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EXECUTIVE SUMMARY 
 

This study focus on the drug prevention measurement and human rights : a case study 

of B-Boy in suratthani municipality. This is a descriptive research or case study research, by 

using the secondary data and the interview to analyze and present. The research findings are 

as follows :  

To preventing all B-Boy in suratthani municipality from drugs abuse. By making the 

balancing of three mainly parts - the rights of B – Boy, the rights of community and the drug 

prevention measurement. The participation of community is a major role to preventing drugs 

abuse. Providing the good environment for inventive activity of youths by decreasing the 

negative area and increasing the positive area. The balance and appropriate actions of human 

rights for all parties involved are the crucial key of success. Finally, the key problem of this 

society has been resolve.    

The success of this performance is. 

Firstly. The government agency arrange the activity for the risky youths demand. So it 

can  manage and control the behavior of the risky youths to avoid the drugs. 

Secondly. The risky youths are proud of government agency, society and community. 

Thirdly. Increasing the positive area is supporting measures to prevent drug abuse. 

And Finally. The disputes between B – Boy and Na-ris bridge community has 

sustainable resolved. 

 



มาตรการป้องกนัยาเสพตดิกบัหลกัสิทธิมนุษยชน :  
กรณศึีกษากลุ่มบ-ีบอย ในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี 

 

๑. ความส าคญัของปัญหา 
ในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี บริเวณลานกิจกรรมริมแม่น ้ าตาปีของชุมชนสะพานนริศมีกลุ่ม

เยาวชนที่มีความสนใจในการเตน้ร า ที่เรียกว่า กลุ่มบี-บอย กลุ่มหน่ึงซ่ึงประกอบไปดว้ยกลุ่มเยาวชน 
ประมาณ ๕๐ คน มกัจะมารวมตวักนั ในช่วงเวลาประมาณ ๑๗.๐๐ น เป็นตน้ไป แลว้มีการเปิดเพลงจาก
เคร่ืองเสียง และท าการเตน้ในรูปแบบของการเตน้เบรกแด๊นซ์  ซ่ึงถือว่าเป็นกิจกรรมในการแสดงออกของ
กลุ่มวยัรุ่นยุคน้ี  ผูแ้ทนของกลุ่มไดร้้องขอให้ นายสมศกัด์ิ จงัตระกุล รองผูว้า่ราชการจงัหวดัสุราษฎร์ธานี 
(ต าแหน่งในขณะนั้น) ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการจดัระเบียบสังคมแบบบูรณาการจงัหวดัสุราษฎร์
ธานี พิจารณาสนับสนุนกิจกรรมของกลุ่มโดยขอให้จงัหวดัสนับสนุนเคร่ืองเสียงชุดใหม่ของทางราชการ
มาทดแทนเคร่ืองเสียงชุดเดิมท่ีกลุ่มไดเ้ร่ียไรเงินซ้ือกนัเองท่ีช ารุด และขอให้จงัหวดัสนบัสนุนการใช้ลาน
กิจกรรมดงักล่าวไดด้ว้ย ถึงแมว้่าจะมีการร้องเรียนจากชาวชุมชนสะพานนริศเก่ียวกบัการมารวมตวักนัท า
กิจกรรมของกลุ่มบี-บอยในยา่นดงักล่าวน้ี  โดยจงัหวดัสุราษฎร์ธานีไดรั้บการร้องเรียนจากชาวชุมชนสะพาน
นริศ ดงัน้ี 

๑. มีการมัว่สุมของกลุ่มวยัรุ่นท่ีสุ่มเส่ียงต่อการมีพฤติกรรมท่ีอาจจะเขา้ไปมีส่วนเก่ียวขอ้ง
กบัยาเสพติด 

 

   
  

 

๒. ไม่มีเจา้หนา้ท่ีของทางราชการเขา้ไปสอดส่องดูแลพฤติกรรมของกลุ่มวยัรุ่นกลุ่มน้ี ซ่ึง
เป็นการเส่ียงท่ีอาจจะมีผูไ้ม่หวงัดีมาชกัจูงเยาวชนกลุ่มน้ีไปในทางท่ีไม่ดีได ้

๓. มีการเปิดเคร่ืองเสียงดงัรบกวนผูอ้ยู่อาศยัในบริเวณชุมชนสะพานนริศ และมีการใช้
พื้นท่ีสาธารณะท่ีไปรบกวนสิทธิในการใชพ้ื้นท่ีสาธารณะท่ีใชป้ระโยชน์ร่วมกนันั้น คือ ลานกิจกรรมริมแม่
น ้าตาปีของชุมชนสะพานนริศ 

จงัหวดัสุราษฎร์ธานี มีหน้าท่ีในการรักษาความสงบเรียบร้อยและความเป็นธรรมในส่วนภูมิภาค 
โดยเป็นภารกิจท่ีส าคญัของผูว้่าราชการจงัหวดั ตามพระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B9%81%E0%B8%94%E0%B9%8A%E0%B8%99%E0%B8%8B%E0%B9%8C


๒ 

 

๒๕๓๔ มาตรา ๕๒/๑  (๒) ซ่ึงจะตอ้งควบคุมมิให้ราษฎรเกิดความแตกแยก และให้ทุกฝ่ายสามารถอยู่
ร่วมกนัไดด้ว้ยความสงบสันติสุข ผูว้า่ราชการจงัหวดั จึงมีบทบาทและหนา้ท่ี ทั้งในการแกไ้ขปัญหายาเสพติด 
ควบคู่ไปกบัการรักษาความสงบเรียบร้อยให้ราษฎรทุกกลุ่มไดอ้ยู่ร่วมกนัในชุมชนอย่างสงบสุข  โดยมีการ
บริหารราชการใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบแบบแผนของทางราชการและตอ้งบริหารราชการหรือปฏิบติั
หน้าท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีคณะรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรม มอบหมาย หรือตามท่ีกฎหมายก าหนด  ทั้งยงัตอ้ง
ดูแลให้มีการปฏิบติัและบงัคบัให้เป็นไปตามกฎหมายให้เหมาะสมกบัทอ้งท่ีและราษฎร เพื่อให้เกิดความ
สงบเรียบร้อยและเป็นธรรมในสังคม โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในเร่ืองการป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด ผูว้่า
ราชการจงัหวดัจะตอ้งปฏิบติัตามนโยบายของรัฐบาลและแนวทางการด าเนินงานตามท่ีคณะกรรมการ
ป้องกนัและปราบปรามยาเสพติดไดก้ าหนดไวเ้ป็นการเฉพาะดว้ย ดงันั้น การด าเนินการในเร่ืองมาตรการ
ป้องกนัยาเสพติดกบักลุ่มบี-บอยในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จึงเป็นเร่ืองท่ีน่าศึกษาว่ามีผลกระทบต่อ
ศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของบุคคลท่ีไดรั้บการรับรอง หรือคุม้ครอง ตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย หรือท่ีเรียกว่า สิทธิมนุษยชน หรือไม่ และไดรั้บการดูแลแกไ้ขจากผูมี้
หนา้ท่ีรับผดิชอบอยา่งไร 

 

๒. ความหมายของ บี-บอย 
Wikipedia อธิบายค าว่า บี-บอย (B-boy) หรือ บี-เกิร์ล (B-girl) มาจากค าว่า เบรกบอย (break 

boy) โดยหมายถึง กลุ่มคนท่ีช่ืนชอบในวฒันธรรมฮิปฮอป โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเตน้เบรกแด๊นซ์ ซ่ึงเป็น
รูปแบบการเต้นท่ีพฒันา มาจากกลุ่มวยัรุ่นคนด าและละตินอเมริกา ในเซาท์บรองซ์ ในระหว่างคริสต์
ทศวรรษ ๑๙๗๐ โดยจะเตน้ทั้งในแนวเพลงฮิปฮอป ฟังค์ และ แนวเพลงอ่ืน ๆ ดว้ยท่ีมกัเป็นดนตรีรีมิกซ์ 
(Remix) ท่ีคัน่ระหวา่งเพลงพกั  ท่ีมาของค าวา่ บี-บอย (B-boy) มาจากดีเจฮิปฮอปท่ี ช่ือ ดีเจ คูล เฮิร์ก (DJ 

Kool Herc) ท่ีสังเกตวา่มีการตอบรับของกลุ่มนกัเตน้ในขณะท่ีเขาเปิดเพลงอยู ่จึงไดต้ั้งช่ือพวกเขาวา่เป็น 
บีต-บอย (Beat-boy) หรือ บี-บอย  กลุ่มบี-บอย สังเกตไดจ้ากการแต่งกาย รสนิยมการฟังเพลง หรือวิถีชีวิต 
แต่ในระยะหลงั ๆ จะดูเฉพาะเจาะจงเฉพาะกลุ่มนกัเตน้  การเตน้ของนกัเตน้บี-บอย จะมี ๔ องค์ประกอบ
พื้นฐาน คือ 

