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บทคัดย่อ
	 การศึกษาเชิงปรากฏการณ์วิทยานี้		มีวัตถุประสงค์เพื่อบรรยายและอธิบายประสบการณ์	
ของวัยรุ่นทีเ่คยเสพยาเสพตดิประเภท	4x100	มานาน	ไม่น้อยกว่า	1	ปี	จ�านวน	10	คน	รวบรวมข้อมูล
โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้าง	(Semi-Structured	Interview)	ใช้การ
สังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม	(Nonparticipation	Observation)	ระยะเวลาในการศึกษา	6	เดือน	วิเคราะห์
ข้อมูลโดยการวเิคราะห์เนื้อหา
	 	จากการศึกษาพบว่าวัยรุ ่นมีประสบการณ์การเสพยาเสพติด	4	x	100	3	ด้าน	คือ 

	1)	การเข้าสู่กระบวนการเสพของวัยรุ่นที่ติดยาเสพติด	4x100	พบว่าส่วนใหญ่วัยรุ่นเสพยาเสพติด
ชนิดอื่นมาก่อนได้แก่	สูบบุหรี่	สูบใบจากยาเส้น	ยาบ้าและยาไอซ์		สาเหตุการเสพยาเสพติด	4x100	
ของวัยรุ่น	มาจากเพื่อนชวนให้ลองเสพ		2)	วัยรุ่นที่ติดยาเสพติด	4x100	มีการผลิตและการจัดหา 
ส่วนผสม	พบว่าวัยรุ่นนิยมใช้สูตรธรรมดาหรือสูตรท่ัวไป	ประกอบด้วย		น�้าต้มใบกระท่อม		ผสมยา 
แก้ไอ		น�้าโค้ก		ดื่มกับน�้าแข็ง		มีการทดลองผสมสารตัวอื่นเช่น	ยาแก้แพ้		ยาจุดกันยุง		แต่ไม่ชอบ
รสชาตแิละกลิน่	กลวัอนัตราย	การจดัหาส่วนผสม	โดยซื้อจากร้านค้าในหมู่บ้านและจากต่างหมู่บ้าน	
ต่างอ�าเภอและต่างวังหวัด	และ	3)	การรับรู้ประสิทธิภาพและผลเฉียบพลัน	ทั้งด้านอาการ	และ 
ความรู้สกึ	จากการดืม่	4x100	ของวัยรุ่นทีต่ดิยาเสพตดิ	4x100	พบว่า	ผลของการเสพด้านบวกได้แก่	 
พงึพอใจในรสชาด	รู้สกึมนึ	เมา	ท�าให้สบายใจ	สมองโล่งโปร่ง	นอนหลบั		กระปรกิระเปรา		ด้านลบจะพบ 

ในช่วงทีห่ยุดเสพ	ได้แก่		รู้สกึอยากเสพ	ฟุ้งซ่าน		กระวนกระวายหงดุหงดิ		นอนไม่หลบั	น�า้หนักลดลง	
ปวดเมื่อยตามตัว	ตามกระดูก	อ่อนเพลีย	ไม่มีแรงท�างาน		ผลการศึกษาพบว่าครอบครัวและสังคม
รอบข้างรับรู้และยอมรับการตดิยาของวัยแต่ไม่มมีาตรการใด	ๆ 	หยุดยัง้วัยรุ่นที่ตดิยาเสพติด	4X10	

ค�าส�าคัญ  : ประสบการณ์ชวีติ		ยาเสพตดิ	4x100		
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ABSTRACT
	 This	phenomenological	study		aimed	to	describe	and	explain	the	experience	of	teenagers	
who	had	been	drug	addicts	from	the	drug	named	4x100.	Key	informants	are	10	teenagers	who	
have	been	addicted	to	4x100	at	least	1	year.		Data	were	obtained	using	in-depth	interviews using	
semi-structured	interviews	and	non-participant	observation	over	a	6-month	period.	Data	were	
analyzed	using	content	analysis.		The	results	revealed	that	teens	described	their	drug	experience	
of	4x100	in	3	domains.											1)	Access	to	their	process	of	drug	addiction	found	that	most	of	the	
teenagers	used	to	smoke	and	use	methamphetamine	and	they	were	invited	by	a	friend	to	try	
the	drug.		2)	Manufacturing	and	supplying	the	ingredients	-	teenagers	use	a	formula	that	include	
Kratom	and	boiled	water	mixed	with	cough	syrup,	Coke,	and	they	drink	it	with	ice.	They	also	
made	an	experiment	by	mixing	Kratom	with	other	ingredients	such	as	antihistamines	and	mosquito	
coil.	However,	they	did	not	like	the	taste	and	smell	of	it.	Moreover,	they	fear	that	it	is	dangerous.	
They	usually	buy	their	ingredients	from	local	stores	in	the	village	and	from	other	province.		 
3)	Perception	of	the	effectiveness	and	acute	effects	include	signs	and	symptoms	from	drinking	
4x100.The	positive	effects	include	feeling	of	satisfaction,	dizziness,	drunk,	consoled,	open	mind,	
good	sleep,	and	fresh	but	when	they	try	to	quit	drinking,	the	negative	effects	usually	occur	such	
as:	urges	to	drink,	nervousness,	irritability,	insomnia,	weight	loss,	bone	and	body	aches,	fatigue,	
and	weakness.	Moreover,	the	impact	of	families	and	society	around	them	showed	interesting	
results	that	they	all	recognize	and	accept	the	teenage	drug	abuse	behavior.	But	no	measures	to	
stop	teenage	drug	abuse	4	x	100.

