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จากการลงพืน้ท่ีท างานโรงเรียนปลอดบหุร่ีกับคณุครูหลาย ๆ จงัหวดัในช่วงท่ีผ่านมา มกัมีค าถามว่า เวลาพบ

นกัเรียนสบูบหุร่ี บงัคบัให้เลิกเทา่ไหร่ก็ไมย่อมเลิก จะท าอยา่งไรดี อีกทัง้ยงัเจอค าถามย้อนกลบัจากนกัเรียนว่า “ครำวน้ี
จะหักคะแนนเท่ำไหร่ล่ะครู หักจนคะแนนหมดผมก็เลิกสูบไม่ได้หรอกนะ” หรือค าถาม “ท ำไมครูคนน้ันถึงยัง
สูบอยู่ล่ะ”รวมถึงค าถามท่ีวา่ “กลับบ้ำนไปก็ไม่เหน็มีใครว่ำอะไร แล้วครูจะมำบังคับให้เลิกสูบท ำไม” 

หนงัสือเล่มนี ้เปิดมาคงไม่ได้บอกวิธีการท่ีจะช่วยนกัเรียนให้เลิกสบูบุหร่ีเลยทนัที แตจ่ะตัง้ต้นท่ี “คณุครู” และ 
“สภาพแวดล้อมรอบตวันกัเรียน” ท่ีจะต้องวิเคราะห์ก่อนว่า ท าไมนกัเรียนถึงย้อนถามเช่นนัน้ การพยายามช่วย (แกม
บงัคบั) ให้นกัเรียนเลิกสบูบหุร่ีนัน้ ถูกต้องเหมาะสมแล้วหรือ ซึ่งถ้าหากถูกต้องแล้วท าไมยงัช่วยนกัเรียนให้เลิกสบูบหุร่ี
ไมไ่ด้ ก็ต้องมาวิเคราะห์กนัตอ่ในด้านอ่ืน ๆ 

เม่ือคุณครูส ารวจทัง้ตนเองและสภาพแวดล้อมรอบตัวนักเรียนเรียบร้อยแล้ว หนังสือเล่มนีจ้ะค่อย ๆ บอก
เทคนิคท่ีจะ “เข้าถึง” นกัเรียนท่ีสูบบุหร่ี เพ่ือให้สิ่งท่ีต้องท าในขัน้ตอนต่อไปง่ายขึน้ เพราะนกัเรียนท่ีสูบบุหร่ีจะรู้สึกว่า
คุณครูอยู่ฝ่ายเดียวกับพวกเขาแล้ว อย่ำงไรก็ตำม หนังสือเล่มน้ีเป็นเพียงแนวทำงส ำหรับให้คุณครูน ำไป
ประยุกต์ใช้ตำมบริบทของแต่ละโรงเรียน ซึ่งไม่ได้คำดหวังว่ำทุกท่ำนต้องด ำเนินกำรครบถ้วนตำมวิธีกำรใน
หนังสือเล่มน้ี แต่ส่ิงท่ีคำดหวังจะให้เกิดขึ้นมำกกว่ำ คือ กำรท่ีคุณครูปรับเปล่ียนมุมมองในกำรช่วยนักเรียน
ให้เลิกสูบบุหร่ี ท่ีเน้นกระบวนกำรเชิงบวกและกำรสร้ำงสัมพันธภำพท่ีดีกับนักเรียนท่ีสูบบุหร่ี และขยำย
แนวทำงเชิงบวกน้ีไปสู่เพ่ือนครูคนอ่ืน ๆ ให้ได้มำกท่ีสุด 

กระบวนการช่วยนักเรียนให้เลิกสูบบุหร่ี มีหลายขัน้ตอน ซึ่งในหนังสือเล่มนีจ้ะเขียนไว้ให้ได้ทราบคร่ าว ๆ 

เทา่นัน้ แตเ่นือ้หาหลกัจะเก่ียวกบัการให้ค าปรึกษานกัเรียนท่ีสบูบหุร่ี ซึ่งจะมีทัง้หลกัการให้ค าปรึกษาแบบรายบคุคลกบั

แบบกลุ่ม แต่ในเล่มนีจ้ะลงลึกในรายละเอียดการให้ค าปรึกษาแบบรายบุคคลเท่านัน้ ท่านท่ีสนใจเนือ้หาการให้

ค าปรึกษาแบบกลุม่โปรดติดตอ่เจ้าหน้าท่ีประสานงานเครือขา่ยครู ฯ เป็นการเฉพาะ 
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หนังสือ “คู่มือการให้ค าปรึกษาเพ่ือช่วยนกัเรียนให้เลิกสูบบุหร่ี” เล่มนี ้ได้รับความกรุณาจาก ผศ.กรองจิต 
วำทีสำธกกิจ ผู้ เช่ียวชาญด้านการช่วยเลิกสูบบหุร่ี และท่ีปรึกษาด้านวิชาการมลูนิธิรณรงค์เพ่ือการไม่สูบบหุร่ี  ท่ีสละ
เวลาจัดอบรมเพ่ือถ่ายทอดเทคนิควิธีการให้ค าปรึกษาให้แก่ครูในจงัหวดัขอนแก่นและมหาสารคาม ซึ่งคณะท างาน
เครือข่ายครูเพ่ือโรงเรียนปลอดบหุร่ี ได้รวบรวมเนือ้หาและเทคนิควิธีการมาไว้ในหนงัสือเล่มนี ้เพ่ือให้ทุกท่านได้ใช้เป็น
แนวทางในการให้ค าปรึกษากบันกัเรียนในความดแูลของทา่น 

ขอบคุณ ครูวรำภรณ์ หงษ์ดลิกกุล ครูอนงค์ พัวตระกูล ครูอนงค์ พัวตระกูล ท่ีรับหน้าท่ีเรียบเรียงเนือ้หา
จากการอบรมของ ผศ.กรองจิต ออกมาเป็นหนงัสือเล่มนี ้โดยมีครูสำยหยุด ขันขวำ ครูโกศล รำษฎร์เหนือ และครู
คันทรง ไตรมำส ชว่ยกนัเพิ่มเตมิข้อมลูให้สมบรูณ์ยิ่งขึน้ 

ท้ายท่ีสดุ ขอบคณุ “ทุกท่ำน” ท่ีเลือกหยิบหนงัสือเลม่นีข้ึน้มาอา่น  
 
 
 

เครือข่ายครูเพ่ือโรงเรียนปลอดบหุร่ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 



 บทที่ 1 ทบทวนตนเองก่อนลงมือช่วยนักเรียนให้เลิกสูบบุหร่ี 
บทแรกนี ้อยากชวนคณุครูมาลองนัง่ทบทวนตนเองกนัสกัหนอ่ย  ทบทวนกนัแค ่3 เร่ืองเทา่นัน้ ถ้าพร้อมแล้วก็เร่ิมเลย 

1 เจตคตต่ิอนักเรียนท่ีสูบบุหร่ีและกำรช่วยนักเรียนให้เลิกสูบบุหร่ีของตนเองเป็นอย่ำงไร 

 มุมมองต่อนักเรียนท่ีสูบบุหร่ี 

คณุครูหลายท่านท่ีไมป่ระสบความส าเร็จในการชว่ยนกัเรียนให้เลิกสบูบหุร่ี เพราะมีมมุมองตอ่นกัเรียน
กลุม่นีว้า่เป็นนกัเรียนเกเรไม่มีระเบียบวินยั ไมส่นใจเรียน หนีเรียน ชอบสร้างปัญหา ชอบมัว่สมุ เถลไถล 
ทะเลาะวิวาท ร้ายท่ีสดุก็คงมองวา่เป็นเดก็เหลือขอซึง่ล้วนแล้วแตเ่ป็นด้านลบทัง้นัน้ แล้วแบบนีจ้ะเข้าถึงจิตใจ
ของนกัเรียนเหลา่นัน้ได้อย่างไร 

เปล่ียนมุมมอง 

ครูท่ีจะชว่ยนกัเรียนให้เลิกสบูบหุร่ีจะต้องปรับเปล่ียนมมุมอง ต้องมองวา่พวกเขาคือนกัเรียนท่ีตกเป็น
เหย่ือเพราะรู้ไมเ่ทา่ทนั ถกูชกัจงูได้ง่าย มีความอ่อนไหวทางอารมณ์ มีความรักและเห็นคณุคา่ในตนเองต ่า ขาด
ความเช่ือมัน่ในตนเอง ต้องการสร้างการยอมรับจากผู้ อ่ืน แตอ่ยา่งไรก็ตาม ยงัไมส่ายท่ีพวกเขาจะเปล่ียนแปลง
ตนเอง 
 

 มุมมองต่อกำรช่วยนักเรียนให้เลิกสูบบุหร่ี 

ถ้าเม่ือไหร่ท่ีพร ่าบอกตวัเองวา่ ถึงชว่ยอยา่งไรก็ชว่ยไมไ่ด้ หรือได้น้อย ท าไปก็เท่านัน้ ไม่มีประโยชน์ อีก
ไม่ก่ีวนัไม่ก่ีสปัดาห์เด๋ียวก็กลบัมาสบูใหม่อีก เสียเวลาเปล่า กลบัไปท่ีบ้านก็ยงัเห็นพ่อแม่ญาติพ่ีน้องสบู เด๋ียว
เพ่ือนก็ชวนกลบัมาสบูอีกแถมตวัครูเองงานก็เยอะ ไมมี่เวลามานัง่คยุ นัง่ให้ค าปรึกษาหรอก ฯลฯ  ไม่ต้องบอกก็
รู้เลยวา่ล้มเหลวตัง้แตย่งัไมท่นัได้ลงมือท า 

