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ค ำน ำ 

 คณะผู้ วิ จั ย โครงการ  การ พัฒนา “ทู ต เยาวชนต้ านยา เสพย์ ติ ด”                                               
กองก าลังสุรศักด์ิมตรี / กอ.รมน.ภาค 2 สย.1 ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนจากส านักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ได้พัฒนาคู่มือการพัฒนา ศักยภาพแกนน าเยาวชน                        
“ทูตเยาวชนต้านยาเสพติด” โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นแนวทางการปฏิบัติในการ                   
จัดฝึกอบรมการพัฒนาทูตเยาวชนต้านยาเสพติด โดยมีรายละเอียดกิจกรรมที่ใช้                       
ในการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับทูตเยาวชนต้านยาเสพติด เพ่ือการป้องกันปัญหา                 
ยาเสพติดในกลุ่มเยาวชนในพ้ืนที่ 5 จังหวัด ชายแดน ที่อยู่ในความรับผิดชอบ                  
การด าเนินงานด้านยาเสพติดของกองก าลังสุรศักด์ิมนตรี/กอ.รมน.ภาค 2 สย.1 ได้แก่                           
เลย หนองคาย  บึงกาฬ นครพนม และมุกดาหาร ซึ่งจะน าไปสู่การลดปัญหาการแพร่
ระบาดในกลุ่มเยาวชน คู่มือการพัฒนาศักยภาพแกนน าเยาวชน “ทูตเยาวชนต้าน                 
ยาเสพติด” ประกอบด้วย การเรียนรู้จ านวน 2 หมวด คือ องค์ความรู้เกี่ยวกับการใช้
ยาเสพติดในเยาวชน และการป้องกันการใช้ยาเสพติดในเยาวชน 

 คณะผู้วิจัย ขอขอบคุณส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติที่สนับสนุนทุน
การวิจัย หวังเป็นอย่างย่ิงว่าการจัดท าคู่มือการพัฒนาศักยภาพแกนน าเยาวชน            
“ทูตเยาวชนต้านยาเสพติด” จะเป็นประโยชน์ต่อวิทยากร ผู้สนใจ และผู้ที่เกี่ยวข้อง
จากทุกภาคส่วนในการด าเนินงานโครงการวิจัย การพัฒนา “ทูตเยาวชนต้านยาเสพติด” 
กองก าลังสุรศักด์ิมตรี / กอ.รมน.ภาค 2 สย.1 ได้ตามความเหมาะสม และเป็นส่วนหน่ึง
ในการขับเคลื่อนกิจกรรมเ พ่ือป้องกันปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด                              
ในกลุ่มเยาวชน ต่อไป 

               พันเอก 
     (จักรพงษ์   โพธ์ินาแค) 
      หัวหน้าโครงการวิจัย 
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ต่อการเข้าร่วมโครงการ 
ตารางกิจกรรม : กระบวนงานท่ี 2 การพัฒนาศักยภาพแกนน าเยาวชน 
“ทูตเยาวชนต้านยาเสพติด”   
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บทที่ 1 
องค์ความรู้เกี่ยวกับการใชย้าเสพติดในเยาวชน 

 
 

 ทูตเยาวชนต้านยาเสพติดต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ                       
องค์ความรู้เกี่ยวกับการใช้ยาเสพติดในเยาวชน เพื่อเป็นพื้นฐานในการ
น าไปใช้ประโยชน์ ในการถ่ายทอดองค์ความรู้ ให้กับเพื่ อน พี่  น้อง                            
ร่วมสถานศึกษา และบุคคลอื่นในครอบครัว สังคมท่ีตนอาศัยอยู่ เพื่อการ
ป้องกันปัญหายาเสพติดในพื้น ท่ี  5 จังหวัดชายแดน ท่ีอยู่ ในความ
รับผิดชอบการด าเนินงานด้านยาเสพติดของกองก าลังสุรศักด์ิมนตรี/                        
กอ.รมน.ภาค 2 สย.1 ได้แก่  เลย หนองคาย บึงกาฬ นครพนม และ
มุกดาหาร ซึ่งจะน าไปสู่การลดปัญหาการแพร่ระบาดในกลุ่มเยาวชน ดังนี้ 
 
1.1 ประเภทยาเสพติด 
 มีการแบ่งประเภทของยาเสพติดให้โทษไว้หลายประเภท ท้ังนี้
ขึ้นอยู่กับเกณฑ์ในการแบ่ง มีการแบ่งเป็น 3 ประเภท หลัก ดังนี้  
 1 .1.1 แบ่ งตามแหล่งก าเนิ ดของยาเสพ ติดจ าแนกได้ เป็ น                              
2 ประเภท คือ ยาเสพติดธรรมชาติ และยาเสพติดสังเคราะห์ 
  1) ยาเสพติดธรรมชาติ (natural drugs) คือ ยาเสพติดท่ี
ผลิตมาจากพืช เช่น ฝ่ินมอร์ฟีน กระท่อม กัญชา เป็นต้น 
  2) ยาเสพติดสังเคราะห์ (synthetic drugs) คือ ยาเสพติด 
ท่ีผลิตขึ้นด้วยกรรมวิธีทางเคมี เช่น เฮโรอีน แอมเฟตามีน ยาอี เอ็คตาซี 
เป็นต้น 
 1.1.2 แบ่งตามฤทธิ์ของยาท่ีมีต่อจิตประสาท แบ่งเป็น 4 ประเภท 
คือ ประเภทยากดประสาท ประเภทยากระตุ้นประสาท ประเภทยาหลอน
ประสาท และประเภทยาท่ีออกฤทธิ์ผสมผสานกัน 
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  1) ประเภทกดประสาท ได้แก่ ฝ่ิน มอร์ฟีน เฮโรอีน                       
ยานอนหลับ ยาระงับประสาทยากล่อมประสาทเครื่องด่ืมมึนเมาทุกชนิด 
รวมท้ัง สารระเหย เช่น ทินเนอร์แล็กเกอร์ น้ ามันเบนซิน กาว เป็นต้น                      
มักพบว่าผู้เสพติดมี ร่างกายซูบซีด ผอมเหลือง อ่อนเพลีย ฟุ้งซ่านอารมณ์
เปล่ียนแปลงง่าย 
  2) ประเภทกระตุ้นประสาท ได้แก่ ยาบ้า ยาอี กระท่อม 
โคเคน มักพบว่าผู้เสพติดจะมีอาการ หงุดหงิด กระวนกระวาย จิตสับสน
หวาดระแวง บางครั้งมีอาการคลุ้มคล่ัง หรือท าในส่ิงท่ีคนปกติไม่กล้าท า 
เช่น ท าร้ายตนเอง หรือฆ่าผู้อื่น เป็นต้น 
  3) ประเภทหลอนประสาท ได้แก่ แอลเอสดี (LSD) และ
เห็ดขี้ควาย เป็นต้น ผู้เสพติดจะมีอาการประสาทหลอน ฝันเฟื่องเห็นแสงสี
วิจิตรพิสดาร หูแว่ว ได้ยินเสียง ประหลาดหรือเห็นภาพหลอนท่ีน่าเกลียด
น่ากลัว ควบคุมตนเองไม่ได้ ในท่ีสุดมักป่วยเป็นโรคจิต 
  4) ประเภทออกฤทธิ์ ผสมผสาน  คื อ ท้ั งกระ ตุ้นกด                                     
และหลอนประสาทร่วมกัน ได้แก่ ผู้ เสพติดมักมีอาการหวาดระแวง 
ความคิดสับสนเห็นภาพลวงตา หูแว่ว ควบคุมตนเองไม่ได้  และป่วยเป็น                    
โรคจิต 
 1.1.3 แบ่งตามกฎหมายพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับท่ี 7)    
พ.ศ.2562 แบ่งออกเป็น 5 ประเภท คือ 
 1) ยาเสพติดให้โทษ ประเภทท่ี 1 ได้แก่ เฮโรอีน แอลเอสดี 
แอมเฟตามีน หรือ ยาบ้า ยาอี หรือ ยาเลิฟ 
 2) ยาเสพติดให้โทษ ประเภทท่ี 2 ยาเสพติดประเภทนี้
สามารถน ามาใช้เพื่ อประโยชน์ทางการแพทย์ได้ แต่ต้องใช้ภายใต้                             
การควบคุมของแพทย์ และใช้เฉพาะกรณีท่ีจ าเป็นเท่านั้นได้แก่ ฝ่ิน มอร์ฟีน 
โคเคน หรือโคคาอีนโคเคอีน และเมทาโดน 
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 3) ยาเสพติดให้โทษ ประเภทท่ี 3 ยาเสพติดประเภทนี้ เป็น
ยาเสพติดให้โทษท่ีมียาเสพติดประเภทท่ี 2 ผสมอยู่ด้วย มีประโยชน์ทาง
การแพทย์ การน าไปใช้เพื่อจุดประสงค์อื่นหรือเพื่อเสพติดจะมีบทลงโทษ
ก ากับไว้ ยาเสพติดประเภทนี้  ได้แก่ ยาแก้ไอท่ีมีตัวยาโคเคอีน ยาแก้
ท้องเสียท่ีมีฝ่ินผสมอยู่ด้วย ยาฉีดระงับปวดต่างๆ เช่น มอร์ฟีน เพทิดีน                  
ซึ่งสกัดมาจากฝ่ิน 
 4) ยาเสพติดให้โทษ ประเภทท่ี 4 คือสารเคมีท่ีใช้ในการ
ผลิตยาเสพติดให้โทษประเภทท่ี 1 หรือประเภทท่ี 2 ยาเสพติดประเภทนี้                
ไม่มีการน ามาใช้ประโยชน์ในการบ าบัดโรคแต่อย่างใด และมีบทลงโทษ  
ก ากับไว้ด้วย ได้แก่น้ ายาอะเซติคแอนไฮไดรย์ และ อะเซติลคลอไรด์                          
ซึ่งใช้ในการเปล่ียน มอร์ฟีน เป็น เฮโรอีน คลอซูโดอีเฟดรีน สามารถใช้                     
ในการผลิตยาบ้าได้ และวัตถุออกฤทธิ์ ต่อจิตประสาทอีก 12 ชนิด                                  
ท่ีสามารถน ามาผลิตยาอีและยาบ้าได้ 
 5) ยาเสพติดให้โทษ ประเภทท่ี 5 เป็นยาเสพติดให้โทษท่ี
มิได้เข้าข่ายอยู่ในยาเสพติดประเภทท่ี 1 ถึง 4 ได้แก่ ทุกส่วนของพืช กัญชา 
ทุกส่วนของพืช กระท่อม เห็ดขี้ควาย เป็นต้น 
 
1.2 โทษของยาเสพติด 
 1.2.1 โทษทางร่างกาย และจิตใจ 
  1) ยาเสพติดจะให้โทษโดยท าให้การปฏิบัติหน้าท่ี ของ
อวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายเส่ือมโทรม พิษภัยของสารเสพติดจะท าลาย
ประสาท สมอง ท าให้สมรรถภาพเส่ือมลง มีอารมณ์ จิตใจไม่ปกติ ท าให้
เกิดการเปล่ียนแปลงได้ง่าย เช่น วิตกกังวล เล่ือนลอยหรือฟุ้งซ่านท างาน
ไม่ได้ อยู่ในภาวะมึนเมาตลอดเวลา อาจเป็นโรคจิตได้ง่าย 
  2) ด้านบุคลิกภาพจะเสียหมด ขาดความสนใจในตนเอง
ท้ังความประพฤติความสะอาดและสติสัมปชัญญะ มีอากัปกิริยาแปลกๆ 
เปล่ียนไปจากเดิม 
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  3) สภาพร่างกายของผู้เสพจะอ่อนเพลีย ซูบซีด หมด
เรี่ยวแรง ขาดความกระปรี้กระเปร่าและเกียจคร้าน เฉื่อยชา เพราะกิน
ไม่ได้ นอนไม่หลับ ปล่อยเนื้อปล่อยตัวสกปรก ความเคล่ือนไหวของร่างกาย
และกล้ามเนื้อต่างๆผิดปกติ 
  4) ท าลายสุขภาพของผู้ติดยาเสพติดให้ทรุดโทรมทุกขณะ 
เพราะระบบอวัยวะต่างๆของร่างกายถูกพิษยาท าให้เส่ือมลง น าหนักตัวลด 
ผิวคล้ าซีด เลือดจางผอมลงทุกวัน 
  5) เกิดโรคภัยไข้เจ็บได้ง่าย เพราะความต้านทานโรคน้อย
กว่าปกติท าให้เกิดโรคหรือเจ็บป่วยได้ง่าย และเมื่อเกิดแล้วจะมีความ
รุนแรงมาก รักษาหายได้ยาก 
  6) อาจประสบอุบัติเหตุได้ง่าย สาเหตุเพราะระบบการ
ควบคุมกล้ามเนื้อและประสาทบกพร่อง ใจลอย ท างานด้วยความประมาท 
และเส่ียงต่ออุบัติเหตุตลอดเวลา 
  7) เกิดโทษท่ีรุนแรงมาก คือ จะเกิดอาการคลุ้มคล่ัง ถึง
ขั้นอาละวาด โดยเฉพาะเมื่อต้องการเสพยาเสพติดและหายาไม่ทัน เริ่มด้วย
อาการนอนไม่หลับ น้ าตาไหล เหงื่อออก ท้องเดิน อาเจียนกล้ามเนื้อ
กระตุก กระวนกระวาย และในท่ีสุดจะมีอาการเหมือนคนเสียสติ เป็น
ปัญหาสุขภาพรุนแรงและเป็นบ่อเกิดแห่งอาชญากรรม 
 1.2.2 โทษพิษภัยต่อครอบครัว 
 1) ความรับผิดชอบต่อครอบครัว และญาติพี่น้องจะหมด              
ส้ินไป ไม่สนใจท่ีจะดูแลครอบครัว 
 2) ท าให้สูญเสียทรัพย์สิน เงินทอง ท่ีจะต้องหามาซื้อยาเสพติด  
จนจะไม่มีใช้จ่ายอย่างอื่น และต้องเสียเงินรักษาตัวเอง 
 3) ท างานไม่ได้ขาดหลักประกันของครอบครัว และนายจ้าง 
หมดความไว้วางใจ 
 4) สูญเสียสมรรถภาพในการหาเล้ียงครอบครัวน าความ
หายนะมาสู่ครอบครัวและญาติพี่น้อง 
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1.3 สถานการณ์การใช้ยาเสพติดในเยาวชน 
 สถานการณ์ปัญหายาเสพติดในปัจจุบัน  นับว่ามีความรุนแรงมาก
ยิ่งขึ้นจากรายงาน  WORLD DRUG REPORT 2017 ได้ประมาณการผู้ติด
ยาเสพติดท้ังโลก พบว่ายาเสพติดท่ีส าคัญๆท่ีได้รับความนิยมนั้นมีผู้ติด
กัญชา 183 ล้านคน สารสกัดจากฝ่ิน 35 ล้านคน ยาบ้า สารกระตุ้นต่างๆ 
37 ล้านคน ยาอี 22 ล้านคน ยาแก้ปวด ยานอนหลับ 18 ล้านคน และ
โคเคน 17 ล้านคน ซึ่งสอดคล้องกับรายงานจากส านักงานว่าด้วยยาเสพติด
และอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Office on Drugs 
and Crimes: UNODC)ระบุว่าท่ัวโลกมีผู้ติดยาเสพติดประมาณ 250 ล้าน
คน โดยท่ีราว 29.5 ล้านคน หรือร้อยละ 0.6 ของประชากรผู้ใหญ่ท่ัวโลก
ก าลังประสบปัญหาและความทุกข์ทรมานสืบเนื่องมาจากการติดยาเสพติด 

