
หน่วยการเรยีนรูท่ี้ 10  เรือ่ง ห่างไกลสารเสพติด 



มาตรฐาน พ 5.1  

        ป้องกนัและหลกีเลีย่งปัจจยัเสีย่ง พฤติกรรมเสีย่งต่อสขุภาพ 

อบุตัิเหตุ การใชย้า สารเสพติด และความรนุแรง 

ตวัชี้วดั 

      1. มีส่วนร่วมในการป้องกนัความเสีย่งต่อการใชย้า การใชส้ารเสพติด 

และความรนุแรงเพือ่สขุภาพของตนเอง  ครอบครวัและสงัคม 

    2. วิเคราะหผ์ลกระทบท่ีเกดิจากการครอบครอง การใช ้                   

และการจ าหน่ายสารเสพติด 



สาระส าคญั 
  สารเสพตดิเป็นสิง่ทีเ่ป็นปัญหากบัสงัคมไทยและสงัคมโลกมาเป็นเวลานาน 

ทั้งที่ ปัจจุบันคนส่วนใหญ่มีความรู ้ความเข ้าใจเก่ียวกับโทษและพิษภัย             

ของสารเสพติด แต่สาเหตุส าค ัญที่ท าให ้ปัญหาสารเสพติดไม่หมดไป           

คือประชาชนขาดความตระหนกัในอนัตรายและโทษของสารเสพติด ทัง้โทษ        

ตอ่สุขภาพและโทษทางกฎหมาย ดงันัน้หากเราสามารถตระหนกัและวเิคราะห์

ผลกระทบจากโทษและอนัตรายของสารเสพติดได ้เชื่อว่าประชาชนจะท าให ้  

สารเสพตดิลดลงและหมดไปในทีสุ่ด 



ปัจจยัเสีย่งท่ีท าใหติ้ดสารเสพติด 

อทิธิพลจากเพือ่น 



ปัจจยัเสีย่งท่ีท าใหติ้ดสารเสพติด 

อทิธิพลจากครอบครวั 



ปัจจยัเสีย่งท่ีท าใหติ้ดสารเสพติด 

อทิธิพลจากปัญหา

ของตวัวยัรุ่นเอง 



ปัจจยัเสีย่งท่ีท าใหติ้ดสารเสพติด 

ช่วงเวลาท่ีท าให ้         

เกดิความเครยีด 



ปัจจยัเสีย่งท่ีท าใหติ้ดสารเสพติด 

ค่านยิมท่ีผดิเกีย่วกบั

การใชส้ารเสพติด 



ปัจจยัเสีย่งท่ีท าใหติ้ดสารเสพติด 

สือ่ต่างๆในปัจจุบนั 

ละคร 

ภาพยนตร ์

อนิเตอรเ์นต็ เว็ปไซต ์



ผลกระทบจากการเป็นผูใ้ช ้               

หรอืผูเ้สพสารเสพติด 

1. ทางสขุภาพกายท าใหร่้างกายทรดุโทรม 

2. เกดิการเจบ็ป่วยดว้ยโรคต่างๆ 

3. ท าใหป้ระสทิธิภาพในการท างานของร่างกายดอ้ยลง 

4. ท าใหเ้สยีบุคลกิภาพ 

5. ป่วยดว้ยอาการทางจติ 

6. เกดิการเสยีชีวิต 

7. มีโทษทางกฎหมายในฐานะผูเ้ล่น 









ผลกระทบจากการเป็นผูค้รอบครอง

หรอืผูจ้  าหน่ายสารเสพติด 

1. เกดิผลเสยีต่อสขุภาพกายและสขุภาพจติ 



ผลกระทบจากการเป็นผูค้รอบครอง

หรอืผูจ้  าหน่ายสารเสพติด 

2. ในฐานะผูผ้ลติ ผูจ้  าหน่ายหรอืมีไวใ้นครอบครอง 
ตวัอย่างเช่น 

ขอ้หา ยาเสพติดใหโ้ทษประเภทท่ี 1 ยาเสพติดใหโ้ทษประเภทท่ี 2 

จ าหน่าย/ครอบครอง        

เพ่ือจ าหน่าย 

-สารบรสุิทธ์ิไมเ่กิน 100 กรมั จ าคกุ 

5 ปี ถึงตลอดชวีติและปรบั 50,000 

– 500,000 บาท 

-  สารบรสุิทธ์ิเกิน 100 กรมั จ าคกุ

ตลอดชวีติ หรือประหารชวีติ 

-สารบรสุิทธ์ิไมเ่กิน 100 กรมั 

จ าคกุ 3 - 20 ปี ถึงตลอดชวีติ

และปรบั 30,000 – 300,000 
บาท 

-  สารบรสุิทธ์ิเกิน 100 กรมั 

จ าคกุ 5 ปีถึงตลอดชวีติ และปรบั 

50,000 – 500,000 บาท  



ขอ้หา ยาเสพติดใหโ้ทษประเภทท่ี 3 ยาเสพติดใหโ้ทษประเภทท่ี 4 

ผลิต/น าเขา้ - จ าคกุไมเ่กิน 3 ปี หรอืปรบัไมเ่กิน 

30,000 บาท หรอืทัง้จ าทัง้ปรบั 

- จ าคกุตัง้แต ่1 - 10 ปี และปรบั 

10,000 – 100,000 บาท 

สง่ออกจ าหน่าย - จ าคกุไมเ่กิน 1 ปี หรอืปรบัไมเ่กิน 

10,000 บาท หรือทัง้จ าทัง้ปรบั 

- จ าคกุตัง้แต ่1 - 10 ปี และปรบั 

10,000 – 100,000 บาท 

ขอ้หา ยาเสพติดใหโ้ทษประเภทท่ี 5 

ไม่รวมพชืกระท่อม 