Keyword			:		Life	experience					Drug	addiction	4x100
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บทน�า
	 ป ั จจุ บั นการ ใช ้ พื ชกระท ่ อม ได ้
เปลี่ยนแปลงไปจากรูปแบบเดิม	จากเคี้ยว
ใบกระท่อมมาสู่การแปรรูปเป็นสารเสพติด
ชนิดใหม่	เรียกว่า	4X100	โดยการน�าน�้าต้ม
ใบกระท่อมไปผสมกับสารตัวอื่นเช่นยาแก้ไอ	
เครื่องดื่มน�้าโค้ก	ยากล่อมประสาท	ประเภท	
อัลปราโซแลม	เป็นต้น	ซึ่งผู้ใช้ส่วนใหญ่เป็น 

กลุ ่ม เยาวชนที่ รวมกลุ ่มกันใช ้ เพื่ อความ
สนุกสนาน	ยาเสพติดชนิดนี้มีแนวโน้มที่รุนแรง
ขึ้นเนื่องจากการผลิตที่ไม่ยุ่งยากราคาไม่แพง	
หาซื้อง่าย	จากคดนี�า้ต้มใบกระท่อม	หรอื	4X100	
นับตั้งแต่ปี	2551	มีการจับกุมอย่างต่อเนื่อง 
และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นโดยตลอดถึงปี	2553	มี
การจับกุมสูงสุด	จ�านวน	3,662	คดี	เพิ่มขึ้น
ประมาณ	2.9	เท่า	มผีู้ต้องหา	7,129	คน				
		 ปี2554-2556	การจับกุมมีแนวโน้ม
เพิ่มขึ้น	แต่เดิมเกือบทั้งหมดอยู่ในพื้นที่ภาค
ใต้	หลังจากนั้นได้แพร่ระบาดไปยังพื้นที่	ภาค
กลางและภาคอสีาน	และพบการจบักมุกระจาย
ไปยังพื้นที่ภาคอื่นๆท่ัวประเทศตั้งแต่ปี	2552	 
ผู้ต้องหาส่วนใหญ่เป็นเพศชาย	เกอืบทัง้หมดเป็น
ผู้ต้องหารายใหม่	อายุอยู่ในช่วง	15-29	ปี	โดย
กลุ่มที่มีอายุ	15-29	ปี	มีแนวโน้มลดลง	ข้อหาที่
ถูกจับกุมส่วนใหญ่เป็นข้อหาการมีไว้ในครอบ
ครองมีสัดส่วนอยู่ที่ร้อยละ	63.5	ขณะที่ข้อหา
การผลิตเปรียบเทียบกับพืชกระท่อมพบว่ามี
สัดส่วนอยู่ที่ร้อยละ	30.5พืชกระท่อมมีสัดส่วน
อยู่ที่ร้อยละ	12.1	
	 ด้านการบ�าบัดรักษาเฉพาะผู้เข้ารับ
การบ�าบัด	4X100	พบว่าในปี2555	มีการน�า
แผนปฏิบัติพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดได้

มีการชักชวนให้ผู้เสพเข้ามาบ�าบัดรักษาท�าให้
ยอดผู้เข้ารับการบ�าบัด	4X100	สูงถงึ	1,360	คน	
เพิ่มจากปี	2551	ถึง	8.5	เท่า	ขณะที่ปี	2556	
(มกราคม-กรกฎาคม)มีผู ้เข้ารับการบ�าบัด	 
834	คน		เกนิกว่าร้อยละ	95	มาจากพื้นทีภ่าคใต้	 
จ�านวนผู้เข้าบ�าบัดรักษา	4X100	ส่วนใหญ่เป็น
รายใหม่ใหม่	ร้อยละ	79.6-90.5	ในจ�านวน
นี้เป็นกลุ่มเด็กและเยาวชนที่มีอายุ	15-19	ปี	 
รองลงมาอายุ	20-24	และ	25-29	ส่วนใหญ่
มีอาชีพรับจ้าง	เกษตรกร	นักเรียน	นักศึกษา	
และกลุ ่มว ่างงาน	กลุ ่มอาชีพ	ที่มีแนวโน้ม 

สูงขึ้น	ได้แก่เกษตรกร	และนักเรียน/นักศึกษา 
ทัง้	2	กลุม่		เป็นกลุม่หลกัทีใ่ช้ทัง้พชืกระท่อมและ	
4X100	การประเมินลักษณะการใช้ของผู้เข้ารับ
การบ�าบัดรักษาพบว่าเป็นกลุ่มผู้เสพและกลุ่ม 

