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บทคัดย่อ

การวิจยั เชิงคุณภาพนีม้ งุ่ ศึกษาสถานการณ์การใช้กญ
ั ชา ความรู้ ความเข้าใจในการดูแลช่วยเหลือผูใ้ ช้กญ
ั ชาและส่งเสริม
การมีสว่ นร่วมของชุมชนในการวิเคราะห์แนวทางการป้องกันการใช้กญ
ั ชาของชุมชนแห่งหนึง่ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่
ประสบปัญหาการใช้กัญชาอย่างรุนแรง วิธีการเก็บข้อมูลโดยการสังเกต การสัมภาษณ์เชิงลึก การสนทนากลุ่มจากกลุ่ม
เยาวชน ผู้ปกครอง อาสาสมัครสาธารณสุขและผู้น�ำชุมชน จ�ำนวน 85 คน ซึ่งเป็นผู้ที่เคยพบเห็นการใช้กัญชาในชุมชนและ
เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการวิเคราะห์แนวทางการป้องกันการใช้กัญชา วิธีการเลือกผู้เข้าร่วมวิจัยแบบเจาะจงผ่านการ
สอบถามจากเจ้าหน้าทีโ่ รงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบลทีไ่ ม่มสี ว่ นเกีย่ วข้องกับวิจยั ในครัง้ นี้ เข้าร่วมแลกเปลีย่ นประสบการณ์
จนน�ำสู่การประชุมระดมสมองและสะท้อนคิดเพื่อวิเคราะห์แนวทางการป้องกันการใช้กัญชาในบริบทของชุมชน
ผลการศึกษา พบว่า สถานการณ์การใช้กญ
ั ชาในชุมชน มีการใช้ใน 2 รูปแบบ คือ การใช้กญ
ั ชาในชีวติ ในชีวติ ประจ�ำวัน
และการใช้กัญชาในกลุ่มวัยรุ่นซึ่งเริ่มมีการใช้มาตั้งแต่ปู่ย่าตายาย จนเกิดความเชื่อที่ว่ากัญชาเป็นสมุนไพรรักษาโรคเครียด
แก้อาการนอนไม่หลับ และยังใช้เป็นยาบ�ำรุงร่างกายช่วยให้รบั ประทานอาหารได้มากขึน้ จึงน�ำมาใช้ในการปรุงรสอาหารเพือ่
ให้รสชาติดขี นึ้ โดยการออกฤทธิข์ องกัญชาท�ำให้ผใู้ ช้มคี วามสุข อารมณ์ดี ผ่อนคลายความเครียด จึงมีสมาชิกชุมชนบางกลุม่
น�ำมาเสพเพื่อความสุข สนุกสนาน จนส่งผลให้มีผู้เสพกัญชาและเกิดการแพร่ระบาดในชุมชน โดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชน
ทีม่ อี ายุ 10-19 ปีและผูเ้ สพทีอ่ ายุนอ้ ยสุดคือ อายุเพียง 10 ปี ซึง่ เป็นการสะท้อนให้เห็นว่าเยาวชนทีเ่ ริม่ ใช้กญ
ั ชามีอายุลดต�ำ่ ลง
สาเหตุการแพร่ระบาดส่วนใหญ่มาจากผู้ใหญ่บางกลุ่มในชุมชนมีการชักชวนและน�ำมาจ�ำหน่ายให้กับกลุ่มเยาวชนร่วมเสพ
จนเกิดการเสพติด เป็นการชีใ้ ห้เห็นว่ามนุษย์มกี ารเรียนรูท้ จี่ ะแสวงหาความสุข ผ่อนคลายความทุกข์จากการใช้กญ
ั ชา ท�ำให้
มีการน�ำกัญชามาใช้ในการเสพอย่างแพร่หลายและเกิดการแพร่ระบาดในวงกว้าง เกิดผลกระทบต่อตัวผูเ้ สพ ครอบครัว ชุมชน
การส่งเสริมการมีสว่ นร่วมของชุมชนในการวิเคราะห์แนวทางการป้องกันการใช้กญ
ั ชา ท�ำให้ทกุ คนเกิดความตระหนัก จนเกิด
พลังในการก�ำหนดแนวทางการป้องกันการใช้กัญชาตามบริบทของชุมชน 4 ประเด็น ดังนี้ 1) ส่งเสริมการเฝ้าระวังในชุมชน
ตุ้มหุ้มเอาลูกหลาน 2) ส่งเสริมศักยภาพการคัดกรอง บ�ำบัด ส่งกลับชุมชน 3) ส่งเสริมการให้ความรู้ในโรงเรียน 4) ส่งเสริม
สิ่งแวดล้อมปลอดต้นกัญชา
ข้อเสนอแนะ ควรมีการศึกษาวิจยั เพิม่ เติมเพือ่ พัฒนารูปแบบของโปรแกรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้กญ
ั ชาใน
กลุม่ นักเรียนโดยการมีสว่ นร่วมของชุมชนและควรน�ำผลการวิจยั ไปต่อยอดในการพัฒนาโปรแกรมการบ�ำบัดผูเ้ สพกัญชาใน
ชุมชน โดยชุมชนเป็นฐาน
ค�ำส�ำคัญ: การมีส่วนร่วมของชุมชน การป้องกัน กัญชา

*วิทยานิพนธ์ปริญญายาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลเวชปฏิบตั ชิ มุ ชน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น
**นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลเวชปฏิบตั ชิ มุ ชน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
***รองศาสตราจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
VOLUME 37 NO.3 : JULY - SEPTEMBER 2019

135

วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ
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Abstract