 เปล่ียนมุมมอง 

ลองมองด้านดี ๆ ดบู้าง แม้วา่จะเป็นงานท่ีหนกัและเหน่ือย ไม่คอ่ยประสบความส าเร็จอย่างท่ีใจอยาก
ให้เป็น  แตห่ากมีใจท่ีจะชว่ยนกัเรียนแล้วความมุง่มัน่ของคณุครูจะต้องแกร่ง ก่อนอ่ืนเลยคณุครูต้องมองว่างาน
นีเ้ป็นเร่ืองง่ายท่ีจะท า เพราะเป็นบทบาทของครู   ส่วนนกัเรียนจะเลิกสูบบุหร่ีได้หรือไม่นัน้ เป็นบทบาทของ
นกัเรียน ความส าเร็จหรือล้มเหลวไม่ได้ขึน้อยู่กับคณุครูเท่านัน้ แต่ปัจจยัอ่ืน ๆ ก็มีผล แค่ท าให้เต็มท่ี และท า
ด้วยความเตม็ใจก็เพียงพอแล้ว 
 

2. เคยมีประสบกำรณ์อะไรมำบ้ำงในกำรช่วยนักเรียนให้เลิกสูบบุหร่ี 

ไม่รู้ว่าสิ่งเหล่านีเ้คยเกิดขึน้ท่ีโรงเรียนของคณุครูหรือไม่ เช่น การตรวจค้นกระเป๋านกัเรียนทุกเช้าก่อน
เข้าโรงเรียนวิ่งตามจบันกัเรียนท่ีสบูบหุร่ีจบัได้ก็เรียกผู้ปกครองมาปรับเงินรวมถึงคาดโทษ เฆ่ียน ตี หกัคะแนน
พฤติกรรม พดูประจานหน้าเสาธง รวมถึงลงโทษโดยให้เคีย้วใบฝร่ัง บอระเพ็ด หรือใบฟ้าทะลายโจร ฯลฯ บาง
โรงเรียนรุนแรงถึงขัน้มีการลงโทษโดยให้สบูบหุร่ีท่ีตรวจค้นพบให้หมดในเวลานัน้ หรือใช้บุหร่ีละลายน า้ให้ด่ืม 
ซึง่เป็นสิ่งท่ีไมค่วรท าเดด็ขาดเพราะอาจท าให้เกิดอนัตรายตอ่นกัเรียนได้ 
 



วิธีการต่าง ๆ ท่ีว่ามานัน้ ล้วนแต่ผลกัให้นักเรียนท่ีสูบบุหร่ีเกิดการต่อต้าน ความร่วมมือท่ีจะพยายามเลิกสูบ
บหุร่ีก็จะไมเ่กิดขึน้  

เปล่ียนมุมมอง 

การดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้เลิกสูบบุหร่ี ควรใช้กระบวนการเชิงบวก โดยเร่ิมตัง้แต่การคัดกรอง
นกัเรียนท่ีสบูบหุร่ี (หลีกเล่ียงการเพ่งเล็งกลุ่มนกัเรียนท่ีสบูบหุร่ีให้พวกเขารู้สึกแปลกแยกหรือรู้สึกว่าถูกหมาย
หวัว่าเป็นกลุ่มเส่ียง) จากนัน้ก็ประสานกับผู้ปกครองเพ่ือหารือแนวทางการช่วยบุตรหลานให้เลิกสูบบุหร่ี (แต่
ต้องได้รับความยินยอมจากนกัเรียนท่ีสบูบหุร่ีวา่ให้สามารถแจ้งให้ผู้ปกครองทราบได้ ซึง่จะอธิบายเหตผุลในบท
ตอ่ไป)  

ขัน้ต่อมาก็อาจจะเชิญวิทยากรจากหน่วยงานต่าง ๆ มาให้ความรู้เร่ืองพิษภัยและผลกระทบจากการ
สบูบุหร่ี เพ่ือโน้มน้าวให้ตดัสินใจเลิกสบูบุหร่ีหรือมัน่ใจว่าการตดัสินใจเลิกสบูนัน้เป็นสิ่งท่ีถูกต้องแล้ว ซึ่งหาก
โรงเรียนมีการสร้างความร่วมมือกับโรงพยาบาลหรือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลท่ีจะเข้ามาให้ความรู้
ด้านสขุภาพอยูแ่ล้วก็สามารถเพิ่มเตมิเร่ืองบหุร่ีเข้าไปได้ง่าย และยงัมีครูต ารวจ D.A.R.E. ท่ีสามารถประสานขอ
ความชว่ยเหลือได้  

ขัน้ต่อจากนัน้ก็จะเป็นการให้ค าปรึกษารวมถึงอาจมีการจดัเพ่ือนคอยดแูลช่วยเหลือ หรือมีการเย่ียม
บ้านเพ่ือให้ก าลงัใจและติดตามผล หรือส่งไปรับการบ าบดัรักษาในกรณีท่ีเกินขีดความสามารถของครูท่ีจะ
ช่วยเหลือได้ สุดท้าย หากสามารถเลิกสูบบุหร่ีได้ควรมีการยกย่องชมเชยและให้เป็นแกนน าในการช่วยเหลือ
เพ่ือนหรือรุ่นน้องในการเลิกสบูบหุร่ี 

3. มีคุณสมบัตขิองครูท่ีจะช่วยนักเรียนให้เลิกสูบบุหร่ีหรือไม่ 

ลองส ารวจตนเองวา่มีสิ่งเหล่านีห้รือไม่ 
 

1) มีแรงบันดำลใจท่ีจะท ำ 

ลองย้อนถามตนเองวา่ท าไมถึงอยากชว่ยให้นกัเรียนเลิกสบูบหุร่ี ซึง่ค าตอบของแตล่ะคนจะแตกตา่งกนัไป 
ยกตวัอย่างเชน่ บางคนอาจจะบอกว่า การป้องกนัคน 1 คน ไมใ่ห้เร่ิมสบูบหุร่ีและการช่วยคน1 คน ให้เลิก
สบูบหุร่ี เป็นการชว่ยชีวิตคนมากกวา่ 1 คน เป็นต้น 

 

2) มีใจรักท่ีจะช่วยเหลือนักเรียน 

เม่ือไหร่ท่ีท าด้วยความรัก จะมีแรงผลกัให้ท างานตอ่ไปได้ แม้จะเป็นงานท่ียากก็ตามตรงกนัข้าม หากไมมี่
ใจท่ีจะท าก็จะเกิดอาการท้อแท้และอยากล้มเลิกอยูต่ลอดเวลา 
 

3) เสียสละ 

การลงมือชว่ยนกัเรียนให้เลิกสบูบหุร่ี จะต้องใช้ทัง้เวลา ทนุทรัพย์ ซึง่ไมมี่ใครบงัคบัให้ท า และไมใ่ชง่าน
ประจ า ไมมี่สิ่งตอบแทนท่ีเป็นทรัพย์สินนอกจากด้านจิตใจ หากไมมี่ความเสียสละแล้ว คงไมก้่าวเข้ามา
ท างานนีแ้นน่อน 

 
 



4) มีควำมรู้และเทคนิควิธีกำร 

การชว่ยนกัเรียนให้เลิกสบูบหุร่ี จะต้องรู้ธรรมชาตขิองวยัรุ่น เพ่ือให้เข้าใจ เข้าถึง และสามารถชว่ยเหลือได้
อยา่งถกูต้องเหมาะสมซึง่คณุครูจะต้องรู้เทคนิควิธีการพดูคยุกบัวยัรุ่น โดยเฉพาะวยัรุ่นท่ีสบูบหุร่ี เพ่ือให้มี
สมัพนัธภาพท่ีดีตอ่กนั  
 

 

5) รู้วิธีกำรสร้ำงทีมงำน   
กระบวนการของการชว่ยนกัเรียนให้เลิกสบูบหุร่ีมีหลายขัน้ตอน การท างานคนเดียวจะท าให้ด้อย
ประสิทธิภาพ และคนท าเองจะทัง้เหน่ือยและท้อได้ง่าย ๆดงันัน้ จะต้องประสานกบัเพ่ือนร่วมงานทกุระดบั 
และชีแ้จงให้พวกเขารู้แนวทางการท างานด้วย เพ่ือจะได้รับความร่วมมือท่ีเหมาะสมกบัความต้องการ 

 

ทัง้นี ้ทีมงานอาจจะไมใ่ชเ่ฉพาะเพื่อนร่วมงานเทา่นัน้ แตพ่ลงัส าคญัท่ีไมค่วรมองข้ามคือ ทีมงานนกัเรียน 
ซึง่จะเป็นก าลงัส าคญัในการขบัเคล่ือนงานภายใต้กระบวนการชว่ยนกัเรียนให้เลิกสบูบหุร่ี เชน่ การจดั
กิจกรรมตา่ง ๆ เพ่ือให้ความรู้แก่นกัเรียนท่ีสบูบหุร่ี ติดตามผลการเลิกสบูของนกัเรียนท่ีเข้าร่วมกระบวนการ 
เป็นต้น  
 