ผู้ติดในสัดส่วนที่สูง	มากกว่าร้อยละ90	ในปี	
2556	กลุม่ผู้เสพมแีนวโน้มเพิม่ขึ้น	ร้อยละ	60.0	
ขณะที่กลุ่มผู้ติดลดลงเหลือร้อยละ	31.0	กลุ่ม 

ผู้ตดิรุนแรงมสีัดส่วนอยู่	ที่ร้อยละ8	
	 จังหวัดกระบี่	พบการผลิตกระท่อม	
และยาเสพติด	4X100	ในทุกพื้นที่ของจังหวัด
กระบี่มีการแปรรูปพืชกระท่อมเป็นน�้าต้มใบ
กระท่อมน�าไปผสมกับส่วนผสม	4x100	นิยม
ใช้ในกลุ่มวัยรุ่น	นักเรียน	นักศึกษา	พื้นที่แพร่
ระบาดของจังหวัดกระบี่มี	344	หมู่บ้านและ
ปรากฏพื้นที่แพร่ระบาด	3-5	ปี	จ�านวน	194	
หมู่บ้าน	จากสถิติการเข้ารับการบ�าบัดของ
จังหวัดกระบี่		ปีงบประมาณ	2554-	2555	 
มีผู ้ เข ้ารับการบ�าบัดรายเก ่าและรายใหม่ 
เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง	
	 สถานการณ์ยาเสพติดในจังหวัด
กระบี่		อยู่ในระดับปานกลาง	แต่มีแนวโน้ม
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รุนแรงขึ้น	เนือ่งจากจงัหวัดกระบีเ่ป็นจงัหวัดทีม่ี
แหล่งท่องเทีย่วสวยงามตดิอนัดบัโลก	เป็นเมอืง 
แห่งอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่ส�าคัญทาง
ภาคใต้	มเีส้นทางคมนาคมตดิต่อระหว่างจงัหวัด
หลายเส้นทาง	ซึ่งในแต่ละปีมีนักท่องเที่ยว	และ
ประชากรแฝงเข้ามาประกอบอาชีพเป็นจ�านวน
มาก		มีการลักลอบน�ายาเสพติดเข้ามาในพื้นที่
ตามรอยต่อชายแดนระหว่างจงัหวัด	อ�าเภอ	และ
เส้นทางทะเล	และยังมปัีจจยัอืน่ๆ	ทีเ่ป็นจดุอ่อน	
เช่นผู้ปกครอง	ที่นิยมส่งบุตรหลานเข้ามาพัก
ในบ้านเช่า	หอพัก	ฯลฯ	เพื่อศึกษาต่อ	โดยเด็ก 

ทีม่ปัีจจยัเสีย่ง	เช่นมคีรอบครัวขาดความอบอุน่	
การเปลีย่นแปลงค่านยิมและพฤตกิรรมทางลบ
ของเยาวชน	ขาดการควบคุมตนเองท�าให้เกิด
แหล่งมั่วสุม	อีกทั้งมีสถานบันเทิง	ที่เป็นปัจจัย
ส่งเสรมิให้เยาวชนมพีฤตกิรรมเสีย่งต่อการก้าว
ไปสู่ปัญหายาเสพติดมากขึ้น	(ส�านักงานปราบ
ปรามยาเสพตดิภาค8.	2556)
	 เนื่องจากพิษของยาเสพติด	4X100	
เมื่อเสพเข้าไปแล้วจะออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท
ท�าให้เคลิบเคลิ้มไม่เป็นตัวของตนเองถูกชักจูง
ให้ท�าในสิ่งต่างๆ	ที่ไม่ดีได้ง่ายและหากเสพถึง
ขั้นติดยาถ้าไม่ได้เสพจะทุรนทุรายเช่นเดียวกับ
ยาเสพติดสายพันธุ์อื่นๆ	ฤทธิ์ของใบกระท่อม	 
ยาแก้ไอและยากันยุงจะท�าลายอวัยวะภายใน 

กลายเป็น	“คนป่วย”	ที่รอวันตายเพิ่มภาระ 
ให้กับสังคมทั้งในปัจจุบันและอนาคต	(สาวิตรี		 
อัษณางค์กรชัย	และอาภา	ศิริวงศ	ณ	อยุธยา.	
2548)	 ดังนั้นผู ้วิ จัย	 จึงสนใจจะศึกษา	
ประสบการณ์การของผู้ติดยาเสพติด	4	X	100	
ในกลุม่วัยรุ่นในต�าบลแห่งหนึง่ของจงัหวัดกระบี	่
เพื่อน�าข้อค้นพบที่ได้จากการศึกษาในครั้งนี้ 

ไปใช้เป็นข้อมูลให้หน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง		เพือ่เป็น
แนวทางในการป้องกันและแก้ปัญหาการติดยา
เสพตดิ	4	X	100	ของวัยรุ่นที่อยู่ในพื้นที่ต่อไป

วัตถุประสงค์การวจิัย
 เพื่อศึกษาประสบการณ์ ผู ้ติดยา
เสพติด	4x100	ของวัยรุ ่นในต�าบลแห่งหนึ่ง 
ของจังหวัดกระบี่

