางมีจํานวนผูตองขังประเภทเด็ด
ขาดแยกตามลักษณะความผิดดังตารางที่ 4
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ตารางที่ 3 จํานวนผูตองขังแยกตามประเภท
(ณ วันที่ 13 มิ.ย. 2543)

ประเภทผูตองขัง

จํานวน

รอยละ

นักโทษเด็ดขาด
ระหวางอุทธรณ ฎีกา
พิจารณาไตสวน
สอบสวน
อื่น ๆ (โรคจิต, เด็ก)

3,239
747
1,204
811
2

23.96
12.44
20.06
13.51
0.03

รวมทั้งสิ้น

6,003

100%

ตารางที่ 4 จํานวนผูตองขังประเภทเด็ดขาดแยกตามลักษณะความผิด

ลักษณะความผิด

จํานวน

รอยละ

ความผิดประทุษรายตอทรัพย
ความผิด พรบ. ยาเสพติด
ความผิดประทุษรายตอชีวิต
ความผิดเกี่ยวกับเพศ
ความผิดอื่น

661
5,002
204
12
124

11
83.33
3.40
0.20
2.07

รวมทั้งสิ้น

6,003

100%
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การฝกวิชาชีพ
ทัณฑสถานหญิงกลางจะมีการฝกวิชาชีพใหแกผูตองขัง ซึ่งจะมีการฝกวิชาชีพทั้งหมด 11
สาขา เพื่อที่ใหผูตองขังสามารถจะนําเอาความรูที่ไดออกไปใชหลังจากที่ออกจากทัฑณสถานไป
แลว สําหรับวิชาที่มีใหบริการ ไดแก
1. การฝกวิชาชีพตัดเย็บเสื้อผา
2. การฝกวิชาชีพเสริมสวย
3. การฝกวิชาชีพโภชนาการ
4. การฝกวิชาชีพพิมพดีดไทย
5. การฝกวิชาชีพศิลปประดิษฐ
6. การฝกวิชาชีพเกษตรกรรม
7. การฝกวิชาชีพดีไซน
8. การฝกวิชาชีพคอมพิวเตอรเบื้องตน
9. การฝกวิชาชีพจัดดอกไม
10. การฝกวิชาชีพดนตรีสากล
11. การฝกวิชาชีพดนตรีไทย
ซึ่งรายไดจากการฝกวิชาชีพดังกลาว จายเปนรางวัลปนผลใหแกผูตองขัง 50 เปอรเซ็นต
ของกําไรสุทธิ

การใหการศึกษา
ทัณฑสถานหญิงกลางไดจัดการศึกษาในรูปของการศึกษาผูใหญ ตามหลักสูตรกระทรวง
ศึกษาธิการ โดยจัดตั้งโรงเรียนศึกษาผูใหญในทัณฑสถานหญิงกลาง ชื่อวา “โรงเรียนศึกษาผู
ใหญสตรีบางเขน” เปดสอนทั้งสายสามัญ สายอาชีพ และธรรมศึกษา
- สายสามัญ ตั้งแต ป.1 – ป. 6 และเปดโอกาสใหผูตองขังไดเรียนขั้นอุดมศึกษาระดับ
มหาวิทยาลัย
- สายวิชาชีพมีการสอนวิชาตาง ๆ เชน วิชาชีพตัดเย็บเสื้อผา วิชาชีพเสริมสวย วิชาชีพ
โภชนาการ วิชาชีพพิมพดีดไทย ฯลฯ
- ดานธรรมศึกษา แบงเปนการศึกษาธรรมศึกษาตรี ธรรมศึกษาโท และธรรมศึกษาเอก
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กิจวัตรประจําวันของผูตองขัง
ทัณฑสถานหญิงกลางจะมีการจัดกิจวัตรประจําวันของผูตองขังไวในแตละวัน (ยกเวนวัน
อาทิตย และวันหยุดนักขัตฤกษ) ดังนี้
06.00 น.
07.30 น.
08.30 น.
12.00 น.
13.00 น.
15.30 น.
16.00 น.
16.30 น.
18.00 น.
19.00 น.
21.00 น.

ลงจากหองนอนใหผูตองขังทําธุรกิจสวนตัว
รับประทานอาหาร
ฝกวิชาชีพ ศึกษาวิชาตาง ๆ ทํางานทั่วไป
รับประทานอาหาร
ฝกวิชาชีพ ศึกษาวิชาตาง ๆ ทํางานทั่วไป
ออกกําลังกาย
ทําธุรกิจสวนตัว
รับประทานอาหาร
ผูตองขังขึ้นเรือนนอน
สวดมนต นั่งสมาธิ
นอน

การปลดปลอยผูตองขัง
ทัณฑสถานหญิงกลางจะดําเนินการปลดปลอยผูตองขังที่ไดรับโทษมาจนครบกําหนดโทษ
ตามคําพิพากษาของศาล นอกจากการปลดปลอยดังกลาวแลว อาจจะมีการปลดปลอยตัวกอน
ครบกําหนดโทษตามคําพิพากษาของศาล หากผูตองขังไดรับการพระราชทานอภัยโทษ การลดวัน
ตองโทษจําคุก หรือการพักการลงโทษดวย การขอพระราชทานอภัยโทษเปนรายบุคคลอาจดําเนิน
การไดตามที่ระบุไว ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา สวนการขอพระราชทานอภัย
โทษใหแกนักโทษสวนรวม รัฐบาลจะเปนผูดําเนินการเนื่องในโอกาสสําคัญตาง ๆ โดยจะออกเปน
พระราชกฤษฎีกา สําหรับการลดวันตองโทษจําคุกนั้น นักโทษเด็ดขาดชั้นดี ชั้นดีมาก ชั้นเยี่ยมจะ
ไดรับการลดวันตองโทษจําคุกคนละ 3, 4, 5 วันตอเดือนตามลําดับ นักโทษเด็ดขาดชั้นเยี่ยม ชั้นดี
มาก และชั้นดีจะไดรับการพักการลงโทษ 1 ใน 3, 1 ใน 4 และ 1 ใน 5 ตามลําดับ
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การปฏิบัติตอผูตองขังและบุตร
ทัณฑสถานหญิงกลางไดจัดสถานที่สําหรับผูตองขังที่กําลังตั้งครรภใหอยูโดยเฉพาะ และ
จะให แพทย ซึ่งเข า มาดู แ ลรัก ษาผูต อ งขังในทั ณ ฑสถานทํ าการตรวจเพื่ อนํ า ไปฝากครรภ ที่ โรง
พยาบาลภูมิพลอดุลยเดช หรือโรงพยาบาลอื่น ๆ ที่สมควร โดยจะไปตรวจรักษาตามที่แพทยนัดทุก
ครั้งเหมือนบุคคลทั่วไปภายนอก และเมื่อครบกําหนดคลอดตองนําตัวไปคลอดที่โรงพยาบาลภูมิ
พลฯ และจะรับตัวกลับใหมาพักฟนที่ทัณฑสถานหญิงกลางเมื่อแพทยอนุญาต โดยทัณฑสถานจะ
จัดที่สําหรับแมและเด็กเปนสัดสวน จนกวาแมและเด็กมีสุขภาพแข็งแรงก็จะนํามาดูแลที่บริบาล
ทารก ทั้งนี้เด็กที่คลอดในทัณฑสถานหญิงกลางหรือเด็กติดมารดามาจากภายนอก ทัณฑสถานจะ
อนุญาตใหอยูกับมารดาไดจนอายุ 1 ป หลังจากนั้นญาติของเด็กจะตองรับเด็กไปอุปการะเลี้ยงดู
ภายนอกทัณฑสถาน เนื่องจากสภาพแวดลอมไมเหมาะสมที่จะใหเด็กอยู ประกอบกับไดมีมูล
นิธิสหทัยสังคมศึกษา – สงเคราะห และกลุมนิวไลทไดจัดตั้งสถานรับเลี้ยงเด็ก “บานอาทร” ขึ้น
สําหรับเปนสถานที่รองรับเลี้ยงเด็กติดผูตองขังอายุระหวาง 1 – 5 ป ดังนั้นหากมารดาตองโทษเกิน
กวา 1 ป และไมมีญาติมารับไปอุปการะ ทางทัณฑสถานจะสงเด็กเหลานี้ไปเลี้ยงดูภายนอกทัณฑ
สถานโดยมอบใหมูลนิธิของเอกชนหรือกรมประชาสงเคราะหดูแลตอไป
กรมราชทัณฑไมมีงบประมาณสําหรับการเลี้ยงดูบุตรของผูตองโทษ ดังนั้นทัณฑสถานจึง
ใชเงินสวัสดิการและการขอรับความชวยเหลือและรับบริจาคจากบุคคลภายนอก ในการจัดเครื่อง
อุปโภคบริโภค อาหารสามมื้อและอาหารเสริม เชน นมถั่วเหลือง นมสดและผลไม ซึ่งจะแจกใหทุก
วัน ๆ ละ 1 ครั้ง นอกจากทัณฑสถานจะใหการเลี้ยงดูและจัดสวัสดิการดานตาง ๆ ดังกลาวแลว
ทัณฑสถานยังไดความรวมมือจากองคกรพันธกิจเรือนจําในการจัดบุคลากรมาใหความรู คําแนะ
นําเกี่ยวกับการดูแลเด็กออนใหกับมารดาและพี่เลี้ยงเด็ก พรอมทั้งใหการสนับสนุนดานอุปกรณ
ของเลนในการพัฒนาของเด็กดวย

บริการดานการรักษาพยาบาล
ทัณฑสถานหญิงกลางมีสถานพยาบาลซึ่งสามารถรับผูปวยได 36 เตียง มีเจาหนาที่
พยาบาลประจํา 8 คน และแพทยจากโรงพยาบาลกลางกรมราชทัณฑ มีแพทยหวงเวลา (แพทยที่
เกษียณอายุราชการแลว) มาประจําวันละ 3 ช.ม. เปนผูมาตรวจรักษาซึ่งจะมาทําการตรวจสัปดาห
ละ 2 ครั้ง
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การจัดสวัสดิการนันทนาการและการใหการสงเคราะหแกผูตองขัง
ทัณฑสถานหญิงกลางไดจัดสวัสดิการนันทนาการและการใหการสงเคราะหแกผูตองขัง
ดังตอไปนี้
1. จัดใหมีรานสงเคราะหผูตองขังทั้งภายในและภายนอกทัณฑสถาน จําหนายอาหาร
เครื่องอุปโภค บริโภคในราคาถูก
2. แจกจายเครื่องอุปโภคบริโภคที่จําเปน เชน ผาหม เสื้อผา และการซักรีด เปนตน
3. จัดหาน้ําดื่มที่สะอาดเพียงพอไวบริโภค
4. จัดหาอุปกรณเพื่อความบันเทิง เชน วิทยุ โทรทัศน เครื่องเลนวีดีโอ เครื่องดนตรี และจัด
ใหมีการออกกําลังกาย เชน แอโรบิคดานซทุกวัน
5. การจัดตั้งหองสมุด
6. จัดอุปกรณการเลนกีฬา เพื่อออกกําลังกาย
7. การบริจาคชวยเหลือขององคการกุศลในโอกาสตาง ๆ
8. เปดโอกาสใหเยี่ยมผูตองขังไดทุกวันในเวลาราชการ

ปญหาและอุปสรรค
ในการดําเนินงานของทัณฑสถานหญิงกลาง ก็จะเหมือนกับหนวยงานอื่น ๆ ในระหวาง
ดําเนินงานจะตองมีปญหาเกิดขึ้นบาง ซึ่งในทัณฑสถานหญิงกลางเองก็มีปญหาและอุปสรรคของ
ทัณฑสถานหญิงกลางเชนกัน ซึ่งสามารถสรุปรายละเอียดไดดังตอไปนี้
1. จํานวนผูตองขังเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว
ทัณฑสถานหญิงกลางสามารถรองรับผูตองขังได 2,000 คน (อัตราความจุปกติ) แตมีผู
ตองขังอยูในความควบคุม 3,500 คน และในปพ.ศ.2542 ทัณฑสถานหญิงกลางจึงไดขยายพื้นที่
ออกไปอีกในเนื้อที่ 4 ไรไวสําหรับควบคุมผูตองขังเขาใหม ระหวางอุทธรณฎีกา ระหวางพิจารณา
ไตสวน และระหวางสอบสวน สามารถรับผูตองขังได 500 คน (อัตราความจุปกติ) แตมีผูตองขังอยู
ในความควบคุม 2,000 คน ขณะนี้มีผูตองขังอยูในความควบคุมของทัณฑสถานหญิงกลางรวมทั้ง
สิ้น 5,500 คนและมีแนวโนมวาจะเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง จึงทําใหภาวะเกิดภาวะผูตองขังลนเรือนจํา
เปนเหตุใหผูตองขังอยูอยางแออัดยัดเยียด อีกทั้งยังเปนอุปสรรคตอการจําแนกลักษณะผูตองขัง
ในการที่จะแยกผูตองขังประเภทตาง ๆ ออกจากกันเพื่อมิใหมีการถายทอดพฤติกรรมในการกระทํา
ผิดใหแกกัน
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2. อัตรากําลังเจาหนาที่
เนื่องจากผูตองขังมีจํานวนเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว แตมีเจาหนาที่เพียง 184 คน ทําใหไม
เพียงพอในการปฏิบัติงาน เพราะเจาหนาที่สวนหนึ่งจะตองไปปฏิบัติหนาที่ประจําศาลตาง ๆ ใน
เขตกรุงเทพมหานครทั้งหมด 7 ศาล และนําผูตองขังไปรักษาตัวยังโรงพยาบาลภายนอก (สถาบัน
มะเร็ง โรงพยาบาลภูมิพลฯ โรงพยาบาลกลาง) ในแตละวันประจําโรงพยาบาลนิติจิตเวช ทําให
ขาดอัตรากําลัง การปฏิบัติหนาที่เวรรักษาการณถี่ขึ้น เสี่ยงตอการปฏิบัติหนาที่ และทําใหเหน็ด
เหนื่อยกวาขาราชการอื่น
3. ปญหาเกี่ยวกับดานงบประมาณ
ทัณฑสถานหญิงกลางไดจัดทําใหโครงการเพื่อของประมาณกอสรางปรับปรุงสถานที่ทํา
การและหองเยี่ยมญาติ เนื่องจากอาคารที่ทําการเดิมปจจุบันใชเปนที่ทําการของสวนใหคําปรึกษา
และพัฒนาผูตองขังหญิง ฝายฝกวิชาชีพ ฝายสวัสดิการผูตองขัง หองเยี่ยมของสถานฑูต ทนาย
และที่เยี่ยมญาติของผูตองขัง เปนอาคารไม 2 ชั้น สรางมานานกวา 30 ป สภาพชํารุดทรุดโทร
มมาก ไมเกาหมดสภาพหากปลอยไวอาจเปนอันตรายแกผูปฏิบัติงาน เพราะไมสามารถปรับปรุง
ใหดีได ประกอบกับในปจจุบันมีผูตองขังเพิ่มจํานวนมากขึ้น จํานวนญาติ ทนาย และเจาหนาที่
สถานฑูตมาติดตอขอเยี่ยมผูตองขังมากขึ้นในแตละวัน แตสภาพหองเยี่ยมคับแคบไมสะดวกตอผู
มาติดตอ ทัณฑสถานหญิงกลางจึงไดทําโครงการกอสรางที่ทําการและหองเยี่ยมญาติ งบประมาณ
คาใชจายในการกอสรางเปนเงิน 5,859,000 บาท กรมราชทัณฑจัดสรรงบประมาณใหแลว แตตอง
ถูกตัดงบประมาณไปเมื่อปงบประมาณ 2540 ขณะนี้อยูระหวางการขออนุมัติใชเงินนอกงบ
ประมาณกอสรางเฉพาะสวนที่เปนหองเยี่ยมญาติและหองทนายไปกอน หากกรมราชทัณฑไมขัด
ของจะไดดําเนินการกอสรางใหแลวเสร็จโดยเร็ว
4. ปญหาบานพักเจาหนาที่พนักงานไมเพียงพอ
ปจจุบันทัณฑสถานหญิงกลางมีบานพักขาราชการอยูในความดูแลประมาณ 120 หลัง แต
มีเจาหนาที่ปฏิบัติงาน 184 คน จึงทําใหเจาหนาที่บางสวนตองเชาบานและอยูหางไกลจากทัณฑ
สถานฯ อันเปนอุปสรรคตอการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะการปฏิบัติหนาที่ดานเวรยามรักษาการณ
หากมีเหตุเกิดขึ้นจะไมสามารถระดมกําลังเจาหนาที่ไดทันตอเหตุการณ
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รูปภาพที่ 2 แผนที่แสดงสถานที่ตั้งของทัณฑสถานหญิงกลาง

ดอนเมือง
การไฟฟาภูมิภาค

คลองประปา

ถนนงามวงศ
เรือนจําพิเศษ
กรุงเทพฯ

ทัณฑสถาน
บําบัด
พิเศษกลาง

มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร
ถนนพหลโยธิน

รานคาราชทัณฑ
โรงพยาบาล
วิภาวดี
เรือนจํากลาง
คลองเปรม

ทัณฑสถาน
หญิงกลาง

บทที่ 5
ผลการศึกษาประวัติชีวิตของผูใหขอมูล
สําหรับการเลือกประชากรกลุมตัวอยาง ผูวิจัยไดเลือกกลุมประชากรมาจากผูตองขังสตรี
ทัณฑสถานหญิงกลางจํานวน 20 คน โดยทําการสัมภาษณแบบมานุษยวิทยา ซึ่งจะมีคูมือที่เปน
แนวทางในการสัมภาษณแตละครั้ง เพื่อที่จะชวยในการเก็บขอมูลใหไดขอมูลในทิศทางแนวทาง
เดียวกัน ดังนั้นกลุมกรณีศึกษาที่ไดทําการเลือกจะนํามาเขียนใหอยูในรูปของประวัติชีวิต ดังราย
ละเอียดตอไปนี้

กรณีศึกษาที่ 1 : สุธิดา (นามสมมุติ)
ลักษณะทางสังคม
อายุ
ศาสนา
ภูมิลําเนา
การศึกษา
สถานภาพ
อาชีพเดิม
สถานภาพทางสังคม

:
:
:
:
:
:
:

56 ป
อิสลาม
นครศรีธรรมราช
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
สมรส
ธุรกิจเหมืองแร
นักธุรกิจ,ผูนําทองถิ่น

บุคลิกภาพและอุปนิสัย
ผูใหขอมูล มีลักษณะผิวขาวแบบชาวมุสลิม รูปรางสันทัด สูงประมาณ 160 เซนติเมตร
เปนผูสูงอายุที่มีใบหนาจัดวาสวย ลักษณะการพูดจาสงบเสงี่ยม มักจะตอบคําถามแบบสั้น ๆ ทา
ทางเปนคนที่มีชีวิตที่ผานมาในอดีตคอนขางจะสุขสบาย ไมมีลักษณะของผูที่ใชแรงงาน
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ไดอะแกรมเครือญาติ

หมายถึง

ผูชาย

หมายถึง

ผูหญิง

หมายถึง

ผูใหขอมูล

หมายถึง

การสมรส

หมายถึง

การหยาราง

ประวัติชีวิต
สุ (นามสมมุติ) เกิดเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ.2487 ปจจุบันอายุ 56 ป ภูมิลําเนาเดิม
เปนคนจังหวัดนครศรีธรรมราช นับถือศาสนาอิสลาม จบการศึกษาชั้นสูงสุด ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาเลขานุการ จากโรงเรียนวิทยาณุกรณ กรุงเทพมหานคร ปจจุบันโรงเรียน
ดังกลาวเลิกกิจการแลว ผูใหขอมูลเปนลูกคนที่ 3 จากพี่นองทั้งหมด 9 คนสมรสแลวมีบุตรดวยกัน
2 คน เปนชายกับหญิง และมีบุตรชายที่ติดมากับสามีอีก 2 คน ชีวิตในวัยเด็กถือไดวาเกิดในครอบ
ครัวที่อบอุน ในครอบครัวที่มีฐานะดี อาชีพเดิมทําเหมืองแรดีบุก ที่อําเภอพิปูน จังหวัด
นครศรีธรรมราช ซึ่งเปนกิจการของครอบครัว แตผูใหขอมูลเปนผูที่ดูแลกิจการเองทั้งหมด สามีของ
ผูใหขอมูลก็ชวยงานดานธุรกิจของกิจการเหมืองแร โดยทําหนาที่เกี่ยวกับเอกสาร ผูใหขอมูลเลาวา

80

ตนเปนหัวหนาครอบครัวโดยมีลักษณะเปนครอบครัวขยาย ผูใหขอมูลตองสงเสียคาใชจายตาง ๆ
ทั้งหมดภายในบานตลอดจนคาเลาเรียนของนอง ๆ อีก 6 คน และตองรับผิดชอบคนงานในเหมือง
แรอีกจํานวนหนึ่ง สวนมากนองของผูใหขอมูลจะเรียนระดับมหาวิทยาลัยที่กรุงเทพฯ ดังนั้นจึงตอง
มีรายจายที่สูงมาก แตก็ไมเดือดรอน เพราะกิจการเหมืองแรสามารถทํารายไดตกประมาณเดือนละ
ไมต่ํากวา 200,000 บาท บานที่ผูใหขอมูลและครอบครัวอาศัย อยูที่อําเภอทุงสง จังหวัด
นครศรีธรรมราช มีลักษณะเปนบานเดี่ยวบนเนื้อที่ 200 ตารางวา สภาพแวดลอมของที่อาศัยมี
ลักษณะที่ดีปญหาตาง ๆ ภายในครอบครัวไมมี ความสัมพันธของบุคคลภายในครอบครัวดีมาก
ทุกคนใหความเคารพตอผูใหขอมูลดีมาก เพราะผูใหขอมูลมีฐานะเปนหัวหนาครอบครัวของทุกคน
กอปรผูใหขอมูลเปนคนที่มีชื่อเสียงในจังหวัด เปนประธานกลุมผูประกอบกิจการเหมืองแรดีบุกใน
ภาคใต
จุดเปลี่ยนแปลงในชีวิต
เริ่มจากปญหาทางดานเศรษฐกิจ ผูใหขอมูลเลาวาชีวิตเปลี่ยนไปโดยเริ่มจากในชวงหนึ่ง
ของการดําเนินกิจการเหมืองแรที่จะตองมีขึ้นมีลงในบางชวง และในขณะที่ราคาของดีบุกต่ํามาก
ขายไมไดราคา แตคาใชจายทุกอยางกลับสูงขึ้นเรื่อย ๆ ทําใหตองเปนหนี้ธนาคารถึง 3 ลานบาท
ตลอดจนถูกฟองรองคดีเช็คหลายคดี เนื่องจากหมุนเงินไมทัน ซึ่งก็พยายามหาเงินมาใชหนี้และยัง
ตองรับผิดชอบลูกจางซึ่งเปนคนงานในเหมืองอีกจํานวนมาก จนกระทั่งมีคนมาชวนใหคายาเสพ
ติด ซึ่งคนที่มาชวนเปนอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือนที่ทํางานอยูในอําเภอ สมัยกอน
นครศรีธรรมราชและจังหวัดอื่นทางใตของประเทศมีปญหาผูกอการรายคอมมิวนิสตอยางรุนแรง
ทําใหผูใหขอมูลซึ่งเปนนักธุรกิจของจังหวัดจึงตองรูจักกับกลุมเจาหนาที่อาสาสมัครกลุมดังกลาว
และกลุมอาสาสมัครมักจะขออาศัยติดรถยนตของผูใหขอมูล เดินทางเขาออกจากตัวอําเภอไปยัง
หมูบานเปนประจํา จนกระทั่งรูจักกันสนิทพอสมควรก็ไดพูดคุย ถึงปญหาทางเศรษฐกิจที่ตนกําลัง
ประสบอยูใหฟง อาสาสมัครผูนั้นก็พูดชวนกับผูใหขอมูล วา
”ถามีงานอาชีพอื่นที่ทํารายไดดี จะทําไหม”
“ตองคิดดูกอน เพราะวาเราไดลงทุนลงแรงไปเยอะแลว จะเลิกกลางคันก็เสียดาย” ปาสุ
ตอบ
อาสาสมัครยังบอกกับปาสุ วา
”งานที่จะทํานี้รายไดดี และก็ไมตองเลิกกิจการทําเหมืองแรดวย”
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ผูใหขอมูล เลาวา ในใจของตนก็อยากรูวาเปนงานอะไร และไดสอบถามจนทําใหรูวาเปน
งานคายาเสพติด หลังจากที่ไดพูดคุยกันก็ยังไมไดตกลงใจที่จะทํา จนกระทั่งเวลาผานไปพอสม
ควร ปญหาดานการเงินของผูใหขอมูล ก็ยังไมสามารถแกไขใหดีขึ้นได ทําใหผูใหขอมูลตองตัดสิน
ใจแกปญหาการเงินดวยการคายาเสพติด โดยตกลงกันวาผูใหขอมูลจะเปนผูออกเงินลงทุนในการ
ซื้อยาเสพติด และอาสาสมัครมีหนาที่ในการไปติดตอซื้อยาเสพติด ตลอดจนนําไปขายใหกับกลุมผู
ที่รับซื้อยาเสพติดอื่นอีกทอดหนึ่ง และเมื่อไดเงินจากการขายยาเสพติดแลวจะแบงสวนกําไรคนละ
ครึ่ง ในวันที่ถูกเจาหนาที่ตํารวจจับกุม ผูใหขอมูลไดมอบเงินสดเปนจํานวนเงิน 10,000 บาท ใหกับ
กลุมอาสาสมัคร ไปซื้อยาเสพติด (เฮโรอีน) จํานวน 4 ถุง โดยไมรูวาไปซื้อมาจากใคร ซึ่งผูใหขอมูล
ไดเปดดูยาเสพติดดังกลาวมีลักษณะเปนผงสีขาวละเอียดคลายแปงบรรจุอยูในถุงพลาสติกใส ผูให
มูลไดนํายาเสพติดไปสงใหกับลูกคาที่ผานการติดตอโดยอาสาสมัคร เดินทางไปพรอมกับอาสา
สมัคร 3 คน และคนขับรถของผูใหขอมูล รวมทั้งหมด 5 คน เพื่อเดินทางไปสงมอบยาเสพติดใหกับ
ลูกคายังจุดนัดหมาย โดยหารูไมวากลุมลูกคาดังกลาวเปนเจาหนาที่ปราบปรามยาเสพติด ที่ปลอม
ตัวมาทําการลอซื้อยาเสพติดดังกลาว จนทําใหทั้งหมดถูกจับกุมในที่สุด
ผูใหขอมูลและคนขับรถ ถูกศาลตัดสินจําคุกตลอดชีวิต เพราะวาผูใหขอมูลพรอมกับคน
ขับรถปฏิเสธในชั้นศาล ผูใหขอมูลเลาวา สามีของผูใหขอมูลแนะนําใหสูคดีและจะพยายามวิ่งเตน
เพื่อลมคดีให สวนอาสาสมัครทั้งสามคนศาลลงโทษจําคุกเปนเวลา 33 ป เพราะวารับสารภาพทั้ง
ในชั้นจับกุมและชั้นศาลปจจุบันอาสาสมัครทั้งสามคนพนโทษแลว
การปรับตัว
เนื่องจากผูใหขอมูลเปนผูกวางขวางและเปนที่รูจักของคนในสังคม เวลาที่จะมีการเจรจา
ธุรกิจก็จะกระทําไดโดยเปดเผย แตในการติดตอธุรกิจการคาสิ่งผิดกฎหมายโดยเฉพาะยาเสพติด
จะตองกระทําดวยความระมัดระวังเปนพิเศษ ยิ่งตองไปพบกันผูที่จะมารับซื้อยาเสพติดซึ่งไมคุน
เคยดวยแลวทําใหมักจะเกิดความหวาดระแวงไปตาง ๆ นานา โดยปกติแลวจะไมคอยไปเจรจา
ดวยตนเอง แตจะใหเจรจาผานคนกลาง ซึ่งเปนอาสาสมัครและเปนผูแนะนํา เปนผูดําเนินการทั้ง
หมด ในครั้งที่ถูกจับกุมโดยเจาหนาที่ตํารวจเปนผูปลอมตัวเปนผูรับซื้อยาเสพติด ตองการจะเจรจา
กับผูใหขอมูลถึงการซื้อขายยาเสพติดในครั้งตอไป และตองการสรางความคุนเคยใหมากยิ่งขึ้น แต
เปนแผนของเจาหนาที่ ที่จะจับกุมผูรวมขบวนการทั้งหมด ซึ่งความจริงแลวผูใหขอมูลก็ระวังตัวอยู
แลววาจะไมเขาไปใกลกับยาเสพติดที่จะทําการซื้อขาย แตเปนเพราะคนกลางใหความรับประกัน
วากลุมผูรับซื้อยาเปนผูที่ไวใจได และรูจกั ดีพอแลว ผูใหขอมูลจึงยอมไปพบเพื่อซื้อขายยาเสพติด
กัน จนกระทั่งถูกจับ

82

ชีวิตประจําวัน
แตเดิมที่ยังไมเคยเขาไปยุงเกี่ยวกับการคายาเสพติด ในแตละวันจะใชชีวิตอยูกับการทํา
เหมืองแรดีบุก คอยดูแลคนงานในเหมือง และรับผิดชอบความเปนอยูของคนในครอบครัว สวน
งานในสังคมก็จะเขารวมประชุมกลุมผูทําธุรกิจในจังหวัดเปนประจํา แตพอไดรูจักและไดทําการติด
ตอซื้อขายยาเสพติดแลวเห็นวาเปนการลงทุนที่ไดผลกําไรมาก แตก็ยังไมเพียงพอที่จะนําไปปลด
หนี้ไดหมด ในแตละวันก็คิดแตวาจะทําอยางไรที่จะหาผูที่จะมารับซื้อยาเสพติดไดมาก ๆ จนทําให
ไมคอยจะมีจิตใจหวงธุรกิจการทําเหมืองเหมือนที่ผานมา
ทัศนคติและโลกทัศน
ทัศนคติของผูใหขอมูลในเรื่องคายาเสพติดนั้นรูอยูแลววาสิ่งที่ทําลงไปเปนสิ่งที่ไมดี สังคม
รังเกียรติ หากเกิดความผิดพลาดถูกจับขึ้นมาจะตองเกิดความเสียหายตอชื่อเสียงวงศตระกูลเปน
อยางมาก ถึงอยางไรก็แลวแตก็ตองเสี่ยงทําเพื่อกูวิกฤติการณทางเศรษฐกิจที่กําลังประสบปญหา
อยู โดยตกลงที่จําทําการคายาเสพติดแตผูใหขอมูลจะเปนแตเพียงผูลงทุนอยูเบื้องหลังจะไมเขาไป
ใกลกับยาเสพติดซึ่งถาหากมีขอผิดพลาดถูกจับก็จะสาวไมถึงตัวของผูใหขอมูลวาเปนผูอยูเบื้อง
หลัง แตก็ไมเปนอยางที่วางแผนไวเพราะเจาหนาที่ตํารวจมีวิธีการที่สืบจนรูวาผูใหขอมูลเปนนาย
ทุนคายาเสพติดจนถูกวางกับดักลอซื้อยาเสพติด และถูกเจาหนาที่ตํารวจจับกุมในที่สุด
การวางแผนอนาคต
ผูใหขอมูลกลาวถึงความตั้งใจในการคายาเสพติดวาเมื่อสามารถคายาเสพติดจนมีเงินพอ
ที่จะมาปลดหนี้สินไดจนหมดก็คิดวาจะเลิกและจะไมคายาเสพติดอีกอยางเด็ดขาด เพราะวาถา
สามารถตั้งตัวไดธุรกิจการทําเหมืองแรก็สามารถที่เลี้ยงครอบครัวและคนงานได แตหนี้สินที่คาง
ชําระกับธนาคารมีเปนจํานวนมากหลายลานบาททําใหตองคายาเสพติดหลายครั้งและคาใชจาย
ในการคายาเสพติดในแตละครั้งก็มีมาก ทําใหยังไมสามารถที่จะใชหนี้สินใหหมดไดเสียที่จนตอง
ถูกเจาหนาที่ตํารวจจับกุมในที่สุด อนาคตที่ไดตั้งใจไวจึงไมเปนไปตามที่คาดหวัง
ปญหาและอุปสรรค
ผูใหขอมูลใหสัมภาษณถึงปญหาและอุปสรรคในการลักลอบคายาเสพติดในชวงแรก ๆ วา
ก็มีบางในเรื่องของการที่ตองระวังการตรวจคนจับกุมของเจาหนาที่ตํารวจเพราะวาผูใหขอมูลไมมี
ความคุนเคยกับการทําผิดกฎหมายโดยเฉพาะยาเสพติด ไมเคยรูจักมากอน แตที่ตองทําเพราะ
สภาพทางเศรษฐกิจและฐานะทางสังคมจึงทําใหตองเลือกที่จะตองทําผิดกฎหมาย ในการทําธุรกิจ
การคายาเสพติดในแตละครั้งก็จะตองมีคาใชจายซึ่งก็ตองเปนภาระเพิ่มขึ้นอีก บางครั้งที่ตองลงทุน
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ออกเงินเปนคายาเสพติดแลวยังจะตองจายเงินคาจางกับคนที่ไปติดตอซื้อขายยาเสพติดใหกอน
ซึ่งตองเสี่ยงโดยไมรูวาจะถูกโกงเงินไปหรือไมเพราะวาถาถูกโกงก็ไมรูวาจะไปฟองรองเอากับใครได
ตองขึ้นอยูกับความไวใจกันเทานั้น และปญหาที่สําคัญอีกประการก็คือ ผูใหขอมูลเปนผูหญิงเวลา
เดินทางก็ตองไปกับผูที่ติดตอสวนมากจะเปนผูชายบางครั้งตองเดินทางขามจังหวัดก็มักจะกลัวใน
เรื่องของความปลอดภัยโดยปกติแลวผูใหขอมูลจะไมบอกใหใครรูถึงเรื่องการคายาเสพติดจะมีรูก็
แตเพียงผูที่ติดตอใหเทานั้น ตอมาเมื่อตองเดินทางไกล ๆ จึงตองใหคนงานเดินทางไปดวยโดยให
ขับรถใหแตก็ไมไดบอกใหคนงานรูแตอยางใด และก็ตองคอยปดคนงานที่ไปดวยเพราะกลัววาคน
งานจะสงสัย ชวงแรก ๆ ผูที่เปนคนติดตอจะจัดการทั้งหมดโดยที่ผูใหขอมูลจะไมเขาไปเกี่ยวของ
ใกลชิดกับยาเสพติดเลย แตมาชวงหลังผูที่ติดตอบอกวาอยากจะเจรจาซื้อขายกับผูใหขอมูลโดย
ตรงเพื่อที่จะไดเจรจาซื้อขายกันทีละมาก ๆ อยางสบายใจ ทีแรกผูใหขอมูลก็ไมกลาที่จะไปเจรจา
ดวยเพราะวาไมรูวาคุยกันอยางไร ผูติดตอก็บอกวาไมตองคุยอะไรมากแคไปใหคนซื้อเห็นหนาให
เกิดความไวใจซึ่งกันและกันก็พอ ผูใหขอมูลจึงยอมไปพบจนกระทั่งถูกจับกุมเนื่องจากผูที่นัดเจรจา
ซื้อขายกันแทที่จริงแลวเปนเจาหนาที่ตํารวจปลอมตัวมา
ประสบการณเกี่ยวกับยาเสพติดในชีวิตวัยรุน
ตั้งแตเกิดมาจนพอจําความได ความรูเกี่ยวกับยาเสพติดนั้นนอยมากหรือแทบจะเรียกวา
ไมรูจักเลยก็วาได ชีวิตในครอบครัวตั้งแตเล็กจนโตอาศัยอยูในครอบครัวที่อบอุนมาก ไมเคยมี
ปญหากันเลยกับบุคคลในครอบครัวเดียวกัน หรือกับเพื่อนบาน ถึงแมวาชุมชนที่อาศัยอยูจะมี
ลักษณะของบานที่แยกกันอยูหางกันแตคนในชุมชนจะมีความผูกพันกันเหมือนพี่นองใหความชวย
เหลือจุนเจือกันดวยดีเสมอมา บานไหนมีปญหาอะไรหรือตองการความชวยเหลืออะไรไมวา เรื่อง
เล็กหรือเรื่องใหญ ทุกคนที่ทราบก็จะเสนอตัวเขาชวยเหลือดวยความเต็มใจทันที และถาบานไหนมี
ลูกหลานติดยาเสพติดดวยแลวจะเปนที่โจษขานกันไปทั้งหมูบาน ในสมัยกอนยาเสพติดไมแพร
ระบาดเหมือนในปจจุบัน เด็กวัยรุนในสมัยกอนมีนอยคนนักที่สูบบุหรี่ และยิ่งเปนยาเสพติด
ประเภทอื่นแลวยิ่งไมคอยจะรูจัก ในชวงสมัยที่ยังศึกษาอยูในระดับอาชีวะอายุประมาณ 16 – 18
ป ก็จะไดพบเห็นเพื่อน ๆ ที่เปนผูชายและสูบบุหรี่เปนประจําแตก็มักจะแอบสูบ โดยไมใหผูปกครอง
หรืออาจารยเห็นเพราะถือเปนเรื่องใหญ และอาจถูกลงโทษสถานหนักหากบุคคลดังกลาวทราบ
ปจจัยความสัมพันธในกลุมเพื่อน
เพื่อนที่คบหามีอยูมากมายหลายกลุมแตสวนมากจะเปนเพื่อนที่รูจักในแวดวงธุรกิจ เปน
เพื่อนที่คอนขางมีฐานะเปนนักธุรกิจที่มีชื่อเสียงของจังหวัด จะมีการพบปะสังสรรคกันเปนประจํา
และถามีปญหาอะไรก็อาจจะเอยปากขอความชวยเหลือหรือขอคําปรึกษาไดในบางเรื่องถาไมเปน
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เรื่องที่รายแรงหรือเปนเรื่องที่นาอับอาย เพราะถาเปนเรื่องที่เสื่อมเสียชื่อเสียงก็จะทําใหไมกลาที่จะ
เอยปากขอรองเปนเพราะวาอับอายคนอื่น ในชวงที่มีปญหาทางเศรษฐกิจบางครั้งยังไมกลาที่จะไป
เอยปากเรื่องเงินกับเพื่อนหรือคนที่รูจักแตที่ไมไปขอความชวยเหลือในตอนนั้นรูสึกอับอายมากที่จะ
ตองไปเอยปากเรื่องเงิน และที่ผานมาเปนคนที่มชี ื่อเสียงและเปนถึงผูนํากลุมธุรกิจดวยแลวพอเกิด
เรื่องวาตนตกเปนผูตองหาคายาเสพติดก็ทําใหไมกลาที่จะปรึกษาหรือบอกใหคนอื่นรู แตเรื่องอยาง
นี้ไมสามารถปดใครไดรูสึกอับอายจนคิดจะฆาตัวตาย แตก็ไดรับคําแนะนําวาพอมีโอกาสตอสูคดี
ตนเองมีความรูสึกวาไดทําผิดพลาดที่สุดในชีวิตที่ทําใหชื่อเสียงวงศตระกูลตองเสื่อมเสีย เพื่อนที่รู
จักเทาที่ผานมาไมเคยมีเพื่อนคนไหนที่ติดยาเสพติดหรือเคยคายาเสพติดเลยแมแตคนเดียว ทําให
คิดถึงตัวเองวาเคยมีความสุขความสบายมากเมื่อเทียบกับคนอื่น
ปจจัยทางดานเศรษฐกิจ
การทําธุรกิจเหมืองแรถือไดวาเปนธุรกิจที่สามารถสรางรายไดที่มั่นคงและเปนกอบเปนกํา
แตจะตองรูจักบริหารเพราะจะตองมีความรูความชํานาญเฉพาะดานในสวนนี้ไมมีปญหาเพราะวา
ธุรกิจเหมืองแรที่ทางบานทํามาตั้งแตสมัยของพอแมจึงทําใหมีประสบการณพอสมควร แตบางครั้ง
ตองรูจักผอนหนักผอนเบาเมื่อเจอกับภาวะผันแปรในดานตาง ๆ และตองดูแลรับผิดชอบชีวิตคน
งานจํานวนมาก ยิ่งคนมากเทาไรปญหาตาง ๆ ก็ยิ่งมากขึ้นเทานั้น ในสวนของรายไดจากการสงแร
ขณะนั้นไมเปนที่แนนอนวาเทาใดแตจะอยูในชวงประมาณ 200,000 - 400,000 บาทตอเดือน สวน
รายจายประจําเดือนไมเปนที่แนนอนบางครั้งรายไดในแตละเดือนก็ไมพอกับคาใชจายตาง ๆ ที่จะ
ตองรับผิดชอบ ทั้งคาอุปกรณเครื่องใชในการทําเหมือง คาแรงคนงาน การดูแลรับผิดชอบคนงาน
ตองดูแลเหมือนกับคนในครอบครัวคือตองดูแลตลอดไมวาจะมีงานใหเขาทําหรือไมก็ตาม บางครั้ง
คนงานมีญาติมาพักอาศัยอยูดวยก็ตองตกเปนภาระที่จะตองเลี้ยงดูเขาดวย ทําใหคาใชจายตอง
เพิ่มขึ้นอีก
ปจจัยทางดานอายุ
ผูใหขอมูลกลาวถึงชวงเวลาที่เขาไปมีสวนเกี่ยวของกับการคายาเสพติดซึ่งขณะนั้นมีอายุ
ประมาณ 35 ปโดยขณะนั้นถือไดวาชีวิตที่กําลังรุงโรจนเริ่มที่จะพบกับอุปสรรคปญหา ชวงอายุตั้ง
แต 27 - 30 ป เปนชวงของการมีครอบครัวโดยผูใหขอมูลไดแตงงานกับบุคคลที่เคยผานการสมร
สมาแลวและมีลูกติดสามีเปนชาย 2 คน แตในการดูแลรับผิดชอบครอบครัวเปนหนาที่ของผูใหขอ
มูลชวงอายุ 31 ปผูใหขอมูลกลาววาเปนระยะเวลาของการสรางฐานะแตเดิมจะเปนการชวยเหลือ
งานดานธุรกิจใหกับครอบครัวของผูใหมูล มาระยะหลังผูใหมูลกลายเปนเจาของธุรกิจเหมืองแรไป
โดยปริยายเนื่องจากนอง ๆ ของผูใหขอมูลซึ่งในเวลานั้นทุกคนยังเรียนหนังสือที่กรุงเทพฯ และไมมี
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ใครประสงคจะดําเนินกิจการตอและตัวของผูใหขอมูลเองก็มีความคุนเคยกับการทําธุรกิจดานนี้มา
นานพอสมควร จนกระทั่งเมื่อประมาณปพ.ศ.2520 ผูใหขอมูลมีอายุประมาณ 33 ป ธุรกิจเหมือง
แรประสบปญหาขาดทุนทําใหตองเปนหนี้กับทางธนาคารจนไมสามารถที่ผอนชําระไดทันตาม
กําหนด จนในที่สุดผูใหขอมูลจึงตองคิดหาทางออกดวยการคายาเสพติดในขณะนั้นผูใหมูลอายุ
ประมาณ 34 ปซึ่งเปนการเขาไปเกี่ยวของกับการคายาเสพติดเปนครั้งแรก หลังจากนั้นก็ไดลักลอบ
ติดตอซื้อขายยาเสพติดไดประมาณ1ปก็ถูกเจาหนาที่สืบทราบและจับกุมในที่สุด
ปจจัยทางดานการศึกษา
ในอดีตผูใหขอมูลไดรับการศึกษาชั้นสูงสุดระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จาก
สถาบันประจําจังหวัดและไดมาศึกษาตอในกรุงเทพฯ ซึ่งนับวาเปนการศึกษาที่สูงสําหรับสตรีที่มี
ภูมิลําเนาอยูในตางจังหวัด แตก็ไมเปนเรื่องแปลกเนื่องจากทางบานของผูใหขอมูลอยูในฐานะคอน
ขางจะร่ํารวยสามารถที่จะสงเสียคาใชจายตาง ๆ สําหรับผูใหขอมูลไดอยางสบาย และผูใหขอมูล
เปนผูที่เกิดในครอบครัวของคนที่มีชื่อเสียงเปนที่รูจักของคนทั่วไปในระดับจังหวัด ผูใหขอมูลมี
โอกาสที่จะไดรับการศึกษาที่สูงกวานี้เหมือนกับนอง ๆ ที่สามารถเรียนจบระดับปริญญา และใน
ปจจุบันนอง ๆ ของผูใหขอมูลก็มีหนาที่การงานที่ดีเปนบุคคลที่มีชื่อเสียง แตดวยเหตุผลที่วาผูใหขอ
มูลเปนพี่คนโต กอปรตองออกมาชวยเหลืองานดานธุรกิจทางบานโดยเฉพาะการทําเหมืองแรดีบุก
ปจจัยทางดานคูสมรส
ผูใหขอมูลผานการสมรสแลวกับพอหมายซึ่งมีลูกติดเปนชาย2คน และผูใหขอมูลมีบุตรกับ
สามีคนดังกลาวอีก 2 คน คูสมรสของผูใหขอมูลแตเดิมกอนที่จะแตงงานกับผูใหขอมูลเคยเปน
ทํางานเปนเสมียนในบริษัทเหมืองแรของครอบครัวผูใหขอมูลมากอน หลังจากแตงงานก็ยังคงชวย
เหลื องานธุรกิจเหมื องแรเชน เดิ ม จากฐานะของผู ใหข อมู ลกับ ความสัม พั น ธของคู ส มรสทํ าให
ตําแหนงหัวหนาครอบครัวจึงตกเปนของผูใหขอมูลอํานาจการตัดสินในในเรื่องตาง ๆ จึงเปนหนาที่
ของผูใหขอมูล ตลอดจนเรื่องความรับผิดชอบคาใชจายในครอบครัว สวนทางดานความประพฤติ
ของสามีผูใหขอมูลจะเปนคนขยันทํางานเรื่องยาเสพติดไมเคยยุงเกี่ยวจะเปนคนที่ไมชอบเขางาน
สังคมไมสูบบุหรี่ ไมกินเหลาไมเลนการพนัน เปนคนรักครอบครัวใหเกียรติผูใหมูลมาก ผูใหขอมูล
กลาววาในการลักลอบคายาเสพติดสามีของผูใหขอมูลไมเคยทราบมากอนเลย เพราะวาปญหา
ตาง ๆ ผูใหขอมูลจะเปนผูที่คอยแกเองทั้งหมด อีกทั้งไมกลาบอกใหใครรูเกรงวาจะถูกคัดคานหรือ
อาจจะไปเขาหูเจาหนาที่ตาํ รวจได และเมื่อถูกจับกุมเมื่อสามีของผูใหขอมูลทราบเรื่องก็ยังไมปกใจ
เชื่อวาผูใหขอมูลจะคายาเสพติดจริงคิดวาเจาหนาที่ตํารวจจับผิดตัวหรือถูกกลั่นแกลง ยังบอกใหผู
ใหขอมูลปฏิเสธกับเจาหนาที่ตํารวจ
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ปจจัยทางดานครอบครัว
ครอบครัวของผูใหขอมูลเปนครอบครัวที่มีฐานะมีความพรอมในทุกดาน บิดามารดาของผู
ใหขอมูลอยูรวมกันไมมีปญหาหยารางหรือปญหาทะเลาะเบาะแวงภายในครอบครัว พี่นองมีความ
รักใครกลมเกลียวกันเปนอยางดี มีการใหความชวยเหลือกันดวยดีมาตลอด หรือแมแตในปจจุบันที่
ผูใหขอมูลตองมาอยูในเรือนจําญาติพ่ีนองตลอดจนสามีและลูก ๆ ของผูใหขอมูลยังมาเยี่ยมผูให
ขอมูลเสมอ ๆ ผูใหขอมูลกลาววาบิดามารดาของผูใหขอมูลเปนผูที่ทุกคนในครอบครัวใหความรัก
และความเคารพและถือเปนแบบอยางของหัวหนาครอบครัวที่ดี คอยพร่ําสอนใหลูก ๆ มีความขยัน
ทํางานมีความซื่อสัตยสจุ ริต
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กรณีศึกษาที่ 2 : นาตยา (นามสมมุติ)
ลักษณะทางสังคม
อายุ
ภูมิลําเนา
การศึกษา
สถานภาพ
อาชีพ
สถานภาพทางสังคม

:
:
:
:
:
:

32 ป
นครราชสีมา
ประถมศึกษาปที่ 6
สมรส
ขายบริการ
ลูกจางสถานบริการ

บุคลิกภาพและอุปนิสัย
ผูใหขอมูลมีลักษณะรูปรางเล็ก ผอมเกร็ง ใบหนาเหลี่ยม ตาโตลึก ความสูงประมาณ150
เซนติเมตร ผิวสองสีไวผมสั้น ลักษณะคลายกับวาเปนคนขี้โรคแตเมื่อไดพูดคุยจึงรูสึกวาเปนคน
แข็งแรงสุขภาพดี เปนคนพูดเร็ว
ไดอะแกรมเครือญาติ

หมายถึง

ผูชาย

หมายถึง
หมายถึง

ผูหญิง
ผูใหขอมูล

หมายถึง

การสมรส
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ประวัติชีวิต
ผูใหขอมูลเกิดเมื่อ ป พ.ศ.2511 ที่อําเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ในครอบครัวของ
ชาวนาโดยบิดา มารดาของผูใหขอมูลรับชวงการทํานามาแตรุนปูยา ในจํานวนพี่นองทั้งหมด 6 คน
ผูใหขอมูลเปนลูกคนที่ 3 โดยมีพี่ชาย พี่สาว นองสาว 2 คนและนองชายอีก 1 คน ผูใหขอมูลไดมี
โอกาสไดรับการศึกษาจากโรงเรียนในหมูบานเชนเดียวกับพี่นองทุกคนแตดวยเหตุผลทางดาน
เศรษฐกิจทางบานทําใหพี่นองของผูใหขอมูลสวนมากจะมีโอกาสไดรับการศึกษาขั้นสูงสุดเพียงแค
ชั้นประถมเทานั้นเพราะเมื่อพอมีความรูอานออกเขียนไดก็ตองออกหางานทํา ผูใหขอมูลก็เชนกัน
หลั ง จากที่ เรี ย นจบชั้ น ประถมได ไม น านก็ ได รับ การชั ก ชวนให ไปทํ า งานที่ ก รุ ง เทพฯ เมื่ อ อายุ
ประมาณ 17 ป โดยผู ให ข อ มู ล ได ไปรับ จ า งเป น พนั ก งานประจํ า รา นอาหารมี รายได เดื อ นละ
ประมาณ 700 บาท ทําอยูไดประมาณ 2 ปก็ไดรับการชักชวนจากเพื่อนใหไปทําที่แหงใหมในซอย
นานา ยานสุขุมวิท โดยจะตองทํางานในชวงกลางคืนแตมีรายไดดีกวาที่เดิมหลายเทาตัวแรกเริ่มผู
ใหขอมูลทําหนาที่ชวยงานดานบริการเครื่องดื่มและเปลี่ยนเปนพนักงานตอนรับคอยเรียกลูกคาที่
หนาราน และเมื่อมีความคุนเคยกับสถานที่และงานกลางคืนแลวเริ่มที่จะคบหากับคนแปลกหนา
มากขึ้นโดยเฉพาะกับชาวตางชาติจนในที่สุดทําใหหลงผิดยอมชวยเหลือในการลักลอบนํายาเสพ
ติดเฮโรอีนจํานวน 2 กิโลกรัมออกนอกราชอาณาจักร และไดถูกศาลตัดสินจําคุกตลอดชีวิต
จุดเปลี่ยนแปลงในชีวิต
ผูใหขอมูลกลาววาจุดเปลี่ยนของชีวิตเปนเพราะความไวใจและเชื่อคนงายซึ่งในชวงนั้นตัว
ผูใหขอมูลเองก็ไมมีปญหาทางดานการเงินและไมเคยยุงเกี่ยวกับยาเสพติดเลย แตเปนเพราะวารู
สึกรักและเชื่อใจคนรักที่เปนชาวตางชาติโดยคบหากันมาประมาณ 2 ปโดยแฟนชาวตางชาติจะ
เดินทางเขาออกเมืองไทยบอยมากแตก็ไมเคยรูวาดําเนินกิจการอะไรรูแตเพียงวาดําเนินธุรกิจรวม
กับเพื่อนชาวตางชาติดวยกัน จนเมื่อไดรับการเอยปากใหชวยนํายาเสพติดเปนเฮโรอีน เดินทาง
ไปฮองกงซึ่งแฟนของผูใหขอมูลจะไปรอรับที่ฮอ งกงโดยใหเหตุผลวาถาเดินทางไปพรอมกันจะเปน
ที่สงสัยของเจาหนาที่และถาหากวามีการผิดพลาดจะไดมีคนคอยชวยแกปญหา และตัวผูใหขอมูล
ก็เคยเดินทางไปฮองกงแลวหลายครั้งก็คิดวาไมนาจะมีปญหา แตในที่สุดก็ถูกเจาหนาที่ตรวจคน
จับกุมไดท่สี นามบินดอนเมืองโดยยังไมทันที่จะไดขึ้นเครื่องบิน
การปรับตัว
ผู ให ขอมู ล เล า ถึงความเปลี่ ย นแปลงเมื่ อ เริ่ม เขาสูก ารค า ยาเสพติด วาในแต ล ะวัน ก็ จะ
ดําเนินชีวิตตามปรกติแตเมื่อรูตัววาจะตองเดินทางไปตางประเทศพรอมกับแฟนตางชาติเพื่อที่จะ
ลําเลียงยาเสพติดก็จะรูสึกตื่นกลัวอยูบางในสวนลึก ๆ แตก็จะพยายามขมความกลัวทําเหมือนกับ
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วาไมมีอะไรเกิดขึ้น ผูใหขอมูลเลาวาพยายามทําตัวไมใหผิดสังเกตแตความที่ระแวงไปตาง ๆ นานา
จึงทําใหไมอยากที่จะออกไปไหน ไมอยากแมจะพบใครทั้งสิ้นแมแตเพื่อนที่สนิท พยายามหลบหนา
ซึ่งถาทําตัวตามปรกติก็ไมมีใครสงสัยอะไร แตตัวผูใหขอมูลคิดไปเอง ดังนั้นชวงกอนเดินทางจะมี
ความกังวลมาก ตองเดินทางไปเที่ยวตามตางจังหวัดเพื่อไมใหคิดมาก และแฟนตางชาติก็เห็นดี
ดวยที่ใหไปเก็บตัวไมตองติดตอกับใคร
ชีวิตประจําวัน
ผูใหขอมูลเลาถึงชีวิตในแตละวันที่อยูขางนอกกอนถูกจับกุมจะใชชีวิตอยางมีความสุข
สนุกอยูกับงานกลางคืนถึงแมจะถูกมองวาเปนงานกลางคืนขายบริการแตตนเองมีความภูมิใจที่
ประกอบอาชีพสุจริตไมไดไปลักขโมยใคร โดยจะเริ่มงานประมาณ 4 โมงเย็นของทุกวันโดยไมมีวัน
หยุดแตถาจะหยุดวันไหนก็ไดไมมีใครวาแตจะทําใหขาดรายไดและถาหยุดก็จะมีคนทดแทนตลอด
เวลา การทํางานก็เปนชวงกลางคืนจะเลิกงานก็ประมาณ 2 – 3 นาฬิกาไปแลวและบางวันถาออก
ไปขางนอกกับลูกคาก็อาจจะกลับที่พักก็ประมาณเที่ยงวัน ที่พักของผูใหขอมูลอยูที่ชุมชนบอนไก
แถวลุมพินีโดยเชาอยูกับเพื่อนที่ทําอาชีพเดียวกันพักหองละประมาณ 2 คนแตพักอยูรวมกันหลาย
หอง ชีวิตในชวงนี่สนุกมากไดทํางานหาเงินไดเที่ยวสนุกไดคบคนแปลก ๆ ใหม ๆ เสมอที่สําคัญ
ทางบานก็ไมเดือดรอนมีเงินสงใหทางบานไมเคยขาด โดยที่ทางบานก็ไมรูวาผูใหขอมูลทํางานอะไร
แตเมื่อมีโอกาสก็จะกลับไปเยี่ยมบานอยูเปนประจํา
ทัศนคติและโลกทัศน
ทัศนคติของผูใหขอมูลเกี่ยวกับยาเสพติดโดยปกติแลวไมเคยยุงเกี่ยวกับยาเสพติดเลย
เพราะรูวาเปนสิ่งที่ไมดีแมแตบุหรี่ผูใหขอมูลก็ไมสูบแตก็เคยลองบางเหมือนกันมีความรูสึกวาเหม็น
ไมชอบถึงแมวาจะตองพบและอยูกับลูกคาที่สูบบุหรี่อยูบอย ๆ ก็ตามเมื่อไมชอบตั้งแตแรกตอมาก็
จะไมชอบฝงใจจะไมรูสึกอยากสูบบุหรี่เลย สวนการดื่มสุราตัวผูใหขอมูลดื่มบางนิดหนอยในบาง
วัน ที่ไปกับลูกคาที่มีความคุนเคยกัน ผูใหขอมูลกลาววาตั้งแตเล็กไมเคยรูจักเลยวายาเสพติดเปน
อยางไรไมเคยเห็นมากอน จนกระทั่งเมื่อมาทํางานที่กรุงเทพฯ เคยเห็นเพื่อนรวมงานบางคนที่ใชยา
เสพติดโดยมีหลายแบบมีทั้งกลอมประสาท กระตุนประสาทไมวาจะเปนกัญชา เหลาแหงหรือแม
แตเฮโรอีน ซึ่งผูใหขอมูลก็ไมไดสนใจเพราะเห็นวาเปนเรื่องของแตละคนไมสามารถหามใครไดและ
ก็เห็นจนชินตากลายเปนเรื่องปกติ แตที่รูแน ๆ ก็คือพวกที่เลนยามักจะไมคอยมีเงินเหลือเก็บ ผูให
ขอมูลยอมรับวารูจักกับโทษของยาเสพติดดีวายาเสพติดทําใหผูที่เขาไปเกี่ยวของตองตายทั้งเปน
ไมวาจะเสพหรือไม
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การวางแผนอนาคต
ในชวงที่เขาไปเกี่ยวของกับยาเสพติดของผูใหขอมูลนั้นไมเคยคิดวาตนเองจะตองเอาดี
ทางดานคายาเสพติด เพราะถึงแมวาตัวของผูใหขอมูลจะไมมีความรูมากนักแตเทาที่เปนอยูใน
ขณะนั้นก็สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัวที่ตางจังหวัดก็ไมเดือดรอนในเรื่อง
ความเปนอยู และที่จําใจตองทําผิดกฎหมายโดยการลักลอบขนยาเสพติดก็เพราะวาไดรับการขอ
รองใหชวยจากแฟนชาวตางชาติทั้งที่ตัวผูใหขอมูลก็ไมไดรับผลประโยชนเปนเงินทองแตอยางใด
และก็ไมเคยคิดมากอนเลยวาในชีวิตจะตองมาอยูในเรือนจําซึ่งก็ไมรูวาจะไดมีโอกาสออกไปใช
ชีวิตตามปกติเหมือนคนอื่นเขาอีกหรือไม ปจจุบันไดรับโทษมาแลว 7 ป ทุกวันนี้ก็ทําใจไดแลวกับ
สภาพความเปนอยูในเรือนจํา ถาหากมีโอกาสพนโทษออกไปผูใหขอมูลกลาววาจะกลับไปอยูกลับ
พอแมพี่นองที่จังหวัดนครราชสีมาและจะไมขอมากรุงเทพฯ อีก ขอกลับไปรับใชและทดแทนพระ
คุณพอแมเพราะตัวผูใหขอมูลทําใหพอแมตองผิดหวังและเสียใจมากกับการกระทําผิดพลาดใน
ชีวิต ซึ่งพอแมของผูใหขอมูลมาเยี่ยมอยูเสมอและมักจะพูดกับผูใหขอมูลอยูบอย ๆ วาพอกับแมไม
เคยโกรธขอใหผูใหขอมูลอดทนพอแมและญาติทุกคนจะรอวันที่ผูใหขอมูลพนโทษออกไป
ปญหาและอุปสรรค
ผู ให ข อ มู ล เล า ถึ ง ช ว งเวลาที่ เกี่ ย วข อ งกั บ ยาเสพติ ด ว า ไม มี ค วามรูสึ ก ว า มี ป ญ หาหรือ
อุปสรรคในการดําเนินการลักลอบขนยาเสพติดแตอยางใดอาจจะเปนเพราะวาตัวผูใหขอมูลเพิ่งจะ
ทําเปนครั้งแรกและทุกสิ่งทุกอยางแฟนที่เปนชาวตางชาติจะเปนผูดําเนินการและจัดเตรียมใหทุก
อยาง ผูใหขอมูลเพียงแครอกําหนดการเดินทางเทานั้น แมแตยาเสพติดที่ซุกซอนอยูในกระเปาผูให
ขอมูลก็ไมรูวาซอนอยูตรงไหนใชวัสดุหอหุมอยางไร จึงไมรูวาปญหาที่เกิดกับตนเปนอยางไร
ประสบการณเกี่ยวกับยาเสพติดในชีวิตวัยรุน
ในชวงที่เปนวัยรุนของผูใหขอมูลถึงแมวาจะไมเคยที่จะลองใชยาเสพติดเลยเพราะรูวาเปน
สิ่งที่ไมดี แตก็เริ่มพบเห็นผูที่ใชยาเสพติดจากคนรอบขางโดยเฉพาะเพื่อนรวมงานรุนพี่ที่ตองขาย
บริการใหกับชาวตางชาติ แตทุกคนที่ใชยาเสพติดมักจะแอบเสพโดยจะไมยอมใหตัวของผูใหขอมูล
เห็นอาจจะเปนเพราะวาผูใหขอมูลยังเปนเด็กมาก และมักจะมีคนคอยเตือนวาอยาเขาไปยุงกับยา
เสพติด แตในบางครั้งยิ่งหามก็ยิ่งทําใหอยากรูอยากเห็นมากยิ่งขึ้น และเมื่ออยูไปนาน ๆ พบวาผูที่
ติดยาเสพติดมักจะมีอาการผิดปกติเหมือนคนคลุมคลั่งก็ยิ่งทําใหผูใหขอมูลเกิดความกลัวจนไม
กลาเขาไปแตะตอง
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ความสัมพันธในกลุมเพื่อน
ผูใหขอมูลกับเพื่อนรวมอาชีพเดียวกันจะมีความสัมพันธที่ดีตอกันทุกคนรูวาแตละคนมีพื้น
ฐานของความยากลําบากมาเชนเดียวกันดังนั้นจึงเกิดความเห็นใจซึ่งกันและกันคอยใหความชวย
เหลือกันเมื่อพบเห็นวาสิ่งใดไมดีก็จะเตือนกันเสมอ เพื่อนที่สนิทกันมากก็มีประมาณ 4 – 5 คนโดย
เฉพาะพวกที่พักอาศัยอยูที่เดียวกัน ในเรื่องของยาเสพติดถามีใครในกลุมเพื่อนใชยาเสพติดก็จะมี
การเตื อ นหรือ ห า มปรามอยู เสมอแต ก็ มี บ างคนเช น กั น ที่ ติ ด ลึ ก จนห า มไม ฟ ง แต ก็ จ ะเตื อ นให
พยายามลดการใชยาลง เทาที่รูในขณะที่ดําเนินชีวิตขายบริการของผูใหขอมูลไมเคยเห็นเพื่อนคน
ใดมีพฤติกรรมเกี่ยวของกับการคายาเสพติดอาจจะมีเฉพาะแตเพียงผูเสพเทานั้น
สถานภาพทางดานเศรษฐกิจ
สภาพทางเศรษฐกิจของผูใหขอมูลในชวงกอนที่เดินทางมาทํางานที่กรุงเทพฯ ฐานะทาง
บานเดือดรอนมากเนื่องจากพี่นองของผูใหขอมูลอยูในวัยเรียนและรุนราวคราวเดียวกันดังนั้นภาระ
หนาที่หาเลี้ยงครอบครัวจึงตกกับพอแมของผูใหขอมูล เพราะฉะนั้นพี่นองของผูใหขอมูลที่พอจะ
ออกหางานทําเพื่อมาจุนเจือครอบครัวไดก็ตองแยกยายกันไปตามแตโอกาส แตหลังจากที่ผูใหขอ
มูลไดมาทํางานที่กรุงเทพฯ โดยเฉพาะการทํางานกลางคืนทําใหมีรายไดมากพอที่จะเหลือสงให
ทางบานใชจายไดอยางไมขัดสน สรุปไดวาการที่ผูใหขอมูลเขาไปเกี่ยวของกับยาเสพติดไมไดมี
สาเหตุมาจากปญหาทางดานการเงินหรือทางเศรษฐกิจแตอยางใด ผูใหขอมูลบอกวารายไดที่ไดรับ
ในแตละเดือนประมาณ 10,000 บาท
ปจจัยทางดานอายุ
ผูใหขอมูลเลาถึงชวงระยะเวลาที่เขาไปเกี่ยวของกับยาเสพติดเปนชวงอายุประมาณ25ป
ซึ่งกอนหนานั้นผูใหขอมูลไมเคยที่จะมีวี่แวววาจะตองเขาไปยุงเกี่ยวกับยาเสพติด ผูใหขอมูลกลาว
วาอายุในชวงนั้นถือวาไมเด็กจนเกินไปที่จะไมรูจักสิ่งชอบชั่วดี แตก็ยอมรับวายังออนประสบการณ
ตอโลกหรือสังคมเพราะวาเปนคนใจออนเชื่อคนงาย บางครั้งก็หวนคิดถึงเรื่องราวในอดีตที่ผานมา
วาตัวเองโงจึงตองตกเปนเครื่องมือของคนอื่นหรือวาจะเปนเพราะวาความรักทําใหคนตาบอด มอง
สิ่งรอบขางเปนเหมือนฝนที่คิดวาอะไร ๆ ก็ดูดี ดูงายโดยเฉพาะคําพูดจูงใจจากคนที่ตนเองรัก
ปจจัยทางดานการศึกษา
จากประวัติทางดานการศึกษาของผูใหขอมูลพบวาจบชั้นสูงสุดประถมปที่ 6 ดวยเหตุผล
ทางดานเศรษฐกิจและฐานะทางบานทําใหผูใหขอมูลและพี่นองของผูใหขอมูลมีโอกาสที่จะไดรับ
การศึกษาเพียงแคพออานออกเขียนได ผูใหขอมูลกลาววาอยากที่จะมีโอกาสไดรับการศึกษาใน
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ระดับที่สูงกวานี้เพื่อที่จะไดเปนคนที่ฉลาดรูเทาทันคนไมถูกหลอกไดงายเพราะถาตนเองมีความรูก็
จะสามารถหางานที่ดีทํามีรายไดดีและอาจจะมีโอกาสที่จะพบกับคนที่ดีกวา
ปจจัยทางดานคูสมรส
ผูใหขอมูลเลาถึงการสมรสหรือการมีสามีวาไมเคยสมรสมากอนแตยอมรับวาเคยคบหา
เปนแฟนกับคนไทยในครั้งที่เริ่มเขามาอยูกรุงเทพฯ ใหม ๆ แตก็คบหากันไดไมนานก็แยกยายกันไป
โดยที่มีเคยใชชีวิตรวมกันเลย เปนแตเพียงการคบหาตามภาษาวัยรุน จนกระทั่งเมื่อมาทํางาน
กลางคืนและไดขายบริการในระหวางนั้นก็มีคนมาชอบพอหลายคนแตก็ไมเคยตกลงปรงใจกับใคร
จนมาในที่สุดก็ไดคบหากับแฟนชาวตางชาติโดยฝายชายจะเดินทางไป ๆ มา ๆ ระหวางเมืองไทย
กับตางประเทศทุกครั้งที่มาเมืองไทยก็จะมาพักเปนระยะเวลานานครั้งละประมาณ 1 เดือนหรือ
บางทีก็อยูนานถึง 3 เดือนโดยผูใหขอมูลอยูกินดวยกันโดยที่ไมไดจดทะเบียนสมรสหรือประกอบ
พิธีตามประเพณีนิยมแตอยางใด
ปจจัยทางดานครอบครัว
ครอบครัวของผูใหขอมูลเปนครอบครัวในชนบทมีชีวิตความเปนอยูที่เรียบงาย อาจจะมี
ปญหาบางในเรื่องของเงินทองที่ฝดเคืองบางแตก็ไมสามารถทําใหเกิดปญหาในครอบครัวแตอยาง
ใดเพราะทุกคนในครอบครัวมีความอดทนตอความยากลําบากในการดําเนินชีวิต ผูใหขอมูลเลาวา
ไมเคยเห็นพอแมทะเลาะเบาะแวงกันเลย ถือไดวาเปนครอบครัวที่อบอุนมาก แตดวยเหตุผลทาง
เศรษฐกิจทําใหตองแยกยายกันไปทํามาหากิน
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กรณีศึกษาที่ 3 : ฉวีวรรณ (นามสมมุติ)
ลักษณะทางสังคม
อายุ
ศาสนา
ภูมิลําเนา
การศึกษา
สถานภาพ
อาชีพเดิม
สถานภาพทางสังคม

:
:
:
:
:
:
:

48ป
พุทธ
พระนครศรีอยุธยา
ประถมศึกษาปที่ 3
สมรส
ทํานา,ทําอิฐมอญ
เกษตรกร

บุคลิกภาพและอุปนิสัย
ผูใหขอมูล มีลักษณะผิวดําแดงแบบชาวอยุธยาดั้งเดิม รูปรางสันทัดคอนคางทวม สูง
ประมาณ 155 เซนติเมตร เปนคนกลางวัยอายุไมมากแต ดูจากในหนาและผิวพรรณของผูใหขอมูล
จะดูเหมือนคนสูงอายุอาจจะเปนเพราะการทํางานหนักมาตั้งแตเล็ก ลักษณะการพูดการจาของผู
ใหขอมูล เปนกันเอง ชอบพูดคุยและเลาเรื่องเหตุการณในอดีตใหฟงอีกทั้งยังดูเปนคนใจดีและมีน้ํา
ใจและทาทางเปนคนซื่อ ๆ ซึ่งสามารถสังเกตดูไดจากการพูดคุยผูใหขอมูล
ไดอะแกรมเครือญาติ

หมายถึง
หมายถึง

ผูชาย
ผูหญิง

หมายถึง
หมายถึง

ผูใหขอมูล
การสมรส
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ประวัติชีวิต
ผูใหขอมูลเกิดเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2496 ปจจุบันอายุ 48 ป ภูมิลําเนาเดิมเปนคน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นับถือศาสนา พุทธ จบการศึกษาชั้นประถมมศึกษาปที่ 3 จากโรงเรียนที่
บานเกิดในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผูใหขอมูลเปนลูกคนที่โต ของครอบครัว จากพี่นองทั้งหมด 2
คน ซึ่งคนเล็กเปนผูชายสมรสแลวมีบุตร 1 คน เปนผูชาย ชีวิตในวัยเด็กของผูใหขอมูล ไมสุขสบาย
เหมือนครอบครัวอื่น ๆ เพราะครอบครัวมีอาชีพรับจางทําอิฐมอญ พอและแมจะออกไปรับจางทํา
อิญทุกวันตอนเชาและจะกลับมาอีกทีในตอนเย็น หรือบางวันก็จะกลับจนมืด ในแตละวันผูใหขอ
มูลจึงตองรับผิดชอบดูแลงานบานทุกอยางและยังตองดูแลนอง สวนในวันหยุดเสารอาทิตยก็ตอง
ออกไปชวยพอและแมทําอิฐดวยตลอด ผูใหขอมูลเลาวาไมเคยมีชีวิตในวัยเด็กที่สนุกสนาน เหมือน
เด็กคนอื่น ๆ เขาบางครั้งเห็นเพื่อนๆ ที่อยูในวัยเดียวกันไดออกไปเลนสนุกสนานกันยังเคยแอบ
อิจฉาพวกเพื่อน ๆ เหลานั้นอยูบอยครั้ง เมื่อโตขึ้นไดแตงงาน สามีของผูใหขอมูลเปนคนที่อยูใน
ละแวกตําบลเดียวกัน และยึดอาชีพรับจางทําอิฐมอญ เปนอาชีพหลัก เพราะสามีของผูใหขอมูลก็มี
อาชีพรับจางทําอิฐเหมือนกัน ผูใหขอมูลเลาวาตัวเองและสามีตองการที่จะทํากิจการอิฐมอญเปน
ของตัวเองหลังจากที่รับจางอยูนานและมีประสบการณมากพอ จึงรวบรวมเงินทั้งหมดที่มีอยู พรอม
ทั้งไดกูยืมเงินจากสถาบันการเงินโดยการนําโฉนดไปจํานอง และไดนําเงินทั้งหมดมาทําการเปดกิจ
การทําอิฐมอญเปนของตัวเอง
จุดเปลี่ยนแปลงในชีวิต
หลังจากที่ผูใหขอมูลและสามีไดทํากิจการอิฐมอญอยูพักใหญคาใชจายประจําวันและ
ประจําเดือนเริ่มเพิ่มมากขึ้น และไมมีเงินสํารองจาย สวนรายไดที่ไดจากการทําอิฐแลวขายใหกับ
พอคาคนกลางยังไมมากนักซึ่งไมพอกับคาใชจายที่ตองรับผิดชอบปญหาเศรษฐกิจเริ่มเขามามี
ปญหากับครอบครัวของผูใหขอมูลอยางมากทําใหตองไปขอกูเงินเพิ่มจากธนาคาร ซึ่งของเกาก็ยัง
ไมไดชําระเงินตนเลยแมแตบาทเดียว ไดแตผอนชําระก็แตดอกเบี้ยเทานั้นจึงทําใหเปนหนี้ธนาคาร
หลายแสนบาท หลังจากนั้นกิจการก็ยังไมดีขึ้นแถมเปนหนี้เปนสินอีกมากมาย ซึ่งไมรวมหนี้สินที่ได
กูยืมมาจากเงินนอกระบบซึ่งคิดดอกเบี้ยรอยละ 10 ตอเดือนปญหาตาง ๆ มากมายรุมเราจนหมด
หนทางที่ จะแก ไข จนกระทั้ ง มี เพื่ อนของผู ให ข อมู ลซึ่งสนิ ท สนมกั น มากในวัย เรีย น และจนถึ ง
ปจจุบันไดรับรูเกี่ยวกับปญหาของผูใหขอมูลจึงไดแนะนํา ถึงวิธีการหาเงินมาปลดหนี้สินบางสวน
โดยการแนะนําใหผูใหขอมูลเขามาเปนผูชวยในการสงยาเสพติดใหกับลูกคา เวลาที่ลูกคาสั่งมาซึ่ง
เพื่อนของผูใหขอมูลก็ไดเลาใหฟงถึงวิธีการตาง ๆ ในการสงยาเสพติดใหถึงมือลูกคาโดยไมมีความ
เสี่ยงสูงอยางที่ปาคิดไว และที่สําคัญรายไดดีมากตอการสงครั้งหนึ่งเพื่อนของผูใหขอมูลก็ไดพูด
โนมนาวจิตใจ ถึงรายไดที่ไมสามารถทํางานอยางอื่นไดในระยะเวลาอันสั้นเหมือนงานนี้ และสภาพ

95

เศรษฐกิจของผูใหขอมูลก็ย่ําแยมากในขณะนั้น จนไมสามารถจะรออะไรไดแลว แคทําไมกี่ครั้งก็จะ
ไดเงินกอนมาใชจายหนี้สิน และยังสามารถที่จะดําเนินธุรกิจทําอิฐมอญตอไปไดดวย ผูใหขอมูล
บอกกับเราวาเก็บมานอนคิดอยูหลายวันกวาที่จะตัดสินใจทําทั้ง ๆ ที่ไมเคยมีความคิดจะทําธุรกิจ
ผิดกฎหมายมากอนในชีวิต แตในที่สุดก็ไดตัดสินใจที่จะทําเพราะวาไมมีหนทางอื่นที่จะแกไขได
แลวโดยไมไดปรึกษากับสามีเลย เพราะวาสามีจะตองไมเห็นดวยอยางแนนอนครั้งแรกที่ผูใหขอมูล
ไดทําการขนยาเสพติดและสงมอบใหกับลูกค าโดยนํามาเก็บไวที่โรงอิฐ ตัวผูใหขอมูลไมรูวามี
จํานวนมากนอยแคไหน ซึ่งผูใหขอมูลไดเงินเปนคาตอบแทนในการทํางานครั้งนั้นจํานวน 10,000
บาท ผูใหขอมูลนํายาไปสงใหกับลูกคาที่อยูในจังหวัดเดียวกันคือที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งนัด
สงมอบกันที่ริมถนนกอนถึงบริเวณตลาดเจาพรหม หลังจากที่ไดผานการสงครั้งแรกแลวไปดวยดี
แลวก็เลยมีความรูสึกมั่นใจมากขึ้นและกลาที่จะทําครั้งที่สองและสามตามมาเรื่อย ๆ จนกระทั้งเมื่อ
ป 2530 ผูใหขอมูลถูกตํารวจปราบปรามยาเสพติดลอซื้อ และจับไดในขณะที่ผูใหขอมูลกําลังจะสง
มอบยาเสพติดเม็ด ที่ศูนยการคาแหงหนึ่งแถวยานรังสิต และศาลตัดสินจําคุกตลอดชีวิต ในขอหา
มียาเสพติดเฮโรอีนไวในครอบครองเพื่อจําหนาย ปจจุบันจําคุกมาแลว 13 ป
การปรับตัว
ผูใหขอมูลเลาถึงการปรับตัววาเดิมทีกอนที่จะคายาเสพติดคนในหมูบานเดียวกันจะรูวา
บานไหนมีฐานะเปนอยางไร ซึ่งก็แทบทุกหลังคาเรือนก็จะตองมีปญหาเหมือนกันคือเงินทองไม
คอยจะพอใช บานไหนโชคดีหนอยที่มีลูกหลานทํางานอยูที่กรุงเทพฯ สงเงินมาใหใชก็ไมคอยมี
ปญหา ผูใหขอมูลเองก็มีปญหาคนในหมูบานก็รูดีเพราะตองไปกูยืมเงินจากนายทุนของหมูบาน
และอยู ๆ ก็มีเงินใชจายอยางฟุมเฟอยก็อาจจะทําใหคนอื่นเกิดความสงสัยได ดังนั้นก็ตองพยายาม
ผูกมิตรกับเพื่อนบานใหมากขึ้น โดยการใหความชวยเหลือเรื่องเงินทองหรือมีของฝากไปใหอยู
เสมอ ๆ เพื่อที่คนเหลานั้นจะไดมองผูใหขอมูลในทางที่ดี และไมตองมาคอยจับผิด อีกทั้งผูใหขอมูล
จะไมนํายาเสพติดมายุงในหมูบานจะไปสงยาเสพติดในที่หางไกลหมูบาน โดยสวนมากจะนัดสง
ตามสถานที่มีคนมากพอสมควรโดนเฉพาะตามตลาดหรือทารถยนตขนสง
ชีวิตประจําวัน
ผูใหขอมูลเลาวาชีวิตประจําวันในขณะที่ไดเริ่มคายาเสพติดแลว เปลี่ยนจากหนามือเปน
หลังมือเลยเมื่อเปรียบเทียบกันกับชีวิตกอนคายา ผูใหขอมูลไมคอยคบคาสมาคมหรือพูดคุยกับคน
ในละแวกเดียวกันเหมือนแตกอน เพราะกลัวการพูดคุยที่จะเกินเลยและลืมตัวพูดคุยในเรื่องที่ผูให
ขอมูลทําผิดกฏหมายอาจจะเปนเพราะวาหวาดระแวง และกลัวเพื่อนบานจะไดขาวระแคะระคาย
เกี่ยวกับเรื่องยาเสพติดที่ทํา เลยตัดสินใจที่จะพยายามไมเขาไปสุงสิงกับเพื่อนบานมากนัก ชีวิต
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สวนใหญจะอยูแตในบานและทํากิจการอิฐมอญที่ยังทําการผลิตไดเนื่องจากไดรับเงินจากธุรกิจคา
ยามาจุนเจือ ผูใหขอมูลบอกวาชีวิตชวงเวลานั้นถึงแมจะมีเงินใชจายและไมเครียดเรื่องดอกเบี้ยเงิน
กูและคาใชจายมากนักพราะไดเงินมามากพอที่จะใชจายในสวนนั้นแตถาถามหาความสุขกาย
สบายใจไมมีเลย เพราะชีวิตเหมือนมีตราบาปซึ่งรอการลงโทษในวันใดวันหนึ่งและยังไมรูวาวันนั้น
มันจะมาถึงเมื่อไรจึงทําใหชีวิตมีแตความระแวงและวิตกกังวลอยูตลอด และไมอยากใหวันนั้นมา
ถึงเลย สวนชีวิตที่เหลืออยูก็มีชีวิตแบบการอยูไปวัน ๆ ไมมีอนาคตและความหวังอะไรในชีวิตขาง
หนาอีก
ทัศนคติและโลกทัศน
ผูใหขอมูลเลาใหฟงเกี่ยวกับทัศนคติที่มีตอยาเสพติดการที่ไดเขาไปยุงเกี่ยวกับยาเสพติด
นั้น ไมไดเกิดจากความตองการที่แทจริงเลยแมแตนิดเดียวแตเปนเพราะปญหาทางเศรษฐกิจในทุก
ยุคทุกสมัยของสังคมไทยทําใหป ระชาชนตองรับภาระหนี้สิน ที่เกิดขึ้นจากการทําธุรกิจสวนตัว
เพราะสภาพคลองของธุรกิจไมดี ทําใหประชาชนที่คิดจะเริ่มตั้งเนื้อตั้งตัวโดยการทําธุรกิจสวนตัว
ตองประสบกับปญหาสภาพเศรษฐกิจของประเทศที่กําลังย่ําแย สาเหตุดังกลาวเปนสาเหตุหนึ่งที่
ทําใหประชาชนเปนหนี้เปนสินที่เกิดจากการทําธุรกิจขาดทุน จนไมมีปญญาจะใชจึงอยูในภาวะจํา
ยอม ที่ตองมองหาแหลงเงินทุนและธุรกิจอะไรก็ไดที่สามารถจะไดเงินมากพอมาจุนเจือครอบครัว
และปลดหนี้สินหลายคนที่มองหาทางออกในที่สุดก็ไมพนที่จะตองทําผิดกฎหมายโดยเฉพาะการ
คายาเสพติด ซึ่งผูใหขอมูลบอกวาไมอยากใหคนที่กําลังมีปญ
 หาลักษณะเหมือนตนคิดสั้นโดยการ
ตัดสินใจเขามาคายา เพราะมันไมคุมคากับการไดมาซึ่งเงินทองจํานวนหนึ่งแตตองแลกกับการเสีย
อิสรภาพไปเลยทั้งชีวิตอีกทั้งยังเปนการทรมานรางกายและจิตใจเปนอยางมาก โดยเฉพาะคนที่มี
ครอบครัวที่อบอุนและตองแยกกันอยูเกือบตลอดชีวิตที่เหลือก็วาได
การวางแผนอนาคต
หลังจากที่ผูใหขอมูลไดเขารวมกับขบวนการคายาเสพติดแลว ก็คิดอยูตลอดเวลาวาถาได
เงินมากพอกับการทําธุกิจนี้ก็จะรวบรวมเงินใหไดมากที่สุดเพื่อนําเงินทั้งหมดนั้นไปใชหนี้ธนาคาร
และหนี้ที่กูยืมมาจากเพื่อนบานและเงินกูนอกระบบที่ยอมเสียดอกเบี้ยกูยืมมาทั้งหมด และจะไม
ยึดอาชีพนี้เปนอาชีพหลัก และจะไมหลงฟุงเฟอกับเงินทองที่ไดมาและจะไมเขาไปยุงเกี่ยวอีกโดย
เด็ดขาด เพราะเปนอาชีพที่มีความเสี่ยงสูงตอการถูกจับกุมจากเจาหนาที่ตํารวจอีกทั้งเปนการ
กระทําที่ผิดกฎหมาย เปนที่รังเกียจและสังคมไมยอมรับ เพราะเปนการขายชาติและทําลายบาน
เมืองอยางรายแรงที่สุด สวนธุรกิจของครอบครัวผูใหขอมูลหากมีโอกาสก็จะเขาไปเริ่มทําอยางจริง
จัง และจะไมยอมหัน กลับไปหาอาชีพ คายาเสพติดอีกเปนอันขาดแตชีวิตที่วาดหวังเอาไวก็พัง
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ทลายลงเร็วกวาที่คิดไว ชีวิตของผูใหขอมูลตองรับกรรมที่ไดทําไวดวยการมีชีวิตที่ทรมานอยูใน
สถานกักกันของทัณฑสถานแหงนี้
ปญหาและอุปสรรค
ปญหาของผูใหขอมูลในเรื่องการคายาเสพติด ตั้งแตไดเขารวมทําธุรกิจคายาเสพติด ชีวิต
ประจําวันก็ยังคงทําอิฐมอญเหมือนเคยแตเปนการทําเพื่ออยูไปวัน ๆ หรือเพื่อฆาเวลาหรือเปนการ
บังหนา ในขณะเดียวกันก็รอเวลาที่จะมีคนมาติดตอวาจะมีงานเขามาเมื่อไหร แตการทํางานกับคน
ที่ไมรูจักและไมคุนเคยกันซักเทาไหรทําใหเปนอุปสรรคในการทํางาน เพราะในแตละครั้งที่ตองไป
ติดตอสงยาเสพติดกับบุคคลที่นัดหมายเอาไวสถานที่ใดที่หนึ่ง มักจะมีความรูสึกวาใจไมคอยดีซัก
เทาไหรบางครั้งอยากเลิกทํากลางครันก็มแี ตก็ตองฝนความรูสึกและพยายามทําใจสูเพื่อเงินเทานั้น
และคิดเสมอวาอายุมากแลวไมนานก็ตายขอทําเพื่อเงินใหลูกหลานไดสบาย ในแตละครั้งที่ไปสง
ของก็ไมรูวาคนที่จะไปสงของใหจะมาแบบไหนหรือมีกลอุบายอะไรหรือเปลา เพราะบางครั้งอาจจะ
เปนคนของทางราชการหรือตํารวจที่สงมาลอซื้อก็อาจจะเปนไปได อีกทั้งยังเปนคนที่มีจิตใจออน
ไหวและเปนคนคอนขางซื่อพูดจาตรงไปตรงมากลาไดกลาเสียหรืดพูดงาย ๆ วาวัดดวงกันไปเลยจึง
ทําใหเปนอุปสรรคสําคัญในการทํางานในแตละครั้ง
ประสบการณเกี่ยวกับยาเสพติดในชีวิตวัยรุน
ผูใหขอมูลเลาใหฟงถึงประสบการณในชีวิตวัยรุนวา เปนชีวิตในวัยเด็กที่ตองรับผิดชอบ
มากกวาชีวิตในวัยเด็กของเด็กทั่ว ๆ ไป เพราะเกิดในครอบครัวที่ไมร่ํารวย มีฐานะปานกลางและ
ตองชวยพอแมทํางานในวันที่โรงเรียนหยุด ดูแลบานและนองแทนพอแมในขณะที่พอแมออกไป
ทํางานนอกบานในวันปกติ ดังนั้นชีวิตในวัยเด็กจึงคอนขางจะลําบากเมื่อเปรียบเทียบกับชีวิตปกติ
ของเด็กทั่ว ๆ ไป สวนเรื่องของยาเสพติดนั้น เปนเรื่องที่หางไกลตัวเองและครอบครัวเปนอยางมาก
เพราะไมเคยมีความคิดที่จะเอาชีวิตเขาไปยุงเกี่ยวกับยาเสพติดทุกชนิดอีกอยางบริเวณแถบที่อยู
อาศัยของบายังเปนตําบลที่ปลอดยาเสพติดดวย และตัวเองก็ไมเห็นความจําเปนในการที่จะเขาไป
ยุงเกี่ยวกับยาเสพติเลยแมแตนอยไมวาจะเปนเรื่องของการเสพ หรือในเรื่องของการคาก็ตาม อีก
อยางผูใหขอมูลก็ไมเคยมีความรูและรูจักประเภทของยาเสพติดที่มีอยูในสังคมเมืองไทยในขณะ
นั้นและประโยชนหรือโทษของการที่ไดเขาไปยุงเกี่ยวทั้งในเรื่องของการเสพหรือในเรื่องของการคา
และก็ไมเคยคิดที่จะทดลองสิ่งเสพติดพวกนั้น
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ความสัมพันธในกลุมเพื่อน
ผูใหขอมูลเลาใหเราฟงวาเปนเด็กที่ไมมีปญหาทางดานครอบครัวหรือครอบครัวแตกแยก
จนเปนสาเหตุที่ทําใหชีวิตเบี่ยงเบนไปหายาเสพติด หรือคบเพื่อนไมดีและนําพากันไปในทางที่ไม
ถูกไมควร ถึงแมวาชีวิตของผูใหขอมูลจะคอนขางที่จะลําบาก และตองใชความอดทนสูงกับการมี
ชีวิตปกติประจําวัน แตความสัมพันธระหวางเพื่อฝูง เปนไปตามปกติทั่วไป ใชชีวิตในการคบหา
เพื่อนเหมือนกับเด็กทั่วไปในขณะนั้น คือมีเพื่อนที่สนิทสนมและสามารถพูดคุยปรึกษาหารือกันได
ในทุกเรื่อง สวนใหญเพื่อนจะเปนผูหญิงลวนและเปนเด็กดีไมเกเร และไมมีผูนําของกลุมที่เกเรและ
นําพาไปของแวะกับสิ่งเสพติดและอบายมุขใด ๆ อีกอยางการที่เปนเด็กตางจังหวัดและในขณะนั้น
ชุมชนแถวนั้นยังไมคอยพัฒนาหางไกลความเจริญทางดานแสงสีสิ่งอํานวยความสะดวกหรือสิ่งที่
ยั่วยวนใจยังมีไมมากนัก จึงมีชีวิตวัยเด็กที่คอนขางจะหางไกลสิ่งเสพติดตาง ๆ
ปจจัยทางดานเศรษฐกิจ
ลักษณะสถานภาพทางเศรษฐกิจของผูใหขอมูลในขณะที่ทําธุรกิจอิฐมอญ เปนสภาพ
เศรษฐกิจที่ย่ําแยมาก และไมมีเงินทุนหมุนเวียนมากพอที่จะนํามาใชจายในการประกอบธุรกิจ อีก
ทั้งยังเปนหนี้สินมากมายที่เกิดจากการทําธุรกิจที่ขาดทุนจากเดิมที่เคยเปนหนี้อยูกอนแลวและยัง
ตองหาเงินมาหลอเลี้ยงธุรกิจที่กําลังย่ําแย สวนแหลงที่มาของเงินและรายไดตาง ๆ ที่สามารถจะ
หาไดในชุมชนนั้นสวนใหญจะมาจากการทํานาและทําอิฐมอญ เปนอาชีพหลัก ซึ่งรายไดดังกลาว
เปนรายไดที่ไมแนนอนและไมมากพอกับการดํารงชีวิตอยูอยางมีความสุข สาเหตุดังกลาวเปน
สาเหตุสําคัญที่เปลี่ยนแปลงชีวิตของผูใหขอมูลและไดหันเหชีวิตไปทําอาชีพที่ผิดกฎหมาย เพราะ
ถูกสถานการณ ทางสภาพเศรษฐกิจบังคับแตหลังจากที่ไดเขาไปรวมทําธุรกิจผิดกฎหมายแลว
สถานภาพทางเศรษฐกิจของผูใหขอมูลก็เริ่มดีขึ้น เพราะสามารถนําเงินที่ไดมาไปใชจายในเรื่อง
ของหนี้สินและเรื่องของธุรกิจและชีวิตประจําวันรายไดของการคายาเปนรายไดที่ดีมากแตเปนราย
ไดที่มีความเสี่ยงตอการถูกจับกุมสูง ซึ่งในแตละเดือนกอนที่จะทํามีรายไดแตละเดือนประมาณ
5,000 บาท
ปจจัยทางดานอายุ
ผูใหขอมูลเลาถึงเมื่อครั้งที่มีโอกาสไดเขาไปเกี่ยวของกับยาเสพติดก็เมื่อมีอายุประมาณ
35 – 36 ปเขาไปแลว ในความเขาใจของตัวผูใหขอมูลมีความเขาใจวาที่มีคนมาติดตอใหคายาเสพ
ติดก็อาจจะมีสาเหตุมาจากปจจัยทางดานอายุเพราะวาเมื่อมีอายุมากก็จะมีความรับผิดชอบสูง
กวาผูที่มีอายุนอยหรือคนที่เด็กกวาแตก็มีขอเสียของคนที่อายุมากก็ตรงที่ชักจูงไดยากกวาคนที่
อายุนอยแตจุดออนของคนที่จะถูกชักชวนใหคายาเสพติดไดงายก็คือมีปญ หาทางดานการเงิน
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อยางวิกฤติ ผูใหขอมูลใหขอคิดวาคนที่จะคายาสวนมากจะมีอายุอยูในระหวาง 25 – 40 ปมากที่
สุด
ปจจัยทางดานการศึกษา
ผูใหขอมูลเลาถึงชีวิตในวัยเด็กถึงแมวาจะมีโอกาสไดรับการศึกษาแตเพราะความไมเอาใจ
ใสในเรื่องการเรียนอีกทั้งเพราะความเปนผูหญิงที่มีความคิดวาไมจําเปนจะตองเรียนไปมากๆ เลย
มีโอกาสเรียนชั้นสูงสุดแคชั้นประถมปที่ 3 เทานั้นแคอานออกเขียนไดก็พอ และพอแมของผูใหขอ
มูลก็ไมไดบังคับเพราะตั้งแตเล็กมีชีวิตที่คุนเคยอยูกับโรงเผาอิฐมอญที่พอแมรับจางอยู ดังนั้น
โรงอิฐจึงเปรียบเสมือนโรงเรียนของผูใหขอมูล ผูใหขอมูลคุยใหฟงวาวิธีการทําอิฐมอญทุกขั้นตอนผู
ใหขอมูลสามารถหลับตาอธิบายไดทุกขั้นตอน และยังเปรียบเทียบความรูของคนทั่วไปวาผูใหขอ
มูลมีความรูระดับปริญญาถาพูดถึงการทําอิฐมอญ
ปจจัยทางดานคูสมรส
คูสมรสของผูใหขอมูลถึงแมวาจะสูบบุหรี่ และกินเหลาตามประสาผูชายสวนใหญ โดย
พฤติกรรมของสามีผูใหขอมูลเชนนี้เปนมาตั้งแตสมัยกอนที่จะแตงงานกับผูใหขอมูลแลว แตก็ไม
เคยใชยาเสพติดไมวาจะเปนประเภทไหนก็ตาม สามีของผูใหขอมูลเปนคนแข็งแรงขยันทํามาหากิน
แตที่ไมประสบความสําเร็จอาจจะเปนเพราะปจจัยทางดานการศึกษาดวยเชนกันเพราะเปนคนมี
ความรูนอยแตขยัน ทํางานทุกอยางไมเคยบน ผูใหขอมูลเลาวาสามีเปนคนเกรงใจเมีย เปนสามีที่
รักภรรยาคือตัวผูใหขอมูลมาก ผูใหขอมูลเลาวารูสึกรักสามีมากโดยเฉพาะวันที่สามีของผูใหขอมูล
ทราบเรื่องที่ผูใหขอมูลถูกจับกุมคดีคายาเสพติดและไดมาเยี่ยมและไดเห็นสามีของผูใหขอมูลหลั่ง
น้ําตาออกมา สรุปกรณีคูสมรสของผูใหขอมูลไมมีอิทธิพลตอการคายาเสพติดแตอยางใด
ปจจัยทางดานครอบครัว
ผูใหขอมูลเลาถึงความผูกพันของคนในครอบครัวโดยเริ่มจากครอบครัวในวัยเด็กก็ถือไดวา
เปนครอบครัวที่มีความอบอุนพอสมควรเพราะในแตละวันจะคลุกคลีอยูกับพอแมตลอดเวลาไม
เคยหางไมวาพอแมจะไปรับจางที่ไหนก็ตามมักจะพาผูใหขอมูลตลอดจนพี่นองของผูใหขอมูลไป
ดวยเสมอ ในครอบครัวผูใหขอมูลพอแมจะมีการทะเลาะเบาะแวงกันบางเหมือนกันแตก็ไมรุนแรง
มากนัก และปจจุบันพอแมของผูใหขอมูลก็ยังอยูดวยกันไมมีปญหาหยาราง สรุปไดวาครอบครัว
ของผูใหขอมูลไมมีปญหาทางครอบครัวแตอยางใด
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กรณีศึกษาที่ 4 : แฉลม (นามสมมุติ)
ลักษณะทางสังคม
อายุ
ศาสนา
ภูมิลําเนา
การศึกษา
สถานภาพ
สถานภาพทางสังคม

:
:
:
:
:
:

47 ป
พุทธ
สตูล
จบชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
สมรส
คาขาย

บุคลิกภาพและอุปนิสัย
ผูใหขอมูลมีลักษณะคอนขางทวม สูงประมาณ 155 ซม. และมีผิวที่คอนขางคล้ํา พูดจา
คอนขางมีความมั่นใจในตนเอง ลักษณะการพูดจาเสียงดังฟงชัด และบุคลิกคอนขางไปทางผูชาย
ทาทางไมยอมคนและไมคอยกลัวใครมักจะตอบคําถามดวยทาทางที่ดูสบาย ๆ และเปนกันเอง
ไดอะแกรมเครือญาติ