หากจะให้ครบวงจร ควรสนบัสนนุให้ทีมงานนกัเรียนเหลา่นีมี้การสร้างทีมงานรุ่นตอ่ไป ก่อนท่ีชดุเดมิจะ
ส าเร็จการศกึษา และอีกหนึง่ทีมงานท่ีไมค่วรมองข้ามคือสมาคมผู้ปกครอง ซึง่อาจให้ความร่วมมือทัง้ด้าน
แรงใจ แรงกายและทนุทรัพย์ ท่ีจะท าให้กิจกรรมตา่งๆ มีความสมบรูณ์และง่ายขึน้ 

 

ทิง้ท้ำย 

 นอกจากการทบทวนตนเองของคณุครูท่ีจะช่วยนกัเรียนให้เลิกสูบบุหร่ีแล้ว สิ่งท่ีขาดไม่ได้เลยคือการทบทวน
สภาพแวดล้อมรอบตวันกัเรียนท่ีสบูบหุร่ี วา่เอือ้ตอ่การเลิกสบูบหุร่ีหรือไม่ หากยงัอยู่ในสภาพแวดล้อมเดิม ๆ ท่ี
นอกจากจะไม่ช่วยจงูใจให้เกิดการเลิกสบูบหุร่ีแล้ว ยงัเย้ายวนให้สบูตอ่ไปหรือกลบัมาสบูใหม่อีก กระบวนการ
ชว่ยเหลือท่ีได้ลงมือท าในหลาย ๆ ขัน้ตอนนัน้ อาจจะไมส่มัฤทธ์ิผลเทา่ท่ีควร 
 

 วยัรุ่นอยู่ในช่วงวยัท่ีอารมณ์แปรปรวน ใช้อารมณ์ในการตดัสินใจและเลือกทางเดินชีวิตมากกว่าเหตผุล หรือ
เรียกว่า ใช้สมองส่วนอยากมากกว่าสมองส่วนคิด ดงันัน้ การติดบุหร่ีของวยันีจ้ึงมักจะติดเพราะอารมณ์ (ดู
สาเหตกุารติดบุหร่ีในบทท่ี 3) การให้ค าปรึกษาเพ่ือช่วยให้เลิกสบูบุหร่ี จึงเป็นกระบวนการส าคญัท่ีจะช่วยให้
วยัรุ่นได้คิดวิเคราะห์ เพ่ือกระตุ้นให้สมองส่วนคิดได้ท างานได้ใช้เหตผุลคิดใคร่ครวญว่าจริง ๆ แล้วชีวิตตนเอง
จ าเป็นต้องมีบหุร่ีเข้ามาเป็นสว่นหนึง่ของชีวิตหรือไม่ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



บทที่ 2 หลักกำรส ำคญัในกำรให้ค ำปรึกษำเพื่อช่วยให้นักเรียนเลิกสูบบุหร่ี 

ในตอนท้ายของบทแรกนัน้ ได้พดูถึงเร่ืองการให้ค าปรึกษาเพ่ือชว่ยให้เลิกสบูบหุร่ี ไว้วา่เป็นกระบวนการส าคญัท่ี

จะชว่ยให้นกัเรียนซึ่งอยู่ในวยัรุ่นได้คิดวิเคราะห์ ซึ่งคนท่ีจะกระตุ้นให้นกัเรียนได้คิด ก็คือคณุครูท่ีจะให้ค าปรึกษานัน่เอง 

ดงันัน้ ในบทนีจ้งึขอลงรายละเอียดของหลกัการส าคญั ๆ ของการให้ค าปรึกษา เพ่ือให้คณุครูได้ลองน าไปปรับใช้  ซึ่งขอ

แยกเป็น 2 สว่น คือ 1. บทบำทของผู้ให้ค ำปรึกษำ และ 2. ท่ำทีของผู้ให้ค ำปรึกษำต่อนักเรียนท่ีต้องกำรเลิกสูบ

บุหร่ี  

 

1. บทบำทของผู้ให้ค ำปรึกษำ 
1) สร้ำงแรงจูงใจ 

    เพ่ือให้นกัเรียนท่ีสบูบหุร่ีเกิดความต้องการเลิกสบูบหุร่ีและพร้อมท่ีจะเร่ิมต้นท าสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เพ่ือลด ละ เลิกสบูบหุร่ี 

และไมก่ลบัไปสบูอีก ซึง่วิธีการให้ได้มาซึง่แรงจงูใจของนกัเรียนท่ีสบูบหุร่ีแตล่ะคนนัน้ ก็เกิดจากการตัง้ค าถามตอ่ไปนี ้

 เคยเลิกสบูมาก่อนไหม?   เพราะอะไรจงึเลิก? 

 เพราะอะไรจงึคดิเลิกสบูในครัง้นี ้? 

 มีอะไรหรือใครท่ีท าให้อยากเลิกสบูบหุร่ี ? 

การสร้างแรงจงูใจในกลุม่นกัเรียน จะแตกตา่งจากผู้ใหญ่ คือ 

 แรงจงูใจของนกัเรียนมกัจะเช่ือมโยงถึงภาพลกัษณ์ภายนอก เชน่ ตวัเหม็น ฟันเหลือง เป็นต้น และรวมไป
ถึงการให้เห็นวา่สงัคมรังเกียจควนับหุร่ี พลอยจะท าให้เรากลายเป็นท่ีรังเกียจไปด้วย ซึง่หากพดูคยุเร่ือง
สขุภาพกบัวยัรุ่น ยงัเป็นเร่ืองท่ีไกลตวัเกินไป อาจจะไมจ่งูใจพอท่ีจะท าให้ตดัสินใจเลิกสบูบหุร่ี 

 จะต้องกระตุ้นสญัชาตญิาณของการเอาชนะ 

 จะต้องท าให้นกัเรียนยอมรับเข้าเป็นพรรคพวก เกิดความไว้ใจ เป็นกนัเอง และใช้ภาษาง่าย ๆ ในการ
ส่ือสาร 

2) ให้ควำมรู้เพ่ือปรับเปล่ียนพฤตกิรรม 

เพ่ือให้คนสูบบุหร่ีเกิดความเช่ือมัน่ในตนเอง สามารถควบคมุตนเองได้ และลงมือเลิกสูบบุหร่ีอย่างถาวร การให้

ความรู้ท่ีเหมาะสมจะต้องประเมินระยะความต้องการเลิกสูบบุหร่ีของนกัเรียนท่ีสูบก่อน และให้ความรู้หรือจูงใจให้

เหมาะสมกบัระยะความต้องการเลิกสบูบหุร่ี จงึจะมีประสิทธิภาพและไมเ่สียเวลาซึง่รูปแบบการให้ความรู้ในแตล่ะระยะ

ความต้องการเลิกสบูบหุร่ี มีดงันี ้

 ระยะไม่คิดจะเลิกสูบ  (Pre-contemplation)   เน้นให้ความรู้ท่ีสร้างจิตส านึกรักและเห็นคุณค่าใน

ตนเอง กระตุ้นให้เกิดความรู้สึกอยากเลิกสูบบุหร่ี เช่น หากนกัเรียนยงัสูบบุหร่ีต่อไป จะเกิดผลอย่างไรกับตวั

นกัเรียนเอง รวมถึงผลกระทบและความรู้สกึของคนท่ีอยูร่อบข้าง เป็นต้น 



 ระยะไตร่ตรองว่ำจะเลิกสูบดีหรือไม่  (Contemplation)  เน้นความรู้ท่ีเป็นเหตเุป็นผล และโยงเข้าสู่

การสร้างแรงจงูใจ เชน่ นกัเรียนมีเป้าหมายอยากเป็นนกักีฬา แตก่ารสบูบหุร่ีจะท าให้เหน่ือยง่าย ไมส่ามารถ

เลน่กีฬาได้ดี จะท าให้นกัเรียนไปไมถ่ึงเป้าหมายท่ีหวงัไว้ ดงันัน้ นกัเรียนจงึควรท่ีจะต้องเลิกสบูบหุร่ี เป็นต้น 

 ระยะตัง้ใจว่ำจะเลิกและพร้อมท่ีจะเลิกสูบ (Preparation)  เน้นความรู้เร่ืองวิธีเลิกสบูบหุร่ี เชน่ จะเลิก

สบูบหุร่ีต้องท าอะไรก่อน อะไรหลงั หรือถ้าลงมือเลิกสบูแล้วมีอาการอยากสบูบหุร่ี จะต้องท าอยา่งไร เป็นต้น 

 ระยะลงมือเลิกสูบบุหร่ี (Action)   เน้นการประคบัประคอง ให้ความรู้เร่ืองการแก้ไขอาการผิดปกติท่ีอาจ

เกิดขึน้ระหวา่งการเลิกสบูบหุร่ี และการป้องกนัการกลบัไปสบูอีก 

 ระยะเลิกสูบได้และไม่คิดจะกลับไปสูบอีก  (maintenance)   เน้นการชมเชย ให้ก าลงัใจ และการ

ป้องกนัการกลบัไปสบูอีก 
 

3) ชวนนักเรียนท ำพฤตกิรรมบ ำบัดเพ่ือเลิกสูบบุหร่ี 

    สิ่งท่ีคณุครูจะต้องท าหลงัจากเตรียมความพร้อมมาพอสมควรแล้ว  คือการให้นกัเรียนเข้าสูก่ระบวนการเลิกบหุร่ีด้วย