องคป์ระกอบแรก คือ ท๊อปร็อก (TopRock) หมายถึง เป็นการเตน้ท่ีมีรูปแบบเป็นลกัษณะยืนเตน้ 
ซ่ึงค าวา่ Top แปลวา่ดา้นบน Rock คือ การเขยา่หรือโยก นัน่เอง 

องคป์ระกอบท่ี ๒  คือ ดาวน์ร็อก (Downrock) โดยค าวา่ Down แปลวา่ ดา้นล่าง Rock แปลว่า
เขยา่หรือโยก แปลรวมกนัคือ การเตน้แบบดา้นล่าง ซ่ึงจะเรียกกนัอีกอยา่งวา่ ฟุตเวิร์ก (Footwork) เป็นการ
เตน้ลงบนพื้น 

http://th.wikipedia.org/
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AE%E0%B8%B4%E0%B8%9B%E0%B8%AE%E0%B8%AD%E0%B8%9B&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B9%81%E0%B8%94%E0%B9%8A%E0%B8%99%E0%B8%8B%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B9%8C%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%8B%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%88_%E0%B8%84%E0%B8%B9_%E0%B9%80%E0%B8%AE%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%81&action=edit&redlink=1


๓ 

 

องคป์ระกอบท่ี ๓  คือ ฟรีซ (Freeze) เป็นท่าจบ โดยจะหยุดดว้ยท่าทางต่างๆ เม่ือตอ้งการท่ีจะท า
การจบการเตน้ หรือ ตอ้งการหยุดตามจงัหวะเพลง อาจจะเป็นท่าแบบธรรมดา หรือ เป็นท่าท่ีผาดโผนก็ได ้
เช่น ท่าทางแบบกลบัหวั เป็นตน้ 

องค์ประกอบท่ี ๔  คือ พาวเวอร์มูฟ (Powermove) เป็นท่าท่ีใชพ้ลงัของ ร่างกายและแรงเหวี่ยง โดย
ส่วนใหญ่จะเป็นการเล่นท่าท่ีผาดโผนโดยเป็นส่วนของในการเคล่ือนไหว ในการท าท่าหมุนบนพื้นหรือบน
อากาศ 

 
 

 
 

 



๔ 

 

   

๓. ความหมายของสิทธิมนุษยชน 

สิทธิมนุษยชน เป็นเร่ืองท่ีใกลต้วัและเก่ียวขอ้งกบัมนุษยทุ์กคนตั้งแต่เกิดจนตาย เป็นสิทธิท่ีติดตวั
มนุษยทุ์กคนมาตั้งแต่เกิด เป็นสิทธิพื้นฐานแห่งความเป็นมนุษย ์ โดยแนวคิดน้ีมองวา่มนุษยน์ั้นมีสิทธิหรือ
สถานะสากล ไม่ข้ึนอยูก่บัขอบเขตของกฎหมาย หรือปัจจยัทอ้งถ่ินอ่ืนใด เช่น เช้ือชาติ หรือ สัญชาติหลกัการ
ส าคญัท่ีสุดของสิทธิมนุษยชน คือ หลกัความเสมอภาค หลกัเสรีภาพและการไม่เลือกปฏิบติั และหลกัท่ีถือ
วา่มนุษยทุ์กคนมีศกัด์ิศรีของความเป็นมนุษย ์

สิทธิมนุษยชน ตามความหมายในมาตรา ๓ แห่งพระราชบญัญติัคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ หมายความวา่ ศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์สิทธิ เสรีภาพและความเสมอภาคของบุคคลท่ี
ไดรั้บการรับรองหรือคุม้ครองตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย หรือตามกฎหมายไทย หรือตาม
สนธิสัญญาท่ีประเทศไทยมีพนัธกรณีท่ีจะตอ้งปฏิบติัตาม 

สิทธิมนุษยชน หมายถึง สิทธิขั้นพื้นฐานท่ีพึงมีโดยเสมอภาคกนั เพื่อการด ารงชีวติไดอ้ยา่ง มีศกัด์ิศรี
มีโอกาสเท่าเทียมกนัในการเรียนรู้และพฒันาศกัยภาพของตนเองอย่างเต็มท่ีและสร้างสรรค์ ดงันั้นจึงเป็น
สิทธิท่ีไดม้าพร้อมกบัการเกิดและเป็นสิทธิติดตวับุคคลนั้นตลอดไปไม่วา่จะอยูใ่นเขตปกครองใด หรือเช้ือ
ชาติ ภาษา ศาสนาใดๆ (คลงัปัญญาไทย) 

สรุป สิทธิมนุษยชน หมายถึง ศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์สิทธิเสรีภาพ และความเสมอภาคของบุคคล 

ท่ีไดรั้บการรับรองและคุม้ครองโดยกฎหมาย 

 

๔. สถานการณ์การละเมดิสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย 
ด้านเด็ก เยาวชนและครอบครัว 

การเปล่ียนแปลงดา้นเศรษฐกิจและสังคมท่ีผ่านมาส่งผลให้สถาบนัครอบครัวไทยอ่อนแอลงทั้งใน
แง่ของศกัยภาพบุคคลและการสร้างภูมิตา้นทานใหแ้ก่เด็ก มีการท าร้ายเด็กโดยบุคคลในครอบครัวเกิดปัญหา
ต่างๆ เช่น ปัญหายาเสพติด การล่วงละเมิดทางเพศ การใชแ้รงงานเด็ก 

ด้านการปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 

การคุม้ครองผูต้อ้งหาตอ้งค านึงถึงคุณค่าและศกัด์ิศรีความเป็นมนุษยใ์ห้มากข้ึนแต่ในทางปฏิบติั
เป็นไปไดย้ากเน่ืองจากการพิจารณาคดียงัล่าช้า การปฏิบติัต่อผูอ้ยูใ่นเรือนจ า กระบวนการสอบสวนและ
ประกนัตวั นอกจากน้ี ยงัมีกฎหมายจ านวนมากท่ียงัไม่รับรองสิทธิของประชาชนและชุมชน โดยเฉพาะการ
จดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

 

 

 

 

 



๕ 

 

ด้านนโยบายทางสังคม  

รัฐธรรมนูญได้คุม้ครองไม่ให้มีการเลือกปฏิบติัต่อกลุ่มท่ีแตกต่างกนัไม่ว่าดา้นใด ก าหนดให้มี
มาตรการส่งเสริมความเสมอภาค คุม้ครองไม่ให้มีการใชค้วามรุนแรงในครอบครัว คุม้ครองผูใ้ชแ้รงงานแต่
ก็ยงัมีการละเมิดสิทธิมนุษยชนอยูม่าก 

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิทธิมนุษยชน  

ปัญหาการขาดแคลนทรัพยากรในระดับโลกก าลังทวีความรุนแรงมากข้ึนในขณะท่ีคุณค่าเชิง
พาณิชยแ์ละอุตสาหกรรมของทรัพยากรชีวภาพและความหลากหลายของประเทศไทยกลบัเพิ่มข้ึน มีภยั
คุกคามจากต่างชาติ แหล่งตน้น ้าถูกท าลาย  

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยกบัสิทธิมนุษยชน 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช ๒๕๕๐ ไดรั้บรองศกัด์ิศรีความเป็นมนุษยไ์ว ้และ
ก าหนดใหรั้ฐบาล ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐจะตอ้งด าเนินการปฏิบติังานตามอ านาจหนา้ท่ีโดยค านึงถึง
ศกัด์ิศรีความเป็นมนุษยข์องประชาชนทุกคน การค านึงถึงสิทธิความเป็นมนุษยน้ี์ ไม่เพียงแต่เจา้หนา้ท่ีหรือ
หน่วยงานของรัฐเท่านั้น แต่ทุกคนในสังคมจะตอ้งค านึงวา่คนทุกคนท่ีเกิดมาไม่วา่เป็นเด็กหรือผูใ้หญ่ ร ่ ารวย
หรือยากจน หรือแมแ้ต่ผูพ้ิการก็ตาม ต่างก็ลว้นเป็นผูท่ี้จะตอ้งไดรั้บการปกป้องคุม้ครอง ไม่ท าให้ผูอ่ื้นรู้สึก
ว่าตนเองไม่มีคุณค่า ไม่มีปากไม่มีเสียง จะท าอะไรกบัคน ๆ นั้นก็ได้ สิทธิมนุษยชนจึงเป็นสิทธิท่ี
รัฐธรรมนูญมุ่งท่ีจะให้ความคุม้ครองแก่บุคคลทุก ๆ คน โดยมิไดแ้ยกวา่บุคคลนั้นเป็นคนไทยหรือคนต่าง
ดา้ว นบัถือศาสนาใด มีเช้ือชาติอะไร เม่ือบุคคลเขา้มาอยูใ่นพื้นท่ีของประเทศไทยยอ่มไดรั้บความคุม้ครอง
ภายใตรั้ฐธรรมนูญทั้งส้ิน รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช ๒๕๕๐ มีบทบญัญติัเก่ียวกบัสิทธิ 

