
ASJ P S U  195

อัตราการใช้สารเสพติดและการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อป้องกันการใช้สารเสพติด 
ในชุมชนมุสลิมจังหวัดชายแดนภาคใต้

Prevalence of Illegal Substance Use, Participation in Drug Prevention 
of Illegal Substance Use Program among Muslims in the Southernmost Provinces

รอฮานิ เจะอาแซ1*, ฮัสณาฐ์ โต๊ะพา2, สุไฮดาร์ แวเตะ3, ฉมาพร หนูเพชร4, 
เจ๊ะยารีเย๊าะ เจะโซ๊ะ5, วิสุทธิ์ บิลล่าเต๊ะ6, และ คอลีเยาะ เจะแว7

Rohani Jeharsae1*, Hasna Tohpa2, Suhaida Waeteh3, Chamaporn Nupech4, 
Jaeyareeyoh Jaesoh5, Wisoot Binlateh6, and Corliyoh Jehwae7

1, 2, 3, 4 , 5คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
1, 2, 3, 4 , 5Faculty of Nursing, Prince of Songkla University, Pattani Campus

6สำานักจุฬาราชมนตรีประจำาภาคใต้
6Southern Sheikhul Islamic Office
7สำานักงานสาธารณสุขอำาเภอสายบุรี

7Saiburi District Public Health Office
*ติดต่อผู้เขียน rohani.j@psu.ac.th

ส่งบทความ 16 มิถุนายน 2560 | แก้ไข 23 กรกฎาคม 2560 | ตอบรับ 31 กรกฎาคม 2560 | เผยแพร่ 2 สิงหาคม 2560

บทคัดย่อ

 การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาอัตราการใช้สารเสพติด การมีส่วนร่วมเพื่อการป้องกันการใช้สารเสพติดและปัจจัยทำานาย 
การมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อการป้องกันการใช้สารเสพติดในชุมชนมุสลิมจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยคัดเลือกชุมชนมุสลิม 2 แห่ง 
ในจงัหวดัสงขลาและปัตตานอีย่างเฉพาะเจาะจง สุม่ตวัอย่างโดยวธิกีารสุม่อย่างง่ายจากฐานข้อมลูประชากรของชุมชนๆ ละ 300 คน เก็บข้อมลู
การใช้สารเสพติดโดยใช้เครื่องมือคัดกรองการดื่มสุรา สูบบุหรี่และการใช้สารเสพติด (ASSIST) ซึ่งมีความไวและความจำาเพาะของเคร่ืองมือ 
เท่ากบั 80% และ 71% ตามลำาดบั เกบ็ข้อมลูการมส่ีวนร่วมเพือ่การป้องกนัการใช้สารเสพตดิและปัจจยัทีเ่กีย่วข้องกบัการมส่ีวนร่วมเพือ่ป้องกนั
การใช้สารเสพติด ได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคลและครอบครัว ทัศนคติต่อการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาการใช้สารเสพติด โดยใช้แบบสอบถาม
ข้อมูลทั่วไป แบบสอบถามการมีส่วนร่วมเพื่อการป้องกันการใช้สารเสพติดและแบบสอบถามทัศนคติต่อการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา 
การใช้สารเสพติด ทดสอบความเท่ียงของเครือ่งมอืโดยวิธีครอนบาคแอลฟา มค่ีาครอนบาคแอลฟาของแบบสอบถามการมส่ีวนร่วมเพือ่ป้องกนั
ปัญหาการใช้สารเสพติดและทัศนคติต่อการมส่ีวนร่วมในการป้องกนัปัญหาการใช้สารเสพตดิเท่ากบั 0.97 และ 0.95 ตามลำาดบั หาอตัราการใช้ 
สารเสพติดและการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อป้องกันการใช้สารเสพติดโดยใช้สถิติเชิงบรรยายและวิเคราะห์ปัจจัยทำานายการมีส่วนร่วม 
เพื่อป้องกันการใช้สารเสพติดโดยใช้สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ
 ผลการศกึษาพบว่า อตัราการใช้ยาสบู ใบกระท่อม สารผสมนำา้ต้มใบกระท่อม กญัชา แอลกอฮอล์ แอมเฟตามนี และสารระเหยของกลุม่
ตวัอย่างในจงัหวดัสงขลามค่ีาเท่ากบัร้อยละ 25.5, 6.7, 3.2, 3.2, 1.4, 0.7 และ 0.4 ตามลำาดบั ส่วนอตัราของการใช้ยาสบู ใบกระท่อม สารผสม 
นำ้าต้มใบกระท่อม กัญชา แอลกอฮอล์ แอมเฟตามีน และสารระเหยของกลุ่มตัวอย่างในจังหวัดปัตตานีมีค่าเท่ากับร้อยละ 22.4, 6.0, 6.0, 2.0, 
1.5, 2.7 และ 0.5 ตามลำาดับ การมีส่วนร่วมเพื่อป้องกันปัญหาการใช้สารเสพติดทั้งสองชุมชนอยู่ในระดับน้อย ปัจจัยทำานายการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนเพ่ือป้องกนัปัญหาการใช้สารเสพตดิ ได้แก่ ทศันคตต่ิอการมส่ีวนร่วมในการป้องกนัปัญหาการใช้สารเสพตดิ ชุมชนทีอ่าศัยและระดบั
การศึกษาของกลุม่ตัวอย่าง โดยทำานายความแปรปรวนของการมส่ีวนร่วมเพือ่ป้องกนัปัญหาการใช้สารเสพตดิร้อยละ 45 กลุม่ตวัอย่างทีม่ทีศันคติ
เชิงบวก อาศัยในชมุชนจงัหวัดสงขลา และมกีารศกึษาสงูกว่ามธัยมศกึษามคีวามสมัพันธ์เชงิบวกกบัการมส่ีวนร่วมเพ่ือป้องกนัการใช้สารเสพตดิ
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Abstract

 The objectives of this study are 1) to describe the prevalence of illegal substance use, 2) to determine the level of 
participation in prevention of illegal substance use programs, and 3) to explore factors associated with participation in 
prevention of illegal substance use programs among illegal substance using Muslims in southern Thailand. Two Muslim 
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predominant villages from Songkhla and Pattani provinces of southern Thailand were purposively selected. Three 
hundred residents in each village were randomly selected from the census. The Alcohol, Smoking, and Substance 
Involvement Screening Test (ASSIST) was used to describe the prevalence of illegal substance use. Participation in drug 
prevention programs and factors related to participation included attitudes toward drug prevention and personal and 
family characteristics and were collected using the Participation on Drug Prevention Scale (PDPS), the Attitude on Drug 
Prevention Scale (ADPS) and a self-made general characteristic questionnaire. The prevalence of illegal substance use 
and participation in drug prevention programs was analyzed descriptively. A multiple linear regression model was used 
to determine factors associated with participation in drug prevention programs.
 The prevalences of tobacco smoking, use of kratom, kratom cocktail, cannabis, alcohol, amphetamine and 
inhalants in the Songkhla village were 25.5%, 6.7%, 3.2%, 3.2%, 1.4%, 0.7% and 0.4%, respectively while for the Pattani 
village the respective prevalences were 22.4%, 6.0%, 6.0%, 2.0%, 1.5%, 2.7% and 0.5%. Participation in prevention of 
illegal substance use programs was low among both villages. Factors associated with participation in these programs 
were village in the Songkhla province, positive attitude and higher education were associated with higher participation, 
which explained 45% of the total variance.