ส าหรับปัญหายาเสพติดในประเทศไทยนับเป็นวาระแห่งชาติ 
(National agenda) การแพร่ระบาดของยาเสพติดในประเทศไทยเป็น
ปัญหาท่ีสร้างความเดือดร้อน และส่งผลกระทบต่อสังคม ชุมชนอย่างมาก
โดยเฉพาะในพื้นท่ีชายแดนภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งถือ
เป็นจุดลักลอบส าคัญในการน าเข้ายาเสพติด จึงเป็นหน้าท่ีของบุคลากรจาก
ทุกภาคส่วนในการร่วมมือด าเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามยา
เสพติด  ในการประชุมคณะรัฐมนตรี วันท่ี 16 มกราคม 2561 ได้ประกาศ
นโยบายการขับเคล่ือนประเทศ “โครงการไทยนิยมยั่งยืน” ท่ีก าหนดให้
ปัญหายาเสพติดเป็นภารกิจท่ี 9 “ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด” อันเป็นหนึ่ง
ในกรอบหลักในการด าเนินการเพื่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศไทย
สู่ความยั่งยืน โดยมุ่งเน้นการรับรู้ ปรับความคิด (Mindset) เพื่อการมีส่วน
ร่วมในการพัฒนา สอดคล้องกับแนวคิดการพัฒนาประเทศตามโมเดล 
Thailand 4.0 ท่ีให้ความส าคัญกับการสร้างภูมิคุ้มกันให้คนไทยไม่ตกอยู่ใน
ภาวะเส่ียงด้านยาเสพติดโดยเฉพาะเยาวชน ซึ่งนับเป็นก าลังส าคัญของการ
พัฒนาประเทศ  โดยยาเสพติดท่ีเป็นปัญหาแพร่ระบาดหลัก คือ ยาบ้า โดย
ใน ปี งบ ประมาณ  2559 สาม ารถยึ ดย าบ้ าไ ด้ ถึ ง  90 ล้ าน เม็ ด  ใน

http://www.unodc.org/wdr2017/press/WDR17_Fact_sheet.pdf
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ปีงบประมาณ 2560 ยึดได้มากกว่า 200 ล้านเม็ด และท่ีต้องเฝ้าระวังอย่าง
ใกล้ชิด คือ คีตามีน ท่ีมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยในปีงบประมาณ 2560 พบ
การจับกุมคีตามีนสูงถึง 658.4 กิโลกรัม และในปีงบประมาณ 2560 พบว่า
มีรายงานการเข้ารับการบ าบัดรักษาของผู้ติดยาเสพติดสูงถึง 220 ,020 คน
โดยกลุ่มเส่ียงหลักต่อการเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับกับยาเสพติด ได้แก่ กลุ่มเด็ก
และเยาวชน โดยพบผู้กระท าผิดเกี่ยวกับการเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด 
ท้ังในมิติของการเสพและกระท าความผิด ส่วนใหญ่มีอายุไม่เกิน 24 ปี ซึ่ง
กลุ่มท่ีพบได้มากท่ีสุดอยู่ในกลุ่มอายุ 15-19 ปี สูงถึงร้อยละ 40 การแพร่
ระบาดของปัญหายาเสพติดในกลุ่มเด็กและเยาวชนท้ังในสถานศึกษาและ
นอกสถานศึกษา         จึงนับเป็นปัญหาส าคัญท่ีส่งผลกระทบต่อความ
มั่นคงของชาติเป็นอย่างยิ่ง  
 
1.4 สาเหตุ และความเสี่ยงการใช้ยาเสพติดในเยาวชน 
 สาเหตุของการติดยาเสพติดมีอยู่มากมายหลายสาเหตุ โดยขึ้นอยู่
กับปัจจัยต่างๆเช่น ครอบครัวหรือผู้ปกครอง โรงเรียน หรือสถานศึกษา 
ส่ิงแวดล้อม การเปล่ียนแปลงทางวัฒนธรรมและสังคม ปัญหาจากทาง
ร่างกายและจิตใจของคนผู้นั้น ปัญหาทางเศรษฐกิจ เป็นต้นสรุปสาเหตุของ
การติดยาเสพติด มีดังต่อไปนี้ 
 1.4.1 สาเหตุท่ีเกิดจากความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ 
 1) อยากทดลอง เกิดจากความอยากรู้อยากเห็นซึ่งเป็นนิสัย
ของคนโดยท่ัวไปและโดยท่ีไม่คิดว่าตนจะติดยาเสพติดนี้ได้ จึงไปท าการ
ทดลองใช้ยาเสพติดนั้นในการทดลองใช้ครั้งแรกๆ อาจมีความรู้สึกดีหรือไม่
ดีก็ตาม ถ้ายังไม่ติดยาเสพติดนั้นก็อาจประมาทไปทดลองใช้ยาเสพติดนั้น
อีกจนใจท่ีสุดก็ติดยาเสพติดนั้น หรือถ้าไปทดลองใช้ยาเสพติดบางชนิด เช่น 
เฮโรอีน แม้จะเสพเพียงครั้งเดียว ก็อาจท าให้ติดได้ 
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 2) เกิดจากความคึกคะนอง คนบางคนมีความคึกคะนอง 
ชอบพูดอวดเก่งเป็นนิสัยโดยเฉพาะวัยรุ่นมักจะมีนิสัยดังกล่าว คนพวกนี้
อาจแสดงความเก่งกล้าของตนในกลุ่มเพื่อนโดยการแสดงการใช้ยาเสพติด
ชนิดต่างๆ เพราะเห็นแก่ความสนุกสนาน ต่ืนเต้น และให้เพื่อนฝูงยอมรับ
ว่าตนเก่ง โดยมิได้ค านึงถึงผลเสียหายหรืออันตรายท่ีจะเกิดขึ้นในภายหลัง
แต่อย่างใด ในท่ีสุดตนเองก็กลายเป็นคนติดยาเสพติดนั้น 
 3) จากการชักชวนของคนอื่น อาจเกิดจากการเช่ือตามค า
ชักชวนโฆษณาของผู้ขายสินค้าท่ีเป็นยาเสพติดบางชนิด เช่น ยากระตุ้น
ประสาทต่างๆ ยาขยัน ยาม้า ยาบ้า เป็นต้น โดยผู้ขายโฆษณาสรรพคุณ
ของยาเสพติดนั้นว่ามีคุณภาพดีสารพัดอย่างเช่น ท าให้มีก าลังวังชา ท าให้มี
จิตใจแจ่มใส ท าให้มีสุขภาพดี ท าให้มีสติปัญญาดีสามารถรักษาโรคได้บาง
ชนิด เป็นต้น ผู้ท่ีเช่ือค าชักชวนโฆษณาดังกล่าวจึงไปซื้อตามค าชักชวนของ
เพื่อนฝูง ซึ่งโดยมากเป็นพวกท่ีติดยาเสพติดนั้นอยู่แล้วด้วยความเกรงใจ
เพื่อน หรือเช่ือเพื่อน หรือต้องการแสดงว่าตัวเป็นพวกเดียวกับเพื่อนจึงใช้
ส่ิงยาเสพติดนั้น 
 1.4.2 สาเหตุท่ีเกิดจากการถูกหลอกลวง 

ปัจจุบันนี้ มี ผู้ขายสินค้าประเภทอาหาร ขนม หรือ
เครื่องด่ืมบางรายใช้ยาเสพติดผสมลงในสินค้าท่ีขาย เพื่อให้ผู้ซื้อสินค้านั้น
ไปรับประทานเกิดการติด อยากมาซื้อไปรับประทานอีก ซึ่งในกรณีนี้ผู้ซื้อ
อาหารนั้นมารับประทานจะไม่รู้สึกว่าตนเองเกิดการติดยาเสพติดขึ้นแล้วรู้
แต่เพียงว่าอยากรับประทานอาหาร ขนม หรือเครื่องด่ืมท่ีซื้อจากร้านนั้นๆ 
กว่าจะทราบก็ต่อเมื่อตนเองรู้สึกผิดสังเกตต่อความต้องการจะซื้ออาหาร
จากร้านนั้นมารับประทาน หรือต่อเมื่อมีอาการติดยาเสพติดรุนแรงและมี
สุขภาพเส่ือมลง 
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 1.4.3 สาเหตุท่ีเกิดจากความเจ็บป่วย 
 1) จากการเจ็บป่วยทางกาย คนท่ีมีอาการเจ็บป่วยทางกาย
เกิดขึ้นเพราะสาเหตุต่างๆ เช่นได้รับบาดเจ็บรุนแรง เป็นแผลเรื้อรังมีความ
เจ็บปวดอยู่เป็นประจ าเป็นโรคประจ าตัวบางอย่างเป็นต้น ท าให้ได้รับทุกข์
ทรมานมาก หรือเป็นประจ า จึงพยายามแสวงหาวิธีที่จะช่วยเหลือตนเองให้
พ้นจากความทุกข์ทรมานนั้นซึ่งวิธีหนึ่งท่ีท าได้ง่ายคือ การรับประทานยาท่ี
มีฤทธิ์ระงับอาการเจ็บปวดนั้นได้ ซึ่งไม่ใช่เป็นการรักษาท่ีเป็นต้นเหตุของ
ความเจ็บป่วย เพียงแต่ระงับอาการเจ็บปวดให้หมดไปหรือลดน้อยลงได้
ช่ัวขณะเมื่อฤทธิ์ยาหมดไปก็จะกลับเจ็บปวดใหม่ ผู้ป่วยก็จะใช้ยานั้นอีกเมื่อ
ท าเช่นนี้ไปนานๆ เกิดอาการติดยานั้นขึ้น 
 2) การเจ็บป่วยทางจิต ผู้ท่ีมีจิตใจไม่เป็นปกติ เช่น มีความ
วิตก กังวล เครียด มีความผิดหวังในชีวิต มีความเศร้าสลดเสียใจ เป็นต้น 
ท าให้สภาวะจิตใจไม่เป็นปกติจนเกิดการป่วยทางจิตขึ้นจึงพยายามหายา
หรือยาเสพติดท่ีมีฤทธิ์สามารถคลายความเครียดจากทางจิตได้ช่ัวขณะหนึ่ง
มารับประทาน แต่ไม่ได้รักษาท่ีต้นเหตุเมื่อยาหมดฤทธิ์จิตใจก็จะกลับเครียด
อีก และผู้ป่วยก็จะเสพยาเสพติดถ้าท าเช่นนี้ไปเรื่อยๆ ก็จะท าให้ ผู้นั้น                      
ติดยาเสพติดในท่ีสุด 
 3) การปฏิบั ติไม่ถูกต้องในการใช้ยา การไปซื้ อยามา
รับประทานเองโดยไม่ทราบสรรพคุณยาท่ีแท้จริง ขนาดยาท่ีควร
รับประทาน การรับประทานยาเกินจ านวนกว่าท่ีแพทย์ได้ส่ังไว้การ
รับประทานยาบางชนิดมากเกินขนาด หรือรับประทานติดต่อกันนานๆ 
บางครั้งอาจมีอาการถึงตายได้ หรือบางครั้งท าให้เกิดการเสพติดยานั้นได้ 
 1.4.4 สาเหตุอื่นๆ 
 1) การอยู่ใกล้ชิดกับแหล่งยาเสพติด การอยู่ใกล้แหล่งขาย
หรือใกล้แหล่งผลิตหรือเป็นผู้ขายหรือผู้ผลิตเอง จึงท าให้มีโอกาสติดยาเสพ
ติดให้โทษนั้นมากกว่าคนท่ัวไป 
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 2) การอยู่ใกล้ชิดกับผู้ติดยาเสพติด เมื่อมีเพื่อนสนิทหรือพี่
น้องท่ีติดยาเสพติดอยู่ผู้นั้นย่อมได้เห็นวิธีการเสพ ของผู้ท่ีอยู่ใกล้ชิดรวมท้ัง
ใจเห็นพฤติกรรมต่างๆ ของเขาด้วยและยังอาจได้รับค าแนะน าหรือชักชวน
จากผู้เสพด้วย จึงมีโอกาสติดได้ 
 3) สภาพแวดล้อมทางสังคม คนบางคนอยู่ในสภาพท่ีมี
ปัญหา เช่น ว่างงานยากจน ค่าใช้จ่ายเพิ่มโดยมีรายได้ลดลง หรือคงท่ี มี
หนี้สินมาก ฯลฯ เมื่อแก้ปัญหาต่างๆ เหล่านี้ไม่ได้ก็หันไปใช้ยาเสพติดช่วย
ผ่อนคลายความรู้สึกในความทุกข์ยากต่างๆ เหล่านี้แม้จะรู้ว่าเป็นช่ัวครู่                     
ช่ัวยามก็ตาม เช่น กลุ้มใจท่ีเป็นหนี้สิน ท าให้ไปกินเหล้าหรือสูบกัญชาให้
เมาเพื่อท่ีจะได้ลืมเรื่องหนี้สินบางคนต้องการรายได้เพิ่มขึ้นโดยพยายาม
ท างานให้หนักและมากขึ้นท้ังๆท่ีร่างกายอ่อนเพลียมากจึงรับประทาน                        
ยากระตุ้นประสาทเพื่อให้สามารถท างานต่อไปได้เป็นต้น 
 4) การเลียนแบบ การท่ีไปเห็นผู้ท่ีตนสนิทสนมรักใคร่หรือ
เพื่อนเสพยาเสพติดจึงเห็นว่าเป็นส่ิงน่าลองเป็นส่ิงโก้เก๋เป็นส่ิงแสดงความ
เป็นพวกเดียวกัน จึงไปทดลองใช้ยาเสพติดนั้น 
 5) การประชดชีวิต คนบางคนมีความผิดหวังในชีวิตตนเอง 
ผิดหวังในชีวิตครอบครัว หรือผิดหวังในชีวิตสังคม เพื่อเป็นการประชด
ตนเองหรือคนอื่นจึงไปใช้ยาเสพติดจนติดท้ังๆท่ีทราบว่าเป็นส่ิงไม่ดี 
 
1.5 ลักษณะผู้ติดยาเสพติดและการสังเกตผู้ติดยาเสพติด 
 ผู้ท่ีใช้สารเสพติดจนเกิดภาวะติดสารเสพติดจะส่งผลกระทบต่อ
ผู้ใช้ยาเสพ ติดท้ังด้านร่างกาย ด้านอารมณ์  ด้านจิตใจของผู้ ท่ี เสพ                            
ซึ่งมีลักษณะของผู้ท่ีใช้ยาเสพติด และวิธีการสังเกต ดังนี้ 
 1.5.1 ลักษณะของผู้ท่ีใช้ยาเสพติด 

1) ตาโรยขาดความกระปรี้กระเปร่า น้ ามูกไหล น้ าตาไหล 
ริมฝีปากเขียวคล้ า แห้งแตก  

2) เหงื่อออก กล่ินตัวแรง พูดจาไม่สัมพันธ์กับความเป็นจริง 
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3) บริเวณแขนตามแนวเส้นโลหิต มีร่องรอยการเสพยา            
โดยการฉีดให้เห็น 

4) ท่ี ท้อ งแขนมี รอยแผลเป็น โดยกรีดด้วยของมี คม                     
ตามขวาง  

5) ใส่แว่นกรองแสงเข้มประจ าเพราะม่านตาขยาย 
6) มักสวมเส้ือแขนยาวปกปิดรอยฉีดยา  
7) มีความต้องการอย่างแรงกล้าท่ีจะเสพยานั้นต่อไป                           

อีกเรื่อยๆ 
8) มีความโน้ ม เอี ยง ท่ีจะ เพิ่ มปริมาณของส่ิง เสพ ติด                   

ให้มากขึ้นทุกขณะ 
9) ถ้าถึงเวลาท่ีเกิดความต้องการแล้วไม่ ได้เสพจะเกิด

อาการขาดยาหรืออยากยาโดยแสดงออกมา ในลักษณะอาการต่างๆ                       
เช่น หาว อาเจียน น้ ามูกไหล น้ าตาไหล ทุรนทุรายคลุ้มคล่ัง ขาดสติ โมโห 
ฉุนเฉียว ฯลฯ 

10) ยาเสพติดนั้นหากเสพอยู่เสมอ ๆ และเป็นเวลานาน           
จะท าลายสุขภาพของผู้เสพท้ังทางร่างกายและจิตใจ 

11) ท าให้ร่างกายซูบผอมมีโรคแทรกซ้อน และท าให้เกิด 
อาการทางโรคประสาทและจิตไม่ปกติ 

 
การติดยาเสพติดทางกาย 

 เป็นการติดยาเสพติดท่ีผู้เสพมีความต้องการเสพอย่างรุนแรง ท้ัง
ทางร่างกายและจิตใจ เมื่อถึงเวลาอยากเสพแล้วไม่ได้เสพ จะเกิดอาการ
ผิดปกติอย่างมาก ท้ังทางร่างกายและจิตใจ ซึ่งเรียกว่า "อาการขาดยา" เช่น 
การติดฝ่ิน มอร์ฟีน เฮโรอีน เมื่อขาดยาจะมีอาการคล่ืนไส้อาเจียน หาว 
น้ ามูกน้ าตาไหล นอนไม่หลับ เจ็บปวดท่ัวร่างกาย เป็นต้น 
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 การติดยาเสพติดทางใจ 
 เป็นการติดยาเสพติดเพราะจิตใจเกิดความต้องการ หรือเกิดการ
ติดเป็นนิสัย หากไม่ได้เสพร่างกายก็จะไม่เกิดอาการผิดปกติ หรือทุรนทุราย
แต่อย่างใด จะมีบ้างก็เพียงเกิดอาการหงุดหงิดหรือกระวนกระวายใจ
เท่านั้น 
 1.5.2 การสังเกตผู้ติดยาเสพติด 
  เนื่องจากยาเสพติดท้ังหลาย เมื่อเกิดการเสพติดจะมี
ผลกระทบต่อร่างกายและจิตใจของผู้เสพ ซึ่งท าให้ลักษณะ และความ
ประพฤติของผู้เสพยาเสพติดเปล่ียนไปจากเดิมการสังเกตสมาชิกใน
ครอบครัว หากสงสัยว่าสมาชิกในครอบครัวติดยาเสพติดหรือไม่ อาจสังเกต
ได้จาก 

1) การใช้เงินส้ินเปลือง โดยเด็กจะใช้เงินเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
ภายในไม่เกิน 1 ปี  

2) อุปกรณ์การเสพ อาจพบบุหรี่ท่ีมีรอยยับ และมักจะเก็บ
ไว้ต่างหาก หรือพบกระดาษ ฟรอยด์ ไฟแช็ค และหลอด 

3) มีนิ สัย โกหก เด็กจะเริ่ ม โกหกจาก เรื่ อ ง เล็กน้ อย                           
เช่น เสพยาในห้องน้ านานแต่โกหกว่าท้องผูก เป็นต้น จนกระท่ังเรื่ องท่ี
โกหกจะมีความส าคัญมากขึ้น เช่น โกหกว่าเครื่องประดับหายหรือโรงเรียน
บังคับให้ซื้อเครื่องมือท่ีราคาแพง เป็นต้น 

