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บทคดัย่อ 

การวจิยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อพฒันารูปแบบการมีส่วนร่วมในการสร้างและใชม้าตรการทางสังคมในการ

ควบคุมการสูบบุหร่ีของแรงงานยา้ยถ่ินในแคมป์คนงานนอกระบบ รูปแบบ เป็นการวิจยัเชิงปฏิบติัการ ( Action 

Research) โดยใชก้ระบวนการแบบผสมผสานทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ (MixedMethod) แบ่งออกเป็น 3 

ระยะ คือ  ระยะท่ี 1 ศึกษาการรับรู้และทศันคติของผูมี้อิทธิพลต่อการตดัสินใจหรือมีส่วนไดส่้วนเสียต่อปัญหาและ

มาตรการทางสังคมเพื่อป้องกนันกัสูบหนา้ใหม่และคุม้ครองผูไ้ม่สูบบุหร่ีของแรงงานยา้ยถ่ินในแคมป์คนงาน กลุ่ม

ตวัอยา่งป็นคนงานตดัออ้ยทั้งหมด 29 แคม้ป์ ใชว้ธีิสุ่มอยา่งง่าย เคร่ืองมือท่ีใช ้ คือ แบบสัมภาษณ์  การวเิคราะห์

ขอ้มูลขอ้มูลเชิงปริมาณ ใชส้ถิติค่าเฉล่ีย ค่าร้อยละ ค่ามธัยฐาน ค่าฐานนิยม และค่าพิสัยระหวา่งควอไทล ์ ขอ้มูลเชิง

คุณภาพ การวิเคราะห์เน้ือหา (Contentanalysis) ระยะท่ี 2 ทดสอบกระบวนการสร้างและใชม้าตรการทางสังคม     

โดยแบ่งเป็น 2 แบบแบบท่ี 1 มีสร้างมาตรการทางสังคมโดยแรงงานยา้ยถ่ินและครอบครัวรับจา้งตดัออ้ยทดลองใช้

มาตรการใน 2 แคมป์ท่ีสมคัรใจ แบบท่ี2สร้างมาตรการทางสังคมโดยกลุ่มผูมี้ส่วนไดเ้สียคือ 1. ผูสู้บบุหร่ี, 2.กลุ่มท่ี

เคยสูบแต่เลิกไดด้ว้ย, 3 ผูไ้ม่สูบบุหร่ีรวมแม่บา้นและเด็กท่ีเพิ่งเร่ิมสูบหรือยงัไม่สูบ 4.กลุ่มนายจา้ง 5.กลุ่มร้านคา้ 6.

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินรวมตวัแทน ธ.ก.ส. และตวัแทนสภาหอการคา้ฯลฯ 7. เจา้หนา้ท่ีสาธารณสุข 8.นกัวจิยั

ทดลองใชใ้น 2 แคมป์ระยะท่ี 3  การประเมินรูปแบบการคุม้ครองสุขภาพแรงงานยา้ยถ่ินและครอบครัวจากการ

ไดรั้บควนับุหร่ีมือผลการวิจยัมีดงัน้ี 

 คนงานรับจา้งตดัออ้ยส่วนใหญ่ เป็นเพศชายร้อยละ 59.10 เพศหญิง ร้อยละ40.90 ส่วนใหญ่มีอายอุยู่

ระหวา่ง 20 – 30 ปี ร้อยละ30.11 รองลงมาคือ 30 – 40 ปี ร้อยละ 28.62 และ 40 – 50 ปี ร้อยละ23.79 โดยมีอายุ

เฉล่ีย 36 ปี อายตุ  ่าสุด 13 ปี สูงสุด 66 ปี ทศันคติดา้นความเหมาะสมและความเป็นไปไดต่้อมาตรการทางสังคม

เพื่อป้องกนันกัสูบหนา้ใหม่และคุม้ครองผูไ้ม่สูบบุหร่ีของแรงงานยา้ยถ่ินในแคมป์คนงาน ส่วนใหญ่เห็นดว้ยใน

การหา้มคนงานสูบบุหร่ีในแคมป์ใหมี้การใหมี้การจดัสถานท่ีสูบบุหร่ีหา้มใชเ้ด็กซ้ือบุหร่ีมาตรการทางสังคม

รูปแบบท่ี 1 ท่ีสร้างโดยตวัแทนคนงาน ไดแ้ก่ หา้มนายจา้งแจกบุหร่ี หรือให้รางวลั ดว้ยบุหร่ีใหสู้บเฉพาะจุดหา้ม

สูบในหอ้งส้วมหา้มชวนคนอ่ืนสูบหา้มใชเ้ด็กซ้ือบุหร่ีหา้มทิ้งกน้บุหร่ีใหเ้ด็กเห็นลดจ านวนการสูบคนใน

ครอบครัวคอยเตือนคนเลิกไดแ้นะน าคนอ่ืนคนเลิกไดแ้นะน าคนอ่ืนระวงัไม่ใหเ้ด็กเรียนแบบการสร้าง

ส่ิงแวดลอ้มใหเ้อ้ือต่อสุขภาพพลงัสตรี ต่อตา้นสามีสูบบุหร่ีในแคมป์คนงาน และในไร่ออ้ยท่ีมีสตรี เด็ก และผูไ้ม่

สูบบุหร่ีอยูใ่กลล้ดเวลาวา่ง เพื่อเบ่ียงเบนจากการเอาเวลาวา่งมาสูบบุหร่ีไม่วางบุหร่ีไวใ้นท่ีคนอ่ืนเห็นและหยบิ



สูบไดง่้ายในบริเวณแคมป์ขา้งเคียงหา้มสูบบุหร่ีใกลศ้าลากลางแคมป์ท่ีเป็นแหล่งดูละครทีวขีองสตรีและเด็กลด

การตั้งวงด่ืมสุราในแคมป์เพื่อลดการสูบบุหร่ีร่วมกบัการด่ืมสุรามาตรการทางสังคมรูปแบบท่ี 2 (ผูมี้ส่วนไดส่้วน

เสีย) ไดแ้ก่  การสร้างค่านิยมใหม่คนงานไม่สูบบุหร่ี การสร้างแนวร่วมในการรณรงคไ์ม่สูบบุหร่ีในแคมป์

คนงาน  การสร้างการรับรู้นอกรูปแบบ  การสร้างส่ิงแวดลอ้มไร้ควนับุหร่ี  การควบคุมการขายบุหร่ีในร้าน  ขาย

ของช าของนายจา้ง  เจา้หนา้ท่ีสินเช่ือ ธ.ก.ส. กระตุน้เตือนลูกคา้ ธ.ก.ส. ท่ีท  าไร่ออ้ยใหล้ดการสนบัสนุนลูกจา้งท่ี

สูบบุหร่ีในแคมป์และในไร่ออ้ย    ลดการเยา้ยวนจากการสูบบุหร่ีใหเ้ด็กเห็นในทุกกรณี  ฝ่ายสนบัสนุนการปลูก

ออ้ยท่าชยัสนบัสนุนไม่สูบบุหร่ีในแคมป์ ยามเฝ้าแคมป์เฝ้าระวงัคนสูบในแคมป์  ใหห้วัหนา้คนงานท าหนา้ท่ี

ตรวจตราตามหนา้ห้องพกั ท่ีอาบน ้า ห้องสุขา หา้มสูบบุหร่ี  ภรรยาเฝ้าระวงัการสูบของสามีในหอ้งนอน      

ตกัเตือนหา้มสูบในห้องพกั   อสม.ติดตามส ารวจและรายงานสถานการณ์การไดรั้บควนับุหร่ี ปักป้ายจดับริเวณ

สูบบุหร่ี  ไม่เกรงใจคนสูบใกลค้นไม่สูบ  ภายในแคม้ป์หลงัจากต าเนินมาตรการคุม้ครองสุขภาพผูไ้ม่สูบบุหร่ี

หน่ึงเดือน กลุ่มทดลองทั้งสองรูปแบบ ไดรั้บควนับุหร่ีลดลงโดยมีคะแนนเฉล่ียแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทาง

สถิติท่ีระดบั 0.05 
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บทที ่1 
บทน า 

 
1. ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

การเสียชีวิตจากการสูบบุหร่ีเป็นเร่ืองท่ีสามารถป้องกนัได ้การสูบบุหร่ีเพิ่มโอกาสในการเจ็บป่วยดว้ย
โรคมะเร็งปอด(Lung Cancer )มากข้ึน(Deborah, 2010) จากสถิติพบวา่ความน่าจะเป็นของการเกิดโรคมะเร็ง
ปอดในคนท่ีสูบบุหร่ีมีประมาณร้อยละ 11-17 ซ่ึงเทียบเท่ากบั 10-20 เท่าของคนท่ีไม่สูบบุหร่ี(CDC, 2010)  และ
พบวา่ผูเ้ป็นโรคมะเร็งปอดประมาณร้อยละ 80-90 มีสาเหตุมาจากการสูบบุหร่ี(กรมควบคุมโรค,2549) นอกจากน้ี
การสูบบุหร่ียงัเป็นสาเหตุของโรคปอดอ่ืนๆ เช่น โรคถุงลมโป่งพอง(Emphysema)โอกาสในการแทง้ลูกในหญิง
ตั้งครรภท่ี์สูบบุหร่ี(Miscarriage)มากข้ึน(US DHealth and Human services, 2008) เด็กท่ีคลอดท่ีแม่สูบบุหร่ีอาจมี
น ้ าหนกันอ้ยกวา่ปกติ การสูบบุหร่ียงัเพิ่มโอกาสท่ีจะเกิดอาการหวัใจวาย (Heart Attacks) ใบหนา้ดูแก่กวา่ปกติ 
เน่ืองจากควนับุหร่ีจะเพิ่มรอยเห่ียวย่นบนผิวหนงั และการสูบบุหร่ียงัเพิ่มอตัราเมตาบอลิซึม (Metabolic Rate) 
ซ่ึงอาจส่งผลให้ผูสู้บมีน ้ าหนกัลดลง (กรมควบคุมโรค,2549)  จึงเกิดความเช่ือผิดๆท่ีวา่การสูบบุหร่ีแลว้ไม่อว้น 
หรือการไดรั้บควนับุหร่ีโดยไม่ไดสู้บเองหรือท่ีเรียกวา่การสูบบุหร่ีมือสอง (Secondhand smoke )ไม่เป็นอนัตราย
(กรองจิต  วาทีสาธกกิจ,2552)แต่ในความเป็นจริงควนับุหร่ีมีสารเคมีกวา่6,000ชนิด มีสารก่อมะเร็งมากกว่า60
ชนิด(American Cancer Society,2011)นอกจากน้ีอนัตรายจากควนับุหร่ีมือสอง  คือ  ผูไ้ม่สูบบุหร่ีซ่ึงอยูใ่นห้องท่ี
มีคนสูบบุหร่ีเป็นเวลานานแลว้หายใจเอาควนับุหร่ีเขา้ไป มีโอกาสเป็นมะเร็งปอด ร้อยละ10-30 ของผูท่ี้ไม่ไดรั้บ
ควนับุหร่ี ปอดจะถูกท าลายเช่นเดียวกบัปอดของคนท่ีสูบบุหร่ี 1-10 มวนต่อวนัผูไ้ม่สูบบุหร่ีไดรั้บควนับุหร่ี
ประมาณคร่ึงชั่วโมง จะมีคาร์บอนมอนอกไซด์ในเลือดเท่ากับคนท่ีสูบบุหร่ี 1 มวนได้รับควนับุหร่ีวนัละ3 
ชัว่โมงข้ึนไปจะเส่ียงต่อการเป็นโรคมะเร็งท่ีล าคอมากกว่าผูท่ี้ไม่ได้รับควนับุหร่ีถึง 3 เท่า และมีโอกาสเป็น
โรคมะเร็งอ่ืนๆ มากกวา่คนปกติ 2 เท่ารวมทั้งมีโอกาสเป็นโรคหวัใจ เส้นเลือดหวัใจตีบ หลอดลมอกัเสบ  ถุงลม
โป่งพอง มะเร็งเตา้นม(American Cancer Society,2011) รวมทั้งมะเร็งอ่ืนๆเช่นเดียวกบัคนท่ีสูบบุหร่ี  

ปัจจุบนัมีผูสู้บบุหร่ีทัว่โลกประมาณ 1,100ลา้นคน ภายในปี พ.ศ. 2568 จะเพิ่มข้ึนจ านวนมากกวา่ 1,600 
ลา้นคน สถิติการส ารวจผูสู้บบุหร่ี อายุ 15 ปีข้ึนไปปีพ.ศ. 2554(มูลนิธิรณรงคเ์พื่อการไม่สูบบุหร่ี, 2555) พบว่า 
ประชากร 4.2 ลา้นคน สัมผสัควนับุหร่ีมือสองในสถานท่ีท างาน และ 19.5 ลา้นคน ไดรั้บควนบุหร่ีมือสองจาก
ในบา้น คนสูบบุหร่ีอาศยัอยู่ในประเทศท่ีก าลงัพฒันาร้อยละ 50 เสียชีวิตดว้ยโรคท่ีเกิดจากการสูบบุหร่ีและจะ
เพิ่มเป็นร้อยละ 70 โดยมีการคาดคะเนทางระบาดวิทยาวา่ในอีก 20 ปีขา้งหนา้ จ านวนผูเ้สียชีวิตจากการสูบบุหร่ี 
จะเพิ่มข้ึนเป็นปีละ 10 ลา้นคน และเด็ก 250 ลา้นคนจะเสียชีวิตเน่ืองจากพิษภยัของบุหร่ี (กรองจิต วาทีสาธกกิจ, 
2552)  

http://en.wikipedia.org/wiki/emphysema
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B8%81&action=edit
http://en.wikipedia.org/wiki/miscarriage
http://en.wikipedia.org/wiki/myocardial_infarction
http://en.wikipedia.org/wiki/metabolism
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องค์การอนามัยโลกเห็นความส าคัญของการควบคุมยาสูบจึงมีอนุสัญญาในการควบคุมยาสูบ 
(Framework Convention al Tobacco Control:FCTC) ข้ึนในปีพ.ศ.2547 เป็นกฎหมายโลก ประเทศต่าง ๆ ทัว่
โลกต่างประกาศนโยบายปลอดบุหร่ีในท่ีสาธารณะอยา่งต่อเน่ืองแสดงให้เห็นวา่ทัว่ทั้งโลกต่ืนตวัต่อผลกระทบ
ต่างๆ ของการไดรั้บควนับุหร่ี และนโยบายปลอดบุหร่ีจะช่วยให้คนท่ีไม่สูบบุหร่ีมีสุขภาพดีข้ึน ช่วยให้คนอยาก
เลิกสูบบุหร่ีมากข้ึน ในไอซ์แลนด์เหนือ ไดว้ิจยักฎหมายห้ามสูบบุหร่ีในสถานท่ีสาธารณะพบวา่ช่วยให้คนเลิก
สูบบุหร่ีไดถึ้งร้อยละ 40  รัฐบาลนอร์เวยว์ิจยัพบว่า หลงัจากประกาศใช้กฎหมายห้ามสูบบุหร่ีในบาร์ ไนต์คลบั 
และร้านอาหารทั้งหมดตั้งแต่ มิถุนายน 2547 สุขภาพของประชาชนดีข้ึน อตัราการสูบบุหร่ีลดลงคุณภาพของ
อากาศในสถานบนัเทิงดีข้ึน และประเทศออสเตรเลีย ระบุวา่จ านวนผบั บาร์ปลอดบุหร่ีเพิ่มมากข้ึน ท าให้วยัรุ่น
ตอ้งการเลิกบุหร่ี (ณรงคศ์กัด์ิ  หนูสอนและคณะ,2552) 

ประเทศไทยมีผูสู้บบุหร่ีเป็นจ านวน 10.90 ลา้นคนหรือร้อยละ 20.70  (ศูนยว์ิจยัและจดัการความรู้เพื่อ
การควบคุมยาสูบ,2553)และได้เห็นความส าคญัและตระหนักถึงโทษภยัของยาสูบ  จึงลงนามให้สัตยบ์รรณ
ด าเนินการควบคุมยาสูบตามท่ีอนุสัญญาควบคุมยาสูบ ก าหนดครอบคลุมทั้งดา้นห้ามโฆษณาและส่งเสริมการ
ขาย การจดัเขตปลอดบุหร่ี การมีภาพค าเตือนบนซองบุหร่ี การให้ความรู้ และการวิจยัเพื่อควบคุมยาสูบ การข้ึน
ภาษียาสูบ การควบคุมผลิตภณัฑ์ยาสูบ การออกกฎหมายควบคุมยาสูบ ฯลฯ ไดต้รากฎหมาย  2 ฉบบั   เพื่อ
ควบคุมการบริโภคยาสูบคือพระราชบญัญติัควบคุมผลิตภณัฑ์ยาสูบ พ .ศ. 2535 และพระราชบญัญติัคุม้ครอง
สุขภาพของผูไ้ม่สูบบุหร่ี พ.ศ. 2535 รวมทั้งยงัมีประกาศกระทรวงสาธารณสุขอีกหลายฉบบั  เพื่อให้การบงัคบั
ใช้ตามพระราชบญัญติัทั้ง 2 ฉบบัเกิดสัมฤทธ์ิผล  เช่น  ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเร่ือง แต่งตั้งพนักงาน
เจา้หนา้ท่ีเพื่อปฏิบติัการตามพระราชบญัญติัคุม้ครองสุขภาพของผูไ้ม่สูบบุหร่ี พ.ศ. 2535  และประกาศกระทรวง
สาธารณสุข เร่ืองแต่งตั้งเจา้พนกังานเจา้หน้าท่ีเพื่อปฏิบติัการตามพระราชบญัญติัควบคุมผลิตภณัฑ์ยาสูบ พ .ศ. 
2535 รวมทั้งประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบบัท่ี 17  พ.ศ. 2549  เร่ือง  ก าหนดช่ือหรือประเภทของสถานท่ี
สาธารณะท่ีให้มีการคุม้ครองสุขภาพของผูไ้ม่สูบบุหร่ี และก าหนดส่วนหน่ึงส่วนใดหรือทั้งหมดของสถานท่ี
สาธารณะดงักล่าวเป็นเขตสูบบุหร่ีหรือเขตปลอดบุหร่ี เป็นตน้ นอกจากน้ียงัก าหนดนโยบายแห่งชาติในการ
ควบคุมการบริโภคยาสูบ  (National Policies for Tobacco Control) คือลดการริเร่ิมสูบบุหร่ีในเด็กและเยาวชน 
ลดการบริโภคยาสูบ  อตัราผูสู้บบุหร่ีและปริมาณการบริโภคยาสูบต่อหวัต่อปี ปกป้องสุขภาพของผูไ้ม่สูบบุหร่ี
จากอนัตรายของควนับุหร่ี โดยมีมาตรการท่ีส าคญัคือมาตรการทางเศรษฐกิจ มาตรการเชิงกฎหมาย การสร้าง
ความเขม้แข็งและการส่งเสริมพลงัการมีส่วนร่วมในทุกภาคส่วนของสังคม  รวมถึงเยาวชน  ครอบครัว  ชุมชน 
ซ่ึงสอดคลอ้งกบักรอบอนุสัญญาวา่ดว้ยการควบคุมยาสูบขององคก์ารอนามยัโลก (Framework Convention on 
Tobacco Control)   
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จากการศึกษาของศิริวรรณ พิทยรังสฤษฏ์ และผูเ้ช่ียวชาญองคก์ารอนามยั(ศิริวรรณ  พิทยรังสฤษฏ์และ
คณะ,2553) พบจุดอ่อนของระบบการควบคุมยาสูบของประเทศไทยตั้งแต่ปี ค.ศ. 2008 คือ โครงสร้างของรัฐใน
การควบคุมยาสูบไม่เขม้แขง็โดยเสนอแนะวา่ ควรส่งเสริมศกัยภาพของรัฐบาลในการเป็นผูน้ าการเปล่ียนแปลง, 
การประสานหลายภาคส่วน, การวางแผนและน ามาตรการไปปฏิบติั สอดคลอ้งกบัการวิเคราะห์การบงัคบัใช้
กฎหมายคุม้ครองสุขภาพของผูไ้ม่สูบบุหร่ีของไทยของณรงค์ศกัด์ิ  หนูสอน (ณรงค์ศกัด์ิ  หนูสอนและคณะ
,2552) ท่ียงัพบขอ้ดอ้ยของกฎหมายไทยในดา้นต่างๆดงัน้ี คือ ดา้นตวัพนกังานเจา้หนา้ท่ีตามกฎหมายส่วนใหญ่
ไม่ทราบบทบาทหน้าท่ีของเจ้าพนักงานตามกฎหมาย ไม่ให้ความส าคัญหรือไม่ออกตรวจแนะน าสถาน
ประกอบการท่ีอยู่นอกเมืองหรือห่างจากแหล่งชุมชน ละเลยการปรับหรือจบัผูฝ่้าฝืนสูบบุหร่ีในท่ีห้ามสูบ  ดา้น
สถานท่ีพบวา่การจดัสถานท่ีให้เป็นเขตปลอดบุหร่ีตามกฎหมายท าไดย้ากสถานประกอบการบางประเภทคิดว่า
หากด าเนินการอยา่งเคร่งครัดตามกฎหมายปลอดบุหร่ี  กบัลูกคา้ท่ีฝ่าฝืนสูบบุหร่ีอาจมีผลกระทบหรือมีผลเสียต่อ
ธุรกิจและดา้นประชาชน  ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นวา่โรงพยาบาล/รถยนตโ์ดยสาร สามารถควบคุมการสูบบุหร่ี
ไดดี้  แต่สถานท่ีราชการอ่ืนๆ เช่น ท่ีว่าการอ าเภอ องค์การบริหารส่วนต าบล สถานีขนส่ง และโรงเรียน   ยงั
พบวา่มีการฝ่าฝืนสูบบุหร่ี  รวมทั้งเห็นวา่ไม่เคยมีการปรับกนัอยา่งจริง ไม่เคยเห็นตวัอยา่งการบงัคบัใชก้ฎหมาย 
ทั้งๆท่ีมีการกระท าผิดตาม พรบ.คุม้ครองสุขภาพผูไ้ม่สูบบุหร่ีปี 2535 อยูพ่ร้อมกนัน้ี ณรงคศ์กัด์ิ หนูสอน ไดใ้ห้
ขอ้เสนอแนะว่า ควรด าเนินการเพิ่มเติมและใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการด าเนินการผลักดัน กฎหมายส าหรับ
ประเทศไทยทั้งในระยะสั้นและระยะยาวต่อไป  โดยเสนอเป็นขั้นตอนเพื่อเป็นแนวทางการป้องกนัควนับุหร่ีมือ
สองให้ประชาชนได้น าไปใช้ในอนาคต สถานท่ีปลอดบุหร่ีท่ีควรด าเนินการเพิ่มเติม คือรถยนต์ส่วนตวัเพื่อ
ป้องกนับุคคลในครอบครัวไดรั้บควนับุหร่ี  บา้นท่ีมีเด็กอายุต  ่ากวา่ 16 ปี  ในบา้นขณะทานอาหารและพกัผอ่นดู
ทีว ี โดยควรจดัสถานท่ีใหสู้บบุหร่ีบริเวณสถานท่ีก่อสร้างท่ีมีคนงานก่อสร้างท่ีพกัชัว่คราว ท่ีพกัคนงาน บริเวณ
ดา้นหลงัอาคารส านกังานทางเขา้และทางออกท่ีน าไปสู่อาคารและสถานท่ีสาธารณะ  