This qualitative research focuses on the situation of marijuana use, knowledge, understanding, care for
marijuana users and encouraging community participation in the analysis of guidelines for the prevention of
marijuana use in one community from the northeast of Thailand that experience Severe marijuana use’s problems.
Methods of collecting data by observing In-depth interviews Group discussion from 85 youth groups, parents,
public health volunteers and community leaders, who have seen marijuana use’s problems in the community and
interested parties in analyzing the guidelines for the prevention of marijuana use. The method of selecting the
participants in the study by inquiring from the staff of Tambon Health Promoting Hospital which not involved in
this research. Participate in sharing experiences until leading brainstorming and reflection meetings to analyze
ways to prevent marijuana use in a community context.
The study indicated that the situation of marijuana uses in the community have been used in two forms:
marijuana use in daily life has been in the past. Until the belief that marijuana is a herb to treat stress Cure insomnia
and also used as tonic for health, increase appetizing. Therefore, it is used in seasoning food for better taste. The
action of marijuana makes users happy, good mood, reduce stress. Therefore, some community members use it
for pleasure and enjoyment, resulting in marijuana users and the epidemic spread in the community. Especially
among young people aged 13-19 years and the youngest addict is only 10 years old. There is a reflection of the
youth age that started using marijuana. The cause of the epidemic is mostly from some groups of adults in the
community, persuading and selling to the youth group to consume until the addiction occurs indicates that humans
are learning to seek happiness relieving the suffering of marijuana use. Causing the use of marijuana for widespread
use and widespread spread it affects the addicts, families, communities, promoting community participation in the
analysis of guidelines for the prevention of marijuana use. Make everyone aware until the power to set guidelines
for the prevention of marijuana use in the context of the community 4 points as follows. 1) Promote surveillance
in the community, covering the children 2) Promote the potential for screening, treatment and return to the community
3) Promote school education 4) Promote the environment without cannabis.
Suggestions: There should be further research to develop a model of the marijuana prevention and
problem-solving program in the group of students by community participation and the research results should be
further developed in the treatment program for marijuana users in the community by using community-based.
Keywords: community participation, prevention, marijuana
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พืชกัญชาเป็นที่รู้จักกันมานานกว่า 600 ปี โดยการน�ำ
มาใช้เป็นสมุนไพรในการบ�ำบัดรักษาโรคต่างๆ ช่วยผ่อน
คลายความทุกข์ นอนหลับได้ดี จนมีคนน�ำมาใช้ในชีวิต
ประจ�ำวันและใช้เสพกันอย่างแพร่หลาย1และมีแนวโน้มการ
แพร่ระบาดเพิ่มมากขึ้น จากการรายงานของส�ำนักงาน
สหประชาชาติว่าด้วยอาชญากรรมและยาเสพติด (United
Nations Office on Drugs and Crime: UNODC) ระบุว่า
กัญชาเป็นยาเสพติดที่มีการแพร่ระบาดมากที่สุดในปี พ.ศ.
2555 โดยมีประชากรทั่วโลก 125-227 ล้านคน เป็นผู้เสพ
กัญชาทัง้ ในรูปแบบของกัญชาแห้งและยางกัญชา และผูเ้ สพ
ร้อยละ 2.7-4.9 ของประชากรอายุ 15-64 ปี ส่วนพื้นที่ที่มี
ความชุกที่สุด ได้แก่ ทวีปโอเชียเนีย ทวีปอเมริกาเหนือ
ทวีปยุโรป ทวีปอัฟริกา และทวีปเอเชีย ตามล�ำดับและมีแนว
โน้มการปลูกกัญชาระดับครัวเรือนขยายตัวเพิ่มมากขึ้นใน
ทวีปยุโรป1
สถานการณ์และแนวโน้มการแพร่ระบาดของกัญชาใน
ประเทศไทยพบว่ า มี ก ารแพร่ ร ะบาดอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
คณะกรรมการบริหารเครือข่ายองค์กรวิชาการสารเสพติด
ได้ส�ำรวจเพื่อประมาณการใช้สารเสพติดในประเทศไทยใน
ช่วง 10 ปีที่ผ่านมา พบว่า กัญชา มีการจับกุมผู้ต้องหาได้
ร้อยละ 9.7 ของผู้ต้องหายาเสพติดทั้งหมด ชนิดของกัญชา
ที่ถูกจับมีหลายลักษณะได้แก่ กัญชาแห้ง กัญชาสด พันธุ์
กัญชาและยางกัญชา โดยการจับกุมส่วนใหญ่เป็นกัญชาแห้ง
ร้อยละ 9.1 ของผูต้ อ้ งหาทัง้ หมด ทัง้ นี้ พบว่าสถิตกิ ารจับกุม
ผู้ใช้กัญชา ในภาพรวมของประเทศตั้งแต่ พ.ศ. 2545-2554
มีจ�ำนวนคดีและผู้ต้องหาลดลงอย่างต่อเนื่อง จ�ำนวนคดีลด
ลงจาก 21,045 คดีในปี พ.ศ. 2545 เป็น 7,976 คดี ในปี
พ.ศ. 2554 และจ�ำนวนผู้ต้องหาลดลงจาก 22,370 คนในปี
พ.ศ. 2545 เป็น 8,849 คน ในปี พ.ศ. 2554 แต่พบว่ามี
จ�ำนวนของกลางที่เพิ่มมากขึ้น2
พืชกัญชาถือเป็นยาเสพติดที่แพร่ระบาดเร็วมาก จาก
ความเชื่อของมนุษย์ที่ว่ากัญชาเป็นสมุนไพรและมีฤทธิ์การ
เสพติดที่ไม่ร้ายแรงเหมือนยาเสพติดชนิดอื่นๆ3 ท�ำให้การ
ยอมรับประโยชน์จากการใช้กัญชามีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น
แต่การเสพกัญชาท�ำลายสุขภาพทั้งด้านร่างกาย จิตใจ
อารมณ์และความจ�ำ เนื่องจากกัญชามีสารที่ส�ำคัญได้แก่
Tetrahydrocannabinol (THC) ซึ่งสารกลุ่มนี้ออกฤทธิ์ต่อ
ระบบประสาทส่วนกลางเมื่อเสพกัญชาเข้าสู่ร่างกาย ระยะ
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แรกจะท�ำให้ผู้เสพมีอาการตื่นเต้น ช่างพูด หัวเราะ และ
อารมณ์ดี4 ต่อมาเริ่มกดระบบประสาทมักมีอาการคล้ายคน
ทีเ่ มาเหล้าอย่างอ่อน เซือ่ งซึม และง่วงนอน แต่เมือ่ มีการใช้
กั ญ ชาในขนาดสู ง จะส่ ง ผลให้ เ กิ ด อาการประสาทหลอน
หูแว่ว หวาดระแวง ความคิดสับสน ควบคุมตนเองไม่ได้5
การด�ำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาในชุมชนที่
ผ่านมา คนในชุมชนมองว่าการใช้กัญชาส่งผลกระทบต่อ
บุคคลที่เสพ อีกทั้งความเข้าใจที่ว่ากัญชาเป็นสมุนไพรใน
การรักษาโรค มีการปลูกเป็นพืชผักสวนครัว ใช้ในการปรุง
รสชาติอาหารเป็นประจ�ำ การแก้ไขปัญหาทีผ่ า่ นมามีการให้
ความรู้จากเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่เรื่องโทษพิษภัย
จากยาเสพติดแต่ไม่เจาะจงเรื่องของกัญชาที่ก�ำลังแพร่
ระบาด ชุมชนขาดความตระหนักต่อปัญหาและการแก้ไข
ปัญหาอย่างจริงจัง ท�ำให้มกี ารแอบปลูกไว้เสพและจ�ำหน่าย
ในชุมชน ซึง่ ไม่เพียงพอเกิดการลักลอบจากภายนอกชุมชน
น�ำมาจ�ำหน่ายให้แก่คนในชุมชนจนเกิดการแพร่ระบาด
มากขึ้น จนส่งผลกระทบต่อตัวผู้ใช้กัญชา ครอบครัวและ
ชุมชน โดยผู้ที่ใช้กัญชายอมรับว่าการใช้กัญชาของตนเอง
เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ท�ำให้สุขภาพไม่ดี อาการที่พบ คือ
เมา นอนอย่างเดียว ใบไม้หล่นก็หวั เราะ ขีเ้ กียจท�ำงาน การ
รับรู้ผลกระทบต่อครอบครัว พบว่า ในกรณีที่ผู้เสพกัญชา
เป็นเด็ก เกิดการขโมยเงินไปซื้อกัญชา พ่อแม่เกิดความ
ทุกข์ใจ เกิดปัญหาครอบครัวตามมาและผลการศึกษายัง
พบว่า การเสพกัญชาส่งผลกระทบต่อชุมชน ชุมชนไม่
ยอมรับ หากชุมชนทราบว่าเป็นลูกหลานของคนที่เสพกัญชา
ครอบครั ว มั ก ถู ก ต� ำ หนิ จ ากชุ ม ชนว่ า ไม่ ดู แ ล ไม่ สั่ ง สอน
ลูกหลาน6
จากการศึกษาสถานการณ์การใช้กัญชาและการดูแล
ช่วยเหลือตามการรับรู้ของชุมชนจะเป็นองค์ความรู้ใหม่ที่
สามารถน�ำไปใช้ในการวิเคราะห์แนวทางการป้องกันการใช้
กัญชาและน�ำไปต่อยอดงานวิจัยและงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ต่อไป โดยใช้กระบวนการวิเคราะห์ชุมชนแบบมีส่วนร่วม
(Participatory Rural Appraisal, PRA) ในการส่งเสริมการ
วิเคราะห์ชมุ ชนเพือ่ แก้ปญ
ั หาผ่านการบอกเล่าประสบการณ์
กลุ่มที่เคยพบเห็นการใช้กัญชาในรูปแบบต่างๆ ทั้งการใช้
รั ก ษาโรค การปรุ ง รสชาติ อ าหาร การเสพเพื่ อ ความ
สนุกสนาน ได้แก่ กลุ่มเยาวชน ผู้ปกครอง อาสาสมัคร
สาธารณสุขและผู้น�ำชุมชน ซึ่งเป็นผู้ที่เคยพบเห็นการใช้
กัญชาในชุมชนและเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการใช้กัญชา
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วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ

ร่วมแลกเปลีย่ นประสบการณ์จนน�ำสูก่ ารระดมสมองและการ
สะท้อนคิด (Reflection) สร้างความตระหนักของผูใ้ ช้กญ
ั ชา
ครอบครัวและชุมชน สู่การก�ำหนดแนวทางการกระท�ำ
(Action) เพื่อพัฒนาศักยภาพของชุมชนในการวิเคราะห์
แนวทางการป้องกันการใช้กัญชาในบริบทของชุมชน โดย
ผูว้ จิ ยั เป็นเพียงอ�ำนวยความสะดวกให้มกี จิ กรรมเพือ่ ให้เกิด
การมีส่วนร่วมในการก�ำหนดแนวทางการป้องกันการใช้
กัญชาในพื้นที7,4
่

วัตถุประสงค์การวิจัย

1. เพื่อศึกษาสถานการณ์ ความรู้ ความเข้าใจของ
ชุมชนในการดูแลช่วยเหลือผู้ใช้กัญชาในชุมชน
2. เพื่ อ ส่ ง เสริ ม การมี ส ่ ว นร่ ว มของชุ ม ชนในการ
วิเคราะห์แนวทางการป้องกันการใช้กัญชาในชุมชน

กรอบแนวคิดการวิจัย

การวิเคราะห์ชุมชนแบบมีส่วนร่วม (Participatory
Rural Appraisal, PRA) เป็นการวิจัยที่มุ่งส่งเสริมให้ทุกคน
มีสว่ นร่วมในการแลกเปลีย่ นเรียนรูแ้ บบประชาธิปไตย ด้วย
ความเสมอภาค เท่าเทียมกัน ผู้วิจัยเป็นผู้สนับสนุนให้เกิด
การเรี ย นรู ้ และเปิ ด โอกาสให้ ชุ ม ชนได้ แ ลกเปลี่ ย น
ประสบการณ์และร่วมกันแสดงความคิดเห็น รับฟังและเข้าใจ
ซึ่งกันและกัน จนเกิดความตระหนักในปัญหา น�ำสู่การ
วางแผนด�ำเนินการวิเคราะห์ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์
สามารถประสานการท�ำงานร่วมกันของคนในชุมชน จนเกิด
ความรูส้ กึ ภาคภูมใิ จในการเป็นเจ้าของปัญหาและมีความคิด
ริ เ ริ่ ม ในการวิ เ คราะห์ แ นวทางการป้ อ งกั น การใช้ กั ญ ชา
จนสามารถน�ำไปแก้ไขปัญหาการใช้กัญชาในชุมชนได้7-9

วิธีด�ำเนินการวิจัย

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative
Research) โดยใช้ ก ระบวนการวิ เ คราะห์ ชุ ม ชนแบบมี
ส่วนร่วม (Participatory Rural Appraisal, PRA) มุ่งศึกษา
ประสบการณ์ (Experiential Learning) รวบรวมข้อมูล
สถานการณ์การใช้กัญชาในชุมชนและประสบการณ์การ
ป้องกันการใช้กัญชาจากผู้ที่มีประสบการณ์พบเห็นการใช้
กัญชา11 ผ่านการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) การ
สนทนากลุ่ม (Focus Group) มีการคืนข้อมูลให้กับชุมชน
โดยการประชุมระดมสมองและสะท้อนคิด (Brainstorming
ปีที่ 37 ฉบับที่ 3 : กรกฎาคม - กันยายน 2562
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and Reflection) โดยเปิ ด โอกาสให้ ผู ้ ร ่ ว มประชุ ม ได้
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์อย่างอิสระ ภายใต้
พื้นฐานความเคารพและความเสมอภาคเท่าเทียมกัน กล้าคิด
กล้าพูด จนเกิดแรงบันดาลใจ8,9 ในการวิเคราะห์แนวทางการ
ป้องกันการใช้กญ
ั ชาของชุมชน เครือ่ งมือในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลแนวทางการสังเกตแบบมีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วม
การสัมภาษณ์เชิงลึก การสนทนากลุม่ และการประชุมระดม
สมองและสะท้อนคิด ผ่านการตรวจสอบคุณภาพจากผู้ทรง
คุณวุฒิ 3 ท่าน วิธีการเลือกผู้เข้าร่วมวิจัยแบบเจาะจงผ่าน
การสอบถามจากเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต� ำ บลที่ ไ ม่ มี ส ่ ว นเกี่ ย วข้ อ งกั บ วิ จั ย ในครั้ ง นี้ ไ ด้ แ ก่ กลุ ่ ม
เยาวชน ผู้ปกครอง อาสาสมัครสาธารณสุขและผู้น�ำชุมชน
จ�ำนวน 85 คน ซึง่ เป็นผูท้ เี่ คยพบเห็นการใช้กญ
ั ชาในชุมชน
และเป็นผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียกับการป้องกันการใช้กญ
ั ชา เข้า
ร่วมแลกเปลีย่ นประสบการณ์จนน�ำสูก่ ารประชุมระดมสมอง
และสะท้อนคิดเพื่อวิเคราะห์แนวทางการป้องกันการใช้
กัญชาในบริบทของชุมชน
การรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย 3 ระยะ ไดังนี้
ระยะที่ 1 ศึกษาบริบทของพืน้ ทีว่ จิ ยั และการเข้าถึงผูใ้ ห้
ข้อมูล โดยการประสานงานเบื้องต้นกับผู้เกี่ยวข้องเพื่อขอ
อนุญาตในการเก็บข้อมูลวิจยั เริม่ จากการท�ำหนังสือราชการ
จากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นถึงก�ำนัน
ผู้ใหญ่บ้านเพื่อขออนุญาตให้ผู้วิจัยเข้าศึกษาในพื้นที่ เชิญ
ร่วมประชุมเพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์ของการวิจัยครั้งนี้และ
ร่วมวางแผนการศึกษาชุมชนกับผูน้ ำ� ชุมชน การเข้าถึงกลุม่
ผู ้ ร ่ ว มวิ จั ย โดยเจ้ า หน้ า ที่ ที่ ป ฏิ บั ติ ง านในโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต�ำบลซึง่ ไม่ได้มสี ว่ นร่วมกับโครงการวิจยั ใน
ครั้งนี้ สอบถามความสมัครใจ ขอความยินยอมและเชิญเข้า
ร่วมการวิจัย เป็นการค้นหาผู้ร่วมวิจัยที่มีคุณสมบัติตาม
ความต้องการและมีประสบการณ์พบเห็นการใช้กัญชาและ
ประสบการณ์การช่วยเหลือผู้ใช้กัญชาในชุมชน
ระยะที่ 2 การวิ เ คราะห์ ส ถานการณ์ ก ารใช้ กั ญ ชา
เป็ น การรวบรวมข้ อ มู ล สถานการณ์ ผลกระทบและ
ประสบการณ์การป้องกันการใช้กัญชา การวิเคราะห์ข้อมูล
และระบุปัญหาเพื่อหาแนวทางการป้องกันการใช้กัญชา ใน
ผู้ที่มีประสบการณ์พบเห็นการใช้กัญชาและมีประสบการณ์
ช่วยเหลือผูใ้ ช้กญ
ั ชาในชุมชน โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกและ
การสนทนากลุ ่ ม ในประเด็ น ค� ำ ถามเกี่ ย วกั บ การรั บ รู ้
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สถานการณ์การใช้กัญชาและประสบการณ์ในการป้องกัน
การใช้กัญชาของชุมชน ร่วมกันสร้างบรรยากาศของการ
สนทนากระตุ้นให้ผู้ร่วมสนทนาได้ร่วมแสดงความคิดเห็น
ร่วมกันอย่างอิสระ ร่วมการสังเกตทัง้ มีสว่ นร่วมและไม่มสี ว่ น
ร่วมได้ขอ้ มูลทีต่ รงมากทีส่ ดุ และในการสัมภาษณ์เชิงลึกหรือ
การสนทนากลุ่มมีการขออนุญาตผู้ร่วมวิจัยในการบันทึก
ภาคสนามก่อนทุกครั้ง
ระยะที่ 3 การประชุมระดมสมองและสะท้อนคิดเพื่อ
วิเคราะห์แนวทางการป้องกันการใช้กัญชาในชุมชน การ
ประชุมระดมสมองและสะท้อนคิด (Brain storming) เป็นการ
จัดประชุมกลุ่มสมาชิกเพื่อเรียนรู้สภาพชุมชนและร่วมกัน
สรุปความรูข้ องกลุม่ ในการวิเคราะห์แนวทางการป้องกันการ
ใช้กัญชาในชุมชน ซึ่งมีจัดการประชุม 3 ครั้ง โดย ครั้งที่ 1
การประชุมเพื่อคืนข้อมูลสถานการณ์การใช้กัญชาและผล
กระทบทีเ่ กิดจากการใช้กญ
ั ชา การประเมินและทบทวนการ
มีส่วนร่วมของชุมชนเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การใช้กัญชา พร้อมทั้งวางแผนในการแก้ไขปัญหา ครั้งที่ 2
เป็ น การประชุ ม เพื่ อ สร้ า งความตระหนั ก ของชุ ม ชนและ
พัฒนาทักษะของผูน้ ำ� ชุมชนในการน�ำเสนอความรู้ ความคิด
ความรู้สึกมาแลกเปลี่ยน เพื่อสรุปปัญหาร่วม (Common
problem) และร่วมกันวิเคราะห์แนวทางการป้องกันการใช้
กัญชา ที่สามารถน�ำสู่การปฏิบัติต่อไปได้ ครั้งที่ 3 เป็นการ
ประชุมระดมสมองและสะท้อนคิดเพื่อร่วมสรุปผลลัพธ์ของ
การวิจัย การมีส่วนร่วมของชุมชนในการวิเคราะห์แนวทาง
การป้องกันการใช้กญ
ั ชาตลอดจนวางแผนในการน�ำแนวทาง
การป้องกันการใช้กัญชาไปปฏิบัติต่อไป
การวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้การวิเคราะห์เชิงเนื้อหา
(Content analysis) การถอดเทปบันทึกเสียง ตรวจสอบกับ
การบันทึกภาคสนาม น�ำมาอ่านและขีดค�ำส�ำคัญ แยก
ประเภทแล้วจัดหมวดหมู่ เชื่อมโยงความส�ำคัญและยืนยัน
ความถูกต้อง น�ำข้อความที่ได้เขียนให้เป็นภาษาเขียนที่สื่อ
ให้เกิดความเข้าใจตรงกัน เป็นรูปประโยคเดิม หรือประโยค
ใหม่ที่มีความหมายเหมือนเดิม
จริยธรรมการวิจยั ผูว้ จิ ยั ค�ำนึงถึงหลักความปลอดภัย
การยอมรับในความเป็นบุคคลของผู้ให้งานวิจัยผ่านการ
รั บ รองการพิ จ ารณาจริ ย ธรรมการวิ จั ย ในมนุ ษ ย์ ข อง
มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2561
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ผลการวิจัย