เสรีภาพ และสิทธิมนุษยชนไวห้ลายประการ ดงัน้ี 

๑. ศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 

รัฐจะตอ้งปฏิบติัต่อประชาชนทุกคนโดยถือว่าประชาชนทุกคนเป็นมนุษยมี์ศกัด์ิศรี สิทธิ เสรีภาพ 

จะปฏิบติัเยีย่งสัตวห์รือส่ิงของไม่ได ้เช่น รัฐจะไม่ออกกฎหมายให้มีการซ้ือขายทาสได ้เพราะจะเป็นการไม่
เคารพศกัด์ิศรีของความเป็นมนุษย ์

๒. ความเสมอภาคของบุคคล 

รัฐธรรมนูญไดใ้ห้ความคุม้ครองโดยเสมอภาคกนั โดยคุม้ครองผูท่ี้เสียเปรียบหรือดอ้ยโอกาสใน
สังคมเป็นกรณีพิเศษ การเลือกปฏิบติัท่ีไม่เป็นธรรมต่อบุคคลเพราะเหตุในเร่ืองแหล่งก าเนิด เพศ ศาสนา 
ภาษา อาย ุจะกระท ามิได ้เช่น ในการเขา้เรียนในระดบัอุดมศึกษาจะก าหนดคุณสมบติัผูเ้ขา้ศึกษาต่อวา่ตอ้งมี
อายไุม่เกิน ๒๐ ปี ส่วนสูงไม่ต ่ากวา่ ๑๕๐ เซนติเมตร หรือหา้มผูมี้ความเบ่ียงเบนทางเพศ จะกระท ามิได ้

๓. สิทธิและเสรีภาพในชีวติและร่างกาย 

บุคคลมีสิทธิและเสรีภาพในชีวติและร่างกาย เช่น การเคล่ือนไหว เดิน วิง่ แต่อยูภ่ายใตก้ฎหมายโดย
ไม่ไปรบกวนสิทธิของผูอ่ื้น การจบั คุมขงั ตรวจคน้ จะกระท าไม่ไดเ้วน้แต่กฎหมายจะก าหนดไว ้ การ



๖ 

 

ลงโทษผูก้ระท าผิดโดยการทรมาน ทารุณกรรม หรือลงโทษดว้ยวิธีการท่ีโหดร้ายไร้มนุษยธรรมจะกระท า
มิได ้เช่น การตดัขอ้มือตดัขอ้เทา้ การตอกเล็บ เป็นตน้ แต่ส าหรับการประหารชีวิตนั้นรัฐธรรมนูญไม่ไดถื้อ
วา่เป็นการลงโทษท่ีโหดร้ายไร้มนุษยธรรม 

๔. สิทธิของผู้ต้องหา 
ผูต้อ้งหาหรือจ าเลยในคดีอาญา เช่น คดีลกัทรัพย ์เล่นการพนนั เสพยาเสพติด เป็นตน้ ให้ถือวา่เป็น

ผูบ้ริสุทธ์ิจนกวา่จะมีการพิสูจน์ไดว้า่เป็นผูก้ระท าความผิด ผูถู้กจบัจะตอ้งไดรั้บการแจง้ขอ้กล่าวหาวา่ผูถู้ก
จบักระท าผิดอะไร รายละเอียดแห่งการจบัเป็นอยา่งไร ให้มีการแจง้ให้ญาติหรือบุคคลท่ีผูถู้กจบัไวว้างใจ
ทราบ ผูต้อ้งหาหรือจ าเลยในคดีอาญามีสิทธิท่ีจะมีทนายความโดยรัฐจดัหาให้ หรือจะหามาเอง และปรึกษา
กบัทนายความเป็นการส่วนตวั และผูต้อ้งหาหรือจ าเลยมีสิทธิท่ีจะไดรั้บค่าทดแทนความเสียหายในกรณีท่ีมี
ค าพิพากษาวา่ ไม่ไดเ้ป็นผูก้ระท าความผดิ 

๕. สิทธิของพยานและผู้เสียหายในคดีอาญา 
บุคคลท่ีจะเป็นพยานในคดีอาญาจะได้รับความคุ้มครองจากรัฐ  รวมทั้งได้ค่าตอบแทนอย่าง

เหมาะสมในการเป็นพยาน ผูท่ี้ไดรั้บความเสียหายจากการกระท าผิดอาญาโดยไดรั้บความเสียหายแก่ชีวิต 

ร่างกาย หรือจิตใจ โดยตนไม่มีส่วนเก่ียวกบัการท าความผิดนั้น หากไม่ไดรั้บการบรรเทาความเสียหายจาก
ผูก้ระท าผดิ ผูน้ั้นหรือทายาทมีสิทธิท่ีจะไดรั้บความช่วยเหลือจากรัฐ 

๖. สิทธิของเด็ก 

มีการก าหนดใหไ้ดรั้บการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๑๒ ปีโดยไม่เสียค่าใชจ่้าย จากผูย้ากไร้ ผูพ้ิการ ฯลฯ รัฐ
มีการคุม้ครองเด็กเยาวชน และบุคคลในครอบครัวจากการใชค้วามรุนแรงและการปฏิบติัท่ีไม่เป็นธรรม เช่น 

เด็กท่ีถูกทอดทิ้ง เด็กถูกทุบตี ท าทารุณกรรม ถูกล่วงละเมิดทางเพศ การแทรกแซงและการจ ากดัสิทธิของเด็ก
เยาวชน และบุคคลในครอบครัว จะกระท ามิได ้เวน้แต่โดยอาศยัอ านาจตามบทบญัญติัแห่งกฎหมายและเด็ก
และเยาวชนซ่ึงไม่มีผูดู้แลมีสิทธิไดรั้บการเล้ียงดูและการศึกษาอบรมท่ีเหมาะสมจากรัฐ 

๗. เสรีภาพในการนับถือศาสนา 
ประชาชนมีเสรีภาพในการนบัถือศาสนาและการประกอบพิธีกรรมตามความเช่ือของตน  หากไม่

เป็นการขดัต่อหนา้ท่ีพลเมืองและไม่เป็นการขดัต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอนัดีของประชาชน ใน
ประเทศไทยมีการนบัถือศาสนาอยูห่ลายศาสนา เช่น การนบัถือศาสนาพุทธ ศาสนาอิสลาม เป็นตน้ 

๘. เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น 

การติดต่อส่ือสารกนัของบุคคลโดยทัว่ไปสามารถกระท าไดอ้ยา่งอิสระ รัฐไม่มีสิทธิท่ีจะตรวจสอบ 

กกั หรือเปิดเผยส่ิงส่ือสาร รวมทั้งการดกัฟัง แต่ก็มีขอ้ยกเวน้กรณีท่ีมีกฎหมายบญัญติัไวเ้พื่อความมัน่คงของ
รัฐ หรือเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอนัดีของประชาชน เช่น การส่งของทางไปรษณียท่ี์มีการ
สงสัยวา่จะเป็นวตัถุระเบิดก็มีการตรวจสอบได ้การแสดงความคิดเห็นของประชาชนสามารถกระท าได้ ทั้ง
การพดู การเขียน การพิมพ ์การโฆษณา การส่ือความหมายโดยวธีิอ่ืน เวน้แต่มีการจ ากดัสิทธิโดยกฎหมาย 



๗ 

 

 

 

๙. เสรีภาพทางการศึกษา 
การศึกษาเป็นเร่ืองส าคญัของประเทศและไดมี้การก าหนดให้ การศึกษาอบรม การเรียนการสอน 

การวจิยัการเผยแพร่งานวจิยัตามหลกัวชิาการไดรั้บความคุม้ครอง และใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีสิทธิ
ท่ีจะจดัการศึกษาอบรมตามความเหมาะสมของทอ้งถ่ินดว้ย 

