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บทคัดยอ
ผลการวิจัย ในขั้นตอนที่ 1 พบครัวเรือนในตําบล
ทุงพลา ที่มีสมาชิกสูบบุหรี่ รอยละ 73.18 มีประชากรอายุ
15 ปขึ้นไป ที่สูบบุหรี่ รอยละ 25.88 ขั้นตอนที่ 2 มีการ
ดําเนินการจัดและควบคุมสถานทีท่ เี่ ปนเขตปลอดบุหรีต่ าม
กฎหมาย บําบัดรักษาผูส บู บุหรี่ และปองกันการสูบบุหรีใ่ น
ชุมชนแบบบูรณาการ และขัน้ ตอนที่ 3 มีการสรุปผลประเมิน
ผลการปฏิบัติงานผานเวทีเรื่องเลา “สิ่งดีๆ กับชีวิตและ
ชุมชน” การติดตามผลระยะเวลา 6 เดือน พบวา มีผูที่เลิก
บุหรี่ได 5 คน (รอยละ 22.72) และมีสถานที่สาธารณะ
ปลอดควันบุหรี่เพิ่มขึ้น ไดแก มัสยิด วัด องคการบริหาร
สวนตําบล โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล อาคาร
เอนกประสงค ศูนยเด็กเล็กและโรงเรียน

การวิจยั เชิงปฏิบตั กิ ารแบบมีสว นรวม มีวตั ถุประสงค
เพือ่ พัฒนารูปแบบชุมชนปลอดบุหรีอ่ าํ เภอโคกโพธิ์ จังหวัด
ปตตานี โดยศึกษาตําบลทุงพลา คัดเลือกกลุมผูใหขอมูล
แบบเฉพาะเจาะจง จํานวน 30 ราย เครื่องมือที่ใชในการ
เก็บรวบรวมขอมูล เปนแบบสัมภาษณเชิงลึก การสนทนากลุม
และการจัดเวทีเสวนา และผานการตรวจสอบความตรงตาม
เนื้อหาจากผูทรงคุณวุฒิ 3 ทาน ขั้นตอนการดําเนินการ
พัฒนาชุมชนปลอดบุหรี่จําแนกเปน 3 ขั้นตอน ไดแก
ขัน้ เตรียมโครงการวิจยั ขัน้ ดําเนินการ และขัน้ การประเมินผล
การพัฒนารูปแบบชุมชนปลอดบุหรี่ วิเคราะหขอมูล โดย
การวิเคราะหเนื้อหา
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Abstract
This participation action research aimed to develop a smoke free community model in KhokPho district,
Pattani Province. Purposive sampling was used to recruit 30 participants. Data collection methods were
in-depth interview, focus group discussion and appreciate approach. Interview guideline was reviewed by
3 experts for content validity. In order to develop a smoke free community, data collection process
consisted of 3 phases as the preparation phase, the action phase, and the evaluation phase. Content
analysis was employed for data analysis.
The results of the situation analysis in phase I showed that of 1,085 households, 73.18% had smokers.
25.88% of community members aged above 15 are smokers. In phase II, 3 main activities were set, including
creating a smoke free zone in public places; supporting smoking cessation; and integrating preventive
strategies in a community. In phase III, a project evaluation was conducted through the community storytelling
meetings “Good things in life and our community”. Six months evaluation found that 5 participants or 22.72%
were able to completely quit smoking. Smoke-free zone in community were expanded to mosque, temple,
sub-district administrative organization office, health promoting hospital, community recreation building,
community child center, and school.

ความสําคัญของปญหา
การวิเคราะหขอ มูลโดยศูนยวจิ ยั และจัดการความรู
เพื่อการควบคุมยาสูบ (ลักขณา เติมศิริกุลชัย, ศรัณญา
เบญจกุล และมณฑา เกงการพานิช, 2552) พบวา คนไทย
เริม่ สูบบุหรีเ่ มือ่ อายุ 18-22 ป และจังหวัดในภาคใต มีอตั รา
การสูบบุหรี่เพิ่มขึ้น โดยที่จังหวัดปตตานี มีอัตราผูสูบบุหรี่
เพศชายสูงสุด แมวา อัตราการเลิกสูบบุหรีข่ องประชากรไทย
มีแนวโนมในทิศทางที่ดีขึ้น แตในป 2554 ประชากรไทย
อายุ 15 ปขึ้นไป ของจังหวัดปตตานี มีอัตราการสูบบุหรี่
รอยละ 29.10 ซึง่ มากเปนอันดับสามของประเทศไทย และ
ประชากรเพศชายของจังหวัดปตตานี มีอัตราการสูบบุหรี่
มากทีส่ ดุ ถึงรอยละ 57.45 (สํานักควบคุมการบริโภคยาสูบ,
2555) สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดปตตานี ไดดาํ เนินการ
รวมกับโรงพยาบาลชุมชนในจังหวัดปตตานีในการจัดสถาน
พยาบาลปลอดบุหรี่ และเปดคลินกิ ชวยเลิกบุหรี่ แตยงั พบ
วาการคัดกรองการสูบบุหรี่ ไมชว ยใหผทู สี่ บู บุหรีเ่ ห็นความ

