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บทคัดยอ
บทความวิจัยนี้มีจุดมุงหมายเพื่อวิเคราะหมุมมองการนําเสนอปญหายาเสพติดผานตัวละครที่ปรากฏในนวนิยาย
ชุด “รักหมฟา” จํานวน 5 เรื่อง คือ พระจันทรกลางใจ ใตแสงดารา ฟาลอมทราย พรายแสนดาว และพราวเวหา
โดยพิจารณาจากตัวละครเอก ตัวละครปรปกษ และตัวละครประกอบ โดยมุงเนนตัวละครที่นําเสนอปญหายา
เสพติดที่ปรากฏในเรื่อง ซึ่งพบวา 1. มุมมองการนําเสนอปญหายาเสพติดผานตัวละครเอก ไดนําเสนอมุมมอง
ของอดีตผูตองขังคดีคายาเสพติดที่กลับตัวกลับใจ ซึ่งสะทอนใหเห็นสาเหตุของการคายาเสพติดและปญหาการถูก
สังคมรังเกียจตามมา มุมมองของผูที่ไดรับผลกระทบจากคนรอบขางที่เกี่ยวของกับยาเสพติด ซึ่งสะทอนใหเห็นถึง
ผลกระทบที่มีตอสมาชิกในครอบครัวของผูคายาเสพติด มุมมองของนักการทูต ซึ่งสะทอนใหเห็นแนวทางการ
แกไขปญหายาเสพติด มุมมองของเจาหนาที่ตํารวจ ซึ่งสะทอนใหเห็นถึงความเสี่ยงตอชีวิตของเจาหนาที่ผู
ปราบปรามยาเสพติด และมุมมองของพนักงานอัยการ ซึ่งสะทอนใหเห็นการแกไขปญหายาเสพติดดวย
กระบวนการยุติธรรม 2. มุมมองการนําเสนอปญหายาเสพติดผานตัวละครปรปกษ ไดนําเสนอมุมมองผูเสพยา
เสพติด ซึ่งสะทอนใหเห็นสาเหตุในการเสพยาเสพติดของวัยรุนและหายนะที่เกิดจากยาเสพติด มุมมองของ
ผูคายาเสพติด ซึ่งสะทอนใหเห็นวาการคายาเสพติดเปนการกระทําที่เปนภัยตอสังคม บั่นทอนความเจริญของ
ประเทศชาติ และมุมมองของผูผลิตยาเสพติด ซึ่งสะทอนใหเห็นวามีการซื้อขายและผลิตยาเสพติดไดมากขึ้น
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ทําใหเกิดปญหาตามมา เชน ปญหาครอบครัว ปญหาอาชญากรรม หรือแมแตกอความเสื่อโทรมใหแกสังคมและ
บานเมืองอยางรายแรง 3. มุมมองการนําเสนอปญหายาเสพติดผานตัวละครประกอบ ไดนําเสนอมุมมองผูเสพยา
เสพติด ซึ่งสะทอนใหเห็นสาเหตุการเสพยาเสพติดที่เกิดจากการถูกชักจูง ลอลวงจากผูเสพยาเสพติด มุมมองผูคา
ยาเสพติด ซึ่งสะทอนใหเห็นถึงสาเหตุของการคายาเสพติดที่มีสาเหตุมาจากความโลภ และมุมมองของเจาหนาที่
ตํารวจและทหาร ซึ่งสะทอนใหเห็นความยากลําบากในการปราบปรามยาเสพติด
คําสําคัญ : มุมมองการนําเสนอ / ปญหายาเสพติด / นวนิยายชุด รักหมฟา
ABSTRACT
This research aims to analyse drug problem presenting method aspect through characters in
“Rak Hom Fah” novel series which consists of 5 novels; Phra Jun Klang Jai, Tai Saeng Dara, Fah
Lom Sai, Plai Saeng Daw and Plaw Weha. The novels were analysed using main characters,
Nemesis characters and supporting characters by focusing on the characters those present
drug problem in the novels. The research found that 1. Drug problem presenting method
aspect through main characters present former drug dealer and convict who has reformed
himself aspect by reflecting cause of dealing drug and following issues of it which is being
disgusted by society, The novels also presents aspect of surrounding people whom were
effected by those involved with drug which reflect the consequences to family members of
drug dealers, Ambassador aspect by reflecting the solution to solve drug problem, police
aspect by reflecting risk of handling with drug problem, And attorney aspect by reflecting
solution to solve drug problem by justice. 2. Drug problem presenting method aspect through
nemesis characters present drug users aspect by reflecting cause of using drug in teenager and
harm of drug, drug dealers aspect by showing that dealing drug is a threat to society and a
obstacle to country, and drug producer aspect by reflecting that more dealing and producing
cause problems such as family problem criminal problem or even degenerate society and
country. 3. Drug problem presenting method aspect through supporting characters presents
drug users aspect by reflecting cause of using drug which is persuaded, deceived by other drug
user, drug dealing aspect by reflecting cause of dealing drug which is greedy and police,
solider aspect by reflecting the difficulty and co-operation of dealing with drug.
Keywords : Presenting method aspect / Drug problem/ Novel Series Rak Hom Fah
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ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
ในปจจุบันมีวรรณกรรมเฉลิมพระเกียรติจํานวนไมนอยที่มีการนําเสนอในรูปแบบนวนิยาย เชน นวนิยาย
ชุด “ลูกไมของพอ” และนวนิยายชุด “แผนดินแหงรัก” เปนการนําโครงการในพระราชดําริ แนวพระราชดําริ
และบทเพลงพระราชนิพนธของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 มา
ถายทอดในรูปแบบนวนิยาย และในปพุทธศักราช 2559 มีวรรณกรรมเฉลิมพระเกียรติชุด “รักหมฟา” สรางขึ้น
โดยสํานักพิมพพิมพคํา เพื่อเทิดพระเกียรติพระเจาหลานเธอ พระองคเจาพัชรกิติยาภา (พระอิสริยยศใน
ขณะนั้น) เนื่องในโอกาสที่โครงการกําลังใจในพระดําริพระเจาหลานเธอ พระองคเจาพัชรกิติยาภา ครบรอบปที่
10 ซึ่งเปนโครงการที่กอตั้งขึ้นดวยวัตถุประสงคเพื่อชวยเหลือผูดอยโอกาสและกลุมผูตองขังหญิง ที่เขาไมถึง
กระบวนการยุติธรรม ทัง้ การพัฒนาคุณภาพชีวิตในเรือนจํา รวมทั้งการแสวงหาแนวทางตาง ๆ เพื่อใหคนกลุมนี้
กลับออกไปสูโลกภายนอกอยางมีคุณภาพและไมกลับเขามาสูวังวนของการกระทําผิดอีกไมวาเรื่องใด ๆ
นอกจากนี้ยังมีพระดําริใหนอมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแนวทางการพัฒนาทางเลือกมาปรับใชกับ
ผูตองขัง เพื่อใหผูตองขังทีใ่ กลพนโทษไดมีแนวทางประกอบอาชีพสุจริตติดตัว
นวนิยายชุด “รักหมฟา” เปนนวนิยายที่จัดทําขึ้นเพื่อสะทอนปญหายาเสพติด กระบวนการยุติธรรมไทย
ที่นําไปสูการใหโอกาสแกผูที่ผดิ พลาดจนชีวิตตองไรอิสรภาพและนอมนําแนวทางของศาสตรพระราชามาเปน