วธิดี�าเนนิการวจิัย
  1. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล
	 	 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิง
คุณภาพ	(Qualitative		research	)	ใช้เครื่อง
มือในการเก็บรวบรวมข้อมูล	โดยเก็บข้อมูล 

เชิงลึก ใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้าง 
(Semi-Structured	Interview)	ใช้การสังเกต 

แบบไม่มีส ่วนร ่วม	 (Nonparticipation	
Observation	โดยเก็บข้อมูล	ประสบการณ์การ
ผู้ตดิยาเสพตดิ	4x100	ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล	
ของวัยรุ่นในต�าบลแห่งหนึ่ง	ของจังหวัดกระบี่
 2.  เอกสารแนวทางการสมัภาษณ์ 
																		เอกสารแนวทางการสัมภาษณ์		
เป็นเอกสารที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นใช้เพื่อเป็นเครื่อง
มือในการเก็บรวบรวมข้อมูล	 	 โดยมีการ
สมัภาษณ์		กลุ่มผู้ให้ข้อมูลส�าคัญ		วัยรุ่นผู้ทีเ่คย
มีประวัติการเสพย์หรือติดยาเสพติด	4X100	 
ไม่เกิน	1ปี		หรือผู้ที่ก�าลังติดยาเสพติด	4x100	
ใช ้วิธีการเลือกสุ ่มผู ้ให ้ข ้อมูลแบบเจาะจง
(Purposive	Sampling	)			จ�านวน	10	คนหรือจน
ข้อมูลอิ่มตัว	เอกสารแนวทางการสัมภาษณ์ใช้
วธิกีารสมัภาษณ์แบบมใีช้วธิกีารสมัภาษณ์แบบ



พิฆเนศวร์สาร  ปีท่ี 11 ฉบับท่ี 2 เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2558 45

กึ่งโครงสร้าง	(Semi-Structured	Interview)	ใช้
การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม	(Nonparticipation	
Observation	ซึ่งถือเป็นเครื่องมือที่ส�าคัญใน
การวจิัยครัง้นี้
 3.  การตรวจสอบคุณภาพเครือ่งมอื
	 				 ในการวจิยัเชงิคุณภาพ	(Qualitative	 
research)			เครื่องมือที่ส�าคัญที่สุดคือผู ้วิจัย 

และแนวทางการสัมภาษณ์			ผู้วิจัยได้เตรียม
ตัวก่อนเริ่มเก็บข้อมูลโดยการฝึกทักษะการ
สมัภาษณ์ในกลุม่ผู้เสพตดิ	4X100	ลกัษณะเดยีว
กับกลุ่มตัวอย่าง	จ�านวน	2	ราย			เพื่อให้เกิด
ทักษะในการตัง้ค�าถาม			การฟัง	การจบัประเดน็			
การซักถามเพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึก			การถอด
เทปบันทึกเสียงการสัมภาษณ์			การวิเคราะห์
ข้อมูล	และน�าเสนออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อตรวจ
สอบความถูกต้อง	ก่อนด�าเนินการเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง			ที่ต้องการศึกษาจริง	
และใช้ค�าถามที่ผ่านการสัมภาษณ์ที่ผ่านการ
ตรวจสอบแล้วในเรื่องความตรงของเนื้อหา
จากอาจารย์ที่ปรึกษาและจากผู้ทรงคุณวุฒิ
จ�านวน	3	ท่าน
 4.  การพทิักษ์สทิธิ์ผู้ให้ข้อมูล
	 				 ผู้วิจัยด�าเนินการในการเก็บข้อมูล
บนหลักการรักษาสิทธิมนุษยชนของผู้ให้ข้อมูล	
โดยชี้แจงด้วยวาจาให้ผู้ให้ข้อมูลทราบ	ด้วย
การแนะน�าตนเอง		ชี้แจงวัตถุประสงค์ของการ
สัมภาษณ์		พร้อมทั้งชี้แจง	ถึงสิทธิของผู ้ให้
ข้อมูลในการตอบรับหรอืปฏเิสธการเข้าร่วมวจิยั
ครั้งนี้		พร้อมทั้งแจ้งขออนุญาตใช้เครื่องบันทึก
เสียงขณะสัมภาษณ์	และการจดบันทึกประเด็น
ส�าคัญระหว่างการสัมภาษณ์เพื่อเก็บข้อมูล	 
ในระหว่างการเก็บข้อมูลผู้ให้ข้อมูลสามารถ

บอกเลิก	หรือยุติการให้สัมภาษณ์เมื่อใดก็ได้
เมื่อผู้ให้ข้อมูลต้องการ	ข้อมูลทุกอย่างที่ได้จาก
การสัมภาษณ์	ผู้วิจัยจะถือเป็นความลับ		โดย
อธิบายให้ผู้ให้ข้อมูล	ทราบล่วงหน้าว่าข้อมูล
ต่างๆที่ได้จากการศึกษา	ตลอดจนการน�าเสนอ
ข้อมูลของผู้ให้ข้อมูลจะไม่มีการเปิดเผยชื่อและ
นามสกุลที่แท้จริง	และน�ามาใช้เฉพาะในการ
ศกึษาครัง้นี้เท่านัน้
 5.  การเก็บรวบรวมข้อมูล
																		 ผู้วิจัยด�าเนินการรวบรวมข้อมูล
ด้วยตนเอง	โดยด�าเนินการรวบรวมข้อมูล 