หมายถึง

ผูชาย

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ผูหญิง
ผูใหขอมูล
การสมรส
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ประวัติชีวิต
แฉล ม (นามสมมติ ) เกิ ด เมื่ อ วัน ที่ 16 กุ ม ภาพั น ธ พ.ศ. 2498 ป จจุ บั น อายุ 47 ป
ภูมิลําเนาเดิมเปนคนจังหวัดสตูล และไดทํางานที่ภูมิลําเนาเดิม ไมไดยายไปจังหวัดอื่น ครอบ
ครัวอาศัยอยูที่จังหวัดสตูล นับถือศาสนาพุทธ จบการศึกษาชั้นสูงสุดมัธยมศึกษาปที่ 3 จากโรง
เรียนเล็ก ๆ แหงหนึ่งในจังหวัดสตูล ผูใหขอมูลเปนลูกคนที่ 4 จากพี่นองทั้งหมด 7 คน คนโตสุด
เปนผูชาย คนที่สองและสามเปนผูหญิง สวนคนที่ หาและหกเปนผูชาย สวนนองคนสุดทองเปน
ผูหญิง ผูใหขอมูลไดสมรสแลว มีบุตร 3 คน บุตรคนโตและคนสุดทายเปนผูหญิง สวนบุตรคน
กลางเปนผูชาย และบุตรทุกคนไดแตงงานไปแลว ยกเวนบุตรคนเล็กซึ่งอายุ 15 ป กําลังศึกษาอยู
ชีวิตในวัยเด็กถือไดวาลําบาก แตในความรูสึกของผูใหขอมูลนั้นถือวาไมลําบากมากนัก คงเปน
เพราะตนเองเปนคนที่สูชีวิต เจอปญหาสิ่งใดก็แกไขไปเรื่อย ๆ จึงไมคิดวาตนเองลําบากอะไรมาก
นัก เพียงแตอาจจะไมสบายเหมือนกับคนอื่น ๆ ก็เทานั้นเอง พอแมของผูใหขอมูลประกอบอาชีพ
คาขายตลอด โดยจะขายผลไมตาง ๆ ในทองถิ่นที่ไปรับจากชาวสวนมา สวนผูใหขอมูลมีความ
สามารถในการทําอาหารจึงประกอบอาชีพขายกับขาวตาง ๆ ซึ่งจะมีราคาถูก และรสชาดถูกปาก
จึงมีผูคนมาซื้อกลับบานเปนประจํา สวนสามีของผูใหขอมูลรับจางตัดหญา ตัดตนไม ตามแตคน
จะจาง ซึ่งมีผูคนเรียกใชบริการจากสามีของผูใหขอมูลตลอด เนื่องจากใชคนทองถิ่นนั้น ๆ จะบอก
กันปากตอปาก วาสามีของผูใหขอมูลรับจางตัดหญา และราคาไมแพง จึงมีคนใชบริการอยูบอย ๆ
แตบางครั้งไมมีคนจางสามีของผูใหขอมูล สามีของผูใหขอมูลจึงใชเวลาวางของตนเองชวยภรรยา
ในการขายอาหาร รายไดหลักของครอบครัวจึงมาจากผูใหขอมูล และยังตองสงเสียบุตรคนเล็กซึ่ง
เรียนอยูชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 รายไดในครอบครัวถือวาพออยูได ถาไมไดใชจายอยางสุรุยสุราย
ผูใหขอมูลจึงสอนลูกอยางสม่ําเสมอถึงเรื่องการเรียนของบุตรคนเล็กวาควรจะตั้งใจศึกษาเลาเรียน
เมื่อโตขึ้นจะไดไมตองใชแรงงานอยางพอ และไมตองทํางานหนักอยางแม และมักสอนใหลูกรูจัก
ในการใชจาย ชี้ใหเห็นถึงความลําบากในการหาเงินของพอและแม แตผูใหขอมูลยังไดรับเงิน
จากบุตรคนโตเปนประจํา ซึ่งแลวแตวาจะใหเทาไร รายไดตอเดือนของผูใหขอมูลจากการทํา
อาหารขายเปนหลักประมาณ 7,000 บาทตอเดือน สวนรายไดของสามีผูใหขอมูลมีรายไดที่ไมแน
นอน ถาเดือนไหนมีคนจางเยอะ จะไดถึง 4,000 บาทตอเดือน สวนเงินที่บุตรคนโตของผูใหขอมูล
ใหตกอยูที่ 1,500 – 2,000 บาท แลวแตจะให ลักษณะบานที่อยูอาศัยเปนบานเล็ก ๆ คอนขางจะ
รก แตความสัมพันธของคนในครอบครัวไมไดมีปญหาอะไร แตก็ไมไดอบอุนอะไรมากนัก ผูให
ขอมูลกลาววาตนเองยังโชคดีที่สามีเปนคนกินเหลาไมมาก ถากินเหลาหนักคงไมมีเงินเหลือถึงลูก
และคงจะเลิกกันไปนานแลว ผูใหขอมูลกลาวอยางติดตลก ผูใหขอมูลเปนคนที่รูจักคนเยอะและมี
บุคลิกลักษณะที่เปนกันเอง ทําใหชาวบานแถบนั้นชอบเขามาพูดคุยกับผูใหขอมูลเสมอ ๆ ผูใหขอ
มูลไดกลาววาไมมีเรื่องอะไรในแถบนี้ที่ผูใหขอมูลจะไมรู พูดเสร็จก็หัวเราะอยางอารมณดี
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จุดเปลี่ยนแปลงในชีวิต
เริ่มจากที่ตนเองเปนรายไดหลักของครอบครัวเพียงคนเดียว ไมมีคนจางสามีของผูใหขอมูล
ตัดหญามาหลายเดือนแลว และทางครอบครัวของลูกคนโตไปอยางกระทอนกระแทน และบุตร
คนโตมีปญหาทะเลาะกับสามี จึงไมไดสงเงินมาใหผูสื่อขาวเปนเวลานานแลว ฉะนั้นในคาใชจาย
ทุกอยางในครอบครัว ผูใหขอมูลหารายไดอยูเพียงลําพัง และบางครั้งบุตรคนกลางยังมาขอเงินใช
อยูเสมอ ๆ บางครั้งผูใหขอมูลจําตองบอกปฏิเสธไป มิฉะนั้นอาจจะเกิดปญหาเงินขาดแคลนกับ
ครอบครัวของตนเองได บอยครั้งที่รายไดจากการขายอาหารไมพอ จําตองยืมเงินจากเพื่อนขาง
บานเสมอ ๆ ปญหาทางการเงินหนักขึ้นทุก ๆ วัน รายไดไมพอกับรายจาย และยังตองผอนเงินที่
ยืมมากับเพื่อนขางบานที่รูจักกัน ถึงแมวาเพื่อนขางบานจะคิดดอกเบี้ยไมสูงก็ตาม ปญหาทาง
การเงินเปนปญหาหลักในครอบครัว และยังตองสงเสียบุตรคนสุดทองเรียน ซึ่งเงินคาใชจายใน
การเรียนของบุตรเปนเงินจํานวนมากรวมกับคาใชจายอีกจิปาถะภายในบาน จนถึงวันหนึ่งมีคนที่รู
จักกันมานานไดรับรูถึงความลําบากในดานการเงินของผูใหขอมูล ชายผูนี้ทํางานเปนเสมียนที่
อําเภอ ไดมายื่นขอเสนอใหกับผูใหขอมูลวา มีงานสบาย เงินดี ตองการที่จะทําหรือไม ผูใหขอ
มูลไดถามไปวางานอะไร ชายผูที่เปนเสมียนซึ่งผูใหขอมูลขอเรียกวาเปนคนกลาง ไดย้ํากับผูใหขอ
มูลวาเปนงานสบาย เงินดี และไมตองลงทุนอะไรเลย พอผูใหขอมูลไดรูวางานดังกลาวนั้น คือ
งานที่ตองเกี่ยวของกับยาเสพติด ใจหนึ่งของผูใหขอมูลไมอยากทําเพราะไมอยากจะเกี่ยวของกับ
ยาเสพติด แตอีกใจหนึ่งผูใหขอมูลคิดวา ตอนนี้ครอบครัวกําลังประสบปญหาดานการเงิน มีหนี้
สินติดจํานวนมาก เลยตัดสินใจที่จะทํางานดังกลาว หนาที่ของผูใหขอมูลคือ เปนคนนํายาเสพ
ติดที่เรียกวา เฮโรอีน ซึ่งมีลักษณะเปนผงแปงสีขาว มีความละเอียดซึ่งถูกบรรจุมาอยางดี ผูใหขอ
มูลมีหนาที่นําเฮโรอีนไปสงใหผูรับซื้อตามที่ คนกลางบอกมา ซึ่งคนกลางจะเปนคนนัดทั้ง 2 ฝาย
ใหมาเจอกัน และสถานที่ที่พบเจอกันนั้นมักเปนสถานที่ปลอดผูคน ผูใหขอมูลไดทํางานดังกลาวนี้
2 - 3 ครั้ง ไดรายไดตอบแทนสูง อยูในจํานวนหลักหมื่น ผูใหขอมูลสามารถนําเงินที่ไดมานี้ไปใช
ไมวาจะเปน
หนี้จนหมด และสามารถซื้อเครื่องอํานวยความสะดวกตาง ๆ ใหแกครอบครัว
โทรทัศน วิทยุ และอื่นๆอีกมากมาย และการทํางานในครั้งที่ 4 ของผูใหขอมูลถึงจุดที่ผกผัน
อยางมาก นั่นคือ ผูใหขอมูลทําหนาที่ไปเหมือนทุกครั้งที่ผานมา
และไมคิดวาผูที่มารับซื้อคือ
เจาหนาที่ปราบปรามยาเสพติดที่มาลอซื้อ ผูใหขอมูลจึงถูกจับกุม และในที่สุดชายผูที่ทําหนาที่คน
กลางก็ถกู ับได แตไมสามารถจับคนที่อยูเบื้องหลังและคอยบงการได ผูใหขอมูลกับคนกลางถูกจํา
คุก 30 ป เนื่องจากใหการรับสารภาพ จึงทําใหไมถูกจําคุกตลอดชีวิตหรือประหารชีวิต และผูให
ขอมูลคิดวา ตนเองเปนคนจนธรรมดา ๆ คนหนึ่ง ไมสามารถไปตอกรกับเจาหนาที่ตํารวจได
เหมือนกับคนรวย ๆ บางคนที่ทําความผิด และผูใหขอมูลรูอยูแกใจวา สิ่งที่ตนเองทําลงไปนั้น เปน
สิ่งที่สมควรจะถูกจับกุม จึงยอมรับสารภาพกับเจาหนาที่ตํารวจแตโดยดี
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การปรับตัว
ในการปรับตัวของผูใหขอมูลในครั้งนี้ ไมตองปรับตัวอะไรมากนัก เพราะตนเองไมใชคนที่มี
ชื่อเสียง มีหนามีตาในสังคม จึงไมไดอายอะไร แตที่ทําไปก็เพื่อความอยูรอดของครอบครัว และ
การทํางานในครั้งนี้ ผูใหขอมูลไมไดบอกใหคนในครอบครัวรับทราบ ไมอยากที่จะใหทุกคนคิดมาก
แตเงินที่ไดมาจํานวนมากนั้นสามีของผูใหขอมูลเกิดความสงสัยวาไปเอามาจากไหน เปนจํานวน
มาก ผูใหขอมูลไดบอกไปวาเปนเพราะมีคนใจดีใหเงินกู แตไมคิดดอกเบี้ย สามีของผูใหขอมูลจึง
ไมสงสัยอะไรในตัวผูใหขอมูล เมื่อผูใหขอมูลถูกตัดสินจําคุก 30 ป เปนเหตุใหทุกคนในครอบครัวรู
ถึงสาเหตุที่มาของเงินจํานวนมาก ผูใหขอมูลรูสึกสงสารลูกที่ตองอายเพื่อน ครู วามีแมเปนคนคุก
ขายยาเสพติด และก็สงสารสามีที่ตองรับจางทุกอยางเทาที่จะทําได เพื่อเลี้ยงครอบครัว ในการ
ทํางานเกี่ยวกับยาเสพติดครั้งสุดทายของผูใหขอมูลนั้น ไมเคยคิดวาจะถูกตํารวจจับกุม เนื่องจาก
คนกลางคอยใหความมั่นใจกับผูใหขอมูลเสมอ ๆ วาเจาหนาที่ตํารวจไมมีทางรูเบาะแส ผูใหขอมูล
จึงใหเฮโรอีนแกผูรับซื้อเหมือนทุกครั้งที่ผานมา โดยไมรูเลยวาผูที่มารับซื้อนั้น คือเจาหนาที่ปราบ
ปรามยาเสพติดที่มาลอซื้อ เพื่อที่จะจับกุมผูที่มีสวนเกี่ยวของในเรื่องยาเสพติด
ชีวติ ประจําวัน
โดยปกติแลวชีวิตประจําวันของผูใหขอมูลใชชีวิตอยางเรียบงาย คาขายเปนอาชีพหลัก
ครอบครัวอยูอยางปรกติสุข ตอมาภายหลังมีปญหาทางเศรษฐกิจในครอบครัว สามีของผูใหขอมูล
ไมมีคนจางไปตัดหญา ทําใหรายไดหลักขึ้นอยูที่ผูใหขอมูลเพียงคนเดียว และประกอบกับตองเสีย
คาเทอมใหบุตรคนเล็ก จึงตองไปยืมเงินเพื่อนขางบานมา ทําใหมีหนี้สินเพิ่มขึ้น เมื่อผูใหขอมูลมี
ปญหาทางดานการเงินประกอบกับมีคนรูจักชักชวนใหมาทํางานที่สบายแตรายไดสูง จึงตัดสินใจ
ทํางานทั้ง ๆ ที่รูวาเปนการหาเงินที่ทุจริต และก็เสี่ยงตอการโดนจับจากเจาหนาที่ตํารวจ ซึ่งเมื่อผูให
ขอมูลไดตัดสินใจทําหนาที่เปนคนกลางขายยาเสพติดให ก็ไดรับความมั่นใจจากคนกลางวาจะไม
โดนตํารวจจับ จึงทําใหเขาใจวาผูรับซื้อเฮโรอีน คือผูรับซื้อจริง ไมใชเจาหนาที่ตํารวจ และทายที่
สุดผูใหขอมูลจึงโดนเจาหนาที่ปราบปรามยาเสพติดลอซื้อ
ทัศนคติและโลกทัศน
ผูใหขอมูลรูอยูแกใจวางานที่รับทํานี้เปนงานที่ผิดกฎหมาย
และในเรื่องของปญหายา
เสพติด ปจจุบันไดเปนปญหาระดับชาติแลว แตทั้งนี้ที่รับทําเปนเพราะมีปญหาทางดานการเงิน
และมีหนี้สินมากมาย โดยสวนตัวของผูใหขอมูลไมไดเปนผูที่มีชื่อเสียงแตอยางใด จึงไมไดสนใจ
วาใครจะคิดอยางไร ทําไปก็เพื่อปากทองของตนเองและครอบครัว และไมคิดวาจะโดนตํารวจจับ
กุม เพราคนกลางไดใหความมั่นใจและรับประกันวางานนี้ปลอดภัย ตํารวจไมมีทางรูได แตในที่

104

สุดก็โดนเจาหนาที่ปราบปรามยาเสพติดลอซื้อ โดยผูใหขอมูลเขาใจไปวาเปนผูรับซื้อตัวจริง เมื่อ
โดนจับกุมสงสารแตลูกที่ตองอายครูและเพื่อนที่โรงเรียน และก็สงสารครอบครัวตนเองที่ขาดราย
ไดหลักอยางผูใหขอมูล ซึ่งหนาที่ในการหาเงินเลี้ยงครอบครัวเปนของสามีผูใหขอมูล ซึ่งตองรับ
จางทุกอยางเทาที่ทําได ไมเพียงแตเฉพาะตัดหญา มิฉะนั้นรายไดจะไมพอตอคาใชจายในชีวิต
ประจําวัน หลังจากที่ผูใหขอมูลถูกจับกุมความเปนอยูของลูก ๆ ตองพลอยลําบากไปดวยลูกบาง
คนตองไปอาศัยอยูกับญาติที่พอมีกําลังเลี้ยงดูไหว แตก็ทําใหลูกของผูใหขอมูลไมมีโอกาสที่จะได
ศึกษาตอในระดับชั้นที่สูง ผูใหขอมูลกลาววายาเสพติดเปนภัยทั้งทางตรงและทางออม
การวางแผนอนาคต
ผูใหขอมูลตั้งใจวาเมื่อทํางานเปนคนกลางนําเฮโรอีนสงใหกับผูรับซื้อไดซักระยะหนึ่งแลว
และมีเงินเก็บเปนกอน ผูใหขอมูลจะเลิกอาชีพนี้อยางเด็ดขาดเพราะรูดีวาอาชีพนี้เปนอาชีพที่ได
เงินมากก็จริง แตมีความเสี่ยงในการโดนจับกุมสูง และบทลงโทษก็สูงเชนกัน แตเงินที่ไดจากการ
ทํางานนี้ก็สามารถปลดหนี้ใหกับผูใหขอมูลได ตอนนี้ครอบครัวของผูใหขอมูลไมมีหนี้สินติดตัว
แตพอผูใหขอมูลโดนตํารวจจับกุมในการสงเฮโรอีนครั้งที่ 4 ตองถูกจําคุกเปนระยะเวลานานถึง 30
ป และผูใหขอมูลตั้งใจไววาเมื่อพนโทษออกมาจะหากินอยางสุจริตตามเดิม โดยการขายอาหาร
ตามวิธีที่ผูใหขอมูลชํานาญ และจะไมหวนกลับไปเกี่ยวของกับยาเสพติดอีก ไมวาจะชนิดใดก็ตาม
และไดคาตอบแทนสูงเพียงใดก็ตาม เพราะผูใหขอมูลไดตระหนักแลววาเงินเพียงไมกี่หมื่นมันไม
คุมคากับชีวิตของตนเองที่ตองถูกกักกันอิสรภาพยาวนานถึง 30 ป และก็มีความคิดถึงลูกทุก ๆ คน
และสามีเปนอยางมาก และไมตองการที่จะใหคนในครอบครัว หรือไมวาใครก็ตามตองเขาไป
เกี่ยวของกับยาเสพติดอีก เพราะมันหมดอนาคตจริง ๆ
ปญหาและอุปสรรค
ในการทํางานครั้งนี้มีอุปสรรคมากมายเพราะผูใหขอมูลเปนผูหญิง และตองเดินทางไป
ตางจังหวัดไกล ๆ เพียงลําพัง โดยจางรถของคนที่รูจักใหชวยขับรถไปสง แตก็ไมไดบอกใหรูวามา
ทําอะไร ผูใหขอมูลสังเกตไดวาคนรูจักที่ขับรถใหนั้นมีความสงสัยในตัวของผูใหขอมูล แตผูใหขอ
มูลก็ไมไดปริปากบอกอะไร แตก็ยังจางชายผูนี้อยูเสมอ ๆ เพราะไวใจวาจะไมมาคิดรายทําอะไร
กับผูใหขอมูล และเหตุผลที่ชายผูนี้ไมกลาถามผูใหขอมูลวามาทําอะไร คงเปนเพราะเงินที่ผูให
ขอมูลตอบแทนอยางสูง แตในการทํางานครั้งที่ 4 นั้น ชายผูนี้เปนคนที่มาสงผูใหขอมูลเหมือนทุก
ครั้ง
แตครั้งนี้ผูใหขอมูลไดบอกกับชายผูนี้วาใหกลับไปกอนแลวเดี๋ยวผูใหขอมูลจะหาทางกลับ
บานเอง เพราะสถานที่ที่ผูใหขอมูลไปสงเฮโรอีนนั้น ไมไกลกับทองถิ่นที่ผูใหขอมูลคุนเคย และเมื่อ
ผูใหขอมูลโดนเจาหนาที่ปราบปรามยาเสพติดจับกุม ผูใหขอมูลไมคิดที่จะบอกกลาวกับตํารวจเลย
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วาใครเปนคนที่ขับรถใหผูใหขอมูลทุกครั้ง และสิ่งที่ผูใหขอมูลคิดวาเปนปญหาที่ใหญคือ ตํารวจ
ไมสามารถสืบสาวเพื่อที่จะจับคนที่อยูเบื้องหลังการคายาในครั้งนี้
เพราะผูใหขอมูลก็ไมทราบ
จริง ๆ วาเปนใคร แตพอจะทราบวาคนที่อยูเบื้องหลังการคายาตองเปนผูที่มีอิทธิพลมาก จึงอยาก
ใหตํารวจสืบสวนจนสามารถจับกุมตัวใหญ ๆ ได ไมใชตัวเล็ก ๆ อยางผูใหขอมูล
ประสบการณเกี่ยวกับยาเสพติดในวัยรุน
ในสมัยกอนยาเสพติดไมไดแพรระบาดเหมือนในปจจุบัน แตในปจจุบันปญหาทางดาน
ยาเสพติดเปนปญหาใหญระดับชาติ สมัยที่ผูใหขอมูลยังเปนเด็กครอบครัวอบอุน ถึงจะลําบากใน
เรื่องการหาเงินแตก็อยูอยางมีความสุข
พี่นองรักใครกันเพิ่งจะมาแยกกันไปตอนที่แตงงานมี
ครอบครัวกันแลว ผูใหขอมูลแทบจะไมรูวายาเสพติดเปนอยางไร จะรูก็ในบทเรียนที่เคยเรียนมา
เทานั้น และก็มีแตบุหรี่ที่ผูใหขอมูลเห็นวาวัยรุนในสมัยนั้นนิยมสูบกันมาก ทั้งนี้เพื่อคานิยมผิด ๆ
คิดวาเปนของโกเก ผูใหขอมูลกลาวไดวาชีวิตในวัยเด็กไมเคยของเกี่ยวกับยาเสพติดเลยไมวาจะ
ชนิดใดก็ตาม สวนมากจะเห็นแต คนดื่มเหลา และสูบบุหรี่ แค 2 อยางเทานั้น ซึ่งผิดกับปจจุบัน
ปญหายาเสพติดเปนปญหาใหญของประเทศ และเปนปญหาที่ปราบปรามยาก เปนปญหาที่
ทําลายความมั่นคงของแผนดินอยางเห็นไดชัด และเห็นไดงายวาเด็กในสมัยนี้ติดยากันคอนขาง
เยอะ บางก็ติดยามากัญชา เฮโรอีน มีมากมายหลายประเภทและเห็นไดชัดวาสังคมในปจจุบัน
เสื่อมโทรมมากเพราะปญหายาเสพติด ซึ่งผิดกับสมัยกอนที่ปญหายาเสพติดมีนอยมาก หรือแทบ
จะไมมีเลยก็วาได
ปจจัยความสัมพันธในกลุมเพื่อน
ในสมัยที่ผูใหขอมูลยังเปนเด็ก ไดเรียนหนังสือที่โรงเรียนเล็ก ๆ ใกลบาน
ความ
สัมพันธกับเพื่อนเปนความสัมพันธและความทรงจําที่ดี เพราะผูใหขอมูล มีบุคลิกที่ราเริง และคุย
เกง จึงเปนหัวโจกในกลุมเพื่อน ๆ คอยแกลงคนบางหรือหาอะไรทําที่สนุก ๆ รวมกัน ถึงแมวาผูให
ขอมูลและเพื่อนของผูใหขอมูลจะมีฐานะที่เรียกไดวาคอนขางยากจน และก็มีบางคนที่มีฐานะดี
แตทุกคนก็สามารถสนุกสนานรวมกันได
ไมไดมีการแบงแยกฐานะกันแตอยางใด และการ
กระทําที่รายแรงที่สุดที่ผูใหขอมูลกับเพื่อนไดกระทํารวมกัน คือ การหนีเรียน ไปหาอะไรอรอย ๆ
ทานแถวนั้น ซึ่งทําไมเกิน 2 ครั้ง และก็ถือไดวารายแรงที่สุด ผูใหขอมูลและเพื่อนไมเคยของเกี่ยว
กับยาเสพติด ไมวาจะชนิดใดก็ตาม เพราะในสมัยนั้นไมแพรหลายเหมือนปจจุบัน และทุก ๆ คน
ในกลุมเพื่อน ทราบดีวายาเสพติดเปนภัยตอรางกาย ไมสมควรที่จะนํามาทดลอง แมวาจะเลน ๆ
ก็ตาม ในสมัยนั้นเพื่อนผูชายรุนเดียวกับผูใหขอมูลจะติดบุหรี่เพียงอยางเดียว เพราะมีคานิยมที่
ผิด คิดวาเมื่อสูบแลวจะดูเปนผูใหญ และสามารถเขากับกลุมเพื่อน ๆ ได โดยสวนมากแลว มัก
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จะซื้อบุหรี่แลวจับกลุมนํามาสูบในหองน้ํา ในตอนเวลาพักกลางวันเสียมากกวา หรือนอกจากนั้นก็
มีดื่มเหลากันบาง แตเปนเฉพาะนักเรียนชายและเปนกับคนสวนนอยเทานั้น ซึ่งผิดกับสมัย
ปจจุบันที่ เด็กในสมัยนี้เห็นยังศึกษาอยูแคมัธยมตน สูบบุหรี่และดื่มเหลากันอยางเปดเผย ซึ่งมีทั้ง
เด็กผูหญิงและเด็กผูชายเปนจํานวนมาก
ปจจัยทางดานเศรษฐกิจ
กอนที่ผูใหขอมูลจะเขามาของเกี่ยวกับการเปนคนกลางในการขายยาเสพติดนั้น ครอบ
ครัวของผูใหขอมูลมีความเปนอยูที่พอกินพอใช เพราะมีบุตรถึง 3 คนก็จริง แตคนโตและคน
กลางไดแตงงานมีครอบครัวกันไปแลว ทําใหแบงเบาภาระไปไดมาก จะตองเลี้ยงสงเสียก็มีแตลูก
คนเล็ก ซึ่งกําลังเรียนอยูมัธยมศึกษาปที่ 3 และทางดานสามีของผูใหขอมูลนั้นมีอาชีพรับจางตัด
หญาตามบาน ซึ่งก็แลวแตวาจะมีใครมาจางบาง สวนหนาที่ของผูใหขอมูล คือทําอาหารขาย ซึ่ง
จะมีโตะเล็ก ๆ ไวสําหรับวางหมอที่ใสกับขาวขาย กับขาวที่ขายมักทําวันละประมาณ 3 ชนิด บาง
ครั้งเปนขนมจีน หรือน้ําพริกตาง ๆ ซึ่งชาวบานแถวนั้นชอบในรสชาดของกับขาวของผูใหขอมูล
จึงมาซื้อกันอยางสม่ําเสมอ และก็มีขาประจําหลายเจาที่มาซื้อกันแทบจะทุกวัน รายไดของผูให
สวนรายไดของสามีของผูใหขอมูลไมใชรายไดหลักของ
ขอมูลจึงเปนรายไดหลักของครอบครัว
ครอบครัว เพราะบางครั้งก็มีคนจางไปตัดหญาติดกันแทบจะทุกวัน แตบางชวงแทบจะไมมีคน
จางไปตัดหญาที่ไหนซักแหง วันไหนที่สามีของผูใหขอมูลไมตองไปตัดหญา มักจะมาชวยผูให
ขอมูลขายอาหาร โดยการตักกับขาวใสถุงใหกับผูที่มาซื้อ สวนลูกคนโตมักจะนําเงินมาใหผูใหขอ
มูลทุกเดือน เดือนละครั้ง ครั้งละประมาณ 1,500 – 2,000 บาท แตตอมาระยะหลังปญหา
เศรษฐกิจภายในครอบครัวของผูใหขอมูลมักจะทวีความรุนแรงขึ้นทุกที เนื่องจากมีรายไดจากการ
ขายอาหารของ ผูใหขอมูลเลี้ยงครอบครัวอยูคนเดียว เพราะสามีของผูใหขอมูลไมมีใครจางไป
ตัดหญาที่ไหนเลย ทําใหขาดรายไดจากสามีดวย และลูกคนโตมีปญหากับทางสามี และรายได
ก็ลดนอยลง เงินที่ทุกเดือนตองนํามาใหผูใหขอมูลไมมีเลย และผูใหขอมูลยังตองจายคาเทอมให
กับลูกคนเล็ก ซึ่งรายไดจากการขายอาหารไมพอ ทําใหผูใหขอมูลตองไปยืมเงินมาจากเพื่อนขาง
บานที่รูจักกัน มาเปนคาเทอมของลูกคนเล็ก และเปนคาใชจายภายในบาน ประกอบกับมีคนรูจัก
มาเสนองานที่ใหรายไดสูง ทํางานสบาย ผูใหขอมูลจึงตัดสินใจรับทํางานนี้เพื่อแกปญหาทางดาน
เศรษฐกิจภายในครอบครัว โดยไมไดคํานึงวางานนั้นเปนงานที่ผิดกฎหมายอยางรายแรง
ปจจัยทางดานอายุ
ผูใหขอมูลไดมาของเกี่ยวกับการขายยาเสพติดเมื่ออายุ 35 ป โดยการชักจูงของคนที่รูจัก
กันมานานแลว โดยชายผูนั้นเปนเสมียนที่อําเภอ
แลวรูถึงปญหาทางดานการเงินภายใน
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ครอบครัวของผูใหขอมูล ไดมาเสนอวาเปนงานงาย สบาย รายไดสูง และไมตองลงทุนอะไรเลย
ประกอบกับผูใหขอมูลคิดวา เปนวิธีหารายไดใหกับครอบครัวไดทางหนึ่ง โดยผูใหขอมูลคิดวาจะ
ทําอาชีพนี้ไปซักพักจนกวาหนี้หมด และมีรายไดเปนกอบเปนกําแลวจะเลิกอาชีพนี้อยางเด็ดขาด
แตก็มาโดนเจาหนาที่ปราบปรามยาเสพติดจับกุมไดในการทํางานครั้งที่ 4 โดยตํารวจทําเปนวา
เปนผูรับซื้อตัวจริง เมื่อผูใหขอมูลไดยื่นของใหไป จึงโดนเจาหนาที่ตํารวจจับกุมในที่สุด และผูให
ขอมูลโดนจําคุกเปนเวลานานถึง 30 ป แตถาผูใหขอมูลใหการเท็จหรือบิดเบือนผูใหขอมูลอาจตอง
ติดคุกตลอดชีวิตก็เปนได
ปจจัยทางดานการศึกษา
ผูใหขอมูลจบการศึกษาจากชั้นมัธยมศึกษาที่ 3 ซึ่งถือไดวาอยูในเกณฑปานกลาง เพราะ
ทางพอแมของผูใหขอมูลประกอบอาชีพขายผลไม ซึ่งถือไดวามีฐานะที่ปานกลางคอนขางไปทาง
ยากจน ผูใหขอมูลเริ่มรูวาตนเองชอบทําอาหารมาตั้งแตอายุ 13 ป เพราทําอาหารงาย ๆ ใหพอ
และแมทาน และก็มักจะไดรับคําชมอยูเสมอ ๆ เมื่อผูใหขอมูลจบจากชั้นมัธยมศึกษาที่ 3 เห็นถึง
ความลําบากของพอและแมในการหาเงินมาใหผูใหขอมูลเรียนตอ จึงตัดสินใจไมเรียนหนังสือตอ
และคิดวาจะประกอบอาชีพในดานที่ตนเองถนัด เริ่มแรกผูใหขอมูลไดมาทํางานเปนพนักงานเสิรฟ
ในรานอาหารแหงหนึ่ง บางครั้งก็แอบจําสูตรจากพอครัวในราน ทําอาชีพนี้ไดประมาณ 3 - 4 ป ก็
ลาออก มาทําอาหารขายตั้งแตอายุ 19 - 46 ป จนมาไดรับการชักจูงจากผูที่รูจักกันมานานใหมา
ทํางานที่เคาอางวา รายไดสูง งานสบาย และไมตองลงทุนอะไรเลย และในตอนนั้นผูใหขอมูลมี
ปญหาทางดานการเงินจึงตัดสินใจที่จะทํางานนี้ ถึงแมจะรูอยูแกใจวาเปนงานที่ทุจริต และมี
ความผิดรายรายมาก แตก็คิดวาเมื่อเก็บเงินไดกอนหนึ่ง จะเลิกทําอาชีพนี้อยางเด็ดขาด แต
ผูใหขอมูลก็โดนตํารวจจับกุมเสียกอน ในการทํางานครั้งที่ 4 ของผูใหขอมูล
ปจจัยทางดานคูสมรส
รายไดหลักของผูใหขอมูลเปนรายไดหลักของครอบครัว
สวนรายไดของสามีมักไมแน
นอน ขึ้นอยูกับวาในแตละเดือนจะมีคนจางไปตัดหญามากนอยแคไหน บางเดือนคนจางไปตัด
หญารายหลาย สวนบางเดือนก็แทบจะไมมีคนจางไปตัดหญาเลย โดยอุปนิสัยสวนตัวของสามี
ของผูใหขอมูล เปนคนจิตใจดี คอนขางจะเงียบ ๆ ซึ่งผิดกับอุปนิสัยของผูใหขอมูล และสามีมัก
จะสอนลูกอยูเสมอ ๆ ใหต้งั ใจเรียนหนังสือ จะไดทํางานสบาย ๆ ไมตองใชแรงงานหนักเหมือน
อยางพอ และสามีของผูใหขอมูลเปนคนที่ดื่มเหลา แตไมหนักมาก จะทานก็ตอเมื่อเดือนนั้น ๆ มี
งานเขามาเยอะ เดือนไหนไมมีใครจาง ก็จะไมดื่มเหลา จะดีก็ตรงนี้ เพราะผูใหขอมูลมักจะเห็นวา
สามีของเพื่อน ๆ ที่ติดเหลาก็ ติดเหลาแบบดื่มหัวราน้ํา พอเมาแลวก็มาอาละวาดกับลูกเมีย ซึ่ง
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สามีของผูใหขอมูลไมเปนอยางนี้ ผูใหขอมูลคิดวาถาสามีของตัวเองเปนเหมือนกับสามีของเพื่อน
คงจะตองเลิกกันไปนานแลว เพราะผูใหขอมูลไมสามารถทนไดกับนิสัยเชนนี้ และเมื่อสามีของผู
ใหขอมูลรูวาผูใหขอมูลโดนจับกุมในขอหาที่เปนคนกลางนํายาเสพติดไปขาย สามีของผูใหขอมูล
ไมเชื่อวาผูใหขอมูลจะทําเชนนั้น ทั้ง ๆ ที่สามีเคยสงสัยวาผูใหขอมูลไปเอาเงินมาจากที่ไหนเปน
จํานวนมาก ผูใหขอมูลไดตอบกลับไปวา ไปกูยืมเพื่อนมาโดยที่ไมตองเสียดอก สามีของผูใหขอ
มูลจึงเชื่อ ตอนที่ผูใหขอมูลโดนจับกุม สามีและลูกแทบจะไมเชื่อวาผูใหขอมูลจะทําเชนนี้แตผูให
ขอมูลก็พูดไปวาเปนเพราะครอบครัวมีปญหาทางดานการเงิน ทําใหสามีและลุกรองไหเสียงระงม
ทั่วสถานีตํารวจ
ภาพนั้นเปนภาพที่ผูใหขอมูลไมสามารถลบไปจากจิตใจไดเพราะสงสารมาก
และถาผูใหขอมูลสามารถยอนเวลาไปได ผูใหขอมูลจะไมเกี่ยวของกับยาเสพติดอีก ไมวาจะมี
ฐานะที่ยากจนเพียงใดก็ตาม
ปจจัยทางดานครอบครัว
ผูใหขอมูลเกิดในครอบครัวของคนชาวใตคนในครอบครัวเคารพและใหเกียรติซึ่งกัน
ปญหาของพอและแมของผูใหขอมูลก็มีบางแตก็ไมถึงกับลงมือลงไม บางครั้งพอกับแมก็ทะเลาะ
กันแตไมนานก็คืนดีกันไมมีปญหาของการหยาราง ครอบครัวของผูใหขอมูลมีความอบอุนดี ลูก ๆ
เชื่อฟงพอแม พอแมคอยสอนลูกในเรื่องตางๆ ไมมีปญหาอะไร ทุกคนพอกลับบานก็จะนําเรื่องที่
แตละคนไปเจอมาเลาสูกันฟง ในเรื่องการเรียนของลูกคนเล็กก็ไมไดทําอะไรใหหนักใจ เพราะลูก
คอนขางเรียนดี และไมสนใจกับอบายมุขทั้งปวง ครอบครัวมีความอบอุนดี ถึงแมจําตองมีการ
จํากัดในการใชเงิน เพราะรายจายคอนขางสูงกวารายรับ ปญหาทางดานการเงินเปนปญหาเดียว
ที่เกิดขึ้นภายในครอบครัวของผูใหขอมูล
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กรณีศึกษาที่ 5 : สมหวัง (นามสมมุติ)
ลักษณะทางสังคม
อายุ
ศาสนา
ภูมลําเนา
การศึกษา
สถานภาพ
อาชีพเดิม
สถานภาพทางสังคม

:
:
:
:
:
:
:

41 ป
พุทธ
ยโสธร
ชั้นประถมศึกษาปที่ 6
สมรส
แมบานสถานศึกษา
แมบาน

บุคลิกภาพและอุปนิสัย
ผูใหขอมูลรายนี้มีลักษณะเหมือนกับคนที่อายุไมมากนักทั้ง ๆ ที่อายุ 41 ปแลว สูง
ประมาณ 160 เซนติเมตร รูปรางผอมแหงแตแข็งแรง พูดนอย แตงกายดูไมคอยจะเรียบรอยเทาไร
นักบุคลิกเปนคนงาย ๆ ไมชอบแตงตัว เวลาพูดตาจะมองสอดสายไปรอบ ๆ เหมือนกับระวังตน
เองตลอดเวลา ลักษณะดูคอนขางลุกลี้ลุกลน มีลักษณะของผูใชแรงงาน
ไดอะแกรมเครือญาติ

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ผูชาย
ผูหญิง
ผูใหขอมูล

หมายถึง

การสมรส
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ประวัติชีวิต
ผูใหขอมูล มีอายุ 41 ป มีพี่นองทั้งหมด 3 คน บานเกิดอยูที่จังหวัดยโสธร เปนพี่คนโต
และนองที่เหลือเปนชายทั้งสองคน ผูใหขอมูลไดแตงงานแลว มีลูก 2 คนเปนชายทั้ง 2 คน ลูก
คนโตอายุ 18 ป คนที่สองอายุ 11 ป ทั้ง 2 คน เรียนหนังสืออยูชั้นมัธยมศึกษาที่ 5 และชั้น
ประถมศึกษาที่ 5 ตามลําดับ สามีและลูกของผูใหขอมูลอยูที่ยโสธร ผูใหขอมูลก็ทํางานเปนนัก
การอยูที่จังหวัดยโสธรเชนเดียวกัน มีบานหลังเล็ก ๆ อยู ซึ่งบานหลังนี้เปนมรดกของพอแมทาง
ฝายภรรยา เพราะลําพังเงินเดือนของผูใหขอมูลไมพอที่จะซื้อบานอยูไดอยางแนนอน สวนนอง
ชายของทั้งสองคนของผูใหขอมูล ก็แยกยายกันไปอยูที่บานของภรรยา เพราะตางคนตางก็มีลูก
กันหมดแลว ชีวิตประจําวันของผูใหขอมูลพอเชาตื่นขึ้นมา ออกจากบานตั้งแต7.30น. เดินทาง
จากบานไปโรงเรียนไมไกล ใชเวลาเดินประมาณ 20 นาที ก็ถึงโรงเรียน พอถึงโรงเรียนมีหนาที่
กวาดลานโรงเรียนใหสะอาด ไมตองไปทําความสะอาดในหองเรียนเพราะนักเรียนจะผลัดกันทํา
เปนประจํา บางครั้งครูใชใหไปซื้อของแถวโรงเรียนบาง กิจวัตรประจําวันของผูใหขอมูล คือทํา
ความสะอาดโรงเรียน และชวยเหลือพวกแมบานในครัว บางทีครูก็ใชใหไปซื้อของใกล ๆ โรงเรียน
บางครั้งก็ไดเงิน บางครั้งก็ไมไดเงิน พอตกเย็นถึงกลับบานได บานที่อาศัยเปนบานโทรมๆหลัง
เล็ก ๆ แตพออยูได ขาวของในบานไมคอยมี จะมีก็แตพวกเครื่องใชที่จําเปน เชน หมอหุงขาว
กระทะ หมอตาง ๆ สวนสามีของผูใหขอมูลขับรถรับจาง คอยดูแลลูก ๆ ถาผูใหขอมูลไมอยู ใน
เวลาที่ผูใหขากลับจากงาน มีหนาที่ซักผา ทํากับขาว ดูแลความสะอาดภายในบาน ทําภายใน
บานทุกอยางเทาที่แมบานพึงกระทํา
จุดเปลี่ยนแปลงในชีวิต
ผูใหขอมูลพยายามมองหางานอื่นนอกเหนือจากการทํางานเปนนักการที่โรงเรียนอยาง
เดียว แตไมมีหนทางวาจะไปทํางานไหนได จึงทํางานเปนนักการอยางนี้ตอไปเรื่อย ๆ บางเดือน
ไมพอรายจาย ตองไปกูหนี้ยืมสิน สวนใหญ จะยืมครูที่โรงเรียน เพราะครูจะสงสารและรูวาทาง
ครอบครัวผูใหขอมูลลําบากจริง และมีรายไดหลัก คือ ผูใหขอมูลเพียงคนเดียว และยังมีลูกอีก 2
คนที่ตองสงเสียและทั้ง 2 คนนี้ก็ยังอยูในวัยเรียน หลังจากนั้นมีเพื่อนที่ทํางานในโรงเรียนเหมือน
กันมาชักจูง แตเพื่อนคนนี้คอยดูแลเกี่ยวกับเรื่องอาหารของนักเรียน คนละหนาที่กันกับผูใหขอมูล
เพื่อนคนนี้ไดบอกกับผูใหขอมูลวา งานนี้ตองการคนอยูพอดี เปนงานงาย สบาย รายไดสูง แต
ตองเดินทางไปมา จะสนใจไหม ผูใหขอมูลพอทราบวาเปนงานอะไร และไดบอกกับเพื่อนไปวา
ขอเวลาคิดซักพักแลวจะใหคําตอบ ผูใหขอมูลกลับไปคิดทั้งคืนโดยที่ผใู หขอมูลไมไดบอกสามี วัน
รุงขึ้นไดมาใหคําตอบกับเพื่อนวาตัดสินใจทํางานนี้ การที่ผูใหขอมูลตองเดินทางไปมา ทําใหตอง
จากครอบครัวจึงไดบอกกับสามีไปวา ผูใหขอมูลได รับการวาจางนําสินคาพื้นบานไปสงที่สหกรณ
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ในจังหวัด ซึ่งตองเดินทางอยูตลอดเวลา แตไดรับผลตอบแทนพอสมควร เมื่อเสร็จงานแตละครั้ง
จะกลับบานทันทีและจะเอาเงินกลับมาใหสามีและลูกใชอยางสบาย กอนที่ผูใหขอมูลจะไปทํางาน
นี้ ได ทิ้ งเงิน ไวให ส ามี และลู ก ใช เป น จํานวนหลายพั น บาท งานที่ ผูให ข อมู ลได ทํ า นี้ คือ การนํ า
เฮโรอีน ไปสงใหผูรับซื้อ ตามที่เพื่อนของขาพเจาไดบอกมา และใหไปตามสถานที่ที่นัดเจอ และ
จะมีคนขับรถเพื่อสงของไปกับผูใหขอมูลทุกครั้ง หลังจากที่ทํางานนี้เสร็จเปนครั้งแรก ผูใหขอมูล
ไดเงินตอบแทน 12,000 บาท ผูใหขอมูลดีใจมาก ตั้งแตเกิดมาไมเคยเห็นเงินเปนจํานวนมาก
ขนาดนี้ พอกลับบานเอาเงินใหสามีบางสวนและที่เหลือก็ซอนเอาไวไมใหใครเห็นเดี๋ยวจะสงสัย
ซึ่งสามีของผูใหขอมูลก็ไมไดสงสัยอะไร นึกวาเปนเงินที่ไดจากการทํางานพิเศษไปตามจังหวัด
ตาง ๆ จริง ๆ ทุกคนในครอบครัวมีความสุขมากขึ้น โดยสวนมากเพื่อนผูใหขอมูลจะเรียกไป
เดือนละ 2 – 3 ครั้ง ผูใหขอมูลสามารถนําเงินที่ไดมาไปคืนครูที่ใหยืมจนหมดสิ้น ผูใหขอมูลทํา
หนาที่สงเฮโรอีนทํามาไดหลายเดือน พอครั้งที่สุดทาย โดนเจาหนาที่ปราบปรามยาเสพติดจับได
โดยตํารวจพวกนี้ลอซื้อ ผูใหขอมูลเขาใจวาเปนผูรับซื้อของตัวจริง จึงสงของไปให นั่นเปนสาเหตุ
ที่ทําใหผูใหขอมูลโดนจับกุม พรอม ๆ กับคนขับรถสงของซึ่งในการจับกุมครั้งนั้นเปนยาเสพติด
เฮโรอีนจํานวน 200 บิ๊ก (ขวดพลาสติกใส)
การปรับตัว
ชีวิตประจําวันของผูใหขอมูลไมไดรูจักใครมากนัก จะรูจักก็แตครูในโรงเรียน และนัก
เรียน เทานั้น รวมทั้งเพื่อน ๆ ที่ทํางานในโรงเรียน ผูใหขอมูลไมไดเปนคนที่มีชื่อเสียง คอนขางรู
จักกับคนนอย จึงไมไดกลัววาเมื่อตํารวจจับไดแลวจะอาย แตในการทํางานสงยาเสพติด ผูใหขอ
มูลมีความระมัดระวังมาก เพราะกลัวและไมแนใจวาคนแปลกหนาที่มารับซื้อยานั้น จะเปนผูรับ
ซื้อตัวจริง ทุกครั้งที่ทํางานก็จะมีความหวาดระแวง แตก็ตองทําตามหนาที่ ตามที่คนจางสั่งมาวา
ตองสงของใหใครและที่ไหนบาง รูสึกกดดันทุกครั้งที่ทํางานนี้ แตพอทํางานเสร็จแลวเห็นตัวเงินก็
หายเหนื่อยเปนปลิดทิ้งทุกครั้งไป จึงคิดที่จะทํางานนี้ตอไป
ชีวิตประจําวัน
ชีวิตประจําวันของผูใหขอมูลกอนที่จะมาทํางานนี้คือเปนนักการที่โรงเรียน ทําหนาที่ทํา
ความสะอาดบางก็ชวยงานในครัว บางก็มีครูมาจางใหไปซื้ออาหารหรือของใชที่จําเปน อยางอื่น
บางตามแตจะสั่ง แลวครูจะใหเงินตอบแทนเปนจํานวน 10 บาทบางคนก็ไมไดให เมื่อถึงเวลาเลิก
เรียนผูใหขอมูลสามารถกลับบานได เดินทางกลับบานใชเวลาเพียง 20 นาที โดยการเดินกลับบาน
เพราะถานั่งรถ 2 แถวจะเปนการสิ้นเปลือง และระยะทางของโรงเรียนกับบานก็เปนระยะทางที่ไม
ไกลนัก สามารถเดินทางเองได กลับมาบานทุกครั้งจะเจอลูก ๆ ของผูใหขอมูลคอยอยูที่บาน
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เสมอ ๆ ถึงแมลูกทั้ง 2 คน เปนเด็กผูชายและกําลังอยูในวัยรุน หลังจากเลิกเรียน ลูกทั้ง 2 คนจะ
ขอเวลาในการเลน ฟุตบอลที่โรงเรียน ลูก ๆ จึงกลับบานแตก็จะกลับถึงบานกอนผูใหขอมูลทุกครั้ง
ไป สวนสามีของผูใหขอมูลจะกลับถึงบานประมาณ เกือบหกโมงเย็น
ทัศนคติและโลกทัศน
ผูใหขอมูลรูวา งานที่รับทํานั้นมันเปนงานผิดกฎหมายอยางรายแรง แตเหตุที่ทําไปเพราะ
ทางบานมีผูใหขอมูลคนเดียวที่เปนคนหาเงินและมีรายไดที่แนนอนคนเดียว และยังตองสงเสียลูก
ทั้ง 2 คน ซึ่งกําลังอยูในวัยเรียน ถึงแมวาสามีของผูใหขอมูลมีงานทําแตก็ไมแนนอน ผูใหขอมูลคิด
วาตนเองคงไมตองมารับทํางานเชนนี้ ซึ่งตองเสี่ยงเปนอยางมาก ถึงอยางไรก็ตามสาเหตุเกิดมา
จากความจนของผูใหขอมูล จึงตัดสินใจรับงานนี้ทํา เพื่อที่จะนําเงินมาเลี้ยงดูครอบครัวได
การวางแผนในอนาคต
ผูใหขอมูลถูกเจาหนาที่ปราบปรามยาเสพติดจับกุมในการทํางานตามปกติเหมือนที่ทํา
ทุกครั้งไมมีสิ่งบอกเหตุถึงความผิดปกติที่จะตองถูกจับกุม ซึ่งในครั้งที่โดนจับกุมนั้นผูใหขอมูลถูก
จับพรอม ๆ กับคนขับรถที่ขับใหทุกครั้งในการเดินทาง ผูใหขอมูลและคนขับรถถูกจําคุกเปนเวลา
30 ป เนื่องจากใหการรับสารภาพ เพราะผูใหขอมูลคิดวาไมรูจะโกหกตํารวจไปทําไมเพราะรูวา
ตํารวจคงจะรูขอมูลทั้งหมดแลววาผูใหขอมูลทํามานานพอสมควรแตก็ไมเคยคิดมากอนวาจะพบ
จุดจบเร็วขนาดนี้ และของกลางตํารวจก็สามารถยึดไปไดก็มีมากจนไมอาจจะปฏิเสธได จึงตัดสิน
ใจที่จะพูดความจริง
ปญหาและอุปสรรค
ปญหาในการทํางานซึ่งผิดกฎหมายอยางนี้ ยอมมีความกดดันมาก เพราะไมรูวาเมื่อไร
จะโดนจับกุม ตองใชความระมัดระวังสูงมาก ไมสามารถประมาทไดเวลาจะสงของใหผูรับซื้อ ผูให
ขอมูลจะประหมามาก ไมรูวาเปนผูรับซื้อตัวจริงหรือเปลา แตที่สุดแลวก็ตองสงของใหทุกครั้ง ผูให
ขอมูลรูดีวาการทํางานเชนนี้เปนงานผิดกฎหมาย เพราะเปนยาเสพติดชนิดรายแรง แตผูใหขอมูล
ไมมีทางเลือก เพราะตนเองเปนคนจนจึงตองรับทํางานนี้ อุปสรรคที่สําคัญของผูใหขอมูลก็คือการ
หาเหตุผลที่ตองตอบขอซักถามของครูที่โรงเรียนในกรณีที่ตองขออนุญาตออกไปทําธุระ (สงยาเสพ
ติด)อยูบอยครั้ง และตองโกหกสามีวาไปสงของตาใสถานที่ตาง ๆ ซึ่งการเดินทางไปจะใชเวลาไม
แนนอนและสวนมากจะมีการเปลี่ยนสถานที่และเวลาอยูเสมอ
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ประสบการณเกี่ยวกับยาเสพติดในชีวิตวัยรุน
ผูใหขอมูลจบการศึกษาจากชั้นประถมศึกษาที่ 6 ในสมัยที่เรียนหนังสือนั้นไมเคยของ
แวะกับยาเสพติด ไมวาจะชนิดใด ๆ ก็ตาม และเพื่อนรวมชั้นของผูใหขอมูล ก็ไมเคยของแวะกับ
ยาเสพติดเชนกัน เมื่อผูใหขอมูลโตขึ้นเปนวัยรุน อายประมาณ 17 ป จะเห็นวาวัยรุนสมัยนั้น
ติดกันอยู 2 อยาง คือ เหลาและบุหรี่ สวนยาเสพติดชนิดอื่น ๆ ไมเห็นวาใครจะติดกันเลย
ปจจัยความสัมพันธในกลุมเพื่อน
ดวยความที่ผูใหขอมูลไดออกจากโรงเรียนตอนชั้นประถมศึกษาที่ 6 จึงมีเพื่อนสมัยที่ยัง
เปนเด็ก ๆ แตปจจุบันไมเคยไดติดตอกันเลย เพราะตองแยกยายกันไปทํางาน ตอนที่ศึกษาอยู
ชั้นประถม 6 ผูใหขอมูลเปนคนที่รักเพื่อน เพื่อนเที่ยวไหนก็เที่ยวดวย เปนความสนุกสนาน การ
ทะเลาะเบาะแวงกันไมมี และเปนความสัมพันธฉันทเพื่อนที่มีแตความสนุกสนาน และเรื่องยา
เสพติด ผูใหขอมูลและเพื่อนไมเคยของเกี่ยว
ปจจัยทางดานเศรษฐกิจ
เพราะความที่ผูใหขอมูลเปนคนจน เปนนักการอยูที่โรงเรียน เงินเดือนนอยเพียงแค
เดือนละ 1,500 บาท ในแตละเดือนรายไดจะนอยกวารายจายเสมอ และยังมีภาระมากมายที่ตอง
เลี้ยง สามีรับจางขับรถรายไดไมแนนอนและ ไมไดมีอาชีพอื่นเสริม ทําใหรายไดจากผูใหขอมูล
คนเดียวไมพอกับการใชจายของคนในบาน แมวาทุกคนจะชวยกันประหยัดอยางไรก็ตาม เปน
สาเหตุที่ทําใหผูใหขอมูลตองรับงานที่ผิดกฎหมายทํา ซึ่งอาจจะเสี่ยงตอการโดนจับกุม แตผูใหขอ
มูลไมมีทางเลือก ตองทําเพื่อปากทองของทุกคนในบาน
ปจจัยทางดานอายุ
ผูใหขอมูลเริ่มมาทํางานโดยการสงยาเสพติดใหกับผูรับซื้อ เมื่อตอนอายุ 32 ป และก็
โดนจับในตอนอายุ 32 ป หลังจากที่ทํางานนี้มาไดเพียง ไมถึงปเทานั้น โดนจับ พรอม ๆ กับคน
ขับรถสงของ โดยเจาหนาที่ปราบปรามยาเสพติดเปนผูลอซื้อ โดนจับพรอมของกลาง
ปจจัยทางดานการศึกษา
ผูใหขอมูลจบการศึกษาจากชั้นประถมศึกษาที่ 6 ซึ่งถือวาเรียนนอย ผูใหขอมูลไม
สามารถทํางานอะไรไดนอกจากการเปนนักการ คอยทําความสะอาดโรงเรียน และรับจางครู วาครู
ตองการจะซื้ออะไร ไมสามารถไปทํางานอื่นที่ใชความรูไดเพราะตนเองเรียนมานอย เมื่อมีงานที่
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ทุจริต ซึ่งไมตองใชความสามารถอะไรเลยแถมเงินดี ผูใหขอมูลใชเวลาตัดสินใจเพียงคืนเดียวจึง
รับทํางานนี้ เพราะเปนงานที่คนความรูนอยอยางผูใหขอมูลจะไดเงินสูงเปนคาตอบแทน
ปจจัยทางดานคูสมรส
ทางดานสามีของผูใหขอมูลเปนคนดี มีนิสัยเรียบรอย ไมพูดมาก คอยดูแลงานภายใน
บานแทนผูใหขอมูลไดเปนอยางดี เปนสามีที่ดีใหเกียรติผูใหขอมูลเสมอมา ไมเคยกาวกายในงาน
ของผูใหขอมูล ดวยความที่เรียนนอยมาเหมือนกัน สามีของผูใหขอมูล จึงไมสามารถไปทํางานที่
ไหนได จนเมื่อมาไดแตงงานกับผูใหขอมูล จึงตองยอมทนลําบากดวยกันโดยไมเคยปริปากบน
เมื่อมีลูกก็คอยดูแลลูกเปนอยางดี
ปจจัยทางดานครอบครัว
ผูใหขอมูลเลาถึงความสัมพันธใน ครอบครัวของผูใหขอมูลมีความเปนอยูที่อบอุน ซึ่งอาจ
จะไมมากมายนักแตก็ถือวาดี จะมีปญหาก็แตรายไดของผูใหขอมูลนอยไมพอกับรายจาย ผูใหขอ
มูลและสามีสนใจแตเรื่องปากเรื่องทองโดยเฉพาะลูก ๆ จึงไมคอยมีเวลามาทะเลาะกัน ซึ่งสามีของ
ผูใหขอมู ลก็ ไม คอยสนในเรื่องงานของผูใหข อมู ลจึงทําใหผูใหขอมู ลมีโอกาสตัดสิน ใจเองที่จะ
ทํางานโดยการสงเฮโรอีนใหกับผูที่รับซื้อตามจังหวัดตาง ๆ ถึงแมวาผูใหขอมูลและสามีจะไมคอย
มีเวลาใหกับลูกๆ ซึ่งอยูในวัยรุนก็อาจจะ มีปญหาบาง เพราะลูก ๆ คอนขางซนตามภาษาของเด็ก
หนุมแตก็ยังดีที่ยังเชื่อฟงคําสั่งสอนของพอแมและไมทําตัวเหลวใหล
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กรณีศึกษาที่ 6 : ปราณี (นามสมมุติ)
ลักษณะทางสังคม
อายุ
ศาสนา
ภูมิลําเนา
การศึกษา
สถานภาพ
อาชีพเดิม
สถานภาพทางสังคม

:
:
:
:
:
:
:

71 ป
คริสต
นครนายก
ชั้นประถมปที่ 5
สมรส
แมบาน
แมบาน

บุคลิกภาพและอุปนิสัย
ลักษณะที่เดนชัดของผูใหขอมูลก็สังเกตจากใบหนาที่มีลักษณะไปทางชาวตะวันตก (ฝรั่ง)
ผิวขาว รูปรางสูงโปรง สูงประมาณ 172 เซนติเมตร การพูดเปนแบบเรียบงายชา ๆ อยางสุภาพ ใบ
หนาจะยิ้มแยมอยูเสมอแตดวงตาบงบอกความเหงาเศราอยูตลอดเวลา
ไดอะแกรมเครือญาติ

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ผูชาย
ผูชายตาย
ผูหญิง

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ผูใหขอมูล
การสมรส
การหยาราง
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ประวัติชีวิต
ผูใหขอมูลไดเลา ถึงชีวิตในวัยเยาววาเกิดเมื่อป พ.ศ.2473 ภูมิลําเนาเดิมอยูที่จังหวัด
นครนายกผูใหขอมูลผานการแตงงาน2ครั้ง ครั้งแรกเปนคนไทยไมมีบุตรดวยกัน หลังจากที่สามีคน
แรกเสียชีวิตก็ไดแตงงานกับคนตางชาติเปนลูกครึ่งจีน-อเมริกันสามีนับถือศาสนาคริสตผูใหขอมูล
จึงตองนับถือศาสนาตามสามีดวย และมีบุตรดวยกัน3คน ผูใหขอมูลเลาวาตั้งแตเกิดมาก็ยังไมเคย
เห็นหนาพอแมที่แทจริงโดยไดอาศัยอยูกับยา รูแตเพียงชื่อของทานทั้งสอง ซึ่งพอกับแมไดแยกทาง
กันตั้งแตผูใหขอมูลยังอยูในครรภ แตไมทราบถึงสาเหตุของการหยารางกัน พอแมคลอดผูใหขอมูล
มาก็นํามาใหพอที่บานของยา แตไมพบจึงไดฝากใหยาชวยเลี้ยงดูจนพอจะจําความได ก็ไดรับการ
สงใหเขาเรียนที่โรงเรียนวัดทาทราย ตําบลบานนา จังหวัดนครนายก ดวยการสงเสียของยา ที่ไดมา
จากการคาขายเล็ก ๆ นอย ๆ และไดรับการจุนเจือจากอา ของผูใหขอมูลบางทาน ในชีวิตวัยเด็กมี
ความลําบากมากเพราะวาขาดความรักความอบอุนจากพอแม แตในชวงนั้นไมรูสึกอะไรมากอาจ
จะเปนเพราะเกิดจากความเคยชินมากกวา ไมรูจักวาความรักความอบอุนความใกลชิดของพอแม
เปนอยางไร จะมามีความรูสึกก็ตอนที่ผูใหขอมูลเปนแมคนความรูสึกของความเปนแมทําใหหวน
คิดถึงชีวิตของตนเองในอดีตที่ผานมา (ทุกครั้งที่กลาวถึงแมหรือลูกของผูใหขอมูล ๆ มักจะมีอาการ
น้ําตาไหล) รูสึกเหมือนวาชีวิตของตนเองจะอาภัพอยูเสมอ ตลอดชีวิตของผูใหขอมูลมีความรูสึกวา
ไมเคยพบกับความสุขเลยตองผจญกับปญหาชะตาชีวิตที่พลิกผันอยูร่ําไป สิ่งที่เลวรายที่สุดก็เห็น
จะเปนการที่เขาไปยุงเกี่ยวกับยาเสพติดจนในที่สุดเมื่อปพ.ศ.2533 ไดถูกเจาหนาที่ตํารวจจับกุมใน
ขอหามียาเสพติดเฮโรอีนจํานวน 800 กรัมไวในครอบครองเพื่อจําหนาย ตองโทษจําคุกเปนเวลา
50 ป
จุดเปลี่ยนแปลงในชีวิต
ผูใหขอมูลกลาววาไมรูวาจะพูดถึงจุดเปลี่ยนแปลงในชีวิตวาไดเกิดในชวงไหนเพราะวา
ชีวิตของตนมักจะพบกับอุปสรรคมาตลอด แตที่วารุนแรงที่สุดก็เรื่องตองโทษคดียาเสพติด เนื่อง
จากฐานะทางบานยากจนมากจึงไมมีโอกาสที่จะไดเลาเรียนเหมือนกับคนอื่น และไดแตงงานเมื่อ
อายุยังนอยกับสามีคนแรก และแตงงานใหมอีกครั้งโดยหลังจากที่ไดอยูกินจึงไดรูวาสามีใหมเปนผู
ที่ติดยาเสพติดประเภทเฮโรอีนในแตละวันสามีตองออกไปทํางานนอกบาน ปกติรายไดก็ไมคอยจะ
พอใชจายอูแลวยังตองหมดไปกับการซื้อยาเสพติดของสามี ผูใหขอมูลจึงตองชวยเหลืออีกแรง
นอกเหนือจากการเปนแมบานยังไดขายของเล็ก ๆ นอย ๆ ที่บานซึ่งตั้งอยูในชุมชนแออัด และไดทํา
ใหผูใหขอมูลไดรูจักกับพวกที่ติดยาเสพติดในละแวกบานซึ่งเปนผูที่เคยนํายาเสพติดมาจําหนายให
กับสามีของผูใหขอมูล ในที่สุดก็มีผูที่คายาเสพติดไดมาขอรองใหผูใหขอมูลชวยขายยาเสพติดให
โดยเสนอคาตอบแทนเปนเงินให แรก ๆ ก็ไมกลาเพราะไมรูจักยาเสพติดทุกชนิดมากอน แตผูที่มา

117

ติดตอก็บอกวาผูใหขอมูลเปนผูหญิง และคาขายอยูกับบานไมตองออกไปไหนเจาหนาที่ตํารวจไม
สงสัย สามารถทําไดดีกวาคนอื่นและสามารถทําเงินไดมาก เมื่อเห็นวานาจะเปนหนทางที่จะชวย
เหลือครอบครัวไดซึ่งขณะนั้นลูก ๆ ของผูใหขอมูลก็ยังเล็กมาก คาใชจายตาง ๆ ก็มากดวย จึงไดตก
ลงที่จะเปนคนขายยาเสพติดใหกับผูที่ติดยาในชุมชน
ชีวิตประจําวัน
แตกอนที่ยังไมเคยคายาเสพติด ในแตละวันจะทําหนาที่ดูแลความเรียบรอยภายในบาน
ตามปกติ พอเริ่มคายาเสพติดก็จะมีความรูสึกหวาดระแวงตลอดเวลากลัววาจะถูกตํารวจจับ ในแต
ละวันจะตองคอยเตรียมยาเสพติดไวจําหนายใหลูกคา แรก ๆ คนที่นํายาเสพติดมาสงจะจัดการ
บรรจุอยูในวัสดุใหอยางเรียบรอยมีทั้ง หอกระดาษหนังสือพิมพขนาดเล็กราคาขายหอละ 10 บาท
หรือบรรจุในหลอดพลาสติกปดผนึกหัวทายยาวประมาณ 1 นิ้วราคาขายหลอดละ 30 บาท หรือ
บรรจุในหลอดพลาสติกใสราคาประมาณ 150 – 250 บาทแลวแตปริมาณยาเสพติดที่บรรจุไวภาย
ใน โดยผูใหขอมูลจะไดสวนแบงเปนยาเสพติดในอัตราสวน 10 ตอ 2 กลาวคือขายได 10 สวนจะได
2 สวนนําไปขายเพื่อเปนคาจาง แรก ๆ จะรับแบบบรรจุเสร็จ ตอมาก็ไดรับการแนะนําใหผูใหขอมูล
รับซื้อเปนถุงหรือกอนโดยจะมีน้ําหนักประมาณ 3,500 กรัม แลวนําไปบรรจุเองผูใหขอมูลตองไป
ตวงใสหอกระดาษหนังสือพิมพเอาเอง ซึ่งก็ทําใหเกิดความยุงยากมากยิ่งขึ้น แตก็ทําใหไดกําไร
มากขึ้นกวาเดิม
การปรับตัว
ผูใหขอมูลเลาถึงการปรับตัววาแตกอนที่ยังไมไดคายาเสพติดผูใหขอมูลจะมีอาชีพคาขาย
ของเล็ก ๆ นอยภายในชุมชนซึ่งก็มีพวกที่ติดยาเสพติดจํานวนมากผูใหขอมูลจึงตองคอยระวังวา
อาจจะถูกพวกขี้ยาลักขโมยของจึงทําใหมีความรูสึกเปนศัตรูตอกัน แตพอมีอาชีพขายยาเสพติดให
กับพวกที่ติดยาเสพติดแลวความรูสึกจึงกลับกลายเปนตรงกันขาม แตจะทําตัวสนิทกับพวกที่ติดยา
เสพติดมากก็ไมไดเพราะอาจจะถูกเจาหนาที่ตํารวจตั้งขอสงสัยไดดังนั้นจึงตองติดตอกับพวกที่มา
ซื้อยาอยางระมัดระวังและจะตองเปนคนชางสังเกตุโดยเฉพาะคนแปลกหนา และจะตองพยายามรู
จักคนที่ผานไปมาใหมากเพื่อปองกันตํารวจที่ปลอมตัวมาเพื่อจับกุม
ทัศนคติและโลกทัศน
ในความคิดของผูใหขอมูลมีความเขาใจดีวาการจําหนายยาเสพติดเปนสิ่งที่ไมดี แตใน
ความรูสึกของผูใหขอมูลกลาววาตนเองไมเคยไปปลน จี้ หรือฆาใคร แตคิดวาทําไมโทษที่รับคือจํา
คุกตลอดชีวิตจึงหนักกวาการฆาคน บางคนตองโทษฆาคนตายพอติดคุกไมนานก็พนโทษเดี๋ยวก็
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ทําผิดกลับเขามาอีกไมนานก็พนโทษ แตคนที่ตองโทษเกี่ยวกับการคายาเสพติดไมมีโอกาสที่จะพน
โทษ ทุกวันนี้ทําใจเอาไวแลววายังไงเสียก็ตองตายในคุกแน จึงคิดวาในชีวิตของผูใหขอมูลสิ่งที่ทํา
ผิดที่สุดในชีวิตก็คือการคายาเสพติดซึ่งในขณะที่คิดจะคายาเสพติดไมเคยรูมากอนเลยวาโทษของ
การคายาเสพติดจะรุนแรงขนาดนี้ เพราะในชีวิตเคยเห็นพวกที่ติดยาเสพติดเดินเขาออกเรือนจํา
เปนวาเลน ทุกวันนี้ไมเคยไดมีโอกาสรับรูขา วสารจากโลกภายนอกเลย แตรูวายาเสพติดกําลังแพร
ระบาดอยางมากเนื่องจากมีผูตองโทษเขามาใหมทุกวัน ๆ ละหลายคน
การวางแผนอนาคต
ผูให ข อมู ลเล าถึงช วงที่จํ าหน า ยยาเสพติดนั้ น ทํ าไปด วยความจําเปน บี บบั งคั บ ให ต อง
กระทําเพียงเพื่อใหความเปนอยูในชวงนั้นดีขี้นกวาที่เปนอยู ไมรูวาจะตองจําหนายยาเสพติดไป
นานแคไหนเพราะวาแตกอนที่ยังไมเคยเขาไปเกี่ยวของกับยาเสพติดอนาคตของผูใหขอมูลจะเปน
อยางไรก็ยังไมสามารถที่คาดหวังอะไรไดจะทําไดก็แตเพียงทําชีวิตในปจจุบันขณะนั้นใหดีที่สุดมี
ความเปนอยูที่ดีไมเดือดรอนก็เพียงพอแลว และไมรูวาถาไมถูกเจาหนาที่ตํารวจจับกุมเสียกอนผูให
ขอมูลจะตองคายาเสพติดไปอีกนานแคไหน
ปญหาและอุปสรรค
การคายาเสพติดในระยะแรกมีปญหาเกี่ยวกับคนรอบขางทั้งคนที่ใกลชิดและคนแปลก
หนาที่คอยแวะเวียนมา ซึ่งคนที่ใกลชิดผูใหขอมูลตองคอยปกปดไมใหทราบถึงพฤติกรรมการคายา
เสพติดเพราะทราบวาเปนสิ่งที่ไมดี ไมอยากทําใหลูกเห็น รูสึกไมคอยสบายใจ เวลาที่ตองคอยดู
แลครอบครัวก็ตองนอยลงเพราะแตละวันจะตองแบงเวลาในการเตรียมยาเสพติดไวขายใหกับผูที่
ติดยาเสพติด สวนคนแปลกหนาที่แวะเวียนเขามาที่บานก็จะทําใหเกิดความหวาดระแวงวาเปนเจา
หนาที่ตํารวจ บางครั้งที่มีผูติดยาเสพติดหนาใหมมาขอซื้อยาเสพติดจึงไมคอยกลาขายให เมื่อผูติด
ยาเสพติดไมสามารถซื้อไดก็จะพยายามลบเลาใหผูใหขอมูลขายยาเสพติดใหโดยไมยอมไปไหน
ทําใหรูสึกกลัวจนในที่สุดก็ตองยอมที่จะไปเอายาเสพติดออกมาขายให
ประสบการณเกี่ยวกับยาเสพติดในชีวิตวัยรุน
ชีวิตในชวงที่เปนวัยรุนถือไดวาเปนชวงสั้น ๆ เพื่อนในวัยเดียวกันก็มีบางแตไมมากนัก
เพราะตองทํางาน และตองออกจากโรงเรียนทําใหขาดการติดตอกับเพื่อนฝูง ผูใหขอมูลไมคอยได
ออกไปคบคาสมาคมกับใคร จึงไมรูจักกับยาเสพติดรวมทั้งเพื่อนของผูใหขอมูลเองก็ไมมีใครเลยที่
ติดยาเสพติด แตในเขตชุมชนก็มักจะพบเห็นผูติดยาเสพติดจํานวนมากซึ่งผูใหขอมูลก็ไมเคยรูจัก
กับผูตดิ ยาเสพติดเหลานั้น และก็ไมทราบวาบุคคลเหลานั้นติดยาเสพติดชนิดใดบาง ทราบจากผู
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ใหญที่ใกลชิดพูดใหฟงวาคนติดยามักจะมีรูปรางผอม การแตงกายสกปรก ใหระมัดระวังอยา
พยายามเขาไปใกล ในชวงวัยรุนผูใหขอมูลเลาวาการประชาสัมพันธจากเจาหนาที่ของรัฐยังมีนอย
มากคนทั่วไปจึงไมคอยมีใครรูจักยาเสพติด
หรืออาจจะเปนเพราะยาเสพติดยังไมแพรระบาด
เหมือนในปจจุบัน
ปจจัยความสัมพันธในกลุมเพื่อน
ผูใหขอมูลเลาวาจะมีการคบหาสมาคมกับเพื่อนมีนอยมาก เพราะเพื่อนในวัยเดียวกันแทบ
จะไมมีเลย
จะมีก็แตเพื่อนบานในละแวกเดียวกันเทานั้นในแตละวันจะไมคอยไดออกไปไหน
เพราะตองดูแลความเรียบรอยภายในบานและตองขายของจะพบแตลูกคาที่มาซื้อของ และผูที่มา
ซื้อของก็จะเปนคนในชุมชนมีทั้งที่ติดยาเสพติดและไมติดยาเสพติด ซึ่งก็เปนคนที่คุนหนาคุนตากัน
เปนอยางดีแตจะไมสนิทสนมกันมากนัก และก็มีคนที่เคยเห็นหนาแตเปนคนที่อื่นไมใชคนในชุมชน
เขามาตีสนิทจนไปสูการชักชวนใหขายยาเสพติดในที่สุด
ปจจัยทางดานเศรษฐกิจ
เศรษฐกิจทางบานของผูใหขอมูลในระยะกอนที่จะคายาเสพติด ผูใหขอมูลกลาววาเปน
ชวงที่ลําบากพอสมควร รายไดไมแนนอนบางวันตองใหสามีไปยืมเงินมาจากเพื่อนของสามีเพื่อมา
เปนคาใชจายที่จําเปน รายไดจากสามีก็ไมคอยจะเหลือเพราะตองหมดไปกับการซื้อยาเสพติดมา
เสพ สรุปไดวารายไดจากสามีของผูใหขอมูลไมสามารถที่จะจุนเจือครอบครัวไดเลย การคาขายก็
เปนการคาขายของเล็กๆนอยๆพอเปนคากับขาวไปวันๆ บางวันก็ไมมีคาขนมใหลกู รายไดในแตละ
วันประมาณ 40 – 50 บาท หรือประมาณ 1,200 - 1,500 บาทตอเดือน แตพอเริ่มขายยาเสพติดให
กับผูติดยาเสพติดภายในชุมชนก็ทําใหมีเงินมาใชจายไดคลองตัวขึ้นกวาเดิม จากที่แตกอนในแต
ละวันเงินไมพอกับคาใชจาย พอมาขายยาเสพติดทําใหมีเงินเก็บหลายพันบาทซึ่งก็เปนเพียงระยะ
เวลาสั้น ๆ กอนที่จะถูกเจาหนาที่ตํารวจจับกุม
ปจจัยทางดานอายุ
ผูใหขอมูลกลาวถึงเรื่องราวในอดีตนับตั้งแตจําความไดก็ไดอาศัยอยูกับยา พอโตขึ้นมาสัก
หนอยก็ไดมีโอกาสเขาโรงเรียนเหมือนกับเด็กทั่วไปจนกระทั่งอายุประมาณ10ขวบซึ่งขณะนั้นกําลัง
จะไดเขาเรียนตอชั้นประถมปที่ 6 แตก็ไมทราบสาเหตุที่ไมสามารถเรียนตอไดซึ่งตองออกจากโรง
เรียนมาอยูกับบานเฉย ๆ จะมีก็แตบางวันที่ตองออกไปกับยาเพื่อชวยยาขายของเล็ก ๆ นอย ๆ พอ
มีคาใชจายไปวัน ๆ ในชีวิตของผูใหขอมูลนั้นผูใหขอมูลเลาวาไมรูจักชีวิตความเปนวัยรุนเลยเพราะ
วาเมื่อผานชวงวัยเด็กมาไดไมนานก็ไดอยูกินกับสามีคนแรกเมื่ออายุยังไมถึง 20 ป โดยไมไดจด
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ทะเบียนสมรสหรือเขาทําพิธีตามประเพณีแตอยางใด แตเดิมผูใหขอมูลนับถือศาสนาพุทธเหมือน
กับยา เมื่ออยูกินกับสามีคนแรกไดประมาณ 2 ป ประมาณปพ.ศ.2492 สามีของผูใหขอมูลก็ได
ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต จึงทําใหครอบครัวของผูใหขอมูลตองขาดผูนําหาเลี้ยงครอบครัว หลังจาก
ที่สามีคนแรกเสียชีวิตไมนานผูใหขอมูลก็ไดแตงงานใหมอีกครั้งซึ่งขณะนั้นผูใหขอมูลอายุประมาณ
21 ปซึ่งสามารถจดทะเบียนสมรสถูกตองตามกฎหมายโดยไมตองไดรับความยินยอมจากผูปก
ครอง สามีของผูใหขอมูลถึงแมวาจะมีอาชีพการงานแตก็ไมทําใหฐานะทางครอบครัวดีขึ้นอีกทั้งผู
ใหขอมูลมีบุตรกับสามีใหมทั้งหมด 3 คนเปนหญิง 1 คนและชาย 2 คน เมื่อฐานะทางบานไมดี ราย
ไดไมเพียงพอกับคาใชจายผูใหขอมูลจึงหารายไดดวยการขายของเล็ก ๆ นอย ๆ บริเวณหนาบานที่
เชาอยู จนในที่สุดผูใหขอ มูลไดรับการติดตอใหขายยาเสพติดครั้งแรกเมื่ออายุประมาณ 39 – 40 ป
โดยเริ่มขายใหกับผูเสพรายยอยในเขตชุมชนกอนที่จะรับยาเสพติดเปนจํานวนมากมาแบงขายอีก
ทอดหนึ่ง
ปจจัยทางดานการศึกษา
ผูใหขอมูลเลาวาในชีวิตของผูใหขอมูลไมมีโอกาสไดเลาเรียนในระดับชั้นการศึกษาสูง ๆ
เหมือนคนอื่นเขา ไดเรียนชั้นสูงสุดแคชั้นประถมศึกษาปที่ 5 พออานออกเขียนไดแตก็ไมคลอง
สาเหตุที่ทําใหไมไดเลาเรียนเนื่องจากไมมีผูที่จะสงเสียคาใชจายในการเรียนซึ่งขณะนั้นไดอาศัยอยู
กับยาซึ่งแกมากแลวก็ประกอบอาชีพคาขายพอมีรายไดประทังชีวิตไปวัน ๆ ความรูสึกในวัยเด็กมี
ความตองการไดรับการศึกษาเลาเรียนเหมือนกับเด็กคนอื่น ๆ ทุกวันจะเห็นคนอื่นแตงชุดนักเรียน
ตนเองก็อยากแตงชุดนักเรียนดวยเชนกัน ผูใหขอมูลเคยถามยาวาเมื่อไรตนจะไดไปเรียนหนังสือ
อีก ยาบอกวาใหรอพอกับแมของผูใหขอมูลกลับมาและเอาเงินมาใหกอนจึงจะไดมีโอกาสเรียน ซึ่ง
อาของผูใหขอมูลที่เคยใหความชวยเหลือจุนเจือก็ไมสามารถรับภาระดานนี้ไดทําใหผูใหขอมูลไมมี
โอกาสไดเลาเรียนเหมือนคนอื่น
ปจจัยทางดานครอบครัว
ผูใหขอมูลเลาวาครอบครัวที่อบอุนเปนยังไงชีวิตในวัยเด็กตั้งแตเกิดมาไมเคยรูจักกับความ
รักความอบอุนของพอแมเพราะวานับแตจําความไดก็เห็นแตหนาของยาเทานั้นที่คอยเลี้ยงดูมา
ตลอด ยาของผูใหขอมูลเคยเลาใหฟงวาพอแมของผูใหขอมูลแยกกันอยูตั้งแตตัวของผูใหขอมูลยัง
อยูในทอง พอผูใหขอมูลเกิดมาแมก็นํามาใหยาเลี้ยงแลวนับแตนั้นมาแมก็ไมเคยมาเยี่ยมอีกเลย
จนถึงทุกวันนี้ตัวของผูใหขอมูลเองก็ไมเคยเห็นหนาพอแม อยากจะมีความใกลชิดความอบอุน
เหมือนครอบครัวอื่นบางแตก็ไมมีโอกาส ทุกวันนี้คิดถึงแตเพียงยาเทานั้นแตทานก็เสียชีวิตไปนาน
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แลวหลังจากที่ผูใหขอมูลแตงงานกับสามีคนแรก นอกเหนือจากยาก็จะมีแตเพียงอาที่ยังคอยดูแล
แตก็ชวยเหลือไดไมมากเพราะวาทุกคนก็ยังมีภาระของตนเองตองรับผิดชอบ
ปจจัยทางดานคูสมรส
ผูใหขอมูลเลาถึงคูสมรสวาตัวของผูใหขอมูลผานการแตงงานมา2ครั้งในครั้งแรกของชีวิตคู
ก็ เป น ไปแบบเรีย บง า ยโดยไม มี ก ารจั ด พิ ธี ส มรสตามประเพณี ห รือ จดทะเบี ย นให ถู ก ต อ งตาม
กฎหมายแตอยางใดจะเปนลักษณะของการคบหาอยูกินกันโดยที่ไมตองมีใครมารับรูทั้งสิ้นเปน
ความสมัครใจของตัวผูใหขอมูลกับสามีซึ่งผูปกครองของผูใหขอมูลก็คือยา ยาก็ไมหามหรือทักทวง
เพราะอาจจะเห็นวาจะไดมีคนมารับผิดชอบแทนตัวยาเนื่องจากยาก็อายุมากแลว สวนญาติของ
ฝายสามีก็มีแตพอเทานั้นสวนแมสามีไมไดอยูดวยกัน สามีของผูใหขอมูลมีอาชีพรับจางจะชอบกิน
เหลาและสูบบุหรี่ เลนการพนันบางแตจะไมคอยใหผูใหขอมูลรูสวนเรื่องยาเสพติดนั้นสามีคนแรก
ของผูใหขอมูลไมเคยยุงเกี่ยวไมวาจะเปนผูเสพเองหรือเปนผูขายยาเสพติดใหกับผูอื่นแตอยางใด
หลังจากที่สามีคนแรกของผูใหขอมูลประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตไดประมาณ 1 ปตัวผูใหขอมูลก็ได
แตงงานใหมกับสามีที่เปนคนตางชาติโดยการแตงงานครั้งนี้ไดทําการจดทะเบียนสมรสอยางถูก
ตองตามกฎหมาย แตสามีเปนคนติดยาเสพติดประเภทเฮโรอีน
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กรณีศึกษาที่ 7 : ขนิษฐา (นามสมมุติ)
ลักษณะทางสังคม
อายุ
ศาสนา
ภูมิลําเนา
การศึกษา
สถานภาพ
อาชีพเดิม
สถานภาพทางสังคม

:
:
:
:
:
:
:

28ป
พุทธ
สุพรรณบุรี
ชั้นประถมศึกษาปที่ 6
สมรส
รับจาง
แมบาน

บุคลิกภาพและอุปนิสัย
ผูใหขอมูลมีลักษณะผอม สูงประมาณ 157 – 160 เซนติเมตร รูปรางบางผิวเหลือง ผมสั้น
สีน้ําตาลใบหนาเหลี่ยม ลักษณะการพูดสําเนียงเหนออยางชัดเจนตามแบบฉบับของคนสุพรรณ
ไดอะแกรมเครือญาติ

หมายถึง

ผูชาย

หมายถึง

ผูหญิง

หมายถึง

ผูใหขอมูล

หมายถึง

การสมรส
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ประวัติชีวิต
ผู ให ขอ มู ลเกิ ดเมื่ อวัน ที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ.2515 ที่ ตํ าบลอูท อง อํ าเภออู ท อง จั งหวัด
สุพรรณบุรี จบการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 จากโรงเรียนบานทา อําเภออูทอง จังหวัด
สุพ รรณบุ รี เกิ ดในครอบครัวที่ มีฐานะพอกินพอใชไปวัน ๆ ไม ถึงกับขัดสนมากนัก มีบิดาเปน ผู
ประกอบอาชีพรับจางอยูในกรุงเทพฯ มารดาไมไดประกอบอาชีพทําหนาที่แมบาน ผูใหขอมูลมีพี่
นองดวยกันทั้งหมด 3 คน ผูใหขอมูลเปนพี่คนโตและมีนองชายและนองสาวอยางละคน ผูใหขอมูล
สมรสกับสามีอาชีพขับรถรับจางทั่วไปและมีบุตรดวยกันเปนหญิงกับชาย แตเดิมผูใหขอมูลและ
นองอาศัยอยูกับมารดาที่จังหวัดสุพรรณบุรีซึ่งมารดาก็ประกอบอาชีพทําไรกับญาติพี่นอง สวนบิดา
ทํางานอยูที่กรุงเทพฯ แตจะเดินทางไปเยี่ยมที่สุพรรณบุรีอยางสม่ําเสมอทุกเดือน จนกระทั่งผูใหขอ
มูลเรียนจบชั้นประถมปที่6 จึงไดยายมาเรียนตอที่กรุงเทพฯมาพักอาศัยที่บานเชาในกรุงเทพฯกับ
บิดาบานดังกลาวเปนของญาติปลูกแบงใหเชา เมื่อเขามาอยูกรุงเทพฯเดิมทีตั้งใจจะมาเรียนตอแต
พอมาอยูไดสักพักก็มีความคิดวาไมเรียนหนังสือแตหางานทําดีกวาสุดทายก็ไมไดเรียนหนังสือและ
ออกมาทํางานรับจาง เมื่อมีสามีแลวก็ไมคอยไดทํางานนอกบานนอกจากเลี้ยงดูบุตร ซึ่งผูใหขอมูล
ตองโทษมียาเสพติดใหโทษเฮโรอีนจํานวน 5,250 กรัม ไวในครอบครองเพื่อจําหนายพรอมกับ
เพื่อน ๆ อีก 3 คน โดยเปนเพื่อนในกลุมเดียวกันทั้งหมดโดนจับไดภายในหองพักในเขตทองที่ แขวง
คันนายาว เขตบึงกุม กรุงเทพฯ ศาลจังหวัดมีนบุรีตัดสินจําคุก 50 ปไดรับการลดโทษเหลือ 37 ป
กับอีก 6 เดือน
จุดเปลี่ยนแปลงในชีวิต
ผูใหขอมูลเลาถึงจุดเปลี่ยนแปลงของชีวิตที่ทําใหตองเขาไปเกี่ยวของกับยาเสพติดก็ในชวง
ที่ไมไดออกไปทํางานนอกบานทุกวันจะมีหนาที่เลี้ยงดูบุตรหนาที่ในการหาเลี้ยงครอบครัวจึงตก
เปนของสามีของผูใหขอมูล เมื่อผูใหขอมูลตองอยูบานโดยเฉพาะสภาพแวดลอมมีลักษณะเปนชุม
ชนแออัดและในยานดังกลาวมีการเลนการพนันกันอยางมากและตัวผูใหขอมูลเองก็เปนผูที่ติดการ
พนันโดยเฉพาะการเลนไพ (ปอกเดง) ในแตละวันหลังจากที่เสร็จภาระกิจประจําวันเหลาสมาชิก
โดยเฉพาะพวกแมบานจะมารวมตัวกันเพื่อเลนการพนันทําเชนนี้มาเปนป จนกระทั่งอยูมาวันหนึ่ง
ตัวผูใหขอมูลไดเห็นพฤติกรรมของเพื่อนที่เลนการพนันที่เปนสตรีลวงเอาสิ่งของบางอยางออกมา
จากเสื้อชั้นในจึงเกิดความสงสัยและไดถามถึงสิ่งดังกลาววาคืออะไรและไดรับคําตอบวาเปนยา
เสพติดประเภทเฮโรอีนซึ่งบรรจุอยูในหลอดพลาสติกใส เมื่อผูใหขอมูลทราบวาสิ่งของดังกลาวคือ
อะไรจึงไดรับการชักชวนใหหาลูกคาผูเสพยาเสพติดและรับยาเสพติดไปขายตออีกทอดหนึ่ง ใน
ขณะนั้นตัวของผูใหขอมูลมีความตองการเงินเพื่อนําไปเลนการพนันอยูแลวจึงสนใจที่จะทําแตก็ยัง
ไมรับปากตกลง จนกระทั่งเมื่อเลนการพนันเสียจึงคิดที่จะหาเงินเพื่อมาเลนการพนันก็เลยตอง
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พยายามหาลูกคาและก็ไมใชเรื่องยากเพราะวาผูใหขอมูลก็พอรูจักกับผูที่ติดยาที่อาศัยอยูในเขตที่
พักเดียวกันในเวลาไมนานก็มีลูกคามาติดตอซื้อยาเสพติดจํานวนมาก
การปรับตัว
ผูใหขอมูลเลาวาในแตละวันจะอยูแตในบอนการพนันเลนไพมีไดบางเสียบางแตจะเสียซะ
เปนสวนใหญจนทําใหมีหนี้สินไปทั่ว และเมื่อมีรายไดเสริมจากการคายาเสพติดทําใหมีเงินมาเลน
การพนันไดอยางตอเนื่องและยังสามารถใชหนี้ที่เกิดจากการพนัน แตผูใหขอมูลก็ไดรับการเตือน
จากเพื่อนที่คายาเสพติดดวยกันวาอยาใชจายเกินมากนักเดี๋ยวจะทําใหคนอื่นสงสัยดังนั้นผูใหขอ
มูลจึงคอย ๆ ใชหนี้เปนบางสวนทั้งที่ใจจริงอยากจะใชหนี้ใหหมดเพื่อความสบายใจ แตก็เชื่อเพื่อน
ใหทําตัวเปนลูกหนี้ตอไปกอน
ชีวิตประจําวัน
ผูใหขอมูลเลาถึงชีวิตประจําวันในชวงที่คายาเสพติดวาเอาแนนอนไมไดไมมีรูปแบบตาย
ตัว บางวันก็ประกอบอาชีพสุจริตรับจางเฝาหนารานที่รูจักในบริเวณที่ผูใหขอมูลพักอาศัยแตก็ไม
ทุกวัน กิจวัตรประจําวันก็ไดแกการเขาไปมั่วสุมในบอนการพนันซึ่งก็มีหลายแหงใกลเคียงกันนอก
เหนือจากการเลนการพนันในทุกวันตอนใกลค่ําจะตองไปคอยลูกคาที่จะมาซื้อยาเสพติดเวลาที่
ขายยาเสพติดจะเปนเวลาประมาณ19.00-22.00น.ซึ่งเปนชวงที่ปลอดตํารวจและเปนชวงเวลาที่ผู
ติดยาจะยอมออกจากที่พักเพื่อหลบสายตาของคนทั่วไปรวมทั้งตํารวจดวย แตกอนที่จะขายยาเสพ
ติดทุกวันกอน17.00น.ผูใหขอมูลจะตองกลับบานไปจัดเตรียมอาหารใหสามีและลูก เมื่อมีภาระที่
ตองขายยาเสพติดจึงไดนําลูกคนโตไปจางคนอื่นเลี้ยงสวนลูกคนเล็กจะพาไปดวย สวนสามีเมื่อรูวา
ผูใหขอมูลคายาเสพติดก็ไมวาอะไรเนื่องจากเปนการแบงเบาภาระในการหาเงินมาจุนเจือทางบาน
ทัศนคติและโลกทัศน
ผูใหขอมูลเลาถึงทัศนคติของการเปนผูติดยาเสพติดและคายาเสพติดวาในครั้งแรกที่ลอง
สูบบุหรี่ก็รูวาเปนสิ่งที่ไมดี แตที่ลองสูบบุหรี่เพราะคิดวาเปนการคลายเครียดโดยเฉพาะเวลาที่เลน
การพนันโดยสวนมากแลวผูที่อยูในวงการพนันมักจะดื่มเหลาและสูบบุหรี่ไมวาหญิงหรือชายจะมี
บางบางคนที่สูบกัญชาแตตัวผูใหขอมูลไมเคยสูบ สวนสามีของผูใหขอมูลสูบบุหรี่และกัญชาจะกิน
ยามาบางในบางครั้งในตอนทํางานเนื่องจากสามีของผูใหขอมูลมีอาชีพขับรถรับจางตัวผูใหขอ มูล
จึงมีความคุนเคยกับยาเสพติดในหลายประเภทแตก็ไมเคยที่จะลองเสพเองเพราะรูวายาเสพติด
เปนสิ่งที่ไมดี
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การวางแผนอนาคต
ผูใหขอมูลเลาวาในชวงที่คายาเสพติดไมไดสนใจอะไรมากคิดแตเพียงวาจะทํายังไงที่จะ
สามารถหาเงินมาไดมาก ๆ เพื่อมาปลดหนี้การพนันและมีทุนไวเลนการพนันทุกวันเพราะวาผูให
ขอมูลติดการพนันมากบางวันไมสนใจที่จะนํายาเสพติดไปขายเพราะยังมัวแตเลนไพบางครั้งทําให
พวกที่รอซื้อยาเสพติดรอนานจนทนไมไหวใหคนมาตามถึงวงไพ ทําใหผูใหขอมูลตองเลิกเลนไพทัน
ทีเพราะกลัววาพวกที่ติดยาเสพติดจะตามมาถึงวงไพเดี๋ยวจะทําใหคนอื่นรู แตความเปนจริงก็มี
พวกที่อยูในวงไพรูบางเหมือนกันซึ่งผูใหขอมูลก็ไมไดสนใจเพราะวาไมไดทําความเดือดรอนใหกับ
คนเหลานั้นแตคิดวาเปนเรื่องดีซะอีกที่จะไดมีเงินเขามาเลนการพนันทุกวัน ผูใหขอมูลคิดแตวาจะ
หาความสุขกับการเลนการพนันไปวัน ๆ เทานั้นเรื่องติดคุกตารางไมเคยคิด
ปญหาและอุปสรรค
ปญหาและอุปสรรคของผูใหขอมูลในขณะที่อยูนอกบานและตองเขาไปเกี่ยวของกับการ
คายาเสพติดก็คือการดําเนินชีวิตในแตละวันไมเคยมีการวางแผนความเปนอยูวาจะตองทําอะไร
บางในแตละวัน ไมมีคนคอยใหคําแนะนําที่ถูกที่ควร จะคิดแตก็เรื่องเที่ยวสนุกไปวัน ๆ เรื่องการกิน
อยูก็อาศัยพวกเพื่อน ผูใหขอมูลเลาวาไมคอยจะกังวลเรื่องจะถูกเจาหนาที่ตํารวจจับกุม แมแต
ขณะที่มียาเสพติดอยูในตัวเวลาที่นั่งรถจักรยานยนตไปเจอดานตํารวจก็ไมรูสึกกลัวอะไรเพราะคิด
วายังไงเสียตํารวจก็คงไมกลาคนตัวผูหญิง ผูใหขอมูลเลาวาปญหาใหญที่สําคัญของผูคายาเสพติด
เสียเองก็คือการติดยาเสพติดเพราะวาผูที่ติดยาเสพติดจะมีลักษณะที่แตกตางจากคนธรรมดาทั่ว
ไปคือรางกายทรุดโทรมเปนเปาสายตาของตํารวจอาจถูกตรวจคนไดงาย แตผูใหขอมูลเปนผูหญิง
เคยถูกดานตํารวจสกัด เวลาตรวจคนก็มักจะตรวจคนแตรางกายของผูชาย สวนผูหญิงมักจะไม
ตรวจคนจึงทําใหรอดพนการจับกุมมาไดบอยครั้งจนทําใหเกิดยามใจไมเกรงกลัววาจะถูกจับกุมเขา
สักวัน
ประสบการณเกี่ยวกับยาเสพติดในชีวิตวัยรุน
ผูใหขอมูลเลาถึงประสบการณในชีวิตวัยเด็กวาเมื่อตอนที่อาศัยอยูกับแมที่ตางจังหวัด
เรื่องของยาเสพติดไมเคยรูจักมากอนเลยวาเปนอยางไรหรืออาจจะเปนเพราะวายังเด็กเกินไป ก็มี
บางที่เคยเห็นผูใหญที่สูบบุหรี่ แตพอยายมาอยูในกรุงเทพฯซึ่งเปนบานพักในเขตชุมชนแออัดมีครัว
เรือนหนาแนนและสามารถพบเห็นพฤติกรรมของผูเสพยาเสพติดไดไมยาก เห็นการซื้อขายยาเสพ
ติดจนกลายเปนเรื่องปกติ และเมื่อไดมาคบกับเพื่อนที่สูบบุหรี่ก็ทดลองสูบดูบางแรก ๆ ก็ไมคอย
ชอบแคลองสูบเลน ๆ จะรูสึกมึนศรีษะแตพอผานไปสักครูจะรูสึกคุนเคย
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ปจจัยความสัมพันธในกลุมเพื่อน
ผูใหขอมูลเลาวามีความรูสึกวามีความสนิทคุนเคยกับเพื่อนมากกวาคนในครอบครัว เมื่อผู
ใหขอมูลมาอยูที่กรุงเทพฯทําใหหางเหินกับครอบครัวและมักจะเริ่มคบกับเพื่อนใหมมากขึ้นมีความ
รูสึกแปลกใหมจากแตกอนที่เคยอยูในตางจังหวัดชีวิตจะเรียบงายไมมีสิ่งยั่วยวนใหหลงเดินทางผิด
การที่มีเพื่อนมากขึ้นและคิดวาทุกอยางเพื่อนชวยเหลือไดหมดโดยไมตองปรึกษาผูใหญทําใหชีวิต
กลาขึ้นแตจะเปนความกลาในทางที่ผิดเสียมากกวา โดยเฉพาะเรื่องยาเสพติดก็เขาไปยุงเกี่ยว
เพราะการคบเพื่อนและยิ่งเปนเพื่อนที่ติดยาเสพติดและคายาเสพติดทําใหตองคลอยตามและในที่
สุดตองเขาไปมีสวนรวมคายาเสพติด
ปจจัยทางดานเศรษฐกิจ
ผูใหขอมูลเลาถึงสภาพทางเศรษฐกิจกอนที่จะตองคายาเสพติดวาเคยประกอบอาชีพรับ
จางไดคาจางเปนแบบรายวันวันละไมเกิน 120 บาทและงานก็ไมไดมีใหทําทุกวันและยิ่งมีลูกก็ทํา
ใหผูใหขอมูลไมมีเวลาออกไปทํางานและจะตองเลี้ยงดูลูก ถาจะจางคนเลี้ยงก็ไมคุมเพราะวาเมื่อ
ออกไปทํางานก็มีรายไดไมมากสวนรายไดที่มาจากสามีก็จะไดประมาณวันละ 200 – 250 บาทแต
สามีของผูใหขอมูลก็ตองหมดไปกับการสูบบุหรี่และดื่มสุราและบางวันก็ตองซื้อยามามากินเพื่อที่
จะไดสามารถทํางานไดตามกําหนด ในแตละวันสามีของผูใหขอ มูลจะใหเงินเปนคาใชจายในครอบ
ครัวประมาณ 50 – 100 บาทแลวแตวาจะมีมากหรือนอยซึ่งผูใหขอมูลก็จะนําเงินสวนที่เหลือจาก
คาใชจายไปเลนการพนันเปนประจําทุกวัน ตลอดระยะเวลาที่เลนการพนันก็มักจะเปนหนี้สินจาก
การเลนการพนันเมื่อไมมีทางที่จะหาเงินมา ใชหนี้การพนันไดก็หาทางออกโดยการคายาเสพติด
โดยผูใหขอมูลรับจางนํายาเสพติดจากเพื่อนไปสงใหกับผูคารายยอยจะไดคาจางครั้งละประมาณ
5,000 บาทแตถารับซื้อจากเพื่อนแลวนําไปแบงขายใหกับผูเสพจะมีกําไรประมาณ 5 เทาโดยซื้อมา
1 หลอดราคา 500 บาทแบงขายได 2,000 - 2,500 บาท
ปจจัยทางดานอายุ
ผูใหขอมูลเลาถึงเหตุการณในแตละชวงที่ผานมาวาเขามาอยูกรุงเทพฯ เมื่ออายุประมาณ
12 ปตองเปลี่ยนจากที่อยูกับแมมาอยูกับพอและเมื่อมาอยูที่กรุงเทพฯก็ทําใหตัวผูใหขอมูลขาดคน
ที่จะควบคุมดูแลอบรมสั่งสอนเพราะวาพอก็ไมคอยมีเวลาในที่สุดก็ไมคิดที่จะเรียนและก็ออกเที่ยว
เตรโดยเมื่ออายุไดประมาณ 15 – 16 ปก็ตองทํางานรับจางไปตามสถานที่ตาง ๆ ในที่สุดก็ไมกลับ
บานโดยไปอยูกับสามีและมีลูกดวยกันซึ่งขณะนั้นผูใหขอมูลอายุประมาณ 17 ปนับวาอายุนอย
มากในการที่จะตองรับผิดชอบชีวิตเด็กที่เกิดมาแตในที่สุดผูใหขอมูลก็มีบุตรคนที่สองและเมื่อตอง
อยู กั บ บ า นเพื่ อ เลี้ ย งลู ก จึ ง ทํ า ให ต อ งเข า ไปมั่ ว สุ ม เล น การพนั น และเริ่ม ค า ยาเสพติ ด เมื่ อ อายุ
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ประมาณ 19 ปทําการลักลอบขายยาเสพติดหลายครั้งจนถูกตํารวจจับไดเมื่อผูใหขอมูลมีอายุ
เกือบ 21 ปโดยถูกจับเมื่อปลายป พ.ศ.2535
ปจจัยทางดานการศึกษา
ผูใหขอมูลเรียนจบชั้นประถมปที่ 6 จากตางจังหวัดหลังจากนั้นตั้งใจวาจะมาเรียนตอที่
กรุงเทพฯ โดยมาอาศัยอยูกับพอ แตหลังจากที่มาอยูไดไมนานก็หลงแสงสีของกรุงเทพฯออกเที่ยว
เตรจนในที่สุดกไมไดเรียนหนังสือ คิดวาตนเองมีความรูพอที่จะหาเลี้ยงตนเองไดแลวจึงทําใหไมคิด
ที่จะกลับบาน และเมื่อพอนานเขารูตัววานาจะกลับไปเรียนตอแตไมกลาเพราะกลัวพอแมจะลง
โทษจึงตองหาทางออกโดยเริ่ม จากไปอาศัยอยูกับเพื่อนซึ่งก็อยูไดไมนานก็ตองยายไปอยูที่อื่น
เพราะวาผูใหขอมูลไมมีความรูไมสามารถหารายไดเมื่อไปอาศัยคนอื่นก็ไดเพียงระยะสั้น ๆ เทานั้น
ปจจัยทางดานคูสมรส
ผูใหขอมูลกลาวถึงสามีวาในการเลือกคูชีวิตในขณะนั้นเปนความรักที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็ว
โดยคิดวาเปนความคิดของเด็กวัยรุนมากกวาไมเคยปรึกษาผูใหญเลยวาเหมาะสมหรือไมทุกอยาง
ทําโดยเอาความคิดของตนเองเปนใหญในครั้งแรกที่รูจักกับสามีก็จะเห็นเขาสูบบุหรี่จะกินเหลาใน
บางครั้งสามีของผูใหขอมูลจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ถึงจะไมมีความรูแตก็เปนคนขยันรัก
ครอบครัว สามีเคยเลาใหฟงเหมือนกันวาบางวันตองกินยามาเพื่อที่จะไดมีแรงทํางานถาไมกินก็จะ
ทํางานไมไหว ราคายามาเมื่อกอนจะตกประมาณเม็ดละ 45 – 50 บาทไมแพงเหมือนในปจจุบัน
แตกอนพวกที่กินยามาจะเปนพวกที่ใชแรงงานแตเดี๋ยวนี้นักเรียนนักศึกษาเอามาเสพมากินซึ่งราคา
ตกเม็ ดละประมาณ 100 – 110 บาทเมื่อครั้งที่ผูใหขอมูลขายยาเสพติดยาม ายังไมแพรระบาด
เหมือนในปจจุบันจะมีก็แตเฮโรอีนที่เปนที่นิยมของผูที่ติดยา สามีของผูใหขอมูลเมื่อรูวาผูใหขอมูล
ขายยาเสพติดก็ไมไดสนับสนุนหรือหามแตอยางใดแตก็เปนหวงผูใหขอมูลโดยบอกวาใหระวังจะ
ถูกตํารวจจับ และในที่สุดก็ถูกจับ
ปจจัยทางดานครอบครัว
ครอบครัวของผูใหขอมูลถึงแมวาจะไมมีปญหาการหยารางของบิดามารดาแตดวยเหตุผล
และความจําเปนบางประการทําใหบิดาและมารดาของผูใหขอมูลตองอยูกันคนละทางทําใหขาด
ความอบอุนในครอบครัวขาดคนที่คอยดูแลและเอาใจใสขัดเกลาผูใหขอมูลไดเรียนรูในสิ่งที่ถูกตอง
การที่ผูใหขอมูลยายมาอยูที่กรุงเทพฯก็เพื่อมาเรียนตอแตก็ไมไดเปนไปตามความตั้งใจเมื่ออยูหาง
จากคนดูแลและบิดาไมมีเวลาที่จะคอยใหคําชี้แนะจึงทําใหผูใหขอมูลหันไปคบเพื่อนและคลอย
ตามหรือเลียนแบบเพื่อนจนในที่สุดก็ไมคิดที่จะกลับบานความที่เปนผูที่ไมคุนเคยกับสภาพแวด
ลอมใหม ๆ จึงถูกชักจูงไปในทางที่ผิดไดงาย ผูใหขอมูลกลาววาเมื่อตนถูกจับลูก ๆ ของตนก็ไดแยก
กันอยูโดยคนโตอยูกับสามีสวนคนเล็กแมของผูใหขอมูลมารับไปดูแล
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กรณีศึกษาที่ 8 : ดวงแข (นามสมมุติ)
ลักษณะทางสังคม
อายุ
ศาสนา
ภูมิลําเนา
การศึกษา
สถานภาพ
อาชีพเดิม
สถานภาพทางสังคม