ประเด็นสําคัญในการที่จะทําใหผูที่กาวพลาดไดกลับมามีที่ยืนในสังคม โดยการวางโครงเรื่องรอยเรียงเขากับ
เรื่องราวความรัก ความผูกพันของตัวละครตามกลวิธีนําเสนอวรรณกรรมประเภทนวนิยาย แนวคิดหลักของ
นวนิยายชุด “รักหมฟา” เปนเรื่องการนําเสนอสาเหตุของปญหา วิธีการแกปญหา รวมไปถึงสะทอนกระบวนการ
ตาง ๆ ที่เกี่ยวกับการแกปญหายาเสพติด ซึ่งมีแรงบันดาลใจในการสรางนวนิยายชุดนี้จากพระกรณียกิจของพระ
เจาหลานเธอ พระองคเจาพัชรกิติยาภา ในฐานะที่ทรงเคยดํารงตําแหนงพนักงานอัยการและอดีตเอกอัครราชทูต
ณ กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย ครอบคลุมตั้งแตกระบวนการทางการทูต กระบวนการเจรจาโนมนาวขอมติใน
ระดับสหประชาชาติ กระบวนการยุติธรรมไทย การนอมนําศาสตรพระราชาหรือการพัฒนาทางเลือก (AD) มา
พัฒนาพฤตินิสัยและจิตใจของผูตองขัง และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูตองขังหญิงตามโครงการกําลังใจในพระ
ดําริพระเจาหลานเธอ พระองคเจาพัชรกิติยาภา โดยถายทอดผานนวนิยายชุด “รักหมฟา” จํานวน 5 เรื่อง ไดแก
พระจันทรกลางใจ โดย ญนันทร, ใตแสงดารา โดย ซอนกลิ่น, ฟาลอมทราย โดย คณิตยา, พรายแสนดาว โดย
กรรัมภา และพราวเวหา โดย ลัลลลลิล (Matichon, 2016)
จากความสําคัญขางตน ผูวิจัยจึงไดศึกษาวิเคราะหนวนิยายชุด “รักหมฟา” ในดานมุมมองการนําเสนอ
ปญหายาเสพติดที่พบในสังคมไทย ผานตัวละครในนวนิยายที่ผูแตงถายทอดเรื่องราวสูสังคมแวดวงวรรณกรรม
ดวยเห็นวาตัวละครในนวนิยายมีความเกี่ยวของกับปญหายาเสพติดทั้งทางตรงและทางออม แสดงใหเห็นถึง
มุมมองตางๆ ที่เกี่ยวของกับปญหายาเสพติด สะทอนใหผูอานเขาใจและรับรูปญหายาเสพติดในแตละบริบทของ
สังคม
วัตถุประสงคของการวิจัย
เพื่อวิเคราะหมุมมองการนําเสนอปญหายาเสพติดผานตัวละครที่ปรากฏในนวนิยายชุด “รักหมฟา”
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วิธีดําเนินการวิจัย
งานวิจัยเรื่อง “มุมมองการนําเสนอปญหายาเสพติดผานตัวละครในนวนิยายชุด “รักหมฟา”” เปน
งานวิจัยเชิงคุณภาพ ผูวิจัยไดศึกษาจากนวนิยายชุด “รักหมฟา” ทั้งหมด 5 เรื่อง ไดแก พระจันทรกลางใจ โดย
ญนันทร, ใตแสงดารา โดย ซอนกลิ่น, ฟาลอมทราย โดย คณิตยา, พรายแสนดาว โดย กรรัมภา และพราวเวหา
โดย ลัลลลลิล และนําเสนอผลการวิจัยในรูปแบบพรรณนาวิเคราะห โดยการวิเคราะหครัง้ นี้ประยุกตใชกรอบ
แนวคิดของ Vichyapakorn. (1991, p.41) ที่กลาวถึงการจําแนกประเภทของตัวละครตามความสําคัญของ
บทบาทที่ปรากฏในเรื่อง ไดแก ตัวละครเอกหรือตัวละครสําคัญ (Protagonist or Central Character or Main
Character or Major Character) หมายถึง ตัวละครที่มีบทบาทสําคัญตอเรื่องและมีความสัมพันธกับโครงเรื่อง
มากที่สุด ตัวละครประกอบ (Minor Character) ไดแก ตัวละครที่มีบทบาทไมมากนัก โดยอาจมีบทบาทไป
ในทางใดทางหนึ่งของเรื่อง เชน ชวยในการดําเนินเรื่อง เสริมตัวละครเอกใหเดนออกมา ตัวละครขัดแยงหรือตัว
ละครฝายตรงขาม (Antagonist) เปนปญหาหรืออุปสรรคที่ตัวละครสําคัญตองแกปญหาหรือเอาชนะอุปสรรคนั้น
ใหได มาเปนแนวทางในการพิจารณาตัวละคร โดยมุงเนนตัวละครที่นําเสนอปญหายาเสพติด ในงานวิจัยนี้ผูวิจัย
มีขอตกลงเบื้องตนวาจะใชคําวาตัวละครปรปกษซึ่งมีความหมายเดียวกันกับตัวละครขัดแยงหรือตัวละครฝายตรง
ขามของ Vichyapakorn. (1991)
สรุปผลการวิจัย
จากการศึกษานวนิยายชุด “รักหมฟา” ผูวิจัยไดศึกษามุมมองการนําเสนอปญหายาเสพติดผานตัวละคร
เอก ตัวละครปรปกษ และตัวละครประกอบ พบวามีการนําเสนอ ดังนี้
1. มุมมองการนําเสนอปญหายาเสพติดผานตัวละครเอก (Protagonist or Central Character)
ตัวละครเอกในนวนิยายชุด “รักหมฟา” ทั้ง 5 เรื่อง มีการนําเสนอปญหายาเสพติดที่แตกตางกัน
คือ อดีตผูตองขังคดีคายาเสพติด ผูทไี่ ดรับผลกระทบจากคนรอบขางที่เกี่ยวของกับยาเสพติด และผูที่ทําหนาที่
แกไขปญหายาเสพติด ซึ่งจากบทบาทที่แตกตางกันของตัวละครเอกในแตละเรื่อง สะทอนใหเห็นปญหายาเสพติด
ในมุมมองที่แตกตางกัน ดังนี้
นวนิยายเรื่อง พระจันทรกลางใจ พบวา พิมพจันทร เปนตัวละครเอกฝายหญิงทีส่ ะทอนใหเห็นถึง
ปญหายาเสพติดในมุมมองของอดีตผูตองขังคดีคายาเสพติด เนื่องจากวีรดาซึ่งเปนนองสาวของพิมพจันทรคางคา
ยาเสพติด หากพิมพจันทรไมหาเงินมาจายภายในเวลาที่กําหนด พอคายาจะนํานองสาวของเธอไปขายขัดดอก
จากการที่นําตัวเองเขาไปพัวพันกับการคายา จึงทําใหพิมพจันทรตกเปนผูตองหาคายาเสพติดและถูกจําคุกใน
ที่สุด ดังตัวอยาง
พิมพจันทรยังจําคืนนั้นไดดี...เธอถูกสั่งใหมาพบกับใครบางคน พรอมของในกระเปาซึ่งมีมูลคาราวสี่
หมื่นบาท เธอไมอยากทํางานนี้เลย แตทุกอยางรอบตัวบังคับ ผูหญิงอายุสิบแปดที่มีนองสาวตองดูแล และเพราะ
ชีวิตนองสาวอยูในกํามือคนพาล เธอจึงตองเปนเบี้ยใหคนชั่วใชเดิน...วันที่พิมพจันทรรูวานองสาวติดอยูในวงจร
อุบาทวนี้ก็คือวันที่ถูกบุกมาทวงหนี้ที่บาน...บอกเธอวานองสาวคางคายาสิบเม็ด เปนเงินหนึ่งหมื่นบาท หากไมหา
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มาใหมันภายในวันนี้มันจะเอานองเธอไปขายขัดดอก...เธอจึงยอมทําหนาที่เปนเด็กสงยา แตดูเหมือนสวรรคจะ
เมตตาเธอเพราะแคครั้งแรกเธอก็ถูกจับดวยของกลางยาบาทั้งหมดสองรอยเม็ด...เธอจึงรับสารภาพวายาบา
ทั้งหมดเปนของตัวเองและไมยอมซัดทอดใครเพื่อใหนองสาววัยสิบสี่ไดมีชีวิตที่เปนปกติ เมื่อเธอทําเชนนั้นก็ไดรับ
การตัดสินใหถูกจําคุกสี่ป แตสารภาพจึงลดโทษลงกึ่งหนึง่ เหลือเพียงแคสองป
(Yanantorn, 2016, p.302-303)
จากตัวอยางขางตน เปนการนําเสนอปญหายาเสพติดของผูที่เกี่ยวของกับยาเสพติดในฐานะผูคาที่มี
ความจําเปนที่จะตองนําเงินจากการคายาเสพติดมาใชหนี้ เปนการสะทอนใหเห็นสาเหตุของการคายาเสพติดที่
เกิดจากความจําเปน เพราะตองการหาเงินใชหนี้ จึงเลือกใชวิธีที่ผิดดวยการหันไปคายาเสพติด เนื่องจากเปนวิธีที่
หาเงินไดงาย ไดเงินเปนจํานวนมากและรวดเร็ว และยังสะทอนใหเห็นถึงผลเสียของการคายาเสพติดนั่นคือ
การถูกจับดําเนินคดีและตองโทษจําคุก จากปญหายาเสพติดที่พิมพจันทรเขาไปเกี่ยวของจนเปนเหตุใหเธอตอง
กลายเปนผูตองขังหญิง สะทอนใหเห็นผลที่ไดรับจากปญหาขางตน กอใหเกิดปญหาสืบเนื่องหลังจากที่เธอพน
