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บทคัดย่อ
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) การป้องกัน
ยาเสพติดในเยาวชนกลุ่มเสี่ยงนอกสถานศึกษา 2) ผลของการป้องกันยา
เสพติดในเยาวชนกลุ่มเสี่ยงนอกสถานศึกษา โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
กลุ่มเยาวชนกลุ่มเสี่ยงนอกสถานศึกษา ผู้นาชุมชน เจ้าหน้าที่ ผู้ปกครอง
ของเยาวชนและประชาชน ตาบลตะพง อาเภอเมือง จังหวัดระยอง ด้วย
วิ ธี ก ารสั ง เกตแบบไม่ มี ส่ ว นร่ ว ม การส ารวจความคิ ด เห็ น โดยใช้
แบบสอบถาม การสัมภาษณ์เชิงลึกและการสนทนากลุ่ม
ผลการศึกษา พบว่า 1) การป้องกันปัญหายาเสพติดในเยาวชน
กลุ่ ม เสี่ ย งนอกสถานศึก ษาในพื้ น ที่ ต าบลตะพง อาเภอเมื อ ง จั งหวั ด
ระยอง เป็นการดาเนินกิจกรรมโดยใช้แนวทางหรือวิธีการปรับเปลี่ยน
พฤติ ก รรมจากการสร้ า งการเห็ น คุ ณ ค่ า ในตนเองและการน าเอา
“เครื่องแบบ” เป็นเครื่องมือในการสร้างแรงจูงใจเพื่อการปรับเปลี่ยน
ตนเอง 2) เยาวชนกลุ่ ม เสี่ ย งนอกสถานศึ ก ษาเห็ น คุ ณ ค่ า ในตนเอง
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปในทางที่ดีขึ้น จนเป็นที่ยอมรับของครอบครัว
และชุมชน ดังนั้นการป้องกันปัญหายาเสพติดในเยาวชนกลุ่มเสี่ยงนอก
สถานศึกษาเพื่อให้เกิดความยั่งยืนควรเป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากการมี
ส่วนร่วมและบูรณาการทางานร่วมกันของทุกภาคส่วน
คาสาคัญ : เยาวชนกลุ่ม เสี่ยงนอกสถานศึกษา การป้ องกัน ยาเสพติ ด
เครื่องแบบ

การป้องกันยาเสพติดในเยาวชนกลุ่มเสี่ยงนอกสถานศึกษา

115

Drug Prevention for At-Risk Youth Group
outside The School: A Case Study of Youth
Volunteers for Land Forces Project in Taphong
Subdistrict, Muang District, Rayong Province
Narent Tuntakit*
Graduate School, Chulalongkorn University.

*

Master of Arts Program in Human and Social Development, Graduate
School, Chulalongkorn University. (Email: narent02@hotmail.com)

116

นเรนทร์ ตุนทกิจ

Abstract
The objective of this research aims to 1) study the
processes of drug prevention for at-risk youth group outside
the school and 2) to study the consequences of drug
prevention for at-risk youth group outside the school by
means of qualitative methods, including non-participant
observation, opinion poll by using questionnaire, in-depth
interview and focus group discussion. The researcher
collected data by all means above from at-risk youth group
outside the school, community leaders, local authorities,
parents of the youth and other people in Taphong
subdistrict.
The results of these case studies found that 1) drug
prevention for at-risk youth group outside the school in
Taphong subdistrict is an activity making the youth alter
their behavior by using established self-esteem into the
youth, and using “uniform” as an equipment building the
motivation for the youth to alter their behavior and 2) Atrisk youth group outside the school have self-esteem and
can change behaviors to the better way and also build
acceptance to their parents and citizen in the community.
To prevent drugs and make the at-risk youth group outside
the school have desirable behavior permanently and stable,
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must depends on the cooperation and integration from
every sectors of the community.
Keywords: Risk Youth Group Outside The School, Drug
Prevention, Uniform
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บทนา
ปัญหายาเสพติดเป็นปัญ หาเรื้อรังของประเทศไทยที่มีมานาน
ลั ก ษณะและความรุ น แรงของปั ญ หาก็ เปลี่ ย นแปลงไปตามสภาพ
เศรษฐกิจ และสังคม ซึ่ งต่างก็เอื้ อให้ ปั ญ หายาเสพติ ด ทวีความรุน แรง
โดยเฉพาะปัญหาในกลุ่มผู้เสพและผู้ค้ายาเสพติดที่เป็นเด็กและเยาวชน
ที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ส่งผลกระทบต่อสังคม ชุมชน และตนเอง
เช่ น การสู ญ เสีย โอกาสในการศึกษา สุ ขภาพร่างกายและจิ ตใจเสื่ อม
โทรม การสูญ เสียอิสรภาพเนื่องจากกระทาความผิด ความสัมพันธ์ใน
ครอบครัวถูกทาลาย ความรู้สึกไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน หรือ
ผลกระทบในระดั บ ประเทศคื อ การสู ญ เสี ย ด้ า นงบประมาณในการ
ปราบปรามจับกุมคุมขัง รวมทั้งการบาบัดฟื้นฟู ซึ่งนามาสู่การสูญเสียที่
สาคัญคือ การสูญเสียทรัพยากรบุคคลที่มีค่าอันเป็นกาลังสาคัญในการ
พัฒนาประเทศในอนาคต (กิ่งกาญจน์ จงสุขไกล, 2555) สอดคล้องกับ
ข้อมู ลจากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและ
เยาวชน ระหว่างปี 2552 ถึง ปี 2557 พบว่าปัญหาของการกระทาผิด
ของเด็ กและเยาวชนในฐานความผิ ด เกี่ ย วกับ ยาเสพติ ด ให้ โทษ ในปี
2552 มีจานวน 12,352 คน ปี 2553 มีจานวน 14,695 คน ปี 2554 มี
จานวน 13,845 คน ปี 2555 มีจานวน 14,773 คน ปี 2556 มีจานวน
15,530 คน และปี 2557 มี จ านวน 16,679 คน สะท้ อ นให้ เห็ น ว่ า
จานวนเด็กและเยาวชนที่ทาความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษ มีสัดส่วน
ที่สูงขึ้นทุกๆปี (ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมพินิจและคุ้มครองเด็ก
และเยาวชน, 2558)
จังหวัดระยองเป็นแหล่งการทางานสาคัญที่ทาให้ประชากรจาก
ภูมิภาคต่างๆ ย้ายเข้ามาประกอบอาชีพ ที่นี่ และเมื่อประชากรมากขึ้น
ปัญหาทางสังคมต่างๆ ย่อมตามมามากขึ้นเช่นกัน โดยเฉพาะปัญหาการ
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แพร่ระบาดของยาเสพติดไม่ว่าจะเป็ นในกลุ่มของผู้ใช้แรงงานหรือ กลุ่ม
เด็กและเยาวชน ส่วนหนึ่งมีสาเหตุมาจากสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการ
แพร่ระบาด รวมทั้งปัญหาทางด้านการดารงชีวิต ของครอบครัวที่ต้อง
แสวงหาเงินทางานเพื่อให้เพียงพอกับการใช้จ่ายในครอบครัว จนทาให้
ขาดการดูแลเอาใจใส่ลูกหลาน ส่งผลให้เด็กและเยาวชนใช้เวลาส่วนใหญ่
อยู่ กั บ เพื่ อ น ตั้ ง กลุ่ ม แก๊ ง ออกเที่ ย วเตร่ จนกระทั่ ง มี พ ฤติ ก รรมที่ ไ ม่
เหมาะสมจากการชักชวนหรืออิทธิพลจากกลุ่มเพื่อนของตนให้ไปทาใน
สิ่งที่ ผิด หรือไม่ดี ส่ งผลกระทบให้ เกิดพฤติกรรมการใช้ย าเสพติ ดและ
จาหน่ายยาเสพติดที่ยากต่อการควบคุมดูแล
โดยเฉพาะในส่วนพื้นที่ตาบลตะพง อาเภอเมือง จังหวัดระยอง
ซึ่งเป็นพื้นที่กรณีศึกษาในการวิจัยครั้งนี้ มีลักษณะเป็นสังคมกึ่งเมืองกึ่ง
ชนบท เพราะอยู่ใกล้กับตัวเมืองจังหวัดระยองเพียง 11 กิโลเมตร ทาให้
พื้นที่ตาบลตะพงเริ่มมีการขยายตั วของโรงงานอุตสาหกรรม และส่งผล
ให้มีประชากรจากภูมิภาคต่างๆ เข้ามาทางานในพื้นที่ตาบลตะพงมาก
ขึ้น ก่อให้เกิดประชากรแฝงที่เข้ามาทางานในโรงงานภายในพื้นที่เป็น
จ านวนมาก รวมถึ ง การย้ า ยเข้ า มาพั ก อาศั ย อยู่ ในพื้ น ที่ ม ากขึ้ น ด้ ว ย
ประชากรที่เคลื่อนย้ายเข้ามาส่วนหนึ่งเป็นแรงงานระดับล่างหรือคนงาน
ที่มีที่อยู่อาศัยไม่เป็น หลักแหล่ง และเมื่อมีประชากรจากหลายภูมิภาค
เข้ามาทางานในพื้นที่ตาบลตะพงมากขึ้น ก็ส่งผลให้ปัญหาสังคมต่างๆ
เกิดมากขึ้นตามไปด้วย โดยเฉพาะปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด
ไม่ ว่ า จะเป็ น ในกลุ่ ม ของผู้ ใช้ แรงงาน รวมไปถึงกลุ่ ม เด็ กและเยาวชน
สาเหตุส่วนหนึ่งมาจากสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการแพร่ระบาด เช่น การ
ที่ผู้ค้ายาเสพติดใช้พื้นที่ตาบลตะพงเป็นจุดพักยาไว้สาหรับรอจาหน่าย
ทั้งภายในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง เนื่องจากตาบลตะพงมีอาณาเขตติด
กับ ตั ว เมื อ งจึ งสะดวกในการติ ด ต่ อขนถ่า ย ยาเสพติ ด และสาเหตุ อี ก
ประการคือ ลักษณะการดารงชีวิตของครอบครัวที่ต้องมุ่งทางานหาเงิน
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มาใช้จ่ายในครอบครัวจนขาดการดูแลเอาใจใส่ลูกหลาน ทาให้เสี่ยงต่อ
การมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมได้
จากสภาพดั ง กล่ า วแสดงให้ เห็ นถึ ง ที่ ม าของปั ญ หาทาง
พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของเยาวชนที่จะตามมา โดยเฉพาะในเยาวชน
กลุ่ ม เสี่ ย งนอกสถานศึ ก ษาในพื้ น ที่ ไม่ ว่ า จะเป็ น ปั ญ หาการติ ด เกม
ออนไลน์ ปัญหาการรวมกลุ่มแก๊งกับเพื่อน และปัญหายาเสพติดทั้งใน
ฐานะผู้เสพและคนวิ่งยาให้กับผู้ค้าในพื้นที่เห็นช่องทางในการใช้เด็กและ
เยาวชนเป็นเครื่องมือ ปัญหาดังกล่าวเหล่านี้มักพบในกลุ่มเยาวชนนอก
สถานศึกษาหรือเยาวชนที่ไม่ได้ เรียนหนังสือ ซึ่งยังไม่มีหน่วยงานใดมา
คอยควบคุ ม ดู แลหรือรับ ผิ ด ชอบโดยตรงเหมื อนกับ เด็ กที่ อยู่ ในสั งกัด
สถานศึกษา ทาให้หน่วยงานในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็น ตารวจ องค์การบริหาร
ส่ ว นต าบล ก านั น ผู้ ใหญ่ บ้ า นของต าบลตะพง ตระหนั ก ถึ ง ปั ญ หา
ดังกล่าวและหันมาให้ความสาคัญกับเยาวชนนอกสถานศึกษา โดยการ
ทางานร่วมกันเพื่ อสอดส่องดูแลป้ องกันและแก้ไขปั ญหายาเสพติดใน
เยาวชนกลุ่มเสี่ยงนอกสถานศึกษาเหล่านี้ เพราะตระหนักดีว่าเด็กและ
เยาวชนในตาบลตะพงเปรียบเสมือนลูกหลานของตน จึงเป็นหน้าที่ที่
จะต้องร่วมกันหาวิธีแก้ไขปัญหาดังกล่าว ที่ต้องแตกต่างจากวิธีเดิมๆ ที่
เคยทามาจากเพียงแค่การตรวจ จับกุม แล้วส่งเข้าสถานพินิจ เนื่องจาก
พบว่าวิธีดังกล่าวไม่ได้ทาให้ปัญหายาเสพติดในเยาวชนกลุ่มเสี่ยงเหล่านี้
ลดลงแต่อย่างใด เพราะไม่ได้สร้างกระบวนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ของเยาวชนไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด แต่เมื่อทางคณะทางานได้สร้ าง
รูป แบบและแนวทางป้ อ งกั น ยาเสพติ ด ในเยาวชน ที่ มี จุ ด หมายเพื่ อ
เปลี่ยนพฤติกรรมเยาวชนในการป้องกันตนเองให้ออกห่างจากยาเสพติด
โดยการสื บ ประวั ติ แ ละพฤติ ก รรมแล้ ว ดึ ง เยาวชนเหล่ า นั้ น เข้ า ร่ ว ม
กิจกรรมอบรมเพื่อเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ตลอดจนการควบคุมติดตาม
ผลอย่างต่อเนื่อง และให้ค วามสาคัญกับการป้องกันหรือการทางานเชิง
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รุกเพื่อป้องกันดีกว่าปล่อยให้เกิดปัญ หาแล้วจึงแก้ไข เพราะการแก้ไข
หลังจากปัญหาเกิดขึ้นแล้วพบว่าเยาวชนยังคงกลับมายุ่งเกี่ยวกับ ยาเสพ
ติดอยู่และในรูปแบบที่อาจจะหนักกว่าเดิมด้วยซ้า
ดังนั้นการวางแผนและดาเนินการป้องกันที่มีประสิ ทธิภาพจึง
สาคัญ กว่าการแก้ไขในภายหลังมาก โดยเฉพาะการเริ่มป้องกันตั้งแต่
เยาวชนที่ อยู่ในกลุ่ม เสี่ย งและยังไม่กลายไปเป็น เด็กกลุ่ม เสพติ ด ตาม
ลักษณะพฤติกรรมของเยาวชนตามกรอบแนวคิดในการป้องกันยาเสพ
ติดในกลุ่มเยาวชนที่แบ่งกลุ่มเยาวชนออกเป็น 3 กลุ่มคือ กลุ่มแรกจะ
เป็น กลุ่มเยาวชนทั่วไป ซึ่งจะมีพฤติกรรมตามปกติในบรรทั ดฐานทาง
สังคมและมีภูมิคุ้มกันต่อยาเสพติดในระดับที่มากกว่าเยาวชนกลุ่มอื่นๆ
กลุ่ ม ที่ ส องคื อ เยาวชนกลุ่ ม เสี่ ย ง ซึ่ ง จะมี พ ฤติ ก รรมเบี่ ย งเบนหรื อ มี
โอกาส/แนวโน้มสูงที่จะใช้ยาเสพติด หรืออาจรวมถึงเยาวชนที่เสพยา
เสพติดหรือเคยทดลองใช้บ้างแล้วแต่ยังไม่ถึงขั้นเป็นผู้ติด และสาหรับ
กลุ่มสุดท้ายคือกลุ่มเสพติด จะเป็นกลุ่มเยาวชนที่เสพ/ติดยาเสพติดเป็น
ประจาและจาเป็นต้องเข้ารับการบาบัดรักษา (สถาบันพัฒนาบุคลากร
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด สานักงาน ป.ป.ส., 2552: 4-5)