บุหรี่หรือยาสูบเปนปจจัยเสี่ยงสําคัญ ที่สงผลให
เกิดโรคเรื้อรังทั้งดานรางกาย และจิตใจ รวมทั้งการนําไป
สูค วามเสือ่ มสมรรถภาพและความพิการ องคการอนามัย
โลกไดรวมมือกับประเทศตางๆเพื่อคิดคนมาตรการ และ
วิธกี ารทีจ่ ะชวยควบคุมการสูบบุหรี่ โดยมีทงั้ มาตรการทาง
สุขภาพ มาตรการทางกฎหมาย มาตรการทางสังคม และ
มาตรการทางเศรษฐกิจ ประเทศไทยไดมีการควบคุมการ
บริโภคยาสูบอยางจริงจังตั้งแต พ.ศ. 2534 โดยมีการ
จัดตัง้ สํานักงานควบคุมยาสูบ สํานักปลัดกระทรวงสาธารณสุข
และไดออกกฎหมายควบคุมยาสูบ 2 ฉบับ คือ พ.ร.บ.คุม ครอง
สุขภาพผูไ มสบู บุหรี่ พ.ศ. 2535 และ พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ
ยาสูบ พ.ศ. 2535 การขึน้ ภาษีบหุ รี่ และสรางความตระหนัก
แกประชาชนในรูปแบบตางๆ รวมทัง้ การใหบริการชวยเลิก
บุหรี่ (ลักขณา เติมศิรกิ ลุ ชัย, ศรัณญา เบญจกุล และมณฑา
เกงการพานิช, 2552)
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สําคัญของการเลิกบุหรี่ เพราะการสูบบุหรีเ่ ปนวิถชี วี ติ ประจํา
วันของประชาชนจังหวัดปตตานี ขอมูลของคลินกิ เลิกบุหรี่
โรงพยาบาลโคกโพธิ์ พ.ศ. 2554 ถึง 2556 มีผูที่สมัครใจ
เขารวมบําบัดการเลิกบุหรี่ในป 2554 จํานวน 120 คน
เลิกสูบบุหรีไ่ ด รอยละ 40 ป 2555 จํานวน 57 คน เลิกสูบบุหรี่
ไดรอยละ 45.61 และป 2556 จํานวน 15 คน เลิกสูบบุหรี่
ได รอยละ 46.66 ซึ่งยังไมชวยใหเกิดการเปลี่ยนแปลงใน
ชุมชนมากนัก ดังนัน้ การดําเนินงานเพือ่ สงเสริมการ ลด ละ
เลิกบุหรี่ ทั้งเชิงรับและเชิงรุกจึงนาจะชวยใหผูสูบเลิกบุหรี่
ไดมากขึน้ ผูว จิ ยั ตระหนักถึงความสําคัญของการมีสว นรวม
ขององคกรทองถิ่น และประชาชนในชุมชน ซึ่งเปนหัวใจ
สําคัญทีบ่ ง บอกถึงระดับแหงความสําเร็จในเชิงการปองกัน
การรักษา ควบคุมการสูบบุหรี่ การสงเสริมการเลิกบุหรี่
เพือ่ พัฒนาสังคมชุมชนปลอดควันบุหรีต่ อ ไป จึงสนใจทีจ่ ะ
พัฒนารูปแบบชุมชนปลอดบุหรี่ เพื่อเปนการควบคุมการ
สูบบุหรีข่ องประชาชนในชุมชนตามทัศนะของผูม สี ว นรวม
บนรากฐานความคิดของผูมีประสบการณจริงในบริบทที่
เปนอยู โดยเลือกศึกษาใน ตําบลทุงพลา อําเภอโคกโพธิ์
จังหวัดปตตานี เนื่องจากเปนพื้นที่ที่มีทั้งชุมชนพุทธและ
ชุมชนมุสลิม อยูร ว มกัน มีผนู าํ ชุมชนทีใ่ หความรวมมือ และ
มีอัตราการสูบบุหรี่คิดเปนรอยละ 34.25 (คลินิกเลิกบุหรี่
โรงพยาบาลโคกโพธิ,์ 2556) ซึง่ ชุมชนยังไมมคี วามตระหนัก
อยางจริงจังในการดําเนินการเกี่ยวกับบุหรี่ในชุมชน เชน
สถานที่ราชการ และที่สาธารณะยังไมเปนเขตปลอดบุหรี่
จึงไดเลือกเปนพื้นที่ดําเนินการ เพื่อนําไปเปนแนวทางใน
การสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน ในการควบคุม
การสูบบุหรีใ่ หมปี ระสิทธิภาพตรงตามทัศนะของประชาชน
ในบริบทสังคมที่เปนอยูจริง และบรรลุวัตถุประสงคการ
ดําเนินการตามนโยบายการควบคุมการบริโภคยาสูบของ
ประเทศไทย สูการปฏิบัติในการควบคุมการบริโภคยาสูบ
ดวยการมีสวนรวมของชุมชนตอไป