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative
Research) โดยใช้กระบวนการวิเคราะห์ชุมชนแบบมีส่วน
ร่วม (Participatory Rural Appraisal, PRA) มุ่งศึกษา
ประสบการณ์ (Experiential Learning) สถานการณ์การใช้
กัญชาในชุมชน ความรู้ ความเข้าใจการดูแลช่วยเหลือผู้ใช้
กัญชา จากผู้ท่ีมีประสบการณ์พบเห็น ผ่านการสัมภาษณ์
เชิงลึก(In-depth Interview) การสนทนากลุ่ม (Focus
Group) ได้ แ ก่ กลุ ่ ม เยาวชน ผู ้ ป กครอง อาสาสมั ค ร
สาธารณสุขและผู้น�ำชุมชน ซึ่งเป็นผู้ที่เคยพบเห็นการใช้
กัญชาในชุมชนและเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จนเกิดความ
ตระหนักในปัญหาน�ำสูก่ ารวิเคราะห์สถานการณ์รว่ มกันโดย
การประชุมระดมสมองและสะท้อนคิด (Brainstorming and
Reflection) เปิดโอกาสให้ผู้ร่วมประชุมได้แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นและประสบการณ์อย่างอิสระ ภายใต้พื้นฐานความ
เคารพและความเสมอภาคเท่าเทียมกัน กล้าคิด กล้าพูด
จนเกิ ด แรงบั น ดาลใจและมี ส ่ ว นร่ ว ม ร่ ว มคิ ด และร่ ว ม
ตัดสินใจเพื่อวิเคราะห์แนวทางการป้องกันการใช้กัญชาใน
บริบทของชุมชน ดังนี้
1. ข้ อ มู ล ทั่ ว ไปของผู ้ ร ่ ว มวิ จั ย กลุ ่ ม ผู ้ ร ่ ว มวิ จั ย
แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ 1) กลุ่มผู้ที่ได้รับการตรวจคัดกรอง
ยาเสพติดจากศูนย์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดต�ำบล
ที่เข้ารับการบ�ำบัด10 จ�ำนวน 31 คน อายุระหว่าง13-39 ปี
และทั้งหมดได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ว่าเป็นผู้เสพกัญชา
แบบ Marijuana Abuse คือ ผู้เสพกัญชาประจ�ำ สัปดาห์ละ
2-3 ครั้ง เริ่มมีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลง ขาดเรียน หลับใน
ห้องเรียน ไม่ท�ำงาน หงุดหงิดง่าย ก้าวร้าว ซึ่งสมัครใจเข้า
ร่ ว มวิ จั ย และยิ น ยอมให้ สั ม ภาษณ์ เ ชิ ง ลึ ก ครั้ ง นี้ จ� ำ นวน
12 คน 2) กลุ่มผู้ดูแลในครอบครัวของผู้ที่ได้รับการตรวจ
คัดกรอง หมายถึง ญาติท่ีดูแลผู้ที่ได้รับการตรวจคัดกรอง
ยาเสพติดจากศูนย์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดต�ำบล
จ�ำนวน 31 คน สมัครใจเข้าร่วมวิจยั และยินยอมให้สมั ภาษณ์
เชิงลึกครั้งนี้ จ�ำนวน 12 คน คือ แม่ ป้า ตาและยายซึ่งเป็น
ผูด้ แู ลกลุม่ ผูเ้ สพกัญชา 3) กลุม่ ประชากรทีอ่ าศัยอยูใ่ นพืน้ ที่
ท�ำการวิจยั และมีสว่ นได้สว่ นเสียกับการป้องกันการใช้กญ
ั ชา
ในชุมชน จ�ำนวน 23 คน ได้แก่ กลุม่ ผูน้ ำ� ชุมชน สมาชิกสภา
เทศบาลต� ำ บล อาสาสมั ค รสาธารณสุ ข ประจ� ำ หมู ่ บ ้ า น
เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานยาเสพติดประจ�ำ รพ.สต.
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2. สถานการณ์การใช้กญ
ั ชาของชุมชน กัญชาเป็น
พืชทีส่ มาชิกชุมชนนิยมปลูกเป็นผักสวนครัว และน�ำมาปรุง
อาหารในชีวิตประจ�ำวัน และความเข้าใจที่ว่ากัญชาเป็น
สมุนไพรในการรักษาโรค จากการสัมภาษณ์ผนู้ ำ� ชุมชน และ
ผู้ให้ข้อมูลหลักได้แก่กลุ่มที่พบเห็นการใช้กัญชาในชุมชน
ให้ข้อมูลสอดคล้องกันว่า คนในชุมชนมีการใช้กัญชาใน
2 รูปแบบ ได้แก่ 1) การใช้กัญชาในชีวิตประจ�ำวัน 2) การ
ใช้กัญชาของกลุ่มเยาวชน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
2.1 การใช้กญ
ั ชาในชีวติ ประจ�ำวัน ผูร้ ว่ มวิจยั มี
การใช้อย่างแพร่หลายในชุมชน ใน 2 รูปแบบ คือ 1) การใช้
กัญชาในการปรุงอาหาร ผู้ร่วมวิจัยส่วนใหญ่รับรู้ว่าการใช้
กัญชาเป็นพืชผักสวนครัวเหมือนใบหม่อน ใบแมงลัก โดย
เชือ่ ว่ากัญชาเป็นอาหารเสริม เพิม่ น�ำ้ หนัก ช่วยเจริญอาหาร
ซึง่ น�ำมาใช้เป็นเครือ่ งปรุงอาหาร ช่วยให้รสชาติอาหารดีขนึ้
โดยเฉพาะอาหารประเภทต้ม เช่น ต้มไก่ ต้มปลา ท�ำให้
รสชาติกลมกล่อม รสนัว (อร่อย) น�้ำหมดก่อนเนื้อส่งผลให้
รับประทานอาหารได้มากขึ้น และยังพบว่าเมื่อรับประทาน
อาหารที่ใส่กัญชาท�ำให้อารมณ์ดี พูดจาไพเราะ สุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง ไม่เจ็บป่วย ไม่เครียดจึงท�ำงานได้มากขึ้น
2) การใช้กญ
ั ชาเพือ่ การรักษาโรค ผูร้ ว่ มวิจยั โดยส่วนใหญ่มี
ความเชื่อเกี่ยวกับการใช้กัญชาว่าเป็นสมุนไพร เป็นยา
สามั ญ ประจ� ำ บ้ า น ช่วยบ�ำรุงร่างกาย กระตุ้นความหิว
แก้ อ าการปวดเมื่ อ ยจากการท� ำ งาน ใช้ เ ป็ น สมุ น ไพร
แก้เครียด อารมณ์ดี ไม่เคยทะเลาะกัน ไม่เหมือนคนกินเหล้า
ท�ำให้รู้สึกผ่อนคลายและนอนหลับได้ดี สุขภาพจิตดี ชีวิตก็
มีความสุข เพลิดเพลินเวลาท�ำงาน และมีสรรพคุณทางยา
ในการรักษาโรค รักษาอาการปวดท้องและเป็นอาหารเสริม