ตามขัน้ตอนดังนี้
	 				 ขั้นเตรียมการการเก็บรวบรวม
ข้อมูล
																						5.1	การเตรียมตัวผู้วิจัย	เป็นการ
เตรียมความรู้	และทักษะที่จ�าเป็นในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์แบบ 

เจาะลกึ	การสร้างแนวค�าถามให้ครอบคลมุ	การ
สังเกต	และการจดบันทึกภาคสนาม	ตลอดจน
การศกึษา	วเิคราะห์ข้อมูล
																						5.2	การเตรียมอุปกรณ์ที่จ�าเป็น	
เช่น	อุปกรณ์ส�าหรับจดบันทึก			แฟ้มส�าหรับ
เก็บข้อมูล		อุปกรณ์ส�าหรับการถ่ายภาพ	และ
อุปกรณ์บันทกึเสยี
																	 ขัน้ด�าเนนิการ
	 	 5.3	สร้างสัมพันธภาพกับผู ้ให ้
ข้อมูล		ชี้แจงวัตถุประสงค์ของการวิจัยและ
กระบวนการวิจัยโดยละเอียด		เพื่อให้เกิด 

ความไว้วางใจในตัวผู ้วิจัยและได้รับความ 

ร่วมมอืในการเก็บรวบรวมข้อมูลต่อไป
																		5.4	เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการ
สัมภาษณ์ใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง	



พิฆเนศวร์สาร  ปีท่ี 11 ฉบับท่ี 2 เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 255846

(Structured	Interview)	ใช้การสงัเกตแบบมส่ีวน
ร่วม	(Participation	Observation
	 	 5.5	การบันทึกภาคสนาม	(Field	
Notes)	ผู้วิจัยจะท�าไปพร้อมกับการสัมภาษณ์	
และจะบันทกึภายหลงัการสมัภาษณ์ในส่วนทีไ่ม่
สามารถบันทึกได้ในขณะสัมภาษณ์หรือสังเกต	
โดยท�าการบันทึกการสัมภาษณ์ในขณะท�าการ
สัมภาษณ์ด้วยเครื่องบันทึกเสียงและท�าการ
ถอดการบันทกึภายหลัง
											 	 5.6	การแปลผลข้อมูลรายวัน	
หลังจากเก็บรวบรวมข้อมูลในแต่ละวันจะน�า
ข้อมูลทีไ่ด้มาบันทกึให้เป็นระเบยีบทุกวัน	บันทกึ
เหตุการณ์ที่ เกิดขึ้นไว ้ทั้งหมด	หลังจากนั้น 

จึงอ่านเพื่อการตรวจสอบข้อมูลที่ยังไม่ชัดเจน	
หรือไม่ครบถ้วน	เพื่อที่จะน�าไปถามเพิ่มเติมใน
การสัมภาษณ์ครัง้ต่อไป
																		 5.7.	ท�าการตรวจสอบความตรง
ของข้อมลู	ก่อนทีจ่ะท�าการสมัภาษณ์ครัง้ต่อไป		
โดยการน�าข้อมูลที่ได้จากการแปลผลรายวัน
ไปสอบถามย้อนกลับเพื่อให้ผู้ให้ข้อมูลได้ยืนยัน
ความถูกต้องของข้อมูล
	 	 5.8	การสิ้นสุดการเก็บรวบรวม
ข้อมูล	พจิารณาจากการได้ข้อมูลตามวัตถปุระสงค์ 

ที่ตั้งไว้	แล้วจึงยุติการสัมภาษณ์ เมื่อมีความ
เพยีงพอของข้อมูลหรอืข้อมูลอิ่มตัว
 6.  การตรวจสอบข้อมูล
																	 การตรวจสอบข้อมูลเชิงคุณภาพ
ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ		การตรวจสอบข้อมูล
แบบสามเส้า	(Triangulation)	ซึ่งตรวจสอบ
ว่าข้อมูลที่ได้เก็บรวบรวมนั้นมีความถูกต้อง 
หรอืไม่		โดยการตรวจสอบแหล่งทีม่าของข้อมูล		
ซึ่งประกอบด้วย	เวลา		สถานที่และบุคคล					