ยาเสพติดใหโ้ทษประเภทท่ี 5 

เฉพาะพชืกระท่อม 

ผลิต/น าเขา้/สง่ออก/

จ าหน่าย 

- จ าคกุตัง้แต ่2 - 15 ปี และปรบั 

20,000 – 150,000 บาท  

- จ าคกุ 2 ปี และปรบัไมเ่กิน 

20,000 บาท 

เสพ - จ าคกุไมเ่กิน 1 ปี และปรบัไมเ่กิน 

10,000 บาท  

- จ าคกุไมเ่กิน 1 เดอืน หรอืปรบั

ไมเ่กิน 1,000 บาท 









ผลกระทบทางเศรษฐกิจและสงัคม 

1. เกดิความสญูเสยีทางเศรษฐกจิทุกระดบั 

1.1 บุคคล คือผูเ้สพ จะตอ้งเสยีเงนิมากในการซื้อสารเสพติด 

1.2 ครอบครวั สมาชกิในครอบครวัท่ีเสพจะตอ้งใชจ้า่ยเงนิ 

    ของครอบครวัเพือ่ซื้อสารเสพติดและตอ้งการบ าบดัรกัษา 

1.3 สงัคมและประเทศชาติ รฐัตอ้งเสยีเงนิงบประมาณ      

   จ านวนมากในการป้องกนัและปราบปรามการแพร่ระบาด     

   ของสารเสพติด และการบ าบดัรกัษาผูต้ิดสารเสพติด 



ผลกระทบทางเศรษฐกิจและสงัคม 

2. ก่อใหเ้กดิปัญหาสงัคม 

     ไดแ้ก่ ปัญหาอาชญากรรม ปัญหาการลกัขโมย           

การท ารา้ยผูอ้ืน่ เพราะไม่สามารถควบคุมอารมณไ์ด ้  

3. ผลกระทบต่อความมัน่คงของประเทศ 

          ชาวต่างประเทศไม่ใหค้วามเชือ่ถอื ไม่มาร่วมลงทุน 

ส่งผลต่อการพฒันาเศรษฐกจิของประเทศ ถา้ประเทศของเรา

มีปัญหาเกีย่วกบัสารเสพติดมาก 









การแกไ้ขและการป้องกนัสารเสพติด 

1. ตอ้งศกึษาหาความรู ้

2. ไม่เขา้ไปยุ่งเกีย่วกบัสารเสพติดในทุกกรณ ี

3. เลอืกคบเพือ่ท่ีด ี

4. มีทกัษะในการด าเนินชีวิต 

 ตวับุคคล 



การแกไ้ขและการป้องกนัสารเสพติด 

1. สรา้งความสมัพนัธ์ท่ีดต่ีอสมาชกิทุกคนในครอบครวั 

2. ปรบัปรงุวิถกีารด าเนินชีวิตของผูน้ าและสมาชิกในครอบครวั 

3. ปรบัปรงุวิธีการอบรมเลี้ยงดู 

4. สรา้งองคค์วามรูใ้หส้มาชกิในครอบครวัถงึเรือ่งอนัตราย            

ของการเสพสารเสพติด 

 ครอบครวั บดิา มารดา ญาติพีน่อ้ง 



การแกไ้ขและการป้องกนัสารเสพติด 

1. มีนโยบายป้องกนัปัญหาสารเสพติด 

2. บูรณาการผสมผสานมาตรการป้องกนัการบ าบดัรกัษา 

2.1 มาตรการทางการศกึษา 

2.2 มาตรการประชาสมัพนัธ์ 

 โรงเรยีน ผูบ้รหิารโรงเรยีน คร ูนกัเรยีน 

เจา้หนา้ท่ีในโรงเรยีน 

2.3 มาตรการทางเลอืก 



การแกไ้ขและการป้องกนัสารเสพติด 

1. สรา้งชมุชนใหเ้ขม้แขง็ 

2. สรา้งเครอืข่ายเพือ่เผยแพร่ความรูแ้ก่ชมุชน 

3. มีบทลงโทษทางสงัคมในชมุชน 

ส่งเสรมิกจิกรรมทางเลอืกต่าง ๆ 

 ชมุชน 



การแกไ้ขและการป้องกนัสารเสพติด 

1. เร่งรดัใหค้วามรูแ้ก่บุคคลในทุกกลุ่มอายุ 

2. จดักจิกรรมในการรณรงคป้์องกนั 

3. ก าจดัแหล่งอบายมุขท่ีเป็นปัญหาในการเสีย่งต่อการใช ้

สารเสพติด 

 ประเทศชาต ิ

4. ออกกฎหมายและบทลงโทษท่ีเดด็ขาด 











การป้องกนัสารเสพติด 

1. เร่งรดัใหค้วามรูแ้ก่บุคคลในทุกกลุ่มอายุ 

2. จดักจิกรรมในการรณรงคป้์องกนั 

3. ก าจดัแหล่งอบายมุขท่ีเป็นปัญหาในการเสีย่งต่อการใช ้

สารเสพติด 

4. ออกกฎหมายและบทลงโทษท่ีเดด็ขาด 











ใหน้กัเรยีนท าแบบทดสอบ

ทา้ยหน่วยการเรยีนรู ้

ท าลงในสมุดโดยเขยีนค าถามและค าตอบท่ีถูกตอ้ง 

เท่าน ัน้ 

คลิกทีรู่ปภาพนะคะ 

http://www.dongjen.ac.th/files/test-drug.pdf


ผูจ้ดัท า 

คุณครฟูองนวล  ผลมาก 

กลุ่มสาระการเรยีนรูส้ขุศกึษาและพลศกึษา 

โรงเรยีนดงเจนวิทยาคม  จงัหวดัพะเยา 