Keywords: Illegal substance use, drug prevention, Muslims, Deep South

 บทนำา

 จงัหวดัชายแดนภาคใต้ประกอบด้วยจังหวดัปัตตาน ียะลา 
นราธิวาส สงขลา และสตูล มีจำานวนประชากร 3,650,804 คน 
นบัถือศาสนาอสิลาม พทุธ ครสิต์ และฮนิด ูร้อยละ 71, 28 และ 1 
ตามลำาดับ (สำานกับรหิารยทุธศาสตร์กลุม่จังหวดัชายแดน, 2557) 
มีการระบาดของสารเสพติดเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง โดยสถิติ
ระหว่างเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2559 พบว่า มีการ
จับกุมผู้ต้องหาเก่ียวกับการค้าและการใช้สารเสพติดจำานวน 
7,153 คด ีสงูกว่าการจบักมุในช่วงเวลาเดยีวกนัในปี พ.ศ. 2558 
ซึ่งมีการจับกุมจำานวน 6,538 คดี สารเสพติดท่ีมีการระบาด
และการค้ามากที่สุด ได้แก่ พืชกระท่อม ยาบ้า และยาไอซ์ 
โดยมสีดัส่วนการจบักมุเท่ากับร้อยละ 53, 33 และ 7 ตามลำาดบั 
(สำานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 
เขตพืน้ที ่9, 2560) นอกจากนี ้พบว่า เยาวชนในจงัหวดัชายแดน
ภาคใต้ถูกนำาส่งตัวเข้าสถานพินิจและคุ ้มครองเด็กเท่ากับ 
100-400 ต่อประชากรแสนคน ซึ่งสูงกว่าภาพรวมของประเทศ 
(กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, 2555) 
โดยร้อยละ 53 ของเยาวชนที่ถูกส่งไปยังสถานพินิจกระทำา 
ความผิดเกี่ยวกับสารเสพติดและอีกร้อยละ 21 กระทำาความผิด
เกีย่วกับอาชญากรรมและการลักขโมย ซ่ึงสาเหตสุ่วนใหญ่มาจาก
การใช้สารเสพติด (รอฮานิ เจะอาแซ, วีระศักดิ์ จงสู่วิวัฒนวงศ์, 
พัชรียา ไชยลังกา, สุไฮดาร์ แวเตะ, และ ฟาร่า นิบือซา, 2556)
 อตัราการใช้สารเสพตดิของเยาวชนในห้าจงัหวดัชายแดน
ภาคใต้ ซึ่งประมาณการจากสถิติการเข้ารับการบำาบัดรักษา
เท่ากับ 80-380 ต่อแสนประชากร สูงกว่าภาพรวมของประเทศ
สองเท่า (กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, 
2555) อย่างไรก็ตามการประมาณอัตราการใช้สารเสพติดจาก 

อตัราการเข้ารบัการบำาบดัอาจตำา่กว่าความเป็นจรงิ เนือ่งจากอตัรา
การบำาบัดรักษาขึ้นอยู่กับจำานวนการจับกุมผู้เสพสารเสพติด 
การศกึษาอัตราการใช้สารเสพตดิของประชาชนในภาพรวมของ
ประเทศไม่สามารถสะท้อนถึงสถานการณ์และความรุนแรงของ
ปัญหาการใช้สารเสพติดในชุมชนมุสลิมจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
เนือ่งจากข้อจำากัดด้านระเบยีบวธิวีจิยั (พนัธุน์ภา กติตริตันไพบลูย์, 
นพพร ตันตรัิงสี, วรวรรณ จุฑา, อธิบ ตนัอารีย์, ปทานนท์ ขวัญสนิท, 
และ สาวิตรี อัษณางค์กรชัย, 2560; วิชัย เอกพลากร, หทัยชนก 
พรรคเจริญ, กนิษฐา ไทยกล้า, และ วราภรณ์ เสถียรนพเก้า, 
2557) จึงทำาให้ไม่ทราบข้อมูลสถานการณ์การใช้สารเสพติด 
ในชุมชนมุสลิมจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่แท้จริง  อย่างไรก็ตาม
การศึกษาการใช้สารเสพติดของเยาวชนในภาคใต้ระหว่างปี 
พ.ศ. 2545-2547 พบว่า อัตราการใช้นำ้ากระท่อมผสมยาแก้ไอ
และสารผสมอื่นๆ ของเยาวชนมีแนวโน้มสูงข้ึนเท่ากับร้อยละ 
2.3, 2.8 และ 4.9 ตามลำาดับ ส่วนอัตราการใช้สารแอมเฟตามีน 
มีแนวโน้มลดลงเท่ากับร้อยละ 2.8, 2.7 และ 2.3 ตามลำาดับ 
(Assanangkornchai, Pattanasattayawong, Samangsri, & 
Mukthong, 2007)
 ก า รประ เมิ นผลกระทบของการพัฒนาจั งหวั ด 
ชายแดนภาคใต้ตามยุทธศาสตร์ของศูนย์อำานวยการบริหาร
จังหวัดชายแดนภาคใต้ประจำาปี พ.ศ. 2555 พบว่า ปัญหาการ
ระบาดของสารเสพติดเป็นปัญหาที่ประชาชนให้ความสำาคัญ
และต้องการให้แก้ไขปัญหามากที่สุด (ประทีป หมวกสกุล, 
จงรกั พลาศยั, ทว ีบญุภริมย์, สพุฒัน์ ศรสีวสัดิ,์ และ อาล ีเจ๊ะแล, 
2556) การป้องกันการใช้สารเสพติดในชุมชนเป็นวิธีการแก้ไข
ปัญหาที่มีประสิทธิภาพแต่จำาเป็นต้องใช้การมีส่วนร่วมจาก 



ASJ P S U  197

ทุกภาคส่วนโดยเฉพาะประชาชน การศึกษาการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนไทยเพื่อป้องกันการใช้สารเสพติดในหลายพื้นที่ พบ
ว่าประชาชนในเขตเทศบาลมีส่วนร่วมเพ่ือป้องกันปัญหาการใช ้
สารเสพติดน้อย (อัมพร ภูแก้ว, 2556; กฤษดา นาคประสิทธ์, 
2557) แต่ประชาชนที่อาศัยในชุมชนเข้มแข็งในชนบทมี 
ส่วนร่วมเพื่อป้องกันปัญหาการใช้สารเสพติดมาก (บรรจง 
สายวงศ์, 2557; สมศักด์ิ ฤทธิภักดี, 2551) อย่างไรก็ตาม 
ไม่พบการศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกัน 
สารเสพติดของชุมชนมสุลมิในจงัหวดัชายแดนภาคใต้ซึง่มสีภาพ
ทางสังคมและวัฒนธรรมท่ีแตกต่างกับพื้นที่อ่ืนๆ และได้รับ 
ผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 
 การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชน
เพื่อป ้องกันป ัญหาการใช ้สารเสพติดในพ้ืนท่ี อ่ืนๆ ของ
ประเทศไทย พบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อป้องกัน
ปัญหาการใช้สารเสพติดขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ ได้แก่ 
คณุลกัษณะส่วนบุคคล ซึง่ได้แก่ อาย ุเพศ ระดบัการศกึษา รายได้ 
อาชีพ ระดับการศึกษา (อัมพร ภูแก้ว, 2556; สมบัติ เสียมทอง, 
2554) การได้รับข้อมูลข่าวสาร ทัศนคติของประชาชนต่อ
การแก้ไขปัญหาสารเสพติดและความรู้ความสามารถของผู้นำา
ชุมชน (พรหมพิริยะ พนาสนธิ์, 2556) และบริบทของชุมชน 
ได้แก่ ความเข้มแข็งของชุมชน (บรรจง สายวงศ์, 2557; สมศักดิ ์
ฤทธิภักดี, 2551) แต่การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วม
ของประชาชนเพื่อป้องกันปัญหาการใช้สารเสพติดในชุมชน
มสุลมิจังหวัดชายแดนภาคใต้ยงัไม่ทราบแน่ชดั ทำาให้การกำาหนด
แนวทางการดำาเนินการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
ในการป้องกันปัญหาการใช้สารเสพติดมีประสิทธิภาพน้อย 
การศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมของประชาชน
เพื่อป้องกันปัญหาการใช้สารเสพติดในชุมชนมุสลิมจะช่วยให้ 
ผู้เกีย่วข้องสามารถกำาหนดทศิทางการดำาเนนิงานทีเ่หมาะสมกบั
บริบทของพื้นที่ต่อไป