พัฒนารูปแบบชุมชนปลอดบุหรี่ อําเภอโคกโพธิ์
จังหวัดปตตานี

วิธีดําเนินการวิจัย
ชนิดของการวิจยั เปนการวิจยั เชิงปฏิบตั กิ ารแบบ
มีสวนรวม (Participatory action research) แบงเปน
3 ขั้นตอน ไดแก
ขัน้ ตอนที่ 1 ขัน้ เตรียมโครงการวิจยั โดยการศึกษา
สภาพปญหา และวรรณกรรมทีเ่ กีย่ วของกับการพัฒนารูป
แบบการมีสวนรวมของชุมชนปลอดบุหรี่
ขั้นตอนที่ 2 การดําเนินการวิจัย เปนการศึกษา
และวิเคราะห จากการทบทวนเอกสารงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วของ
เพือ่ นํามาเปนแนวทางในการพัฒนารูปแบบการมีสว นรวม
ของชุมชน โดยดําเนินการรวมกับเจาหนาทีโ่ รงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพตําบลทุง พลา อําเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปตตานี
และอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน สํารวจขอมูล
ประชากรและขอมูลการสูบบุหรี่ของชุมชน คนหาปญหา
เกี่ยวกับการสูบบุหรี่ในชุมชน และนําเสนอขอมูลปญหา
การสูบบุหรีข่ องชุมชนทีส่ าํ รวจไดในเวทีประชาคม เพือ่ รวม
กันหาแนวทางในการจัดการและแกไขปญหาการสูบบุหรี่
ของชุมชน
ผูใ หขอ มูลและกลุม เปาหมาย ไดแก ปลัดประจํา
ตําบล 1 คน นายยกองคการบริหารสวนตําบล 1 คน สมาชิก
องคการบริหารสวนตําบล 5 คน อาสาสมัครประจําหมูบ า น
5 คน ประธานชมรมผูสูงอายุ 2 คน ผูนําศาสนา 2 คน
ผูแทนกลุมแมบาน 3 คน เยาวชน 2 คน สตรีแมบาน 5 คน
ประชาชนทัว่ ไป 3 คน และผูป ว ยทีม่ ปี ญ
 หาจากการสูบบุหรี่
ที่สมัครเขารวมโครงการเลิกบุหรี่ 1 คน รวม 30 คน
เครือ่ งมือวิจยั ไดแก แบบสัมภาษณเชิงลึก แนวทาง
การสนทนากลุม และแนวทางการจัดเวทีเสวนา
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วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล โดย รวบรวมขอมูล
จากแบบสอบถามขอมูลทั่วไปและการสัมภาษณเชิงลึก
จากผูใหขอมูลและกลุมเปาหมาย 30 คน แลวนําขอมูล
ทีไ่ ด มาใชเปนแนวทางจัดการสนทนากลุม (Focus group)
ในกลุมแกนนําชุมชน ไดแก ประธานชมรมผูสูงอายุ ผูนํา
ศาสนา สมาชิกองคการบริหารสวนตําบลทั้ง 5 ตําบล
ครูอนามัยโรงเรียนประถมศึกษา 2 โรงเรียน จํานวน 9 คน
ไดแนวทางดําเนินการและปฏิบตั กิ ารมีสว นรวมของชุมชน
ปลอดบุหรี่ และ นําแนวทางทีไ่ ดมาเปนขอมูลจัดเวทีเสวนา
โดยมีประธานอาสาสมัครสาธารณสุข สมาชิกองคการ
บริหารสวนตําบลที่เลิกบุหรี่ได นายกองคการบริหาร
สวนตําบล ปลัดตําบลทุง พลา ผูน าํ ศาสนาอิสลาม (โตะอิหมาม)
และเยาวชนแกนนําจํานวน 6 คนรวมการเสวนา ไดผลลัพธ
เปนรูปแบบชุมชนปลอดบุหรี่ จัดกิจกรรมรณรงค/ใหความรู
โทษพิษภัยของบุหรี่ตอสุขภาพ กิจกรรมบําบัดผูติดบุหรี่
ที่สมัครใจเลิกบุหรี่ติดตามและประเมินผลการดําเนินการ
โดยการจัดนิทรรศการความรูเ รือ่ งบุหรีก่ บั สุขภาพ โดยการ
เลาเรื่องประสบการณดีๆในการเลิกบุหรี่
การพิทักษสิทธิของกลุมตัวอยางผูใหขอมูล
ดําเนินการโดยการขออนุญาตผูบ งั คับบัญชาเบือ้ งตนของ
ผูรวมกิจกรรมทุกระดับ ชี้แจงรายละเอียด วัตถุประสงค

ของการวิจยั ขัน้ ตอนการเก็บขอมูลอยางละเอียด ขอความ
รวมมือดวยวาจากอนทีจ่ ะสัมภาษณ ขออนุญาตบันทึกเสียง
และกลุมตัวอยางทุกทานสามารถตัดสินใจเขารวมหรือ
ไมรวมวิจัย หรือขอถอนตัวออกจากการวิจัยได โดยไมมี
ผลกระทบตอสิทธิการใชบริการสุขภาพที่พึงไดรับ
การวิเคราะหขอ มูล โดยใชวธิ กี ารวิเคราะหเนือ้ หา
(content analysis) วิเคราะหขอ มูลแหลงปฐมภูมิ จากการ
สัมภาษณเชิงลึก การสนทนากลุม และจากการจัดเวที
เสวนา รวมทัง้ การติดตามประเมินผลการดําเนินงาน
ขั้นตอนที่ 3 การประเมินผลการพัฒนารูปแบบ
ชุมชนปลอดบุหรีแ่ ละการรายงานผลการวิจยั เปนขัน้ ตอน
การติดตามประเมินผลและสรุปผลการดําเนินการ

ผลการวิจัย
การพัฒนารูปแบบชุมชนปลอดบุหรี่ โดยการมี
สวนรวมของชุมชนในครั้งนี้ พบวา จากครัวเรือนจํานวน
1,085 ครัวเรือน มีสมาชิกสูบบุหรี่ รอยละ 73.18 จํานวน
ประชากรที่มีอายุ 15 ปขึ้นไป 2,933 คน สูบบุหรี่ รอยละ
25.88 ในจํานวนนี้พบวา เพศชายสูบบุหรี่ มากกวาเพศ
หญิง (รอยละ 95.65 และ 4.35 ตามลําดับ) ดังแสดงใน
ตาราง 1