122

นเรนทร์ ตุนทกิจ

ภาพรวมลักษณะเยาวชนด้านการป้องกันยาเสพติด
จากรูปภาพข้างต้น จะเห็นได้ว่าเยาวชนกลุ่มทั่วไป กลุ่มเสี่ยง
และกลุ่มเสพ/ติด มีโอกาสหรือแนวโน้มที่จะเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพ
ติ ด ในระดั บ ที่ แ ตกต่ า งกั น โดยเยาวชนกลุ่ ม เสพ/ติ ด จะเป็ น กลุ่ ม ที่
เกี่ ย วข้ อ งกั บ ยาเสพติ ด โดยตรงหรื อ เป็ น ผู้ ใช้ ย าเสพติ ด แล้ ว นั่ น เอง
เยาวชนกลุ่มนี้จะขาดหรือสูญเสียภูมิคุ้มกันยาเสพติด ดังนั้นแนวทางการ
ด าเนิ น การหลั กส าหรับ เยาวชนกลุ่ ม ดั งกล่ า วคือ การได้ รับ การแก้ไข
บาบัดรักษารวมถึงติดตามดูแลช่วยเหลือ เพื่อให้มีพฤติการณ์ที่ออกจาก
การเป็ น เยาวชนกลุ่ ม เสพ/ติ ด หรือ สามารถเลิ ก ใช้ ย าเสพติ ด ได้ แ ละ
กลับมามีภูมิคุ้มกันยาเสพติดที่เข้มแข็งเพื่อป้อ งกันการกลับไปเสพหรือ
ติดยาซ้าอีก ในขณะที่กลุ่มเยาวชนที่อยู่ไกลจากปัญหายาเสพติดมากกว่า
กลุ่มอื่นโดยเปรียบเทียบหรือเยาวชนกลุ่มทั่วไปนั้น จะมีภูมิคุ้มกันยาเสพ
ติดที่ดีหรืออยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีเมื่อเทียบกับเยาวชนกลุ่มอื่นๆ ดังนั้น
การดาเนินการป้องกันสาหรับเยาวชนกลุ่มทั่วไปโดยหลักแล้วจึงเป็นการ
รณรงค์ให้ความรู้และเสริมสร้างทักษะชีวิต เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้
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สามารถรักษาภูมิคุ้มกันยาเสพติดที่มีอยู่ได้ ส่วนเยาวชนกลุ่มเสี่ยงที่อยู่
ตรงกลางระหว่างกลุ่มเสพ/ติดและกลุ่มทั่วไป ถือเป็นกลุ่มเยาวชนที่ยัง
ไม่ได้เข้าไปเกี่ยวข้องกับ ยาเสพติ ดโดยตรง แต่มี ค่านิย ม ทัศนคติและ
พฤติกรรมที่แสดงได้ว่ามีแนวโน้มหรือมีโอกาสสูงที่จะเข้าไปเกี่ยวข้องกับ
ยาเสพติด หรือตกอยู่ในสภาวะแวดล้อมที่มีความเสี่ยง จึงจาเป็นต้อง
ดาเนินการแทรกแซงเยาวชนกลุ่มนี้ให้ออกจากสภาวะหรือพฤติกรรม
เสี่ยง และสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดให้เกิดขึ้น เพื่อประคับประคองดูแลมิ
ให้มีโอกาสหรือมีแนวโน้มเข้าไปเกี่ยวข้องกับ ยาเสพติดให้ได้มากที่สุด
เนื่องจากเด็กกลุ่มนี้มีความสาคัญในแง่ของการเป็นกลุ่มที่อยู่ระหว่างผู้ที่
อาจจะกาลังเป็ น กลุ่ ม การเสพ/ติ ด กับ กลุ่ม ทั่ ว ไป ดั งนั้ น การแย่งพื้ น ที่
จานวนของเด็กกลุ่มนี้ไม่ให้หลุดเข้าไปอยู่ในกลุ่มเสพ/ติดและกลุ่มเสี่ยง
จึงมีความสาคัญมาก เพราะหากละเลยเด็กกลุ่มนี้ไป อาจจะทาให้พวก
เขาเหล่านั้นกลายเป็นกลุ่มเสพติด เท่ากับเป็นการเพิ่ม ปัญหายาเสพติด
ในประเทศให้ยิ่งเลวร้ายมากขึ้น
ดังนั้นวิธีการการป้องกันปัญหายาเสพติดรูปแบบใหม่ที่นาใช้ใน
พื้นที่ตาบลตะพงจึงเป็นแนวคิดที่สอดคล้องกับสิ่งที่พื้นที่ตาบลตะพงได้
ดาเนินการเพื่ อป้ องกันและแก้ไขปัญ หายาเสพติดของกลุ่มเยาวชนใน
พื้นที่ โดยการทางานเชิงรุกเพื่อ “ป้องกัน ดีกว่าปล่อยให้เกิดปัญหาแล้ว
จึงแก้ไข” เพราะมีบทเรียนที่ทาให้เห็น แล้วว่าการแก้ไขไม่ใช่ท างออก
จากตั ว อย่ า งเช่ น เยาวชนที่ เสพยาเสพติ ด แล้ ว ถู ก จั บ ส่ ง ตั ว ไปบ าบั ด
45 วันเมื่อได้รับการปล่อยตัวออกมานั้น จะเห็นได้ว่ามีเพียงส่วนน้อย
เท่านั้นที่สามารถเลิกยาได้ แต่อีกหลายรายกลับพบว่ายังคงกลับมายุ่ง
เกี่ยวกับยาเสพติดและในรูปแบบที่หนักกว่าเดิมขึ้นอีกด้วย เช่น จากเดิม
ที่เคยเสพยาที่มีฤทธิ์เบาเมื่อเข้าสถานบาบัดแล้วกลับออกมาก็ไปเสพยาที่
มีฤทธิ์รุนแรงขึ้น หรือจากเดิมที่เป็นเพียงผู้เสพเมื่อถูกปล่อยตัวออกมาก็
ผั น ตั ว ไปเป็ น ทั้ ง ผู้ เสพและผู้ ค้ า เป็ น ต้ น จึ ง เห็ น ได้ ว่ า การป้ อ งกั น มี
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ความสาคัญมากกว่าการแก้ไขในภายหลัง โดยจะต้องเริ่มป้องกันตั้งแต่
เยาวชนกลุ่มเสี่ยงเป็นต้นไป
ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงเล็งเห็นว่าการทางานของโครงการเยาวชน
อาสาพลังแผ่นดินตาบลตะพง อาเภอเมือง จังหวัดระยอง (โครงการค่าย
เยาวชนสั ม พั น ธ์ “อาสาสมั ครเยาวชน”) เพื่ อแก้ปั ญ หายาเสพติ ด ใน
เยาวชนกลุ่มเสี่ยงที่พื้นที่ตาบลตะพงมองเป็นกลุ่มเป้าหมายและให้ลาดับ
ความสาคัญเป็นลาดับแรกในการดาเนินงานป้องกันปัญหายาเสพติดเป็น
สิ่งที่น่าสนใจศึกษาวิจัย เนื่องจากมีประเด็นท้าทายในแง่ของการเข้าถึง
และด าเนิ น การป้ องกัน ปั ญ หาในเยาวชนกลุ่ ม นี้ ค่อนข้างมาก เพราะ
จะต้องเผชิญ กับการที่จะต้องสามารถระบุกลุ่มเป้ าหมายของเยาวชน
กลุ่มเสี่ยงให้ได้ว่าคือใคร และมีรูปแบบหรือชุดพฤติกรรมเป็นอย่างไร
เพื่ อที่จะให้ สามารถดาเนิ นการแก้ปัญ หาและจัดการให้ได้ผลตรงตาม
กลุ่มเป้าหมายได้มากที่สุด
วัตถุประสงค์ ขอบเขต และวิธีการดาเนินในการศึกษา
วัตถุประสงค์ในการศึกษาครั้งนี้ 2 ประการคือ เพื่อศึกษาการ
ป้องกันยาเสพติดในเยาวชนกลุ่มเสี่ยงนอกสถานศึกษา และเพื่อศึกษา
ผลของการป้องกันยาเสพติดในเยาวชนกลุ่มเสี่ยงนอกสถานศึกษา ใน
ขอบเขตการวิจัยที่ ต้องการจะศึกษาด้านแนวทาง กระบวนการ หรือ
ลักษณะกิจกรรมเพื่อป้องกันยาเสพติดจากการดาเนินโครงการเยาวชน
อาสาพลังแผ่นดินตาบลตะพง ตาบลตะพง อาเภอเมือง จังหวัดระยอง
ในปี 2556 ตลอดจนผลที่ได้เกิดขึ้นจากการเข้าร่วมในกิจกรรมดังกล่าว
ทั้งต่อเยาวชนกลุ่มเสี่ยงนอกสถานศึกษา ครอบครัว และชุมชน สังคม
โดยผู้วิจัยได้ ใช้วิธีการศึกษาวิจัยเชิงคุณ ภาพ (Qualitative research)
ด้วยการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มเยาวชนกลุ่มเสี่ยงนอกสถานศึกษาที่
เข้าร่วมโครงการเยาวชนอาสาพลังแผ่นดินจานวน 30 คน ผู้นาชุมชน
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ตาบลตะพงจานวน 5 คน เจ้าหน้าที่โครงการเยาวชนอาสาพลังแผ่นดิน
จานวน 3 คน ผู้ปกครองของเยาวชนจานวน 5 คน และประชาชนใน
ตาบลตะพงจานวน 5 คน และเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งจากข้อมูลทุติยภูมิที่
ได้จากเอกสาร สิ่งพิมพ์ รูปภาพ การบันทึก ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนิน
กิจกรรมในเยาวชนกลุ่มเสี่ยงนอกสถานศึกษา รวมถึงขั้นตอนของการ
ด าเนิ น กิ จ กรรมเพื่ อ การป้ อ งกัน ยาเสพติ ด ในเยาวชนกลุ่ ม เสี่ ย งนอก
สถานศึกษา จากแผนปฏิบัติงานการดาเนินโครงการและเก็บรวบรวม
ข้อมูลปฐมภูมิจากแหล่งต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น แบบสารวจความคิดเห็นของ
เยาวชนกลุ่มเสี่ยงนอกสถานศึกษาต่อผลการเข้าร่วมโครงการเยาวชน
อาสาพลังแผ่นดิน โดยสอบถามถึงความคิดเห็นที่มีต่อทัศนคติ ความรู้สึก
และผลการเปลี่ยนแปลงที่ได้รับหรือรับรู้ได้ภายหลังการเข้าร่วมกิจกรรม
การอบรมฯ เสร็ จ สิ้ น แบบบั น ทึ ก การสั ม ภาษณ์ เชิ ง ลึ ก (In- depth
interview Guideline) ที่จะใช้บั นทึกการสัมภาษณ์ เยาวชนกลุ่มเสี่ยง
นอกสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการเยาวชนอาสาพลังแผ่นดิน ซึ่งเป็ น
ผู้ ให้ ข้ อมู ล ส าคัญ (Key Informants) ในส่ ว นของผลที่ ได้ รับ หรือสิ่ ง ที่
กระทบต่อตัวเองทั้งในระหว่างการเข้าร่วมโครงการฯ จนถึงปัจจุบัน โดย
มี ป ระเด็ น แนวคาถามในการสั ม ภาษณ์ เชิ งลึ ก (In-depth interview
Guideline) ครอบคลุม ตามที่กาหนดในขอบเขตเชิงเนื้อหา และแยก