 วัตถุประสงค์การวิจัย

 1. เพื่อศึกษาอัตราการใช้สารเสพติดของประชาชน 
ในชุมชนมุสลิมจังหวัดชายแดนภาคใต้
 2. เพือ่ศกึษาการมีส่วนร่วมเพ่ือป้องกนัการใช้สารเสพตดิ
ของประชาชนในชุมชนมุสลิมจังหวัดชายแดนภาคใต้
 3. เพ่ือศึกษาปัจจัยทำานายการมีส่วนร่วมในการป้องกัน
การใช้สารเสพตดิของประชาชนในชมุชนมสุลิมจงัหวดัชายแดน
ภาคใต้

 ขอบเขตการศึกษา

 ศึกษาเฉพาะชุมชนมุสลิม 2 แห่งในจังหวัดปัตตานี และ

สงขลาภายใต้โครงการวจิยัการพัฒนารูปแบบการป้องกนัการใช้
สารเสพติดอย่างมีส่วนร่วมโดยใช้มัสยิดเป็นศูนย์กลาง รวบรวม
ข้อมูลระหว่างเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2558 ถึงเดือนเมษายน 
พ.ศ. 2559

 กรอบแนวคิดการวิจัย 

 การศกึษานีใ้ช้กรอบแนวคดิการมส่ีวนร่วมเพือ่ป้องกนัการ
ใช้สารเสพติดของประชาชนในชุมชนตามกระบวนการ PDCA 
ซึง่เป็นกระบวนการทำางานอย่างเป็นระบบโดยมเีป้าหมายเพือ่ให้
เกิดการพัฒนาการดำาเนินงานให้มีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย
ขั้นการวางแผน (planning) การปฏิบัติ (do) การตรวจสอบ 
(check) และการดำาเนินการให้เหมาะสม (act) ซึ่งได้ประยุกต์
ใช้ในการประเมินการมีส่วนร่วมและการสร้างการมีส่วนร่วม
ของประชาชนเพื่อป้องกันปัญหาการใช้สารเสพติดในหลาย
พืน้ที ่(กฤษดา นาคประสทิธ์ิ, 2557; ชยัฤทธิ ์ศรวีารรีตัน์, 2556) 
การศกึษานีไ้ด้ประยกุต์แนวคดิการดำาเนนิงานตามกระบวนการ 
PDCA 4 ด้านมาใช้ในการประเมินการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการป้องกันปัญหาการใช้สารเสพติดดงันี ้1) การมส่ีวนร่วมใน
การวางแผนการป้องกนัสารเสพตดิในชมุชน 2) การมส่ีวนร่วมใน
การตดัสนิใจแก้ไขปัญหาสารเสพตดิของชมุชน 3) การมส่ีวนร่วม 
ในการดำาเนินการแก้ไขปัญหาสารเสพติดของชุมชน และ 
4) การมีส่วนร่วมในการประเมินติดตามผลการดำาเนินการแก้ไข
ปัญหาสารเสพติดในชุมชน (ชัยฤทธิ์ ศรีวารีรัตน์, 2556) และ
ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อป้องกัน
การใช้สารเสพติดในชุมชนมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
โดยคัดเลือกปัจจัยที่ศึกษาจากการทบทวนวรรณกรรมที่
เกี่ยวข้อง ซึ่งได้แก่ อายุ เพศ สถานภาพสมรส รายได้ครัวเรือน 
ความเพยีงพอของรายได้ ระดบัการศกึษา อาชพี ทศันคตต่ิอการ
มส่ีวนร่วมในการป้องกนัปัญหาการใช้สารเสพตดิ (อัมพร ภแูก้ว, 
2556; กฤษดา นาคประสิทธิ์, 2557; สมบัติ เสียมทอง, 2554) 
และเนือ่งจากชมุชนมสุลมิในจงัหวัดชายแดนภาคใต้มบีรบิทเชงิ
พ้ืนที่ที่แตกต่างสองลักษณะ คือ ชุมชนมลายูมุสลิมและชุมชน
ไทยมุสลิม ดังนั้นผู้วิจัยจึงเลือกปัจจัยด้านชุมชนท่ีอาศัยศึกษา
ร่วมด้วย

 วิธีดำาเนินการวิจัย

	 รูปแบบการศึกษาและกลุ่มตัวอย่าง
 การศึกษานี้ใช้รูปแบบการศึกษาภาคตัดขวาง (cross- 
sectional study) โดยคัดเลือกชุมชนมุสลิม 2 แห่งในจังหวัด
ปัตตานีและสงขลา ภายใต้โครงการวิจัยการพัฒนารูปแบบ
การป้องกันการใช้สารเสพติดอย่างมีส่วนร่วมโดยใช้มัสยิดเป็น
ศูนย์กลาง คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างที่มีอายุ 13 ปีขึ้นไป ชุมชนละ 

อัตราการใช้สารเสพติดและการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อป้องกันการใช้สารเสพติดในชุมชนมุสลิมจังหวัดชายแดนภาคใต้
รอฮานิ เจะอาแซ, ฮัสณาฐ์ โต๊ะพา, สุไฮดาร์ แวเตะ, ฉมาพร หนูเพชร, เจ๊ะยารีเย๊าะ เจะโซ๊ะ, วิสุทธิ์ บิลล่าเต๊ะ, และ คอลีเยาะ เจะแว 
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300 คน ด้วยวธิกีารสุ่มอย่างง่าย (simple random sampling) 
จากฐานข้อมูลประชากรของชุมชน

	 เครื่องมือการวิจัย
 เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลมีดังนี้
 1. แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ 
อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ ชุมชนที่อาศัย สถานภาพ
ทางเศรษฐกิจและสังคม
 2. แบบคดักรองการใช้สารเสพตดิ ASSIST (The Alcohol, 
Smoking, and Substance Involvement Screening Test) 
ซ่ึงพัฒนาโดยองค์การอนามัยโลก ฉบับภาษาไทย (สาวิตรี 
อัษณางค์กรชัย, สุวรรณา อรุณพงษ์ไพศาล, และ พันธุ์นภา 
กิตติรัตนไพบูลย์, 2554) มีความไว (sensitivity) และความ
จำาเพาะ (specificity) ของเครื่องมือเท่ากับ 80% และ 71% 
ตามลำาดับ
 3. แบบสอบถามการมีส่วนร่วมในการป้องกันการใช้สาร
เสพตดิและทศันคตต่ิอการมส่ีวนร่วมในการป้องกันปัญหาการใช้
สารเสพติดในชุมชน ซึง่ตรวจสอบความตรงเชงิเนือ้หา (content 
validity) โดยผูท้รงคณุวฒุจิำานวน 3 คน และทดสอบความเทีย่ง 
(reliability) ของเคร่ืองมอืโดยการทดลองใช้กบักลุม่ตวัอย่างทีม่ี
ลักษณะใกล้เคียงกับประชากรที่ศึกษาจำานวน 30 คน หาความ
เที่ยงด้วยวิธีครอนบาคแอลฟาซึ่งมีค่าเท่ากับ 0.97 และ 0.95 
ตามลำาดับ

	 วิธีการด�าเนินการเก็บข้อมูล
 1. ผูว้จัิยช้ีแจงวตัถุประสงค์การวจิยัและกระบวนการวิจัย
ตลอดโครงการแก่ผู้นำาชุมชนเพื่อขออนุญาตเก็บข้อมูลในชุมชน
ทั้งสองแห่ง
 2. จัดอบรมการใช้เครื่องมือการวิจัยและจริยธรรมใน 
การวิจัยแก่ผู้ช่วยนักวิจัยภาคสนามซึ่งได้แก่ เจ้าหน้าที่พยาบาล
ที่รับผิดชอบในการดูแลงานด้านยาเสพติดและแกนนำาเยาวชน 
ในชุมชนที่กลุ่มตัวอย่างอาศัยชุมชนละ 2 คน 
 3. ผู้ช่วยนักวิจัยชี้แจงวัตถุประสงค์การวิจัยด้วยเอกสาร
และวาจาแก่กลุ่มตัวอย่างเพ่ือขออนุญาตเก็บข้อมูลและให้กลุ่ม
ตัวอย่างลงลายมือชื่อยินยอมเข้าร่วมการศึกษา ในกรณีเด็ก
อายุตำ่ากว่า 13 ปี ผู้ช่วยนักวิจัยชี้แจงข้อมูลแก่กลุ่มตัวอย่าง
และผู้ปกครอง และให้ผู้ปกครองลงลายมือชื่อยินยอมเข้าร่วม 
การศึกษา
 4. ผู ้ช ่วยนักวิจัยแจกแบบสอบถามให้กลุ ่มตัวอย่าง
ตอบโดยใช้เวลาประมาณ 30-60 นาที ในกรณีที่กลุ่มตัวอย่าง 
ไม่สามารถอ่านภาษาไทย ผู้ช่วยนักวิจัยใช้วิธีการสัมภาษณ ์
กลุ่มตัวอย่างโดยใช้แบบสอบถามชุดเดียวกัน