ตนเอง ซึง่มีวิธีการตา่ง ๆ ดงันี ้

 ชวนคุยว่ำท ำไมนักเรียนถึงติดบุหร่ี  โดยครูอาจเล่าให้ฟังโดยมีภาพประกอบหรือโมเดลจ าลอง  ว่าเม่ือสดู

ควนับหุร่ีเข้าสู่ปอด  จะเกิดการแลกเปล่ียนก๊าชออกซิเจนท่ีปอด นิโคตินจะเข้าสู่กระแสโลหิตไปท่ีหวัใจ  หวัใจ

จะสูบฉีดโลหิตไปทั่วร่างกาย  ภายใน 7 วินาทีเม่ือนิโคตินไปท่ีสมองท าให้สมองหลั่งสารโดปามีนท าให้เกิด

ความผ่อนคลาย ปีติ  แต่เม่ือหมดฤทธ์ิของนิโคติน  คนสูบจะรู้สึกหงุดหงิด  จึงต้องสูบบุหร่ีอีกครัง้เพ่ือให้ได้

นิโคตนิ ซึง่ครัง้ตอ่ไปจะต้องสบูมากขึน้เพ่ือให้ได้ความสขุเทา่เดมิ  ปริมาณมวนบหุร่ีท่ีสบูจึงมากขึน้  กลายเป็นผู้

เสพตดินิโคตนิในควนับหุร่ีในท่ีสดุ 

 ช่วยกันค้นหำสำเหตุเพื่อแก้ไขที่ต้นเหตุ การช่วยเหลือนกัเรียนให้เลิกสบูบหุร่ีจะได้ผล คณุครูจะต้องทราบ

ว่านักเรียนติดบุหร่ีท่ีสาเหตุใด โดยอาจจะให้นักเรียนท าแบบส ารวจสาเหตุการสูบบุหร่ี  หรืออาจจะใช้การ

พดูคยุ ซกัถามวา่นกัเรียนมกัจะสบูบหุร่ีเวลาใดบ้าง ซึง่ถ้าค าตอบออกมาว่าต้องสบูทนัทีหลงัต่ืนนอนในตอนเช้า   

ต้องสูบติดตอ่กัน และสบูมากกว่าวนัละ 1 ซองก็อาจแสดงว่าติดนิโคติน  แต่ถ้ามกัจะสบูเวลาหลงัอาหาร  

เวลาเข้าห้องน า้  แสดงวา่ตดิควำมเคยชิน ถ้านกัเรียนตอบว่าสบูเวลาท่ีโกรธหรือทกุข์ใจ   เวลาท่ีเบื่อ เหงา ไม่

มีอะไรท า  เวลาท่ีต้องการไอเดียบรรเจิดแสดงว่าเขาติดที่อำรมณ์ควำมรู้สึก  การแก้ไขก็ต้องไปป้องกันท่ี

ต้นเหต ุ เชน่ ถ้านกัเรียนสบูทกุครัง้ท่ีรับประทานอาหารเสร็จก็ต้องให้มีกิจกรรมอ่ืนมาทดแทนการสบูบหุร่ี   เช่น 

ลกุออกไปเดินเล่น หรือรับประทานผลไม้ ปรับเปล่ียนกิจวตัรประจ าวนัใหม่ งดด่ืมกาแฟ สรุา งดอาหารรสจดั 

หลีกเล่ียงการอยูใ่นสถานท่ีท่ีท าให้อยากสบูบหุร่ี เป็นต้น 

  ช่วยให้นักเรียนเลือกวิธีที่เหมำะสมกับควำมสำมำรถของตนเอง   ถ้านกัเรียนไมส่ามารถเลิกได้ทนัทีโดย

วิธีหักดิบ  คุณครูก็อาจเสนอว่า  ถ้าจะลดวันละมวน   มวนไหนท่ีนักเรียนเลือกว่าจะไม่สูบได้ดีท่ีสุด   เช่น  



มวนท่ีสบูหลงัอาหารเช้า   ให้นกัเรียนบอกเองวา่  จะจดัการกบัตนเองอย่างไร   และคิดว่าพร้อมท่ีจะหยดุมวน

นีว้นัใด 

  เตรียมตัวช่วยให้นักเรียนหำกเกิดอำกำรอยำกสูบบุหร่ี   คณุครูอาจเตรียมสิ่งเหล่านีไ้ว้ เช่น  หัน่มะนาว

เป็นชิน้เล็ก ๆ ของขบเคีย้ว  ลกูอมรสเปรีย้ว   ผ้าเย็น   น า้เย็น   ซึ่งนกัเรียนสามารถมาหยิบได้ทนัทีท่ีต้องการ

เพ่ือลดอาการอยากบหุร่ี       

   ฝึกให้นักเรียนมีทักษะกำรปฏิเสธ    หากนกัเรียนยังอยู่ในสิ่งแวดล้อมเดิม  อาจจะต้องพบเจอกับการ

ชกัชวนให้สูบบุหร่ีจากบุคคลรอบตวั โดยเฉพาะกลุ่มเพ่ือน ดงันัน้ คณุครูจะต้องช่วยให้นกัเรียนเรียนรู้ท่ีจะ

ยืนยนัความต้องการของตนเองวา่ “ฉนัเลิกสบูบหุร่ีแล้ว”  “ฉันจะไม่กลบัไปสบูอีกเป็นอนัขาด” โดยต้องปฏิเสธ

อย่างจริงจงัทัง้ท่าทาง ค าพดู และน า้เสียง   เพ่ือแสดงความตัง้ใจอย่างชดัเจน ใช้ความรู้สึกเป็นข้ออ้างดีกว่า

ใช้เหตผุล  เพราะหากปฏิเสธด้วยเหตผุล คนท่ีชกัชวนอาจจะยกเหตุผลอ่ืนมาโน้มน้าวท าให้ความตัง้ใจเรา

ไขว้เขว และเม่ือถกูเซ้าซีห้รือสบประมาทก็ไมค่วรหวัน่ไหวไปกบัค าพดูเหล่านัน้ ควรปฏิเสธซ า้ และหากเห็นว่า

สถานการณ์เร่ิมแยล่ง ต้องพยายามหาทางออกไปจากสถานท่ีนัน้ ก่อนท่ีจะใจออ่นกลบัมาสบูอีก 
 

4)   ตดิตำมผล   

เป็นขัน้ตอนท่ีส าคญัในการช่วยเหลือนกัเรียนซึ่งนอกจากจะติดตามผลการให้ค าปรึกษาแล้วยงัเป็นการเสริมแรงให้

ก าลงัใจ  ชว่ยแก้ไขปัญหาอปุสรรคท่ีท าให้นกัเรียนต้องกลบัมาสบูอีก   เสมือนเป็นการย า้ให้นกัเรียนไม่เปล่ียนใจ และให้

รู้วา่มีคนท่ีรอคอยความส าเร็จของเขาอยู ่โดยคณุครูอาจท าได้หลายวิธีดงันี ้  

 การนดัหมายพดูคยุเพ่ือติดตามผลการเลิกสบูบหุร่ี 

 การให้นกัเรียนบนัทกึผลการเลิกสบูบหุร่ี (Self Report) 

 การสงัเกตพฤตกิรรม 

 การให้เพ่ือนและผู้ปกครองเข้ามาชว่ย 

 การติดตามทางโทรศพัท์ / ไลน์ / อีเมล์ / ข้อความสว่นตวัทางเฟซบุ๊ก 
 

5) จัดหำสถำนท่ีส่งต่อเพ่ือช่วยเหลือกรณีเกินขีดควำมสำมำรถ    

    กรณีท่ีนกัเรียนสบูบหุร่ีมานานในระดบัตดินิโคตนิ   ไม่สามารถเลิกได้ด้วยตนเองคณุครูอาจสง่ตอ่เพ่ือรับการบ าบดั

จากสถานพยาบาลตา่ง ๆ หรือติดตอ่ให้มาด าเนินการคลินิกเลิกบหุร่ีในโรงเรียน 
 

6) ยกย่องเม่ือเลิกสูบบุหร่ีได้ส ำเร็จ และให้โอกำสได้ช่วยเหลือผู้อ่ืน     

    หลงัจากท่ีคณุครูได้ด าเนินการชว่ยเหลือนกัเรียนจนมีผลการเลิกสบูบหุร่ีท่ีนา่พอใจ ควรท่ีจะให้ก าลงัใจนกัเรียนด้วย

การมอบใบประกาศเกียรติคณุให้สงัคมได้รับทราบ ซึง่เหมือนกบัการย า้ให้สงัคมได้ชว่ยสอดส่องดแูลอีกทางหนึง่ และ



การให้นกัเรียนได้มีโอกาสในการเป็นแกนน าช่วยเหลือเพ่ือน  ช่วยสอนน้อง  จะเป็นการสะท้อนสอนตนเองย า้ให้เห็นถึง

คณุคา่ในตนเอง และข้อดีของการเลิกสบูบหุร่ี 
 

2. ท่ำทขีองผู้ให้ค ำปรึกษำต่อนักเรียนที่ต้องกำรเลิกสูบบุหร่ี 

ข้อควรค านงึท่ีคณุครูท่ีท าหน้าท่ีให้ค าปรึกษานกัเรียนท่ีสบูบหุร่ีควรทราบ มีดงันี ้