ประเด็ นค าถามสั มภาษณ์ เชิงลึก ออกเป็น 3 ช่วงคือ ช่วงก่อนเข้าร่วม
กิจกรรมจะใช้ประเด็นคาถามว่า เยาวชนมองตัวเองอย่างไร และเยาวชน
มีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติดอย่างไร ช่วงระหว่างเข้าร่วมกิจกรรมจะใช้
คาถาม เช่น เยาวชนเข้าร่วมโครงการมาได้อย่างไร มีอะไรเป็นแรงจูงใจ
และผลักดัน ครอบครัวมีส่วนร่วมในการตัดสินใจหรือผลักดันให้เข้าร่วม
กิจกรรมอย่างไร ครอบครัวมีส่วนร่วมหรือมีส่วนสนับสนุนในระหว่างเข้า
ร่วมกิจกรรม และกระบวนการอบรมอย่างไร เยาวชนเคยคิดถอดใจ เลิก
ล้มหรืออยากถอนตัวกลางคันระหว่างเข้ารับการอบรมหรือไม่ อย่างไร
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กิจกรรมใดที่ ประทั บใจหรือเป็น แรงจูงใจให้อยากเปลี่ยนแปลงตัวเอง
และเครื่องแบบมีผลต่อเยาวชนอย่างไร ทาให้อยากเปลี่ยนแปลงตัวเอง
หรือไม่อย่างไร เป็นต้น และช่วงหลังสิ้นสุดกิจกรรมจนถึงปัจจุบัน จะใช้
แนวคาถาม เช่น สิ่งที่เกิดขึ้นกับเยาวชนนั้นเยาวชนมองตัวเองอย่างไร
หลังจากอบรมเสร็จสิ้นเป็ นอย่างไร หลั งจากการอบรมเยาวชนคิด ว่า
ครอบครัว กลุ่ ม เพื่ อน คนในชุม ชนมองเยาวชนว่ายอมในตั วเยาวชน
หรือไม่อย่างไร เครื่องแบบมีผลต่อการยอมรับหรือทัศนคติของชุมชนต่อ
เยาวชนอย่ า งไร เปลี่ ย นแปลงหรือไม่ อ ย่ า งไร โอกาสในการเข้ า ร่ว ม
กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน/บริการชุมชน สิ่งที่ได้รับจากกิจกรรม
อะไรบ้างที่เป็นประโยชน์ นามาใช้ในชีวิตประจาวันได้จริง ใช้อย่างไร
บ้าง กิจกรรมหรือโครงการที่มีการนาเครื่องแบบมาเป็น เครื่องมือในการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เยาวชนคิดว่าสามารถป้องกันปัญหายาเสพติดใน
กลุ่มเยาวชนได้หรือไม่อย่างไร เป็นต้น
นอกจากการสัมภาษณ์เชิงลึกแล้ว ยังมีการเก็บข้อมูลปฐมภูมิ
โดยการสั ง เกตแบบไม่ มี ส่ ว นร่ ว ม (Non-participant Observation)
ด้วยการเข้าไปสังเกตกิจกรรมการอบรมโครงการค่ายเยาวชนสัมพันธ์
“อาสาสมัครเยาวชน” ซึ่งเป็นการดาเนินกิจกรรมการป้องกันยาเสพติด
ในเยาวชนกลุ่ ม เสี่ ย งนอกสถานศึ ก ษา เพื่ อ เก็บ ข้ อมู ล อาทิ ขั้น ตอน
รูป แบบ การมี ส่ ว นร่วมในกิจ กรรม บรรยากาศ เงื่อนไขความส าเร็จ
ตลอดจนสิ่งที่เกิดขึ้นในการดาเนินกิจกรรมตั้งแต่เริ่มต้นจนสาเร็จตาม
โครงการฯ รวมไปถึงการเก็บข้อมูลโดยการใช้แบบบันทึกการสนทนา
กลุ่ม (Focus group) ซึง่ ผู้วิจัยได้เข้าไปสนทนากลุ่มกับผู้ให้ข้อมูลสาคัญ
2 กลุ่ ม คื อ กลุ่ ม ผู้ น าชุ ม ชน เจ้ า หน้ า ที่ ผู้ เกี่ ย วข้ อ ง ผู้ ป กครองและ
ประชาชน และกลุ่มของเยาวชนกลุ่มเสี่ยงนอกสถานศึกษาที่ เข้าร่วม
โครงการฯ ส าหรับ ประเด็ น ค าถามในการสนทนากลุ่ ม ของกลุ่ ม ผู้ น า
ชุมชนและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องจะสนทนาในประเด็นที่เกี่ยวกับสภาพ
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ทั่วไปในพื้นที่ตาบลตะพง สภาพปัญหาสถานการณ์และพฤติกรรมของ
เยาวชนกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่และบริบทปัจจัยเสี่ ยง ความเป็นมาและการ
พั ฒ นาโครงการเพื่ อ ด าเนิ น การป้ อ งกั น ยาเสพติ ด ในพื้ น ที่ แนวทาง
ขั้นตอนกระบวนการในการดาเนินกิจกรรมในโครงการดังกล่าว รวมถึง
โครงสร้ า งกลไกในการด าเนิ น งาน และผลที่ เกิ ด ขึ้ น จากการด าเนิ น
กิจกรรมทั้งต่อเยาวชน ครอบครัว และชุมชน ตลอดจนข้อเสนอแนะจาก
การดาเนินกิจกรรม
ในส่ ว นของประเด็ น ค าถามส าหรั บ กลุ่ ม ผู้ ป กครองและ
ประชาชนจะเป็นประเด็นสนทนาเกี่ยวกับสภาพของเยาวชนกลุ่มเสี่ยง
ภายในพื้นที่ ลักษณะการมีส่วนร่วมในการดาเนินกิจกรรมของผู้ปกครอง
หรือประชาชนว่าเป็นอย่างไร ความคิดเห็นของผู้ปกครองหรือประชาชน
ต่อตัวเยาวชนที่ เข้ารับการอบรมโครงการดังกล่ าวว่าเยาวชนเกิดการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือไม่ อย่างไร การดาเนิ นกิจกรรมป้องกันยา
เสพติ ด ของโครงการนี้ ส ามารถจะช่ วยให้ เยาวชนที่ เข้า รับ การอบรม
เปลี่ย นแปลงพฤติกรรมได้อย่ างไร การดาเนิ นโครงการนี้ ส่งผลดีหรือ
ผลเสียต่อเยาวชน ต่อครอบครัว ต่อชุมชนอย่างไร ความคิดเห็นต่อการ
นาเครื่องแบบมาใช้ในการดาเนินกิจกรรมโครงการนี้ว่า ผู้ปกครองหรือ
ประชาชนคิดว่าเครื่องแบบมี ส่วนช่วยให้ เยาวชนเกิดการปรับ เปลี่ย น
พฤติ กรรมได้ หรือไม่ และมี ความมั่นใจหรือไม่ว่าเยาวชนที่ เข้ารับ การ
อบรมจะสามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมได้อย่างถาวร เป็นต้น ทั้งนี้การ
ใช้แนวคาถามในการสนทนากลุ่มดังกล่าวเพื่อทราบถึงปัญหายาเสพติด
ปัญหาของเยาวชนกลุ่มเสี่ยงนอกสถานศึกษาในพื้นที่ จุดเริ่มต้น ความ
เป็ นมาและภาพรวมของการดาเนิ นกิจกรรมการป้องกันยาเสพติด ใน
พื้นที่ครั้งอดีตจนถึงปัจจุบัน ตลอดจนในประเด็นปั ญหา อุปสรรค และ
การดาเนินกิจกรรมในอนาคต รวมทั้งผลที่เกิดขึ้นกับเยาวชนกลุ่มเสี่ยง
นอกสถานศึกษาหลังจากที่ได้เข้าร่วมโครงการฯ จนถึงปัจจุบัน ในมุม
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ของผู้นาชุมชน เจ้าหน้าที่ ผู้ปกครองและประชาชน ต่อการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมเยาวชน เป็นต้น และในส่วนของการทาการสนทนากลุ่ม กับ
กลุ่มของเยาวชนกลุ่มเสี่ยงนอกสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการฯนั้น จะ
จัดการสนทนากลุ่มออกเป็น 2 ครั้ง ครั้งละ 15 คน รวมทั้งสิ้น 30 คน
โดยมี ป ระเด็ น ค าถามที่ ใช้ ในการสนทนากลุ่ ม อาทิ ก่ อ นการอบรม
เยาวชนมี พ ฤติ ก รรมเสี่ ย งอย่ า งไร เยาวชนมาเข้ า ร่ ว มโครงการนี้ ไ ด้
อย่างไร ขั้นตอนการดาเนินกิจกรรมของโครงการนี้มีอะไรบ้าง ความรู้สึก
ของเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรม ทั้งในช่วงก่อนอบรม ระหว่างอบรม และ
หลังอบรมเป็นอย่างไร เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างกับตัวเยาวชน
เองเมื่ อ การอบรมเสร็จ สิ้ น มี ค วามมั่ น ใจหรื อ ไม่ ว่ า เยาวชนสามารถ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตนเองได้อย่างถาวร เครื่องแบบที่สวมใส่ระหว่าง
การอบรมหรือระหว่างการออกไปช่วยเหลือสังคม มีส่วนช่วยให้เกิดการ
ปรับ เปลี่ ย นพฤติ ก รรมของตั ว เยาวชนเองอย่ า งไรบ้ า ง เป็ น ต้ น โดย
ประเด็นการสนทนากลุ่ม เหล่านี้จะช่วยทาให้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับ ผลที่
เกิ ด ขึ้ น กั บ เยาวชนกลุ่ ม เสี่ ย งนอกสถานศึ ก ษาหลั ง จากการเข้ า ร่ว ม
โครงการฯจนถึงปัจจุบัน ว่ามีความรู้สึกอย่างไร เกิดอะไรขึ้นกับตนเองใน
ประเด็นต่างๆ และความคิดเห็นเกี่ยวกับการดาเนินกิจกรรมนี้ในพื้นที่
ผลการศึกษา
จากข้อมูลตามกระบวนการศึกษาด้วยการสนทนากลุ่มกับกลุ่ม
ผู้นาชุมชน เจ้าหน้าที่โครงการฯ ผู้ปกครองของเยาวชนและประชาชน
พบว่า สภาพปัญหาของเด็กและเยาวชนในพื้นที่ตาบลตะพง อาเภอเมือง
จังหวัดระยอง มีปัญหาพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของเยาวชนกลุ่มเสี่ยง
นอกสถานศึกษาที่ค่อนข้างรุนแรง โดยปัญหาที่พบในพื้นที่ มีดังนี้
1. การติ ด เกมออนไลน์ ปั ญ หาเด็ ก และเยาวชนติ ด เกม
ออนไลน์ เป็ น ปั ญ หาที่ พ บได้ ทั่ ว ไปและเป็ น ปั ญ หาหลั ก เพราะเป็ น