 5. ผู ้ช ่วยนักวิจัยตรวจสอบความถูกต้องและความ
สมบูรณ์ของแบบสอบถามก่อนออกจากพื้นที่และลงรหัสข้อมูล 
(coding) ในแบบสอบถาม
 การศึกษานี้มีอัตราการตอบรับ (response rate) ของ
กลุ่มตัวอย่างในชุมชนจังหวัดสงขลาและปัตตานีเท่ากับร้อยละ 
93 และร้อยละ 67 ตามลำาดับ

	 การวิเคราะห์ข้อมูล
 หลงัจากเกบ็ข้อมลูผูช่้วยนกัวิจยัและผูวิ้จยัตรวจสอบความ
สมบูรณ์ของแบบสอบถามทุกฉบับ และบันทึกข้อมูล 2 คร้ัง 
(double entry) โดยใช้โปรแกรม Epidata 3.0 วิเคราะห์ข้อมูล
โดยใช้โปรแกรม R (R software) และโปรแกรม Excel หาความถี ่
และร้อยละของข้อมลูทัว่ไปและเปรยีบเทยีบลกัษณะของข้อมลู
ทั่วไปจำาแนกตามชุมชนที่อาศัยโดยใช้ไคล์สแคว (chi square) 
และสถิติทดสอบที (t-test) คำานวณหาอัตรา (rate) การใช้สาร
เสพติดประเภทต่างๆ จำาแนกตามชุมชนและระดับความรุนแรง
ของการเสพติด โดยใช้สูตรดังนี้

อัตราการใช้สารเสพติด = จำานวนกลุ่มตัวอย่างผู้ใช้สารเสพติด x 100

                                     จำานวนกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา

  วิเคราะห์ข้อมูลการมีส่วนร่วมและทัศนคติต่อการม ี
ส่วนร่วมในการป้องกันการใช้สารเสพติดในชุมชนโดยรวม
และรายด้าน โดยใช้ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและ
วิเคราะห์ปัจจยัทำานายการมส่ีวนร่วมของประชาชนเพือ่ป้องกนั
ปัญหาการใช้สารเสพติดโดยใช้สถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
พหุคูณ

	 การพิทักษ์สิทธิ์กลุ่มตัวอย่าง
 โครงการวิจัยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการวิจัย
ในมนุษย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 
ก่อนการเก็บข้อมูลผู้วิจัยแจ้งวัตถุประสงค์การวิจัยแก่กลุ ่ม
ตัวอย่างทุกราย กลุ่มตัวอย่างที่อายุตำ่ากว่า 18 ปี ผู้วิจัยชี้แจง
วัตถุประสงค์แก่ผู ้ปกครองและให้ลงลายมือช่ือแสดงความ
ยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษร เก็บข้อมูลโดยเจ้าหน้าที่พยาบาล
และแกนนำาในชุมชนซึ่งใกล้ชิดกับกลุ่มตัวอย่างและเก็บข้อมูล
ของกลุ ่มตัวอย่างเป็นความลับ ไม่แสดงสัญลักษณ์ใดๆ ใน
แบบสอบถามที่จะทำาให้ผู ้วิจัยหรือบุคคลอื่นนอกเหนือจาก 
ผูส้มัภาษณ์ทราบตวัตนของผูใ้ห้ข้อมลู และผูวิ้จยันำาเสนอข้อมลู
ในภาพรวมแก่ผู้นำาชุมชน
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 ผลการวิจัย

	 1.	 ลักษณะกลุ่มตัวอย่าง
   กลุ่มตัวอย่างทั้งหมดนับถือศาสนาอิสลาม สัดส่วน
เพศชายและเพศหญิงทั้งสองชุมชนใกล้เคียงกัน ส่วนใหญ่มีอายุ
ระหว่าง 20-35 ปี กลุม่ตวัอย่างในจงัหวดัสงขลาส่ือสารด้วยภาษา
ไทยภาคใต้เป็นส่วนใหญ่ ส่วนกลุ่มตัวอย่างในจังหวัดปัตตานีใช้
ภาษายาวี อัตราการอ่านและเขียนหนังสือภาษาไทยไม่ได้ของ
กลุ่มตัวอย่างในจังหวัดปัตตานีสูงกว่ากลุ่มตัวอย่างในจังหวัด
สงขลา 2 เท่า กลุ่มตัวอย่างในจังหวัดสงขลาส่วนใหญ่ประกอบ 

อาชีพค้าขายและประมง ส่วนกลุ่มตัวอย่างในจังหวัดปัตตานี
ประกอบอาชีพรับจ้างและค้าขาย รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของ
กลุ่มตัวอย่างในจังหวัดสงขลาเฉลี่ย 10,731 บาท สูงกว่ารายได ้
เฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างในจังหวัดปัตตานีซึ่งเท่ากับ 7,125 บาท 
สัดส่วนกลุ่มตัวอย่างในจังหวัดปัตตานีที่มีรายได้ไม่เพียงพอ
เท่ากับร้อยละ 45.9 สูงกว่ากลุ ่มตัวอย่างในจังหวัดสงขลา
และร้อยละ 18.8 ของกลุ่มตัวอย่างในจังหวัดปัตตานีมีหนี้สิน 
ดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1 ลักษณะกลุ่มตัวอย่างในชุมชนจำาแนกตามพื้นที่จังหวัดที่ศึกษา

ข้อมูลทั่วไป สงขลา (n=282) ปัตตานี (n=201) p-value

เพศ 0.01

 ชาย  128 (49.0%)  92 (47.9%)

 หญิง  133 (51.0%)  100 (52.1%)

อายุ (ปี)

 น้อยกว่า 20  38 (15.3%)  32 (16.6%) 0.06

 20-35  89 (35.9%)  62 (32.2%)

 36-45  54 (21.8%)  34 (17.6%)

 46-59  46 (18.5%)  33 (17.1%)

 มากกว่า 60  21 (8.5%)  31 (16.6%)

สถานภาพสมรส 0.06

 โสด  106 (40.9%)  80 (40.2%)

 สมรส  142 (54.8%)  96 (48.2%)

 หย่าร้าง/หม้าย  11 (4.3%)  23 (11.6%)

ภาษาที่ใช้สื่อสาร 0.00

 ภาษาไทยกลาง  15 (5.6%)  30 (15.3%)

 ภาษาใต้  253 (94.1%)  1 (0.5%)

 ยาวี  1 (0.4%)  165 (84.2%)

ระดับการศึกษาสูงสุด 0.04

 ไม่ได้เรียนหนังสือ  16 (6.3%)  26 (12.9%)

 ประถมศึกษา  107 (42.3%)  77 (38.3%)

 มัธยมศึกษา/ประกาศนียบัตรวิชาชีพ  101 (39.9%)  67 (33.3%)

 ปริญญาตรี หรือสูงกว่า  11 (4.3%)  21 (10.4%)

 อื่นๆ ควรระบุ และแยกรายงานข้อมูล  18 (7.1%)  10 (5.0%)

อัตราการใช้สารเสพติดและการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อป้องกันการใช้สารเสพติดในชุมชนมุสลิมจังหวัดชายแดนภาคใต้
รอฮานิ เจะอาแซ, ฮัสณาฐ์ โต๊ะพา, สุไฮดาร์ แวเตะ, ฉมาพร หนูเพชร, เจ๊ะยารีเย๊าะ เจะโซ๊ะ, วิสุทธิ์ บิลล่าเต๊ะ, และ คอลีเยาะ เจะแว 
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วารสารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 ปีที่ 28 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2560