เพิ่มน�้ำหนัก ช่วยให้กินข้าวอร่อย
2.2 การใช้กัญชาของกลุ่มเยาวชน ผู้ร่วมวิจัย
ให้ ข ้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ การใช้ กั ญ ชาในกลุ ่ ม เยาวชนว่ า กลุ ่ ม
เยาวชนเริ่มใช้กัญชาเมื่ออายุ 12-13 ปี สาเหตุที่ใช้ เพราะ
อยากลองตามเพื่อน เพื่อให้เข้ากลุ่มเพื่อนได้ และเคยเห็น
ผู้ใหญ่ใช้ส�ำหรับใส่อาหาร เพื่อให้กินข้าวได้มากขึ้นจึงคิดว่า
ไม่ใช่ยาเสพติด อีกอย่างคือ เมื่อเสพแล้วไม่มีพฤติกรรม
ก้าวร้าวเหมือนเสพยาบ้า แต่มีความสุขที่ได้พูดคุย หัวเราะ
สนุกสนานกับกลุม่ เพือ่ นจึงชักชวนและรวมกลุม่ กันใช้กญ
ั ชา
เพื่อความสนุกสนาน การใช้กัญชาของกลุ่มเยาวชนแรกๆ
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ซึ่งต้องหลบซ่อน พยายามปกปิดผู้ปกครอง ครูและคนใน
ชุมชน
สถานการณ์ ก ารใช้ กั ญ ชาของชุ ม ชนมี ก ารใช้ ที่
หลากหลายรูปแบบทัง้ การใช้ปรุงอาหารให้รสชาติกลมกล่ม
ใช้ เ ป็ น ยารั ก ษาโรคและเยาวชนน� ำ มาเสพเพื่ อ ความ
สนุ ก สนาน จนส่ ง ผลกระทบรุ น แรงต่ อ กลุ ่ ม ผู ้ ใ ช้ กั ญ ชา
ครอบครัว และชุมชน ดังนี้
1) วัยรุ่นสุมหัวมั่วกัญชา พากันหนีเรียน อนาคต
มืดมน ชุมชนยอมรับว่าการใช้กัญชามีอิทธิพลต่อการรวม
กลุม่ มัว่ สุมของเยาวชนจึงให้โรงเรียนเสริมความรูใ้ นโรงเรียน
เป็ น การเสริ ม สร้ า งภู มิ คุ ้ ม กั น ให้ กั บ เด็ ก ปฐมวั ย พั ฒ นา
ศักยภาพครูผู้สอนให้มีความรู้เรื่องโทษของกัญชาและมี
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดูแลช่วยเหลือผู้ใช้กัญชา
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ทักษะชีวิตเพื่อป้องกันการใช้กัญชา
แต่การรวมกลุ่มของเยาวชนช่วงหลังเลิกเรียนท�ำให้ยากต่อ
การติ ด ตามของครู ครู ที่ รั บ ผิ ด ชอบงานยาเสพติ ด ของ
โรงเรียนเกษียณอายุราชการและโรงเรียนประสบปัญหาการ
เปลี่ยนแปลงผู้บริหารนโยบายจึงเกิดการเปลี่ยนแปลงด้วย
ท�ำให้การแก้ไขปัญหาและการดูแลช่วยเหลือไม่ต่อเนื่อง
ส่งผลให้เยาวชนที่สูบกัญชาขาดการดูแลช่วยเหลือจนเกิด
ผลกระทบต่อพฤติกรรมและการเรียนของเยาวชน
2) ลูกหลานหิวกัญชา ดุด่าหาเงินให้ หายนะของ
ครอบครัว การใช้กัญชาของเยาวชนท�ำให้มีพฤติกรรม
หงุดหงิด ก้าวร้าว ดุด่าด้วยค�ำหยาบ และเมื่อมีการเพิ่ม
จ�ำนวนการเสพที่มากขึ้นเรื่อยๆ จึงต้องหาเงินโดยวิธีที่ผิด
โดยการลัก ขโมย ท�ำให้พ่อแม่รู้สึกเสียใจ เกิดการทะเลาะ
กั น ในครอบครั ว และคนที่ เ สพกั ญ ชามั ก มี พ ฤติ ก รรม
เกียจคร้าน ไม่เรียนหนังสือ ไม่ท�ำงาน ท�ำให้เป็นภาระของ
ครอบครัว ครอบครัวถูกนินทาจากเพื่อนบ้านและคนใน
ชุมชน ส่งผลให้ครอบครัวและโรงเรียนเสื่อมเสียชื่อเสียง
ครอบครัวไม่สามารถสั่งสอนลูกหลานได้
3) ชุมชนปล่อยเยาวชนเสพกัญชาสื่อน�ำพานิสัย
โจร การขับมอเตอร์ไซค์เพือ่ รวมกลุม่ ของเยาวชนส่งเสียงดัง
สร้างความเดือดร้อน ร�ำคาญ ชุมชนเกรงกลัวว่าจะเกิด
เหตุการณ์ที่ไม่ดี ไม่มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ท�ำให้ชุมชนรู้สึกหวาดระแวง กลัวและอีกทั้งกัญชาเป็นสาร
เสพติดทีม่ บี ทลงโทษตามกฎหมาย หากถูกด�ำเนินคดี ท�ำให้
ครอบครัว ชุมชนไม่ยอมรับและเสื่อมเสียชื่อเสียง
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3. ความรู้ ความเข้าใจของชุมชนในการดูแลช่วย
เหลือผู้ใช้กัญชาในชุมชน
เป็นที่ทราบกันดีว่าในอดีตมีการใช้กัญชาเป็นยากัน
อย่างกว้างขวาง โดยเรียนรู้การใช้พืชกัญชาจากรุ่นปู่ย่าตา
ยายใช้ในการรักษาโรค เป็นผักสวนครัวและใช้เป็นประจ�ำ
แต่มีสมาชิกชุมชนบางกลุ่มน�ำมาเสพและขยายวงกว้างสู่
กลุ่มเยาวชนในโรงเรียน ด้วยความอยากรู้ อยากลองของ
กลุ ่ ม เยาวชนได้ มี ก ารรวมกลุ ่ ม กั น ไปเสพจนเกิ ด ปั ญ หา
ขาดเรียน หนีเรียนและเรียนไม่จบในที่สุด จากข้อมูลดัง
กล่าวที่ประชุมสรุปร่วมกันว่าการใช้กัญชามีผลกระทบต่อ
บุตรหลานในชุมชนจากอดีตถึงปัจจุบัน ซึ่งที่ผ่านมาชุมชน
มีแนวทางการช่วยเหลือ 4 แนวทาง ได้แก่ 1) ชุมชนยอมรับ
ว่าการใช้กญ
ั ชามีอทิ ธิพลต่อการรวมกลุม่ มัว่ สุมของเยาวชน
จึ ง มอบให้ โ รงเรี ย นเสริ ม ความรู ้ 2) ชุ ม ชนสนั บ สนุ น ให้
เยาวชนกลุ่มเสี่ยงเข้ารับการตรวจคัดกรอง 3) ชุมชนร่วม
ถอนทิง้ ต้นกัญชาเพือ่ ป้องปราบ 4) ชุมชนรณรงค์ให้สมาชิก
ชุมชนลุกขึ้นสู้สร้างรั้วป้องกันเยาวชน แต่ยังพบปัญหาการ
ใช้และแพร่ระบาดมากขึ้น รายละเอียดดังต่อไปนี้
3.1 ชุมชนยอมรับว่าการใช้กญ
ั ชามีอทิ ธิพลต่อ
การรวมกลุ่มมั่วสุมของเยาวชนจึงให้โรงเรียนเสริม
ความรู้ การให้ความรูเ้ น้นในเรือ่ งโทษพิษภัยยาเสพติดโดย
การจัดการอบรมนักเรียนแกนน�ำ ครูคนหนึ่งบอกว่า “ก่อน