การป้องกันยาเสพติดในเยาวชนกลุ่มเสี่ยงนอกสถานศึกษา

129

จุดเริ่มต้นที่นาไปสู่การพัวพันกับปัญหาอื่นๆ ที่จะตามมา ได้แก่ การไม่
เข้าเรียน และการลักขโมยเงินมาเล่นเกม รวมถึงการใช้ยาเสพติดเพื่อให้
เล่นเกมได้เป็นเวลานาน เป็นต้น ซึ่งในพื้นที่ตาบลตะพงนั้น “ร้านเกม”
ถือว่าเป็นแหล่งรวมพลของเด็กและเยาวชนที่เป็นกลุ่มเสี่ยง จากการที่
เจ้ า หน้ า ที่ ในพื้ น ที่ ได้ แ ก่ องค์ ก ารบริห ารส่ ว นต าบล ต ารวจ ก านั น
ผู้ ใหญ่ บ้ าน เข้ าตรวจร้า นเกมที่ ตั้ งอยู่ ในต าบลตะพง จ านวน 4 แห่ ง
พบว่าร้านเกมเป็นแหล่งมั่วสุมในการเสพยา พร้อมทั้งพบอุปกรณ์การ
เสพและพบปัสสาวะสีม่วงจากการสุ่มตรวจปัสสาวะของเด็กและเยาวชน
ที่มาเล่นเกม และสาเหตุที่ทาให้เด็กและเยาวชนที่อยู่ในร้านเกมมักใช้ยา
เสพติด เกิดจากการที่เด็กและเยาวชนอยากเล่นเกมให้ได้มากขึ้นและ
นานขึ้น จึงเริ่มใช้ยาเสพติดเพื่อช่วยให้ร่างกายไม่เกิดอาการง่วง โดยเด็ก
และเยาวชนที่อยู่ในร้านเกมสามารถซื้อยาเสพติดมาจากคนขายซึ่งแฝง
ตั ว อยู่ ในร้า นได้ เลย ไม่ จ าเป็ น ต้ อ งออกไปหาซื้ อ ข้ า งนอก เนื่ อ งจาก
คนขายมักจะเป็นเจ้าของร้านหรือคนที่มาเล่นเกมด้วยกันนั่นเอง ดังนั้น
จึงกล่าวได้ว่าร้านเกมคือปัญหาสาคัญในพื้นที่นี้ เพราะเป็นแหล่งมั่วสุม
หลักของกลุ่มเยาวชนนอกสถานศึกษาในพื้นที่ตาบลตะพง
2.การรวมกลุ่ ม แก๊ ง กั บ เพื่ อน พื้ น ที่ ต าบลตะพง ไม่ มี แหล่ ง
สถานบันเทิง ดั งนั้นแหล่งที่เด็กและเยาวชนมักจะรวมตัวกันตามบ้าน
ของตนเองหรือบ้านของเพื่อนที่พ่อแม่ออกไปทางานหรือไม่มีใครอยู่บ้าน
เพื่อมาเสพยา นอกจากนี้ยังรวมตัวกันเพื่อจะออกไปขับขี่รถมอเตอร์ไซด์
เพื่อประลองความเร็วในตอนกลางคืน หรือบางครั้งก็จะรวมกลุ่มกันตาม
ร้านแต่งรถในพื้นที่เพื่อดัดแปลงปรับแต่งรถสาหรับนาออกไปแข่ง และ
รวมกลุ่ มกันออกตระเวนเที่ย วก่อให้เกิดเสีย งดั งสร้างความเดือดร้อน
ให้กับชาวบ้านในพื้นที่
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3.ปัญหายาเสพติด ปัญหายาเสพติดของเยาวชนในพื้นที่ตะพง
ส่วนใหญ่ มักพบในเยาวชนกลุ่มเสี่ยงที่เป็นเยาวชนนอกสถานศึกษา ทั้ง
ในฐานะผู้เสพและบางส่วนกลายไปเป็นคนวิ่งยาหรือขนส่งยาเสพติดของ
ผู้ค้าในพื้ นที่เพื่ อนาไปให้ผู้ขายรายย่อยหรือฐานของผู้ค้าอีกด้วย และ
เนื่ อ งจากต าบลตะพงนั้ น ถื อ ได้ ว่ า เป็ น พื้ น ที่ ที่ เป็ น เส้ น ทางผ่ า นของ
กระบวนการขนส่งยาเสพติดในจังหวัดระยอง ผู้ค้าซึ่งเป็นผู้ใหญ่จึงเห็น
ช่ อ งทางในการใช้ เด็ ก และเยาวชนเหล่ า นี้ เป็ น เครื่องมื อ ในการวิ่ ง ยา
นั่นเอง
จากปั ญ หาทั้ ง 3 ข้ อข้ างต้ น นั้ น มั ก พบในกลุ่ ม เยาวชนนอก
สถานศึ ก ษา (ที่ ไ ม่ ไ ด้ เรี ย นหนั ง สื อ ) ซึ่ ง หมายความว่ า เยาวชนนอก
สถานศึกษามีความเสี่ยงต่อปัญหาสังคมไม่ว่าจะเป็น ปัญหายาเสพติด
ปัญหาอาชญากรรม ที่มีจานวนมากกว่าเยาวชนในสถานศึกษา เพราะ
เยาวชนในสถานศึกษามักจะมีห น่ วยงานต่ างๆ เข้าไปท ากิจ กรรมใน
โรงเรียน มีคุณครูคอยช่วยสอดส่องดูแลและป้องกันปัญหาต่างๆ ให้อยู่
แล้ว แต่กลุ่มเยาวชนนอกสถานศึกษานั้ น จะไม่มีหน่วยงานใดมาคอย
ควบคุมดูแลหรือรับผิดชอบโดยตรง ดังนั้นทางหน่วยงานในพื้นที่ไม่ว่าจะ
เป็ น ต ารวจ องค์การบริหารส่ วนตาบล กานั น ผู้ ใหญ่ บ้ านของตาบล
ตะพง จึงตระหนักและให้ความสาคัญกับกลุ่มเยาวชนนอกสถานศึกษา
เนื่องจากต้องการป้องกันและลดจานวนเยาวชนไม่ให้กระทาผิด โดยได้
ประสานงานและทางานร่วมกันในการสอดส่องดูแลและป้องกัน อาทิ
การร่วมกันออกตรวจพื้นที่ของฝ่ายปกครองและตารวจภายในเขตตาบล
โดยเน้นการตั้งด่านตรวจตามถนนและจุดเสี่ยงที่สาคัญของตาบล เช่น
ร้านเกม เพื่อเก็บข้อมูล ประวัติ รวมถึงแสวงหากลุ่มเสี่ยงและหาแนว
ทางแก้ไข โดยการคลุกคลีกับชาวบ้าน และสร้างความร่วมมือในการแจ้ง
เบาะแสแก่ กั น ผ่ า นการประชุ ม ประจ าเดื อ น รวมถึ ง การร่ว มกั น หา
แนวทางแก้ปัญหาและวิธีการป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาในพื้นที่ขึ้นอีก