 7.  การวเิคราะห์ข้อมูล
			 	 ผู ้ วิ จัยถอดข ้อความจากเทป
บันทึกเสียงแบบค�าต่อค�า	น�าข้อมูลทั้งจาก
การสัมภาษณ์และบันทึกภาคสนามมาท�าการ
วิเคราะห์เนื้อหา	(	content	analysis	)		โดยใช้ขั้น
ตอนดังนี้	(ศริพิร	จริวัฒน์กุล.	2553	:	289)
			 	 7.1	สร้างดัชนี	ก�าหนดดัชนีแล้ว
ให้รหัสในแต่ละข้อความของเหตุการณ์		โดย
ในขณะที่ตรวจสอบข้อมูล	ผู้วิจัยได้ตั้งว่าข้อมูล
นัน้มคีวามหมายอย่างไร	ข้อมูลนัน้บ่งบอกอะไร		 
แบบประโยคต่อประโยค		ในแต่ละบรรทัด	 
(line	by	line)
			 	 7.2	จ�าแนกหมวดหมู่น�าดัชนีค�าที่
ได้มาเปรียบเทียบความเหมือนและความต่าง			
เพื่อจัดหมวดหมู่ข้อมูลและน�ามารวมกันเป็น
หมวดหมู่			รวมไปถึงการทบทวนวรรณกรรม
ที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม	เพื่อช่วยในการสรุปสาระ
ประเด็นหลัก	
    7.3	สร้างข้อสรุป			ผู้น�าดัชนีที่ให้
จากการอ่านข้อมูลอย่างละเอียดและทบทวน
หลายครั้งแล้วน�าดัชนีจากข้อมูลของผู้ให้ข้อมูล
หลักแต่ละคนมาจัดกลุ่มเพื่อสร้างข้อสรุปย่อย
ให้ครอบคลุมเนื้อหาที่มีความคล้ายกัน	แล้วจึง
น�าข้อสรุปย่อยหลายๆข้อมาจัดกลุ่มเพื่อน�าไป
สู่บทสรุป
			 	 7.4	ตคีวาม	ผู้วจิยัตรวจสอบความ
หมายค�าส�าคัญของกลุ่มค�า	หาความสัมพันธ์
ของเรื่องราว	และสร้างข้อสรุปของข้อมูลนั้นๆ		
โดยการเชื่อมโยงดัชนีต่างๆสร้างเป็นมโนทัศน์		
โดยการหาความสัมพันธ์ที่แสดงเงื่อนไขที่เป็น
สาเหตุของปรากฏการณ์		บริบทเงื่อนไขการ
ปฏิบัติที่ใช้ในการจัดการปรากฏการณ์	และ 
ผลที่ตามมาจากการกระท�า	
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			 	 7.5	ตรวจสอบข้อมูลที่วิเคราะห์
ได้กับผู้ให้ข้อมูล			เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง
ความน่าเชื่อถือของงานวิจัยความเชื่อถือได้
ของงานวจิยัได้จากการใช้วธิตีรวจสอบสามเส้า	 
(	triangulation	)	
 8. การน�าเสนอผลการวจิัย
      การน�าเสนอข้อมูลการวิจัยใช ้
การน�าเสนอเชงิพรรณนา	(Descriptive	Analysis)		
โดยใช้ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ	เปรียบ
เทียบข้อมูลทางวิชาการที่ผู ้วิจัยได้ยกขึ้นมา 
คิดเป็นหลักในการวิจัยครั้งนี้	และบรรยายให้
เหน็ถงึ	ประสบการณ์ชวีติผู้ตดิยาเสพตดิ		4x100		
ของวัยรุ่นในต�าบลแห่งหนึ่งของจังหวัดกระบี่	
ข้อมูลทีไ่ด้น�ามาเขยีนรายงานการวจิยั			น�าเสนอ
ผลงานประกอบภาพถ่าย
 9. ผลการศกึษา
     9.1 ด้านข้อมูลส่วนบุคคลท่ัวไป
จากการสัมภาษณ์เชิงลึกวัยรุ ่นผู ้ที่ เคยม ี

ประการณ์เสพยาเสพตดิ	4X100  อายุอยู่ในชว่ง
วัยรุ่น	17-21	ปี	ทั้งหมดเป็นเพศชาย	ส่วนใหญ่
สถานภาพโสด				อาศัยอยู่กับพ่อแม่	พ่อแม่อยู่
ด้วยกันราบรื่น	ระดับการศึกษาส่วนใหญ่มีการ
ศกึษาต�า่จบประถมศกึษาปีที	่6			อาชพีส่วนใหญ่
รับจ้าง	รายได้ต�่าเฉลี่ยคนละ	3,340	บาท/เดอืน	
					 	 9.2 ด้านประสบการณ์เริ่มต้นการ
เข้าสู่กระบวนการเสพยาเสพติด	4x100	ก่อนที่
วัยรุ่นจะเข้าสูก่ระบวนการเสพยาเสพตดิ	4x100	
วัยรุ่นส่วนใหญ่มีการเสพยาเสพติดชนิดอื่นมา
ก่อนทีจ่ะเข้าสูก่ระบวนการเสพยาเสพตดิ	4x100	
พบว่ามี	6	เส้นทางได้แก่	
	 เส้นทางที่1	เริ่มจาก	สูบบุหรี่		สูบใบ
จากยาเส้น	เสพยาบ้า	และเสพยาเสพตดิ	4x100	