โทษ นั่นคือการถูกสังคมรังเกียจ ทําใหตัวเธอเองขาดความมั่นใจมีพฤติกรรมหลีกเลี่ยงการออกสูสงั คม
ดังตัวอยาง
เมื่อลิฟตกําลังจะถึงจุดหมายปลายทาง พิมพจันทรก็เอาฮูดที่ติดกับเสื้อวอรมขึ้นมาคลุมศีรษะ แมรูวา
มันไมไดชวยอะไรแตเธอก็รูสึกวามันคือเกราะที่ทําใหคนอื่นมองเห็นหนาเธอไมชัด เมื่อเจอกันครั้งหนาก็จะจํากัน
ไมได ซึ่งมันทําใหเธอสบายใจ แตถึงอยางนั้นเธอก็เห็นพนักงานหลายคนของมาวินเจมสมองเธออยางสนอกสนใจ
และบางคนถึงขั้นใชสายตาเหยียดหยามเธอดวยซ้ํา…ทวายังไมทันไดกาวออกจากประตู เสียงโวยวายของ
พนักงานอีกคนก็ดังขึ้น “โทรศัพทฉันหาย! จับผูหญิงคนนั้นเอาไว มันขโมยโทรศัพทฉัน!”...แลวใจเธอก็สั่นสะทาน
เมื่อเห็นวาพนักงานคนนั้นชี้มาทางเธอ เสี้ยววินาทีถัดมาเธอถูกรุมลอมดวยกลุมคน ทั้งพนักงานของมาวิ นเจมส
ทั้ง รปภ. รวมถึงคนอื่น ๆ ที่อยูในละแวกนั้น เธอตกตะลึงไปชั่วขณะเพราะไมคิดวาตัวเองจะกลายเปนผูตองหาใน
คดีนี้
(Yanantorn, 2016, p.181-182)
จากเหตุการณขางตนแสดงใหเห็นวา พิมพจันทรสรางเกราะปองกันตนเองเพื่อปกปดปมในอดีตที่เคย
เปนผูตองขังในเรือนจํา เธอขาดความมั่นใจในหลาย ๆ เรื่อง จนทําใหพนักงานในบริษัทมาวินเจมสมองเธอดวย
ความอคติ ไมไววางใจจนเปนเหตุใหเธอถูกสังคมกลาวหาวาเปนขโมย สะทอนใหเห็นถึงปญหายาเสพติดในดาน
ผลกระทบจากการคายาเสพติด โดยแสดงใหเห็นวาเมื่อไปพัวพันกับยาเสพติดจนไดรับโทษเปนผูตองขังใน
เรือนจําและเมือ่ พนโทษออกมา สังคมมักไมใหการยอมรับอดีตผูตองขัง ถูกลิดรอนสิทธิตาง ๆ ไมวาจะเปนขอ
กฎหมายหรืออคติสวนบุคคล ถูกมองดวยสายตาหวาดระแวงและเหยียดหยาม บุคคลเหลานี้จึงถือเปนผูดอย
โอกาสทางสังคม
นวนิยายเรื่อง ใตแสงดารา พบวา ปุษยะ เปนตัวละครเอกฝายชายที่นําเสนอปญหายาเสพติดใน
มุมมองของผูทไี่ ดรับผลกระทบจากคนรอบขางที่เกี่ยวของกับยาเสพติด ปุษยะมีภูมิหลังในวัยเด็กที่เกี่ยวของกับยา
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เสพติด เนื่องจากในวัยเด็กแมของเขาตองโทษจําคุกจากคดีคายาเสพติด เขาจึงถูกสงเขาสถานเลี้ยงเด็กกําพรา
และไดหนีออกมาใชชีวิตเรรอน ดังตัวอยาง
พอของปุษยะเสียชีวิตตั้งแตเขายังอยูในครรภแม ทําใหแมของเขาตองเย็บผา ซักผา และรีดผา หาเงิน
เลี้ยงดูเขากับแมสามีตามลําพัง ภาระของครอบครัวทําใหทานเกิดความเครียด กระทั่งแมสามีปวยดวยโรคไตทํา
ใหตองฟอกไตบอยครั้ง ทานจึงหันไปพึ่งยาเสพติด...แมของเขาก็ตัดสินใจเดินทางผิด ดวยการเปนคนสงเฮโรอีนให
เอเยนตรายใหญ เพื่อนําเงินมาเลี้ยงดูเขาและรักษาแมสามี รวมทั้งจายดอกเบี้ยเงินกูนอกระบบ...กอนจะถูก
ตํารวจจับขณะสงเฮโรอีนจํานวน 50 กรัมในที่สุด...ทานตองโทษจําคุกถึงยี่สิบแปดปกับอีกหนึ่งรอยหาสิบหาวัน
นับตั้งแตวันนั้นปุษยะจึงกลายเปนเด็กกําพราโดยสมบูรณ เพราะยาซึ่งเจ็บออด ๆ แอดๆ มาตลอดก็เสียชีวิตลงใน
เวลาไลเลี่ยกัน...เขาจึงถูกสงเขาสถานเลี้ยงเด็กกําพรา กอนจะหนีออกมาแลวใชชีวิตเรรอนริมถนนอยูหลายวัน...
ทานผูหญิงแหงวังวงศวริสฟงแลวสงสาร จึงรับมาเลี้ยงดูเปนลูกบุญธรรมอีกคน...
(Soinkrin, 2016, p.17-18)
จากขอความขางตน เปนการนําเสนอปญหายาเสพติดในมุมมองของผูที่ไดรับผลกระทบจากคนรอบ
ขางที่เกี่ยวของกับยาเสพติด ซึ่งสะทอนใหเห็นสาเหตุของการคายาเสพติดที่เกิดจากความตองการหาเงินมาใช
จายในครอบครัว จึงเลือกใชวิธีที่ผิดดวยการหันไปคายาเสพติด เพียงเพราะเปนวิธีที่หาเงินไดงาย และไดเงินเร็ว
นอกจากนี้ยังสะทอนใหเห็นถึงผลเสียของการคายาเสพติดนั่นคือ การถูกจับดําเนินคดีและตองโทษจําคุก จากการ
ตองโทษจําคุกของผูเปนแม สงผลใหปุษยะตองกลายเปนเด็กกําพราและใชชีวิตเรรอน ซึ่งสะทอนใหเห็นวายาเสพ
ติดไมไดใหโทษเฉพาะผูคายาเสพติดที่เปนหัวหนาครอบครัวเทานั้นแตยังสงผลกระทบใหสมาชิกภายในครอบครัว
ไดรับความเดือดรอนในการดําเนินชีวิตทั้งดานเศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะอยางยิ่งเด็กที่อยูภายใตการ
ปกครองตองกลายเปนเด็กกําพราใชชีวิตเรรอน เพราะไมมีผูดูแล ซึ่งเปนการทําลายอนาคตของประเทศชาติ
นวนิยายเรื่อง ฟาลอมทราย พบวา พาขวัญ เปนตัวละครเอกฝายหญิงที่นําเสนอปญหายาเสพติดใน
มุมมองของนักการทูต ซึ่งเปนผูที่ทําหนาที่นําเสนอแนวทางการแกไขปญหายาเสพติด พาขวัญไดถายทอดแนวคิด
การเปลี่ยนทัศนคติที่มีตอผูเสพยาเสพติดใหแกผูเขารวมประชุมทีส่ ํานักงานสหประชาชาติ ณ กรุงเวียนนา
ดังตัวอยาง
...“UNGASS on Drugs 2016 จัดหางจากครั้งแรกถึงสิบแปดป เทรนดโลกชวงกอนหนานั้นคือการ
ประกาศทําสงครามกับยาเสพติด แตหลายสิบปใหหลังเราคนพบแลววาแนวทางการปราบปรามไมอาจหยุดยั้ง
ปญหานี้ไดอยางเด็ดขาด...” “ฉะนั้นการแกไขอาจตองทําควบคูกันหลายแนวทาง แตแนวทางหนึ่งที่ดิฉันเห็นวา
นาสนใจและนาจะบรรจุอยูในพันธสัญญารวมของเรา เพื่อจัดการและตอบโตปญหายาเสพติดโลกอยางมี
ประสิทธิผลที่จะนําเขาสูที่ประชุม UNGASS on Drugs ในอีกไมกี่เดือนขางหนานี้ก็คอื การลดอุปสงคและลด
อันตรายควบคูกันไปกับการเปลี่ยนทัศนคติที่วาผูเสพคือผูปวยที่สมควรไดรับการบําบัดมากกวาจะมองวาเปน
อาชญากรเหมือนในอดีต ซึ่งหากเปลี่ยนกระบวนทัศนเหลานี้ ปญหาผูตองขังจากคดีเมทแอมเฟตามีนลนคุกก็อาจ
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เบาบางลง และที่สําคัญคุณภาพชีวิตของพวกเขาเหลานั้น ยอมดีกวาการตองไปหมดอนาคตหลังมานกําแพง
แนนอน”
(Kanitaya, 2016, p.102-104)
จากขอความขางตน เปนการนําเสนอปญหายาเสพติดในมุมมองของนักการทูต ซึ่งสะทอนใหเห็นแนว
ทางการแกไขปญหายาเสพติด เนื่องจากปญหายาเสพติดเปนปญหาที่มีความสําคัญ หลายประเทศทั่วโลกจึง
รวมมือกันหาแนวทางการแกไข ตลอดระยะเวลาหลายปที่ผานมาการแกปญหายาเสพติดดวยแนวทางการ
ปราบปรามไมอาจหยุดยั้งปญหานี้ไดอยางเด็ดขาด แตการแกปญหาโดยการลดอุปสงค (ลดจํานวนผูเสพ) และลด
อันตรายควบคูกันไปกับการเปลี่ยนทัศนคติที่วาผูเสพคือผูปวยที่สมควรไดรับการบําบัดฟนฟูมากกวาถูกลงโทษ
เปนการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศนที่นอกจากจะสอดคลองกับหลักสิทธิมนุษยชนและชวยลดปญหาผูตองขังคดียา
เสพติดลนเรือนจําแลว ยังสามารถตัดวงจรยาเสพติดไมใหผูเสพไปเจอผูคาในเรือนจําอีกดวย การบําบัดเปน