:
:
:
:
:
:
:

40 ป
พุทธ
เชียงราย
ชั้นประถมศึกษาปที่ 5
สมรส
คาขาย
แมคา

บุคลิกภาพและอุปนิสัย
ผูใหขอมูลมีลักษณะรูปรางเล็กสันทัดไมผอมหรืออวนจนเกินไป สูงประมาณ 160
เซนติเมตรผิวขาวแบบชาวเหนือ ทาทางทะมัดทะแมงปราดเปรียว อุปนิสัยเครงขรึม พูดจาจริงจัง
ไดอะแกรมเครือญาติ

หมายถึง
หมายถึง

ผูชาย
ผูหญิง

หมายถึง
หมายถึง

ผูใหขอมูล
การสมรส
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ประวัติชีวิต
ผู ให ข อ มู ล เกิ ด เมื่ อ วั น ที่ 12 สิ ง หาคม พ.ศ.2503 ที่ ตํ า บลแม คํ า อํ า เภอแม จั น จั ง หวั ด
เชียงราย ในครอบครัวของชาวไรที่อยูในถิ่นที่หางไกลความเจริญ ไดมีโอกาสเรียนจนจบชั้นประถม
ศึกษาปที่ 5 ซึ่งถือไดวามีการศึกษาไมนอยหนาถาเทียบกับคนอื่นในหมูบาน และไดแตงงานกับคน
ในหมูบานเดียวกันเปนขาราชการตํารวจยศจาสิบตํารวจ ชื่อเกรียงไกรฯ อายุ 41 ป และบุตรสาว 1
คน ปจจุบันอายุ 18 ป การใชชีวิตตั้งแตเกิดมาก็ดําเนินมาตามปกติสุขเหมือนกับคนอื่นทั่วไปในหมู
บ า นมี ค วามเป น อยู สุ ข สบายไม มี ค วามเดื อ ดร อ นแต อ ย า งใด จนกระทั่ ง เมื่ อ ประมาณต น ป
พ.ศ.2534เปนชวงที่ญาติๆไดมารวมทําบุญ สิ่งที่ทําใหชีวิตตองเปลี่ยนแปลงก็โดยเริ่มจากการชัก
ชวนของหลานเขย ซึ่งเปนคนแนะนําใหนํายาเสพติดไปสงที่กรุงเทพฯ โดยใหเหตุผลวาทํางายและ
ไดเงินดี เคยทําหลายครั้งแลวแตครั้งนี้ที่ชวนใหทําเพราะวาของที่จะนําลงมาสงที่กรุงเทพฯคราวนี้มี
จํานวนมากจึงอยากจะหาคนชวยและเจาของของ กําหนดวาใหใชผูหญิงเปนผูชวยในการลําเลียง
ยาเสพติด จะเปนการปลอดภัยกวาที่จะใชผูชายมาเพียงลําพังโดยตกลงวาจะใหคาจางในการขน
ยาเสพติดครั้งนี้เปนเงิน 15,000 บาท ผูใหขอมูลเห็นวานาจะทําไมยากจึงไดตัดสินใจทํา และก็
สามารถผานดานตรวจคนรถยนตของเจาหนาที่ตํารวจมาไดตลอด ผูใหขอมูลยอมรับวาไดขนยา
เสพติดไปสงใหลูกคาหลายครั้งจนมาครั้งสุดทายที่ถูกจับพรอมสามีของผูใหขอมูลโดยเจาหนาที่
ตํารวจอําเภอแมสาย ซึ่งเปนคนละสถานีตํารวจที่สามีของผูใหขอมูลประจําอยู หลานเขยของผูให
ขอมูลก็ถูกจับในครั้งนี้ดวย โดยยาเสพติดของกลางเปนเฮโรอีนจํานวน 21 กิโลกรัม ( 60 กอน ) ถูก
จับที่บริเวณหนาตลาดสด อําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย ผูใหขอมูลรับสารภาพตลอดขอกลาวหา
ทั้งในชั้นจับกุมและชั้นศาล จึงไดรับการลดโทษจากประหารชีวิตเหลือจําคุกตลอดชีวิต ไดรับอภัย
โทษเมื่อป พ.ศ.2539 เหลือ 40 ป ปจจุบันไดรับโทษ มาแลว 10 ป
จุดเปลี่ยนแปลงในชีวิต
ผูใหขอมูลกลาววาจุดที่ทําใหชะตาชีวิตตองเปลี่ยนไปก็เนื่องจากการตัดสินใจที่ผิดพลาด
ในชีวิต แตไมอยากจะโทษใครเพราะเปนคนเลือกเอง แมวาผูใหขอมูลจะเคยทําความผิดเกี่ยวกับ
ยาเสพติดซึ่งก็อาจจะเปนครั้งสุดทายก็วาไดผูใหขอมูลไดพูดอยางปลงตกในชีวติ วาทุกวันนี้ทําใจได
แลว ไมคิดอะไรมากคิดวายังไงก็คงไมไดออกไปใชชีวิตขางนอกเหมือนกับคนอื่นเพราะปจจุบันอายุ
ก็มากแลวและโทษที่ยังเหลืออีกหลายสิบปคงจะไมมีโอกาสพนโทษ ความผิดพลาดครั้งนี้เพราะวา
ทําอะไรโดยไมรูจักคิดผิดชอบชั่วดี คิดอยูอยางเดียววาจะทําอยางไรใหไดเงินมา ทําไปโดยเอา
ความคิดของตนเองเปนใหญไมฟงคําพูดของคนอื่นจนทําใหชีวิตผิดพลาด ทําความเดือดรอนเสื่อม
เสียชื่อเสียงมาสูครอบครัว อีกทั้งลูกก็ตองขาดคนดูแลสงเสียเลาเรียน สิ่งที่ทําใหเห็นผิดเปนชอบ
โดยเริ่มจากการที่ไปคบกับผูที่คายาเสพติดและเชื่อในคําพูดจาหวานลอมตาง ๆ นานา และที่
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สําคัญคือความละโมบอยากไดอยากมีโดยไมคิดถึงผลที่จะตามมาสุดทายก็ตองชักชวนสามีที่มี
หนาที่การงานที่ดีใหมารวมกระทําความผิดทิ้งความลําบากไวกับลูกที่ไมมีคนเลี้ยงดูตองนําไปฝาก
ใหญาติไปอุปการะ ปจจุบันบุตรสาวของผูใหขอมูลจะมาเยี่ยมประมาณ 3 - 4 เดือนตอครั้ง
การปรับตัว
ผูใหขอมูลเลาถึงการปรับตัววาแตเดิมตนเปนคนประกอบอาชีพทางการเกษตรชีวิตประจํา
วันก็อยูตามเทือกเขาไรนา การแตงตัวก็สบาย ๆ เหมือนชาวบานโดยทั่วไปแตพอเมื่อมีภาระที่ตอง
ทําโดยการเดินทางไปตามสถานที่นัดมอบสิ่งของหรือยาเสพติดซึ่งอาจจะเปนในตัวเมืองหรือใน
จังหวัดอื่นที่เจริญการแตงตัวของผูใหขอมูลจึงตองพยายามใหดูดีกวาปรกติ และใหเขากับสภาพ
แวดลอมเพื่อปองกันการสงสัยของเจาหนาที่ตํารวจ และจะตองรูจักเทคนิคในการเจรจาสงมอบยา
เสพติดดวย ผูใหขอมูลเลาใหฟงวาผูที่มารับของถามวา ”พาคนงานมาดวยหรือเปลา” ผูใหขอมูล
เกิดความสงสัยจึงถามกลับไปวา “พาคนงานมาทําไม” ซึ่งคําวาคนงานหมายถึงยาเสพติด เพราะ
ฉะนั้นจึงตองปรับตัวใหเขากับสังคมของผูคายาใหทัน
ชีวิตประจําวัน
การดําเนินชีวิตของผูใหขอมูลแตเดิมก็ทําไรเก็บพืชผลทางการเกษตรไปขายเหมือนกับคน
อื่นทั่วๆไปไมมีอะไรแตกตางกันเลย จนกระทั่งตัดสินใจเลือกที่จะแสวงหาความสุขสบายโดยไมคํา
นึกถึงความผิดชอบชั่วดี โดยในวันที่จะนํายาเสพติดลงมาสงที่กรุงเทพฯ หลานเขยเปนผูท่ีดําเนิน
การจัดเตรียมสิ่งของทั้งหมดโดยเปนผูไปรับยาเสพติดในคืนกอนที่จะเดินทางในตอนเชา ดวยรถ
ยนตโดยสารประจําทางเขากรุงเทพฯ โดยนัดเจอหลานเขยที่ทารถ เมื่อถึงทารถโดยสารประจํา
จังหวัดหลานเขยไดนํากลองกระดาษปดผนึกอยางดีจํานวน 2 กลองมาดวยโดยแบงกันถือคนละ
กลองแยกกันขึ้นรถโดยสารนําเขาสูกรุงเทพฯ แตก็ตองโดนจับเสียกอนที่จะขึ้นรถมายังกรุงเทพฯ
ทัศนคติและโลกทัศน
ผูใหขอมูลเลาใหฟงเกี่ยวกับทัศนคติเรื่องยาเสพติดวายอมรับในความผิดที่ไดกระทําแตไม
คิดวาจะตองมีความผิดที่ตองรับโทษมากมายขนาดนี้ ซึ่งยาเสพติดแทที่จริงแลวไมใชของตน ผูให
ขอมูลเปนแตเพียงแคผูที่รับจางขนยาเสพติดเทานั้น คาตอบแทนก็ไดเพียงนอยนิดเมื่อเปรียบกับ
ราคาที่ขายใหกับผูเสพ โทษที่ไดรับก็นาจะเพียงพอที่จะทําใหเกิดความเข็ดหลาบกับผูตองขังแลว
แตทุกวันนี้ไมมีความหวังที่จะไดรับอิสระภาพ อยากใหสังคมใหโอกาสผูที่หลงผิดไดกลับตัวเปนคน
ดีบาง ผูใหขอมูลกลาววาถายอนเวลากลับไปไดจะไมมีวันกระทําผิดเชนนี้เปนอันขาด
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การวางแผนอนาคต
กอนที่ผูใหขอมูลจะตองโทษคดีคายาเสพติดไดคิดวางอนาคตไวแตเพียงวาเมื่อไดเงินจาก
การคายาเสพติดจะนําไปซื้อสิ่งของเครื่องใชอํานวยความสะดวก ซึ่งในความเปนจริงแลวสิ่งของดัง
กลาวไมมีความจําเปนเลยที่จะตองขวนขวายหามาเพราะเทาที่เปนอยูก็ถือวาสุขสบายดีแลว แต
เปนเพราะความอยากไดอยากมีเกินความจําเปนความไมรูจักพอ จึงตองทําใหชีวิตตองมาลําบาก
ใชชีวิตในทัณฑสถานแหงนี้
ปญหาและอุปสรรค
ปญหาของผูใหขอมูลในเรื่องการคายาเสพติดคิดวาไมมีเพราะวาไมไดทําทุกวันถาวันไหน
มี ง านจะมี ค นมาบอกซึ่ ง ผู ให ข อ มู ล ไม ต อ งทํ า อะไรเลย รอแต เพี ย งเวลานั ด หมายเดิ น ทางเข า
กรุงเทพฯ นํายาเสพติดไปสง ในการทําทุกครั้งก็จะใหหลานเขยเปนคนไปรับของและนํามาแบงกัน
ขนไปกรุงเทพฯ ดั งนั้ น ผูให ขอมูล จึงคิด วาป ญ หาก็ คือไม มี ป ระสบการณ ในเรื่องของการทํ าผิ ด
กฎหมายมากอนเปนคนไมมีเลหเหลี่ยมเหมือนกับคนที่ทําเปนขบวนการยึดเปนอาชีพมานาน และ
การที่เชื่อคนงายขาดความรูที่จะใชความคิดพิจารณาในสิ่งที่ถูกที่ควรก็เปนปญหาของผูที่หลงผิด
ตกเปนเหยื่อ เปนเครื่องมือของกลุมผูคายาเสพติด
ปจจัยเกี่ยวกับยาเสพติดในชีวิตวัยรุน
ผูใหขอมูลกลาวถึงประสบการณเรื่องยาเสพติดวาตั้งแตเล็กจนโตไมเคยของแวะกับยาเสพ
ติดเลยจะเคยเห็นก็แตตนฝนที่มีอยูเต็มไปหมดบนดอยแตก็อยูหางไกลจากหมูบาน รูแตเพียงวาจะ
มีกลุมคนบนดอยเทานั้นที่ลงมาเก็บยางจากดอกฝนเพื่อเอาไปทํายาแตไมรูวาเอาไปทําที่ไหนอยาง
ไร เคยไดยินคนในหมูบานพูดถึงยาเสพติดบางเหมือนกันแตก็ไมไดสนใจ ในหมูบานของผูใหขอมูล
มีผูติดยาเสพติดประเภทฝน เฮโรอีนบางเหมือนกันแตก็เห็นเปนเรื่องปกติธรรมดา ซึ่งสวนมากจะ
เปนผูชายวัยกลางคนที่ใชแรงงานถึงผูสูงอายุสวนพวกเด็กวัยรุนที่ติดยาเสพติดจะไมมี
ปจจัยความสัมพันธในกลุมเพื่อน
ผูใหขอมูลเลาถึงเพื่อนที่รูจักคบหากันสวนมากจะเปนคนในหมูบานเดียวกันหรือในหมู
บานใกลเคียงจะมีความสนิทสนมคบกันเหมือนพี่เหมือนนอง เพราะสังคมชนบทตองพึ่งพาอาศัย
ซึ่งกันและกันดังนั้นจึงรูจักกันหมดวาใครเปนใครกันบาง เทาที่รูจักก็มีพวกผูชายที่มีครอบครัวแลว
ที่ติดยาเสพติดอยูบางแตไมมากนักซึ่งเจาหนาที่ตํารวจก็รูวาใครติดยาแตก็ไมไดจับกุมแตอยางใด
ดังนั้นคนในหมูบานจึงไมมีใครคิดวาการติดยาเสพติดเปนปญหาใหญหรือเปนบุคคลที่นารังเกียจ
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เพราะคนที่ติดยาเสพติดในหมูบานก็ไมเคยสรางความเดือดรอนใหใคร สวนผูหญิงไมมีใครที่ติดยา
เสพติดนอกจากผูหญิงชราบางคนเทานั้นที่ติดยาเสพติดแตก็ไมมากนัก
ปจจัยทางดานเศรษฐกิจ
ผูใหขอมูลกลาววาสําหรับตนแลวไมมีปญหาทางดานเศรษฐกิจของครอบครัวเพราะวาถึง
แมจะมีรายไดมาจุนเจือครอบครัวไมมากนักแตรายจายก็ไมมากกวารายรับในการจําหนายพืชผล
ทางการเกษตรแตละครั้งสามารถทําเงินไดหลายพันบาทเพียงพอสําหรับเปนทุนที่ซื้อปุยและอาหาร
สัตวและยังเหลือสําหรับใชจายในชีวิตประจําวันไดอยางสบายโดยเฉลี่ยแลวรายไดตกประมาณ
7,000 - 8,000 บาทตอเดือนเมื่อประมาณ 10 ปที่แลวถือไดวามีรายไดสูงพอสมควร
ปจจัยทางดานอายุ
ผูใหขอมูลลําดับเหตุการณที่ผานมาในชีวิตวาชีวิตในวัยเด็กก็เหมือนกับเด็กตามชนบททั่ว
ไปไมมีอะไรที่หวือหวาหรือผิดไปจากคนอื่นการดําเนินชีวิตเมื่อเปนวัยรุนอายุประมาณ15-16ปสวน
มากก็จะไมมีใครเรียนหนังสือทุกคนจะตองออกไปทํางานนอกบานหรือไมก็ตองรับผิดชอบงานภาย
ในบานและเมื่ออายุใกลจะครบ20ปบริบูรณก็จะเริ่มมีคนมาหมายปองหรือมาสูขอโดยปกติผูหญิง
ในหมูบานมักจะมีสามีและแยกครอบครัวเมื่ออายุประมาณ 20 ป ผูใหขอมูลก็เชนกันแตงงานเมื่อ
อายุได 20 ปเศษกับสามีรับราชการตํารวจอายุหางกันหลายป เมื่อสามีเปนผูใหญกวาปญหาตาง ๆ
จึงตองปรึกษาสามีและใหเปนคนตัดสินใจแมแตเรื่องที่จะรับจางขนยาเสพติดแรก ๆ สามีของผูให
ขอมูลก็ไมเห็นดวยแตดวยเหตุผลบางประการในที่สุดสามีของผูใหขอมูลก็ยินยอมใหทําและเปนคน
ที่ใหคําแนะนําอีกที ซึ่งในครั้งแรกที่เริ่มรับจางสงยาเสพติดผูใหขอมูลอายุประมาณ 27 ปขณะนั้น
บุตรสาวก็ยังเล็กและตองเขาโรงเรียนก็ตองมีคาใชจายดวยความที่อยากใหลูกสุขสบายเหมือนคน
อื่นและฐานะทางบานดีขึ้นจึงยินยอมที่จะทําผิดกฎหมาย
ปจจัยทางดานการศึกษา
ผูใหขอมูลอธิบายถึงสาเหตุที่ตนจบการศึกษาแคชั้นประถมศึกษาปที่ 5 เพราะวาคานิยม
ของคนในสังคมที่ผูใหขอมูลอยูนั้นมีความรูสึกวาผูหญิงไมจําเปนที่จะตองเรียนหนังสือสูง ๆ เพราะ
วาเรียนไปก็คงจะไมไดใชอะไร แคพออานออกเขียนไดดีมากแลว พอมีอายุขึ้นมาสักหนอยใหพนวัย
เด็กก็ตองมีครอบครัวแยกออกไป สามีเปนคนคอยหาเลี้ยงผูหญิ งสวนใหญ จะไมคอยไดรับการ
สนับสนุนจากผูใหญใหไดมีโอกาสเลาเรียนเหมือนกับเด็กผูชายทั้งที่ฐานะทางบานของผ็ใหขาวก็
สามารถสงใหเรียนไดสูงกวานี้
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ปจจัยทางดานคูสมรส
ผูใหขอมูลกลาวถึงคูสมรสวาตนจะเชื่อฟงคําพูดและการตัดสินใจของสามีเพราะวาเขา
เปนผูใหญกวาและเปนหัวหนาครอบครัวถึงแมวาสามีของผูใหขอมูลจะชอบกินเหลาและสูบบุหรี่
แตก็จะมีความรับผิดชอบตอครอบครัว โดยปกติแลวสามีของตนจะไมของแวะกับยาเสพติดแตเปน
เพราะวาตัวของผูใหขอมูลเองที่เปน ผูเอาเรื่องการรับจางขนยาเสพติดไปปรึกษาโดยพู ดถึงผล
ประโยชนที่เปนเงินทองคาตอบแทนที่จะไดรับแตไมเคยคิดถึงผลรายที่จะตอบสนองตนและครอบ
ครัว โดยในการขนยาเสพติดครั้งแรกผูใหขอมูลจะทํารวมกับหลานชายซึ่งสามีของผูใหขอมูลจะไม
เขามาเกี่ยวของดวยจนนานวันผูใหขอมูลทําหลายครั้งจนเปนเรื่องปกติจึงบอกใหสามีของผูใหขอ
มูลมาชวยเหลืออีกแรง และทายที่สุดเมื่อพฤติกรรมของผูใหขอมูลและสามีเริ่มมีคนสงสัยเรื่องจึง
เขาหูตํารวจจนทําใหถูกจับกุมในที่สุด
ปจจัยทางดานครอบครัว
ครอบครัวของผูใหขอมูลเปนครอบครัวของชาวนาชาวไรมีความเปนอยูแบบคนตามตาง
จังหวัดจะใหความชวยเหลือเปนกันเองพอแมของผูใหขอมูลอยูรวมกันจนปจจุบันทุกวันนี้ก็ไมไดมี
ปญหาภายในครอบครัวแตอยางใด ถึงแมวาตัวผูใหขอมูลจะตองมารับโทษที่เกิดจากการทําความ
ผิดทุกคนในครอบครัวของผูใหขอมูลก็ไมไดโกรธเคืองทุกคนใหอภัย ในอดีตที่ผานมาผูใหขอมูลไม
เคยเห็นพอแมของผูใหขอมูลทะเลาะเบาะแวงกันเลย รวมถึงครอบครัวของผูใหขอมูลเองก็ไมมี
ปญหาใดๆอาจจะมีปากเสียงกันบางแตก็เปนเรื่องเล็กนอยเทานั้น

134

กรณีศึกษาที่ 9 : ลําดวล (นามสมมุติ)
ลักษณะทางสังคม
อายุ
ศาสนา
ภูมิลําเนา
การศึกษา
สถานภาพ
อาชีพเดิม
สถานภาพทางสังคม

:
:
:
:
:
:
:

53 ป
พุทธ
พะเยา
ชั้นประถมศึกษาปที่ 7
สมรส
คาขาย,ทํานา
แมบาน

บุคลิกภาพและอุปนิสัย
ผูใหขอมูลมีลักษณะรูปรางใหญแตไมสูงมากนัก ใบหนาเหลี่ยม ผมสั้น สูงประมาณ 160
เซนติเมตร ลักษณะเปนคนที่ผานการทํางานหนัก น้ําเสียงจะแข็งกราวพูดเสียงดัง อุปนิสัยเปนคน
ตรงไปตรงมาชอบคุยเรื่องสวนตัวใหฟงโดยไมปดบังหรือรอใหถามกอน แตจะเปนคนที่ยิ้มยากไม
ชอบพูดเลน เปนคนคุยสนุกชอบหยอกลอไมเครียด
ไดอะแกรมเครือญาติ

หมายถึง
หมายถึง

ผูชาย
ผูใหขอมูล

หมายถึง

การสมรส
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ประวัติชีวิต
ปจจุบันผูใหขอมูลอายุ 53 ป เกิดเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ.2491 ที่ตําบลดงเจนอําเภอ
เมือง จังหวัดพะเยา การศึกษาชั้นสูงสุดชั้นประถมปที่ 7 จากโรงเรียนดอกคําใตเมื่อเทียบกับคนใน
หมูบานเดียวกันถือไดวามีการศึกษาพอสมควร
(ปจจุบันจบการศึกษาระดับปริญญาตรีจาก
มสธ.ในทัณฑสถานหญิง) แตงงานแลวกับสามีชื่อนายพงษเทพฯ อาชีพรับราชการเปนครู มีบุตร
ชาย 2 คน อาชีพเดิมคาขายสวนมากจะเปนพืชผลทางการเกษตร รายไดในแตละเดือนตก
ประมาณโดยสวนตัวผูใหขอมูลประมาณ 2,000 บาท สภาพทางเศรษฐกิจในขณะนั้นถือวาพอกิน
พอใชไมขัดสน บานที่อยูอาศัยมีลักษณะเปนบานเดี่ยว 2 ชั้น ไมเล็กหรือใหญจนเกินไป ตองโทษ
คดียาเสพติดเปนเฮโรอีนจํานวน 1,400 กรัม ( 4 กอน) โดยถูกเจาหนาที่ตํารวจตระเวนชายแดน
ภาค 4 จับที่ตําบลสํานักแตวอําเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ศาลตัดสินลงโทษจําคุกตลอดชีวิต
ปจจุบันไดรับการอภัยโทษเมื่อป พ.ศ.2539 เหลือจําคุก 40 ป
จุดเปลี่ยนแปลงในชีวิต
ผูใหขอมูลเลาวาไมทราบเหมือนกันวาชีวิตตองเขาไปพัวพันกับการคายาเสพติดตั้งแตเมื่อ
ไร เพราะวาไมเคยคิดมากอนวาตนเองจะตองมาใชชีวิตอยูในเรือนจํา แตคิดวานาจะเริ่มจากแต
เดิมตนเองมีอาชีพทําไร และคาขายพืชผลทางการเกษตรโดยใชชีวิตเรียบงายมีรายไดไมมากนักแต
ก็ไมถึงกับขัดสนแตอยางใด ในหมูบานของผูใหขอมูลจะมีพวกเด็กสาว ๆ ไปทํางานในกรุงเทพฯ
สวนมากก็จะไปขายบริก าร ทํ าใหฐานะทางบ านของเด็กสาวเหลานั้ น มีฐานะดี ซึ่งการไปขาย
บริการนั้นก็มีทั้งสมัครใจไปทําและถูกหลอกไป คนที่ไปและประสบความสําเร็จมีเงินทองกลับมาให
พอแมก็มักจะมาชักชวนใหไปทํางานขายบริการบางสวนใหญก็เปนงานขายบริการสวนมากจะเปน
การถูกชักชวนจากคนที่เคยไปทํางานมากอนแลวประสบความสําเร็จ มีเงินทองกับมาใหพอแมใช
บางรายสามารถปลูกบานไดหลังโต ๆ ที่เครื่องใชอํานวยความสะดวกภายในบานทําใหเกิดการทํา
ตามแบบอยางของคนในหมูบานที่มักจะใหลูกสาวเขาไปทํางานในกรุงเทพฯ สวนลูกชายก็จะให
ทํางานในแถบหมูบานหรือในเขตจังหวัดใกลเคียง บางครั้งก็มีนายหนาเขามาในหมูบานเพื่อติดตอ
หาเด็กสาวไปขายบริการ ผูใหขอมูลก็ไดรับการติดตอให เปน นายหนาจัดหาเด็กสาวไปสงใหที่
กรุงเทพฯ โดยคนติดตอจะอยูที่กรุงเทพฯไมตองขึ้นมาเอง และผูใหขอมูลจะไดคาตอบแทนเปนราย
หัว ซึ่งการเปนนายหนาจัดหางานขายบริการนี้ผูใหขอมูลจะไมบอกใหสามีซึ่งมีอาชีพครูทราบ เวลา
ที่จะนําเด็กสาวไปสงที่กรุงเทพฯ ก็จะบอกสามีวาเพื่อนบานชักชวนไปเที่ยวที่กรุงเทพฯ เคยเดินทาง
ไปสงเด็กสาวขายบริการถึงชายแดนจังหวัดภาคใตหลายครั้ง จนสนิทกับคนที่มาคอยรับเด็กสาว
จนไดรับการติดตอใหขนยาเสพติดมาสงใหดวย ตอนแรกที่ไดรับการติดตอก็รูสึกงง ๆ แตก็ไมรูสึก
กลัวอะไร จึงไดถามวาจะใหผูใหขอมูลทําอะไรบาง ผูติดตอบอกวาใหคอยอยูที่บานเมื่อถึงเวลาที่
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พาเด็กสาวมาสงจะมีคนนําของ(เฮโรอีน)มาใหที่บาน และนํามาพรอมกับเด็กสาว แตตอนที่ลงมา
ไมตองมากับเด็กสาวหลายคนใหมาเพียงแค1หรือ2คน โดยปกติจะมีเด็กสาวมาดวย 3 – 5 คน
และใหวาจางรถยนตมาเอง แตถามาคนเดียวก็ใหขึ้นรถประจําทางได เพื่อปองกันการสงสัยของ
เจาหนาที่ เคยนํามาสงใหหลายครั้งกอนที่จะมาถูกจับที่อําเภอสะเดา จังหวัดสงขลา
การปรับตัว
ผูใหขอมูลเลาถึงการปรับตัววาในการเดินทางจากบานเพื่อนําเด็กสาวไปทํางานยังจังหวัด
ตาง ๆ ซึ่งผูใหขอมูลก็จะลักลอบลําเลียงยาเสพติดไปสงดวยเสมอซึ่งก็จะใชเด็กสาวบังหนาเมื่อ
ผานดานตรวจของเจาหนาที่ตํารวจซึ่งก็สามารถผานมาไดโดยตลอดแตจะมาพรอมกับหญิงสาว
ประมาณ 2 – 3 คนและตองไมมากกวานี้เพราะตํารวจอาจจะสงสัยไดซึ่งทุกครั้งจะอางวาพาลูก
หลานไปเที่ยวกรุงเทพฯ ในระหวางเดินทางจะตองตกลงกับเด็กสาววาถาตํารวจถามจะตองตอง
อยางไรและทุกคนจะตองตอบใหเหมือนกัน และเมื่อผูใหขอมูลตองเดินทางอยูเสมอดังนั้นจะตอง
แสดงความรูจักกับเจาหนาที่ตํารวจตามเสนทางใหมากที่สุด เพื่อความปลอดภัยในการที่จะถูก
ตรวจคนในครั้งตอไป
ชีวิตประจําวัน
ผูใหขอมูลเลาวาชีวิตในแตละวันมีความเปนอยูเรียบงายสบาย ๆ เริ่มตั้งแตตื่นนอนในตอน
เชาตนจะมีหนาที่จัดเตรียมอาหารสําหรับสมาชิกในครอบครัว โดยเฉพาะลูก ๆ ของผูใหขอมูลจะ
ตองเตรียมความพรอมกอนไปโรงเรียน และสามีของผูใหขอมูลซึ่งเปนครูสอนหนังสืออยูในหมูบาน
เมื่อสมาชิกในครอบครัวออกจากบานกันหมดก็เหลือแตเพียงผูใหขอมูลกับญาติที่ไมไดออกไป
ทํางานนอกบาน สวนมากจะเปนพวกแมบานที่สามีออกไปรับจางทํางานนอกบานกันหมด บางวัน
ก็ออกไปตามบานของเพื่อนบานที่มีกิจกรรมประกอบอาชีพในครัวเรือนเชนการเย็บผา การสาน
เครื่องใชตาง ๆ การรวมกลุมของแมบานมักจะเปนการพูดคุยกัน โดยเฉพาะเรื่องของการเดินทาง
ไปทํางานที่กรุงเทพฯ ของเด็กสาว ๆ ซึ่งผูใหขอมูลกลาววาในชวงนั้นเริ่มเปนนายหนาติดตอหาเด็ก
สาวเพื่อสงตอไปทํางานในกรุงเทพฯ ดังนั้นในแตละวันจึงตองเดินทางไปตามหมูบา นตาง ๆ ที่ผูให
ขอมูลรูจักหรือหมูบานที่มีผูแนะนําไป ผูใหขอมูลเลาวาถึงแมจะรับจางจัดหาเด็กแตก็ไมเคยเขาไป
ยุงเกี่ยวกับยาเสพติดเลย จนกระทั่งไปรูจักกับนักคายาเสพติดที่นําเด็กสาวไปสง
ทัศนคติและโลกทัศน
ทัศนคติของผูใหขอมูลเกี่ยวกับอาชีพการคายาเสพติด โดยมองวายาเสพติดเปนสิ่งที่ไมดี
การที่ผูใหขอมูลเขาไปทําก็มีสาเหตุของความอยากร่ํารวย อยากมีเหมือนกับคนอื่นเขา คิดแตเพียง
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วาเปนงานสบาย โอกาสที่ตนจะไดคาตอบแทนจากการคายาเสพติดอยูตอหนาเห็น ๆ ไมเคยมอง
วาจะตองไดรับโทษ ซึ่งในขณะนั้นใครหามก็คงไมฟง ไมรูจักคําวาติดคุกติดตาราง กินขาวแดงเปน
อยางไร ทุกวันนี้รูหมดทุกอยางแลววามันเปนอยางไร
การวางแผนอนาคต
ผูใหขอมูลกลาววาไดวางแผนอนาคตไวตั้งแตเริ่มเปนธุระจัดหาเด็กเพื่อขายบริการแลววา
ถาทําอยางจริงจังไมเกิน 2 - 3 ปก็จะมีเงินซื้อรถยนต ซื้อที่ดินในแถบหมูบานเพื่อใหคนรับจาง และ
ตอไปอาจจะปลูกบานหลังใหมใหใหญกวาเดิม และยิ่งไดมาทําธุรกิจการคายาเสพติดยิ่งทําใหเกิด
ความมั่นใจวา ความฝนความตั้งใจตาง ๆ ที่คิดไวจะเปนไปเร็วกวาที่คาดเอาไว เพราะดูวาทําได
งาย
ปญหาและอุปสรรค
ปญหาและอุปสรรคของผูใหขอมูลก็เห็นจะไดแกผูที่ประกอบอาชีพคลายกันกับผูใหขอมูล
ซึ่งในขณะนั้นมีผูที่มาจากกรุงเทพฯมาติดตอใหคนที่กวางขวางในหมูบานชวยเจรจาเพื่อจูงใจใหผู
หญิงโดยเฉพาะสาว ๆ ไปทํางานขายบริการ ซึ่งผูใหขอมูลสามารถติดตอเด็กไดมากผลประโยชน
ตอบแทนกมากทําใหผูที่ทําอาชีพเดียวกันเสียผลประโยชนคอยหาทางกลั่นแกลง บอกขาวกับทาง
เจาหนาที่ใหคอยตรวจจับ ซึ่งผูใหขอมูลก็ไมไดกลัวเรื่องนําผูหญิงไปขายบริการเพราะวาไมมีหลัก
ฐานแตกลัววาจะถูกเรียกตรวจจนเจอยาเสพติดเพราะฉะนั้นการกําหนดวันออกเดินทางจึงตองเปน
ความลับ และการติดตอกับคนแปลกหนาผูใหขอมูลจะไมยอมติดตอดวย แตผูใหขอมูลถูกผูที่คา
ยาเสพติดดวยกันหักหลังเปนสายลับใหตํารวจมาจับกุม ดังนั้นปญหาที่สําคัญของผูใหขอมูลคือกา
รทรยศหักหลังในกลุมผูคา ยาเสพติดดวยกันเอง
ประสบการณเกี่ยวกับยาเสพติดในชีวิตวัยรุน
ชีวิตในวัยเด็กที่อาศัยอยูในตางจังหวัดของผูใหขอมูลในทองถิ่นที่หางไกลความเจริญ ใน
สมัยกอนไฟฟา น้ําประปายังไมมีใชในหมูบาน ขอมูลขาวสารจึงไมคอยรับรูจากภายนอกเลย แต
เรื่องของยาเสพติดก็พบเห็นไดไมยากในหมูบานสามารถที่จะหาดูไดทั่วไป เชน ฝน กัญชาหรือ
เฮโรอีน สวนตัวของผูใหขอมูลเองถึงแมวาจะมีความคุนเคยกับยาเสพติดพวกนี้มาตั้งแตเล็กแลวก็
ตามแตก็ไมเคยทดลองเสพดวยตัวเองเลย โดยผูใหขอมูลบอกวาที่ไมเสพเพราะวาไมชอบเลยไม
เคยลอง แตจะเห็นคนแกหรือคนสูงอายุมักนิยมเสพกันเอง สวนการซื้อขายยาเสพติดในชวงวัยเด็ก
ไมเคยเห็นมากอน
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ความสัมพันธในกลุมเพื่อน
ผูใหขอมูลเลาถึงเพื่อนที่คบหากันมาสวนมากก็จะเปนคนที่อยูในหมูบานเดียวกันมาตั้งแต
สมัยที่เปนเด็กมีความผูกพันรูจักนิสัยใจคอกันเปนอยางดี เพื่อนมีทั้งดีและไมดีโดยเฉพาะเพื่อนที่รู
จักกันโดยผิวเผิน ผูใหขอมูลกลาววาบางครั้งใหความจริงใจกับเพื่อนแตก็ถูกเพื่อนทรยศหักหลังซึ่ง
หมายถึงเพื่อนที่รูจักกันในระหวางที่ผูใหขอมูลทําธุรกิจจัดหาเด็กไปขายบริการและก็ไดรับการชัก
ชวนใหลําเลียงยาเสพติดมาสง และก็เปนคนเดียวกันที่แนะนําใหผูใหขอมูลไดรูจักกับสายลับหรือ
ตํารวจปราบปรามยาเสพติดที่ปลอมตัวมาลอซื้อ ซึ่งผูใหขอมูลมารูภายหลังวาเพื่อนคนที่ทรยศเคย
ถูกจับกุมแตตํารวจไมพบของกลางยาเสพติดจึงเอาผิดไมไดและไดเกลี้ยกลอมใหเพื่อนคนดังกลาว
ทํางานใหกับตํารวจโดยการแนะนําตํารวจมาติดตอกับผูใหขอมูลเพื่อที่ตนเองจะไดหลุดพนขอหา
ปจจัยทางดานเศรษฐกิจ
ความเปนอยูของผูใหขอมูลทั้งกอนที่คายาเสพติดและจัดหาเด็กขายบริการไมไดมีความ
เดือดรอนเรื่องเงินทองแตประการใด ซึ่งผูใหขอมูลคาขายพอมีรายไดอีกทั้งสามีของผูใหขอมูลก็รับ
ราชการครูมีเงินเดือนที่แนนอนรายไดรวมกันเดือนหนึ่งก็ประมาณ 6,000 - 7,000 บาท ฐานะคอน
ขางดี แตเพราะความที่อยากไดในสิ่งตาง ๆ ไมวาจะเปนเครื่องใชหรือสิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ
แมแตคิดที่จะมีบานหลังใหญโตมีที่ดินใหคนอื่นเชาจึงคิดที่จะทําทุกอยางเพื่อใหไดเงินมามากๆ
บางเดือนมีรายไดจากการสงเด็กถึง 20,000 บาท และจากการคายาเสพติดอีกประมาณ 50,000
บาท
ปจจัยทางดานอายุ
ผูใหขอมูลเริ่มที่จะเดินทางทําธุรกิจสงเด็กไปทํางานเมื่อประมาณป พ.ศ.2525 ซึ่งผูใหขอ
มูลอายุประมาณ 35 ป และหลังจากนั้นไมนานก็เริ่มไดรับการติดตอใหคายาเสพติดดังนั้นอายุที่
เริ่มตนที่เขาไปเกี่ยวของกับยาเสพติดจึงประมาณ 36 – 37 ป ถือไดวาเปนชวงที่เปนผูใหญมีความ
รับผิดชอบในเรื่องตาง ๆ ไดเปนอยางดี ผูใหขอมูลถูกจับกุมเมื่อป พ.ศ.2530 ดังนั้นสรุปไดวาผูให
ขอมู ลทํ าการค ายาเสพติ ดประมาณ 4 ป ผูใหขอมู ลเล าวาจะลําเลีย งยาเสพติดลงมาเดือนละ
ประมาณ 2 – 3 ครั้งโดยเฉลี่ยแลวแตวาจะมีผูที่สั่งซื้อยาเสพติดจะไมมีการลําเลียงมาเก็บไวกอนที่
ลูกคาจะสั่ง
ปจจัยทางดานการศึกษา
ผูใหขอมูลจบการศึกษาจากโรงเรียนในหมูบานในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 7 ซึ่งก็ถือได
วามีความรูพอสมควรเมื่อเปรียบกับยุคสมัยและสภาพแวดลอมทางภูมิประเทศ ผูใหขอมูลกลาววา
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คนที่จบชั้นประถมปที่ 7 ถาอยูในหมูบานของผูใหขอมูลไมตองกลัวอดตายแลวเพราะวามีงานพอที่
จะหาเลี้ยงตัวเองไดและถาไมคิดจะรวยมากนักโดยการไปขายบริการที่กรุงเทพฯซึ่งผูหญิ งสวน
ใหญก็ไปทําดวยกันทั้งนั้น เพราะคานิยมของคนสมัยกอนไมคอยคิดมากเรื่องขายตัว คิดแตเพียง
วาจะทําอยางไรใหมบี านใหญโตมีทีวี ตูเย็นเหมือนบานอื่นเขา
ปจจัยทางดานคูสมรส
สามีของผูใหขอมูลรับราชการเปนครูอยูที่โรงเรียนจังหวัดพะเยาเปนคนที่เปนที่นับถือของ
คนทั่วไปในหมูบาน ไมเคยของเกี่ยวกับยาเสพติด และไมเคยรูมากอนวาผูใหขอมูลคายาเสพติดจะ
รูก็แตเพียงการเปนธุระจัดหาเด็กไปทํางานที่กรุงเทพฯและในจังหวัดทางภาคใตเทานั้น ผูใหขอมูล
กลาววาถาสามีของผูใหขอมูลรูเรื่องยาเสพติดจะตองหามไมใหทําเด็ดขาดเพราะสามีของผูใหขอ
มูลเกลียดมากในเรื่องนี้
ปจจัยทางดานครอบครัว
ครอบครัวของผูใหขอมูลเปนครอบครัวสังคมชนบทมาตั้งแตรุนปูยาตายายเปนครอบครัว
ขยายญาติๆจะอยูในบริเวณหมูบานเดียวกันการดําเนินชีวิตของแตละครอบครัวเปนแบบเรียบงาย
ไมวุนวายปญหาตาง ๆ จองคนภายในครอบครัวจึงไมเกิดขึ้นทุกคนจะรูจักหนาที่ของตนเองเปน
อยางดี สังคมของคนในหมูบานจะไมมีปญหาการทะเลาะเบาะแวงไมเคยเห็นครอบครัวไหนที่มี
ปญหาการหยาราง จะมีก็แตการเปนหมายไมสามีก็ภรรยาตายจากกัน ดังนั้นสาเหตุการคายาเสพ
ติดของผูใหขอมูลจึงไมเกิดจากปญหาครอบครัว
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กรณีศึกษาที่ 10 : ประภา (นามสมมุติ)
ลักษณะทางสังคม
อายุ
ศาสนา
ภูมิลําเนา
การศึกษา
สถานภาพ
อาชีพ
สถานภาพทางสังคม

:
:
:
:
:
:
:

42 ป
พุทธ
เชียงราย
ชั้นประถมศึกษาปที่ 4
สมรส
รับจาง
พนักงานบริการ

บุคลิกภาพและอุปนิสัย
ผูใหขอมูลมีลักษณะรูปรางเล็ก แตไมถึงกับผอมมากนัก ผิวขาว – เหลืองแบบชาวเหนือ
ใบหนากลม ตัดผมสั้น สูงประมาณ 155 เซนติเมตร ลักษณะเปนคนขี้อาย น้ําเสียงเวลาพูดหรือ
ตอบคําถามจะตอบแตเพียงสั้น ๆ และเบามาก
ไดอะแกรมเครือญาติ

หมายถึง
หมายถึง

ผูชาย
ผูหญิง

หมายถึง
หมายถึง

ผูใหขอมูลสําคัญ
การสมรส
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ประวัติชีวิต
ผูใหขอมูลเกิดเมื่อป พ.ศ.2502 ที่หมูบานเขตตําบลจันวาใต อําเภอแมจัน จังหวัดเชียงราย
ครอบครัวเปนคนทองถิ่นทางภาคเหนือของประเทศมาตั้งแตปูยา สวนมากจะประกอบอาชีพหลัก
อันไดแกการทํานาทําไร ชีวินในวัยเด็กก็อยูตามปาเขาในทองถิ่นที่หางไกลความเจริญที่ยังขาดสิ่ง
อํานวยความสะดวกและสาธารณูปโภคตาง ๆ ไมวาจะเปนไฟฟา น้ําประปา แตก็ไมรูสึกวาวิถีการ
ดําเนินชีวิตจะลําบาก เคยไดรับการศึกษาจากโรงเรียนในหมูบานเปนการเรียนที่เปนแบบตามมี
ตามเกิด ซึ่งถาเทียบระดับการศึกษาขั้นสูงสุดก็จะอยูในระดับประมาณชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ก็พอ
จะมีความรูแคพออานออก เขียนได ชีวิตสวนมากจะมีความใกลชิดผูกพันกับทองไรทองนา มาก
กวาชีวิตในเมือง แตก็ไดเลือกที่จะประกอบอาชีพในเมืองเพราะคิดวาเปนโอกาสที่มีรายไดมากกวา
การทําไร โดยไดเดินทางมาทํางานตามสถานที่ตาง ๆ ในอําเภอเมืองเชียงราย หลังจากที่ไดทํางาน
มาสักระยะหนึ่งก็เริ่มที่จะมีเพื่อนมากขึ้นทําใหมีความรูสึกมั่นใจวาถึงจะไมมีความรูอะไร แตถาไม
เลือกงานหรือเกียจครานก็จะมีงานมากมายใหทําโดยไมตองกลัวอดตาย ผูใหขอมูลไดแตงงานใน
ขณะที่ยังทํางานเปนพนักงานอยูที่บารแหงหนึ่ง ในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โดยไดรูจักกับสามี
ที่เปนแขกมาเที่ยวที่ราน ซึ่งตอมาทําใหผูใหขอมูลตองเขาไปเกี่ยวของกับยาเสพติดจนทําใหถูกเจา
หนาที่ตํารวจจับกุมพรอมกับสามี โดยซึ่งของการจะเปนเฮโรอีนจํานวน 40 กิโลกรัม ศาลตัดสินจํา
คุกคลอดชีวิต
จุดเปลี่ยนแปลงชีวิต
สําหรับจุดเปลี่ยนแปลงของชีวิตที่ทําใหผูใหขอมูลไดเขามาเกี่ยวของในการคายาเสพติด
นั้น ผูใหขอมูลไดกลาวถึงในการเขามาใชชีวิตในเมืองและไดเขามาทํางานบริการในบารตอนกลาง
คืน จึงทําใหจําเปนตองที่จะตองมีการพบปะผูคนตาง ๆ เปนจํานวนมาก และในชีวิตกลางคืนนี้เอง
ทําใหไดรูจักยาเสพติดประเภทตาง ๆ ไมวาจะเปนบุหรี่ เหลา กัญชา ยามา เปนตน ทั้งนี้เนื่องจาก
ในชีวิตคนกลางคืนในการใหบริการนี้จะตองมีการทํางานตลอดคืน และจะตองคอยเอาใจ – ดูแล
ลูกคาที่เขามาใชบริการใหรูสึกประทับใจ และอยากที่จะมาหาตนมากขึ้น จึงทําใหตองมีการสูบ
บุหรี่ หรือการชงเหลาใหแกลูกคาอยูเปนประจํา และจึงทําใหมีโอกาสใชยาเสพติดไดงายกวาแต
กอนมาก และหลังจากที่ผูใหขอมูลไดรูจักกับสามีคนนี้ เขาก็คะยั้นคะยอใหตนเองไดใชยามาเพื่อที่
จะทําใหรูสึกสดชื่น และขยันในการทํางานมากยิ่งขึ้น และหลังจากที่ผูใหขอมูลไดแตงงานกับสามี
แลว จึงทําใหตองคอยชวยเหลือในการคายาเสพติดใหแกลูกคาคนอื่น ๆ ที่เขามาใชบริการ เพราะผู
ใหขอมูลสามารถที่จะปลอยของใหแกคนอื่นไดงาย และหลังจากที่ไดคายาเสพติดมาไดสักพักหนึ่ง
สามีของผูใหขอมูลก็ไดมาทําการปรึกษาแกผูใหขอมูลวาจะทําการขนยาเสพติดประเภทเฮโรอีน
จํานวนประมาณ 40 กิโลกรัม โดยสามีตองการใหผูขอมูลไปกับตนเองดวยเพื่อที่ปองกันการสงสัย
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จากคนอื่น ๆ ในการขนยา สําหรับการในการขนยาครั้งนี้สามีบอกวามีคนมาจางใหทําการขนยา ซึ่ง
ถาสามารถขนยาเสพติดไดสําเร็จก็จะมีเงินมาใชเปนจํานวนมาก และสามีกับตนคิดวาจะพยายาม
เลิกในการคายาเสพติด เพราะยิ่งทํามันก็ถลําลึกลงไปเรื่อย ๆ สาเหตุที่ทําใหผูใหขอมูลจะตองชวย
เหลือสามีตลอดเวลาเปนเพราะวาตองการไดเงินเปนจํานวนมากในการใชจาย และไมตองการที่จะ
ใหสามีของตนเองถูกจับ
การปรับตัว
ในการคายาเสพติดในแตละครั้ง ผูใหขอมูลบอกวาจะตองมีการปรับตัวเปนอยางมากโดย
เฉพาะพฤติกรรมในการหวาดระแวงวาจะมีใครรูเรื่องของตนเองกับสามีนั้นทําอาชีพผิดกฎหมาย
ดวย จึงทําใหไมคอยไวใจใครมากนัก และจะไปไหนไกลก็จะตองคอยระมัดระวังเปนอยางมาก ซึ่ง
ถาหากเปรียบเทียบกับชีวิตในอดีตกอนที่จะเขามายุงเกี่ยวกับยาเสพติดจะทําอะไรก็ได ไมตอง
ระมัดระวังหรือระแวงตลอดเวลาในการใชชีวิตประจําวัน นอกจากนี้แลวยังจะตองมีการปรับตัวใน
เรื่องของการใชชีวิตวาจะตองคอยหลบ ๆ ซอน ๆ และพยายามจะไมสุงสิงกับใครมากนักและตอง
เปลี่ยนที่อยูบอย ๆ เปนประจําเพื่อปองกันการสืบรูของตํารวจ
ชีวิตประจําวัน
ชีวิตประจําวันในแตละวันของผูใหขอมูลจะตองนอนตอนกลางวัน และตื่นขึ้นมาทํางานใน
เวลาตอนเย็น เพราะจะตองประกอบอาชีพในการใหบริการในบาร จึงทําใหตองมีการใชชีวิตที่ผิด
ไปจากผูคนอื่น ๆ ที่จะตองทํางานประจําในเวลากลางวัน จึงทําใหผูใหขอมูลไดพบปะผูคนนอย
มาก แมกระทั่งลูกของตนเอง ก็จะไดพบในเวลาตอนเย็นเทานั้น หลังจากตอนเย็นกอนที่จะเขา
เวลาทํางาน สามีของผูใหขอมูลก็นํายามามาใหสําหรับในการขายใหแกคนที่ตองการซื้อ ซึ่งผูใหขอ
มูลก็จะทําการขายให หรือบางทีก็อาจจะขายเฮโรอีนก็มี ซึ่งในการขายแตละครั้งจะมีราคาที่ไมแน
นอนขึ้นอยูกับสามีสั่งมาใหขายวาเปนจํานวนเทาไรตอสินคานั้น ๆ
ทัศนคติและโลกทัศน
สําหรับความรูสึกหรือทัศนคติเกี่ยวกับยาเสพติดของผูใหขอมูล คิดวาเปนสิ่งที่ไมดี และผิด
กฎหมาย แตสิ่งที่ทําใหตัวเองจะตองเขามาเกี่ยวของนั้นก็คือ “รายได” ที่เปนคาตอบแทนในการ
กระทําผิดแตละครั้งมีจํานวนสูงมากยิ่งขึ้น เพราะผูใหขอมูลคิดวาถาหากตนเองไดทํางานที่มีรายได
สูงเปนคาตอบแทนแลวก็จะสามารถที่จะนําเงินเหลานี้มาใหลูกของตนในการเรียนหนังสือไดสูง ๆ
และยังจะสามารถที่ยกระดับฐานะของตนเองใหดีขึ้น ประกอบกับตองการไมอยากใหสามีของผูให
ขอมูลตองทําอาชีพคนนี้คนเดียว และไมอยากใหถูกจับดวย จึงตองยอมชวยในครั้งแรก ๆ หลังจาก
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ที่ชวยเหลือในครั้งแรกแลวก็ยอมที่จะตองมีการชวยในครั้งตอมา เพราะเหมือนอยางกับวาไดทําผิด
ลงไปแลว ยากที่จะถอนตัวในการทําความดี จึงทําใหตองชวยเหลือสามีในการคายาเสพติดเปนตน
มาตั้งแตนั้น
การวางแผนอนาคต
การวางแผนอนาคตของผูใหขอมูลกอนที่จะถูกจับนั้น คิดวาถาหากมีเงินมากจะเลิกการคา
ยาเสพติด และจะประกอบอาชีพที่ถูกตองกฎหมาย โดยที่ผูใหขอมูลจะชวยเหลือสามีของตน
ทํางานครั้งนี้เปนครั้งสุด และขอรองใหสามีของผูใหขอมูลไดเลิกทําดวย โดยที่ทั้งสองคนจะถือวา
การขนยาเสพติด (เฮโรอีน) จํานวน 40 กิโลกรัมในครั้งนี้เปนครั้งสุดทาย แตโชคก็ไมเขาขางจึงทํา
ใหตองมาถูกจับกอน จึงทําใหอนาคตของผูใหขอมูลและสามีไดหมดไปแลว และไมไดคิดวางแผน
ในอนาคตของตนเองและสามีอีกตอไป เพราะถูกศาลตัดสินจําคุกตลอดชีวิต และมีชีวิตไปแตละวัน
ก็เพียงพอแลว แตก็ยังหวังวาจะไดถูกลดโทษใหออกไปใชชีวิตขางนอก ตนเองก็จะไมเขามาเกี่ยว
ของกับยาเสพติดอีกเลย และจะใชชีวิตที่มีอยูไปตามอัตภาพของตนเองและครอบครัวก็พอแลว
ปญหาและอุปสรรค
ปญหาและอุปสรรคในการยาเสพติดก็คือ “ตํารวจ” ผูใหขอมูลกลัวที่จะตองเจอตํารวจเขา
มาตรวจคนในเวลาการทํางานตอนกลางคืน ผูใหขอมูลจะตองมีการนํายาเสพติดที่เขามาคาขายใน
ตอนทํางานแอบหลบซอน โดยที่บางครั้งตํารวจเขามาตรวจคนโดยที่ไมไดมีสายมาบอกกอนลวง
หนา ก็จะตองทําใหตนเองตองรีบหลบเขาไปหองน้ําและทิ้งยาเสพติดในชักโครก และจะตองทําสี
หนาใหปกติมากที่สุดเทาที่จะมาก แตก็ยังจะตองหวาดระแวงเปนของธรรมดา ทั้งนี้เพราะวาการ
คาขายยาเสพติดเปรียบเสมือนของรอนที่ทําอะไรก็แลวแตไมมีความสุขเลย จะตองคอยระมัดระวัง
อยูตลอดเวลา นอกจากนี้การคายาเสพติดใหแกลูกคาบางครั้งก็จะถูกโกงเงินบางก็มีทั้งนี้เพราะลูก
คาที่ขายใหจะเปนลูกคาประจํา แตก็มีบางที่ลูกคาเหลานี้เอาเงินมาไมพอก็จะติด และไมคอยนํา
เงินเอามาใชใหแกตนสักเทาไร ซึ่งผูใหขอมูลก็ไมไดคิดอะไรมากมาย ถือวามันเปนเงินเล็กนอย ดี
กวาที่จะถูกหักหลังในตอนหลัง
ประสบการณเกี่ยวกับยาเสพติดในชีวิตวัยรุน
สําหรับชีวิตในวัยรุนของผูใหขอมูลนั้น หลังจากที่ไดเขามาทํางานในตัวเมืองทํางานบาร
ตอนกลางคืนก็จะทําใหตองมีการคลุกคลีในเรื่องของยาเสพติดเปนของธรรมดาไมวาจะเปนบุหรี่
เหลา กัญชา เปนตน ทั้งนี้เห็นไดจากเพื่อนที่ทํางานดวยกันเอง หรือลูกคาที่เขามาใชบริการในบาร
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ก็จะตองมีการดื่มเหลาสูบบุหรี่จนชินตา ไมรูสึกแปลกใจอะไรสักเทาไรนัก จึงทําใหชีวิตของผูใหขอ
มูลในชวงนี้จะตองมีการพบเห็นสิ่งตาง ๆ เหลานี้อยูเปนประจําจนเกิดความเคยชิน
ปจจัยความสัมพันธในกลุมเพื่อน
กลุมเพื่อนที่มีความสําคัญมากสําหรับชีวิตของผูใหขอมูลไดแก “กลุมเพื่อนที่มาจากในการ
ทํางาน” ทั้งนี้เพราะในชวงวัยรุนหลังจากที่ผูใหขอมูลไดเขามาทํางานในเมืองแลว ผูใหขอมูลก็ไมได
ทําการติดตอกับเพื่อนในละแวกบานเลย เพราะการเดินทางในแตละครั้งมีความลําบากเปนอยาง
มาก จึงทําใหหางจากเพื่อนกลุมเหลานั้นไป และเพื่อนที่จะมีความสําคัญเขามาทดแทนไดแกกลุม
เพื่อนที่อยูในสถานที่ทํางานนั่นเอง เพื่อนเหลานี้จะมีทั้งสูบบุหรี่ ดื่มเหลา เสพกัญชา ในชวงแรกที่ผู
ใหขอมูลไดใชชีวิตในกลุมเพื่อนเหลานี้ก็ไมไดทดลองสักเทาไร เพียงแตแคไดดูอยูหาง แตทั้งนี้เนื่อง
จากการที่ผูใหขอมูลมีลักษณะแบบนั้นจึงไมคอยไดมีความสนิทสนมกับเพื่อนสักเทาไร จึงไดเริ่มที่
จะสูบบุหรี่ ดื่มเหลาในระยะแรก ทั้งนี้เนื่องจากอยากทดลอง และเกิดการยอมรับจากเพื่อนในกลุม
ตลอดจนในเวลาทํางานถาหากมีปญหาเพื่อนเหลานี้ก็จะไดชวยเหลือผูใหขอมูลได เมื่อไดทดลอง
แลวก็เริ่มที่จะรูสึกดี ๆ กับมันเพราะสิ่งตาง ๆ เหลานั้นสามารถที่จะชวยทําใหผูใหขอมูลไดเริ่ม
ปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้นได และรูสึกไมไดอยูคนเดียวในเวลามีปญหา และเพื่อนก็เริ่มที่จะใหทดลอง
ยาเสพติดประเภทอื่น ๆ ตามมา แตผูใหขอมูลก็ไมไดใชมันมากสักเทาไร จึงทําใหไมคอยติดยาเสพ
ติดประเภทที่รุนแรงกวาเหลา และบุหรี่เลย
ปจจัยทางดานเศรษฐกิจ
ปจจัยทางเศรษฐกิจในเรื่องของรายไดหรือคาตอบแทนเปนตัวที่ผูใหขอมูลคิดวาเปนปจจัย
ที่มีความสําคัญมากในการผลักดันใหตองเขามาเกี่ยวของในการคายาเสพติด เริ่มตั้งแตการที่ผูให
ขอมูลจะตองเขามาทํางานตอนกลางคืนที่จะตองมีความสัมพันธเกี่ยวของกับยาเสพติด นั่นก็คือ
ตองการมีรายไดตอบแทนที่สูงขึ้นจึงตองทําใหตองเขามาประกอบอาชีพในลักษณะแบบนี้ และเมื่อ
แตงงานกับสามีแลวจําเปนที่จะตองเขามาชวยเหลือก็เนื่องดวยคาตอบแทนอีกเชนกัน เพราะการ
คายาเสพติดจะมีรายไดที่สูงกวาอาชีพอื่น ๆ แตทั้งนี้ก็จะตองมีการเสียสละในเรื่องของความสุขใน
เรื่องบางเรื่องไป จะตองมีการคอยระวังในการถูกจับกุมเขามาแทน ทําใหไมคอยมีความสุขสักเทา
ไรในการใชชีวิตในแตละวัน จึงทําใหคิดวาควรจะเลิกสักที ถาหากทําการคายาเสพติดในครั้งสุด
ทายสําเร็จแตโอกาสก็ไมเขาขางผูใหขอมูลเลย ซึ่งผูใหขอมูลบอกวารายไดประจําที่ทําอยูในบารจะ
ประมาณ 8,000 – 9,000 บาทตอเดือน (บางครั้งอาจจะมากกวานี้ขึ้นอยูกับทิปที่ไดรับจากลูกคาที่
มาใชบริการตอนกลางคืน)
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ปจจัยทางดานอายุ
ผูใหขอมูลไดเขามาใชชีวิตในเมืองตั้งแตอายุประมาณ 20 ป และไดเปลี่ยนอาชีพตาง ๆ
มามากมาย อาชีพสุดทายที่ไดกระทําก็คือ การทํางานในบารตอนกลางคืน และไดเจอกับสามีตอน
อายุประมาณ 25 ป และไดทําการสมรสตอนอายุประมาณ 26 ป และหลังจากนั้นไดมีบุตรตอน
ประมาณอายุ 28 ป ในชวงที่ไดแตงงานกับสามีแลวก็ไดเริ่มที่จะเขามาเกี่ยวของกับการคายาเสพ
ติดบางแลว แตยังไมเต็มตัว เพราะผูใหขอมูลกลัวที่จะถูกจับได และไมมีใครจะเขามาเลี้ยงดูแล
บุตรของตนเอง แตพอทําไปไดไมนานก็เริ่มที่จะมีบุตรและตองการที่จะหาเงินมาเปนรายไดในการ
ใชจายตาง ๆ ภายในครอบครัว และเลี้ยงดูบุตรใหมีโอกาสที่ดีขึ้นกวาตนเอง จึงไดเริ่มลดความกลัว
ลง และถูกจับกุมไดเมื่อขึ้นยาเสพติดเฮโรอีนที่ทําขึ้นเปนครั้งแรก โดยที่ในการขนสงครั้งนั้นมี
จํานวนปริมาณ 40 กิโลกรัม โดยการถูกตรวจคนจากตํารวจระหวางการเดินทาง จากการถูกจับกุม
ครั้งนี้ทําใหถูกตัดสินจําคุกเปนตลอดชีวิต ซึ่งผูใหขอมูลบอกวารวมระยะเวลาการคายาเสพติดทั้ง
หมดประมาณ 3 – 4 ป
ปจจัยทางดานการศึกษา
ผูใหขอมูลคิดวาการศึกษามีสวนผลักดันที่ทําใหตนเองตองเขามามีสวนเกี่ยวของในการคา
ยาเสพติดเปนอยางมากทั้งนี้เนื่องจากผูใหขอมูลไดจบการศึกษาเพียงแคระดับชั้นประถมศึกษาปที่
4 เทานั้น จึงทําใหไมสามารถที่จะมีโอกาสในการประกอบอาชีพที่ตองใชความสามารถและความ
ชํานาญในระดับสูงได ดังนั้นอาชีพที่ผาน ๆ มาจึงตองประกอบการทําไรทํานาเทานั้น หลังจากที่ผู
ใหขอมูลตองทนในสภาพดังกลาวจึงทําใหตองเขามาหางานในตัวเมือง แตเนื่องจากการศึกษาที่
คอนขางมีอยูไมเพียงในการหางาน จึงทําใหไมสามารถเลือกงานได จึงตองทําในระดับลาง ๆ และ
งานที่ตนคิดวาสามารถยกระดับฐานะของตนเองใหดีขึ้น เพื่อจะมีรายไดตาง ๆ เขามาเปนจํานวน
มากก็คือ “การประกอบอาชีพกลางคืน” ซึ่งอาชีพนี้จะตองมีการเกี่ยวของกับการยาเสพติดไดงาย
จากลักษณะนี้เองผูใหขอมูลจึงคิดวาการศึกษาที่ตนเองมีอยูในขั้นแคป.4 ก็นาจะทําใหไมสามารถ
ที่จะเลือกงานตาง ๆ ไดเลย ถาหากตนมีการศึกษาสูงกวานี้ก็คงจะไมมีโอกาสเขามาในวงการดัง
กลาวเลย
ปจจัยทางดานคูสมรส
สําหรับคูสมรสของผูใหขอมูลกอนที่จะไดแตงงานกัน ก็ไมคอยไดรับรูเรื่องที่เขามาเกี่ยว
ของในเรื่องของการคายาเสพติดสักเทาไร แตหลังจากที่แตงงานอยูดวยกันไดไมนานก็จะรับทราบ
ทั้งนี้เนื่องจากสามีตองการใหตนเองชวยเหลือในการคายาเสพติดใหกับลูกคาในสถานที่ทํางาน
ตอนแรกก็ไมอยากจะทําสักเทาไร แตเนื่องจากตองการชวยสามีและเห็นวาเปนโอกาสในการหา
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รายไดใหแกครอบครัวอีกทางหนึ่งจึงไดกระทําอยางไมคอยเต็มใจสักเทาไรนัก แตหลังจากที่ไดทํา
ไปในระยะหลังก็รูสึกหวาดกลัว และจะตองเปลี่ยนแปลงที่อยูเสมอ ๆ เพื่อไมใหคนอื่นไดสืบรู ชวง
แรกที่สามีใหชวยนั้นจะเปนเกี่ยวกับการคายามาเปนสวนใหญ แตการคายาเสพติดประเภทเฮโรอีน
ในฐานะผูขนนั้นเพิ่งจะเปนหนแรกเทานั้นเองก็ถูกจับกุมแลว
ปจจัยทางดานครอบครัว
สําหรับครอบครัวของตนเองนั้นเปนครอบครัวที่มีฐานะคอนขางยากจน และจะตองอาชีพ
อยางอัตคัดเปนอยางมาก จึงทําใหไมมีโอกาสในดานตาง ๆ เชน การศึกษา ความเปนอยู เปนตน
จึงทําใหตองมาประกอบอาชีพนี้ และตนเองจะตองประกอบอาชีพตาง ๆ อยางหนักเพื่อที่จะทําให
ครอบครัวสามารถอยูรอดไดทุกคน ซึ่งภายในครอบครัวของตนเองก็จะตองมีการทะเลาะเบาะแวง
บางเปนบางครั้ง โดยเหตุการณตาง ๆ เหลานี้เปนเรื่องธรรมดาสําหรับครอบครัว ซึ่งครอบครัวของผู
ใหขอมูลเอง (สามี ลูก) ก็ยอมที่จะตองมีความไมเขาใจบางในเรื่องของลูก การคายาเสพติด และ
การเงิน แตทุกครั้งก็ไมใชเรื่องที่รุนแรงสักเทาไรนัก สามารถที่จะทําการปรับความเขาใจได แตใน
การที่ตนเองและสามีตองเขามาพัวพันกับเรื่องยาเสพติดไมมีใครรูเลย จะมารูเมื่อตอนที่ตนเองและ
สามีถูกจับกุมแลว และภายในครอบครัวของตนเองและสามีไมมีใครที่เขามาเกี่ยวของในเรื่องนี้เลย
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กรณีศึกษาที่ 11 : อําภา (นามสมมุติ)
ลักษณะทางสังคม
อายุ
ศาสนา
ภูมิลําเนา
การศึกษา
สถานภาพ
อาชีพ
สถานภาพทางสังคม

:
:
:
:
:
:
:

42 ป
อิสลาม
เชียงใหม
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
สมรส
คาขาย
แมบาน

บุคลิกภาพและอุปนิสัย
ผูใหขอมูลมีลักษณะรูปรางสันทัดไมอวนหรือผอมจนเกินไป สูงประมาณ 160 เซนติเมตร
ผิวคอนขางขาว ใบหนากลมมน ตาคม ผมสั้น จัดวาเปนคนหนาตาดี มีลักษณะการพูดเปนแบบ
เรียบงายปกติ ไมมีอาการตื่นเตนพูดจาสบาย ๆ เปนกันเอง โดยเฉพาะเรื่องทั่ว ๆ ไป แตถาเปนเรื่อง
เหตุการณที่ผานมาในเรื่องสําคัญมักจะเลี่ยงที่จะไมตอบและเปลี่ยนไปคุยเรื่องอื่น
ไดอะแกรมเครือญาติ

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ผูชาย
ผูหญิง
ผูใหขอมูล
การสมรส
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ประวัติชีวิต
ผูใหขอมูลเกิดเมื่อ พ.ศ.2502 ที่อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม เกิดในครอบครัวคนจีนที่นับ
ถือศาสนาอิสลาม โดยบิดาเปนคนจีน สวนมารดาเปนคนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม จบการศึกษาใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตนในตัวเมืองจังหวัดเชียงใหม ไดทําการสมรสแลวกับครอบครัวชาวจีน
มีบุตรชายดวยกัน 1 คน หลังจากแตงงานแลวไดยายเขามาอยูในครอบครัวของบานสามี ซึ่งเปน
ครอบครัวใหญ มีฐานะดี โดยประกอบธุรกิจคาขายใบชาอยูในจังหวัดเชียงใหม และยังทําธุรกิจสง
ออกใบชาไปยังตางประเทศ ผูใหขอมูลจึงไดชวยเหลือธุรกิจทางบานสามี
จุดเปลี่ยนแปลงในชีวิต
เมื่อวันที่ 13 กันยายน พ.ศ.2533 ไดเดินทางไปกับมารดาของสามีเพื่อเจรจากับชาวตาง
ประเทศที่โรงแรมดุสิตอินท ในตัวเมืองจังหวัดเชียงใหม ขณะที่เดินขึ้นไปที่หองพักของโรงแรมเพื่อ
ไปรับเงินคาสินคาตามที่นัดหมายไวกับชาวตางประเทศ โดยไดขึ้นไปพรอมมารดาของสามีจึงไดถูก
เจาหนาที่ตํารวจปราบปรามยาเสพติดจับกุมโดยแจงขอกลาวหาวารวมกันจําหนายยาเสพติด
เฮโรอีน ซึ่งของกลางที่จับไดเปนเฮโรอีนคนน้ําหนัก 8 กิโลกรัม พบไดที่บานของมารดาสามี ตั้งอยู
บริเวณวัดเกตุ อําเภอเมืองเชียงใหม โดยเจาหนาที่ตํารวจไดมีภาพถายและบันทึกเสียงการเจรจา
ระหวางมารดากับสายลับที่เปนเจาหนาที่ตํารวจปลอมตัวมาทําการลอซื้อ ซึ่งผูใหขาเลาววาไม
ทราบวามีการพูดคุยกันเรื่องอะไร ในการดําเนินคดีชั้นศาลผูใหขอมูลใหการปฏิเสธตลอดขอ
กลาวหา แตก็ตองถูกลงโทษจําคุกตลอดชีวิต
การปรับตัว
สําหรับผูใหขอมูลนั้นกลาววาตัวเองไมไดเปนคนที่ไดกระทําความผิดเลย และไมรูเรื่องดวย
วามารดาของสามีตนเองนั้นไดทําการคาขายยาเสพติดเลยสักอยาง
เพราะผูใหขอมูลดูจาก
ลักษณะภายนอกและการทํางานแลวไมเคยคิดวาจะมีลักษณะเหมือนผูขายยาเสพติดเลย ซึ่งจะมี
ลักษณะปกติเหมือนคนทั่ว ๆ ไป นอกจากนี้แลวครอบครัวของสามีก็ไมมีใครที่มาเกี่ยวของกับยา
เสพติดประเภทอื่น ๆ เลย นอกจากบุหรี่และเครื่องดื่มประเภทแอลกอฮอล (ซึ่งครอบครัวของสามี
ประกอบอาชีพธุรกิจจะตองมีการเขาสังคมจึงจะตองมีการเกี่ยวของของดังกลาว)ผูใหขอมูลจึงบอก
วาไมมีอะไรจําเปนที่จะตองปรับตัวสักเทาไรนัก เพราะไมเคยคิดและไมอยากจะเขามาเกี่ยวของกับ
ยาเสพติด จึงไมไดเตรียมตัวและเตรียมใจในเรื่องของการปรับตัวสักเทาไรนัก แตพอเมื่อถูกจับกุม
เพราะมาเปนเพื่อนของมารดาสามี จึงทําใหรูสึกวาทํามัยชีวิตของตัวเองจะตองเขามาเกี่ยวของกับ
เรื่องดังกลาวดวย ทําใหรูสึกทุกขใจเปนอยางมาก และจะตองมีความกังวลในเรื่องของบุตรของตน
เองอีกดวย ดังนั้นจึงทําใหเกิดการปรับตัวในเรื่องของการทําใจวาทุกคนตองมีกรรมของตัวเอง และ
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ไมโทษวาเปนความผิดของบิดาสามีเลย นอกจากนี้แลวยังจะมีการปรับตัวในการใชชีวิตภายใน
เรือนจําเทานั้นเอง เพราะชีวิตภายในเรือนจําแหงนี้มีชีวิตที่แตกตางจากภายนอกเปนอยางมาก จะ
ตองมีกฎระเบียบตาง ๆ ตองทํา ซึ่งผูใหขอมูลไมอยากจะกลาวถึงในเรื่องดังกลาวสักเทาไรนัก
ชีวิตประจําวัน
สําหรับชีวิตประจําวันของผูใหขอมูลในแตละวันจะตองตื่นขึ้นมาทํางานบานตาง ๆ ใหแก
ครอบครัวของสามี และดูแลอาหารการกิน การแตงตัวใหกับสามี และบุตรของตนเอง หลังจากเลย
ชวงสาย ๆ แลว ผูใหขอมูลก็จะมาชวยงานอุตสาหกรรมภายในครอบครัวของสามี โดยที่จะดูแลใน
เรื่องของการควบคุมการทํางานของพนักงานภายในโรงงาน
และดูแลในเรื่องของสวัสดิการ
พนักงานอีกดวย ซึ่งทุกวัน ๆ ของผูใหขอมูลก็จะมีชีวิตแบบนี้ไมคอ ยมีไรเปลี่ยนแปลงสักเทาไร นอก
จากวาบิดาหรือมารดาของสามีตองการที่จะใหตนเองทําอะไรนอกเหนือจากในเรื่องดังกลาว เชน
ใหไปเปนเพื่อนในการติดตอเจรจากับชาวตางประเทศในบางครั้งที่พวกเขาตองการ ซึ่งผูใหขอมูล
บอกวาตนเองไมทราบเลยวาเขาติดตอหรือพูดคุยในเรื่องใดกัน เพราะผูใหขอมูลจะรออยูภายนอก
ไมไดเขาไปอยูดวย ไมอยางนั้นตนก็คงจะรูเรื่องและคงจะไมมาเปนเพื่อนดวย ก็จะไมตองเขามาใช
ชีวิตในสถานที่ดังกลาวในลักษณะแบบนี้
ทัศนคติและโลกทัศน
ผูใหขอมูลบอกวาทัศนคติในเรื่องของยาเสพติด ผูใหขอมูลคิดวาเปนสิ่งที่ไมดี และกอให
เกิดผลเสียและโทษตอผูที่ตองเกี่ยวของเปนอยางมาก ดังนั้นในชีวิตของผูใหขอมูลจะไมมีสวนเกี่ยว
ของในเรื่องของยาเสพติดอะไรเลยไมวาจะเปนเหลา บุหรี่ หรือยาเสพติดประเภทตาง ๆ เลย โดยที่
ตนก็จะคอยพูดและสั่งสอนแกลูกของตนเองอยูเสมอวาอยาเขาไปเกี่ยวของไมอยางงั้นก็จะเปนเชน
นี้ ใหดูสภาพของผูใหขอมูลเปนตัวอยาง ทั้ง ๆ ที่ผูใหขอมูลก็ไมเคยเขาไปเกี่ยวของใหเห็นเลย
การวางแผนอนาคต
การวางแผนในอนาคตผูใหขอมูลไมไดคาดหวังวาตัวเองจะหลุดพนออกไปใชชีวิตภายนอก
เพราะวาศาลไดมีคําสั่งใหจําคุกตนเองตลอดชีวิต ตัวเองก็เลยมีชีวิตอยูไปวัน ๆ เพียงแตคาดหวังวา
อยากใหจะบุตรของตนเองเปนคนดี และมีความสําเร็จในเรื่องของอาชีพ การงาน การเรียน และ
การใชชีวิตในสังคมแบบนี้ และถาหากเป นไปไดก็คงรอความหวังเล็ก ๆ นอย ๆ ที่อยากจะเห็น
ความสําเร็จของบุตรของตนเอง และถามีโอกาสไปไดก็อยากไปดูความสําเร็จของบุตร และไปใช
ชีวิตดวยกัน
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ปญหาและอุปสรรค
ปญหาและอุปสรรคในการคายาเสพติด
ผูใหขอมูลกลาววาตนเองไมรูวามีปญหาและ
อุปสรรคอะไรบางทั้งนี้เนื่องจากจากตนเองไมเคยคิดและไมเคยประกอบอาชีพคายาเสพติดเลย จึง
ทําใหไมสามารถที่จะตอบในเรื่องนี้ได แตผูใหขอมูลกลาววาในความคิดของตนเองก็คงจะเปนเรื่อง
ของในการคายาเสพติดคงจะตองคอยระแวงกลัวจะถูกจับเปนอยางแน ๆ จนทําใหไมสามารถใช
ชีวิตประจําวันไดอยางปกติเหมือนคนอื่น ๆ เลย
ประสบการณเกี่ยวกับยาเสพติดในชีวิตวัยรุน
สําหรับประสบการณเกี่ยวกับยาเสพติดในชีวิตวัยรุนก็ไมคอยมีไรมากนัก ถาหากจําเปนก็
คงจะตองหลีกเลี่ยง แตทั้งนี้เนื่องจากตนเองก็จะตองมีสังคมและเขาสังคมก็จะตองดื่มเหลาบาง
เล็กนอยเพียงพอเปนพิธี แตถาหลีกเลี่ยงไดก็คงไมดื่ม และพยายามจะไมใหเพื่อนของตนเองในชวง
วัยรุนรูสึกวาตนเองไมไดทําไรที่แตกตางจากกลุมสักเทาไร แตเพื่อน ๆ ก็เขาใจในตัวของผูใหขอมูล
ก็ไมไดคะยั้นคะยอใหดื่มหรือสูบบุหรี่สักเทาไร จึงนับวาผูใหขอมูลโชคดีในเรื่องของกลุมเพื่อนเปน
อยางมาก
ปจจัยความสัมพันธในกลุมเพื่อน
ผูใหขอมูลกลาววา “กลุมเพื่อน” มีความสําคัญ เปนอยางมากในชีวิต ซึ่งอาจจะเปนตัว
กําหนดเสนทางวาจะตองประกอบอาชีพอะไร และจะติดยาเสพติดหรือปาว เพราะเพื่อนจะเปนคน
ที่มีอิทธิพลเปนอยางมากในการชี้แนะใหตัวเองทําตามอยาง เพื่อที่จะไดเปนสวนหนึ่งของกลุม
สําหรับกลุมเพื่อนหรือความสัมพันธของเพื่อนกับผูใหขอมูลคิดวาเปนโชคดีที่เพื่อนในกลุมไมคอย
ไดเขาไปเกี่ยวของกับยาเสพติดสักเทาไร มีแตดื่ม เหลาบางเปนบางครั้งในเวลาที่จะตองมีการ
สังสรรคเทานั้น แตก็ไมไดใชยาเสพติดประเภทอื่น ๆ เลย จึงทําใหตัวเองรอดพนจากวังวนของยา
เสพติดได
ปจจัยทางดานเศรษฐกิจ
ปจจัยทางเศรษฐกิจผูใหขอมูลคิดวาคงจะมีสวนสําคัญในการคายาเสพติดเปนอยางมาก
แตทั้งนี้ผูใหขอมูลคิดวาไมมีสวนสําคัญสําหรับตนเองเลย เพราะตัวเองอยูในสังคมที่คอนขางดี
และครอบครัวของสามีก็สิ่งตาง ๆ ที่อํานวยความสะดวกใหแกตนเอง แตตนไมทราบวามารดาของ
สามีคิดอยางไรถึงไดประกอบอาชีพในการคายาเสพติดไปดวย แตผูใหขอมูลก็ไมไดซักถามในเรื่อง
นี้สักเทาไร ปลอยใหเลยตามเลย ทั้งนี้เนื่องจากตนคิดวามารดาสามีคงมีความจําเปนอะไรแน และ
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ตนก็ไมไดคิดวาจะโทษมารดาของสามีเลยที่ทําใหตนเองมีลักษณะดังกลาว สําหรับเงินเดือนในแต
ละเดือนที่ตนเองไดรับจะประมาณ 10,000 บาท
ปจจัยทางดานอายุ
ในเรื่องของอายุผูใหขอมูลไมรูสึกวาจะเปนปจจัยอะไรเกี่ยวกับการคายาเสพติดเลย เพราะ
ผูใหขอมูลกลาววาชีวิตของตนเองก็อยูในครอบครัวที่คอนขางสมบูรณและชวยเหลืองานภายใน
ครอบครัว หลังจากที่ไดแตงงานกับครอบครัวของสามี ก็ยายเขามาอยูเลย ก็ไมตองไปดิ้นรนในการ
ประกอบอาชีพสักเทาไร และในเรื่องของอายุของตนเองก็ไมคิดวามีความสําคัญสักเทาไร แตเมื่อ
ตอนที่ตนเองมาเปนเพื่อนในการทําธุระกับมารดาของสามีก็เมื่อตอนอายุ 31 ป ก็ถูกจับกุมในขอหา
คายาเสพติดดวย
ปจจัยทางดานการศึกษา
ผูใหขอมูลคิดวาการศึกษาคงจะมีสวนสําคัญในการประกอบอาชีพดังกลาว ซึ่งตนเองมี
การศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ก็คิดวามีการศึกษาสูงในสมัยนั้นเปนอยางมาก และถาให
ตนเองแสดงความคิดเห็นในเรื่องดังกลาว ผูใหขอมูลคิดวาคงจะมีสวนในการกําหนดใหคนเขามา
ประกอบอาชีพดังกลาว เนื่องจากวาคนที่ไมมีการศึกษายอมที่จะไมมีโอกาสเลือกอาชีพในการ
ทํางาน และคนแตละคนก็ยอมที่จะตองการรายไดที่ใชในการดําเนินชีวิตที่มีจํานวนสูง จึงยอม
แสวงหาโอกาสที่ประกอบอาชีพไรก็ไดที่ทําเงินไดในจํานวนสูง ๆ แตการศึกษาของคนที่มีนอยก็
ยอมจะตองเลือกอาชีพในดังกลาวแนนอน
ปจจัยทางดานคูสมรส
สําหรับทางดานคูสมรสของผูใหขอมูลก็ไมไดเขามามีผลในการผลักดันเลย ทั้งนี้เนื่องจาก
สามีของผูใหขอมูลก็ไมมีสวนเกี่ยวของในเรื่องดังกลาวเลย และไมรูดวยวามารดาของตนเองไดเปน
ผูคายาเสพติดเลยสักนิด นอกจากนี้แลวสามีของผูใหขอมูลก็ไมไดเปนคนที่สูบบุหรี่ ดื่มเหลาสักเทา
ไรนักในชีวิตประจําวัน นอกจากจะเขาสังคมในการทํางานก็จะมีบางเล็กนอยเพียงพอใหแคเปนพิธี
ในการเขาสังคม
ปจจัยทางดานครอบครัว
ผูใหขอมูลคิดวาครอบครัวมีสวนสําคัญในการกําหนดเขามามีสวนในเรื่องดังกลาวเปน
อยางมาก ถาหากสภาพทางเศรษฐกิจของครอบครัวดีก็ยอมที่จะทําใหไมตองเขามาหาภาระในการ
หาเงินเพื่อจุนเจือครอบครัวสักเทาใด หรือไมก็คนภายในครอบครัวไมมีใครเขามาเกี่ยวของในเรื่อง
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นี้ก็ยอมจะไมมีตัวอยางในการเสพยาเลย ซึ่งผูใหขอมูลคิดวาสภาพครอบครัวของตนเองและของ
สามีก็มีสวนที่ทําใหตนไมตองดิ้นรนในการหาเงินจากการคายาเสพติดเลย ทั้งนี้เนื่องจากสภาพ
ครอบครัวของตนเองสมบูรณทุกอยาง และไมผูใหขอมูลพอใจสําหรับชีวิตในตอนนี้เปนอยางมาก
นั่นเอง
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กรณีศึกษาที่ 12 : อาภรณ (นามสมมุติ)
ลักษณะทางสังคม
อายุ
ศาสนา
ภูมิลําเนา
การศึกษา
สถานภาพ
อาชีพ
สถานภาพทางสังคม

:
:
:
:
:
:
:

54 ป
พุทธ
เชียงราย
ชั้นประถมศึกษาปที่ 4
สมรส
ทํานา
เกษตรกร

บุคลิกภาพและอุปนิสัย
ผูใหขอมูลมีลักษณะสันทัด ผิวขาว ใบหนากลม ผมดํายาว ตาสีดําสนิท สูงประมาณ 155
เซนติเมตร ทาทางสุภาพเรียบรอย พูดจาดี ไมหยาบกระดางสักเทาไรนัก
ไดอะแกรมเครือญาติ

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ผูชาย
ผูหญิง
ผูใหขอมูล
การสมรส
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ประวัติชีวิต
ผูใหขอมูลเกิดเมื่อป พ.ศ.2489 ที่อําเภอเวียงปาเปา จังหวัดเชียงราย โดยที่ผูใหขอมูลจบ
การศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ในปจจุบันนี้ผูใหขอมูลไดแตงงานแลวมีบุตรชายทั้งหมด 2
คน โดยที่ผูใหขอมูลถูกจับกุมพรอมกับนายชายบริเวณถนนแจงวัฒนะ จังหวัดนนทบุรีเมื่อป
พ.ศ.2529 นอกจากนี้แลวตํารวจยังไดคนพบยาเสพติไดที่บานพักของนองชายที่จังหวัดนนทบุรอี ีก
จํานวนหนึ่ง โดยเจาที่ปรามปราบยาเสพติด ซึ่งอยูระหวางเดินทางนําเฮโรอีนมาที่กรุงเทพฯ ดวยวิธี
การซุกซอนมาในรถยนตกระบะเพื่อไปสงใหกับผูรับซื้อยาเสพติด
แทที่จริงแลวเปนเจาหนาที่ที่
ปลอมตัวมา รวมของกลางเปนเฮโรอีนทั้งหมดประมาณ 6 กิโลกรัม ศาลไดตัดสินลงโทษผูใหขอมูล
พรอมกับนองชายถูกตัดสินจําคุกตลอดชีวิต
สําหรับผูใหขอมูลมีสภาพทางครอบครัวเปนครอบครัวขนาดใหญ ซึ่งสภาพครอบครัวของผู
ใหขอ มูลจะประกอบอาชีพทางเกษตรกรรมเปนสวนใหญ โดยที่จะทํานาดวยการเชาพื้นที่ทํานา
จากคนอื่น ในแตละปผลกําไรที่ไดรับก็ไมคอยไดสักมากเทาไร แตครอบครัวของตนไมมีทางเลือก
จึงไดกระทําตอมาเรื่อย ๆ นอกจากนี้แลวผูใหขอมูลไมสามารถที่จะเลือกการทํางานไดสักเทาไร ทั้ง
นี้เนื่องจากผูใหขอมูลไดรับการศึกษาเพียงแคระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4 เทานั้น เพราะวาสภาพ
ครอบครัวของผูใหขอมูลยากจน ไมสามารถที่จะสงเสียใหเรียนในระดับสูงได และยังที่จะตองการ
อาศัยแรงงาน เมื่อตอนที่ผูใหขอมูลไดจบชั้นประถม4 แลวก็ไดออกมารับจางทํางานทั่ว ๆ ไปใน
ละแวกบานตามที่จะมีผูคนมาขอจางใหไปทํางาน จนกระทั่งเมื่อผูใหขอมูลเติบโตเขาสูวัยรุนก็ได
เขามาทํางานในตัวเมือง จะประกอบอาชีพการเปนสาวโรงงาน ซึ่งมีรายไดดีกวาที่ทําอาชีพ
เกษตรกร แตเมื่อถึงฤดูทํานาก็ยังจะตองกลับมาชวยงานที่บานเหมือนเดิมเปนอยางงี้ประจําทุกป
และจนกระทั่งไดมาเจอกันสามีที่ทํางานในโรงงานดวยกัน และจึงไดตัดสินใจแตงงานกันจนกระทั่ง
มีบุตรดวยกันแบบนี้
จุดเปลี่ยนแปลงในชีวิต
การเปลี่ ย นแปลงที่ จ ะต อ งเข า มาเกี่ ย วข อ งในการค า ยาเสพติ ด เป น เพราะผู ให ข อ มู ล
ตองการเงินที่จะนํามาใชในการใชจายรักษาอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับสามีของตนเอง และพอที่จะมีคา
ใชจายในแตละวัน ตลอดจนตองการใหฐานะทางครอบครัวของตนเองดีขึ้นกวาเดิม โดยที่ผูใหขอ
มูลไมไดเขาไปเกี่ยวของกับคายาเสพติดโดยตรง ทั้งนี้เปนแคผูที่ชวยในการขนสงเทานั้น ในชีวิต
ของผูใหขอมูลกลาววา “ตนเองก็ไมคอยไดยุงเกี่ยวกับยาเสพติดที่รุนแรงสักเทาไร มีแคเพียงบุหรี่
เหลาเทานั้นเอง” แตเมื่อตอนที่เกิดเรื่องขึ้น และประสบปญหากับการขาดแคลนเงินในการใชจาย
จึงทําใหนองชายของตนเองไดมาบอกวามีงานดี ๆ ที่จะใหทําและมีคาตอบแทนที่สูง ซึ่งตอนแรก
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ตนก็ไมไดคิดวาจะเปนการขนหรือคายาเสพติด โดยที่ครั้งแรกทําการขนใหนั้นก็จะไมคอยรูวาอะไร
จึงไมไดระมัดระวังสักเทาไร แตตอนหลังเริ่มที่จะผิดสังเกตวากระเปาที่ใหถือจะมีขนาดใหญขึ้นทุก
ที จึงไดตัดสินใจถามวามันคืออะไร นองชายจึงบอกวาเปนยาเสพติด หลังจากนั้นตนก็เริ่มที่จะ
ระมัดระวังมากยิ่งขึ้น เนื่องจากการขนยาเสพติดใหรูวาเปนสิ่งที่ผิดกฎหมายแตก็ยังตองทําเพราะ
ตองการทําใหครอบครัวของตนเองมีความสบายในชีวิตมากยิ่งขึ้น โดยที่ไมไดบอกหรือปรึกษากับ
สามีหรือบุตรของตนเองเลย แตพอครั้งสุดทายที่ถูกจับไดนั้นนองชายเปนคนไปดวยและมีตํารวจ
ปลอมมาเปนผูซื้อ ผูใหขอมูลก็ไมรูก็ไมไดระมัดระวังสักเทาไร เนื่องจากผูใหขอมูลไมไดเปนคนทํา
การติดตอเอง รูเพียงแตใหไปเปนเพื่อนและชวยขนเทานั้น
การปรับตัว
สําหรับการปรับตัวผูใหขอมูลบอกวาตอนแรกที่ยังไมรูก็ไมไดมีการปรับตัวสักเทาไร เพียง
แคบอกวาเดินทางไปทํางานตางจังหวัดแกครอบครัวของตนเองเทานั้น แตตอนหลังที่เริ่มสงสัยและ
ไดถามนองชายแลวนั้น ก็รูวาเปนการขนยาเสพติดจึงทําใหตองมีความระมัดระวังมากยิ่งขึ้น กลัว
วาจะถูกจับได ตนเองก็คอยหวาดระแวงวาจะมีใครมารูหรือวาตนเปนผูรับจางขนให ก็จะไมคอย
คุยกับคนแปลกหนาสักเทาไร และหลีกเลี่ยงที่จะพบปะผูคนตาง ๆ ทํางานโรงงานเสร็จก็กลับเขา
บาน และอยูในบานเกือบตลอดเวลา และไมคอยใชจายซื้อของอะไรใหมากมาย เพราะกลัววาคน
อื่นจะผิดสังเกตวาตนเองไปทําอะไรมาถึงไดเงินจํานวนมากในการจับจายซื้อของ ก็พยายามจะทํา
ตัวเองใหปกติตนที่สุดเทาที่จะทําได
สาเหตุที่ทําใหตนเองตองมีการปรับตัวในลักษณะดังกลาวก็เพราะวาการขนยาเสพติดเปน
สิ่งที่ผิดกฎหมาย แตทวาการที่ครอบครัวของตนเองจําเปนที่จะตองใชจายเงิน และการทํางานดัง
กลาวจะมีรายไดเปนจํานวนมาก ก็จะตองยอมกระทําเพื่อที่จะใหไดมาในเรื่องดังกลาว ผูใหขอมูลก็
จะตองยอมทําเพื่อครอบครัวของตนเอง ดังนั้นจึงมีการปรับตัวในเรื่องของการกระทํา การวางตัว
และการตัดสินใจตาง ๆ ก็จะตองใหรอบคอบมากขึ้นกวาเดิม เพราะถาหากทําไรผิดพลาดไปก็กลัว
จะทําใหถูกจับได และพลอยจะเสียชื่อเสียงใหแกครอบครัวของตนเอง และกลัวครอบครัวจะรับไม
ไดในเรื่องดังกลาว
ชีวิตประจําวัน
ชีวิตประจํ าวัน ของผูให ขอมูลกอ นที่จะไดกระทํ าการขนยาเสพติดกับ นองชายนั้น ก็ จะ
เหมือนกับคนปกติทั่ว ๆ ไป ซึ่งก็จะทํางานในโรงงาน พอถึงฤดูทํานาก็จะกลับมาชวยงานที่บานทํา
นาเหมือนทุก ๆ ป นอกจากนี้แลวหลังจากที่ไดแตงงานกับสามีของตนก็จะกลายมาเปนแมบานอีก
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อยางหนึ่งก็จะคอยดูแลลูกและสามีเพิ่มขึ้นอีกดวย แตเมื่อสามีของตนเองไดรับอุบัติเหตุจําเปนที่จะ
ตองใชเงินเปนคารักษา ไมรูวาจะหาเงินจากไหน พอดีนองชายใหงานใหทําก็จึงตอบตกลงทํา ทั้งนี้
เพราะวารายไดที่ไดรับจากการทํางานมีจํานวนสูงมากกวาเงินเดือนที่ตนเองไดรับอีกดวย แตจะ
ตองเดินทางออกไปตางจังหวัดบอยขึ้น จึงทําใหจะตองบอกสามี ลูก และครอบครัวของตนวาจะ
ตองเดินทางไปทํางานตางจังหวัดกับนองบอย ๆ อยูเปนประจํา แตทุกคนภายในครอบครัวไมได
สงสัยสักเทาไร ทั้งนี้เนื่องจากผูใหขอมูลก็เคยเดินทางไปหางานทําบอย ๆ อยูเปนประจํา นอกจาก
นี้แลวคนภายในครอบครัวของผูใหขอมูลก็ไมรูเรื่องเลยวาตนเองเดินทางไปตางจังหวัดเพื่อีที่จะทํา
อะไร และไมเคยรูระแคะระคายเลยวานองชายของตนเองเปนผูขนยาเสพติดเองอีกดวย
หลังจากที่ผูใหขอมูลไดขนยาเสพติดเสร็จแลว ก็จะไดรับเงินคาจายที่ตอบแทนในจํานวนที่
สูงก็ไมคอยไดบอกใครวาตนเองมีเงินจํานวนมากขึ้นแลว แตก็ยังทําตัวใหเหมือนปกติไมใหคนอื่น
สงสัยวาผูใหขอมูลมีเงินจํานวนมาก โดยที่ผูใหขอมูลเอาเงินจํานวนที่ไดรับมานั้นเขาฝากธนาคาร
เอาไวใหในนามชื่อของบุตรของตนเอง โดยที่พวกบุตรของผูใหขอมูลก็ไมรูวามีเงินฝากเอาไวใหเลย
ทั้งนี้เพื่อปองกันคนอื่นจะสงสัยเปนอยางมาก และกลัวถูกจับเขาคุกเขาตารางเหมือนกันอีกดวย
สําหรับการวางแผนในการเดินทางขนยาเสพติดผูใหขอมูลไมเคยรับรูเรื่องเลยวาจะตองไปที่ไหน
บาง ผูใหขอมูลจะรูเรื่องและแผนตาง ๆ ในแตละครั้งมาจากนองชายของตนเองทั้งสิ้น วาจะตองไป
ไหนและไปกับใคร สวนใหญผูใหขอมูลก็จะตองเดินทางไปกับนองชายอยูเปนประจํา และไมรูดวย
วาใครเปนผูวาจางตนเองเลย
ทัศนคติและโลกทัศน
ในความคิดของผูใหขอมูลเกี่ยวกับยาเสพติดนั้นรูวาเปนสิ่งที่ไมดี และผิดกฎหมาย แตตัว
เองก็ไมสามารถที่จะเลือกหนทางที่ดีไปไดกวานี้ เพราะวาเรื่องที่เกิดเรื่องตาง ๆ ที่จะตองใชเงินก็ไม
ใครที่จะมาชวยเหลือตนเองไดดีที่สุดเทาที่ตัวเองจะชวยเหลือ ดังนั้นพอมีคนมายื่นขอเสนอและให
ความชวยเหลือก็ยอมที่จะตองกระทําเหมือนกัน แตหลังจากที่ไดกระทําไปแลวละมีคาตอบแทนที่
สูงมากกวาปกติในการทํางานก็ยอ มที่จะทําตอไปเรื่อย ทั้ง ๆ ที่รูวาผิด ก็ยอมจะตองกระทํา เพราะ
ถาไมทําแลวก็จะอดตาย และไมมีใครชวยเหลือตนเองเปนแน ๆ ดังนั้นไมวาใครจะวาตนเองเปนคน
ผิด หรือคนเลวก็ตองยอม โดยที่ผูใหขอมูลคิดวาตัวเองเปนคนเลวคนเดียวก็ยอมจะดีกวาใหคนใน
ครอบครัวของตนเองที่จะอดตายไปดวย และพยายามจะสอนลูกใหรูคุณคาของเงินที่ตัวเองหามา
และพยายามไมยุงเกี่ยวกับยาเสพติดสักเทาไร
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การวางแผนอนาคต
การวางแผนอนาคตของตนเองก็เคยคิดวาจะตองการใหบุตรของตนเองเรียนใหสูงที่สุดเทา
ที่จะสูงได โดยใหมีโอกาสดีกวาตนเองจะไดไมมาลําบากเหมือนอยางกับที่ตัวเองเคยประสบมาใน
อดีต ชีวิตทั้งชีวิตของผูใหขอมูลไดฝากเอาไวกับบุตรชายทั้งสองคนหมด จึงไดกระทําทุกอยางใหได
มาซึ่งเงินจํานวนมากเพื่อเอาไวใหบุตรของตนเองทั้งนั้น และยังจะใหครอบครัวของตนเองมีความ
สบายมากยิ่งขึ้นดวย ถาหากมีเงินจํานวนมากพอแลวก็คงจะเลือกในอาชีพนี้เปนแน ๆ แตก็ไมได
เลิกก็กลับมาถูกจับเสียกอน
ในการวางแผนในการขนยาเสพติดในแตละครั้งผูใหขอมูลไมไดเปนคนวางแผนเลยวาจะ
ตองเดินทางไปที่ใด เมื่อไร ขึ้นอยูกับนองชายมาเปนผูบอก โดยที่นองชายจะเปนคนติดตอกับเจา
ของโดยตรง ตนมีแคหนาที่ในการชวยขนและไปเปนเพื่อนเทานั้น โดยที่ในการเดินทางแตละครั้งจะ
ไปประมาณ 2 – 3 วันเทานั้น คนภายในบานก็ไมคอยสงสัยสักเทาไร เพราะเปนระยะเวลาการเดิน
ทางในชวงระยะเวลาสั้น ๆ เทานั้นเอง
ปญหาและอุปสรรค
ปญหาและอุปสรรคในการขนยาเสพติดก็จะเปนเรื่องของการเดินทาง โดยชวงแรกที่ตนเอง
ไดไปเปนเพื่อนกับนองชายก็จะไมคอยรูสึกระมัดระวังตัวสักเทาไร เพราะวาตนเองไมรูวากระเปาที่
ตนเองถือนั้นเปนอะไรเลย แตเริ่มสงสัยเมื่อขนาดกระเปามีขนาดใหญขึ้น จึงไดถามนองชายและรับ
รูวาของขางในเปนยาเสพติด จึงทําใหระยะหลังเริ่มที่จะตองระมัดระวังตัวเองมากยิ่งขึ้น กลัวคนอื่น
จะสงสัยในสิ่งตาง ๆ เชน การเดินทาง การใชจาย เปนตน ดังนั้นสิ่งตาง ๆ เหลานี้เองทําใหผูใหขอ
มูลตอนหลัง ๆ เริ่มที่จะหวาดระแวงสิ่งตาง ๆ มากยิ่งขึ้น และเริ่มไมไวใจคนแปลกหนาสักเทาไร
นอกจากนี้แลวการเดินทางในแตละครั้งนองชายก็จะตองคอยหารถที่มีลักษณะไมเปนจุด
สนใจแกตํารวจสักเทาไร พยายามจะหารถที่มีสภาพไมใหมจนเกินไป เพื่อปองกันการสงสัยจาก
ตํารวจ ตนเองก็จะคอยสอดสองขางทางใหวามีอะไรผิดปกติหรือไม จึงทําใหผูขอมูลมีนิสัยไมคอย
ไวใจใครโดยที่ในอดีตผูใหขอมูลไมมีนิสัยแบบนี้เลย
ประสบการณเกี่ยวกับยาเสพติดในชีวิตวัยรุน
ชีวิตวัยรุนของผูใหขอมูลก็เหมือนกับคนทั่ว ๆ ไปก็ยอมจะตองมีสังคม โดยที่ผูใหขอมูล
บอกวาเคยที่ไดทดลองในการสูบบุหรี่ และดื่มเหลาในงานสังสรรคที่เพื่อความรื่นเริงเหมือนกัน แต
ไมคอยไดใชบอย ทั้งนี้เนื่องจากผูใหขอมูลจะตองมีหนาที่ในการรับผิดชอบครอบครัว และชวย