๑๐. สิทธิในทรัพย์สิน 

การถือครองทรัพยท่ี์ไดม้าจากการท ามาหาได้ รวมถึงการท่ีทรัพยต์กทอดเป็นมรดก รัฐไดใ้ห้ความ
คุม้ครอง อนัเป็นการสร้างหลักประกันในเร่ืองทรัพย์สินกับประชาชน และมีการห้ามการเวนคืน
อสังหาริมทรัพย ์เวน้แต่เพื่อการสาธารณูปโภค หรือสาธารณะประโยชน์อ่ืน เช่น การเวนคืนท่ีดินเพื่อสร้าง
เข่ือน ทางรถไฟ สนามบินเป็นตน้ 

๑๑. สิทธิในบริการสาธารณสุข 

ประชาชนมีสิทธิในการรับบริการทางสาธารณสุขท่ีไดม้าตรฐาน และหากเป็นผูย้ากไร้มีสิทธิท่ีจะ
ไดรั้บการรักษาพยาบาลจากสถานบริการสาธารณสุขของรัฐโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เช่น กรณีบตัรประกนั
สุขภาพส าหรับผูมี้รายไดน้อ้ย 

๑๒. สิทธิของคนพกิารหรือทุพพลภาพ และของคนชรา 
คนพิการหรือทุพพลภาพมีสิทธิไดรั้บส่ิงอ านวยความสะดวกอนัเป็นสาธารณะ และความช่วยเหลือ

อ่ืนจากรัฐ เช่น ห้องน ้ าสาธารณะ ท่ีจอดรถ ท่ีนัง่ในรถประจ าทาง มีการก าหนดให้สิทธิแก่ผูมี้อายุเกิน ๖๐ ปี
และไม่มีรายไดเ้พียงพอแก่การยงัชีพมีสิทธิไดรั้บความช่วยเหลือจากรัฐ และก าหนดให้รัฐสงเคราะห์คนชรา 
ผูย้ากไร้ ผูพ้ิการหรือทุพพลภาพ และผูด้อ้ยโอกาส ใหมี้คุณภาพชีวติท่ีดีข้ึน 

๑๓. สิทธิของผู้บริโภค 

มีการจดัตั้งส านกังานคุม้ครองผูบ้ริโภคข้ึนมาเพื่อเขา้มาคุม้ครองผูบ้ริโภคโดยท าหน้าท่ีดูแล ให้
ค  าปรึกษา ใหค้  าแนะน าตลอดจนใหค้วามช่วยเหลือผูบ้ริโภคท่ีถูกเอารัดเอาเปรียบ 

๑๔. สิทธิของชุมชนท้องถิ่น 

มีการให้ความส าคญักบัชุมชนทอ้งถ่ินในการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูจารีตประเพณี ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 

ศิลปวฒันธรรมอนัดีของทอ้งถ่ินและของชาติ และการมีส่วนร่วมในการจดัการ การบ ารุงรักษา และการใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ 

๑๕. เสรีภาพในการรวมกลุ่ม 

ประชาชนมีสิทธิเสรีภาพในการรวมกนัเป็นสมาคม สหภาพ สหพนัธ์ กลุ่มเกษตร องคก์รเอกชน 

เพื่อประกอบกิจกรรมของกลุ่ม เช่น การตั้งสหกรณ์ภายในโรงเรียน การตั้งสมาคมผูป้กครอง นอกจากน้ียงัมี
สิทธิในการจดัตั้งพรรคการเมืองเพื่อด าเนินการทางการเมืองตามระบอบประชาธิปไตย 



๘ 

 

๑๖. สิทธิในการรับรู้และมีส่วนร่วม 

มีการก าหนดสิทธิในการทราบขอ้มูลข่าวสารสาธารณะในครอบครองของหน่วยราชการ หน่วยงาน
ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนทอ้งถ่ิน เวน้แต่จะกระทบต่อความมัน่คงของรัฐ ความปลอดภยัของ
ประชาชนสิทธิท่ีจะไดรั้บขอ้มูล ค าช้ีแจง และเหตุผลจากหน่วยราชการในการด าเนินโครงการต่าง ๆ ท่ีมี
ผลกระทบต่อประชาชน และมีสิทธิแสดงความคิดเห็น เช่น การจะสร้างเข่ือน ประชาชนในพื้นท่ีท่ีจะมี
ผลกระทบจากการสร้างเข่ือนตอ้งไดรั้บขอ้มูล ค าช้ีแจง และเหตุผลจากหน่วยราชการ และมีสิทธิแสดงความ
คิดเห็น 

๑๗. สิทธิในการร้องทุกข์และฟ้องคดี 
ในกรณีมีการละเมิดสิทธิ เสรีภาพ และสิทธิมนุษยชนข้ึน ผูท่ี้เก่ียวขอ้งสามารถไปแจง้ความร้องทุกข์

หรือฟ้องคดีต่อศาลได ้ให้สิทธิท่ีจะฟ้องหน่วยราชการหรือหน่วยงานของรัฐให้รับผิดไดห้รือจะใชสิ้ทธิแจง้
เร่ืองต่อหน่วยงานท่ีมีอ านาจเฉพาะตามรัฐธรรมนูญได ้

๑๘. สิทธิและเสรีภาพอืน่ๆ 

เช่น สิทธิในครอบครัว เกียรติยศ ช่ือเสียง ความเป็นอยูส่่วนตวั การคุม้ครองสิทธิในส่วนการเขา้ไป
หรือเขา้ตรวจคน้ในบา้นของผูอ่ื้นเวน้แต่มีกฎหมายก าหนดให้อ านาจไว ้ เสรีภาพในการเดินทาง การเลือกท่ี
อยูอ่าศยั เสรีภาพในการชุมนุมอยา่งสงบและปราศจากอาวธุ เสรีภาพในการประกอบอาชีพ 

สรุป รัฐธรรมนูญฉบบัปัจจุบนัให้ความส าคญักบัการคุม้ครองศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์สิทธิและ 
เสรีภาพของบุคคล ซ่ึงเป็นหัวใจส าคญัของสิทธิมนุษยชน และหากบุคคลอยู่ในพื้นท่ีท่ีใช้รัฐธรรมนูญย่อม
ได้รับความคุม้ครองสิทธิ เสรีภาพ และมีความเท่าเทียมกนัในศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย์ ด้วยเหตุน้ีในการ
ปฏิบติังานตามอ านาจหน้าท่ีตลอดจนการตรากฎหมาย การตีความ และการบงัคบัใช้กฎหมายอาจมีการ
ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามรัฐธรรมนูญ หากถูกลิดรอนหรือถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนก็สามารถ
ร้องเรียนต่อศาลเพื่อให้ด าเนินคดี  โดยไม่ค  านึงว่าว่าบุคคลนั้นจะมีอายุเท่าไร เพศใด เช้ือชาติใด นับถือ
ศาสนาและภาษาอะไร และมีสถานภาพทางกายหรือฐานะใด 

 

๕. สถานการณ์ปัญหายาเสพติดในจังหวดัสุราษฎร์ธานี 

สถานการณ์ยาเสพติดในประเทศไทย นบัตั้งแต่ปี ๒๕๔๗ เป็นตน้มา มีแนวโนม้เพิ่มมากข้ึนจาก
ประมาณการผูเ้สพยาเสพติด เม่ือปี ๒๕๔๖ ซ่ึงมีประมาณ ๔๖๐,๐๐๐ คน เป็น ๕๗๐,๐๐๐ คน ในปี ๒๕๕๐ 
และ เพิ่มเป็น ๖๐๕,๐๐๐ คน ในปี ๒๕๕๑ และมีแนวโนม้เพิ่มมากข้ึนอยา่งต่อเน่ือง ประมาณการวา่จะผูเ้สพยา
เสพติดรายใหม่ ในแต่ละปีประมาณ ๗๐,๐๐๐ คน และผูท่ี้กลับไปมีพฤติการณ์ซ ้ า ประมาณ ๓๐,๐๐๐-
๔๐,๐๐๐ คน หรือรวมกนัประมาณ ๑๐๐,๐๐๐-๑๑๐,๐๐๐ คน ดา้นการแพร่ระบาดยาเสพติด มีความรุนแรงเพิ่ม
มากข้ึน กลุ่มท่ีตอ้งเฝ้าระวงัเป็นอย่างยิ่ง ไดแ้ก่  กลุ่มเยาวชนอายุ ๑๒-๒๔ ปี และ ๒๕-๒๙ ปี และกลุ่มอาชีพ
รับจา้ง  ตวัยาท่ีตอ้งเฝ้าระวงั คือ ยาบา้ กญัชา และสารระเหยสถานการณ์ซ้ือขายยาเสพติดนั้น ผูเ้สพสามารถ
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หาซ้ือยาเสพติดไดส้ะดวกข้ึน และเป็นการซ้ือขายกนัเฉพาะกลุ่มและจ าหน่ายให้เฉพาะขาประจ าเท่านั้น และ
ผูเ้สพบางคนผนัตวัจากผูเ้สพมาเป็นนกัคา้รายยอ่ย โดยน ารายไดจ้ากการคา้ท่ีไดจ้ะน ามาซ้ือยาเสพติดเพื่อเสพ
หรือไดค้่าตอบแทนเป็นยาเสพติดมาเสพ(คา้เพื่อเสพ) โดยการซ้ือ-ขายยาเสพติด ยงัท ากนัเฉพาะกลุ่มเพื่อ
หลบหลีกเจา้หนา้ท่ี และมีการเสนอขายในกลุ่มเพื่อน ให้ทดลองหรือการลดราคาในการซ้ือขายคร้ังแรกเป็น
การจูงใจ การซ้ือขายมีทั้งการใหเ้ครดิต และจ่ายเงินสดตามความไวว้างใจของกลุ่มผูซ้ื้อ-ขาย สถานท่ีเสพตาม
บา้นพกั/ห้องพกั/หอพกั/บา้นเช่า โรงแรม และสถานบนัเทิง เป็นตน้ (ส านกังานคณะกรรมการป้องกนัและ
ปราบปรามยาเสพติด, ๒๕๔๘) 