หน้านี้มีการรณรงค์ในโรงเรียน ครูช่วยกันสอดส่องดูแล
ติดตามพฤติกรรม โรงเรียนมีการคัดกรองเด็กกลุ่มเสี่ยง ให้
ความรู้ จัดท�ำโครงการรณรงค์ในโรงเรียน การจัดอบรม
นักเรียนในโรงเรียนในเรือ่ งโทษพิษภัยของยาเสพติดรวมทัง้
โทษพิษภัยจากการใช้กญ
ั ชา ทีโ่ รงเรียนเด็กให้ความร่วมมือ
แต่เด็กกลับไปบ้านก็ตอ้ งอยูก่ บั ครอบครัวและชุมชน และครู
ที่ด�ำเนินกิจกรรมย้ายงานเปลี่ยนงาน เกษียณอายุราชการ
จึงไม่มีความต่อเนื่องในการดูแลช่วยเหลือกลุ่มเยาวชน
นอกจากนี้ยังพบว่า การใช้กัญชาของกลุ่มเยาวชนซึ่งมีการ
รวมกลุม่ ในช่วงหลังเลิกเรียนไปแล้วยากต่อการติดตามของ
ครู วิธีการดูแลช่วยเหลือกลุ่มนี้จึงไม่ประสบผลส�ำเร็จ”
“โรงเรียนมีการให้ความรู้ อบรมนักเรียนแกนน�ำ
ด้านยาเสพติด แต่ยังขาดความต่อเนื่อง เปลี่ยนผู้บริหารที
นโยบายก็เปลีย่ น จึงท�ำให้การแก้ไขปัญหาทีไ่ ม่ตอ่ เนือ่ ง” ใน
การประชุ ม ระดมสมองและสะท้ อ นคิ ด ของชุ ม ชน วั น ที่
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3.2 ชุมชนสนับสนุนให้เยาวชนกลุ่มเสี่ยงเข้า
รับการตรวจคัดกรอง ชุมชนและโรงเรียนเป็นห่วงอนาคต
ของเยาวชน และคิดว่าหากปล่อยให้มีการใช้กัญชาต่อไป
ท�ำให้ต้องเพิ่มจ�ำนวนการเสพและผู้เสพที่มากขึ้นส่งผลให้
เกิดผลเสียต่ออนาคตได้ ชุมชนเล็งเห็นปัญหานีแ้ ละได้มกี าร
จัดท�ำแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้กัญชา
ในชุมชนโดยการให้ผนู้ ำ� ชุมชนประกาศให้กลุม่ เสีย่ งมาตรวจ
คัดกรองยาเสพติดด้วยความสมัครใจและโรงเรียนที่อยู่ใน
พื้นที่ได้มีการขอเข้าร่วมการตรวจคัดกรองเพื่อเป็นการ
ป้องกันเด็กและเยาวชนไม่ให้เข้าไปยุง่ เกีย่ วกับการใช้กญ
ั ชา
แต่ผู้เสพบางกลุ่มไม่กล้าที่จะเปิดเผยตัวเองและไม่เข้าสู่
กระบวนการคัดกรองของทางการ
3.3 ชุมชนร่วมถอนทิง้ ต้นกัญชาเพือ่ ป้องปราบ
ผู้ร่วมวิจัยได้ประเมินสถานการณ์การใช้กัญชาในชุมชนว่า
เริ่มจากสมัยก่อน มีการปลูกและน�ำกัญชามาใช้ในชีวิต
ประจ�ำวันในรูปแบบของพืชผักสมุนไพรทีป่ ลูกไว้ในครัวเรือน
เพื่ อ ใช้ ใ นการปรุ ง รสชาติ อ าหารให้ มี ค วามกลมกล่ อ ม
รสชาติดี โดยเฉพาะอาหารประเภทต้ม นอกจากนีย้ งั ใช้เป็น
ยารักษาความเครียด และยาบ�ำรุงร่างกายให้เจริญอาหาร
ต่อมากลุม่ เยาวชนมีการน�ำกัญชามาใช้เสพ เพือ่ ให้เกิดความ
สนุกสนานและสร้างกลุ่มเพื่อนซึ่งคนที่เข้ากลุ่มต้องเสพ
กัญชา และผู้เสพส่วนใหญ่ เริ่มต้นเสพด้วยเหตุผลคล้ายกัน
คืออยากลอง ต้องการเข้ากลุ่มเพื่อน และเมื่อเสพกัญชา
ท�ำให้อารมณ์ดี หัวเราะง่าย เคลิ้ม ง่วงนอน ในระยะแรกๆ
คนในชุมชนยังไม่มองว่ากัญชาเป็นปัญหา ต่อมาเริ่มมีการ
แพร่ระบาดมากขึ้นในกลุ่มเยาวชนที่เป็นวัยเรียน ส่งผล
กระทบต่อการเรียน ไม่มีสมาธิ ง่วงนอนตลอดเวลา ผลการ
เรียนตกต�ำ่ ท�ำให้ครอบครัวเกิดการทะเลาะเบาะแว้งระหว่าง
พ่อแม่ ผูป้ กครองและเยาวชน พบว่าเยาวชนมีความก้าวร้าวขึน้
เนื่องจากถูกดุด่า ต่อว่า ความสัมพันธ์ในครอบครัวไม่ดี
เมือ่ มีการเพิม่ จ�ำนวนการเสพทีม่ ากขึน้ เรือ่ ยๆ จนต้องหาเงิน
โดยวิธีที่ผิดเกิดการลักเล็ก ขโมยน้อย จนอาจจะก่อเหตุ
อาชญากรรมได้ และกัญชาเป็นสารเสพติดที่มีบทลงโทษ
ตามกฎหมาย จากปัญหาและผลกระทบดังกล่าว ท�ำให้
ชุมชนเริม่ ตระหนักถึงโทษของกัญชา และมีการปราบปราม
รื้อถอนต้นกัญชาในชุมชน แต่ก็ยังคงหลงเหลือตามท้ายไร่
เนื่องจากพื้นที่ชุมชนส่วนใหญ่เป็นไร่อ้อย ไร่มันส�ำปะหลัง
และการเสพส่วนใหญ่ใช้กัญชาแห้งซึ่งมีการน�ำเข้ามาขาย
จากภายนอกชุมชนท�ำให้ยังมีกัญชาแพร่ระบาดในชุมชน
และเยาวชน
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3.4 ชุม ชนรณรงค์ให้สมาชิกชุมชนลุกขึ้นสู้
สร้างรั้วป้องกันเยาวชน การด�ำเนินงานการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการใช้กัญชาในระดับชุมชนของประเทศไทย
ส่วนมากจะเป็นโครงการที่ประสานโดยภาครัฐซึ่งมุ่งปฏิบัติ
งานเพื่อให้ได้กิจกรรมตามที่รัฐก�ำหนด ประเทศไทยจึงได้
ก�ำหนดให้การแก้ไขและป้องกันปัญหายาเสพติดเป็น วาระ
แห่งชาติ ในแผนยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด
ปี 2555 จนถึงปัจจุบนั โดยมียทุ ธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะ
ยาเสพติด เป็นยุทธศาสตร์หลักเพื่อมุ่งเน้นการด�ำเนินงาน
ระดับชุมชนและหมู่บ้านทุกแห่งทั่วประเทศโดยก�ำหนด
นโยบายให้ อ งค์ ก รที่ เ กี่ ย วข้ อ งทุ ก ระดั บ น� ำ ไปปฏิ บั ติ ใ น
ลักษณะของการบูรณาการท�ำงานร่วมกันทัง้ ภาครัฐ เอกชน
ประชาชนเพื่อด�ำเนินการตามนโยบายโดยภาครัฐเป็นส่วน
ใหญ่แต่ยงั ขาดความร่วมมือของภาคประชาชน ท�ำให้การใช้
กัญชาเป็นเรื่องของบุคคลและครอบครัว