ตาราง 1 จํานวนและรอยละ ของครัวเรือนและประชากรอายุ 15 ปขนึ้ ไปทีส่ บู บุหรี่ ตําบลทุง พลา อําเภอโคกโพธิ์ จังหวัด
ปตตานี

จํานวนครัวเรือน
จํานวนประชากร
ชาย
หญิง

จํานวนสูบบุหรี่
794
759
726
33

1,085 ครัวเรือน
2,933 คน

9

รอยละ
73.18
25.88
95.65
04.35
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สักหีด (นิด) ในการเลิก เรามาปองกันในเด็กดีหวา (ดีกวา)
ทํากิจกรรมการปองกันใหนองแพง (ผูวิจัย)มาชวยสอนให
ความรูเ รือ่ งบุหรี่ เด็กทีย่ งั ไมสบู จะไดรวู า มันเกีย่ วกับสุขภาพ
พันพรือ มั้ง (อยางไรบาง)ในเด็กนักเรียน ป.4 ถึง ป. 6”
(ผูใหขอมูลคนที่ 2) และควรดําเนินกิจกรรมบําบัดผูที่
สูบบุหรี่ใหเลิกบุหรี่ในชุมชน
การพัฒนารูปแบบชุมชนปลอดบุหรี่ โดยการศึกษา
วิธดี าํ เนินการรวมกับชุมชนในการวางแผนปฏิบตั กิ ารอยาง
เปนระบบ เพื่อใหไดแนวทางในการพัฒนารูปแบบการมี
สวนรวมของชุมชนโดยชุมชน เก็บขอมูลโดยการสัมภาษณ
เชิงลึก การสนทนากลุม และการจัดเวทีเสวนา และการ
ประชาคม นํามาวิเคราะหสรุปเปนแนวทางในการแกไข
จัดการปญหาการสูบบุหรี่ในชุมชน เพื่อใหสอดคลองและ
เหมาะสมกับวิถขี องชุมชนตามความตองการลงสูก ารปฏิบตั ิ
พบวา มีการจัดและควบคุมสถานทีเ่ ปนเขตปลอดบุหรี่ เพือ่
ใหเกิดความรวมมือในการควบคุมการใชบุหรี่ ไดรวมกัน
จัดสถานที่เปนเขตปลอดบุหรี่ โดยการติดปายประกาศ
สถานทีป่ ลอดบุหรีข่ องชุมชนใหเห็นอยางชัดเจนทัง้ 5 หมูบ า น
ดังนี้ หมู 1 มัสยิดดารุลอามาล วัดทุงพลานุภาพ องคการ
บริหารสวนตําบลและโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล
หมู 2 สถานีรถไฟวัดชางให อาคารเอนกประสงค ศาลา
ประชาคม หมู 3 โรงเรียนบานเกาะตา โรงเรียนซอลีฮยี ะห
มัสยิดบานเกาะตา หมู 4 อาคารเอนกประสงค ศูนยเด็กเล็ก
และ หมู 5 โรงเรียนวัดอรัญวาสิการาม วัดหวยเงาะ ธนาคาร
หมูบ า น กองทุนหมูบ า น อาคารเอนกประสงค มีการควบคุม
กํากับดูแลสถานที่ โดยคณะทํางานประจําหมูบานทั้ง 5
หมูบ า น โดยการแตงตัง้ ผูร บั ผิดชอบในแตละหมูบ า นอยาง
เปนทางการมีหนาที่ปฏิบัติงานรวมกับทีมสุขภาพ ในการ
ชวยดูแลสถานที่ที่เปนเขตปลอดบุหรี่ประจําหมูบาน
ประชาสัมพันธใหประชาชนรับทราบทั่วกัน ประชุมชี้แจง
การใชบริการพืน้ ทีท่ จี่ ดั เปนเขตปลอดบุหรี่ รายงานผลการ