 คณุครูท่ีให้ค าปรึกษาเป็นเพียงกระจกเงาท่ีสะท้อนให้นกัเรียนท่ีมารับค าปรึกษาเห็นภาพตนเองเทา่นัน้ ไมใ่ชผู่้

บอกหรือสัง่ให้ท าสิ่งใดสิ่งหนึ่ง แตก่ารจะท าสิ่งใดนัน้ ต้องเกิดจากการตดัสินใจของนกัเรียนเอง ดงันัน้ การให้

ค าปรึกษาจงึเน้นให้นกัเรียนท่ีมารับค าปรึกษาเข้าใจตนเองมากกว่าการมารับค าปรึกษาเพ่ือให้คณุครูช่วย

แก้ปัญหาท่ีเกิดขึน้จากการพยายามเลิกสบูบหุร่ี 

 คณุครูต้องท าความเข้าใจกบันกัเรียนท่ีมารับค าปรึกษาวา่ไมมี่ใครรังเกียจคนสบูบหุร่ี แตเ่ขารังเกียจควนับหุร่ี 

 การให้ค าปรึกษาไมจ่ าเป็นต้องใช้ค าออ่นหวานอยู่ตลอดเวลาบางครัง้อาจจ าเป็นต้องพดูเพ่ือกระตกุความรู้สกึ 

หรือดงึจิตใต้ส านกึบ้าง แตต้่องมีพืน้ฐานของการมีสมัพนัธภาพท่ีคุ้นเคยกนัมาก่อนในระดบัหนึง่ และอยู่บน

พืน้ฐานของความรักและห่วงใยอย่างจริงใจ 

 ในระหวา่งการพดูคยุเพ่ือให้ค าปรึกษา จะต้องค้นหาให้เจอวา่อะไรคือจดุแข็งท่ีจะเป็นแรงจงูใจให้เลิกสบูบหุร่ีได้

ส าเร็จ และอะไรคืออปุสรรคตอ่การเลิกสบูสบูบหุร่ีของนกัเรียนท่ีมาปรึกษา 

 จะต้องประเมินให้ได้วา่นกัเรียนท่ีมาปรึกษานัน้อยูใ่นระยะใดของการปรับเปล่ียนพฤติกรรม เพ่ือให้ความรู้ได้

เหมาะสมกบัชว่งระยะนัน้ ๆ 

 ต้องชา่งสงัเกต เพื่อประเมินทา่ทีของนกัเรียนท่ีมารับการให้ค าปรึกษา จะท าให้นกัเรียนรู้สกึวา่เราใสใ่จในตวัเขา 

 ไมค่วรพดูวนเวียนอยูก่บัเร่ืองอ่ืน ๆ นานเกินไป ซึง่พอจะเร่ิมพดูคยุเร่ืองวิธีการเลิกสบูบหุร่ี นกัเรียนก็อาจจะไมมี่

สมาธิหรือหมดความสนใจไปแล้ว 

 การให้ค าปรึกษาเพ่ือชว่ยเลิกสบูบหุร่ี ควรให้นกัเรียนเป็นศนูย์กลาง ดงันัน้ จงึควรเปิดโอกาสให้นกัเรียนเป็น

ฝ่ายทบทวนวา่มีอะไรบ้างท่ีสามารถท าได้ หรือท าไมไ่ด้ เพ่ือให้นกัเรียนเป็นคนก าหนดรูปแบบวิธีการ วนัเวลา 

เลิกสบูบหุร่ีด้วยตนเอง 

 ไมค่วรเร่งนกัเรียนให้ก าหนดวนัเลิกสบูบหุร่ีในช่วงเวลาท่ีเป็นวิกฤตหรือมีปัญหารุมเร้า เชน่ ชว่งท่ีก าลงัจะสอบ 

ชว่งท่ีอยูใ่นอารมณ์ผิดหวงั เสียใจอกหกั เป็นต้น 

 การให้ค าปรึกษาควรล่ืนไหลไปตามสภาพการณ์ ไมค่วรพดูเป็นหลกัวิชาการเกินไป เช่น ไมค่วรพดูวา่ ข้อ 1

นกัเรียนจะต้อง...... ข้อ 2 นกัเรียนจะต้อง....... เป็นต้น 



 หากนกัเรียนบอกว่ายงัเลิกไมไ่ด้ ค าตอบแรกของคณุครูต้องพดูวา่ "ไมเ่ป็นไร" ตามด้วย "เร่ิมใหมไ่ด้" "มีอะไรเป็น

อปุสรรคหรือ" ฯลฯ ทัง้นี ้ประโยคท่ีสองขึน้อยูก่บับริบทของแตล่ะคน แตถ้่าเป็นกรณี เลิกไมไ่ด้ 2-3 ครัง้แล้ว อาจ

ใช้ค าคม เชน่ "ไมมี่ค าวา่ล้มเหลวถ้าไมล้่มเลิกความตัง้ใจ" เป็นต้น 

 ควรให้ค าปรึกษาด้วยการเรียนรู้จากการกระท าด้วยตนเอง (Active Learning) เชน่ ให้นกัเรียนท่ีสบูบหุร่ีลองดม

กลิ่นตวัเอง เป็นต้น จะท าให้เกิดการเรียนรู้ท่ีชดัเจนมากกว่าการเรียนรู้จากการท่ีคนอ่ืนบอกหรือเลา่ให้ฟัง 

(Passive Learning) 

 ให้การยอมรับและเคารพในสิทธิสว่นบคุคลของนกัเรียนท่ีมารับค าปรึกษา เชน่ หากเกรงวา่จะจ าสิ่งท่ีก าลงั

พดูคยุกบันกัเรียนท่ีมารับค าปรึกษาไมไ่ด้ ต้องการจดบนัทกึ ต้องขอความคิดเห็นจากนกัเรียนก่อนว่าให้จดเพ่ือ

ชว่ยจ าได้หรือไม ่ถ้านกัเรียนบอกวา่จดได้ ก็ไมค่วรถามแล้วจดเหมือนซกัถามเพ่ือจดบนัทกึ แตค่วรพดูคยุ

สนทนาอยา่งเป็นธรรมชาต ิแล้วจดเฉพาะค าหรือข้อความส าคญั ๆ เทา่นัน้ หรือหากต้องการอดัเทปก็ต้องขอ

อนญุาตนกัเรียนก่อน ทัง้นี ้หลกัส าคญัท่ีสดุคือต้องเป็นความลบัระหวา่งคณุครูท่ีให้ค าปรึกษากบันกัเรียนผู้ รับ

ค าปรึกษา 

 ควรท าประวตันิกัเรียนท่ีมารับค าปรึกษาไว้ทกุคนแตไ่มค่วรน ามาถือไว้ขณะให้ค าปรึกษา คณุครูควรอา่นท า

ความเข้าใจประวตันิกัเรียนคนนัน้มาก่อน ก่อนท่ีจะเร่ิมให้ค าปรึกษา 

 ในกรณีท่ีเจอกบันกัเรียนท่ีเคยมารับค าปรึกษาโดยบงัเอิญ หากนกัเรียนคนนัน้พดูคยุคอ่นข้างนานควรพดูตดับท

แตไ่มต่ดัความสมัพนัธ์ เชน่ ยกนาฬิกาขึน้มาดแูล้วบอกว่า "หนตู้องไปเรียนแล้วไมใ่ชห่รือ (คะ)" "ถ้าหนยูงัอยาก

คยุกบัครูตอ่ เรากลบัมาพบกนัตอนเท่ียงดีไหม (คะ)" เป็นต้น  

 เม่ือต้องทกัทายนกัเรียนท่ีมารับค าปรึกษาตอ่หน้าคนอ่ืน ไมค่วรพดูเร่ืองบหุร่ี ต้องถือเป็นความลบัระหวา่ง

คณุครูท่ีให้ค าปรึกษากบันกัเรียนท่ีมารับค าปรึกษา ยกเว้นนกัเรียนจะเป็นคนพดูก่อนนอกจากนี ้การพดูทกัทาย

ควรใช้ค าทกัทายทัว่ไปเพ่ือไมใ่ห้นกัเรียนรู้สึกวา่ถกูตดิตามจบัผิดอยูต่ลอดเวลา เชน่ วนันีห้น้าตาแจม่ใสดีนะ(ถ้า

เขาแจม่ใสจริงๆ) หรือก าลงัจะไปเรียนวิชาอะไร เป็นต้น ข้อห้ามท่ีไมค่วรท าอยา่งยิ่ง คือ การทกัเก่ียวกบัเร่ืองสบู

บหุร่ีของนกัเรียนนอกช่วงเวลาการให้ค าปรึกษา เชน่ การทกัวา่ “ท่ีสญัญาไว้วา่จะเลิกสบูวนันีท้ าได้หรือเปลา่” 

หรือ “วนันีส้บูบหุร่ีหรือเปล่า” เป็นต้น 

ข้อควรระวังระหว่ำงกำรพูดคุยเพ่ือให้ค ำปรึกษำ 

 คณุครูท่ีให้ค าปรึกษาต้องไม่นัง่กอดอก ไมจ้่องตา แตค่วรสบตาเป็นระยะ ไมม่องสงูหรือต ่าเกินไปจากระดบั

ใบหน้าของนกัเรียน 

 เล่ียงค าวา่ “ท าไม” ควรใช้ค าวา่ “เพราะเหตใุด” เน่ืองจากค าวา่ “เพราะเหตใุด” จะท าให้นกัเรียนรู้สึกผอ่นคลาย