4) มีนิสัยลักขโมย 
5) มีนิ สัย เกียจคร้าน  และ ไม่ รับ ผิดชอบ ห ลังจาก ท่ี                           

เสพ ยาเสพ ติดแ ล้ว ผู้ เสพ จะมี อาก ารเมายาท าให้ ลดความ ต้ั ง ใจ                             
และลดพฤติกรรมต่างๆ ลงไม่สนใจส่ิงแวดล้อมรอบตัว 

6) ร่างกายไม่แข็งแรงผอมแห้งแรงน้อย เนื่องจากไม่มี
อาการอยากรับประทานอาหารเพราะอยู่ในอาการเมายา หรือต้องการ
พยายามเก็บเงินไว้ เพื่อซื้อยาเสพติดในครั้งต่อไป 
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7) ขาดความใส่ใจในความเป็นระเบียบเรียบร้อย สกปรก 
ความใส่ใจในการดูแลความสะอาดร่างกายมักจะลดลง 

8) อารมณ์ฉุนเฉียว หงุดหงิดง่าย เอาแต่ใจตัวเอง 
ผู้ปกครองจะต้องมีความหนักแน่น มีเหตุผล และต้ังอยู่บนพื้นฐานความรัก 
และความเข้าใจในครอบครัว 

9) เก็บตัวไม่สุงสิงกับคนอื่นไม่รับรู้ปัญหาภายในบ้าน และ
ใช้ห้องน้ านาน 

10) ติดต่อกับคนแปลกหน้า ซึ่งส่วนใหญ่เป็นพวกท่ีเสพยา
เสพติดเหมือนกัน 

 
1.6 สถานการณ์การป้องกันการใช้ยาเสพติดในเยาวชน 

แนวนโยบายแผนยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหา                             
ยาเสพติด พ.ศ.2558 – 2562 ยุทธศาสตร์การป้องกันกลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไป
เกี่ยวข้องกับยาเสพติดการด าเนินงานป้องกันปัญหายาเสพติดในกลุ่มเส่ียง
โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน และได้เล็งเห็นความส าคัญท่ีทุกองค์กรและ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องต้องร่วมมือท างานเชิงบูรณาการโดยก าหนดเป็น
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1 สร้างภูมิคุ้มกันให้เด็กและเยาวชนในสถานศึกษา
ต่อการรองรับสภาพปัญหายาเสพติดในสังคม ซึ่งมีเป้าหมายหลักในการ
ด าเนินการกลุ่มใหญ่ท่ีเด็กวัยรุ่น (13-19 ปี) ท่ีมีจ านวนมากถึง 6.5 ล้านคน 
และประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2 สร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันให้เด็กและเยาวชน
นอกสถานศึกษา ซึ่งต้องอาศัยกลยุทธ์ในการท างานด้วยการสร้างภูมิคุ้มกัน
และป้องกันยาเสพติดในก ลุ่มปฐมวัยและวัยเด็กด้วยกระบวนการ                                          
กล่อมเกลาทางสังคม (Socialization) สร้างความภาคภูมิใจของตนเอง                          
(Self esteem) สติปัญญา (Intelligence) และความฉลาดทางอารมณ์ 
(Emotional Quotient)  การพัฒนาอัตลักษณ์  ( Identity) และสร้าง
จริ ย ธรรม  (Moral development) ส ร้ างค วาม เข้ ม แข็ งท าง จิต ใจ  
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(Resilience) และสร้างสังคมรอบตัวเข้มแข็งให้กับหน่วยงานท่ีมีส่วน
สัมพันธ์โดยตรงกับเป้าหมาย คือ ครอบครัว ชุมชน โรงเรียน  

การแก้ไขปัญหายาเสพติดปัจจุบัน ทางภาครัฐและทุกภาคส่วนได้
พยายามสร้างเครือข่ายความร่วมมือ และบูรณาการแผนงานในทุกระดับ 
ต้ังแต่ระดับนโยบายจนถึงระดับปฏิบัติการในพื้นท่ี ท้ังนี้ คณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ ได้ก าหนดนโยบายการแก้ไข
ปัญหายาเสพติด โดยมีกองก าลังสุรศักด์ิมนตรี/กอ.รมน.ภาค 2 สย.1                         
เป็นหนึ่งในหน่วยงานการปฏิบัติหลัก ในการแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติ 
และได้มีปฏิบัติการประเทศไทยเข้มแข็งชนะยาเสพติดยั่งยืน ภายใต้
ยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดและปฏิบัติตามนโยบายและ
ปฏิบัติการของรัฐบาล  โดยมุ่งเน้นการบูรณาการ การท างานในทุกระดับ
กับทุกภาคส่วน และต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง และสืบเนื่องจาก
สถานการณ์ปัญหายาเสพติดในปัจจุบัน ท่ี ได้มีการขยายตัวมากขึ้น
โดยเฉพาะในกลุ่มเส่ียงท่ีเป็นเด็กและเยาวชน อันเป็นบุคลากรท่ีเป็นก าลัง
ส าคัญพื้นฐานในการพัฒนาประเทศ ฉะนั้น ในการปฏิบัติจึงมีความจ าเป็นท่ี
จะต้องพัฒนาศักยภาพเยาวชนให้มีความรู้ ความสามารถ มีความเข้มแข็ง 
มีจิตส านึกในการเป็นผู้น าการป้องกันและเอาชนะยาเสพติด โดยต้องอาศัย
ความร่วมมือในการท างานระหว่างหน่วยงานด้านความมั่นคง หน่วยงาน
ด้านการศึกษา และผู้เกี่ยวข้องจากทุกภาคส่วนเพื่อให้เกิดพัฒนางานด้าน
การป้องกันยาเสพติดอย่างมีประสิทธิภาพ  
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บทที่ 2 
กิจกรรมการป้องกันการใช้ยาเสพตดิในเยาวชน 

 
 

2.1 บทบาทของผู้เข้ารับการฝึกอบรม  
 2.1.1. การก าหนดกลุ่มเป้าหมาย 
 โดยกลุ่มเป้าหมายในการจัดการฝึกอบรมทูตเยาวชนต้านยาเสพ
ติด ใช้เกณฑ์ต่อไปนี้ 

เกณฑ์ของผู้เข้ารับการอบรมทูตเยาวชนต้านยาเสพติด 
1) เยาวชนทั้งเพศชายและเพศหญิง  
2) อายุไม่เกิน 18 ปี 
3) เป็นกลุ่มเยาวชนระดับแกนน าท่ีลงทะเบียนในเครือข่าย

เยาวชนป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ท่ีอยู่ในความรับผิดชอบการ
ด าเนินงานด้านยาเสพติดของกองก าลังสุรศักดิ์มนตรี/กอ.รมน.ภาค 2 สย.1 
ในพื้นท่ี 5 จังหวัดชายแดน ได้แก่ เลย หนองคาย บึงกาฬ นครพนม และ
มุกดาหาร ประจ าปีงบประมาณ 2562 

4) สมัครใจเข้าร่วมโครงการวิจัย 
 2.1.2 บทบาทของผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

1) เข้าร่วมฝึกอบรมในโครงการจนครบตามระยะท่ีก าหนด 
2) ให้ความร่วมมือในทุกกิจกรรมในโครงการ 
3) เผยแพร่ความรู้เรื่องยาเสพติดเพื่อต้านยาเสพติดแก่เยาวชน

หลังเสร็จส้ินการฝึกอบรมร่วมกับเครือข่ายแกนน าทูตเยาวชนต้าน                            
ยาเสพติด 
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2.2 การจัดกิจกรรมในการอบรมเชิงปฏิบัติการ  
 การแพร่ระบาดยาเสพติดในกลุ่มเยาวชนนับวันจะมีรูปแบบท่ี
หลากหลาย ซับซ้อนซึ่งการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างมีประสิทธิภาพ
จ าเป็นต้องรู้เท่าทันปัญหา และสามารถคาดการณ์แนวโน้มเหตุการณ์ท่ีจะ
เกิดขึ้นได้อย่างแม่นย า เพื่อเตรียมการป้องกัน แก้ไขปัญหาและเฝ้าระวัง
ปัญหาได้อย่างถูกทางและทันท่วงทีเยาวชนเป็นผู้เกี่ยวข้องและใกล้ชิด
ปัญหา การให้เยาวชนมีส่วนร่วมรับรู้ปัญหาและมีส่วนร่วมในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้นเป็นการสร้างแนวร่วมการท างาน ส่งผลให้การ
ด าเนินงานด้านยาเสพติดได้รับความร่วมมือเป็นท่ียอมรับและง่ายต่อการ
ขยายผลวงกว้างไปยังเยาวชนท่ัวไปการพัฒนาศักยภาพทูตเยาวชนต้าน                        
ยาเสพติดในการจัดกิจกรรมนอกจากจะเป็นการส่งเสริมประสบการณ์                     
ยังเป็นการพัฒนาทักษะในการน าไปถ่ายทอดต่อแก่เยาวชนในพื้น ท่ี                        
5 จังหวัดชายแดน ได้แก่ เลย หนองคาย บึงกาฬ นครพนม และมุกดาหาร 
ซึ่งจะน าไปสู่การลดปัญหาการแพร่ระบาดในกลุ่มเยาวชนอย่างต่อเนื่อง                     
และยั่งยืน 
 2.2.1 จุดมุ่งหมายการฝึกอบรม 
 1) เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ถึงโทษและอันตรายของ
ยาเสพติด 
 2) เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีทักษะในการปฏิบัติตัวให้ห่างไกล 
ยาเสพติดและมีทักษะการถ่ายทอดความรู้ และเฝ้าระวังบุคคลคนรอบข้าง 
ในการยุ่งเกี่ยวกับการใช้ยาเสพติด 
 2.2.2 โครงสร้างของกิจกรรมการฝึกอบรม 
 โครงสร้างของกิจกรรมการฝึกอบรมทูตเยาวชนต้านยาเสพติด 
ในการป้องกันการใช้ยาเสพติด ประกอบด้วยกิจกรรมต้านยาเสพติดท่ีจัดให้
ผู้เข้าร่วมอบรมแกนน าทูตเยาวชนต้านยายาเสพติด ดังนี้ 
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1) การช้ีแจงบทบาทผู้เข้าร่วมอบรมแกนน าทูตเยาวชน
ต้านยาเสพติด  

2) แนวทางการจัดกิจกรรมและแนวปฏิบัติเพื่อป้องกัน               
ยาเสพติดในกลุ่มเยาวชน 10 กิจกรรม 

2.1) กิจกรรมการละลายพฤติกรรม 
2.2) กิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ 
2.3) กิจกรรมการอบรมความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด 
2.4) กิจกรรมการแสดงความสามารถ 
2.5) กิจกรรมระดมสมอง/อภิปราย/บทบาทสมมติ 
เรื่อง โทษพิษภัยของยาเสพติด 
2.6) กิจกรรมการฝึกท าสมาธิ 
2.7) กิจกรรมอภิปรายและวิเคราะห์สถานการณ์ท่ี
ก่อให้เกิดความเส่ียงในการใช้ยาเสพติด 
2.8) กิจกรรมการฝึกปฏิบัติทักษะการปฏิเสธ 
2.9) กิจกรรมระดมสมอง/อภิปราย/ท าแผนผัง

ความคิด เรื่อง รู้คุณค่าของตนเองโดยไม่พึ่งยาเสพติด 
2.10) กิจกรรมระดมสมองและอภิปรายแนวปฏิบัติ         

ในการเป็นแกนน าด าเนินกิจกรรมต้านยาเสพติด 
 

2.3 การวัดและประเมินผลการอบรม แผนการจัดกิจกรรม 
การประเมินผลการฝึกอบรม มีวัตถุประสงค์เพื่อทราบพื้นฐาน

ความก้าวหน้าและความส าเร็จในการฝึกอบรมได้ก าหนดการประเมินผลไว้ 
ดังนี้ 

1) การวัดความรู้ก่อนการฝึกอบรม โดยการทดสอบวัดความรู้ผู้เข้า
ฝึกอบรมโดยใช้แบบทดสอบวัดความรู้ความเข้าใจ ก่อนฝึกอบรม  

2)การประเมินระหว่างการฝึกอบรม โดยการสังเกตพฤติกรรม 
และการมีส่วนร่วมของผู้เข้ารับฝึกอบรม 
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3) การวัดความรู้หลังการฝึกอบรม โดยการทดสอบวัดความรู้ความ
เข้าใจผู้เข้าฝึกอบรม โดยใช้แบบทดสอบวัดหลังอบรม  
 การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เข้ารับการอบรม และ
การประเมินผลการใช้หลักสูตรฝึกอบรมเป็นการวัดและประเมินผลก่อน
และหลังการใช้หลักสูตรฝึกอบรม โดยวัดจากแบบทดสอบ ดังนี้ คือ 
 

1. ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามลักษณะท่ัวไปของผู้เข้ารับการอบรม 
2. ส่วนท่ี 2 แบบทดสอบวัดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับยาเสพติดก่อน-

หลังอบรม 
3. ส่วนท่ี 3 แบบวัดเจตคติเกี่ยวกับยาเสพติด 
4. ส่วนท่ี 4 แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรมท่ีมีต่อ

การเข้าร่วมโครงการ 
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1. กิจกรรมการละลายพฤติกรรม 
 

ระยะเวลาที่อบรม 1 ชั่วโมง 
สาระส าคัญ 

การละลายพฤติกรรม คือ กระบวนการหรือกิจกรรมท่ีจัดขึ้น 
เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้มีโอกาสแสดงความเป็นตัวเองท าความรู้จัก                   
ผ่อนคลาย ลดอคติความรู้สึกกังวลไม่ปลอดภัยและเปิดเผยตัวเองออกมา        
ให้สมาชิกแต่ละคนในกลุ่มได้รู้จักกันมากขึ้น 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. เพื่อส่งเสริมการรู้จักกันของผู้เข้ารับการอบรม 
2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้มีโอกาสเปิดเผยความเป็นตัวเอง 
3. เพื่อก่อให้เกิดความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 
4. เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศท่ีเป็นมิตร 
กิจกรรมการอบรม 
1. น าเข้าสู่บทเรียนโดยวิทยากรสุ่มถามผู้เข้ารับการอบรม 3-4 คน 

เกี่ยวกับ ประสบการณ์การเข้าร่วมกิจกรรมการละลายพฤติกรรม                           
ท่ีเคยร่วมที่ผ่านมา 
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2. วิทยากรด าเนินกิจกรรมละลายพฤติกรรม ได้แก่  
เสริมสร้างทักษะ 
การส่ือสารประสานงาน  
(เกมฝูงวานร) 
ใช้เวลา 10-20 นาที 

1) จัดให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมรียงกันเป็นวงกลม
หรือรูปตัว ยู ตามความเหมาะสม 

2) ผู้น ากิจกรรมแจ้งกฎและกติกาในการเล่น
และก าหนดผู้ท่ีจะเริ่มเป็นคนแรก 

3) ผู้เล่นคนแรกจะร้องว่า “ลิง 1 ตัว”                   
ผู้เล่นคนต่อไปจะอยู่ติดกับคนแรกจะซ้ายหรือขวา
ก็ได้จะต้องกระโดดท าท่าลิงไปข้างหน้า 1 ครั้ง 
พร้อมร้องว่า “กระโดด 1 ครั้ง”คนท่ีสามก็จะ
กระโดดท าท่าลิงไปข้างหน้า 1 ครั้งพร้อมร้องเสียง
ลิง 1 ครั้ง “เจ๊ียก”เปน็อันครบลิง 1 ตัว 

4) โดยท่ีผู้น ากิจกรรมจะก าหนดเองตามความ
เหมาะสมกับคนเล่นว่าจะใช้ลิงกี่ตัว 

สร้างความสนุก  
สร้างจินตนาการ 
(เกมเช้ือโรค) 
ใช้เวลา 10-20 นาที 

1) ผู้เล่นนั่งเป็นวงกลม ตรงกลางมีขวด
เปล่าพร้อมฝาปิดวางอยู่  

2) ผู้ด าเนินเกมเข้าไปตรงกลางอธิบายว่า
ขวดนี้มีเช้ือโรคอยู่ใครก็ตามท่ีเปิดฝาขวดนี้จะ
ได้รับเช่ือโรคนั้นและมีอาการแตกต่างกัน
ออกไป หากผู้ติดเช้ือไปแตะใครคนนั้นจะได้รับ
เช้ือโรคไปด้วย 

3) ผู้ด าเนินเกมเปิดขวด แสดงอาการของ
โรค (เช่น คันท้ังตัว หัวเราะไม่หยุด มือส่ัน) 
ค่อยๆคลานกลับมาแตะผู้เล่นคนอื่นๆ ผู้เล่นท่ี
ถูกแตะต้องแสดงอาการเดียวกันกับผู้ท่ีแตะ
แล้วคลานไปแตะขวดตรงกลางแล้วคลาน
กลับมาด้วยอาการใหม่ๆแตะผู้เล่นคนอื่นๆ
ต่อไป 
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สร้างความช่ือมั่น มุ่งมั่น  
สู่เป้าหมาย  
(เกมโยนเหรียญลงแก้ว)  
ใช้เวลา 10-20 นาที 