158

เหลือครอบครัวในการทํางาน จึงไมคอยมีเวลาเทาไรในการที่จะออกไปเตร็ดเตรภายนอกครอบครัว
แมกระทั่งชวงเวลาที่ผูใหขอมูลไดเขามาทํางานในโรงงานแลวก็ตาม
ก็ยังไมคอยไดไปเที่ยวใน
สถานที่รื่นรมยมากนัก เพราะวาผูใหขอมูลไมคอยอยากที่จะเสียเงินไปกับเรื่องเหลานี้ จึงทําใหผูขอ
มูลไมไดมีโอกาสในการใชยาเสพติดเลย
ปจจัยความสัมพันธในกลุมเพื่อน
เพื่อนของผูใหขอมูลในอดีตและจนถึงปจจุบันก็จะมีนอยมาก เนื่องจากที่ผูใหขอมูลจะตอง
มีหนาที่ในการรับผิดชอบเกี่ยวกับครอบครัวในเกือบทุก ๆ ดาน จึงทําใหไมคอยมีเวลาที่จะไปหา
เพื่อน นอกจากนี้แลวเพื่อนของแตละคนของผูใหขอมูลก็เปนคนที่ไมคอยไดใชสารเสพติดประเภท
ตาง ๆ สักเทาไร ก็มีแคเพียงการสูบบุหรี่ และการดื่มเหลาเทานั้นเอง ซึ่งทั้งสองสิ่งนี้ผูใหขอ มูลก็คิด
วามันก็ไมไดทําใหอะไรใหเกิดโทษสักเทาไร ถาเพื่อนของผูใหขอมูลไดเขาไปเกี่ยวของกับมัน ซึ่ง
บางครั้งในการเจอเพื่อน ๆ ก็จะคะยั้นคะยอใหตัวเองไดทดลองใชบางก็จะมี หรือไมก็ใหดื่มในงาน
สังสรรคตาง ๆ เชน งานทําบุญ งานปใหม เปนตน ผูใหขอมูลก็ยอมที่จะดื่มเหลา สูบบุหรี่โดยที่ผูให
ขอมูลคิดวามันไมใชเรื่องเสียหายสักเทาไร และยังจะทําใหเพื่อนรูสึกวาตัวเองไมไดปฏิเสธสิ่งตาง ๆ
เหลานี้จากเพื่อนเลย และยอมทําใหความสัมพันธบางอยางดีขึ้นอีกดวย
ปจจัยทางดานเศรษฐกิจ
ปจจัยทางเศรษฐกิจในเรื่องของเงิน ผูใหขอมูลคิดวาเปนตัวกําหนดสําคัญเปนอยางมากที่
จะทําใหตัวเองเขามาทํางานในประเภทนี้ เนื่องจากครอบครัวของตนเองเปนครอบครัวที่ยากจน ไม
คอยที่จะมีเงินเหลือเก็บสักเทาไร และเมื่อตอนที่ครอบครัวของตนเอง คือ สามี ไดเกิดอุบตั ิเหตุก็ไม
รูวาจะหาเงินมารักษาจากไหน พอมีคนมาหยิบยื่นในการทํางานใหโดยมีคาตอบแทนใหจํานวนที่
สูงกวาปกติก็ยอมที่จะอยากได และตองทํา แตพอหลังจากที่ทําไปไดสักครั้งสองครั้ง ก็เห็นผลตอบ
แทนที่เปนรูปรางก็ยอมที่จะตองทําไปเรื่อย โดยที่คิดวาถาหากไดเงินในจํานวนมากพอระดับหนึ่งที่
จะทําใหครอบครัวของตนเองมีสภาพที่ดีขึ้นก็คงจะเลิกในการชวยขนยาเสพติดใหเปนธรรมดา ทั้งนี้
ผูใหขอมูลคิดวาเปนสิ่งที่ผิดกฎหมาย และไมอยากจะทําไปจนตายเหมือนกัน ถาหากเปรียบเทียบ
กันแลวในแตละเดือนที่ผูใหขอมูลตองทํางานรับจางในโรงงานจะไดเงินเดือนประมาณ 4,000 –
5,000 บาท (โดยเงินที่ไดนี้รวมสวัสดิการตาง ๆ แลว) แตถาหากไปชวยในการขนแตละครั้งจะไดไม
ต่ํากวา 10,000 บาท โดยที่ทํางานแตละครั้งก็ไมคอยเหนื่อยสักเทาไร จึงทําใหรูสึกวาทําแบบนี้แล
วจะมีรายไดที่เปนกอบเปนกํา เพียงแตตองคอยระมัดระวังตัวเองเทานั้นก็เพียงพอแลว
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ปจจัยทางดานอายุ
สําหรับผูใหขอมูลในตอนแรกที่ไดทําการขนยาก็จะมีอายุประมาณ 37 ป โดยที่ไดทําการ
ขนยาเสพติดกับนองชายเปนครั้งแรกของการทํางาน และทํางานไดประมาณ 3 ปก็ถูกจับกุมในขอ
หามีเฮโรอีนไวพรอมกับนองชายเมื่อป พ.ศ.2529 นั่นเอง โดยที่ในชวงตอนอายุประมาณ 37 ปก็
ประสบปญหาการขาดแคลนในเรื่องของการเงินที่จะนํามารักษาสามีของตนเองที่ไดประสบกับ
อุบัติเหตุที่จําเปนจะตองใชเงินเปนจํานวนมาก ซึ่งในวัยตอนนั้นไมมีบริษัทหรือเจาของงานที่ไหน
แน ๆ ที่จะตองการวาจางคนที่มีอายุใหเขาไปทํางานในระดับที่ดี และมีรายไดสูง ๆ แนนอน จึงทํา
ใหจําเปนที่จะตองเขามาทํางานกับนองชายของตนเองเพิ่มไปอีกหนทางหนึ่งดวย เพราะวานอง
ชายรูวาผูใหขอมูลจําเปนที่จะตองการใชเงินในจํานวนมากนั่นเอง
ปจจัยทางดานการศึกษา
ผูใหขอมูลมีการศึกษาเพียงแคจบชั้นประถมศึกษาปที่ 4 เทานั้นเองจากโรงเรียนในตาง
จังหวัด ซึ่งยอมที่จะเปนอุปสรรคในการหางานทําแน ๆ เพราะวาไมมีใครตองการวาจางแรงงานที่
จบระดับประถม4 ใหเขาไปทํางานในตําแหนงหนาที่การงานสูง และมีรายไดดี ดังนั้นผูใหขอมูลจึง
ไมมีโอกาสเลือกงานที่จะทําเทาไร จึงไดมาสมัครทํางานในโรงงาน ที่มีตําแหนงในระดับลาง ๆ ของ
โรงงาน ที่มีผลตอบแทนในจํานวนนอย ถาหากตนมีการศึกษาในระดับที่สูงยอมที่จะมีโอกาสเลือก
งานและสามารถที่จะหางานทําที่ดีและมีคาตอบแทนที่สูงขึ้นแนๆ ยอมจะทําใหผูใหขอมูลมีเงินเก็บ
ในจํานวนที่พอเพียงในการใชจายรักษาสามี และทําใหครอบครัวของตนเองมีความสะดวกสบาย
อยางแนนอน
ดังนั้นผูใหขอมูลจึงไดฝากความหวังทั้งหมดไวกับบุตรชายของตนเอง โดยพยายามจะทํา
ทุกวิถีทางที่จะทําใหบุตรชายของตนเองไดเรียนในระดับสูงเทาที่พวกเขาจะทําได เพื่อที่จะไดมี
โอกาสตางๆ เขามาในชีวิตที่ดีขึ้นแน ๆ และจะไดไมตองมาลําบากเหมือนอยางกับตนเองในตอนนี้
ปจจัยทางดานคูสมรส
ผูใหขอมูลคิดวาปจจัยทางดานคูสมรสก็คงจะมีสวนดวยในการทําใหตองเขามาเกี่ยวของ
ถาหากคนทั่ว ๆ ไปที่มีคูสมรสไมเอาการเอางาน และยังติดยาเสพติดยอมที่จะทําใหตองมีสวนมาก
ที่จะตองมาทําอาชีพแบบนี้
แตทวาคูสมรสของผูใหขอมูลไมไดเปนลักษณะดังกลาวเปนคนรัก
ครอบครัว เอาการเอางาน และไมไดเปนคนติดยาเสพติดอะไรเลย นอกจากสูบบุหรี่เทานั้นเอง ซึ่ง
ตนคิดวาไมใชเปนเรื่องเสียหายสักเทาไรถาหากเขาจะสูบ แตสาเหตุที่ทําใหตนเองเจ็บก็เนื่องมา
จากสามีของผูใหขอมูลประสบกับอุบัติเหตุ และไมมีเงินรักษาในจํานวนที่สูงพอ จึงทําใหตองเขา

160

มาแบกภาระในการหาเงินจํานวนดังกลาวมารักษา จึงจําเปนจะตองเขามาเกี่ยวของในอาชีพดัง
กลาว ซึ่งตนคิดวาเปนเรื่องที่ผิดพลาดของผูใหขอมูล ถายอนกลับไปไดคงจะไมกระทําแนนอน
ปจจัยทางดานครอบครัว
สําหรับสภาพครอบครัวของผูใหขอมูลเปนครอบครัวเกษตรกรรม ที่มีสภาพยากจน มีเงิน
ใชไปวัน ไมคอยมีเงินเก็บสักเทาไร เพียงแตวาคนภายในครอบครัวของตนเองไมมีใครเขามาเกี่ยว
ของในเรื่องของยาเสพติดเลย และตนก็ไมทราบดวยวานองชายของผูใหขอมูลเองนั้นเปนคนที่ทํา
หนาที่การขนยาเสพติดใหแกคนอื่น โดยที่ผูใหขอมูลและคนภายในครอบครัวก็ไมทราบ จนกระทั่ง
เกิดปญหาในเรื่องของการใชเงินสําหรับการรักษาสามีของผูใหขอมูล จึงทําใหทราบวานองชาย
ทํางานในการคายาเสพติด ผูใหขอมูลจึงไดตัดสินใจกระทําในการรับจางขนดวยเพื่อที่จะไดเงินมา
จํานวนมากเพื่อใชจายภายในครอบครัว โดยที่คนภายในครอบครัวของผูใหขอมูล สามี และบุตร
ชายก็ไมทราบเลยวา ผูใหขอมูลและนองชายทําอาชีพที่ผิดกฎหมาย จนกระทั่งเมื่อถูกจับกุมถึงได
ทราบนั่นเอง
นอกจากนี้คนภายในครอบครัวของตนเองไมมีใครที่จะติดเหลาบุหรี่ มีก็เพียงจะสูบหรือดื่ม
เหลาบางเปนพิธีในงานที่มีการสังสรรค หรือเทศกาลตางๆ เทานั้น ไมใชจะใชทุกๆ วันเปนประจํา
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กรณีศึกษาที่ 13 : บัวคํา (นามสมมุติ)
ลักษณะทางสังคม
อายุ
ศาสนา
ภูมิลําเนา
การศึกษา
สถานภาพ
อาชีพ
สถานภาพทางสังคม

:
:
:
:
:
:
:

39 ป
พุทธ
นครสวรรค
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
โสด
รับจาง
ลูกจางบริษัทเอกชน

บุคลิกภาพและอุปนิสัย
ผูใหขอมูลมีลักษณะรูปรางสันทัดไมอวนหรือผอมจนเกินไป สูงประมาณ 165 เซนติเมตร
ผิวคอนขางขาว ไวผมสั้นสีดําเขม ใบหนารูปไขจัดวาเปนผูหญิงหนาตาดี เนื้อตัวสะอาด ทาทาง
เปนคนเจาระเบียบ ลักษณะการพูดเปนแบบสนุกเปนคนไมคอยเครียด ไมมีอาการของคนมีเรื่อง
ทุกขใจชอบคุยในเรื่องตลกขบขันแสดงออกถึงการเปนคนอารมณดี
ไดอะแกรมเครือญาติ

หมายถึง
หมายถึง

ผูชาย
ผูหญิง

หมายถึง
หมายถึง

ผูใหขอมูล
การสมรส
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ประวัติชีวิต
ผูใหขอมูลเกิดเมื่อวันที่ 4 เมษายน พ.ศ.2504 ที่อําเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค ในครอบ
ครัว ของคนจี น ที่ มี ฐ านะพอกิ น พอใช ไม ลํ า บากในการดํ า เนิ น ชี วิต บิ ด ามารดาของผู ให ข อ มู ล
ประกอบอาชี พ ธุ รกิ จส ว นตั ว ประเภทค า ส งผลิ ต ภั ณ ท ท างการเกษตรมี รายไดเป น กอบเป น กํ า
สามารถเลี้ยงครอบครัวไดไมเดือดรอน ผูใหขอมูลมีพี่นองทั้งหมด 4 คนเปนชาย 1 คนและหญิง 3
คนผูใหขอมูลเปนลูกคนที่ 2 ผูใหขอมูลเลาวาพอแมรักลูก ๆ มากไมคอยจะใหทํางานหนักมากนัก
จะมีก็แตพี่ชายเทานั้นที่คอยชวยเหลืองานการคาขายที่บานพอจะเปนผูที่ควบคุมดูแลกิจการทั้ง
หมดภายในบาน ถึงแมการคาจะไมใหญโตอะไรนักก็ตามแตก็มีความรูสึกวาพอแมเหนื่อยมากที่
ตองทํางานหาเลี้ยงลูกโดยเฉพาะลูกผูหญิงจะไมคอยไดชวยงานทางบานผูใหขอมูลและนองอีก 2
คนจะมีหนาที่เรียนอยางเดียวทําใหผลการเรียนคอนขางดีแตเพื่อตองการชวยเหลือธุรกิจทางบานผู
ให ข อ มู ล จึ ง เลื อ กเรี ย นสายอาชี พ จากโรงเรี ย นพาณิ ช ย ป ระจํ า จั ง หวั ด เมื่ อ เรี ย นจบหลั ก สู ต ร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพแลวก็ไมไดเรียนตอเพราะคิดวาไมมีความจําเปนตองเรียนสูงมากนัก ความ
รูเทาที่เรียนมาก็สามารถประกอบวิชาชีพไดแลว หลังจากที่ออกมาชวยเหลืองานทางบานไดไมนาน
ก็รูสึกวาอยากออกไปหาประสบการณจากขางนอกบางซึ่งพอแมก็เห็นดีดวยดังนั้นจึงออกหาสมัคร
งานและก็ไดงานที่บริษัทเอกชนที่ทําธุรกิจดานอาหารสัตวในระหวางที่ทํางานผูใหขอมูลก็ยังได
ศึกษาตอในระดับปริญญาจากสถาบันในจังหวัด จากที่ไดทํางานที่บริษัทแหงนี้ทําใหผูใหขอมูล
ตองรูจักกับคนที่มีพฤติกรรมคายาเสพติดเพราะผูใหขอมูลรับผิดชอบเกี่ยวกับบัญชีจึงตองเดินทาง
ไปดวยทุกครั้ง จนเปนเหตุใหตองไปเกี่ยวของดวยทายที่สดุ ตองถูกจับกุมดวยขอหารวมกันมียาเสพ
ติดประเภทที่ 1 (เฮโรอีนจํานวน 10 กอน) ไวในครอบครองเพื่อจําหนายศาลพิพากษาจําคุกตลอด
ชีวิต ปจจุบันรับโทษมาแลว15ปไดรับอภัยโทษเมื่อป พ.ศ.2540 เหลือจําคุก 40 ป
จุดเปลี่ยนแปลงในชีวิต
ผูใหขอมูลเลาถึงสาเหตุที่ทําใหเขาไปเกี่ยวของกับการคายาเสพติดวาเพราะตนเองทํางาน
เปนพนักงานของบริษัทอาหารสัตวจึงตองออกไปพบลูกคาตามสถานที่ตาง ๆ ในหมูบานที่มีการ
เลี้ยงสัตวหรือตามปศุสัตวและไดรูเห็นการลักลอบลําเลียงยาเสพติดโดยบังเอิญซึ่งเพื่อนพนักงานที่
รวมเดินทางไปพบลูกคามีสวนรวมในการกระทําผิดโดยการรับจางขนสงยาเสพติดดวยโดยจะ
อาศัยชวงที่ตองเดินทางเขาไปตามหมูบานที่หางไกลจากสายตาของเจาหนาที่ตํารวจเปนจุดรับยา
เสพติด เมื่อผูใหขอมูลรับรูถึงการกระทําความผิดก็รูสึกกลัวแตเพื่อนที่ทําผิดบอกวาไมตองเปนหวง
เพราะวาเคยทํามาหลายครั้งแลวและก็ยังมีพรรคพวกในบริษัทรวมดวยถาทําตัวตามปรกติก็ไมมี
ใครรู และยังบอกอีกวาผูใหขอมูลไมตองเปนหวงเพราะไมมีสวนเกี่ยวของซึ่งก็เปนเชนนั้นจริง ๆ
จากการที่เพื่อนรวมงานรับรองทําใหผูใหขอมูลรูสึกสบายใจขึ้น หลังจากที่ไดรวมรับรูถึงการลักลอบ

163

ขนสงยาเสพติดทําใหรูเห็นเครือขายการทํางานของกลุมผูคายาเสพติดที่มีทั้งผูชายและผูหญิง เห็น
ความเปลี่ยนแปลงทางดานฐานะอยางรวดเร็วผูที่เกี่ยวของจะมีเงินใชจายอยางฟุมเฟอยจนในที่สุด
เพื่อนพนักงานก็แบงผลประโยชนเปนเงินจํานวน 5,000 บาทและหลังจากนั้นผูใหขอมูลก็ไดรับ
สวนแบงจนกลายเปนผูรวมขบวนการไปในที่สุด
การปรับตัว
ผูใหขอมูลเลาถึงการปรับตัววาในบริษัทที่ทํางานอยูนั้นมีกลุมผูคายาเสพติดหลายคนแตก็
เปนสวนนอย ที่ผูใหขอมูลตองเขาไปรับรูดวยก็เพราะวาผูใหขอมูลมีหนาที่โดยตรงที่จะตองออกไป
พบลูกคาและตองเดินทางไปพรอมกับเพื่อนรวมงานที่คายาเสพติดดังนั้นจึงถูกชักชวนใหรวมอยูใน
กลุมดวยผูใหขอมูลตองพยายามทําตัวใหเหมือนไมมีอะไรเกิดขึ้นไมแสดงความสนิทกับบุคคลดัง
กลาวเปนพิเศษแตมักจะถูกเรียกไปคุยในที่ลับตาคนอยูเสมอ ผูใหขอมูลตองหาขออางสําหรับการ
พูดคุยในเวลาที่ไมปรกติ และบางครั้งตองเปนคนจัดคิวในการออกไปพบลูกคาโดยพยายามกันคน
ที่ไมเกี่ยวของออกไปไมใหเดินทางไปดวยเพื่อปองกันมีคนรูมากเกินไปอาจเปนอันตรายตอการ
ดําเนินการคายาเสพติด
ชีวิตประจําวัน
ผูใหขอมูลเลาถึงพฤติกรรมหรือการปฏิบัติตัวในขณะที่เขาไปรวมขบวนการคายาเสพติด
วาในชวงแรกก็มีความรูสึกวาตนเองมีอาการตื่นเตนไมรูจะตองวางตัวอยางไรที่จะไมทําใหคนอื่นที่
ไมรวมคายาเสพติดดวยเกิดความสงสัย แตพออยูไปก็รูวามีผูที่เกี่ยวของดวยหลายคน บางคนที่ไม
ยุงเกี่ยวดวยแตก็พอจะรูวาใครมีพฤติกรรมคายาเสพติดก็จะทําเปนไมรูเรื่องและก็มองเหมือนเปน
เรื่องปรกติธรรมดาไมรายแรง ผูใหขอมูลจึงตองปรับตัวใหเหมือนปรกติและก็ทํางานตามหนาที่ของ
พนักงานเชนทุกวัน ในแตละวันที่เดินทางออกไปพบลูกคาโดยจะไปพรอมกับเพื่อนพนักงานอีก
ประมาณ 2 – 3 คนและถาวันไหนคนในกลุมเปนพวกที่รูเห็นหรือเปนผูรวมขบวนการเดียวกันจึงจะ
มีการออกไปรับมอบยาเสพติดโดยจะมีผูนํารถยนตมาจอดเทียบตามเสนทางที่นัดแนะกันไวกอน
โดยผูที่จะสงยาเสพติดจะเปนผูกําหนดซึ่งจะมีผูคุมกันหรือสํารวจเสนทางไวกอนแลวเมื่อเห็นวา
ปลอดภัยดีแลวจึงไดติดตอกันทางวิทยุติดตามตัวบอกสถานที่นัดพบโดยจะใหไปรอกอนและก็จะ
ใชเวลาไมนานนักผูที่สงยาเสพติดก็จะมาโดยใชเวลาไมนานไมมีการพูดคุยกันมากนัก ผูใหขอมูลรู
สึกปลอดภัยเพราะวาทุกครั้งที่ไปรับยาเสพติดจะไปรับเวลากลางวันเสมอและไปกันหลายคน เมื่อ
รับยาเสพติดแลวหนาที่ในการนําไปเก็บรักษาจะเปนของผูอื่นผูใหขอมูลไมรูวานําไปเก็บไวที่ไหนรู
แตเพียงวามีการเชาบานไวหลายแหงเพื่อเก็บยาเสพติดโดยจะพักของไวประมาณ 2 – 3 วันจะ
เปลี่ยนสถานที่เก็บยาเสพติดทุกครั้ง เมื่อมีลูกคารับซื้อจึงจะนํายาเสพติดไปสงใหผูใหขอมูลไมรูวา
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ไปสงที่ไหนบางเพราะวาไมเคยเดินทางไปสงดวยจะไปเฉพาะตอนรับยาเสพติดเทานั้น เมื่อไดรับ
เงินในสวนที่รวมรับรูก็จะนําไปใชจายซื้อของใชเครื่องประดับราคาแพงมาสวมใสซึ่งก็ไมมีใครสงสัย
เนื่องจากฐานะทางบานของผูใหขอมูลคอนขางดี การรับยาเสพติดเฉลี่ยเดือนละประมาณ 2 – 3
ครั้งโดยเพื่อนพนักงานจะไมบอกลวงหนาจะรูก็ในระหวางที่เดินทางออกจากบริษัทโดยเพื่อนจะ
บอกใหทําธุระใหเสร็จโดยเร็วเดี๋ยวจะพาไปเที่ยว
ทัศนคติและโลกทัศน
ผูใหขอมูลกลาวถึงทัศนคติเกี่ยวกับยาเสพติดวาเขาใจถึงโทษของยาเสพติดเปนอยางดี
เพราะวาในสมัยที่เปนนักเรียนก็ไดรับรูขอมูลขาวสารเกี่ยวกับยาเสพติด และผูใหขอมูลก็ไมเคยใช
ยาเสพติดจะมีก็แตเคยพบเห็นผูที่ติดยาเสพติดไมวาจะเปนเพื่อนที่เคยรูจักแตไมสนิทมากนัก สวน
โทษของการคายาเสพติดไมรูมากอนวารายแรงมากถึงตองขนาดจําคุกตลอดชีวิต เพราะในสมัย
เปนวัยรุนเคยเห็นคนที่ติดยาเสพติดถูกเจาหนาที่ตํารวจจับกุมไปไมนานก็ออกจากคุกแลว ในชวง
กอนที่ถูกจับเคยมีความคิดวาถาถูกจับก็คงรับโทษไมนานการถูกจําคุกไมใชปญหาที่ผูใหขอมูล
กังวลแตสิ่งที่เปนหวงมากที่สุดคือความรูสึกของพอแมญาติพี่นองที่ตองอับอายที่มีญาติเปนพวกขี้
คุก
การวางแผนอนาคต
การวางแผนในชวงที่รวมขบวนการคายาเสพติดของผูใหขอมูลนั้นเคยคิดไปตาง ๆ นานา
วาถาเกิดพลาดถูกจับกุมจะทําอยางไรเคยคิดวาถาถูกจับจะฆาตัวตายเพื่อหนีความอับอาย หรือ
รับโทษไปสักพักคงไมนานพอพนโทษออกมาก็ยายไปอยูที่อื่นที่ไมมีใครรูจัก แตมาคิดเขาขางตัวเอง
วาไมนาจะถูกจับไดถาทําอยางรอบคอบและพักพวกที่ทํามากอนตั้งนานแลวไมเคยเห็นถูกจับกุม
สักที และทุกครั้งที่ไปรับยาเสพติดผูใหขอมูลก็ไมเคยไปแตะตองยาเสพติดเลย เพียงแตทําหนาที่นั่ง
ไปในรถที่จะไปรับยาเสพติดเทานั้นจึงคิดวาคงจะไมมีหลักฐานพาดพิงถึงตัวผูใหขอมูล ซึ่งในชวง
นั้นก็ยังไมรูวาจะเลิกยุงกับการคายาเสพติดเมื่อไรจึงคิดวาจะทําไปเรื่อย ๆ เมื่อถึงเวลาก็อาจจะเลิก
ไปเอง
ปญหาและอุปสรรค
ปญหาของผูใหขอมูลในการรับยาเสพติดก็คือการไมรูกําหนดที่แนนอนและสถานที่จะไป
รับไมรูวาจะตองไปพบกับอะไรบางเปนที่รูกันวาไมตองถามอะไรมาก ซึ่งเพื่อนพนักงานบอกวาถา
ตองการใหรูอะไรเกี่ยวกับยาเสพติดจะบอกเองเพื่อปองกันขาวรั่วไหลไปถึงเจาหนาที่ตํารวจ บาง
ครั้งก็มีความรูสึกวา ”ตกบันไดพลอยโจร” เพราะเขามายุงเกี่ยวกับยาเสพติดทั้ง ๆ ที่ไมเคยมีความ

165

คิดมากอนแตก็ไมรูวาจะแยกตัวออกมาไดอยางไรกลัววาจะถูกทํารายจากขบวนการคายาเสพติด
เพราะทุกคนรูจักบานและครอบครัวของผูใหขอมูลเปนอยางดี ดังนั้นปญหาใหญของผูใหขอมูลคือ
เรื่องของความปลอดภัยของตนเองและครอบครัว
ประสบการณเกี่ยวกับยาเสพติดในชีวิตวัยรุน
ผูใหขอมูลกลาวถึงประสบการณในการใชชีวิตในวัยรุนวาไมเคยเกี่ยวของกับยาเสพติดเลย
แมแตนอย จะเปนคนที่เชื่อฟงคําสั่งสอนของพอแมมากทุกวันหลังจากเลิกเรียนแลวถาไมมีกิจกรรม
สวนตัวรวมกับเพื่อนๆก็จะกลับบานโดยไมเคยทําตังเหลวไหลนอกลูนอกทาง ผูใหขอมูลเลาวาใน
ชวงที่เปนวัยรุนนาจะเปนชวงที่มีโอกาสเขาไปเกี่ยวของกับยาเสพติดมากที่สุดเพราะวาสามารถพบ
เห็นผูติดยาเสพติดอยูเสมอจนเปนความเคยชินซึ่งตนมีความรูสึกไมชอบแตก็ไมเคยแสดงความรัง
เกียจกับคนที่ติดยาเสพติดคิดวาเปนความตองการของแตละคนเพราะคนเราไมเหมือนกันทุกคน
บางคนอาจจะมีปญหาสวนตัวที่เราไมเขาใจ แตคิดวาถาคนเราเมื่อมีปญหาก็อยาพยายามสราง
ปญหาเพิ่มใหกับตนเองโดยการใชยาเสพติด
ความสัมพันธในกลุมเพื่อน
ผูใหขอมูลเลาถึงเพื่อน ๆ ที่เคยคบหากันมามีทั้งเพื่อนชายและหญิงและใหขอคิดวายาเสพ
ติดจะเกี่ยวของกับเราหรือไมนั้นนอกจากตัวของเราเองแลว ก็มีเพื่อนนี่แหละจะเปนผูชักนําใหเขา
ไปเกี่ยวของกับยาเสพติด เพราะถาเราคบกับเพื่อนที่ยุงเกี่ยวกับยาเสพติดแลวโอกาสที่เราจะไปยุง
เกี่ยวกับยาเสพติดก็มากเทานั้นแตทั้งนี้ก็ขึ้นอยูความหนักแนนของตัวเราเองตองไมหลงผิดไปตาม
สิ่งลอใจที่ไดมาจากการกระทําผิดเกี่ยวกับยาเสพติด เพราะเพื่อนที่ตองการใหเราเสพยาเสพติดก็
มักจะพูดจูงใจวายาเสพติดมีสรรพคุณดีอยางโนนอยางนี้ เหมือนกับที่เพื่อนรวมงานพูดจาหวาน
ลอมผูใหขอมูลเอาเงินมาลอใจแตโดยสวนตัวของผูใหขอมูลแลวเงินที่ไดมาเทียบไมไดกับความ
กลัวในเรื่องของความปลอดภัยจึงยอมรวมลําเลียงยาเสพติดกับเพื่อน ผูใหขอมูลกลาววาเพื่อนยิ่ง
สนิทกันมากเทาไรก็ทําใหลําบากใจมากเทานั้นเพราะวาเพื่อนที่สนิทก็มักจะไวใจเรากลาพูดชวนให
รวมกระทําความผิดและรูวาเราจะไมกลาปฏิเสธเพราะความเกรงใจเพื่อนแตถาเปนเพื่อนที่ไมสนิท
เขาก็จะไมไวใจเราและจะไมกลามาชักชวนใหรวมกระทําความผิดเพราะถาไมเห็นดวยอาจจะนํา
ความลับไปเปดเผยกับผูอื่นโดยเฉพาะเจาหนาที่ตํารวจ ผูใหขอมูลแนะนําวาดังนั้นควรจะเลือกคบ
เพื่อนที่ดีและตองกลาพูดกลาตัดสินใจในสิ่งที่ถูกตองไมตองเกรงใจถารักเพื่อนตองแนะนะสิ่งที่ดีที่
ถูกตองใหกับเพื่อน
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ปจจัยทางดานเศรษฐกิจ
ผูใหขอมูลเลาถึงสภาพทางเศรษฐกิจในชวงกอนที่จะมีรายไดจากการชวยลําเลียงยาเสพ
ติ ด ว าไม มี ค วามเดื อ ดรอ นหรือ ประสบป ญ หาทางด า นการเงิน แต อย า งใดเพราะว าผู ให ข อ มู ล
สามารถหารายไดดวยตนเอง และไมมีภาระจะตองเลี้ยงดูหรือจุนเจือผูอื่นเนื่องจากทางบานของ
ผูใหขอมูลมีรายไดจากธุรกิจอยางดี และเมื่อผูใหขอมูลเขาไปมีรายไดจากยาเสพติดจึงมีเงินเหลือ
ใชจายอยางฟุมเฟอยซึ่งในชวงนั้นผูใหขอมูลกลาววายิ่งทําไปยิ่งเกิดความโลภมากยิ่งขึ้น ผูใหขอ
มูลมีรายไดจากงานบริษัทตกประมาณเดือนละ 5,500 - 6,000 บาท และถาผูใหขอมูลรวมงาน
ลําเลียงยาเสพติดในแตละครั้งจะไดสวนแบงอยูระหวาง 5,000 - 10,000 บาทจะเห็นไดวาทํางาน
ยาเสพติดครั้งเดียวเทากับทํางานสุจริตทั้งเดือนจึงทําใหผูใหขอมูลเกิดความโลภ
ปจจัยทางดานอายุ
ผูใหขอมูลเขาไปเกี่ยวของกับการคายาเสพติดเมื่อเขาไปทํางานที่บริษัทซึ่งในขณะนั้นอายุ
ของผูใหขอมูลประมาณ 24 ปเพราะหลังจากที่เรียนจบในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ก็
ไดออกไปชวยเหลืองานทางบานอยูระยะหนึ่งหลังจากที่ขออนุญาตพอแมของผูใหขอมูลออกไป
ทํางานนอกบานเพื่อหาประสบการณและเปนการหาเงินเพื่อสงตัวเองเรียนตอในระดับปริญญาตรี
ผูใหขอมูลกลาววาในชวงนั้นถึงแมจะถือวาเปนผูบรรลุนิติภาวะแลวก็ตามแตดวยสาเหตุที่เปนผูที่
เก็บตัวพอสมควรไมคอยออกเที่ยวเตรขางนอกมากนักทําใหทุกวันนี้รูสึกวาในชวงเวลาที่ผานมาใน
อดีตเปนผูที่ออนตอโลกภายนอกเปนอยางมาก ผูใหขอมูลกลาววาคนเราไมเหมือนกันจะเอาวัยวุฒิ
มาเปรียบเทียบกับวุฒิภาวะไมไดบางคนอายุไมมากแตมีความรอบรูเจนจัดในการดําเนินชีวิตรูทัน
เลหคน การคบคนมาก ๆ ทําใหเราไดเรียนรูความแตกตางของความคิดของแตละคนจะเห็นไดจาก
การที่ผูใหขอมูลตองเขามาพบผูคนจํานวนมากในทัณฑสถานแหงนี้
ปจจัยทางดานการศึกษา
ผูใหขอมูลกลาวถึงคุณวุฒิกอนที่จะถูกจับกุมวาการจบการศึกษาในระดับปวช. สําหรับผู
หญิงถือไดวาปานกลางไมสูงหรือต่ําจนเกินไปซึ่งในระหวางนั้นผูใหขอมูลก็อยูในระหวางศึกษาตอ
ในระดับปริญญาชั้นปที่ 3 แตก็ไมสามารถเรียนจบเพราะวาตองโทษเสียกอนแตเมื่อไดมาอยูใน
ทัณ ฑสถานแหงนี้ ก็ได มีโอกาสไดศึ กษาต อจนจบระดับปริญ ญาตรีจากมหาวิทยาลัยสุโขทัย
ธรรมาธิราช ซึ่งผูใหขอมูลก็ไมรูวาจะไดมีโอกาสนําความรูไปใชประกอบอาชีพเลี้ยงตัวเองเหมือน
กับคนอื่นเขาหรือไมเพราะวายังเหลือโทษที่ตองรับอีก 30 กวาป แตคิดวาถึงแมไมไดออกไปใชชีวิต
ขางนอกการศึกษาก็สามารถชวยไดมากทําใหทุกวันที่เรียนหนังสือไดใชเวลาใหเกิดประโยชนไมคิด
ฟุงซาน เพลิดเพินกับการอานตําราและนําความรูที่ไดรับมาปรับตัวเพื่อใชชีวิตในทัณฑสถานได
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เปนอยางดี หากมีโอกาสไดออกไปใชชีวิตปรกติขางนอกก็จะนําความรูไปปรับใชใหหางไกลจากยา
เสพติด
ปจจัยทางดานคูสมรส
ผูใหขอมูลเลาถึงประสบการณชีวิตความรักวาในชีวิตยังไมเคยสมรสครองความเปนโสด
มาคลอดถึงแมวาผูใหขอมูลจัดไดวาเปนหญิงสาวที่หนาตาดี ในชวงวัยรุนจนโตเปนสาวเต็มตัวก็มี
หนุม ๆ มาจีบเปนแฟนมากเหมือนกันแตตัวผูใหขอมูลยังไมไดคิดถึงเรื่องของการมีครอบครัวจึง
คอย ๆ ศึกษานิสัยใจคอกับทุกคน จะมีบางเหมือนกันกับบางคนที่พิเศษที่เคยจะคบหาเปนแฟน
ดวยแตผูใหขอมูลทําตัวเหมือนกับไมมีทาทีชอบตอบกลับไปไมนานชายคนนั้นก็ไปคบหาเปนแฟน
กับผูหญิงอื่น ผูใหขอมูลจะใหความสําคัญกับครอบครัวมากกวา
ปจจัยทางดานครอบครัว
ผูใหขอมูลกลาวถึงความสัมพันธในครอบครัวจัดวาดีมากเปนครอบครัวที่อบอุนพอแมไมมี
ปญหาหยารางหรือทะเลาะเบาะแวงกันแตอยางใดพี่นองของผูใหขอมูลก็มีความรักใครปองดองกัน
เปนอยางดี ทุกวันที่เลิกงานกลับบานผูใหขอมูลก็จะพบกับพอแมพี่นองและญาติ ๆ ทั้งทางฝายพอ
และแมครอบครัวของผูใหขอมูลจัดวาเปนครอบครัวใหญบรรดาญาติจะมีบานอยูในบริเวณใกล
เคียงกันเวลามีปญหาไมเขาใจกันญาติ ๆ ก็จะพยายามเขามาไกลเกลี่ยทําใหไมคอยมีปญหาขัด
แยงรุนแรง
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กรณีศึกษาที่ 14 : พานี (นามสมมุติ)
ลักษณะทางสังคม
อายุ
ภูมิลําเนา
ศาสนา
การศึกษา
สถานภาพ
อาชีพ
สถานภาพทางสังคม

:
:
:
:
:
:
:

43 ป
เชียงราย
พุทธ
มัธยมศึกษาตอนตน (ม.1)
หยาราง
คาขาย
แมบาน

บุคลิกภาพและอุปนิสัย
ผูใหขอมูลเปนผูที่มีรูปรางเล็กสูงประมาณ150เซนติเมตร บุคลิกเหมือนหญิงชาวบานใน
ชนบท ผิวขาว ลักษณะการพูดจาคอนขางพูดนอย ระมัดระวังคําพูด ดูคอนขางเครียดที่จะพูดถึง
เรื่องในอดีต แตก็ยินดีที่จะใหขอมูลเพื่อเปนประโยชนในการศึกษา
ไดอะแกรมเครือญาติ

หมายถึง
หมายถึง

ผูชาย
ผูหญิง

หมายถึง

ผูใหขอมูล

หมายถึง

การสมรส

หมายถึง

ผูหญิงตาย

หมายถึง

การหยาราง
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ประวัติชีวิต
นางพานี (นามสมมุติ) เกิดเมื่อวัน ที่ 7 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2500 ปจจุบันอายุ 43 ป
เกิดที่อําเภอแมจัน จังหวัดเชียงรายจบการศึกษาขั้นสูงสุดชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่โรงเรียนประจํา
อําเภอ นางพาระนีเลาวาเริ่มเมื่อตั้งแตจําความไดแมของผูใหขอมูลก็เสียชีวิตเมื่อตอนที่อายุ 2 ขวบ
ตนเองมีพี่ชายหนึ่งคนตอนนี้ก็ไมคอยไดพบกันตั้งแตตางคนเริ่มมีครอบครัวกันไป และเมื่อแมของผู
ใหขอมูลเสียชีวิตไปไดประมาณ 2 ปพอก็แตงงานใหมกับคนที่อยูในหมูบานเดียวกัน ซึ่งในตอนแรก
ๆ ตนกับแมใหมก็ไมไดมีปญหาอะไรกันมากมายเพราะตอนนั้นยังเด็กอยูจึงทําใหสามารถรับผูที่จะ
มาดูแลครอบครัวของตนไดไมลําบากนัก แตปญหาจะเริ่มเห็นชัดเมื่อแมมีลูกของตนเอง ทําใหยอม
มีปญหาบางเปนธรรมดาเพราะแมใหมคนนี้ก็มีบุตรอีก 3 คน ซึ่งบางครั้งก็มีการทะเลาะกันบางใน
หมูพี่นอง และตนเองก็รูวาไมใชลูกแท ๆ ของแทแมคนนี้ทําใหบางครั้งก็มีคิดนอยใจที่แมดุดาวา
กลาวบาง ซึ่งในบางครั้งผูใหขอมูลก็บอกวาบางครั้งก็มีที่ตนเองจะโดนตี และดุดาวากลาวมากกวา
ลูกคนอื่น ๆ และเมื่อเกิดปญหาบอย ๆ ครั้งทําใหยิ่งเพิ่มความรุนแรงขึ้นเรื่อย ๆ ทําใหผูใหขอมูล
ตองไปอาศัยอยูกับยายที่อยูบานหางออกไปประมาณ 3 กิโลเมตรจากบานเดิม ซึ่งยายก็มีอายุมาก
โดยยายของผูขาวขณะนั้นก็ไมไดมีอาชีพอะไรมากมาย บางครั้งก็ทําขนมขายบาง เก็บผักมาขาย
บาง มีรายไดเล็ก ๆ นอย ๆ ผูใหขอมูลก็ชวยเหลือมามากบางนอยบาง แตในเรื่องคาใชจายในการ
กินอยู และเรียนหนังสือ พอก็ยังสงเสียใหแตก็ไมมากนัก บางครั้งก็ไมพอ ยายของตนก็ตองไปกูยืม
เงินมาบาง ซึ่งผูใหขอมูลเลาวาชีวิตชวงนั้นลําบากมาก ตอนอายุ 12 ปในชวงปดเทอมก็ตอ งออกมา
ทํางานเปนลูกจางเลี้ยงเด็กบาง ลางจานที่รานอาหารบาง ก็ดําเนินชีวิตเชนนั้นมาจนเมื่ออายุ
ประมาณ 16 ป ก็ไดพบกับสามีจึงไดตกลงที่จะใชชีวิตรวมกัน ก็ออกมาจากบานยาย สามีมีอาชีพ
เปนชางตัดผม มีปญ
 หาเรื่องเงินทองไมพอใชตลอดมา ผูใหขอมูลมีบุตร 2 คน เปนผูหญิงทั้ง 2 คน
อายุ 20 กวาแลวทั้งสองคน มีครอบครัวไปแลวหนึ่งคน แตยังนําลูกมาใหตนเลี้ยงและไมคอยสงเสีย
เงินทอง เพราะประกอบอาชีพที่มีรายไดไมคอยแนนอน ซึ่งตนก็ไมคอยมีรายไดเพราะเมื่อตอนลูก
ของผูใหขอมูลยังเด็ก ตนก็ไมไดประกอบอาชีพอะไรเปนเพียงแมบานอยูกับบานเทานั้น ซึ่งตอน
หลังเมื่อลูกเริ่มเขาเรียนรายไดไมพอใชจายก็ตองหาอาชีพเพื่อเสริมรายไดใหกับครอบครัวโดยคา
ขายอาหารเล็กๆนอยๆ มีรายไดเพิ่มขึ้นมาพอที่จะชวยเหลือครอบครัวไดบางแตก็ไมมากนัก มีกําไร
เฉลี่ยประมาณแค 2,000 บาทตอเดือนเทานั้น ก็พอใหเปนคาขนมใหลูกไปโรงเรียนบางเทานั้น แต
ความสัมพันธในครอบครัวในชวงแรก ๆ นั้นผูใหขอมูลบอกวาก็อบอุนดี สามีก็ทํางานเพื่อหารายได
แตกจ็ ะมีปญหาใหตนหนักใจในเรื่องของความเจาชูของสามี ทําใหในบางครั้งรายไดที่หามาไดนั้น
นําไปใหกับผูหญิงอื่น ไมนําเงินมาใหผูใหขอมูลและครอบครัว ซึ่งก็สรางความลําบากใหกับตนมาก
ในบางชวง สวนบุตรก็เรียนหนังสือพอใชไดและก็เชื่อฟงพอแมดี
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จุดเปลี่ยนแปลงในชีวิต
ผูใหขอมูลเห็นวาจุดที่ถือเปนการเปลี่ยนแปลงจริง ๆ นั้นมีปญหาสะสมมานานก็เปน
ปญหาทางเศรษฐกิจ รายไดในครอบครัวไมพอเพียงกับรายจายที่เกิดขึ้น และในจุดที่เปลี่ยนแปลง
ในชวงนั้นมีเหตุการณคือ ในชวงนั้นสามีของผูใหขอมูลบอกวาจะไปทํางาน และดวยความที่เปน
คนที่เจาชูมาก และตอนนั้นสามีไมกลับมาที่บาน 2 วัน ทําใหตนคิดไปเองวาไปหาผูหญิง ไดออกไป
ตามสามีทุก ๆ ที่ท่สี ามีเคยไป แลวไปเจอสามีที่รานอาหารกับเพื่อน ๆ ของสามี โดยในวันนั้นสามี
บอกวาใหกลับบานไป ทะเลาะมีปากเสียงกัน ทําใหบอกแยกทางกัน ซึ่งหลังจากวันนั้นสามีก็ไมได
กลับมา ทําใหตนเองเดือดรอนเพราะขาดรายได ลูกก็อยูในวัยเรียน และกําลังกินกําลังนอน ตองมี
คาใชจายมาก จะหันหนาไปพึ่งใครก็ไมได เคยไปขอความชวยเหลือจากญาติของสามีเคาก็ไมให
กลับไดรับการดูถูกมา เพราะครอบครัวของสามีไมไดเห็นดวยกับการแตงงานของผูใหขอมูลกับ
สามีมาตั้งแตตน ทําใหตนรูสึกนอยใจและอับอายมาก ตอนนั้นก็คิดเพียงวาจะทําอะไรก็ไดที่จะทํา
ใหมีรายไดมาก ๆ มีเงินทองมาก ๆ จะไดไมมีใครดูถูก และอยากใหลูก ๆ ของตนสบายมีสิ่งตาง ๆ
อยางที่เด็กคนอื่น ๆ มีบาง ตอนนั้นผูใหขอมูลบอกวาคิดเพียงแคนั้นจริง ๆ เพราะชวงนั้นครอบครัว
ลําบากมาก ในบางวันลูกก็ไมไดไปโรงเรียนเพราะไมมีเงินใหลูกเปนคาขนม
และจุดที่ถือวาเปลี่ยนแปลงใหกลายมาเปนผูตองขังนั้น คือตอนนั้นเพื่อนของตนซึ่งพอจะรู
ขาววาตนไดเลิกรากับสามี และรูวาเธอเองมีอาชีพที่มีรายไดไมเพียงพอทําใหมาชักชวนใหไปขนยา
เสพติด โดยบอกวาจะไดรายไดมากในแตละครั้งในการทํางาน ซึ่งตอนนั้นตนก็คิดอยูหลายวัน แต
ดวยปญหาที่รุมเรามามาก ๆ ทําใหก็ไดตอบตกลงที่จะไปทํา โดยผูใหขอมูลไปกับเพื่อนโดยใหถือ
กระเปาที่มีเฮโรอีนอยู 20 กิโลกรัม โดยตอนนั้นตนไมรูวาเพื่อนไมไดขนดวย แตเห็นวามีกระเปา
คนละใบ แตอันที่จริงมียาเสพติดอยูในกระเปาตนเทานั้น สวนของเพื่อนเปนกระเปาเสื้อผาธรรมดา
ซึ่งในวันนั้นตํารวจไดมาตรวจคนในระหวางเดินทาง และเพื่อนของผูใหขอมูลก็ไดหักหลังบอกให
ตํารวจมาตรวจคนที่เธอและตํารวจก็พบยาเสพติดในกระเปาที่ผูใหขอมูลถืออยู ตอนนั้นโดนจับที่
จังหวัดเชียงรายในการทําความผิดในขอหามียาเสพติดในครอบครอง ซึ่งผูใหขอมูลบอกวาเปนการ
กระทําความผิดในครั้งแรกก็โดนจับแลว โดยโดนจับอยูที่เรือนจําจังหวัดเชียงรายประมาณ 11
เดือน ก็ยายมาอยูที่กรุงเทพ เมื่อวันที่ 9 มกราคม พ.ศ.2533 ซึ่งตอนที่โดนจับนั้นเปนป พ.ศ.2532
โดยศาลสั่งลงโทษจําคุกตลอดชีวิต แตตอนนี้ไดรับลดหยอนโทษเหลือ 40 ป ซึ่งตนถูกจําคุกมาแลว
เปนปที่ 12 เหลือโทษอีกประมาณ 20 กวาป ซึ่งผูใหขอมูลบอกวานั่งนับวันใหถึงวันที่ไดพนโทษ
เร็ว ๆ
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การปรับตัว
ผูใหขอมูลกลาววาตนเองไมใชนักคายาเสพติดโดยอาชีพไมเคยรูวิธีการวาจะตองทําอยาง
ไรบางซึ่งในตอนที่เริ่มทําครั้งแรกก็รูสึกกลัวแตคิดวาไมมีอะไรที่จะตองเสียหายเพราะเทาที่อยูทุกวัน
นี้ก็ลําบากมากพอแลว ถาลองทําเรื่องยาเสพติดชีวิตและความเปนอยูอาจจะดีขึ้น เพราะฉะนั้นจึง
ไมรูวาจะปรับตัวหรือวางตัวอยางไรใหแนบเนียนเหมือนกับคนที่คาเปนอาชีพ
ชีวิตประจําวัน
ในการดําเนินชีวิตประจําวันของผูใหขอมูลนั้น ก็เปนหญิงที่อยูในวัยทํางานเปนแมบานที่มี
บุตร 2 คนที่ตองดูแล มีสามีที่ประกอบอาชีพเปนชางตัดผมมีรายไดประมาณ 8,000 – 9,000 ตอ
เดือน สวนผูใหขอมูลนั้นนอกจากจะเปนแมบานแลวก็มีอาชีพคาขายเพื่อชวยเหลือครอบครัวมีราย
ไดไมมากัก แตก็พยายามที่จะชวยเหลือแบงเบาใหมากที่สุด โดยกอนหนานั้นก็ไมเคยมีชีวิตที่เขา
ไปพัวพันกับยาเสพติดแตอยางใด แตก็พอจะทราบถึงเรื่องโทษของยาเสพติดบาง และก็พอจะรูวา
ในบริเวณจังหวัดเชียงรายที่อาศัยอยูนั้นก็มีคอนขางมีชื่อเสียงไมดีนักเกี่ยวกับเรื่องยาเสพติด
เพราะเปนจัดวาเปนจังหวัดที่มีปญหาเรื่องการขนยาเสพติดมากอยูเหมือนกัน และก็พอจะรูหรือ
เคยไดยินคนเคาพูดกันถึงคนรูจักและมีผูบอกวาร่ํารวยมีฐานะดีจากการคายาเสพติดบาง แตตน
เองก็ไมไดสนใจอะไร และไมเคยคิดที่จะเขาไปยุงเกี่ยวกับมันเพราะเห็นวาจะมีมาตรการ มี
กฎหมายที่ลงโทษผูคายาเสพติดคอนขางรุนแรงอยูมาก แตเมื่อสมัยที่ตนยังอยูขางนอกนั้นเรื่องยา
เสพติดยังไมไดแพรหลายมากมายเหมือนกับปจจุบันที่ตํารวจจับผูตองหาที่เกี่ยวกับยาเสพติดได
รายวัน และยาบาก็ยังไมแพรหลายมาก ตอนชวงนั้นจะนิยมขนหรือขายเฮโรอีนกันมาก และเรื่อง
การกวดขันก็ยังไมเขมงวดมากเหมือนทุกวันนี้ เพราะผานมาเปนเวลา 10 กวาปแลว โดยเห็นวา
เปนเรื่องที่ทําใหการตัดสินใจในชวงเวลานั้นเปนไปไดงายกวาตอนนี้มาก เพราะผูใหขอมูลบอกวา
หากเปนตอนนี้เธอคงไมกลาจะกระทําผิดเชนนี้ เพราะมีความเขมงวดกวดขันในเรื่องยาเสพติดมาก
และการลงโทษก็รุนแรงมาก แตก็เห็นวาเปนความโชครายอยางมากของตน ที่เมื่อตัดสินใจและลง
มือกระทําความผิดในเรื่องยาเสพติดเปนครั้งแรกก็ถูกตํารวจจับได เห็นวาเปนความโชครายและทํา
ใหเข็ดไปตลอด เพียงแคเห็นแกคาจางเพียงไมกี่บาท ทําใหตนตองกลายเปนคนไมมีอนาคต ตอง
มาติดคุกอยูเปนสิบ ๆ ป
ทัศนคติและโลกทัศน
ในความคิดของผูใหขอมูลก็คลายๆกับของคนสวนใหญที่รูทั้งรูอยูแกใจวายาเสพติดเปนสิ่ง
ที่ไมดี แตชีวิตไมมีทางเลือกหรือโอกาสที่ดีกวานี้โดยผูใหขอมูลใหเหตุผลวาตนเปนผูหญิงตัวเล็กๆ
ความรูก็ไมมี แมก็ไมเคยมี พอก็ไมคอยไดเอาใจใสชีวิตก็ลําบากมาตลอด ยามที่มีปญหาก็ไมรูวา
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จะไปปรึกษาใครได เมื่อพอจะเห็นชองทางที่จะแกปญหาเฉพาะหนาไดก็ตองควาไวกอนซึ่งผูใหขอ
มูลกลาววาตนเองคายาเสพติดก็ยังดีกวาเปนโจรปลนฆาผูอื่น แตทุกวันนี้ตนไดรับโทษรุนแรงกวา
การฆาคนตายเสียอีก
การวางแผนอนาคต
ในชวงนั้นผูใหขอมูลเลาวายังไมทันไดวางอนาคตไวมากนักเพราะเปนการกระทําความผิด
ครั้งแรก ซึ่งในชวงนั้นก็คิดเพียงวาใหมีเงินมาใชจายในครอบครัว ใหลูกไดมีกินอิ่ม มีเงินใช มีความ
เปนอยูที่ดีสุขสบายขึ้น และพอมีเงินไปใชหนี้ใหหมดเพียงเทานั้น โดยที่ยังไมทันจะไดวางแผนใน
อนาคตไวแตอยางใดก็มาถูกจับกุมไดเสียกอน สวนเรื่องการมองอนาคตในตอนนี้นั้น คิดแตเพียง
อยากที่จะออกไปเร็ว ๆ เพื่อจะไดกลับไปอยูกับลูก ไปใชชีวิตตามปกติ ตอนนี้ก็ไดฝากลูกไวกับญาติ
ใหชวยเลี้ยงดู ตองการมีเงินทุนสักกอนหนึ่งเพื่อไปประกอบอาชีพคาขาย ซึ่งตอนนี้ก็มีรายไดจาก
การไดรับเงินปนผลจากการทํางานประมาณ 4,000 ตอป ซึ่งบางสวนก็เก็บเปนคาใชจายสําหรับซื้อ
สิ่งของจําเปนที่ตองใชภายในเรือนจํา และบางสวนก็ไดสงไปใหลูกบาง ทําใหยังไมมีเงินเก็บมาก
มายพอที่จะทําตามที่คิดได แตก็ตองการออกไปใหเร็วที่สุด เพราะเบื่อมาก ๆ จนบางทีกลายเปน
ชินชาไปเลย ซึ่งตนเองก็ไมอยากจะคิดมาก เพราะจะทําใหเครียดแลวจะไมสบายทุกครั้ง
ปญหาและอุปสรรค
กรณีของผูใหขอมูลนั้น กลาววาเปนการกระทําความผิดครั้งแรกยังไมทราบถึงรายละเอียด
ทางการคายาเสพติดมากนัก เปนการกระทําความผิดครั้งก็ถูกจับกุมแลว ผูใหขอมูลบอกวายังไม
ทันไดรับคาจางก็ถูกจับกุมแลว แตก็เห็นการทําสิ่งที่ผิดกฎหมายก็คงตองมีปญหาและอุปสรรคมาก
คงจะไมใชเรื่องงาย และสะดวกในการกระทํานัก แตตนไมทราบจริง ๆ ในเรื่องรายละเอียดของ
ปญหาและอุปสรรคตาง ๆ นี้
ประสบการณเกี่ยวกับยาเสพติดในชีวิตวัยรุน
ในเรื่องยาเสพติดที่เขามาเกี่ยวของกับชีวิตของผูใหขอมูลนั้นก็มีแตผูใกลชิดในครอบครัวที่
อยางมากที่สุดก็แคการสูบบุหรี่ สวนตนเองนั้นไมเคยยุงเกี่ยวกับยาเสพติดชนิดใดมากอนเลย ซึ่งใน
สมัยกอนนั้นประเภทและความแพรหลายของยาเสพติดนั้นยังไมมากมายเทากับปจจุบันที่มีหลาก
ชนิดมาก มีสิ่งลอใจคนรุนใหมมากมาย ผูใหขอมูลกลาววาตนเองก็เปนหวงลูกทั้ง 2 คนที่ไมไดดูแล
อยางใกลชิด แตเวลาเคามาเยี่ยมก็จะตักเตือนทุกครั้งไมใหไปยุงเกี่ยวกับยาเสพติด ไมเชนนั้นจะ
เปนเหมือนแม ผูใหขอมูลเลาวาไมเคยยุงเกี่ยวกับยาเสพติดแมแตครั้งเดียวจนเมื่อมาคิดจะคายา
เสพติพก็ถูกจับกุมเสียแลว
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ปจจัยความสัมพันธในกลุมเพื่อน
ผูใหขอมูลเลาถึงเพื่ อนวามีบางที่คบหากันแตไมคอยสนิทกันมากเทาไรนักอาจจะเปน
เพราะวาตนเปนผูที่มีฐานะยากจนจึงไมคอยจะมีใครอยากคบหาดวย ทุกวันนี้จึงมีความคิดวาคน
สวนใหญมักจะคบกันที่ฐานะมากกวาจิตใจ หาความจริงใจดวยไมคอยไดหรืออาจจะเปนเพราะคน
อื่นเขาก็ลําบากเหมือนกับผูใหขอมูลจึงไมมีใครที่ยื่นมือเขามาชวยเหลือ และผูที่แนะนําใหตนตอง
มาเกี่ยวของกับยาเสพติดก็เพราะเพื่อนแตผูใหขอมูลก็ไมอยากจะโทษเพื่อนเพราะวาตัวผูใหขอมูล
เปนคนเลือกเองโดยกลาวทิ้งทายวาถาใครลองมามีสภาพเหมือนผูใหขอมูลในขณะนั้นก็ตองเลือก
ที่จะเสี่ยงเชนเดียวกับผูใหขอมูล
ปจจัยทางดานเศรษฐกิจ
ปจจัยทางเศรษฐกิจกรณีผูใหขอมูลนั้น คือในชวงที่สามีของผูใหขอมูลยังไมพฤติกรรมไม
พึงประสงคที่ไปมีผูหญิงอื่นนอกใจภรรยานั้น สภาพเศรษฐกิจของครอบครัวก็จัดวาพอกินพอใช ถึง
แมจะมีบางชวงที่จะมีไมคอยพอใชบางก็ตาม แตก็พอที่จะชวยกันระหวางสามีภรรยาบาง ในชวง
นั้นผูใหขอมูลเลาวาจะมีความสุขดี เพราะสามีก็ขยันขันแข็งหารายไดมาเลี้ยงครอบครัวพอสมควร
แตเมื่อเกิดปญหาดังกลาวขางตนทําใหสภาพเศรษฐกิจในครอบครัวเริ่มเปลี่ยนแปลงไปมาก ๆ
เพราะสามีเปนผูที่ถือวามีรายไดหลักในครอบครัวในเรื่องคาใชจายตาง ๆ ในชีวิตประจําวัน เมื่อเลิก
รากันไปตนกับลูก ๆ ก็ลําบากมากเพราะรายไดไมเพียงพอกับคาใชจาย เพราะผูใหขอมูลประกอบ
อาชีพคาขายเล็ก ๆ นอย มีรายไดเฉลี่ยประมาณ 2,000 บาทตอเดือนเทานั้น ลูก ๆ ก็ตองลําบาก
ตองตื่นมาชวยเพอจะเตรียมของขายตั้งแตเชาไดกาํ ไรนอยไมพอใชจาย บางครั้งตองไปก็ยืมมาซึ่ง
เปนการกูยืมเงินนอกระบบที่ผูใหกูจะคิดดอกเบี้ยแพงมากแตก็ตองยอมที่จะกูมาเพราะหลาย ๆ
ครั้งที่ไมมีเงินที่จะซื้ออาหารมารับประทานในครอบครัว ไมมีเงินใหลูกไปใชจายในการไปโรงเรียน
ก็ตองยอมกูยืม ซึ่งเมื่อกูมาบอยครั้งก็ทําใหดอกเบี้ยก็สูงมากขึ้นเรื่อย ๆ ประกอบกับเมื่อหันที่จะไป
พึ่งพาญาติพี่นองก็กลับไดรับการดูถูกเหยียดหยาม ซึ่งผูใหขอมูลบอกวาดวยเหตุผลที่เปนคนจนก็
จึงไมคอยมีใครอยากจะคบหาชวยเหลือ ทําใหชวงนั้นเกิดแรงกดดันตอตนเปนอยางมาก ซึ่งผูใหขอ
มูลกลาววาเปนชวงที่เรียกวาหนามืดแลว ใครมาชักชวนไปใหกระทําความผิดแลวไดเงินมาก็คิดวา
เปนทางออกที่ดีที่สุดในขณะนั้นแลว ไมไดสนใจคิดถึงเรื่องจะตองไดรับโทษอยางเชนทุกวันนี้ เพียง
เพื่อจะไดมีเงินมาชดใชหนี้สินที่ติดคางอยู โดยผูใหขอมูลใหความเห็นวาการที่ผูตอ งขังหญิงสวน
ใหญที่กระทําความผิดในเรื่องยาเสพติดนั้นมีจํานวนมากทีเดียวที่มาจากปจจัยเรื่องทางเศรษฐกิจที่
ทําใหตัดสินใจพลาดมาจนกลายเปนกระทําความผิดในเรื่องยาเสพติด
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ปจจัยทางดานอายุ
ในดานปจจัยทางดานอายุนั้น ผูใหขอมูลไดใหขอมูลในสวนนี้วา ถึงแมวาในชวงที่ตน
กระทําความผิดนั้นมีอายุมากแลว คือประมาณ 30 กวาปแลว แตในชวงนั้นเปนชวงอายุที่ตนเองมี
ภาระตองรับผิดชอบเรื่องคาใชจายในครอบครัวคนเดียวทั้งหมด และมีลูกที่อยูในวัยเรียนตองใช
เงินมาก และประกอบกับสามีของตนขาดความรับผิดชอบตอครอบครัว และตนก็เลิกรากับสามีไป
ไมไดมีการชวยเหลือสงเสียในเรื่องเงินทองกับครอบครัวเลย ทําใหการตัดสินใจที่จะทําความผิดนั้น
เปนไปดวยความกดดันจากเรื่องปญหาทางเศรษฐกิจในครอบครัวดวย และผูใหขอมูลก็มีอาชีพที่
สรางรายไดไมเพียงพอตอคาใชจายที่เกิดขื้น และดวยความคิดในเรื่องของการไมยอมรับจากผูคน
รอบขางทําใหการตัดสินใจที่กระทําความผิดลงไปนั้นทําดวยความคิดชั่ววูบ ทําใหตองเขาไปเกี่ยว
ของกับการกระทําผิดกฎหมายดวยการคายาเสพติดเปนครั้งแรก และครั้งเดียวก็ถูกจับกุม
ปจจัยทางดานการศึกษา
ดานการศึกษาของผูใหขอมูลนั้นเนื่องจากปญหาทางดานครอบครัวเดิมของผูใหขอมูลนั้น
มีปญหา ทําใหไดรับการศึกษานอย ซึ่งเห็นวาเปนปญหาสวนหนึ่งที่ทําใหผูใหขอมูลมีชีวิตเชนนี้
เพราะจากการที่มีการศึกษานอย มีครอบครัวเมื่ออายุยังนอย ทําใหมีชีวิตเชนนี้ เพราะมีความรู
น อยไม ก ลาที่ จ ะไปสมัค รงานที่ ไหน และเมื่ อแตงงานมี ครอบครัวก็ไดแตชวยเหลื อสามี ในการ
ประกอบอาชีพเล็ก ๆ นอย ๆ เทานั้น และผูใหขอมูลก็เห็นวาการที่มีการศึกษานอยนั้นทําให การคิด
การตัดสินใจที่จะกระทําอะไรลงไปนั้นก็ไมรอบคอบเทาที่ควร และในกรณีที่ผูใหขอมูลรวมทั้งสามี
ของเธอก็จัดเปนผูที่มีการศึกษานอยเหมือนกันทําใหเปนสวนหนึ่งที่ทําใหสามีไมมีหนาที่การงานที่
ดีกวานี้ซึ่งอาจจะไมเกิดปญหาในครอบครัวของเธอหรือถาเกิดก็อาจจะไมรุนแรงเชนในทุกวันนี้ก็
เปนได ผูใหขอมูลเห็นวาไมวาจะเปนยุคสมัยใดเรื่องของการศึกษาเปนสิ่งที่สําคัญ ตองเรียนใหมาก
เทาที่จะสามารถทําไดหรือเทาที่มีโอกาส อยางกรณีของบุตรของตนก็จะพยายามสั่งสอนทุกครั้งวา
จะตองตั้งใจขยันเรียนหนังสือไวใหมาก ๆ เพื่อจะมีชีวิตที่ดีกวาพอแม คือถายอนกลับไปไดก็อยาก
จะไดมีโอกาสในการเรียนหนังสือใหมาก ๆ เพราะผูใหขอมูลบอกวาเพื่อน ๆ ในวัยเดียวกันกับเธอที่
ไดเรียนหนังสือ ตอนนี้ตางก็มีชีวิตที่ดีตางกับตนที่ตองมาติดคุกทิ้งใหลูก ๆ ตองลําบากอยูภายนอก
สรุปแลวผูใหขอมูลเห็นวาเรื่องการศึกษาเปนสิ่งที่จําเปนสําหรับทุกคนในทุก ๆ ดาน ในการ
ดําเนินชีวิต โดยเห็นวาแมปจจัยทางดานการศึกษาที่ผูใหขอมูลไมไดเรียนสูงนั้นจะไมใชปจจัยโดย
ตรงที่ทําใหผูใหขอมูลตัดสินใจคายาเสพติดจนทําใหกลายเปนผูกระทําผิดกฎหมายนั้นก็ตามที แต
ก็เห็นวาก็ถือเปนสวนหนึ่งจากการที่มีความรูนอยไมสามารถประกอบอาชีพที่ดีได ทําใหสภาพ
เศรษฐกิจ และฐานะของครอบครัวไมดีทําใหตองตัดสินใจกระทําผิดลงไป
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ปจจัยทางดานคูสมรส
ผูใหขอมูลกลาววาถาจะพูดถึงสามีของผูใหขอมูลมีสวนที่ทําใหผูใหขอมูลตองเขามาเกี่ยว
ของกับยาเสพติดหรือไมนั้น สามีของผูใหขอมูลถึงแมจะไมมีสวนโดยตรงแตก็มีสวนทางออมเพราะ
วาถาสามีของผูใหขอมูลมีความรับผิดชอบมากกวานี้ ชีวิตของผูใหขอมูลก็อาจจะไมตองมาติดคุก
แบบนี้ เพราะวาถาตางคนชวยเหลือทํามาหากินชีวิตก็ไมนาที่จะมีปญหา ผูใหขอมูลพูดตัดบาวาไม
อยากจะพูดถึงสามีของตนเพราะลืมไปนานแลว
ปจจัยทางดานครอบครัว
ครอบครัวเดิมของผูใหขอมูลนั้นไดใหขอมูลวา ในวัยเด็กผูใหขอมูลบอกวาเปนชวงวัยที่
ลําบากมากไมคอยมีความสุข เนื่องจากมารดาของผูใหขอมูลนั้นเสียชีวิตตั้งแตเด็ก ๆ เมื่ออายุ
ประมาณ 2 ป เมื่อเธอเริ่มจําความไดก็มีแมเลี้ยงแลว ทําใหผูใหขอมูลมีความทรงจําในวัยเด็กที่ไม
ดีนัก ไมมีความสุขนัก ซึ่งเปนสวนหนึ่งที่ทําใหผูใหขอมูลมีความคิดอยูเสมอวาถาตนเองจะมีครอบ
ครัวนั้นก็จะพยายามใหเปนครอบครัวที่สมบูรณ ลูก ๆ ของตนจะตองอยูอยางสบายพรอมหนา
พรอมตากันทั้งพอแมลูก ซึ่งในชวงแรกของชีวิตครอบครัวของเธอนั้นก็เปนเชนนั้น แตตอมาเมื่อ
สามีเริ่มจะมีเรื่องของการนอกใจเธอไปมีผูหญิงอื่นนั้น สภาพครอบครัวก็เริ่มเปลี่ยนแปลงไป สามี
ขาดความรับผิดชอบในเรื่องคาใชจายในบาน ทําใหสภาพเศรษฐกิจ การดํารงชีวิตของผูใหขอมูล
กับบุตรคอนขางลําบากมาก และทําใหมีปญหาเรื่องทะเลาะและมีปากเสียงกันในระหวางผูใหขอ
มูลกับสามีบอยครั้งมากขึ้น จนในที่สุดก็ทําใหตองเลิกรากันไป ซึ่งทําใหผูใหขอมูลตองรับหนาที่
และภาระเรื่องคาใชจายในครอบครัวทั้งหมดแตเพียงผูเดียว ซึ่งผูใหขอมูลก็มีอาชีพคาขายไดกําไร
เล็ก ๆ นอย ๆ เทานั้นไมเพียงพอตอการใชจายของคน 3 คน ซึ่งผูใหขอมูลกลาววาปจจัยเรื่องลูกนี้ที่
ตองการจะใหลูกไดมีชีวิตที่ดีเหมือนกับเด็กคนอื่น ๆ นั้น ก็เปนเหตุหนึ่งที่ทําใหตัดสินใจผิดพลาด
ครั้งใหญในชีวิตไปกระทําความผิด
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ประวัติชีวิต
ผูใหขอมูล ชื่อเลน ดาว ภูมิลําเนาเดิมอยู สันทราย จังหวัด เชียงใหม มีพี่นอง 5 คน นับถือ
ศาสนาพุทธ จบการศึกษาสูงสุด ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 จากโรงเรียนสันทราย ซึ่งเปนโรงเรียนประจํา
อําเภอ ทางบานประกอบอาชีพเกษตรกรรม และที่บานมีรถ 1 คัน วันหนึ่งพอขับรถแลวเกิดอุบัติ
เหตุทําใหนองชายและพอเสียชีวิต ทําใหสถานการณทางบาน เริ่มลําบาก เพราะขาดพอ ซึ่งเปนหัว
หนาครอบครัว ผูใหขอมูลก็เสียใจมาก ตอมามารดามีพอใหม ทําใหนองชายไมพอใจหนีหายไป
จากบาน ปจจุบันยังหาตัวไมเจอ สวนตนเองตองดูแลนองอีก 2 คน ซึ่งเปนความหวังของผูใหขอมูล
ตองการอยากใหนองทั้งสองมีอนาคตที่ดี สงผลใหผูใหขอมูลตองออกมาหางานทําขางนอก เนื่อง
จากพอใหมไมไดทําหนาที่หัวหนาครอบครัวที่ดี ไมยอมทํางานเอาแตกินเหลา ผูใหขอมูลจึงเปน
หลักในการหาเลี้ยงครอบครัว ตั้งแตบิดาเสียชีวิต ในชวงนั้นผูใหขอมูลอายุได 23 ป ชวงนั้นทํางาน
ชวยพอแมทําสวนลําใย 2 ไร ซึ่งเปนที่ดินตกทอดมาจากปูยา แตเมื่อบิดาเสียชีวิต มารดาจึงขายที่
ดินเพื่อมาใชจายคางานศพ และคาใชจายหนี้สิน เนื่องจากบิดาไปกูเงินจากนายทุนในการซื้อรถ
กระบะคันใหม บิดาคิดวาเมื่อเก็บผลผลิตจากการปลูกลําใยไดจะนําไปจายใหกับนายทุน แตผล
ผลิตที่ไดราคาไมไดอยางที่ตั้งใจไว และการลงทุนในการดูแลสวนลําใยคาใชจายสูงขึ้น จึงทําใหไม
มีเงินไปจายตามกําหนด แตเมื่อบิดาเสียชีวิต มารดาและผูใหขอมูลตัดสินใจขาย เนื่องจากเงินตน
และรวมดอกเบี้ยเปนเงินหลายแสนจึงตัดสินใจขายที่ดินที่มีอยูทั้งหมด 2 ไรพรอมบานที่อยูอาศัย
ดวย ครอบครัวของตนเองตองไปอาศัยญาติ ซึ่งทําใหมารดาตองออกไปหางานรับจาง และตนเอง
ตองออกจากบานไปทํางานในอําเภอเมือง ซึ่งในชวงแรกผูใหขอมูลไปสมัครเปนพนักงานเสริฟ แต
เงินที่ไดไมเพียงพอจึงขายบริการทางเพศดวย หลังเลิกงาน เนื่องจากคาใชจายทางบานที่ผูใหขอ
มูลตองหาเงินเลี้ยงดูครอบครัว
จุดเปลี่ยนแปลงในชีวิต
เริ่มจากการที่บิดาและนองชายเสียชีวิตทําใหครอบครัวตองประสพปญหาทางดาน
เศรษฐกิจ และผูใหขอมูลตองเปนหัวหนาครอบครัวรับภาระคาใชจายตาง ๆ และมารดาไมคอย
สบายทํางานหนักไมได จะรับจางไดแตงานไมหนัก ทําใหผูใหขอมูลตองทํางานอยางหนัก อยากให
นองเรียนสูง ๆ จะไดมีอนาคตที่ดี เมื่อผูใหขอมูลไดยายจากบานมาทํางานในเมืองจึงทําใหตนเอง
ไดใชชีวิตอยางอิสระเต็มที่ มีเพื่อนมากมาย ทําใหรูจักคนเพิ่มขึ้นจากการเปนพนักงานเสริฟดวย
และเพื่อนแนะนําดวย ผูใหขอมูลไดรูจักแขกที่มาทานอาหารในรานคนหนึ่ง และไดชวนผูใหขอมูล
ไปเที่ยวทําใหผูใหขอมูลไดคบผูชายคนนี้ และเห็นวาเขาเปนคนดี มีงานการที่มั่นคง ผูใหขอมูลจึง
เลิกขายบริการกับแขกอื่น ๆ ผูใหขอมูลตองการมีครอบครัวที่ดี และไมอยากใหแฟนรูเรื่องของตนวา
เคยใหบริการทางเพศ ผูใหขอมูลคบกับผูชายคนนี้อยูประมาณ 3 เดือน ผูชายคนนี้บอกกับผูใหขอ
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มูลวาตนเองเปนหัวหนาขายโทรศัพทมือถือ ทําใหตองเดินทางตลอด ขับรถเช็คตามรานโทรศัพท
ภาคเหนือ ผูใหขอมูลไมเคยติดตามแฟนไปเลย จนกระทั่งวันหนึ่งผูใหขอมูลไดเห็นยาเสพติด ทําให
ผูขาวซักถามจึงไดรูวาแฟนเปนคนสงยาเสพติด ตอนแรกเมื่อผูใหขอมูลรูก็ไมรูจะทําอยางไงเพราะ
อยูกินกับเขามาเกือบปและเขาก็เปนคนดี ใหเงินเราสงไปใหทางบานไมเคยขาด ตนเองจึงไมวา
อะไรแฟน ผูใหขอมูลเปนคนไมจุกจิกไมอยากใหมีปญหาเพราะเราคบกันก็มีความสุข แตตอมา
แฟนผูใหขอมูลไดชักชวนผูใหขอมูลไปเที่ยวกรุงเทพฯ ทําใหผูใหขอมูลอยากไป ผูใหขอมูลไมเคยไป
กรุงเทพฯและรูวาจะตองไปสงของที่กรุงเทพฯ แฟนผูใหขอมูลจะใหเงินผูใหขอมูลดวย ผูใหขอมูล
เห็นวาในการสงของไดเงินจํานวนมากและคิดวาคงไมมีปญหาอะไร ผูใหขอมูลเห็นวาแฟนผูใหขอ
มูลไปสงของเปนประจําจึงตัดสินใจไปเมื่อไปสงของครั้งแรกก็ไมมีปญหาอะไร ผูใหขอมูลเปนคน
เอายาเสพติดไปใหที่สวนสาธารณะในกรุงเทพฯ โดยแฟนผูใหขอมูลขับไปสงตนเองและเขารอที่รถ
ในงานครั้งแรกของผูใหขอมูล แฟนใหเงินตนเองหนึ่งหมื่นบาท ตนเองไดเก็บไวครึ่งหนึ่ง และสวน
อีกครึ่งหนึ่งใหครอบครัว เงินที่ตนเองเก็บเอาไปซื้อของที่หางสรรพสินคา ซื้อเสื้อผาสวย ๆ ซึ่งทําให
ผูใหขอมูลเห็นวาเปนการหาเงินที่งายไมตองลําบาก แตตอมาเมื่อแฟนผูใหขอมูลใหผูใหขอมูลไป
สงของที่นครสวรรคโดยนั่งรถทัวรไปสงยาเสพติดเมื่อไปถึงสถานนีรถทัวรจะมีคนไปรับ ผูใหขอมูลก็
ขึ้นรถกลับเชียงใหมเมื่อนําของไปสงเรียบรอยแลว ตนเองจะไดเงินประมาณ 50,000 บาท ทําใหผู
ใหขอมูลสนใจและคิดวาไมมีปญหาอะไรเหมือนงานที่แลว และเงินก็มากกวางานครั้งแรกดวย ผูให
ขอมูลคิดวาคงไมมีปญหาอะไร และจะไดนําเงินเก็บเพื่อสงเสียนองเรียนในอนาคต และเก็บเงิน
เปนคารักษาแมซึ่งแมปวยบอย ผูใหขอมูลจึงตัดสินใจสงยาเสพติด จึงทําใหผูใหขอมูลถูกตํารวจจับ
ที่สถานีรถปรับอากาศ ตํารวจมาคนกระเปาเสื้อผา ผูใหขอมูลจึงถูกตํารวจจับ
การปรับตัว
การปรับตัวของผูใหขอมูลในขณะที่มีความรูสึกวาเขามาทําธุรกิจผิดกฎหมายคายาเสพติด
อยางเต็มตัวอันดับแรกจะตองรูวาเรื่องดังกลาวสามารถบอกใครใหรับรูไดบางและใครบางที่ตอง
ระวังตองรูจักสถานที่ตาง ๆ ใหมากและตองเปนคนตรงเวลา ทุกครั้งที่เดินทางไปกับสามีจะไดรับ
คําแนะนําถึงสถานที่ใชติดตอหรือสถานที่สงมอบยาเสพติดเพื่อที่เมื่อถึงเวลานัดหมายจะไดมาถูกที่
และตรงเวลา และตองรูจักสังเกตลักษณะของคนโดยเฉพาะตํารวจนอกเครื่องแบบ เคยไดรับคํา
แนะนําจากสามีวาหากสงสัยวามีตํารวจนอกเครื่องแบบติดตามหรือถูกตรวจคน การแกปญหาที่ดี
ที่สุดก็โดยเดินเขาไปหาตํารวจในเครื่องแบบเพื่อเบนความสงสัยของเจาหนาที่
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ชีวิตประจําวัน
ผูใหขอมูลเลาวาถึงแมชีวิตจะทํางานในเวลากลางคืนแตก็ยังมีเพื่อนอยูบาง แตเมื่อมีวัน
หยุดจะนัดไปเที่ยวดูหนัง เดินดูเสื้อผา เครื่องสําอางแตไมบอยนัก เพราะสวนมากจะใชเวลากลาง
วันนอนเสียสวนใหญ ผูใหขอมูลจะตองเขารานอาหารประมาณหกโมงครึ่งตองเตรียมตัวไปทํางาน
ทํางานเสริฟอาหารและขายบริการทางเพศดวย เมื่อผูจัดการมาบอกใหผูใหขอมูลจะออกไปกับ
แขกนอกสถานที่ ผูจัดการจะบอกวาใหไปกับโตะนั้น ผูใหขอมูลจึงออกนอกสถานที่ไปกับแขก
ทัศนคติและโลกทัศน
ผูใหขอมูลในวัยเด็กจะไมชอบคนเสพยา เพราะขางบานมีลูกติดยาเขาดูนากลัว ไมมีคน
คบหาดวย และตนเองเปนคนไมสูบบุหรี่ ถึงแมจะดื่มเหลา แตไมไดติดเหลา ผูใหขอมูลดื่มเพื่อเขา
กับการทํางาน และจะไมคอยชอบคนที่ดื่มเหลามาด แขกบางคนเมื่อเมาเหลาจะพูดไมคอยรูเรื่อง
ผูใหขอมูลจะดื่มแตไมใหถึงกับเมา ผูใหขอมูลจะมีทัศนคติที่ไมคอยชอบยาเสพติดรูวาเสพไปแลว
ไมดี ผูใหขอมูลรูวาใครก็ตามที่เขาไปยุงกับยาเสพติดจะเหมือนตายทั้งเปนถึงแมจะเสพหรือไมก็
ตาม และสั งคมไม ย อมรับ กั บ คนติ ดยาเสพติดหรือ คนที่ยุงเกี่ยวกับยาเสพติดเพราะยาเสพติด
ทําลายสังคม ทําลายครอบครัว
การวางแผนในอนาคต
ผูใหขอมูลวางแผนกอนที่จะถูกจับคุก ผูใหขอมูลจะเก็บเงินเพื่อหาซื้อที่ดินเปนของตนเอง
ทําสวน ทําไร กลับไปอยูบาน และสงเสียใหนองเรียนหนังสือใหเขามากที่สุด อยากใหเขามีอนาคต
ที่ดี มีงานทําที่ดีจะไดไมเหมือนตนเอง ตองมาทํางานตอนกลางคืน แลวยังตองมาติดคุก ชีวิตในคุก
ทรมานมาก มีความเปนอยูลําบาก ผูใหขอมูลไมเคยคิดเลยวาตนเองจะมาอยูในนี้ได ซึ่งตนเอง
อยากใหครอบครัวมีความสุขมากที่สุด และอยากใหอยูรวมกันทั้งครอบครัว และตนเองก็คิดถึงนอง
ชายที่หายไปตั้งแตมารดามีพอใหม ตนเองอยากใหนองกลับมาอยูดวยกัน และจะใหเขามีงานที่ดี
ทํา ตนเองยอมลําบากไดเพื่อครอบครัวสบาย ผูใหขอมูลตั้งใจวาหลังจากพนโทษผูใหขอมูลจะกลับ
ไปอยูบานจะใชชีวิตที่สงบ ไมวุนวายกับใคร เพราะเมื่อเราพนโทษสังคมคงจะไมคอยยอมรับเรา
เทาไหรนักแตผูใหขอมูลยังมีคนในครอบครัวที่เขาใจยอมรับผูใหขอมูล
ปญหาและอุปสรรค
ผูใหขอมูลเลาถึงชวงเวลาที่เกี่ยวของกับยาเสพติด ในชวงแรกผูใหขอมูลคิดวาไมมีความรู
สึกวาจะมีปญหาหรืออุปสรรคอาจจะเพราะวาผูใหขอมูลเพิ่งเริ่มทํางานและผูใหขอมูลไมคอยรูเรื่อง
การคายาเสพติดมากเทาไหรนัก เพราะแฟนของผูใหขอมูลจะจัดเตรียมใหทั้งหมด ผูใหขอมูลจะได
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กําหนดวันเวลา การเดินทางอยางไรจากแฟนทั้งนั้น ผูใหขอมูลมีหนาที่ไปสงอยางเดียว ผูใหขอมูล
ไมเคยเห็นยาเสพติดในการสงเลยรูแตวาอยูในกระเปาเพราะแฟนจะหอเตรียมการให ผูใหขอมูล
คิดวางานแรกที่ไปสงของที่กรุงเทพไมมีปญหาอะไร จึงรับงานอีกครั้งหนึ่ง แตครั้งที่สองแฟนไมได
ไปดวย ผูใหขอมูลไมคอยมีความมั่นใจในการสงของเหมือนครั้งแรกเพราะผูใหขอมูลไมรูจักกับคน
ที่เราไปสง ผูใหขอมูลไมรูเลยวาเขามีหนาตาเปนอยางไร และผูใหขอมูลก็กลัวตํารวจในการลอซื้อ
ยาเสพติด และตนเองไมคอยถนัดในเรื่องนี้เลย แตตนเองก็คิดวาผูใหขอมูลอายุมากแลว ควรทํา
เพื่อครอบครัวผูใหขอมูลตองฝนความรูสึกและพยายามทําใจสูเพื่อหาเงินใหครอบครัว
ประสบการณเกี่ยวกับยาเสพติดในชีวิตวัยรุน
ผูใหขอมูลมีเพื่อนบานที่อยูสันทรายติดยาเสพติด เมื่อผูใหขอมูลเจอคนที่ติดยาเสพติดจะ
กลัว ไมกลาเขาใกล และเห็นพอแมของเขากลุมใจดุดา ลามโซไมใหลูกของเขาเพื่อไมใหออกไปซื้อ
ยา ซึ่งผูใหขอมูลเห็นแลวสงสารเหมือนตัวอะไรก็ไมรู ตองเอาคนมาลามโซ บางทีอยากยาเสพติด
มาก ๆ พอแมเขาก็เอาน้ําสาด เมื่อเราเห็นจึงสงสารเขาทั้งครอบครัว ผูใหขอมูลเห็นวาครอบครัวเขา
ไมคอยมีความสุขเลย ในวัยเด็กผูใหขอมูลไมเคยคิดจะเขาไปยุงเกี่ยวกับยาเสพติดเลย เพราะรูวา
โทษของยาเสพติดรายแรงใครที่ไดเขาไปยุงเกี่ยวจะประสพปญหาที่ไมดี
ปจจัยความสัมพันธในกลุมเพื่อน
ความสัมพันธกับเพื่อนผูใหขอมูล สวนใหญจะเปนเพื่อนที่ทํางานกลางคืนดวยกัน เพราะ
เวลาผูใหขอมูลทํางานจะไมตรงกับเวลากลางวัน จึงไมคอยมีเพื่อนกลุมอื่นมากมาย แตจะมีเพื่อน
มาหาจากบานเดิมบาง สวนเพื่อนที่ทํางานมีปญหาจะปรึกษากัน ชวยเหลือกัน ผูใหขอมูลจะมี
เพื่อนสนิทประมาณ 3 คนรวมทั้งผูใหขอมูลดวยจะชวยเหลือพึ่งพากันตลอด ถึงแมวาผูใหขอมูลจะ
ติดคุก เมื่อเพื่อนวางเมื่อไรจะมาเยี่ยมผูใหขอมูลเสมอ ผูใหขอมูลมีเพื่อนที่ดีและเพื่อนทุกคนจะมี
นิสัยคลายกัน ทําทุกอยางเพื่อครอบครัว อยากจะใหครอบครัวมีความสุข ผูใหขอมูลจะเที่ยวกับ
เพื่อนบางแตไมบอยเพราะตองนอนตอนกลางวัน แตจะมีไปเดินหางสรรพสนคาดูเสื้อผา เดินซื้อ
ของที่ตลาด จะพากันไปดูหนังดวยกัน ซึ่งจะคบกันคอนขางสนิทกัน ผูใหขอมูลจะเลือกคบเพื่อนที่ดี
เขากับเราไดพูดกันได และมีน้ําใจ คนไหนไมดีเราก็ไมคบ เพื่อนผูใหขอมูลจะคอยเตือนเรื่องแฟนข
องผูใหขอมูลวานาจะประกอบอาชีพไมดี แตตนเองไมคอยเชื่อ ถึงแมวาเชื่อทําอยางไงไดก็เรารัก
เขาถึงเขาจะทําอาชีพไมดี แตเขาก็ดีกับเรา เพื่อนผูใหขอมูลไมเคยยุงเกี่ยวกับยาเสพติด ผูใหขอมูล
ไมเคยเห็นเพื่อนเสพยา และเพื่อนผูใหขอมูลไมเคยยุงเกี่ยวกับยาเสพติดเลย
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ปจจัยทางดานอายุ
ผูใหขอมูลกลาวถึงชวงเวลาที่เขาไปมีสวนเกี่ยวของกับการคายาเสพติดซึ่งขณะนั้นมีอายุ
ประมาณ 28 ป ซึ่งถือวาเปนชวงอายุที่จะตองมีเงินสักกอนในการทํางานของตนเอง ผูใหขอมูลมี
อายุมากขึ้นเรื่อย ๆ จึงตองการเงินไปตั้งหลักแหลงในการทํามาหากิน และคิดวาอายุขนาดนี้โตแลว
ในการทํางานแตผูใหขอมูลก็ยังกลัวจะถูกตํารวจจับตลอดถึงแมวาจะทํางานแคไมกี่ครั้งก็ตาม แตผู
ใหขอมูลจะกังวลวาจะตองพบกับอะไรเมื่อมาถึงที่สงยาเสพติด จะพบกับตํารวจที่เขามาลอซื้อหรือ
เปลา และผูใหขอมูลจะหลงเชื่อคนพูดของตํารวจวาเปนคนที่มารับของ เพราะผูใหขอมูลไมคอยมี
ประสพการณดานนี้เลย จึงกลัวในการทํางานดานนี้มากถึงแมจะมีอายุมากแตผูใหขอมูลจะวิตก
กังวลตลอด
ปจจัยทางดานเศรษฐกิจ
ผูใหขอมูลมีปญหาเรื่องเงินในการที่จะตองไปยุงเกี่ยวกับยาเสพติด เพราะมารดาซึ่งปวย
และยังนองทั้งสองที่ตองเรียนหนังสือ และบานที่ครอบครัวตนเองอยูทุกวันนี้ก็ไมใชบานของตนเอง
ไดอาศัยญาติอยูซึ่งผูใหขอมูลเกรงใจและมารดาของตนยังปวยบอยซึ่งทําใหผูใหขอมูลอยากจะมี
บานของตนเอง มารดาจะไดอยูอยางสบาย ในชวงที่ผูใหขอมูลตองหารายไดเพียงลําพังจะมีรายได
ไมแนนอนบางเดือนมีรายไดมากแตก็มีรายจายเพิ่มตามมาดวย สรุปรายไดกับรายจายพอ ๆ กันจะ
ไมมีเหลือเก็บแตถาเดือนไหนมีรายจายเพิ่มมาอีกก็อาจจะทําใหเกิดปญหาเงินขาดมือ
ปจจัยทางดานการศึกษา
ผูใหขอมูลเรียนจบมัธยมปที่ 3 ซึ่งเปนโรงเรียนประจําอําเภอสันทราย การศึกษาผูใหขอ
มูลเรียนพออานออกเขียนไดแตตนเองอยากเรียนสูง ๆ แตที่บานฐานะยากจนและตนเองเปนพี่คน
โตตองชวยงานทางบาน เพื่อหาเงินมาเลี้ยงครอบครัว ผูใหขอมูลไดเรียนหนังสือไดรูถึงโทษของยา
เสพติดและไมเคยคิดจะไปเกี่ยวของเลย ผูใหขอมูลจะไมชอบสิ่งที่ทําผิดกฎหมาย และสิ่งที่ทําลาย
สังคม
ปจจัยทางดานคูสมรส
ผูใหขอมูลไมไดแตงงานกับสามีแบบถูกตองตามประเพณี
ผูใหขอมูลอยูกันแบบสามี
ภรรยาแตไมไดจดทะเบียนสมรส ผูใหขอมูลคิดวาพรอมเมื่อไรแลวคอยจดทะเบียน และสามีผูให
ขอมูลก็ยังไมพรอมกับการมีครอบครัวเพราะสามีจะเดินทางตลอด และผูใหขอมูลอยากทํางานหา
เงินใหครอบครัวของตนเองมากกวา สามีของผูใหขอมูลมีอาชีพที่เกี่ยวกับยาเสพติดความไมแน
นอนในชีวิตมีความเสี่ยงสูง
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ปจจัยทางดานครอบครัว
ผูใหขอมูลมีครอบครัวที่อบอุน กอนที่บิดาและนองชายผูใหขอมูลจะเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
ครอบครัวผูใหขอมูลจะอบอุนอยูกันพรอมหนาพรอมตา ครอบครัวเราจะรักกันมาก ผูใหขอมูลไม
เคยเห็นบิดาและมารดาทะเลาะกันเลย จะพูดกันอยางมีเหตุผล จะไมใชอารมณกัน บิดาจะสอนผู
ใหขอมูลเปนคนดีประพฤติตัวดี ชีวิตในชวงนั้นผูใหขอมูลมีความสุขที่สุดถึงแมครอบครัวเราไมรวย
มากมายแตเรามีบานและมีสวนของเราเอง ซึงไมลําบาก และผูใหขอมูลไดอยูกับครอบครัวพรอม
หนากันพอแมพี่นอง ซึ่งตั้งแตเกิดเรื่องอุบัติเหตุทําใหเสียพอและนองชาย ทําใหแมมีพอใหมซึ่งพอ
ใหมนิสัยไมคอยดี ชอบดื่มเหลาเมาแลวทะเลาะกับแมเมื่อแมไมมีเงินใหจะใชกําลังทุบตีจากแมซึ่ง
เคยมีสุขภาพที่ดีตอมาแมก็ลมปวยบอยและแมก็ไมคอยมีกําลังใจเพราะการที่แมมีพอใหมทําให
นองชายไมชอบพอใหมไดทะเลาะกันอยางหนัก จนนองชายไดหนีออกจากบานไป จึงทําใหแมเสีย
ใจ พอใหมปจจุบันนี้ไมไดอยูกับแมแลวเพราะเขาไปมีผูหญิงใหมครอบครัวผูใหขอมูลจากที่เคยอยู
กันอยางอบอุนกลับมาเปลี่ยนแปลงครอบครัวผูใหขอมูลซึ่งผูใหขอมูลหวังอยากใหครอบครัวกลับ
มาอบอุนเหมือนเดิม
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กรณีศึกษาที่ 16 : รัตนา (นามสมมุติ)
ลักษณะทางสังคม
อายุ
ศาสนา
ภูมิลําเนา
การศึกษา
สถานภาพ
อาชีพ
สถานภาพทางสังคม