ข้อมูลทั่วไป สงขลา (n=282) ปัตตานี (n=201) p-value

การอ่าน-เขียน 0.00

 อ่านและเขียนภาษาไทยไม่ได้  17 (7.6%)  45 (22.5%)

 อ่านหนังสือภาษาไทยได้แต่เขียนไม่ได้  18 (8.0%)  22 (11.0%)

 อ่านและเขียนหนังสือภาษาไทยได้  189 (84.0%)  133 (66.5%)

 อ่านหรือเขียนภาษาอื่นๆ  1 (0.4%)  0 (0.0%)

อาชีพ 0.00

 รับจ้าง  46 (24.7%)  58 (35.8%)

 เกษตรกร  9 (4.8%)  0 (0.0%)

 ประมง  49 (26.3%)  18 (11.1%)

 ค้าขาย  58 (31.2%)  31 (19.1%)

 ข้าราชการ/พนักงานรัฐ  3 (1.6%)  13 (8.0%)

 ธุรกิจส่วนตัว  7 (3.8%)  3 (1.5%)

 อื่นๆ  14 (7.5%)  39 (24.1%)

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน (บาท)  10,731  7,125 0.00

ความเพียงพอของรายได้ 0.00

 เพียงพอและเหลือใช้  88 (47.6%)  37 (25.7%)

 เพียงพอไม่เหลือใช้  94 (50.8%)  41 (28.5%)

 ไม่เพียงพอไม่มีหนี้สิน  1 (0.5%)  39 (27.1%)

 ไม่เพียงพอมีหนี้สิน  2 (1.1%)  27 (18.8%)

ตารางที่ 1 ลักษณะกลุ่มตัวอย่างในชุมชนจำาแนกตามพื้นที่จังหวัดที่ศึกษา (ต่อ)

	 2.	 อัตราการใช้สารเสพติด
   อัตราการใช้ยาสูบ ใบกระท่อม สารผสมนำ้าต้ม 
ใบกระท่อม กัญชา แอลกอฮอล์ แอมเฟตามีน และสารระเหย
ของกลุ่มตัวอย่างในจังหวัดสงขลาเท่ากับร้อยละ 25.5, 6.7, 
3.2, 3.2, 1.4, 0.7 และ 0.4 ตามลำาดับ ส่วนอัตราการใช้ยาสูบ 
ใบกระท่อม สารผสมนำ้าต้มใบกระท่อม กัญชา แอลกอฮอล์ 
แอมเฟตามีน และสารระเหยของกลุ่มตัวอย่างในชุมชนจังหวัด
ปัตตานีเท่ากับร้อยละ 22.4, 6.0, 6.0, 2.0, 1.5, 2.7 และ 0.5 
ตามลำาดับ
 การใช้สารเสพตดิทกุประเภทพบมากในกลุ่มตวัอย่างอายุ 
20-35 ปี สัดส่วนการใช้บุหรี่และยาสูบ กัญชา ใบกระท่อม และ
นำา้ต้มใบกระท่อมของกลุม่ตวัอย่างทีอ่ายตุำา่กว่า 20 ปี จากชมุชน
จงัหวดัสงขลามากกว่าจังหวดัปัตตาน ียกเว้นการดืม่แอลกอฮอล์ 

ซึ่งพบว่า สัดส่วนของกลุ่มตัวอย่างที่อายุตำ่ากว่า 20 ปีจากชุมชน
ในจงัหวดัปัตตานดีืม่แอลกอฮอล์มากกว่าชุมชนในจงัหวดัสงขลา 
(แผนภูมิที่ 1) สัดส่วนการสูบบุหรี่ในช่วงอายุต่างๆ ใกล้เคียงกัน
ทั้งสองชุมชน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้สารเสพติดส่วนใหญ่มีระดับการ
ศึกษาตำ่ากว่ามัธยมศึกษาและพบมากในกลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้
ไม่เพียงพอ (แผนภูมิที่ 2-3) 
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แผนภูมิที่ 1 สัดส่วนการใช้สารเสพติดจำาแนกตามกลุ่มอายุ

แผนภูมิที่ 2 สัดส่วนการใช้สารเสพติดจำาแนกตามฐานะทางเศรษฐกิจ 

อัตราการใช้สารเสพติดและการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อป้องกันการใช้สารเสพติดในชุมชนมุสลิมจังหวัดชายแดนภาคใต้
รอฮานิ เจะอาแซ, ฮัสณาฐ์ โต๊ะพา, สุไฮดาร์ แวเตะ, ฉมาพร หนูเพชร, เจ๊ะยารีเย๊าะ เจะโซ๊ะ, วิสุทธิ์ บิลล่าเต๊ะ, และ คอลีเยาะ เจะแว 
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วารสารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 ปีที่ 28 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2560

แผนภูมิที่ 3 สัดส่วนการใช้สารเสพติดจำาแนกตามระดับการศึกษา 

	 3.	 ระดับความรุนแรงของการใช้สารเสพติด
   สารเสพติดที่กลุ่มตัวอย่างทั้งสองชุมชนใช้ในระดับ
รุนแรงและควรได้รับการบำาบัดรักษา ได้แก่ ยาสูบ กัญชา และ
สารผสมนำ้าต้มใบกระท่อม ส่วนสารเสพติดที่มีการเสพติดระดับ 

ที่ไม่รุนแรง ได้แก่ ใบกระท่อมและสารระเหย การเสพติด 
แอมเฟตามีนของกลุ ่มตัวอย่างจากชุมชนในจังหวัดปัตตานี 
อยูใ่นระดบัทีร่นุแรงกว่ากลุม่ตวัอย่างจากชมุชนในจงัหวดัสงขลา

ตารางที่ 2 ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้สารเสพติดประเภทต่างๆ จำาแนกตามจังหวัดและระดับความรุนแรง 3 ระดับ

ประเภทของสารเสพติด

สงขลา ปัตตานี

ไม่ต้องให้การ

บำาบัด (%)

ให้การบำาบัด

อย่างย่อ (%)

ให้การรักษา

แบบเข้มข้น (%)

ไม่ต้องให้การ

บำาบัด (%)

ให้การบำาบัด

อย่างย่อ (%)

ให้การรักษา

แบบเข้มข้น (%)

ผลิตภัณฑ์ยาสูบ (บุหรี่ ยาเส้นแบบเคี้ยว ซิการ์) 9.5 34.9 55.6 0.0 80.6 19.4

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (เบียร์ ไวน์ เหล้า) 0.0 100.0 0.0 100.0 0.0 0.0

กัญชา (กัญชาแห้ง ยางกัญชา นำ้ากัญชา) 0.0 88.9 11.1 0.0 100.0 0.0

ใบกระท่อม 100.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0

สารผสมนำ้าต้มใบกระท่อม 0.0 62.5 37.5 0.0 90.0 10.0

ยากระตุ้นประสาทกลุ่มแอมเฟตามีน 100.0 0.0 0.0 50.0 50.0 0.0

สารระเหย (กาว ทินเนอร์ เบนซิน ไนตรัส) 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0

	 4.	 การมีส่วนร่วมของประชาชาชนเพือ่ป้องกนัการใช้สาร
เสพติดในชุมชน
   คะแนนเฉลี่ยการมีส่วนร่วมเพื่อป้องกันการใช้สาร
เสพติดในชุมชนของกลุ ่มตัวอย่างทั้งสองจังหวัดตำ่าทุกด้าน 
โดยคะแนนเฉลีย่การมส่ีวนร่วมของประชาชน (จากคะแนนเตม็ 

5 คะแนน) จากชุมชนในจังหวัดสงขลาและปัตตานีเท่ากับ 2.6 
(S.D.=1.0) และ 1.6 (S.D.=0.9) ตามลำาดับ การมีส่วนร่วมเพื่อ
ป้องกันการใช้สารเสพติดของกลุ่มตัวอย่างจากชุมชนในจังหวัด
สงขลาสูงกว่ากลุ่มตัวอย่างจากชุมชนในจังหวัดปัตตานีทุกด้าน 
(แผนภูมิที่ 4)
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แผนภูมิที่ 4 คะแนนเฉลี่ยการมีส่วนร่วมเพื่อป้องกันการใช้สารเสพติดในชุมชนโดยรวมและรายด้านจำาแนกตามชุมชน