ขอมูลทีส่ าํ รวจได และจากการสอบถามความคิดเห็น
ในเวทีประชาคม เพื่อขอมติของชุมชน รวมทั้งหาแกนนํา
ในการรับผิดชอบของแตละหมูบานทั้ง 5 หมูบาน ภายใต
คณะกรรมการอํานวยการ (นายกองคการบริหารสวนตําบล
เปนประธาน ปลัดองคการบริหารสวนตําบล และผูอ าํ นวยการ
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพประจําตําบลทุงพลาเปน
รองประธาน มีคณะทํางาน คือ กํานัน ผูใ หญบา น ผูน าํ ศาสนา
สมาชิกองคการบริหารสวนตําบล ผูช ว ยผูใ หญบา น สารวัตร
กํานัน อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน และผูนํา
ศาสนาอิสลาม ของแตละหมูบาน) สรุปขอคิดเห็นวา
ใหสถานที่ราชการ (โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพประจํา
ตําบลทุง พลา และองคการบริหารสวนตําบล) และจัดสถานที่
สาธารณะที่ใชประโยชนรวมกัน ในแตละหมูบาน (มัสยิด
วัด โรงเรียน อาคารเอนกประสงค ศูนยเด็กเล็ก ธนาคาร
หมูบาน และกองทุนหมูบาน) เปนสถานที่ปลอดควันบุหรี่
โดยกําหนดกิจกรรมรณรงคใหความรู เรื่องตําบลปลอด
บุหรี่ มีการประชาสัมพันธเสียงตามสาย การใชรถแห
รณรงคพรอมกระจายเสียงประชาสัมพันธทวั่ ถึง ดังตัวอยาง
คําพูดทีว่ า “การทีเ่ ราจะทําไดนนั้ ผมวาตองประชาสัมพันธ
บอกตอๆ กันไปใหคนในหมูบานเราโร (ทราบ) กอน โดย
ผูใหญบาน กํานัน แลวก็โบเรานี้แหละชวยๆกัน ”(ผูให
ขอมูลคนที่ 1) รวมทัง้ การใหความรูเ รือ่ งบุหรีใ่ นมัสยิดใน
วันละหมาดวันศุกร โดยผานผูน าํ ศาสนาอิสลาม (โตะอิหมาม)
ดังตัวอยางคําพูดที่วา “ตองรณรงคแลวก็ประกาศใหคน
เขารู ตองประกาศทุกวันศุกรในทุกมัสยิด ใหโตะอิหมาม
(ผูนําศาสนาอิสลาม)เขาแหลง (พูด)หลังที่ละหมาดนั้น”
(บังแม) และดําเนินกิจกรรมการปองกันการสูบบุหรี่หนา
ใหมในโรงเรียนโดยการใหความรูเ รือ่ งโทษพิษภัยของบุหรี่
กับสุขภาพ และจัดบอรดเรื่องบุหรี่กับสุขภาพในโรงเรียน
บริเวณทีผ่ ปู กครองมารับบุตรหลาน ดังตัวอยางคําพูดทีว่ า
“พี่คิดวาบางทีคนที่เขาสูบบุหรี่มานานแลวมันคงจะยาก
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ดําเนินงานของหมูบ า นตอคณะกรรมการอํานวยการทราบ
และรวมดวยชวยกันในการตักเตือนผูท สี่ บู บุหรีใ่ นเขตปลอด
บุหรี่ เกิดความรวมมือในการดูแลสถานที่ โดยประชาชน
ในชุมชนเอง ซึ่งชุมชนอยูกันฉันทพี่นองไมตองการใช
มาตรการดานกฎหมายมาใช จึงใชวิธีการคอยสอดสอง
ดูแล สถานทีใ่ หเปนเขตปลอดบุหรี่ โดยการตักเตือนหากมี
ผูส บู บุหรีใ่ นเขตปลอดบุหรี่ รวมทัง้ มีการแนะนําใหเขารวม
บําบัดรักษาเพือ่ เลิกบุหรีด่ ว ย ดังตัวอยางคําพูดทีว่ า “มาตรการ
ดานกฎหมายมันคงจะมาใชในชุมชนเรามันคงไมเหมาะ
นอกจากปลูกจิตสํานึกของเขาเอง มาตรการนั้นมันนาจะ
เปนของผิด แตบุหรี่มันคงไมผิด เพราะวาโรงงานเขาผลิต
ขึน้ ตามกฎหมาย พยายามใหเขามองเห็นวาบุหรีม่ นั ไมเปน
ที่ยอมรับของสังคม เพราะเราเปนสวนหนึ่งของสังคมๆไม
ยอมรับในสิ่งที่เราทํา ตองชวยกันตักเตือน” (ผูใหขอมูล
คนที่ 3)
การบําบัดรักษาผูท สี่ บู บุหรี่ จากการรวมดําเนินการ
กับชุมชนและการประชาสัมพันธอยางทั่วถึง จึงมีผูสมัคร
เขารวมการบําบัดเพือ่ เลิกบุหรีโ่ ดยไมใชยา จํานวน 22 คน
ทุกคนเปนเพศชาย ดําเนินการโดยประเมินระดับการติด
นิโคติน พบวา มีผลการติดนิโคติน ระดับนอย รอยละ 85.71
ระดับปานกลาง รอยละ 14.29 และไมพบระดับมาก
หลังจากนัน้ ใหความรูเ รือ่ งบุหรีก่ บั สุขภาพ และการวิเคราะห
คาใชจา ยในการบริโภคบุหรี่ สรุปขอมูลของแตละคนใหเห็น
เพือ่ สนับสนุนการตัดสินใจเลิกบุหรี่ แนะนําวิธกี ารเลิกบุหรี่
วางแผนการติดตามประเมินผลรายบุคคลและรายกลุม ใน
ระยะเวลา 3 วัน 1 สัปดาห 2 สัปดาห 1 เดือน 2 เดือน
3 เดือน 4 เดือน 5 เดือน และ 6 เดือน ผลการบําบัดเมือ่
ครบ 6 เดือน พบวา ผูท ตี่ ดิ นิโคตินระดับนอย 18 คน สามารถ
เลิกบุหรี่ได 4 คน (รอยละ 22.22) ผูที่ติดนิโคตินระดับ
ปานกลาง 4 คนสามารถเลิกบุหรี่ได 1 คน รวมผูที่เลิกบุหรี่
ได รอยละ 22.72 ของจํานวนผูส มัครเขารวมการบําบัดเพือ่