 แรงงานรับจา้งตดัออ้ยเป็นแรงงานนอกระบบ( Informal Workers)  เป็นผูใ้ชแ้รงงานท่ีท างานโดยไม่มี
สัญญาการจา้งงานอย่างเป็นทางการ หรือไม่มีนายจา้งตามความหมายของกฎหมายแรงงาน  (มูลนิธิเพื่อการ
พฒันาแรงงานและอาชีพ,2554) ไม่มีค่าจา้งหรือค่าตอบแทนท่ีแน่นอน หรือเป็นผูป้ระกอบอาชีพอิสระ หรือเป็น
ผูท่ี้ท  างานชัว่คราว   เช่น ผูรั้บงานไปท าท่ีบา้น ผูรั้บเหมาช่วงงานอุตสาหกรรมไปท าท่ีบา้น  คนงานท่ีท างานไม่
ประจ า ลูกจา้งชัว่คราว ลูกจา้งชัว่คราวตามฤดูกาลแรงงานรับใชใ้นบา้น เป็นตน้  แรงงานอกระบบเป็นแรงงานท่ี
ไม่ไดอ้ยูใ่นกรอบความคุม้ครองของกฎหมายคุม้ครองแรงงาน กฎหมายประกนัสังคม  ปัญหาของแรงงานนอก
ระบบท่ีพบ คือ ไม่เป็นท่ีรับรู้ของสังคม (invisible) เน่ืองจากสังคมไทยขาดระบบข้อมูลของแรงงานนอก
ระบบ  ไม่ไดรั้บการคุม้ครองจากกฎหมายคุม้ครองแรงงาน เน่ืองจากกฎหมายส าคญัๆ ดา้นแรงงาน คือ พ.ร.บ.
คุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 พ.ร.บ.เงินทดแทน พ.ศ. 2537 พ.ร.บ.ประกนัสังคม พ.ศ.2533 พ.ร.บ.ความปลอดภยั
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ในสถานประกอบการ  พ.ร.บ.แรงงานสัมพนัธ์  และกฎหมายฉบบัอ่ืนๆ ท่ีมีอยูล่ว้นแต่ครอบคลุมเฉพาะแรงงาน
ในระบบ แรงงานนอกระบบจึงไม่ไดรั้บการคุม้ครองจากกฎหมายเหล่าน้ี  ค่าตอบแทนไม่เป็นธรรมและรายได้
ไม่แน่นอน งานไม่ต่อเน่ือง ไม่สม ่าเสมอ ข้ึนอยูก่บัภาวะการขาย การตลาดของสินคา้ หรือสถานการณ์ของสังคม 
ท าให้ไม่มีความมัน่คงในการท างาน เขา้ไม่ถึงประกนัสังคม เน่ืองจาก พ.ร.บ.ประกนัสังคมฉบบัปัจจุบนัยกเวน้
การคุม้ครองแรงงานนอกระบบท าให้ผูท้  าการผลิตขาดหลกัประกนัท่ีจ าเป็นในการด ารงชีวิตท่ีผูใ้ช้แรงงานใน
ระบบได้รับ ไม่ว่าจะเป็นกรณี การเจ็บป่วย ทุพพลภาพ ตาย  คลอดบุตร สงเคราะห์บุตร  ชราภาพ และ
วา่งงาน  เขา้ไม่ถึงทรัพยากรและการสนบัสนุนจากรัฐ จึงเป็นเหตุให้ขาดโอกาสในการพฒันาทกัษะฝีมือ การใช้
กองทุนหมุนเวียน รวมทั้งการไดรั้บบริการดา้นสาธารณสุขท่ีเหมาะสม ไม่มีองค์กร ไม่มีตวัแทน   ไม่มีอ านาจ
ต่อรอง ลกัษณะการท างานของแรงงานนอกระบบ มกัจะกระจดักระจายอยูท่ ัว่ไปจึงขาดการรวมกลุ่ม หรือแมจ้ะ
มีการรวมกลุ่มก็เป็นกลุ่มขนาดเล็ก ประกอบกบัการไม่เขา้ใจในเร่ืองสิทธิของตนเองในฐานะแรงงาน จึงไม่มี
อ านาจในการต่อรองทั้งกบันายจา้ง หรือหน่วยงานของรัฐท่ีเก่ียวขอ้ง และมีปัญหาสุขภาพและสภาพการท างานท่ี
ไม่ปลอดภยั เน่ืองจากขาดความรู้ความเขา้ใจเร่ืองอาชีวอนามยัและความปลอดภยัในการท างาน รวมทั้งมีความ
เส่ียงจากสภาพแวดลอ้มการท างานท่ีไม่ปลอดภยั จึงท าให้ แรงงานนอกระบบส่วนใหญ่ตอ้งเผชิญกบัปัญหาดา้น
สุขภาพ และความเส่ียงจากอุบติัเหตุในการท างาน(มูลนิธิเพื่อการพฒันาแรงงานและอาชีพ,2553)จ านวนแรงงาน
นอกระบบเหล่าน้ีส านักงานสถิติแห่งชาติ(ส านักงานสถิติแห่งชาติ,2553) ได้ส ารวจในปี 2553พบว่า เฉพาะ
แรงงานนอกระบบทางการเกษตรกรรมมีมากถึง 16 ลา้นคนโดยไม่รวมแรงงานนอกระบบทางอุตสาหกรรม ซ่ึง
อาจมีถึง 22 ลา้นคน นบัวา่เป็นแรงงานจ านวนมากเม่ือเทียบกบัประชากรประเทศไทยทั้งประเทศ  

  จงัหวดัสุโขทยั เป็นแหล่งปลูกออ้ยจ านวนมากจงัหวดัหน่ึงของประเทศ เน่ืองจากเป็นท่ีตั้งของโรงงาน
น ้ าตาล และมีแรงงานนอกระบบท่ีเขา้ข่ายเป็นแรงงานนอกระบบตามฤดูการเขา้รับจา้งตดัออ้ยในช่วงประมาณ
เดือนธันวาคมถึงเดือนเมษายนทุกปีๆละประมาณ  1,000 คน แรงงานเหล่าน้ีส่วนใหญ่มาจากภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ และจากภาคเหนือ  สภาพท่ีอยูอ่าศยัพบวา่ ฝาบา้นพกัส่วนใหญ่ท าดว้ยสังกะสีบางหลงัพื้น
ท าดว้ยไมไ้ผ่ หลงัคามุงหญา้คาหรือสังกะสี มีเน้ือท่ีพอพกัอาศยัหลบันอนเท่านั้น ตั้งอยู่ในไร่ออ้ย หรือบริเวณ
บา้นนายจา้ง  สถานท่ีพกัอาศยัดงักล่าวน้ีมีลกัษณะท่ีเอ้ือให้บุคคลในครอบครัวท่ีพกัอาศยัมีโอกาสไดรั้บพิษภยั
ของควนับุหร่ีมือสองจากคนในครอบครัวและเพื่อนใกลเ้คียงมาก (ฐาปกรณ์ แกว้เงิน,2550) และจากงานวิจยัของ
ดุษฎี อายุวฒัน์(ดุษฎี อายุวฒัน์, 2550) พบวา่ คนกลุ่มน้ีมีอตัราการบริโภคยาสูบและสุราสูง ยากจน มีรายไดเ้ป็น
รายวนั โดยเฉล่ียวนัละ166 บาท/คน และครอบครัวละ 3,000 -10,000 บาท/เดือน (ส านกังานสถิติแห่งชาติ,2550)
บุหร่ีท่ีสูบเป็นบุหร่ีมวนเองสูงถึงร้อยละ 87.76  (อนุกูล มะโนทนและคณะ,2553)และนิยมสูบบุหร่ีมวนเอง 
สาเหตุท่ีบุหร่ีมวนเองเป็นท่ีนิยมสูบโดยเฉพาะในกลุ่มประชาชนผูมี้รายไดน้อ้ย ในเกษตรกรชนบท และผูท้  างาน
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รับจา้ง อาจเน่ืองจากมีราคาถูก หาซ้ือไดง่้าย  และบางคนมีทศันคติในเชิงบวกหรือเป็นความเช่ือท่ีผิด คือ มองวา่
การสูบบุหร่ีมวนเองไม่เป็นอนัตรายต่อสุขภาพ(สุทศัน์ รุ่งเรืองหิรัญญา,2551)  
              จากเหตุผลดังกล่าวขา้งตน้จะเห็นว่ากลุ่มแรงงานอพยพรับจ้างตดัอ้อยเป็นกลุ่มด้อยโอกาสตามข้อ
กฎหมายของแรงงานนอกระบบและขอ้กฎหมายพระราชบญัญติัคุม้ครองสุขภาพผูไ้ม่สูบบุหร่ี พ.ศ.2535 เป็น
กลุ่มเส่ียงท่ีมีโอกาสได้รับควนับุหร่ีมือสองจ านวนมาก และเป็นกลุ่มท่ีถูกละเลยการคุ้มครองสุขภาพตาม
พระราชบญัญติัคุม้ครองสุขภาพผูไ้ม่สูบบุหร่ี พ.ศ.2535 ของจงัหวดัสุโขทยั  เพื่อสนบัสนุนกลยุทธ์สุโขทยัเมือง
ประวติัศาสตร์ปลอดบุหร่ี  เน่ืองจากกลยุทธ์น้ีด าเนินการตั้งแต่ปี2552 จนถึงปัจจุบนัก็มิได้ครอบคลุมถึงกลุ่ม
แรงงานรับจ้างตดัอ้อย(ส านักงานสาธารณสุขจงัหวดัสุโขทยั 2552) จึงท าให้ผูว้ิจยัมีความสนใจท่ีจะศึกษา
รูปแบบการมีส่วนร่วมในการสร้างและใชม้าตรการทางสังคมในการควบคุมการสูบบุหร่ีของแรงงานยา้ยถ่ินใน
แคมป์คนงานนอกระบบโดยการศึกษาจะมุ่งเน้นการสร้างการมีส่วนร่วมของภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัแรงงาน 
สร้างบทบาทประทดัฐานใหม่ของแคม้ป์แรงงาน และสร้างความตระหนกัในการดูแลตนเองและสังคม รวมทั้ง
การสร้างส่ิงแวดลอ้มให้เอ้ือต่อประทดัฐานใหม่ รูปแบบท่ีไดแ้สดงให้เห็นวา่สามารถปฏิบติัไดจ้ริงตามบริบทท่ี
เป็นอยู ่เพื่อน าผลท่ีไดไ้ปใชใ้นการคุม้ครองสุขภาพแรงงานยา้ยถ่ินและครอบครัวจากการไดรั้บควนับุหร่ีมือสอง
และลดจ านวนนกัสูบบุหร่ีหนา้ใหม่ต่อไป  
 
2. ค าถามการวจัิย 

ระบุค าถามท่ีตอ้งการทราบจากการวจิยัน้ี และผลการวจิยัจะสามารถตอบค าถามไต ้
1. สถานการณ์ปัญหาการสูบบุหร่ีและการไดรั้บควนับุหร่ีมือสองในแรงงานยา้ยถ่ินเป็นอยา่งไร 
2. ผลการใชรู้ปแบบการมีส่วนร่วมในการสร้างและใชม้าตรการทางสังคมในการควบคุมการสูบบุหร่ี

ของแรงงานยา้ยถ่ินในแคมป์คนงานนอกระบบเป็นอยา่งไร 
 
3. วตัถุประสงค์การวจัิย 

1.  จุดมุ่งหมายทัว่ไป (General Purpose) 
เพื่อพฒันารูปแบบการมีส่วนร่วมในการสร้างและใชม้าตรการทางสังคมในการควบคุมการสูบบุหร่ีของ

แรงงานยา้ยถ่ินในแคมป์คนงานนอกระบบ 
2.  จุดมุ่งหมายเฉพาะ (Specific purpose) 
 2.1 เพื่อศึกษาสถานการณ์ปัญหาการสูบบุหร่ีและการไดรั้บควนับุหร่ีมือสองในแรงงานยา้ยถ่ิน

นอกระบบ 
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 2.2 เพื่อพฒันารูปแบบการมีส่วนร่วมในการสร้างและใช้มาตรการทางสังคมในการควบคุมการ
สูบบุหร่ีของแรงงานยา้ยถ่ินในแคมป์คนงานนอกระบบ 

 2.3 เพื่อประเมินผลและถอดบทเรียนการใช้รูปแบบการมีส่วนร่วมในการสร้างและใชม้าตรการ
ทางสังคมในการควบคุมการสูบบุหร่ีของแรงงานยา้ยถ่ินในแคมป์คนงานนอกระบบ 

 
4. ขอบเขตการวจัิย 

1.  ขอบเขตประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ระยะท่ี 1 การศึกษาสถานการณ์การสูบบุหร่ีและการไดรั้บควนับุหร่ีมือสองในแรงงานยา้ยถ่ิน ประชากร

คือ แรงงานอพยพและครอบครัว ท่ีมารับจา้งตดัออ้ยใน จงัหวดัสุโขทยั   
ระยะท่ี 2 การพฒันาและประเมินรูปแบบการมีส่วนร่วมในการสร้างและใช้มาตรการทางสังคมในการ

ควบคุมการสูบบุหร่ีของแรงงานยา้ยถ่ินในแคมป์คนงานนอกระบบกลุ่มตัวอย่างคือกลุ่มแรงงานรับจา้งตดัออ้ย 
กลุ่มนายจา้ง กลุ่มร้านคา้ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน และกลุ่มนกัสาธารณสุข  
 2. ขอบเขตเนือ้หา 
   เป็นการศึกษาเก่ียวกบัสถานการณ์การสูบบุหร่ีและการไดรั้บควนับุหร่ีมือสองในแรงงานยา้ยถ่ิน และ
การพฒันาและประเมินรูปแบบการมีส่วนร่วมในการสร้างและใชม้าตรการทางสังคมในการควบคุมการสูบบุหร่ี
ของแรงงานยา้ยถ่ินในแคมป์คนงานนอกระบบ 

3.  ขอบเขตด้านระยะเวลาทีใ่ช้ในการศึกษา 
  กนัยายน 2556 ถึง กนัยายน 2557 
 
   5. นิยามศัพท์เฉพาะ(Definition of Terms) 
 การคุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหร่ี หมายถึง แนวทางการด าเนินการคุม้ครองผูไ้ม่สูบบุหร่ีในแรงงานยา้ย
ถ่ินรับจา้งตดัออ้ยและครอบครัว ท่ีไดจ้ากกระบวนการรวบรวม สังเคราะห์ จากกลุ่มผูสู้บบุหร่ีและไม่สูบบุหร่ี  
นายจา้ง ผูป้ระกอบการร้านคา้ และเจา้หนา้ท่ีของรัฐ  

แรงงานย้ายถิ่นและครอบครัว  หมายถึง แรงงานนอกระบบภาคเกษตรกรรมและครอบครัว ท่ียา้ยถ่ินมา
รับจา้งตดัออ้ยในฤดูกาลตดัออ้ยในเขตต าบลท่าชยั อ าเภอศรีสัชนาลยั จงัหวดัสุโขทยั 
 บุหร่ี  หมายถึง บุหร่ีมวนเองและบุหร่ีโรงงาน ทุกชนิด ท่ีสูบโดยกลุ่มแรงงานอพยพรับจา้งตดัออ้ยและ
ครอบครัว 
 ควนับุหร่ีมือสอง  หมายถึง  ควนับุหร่ีจากผูสู้บบุหร่ีในท่ีพกั และสถานท่ีท างานของกลุ่มแรงงานยา้ยถ่ิน
รับจา้งตดัออ้ยและครอบครัว ท่ีส่งผลใหผู้ไ้ม่สูบบุหร่ีท่ีมารับจา้งตดัออ้ยและบุคคลอ่ืนๆได ้สูดดมควนับุหร่ี 
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 แคมป์ หมายถึงท่ีพกัแรงงานรับจา้งตดัออ้ย มีลกัษณะเป็นโรงเรือนท่ีปรับหรือดดัแปลงจากโรงเรือนเก่า
ขนาดพื้นท่ีหอ้งพกัประมาณ 4-6 ตารางเมตรโดยมีจ านวนแรงงานท่ีอาศยัเฉล่ีย 2-4 คนต่อหอ้ง 

รูปแบบในการคุ้มครองสุขภาพแรงงานย้ายถิ่นและครอบครัวหมายถึง รูปแบบท่ีเกิดข้ึนเพื่อคุม้ครอง

สุขภาพแรงงานยา้ยถ่ินและครอบครัว จากการไดรั้บควนับุหร่ีมือสองโดยใชก้ระบวนการมีส่วนร่วม 

 

6.ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1.ไดข้อ้มูลท่ีสามารถน ามาพฒันาการป้องกนัและควบคุมการบริโภคยาสูบในกลุ่มแรงงานยา้ยถ่ินและ
ครอบครัวรับจา้งตดัออ้ยในจงัหวดัสุโขทยั 

2.ไดน้วตักรรมรูปแบบการแกไ้ขปัญหาการคุม้ครองสุขภาพผูไ้ม่สูบบุหร่ีจากการไดรั้บควนับุหร่ีมือสอง
ท่ีเหมาะสมในกลุ่มแรงงานยา้ยถ่ินและครอบครัวรับจา้งตดัออ้ย 

3. ไดรู้ปแบบการคุม้ครองสุขภาพแรงงานยา้ยถ่ินและครอบครัว จากการไดรั้บควนับุหร่ี     มือสองท่ี
สามารถประยกุตใ์ชก้บัแรงงานอ่ืนๆท่ีมีลกัษณะคลา้ยกนั 
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บทที2่ 
แนวคดิ ทฤษฎแีละงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 

 
 การศึกษาวิจยัคร้ังน้ี เป็นพฒันารูปแบบการมีส่วนร่วมในการสร้างและใชม้าตรการทางสังคมในการ
ควบคุมการสูบบุหร่ีของแรงงานยา้ยถ่ินในแคมป์คนงานนอกระบบ  ผูว้จิยัใชค้  าถามการวิจยัเป็นแนวทางหลกัใน
การศึกษา และพบวา่มีประเด็นท่ีการศึกษาน้ีจะตอ้งทบทวนใหค้รอบคลุมประเด็นต่าง ๆ ดงัน้ี 

1.พิษภยัและโทษของบุหร่ี 
 1.1 พิษภยัของบุหร่ี 

  1.2 โทษของบุหร่ี 
 2.แรงงานยา้ยถ่ินและสุขภาพ 

  3.แนวทางการด าเนินนโยบายควบคุมยาสูบMPOWER  
  4.การช้ีแนะดา้นสุขภาพ (Health advocacy) 
  5.การประเมินผล (Evaluation)  
  6.แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบัการมีส่วนร่วมของชุมชน 

7.งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
8.กรอบแนวคิดการวจิยั 

 
1.พษิภัยและโทษของบุหร่ี 
 การสูบบุหร่ีจะเกิดควนับุหร่ี 2 แบบ คือ ควนับุหร่ีท่ีสูบเขา้ปอดหรือท่ีพ่นออกมาและควนับุหร่ีท่ีออกมา
จากการเผาไหมบุ้หร่ี ซ่ึงควนับุหร่ีท่ีออกมา เรียกวา่ ควนับุหร่ีมือสอง (Secondhand Smoke : SHS) ส่วนผูท่ี้ไม่สูบ
บุหร่ีแต่ไดรั้บควนัเขา้ไปจากผูสู้บบุหร่ี จะถูกเรียกวา่ ผูสู้บบุหร่ีมือสอง (Secondhand Smoker) ซ่ึงมีโอกาสไดรั้บ
อนัตรายจากพิษภยับุหร่ีไดเ้ท่ากบัหรืออาจมากกวา่ผูท่ี้สูบบุหร่ี ควนับุหร่ีมือสอง ประกอบดว้ยสารพิษ ท่ีเป็นของ
เสีย ท่ีเกิดจากการเผาไหม ้(Toxic Wast of Tobacco Combustion)และพิษท่ีเกิดจากการรวมตวักนัของควนับุหร่ี
จากการเผาไหมย้าสูบ ซ่ึงเป็น สารก่อมะเร็งมากกวา่ 40 ชนิด สารพวกอนุมูลอิสระคาร์บอนมอนอกไซด ์นิโคติน 
สารน ้ามนัดิน สารกมัมนัตรังสีและสารอ่ืนๆอีกมากมาย (สนอง คล ้าฉิม: 2551) โดยการสูบบุหร่ีจะมีผลโดยตรง
ต่อสุขภาพของผูสู้บบุหร่ีท าใหเ้กิดโรคต่างๆมากมายและยงัส่งผลกระทบต่อบุคคลรอบขา้งท่ีตอ้งรับควนับุหร่ีจึง
ไดมี้กฎหมายคุม้ครองสุขภาพของผูไ้ม่สูบบุหร่ี โดยก าหนดบทลงโทษหากมีผูฝ่้าฝืนบทบญัญติัของกฎหมายดงั
รายละเอียดพิษภยัและโทษของบุหร่ีดงัต่อไปน้ี 
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1.1 พษิภัยของบุหร่ี(อา้งถึง นนทรีสัจจาธรรม,2555: Online) ควนับุหร่ีมีสารประกอบท่ีเป็นสารพิษและ
สารก่อมะเร็งไดแ้ก่สารประกอบ 
ต่างๆคือ 

1.1.1 สารประกอบในบุหร่ีควนับุหร่ีท่ีเกิดข้ึนจากการเผาไหมบุ้หร่ีมีสารประกอบทางเคมี 
มากกวา่ 7,000 ชนิดในจ านวนน้ีเป็นสารพิษและสารก่อมะเร็งไม่ต ่ากวา่ 72 ชนิด (นนทรีสัจจาธรรม,2555อา้งถึง
ในประกิตวาทีสาธกกิจ: 2554) นอกเหนือไปจากสารเสพติดและสารท่ีก่อให้เกิดการระคายเคืองสารประกอบท่ี
ส าคญัเช่น 
1) นิโคติน (Nicotine) 

เป็นสารท่ีท าให้ติดบุหร่ีออกฤทธ์ิโดยตรงต่อสมองเป็นทั้งตวักระตุน้และกดประสาทส่วนกลางถา้ไดรั้บ
สารน้ีในปริมาณนอ้ยเช่นจากการสูบบุหร่ี 1-2 มวนแรกอาจกระตุน้ท าให้รู้สึกกระปร้ีกระเปร่าแต่ถา้สูบหลาย
มวนก็จะกดประสาทส่วนกลางท าใหค้วามรู้สึกต่างๆชา้ลงร้อยละ 95 ของนิโคตินจะไปจบัอยูท่ี่ปอดบางส่วนจบั
อยูท่ี่เยือ่หุม้ริมฝีปากและบางส่วนถูกดูดซึมเขา้สู่กระแสเลือดมีผลโดยตรงต่อต่อมหมวกไตก่อใหเ้กิดการหลัง่อิพิ
เนฟริน (Epinephrine) ท าใหค้วามดนัโลหิตสูงข้ึนหวัใจเตน้เร็วกวา่ปกติและเตน้ไม่เป็นจงัหวะหลอดเลือดท่ีแขน
และขาหดตวัเพิ่มไขมนัในเส้นเลือดบุหร่ี 1 มวนจะมีนิโคติน 0.8-1.8 มิลลิกรัมบุหร่ีกน้กรองไม่ไดช่้วยให้ร่างกาย
ไดรั้บนิโคตินนอ้ยลง 
2) ทาร์ (Tar) 