:
:
:
:
:
:
:

42 ป
อิสลาม
เชียงราย
ชั้นประถมศึกษาปที่ 4
สมรส
รับจาง
ลูกจาง

บุคลิกภาพและอุปนิสัย
ผูใหขอมูลมีลักษณะรูปรางผอม สูงประมาณ 158 เซนติเมตร ผิวดํา ผมยาว ใบหนาเล็ก
เรียว แววตามุงมั่นจริงจัง การพูดจาชัดถอยคํา พูดเร็ว อธิบายเหตุการณไดอยางดีเปนคนพูดแบบ
เปดเผยไมปดบัง ชอบเลาประสบการณในชีวิตที่ผานมาใหคนอื่นฟง
ไดอะแกรมเครือญาติ

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ผูชาย
ผูหญิง
ผูใหขอมูล
การสมรส
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ประวัติชีวิต
ผูใหขอมูลเกิด พ.ศ.2502 ที่อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ผูใหขอมูลเกิดในครอบครัวของ
คนเมืองเชียงราย ที่ประกอบอาชีพรับจางทั่วไป สวนมากจะเปนงานฝมือประเภทหัตถกรรมพื้น
บาน ชีวิตความเปนอยูเปนไปแบบเรียบงาย ไมลําบาก ผูใหขอมูลเลาวาแตงงานตั้งแตอายุไมมาก
ในชวงเปนสาว โดยแตงงานกับคนในหมูบานเดียวกันซึ่งก็อยูในเขตตัวเมืองจังหวัดเชียงราย มีบุตร
ดวยกัน 4 คน คนโตเปนผูชาย นอกนั้นเปนผูหญิงทั้งหมด ในชวงกอนที่จะแตงงานก็ไดทํางานรับ
จางตามสถานที่ตาง ๆ ไมวาจะเปนขายของริมถนน ทํางานรานอาหาร หรือแมแตงงานในโรงแรม
เคยทํามาเกือบหมดแลวในเขตจังหวัดเชียงราย แมแตการขายยาเสพติดใหกับคนทั่วไปโดยเฉพาะ
นักทองเที่ยวชาวตางประเทศ สวนมากจะเปนเพียงขายรายยอย ๆ เพื่อนําไปเสพกันเองมากกวาที่
จะเปนการซื้อไปเพื่อขายตออีกทอดหนึ่ง
ชีวิตในวัยเด็กของผูใหขอมูลคอนขางที่จะลําบากจะตองชวยเหลือทางบานในการประกอบ
อาชีพตาง ๆ ดังที่ไดกลาวขางตน จึงทําใหไมสามารถที่จะเรียนตอไดในระดับที่สูงขึ้นทั้งนี้เนื่องจาก
วาทางบานของผูใหขอมูลไมสามารถที่จะทําการสงตอไปเพื่อศึกษาในระดับสูง ๆ ได จึงจําเปนตอง
ออกมาทํางานแทน ผูใหขอมูลตองผานชีวิตในโลกตาง ๆ มากมาย จึงทําใหรูสึกวาตัวเองมีประสบ
การณตาง ๆ มากมายในชีวิตที่ผานมา
จุดเปลี่ยนแปลงในชีวิต
เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ.2535 ไดเดินทางมาสงมอบยาเสพติดใหกับลูกคาที่กรุงเทพฯ ได
ถูกเจาหนาที่ตํารวจสถานนครบาลบางซื่อตรวจคน
และจับกุมพรอมยาเสพติดเฮโรอีนจํานวน
ประมาณ 5 กิโลกรัมที่บริเวณสถานีขนสงหมอชิต สาเหตุที่ทําใหตองเขามาพัวพันเกี่ยวกับการคา
ยาเสพติดเนื่องจากวาในชวงแรก ๆ ที่ตองทํางานในสถานที่ขายของริมถนนตอนกลางคืนไดรูจักกับ
เพื่อนของตนเองที่ไดเสพยาและคายาไปดวย ชักชวนใหทดลองในระยะแรก และตอนหลัง ๆ เริ่มที่
จะเห็นวาเพื่อนของตนไดทําการคายาไปดวยเริ่มที่จะมีเงินใชสอยไมขาดมือ และมีความเปนอยูที่ดี
ขึ้น จึงทําใหเริ่มที่จะกลาคาขายโดยที่จะขายลักษณะเปนรายยอย ๆ ใหแกลูกคาที่เขามาติดตอเพื่อ
ใชเสพกันเองมากกวา ซึ่งกลุมลูกคาที่ผูใหขอมูลไดทําการติดตอมากที่สุดก็คือ “นักทองเที่ยวชาว
ตางประเทศ” ที่มาเที่ยวในจังหวัดที่ผูใหขอมูลไดอาศัย โดยที่เงินที่ไดมาผูใหขอมูลก็จะนําเงินเอา
มาใชสอยในเรื่องเกี่ยวกับตัวเอง การคาขาย และครอบครัว จึงทําใหสภาพครอบครัวของผูใหขอมูล
ดีขึ้น แตคนภายในครอบครัวก็สงสัยวาทําไมผูใหขอมูลมีเงินใชสอยมากกวาปกติ ผูใหขอมูลก็ไดแค
เพียงอธิบายวาไดทําการลงทุนกับเพื่อนในการคาขาย โดยไมบอกวาเปนธุรกิจอะไร
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การปรับตัว
การปรับตัวของผูใหขอมูลก็คอนขางที่จะกลาววามีมากเปนพิเศษกวากอนที่จะเขามาเกี่ยว
ของกับการคายาเสพติด จะตองมีการระมัดระวังมากยิ่งขึ้น จะไมคอยขายใหกับกลุมลูกคาที่เปน
ลูกคาจร เพราะปองกันการถูกจับกุมจากตํารวจที่ปลอมตัวมา ถาหากไมมีลูกคาประจําพามาแนะ
นําใหรูจักก็จะไมคอยขายให แตก็มีบางที่ขายใหถาหากไดเงินในจํานวนที่สูงกวาปกติ นอกจากนี้ผู
ใหขอมูลจะตองมีความหวาดระแวงมากยิ่งขึ้น โดยจะตองพยายามไมใหเจอตํารวจ หรือทําตัวผิด
ปกติถาหากเจอตํารวจ จะไปไหนแตละครั้งจะตองดูผูคนรอบขางเปนพิเศษ เพื่อจะไดหาหนทางใน
การเตรียมพรอมเพื่อจะหลบหนี ถาหากถูกตํารวจตรวจคนตัวในขณะที่กําลังการคาขายยาเสพติด
ใหกับลูกคาที่เขามาซื้อของ โดยที่ผูขายจะใชบริเวณรานขายของที่ตัวเองเปนลูกจางทําการคาขาย
โดยที่เจาของรานก็ไมทราบวาตัวเองเปนคนขายยาเสพติดใหแกลูกคา ทั้งนี้เนื่องจากเจาของไม
คอยไดเขามาตรวจตราสักเทาไร
ชีวิตประจําวัน
สําหรับชีวิตประจําวันของผูใหขอมูลก็จะตองดูแลเรื่องความเปนอยูของครอบครัว บุตร
เปนสวนใหญทั้งนี้เนื่องจากตัวผูใหขอมูลไดแตงงานและยายออกมาอยูตามลําพังกับสามีเทานั้น
ไมไดอาศัยอยูกับใครเลย โดยที่สามีของตนเองเปนคนที่คอนขางใชเงินเกง โดยจะใชไปกับการเลน
พนัน และกินเหลาอยูเสมอ ๆ จึงทําใหเงินไมคอยพอใจ และผูใหขอมูลเมื่อเกิดปญหาเดือดรอนก็
จะใชเหลาเปนเพื่อน พอรูจักกับเพื่อนและเพื่อนไดใหทดลองใชยาเพื่อความสบายใจก็ไดทดลองใช
และตอมาเห็นเพื่อนมีเงินจํานวนมากจากการขาย ก็ไดทําการติดตอขอซื้อของจํานวนเล็ก ๆ นอย
มาคาใหแกลูกคา โดยที่การขายแตละครั้งจะตองมีเงินสํารองเล็กนอย ซึ่งในแตละวันถาหากของ
หมดก็จะทําการติดตอกับเพื่อนเพื่อใหนําของมาให ถาหากของยังเหลืออยูก็จะไมติดตอ ซึ่งการติด
ตอจะทําการผานทางโทรศัพทเปนสวนใหญ โดยที่ผูใหขอมูลตองระมัดระวังเปนพิเศษเพื่อปองกัน
การถูกจับกุมจากตํารวจ หลังจากที่มีการพูดคุยเสร็จเรียบรอยแลว เพื่อนของตนก็จะนําของมาสง
ใหถึงที่
ทัศนคติและโลกทัศน
ผูใหขอมูลมีทัศนคติเกี่ยวกับยาเสพติดก็เหมือนกับคนอื่น ๆ ทั่วไปที่คิดวาเปนสิ่งไมดีและ
ผิดกฎหมาย ถาหากใครกระทําผิดและถูกจับไดก็คงจะตองถูกตัดสินประหารชีวิตทั้งเปน อนาคต
ตาง ๆ ก็หมดไปทันที ไมสามารถที่จะใชชีวิตเหมือนคนปกติไดแน ๆ แตทั้งนี้ผูใหขอมูลก็กลาววาถึง
รูวาผิด อยางไงผูใหขอมูลก็จะตองกระทําเขามาเกี่ยวของในเรื่องยาเสพติด ทั้งนี้เนื่องจากวาผูใหขอ
มูลมีปญหาตาง ๆ ที่เกี่ยวกับสามีของตนเอง และรายไดที่มีภายในครอบครัวก็ไมคอยจะมีสักเทาไร
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จึงทําใหตองหาหนทางที่จะทําอะไรก็ไดที่จะไดเงินมากที่สุดเพื่อทําใหสภาพครอบครัวของตนเองมี
ฐานะที่ดีขึ้น และไมอยากใหลูกของตนเองลําบากเหมือนกับตนเอง ดังนั้นผูใหขอมูลจึงจําเปนตอง
กระทําอยางแนนอนดีกวาอดตาย
การวางแผนอนาคต
ผูใหขอมูลคิดวาถาหากไดเงินจํานวนมากชีวิตของผูใหขอมูลก็จะสบายขึ้น และก็สามารถ
ที่จะมีหนทางตาง ๆ ที่ดีขึ้นกวานี้ โดยที่จะนําเอาเงินที่ไดจํานวนหนึ่งไปลงทุนในการคาขายของตัว
เองเล็ก ๆ แบบขายของชําก็พอแลว และยังสามารถที่จะทําใหลูกของตนอยูสุขสบาย มีการงานที่ดี
และสามารถจะเรียนหนังสือไดสูงกวาตัวเอง เพื่อที่จะไมไดลําบาก และสามารถประกอบอาชีพไดดี
กวาตนเอง และไมตองมาเกี่ยวของกับยาเสพติด แตทวาอนาคตที่ผูใหขอมูลไดวางไวก็หมดไปทั้งนี้
เนื่องจากผูใหขอมูลบอกวาถูกจับกุมเสียกอนที่จะสามารถเก็บเงินจํานวนดังกลาวไดเพื่อไปเปด
ธุรกิจ อนาคตตาง ๆ ที่วางไวก็หมดไป หวังเพียงแตวาใหบุตรของตัวเองไมรูสึกผิดวาเปนลูกของคน
คายาเสพติด และยังอยากใหมีชีวิตที่ดีขึ้นไมใหเหมือนกับผูใหขอมูลเลย เพราะตอนนี้อนาคตของ
ตัวเองหมดไปแลวตั้งแตไดเขามาพัวพันกับยาเสพติด และคอยบอกใหบุตรดูตัวอยางจากตัวเอง
ปญหาและอุปสรรค
ผูใหขอมูลกลาววาปญหาและอุปสรรคในการคายาเสพติดก็จะมีปญหาตาง ๆ มากมายไม
วาจะเปนการหักหลังดวยกันเอง การถูกโกงจากลูกคาก็มีบางเล็กนอย แตที่สําคัญที่สุดก็คือ
“ตํารวจ” เพราะวาจะตองคอยระแวงวาจะถูกจับกุมเมื่อไร จะถูกตรวจคนยาเสพติดเมื่อไร สวน
ใหญผูใหขอมูลจะทราบขาวจากเพื่อน ๆ ดวยกันเองวาตํารวจจะมาเมื่อไร และจะตองรูวิธีในการ
ซอนยาไววาจะตองทําอยางไร และจะทําอยางไรถาหากจวนตัวในตอนที่ตํารวจเขามาตรวจคนกระ
ทันหัน แตในหนสุดทายที่ถูกจับกุมคิดวาเปนเหตุสุดวิสัยตํารวจคงจะรูเรื่องที่ตัวเองจะคนยาเสพติด
มาสงใหลูกคาที่กรุงเทพฯ ดวยวิธีการนั่งรถประจําทางมาเอง ก็คงจะคิดวาจะตองเปนพวกตํารวจ
ปลอมตัวมาลอซื้อแน ๆ เลยทีเดียวที่สงบอกคราวใหทราบวาตัวเองจะสงของตอนไหน เมื่อไร และ
ที่ใด จึงไดถูกจับกุมในที่สุด ทั้งนี้เนื่องจากผูใหขอมูลกลาววา ผูใหขอมูลไดทํางานครั้งนี้อยางรอบ
คอบมากที่สุดแลว แตก็ยังถูกจับในที่สุด
ประสบการณเกี่ยวกับยาเสพติดในชีวิตวัยรุน - ความสัมพันธในกลุมเพื่อน
ผูใหขอมู ลในตอนวัย รุน ค อ นขางที่ จะผ านชีวิต โชกโชนสวนใหญ จะเกี่ ยวกับ ยาเสพติ ด
ประเภทบุหรี่ แอลกฮอลมากกวายาเสพติดประเภทอื่น ๆ แตทวาพอรูจักกับเพื่อนคนหนึ่งที่ผูใหขอ
มูลทราบวาเปนคนที่ไดเสพยาเหมือนกันแตไมเคยรูวาเปนผูคาดวย และพอตอนที่ผูใหขอมูลมี
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ปญหาทะเลาะกับสามีเปนสวนใหญก็จะเจอเพื่อนคนนี้ และไดเพื่อนคนนี้คอยใหกําลังใจและเปน
เพื่อนอยูเสมอ และพอตอนหลัง ๆ เริ่มที่จะมีปญหาหนักขึ้นทุกที จึงไดใหลองเสพยาแคเล็กนอย
โดยที่จะทําใหสามารถลืมปญหาตาง ๆ ได และมีความสุขในชั่วระยะหนึ่ง ซึ่งผูใหขอ มูลก็ไดทดลอง
และรูสึกวาเปนอยางที่บอกจริง จึงไดเริ่มที่จะทดลองมากขึ้นตามที่เพื่อนของผูใหขอมูลไดแนะนํา
จนในที่สุดติด และเริ่มที่จะประสบปญหาเรื่องเงินไมคอยพอ เพื่อนของผูใหขอมูลจึงไดแนะนําวา
ตัวเองก็ไดทําอยูและมีเงินมากมายในการใชสอย และถาเก็บไดก็จะเลิกทําการคาทันที ซึ่งผูใหขอ
มูลคิดวาเปนอยางนั้นจริง ๆ จึงไดตัดสินใจทําบาง โดยที่เพื่อนของผูใหขอมูลไดทําการติดตอใหใน
ระยะแรก แตตอนหลังผูใหขอมูลก็ไดทําการติดตอโดยการใชของผูใหขอมูลเอง โดยผานเพื่อนให
เปนนําของมาให และลูกคาสวนใหญที่ไดก็จะเปนคนที่รูจักโดยผานจากเพื่อนของตนเองเปนหลัก
เพื่อปองกันการถูกจับกุมจากตํารวจ
ปจจัยทางดานเศรษฐกิจ
สําหรับรายไดที่ผูใหขอมูลไดรับในแตละเดือนประมาณ 6,000 บาทตอเดือน ซึ่งเปนรายได
ที่คอนขางต่ําสําหรับการรับผิดชอบในครอบครัว โดยที่รายไดจากสามีก็ไมคอยไดอยางเต็มเม็ดเต็ม
หนวย จึงทําใหมีปญหาตาง ๆ เขามา จนในที่สุดเพื่อนของตนเองไดเขามาชวยเหลือและหาหนทาง
ใหในการหาเงินนั้นก็คือการคายา โดยที่จะขายใหกับผูซื้อรายยอยมากกวาเพื่อปองกันการถูกจับ
กุม จึงทําใหรายไดท่เี ขามาในแตละเดือนคอนขางมากเพิ่มมากขึ้น และสามารถที่จะนําเงินเหลา
นั้นทําใหชีวิตของตนเองและครอบครัวดีขึ้นเปนตามลําดับ และยังสามารถที่จะเหลือเก็บเอาไวใช
สําหรับเปนทุนในอนาคตไดอีกดวย โดยที่ถาหากผูใหมูลสามารถเก็บเงินไดในระยะหนึ่งก็จะเลิก
ดังนั้นผูใหขอมูลจึงคิดวาคาตอบแทนที่ไดรับที่สูงนั้น เปนแรงจูงใจที่ทําใหผูใหขอมูลตัดสินใจเขามา
ทํางานอยางเต็มที่ถึงแมรูวาผิดและกลัวในการจับกุมก็ตาม
ปจจัยทางดานอายุ
ผูใหขอมูลบอกวาตัวเองไดเขามาเกี่ยวของกับการใชยาเสพติดอยางจริง ๆ จังก็เมื่อตอน
ชวงไดทดลองนั้นประมาณตอนอายุ 26 – 27 ปซึ่งเปนชวงในการทดลองใชยาเองยังไมไดตัดสินใจ
เปนผูคาเลย และตอมาเมื่อตอนประมาณอายุ 28 ปจึงไดตัดสินใจเปนผูคาโดยที่เปนคนตัดสินใจ
เองไมใหสามีและบุตรไดรับรูเลยวาเปนผูคา และรายไดที่ไดมาก็จะบอกวาเปนการทําธุรกิจแคนั้น
เอง แตก็ไมไดเอาเงินมาใหเห็นวาไดสกั เทาไร
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ปจจัยทางดานการศึกษา
สําหรับการศึกษาที่คอนขางมีอยูนอยของผูใหขอมูลโดยที่จบแคชั้นประถมศึกษาปที่ 4 เทา
นั้นเอง จึงทําใหไมสามารถที่จะทํางานอะไรไดเลยที่สามารถไดเงินตอบแทนสูง ๆ และไมสามารถ
เลือกงานอะไรไดเลย ดังนั้นงานสวนใหญที่กระทําก็จะเปนการรับจางเปนหลัก ซึ่งเงินที่ไดรับก็จะมี
แคเล็กนอย ไมเพียงพอตอการใชจาย ผูใหขอมูลจึงคิดวาถาหากตนเองมีการศึกษาที่สูงกวานี่ก็คง
จะมีหนทางที่ดีขึ้น และสามารถที่จะเลือกงานไดมากกวาการรับจาง และคงจะมีความรูในการทํา
อยางอื่น ๆ แทนแน ๆ
ปจจัยทางดานคูสมรส
คูสมรสของผูใหขอมูลเปนคนที่ติดการพนัก และดื่มสุราดวยอยางมาก จึงเปนสาเหตุหนึ่งที่
ทําใหสภาพครอบครัวคอนขางจะมีปญหาโดยเฉพาะในเรื่องของการเงินที่จะเอาไวใชจุนเจือใน
ครอบครัว ซึ่งผูใหขอมูลกลาววาสวนใหญจะไมคอยมีเงินเขามา และยังจะเอาเงินจากผูใหขอมูล
เอาไปใชอีกดวย จึงทําใหผูใหขอมูลตองมีปญหาตลอดเวลา และยังไมรูจะทําอยางไร และสามีของ
ผูใหขอมูลก็ยังไมคิดที่จะชวยเหลือเลยในเวลาที่ผูใหขอมูลมีปญหา ถาหากวาสามีที่จะรับผิดชอบ
มากกวานี้และมีอะไรชวยเหลือก็คงจะไมคอยเดือดรอนกับปญหาภายในครอบครัวสักเทาไร ก็คง
อาจจะไมตองมาพัวพันกับยาเสพติดเลย
ปจจัยทางดานครอบครัว
ผูใหขอมูลกลาววาครอบครัวตนเปนครอบครัวที่มีชีวิตเรียบงาย ไมลําบากสักเทาไร แตก็
ไมถึงกับดีมากที่จะทําใหตัวเองรูสึกสบายได ไมอยางไงผูใหขอมูลก็คงจะไดรับการศึกษาที่สูงขึ้น
กวาเดิม แตอยางไรก็ตามผูใหขอมูลก็ยังคงจะตองรับผิดชอบในเรื่องตาง ๆ ของครอบครัวอยูดี ซึ่งผู
ใหขอมูลคิดวาครอบครัวของตนเองมีสภาพทีดีอยางเดียวก็คือไมมีใครเลยที่เกี่ยวของกับยาเสพติด
และไมมีการทะเลาะเบาะแวงกันอยางรุนแรงสักเทาไร จึงทําใหไมตองมากังวลเกี่ยวกับเรื่องใดการ
เลย
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กรณีศึกษาที่ 17 : ศศิธร (นามสมมุติ)
ลักษณะทางสังคม
อายุ
ศาสนา
ภูมิลําเนา
การศึกษา
สถานภาพ
อาชีพ
สถานภาพทางสังคม

:
:
:
:
:
:
:

29 ป
พุทธ
กรุงเทพมหานคร
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
โสด
นักศึกษา
นักศึกษา

บุคลิกภาพและอุปนิสัย
ผูใหขอมูลมีลักษณะผอมบางผิวคล้ํา ใบหนาเรียวเล็ก ผมยาว ทาทางปราดเปรียวตามวัย
ลักษณะการพูดจาเปนแบบหาว ๆ เสียงแข็งบางครั้งแสดงออกถึงความกาวราว มองโลกในแงราย
และเปนคนที่ขาดความมั่นใจในตนเอง เวลาพูดมักจะทวนคําตอบของตนเองซ้ํา ๆ เสมอ
ไดอะแกรมเครือญาติ

หมายถึง
หมายถึง

ผูชาย
ผูหญิง

หมายถึง
หมายถึง

ผูใหขอมูล
การหยาราง
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ประวัติชีวิต
ผูใหขอมูลเกิดเมื่อป พ.ศ.2514 เปนบุตรคนเดียวของครอบครัวจะตั้งอยูในชุมชนแออัดใน
กรุงเทพฯ และครอบครัวของผูใหขอมูลมีสภาพหยารางกัน โดยที่ผูใหขอมูลบอกวา สภาพของผูให
ขอมูลจะเปนสภาพที่คอนขางจะมีปญหาตาง ๆ มากมาย พอแมจะทะเลาะเบาะแวงกันเปนประจํา
ไมเวนแตละวัน และสวนใหญเรื่องตาง ๆ ที่เกิดขึ้นทั้งนี้จะเกิดจากความเมาทั้งสิ้น พอแมของผูให
ขอมูลจะทานเหลากันทั้งคู และเมื่อไรที่เมาก็จะมีเรื่องกันเปนอยางนี้เสมอทุกครั้งไป จึงผูใหขอมูล
จึงคอนขางที่จะไมคอยสบายเวลาอยูบาน แตสภาพแบบนี้อยูไดไมนานพอของผูใหขอมูลก็ไดมี
ภรรยาใหม ทําใหตองหยารางกัน และตัวผูใหขอมูลจึงไดอยูกับแม
หลังจากที่แมของผูใหขอมูลไดหยารางกันไมนาน แมก็ไดแตงงานใหม และสภาพครอบ
ครัวจะมีความสุขอยูดวยกันไดไมนาน พอใหมก็จะกินเหลาและเมาอาละวาดเหมือนสภาพเดิม ๆ
ครั้งที่พอกับแมของผูใหขอมูลอยูดวยกัน จึงทําใหไมมีความสุขอีกเลย ดังนั้นในชวงนี้เองที่ผูใหขอ
มูลไดอยูชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 แลว และเพื่อนของผูใหขอมูลไดชักชวนใหทดลองใชเฮโรอีนในการ
เสพเพื่อที่จะทําใหลืม ๆ ปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้นกับตัวเอง ซึ่งผูใหขอมูลคิดวามันก็สามารถชวยได
และตอมาเมื่อจบชั้นมัธยมปที่ 3 ก็ไมไดศึกษาตอ ก็หางานทํามาเรื่อย ๆ จนกระทั่งเมื่อตอนอายุ
ประมาณ 22 ป ก็หันมาเปนผูคาเองกับเพื่อนอีกดวย เพราะเพื่อนแนะนําวามีรายไดดีกวามาก และ
ผูใหขอมูลก็อยากสบายดวย จึงไดถูกจับกุมเมื่อตอนอายุประมาณ 23 ปถูกศาลตัดสินจําคุก 10 ป
ในขอหามียาบาไวในครอบครองเพื่อจําหนาย เมื่อ พ.ศ.2537
จุดเปลี่ยนแปลงในชีวิต
ผูใหขอมูลไดชี้กลาวถึงวาจุดเปลี่ยนแปลงที่สําคัญที่สุดในชีวิตของผูใหขอมูลก็คือการที่
ครอบครัวไมมีความสุขในการอยูรวมกัน และมีปญหาตลอดในแตละวัน และเพื่อนของตนเองที่
เรียนดวยกันไดหยิบยื่นความชวยเหลือ โดยหาทางออกใหในการทดลองยา ซึ่งผูใหขอมูลในตอน
นั้ น ไม มี ท างออกที่ ดี ไปกว า นี้ แล ว จึงได ทํ าการใช และรูสึ ก สบายและติ ด มั น มาก จนในที่ สุ ด ไม
สามารถที่จะเลิกไดสักเทาไร เงินที่ไดจากการไปเรียนก็นํามาใชในการซื้อหาของมาใชเสพไมวาจะ
เปนบุหรี่ เหลา ยาบา เปนตน แตหลังจากที่จบก็ไดหางานทําเทาที่ตนจะทําไดแตคาจางก็ไมมีมาก
สักเทาไรบางครั้งก็ไมเพียงพอในการซื้อยา จึงจําเปนที่จะตองหาทางอื่น ๆ ในการหาเงินเชน การ
รับสงของใหคนอื่น เปนตน
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การปรับตัว
การปรับตัวของผูใหขอมูลในชวงที่ไดใชสารเสพติดแลวก็เริ่มที่จะมีบางเล็กนอย โดยที่
พยายามไมใหคนภายในครอบครัวสังเกตเห็น และเริ่มที่จะหวาดระแวงผูคนมากยิ่งขึ้น รวมไปถึง
ระมัดระวังในการพูดคุยกับคนแปลกหนาเพื่อที่ใหถูกรอดในการจับกุม เพราะวาตอนหลังผูใหขอ
มูลไดเปลี่ยนแปลงตัวเองจากการที่ทําหนาที่การถือของใหแกเจาของนายทุน กลายมาเปนผูคาเอง
โดยที่จะไดรับความไววางใจจากเจาของนายทุน ซึ่งผูใหขอมูลไดรวมกับเพื่อนในการเดินทางไปรับ
ของเองในวันละประมาณ 50 - 100 เม็ดเพื่อที่จะขายตอใหกับลูกคาประจํา ๆ เปนสวนใหญ ซึ่งใน
ขั้นตอนแตละครั้งตอนผูใหขอมูลกับเพื่อนจะเปนผูกระทําเอง และทํ าตัวใหเหมือนปกติในการ
กระทําทุกครั้งเพื่อปองกันคนอื่นสงสัย และไมตํารวจที่ปลอมตัวมารูวาตัวเองกําลังทําอะไรกันอยู
นอกจากนี้แลวยังตอหาวิธีการซอนของอีกดวยโดยพยายามหาจุดที่ไมคาดคิดวาจะมี และถาหาก
ตรวจคนก็จะตองหาวิธีการทําลายของกลางใหเร็วที่สุดเพื่อปองกันความผิดที่จะเกิดขึ้นกับตัวเอง
ชีวิตประจําวัน
ผูใหขอมูลกลาววาชีวิตประจําวันของผูใหขอมูลในแตละวันก็เหมือนเดิม ไมมีไรเปลี่ยน
แปลงสักเทาไร หลังจากที่เรียนจบมัธยมปที่ 3 แลวก็ไมไดเรียนตอเลย ก็จะตองทํางานเพื่อเลี้ยงตัว
เองและหาเงินมาใชในการเสพ หลังจากที่ไดกลายเปนผูคารายยอยแลวก็เริ่มที่จะตองทําการติด
ตอไปรับของเองจากนายทุน โดยที่ในแตละวันจะรับมาประมาณ 50 – 100 เม็ด เพื่อที่จะทําการ
ขาย แตถาหากวันไหนขายไดดีหมดกอนก็จะไปรับมาใหม สวนใหญแลวของที่ไดมาแตละครั้งก็จะ
ขายหมดภายใน 1 – 2 วัน โดยที่จะขายไดประมาณ 12000 บาท (ยังไมไดหักทุนในการซื้อ) ซึ่งผูให
ขอมูลบอกวามันเปนคาตอบแทนที่สูงมากสําหรับตัวเอง ที่จะไดรับภายในระยะเวลาแค 1 – 2 วัน
เทานั้นเอง
ทัศนคติและโลกทัศน
ผูใหขอมูลมีทัศนคติเกี่ยวกับยาเสพติดวาเปนสิ่งที่ผิดไมถูกตอง แตผูใหขอมูลก็ไมมีหนทาง
ที่ดีไปกวานี้แลว ทั้งนี้เนื่องจากยาเสพติดเหลานี้สามารถที่จะทําใหตัวเองลืมปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้น
ไดในชวงระยะเวลาแรก ๆ ที่กําลังมีปญหา และในเวลานี้มันก็สามารถที่จะทําใหตัวเองสามารถมี
รายไดในการดําเนินชีวิตประจําวันไดอยางสุขสบาย มันก็เหมือนกันกับถูกบังคับวาควรจะเลือกหน
ทางดานนี้ใหกับตัวเองแลว
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การวางแผนอนาคต
การวางแผนอนาคตของผูใหขอมูลคาดฝนวาอยากจะเรียนตอใหสูง ๆ เทาที่จะทําได และ
พยายามจะเก็บใหไดจํานวนหนึ่งก็จะเปดรานขายของเล็ก ๆ ก็พอแลว แตตอนนี้ผูใหขอมูลไมได
คาดคิดวามันจะเกิดขึ้นอีกแลว เพราะอนาคตที่อันสดใสของผูใหขอมูลเคยคิดเอาไวไดดับลงไป
แลวตั้งแตถูกจับกุมและถูกตัดสินตั้งแตปพ.ศ.2537 ตอนนี้ปลอยชีวิตไปเรื่อย ๆ อยูไปวัน ๆ ก็พอ
แลว และไมไดคาดหวังวาสังคมภายนอกจะยอมรับกับตัวเองได เพราะตอนนี้พอและแมของตนเอง
ก็ไมเคยมาเยี่ยมเยือนเลยสักครั้งหนึ่ง ตั้งแตผูใหขอมูลไดถูกจับกุมมา
ปญหาและอุปสรรค
สําหรับปญหาอุปสรรคในการคายาเสพติดนั้นจะเปนเรื่องเกี่ยวกับการเดินทางไปรับของ
จากเจาของนายทุน ซึ่งผูใหขอมูลจะเปนคนไปทําการติดตอเองทุกครั้งเพื่อปองกันการถูกสืบจาก
เจาหนาที่และถูกจับกุมได โดยที่ในการเดินทางแตละครั้งจะพยายามไมใหใครรูเรื่องมากมายวาตัว
เองไปไหน ไปทํามา เพราะกลัวจะถูกจับกุม ยกเวนเพื่อนของผูใหขอมูลที่ไดทําธุรกิจดวยเทานั้นที่
จะรูเรื่องทุกอยาง แมกระทั่งพอแมของผูใหขอมูลก็ยังไมเคยรับทราบเลยวาตัวเองเปนคนทํางาน
แบบนี้ การที่ผูใหขอมูลบอกวาการเดินทางในการรับของเปนอุปสรรคทั้งนี้เปนเพราะวาในชวงนั้นมี
การรณรงคในเรื่องดังกลาวอยางรุนแรงมากเปนพิเศษ จึงทําใหมีตํารวจและสายสืบเขาออกเปน
อยางมากภายในชุมชนที่ผูใหขอมูลไดอยูอาศัย
ประสบการณเกี่ยวกับยาเสพติดในชีวิตวัยรุน - กลุมเพื่อน
ผู ให ขอ มู ล ได ผ านประสบการณ ต าง ๆ อัน รายแรงมาแล ว ซึ่ งได ก ารทดลองเสพยาติ ด
ประเภทเฮโรอีนในการฉีดเขาตั้งแตอยูในชวงวัยรุน (ม.3) โดยการชักชวนใหทดลองจากเพื่อน ๆ
ของตนเอง ซึ่งเพื่อนเห็นวาในชวงเวลาดังกลาว ผูใหขอมูลไมคอยมีความสุขสักเทาไร จะมีปญหา
ตาง ๆ ใหคิดเปนอยางมาก จึงหาหนทางใหทดลองใช ซึ่งเพื่อนกลุมที่ใหทดลองนั้นเปนกลุมเพื่อนที่
สนิทที่สุดในโรงเรียน เพราะแตละคนก็จะมีปญหาตาง ๆ คลายคลึงกัน จึงรับรูเรื่องตาง ๆ เหลานี้ได
ดีกวาคนอื่น และเพื่อนกลุมนี้เองผานอะไรมามากมายเหมือนกับตัวเองอีกดวย ไมวาจะเปนบุหรี่
เหลา กัญชา เฮโรอีน และยาบา เปนตน จนกระทั่งในที่สุดก็ไดรวมมือกันเปนผูคาขายเอง
ปจจัยทางดานเศรษฐกิจ
ในชวงที่ผูใหขอมูลไดทดลองในการใชยาเสพติดแลว และเริ่มที่จะหางานทําในทุกประเภท
ก็ยังไมคอยมีเงินที่เพียงพอในการซื้อยามาเสพ จึงไดตัดสินใจวาจะตองหาเงินใหจํานวนมากเพื่อ
เปนเงินที่ซื้อเอาไวใชในการเสพ จึงไดเปนผูขนของใหในตอนแรก ๆ ซึ่งมีรายไดตอบแทนที่ดีใน
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ระดับหนึ่ง แตผูใหขอมูลยังตองการเงินที่มากกวานี้ที่เปนกอบเปนกําเพื่อที่เอาไวใชเปนเงินเก็บใน
อนาคต จึงไดตัดสินใจรวมกับเพื่อนในการเปนผูคาเสียเอง ทั้งนี้เนื่องจากวาจะมีผลตอบแทนที่สูง
กวางานอื่น ซึ่งจะไดประมาณ 12,000 บาทตอครั้ง (ยังไมหักตนทุน) แตถาหากทํางานเหมือนคน
อื่นปกติทั่ว ๆ ไปก็จะมีแคประมาณ 3,000 – 4,000 บาทตอเดือนเทานั้นเอง ซึ่งไมคอยเพียงพอสัก
เทาไรในการใชชีวิต
ปจจัยทางดานอายุ
สําหรับในชวงที่ผูใหขอมูลไดสัมผัสเขามาใชสารเสพติดครั้งแรกเมื่อตอนมัธยมปที่ 3 อายุก็
จะประมาณ 15 ป ซึ่งผูใหขอมูลไมคิดวาจะมีใครมาแกปญหาตาง ๆ ของตัวเองไดสําเร็จ ในชวง
เวลานั้นตองการที่ลืมปญหา และมีความสุขใหแกตัวเองมากกวา ทําอยางนี้เรื่อยมาจนกระทั่งอายุ
22 ป เห็นวามีรายไดดีเปนอยางมาก และการลงทุนก็ไมตองมีไรมากมาย และเงินที่ใชในการลงทุน
ก็ยังสามารถที่จะใหเปนเงินเครดิตไดอีกดวย เนื่องจากผูใหขอมูลไดรับการไววางใจจากเจาของ
นายทุน เพราะวาผูใหขอมูลเคยที่จะทํางานในการถือของไปสงใหกับคนอื่นมากกอนที่จะเปนผูคา
เอง จนกระทั่งในป 2537 ผูใหขอมูลก็ถูกจับกุมจากตํารวจปลอมตัวมาเปนผูซื้อยา
ปจจัยทางดานการศึกษา
สําหรับการศึกษาที่ผูใหขอมูลมีเพียงแคระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 เทานั้น ก็คงจะไมเพียง
พอตอการทํางานในระดับสูงที่สามารถจะหาเงินไดเปนจํานวนมาก และสามารถที่จะยกระดับชีวิต
ของตัวเองใหดีขึ้นไดจากความเปนจริง ทั้งนี้เนื่องจากผูใหขอมูลไมมีโอกาสที่จะเลือกงานทําไดเลย
เพราะมีระดับการศึกษาต่ํากวาเจาของบริษัทจะวาจางใหเขามาทํางาน และหนทางเดียวที่จะกําจัด
ปญหาในเรื่องนี้ก็คือการทําอาชีพดังกลาวนั้นเอง โดยที่ผูใหขอมูลคิดวาการศึกษามีสวนที่ผลักดัน
ใหตัวเองเปนอยางงี้ ถาหากสภาพครอบครัวดีกวานี้ก็คงจะมีหนทางที่ทําใหตัวเองไดเรียนในระดับ
ที่ดีไดอยางงายดาย
ปจจัยทางดานครอบครัว
สําหรับสภาพครอบครัวของผูใหขอมูลจะมีสภาพที่ไมคอยสมบูรณสักเทาไร ในสายตาของ
ผูใหขอมูลจะมีพอแมทะเลาะเบาะแวงกันอยูเปนประจํา ซึ่งสาเหตุมาจากการเมาอาละวาดนั้นเอง
และจนในที่สุดก็หยารางกัน และตางคนตางก็มีครอบครัวใหม โดยที่ผูใหขอมูลไดอาศัยอยูกับพอ
ใหมซึ่งมีสภาพไมตางจากครอบครัวเดิมเลย นอกจากนี้แลวเวลาที่ผูใหขอมูลมีปญหา ผูใหขอมูลไม
สามารถที่จะปรึกษาใคร ๆ ไดเลยเพราะผูใหขอมูลเปนบุตรคนเดียวของครอบครัว และไดอาศัยอยู
กันตามลําพังกับพอแมเทานั้น
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กรณีศึกษาที่ 18 : นีรนุช (นามสมมุติ)
ลักษณะทางสังคม
อายุ
ภูมิลําเนา
การศึกษา
สถานภาพ
อาชีพ
สถานภาพทางสังคม

:
:
:
:
:
:

62 ป
นครศรีธรรมราช
ชั้นประถมศึกษาปที่ 6
สมรส
ธุรกิจรานอาหาร
นักธุรกิจ

บุคลิกภาพและอุปนิสัย
ผูใหขอมูลมีความสูงประมาณ 160 เซนติเมตร รูปรางทวม ไมอวนมากนัก การพูดจาคลอง
แคลวอยางคนคาขายทั่ว ๆ ไป พูดจาฉะฉานเปนอยางมาก
ไดอะแกรมเครือญาติ

หมายถึง

ผูชาย

หมายถึง

ผูหญิง

หมายถึง
หมายถึง

ผูใหขอมูล
การสมรส
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ประวัติชีวิต
ผูใหขอมูลเกิดถูกจับกุมเมื่อตอนอายุได 50 ป เมื่อป พ.ศ.2532 โดยที่ชีวิตของผูใหขอมูล
เกิดในครอบครัวที่มีความอบอุน พอแมของผูใหขอมูลไมไดมีการทะเลาะเบาะแวงกันเลย แตฐานะ
ทางบานของผูใหขอมูลไมไดถึงกับรวยสักเทาไร ดังนั้นผูใหขอมูลจึงจําเปนที่จะตองออกจากการ
ศึกษาโดยไมเรียนตอ จึงจบแคชั้นประถมศึกษาปที่ 6 เทานั้น และหลังจากนั้นก็จะตองคอยชวย
เหลือที่บานในเรื่องของการทํางาน และดูแลนอง ๆ ในขณะ ตอมาเมื่ออยูในชวงวัยรุนผูใหขอมูลก็
ไดไปสมัครนักรองในตามหองอาหารประมาณ 6 ป ในชวงระยะเวลาดังกลาวผูใหขอมูลจึงเริ่มที่จะ
มีเงินเก็บใหกับครอบครัวของผูใหขอมูลเอง
ดังนั้นพอแมของผูใหขอมูลจึงไดทําการเปดกิจการเล็ก ๆ นั้นก็คือ “รานอาหาร” ในระยะ
แรกของกิจการของผูใหขอมูลก็ไมคอยประสบความสําเร็จสักเทาไร จึงกระทั่งผูใหขอมูลเขามาดู
และชวยเหลือพอแมของผูใหขอมูลในเรื่องกิจการ จึงกระทั่งสามารถที่ฟนฟูกิจการ และทําใหมี
กําไรจํานวนมาก ฐานะทางครอบครัวของผูใหขอมูลก็ดีขึ้นเปนตามลําดับ และมีพนักงานในการดู
แลเปนจํานวนมาก ในชวงนี้เองผูใหขอมูลก็ไดเจอกับสามีที่เขามาใชบริการในรานอาหาร และตอ
มาก็ตัดสินใจแตงงานดวยกัน และมีบุตรดวยกันทั้งหมด 3 คน
แตทวากิจการรานอาหารในตอนหลังเริ่มมีการแขงขันกันสูงขึ้นจึงทําใหเกิดประสบปญหา
การขาดทุน และการเงินคอนขางที่จะหมุนเวียนไมทัน ผูใหขอมูลจึงตองเดือดรอนและวิ่งเตนในการ
หาเงินเขามาใชภายในกิจการ แตก็ไมสามารถจะหาเงินไดทัน จนกระทั่งมีคนชักชวนใหไปทําธุรกิจ
ที่สามารถจะหาเงินไดคลองและเปนจํานวนมากอีกดวย นั้นก็คือ “การคายาเสพติด” นั่นเอง ผูให
ขอมู ลก็ไมคิดไมตกวาจะเอาอยางงัย ดีเพราะมัน เป น เรื่องผิดกฎหมาย และผู ให ขอมูลไมเคยที่
กระทํามากอน จึงไดขอคําปรึกษาจากสามีของนาง ในที่สุดก็ตองยอมทําเพื่อใหครอบครัวของตน
เองอยูรอด ผูใหขอมูลก็ไดขึ้นไปขนยาเสพติดมาลงขายใหแกลูกคาทั่ว ๆ ไปที่มีคนแนะนําใหรูจัก
นอกจากนี้แลวยังใชรานอาหารของผูใหขอมูลในการคาขายหลังรานอีกดวย แตตอมาก็ถูกตํารวจ
ปลอมตัวเขามาลอซื้อก็ถูกจับกุมและตรวจคนภายในรานของตนเอง พบวามียาเสพติด (เฮโรอีน
เปนจํานวน 20 กิโลกรัม) จึงถูกตัดสินใหจําคุกตลอดชีวิตพรอมกับสามี
จุดเปลี่ยนแปลงในชีวิต
สําหรับจุดเปลี่ยนแปลงในชีวิตก็คือการที่ธุรกิจของครอบครัวประสบปญหาการขาดทุน
และไมสามารถที่จะหมุนเวียนเงินไดทัน นอกจากนี้แลวไมรูวาจะขอยืมเงินจํานวนมากไดจากใคร
ในเวลานั้น ดังนั้นผูใหขอมูลจึงคิดวาในระยะเวลานั้นเองที่มีงานดังกลาวที่จะสามารถทําใหธุรกิจ
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ของตัวเองอยูรอดดําเนินตอไปได ตลอดจนคนอื่น ๆ ภายในครอบครัวก็ไมตองมาเดือดรอนหรือ
ตองมารับผิดชอบในเรื่องดังกลาวดวย เพราะผูใหขอมูลจะเปนคนรับผิดชอบคาใชจายตาง ๆ ทั้ง
หมด จึงไมอยากใหนอง ๆ ของผูใหขอมูลตองมาเดือดรอน
การปรับตัว
การปรับตัวของผูใหขอมูลเกี่ยวกับการคายาเสพติด ผูใหขอมูลกลาววาจะตองมีการปรับ
ตัวเหมือนกัน คือจะตองคอยระมัดระวังตัวเองใหเปนพิเศษ ซึ่งการเดินทางสวนใหญผูใหขอมูลจะ
เดินทางไปซื้อสินคามาจากภาคเหนือโดยที่จะขับรถไปพรอมกับสามีของผูใหขอมูล แตตอนกลับก็
จะใหสามีกลับเครื่องบินคนเดียว โดยผูใหขอมูลจะขับรถมาเองตามลําพังและซุกของไวในรถ ทั้งนี้
เพื่อนปองกันการคนจากสายตรวจ และสวนใหญสายตรวจจะไมคอยสงสัยวาตนเองเปนคนขนยา
เสพติดแน ๆ เพราะเปนผูห ญิ งขับมาตามลําพัง โดยการขนยาเสพติดลงมาในแตละครั้งก็จะมี
จํานวนที่คอนขางมากเหมือนกัน แตผูใหขอมูลก็จะมีการระมัดระวังเปนพิเศษดวย
ในการเดินทางครั้แรกของการทํางานนั้นผูใหขอมูลกลาววาจะเดินทางไปพรอมกับผูชัก
ชวน แตหลังจากนั้นแลวผูใหขอมูลก็จะเดินทางไปเองโดยที่ไมมีผูชักชวนแลว เนื่องจากผูผลิตของรู
จักผูใหขอมูลโดยผานการแนะนําจากผูชักชวน สําหรับการขนยาเสพติดลงมาคาขายนี้ผูใหขอมูล
ทํามาประมาณ 6 – 7 ครั้งก็ถูกจับกุมแลว ในเรื่องของการปรับตัวหลังจากขนยาเสพติดแลวก็จะ
ขายใหกับลูกคาประจําที่รูจักกัน หรือไมก็จะตองมีคนพามาใหรูจักจึงจะขาย ผูใหขอมูลจะไมขาย
ใหกับคนแปลกหนาเพราะกลัวที่จะถูกจับ แตก็ยังพลาดได สําหรับการขายจะขายหลังรานโดยที่ผู
ใหขอมูลและสามีจะเปนคนดูแลเอง จะทําการตาง ๆ เหลานี้ไมใหใครรูแมกระทั่งพนักงานภายใน
ราน คนภายในครอบครัวดวย เพื่อปองกันการสงสัยและการนําขาวเหลานี้ไปบอกใหตํารวจมาจับ
ชีวิตประจําวัน
ชีวิตประจําวันของผูใหขอมูลก็จะคอยดูแลสามี ลูก และคนภายในครอบครัวเหมือนกับแม
บานทั่ว ๆ ไป นอกจากนี้แลวยังมีหนาที่อีกอยางหนึ่งก็คือ “คอยดูแลกิจการรานอาหาร” ที่เปน
ธุรกิจของครอบครัว จะตองคอยควบคุมการดําเนินงานตาง ๆ จึงทําใหภาระหนักทั้งหมดตกอยูที่ผู
ใหขอมูลคนเดียว แตก็ยังมีสามีของผูใหขอมูลเขามาชวยดูแลและแบงเบาภาระไป โดยเฉพาะใน
เรื่องของการคายาเสพติดที่ใชรานอาหารของผูใหขอมูลเปนสถานที่ขาย ก็ไดรับการชวยเหลือจาก
สามีเปนอยางมาก จะเปนคนคอยแบงของเอาไวใหและคอยขายใหแกคนมาติดตออีกดวย บางครั้ง
ในการขายใหจะมีคนโทรมาสั่งของไวและก็ใหจัดสงให ซึ่งสามีของผูใหขอมูลก็จะเปนคนทําเองทั้ง
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สิ้น ก็ชวยลดปองกันการทรยศหักหลังไปไดอีกหนทางหนึ่ง หรือไมก็บางครั้งผูใหขอมูลก็จะเดินทาง
ไปสงเองโดยทางรถยนตถาหากของที่สั่งเปนจํานวนมาก ๆ
ทัศนคติและโลกทัศน
สําหรับทัศนคติในเรื่องของยาเสพติดของผูใหขอมูลบอกวาก็เหมือนคนทั่ว ๆ ไปที่เห็นวา
เปนสิ่งไมดี ผิดกฎหมาย แตผูใหขอมูลก็คลุกคลีกันมันมาตั้งแตในวัยรุนแลว ทั้งนี้เพราะวาอาชีพ
ของผูใหขอมูลจะทํางานทางดานการคา จะตองคอยดูแลและเอาใจลูกคาที่มาใชบริการยอมที่จะ
ตองมีหลีกเลี่ยงไมไดแนนอน แตสิ่งตาง ๆ เหลานั้นที่ผูใหขอมูลไดคุนเคยก็จะเปนจําพวกเหลา บุหรี่
เปนสวนใหญ ไมคอยไดรูจักกับสารเสพติดประเภทอื่น ๆ เลย จนกระทั่งไดมารูจักก็ตอเมื่อมีคนมา
ชักชวนใหเปนผูคาเองนั้นแหละถึงจะไดรูจักกับมัน แตถึงอยางไรผูใหขอมูลก็ยังคงจะตองทําไปอีก
สักพักหนึ่งในระยะเวลานั้นเพื่อที่จะปลดหนี้สินของครอบครัว และมีเงินเก็บเอาไวเปนทุนในการ
ดําเนินธุรกิจ และคาใชตาง ๆ ภายในครอบครัว ก็จะเลิกแลว แตก็ไมทันเพราะมาถูกจับกุม
การวางแผนอนาคต
การวางแผนในการอนาคตในตอนนี้ก็คงจะไมมีแลว อนาคตตาง ๆ ก็หมดไปแลว เพียงแต
ตอนนี้มีความหวังแคตองการใหครอบครัวของตนเองประสบความสําเร็จ และบุตรของผูใหขอมูล
ทุก ๆ คนไมเจริญรอยตามเหมือนของผูใหขอมูลและสามี เพราะเมื่อเขามาในนี้แลวชีวิตตาง ๆ ก็ไม
มีไรดีขึ้นสักเทาไร มีชีวิตอยูไปวัน ๆ เทานั้นเองแตในชวงที่ทําการคายาเสพติดผูใหขอมูลเลาวาจะ
ตองมีการวางแผนในการขนแตละครั้งวาจะทําอยางไร และเดินทางไปอยางไร ไปเมื่อไร โดยที่จะ
บอกคนใหรูนอยที่สุด เพื่อปองกันการถูกจับกุม หรือแพงพรายเรื่องเสนทางการเดินทางไปถึงหูสาย
สืบและมาตรวจคนในที่สุด แตสวนใหญผูใหขอมูลกับสามีจะเดินทางโดยรถยนต และตอนกลับผู
ใหขอมูลจะขับมาคนเดียว โดยใหสามีของผูใหขอมูลกลับมาทางเครื่องบินและไปเจอกันที่สนาม
บินและคอยกลับพรอมกัน เพื่อปองกันการสงสัยของคนในละแวก
ปญหาและอุปสรรค
ปญหาและอุปสรรคของการคายาเสพติดในความรูสึกของผูใหขอมูลก็คือ “ตํารวจ” เพราะ
ผูใหขอมูลกลัวที่ตํารวจจะมาจับกุมในระหวางการขนยาลงมา หรือแมกระทั่งการขายยาภายใน
รานอาหารของผูใหขอมูลเองอีกดวย นอกจากนี้แลวการเดินทางในแตละครั้งก็ยอมจะมีปญหาและ
อุปสรรคเหมือนกัน เพราะผูใหขอมูลจะตองเดินทางไกลโดยขับรถขื้นไปทางภาคเหนือเกือบทุก
เดือน แตก็ไมมีใครเคยระแวงวาผูใหขอมูลกับสามีเดินทางไปภาคเหนือเพื่อขนยาเสพติด รูเพียง
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แตวาเดินทางไปตอธุรกิจเทานั้น ทั้งนี้ผูใหขอมูลจะตองเดินทางอยูเปนประจําแลวในชวงของธุรกิจ
รานอาหารของผูใหขอมูลประสบความสําเร็จรุงเรือง
ประสบการณเกี่ยวกับยาเสพติดในชีวิตวัยรุน – ความสัมพันธในกลุมเพื่อน
สําหรับประสบการณในวัยรุนเกี่ยวกับยาเสพติดก็ยอมมีเหมือนกัน ทั้งนี้ผูใหขอมูลเปนนัก
รองมากอนและทํางานกลางคืน ยอมที่จะตองเห็นชีวิตของคนเที่ยวที่จะตองมาดื่มเหลา สูบบุหรี่
เปนของธรรมดา ผูใหขอมูลก็ยอมที่จะตองเคยทดลองมาใชบางแลว โดยการที่ลูกคาที่มาใชบริการ
คะยั้นคะยอใหผูใหขอมูลทดลอง ถาหากผูใหขอมูลไมดื่มเหลาหรือสูบบุหรี่เลยตามที่ลูกคาตองการ
ผูใหขอมูลก็กลัววาทางรานอาหารที่จางจะไลออกได หลังจากที่ครอบครัวของผูใหขอมูลเปดธุรกิจ
เองและผูใหขอมูลตองเขามาชวยเหลือและดูแลก็ยอมที่จะตองมีการติดตอธุรกิจ ซึ่งในวงสังคม
เหลานี้ผูใหขอมูลก็ยอมที่จะตองมีการออกงาน และใชสารเสพติดที่ไมคอยรุนแรงเทาไรก็ยอมมีบาง
เปนของธรรมชาติ ซึ่งผูใหขอมูลก็ไมไดคิดอะไรเลย ความสัมพันธของเพื่อนและผูใหขอมูลก็จะมี
การติดตอกันบางในบางโอกาส แตเพื่อนกลุมของผูใหขอมูลก็ไมคอยมีใครสารเสพติดที่ประเภทรุน
แรงหรือผิดกฎหมายเลยสักคน จะมีแคดื่มเหลา และสูบบุหรี่เทานั้น ซึ่งเพื่อนของผูใหขอมูลก็ไมได
ใชเปนประจําเหมือนอยางกับคนที่ติดจนขาดไมไดเลย
ปจจัยทางดานเศรษฐกิจ
ผูใหขอมูลกลาววาการที่ผูใหขอมูลตองเขามาเกี่ยวของกับการคายาเสพติดเปนอันดับแรก
ก็คือ “เศรษฐกิจ” ทั้งนี้เนื่องจากธุรกิจครอบครัวของผูใหขอมูลประสบปญหาในเรื่องของการขาด
เงินทุ นหมุ นเวียน และยังมี หนี้สินจํานวนหนึ่ง ซึ่งในชวงกอน ๆ ผูใหขอมูลมีเงิน กําไรหมุนเวียน
ประมาณเกือบ 100,000 บาท แตในตอนนี้ก็มีหนี้สิ้นจํานวนมากเนื่องจากการขาดทุนเพราะธุรกิจ
รานอาหารมีคูแขงจํานวนมาก และยังมีการตองจายคาคุมครองอีกดวย
ปจจัยทางดานอายุ
ในชวงวัยรุนประมาณ 18 – 19 ที่ผูใหขอมูลไดเขามาทํางานตอนกลางคืนเปนนักรองจึงได
สัมผัสกับการสูบบุหรี่ และดื่มเหลาซึ่งในชวงนั้นที่กระทําเพราะวาเปนงานของผูใหขอมูลที่จะตอง
คอยดูแลและเอาใจใสลูกคาซึ่งผูใหขอมูลไมทําก็ยอมที่จะถูกไลออกเปนของธรรมดา แตเมื่อตอน
อายุประมาณ 49 ป ผูใหขอมูลก็จะตองทําการติดตอกับผูผลิตยาเสพติดเพื่อที่จะหาเงินเอามาหมุน
เวี ย นธุรกิ จ ของครอบครัว ซึ่ง การเขามาติ ด ต อ ในหนนี้ เป น การทํ า ผิ ด กฎหมาย ผู ให ขอ มู ล ก็ ไม
สามารถที่จะหลีกเลี่ยงได เพราะถาหากไมทําแลวคนอื่น ๆ ภายในครอบครัวก็ยอมที่จะตองเดือด
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รอนไปดวย นอกจากนี้แลวยังจะผดุงฐานะของครอบครัวไมใหลมอีกดวย ระยะเวลาที่ผูใหขอมูลได
ทําการคาผิดกฎหมายประมาณ 1 ป ก็ถูกจับกุมแลว
ปจจัยทางดานการศึกษา
การศึกษาขั้นสูงสุดของผูใหขอมูลก็คือ จบแคระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ทั้งนี้เพื่อที่จะ
ออกมาหางานทําและดูแลคนภายในครอบครัวของผูใหขอมูล ซึ่งในขณะนั้นฐานะภายในครอบครัว
ของผูใหขอมูลยังไมคอยดีสักเทาไร จึงทําใหไมมีโอกาสเรียนตอในระดับสูง ๆ ซึ่งผูใหขอมูลก็อยาก
จะเรียนตอ แตก็ไมสามารถที่จะทําได ก็ยอมใหนอง ๆ ของผูใหขอมูลเรียนตอ และคาดหวังใหบุตร
ของผูใหขอมูลเรียนสูงเพื่อที่จะไดมีโอกาสที่ดีขึ้นกวาตน
ปจจัยทางดานคูสมรส
คูสมรสของผูใหขอมูลเปนคนที่ไมเคยใชสารเสพติดอะไรเลยแมกระทั่งบุหรี่ เหลาก็ไมเคย
เขาไปยุงวุนวาย และตอนที่ผูใหขอมูลมาขอคําปรึกษา สามีของผูใหขอมูลก็ไมอยากที่จะใหนาง
ทํางานนี้เลย แตก็ไมสามารถที่จะปฏิเสธได ก็ยอมที่จะชวยเหลือกิจการตาง ๆ ของผูใหขอมูลอีก
ดวย เพื่อที่จะไมผูใหขอมูลถูกจับกุม
ปจจัยทางดานครอบครัว
สําหรับครอบครัวของผูใหขอมูลเปนครอบครัวที่มีความอบอุน ไมมีใครทะเลาะเบาะแวง
กันเลย อยูดวยกันอยางมีความสุขสบายใจ แตฐานะทางบานของผูใหขอมูลไดจัดเปนคนที่มีฐานะ
เทานั้นเอง เพียงแคมีพอกินพอใชเทานั้นเอง
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กรณีศึกษาที่ 19 : สายฝน (นามสมมุติ)
ลักษณะทางสังคม
อายุ
ศาสนา
ภูมิลําเนา
การศึกษา
สถานภาพ
อาชีพ
สถานภาพทางสังคม

:
:
:
:
:
:

38 ป
พุทธ
กรุงเทพ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
หยา
คาขาย (เสื้อผา)
แมคา

บุคลิกภาพและอุปนิสัย
ผูใหขอมูลเปนคนผิวสองสี ผมยาว สูงประมาณ 155 เซนติเมตร เปนพูดจาเสียงดัง และ
คอนขางเปนคนที่เจาอารมณ พูดจาตรงไปตรงมา
ไดอะแกรมเครือญาติ

หมายถึง

ผูชาย

หมายถึง
หมายถึง

ผูหญิง
ผูใหขอมูล

หมายถึง
หมายถึง

การสมรส
การหยาราง
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ประวัติชีวิต
ผูใหขอมูลเกิดเมื่อป พ.ศ.2505 อยูในครอบครัวที่มีจํานวนสมาชิกคอนขางใหญมีพี่นองทั้ง
หมด 4 คน โดยที่ผูใหขอมูลไดจบในระดับปวช. และไดทําการสมรสแลว แตในปจจุบันหยารางกัน
และไมมีบุตรดวยกัน ทั้งนี้เนื่องจากสามีของผูใหขอมูลเปนคนติดเหลา การพนัน และยาบา จึงทํา
ใหนางทนไมไหวและไดตัดสินใจหยารางกันในที่สุด ซึ่งผูใหขอมูลคิดวาเปนโชคดีที่ผูใหขอมูลหยา
รางกันและไมมีบุตรดวยกัน จึงทําใหไมตองมาทนในสภาพดังกลาวนี้ เพราะวาครอบครัวของผูให
ขอมูลก็มีเรื่องบางเล็กนอย แตไมมากสักเทาไร ซึ่งคนภายในครอบครัวของผูใหขอมูลก็มีเขามา
เกี่ยวของกับยาเสพติดที่ไมรุนแรงสักเทาไร นั้นก็คือ “บุหรี่ และเหลา” นั่นเอง
ในชวงที่ผูใหขอมูลไดอยูกินกับสามีของนางเองนั้นก็ไดเคยทดลองยาบาเหมือนกัน เพียง
แตวาไมไดติดมากเหมือนกับสามี โดยที่นางใชทดลองในชวงนั้นเพื่อจะทําใหขยันในการทํางาน
และจะไดมีความสุข แตก็ใชแคเพียงบางชวงเทานั้นเอง และนางก็เริ่มเขามาพัวพันหลังจากที่ได
เลิกกับสามีแลว และธุรกิจของผูใหขอมูลที่เกี่ยวของกับเสื้อผาก็มีประสบหาขาดทุน จึงทําใหมีคน
ชักชวนเปนคนขายยาบาใหกับคนอื่น ๆ จึงทําใหตัดสินใจทําโดยที่ผูชกั ชวน (ลูกคา) เปนคนพาไป
ซื้อของจากนายทุน โดยที่ผูใหขอมูลติดตอผานลูกคาของผูใหขอมูลในระยะแรก ตอนหลังก็ไดสั่งซื้อ
เองเลยดวยวิธีการโทรศัพทเอง ในชวงนั้นผูใหขอมูลอายุไดประมาณ 26 - 27 ป และถูกจับกุมหลัง
จากที่ไดทําการเปนผูคายาบาเปนระยะเวลา 3 - 4 ป อยูในชวงประมาณป พ.ศ.2532 โดยที่มียา
บาครอบครองเพื่อจําหนายเปนจํานวนเกือบ 20,000 เม็ด ถูกตัดสินจําคุก 20 ป
จุดเปลี่ยนแปลงในชีวิต
การที่ผูใหขอมูลตองเขามาพัวพันเกี่ยวกับยาเสพติดอยางเปนทางการและเปนผูคาเองก็
คือ การประสบปญหาขาดทุนในกิจการเกี่ยวกับเสื้อผา และตองการที่จะพยุงฐานะใหอยูรอด และ
จะตองเอาเงินไปใชหนี้สินที่ติด ๆ เอาไวเปนจํานวนมาก และผูใหขอมูลคิดวานางจะทํางานผิด
กฎหมายประมาณ 3 – 4 ปก็จะเลิกแลว เพราะผูใหขอมูลกลัวถูกจับ และในชวงระยะเวลาดังกลาว
ก็คงจะเก็บเงินไดมากเพียงพอแลวและสามารถใชหนี้สินตาง ๆ ที่มีพะรุงพะรังไดหมดสิ้น
การปรับตัว
การปรับตัวของผูใหขอมูลก็จะกลัวคนแปลกหนาที่เปนตํารวจปลอมตัวเขามาลอซื้อจับกุม
ทั้งนี้เนื่องจากเปนการกระทําที่ผิดกฎหมาย และเวลาที่มีลูกคาเขามาทําการซื้อก็จะขายใหเฉพาะมี
คนแนะนํามาใหซื้อ หรือไมก็จะตองมีคนที่ผูใหขอมูลรูจักเปนคนพามาดวยจึงจะยอมขายให นอก
จากนี้แลวการพูดจากกับคนที่เปนลูกคาเขามาซื้อก็จะตองระมัดระวังมากยิ่งขึ้น โดยไมใหใครสงสัย
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ในคําพูด หรือแมกระทั่งการพูดทางโทรศัพทผูใหขอมูลก็จะใชโทรศัพทสาธารณะเปนการสื่อสาร
เพื่อปองกันการดักฟงอีกดวย
ชีวิตประจําวัน
ชีวิตประจําวันของผูใหขอมูลในแตละวันก็จะไมมีไรเปลี่ยนแปลงสักเทาไร ก็จะใชชีวิตอยู
เหมือนเดิมทุก ๆ วันกอนที่จะทํามาการคาขายยาเสพติด คือ ตื่นตอนเชา และไปขายของ (เสื้อผา)
ในเวลาตอนสาย ๆ หลังจากตอนประมาณ 20.00 น. ก็จะปดรานกลับบานเหมือนปกติ แตถาวัน
ไหนยาบาหมดก็จะไปรับของจากผูคารายใหญหลังจากที่ปดรานแลว เพื่อปองกันไมใหคนรอบขาง
สงสัยวาทํามัยไมมาขายของในเวลาตอนกลางเหมือนปกติ
ทัศนคติและโลกทัศน
ความรูสึกเกี่ยวกับยาเสพติดของผูใหขอมูลก็รูวาเปนการกระทําที่ผิดกฎหมาย ถึงอยางไรผู
ใหขอมูลก็ยอมที่จะตองกระทําอยูเพื่อการอยูรอดของนาง แตนางก็ไมยอมขายใหกับเด็ก ๆ ที่มาซื้อ
เพราะไมตองการใหเด็กเหลานั้นใช แตจะขายใหผูใหญแลว และผูใหขอมูลคิดวาถาหากนางมีหน
ทางที่ดีกวานี้ก็คงจะไมเขามาเกี่ยวของกับการคายาเสพติดแน ๆ เพราะชีวิตทั้งชีวิตที่เกี่ยวของกับ
ยาเสพติดผูใหขอมูลไมคอยมีความสุขเลย ตองคอยระแวงอยูตลอดเวลา ไปไหนก็กลัววาจะถูกจับ
อยูเสมอ
การวางแผนอนาคต
การวางแผนในแตละครั้งที่ทําการคายาเสพติดก็ไมคอยมีมากมายสักเทาไร มีแตเพียงวา
ถาหากของหมดก็จะโทรไปสั่งใหแกผูคารายใหญเตรียมของเอาไว และจะเขาไปเอาตอนกลางคืน
เพื่อปองกันไมใหใครสงสัยวาไปไหนมาตอนกลางวัน ไมยอมขายของที่เปนงานประจํา และในการ
เดินทางแตละครั้งก็จะไปเหมือนปกติไมทําตัวใหเปนจุดเดนสักเทา และการใชโทรศัพทในการติด
ตอก็จะใชโทรศัพทสาธารณะ และจะเดินทางไปรับของเองทั้งสิ้น จไมะพาใครไปดวยทั้งสิ้นหรือ
บอกใครวาไปเอาของเมื่อไรเพื่อไมขอมูลเหลานี้หลุดรอดไปถึงหูตํารวจ
ปญหาและอุปสรรค
ผูใหขอมูลบอกวาปญหาและอุปสรรคที่สําคัญที่สุดคือ “การเดินทาง” จะตองทําใหไมเปน
ที่จุดเดนจนเกิน นอกจากนี้แลวในเรื่องของ “เงินทุน” หมุนเวียนก็จะตองมีไวอยูเสมอ แตสวนใหญ
ผูใหขอมูลไดรับความไววางใจจากผูคารายใหญจึงทําใหไดรับเครดิตในการซื้อขาย ซึ่งจะยอมขาย
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ใหโดยผูใหขอมูลจะตองจายกอน 50 เปอรเซ็นตของราคาสินคา หลังจากนั้นคอยนําเอาเงินมาจาย
สวนที่เหลือ
ประสบการณเกี่ยวกับยาเสพติดในชีวิตวัยรุน - ความสัมพันธในกลุมเพื่อน
ประสบการณเกี่ยวกับยาเสพติดในชีวิตวัยรุนของผูใหขอมูลจะเกี่ยวของกับกลุมเพื่อนใน
วัยเรียนเปนอยางมาก โดยที่ยาเสพติดที่ผูใหขอมูลและกลุมเพื่อนไดทดลองใชอยางมากก็เปนเพียง
แคการสูบบุหรี่ และเหลาเทานั้น โดยในชวงนั้นอาจจะเปนเพราะวัยคนอง และอยากรูอยากทดลอง
และเปนการฉลองในวันที่งานเทานั้น แตก็ไมไดดื่มกันมากมาย เพราะวาผูใหขอมูลก็ยังไมคอยมี
เงินในการเที่ยวหรือการจับจายใชสอยสักเทาไร
ปจจัยทางดานเศรษฐกิจ
ผูใหขอมูลมีรายไดในแตละเดือนประมาณ 8,000 บาท ซึ่งเปนเงินที่หักคาใชจายตาง ๆ
แลว แตทวาเงินจํานวนนี้ก็ไมคอยเพียงพอเพราะผูใหขอมูลจะตองรับผิดชอบคาใชจายตาง ๆ ภาย
ในครอบครัว และในตอนหลังเริ่มที่จะประสบปญหาการคาขายไมคอยไดเงินเหมือนแตในอดีต จึง
ทําใหตองมีหนี้สินตาง ๆ มากยิ่งขึ้น ผูใหขอมูลจึงไดรับการชักชวนใหเขามาเปนผูคารายยอยในการ
ขายยาบาอีกดวย ซึ่งรายไดที่ไดรับเฉลี่ยในแตละครั้งประมาณ 20,000 บาท เปนอยางนอย จึงทํา
ใหรูสึกวาสามารถที่จะหาเงินไดงายขึ้น และพอจะมีเงินเหลือเก็บ ถาหากสามารถเก็บเงินไดจํานวน
หนึ่งก็จะเลิกทําโดยจะทําการคาขายประมาณ 3 – 4 ป เทานั้นก็พอแลว แตวาทําไดแค 2 ปก็ถูกจับ
แลว
ปจจัยทางดานอายุ
สําหรับอายุของนางที่เขามาเกี่ยวของกับยาเสพติดที่เปนอยางรุนแรงก็คือยาบา ประมาณ
อายุ 21 ป ที่ ได ทําการสมรสกั บอดี ตสามีแล ว และอดีตสามีของผูให ขอมูลไดเป น คนชักชวนให
ทดลองใชเพื่อทํางานไดมากยิ่งขึ้น และรูสึกสบายใจ แตอยูดวยกันไดไมรอดก็เลิกกันไป เพราะมี
ปญ หาตาง ๆ มากมายในตอนหลัง จึงทําใหหยารางและไมมีบุตรดวยกัน ในตอนกลังก็ประสบ
ป ญ หาขาดทุ น ก็ได เขา มาทํ า เป น ผู ค า เมื่ อ ตอนอายุ 23 ป (พ.ศ.2529) และถู ก จั บ เมื่ อ ตอนอายุ
ประมาณ 26 ป (พ.ศ.2532) เพราะวาตํารวจปลอมตัวเขามาลอซื้อจึงถูกจับกุม
ปจจัยทางดานการศึกษา
ผูใหขอมูลจบชั้นการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในชวงหลังจบก็ได
ทํางานบริษัทสักระยะหนึ่ง ก็ไดเลิกมาประกอบอาชีพคาขายเสื้อผาเอง และไดรูจักกับสามีก็แตง
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งานกัน และหยารางกันในที่สุด ตั้งแตตอนนั้นจนถึงกอนจะถูกจับก็ไดประกอบอาชีพคาขาย ไม
คอยไดใชความรูทางดานปวช. ที่ร่ําเรียนมาใชในการทํางานสักเทาไร แตคิดวาไมนาจะมีสวนสัก
เทาไรที่ทําใหตนเองเปนเชนนี้ซึ่งเปนความคิดของผูใหขอ มูล
ปจจัยทางดานคูสมรส
สําหรับคูสมรสของผูใหขอมูลที่ไดทําการแตงงานกันนั้นจะเปนคนที่ดื่มเหลา สูบบุหรี่ เลน
กันพนันตลอดจนใชยาบาอีกดวย เพื่อสามารถจะทํางานไดในระยะเวลายาวนาน และไดใหทดลอง
ไดใชดูบาง ซึ่งตอนแรกผูใหขอมูลไมอยากจะใชเลย แตมีปญหาตาง ๆ และตองการทํางานใหนาน
ขึ้นจึงไดทําลองใช ซึ่งผูใหขอมูลก็ไดทดลองใชเปนพัก ๆ แตไมติดเหมือนอยางกับสามีของนาง แต
ในปจจุบันไดเลิกกันแลว
ปจจัยทางดานครอบครัว
สําหรับครอบครัวของผูใหขอมูลก็จะมีปญหาบางเหมือนกัน โดยปญหาก็เหมือนกับครอบ
ครัวทั่ว ๆ ไป แตไมใชปญหาที่รุนแรงสักเทาไรนัก และคนภายในครอบครัวของผูใหขอมูลก็จะมีบาง
คนที่ดื่มเหลา และสูบบุหรี่บางเหมือนกันแตไมใชติดเปนประจํา นอกจากนี้แลวคนภายในครอบ
ครัวไมมีใครรูเรื่องวาผูใหขอมูลประกอบอาชีพคายาอีกดวย เพราะไมเคยเลาใหใครฟง กลัวคนใน
ครอบครัวจะไมยอมรับผูใหขอมูล แตหลังจากที่ผูใหขอมูลถูกจับกุมก็ไมมีกลาวโทษผูใหขอมูลเลย
ผูใหขอมูลจึงรูสึกสํานึกผิด และไมอยากทําเลย แตมันก็สายไปเสียแลวในความรูสึกของผูใหขอมูล
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กรณีศึกษาที่ 20 : สมิตา (นามสมมุติ)
ลักษณะทางสังคม
อายุ
ภูมิลําเนา
ศาสนา
การศึกษา
สถานภาพ
อาชีพเดิม

:
:
:
:
:
:

41 ป
เชียงราย
อิสลาม
ประถมศึกษาปที่ 4
สมรส
คาขายเนื้อวัวที่จังหวัดเชียงราย

บุคลิกภาพและอุปนิสัย
ผูใหขอมูลมีลักษณะเปนหญิงที่รูปรางหนาตาจัดวาคอนขางคมเขม บงบอกถึงลักษณะ
ของคนที่นับถือศาสนาอิสลาม จะคอนขางเงียบ เรียบรอย พูดนอย ไมคอยยิ้ม มีบุคลิกลักษณะ
ของผูที่คอนขางเครียดไมราเริง
ไดอะแกรมเครือญาติ

หมายถึง

ผูชาย

หมายถึง

ผูหญิง

หมายถึง
หมายถึง

ผูใหขอมูล
การสมรส
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ประวัติชีวิต
ผูใหขอมูลเกิดเมื่อป พ.ศ.2502 เธอเลาวาในชวงวัยเด็กของเธอนั้นคอนขางลําบากมาก
เพราะที่บานมีฐานะยากจน พอเปนผูบุคลิกลักษณะที่เปนคนดุมาก สวนแมไมคอยพูดเปนชางเทา
หลัง ชีวิตครอบครัวไมคอยอบอุนแมจะมีคนอยูดวยกันหลายคนก็ตาม แตก็ไมคอยไดใกลชิดพูดคุย
กันมากเทาที่ควรนัก ครอบครัวเดิมของผูใหขอมูลนั้น เนื่องจากพอแมมีบุตรหลายคนคือ 9 คน ทํา
ใหหลาย ๆ ครั้งที่ทําใหไมไดอยูกับครอบครัว ไปอยูกับญาติเสียสวนมาก เพราะญาติ ๆ จะใหไป
ชวยทํางานและเลี้ยงนอง แลวจะสงเสียใหเรียนหนังสือ แตเธอก็เรียนจบแคชั้น ป.4 เทานั้น ชวงนั้น
ไดไปอาศัยอยูกับนาสาวไปชวยเลี้ยงลูกของนาสาว แลวตอนนั้นก็ตองออกจากโรงเรียนจึงทําให
เรียนจบแคชั้น ป.4 ผูใหขอมูลก็อาศัยอยูกับนาสาวคนนี้มาโดยชวยทํางานบานทุกอยาง นาสาวก็
ใหเงินใชบางแตก็ไมมาก บางสวนก็ไดสงกลับมาชวยเหลือครอบครัว บางครั้งก็ออกไปทํางานรับ
จางลางจานตามรานอาหารบางบางครั้ง ตอมาเมื่ออายุประมาณ 19 ปผูใหขอมูลก็ไดพบกับสามี
ซึ่งเปนคนไทยเชื้อสายจีนจนไดแตงงานกัน แตพอซึ่งเปนผูที่นับถือศาสนาอิสลาม ไมตองการใหผู
ใหขอมูลแตงงานกับคนที่ไมไดนับถือศาสนาเดียวกัน จึงไมเห็นดวยกับการแตงงานของเธอครั้งนี้
และเนื่องจากพอเปนคนที่ดุมาก จึงทําใหไมคอยไดมาพบเจอกันเทาไรนัก และตนเองก็ไดออกไป
อยูขางนอกกันเอง 2 คน จนเมื่อตั้งทองและพอทราบเรื่องก็ใหคนไปตามใหกลับไปอยูบานดวยกัน
แตใหผูขาวกลาววาตนเองและสามีไมอยากกลับไป เพราะกลัวมากจึงไมกลับไปครั้งนั้น จนถึงทุก
วันนี้ แมพอจะมีอายุมากแลวและมีทาทีของความไมพอใจลดนอยลงไป มีทาทีออนลงแลวก็ตาม
แตก็จะเห็นไดชัดเจนถึงความเขากันไมไดระหวางพอกับลูกเขย จนตอนนี้ตนและสามีมีบุตรดวยกัน
3 คน คนแรกเปนผูชายเรียนจบชั้น ม.4 ตอนนี้ไปเปนทหารอยู สวนคนที่สองเปนผูหญิงเรียนอยูชั้น
ม.5 และคนเล็กก็เปนผูหญิงเรียนอยูชั้นประถมปที่ 4 ตนและสามีประกอบอาชีพคาขายเนื้อวัวอยูที่
ตลาดที่ จั ง หวั ด เชี ย งราย มี รายได เฉลี่ ย ประมาณวั น ละ 300 บาท ซึ่ ง น อ ยมากสํ า หรั บ สภาพ
เศรษฐกิจในปจจุบัน ทําใหฐานะของครอบครัวไมคอยดีนัก เพราะมีลูก 3 คนที่ยังอยูในวัยเรียน ยัง
ไมสามารถชวยเหลือครอบครัวเรื่องเงินทองได ซึ่งตนเองก็ถือเปนผูรับผิดชอบในเรื่องคาใชจายภาย
ในบานแตเพียงผูเดียว
จุดเปลี่ยนแปลงในชีวิต
จุดเปลี่ยนแปลงในชีวิตเปนเมื่อประมาณ ป พ.ศ.2529 เมื่อมีผูมีชักชวนใหสามีไปทํางาน
ในตางประเทศที่ไตหวัน โดยบอกวาตองใชเงินประมาณ 100,000 บาท ซึ่งตอนนั้นก็ไมเงินพอ และ
ถาจะไปกูยืมเงินจํานวนมากขนาดนั้นก็คงไมมีใครใหจึงตองนําที่ดินไปจํานองเพื่อนําเงินไปใชเปน
คาใชจายใหสามีไดไปทํางานที่ตางประเทศโดยหวังวาฐานะทางครอบครัวคงจะดีขึ้นหากสามีไดไป
ทํางานที่ตางประเทศ เพราะเห็นเพื่อนบานหรือคนรูจักหลาย ๆ คนที่ไดไปก็สามารถมีเงินกอนสง
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กลับมาใหที่บาน ปลูกบาน หรือมีเงินทุนไวลงทุนประกอบอาชีพได แลวตอนนั้นก็ไดกูเงินมาแลวก็
ไดนําเงินไปใหบริษัทที่จัดหางานนี้ สามีก็ไดไปที่ไตหวันจริง แตเมื่อไปถึงแลวใหทํางานไมตรงกับที่
บอกไวแตตน คาแรงก็ไมไดตามที่ตกลงกันไว สามีก็ลําบาก ไมมีเงินเหลือกลับมาใหที่บาน นอก
จากนั้นยังทราบมาวาสามีนําเงินที่ไดมานั้นไปเลนหวย เลนการพนันจนไมเหลือเงินเลย และก็ทําให
ไมมีเงินที่จะใชเปนคาเดินทางกลับบาน สวนผูที่ใหกูยืมเงินนั้นเราก็ยังคงตองสงดอกเบี้ยและเงิน
ตนที่กูมาทุก ๆ เดือน ซึ่งเมื่อสามีไมสงเงินกลับมายิ่งเพิ่มภาระทางดานการเงินกับผูใหขอมูลมากยิ่ง
ขึ้น เพราะเมื่อขาดสงหลายเดือน ๆ เคาก็จะมายึดที่ดินที่นําไปจํานองไว ซึ่งผูใหขอมูลก็ไมอยากเสีย
ที่ดินไปเพราะเปนที่ดินของรุนปูยาตายายซึ่งจะเก็บไวใหเปนมรดกตกทอดแกลูกหลาน โดยชวงนั้น
มีเพื่อนบานที่เปนคนรูจักกันที่อาศัยอยูละแวกนั้น เคาคงพอจะรูเรื่องที่เกิดกับเรา เพราะในสังคม
ชนบทเรื่องตาง ๆ ที่เกิดขึ้นมักจะทราบเรื่องราวตาง ๆ กันทั้งชุมชน และเคาคงรูวาถาเคามาชักชวน
เราในจังหวะนั้นตอนที่เรากําลังลําบากเราก็คงจะไมปฏิเสธที่จะกระทําสิ่ง ๆ ใดก็ตามที่จะทําใหได
เงินมา แมจะเปนงานผิดกฎหมายก็ตาม ซึ่งตอนนั้นก็ใชเวลาคิดอยูระยะหนึ่ง เพราะกลัววาพอแม
จะรู เพราะเปนเรื่องใหญทําเรื่องผิดกฎหมาย และครอบครัวตนเองก็เปนผูนับถือศาสนาอิสลาม
ดวย ตอนนั้นผูที่มาชักชวนก็มาพูดจาหวานลอมตาง ๆ นา ๆ วาตํารวจไมสามารถรูและจับได หรือ
ถาหากตํารวจจับไดก็จะมีผูใหญคอยชวยเหลือใหหลุดจากคดีได จนผูใหขอมูลตอบตกลงไป ตอน
นั้นเคาใหถือกระเปาที่มีเฮโรอีน 5 กิโลกรัม ซึ่งมารูตอนหลังที่ถูกจับไดแลว โดยบอกวาจะใหคาจาง
ประมาณ 5,000 – 6,000 บาท ตอครั้ง ผูใหขอมูลเห็นวาเปนงานที่ไดรายไดดีในเวลาอันสั้นก็จึงไป
ทําในครั้งแรกนั้นก็ถูกจับกุมในการทําความผิดครั้งแรกเลย โดยศาลตัดสินใหจําคุกตลอดชีวิต แตผู
ใหขอมูลประพฤติตัวดี ตอนนี้ก็ไดรับพระราชอภัยโทษลดเหลือ 40 ป ซึ่งตอนนี้จําคุกมาแลว 9 ป ก็
หวังวาจะไดรับการลดโทษอีกเพื่อจะไดออกไปเร็ว ๆ
การปรับตัว
ในเรื่องของการปรับตัวนั้นเนื่องจากคนที่มาชักชวนใหเขาไปยุงเกี่ยวกับการลักลอบขนยา
เสพติดนั้นเปนคนที่พอจะรูจักกันมานานและเปนผูอยูในหมูบานเดียวกันพอจะรูจักภูมิหลังกันมา
บาง และเห็นวาเคาก็มีฐานะดีมาจากการทํางานแบบนี้เหมือนกันและก็ไมเห็นวาจะมีใครในครอบ
ครัวเคาที่โดนจับ แลวลักษณะการพูดจาหวานลอมของเคาก็นาเชื่อถือทําใหตกลงใจไปทํา และชวง
นั้นเกิดจากความรูสึกกดดันจากปญหาหลาย ๆ อยางที่รุมเราเขามาในชีวิต และสามีก็ไมอยู หนี้ที่
กูยืมเคามาก็โดนเรงรัดอยูตลอดเวลาและมาบอกวาจะมายึดที่ดินถาไมนําเงินไปสง ลูก ๆ ก็ตองไป
โรงเรียน การไปเรียนหนังสือก็ตองมีคาใชจายประจําวัน ดวยปญหาตาง ๆ เหลานี้ผูใหขอมูลจึง
พยายามปรับตัวปรับใจในการเขาไปกระทําการในครั้งนั้น เพราะเราจําเปนจริง ๆ เพราะถาเปนชวง
ที่ไมลําบากเชนนั้นผูใหขอมูลกลาววาก็ไมเคยมีความคิดที่จะทําความผิดเชนนั้น เพราะพอของผูให

208

ขอมูลก็จะอบรมสั่งสอนอยูตลอดเวลาวาไมใหตัดสินใจกระทําในสิ่งที่ผิด แตดวยความกดดันและ
ปญหาที่เกิดขึ้นทําใหตองทําลงไป
ชีวิตประจําวัน
ชีวิตประจําวันของผูใหขอมูลก็เปนเหมือนกับแมบานทั่ว ๆ ไป ตองทํางานที่เรียกกันวาหา
เชากิน ค่ําเพื่ อเลี้ยงดูลูก คือผูให ขอมูลและสามีมีอาชีพ คาขายเนื้อวัว ซึ่งผูให ขอมูลบอกวาคน
บริโภคเนื้อวัวก็นอยขายไมคอยได ซึ่งรายไดจากการขายเนื้อเปนรายไดหลักที่เขามาทางเดียวเทา
นั้น โดยประกอบอาชีพนี้มาตั้งแตเริ่มมีครอบครัวแลว ก็สงเสียใหลูกเรียนทุกคนมาตลอด โดยลูก
คนโตเปนผูชายก็ไมคอยไดชวยเหลืองานทางบานเทาไรนัก ตอนนี้ก็ไปเปนทหารเกณฑโดยเรียนจบ
แคชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 เพราะไมคอยตั้งใจเรียน และผูใหขอมูลบอกวาสามีรักลูกผูหญิงมากกวา
มาตั้งนานแลวทําใหลูกชายนอยใจบอย ๆ และทําใหประพฤติตัวไมดีหลาย ๆ ครั้งเหมือนการทํา
ประชด สวนลูกสาวอีก 2 คนกําลังเรียนอยูชั้น ม.6 และ ป.4 ตามลําดับ ก็ตั้งใจเรียนเอาใจใสการ
เรียนดี สามีก็เปน คนลักษณะเรื่อย ๆ ชวยเหลือครอบครัวดี แตสามี ก็เรียนไมสูงเรียนจบแค ชั้น
มัธยมตน จะหางานที่ดีมั่นคงก็ยากจนตองถูกหลอกไปขายแรงงานที่ตางประเทศแลวก็ไมสงเงินมา
ใหเพราะนอกจากจะไมไดเงินจากการทํางานแลวยังมักเลนการพนันและหวยอีกดวย ทําใหชวงนั้น
สามีไมมีเงินเพื่อเดินทางกลับมาบานไมไดจนตองเดือดรอนถึงผูใหขอมูลตองหาเงินมาโดยดวนจน
ทําใหตองผูใหขอมูลตองมากระทําความผิดในที่สุด
ทัศนคติและโลกทัศน
ทัศนคติของผูใหขอมูลในเรื่องของยาเสพติดนั้นเห็นวาสวนมากคนที่เขาไปยุงเกี่ยวกับยา
เสพติดนั้นก็จะรูถึงโทษ พิษภัยและผลที่จะตามมาวาเปนสิ่งที่ไมดี เปนสิ่งผิดกฎหมาย ใหโทษแกผู
เสพ คือผูใหขอมูลก็รูวาการคายาเสพติดเปนบาปไมควรกระทํา เพราะเทากับสงเสริมใหผูติดยา
เสพติดใหมียาไปเสพกันอีก แตเมื่อตนเองและครอบครัวซึ่งในขณะนั้นตนเองตกอยูในสถานการณ
ที่เรียกวาวิกฤติมากในชวงนั้นจะหันหนาไปพึ่งใครก็ไมมี เพราะคนอื่น ๆ ก็มีความเดือดรอนเรื่องเงิน
ทองเหมือนกัน และตนเองก็ไมตองการไปรบกวนใครดวย เมื่อมีคนมาแนะนําชักชวนในชวงเวลา
นั้นก็เลยเลือกที่จะทํา เพราะถาเปนเวลาปกติที่ยังไมมีปญหาอะไรเกิดขึ้นนั้น ก็คงเลือกที่จะไมทํา
เชนนั้นแนนอน ก็คงจะปฏิเสธอยางแนนอน แตเห็นวาผูที่เขามาชักชวนแนะนําใหทํารูกอนหนานั้น
แลววาถาหากมาชักชวนคนที่ตกอยูในภาวะเชนนั้นก็คงไมยากที่จะตกลงมาทํา สวนในความคิด
สวนตัวของผูใหขอมูลเห็นวาอยางไรก็ตามแลวยาเสพติดก็ยังเปนสิ่งไมดี เปนของตองหามไมควร
เขาไปยุงเกี่ยวดวย ไมวาทางใดก็ตาม เพราะจะกอใหเกิดความเดือดรอนไมวาแกทั้งตัวเอง ครอบ
ครัว คนรอบขาง และก็ยังสงผลถึงสังคมอีกดวยทําใหสังคมตกต่ําลงไปทุก ๆ วัน
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การวางแผนอนาคต
ในสวนของการวางแผนในอนาคตนั้นผูใหขอมูล บอกวาก็ไดเคยคิดในชวงกอนที่จะกระทํา
ความผิดนั้นวาถาหากทําแลวไมถูกตํารวจจับหรือไมมีใครรู ก็คงจะพอเก็บเงินไดสักกอนหนึ่งเพื่อที
จะไปลงทุนคาขายเพิ่มเติมจากเดิมที่ทําอยู คือคิดวาจะทําสักระยะจนพอมีเงินที่ตั้งตัวไดก็จะเลิก
ทํา ไมเคยคิดวาจะทําไปตลอดเพราะกลัวพอแมจะรู แลวคิดวาถายิ่งทํานานก็จะยิ่งเสี่ยงตอการที่
ตํารวจจะสืบทราบและจะทําใหเสียชื่อเสียงของวงศตระกูลอยางที่เปนเชนทุกวันนี้ และผูใหขอมูลก็
ไมเคยคิดกอนหนานั้นวามากอนเลยวาจะถูกจับไดในการกระทําความผิดครั้งแรกนี้เลย ซึ่งตอนนั้น
ก็ตกใจมากคิดอะไรไมออกเลยไดแตรองไหอยางเดียวคิดถึงลูก พอแมตลอดเวลา ตอนนี้ก็แทบจะ
ไมมีการวางแผนเรื่องอนาคตอีกเลย ไดแตรอใหไดออกไปเร็ว ๆ เทานั้น นึกเสียใจอยูตลอดเวลาวา
ไมควรจะตัดสินใจทําเชนนั้น นาจะคิดหาทางออกที่ดีเทานั้น จะไดไมตองมานั่งเสียใจอยางทุกวันนี้
ปญหาและอุปสรรค
ในดานของปญหาและอุปสรรคในการลักลอบคายาเสพติดนั้น เนื่องจากผูใหขอมูลถือเปน
เพียงแคผูรับจางขนสงตอยาเสพติดเทานั้น ไมไดจัดเปนผูลงทุนหรือนายทุนในการลักลอบคายา
เสพติด ทําใหไมตองมีคาใชจายในการลงทุนอะไรมีผูมาติดตอใหในทุกขั้นตอน เหลือเพียงผูใหขอ
มูลที่ตองเปน ผูลําเลียงจากเชียงรายไปยังจุดหมายที่กรุงเทพเทานั้ น ฉะนั้นในเรื่องปญ หาและ
อุปสรรคก็เปนเรื่องของความหวาดระแวง ไมสบายใจที่กระทําสิ่งผิดกฎหมายและการที่กลัววา
ครอบครัวรูจะเสียใจเทานั้น ซึ่งในขั้นตอนนั้นผูใหขอมูลก็ใหสัมภาษณวาในสวนอื่นผูที่ลักลอบคา
ยาเสพติดก็ไมใหเราเขาไปรูเรื่องของเคามากนักใครมีหนาที่แคไหนก็ทําตามแคที่ไดรับมอบมหาย
เมื่อจะไดไมยุงยากในเรื่องการซัดทอดในภายหลัง
ประสบการณเกี่ยวกับยาเสพติดในชีวิตวัยรุน
ในดานประสบการณเกี่ยวกับยาเสพติดในชวงวัยรุนนั้น เนื่องจากครอบครัวผูใหขอมูลเปน
ผูนับถือศาสนาอิสลามที่คอนขางเครงครัด ประกอบกับพอของผูใหขอมูลก็เขมงวดและดุมาก ลูก ๆ
ก็คอนขางจะเกรงกันทุก ๆ คน เรื่องการคบเพื่อนก็มีบางที่เคยเห็นเพื่อนบางคนเขาไปยุงเกี่ยวกับยา
เสพติด อยางที่เคยพบเห็นก็คือเพื่อนแอบสูบบุหรี่ เพราะเห็นวาเปนเรื่องโกเก ยังอยูในวัยคะนอง
แตในสมัยกอนนั้นยาเสพติดยังไมมีมากเหมือนสมัยนี้ ยาบาก็ยังไมมี ชวงนั้นก็มีเหลา บุหรี่ กัญชา
ผงขาว ซึ่งผูใหขอมูลใหสัมภาษณวา เคยมีญาติคนหนึ่งติดยาเสพติด โดยพอจะจําไดวาจะเสพฝน
และเสพเปนเวลานานมาก เวลามีอาการอยากยาก็จะทํารายคนใกลชิดเพื่อจะขอเงินไปซื้อยามา
เสพ แมแตการขโมยของเพื่อจะไปขายนําเงินไปซื้อฝน ซึ่งพอแมของญาติคนนี้ก็มีความเดือดรอน
ใจอยูเปนเวลาหลายป จนในที่สุดญาติที่ติดยาเสพติดคนนี้ก็เสพยามากจนถึงขนาดเกิดอาการ
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ประสาทหลอน จนฆาตัวตายไป ซึ่งตอนนั้นผูใหขอมูลเลาวาก็ยังจําไดมาตลอดถึงโทษความนา
กลัว และความรุนแรงของยาเสพติดที่ทําใหคน ๆ หนึ่งที่เคยเปนคนปกติตองตายไปอยางนาเสีย
ดาย ทําใหครอบครัวตองเสียใจและเดือดรอน โดยในตอนนั้นพอแมของผูใหขอมูลก็ยังย้ําหนักแนน
มากขึ้นถึงเรื่องของการหามใหลูก ๆ ทุกคนไมใหไปยุงเกี่ยวกับยาเสพติดไมวาจะเปนดานไหนก็
ตาม และโดยสวนตัวของผูใหขอมูลเองนั้นในชวงวัยรุนก็ไมไดเขาไปยุงเกี่ยวกับยาเสพติดแตอยาง
ใด
ปจจัยความสัมพันธในกลุมเพื่อน
ปจจัยเรื่องความสัมพันธในกลุมเพื่อนของผูใหขอมูลนั้น โดยสวนมากก็จะเปนเพื่อนที่มี
บานอยูในละแวกเดียวกัน หรือเพื่อนในตลาดที่มีรานคาขายอยูดวยกัน แตก็ไมไดมีความสนิทสนม
กันมาก เพราะตางคนตางก็มีครอบครัวเลี้ยงดูดูแล และยังตองสนใจเรื่องการประกอบอาชีพกันทุก
คน ก็เพียงการพูดคุยกันตามปกติทั่วไป ผูใหขอมูลใหสัมภาษณวาไมเคยมีเพื่อนที่เขาไปยุงเกี่ยวกับ
ยาเสพติดแตอยางไร และผูที่มาชักชวนใหผูใหขอมูลไปกระทําครั้งนี้ก็ไมใชเพื่อนเปนเพียงคนรูจัก
กัน ไมถึงขั้นชนิดที่เรียกวาเปนเพื่อนคบหากัน ในเรื่องปจจัยความสัมพันธในกลุมเพื่อนกับกรณีของ
ตนที่เขาไปยุงเกี่ยวกับการลักลอบขนยาเสพติดนั้นเห็นวาไมเกี่ยวของกันเลย เพราะเทาที่คบหา
เพื่อนฝูงมาไมเคยมีเพื่อนที่เขาไปยุงเกี่ยวกับยาเสพติดแบบรุนแรงแตอยางใด ที่มีก็เพียงบุหรี่และ
เหลาเทานั้น ซึ่งตอนนี้เพื่อนบางคนที่ทราบเรื่องราวของเราก็เคยมาเยี่ยมเยียนใหกําลังใจดวย
ปจจัยทางดานเศรษฐกิจ
ในเรื่องปจจัยทางเศรษฐกิจนั้นผูใหขอมูลเห็นวาเปนปจจัยหลักที่มีอิทธิพลอยางมากที่ทํา
ใหตองมาลักลอบขนยาเสพติด เพราะตามที่กลาวมาขางตนนั้นเนื่องจากปญหาสะสมเรื่องทางการ
เงินและครอบครัวที่การประกอบอาชีพคาขายที่มีกําไรลดนอยลง มีรายไดไมแนนอน ซึ่งแตละเดือน
จะประมาณ 5,000 บาท รายรับนอยลงแตรายจายมีมากขึ้น และสูงขึ้นทุก ๆ วัน ทําใหสามีตอง
พยายามที่จะออกไปหางานทําเมื่อมีผูมาชักชวนใหไปทํางานที่ตางประเทศก็ตองพยายามหาทาง
ไปโดยคิดวาจะไดมีเงินสงกลับมาใหครอบครัวไดมากกวาการทํางานอยูในเมืองไทย โดยในการจะ
หาเงินทุนเพื่อที่จะใชเปนคาใชจายในการใหสามีไดไปทํางานตางประเทศ ซึ่งเปนเงินจํานวนมากที
เดียว ผูใหขอมูลเลาวาชวงนั้นก็มีเงินเก็บอยูเพียงนิดเดียว ไมเพียงพอตองไปกูยืมเงินและนําที่ดิน
ไปจํานองไว และเมื่อสามีไปถึงที่ไตหวันก็กลับถูกหลอกไมไดเปนงานอยางที่ตกลงกันไวกอนที่จะ
ไป และไดคาแรงตรงตามที่บอกไว และนอกจากนั้นสามีก็ยังเปนผูที่ชอบเลนหวย เลนการพนันอีก
ดวย ทําใหไมมีเงินเหลือพอจะเก็บกลับมาใหใชหนี้ และใชจายในครอบครัว ซึ่งตอนนั้นเปนชวงที่ผู
ใหขอมูลเลาวาลําบากและกลุมใจมากับปญหาเรื่องเศรษฐกิจที่รุมเราเขามา และตนซึ่งเปนผูรับผิด
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ชอบในเรื่องคาใชจายทุกอยางเพียงคนเดียวก็ไมมีทางออกใด ๆ จริง ๆ ในชวงนั้นจะหันหนาไปพึ่ง
พาใครก็ไมกลาเพราะเราตองการเงินจํานวนมากจึงจะพอกับการใชหนี้และใชจายทําใหกรณีของผู
ใหขอมูลนี้ปจจัยเรื่องของเศรษฐกิจถือเปนปจจัยหลักที่มีอิทธิพลผลักดันผูใหขอมูลไดตัดสินใจไป
ลักลอบขนยาเสพติด จนถูกจับกุมไดและถูกกุมขังอยูในทุกวันนี้
ปจจัยทางดานอายุ
ผูใหขอมูลไดใหสัมภาษณเกี่ยวกับปจจัยทางดานอายุวาก็นับเปนสวนที่ทําใหมีอิทธิพลตอ
การตัดสินใจกระทําการลักลอบขนยาเสพติดดวยบางสวนเพราะในชวงวัยขณะที่ตัดสินใจกระทํา
ความผิดนั้นผูใหขอมูลอายุประมาณ 32 ป ซึ่งเปนวัยที่กําลังสรางเนื้อสรางตัว เปนวัยทํางาน สราง
ครอบครัว และมีความรับผิดชอบมีภาระหนาที่ที่จะตองดูแลลูกและครอบครัว จะทําอะไรก็ตองคิด
เผื่ออยูเสมอวาจะตองมีสวนที่ทําไวเพื่อลูกจะไดมีกินมีใชเหมือนลูกคนอื่น ๆ จะไดสบายไมลําบาก
เหมือนพอแม ไดเรียนหนังสือสูง ๆ และจะมักมองเปรียบเทียบกับครอบครัวอื่นที่อยูในวัยเดียวกัน
กับผูใหขอมูลเคาสามารถตั้งตัวไดมีอาชีพที่มีรายไดสูง มีบาน มีรถกันแลว ลูก ๆ ก็ไดเรียนหนังสือ
สูงโรงเรียนดี ๆ ก็ทําใหเปนปจจัยที่มีอิทธิพลเปนความกดดันที่ทําใหไดตัดสินใจวาตองการมีเงิน
มาก ๆ เพื่อที่จะใหมาตั้งตัวไดก็เลยตัดสินใจทําสิ่งที่ผิดพลาดไป เพราะคิดวาเปนหนทางเดียวที่จะ
ทําใหหาเงินมาไดรวดเร็ว
ปจจัยทางดานการศึกษา
ในสวนของปจจัยดานการศึกษานั้นผูใหขอมูลเห็นวาก็ถือเปนอีกปจจัยหนึ่งที่ประกอบกัน
ทําใหมีอิทธิพลตอการทําใหผูใหขอมูลไปเกี่ยวของกับยาเสพติด เพราะผูใหขอมูลกับสามีมีความรู
นอย คือกอนหนาที่จะมาเรียนที่ทัณฑสถานนั้นผูใหขอมูลจบการศึกษาขั้นสูงสุดเพียง ป.4 คือแค
อานออกเขียนได ก็ตองออกมาชวยทํางานหาเงินเพื่อไปชวยเหลือครอบครัวเพราะพอแมมีลูกหลาย
คน ตองชวยเหลือใหนอง ๆ ไดเรียน สวนสามีก็เรียนจบแคชั้นมัธยมตน เมื่อการศึกษานอยจึงทําให
มีโอกาสที่มีงานที่ทํานอย ซึ่งก็ไดแตชวยกันคาขาย ซึ่งเปนอาชีพที่มีรายไดไมแนนอนไดมากบาง
นอยบางแลวแตวัน ซึ่งตอมาก็ยังมีกรณีของการที่สามีไดออกไปทํางานตางประเทศแลวก็เรียกวา
ไมไดรับการปฏิบัติตามอยางที่ตกลงกันไวในสัญญากอนที่จะเดินทางไป ไดรับคาจางที่ไมเปนธรรม
โดยผูใหขอมูลเห็นวาเปนเพราะเปนผูมีการศึกษามีความรูนอยจึงถูกหลอกถูกโกงไดงาย และเมื่อมี
โอกาสนอยเชนนี้ก็เพราะมีความรูนอยก็เลยทําใหตองเขาไปเกี่ยวของกับยาเสพติด
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ปจจัยทางดานคูสมรส
ในดานปจจัยของคูสมรสนั้นนางสมิตาเลาวาถาหากผูหญิงคนไหนมีสามีที่ดีเปนหัวหนา
ครอบครัวที่ดีมีความรับผิดชอบ ขยันขันแข็งทํามาหากินก็คงไมตองกลายมาเปนผูตองขังหญิ ง
อยางเชนนี้คือตองมากลายเปนผูกระทําผิดในเรื่องยาเสพติดแตอยางใด ในสวนของครอบครัวของ
ผูใหขอมูลนั้นสามีก็คอนขางขยันทํางานพอสมควร รักลูกใหความอบอุนแกครอบครัวดี แตสามีมี
ขอเสียอยูขอหนึ่งที่ทําใหผูใหขอมูลและลูกเบื่อหนายกับปญหาขอนี้มานานคือ นิสัยการชอบเลน
การพนันแทบทุกประเภท และเปนนิสัยที่มีมานานแลว คือถามีเงินอยูกับตัวเมื่อไรก็ตองนําไปเลน
การพนัน หรือซื้อหวยทุกครั้งที่มีโอกาส และก็จะเสียหมดเงินหมดทองไปมากกับเรื่องพวกนี้ ถาจะมี
ตอนที่ไดมาบางแตก็นอยกวาที่เสียไปมากมาย ซึ่งทําใหเกิดเรื่องทะเลาะมีปากเสียงกันบอยครั้ง ซึ่ง
แทนที่ ส ามี จ ะนํ าเงิน ส วนที่ มี นั้ น เก็ บ เอาไวเป น เงิน ออม หรือให ลู ก เพื่ อใช เรีย นหนั งสื อก็จ ะเกิ ด
ประโยชนกวามากมาย และก็เพราะนิสัยสวนที่ไมดีนี้ของสามีก็ทําใหครอบครัวเดือดรอนจนผูใหขอ
มูลตองกลายเปนผูกระทําผิดเรื่องยาเสพติด ซึ่งนับวาปจจัยดานคูสมรสก็มีอิทธิพลกับการคายา
เสพติดของนางสมิตาดวย
ปจจัยทางดานครอบครัว
ปจจัยทางครอบครัวของผูใหขอมูล คือลักษณะบานที่ผูใหขอมูลอาศัยอยูนั้นเปนการอยู
แบบบานใกลเรือนเคียงกันในหมูญาติพี่นองหลาย ๆ ครอบครัวในละแวกเดียวกัน ความสัมพันธใน
หมูญาติพี่นองก็คอนขางอบอุนดี มีเรื่องอะไรก็สามารถพึ่งพาอาศัยกันไดในบางเรื่อง สวนครอบ
ครัวของผูใหขอมูลเองก็อบอุนดี ลูก ๆ ก็เชื่อฟงพอสมควร จะมีดื้อบางก็เปนเรื่องธรรมดาที่เด็กอยู
ในวัยนั้น ในสวนครอบครัวของนางสมิตาที่จะเปนปจจัยที่ทําใหไปเกี่ยวของกับยาเสพติดก็จะเปน
ไปในลักษณะของการที่ผูใหขอมูลมีความตองการที่จะใหลูก ๆ สบายมีเงินใชพอสมควรไมลําบาก
ก็ถือเปนแรงที่ทําใหเปนแรงผลักดันใหเกิดความคิดใหกระทําสิ่งผิดกฎหมาย
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ตารางที่ 5
รายละเอียดของ
กรณีศึกษา
อายุทําความผิด