วิธีการหนึ่งที่มีความสําคัญเปนอยางมาก เนื่องจากหลังจากรับการบําบัดแลว ผูเสพยังไดรับโอกาส สามารถ
กลับมาใชชีวิตไดตามปกติ แตถาผูเสพตองโทษจําคุก ชีวติ ของพวกเขาก็จะหมดโอกาสที่ดีหลาย ๆ อยางไป
หากคนในสังคมเปลี่ยนทัศนคติที่มีตอผูเสพ มองวาพวกเขาเหลานั้นคือผูปวยที่ตองไดรับการรักษามากกวาการถูก
ลงโทษ ซึง่ นอกจากจะชวยแกไขปญหาผูตองขังลนเรือนจําแลว ยังเปนการใหชีวิตใหมแกพวกเขา เปดโอกาสให
พวกเขาทําประโยชนแกประเทศชาติตอไปได
นอกจากนี้ พาขวัญยังไดรับมอบหมายใหเผยแพรแนวทางการพัฒนาทางเลือกตามศาสตรพระราชา
แกประเทศที่เปนสมาชิกคณะกรรมาธิการยาเสพติดแหงสหประชาชาติ (CND) ดังตอนที่พาขวัญพูดคุยกับฟาริด
เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐโคลอมเบีย เรื่องแนวทางการพัฒนาทางเลือก (AD) ที่ประเทศไทยนํามาใชแกปญหา
ยาเสพติด ดังความวา
“ขอบคุณคะ ความจริงแนวทางของในหลวง...ดิฉันหมายถึงพระมหากษัตริยไทย แนวทางของ
พระองคทาน ตลอดจนสมเด็จยาทรงเนนย้ําเรื่องการแกไขปญหาชีวิตความเปนอยูอยางครบวงจร เริ่มตั้งแตการ
เขาไปพัฒนาระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน ไฟฟา น้ํา ถนนหนทาง ใหการศึกษา ใหการสาธารณสุข ใหอาชีพ
เรียกวาเปนการแกไขปญหาเจ็บ จน ไมรู ใหพวกเขามีชีวิตความเปนอยูที่ดีขึ้น เพราะพระองคทานทรงเชื่อวาถา
ทุกคนมีทางเลือกที่ดีกวายอมไมอยากเขาไปยุงเกี่ยวกับสิ่งที่ไมดีหรือสิ่งผิดกฎหมาย ฉะนั้นพระองคทรงพยายาม
สรางทางเลือกใหม ๆ ที่ดีกวาใหแกชาวบาน อยางโครงการพัฒนาดอยตุงฯ เปนตัวอยางที่ดีของการเขาไปแกไข
ปญหาเรื่องนี้ไดอยางเปนรูปธรรมมีการเขาไปแกไขปญหาคนติดยาโดยใชระบบแอเรียเบส จากนั้นเขาไปพัฒนา
พื้นที่ปลูกพืชเศรษฐกิจทดแทน สรางงาน และอื่น ๆ ตามมา จนทุกวันนี้คนที่เคยยุงเกี่ยวกับยาเสพติดไมวาจะเปน
คนเคยเสพ คนที่เคยเปนพอคารายยอยซึ่งทําไปเพราะความยากจนก็กลายเปนตนแบบผูนําชุมชนที่เปนแรง
บันดาลใจและกําลังใจใหแกผูตองขังใกลพนโทษไดมีกําลังใจกลาแกรงที่จะออกไปเผชิญโลกกวางโดยไมหันหลัง
กลับมายุงเกี่ยวยาเสพติดอีก”
(Kanitaya, 2016, p.364-365)
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จากขอความขางตน สะทอนการแกไขปญหายาเสพติดดวยการนําศาสตรพระราชาหรือการพัฒนา
ทางเลือก (AD) มาเปนแนวทางในการแกไขปญหายาเสพติดโดยยึดหลักสายกลาง เพื่อแกไขปญหาชีวิตความ
เปนอยูอยางครบวงจร และสรางวิถีชีวิตความเปนอยูที่ดีขึ้นใหกับผูที่เคยยุงเกี่ยวกับยาเสพติดดวยการสราง
ทางเลือกที่ยั่งยืน ทําใหพวกเขาเหลานั้นมีกําลังใจและกลาที่จะออกไปเผชิญโลกกวางโดยไมหันหลังกลับมายุง
เกี่ยวยาเสพติดอีก
นวนิยายเรื่อง พรายแสนดาว พบวา เศรษฐวัฒน เปนตัวละครเอกฝายชายที่นําเสนอปญหายาเสพติด
ในมุมมองของเจาหนาที่ตํารวจ ซึ่งเปนผูทําหนาที่แกไขปญหายาเสพติดโดยใชวิธีการปราบปราม เนื่องจาก
เศรษฐวัฒนมีใบหนาคลายกับพอเลี้ยงภูผา เอเยนตยาเสพติดรายใหญของภาคเหนือ เมื่อพอเลี้ยงภูผาเสียชีวิต
จากเหตุการณปะทะกับเจาหนาที่ตํารวจ เศรษฐวัฒนจึงสวมรอยเปนพอเลี้ยงภูผาเพื่อตามสืบคดียาเสพติดและ
ปราบปรามขบวนการคายาเสพติดของจะยอโบ ดังตัวอยาง
เศรษฐวัฒนยืนนิ่ง เขาก็คิดแบบเดียวกับฉัตรา ในเมื่อพอเลี้ยงภูผาตัวจริงตายไปแลว หาตัวปลอมก็ไม
ยากเทาไร ‘ฉันจะเปนพอเลี้ยงภูผาใหเอง’…สุดทายฉัตราก็ไมอาจทัดทานได พวกเขาและชุดสายสืบของฉัตราจึง
วางแผนใหเศรษฐวัฒนสวมรอยเปนพอเลี้ยงภูผา สวนฉัตราที่มาปวนเปยนในไรนานแลวรับบทเปนคนที่ชวยชีวิต
พอเลี้ยง เทานั้นทั้งสองก็เขาไปอยูในไรได
(Kornrumpa, 2016, p.328-329)
จากขอความขางตน เปนการนําเสนอปญหายาเสพติดในมุมมองของเจาหนาที่ตํารวจ โดยสะทอนให
เห็นการแกไขปญหายาเสพติดดวยวิธีการปลอมตัวเขาไปอยูกับผูกระทําผิดเพื่อสืบขอมูล ซึ่งเปนวิธีหนึ่งในการ
ปราบปรามยาเสพติดที่ชี้ใหเห็นถึงความยากลําบากในกาปราบปราม หากตองการใหภารกิจสําเร็จลุลวง
เจาหนาที่ผูปราบปรามยาเสพติดตองเสียสละตนเอง แฝงตัวเขาไปอยูกับกลุมผูกระทําผิด และบางครั้งตองรวมมือ
กระทําผิดดวยจนกลายเปนเสมือนอาชญากรเสียเอง เพื่อใหไดขอมูลหรือตัวผูกระทําผิดมาลงโทษ ซึ่งการกระทํา
ดังกลาวเปนการกระทําที่เสี่ยงอันตรายเปนอยางมาก เพราะหากความลับถูกเปดเผย ยอมกอใหเกิดอันตรายตอ
ชีวิตของเจาหนาที่เหลานั้นได
นวนิยายเรื่อง พราวเวหา พบวา นับดาว เปนตัวละครเอกฝายหญิงที่นําเสนอปญหายาเสพติดใน
มุมมองของพนักงานอัยการ ซึ่งเปนผูทําหนาที่แกไขปญหายาเสพติดโดยใชกระบวนการยุติธรรม นับดาวพบวา
สํานวนการสอบสวนคดีนําเขายาเสพติดใหโทษประเภทที่หนึ่งเพื่อจําหนายที่ทางตํารวจสงมาใหเธอยังมีชองโหว
เธอจึงตองหาหลักฐานอื่นเพื่อตรวจสอบใหแนใจวาพนัสมีสวนรูเกี่ยวของจริง เมื่อเธอพบหลักฐานยืนยันวาพนัสมี
สวนเกี่ยวของกับการกระทําผิด เธอจึงแนะแนวทางใหพนักงานสอบสวนดูหลักฐานที่เธอพบและสั่งการใหนํา
หลักฐานที่พบใสรวมมาในสํานวนดวย เพื่อใชเปนพยานหลักฐานพิสูจนตอศาลวาพนัสกระทําผิดจริง ดังตัวอยาง
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สํานวนการสอบสวนคดีนี้ เบื้องตนทางตํารวจสงมาใหดู เธอพบวายังมีชองโหว คือรูปถายของพนัสใน
วันทีม่ ีการเจรจาซื้อขายยาเสพติด เห็นตัวพนัสไมไดชัดเจน แมตํารวจชุดจับกุมจะใหการยืนยันแตพนัสก็คงปฏิเสธ
เสียงแข็งวาไมใช
สวนวันนําเขายานั้นมีรูปถายพนัสชัดเจน เธอเดาวาพนัสนาจะอางวาตามไปกับภูผาโดยไมรูวาไปทํา
อะไร นับดาวจึงตองลองหาหลักฐานอื่นเพื่อตรวจสอบใหแนใจวาพนัสมีสวนรูเห็นจริงหรือไม เธอลองคนประวัติ
ผูตองหาลองเอาชื่อไปคนในอินเทอรเน็ต และไดพบเฟซบุกของพนัสโดยบังเอิญ โชคดีที่พนัสเปดบางโพสตเปน
สาธารณะไว ทีแรกเขาไปไลดูก็ไมนึกวาจะพบอะไรที่นํามาเชื่อมโยงกับคดี หรือใชยืนยันวาพนัสมีสวนรูเห็นใน
กิจการผิดกฎหมายของพอเลี้ยงภูผาได...จนไปสะดุดตารูปถายครอบครัวในวันลอยกระทงเมื่อสองปกอน พนัส
สวมใสชุดคุนตา เทียบกับรูปถายจากสายลับก็คือชุดเดียวกัน ดูวันที่ในสํานวนคดีของพอเลี้ยงภูผาแลวเห็นวาเปน
วันตรงกันอีกจึงจับมาเปนหลักฐานยืนยันตัวตนวาพนัสอยูในวงเจรจานั้นจริง ๆ
นับดาวชี้ทางใหพนักงานสอบสวนลองดูหลักฐานชิ้นนี้และใหใสรวมมาในสํานวนดวย...