เลิกบุหรี่
การปองกันการสูบบุหรีใ่ นชุมชน พบวา มีการดําเนิน
การใหความรูผ า นสือ่ ตางๆในชุมชน ดังนี้ (1) การจัดบอรด
ความรูเ รือ่ งบุหรีต่ อ สุขภาพในมัสยิด ใหความรูเ รือ่ งบุหรีใ่ น
มัสยิดในวันศุกร ซึ่งในวันศุกรจะเปนวันที่สมาชิกที่เปน
ผูชายของผูที่นับถือศาสนาอิสลามในชุมชนทุกคน รวม
ละหมาดที่มัสยิด โดยผานผูนําศาสนา (โตะอิหมาม) ซึ่ง
กอนและหลังละหมาดผูน าํ ศาสนาจะใหความรูต า งๆ เกีย่ วกับ
ศาสนา จึงนําความรูเ กีย่ วของกับบุหรีก่ บั หลักศาสนาอิสลาม
ตามขอบัญญัติของศาสนามาสอนและแนะนํา (2) การ
ปองกันผูส บู บุหรีร่ ายใหม โดยการใหความรูแ กเด็กนักเรียน
ชัน้ ประถมศึกษาปที่ 4-6 จํานวน 2 แหง คือโรงเรียนบานเกาะตา
และโรงเรียนวัดอรัญญาสิการาม ซึ่งจากการสํารวจไมพบ
นักเรียนทีส่ บู บุหรี่ โดยทีโ่ รงเรียนวัดอรัญญาสิการาม ซึง่ ตัง้
อยูในชุมชนไทยพุทธ สามารถจัดบานปลอดบุหรี่ได 7
ครอบครัว จาก 77 ครอบครัวของบานนักเรียน ในชุมชน
หมูท ี่ 4 และหมูท ี่ 5 ซึง่ คิดเปนรอยละ 9.09 รวมทัง้ ใหความ
รูเรื่องบุหรี่กับสุขภาพในโรงเรียนสอนศาสนาอิสลาม คือ
โรงเรียนซอลีฮยี ะห ซึง่ เปนโรงเรียนมัธยมศึกษาสอนทัง้ วิชา
สามัญและศาสนาอิสลาม รวมทัง้ จัดบอรดความรูเ รือ่ งบุหรี่
กับสุขภาพในโรงเรียน ซึง่ ในโรงเรียนซอลีฮยี ะห พบนักเรียน
ทีส่ บู บุหรีแ่ ละเขารวมบําบัดรักษาเพือ่ เลิกบุหรีจ่ าํ นวน 7 คน
(3) ใหความรูผานผูนําและแกนนําชุมชนในการประชุม
ประจําเดือนของชุมชน และอาสาสมัครประจําหมูบานใน
การประชาสัมพันธกจิ กรรมการบําบัดรักษาบุหรี่ (4) กิจกรรม
รณรงคโดยรวมกับสมาชิกองคการบริหารสวนตําบล อาสาสมัคร
ประจําหมูบ า น กํานัน ผูใ หญบา น ในการประกาศเสียงตามสาย
และขบวนรถแหประกาศในทุกชุมชน
การประเมินผลการปฏิบัติงานผานเวทีเรื่องเลา
เปนกิจกรรมทีส่ ะทอนการพัฒนารูปแบบชุมชนปลอดบุหรี่
ทีผ่ า นมาของชุมชน เพือ่ การแลกเปลีย่ นเรียนรูก ารดําเนินงาน
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สรุปและวิเคราะห ในกิจกรรมทีไ่ ดรว มกันดําเนินการ พบวา
เกิดความรวมมือในการพัฒนารูปแบบชุมชนปลอดบุหรี่
โดยการมีสวนรวมของชุมชน ซึ่งสมาชิกในชุมชนใหความ
รวมมือในการดําเนินงานเปนอยางดี เมื่อนัดประชุมกัน
ทุกครั้งจะเขารวมแสดงความคิดเห็น หากมารวมประชุม
ไมไดก็จะมีตัวแทนเขารวมประชุมแทน สงผลใหเกิดสิ่งดีๆ
ขึน้ ในชุมชน คือ ไดจดั สถานทีเ่ ปนชุมชนปลอดบุหรี่ ทีท่ กุ คน
ในชุมชนรวมกันดําเนินการภายใตบริบทของชุมชน ซึ่งมี
ทั้งชุมชนมุสลิมและชุมชนไทยพุทธ ที่ใหความรวมมือกัน
เปนอยางดี และมีการประชาสัมพันธ แนะนํา รวมทัง้ ชวยกัน
ดูแลสถานทีท่ จี่ ดั ใหเปนเขตปลอดบุหรี่ โดยคณะกรรมการ
หมูบ า น คอยตักเตือนอยางเปนมิตร ชุมชนจึงไมไดนาํ กฎหมาย
มาใชในชุมชน ซึ่งอาจสงผลใหชุมชนเกิดความขัดแยงกัน
ผูนําศาสนาอิสลาม (โตะอิหมาม) เห็นความสําคัญของ
บุหรี่ตอสุขภาพและหลักศาสนาอิสลาม แนะนําในมัสยิด
ในวันทีล่ ะหมาดในทุกวันศุกร และเปนการเรียนรูร ว มกันกับ
ผูที่รวมทําการศึกษาวิจัย ในเรื่องของหลักศาสนาอิสลาม
มากยิ่งขึ้น และยังชักชวนเขารวมกิจกรรมการกวนอาซูรอ
(การกวนขาวอาซูรอ (ขนมอาซูรอ) เปนประเพณีทองถิ่น
ของชาวไทยมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต คําวา อาซูรอ
เปนภาษาอาหรับ แปลวา การผสม การรวมกัน คือการนํา
สิง่ ของทีร่ บั ประทานไดหลายสิง่ หลายอยางมากวนรวมกัน
มีทั้งชนิดคาวและหวาน การกวนขาวอาซูรอจะใชคนใน
หมูบ า นมาชวยกันคนละไมคนละมือ เพือ่ ความสามัคคีและ
สรางความพรอมเพรียงเปนนํา้ หนึง่ ใจเดียวกัน อันมีผลตอ
การอยูร ว มกันของสังคมอยางมีความสุข กอนจะแจกจาย
ใหรบั ประทานกัน เจาภาพจะเชิญบุคคลทีน่ บั ถือของชุมชน
ขึ้นมากลาวขอพร (ดูอาร) กอน จึงจะแจกใหคนทั่วไป
รับประทานกัน) ของหมูบ า นเปนกิจกรรมทีไ่ ดจดั ขึน้ ปละครัง้
ซึง่ เปนกิจกรรมการรวมกันของชุมชนมุสลิมในชุมชน แสดง
ถึงความสามัคคี การรวมกันทําบุญ และการบริจาค ซึ่งมี