สารทาร์หรือน ้ามนัดินมีลกัษณะเหนียวประกอบดว้ยสารหลายชนิดเกาะกนัเป็นสารสีนา้ตาลเขม้เป็น
สารก่อใหเ้กิดมะเร็งท่ีอวยัวะต่างๆไดเ้ช่นปอดกล่องเสียงหลอดลมหลอดอาหารไตกระเพาะปัสสาวะและอวยัวะ
อ่ืนๆร้อยละ 50 ของทาร์จะไปจบัท่ีปอดท าให้เกิดการระคายเคืองเป็นสาเหตุของการไอเร้ือรังไอมีเสมหะผูท่ี้สูบ
บุหร่ีวนัละซองปอดจะไดรั้บสารทาร์เขา้ไปประมาณ 30 มิลลิกรัมต่อวนัหรือประมาณ 110 กรัมต่อปี (บุหร่ีไทยมี
สารทาร์อยู ่12-24มิลลิกรัม/มวน) 
3) คาร์บอนมอนอกไซด์ (Carbonmonoxide) 

เป็นก๊าซท่ีมีความเขม้ขน้ท่ีออกมาพร้อมกบัควนับุหร่ีสามารถดูดซึมเขา้สู่กระแสเลือดไดอ้ยา่งรวดเร็ว
ท าลายความสามารถในการจบัออกซิเจนของเมด็เลือดแดงตามปกติท าใหร่้างกายไดรั้บออกซิเจนนอ้ยลงเกิดการ
ขาดออกซิเจนหวัใจตอ้งทางานหนกัข้ึนท าใหมึ้นงงหวัใจเตน้เร็วข้ึนเหน่ือยง่ายเป็นสาเหตุส าคญัของโรคหวัใจ
นอกจากน้ียงัท าใหเ้กิดอาการปวดศีรษะคล่ืนไส้กลา้มเน้ือแขนขาไม่มีแรง 
4) ไนโตรเจนไดออกไซด์ (Nitrogen dioxide) 



10 

 

 

 

เป็นก๊าซพิษท่ีก่อใหเ้กิดการระคายเคืองท าลายเยือ่บุหลอดลมส่วนปลายและถุงลมท าผนงัถุงลมบางและ
โป่งพองถุงลมเล็กๆแตกรวมกนัเป็นถุงลมใหญ่ท าใหจ้  านวนถุงลมนอ้ยลงการยดืหยุน่ในการหายใจเขา้-ออก
ลดลงท าใหเ้กิดโรคถุงลมโป่งพองร่างกายไดรั้บออกซิเจนนอ้ยลงเกิดอาการแน่นหนา้อกไอเร้ือรังหอบเหน่ือย 
5) ไฮโดรเจนไซยาไนด์ (Hydrogen cyanide) 

เป็นก๊าซพิษท่ีท าลายเยือ่บุหลอดลมส่วนตน้ท าใหเ้กิดหลอดลมอกัเสบเร้ือรังมีอาการไอเร้ือรังมีเสมหะ
เป็นประจ าโดยเฉพาะในตอนเชา้จะมีเสมหะมากข้ึน 
6) สารกมัมันตรังสี 

โพโลเนียม 210 (Polonium 210) เป็นสารกมัมนัตรังสีท่ีมีในควนับุหร่ีสารน้ีให้รังสีอลัฟาซ่ึงเป็นสาเหตุ
ท าใหเ้กิดมะเร็งปอดและควนับุหร่ียงัเป็นพาหะท่ีมีประสิทธิภาพร้ายแรงในการน าสารกมัมนัตภาพรังสีท าใหผู้ท่ี้
อยูร่อบขา้งไดรั้บสารพิษน้ีเขา้ไปกบัลมหายใจดว้ย 
7) แร่ธาตุต่างๆ 

แร่ธาตุต่างๆเช่นโปรแตสเซียมแคดเมียมทองแดงนิเกิลโครเมียมพบไดใ้นควนับุหร่ีธาตุเหล่าน้ีเป็นสาร
ตกคา้งในใบยาสูบเป็นสารท่ีก่อใหเ้กิดภาวะเป็นพิษต่อร่างกายไดโ้ดยเฉพาะนิเกิลเม่ือท าปฎิกริยากบัสารเคมีอ่ืนๆ
จะเป็นสารพิษท่ีท าใหเ้กิดโรคมะเร็งไดน้อกจากน้ีในควนับุหร่ียงัพบสารประกอบท่ีเป็นอนัตรายต่อร่างกายชนิด
อ่ืนๆอีกหลายชนิดเช่นสารหนูสารปรอทสารไนโตรซามีนสารฟอร์มาดีไฮดเ์ป็นตน้ 

1.1.2 สารปรุงแต่ง 
ปัจจุบนันกัวทิยาศาสตร์พบวา่นอกจากสารเคมีท่ีมีอยูใ่นใบยาสูบตามธรรมชาติบริษทัผูผ้ลิตบุหร่ีก็ได้

เติมสารเคมีอ่ืนๆเขา้ไปในบุหร่ีทั้งท่ีผสมรวมเขา้ไปกบัใบยาสูบและในกระดาษมวนบุหร่ีสารเหล่าน้ีเรียกรวมๆวา่
สารปรุงแต่ง ( additives) เพื่อเพิ่มรสชาติท าใหล้ าคอโล่งรสชาตินุ่มนวลไม่บาดคอ (เช่นน ้าตาลเมนทอลกานพลู) 
เพื่อใหมี้กล่ินหอม (เช่นล้ินกวาง-coumarin) เพื่อใหเ้ก็บไดท้นนาน (เช่นสารกนับูดสารกนัเช้ือราสารกนัช้ืน) สาร
บางชนิดเป็นตวัเพิ่มฤทธ์ิเสพติดของนิโคติน (แอมโมเนีย)สารปรุงแต่งเหล่าน้ีบางชนิดโดยตวัเองไม่มีอนัตราย
หรือหากน าไปใส่ในอาหารรับประทานก็เป็นท่ียอมรับวา่ปลอดภยัแต่เม่ือน ามาใส่ในบุหร่ีและถูกเผาไหมร่้วมกบั
สารเคมีอ่ืนๆอีกหลายชนิดจะกลายเป็นสารท่ีเป็นอนัตรายต่อสุขภาพได ้ สารปรุงแต่งท่ีพบวา่มีการน ามาใส่ใน
บุหร่ีมีจ านวนมากกวา่ 2,000 ชนิดบุหร่ีแต่ละตราจะผสมสารปรุงแต่งประมาณไม่เกิน 100 ชนิดในจ านวนน้ี
พบวา่มีสารบางชนิดท่ีเป็นอนัตรายร้ายแรง  ในจ านวนสารปรุงแต่งกล่ินรสบุหร่ี 700 ชนิดท่ีบริษทับุหร่ี
สหรัฐอเมริการายงานต่อรัฐบาลมีสารเคมี 13 ชนิดท่ีคณะกรรมการอาหารและยาสหรัฐฯหา้มใชผ้สมในอาหาร
และจ านวน 5 ชนิดเป็นสารอนัตรายระดบัท่ีองคก์ารพิทกัษส่ิ์งแวดลอ้มประกาศหา้มน าไปทิ้งในบริเวณก าจดัขยะ
บริษทับุหร่ีในยุโรปและบริษทับุหร่ีในนิวซีแลนดร์ายงานต่อรัฐบาลนิวซีแลนด์วา่มีสารปรุงแต่งกล่ินรสถึงกวา่ 
2,000 ชนิดขณะท่ีโรงงานยาสูบของประเทศไทยรายงานวา่มีการเติมสารปรุงแต่งในบุหร่ีแต่ละตรา 15-20 ชนิด 
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ตวัอยา่งสารปรุงแต่งในบุหร่ีท่ีพบวา่เป็นอนัตรายต่อสุขภาพ 
1) แอมโมเนีย (Ammonia) 

แอมโมเนียและสารประกอบของแอมโมเนียเป็นตวัเพิ่มนิโคตินอิสระ ( Freenicotine) ท าใหเ้พิ่มฤทธ์ิ
เสพติดของนิโคตินเป็นสารท่ีก่อใหเ้กิดการระคายเคืองเน้ือเยือ่นยัน์ตาหลอดลมผวิหนงัท าใหแ้สบตาแสบจมูก
หลอดลมอกัเสบไอมีเสมหะมาก 
2) โกโก้ (cocoa) 

ท าใหเ้พิ่มโอกาสเกิดมะเร็งอนุญาตใหมี้ไดใ้นบุหร่ีไม่เกินร้อยละ 5 ของน ้าหนกัยาสูบ 
3) ลิน้กวาง (Coumarin) 

นิยมใส่เพื่อเพิ่มกล่ิน (กล่ินวานิลา) และรสชาติของบุหร่ีโดยเฉพาะในบุหร่ีท่ีมีทาร์ต ่าสารน้ีเป็นสารท่ี
เป็นอนัตรายต่อตบัใชเ้ป็นสารฆ่าหนูและเป็นสารก่อมะเร็งในประเทศองักฤษไม่อนุญาตใหใ้ส่ในอาหาร 
4) กานพลู (Clove) 

ใส่เพื่อช่วยท าใหสู้บบุหร่ีไดง่้ายข้ึนเพราะเม่ือเผาไหมจ้ะเกิดeugenolซ่ึงเป็นสารประกอบท่ีมีฤทธ์ิท าให้
ชาเฉพาะท่ีและกดประสาทส่วนกลางคลา้ยบาร์บิทูเรต ( barbiturates)และแอลกอฮอล์สารน้ีท าใหเ้กิดเลือดออก
ในล าไส้เลือดคัง่ในปอดถุงลมโป่งพองน ้าท่วมปอด 
5) Diethyl glycol (DEG) 

เป็นสารเพิ่มจุดเยือกแขง็ท่ีเติมในหมอ้น ้ารถยนตเ์ม่ือใส่ในบุหร่ีจะเป็นสารเพิ่มความชุ่มช้ืนช่วยท าให้
ควนับุหร่ีนุ่มนวลข้ึนสูบไดง่้ายข้ึนแต่สารน้ีมีผลเสียต่อไตแมว้า่จะมีปริมาณเพียงเล็กนอ้ยและยิง่ถา้ใส่ในบุหร่ี
ประเภทเค้ียวก็ยิง่เป็นอนัตราย 
6) Freon-11 

เป็นสารท่ีใชเ้พื่อท าใหใ้บยาสูบขยายตวัลดมวลสารต่อหน่วยท าใหล้ดปริมาณสารทาร์แต่เม่ือเกิดการเผา
ไหมจ้ะเกิดก๊าซพิษคือ phosgene ซ่ึงทาลายชั้นบรรยากาศหา้มใชก้บัเคร่ืองปรับอากาศเป็นก๊าซพิษท่ีใชใ้น
สงครามโลกคร้ังท่ี 1 

1.1.3 โรคทีเ่กดิจากการสูบบุหร่ี 
บุหร่ีเป็นสาเหตุส าคญัของการเกิดโรคท่ีคุกคามชีวติประชากรโลกอยา่งนอ้ย 25 โรคโรคเหล่าน้ีสามารถ

ป้องกนัไดห้รือสามารถลดความรุนแรงลงไดด้ว้ยการเลิกสูบบุหร่ีในขณะท่ีอายเุฉล่ียของคนในประเทศก าลงั
พฒันาเพิ่มมากข้ึนแต่อตัราการเกิดโรคและอตัราตายจากโรคเร้ือรังเช่นโรคหวัใจและหลอดเลือดและโรคมะเร็งก็
เพิ่มข้ึนเร่ือยๆโรคเร้ือรังเหล่าน้ีมีความสัมพนัธ์ใกลชิ้ดกบัการสูบบุหร่ีองคก์ารอนามยัโลกไดร้ะบุไวว้า่ 1 ใน 3 
ของโรคมะเร็งมีสาเหตุมาจากการสูบบุหร่ีนอกจากบุหร่ีจะมีผลต่อสุขภาพของตวัผูสู้บบุหร่ีโดยตรงแลว้ควนั
บุหร่ียงัส่งผลกระทบไปยงัผูใ้กลชิ้ดท่ีตอ้งสูดดมควนับุหร่ีดว้ยโรคร้ายแรงท่ีเกิดจากการสูบบุหร่ีเช่น 
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1) โรคหัวใจและหลอดเลือด 
โดยปกติหวัใจของคนเราจะเตน้ประมาณ 60-80 คร้ังต่อนาทีเม่ือสูบบุหร่ีเขา้ไปสารนิโคตินและก๊าซ

คาร์บอนมอนอกไซดจ์ะท าใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงภายในเส้นเลือดเกิดการจบัตวัของไขมนัในรูปคอเรสเตอรอล
ท าใหเ้ส้นเลือดทัว่ร่างกายตีบแคบลงเป็นผลใหเ้ลือดเล้ียงหวัใจไม่เพียงพอหวัใจขาดออกซิเจนเกิดภาวะหวัใจวาย
เฉียบพลนัไดแ้ละหากเกิดกบัเส้นเลือดท่ีไปเล้ียงสมองจะท าใหส้มองเส่ือมน าไปสู่การเป็นอมัพฤกษ ์อมัพาตไดผู้ ้
สูบบุหร่ีมีความเส่ียงท่ีจะเสียชีวติจากโรคหวัใจเฉียบพลนัมากกวา่ผูท่ี้ไม่สูบบุหร่ีในกลุ่มอายเุดียวกนัถึง 5 เท่า
และไดป้ระมาณการวา่บุหร่ีเป็นสาเหตุการเสียชีวติจากโรคหวัใจเฉียบพลนัร้อยละ 80 ในผูสู้บบุหร่ีท่ีมีอายุต  ่ากวา่ 
50 ปี 
2) โรคมะเร็งปอด 

มะเร็งปอดจดัวา่เป็นโรคมะเร็งท่ีพบเป็นอนัดบั 2 ในผูช้ายไทยและพบวา่ผูป่้วยมะเร็งปอดชายมีประวติั
สูบบุหร่ีเฉล่ียถึงร้อยละ 94 การเกิดมะเร็งปอดในระยะแรกๆจะไม่มีอาการเม่ือใดท่ีมีอาการแสดงวา่โรคเป็นมาก
แลว้อาการท่ีพบคือไอเป็นเลือดน ้าหนกัลดหอบเหน่ือยปวดกระดูกซ่ีโครงไหปลาร้าปวดกระดูกสันหลงัจาก
มะเร็งกระจายไปกระดูกบวมบริเวณหนา้คอแขนและอกส่วนบนเน่ืองจากกอ้นมะเร็งกดทบัเส้นเลือดด าใหญ่
กลืนอาหารลาบากฯลฯโดยเฉล่ียผูป่้วยท่ีเป็นมะเร็งปอดจะมีชีวติอยูไ่ดห้ลงัเร่ิมมีอาการประมาณ 6 เดือนและร้อย
ละ 80 จะเสียชีวติภายใน 1 ปีหากผูสู้บบุหร่ีสามารถหยดุสูบบุหร่ีไดก่้อนท่ีจะเกิดการเปล่ียนแปลงอยา่งถาวรใน
ปอดความเส่ียงของการเกิดมะเร็งปอดจะสามารถลดลงไดค้วามเส่ียงของการเกิดโรคมะเร็งจะเพิ่มข้ึนตาม
ปริมาณบุหร่ีท่ีสูบต่อวนัและข้ึนกบัระยะเวลาท่ีสูบบุหร่ีผูสู้บบุหร่ี 1-14 มวนต่อวนัจะมีโอกาสเส่ียงท่ีจะเสียชีวติ
จากโรคมะเร็งปอดมากกวา่ผูไ้ม่สูบบุหร่ีถึง 8 เท่าและหากสูบมากกวา่ 25 มวนต่อวนัโอกาสเส่ียงท่ีจะเสียชีวติจะ
มากกวา่ผูไ้ม่สูบบุหร่ีถึง 25 เท่าในกรณีท่ีเป็นมะเร็งปอดแลว้แมผู้ป่้วยจะไดรั้บการดูแลรักษาอยา่งดีอตัราการรอด
ชีวติ 5 ปีจะมีเพียงร้อยละ 15 เท่า (นนทรีสัจจาธรรม,2555 อา้งถึงใน วราภรณ์ภูมิสวสัด์ิ, 2546: 53-55) 
3) โรคปอดอุดกั้นเร้ือรัง(Chronic Obstructive Pullmonary Disease)  

เป็นสาเหตุการตายอนัดบั 5 ของโลกโรคปอดอุดกั้นหลอดลมเปล่ียนไปจนแคบลงจากการสูดสารพิษ
เช่นควนับุหร่ีหรือสารเคมีมีผลใหอ้าการอกัเสบแพร่ขยายออกไปกวา้งข้ึนสาเหตุของโรคปอดอุดกั้นเร้ือรัง 
ร้อยละ 90 เกิดจากการสูบบุหร่ีซ่ึงมีประวติัการสูบบุหร่ีตั้งแต่ 20 ปีข้ึนไปเป็นส่วนใหญ่และแกไ้ขกลบัคืนยาก
สุมาลีเกียรติบุญศรีกล่าววา่ถึงแมว้า่การสูบบุหร่ีจะเป็นสาเหตุใหญ่ท่ีสุดของโรคปอดอุดกั้นเร้ือรังแต่ไม่ได้
หมายความวา่การสูบบุหร่ีจะเป็นสาเหตุใหญ่เพียงอยา่งเดียวผูท่ี้ไม่สูบบุหร่ีเลยหรือเลิกสูบมานานแลว้ก็อาจลม้
ป่วยจากโรคน้ีไดเ้ช่นกนัโรคปอดอุดกั้นเร้ือรังเป็นกลุ่มโรคเร้ือรังในระบบทางเดินหายใจประกอบดว้ยโรค
หลอดลมอกัเสบและโรคถุงลมโป่งพอง (นนทรีสัจจาธรรม,2555 อา้งถึงใน ประกิตวาทีสาธกกิจ , 2555: 9) ซ่ึง
อยูอ่นัดบัหน่ึงในสามโรคส าคญัท่ีเกิดจากการสูบบุหร่ีผูป่้วยดว้ยโรคปอดอุดกั้นเร้ือรังเป็นโรคระบบทางเดิน
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หายใจท่ีเกิดจากสารพิษในควนับุหร่ีท าให้เน้ือเยือ่บุภายในทางเดินหายใจและถุงลมปอดเกิดความระคายเคือง
เร้ือรังส่งผลใหมี้การสร้างเสมหะมากท าใหผู้ป่้วยไอมากมีการสลายตวัของโปรตีนภายในทางเดินหายใจเป็นผล
ใหเ้ยือ่บุหลอดลมหนาข้ึนหลอดลมตีบเล็กลงท าใหต้อ้งออกแรงมากข้ึนในการหายใจซ่ึงผูป่้วยจะไดรั้บความทุก
ทรมานมากในขณะท่ีถุงลมปอดก็เกิดการอกัเสบผนงัถุงลมบวมอกัเสบเปราะบางแตกฉีกขาดมารวมกนัเป็นถุง
ลมขนาดใหญ่แต่ไม่สามารถฟอกเลือดไดผู้ป่้วยไดรั้บออกซิเจนไม่เพียงพอจึงมีอาการหอบเหน่ือยง่ายในระยะท่ี
เป็นมากผูป่้วยจะไม่สามารถท างานเดินหรือด ารงชีวติประจ าวนัตามปกติไดเ้พราะจะเหน่ือยมากตอ้งไดรั้บ
ออกซิเจนช่วยตลอดเวลาแต่การใหอ้อกซิเจนก็ตอ้งใหด้ว้ยความระมดัระวงัหากใหใ้นปริมาณสูงอาจท าให้ผูป่้วย
หยดุหายใจไดใ้นบางคร้ังหากผูป่้วยหอบเหน่ือยมากๆจ าเป็นตอ้งใชเ้คร่ืองช่วยหายใจ 

1.1.4 โรคในช่องปาก 
ผลการศึกษาระบุวา่บุหร่ีเป็นหน่ึงในปัจจยัเส่ียงของการเกิดโรคปริทนัตส์ารเคมีในควนับุหร่ีท าให้โรค

ปริทนัตแ์ละแผลการผา่ตดัในช่องปากหายชา้ลงผูสู้บบุหร่ีจะมีคราบหินปูนฝังแน่นท่ีฟันท าใหเ้กิดช่องวา่ง
ระหวา่งฟันและเหงือกมีกล่ินปากฟันเหลืองเหงือกร่นภายในคอมีการระคายเคืองความชุกในการเกิดโรคปริทนัต์
ในผูสู้บบุหร่ีสูงกวา่ผูไ้ม่สูบ 2 เท่าและหากยิง่สูบปริมาณมากความเส่ียงในการเกิดโรคปริทนัตย์ิง่สูงข้ึนส าหรับผู ้
ท่ีสูบบุหร่ีมาเป็นเวลามากกวา่ 20 ปีมกัเป็นโรคมะเร็งเยือ่บุช่องปากเพราะควนับุหร่ีเขา้ไปท าลายเส้นเลือดท่ี
ส่งไปหล่อเล้ียงเยือ่บุช่องปากท าใหก้ารรับรู้รสชาติของอาหารเปล่ียนไปมีอาการปากแหง้เจบ็บริเวณขากรรไกร
ท าใหก้ลืนอาหารและพดูล าบาก 

1.1.5 ผลกระทบอื่นๆ 
1) ควนับุหร่ีในส่ิงแวดล้อม 

เม่ือมีผูสู้บบุหร่ีควนับุหร่ีจะถูกพน่หรือลอยอยูใ่นบรรยากาศซ่ึงมีปริมาณมากกวา่ควนัท่ีผูสู้บบุหร่ีสูดเขา้
ไปเองควนับุหร่ีจึงไม่เพียงแต่สร้างความร าคาญแต่ยงัเป็นส่ิงท่ีเป็นภยัต่อสุขภาพของผูท่ี้ไม่สูบบุหร่ีซ่ึงจะตอ้งอยู่
ในสถานท่ีท่ีมีควนับุหร่ีในปริมาณมากเป็นเวลานานจะมีโอกาสเป็นโรคมะเร็งปอดและโรคร้ายแรงอ่ืนๆได้
โดยเฉพาะเด็กท่ีอยูก่บัพอ่แม่หรือผูใ้กลชิ้ดท่ีสูบบุหร่ีจะไดรั้บสารพิษจากควนับุหร่ีถึง 1 ใน 3 ของผูสู้บบุหร่ีท าให้
เด็กเกิดอาการของโรคทางเดินหายใจโรคหลอดลมอกัเสบโรคปอดบวมมีโอกาสเป็นหืดหอบเพิ่มข้ึนเป็น 2 เท่า
หากเด็กไดรั้บควนับุหร่ีในปริมาณมากในช่วงอายุ 6 เดือนถึง 2 ขวบจะท าใหเ้กิดการติดเช้ือในหูชั้นกลาง ท าให้
ปวดหูหรือมีหนองไหลออกจากหูส่งผลต่อการพฒันาการเรียนรู้และการทรงตวัของเด็กในอนาคตซ่ึงเด็กท่ีไดรั้บ
ควนับุหร่ีเป็นประจ าจะมีโอกาสเป็นผูสู้บบุหร่ีและติดบุหร่ีไดใ้นอนาคต 
2) การเส่ือมสมรรถภาพทางเพศของเพศชาย 