(Lanlalin, 2016, p.12-13)
จากขอความขางตน เปนการนําเสนอปญหายาเสพติดในมุมมองของพนักงานอัยการ ซึ่งสะทอนให
เห็นถึงอํานาจหนาที่ของพนักงานอัยการทีเ่ ปนผูวินิจฉัยพยานหลักฐานการสอบสวนในคดียาเสพติด หากเห็นวา
ไมเพียงพอตอการสงฟอง พนักงานอัยการสามารถสั่งใหเจาหนาที่ตํารวจดําเนินการสอบสวนหรือหาพยาน
หลักฐานเพิ่มเติมเพื่อพิสูจนความผิดของผูตองหา สอดคลองกับที่ Office of provincial public prosecution
Uttradit. (n.d.) ไดอธิบายอํานาจหนาที่ของพนักงานอัยการไววา
เมื่อมีเหตุและละเมิดกระบิลเมือง เปนหนาที่ของเจาหนาที่ตํารวจที่จะดําเนินการสืบสวน
จับกุมสอบสวน แลวเสนอสํานวนการสอบสวนตออัยการ อัยการเปนจะเปนผูวินิจฉัยวาพยาน
หลักฐานการสอบสวนเพียงพอที่จะพิสูจนใหรับฟงไดโดยปราศจากขอสงสัยหรือไมวาผูตองหาเปน
ผูกระทําความผิดตามขอกลาวหา หากเห็นวาเพียงพออัยการก็จะสั่งฟอง หากเห็นวาไมเพียงพอก็จะ
สั่งไมฟอง หรือหากเห็นวาการสอบสวนยังไมสิ้นกระแสความก็จะสั่งใหพนักงานสอบสวนทําการ
สอบสวนเพิ่มเติมในประเด็นที่กําหนดใหจนกวาจะเพียงพอที่จะวินิจฉัยไดวาจะสั่งฟองหรือไมฟอง
เมื่อสั่งฟองแลวก็จะติดตามดําเนินคดีในศาล และเมื่อศาลมีคําพิพากษาแลวหากเห็นวาคําพิพากษาไม
ถูกตอง ไมเหมาะสม ก็จะอุทธรณ ฎีกาตอไปจนถึงที่สุด
นอกจากนี้ นับดาวยังเปนผูใหความรูเกี่ยวกับกฎหมายยาเสพติด ดังจะเห็นไดจากตอนที่นับดาว
พูดคุยกับนภาเรื่องคดียาเสพติด ดังความวา
“ตองกี่เม็ดจะถึงจะถือวามีไวเพื่อจําหนาย” “สําหรับยาบา ถามีเกินสิบหาเม็ด หรือคํานวณเปนสาร
บริสุทธิ์ได ตั้งแต 375 มิลลิกรัมขึ้นไป ถือวามีไวในครอบครองเพื่อจําหนายคะแม” “อืม ถามีอยูหลายเม็ดแลว
บอกวาเอาไวเสพมันก็ไมคอยนาเชื่อนะ” “ใชคะ”
(Lanlalin, 2016, p.163)
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จากบทสนทนาขางตน สะทอนใหเห็นถึงกฎหมายยาเสพติดไดอยางชัดเจน โดยเกณฑที่ใชเปนบท
สันนิษฐานเด็ดขาดในความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดใหโทษในประเภท 1 การพิสูจนเจตนาวาเปนผูเสพหรือผูคา จะ
พิจารณาจากเกณฑเบื้องตนวาถาผูตองหามียาบาหรือเมทแอมเฟตามีน (อนุพันธแอมเฟตามีน) ในครอบครองเกิน
จํานวนที่กําหนด คือ 15 เม็ดขึ้นไป หรือคํานวณเปนสารบริสุทธิ์ไดตั้งแต 375 มิลลิกรัมขึ้นไป จะถือวามีไวใน
ครอบครองเพื่อจําหนาย
จากการศึกษาวิเคราะหการนําเสนอปญหายาเสพติดผานตัวละครเอกในนวนิยายชุด “รักหมฟา”
พบวา ตัวละครเอกไดนําเสนอปญหายาเสพในมุมมองที่แตกตางกัน คือ มุมมองของอดีตผูตองขังคดีคายาเสพติด
ที่กลับตัวกลับใจ ซึ่งสะทอนใหเห็นสาเหตุของการคายาเสพติดและปญหาตอมาหลังจากที่พนโทษ คือการถูก
สังคมรังเกียจ มุมมองของผูที่ไดรับผลกระทบจากคนรอบขางที่เกี่ยวของกับยาเสพติด ซึ่งสะทอนใหเห็นวา
ยาเสพติดไมไดใหโทษเฉพาะผูคายาเสพติดที่เปนหัวหนาครอบครัวเทานั้นแตยังสงผลกระทบใหสมาชิกภายใน
ครอบครัวไดรับความเดือดรอนในการดําเนินชีวิต มุมมองของนักการทูต ซึ่งสะทอนใหเห็นแนวทางการแกไข
ปญหายาเสพติดดวยการเปลี่ยนทัศนคติที่มีตอผูเสพยาเสพติดและการนอมนําศาสตรพระราชาหรือการพัฒนา
ทางเลือก (AD) มาเปนแนวทางในการแกไขปญหายาเสพติด มุมมองของเจาหนาที่ตํารวจ ซึ่งสะทอนใหเห็นถึง
ความเสี่ยงตอชีวิตของเจาหนาที่ผูปราบปรามยาเสพติด และมุมมองของพนักงานอัยการ ซึ่งสะทอนใหเห็นการ
แกไขปญหายาเสพติดดวยกระบวนการยุติธรรมและยังสะทอนใหเห็นถึงกฎหมายยาเสพติด
2. มุมมองการนําเสนอปญหายาเสพติดผานตัวละครปรปกษ (Antagonist)
ตัวละครปรปกษในนวนิยายชุด “รักหมฟา” จะเปนตัวละครที่มีบทบาทตรงขามกับตัวละครเอก
กลาวคือ ตัวละครปรปกษสวนใหญจะมีพฤติกรรมในดานลบ เชน เปนผูเสพยาเสพติด เปนผูคายาเสพติด และ
เปนผูผลิตยาเสพติด ซึ่งการนําเสนอปญหายาเสพติดผานตัวละครปรปกษ ดังตัวอยางตอไปนี้
นวนิยายเรื่อง พระจันทรกลางใจ พบวา วีรดาซึ่งเปนนองสาวของพิมพจันทร เปนตัวละครปรปกษที่
นําเสนอปญหายาเสพติดในมุมมองของผูเสพ วีรดาคิดวาความลมเหลวในชีวิตของเธอเกิดจากพิมพจันทรเปน
ตนเหตุ เนื่องจากตอนเด็กวีรดามักถูกเปรียบเทียบกับพิมพจันทร เมื่อวีรดาคิดเชนนั้นจึงหาวิธีการเรียกรองความ
สนใจใหบุคคลอื่นเห็นความสําคัญของตนโดยการเขาไปอยูในกลุมของเพื่อนอันธพาลและทําทุกวิถีทางใหตนเอง
โดดเดนเหนือกวาบุคคลอื่น ๆ จึงเปนหนทางนําไปสูการเสพยาเสพติด ดังตัวอยาง
…ทุกครัง้ ที่เธอเห็นหนาพิมพจันทรเธอก็เกลียดฝายนั้นอยางจับหัวใจ เพราะไมใชเพียงแคอีกฝายเปน
สาเหตุการตายของพอและแม แตทุกคนมักจะเปรียบเทียบเธอกับพี่สาวเสมอ และการเปรียบเทียบทุกครั้งจะตอง
จบลงที่พิมพจันทรดีกวา เพราะตองการการยอมรับเธอจึงเขาไปอยูในกลุมเพื่อนอันธพาล ทําทุกอยางเพื่อให
ตัวเองมีที่ยืน ตั้งแตหนีเรียน ทะเลาะวิวาทตบตีกับเพื่อนตางกลุม เที่ยวกลางคืน ลาแตมผูชายทั้งที่อายุยังไมถึงสิบ
หา และที่รายที่สุดเห็นจะเปนเรื่องการลองยาเสพติด เพราะความใจถึง กลาไดกลาเสียทําใหเธอไดรับการยกยอง
ใหเปนหัวหนากลุม มีคนเขาหาเธอมากมาย การเปนที่ยอมรับในชวงนั้นมันทําใหเธอมีความสุข แตแลวทุกอยางก็
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แทบจะสลายหายไปกับสายลมเมื่อเธอติดหนี้เจาของสถานบันเทิงแหงหนึ่งซึ่งหนี้ทั้งหมดนั้นเกิดจากคายาเสพติด
ขั้นแรกเธอยอมใชหนี้มันดวยความบริสุทธิ์ ไมตองบอกเลยวาเธอเจ็บปวดขนาดไหนกับการที่ตองใหมันขมเหง
รางกายของเธอบอบช้ําจนเปนไขมาหลายวัน แตมันก็ไมไดทําใหเธอเข็ด เธอยังแวะเวียนไปเอายาจนกระทั่งพี่สาว
ของเธอรูเรื่องนี้แลวยื่นมือเขามาสาระแนจนถูกจับเขาคุก...