สมาชิกในชุมชนมุสลิมออกมาชวยกันจํานวนมาก จึงไดใช
โอกาสอันสําคัญนี้ในการใหความรูเรื่องบุหรี่ และการ
สงเสริมการเลิกบุหรี่รวมกับกิจกรรมของชุมชน และผูที่
สามารถเลิกบุหรีไ่ ด เกิดความภาคภูมใิ จของตนเอง ครอบครัว
และชุมชนทีส่ ามารถชวยเหลือซึง่ กันและกันจนประสบผล
สําเร็จ เปนการปองกันการเกิดโรค และลดคาใชจาย ซึ่งมี
จํานวน 5 คน เปนบุคคลแบบอยางใหกับชุมชนได ผูที่ไม
สามารถเลิกสูบบุหรีไ่ ดกใ็ หกาํ ลังใจ และตัง้ ใจใหมทจี่ ะทําให
ประสบผลสําเร็จไดในโอกาสตอไป ดังตัวอยาคําพูดที่วา
“ผมเปนผูน าํ ชุมชน ผมตองการเลิกสูบบุหรีเ่ พือ่ เปนแบบอยาง”
(ผูใหขอมูลคนที่ 4)
กระบวนการพัฒนารูปแบบชุมชนปลอดบุหรีอ่ าํ เภอ
โคกโพธิ์ จังหวัดปตตานี โดยการมีสวนรวมของชุมชน
ผลในครั้งนี้สามารถสรุปประเด็นการพัฒนาได 4 ประเด็น
ไดแก
1. รวมดวยชวยกัน : ในการจัดและควบคุมสถานที่
ใหเปนเขตปลอดบุหรี่ ภายใตคณะกรรมการอํานวยการ
และคณะทํางาน ของหมูบานในการทํางาน จากการเก็บ
รวบรวมขอมูล มาสรุปขอคิดเห็นพบวา ในสถานทีร่ าชการ
ควรจัดเปนสถานทีป่ ลอดบุหรี่ และทีส่ าธารณะทีใ่ ชประโยชน
รวมกัน ในแตหมูบ า น โดยผานกิจกรรมใหความรูเ รือ่ งตําบล
ปลอดบุหรี่โดยการประชาสัมพันธ ทั้งการใหความรูเรื่อง
บุหรี่ในมัสยิดในวันละหมาดวันศุกร โดยผานผูนําศาสนา
อิสลาม (โตะอิหมาม) และกิจกรรมการปองกันการสูบบุหรี่
หนาใหมในโรงเรียนโดยการใหความรูเ รือ่ งโทษพิษภัยของ
บุหรีก่ บั สุขภาพ และจัดบอรดเรือ่ งบุหรีก่ บั สุขภาพในโรงเรียน
บริเวณที่ผูปกครองมารับบุตรหลาน และกิจกรรมบําบัด
ผูที่สูบบุหรี่ใหเลิกบุหรี่ ซึ่งการมีสวนรวมของประชาชนใน
ชุมชนในทุกกิจกรรมนั้น เปนการเสริมสรางพลังอํานาจให
ชุมชน และเปนการเสริมสรางความรูส กึ เปนเจาของชุมชน
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โดยแทจริง ทําใหประชาชนมีความกระตือรือรนในการ
ชวยกันดําเนินกิจกรรมอยางตอเนื่อง
2. สรางฝนใหเปนจริงไมทอดทิง้ กัน : การบําบัด
รักษาผูที่สูบบุหรี่ ซึ่งพบวาการเลิกบุหรี่สวนใหญจะอยูใน
ความฝน เมือ่ ดําเนินกิจกรรม สงผลใหประชาชนในชุมชน
เห็นความสําคัญของการเลิกบุหรี่ โดยการสนับสนุนจาก
แกนนําและครอบครัว จากการใหความรูเรื่องโทษพิษภัย
บุหรีต่ อ สุขภาพ ทัง้ ทางตรงและทางออม ทางตรงคือ การสอน
ฝกฝน อบรม แนะนํา ทางออมคือ การสรางสภาพแวดลอม
บรรยากาศ ใหเอื้อตอ การเลิกบุหรี่ เปนการสรางจิตสํานึก
ในการคิดและวิเคราะห จึงนําไปสูการปรับพฤติกรรม ซึ่ง
การบําบัดบุหรี่ในชุมชนโดยไมใชยานั้น ไดนัดกันมาเปน
กลุมในการใหความรู และวิธีการดูแลตนเองในการบําบัด
รักษาบุหรี่ จึงเกิดการชวยเหลือกัน ชวยกันเตือน และจาก
การติดตามอยางตอเนือ่ ง ทําใหเกิดความรูส กึ วามีคนคอย
ใหกาํ ลังใจ เกิดพลังทีจ่ ะสูก บั อาการขาดนิโคตินได และใน
สวนของคนทีไ่ มสามารถเลิกบุหรีไ่ ดนนั้ ก็ใหกาํ ลังใจในการ
ตอสูครั้งใหม
3. บูรณาการอยางสรางสรรค : การปองกันการ
สูบบุหรี่ในชุมชน โดยการจัดบอรดความรูเรื่องบุหรี่ตอ
สุขภาพ ใหความรูในมัสยิดในวันศุกร นําความรูเกี่ยวกับ
บุหรี่และหลักศาสนาอิสลามตามขอบัญญัติของศาสนา
สอดแทรกกิจกรรมใหความรูร ว มกับกิจกรรมการกวนอาซูรอ
ของชุมชน ใหความรูแ กเด็กนักเรียน คือโรงเรียนบานเกาะตา
และโรงเรียนวัดอรัญญาสิการาม โดยที่โรงเรียนวัดอรัญ
ญาสิการาม ซึ่งตั้งอยูในชุมชนไทยพุทธ สามารถจัดบาน
ปลอดบุหรี่ รวมทัง้ ใหความรูเ รือ่ งบุหรีก่ บั สุขภาพในโรงเรียน
สอนศาสนาอิสลาม คือ โรงเรียนซอลีฮยี ะห ซึง่ เปนโรงเรียน
มัธยมศึกษาสอนทัง้ วิชาสามัญและศาสนาอิสลาม ใหความ
รูผ า นผูน าํ และแกนนําชุมชนในการประชุมประจําเดือนของ
ชุมชน และอาสาสมัครประจําหมูบ า นในการประชาสัมพันธ