แผนภูมิที่ 5 คะแนนเฉลี่ยทัศคติต่อการมีส่วนร่วมในการป้องกันปัญหาการใช้สารเสพติดโดยรวมและรายด้านจำาแนกตามชุมชน

	 5.	 ทศันคตต่ิอการมส่ีวนร่วมในการป้องกนัการใช้สารเสพ
ติดในชุมชน
   คะแนนเฉล่ียทัศนคติต่อการมีส่วนร่วมในการป้องกัน
การใช้สารเสพติดโดยรวมของกลุ่มตัวอย่างในจังหวัดปัตตานีสูง
กว่าจังหวดัสงขลาซึง่เท่ากบั 3.5 (S.D.=0.7) และ 3.2 (S.D.=1.0) 
ตามลำาดับ (จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน) เมื่อพิจารณารายด้าน 
พบว่า ทัศนคตด้ิานการมส่ีวนร่วมในการป้องกนัการใช้สารเสพตดิ 
เป็นหน้าทีข่องทกุคนมีคะแนนเฉล่ียสูงสุดทัง้สองชมุชนเท่ากับ 3.3 

(S.D.=1.2) และ 3.8 (S.D.=0.8) ตามลำาดบั คะแนนเฉลีย่ทศันคติ
ต่อการวางแผน การตัดสินใจ การแก้ไขปัญหา และการติดตาม
ผลการดำาเนินงานของกลุ่มตัวอย่างจากจังหวัดปัตตานีเท่ากับ 
3.6 (S.D.= 0.8), 3.5 (S.D.=0.8), 3.3 (S.D.=0.8), และ 3.2 
(S.D.=0.8) ตามลำาดบั ส่วนคะแนนเฉล่ียทศันคตต่ิอการวางแผน 
การตดัสนิใจ การแก้ไขปัญหา และการติดตามผลการดำาเนนิงาน
ของกลุ่มตัวอย่างจากจังหวัดสงขลาเท่ากับ 3.3 (S.D.=1.0), 3.2 
(S.D.=1.0), 3.2 (S.D.=1.0), และ 3.1 (S.D.=1.0) ตามลำาดับ

อัตราการใช้สารเสพติดและการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อป้องกันการใช้สารเสพติดในชุมชนมุสลิมจังหวัดชายแดนภาคใต้
รอฮานิ เจะอาแซ, ฮัสณาฐ์ โต๊ะพา, สุไฮดาร์ แวเตะ, ฉมาพร หนูเพชร, เจ๊ะยารีเย๊าะ เจะโซ๊ะ, วิสุทธิ์ บิลล่าเต๊ะ, และ คอลีเยาะ เจะแว 
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วารสารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 ปีที่ 28 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2560

	 6.	 ปัจจัยท�านายการมส่ีวนร่วมของประชาชนเพือ่ป้องกัน
การใช้สารเสพติดในชุมชน
   ป ัจจัยทำานายการมีส ่วนร ่วมเพ่ือป้องกันการใช ้ 
สารเสพตดิของประชาชนในชมุชนมุสลิมจังหวดัชายแดนภาคใต้ 
ได้แก่ ชุมชนที่อาศัย ทัศนคติต่อการมีส่วนร่วมในการป้องกัน 
การใช้สารเสพติดและระดับการศึกษาของกลุ ่มตัวอย่าง 
ซึ่งทำานายความแปรปรวนของการมีส่วนร่วมเพ่ือป้องกันการใช้
สารเสพติดร้อยละ 45 (R2=45, p<0.05) ทัง้นีปั้จจยัด้านทศันคติ
ต่อการมส่ีวนร่วมในการป้องกนัปัญหาการใช้สารเสพตดิทำานาย

การมีส่วนร่วมเพื่อป้องกันปัญหาการใช้สารเสพติดมากที่สุด 
ร้อยละ 26 (ß=0.50, p<0.00) รองลงมาได้แก่ ชุมชนที่อาศัย 
และระดับการศึกษาซึ่งทำานายการมีส่วนร่วมเพื่อป้องกันการ
ใช้สารเสพติดร้อยละ 17 (ß=0.61, p<0.00) และ 2 (ß=0.13, 
p<0.05) ตามลำาดับ โดยทัศนคติเชิงบวก ชุมชนในจังหวัด
สงขลา และกลุม่ตวัอย่างทีม่รีะดบัการศกึษามากกว่ามธัยมศกึษา 
มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการมีส่วนร่วมเพื่อป้องกันปัญหา 
การใช้สารเสพติด

ตารางที่ 3 สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณปัจจัยทำานายการมีส่วนร่วมเพื่อป้องกันการใช้สารเสพติด

ปัจจัย R R2 R2 Change ß B t Sig

ชุมชน .42 .18 .17 .61 1.20 10.05 .000***

ทัศนคติ .66 .44 .26 .50 .56 7.85 .000***

ระดับการศึกษา .67 .45 .02 .13 .15 2.15 .033*

***P<0.001, *P<0.05

 อภิปรายผล

 อัตราการสูบบุหร่ีของประชาชนในชุมชนมุสลิมจังหวัด
สงขลาและปัตตานีเท่ากับร้อยละ 25.5 และ 22.5 ตามลำาดับ 
ซึ่งใกล้เคียงกับการสำารวจอัตราการสูบบุหร่ีในจังหวัดปัตตานี
ในปี พ.ศ. 2557 (จำานงค์ แก้วนาวี, สุรินธร กลัมพากร, กิตติกร 
นิลมานัต, และ ปรีชา กาฬแก้ว, 2557) แต่สูงกว่าอัตราการ
สูบบุหรี่ของคนไทยซึ่งพบร้อยละ 19.5 ในช่วงเวลาเดียวกัน 
(วชิยั เอกพลากร และคณะ, 2557; สำานกังานสถติแิห่งชาต,ิ 2558) 
อัตราการสูบบุหรี่ที่สูงในชุมชนมุสลิมจังหวัดชายแดนภาคใต ้
มาจากการทีป่ระชาชนสามารถซือ้และเข้าถงึบหุรีห่นภีาษไีด้ง่าย 
ซึ่งมีการแบ่งขายในราคาถูกในชุมชน (Ketchoo, Sangthong, 
Chongsuvivatwong, Geater, & McNeil, 2013) การสูบบุหรี ่
ของประชาชนมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้พบมากใน 
วยัทำางานอายุระหว่าง 20-59 ปี ในสดัส่วนทีใ่กล้เคยีงกันทัง้สอง
ชุมชน ซึ่งต่างกับการศึกษาพฤติกรรมการสูบบุหร่ีของคนไทย 
ซึ่งพบมากในช่วงวัยผู้ใหญ่ตอนต้นอายุระหว่าง 20-35 ปี 
แต่อัตราการสูบบุหร่ีลดลงเมื่ออายุเพ่ิมขึ้น (วิชัย เอกพลากร 
และคณะ, 2557) ซึ่งสะท้อนว่าประชาชนมุสลิมในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้มีอัตราการเลิกบุหร่ีเม่ืออายุเพ่ิมขึ้นน้อย 
เมื่อเปรียบเทียบกับภาพรวมของประเทศ
 อัตราการใช้สารเสพติดประเภทอื่นๆ ของทั้งสองชุมชน
ใกล้เคียงกัน โดยมีอัตราการใช้ใบกระท่อมสูงสุดเท่ากับ 
ร้อยละ 6.7 และ 6.0 ในชุมชนมุสลิมจังหวัดสงขลาและปัตตาน ี