(Yanantorn, 2016, p.316-317)
จากขอความขางตน เปนการนําเสนอปญหายาเสพติดในมุมมองของผูเสพ สะทอนใหเห็นสาเหตุใน
การเสพยาเสพติดของวัยรุนซึ่งเปนชวงวัยหัวเลี้ยวหัวตอของชีวิต บางคนมีความอยากรูอยากลอง บางคนตองการ
เปนที่ยอมรับจากเพื่อน จึงไปทดลองเสพยาเสพติดเหลานั้นเพื่อแสดงความเปนพวกเดียวกัน บางคนมีความคึก
คะนอง ตองการแสดงความเกงกลาของตนในกลุมเพื่อน จึงเสพยาเสพติดเพื่อใหเพื่อนยอมรับวาตนเกง หรือบาง
คนมีความผิดหวังในชีวิตของตนเอง ผิดหวังในชีวิตครอบครัว เพื่อเปนการประชดตนเองหรือประชดผูอื่น จึงหัน
ไปเสพยาเสพติดทั้ง ๆ ที่ทราบวาเปนสิ่งไมดีก็ตาม และยังสะทอนใหเห็นวาผูที่หลงผิดจนนําตนเองไปยุงเกี่ยวกับ
ยาเสพติดไมวาจะสาเหตุใด เพราะตนเองหรือเพราะผูอื่นก็ตามยอมพบกับชีวิตที่ตกต่ําและหายนะที่เกิดจากยา
เสพติด
นวนิยายเรื่อง ใตแสงดารา พบวา เผด็จ เปนตัวละครปรปกษที่นําเสนอปญหายาเสพติดในมุมมอง
ของผูคายาเสพติด เผด็จเปนเอเยนตยาเสพติดรายใหญ คอยสงยาใหนักศึกษาและเด็กวัยรุนที่ชอบรวมกลุมกัน
เพื่อแขงขันความเร็วของรถมอเตอรไซคตามทองถนนในเวลากลางคืน ดังบทสนทนาระหวางเศรษฐวัฒนกับ
ปุษยะเรื่องการสงยาเสพติดของเมทินี ความวา
“ไอเด็จนี่แสบ” รอยตํารวจโทตรัยคุณ คูหูของเศรษฐวัฒนเสริมขึ้น “สายรายงานมาวามันเปน
เอเยนตยารายใหญ...ไอเด็จมันคอยสงยาใหพวกนักศึกษา แลวก็พวกเด็กแวน เด็กสกอย ฉันกับวัฒนกําลังตามสืบ
ใหถึงหัวหนาใหญมัน…”
(Soinkrin, 2016, p.30)
จากบทสนทนาขางตน เปนการนําเสนอปญหายาเสพติดในมุมมองของผูคายาเสพติด ซึ่งสะทอนใหเห็น
วาการกระทําของผูคายาเสพติดเปนภัยตอสังคม โดยเฉพาะผูเสพยาเสพติดที่เปนเยาวชน ซึ่งเปนวัยที่ดําเนินชีวิต
ในชวงหัวเลี้ยวหัวตอ อยากรู อยากลองของใหม และมีทัศนคติที่ผิด ๆ เกี่ยวกับการใชยาเสพติดจนนําไปสูการติด
ยาเสพติดนั้นในที่สุด ดังนั้นปญหายาเสพติดจึงเปนปญหาที่เปนภัยรายแรงตอเยาวชนและทุกคนในชาติ ทั้งยัง
เปนภัยรายแรงตอสุขภาพกาย สุขภาพจิต และยังกอปญหาความวุนวายใหกับสังคม ไมวาจะเปนปญหา
อาชญากรรม กอความเสื่อโทรมใหแกสงั คมและบานเมือง หรือแมแตบั่นทอนความเจริญของประเทศชาติ
นวนิยายเรื่อง พรายแสนดาว พบวา จะยอโบ เปนตัวละครปรปกษทสี่ ะทอนใหเห็นถึงปญหายาเสพติด
ในมุมมองของผูคายาเสพติดที่มีอํานาจสูงหรือตําแหนงสูงในองคกรคายาเสพติด จะยอโบเปนกําลังสําคัญของ
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เปาเซียะตง ราชายาเสพติดรายใหญ จะยอโบทําหนาที่ลักลอบขนยาเสพติดตามตะเข็บชายแดนเขามายังประเทศ
ไทย ดังเหตุการณตอนที่เศรษฐวัฒนทบทวนความทรงจําเกี่ยวกับจะยอโบ ความวา
“จะยอโบหรือ” เศรษฐวัฒนทบทวนความทรงจําทันที เขาจําขอมูลเครือขายยาเสพติดตามตะเข็บ
ชายแดนไดทุกกกทุกเหลา จะยอโบเปนมือขวาของเปาเซียะตง ราชายาเสพติดรายใหญที่มีโรงงานผลิตลึกเขาไป
ในเขตของชนกลุมนอย โดยมีจะยอโบเปนตัวเดินยาตามตะเข็บชายแดน รอคอยการขนสงเขาประเทศ มีการสกัด
กั้นและพยายามจับกุมหลายครั้ง แตควาน้ําเหลวทุกครั้ง
(Kornrumpa, 2016, p.32)
จากขอความขางตน เปนการนําเสนอปญหายาเสพติดในมุมมองของผูคายาเสพติด ซึ่งสะทอนใหเห็น
วาผูคายาเสพติดเปนบุคคลที่เปนภัยตอประเทศชาติ เพราะเมื่อยาเสพติดถูกกระจายเขามาในประเทศจะ
กอใหเกิดปญหาความวุนวายใหกับสังคม ไมวาจะเปนปญหาครอบครัว อาชญากรรม หรือแมแตกอความเสื่อ
โทรมใหแกสังคมและบานเมืองอยางรายแรง และยังสะทอนใหเห็นถึงความยากลําบากในการปราบปรามยาเสพ
ติด เพราะไมสามารถกําจัดใหหมดสิ้นไปจากสังคมได
นวนิยายเรื่อง พราวเวหา พบวา เปาเซียะตง เปนตัวละครที่นําเสนอปญหายาเสพติดในมุมมองของ
ผูผลิตยาเสพติด เปาเซียะตงเปนผูนําชนกลุมนอยของพมาและมีโรงงานผลิตยาเสพติดขนาดใหญ ซึ่งยาเสพติดที่
ผลิตไดมีจํานวนมหาศาลและยังมีการปรับสูตรยาใหมที่รนุ แรงขึ้น ทําใหยามีฤทธิ์กระตุนประสาทมากกวาเดิม ติด
แลวเลิกยาก นอกจากนี้เขายังมีธุรกิจคาอาวุธสงครามซึ่งเชื่อมโยงกับกลุมแบงแยกดินแดนทางภาคใต ดังตัวอยาง
“ปที่ผานมานี้ออเดอรยาเสพติดมีเขามามากขึ้น และกําลังผลิตของเปาเซียะตงก็ขยายเติบโตขึ้น
เรื่อย ๆ ลาสุดสามารถผลิตยาบาไดไมต่ํากวาวันละสองแสนเม็ด และชวงหลังมานี้มีการปรับสูตรยาใหม นอกจาก
เมทแอมเฟตามีนซึ่งเปนสารตั้งตนแลว มีการผสมสารเสพติดอื่น ๆ ที่รุนแรงขึ้น ทําใหยามีฤทธิ์กระตุนประสาท
มากกวาเดิม ติดแลวเลิกยาก และยาลอตใหมพวกนี้ก็หลุดเขามาในประเทศของเราเปนจํานวนมากแลว”