การป้องกันยาเสพติดในเยาวชนกลุ่มเสี่ยงนอกสถานศึกษา

131

ขั้นตอนการดาเนินกิจกรรม การดาเนินการป้องกันยาเสพติด
ในเยาวชนกลุ่ ม เสี่ ย งนอกสถานศึ ก ษาในพื้ น ที่ ต าบลตะพงนั้ น ได้ น า
หลักสูตรโครงการอบรมตารวจเยาวชนอาสาพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพ
ติ ด ของส านั ก งานคณะกรรมการป้ องกั น และปราบปรามยาเสพติ ด
ภายใต้ ชื่ อ โครงการค่ า ยเยาวชนสั ม พั น ธ์ “อาสาสมั ค รเยาวชน” มา
ประยุกต์ใช้โดยดาเนินการตามขั้นตอนและมีผลการศึกษา ดังนี้
1. ขั้นเตรียมการ ขั้นตอนนี้สามารถแบ่งกิจกรรมออกเป็น 2
ส่วนได้แก่
1.1 หลักสูตรการอบรม ซึ่งประกอบไปด้วยเนื้อหาในการสร้ าง
การเรีย นรู้เพื่ อการปรับ เปลี่ ยนพฤติ กรรมของเยาวชนกลุ่ มเสี่ ย งนอก
สถานศึกษา โดยมีบุคลากรจากส่วนงานต่างๆ ทั้งในพื้นที่ เช่น ตารวจ
สาธารณสุข องค์การบริหารส่วนตาบล และบุคลากรจากพื้นที่อื่นมาร่วม
เป็ น วิทยากร โดยเนื้ อหาหลักสู ตรที่ ใช้ในการอบรมจะมุ่งปรับเปลี่ย น
พฤติกรรมของเยาวชนกลุ่ม เสี่ยงนอกสถานศึกษา เพื่ อให้ล ดหรือเลิ ก
พฤติกรรมที่เป็นการข้องเกี่ยวกับยาเสพติดโดยมุ่งสร้างความรู้ ความ
เข้าใจและสร้างทัศนคติต่อยาเสพติดในกลุ่มเยาวชนที่เข้ารับการอบรม
เสียใหม่จากความคิดความเข้าใจแบบเดิมที่เคยมี เพื่อให้เยาวชนสามารถ
อยู่ร่วมกับคนในชุมชนและสังคมได้อย่างเหมาะสมและมีคุณภาพ รวมถึง
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตนเองเพื่อนาไปสู่การปรับเปลี่ยนอย่างถาวร
ต่อไป ผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น การศึกษาดูงานที่เรือนจากลางจังหวัด
ระยอง ศึกษาดูงานที่โรงพยาบาลระยองในแผนกผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุ
การทากิจกรรมนันทนาการเพื่อสร้างความสามัคคีและเรียนรู้โทษจาก
การใช้ยาเสพติด เป็นต้น
1.2 การค้ น หาผู้ เข้ า ร่ ว มอบรม การอบรมในครั้ ง นี้ ได้ มี ก าร
กาหนดคุณลักษณะของผู้เข้าร่วมการอบรม คือ จะต้องเป็นเยาวชนกลุ่ม
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เสี่ ย งนอกสถานศึ กษา คื อ เยาวชนในพื้ น ที่ ต าบลตะพงที่ ไม่ ได้ เรีย น
หนังสือหรือลาออกจากการศึกษากลางคัน ทั้งในระบบและนอกระบบ
การศึกษา และเยาวชนเหล่านั้นมีพฤติกรรมเสี่ยง เช่น เล่นเกมและติด
เกมอย่างหนัก ขับขี่รถมอเตอร์ไซค์สร้างความราคาญให้กับประชาชนใน
ชุมชน มั่วสุมและมี ความเสี่ยงต่อการเสพยาเสพติด ได้กลุ่มเป้าหมาย
เป็นเยาวชนชายจานวนทั้งหมด 30 คน และจะต้องผ่านการยินยอมและ
ยอมรับจากผู้ปกครองในการให้เข้าร่วมการอบรม โดยผู้จัดได้ทาความ
เข้าใจตลอดจนร่วมศึกษาข้อมูลเบื้องต้นของเยาวชนและครอบครัวที่เป็น
กลุ่มเป้าหมาย ทั้งนี้เพื่อให้เยาวชนได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมการ
อบรมจากผู้ปกครองของเยาวชนเองด้วย
2. ขั้ น ด าเนิ น กิ จ กรรมอบ รมเยาวชนกลุ่ ม เสี่ ย งนอก
สถานศึกษา ขั้นตอนนี้ใช้การอบรมเชิงปฏิบัติการเป็นเครื่องมือในการ
ถ่ า ยทอด สื่ อ สารความรู้ ความเข้ า ใจ และทั ก ษะ เพื่ อ ปรั บ เปลี่ ย น
พฤติกรรมเสี่ยงต่อ ยาเสพติดของเยาวชนนอกสถานศึกษา โดยมีการ
ดาเนินการเป็นลาดับ โดยขั้นแรกจะต้องทาความเข้าใจกับเยาวชน เป็น
การอธิบายข้อปฏิบัติ เงื่อนไข กติกาในระหว่างการอบรมให้เยาวชนรับรู้
ทราบและเข้ า ใจ เช่ น ความส าคัญ ของการอบรม การวางตั ว ความ
สั ม พั น ธ์ ระหว่ างเยาวชนผู้ เข้ าร่วมการอบรมด้ วยกัน ตลอดจนความ
รับผิดชอบต่อตนเองก่อน ขั้นต่อมาจึงดาเนินกิจกรรมอบรมเยาวชนทั้ง
30 คน ผ่านกิจกรรมที่ถูกถ่ายทอด สื่อสาร ผ่านวิทยากรและเจ้าหน้าที่ที่
เกี่ ย วข้ อ ง ร่ ว มกั น ตลอดทั้ ง 5 วั น เช่ น กิ จ กรรมสร้ า งเสริ ม ความรู้
แลกเปลี่ยนความ กิจกรรมสร้างเสริมทักษะและการใช้ชีวิต กิ จกรรม
การศึกษาดูงานนอกสถานที่
3. ขั้นการนาไปใช้ และการติดตาม เป็นขั้น สุดท้ายของการ
ดาเนินกิจกรรมการป้องกันยาเสพติด เพื่อติดตามเยาวชน “อาสาสมัคร
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เยาวชน” ภายหลังอบรม เป็นเวลา 30 วัน ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ช่วยเหลือ
เจ้าหน้ าที่ ตารวจในการปฏิบั ติหน้ าที่ ดูแลความสงบเรียบร้อยในพื้ น ที่
เช่น การเข้าเวรประจาตู้ยามตารวจในพื้นที่ตาบลตะพง นั่งรถสายตรวจ
ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตารวจ อานวยความสะดวกในการจารจร รวมถึงการ
ติดตามและสอดส่องเยาวชนกลุ่มเสี่ยง โดยส่วนหนึ่งร่วมปฏิบัติหน้าที่
ช่วยเหลือการดาเนินงานของเจ้าหน้าที่ตารวจ หรือประกอบอาชีพใน
ชุมชน เป็นต้น โดยเยาวชนผู้ปฏิบัติหน้าที่จะได้สวมใส่เครื่องแบบที่ทาง
โครงการจัดไว้ให้
ผลที่ เกิดขึ้ นจากการดาเนินกิจ กรรม จากการศึกษาผลการ
ดาเนินกิจกรรมกับเยาวชนที่เข้าร่วมอบรมในโครงการฯ นี้ พบว่า
1.เยาวชนมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่พึงประสงค์
เยาวชนที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมการฝึกอบรมได้อธิบายถึงกิจกรรม