เส้นทางที2่	เริม่จาก	สบูบุหรี	่	เสพยาบ้า	และเสพ
ยาเสพตดิ	4x100	
	 เส้นทางที่	3	เริ่มจาก	สูบบุหรี่		สูบใบ
จากยาเส้น	และเสพยาเสพตดิ	4x100
	 เส้นทางที่	4	เริ่มจาก	เสพยาบ้า	เสพ
กัญชา	เสพยาไอซ์และเสพยาเสพติด	4x100
	 เส้นทางที่	5	เริ่มจาก	เสพยาบ้า		เสพ
ยาไอซ์และเสพยาเสพตดิ	4x100	
	 เส้นทางที่	6	เริ่มเสพ	เสพยาเสพติด	
4x100	
	 สาเหตุส่วนใหญ่มาจากเพื่อน		ได้แก่	
เพื่อนชวนมากที่สุด	 รองลงมาอยากลอง	 
เครียด	และยาเสพติดที่เสพอยู่ก่อนแล้วราคา
แพงไม่มเีงนิซื้อ	สอดคล้องกบัสาวติร	ีอัษณางค์
กรชัยและคณะ	(2552)		พบว่าสาเหตุที่ใช  ้

เพราะอยากลอง	เพื่อนแนะน�า	
	 	 9.3	ด้านการผลิตและการจัดหา
ส่วนผสม	และสูตรที่ผสม	4x100	พบว่า		ใน
การผลิตยาเสพติด	4x100	ส่วนผสมหลักที่
ใช้คือ		1)	ใบกระท่อม	การจัดหา	เมื่อก่อนที่	 
4x100	ยังไม่ได้รับความนยิม	สามารถไปขอจาก 

ชาวบ้านทีเ่ขาปลกูไว้กนิเพือ่รักษาโรค		ในปัจจบัุน 

ใบกระท่อมหายาก	ต้องหาซื้อมาจากหมู่บ้าน
อื่น		ต่างอ�าเภอ	และบางครั้งต้องหาซื้อมา
จากต่างจังหวัด			เมื่อใบกระท่อมหายาก	ใบ
กระท่อมจึงกลายเป็นธุรกิจที่ผิดกฎหมาย
มีการตามร้านค้าในหมู่บ้าน		2)	ยาแก้ไอที่ 
วัยรุน่นยิมคอืชือ่ยาไดเฟนไฮดรามนี	Diphenhydramine 
หรอืเบนาครลิ			มกีารเรยีกชือ่การค้าแตกต่างกนั 

การจัดหายาแก้ไอ			ซื้อเองมาจากร้านค้า			
คลินิกในหมู่บ้านและร้านขายยาในตัวเมือง	
และโดยการสั่งซื้อทางโทรศัพท์จากเพื่อน
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และผู้จ�าหน่ายโดยตรง	การจัดหาใบกระท่อม
และยาแก้ไอจะท�าโดยไม่เปิดเผย			3)	น�้าโค้ก
และน�้าแข็งหาซื้อจากร้านค้าในหมู่บ้านมีการ
ซื้อขายอย่างเปิดเผย		ขั้นตอนการผลิต	ใช้ใบ
กระท่อม	20-50	ใบ		น�าใบกระท่อมมาล้างบิด
ให้เป็นท่อนหรือใช้ทั้งใบ	ผสมน�้า	2-4	ลิตร		ตั้ง
ไฟต้มให้ใบกระท่อมเปื่อยประมาณ	30นาที	-1	
ช่ัวโมง			กรองเอากากออก		ท�าให้เย็น				จึงใส่
ส่วนผสมโดยใช้	ยาแก้ไอ(60	cc)	ครึ่ง-1	ขวด			
น�้าโค้ก	(1.5	ลิตร)	ครึ่ง-1ขวด	และสารอย่างอื่น	 
เช่น			ยาแก้แพ้	ยากล่อมประสาท			ยาจุดกัน
ยุง		การผลิตและการเสพจะท�าที่บ้านตนเอง		 
บ้านเพื่อน		กระท่อมในส่วนยาง	ขน�าตามทุ่งนา	
จะมีการเปลี่ยนสถานที่ผลิตและเสพไปเรื่อย	ๆ
เพื่อหลีกเลี่ยนการจับกุมจากต�ารวจ	ทุกคนใน
กลุ่มมีส่วนร่วมในการจัดหาส่วนผสมและผลิต			
นยิมเสพกบัเพือ่น	ตัง้วงเป็นกลุม่	ๆ 	ละ	3-10	คน	 
ในขณะเสพ	บางรายมีการสูบบุหรี่		สูบใบจาก
ยาเส้น	ไปด้วย		มกีารพูดคุย		ร้องเพลง	กนัอย่าง
สนุกสนาน	กนิกันจนหมดจงึแยกย้ายกัน
	 9.4	ด้านการรับรู้ประสิทธิภาพและ
ผลเฉยีบพลนั	ด้านอาการ		ความรู้สกึ		และผลก
ระทบจากการเสพ		4x100			พบว่ารสชาติของ
น�้าต้มใบกระท่อม	(4x100)			ท�าให้ผู้ดื่มมีความ
พึงพอใจ	ส่วนใหญ่บอกว่ารสขม	ๆ		หวานๆ	
อร่อย	และรู้สึกติดใจในรสชาติ	ผลเฉียบพลัน	
ด้านอาการ			ความรู้สึก			พบว่าการรับรู้ด้าน
บวกได้แก่	การดื่มในช่วงแรก			รู้สึกมึนงง		เมา		
เคลิ้ม	ๆ 	เหมือนลอย		ท�าให้สบายใจ		สมองโล่ง
โปร่ง		นอนหลับ		รับประทานอาหารได้		กระ
ปริกระเปรา		ขยันท�างาน	ไม่เหนื่อย			กินแล้วไม่
ติด		สุขภาพร่างการปกติ		ไม่โทรม	ประหยัดค่า