การอภิปรายผล

การศึ ก ษาครั้ ง นี้ เ ป็ น การวิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพใช้
กระบวนการวิเคราะห์ชุมชนแบบมีส่วนร่วม (Participatory
Rural Appraisal: PRA)เป็นการศึกษาชุมชนในการวิเคราะห์
แนวทางการป้องกันการใช้กญ
ั ชา โดยการมีสว่ นร่วม ร่วมคิด
ร่วมปรึกษาและร่วมตัดสินใจในบริบทของชุมชน พบว่า
รุ่นปู่ย่าตายาย มีการปลูกกัญชาระดับครัวเรือนเป็นพืชผัก
สวนครัวน�ำมาใช้ในการปรุงอาหาร12 และเชื่อว่ากัญชาเป็น
พืชสมุนไพร ช่วยเจริญอาหารจนมีค�ำกล่าวที่ว่า กัญชาเป็น
อาหารเสริม เพิม่ น�ำ้ หนัก กินข้าวอร่อย ช่วยคลายเครียดและ
แก้อาการนอนไม่หลับ3 เนื่องจากกัญชามีสารออกฤทธิ์ต่อ
จิตประสาท แต่มีกลุ่มผู้ใหญ่บางคนในชุมชนน�ำมาเสพและ
ชั ก ชวนกลุ ่ ม เยาวชนร่ ว มเสพจนเกิ ด การเสพติ ด และ
แพร่ระบาดในชุมชน โดยกลุม่ ทีเ่ ริม่ เข้ามายุง่ เกีย่ วกับการใช้
กัญชามีอายุ 10-19 ปี เป็นการสะท้อนให้เห็นว่าเยาวชนที่
เข้ามายุ่งเกี่ยวกับการใช้กัญชามีอายุลดลง และเยาวชนยัง
มองว่ากัญชาไม่ใช่ยาเสพติดที่รุนแรง เพราะใช้กัญชาท�ำให้
สนุกสนาน อารมณ์ดี รู้สึกผ่อนคลาย ไม่ก้าวร้าวเหมือนคน
ที่เสพยาบ้า อีกทั้งคนในชุมชนเองก็มีการน�ำมาใช้ในชีวิต
ประจ�ำวัน
การใช้ กั ญ ชาส่ ง ผลกระทบต่ อ ตั ว ผู ้ เ สพ ครอบครั ว
ชุ ม ชน ซึ่ ง จากการศึ ก ษาพบว่ า การใช้ กั ญ ชาของกลุ ่ ม
เยาวชน ในระยะแรกๆ คนในชุมชนมองว่าการใช้กญ
ั ชาของ
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กลุ่มเยาวชนไม่ได้เป็นปัญหา แต่การแพร่ระบาดที่มากขึ้น
ในกลุ่มเยาวชนที่เป็นวัยเรียน ได้ส่งผลกระทบต่อการเรียน
ต่อการท�ำงานของสมอง ท�ำให้สมาธิสั้น สติปัญญาลดลง
พฤติกรรมขี้เกียจ ไม่มีสมาธิ ง่วงนอนตลอดเวลา เรียนไม่รู้
เรื่อง จนเกิดปัญหาขาดเรียน หนีเรียนและเรียนไม่จบใน
ทีส่ ดุ 6 การรวมกลุม่ กันขีม่ อเตอร์ไซค์เป็นกลุม่ ๆ เพือ่ ชวนกัน
ไปเสพกั ญ ชาส่ ง เสี ย งดั ง สร้ า งความเดื อ ดร้ อ นวุ ่ น วาย
ก่อความร�ำคาญในชุมชน เมือ่ เพิม่ จ�ำนวนการเสพทีม่ ากขึน้
เรื่อยๆ จนต้องหาเงินโดยวิธีที่ผิดท�ำให้เกิดการขโมยและ
ท�ำลายทรัพย์สนิ ของชุมชน8 ชุมชนเกิดความหวาดระแวงกลัว
รู้สึกไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
จากปัญหาดังกล่าวการดูแลช่วยเหลือผูใ้ ช้กญ
ั ชาชุมชน
จ�ำเป็นต้องร่วมมือร่วมใจกันอย่างจริงจังทุกภาคส่วน ทัง้ ตัวผู้
เสพกัญชา ผู้ปกครอง ผู้น�ำชุมชนร่วมกับองค์กรต่างๆ ใน
ชุมชนร่วมมือกันทุกฝ่าย ครอบครัวให้การยอมรับ ให้ความ
รัก ความอบอุ่นแก่ลูกหลาน หากพบมีการเสพกัญชาก็น�ำสู่
การบ�ำบัด ชุมชนต้องมีมาตรการเฝ้าระวัง ร่วมกันรณรงค์ให้
สมาชิกชุมชนลุกขึ้นสู้ และร่วมป้องกันเยาวชนไม่ให้เข้าไป
ยุ่งเกี่ยวกับการใช้กัญชา
การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการวิเคราะห์
แนวทางการป้องกันการใช้กัญชาการป้องกันการใช้กัญชา
ไม่สามารถที่จะกระท�ำเพียงคนใดคนหนึ่งได้ อาศัยการมี
ส่วนร่วมจากหลายภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ในลักษณะของการ
บู ร ณาการการท� ำ งานร่ ว มกั น ทั้ ง ภาครั ฐ เอกชนและ
ประชาชน เน้นการป้องกันกลุม่ เสีย่ งเพือ่ ไม่ให้เป็นผูเ้ สพราย
ใหม่ เพิ่มการเข้าถึงบริการการบ�ำบัดรักษาตั้งแต่ระยะแรก
เพื่อลดผลกระทบและภาวะแทรกซ้อนจากการใช้ยาเสพติด
การศึกษาการป้องกันการใช้กัญชาในชุมชนครั้งนี้ โดยการ
มีส่วนร่วมของชุมชนมีแนวทางการป้องกันการใช้กัญชาใน
ชุมชน ดังนี้
1) ส่งเสริมการเฝ้าระวังในชุมชนตุ้มหุ้มเอาลูกหลาน
การป้องกันการใช้กัญชาเริ่มจากตัวผู้ที่เสพกัญชาเป็นหลัก
เพราะเป็นผู้เสพและเข้าใจปัญหาได้ดีและครอบครัวคอย
สัง่ สอนให้เป็นบุคคลทีด่ ใี ห้แก่ลกู หลาน ส�ำคัญผูใ้ หญ่ตอ้ งเป็น
ตัวอย่างที่ดี พ่อแม่ผู้ปกครองจ�ำเป็นต้องมีเครือข่ายในการ
ดูแลลูกหลานของตนเองและต้องรูจ้ กั ผูป้ กครอง รูจ้ กั เพือ่ นๆ
ของลูก ก่อนออกจากบ้านต้องรู้ว่าลูกไปกับใคร ต้องรู้จัก
เพือ่ นลูกทีอ่ ยูใ่ นกลุม่ แต่ละคนเป็นลูกใคร พ่อแม่จำ� เป็นต้อง
รู้จักกัน ร่วมกันสร้างกลุ่มพ่อแม่ ช่วยเป็นหูเป็นตา คอยให้
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ก�ำลังใจ ไม่ดุด่า คอยตุ้มหุ้มเอาลูกหลาน ชุมชนต้องมีการ
เฝ้ า ระวั ง มี ก ารประสานงานทั้ ง บ้ า น วั ด และโรงเรี ย น
มีกิจกรรมส่งเสริมการสร้างเครือข่าย โดยการจัดประชุม