ในการอบรมและผลที่ ส่ ง ให้ เยาวชนสามารถปรับ เปลี่ ย นพฤติ ก รรม
แบบเดิมๆ ที่ เคยปฏิบั ติ ไปสู่การมีพ ฤติกรรมใหม่ในทางที่ดีขึ้น ได้แก่
การฝึกระเบียบวินัยระหว่างการอบรมที่มีรูปแบบเช่นเดียวกับการฝึก
แบบทหาร ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อตัวเยาวชนในหลายประการ
คือ การเปลี่ย นแปลงเรื่องของความอดทน ความมีระเบี ยบวินัย การ
เปลี่ ย นมุม มองในการมองตัวเองที่ ดี ขึ้น การรู้จักดู แลตั วเอง สามารถ
ควบคุมอารมณ์ รวมถึงการปรับเปลี่ยนกิจวัตรในชีวิตประจาวันให้ดีขึ้น
ได้ เช่น จากคาให้สัมภาษณ์เยาวชนที่มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตนเอง
ทั้งในการใช้ชีวิตประจาวัน หรือพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด จาก
ข้อมูลที่ได้จากการสนทนากลุ่ม ดังนี้
“...ช่วงก่อนอบรมมองตัวเองว่า ตอนนั้นเป็นคนเลว เริ่มที่จะ
เสพยาแล้วนอนไม่หลับ ไม่มีอะไรทาชอบเที่ยวขี่รถก่อกวน เวลาออกไป
ขี่รถกับเพื่อนก็ขี่กันไปประมาณ 10 คัน เริ่มจากรวมกลุ่มกับเพื่อนแถว
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บ้าน ในซอยบ้าน รวมกันกับเพื่อนหลายๆ กลุ่มเป็นแก๊งใหญ่ขี่รวมกันท่อ
เสียงดัง นอกจากเพื่อนก็มีรุ่นพี่ ซึ่งก็ไม่เรียนเหมือนกัน นอกจากขี่รถเล่น
เสียงดังกันแล้ว ก็มีการรวมแก๊งไปตีฟันแทงกับอริ พอพ่อแม่รู้เรื่องทาให้
พ่อแม่เสียใจร้องไห้ ซึ่งในปัจจุบัน ผมมองตัวเองว่าดีขึ้นไม่ได้เที่ยวบ่อย
ไม่ ได้ ไปหาเรื่องตี กัน ตอนนี้ เลิ กแล้ ว ทุ กอย่ างกลั บ ไปเรีย นหนั งสื อให้
จบ…” (เยาวชน, 2557: สนทนากลุ่ม)
“...สิ่งหนึ่งที่ทาให้เปลี่ยนพฤติกรรมอีกอย่างคือ การที่วิทยากร
พาไปดู นั ก โทษในเรื อ นจ า ท าให้ ไ ด้ รู้ ถึ ง ผลของการท าผิ ด ว่ า จะมี
บทลงโทษอย่างไร ถ้าเรายังไม่หยุดแล้วทาต่อก็อาจจะผลอย่างนี้ ทาให้
เสียอนาคตได้ จึงไม่อยากเป็นอย่ างนั้น...” (น้องโต้ง นามสมมติ, 2557:
สัมภาษณ์)
ในส่ ว นของตั ว เยาวชนเองนั้ น นอกจากจะได้ ป รั บ เปลี่ ย น
พฤติกรรมไปในทางที่ดีขึ้นแล้ว ขณะเดียวกันก็ยังได้พยายามลดสิ่งที่เป็น
พฤติกรรมเสี่ยงลงด้วย เช่น ลดจานวนการสูบบุหรี่ ไม่ออกไปรวมกลุ่ม
มั่วสุมสร้างปัญ หากับกลุ่มเพื่ อน ลดการไปร้านเกมหรือติดเกม และที่
สาคั ญ คือการลดการไปสังสรรค์กับเพื่ อนที่ อาจจะก่อให้เกิดปั ญ หาได้
และเยาวชนสามารถลดความเสี่ยงโดยการรวมกลุ่มช่วยเหลือร่วมกับ
เจ้าหน้าที่ตารวจในการบริการสังคม ดังคาให้สัมภาษณ์ ดังนี้
“...หลังจากอบรมผมก็ลดลงหลายอย่าง เช่น ยาเสพติด(กัญชา)
เลิกใช้ บุหรี่ก็สูบลดลงบางวันก็ไม่สูบเลย เหล้า เบียร์และการสังสรรค์กับ
เพื่อนก็ลดลงนานๆ ไปที เพราะกลับไปเรียนต่อและช่วยตารวจ ออก
ตรวจ จึงไม่ได้มีเวลาว่างแบบเก่า...” (เยาวชน, 2557: สนทนากลุ่ม)
“...ตอนนี้ผมเองไม่รวมกลุ่มมั่วสุมแบบแต่ก่อนแล้ว แต่ ว่าเรา
รวมกลุ่ ม แบบที่ ไปท าประโยชน์ ม ากกว่ า อย่ า งไปบ าเพ็ ญ ประโยชน์
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ช่วยเหลือสังคม คนในชุมชนก็ยอมรับเรามากขึ้น ตรงนี้จึงรู้สึกภูมิใจมาก
ขึ้น...” (เยาวชน, 2557: สนทนากลุ่ม)
2.ความภาคภูมิใจ และการเห็นคุณค่าในตนเอง
จากการที่ เยาวชนได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตนเองในทางที่ ดี
และสามารถท าตนให้ เป็ น ประโยชน์ ช่ ว ยเหลื อ สั ง คมได้ ส่ ง ผลท าให้
เยาวชนเริ่มหันมามองตัวเองในแง่บวกหรือแง่ที่ดีขึ้น มีการเห็นคุณค่าใน
ตัวเอง และเมื่อเยาวชนได้รับโอกาสในเข้าอบรม ก็ทาให้เยาวชนเหล่านี้
เปลี่ ย นความคิ ด ที่ มี ต่ อ ตนเองจากเชิ ง ลบมาเป็ น เชิ ง บวก มี ค วาม
ภาคภูมิใจในตนเองเมื่อได้เข้าอบรมและทากิจกรรมเพื่อส่วนรวมร่วมกับ
เจ้าหน้าที่ จากเดิมที่เยาวชนเคยคิดว่าคนแบบตนคงไม่เป็นที่ต้องการ
ของสังคม เพราะถูกมองว่าไม่มีประโยชน์สร้างแต่ปัญหาให้กับสังคม แต่
เมื่อเข้ามาอบรมได้มีการเปลี่ยนความคิดให้เยาวชนมองตนเองในมุมใหม่
ว่า การเข้ามาอบรมนี้คือ การเปลี่ยนกลุ่มเสี่ยงเป็นพลังให้ชุมชน สร้าง
ทั้งความภาคภูมิใจและการยอมรับของชุมชนที่ได้เห็นผลการทางานของ
เยาวชนเหล่านี้ ตามที่เยาวชนได้ให้ความเห็นจากการสัมภาษณ์ ดังนี้
“...สิ่ งหนึ่ งที่ ภูมิ ใจในการปรับ เปลี่ ย นเป็ น คนดี คือ การแจ้ ง
ข่าวสารเกี่ยวกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดทั้งคนเสพ คนขายในชุมชน
ได้มีการให้เบอร์โทรศัพท์และถ่ายรูป ส่งให้ ตารวจดาเนินการต่อ (เป็น
สายข่าว) ซึ่งตัวเองก็สามารถสร้างประโยชน์ในชุมชนได้ ดีกว่าเดิมจาก
แต่ ก่ อนที่ สร้างแต่ ความเดือดร้อนให้ ชุ ม ชน...” (น้ องโต้ง นามสมมติ ,
2557: สัมภาษณ์)
“...ดี ใจที่ ได้เข้ามาอบรม ท าให้ ตั วเองเปลี่ย นแปลงตั วเองไป
ในทางที่ดี กว่าแต่ก่อนเยอะ รู้สึกตัวเองมีประโยชน์ มีคุณ ค่า มีโอกาส
ช่วยเหลือชุมชน หมู่บ้าน คนในชุมชน ได้รับคาชมซึ่งแต่ก่อนไม่เคยมีใคร
ชม พอได้ยินก็ดีใจมาก...” (น้องเนม นามสมมติ, 2557: สัมภาษณ์)