เน่ืองจากสารพิษในควนับุหร่ีทาใหเ้ส้นเลือดตีบตนัทัว่ร่างกายการศึกษาพบวา่บุหร่ีมีผลใหส้มรรถภาพ
ทางเพศของผูช้ายท่ีสูบบุหร่ีลดลงเพราะเส้นเลือดท่ีไปเล้ียงอวยัวะเพศเส่ือมหรือตีบตนัมีผลต่อการแขง็ตวัของ
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อวยัวะเพศชายผูสู้บบุหร่ีมีความเส่ียงต่อการเกิดความเส่ือมสมรรถภาพทางเพศ 2 เท่าและพบความเส่ือม
สมรรถภาพทางเพศร่วมกบัโรคอ่ืนๆเช่นโรคหลอดเลือดหวัใจและความดนัโลหิตสูงเพิ่มข้ึน 
3) สตรีมีครรภ์กบัการสูบบุหร่ี 

สารพิษจากควนับุหร่ีสามารถดูดซึมเขา้สู่ทารกท่ีอยูใ่นครรภไ์ดแ้ละส่งผลต่อสุขภาพของทารกโดยตรง
มารดาท่ีสูบบุหร่ีจดัมีความเส่ียงต่อการแทง้โดยไม่ทราบสาเหตุเลือดออกระหวา่งตั้งครรภภ์าวะตายคลอดคลอด
ก่อนก าหนดทารกท่ีเกิดมาจะมีนา้หนกัตวันอ้ยกวา่ปกติเม่ือทารกน้ีเติบโตเป็นผูใ้หญ่จะเป็นผูท่ี้มีอตัราการเกิด
โรคหลอดลมอกัเสบเร้ือรังและโรคถุงลมโป่งพองมากกวา่ทารกท่ีมารดาไม่สูบบุหร่ีซ่ึงมีรายงานวา่พบสารก่อ
มะเร็งท่ีพบในควนับุหร่ีปนอยูใ่นปัสสาวะของทารกแรกเกิดท่ีมารดาเป็นผูท่ี้สูบบุหร่ีนอกจากผลกระทบต่อทารก
ในครรภแ์ลว้ผลการวิจยัโดยทีมนกัวจิยัจากศูนยก์ารแพทยฮ์าร์เนอร์ยซีูแอลเอในแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาพบวา่
หญิงตั้งครรภท่ี์สูบบุหร่ีอาจเพิ่มความเส่ียงทางดา้นโรคภยัใหก้บัคนรุ่นหลานเน่ืองจากความผดิพลาดของระบบ
ยนีท่ีเกิดกบัลูกในครรภจ์ะส่งผลต่อไปยงัคนรุ่นต่อไปอีกทอดหน่ึงไดโ้ดยนกัวจิยัไดท้าการทดลองในหนูพบวา่
สารนิโคตินอาจส่งผลต่อพฒันาการดา้นปอดของทารกในครรภซ่ึ์งอาจท าใหเ้ด็กโตข้ึนมาเป็นโรคหืดซ่ึงจะส่งผล
ต่อไปยงัคนรุ่นท่ี 3 ดว้ยแมว้า่คนในรุ่นท่ี 2 จะไม่ไดเ้ป็นผูท่ี้สูบบุหร่ีก็ตาม (นนทรีสัจจาธรรม,2555 อา้งถึงใน
ประกิตวาทีสาธกกิจ, 2555: 9) 

1.2 โทษของบุหร่ี(อา้งถึง นนทรีสัจจาธรรม: Online) ดว้ยเหตุท่ีบุหร่ีเป็นอนัตรายต่อสุขภาพก่อใหเ้กิด
โรคต่างๆมากมายดงัท่ีกล่าวมาควนับุหร่ีท่ีออกจากผูสู้บยงัท าร้ายคนรอบขา้งจึงไดมี้กฎหมายคุม้ครองสุขภาพ
ของผูไ้ม่สูบบุหร่ีและก าหนดบทลงโทษหากฝ่าฝืนบทบญัญติักฎหมายดงัน้ี (นนทรีสัจจาธรรม,2555 อา้งถึงใน 
ส านกัมาตรการป้องกนัสาธารณภยั, 2534: 1-3) 

1.2.1 พระราชบัญญตัิคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหร่ีพ.ศ. 2535 มีเหตุผลในการบงัคบั 
ใชเ้น่ืองจากเป็นท่ียอมรับในวงการแพทยว์า่ควนับุหร่ีเป็นผลเสียแก่สุขภาพของผูสู้บและผูไ้ม่สูบบุหร่ีท่ีอยู่
ใกลเ้คียงหลายประการนอกจากนั้นยงัพิสูจน์ไดว้า่การท่ีผูไ้ม่สูบบุหร่ีตอ้งสูดควนับุหร่ีซ่ึงผูอ่ื้นสูบเขา้ไปยงัเป็น
ผลเสียแก่สุขภาพของผูน้ั้นเช่นเดียวกบัท่ีเกิดข้ึนกบัผูสู้บบุหร่ีเองโดยเฉพาะอยา่งยิง่กรณีท่ีผูสู้ดควนับุหร่ีนั้นเป็น
เด็กจึงไดอ้อกกฎหมายเพื่อคุม้ครองสุขภาพของผูไ้ม่สูบบุหร่ีมิใหต้อ้งรับควนับุหร่ีในสถานท่ีสาธารณะโดย
ก าหนดหา้มสูบบุหร่ีในบางสถานท่ีหรือจดัเป็นเขตสูบบุหร่ีไวโ้ดยเฉพาะหรือโดยวธีิอ่ืนๆก าหนดสภาพลกัษณะ
และมาตรฐานของเขตปลอดบุหร่ีและเขตสูบบุหร่ีหลกัเกณฑแ์ละวธีิการในการแสดงเคร่ืองหมายในเขตสูบบุหร่ี
หรือเขตปลอดบุหร่ีรวมทั้งก าหนดโทษกรณีกระทาการฝ่าฝืนบทบญัญติักฎหมายดงักล่าว 

1.2.2 ประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่ 19 พ.ศ. 2553 เร่ืองก าหนดช่ือหรือประเภท 
ของสถานท่ีสาธารณะท่ีใหมี้การคุม้ครองสุขภาพของผูไ้ม่สูบบุหร่ีและก าหนดส่วนหน่ึงส่วนใดหรือทั้งหมดของ
สถานท่ีสาธารณะดงักล่าวเป็นเขตสูบบุหร่ีหรือเขตปลอดบุหร่ีตามพระราชบญัญติัคุม้ครองสุขภาพของผูไ้ม่สูบ
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บุหร่ีมีผลใชบ้งัคบัในวนัท่ี 28 มิถุนายน 2553 ออกโดยอาศยัอ านาจตามความในมาตรา 4 (1) (2) และมาตรา 15 
แห่งพระราชบญัญติัคุม้ครองสุขภาพของผูไ้ม่สูบบุหร่ีพ.ศ. 2535 โดยสาระส าคญัของประกาศฉบบัน้ีไดก้ าหนด
พื้นท่ีไว ้3 ประเภทดงัน้ี 

ประเภทที่ 1 คือเขตปลอดบุหร่ีทั้งหมดคือหา้มสูบบุหร่ีทั้งในและนอกอาคารสถานท่ี 
ไดแ้ก่ 

1) สถานบริการสาธารณสุขและส่งเสริมสุขภาพเช่นโรงพยาบาลสถานพยาบาลตามกฎหมายวา่ดว้ย
สถานพยาบาลร้านขายยาสถานประกอบกิจการนวดแผนไทยหรือแผนโบราณสถานประกอบกิจการสปาเพื่อ
สุขภาพเป็นตน้ 

2) สถานศึกษาเช่นโรงเรียนหรือสถานศึกษาหรือสถาบนัการศึกษาระดบัท่ีต ่ากวา่อุดมศึกษาสถานกวด
วชิาศูนยก์ารเรียนรู้พิพิธภณัฑห์รือสถานท่ีจดัแสดงศิลปวฒันธรรมเป็นตน้ 

3) สถานท่ีสาธารณะท่ีใชป้ระโยชน์ร่วมกนัเช่นศาสนสถานธนาคารหรือสถาบนัการเงินอาคาร
หา้งสรรพสินคา้อาคารหรือสถานท่ีใชใ้นการจดัประชุมสัมมนาสนามกีฬา (สนามกอลฟ์หรือสนามฝึกซอ้มไดร์ฟ
กอลฟ์เฉพาะบริเวณพื้นท่ีอาคารและบริเวณท่ีมีหลงัคา) สถานบนัเทิงสถานเสริมความงามสถานท่ีบริการ
คอมพิวเตอร์สถานท่ีจาหน่ายอาหารเคร่ืองด่ืมหรืออาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีมีระบบปรับอากาศ (ถา้ไม่มีระบบปรับ
อากาศเป็นเขตปลอดบุหร่ีเฉพาะบริเวณท่ีใหบ้ริการอาหารเคร่ืองด่ืม) ตลาดสวนสาธารณะสนามเด็กเล่นบริเวณ
โถงพกัคอยและบริเวณทางเดินทั้งหมดภายในอาคารโรงแรมอพาร์ทเมนตห์รือคอนโดมิเนียมลิฟทโ์ดยสาร
ยานพาหนะและสถานีขนส่งสาธารณะเป็นตน้ 

ประเภทที่ 2 คือก าหนดเป็นเขตปลอดบุหร่ีเฉพาะในอาคารแต่สามารถจดัเขตสูบบุหร่ีเป็นการเฉพาะ
นอกพื้นท่ีอาคารไดเ้ช่นสถานท่ีราชการรัฐวสิาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐสถานท่ีใหบ้ริการนา้มนัเช้ือเพลิง
หรือแก๊สเช้ือเพลิงสถานศึกษาระดบัอุดมศึกษา 

ประเภทที่ 3 คือจดัใหมี้เขตสูบบุหร่ีไดท้ั้งภายในและภายนอกอาคารซ่ึงปัจจุบนัมีแห่งเดียวคือสนามบิน
สุวรรณภูมิในพื้นท่ีใหบ้ริการระหวา่งประเทศเท่านั้น 

1.2.3 การจัดเขตปลอดบุหร่ีและเขตสูบบุหร่ีเม่ือไดป้ระกาศก าหนดสถานท่ีสาธารณะท่ี 
ตอ้งจดัใหมี้การคุม้ครองสุขภาพของผูไ้ม่สูบบุหร่ีแลว้เจา้ของสถานท่ีมีหนา้ท่ีตามนยัมาตรา 5 แห่ง
พระราชบญัญติัคุม้ครองสุขภาพของผูไ้ม่สูบบุหร่ีพ.ศ. 2535 ดงัน้ี 
1) จดัส่วนหน่ึงส่วนใดหรือทั้งหมดของสถานท่ีสาธารณะเป็นเขตสูบบุหร่ีและเขตปลอดบุหร่ี 
2) จดัเขตสูบบุหร่ีและเขตปลอดบุหร่ีใหมี้สภาพลกัษณะและมาตรฐานตามท่ีก าหนดคือ 

(1) เขตสูบบุหร่ีตอ้งไม่อยูใ่นบริเวณท่ีก่อใหเ้กิดความเดือดร้อนร าคาญแก่ประชาชนท่ีอยูบ่ริเวณขา้งเคียง
ไม่อยูใ่นบริเวณทางเขา้ - ออกของสถานท่ีท่ีใหมี้การคุม้ครองสุขภาพของผูไ้ม่สูบบุหร่ีและไม่อยูใ่นบริเวณท่ี
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เปิดเผยอนัเป็นท่ีเห็นไดช้ดัแก่ผูม้าใชส้ถานท่ีนั้นหากเป็นบริเวณท่ีมีระบบปรับอากาศตอ้งมีการระบายอากาศ
ถ่ายเทหมุนเวยีนระหวา่งภายนอกอาคารและภายในเขตสูบบุหร่ีไม่นอ้ยกวา่ 50 ลูกบาศกฟุ์ต/นาที/คน (ตาม
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบบัท่ี 9) พ.ศ. 2550) 

(2) เขตปลอดบุหร่ีตอ้งแสดงเคร่ืองหมายเขตปลอดบุหร่ีตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขก าหนดไม่มีการสูบ
บุหร่ีรวมทั้งไม่มีอุปกรณ์หรือส่ิงอ านวยความสะดวกส าหรับการสูบบุหร่ีในบริเวณดงักล่าว (ตามประกาศ
กระทรวงสาธารณสุขพ.ศ. 2550 

(3) จดัใหมี้เคร่ืองหมายในเขตสูบบุหร่ีหรือเขตปลอดบุหร่ีตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขเร่ือง
หลกัเกณฑแ์ละวธีิการในการแสดงเคร่ืองหมายของเขตสูบบุหร่ีและเขตปลอดบุหร่ีพ.ศ. 2551 สรุปไดด้งัน้ี 

ลกัษณะเคร่ืองหมายของเขตสูบบุหร่ีและเขตปลอดบุหร่ีใหเ้ป็นตามท่ีประกาศก าหนดโดยอาจจดัแสดง
เป็นป้ายถาวรป้ายแขวนป้ายตั้งโตะ๊หรือป้ายสต๊ิกเกอร์ไดต้ามความเหมาะสมของถานท่ี 

การแสดงเคร่ืองหมายของเขตสูบบุหร่ีและเขตปลอดบุหร่ีจะตอ้งจดัแสดงไวโ้ดยเปิดเผยและสามารถ
มองเห็นไดอ้ยา่งชดัเจนกรณีท่ีสถานท่ีดงักล่าวมีช่องทางเขา้อยา่งชดัเจนจะตอ้งแสดงเคร่ืองหมายณบริเวณ
ทางเขา้ทุกช่องทางของสถานท่ีดงักล่าวดว้ย 

สถานท่ีสาธารณะท่ีก าหนดใหเ้ป็นเขตปลอดบุหร่ีทั้งหมดแต่มีขอ้ยกเวน้ส าหรับบริเวณท่ีจดัเป็นเขตสูบ
บุหร่ีไวเ้ป็นการเฉพาะเจา้ของสถานท่ีอาจจดัใหมี้ขอ้ความ“ยกเวน้บริเวณท่ีจดัเป็นเขตสูบบุหร่ี” หรือขอ้ความ
ท านองเดียวกนัประกอบอยูก่บัขอ้ความ “หา้มสูบบุหร่ีฝ่าฝืนมีโทษปรับ 2,000 บาท” ก็ได ้

1.2.4 บทก าหนดโทษกรณีฝ่าฝืนไม่ปฏิบติัตามบทบญัญติักฎหมายดงักล่าวมีโทษดงัน้ี 
1) ผูท่ี้สูบบุหร่ีในเขตพื้นท่ีปลอดบุหร่ีมีโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท 
2) เจา้ของสถานท่ีไม่จดัใหมี้เคร่ืองหมายเขตปลอดบุหร่ีหรือเขตสูบบุหร่ีมีโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท 
3) เจา้ของสถานท่ีไม่จดัเขตสูบบุหร่ีใหมี้สภาพลกัษณะและมาตรฐานตามท่ีก าหนดมีโทษปรับไม่เกิน 

10,000 บาท 
4) เจา้ของสถานท่ีไม่จดัพื้นท่ีใหเ้ป็นเขตปลอดบุหร่ีและเขตสูบบุหร่ีมีโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท 

 
2.แรงงานย้ายถิ่นและสุขภาพ 

แรงงานยา้ยถ่ินประกอบดว้ยสองกลุ่มคือกลุ่มท่ียา้ยถ่ินภายในประเทศและแรงงานท่ียา้ยถ่ินไป
ต่างประเทศ(อนุกลู มะโนทนและคณะ,2553อา้งถึงใน ดุษฎีอายวุฒัน์,2550) มีความเส่ียงต่อการด าเนินชีวติใน
ฐานะแรงงานหลายประเด็นไดแ้ก่สภาพความเส่ียงจากการท างานและระบบการจา้งงานสภาพความเส่ียงทาง
สังคมในถ่ินปลายทางสภาพความเส่ียงดา้นสุขภาพท่ีเกิดจากการท างานและการใชชี้วติโดยเฉพาะความเส่ียงดา้น
สุขภาพครอบครัวการยา้ยถ่ินชัว่คราวของแรงงานอีสานในชนบทระหวา่งปีพ.ศ. 2532-2534 จะท างาน 2 ลกัษณะ
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คืองานตดัออ้ยและงานข้ึนออ้ยโดยปัจจยัดา้นเศรษฐกิจและการผกูมดัแรงงานเป็นปัจจยัส าคญัในการตดัสินใจ
ยา้ยถ่ินแรงงานไปท างานในไร่ออ้ยแรงงานส่วนใหญ่จะเตรียมเคร่ืองนอนเคร่ืองครัวและเคร่ืองปรุงอาหารจาก
ทอ้งถ่ินตน้ทางไปดว้ยท่ีพกัแรงงานส่วนใหญ่จะอาศยัในโรงเรือนท่ีปรับหรือดดัแปลงจากโรงเรือนเก่ามีการ
กั้นหอ้งดว้ยไมไ้ผข่นาดพื้นท่ีหอ้งพกัประมาณ 4-6 ตารางเมตรโดยมีจ านวนแรงงานท่ีอาศยัเฉล่ีย 2-4 คนต่อหอ้ง
มีลกัษณะคลา้ยแคมป์เร่ืองสุขาภิบาลส่ิงแวดลอ้มพบวา่ 3 ใน 5 ของท่ีพกัแรงงานยา้ยถ่ินในทอ้งถ่ินปลายทางไม่มี
ส้วมและส าหรับแห่งท่ีมีส้วมนั้นอตัราส่วนส้วมต่อแรงงานยา้ยถ่ินเป็นส้วม 1 หอ้งต่อแรงงาน 30 คนแหล่งนา้
ส่วนใหญ่ไม่ถูกสุขลกัษณะไดแ้ก่บ่อน ้าต้ืนและบ่อน ้าบาดาลและสระในบริเวณท่ีพกัอาศยัซ่ึงเป็นทั้งน ้าด่ืมและนา้
ใชบ้ริเวณท่ีพกัไม่มีระบบก าจดัน ้าเสียและการก าจดัขยะก็จะรวบรวมเผา 3 ถึง 4 วนัต่อคร้ัง(อนุกลู มะโนทนและ
คณะ,2553อา้งถึงใน ศาสตรีเสาวคนธ์,พิศิษฐแ์ละคณะ,2534)  

นอกจากน้ีสถานท่ีพกัอาศยัดงักล่าวน้ีมีลกัษณะท่ีเอ้ือใหบุ้คคลในครอบครัวท่ีพกัอาศยัมีโอกาสไดรั้บพิษ
ภยัของควนับุหร่ีมือสองจากคนในครอบครัวและเพื่อนใกลเ้คียงมากเน่ืองจากบุหร่ีมวนเองเป็นท่ีนิยมสูบ
โดยเฉพาะในกลุ่มประชาชนผูมี้รายไดน้อ้ยในเกษตรกรชนบทและผูท้  างานรับจา้งอาจเน่ืองจากมีราคาถูกหาซ้ือ
ไดง่้ายไม่มีภาพเตือนขา้งซองบุหร่ีและบางคนมีทศันคติคิดวา่ไม่เป็นอนัตรายรวมทั้งรัฐบาลยงัขาดความเขม้งวด
ในการดูแลเร่ืองบุหร่ีมวนเองและมีการท าการศึกษาวจิยัในเร่ืองของบุหร่ีมวนเองนอ้ยมากโดยเฉพาะอยา่งยิง่ใน
กลุ่มแรงงานยา้ยถ่ินรับจา้งตดัออ้ยในช่วงเดือนธนัวาคม – เมษายนท่ีส่วนใหญ่เป็นแรงงานท่ีมาจากต่างจงัหวดัมา
จากภาคตะวนัออกเฉียงเหนือและจากภาคเหนือนอกจากน้ีแลว้ยงัพบปัญหาดา้นสาธารณสุขในกลุ่มแรงงานตดั
ออ้ยคือมีความรู้ในเร่ืองการป้องกนัโรคติดต่ออยูใ่นเกณฑท่ี์ต ่ามีพฤติกรรมการบริโภคปลาดิบและเน้ือสัตวดิ์บอยู่
มากพอควรบางครอบครัวมีเด็กติดตามพ่อแม่มารับจา้งตดัออ้ยดว้ย(อนุกลู มะโนทนและคณะ,2553อา้งถึงใน 
โครงการแรงงานเด็กผูอ้านวยการมูลนิธิเพื่อการพฒันาเด็ก,2550)และพบวา่มีความครบถว้นของการไดรั้บวคัซีน
ตามเกณฑใ์นเด็ก<5 ปีต ่าและตรวจพบพยาธิใบไมต้บัสูง(อนุกลู มะโนทนและคณะ,2553อา้งถึงใน วจิิตรเอ่ียม
บริสุทธ์ิ ,2551) พบปัญหาการใชสิ้ทธิบตัรทอง (บตัร 30 บาท) ท่ีไม่ไดรั้บความสะดวกการรักษาพยาบาลไม่ดี
บางคนเจบ็ป่วยก็ไม่ไดรั้บการดูแลรักษาและส่วนใหญ่จะกล่าวหาวา่สถานพยาบาลบางแห่งไม่อ านวยความ
สะดวกไม่ใหบ้ริการบา้ง (อนุกลู มะโนทนและคณะ,2553อา้งถึงใน ฐาปกรณ์แกว้เงิน,2549)  

ในปีพ.ศ. 2548 คณะนกัวจิยัจากคณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวทิยาลยัมหิดลคณะแพทยศาสตร์
มหาวทิยาลยัรังสิตและสถาบนัสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีร่วมกนัศึกษาวจิยัเด็กท่ีเขา้พกัรักษาตวัอยูใ่น
โรงพยาบาลดว้ยอาการของโรคติดเช้ือเฉียบพลนัระบบทางเดินหายใจส่วนล่างไดแ้ก่ปอดอกัเสบหลอดลม
อกัเสบและหลอดลมฝอยอกัเสบและโรคหืดเพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งการสัมผสัควนับุหร่ีรวมทั้งปัจจยั
อ่ืนๆเช่นปัจจยัเก่ียวกบัตวัเด็กเองพอ่แม่ปัจจยัดา้นเศรษฐกิจและสังคมของครอบครัววา่มีผลต่อการเกิดโรคใน
ระบบทางเดินหายใจส่วนล่างในเด็กอายตุ  ่ากวา่ 5 ขวบอยา่งไรการวจิยัผูป่้วยเด็กในหอผูป่้วยท่ีโรงพยาบาลเด็ก
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พบวา่ เด็กไทยท่ีใชชี้วติอยูใ่นบา้นท่ีมีผูสู้บบุหร่ีนั้นมีความเส่ียงต่อการไดรั้บความทุกขท์รมานจากการเกิดโรคติด
เช้ือระบบทางเดินหายใจมากกวา่เด็กทัว่ไปจริงการท่ีแม่รับสัมผสัหรือสูดดมควนับุหร่ีมือสองขณะตั้งครรภท์  าให้
เด็กมีความเส่ียงต่อการป่วยดว้ยโรคหืด 2.6 เท่าของเด็กปกตินอกจากนั้นการท่ีสมาชิกในบา้นสูบบุหร่ีขณะอุม้
เด็กเล่นกบัเด็กอยา่งใกลชิ้ดป้อนอาหารหรือกินอาหารร่วมกบัเด็กท าใหเ้ด็กมีความเส่ียงต่อการป่วยดว้ยโรค
ทางเดินหายใจส่วนล่าง 3.8 เท่าของเด็กปกติการท่ีเด็กสูดดมควนับุหร่ีขณะอยูน่อกบา้นเช่นเวลาออกไปเล่นนอก
บา้นบา้นเพื่อนบา้นสถานรับเล้ียงเด็กร้านอาหารหรือในระหวา่งเดินทางยงัมีความเส่ียงต่อการป่วยดว้ยโรค
ทางเดินหายใจส่วนล่าง 2.99 เท่าของเด็กปกติในเร่ืองฐานะครอบครัวของเด็กท่ีป่วยพบวา่เด็กท่ีมาจากครอบครัว
ท่ีมีรายไดต้  ่ากวา่ 4,500 บาทต่อเดือนมีโอกาสเส่ียงต่อการป่วยดว้ยโรคทางเดินหายใจส่วนล่างมากท่ีสุดคือมาก
เป็น 3.99 เท่าของเด็กปกติในขณะท่ีเด็กท่ีมาจากครอบครัวท่ีมีรายได ้4,500 - 10,000 บาทต่อเดือนมีโอกาสเส่ียง
ต่อการป่วยดว้ยโรคทางเดินหายใจส่วนล่าง 2.27 เท่าของเด็กปกติการป้องกนัผลกระทบจากควนับุหร่ีมือสองซ่ึง
จะเป็นการป้องกนัเด็กเจบ็ป่วยจากโรคดงักล่าวก็คือการท าใหบ้า้นเป็นเขตปลอดบุหร่ีและการท่ีสตรีมีครรภแ์ละ
เด็กเล็กตอ้งหลีกเล่ียงจากการสัมผสัสูดดมควนับุหร่ีในสถานท่ีใดก็ตามท่ีมีผูสู้บบุหร่ี 