ผู้ปกครองเพื่อวางแนวทางการปฏิบัติของโรงเรียนจัดตั้ง
กลุ่มไลน์และมีเครือข่ายน�ำร่องเพื่อให้มีแนวทางการปฏิบัติ
ที่ชัดเจน
2) ส่งเสริมศักยภาพการคัดกรอง บ�ำบัด ส่งกลับ
ชุมชน ผูป้ กครองต้องมีการเรียนรูก้ ารสังเกตลักษณะ อาการ
ของผู ้ ใ ช้ กั ญ ชาถื อ เป็ น การคั ด กรองเบื้ อ งต้ น ส� ำ หรั บ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ�ำหมู่บ้านซึ่ง เป็นบุคคลหนึ่งที่
อยู่ใกล้ชิดกับชุมชนต้องเรียนรู้วิธีการค้นหา คัดกรองผู้ใช้
กัญชาในชุมชน ให้ถูกต้อง ดังนั้น ชุมชนต้องมีแผนในการ
ฝึกอบรมในเรื่องของการคัดกรองและส่งต่อผู้ป่วย โดยส่ง
เจ้าหน้าทีส่ าธารณสุขทีร่ บั ผิดชอบงานยาเสพติดของชุมชน
เข้ารับการคัดกรอง บ�ำบัดรักษาเกี่ยวกับความรู้โทษพิษภัย
ของกัญชาและการบ�ำบัดรักษาผู้เสพ ผู้ติดกัญชาอย่างต่อ
เนื่องและจัดอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจ�ำหมู่บ้าน
เรื่องการคัดกรองผู้เสพ ผู้ติดกัญชาในชุมชน เพื่อให้อาสา
สมัครสาธารณสุขประจ�ำหมูบ่ า้ น สามารถคัดกรองและให้คำ�
ปรึกษาเบื้องต้นแก่ครอบครัวและเยาวชนได้ และให้ความรู้
กับผู้ปกครองเกี่ยวกับอาการและการสังเกตผู้ที่ใช้กัญชา
3) ส่งเสริมให้ความรู้ในโรงเรียน เป็นการเสริมสร้าง
ภูมิคุ้มกันให้กับเด็กปฐมวัยในระยะยาว พัฒนาศักยภาพครู
ผู้สอนให้มีความรู้เรื่องโทษของกัญชาและมีความรู้ความ
เข้ า ใจเกี่ ย วกั บ การป้ อ งกั น การใช้ กั ญ ชาอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
จัดกิจกรรมหรือการเรียนรู้ เช่น กิจกรมแนะแนว กิจกรรม
จิตอาสา การจัดการเรียนรู้ทักษะชีวิตเพื่อป้องกันการใช้
กัญชาและการส่วนร่วมกับเครือข่ายผู้ปกครองและชุมชน
ร่วมกันสอดส่องดูแลกลุ่มนักเรียน หากพบนักเรียนกระท�ำ
ผิดกฎระเบียบ โรงเรียนต้องมีกฎระเบียบที่เกิดจากการมี
ส่ ว นร่ ว มและเป็ น ข้ อ ตกลงร่ ว มกั น ระหว่ า งนั ก เรี ย นและ
โรงเรียน ต้องมีการท�ำโทษที่เหมาะสมกับความผิด
4) ส่ ง เสริ ม สิ่ ง แวดล้ อ มปลอดต้ น กั ญ ชา สภาพ
แวดล้อมในชุมชนเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ส่งเสริมการใช้กัญชา
ของกลุม่ เยาวชน ทัง้ ลักษณะทางกายภาพทีม่ พี นื้ ทีส่ ว่ นใหญ่
ท� ำ ไร่ อ ้ อ ย ไร่ มั น และมี พื้ น ที่ ร กร้ า งเป็ น ที่ ลั บ ตาผู ้ ค น
วัฒนธรรมการใช้กญ
ั ชาในการประกอบอาหารและใช้ในการ
รักษาโรคของชุมชน ซึง่ สิง่ ทีต่ อ้ งทีต่ อ้ งท�ำสิง่ แรก คือ การรือ้
ถอนต้นกัญชาทิ้งให้หมดอย่าให้เหลือซาก และต้องไม่ปลูก
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อีก ทุกคนต้องสอดส่องและท�ำลายจุดเสี่ยงต่างๆ ที่ลับหู
ลับตาคน สอดแนมคนแปลกหน้าที่เข้ามาในหมู่บ้าน ช่วง
กลางคืน ครอบครัวดูแลลูกหลานของตนเองไม่ให้ออกนอก
บ้านและชุมชนมีการจัดเวรยามคอยดูแลทุกวัน เมือ่ พบการ
มัว่ สุมกันของกลุม่ เยาวชน การรวมกลุม่ ตามงานต่างๆ มีการ
แจ้งข่าวสารโดยผูน้ ำ� ชุมชน ชุมชนเองต้องมีกฎระเบียบของ
ชุมชนในการป้องกันการใช้กญ
ั ชาและการบังคับใช้กฎหมาย
ที่เคร่งครัดและเกิดผลจริง
การป้องกันการใช้กัญชาหลายคนยอมรับว่าเป็นเรื่อง
ยาก เพราะผลกระทบจากการใช้กัญชาค่อนข้างน้อยเมื่อ
เปรียบเทียบกับการใช้ยาเสพติดอื่น การป้องกันการใช้
กัญชาจ�ำเป็นต้องเข้าใจปัญหาผลกระทบที่เกิดขึ้น และร่วม
คิ ด วิ เ คราะห์ ส ถานการณ์ ก ารใช้ ผลกระทบและการหา
แนวทางป้องกันร่วมกัน กระบวนการเก็บข้อมูลท�ำให้ผู้ที่ใช้
กั ญ ชาได้ คิ ด วิ เ คราะห์ ต นเอง จากการการวิ เ คราะห์
สถานการณ์การแพร่ระบาด ผลกระทบจากการใช้กัญชา
และร่วมกันสังเคราะห์แนวทางการป้องกันการใช้กัญชาที่
เกิดจากความเข้าใจของชุมชนในการศึกษาครัง้ นี้ สะท้อนให้
เห็นศักยภาพและความสามรถของชุมชน ผ่านกระบวนการ
มีส่วนร่วมที่เกิดจากกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
การกระท�ำร่วมกันระหว่างนักวิจยั ทีเ่ ป็นคนนอก (Outsider)
ร่วมกับเยาวชน ผู้ปกครอง โรงเรียนและชุมชนที่เป็นคนใน
(Insider)ได้ร่วมกันเรียนรู้จากการกระท�ำ (Learning by
Doing) ร่วมกันคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์จนเกิดแนวทาง
การป้องกันการใช้กัญชาในชุมชน
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1. ควรมีการวิจัยพัฒนารูปแบบของโปรแกรมการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้กัญชาในกลุ่มนักเรียนโดย
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