1) ให้สมาชิกทีละคน โยนเหรียญลงใน
แก้วโยนลง 1 เหรียญ ได้ 10 คะแนนโยนครบ 
3 เหรียญให้สมาชิกคนต่อไปโยนจนครบท้ัง
กลุ่ม 

2) รวมคะแนนของสมาชิกทุกคนในกลุ่ม  
เปรียบเทียบกับกลุ่มอื่นๆกลุ่มไหนคะแนนมาก
ท่ีสุดเป็นฝ่ายชนะ 

สร้างความสนุก  
รู้จักกันมากขึ้น 
(เกมลูกบอลกระดาษ) 
ใช้เวลา 10-20 นาที 

1) เขียนค าถามหรือค าส่ังไว้ในกระดาษทุกแผ่น  
ขย ากระดาษเป็นวงกลมซ้อนๆกันจนได้ลูกบอล
กระดาษลูกใหญ่ 

2) ผู้ด าเนินการเกมเข้าไปตรงกลางอธิบายว่า 

ขวดนี้มีเช้ือโรคอยู่ใครก็ตามท่ีเปิดฝาขวดนี้จะ
ได้รับเช้ือโรคนั้นและมีอาการแตกต่างกัน
ออกไป หากผู้ติดเช้ือไปแต่ใครคนนั้นจะได้รับ
เช้ือลูกไปด้วย  

3) ผู้ด าเนินเกมเปิดขวดแสดงอาการของโรค 
(เช่น คันท้ังตัว หัวเราะไม่หยุด มือส่ัน) ค่อยๆ
คลานกลับมาแต่ผู้เล่นอื่นๆ ผู้เล่นท่ีถูกแต่ต้อง
แสดงอาการเดียวกันกับผู้ท่ีแล้วคานไปแต่ปวด
ตรงกลางแล้วค้างกลับมาด้วยอาการใหม่ๆ  
แต่ผู้เล่นคนอื่นต่อไป 
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สร้างความเช่ือมั่น มุ่งมั่น 
สู่เป้าหมาย 
(เกมโยนเหรียญลงแก้ว) 
ใช้เวลา 10-20 นาที 

1) ให้สมาชิกทีละคน โยนเหรียญลงในแก้วโยนลง 
1 เหรียญ ได้ 10 คะแนน โยนครบ 3 เหรียญให้
สมาชิกคนต่อไปโยนจนครบท้ังกลุ่ม 
    2) รวมคะแนนของสมาชิกทุกคนในกลุ่ม 
เปรียบเทียบกับกลุ่มอื่นๆ กลุ่มไหนคะแนนมาก
ท่ีสุดเป็นฝ่ายชนะ 

สร้างความสนุกรู้จักกัน
มากขึ้น (เกมลูกบอล
กระดาษ) 
ใช้เวลา 10-20 นาที 

1) เขียนค าถามหรือค าส่ังไว้ในกระดาษทุกแผ่น 
ขย ากระดาษเป็นวงกลมซ้อนๆ กันจนได้ลูกบอล
กระดาษลูกใหญ่ 
   2) ผู้เล่นนั่งเป็นวงกลม เปิดเพลง เปิดเพลง ส่งลูก
บอลกระดาษไปเรื่อย  ๆเพลงหยุดกระดาษอยู่ท่ีใคร
คนนั้น เปิดกระดาษช้ันแรกอ่าน อ่านแล้วท าตาม
ค าส่ังหรือตอบค าถาม 
*ในกระดาษอาจเขียนดังนี้ ความคาดหวังในการ
มาร่วมกิจกรรม สีท่ีชอบ ส่ิงท่ีท าเมื่อวาน สัตว์เล้ียง
โปรด ความฝันสูงสุด จงร้องเพลงหนึ่งเพลง ส่ิงท่ี
ประทับใจในชีวิตเป็นต้น 

3. แบ่งกลุ่มผู้เข้ารับการอบรม กลุ่มละ 8 คน ท ากิจกรรมละลายพฤติกรรม 
4. ให้ผู้เข้ารับการอบรมแต่ละกลุ่มสรุปข้อคิดท่ีได้จากการร่วมกิจกรรม 
สื่อการสอน 
1. เอกสารประกอบการบรรยาย  
2. สไลด์ประกอบการบรรยาย (Power point) 
การประเมินผล 
1. สังเกตความสนใจและการมีส่วนร่วม 
2. สังเกตจากการฝึกปฏิบัติ 
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2. กิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ 
 

ระยะเวลาที่อบรม 1 ชั่วโมง 
สาระส าคัญ 

การออกก าลังกายและการเล่นกีฬาเป็นปัจจัยส าคัญอย่างหนึ่งใน
การพัฒนาคุณภาพชีวิตเนื่องจากในปัจจุบันสภาพสังคมท่ีเปล่ียนแปลงไป
อย่างรวดเร็วท าให้ไม่มีเวลาออกก าลังกายหรือเล่นกีฬาส่งผลท าให้สุขภาพ
ร่างกายอ่อนแอลงและหันไปพึ่งพาส่ิงเสพติดมีพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์
เพิ่มมากขึ้น การจัดกีฬาสัมพันธ์เป็นกิจกรรมท่ีท าให้ร่างกายแข็งแรง จิตใจ
ร่าเริง สนุกสนาน รู้แพ้ รู้ชนะ ไม่เอารัดเอาเปรียบ ให้อภัยซึ่งกันและกัน 
และก่อให้เกิดความสามัคคีกลมเกลียว   

       
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. ตระหนักถึงประโยชน์ของการเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ 
2. ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
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กิจกรรมการอบรม 
1. น าเข้าสู่บทเรียนโดยวิทยากรถามผู้เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับ

“ประสบการณ์การเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาสัมพันธ์” สุ่มถาม 3-4 คน 
2. วิทยากรแบ่งกลุ่มผู้เข้ารับการอบรม กลุ่มละ 8 คน ให้เล่นกีฬา

ร่วมกันตามความสนใจ เช่น ฟุตบอล วอลเล่ย์บอล บาสเกตบอล และ
ตะกร้อ เป็นต้น โดยให้สมาชิกในกลุ่มมีส่วนร่วมในกิจกรรมกีฬาสัมพันธ์                    

ทุกคน 
4. วิทยากรสุ่มถามสมาชิกให้แต่ละกลุ่มถึงส่ิงท่ีได้รับจากการท า

กิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ 
5. วิทยากรสรุปส่ิงท่ีได้รับจากการท ากิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ 
สื่อการสอน 
1. เอกสารและสไลด์ประกอบการบรรยาย (Power point) 
2. กระดาษ 
3. สนามกีฬา 
4. อุปกรณ์กีฬา เช่น ฟุตบอล วอลเล่ย์บอล บาสเกตบอล และ

ตะกร้อ เป็นต้น 
การประเมินผล 
1. สังเกตความสนใจและการมีส่วนร่วม 
2. สังเกตจากการฝึกปฏิบัติ 
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3. กิจกรรมการบรรยาย เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด 
 

ระยะเวลาที่อบรม 2 ชั่วโมง 
สาระส าคัญ 

ผู้ติดส่ิงเสพติดนอกจากจะท าลาย สุขภาพกายสุขภาพจิตและชีวิต
แล้ว ยังเป็นปัญหาร้ายแรงแก่สังคมด้วย การเรียนรู้เกี่ยวกับส่ิงเสพติดช่วย
ให้เข้าใจท่ีคลอบคลุมเกี่ยวกับยาเสพติดและถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับยาเสพ
ติดท่ีแก่บุคคลอื่นๆ ได้ 

    
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. มีความรู้ ความเข้าใจลักษณะของส่ิงเสพติดประเภทต่าง ๆ 
2. ตระหนักถึงโทษและอันตรายของส่ิงเสพติด 
กิจกรรมการอบรม 
1. น าเข้าสู่บทเรียนโดยวิทยากรถามผู้เข้ารับการอบรมว่า “ใน

โรงเรียนหรือพื้นท่ีท่ีผู้เข้ารับการอบรมอาศัยอยู่มีการแพร่ระบาดของสาร
เสพติดมากน้อยขนาดไหน และมีสารเสพติดอะไรบ้างท่ีก าลังแพร่ระบาดอยู่
ในขณะนี้” สุ่มถาม 3-4 คน 

2. วิทยากรถามผู้เข้ารับการอบรมว่า “ยาเสพติดท่ีผู้เข้ารับการ
อบรมกล่าวถึงมีโทษอย่างไร” สุ่มถาม 3-5 คน 

3. วิทยากรบรรยายความรู้ท่ัวไปเกี่ยวกับยาเสพติด และโทษของ
ส่ิงเสพติดแต่ละชนิด 

 
 



25 

4. แบ่งกลุ่มผู้เข้ารับการอบรม กลุ่มละ 8 คน ร่วมกันอภิปรายถึง
โทษของยาเสพติดให้ได้มากท่ีสุด 

5. ตัวแทนกลุ่มน าเสนอ 
6. สรุปความรู้เกี่ยวกับโทษและอันตรายของการใช้ส่ิงเสพติด 
7. วิทยากรถามผู้เข้ารับการอบรมว่า “ในฐานะทูตเยาวชนต้านยา

เสพติดท่านจะมีวิธีการอย่างไรในการถ่ายทอดความรู้เรื่องยาเสพติดแก่
บุคคลคนอื่นอย่างไร” สุ่มถาม 3-4 คน 

สื่อการสอน 
1. เอกสารและสไลด์ประกอบการบรรยาย (Power point) 
2. กระดาษ 
การประเมินผล 
1. สังเกตความสนใจและการมีส่วนร่วม 
2. สังเกตจากการฝึกปฏิบัติ 
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4. กิจกรรมการแสดงความสามารถตามความถนัด 
 

ระยะเวลาที่อบรม 1 ชั่วโมง 
สาระส าคัญ 

ความสามารถต่างๆ ย่อมมีอยู่ในบุคคลแตกต่างกันไป การฝึกให้ผู้
เข้ารับการอบรมได้ท ากิจกรรมท่ีเป็นความถนัดเฉพาะตัวเชิงสร้างสรรค์ 
เป็นการดึงศักยภาพของผู้เข้ารับการอบรมออกมา เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม
ท ากิจกรรมท่ีเหมาะสม และช่ืนชอบ โดยไม่ต้องพึ่งยาเสพติด 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. ผู้เข้ารับการอบรมได้แสดงความสามารถตามความถนัด  
2. ผู้เข้ารับการอบรมสามารถแยกแยะกิจกรรมทางเลือกท่ี

เหมาะสม 
กิจกรรมการอบรม 
1. วิทยากรถามผู้เข้าอบรมว่า “ความสามารถท่ีตนเองถนัดมี

อะไรบ้าง” วิทยากรสุ่มถาม 3-5 คน 
 2. แบ่งกลุ่มๆละ 8 คน ร่วมระดมสมองตามประเด็นในใบงานท่ี 1 
 3. ตัวแทนกลุ่ม/ทุกคนในกลุ่มแสดงความสามารถท่ีถนัด 

4. วิทยากรรวบรวมข้อสรุป และอภิปรายร่วมกันเพิ่มเติม 
สื่อการสอน 
 ใบงาน 
การประเมินผล 
1. สังเกตความสนใจและการแสดงความรู้สึกในกลุ่ม 
2. สังเกตการมีส่วนร่วมในกลุ่ม 
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ใบงานที ่1 เร่ือง กิจกรรมการแสดงความสามารถตามความถนัด 
ค าแนะน า ให้รวมกลุ่มๆ ละ 8 คน ร่วมระดมสมองเพื่อให้ได้
ข้อสรุปตามหัวข้อท่ีได้รับมอบหมาย แล้วส่งตัวแทนน าเสนอ 
 1. ให้ผู้เข้ารับการอบรมแสดงความสามารถท่ีถนัด 1 กิจกรรม 
เพื่อใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ และไม่พึ่งยาเสพติด 

2. ให้ผู้เข้ารับการอบรมแสดงความสามารถท่ีตนเองถนัด เป็น
กิจกรรมทางเลือกท่ี ผู้เข้ารับการอบรมควรได้รับการส่งเสริม
สนับสนุนให้ได้แสดงออก เป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
และเป็นส่ิงท่ีผู้เข้ารับการอบรมเกิดความรู้สึกภาคภูมิใจในตนเอง 
ซึ่งจะเป็นทางเลือกหนึ่ งท่ีส่งเสริมให้ เยาวชนไม่ใช้เวลาไปยุ่ ง
เกี่ยวกับยาเสพติด โดยวิทยากรยกตัวอย่าง กิจกรรมทางเลือก เช่น  

 1) ร้องเพลงหรือเล่นดนตรี 
 2) เต้นร า ฟ้อนร า 

3) เล่นกีฬา เช่น ฟุตบอล ปิงปอง แบดมินตัน วอลเลย์บอล 
บาสเกตบอล เป็นต้น  

 4) โต้วาที 
5) อื่นๆ 
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5. กิจกรรมระดมสมอง/อภิปราย/บทบาทสมมติ เร่ือง โทษพิษภัยของยาเสพติด 
  
ระยะเวลาที่อบรม 1.30 ชั่วโมง 
สาระส าคัญ 

การวิเคราะห์สภาพปัญหา สาเหตุของการใช้สารเสพติด และการ
แพร่ระบาดของยาเสพติดอย่างครอบคลุม จะท าให้ผู้เข้ารับการอบรม
สามารถเสนอแนะวิธีการท่ีหลากหลายในการป้องกัน การใช้ยาเสพติด และ
การแพร่ระบาดของยาเสพติด 

   
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. วิเคราะห์สาเหตุและปัญหาท่ีเกิดจากการใช้ยาเสพติด 
2. ผู้เข้ารับการอบรมตระหนักถึงโทษของการใช้ยาเสพติด 
กิจกรรมการอบรม 
1. วิทยากรกล่าวน ากิจกรรมว่า “ผู้รับการอบรมทราบหรือไม่ว่ามี

การระบาดของยาเสพติดในกลุ่มเยาวชนมากน้อยขนาดไหน” สุ่มถามผู้เข้า
รับการอบรม 3-5 คน แล้วถามต่อว่า “ท่านทราบหรือไม่ว่า อะไรเป็น
สาเหตุให้เยาวชนติดยาเสพติด” สุ่มถามผู้เข้ารับการอบรม 2-3 คน 

2. แบ่งกลุ่มผู้เข้ารับการอบรม กลุ่มละ 8 คน ให้ระดมสมอง 
ร่วมกันอภิปรายและแสดงความคิดเห็นตามประเด็นในใบงานและสุ่ม1-2 
กลุ่ม ให้แสดงบทบาทสมมุติตามประเด็นในใบงานท่ีกลุ่มได้รับมอบหมาย 
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3. ตัวแทนกลุ่มท้ัง 6กลุ่ม น าเสนอผลการระดมสมอง และร่วมกัน
อภิปรายและแสดงความคิดเห็นตามประเด็นในใบงาน วิทยากรรวบรวม
ข้อสรุป และอภิปรายเพิ่มเติม 

4. วิทยากรสุ่ม 1-2 กลุ่ม ให้แสดงบทบาทสมมุติตามประเด็นในใบ
งานท่ีกลุ่มได้รับมอบหมาย 

5. วิทยากรและ ผู้เข้ารับการอบรมร่วมกันสรุปถึงโทษและ
ผลกระทบของการใช้ยาเสพติด ต่อตนเอง ครอบครัว สังคมประเทศชาติ 

สื่อการสอน 
ใบงาน 
การประเมินผล 
1. สังเกตความสนใจขณะระดมสมองอภิปรายการแสดงความ

คิดเห็นและแสดงบทบาทสมมุติ 
2. สังเกตจากการตอบค าถามในแต่ละประเด็น 
3. จากการรายงานผลของแต่ละกลุ่ม 
ใบงาน 
ค าแนะน า ให้ผู้เข้ารับการอบรมรวมกลุ่ม 8 คน ร่วมอภิปราย

เพื่อให้ได้ข้อสรุป ตามหัวข้อท่ีวิทยากรมอบหมาย แล้วส่งตัวแทนน าเสนอ
ในกลุ่มใหญ่ให้ผู้เข้ารับการอบรมอ่านสถานการณ์ต่างๆ และให้ช่วยกัน
อภิปรายว่า เหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นนั้นมีสาเหตุจากอะไร และก่อให้เกิดปัญหา
อะไรตามมา 

กลุ่มที่ 1-2 
 ศัก ด์ิ เรียนจบแล้วแต่ยั งไม่ มี งานท าชวนขวัญ ไป ด่ืมเบี ยร์ ท่ี
ร้านอาหารแห่งหนึ่ง เมื่อศักด์ิเมาได้ท่ี ขวัญก็ชวนศักด์ิกลับบ้านและขอตัว
ไปซื้อของในร้านใกล้ ๆ ปล่อยให้ศักด์ิยืนรออยู่หน้าร้าน มีชายคนหนึ่งเดิน
มาพูดจาแทะโลมและท าท่าจะลวนลามขวัญ ศักด์ิจึงเดินเข้าไปผลักไหล่              
จึงเกิดการต่อสู้ศักดิ์เห็นท่าว่าตัวเองจะสู้ไม่ได้ จึงชักมีดแทงชายคนนั้น 
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กลุ่มที่ 3-4 
จอมเป็นช่างก่อสร้างตกงานเกิดความเครียด เลยไปด่ืมเหล้าและ