จงัหวดัสุราษฎร์ธานี ตั้งอยูใ่นฝ่ังตะวนัออกของภาคใต ้มีพื้นท่ีใหญ่เป็นอนัดบั ๖ ของประเทศ และ
อนัดบั ๑ ของภาคใต ้ มีสภาพภูมิประเทศ ทั้งเป็นท่ีราบสูง ภูมิประเทศแบบภูเขา รวมทั้งท่ีราบชายฝ่ัง มีพื้นท่ี
ครอบคลุมถึงในบริเวณอ่าวไทย ทั้งบริเวณท่ีเป็นทะเล และเป็นเกาะ มีอาณาเขตติดต่อกบัฝ่ังทะเล เป็น
ระยะทางชายฝ่ังยาว ๑๕๖ กม. มีพื้นท่ีติดชายฝ่ังทะเลยาว จ านวน ๙ อ าเภอ คือ อ าเภอเมือง อ าเภอท่าชนะ 

อ าเภอไชยา อ าเภอท่าฉาง อ าเภอพุนพิน อ าเภอกาญจนดิษฐ์  อ าเภอดอนสัก อ าเภอเกาะสมุย และอ าเภอเกาะ
พะงนั อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ เป็นระยะทาง ๖๔๕ กิโลเมตร โดยทางรถยนต์ และ ๖๕๐ กิโลเมตรโดยทาง
รถไฟ  มีพื้นท่ีทั้ งหมดประมาณ ๑๓,๐๗๙.๖๑ ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ ๘,๑๗๔,๗๕๘.๖๑ ไร่  มี
ประชากรทั้งส้ินจ านวน ๑,๐๒๓,๒๘๘ คน เป็นชาย ๕๐๕,๕๕๖ คน หญิง ๕๑๗,๗๓๒ คน จ านวนบา้น 

๔๒๓,๑๓๖ หลงั (กรมการปกครอง, ๒๕๕๖) อ าเภอท่ีมีประชากรมากท่ีสุด คือ อ าเภอเมือง รองลงมาอ าเภอ
กาญจนดิษฐ์ และอ าเภอพุนพิน ประชากรส่วนใหญ่นบัถือศาสนาพุทธ โดยประกอบอาชีพทางด้าน
การเกษตรเป็นหลกั โดยใชพ้ื้นท่ีในการเกษตรประมาณร้อยละ ๔๕ ของพื้นท่ีทั้งหมด นอกจากน้ียงัประกอบ
อาชีพทางดา้นปศุสัตว ์ประมง อุตสาหกรรม และการท าเหมืองแร่ ความหนาแน่นประมาณ ๗๐ คนต่อตาราง
กิโลเมตร มีรายไดเ้ฉล่ีย ๑๓๘,๐๓๔ บาทต่อคนต่อปี แบ่งการปกครองออกเป็น ๑๙ อ าเภอ ไดแ้ก่ อ าเภอเมือง
สุราษฎร์ธานี อ าเภอท่าชนะ อ าเภอไชยา อ าเภอท่าฉาง อ าเภอพุนพิน อ าเภอกาญจนดิษฐ์ อ าเภอดอนสัก 
อ าเภอเกาะสมุย อ าเภอเกาะพะงนั อ าเภอคีรีรัฐนิคม อ าเภอบา้นนาสาร อ าเภอบา้นนาเดิม อ าเภอบา้นตาขุน 
อ าเภอพนม อ าเภอวิภาวดี อ าเภอเวียงสระ อ าเภอเคียนซา อ าเภอพระแสง และอ าเภอชัยบุรี ๑๒๘ ต าบล 
๑,๐๗๔ หมู่บา้น มีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ดงัน้ี คือ องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั ๑ แห่ง เทศบาลนคร ๑ 

แห่ง เทศบาลเมือง ๓ แห่ง เทศบาลต าบล ๒๖ แห่ง และองคก์ารบริหารส่วนต าบล ๑๐๗ แห่ง มีสถานศึกษา
ทั้งส้ิน ๖๕๙ แห่ง มีครู/อาจารย ์๑๐,๒๒๐ คน มีนกัเรียนนกัศึกษา ๒๑๖,๐๐๙ คน อตัราส่วนครู/อาจารย ์ต่อ
นกัเรียน นกัศึกษา เป็น ๑ : ๒๑.๑๓ (ส านกังานจงัหวดัสุราษฎร์ธานี, ๒๕๕๕) โดยสามารถแยกตามประเภท
ได ้ดงัน้ี 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99


๑๐ 

 

  

  
    

นอกจากน้ี ยงัมีสถานศึกษาในระดบัอ่ืน ดงัน้ี 

๑. ระบบการศึกษานอกโรงเรียน คือ ศูนยก์ารศึกษานอกโรงเรียนในทุกอ าเภอ 

๒. สถาบนัเปิดสอนระดบัอุดมศึกษา คือ มหาวิทยาลยัราชภฎัสุราษฎร์ธานี สถาบนั
บณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์(นิดา้) มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลยั
รามค าแหงและมหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์ ศูนยว์ิทยบริการจงัหวดัสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลยัขอนแก่น และ
มหามกุฎราชวทิยาลยั (วดัธรรมบูชา) 

๓. สถาบนัเปิดสอนวชิาชีพ คือ สถาบนัพฒันาฝีมือแรงงานภาค ๑๑ สุราษฎร์ธานี  วิทยาลยั
สารพดัช่างสุราษฎร์ธานี  วทิยาลยัการอาชีพไชยา และวทิยาลยัการอาชีพเวยีงสระ 

 

๖. สาเหตุของการใช้ยาเสพติด 

สาเหตุของผูท่ี้ติดยาเสพติดอาจเน่ืองมาจากความกดดนัทางอารมณ์และจิตใจ เช่น มาจากครอบครัว
ท่ีมีส่ิงแวดลอ้มไม่ดี หรือมาจากครอบครัวท่ีพ่อแม่ขาดความรักซ่ึงกนัและกนั ลูก ๆ ขาดความอบอุ่นขาดผู ้
อุปการะท่ีดี ขาดการอบรมสั่งสอน ขาดความเห็นอกเห็นใจ พบแต่ความเบ่ือหน่ายในชีวิต ในท่ีสุดก็มีแต่
ความกลุม้มองไม่เห็นอนาคต หนัเขา้หายาเสพติดเพื่อหวงัวา่ให้ยาช่วยบรรเทาความกลดักลุม้ลงไดบ้า้ง และ
บุคคลเหล่าน้ีก็ไดก้ลายเป็นอาชญากรแผน่ดินไปเป็นส่วนมาก 

จากการวจิยัถึงสาเหตุของการติดยาเสพติดแบ่งตามกลุ่มเป้าหมาย และตวัยาท่ีเสพสรุปโดยภาพรวม 
คือ กลุ่มเด็กและเยาวชนทั้งในชุมชนแออดัและในโรงเรียน โดยภาพรวมเร่ิมเสพยาเสพติดคร้ังแรกตั้งแต่
วยัรุ่น นอกเหนือจากเหลา้และบุหร่ียาเสพติดท่ีใชค้ร้ังแรก มกัเป็นกญัชารองลงไปคือเฮโรอีน โดยมีสาเหตุ
จากถูกเพื่อนชักจูงและความอยากลองประกอบกบัความเช่ือว่าท าให้เกิดความสุขผ่อนคลายความเครียด