ในต าบลท่าชยั อ าเภอศรีสัชนาลยั จงัหวดัสุโขทยั มีผูม้ารับจา้งตดัออ้ยทุกปี ประมาณปีละ 600 คน โดย
ลูกจา้งเหล่าน้ีส่วนใหญ่ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ และจากภาคเหนือ มีการศึกษาระดบัประถมศึกษาหรือต ่ากว่า 
และผูท่ี้มีรายได้ต่อเดือนต ่ามีอตัราการสูบบุหร่ีสูง มีวิถีชีวิตท่ีน่าสนใจ คือ จะมาอยู่กบันายจา้งทั้งครอบครัว 
เพราะในช่วงเดือนดงักล่าวเป็นช่วงปิดเทอม มีสถานท่ีพกัท่ีนายจา้งจดัเตรียมไวท่ี้เรียกว่า “แคม้ป์” เหมือน
แรงงานก่อสร้างทัว่ๆไป ฝาบา้นพกัท าดว้ยสังกะสี บา้นบางหลงัพื้นท าดว้ยไมไ้ผ ่หลงัคามุงหญา้คาหรือสังกะสี 
มีเน้ือท่ีพอพกัอาศยัหลบันอนเท่านั้น ตั้งอยูบ่ริเวณบา้นนายจา้งและในไร่ออ้ย กลุ่มเหล่าน้ีมีโอกาสเส่ียงต่อการ
ได้รับควนับุหร่ีมือสองเป็นอย่างมากเน่ืองจากการสูบบุหร่ีไม่สามารถตกัเตือนกนัได้เต็มท่ีเพราะอยู่อาศยัใน
ลกัษณะญาติ พี่นอ้ง เพื่อนท าให้ เป็นลกัษณะแม่แบบท่ีไม่ดีสาหรับเด็กท่ีติดตามพ่อแม่ญาติพี่น้องท่ีพบเห็นอีก
ดว้ย และยงัอาจเป็นปัญหาจากการเจ็บป่วยทั้งในตวัผูสู้บเองและผูสู้บบุหร่ีมือสอง เน่ืองจากมาตรการคุม้ครอง
สุขภาพผูไ้ม่สูบบุหร่ีปี 2535 ไม่มีผูน้  ามาบงัคบัใช(้อนุกลู มะโนทนและคณะ,2553) 
 
3. แนวทางการด าเนินนโยบายควบคุมยาสูบMPOWER  

MPOWER เป็นนโยบายส าคญัท่ีองคก์ารอนามยัโลกก าหนดข้ึนในการควบคุมยาสูบอยา่งมีประสิทธิผล 
เพื่อเป็นแนวทางช่วยเหลือให้ประเทศสมาชิกกวา่ 166 ประเทศ สามารถปฏิบติัไดบ้รรลุตามกรอบอนุสัญญาว่า
ดว้ยการควบคุมยาสูบหรือ WHO Framework Convention on Tobacco Control   หรือFCTC (ธิดารัตน์พุกกะนา
นนทแ์ละชยักฤติยาภิชาตกุล, 2551)MPOWERเป็นนโยบาย 6 ขอ้ส าคญัในการควบคุมยาสูบประกอบดว้ย 
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1. Monitor tobacco use and prevention policy (ก ากบันโยบายในการควบคุมและป้องกนัการบริโภค
ยาสูบ) 
 ก าหนดนโยบายระดับชาติโดยใช้ฐานขอ้มูลประชากรเป็นขอ้บ่งช้ีในการสูบบุหร่ีของเยาวชน และ
ผูใ้หญ่(WHO, 2008) 
 2. Protect people from tobacco smoke  (ปกป้องประชาชนจากควนัพิษของบุหร่ี) 
 ออกกฎหมายและขอ้บงัคบัใช้อย่างเด็ดขาดในเร่ืองสถานท่ีปลอดบุหร่ี เพื่อการดูแลสุขภาพ ทั้งในท่ี
สาธารณะ สถานท่ีท างาน ร้านอาหาร ผบั บาร์ 
 3. Offer help to quit tobacco use (ใหค้วามช่วยเหลือผูท่ี้ตอ้งการเลิกบุหร่ี) 
 เพื่อความแข็งแรงของระบบสุขภาพ ควรมีค าแนะน าในการเลิกบุหร่ีให้เป็นส่วนหน่ึงของงาน
สาธารณสุขมูลฐาน สนบัสนุนการเลิกบุหร่ีโดยใหมี้การเขา้ถึงการเลิกท่ีง่าย มีตน้ทุนค่ารักษาพยาบาลต ่า 
 4.  Warn about the dangers of tobacco (เตือนถึงอนัตรายจากการสูบบุหร่ี) 
ตอ้งการป้ายเตือนท่ีซองบุหร่ีมีประสิทธิภาพ, เพิ่มการโฆษณาและแจกส่ือฟรีในการควบคุมรณรงคต่์อตา้นบุหร่ี 

5. Enforce ban on tobacco advertising, promotion and sponsorship 
 บงัคบัใชก้ฎหมายหา้มโฆษณาประชาสัมพนัธ์การส่งเสริมการขายและการใหทุ้นสนบัสนุนในทางออ้ม 

6. Raise taxes on tobacco (เพิ่มภาษีบุหร่ี) 
เพิ่มอตัราภาษีผลิตภณัฑ์บุหร่ีอย่างรวดเร็วเกินกวา่ก าลงัซ้ือของผูบ้ริโภค และมีบริหารภาษีบุหร่ีท่ีดีเพื่อ

ลดการคา้บุหร่ีเถ่ือน 
นโยบายทั้ง 6 น้ี  ไดรั้บการสนบัสนุนจากไมเคิลบลูมเบิร์ก และ บิล เกตส์ โดยเงินลงทุนร่วมกนักวา่ 500 

ลา้นดอลลาร์ในนามโครงการบลูมเบิร์กเพื่อลดการสูบบุหร่ี (TheBloombergInitiativetoReduceTobaccoUse) ท่ี
ก่อตั้งข้ึนในปี พ.ศ.2548โดยมีวตัถุประสงค์ชัดเจนในการสนับสนุนนโยบายการข้ึนภาษีบุหร่ีการเปล่ียน
ภาพลกัษณ์ของบุหร่ีการปกป้องผูท่ี้ไม่สูบบุหร่ีมิให้ถูกท าร้ายโดยควนับุหร่ีและการช่วยให้ผูติ้ดบุหร่ีเลิกสูบบุหร่ี
นอกจากนั้นยงัสนบัสนุนความพยายามของภาครัฐในการให้ความรู้ ปรับเปล่ียนทศันคติรวมถึงตรวจสอบและ
ควบคุมการใชบุ้หร่ีซ่ึงจะช่วยใหรั้ฐบาลของประเทศก าลงัพฒันาสามารถก าหนดนโยบายและเพิ่มงบประมาณใน
การควบคุมการสูบบุหร่ีในประเทศของตนได ้
 
4.การช้ีแนะด้านสุขภาพ (Health advocacy) 

การช้ีแนะสาธารณะเป็นการน าทกัษะต่างๆมาใช้ในการรวบรวมความคิดเห็นของสาธารณชนและ
เคลื่อนยา้ยทรัพยากรที่มีอยู่เพื่อสนับสนุนให้เกิดนโยบายกฎหมาย หรือมีองค์กรท่ีแน่ชดัในการรับผิดชอบ
งานดา้นการสร้างเสริมสุขภาพมีหัวใจส าคญัอยู่ท่ีเป็นกระบวนการเพิ่มพูนอ านาจของประชาชน และกลุ่มคน  
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เป็นการเพิ่มศกัยภาพของประชาชน เพื่อท่ีจะสามารถก าหนดปัญหา และทางออกในการแกปั้ญหาของเขาเองได้
โดยมีส่วนร่วมในดา้นสังคมและการก าหนดนโยบาย ( Wallack L. et .al ,1993: 27) 

อมิได (Amidei ,N., 1991 : in Wallack, L. et al. : 28-29) ไดก้ าหนดคุณลกัษณะของการช้ีแนะสาธารณะ
เชิงนโยบายเพื่อใหห้น่วยงาน/สถาบนั/องคก์รนั้นๆปฏิบติังานตามวิถีท่ีควรจะเป็น เช่นการช้ีแนะสาธารณะใน
เร่ืองอาหาร ก็เพื่อให้ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)มีการออกกฎหมาย/กฎระเบียบขอ้บงัคบั
เพื่อให้อาหารที่จ  าหน่ายจะตอ้งมีฉลาก อย . ทั้งน้ีเพื่อให้ผูบ้ริโภครู้ขอ้มูลในเร่ืองประเภท ปริมาณ ของ
สารอาหารท่ีบริโภค 

การเคล่ือนไหวในการควบคุมการบริโภคยาสูบโดยการช้ีแนะด้านสุขภาพประสบความส าเร็จอย่าง
กวา้งขวางทั้งในระดบัประเทศและระดบัโลก โดยเฉพาะในกรณีประเทศไทย เป็นตวัอย่างการควบคุมการ
บริโภคยาสูบท่ีทัว่โลกให้การยอมรับ กล่าวคือในปี พ.ศ. 2532 ประเทศไทยตอ้งยอมให้มีการน าเขา้บุหร่ี
ต่างประเทศ มิเช่นนั้นจะตอ้งถูกตอบโตด้ว้ยมาตรกรกีดกนัทางการคา้จากสหรัฐอเมริกาดว้ยมาตรา 301 กลุ่ม
รณรงค์เพื่อการไม่สูบหร่ีได้มีการ ช้ีแนะสาธารณะอย่างต่อ เนื่อง  ทั้ งในการยื่นจดหมาย เ ปิดผนึกถึง
นายกรัฐมนตรีคดัคา้นการน าเขา้บุหร่ีต่างประเทศ และส่ือมวลชนเสนอข่าวการเคล่ือนไหวคดัคา้นเป็นข่าว
ใหญ่ทั่วประเทศ  มีการให้ข้อมูลข่าวสารแก่สาธารณะอย่างต่อเน่ือง มีการสร้างเครือข่ายทั้ งภายในและ
ต่างประเทศ มีการช้ีให้เห็นภาพลกัษณ์ท่ีแทจ้ริงของบรรษทับุหร่ีขา้มชาติ และปลุกกระแสส านึกความรักชาติ 
มีการสร้างกระบวนการทางการเมืองระดบัโลก โดยมีผูแ้ทนจากประเทศไทยไปช้ีแจงขอ้มูลแก่แกตต์(General 
Agreement on Tariffs and Trade-GATT) ท่ีสหรัฐอเมริกา แต่ท่ีสุดประเทศไทยก็ตอ้งยอมให้น าเขา้บุหร่ี
ต่างประเทศ แต่กลุ่มรณรงคเ์พื่อการไม่สูบบุหร่ี ก็สามารถช้ีแนะเชิงนโยบายจนสามารถท าให้รัฐบาลอนุมติัให้มี
การตั้งส านกังานควบคุมการบริโภคยาสูบเพื่อเป็นองคก์รท่ีท าหนา้ท่ีควบคุมการบริโภคยาสูบอยา่งเป็นระบบใน
ระดบัชาติข้ึน และเห็นชอบให้มีการร่างพระราชบญัญติัควบคุมยาสูบ จนเกิดเป็น พรบ.คุม้ครองสุขภาพผูไ้ม่สูบ
บุหร่ี พ.ศ. 2535 ซ่ึงเป็นการพิทกัษ์สิทธิของผูไ้ม่สูบบุหร่ี และ พรบ.ควบคุมผลิตภณัฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2535 ท่ีมี
เน้ือหาส าคญัคือห้ามการโฆษณาบุหร่ีในทุกรูปแบบ และห้ามขายบุหร่ีให้แก่เด็กอายุต  ่ากวา่ 18 ปี ซ่ึงเป็นการขดั
ผลประโยชน์ของบรรษทับุหร่ียกัษ์ใหญ่ขา้มชาติท่ีมีงบประมาณการโฆษณาและส่งเสริมการขายที่มหาศาล
และมีกลุ่มเป้าหมายหลกัอยู่ที่เยาชนคนที่ยงัไม่สูบบุหร่ีบรรษทับุหร่ีขา้มชาติพยายามล็ออบบ้ี และขดัขวางมิ
ให้กฏหมายดงักล่าวผ่านการพิจารณาในกฏหมายในทุกขั้นตอน แต่ดว้ยการเคล่ือนไหวการช้ีแนะสาธารณะของ
กลุ่มรณรงคไ์ม่สูบบุหร่ีทั้งของรัฐ เอกชน และภาควิชาการ มีการเช่ือมโยงกบัเครือข่ายรณรงคก์ารไม่สูบบุหร่ีทงั
ในระดบัประเทศ และต่างประเทศ จนเป็นผลใหก้ฎหมายดงักล่าวสามารถผา่นออกมาบงัคบัใชไ้ดใ้นท่ีสุด  (ชูชยั 
ศุภวงศ ์และคณะ,2542: 58-65; Hatai Chitanondh,.2001:21-163) 



21 

 

 

 

ขั้นตอนการวางแผนเพื่อการช้ีแนะสาธารณะมีดงัน้ี คือ (Altman G. D. et al.,1994 :2,37-38; Walladk L. 
and Dorfanan L., 1996 : 304-309, Chapman S., 1997 : 2) 

1. ก าหนดวิสัยทัศน์ (Vision)  วิสัยทศัน์คือการเปล่ียนแปลงท่ีเราตอ้งการให้เกิดข้ึน เป็นแรงขบัท่ี
ส าคญัท่ีจะท าให้เกิดความมุ่งมั่นในการช้ีแนะสาธารณะและดึงดูดให้ประชาชนมีส่วนร่วม ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีมี
ความส าคญัต่อความส าเร็จ วสิัยทศัน์ท่ีก าหนดจะตอ้งรัดกุม (สั้นและไดใ้จความ)และใชภ้าษาท่ีง่ายในการส่ือสาร 
เช่น “เมาไม่ขบั” “ถนนปลอดยาเสพติด” เป็นตน้  

2. ก าหนดพันธกิจ (Mission)ในขณะที่วิสัยทศัน์จะสะทอ้นถึงเป้าหมาย สุดท้าย (Ultimate 
goal)  พนัธกิจก็คือส่ิงท่ีจะช่วยตอบค าถามวา่ “อะไร “ และ “ท าไม” พนัธกิจจะเป็นเหมือนเข็มทิศท่ีช่วยในการ
รณรงค ์ขอ้ความในพนัธกิจควรสั้น มีพลงั (Punchy) และบอกถึงบทบาทท่ีจะบรรลุวสิัยทศัน์ 

3. การก าหนดเป้าประสงค์ (Goals)เป็นส่ิงท่ีมีความส าคญั เพราะการช้ีแนะสาธารณะจ าเป็นตอ้ง
ประสานกบัภาคีและเครือข่ายจ านวนหน่ึง ดงันั้นการก าหนดเป้าหมายท่ีมีลกัษณะเฉพาะท่ีชดัเจน จึงเป็นความ
จ าเป็นเพื่อสมาชิกของเครือข่ายจะไดมี้ความเขา้ใจท่ีตรงกนัโดยเฉพาะภาคีท่ีมีภาระหนา้ท่ีแตกต่างกนัมาก 

4. การก าหนดวัตถุประสงค์ (Objectives) จะช่วยเสริมเป้าประสงค์ในขอ้ท่ีสาม กล่าวคือการ
ก าหนดวตัถุประสงค์ของโครงการ ต้องตอบค าถามได้ว่าวตัถุประสงคเ์ชิงนโยบายคืออะไร วตัถุประสงค์
ของการช้ีแนะสาธารณะผา่นส่ือคืออะไร จะบรรลุเป้าหมายของวตัถุประสงค ์เชิงนโยบายไดอ้ยา่งไร  

5. กลุ่มเป้าหมาย(Targets)แนวคิดการให้การศึกษาแก่สาธารณะแบบดั้งเดิมหรือการตลาดเพื่อ
สังคม มีกลุ่มเป้าหมายคือบุคคลที่เป็นกลุ่มเส่ียง แต่การช้ีแนะสาธารณะผ่านส่ือนั้นมีจุดเน้นคือการเสนอ
นโยบายสาธารณะมากกวา่การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมส่วนบุคคล  

 ดงันั้นจึงมีกลุ่มเป้าหมายอยู ่ 3 กลุ่มคือกลุ่มที่หน่ึงไดแ้ก่บุคคล กลุ่ม หรือองค์กรท่ีมีอ านาจในการ
เปล่ียนแปลงตามท่ีก าหนดเป้าประสงคไ์ว ้เช่นรัฐมนตรี นายกเทศมนตรี นายก อบต. ผูอ้  านวยการโรงพยาบาล 
ผูอ้  านวยการบริษทั เป็นตน้  กลุ่มเป้าหมายทีส่องคือคือกลุ่มหรือปัจเจกท่ีสามารถระดมสรรพก าลงัเพื่อให้เกิดแรง
กดดนัให้ผูมี้อ  านาจในการตดัสินใจมีการเปล่ียนแปลงตามท่ีก าหนด เช่นกลุ่มองค์กรพฒันาต่างๆ กลุ่มวิชาชีพ 
กลุ่มประชาคม เป็นตน้ และกลุ่มสุดท้ายคือประชาชนทัว่ไป 

6. ข่าวสารทีต้่องการส่ือ (message)  ประเด็นท่ีมกัจะถูกวิพากษ์ส าหรับขอ้มูลจากข่าวต่างๆนั้น
คือ ขอ้เท็จจริงและความน่าเช่ือถือ แต่ส าหรับการช้ีแนะสาธารณะผ่านส่ือนั้น ขอ้มูลข่าวสารนั้นๆตอ้งผ่าน
การศึกษาคน้ควา้อยา่งจริงจงั และเป็นประเด็นท่ีตอ้งไดรั้บความสนใจจากส่ือมวลชนดว้ย ข่าวสารท่ีตอ้งการส่ือมี
อยา่งนอ้ยสามองคป์ระกอบคือ 

1) จะตอ้งมีถอ้ยแถลง (Statement) ท่ีชดัเจน  
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2) มีมิติของการใหคุ้ณค่าต่อเร่ืองสร้างเสริมสุขภาพ เช่นแรงเกาะเก่ียวของชุมชน หรือ
ครอบครัวเขม้แขง็ยอ่มทนทานต่อภาวะคุกคามต่างๆ เช่นการโฆษณาสุรา เป็นตน้  

3) การท าความชดัเจนต่อวตัถุประสงคเ์ชิงนโยบายท่ีจะส่ือกบัสาธารณะ 
 

5.การประเมินผล (Evaluation)  
ในการประเมินผลการช้ีแนะสาธารณะผา่นส่ืออาจประเมินกระบวนการ (Process Evaluation) ประเมิน

ผลลพัธ์ (Outcomes Evaluation) หรือประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation) โดยมีค าถามพื้นฐานของการ
ประเมินในแต่ละระดบั 

กระบวนการทางสังคม (Social Process)  
กระบวนการทางสังคมเกิดจากการกระท าระหวา่งกนัทางสังคม (social interaction) ของบุคคลหรือกลุ่ม

บุคคลซ่ึงมีแบบต่าง ๆ กนั อาจเป็นไปในรูปของการขดัแยง้ การแข่งขนั การร่วมมือ ความเห็นพอ้งตอ้งกนัหรือ
การกลืนกลายกระบวนการทางสังคมมีลกัษณะส าคญั 3 ประการ คือ 

1. ตอ้งมีการติดต่อทางสังคม (social contact) คือ บุคคลนบัตั้งแต่ 2 คนข้ึนไปมีความสัมพนัธ์ติดต่อซ่ึง
กนัและกนั 

2. มีการถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิดระหว่างบุคคลท่ีติดต่อโดยการใช้สัญลกัษณ์ซ่ึงอาจเป็นภาษาเขียน 
ภาษาพดู หรือกิริยาท่าทางก็ได ้

3. มีส่ิงเร้า (stimulation) และมีการตอบสนอง (response) จากลกัษณะขอ้ 1 และ 2 ท าให้เกิดพฤติกรรม
ตามมา 

ประเภทหรือรูปแบบของกระบวนการทางสังคม 
รูปแบบของกระบวนการทางสังคมท่ีปรากฏในสังคมมีอยู ่6 ลกัษณะ คือ 

1. การแข่งขนั (competition)  
2. ความขดัแยง้ (conflict)  
3. การสมานลกัษณ์ (accommodation)  
4. การกลืนกลาย (assimilation)  
5. ความเห็นพอ้งตอ้งกนั (consensus)  
1) การแข่งขัน หมายความถึงการท่ีบุคคลสองฝ่ายหรือมากกวา่นั้นด้ินรนสู่เป้าหมายเดียวกนั

โดยแต่ละฝ่ายไม่คาดคิดท่ีจะให้อีกฝ่ายหน่ึงหรือผูอ่ื้นไดส่้วนแบ่งในส่ิงนั้น ๆ ดว้ยสาเหตุท่ีส าคญั คือ ส่ิงท่ีจะ
สนองความตอ้งการมีอยูจ่  ากดัการแข่งขนัจึงเป็นส่ิงจ าเป็นท่ีตอ้งเกิดข้ึนอยูเ่สมอความสัมพนัธ์ของการแข่งขนั ไม่
จ  าเป็นตอ้งเก่ียวขอ้งซ่ึงกนัและกนั ทางตรงและอาจไม่เป็นการกระท าระหวา่งกนัทางสังคมแบบตวัต่อตวั บุคคล



23 

 

 

 