ตามลำาดับ รองลงมาได้แก่ สารผสมนำ้าต้มใบกระท่อม ซ่ึงมี
อัตราการใช้เท่ากับร้อยละ 3.2 ในชุมชนมุสลิมจังหวัดสงขลา
และร้อยละ 6.0 ในชุมชนมุสลิมจังหวัดปัตตานี ส่วนอัตราการ
ใช้กัญชา แอมเฟตามีน สารระเหย ฝิ่น และเฮโรอีน พบน้อย 
ทั้งสองชุมชน สอดคล้องกับผลการศึกษาในปี พ.ศ. 2545-2547  
(Assanangkornchai et al., 2007) ซึ่งพบว่า อัตราการใช้ 
ใบกระท่อมและสารผสมนำ้าต้มใบกระท่อมมีแนวโน้มสูงขึ้น 
ส่วนการใช้กัญชา แอมเฟตามีน ฝิ่น เฮโรอีน และสารระเหย 
มีแนวโน้มลดลง อัตราการใช้สารเสพติดจากการศึกษาคร้ังน้ี 
สูงกว่าการสำารวจระบาดวิทยาการใช้สารเสพติดระดับชาติ 
พ.ศ. 2556 ซึง่พบว่า ภาพรวมของการใช้สารเสพตดิของประชาชน
อายุ 15 ปีขึ้นไปเท่ากับร้อยละ 4.1 (พันธุ์นภา กิตติรัตนไพบูลย ์
และคณะ, 2560) และพบว่า ผู้เสพสารเสพติดทั้งสองชุมชน 
มีการเสพติดในระดับรุนแรงและควรได้รับการบำาบัดรักษา 
การศึกษาครั้งนี้แสดงให้เห็นว่าปัญหาการใช้สารเสพติดของ
ประชาชนในชมุชนมสุลมิจังหวดัสงขลาและปตัตานอียูใ่นระดบั
รุนแรง ในขณะที่การเข้าถึงกระบวนการบำาบัดรักษามีเพียง 
ร้อยละ 11.5 (พันธุ์นภา กิตติรัตนไพบูลย์ และคณะ, 2560)
 การมส่ีวนร่วมของประชาชนเพือ่ป้องกนัการใช้สารเสพตดิ
ในชุมชนมุสลิมอยู่ในระดับน้อย ผลการศึกษาสอดคล้องกับการ
ศึกษาในชุมชนเขตเทศบาลในภูมิภาคอื่นของประเทศ (อัมพร 
ภูแก้ว, 2556; กฤษดา นาคประสิทธิ์, 2557) แต่ต่างจากผลการ
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ศกึษาในชุมชนภาคเหนอืและภาคตะวันออกเฉียงเหนอื ซึง่พบว่า 
ประชาชนในชุมชนเข้มแข็งมีส่วนร่วมในการป้องกันการใช้ 
สารเสพติดในชุมชนระดับมาก (บรรจง สายวงศ์, 2557; 
สมศกัดิ ์ฤทธภิกัด,ี 2551) ซึง่อธบิายได้ว่าการดำาเนนิการป้องกนั
ปัญหาการใช้สารเสพติดในชุมชนที่ศึกษาทั้งสองแห่งดำาเนิน
การและขับเคลื่อนโดยผู้นำาชุมชน คณะกรรมการชุมชนและ 
หน่วยงานภาครัฐเป็นหลกั ประชาชนมีส่วนร่วมในการดำาเนนิการ 
ตามแผนงานที่คณะกรรมการชุมชนกำาหนดเป็นส่วนใหญ  ่
จึงทำาให้ประชาชนทั่วไปมีส่วนร่วมในการวางแผนและประเมิน
ผลการดำาเนินงานการป้องกันการใช้สารเสพติดน้อย ผลการ
ศึกษาสอดคล้องกับการศึกษาที่ผ่านมา พบว่า ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการดำาเนินงานป้องกันการใช้สารเสพติดตามแผน
มากกว่าการคิดวางแผนและติดตามผลการดำาเนินงาน (ชัยฤทธิ ์
ศรีวารีรัตน์, 2556) การศึกษายังพบว่าประชาชนมุสลิมใน
จังหวัดสงขลามีส่วนร่วมในการป้องกันปัญหาการใช้สารเสพติด
มากกว่าประชาชนมสุลิมในจังหวดัปัตตาน ีเนือ่งจากผู้นำาศาสนา
ในชุมชนมุสลิมจังหวัดสงขลาให้ความสำาคัญกับการป้องกันการ
ใช้สารเสพติด มีนโยบายและแผนงานที่ชัดเจน ประชาชนให้
ความเคารพและศรัทธาผู้นำาศาสนา ปัจจัยดังกล่าวเป็นปัจจัย
สำาคัญที่สัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมเพื่อป้องกันปัญหาการใช้สาร
เสพติดในชุมชน (สมบัติ เสียมทอง, 2554) สาเหตุที่ประชาชน
มุสลิมในพ้ืนที่ศึกษาท้ังสองแห่งมีส่วนร่วมในการป้องกันปัญหา
การใช้สารเสพติดน้อย เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่รู ้สึก 
ไม่ม่ันคงปลอดภัยในชีวิต ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาในพื้นที่ 
อื่นที่พบว่า ความหวาดกลัวต่ออันตรายมีความสัมพันธ์เชิงลบ 
กับการมีส่วนร่วมในการป้องกันการใช้สารเสพติดในชุมชน 
(อัมพร ภูแก้ว, 2556) นอกจากนี้ พบว่า ประชาชนมุสลิมใน
จังหวัดปัตตานีวิตกกังวลว่าอาจมีการเชื่อมโยงปัญหายาเสพติด 
กับปัญหาความม่ันคงและการก่อเหตุความไม่สงบในพ้ืนที่
และอาจเป็นเป้าหมายของการถูกทำาร้ายจากกลุ่มผู ้สูญเสีย 
ผลประโยชน์
 การศึกษานี้เลือกศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ อายุ เพศ 
สถานภาพสมรส ชุมชนที่อาศัย รายได้ครัวเรือน ความเพียงพอ
ของรายได้ ระดับการศึกษา อาชีพ ทัศนคติต่อการมีส่วนร่วมใน
การป้องกันปัญหาการใช้สารเสพติด ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัย
ที่ร่วมทำานายการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อป้องกันปัญหา
การใช้สารเสพติดในชุมชน ได้แก่ ทัศนคติต่อการมีส่วนร่วมใน
การป้องกันปัญหาการใช้สารเสพติด ชุมชนที่อาศัย และระดับ
การศกึษาซึง่ทำานายการมส่ีวนร่วมเพ่ือป้องกันปัญหาการใช้สาร
เสพติดร้อยละ 45 โดยทัศนคติต่อการมีส่วนร่วมในการป้องกัน
ปัญหาการใช้สารเสพติดทำานายการมีส่วนร่วมในการป้องกัน
ปัญหาการใช้สารเสพติดมากที่สุดร้อยละ 26 รองลงมา ได้แก่ 