เสพยาบ้า จึงเกิดอาการคลุ้มคล่ังและทะเลาะกับเพื่อน ด้วยอารมณ์ช่ัววูบ
จอมคว้าเหล็กมากระหน่ าตีเพื่อนตายคาวงเหล้า แต่หนีไม่รอด ถูกต ารวจ
จับได้ในท่ีสุด 

กลุ่มที่ 5-6 
 หนุ่มดวงตกถูกไล่ออกจากงาน จึงหันไปใช้ยาบ้า และแอบงัดบ้าน
เข้าไปขโมยของเจ้าของบ้านต่ืนมาเห็นเข้า เลยยิงด้วยปืนลูกซองอาการ
สาหัส 
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6. กิจกรรมการอภิปรายและวเิคราะห์สถานการณ์ 
ท่ีก่อให้เกิดความเสี่ยงในการใช้ยาเสพติด 

 
ระยะเวลาที่อบรม 1.30 ชั่วโมง 
สาระส าคัญ 

การปลูกฝังค่านิยมท่ีถูกต้องและเหมาะสมให้กับเยาวชน ตลอดจน
การเรียนรู้การรู้จักเลือกคบเพื่อนท่ีดีจะท าให้ไม่พาตัวเองเข้าไปตกอยู่
สถานการณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับยาเสพติดจะท าให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถให้
ข้อเสนอแนะค่านิยมท่ีถูกต้องและเหมาะสมให้กับเยาวชน รู้จักเลือกคบ
เพื่อนท่ีดี และไม่พาตัวเองเข้าไปอยู่สถานการณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับยาเสพติด 

   
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. วิเคราะห์สถานท่ีและสถานการณ์ท่ีน าไปสู่การใช้ยาเสพติด 
2. มีค่านิยมท่ีถูกต้องและเหมาะสมโดยไม่พึ่งยาเสพติด 
3. มีแนวทางในการเลือกคบเพื่อนท่ีดี 
กิจกรรมการอบรม 
1. ผู้เข้ารับการอบรมแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 8 คน ให้แต่ละกลุ่มเลือก

พื้นท่ีผู้เข้ารับการอบรมอาศัยอยู่ 1 หมู่บ้าน/ชุมชน แล้วช่วยกันวาดแผนท่ี
หมู่บ้านหรือชุมชน และวิเคราะห์ปัญหาท่ีก่อให้เกิดความเส่ียงในการใช้                 
ยาเสพติด 
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 2. จากนั้นให้สมาชิกในกลุ่มช่วยกันท าสัญ ลักษณ์แทนพื้น ท่ี
สร้างสรรค์และพื้นท่ีไม่สร้างสรรค์ พร้อมเหตุผลประกอบ 
 3. ตัวแทนกลุ่มน าเสนอแผนท่ีพื้น ท่ีสร้างสรรค์และพื้น ท่ีไม่

สร้างสรรค์ 
 4. วิทยากรและผู้เข้ารับการอบรมร่วมกันสรุปพื้นท่ีสร้างสรรค์และ

พื้นท่ีไม่สร้างสรรค์ 
5. วิทยากรให้ผู้เข้ารับการอบรมแต่ละกลุ่มช่วยกันระดมสมอง       

เพื่ออภิปรายและวิเคราะห์สถานการณ์หรือเหตุการณ์ท่ีจะน าไปสู่                           
การเสพยาเสพติดว่ามีสถานการณ์และเหตุการณ์อะไรบ้าง 
 6. วิทยากรให้สมาชิกในกลุ่มช่วยกันระดมให้มากท่ีสุด โดยบันทึกไว้ 
 7. เลือกสถานการณ์และเหตุการณ์ ท่ีสมาชิกในกลุ่มลงมติว่ามี
ความเส่ียงมาก 3 อันดับ ตัวแทนกลุ่มน าเสนอผลการจัดอันดับต่อท่ี           
ประชุมใหญ่ 
 8. วิทยากรและผู้เข้ารับการอบรมร่วมกันสรุปสถานการณ์และ

เหตุการณ์ท่ีน าไปสู่การเสพยาเสพติดได้ 
สื่อการสอน 
1. กระดาษ 
2. แนวคิดท่ีได้ 
การประเมินผล 
1. สังเกตความสนใจและการแสดงความคิดเห็น 
2. สังเกตการณ์มีส่วนร่วมในกลุ่ม 
3. จากรายงานผลงานกลุ่ม 
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7. กิจกรรมการฝึกท าสมาธิ 
 

ระยะเวลาที่อบรม 2 ชั่วโมง (2 คร้ัง คร้ังละ 1 ชั่วโมง) 
สาระส าคัญ 

สม าธิ  คื อ  ค วาม ต้ั ง ใจมั่ น  เป็ น สภ าพ ท่ี อ ารม ณ์ มั่ น ค ง  ค ง ท่ี                       
อย่างต่อเนื่อง หรือ อาการท่ีใจหยุดนิ่งแน่วแน่ ไม่ซัดส่ายไปมา เป็นอาการ      
ท่ีใจสงบรวมเป็นหนึ่งแน่วแน่ อันจะก่อให้เกิดท้ังก าลังใจ ท าให้คิดอะไร                    
ได้รวดเร็วถูกต้อง และเลือกคิดแต่ในส่ิงท่ีดีเท่านั้นจะเป็นผู้มีบุคลิกภาพดี  
กระฉับกระเฉงกระปรี้กระเปร่า มีความองอาจสง่าผ่าเผย ผิวพรรณผ่องใส            
มีความมั่นคงทางอารมณ์ หนักแน่น เยือกเย็น และเช่ือมั่นในตนเอง ช่วยให้     
คลายเครียด เป็นเครื่องเสริมประสิทธิภาพในการท างาน และการศึกษา                 
เล่าเรียนสามารถคุ้มครองตนให้พ้นจากความช่ัวท้ังหลายได้ เป็นผู้ท่ีมีความ   
ประพฤติดีเนื่องจากจิตใจดี ท าให้ร่างกายประพฤติ ทางกายและวาจาดี            
ตามไปด้วยดังนั้นผู้ท่ีท าสมาธิประจ าจึงเป็นผู้ท่ีสามารถแยกแยะช่ัวดีได้                            
และจะไม่หันไปพึ่งยาเสพติด 

   
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมท าสมาธิได้ถูกต้อง 
2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมทราบประโยชน์ของสมาธิ 
3. เพื่อใหผู้้เข้ารับการอบรมได้สร้างพลังจิต 
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กิจกรรมการอบรม 
1. น าเข้า สู่บทเรียนโดยวิทยากรถามผู้เข้ารับการอบรมว่า                            

“ท่านเคยท าสมาธิหรือไม่”“ท าไมต้องท าสมาธิ” สุ่มถาม 3-4 คน 
2. วิทยากรถามผู้เข้ารับการอบรมว่า “สมาธิมีประโยชน์อย่างไร” 

สุ่มถาม 3-4 คน 
3. วิทยากรบรรยายหลักการท าสมาธิ ประโยชน์ของการท าสมาธิ 

ขั้นตอนการท าสมาธิ  
4. วิทยากรสาธิตการท าสมาธิอย่างง่าย และให้ผู้เข้ารับการอบรม

ปฏิบัติตาม 
5. วิทยากรให้ผู้เข้ารับการอบรมท าสมาธิ 5-10 นาที 
6. วิทยากรถามผู้เข้ารับการอบรมว่า “ในฐานะทูตเยาวชนท่านจะ

น าหลักการท าสมาธิไปใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างไร และมีวิธีการในการ
แนะน าผู้อื่นในการท าสมาธิอย่างไร” สุ่มถาม 3-4 คน 

สื่อการสอน 
1.เอกสารและสไลด์ประกอบการบรรยาย (Power point) 
2.เบาะรองนั่ง 
การประเมินผล 
1. สังเกตความสนใจและการมีส่วนร่วม 
2. สังเกตจากการฝึกปฏิบัติ 
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8.กิจกรรมการฝึกทักษะการปฏิเสธ 
 

ระยะเวลาที่อบรม 3 ชั่วโมง 
สาระส าคัญ 
 การปฏิเสธเป็นสิทธิส่วนบุคคลของทุกคน การท่ีเยาวชนสามารถ
ปฏิเสธการชวนของเพื่อนในสถานการณ์ท่ีอาจถูกชักจูงให้ลองเสพสารเสพติด
ได้ส าเร็จ จะช่วยป้องกันตนเองจากพฤติกรรมเส่ียงต่างๆ ได้จะท าให้ผู้เข้า
รับการอบรมสามารถให้ข้อเสนอแนะการปฏิ เสธการชวนของเพื่อน                          
ท่ีไม่เหมาะสมให้กับเยาวชนไม่ให้ถูกชักจูงให้ลองเสพสารเสพติด 

   
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. ผู้เข้ารับการอบรมสามารถบอกสถานการณ์ท่ีควรปฏิเสธได้ 
2. ผู้เข้ารับการอบรมสามารถปฏิเสธเพื่อนในสถานการณ์ท่ีควร

ปฏิเสธได้ถูกต้องตามหลักการปฏิเสธ 
3. ผู้เข้ารับการอบรมสามารถแสดงการปฏิเสธได้ถูกต้องตาม

ขั้นตอนของหลักการปฏิเสธ 
กิจกรรมการอบรม 
1. วิทยากรน าเข้าสู่กิจกรรมว่า การปฏิเสธเป็นสิทธิส่วนบุคคล เมื่อ

เราไม่ชอบไม่เห็นด้วยสามารถปฏิเสธได้ และถามผู้เข้ารับการอบรมว่า                     
“ผู้เข้ารับการอบรมเคยปฏิเสธเพื่อนบ้างหรือไม่ สถานการณ์ใดบ้าง”                        
สุ่มถามผู้เข้ารับการอบรม 3-5 คน 
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2. ให้ผู้เข้ารับการอบรม 4 คน (วิทยากรเตรียมไว้ล่วงหน้า) แสดง
บทบาทสมมติตามสถานการณ์จ าลอง 

3. ให้ผู้เข้ารับการอบรมแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 8 คน ร่วมกันท าใบงาน
ท่ี 1 เรื่อง การปฏิเสธและหาทางออก 

4. ตัวแทนกลุ่มน าเสนอหน้าช้ัน 
5. วิทยากรสรุปสถานการณ์ท่ีควรปฏิเสธ 
6. วิทยากรบรรยายประกอบใบความรู้หลักการปฏิเสธ 
7. ผู้เข้ารับการอบรมแบ่งกลุ่มกลุ่มละ 8 คน ร่วมกันปฏิบัติงาน

ตามใบงานท่ี 2 
8. ให้แต่ละกลุ่ม แสดงบทบาทสมมติ ตามบทท่ีกลุ่มช่วยกันคิด 
9. วิทยากรและผู้เข้ารับการอบรมร่วมกันสรุป 
สื่อการสอน 
1. สถานการณ์จ าลอง เรื่อง ไม่ลองไม่รู้ จริงหรือ 
2. ใบงาน 
3. เอกสารประกอบค าบรรยาย เรื่อง หลักการปฏิเสธ 
การประเมินผล 
1. สังเกตความสนใจการมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นในกลุ่มย่อย

และกลุ่มใหญ่ 
2. สังเกตจากการฝึกปฏิบัติของผู้เข้ารับการอบรม  
ใบงานที่ 1 
ค าแนะน า จากสถานการณ์ให้ผู้เข้ารับการอบรมแบ่งกลุ่มกลุ่มละ 

8 คน ร่วมกันอภิปรายจนได้ 
ข้อสรุป แล้วเตรียมตัวแทนกลุ่ม 1 คน รายงานหน้าช้ัน 
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1. เหตุผลข้อใดจึงปฏิเสธเพื่อน 
2. การปฏิเสธท่ีเห็นการปฏิเสธท่ีดี (เพื่อนไม่โกรธ) หรือไม่ เพราะ

เหตุใด 
3. สถานการณ์ใดบ้างท่ีควรปฏิเสธเพื่อน ให้ผู้เข้ารับการอบรม

ยกตัวอย่างกลุ่มละ 3 สถานการณ์ 
ใบงานที่ 2 
ค าแนะน า ให้ผู้เข้ารับการอบรมแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 8 คน เพื่อฝึก

ทักษะการปฏิเสธตามหลักการปฏิเสธกลุ่มละ 1 สถานการณ์ โดยคิดบท
สนทนาเอง แล้วเตรียมแสดงให้เพื่อนดูหน้าช้ัน 

สถานการณ์ท่ี 1 เมื่อเพื่อนชวนหนีเรียน 
สถานการณ์ท่ี 2 เมื่อเพื่อนชวนเสพยาบ้า 
สถานการณ์ท่ี 3 เมื่อเพื่อนชวนขายยาบ้า 
สถานการณ์ท่ี 4 เมื่อเพื่อนชวนให้ด่ืมเหล้า 
สถานการณ์ท่ี 5 เมื่อเพื่อนชวนให้สูบกัญชา 
สถานการณ์จ าลอง เร่ือง ไม่ลองไม่รู้ จริงหรือ 
สถานการณ์จ าลองนี้ใช้ส าหรับตัวแทนผู้เข้ารับการอบรมแสดง

บทบาทสมมติ โดยวิทยากรเตรียมผู้เข้ารับการอบรมไว้ก่อนช่ัวโมงสอน เพื่อ
ฝึกซ้อมบทสนทนาให้มีความช านาญ เมื่อถึงขั้นตอนการแสดงบทบาท
สมมติจึงเชิญผู้เข้ารับการอบรมท่ีเตรียมไว้ออกไปแสดงหน้าช้ัน 

ใบความรู้เร่ือง หลักการปฏิเสธ 
1. ปฏิเสธอย่างจริงจังท้ังท่าทาง ค าพูดและน้ าเสียง เพื่อแสดง

ความต้ังใจอย่างชัดเจนท่ีจะขอปฏิเสธ 
 2. ใช้ความรู้สึกประกอบเหตุผล เพราะการใช้เหตุผลอย่างเดียวมัก

ถูกโต้แย้งด้วยเหตุผลอื่นการบอกความรู้สึกจะท าให้โต้แย้งได้ยากขึ้น 
 3. การขอความเห็นชอบ และแสดงการขอบคุณเมื่อผู้ชวนยอมรับ 

จะเป็นการรักษาน้ าใจของผู้ชวน 
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 4. เมื่อถูกเซ้าซี้ ต่อว่า หรือสบประมาท ไม่ควรหวั่นไหวไปกับ
ค าพูดเหล่านั้นเพราะจะท าให้ขาดสมาธิในการหาทางออก ควรยืนยันการ
ปฏิเสธและหาทางออกโดยเลือกวิธีต่อไปนี้ 

4.1 ปฏิ เสธซ้ าโดยไม่ต้องใช้ข้ออ้าง พร้อมท้ังบอกลา
หาทางเล่ียงจากเหตุการณ์ 

4.2 การต่อรอง โดยหากิจกรรมอื่นท่ีดีกว่ามาทดแทน 
4.3 การผัดผ่อน โดยการขอยืดระยะเวลาออกไปเพื่อให้ผู้

ชวนเปล่ียนความต้ังใจ 
ใบความรู้ส าหรับวิทยากร “แนวคิดที่ควรได้” 
1. เพราะเหตุใดจึงปฏิเสธเพื่อน 
แนวคิดที่ควรได้ 
- เพราะเพื่อนท าในส่ิงท่ีไม่ถูกต้อง คือ สูบบุหรี่ 
2. การปฏิเสธท่ีเห็นเป็นการปฏิเสธท่ีดี (เพื่อนไม่โกรธ) หรือไม่

เพราะเหตุใด 
แนวคิดท่ีควรได้ 
- ให้โอกาสผู้เข้ารับการอบรมตอบตามเหตุผลของกลุ่มได้อย่าง

อิสระ 
3. สถานการณ์ใดบ้างท่ีควรปฏิเสธเพื่อน ให้ผู้เข้ารับการอบรม

ยกตัวอย่างกลุ่มละ 3 สถานการณ์ 
แนวคิดที่ควรได้ 
- สถานการณ์ท่ีผิดระเบียบของสถานศึกษาและสถานการณ์ท่ีเส่ียง

ต่อการใช้สารเสพติด 
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9. กิจกรรมระดมสมอง/อภิปราย/ท าแผนผังความคิด 
เรื่อง รู้คุณค่าของตนเองโดยไม่พ่ึงยาเสพติด 
 

ระยะเวลาที่อบรม 3 ชั่วโมง 
สาระส าคัญ 

ความดีงามหรือความสามารถต่าง ๆ ย่อมมีอยู่ในบุคคลแตกต่างกัน
ไป การฝึกให้ผู้เข้ารับการอบรม ตระหนักในคุณค่าของตนเอง ส่งผลให้มี
ความรู้สึกทางบวกให้กับตนเองมากขึ้น และคิดท าแต่ส่ิงท่ีเป็นผลดี โดยไม่
ต้องพึ่งยาเสพติด 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. บอกความภูมิใจท่ีไม่ไปใช้ยาเสพติด 
2. ตระหนักถึงความมีคุณค่าของผู้ท่ีไม่ใช้สารเสพติด 
3. ระบุแนวทางการสร้างความภูมิใจในตนเองในการท่ีไม่ใช้ยาเสพติด 
กิจกรรมการอบรม 
1. วิทยากรเข้าสู่บทเรียน โดยวิทยากรน าสนทนาด้วยค าถามว่า  