(Lanlalin, 2016, p.232)
จากขอความขางตน เปนการนําเสนอปญหายาเสพติดในมุมมองของผูผลิตยาเสพติด ซึ่งสะทอนให
เห็นวามีการซื้อขายและผลิตยาเสพติดไดมากขึ้น ผูผลิตยาเสพติดจึงเปนบุคคลที่เปนภัยตอประเทศชาติ เพราะ
เมื่อผลิตยาเสพติดไดมากขึ้น ก็จะกอใหเกิดปญหาสืบเนื่องตอมา คือ มีผูติดยาเสพติดเพิ่มขึ้น จึงกอใหเกิดปญหา
ความวุนวายใหกับสังคม ไมวาจะเปนปญหาครอบครัว อาชญากรรม หรือแมแตกอความเสื่อโทรมใหแกสังคม
และบานเมืองอยางรายแรง
จากการศึกษาวิเคราะหการนําเสนอปญหายาเสพติดผานตัวละครปรปกษในนวนิยายชุด “รักหมฟา”
พบวา ตัวละครปรปกษไดนําเสนอปญหายาเสพในมุมมองที่แตกตางกัน คือ มุมมองของผูเสพยาเสพติด
ซึ่งสะทอนใหเห็นสาเหตุในการเสพยาเสพติดของวัยรุนและหายนะที่เกิดจากยาเสพติด มุมมองของผูคายาเสพติด
ซึ่งสะทอนใหเห็นวาการคายาเสพติดเปนการกระทําที่เปนภัยตอสังคม บั่นทอนความเจริญของประเทศชาติ
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และมุมมองของผูผลิตยาเสพติด ซึ่งสะทอนใหเห็นวามีการซื้อขายและผลิตยาเสพติดไดมากขึ้น มุมมองเหลานี้ยัง
สงผลใหเกิดปญหาอื่น ๆ ตามมา อาทิ ปญหาครอบครัว ปญหาความวุนวายในสังคม อาชญากรรม หรือแมแตกอ
ความเสื่อโทรมใหแกสังคมและบานเมืองอยางรายแรง เปนตน
3. มุมมองการนําเสนอปญหายาเสพติดผานตัวละครประกอบ (Minor Character)
ตัวละครประกอบในนวนิยายชุด “รักหมฟา” สวนใหญจะเปนตัวละครที่สรางขึ้นเพื่อเสริมเรื่องราว
ใหมีความชัดเจนยิ่งขึ้น ซึ่งจะพบวามีทั้งกลุมที่สรางขึ้นเพื่อสะทอนปญหายาเสพติด ไมวาจะเปนผูคายาเสพติด
หรือผูเสพยาเสพติด และกลุมที่สรางขึ้นเพื่อสะทอนใหเห็นถึงวิธีการแกปญหายาเสพติด ดังตัวอยางตอไปนี้
นวนิยายเรื่อง พระจันทรกลางใจ พบวาตัวละครประกอบที่มีความสําคัญในการดําเนินเรื่องและ
สะทอนใหเห็นถึงปญหายาเสพติดในมุมมองผูเสพยาเสพติด คือ ณัฐวรินทร เธอถูกชักจูงใหเสพยาเสพติดจาก
เพื่อนของเธอ ดังตัวอยาง
“ไมเคยเหรอคะ ลองดูมั่งไหม มันก็แคของเลนไมติดหรอกคะ นี่ลิลลี่เพิ่งกลับจากอังกฤษ ตอนที่อยู
อังกฤษเดือนหนึ่งก็ไมเคยแตะมันเลย หรือวาจริง ๆ คุณกระแตปอดคะ ถาปอดก็กลับไปเลย แตถาเรื่องวันนี้หลุด
ออกจากปากคุณกระแต รูนะคะวาจะเกิดอะไรขึ้น”…ควันระลอกสองที่ถูกพนใสหนาทําใหสติของณัฐวรินทรเริ่ม
เลื่อนลอย เสียงที่ตอบออกไปจึงไมเขมแข็งเหมือนเดิม “ใครบอก แคฉันคิดวามันไมดี” “เชื่อคนอื่นทั้งที่ตนเอง
ไมไดลอง เชื่อคนงายนะเรา ตอนแรกนึกวาจะไดเพื่อนใจถึง โธ...กลับไปดื่มวีตาแลวนอนเถอะคะคุณดารา ถาจะ
ใจเสาะขนาดนี้”
ณัฐวรินทรเหมือนตัวเองถูกลองของ คนพวกนี้กําลังมองวาเธอขี้ขลาด ซึ่งเธอไมใชคนแบบนั้นสักนิด
“ก็ได เดี๋ยวฉันจะลองใหพวกเธอดู พอเห็นแลวกรุณาหุบปากดวย” ณัฐวรินทรแยงขวดแกวนั่นมา จากนั้นก็ทํา
เลียนแบบตัวอยางที่เพิ่งเห็นไปเมื่อครู โดยที่ไมรูเลยวาการกระทําของตัวเองนั้นจะทําใหชีวิตเปลี่ยนไปตลอด
(Yanantorn, 2016, p.345-346)
จากขอความขางตน เปนการนําเสนอปญหายาเสพติดในมุมมองของผูเสพยาเสพติด ซึ่งสะทอนให
เห็นสาเหตุการเสพยาเสพติดที่เกิดจากการถูกชักจูง ลอลวงจากผูเสพยาเสพติด โดยใชคําพูดขมขู ทาทาย ดูกถูก
และเหยียดหยามเพื่อทําใหผูฟงตองการเอาชนะคําพูดของคนเหลานั้น จนขาดสติ และตัดสินใจเสพยาเสพติด
ซึ่งผลสุดทายก็กลายเปนผูติดสารเสพติดในที่สุด
นวนิยายเรื่อง ใตแสงดารา พบวาตัวละครประกอบที่มีความสําคัญในการดําเนินเรื่องและสะทอนให
เห็นถึงปญหายาเสพติดในมุมมองของผูคายาเสพติด คือ รัตนา เธอมีเบื้องหนาเปนเจาของรานขายของชําแต
เบื้องหลังคายาเสพติด แมเธอจะรับรูถึงโทษภัยของยาเสพติดแตก็ยังคงยุงเกี่ยวกับสิ่งเหลานั้น เพียงเพราะผล
กําไรที่ไดจากการคายาเสพติดนั่นเอง ดังตัวอยาง
รัตนาสายหนาอยางสมเพช ถึงเธอจะขายแตก็ไมริจะเสพ เพราะเห็นหายนะที่เกิดกับสามีผูลวงลับกับ
ตา เขาไมไดตายเพราะโรคหัวใจอยางที่เธอบอกพี่ชาย แตตายเพราะเสพยาเกินขนาด สวนกิจการผิดกฎหมาย
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พวกนี้ก็ไดรับสืบทอดมาจากเขานั่นเอง สามีเธอจะรับซื้อยาบาจากเอเยนตเพื่อนํามาผสมใหพวกคนงานกอสราง
กิน จะไดทํางานใหอยางหามรุงหามค่ําโดยไมรูจักเหน็ดเหนื่อย พอเขาตายพวกลูกนองกับลูกคาบางสวนที่ติดยาก็
มาขอซื้อกับเธอเปนจํานวนมาก แรก ๆ เธอก็ขายสวนที่เหลือไปแตเมื่อเห็นกําไรงามเลยติดตอเอเยนตนํามาขาย
ตอ...