สถานภาพ
การสมรส
ระดับการศึกษา

ระดับรายได

ลักษณะ
ของครอบครัว

กลุมเพื่อน

การใชสารเสพ
ติด (การติดยา
เสพติด)

สรุปรายละเอียดของกรณีศึกษาที่ 1

สุธิดา อายุ 56 ป
ภูมิลําเนา : นครศรีธรรมราช
เมื่อสภาพเศรษฐกิจของครอบครัวเปนแบบนั้นกรณี ศึกษาจึงตองคิดหาทางออก
ดวยการคายาเสพติดในขณะนั้นอายุประมาณ 34 ป ซึ่งเปนการเขาไปเกี่ยวของกับการคา
ยาเสพติดเปนครั้งแรก
สมรส
ความประพฤติของสามีผูใหขายจะเปนคนขยัน ทํางาน เรื่องยาเสพติดไมเคยยุ ง
เกี่ยวจะเปนคนที่ไมชอบเขางานสังคม ไมสูบบุหรี่ ไมกินเหลา ไมเลนการพนัน ในการลัก
ลอบคายาเสพติดสามีก็ไมเคยรูเรื่อง
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จากสถาบันประจําจังหวัดและไดมาศึกษาตอ
ในกรุงเทพ
รายไดในการดําเนินกิจการจะประมาณ 200,00 – 400,000 บาท และการดําเนิน
กิจการเหมืองแรที่จะตองมีขึ้นมีลงในบางชวง และในขณะที่ราคาของดีบุกต่ํามากขายไม
ไดราคา แตคาใชจายทุกอยางกลับสูงขึ้นเรื่อย ๆ ทําใหตองเปนหนี้ธนาคารถึง 3 ลานบาท
ตลอดจนถูกฟองรองคดีเช็คหลายคดี เนื่องจากหมุนเงินไมทัน
ชีวิตในวัยเด็กถือไดวาเกิดในครอบครัวที่อบอุน ครอบครัวมีฐานะดี อาชีพเดิมทํา
เหมืองแรดีบุก กรณีศึกษาเปนผูดูแลกิจการเองทั้งหมด สามีของกรณีศึกษาชวยงานดาน
ธุรกิจของกิจการเหมืองแร สภาพแวดลอมทของที่อยูอาศัยมีลักษณะที่ดีปญหาตาง ๆ ภาย
ในครอบครัวไมมี ความสัมพันธของบุคคลภายในครอบครัวดี โดยที่ไมมีใครรูเรื่องวากรณี
ศึกษาเปนผูคายาเสพติด
เพื่อนที่คบหามีอยูมากมายหลายกลุมแตสวนมากจะเปนเพื่อนที่รูจักในแวดวงธุรกิจ
เปนเพื่อนที่คอนขางมีฐานะเปนนักธุรกิจที่มีชื่อเสียงของจังหวัด เพื่อนที่รูจักเทาที่ผานมา
ไมเคยมีเพื่อนคนไหนติดยาเสพติดหรือเคยคายาเสพติดเลยแมแตคนเดียว
กลุมอาสาสมัครที่ขออาศัยติดรถยนตของกรณีศึกษาเดินทางเขาออกจากตัวอําเภอ
ไปยั ง หมู บ า นเป น ประจํ า จนกระทั่ ง รูจั ก กั น สนิ ท พอสมควรก็ ได พู ด คุ ย ถึ ง ป ญ หาทาง
เศรษฐกิจที่ตนกําลังประสบอยูใหฟง อาสามัครก็พูดชวนใหกรณีศึกษาไดคายาเสพติด
กรณีศึกษาไดใชเวลาตัดสินใจนานพอสมควร จึงไดตกลงเปนผูออกเงินลงทุนในการซื้อยา
เสพติด และใหอาสาสมัครมีหนาที่ในการติดตอซอยาเสพติด และนําไปขายใหกลุมผูที่รับ
ซื้อยาเสพติดอื่นอีกทอดหนึ่ง
ตั้งแตเกิดมาจนพอจําความไดความรูเกี่ยวกับยาเสพติดนั้นนอยมากหรือแทบจะ
เรียกวาไมรูจักเลยก็วาได จนกระทั่ง 16 – 18 ป จะพบเห็นเพื่อนชายจะแอบสูบบุหรี่กัน
เปนประจํา ซึ่งกรณีศึกษาไมไดทดลองดวยเลย
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ตารางที่ 6
รายละเอียดของ
กรณีศึกษา

อายุทําความผิด

สถานภาพ
การสมรส

ระดับการศึกษา

ระดับรายได

ลักษณะ
ของครอบครัว

กลุมเพื่อน

การใชสารเสพ
ติด (การติดยา
เสพติด)

สรุปรายละเอียดของกรณีศึกษาที่ 2

นาตยา อายุ 32 ป
ภูมิลําเนา : นครราชสีมา
ระยะเวลาที่เขาไปเกี่ยวของกับยาเสพติดเปนชวงอายุประมาณ 25 ป ซึ่งกอนหนา
นั้นกรณีศึกษาไมมีวี่แวววาจะตองเขาไปยุงเกี่ยวกับยาเสพติด หวนคิดถึงเรื่องราวในอดีตที่
ผานมาวาตัวเองโงจึงตองตกเปนเครื่องมือของคนอื่น หรือเปนเพราะวาความรักทําใหคน
ตาบอด
การสมรสไมเคยสมรสมากอน แตยอมรับวาเคยคบหาเปนแฟนกับคนไทยในครั้งที่
เริ่มเขามาอยูในกรุงเทพใหม ๆ แตก็คบหากันไดไมนานก็แยกยายกันไปโดยที่ไมเคยใชชีวิต
รว มกั น เลย จนในที่ สุ ด ได ค บกั บ แฟนชาวต า งชาติ โดยฝ า ยชายจะเดิ น ทางไป ๆ มา ๆ
ระหวางเมืองไทยกับตางประเทศ ทุกครั้งที่มาเมืองไทยก็จะมาพักเปนระยะเวลานานครั้ง
ละประมาณ 1 เดือน – 3 เดือน
จบชั้นสูงสุดประถมศึกษาปที่ 6 ดวยเหตุผลทางดานเศรษฐกิจและฐานะทางบาน
ทําใหไมมีโอกาสที่จะไดรับการศึกษา เพียงแคพออานออกเขียนได
สภาพทางเศรษบกิจของผูใหขอมูลจะเดือดรอนมากเนื่องจากพี่นองของกรณีศึกษา
อยูในวัยเรียนและรุนราวคราวเดียวกัน จึงทําใหตองแยกจากกันเพื่ อนหาเงินมาจุนเจือ
ครอบครัว หลังจากที่ไดเขามากรุงเทพแลว ทําใหมีรายไดที่ไดรับในแตละเดือนประมาณ
10,000 บาท
จุดเปลี่ยนของชีวิตเปนเพราะความไวใจและเชื่อคนงาย ซึ่งในชวงนั้นตัวผูใหขอมูล
เองก็ไมมีปญหาทางดานการเงินและไมเคยยุงเกี่ยวกับยาเสพติดเลย แตเปนเพื่อวารูสึกรัก
และเชื่อใจคนรักที่เปนชาวตางชายโดยคบหากันมาประมาณ 2 ป ไมรูวาดําเนินธุรกิจอะไร
กับเพื่อน จนไดรับการเอยปากใหชวยนํายาเสพติดเปนเฮโรอีนเดินทางไปฮองกง ซึ่งแฟน
ของกรณีศึกษาจะไปรับที่นั้น ซึ่งกรณีศึกษาไมไดรับผลประโยชนเปนเงินทองแตอยางใด
ครอบครัวของกรณีศึกษาเปนครอบครัวในชนบทมีชีวิตความเปนอยูที่เรียบงาย อาจ
จะมีปญหาในเรื่องของเงินทองที่ผืดเคืองบาง แตก็ไมสามรถทําใหเกิดปญหาในครอบครัว
แตอยางใด ไมเคยเห็นพอแมทะเลาะเบาะแวงกันเลย
เพื่อนสวนใหญจะเปนเพื่อนรวมอาชีพเดียวกัน จะมีความสัมพันธที่ดีตอกันทุกคนรู
วาแตละคนมีพื้นฐานของความยากลําบากเหมือนกัน เทาที่รูในขณะที่ดําเนินชีวิตขาย
บริการของผูใหขอมูลไมเคยเห็นเพื่อนคนใดมีพฤติกรรมเกี่ยวของการคายาเสพติดอาจจะ
มีเฉพาะแตเพียงผูเสพเทานั้น
ไมเคยยุงเกี่ยวกับยาเสพติดเลย เพราะรูวาเปนสิ่งที่ไมดีแมแตบุหรี่ กรณีศึกษาก็ไม
สูบแตเคยลองบางเหมือนกัน สวนการดื่มสุราตัวผูใหขอมูลดื่มบางนิดหนอยในบางวันที่ไป
กับลูกคาที่มีความคุนเคย
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สรุปรายละเอียดของกรณีศึกษาที่ 3

ฉวีวรรณ อายุ 48 ป
ภูมิลําเนา : พระนครศรีอยุธยา
ไดเขาไปเกี่ยวของกับยาเสพติดก็เมื่อมีอายุประมาณ 35 – 36 ปเขาไปแลว คนที่มา
ติดตอใหคายาเสพติดก็อาจจะมีสาเหตุมาจากปจจัยทางดานอายุ เพราะวาเมื่อมีอายุมาก
ก็จะมีความรับผิดชอบสูงกวาผูที่มีอายุนอย
สมรส โดยที่คูสมรสจะสูบบุหรี่และกินเหลาตามประสาผูชายสวนใหญ โดยพฤติ
กรรมของสามีเปนมาตั้งแตสมัยกอนที่จะแตงงานแลว แตก็ไมเคยใชยาเสพติดไมวาจะเปน
ประเภทไหนก็ตาม สามีของผูใหขอมูลเปนคนแข็งแรงขยัน ทํ ามาหากินแตที่ไมป ระสบ
ความสําเร็จอาจจะเปนเพราะปจจัยทางดานการศึกษา
แมวาจะมีโอกาสไดรับการศึกษา แตเพราะความไมเอาใจใสในเรื่องการเรียนอีกทั้ง
เพราะความเปนผูหญิงที่มีความคิดวาไมจําเปนจะตองเรียนไปมาก ๆ เลย มีโอกาสเรียน
ชั้นสูงสุดแคชั้นประถมศึกษาปที่ 3
ที่มาของเงินและรายไดตาง ๆ ที่สามารถจะหาไดในชุมชน สวนใหญมาจากการทํานาและทําอิฐ
มอญเปนอาชีพหลัก โดยรายไดแตละเดือนประมาณ 5,000 บาท ซึ่งเปนรายไดที่ไมแนนอนและไมมาก
พอกับการดํารงชีวิตอยูอยางมีความสุข จึงทําใหชีวิตหันเหไปทําอาชีพที่ผิดกฎหมาย
กรณีศึกษาและสามีไดทํากิจการอิฐมอญอยูพักใหญ คาใชจายประจําวันและประจําเดือนเริ่มเพิ่ม
มากขึ้น และไมมีเงินสํารองจาย สวนรายไดที่ไดจากการทําอิฐแลวขายใหกับพอคาคนกลายยังไมมากนัก
ซึ่งไมพอกับคาใชจายที่ตองรับผิดชอบปญหาเศรษฐกิจเริ่มเขามามีปญหากับครอบครัวอยางมาก จึงทํา
ใหตองไปขอกูเงินเพิ่มจากธนาคารและนอกระบบ แตกิจการตาง ๆ ก็ยังไมดีขึ้นแถมเปนหนี้สินอีกมาก
มาย จนมีคนมาชักชวนใหคาก็ไดทําตาม โดยที่ไมมีใครรูเรื่องนี้เลย ในครั้งแรกที่ผูใหขอมูลไดทําการขนยา
เสพติดและสงมอบใหกับลูกคาไดรับคาตอบแทนจํานวน 10,000 บาท จึงไดกลาทําตอ

ครอบครัวในวัยเด็กก็ถือไดวาเปนครอบครัวที่มีความอบอุนพอสมควร เพราะในแต
ละวันจะคลุกคลีอยูกับพอแมตลอดเวลาไมเคยหาง ในครอบครัวกรณีศึกษาพอแมจะมี
การทะเลาะเบาะแวงกันบางเหมือนกันแตไมรุนแรงมากนัก
สวนใหญเพื่อนของกรณีศึกษาจะเปนผูหญิงลวนและเปนเด็กดีไมเกเร และไมมีผูนํา
ของกลุมที่เกเรและนําพาไปของแวะกับสิ่งเสพติดและอุบายมุขใด ๆ เลยในชวงวัยเด็ก แต
คนที่ชักชวนใหเขามาทํางานนี้คือเพื่อนที่สนิทในวัยเรียน โดยที่กรณีศึกษาก็ไมรูเหมือนกัน
วาเปนผูคายาเสพติด
ชีวิตในวัยเด็กตองรับผิดชอบมากกวาชีวิตในวัยเด็กของเด็กทั่ว ๆ ไป เพราะเกิดใน
ครอบครัวที่ไมร่ํารวย มีฐานะปานกลาง และตองชวยพอแมทํางานในวันที่โรงเรียนหยุด ดู
แลบานและนองแทนพอแมในขณะที่พอแมออกไปทํางานนอกบาน จึงทําใหเรื่องของยา
เสพติดนั้นเปนเรื่องที่หางไกลตัวเองและครอบครัวเปนอยางมาก เพราะไมเคยมีความคิดที่
จะเอาชีวิตเขาไปยุงเกี่ยวกับยาเสพติดทุกชนิด และตัวเองก็ไมเห็นความจําเปนในการที่จะ
เขาไปยุงเกี่ยวกับยาเสพติดเลยแมแตนอย
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สรุปรายละเอียดของกรณีศึกษาที่ 4

แฉลม อายุ 47 ป
ภูมิลําเนา : สตูล
ไดมาของเกี่ยวกับการขายยาเสพติดเมื่ออาทายุ 35 ปโดยการชักจูงของคนที่รูจัก
โดยชายผูนั้นเปนเสมียนที่อําเภอ ซึ่งรูถึงปญหาทางดานการเงินภายในครอบครัวของกรณี
ศึกษา
สมรส ซึ่งรายไดของสมีมักไมแนนอนขึ้นอยูกับวาในแตละเดือนจะมีคนจางไปตัด
หญามากนอยแคไหน โดยนิสัยสวนตัวของสามีเปนคนใจดี คอนขางจะเงียบ ๆ สามีของผู
ใหขอมูลเปนคนที่ดื่มเหลา แตไมหนักมาก จะทานก็ตอเมื่อเดือนนั้น ๆ มีงานมาเยอะ และ
ถาหากสามีติดเหลาแบบดื่มหัวราน้ํา พอเมาแลวก็มาอาละวาดกับลูกเมีย กรณีศึกษาคง
จะตองเลิกกันไปนานแลว เพราะกรณีศึกษาไมสามารถทนไดกับนิสัยเชนนี้
จบชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ซึ่งถือไดวาอยูในเกณฑปานกลาง แตเมื่อกรณี ศึกษาจบ
จากชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ไดเห็นถึงความลําบากของพอแมในการหาเงินมาใหเรียนตอ จึง
ตัดสินใจไมเรียนหนังสือตอ และคิดวาจะประกอบอาชีพในดานที่ตนเองถนัด
รายไดหลักของครอบครัวมาจากการทําอาหารของกรณีศึกษาขายประมาณเดือน
ละ 7,000 บาท สวนสามีของกรณีศึกษาไมมีใครจางใหไปตัดหญามาหลายเดือนแลว และ
ทางครอบครัวของลูกคนโตไปอยางกระทอนกระแทน และบุตรคนโตมีปญหาทะเลาะกับ
สามี จึงไมไดสงเงินมาเปนเวลานานแลว จึงทําใหคาใชจายทุกอยางในครอบครัวเปนภาระ
ของกรณีศึกษาอยูเพียงลําพัง บอยครั้งที่รายไดจากการขายอาหารไมพอจําตองยืมเงิน
จากเพื่อนขางบานเสมอ ๆ จนในที่สุดมีคนมาชักชวนโดยใหเปนคนขนสงยาเสพติดให โดย
ที่คนชักชวนก็คือ “เสมียนอําเภอ”
ครอบครัวของคนชาวใต คนในครอบครัวเคารพและใหเกียรติซึ่งกัน ปญหาของพอ
แมก็มีบางแตไมถึงกับลงไมลงมือ บางครั้งพอกับแมก็ทะเลาะกัน แตไมนานก็คืนดีกันไมมี
ปญหาของการหยาราง ครอบครัวของกรณีศึกษามีความอบอุนดี ลูก ๆ เชื่อฟงพอแม ทุก
คนพอกลับ บานก็จะนําเรื่องที่แตละคนไปเจอมาเลาสูกัน ฟง โดยกรณี ศึกษาไมไดบอก
ครอบครัวเลย เพียงแคบอกใหทราบวามีคนใจดีใหเงินกู โดยไมคิดดอกเบี้ย
ผูใหขอมูลและเพื่อนไมเคยของเกี่ยวกับยาเสพติด ไมวาจะชนิดใดก็ตาม เพราะใน
สมัยนั้นไมแพรหลายเหมือนปจจุบัน ในามัยนั้นเพื่อนผูชายรุนเดียวกับกรณีศึกษาจะติด
บุหรี่เพียงอยางเดียว
สมัยที่ยังเปนเด็กครอบครัวอบอุน ถึงจะลําบากในเรื่องการหาเงินแตก็อยูอยางมี
ความสุข จึงทําใหไมเคยของเกี่ยวกับยาเสพติดเลยไมวาจะชนิดก็ตาม สวนมากจะเห็นแต
คนดื่มเหลา และสูบบุหรี่แค 2 อยางเทานั้น
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สรุปรายละเอียดของกรณีศึกษาที่ 5

สมหวัง อายุ 41 ป
ภูมิลําเนา : ยโสธร
เริ่มมาทํางานโดยการสงยาเสพติดใหกับผูรับซื้อ เมื่อตอนอายุ 32 ป และฏ็โดนจับ
ในตอนอายุ 32 ป หลังจากที่ทํางานนี้มาไดเพียงไมถึงปเทานั้น โดนจับพรอมกับคนขับรถ
สงของ
สมรสแลว สามีของกรณีศึกษาเปนคนดี มีนิสัยเรียบรอย ไมพูดมาก คอยดูแลงาน
ภายในบานแทนกรณีศึกษาไดเปนอยางดี เปนสามีที่ดีใหเกียรติเสมอมา ไมเคยกาวกายใน
งานของกรณีศึกษา
จบการศึกษาจากชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ซึ่งถือกรณี ศึ กษาถือวาเรียนนอย จึงไม
สามารถทํางานอะไรไดนอกจากการเปนนักการ คอยทําความสะอาดโรงเรียนและรับจาง
ครู จึงไดตัดสินใจเพียงคืนเดียวในการรับทํางานนี้
กรณีศึกษาพยายามมองหางานอื่นนอกเหนือจากการทํางานเปนนักการที่โรงเรียน
อยางเดียว แตไมมีหนทางวาจะไปทํางานไหนได จึงทํางานเปนนักการอยางนี้ตอไปเรื่อย ๆ
บางเดื อ นไม พ อรายจาย ตองไปกูห นี้ ยืมสิน ซึ่งรายได จะเป นของกรณี ศึ กษาประมาณ
3,500 บาท หลังจากนั้นมีเพื่อนที่ทํางานในโรงเรียนเหมือนกันมาชักจูง แตเพื่อนคนนี้คอย
ดูแลเกี่ยวกับเรื่องอาหารของนักเรียนคนละหนาที่กันกับกรณีศึกษา หลังจากที่ทํางานเสร็จ
เปนครั้งแรกไดเงินตอบแทน 12,000 บาท
ครอบครัวของกรณีศึกษามีความเปนอยูที่อบอุน อาจจะไมมากมายนักแตก็ถือวาดี
จะมีปญหาก็แตรายไดของกรณีศึกษาไมพอกับรายจาย จึงทําใหสามีและกรณีศึกษาสนใจ
แตเรื่องปากเรื่องทองโดยเฉพาะลูก ๆ จึงไมคอยมีเวลามาทะเลาะกัน และการทํางานนี้
กรณีศึกษาไมไดบอกใครเลยวาเปนคนสงยาเสพติด
กรณีศึกษาไดออกจากโรงเรียนตอนชั้นประถมศึกษาที่ 6 จึงมีเพื่อนสมัยที่ยังเปน
เด็ก ๆ แตปจจุบันไมเคยไดติดตอกันเลย เพราะตองแยกยายกันไปทํางาน และเรื่องยาเสพ
ติดเพื่อนไมเคยของเกี่ยวเลย แตคนที่ชักชวนก็คือเพื่อนที่ทํางานเปนคนแนะนําใหทํา โดยที่
กรณีศึกษาไมรูเลยวาเปนบุคคลที่จะทํางานนี้
สมัยที่เรียนหนังสือนั้นไมเคยของแวะกับยาเสพติด ไมวาจะชนิดใด ๆ ก็ตาม และ
เพื่อนรวมชั้นของกรณีศึกษาก็ไมเคยของแวะกับยาเสพติดเชนกัน
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กรณีศึกษา
อายุทําความผิด
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ระดับการศึกษา

ระดับรายได

ลักษณะ
ของครอบครัว

กลุมเพื่อน
การใชสารเสพ
ติด (การติดยา
เสพติด)

สรุปรายละเอียดของกรณีศึกษาที่ 6

ปราณี อายุ 71 ป
ภูมิลําเนา : นครนายก
กรณีศึกษาไดรับการติดใหขายยาเสพติดจากคนที่อื่นไมใชคนในชุมชนมาติดตอ
โดยทําครั้งแรกเมื่ออายุประมาณ 39 – 40 ป
สมรส
ในชีวิตของกรณีศึกษาไมมีโอกาสไดเลาเรียนในระดับชั้นการศึกษาสูง ๆ เหมือนคน
อื่ น เขา ได เรีย นชั้ น สู ง สุ ด คื อ ชั้ น ประถมศึ ก ษาป ที่ 5 พออ า นออกเขี ย นได แ ต ก็ ไม ค ล อ ง
สาเหตุที่ทําใหไมไดเลาเรียนเนื่องจากไมมีผุที่จะสงเสียคาใชจายในการเรียน ซึ่งขณะนั้นได
อาศัยอยูกับยา
การคาขายเปนการคาขายของเล็ก ๆ นอย ๆ พอเปนคากับขาวไปวัน ๆ บางวันก็ไม
มีคาขนมใหลูก รายไดในแตละวันประมาณ 40 – 50 บาท หรือประมาณ 1,200 – 1,500
บาทตอเดือน แตพอเริ่มขายยาเสพติดใหกับผูติดยาเสพติดภายในชุมชนก็ทําใหมีเงินมาใช
จายไดคลองตัวขึ้นกวาเดิม
ครอบครัวที่อบอุนเปนอยางไรใน ชีวิตในวัยเด็กตั้งแตเกิดมาไมเคยรูจักกับความรัก
ความอบอุนของพอแม เพราะวานับแตจําความไดก็เห็นแตหนาของยาเทานั้นที่คอยเลี้ยงดู
มาตลอด ยาเลาใหฟงวาพอแมไดแยกกันแตตัวกรณีศึกษายังอยูในทอง พอเกิดมาแมก็นํา
มาใหยาเลี้ยงแลวนับแตนั้นมาแมก็ไมเคยมาเยี่ยมอีกเลย
ฐานะทางบานยากจนมากจึงไมมีโอกาสไดเรียนเหมือนกับคนอื่น และไดแตงงาน
เมื่ออายุยังนอยกับสามีคนแรกและแตงงานใหมอีกครั้งโดยหลังจากที่ไดอยูกินจึงไดรูวา
สามีใหมเปนผูที่ติดยาเสพติดประเภทเฮโรอีน แตละวันสามีตองออกไปทํางานอกบาน
ปกติรายไดก็ไมคอยจะพอใชจายอยูแลว ในที่สุดก็มีผูคายาเสพติดใหมาชวยขายยาเสพ
ติดโดยใหคาตอบแทนเปนเงินจํานวนสูง จึงไดตัดสินใจทํา
เพื่อนในวัยเดียวกันก็มีบางแตไมมากนัก เพราะตองทํางานและตองออกจากโรง
เรียนทําใหขาดการติดตอกับเพื่อนฝูง กรณีศึกษาจึงไมคอยไดออกไปคบคาสมาคมกับใคร
จึงไมรูจักกับยาเสพติดรวมทั้งเพื่อนของกรณีศึกษาเองก็ไมมีใครเลยที่ติดยาเสพติด
เพื่อนในวัยเดียวกันก็มีบางแตไมมากนัก เพราะตองทํางานและตองออกจากโรง
เรียนทําใหขาดการติดตอกับเพื่อนฝูง กรณีศึกษาจึงไมคอยไดออกไปคบคาสมาคมกับใคร
จึงไมรูจักกับยาเสพติด และไมเคยทดลองใชดวย
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ตารางที่ 11 สรุปรายละเอียดของกรณีศึกษาที่ 7
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สถานภาพ
การสมรส

ระดับการศึกษา

ระดับรายได

ลักษณะ
ของครอบครัว

กลุมเพื่อน

การใชสารเสพ
ติด (การติดยา
เสพติด)

ขนิษฐา อายุ 41 ป
ภูมิลําเนา : สุพรรณบุรี
เริ่มคายาเสพติดเมื่ออายุประมาณ 19 ป ทําการลักลอบขายยาเสพติดหลายครั้งจน
ถูกตํารวจจับไดเมื่อผูใหขอมูลมีอายุเกือบ 21 ป
สมรส ในครั้งแรกที่รูจักกับสามีก็จะเห็นเขาสูบบุหรี่จะกินเหลาในบางครั้ง ถึงจะไมมี
ความรูแตก็เปนคนขยันรักครอบครัว สามีเคยเลาใหฟงเหมือนกันวาบางวันตองกินยามา
เพื่อที่จะไดมีแรงทํางาน สามีของกรณีศึกษาเมื่อรูวาขายยาเสพติดกไมไดสนับสนุนหรือ
หามแตอยางใดแตก็เปนหวงโดยบอกวาใหระวังจะถูกตํารวจจับและในที่สุดก็ถูกจับ
กรณี ศึกษาจบชั้นประถมศึกษาปที่ 6 จากตางจังหวัด หลังจากนั้ น ตั้งใจวาจะมา
เรียนตอที่กรุงเทพฯ โดยมาอาศัยอยูกับพอ แตหลังจากที่มาอยูไดไมนานก็หลงแสงสีของ
กรุงเทพฯ ออกเที่ยวเตรจนในที่สุดก็ไมไดเรียนหนังสือ
รายไดที่มาจากสามีก็จะไดประมาณวันละ 200 – 250 บาท แตสามีของกรณีศึกษา
ก็ตองหมดไปกับ การสูบ บุห รี่และดื่มสุราและบางวัน ก็ตอ งซื้อยามามากิน เพื่อนที่จะได
สามารถทํางานไดตามกําหนด จึงเหลือใหเปนคาใชจายในครอบครัวประมาณ 50 – 100
บาทเทานั้น
กรณีศึกษาไมไดออกไปทํางานนอกบาน ทุกวันจะมีหนาที่เลี้ยงดูบุตร หนาที่ในการ
หาเลี้ยงครอบครัวจึงตกเปนของสามี ในยานดังกลาวมีการเลนการพนันกันอยางมาก และ
ตัวกรณีศึกษาก็เปนผูที่ติดการพนันโดยเฉพาะการเลนไพ (ปอกเดง) จึงไดเห็นพฤติกรรม
ของเพื่ อนที่เลนการพนันไดลวงเอาสิ่งของบางอยางออกมาจากเสื้อชั้นในจึงเกิดความ
สงสัย และไดถาม จึงรูวาเปนเฮโรอีน หลังจากนั้นก็ไดรับการชักชวนใหหาลูกคาและรับยา
เสพติดไปขายตออีกทอดหนึ่ง
ครอบครัวของกรณีศึกษาแมวาจะไมมีปญหาการหยารางของบิดามารดา แตดวย
เหตุผลและความจําเปนบางประการทําใหบิดาและมารดาของผูใหขอมูลตองอยูกันคนละ
ทางทําใหขาดความอบอุนในครอบครัวขาดคนที่คอยดูและเอาใจใสขัดเกลา
กรณี ศึกษามีความรูสึกวาจะสนิท คุนเคยกั บ เพื่ อนมากกวาคนในครอบครัว เมื่อ
กรณีศึกษามาอยูที่กรุงเทพฯ ทําใหหางเหินกับครอบครัวและมักจะเริ่มคบกับเพื่อนใหม ๆ
มากขึ้น โดยเฉพาะเรื่องยาเสพติดก็เขาไปยุงเกี่ยวเพราะการคบเพื่อนและยิ่งเปนเพื่อนที่
ติดยาเสพติดและคายาเสพติดทําใหตองคลอยตามในที่สุด
ในครั้งแรกที่ลองสูบบุหรี่ก็รูวาเปนสิ่งที่ไมดี แตที่ลองบุหรี่เพราะคิดวาเปนการคลาย
เครียดโดยเฉพาะเวลาที่เลนการพนัน สวนสามีของกรณีศึกษาไดสูบบุหรี่ กัญชา และยา
มาบางในบางครั้ง แตกรณีศึกษาก็ไมไดทดลองเสพเพราะวารูวายาเสพติดเปนสิ่งที่ไมดี
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สรุปรายละเอียดของกรณีศึกษาที่ 8

ดวงแข อายุ 40 ป
ภูมิลําเนา : เชียงราย
แรก ๆ สามีก็ไมเห็นดวยแตดวยเหตุผลบางประการในที่สุดสามีของผูใหขอมูลก็ยิน
ยอมใหทําและเปนคนที่ใหคําแนะนําอีกที ซึ่งในครั้งแรกที่เริ่มรับจางสงยาเสพติดใหอายุ
ประมาณ 27 ป
สมรสแลว โดยที่คูสมรสจะเปนผูใหญ กรณีศึกษาจะเชื่อฟงคําพูดและการตัดสินใจ
ของสามี เพราะเขาเปนผูใหญกวา และเปนหัวหนาครอบครัว ถึงแมสามีจะชอบกินเหลา
และสูบบุหรี่ แตก็จะมีความรับผิดชอบตอครอบครัว โดยปกติจะไมของแวะกับยาเสพติด
สาเหตุที่จบการศึกษาแคชั้นประถมศึกษาปที่ 5 เพราะคานิยมของคนในสังคมที่นั้น
มีความรูสึกวาผูหญิงไมจําเปนที่จะตองเรียนหนังสือสูง ๆ เพราะวาเรียนไปก็คงไมไดใช
อะไร แคพออานออกเขียนไดดีมากแลว
ไมมีปญหาทางดานเศรษฐกิจของครอบครัว เพราะจะมีรายไดมาจุนครอบครัวไม
มากนักแตรายจายก็ไมมากกาวารายรับ ในการจําหนายพืชผลทางการเกษตรแตละครั้ง
สามารถทําเงินไดหลายพันบาทเพียงพอสําหรับเปนทุนที่ซื้อปุยและอาหารสัตว รายไดตก
ประมาณ 7,000 – 8,000 บาท
สิ่งที่ทําใหชีวิตตองเปลี่ยนแปลงก็โดยเริ่มจากการชักชวนของหลานเขย ซึ่งเปนคน
แนะนําใหนํายาเสพติดไปสงที่กรุงเทพฯ โดยใหเหตุผลวาทํางายและไดเงินดี เคยทํามา
หลายครั้งแตครั้งนี้ที่ชวนใหทําเพราะของที่จะนําลงมาสงที่กรุงเทพฯ คราวนี้มีจํานวนมาก
จึงอยากจะหาคนชวยและเจาของกําหนดวาใหใชั้ผูหญิงเปนผูชวยในการลําเลียงยาเสพ
ติด โดยไดคาตอบแทนเปนเงิน 15,000 บาท
เปนครอบครัวของชาวนาชาวไรมีความเปนอยูแบบคนตามตางจังหวัด จะใหความ
ชวยเหลือเปนกันเองพอแมของกรณีศึกษาอยูรวมกันจนปจจุบันทุกวันนี้ก็ไมไดมีปญหา
ภายในครอบครัวแตอยางใด
เพื่ อนที่รูจักคบหากัน สวนมากจะเปนคนในหมูบานเดียวกัน หรือในหมูบานใกล
เคียงจะมีความสนิทสนมคบกันเหมือนพี่เหมือนนอง เทาที่รูจักก็มีพวกผูชายที่มีครอบครัว
แลวที่ติดยาเสพติดอยูบางแตไมมากนัก ซึ่งเจาหนาที่ตํารวจก็รูวาใครติดยาแตก็ไมไดจับ
กุมแตอยางใด
ยาเสพติดตั้งแตเล็กจนโตไมเคยของแวะกับยาเสพติดเลยจะเคยเห็นก็แตตนฝนที่มี
อยูเต็มไปหมดบนดอย แตก็อยูหางไกลจากหมูบาน รูแตเพียงวาจะมีกลุมคนบนดอยเทา
นั้นที่ลงมาเก็บยางจากดอกฝนเพื่อเอาไปทํายา แตไมรูวาเอไปทําที่ไหนอยางไร
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ตารางที่ 13

สรุปรายละเอียดของกรณีศึกษาที่ 9

ลําดวล อายุ 53 ป
ภูมิลําเนา : พะเยา
อายุทําความผิด
เริ่มไดรับการติดตอใหคายาเสพติด อายุที่เริ่มตนเขาไปเกี่ยวของกับยา
เสพติดจึงประมาณ 36 – 37 ป
สมรส โดยที่สามีรับราชการเปนครูอยูที่โรงเรียนจังหวัด ไมเคยของเกี่ยว
สถานภาพ
การสมรส
กับยาเสพติด และไมเคยรูมากอนวากรณีศึกษาเปนผูคายาเสพติด
จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปที่ 7 จากโรงเรียนในหมูบาน ซึ่งก็ถือไดวา
ระดับการศึกษา
มีความรูพอสมควรเมื่อเทียบกับยุคสมัยและสภาพแวดลอมทางภูมิประเทศ
การที่เขาไปทําก็มีสาเหตุของความอยากร่ํารวย อยากมีเหมือนกับคน
อื่นเขา โดยที่กรณีศึกษาจะมีอาชีพคาขายพอมีรายไดอีกทั้งสามีก็รับราชการครู
ระดับรายได
มีเงินเดือนที่แนนอนรายไดรวมกันเดือนหนึ่งก็ประมาณ 6,000 – 7,000 บาท
แตถาคายาเสพติดก็จะประมาณ 50,000 บาท
การดําเนินชีวิตของครอบครัวเปนแบบเรียบงายไมวุนวายปญหาตาง ๆ
ลักษณะ
ของคนภายในครอบครัวจึงไมเกิดขึ้น ทุกคนจะรูจักหนาที่ของตนเองเปนอยาง
ของครอบครัว
ดี
เพื่อนที่รูจักกันในระหวางที่ทําธุรกิจจัดหาเด็กไปขายบริการและก็ไดรับ
การชักชวนใหลําเลียงยาเสพติดมาสง และก็เปนคนเดียวกันที่แนะนําใหรูจัก
กลุมเพื่อน
กับ สายลับ หรือตํ ารวจที่ม าลอซื้อ รูภายหลังวาเพื่ อ นทรยศเคยถูก จับ กุมแต
ตํารวจไมพบของกลางยาเสพติดจึงมาเอาผิดไมไดและเกลี้ยกลอมใหเพื่อนคน
ดังกลาวทํางานใหกับตํารวจเพื่อที่ตนเองจะไดหลุดพนขอหา

รายละเอียดของ
กรณีศึกษา

การใชสารเสพ
ติด (การติดยา
เสพติด)

สวนตัวของกรณีศึกษาถึงแมวาจะมีความคุนเคยกับยาเสพติดพวกนี้มา
ตั้งแตเล็กแลวก็ตาม แตก็ไมเคยทดลองเสพดวยตัวเองเลย
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ตารางที่ 14
รายละเอียดของ
กรณีศึกษา

อายุทําความผิด

สถานภาพ
การสมรส
ระดับการศึกษา

ระดับรายได

ลักษณะ
ของครอบครัว

กลุมเพื่อน
การใชสารเสพ
ติด (การติดยา
เสพติด)

สรุปรายละเอียดของกรณีศึกษาที่ 10

ประภา อายุ 42 ป
ภูมิลําเนา : เชียงราย
ไดเขามาเกี่ยวของในการคายาเสพติดเมื่อตอนอายุประมาณ 26 ป ในชวงที่แตง
งานกับสามีแลวก็ไดเริ่มที่จะเขามาเกี่ยวของกับการคายาเสพติดบางแลว แตยังไมเต็มตัว
เพราะกลัวถูกจับไดและไมมีใครจะเขามาเลี้ยงดูแลบุตรของตนเอง พอเริ่มที่จะมีบุตรและ
ตองการหาเงินมาเปนรายไดในการใชจายตาง ๆ ภายในครอบครัวและใหบุตรมีชีวิตที่ดีขึ้น
จึงทําไดตัดสินใจทําอยางเต็มตัว
สมรส หลั งจากที่ แ ต ง งานอยู ด ว ยกั น ได ไม น านก็ จ ะรับ ทราบทั้ งนี้ เนื่ อ งจากสามี
ตองการใหตนเองชวยเหลือในการคายาเสพติดใหกับลูกคาในสถานที่ทํางาน ตอนแรกก็ไม
อยากจะทําสักเทาไร แตเนื่องจากตองการชวยสามีและเห็นวาเปนโอกาสในการหารายได
ใหแกครอบครัวจึงไดทําอยางไมคอยเต็มใจสักเทาไร
การศึกษามีสวนผลักดันที่ทําใหตนเองตองเขามามีสวนเกี่ยวของกับการคายาเสพ
ติด เนื่องจากกรณีศึกษาไดจบการศึกษาแคระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4
รายไดประจําที่ทําอยูในบารจะประมาณ 8,000 – 9,000 บาทตอเดือน บางครั้งอาจ
จะมากกวานี้
จุดเปลี่ยนแปลงของชีวิตที่ทําใหตองเขามาเกี่ยวของในการคายาเสพติดนั้น โดยเริ่ม
ที่เขามาใชชีวิตในเมืองและไดเขามาทํางานบริการในบารตอนกลางคืน จึงทําใหจําเปน
ตองมีการพบปะผูคนตาง ๆ เปนจํานวนมากจึงไดรูจักยาเสพติดประเภทตาง ๆ สิ่งที่ทําให
ตัวเองจะตองเขามาเกี่ยวของนั้น ก็คือ “รายได” ที่เปนคาตอบแทนในการทําแตละครั้งมี
จํานวนสูงมาก สามารถที่จะนําเงินเหลานี้มาใหลูกของตนในการเรียนหนังสือไดและทําให
ครอบครัวดีขึ้น
ครอบครัวมีฐานะคอนขางยากจน และจะตองอยูอยางอัตคัด จึงทําใหไมมีโอกาสใน
ดานตาง ๆ และกรณีศึกษาจะตองประกอบอาชีพตาง ๆ อยางหนักเพื่อที่จะทําใหครอบ
ครัวสามารถอยูรอดไดทุกคน ซึ่งภายในครอบครัวของกรณีศึกษาจะมีการทะเลาะเบาะแวง
บางเปนบางครั้ง โดยเหตุการณตาง ๆ เหลานี้เปนเรื่องธรรมดาสําหรับครอบครัว แตก็ไมใช
แบบรุนแรงสักเทาไร สามารถปรับความเขาใจได
เพื่อนสวนใหญจะมาจากในการทํางาน โดยที่เพื่อนเหลานี้จะมีทั้งสูบบุหรี่ ดื่มเหลา
เสพกัญชา
หลังจากที่ไดเขามาทํางานในตัวเมือง ทํางานบารตอนกลางคืนก็จะทําใหตองมีการ
คลุกคลีในเรื่องของยาเสพติดเปนของธรรมดา ซึ่งก็เคยลองมาบางแลว และสามีก็ไดแนะ
นําใหใชยามากินบางเปนครั้งคราวเพื่อไดสดชื่นในการทํางาน

223

ตารางที่ 15

สรุปรายละเอียดของกรณีศึกษาที่ 11

อําภา อายุ 42 ป
ภูมิลําเนา : เชียงใหม
อายุทําความผิด
ตอนที่กรณี ศึกษามาเปนเพื่อนในการทําธุระกับมารดาของสามีก็เมื่อ
ตอนอายุ 31 ป ก็ถูกจับกุมในขอหาคายาเสพติดดวย
สมรส สามีของกรณีศึกษาไมมีสวนเกี่ยวของในเรื่องดังกลาวเลย และไม
สถานภาพ
รูดวยวามารดาของตัวเองไดเปนผูคายาเสพติดเลยสักนิด และสามีก็ไมไดเปน
การสมรส
คนที่สูบบุหรี่ ดื่มเหลาสักเทาไร
กรณี ศึ ก ษามี การศึ กษาในระดับชั้น มัธยมศึกษาปที่ 3 ซึ่งคิ ดวามี การ
ระดับการศึกษา
ศึกษาสูงในสมัยนั้นเปนอยางมาก
สําหรับเงินเดือนในแตละเดือนที่ไดรับจะประมาณ 10,000 บาท ซึ่งเรื่อง
รายไดไมมีสวนสําคัญสําหรับกรณีศึกษาเลย เพราะตัวเองอยูในสังคมที่คอน
ระดับรายได
ขางดี และครอบครัวของสามีก็มีสิ่งตาง ๆ อํานวยความสะดวกใหแกตนเอง แต
ตนไมทราบวามารดาของสามีคิดอยางไรถึงไดไปทํา ซึ่งไมไดซักไซเรื่องเหลานี้
คิดวาคงมีความจําเปนจึงไดกระทําแน ๆ
กรณีศึกษาคิดวาสภาพครอบครัวของตนเองและของสามีก็มีสวนที่ทํา
ใหตนไมตองดิ้นรนในการหาเงินจากการคายาเสพติดเลย ทั้งนี้เนื่องจากสภาพ
ลักษณะ
ของครอบครัว ครอบครัว ของตนเองสมบู รณ ทุ ก อย า ง และพอใจสํ า หรับ ชี วิต ในตอนนี้ เป น
อยางมาก
สําหรับกลุมเพื่อนหรือความสัมพันธของเพื่อนกับผูใหขอมูลคิดวาเปน
โชคดีที่เพื่อนในกลุมไมคอยไดเขาไปเกี่ยวของกับยาเสพติดสักเทาไร มีแตดื่ม
กลุมเพื่อน
เหลาบางเปนบางครั้งในเวลาที่จะตองมีการสังสรรคเทานั้น แตกไมใชยาเสพ
ติดประเภทอื่น ๆ เลย
ประสบการณเกี่ยวกับยาเสพติดไมคอยมีไรมากนัก ถาหากจําเปนก็คง
การใชสารเสพ
ติด (การติดยา จะตองหลีกเลี่ยง แตทั้งนี้เนื่องจากกรณีศึกษาจะตองมีสังคมและเขาสังคมก็จะ
เสพติด)
ตองดื่มเหลาบางเล็กนอยเพียงพอเปนพิธี แตยาเสพติดอยางอื่นไมเคยยุง
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สรุปรายละเอียดของกรณีศึกษาที่ 12

อาภรณ อายุ 54 ป
ภูมิลําเนา : เชียงราย
อายุทําความผิด
ตอนแรกที่ไดทําการขนยาก็จะมีอายุประมาณ 37 ป โดยที่ไดทําการขน
ยาเสพติดกับนองชายเปนครั้งแรกของการทํางาน
สมรสแลว โดยที่สามีเปนคนรักครอบครัว เอาการเอางาน และไมไดเปน
สถานภาพ
การสมรส
คนติดยาเสพติดอะไรเลย นอกจากสูบบุหรี่เทานั้นเอง
การศึกษาจบเพียงแคชั้นประถมศึกษาปที่ 4 เทานั้นเองจากโรงเรียนตาง
จังหวัด ยอมที่จะเปนอุปสรรคในการหางานทําแน ๆ เพราะไมมีใครตองการ
ระดับการศึกษา
จางแรงงานที่จบระดับประถม 4 ใหเขาไปทํางานในตําแหนงหนาที่การงานสูง
และรายไดดี
ในแตละเดือนจะตองทํางานรับจางในโรงงานจะไดเงินเดือนประมาณ
4,000 – 5,000 บาท โดยเงิน ที่ ไดนี้รวมสวัสดิการตาง ๆ และค าทํางานนอก
เวลาจึงทําใหไมไดตายตัวแนนอนสักเทาไร
ระดับรายได
การเปลี่ยนที่จะตองเขามาเกี่ยวของในการคายาเสพติดเปนเพราะกรณี
ศึกษาตองการเงินที่จะนํามาใชในการจายรักษาอุบัตเิ หตุที่เกิดขึ้นกับสามี และ
ตองการใหฐานะทางครอบครัวของตนเองดีขึ้นกวาเดิม จึงทําใหนองชาวของ
ตนเองไดมาบอกวามีงานดี ๆ ที่จะใหทําและมีคาตอบแทนที่สูง
สภาพครอบครัวเปนครอบครัวเกษตรกรรม ที่มีสภาพยากจน มีเงินใชไป
ลักษณะ
วัน ๆ ไมคอยมีเงินเก็บสักเทาไร เพียงแตวาคนภายในครอบครัวของกรณีศึกษา
ของครอบครัว
ไมมีใครเขามาเกี่ยวของในเรื่องของยาเสพติดเลย
เพื่อนแตละคนของกรณีศึกษาก็เปนคนที่ไมคอยไดใชสารเสพติดประเภท
กลุมเพื่อน
ตาง ๆ สักเทาไร ก็มีแคเพียงการสูบบุหรี่และการดื่มเหลาเทานั้นเอง
กรณี ศึ ก ษาบอกวาเคยไดทดลองในการสูบ บุห รี่ และดื่ ม เหล าในงาน
การใชสารเสพ สังสรรคเหมือนกัน แตไมคอยไดใชบอย เนื่องจากจะตองมีหนาที่ในการรับผิด
ติด (การติดยา
ชอบครอบครัว และชวยเหลือครอบครัวในการทํางาน จึงไมคอยมีเวลาสักเทา
เสพติด)
ไรนัก
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สรุปรายละเอียดของกรณีศึกษาที่ 13

บัวคํา อายุ 39 ป
ภูมิลําเนา : นครสวรรค
อายุทําความผิด
กรณี ศึกษาไดเขาไปเกี่ยวของกับการคายาเสพติดเมื่อเขาไปทํางานที่
บริษัทซึ่งในขณะนั้นอายุของกรณีศึกษาไดประมาณ 24 ป
ประสบการณชีวิตความรักในชีวิตยังไมเคยสมรสครองความเปนโสดมา
สถานภาพ
การสมรส
ตลอด
ก อ นจะถูก จับ กุ ม การศึ ก ษาในระดั บ ประกาศนี ย บั ต รวิช าชี พ (ปวช.)
ระดับการศึกษา
สําหรับผูถือหญิงถือไดวาอยูในระดับปานกลาง
กรณีศึกษามีรายไดจากงานบริษัทตกประมาณเดือนละ 5,500 – 6,000
ระดับรายได
บาท ซึ่งพอรวมงานในการลําเลียงยาเสพติดในแตละครั้งจะไดรับสวนแบงอยู
ระหวาง 5,000 – 10,000 บาท จึงทําใหกรณีศึกษาเกิดความโลภขึ้นมา
ครอบครัวจัดวาดีมาก เปนครอบครัวที่อบอุนพอแมไมมีปญหาหยาราง
ลักษณะ
หรือทะเลาะเบาะแวงกันแตอยางใด พี่นองของกรณีศึกษาก็มีความรักใครปอง
ของครอบครัว
ดองกันเปนอยางดี
ถาเราคบกับเพื่อนที่ยุงเกี่ยวกับยาเสพติดแลวโอกาสที่จะยุงเกี่ยวกับยา
เสพติดก็มากเทากัน แตทั้งนี้ขึ้นอยูกับความหนักแนนของตัวเราเองดวย ตองไม
หลงผิดไปตามสิ่งลอใจที่ไดมาจากการกระทําผิดเกี่ยวกับยาเสพติด เพื่อนที่
กลุมเพื่อน
ตองการใหเสพยาเสพติดจะตองพูดจาหวานลอม เหมือนกับเพื่อนรวมงานพูด
จาหวานลอมเอาเงินมาลอ แตโดยสวนตัวของเงินที่ไดมาเทียบไมไดกับความ
กลัวในเรื่องของความปลอดภัยจึงยอมรวมลําเลียงยาเสพติดกับเพื่อน
ประสบการณในการใชชีวิตวัยรุนไมเคยเกี่ยวของกับยาเสพติดเลยแมแต
การใชสารเสพ
ติด (การติดยา นอย จะเปนคนที่เชื่อฟงคําสั่งสอนของพอแม ทุกวันหลังจากเลิกเรียนแลวถาไม
เสพติด)
มีกิจกรรมสวนตัวรวมกับเพื่อน ๆ ก็จะกลับบาน
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การสมรส
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ระดับรายได

ลักษณะ
ของครอบครัว

กลุมเพื่อน
การใชสารเสพ
ติด (การติดยา
เสพติด)

สรุปรายละเอียดของกรณีศึกษาที่ 14

พานี อายุ 43 ป
ภูมิลําเนา : เชียงราย
แมวาในชวงที่กระทําความผิดนั้นมีอายุมากแลวคือ ประมาณ 30 กวาปแลว แตใน
ชวงนั้นเปนชวงอายุที่ตนเองมีภาระตองรับผิดชอบเรื่องคาใชจายในครอบครัวคนเดียวทั้ง
หมด และมีลูกที่อยูในวัยเรียนตองใชเงินมากและไดเลิกรากับสามีไป
เคยสมรสกับสามี แตสามีเปนคนเจาชูและในตอนหลังมีเรื่องทะเลาะเบาะแวงกัน
และไดบอกเลิกแยกทางกัน ในปจจุบันนี้ก็ไดอยูกันตามลําพังกับลูกเทานั้น
เนื่องจากปญหาทางดานครอบครัวเดิมของกรณีศึกษานั้นมีปญหาทําใหไดรับการ
ศึกษานอยจึงจบไดแคมัธยมศึกษาปที่ 1 เทานั้น จึงทําใหไมกลาที่จะสมัครงานที่ไหน
กรณีศึกษาประกอบอาชีพคาขายเล็ก ๆ นอย ๆ เทานั้นมีกําไรเฉลี่ยประมาณ 2,000
บาทตอเดือนเทานั้นก็พอเปนคาขนมใหลูกไปโรงเรียนบาง แตความสัมพันธในครอบครัว
ในชวงแรก ๆ นั้นผูใหขอมูลบอกวาก็อบอุนดี สามีก็ทํางานเพื่อหารายไดแตก็จะมีปญหาให
หนักใยในเรื่องของความเจาชูของสามี ทําใหในบางครั้งรายไดที่หามาไดนั้นนําไปใหกับผู
หญิงอื่น ไมนําเงินมาใหเลย ซึ่งก็สรางความลําบากใหกับตนมากในบางชวง จนในที่สุดก็
ทะเลาะมีปากเสียงกันทําใหบอกแยกทางกัน จึงไดมีคนมาชักชวนใหไปทําก็ตัดสินใจทํา
เมื่ออายุประมาณ 2 ปมารดาของกรณีศึกษาไดเสียชีวิตตั้งแตเด็ก ทําใหมีความทรง
จําในวัยเด็กที่ไมดีนัก ไมมีความสุขนัก ซึ่งเปนสวนหนึ่งที่ทําใหมีความคิดอยูเสมอวาถาตน
เองจะมีครอบครัวก็จะพยายามใหเปนครอบครัวที่สมบูรณ ลูก ๆ ของตนจะตองอยูอยาง
สบายพรอมหนาพรอมตากันทั้งพอแมลูก แตเมื่อสามีเริ่มจะมีเรื่องของการนอกใจไปมีผู
หญิงอื่น สภาพครอบครัวก็เริ่มเปลี่ยนแปลงไป สามีขาดความรับผิดชอบในเรื่องคาใชจาย
ในบานทําใหสภาพเศรษฐกิจ การดํารงชีวิตของตนเองกับบุตรคอนขางลําบาก ทําใหมี
ปญหาเรื่องทะเลาะและมีปากเสียงกันในระหวางผูใหขอมูลกับสามีบอยครั้งมากขึ้น จนใน
ที่สุดก็ทําใหตองเลิกรากันไป
ตอนที่มีปญหาเพื่อนของกรณีศึกษาพอจะรูขาว และรูวามีอาชีพที่มีรายไดไมเพียง
พอทําใหมาชักชวนใหไปขนยาเสพติด โดยบอกวาจะไดรายไดมากในแตละครั้งในการ
ทํางาน แตมีปญหาตาง ๆ ที่รุมเรามาก ๆ ทําใหตอบตกลงในการที่จะทํา
ในเรื่องยาเสพติดนั้นไมเคยยุงเกี่ยวกับยาเสพติดชนิดใด ๆ มากอนเลย ผูใกลชิดใน
ครอบครัวอยางมากที่สุดก็แคการสูบบุหรี่เทานั้น
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ปนัดดา อายุ 32 ป
ภูมิลําเนา : เชียงใหม
ชวงเวลาที่เขาไปมีสวนเกี่ยวของกับการคายาเสพติด ขณะนั้นมีอายุประมาณ 28 ป
ซึ่งถือวาเปนชวงอายุที่จะตองมีเงินสักกอนในการทํางานของตนเอง
กรณีศึกษาไมไดแตงงานกับสามีแบบถูกตองตามประเพณี อยูกันแบบสามีภรรยา
โดยไมไดจดทะเบียนสมรส และโดยที่สามีของตนเองมีอาชีพที่เกี่ยวกับยาเสพติดตอนแรก
ไมรูเรื่อง แตจะมาทราบตอนที่ใหตนเองชวยลําเลียงเทานั้น และผูใหขอมูลอยากทํางานหา
เงินใหครอบครัวจึงไดชวย
กรณี ศึกษาเรียนจบมัธยมศึกษาปที่ 3 ซึ่งเปนโรงเรียนประจําอําเภอ จึงทําใหพ อ
อานออกเขียนได แตตนเองอยากจะเรียนสูง ๆ แตที่บานฐานะยากจนและตนเองเปนพี่คน
โตตองชวยงานทางบาน ทําใหไมไดเรียนตอ
จะมีปญหาเรื่องเงิน จึงทําใหตองไปยุงเกี่ยวกับยาเสพติด เพราะมารดาซึ่งปวยและ
ยังนองทั้งสองที่ตองเรียนหนังสือ จึงทําใหหารายไดเพียงลําพังจะมีรายไดไมแนนอนบาง
เดือนมีรายไดมาก แตก็มีรายจายเพิ่มตามมาดวย จึงทําใหรายไดกับรายจายพอ ๆ กัน จะ
ไมมีเหลือเก็บแตถาเดือนไหนมีรายจายเพิ่มมาอีกก็อาจจะทําใหเกิดปญหาเงินขาดมือได
และไดวางแผนกอนที่จะถูกจับ คิดวาจะเก็บเงินเพื่อนหาซื้อที่ดินเปนของตนเอง ทําสวน
ทําไร กลับไปอยูบาน และสงเสียใหนองเรียนหนังสือใหมากที่สุด อยากใหเขามีอนาคตที่ดี
กอนที่บิดาและนองชายจะเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ ครอบครัวจะมีความอบอุนอยูกัน
พรอมหนาพรอมตา โดยที่ไมเคยเห็นบิดาและมารดาทะเลาะกันเลยจะพูดกันอยางมีเหตุ
ผลจะไมใชอารมณ แตพอพอและนองชายเสียชีวิต ทําใหแมมีพอใหมซึ่งพอใหมนิสัยไม
คอยดี ชอบดื่มเหลาเมาแลวทะเลาะกับแม เมื่อแมไมมีเงินใหจะใชกําลังทุบตีเปนประจํา
จนทําใหนองชายไมชอบพอใหมไดทะเลาะกันอยางหนัก จนนองชายไดหนีออกจากบาน
ไป ทําใหแมเสียใจ ปจจุบันนี้พอใหมไมไดอยูกับแมแลวเพราะเขาไปมีผูหญิงคนใหม
เพื่อนของกรณีศึกษาไมเคยยุงเกี่ยวกับยาเสพติดเลย และก็ไมเคยเห็นเพื่อนเสพยา
หรือไมก็ยุงเกี่ยวกับยาเสพติดเลยสักคน
ในวัยเด็กผูใหขายไมเคยคิดจะเขาไปยุงเกี่ยวกับยาเสพติดเลย เพราะรูวาโทษของยา
เสพติดรายแรงใครที่ไดเขาไปยุงเกี่ยวจะประสบปญหาที่ไมดี
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รัตนา อายุ 42 ป
ภูมิลําเนา : เชียงราย
เมื่อตอนอายุ 28 ป จึงไดตัดสินใจเปนผูคาโดยเปนคนตัดสินใจเอง ไมใหสามีและ
บุตรไดรับรูเลยวาเปนผูคา และรายไดที่ไดมาก็บอกวาเปนการทําธุรกิจแคนั้นเอง
สมรส ซึ่งคูสมรสจะเปนคนติดการพนันและดื่มสุราเปนอยางมาก จึงเปนสาเหตุ
หนึ่งที่ทําใหสภาพครอบครัวคอนขางจะมีปญหาโดยเฉพาะในเรื่องของการเงินที่จะเอาไว
ใชในครอบครัว
การศึกษาที่คอนขางมีอยูนอย โดยกรณีศึกษาจบแคชั้นประถมศึกษาปที่ 4 เทานั้น
เอง จึงทําใหไมสามารถที่จะทํางานอะไรไดเลยที่ไดเงินมาก ๆ และไมสามารถเลือกงานได
อีกดวย
สําหรับรายไดที่ไดในแตละเดือนประมาณ 6,000 บาท ถือวาเปนรายไดที่คอนขาง
ต่ําสําหรับการรับผิดชอบในครอบครัว เพราะเงินที่สามีก็ไมคอยไดอยางเต็มที่ จึงทําใหมี
ปญหาบอยครั้ง พอมีคนมาชักชวนก็ไดตัดสินใจทํา ถึงรูวาผิด อยางไรก็ตองเขามาเกี่ยว
ของในเรื่องยาเสพติด เนื่องจากกรณีศึกษามีปญหาตาง ๆ ที่เกี่ยวกับสามีของตนเองและ
รายไดที่มีภายในครอบครัวก็ไมคอยจะมีสักเทาไรจึงทําใหตองเขามาหาหนทางที่ทําใหดี
ขึ้นและไมอยากใหลูกลําบากเหมือนตนเอง
ครอบครัวตนเปนครอบครัวที่มีชีวิตเรียบงาย ไมลําบากสักเทาไร แตก็ไมถึงกับดี
มาก และคิดวาครอบครัวของตนเองมีสภาพที่ดีอยางเดียวก็คือไมมีใครทะเลาะเบาะแวง
กันอยางรุนแรงนัก แตคูสมรสจะเปนคนติดการพนัน และดื่มสุราเปนอยางมาก จึงเปน
สาเหตุหนึ่งที่ทําใหสภาพครอบครัวคอนขางจะมีปญหาโดยเฉพาะในเรื่องของการเงินที่จะ
เอาไวใชในครอบครัว
ในชวงแรกที่ตองทํางานในสถานที่ขายของริมถนนตอนกลางคืนไดรูจักกับเพื่อนของ
ตนเองที่ไดเสพยาและคายาไปดวย ชักชวนใหทดลองในระยะแรก และตอนหลัง ๆ เริ่มที่
จะเห็นวาเพื่อนของตนไดทําการคายาไปดวยเริ่มที่จะมีเงินใชสอยไมขาดมือ และมีความ
เปนอยูที่ดีขึ้น จึงทําใหเริ่มที่จะกลาคาขายโดยที่จะขายลักษณะเปนรายยอย ๆ ใหแกลูก
คาที่เขามาติดตอเพื่อใชเสพกันเองมากกวา
วัยรุนคอนขางที่จะผานชีวิตโชกโชนสวนใหญจะเกี่ยวกับยาเสพติดประเภทบบุหรี่
แอลกอฮอลลมากกวายาเสพติดประเภทอื่น ๆ และพอตอนที่มีปญหากับสามี สวนใหญก็
จะเจอเพื่ อ นที่ ค าขายดว ยกัน คอยให กํ าลั งใจและเป น เพื่ อ นอยูเสมอ ๆ ตอนหลังจึงให
ทดลองเสพยาแคเล็กนอยจะทําใหสามารถลืมปญหาตาง ๆ ได จึงไดทดลอง
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ศศิธร อายุ 29 ป
ภูมิลําเนา : กรุงเทพมหานคร
อายุทําความผิด
สําหรับ ในชวงที่ก รณี ศึกษาไดสั ม ใชสารเสพติดครั้งแรกเมื่อตอนอายุ
ประมาณ 15 ป ทําอยางนี้เรื่อยมาจนกระทั่งอายุ 22 ป เห็นวามีรายไดดีและ
การลงทุนก็ไมตองมีไรมากมาย
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โสด ยังไมไดแตงงานกับใครเลย
การศึกษาที่กรณีศึกษามีเพียงแคระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 เทานั้น
เนื่ อ งจากว า จะมี ผ ลตอบแทนที่ สู ง กว า งานอื่ น ๆ ซึ่ ง จะได ป ระมาณ
12,000 บาทตอครั้ง ยังไมหักตนทุน แตถาหากทํางานเหมือนคนอื่นปกติทั่ว ๆ
ไปก็จะมีแคประมาณ 3,000 – 4,000 บาทเทานั้น ซึ่งไมคอยเพียงพอสักเทาไร
ในการใชชีวิต
เปนสภาพที่คอนขางจะมีปญหาตาง ๆ มากมาย พอแมจะทะเลาะเบาะ
แวงกันเปนประจําไมเวนแตละวัน และสวนใหญเรื่องตาง ๆ ที่เกิดจากความเมา
ทั้งสิ้น พอแมของผูใหขอมูลจะทานเหลากันทั้งคู หลังจากที่แมของผูใหขอมูลได
หยารางกันไมนาน แมก็ไดแตงงานใหม และสภาพครอบครัวจะมีความสุขอยู
ดวยไดไมนาน พอใหมก็กินเหลาและเมาอาละวาดเหมือนสภาพเดิม ๆ
มีเพื่อนที่สนิทกันในวัยเรียนที่มีปญหาเหมือน ๆ ตัวเองและที่ผาน ๆ ที่ได
ติด ยาเสพติ ดประเภทต าง ๆ ไดท ดลองให ชัก ชวนเสพ ก็ เลยเสพเพราะวา มี
ความรูสึกไดลืมปญหาตาง ๆ
ไดทดลองยาเสพติดประเภทเฮโรอีนในการฉีดเขาเสนตั้งแตอยูในชวง
วัยรุน (ม.3) โดยการชักชวนใหทดลองจากเพื่อน ๆ ของตนเอง ซึ่งเพื่อนเห็นวา
ในชวงเวลาดังกลาว ผูใหขอมูลไมคอยมีความสุขเทาไร และเพื่อนกลุมนี้เอง
ผานอะไรมามากมายเหมือนกับตัวเองอีกดวย ไมวาจะเปนบุหรี่ เหลา กัญชา
เฮโรอีนและยาบา เปนตน
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ตารางที่ 22

สรุปรายละเอียดของกรณีศึกษาที่ 18

นีรนุช อายุ 62 ป
ภูมิลําเนา : นครศรีธรรมราช
อายุทําความผิด
เมื่อตอนอายุประมาณ 49 ป จะตองทําการติดตอกับผูผลิตยาเสพติด
เพื่อที่จะหาเงินเอามาหมุนเวียนธุรกิจของครอบครัว ซึ่งการเขามาติดตอในหน
นี้เปนการทําผิดกฎหมาย
สมรสแล ว สามี เป น คนที่ ไม เคยใช ส ารเสพติ ด ะไรเลยแม ก ระทั่ ง บุ ห รี่
เหลาก็ไมเคยเขาไปยุงวุนวาย และตอนที่ใหคําปรึกษา สามีก็ไมอยากที่จะให
สถานภาพ
การสมรส
ทํางานนี้เลย แตก็ไมสามารถที่จะปฏิเสธไดยอมชวยเหลือกิจการตาง ๆ ของตน
เองดวย
การศึกษาชั้นสูงสุดของตนเอง จะจบแคระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ทั้ง
ระดับการศึกษา
นี้เพื่อที่จะออกมาหางานทําและดูแลคนภายในครอบครัวของตนเอง
ในชวงกอน ๆ มีเงินกําไรหมุนเวียนประมาณเกือบ 100,000 บาท แตใน
ตอนนี้ ก็มีห นี้สิน จํานวนมากเนื่องจากการขาดทุน รานอาหารมีจํานวนมาก
และยังตองจายคาคุมครองอีกดวย จึงทําใหกิจการรานอาหารในตอนหลังเริ่มมี
การแขงขันกันสูงขึ้นจึงทําใหเกิดประสบปญหาการขาดทุน และการเงินคอน
ระดับรายได
ขางที่จะหมุนเวียนไมทัน จนกระทั่งมีคนชักชวนใหไปทําธุรกิจที่สามารถจะหา
เงินไดคลองและเปนจํานวนมากอีกดวย จึงไดขอคําปรึกษาจากสามีของนาง
ในที่สุดก็ตองยอมทําเพื่อใหครอบครัวของตนเองอยูรอด โดยใชรานอาหารของ
กรณีศึกษาในการคาขายหลังรานอีกดวย
ครอบครัวเปนครอบครัวที่มีความอบอุน ไมมีใครทะเลาะเบาะแวงกัน
ลักษณะ
เลย อยูดวยกันอยางมีความสุขสบายใจ แตฐานะทางบานมีแคพอกินพอใชเทา
ของครอบครัว
นั้นเอง
ความสัมพันธของเพื่อนก็จะมีการติดตอกันบางในบางโอกาส แตเพื่อนก็
ไมมีใครใชสารเสพติดที่ประเภทรุนแรงหรือผิดกฎหมายเลยสักคนจะมีแคดื่ม
กลุมเพื่อน
เหลาและสูบบุหรี่เทานั้น ซึ่งเพื่อนก็ไมไดใชเปนประจําเหมือนอยางกับคนที่ติด
จนขาดไมไดเลย
ในตอนวัยรุนไดทํางานเปนนักรองมากอนและทํางานกลางคืนยอมที่จะ
การใชสารเสพ
ติด (การติดยา ตองเห็นชีวิตของคนเที่ยวที่จะตองมาดื่มเหลา สูบบุหรี่เปนของธรรมดา และตัว
เสพติด)
เองก็ไดทดลองใชบางแตไมถึงกับติดสักเทาไร

รายละเอียดของ
กรณีศึกษา
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ตารางที่ 23

สรุปรายละเอียดของกรณีศึกษาที่ 19

สายฝน อายุ 38 ป
ภูมิลําเนา : กรุงเทพ
อายุทําความผิด
ตอนกําลังประสบปญหาขาดทุนก็ไดเขามาเปนผูคาเองเมื่อตอนอายุ 23
ป สวนไดทดลองยาเสพติด (ยาบา) คือตอนอายุ 21 ป
หยา ในชวงที่ไดอยูกินกับสามีของนาง ก็ไดเคยทดลองยาบาเหมือนกัน
เพียงแตวาไมไดติดมากเหมือนกับสามี โดยที่นางใชทดลองในชวงนั้นเพื่อจะทํา
สถานภาพ
การสมรส
ใหขยันในการทํางานและไดมีความสุข นอกจากนี้แลวสามีเปนคนดื่มเหลา สูบ
บุหรี่เลนกันพนันอีกดวย
กรณีศึกษาไดจบชั้นการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
ระดับการศึกษา ในชวงหลังจบก็ไดทํางานบริษัทสักระยะหนึ่ง ก็ไดเลิกมาประกอบอาชีพคาขาย
เสื้อผาเอง
กรณีศึกษามีรายไดในแตละเดือนประมาณ 8,000 บาท โดยตองเขามา
พัวพันเกี่ยวกับยาเสพติดและเปนผูคาเองก็คือ การขาดทุนในกิจการเกี่ยวกับ
ระดับรายได
เสื้อผา และตองการพยุงฐานะใหอยูรอดและจะไดเอาเงินไปใชหนี้สินที่ติด ๆ
เอาไวเปนจํานวน
สําหรับครอบครัวของผูใหขอมูลก็จะมีปญหาเหมือนกัน โดยสวนใหญไม
รุนแรงสักเทาไร และคนภายในครอบครัวก็จะมีแคดื่มเหลา สูบบุหรี่แตไมใชติด
ลักษณะ
ของครอบครัว เปนประจํา นอกจากนี้แลวคนภายในครอบครัวไมมีใครรูวาตัวเองเปนคนขาย
ยาบาเลยสักคน
กลุมเพื่อนที่ไมมีใครติดยาเสพติดเลย นอกจากการสูบบุหรี่และดื่มเหลา
กลุมเพื่อน
เทานั้นเอง
ในตอนวัยรุนไดทดลองใชอยางมากก็เปนเพียงแคการสูบบุหรี่ ดื่มเหลา
การใชสารเสพ
ติด (การติดยา เทานั้น แตหลังจากที่แตงงานกับสามีแลว ก็ไดทดลองใชยาบาดวย เพราะถูก
เสพติด)
การชักชวนจากสามี

รายละเอียดของ
กรณีศึกษา
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ตารางที่ 24

สรุปรายละเอียดของกรณีศึกษาที่ 20

สมิตา อายุ 41 ป
ภูมิลําเนา : เชียงราย
อายุทําความผิด
ในชวงวัยขณะที่ตัดสินใจกระทําความผิดนั้น จะมีอายุประมาณ 32 ป
ซึ่งเปนวัยที่กําลังสรางเนื้อสรางตัว จะทําอะไรก็ตองคิดเผื่ออยูเสมอวาจะตองมี
สวนที่ทําไวเพื่อลูกจะไดมีกินมีใชเหมือนลูกคนอื่น ๆ จะไดสบาย
สมรส สามี ค อ นข า งขยั น ทํ า งานพอสมควร รัก ลู ก ให ค วามอบอุ น แก
สถานภาพ
ครอบครัว ดี แต ส ามี มี ขอเสีย อยู ขอ งหนึ่ งคื อนิ สั ย ชอบเล น การพนั น แทบทุ ก
การสมรส
ประเภท
กรณีศึกษากับสามีมีความรูนอยคือจบแคชั้นสูงสุดเพียงแคประถมศึกษา
ระดับการศึกษา
ปที่ 4 เทานั้นเอง แคอานออกเขียนได
ครั ว ประกอบอาชี พ ค า ขายมี กํ า ไรลดน อ ยลง มี ร ายได ไ ม แ น น อน
ประมาณเดือนละ 5,000 บาท แตรายจางสูงขึ้นทุก ๆ วัน โดยเฉพาะสามีจะไป
ทํางานที่ประเทศไตหวันตองใชเงินประมาณ 100,000 บาท ซึ่งตอนนั้นเงินไม
พอ จึงตองนําที่ดินไปจํานองเพื่อนําเงินไปใชเปนคาใชจายใหสามีไดไปทํางาน
ระดับรายได
ที่ตางประเทศ เมื่อไปถึงแลวใหทํางานไมตรงกับที่บอกไวแตตน คาแรงก็ไมได
ตามที่ตกลงกันไว สามีก็ลําบาก ไมมีเงินเหลือกลับมาใหที่บาน เมื่อสามีไมสง
เงินกลับมายิ่งเพิ่มภาระทางดานการเงินมายิ่งขึ้น เพราะขาดสงหลายเดือน เจา
ขอเงินก็จะมายึดที่ดินที่นําไปจํานองเอาไว จึงไมอยากจะเสียที่ดินไป จึงทําใหมี
คนชักชวนใหไปขนยาก็จึงไดไปทํา
ครอบครัว อบอุ น ดี ลู ก ๆ ก็ เชื่ อ ฟ ง พอสมควร จะมี ดื้ อ บ า งก็ เป น เรื่อ ง
ลักษณะ
ของครอบครัว ธรรมดาที่เด็กอยูในวัยนั้น
กลุมเพื่อนที่สนิทมากก็ไมเห็นมีใครติดยาเสพติดหรือทดลองใชเลยสัก
กลุมเพื่อน
คน แตคนคบเปนเพื่อนแบบผิวเผินที่ชักชวนใหมาขนยาเสพติด

รายละเอียดของ
กรณีศึกษา

การใชสารเสพ
ติด (การติดยา
เสพติด)

กรณีศึกษาไมเคยเขาไปยุงเกี่ยวกับยาเสพติดแตอยางใดเลย

บทที่ 6
การพิสูจนสมมติฐานและการอภิปรายผล
ในบทนี้ประกอบดวย 2 หัวขอคือการพิสูจนสมมติฐานและการอภิปรายผล

การพิสูจนสมมติฐาน
จากการศึกษาในหัวขอ “ปจ จัย ที่มี อิท ธิพ ลต อการคายาเสพติ ดของผู ต องขังสตรี
ทัณฑสถานหญิงกลาง” ซึ่งในการศึกษาหรือวิจัยครั้งนี้ ผูศึกษาไดมีสมมติฐานในการที่ทําใหสตรี
หรือผูหญิงเขามาเกี่ยวของกับการคายาเสพติดทั้งหมด 7 สมมติฐานดวยกันคือ
1. ความเปนผูมีอายุนอยทําใหผูตองขังสตรีคายาเสพติด
2. ความเปนผูมีการศึกษานอยทําใหผูตองขังสตรีคายาเสพติด
3. การเปนผูมีรายไดต่ําทําใหผูตองขังสตรีคายาเสพติด
4. การอยูในครอบครัวที่มีปญหาทําใหผูตองขังสตรีคายาเสพติด
5. การมีเพื่อนติดยาเสพติดทําใหผูตองขังสตรีคายาเสพติด
6. ความเปนโสดทําใหผูตองขังสตรีคายาเสพติด
7. การติดยาเสพติดทําใหผูตองขังสตรีคายาเสพติด

สําหรับการวิเคราะหเพื่อการตรวจสมมติฐานทั้งหมดดังกลาวขางตนนี้ ผูศึกษาไดมีแนว
ความคิดหรือทฤษฎีที่เขามาชวยในการอธิบายลักษณะของสมมติฐาน 7 แนวความดวยกันคือ
1. ทฤษฎีพฤติกรรมเบี่ยงเบน (The Deviant Behavior Perspective)
2. ทฤษฎีการตีตรา (The Labeling Perspective)
3. ทฤษฎีการจูงใจ (A Theory of motivation)
4. ทฤษฎีตางความสัมพันธ (Differential Association Theory)
5. ทฤษฎีโครงสรางหนาที่นิยม (Structural Functional Theory)
6. แนวความคิดการขัดเกลาทางสังคม (Socialization)
7. แนวความคิดความสําคัญของครอบครัว
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สมมติฐานขอที่1. ความเปนผูมีอายุนอยทําใหผูตองขังสตรีคายาเสพติด
สําหรับในเรื่องของอายุ ผูศึกษาไดใชทฤษฎีโครงสรางการหนาที่นิยมเขามาชวยในการ
วิเคราะหสําหรับในเรื่องดังกลาว โดยที่เนื้อหาของทฤษฎีดังกลาวมีรายละเอียด พอสังเขปจะสรุป
ไดดังนี้
ทฤษฎี โครงสร า งการหน า ที่ นิ ย มโดยแรดคลิ ฟ ฟ บราวน ก ล า วว า ระบบสั ง คมต า ง ๆ
ประกอบดวยโครงสรางและกิจกรรมตาง ๆ โครงสรางทางสังคม คือ แบบแผนที่อยูไดนานโดย
ประชากรมีความสัมพันธซึ่งกันและกัน และสัมพันธกับสิ่งแวดลอม โครงสรางจะไดมาจากการ
กระทําระหวางกันทางสังคม จากบรรทัดฐานและกฎเกณฑตาง ๆ ของพฤติกรรมสําหรับแรดคลิฟฟ
บราวน หนาที่สําคัญของโครงสรางก็คือ การที่มันทําใหเกิดเสถียรภาพทางสังคมและการคงอยูของ
ระบบสังคมนั่นเอง
ตารางที่ 25 แสดงอายุของผูตองขังสตรี
อายุ
ต่ํากวา 20 ป
20 ปขึ้นไป
รวม

จํานวน (คน)

เปอรเซ็นต (%)

1
19

5
95

20

100

จากการเก็บขอมูลของกรณีศึกษาจะพบวาผูตองขังหญิงที่ฑัณฑสถานหญิงกลางจํานวน
20 คน จากตารางที่ 25 จะพบวาอายุของผูตังขังหญิงสวนจะมีอายุ 20 ปขึ้นไปเปนสวนใหญ โดยมี
จํานวนถึง 19 คน คิดเปนรอยละ 95 โดยที่คนสวนใหญเหลานี้จะมีอายุระหวาง 30 ปขึ้นไปที่ไดทํา
การคายาเสพติด ซึ่งจะเห็นไดจากในเนื้อหาประวัติชีวิตบางชวงของกรณีศึกษาดังตอไปนี้
สุธิดา

เมื่อสภาพเศรษฐกิจของครอบครัวเปนแบบนั้น จึงตองคิดหาทางออกดวยการคา
ยาเสพติดในขณะนั้นอายุประมาณ 34 ป ซึ่งเปนการเขาไปเกี่ยวของการคายาเสพ
ติดเปนครั้งแรก

นาตยา

ระยะเวลาที่เขาไปเกี่ยวของกับยาเสพติดเปนชวงอายุประมาณ 25 ป ซึ่งกอนหนา
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นั้นไมมีวี่แวววาจะตองเขาไปยุงเกี่ยวกับยาเสพติด หวนคิดถึงเรื่องราวในอดีตที่
ผานมาวาตัวเองโงจึงตองตกเปนเครื่องมือของคนอื่น หรือเปนเพราะวาความรัก
ทําใหคนตาบอด
ไดเขาไปเกี่ยวของกับยาเสพติดก็เมื่อมีอายุประมาณ 35 – 36 ปเขาไปแลว คนที่
มาติดตอใหคายาเสพติดก็อาจจะมีสาเหตุมาจากปจจัยทางดานอายุ เพราะวา
เมื่อมีอายุมากก็จะมีความรับผิดชอบสูงกวาผูที่มีอายุนอย
ไดมาของเกี่ยวกับการขายยาเสพติดเมื่ออายุ 35 ป โดยการชักจูงของคนที่รูจัก
โดยชายผูนั้นเปนเสมียนที่อําเภอ ซึ่งรูถึงปญหาทางดานการเงินภายในครอบครัว
ของตนเอง
เริ่มมาทํางานโดยการสงยาเสพติดใหกับผูรับซื้อเมื่อตอนอายุ 25 ป และก็โดนจับ
ในตอนอายุ 32 ป หลังจากที่ทํางานนี้มาไดเพียงไมถึงปเทานั้น โดนจับพรอมกับ
คนขับรถสงของ
ไดรับการติดใหขายยาเสพติดจากคนที่อื่นไมใชคนในชุมชนมาติดตอโดยทําครั้ง
แรกเมื่ออายุประมาณ 39 – 40 ป
แรก ๆ สามีก็ไมเห็นดวยแตดวยเหตุผลบางประการในที่สุดสามีของผูใหขอมูลก็
ยิน ยอมให ทําและเป น คนที่ ให คําแนะนํ าอีก ที ซึ่งในครั้งแรกที่เริ่ม รับ จางสงยา
เสพตใหอายุประมาณ 27 ป
เริ่มไดรับการติดตอใหคายาเสพติดอายุที่เริ่มตนเขาไปเกี่ยวกับยาเสพติดประ
มาณ 36 – 37 ป
ไดเขามาเกี่ยวของในการคายาเสพติดเมื่อตอนอายุประมาณ 26 ป ในชวงที่แตง
งานกับสามีแลวก็ไดเริ่มที่จะเขามาเกี่ยวกับการคายาเสพติดบางแลวแตยังไมเต็ม
ตัว
ตอนที่มาเปนเพื่อนในการทําธุระกับมารดาของสามีก็เมื่อตอนอายุ 31 ป ก็ถูกจับ
กุมในขอหาคายาเสพติดดวย
ตอนแรกที่ไดทําการขนยาก็จะมีอายุ 37 ป โดยที่ทําการขนยาเสพติดกับนองชาย
เปนครั้งแรกของการทํางาน
ไดเขาไปเกี่ยวของกับการคายาเสพติดเมื่อเขาไปทํางานที่บริษัท ขณะนั้นอายุได
ประมาณ 24 ป
แมวาในชวงที่กระทําความผิดนั้นมีอายุมากแลวคือ ประมาณ 30 กวาปแลว ใน
ชวงนั้นเปนชวงอายุที่ตนเองมีภาระตองรับผิดชอบเรื่องคาใชจายในครอบครัวคน
เดียวทั้งหมด และมีลูกที่อยูในวัยเรียนตองใชเงินมากและไดเลิกรากับสามีไป
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ชวงเวลาที่เขาไปมีสวนเกี่ยวของกับการคายาเสพติด ขณะนั้นมีอายุประมาณ 28
ป ซึ่งถือวาเปนชวงอายุที่จะตองมีเงินสักกอนในการทํางานของตนเอง
เมื่อตอนอายุ 28 ป จึงไดตัดสินใจเปนผูคาโดยตัดสินใจเอง ไมใหสามีและบุตรได
รับรู เพียงแคบอกวาเปนรายไดที่มากขึ้น บอกวาเปนการทําธุรกิจแคนั้นเอง
สําหรับในชวงที่ไดใชสารเสพติดครั้งแรกเมื่อตอนอายุ 15 ป ทําอยางนี้เรื่อยมาจน
กระทั่งอายุ 22 ป เห็นวามีรายไดและการลงทุนก็ไมตองไมไรมากมาย จึงไดตัดสิน
ใจคายาเสพติด
เมื่อตอนอายุ 49 ป จะตองทําการติดตอกับผูผลิตยาเสพติดเพื่อที่จะหาเงินเอามา
หมุนเวียนธุรกิจของครอบครัว ซึ่งการเขามาติดตอในหนนี้เปนการทผิดกฎหมาย
ตอนกําลังประสบปญหาขาดทุนก็ไดเขามาเปนผูคาเอง เมื่อตอนอายุ 23 ป สวน
ไดทดลองยาเสพติด (ยาบา) คือตอนอายุ 21 ป
ในชวงวัยขณะที่ตัดสินใจกระทําความผิด จะมีอายุประมาณ 32 ป ซึ่งเปนวัยที่
กําลังสรางเนื้อสรางตัว จะทําอะไรก็ตองคิดเผื่ออยูเสมอวาจะตองมีสวนที่ทําไว
เพื่อลูกจะไดมีกินมีใชเหมือนลูกคนอื่น ๆ จะไดสบาย

แตในจํานวนนี้ก็ยังมีผูตองขังหญิงที่มีอายุต่ํากวา 20 ป ไดเขามาเกี่ยวของกับการคายา
เสพติดดวย 1 คน ซึ่งคิดเปนรอยละ 5 ดังเชนกรณีของขนิษฐา
ขนิษฐา

เริ่มคายาเสพติดเมื่ออายุประมาณ 19 ป ทําการลักลอบขายยาเสพติดหลายครั้ง
จนถูกตํารวจจับไดเมื่อผูใหขอมูลมีอายุเกือบ 21 ป

จากกรณีศึกษาทั้ง 20 คนนี้จะเห็นไดวาอายุของผูตองขังสตรีที่เขามาคายาเสพติดนั้นจะ
เปนผูที่มีอายุที่บรรลุนิติภาวะแลวเปนสวนใหญไดเขามาเกี่ยวของกับการคายาเสพติด ซึ่งจะเห็นได
วาโครงสรางทางสังคมในเรื่องของอายุไดสะทอนใหเห็นถึงวา คนในวัยนี้จะตองมีหนาที่รับผิดชอบ
และดูแลอบรมสมาชิกในครอบครัวใหมีความสุข แตทวาโครงสรางในสวนอื่น ๆ ของครอบครัวไม
สามารถที่จะตอบสนองใหผูตองขังเหลานี้สามารถที่จะทําหนาที่ในการอบรมสมาชิกในครอบครัว
ไดเหมือนแตกอน จึงทําใหตองตัดสินใจเขามาเกี่ยวของกับยาเสพติดเพื่อที่จะทําใหสภาพครอบ
ครัวของกรณีศึกษาสามารถที่จะอยูตอไปไดอยางตลอดรอดฝง และมีความสะดวกสบายขึ้น
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จากผลการวิจัยที่ผานมาเชนงานของ อรัญ สุวรรณบุปฝา, (2516) พบวาผูที่เริ่มกระทําผิด
เกี่ยวกับยาเสพติดเปนเยาวชนอายุระหวาง 14 – 18 หรือพรทิพย จิตรธร, (2516) และเสริน ปุณ
ณะหิตานนท, (2521) ซึ่งพบวาผูติดยาเสพติดเริ่มใชยาขณะที่มีอายุระหวาง 15 – 18 ซึ่งจากการ
ศึกษาครั้งนี้จะพบวาเปนกลุมคนที่มีอายุมากวา 20 ปขึ้น ซึ่งกลุมเหลานี้จะบุคคลที่บรรลุนิติภาวะ
แลว และไมคอยไดติดยาเสพติดสักเทาไร ถาสังเกตในเนื้อหาประวัติชีวิตสวนใหญจะอยูอายุ 25 –
40 ปที่เขามาเกี่ยวของการคายาเสพติดเห็นไดจากในกรณีของฉวีนั้นเองที่ไดกลาวเอาไว ทั้งนี้คงจะ
เปนเพราะวากลุมเยาวชนที่ไดมีการศึกษาผาน ๆ มาคงจะไมมีความเสี่ยงหรืออาจจะไมมีปจจัย
ตาง ๆ ที่สามารถจะกอใหเกิดการเขามาสูขบวนการคายาเสพติดได สรุปไดวาผูที่มีอายุนอยคือต่ํา
กวา 20ปบริบูรณ มีจํานวน 1 คนหรือ 5เปอรเซ็นต(%) ดังนั้นจึงปฏิเสธสมมติฐาน
สมมติฐานขอที่2. ความเปนผูมีการศึกษานอยทําใหผูตองขังสตรีคายาเสพติด
สําหรับในเรื่องของการศึกษา ซึ่งจะมีบทบาทในเรื่องของการขัดเกลาเพื่อที่จะทําใหทุกคน
มี ห น า ที่ และสรา งบุ ค ลิ ก ภาพต า ง ๆ ตามที่ สั ง คมได กํ า หนดเอาไว ซึ่ ง ในเรื่อ งนี้ จ ะมี แ นวคิ ด ที่
สามารถใชในการอธิบายไดเปนอยางดีนั่นก็คือ “การขัดเกลาทางสังคม” ซึ่งแนวความคิดนี้จะมี
เนื้อหาสวนใหญเกี่ยวกับการขัดทางสังคม (socialization) มีความสําคัญมากสําหรับสังคมมนุษย
เพราะถาไมมีการขัดเกลาทางสังคมแลว บุคคลนั้นจะมีลักษณะทาทางและแนวทางการดําเนินชีวิต
ที่แตกตางหรือแปลกประหลาดตางออกไปจากมนุษยคนอื่น ๆ ในสังคม เนื่องจากบุคคลนั้นไมได
รับการสั่งสอนอบรมเลี้ยงดู ไมไดรับการถายทอดวัฒนธรรมขนบธรรมประเพณีตาง ๆ เพื่อปฏิบัติ
ตนใหเขากับคนอื่น ๆ ในสังคม จึงสงผลใหไมสามารถที่จะอยูรวมกับคนอื่นได นอกจากนี้แลวถา
มนุษยไดรับการอบรมสั่งสอนอยางไรก็จะมีลักษณะและพฤติกรรมตาง ๆ เหมือนกับตนแบบ ดังนั้น
การขัดเกลาทางสังคมเปนกระบวนการปลูกฝงบรรทัดฐานของกลุมใหเกิดขึ้นในตัวบุคคลซึ่งเปน
สมาชิกของสังคม ทั้งนี้เพื่อใหบุคคลนั้น ๆ สามารถอยูรวมทํางานรวมกับผูอื่นในสังคมไดดวยดี โดย
ที่การขัดเกลาจะผานตัวแทนตาง ๆ ไดแก ครอบครัว กลุมเพื่อน โรงเรียน ฯลฯ เปนตน
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ตารางที่ 26 แสดงการศึกษาของผูตองขังสตรี
ระดับการศึกษา
ระดับการศึกษานอยกวาหรือเทียบ
เทากับมัธยมศึกษาปที่ 3 (ม.3)
การศึกษามากกวามัธยมศึกษาปที่
3 (ม.3)

รวม

จํานวน (คน)

เปอรเซ็นต (%)

17

85

3

15

20

100

จากตารางที่ 26 จะแสดงใหเห็นวากรณีศึกษาทั้งหมด 20 คนจะมีระดับการศึกษานอยกวา
หรือเทียบเทากับมัธยมศึกษาปที่ 3 (ม.3) ทั้งหมด 17 คน คิดเปนรอยละ 85 ซึ่ง คนสวนใหญเหลานี้
จะมีระดับความรูที่ต่ํากวาเกณฑมาตราฐานนั่นก็คือ จะจบแคชั้นระดับประถมศึกษาเกือบทั้งสิ้น
จึงทําใหความรูและความคิดตอการแกไขปญหาตาง ๆ มีอยูคอนขางจํากัด จึงไดตัดสินใจที่จะเขา
มาเกี่ยวของกับขบวนการคายาเสพติดขึ้นในที่สุด ทั้ง ๆ ที่พวกเขาเหลานี้มีความคิดและทัศนคติที่
เกี่ยวกับในเรื่องดังกลาวเหมือนกับคนทั่ว ๆ ไปที่วาเปนสิ่งไมดี เปนสิ่งผิดกฎหมาย ถึงอยางไรพวก
เขาเหลานี้ก็ไดเลือกที่จะทํ าในที่ สุดนั่นเอง ซึ่งจะเห็ นไดจากประวัติชีวิตของกรณี ศึ กษาที่ อยูใน
เกณฑดังกลาว คือ
นาตยา
ฉวีวรรณ