“ผู้เข้ารับการอบรมเคยท าความดีอะไรบ้าง” และ “เมื่อท าความดีแล้วรู้สึก
อย่างไร” 
 2. วิทยากรสุ่มถาม 3-4 คน 
 3. วิทยากรอ่าน กรณีศึกษาเรื่อง “อุทาหรณ์ของวิชัย” 
 4. ผู้เข้ารับการอบรมจับคู่แลกเปล่ียนความเห็น “ผู้เข้ารับการ 
อบรมรู้สึกอย่างไรกับการกระท าของวิชัยและสมนึก” และสุ่มถามผู้เข้ารับ
การอบรม 3-4 คู่ 
 5. แบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 8 คน อภิปรายตามประเด็นในใบงานท่ี 1 
 6. ตัวแทนกลุ่มน าเสนอ วิทยากรรวบรวมข้อสรุปและอภิปรายเพิ่มเติม 
 7. กลุ่มเดิม อภิปรายตามประเด็นในใบงานท่ี 2 
 8. ตัวแทนกลุ่มน าเสนอ วิทยากรรวบรวมข้อสรุปและอภิปราย

เพิ่มเติม 
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สื่อการสอน 
1. กรณีศึกษา “อุทาหรณ์ของวิชัย” 
2. ใบงาน 
การประเมินผล 
1. สังเกตความสนใจและการแสดงความรู้สึกในกลุ่ม 
2. สังเกตการมีส่วนร่วมในกลุ่ม 
3. จากรายงานผลงานกลุ่ม 
ใบงานที่ 1 
ค าแนะน า ให้แต่ละกลุ่ม ร่วมกันอภิปรายเพื่อให้ได้ข้อสรุปตาม

หัวข้อดังนี้ แล้วส่งตัวแทนน าเสนอ 
1. จากกรณีศึกษาผู้เข้ารับการอบรมคิดว่า วิชัยรู้สึกอย่างไรต่อการ

กระท าของตนเอง 
2. เพราะเหตุใดวิชัยจึงไม่ลองใช้ยาเสพติด และถ้าวิชัยลองใช้ยา

เสพติด ตามท่ีสมนึกแนะน าผู้เข้ารับการอบรมคิดว่าจะเกิด
อะไรขึ้นกับวิชัย 

3. ให้ผู้เข้ารับการอบรมช่วยกันบอกข้อดีของวิชัยท่ีท าให้เขาไม่ไป
เกี่ยวข้องกับยาเสพติด 

4. ผู้เข้ารับการอบรมรู้สึกอย่างไรท่ีวิชัยสามารถดูแลตนเองได้โดย
ไม่พึ่งยาเสพติด เพราะเหตุใด 

ใบงานที่ 2 
ค าแนะน า ให้แต่ละกลุ่ม ร่วมกันอภิปรายเพื่อให้ได้ข้อสรุปตาม

หัวข้อดังนี้ แล้วส่งตัวแทนน าเสนอผู้เข้า 
รับการอบรมมีวิธีสร้างความภูมิใจได้อย่างไร โดยไม่ต้องพึ่งยาเสพติด 
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กรณีศึกษา เร่ือง อุทาหรณ์ของวิชัย” 
 วิชัยอยู่กับตาและยาย พ่อแม่ไม่เคยกลับมาอีกเลย ต้ังแต่ฝากวิชัย
ไว้กับตายาย และไม่เคยส่งเสียเงินทองให้ตาและยายอีกด้วย และไม่เคยรู้ว่า 
พ่อ-แม่หน้าเป็นอย่างไร นอกจากรูปท่ียังคงมีเหลืออยู่ ตาและยายเล้ียงดู
เขามาตามล าพัง วิชัยเองสงสารตาและยายท่ีแก่แล้ว เขาจึงช่วยท างานทุก
อย่างท่ีท าได้ เขาเป็นเด็กขยัน การเรียนพอใช้ วันหยุดเขาจะรับจ้างท างาน
ทุกอย่างท่ีมีคนจ้างเพื่อหารายได้ช่วยตายายอีกแรงเมื่อปีท่ีผ่านมามียาบ้า
ระบาดเข้ามาในหมู่บ้านมาก เข้ามาอย่างรวดเร็ว เด็ก ๆ หลายคนพากันติด
ยาบ้า สมนึกเป็นเพื่อนรุ่นเดียวกับวิชัย เขาเรียนหนังสือห้องเดียวกัน ในช้ัน 
ม. 2 บ้านของสมนึกร่ ารวยขึ้นผิดตา สมนึกเองก็ขายยาบ้าด้วยเช่นกัน เขา
เอายาบ้าของเขาให้วิชัยดู และบอกให้วิชัยขาย จะได้เงินดีกว่ารับจ้าง
ท างาน และมีเงินใช้มากมาย วิชัยตกใจมากท่ีรู้ว่าสมนึกขายยาบ้า วิชัยจึง
ถามสมนึกว่า “นายใช้ยาพวกนี้ด้วยหรือเปล่า” สมนึกตอบว่า “ใช้ เพราะ
มันสนุกดี ท าให้เขาเท่ียวได้ดีขึ้น” สมนึกอยากให้วิชัยลองดูสักครั้ง วิชัยไม่
คิดจะท า เพราะเขาเห็นคนท่ีติดยาแล้วมีอาการคลุ้มคล่ัง อาละวาดท าร้าย
ตัวเองและคนอื่นโดยไม่รู้ตัว เขาจึงถามสมนึกว่า “ไม่กลัวเป็นเหมือนคนอื่น
หรือ” สมนึกบอกว่า “ไม่ติดหรอก เพราะใช้ครั้งละไม่มาก “ วิชัยเป็นห่วง
เพื่อนจึงบอกสมนึกว่า “ใช้ทุกวันอาจเลิกไม่ได้” สมนึกหัวเราะและบอกว่า
วิ ชัย คิดมาก  ใน ท่ี สุด เห ตุการณ์ ท่ี วิ ชั ยก ลัว เกิ ดขึ้ น ในบ่ ายวั นหนึ่ ง                               
วิชัยจ าได้ไม่ลืม ต ารวจบุกจับบ้านท่ีขายยาบ้า บ้านสมนึกต่อสู้กับต ารวจ 
พ่อแม่สมนึกถูกยิงตาย สมนึกเองก็ถูกจับ ภาพการยิง ต่อสู้ของครอบครัว
สมนึกยังอยู่ในความทรงจ าของหลายคน และวิชัยก็ยังจ าภาพใบหน้าของ
สมนึกท่ีเห็นพ่อและแม่เสียชีวิตได้ดี ถึงตอนนี้วิชัยรู้สึกดีท่ีเขาไม่ท าตามท่ี
สมนึกชักชวนให้ลองใช้ และขายยาบ้า เขารู้สึกภูมิใจท่ีเขายังเรียนหนังสือ 
และท างานช่วยเหลือตาและยายได้โดยไม่ใช้ยาเสพติด 
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10. กิจกรรมระดมสมองและอภิปราย  
แนวปฏิบัติในการเป็นแกนน าด าเนินกิจกรรมต้านยาเสพติด 

 
ระยะเวลาในการท ากิจกรรม 5 ชั่วโมง 
สาระส าคัญ 

กลุ่มเส่ียงหลักต่อการเข้าไปยุ่ งเกี่ยวกับกับยาเสพติด ได้แก่                        
กลุ่มเด็กและเยาวชน โดยพบผู้กระท าผิดเกี่ยวกับการเข้าไปเกี่ยวข้องกับ                  
ยาเสพติด ท้ังในมิติของการเสพและกระท าความผิด สถานการณ์ปัญหา                   
ยาเสพติดในปัจจุบันได้มีการขยายตัวมากขึ้นซึ่งเด็กและเยาวชนเป็น
บุคลากรท่ีเป็นก าลังส าคัญพื้นฐานในการพัฒนาประเทศ ฉะนั้นในการ
ป้องกันปัญหายาเสพติดจึงมีความจ าเป็นท่ีจะต้องพัฒนาศักยภาพเยาวชน
ให้มีความรู้ ความสามารถ มีความเข้มแข็ง มีจิตส านึกในการเป็นผู้น าการ
ป้องกัน เอาชนะยาเสพ และสามารถน าองค์ความรู้ไปถ่ายทอดต่อ                          
ในกลุ่มเพื่อนเยาวชนต่อไป  

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. ระบุแนวทางแนวปฏิบัติในการเป็นแกนน าด าเนินกิจกรรมต้าน

ยาเสพติด 
กิจกรรมการอบรม 
1. วิทยากรเกริ่นเข้าสู่เนื้อหาโดยการถามผู้เข้ารับการอบรมว่า “ใน

ฐานะท่ีท่านผ่านการอบรม   ทูตเยาวชนต้านยาเสพติดมาแล้ว ท่านคิดว่า
ท่านจะมีแนวปฏิบัติในการเป็นแกนน าด าเนินกิจกรรมต้านยาเสพติดใน
กลุ่มเยาวชนเขตพื้นท่ีชายแดนอย่างไร” สุ่มถาม 2-3 คน 

2. วิทยากรแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 8 คน ให้แต่ละกลุ่มร่วมกันระดม
สมองและอภิปรายเกี่ยวกับแนวปฏิบัติในการเป็นแกนน าด าเนินกิจกรรม
ต้านยาเสพติดในฐานะทูตเยาวชนต้านยาเสพติดในเขตพื้นท่ีชายแดน 
 3. ตัวแทนกลุ่มน าเสนอ วิทยากรรวบรวมข้อสรุปและอภิปราย

เพิ่มเติม 
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การประเมินผล 
1. สังเกตความสนใจและการแสดงความรู้สึกในกลุ่ม 
2. สังเกตการมีส่วนร่วมในกลุ่ม 
3. จากรายงานผลงานกลุ่ม 
4. การน าเสนอ 
 

 



แบบสอบถาม (กระบวนการที่ 2) 
โครงการวิจัย การพัฒนา “ทูตเยาวชนต้านยาเสพติด”  

กองก าลังสุรศักด์ิมตรี / กอ.รมน.ภาค 2  สย.1 

ส่วนที่ 1 แบบสอบถามลักษณะทั่วไปของผู้เข้าอบรม   
1. อายุ……………………ปี 
2. เพศ 

(  ) ชาย                             (  ) หญิง 
3. สถานภาพสมรส ของบิดา-มารดา/ผู้ปกครอง 

(  ) โสด                              (  ) หย่า ร้าง  
 (  ) หม้าย 

(  ) แยกกันอยู่          (  ) อื่นๆ……………………………… 
4. สัมพันธภาพระหว่างสมาชิกในครอบครัว 

(  ) ไม่เคยทะเลาะกัน 
(  ) มีเรื่องทะเลาะเบาะแว้งเป็นบางครั้ง  
(  ) มีเรื่องทะเลาะเบาะแว้งเป็นประจ า  
(  ) อื่นๆ................................... 

5. บุคคลท่ีพักอาศัยอยู่ด้วย  
(  ) พ่อ-แม่     (  ) พี่-น้อง (  ) ปู่-ย่า หรือ ตา-ยาย 

 (  ) อื่นๆ……………………………… 
6. อาชีพของผู้ปกครอง 

(  ) เกษตรกร    (  ) รับราชการ (  ) พนักงานรัฐวิสาหกิจ  
(  ) รับจ้างท่ัวไป  (  ) อื่นๆ……………………………… 

7. มสีมาชิกในครอบครัวใช้สารเสพติดหรือไม่ 
(  ) ไม่มี   (  ) มี คือ .....................สารเสพติดท่ีใช้.................... 

8. บุคคลท่ีท่านขอค าปรึกษาหรือขอความช่วยเหลือเป็นล าดับแรก 
เมื่อมีปัญหาหรือมีเรื่องไม่สบายใจ 

(  ) พ่อและ/หรือแม่  (  ) ญาติ  (  ) อื่นๆ……………………………… 
 
 



แบบสอบถาม (กระบวนการที่ 2) 
โครงการวิจัย การพัฒนา “ทูตเยาวชนต้านยาเสพติด”  

กองก าลังสุรศักด์ิมตรี / กอ.รมน.ภาค 2  สย.1 

9. กิจกรรมท่ีชอบท าในเวลาว่าง (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) 
(  ) เล่นกีฬา       (  ) เล่นดนตรี    (  ) เล่นเกมส์  
(   ) ฟังเพลง/วิทยุ (  ) ดูหนัง/ทีวี     (  ) อ่านหนังสือ 

 (  ) เล่นมือถือ   (   ) ท าอาหาร     
(   ) อื่น ๆ.................................................................................... 

10. เคยเข้ารับการอบรบเกีย่วกับการป้องกันยาเสพยาเสพติดหรือไม่ 
(  ) ไม่เคย   
(  ) เคย จัดโดย/สถานท่ี.............................................................. 

11. รู้จักกับบุคคลท่ีติดยาเสพติดหรือไม่ 
(  ) ไม่รู้จัก           
(  ) รู้จัก คือ ............................................................................... 

12. แหล่งหรือส่ือ ท่ีท าให้ได้รับข่าวสารเกี่ยวกับการป้องกันยาเสพติด 
(เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) 

(  ) ทีวี         (  ) หนังสือพิมพ์ (  ) อินเทอร์เนต   
(   ) เสียงตามสายในชุมชน 
(  ) วิทยุ        (  ) คุยกับคนท่ีบ้าน (   ) ครูสอนท่ีโรงเรียน  
(   ) สถานบริการด้านสุขภาพ 
(   ) อื่น ๆ ..................................................................................... 

 
 
 
 
 
 
 
 



แบบสอบถาม (กระบวนการที่ 2) 
โครงการวิจัย การพัฒนา “ทูตเยาวชนต้านยาเสพติด”  

กองก าลังสุรศักด์ิมตรี / กอ.รมน.ภาค 2  สย.1 

ส่วนที่ 2 แบบทดสอบวัดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับยาเสพติด  

2.1 แบบทดสอบวัดความรู้ความเข้าใจด้านยาเสพติด (ฉบับก่อน
การฝึกอบรม) 

ค าช้ีแจง จงเขียนเครื่องหมาย X ทับข้อท่ีท่านคิดว่าถูกต้องท่ีสุด 

1. ค าจ ากัดความของสารเสพติดในข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง 
ก. สุขภาพทรุดโทรมลง 
ข. เกิดอาการหลอนเมื่อหยุดยาหรือเลิกใช้สารเหล่านั้น 
ค. สารท่ีเข้าสู่ร่างกายแล้วมีความต้องการเพิ่มท้ังขนาดและปริมาณ 
ง. สารท่ีเข้าสู่ร่างกายด้วยวิธีการสูบและฉีดเท่านั้น  
แล้วก่อให้เกิดโทษแก่ร่างกาย 

2. ข้อใดเป็นสารเสพติดท่ีมีสรรพคุณทางการแพทย์ท่ีสามารถรักษาโรคได้ 
ก. มอร์ฟิน  ข. กัญชา 
ค. ยาบ้า   ง. กระท่อม 

3. ข้อใดกล่าวได้ถูกต้องเกี่ยวกับผลเสียท่ีเกิดจากสารเสพติดท่ีมีผล 
ต่อครอบครัว 

ก. ไม่สามารถเรียนหรือท างานได้ เพราะต้องใช้เวลาในการบ าบัด 
ข. เสียค่าใช้จ่ายเป็นจ านวนมาก ต้องน ารายจ่ายด้านอื่นๆ  
มาใช้ในการรักษา 
ค. ร่างกายและจิตใจเส่ือมโทรม 
ง. สูญเสียทรัพยากรมนุษย์ในการพัฒนาประเทศ 
 
 
 
 
 



แบบสอบถาม (กระบวนการที่ 2) 
โครงการวิจัย การพัฒนา “ทูตเยาวชนต้านยาเสพติด”  

กองก าลังสุรศักด์ิมตรี / กอ.รมน.ภาค 2  สย.1 

4. ปัจจัยและพฤติกรรมท่ีเกี่ยวกับสารเสพติดในข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง 
ก. ครูกุ๊กใช้ยาเสพติดประเภทท่ี 4 เพื่อบรรเทาอาการป่วยหลังผ่าตัดกระดูก 
ข. ไอด้าใช้ยาบาร์บิทุเรต เพื่อระงับอาการเครียดเป็นประจ า 
ค. ไอริณอยากรู้อยากเห็น เลยไปทดลองสารเสพติด 
ง. ครอบครัวของเทพยากจนจึงได้หันเหจากนักแสดงมา 
เป็นผู้ค้ายาเสพติด 

5. เพราะเหตุใดสารเสพติดจึงมีอันตรายมากโดยเฉพาะผู้เสพท่ีเป็นผู้หญิง 
ก. เพราะผู้หญิงมีจิตใจท่ีไม่หนักแน่นจึงท าให้ให้เลิกสารเสพติดได้ยาก 
ข. เพราะร่างกายของผู้หญิง อ่อนแอกว่าผู้ชาย ท าให้ร่างกาย 
เส่ือมโทรมเร็วกว่า 
ค. เพราะผู้หญิงใช้สารเสพติดเพื่อความบันเทิง จะมีผลท าให้ 
ตกเลือดในบริเวณช่องคลอด 
ง. เพราะสารเสพติดบางชนิดจะท าให้คุมสติไม่อยู่  
เส่ียงต่อการมีเพศสัมพันธ์ และโรคเอดส์ 