ต่อบุคคล กล่าวคืออาจแข่งขนัโดยไม่รู้สึกตวั เช่น การสมคัรเขา้ท างานในต าแหน่งหน่ึง อาจมีผูส้มคัรหลายคน 
แต่ต่างคนอาจไม่รู้วา่ตนมีคู่แข่งถา้ผูรั้บสมคัรไม่บอกให้ทราบเม่ือใดท่ีคู่แข่งขนัต่างฝ่ายต่างทราบว่า ตนมีคู่แข่ง
ลกัษณะความสัมพนัธ์ก็มกัจะเปล่ียนไป คือ จะมีการชิงกนัเอาชนะกนั นัน่ก็คือแบบของการแข่งขนัท่ีบุคคล 
รู้สึกตวั (aware) ระหว่างกลุ่มเฉพาะ เช่นการแข่งขนัสมคัรรับเลือกตั้งระหว่าง พรรคการเมืองการแข่งขนัขาย
สินคา้ระหวา่งบริษทัท่ีผลิตสินคา้อยา่งเดียวกนัการแข่งขนัในลกัษณะน้ีคู่แข่งขนัจะเขา้มาเผชิญหนา้กนัโดยตรง
ต่างฝ่ายจะพยายามหากลวิธีใช้เล่ห์เหล่ียม (tactic) ต่าง ๆ เพื่อให้ชนะอีกฝ่ายหน่ึงตามปกติการแข่งขนัมกัจะ
เป็นไปตามหลกักติกาหรือบรรทดัฐานก าหนด แต่หลายโอกาสผูแ้ข่งขนัก็มกัจะละเมิดกติกาและก็จะถูกลงโทษ
ตามท่ีกติการะบุไวแ้นวความคิดของการแข่งขนัน้ีมกัก่อให้เกิดแนวความคิด เทคนิคและส่ิงประดิษฐ์แบบใหม่ ๆ 
ข้ึนมาเสมอการแข่งขนัถา้เป็นการแข่งขนัระหวา่งสังคม จากประวติัศาสตร์ในอดีตไดศึ้กษาการสงครามระหวา่ง
ประเทศต่าง ๆ ในทวปียโุรป โดยเฉล่ียแลว้ พบวา่มีการท าสงครามปีเวน้ปี 

2) ความขัดแย้ง เม่ือการแข่งขนัมีความรุนแรงมากข้ึน ผลประโยชน์ก็ขดักนัมากเพราะต่างก็มุ่ง
สู่เป้าหมายอนัเดียวกนั อาจจะถึงขั้นต่างฝ่ายต่างมุ่งท าลายลา้งกนัหรือท าลายลา้งกนัจนถึงตาย หรือตอ้งการก าจดั
คู่แข่งขนัให้ส้ินไปหรือท าให้ฝ่ายตรงขา้มเสียหาย เป็นลกัษณะของความขดัแยง้ซ่ึงเป็นการติดต่อกนัทางตรง
บุคคลจะมีความรู้สึกรุนแรง อารมณ์จะถูกเร้าถูกกระตุน้ใหเ้กิดข้ึนจนอาจถึงกบัละเมิดกฎเกณฑ์หรือกติกาท่ีตั้งไว้
และใชก้ าลงัเขา้ท าลายกนัในท่ีสุดการแบ่งแยกให้เห็นชดัตายตวัลงไประหวา่งการแข่งขนักบัความขดัแยง้น้ีเป็น
ส่ิงกระท าไดย้าก ในบางกรณี ไม่อาจช้ีให้แน่นอนและชัดเจนไดว้่า เป็นเร่ืองใดแน่เช่น กรณีรักสามเส้า ธุรกิจ
บางอยา่ง หรือการเล่นการเมืองการแก่งแยง่เอาชนะการขดัแยง้ เป็นแบบของความสัมพนัธ์ทางลบซ่ึงท าให้กลุ่ม
แยกออกจากกนัแทนท่ีจะเขา้หากนัแต่การแข่งขนัชิงชนะไม่ท าให้คู่แข่งขนัตอ้งแยกออกจากกนั เช่น การแข่งขนั
กีฬาคู่แข่งตอ้งการรับกติกากนัส่วนความขดัแยง้ต่างฝ่ายต่างไม่ยอมรับปฏิบติัตามกฎหรือกติกาและแยกออกจาก
กนัอยา่งเด็ดขาด ขณะเดียวกนัก็จะท าให้เกิดการรวมอยา่งแน่นแฟ้นในพวกเดียวกนัและสกดักั้นการติดต่อหรือ
ท าความเขา้ใจกบัฝ่ายตรงขา้ม มองอีกแง่หน่ึง การขดัแยง้อาจเกิดข้ึนเพราะขาดการติดต่อกนั สาเหตุจากการขาด
การติดต่อซ่ึงกนัและกนัก็ย่อมก่อให้เกิดความไม่เขา้ใจกนัได ้ดงันั้น อาจมีวิธีขจดัหรือลดความขดัแยง้โดยการ
เพิ่มการติดต่อระหว่างกนั อย่างไรก็ดีการติดต่อระหว่างกนัยิ่งมีมากข้ึนก็อาจจะยิ่งเพิ่มความขดัแยง้ข้ึนได้อีก
เช่นกนัถา้กลุ่มเหล่านั้นมีความแตกต่างกนัในดา้นต่าง ๆ อย่างเด่นชดัอาจสร้างความไม่พอใจให้แก่กลุ่มท่ีดอ้ย
กว่า จนกลายเป็นความขดัแยง้ตามมาภายหลงั เช่นชาวชนบทท่ีไดพ้บไดเ้ห็นความสะดวกสบายในการด าเนิน
ชีวิตของผูค้นในเมืองและตอ้งการแบบชีวิตใหม่อย่างนั้นบา้งปรากฏการณ์ดงักล่าวน้ี นักวิชาการเรียกว่า the 
rising of expectation คือการเกิดความมุ่งหวงัท่ีจะมีความเป็นอยูดี่ข้ึน ถา้หากไม่สมปรารถนาก็จะเกิดความไม่
พอใจจนถึงกบัเป็นความขดัแยง้กนัข้ึนระหว่างคนเมืองหรือรัฐบาลกบัคนชนบทความขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึนภายใน
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กลุ่มมีผลท าใหเ้สียเอกภาพของกลุ่ม (unity) แต่ถา้ความขดัแยง้เกิดข้ึนระหวา่งกลุ่มก็ท าใหเ้กิดพลงัภายในกลุ่มแต่
ตอ้งหวงัชนะกนัระหวา่งกลุ่ม 

3) การสมานลักษณ์ เป็นกระบวนการท่ีบุคคล แมจ้ะมีความแตกต่างกนัในทศันคติ ความเช่ือ 
ประเพณีหรือผลประโยชน์ มาประนีประนอมปรับตวัเข้าหากัน กระบวนการทางสังคมแบบน้ีอาจเกิดข้ึน
หลงัจากความขดัแยง้ระหวา่งกลุ่มด าเนินไปถึงจุดหน่ึงถา้ฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงไม่ถูกท าลายยอ่ยยบัไปหมดส้ินแลว้ทั้ง
สองกลุ่มจะตอ้งหาทางมาประนีประนอมกันเพื่อระงบัยบัย ั้งความขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึนมาช้านานไวช้ั่วคราว ใน
กระบวนการน้ีความรู้สึกเป็นปฏิปักษ์ต่อกันอาจยงัคงอยู่และอาจจะขัดแยง้กันอีก ในเวลาต่อไปก็ได้การ
ประนีประนอมจึงเป็นกระบวนการทางสังคมท่ีกลุ่มแต่ละกลุ่มต่างปรับตวัเขา้หากนัโดยท่ีต่างฝ่ายต่างยงัคงรักษา
เอกลกัษณ์ (identity) และ ผลประโยชน์ของตนไวก้ารท่ีกลุ่มตอ้งประนีประนอมกนั เพราะตอ้งการปรับตวัให้เขา้
กบัสถานการณ์หรือเพื่อเผชิญกบัความจริงซ่ึงตอ้งยอมรับ เช่นประเทศท่ีมีก าลงัดอ้ยกว่าตอ้งยอมแพห้รือยอม
สงบศึกเม่ือยอมรับสภาพท่ีเป็นจริงวา่สู้เขาไม่ได ้ทั้งน้ีเพื่อแกไ้ขปัญหาให้ตนสามารถอยูต่่อไป แมว้า่จะตอ้งเสีย
ผลประโยชน์บางอยา่ง 

4) การกลืนกลาย เป็นกระบวนการท่ีผสมปสานกลมกลืนของบุคคลและกลุ่มในเร่ืองทศันคติ 
ความทรงจ าความรู้สึก ความเช่ือ ประเพณี วฒันธรรมโดยมีประสบการณ์ร่วมกนัเป็นระยะเวลาอนัยาวนานใน
ชีวิตทางวฒันธรรม (cultural life) อนัเดียวกนั ในสภาพเช่นน้ี บุคคลในสังคมยอ่มมีการผสมผสานและท าความ
เขา้ใจซ่ึงกนัและกนัอย่างกวา้งขวางลึกซ้ึงระหว่างกลุ่ม จนรู้สึกว่าเป็นพวกเดียวกนัและมีลกัษณะท่ีแสดงถึง
เอกลกัษณ์ของกลุ่มร่วมกนั เช่น ในประเทศสหรัฐอเมริกาชาวอเมริกนัอพยพมาจากประเทศต่าง ๆ ของโลกมาอยู่
ร่วมกนั ใชชี้วติแบบอเมริกนัเก่ียวขอ้งกนัชัว่อายคุน บุคคลต่างเช้ือชาติต่าง ๆก็มีความรู้สึกวา่พวกเขาเหล่านั้นเป็น 
คนอเมริกนัโดยสมบูรณ์ในสังคมไทยเราพบชาวจีนเป็นชนกลุ่มน้อยจ านวนมากแต่คนจีนส่วนใหญ่ก็มีความ
ส านึกวา่พวกเขาคือ คนไทย ทั้งในดา้นความรู้สึกนึกคิดระบบคุณค่า ฯลฯการกลืนกลายจะเกิดข้ึนไดจ้  าเป็นตอ้ง
ขจดัอุปสรรคท่ีท าให้การติดต่อระหวา่งกนัด าเนินไปไม่ได ้เช่นกลุ่มท่ีมีภาษาต่างกนัจะตอ้งพยายามให้ใช้ภาษา
ร่วมกนัการศึกษาในโรงเรียนเป็นวธีิการและเคร่ืองมือท่ีช่วยให้การกลืนกลายด าเนินไปอยา่งมีประสิทธิภาพมาก
ท่ีสุด 

 
 5) การร่วมมือ เป็นกระบวนการทางสังคมท่ีกลุ่มตกลงท่ีจะกระท ากิจกรรมร่วมกนั การตกลงน้ี

อาจเกิดจากการท่ีกลุ่มมีความมุ่งหวงัหรือผลประโยชน์สอดคลอ้งกนัหรือเหมือนกนั เช่นนายจา้งกบัลูกจา้งตกลง
ท างานร่วมกนัโดยต่างฝ่ายต่างมี ผลประโยชน์สอดคลอ้งกนั คือเงินตอบแทนเป็นก าไรและค่าจา้ง หรือกลุ่มอาจ
ร่วมมือกนัเพราะต่างก็มีศตัรูร่วม เช่นบรรดาประเทศกลุ่มอาหรับในเอเชียตะวนัออกกลางท่ีรวมตวักนัเพื่อต่อสู้
กับประเทศอิสราเอล หรือในระหว่างสงครามโลกคร้ังท่ีสองบรรดาประเทศต่าง ๆ หันมาร่วมมือกันเป็น
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สัมพนัธมิตรรบกบัประเทศเยอรมนีการติดต่อสัมพนัธ์ระหว่างกลุ่มท่ีร่วมมือกนัจะมีมากน้อยเพียงใดข้ึนอยู่กบั
ลกัษณะพื้นฐานของ การร่วมมือนั้นกลุ่มท่ีร่วมมือกนัโดยมีความผกูพนัหรือมีความจงรักภกัดีต่อส่ิงเดียวกนัยอ่ม
มีการติดต่อกนัมากกว่ากลุ่มท่ีร่วมมือกนัเพราะผลประโยชน์บางอย่างหรือเพื่อต่อตา้นภยัอนัตรายบางอย่างท่ี
เกิดข้ึนเพียงคร้ังคราวกลุ่มย่อยไดรั้บผลประโยชน์จากการมาตกลงร่วมมือกนัแต่การร่วมมืออาจจะก่อให้เกิด
ผลเสียไดเ้ช่นกนั เป็นตน้ว่าความเป็นอิสระของกลุ่มอาจจะถูกกระทบกระเทือนเพราะเม่ือคนต่างกลุ่มมีการ
ติดต่อกนัมากข้ึนก็ยอ่มเกิดการผสมผสานกนัจนเอกลกัษณ์ของแต่ละกลุ่มไม่อาจแยกออกจากกนัไดช้ดัเจนและ
กลุ่มท่ีอ่อนแอกวา่อาจถูกครอบง าโดยกลุ่มท่ีมีอิทธิพลเหนือกวา่ถึงแมว้า่การร่วมมือจะเป็นส่ิงท่ีดี แต่บางคร้ังกลุ่ม
อาจไม่พร้อมหรือไม่เต็มใจท่ีจะร่วมมือกบักลุ่มอ่ืน ดงันั้นก่อนท่ีจะร่วมมือกนัระหวา่งกลุ่ม ผูน้ าของกลุ่มจะตอ้ง
ค านึงวา่จะร่วมมือกนัเพือ่อะไร กบัใคร และมีส่วน ไดเ้สียอยา่งไรบา้ง 

การร่วมมือกนัอาจแบ่งออกได ้3 ชนิด คือ 
 1. การร่วมมือแบบปฐมภูมิ (primary cooperation)  
 2. การร่วมมือแบบทุติยภูมิ (secondary cooperation)  
 3. การร่วมมือแบบตติยภูมิ (Tertiary cooperation)  

1. การร่วมมือแบบปฐมภูมิ ไดแ้ก่ ความร่วมมือของกลุ่มบุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์แบบปฐมภูมิเป็นความ
ร่วมมือท่ีกระท าร่วมกนัในทุก ๆ ดา้น โดยใชว้ธีิการและมีเป้าหมายอยา่งเดียวกนั แต่อาจแบ่งงานออกเป็นส่วน ๆ 
และแบ่งความรับผดิชอบกนัไปในระบบเดียวกนั เช่น ชีวิตภายในวดั ในครอบครัว ในชุมชนเล็ก ๆและในสังคม
ท่ีมีความเป็นอยูอ่ยา่งง่าย ๆ ทั้งหลาย 
            2. การร่วมมือแบบทุติยภูมิ เป็นการร่วมมือท่ีบุคคลกระท าเพื่อผลประโยชน์ร่วมกนัในลกัษณะต่าง ๆ กนั 
โดยมีวตัถุประสงคบ์างประการร่วมกนัและการท่ีจะไดม้าซ่ึงความพอใจของแต่ละฝ่ายนั้น ตอ้งอาศยัการปฏิบติั
ร่วมกนัทุกฝ่ายเช่น การร่วมมือของบุคคลในส านกังานธุรกิจหรือในโรงงาน 

3. การร่วมมือแบบตติยภูมิ เป็นการปฏิบติังานร่วมกนัทั้ง ๆ ท่ีมี ทศันคติต่างกนัความร่วมมือประเภทน้ี
ใชว้ิธีการเดียวกนัแต่วตัถุประสงค์ต่างกนั เช่นการท่ีเจา้หน้าท่ีรับสินบนจากพ่อคา้ ต่างก็มีผลประโยชน์ในระยะ
สั้นกนัคนละอยา่ง คือพอ่คา้ก็ไดสิ้ทธิพิเศษในการคา้และเจา้หนา้ท่ีก็ไดเ้งินมาใชเ้ป็นพิเศษ เป็นตน้ 

6) ความเห็นพ้องต้องกัน เป็นกระบวนการทางสังคมท่ีคลา้ยคลึงกบัการร่วมมือ หมายความถึง 
การตกลงเห็นพ้องต้องกันเป็นเอกฉันท์เกิดข้ึนเม่ือทั้ งสองฝ่ายเผชิญกับการขดัแยง้และต้องการท่ีจะรักษา
ความสัมพนัธ์อนัดีไวอ้ยา่งถาวร 

กระบวนการทางสังคมเป็นกระบวนการท่ีผูว้ิจยัเน้นการร่วมมือกนัของกลุ่ม การปฏิบติัตามกฎเกณฑ์
ของกลุ่มตวัอยา่งใหเ้กิดความร่วมมือ ประปฏิบติัตามความเห็นของกลุ่มให้ไดผ้ลประโยชน์ร่วมกนัในการพฒันา
รูปแบบการคุม้ครองสุขภาพผูไ้ม่สูบบุหร่ีและผูสู้บบุหร่ี 
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6.แนวคิดทฤษฎเีกีย่วกบัการมีส่วนร่วมของชุมชน 
 WHO (1978) ไดนิ้ยามความหมายของการมีส่วนร่วมวา่ การมีส่วนร่วมคือการท่ีกลุ่มของประชาชน
ก่อให้เกิดการรวมตวัท่ีสามารถจะกระท าการตดัสินใจใชท้รัพยากร และมีความรับผิดชอบในกิจกรรมท่ีกระท า
ในกลุ่ม 
 หลกัการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน เป็นการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนและผูท่ี้เก่ียวขอ้งทุกภาค
ส่วนของสังคมได้เข้ามามีส่วนร่วม แบ่งระดับของการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็น 5 ระดับ 
(ส านกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข, 2549) คือ 
 1. การให้ขอ้มูลข่าวสาร ถือเป็นการมีส่วนร่วมของประชาชนในระดบัต ่าท่ีสุด แต่เป็นระดบัท่ีส าคญั
ท่ีสุด เพราะเป็นกา้วแรกของการท่ีจะเปิดโอกาสให้ประชาชนเขา้สู่กระบวนการมีส่วน วิธีการให้ขอ้มูลสามารถ
ใชช่้องทางต่าง ๆ เช่น เอกสารส่ิงพิมพ ์การเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารผา่นทางเส่ือต่าง ๆ การจดันิทรรศการ เป็นตน้ 
 2. การรับฟังความคิดเห็น เป็นกระบวนการท่ีเปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการให้ขอ้มูลขอ้เท็จจริง
และความคิดเห็นเพื่อประกอบการตดัสินใจ เช่น การส ารวจความคิดเห็น การรับฟังความคิดเห็น การจดัเวที
สาธารณะ เป็นตน้ 
 3. การเก่ียวขอ้ง เป็นการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในการปฏิบติังาน หรือร่วมเสนอแนะทาง
ท่ีน าไปสู่การตดัสินใจ เพื่อสร้างความมัน่ใจใหป้ระชาชนวา่ขอ้มูลความคิดเห็นและความตอ้งการของประชาชน
จะถูกน าไปพิจารณาเป็นทางเลือกในการด าเนินงาน เช่น การประชุมเชิงปฏิบติัการเพื่อพิจารณาประเด็นนโยบาย
สาธารณะ ประชาพิจารณ์ เป็นตน้ 
 4. ความร่วมมือ เป็นการให้กลุ่มประชาชนผูแ้ทนภาคสาธารณะมีส่วนร่วม โดยเป็นหุ้นส่วน
(partnership)กบัภาครัฐในทุกขั้นตอนของการตดัสินใจ และมีการด าเนินกิจกรรมร่วมกนัอยา่งต่อเน่ือง  
 5. การเสริมอ านาจแก่ประชาชน เป็นขั้นท่ีให้บทบาทประชาชนในระดบัสูงท่ีสุด โดยให้ประชาชน
เป็นผูต้ดัสินใจ เช่น การลงประชามติในประเด็นสาธารณะต่าง ๆ เป็นตน้ 

ในการสร้างการมีส่วนร่วมของกลุ่มแรงงานยา้ยถ่ินและครอบครัว ผูว้ิจยัได้ประยุกต์ใช้โดยการเร่ิม
ขั้นตอนท่ี 1 การให้ขอ้มูลข่าวสาร เป็นการคืนขอ้มูลระดบัตน้จากการวิจยั เช่น ขอ้มูลจ านวนผูสู้บบุหร่ี ขอ้มูล
จ านวนผูไ้ดรั้บควนับุหร่ีมือของ ค่าใช้จ่ายจากการสูบบุหร่ี เป็นตน้ พร้อมทั้งให้ความรู้เก่ียวกบัพิษภยัของบุหร่ี
และควนับุหร่ีมือสองด้วย จึงเขา้สู่กระบวนการรับฟังความคิดเห็น การเก่ียวขอ้ง ในการตดัสินใจด าเนินการ
คุม้ครองสุขภาพผูไ้ม่สูบบุหร่ีของแรงงานยา้ยถ่ินและครอบครัว มีการท าประชาพิจารณ์  การสร้างให้ห้าง
หุน้ส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง ประกอบดว้ยนายจา้ง เจา้หนา้ท่ีสาธารณสุข ผูป้ระกอบการร้านคา้ เขา้มาร่วมตดัสินใจรวมทั้ง
ร่วมลงมือด าเนินกิจกรรมตามแนวทางของกลุ่ม  
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7.งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
เนาวรัตน์ เจริญคา้(2549) ศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งการสัมผสัควนับุหร่ี รวมทั้งปัจจยัอ่ืนๆ เช่น ปัจจยั