แฉลม

สมหวัง

ปราณี

จบชั้นสูงสุดประถมศึกษาปที่ 6 ดวยเหตุผลทางดานเศรษฐกิจและฐานะทางบาน
ทําใหไมมีโอกาสที่จะไดรับการศึกษาเพียงแคพออานออกเขียนได
แมวาจะมีโอกาสไดรับการศึกษาแตเพราะความไมเอาใจใสในเรื่องการเรียนอีกทั้ง
ความเปนผูหญิงที่มีความคิดวาไมจําเปนจะตองเรียนไปมาก ๆ เลย จึงมีโอกาส
เรียนชั้นสูงสุดแคประถมศึกษาปที่ 3
จบชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ซึ่งถือไดวาอยูในเกณฑปานกลาง แตเมื่อจบจากชั้น
มัธยมศึกษาไดเห็นถึงความลําบากของพอแมในการหาเงินมาใหเรียนตอ จึงตัด
สินใจไมเรียนหนัง และคิดวาจะประกอบอาชีพในดานที่ตนเองถนัด
จบการศึกษาจากชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ซึ่งถือวาเรียนนอย จึงไมสามารถทํางาน
อะไรไดนอกจากการเปนนักการ คอยทําความสะอาดโดรงเรียนและรับจางครู จึง
ไดตัดนิสใจเพียงคืนเดียวในการรับทํางานนี้
ในชีวิตไมมีโอกาสไดเลาเรียนในระดับชั้นการศึกษาสูง ๆ เหมือนคนอื่นเขา ได
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เรียนชั้นสูงสุดคือชั้นประถมศึกษาปที่ 5 พออานออกเขียนไดแตก็ไมคลอง สาเหตุ
ที่ทําใหไมไดเลาเรียนเนื่องจากไมมีผูที่จะสงเสียคาใชในการเรียน
จบชั้นประถมศึกษาปที่ 6 จากตางจังหวัด หลังจากนั้นตั้งใจวาจะมาเรียนตอที่
กรุงเทพฯ โดยมาอาศัยอยูกับพอ แตหลังจากที่มาอยูไดไมนานก็หลงแสงสีของ
กรุงเทพฯ ออกเที่ยวเตรจนในที่สุดก็ไมไดเรียนหนังสือ
สาเหตุที่จบการศึกษาแคชั้นประถมศึกษาปที่ 5 เพราะคานิยมของคนในสังคมที่
นั้นมีความรูสึกวาผูหญิงไมจําเปนที่จะตองเรียนหนังสือสูง ๆ เพราะวาเรียนไปก็
คงไมไดใชอะไร แคพออานออกเขียนไดก็ดีมากแลว
จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปที่ 7 จากโรงเรียนในหมูบาน
การศึกษามีสวนผลักดันที่ทําใหตนเองตองเขามามีสวนเกี่ยวของกับการคายาเสพ
ติด เนื่องจากไดจบการศึกษาแคระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4
มีการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ซึ่งคิดวามีการศึกษาสูงในสมัยนั้นเปน
อยางมาก
การศึกษาจบเพียงแคชั้นประถมศึกษาปที่ 4 เทานั้นเองจากโรงเรียนตางจังหวัด
ยอมที่จะเปนอุสรรคในการหางานทําแน ๆ เพราะไมมีใครตองการจางแรงงานที่
จบระดับประถม 4 ใหเขาไปทํางานในตําแหนงหนาที่การงานสูงและรายไดดี
เนื่องจากปญหาทางดานครอบครัวเดิมของกรณีศึกษานั้นมีปญหาทําใหไดรับการ
ศึกษานอยจึงจบไดแคมัธยมศึกษาปที่ 1 เทานั้น จึงทําใหไมกลาที่จะสมัครงานที่
ไหน
เรียนจบมัธยมศึกษาปที่ 3 ซึ่งเปนโรงเรียนประจําอําเภอ จึงทําใหพออานออก
เขียนได แตตนเองอยากจะเรียนสูง ๆ แตที่บานฐานะยากจนและตนเองเปนพี่คน
โตตองชวยงานทางบาน งทําใหไมไดเรียนตอ
การศึกษาที่คอนขางมีอยูนอย โดยกรณีศึกษาจบแคชั้นประถมศึกษาปที่ 4 เทา
นั้นเอง จึงทําใหไมสามารถที่จะทํางานอะไรไดเลยที่ไดเงินมาก ๆ และไมสามารถ
เลือกงานไดอีกดวย
การศึกษาที่กรณีศึกษามีเพียงแคระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 เทานั้น
การศึกษาชั้นสูงสุดของตนเอง จะจบแคระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ทั้งนี้เพื่อที่จะ
ออกมาหางานทําและดูแลคนภายในครอบครัวของตนเอง
กรณีศึกษากับสามีมีความรูนอยคือจบแคชั้นสูงสุดเพียงแคประถมศึกษาปที่ 4
เทานั้นเอง แคอานออกเขียนได
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นอกจากนี้กรณีศึกษาบางคนก็ยังมีระดับความรูที่สูงที่มากกวามัธรมศึกษาปที่ 3 (ม.3) มี
จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 15 โดยที่บุคคลเหลานี้จะจบในระดับชั้น ปวช. หรือเทียบเทากับ ม. 6
นั่นเอง โดยจะเห็นไดจากกรณีศึกษาของสุธิดา บัวคํา และสายฝน
สุธดิ า
บัวคํา
สายฝน

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จากสถาบันประจําจังหวัดและไดมาศึกษา
ตอในกรุงเทพ
กอนจะถูกจับกุมการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สําหรับผูถือ
หญิงถือไดวาอยูในระดับปานกลาง
ไดจบชั้นการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในชวงหลังจบก็ไ
ดทํางานบริษัทสักระยะหนึ่ง ก็ไดเลิกมาประกอบอาชีพคาขายเสื้อผาเอง

จากการศึกษานี่เองทําใหเห็นวา กระบวนการคิดในการแกไขปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้นจะมี
ความสอดคลองกับในเรื่องของระบบการศึกษาหรือความรูนั่นเอง เพราะวาถาหากมีระดับการ
ศึกษาที่สูงขึ้น คงจะมีระบบการคิดและการแกไขปญหาตาง ๆ ไดรอบครอบกวานี้ และสามารถที่
จะใชระยะเวลาในการคิดใหรอบครอบกอนที่จะตัดสินใจในระยะเวลาอันสั้น ซึ่งจะสังเกตไดในเนื้อ
หาประวัติ ชีวิต สวนใหญ จะคิดกันภายใน 1 วันหรืออย างมากสุดก็คือ 3 วัน ก็ จะกระโดดเขาสู
กระบวนการคายาเสพติดแลว ทั้งนี้เพราะเชื่อกันวาจะไดรับรายไดหรือคาตอบแทนที่สูงกวาการ
ทํางานอยางสุจริตนั่นเอง สรุปไดวาผูที่มีการศึกษานอยหรือเทียบเทามัธยมศึกษาปที่3 มี 17คน
หรือ 85เปอรเซ็นต(%) ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐาน
สมมติฐานขอที่3. การเปนผูมีรายไดต่ําทําใหผูตองขังสตรีการคายาเสพติด
สําหรับรายไดหรือปจจัยทางเศรษฐกิจก็เปนอีกสาเหตุหนึ่งของการจูงใจที่จะทําใหเขามา
ในวังวนของการคายาเสพติด ซึ่งแนวความคิดที่จะสามารถอธิบายปรากฎการณในชวงนี้ไดดีที่สุด
ก็คือ “ทฤษฎีแรงจูงใจ” โดยที่ Beach กลาววา การจูงใจคือความเต็มใจที่จะใชพลังเพื่อประสงค
ความสําเค็ยในเปาหมาย หรือรางวัลเปนสิ่งสําคัญของการกระทําของมนุษย และเปนสิ่งที่ยั่วยุให
คนไปถึงวัตถุประสงคที่มีสัญญาเกี่ยวกับรางวัลที่จะไดรับ หรือ Maslow กลาววา มนุษยนั้นมีความ
ตองการไมสิ้นสุด ความตองการใดที่ไดรับการตอบสนองแลวจะมีความตองการอื่นเขามาแทนที่ ซึ่ง
ความตองการของมนุษยเรานี้เขาไดกลาวไววามีลําดับความตองการ คือ เมื่อความตองการใน
ระดับต่ําไดรับการตอบสนองแลวความตองการในระดับสูงขึ้นไปก็จะเขามาแทนที่มีการเรียกรองให
ตอบสนองในทันที
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สิ่งที่จูงใจใหกลุมบุคคลตาง ๆ เขามาทํางานในสิ่งที่ผิดกฎหมายหรือบรรทัดฐานสังคมได
นั่นก็คือ “รายไดที่มีจํานวนสูง” ซึ่งสามารถจะทําใหเกิดการจูงใจไดเปนอยางดี โดยที่ในกระบวน
การค ายาเสพติ ด สามารถที่ จ ะตอบสนองต อความต องการของพวกเขาได ในเวลาอั น สั้ น และ
จํานวนมากนั่นเอง จึงทําใหพวกเขาสามารถที่จะเขามาไดอยางงายดาย
ตารางที่ 27 แสดงรายไดของผูตองขังสตรี
รายได

จํานวน (คน)

เปอรเซ็นต (%)

รายได ต อ เดื อ นน อ ยกว า 5,000
บาท

8

40

มากกวา 5,000 บาทตอเดือน

12

60

รวม

20

100

จากตารางที่ 27 จะแสดงให เห็ น ว า จากกรณี ศึ ก ษาทั้ งหมด 20 คนนี้ จ ะเป น บุ ค คลที่ มี
จํานวนเงินรายไดที่มีมากกวา 5,000 บาทตอเดือนตามที่สํานักงานสถิติแหงชาตไดกําหนดเอาไว มี
จํานวนทั้งหมด 12 คน คิดเปนรอยละ 60 ซึ่งสวนใหญจะตองการรายไดในจํานวนสูง และทํางาน
ในระยะเวลาอันสั้น เพื่อที่จะใหไดเงินจํานวนนั้นเพื่อมาตอบสนองหรือแกไขปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้น
ในระยะเวลาดังกลาว ซึ่งปกติพวกเขามีรายไดเฉลี่ยอยูที่ 6,000 – 8,000 บาท ซึ่งพวกเขาเหลานั้น
ทั้งที่รูวากระบวนการคายาเสพติดเปนสิ่งที่ผิดกฎหมายหรือผิดบรรทัดฐานทางสังคมก็ตาม แตสิ่งที่
จูงใจใหเขามานั้นมีแรงจูงใจมากกวามากกวากลัวนั่นเอง ซึ่งเห็นไดจากการกรณีศึกษาทั้ง 12 คน
ดังกลาว
สุธิดา

นาตยา

รายไดในการดําเนินกิจการจะประมาณ 200,00 – 400,000 บาท และการดําเนิน
กิจการเหมืองแรที่จะตองมีขึ้นมีลงในบางชวง และในขณะที่ราคาของดีบุกต่ํามาก
ขายไมไดราคา แตคาใชจายทุกอยางกลับสูงขึ้นเรื่อย ๆ ทําใหตองเปนหนี้ธนาคาร
ถึง 3 ลานบาท ตลอดจนถูกฟองรองคดีเช็คหลายคดี เนื่องจากหมุนเงินไมทัน
สภาพทางเศรษฐกิจของผูใหขอมูลจะเดือดรอนมาก เนื่องจากพี่นองของกรณี
ศึกษาอยูในวัยเรียนและรุนราวคราวเดียวกัน จึงทําใหตองแยกจากกันเพื่อนหา
เงินมาจุนเจือครอบครัว หลังจากที่ไดเขามากรุงเทพแลว ทําใหมีรายไดที่ไดรับใน
แตละเดือนประมาณ 10,000 บาท จุดเปลี่ยนของชีวิตเปนเพราะความไวใจและ
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ฉวีวรรณ

แฉลม

ดวงแข

ลําดวล

ประภา
อําภา

เชื่อคนงาย ซึ่งในชวงนั้นตัวผูใหขอมูลเองก็ไมมีปญหาทางดานการเงินและไมเคย
ยุงเกี่ยวกับยาเสพติดเลย แตเปนเพื่อวารูสึกรักและเชื่อใจคนรักที่เปนชาวตางชาย
โดยคบหากันมาประมาณ 2 ป ไมรูวาดําเนินธุรกิจอะไรกับเพื่อน จนไดรับการเอย
ปากใหชวยนํายาเสพติดเปนเฮโรอีนเดินทางไปฮองกง ซึ่งแฟน ของกรณีศึกษาจะ
ไปรับที่นั้น ซึ่งกรณีศึกษาไมไดรับผลประโยชนเปนเงินทองแตอยางใด
ที่มาของเงินและรายไดตาง ๆ ที่สามารถจะหาไดในชุมชน สวนใหญมาจากการ
ทํานาและทําอิฐมอยเปนอาชีพหลัก โดยรายไดแตละเดือนประมาณ 5,000 บาท
ซึ่งเปนรายไดที่ไมแนนอนและไมมากพอกับการดํารงชีวิตอยูอยางมีความสุข จึง
ทําใหชีวิตหันเหไปทําอาชีพที่ผิดกฎหมาย
รายไดหลักของครอบครัวมาจากการทําอาหารของกรณีศึกษาขายประมาณเดือน
ละ 7,000 บาท สวนสามีของกรณีศึกษาไมมีใครจางใหไปตัดหญามาหลายเดือน
แลว และทางครอบครัวของลูกคนโดตไปอยางกระทอนกระแทน และบุตรคนโดต
มีปญหาทะเลาะกับสามี จึงไมไดสงเงินมาเปนเวลานานแลว จึงทําใหคาใชจาย
ทุกอยางในครอบครัวเปนภาระของกรณีศึกษาอยูเพียงลําพัง บอยครั้งที่รายได
จากการขายอาหารไมพอจําตองยืมเงินจากเพื่อนขางบานเสมอ ๆ จนในที่สุดมีคน
มาชักชวนโดยใหเปนคนขนสงยาเสพติดให โดยที่คนชักชวนก็คือ “เสมียนอําเภอ”
ไมมีปญหาทางดานเศรษฐกิจของครอบครัว เพราะจะมีรายไดมาจุนครอบครัวไม
มากนักแตรายจายก็ไมมากกาวารายรับ ในการจําหนายพืชผลทางการเกษตรแต
ละครั้งสามารถทําเงินไดหลายพันบาทเพียงพอสําหรับเปนทุนที่ซื้อปุยและอาหาร
สัตว รายไดตกประมาณ 7,000 – 8,000 บาท
การที่เขาไปทําก็มีสาเหตุของความอยากร่ํารวย อยากมีเหมือนกับคนอื่นเขา โดย
ที่กรณีศึกษาจะมีอาชีพคาขายพอมีรายไดอีกทั้งสามีก็รับราชการครูมีเงินเดือนที่
แนนอนรายไดรวมกันเดือนหนึ่งก็ประมาณ 6,000 – 7,000 บาท แตถาคายาเสพ
ติดก็จะประมาณ 50,000 บาท
รายไดประจําที่ทําอยูในบารจะประมาณ 8,000 – 9,000 บาทตอเดือน บางครั้ง
อาจจะมากกวานี้
สําหรับเงินเดือนในแตละเดือนที่ไดรับจะประมาณ 10,000 บาท ซึ่งเรื่องรายไดไม
มีสวนสําคัญ สําหรับกรณี ศึกษาเลย เพราะตัวเองอยูในสังคมที่คอนขางดี และ
ครอบครัวของสามีก็มีสิ่งตาง ๆ อํานวยความสะดวกใหแกตนเอง แตตนไมทราบ
วามารดาของสามีคิดอยางไรถึงไดไปทํา ซึ่งไมไดซัก ไซเรื่องเหลานี้ คิดวาคงมี
ความจําเปนจึงไดกระทําแน ๆ
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บัวคํา

รัตนา

นีรนุช

สายฝน

มีรายไดจากงานบริษัทตกประมาณเดือนละ 5,500 – 6,000 บาท ซึ่งพอรวมงาน
ในการลํ า เลี ย งยาเสพติ ด ในแต ล ะครั้ ง จะได รั บ ส ว นแบ ง อยู ร ะหว า ง 5,000 –
10,000 บาท จึงทําใหกรณีศึกษาเกิดความโลภขึ้นมา
สําหรับรายไดที่ไดในแตละเดือนประมาณ 6,000 บาท ถือวาเปนรายไดที่คอนขาง
ต่ําสําหรับการรับผิดชอบในครอบครัว เพราะเงินที่สามีก็ไมคอยไดอยางเต็มที่ จึง
ทําใหมีปญหาบอยครั้ง พอมีคนมาชักชวนก็ไดตัดสินใจทํา ถึงรูวาผิด อยางไรก็
ตองเขามาเกี่ยวของในเรื่องยาเสพติด เนื่องจากกรณีศึกษามีปญหาตาง ๆ ที่เกี่ยว
กับสามีของตนเองและรายไดที่มีภายในครอบครัวก็ไมคอยจะมีสักเทาไรจึงทําให
ตองเขามาหาหนทางที่ทําใหดีขึ้นและไมอยากใหลูกลําบากเหมือนตนเอง
ในชวงกอน ๆ มีเงินกําไรหมุนเวียนประมาณเกือบ 100,000 บาท แตในตอนนี้ก็มี
หนี้สินจํานวนมากเนื่องจากการขาดทุน รานอาหารมีจํานวนมาก และยังตองจาย
คาคุมครองอีกดวย จึงทําใหกิจการรานอาหารในตอนหลังเริ่มมีการแขงขันกันสูง
ขึ้นจึงทําใหเกิดประสบปญหาการขาดทุน และการเงินคอนขางที่จะหมุนเวียนไม
ทัน จนกระทั่งมีค นชักชวนให ไปทํ าธุรกิจที่สามารถจะหาเงิน ไดคลองและเป น
จํานวนมากอีกดวย จึงไดขอคําปรึกษาจากสามีของนาง ในที่สุดก็ตองยอมทําเพื่อ
ใหครอบครัวของตนเองอยูรอด โดยใชรานอาหารของกรณีศึกษาในการคาขาย
หลังรานอีกดวย
มีรายไดในแตละเดือนประมาณ 8,000 บาท โดยตองเขามาพัวพันเกี่ยวกับยาเสพ
ติดและเปนผูคาเองก็คือ การขาดทุนในกิจการเกี่ยวกับเสื้อผา และตองการพยุง
ฐานะใหอยูรอดและจะไดเอาเงินไปใชหนี้สินที่ติด ๆ เอาไวเปนจํานวน

นอกจากกรณีศึกษา 12 คนขางตนแลว ยังมีกรณีศึกษาอีก 8 คน คิดเปนรอยละ 40 ที่เปน
บุคคลมีรายไดต่ํากวา 5,000 บาทตอเดือน แตก็มีแรงจูงใจและเหตุผลเดียวกันกับกลุมดังกลาว ก็
ไดตัดสินใจเขามาทํางานที่ผิดกฎหมายหรือผิดบรรทัดฐานทางสังคมอีกดวยดังกรณีศึกษาของ
สมหวัง

พยายามมองหางานอื่นนอกเหนือจากการทํางานเปนนักการที่โรงเรียนอยางเดียว
แตไมมีหนทางวาจะไปทํางานไหนได จึงทํางานเปนนักการอยางนี้ตอไปเรื่อย ๆ
บางเดื อ นไม พ อรายจ า ย ต อ งไปกู ห นี้ ยื ม สิ น ซึ่ ง รายได จ ะเป น ของกรณี ศึ ก ษา
ประมาณ 3,500 บาท หลังจากนั้นมีเพื่อนที่ทํางานในโรงเรียนเหมือนกันมาชักจูง
แตเพื่อนคนนี้คอยดูแลเกี่ยวกับเรื่องอาหารของนักเรียนคนละหนาที่กันกับกรณี
ศึกษา หลังจากที่ทํางานเสร็จเปนครั้งแรกไดเงินตอบแทน 12,000 บาท
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การคาขายเปนการคาขายของเล็ก ๆ นอย ๆ พอเปนคากับขาวไปวัน ๆ บางวันก็
ไมมีคาขนมใหลูก รายไดในแตละวันประมาณ 40 – 50 บาท หรือประมาณ 1,200
– 1,500 บาทตอเดือน แตพอเริ่มขายยาเสพติดใหกับผูติดยาเสพติดภายในชุมชน
ก็ทําใหมีเงินมาใชจายไดคลองตัวขึ้นกวาเดิม
รายไดที่มาจากสามีก็จะไดประมาณวันละ 200 – 250 บาท แตสามีของกรณี
ศึกษาก็ตองหมดไปกับการสูบบุหรี่และดื่มสุราและบางวันก็ตองซื้อยามามากิน
เพื่อนที่จะไดสามารถทํางานไดตามกําหนด จึงเหลือใหเปนคาใชจายในครอบครัว
ประมาณ 50 – 100 บาทเทานั้น
ในแตละเดือนจะตองทํางานรับจางในโรงงานจะไดเงินเดือนประมาณ 4,000 –
5,000 บาท โดยเงินที่ไดนี้รวมสวัสดิการตาง ๆ และคาทํางานนอกเวลาจึงทําใหไม
ไดตายตัวแนนอนสักเทาไร การเปลี่ยนที่จะตองเขามาเกี่ยวของในการคายาเสพ
ติดเปนเพราะกรณีศึกษาตองการเงินที่จะนํามาใชในการจายรักษาอุบัติเหตุที่เกิด
ขึ้นกับสามี และตองการใหฐานะทางครอบครัวของตนเองดีขึ้นกวาเดิม จึงทําให
นองชาวของตนเองไดมาบอกวามีงานดี ๆ ที่จะใหทําและมีคาตอบแทนที่สูง
ประกอบอาชีพคาขายเล็ก ๆ นอย ๆ เทานั้นมีกําไรเฉลี่ยประมาณ 2,000 บาทตอ
เดือนเทานั้นก็พอเปนคาขนมใหลูกไปโรงเรียนบาง แตความสัมพันธในครอบครัว
ในชวงแรก ๆ นั้นผูใหขอมูลบอกวาก็อบอุนดี สามีก็ทํางานเพื่อหารายไดแตก็จะมี
ปญหาใหหนักใจในเรื่องของความเจาชูของสามี ทําใหในบางครั้งรายไดที่หามา
ไดนั้นนําไปใหกับผูหญิงอื่น ไมนําเงินมาใหเลย ซึ่งก็สรางความลําบากใหกับตน
มากในบางชวง จนในที่สุดก็ทะเลาะมีปากเสียงกันทําใหบอกแยกทางกัน จึงไดมี
คนมาชักชวนใหไปทําก็ตัดสินใจ
จะมีปญหาเรื่องเงิน จึงทําใหตองเขาไปยุงเกี่ยวกับยาเสพติด เพราะมารดาซึ่งปวย
และยังนองทั้งสองที่ตองเรียนหนังสือ จึงทําใหหารายไดเพียงลําพังจะมีรายไดไม
แนนอนบางเดือนมีรายไดมาก แตก็มีรายจายเพิ่มตามมาดวย จึงทําใหรายไดกับ
รายจายพอ ๆ กัน จะไมมีเหลือเก็บแตถาเดือนไหนมีรายจายเพิ่มมาอีกก็อาจจะ
ทําใหเกิดปญหาเงินขาดมือไดและไดวางแผนกอนที่จะถูกจับ คิดวาจะเก็บเงิน
เพื่อนหาซื้อที่ดินเปนของตนเอง ทําสวน ทําไร กลับไปอยูบาน และสงเสียใหนอง
เรียนหนังสือใหมากที่สุด อยากใหเขามีอนาคตที่ดี
เนื่องจากวาจะมีผลตอบแทนที่สูงกวางานอื่น ๆ ซึ่งจะไดประมาณ 12,000 บาท
ตอครั้ง ยังไมหักตนทุน แตถาหากทํ างานเหมื อนคนอื่นปกติทั่ว ๆ ไปก็จะมีแค
ประมาณ 3,000 – 4,000 บาทเทานั้น ซึ่งไมคอยเพียงพอสักเทาไรในการใชชวี ิต

245

สมิตา

ครัวประกอบอาชีพคาขายมีกําไรลดนอยลง มีรายไดไมแนนอนประมาณเดือนละ
5,000 บาท แตรายจางสูงขึ้น ทุ ก ๆ วัน โดยเฉพาะสามี จะไปทํ างานที่ป ระเทศ
ไตหวันตองใชเงินประมาณ 100,000 บาท ซึ่งตอนนั้นเงินไมพอ จึงตองนําที่ดินไป
จํานองเพื่อนําเงินไปใชเปนคาใชจายใหสามีไดไปทํางานที่ตางประเทศ เมื่อไปถึง
แลวใหทํางานไมตรงกับที่บอกไวแตตน คาแรงก็ไมไดตามที่ตกลงกันไว สามีก็
ลําบาก ไมมีเงินเหลือกลับมาใหที่บาน เมื่อสามีไมสงเงินกลับมายิ่งเพิ่มภาระทาง
ดานการเงินมายิ่งขึ้น เพราะขาดสงหลายเดือน เจาขอเงินก็จะมายึดที่ดินที่นําไป
จํานองเอาไว จึงไมอยากจะเสียที่ดินไป จึงทําใหมีคนชักชวนใหไปขนยาก็จึงไดไป
ทํา จะเห็นไดวารายไดซึ่งจะเปนปจจัยสําคัญอยางมากที่จะกอใหเกิดการคายา
เสพติด ซึ่งไมจําเปนที่จะตองผูมีรายไดต่ําเทานั้นที่จะเขามาสูขบวนการคายาเสพ
ติดไดเทานั้น เนื่องจากวาถาหากบุคคลที่กําลังประสบปญหาในเรื่องของการเงิน
อยางมาก โดยมีเรื่องระยะเวลาในการหาเงินคอนขางจํากัด ดังนั้นหนทางที่จะเขา
มาชวยก็คือ งานที่คอนขางสบาย ไมตองลําบากสักเทาไร และสามารถที่จะหาเงิน
ไดอยางมากมายในชวงเวลาสั้น เพื่อที่จะไดนําเอาไปตอบสนองตอความตองการ
ในชวงเวลานั้นไดทันที จึงเปนสาเหตุที่ทําใหเกิดการตัดสินใจเขามาสูกระบวนการ
ได ง า ยนั่ น เอง สรุ ป ได ว า ผู มี รายได น อ ยกว า 5,000บาทมี จํ า นวน 8คนหรือ 40
เปอรเซ็นต(%) ดังนั้นจึงปฏิเสธสมมติฐาน

สมมติฐานขอที่4. การอยูในครอบครัวที่มีปญหาทําใหผูตองขังสตรีคายาเสพติด
สําหรับครอบครัวเปนสถาบันพื้นฐานที่มีสวนเปนตัวกําหนดลักษณะ พฤติกรรมตาง ๆ ที่
จะใหแกสมาชิกในครอบครัววาจะสามารถใหไดตามความตองการหรือบรรทัดฐานของสังคมหรือ
ไม ซึ่งในเรื่องของสถาบันครอบครัวจะสะทอนใหเห็นสวนใหญจะเปนเรื่องของการขัดเกลา ดังนั้น
แนวความคิดที่สามารถจะอธิบายในตอนนี้ไดดีที่สุดก็คือ “แนวความคิดการขัดเกลาทางสังคม”
และ “แนวความคิดความสําคัญของครอบครัว”
การขัดทางสังคม (socialization) มีความสําคัญมากสําหรับสังคมมนุษย เพราะถาไมมี
การขัดเกลาทางสังคมแลวบุคคลนั้นจะมีลักษณะทาทางและแนวทางการดําเนินชีวิตที่แตกตาง
หรือแปลกประหลาดตางออกไปจากมนุษยคนอื่นๆ ในสังคม เนื่องจากบุคคลนั้นไมไดรับการสั่งสอ
นอบรมเลี้ยงดู ไมไดรับการถายทอดวัฒนธรรมขนบธรรมประเพณีตางๆ เพื่อปฏิบัติตนใหเขากับคน
อื่นๆ ในสังคม จึงสงผลใหไมสามารถที่จะอยูรวมกับคนอื่นได นอกจากนี้แลวถามนุษยไดรับกา
รอบรมสั่งสอนอยางไรก็จะมีลักษณะและพฤติกรรมตางๆ เหมือนกับตนแบบ ดังนั้นการขัดเกลา
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ทางสังคมเปนกระบวนการปลูกฝงบรรทัดฐานของกลุมใหเกิดขึ้นในตัวบุคคลซึ่งเปนสมาชิกของ
สังคม ทั้งนี้เพื่อใหบุคคลนั้น ๆ สามารถอยูรวมทํางานรวมกับผูอื่นในสังคมไดดวยดี โดยที่การขัด
เกลาจะผานตัวแทนตาง ๆ ไดแก ครอบครัว กลุมเพื่อน โรงเรียน ฯลฯ เปนตน
สวนแนวความคิดความสําคัญของครอบครัว ซึ่งครอบครัวเปนโครงสรางสังคมที่เปนพื้น
ฐานอันดับแรก ๆ ที่มีความสําคัญตอการขัดเกลาและปลูกฝงสิ่งตาง ๆ ใหบุคคลนั้นไดตรงกับความ
ตองการของสังคมหรือบรรทัดฐานสังคมที่วาดหวังเอาไว ซึ่งนิเทศ ตินณะกุล กลาววา สถาบัน
ครอบครัว คือแบบแผนพฤติกรรมที่คนที่มาติดตอเกี่ยวของในเรื่องเกี่ยวกับครอบครัวและเครือญาติ
จะตองปฏิบัติตาม โดยที่จะตองปฏิบัติไปตามกฎเกณฑแบบแผนที่สังคมเปนผูกําหนดขึ้น โดยที่
สถาบันครอบครัวมีหนาที่ (สุพัตรา สุภาพ) ในเรื่องของการสรางสรรคสมาชิกใหม บําบัดความ
ตองการทางเพศ เลี้ยงดูผูเยาวใหเจริญเติบโตขึ้นในสังคม กําหนดสถานภาพ ใหความรักและความ
อบอุน เปนตน
ดังนั้นจะเห็นวา ความสําคัญของครอบครัวจะมีความสอดคลองกับการขัดเกลาทางสังคม
เปนอยางมาก เพราะเปนสถาบันแรกในการขัดเกลาใหสมาชิกมีความพฤติกรรมที่ถูกตองตาม
บรรทัดฐานของสังคมนั่นเอง โดยจะสอนแตความถูกตอง ความดีงามในเรื่องตาง ๆ ให ถาสถาบัน
ครอบครัวบกพรอง ก็จะทําใหเกิดการขัดเกลาที่ไมดี หรือไมไดอยางเต็มที่ จึงสงผลทําใหสมาชิกใน
ครอบครัวมีพฤติกรรมที่ออกมาอาจจะไมสอดคลองกับความตองการของสังคมได

ตารางที่ 28 ลักษณะครอบครัวของผูตองขังสตรี
ลักษณะครอบครัว
ครอบครัวมีปญหา
ครอบครัวไมมีปญหา
รวม

จํานวน (คน)

เปอรเซ็นต (%)

7
13

35
65

20

100
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จากตารางที่ 28 จะเห็นวากรณีศึกษาทั้งหมด 20 คน จะมีพื้นฐานทางครอบครัวที่สมบูรณ
มีความอบอุน ปญหาตาง ๆ ภายในครอบครัวก็ไมมี แตก็ยังเขามาเกี่ยวของกับการคายาเสพติด ซึ่ง
จะสะทอนใหเห็นวาสถาบันครอบครัวดังกลาวสามารถที่จะทําใหบุคคลเหลานี้มีพฤติกรรมตาง ๆ
ใหเปนไปตามบรรทัดฐานทางสังคมโดยผานกระบวนการขัดเกลาที่ถูกตองตามแบบแผนแลวนั้น ก็
ยังคงจะตองมีปจจัยอื่น ๆ เขามาเกี่ยวของอีกดวยนอกเหนือจากสถาบันดังกลาวนั่นก็คือ ในเรื่อง
ของการแกไขปญหาตาง ๆ ภายในครอบครัว ปจจัยทางเศรษฐกิจ เปนตน จึงทําใหบุคคลที่อยูใน
สถาบันครอบครัวที่ไมมีปญหาตองทําผิดกฎหมายหรือบรรทัดฐานทางสังคม ดังกรณีศึกษาที่เขา
เครือขายดังกลาว คือ
สุธิดา

นาตยา

ฉวีวรรณ

แฉลม

ชีวิตในวัยเด็กถือไดวาเกิดในครอบครัวที่อบอุน ครอบครัวมีฐานะดี อาชีพเดิมทํา
เหมืองแรดีบุก กรณีศึกษาเปนผูดูแลกิจการเองทั้งหมด สามีของกรณีศึกษาชวย
งานดานธุรกิจของกิจการเหมืองแร สภาพแวดลอมทของที่อยูอาศัยมีลักษณะที่ดี
ปญหาตาง ๆ ภายในครอบครัวไมมี ความสัมพันธของบุคคลภายในครอบครัวดี
โดยที่ไมมีใครรูเรื่องวากรณีศึกษาเปนผูคายาเสพติด
ครอบครัวของกรณีศึกษาเปนครอบครัวในชนบทมีชีวิตความเปนอยูที่เรียบงาย
อาจจะมีปญหาในเรื่องของเงินทองที่ผืดเคืองบาง แตก็ไมสามรถทําใหเกิดปญหา
ในครอบครัวแตอยางใด ไมเคยเห็นพอแมทะเลาะเบาะแวงกันเลย
ครอบครัวในวัยเด็กก็ถือไดวาเปนครอบครัวที่มีความอบอุนพอสมควร เพราะใน
แตละวันจะคลุกคลีอยูกับพอแมตลอดเวลาไมเคยหาง ในครอบครัวพอแมจะมี
การทะเลาะเบาะแวงกันบางเหมือนกันแตไมรุนแรงมากนัก

ครอบครัวของคนชาวใต คนในครอบครัวเคารพและใหเกียรติซึ่งกัน ปญหาของพอ
แมก็มีบางแตไมถึงกับลงไมลงมือ บางครั้งพอกับแมก็ทะเลาะกัน แตไมนานก็คืนดี
กันไมมีปญหาของการหยาราง ครอบครัวของกรณี ศึกษามีความอบอุนดี ลูก ๆ
เชื่อฟงพอแม ทุกคนพอกลับบานก็จะนําเรื่องที่แตละคนไปเจอมาเลาสูกันฟง โดย
กรณีศึกษาไมไดบอกครอบครัวเลย เพียงแคบอกใหทราบวามีคนใจดีใหเงินกู โดย
ไมคิดดอกเบี้ย
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สมหวัง

ดวงแข

ลําดวล
ประภา

อําภา

อาภรณ

บัวคํา

นีรนุช
สมิตา

ครอบครัวของกรณีศึกาามีความเปนอยูที่อบอุน อาจจะไมมากมายนักแตก็ถือวา
ดี จะมีปญหาก็แตรายไดของกรณีศึกษาไมพอกับรายจาย จึงทําใหสามีและกรณี
ศึกษาสนใจแตเรื่องปากเรื่องทองโดยเฉพาะลูก ๆ จึงไมคอยมีเวลามาทะเลาะกัน
และการทํางานนี้กรณีศึกษาไมไดบอกใครเลยวาเปนคนสงยาเสพติด
เป น ครอบครัวของชาวนาชาวไรมี ความเป น อยูแบบคนตามตางจังหวัด จะให
ความชวยเหลือเปนกันเองพอแมของกรณีศึกษาอยูรวมกันจนปจจุบันทุกวันนี้ก็ไม
ไดมีปญหาภายในครอบครัวแตอยางใด
การดําเนินชีวิตของครอบครัวเปนแบบเรียบงายไมวุนวายปญหาตาง ๆ ของคน
ภายในครอบครัวจึงไมเกิดขึ้น ทุกคนจะรูจักหนาที่ของตนเองเปนอยางดี
ครอบครัวมีฐานะคอนขางยากจน และจะตองอยูอยางอัตคัด จึงทําใหไมมีโอกาส
ในดานตาง ๆ และกรณีศึกษาจะตองประกอบอาชีพตาง ๆ อยางหนักเพื่อที่จะทํา
ใหครอบครัวสามารถอยูรอดไดทุกคน ซึ่งภายในครอบครัวของกรณีศึกษาจะมี
การทะเลาะเบาะแวง บ า งเป น บางครั้ง โดยเหตุ ก ารณ ต า ง ๆ เหล า นี้ เป น เรื่อ ง
ธรรมดาสําหรับครอบครัว แตก็ไมชายแบบรุนแรงสักเทาไร สามารถปรับความเขา
ใจได
สภาพครอบครัวของตนเองและของสามีก็มีสวนที่ทําใหตนไมตองดิ้นรนในการหา
เงินจากการคายาเสพติดเลย ทั้งนี้เนื่องจากสภาพครอบครัวของตนเองสมบูรณ
ทุกอยาง และพอใจสําหรับชีวิตในตอนนี้เปนอยางมาก
สภาพครอบครัวเปนครอบครัวเกษตรกรรม ที่มีสภาพยากจน มีเงินใชไปวัน ๆ ไม
คอยมีเงินเก็บสักเทาไร เพียงแตวาคนภายในครอบครัวของกรณีศึกษาไมมีใคร
เขามาเกี่ยวของในเรื่องของยาเสพติดเลย
ครอบครัว จั ด ว า ดี ม าก เป น ครอบครัว ที่ อ บอุ น พ อ แม ไม มี ป ญ หาหย า รา งหรื อ
ทะเลาะเบาะแวงกันแตอยางใด พี่นองของกรณีศึกษาก็มีความรักใครปองดองกัน
เปนอยางดี
ครอบครัวเปนครอบครัวที่มีความอบอุน ไมมีใครทะเลาะเบาะแวงกันเลย อยูดวย
กันอยางมีความสุขสบายใจ แตฐานะทางบานมีแคพอกินพอใชเทานั้นเอง
ครอบครัวอบอุนดี ลูก ๆ ก็เชื่อฟงพอสมควร จะมีดื้อบางก็เปนเรื่องธรรมดาที่เด็ก
อยูในวัยนั้น

นอกจากนี้ผูหญิ งที่เขามาเกี่ยวของกับการคายาเสพติดที่มาจากสถาบัน ครอบครัวที่มี
ปญหามีจํานวนทั้งสิ้น 7 คน คิดเปนรอยละ 35 ซึ่งสถาบันครอบครัวดังกลาวไมสามารถที่จะขัด
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เกลาใหพวกเขาเหลานี้สามารถมีพฤติกรรมตาง ๆ ใหสอดคลองกับบรรทัดฐานทางสังคมที่ตั้งเอาไง
โดยจะมีสวนเขาไปเกี่ยวของกับการยาเสพติดกอนที่จะเขามาคายาเสพติดเองโดยตรง ซึ่งกรณี
ศึกษาบางคนอาจจะมาจากสถาบันครอบครัวที่ไมมีพอแม พ อแมหยาราง หรือพ อแมมีป ญ หา
ทะเลาะเบาะแวงกันประจํา ดังจะเห็นไดจากกรณีศึกษาดังตอไปนี้
ปราณี

ขนิษฐา

พานี

ปนัดดา

ครอบครัวที่อบอุนเปนอยางไรใน ชีวิตในวัยเด็กตั้งแตเกิดมาไมเคยรูจักกับความ
รักความอบอุนของพอแม เพราะวานับแตจําความไดก็เห็นแตหนาของยาเทานั้นที่
คอยเลี้ยงดูมาตลอด ยาเลาใหฟงวาพอแมไดแยกกันแตตัวกรณี ศึกษายังอยูใน
ทอง พอเกิดมาแมก็นํามาใหยาเลี้ยงแลวนับแตนั้นมาแมก็ไมเคยมาเยี่ยมอีกเลย
ฐานะทางบานยากจนมากจึงไมมีโอกาสไดเรียนเหมือนกับคนอื่น และไดแตงงาน
เมื่ออายุยังนอยกับสามีคนแรกและแตงงานใหมอีกครั้งโดยหลังจากที่ไดอยูกินจึง
ได รูว าสามี ใหม เป น ผู ที่ ติ ด ยาเสพติ ด ประเภทเฮโรอี น แต ะ วัน สามี ต อ งออกไป
ทํางานอกบาน ปกติรายไดก็ไมคอยจะพอใชจายอยูแลว ในที่สุดก็มีผูคายาเสพ
ติดใหมาชวยขายยาเสพติดโดยใหคาตอบแทนเปนเงินจํานวนสูง จึงไดตัดสินใจ
ทํา
ครอบครัวของกรณีศึกษาแมวาจะไมมีปญหาการหยารางของบิดามารดา แตดวย
เหตุผลและความจําเปนบางประการทําใหบิดาและมารดาของผูใหขอมูลตองอยู
กันคนละทางทําใหขาดความอบอุนในครอบครัวขาดคนที่คอยดูและเอาใจใสขัด
เกลา
เมื่ออายุประมาณ 2 ปมารดาของกรณีศึกษาไดเสียชีวิตตั้งแตเด็ก ทําใหมีควาทรง
ในวัยเด็กที่ไมดีนัก ไมมีความสุขนัก ซึ่งเปนสวนหนึ่งที่ทําใหมีความคิดอยูเสมอวา
ถาตนเองจะมีครอบครัวก็จะพยายามใหเปนครอบครัวที่สมบูรณ ลูก ๆ ของตนจะ
ตองอยูอยางสบายพรอมหนาพรอมตากันทั้งพอแมลูก แตเมื่อสามีเริ่มจะมีเรื่อง
ของการนอกใจไปมีผูห ญิ งอื่น สภาพครอบครัวก็เริ่มเปลี่ยนแปลงไป สามีขาด
ความรับผิดชอบในเรื่องคาใชจายในบานทําใหสภาพเศรษฐกิจ การดํารงชีวิตของ
ตนเองกับบุตรคอนขางลําบาก ทําใหมีปญหาเรื่องทะเลาะและมีปากเสียงกันใน
ระหวางผูใหขอมูลกับสามีบอยครั้งมากขึ้น จนในที่สุดก็ทําใหตองเลิกรากันไป
กอนที่บิดาและนองชายจะเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ ครอบครัวจะมีความอบอุนอยูกัน
พรอมหน าพรอมตา โดยที่ไมเคยเห็นบิดาและมารดาทะเลาะกัน เลยจะพูดกัน
อยางมีเหตุผลจะไมใชอารมณ แตพอพอและนองชายเสียชีวิต ทําใหแมมีพอใหม
ซึ่งพอใหมนิสัยไมคอยดี ชอบดื่มเหลาเมาแลวทะเลาะกับแม เมื่อแมไมมีเงินใหจะ
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รัตนา

ศศิธร

สายฝน

ใชกําลังทุบตีเปนประจํา จนทําใหนองชายไมชอบพอใหมไดทะเลาะกันอยางหนัก
จนนองชายไดหนีออกจากบานไป ทําใหแมเสียใจ ปจจุบันนี้พอใหมไมไดอยูกับ
แมแลวเพราะเขาไปมีผูหญิงคนใหม
ครอบครัวตนเปนครอบครัวที่มีชีวิตเรียบงาย ไมลําบากสักเทาไร แตก็ไมถึงกับดี
มาก และคิดวาครอบครัวของตนเองมีสภาพที่ดีอยางเดียวก็คือไมมีใครทะเลาะ
เบาะแวงกัน อยางรุน แรงนัก แตคูสมรสจะเปน คนติดการพนันและดื่ม สุราเปน
อยางมาก จึงเป น สาเหตุหนึ่งที่ทําใหสภาพครอบครัวค อนขางจะมี ปญ หาโดย
เฉพาะในเรื่องของการเงินที่จะเอาไวใชในครอบครัว
เปนสภาพที่คอนขางจะมีปญหาตาง ๆ มากมาย พอแมจะทะเลาะเบาะแวงกัน
เปนประจําไมเวนแตละวัน และสวนใหญ เรื่องตาง ๆ ที่เกิดจากความเมาทั้งสิ้น
พอแมของผูใหขอมูลจะทานเหลากันทั้งคู หลังจากที่แมของผูใหขอมูลไดหยาราง
กันไมนาน แมก็ไดแตงงานใหม และสภาพครอบครัวจะมีความสุขอยูดวยไดไม
นาน พอใหมก็กินเหลาและเมาอาละวาดเหมือนสภาพเดิม ๆ
สําหรับครอบครัวของผูใหขอมูลก็จะมีปญหาเหมือนกัน โดยสวนใหญไมรุนแรงสัก
เทาไร และคนภายในครอบครัวก็จะมีแคดื่มเหลา สูบบุหรี่แตไมใชติดเปนประจํา
นอกจากนี้แลวคนภายในครอบครัวไมมีใครรูวาตัวเองเปนคนขายยาบาเลยสักคน

จากการศึกษาผูที่อยูในครอบครัวที่มีปญหาจะมีโอกาสที่จะทําตัวใหเปนปญหาในสังคม
แตก็ไมเปนเชนนั้นเสมอไปเพราะวามีหลายคนที่ครอบครัวมีปญหาก็สามารถหาทางออกที่ดีแกไข
ปญหาตางๆไปได ฉนั้นก็เชนกันที่ครอบครัวของคนที่ไมมีปญหาความแตกแยกก็อาจจะทําตัวให
เปนปญหาในสังคมไดทั้งนี้ก็ขึ้นอยูกับองคประกอบอื่นๆอีกที่เปนตัวแปรในการที่จะใหสตรเขาสู
กระบวนการคายาเสพติด จากขอมูลของประชากรสรุปไดวาผูที่มีปญหาครอบครัวมีจํานวน 7คน
หรือ 35เปอรเซ็นต(%) ดังนั้นจึงปฏิเสธสมมติฐาน

สมมติฐานขอที่5. การมีเพื่อนที่ติดยาเสพติดทําใหผูตองขังสตรีคายาเสพติด
กลุมเพื่อนเปนอีกกลุมหนึ่งที่มีสวนสําคัญในเรื่องของการขัดเกลาการเรียนรูสิ่งตาง ๆ ที่
สามารถจะกอใหเกิดการเรียนรูในสิ่งที่ผิด ๆ นั่นเอง โดยจะขึ้นอยูกับลักษณะของความสัมพันธ
ความถี่ในการติดตออีกดวย ซึ่งแนวความคิดที่จะสะทอนใหเห็นไดอยางชัดเจนก็คือ ทฤษฎีตาง
ความสัมพันธ (Differential Association Theory) นั่นเอง โดยที่เนื้อหาสาระของทฤษฎีนี้จะกลาว
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ถึงพฤติกรรมที่ทําใหเกิดการเบี่ยงเบนเกิดจากการเรียนรู ที่มีการติดตอจากกลุมที่มีการกระทํา
ความผิด และยังขึ้นอยูกับความถี่ ระยะเวลา ความสม่ําในการคบกลุมดังกลาวอีกดวย
ถาหากกลุมเพื่อนที่เปนกลุมที่มีการคายาเสพติดหรือกระทําความผิด ซึ่งมีการติดตอใน
ลักษณะที่เปนที่พึงและมีความสําคัญมากสําหรับบุคคลนั่น ๆ ยอมที่จะทําใหเกิดการเรียนรูในพฤติ
กรรมที่ไมเหมาะสม และยังมีโอกาสที่จะเปนตนแบบ (model) ที่ไมดีไดอีกดวย
ตารางที่ 29 เพื่อนของผูตองขังสตรี
กลุมเพื่อน
มีเพื่อนติดยาเสพติด
ไมมีเพื่อนติดยาเสพติด
รวม

จํานวน (คน)

เปอรเซ็นต (%)

11
9

55
45

20

100

จากตารางที่ 29 นี้จะสะทอนใหเห็นถึงกลุมเพื่อนของกรณีศึกษาที่มีปญหาในเรื่องของยา
เสพติดที่เปนสิ่งผิดกฎหมายตามที่ไดระบุโทษเอาไว โดยในครั้งนี้ไมไดนําเอาบุหรี่ และยาเสพติดมา
เปนเกณฑ จะพบวามีกรณีศึกษาจํานวน 11 คน คิดเปนรอยละ 55 ที่มีการเกี่ยวของกับยาเสพติด
จนกอใหเกิดการชักชวนใหทดลอง และยังเปนผูแนะนําใหเขาไปสูกระบวนการคายาเสพติดอีกดวย
โดยที่กรณีศึกษาไดใหความสําคัญกับกลุมเพื่อนดังกลาวเปนอยางมาก โดยที่เวลามีปญหาตาง ๆ
ก็จะมาอยูเปนเพื่อนและใหคําปรึกษาหรือกําลังใจในยามยาก จึงสงผลใหเกิดการคลอยตามใจและ
ใหความสําคัญกับกลุมเพื่อนดังกลาวเปนอยางมาก จึงกอใหเกิดการเรียนรูและการวางใจ ตลอด
จนสามารถชักจูงใจใหกระทําสิ่งตาง ๆ ไดงายถึงแมจะเปนเรื่องของผิดกฎหมายก็ตาม ดังเชนกรณี
ศึกษาของ
ฉวีวรรณ

สวนใหญเพื่อนของกรณีศึกษาจะเปนผูหญิงลวนและเปนเด็กดีไมเกเร และไมมีผู
นําของกลุมที่เกเรและนําพาไปของแวะกับสิ่งเสพติดและอุบายมุขใด ๆ เลยในชวง
วัยเด็ก แตคนที่ชักชวนใหเขามาทํางานนี้คือเพื่อนที่สนิทในวัยเรียน โดยที่กรณี
ศึกษาก็ไมรูเหมือนกันวาเปนผูคายาเสพติด
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ไดออกจากโรงเรียนตอนชั้นประถมศึกษาที่ 6 จึงมีเพื่อนสมัยที่ยังเปนเด็ก ๆ แต
ปจจุบันไมเคยไดติดตอกันเลย เพราะตองแยกยายกันไปทํางาน และเรื่องยาเสพ
ติดเพื่อนไมเคยของเกี่ยวเลย แตคนที่ชักชวนก็คือเพื่อนที่ทํางานเปนคนแนะนําให
ทํา โดยที่กรณีศึกษาไมรูเลยวาเปนบุคคลที่จะทํางานนี้
มีความรูสึกวาจะสนิทคุนเคยกับเพื่อนมากกวาคนในครอบครัว เมื่อกรณีศึกษามา
อยูที่กรุงเทพฯ ทําใหหางเหินกับครอบครัวและมักจะเริ่มคบกับเพื่อนใหม ๆ มาก
ขึ้น โดยเฉพาะเรื่องยาเสพติดก็เขาไปยุงเกี่ยวเพราะการคบเพื่อนและยิ่งเปนเพื่อน
ที่ติดยาเสพติดและคายาเสพติดทําใหตองคลอยตามในที่สุด
เพื่อนที่รูจักคบหากันสวนมากจะเปนคนในหมูบานเดียวกัน หรือในหมูบานใกล
เคียงจะมีความสนิทสนมคบกันเหมือนพี่เหมือนนอง เทาที่รูจักก็มีพวกผูชายที่มี
ครอบครัวแลวที่ติดยาเสพติดอยูบางแตไมมากนัก ซึ่งเจาหนาที่ตํารวจก็รูวาใคร
ติดยาแตกไ็ มไดจับกุมแตอยางใด
เพื่อนที่รูจักกันในระหวางที่ทําธุรกิจจัดหาเด็กไปขายบริการและก็ไดรับการชักชวน
ใหลําเลียงยาเสพติดมาสง และก็เปนคนเดียวกันที่แนะนําใหรูจักกับสายลับหรือ
ตํารวจที่มาลอซื้อ รูภายหลังวาเพื่อนทรยศเคยถูกจับกุมแตตํารวจไมพบของกลาง
ยาเสพติดจึงมาเอาผิดไมไดและเกลี้ยกลอมใหเพื่อนคนดังกลาวทํางานใหกับ
ตํารวจเพื่อที่ตนเองจะไดหลุดพนขอหา
ถาเราคบกับเพื่อนที่ยุงเกี่ยวกับยาเสพติดแลวโอกาสที่จะยุงเกี่ยวกับยาเสพติดก็
มากเทากัน แตทั้งนี้ขึ้นอยูกับความหนักแนนของตัวเราเองดวย ตองไมหลงผิดไป
ตามสิ่งลอใจที่ไดมาจากการกระทําผิดเกี่ยวกับยาเสพติด เพื่อนที่ตองการใหเสพ
ยาเสพติดจะตองพูดจาหวานลอม เหมือนกับเพื่อนรวมงานพูดจาหวานลอมเอา
เงินมาลอ แตโดยสวนตัวของเงินที่ไดมาเทียบไมไดกับความกลัวในเรื่องของความ
ปลอดภัยจึงยอมรวมลําเลียงยาเสพติดกับเพื่อน
ตอนที่มีปญหาเพื่อนของกรณีศึกษาพอจะรูขาว และรูวามีอาชีพที่มีรายไดไมเพียง
พอทําใหมาชักชวนใหไปขนยาเสพติด โดยบอกวาจะไดรายไดมากในแตละครั้งใน
การทํางาน แตมีปญหาตาง ๆ ที่รุมเรามาก ๆ ทําใหตอบตกลงในการที่จะทํา
ในชวงแรกที่ตองทํางานในสถานที่ขายของริมถนนตอนกลางคืนไดรูจักกับเพื่อน
ของตนเองที่ไดเสพยาและคายาไปดวย ชักชวนใหทดลองในระยะแรก และตอน
หลัง ๆ เริ่มที่จะเห็นวาเพื่อนของตนไดทําการคายาไปดวยเริ่มที่จะมีเงินใชสอยไม
ขาดมื อ และมี ค วามเป น อยู ที่ ดี ขึ้ น จึ งทํ า ให เริ่ม ที่ จ ะกล า ค า ขายโดยที่ จ ะขาย
ลักษณะเปนรายยอย ๆ ใหแกลูกคาที่เขามาติดตอเพื่อใชเสพกันเองมากกวา
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มีเพื่อนที่สนิทกันในวัยเรียนที่มีปญหาเหมือน ๆ ตัวเองและที่ผาน ๆ ที่ไดติดยา
เสพติดประเภทตาง ๆ ไดทดลองใหชักชวนเสพ ก็เลยเสพเพราะวามีความรูสึกได
ลืมปญหาตาง ๆ
กลุมเพื่อนที่คบหาไมมีใครติดยาเสพติดเลย นอกจากการสูบบุหรี่และดื่มเหลาเทา
นั้นเอง
กลุมเพื่อนที่สนิท ๆ ก็ไมเห็นมีใครติดยาเสพติด แตคนที่คบหาเปนเพื่อนที่ไมสนิท
มากนักเปนผูที่ติดยาเสพติดและไดชักชวนใหมาขนยาเสพติด

นอกจากนี้แลวกลุมเพื่อนที่ไมมีปญหาเรื่องยาเสพติดเลย จะมีจํานวนทั้งหมด 9 คน คิด
เปนรอยละ 45 ซึ่งกลุมเพื่อนกลุมที่ไมมีไดเขามาเกี่ยวของยาเสพติด สวนใหญจะไมไดเขามาเปน
คนชักชวนใหเขาไปสูวังวนของยาเสพติดสักเทาไร แตจะเปนบุคคลที่มีสวนเกี่ยวของหรือรูจักกับ
กรณีศึกษาเทานั้นเอง โดยที่มีปจจัยในเรื่องตาง ๆ เขามาเกี่ยวของโดยสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือ “ปจจัย
ทางเศรษฐกิจ” นั่นเอง ที่เปนสวนผลักดันใหเขาไปสูกระบวนการคายาเสพติด ซึ่งสะทอนใหเห็น
จากกรณีศึกษาดังตอไปนี้
สุธิดา

นาตยา

แฉลม

ปราณี

เพื่อนที่คบหามีอยูมากมายหลายกลุม แตสวนมากจะเปนเพื่อนที่รูจักในแวดวง
ธุรกิจเปนเพื่อนที่คอนขางมีฐานะเปนนักธุรกิจที่มีชื่อเสียงของจังหวัด เพื่อนที่รูจัก
เทาที่ผานมาไมเคยมีเพื่อนคนไหนติดยาเสพติดหรือเคยคายาเสพติดเลยแมแต
คนเดียว
เพื่อนสวนใหญจะเปนเพื่อนรวมอาชีพเดียวกัน จะมีความสัมพันธที่ดีตอกันทุกคน
รูวาแตละคนมีพื้นฐานของความยากลําบากเหมือนกัน เทาที่รูในขณะที่ดําเนิน
ชีวิตขายบริการของผูใหขอมูลไมเคยเห็นเพื่อนคนใดมีพฤติกรรมเกี่ยวของการคา
ยาเสพติดอาจจะมีเฉพาะแตเพียงผูเสพเทานั้น
ผูใหขอมูลและเพื่อนไมเคยของเกี่ยวกับยาเสพติด ไมวาจะชนิดใดก็ตาม เพราะใน
สมัยนั้นไมแพรหลายเหมือนปจจุบนั ในามัยนั้นเพื่อนผูชายรุนเดียวกับกรณีศึกษา
จะติดบุหรี่เพียงอยางเดียว
เพื่อนในวัยเดียวกันก็มีบางแตไมมากนัก เพราะตองทํางานและตองออกจากโรง
เรีย นทํ า ให ข าดการติ ด ต อ กั บ เพื่ อ นฝู ง กรณี ศึ ก ษาจึ งไม ค อ ยได อ อกไปคบค า
สมาคมกับใคร จึงไมรูจักกับยาเสพติดรวมทั้งเพื่อนของกรณีศึกษาเองก็ไมมีใคร
เลยที่ติดยาเสพติด
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เพื่อนสวนใหญ จะมาจากในการทํางาน โดยที่เพื่ อนเหลานี้จะมีทั้งสูบบุหรี่ ดื่ม
เหลา เสพกัญชา
สําหรับกลุมเพื่อนหรือความสัมพันธของเพื่อนกับผูใหขอมูลคิดวาเปนโชคดีที่
เพื่อนในกลุมไมคอยไดเขาไปเกี่ยวของกับยาเสพติดสักเทาไรมีแตดื่มเหลาบาง
เปนบางครั้งในเวลาที่จะตองมีการสังสรรคเทานั้นแตก็ไมใชยาเสพติดประเภท
อื่นๆ เลย
เพื่อนแตละคนของกรณีศึกษาก็เปนคนที่ไมคอยไดใชสารเสพติดประเภทตาง ๆ
สักเทาไร ก็มีแคเพียงการสูบบุหรี่และการดื่มเหลาเทานั้นเอง
เพื่อนของกรณีศึกษาไมเคยยุงเกี่ยวกับยาเสพติดเลย และก็ไมเคยเห็นเพื่อนเสพ
ยา หรือไมก็ยุงเกี่ยวกับยาเสพติดเลยสักคน
ความสัมพันธของเพื่อนก็จะมีการติดตอกันบางในบางโอกาส แตเพื่อนก็ไมมีใคร
ใชสารเสพติดที่ประเภทรุนแรงหรือผิดกฎหมายเลยสักคนจะมีแคดื่มเหลาและสูบ
บุหรี่เทานั้น ซึ่งเพื่อนก็ไมไดใชเปนประจําเหมือนอยางกับคนที่ติดจนขาดไมไดเลย

จากการศึกษา พบวากลุมประชากรที่มีความสัมพันธกับการคายาเสพติดสวนใหญจะให
ความสําคัญกับการคบหาเพื่อนเปนอยางมากจะเห็นไดจากความใกลชิดในลักษณะของความเขา
ใจตอกันอาจจะเรียกไดวาใกลชิดมากกวาบุคคลในครอบครัว ซึ่งในสวนนี้เปรียบเสมือนดาบสอง
คมกลาวคือถาคบเพื่อนที่ดีก็จะชักนํากันไปในทางที่ดีแตถาคบเพื่อนที่ไมดีก็จะประพฤติปฏิบัติไป
ในทางที่ไมถูกที่ควรดั่งคําที่วา “คบคนพาล พาลพาไปหาผิด คบบัณฑิต บัณฑิตพาไปหาผล” จาก
ขอมูลสรุปไดวาผูที่มีเพื่อนที่เกี่ยวของกับยาเสพติดมีจํานวน 11 คนหรือ 55เปอรเซ็นต(%) ดังนั้นจึง
ยอมรับสมมติฐาน

สมมติฐานขอที่6. ความเปนโสดทําใหผูตองขังสตรีคายาเสพติด
สําหรับในเรื่องของสถานภาพการสมรสเปนอีกสวนหนึ่งที่อาจจะมีสวนในการผลักดันให
เขามาสูกระบวนการคายาเสพติดไดอีกหนทางหนึ่ง ซึ่งอาจจะมีปจจัยตาง ๆ เขามาเกี่ยวของ จะ
สะทอนใหเห็นไดจากแนวความคิดของโครงสรางหนาที่นั่นเอง โดยที่มีแนวความคิดสําคัญ คือ
ระบบสังคมตาง ๆ ประกอบดวยโครงสรางและกิจกรรมตาง ๆ โครงสรางทางสังคม คือ แบบแผนที่
อยูไดนานโดยประชากรมีความสัมพันธซึ่งกันและกัน และสัมพันธกับสิ่งแวดลอม โครงสรางจะได
มาจากการกระทํ าระหวางกั น ทางสั ง คม จากบรรทั ด ฐานและกฎเกณฑ ตา ง ๆ ของพฤติ ก รรม
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สําหรับแรดคลิฟ ฟ บราวน หน าที่ สําคัญ ของโครงสรางก็คือ การที่มัน ทําใหเกิดเสถียรภาพทาง
สังคมและการคงอยูของระบบสังคมนั่นเอง

ตารางที่ 30 สถานภาพการสมรส
สถานภาพการสมรส

จํานวน (คน)

เปอรเซ็นต (%)

สมรส
โสด

16
2

80
10

หยาราง

2

10

20

100

รวม

จากตารางที่ 30 จะสะท อ นใหเห็น วากรณี ศึ ก ษาทั้ งหมด 20 คน จะมี สถานภาพเป น คู
สมรสเปนสวนใหญ โดยจะมีถึง 16 คน คิดเปนรอยละ 80 ซึ่งกลุมผูหญิงที่อยูในสถาบันครอบครัว
แลวจะตองมีความรับผิดชอบตาง ๆ อยางมาก โดยเฉพาะผูหญิ งจะมีความสําคัญ ในเรื่องของ
ครอบครัวเปนอยางมากซึ่งตองรับผิดชอบสิ่งตาง ๆ ภายในครอบครัว ไมวาจะเปนเรื่องของการขัด
เกลาบุตร การดูแลคาใชจายภายในครอบครัว เปนตน โดยที่กรณีศึกษาบางคนตองเขามาเกี่ยวของ
กับการคายาเสพติดเพื่อที่จะตองทําใหครอบครัวอยูรอด เพราะคูของกรณีศึกษาไมสามารถที่จะหา
เงินเขามาจุนเจือภายในครอบครัวได หรือเพราะคูสมรสเปนคนที่มีสวนเกี่ยวของกับการคายาเสพ
ติด ไดเขามาชักชวน ก็ทําใหไมสามารถที่จะปฏิเสธได เปนตน จากลักษณะดังกลาวจึงทําใหกรณี
ศึกษาตองเขามาแกไขปญหาตาง ๆ ตามสภาพที่กรณีศึกษาจะแกไขไดในระยะเวลานั้น ซึ่งสะทอน
ใหเห็นวาโครงสรางทางครอบครัว ซึ่งเปนโครงสรางหนึ่งของสังคมที่ไมสามารถจะทําหนาที่ของตัว
มันเองไดอยางสมบูรณหรือเกิดความบกพรองขึ้น จึงกอใหเกิดการหาหนทางที่จะแกไขปญหา
ตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในเวลาดังกลาวตามที่จะแกไขปญหาได โดยบางคนอาจจะแกไขโดยคนเดียว หรือ
บางคนอาจจะแกไขปญหาโดยการปรึกษาคูสมรสของตนเอง ดังเชนกรณีศึกษาทั้งหมดที่มีสถาน
ภาพสมรสแลว
สุธิดา

สมรส ความประพฤติของสามีผูใหขายจะเปนคนขยันทํางาน เรื่องยาเสพติดไม
เคยยุงเกี่ยวจะเปนคนที่ไมชอบเขางานสังคม ไมสูบบุหรี่ ไมกินเหลา ไมเลนการ
พนัน ในการลักลอบคายาเสพติดสามีกไ็ มเคยรูเรื่อง
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การสมรสไมเคยสมรสมากอน แตยอมรับวาเคยคบหาเปนแฟนกับคนไทยในครั้งที่
เริ่มเขามาอยูในกรุงเทพใหม ๆ แตก็คบหากันไดไมนานก็แยกยายกันไปโดยที่ไม
เคยใชชีวิตรวมกันเลย จนในที่สุดไดคบกับแฟนชาวตางชาติโดยฝายชายจะเดิน
ทางไป ๆ มา ๆ ระหวางเมืองไทยกับตางประเทศ ทุกครั้งที่มาเมืองไทยก็จะมาพัก
เปนระยะเวลานานครั้งละประมาณ 1 เดือน – 3 เดือน
สมรส โดยที่คูสมรสจะสูบบุหรี่และกินเหลาตามประสาผูชายสวนใหญโดยพฤติ
กรรมของสามีเปนมาตั้งแตสมัยกอนที่จะแตงงานแลว แตก็ไมเคยใชยาเสพติดไม
วาจะเปนประเภทไหนก็ตาม สามีของผูใหขอมูลเปนคนแข็งแรงขยันทํามาหากิน
แตที่ไมประสบความสําเร็จอาจจะเปนเพราะปจจัยทางดานการศึกษา
สมรส ซึ่งรายไดของสามีมักไมแนนอนขึ้นอยูกับวาในแตละเดือนจะมีคนจางไปตัด
หญามากนอยแคไหน โดยนิสัยสวนตัวของสามีเปนคนใจดี คอนขางจะเงียบ ๆ
สามีของผูใหขอมูลเปนคนที่ดื่มเหลา แตไมหนักมาก จะทานก็ตอเมื่อเดือนนั้น ๆ
มี ง านมาเยอะ และถ า หากสามี ติ ด เหล า แบบดื่ ม หั ว ราน้ํ า พอเมาแล ว ก็ ม า
อาละวาดกับลูกเมีย กรณีศึกษาคงจะตองเลิกกันไปนานแลว เพราะกรณีศึกษาไม
สามารถทนไดกับนิสัยเชนนี้
สมรสแลว สามีของกรณีศึกษาเปนคนดี มีนิสัยเรียบรอย ไมพูดมาก คอยดูแลงาน
ภายในบานแทนกรณีศึกษาไดเปนอยางดี เปนสามีที่ดีใหเกียรติเสมอมา ไมเคย
กาวกายในงานของกรณีศึกษา
สมรส
สมรส ในครั้งแรกที่รูจักกับสามีก็จะเห็นเขาสูบบุหรี่จะกินเหลาในบางครั้ง ถึงจะไม
มีความรูแตก็เปนคนขยันรักครอบครัว สามีเคยเลาใหฟงเหมือนกันวาบางวันตอง
กินยามาเพื่อที่จะไดมีแรงทํางาน สามีของกรณีศึกษาเมื่อรูวาขายยาเสพติดกไม
ไดสนับสนุนหรือหามแตอยางใดแตก็เปนหวงโดยบอกวาใหระวังจะถูกตํารวจจับ
และในที่สุดก็ถูกจับ
สมรสแลว โดยที่คูสมรสจะเปนผูใหญ กรณีศึกษาจะเชื่อฟงคําพูดและการตัดสิน
ใจของสามี เพราะเขาเปนผูใหญกวา และเปนหัวหนาครอบครัว ถึงแมสามีจะชอบ
กินเหลาและสูบบุหรี่ แตก็จะมีความรับผิดชอบตอครอบครัว โดยปกติจะไมของ
แวะกับยาเสพติด
สมรส โดยที่สามีรับราชการเปนครูอยูที่โรงเรียนจังหวัด ไมเคยของเกี่ยวกับยาเสพ
ติด และไมเคยรูมากอนวากรณีศึกษาเปนผูคายาเสพติด
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สมรส หลังจากที่แตงงานอยูดวยกันไดไมนานก็จะรับทราบทั้งนี้เนื่องจากสามี
ตองการให ตนเองชวยเหลือในการคายาเสพติดให กับลูก คาในสถานที่ทํ างาน
ตอนแรกก็ไมอยากจะทําสักเทาไร แตเนื่องจากตองการชวยสามีและเห็นวาเปน
โอกาสในการหารายไดใหแกครอบครัวจึงไดทําอยางไมคอยเต็มใจสักเทาไร
สมรส สามีของกรณีศึกษาไมมีสวนเกี่ยวของในเรื่องดังกลาวเลย และไมรูดวยวา
มารดาของตัวเองไดเปนผูคายาเสพติดเลยสักนิด และสามีก็ไมไดเปนคนที่สูบ
บุหรี่ ดื่มเหลาสักเทาไร
สมรสแลว โดยที่สามีเปนคนรักครอบครัว เอาการเอางาน และไมไดเปนคนติดยา
เสพติดอะไรเลย นอกจากสูบบุหรี่เทานั้นเอง
ไมไดแตงงานกับสามีแบบถูกตองตามประเพณี อยูกันแบบสามีภรรยาโดยไมได
จดทะเบียนสมรส และโดยที่สามีของตนเองมีอาชีพที่เกี่ยวกับยาเสพติดตอนแรก
ไมรูเรื่อง แตจะมาทราบตอนที่ใหตนเองชวยลําเลียงเทานั้น และผูใหขอมูลอยาก
ทํางานหาเงินใหครอบครัวจึงไดชวย
สมรส ซึ่งคูสมรสจะเปนคนติดการพนันและดื่มสุราเปนอยางมาก จึงเปนสาเหตุ
หนึ่งที่ทําใหสภาพครอบครัวคอนขางจะมีปญหาโดยเฉพาะในเรื่องของการเงินที่
จะเอาไวใชในครอบครัว
สมรสแลว สามีเปนคนที่ไมเคยใชสารเสพติดะไรเลยแมกระทั่งบุหรี่ เหลาก็ไมเคย
เขาไปยุงวุนวาย และตอนที่ใหคําปรึกษา สามีก็ไมอยากที่จะใหทํางานนี้เลย แตก็
ไมสามารถที่จะปฏิเสธไดยอมชวยเหลือกิจการตาง ๆ ของตนเองดวย
สมรส สามีคอนขางขยันทํางานพอสมควร รักลูกใหความอบอุนแกครอบครัวดี แต
สามีมีขอเสียอยูของหนึ่งคือนิสัยชอบเลนการพนันแทบทุกประเภท

สําหรับสถานภาพสมรสที่มีสภาพโสด 2คน คิดเปนรอยละ 10 และหยารางมี 4 คน คิดเปน
รอยละ 10 ซึ่งจะเปนกลุมเคยสมรสและหยารางมาแลวทั้งสิ้น 2 คน ซึ่งถาสังเกตใหดีจะพบวาใน
ชวงที่สมรสจะเคยไดทดลองใชยาเสพติดมาบางแลวจากสามีที่ไดทําการสมรส แตบุคคลที่สภาพ
หยารางก็จะตองมีหวงในการรับผิดชอบเชนเดียวกัน อาจจะเปนเพราะมีบุตร หรือบางคนอาจจะ
เปนเพราะความตองการใหครอบครัวของตนเองมีสภาพที่ดีขึ้น หรือเปนเพราะปญหาตาง ๆ ที่เกิด
ขึ้น จึงจะแสดงใหเห็นวา โครงสรางตาง ๆ ดังกลาวไมสามารถที่จะสอดคลองหรือทําหนาที่ของตัว
เองไดอยางสมบูรณ จึงกอใหเกิดปญหาตาง ๆ ตามมา จนในที่สุดกลุมคนเหลานี้จึงไดตัดสินใจเขา
มาเกี่ยวของกับการคายาเสพติดขึ้น สะทอนใหเห็นจากกรณีศึกษา
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ประสบการณชีวิตความรักในชีวิตยังไมเคยสมรสครองความเปนโสดมาตลอด
เคยสมรสกับสามี แตสามีเปนคนเจาชูและในตอนหลังมีเรื่องทะเลาะเบาะแวงกัน
และไดเลิกแยกทางกัน ในปจจุบันนี้ก็ไดอยูกันตามลําพังกับลูกเทานั้น
โสด ยังไมไดแตงงานกับใครเลย
หยา ในชวงที่ไดอยูกินกับสามีของนาง ก็ไดเคยทดลองยาบาเหมือนกัน เพียง
แตวาไมไดติดมากเหมือนกับสามี โดยที่นางใชทดลองในชวงนั้นเพื่อจะทําใหขยัน
ในการทํางานและไดมีความสุข นอกจากนี้แลวสามีเปนคนดื่มเหลา สูบบุหรี่เลน
กันพนันอีกดวย

จากขอมูลของประชากรพบวาสถานภาพการสมรสอาจจะไมใชสาเหตุของการคายาเสพ
ติดโดยตรงแตถามองใหลึกถึงภาพรวมจะพบวาสถานภาพสมรสมีสวนสําคัญ เปนอยางมากซึ่ง
สังเกตเห็นไดวาในการคายาเสพติดบุคคลที่เขามากระทําการคาก็คือ กลุมของคนที่มีสถานภาพ
การสมรสแลวเปนสวนใหญซึ่งกลุมเหลานี้ยอมจะตองการแกไขปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้นภายในครอบ
ครัว เพื่อที่จะลดปญหาตาง ๆ ที่จะสงผลกระทบกับเสถียรภาพทางครอบครัวนั่นเอง จึงทําใหเขามา
สูกระบวนการดังกลาว ถึงแมวาผูที่คายาเสพติดมีเสนทางชีวิตที่แตกตางกันแตทุกคนจะมีความคิด
ที่ จะแก ป ญ หาของตนที่ค ล ายกั น โดยที่ม าอาจจะเกิ ดจากจุดหั ก เหของชีวิตสมรสหรือการขาด
ประสบการณชีวิตคูก็ตาม พอสรุปไดวาผูที่เปนโสดมีจํานวน 2คนหรือ 10เปอรเซ็นต(%) ดังนั้นจึง
ปฏิเสธสมมติฐาน

สมมติฐานขอที่7. การติดยาเสพติดทําใหผูตองขังสตรีคายาเสพติด
การติดยาเสพติดของผูตองขังสตรี กอนที่จะเขาสูขบวนการคายาเสพติดอาจจะมีสวน
สําคัญในเรื่องของการคายาเสพติดได เพราะมีความสัมพันธในเรื่องดังกลาวไดงาย และสามารถ
จะหาหนทางเขาไปสูแหลงของยาเสพติดไดงายและดีกวากลุมคนที่ไมไดเขาไปสัมผัสในเรื่องดัง
กลาวเลย ซึ่งบางครั้งกลุมคนที่เคยติดยาเสพติดมากอนอาจจะมีการถูกสังคมตีตราหรือประนามใน
การกระทําดังกลาว จึงทําใหตัดสินใจเขาไปสูขบวนการดังกลาวก็ได ซึ่งสะทอนใหเห็นจากแนว
ความคิดของทฤษฎีตีตรา (The Labeling Perspective) ซึ่ง Howard กลาววากลุมทางสังคมจะ
สรางความเบี่ยงเบนโดยการสรางกฎเกณฑตาง ๆ ขึ้นเพื่อเปนเกณฑในการวัดพฤติกรรมที่ตางออก
ไปวาเปนความเบี่ยงเบนแลวใหชื่อคนพวกนั้นวา คนนอก (outsiders) ดวยการคิดทํานองนี้ ความ
เบี่ยงเบนจึงไมใชลักษณะการกระทําของบุคคลแตเปนผลจากการใชมาตรฐานและสิทธานุมัติของ
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ผูอื่นทําใหเกิดเปนผูผิดมากกวา ผูมีพฤติกรรมเบี่ยงเบนจึงไดแกผูที่ถูกเอาเครื่องหมาย (label) นั้น
มาใสไดสําเร็จ

ตารางที่ 31 การติดยาเสพติดของผูตองขังสตรีกอนจะคายาเสพติด
การติดยาเสพติดกอนคา
ติดยาเสพติด
ไมติดยาเสพติด
รวม

จํานวน (คน)

เปอรเซ็นต (%)

3
17

15
85

20

100

จากตารางที่ 31 จะพบวากรณีศึกษาทั้งหมด 20 คน สวนใหญจะเปนบุคคลที่ไมติดยา
เสพติดทั้งหมด 17 คน คิดเปนรอยละ 85 สวนใหญกลุมเหลาคนเหลานี้จะเปนกลุมที่เคยทดลองแค
สูบบุหรี่ หรือดื่มเหลาแคนั่นเอง ซึ่งเปนสิ่งที่สังคมไมคิดวาเปนสิ่งผิดกฎหมาย และเห็นเปนเรื่อง
ธรรมดา จึงไมไดกลาวหาบุคคลเหลานั้นวามีความเบี่ยงเบน นอกจากนี้แลวบุคคลเหลานี้จึงไมคอย
ไดมีความสัมพันธหรือการสัมผัสในเรื่องของยาเสพติดเลย จึงทําใหไมสามารถที่จะเขาไปสูวังวนใน
เรื่องดังกลาวได ถาหากไมมีกลุมบุคคลที่มีความสัมพันธกับกรณีศึกษาทั้งทางตรงหรือทางออมเขา
มาชักชวน ก็คงจะไมมีชองทางที่จะสามารถตอบสนองตอความตองการในการแกไขปญหาที่เกิด
ขึ้นในชวงเวลานั้น ๆ ไดอยางรวดเร็วและเปนระยะเวลาอันสั้น จึงเห็นไดจาก
สุธิดา

นาตยา

ฉวีวรรณ

ตั้งแตเกิดมาจนพอจําความไดความรูเกี่ยวกับยาเสพติดนั้นนอยมากหรือแทบจะ
เรียกวาไมรูจักเลยก็วาได จนกระทั่ง 16 – 18 ป จะพบเห็นเพื่อนชายจะแอบสูบ
บุหรี่กันเปนประจํา ซึ่งกรณีศึกษาไมไดทดลองดวยเลย
ไมเคยยุงเกี่ยวกับยาเสพติดเลย เพราะรูวาเปนสิ่งที่ไมดีแมแตบุหรี่ กรณีศึกษาก็
ไมสูบแตเคยลองบางเหมือนกัน สวนการดื่มสุราตัวผูใหขอมูลดื่มบางนิดหนอยใน
บางวันที่ไปกับลูกคาที่มีความคุนเคย
ชีวิตในวัยเด็กตองรับผิดชอบมากกวาชีวิตในวัยเด็กของเด็กทั่ว ๆ ไป เพราะเกิดใน
ครอบครัวที่ไมร่ํารวย มีฐานะปานกลาง และตองชวยพ อแมทํางานในวัน ที่โรง
เรียนหยุด ดูแลบานและนองแทนพอแมในขณะที่พอแมออกไปทํางานนอกบาน
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แฉลม

สมหวัง
ปราณี

ขนิษฐา

ดวงแข

ลําดวล
ประภา

อําภา

อาภรณ

จึงทําใหเรื่องของยาเสพติดนั้นเปนเรื่องที่หางไกลตัวเองและครอบครัวเปนอยาง
มาก เพราะไมเคยมีความคิดที่จะเอาชีวิตเขาไปยุงเกี่ยวกับยาเสพติดทุกชนิด และ
ตัวเองก็ไมเห็นความจําเปนในการที่จะเขาไปยุงเกี่ยวกับยาเสพติดเลยแมแตนอย
สมัยที่ยังเปนเด็กครอบครัวอบอุน ถึงจะลําบากในเรื่องการหาเงินแตก็อยูอยางมี
ความสุข จึงทําใหไมเคยของเกี่ยวกับยาเสพติดเลยไมวาจะชนิดก็ตาม สวนมาก
จะเห็นแตคนเดื่มเหลา และสูบบุหรี่แค 2 อยางเทานั้น
สมัยที่เรียนหนังสือนั้นไมเคยของแวะกับยาเสพติด ไมวาจะชนิดใด ๆ ก็ตาม และ
เพื่อนรวมชั้นของกรณีศึกษาก็ไมเคยของแวะกับยาเสพติดเชนกัน
เพื่อนในวัยเดียวกันก็มีบางแตไมมากนัก เพราะตองทํางานและตองออกจากโรง
เรีย นทํ า ให ข าดการติ ด ต อ กั บ เพื่ อ นฝู ง กรณี ศึ ก ษาจึ งไม ค อ ยได อ อกไปคบค า
สมาคมกับใครจึงไมรูจักกับยาเสพติด และไมเคยทดลองใชดวย
ครั้งแรกที่ลองสูบบุหรี่ก็รูวาเปนสิ่งที่ไมดี แตที่ลองบุหรี่เพราะคิดวาเปนการคลาย
เครียดโดยเฉพาะเวลาที่เลนการพนัน สวนสามีของกรณีศึกษาไดสูบบุหรี่ กัญชา
และยามาบางในบางครั้ง แตกรณีศึกษาก็ไมไดทดลองเสพเพราะวารูวายาเสพติด
เปนสิ่งที่ไมดี
ยาเสพติดตั้งแตเล็กจนโตไมเคยของแวะกับยาเสพติดเลยจะเคยเห็นก็แตตนฝนที่
มีอยูเต็มไปหมดบนดอย แตก็อยูหางไกลจากหมูบาน รูแตเพียงวาจะมีกลุมคนบน
ดอยเทานั้นที่ลงมาเก็บยางจากดอกฝนเพื่อเอาไปทํายา แตไมรูวาเอไปทําที่ไหน
อยางไร
สวนตัวของกรณีศึกษาถึงแมวาจะมีความคุนเคยกับยาเสพติดพวกนี้มาตั้งแตเล็ก
แลวก็ตาม แตก็ไมเคยทดลองเสพดวยตัวเองเลย
หลังจากที่ไดเขามาทํางานในตัวเมือง ทํางานบารตอนกลางคืนก็จะทําใหตองมี
การคลุกคลีในเรื่องของยาเสพติดเปนของธรรมดา ซึ่งก็เคยลองมาบางแลว และ
สามีก็ไดแนะนําใหใชยามากินบางเปนครั้งคราวเพื่อไดสดชื่นในการทํางาน
ประสบการณ เกี่ยวกับยาเสพติดไมคอยมีไรมากนัก ถาหากจําเปนก็คงจะตอง
หลีกเลี่ยง แตทั้งนี้เนื่องจากกรณีศึกษาจะตองมีสังคมและเขาสังคมก็จะตองดื่ม
เหลาบางเล็กนอยเพียงพอเปนพิธี แตยาเสพติดอยางอื่นไมเคยยุง
กรณี ศึ ก ษาบอกว า เคยได ท ดลองในการสู บ บุ ห รี่ และดื่ ม เหล าในงานสั งสรรค
เหมือนกัน แตไมคอยไดใชบอย เนื่องจากจะตองมีหนาที่ในการรับผิดชอบครอบ
ครัว และชวยเหลือครอบครัวในการทํางาน จึงไมคอยมีเวลาสักเทาไรนัก
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บัวคํา

พานี
ปนัดดา
นีรนุช

สมิตา

ประสบการณในการใชชีวิตวัยรุนไมเคยเกี่ยวของกับยาเสพติดเลยแมแตนอย จะ
เปนคนที่เชื่อฟงคําสั่งสอนของพอแม ทุกวันหลังจากเลิกเรียนแลวถาไมมีกิจกรรม
สวนตัวรวมกับเพื่อน ๆ ก็จะกลับบาน
ในเรื่องยาเสพติดนั้นไมเคยยุงเกี่ยวกับยาเสพติดชนิดใด ๆ มากอนเลย ผูใกลชิด
ในครอบครัวอยางมากที่สุดกแคการสูบบุหรี่เทานั้น
ในวัยเด็กผูใหขายไมเคยคิดจะเขาไปยุงเกี่ยวกับยาเสพติดเลย เพราะรูวาโทษของ
ยาเสพติดรายแรงใครที่ไดเขาไปยุงเกี่ยวจะประสบปญหาที่ไมดี
ในตอนวัยรุนไดทํางานเปนนักรองมากอนและทํางานกลางคืนยอมที่จะตองเห็น
ชีวิตของคนเที่ยวที่จะตองมาดื่มเหลา สูบบุหรี่เปนของธรรมดา และตัวเองก็ได
ทดลองใชบางแตไมถึงกับติดสักเทาไร
กรณีศึกษาไมเคยเขาไปยุงเกี่ยวกับยาเสพติดแตอยางใดเลย

สําหรับกรณีศึกษาอีก 3 คน คิดเปนรอยละ 15 ซึ่งเปนกลุมคนที่มีติดยาเสพติดที่นอกเหนือ
จากบุหรี่ และเหลา ซึ่งยาเสพติดเหลานั้นถือวาเปนสิ่งที่ผิดกฎหมาย โดยที่กลุมเหลานี้เปนกลุมที่
สามารถเขาถึงแหลงของยาเสพติดไดงาย เพราะวาเปนกลุมที่มีความสัมพันธกับของดังกลาว ดัง
นั้นถาหากตองการแกไขปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในชวงระยะเวลาดังกลาว โดยที่สวนใหญตองการ
ปจจัยทางการเงินเขามาแกไขในปญหา จึงกอใหเกิดเขามาสูขบวนการคายาเสพติดไดทันที เพราะ
เปนสิ่งปกติของกลุมเหลานี้ และก็รูวาสามารถจะใหสิ่งที่พวกเขาตองการไดในระยะเวลาอันสั้น
และเห็นในรูปธรรมไดงาย เนื่องจากอยูในสภาพที่เห็นการคามากอนนั่นเอง ดังจะเห็นไดจาก
รัตนา

ศศิธร

วัยรุนคอนขางที่จะผานชีวิตโชกโชนสวนใหญจะเกี่ยวกับยาเสพติดประเภทบบุหรี่
แอลกอฮอลลมากกวายาเสพติดประเภทอื่น ๆ และพอตอนที่มีปญ หากับสามี
สวนใหญก็จะเจอเพื่อนที่คาขายดวยกันคอยใหกําลังใจและเปนเพื่อนอยูเสมอ ๆ
ตอนหลังจึงใหทดลองเสพยาแคเลกนอยจะทําใหสามารถลืมปญหาตาง ๆ ได จึง
ไดทดลอง
ไดทดลองยาเสพติดประเภทเฮโรอีนในการฉีดเขาเสนตั้งแตอยูในชวงวัยรุน (ม.3)
โดยการชักชวนใหทดลองจากเพื่อน ๆ ของตนเอง ซึ่งเพื่อนเห็นวาในชวงเวลาดัง
กลาว ผูใหขอมูลไมคอยมีความสุขเทาไร และเพื่อนกลุมนี้เองผานอะไรมามาก
มายเหมือนกับตัวเองอีกดวย ไมวาจะเปนบุหรี่ เหลา กัญชา เฮโรอีนและยาบา
เปนตน
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สายฝน

ในตอนวัยรุนไดทดลองใชอยางมากก็เปนเพียงแคการสูบบุหรี่ ดื่มเหลาเทานั้น แต
หลังจากที่แตงงานกับสามีแลว ก็ไดทดลองใชยาบาดวย เพราะถูกการชักชวนจาก
สามี

จากการศึกษาขอมูลพบวามีผูติดยาเสพติดจํานวนไมนอยที่ผันตัวเองมาเปนผูคาแตเทาที
พบก็เปนแตเพียงผูคารายยอยเทานั้นไมสามารถที่จะกาวขึ้นมาเปนผูคารายใหญไดก็อาจจะดวย
เหตุผลหลายประการอาทิเชนความสามารถในการทํางานที่ตองอาศัยคนที่มีสมรรถภาพทางราง
กาย เปนคนที่มีสติพอสมควร และการที่มีลักษณะเปนผูที่ติดยาดวยแลวยิ่งทําใหไมสามารถออก
ไปพบลูกคาเพื่อคายาเสพติดไดเพราะอาจเปนเปาสายตาของเจาหนาที่ตํารวจได อีกทั้งผูคายาเสพ
ติดสวนใหญจะรูถึงอันตรายและโทษของการติดยาเสพติดเปนอยางดีจึงไมคอยมีผูตาที่ติดยาเสพติ
สรุปไดวาผูที่ติดยาเสพติดหรือเกี่ยวของกับยาเสพติดมีจํานวน 3คนหรือ 15เปอรเซ็นต(%) ดังนั้นจึง
ปฏิเสธสมมติฐาน

สรุปไดวาจากสมมติฐานที่ผูศึกษาไดตั้งเอาไวทั้งหมด 7 ขอนี้จะมีสวนที่ไดการยอมรับทั้ง
หมด 2 ขอดวยกันคือขอ 2และขอ 5 สวนที่ถูกปฏิเสธจากสมมติฐานมีทั้งหมด 5ขอคือขอ 1,3,4,6
และขอ7 ดังตารางที่32 ที่แสดงใหเห็นถึงการยอมรับและการปฏิเสธในสมมติฐานของการศึกษา
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ตารางที่ 32 แสดงการยอมรับ-ปฏิเสธในสมมติฐานของการศึกษา

สมมติฐาน
1. ความเปนผูมีอายุนอยทําใหผูตองขังสตรีคายาเสพติด
2. ความเปนผูมีการศึกษานอยทําใหผูตองขังสตรีคายาเสพติด
3. การเปนผูมีรายไดต่ําทําใหผูตองขังสตรีคายาเสพติด
4. การอยูในครอบครัวที่มีปญหาทําใหผูตองขังสตรีคายาเสพติด
5. การมีเพื่อนติดยาเสพติดทําใหผูตองขังสตรีคายาเสพติด
6. ความเปนโสดทําใหผูตองขังสตรีคายาเสพติด
7. การติดยาเสพติดทําใหผูของสตรีคายาเสพติด

การยอมรับ การปฏิเสธ
3
3
3
3
3
3
3

จากตารางขางบนนี้จะชวยทําใหการศึกษาในครั้งนี้ไดเห็นถึงปจจัยตาง ๆ ที่เขามาเกี่ยว
ของกับการคายาเสพติดของสตรี ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้ผูศึกษาไดใหความสําคัญกับปจจัยตาง ๆ
ไวทั้งหมด 7 เรื่องคือ อายุ, การศึกษา, รายได, ครอบครัวที่มีปญหา, เพื่อน, สถานภาพการสมรส
และ การติดยาเสพติด ซึ่งคงจะมีสวนในการทําใหตองเขามาเกี่ยวของกับในเรื่องดังกลาวเปนอยาง
มาก จากการศึกษาคนพบวาปจจัยตาง ๆ ที่กลาวมาทั้งหมดนี้จะมีสวนสัมพันธเกี่ยวของกันทั้งหมด
เปนลูกโซดวยกันนั่นเอง แตสิ่งที่จะทําใหเกิดการเขามาเกี่ยวของกับการคายาเสพติดมากที่สุดนั้นก็
คือ “การศึกษา” และ “กลุมเพื่อน” นั่นเอง ทั้งนี้เนื่องจากการที่มีการศึกษานอยยอมที่จะทําใหมี
โอกาสในการเลือกในการประกอบอาชีพ การแกไขปญ หาตาง ๆ ที่เกิดขึ้นยอมมีอยูอยางจํากัด
นอกจากนี้กลุมเพื่อนก็เขามามีสวนชวยในการแกไขปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในขณะในหนทางที่ผิด
อีกหนทางหนึ่งก็ได เพราะวาเพื่อนยอมจะเปนกลุมบุคคลที่มีความสัมพันธเกี่ยวของกับกรณีศึกษา
ไดงายนั้นเองในการที่จะชี้นําหนทางตาง ๆ ใหกระทําตาม ซึ่งกลุมเพื่อนที่เขามาสวนใหญจากการ
ศึกษาจะเปนกลุมที่มีความสัมพันธที่เกี่ยวของกับยาเสพติดนั่นเอง
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การอภิปรายผลวิจัย
จากการศึกษาในครั้งนี้ ผูศึกษาไดใชวิธีการการเก็บเนื้อหาประวัติชีวิตของผูตอง
ขังสตรีโดยที่มีกรณีศึกษาทั้งหมด 20 คนดวยกัน ซึ่งผูศึกษาไดมีวัตถุประสงคของการศึกษาในเรื่อง
ดังกลาว โดยที่มีทั้งหมด 6 สวนคือ
1. มูลเหตุจูงใจในการเขาสูขบวนการคายาเสพติด
2. ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเขาสูการคายาเสพติดของสตรี
3. กระบวนการกลายเปนผูคายาเสพติด
4. ปญหาและอุปสรรคในการคายาเสพติด
5. การปรับตัว แบบแผนพฤติกรรมของการคายาเสพติดของสตรี
6. ทัศนคติของผูตองขังสตรีตอปญหายาเสพติดของสังคมไทยในอนาคต
ดังนั้นพอที่จะสรุปความสําคัญของการศึกษาในเรื่องดังกลาวนี้ไดออกมาเปนทั้งหมด 6 หัว
ขอ ซึ่งจะเปนสวนที่มีความสัมพันธในการทําใหการศึกษาครั้งนี้ประสบความความสําเร็จตามวัตถุ
ประสงคที่ไดตั้งเอาไวตั้งแตแรก โดยที่ผูศึกษาจะสรุปความสําคัญของการศึกษาไวดังตอไปนี้

1.มูลเหตุจูงใจในการเขาสูขบวนการคายาเสพติด
ผูคายาเสพติดกลุมตัวอยางยอมรับวาไดกระทําผิดจริงโดยมีมูลเหตุจูงใจในการเขาสูขบวน
การคายาเสพติดที่ไมแตกตางกันระหวางผูคายาบาและเฮโรอีนกลุมตัวอยางดังนี้
1.1 ความตองการมีฐานะดี เปนที่ยอมรับในสังคม
ผูคารายใหญกลุมตัวอยางสวนใหญเขาสูขบวนการคายาเสพติด เนื่องจากเห็นวาการคา
ยาเสพติดโดยเฉพาะการคารายใหญใหผลตอบแทนเปนจํานวนมากทําใหตนเองสามารถสราง
ฐานะไดงาย โดยเห็นจากผูชักชวนใหคายาเสพติดอยางจริงจังนั่นเอง ผูคารายใหญกลุมตัวอยาง
สวนใหญเขาสูขบวนการคายาเสพติด เนื่องจากเห็นวาการคายาเสพติดโดยเฉพาะการคารายใหญ
ใหผลตอบแทนเปนจํานวนมาก ทําใหตนเองสามารถสรางฐานะไดงาย โดยเห็นจากผูชักชวนใหคา
ยาเสพติดสวนใหญเปนผูมีฐานดีไดรับการยอมรับในสังคมทั่วไป จึงเปนสิ่งที่ดึงดูดใจใหผูคาราย
ใหญจํานวนมากคายาเสพติดอยางจริงจังนั่นเองอันแสดงใหเห็นถึงแนวคิดคานิยมของสังคมไทยที่
มีการเปลี่ยนแปลงยอมรับแนวคิดคานิยมในเรื่องวัตถุนิยมมากขึ้น
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1.2 ปญหาทางเศรษฐกิจ
ผูคายาเสพติดกลุมตัวอยางเขาสูขบวนการคายาเสพติด เนื่องจากประสบปญหา
เศรษฐกิ จ การขาดทุ น การมี ห นี้ สิน จนกระทั่ งต องป ด กิ จการส วนตั วลง ทํ าให ผู ที่ ป ระสบ
ปญหาดังกลาวตองหันหนาเขาสูขบวนการคายาเสพติด เพื่อแกปญหาเศรษฐกิจที่ตองเผชิญอยาง
ไมมีทางหลีกเลี่ยง ผูคายาเสพติดที่ผันตัวเองมาจากผูที่ประกอบอาชีพสุจริตบางรายมีรายไดอยูใน
ขั้นสูงแตก็มีรายจายพอๆกับรายรับหรือสูงกวา ก็ไมอาจที่จะแบกรับภาระปญหาทางเศรษฐกิจตอ
ไปได จึ งตองหาทางออกโดยการคายาเสพติ ดซึ่งก็เสี่ย งอยูมากแตถาสําเร็จก็ส ามารถพลิก ฟ น
สถานะการทางเศรษฐกิ จไดยางรวดเร็ว และไมตองใชกําลังหรือแรงงงานมากนัก ทําใหผูห ญิ ง
สามารถทําไดอยางงาย
1.3 เนื่องจากติดยาเสพติดจึงตองการนําเงินมาซื้อยาเสพติดในการเสพยาเสพติด
ผูคายาเสพติดเขาสูขบวนการคายาเสพติดเนื่องจากกอนหนานี้เปนผูเสพยาเสพ
ติดมากอน แตประสบปญหาในการนําเงินมาซื้อยาเสพติดเพื่อเสพดังนั้นจึงตัดสินใจเขาสูขบวน
การคายาเสพติด โดยเริ่มจากการคารายยอย หรือการคาที่ไมไดหวังผลตอบแทนจํานวนมากจาก
การคา แตส่ิงที่ทําใหผูคายาเสพติดดังกลาวตองกลายมาเปนผูคารายใหญ เนื่องจากผูคายาเสพ
ติดดังกลาวรูจักกับผูคารายใหญ และผูคารายใหญชักจูงใหลําเลียงยาเสพติดจํานวนมากจะใหผล
ตอบแทนที่มากกวาโดยแนะนําขั้นตอน ตลอดจนการหาลูกคาใหแกผูคาดังกลาว จนสงผลใหผู
เสพกลายเปนผูคายาเสพติดรายใหญ
ที่กลาวมาขางตนเปนสาเหตุของการเขาสูขบวนการคายาเสพติด ที่สวนมากผูศึกษาทาน
อื่น ๆ อาจพบเห็นหรือไดรับขอมูลในลักษณะที่คลายกันโดยจัดไดวาเปยมูลเหตุหลักทั่วไปของผูที่
จะกลายเปนผูคายาเสพติด แตขอมูลที่ผูศึกษาทําการเก็บขอมูลครั้งนี้พบวายังมีสาเหตุอื่นอีกกลาว
คือ
1.4 ความผูกพันสวนตัวของผูคายาเสพติดกับผูที่เคยคายาเสพติดมากอน
ผูคายาเสพติดหนาใหมที่เขาสูขบวนการคายาเสพติดจากขอมูลที่ไดรับพบวาบุคคลที่คา
ยาเสพติดมากอนมักจะถายทอดธุรกิจการคายาเสพติดใหแกทายาทของตนหลังจากที่ผูคายาเสพ
ติดผูนั้นถูกเจาหนาที่ตํารวจจับกุมไปแลว หรือวามีอายุมากขึ้นไมสามารถที่จะทําไหว หรือกรณีที่
ตองหลบหนีการจับกุมของเจาหนาที่ตามหมายจับ ซึ่งเมื่อตนไมสามารถดําเนินธุรกิจการคายาเสพ
ติดไดอยางเต็มที่ก็อาจถายทอดวิธีการคายาเสพติดใหกับลูกหลานของตนที่สมัครใจทําและไวใจได
ดําเนินตอไปไดอยางตอเนื่อง เสมือนการคายาเสพติดเปนธุรกิจประจําตระกูล หรือกรณีที่ผูที่เปน
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สามีคายาเสพติดแลวถูกจับตองโทษในเรือนจํา สตรีที่อาศัยสามีเปนผูนําในการหาเลี้ยงครอบครัว
เมื่อตองขาดผูนํากรปอสตรีผูนั้นไมเคยทํางานหาเงินดวยตัวเองมากอนหรือเปนเพราะวามีการ
ศึกษานอยจนไมอาจประกอบอาชีพหาเลี้ยงตนไดในที่สุดก็ตองเขาสูขบวนการคายาเสพติดโดย
การชักนําของสามีที่ตองโทษอยูกอนแลว ซึ่งสามีจะมีประสบการณและรูจักเครือขายของขบวน
การคายาเสพติดก็จะเปนผูแนะนําวิธีการตลอดจนติดตอระหวางผูขายและผูซื้อยาเสพติดโดยมี
หญิงที่เปนภรรยาคอย ๆ เรียนรูวิธีการตาง ๆ ทีละเล็กละนอยจนสามารถกลายเปนผูคายาเสพติด
รายใหญในที่สุด
1.5 มีปญหาทางสุขภาพหรือเปนโรครายแรง
จากขอมูลการสัมภาษณและการลงเก็บขอมูลภาคสนามพบวาผูคายาเสพติดที่สมัครใจ
เขาสูขบวนการคายาเสพติดมีสาเหตุมาจากเปนโรครายแรงมีปญหาทางดานสุขภาพและคาใชจาย
ในการรักษาเปนอยางมากและรูตัววาไมอาจที่สามารถรักษาโรครายแรงดังกลาวใหหายขาดไดซึ่งผู
คายาเสพติดเหลานั้นยังมีภาระตองเลี้ยงดูสง เสียลูก ๆ ดังนั้นเมื่อเห็นวาตนเองคงจะมีชีวิตอยูไดอีก
ไมนานและคิดวาอยากจะหาเงินสักกอนสําหรับเปนทุนใหกับลูก ๆ ที่ยังมีชีวิตอยูและขาดคนสงเสีย
เลี้ยงดูตอไป