136

นเรนทร์ ตุนทกิจ

ทั้ ง นี้ ผู้ วิ จั ย มองว่ า การสร้า งความภาคภู มิ ใจต่ อ สิ่ ง ที่ ถู ก ต้ อ ง
เหมาะสมในตัวเยาวชนถือเป็นสิ่งจาเป็น เพราะสามารถจูงใจให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปแสดงในทางที่ดีหรือแสดงพฤติกรรมอันพึ ง
ประสงค์หรือจูงใจให้เยาวชนเข้าร่วมการปฏิบัติภารกิจเพื่อสังคมได้ และ
การมอบเครื่องแบบให้เยาวชนสวมใส่ก็เป็นวิธีหนึ่งที่เจ้าหน้าที่ผู้ทาการ
อบรมน ามาใช้เป็ น เครื่องมือส่ วนหนึ่ งของกิจกรรมในส่ วนการปฏิบั ติ
หน้าที่บาเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมหลังการอบรม โดยมองว่าเครื่องแบบ
จะส่งผลในเชิงจิตวิทยาในการทาให้เยาวชนเกิดความรู้สึกภาคภูมิใจใน
ตนเองได้นั่นเอง ดังคาให้สัมภาษณ์ของเยาวชน และเจ้าหน้าที่ ดังนี้
“…หลั ง จากอบรม 5 วั น ได้ เข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมตามที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมาย ได้แก่ ออกตรวจในเวลากลางคืน มีจิตอาสาโดยการอานวย
ความสะดวกจราจรในงานต่างๆ ซึ่งทาให้รู้สึกว่าบาสได้ทาประโยชน์มาก
โดยเฉพาะการได้ใส่เครื่องแบบออกปฏิบัติงานนั้นทาให้รู้สึกภาคภูมิใจ
เหมื อ นเป็ น เจ้ า หน้ า ที่ อ พปร.ที่ เป็ น เด็ ก ๆ...” (น้ อ งบาส นามสมมติ ,
2557: สัมภาษณ์)
“...กิจกรรมที่ทากับเยาวชนเหล่านี้ เป็นกิจกรรมต้องเสริมสร้าง
ความภาคภู มิ ใจให้ เค้ า เพราะเยาวชนเหล่ า นี้ ไม่ มี พื้ น ที่ ให้ แ สดงออก
ชุมชนไม่ได้เปิดโอกาสให้เยาวชนกลุ่มนี้มากนัก แต่พอได้เข้ารับอบรม
เยาวชนเหล่านี้ ได้มี โอกาสใช้พื้ น ที่ นี้ ให้เกิด โอกาสเพื่ อเกิด การยอมรับ
และการสร้างคุณ ค่ากับเยาวชนมากทีเดียวผ่านการใส่เครื่องแบบเมื่อ
ออกตรวจกับตารวจ การใส่เครื่องแบบในการอานวยความสะดวกในการ
โบกรถ บริ ก ารสั ง คม เพื่ อ ให้ เยาวชนรู้ สึ ก ภาคภู มิ ใ จที่ ไ ด้ มี โ อกาส
แสดงออกอย่างเต็มที่ ผ่านกิจกรรมต่างๆ ทาให้เยาวชนมีความเชื่อมั่นใน
ตนเองมากขึ้น...” (เจ้าหน้าที่โครงการ, 2557: สนทนากลุ่ม)
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จากการสัมภาษณ์เยาวชนที่เข้ารับการอบรมได้สะท้อนถึงการ
ได้ใส่เครื่องแบบในการอบรมว่า เมื่อตนได้สวมใส่เครื่องแบบแล้วทาให้
ตัวเยาวชนเองรู้สึกดูดีขึ้น รู้สึกภาคภูมิใจที่ได้ใส่เครื่องแบบ เพราะการ
อบรมจะมอบเครื่องแบบเป็นชุดตารวจเยาวชนอาสาให้เยาวชนได้สวมใส่
เมื่อออกปฏิ บัติหน้าที่ร่วมกับ เจ้าหน้ าที่ ตารวจหรือปฏิบั ติงานบ าเพ็ ญ
ประโยชน์อื่นๆที่ได้รับการขอความร่วมมือมาจากเจ้าหน้าที่ตารวจหรือ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองในท้องถิ่น ทาให้เยาวชนรู้สึกว่าชุดนี้มีความพิเศษ
เพราะไม่ใช่ใครหรือโอกาสใดก็ได้ที่จะนาชุดนี้มาสวมใส่ เช่นคาพูดของ
เยาวชนคนหนึ่งที่กล่าวว่า “...การได้ใส่ “เครื่องแบบ” ในการอบรมครั้ง
นี้ทาให้ตัวเองรู้สึกดี ชอบที่ใส่เครื่องแบบ ซึ่งอยากที่จะปรับปรุงตัวเอง
พัฒนาตัวเองให้แข็งแรง เพราะจากการได้อบรมทาให้รู้ตัวเองว่าอยากที่
จะเป็นทหาร...” (น้องปุน นามสมมติ, 2557: สัมภาษณ์)
3.การยอมรับของสังคม
กิ จ กรรมที่ ให้ เยาวชนได้ อ อกไปบ าเพ็ ญ ประโยชน์ แ ละท า
กิจกรรมเพื่อสังคม เช่น การออกตรวจร่วมกับเจ้าหน้าที่ตารวจ การร่วม
ตั้งด่านตรวจตราความเรียบร้อย รวมทั้งการช่วยเหลือด้านการจราจร
เมื่ อ มี ง านหรื อ การจั ด กิ จ กรรมต่ า งๆ ในพื้ น ที่ ล้ ว นเปิ ด โอกาสให้
ประชาชนทั่วไปได้เปลี่ยนแปลงทัศนคติที่มีต่อเยาวชนกลุ่มเสี่ยง หรือ
กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ การทากิจกรรมอาสาสมัครเยาวชนจะเป็นตัวสร้าง
การยอมรับ ของชุมชนผ่านกิจ กรรมดั งกล่าวที่ให้ เยาชนเหล่ านี้ ได้ร่วม
ปฏิบัติ โดยรูปแบบการบาเพ็ญประโยชน์ถูกออกแบบมาให้ผู้ปฏิบัติได้
สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเยาวชนกับคนในสังคม เพราะรูปแบบการ
ปฏิบัติหน้าที่มักจะต้องมีปฏิสัมพันธ์กับคนในชุมชน ดังนั้นการทางาน
ของเยาวชนเหล่านี้จะต้องผ่านสายตาหรืออยู่ในสายตาของคนในชุมชน
ทุกคนว่าเยาวชนได้ปฏิบัติงานอะไรและอย่างไรบ้างอย่างสม่าเสมอ เป็น
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การเปิดโอกาสสาคัญให้เยาวชนได้พิสูจน์ตนเองว่าสามารถกลับตัวเป็น
คนดี ได้ เมื่ อ ผ่ า นการเข้า รับ การอบรมแล้ ว และการมี “เครื่อ งแบบ”
สาหรับให้เยาวชนสวมใส่ในการร่วมปฏิบัติหน้าที่ทุกครั้ง ยังเป็นตัวช่ วย
ทาให้คนในชุมชนมองเห็นความเปลี่ยนแปลงในตัวเยาวชนได้ชัดเจนเป็น
รูปธรรมยิ่งขึ้น และสร้างการยอมรับในตัวเยาวชนโดยมองว่าพวกเขา
สามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองเป็นคนใหม่ได้จริง โดย “เครื่องแบบ” จะ
เป็ น เสมื อนทั้ ง ภู มิ คุ้ ม กัน ในการป้ อ งกั น การกลั บ ไปมี พ ฤติ ก รรมเสี่ ย ง
แบบเดิม และเป็นตัวแสดงสัญลักษณ์ว่าเยาวชนที่เข้ารับการอบรมนั้น
เป็นพวกเดียวกับเจ้าหน้าของรัฐ จากในอดีตชาวบ้านอาจจะมองว่ากลุ่ม
เยาวชนเหล่านี้เป็นกลุ่มที่สร้างปัญหาในพื้นที่ แต่เมื่อเยาวชนได้สวมใส่
เครื่องแบบมาปฏิบั ติงาน ท าให้ ภาพเดิ ม ที่ ชุ ม ชนมองเยาวชนเปลี่ ย น
แปลงไปในทางที่ดีขึ้น ผู้ที่พบเห็นเยาวชนเปลี่ยนแปลงตนเองก็ชื่นชมที่
พวกเขาสามารถเปลี่ ย นแปลงตนเองไปเป็ น คนใหม่ ไ ด้ ส่ ง ผลท าให้
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวเยาวชนกับชาวบ้านในชุมชนดีขึ้นด้วย เพราะ
หากไม่ มี เครื่องแบบคนอื่ น ๆ ในชุ ม ชนก็คงมองเยาวชนเป็ น แบบเดิ ม
แม้ว่าจะผ่านการอบรมมากี่ครั้งแล้วก็คงคิดว่าพวกเขาคงจะกลับไปทา
แบบเดิมอีก แต่พอได้ใส่เครื่องแบบแล้วทาให้คนมองว่าพวกเขาเป็นคนที่
ดีและกลับตัวกลับใจแล้ว จากคาให้สัมภาษณ์ ในการสนทนากลุ่มของ
ผู้นาชุมชนคนหนึ่งที่ให้ความเห็นว่า
“...เครื่องแบบเหมือนเป็นตัวรับประกัน ได้ส่วนหนึ่ง ต่างกับถ้า
เค้าอบรมแต่ยังแต่งกายแบบเดิมๆ ก็ทาให้คนในชุมชนไม่มั่นใจว่าปรับตัว
เป็ น คนดี ไ ด้ จ ริ ง อี ก ทั้ ง เครื่ อ งแบบเป็ น ตั ว ที่ ท าให้ เด็ ก ไม่ ก ลั บ ไปท า
แบบเดิมๆ เครื่องแบบเป็นกรอบที่ให้เด็กปฏิบัติตามที่ได้รับการอบรม
เป็นกรอบบังคับให้ปฏิบัติสิ่งดีๆ สร้างภาพลักษณ์ใหม่ให้กับเด็กได้ เพิ่ม
ความมั่นใจให้กับเด็กมากขึ้น...” (ผู้นาชุมชน, 2557:สนทนากลุ่ม)
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จะเห็ น ได้ ว่ า ขั้ น ติ ด ตามเยาวชน “อาสาสมั ค รเยาวชน”
ภายหลังอบรมเป็นเวลา 30 วันนั้น เป็นขั้นตอนที่มีความสาคัญ ต่อตัว
เยาวชนมาก เนื่องจากเป็นกิจกรรมที่ให้เยาวชนได้บาเพ็ญประโยชน์และ
ท ากิ จ กรรมเพื่ อ สั ง คม ด้ ว ยการมี บ ทบาทในการรณรงค์ ส่ ง เสริ ม
พฤติกรรมอันพึงประสงค์ เช่น การออกตรวจร่วมกับเจ้าหน้าที่ตารวจ
การร่ว มตั้ งด่ า นตรวจตราความเรีย บร้อ ย รวมทั้ งการช่ ว ยเหลื อด้ า น
การจราจรเมื่อมีงานหรือการจัดกิจ กรรมต่างๆ ในพื้นที่ เหล่านี้ล้วนแต่
เป็นกิจกรรมที่จะเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปได้เปลี่ยนแปลงทัศนคติที่
มี ต่ อ เยาวชนกลุ่ ม เสี่ ย ง หรือ สามารถกล่ า วได้ อี ก นั ย หนึ่ ง คื อ การท า
กิจกรรมอาสาสมัครเยาวชนจะเป็นตัวสร้างการยอมรับของชุมชนผ่าน
กิจกรรมดังกล่าวที่ให้เยาชนเหล่านี้ได้ร่ วมปฏิบัติ เช่นการทาหน้าที่ออก
ตรวจพื้นที่ร่วมกับตารวจและเพื่อนๆที่เข้าอบรมด้วยกัน การช่วยอานวย
ความสะดวกบนท้องถนน และแจ้งเบาะแสให้กับ ตารวจ ซึ่งทุ กครั้งที่
ปฏิบัติหน้าที่จะต้องใส่ “เครื่องแบบ” ด้วยเสมอ
ดังนั้ นจะเห็ นได้ ว่ารูปแบบการบ าเพ็ ญ ประโยชน์ หรือบริการ
สังคมข้างต้น ถูกออกแบบมาให้เป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง
เยาวชนกับคนในสังคม เพราะรูปแบบการปฏิบัติหน้าที่มักจะผ่านหรือ
อยู่ ในสายตาของคนในชุ ม ชน ท าให้ สั ง คมได้ เห็ น ว่ า เยาวชนเหล่ า นี้
ปฏิบัติงานอะไรและอย่างไรบ้างอย่างสม่าเสมอจนทาให้เกิดการยอมรับ
ในตั วเยาวชนเหล่ านั้ น เปรีย บเสมื อนเปิ ด โอกาสส าคัญ ให้ เยาวชนได้
พิสูจน์ตนเองว่าสามารถกลับตัวเป็นคนดีได้เมื่อผ่านการเข้ารับการอบรม
แล้ว และการมี “เครื่องแบบ” สาหรับเยาวชนใช้สวมใส่เพื่อร่วมปฏิบัติ
หน้ า ที่ ยั ง เป็ น เครื่ อ งมื อ ที่ ช่ ว ยท าให้ ค นในชุ ม ชนมองเห็ น ความ
เปลี่ยนแปลงในตัวเยาวชนได้ชัดเจนยิ่งขึ้น และสร้างการยอมรับในตัว
เยาวชนโดยมองว่าพวกเขาสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองเป็นคนใหม่ได้
โดยมี “เครื่องแบบ” เป็นเสมือนภูมิคุ้มกันในการป้องกันการกลับไปมี