มากกวา่ 



 ไมพ่ดูในเชิงตดัสิน เช่น “หนสูบูอยูไ่มก่ี่มวนเอง ไมม่ากเลย อย่างนีเ้ลิกง่าย”(มาก น้อย ยาก ง่าย เป็นค าท่ีควร

หลีกเล่ียง) 

 ไมว่ินิจฉยัชีข้าด เชน่ “อยา่งนีต้้องเลิกได้แน่”   

 ไมค่วรใช้ค าพดูท่ีสร้างความกดดนัให้นกัเรียน เชน่ "ครูเช่ือวา่หนทู าได้" “ครูมัน่ใจวา่หนทู าได้” 

 ผู้ให้ค าปรึกษาไมค่วรให้สินบน หรือค าสญัญากบันกัเรียน เชน่ ถ้านกัเรียนเลิกสบูบหุร่ีได้ ครูจะ.... เป็นต้น 

 ไมส่ร้างสมัพนัธภาพสว่นตวัท่ีเกินเลยกว่าการเป็นผู้ให้ค าปรึกษา เชน่ ไมใ่ห้สิทธิพิเศษกบันกัเรียนท่ีมารับค า

ปรึกษา เป็นต้น 

 หากครูท่ีให้ค าปรึกษาไมส่ามารถตอบข้อสงสยัได้ในบางเร่ือง สามารถขอเวลาไปหาข้อมลูมาตอบในวนัหลงัได้ 

 ต้องไมค่าดหวงัว่านกัเรียนท่ีมารับค าปรึกษาจะต้องเลิกสบูบหุร่ีได้ เพราะจะท าให้ครูรู้สกึผิดหวงั ท้อแท้ หมด

ก าลงัใจ เน่ืองจากนกัเรียนจะเลิกสบูบหุร่ีได้หรือไมน่ัน้ เป็นบทบาทของนกัเรียน ความส าเร็จหรือล้มเหลวไมไ่ด้

ขึน้อยู่กบัคณุครูเทา่นัน้ แตปั่จจยัอ่ืน ๆ ก็มีผล แค่ท าให้เต็มท่ี และท าด้วยความเตม็ใจก็เพียงพอแล้ว 

 

สิ่งท่ีนักเรียนสูบบุหร่ีไม่ชอบ 

 การสัง่สอนชกัจงู ชีน้ า พดูซ า้ๆ เซ้าซี ้  

 การสัง่การ บงัคบั 

 การแสดงท่าทางรังเกียจ เบื่อหนา่ย 

 

ตัวอย่ำงกำรน ำหลักกำรมำปรับใช้ในสถำนกำรณ์จริง 

 การสบูบหุร่ีท าให้เกิดโรคปอดเรือ้รังได้อย่างไร   
ครูสามารถอธิบายเร่ืองนีใ้ห้เดก็เข้าใจได้ โดยเปรียบเทียบให้เห็นภาพวา่เม่ือนกัเรียนได้รับควนับหุร่ีเข้าตา รู้สกึ

อยา่งไร นกัเรียนอาจตอบวา่ แสบตา และน า้ตาไหล  ซึง่ครูอาจอธิบายเพิ่มเตมิวา่ เชน่เดียวกนั หากควนับหุร่ีเข้าไปท่ี
ชอ่งทางเดนิหายใจ สารพิษในควนับหุร่ีจะท าให้เกิดการอกัเสบของผิวหลอดลม ท าให้เมือกถกูหลัง่ออกมามากขึน้
ตลอดเวลา เหมือนน า้ตาของหลอดลม และท าให้ Celia (ขนเล็ก ๆ) โบกพดัน้อยลง การขจดัของเสียทางหลอดลมท าได้
น้อยลง ท าให้เกิดโรคปอดเรือ้รังได้  
 

 ถ้านกัเรียนบอกว่าเลิกสบูบหุร่ีแล้วเพ่ือนไมค่บ ครูจะตอบอยา่งไร   
ครูไมค่วรโต้เถียงกบันกัเรียน  แตก่ระตุ้นให้นกัเรียนได้คิดวิเคราะห์ด้วยตวัเอง วา่เพ่ือนคืออะไร เพ่ือนในห้อง

เป็นอย่างไร ถ้านกัเรียนป่วย ใครพาไปหาหมอ เงินไมมี่ใช้ จะขอเงินใคร เพ่ือนกลุม่นีจ้ะหาเงินให้ใช้ไหม   
เม่ือนกัเรียนเร่ิมคิดวิเคราะห์ แล้วครูควรให้ข้อมลูเพิ่มเตมิเก่ียวกบัเพ่ือน เชน่ ในชีวิตคนเรามีเพ่ือนหลายกลุม่ 

กลุม่ท่ีหนึง่คือเพ่ือนร่วมชัน้เรียน  กลุม่ท่ีสองคือเพ่ือนร่วมห้องเรียน  กลุม่ท่ีสามคือเพ่ือนร่วมโรงเรียน  กลุม่ท่ีส่ีคือเพ่ือน
ร่วมงาน กลุม่ท่ีห้า เพ่ือนร่วมสงัคม  และกลุม่ท่ีหกเพ่ือนร่วมโลก  เพ่ือนกลุม่ไหนส าคญัท่ีสดุในชีวิต  ครูจะต้องน าให้เดก็



เห็นวา่เพ่ือร่วมงานส าคญัท่ีสดุ เพราะจะอยู่ร่วมท างานจนถึงอายุ 60 ปี ดงันัน้ การสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีให้กบัตนเอง 
เป็นการท าให้ได้งานดี ๆ ท า 

 

 หากนกัเรียนเครียดเพราะยงัเลิกสบูบหุร่ีไมไ่ด้ ครูจะท าอย่างไร  
ให้นกัเรียนคลายเครียดด้วยตนเอง เชน่ ให้นกัเรียนท าสมาธิ นัง่ทา่สบาย ๆ หลบัตา หายใจเข้าลกึ ๆ เอาลิน้แตะ

เพดานปาก แล้วปลอ่ยลมหายใจออกจากปากช้า ๆ ให้ยาวเป็นสองเท่าของชว่งเวลาหายใจเข้า ท าไปเร่ือย ๆ และนบัไป

ด้วย หายใจเข้า-ออก นบั 1 ให้นกัเรียนท าไปเร่ือย ๆ พอครบ 1 นาที ถามวา่นกัเรียนนบัได้เทา่ไหร่ บางคนอาจบอกไมไ่ด้

เพราะไมมี่สมาธิ แตไ่มว่า่ค าตอบของนกัเรียนจะเป็นอย่างไร ครูก็ไมต้่องต าหนิ ให้ชีแ้จงวา่ “ถ้าหนสูามารถท าสมาธิให้

นิ่งจะเกิดพลงัจิตใต้ส านกึท่ีสามารถสู้กบัทกุอยา่งได้ดีขึน้ ความตัง้ใจท่ีจะเลิกสบูบหุร่ีจะเข้มแข็ง หนลูองไปท าใหม ่เวลา

หายใจเข้า "ลมหายใจสะอาดเข้าสูร่่างกาย" เวลาหายใจออกยาวเป็นสองเท่า "ลมหายใจสกปรกออกจากร่างกาย" หรือ 

"หายใจเข้าลมหายใจสีขาวเข้าสูร่่างกาย หายใจออกลมหายใจสีด าออกจากร่างกาย" "ร่างกายของเราสะอาดขึน้ 

แข็งแรงขึน้สะอาดขึน้" ท าให้ได้ 2-3 นาที ถ้าจะให้ดีควรปิดไฟด้วย ให้หลบัตา ถ้าดีขึน้ไปอีกให้เอนในทา่สบายพร้อมทัง้มี

เพลงบรรเลงเบา ๆ” 

“หนอูาจจะลองนวดศีรษะด้วยการท าทา่สระผมด้วยก็ได้ นวดหวั นวดหน้าโดยใช้นิว้ชี ้นิว้กลาง และนิว้นาง 

(ข้างละสามนิว้) แตะและลบูจากกลางหน้าผากสลดัไปทางขมบัพร้อมกนัทัง้สองข้างด้วยน า้หนกัพอประมาณ ตอ่ด้วย

ทา่ใช้นิว้มือจบัคิว้ขยบันวดจากหวัคิว้ไปทางหางคิว้ แล้วตอ่ด้วยการคลงึบริเวณขมบัทัง้สองข้าง แล้วใช้นิว้ชีแ้ละนิว้กลาง

กดท่ีหวา่งคิว้ทัง้สองมือแล้วลบูลงมาตามร่องจมกูทัง้สองข้างมาถึงเหนือปาก กดบริเวณเหนือริมฝีปากด้านบนแล้วรูดมา

ตามมมุปากทัง้สองข้างลงมากดท่ีคางใต้ริมฝีปากลา่งแล้วจบับีบให้ทัว่คางไปถึงกรามทัง้สองข้างไปถึงติง่ห ูนวดคลงึติง่

ห ูแล้วนวดคลงึบริเวณท้ายทอย เอามือประสานกนัท่ีท้ายทอยกดโน้มคอลงมาช้า ๆ จนหน้าก้มลงมาชิดเขา่แล้วคอ่ย ๆ 

เงยขึน้จนแหงนหน้า อาจจะบดิตวัตอ่อีกก็ได้ การนวด คลงึ กด แตล่ะจดุแตล่ะทา่ ท าประมาณ 3 ครัง้” 