เก่ียวกบัตวัเด็กเอง พ่อแม่ ปัจจยัดา้นเศรษฐกิจและสังคมของครอบครัว ว่ามีผลต่อการเกิดโรคในระบบทางเดิน
หายใจส่วนล่างในเด็กอายุต  ่ากว่า 5 ขวบอย่างไรผลการศึกษาพบว่า การท่ีแม่รับสัมผสัหรือสูดดมควนับุหร่ีมือ
สองขณะตั้งครรภ ์ท าใหเ้ด็กมีความเส่ียงต่อการป่วยดว้ยโรคหืด 2.6 เท่าของเด็กปกติ นอกจากน้ี การท่ีสมาชิกใน
บา้นสูบบุหร่ีขณะอุม้เด็ก เล่นกบัเด็กอยา่งใกลชิ้ด ป้อนอาหาร หรือกินอาหารร่วมกบัเด็ก ท าให้เด็กมีความเส่ียง
ต่อการป่วยดว้ยโรคทางเดินหายใจส่วนล่าง 3.8 เท่าของเด็กปกติและเด็กท่ีสูดดมเอาควนับุหร่ีท่ีผูอ่ื้นสูบ ไม่วา่จะ
เป็นการสูบบุหร่ีในบา้น หรือสถานท่ีอ่ืนๆ ท าให้เกิดการติดเช้ือระบบทางเดินหายใจ รวมไปถึงการก าเริบของ
โรคหืด 
 สังคม ศุภรัตนกุลและคณะ(2549)  ศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการขบัเคล่ือนชุมชนสู่สังคมปลอดควนั
บุหร่ีจงัหวดัหนองบวัล าภูพบวา่ปัจจยัส าคญัในการควบคุมการสูบบุหร่ีในท่ีสาธารณะคือการปฏิบติัตามมติทาง
สังคมหรือการบงัคบัใช้กฎหมาย ประชาชนส่วนใหญ่ในจงัหวดัหนองบวัล าภูมีระดบัของทุนเดิมอยู่ในระดบั
ปานกลาง ประกอบดว้ย ทุนทางสังคม (56.5%) การปฏิบติัตาม พ.ร.บ.ควบคุมยาสูบ (52.9%) การรับรู้เก่ียวกบั 
พ.ร.บ.ควบคุมยาสูบ (67.6%) และมีความตระหนกัต่อการปกป้องควนับุหร่ีมือสอง (51.5%) ในขณะท่ีมีทศันคติ
ในระดบัดีเก่ียวกบัการบงัคบัใช้กฎหมายควบคุมควนับุหร่ีมือสอง (93.8%) ส่งผลให้การขดัเกลาทางสังคม 
(2=21.466; Sig.<0.001)  และ (2) การรับรู้ขอ้มูลข่าวสารท่ีถูกตอ้ง (2=9.61; Sig.=0.040) มีนยัส าคญัทางสถิติ
กบัการไม่สูบในท่ีสาธารณะ องค์ประกอบปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการขบัเคล่ือนชุมชนสู่สังคมปลอดควนับุหร่ี 
ประกอบด้วย (1) การมีทศันคติท่ีดี (2) มีการรับรู้ข่าวสารท่ีถูกตอ้ง (3) บทบาทของกลุ่มท่ีไม่เป็นทางการใน
ชุมชน (4) บทบาทของกลุ่มท่ีเป็นทางการในชุมชน (5) การด ารงอยูภ่ายใตเ้ง่ือนไขทางสังคม (6) ความตระหนกั
ต่อกฎหมาย (7) การมีวฒันธรรมท่ีดี (8) การอบรมสั่งสอน (9) ความตระหนักต่อระเบียบสังคม และ (10) 
พฤติกรรมการสูบบุหร่ีในท่ีสาธารณะ องคป์ระกอบปัจจยัทั้งหมดน้ีสามารถอธิบายความผนัแปรการไม่สูบบุหร่ี
ในท่ีสาธารณะไดร้้อยละ 63.06ในขณะเดียวกนัก็สามารถพยากรณ์การไม่สูบบุหร่ีในท่ีสาธารณะไดร้้อยละ 64.0 
ท่ีใกลเ้คียงกนั 
วิมลพรรณกมลเพช็ร (2554) ไดศึ้กษาวิจยัวิจยัพฒันารูปแบบการป้องกนัแกไ้ขปัญหาบุหร่ีในชุมชน กรณีศึกษา 
ชุมชนชนบทแห่งหน่ึงในจงัหวดัชยัภูมิ พบว่า สถานการณ์การสูบบุหร่ีในชุมชนเป็นวิถีท่ีปฏิบติัสืบต่อกนัมาช้า
นานจากความเช่ือเร่ืองความเป็นชาย ช่วยคลายเครียด และช่วยเสริมพลงัในการท างานหนกั 2) ชนิดของบุหร่ีท่ี
สูบส่วนใหญ่สูบยาเส้นมวนเองราคาถูก 3) เช่ือวา่ผูสู้บบุหร่ีจดัเส่ียงต่อการป่วยและตายมากกวา่ ความรุนแรงของ
การเจบ็ป่วยข้ึนอยูก่บัปริมาณของบุหร่ีท่ีสูบ ควนับุหร่ีทาให้ผูไ้ม่สูบ เหม็น ระคายเคืองเล็กนอ้ยไม่ทาให้เจ็บป่วย
รุนแรง และการสูบบุหร่ีเป็นเร่ืองส่วนตวัไม่อยากยุง่ สมาชิกในชุมชนมีความรู้เร่ืองพรบ.ควบคุมยาสูบนอ้ย การ
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บงัคบัใชก้ฎหมายในชุมชนไม่เขม้งวด 4) ผูสู้บบุหร่ีท่ีไม่มีอาการเจบ็ป่วยไม่อยากเลิก มีผูเ้คยเลิกบุหร่ีมากกวา่คร่ึง
เลิกไม่สาเร็จ นาไปสู่การวิจยัระยะท่ี 2 ไดรู้ปแบบการป้องกนัแกไ้ขปัญหาดงัน้ี 1) หาช่องทางเขา้ถึงปัญหาของ
ชุมชน 2) เตรียมขบัเคล่ือนการดาเนินงาน ประกอบด้วย การพฒันาแกนนา การส่ือสารกับชุมชนและการ
ประสานเครือข่าย 3) สร้างกระแส 4) ขบัเคล่ือนการดาเนินงาน ประกอบดว้ย การสร้างทีมประชาสัมพนัธ์ชุมชน
เนน้ในกลุ่มเยาวชน การพฒันาศูนยเ์รียนรู้ขอ้มูลชุมชน กาหนดมาตรการเขตปลอดบุหร่ีในชุมชน กิจกรรมบาบดั
ผูติ้ดบุหร่ีในชุมชน งานประเพณีวฒันธรรมปลอดบุหร่ีและกิจกรรมครอบครัวตน้แบบรักษ์สุขภาพ 5)ติดตาม
ความก้าวหน้า ประเมินผล ปรับแผน จากนั้นนาไปสู่การขยายผลต่อในระยะท่ี 3 โดยเปิดเวทีการประชุม
แลกเปล่ียนเรียนรู้ทั้งในและนอกชุมชนอยา่งต่อเน่ือง สร้างและพฒันาแกนนาดว้ยกระบวนการจิตตปัญญา 
 ศรัณญา  เบญจกุล, มณฑา  ก่งการพานิช,อุทยัวรรณ  เจริญสุข และ สุนีย ์ สว่างศรี (2551)ท าการศึกษา
ภาคตดัขวางในการรับรู้และการปฏิบติัตามกฎหมายการจดัเขตปลอดบุหร่ีภายใตพ้ระราชบญัญติัคุม้ครองสุขภาพ
ผูไ้ม่สูบบุหร่ี พ.ศ.2535  และวิธีการปกป้องสิทธิของตนเองจากการไดรั้บควนับุหร่ีมือสองในพื้นท่ีสาธารณ
จ านวน 4,350 ราย และพื้นท่ีเฉพาะของเครือข่ายท่ีร่วมรณรงค ์จ านวน 1,500คน ทั้งในเขตเทศบาลและนอกเขต
เทศบาลของจงัหวดัใหญ่ พบวา่ ท่ีรับรู้เป็นเขตปลอดบุหร่ี100% ไดแ้ก่ ห้องสมุด ยานพาหนะ และสถานพยาบาล
ท่ีไม่รับผูป่้วยไวค้า้งคืนร้อยละ 88.49,84.39 และ79.82 ส่วนการปกป้องตนเองจากการไดรั้บควนับุหร่ีมือสอง
ส่วนใหญ่ใชว้ธีิขอร้องดว้ยวาจา  
 สนอง  คล ้ าฉิม(2551) ศึกษาเร่ือง ความสัมพนัธ์ระหว่างการรับรู้อนัตรายจากควนับุหร่ีมือสองกับ
พฤติกรรมสุขภาพของสมาชิกครอบครัวท่ีมีผูสู้บบุหร่ี พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีระดบัการรับรู้อนัตรายจากควนับุหร่ี
มือสอง การรับรู้ความรุนแรงของโรคท่ีเกิดจากควนับุหร่ีมือสองอยูใ่นระดบัดี และมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรม
สุขภาพ 

วภิารัตน์ สุวรรณไวพฒันะและคณะ (2554) ศึกษา ความรู้และทศันคติของผูสู้บบุหร่ีในการป้องกนัการ
สัมผสัควนับุหร่ีมือสองของสมาชิกในครอบครัวพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีความรู้ในการป้องกนัการสัมผสัควนับุหร่ี
มือสองของสมาชิกในครอบครัวอยู่ในระดบัดี มีทศันคติในการป้องกนัการสัมผสัควนับุหร่ีมือสองของสมาชิก
ในครอบครัวอยูใ่นระดบัดีมากความรู้และทศันคติของผูสู้บบุหร่ีในการป้องกนัการสัมผสัควนับุหร่ีมือสองของ
สมาชิกในครอบครัวไม่มีความสัมพนัธ์กนั 

จากการศึกษาวิจยัของนกัวิจยัดงักล่าว สรุปไดว้า่ประเทศไทยไดใ้ห้ความส าคญักบัการด าเนินการพื้นท่ี
ปลอดบุหร่ีเพื่อคุม้ครองสุขภาพผูไ้ม่สูบบุหร่ีและลดอตัราการเกิดโรคจากการสูบบุหร่ีมีกฎหมายเก่ียวกบัการ
คุม้ครองสุขภาพผูไ้ม่สูบบุหร่ี แต่การปฏิบติัตามยงัมีขอ้บกพร่อง รวมทั้งความรู้ และทศันคติเก่ียวกบับุหร่ีท่ีผิดยงั
จ าเป็นตอ้งด าเนินการพฒันาช่องทางในการส่ือสารให้เกิดความรู้ความเขา้ใจและปรับเปล่ียนทศันคติใหม่ให้
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ถูกตอ้ง โดยเฉพาะกลุ่มท่ีมีลกัษณะพิเศษเช่นแรงงานนอกระบบท่ีมีผูสู้บบุหร่ีจ านวนมาก และส่งผลกระทบต่อ
สุขภาพของผูร่้วมอยูอ่าศยัดว้ย 
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8.กรอบแนวคิดในการวจัิย 
 
 

การมีสว่นร่วม (Participations) 

- เจ้าของแค้มป์คนงาน 

- หวัหน้าคนงาน 
- แรงงาน 

- ผู้ประกอบการร้านค้า 
- เจ้าหน้าท่ีสาธารณสขุ 

การสร้างบรรทดัฐานสงัคมใหมข่องแค้มป์ 

 
 กฎบรรทดัฐานใหม่ของแค้มป์ 

- กฎการห้ามสบูบหุร่ีบริเวณแค้มป์และห้องพกั  
- ห้ามแจกบหุร่ีในกรณีการให้รางวลัหรือความสนิทสนม  
  ระหวา่งนายจ้าง ลกูน้อง และเพ่ือนบ้าน 
- จดัสถานทีส่บูบหุร่ี  
- การรับรู้วา่จะต้องสบูบหุร่ีในสถานที่จดัให้สบูบหุร่ี 
- กลุม่แรงงานด้วยกนัให้ความ ร่วมมือเฝ้าระวงัวา่กลา่วตกัเตือน 
- เจ้าหน้าที่รัฐให้ความรู้เร่ืองอนัตรายของบหุร่ี   
- มีเจ้าหน้าที่สาธารณสขุให้ค าปรึกษาและ สนบัสนนุอปุกรณ์การ
เลิกบหุร่ีส าหรับผู้สมคัรใจ 
- จดัตัง้ผู้ เคยเลิกบหุร่ีได้เป็นผู้ให้ค าแนะน าในการเลิกบหุร่ี 
- กลุม่และครอบครัวให้การสนบัสนนุส าหรับผู้ ต้องการเลิกบหุร่ี 
- ห้ามผู้สบูบหุร่ีชกัชวนผู้ ไมส่บูบหุร่ีให้ทดลองสบูบหุร่ี 
- ห้ามใช้เด็กซือ้บหุร่ี 
- ห้ามผู้สบูบหุร่ีทิง้ก้นบหุร่ีบริเวณแค้มป์ป้องกนัเด็กเล็กสบูเรียนแบบ 
- ผู้ประกอบการร้านค้าจ าหนา่ยบหุร่ีเกินราคาจริง ไมต่ัง้โชว์บหุร่ี  
- ผู้ปกครองเฝ้าระวงัพฤติกรรมเรียนแบบการสบูบหุร่ีในเด็ก 

การตระหนักในการ 
ดูแลรักษากฎ 

 (Self- regulations) 
- การดแูลบงัคบักฎโดย 
นายจ้าง 
- การดแูลบงัคบักฎโดย 
   หวัหน้าคนงาน 
- การดแูลปกป้องตนเอง 

สนบัสนนุ 
- กฎหมาย 
- ความรู้ 

สร้างสิ่งแวดล้อมให้เอือ้
ต่อบรรทดัฐานใหม่ 

- จดัสถานท่ีห้ามสบูบหุร่ี  
- ติดสติ๊กเกอร์ห้ามสบูบหุร่ี 
- จดับอร์ดสขุศกึษา    
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บทที ่3 

ระเบียบวธิีวจิัย 

รูปแบบแบบการวจัิย (Researchdesign)   

การวิจยัน้ี เป็นการวิจยัเชิงปฏิบติัการ ( Action Research) โดยใช้กระบวนการแบบผสมผสานทั้งเชิง

ปริมาณและเชิงคุณภาพ (MixedMethod) แบ่งออกเป็น 3 ระยะ คือ 

 

ระยะที่ 1 ศึกษาการรับรู้และทัศนคติของผู้มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจหรือมีส่วนได้ส่วนเสียต่อปัญหาและ

มาตรการทางสังคมเพื่อป้องกันนักสูบหน้าใหม่และคุ้มครองผู้ไม่สูบบุหร่ีของแรงงานย้ายถิ่นในแคมป์คนงาน 

ประกอบด้วย  ขั้นตอนดังนี ้คือ 

1) วธีิการในการศึกษา 
ผูว้ิจยัเก็บขอ้มูลโดยท าการสัมภาษณ์เชิงลึกตวัแทน 2-4 ท่าน ของแต่ละกลุ่ม โดยแบ่งเป็น 1. ผู ้

สูบบุหร่ี 2.กลุ่มผูเ้คยสูบบุหร่ีแต่เลิกไดด้ว้ย  3.ผูไ้ม่สูบบุหร่ีรวมทั้งแม่บา้นและเด็กท่ีเพิ่งเร่ิมสูบบุหร่ีหรือยงัไม่สูบ 

4. กลุ่มนายจา้ง 5. กลุ่มร้านคา้ 6. องคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ิน และตวัแทน ธ.ก.ส. และตวัแทนสภาหอการคา้ 7. 

เจา้หนา้ท่ีสาธารณสุข เพื่อศึกษาทศันคติถึงความเหมาะสมและความเป็นไปไดต่้อมาตรการต่างๆ และขอ้มูลท่ีจะ

ช่วยสนบัสนุนการตดัสินใจ 

2) ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ในการเลือกแคมป์ท่ีจะสัมภาษณ์จะเป็นแคมป์เดียวกบัแคมป์ท่ีจะท าการทดลองใช้มาตรการ  

ลกัษณะแคม้ป์ของแรงงานยา้ยถ่ินรับจา้งตดัออ้ยในพื้นท่ี ท่ีท าการเก็บขอ้มูลมีลกัษณะจดัตั้งในไร่และอยูต่ามบา้น
ของนายจา้ง ตามท่ีนายจา้งจดัให้ท่ีอยูใ่นไร่ออ้ย บางแห่งห่างจากหมู่บา้นเป็นระยะทางประมาณ 20 กิโลเมตร มี
ร้านคา้ท่ีเป็นศูนยก์ลางในการให้บริการเพื่อความสะดวกในการจดัซ้ือเคร่ืองสาธารณูปโภค ในแต่ละแคม้ป์
นายจา้งจะมีบ่อน ้ าขุดให้บริการ และห้องน ้ าให้บริการ มีเพิงท่ีพกัตั้งอยู่เป็นแถวท่ีเรียกว่า “แคม้ป์” มีลกัษณะท่ี
เหมือนกนั คือ เป็นแคม้ป์นายจา้งจดัให้พกัรวมกนัเป็นครอบครัว อยูร่วมกนัประมาณ 20 -50 คนต่อแคม้ป์  แยก
ตามนายจา้ง  จ  านวนทั้งส้ินประมาณ 29 แคม้ป์ ซ่ึงมีลกัษณะท่ีคลา้ยคลึงกนัทุกแคม้ป์ มีความหลากหลายของ
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กลุ่มตวัอย่าง ผูว้ิจยัจึงใชก้ารคดัเลือกโดยวิธีการสุ่มแบบกลุ่ม(Cluster sampling )โดยใชว้ิธีการจบัฉลากแคม้ป์
และเก็บขอ้มูลใหค้รบตามจ านวน ดงัน้ีคือ 
 1. กลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด 29 แคม้ป์ ใชว้ิธีสุ่มอยา่งง่ายโดยน ารายช่ือแคม้ป์ทั้งหมดมาจบัฉลากแคม้ป์ให้
ครอบคลุมจ านวนกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด 

2. เก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งทุกคนท่ีอยูใ่นแคม้ป์ท่ีสุ่มไดแ้มเ้ป็นครอบครัวเดียวกนั หรือสามีภรรยากนั
ก็ใชแ้บบสอบถามเก็บขอ้มูลเช่นเดียวกนั ยกเวน้ผูใ้หข้อ้มูลอายตุ  ่ากวา่ 15 ปี 

3) เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ 

ส่วนท่ี 1 แบบสัมภาษณ์ ขอ้มูลทัว่ไป ไดแ้ก่ เพศ  อาย ุภูมิล าเนา 

ส่วนท่ี 2 แบบสัมภาษณ์ ดา้นพฤติกรรมการสูบบุหร่ี  

ส่วนท่ี 3 แบบสัมภาษณ์การรับรู้และทศันคติของผูมี้อิทธิพลต่อการตดัสินใจหรือมีส่วนไดส่้วนเสียต่อ

ปัญหาและมาตรการทางสังคมเพื่อป้องกนันักสูบหน้าใหม่และคุม้ครองผูไ้ม่สูบบุหร่ีของแรงงานยา้ยถ่ินใน

แคมป์ โดยมีองคป์ระกอบดงัน้ี 

- กฎการหา้มสูบบุหร่ีบริเวณแคมป์และหอ้งพกั 
- หา้มแจกบุหร่ีในกรณีการใหร้างวลัหรือความสนิทสนมระหวา่งนายจา้ง ลูกนอ้ง และเพื่อนบา้น 
- จดัสถานท่ีสูบบุหร่ี 
- การรับรู้วา่จะตอ้งสูบบุหร่ีในสถานท่ีจดัใหสู้บบุหร่ี 
- กลุ่มแรงงานดว้ยกนัใหค้วามร่วมมือเฝ้าระวงัวา่กล่าวตกัเตือน 
- เจา้หนา้ท่ีรัฐใหค้วามรู้เร่ืองอนัตรายของบุหร่ี 
- มีเจา้หนา้ท่ีสาธารณสุขใหค้  าปรึกษาและสนบัสนุนอุปกรณ์การเลิกบุหร่ีส าหรับผูส้มคัรใจ 
- จดัตั้งผูเ้คยเลิกบุหร่ีใหเ้ป็นผูใ้หค้  าแนะน าในการเลิกบุหร่ี 

4) การวเิคราะห์ข้อมูล 
ขอ้มูลเชิงปริมาณ ใชส้ถิติค่าเฉล่ีย  ค่าร้อยละ ค่ามธัยฐาน ค่าฐานนิยม และค่าพิสัยระหว่างควอ

ไทล ์
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ขอ้มูลเชิงคุณภาพ  วิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยวิธีการถอดเทป  การวิเคราะห์เน้ือหา (Contentanalysis) 

เพื่อน ามาใชใ้นการจดัประเภทเร่ือง (CategoryofItem) ตามวตัถุประสงคห์รือเป้าหมายของการวิจยั วิเคราะห์หา

ขอ้สรุป 

 

ระยะที ่2 ทดสอบกระบวนการสร้างและใช้มาตรการทางสังคม 

การทดสอบกระบวนการการสร้างและใชม้าตรการทางสังคมและเก็บขอ้มูลเชิงคุณภาพโดยแบ่งเป็น 2 

แบบแบบท่ี 1 มี 3 ขั้นตอนคือ 

ขั้นตอนท่ี 1 คดัเลือกตวัแทนแบบเจาะจงจากกลุ่มแรงงานยา้ยถ่ินและครอบครัวรับจา้งตดัออ้ยในเขต

จงัหวดัสุโขทยัจ านวน 24 คนจาก 24 แคมป์มาสนทนากลุ่มเพื่อรับคืนขอ้มูลจากนกัวจิยัสร้างมาตรการทางสังคม

เป็นฉนัทามติภายในกลุ่ม 

ขั้นตอนท่ี  2  จดัใหมี้การประชาพิจารณ์จ านวน 30 คนประกอบดว้ยกลุ่มแรงงานนายจา้งผูป้ระกอบการ

ร้านคา้และเจา้หนา้ท่ีสาธารณสุข 

ขั้นตอนท่ี 3 น ามาตรการไปทดลองใชใ้น 2 แคมป์โดยการคดัเลือกแบบสมคัรใจน าร่อง แบบท่ี 2 มี 2 

ขั้นตอนคือ 

               ขั้นตอนท่ี 1 คดัเลือกตวัแทนแบบเจาะจงจาก 7 กลุ่มผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีเก่ียวขอ้งกบั2 แคมป์และนกัวจิยั

คือ 1. ผูสู้บบุหร่ี 2.กลุ่มท่ีเคยสูบแต่เลิกไดด้ว้ย 3.ผูไ้ม่สูบบุหร่ีรวมแม่บา้นและเด็กท่ีเพิ่งเร่ิมสูบหรือยงัไม่สูบ 4.

กลุ่มนายจา้ง 5.กลุ่มร้านคา้ 6.องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินรวมตวัแทนธกส.และตวัแทนสภาหอการคา้ฯลฯ 7. 