๑๑ 

 

โดยเฉพาะผู ้เสพยาบ้าต้องการท างานหนักข้ึนมักเป็นผู ้มีอาชีพใช้แรงงานรับจ้าง มีการศึกษาต ่ าใน
ระดบัประถม แหล่งแพร่ระบาดของยาเสพติดอยูใ่นชุมชน ท่ีพกัอาศยั (พรเพญ็ เพชรสุขศิริ, ๒๕๔๐) 

นวลจนัทร์ ทศันชยักุล (๒๕๔๑) กล่าวถึง สาเหตุของการใชย้าเสพติด  ไดด้งัน้ี 

๑. เกิดจากความอยากรู้ อยากทดลอง ไดย้นิ ไดฟั้ง บางคนเคยเห็น จึงเกิดความอยากรู้ สนใจ
วา่ยาเสพติดเป็นอยา่งไร 

๒. เพื่อนท่ีใกลชิ้ดสนิทกนัชกัชวน การถูกรบเร้าจากคนขา้งเคียงบ่อยคร้ัง จึงท าให้ยบัย ั้งใจ
ไม่ได ้

๓. สภาพครอบครัวมีปัญหา บรรยากาศภายในครอบครัวไม่ดี ขาดความรัก ความอบอุ่น 
บิดามารดาห่างเหินไม่ใหเ้วลาใกลชิ้ดเอาใจใส่เท่าท่ีควร ประกอบกบัปัจจยัอ่ืน ๆ ท าให้ไปเขา้กบักลุ่มเพื่อนจึงมี
แนวโนม้กระท าผดิไดง่้าย 

๔. ส่ิงแวดลอ้มทางโรงเรียน โรงเรียนไม่สามารถอบรมปลูกฝังจริยธรรม ศีลธรรม ควบคุม
อย่างมีระเบียบวินัยท าให้โรงเรียนไม่สามารถอบรมสั่งสอนทั้งวิชาการและความประพฤติแก่นักเรียนอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

๕. ส่ิงแวดลอ้มของท่ีอยูอ่าศยัในเขตท่ีพกัอาศยัรอบบริเวณมีคนเสพยาเสพติด มีการซ้ือขาย
การไดย้นิ การไดพ้บเห็น และท่ีร้ายแรงท่ีสุด คือ ในบา้นมีคนท่ีเสพยาเสพติด 

๖. ส่ือมวลชนต่างๆ เช่น หนงัสือพิมพ ์โทรทศัน์ และภาพยนตร์ การประชาสัมพนัธ์ การ
แพร่ภาพ ซ่ึงส่งผลทั้ง ๒ ดา้น คือ ดา้นหน่ึงก็ช่วยควบคุมและป้องกนั แต่อีกดา้นกลบัเป็นการชกัจูงโนม้นา้ว
ไปโดยอตัโนมติั 

สุชา จนัทน์เอม (๒๕๔๒) ไดแ้ยกแยะสาเหตุของการติดยาเสพติดใหโ้ทษไดด้งัน้ี 

๑. ติดเพราะยาซ่ึงมีคุณสมบติัให้ติดเอง ผูเ้คยเสพตอ้งใชย้าเสพติดนั้นซ ้ าต่อไปเร่ือย ๆ ผูเ้ขา้
ไปคลุกคลีกบัยาเสพติดแมจ้ะมีสุขภาพดีและมีความตั้งใจแน่วแน่ว่าจะไม่ยอมให้ติด แต่ในบางคร้ังผูน้ั้นก็
อาจติดไดเ้ช่นกนั 

๒. ความอ่อนไหวทางจิตใจและอารมณ์ ซ่ึงรุนแรงมากนอ้ยแลว้แต่บุคคล วยัรุ่นท่ีตอ้งการ
จะท าอะไรตามใจชอบหรือความนึกคิดของตน ตอ้งการท่ีจะไดรั้บสถานภาพทางสังคม เช่น ตอ้งการเป็นท่ี
ยอมรับนบัถือในหมู่เพื่อนฝงู โดยพยายามท าอะไรให้คลา้ย ๆ กนั เลียนแบบตามกนั ตอ้งการประสบการณ์
ใหม่ เช่น อยากทดลองกระท าในส่ิงท่ีตนไม่เคยกระท ามาก่อน บางคนตอ้งการหลีกเล่ียงจากความทุกขย์ากท่ี
ประดงัมาจากส่ิงแวดลอ้มรอบดา้น หรือจากความรู้สึกภายในท่ีไม่สบายหรือความเจ็บปวดต่างๆ หนัมาสร้าง
โลกของตวัเองโดยการใชย้าเสพติด 

๓. ติดเพราะถูกชกัชวน ถูกหลอกลวง ถูกบีบบงัคบัจากหมู่คณะ 

๔. ส่ิงแวดลอ้ม นบัวา่มีอิทธิพลส าคญัอยา่งยิง่ในการชกัจูงให้บุคคลใชย้าเสพติด เช่น อยูใ่น
ละแวดท่ีอยู่อาศยัท่ีมีการค้ายาเสพติดและติดยารอบบ้าน การอาศยัในครอบครัวเดียวกับผูใ้ช้ยาเสพติด 



๑๒ 

 

ครอบครัวท่ีขาดความอบอุ่น ครอบครัวเป็นสถาบันท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของเด็กอย่างยิ่งเพราะ 
ครอบครัวเป็นสถาบนัแรกท่ีได้ให้การอบรมทางด้านจิตใจ แก่เด็กตลอดเวลา อุปนิสัยส่วนตวัของเด็ก 
อารมณ์ของเด็ก มีจุดเร่ิมตน้มาจากบา้น เพราะฉะนั้นครอบครัวจึงเป็นส่ิงแวดลอ้มท่ีมีอิทธิพลหล่อหลอมให้
เด็กเป็นคนดีหรือคนเลวได ้

ชุสเตอร์ และคิลบี (Schuster and Kilby, ๑๙๙๓) กล่าวถึง สาเหตุการใชย้าเสพติดวา่เกิดจาก 

๑. ความวติกกงัวล 

๒. พฤติกรรมของเพื่อนถา้เพื่อนด่ืมเหลา้หรือสูบบุหร่ี วยัรุ่นนั้นอาจจะมีพฤติกรรมเช่นนั้น 

๓. วยัรุ่นท่ีมาจากครอบครัวท่ีแตกแยกหรือมีการใช้ยาเสพติด วยัรุ่นนั้นจะมีความเส่ียงต่อ
การใชย้าเสพติดดว้ยเช่นกนั 

๔. วยัรุ่นท่ีมาจากครอบครัวท่ีมีฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมต ่า มีแนวโนม้ท่ีจะใชย้าเสพ
ติด 

๕. การใช้ยาเสพติดในวยัรุ่น จะมีลกัษณะเฉพาะผูท่ี้มีพฤติกรรมเบ่ียงเบน และมกัเกิดใน
วยัรุ่นท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต ่า 

ฟิลลิปป์ (Phillips, ๑๙๙๔) กล่าววา่ การท่ีวยัรุ่นติดยาเสพติดนั้น มีอิทธิพลมาจากกลุ่มเพื่อนตอ้งการ
การยอมรับเขา้กลุ่ม แต่ถา้ยาเสพติดนั้นไม่ไดช่้วยท าใหเ้กิดความผกูพนักบัเพื่อนไดม้นัก็จะท าให้ลืมเร่ืองท่ีไม่
สบายใจต่าง ๆ ได ้นอกจากนั้นอาจจะมีอิทธิพลมาจากครอบครัวโดยเฉพาะอยา่งยิ่งถา้มีบุคคลในครอบครัว
ใชย้าเสพติด 

กล่าวโดยสรุป  การท่ีบุคคลจะตดัสินใจเลือกท่ีจะใชย้าเสพติดนั้น มีองค์ประกอบอยูห่ลายประการ 
ดงัน้ี 

๑. สภาวะของสังคม สภาพสังคมท่ีมีความปกติสุข ทุกคนในสังคมสามารถด าเนินชีวิตอยา่ง
ปกติธรรมดาไดอ้ยา่งมีความสุข ไม่มีแรงผลกัดนัใหต้อ้งพึ่งยาเสพติด และมีทางเลือกอ่ืนท่ีดีกวา่การใชย้าเสพ
ติดการใชย้าในทางท่ีผดิก็จะไม่เกิดข้ึน 