ทัง้นี ้ค าท่ีต้องพดูกบันกัเรียนก่อนท่ีจะจากกนัคือ "มีอะไรจะถามครูอีกไหม" 

 

 

 

 

 

 

 



บทที่ 3 สิ่งที่ครูควรรู้ส ำหรับกำรให้ค ำปรึกษำเพื่อช่วยนักเรียนให้เลิกสูบบุหร่ี 

ควำมรู้เก่ียวกับบุหร่ี 

บหุร่ี เป็นผลิตภณัฑ์หนึง่ของยาสบู ซึง่ยาสบูมี 2 ชนิด ได้แก่ ชนิดมีควนั และชนิดไมมี่ควนั  
ยาสบูชนิดท่ีมีควนั ได้แก่ บหุร่ีมวนเอง บหุร่ีก้นกรอง ซิการ์ ไปป์   
ในควนับหุร่ีมีสารเคมีมากกว่า 7,000 ชนิด เป็นสารพิษกวา่ 250 ชนิด 70 ชนิดเป็นสารก่อมะเร็ง และสารท่ี

ส าคญั ได้แก่ นิโคตนิ เป็นสารท่ีท าให้เกิดการเสพติด สารทาร์ ก่อให้เกิดมะเร็ง สารไนโตรเจนไดออกไซด์ ท าให้เกิดถงุลม
ปอดโป่งพอง ไฮโดรเจนไซยาไนด์ ท าให้เกิดการระคายเคือง ไอ มีเสมหะ คาร์บอนมอนอกไซด์ ไปแยง่จบัออกซิเจน ท า
ให้ร่างกายขาดออกซิเจน ท าให้มนึ งง เป็นต้น 

ส าหรับยาสบูชนิดไมมี่ควนั ได้แก่ ยานตัถุ์ ยาเส้นท่ีใช้กบัหมากพล ู

นอกจากนี ้ยงัมีผลิตภณัฑ์ท่ีมีสง่ผลตอ่ร่างกายคล้ายยาสบู ได้แก่ บารากู่ และบหุร่ีไฟฟ้า 

บารากู่ เป็นอปุกรณ์การสบูท่ีมีลกัษณะเป็นภาชนะเนือ้โลหะรูปทรงคล้ายตะเกียงอาหรับ ส่วนบนสุดใช้วางยา
เส้นท่ีเรียกวา่ “มาแอสเซล (MU'ASSEL)”   ซึง่เป็นส่วนผสมของใบยาสบูกบัสารท่ีมีความหวานอย่างน า้ผึง้ กากน า้ตาล 
ผลไม้ หรือดอกไม้ตากแห้ง ท าให้เกิดกลิ่นหอม โดยใช้ความร้อนเผายาเส้น ควันจากการเผาไหม้จะผ่านมายังส่วน
ลา่งสดุ ซึง่เป็นกระเปาะใสน่ า้ ก่อนท่ีจะลอยผา่นน า้ไปตามสายดดูเข้าสูร่่างกาย 

จากการวิจยัพบวา่ บารากู่มีอนัตรายมากกวา่การสบูบหุร่ีทัว่ไป เพราะเม่ือเทียบการสบูบารากู่นาน 45 นาที จะ
ได้รับสารทาร์เป็น 36 เท่า คาร์บอนมอนอกไซด์เป็น 15 เท่า และนิโคตินเป็น 70 เท่าของการสูบบุหร่ี 1 มวน ซึ่งเป็น
อนัตรายตอ่ร่างกายมาก  

บุหร่ีไฟฟ้า เป็นอุปกรณ์ท่ีผู้ สูบจะได้รับสารนิโคตินเหลวท่ีระเหยด้วยความร้อนจากไฟฟ้าเข้าสู่ ร่างกาย 
เชน่เดียวกบัการสบูบหุร่ี แตไ่มมี่การเผาไหม้ใบยาสบู และผู้สบูก็ยงัคงได้รับอนัตรายจากสารนิโคตนิ 

 หากนักเรียนมีข้อมูลท่ีอยากรู้นอกเหนือจากนี ้ครูสามารถบอกกับนักเรียนได้ว่าจะช่วยกันหาข้อมูลเพิ่มเติม 
เพ่ือกระตุ้นให้นกัเรียนได้ลงมือหาข้อมลูเพื่อใช้ในการเลิกสบูบหุร่ีด้วยตนเอง   

 
 

ประเภทของควันบุหร่ี 

ควนับหุร่ี มี 3 ชนิด ได้แก่  
 ควนับหุร่ีมือหนึง่  หมายถึง ควนัท่ีผู้สบูบหุร่ีสดูเข้าไป 

 ควนับหุร่ีมือสอง หมายถึง ควนับหุร่ีท่ีถกูพน่ออกมาจากผู้สบูบหุร่ี และควนับหุร่ีท่ีลอยออกจากปลายมวนบหุร่ี
ในขณะท่ีบหุร่ีติดไฟอยู่ 

 ควนับหุร่ีมือสาม หมายถึง อนภุาคของสารพิษในควนับหุร่ีท่ีติดอยูต่ามผิวหนงั ผม เสือ้ผ้าของผู้สบูบหุร่ี หรือ
ยงัคงเกาะติดอยูก่บัสิ่งของเคร่ืองใช้ภายในห้องท่ีผู้สบูบหุร่ีเคยสบู แม้ในขณะนัน้ไมไ่ด้สบูแล้ว 

 
 
 
 
 
 



เพรำะเหตุใดนักเรียนจึงไม่ควรสูบบุหร่ี 

1. บหุร่ี สบูแล้วเกิดการเสพตดิ เพราะมีสารนิโคตนิ  ท าให้เลิกยาก  แตก็่เลิกได้  
2. การสบูบหุร่ีจะท าให้นกัเรียนเส่ียงท่ีจะไปใช้สารเสพติดชนิดอ่ืน เชน่ ยาบ้า เฮโรอีน  บหุร่ีจงึเทา่กบัเป็นประตู

สูย่าเสพตดิท่ีร้ายแรงชนิดอ่ืน ซึง่บริษัทบหุร่ีรู้มานานแล้วว่า บหุร่ี สบูแล้วเกิดการเสพติด จงึพุง่เป้าหมายไป
ท่ีเยาวชน เพ่ือให้เป็นลกูค้าท่ียาวนาน 

3. บหุร่ีท าให้เสียทรัพย์ 
4. บหุร่ีท าให้เสียบคุลิกภาพ 
5. บหุร่ีมีผลตอ่สติปัญญา  โดยการวิจยัในทหารเกณฑ์ใหม ่กวา่ 20,000 นาย ในประเทศอิสราเอล พบวา่คน

ท่ีสบูบหุร่ีอาจมีระดบัไอควิ (IQ) ต ่าลง ซึง่ผู้ชายอายนุ้อยท่ีสบูบหุร่ีวนัละซอง (ซองละ 20 มวน) ขึน้ไป มี IQ 
ต ่าลง 7.5 หนว่ย เม่ือเทียบกบัคนท่ีไมส่บูบหุร่ี ทัง้นี ้คา่เฉล่ีย IQ ของกลุม่ตวัอย่างท่ีไมส่บูบหุร่ี = 101 
ในขณะท่ีกลุม่สบูบหุร่ี = 94 ซึง่ระดบั IQ จะลดลงตามจ านวนบหุร่ี คือ ยิ่งสบูมาก IQ ยิ่งต ่าลง 

6. บหุร่ีมีผลตอ่สขุภาพ ท าให้เจ็บป่วยและเสียชีวิตก่อนวยัอนัควร  
 

ลักษณะของนักเรียนที่มีควำมเส่ียงจะเป็นคนสูบบุหร่ี 

สว่นใหญ่มกัจะมีลกัษณะดงัตอ่ไปนี ้

 เก็บตวั เข้ากบัคนยาก ขาดความเช่ือมัน่ ไมค่อ่ยเห็นคณุคา่ของตนเอง 

 ผลการเรียนไมดี่   
 ก้าวร้าว  
 ขาดทกัษะปฏิเสธ 

 เคยทดลองสบูมาก่อน 

 

กำรตดิบุหร่ี 

สาเหตท่ีุท าให้เกิดการติดบหุร่ี มีอะไรบ้าง 
1. “ฤทธ์ิของสารนิโคตนิในควนับหุร่ี” เป็นภาวะการเสพตดิทางร่างกาย 

2. “อารมณ์” ซึง่นกัเรียนสว่นใหญ่ท่ีตดิบหุร่ีเพราะอารมณ์ เป็นภาวะทางจิตใจ เชน่ เครียด โกรธ เหงา เป็นต้น 

3. “พฤตกิรรมความเคยชิน” เช่น ต้องสบูบหุร่ีทกุครัง้หลงัอาหาร เป็นต้น 

สาเหตกุารติดบหุร่ีทัง้ 3 สาเหต ุไมส่ามารถแยกได้อย่างชดัเจน หากจะชว่ยนกัเรียนให้เลิกสบูบหุร่ี ครูต้องใสใ่จ 
ดแูลทัง้ 3 สาเหต ุเน่ืองจากภายหลงัจากสบูบหุร่ีประมาณ 2 ชัว่โมง นิโคตนิในร่างกายจะลดลงคร่ึงหนึง่ ตอ่จากนัน้ ผา่น
ไปประมาณ 48 ชัว่โมงหรือ 2 วนั จะออกจากร่างกายเกือบหมด  เวลาผา่นไปประมาณ 72 ชัว่โมง หรือ 3 วนั จะออก
จากร่างกายทัง้หมด จงึท าให้เกิดอาการไมส่ขุสบาย กระวนกระวาย เครียด หงดุหงิด ขาดสมาธิ  