กิจกรรมการบําบัดรักษาบุหรี่ กิจกรรมรณรงคในหมูบาน
และชุมชน โดยรวมกับสมาชิกองคการบริหารสวนตําบล
และอาสาสมัครประจําหมูบาน กํานัน ผูใหญบาน ในทุก
ชุมชน
4. เกิดสิ่งดีๆ กับชีวิตและชุมชน : ในสวนของ
ประชาชนที่สามารถเลิกบุหรี่ได เกิดความรูสึกภาคภูมิใจ
ในตนเอง ครอบครัวประหยัดคาใชจา ย เปนแบบอยางให
กับคนอื่น ชุมชนเกิดการรวมมือรวมใจในการดําเนินการ
ในทุกขั้นตอน ชวยกันดูแลสถานที่ใหเปนเขตปลอดบุหรี่
ในรูปแบบคณะกรรมการหมูบาน ตักเตือนกันอยางเปน
มิตร เนื่องจากชุมชนอาศัยอยูรวมกันฉันทพี่นอง และเปน
ญาติสนิทกันในหมูบาน ชุมชนจึงไมไดนํากฎหมายมาใช
ในชุมชน

การอภิปรายผลการวิจัย
จากผลการวิจัยจะเห็นไดวา การพัฒนารูปแบบ
ชุมชนปลอดบุหรีน่ นั้ เริม่ จากการสรางสัมพันธภาพทีด่ ี จึง
เกิดความรวมมือในการจัดการแกไขปญหา โดยชุมชน
การศึกษาสํารวจวิเคราะหขอมูลการสูบบุหรี่ของชุมชน
ชีใ้ หเห็นถึงปญหาทีจ่ ะเกิดขึน้ สงผลใหชมุ ชนตระหนัก และ
เห็นขนาดของปญหา เกิดการนําไปสูขบวนการจัดการกับ
ปญหา เพื่อหาแนวทางในการปฏิบัติตามความตองการ
ตามบริบทของชุมชน โดยผูศึกษาเปนเพียงผูสนับสนุน ให
เกิดกิจกรรมและกระบวนการการมีสว นรวมของสมาชิกใน
ชุมชน ในการจัดการกับปญหา สงผลใหเกิดการเปลีย่ นแปลง
ของสังคมในชุมชน เกิดความตระหนักที่จะปองกันไมใหมี
นักสูบบุหรี่หนาใหม ในกลุมเยาวชน นักเรียน โดยการให
ความรูเ รือ่ งบุหรีก่ บั สุขภาพ เปนกิจกรรมทีน่ กั เรียนไดเรียน
รูตั้งแตเด็ก ดังคําสุภาษิตที่วา “ไมออนดัดงาย ไมแกดัด
ยาก” เกิดการมีสวนรวมอยางสรางสรรคในกิจกรรมตางๆ
ในการสงเสริมปองกัน ลดการสูบบุหรี่ โดยการมีสวนรวม
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ในการดําเนินงานขยายผลไปสูชุมชนอื่นๆ ที่มีสมาชิกทั้ง
ไทยพุทธและไทยมุสลิม จึงควรนําหลักของแตละศาสนา
มาใชในการชวยใหเลิกบุหรี่ และสําหรับการปองกันการ
สูบบุหรีห่ นาใหมในกลุม เด็กนักเรียน ควรมีการศึกษาติดตาม
ตอเนือ่ งเพือ่ ใหเกิดแนวทางในการปองกันการสูบบุหรีห่ นาใหม
ตอไป

ของชุมชน สงผลใหเกิดชุมชนปลอดบุหรี่

ขอเสนอแนะ
การกระตุนใหสมาชิกในชุมชนตระหนักและเห็น
ผลกระทบของการสูบบุหรี่ตอสุขภาพ เกิดการตื่นตัวและ
มีสว นรวมในการแกไขปญหาบุหรี่ สามารถใชเปนแนวทาง
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