(Soinkrin, 2016, p.210-211)
จากขอความขางตน เปนการนําเสนอปญหายาเสพติดในมุมมองของผูคายาเสพติด สะทอนใหเห็นวา
ผูคายาเสพติดมักจะประกอบอาชีพสุจริตเพื่อบังหนาอาชีพคายาเสพติด ผูคายาเสพติดจึงเปนบุคคลที่เปนภัยตอ
สังคม เพราะกอใหเกิดหายนะแกผูเสพ กอปญหาความวุนวายใหกับสังคม ไมวาจะเปนปญหาการใชความรุนแรง
ในครอบครัว หรือแมแตปญหาอาชญากรรม นอกจากนี้ยังสะทอนใหเห็นถึงสาเหตุของการคายาเสพติดที่มีสาเหตุ
มาจากความโลภ เพราะการคายาเสพติดเปนอาชีพที่หาเงินไดงายและไดเงินเร็ว จึงทําใหมีผูคายาเสพติดเปน
จํานวนมาก
นวนิยายเรื่อง พรายแสนดาว พบตัวละครประกอบที่มีความสําคัญในการดําเนินเรื่องและสะทอนให
เห็นถึงปญหายาเสพติด คือ ฉัตรา และ อนุวัช ซึ่งเปนตัวละครประกอบที่นําเสนอปญหายาเสพติดในมุมมองของ
เจาหนาที่ตํารวจและทหาร ซึ่งเปนผูทําหนาที่แกไขปญหายาเสพติดโดยใชวิธีการปราบปราม ฉัตราเปนเจาหนาที่
ตํารวจประจําหนวยขาวกรองของกองปราบปรามยาเสพติด เขาไดปลอมตัวเปนสางลองคนขับรถประจําตัวของ
พอเลี้ยงภูผาเพื่อตามสืบคดียาเสพติด สวนอนุวัชเปนทหารหัวหนาชุดจับกุมจากฐานปฏิบัติการพิเศษ ในการจับ
กุมขบวนการคายาเสพติดของจะยอโบ ชุดจับกุมของอนุวัชไดสนธิกําลังกับชุดตํารวจปราบปรามของฉัตราเพื่อ
ทําลายขบวนการคายาเสพติด ดังตัวอยาง
หลังจากแยกกับตวิษาแลว รอยเอกอนุวัชก็เขามาประชุมที่ฐานพรอมดวยชุดจับกุมจากจังหวัด
เชียงรายรวมทั้งตํารวจปราบปรามที่ติดตามคดีมาจากกรุงเทพฯ ซึ่งหนึ่งในนั้นคือคนที่ทําใหอนุวัชขมวดคิ้ว เพราะ
จําไดวาเปนคนขับรถของพอเลี้ยงภูผาที่ชื่อวาสางลอง “ผมชื่อฉัตรา สายลับตํารวจ ปส.” ฉัตราแนะนําตัวงาย ๆ
หนาตายังเต็มไปดวยหนวดเครา และยังอยูในคราบของคนขับรถเหมือนเดิม “คุณมาอยูที่นี่นานเทาไหรแลว”
อนุวัชหรี่ตาถามดวยความสงสัย เพราะจําไดวาเห็นสางลองมานาน ถาเปนคนเดียวกันมาตลอดก็หมายความวา
สายลับตํารวจคนนี้มาอยูที่นี่นานแลว “นานแลว” “เขาเรื่องเถอะ” ตํารวจภูธรเชียงรายบอกน้ําเสียงเครงเครียด
แลวหันไปพยักหนาใหฉัตรา
(Kornrumpa, 2016, p.323)
จากขอความขางตน เปนการนําเสนอปญหายาเสพติดในมุมมองของเจาหนาที่ตํารวจและทหาร
ซึ่งสะทอนใหเห็นถึงความยากลําบากในการปราบปรามยาเสพติด หากตองการใหภารกิจสําเร็จลุลวง เจาหนาที่ผู
ปราบปรามยาเสพติดตองเสียสละตนเอง แฝงตัวเขาไปอยูกับกลุมผูกระทําผิด ซึ่งการกระทําดังกลาวมีความเสี่ยง
ตอชีวิต เพราะหากความลับถูกเปดเผย ยอมกอใหเกิดอันตรายตอชีวิตของเจาหนาที่เหลานั้นได นอกจานี้ยัง

สักทอง : วารสารมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร (สทมส.)
ปที่ 27 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม - กันยายน 2564

ISSN 2408-0845 (Print) ISSN 2651-1487 (Online)

สะทอนใหเห็นถึงความรวมมือของเจาหนาที่ตํารวจและทหารในการปราบปรามยาเสพติดใหหมดสิ้นไปจาก
แผนดิน
จากการศึกษาวิเคราะหการนําเสนอปญหายาเสพติดผานตัวละครประกอบในนวนิยายชุด “รักหม
ฟา” พบวา ตัวละครประกอบไดนําเสนอปญหายาเสพในมุมมองที่แตกตางกัน คือ มุมมองของผูเสพยาเสพติด
ซึ่งสะทอนใหเห็นสาเหตุการเสพยาเสพติดที่เกิดจากการถูกชักจูง ลอลวงจากผูเสพยาเสพติด มุมมองของผูคายา
เสพติด ซึ่งสะทอนใหเห็นถึงสาเหตุของการคายาเสพติดที่มีสาเหตุมาจากความโลภ และมุมมองของเจาหนาที่
ตํารวจและทหาร ซึ่งสะทอนใหเห็นความยากลําบากในการปราบปรามยาเสพติด และความรวมมือของเจาหนาที่
ตํารวจและทหารในการปราบปรามยาเสพติด
อภิปรายผลการวิจัย
จากการศึกษาวิเคราะหมุมมองการนําเสนอปญหายาเสพติดผานตัวละครในนวนิยายชุด “รักหมฟา”
จะเห็นไดวามีการใชตัวละครตามบทบาทตาง ๆ ไมวาจะเปนตัวละครเอก ตัวละครปรปกษ และตัวละครประกอบ
เปนเครื่องมือในการถายทอดเรื่องราวของปญหายาเสพติดในมุมมองที่แตกตางกันตามบทบาทหนาที่และบริบท
ทางสังคมของตัวละครในเนื้อเรื่อง ดังนั้นตัวละครในนวนิยายจึงมีความเกี่ยวของกับปญหายาเสพติดทั้งทางตรง
และทางออม แสดงใหเห็นถึงมุมมองตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับปญหายาเสพติด สะทอนใหผูอานเขาใจและรับรูปญหา
ยาเสพติดในแตละบริบทของสังคม ซึ่งตัวละครเอกจะมีบทบาทและพฤติกรรมเชิงบวก โดยเฉพาะในการแกไข
ปญหายาเสพติดและการปราบปรามยาเสพติด สวนตัวละครปรปกษจะมีบทบาทและพฤติกรรมเชิงลบในการ
สรางปญหายาเสพติด และตัวละครประกอบจะมีบทบาทและพฤติกรรมทั้งเชิงบวกและเชิงลบ ทั้งนี้บทบาทของ
ตัวละครขึ้นอยูกับการสนับสนุนใหตัวละครประกอบตัวนั้นชวยในการดําเนินเรื่องในทิศทางใดตามโครงเรื่องที่
กําหนด ซึ่งการนําเสนอปญหายาเสพติดผานตัวตัวละครนั้นไดแสดงใหเห็นถึงปญหายาเสพติดในมุมมองที่
แตกตางกันตามบทบาทหนาที่และบริบททางสังคมของตัวละครไดอยางชัดเจนและสัมพันธกับองคประกอบอื่น ๆ
เพราะตัวละครที่ถูกสรางขึ้นมาจะดําเนินบทบาทไปตามโครงเรื่องที่วางไว โดยมีฉากและบทสนทนาเปนเครื่องมือ
ในการสนับสนุนพฤติกรรมของตัวละครใหมีความสมเหตุสมผลและสมจริง มีการเคลื่อนไหวตามสถานการณหรือ
เหตุการณที่ปรากฏในเรื่อง ทําใหผูอานเขาใจถึงแนวคิดที่ผูเขียนตองการนําเสนอ นั่นคือ แนวคิดเกี่ยวกับปญหา
ยาเสพติด สอดคลองกับ Nohdaeng. (2009, p.67) ที่กลาวถึงแนวคิดและกลวิธีการนําเสนอแนวคิดใน
นวนิยายที่ไดรับรางวัลของปยะพร ศักดิ์เกษม พ.ศ. 2537-2550 วา ผูเขียนไดนําเสนอแนวคิดผานตัวละครให
ผูอานเขาใจไดอยางชัดเจน จากความคิดและบทสนทนาของตัวละคร รวมทั้งพฤติกรรมของตัวละคร ดังนั้นการที่
ผูเขียนนวนิยายชุด “รักหมฟา” ใชการนําเสนอปญหายาเสพติดผานตัวละครเอก ตัวละครปรปกษ และตัวละคร
ประกอบ ซึ่งสะทอนมุมมองปญหายาเสพติดตามบทบาทของตัวละครไดอยางชัดเจน จึงทําใหนวนิยายชุด “รัก
หมฟา” สามารถนําเสนอภาพสะทอนของปญหายาเสพติดไดอยางนาสนใจและครอบคลุมในทุกดานทุกแงมุม ทํา
ใหผูอานเห็นและเขาใจปญหายาเสพติดในหลากหลายแงมุม ทั้งสาเหตุของปญหา วิธีการรับมือ การแกปญหาทั้ง
ทางตรงและทางออม และผลกระทบที่เกิดจากปญหายาเสพติด สอดคลองกับวัตถุประสงคของโครงการกําลังใจ
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ที่ตองการนําเสนอปญหายาเสพติด การใชกระบวนการยุติธรรมไทยที่นําไปสูการใหโอกาศผูที่เคยทําผิดพลาดได
กลับมามีที่ยืนในสังคม กระบวนการทางการทูต กระบวนการเจรจาโนมนาวขอมติในระดับสหประชาชาติ รวมทั้ง
นอมนําศาสตรพระราชาหรือการพัฒนาทางเลือก (AD) ผานตัวละครในนวนิยายชุด “รักหมฟา” ที่ผูเขียนได
ถายทอดเรื่องราวสูแวดวงวรรณกรรม
ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
ผลการวิจัยครั้งนี้ทําใหเห็นมุมมองการนําเสนอปญหายาเสพติดผานตัวละคร ในนวนิยายชุด “รัก
หมฟา” จะเปนแนวทางใหผูสนใจไดนําไปใชในการศึกษาเชื่อมโยงจากตัวละครไปสูบุคคลที่เกี่ยวของกับยาเสพติด
ซึ่งไดรับการชวยเหลือจากโครงการกําลังใจ
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
ผูวิจัยเห็นวาควรมีการศึกษาการนําเสนอปญหายาเสพติดผานตัวละครในนวนิยายเรื่องอื่นที่มีตัว
ละครเกี่ยวของกับยาเสพติด
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