140

นเรนทร์ ตุนทกิจ

พฤติกรรมเสี่ยงแบบเดิม และเป็นการแสดงสัญลักษณ์ว่าเยาวชนที่เข้า
รับ การอบรมเป็ นพวกเดียวกัน กับ หน่วยงานขององค์ก ารบริหารส่ วน
ตาบลตะพงและเป็นพวกเดียวกับเจ้าหน้าที่ตารวจ และในขณะเดียวกัน
การสวมใส่เครื่องแบบยังเป็นเสมือนสัญลักษณ์ที่แบ่งแยกเยาวชนที่ผ่าน
การอบรมออกจากความเป็นเยาวชนกลุ่มเสี่ยงอีกด้วย ตามคากล่าวของ
เจ้าหน้าที่โครงการดังนี้
“...จุดเด่นของการอบรมในครั้งนี้อยู่ที่การติดตามเยาวชน โดย
เมื่อให้เยาวชนออกปฏิบัติงานแล้วใส่ “เครื่องแบบ” การทาให้เยาวชน
นั้นเหมือนเป็นพวกเดียวกันกับเจ้าหน้าที่ (ตารวจ/อบต.) พอเยาวชนได้
แต่ งเครื่องแบบและได้ ท ากิจ กรรมกับ ต ารวจ เป็ น การแยกเยาวชนที่
อบรมกับเยาวชนกลุ่มเสี่ยงโดยสิ้นเชิง และรับรองได้ว่าเยาวชนที่อบรม
ไปซื้อยาเสพติดกับคนขายไม่ได้แน่ คนขายต้องระแวงสงสัยไม่กล้าขาย
...” (เจ้าหน้าที่โครงการ, 2557: สนทนากลุ่ม)
นอกจากนี้ เครื่องแบบตารวจอาสาที่ เยาวชนสวมใส่นั้ น ยั ง
เปรียบเสมือนเกราะป้องกันยาเสพติดที่ช่วยให้คนในชุมชนมองเยาวชน
ในทางที่ดีขึ้น และทาให้เห็นว่าเยาวชนเหล่านี้ได้เข้าไปบาเพ็ญประโยชน์
ผ่านกิจกรรมเพื่อสังคมในโอกาสต่างๆ อย่างแท้จริง เช่น การได้ออกไป
ช่ ว ยเหลื อ สั ง คมหรื อ ช่ ว ยเหลื อ งานและประชาชนในหมู่ บ้ า นท าให้
ประชาชนได้เห็นการทางานของเยาวชนกลุ่มนี้ และทาให้เยาวชนเอง
รู้สึกว่าตนเองมีคุณค่า มีประโยชน์ต่อชุมชนและต่อสังคมในตาบลตะพง
มากกว่าเดิม จากที่เคยสร้างความเดือนร้อนทาให้คนรอบข้างมองว่าตน
เป็ น คนไม่ ดี และตั ว เยาวชนเองก็ เปลี่ ย นแปลงตั ว เองหลั งจากอบรม
ในทางที่ดีขึ้น
“...ความแตกต่ า งที่ พ บ คื อ สมั ย ก่ อ น พออบรมเสร็ จ ไม่ มี
“เครื่องแบบ” ใส่ คนในชุมชนก็มองว่าไม่เห็นจะเปลี่ยนแปลงอะไร ไม่รู้
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แน่ใจว่าพฤติกรรมเปลี่ยนหรือเปล่า แต่การอบรมครั้งนี้เมื่ออบรมเสร็จ
สิ้นได้มี “เครื่องแบบ” ใส่เพื่อออกปฏิบัติงานกับตารวจ ก็ทาให้ตัวเองจะ
ประพฤติในสิ่งที่ไม่ดีอีกไม่ได้เพราะชาวบ้าน คนในชุมชนรู้ เค้าว่าเราได้
อบรมหลักสูตรนี้เสร็จแล้ว ทาให้มีคนจับตาดูเราว่าจะทาผิดอีกหรือไม่
นอกจากนี้ยังได้ใส่เครื่องแบบในการออกบาเพ็ญประโยชน์ จิตอาสากับ
เพื่ อ นๆ ที่ อ บรม ก็ ดู ดี ใ ส่ เครื่ อ งแบบไปออกตรวจกั บ ต ารวจรู้ สึ ก
ภาคภูมิใจ…” (เยาวชน, 2557: สนทนากลุ่ม)
“...คิ ด ว่ า การใส่ เครื่ อ งแบบมี ผ ลต่ อ ตนเองเพราะเมื่ อ ได้ ใส่
เครื่องแบบแล้วดู เท่ และเมื่อใส่ตอนออกตรวจ ได้ ออกไปช่วยต ารวจ
ทางาน คนในชุมชนมองพวกผมในแง่ดีขึ้น ชาวบ้านที่รู้จักเห็นก็มีแซว เท่
นะ หล่อขึ้น ดูเป็นผู้เป็นคนกว่าเก่า พวกผมเองปลื้มเพราะใส่เครื่องแบบ
แล้ ว มั น เท่ จ ริ ง ๆ ภู มิ ใจที่ ไ ด้ ม าอบรมเป็ น เยาวชนอาสาที่ ต ะพง…”
(เยาวชน, 2557: สนทนากลุ่ม)
เห็นได้ชัดเจนว่าการจัดอบรมการป้องกันปัญหายาเสพติดใน
เยาวชนกลุ่ ม เสี่ ย งนอกสถานศึกษาในพื้ น ที่ ต าบลตะพง อาเภอเมื อ ง
จังหวัดระยอง ได้ใช้แนวทางการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจากการสร้างการ
เห็นคุณค่าในตนเอง และการนาเอา “เครื่องแบบ” มาเป็นเครื่องมือใน
การสร้างแรงจูงใจเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเยาวชนกลุ่มเสี่ยง
ให้เกิดการสร้างความภูมิใจและการเห็นคุณค่าในตนเองของตัวเยาวชน
โดยทาให้เยาวชนตระหนักว่าชีวิตคนเราทุกคนล้วนมีค่า ไม่ว่าจะต่อพ่อ
แม่ครอบครัว ชุมชน หรือสังคมไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง ซึ่งการทางานหรือ
การเรียนหนังสือตามวัยและหน้าที่ที่ควรจะรับผิดชอบ เมื่อนั้นก็ถือได้ว่า
เราทาตัวให้เกิดประโยชน์ตามกาลังความสามารถที่มีคุณค่าในตนเองก็
จะเกิดขึ้น ดังนั้ น จึงไม่ ควรท าลายคุณ ค่าของตนเองโดยการเข้าไปยุ่ ง
เกี่ยวหรือสุ่มเสี่ยงต่อยาเสพติด
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ในส่วนกิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์ที่นาเอา “เครื่องแบบ” มาให้
เยาวชนสวมใส่ขณะปฏิบัติงานนั้น ส่งผลให้ตัวเยาวชนเองและสังคมเห็น
ว่าพวกเขาสามารถกลับตัวเป็นคนดีได้และมีคุณค่าต่อสังคม เนื่องจาก
การท ากิ จ กรรมบ าเพ็ ญ ประโยชน์ จ ะอยู่ ในสายตาของคนในชุ ม ชน
ตลอดเวลา คนในชุมชนจะทราบว่าเยาวชนเหล่านี้ปฏิบัติตัวอย่างไร และ
เมื่อเยาวชนได้ทากิจกรรมและเห็นว่าตนเองสามารถปฏิบัติงานบาเพ็ญ
ประโยชน์ลุล่วงได้สาเร็จสามารถช่วยเจ้าหน้าที่ ทางานร่วมกับผู้อื่นได้
เยาวชนก็เกิดความภาคภูมิใจในตนเอง มองว่าตนเองมีคุณ ค่า ซึ่ง การ
เห็นคุณค่าในตนเองจะส่งเสริมให้บุคคลเป็นคนที่มีความภูมิใจในตนเอง
และมีความมั่นใจในตนเองและรู้จักแก้ปัญหาในทางที่ถูกต้อง ซึ่งก็เป็น
อีกหนึ่งปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการป้องกันยาเสพติดได้เช่นกัน ด้วย
เหตุนี้ทางผู้วิจัยจึงมองว่า การใช้ “เครื่องแบบ” เป็นเครื่องมือในการทา
กิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์มีส่วนช่วยให้เป้าหมายของการทากิจกรรม ซึ่ง
คือการสร้างแรงจูงใจให้เกิดการเห็นคุณ ค่าในตนเองและเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมได้ เพราะ “เครื่องแบบ” จะทาหน้าที่เป็นสัญลักษณ์ที่ตอกย้า
ตนเองและแสดงให้ผู้อื่นเห็นได้ชัดเจนว่า เยาวชนที่กาลังทางานบาเพ็ญ
ประโยชน์นั้นกาลังทาสิ่งทีด่ ีงามและเป็นประโยชน์กับสังคม และเป็นการ
แบ่งแยกตนเองออกจากเยาวชนกลุ่มเสี่ยงที่ไม่ได้เข้ารับการอบรม
ในส่วนของผลที่เกิดขึ้นจากการทากิจกรรมของโครงการนี้ การ
สวมใส่ “เครื่องแบบ” จะช่วยให้ คนในชุมชนสามารถเห็นและร่วมกัน
ติด ตามสอดส่ องดู แลพฤติ กรรมเยาวชนได้ ง่ายและชั ด เจนขึ้น ดั งนั้ น
โครงการฯ ดั งกล่ าวยั งส่ งผลให้ คนในชุม ชนสามารถดู แลสมาชิ กหรือ
ลูกหลานของตนเองไปด้วยกัน และช่วยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเยาวชนได้
อย่างเหมาะสม เพราะสามารถทาให้เยาวชนเปลี่ยนแปลงการกระทาใน
แนวทางที่ดี และการนา “เครื่องแบบ” มาเสริมในการทากิจกรรมยัง
ส่งผลให้เยาวชนต้องรู้จักระมัดระวังพฤติกรรมตนเอง ไม่ทาพฤติกรรม
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เสี่ยงเพราะเครื่องแบบจะเป็นเหมือนทั้งกรอบกากับการกระทาและเป็น
แรงจูงใจให้กระทาความดี เพราะการที่เยาวชนกลุ่มนี้เคยเป็นเยาวชน
กลุ่มเสี่ยงมาก่อน เมื่อได้เข้ารับการอบรมและได้สวมใส่เครื่องแบบใน
การทากิจกรรมเพื่อบาเพ็ญ ประโยชน์ ทาให้คนในชุมชนที่พบเห็นการ
บาเพ็ญประโยชน์เหล่านั้นทาให้เกิดความชื่นชมในตัวเยาวชน และคาชื่น
ชมเหล่านั้นก็เข้ามาสู่ตัวเยาวชนผู้ปฏิบัติงาน ทาให้เยาวชนเกิดความรู้สึก
ว่าตนเองกลับมามีคุณค่าอีกครั้งและความรู้สึกนี้เป็นความรู้สึกทางบวกที่
มนุษย์พึงพอใจ สอดคล้องกับงานวิจัยของสุวิมล พิริยะปัญญา (2546) ที่
กล่ า วว่ า คนที่ ไ ด้ รับ ความรั ก และความไว้ ว างใจจากสั ง คมรอบข้ า ง
โดยเฉพาะคนใกล้ชิดอย่างครอบครัวหรือเพื่อน จะทาให้บุคคลนั้นเป็น
คนที่มองเห็นคุณค่าในตนเอง และมีความมั่นใจ ซึ่งคุณสมบัติเหล่านี้ถือ
เป็นสิ่งที่สาคัญมากต่อการพัฒนาบุคลิกภาพหรือพฤติกรรมของเยาวชน
ต่อการดารงชีวิตและโอกาสในการประสบความสาเร็จในชีวิต ดังนั้นการ
เห็นคุณค่าในตนเองจึงมีอิทธิพลต่อต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอย่าง
มาก เนื่องจากเมื่อเยาวชนได้ทากิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์ผ่านการสวม
“เครื่องแบบ” จะทาให้สังคมมองเห็นเยาวชนเหล่านี้ได้ชัดเจนและได้รับ
การชื่นชมและให้การยอมรับในเยาวชนเหล่านีม้ ากขึ้น เกิดอัตมโนทัศน์ที่
ดีในตัวเยาวชนเองเพราะได้รับแรงเสริมจากการสร้างอัตมโนทัศน์ที่ดีทั้ง
จากตนเองและสังคมรอบข้าง เพราะเมื่อไปทากิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์
โดยใส่ “เครื่องแบบ” ไปด้วยก็จะมีคนมาชื่นชมการกระทาของเยาวชน
ดังนั้น “เครื่องแบบ” จะเป็นตัวสร้างความเชื่อมโยงกับความภาคภูมิใจ
หรือการเห็ น คุณ ค่าในตนเองของเยาวชน และเมื่อเยาวชนมีการเห็ น
คุณค่าในตนเองก็จะเกิดอัตมโนทัศน์ที่ดี ที่ส่งผลไปถึงการพัฒนาการเห็น
คุณ ค่าในตนเอง คนเราจึงมักจะท าหรือแสดงพฤติกรรมใดๆที่จะช่วย
สร้างความสุขให้กับตนเองโดยผ่านการชื่นชมของผู้อื่น เมื่อรู้สึกดีก็ทาให้
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เยาวชนเหล่านี้มีความคิดว่าไม่ควรกลับไปประพฤติตนในแบบเดิมที่เสี่ยง
ต่อยาเสพติดอีก

การป้องกันยาเสพติดในเยาวชนกลุ่มเสี่ยงนอกสถานศึกษา
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