๒. ขนบธรรมเนียมและประเพณี มีส่วนส าคญัในฐานะปัจจยัเก้ือหนุนต่อการใชย้าเสพติด
เช่น ครอบครัวท่ีพอ่แม่มีอาชีพตม้เหลา้ขาย หรือเปิดร้านขายเหลา้ บุหร่ี หรือครอบครัวท่ีพ่อแม่ นิยมตั้งวงกิน
เหล้า เล่นไพ่ สูบบุหร่ี รวมทั้ งธรรมเนียมพื้นบ้านของบางท้องถ่ินท่ีชักชวนกันเสพส่ิงเสพติดกันอย่าง
สนุกสนานในเทศกาลต่างๆ ย่อมเป็นองค์ประกอบท่ีชักจูงให้เด็กหันไปเสพส่ิงเสพติดตามอย่างได้อย่าง
ง่ายดาย 

๓. อิทธิพลความฟุ้งเฟ้อ เป็นอีกปัจจยัหน่ึงท่ีท าให้คนในสังคมหันไปเสพส่ิงเสพติด เช่น 
การเฉลิมฉลองในโอกาสต่างๆ การกระท าตามอย่างของวยัรุ่น ท่ีคิดว่ายาเสพติดเป็นส่ิงท่ีไม่น่ากลวัและ
จ าเป็นตอ้งใชเ้พื่อเพิ่มความสนุกสนานในการเท่ียวเตร่ เป็นตน้ ความฟุ้งเฟ้อเหล่าน้ีเป็นเร่ืองของค่านิยมท่ีเรา
จะรณรงคช์กัจูงใหเ้ลิกหรือขจดัใหห้มดไปไดย้ากยิง่ 



๑๓ 

 

๔. ขาดแคลนแหล่งพกัผอ่นหยอ่นใจ การท่ีประชาชนในสังคมขาดแคลนแหล่งพกัผอ่นทั้ง
กายและใจ ท าให้ไม่มีช่องทางผ่อนคลายความเครียดและความกดดนั ประชาชนบางส่วนจึงหันเขา้หาการ
พกัผอ่นดว้ยการด่ืมเหลา้ 

จากท่ีได้กล่าวถึงปัญหายาเสพติดในภาพรวมมาทั้งหมด จะเห็นได้ว่าการขบัเคล่ือนของสังคม
โดยรวมจะสามารถส่งผลให้ปัญหาต่างๆ คล่ีคลายในทางท่ีดีไดแ้นวคิดทางสังคมท่ีเห็นว่าเหมาะสมท่ีจะ
น ามาใช้ในการแก้ปัญหาต่อสถานการณ์ปัญหายาเสพติด ก็คือ ฉันทามติ (Consensus Theory)กล่าวคือ  
“ความคิดเห็นท่ีรวมกนัจ านวนหน่ึงของกลุ่มท่ีผสมผสานกนั หรือของสาธารณะอยา่งหน่ึง ซ่ึงรวมเอาความ
คิดเห็นของมวลสมาชิก แลว้ผนึกเขา้ไวเ้ป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัไม่จ  าเป็นจะตอ้งเป็นความคิดท่ีลงรอยกนัเป็น
เอกฉนัท ์แต่เป็นความคิดท่ีมวลสมาชิกถือเป็นฐานในการปฏิบติัการอยา่งใดอยา่งหน่ึงอยา่งนอ้ยก็คราวหน่ึง” 

ทุกคนในสังคมต่างยอมรับว่ายาเสพติดเป็นปัญหาส าคญัท่ีสุด ท่ีบ่อนท าลายประเทศชาติและ
ประชากรในชาติ โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน ท่ีถือวา่เป็นก าลงัส าคญัในอนาคต ยาเสพติดก็แพร่ระบาดเขา้ไป
อย่างรวดเร็ว  การสร้างฉันทามติจะเป็นเคร่ืองมือในการให้คนในสังคมเห็นพอ้งตอ้งกนั เป็นอนัหน่ึงอนั
เดียวกนัในการต่อสู้กบัปัญหาท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงจะตอ้งมีการพึ่งพาอาศยักนั (Interdependent) มีการประสานงาน
กนัท างานอย่างผสมผสาน และความสอดคล้องในเร่ืองความเห็น ความรู้สึก ท่ีเห็นว่ายาเสพติดเป็นภยั
คุกคามต่อสังคมโดยรวม  ดังนั้ น การป้องกันปัญหายาเสพติด ควรจะเน้นการป้องกัน โดยการสร้าง
สภาพแวดลอ้มของสังคมท่ีไม่ผลกัดนัและส่งเสริมให้คนตอ้งหันไปพึ่งยาเสพติด จะตอ้งมีกลไกเพื่อพฒันา
ลกัษณะนิสัย และบุคลิกภาพใหค้นพึ่งตนเองไดโ้ดยไม่ตอ้งพึ่งยาเสพติด เป็นเคร่ืองค ้าจุนชีวติ จึงจะตอ้งอาศยั
กลไกทางวิถีชาวบา้น จารีตและวฒันธรรมในการขบัเคล่ือน ไปสู่ฉันทามติท่ีทรงพลงั ในการแกไ้ขปัญหา
และในขณะเด่ียวกนัก็ตอ้งด าเนินการให้ผูใ้ช้ยาเสพติดไดรั้บการบ าบดัรักษาให้หายและฟ้ืนฟูจิตใจให้หลุด
พน้จากการเป็นทาสยาเสพติดตลอดไป 

 

๗. วธิีด าเนินการ 
จงัหวดัสุราษฎร์ธานี ไดพ้ิจารณาด าเนินมาตรการป้องกนัยาเสพติดกบักลุ่มบี-บอยในเขตเทศบาล

นครสุราษฎร์ธานี  โดยมุ่งสร้างความสมดุลระหวา่งสิทธิมนุษยชนของกลุ่มบี-บอย ของชุมชน และมาตรการ
ป้องกันยาเสพติด ให้มีความสัมพนัธ์สามารถรองรับซ่ึงกันและกันได้อย่างเหมาะสม เพราะหากเน้น
มาตรการดา้นใดดา้นหน่ึงมากเกินไป และไม่ไดจ้ดัความสมดุลให้กบัมาตรการอ่ืนๆ ก็จะเกิดปัญหาข้ึน เช่น 
หากละเลยกลุ่มบี-บอยก็เท่ากบัผลกัดนัเยาวชนกลุ่มเส่ียงน้ีเขา้ไปสู่วงจรยาเสพติด แต่หากใส่ใจมากก็ตอ้ง
ระวงัสิทธิของชุมชนท่ีอาจจะไดรั้บความเดือดร้อนร าคาญจากการใชพ้ื้นท่ีและเสียงจากกลุ่มบี-บอย ดงันั้นจึง
มีความจ าเป็นอยา่งยิง่ท่ีจะตอ้งจดัความสมดุลของมาตรการต่างๆ เหล่าน้ี 

จงัหวดัสุราษฎร์ธานี (สมศกัด์ิ จงัตระกุล, ๒๕๕๖) จึงพิจารณาในกรอบของการเสริมสร้างการมีส่วน
ร่วมของชุมชนเพื่อป้องกนัยาเสพติด เพื่อให้ภาคประชาสังคมได้เขา้มามีบทบาทในการป้องกนัและแก้ไข



๑๔ 

 