6. เพราะเหตุใดผู้ติดสารเสพติดจึงมักก่ออาชญากรรม 
ก. ประชดตัวเอง   ข. ถูกชักชวนจากเพื่อน 
ค. ต้องการเงินไปซื้อยา  ง. ไม่พอใจส่ิงแวดล้อมของตนเอง 

7. วันต่อต้านสารเสพติดของประเทศไทยตรงกับวันท่ีเท่าใด 
ก. 26 มิถุนายน ของทุกปี  ข. 4 กันยายน ของทุกปี 
ค. 20 พฤศจิกายน ของทุกปี ง. 1 ธันวาคม ของทุกปี 

8. พฤติกรรมข้อใดท่ีเส่ียงต่อการติดสารเสพติด 
ก. อยากรู้อยากลองเป็นผู้กล้า   
ข. ไม่ทดลองของมึนเมาทุกชนิด 
ค. ไม่คบเพื่อแปลกหน้าท่ีไม่ดี  
ง. มองเห็นคุณค่าในตนเองว่ามีดีอยู่เสมอ 
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9. การกระท าใดของพีระท่ีไม่ถูกต้อง และไม่สมควรต่อสมชาย 
ก. เลิกคบเพราะเคยติดสารเสพติดมาก่อน 
ข. ยังสนิทสนมและเป็นเพื่อนกับสมชายเหมือนเดิม 
ค. แนะน ากิจกรรมยามว่างท่ีมีประโยชน์ให้แก่สมชาย 
ง. ให้ก าลังใจและเข้าใจสมชาย เพราะเขาเป็นเหยื่อของสังคม 

10. หากผู้เข้ารับการอบรมเป็นผู้ปกครองของพีระ ค าพูดใด 
ของผู้ปกครองท่ีเหมาะสมท่ีสุดในการคบเพื่อนของพีระกับสมชาย 
ท่ีกลับใจเลิกสารเสพติด 

ก. แม่ว่าลูกตัดสินใจเองดีกว่านะว่าจะคบต่อไปหรือเปล่า 
ข. แม่ขอออกค าส่ังกับลูกเลยนะ ว่าต้องเลิกยุ่งกับเขาเดียยวนี้ 
ค. แม่ว่าห่างจากเขาเถอะลูก เขาอาจไปติดยาใหม่ก็ได้ 
ง. ไม่เป็นไรหรอกลูกมันคืออดีต ปัจจุบันเขาเป็นคนดีหรือเปล่าล่ะ 

11. เหตุการณ์ใดต่อไปนี้ ไม่จัดเป็นผลร้ายของสารเสพติด 
ท่ีส่งผลกระทบต่อวัยรุ่น 

ก. จับนักร้องคาเฟ่พร้อมสารเสพติด  
ข. พบสารเสพติดรูปแบบใหม่หลอกลวงเยาวชน 
ค. ต ารวจจับคนขับรถส่งนักเรียนเสพยาบ้า  
ง. จับรุ่นพี่ท่ีรับน้องด้วยการให้ทดสอบสารเสพติด 

12. ข้อใดไม่ใช่โทษท่ีเกิดจากสารเสพติด 
ก. โดนคนเสพยารีดไถเงิน   ข. ขาดบุคลากรในการพัฒนาประเทศ 
ค. มีอาชญากรรมเพิ่มขึ้น   ง. พิการและอัมพาต 
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13. ข้อใดเป็นสาเหตุส าคัญของส่ิงแวดล้อมทางสังคมท่ีท าให้เกิดการ 
ใช้สารเสพติด 

ก. ชอบทดลองส่ิงแปลกใหม่   
ข. การถูกบุคคลอื่นชักชวน 
ค. มีความเช่ือในการใช้ยาในทางท่ีผิด  
ง. ใกล้ชิดกับแหล่งท่ีมีการค้าสารเสพติด 

14. ข้อใดคือการป้องกันเยาวชนจากสารเสพติดท่ีส าคัญท่ีสุด 
ก. ไม่หลงค าชวนเช่ือ     ข. ไม่ทานยาโดยไม่ปรึกษาแพทย์ 
ค. ไม่ทดลองเสพยาทุกชนิด   ง. ท ากิจกรรมตามเพื่อน 

15. บุคคลในข้อใดต่อไปนี้ ท่ีต้องช่วยกันป้องกันสารเสพติด 
ก. พ่อแม่ พี่น้อง   ข. เพื่อน ครูอาจารย์ 
ค. ตัวเราเอง   ง. ถูกทุกข้อ 

16. ข้อใดไม่ใช่การป้องกันสารเสพติดท่ีถูกต้อง 
ก. การดูแลร่างกายไม่ให้เจ็บป่วย และมองโลกในแง่ดี 
ข. ท างานอดิเรกต่างๆ เช่นสะสม ส่ิงของ ดูภาพยนตร์ 
ค. ด าเนินชีวิตและใช้กิจวัตรประจ าวันตามเพื่อน 
ง. ปฏิบัติตามกฎระเบียบของครอบครัวและสังคมอย่างเคร่งครัด 

17. แนวทางในการป้องกันสารเสพติดในข้อใดท่ีจะช่วยสร้างเสริม 
ให้คนในชุมชนได้รับรู้และตระหนักถึงอันตรายเกี่ยวกับสารเสพติด 

ก. วิ กินยาภายใต้การดูแลของแพทย์และเภสัชกร 
ข. เอก ชวนเพื่อนในห้องมาร่วมเดินรณรงค์ เพื่อให้เข้าใจถึง           

อันตรายของสารเสพติด 
ค. อร ไม่หลงเช่ือค าเชิญชวนให้ทดลองยาทุกชนิด 
ง. พร ยึดมั่นในหลักศาสนา 
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18. ข้อใดต่อไปนี้เป็นวิธีป้องกันสารเสพติด โดยให้กฎหมาย 
เข้ามามีส่วนร่วม 

ก. ให้ก าลังใจและหาวิธีแก้ไขผู้ท่ีติดสารเสพติด  
ข. จัดการประชุม เพื่อปราบปรามหมู่บ้านท่ีเป็นแหล่งผลิตสารเสพติด 
ค. ปฏิบัติตามบทบาทของตนเองให้ดีท่ีสุด 
ง. บอกบุคคลในครอบครัวให้ตระหนักถึงอันตรายของสารเสพติด 

19. การศึกษาสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันการระบาด 
ของสารเสพติด ยกเว้นข้อใด 

ก. จัดการศึกษาแบบบูรณาการในทุกรายวิชาเพื่อให้รู้ถึงผลกระทบ
ของยาเสพติด 

ข. จัดหน่วยงานในโรงเรียน เพื่อสอดส่องดูแลนักศึกษา 
ท่ีใช้สารเสพติด 

ค. จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อป้องกันการเส่ียงต่อการติด 
สารเสพติดของเด็กวัยรุ่น 

ง. ใช้กฎหมายเพื่อลงโทษสถานหนักกับนักศึกษาท่ีติดสารเสพติด 
20. “มาตรการแทรกแซง หรือสอดแทรก เป็นการจัดกิจกรรมท่ี 
ด าเนินการกับผู้ท่ีเริ่มมีปัญหาการใช้สารเสพติด เช่น เริ่มทดลอง 
ใช้สารเสพติด” จัดเป็นการใช้มาตรการใดมาร่วมแก้ไขปัญหาสารเสพติด 

ก. มาตรการทางสังคม   
ข. มาตรการทางกฎหมาย 

     ค. มาตรการทางการศึกษา   
ง. มาตรการทางส่ิงแวดล้อม 

21. ข้อใดไม่ใช่พฤติกรรมเส่ียงของวัยรุ่น 
ก. การมีเพศสัมพันธ์  ข. การปล้นชิงทรัพย์ 
ค. การทะเลาะวิวาท  ง. การฆ่าตัวตาย 
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22. ปัจจัยใดท่ีเป็นปัจจัยส าคัญท่ีน าไปสู่พฤติกรรม 
การแข่งรถจักรยานยนต์ของวัยรุน่ 

ก. การขาดความรู้  ข. ส่ือมวลชน 
ค. ความคึกคะนอง  ง. ปัญหาครอบครัว 

23. ส่ือออนไลน์เป็นปัจจัยท่ีส่งผลท าให้เกิดพฤติกรรมเส่ียงของวัยรุ่น  
ยกเว้นพฤติกรรมใด 

ก. ค่านิยมเรื่องฟรีเซ็กส์  ข. การใช้สารเสพติด 
ค. การใช้ความรุนแรง  ง. การแข่งรถจักรยานยนต์ 

24. ข้อใดเป็นผลกระทบท่ีเกิดจากการเข้าไปร่วมแข่งขัน 
รถจักรยานยนต์บนท้องถนนของวัยรุ่นมากท่ีสุด 

ก. ค่าใช้จ่าย   ข. บาดเจ็บ พิการ 
ค. การใช้สารเสพติด  ง. การมีเพศสัมพันธ์ 

25. ข้อใดเป็นแหล่งอบายมุขของวัยรุ่นท่ี เข้าไปใช้บริการน้อยท่ีสุด 
ก. ร้านเกมส์อินเตอร์เน็ต  ข. แหล่งการพนัน 
ค. อาบ อบ นวด   ง. ผับ หรือบาร์ 

26. นักศึกษายกพวกตีกัน จัดว่าเป็นการใช้ความรุนแรงหรือไม่  
เพราะเหตุใด 

ก. เป็น เพราะมีการท าร้ายร่างกายกัน   
ข. เป็น เพราะท าให้สังคมเดือดร้อน 
ค. ไม่เป็น เพราะเป็นการกระท าของคนหมู่มาก  
ง. ไม่เป็น เพราะเป็นเรื่องธรรมดาของวัยรุ่นสมัยนี้ 

27. เหตุการณ์ใดต่อไปนี้ไมใช่ความรุนแรงท่ีเกิดขึ้นในช่วงวัยรุน่ 
ก. การหย่าร้าง   ข. การทะเลาะวิวาท 
ค. การล่วงเกินทางเพศ  ง. การใช้ภาษาพูดท่ีหยาบคาย 
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28. บุคคลใดเส่ียงต่อการใช้สารเสพติดมากท่ีสุด 
ก. อั้มขาดทักษะในการปฏิเสธ  
ข. เอ๋ อยู่ในกลุ่มเพื่อนท่ีสูบบุหรี่ 
ค. เอส เครียดจากการเรียน  
ง. เอิน เป็นบุคคลท่ีมีความอยากรู้อยากลอง 

29. แนวทางป้องกันมิให้เยาวชนใช้สารเสพติด วิธีใดได้ผลดีท่ีสุด 
ก. มีทักษะในการด าเนินชีวิต  
ข. มีทักษะปฏิเสธ 
ค. ไม่ยุ่งเกี่ยวกับสารเสพติดเลย  
ง. รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 

30. การป้องกัน ไม่ให้เกิดความรุนแรงของบุคคลใด ท่ีไม่เหมาะสม 
ก. ต้นเข้าร่วมแข่งขันฟุตบอลในงานกีฬาสีของโรงเรียน 
ข. เทนรวมกลุ่มเพื่อนไปเท่ียวสถานบันเทิง 
ค. แป๋มแจ้งให้ครูทราบเมื่อพบเหตุการณ์ท่ีเป็นปัญหาความรุนแรง

ในโรงเรียน 
ง. ดาวไปเข้าค่ายอบรมจริยธรรม 
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2.2 แบบทดสอบวัดความรู้ความเข้าใจด้านยาเสพติด (ฉบับหลัง
ฝึกอบรม) 

ค าช้ีแจง จงเขียนเครื่องหมาย X ทับข้อท่ีท่านคิดว่าถูกต้องท่ีสุด 

1. ข้อใดเป็นผลกระทบท่ีเกิดจากการเข้าไปร่วมแข่งขันรถจักรยานบน
ท้องถนนของวัยรุน่มากท่ีสุด 

ก. ค่าใช้จ่าย   ข. บาดเจ็บ พิการ  
ค. ใช้สารเสพติด   ง. มีเพศสัมพันธ์ 

2. ข้อใดเป็นแหล่งอบายมุขของวัยรุ่นท่ี เข้าไปใช้บริการน้อยท่ีสุด 
ก. ร้านเกมส์อินเตอร์เน็ต  ข. แหล่งการพนัน 
ค. อาบ อบ นวด   ง. ผับ หรือบาร์ 

3. นักศึกษายกพวกตีกัน จัดว่าเป็นการใช้ความรุนแรงหรือไม่  
เพราะเหตุใด 

ก. เป็น เพราะมีการท าร้ายร่างกายกัน   
ข. เป็น เพราะท าให้สังคมเดือดร้อน 
ค. ไม่เป็น เพราะเป็นการกระท าของคนหมู่มาก  
ง. ไม่เป็น เพราะเป็นเรื่องธรรมดาของวัยรุ่นสมัยนี ้

4. เพราะเหตุใดผู้ติดสารเสพติดจึงมักก่ออาชญากรรม 
ก. ประชดตัวเอง    
ข. ถูกชักชวนจากเพื่อน 
ค. ต้องการเงินไปซื้อยา   
ง. ไม่พอใจส่ิงแวดล้อมของตนเอง 

5. ข้อใดเป็นสารเสพติดท่ีมีสรรพคุณทางการแพทย์ท่ีสามารถรักษาโรคได้ 
ก. มอร์ฟิน   ข. กัญชา 
ค. ยาบ้า    ง. กระท่อม 
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6. การศึกษาสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันการระบาดของ
สารเสพติด ยกเว้นข้อใด 

ก. จัดการศึกษาแบบบูรณาการในทุกรายวิชาเพื่อให้รู้ถึงผลกระทบ
ของยาเสพติด 

ข. จัดหน่วยงานในโรงเรียน เพื่อสอดส่องดูแลนักศึกษาท่ีใช้                   
สารเสพติด 

ค. จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อป้องกันการเส่ียงต่อการติดต่อ
สารเสพติดของเด็กวัยรุ่น 

ง. ใช้กฎหมายเพื่อลงโทษสถานหนักกับนักศึกษาท่ีติดสารเสพติด 
7. “มาตรการแทรกแซง หรือสอดแทรก เป็นการจัดกิจกรรมท่ี

ด าเนินการกับผู้ท่ีเริ่มมีปัญหาการใช้สารเสพติด เช่น เริ่มทดลองใช้                        
สารเสพติด” จัดเป็นการใช้มาตรการใดมาร่วมแก้ไขปัญหาสารเสพติด 

ก. มาตรการทางสังคม  ข. มาตรการทางกฎหมาย 
      ค. มาตรการทางการศึกษา ง. มาตรการทางส่ิงแวดล้อม 

8. เหตุการณ์ใดต่อไปนี้ ไม่จัดเป็นผลร้ายของสารเสพติดท่ีส่งผลกระทบ
ต่อวัยรุ่น 

ก. จับนักร้องคาเฟ่พร้อมสารเสพติด   
ข. พบสารเสพติดรูปแบบใหม่หลอกลวงเยาวชน 
ค. ต ารวจจับคนขับรถส่งนักเรียนเสพยาบ้า   
ง. จับรุ่นพี่ท่ีรับน้องด้วยการให้ทดสอบสารเสพติด 
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9. ข้อใดกล่าวได้ถูกต้องเกี่ยวกับผลเสียท่ีเกิดจากสารเสพติดท่ีมีผลต่อ
ครอบครัว 

ก. ไม่สามารถเรียนหรือท างานได้ เพราะต้องใช้เวลาในการบ าบัด 
ข. เสียค่าใช้จ่ายเป็นจ านวนมาก ต้องน ารายจ่ายด้านอื่นๆ                      

มาใช้ในการรักษา 
ค. ร่างกายและจิตใจเส่ือมโทรม 
ง. สูญเสียทรัพยากรมนุษย์ในการพัฒนาประเทศ 

10. ข้อใดต่อไปนี้เป็นวิธีป้องกันสารเสพติด โดยให้กฎหมายเข้ามามี
ส่วนร่วม 

ก. ให้ก าลังใจและหาวิธีแก้ไขผู้ท่ีติดสารเสพติด  
ข. จัดการประชุม เพื่อปราบปรามหมู่บ้านท่ีเป็นแหล่งผลิตสารเสพติด 
ค. ปฏิบัติตามบทบาทของตนเองให้ดีท่ีสุด 
ง. บอกบุคคลในครอบครัวให้ตระหนักถึงอันตรายของสารเสพติด 

11. ข้อใดไม่ใช่โทษท่ีเกิดจากสารเสพติด 
ก. โดนคนเสพยารีดไถเงิน   
ข. ขาดบุคลากรในการพัฒนาประเทศ 
ค. มีอาชญากรรมเพิ่มขึ้น    
ง. พิการและอัมพาต 

12. วันต่อต้านสารเสพติดของประเทศไทยตรงกับวันท่ีเท่าใด 
ก. 26 มิถุนายน ของทุกปี  ข. 4 กันยายน ของทุกปี 
ค. 20 พฤศจิกายน ของทุกปี ง. 1 ธันวาคม ของทุกปี 