ใช้จ่ายน้อยกว่ายาเสพติดชนิดอื่น	ท�าให้หยุดยา
เสพติดอย่างอื่นได้เช่น		ยาบ้า		กัญชาการรับรู้
ด้านลบส่วนใหญ่จะพบในช่วงที่หยุดเสพ		ได้แก่		
ผลด้านร่างกาย	ปวดเมื่อยตามตัว		ตามกระดูก	
น�้าหนักลดลง	ไม่มีแรงท�างาน		นอนไม่หลับ	 
หาวนอน	ผลต่อความรู้สกึด้านจติใจ	รู้สกึอยาก
เสพ		ฟุ้งซ่าน		กระวนกระวายหงุดหงิด		แต่
บางราย	รู้สึกไม่ประทับใจรสชาติและอาการ 
หลังจากดื่ม	รสชาติ	ขม	ไม่เมา	และมีอาการ
เจ็บคอ

สรุปผล
	 จากผลการศึกษาประสบการณ  ์

ผู ้ติดยาเสพติด		4x100			ของวัยรุ่นในต�าบล
แห่งหนึ่งของจังหวัดกระบี่	พบว่าครอบครัว
และสังคมรอบข้าง		รับรู้และยอมรับได้การที่
วัยรุ่นเสพยาเสพติด	4	x	100	ข้อมูลที่น่าสนใจ
พบว่ามีการผลิตและเสพ	4x100.	ในบ้านของ
ตนเอง	พ่อแม่ผู้ปกครองรับรู้	และผู้ปกครองบาง
รายกลับมองว่าการเสพ	4x100	ดีกว่าไปเสพ 

ยาเสพติดชนิดอื่น	การเสพที่บ้าน	สามารถดูแล
ควบคุมได้ดีกว่าไปเสพที่อื่น	ยาเสพติด	4x100	
ได้รับความนินมของคนทุกวัย	ตั้งแต่เด็ก	วัยรุ่ย	
ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ	คนในหมู่บ้านรู้สึกชินชา
ไม่รู้สึกว่าเป็นปัญหา	กับการเสพ	4x100	ของ
วัยรุ่น		ซึง่เป็นข้อมูลทีส่�าคัญและควรมกีารปรับ
เปลีย่นทัศนคตขิองผู้ปกครองให้ตระหนักถงึโทษ
และพษิภัยของสารเสพตดิถงึแม้ว่าจะไม่รุนแรง
กต็าม		ถ้าหากครอบครวั		ชมุชน	ยงัไม่ตระหนกั
ต่อปัญหายาเสพติด	4x100	ที่ก�าลังแพร่ระบาด
อยู่ในปัจจุบัน	ก็จะมีปัญหาต่าง	ๆ	ที่กระทบ
ต่อตัวผู้เสพเอง		ครอบครัว		ขุมขน	ตามมาอีก
มากมาย		ในที่สุดก็ยากที่จะควบคุมได้		
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ข้อเสนอแนะ
	 จากข ้อค ้นพบในการศึกษาครั้งนี้	 
จึงมีความจ�าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องหาแนวทาง
สร้างความตระหนักถึงอันตรายที่จะเกิดขึ้น 

กับร่างกายในระยะยาว	ให้กับวัยรุ ่นที่ เสพ 

ยาเสพติด	4X100	พ่อแม่ผู้ปกครอง	และคนใน
ชุมชน	ต้องมกีารปรับเปลีย่นทัศนคตใิห้ตระหนัก
ถึงโทษและพิษภัยของสารเสพติด	หน่วยงาน
ด้านสาธารณสขุและหน่วยงานอืน่	ๆ 	ทีเ่กีย่วข้อง
จ�าเป็นต้องให้ความรู้	และช่วยกันแก้ปัญหา 

และป้องกันไม่ให้วัยรุ่นที่ยังไม่เสพ	ไม่เข้าไป 

ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด	4X100	ส�าหรับคนที่ติด
แล้วได้รับการบ�าบัดรักษา	พ่อแม่ผู้ปกครองรับ
รู้ถึงพิษภัยของยาเสพติด	4X100และช่วยกันดู
แลไม่ให้ลูกหลานเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับบาเสพติด	
4X100	หน่วยงานในพื้นที่ทั้งภาครัฐ	องค์การ
บริหารส่วนต�าบล	ผู้น�าชนชน	จะต้องร่วมกัน 

หามาตรการในการแก้ป ัญหาและป้องกัน 

ยาเสพติด	4X100	ให้ลดลงและและให้ชุมชน
ปลอดจากยาเสพตดิ	4X100		ให้ได้
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