ปัญหายาเสพติดอยา่งเป็นรูปธรรมดว้ยโดยมีเป้าหมายให้สังคมมีสภาพแวดลอ้มทางกายภาพและทางสังคม
สงบสุข และใหเ้ยาวชนอยูใ่นสังคมและสภาพแวดลอ้มท่ีปลอดภยั ปราศจากแหล่งมวัเมาท่ีชกัน าในไปทางท่ี
ผดิ โดยลดพื้นท่ีเส่ียง หรือพื้นท่ีท่ีอาจเป็นปัจจยัท่ีส่งผลลบต่อเยาวชน และเพิ่มพื้นท่ีบวกหรือพื้นท่ีดี เพื่อเป็น
ทางเลือกและท ากิจกรรมสร้างสรรคข์องเยาวชนให้มากข้ึน และท าความเขา้ใจกบัชุมชนให้เขา้มามีส่วนร่วม
เพื่อเปิดทางเลือกใหก้บัเยาวชน สามารถท ากิจกรรมเชิงสร้างสรรค ์ โดยเฉพาะขอให้ชุมชนเขา้ใจในเร่ืองการ
จดัลานกิจกรรมสร้างสรรค์ของเยาวชน  เป็นเวทีท่ีให้เยาวชนไดแ้สดงออกถึงความสามารถ ความฝันของ
ตนเอง ในกิจกรรมต่าง ๆ หรืออาจเรียกวา่ ลานสานฝันของเยาวชน ในขณะเดียวกนัก็ไดส้ร้างความเขา้ใจกบั
กลุ่มบี-บอย ให้มีการรวมกลุ่มกันบ าเพ็ญประโยชน์ต่าง ๆ เช่น ช่วยเหลือประชาชน  ร่วมกันปลูกต้นไม ้
ร่วมกนัท าความสะอาดในชุมชน ฯลฯ โดยมีเจา้หนา้ท่ีของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีมาช่วยเป็นแกนน าของ
ทั้งสองส่วน ซ่ึงเม่ือรวมตวักนัไดจ้ะแปลเปล่ียนเป็นพลงัทางสังคมท่ีเขม้แข็ง ท่ีจะเป็นทั้งการดูแลเยาวชนกลุ่ม
เส่ียง และเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้เยาวชนมีช่องทางในการแสดงออกตามควร และสามารถปรับตวัเขา้กบั
สังคม ชุมชน ให้เป็นท่ียอมรับ โดยจะเป็นการลดปัญหาทางสังคม และเป็นการเพิ่มพื้นท่ีสร้างสรรค์และ
สนบัสนุนให้เยาวชนสามารถร่วมกนัท ากิจกรรมเชิงบวกหรือกิจกรรมสร้างสรรค ์เพื่อมิให้เยาวชนเหล่านั้น
ตอ้งเส่ียงท่ีจะตอ้งเขา้ไปเกลือกกลั้ วกับกระบวนการของยาเสพติด ซ่ึงเป็นการสร้างร้ัวสังคมให้มีความ
เขม้แขง็ในการป้องกนัปัญหายาเสพติดใหเ้กิดผลสัมฤทธ์ิ จงัหวดัสุราษฎร์ธานีจึงด าเนินการโดยมีรายละเอียด
ดงัน้ี คือ 

๑. จงัหวดัสุราษฎร์ธานี ไดม้อบหมายให้เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จดั มหกรรมลองดี  บี-
บอย โชว ์ชวนเพื่อนพอ้ง ร่วมใจตา้นภยัยาเสพติด เฉลิมพระเกียรติ ท่ีบริเวณสะพานนริศ ริมเข่ือนแม่น ้ าตาปี 
โดยให้มี บี-บอย โชว ์จากกลุ่ม บี-บอย ซ่ึงเป็นเยาวชนกลุ่มเส่ียงในจงัหวดัสุราษฎร์ธานี ข้ึนโชวเ์ตน้ ๑๐ ทีม 
จ านวน ๕๐ คน โดยมีผูที้่สนใจในการเตน้ บี-บอย เขา้ร่วมชมเป็นจ านวนมาก  การจดังานดงักล่าวน้ี 

เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวและสมเด็จพระนางเจา้ฯ พระบรมราชินีนาถ รณรงค์
ปัญหายาเสพติดในวนัต่อตา้นยาเสพติดโลก ตลอดจนใหทุ้กภาคส่วนในการเฝ้าระวงัและแกไ้ขปัญหายาเสพ
ติดร่วมกนั รวมทั้งเพื่อส่งเสริมและสนบัสนุนกิจกรรมของเครือข่ายเยาวชนบี-บอย พร้อมทั้งร่วมพฒันา
เครือข่ายไปสู่การสร้างจิตสาธารณะห่างไกลยาเสพติด เพื่อประโยชน์ให้กบัสังคมและชุมชน นอกจากนั้น
ยงัจดัให้มีกิจกรรมภายในงานดา้นอ่ืนๆ ดว้ย เช่น มีการเสวนาหวัขอ้ “เท่ห์อยา่งไรให้ห่างไกลยาเสพติด” การ
ประกวดจดันิทรรศการยาเสพติด โชวจ์ากกลุ่มบี-บอย และเล่นเกมส์ชิงของรางวลั 

 



๑๕ 

 

  
 

๒. จงัหวดัสุราษฎร์ธานี ไดม้อบหมายให้เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สนบัสนุนเคร่ืองเสียง
ชุดใหม่เพื่อใชใ้นการประกอบกิจกรรมใหก้บักลุ่มบี-บอย ตามท่ีร้องขอ ทั้งน้ี จะตอ้งมีการลงทะเบียนประวติั
นักเต้นบี-บอย ทุกคน ทุกกลุ่ม เพื่อสามารถติดตามพฤติกรรม และเฝ้าระวงัมิให้กลุ่มเส่ียงเหล่าน้ีเขา้ไป
เก่ียวขอ้งกบัยาเสพติด 

๓. จงัหวดัสุราษฎร์ธานี ร่วมกบัเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จดักิจกรรมกลุ่มบี-บอย สาน
สัมพนัธ์ชุมชน โดยกลุ่มบี-บอยจะต้องท ากิจกรรมสาธารณประโยชน์ให้กับชุมชนสะพานนริศ ท่ีได้รับ
ผลกระทบจากการใชเ้สียงของกลุ่ม โดยร่วมกบัชุมชนในการเก็บ กวาด รักษาความสะอาดในบริเวณสะพาน
นริศ และตอ้งมีปฏิสัมพนัธ์ท่ีดีต่อชุมชนดว้ย โดยตอ้งค านึงถึงสิทธิในการใชล้านกิจกรรมของบุคคลอ่ืนดว้ย 
และท าความเขา้ใจในเร่ืองความดงัของเสียงตอ้งมิใหเ้ป็นการรบกวนผูอ้ยูอ่าศยัในชุมชนดว้ย 

๔.  ให้เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี และส่วนราชการต่างๆ ได้ให้ความส าคญักับการ
แสดงออกของกลุ่มบี-บอย โดยใหโ้อกาสในเชิญไปร่วมในการแสดงในพิธีการต่างๆ ท่ีทางราชการไดจ้ดัข้ึน 

 

๘. ผลการด าเนินการ 
การด าเนินการประสบผลส าเร็จเป็นอยา่งดี สามารถจ าแนกผลความส าเร็จไดด้งัน้ี คือ 

๑. เยาวชนกลุ่มเส่ียง ได้รับการดูแลจากภาครัฐตามกิจกรรมท่ีกลุ่มมีความสนใจท่ีจะท า
ร่วมกนั ท าใหภ้าครัฐสามารถดูแล และควบคุมพฤติกรรมมิใหเ้ยาวชนกลุ่มน้ี (ซ่ึงถือวา่เป็นกลุ่มท่ีมีความเส่ียง
ท่ีจะเขา้ไปยุง่เก่ียวกบัยาเสพติดสูงมาก) เขา้ไปยุง่เก่ียวกบัยาเสพติดได ้อีกทั้งยงัเป็นการน าเยาวชนกลุ่มเส่ียง
เขา้สู่ระบบในมาตรการป้องกนัยาเสพติดท่ีเป็นรูปธรรม โดยการท าทะเบียนประวติั 

๒. เยาวชนกลุ่มเส่ียง มีความภาคภูมิใจท่ีส่วนราชการ สังคมและชุมชน ให้ความส าคญัและ
เขา้มาใหก้ารดูแล สนบัสนุนกิจกรรมท่ีพวกเขามีความสนใจอยา่งแทจ้ริง 

๓. เป็นการสร้างพื้นท่ีบวก ท่ีสนบัสนุนมาตรการป้องกนัยาเสพติดในร้ัวสังคมไดอ้ยา่งเป็น
รูปธรรมอยา่งแทจ้ริง 

๔. เป็นการแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึนในชุมชนเมือง ระหวา่งกลุ่มบี-บอย กบัชุมชน
สะพานนริศ ได้อย่างย ัง่ยืน โดยเกิดความเข้าใจซ่ึงกันและกัน และมีการร่วมมือกันท ากิจกรรมท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อสาธารณะร่วมกนั คือ การร่วมกนัเก็บกวาดท าความสะอาดในบริเวณชุมชนสะพานนริศ 



๑๖ 

 

สรุป มาตรการป้องกนัยาเสพติดโดยค านึงถึงสิทธิมนุษยชนของกลุ่มบี-บอย และผูอ้าศยัในชุมชน
ของจงัหวดัสุราษฎร์ธานีในคร้ังน้ีจึงเป็นผลส าเร็จท่ีนบัว่าเป็นตวัอย่างท่ีสะทอ้นให้เห็นอีกมุมมองหน่ึงว่า
ศิลปะในการใช้สิทธิมนุษยชนท่ีมีความสมดุล และเหมาะสมกบัทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งสามารถแก้ไขปัญหา
ส าคญัของสังคมไดเ้ช่นกนั  

 



๑๗ 
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