13. แนวทางป้องกันมิให้เยาวชนใช้สารเสพติด วิธีใดได้ผลดีท่ีสุด 
ก. มีทักษะในการด าเนินชีวิต  
ข. มีทักษะปฏิเสธ 
ค. ไม่ยุ่งเกี่ยวกับสารเสพติดเลย  
ง. รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 
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14. การป้องกัน ไม่ให้เกิดความรุนแรงของบุคคลใด ท่ีไม่เหมาะสม 
ก. ต้นเข้าร่วมแข่งขันฟุตบอลในงานกีฬาสีของโรงเรียน 
ข. เทนรวมกลุ่มเพื่อนไปเท่ียวสถานบันเทิง 
ค. แป๋มแจ้งให้ครูทราบเมื่อพบเหตุการณ์ท่ีเป็นปัญหาความรุนแรง

ในโรงเรียน 
ง. ดาวไปเข้าค่ายอบรมจริยธรรม 

15. พฤติกรรมข้อใดท่ีเส่ียงต่อการติดสารเสพติด 
ก. อยากรู้อยากลองเป็นผู้กล้า    
ข. ไม่ทดลองของมึนเมาทุกชนิด 
ค. ไม่คบเพื่อแปลกหน้าท่ีไม่ดี   
ง. มองเห็นคุณค่าในตนเองว่ามีดีอยู่เสมอ 

16. แนวทางในการป้องกันสารเสพติดในข้อใดท่ีจะช่วยสร้างเสริม                   
ให้คนในชุมชนได้รับรู้และตระหนักถึงอันตรายเกี่ยวกับสารเสพติด 

ก. วิ กินยาภายใต้การดูแลของแพทย์และเภสัชกร 
ข. เอก ชวนเพื่อนในห้องมาร่วมเดินรณรงค์ เพื่อให้เข้าใจถึง                   

อันตรายของสารเสพติด 
ค. อร ไม่หลงเช่ือค าเชิญชวนให้ทดลองยาทุกชนิด 
ง. พร ยึดมั่นในหลักศาสนา 

17. ค าจ ากัดความของสารเสพติดในข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง 
ก. สุขภาพทรุดโทรมลง 
ข. เกิดอาการหลอนเมื่อหยุดยาหรือเลิกใช้สารเหล่านั้น 
ค. สารท่ีเข้าสู่ร่างกายแล้วมีความต้องการเพิ่มท้ังขนาดและปริมาณ 
ง. สารท่ีเข้าสู่ร่างกายด้วยวิธีการสูบและฉีดเท่านั้น แล้วก่อให้เกิด

โทษแก่ร่างกาย 
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18. เพราะเหตุใดสารเสพติดจึงมีอันตรายมากโดยเฉพาะผู้เสพท่ีเป็นผู้หญิง 
ก. เพราะผู้หญิงมีจิตใจท่ีไม่หนักแน่นจึงท าให้ให้เลิกสารเสพติดได้ยาก 
ข. เพราะร่างกายของผู้หญิง อ่อนแอกว่าผู้ชาย ท าให้ร่างกาย         

เส่ือมโทรมเร็วกว่า 
ค. เพราะผู้หญิงใช้สารเสพติดเพื่อความบันเทิง จะมีผลท าให้ตก

เลือดในบริเวณช่องคลอด 
ง. เพราะสารเสพติดบางชนิดจะท าให้คุมสติไม่อยู่ เส่ียงต่อการ                     

มีเพศสัมพันธ์ และโรคเอดส์ 
19. บุคคลในข้อใดต่อไปนี้ ท่ีต้องช่วยกันป้องกันสารเสพติด 

ก. พ่อแม่ พี่น้อง    ข. เพื่อน ครูอาจารย์ 
ค. ตัวเราเอง    ง. ถูกทุกข้อ 

20. บุคคลใดเส่ียงต่อการใช้สารเสพติดมากท่ีสุด 
ก. อั้มขาดทักษะในการปฏิเสธ   
ข. เอ ๋อยู่ในกลุ่มเพื่อนท่ีสูบบุหรี่ 
ค. เอส เครียดจากการเรียน   
ง. เอิน เป็นบุคคลท่ีมีความอยากรู้อยากลอง 

21. ปัจจัยและพฤติกรรมท่ีเกี่ยวกับสารเสพติดในข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง 
ก. ครูกุ๊กใช้ยาเสพติดประเภทท่ี 4 เพื่อบรรเทาอาการป่วยหลัง

ผ่าตัดกระดูก 
ข. ไอด้าใช้ยาบาร์บิทุเรต เพื่อระงับอาการเครียดเป็นประจ า 
ค. ไอริณอยากรู้อยากเห็น เลยไปทดลองสารเสพติด 
ง. ครอบครัวของเทพยากจนจึงได้หันเหจากนักแสดงมา 
เป็นผู้ค้ายาเสพติด 
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22. ปัจจัยใดท่ีเป็นปัจจัยส าคัญท่ีน าไปสู่พฤติกรรมการแข่ง 
รถจักรยานยนต์ของวัยรุ่น 

ก. การขาดความรู้   ข. ส่ือมวลชน 
ค. ความคึกคะนอง   ง. ปัญหาครอบครัว 

23. ส่ือออนไลน์เป็นปัจจัยท่ีส่งผลท าให้เกิดพฤติกรรมเส่ียงของวัยรุ่น  
ยกเว้นพฤติกรรมใด 

ก. ค่านิยมเรื่องฟรีเซ็กส์   ข. การใช้สารเสพติด 
ค. การใช้ความรุนแรง   ง. การแข่ง

รถจักรยานยนต์ 
24. การกระท าใดของพีระท่ีไม่ถูกต้อง และไม่สมควรต่อสมชาย 

ก. เลิกคบเพราะเคยติดสารเสพติดมาก่อน 
ข. ยังสนิทสนมและเป็นเพื่อนกับสมชายเหมือนเดิม 
ค. แนะน ากิจกรรมยามว่างท่ีมีประโยชน์ให้แก่สมชาย 
ง. ให้ก าลังใจและเข้าใจสมชาย เพราะเขาเป็นเหยื่อของสังคม 

25. หากผู้เข้ารับการอบรมเป็นผู้ปกครองของพีระ ค าพูดใดของ
ผู้ปกครองท่ีเหมาะสมท่ีสุดในการคบเพื่อนของพีระกับสมชายท่ีกลับใจ 
เลิกสารเสพติด 

ก. แม่ว่าลูกตัดสินใจเองดีกว่านะว่าจะคบต่อไปหรือเปล่า 
ข. แม่ขอออกค าส่ังกับลูกเลยนะ ว่าต้องเลิกยุ่งกับเขาเดียยวนี้ 
ค. แม่ว่าห่างจากเขาเถอะลูก เขาอาจไปติดยาใหม่ก็ได้ 
ง. ไม่เป็นไรหรอกลูกมันคืออดีต ปัจจุบันเขาเป็นคนดีหรือเปล่าล่ะ 

26. ข้อใดไม่ใช่การป้องกันสารเสพติดท่ีถูกต้อง 
ก. การดูแลร่างกายไม่ให้เจ็บป่วย และมองโลกในแง่ดี  
ข. ท างานอดิเรกต่างๆ เช่นสะสม ส่ิงของ ดูภาพยนตร์ 
ค. ด าเนินชีวิตและใช้กิจวัตรประจ าวันตามเพื่อน 
ง. ปฏิบัติตามกฎระเบียบของครอบครัวและสังคมอย่างเคร่งครัด 
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27. ข้อใดไม่ใช่พฤติกรรมเส่ียงของวัยรุ่น 
ก. การมีเพศสัมพันธ์   ข. การปล้นชิงทรัพย์ 
ค. การทะเลาะวิวาท   ง. การฆ่าตัวตาย 

28. ข้อใดคือการป้องกันเยาวชนจากสารเสพติดท่ีส าคัญท่ีสุด 
ก. ไม่หลงค าชวนเช่ือ   
ข. ไม่ทานยาโดยไม่ปรึกษาแพทย์ 
ค. ไม่ทดลองเสพยาทุกชนิด  
ง. ท ากิจกรรมตามเพื่อน 

29. เหตุการณ์ใดต่อไปนี้ไมใช่ความรุนแรงท่ีเกิดขึ้นในช่วงวัยรุน่ 
ก. การหย่าร้าง     
ข. การทะเลาะวิวาท 
ค. การล่วงเกินทางเพศ    
ง. การใช้ภาษาพูดท่ีหยาบคาย 

30. ข้อใดเป็นสาเหตุส าคัญของส่ิงแวดล้อมทางสังคมท่ีท าให้เกิดการ   
ใช้สารเสพติด 

ก. ชอบทดลองส่ิงแปลกใหม่   
ข. การถูกบุคคลอื่นชักชวน 
ค. มีความเช่ือในการใช้ยาในทางท่ีผิด  
ง. ใกล้ชิดกับแหล่งท่ีมีการค้าสารเสพติด 
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ส่วนที่ 3 แบบวัดเจตคติเก่ียวกับยาเสพติด   
 

 
ข้อค าถาม 

ระดับความคิดเห็น 
เห็น
ด้วย
มาก
ท่ีสุด 

เห็น
ด้วย
มาก 

เห็น
ด้วย
ปาน
กลาง 

เห็น
ด้วย
น้อย 

ไม่ 
เห็น
ด้วย 

1. การเสพยาเสพติด ท าให้ผ่อนคลาย  
หายเครียด หายกลุ้มใจ 

     

2. การเสพยาเสพติด ท าให้มีความมั่นใจมากขึ้น      
3. การเสพยาเสพติด ท าให้รู้สึกเคลิบเคล้ิม  
มีความสุขสนุกสนาน 

     

4. การเสพยาเสพติด ท าให้เป็นท่ียอมรับของ
ผู้อื่น 

     

5.  การเสพยาเสพติด ช่วยลดความเบื่อได้      
6. การเสพยาเสพติด ช่วยให้ขยันเรียนหรือขยัน
ท างานมากขึ้น 

     

7.  การเสพยาเสพติด ไม่ท าให้เกิดการติด       
8. การเสพยาเสพติด สามารถท่ีจะเลิกเมื่อไหร่ก็
ได้ 

     

9. การเสพยาเสพติด กระท าได้ง่ายและทันทีท่ี
ต้องการ 

     

10. การเสพยาเสพติด ท าให้สุขภาพร่างกาย
ทรุดโทรม 

     



แบบสอบถาม (กระบวนการที่ 2) 
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ข้อค าถาม 

ระดับความคิดเห็น 
เห็น
ด้วย
มาก
ท่ีสุด 

เห็น
ด้วย
มาก 

เห็น
ด้วย
ปาน
กลาง 

เห็น
ด้วย
น้อย 

ไม่ 
เห็น
ด้วย 

11. การเสพยาเสพติด ท าให้ครอบครัว
เดือดร้อน 

     

12. การเสพยาเสพติด ท าให้มีปัญหาด้าน
การเงิน 

     

13.หากผู้เสพไม่ได้เสพยาเสพติด  
จะมีอาการผิดปกติทางด้านร่างกาย อารมณ์ 

     

14. หากผู้เสพไม่ได้เสพยาเสพติด จะไม่สามารถ
ท างานหรือเรียนหนังสือได้ 

     

15.หากผู้เสพไม่ได้เสพยาเสพติด จะไม่สามารถ
ด ารงชีวิตได้อย่างมีความสุข 

     

16.ยาเสพติดมีความส าคัญต่อการด ารงชีวิตของ
ผู้เสพยาเสพติด 
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ส่วนที่ 4 แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เข้าอบรมที่มีต่อ 
การเข้าร่วมโครงการ  

โปรดท ำเครื่องหมาย ในช่องระดับความพึงพอใจตามความเป็นจริง 

 

ข้อที่ ประเด็น 

ระดับความพึงพอใจ 
พึง
พอใจ
มาก
ท่ีสุด 

พึง
พอใจ
มาก 

พึง
พอใจ
ปาน
กลาง 

พึง
พอใจ
น้อย 

ไม่ 
พึง
พอใจ
เลย 

1 เนื้อหาและหัวข้อในการอบรม      
2 กิจกรรมในการอบรมท่ีมีความ

หลากหลาย 
     

3 ระยะเวลาในการอบรม      
4 การประชาสัมพันธ์/การติดต่อ

ประสานงาน/การส่ือสาร เกี่ยวกับ 
การเข้าร่วมการอบรม  

     

5 ความรู้ ความสามารถ ความ
เช่ียวชาญ ของวิทยากร 

     

6 กระบวนการและพลวัตของกลุ่มใน
การอบรม 

     

7 เอกสาร/ส่ือท่ีใช้ในการอบรม       
8 โสตทัศนูปกรณ์/อุปกรณ์ท่ีใช้ในการ

อบรม  
     

9 มนุษย์สัมพันธ์และการมีจิตบริการ
ของเจ้าหน้าท่ีผู้อ านวยความสะดวก
ในการอบรม 
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ข้อที่ ประเด็น 

ระดับความพึงพอใจ 
พึง
พอใจ
มาก
ท่ีสุด 

พึง
พอใจ
มาก 

พึง
พอใจ
ปาน
กลาง 

พึง
พอใจ
น้อย 

ไม่ 
พึง
พอใจ
เลย 

10 ส่ิงอ านวยความสะดวกในระหว่าง
การเข้าอบรม 

     

11 ความเหมาะสมและความสะดวกของ
สถานท่ีจัดการอบรม 

     

12 อาหารกลางวันและอาหารว่าง       
13 ความสะดวกในการเดินทางมา               

เข้าร่วมการอบรม 
     

14 ประโยชน์และความรู้ท่ีได้รับจาก        
การเข้ารับการอบรม สู่การพัฒนา
ศักยภาพเป็นทูตเยาวชนต้าน                
ยาเสพติด 

     

15 การตอบสนองต่อความต้องการ             
ในการพัฒนาตนเองของท่าน              
เพื่อการพัฒนาศักยภาพสู่การ             
เป็นทูตเยาวชนต้านยาเสพติด 

     

16 ความพึงพอใจต่อภาพรวม ในการ                     
เข้าร่วมการอบรมการพัฒนา
ศักยภาพเป็นทูตเยาวชนต้าน                  
ยาเสพติดในครั้งนี้ 

     

 



แบบสอบถาม (กระบวนการที่ 2) 
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ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
..................................................................................................................... 



ตารางกิจกรรม : กระบวนงานที่ 2 การพัฒนาศักยภาพแกนน าเยาวชน “ทูตเยาวชนต้านยาเสพติด”   

 

กระบวนงานท่ี 2 การพัฒนาศกัยภาพแกนน าเยาวชน “ทูตเยาวชนต้านยาเสพติด” 
กิจกรรมท่ี 2: การอบรมเชิงปฏิบตัิการ (Workshop) 

สถานท่ี: 5 จังหวัดชายแดน 
(เลย หนองคาย บึงกาฬ นครพนม และมุกดาหาร) 

ระยะเวลา: จังหวัดละ 3 วัน 

ผู้เข้าร่วมโครงการ: จังหวัดละ 62 คน 
- คณะวิจัย/ผู้ช่วยคณะวิจัย/ทีมวิทยากรกลาง 8 คน 
- ทีมวิทยากรต้นแบบในจังหวัดๆละ 6 คน 
- ผู้เข้ารับการอบรมทูตเยาวชนต้านยาเสพติดจังหวัดละ 48 คน 

วัน เวลา 08.00-09.00น. 09.00-10.00น. 10.00-11.00น. 11.00-12.00น. 12.00-13.00 13.00-14.00น. 14.00-15.00น. 15.00-16.00น. 

วันท่ี 1 
ละลายพฤติกรรม
และกีฬาสัมพันธ์ 

 
บรรยาย  หัวข้อ 

ความรู้เก่ียวกับยาเสพติด 
 

แบ่งกลุ่ม 6 
กลุ่ม :  หัวข้อ 
กิจกรรมแสดง
ความสามารถ 

รับ
ปร

ะท
าน

อา
หา

รก
ลา

งว
ัน 

แบ่งกลุ่ม 6 กลุ่ม :  
- ระดมสมอง/อภิปราย/บทบาทสมมติ 
หัวข้อ โทษพิษภัยของยาเสพติด 
- อภิปรายและวิเคราะห์ หัวข้อ สถานการณ์ที่ก่อให้เกิดความ
เสี่ยงในการใช้ยาเสพติด 

วันท่ี 2 ท าสมาธิ 
แบ่งกลุ่ม 6 กลุ่ม : 

ฝึกปฏิบัติ ทักษะการปฏิเสธ 

แบ่งกลุ่ม 6 กลุ่ม :  
- ระดมสมอง/อภิปราย/ท าแผนผังความคิด 
หัวข้อ รู้คุณค่าของตนเองโดยไม่พึ่งยาเสพติด 

 
วันท่ี 3 

 
ท าสมาธิ 

 

แบ่งกลุ่ม 6 กลุ่ม :  
ระดมสมองและอภิปราย : แนวปฏิบัติในการเป็นแกน

น า ด าเนินกิจกรรมต้านยาเสพติด 

แบ่งกลุ่ม 6 กลุ่ม : 
น าเสนอ แนวปฏิบัติในการเป็น 

แกนน าด าเนินกิจกรรมต้านยาเสพติด 

จัดท าพันธะสัญญา
ทูตเยาวชน 

ต้านยาเสพติดและ 
รับเกียรติบัตร 

หมายเหตุ รับประทานอาหารว่างภาคเช้าเวลา  10.30-10.45 น. / รับประทานอาหารว่างภาคบ่ายเวลา  14.30-14.45 น. 
 



 