2.ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเขาสูการคายาเสพติดของสตรี
จากการศึกษาในครั้งนี้พบวาผูตองขังสตรี ทัณฑสถานหญิงกลางที่ไดเขามาเกี่ยวของกับ
การคายาเสพติดจะมีลักษณะที่สอดคลองกับสมมติฐานที่ไดตั้งเอาไวเพียง 2 ขอ คือ ขอที่ 2 และ
ขอที่ 5 นั้นก็คือ
1. ความเปนผูมีการศึกษานอยทําใหผูตองขังสตรีคายาเสพติด พบวา ผูตองขังสวนใหญ
จบการศึกษาต่ํากวาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 อยูจํานวนทั้งสิ้น 17 คน คิดเปนรอยละ 85
2. การมีเพื่อนติดยาเสพติดทําใหผูตองขังสตรีคายาเสพติด พบวา ผูตองขังสวนใหญจะมี
เพื่อนที่เกี่ยวของกับยาเสพติดอยูจาํ นวนทั้งสิ้น 10 คน คิดเปนรอยละ 50
สวนสมมติฐานที่เหลือ 5 ขอนั้น จะพบวาไมไดเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งเอาไวเลย ถา
หากสังเกตดูดี ๆ จะพบวา ทั้ง 5 ขอที่เหลือนั้นจะมีสวนสัมพันธกันเปนอยางมากทั้งนี้เนื่องจาก การ
ที่มีตัวแปรตัวหนึ่งที่เปลี่ยนแปลง ยอมจะสงผลทําใหเกิดตัวแปรอื่น ๆ ตองปรับหนาที่ของตัวมันเอง
ใหสอดคลองกับตัวแปรที่ดังกลาวที่เปลี่ยนแปลงไปดวย เพื่อที่จะทําใหสภาพความเปนอยูตาง ๆ ที่
มันดํารงอยู ณ เวลานั้น ๆ สามารถทํางานไปไดอยางปกติและราบรื่น ดังนั้นจากการศึกษาที่จึงพบ
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วา สมมติทั้ง 5 ขอที่เหลือจึงปรากฎเปนวา สมมติฐานขอที่ 1, 3, 4, 6 และ 7 ไมตรงกับสมมติฐานที่
ตั้งเอาไว
1. ความเปนผูมีอายุนอยทําใหผูตองขังสตรีคายาเสพติด จากการศึกษาพบวา ผูตองขัง
หญิงคายาเสพติด สวนใหญจะมีอายุ 20 ปขึ้นไป มีจํานวน 19 คน คิดเปนรอยละ 95
3. การเปนผูมีรายไดต่ําทําใหผูตองขังสตรีคายาเสพติด จากการศึกษาพบวา ผูตองขัง
หญิง สวนใหญจะมีรายไดมากกวา 5,000 บาทขึ้นไป มีจํานวน 12 คน คิดเปนรอยละ 60
4. การอยูในครอบครัวที่มีปญหาทําใหผูตองขังสตรีคายาเสพติด จากการศึกษาพบวา ผู
ตองขังหญิง สวนใหญจะอยูในครอบครัวไมมีปญหา มีจํานวน 13 คน คิดเปนรอยละ 65
6. ความเปนโสดทําใหผูตองขังสตรีคายาเสพติด จากการศึกษาพบวา ผูตองขังหญิง สวน
ใหญจะมีสถานภาพเปนการสมรส มีจํานวน 16 คน คิดเปนรอยะ 80
7. การติดยาเสพติดทําใหผูตองขังสตรีคายาเสพติด จากการศึกษาพบวา ผูตองขังหญิง
สวนใหญไมติดยาเสพติดมากอนที่จะคายาเสพติด มีจํานวน 17 คน คิดเปนรอยละ 85
ทั้งนี้จะเห็นไดวาทั้ง 5 ขอดังกลาวนี้จะมีสวนสัมพันธกันมาก กลาวคือ กลุมกรณี ศึกษา
สวนจะมีสถานภาพทางสังคม คือ “การสมรส” ซึ่งจะเปนกลุมบุคคลที่ตองบรรลุนิติภาวะแลวทั้ง
สิ้น โดยที่อายุสวนใหญจะตองมากกวา 20 ปขึ้นไป ซึ่งกลุมดังกลาวนี้จะตองมีความรับผิดชอบที่
มากกวาปกติของคนโสด เพราะวาตองคิดสิ่งตาง ๆ ที่กระทําใหรอบคอบมากขึ้น เนื่องจากสิ่งที่
กระทําตาง ๆ ที่ไดทําลงไปอาจจะสงผลมาถึงยังบุคคลภายในครอบครัวที่ตนเองอาศัยอยูอีกดวย
ดังนั้น ถาหากครอบครัวประสบปญหาตาง ๆ ที่จะตองแกไขก็จะตองกระทําในทันที ซึ่ง
สวนใหญปญหาที่จะเกิดขึ้นจะมาจากเรื่องของรายได ซึ่งแมกลุมกรณีศึกษาสวนใหญจะเปนกลุมที่
มีรายไดแตละเดือนมากกวา 5,000 บาท (ตามสํานักงานสถิติแหงชาติ) ก็ถือวามาก แตถาตองการ
ใชเงินในจํานวนมาก ๆ เพื่อที่จะแกไขปญหา โดยที่จะตองหาเงินใหไดในระยะเวลาอันจํากัด หรือ
ชวงเวลาสั้น ก็ยอมที่จะหามาไมไดอยางแนนอน จึงกอใหเกิดบุคคลตาง ๆ ที่อยูรอบขางไดเขามา
ชักชวนใหกระทําและเขาสูกระบวนการคายาเสพติดขึ้นไดอยางแนนอน เพราะวาสิ่งที่กลุมบุคคล
ดังกลาวนําเอามาเปนสิ่งโนมนาวหรือแรงจูงใจก็คือ ผลตอบแทนที่สูง (ประมาณ 10,000 บาทขึ้น
ไป) ที่สามารถจะไดรับในชวงเวลาอันสั้นนั่นเอง จึงทําใหตอบตกลงกระทําถึงแมวากลุมดังกลาวจะ
เปนกลุมที่มาจากครอบครัวที่ไมมีปญหาและไมไดติดยาเสพติดอะไรเลยก็ตาม ก็ยอมที่จะตองตัด
สินใจเชนเดียวกัน ทั้งนี้เปนเพราะมีปจจัยที่สามารถมีแรงจูงใจไดดีนั่นเอง
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3.กระบวนการกลายเปนผูคายาเสพติด
สําหรับกระบวนการกลายเปนผูคายาเสพติดไดนั่น จะตองเริ่มตนจากการมีปญหาเกิดขึ้น
และบุคคลที่อยูรอบขางที่รับรูเรื่องราวตาง ๆ ที่เกิดขึ้นไดเปนอยางดี เขามาชักชวนและโนมนาวให
ตอบตกลงที่จะเขามาสูกระบวนการการคายาเสพติดขึ้น สําหรับกระบวนการกลายเปนผูคายาเสพ
ติดมี 2 วิธี คือ
1. ผูคารายใหญ / รายยอย
สําหรับกลุมนี้สวนใหญจะเปนเจาของที่ลงทุนเอง ซึ่งผูคารายใหญสวนใหญจะมีคนกลางที่
เปนคนติดตอทุกสิ่งทุกอยางให และเปนผูลําเลียงสินคาใหดวย ซึ่งอาจจะแตกตางกับผูคารายยอย
ที่จะตองทําการติดตอเอง ซึ่งสวนใหญจะติดตอโดยทางโทรศัพท และวิธีลําเลียงก็จะใชทางรถยนต
เปนสวนใหญ ดังนั้นเราพอจะสรุปไดวาคนในกลุมนี้สวนใหญจะเปนกลุมที่จะออกเงินทุนใหในการ
คายาเสพติดทั้งหมดนั่นเอง

2. ผูขนสง/ลําเลียงสินคา (ยาเสพติด)
สําหรับการกลายเปนผูคายาเสพติดกลุมนี้จะเปนกลุมที่ไมตองลงทุนเลย เพียงแคเปนคน
กลางที่คอยลําเลียงสินคาไปสงใหตามที่กําหนดสถานที่ และเวลานัดหมายเอาไวเรียบรอยแลวจาก
ผูผลิต หรือผูคา โดยที่จะไดคาตอบแทนที่สูงเกือบประมาณ 10,000 บาทขึ้นไปตอครั้ง จึงพบวา
สวนใหญผูที่เขามาเกี่ยวของกับการคายาเสพติดจะเปนกลุมบุคคลที่เปนผูขนสง / ลําเลียงสินคา
(ยาเสพติด) มากที่สุด เพราะไมตองลงทุนอะไรเลย เหมือนกับจับเสือมือเปลานั่นเอง
จากการศึกษาในครั้งนี้จะพบวาสวนใหญกลุมบุคคลกลุมตาง ๆ ที่จะตองติดตอหายาเสพ
ติดจะเปนอยูในภาคเหนือเปนสวนใหญ ทั้งนี้อาจจะเปนเนื่องจากแหลงผลิตหรือแหลงที่ลําเลียง
จากภายนอกประเทศสามารถที่ จะกระทํ าได งายนั่ น เอง จึงทํ าให พ บวาคนในภาคตา ง ๆ ของ
ประเทศจะตองขึ้นไปติดตอ หรือลําเลียงจากในภาคเหนือนั่นเอง โดยที่การติดตอจะมีการติดตอ
ตาง ๆ มากมาย ซึ่งสวนใหญจะเปนการติดตอผานทางโทรศัพท ทั้งนี้เนื่องจากสะดวกในการติดตอ
แตจะตองมีการระมัดระวังมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้แลวพาหนะในการลําเลียงสวนใหญจะเปนรถยนต
โดยที่อาจจะมีการปรับปรุงหรือดัดแปลงเพื่อใหปลอดภัยจากการตรวจของตํารวจนั่นเอง
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รูปภาพที่ 4

โครงสรางเครือขายการคายาเสพติด
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จากตารางภาพที่4 สามารถอธิบายการทํางานของกลุมเครือขายการคายาเสพติดซึ่งจะมี
ลักษณะแบงแยกหนาที่กันทําโดยสวนมากในแตละหนาที่จะไมมีการรูจักกันแตจะใชการติดตอกัน
โดยสัญญลักษณหรือการติดตอผานทางเครื่องมือสื่อสารซึ่งในปจจุบันเปนที่นิยมอยางมาก และยิ่ง
เปนอุปกรณที่ไมระบุชื่อ ที่อยูของผูใชดวยแลวกลุมผูคายาเสพติดจะนิยมใชกัน อุปกรณสื่อสารโดย
เฉพาะโทรศัพทเคลื่อนที่ผูคายามักจะเปลี่ยนหมายเลขอยูเสมอเพื่อปองกันการตรวจสอบของเจา
หนาที่ตํารวจและยิ่งระบบที่สามารถตรวจสอบดักฟงไดแลวผูคายาจะกลัวและไมเปนที่นิยมใชกัน
จากภาพจะเห็นไดวาลักษณะการติดตอจะมีรูปของเครื่องมือสื่อสารสําหรับติดตอกัน การติดตอจะ
ไมติดตอกันหลายคนหรือหลายขั้นตอน จะติดตอผานตามสายงานกันเปนลําดับ จะเห็นไดวาใน
สวนบนสุดจะประกอบดวยนายทุนจากในประเทศและตางประเทศซึ่งทั้งสองคนนี้จะเปนบุคคลที่
ลึกลับไมแสดงบทบาทอยางเดนชัดจะเปนเพียงผูที่คอยสนับสนุนดานเงินทุนและเก็บเกี่ยวผลกําไร
แตเพียงอยางเดียว ซึ่งในความเปนจริงนายทุนในประเทศและตางประเทศอาจจะไมเคยรูจักกันเลย
ก็เปนไดเพราะคนพวกนี้ไมตองการที่จะเขาใกลสิ่งผิดกฎหมายโดยเฉพาะยาเสพติด
สวนผูที่มีบทบาทสําคัญก็เริ่มจากผูที่เปนตัวแทนของนายทุนก็ไดแกกลูผูผลิตและผูจัดหา
บุคคลผูนี้จะเปนคนกลางคอยเชื่อมระหวางกลุมผูผลิตกับกลุมผูซื้อโดยฝายหนึ่งเปนผูที่คอยผลิต
ยาเสพติดตามความตองการของตลาด สวนอีกฝายจะเปนผูที่จัดสถานที่เก็บพักยาเสพติดกอนการ
สงมอบตลอดจนจัดหาผูรับจางขนลําเลียงเพื่อสงมอบใหกับผูรับซื้อยาเสพติดอีกทอดหนึ่ง
เมื่อยาเสพติดมาถึงมือผูที่รับจางลําเลียงสงมอบ ผูที่ทําหนาที่นี้จะตองคอยรับคําสั่งจาก
ตัวแทนของนายทุนเทานั้นวาจะใหไปสงมอบใหกับใคร เวลา และสถานที่จะบอกก็ตอเมื่อถึงเวลานั
อมอบแลวเทานั้นจะไมมีการบอกขอมูลรายละเอียดกันลวงหนา ในสวนนี้จะเห็นแผนภาพของเจา
หนาที่ตํารวจซึ่งเปนลักษณะของการเขาถึงกลุมผูคายาเสพติดของเจาหนาที่ตํารวจ การจับกุมผู
กระทําความผิดสวนมากจึงจับกุมไดแตเฉพาะผูที่เกี่ยวของในระดับลางเทานั้นอาจจะเปนเพราะวา
ขอจํากัดของกฎหมายที่จะสาวไปถึงตัวผูที่อยูเบื้องหลังหรือแมแตการขาดการสนับสนุนเครื่องมือ
ในการทํางานที่มีประสิทธิภาพ จึงทําใหยาเสพติดไดแพรระบาดไปสูคนจํานวนมากโดยเฉพาะกับ
เยาวชนดังแผนภาพในสวนลางสุด
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4.ปญหาและอุปสรรคในการคายาเสพติด
ปญหาของผูที่เริ่มตนคายาเสพติดจะมีความแตกตางกันไปตามแตประสบการณของแต
ละคน ซึ่ งผู ที่ เข ามาสูก ารเป น ผู ค ายาเสพติด ถา เป น ผู ที่ เคยเสพยาเสพติ ด มาก อนก็ จะมี ค วาม
ชํานาญในการที่จะแยกแยะชนิดของยาเสพติดตลอดจนคุณภาพของยาเสพติดวาจัดอยูในระดับดี
เยี่ยมหรือพอใชได ซึ่งในบางครั้งการผานมือนักคาหลายทอดอาจจะถูกการผสมปลอมปน เพื่อให
ไดปริมาณมากขึ้นกวาเดิม การดูสีของยาเสพติดก็สามารถบงบอกถึงคุณภาพได ซึ่งในสวนนี้มี
ลักษณะเหมือนกับการทําการคาโดยทั่วไป คือถาสินคาคุณภาพต่ําก็มักจะถูกกดราคาจากผูซื้อได
ดังนั้นนักคายาเสพติดมือใหมที่ไมเคยผานการใชยาเสพติดจึงขาดเทคนิคในการเจรจาตอรอง หรือ
ตรวจสอบคุณภาพของยาเสพติด ในบางครั้งก็อาจถูกหลอกใหรับยาเสพติดที่เปนของปลอม การ
รับยาเสพติดที่เปนของปลอมอาจจะมีสาเหตุหลัก 2 ประการคือ
ประการแรก ตางฝายยังไมไวใจซึ่งกันและกันสวนมากมักจะเปนการซื้อขายกันครั้งแรก
ทําใหผูขายไมกลาที่จะซื้อขายดวยยาเสพติดจริง ๆ เพราะกลัววาจะถูกเจาหนาที่ตํารวจทําการลอ
ซื้อ และบางครั้งถาไมตรวจสอบใหแนนอนอาจทําใหตองสูญเสียเงินลงทุนได ในระยะแรกของการ
สรางความคุนเคยกันสวนมากจะเปนการแนะนํากันเขามาโดยผูที่อยูในขบวนการคายาเสพติดดวย
กันมากอนเทานั้น และถึงแมวาจะมีผูรับรองวาไมใชสายลับของเจาหนาที่ตํารวจแลวก็ตามก็ยัง
ตองมีการตรวจสอบประวัติกันในทางลับเพื่อความแนใจเพราะคติประจําใจของผูคายาเสพติดก็คือ
ตองไมมีคําวาผิดพลาด
ประการที่สอง อาจเกิดจากการถูกหลอกจากพวกแก็งคตมตุนที่ไมใชพวกนักคายาเสพ
ติดจริง มักเปนพวกที่จะหลอกเอาเงิน หรือหลอกใหนําเงินมาใหดูแลวทําการปลนเงินดังกลาว แต
สวนมากจะไมคอยเกิดเหตุการณเชนนี้ ผูใหขอมูลเลาวาเคยไดรับการบอกกลาวจากผูคายาเสพติด
ดวยกันวาใหระวังเหตุการณดังกลาวถาตองไปรับซื้อยาเสพติดจากพอคายาเสพติดรายใหมที่ไม
เคยคาขายดวยกันมากอน หรือแมแตพวกที่คุนเคยกันก็อาจจะถูกหลอกไดเชนกัน เพราะวาถาถูก
ชิงเงิน (ปลน) ที่ใชซื้อยาเสพติดไปแลวก็มักจะไมกลาไปแจงความกับทางเจาหนาที่ตํารวจได เนื่อง
จากเงินที่ถูกชิงไปเปนเงินที่ผิดกฎหมาย
การตรวจสอบกอนการเจรจาซื้อขายยาเสพติด
1. การตรวจสอบที่อยูอาศัยที่เปนหลักแหลงเปนที่แนชัดเชื่อถือไดเปนการปองกันการถูก
หักหลัง สวนใหญฝายที่เปนเจาของยาเสพติดจะสงคนของตนใหมาตรวจสอบฝายที่จะรับซื้อยา
เสพติดรายใหมที่ไมคุนเคยกันมากอน แตสวนมากผูขายกับผูซื้อยาเสพติดมักจะไมรูจักกันมากอน
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แตจะมีคนกลางของแตละฝาย (นายหนา) คอยติดตอใหเพื่อหวังที่จะไดคาตอบแทนเปนเงินเพียง
นอยนิด ดังนั้นจะเห็นไดวาผูที่ถูกจับกุมขอหาคายาเสพติดสวนใหญมักจะเปนจําพวกนายหนาหรือ
ผูที่เปนผูรับจางขนมากกวาจะเปนผูบงการอยูเบื้องหลัง
2. การควบคุมตัวหรือกักตัว เพื่อสังเกตพฤติกรรมจนกวาจะเกิดความมั่นใจจึงตกลงทํา
การซื้อขายยาเสพติด วิธีการกักตัวนี้บางกลุมเรียกวา ”ลางตัว” ใหหมดกลิ่นจากการติดตามของ
หมา (ตํารวจ) มักจะใชวิธีการนี้ในกรณีที่ตองการใชผูรับจางขน (กลุมนักคาเรียกวาเรือ) ยาเสพติด
เดินทางออกนอกประเทศ โดยกลุมนายทุนนักคายาเสพติดจะใหคนของตนควบคุมตัวในสถานที่ที่
ไดจัดเตรียมไว โดยมิใหติดตอกับบุคคลอื่นแมแตญาติพี่นอง ในบางครั้งอาจถูกกักตัวไวเปนเดือน
ๆ เพื่อใหแนใจวาไมมีการถูกติดตามจากเจาหนาที่ตํารวจถาเปนกรณีที่ตองกักตัวไวนาน ๆ ฝายผู
ควบคุมมักจะพาตระเวนเดินทางไปพักผอนตามสถานที่ตาง ๆ ในตางจังหวัดเพื่อมิใหเกิดความเบื่อ
หนายแตจะไมใหคลาดสายตา
3. การวางมัดจําหรือมีประกัน ในการสงมอบยาเสพติดของผูคายาเสพติดเมื่อมีฝายใด
ฝายหนึ่งไมสามารถกระทําตามขอตกลงที่ไดตกลงรวมกันไดแลว ฝายที่ผิดสัญญาอาจจะตองถูก
อีกฝายหนึ่งกําหนดใหวางมัดจํา หรือมีประกันเพื่อที่ไดทําการคากันตอไป การวางมัดจําหรือมี
ประกันจะเกิดขึ้นในกรณีเชน
3.1 ฝายที่เปนผูขายยาเสพติดไมสามารถสงมอบยาเสพติดไดครบตามจํานวนที่
ตกลงซื้อขายกัน หรือไมสามารถนํายาเสพติดมาสงไดตามสถานที่ที่กําหนดไว ก็อาจจะตองถูก
บังคับใหนํายาเสพติดบางสวนมาวางมัดจําเพื่อที่ฝายผูรับซื้อจะไดนําไปจําหนายใหลูกคาไปพลาง
กอนเพื่อปองกันของขาดชวงอาจทําใหเสียลูกคารายยอยได และถาถึงกําหนดที่จะสงมอบยาเสพ
ติดให ฝายผูขายยังไมสามารถสงมอบยาเสพติดไดอีกก็จะถูกริบของที่นํามาวางมัดจํา ในบางกรณี
ที่สงสอบยาเสพติดชากวากําหนดฝายผูซื้ออาจจะกดราคาลงจากที่กําหนดไวเดิมได
3.2 ฝายที่เปนผูซื้อยาเสพติดไมสามารถนําเงินมาแสดงในวันที่กําหนดสงมอบยา
เสพติดได จะถูกฝายผูขายกําหนดใหวางมัดจําเปนเงินสดแลวแตจะกําหนดตามแตจํานวนของยา
เสพติดที่จะซื้อขายกัน เพื่อที่จะเปนการยืนยันวาตองการที่จะซื้อยาเสพติดกันจริง หรือแมวาจะยัง
ไมมีฝายใดผิดสัญญาหรือผิดนัด แตก็อาจจะมีขอตกลงกันวาฝายใดฝายหนึ่งจะสงมอบกอน แต
สวนมากฝายผูซื้อจะเปนผูสง (โอน) มอบเงินบางสวนไปใหฝายที่ขายยาเสพติดกอน
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3.3 ฝายรับจางขนยาเสพติดหรือผูที่เปนนายหนาจะตองมีประกัน ในกรณีนี้สวน
มากจะเปนใชบุคคลเปนผูค้ําประกัน อาจจะเปน พอแม ญาติพี่นองของผูที่ขอเครดิตโดยไมมีหลัก
ทรัพยอยางอื่น โดยที่ผูเปนนายหนาถาหากขายยาเสพติดไดแลวไมนําเงินที่ไดมามอบใหอาจทําให
บุคคลที่เปนประกันไดรับอันตรายจากการถูกทํารายถึงชีวิตจากเจาของยาเสพติดได ในบางกรณีที่
มีการจับกุมยาเสพติดของเจาหนาที่ตํารวจ แตวาผูที่รับผิดชอบนํายาเสพติดมาขายมีโอกาสหลบ
หนีเจาหนาที่ตํารวจไดแตไมคิดที่จะหลบหนี เพราะวาถาสามารถหลบหนีจากการจับกุมของเจา
หนาที่ตํารวจไปไดไมวากรณีใด ๆ ก็แลวแต เมื่อกลับไปพบเจาของยาเสพติดโดยไมถูกจับกุมก็อาจ
จะถูกฆาตายไดโทษฐานทํางานผิดพลาดใหเกิดความเสียหาย หรืออาจจะถูกมองวาเปนสายลับให
กับตํารวจ แตถาไมกลับไปทางครอบครัว พอแม ญาติพี่นองก็อาจจะไดรับอันตรายได

5.การปรับตัว แบบแผนพฤติกรรมของการคายาเสพติดของสตรี
สําหรับการปรับตัว และแบบแผนพฤติกรรมตาง ๆ ของการคายาเสพติดจะมีบทบาทที่
สําคัญมากเพื่อที่จะทําใหตัวเองสามารถจะรอดพนจากการถูกจับกุมและปลอดภัยในการกระทํา
ผิดแตละครั้ง จึงทําใหกลุมคนที่เขามาเกี่ยวของในเรื่องดังกลาวจะตองมีการปรับตัวเปนอยางมาก
ซึ่งสิ่งที่สังเกตเห็นไดชัดเจนมากที่สุดก็คือ
1. จะตองพยายามทําใหไมเปนที่จุดสนใจแกบุคคลรอบขาง เชน การไมทําตัวร่ํารวยผิด
ปกติ การใชจายตาง ๆ พยายามจะทําใหเหมือนเดิม เปนตน
2. เกิดกอใหการเปลี่ยนในเรื่องของการดํารงชีวิต จะตองคอยระมัดระวังเรื่องของคนแปลก
หนา ไมไวใจคนที่ไมเคยรูจัก หรือการเก็บเนื้อเก็บตัวขึ้นโดยจะหลีกเลี่ยงการพูดจา – พบปะผูคน
เปนตน
3. จะตองมีการติดตอกับกลุมบุคคลที่มีสวนเกี่ยวของกับการคายาเสพติดมากยิ่งขึ้น จึงทํา
ใหตองมีการเรียนรูรูปแบบในการกระทําผิดตาง ๆ มากขึ้นอีกดวย
นอกจากนี้แลวในการปรับตัวและแบบแผนพฤติกรรมตาง ๆ ยังอาจจะกอใหเกิดการเรียนรู
วิธีในการกระทําผิดรูปแบบตาง ๆ เพื่อที่จะทําใหตัวเองปลอดภัยขึ้น โดยเฉพาะในเรื่องของการ
เรียนคําศัพทที่ใชกันในกลุมเพื่อปองกันไมใหคนอื่น ๆ เขาใจสิ่งที่ตัวเองกําลังพูดอยูหรือทําอยูใน
ชวงเวลานั้นได เชน
1. แคป, ไอระเหย
หมายถึง
เฮโรอีนผสมชนิดเบอร 3 ลักษณะเปน
เกล็ดสีมวง หรือสีชมพูเขม หรือดินลูก
รัง เสพโดยวิธีสูบควัน
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2. ผงขาว, ของ

หมายถึง

3. แปะ, แปะหลงจู
4. ตัวเล็ก

หมายถึง
หมายถึง

5. บิ๊ค

หมายถึง

6. หอ, หลอด

หมายถึง

7. ฝา

หมายถึง

เฮโรอีนบริสุทธิ์ชนิดเบอร 4 ลักษณะ
เปนผงสีขาว
เฮโรอีนเบส ซึ่งมีลักษณะขาวหมน
หนวยนับที่ใชเรียกกับเฮโรอีน แบงเปน
2 ชนิด ตัวใหญขนาด 700 กรัม ตัวเล็ก
0.005 – 0.5 กรัม
จํานวนเฮโรอีนเบอร 4 บรรจุในหลอด
เบอร 5 น้ําหนักประมาณ 0.75–1 กรัม
เฮโรอีนเบอร 4 ราคาประมาณ 50
บาทขึ้นไป (ปจจุบันราคาสูงขึ้น)
เฮโรอีนเบอร 4 ราคาประมาณ 100 บ.
ขนาดจํ า นวน 3 หลอดกาแฟ หรื อ 1
ฝาหลอดพลาสติก เบอร 5

ในการเรียนรูคําศัพทที่เอาไวใชกันภายในกลุมของผูที่กระทําผิดในเรื่องของการคายาเสพ
ติดนี้ ผูศึกษาไดเห็นความสําคัญเปนอยางมาก เพื่อที่จะทําใหเรารูวาภาษาของกลุมดังกลาวจะ
เปนอยางไร จึงทําใหผูศึกษาไดรวบรวมคําศัพทตาง ๆ ที่เอาไวใชกันภายในกลุมดังกลาวเอาไวใน
ภาคผนวกทั้งหมด ทั้งนี้เนื่องจากคําศัพทมีอยูเปนจํานวนมากมายนั่นเอง

6.ทัศนคติของผูตองขังหญิงตอปญหายาเสพติดของสังคมไทยในอนาคต
จากการศึกษาในเนื้อหาประวัติชีวิตของกรณีศึกษาทั้งหมด 20 คน จะพบวา ยาเสพติด
เปนสิ่งที่ไมดี และเปนสิ่งที่ทําลงไปเปนสิ่งผิดกฎหมาย จนตองทําใหอยูอยางหวาดระแวง กลัว
อันตรายรอบดาน จนไมสามารถที่จะดําเนินชีวิตไดอยางปกติ โดยที่กรณีศึกษาทั้งหมดไดทําลงไป
ทั้งนี้เนื่องจากมีหนาที่ในการรับผิดชอบมากกวาคนที่ไมไดแตงงานหรือเปนโสดนั้นเอง โดยที่พวก
เขาไมสามารถที่จะหาหนทางอื่นไดแลว เนื่องจากกรณีศึกษามีบริบททางสภาพแวดลอม และทาง
วัฒนธรรมตาง ๆ ที่แตกตางกันออกไป จึงทําใหตองตัดสินใจเขามาสูกระบวนการคายาเสพติด จึง
ทําใหพบเห็นสิ่งตาง ๆ ที่อยูรอบตัวของกรณีศึกษาเปนอยางมาก โดยเฉพาะในเรื่องยาเสพติดใน
อนาคต
สําหรับยาเสพติดในอนาคตนั้น กรณีศึกษาทั้งหลายบอกวาจะมีแนวโนมที่สูงขึ้น ทั้งนี้เนื่อง
จากจะมีการลําเลียงมากขึ้น และมีวิธีการตาง ๆ อยางมากมาย และหลากหลายรูปแบบของยาเสพ
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ติดจึงทําใหการจับกุมตองมีวิธีการเปลี่ยนแปลงไปและดูแลยากยิ่งขึ้น นอกจากนี้แลวยาเสพติดยัง
จะมีการระบาดและแพรหลายมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะกลุมผูที่ใชยาเสพติดจะมีแนวโนมที่ลดลงซึ่งจะ
แตกตางจากอดีตเปนอยางมาก เพราะในอดีตกลุมที่ใชยาเสพติดจะเปนกลุมที่คอนขางเปนผูใหญ
และกลุมใชแรงงานเปนหลัก แตทวาในปจจุบันนี้กลุมที่ใชจะมีอายุลดลงและจะอยูในกลุมของเด็ก
และวัยรุนที่เปนนักศึกษามากขึ้น เพราะวาสามารถที่จะหาซื้อกันไดงาย และราคาของยาเสพติดก็มี
ราคาที่สูงอีกดวย เชน ขนิษฐา กลาววา “สามีเคยเลาใหฟงเหมือนกันวาบางวันตองกินยามาเพื่อที่
ไดมีแรงทํางาน ถาไมกินก็จะทํางานไมไหว ราคายามาเมื่อกอนจะตกประมาณเม็ดละ 45 – 50
บาทไมแพงเหมือนในปจจุบัน แตกอนพวกที่กินยามาจะเปนพวกที่ใชแรงงาน แตเดี๋ยวนี้นักศึกษา
เอามาเสพมากิน ซึ่งราคาตกเม็ดละประมาณ 100 – 120 บาท
ดังนั้นในการศึกษาครั้งนี้ไมไดเปนตัวกําหนดที่ชี้วาจะตองเปนไปตามนี้ ทั้งนี้เนื่องจากกรณี
ศึกษาที่ไดทําการวิจัยเปนเพียงแคสวนหนึ่งของกลุมบุคคลตาง ๆ ที่เขามาสูกระบวนการคายาเสพ
ติด อาจจะมีบางกลุมหรือบางคนที่ไมไดทําการศึกษาอาจจะเกิดจากอิทธิพลหรือปจจัยอื่น ๆ นอก
เหนือจากนี้ก็ได ซึ่งผูศึกษาคิดวาการวิจัยในครั้งนี้ผลที่ไดแตกตางจากการศึกษาที่ผานมา อาจจะ
เปนเนื่องจากวากลุมเปาหมายที่ทําการศึกษามีการแตกตางกัน โดยที่ผูศึกษาคิดวาการศึกษาที่
ผานมาจะมีความสอดคลองกับการวิจัยในครั้งนี้เปนอยางมาก เนื่องจากจะบุคคลที่เขามาเกี่ยว
ของกับยาเสพติดจะเปนกลุมที่มีการศึกษาคอนขางนอย และมีกลุมเพื่อนหรือคนสนิทที่เปนกลุม
เสี่ยงหรือติดยาเสพติด จึงทําใหบุคคลตางที่มีปญหาตาง ๆ และไมสามารถจะแกไขปญหาตาง ๆ
เหลานั้นไดในชวงเวลานั้น และถาหากเกิดกลุมบุคคลที่มีความเสี่ยงสูงเขามาใหกําลังใจหรือชัก
ชวน – โนมนาวใหเขามาสูกระบวนการตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับยาเสพติดไมวาจะเปนการคา การเสพ
ก็สามารถที่กระทําไดงาย ขึ้นปจจัยทั้ง 2 อยางนี้มีอิทธิ่พลอยางมากกับการบุคคลที่มีปญ หาดัง
กลาวในเวลานั้น โดยที่มีอิทธิพลอื่นเขามาเปนสวนประกอบก็สามารถทําใหเกิดการตัดสินใจไปสูวัง
วนดังกลาวไดงายนั่นเองดังที่ปรากฎในการศึกษาครั้งนี้นั่นเอง

บทที่ 7
สรุปผล ปญหาวิจัยและขอเสนอแนะ
สรุปผลวิจัย
ในการศึกษาครั้งนี้ ผูศึกษาไดทําการศึกษาในเชิงมานุษยวิทยา ซึ่งใชการสัมภาษณแบบ
เจาะลึกเปนหลัก เพื่อที่จะหาสาเหตุ ปจจัยตาง ๆ ที่มีอิทธิพลตอการคายาเสพติดของผูตองขังหญิง
ทัณฑสถานหญิงกลางใหไดถูกตองตามความเปนจริงมากที่สุด เพื่อที่จะทําใหผูคนภายในสังคม
ทัณฑสถานจะไดเขาใจชีวิตของพวกเขาไดชัดเจนมากยิ่งขึ้น โดยที่จะไดใหความเปนธรรมแกพวกผู
ตองมากยิ่งขึ้น ผูศึกษาไดสมมติฐานในการศึกษาครั้งนี้ทั้งหมด 7 ขอดวยกัน ไดแก
1) ความเปนผูมีอายุนอยทําใหผูตองขังสตรีคายาเสพติด
2) ความเปนผูมีการศึกษานอยทําใหผูตองขังสตรีคายาเสพติด
3) การเปนผูมีรายไดต่ําทําใหผูตองขังสตรีคายาเสพติด
4) การอยูในครอบครัวที่มีปญหาทําใหผูตองขังสตรีคายาเสพติด
5) การมีเพื่อนติดยาเสพติดทําใหผูตองขังสตรีคายาเสพติด
6) ความเปนโสดทําใหผูตองขังสตรีคายาเสพติด
7) การติดยาเสพติดทําใหผูตองขังสตรีคายาเสพติด
ในการศึกษาครั้งนี้ผูศึกษาไดใหความสําคัญกับปจจัยตาง ๆ ไวทั้งหมด 7 เรื่องคือ อายุ,
การศึกษา, รายได, ครอบครัวที่มีปญหา, เพื่อน, สถานภาพการสมรส และ การติดยาเสพติด ซึ่งคง
จะมีสวนในการทําใหตองเขามาเกี่ยวของกับในเรื่องดังกลาวเปนอยางมาก จากการศึกษาคนพบ
วาปจจัยตาง ๆ ที่กลาวมาทั้งหมดนี้จะมีสวนสัมพันธเกี่ยวของกันทั้งหมดเปนลูกโซดวยกันนั่นเอง
แตสิ่งที่จะทําใหเกิดการเขามาเกี่ยวของกับการคายาเสพติดมากที่สุดนั้นก็คือ “การศึกษา” และ
“กลุ ม เพื่ อ น” ทั้ งนี้ เนื่ องจากการที่ มี การศึ ก ษาน อยย อ มที่ จะทํ าให มีโอกาสในการเลือกในการ
ประกอบอาชีพ การแกไขปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้นยอมมีอยูอยางจํากัด นอกจากนี้กลุมเพื่อนก็เขามา
มีสวนชวยในการแกไขปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในขณะในหนทางที่ผิดอีกหนทางหนึ่งก็ได เพราะวา
เพื่อนยอมจะเปนกลุมบุคคลที่มีความสัมพันธเกี่ยวของกับกรณีศึกษาไดงายนั้นเองในการที่จะชี้นํา
หนทางตาง ๆ ใหกระทําตาม ซึ่งกลุมเพื่อนที่เขามาสวนใหญจากการศึกษาจะเปนกลุมที่มีความ
สัมพันธที่เกี่ยวของกับยาเสพติดและมีสวนผลักดันใหเขาสูการคายาเสพติด
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จากผลการวิจัยพบวายอมรับตามขอสมมติฐานมี 2 ขอคือขอ2. ความเปนผูมีการศึกษา
นอยทําใหผูตองขังสตรีคายาเสพติด และขอ5. การมีเพื่อนติดยาเสพติดทําใหผูตองขังสตรีคายา
เสพติด สวนที่ปฏิเสธมี 5 ขอคือขอ1.ความเปนผูมีอายุนอยทําใหผูตองขังสตรีคายาเสพติด, ขอ3.
การเปนผูมีรายไดต่ําทําใหผูตองขังสตรีคายาเสพติด, ขอ4. การอยูในครอบครัวที่มีปญหาทําใหผู
ตองขังสตรีคายาเสพติด,ขอ6. ความเปนโสดทําใหผูตองขังสตรีคายาเสพติด และขอ7. การติดยา
เสพติดทําใหผูตองขังสตรีคายาเสพติด

ปญหาที่เกิดจากการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้ผูศึกษาประสบปญหาในการวิจัยเปนอยางมากในระยะแรกเนื่องจากการ
เก็บขอมูลของผูจัยจะตองทําความเขาใจกับประชากรตัวอยาง ไดแก
1. ผูตองขังสตรีที่ตองโทษคดีคายาเสพติดซึ่งปจจุบันยังคงรับโทษอยูในทัณฑสถานหญิง
กลาง ผูศึกษาตองใชเวลาในการปรับตัวใหผูตองขังสตรีเหลานั้นเขาใจ ถึงวัตถุประสงคของผูศึกษา
ในการเก็บขอมูลครั้งนี้ ซึ่งในชวงแรกผูตองขังสตรีแทบทุกคนมักจะถามผูศึกษาวาการตอบแบบ
สัมภาษณจากผูศึกษาแลวนั้นพวกเขาจะไดรับประโยชนหรือผลตอบแทนอยางไรบางและผูตองขัง
ทุกคนมีความตองการเหมือนกันหมดคือตองการใหผูศกึ ษาเปนตัวแทนชวยดําเนินการขอลดโทษ
ใหพวกเขาเหลานั้น
2. ในชวงแรกของการตอบคําถามหรือขอสัมภาษณผูใหขอมูลมักจะไมคอยใหขอมูลความ
เปนจริง ผูศึกษาจึงตองอธิบายใหทราบวาการสัมภาษณเปนการเก็บขอมูลที่ตองการขอมูลที่เปน
จริงเป น สว นหนึ่ งของการศึกษาในระดับปริญ ญามหาบัณ ฑิ ตเพื่ อทํ าความเขาใจหาเหตุผลวา
สาเหตุหลักของผูคายาเสพติดนั้น เกิดจากตัวแปรใดบางเปนสําคัญ เพื่อที่จะหาแนวทางแกไข
สําหรับผูที่สนใจหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ และขอมูลดังกลาวจะไมมีผลทั้งในทางบวกและลบตอผู
ใหขอมูลแตอยางใด หลังจากที่ตองใชเวลาทําความเขาใจกันแลวก็กินระยะเวลาผานไปประมาณ
1 เดือน และเวลาในการเก็บขอมูลของผูศึกษาภายในทัณฑสถานในแตละวันก็มีเวลาจํากัดเนื่อง
จากผูศึกษาสามารถพบผูใหขอมูลไดเฉพาะเวลา 09.30 น. - 12.00 น. และเวลา 13.00 - 15.30 น.
ของวันทําการเทานั้น จะเห็นไดวาผูศึกษาสามารถสัมภาษณผูใหขอมูลไดวันละไมเกิน 2 คน จึง
ตองใชระยะเวลานานมากในการสัมภาษณเพื่อเก็บขอมูลใหครบถวน
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3. การเก็บขอมูลหากไมสามารถเก็บขอมูลไดครบและตองกลับมาพบผูใหขอมูลคนเดิมอีก
ครั้งความตอเนื่องก็เปนสิ่งจําเปนเพราะผูใหขอมูลตองเสียเวลาลําดับเรื่องราวพอสมควร การเขา
ไปภายในทัณฑสถานหญิงผูศึกษาตองปฏิบัติตามกฎระเบียบอยางเครงครัด โดยไมมีขอยกเวน
ใด ๆ ทั้งสิ้น สิ่งของตองหามตาง ๆ ที่จําเปนในการเก็บขอมูลสัมภาษณก็ไมสามรถนําติดตัวไปได
อาทิเชน เครื่องบันทึกเสียง เครื่องมือสื่อสาร กลองถายภาพ ดวยเหตุนี้จึงทําใหผูศึกษาตองใชเวลา
เปนอยางมากในการคนควาขอมูลจากแหลงอื่นเพื่อใหไดขอมูลที่ถูกตองอยางแทจริง

ขอเสนอแนะ
ก. เชิงวิชาการ
จากการศึกษาผูวิจัยมีปญหาตาง ๆ มากมายสําหรับการศึกษาในกลุมกรณีศึกษาดังกลาว
ดังนั้นผูศึกษาจึงจะขอแนะนําสําหรับบุคคลตาง ๆ ที่สนใจจะทําการศึกษาในเรื่องดังกลาวตอไป
ควรจะตองมีการเตรียมพรอมในสิ่งตางๆ และมีการวางแผนงานอยางเปนระบบเพื่อที่จะทําใหเขา
ถึงขอมูลไดอยางตอเนื่องและครบถวนมากที่สุด
1. จะตองมีการวางแผนในการกระทํากอน – หลัง เพราะกลุมบุคคลดังกลาวคอนขางมี
เวลาจํากัดตามที่ทัณฑสถานไดกําหนดเอาไว ดังนั้นถาหากมีการวางแผนที่ดีก็สามารถจะทําให
เกิดกระบวนการในการทํางานขั้นตอนตาง ๆ เปนไปอยางราบเรียบและตอเนื่องไมขาดตอน เพราะ
ถาหากเรื่องตาง ๆ ไมสามารถสัมภาษณไดจบในเวลานั้น ก็จะทําใหการสัมภาษณครั้งตอไปไมตอ
เนื่องและอารมณของกรณีศึกษาก็แตกตางกันออกไปอีกดวย อาจจะกระทบกระเทือนขอมูลที่ไดรับ
การเตรียมพรอมในเรื่องของคําถามเปนสิ่งสําคัญมากสําหรับการสัมภาษณที่มีเวลาจํากัด คําถาม
ควรจะครอบคลุมและตอเนื่องกันไมควรจะถามแบบขามไป-มา ดังนั้นจึงควรจะมีการทดสอบแบบ
สัมภาษณมาอยางดีเพื่อที่ประชากรผูใหขาวจะไดมีอารมณรวมในการตอบแบบสัมภาษณ
2. ควรจะศึกษาใหครอบคลุมถึงปจจัยในดานตาง ๆ โดยเฉพาะกลุมผูเสพยาเสพติดกับ
กลุมผูคายาเสพติด และนําขอมูลตาง ๆ มาเปรียบเทียบกัน อาจจะทําใหไดภาพรวมของกลุมที่เขา
มาเกี่ยวของในเรื่องของยาเสพติดไดอยางครบถวนและเห็นภาพไดชัดเจนยิ่งขึ้นกวาในปจจุบันนี้
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3. อาจจะใหความสําคัญกลุมคนกลุมอื่นที่สามารถจะมีสวนเกี่ยวของกับยาเสพติดอีกหน
ทางหนึ่งดวย เนื่องจากเปนกลุมบุคคลที่มีโอกาสเสี่ยงในการเขาสูขบวนการคายาเสพติด กลุมดัง
กลาวไดแก ผูคาประเวณี อาชีพบริการตาง ๆ ที่อยูในรูปอื่น คือ หมอนวด หมอนวดแผนโบราณ ผู
นวดน้ํามัน ตลอดจนเจาหนาที่บานเมืองที่มีสวนเกี่ยวของกับการปองกันและปราบปรามยาเสพ
ติด เจาหนาที่ฝายบําบัดผูติดยา ฯลฯ
4. มีการใชระเบียบวิธีวิจัยแบบอื่นๆ เชน แบบสอบถามหรือแบบสอบถามควบคูกับการ
วิจัยทางมานุษยวิทยาเพื่อที่จะใหไดภาพรวมของงานวิจัยที่ถูกตองเหมาะสมมากที่สุด
5. ควรศึก ษาปจจัย ที่มีอิท ธิพ ลตอการคายาเสพติดของผูต องขังสตรี ที่ ตองโทษอยูใน
ทัณฑสถานอื่นๆ อีกเพราะวายังมีทัณฑสถานหญิงอีกหลายแหงทั่วประเทศที่ควบคุมผูตองโทษคดี
ยาเสพติดอีกมาก เพื่อที่จะนําขอมูลที่ไดมาเปรียบเทียบใหเห็นความเหมือน และความแตกตาง ใน
การที่จะเสนอแนวทางการแกไขปญหายาเสพติดไดดียิ่งขึ้น

ข. เชิงปฏิบัติการ
สําหรับการแกไขปญหาที่ผานมาในภาครัฐที่ปรากฎในตามหนาหนังสือพิมพรายวันใน
ป จ จุ บั น นี้ จ ะพบเห็ น ได ว า มี ม ากมายเกื อ บจะทุ ก วั น ทั้ ง นี้ เนื่ อ งมาจากการที่ ก ลุ ม บุ ค คลต า ง ๆ
ตองการแสวงหาปจจัยตาง ๆ ตัวเขาไมมีในตอนนั้น เชน ตองการรายไดที่สูง ตองการสิ่งอํานวย
ความสะดวกตาง ๆ ตองการความเจริญใหแกตนเอง เปนตน จึงทําใหหนทางที่จะทําใหบุคคล
ตาง ๆ เหลานั้นเขามาเกี่ยวของกับการคายาเสพติดไมวาจะเปนทางตรงหรือทางออมดวยกันทั้งสิ่ง
เพราะการคายาเสพติดสามารถที่จะใหคาตอบแทนที่มีอัตราสูงกวาการทํางานตามปกติที่พวก
กระทํากันอยูในชีวิตประจําวันทั้งหลายเหลานั้น
ถึงแมในปจจุบันจะมีกฎหมายที่เอาความผิดกับผูที่เกี่ยวของกับยาเสพติดประเภทตาง ๆ
ที่มีความรุนแรงมากยิ่งกวาในอดีตก็ตาม แตผลที่ไดรับกับตรงกันขามจากความคาดหวังของสังคม
อยางสิ้นเชิง ซึ่งผลที่อยูในปจจุบันนี้ก็จะมีการแพรกระจายของยาเสพติดในทุกหมูบาน ทุกชุมชน
ทุกอําเภอ ทุกจังหวัดจึงทําใหมีการจับกุมไดในเรื่องของยาเสพติดเปนรายวันตามหนาหนังสือพิมพ
และแตละครั้งที่จับไดก็จะมีจํานวนมากมายมหาศาลจากผูคารายใหญ ผูคารายยอย หรือผูลําเลียง
เปนตน จากการกระทําเหลานี้เองทําใหสูญเสียทรัพยากรตาง ๆ เปนจํานวนมากอยางมหาศาล
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และในที่สุดการพัฒนาประเทศของเราก็จะไมมีความเจริญเทาที่ควร เนื่องจากวาทรัพยากรบุคคล
ตาง ๆ ที่เปนกําลังของประเทศชาติไมวาจะเปนเด็ก วัยรุน หรือผูใหญก็ไดเปนทาสของยาเสพติด
แลวทั้งสิ้น จึงทําใหขาดกําลังในการพัฒนาประเทศในที่สุด นอกจากนี้แลวยาเสพติดยังสามารถที่
จะทํ าใหเกิ ด ปญ หาต าง ๆ ตามมาอีก มากมาย เชน ป ญ หาอาชญากรรม ป ญ หาการลัก ทรัพ ย
ปญหาครอบครัว เปนตน ผลตาง ๆ เหลานี้เปนผลที่เกิดภายหลังที่บุคคลตาง ๆ ไดใชยาเสพติดจน
ขาดสติเกิดขึ้นทั้งสิ้น จึงนับไดวายาเสพติดไมไดกอประโยชนใหแกบุคคลหรือสังคมโดยสวนรวม
เลย
ดังนั้นการแกไขปญหาที่ดีสุดที่สุดในระยะนี้ก็คือ การทําใหกลุมบุคคลในสังคมไดตระหนัก
ถึงผลเสียทั้งหลายที่เกิดจากยาเสพติด และการปลูกฝงใหรูจักความพอเพียงในดานตาง ๆ เชน การ
ใชจาย ความเปนอยู เปนตน โดยที่ใหรูจักความพอดีในระดับฐานะของตนเองใหไมรูจักฟุงเฟอจน
กอใหเกิดความอยากมีความอยากไดในเรื่องของสิ่งตาง (การสรางบานใหญโต การมีเครื่องอํานวย
ความสะดวก การมีเครื่องประดับที่มีคา) เกินฐานะของตนเอง จนทํ าให ตองเขามาหารายได ที่
สามารถจะตอบแทนไดงายและมีจาํ นวนสูงในเวลารวดเร็ว นั่นก็คือ “การคายาเสพติด” นอกจาก
นี้แลวยังจะตองมีการสงเสริมใหคนในชุมชนตาง ๆ ไดเห็นความสําคัญของการศึกษา เพราะการ
ศึกษายอมที่จะทําใหบุคคลสามารถที่จะหาทางออกในการแกไขปญหาตาง ๆ ไดอยางเหมาะสมใน
สภาวะการณที่มีปญหาอยางหนัก และยอมที่จะหลีกเลี่ยงในการเขามาเกี่ยวของกับการคายาเสพ
ติด เพราะบุคคลที่มีการศึกษายอมรูจักคุณ – โทษของยาเสพติดไดอยางถองแทจนไมอยากจะเขา
มามีสวนรวมในการทําลายประเทศชาติโดยการเขามามีสวนรวมในขบวนการคายาเสพติดนั่นเอง
ในสวนของผูวิจัยและเปนผูที่ทําหนาที่ในการปราบปรามยาเสพติดเห็นวาการแกปญหายา
เสพติดควรจะแกที่ระบบของกลไกการตลาดการคายาเสพติดควบคูไปกับการปราบปรามผูกระทํา
ความผิดโดยเห็นวาตองแกที่ ดีมานท(Demand) ในที่นี้หมายถึงผูซื้อหรือผูที่ติดยาเสพติด และซัพ
พลาย(Supply) ซึ่งหมายถึงผูคาตลอดจนผูรับจางขนสงลําเลียงยาเสพติด จะเห็นไดวาในสวนของ
ผูที่ติดยาเสพติดนั้นภาครัฐมักจะแกปญหาที่ปลายเหตุโดยการทุมงบประมาณเพื่อการบําบัดผูที่
ติดยาเสพติด และในความเป น จริง ยังขาดเจาหนาที่ ที่ มี ความรูในการใหคําปรึกษากับ “ผูที่ มี
โอกาสเสี่ยง” ตอการใชยาเสพติด จะเห็นไดวาผูวิจัยอยากใหเริ่มปองกันตั้งแตผูที่มีโอกาสเสี่ยง ไม
วาจะเปนกลุมวัยรุน กลุมผูขายบริการ กลุมผูปวย ฯลฯ เจาหนาที่ที่คอยใหคําปรึกษาตองเขาใจถึง
ความตองการของผูที่ใชยาเสพติดตองรูจักใชกุศโลบายในการชักนําใหผูหลงผิดเลิกของเกี่ยวกับยา
เสพติด การทําลายกลไกตลาดคายาเสพติดตองสรางคานิยมในการตอตานยาเสพติดพยายามให
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ตลาดยาเปนเพียงตลาดเล็กๆ ที่ไมมีผูคนใหความสนใจ ดังนั้นการแกปญหาควรจะดําเนินการทุก
วิธีพรอมๆ กัน ซึ่งผูที่มีหนาที่เกี่ยวของตองไมมองขามเรื่องเล็กๆ นอยๆ
สิ่งตาง ๆ ที่กลาวมาขางตนเปนวิธีการแกไขปญหาของยาเสพติดในระยะตอนตนที่ยังไมได
เขามาเกี่ยวของกับยาเสพติด และเปนการแกไขในระยะยาวที่ยอมจะไมเห็นผลเลยทันที ดังนั้นจาก
การศึกษาในครั้งนี้ ผูศึกษาคิดวาสิ่งตาง ๆ ที่จะแกไขปญหาไดอีกหนทางหนึ่งก็คือ “การใหโอกาส”
โดยที่จะเปนการใหโอกาสในตั้งแตตอนตน หรือแมกระทั่งหลังจากที่พวกกลุมบุคคลที่เกี่ยวของกับ
การคายาเสพติดเหลานี้ไดพนโทษออกมาแลว เนื่องจากการศึกษากลุมสตรีคายาเสพติดที่ถูกจับ
กุมและถูกตัดสินใหจําคุกเปนระยะเวลาหลาย ๆ ป กลัวที่จะกลับไปสูสังคมภายนอกที่ไมใชทัณฑ
สถานจะไมไดรับการยอมรับจากสังคมและไมใหโอกาสในการแกไขตัวเองใหกลับเปนคนดีของ
สังคมเหมือนเดิม ดังนั้นถาหากกลุมคนในสังคมไมยอมใหโอกาสกลุมคนเหลานี้ ยอมที่จะทําใหเขา
ถูกตราหนาวาเปนคนขี้คุก และไมยอมใหโอกาสในการกลับตัวกลับใจเปนคนดีของสังคม และ
ทํางานตามความสามารถของคนเหลานี้ไดรับการสอนมาจากทัณฑสถานเลย ก็ยอมจะทําใหพวก
เขาเหลานี้ไมสามารถที่จะดํารงชีวิตของตัวเองไดอยางที่พวกเขาคาดหวังเอาไว จึงทําใหตองกลับ
เขามาสูวังวนของการคายาเสพติดอีกเหมือนเดิม เพราะพวกเขาไมมีทางเลือกนั่นเอง
แตในทางตรงกันขามกันนี้ ถาหากคนในสังคมหรือสังคมไดใหโอกาสกลุมเขาเหลานี้ไดมี
โอกาสในการประกอบอาชีพตาง ๆ เหมือนคนปกติที่ไมไดเขาไปอยูในทัณฑสถาน ก็ยอมจะทําให
เขามีทางเลือกในการประกอบอาชีพตาง ๆ อยางสุจริต และมีกําลังใจในการดํารงชีวิตใหอยูอยาง
ตามที่บรรทัดฐานของสังคมไดคาดหวังเอาไวนั่นเอง และยอมที่จะเอาความผิดของตัวเองในอดีต
มาเปนบทเรียนสอนตัวเองและบุคคลตาง ๆ ที่อยูรอบตัวของพวกเขาเหลานั้นใหรูจักโทษของยา
เสพติด ที่จะมีแตทําใหชีวิตของตนเองตกต่ํา ไมไดรับความเจริญในแงตาง ๆ อยางที่พวกเขาคาด
หวังวาจะไดจากการคายาเสพติดนั่นเอง จึงนับไดวา “โอกาส” จึงจะเปนหนทางที่ดีที่สุดจะทําให
พวกเขาหรือบุคคลที่มีสวนเกี่ยวของกับพวกเขาไมตองถูกตราหนาวาเปนคนขี้คุก หรือญาติของคน
ขี้คุก จนทําใหไมสามารถที่จะอยูรวมกับกลุมคนตาง ๆ ในสังคมได และถูกกีดกันออกจากสังคมไป
จนทําใหตองเขาสูวังวนของยาเสพติดนั่นเอง แตเราจะใช “โอกาส” ใหเขารูสึกวาเปนสวนหนึ่งของ
สังคม โดยสังคมพรอมที่จะอภัยกลุมเขาเหลานี้อยูเสมอถาหากกลับตัวกลับใจมาเปนคนดีได จึง
ยอมจะเปนการแกไขปญหาทางไดในระยะเวลาตอนนี้ โดยเปนผลมาจากการศึกษาหรือวิจัยในครั้ง
นี้นั่นเอง
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ภาคผนวก ก
ศัพทในวงการยาเสพติด
1. แคป, ไอระเหย

หมายถึง

2. ผงขาว, ของ

หมายถึง

3. แปะ, แปะหลงจู
4. ตัวเล็ก

หมายถึง
หมายถึง

5. บิ๊ค

หมายถึง

6. หอ, หลอด

หมายถึง

7. ฝา

หมายถึง

8. โชค

หมายถึง

9. สาริกาปอนเหยื่อ, สอย

หมายถึง

10. ปก
11. ปน

หมายถึง
หมายถึง

เฮโรอีนผสมชนิดเบอร 3 ลักษณะเปน
เกล็ดสีมวง หรือสีชมพูเขม หรือดินลูก
รัง เสพโดยวิธีสูบควัน
เฮโรอีนบริสุทธิ์ชนิดเบอร 4 ลักษณะ
เปนผงสีขาว
เฮโรอีนเบส ซึ่งมีลักษณะขาวหมน
หนวยนับที่ใชเรียกกับเฮโรอีน แบงเปน
2 ชนิด ตัวใหญขนาด 700 กรัม ตัวเล็ก
0.005 – 0.5 กรัม
จํานวนเฮโรอีนเบอร 4 บรรจุในหลอด
เบอร 5 น้ําหนักประมาณ 0.75–1 กรัม
เฮโรอีนเบอร 4 ราคาประมาณ 50
บาทขึ้นไป (ปจจุบันราคาสูงขึ้น)
เฮโรอีนเบอร 4 ราคาประมาณ 100 บ.
ขนาดจํ า นวน 3 หลอดกาแฟ หรื อ 1
ฝาหลอดพลาสติก เบอร 5
การเสพเฮโรอีนโดยวิธีฉีดเขาสูรางกาย
ทางเส น เลื อ ดครั้ ง หนึ่ ง ก อ น แล ว ดู ด
เลือดออกมาใหมเพื่อลางคราบเฮโรอีน
ที่ยังหลงเหลือในหลอดสลิงคใหหมด
แลวฉีดเขาไปอีกครั้ง
การสูบเฮโรอีนโดยวิธีสอดใสบุหรี่ หรือ
ใชปลายบุหรี่จิ้มสูบ
ฉีดเฮโรอีน
สลิ้งคฉีดยา
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12. ลูกระเบิด, ลูกบอมม
ทิ้งบอมม
13. หมู

หมายถึง

14. เปด
15. จอย

หมายถึง
หมายถึง

16. เนื้อ, เปก
17. อพอลโล
18. กะหรี่, กะหลี่ (แสลง)

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

19. พี้
20. เลน

หมายถึง
หมายถึง

21. บอง
22. โรย
23. ยํา
24. บุหรี่พิเศษ
25. ยามา, ยาขยัน หรือปศาจขาว

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

หมายถึง

ฝนหรือมูลฝนทําเปนเม็ดขนาดเทาเม็ด
ขาวโพด ใชกลืนกับน้ําธรรมดา
ฝนที่คลุกยาฉุน ยาเสน ใบพลู ใบจาก
หรือกัญชา ใชมวนสูบดวยกลอง
ฝน
หนวยนับที่ใชเรียกกับฝน เชน ฝน 1
จอย น้ําหนักประมาณ 1.6 กิโลกรัม
กัญชา
บุหรี่สอดไสกัญชา
ชอดอกกัญชา มีลักษณะเปนเมล็ด
กลมสีขาว ๆ เล็ก ๆ ขนาดเทาลูกผักชี
สามารถนําไปเปนอาหารของนกคีรีบูน
เชื่อวาทําใหนกชางพูด ชางรองขึ้น แต
ชาวอินเดียใชผสมกับยาฉุนขยี้ใหเขา
กันดีแลวสูบจะทําใหรูสึกวาอดหลับอด
นอนไดดี
กัญชา
เสพยาเสพติด เชน เลนของ หมายถึง
เสพเฮโรอีน หรือเลนเนื้อ หมายถึง เสพ
กัญชา
อุปกรณสําหรับสูบกัญชา หรือฝน
การสูบกัญชาผสมเฮโรอีน
การเอากัญชามาผสมกับบุหรี่ (ยาเสน)
บุหรี่ผสมกัญชา
ยาจําพวกแอมเฟตามีน
(Amphetamine) หรื อ เมทแอมเฟตา
มีน (Methamphetamine) ซึ่งเปนวัตถุ
ออกฤทธิ์ ใ นประเภทที่ 2 ลํ า ดั บ ที่ 1
และที่ 7 ออกฤทธิ์กระตุนประสาท มัก
นิยมใชเสพกันมากในบรรดานักขับรถ
บรรทุก และพวกทํางานกลางคืนแบบ
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26. ดอง หรือยาดอง หรือเทอรโบ หมายถึง
27. ยาอี (E)

หมายถึง

28. กิน 1 ขา หรือกิน 2 ขา
(ครึ่งตัว)
29. กาแฟพิเศษ

หมายถึง
หมายถึง

30. เพชฌฆาตกลิ่น

หมายถึง

31. โส
32. เปรม
33. เสี้ยน, เงี่ยน
34. ชน
35. ผี, หมา

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

36. เซฟ

หมายถึง

37. เรือ

หมายถึง

38. คาเดิน

หมายถึง

หามรุ ง หามค่ํ า ซึ่ ง มี ทั้ ง ชนิ ด เม็ ด และ
ชนิดน้ํา
การนํายาบา (Amphetamine) ผสม
กับเครื่องดื่มกระทิงแดง
อีเฟดรีน (Ephedrine) ซึ่งเปนวัตถุออก
ฤ ท ธิ์ ใน ป ระ เภ ท ที่ 2 ลํ า ดั บ ที่ 21
สามารถนําไปใชเสพทดแทนยาบาได
แตจะออกฤทธิ์นอยกวา นอกจากนี้นํา
ไปใช เ ป น สารตั้ ง ต น (Precursor) ใน
การผลิตยามาไดและมีราคาถูกกวายา
มามาก ปจจุบันหามจําหนายในทอง
ตลาด
การเสพยาบา ¼ เม็ด หรือ ½ เม็ด
กาแฟใสแอมเฟตามีน โดยใชชนิดผง
หรือเม็ดเจือในกาแฟ
สารระเหย เชน ทินเนอร (Thinners)
แลคเกอร (Lacquers)
ผูติดยา
อาการของผูติดยาหลังเสพ
อาการอยากที่จะเสพของผูติดยา
เปนชื่อเรียกขานการซื้อยาเสพติด
ชื่อเรียกเจาหนาที่ตํารวจของวงการยา
เสพติด
วิธีซอนยาไวในรางกาย เชน ที่ลาํ คอ
ทวารหนัก
ผูรับจางซื้อเฮโรอีนหรือรับจางจําหนาย
เฮโรอีน
คาจางที่เรือไดรับจากผูเสพ
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39. ตอน

หมายถึง

40. เลนยอด, แบงยอด, หักยอด

หมายถึง

41. ลามังกร, อมควัน

หมายถึง

42. ผอน

หมายถึง

43. อด, กินยา

หมายถึง

44. ติดลึก

หมายถึง

45. เกมส
46. อยูขางใน
47. รอบ

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

48. น็อค

หมายถึง

49. นิ้ว
50. เบอรแบงค
51. ทําของ, เท, แบง
52. หักดิบ

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

การที่เรือลักลอบแบงยาเสพติดออก
จากจํ า นวนยาเสพติ ด ที่ จ ะนํ า ไปส ง
มอบใหแกผูเสพ
การที่เรือแบงยาเสพติดออกจากจํา
นวนยาเสพติดที่จะนําไปสงมอบใหแก
ผูเสพ
การเสพยาโดยวางยาเสพติดบนแผน
ตะกั่วซองบุหรี่แลวใชหลอดดูด
การเลิกยาเสพติดโดยลดปริมาณยา
และจํานวนครั้งในการเสพ และใชยา
อื่นชดเชย
การเลิกยาเสพติดโดยการใชยาอื่นชด
เชย (รักษาตามศูนยสาธารณสุข)
ติดยาเสพติดมานานแลว ยากที่จะเลิก
ได
ถูกเจาหนาที่จับกุม
ติดคุก อยูในเรือนจํา
จํานวนครั้งที่ถูกจับกุม เชน 1 รอบ = 1
ครั้ง
เสพยาเสพติดเกินขนาดแลวหลับหรือ
หมดสติ
สายลับของเจาหนาที่
ธนบัตรลอซื้อ
การแบงบรรจุยาเสพติด
เปนการถอนยาอยางกะทันหัน ทําให
เกิดอาการหนาวสั่นและขนลุก ทําให
ผิวหนังเป นปุม เล็ก ๆ บนผิวหนัง (ขน
ลุก) คลายกับไกที่ถูกถอนขน ฝรั่งเลย
เรี ย กว า “Cold Turkey” แต ไทยเรี ย ก
วา “หั ก ดิ บ ” หรือ เป น การเลิ ก ยาเสพ
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53. ฝจื๊อ (Pitsu)

หมายถึง

54. ยาของคนรวย
(Rich man’s drug)

หมายถึง

55. แคร็ก (Crack)

56. หิมะ (Snow)

หมายถึง

หมายถึง

ติดโดยหยุดเสพและไมไดใชยาอื่นชวย
(อาการตามที่ปรากฏอยูเดิม)
มอรฟนซึ่งเปนยาเสพติดใหโทษในประ
เภทที่ 2 ลําดับที่ 59 มีลักษณะเปนผง
สี เหลื อ ง ห อ ด ว ยกระดาษสาแล ว หุ ม
ดวยถุงพลาสติกหนักหอละประมาณ 1
กิ โ ลกรั ม เป น มอรฟ น ที่ ผ า นกรรมวิ ธี
ทางเคมีมาชั้นหนึ่งแลว จากฝจอจะนํา
ไปทําเปนมอรฟนไฮโดรคลอไรดเพื่อใช
เสพก็ไดหรือจะนําไปทําเปนเฮโรอีนก็
ได ทําขึ้นเพื่อลักลอบซื้อขายกันเทานั้น
ยังใชเสพไมได
โคคาอีน เปนยาเสพติดที่มีราคาแพง
และหาไดยาก ซึ่งมีฤทธิ์ทําใหเกิดการ
ติ ด ทางจิ ต ได อ ย า งเด น ชั ด คื อ ทํ า ให
เกิ ด อาการเคลิ้ ม จิ ต และตื่ น เต น แต
ฤทธิ์ในการทําใหเกิดการติดทางกาย
กลับไมปรากฎใหเห็น (ไมปรากฎรอง
รอยของการเสพที่รางกาย)
โคเคนเบส ซึ่งเปนยาเสพติดใหโทษใน
ประเภทที่ 2 ลํ า ดั บ ที่ 18 ออกฤทธิ์
กระตุน ประสาท เป น ที่นิยมใชเสพใน
วงการสั ง คมชั้ น สู ง
และถ า ใช
ทาบนอวั ย วะสื บ พั น ธ จ ะทํ า ให เ กิ ด
ความรูสึกซาและสามารถรวมไดนาน
ขึ้ น เนื่ อ งมาจากฤทธิ์ เ ป น ยาระงั บ
ความรูสึกเฉพาะแหง
โคเคน ซึ่งเปนยาเสพติดใหโทษในประ
เภทที่ 2 ลํ า ดั บ ที่ 18 ที่ มี ลั ก ษณะเป น
ผงเกล็ดสี ขาว เมื่ อนํ ามาทํ าปฏิ กิริย า
กับกรดเกลือจะกลายเปนเกลือละลาย
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57. Speedball

หมายถึง

58. ไทยสติ๊ก (Thai Stick)

หมายถึง

59. Pot Cigarette
60. Ice (ไอซ)

หมายถึง
หมายถึง

61. หัวใจสีมวง

หมายถึง

62. Speed

หมายถึง

63. Quicksilver

หมายถึง

น้ําได ไมมีกลิ่น สีขาว ออนนุม คลาย
หิ ม ะ โคเคนเป น ผงใช สู ด ดมเข า ทาง
จมูก หรือถานําเอามาละลายน้ําอาจ
ใชฉีดเขาเสนเลือดดําได
ยาฉีดซึ่งประกอบดวยยากดประสาท
และกระตุนประสาท ไดแก โคเคนผสม
กับเฮโรอีน หรือเมทแอมเฟตามีนผสม
กับเฮโรอีน
กัญชา ซึ่งเปนยาเสพติดใหโทษในประ
เภทที่ 5 ลําดับที่ 1 เปนที่รูจักกันอยาง
ดีทั่วโลกวามีรสชาติดีกวาประเทศอื่น
เมื่ อ ก อ นนั้ น มี ชื่ อ ว า “บุ ด ด า สติ๊ ก ”
(Buddha Stick) แต เห็ น ว า ไม เหมาะ
เพราะนําศาสนาเขามาเกี่ยว จึงเปนมา
เรียก “ไทยสติ๊ก” มีปลูกกันมาในภาค
อีสาน
บุหรี่กัญชา
เมทแอมเฟตามีนไฮโดรคลอไรด หรือ
เรียกวา Rocks หรือ Glass มีลักษณะ
คลายกอนน้ําแข็งขนาดเล็ก นิยมเสพ
โดยใชความรอนรนแลวสูดเอาควัน
แอมเฟตามีนซึ่งใชสลับกับหรือรวมกับ
บารบิทูเรด
เมทแอมเฟตามีน โดยทําใหเปนของ
เหลวสําหรับฉีดเขาเสนเลือด
แอล เอส ดี (LSD) ซึ่งตามพจนานุกรม
แปลวา “ปรอท” แตในวงการผูเสพยา
เสพติดถาพูดถึงคํานี้จะหมายถึง LSD
ซึ่ ง เป น วั ต ถุ อ อกฤทธิ์ ใ นประเภทที่ 1
ลําดับที่ 8 ออกฤทธิ์หลอนประสาท มี
ลักษณะเปนเม็ดนูนออกมาทั้ง 2 ขาง
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64. Turn on

หมายถึง

65. Kick party
66. Bussinessman’s trip

หมายถึง
หมายถึง

67. UP JOHN’27

หมายถึง

บางชนิ ดมี ลั ก ษณะกลมแบนเรีย กวา
“Orange sunshine” หรือบางชนิ ดจะ
มี ลั ก ษณ ะที่ เ ล็ ก มากได แ ก “microtabs” ห รื อ “micro-dots” ซึ่ ง ไม ให ญ
กวาหัวเข็มหมุด แตก็พอที่จะนับได แต
แคปซู ล บางชนิ ด มี ชื่ อ ตามสี ข องมั น
เช น “cherry top” หรือ “purple naze”
หรือ “blue cheer” แตอยางไรก็ตามจะ
สั ง เกตได ว า LSD จะมี ข นาด รู ป ร า ง
และสี ที่ แ ตกต า งกั น ออกไปและชื่ อ
สแลงตาง ๆ ดวย กรณีสงสัยวาจะเปน
LSD หรื อ ไม ก็ ใ ห ต รวจสอบทางห อ ง
ปฏิบัติการ ไมควรใชวิธีดม เพราะการ
ดมเพี ย งเล็ ก น อ ยก็ อ าจทํ า ให เ กิ ด
ป ระ ส า ท ห ล อ น ได เช น เดี ย ว กั บ
Psilocybin
LSD ซึ่งตามพจนานุกรมแปลวา “เปด”
แตในวงการเสพยาเสพติดจะหมายถึง
ผูที่เสพ LSD ซึ่งจะมีอาการพูดจาเหลว
ไหล ไรสาระ
กลุมผูที่รวงเสพ LSD
ดี เอ็ม ที (DMT) ซึ่งเปนวัตถุออกฤทธิ์
ในประเภทที่ 1 ลําดับที่ 5 ออกฤทธิ์เชน
เดียวกับ LSD แตมีฤทธิ์ออนกวาและ
ออกฤทธิ์ในระยะอันสั้น ซึ่งพบในเมล็ด
ของพืชบางชนิด หรือมนุษยอาจนํามา
สังเคราะหมีทั้ งชนิดผงและน้ํา นํามา
ผสมกั บ ใบยาสู บ หรื อ ใบผั ก ชี แ ห ง ใช
เสพ
ไตรอาโซแลม (Triazolam) ซึ่งเปนวัตถุ
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68. Domicum

หมายถึง

69. เสื้อแจกเกตสีเหลือง

หมายถึง

70. สายรุง

หมายถึง

ออกฤทธิ์ ในประเภทที่ 2 ลํ า ดั บ ที่
19 ออกฤทธิ์ก ดประสาทรุน แรงทําให
ง ว งหงาว หาวนอน มี ก ารใช ตั ว ยานี้
ประกอบอาชญากรรมตามสถานีขนสง
สวนที่เรียกวา UP JOHN’27 เพราะวา
ที่ เม็ ด ยานี้ มี การพิ ม พ ตั วอั ก ษ รนี้
ปจจุบันไมมีจําหนายตามรานขายยา
ทั่วไป
Midazolam ซึ่งเปนวัตถุออกฤทธิ์ใน
ประเภทที่ 2 ลําดับที่ 17 ลักษณะเปน
ยาเม็ ด สี ข าวออกฤทธิ์ ก ดประสาทรุน
แรงทําใหงวงหงาวหาวนอน จึงเปนที่
ตองการของอาชญากรเพื่อใชประกอบ
อาชญากรรม ตั ว ยานี้ จึ ง ไม มี ข ายใน
รานขายยาทั่วไป
เพนโตบารบิตาล (Pentobarbital)
หรื อ NEMBUTAL ซึ่ ง เป น วั ต ถุ อ อก
ฤทธิ์ ในประเภทที่ 3 ลํ า ดั บ ที่ 12 ออก
ฤทธิ์กดประสาทใชเปนยานอนหลับ จึง
มี ก ารนํ า ตั ว ยานี้ ไปประกอบอาชญา
กรรม (รูดทรัพย) ผลิตขึ้นในรูปแคปซูล
สีเหลือง
ทิวนัล (Tuinal) ซึ่งประกอบดวยอะโม
บารบิ ต าล (Ambarbital) ซึ่ ง เป น วั ต ถุ
ออกฤทธิ์ ใ นประเภทที่ 3 ลํ า ดั บ ที่ 1
และเซโคบาร บิ ต าล (Secobarbital)
ซึ่ ง เป น วั ต ถุ อ อกฤทธิ์ ใ นประเภทที่ 2
ลําดับที่ 12 ซึ่งทั้ งสองตัวออกฤทธิ์ก ด
ประสาทเหมือนกัน และใชเปนยานอน
หลับ ผลิตขึ้นในรูปแคปซูลสีฟาและสี
แดงปนกัน
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71. Cocaine Bugs

หมายถึง

72. เข็มวิปริต (Needle Freak)

หมายถึง

อาการที่เกิดจากการใชแอมเฟตามีน
หรื อ ยาบ า ในปริ ม าณที่ สู ง เกิ น ไปจน
เกิ ด ความรู สึ ก ว า ใต ผิ ว หนั งยุ บ ยั บ ไป
ดวยตัวหนอน และบางครั้งจะมีอาการ
คลั่งใชมีดกรีดตัวเอง
พวกติดยาเสพติดซึ่งเมื่อฉีดแลวชอบ
ถอนเข็มออก แลวฉีดเขาไปในเสนใหม
หลาย ๆ ครั้ง คือ ซ้ําแล วซ้ําอีก อยู นั่ น
เอง เพื่ อ ความสะใจเพราะมั น เป น
ความสุขที่จะกระทําเชนนั้น
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ภาคผนวก ข
แบบสอบถาม
“ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการคายาเสพติดของผูตองขังสตรีทัณฑสถานหญิงกลาง”
แบบสัมภาษณแบงออกเปน 2 สวนดังตอไปนี้
สวนที่ 1 ขอมูลสวนตัวและประวัติชีวิตทั่วไป
สวนที่ 2 ขอมูลที่เกี่ยวของกับยาเสพติด

• สวนที่ 1 ขอมูลสวนตัวและประวัติชีวิตทั่วไป
1. เก็บขอมูลวันที่……………เดือน……………..……….พ.ศ……………
2. ชื่อ…………………………………นามสกุล…………………………..
3. เกิดเมื่อวันที่………………เดือน……………………...พ.ศ…………...อายุ………..ป
ตําบล……………………..อําเภอ………………………...จังหวัด……………………
4. นับถือศาสนา
( ) พุทธ
( ) อิสลาม

( ) คริสต
( ) อื่นๆ ระบุ……………..

5. การศึกษาชั้นสูงสุด
( ) อานออกเขียนได
( ) มัธยมศึกษาตอนตน
( ) อนุปริญญา
( ) สูงกวาปริญญาตรี

(
(
(
(

) ประถมศึกษา
) มัธยมศึกษาตอนปลาย
) ปริญญาตรี
) อื่นๆ ระบุ……………..

6. สถานภาพสมรส
( ) โสด
( ) หยา
( ) อยูรวมกัน
( ) แยกกันอยู
( ) มาย
ถาสมรสแลวมีบุตร…………….คน ชาย………….คน หญิง…………คน
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7. อาชีพเดิม
( ) ทําไร ทํานา ทําสวน
( ) คาขาย
( ) บริษัทเอกชน
( ) ไมมีอาชีพ
( ) อื่นๆ ระบุ………………..

(
(
(
(

) เลี้ยงสัตว ประมง
) รับราชการ รัฐวิสาหกิจ
) รับจาง
) นักเรียน นักศึกษา

8. อาชีพของคูสมรส
( ) ทําไร ทํานา ทําสวน
( ) คาขาย
( ) บริษทั เอกชน
( ) ไมมีอาชีพ
( ) อื่นๆ ระบุ………………..

(
(
(
(

) เลี้ยงสัตว ประมง
) รับราชการ รัฐวิสาหกิจ
) รับจาง
) นักเรียน นักศึกษา

9. มีรายไดจาก
( ) เงินเดือนประจํา…………………..บาท/เดือน
( ) รับจางรายวัน……………………..บาท/วัน
จํานวนวันที่ทํา ประมาณ…………..วัน/เดือน
( ) รายไดพิเศษอื่นๆ ประมาณเดือนละ…………….บาท
10. สวนใหญจะนํารายไดไปใชในดานใดมากที่สุด
( ) ครอบครัว
( ) เที่ยวเตร
( ) การพนัน
( ) ดื่มสุรา
( ) ยาเสพติด
( ) อื่นๆ ระบุ………………..
11. บุคคลที่ทานเคยอาศัยอยูดวย
( ) บิดา มารดา
( ) พี่นอง
( ) ครอบครัว

( ) ญาติ
( ) เพื่อน
( ) อยูเ พียงลําพัง
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12. สถานภาพของบิดา มารดา
( ) อยูรวมกัน
( ) หยาราง
( ) อื่นๆ ระบุ…………….

( ) แยกกันอยู
( ) ตายจากกัน

13. อาชีพของบิดา
( ) ทําไร ทํานา ทําสวน
( ) คาขาย
( ) บริษัทเอกชน
( ) ไมมีอาชีพ
( ) อื่นๆ ระบุ………………..

(
(
(
(

) เลี้ยงสัตว ประมง
) รับราชการ รัฐวิสาหกิจ
) รับจาง
) นักเรียน นักศึกษา

(
(
(
(

) เลี้ยงสัตว ประมง
) รับราชการ รัฐวิสาหกิจ
) รับจาง
) นักเรียน นักศึกษา

(
(
(
(

) เลี้ยงสัตว ประมง
) รับราชการ รัฐวิสาหกิจ
) รับจาง
) นักเรียน นักศึกษา

14. อาชีพของมารดา
( ) ทําไร ทํานา ทําสวน
( ) คาขาย
( ) บริษัทเอกชน
( ) ไมมีอาชีพ
( ) อื่นๆ ระบุ………………..
15. อาชีพของคูสมรส
( ) ทําไร ทํานา ทําสวน
( ) คาขาย
( ) บริษัทเอกชน
( ) ไมมอี าชีพ
( ) อื่นๆ ระบุ………………..

16. การศึกษาชั้นสูงสุดของบุคคลที่เคยอาศัยอยูดวย
( ) อานออกเขียนได
( ) ประถมศึกษา
( ) มัธยมศึกษาตอนตน
( ) มัธยมศึกษาตอนปลาย
( ) อนุปริญญา
( ) ปริญญาตรี
( ) สูงกวาปริญญาตรี
( ) อื่นๆ ระบุ……………..
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17. ลักษณะของที่อยูอาศัย
( ) บานของตนเอง
( ) บานของบิดา มารดา
( ) บานเชา
( ) บานเชา-ซื้อ
( ) บานญาติ
( ) บานพักของหนวยงาน
( ) อื่นๆ ระบุ………………..
18. สภาพแวดลอมของที่อยูอาศัย
( ) ชุมชนแออัด
( ) บานมีบริเวณ
( ) ชนบท หางไกล

( ) บานติดกันไมมีบริเวณ
( ) ตึกแถว
( ) อื่นๆ ระบุ………………

19. ทานเคยมีปญหาในดานสุขภาพกอนที่จะคายาเสพติดหรือไม
( ) ไมมี
( ) มี ระบุ…………………………………………..
20. ทานเคยเขารับการปรึกษาจากจิตแพทยบางหรือไม
( ) ไมเคย
( ) เคย ระบุ…………………………………………

• สวนที่ 2 สภาพการเกี่ยวของกับยาเสพติดและความผิดคดีอาญาอื่นๆ
1. ทานเคยตองโทษคดีอาญาหรือไม
( ) ไมเคย
( ) เคย ประเภทคดี…………………………………………
จํานวน………………….…ครั้ง
2. ทานมีญาติตองโทษคดีอาญาหรือไม
( ) ไมมี
( ) มี ประเภทคดี……………………………………………
ความสัมพันธเปน …………………………………….
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3. ประเภทของยาเสพติดที่ทานตองโทษในคดีทายสุด
( ) เฮโรอีน จํานวน…………………..
( ) ยาบา จํานวน…………………….
( ) กัญชา จํานวน……………………
( ) ฝน จํานวน……………………….
( ) อื่นๆ ระบุ…………………………
4. คดีที่ทานตองโทษมีผูที่ตกเปนผูตองหารวมหรือไม
( ) ไมมี
( ) มี …………….คน ชาย…………….คน หญิง……………….คน
ความสัมพันธเปน………………………………………..
5. ทานเคยเสพยาเสพติดมากอนหรือไม
( ) ไมเคย
( ) เคย ชนิดของยาเสพติด…………………………………………………….
เริ่มเสพครั้งแรกเมื่ออายุ………………….ป
เสพเปนประจําเมื่ออายุ…………………..ป
ครั้งแรกไดรับยาเสพติดจาก………………………………………..
ครั้งแรกที่ไดรับยาเสพติดทานตองจายคายาเสพติดหรือไม
( ) ไมจาย
( ) จาย เปนเงิน………………………บาท
6. สาเหตุของการเสพยาครั้งแรก
( ) อยากทดลอง
( ) มีเรื่องไมสบายใจ
( ) ชวยงานอาชีพ

( ) เพื่อนชักชวน
( ) บําบัดอาการเจ็บปวย
( ) อื่นๆ ระบุ…………………….

7. สมาชิกในกลุมของทานมีผูติดยาเสพติดหรือไม
( ) ไมมี
( ) มี ชนิดของยาเสพติด……………………………………………………..
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8. บุคคลใกลชิด(ญาติ)ของทานมีใครติดยาเสพติดหรือไม
( ) ไมมี
( ) มี ชนิดของยาเสพติด……………………………………………………..
9. บุคคลใดบางที่ทราบถึงพฤติกรรมระหวางการคายาเสพติดของทาน
( ) บิดา มารดา
( ) ญาติ
( ) พี่นอง
( ) เพื่อน
( ) อื่นๆ ระบุ………………………….
10. การคายาเสพติดในแตละครั้งทานไดรับการสนับสนุนคาใชจายจากใคร
( ) บิดา มารดา
( ) ญาติ
( ) พี่นอง
( ) เพื่อน
( ) สวนตัว
( ) อื่นๆ ระบุ………………………….
11. การกําหนดวิธีการในการลักลอบคายาเสพติดในแตละครั้งมีใครบางเปนผูกําหนด
( ) กําหนดดวยตัวเอง
( ) นายทุนผูขายยาเสพติด
( ) นายทุนผูซื้อยาเสพติด ( ) กําหนดวิธีการรวมกัน
( ) อื่นๆ ระบุ……………………………………………
12. ทานมีวิธีการในการติดตอสื่อสารกันภายในกลุมผูดําเนินการคายาเสพติดอยางไร
( ) นัดพบเจรจาโดยตรง ( ) โดยจดหมาย
( ) โทรศัพท
( ) ติดตอผานบุคคลอื่น
( ) อื่นๆ ระบุ………………………..
13. การเจรจาคายาเสพติด ทานตองใชศัพทเฉพาะที่รูกันแตเพียงกลุมผูคายาเสพติดหรือ
ไม
( ) ไมใช
( ) ใชศัพทเฉพาะ เชน………………………………………………………………
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14. การลักลอบขนยาเสพติดของทานสวนใหญจะเดินทางโดยวิธีใด
( ) โดยทางเรือ
( ) โดยรถยนตสวนตัว
( ) โดยรถยนตโดยสาร ( ) โดยรถไฟ
( ) โดยเครื่องบิน
( ) อื่นๆ ระบุ……………………………
15. ทานคิดวาสาเหตุที่ทําใหทานถูกเจาหนาที่ตํารวจจับกุมมาจากสาเหตุใด
( ) เจาหนาที่ตํารวจตรวจคนและจับกุมไดโดยบังเอิญ
( ) สายลับของเจาหนาที่ตํารวจชี้ใหจับ
( ) มีการหักหลังกันเองในกลุมของผูคายาเสพติด
( ) พลเมืองดีชี้เบาะแสใหจับ
( ) อื่นๆ ระบุ……………………………………..
16. ประเภทคดีที่ถูกตัดสิน
( ) ผูเสพ (
(

) ผูคา (

) ไมติด
(
(ใชเปนครั้งคราว)
) ผูคารายยอย (

) ติดยา (

) ติดลึก

) ผูคารายใหญ (

) อื่น ๆ

สถานภาพของคดี
( ) เด็ดขาด………………………………………………………………….
17. ระยะเวลาที่ถูกตัดสินใหจําคุก………………..ป เหลือโทษ…………..ป…………..
เดือน
ตองโทษจําคุกกี่คดี
……………………………………………………………………
เคยไดรับประโยชนจากการอภัยโทษกี่ครั้ง……………ไดลดโทษหรือไม…………
ปจจุบันเปนผูตองขังชั้น……………………………………………………………….
18. มูลเหตุจูงใจในการคายาเสพติด
- ปกติที่ผานมามีเรื่องคับของใจหรือไมสบายใจหรือไม เรื่องอะไร ไมสบายใจ
หรือไม
- ใหความสําคัญกับเรื่องอะไร หรือปญหาอะไรมากที่สุด
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- หาทางออกอยางไรกับปญหาที่เกิดขึ้น
- เพื่อนที่ไปปรับทุกข ปรึกษา คือ เพื่อนกลุมไหน มีพฤติกรรมอยางไร
- เพื่อนเคยชักชวนใหเสพยาหรือไม กลุมไหนที่ชักชวน ชักชวนกี่ครั้ง
- เสพครั้งแรกรูสึกอยางไร
- เสพคนเดียวหรือกลุมใหญ
- ถาเพื่อนไมเคยชวน เสพครั้งแรกเพราะสาเหตุอะไรเปนสําคัญ
- ติดไดอยางไร อาทิ เสพยอย ๆ จึงเลิกไมได
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…..………………………………………………………………………………………………….
19. เงินที่นาํ มาซื้อยาเสพติดเพื่อเสพ
- คาใชจายในการซื้อยาแตละครั้งมาเสพเทาไร
- คาใชจายในการเสพยาเดือนละเทาไร
- เคยประสบกับปญหามีเงินไมพอซื้อยามาเสพหรือไม แลวแกปญหาดังกลาว
อยางไร
- ราคายาแตละแหลงเทากันหรือไม
- ถาเปนลูกคาขาประจําไดสวนลดหรือไม
- ไดเงินมาอยางไร
- ตองใชเงินเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ หรือไมในการเสพยา
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
20. แหลงในการซื้อยาเสพติด
- ไปซื้อยาเสพติดมาเสพไดจากที่ไหน
- ไปซื้อเองหรือใหคนอื่นไปซื้อแทน
- ซื้อมาใชคนเดียว หรือใชในกลุม (ขึ้นอยูกับชนิดของยาเสพติดหรือไม)
- การทดสอบของดูอยางไร
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- วิธีการซื้อและรับของ ทําอยางไร
- แหลงที่ซื้อหายากหรือไม
- ซื้อกับคนขายประจําหรือเปลี่ยนแปลงไปไมมีเจาประจํา
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
21. การรับรูวายาเสพติดเปนสิ่งที่เปนอันตรายตอรางกาย
- เสพยาเสพติดแลวรางกายเปนอยางไร
- รูหรือไมวายาเสพติดเปนอันตรายตอชีวิต และมีผลตอสุขภาพรางกาย
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
22. การรูถึงโทษทัณฑและการกลัวโทษ
- เคยรับรูโทษทางกฎหมายจากการเสพยาเสพติดมากอนหรือไมจําเปนอยางไร
- รับรูโทษดังกลาวจากสื่ออะไร (หนังสือพิมพ โทรทัศน วิทยุ ฯลฯ )
- กลัวโทษจากการเสพยาเสพติดหรือไม
- คิดวาโทษที่ไดรับมีความรุนแรงหรือไม
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
23. ลักษณะของเพื่อนที่สนิทสนม
- มีกี่กลุม แตละกลุมมีพฤติกรรมอยางไร
- เปนคนอยางไร
- เสพยาเสพติดหรือไม
- เปนชักจูงใหเสพยาเสพติด/คายาหรือไม
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- เพื่อนถูกจับดวยหรือไม
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
24. การเริ่มเขาสูขบวนการ มูลเหตุจูงใจ ในการเขาสูขบวนการคา
ประเภทผูคา
…………………………………………..……………………………………………………………
………………………………………………………………………………
(รายใหญ รายยอย ผูลําเลียง ผูผลิต) เคยเสพหรือไม ยาอะไร
………………………………………………………………….…………………………
………………………………………………………………………………………………………
- มูลเหตุจูงใจในการเขาสูขบวนการคา
- เริ่มเขาสูขบวนการคายาเสพติดตั้งแตเมื่อไร
- ระยะเวลาในการคายาเสพติดจนกระทั่งถูกจับกุม
- ใครเปนคนชักจูงใหคายาเสพติด
- ทําไมจึงเชื่อผูชักจูง
- ผูชักจูงคายาเสพติดมานานหรือไม รวยหรือไม และถูกจับหรือไม
- คามากี่ครั้ง
- ครั้งแรกเมื่อไร เหตุการณเปนอยางไร
- ทําไมถึงคาจนกระทั่งโดนจับ ไมเลิกคาเสียกอน ฯลฯ
- เคยเสพมากอนหรือไม
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
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25. แหลงในการซื้อยาเสพติด และเงินทุนในการซื้อยาเสพติด
- คายาเสพติดกี่ชนิด
- ซื้อยาเสพติดแตละชนิดจากที่ไหนมาขาย
- ซื้อจากใคร
- ใครเปนคนแนะนํา
- ไปซื้อของดวยตนเองหรือ ติดตอซื้อยางไร เชน ทางโทรศัพท ไปเอง หรือเอา
มาสง
- วิธีการในการตอซื้อยา
- ซื้อมาครั้งและเทาไร ราคาเทาไร
- จายเงินอยางไร จายครั้งเดียว หรือจายเปนเงินงวด
- การรับของ สัญญาณในการรับของทําอยางไร สถานที่
- ระยะเวลาที่สั่งแนนอนไหม
- การลําเลียงทําอยางไร การหีบหอ
- มีการเปลี่ยนแปลงแหลงในการซื้อหรือไม
- ตองเสียคาใชจายใหเจาหนาที่หรือแหลงอิทธิพลในทองที่หรือไม
- ของที่ไดมามีการเก็บของซุกซอนอยางไร (เชน กระจายของ มีสัญลักษณใน
การเก็บ)
- มีการทดสอบของที่สั่งซื้อวาเปนของแทหรือไม
- การคืนของถามีปญหาทําไดหรือไม
- ซื้อยากหรือไม มีแหลงในการซื้อมากหรือไม
- ถาไมมีเงินที่จะซื้อ เคยประกอบอาชญากรรมอื่น ๆ เชน ปลน จี้ ลักทรัพย เพื่อ
นําเงินไปซื้อยาเสพติดหรือไม
- ถาเปนผูผลิต มีเทคนิคอยางไร รูมาจากไหน
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
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26. แหลงในการขายยาเสพติด
- ขายยาเสพติดใหกับใคร
- ขายในราคาเทาไร
- ไดกําไรดีหรือไม
- มีผูซื้อยาเสพติดจํานวนมากหรือไม
- มีวิธีการหาคนขายรายยอยตอ ๆ ไปอยางไร
- ประเภทผูคา
- ลูกคาที่ไดมาเปนครั้งแรก ไดมาอยางไร
- กอนถูกจับมีลูกคากี่คน มาจากไหนบาง (ในชุมชน นอกชุมชน) ลุกคาที่ได
เพิ่มไดมาอยางไร
- การขายยาเสพติดใหลูกคา ราคาเทากันไหม (การแบงเกรดลูกคาหรือดู
ปริมาณยาเสพติดที่ลูกคาซื้อ
- ลูกคาที่ซื้อมีขาประจํากี่คน ขาจรกี่คน
- ระยะเวลาในการซื้อของลูกคา แนนอนหรือไม
- ปริมาณยาที่ขายตอวัน
- การแบงบรรจุยา (เปนบิ๊กหรือเปลา)
- การยายแหลงจําหนาย
- มีผูคารายอื่น ๆ ในพื้นที่มีหรือไม มีการแยงลูกคากันหรือไม
- ปริมาณที่ซื้อ ปริมาณที่ขาย
- ลักษณะยา ตรา ยี่หอที่ซื้อขายกัน
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
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27. รายไดจากการคายาเสพติด
- ขายยาเสพติดมีรายไดครั้งละเทาไร
- คิดเปนรายเดือน มีรายไดดีกวาอาชีพเดิมกอนคายาเสพติดหรือไม
- รายไดที่ไดรับ ทําใหมีความเปนอยูที่สะดวกสบายหรือไม
- รายไดที่ไดรับ คุมคาตอการเสี่ยงหรือไม
- ลูกคาเฉลี่ยตอวัน
- ปริมาณที่ขายใหลุกคา
- กรณีคายาเสพติดหลายอยางทําไมถึงคาหลายอยาง คาอะไรบาง
- แตละตัวยาไดกําไรอยางไร (ขาย – ซื้อ)
- กําไรตอครั้ง ตอเดือน
- รายไดที่ไดรับทําอยางไรกับเงินเหลานี้
- ตองเสียคาคุมครองหรือไม
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
28. เสนทางในการคายาเสพติด
- กระบวนการในการซื้อยาเสพติดจนกระทั่งขายตอไปยังผูซื้อเปนอยางไร
- เสนทางคายาเสพติด ทําไดงายหรือยาก
- สิ่งที่สําคัญที่สุดในเสนทางการคายาเสพติด
- ใชเสนทางไหนลําเลียงบาง
• เสนทางตรง / ทางออม
• ใชเสนทางเดิมตลอดหรือไม
• ความถี่ในการเปลี่ยนเสนทาง
• ปญหาอุปสรรค
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………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
29. เทคนิคในการหลบหลีกจากการถูกจับกุม
- กอนที่จะถูกจับกุมครั้งนี้ เคยถูกจับกุมมากอนหรือไม
- มีวิธีการในการหลบหลีกการถูกจับกุมอยางไร
- การหลบหลีกการถูกจับกุม ทํายากหรืองาย
- กลัวการถูกจับกุมหรือไม
- การขนของมีเทคนิคในการหลบหลีกจากการถูกจับกุมอยางไร
- การสงของใหลูกคามีเทคนิคในการหลบหลีกจากการถูกจับกุมอยางไร
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
30. หากมีทางเลือกที่ดกี วา จะคายาเสพติดอีกหรือไม
- ถาหากมีอาชีพอื่นใหทํา จะยังคงคายาเสพติดตอไปอีกหรือไม
- คิดวาตัวเองจะเลิกคายาเสพติดตอเมื่อใด หากยังไมถูกจับกุมเสียกอน
- คิดอยางไรกับการคายาเสพติด
- ความเปนไปไดในการออกจากวงการคามีไหม ทําอยางไร
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………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
31. การรูถึงโทษทัณฑ และการกลัวโทษ
- เคยรับรูถึงโทษจากการคายาเสพติดมากอนหรือไม จําเปนอยางไร
- รับรูโทษดังกลาวจากอะไร (หนังสือพิมพ โทรทัศน วิทยุ ฯลฯ)
- คิดวาโทษจากการคายาเสพติดมีความรุนแรงหรือไม
- กลัวถูกลงโทษจากการคายาเสพติดหรือไม
- ถาไมกลัวโทษ เพราะอะไร
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
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