ชุมชนที่อาศัยและระดับการศึกษาซึ่งทำานายการมีส่วนร่วมใน
การป้องกันการใช้สารเสพติดได้ร้อยละ 17 และ 2 ตามลำาดับ 
โดยกลุ่มตัวอย่างที่มีคะแนนทัศนคติต่อการป้องกันปัญหาการ
ใช้สารเสพติดสูงที่อาศัยในจังหวัดสงขลาและมีระดับการศึกษา
สูงกว่ามัธยมศึกษาตอนปลายมีส่วนร่วมในการป้องกันปัญหา
การใช้สารเสพตดิมากกว่ากลุม่ตวัอย่างทีม่คีะแนนทศันคติน้อยที่
อาศยัในจงัหวดัปัตตานแีละมรีะดบัการศกึษาตำา่กว่ามธัยมศกึษา
ตอนปลาย โดยทัศนคติเชิงบวกต่อการป้องกันปัญหาการใช ้
สารเสพติดของบุคคลจะมีผลต่อการตัดสินใจในการดำาเนินงาน
ต่างๆ ของชุมชน
 ปัจจัยด้านชุมชนที่อาศัยทำานายการมีส่วนร่วมในการ
ป้องกันปัญหาการใช้สารเสพติดในชุมชนได้ร้อยละ 17 ทั้งน้ี
ประชาชนที่อาศัยในชุมชนจังหวัดสงขลามีส่วนร่วมในการ
ป้องกันปัญหาการใช้สารเสพติดมากกว่าประชาชนที่อาศัย
ในชุมชนจังหวัดปัตตานี เนื่องจากชุมชนในจังหวัดสงขลามี
ผู ้นำาศาสนาที่มีความรู้และได้รับการยอมรับศรัทธา มีการ
บริหารจัดการชุมชนอย่างยั่งยืนโดยใช้มัสยิดเป็นศูนย์กลาง 
มีแผนงานและนโยบายการแก้ไขปัญหาการใช้สารเสพติดอย่าง
ชัดเจน เมื่อผู้นำาศาสนาขอความร่วมมือประชาชนจึงปฏิบัติตาม 
ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาที่ผ่านมาที่พบว่า ประชาชนในชุมชน
ทีม่ผีูน้ำาทีไ่ด้รบัการยอมรบัและศรทัธาจากประชาชน มนีโนบาย
การดำาเนินงานที่ชัดเจนจะมีส่วนร่วมในการป้องกันปัญหาการ
ใช้สารเสพติดระดับมาก (สมบัติ เสียมทอง, 2554) ประชาชน
ในชุมชนมุสลิมจังหวัดปัตตานีมีส่วนร่วมในการป้องกันปัญหา
การใช้สารเสพตดิน้อยกว่าประชาชนจากชมุชนในจงัหวดัสงขลา 
เนือ่งจากประชาชนมสุลมิจังหวัดปัตตานรีูส้กึวิตกกงัวลเกีย่วกบั
ความปลอดภัยและการเช่ือมโยงปัญหายาเสพติดในชุมชนกับ
เหตุความไม่สงบในพื้นที่ จึงทำาให้ประชาชนส่วนใหญ่หลีกเลี่ยง
การดำาเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาสารเสพติด
 ระดบัการศกึษาทำานายการมส่ีวนร่วมในการป้องกนัปัญหา
การใช้สารเสพติดได้ร้อยละ 2 สอดคล้องกับการศึกษาที่ผ่านมา 
ที่พบว่าระดับการศึกษามีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมใน
การป้องกันปัญหาสารเสพติดของประชาชน (สมบัติ เสียมทอง, 
2554) โดยประชาชนที่มีระดับการศึกษาระดับประถมศึกษา
มีส่วนร่วมในการป้องกันปัญหายาเสพติดในชุมชนน้อยกว่า
ประชาชนที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี (อัมพร ภูแก้ว, 2556) 
สาเหตุที่ป ัจจัยด้านระดับการศึกษาสามารถทำานายการมี
ส่วนร่วมในการป้องกันปัญหาการใช้สารเสพติดในชุมชนน้อย 
เนื่องจากอิทธิพลปัจจัยด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะทัศนคติ
ของประชาชนต่อการป้องกนัปัญหาการใช้สารเสพตดิ บรบิทของ
ชุมชน และความรูไ้ม่มัน่คงปลอดภยัในชีวิต ซึง่เป็นปัจจยัสำาคญัที่
ส่งผลต่อการตดัสนิใจในการมส่ีวนร่วมป้องกันการใช้สารเสพตดิ 

อัตราการใช้สารเสพติดและการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อป้องกันการใช้สารเสพติดในชุมชนมุสลิมจังหวัดชายแดนภาคใต้
รอฮานิ เจะอาแซ, ฮัสณาฐ์ โต๊ะพา, สุไฮดาร์ แวเตะ, ฉมาพร หนูเพชร, เจ๊ะยารีเย๊าะ เจะโซ๊ะ, วิสุทธิ์ บิลล่าเต๊ะ, และ คอลีเยาะ เจะแว 
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ในชุมชน (บรรจง สายวงศ์, 2557; สมศักดิ์ ฤทธิภักดี, 2551) 
ผลการศึกษาครั้งนี้สอดคล้องกับการศึกษาการมีส่วนร่วมใน 
การป้องกนัปัญหาการใช้สารเสพตดิในพืน้ท่ีอืน่ของประเทศไทย
ทีพ่บว่า ความคดิเห็นเชิงบวกและการตระหนกัถึงความจำาเป็นใน
การแก้ไขปัญหาสารเสพติด ลักษณะชุมชนและระดับการศึกษา
มคีวามสมัพนัธ์กับการมีส่วนร่วมในการป้องกนัปัญหาการใช้สาร
เสพติดในชุมชน (อัมพร ภูแก้ว, 2556; กฤษดา นาคประสิทธิ์, 
2557; สมบตั ิเสยีมทอง, 2554) ดงันัน้การสร้างทศันคตเิชิงบวก 
ต่อการป้องกันปัญหาการใช้สารเสพติดแก่ประชาชนมุสลิม 
จะช่วยให้ประชาชนเข้าไปมส่ีวนร่วมในการป้องกนัปัญหาการใช้
สารเสพติดได้มากขึ้น 
 อายุ เพศ สถานภาพสมรส รายได้ครัวเรือน ความเพียง
พอของรายได้ อาชีพ ไม่มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการป้องกันปัญหาการใช้สารเสพติด ผลการศึกษา
แตกต่างกบัการศกึษาทีผ่่านมา ซึง่พบว่า มีปัจจัยดงักล่าวมคีวาม
สัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมเพื่อป้องกันการใช้สารเสพติด (อัมพร 
ภูแก้ว, 2556; กฤษดา นาคประสิทธิ์, 2557; สมบัติ เสียมทอง, 
2554) ทั้งนี้เนื่องจากปัจจัยด้านความรู้สึกปลอดภัยในชีวิต 
การกลวัถกูทำาร้ายจากผู้สูญเสียผลประโยชน์และความรูส้กึวิตก
กังวลเรื่องการเชื่อมโยงการดำาเนินงานด้านการป้องกันปัญหา
สารเสพติดกบัความมัน่คงและเหตคุวามไม่สงบมอีทิธพิลต่อการ
ตดัสนิใจต่อการมส่ีวนร่วมในการป้องกนัปัญหาการใช้สารเสพตดิ
ในชุมชนมากกว่าปัจจัยดังกล่าวข้างต้น (อัมพร ภูแก้ว, 2556) 

 ข้อจำากัดของการศึกษา

 การศึกษานีเ้ลอืกชมุชนมสุลมิในจงัหวดัสงขลาและปัตตานี
อย่างเฉพาะเจาะจงซึ่งสามารถอ้างอิงได้เฉพาะชุมชนที่ศึกษา 
อัตราการตอบรับของกลุ่มตัวอย่างในจังหวัดปัตตานีเพียง 
ร้อยละ 67 และพบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ไม่ตอบรับการเข้าร่วมการ
ศึกษาส่วนใหญ่เป็นเพศชายซึ่งอาจทำาให้การประมาณค่าอัตรา
ของการใช้สารเสพติดอาจตำ่ากว่าที่เป็นจริง 

 ข้อเสนอแนะ 

 การศึกษานี้พบว่าอัตราการใช้สารเสพติดของประชาชน
ในชุมชนมุสลิมสูงกว่าภาพรวมของประเทศและอยู่ในระดับ
รุนแรงที่ควรได้รับการบำาบัดรักษา หน่วยงานด้านสุขภาพควร 
มีการคัดกรองการใช้สารเสพติดในกลุ่มเสี่ยง โดยเฉพาะผู้ชาย
วัยทำางาน เพื่อประเมินความรุนแรงของการเสพติดและให ้
คำาแนะนำาในการบำาบัดรักษา การมีส่วนร่วมในการป้องกันการ
ใช้สารเสพติดของประชาชนในชุมชนมุสลิมยังน้อย หน่วยงาน 
ราชการควรให้ความรู้ สร้างความตระหนักเกี่ยวกับความสำาคัญ
ในการร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้สารเสพติดใน

ชุมชน ให้ความมั่นใจเกี่ยวกับความปลอดภัยแก่คนในชุมชนใน
การร่วมกันป้องกันสารเสพติด และควรจัดโครงการที่เน้นให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการดำาเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ทุกกระบวนการดำาเนินงาน 
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อัตราการใช้สารเสพติดและการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อป้องกันการใช้สารเสพติดในชุมชนมุสลิมจังหวัดชายแดนภาคใต้
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