ดงันัน้ การเลิกสบูบหุร่ีในวนัท่ี 3 จงึเป็นชว่งเวลาส าคญัของนกัเรียนท่ีจะต้องผา่นไปให้ได้ ซึง่หากครูเข้าใจ
สาเหตเุหลา่นี ้จะเข้าถึงจิตใจและอารมณ์ของผู้สบูบหุร่ี และจะต้องติดตามพดูคยุกบันกัเรียน เพราะเป็นชว่งท่ีนกัเรียนมี
โอกาสกลบัไปสบูได้อีก 

หลงัจากนัน้อีก 4 วนั คือวนัท่ี 7 ของการเลิกสบูบหุร่ี ครูจะต้องติดตามอีกครัง้ หากนกัเรียนคนนัน้สบูบหุร่ีไมเ่กิน 
10 มวนตอ่วนั และสามารถเลิกสบูบหุร่ีติดตอ่กนัได้ถึง 14 วนั มีแนวโน้มวา่นกัเรียนจะเลิกสบูบหุร่ีได้  



 

ผลของนิโคตินต่อสำรส่ือประสำทสมอง  
นิโคตนิ มีผลกระตุ้นสารส่ือประสาทสมอง ดงันี ้

Dopamine  ท าให้รู้สกึพงึพอใจ สขุใจ ลดความอยากอาหาร 
Acetylcholine ต่ืนตวั ท าให้ความจ าและสมาธิดีขึน้ 
Serotonin  รักษาระดบัอารมณ์ หลบัดี ลดความอยากอาหาร 
Norepinephrine  ต่ืนตวั มีแรงจงูใจ สดช่ืน ลดความอยากอาหาร 
Glutamate  เพิ่มความจ า 
Vasopressin เพิ่มความจ า 
β-endorphin ลดความวิตกกงัวลและความเครียด 
GABA  ลดความวิตกกงัวล 
 

หากนกัเรียนบอกว่า สบูบหุร่ีเฉพาะชว่งสอบเทา่นัน้ ถ้าไม่สบู จะจ าเนือ้หาท่ีจะสอบไมไ่ด้ ซึง่หากครูตอบว่า ไม่
จริง จะเป็นการโต้เถียง ท าให้นกัเรียนรู้สึกตอ่ต้านครู ไมเ่ป็นพรรคพวกด้วย  

ดงันัน้ ครูควรตอบวา่ ใชเ่ลย เป็นความจริง เพราะสารนิโคตนิไปกระตุ้นสารส่ือประสาทสมอง ท าให้ความจ าดี
ขึน้  แตน่ิโคตินก็ท าให้เกิดการเสพตดิ ซึง่อาจจะไมเ่ฉพาะแคช่ว่งสอบเทา่นัน้ แตจ่ะติดไปอีกนาน นอกจากนี ้นิโคตินยงั
ไปเพิ่มการหลัง่กรดในกระเพาะอาหารอีกด้วย  

ลองให้นกัเรียนนกึภาพตาม แล้วชว่ยกนัคิดวา่มนัจะท าให้มีผลตอ่ร่างกายอยา่งไรอีกบ้าง  
การตอบของครูโดยคล้อยตามนกัเรียน ซึง่เป็นการให้ข้อมลูท่ีเป็นจริง นกัเรียนจะรู้สกึยอมรับครูวา่เป็นพวก 

เดียวกนั ท าให้มีสมัพนัธภาพท่ีดีตอ่กนั 
 

อำกำรถอนนิโคตนิ 

คือ อาการท่ีเกิดขึน้หลงัจากลงมือเลิกสบูบหุร่ี ซึง่อาจเกิดเพียงอาการหนึง่อาการใดเพียงอยา่งเดียว หรือหาก
ตดิมากก็อาจเกิดได้หลายอาการ ได้แก่ 

 อารมณ์ซมึเศร้า 

 นอนไมห่ลบั 
 หงดุหงิด เครียด โกรธเคือง อารมณ์เสียง่าย 
 วิตกกงัวล 
 สมาธิลดลง 
 กระวนกระวาย 
 หวัใจเต้นช้าลง 
 อยากอาหารมากขึน้หรือน า้หนกัตวัเพิ่มขึน้ 

 ปวดท้อง มวนท้อง ท้องเสีย คล่ืนไส้ 

 เป็นไข้ คร่ันเนือ้คร่ันตวั 
 ชาปลายมือ 



 ไอ 
 ปากเป็นแผล 
 น า้ลายเหนียว เปรีย้วปาก 

ครูไมค่วรบอกวา่จะมีอาการอยา่งไรเกิดขึน้หลงัจากการลงมือเลิกสบูบหุร่ี แตค่รูควรถามวา่ นกัเรียนคดิวา่จะมี
อาการอะไรบ้าง แล้วครูคอ่ย ๆ บอกทีละเร่ือง เช่น มีอาการไอ เป็นเพราะตอนสบูบหุร่ี มีสารทาร์ไปเกาะท่ีปอด เม่ือเลิก
สบูบหุร่ี ปอดจะท าความสะอาดตวัเอง จงึท าให้ไอ เป็นต้น  

ครูพึงตระหนกัว่าความรู้สึกอยากสบูบหุร่ีจะเกิดขึน้ 3.6 ครัง้ตอ่วนั แตล่ะครัง้จะมีความรู้สึกอยากอยู่ประมาณ 3 

นาที หากผา่นชว่งเวลา 3 นาทีนัน้ไปแล้ว ความรู้สกึอยากสบูบหุร่ีจะลดลง ดงันัน้ ครูควรแนะให้นกัเรียนหากิจกรรมตา่ง 
ๆ ท า เพ่ือยืดเวลาออกไป ไมใ่ห้ใสใ่จกบัอาการอยากสบูบหุร่ี เชน่ เดนิ 5 นาที บ้วนปาก แปรงฟัน กินผลไม้ เป็นต้น  

 

ภำพลักษณ์ของนักเรียนท่ีสูบบุหร่ี 

นกัเรียนท่ีสบูบหุร่ีจะรับรู้ว่า คนทัว่ไปมองตนเองวา่เป็นเด็กไมดี่ เป็นเด็กเลว ครูไม่ต้องโต้แย้งวา่ “ไมจ่ริงหรอก” 
แตค่รูควรถามวา่ “แล้วนกัเรียนมองตวัเองอยา่งไร” เพ่ือให้นกัเรียนได้คิด เป็นการกระตุ้นการรักและเห็นคณุคา่ในตนเอง  

สิ่งส าคญัในเร่ืองภาพลกัษณ์ ครูต้องไมป่ระณาม ไมห่ยามเหยียด และไมเ่ยินยอท่ีไมใ่ชค่วามจริง 

การส่ือสารของครูจะต้องไมท่ าให้นกัเรียนอบัอาย แตต้่องท าให้นกัเรียนอยากปรับเปล่ียนพฤติกรรม ดงันัน้ การ
เสริมแรงทางบวกจงึเป็นสิ่งจ าเป็น เชน่ นกัเรียนหลอ่มาก อยากเป็นดารา แตก่ารสบูบหุร่ีจะเป็นอปุสรรค เพราะท าให้
ปากด า ท าให้เสียภาพลกัษณ์ เป็นต้น 

ถ้านกัเรียนถามว่าเลิกบหุร่ีแล้วปากจะหายด าไหม  ครูจะตอบอย่างไร ครูไมค่วรให้ค ายืนยนัว่าปากจะหายด า 
แตอ่าจถามเพ่ือให้นกัเรียนได้คิดวา่ เทา่ท่ีเคยสงัเกตเป็นอยา่งไร ซึง่ครูอาจอธิบายเพิ่มเตมิวา่ บหุร่ีมีสารนิโคตนิท าให้
เส้นเลือดหดตวั เลือดไปเลีย้งไมท่ัว่ ปากจงึด า หากเลิกสบูบหุร่ีแล้ว ได้รับประทานอาหารท่ีมีประโยชน์ครบถ้วน  และ
ออกก าลงักาย จะท าให้สขุภาพเป็นอย่างไร  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

โปรดสละเวลำสักนิด 

เพ่ือชว่ยพฒันาหนงัสือเลม่นีใ้ห้ดียิ่งขึน้ โปรดสง่ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ค าต ิชม ฯลฯ เก่ียวกบัหนงัสือเลม่นี ้มาท่ี 
info@smokefreeschool.net หรือทางเว็บไซต ์http://www.smokefreeschool.net/contact.php  
และ       facebook.com/smokefreeschool  หรือหมายเลขโทรศพัท์ 09-4817-0555 

ฝากทิง้ท้าย 

การคยุกบันกัเรียนท่ีสบูบหุร่ี ครูควรคยุสนกุ เพ่ือให้นกัเรียนรู้สกึสบายใจ  ได้หวัเราะ 
เพราะการหวัเราะจะท าให้จิตใต้ส านกึเปิด  แตก่ารคยุท่ีท าให้เครียด    
จะท าให้นกัเรียนคิดถึงการสบูบหุร่ี 
 