เจา้หนา้ท่ีสาธารณสุข 8.นกัวิจยัมาสนทนากลุ่มคร้ังละ 10 คนในแต่ละแคมป์จ านวน 2 แคมป์เพื่อรับคืนขอ้มูล

จากนกัวจิยัและสร้างมาตรการทางสังคมเป็นฉนัทามติระหวา่งผูมี้ส่วนไดเ้สีย 

                ขั้นตอนท่ี 2 น ามาตรการไปทดลองใชใ้น 2 แคมป์ท่ีถูกคดัเลือกตั้งแต่แรกโดยการสุ่มแบบง่ายและ

เจา้ของแคมป์ใหค้วามยนิยอมในการท าวจิยัก่อนลงมือท าวจิยั 
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(นกัวจิยัคืนขอ้มูลจากงานวจิยัท่ีผา่นมาและขอ้คน้พบจากสัมภาษณ์กลุ่มผูมี้ส่วนไดเ้สียเพื่อสร้างการมีส่วน

ร่วมในการก าหนดและใชม้าตรการทางสังคมในการควบคุมการสูบบุหร่ีของแรงงานยา้ยถ่ินในแคมป์คนงานนอก

ระบบในเขตจงัหวดัสุโขทยั) 

 

ระยะที ่3  การประเมินรูปแบบการคุ้มครองสุขภาพแรงงานย้ายถิ่นและครอบครัวจากการได้รับควนับุหร่ีมือสอง 

ผูว้จิยัมีวธีิการประเมินรูปแบบการคุม้ครองสุขภาพแรงงานยา้ยถ่ินและครอบครัวจากการไดรั้บควนับุหร่ีมือสอง

จาก Model การพฒันามาตรการและการมีส่วนร่วมทั้งสองรูปแบบไดด้งัน้ี 

ประเมินประสิทธิผลของสองรูปแบบ โดยรูปแบบการเลือกตวัแทนในการมีส่วนร่วมแบบเป็นตวัแทนท่ี

มีคุณลกัษณะเดียวกนัหรือเป็นตวัแทนของกลุ่มคนในแคมป์เดียวกนั (เน่ืองจากแกนน าส่วนใหญ่สูบบุหร่ี)  

ประเมินการมีส่วนร่วมของกลุ่มนายจา้งกลุ่มร้านคา้องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินรวมตวัแทนธ.ก.ส.และ

ตวัแทนสภาหอการคา้ฯลฯและเจา้หนา้ท่ีสาธารณสุขในขั้นตอนประชาพิจารณ์ โดยวเิคราะห์ถึงขอ้ดีและขอ้เสีย

แตกต่างจาการมีส่วนร่วมในขั้นตอนระดมสมองเพื่อก าหนดมาตรการทางสังคมเลยหรือไม่ 

 

การประเมินผลเชิงปริมาณ 

โดยใชแ้บบส ารวจอตัราการไดรั้บควนับุหร่ีมือสอง  เก็บขอ้มูลส่วนแรกเฉพาะ 4 แคมป์ท่ีจะมีการ

ทดลองและประเมินหลงัทดลองใช ้ใน 4 แคมป์ท่ีเป็นแคมป์ทดลองรูปแบบไปแลว้ 1 เดือนเปรียบเทียบค่าเฉล่ีย

ดว้ยสถิติ pair t-test  โดยการส ารวจและวเิคราะห์อตัราการไดรั้บควนัมือสองแทนค่า expected prevalence อยูท่ี่ 

79 % ท่ีไดรั้บควนับุหร่ีมือสองในท่ีพกัท่ีท างานทุกวนัโดยผูว้จิยัตั้งเป้าไวว้า่จะสามารถลดได ้10 % ข้ึนไป 
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การถอดบทเรียนและการประเมินรูปแบบโปรแกรมแบบมีส่วนร่วม (Participatory Evaluation) 

เป็นการทบทวนผลท่ีไดจ้ากกิจกรรม ตรวจสอบปัญหาและตรวจสอบความส าเร็จร่วมกนั โดยใช้การ

ประเมินตามจุดมุ่งหมายของโครงการวิจยัเป็นหลกัเกณฑ์ในการประเมิน (Ayers,1987) คนงานจะเป็นศูนยก์ลาง

ของการปฏิบติัการประเมิน โดยผูว้จิยัจะเป็นผูใ้ห้ค  าแนะน าแนวทางแก่คนงาน ผูว้ิจยัและคนงานจะลงมือท าการ

ประเมินผลร่วมกันในลักษณะท่ีเรียกว่ามีส่วนร่วม (participation)    คนงานเป็นผูส้ะท้อนผลของรูปแบบ

โปรแกรม 

จุดมุ่งหมายของการประเมินผลแบ่งออกเป็น 2 มิติคือ 1) ประเมินรูปแบบการแกไ้ขปัญหาท่ีได ้วา่สอด

รับประสานกบัความตอ้งการของคนงานหรือไม่(fit in with the worker ) มีความเป็นไปไดใ้นการน าไปสู่การ

ปฏิบติัมากน้อยเพียงใด การขยายผลสู่แรงงานท่ีมีลกัษณะคล้ายคลึงกันมากน้อยเพียงใด ตลอดจนปฏิกริยา

โตต้อบของคนงานเป็นเช่นไร 2) การประเมินสัมฤทธิผลของรูปแบบท่ีออกมาในดา้นรูปทรรศน์(scenario)ไดแ้ก่

การน ารูปแบบท่ีไดเ้ขา้สู่แผนพฒันาต าบลขององคก์ารบริหารส่วนต าบลและคนงานปฏิบติัตามกฎบรรทดัฐาน

ใหม่ทางสังคมในแคม้ป์ 

คณะผูว้ิจยัและคนงานจะร่วมกนัสะทอ้นผลอย่างเป็นขั้นตอน ซ่ึงจะเป็นลกัษณะของการติดตามและ

ประเมินปัญหาและอุปสรรคท่ีพบ ซ่ึงจะเก็บขอ้มูลกบักลุ่มท่ีเขา้ร่วมโครงการทุกคน โดยการใชรู้ปแบบท่ีมีการ

ก าหนดแบบฟอร์มเพื่อใช้ในการตรวจสอบงานอย่างเป็นระบบ นอกจากน้ี จะมีการเก็บข้อมูลการติดตาม

ประเมินผลโดยการจดักลุ่มอภิปรายถึงรูปแบบท่ีได้  เพื่อ หาขอ้บกพร่องจะได้แก้ไขได้ทนัการ โดยให้กลุ่ม

ประเมินผลตั้งค  าถามประเมินกิจกรรมท่ีท าผา่นมา รวมทั้งมีการศึกษาปฏิกิริยาโตต้อบต่อการเขา้ร่วมกิจกรรม

ของกลุ่มคนงาน 

คณะผูว้จิยั และคนงานร่วมกนัวเิคราะห์และสรุปผลการประเมินร่วมกนัขอ้สรุปจะมุ่งเนน้สะทอ้นความ

เป็นจริงทั้งองคร์วมของรูปแบบ และ สามารถตอบค าถามตามจุดมุ่งหมายของการประเมินได ้

           อน่ึงผูว้ิจยัจะพิจารณาความเป็นไปไดด้ว้ยวา่หลงัจากการศึกษาท่ีไดรู้ปแบบ มาตรการทางสังคมมาแลว้วา่

จะสามารถน าไปประยกุตก์บัแคมป์ท่ีพกัคนงานก่อสร้างหรือแคมป์ผูด้อ้ยโอกาสอ่ืนๆท่ีมีสภาพคลา้ยคลึงกนัได้

หรือไม่ 
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การพทิกัษ์สิทธ์ิของผู้เข้าร่วมการวจัิย 

การพิทกัษสิ์ทธ์ิของผูเ้ขา้ร่วมการวิจยัโดยยึดหลกัเคารพในสิทธิของผูเ้ขา้ร่วมวิจยัตั้งแต่เร่ิมกระบวนการ

เก็บขอ้มูล จนกระทัง่การน าเสนอผลวจิยัดงัน้ี 

1. ผูว้ิจยัน าเสนอโครงการวิจยัต่อคณะกรรมการจริยธรรมการท าวิจยัในมนุษย ์มหาวิทยาลยันเรศวร 
เม่ือไดรั้บการพิจารณาแลว้จึงด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูล 

2. ในขั้นตอนการสัมภาษณ์ ก่อนการสัมภาษณ์ ผูว้ิจยัไดแ้จง้ให้ทราบถึงวตัถุประสงค ์ประโยชน์ท่ีจะ
ได้รับจากการวิจยั คุณค่าของขอ้มูลท่ีได้รับจากผูใ้ห้สัมภาษณ์ และช้ีแจงขั้นตอนการด าเนินการเก็บรวบรวม
ขอ้มูล โดยขอ้มูลท่ีไดรั้บมาจะเป็นความลบั ไม่เปิดเผยเป็นรายบุคคล สิทธิของผูเ้ขา้ร่วมโครงการคือ สามารถ
ออกจากการศึกษาไดห้รือหยดุการใหส้ัมภาษณ์เม่ือใดก็ได ้

3. วเิคราะห์การน าเสนอขอ้มูลหรือพิมพเ์ผยแพร่จะกระท าในภาพรวม และจะปกปิดช่ือจริงใชน้ามแฝง
แทน เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบใดๆต่อผูใ้ห้ขอ้มูลและผูต้อบแบบสอบถามน้ี   พร้อมกนัน้ีได้ให้ผูเ้ขา้ร่วมวิจยั 
ตดัสินใจในการเขา้ร่วมการวิจยั เม่ือผูใ้ห้ขอ้มูลยินดีเขา้ร่วมการวิจยั ผูว้ิจยัจึงให้ลงช่ือยินดีเขา้ร่วมวิจยั ตดัสินใจ
ในการเขา้ร่วมวิจยั หากรายใดไม่สะดวกท่ีจะเซ็นช่ือไดผู้ว้ิจยัขออนุญาตโดยใชค้  าพูด ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัความสมคัร
ใจของผูใ้หข้อ้มูล 

4. ผูว้ิจยัขออนุญาตบนัทึกเสียงสนทนา การนดัหมายวนั เวลา และสถานท่ีเพื่อสนทนาโดยนดัหมาย
ตามความสะดวกของผูใ้หข้อ้มูล ไม่รบกวนชีวติประจ าวนั ในระหวา่งการสนทนาหากมีค าถามใดท่ีไม่สะดวกใจ
ในการตอบก็มีอิสระท่ีจะไม่ตอบจะไดไ้ม่เกิดผลเสียกบัผูใ้หข้อ้มูล 
              ขอ้มูลท่ีไดจ้าการวิจยัจะไม่น าไปท าประโยชน์อ่ืนท่ีนอกเหนือจากวตัถุประสงคท่ี์ไดแ้จง้ใหท้ราบ
ก่อนการวิจยัและจดัเก็บเป็นความลบัอยูใ่นแฟ้มขอ้มูลท่ีบนัทึกเก็บไวใ้นคอมพิวเตอร์ส่วนตวัของผูว้จิยัโดย
ใชร้หสัล็อคเก็บไวเ้ป็นอยา่งดี  
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บทที ่4 
ผลการวจิัย 

 
 การวจิยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อพฒันารูปแบบการมีส่วนร่วมในการสร้างและใช้
มาตรการทางสังคมในการควบคุมการสูบบุหร่ีของแรงงานยา้ยถ่ินในแคมป์คนงานนอกระบบ รูปแบบ เป็น
การวจิยัเชิงปฏิบติัการ ( Action Research) โดยใชก้ระบวนการแบบผสมผสานทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
(MixedMethod)ผลการวจิยั แบ่งออกเป็น 3 ระยะ คือ 
             ระยะที ่1 ศึกษาการรับรู้และทศันคติของผูมี้อิทธิพลต่อการตดัสินใจหรือมีส่วนไดส่้วนเสียต่อปัญหาและ

มาตรการทางสังคมเพื่อป้องกนันกัสูบหน้าใหม่และคุม้ครองผูไ้ม่สูบบุหร่ีของแรงงานยา้ยถ่ินในแคมป์คนงาน 

ผลการศึกษาสามารถน าเสนอไดด้งัน้ี 

4.1 การรับรู้และทศันคติของผู้มีอทิธิพลต่อการตัดสินใจหรือมีส่วนได้ส่วนเสียต่อปัญหาและมาตรการทางสังคม 
 
ตาราง 1 แสดงขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มแรงงานยา้ยถ่ินรับจา้งตดัออ้ย และครอบครัว 
 

       คุณลกัษณะ จ านวน ร้อยละ 

1.เพศ    
 ชาย 159 59.10 
 หญิง 110 40.90 
2.อาย ุ(ปี)    
 ต ่ากวา่ 20 ปี 18 6.69 
     21 – 30 ปี  81 30.11 
     31 – 40 ปี 77 28.62 
     41 – 50 ปี 64 23.79 
      51 – 60 ปี 24 8.92 
     61 ปีข้ึนไป 5 1.86 
 X =36 ปี      min =13 ปี    max=66 ปี  
3. การศึกษา    
 ไม่ไดเ้รียน 17 6.32 
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 ประถมศึกษา 200 74.35 
 มธัยมศึกษา 47 17.47 
 ปวช./ปวส. 5 1.86 
4. สถานภาพสมรส    
 โสด 49 18.21 
 สมรส 212 78.81 
 หมา้ย,หยา่,แยก 8 2.97 
5. รายไดท้ั้งหมดเฉล่ียต่อเดือนของบุคคลจากการประมาณการของผูต้อบแบบสอบถาม 
 ต ่ากวา่ 2,500 บาท 65 24.16 
 2,501 – 6,000 บาท 198 73.61 
 มากกวา่ 6,000 บาท 6 2.23 
6. ภูมิภาคท่ีอยูอ่าศยั    
 ภาคอีสาน 192 71.37 
 ภาคเหนือ 77 28.63 
   

 

 จากตาราง 1 พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งท่ีศึกษาเป็นเพศชายร้อยละ 59.10 เพศหญิง ร้อยละ40.90 ส่วนใหญ่มี

อายอุยูร่ะหวา่ง 20 – 30 ปี ร้อยละ30.11 รองลงมาคือ 30 – 40 ปี ร้อยละ 28.62 และ 40 – 50 ปี ร้อยละ23.79 โดยมี

อายเุฉล่ีย 36 ปี อายตุ  ่าสุด 13 ปี สูงสุด 66 ปี จบการศึกษาระดับประถมศึกษาเป็นส่วนใหญ่ ร้อยละ 74.35 

รองลงมาคือ ระดบัมธัยมศึกษา ร้อยละ 17.47 และไม่ไดเ้รียน ร้อยละ 6.32 ตามล าดบั  มีสถานภาพสมรส คู่ ร้อย

ละ 78.81 โสด ร้อยละ 18.21 และ หมา้ยหยา่ แยก ร้อยละ 2.97  มีรายไดต่้อเดือนของบุคคลจากการประมาณการ

ของผูต้อบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่คือ 2,501– 6,000 บาท ร้อยละ 73.61 ต ่ากวา่ 2,500 บาท ร้อยละ 24.16 รายได้

เฉล่ียต่อเดือน 3,571 บาทภูมิภาคท่ีอยูอ่าศยั คือ ภาคอีสาน ร้อยละ 71.37 และภาคเหนือ ร้อยละ 28.63 
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ตาราง  2 แสดงจ านวนและร้อยละจ าแนกตามทัศนคติต่อความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของมาตรการ

ทางสังคมเพื่อป้องกันนักสูบหน้าใหม่และคุ้มครองผู้ไม่สูบบุหร่ีของแรงงานย้ายถิ่นในแคมป์

คนงาน 
 

มาตรการทางสังคม 
N= 269 

เห็นดว้ย 
จ านวน ร้อยละ 

การสร้างกระบวนการตระหนักในตนเอง   
1.  นายจา้ง  หวัหนา้คนงาน เพื่อนคนงาน เฝ้าระวงัการสูบบุหร่ี และ

สามารถวา่กล่าวตกัเตือนผูสู้บบุหร่ี 
269 100.00 

2. ผูสู้บบุหร่ีทุกคนร่วมรับรู้วา่จะตอ้งสูบบุหร่ีในสถานท่ีท่ีจดัใหสู้บ
บุหร่ี 

269 100.00 

ด้านการสร้างกฎบรรทดัฐานใหม่ทางสังคมในแค้มป์   
1. แคม้ป์หา้มสูบบุหร่ี(สูบเฉพาะสถานท่ีจดัให)้ 154 57.24 
2. ใหมี้การจดัสถานท่ีเฉพาะส าหรับผูสู้บบุหร่ี โดยนายจา้ง  หวัหนา้

คนงาน และผูสู้บบุหร่ีเป็นผูด้  าเนินการ 
269 100.00 

3.  หา้ม แจก จ่าย ใหบุ้หร่ีแก่เพื่อนและคนงาน  42 15.61 
4. จดัใหมี้เจา้หนา้ท่ีสาธารณสุขใหสุ้ขศึกษา 61 22.57 
5. ส่งตวัผูส้มคัรใจเลิกไปรับบ าบดัในสถานีอนามยั 269 100.00 
6. เจา้หนา้ท่ีสถานีอนามยัช่วยเหลือ ใหค้  าปรึกษาแนะน าการเลิก

บุหร่ี 
269 100.00 

7. มีบุคคลตน้แบบเลิกบุหร่ีใหค้  าแนะน าแนวทางเลิกบุหร่ี 269 100.00 
8. หา้มผูสู้บบุหร่ีชกัชวนผูไ้ม่สูบบุหร่ีใหล้องสูบ 269 100.00 
9. หา้มใชเ้ด็กซ้ือบุหร่ี 269 100.00 
10. ห้ามผูสู้บบุหร่ีทิ้งกน้บุหร่ีบริเวณแคม้ป์ป้องกนัเด็กเล็กสูบเรียน

แบบ 
269 100.00 

11. นายจา้งไม่จ  าหน่ายบุหร่ีแก่คนงาน และ ไม่ตั้งโชวบุ์หร่ี  39 14.49 
12.  แรงงานในแคม้ป์หา้มใหบุ้หร่ีแก่กนั 47 17.47 
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ตาราง 2    (ต่อ) 
 

ขอ้ความ 
N= 269 

เห็นดว้ย 
จ านวน ร้อยละ 

13. หา้มสูบบุหร่ีในหอ้งน ้า ในหอ้งนอน  139 51.67 
14. ใหค้นสูบบุหร่ีในสถานท่ีห่างไกลศาลานัง่เล่น 269 100.00 
15. ร่วมกนัชกัชวนใหผู้สู้บบุหร่ีลดการสูบบุหร่ี 51 18.95 
16. ครอบครัวช่วยกนัวา่กล่าวตกัเตือนการสูบบุหร่ีในท่ีพกั 269 100.00 
17. ผูป้กครองเฝ้าระวงัเด็กไม่ใหเ้รียนแบบการสูบบุหร่ี 269 100.00 
สร้างส่ิงแวดล้อมให้เอือ้ต่อบรรทดัฐานใหม่   
1. มีการจดับอร์ดประชาสัมพนัธ์ภายในแคม้ป์ 63 23.42 
2. มีการติดสต๊ิกเกอร์,โปสเตอร์ โทษภยัของบุหร่ีในแคม้ป์ 163 60.59 
3. ใหมี้การจดัสถานท่ีสูบบุหร่ี 269 100.00 

 
  จากตาราง 2  พบว่า ทศันคติดา้นความเหมาะสมและความเป็นไปไดต่้อมาตรการทางสังคม

เพื่อป้องกนันกัสูบหน้าใหม่และคุม้ครองผูไ้ม่สูบบุหร่ีของแรงงานยา้ยถ่ินในแคมป์คนงาน ส่วนใหญ่เห็นดว้ยท่ี

ใหมี้การให้มีการจดัสถานท่ีสูบบุหร่ีนายจา้ง หวัหนา้คนงาน เพื่อนคนงาน เฝ้าระวงัการสูบบุหร่ี และสามารถวา่

กล่าวตกัเตือนผูสู้บบุหร่ีผูสู้บบุหร่ีทุกคนร่วมรับรู้ว่าจะตอ้งสูบบุหร่ีในสถานท่ี ท่ีจดัให้สูบบุหร่ี ให้มีการจดั

สถานท่ีเฉพาะส าหรับผูสู้บบุหร่ีโดยนายจา้ง หวัหนา้คนงาน และผูสู้บบุหร่ีเป็นผูด้  าเนินการ ส่งตวัผูส้มคัรใจเลิก

ไปรับบ าบดัในสถานีอนามยัเจา้หนา้ท่ีสถานีอนามยัช่วยเหลือให้ค  าปรึกษาแนะน าการเลิกบุหร่ี มีบุคคลตน้แบบ

เลิกบุหร่ีให้ค  าแนะน าแนวทางเลิกบุหร่ีห้ามผูสู้บบุหร่ีชกัชวนผูไ้ม่สูบบุหร่ีให้ลองสูบห้ามใช้เด็กซ้ือบุหร่ีและ 

ห้ามผูสู้บบุหร่ีทิ้งกน้บุหร่ีบริเวณแคม้ป์ป้องกนัเด็กเล็กสูบเรียนแบบร้อยละ 100  ขอ้ท่ีคนงานเห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด

ไดแ้ก่ นายจา้งไม่จ  าหน่ายบุหร่ีแก่คนงาน และ ไม่ตั้งโชวบุ์หร่ีจ านวน 39 คน คิดเป็น ร้อยละ 14.49 
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4.2 ผลการศึกษาการรับรู้และทศันคติของผู้มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจหรือมีส่วนได้ส่วนเสียต่อปัญหาและ
มาตรการทางสังคมเพือ่ป้องกนันักสูบหน้าใหม่และคุ้มครองผู้ไม่สูบบุหร่ีของแรงงานย้ายถิ่นในแคมป์
คนงาน 
 
การรับรู้และทัศนคตด้ิานความเหมาะสมและความเป็นไปได้ต่อมาตรการทางสังคมเพือ่ป้องกนันักสูบหน้า
ใหม่และคุ้มครองผู้ไม่สูบบุหร่ีของแรงงานย้ายถิ่นในแคมป์คนงาน (คนงาน) 
          ผูว้จิยัเก็บขอ้มูลโดยท าการสัมภาษณ์เชิงลึกตวัแทน 2-4 ท่าน ของแต่ละกลุ่ม โดยแบ่งเป็น 1. ผูสู้บบุหร่ี 
2.กลุ่มผูเ้คยสูบบุหร่ีแต่เลิกไดด้ว้ย  3.ผูไ้ม่สูบบุหร่ีรวมทั้งแม่บา้นและเด็กท่ีเพิ่งเร่ิมสูบบุหร่ีหรือยงัไม่สูบ 4. 
กลุ่มนายจา้ง 5. กลุ่มร้านคา้ 6. องคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ิน และตวัแทน ธกส. และตวัแทนสภาหอการคา้ 7. 
เจา้หนา้ท่ีสาธารณสุข เพื่อศึกษาทศันคติถึงความเหมาะสมและความเป็นไปไดต่้อมาตรการต่างๆ และขอ้มูล
ท่ีจะช่วยสนบัสนุนการตดัสินใจ ผลการศึกษามีดงัน้ี 
          ทศันะของคนงานและนายจา้งต่อมาตรการทางสังคม พบวา่คนงานมีการรับรู้และมีทศันคติท่ีดีต่อการ
สร้างมาตรการทางสังคมและยอมรับในการปฏิบติัตาม ไดแ้ก่ การสร้างมาตรการทางสังคมหา้มสูบบุหร่ีใน
แคม้ป์ หา้มแจกบุหร่ีในกรณีการใหร้างวลัหรือความสนิทสนมระหวา่งเพื่อนบา้น เช่น ถา้บุหร่ีท่ีเตรียมมาหมด
ก่อนก าหนดกลบับา้นสามารถยมืจากเพื่อนบา้นได ้หรือนายจา้งกบัลูกจา้ง จากกรณีท างานดีหรือท างานหนกั ๆ ก็
ไดร้างวลัเป็นบุหร่ี รวมทั้งมีขอ้เสนอหา้มแจกบุหร่ีในกรณีการใหร้างวลัหรือความสนิทสนมระหวา่งเพื่อนบา้น 
เช่น ถา้บุหร่ีท่ีเตรียมมาหมดก่อนก าหนดกลบับา้นสามารถยมืจากเพื่อนบา้นได ้  การจดัสถานท่ีสูบบุหร่ีส าหรับ
กลุ่มผูสู้บ ซ่ึงไดข้อ้สรุป คือ ขอใหเ้จา้หนา้ท่ีสาธารณสุขมาจดัให ้หรือการใหน้ายจา้งเป็นผูจ้ดัท าให ้และขอ้สรุป
สุดทา้ยท่ีส่วนใหญ่เห็นดว้ยและสามารถสรุปไดเ้ป็นประเด็นใหญ่ท่ีเป็นไปไดม้ากท่ีสุดคือ การด าเนินการเองใน
กลุ่มภายหลงัจากการไดรั้บค าแนะน าถึงวธีิการจดัสถานท่ีสูบบุหร่ีไปพบวา่ในกลุ่มมีความเขา้ใจและมีพลงัท่ีจะ
สามารถจดัสถานท่ีสูบบุหร่ีเองวา่สามารถท าได ้การใหค้วามรู้เป็นการพฒันาแนวทางตกัเตือน โดยการส่ือสาร
ดว้ยวธีิการต่าง ๆ ท่ีเหมาะสมกบับริบทและวถีิชีวติของแรงงานรับจา้งตดัออ้ย ไดแ้ก่ การส่ือประชาสัมพนัธ์ให้
ทราบวา่หา้มสูบบุหร่ี มีรูปภาพตกัเตือน รวมทั้งมีการติดสต๊ิกเกอร์รณรงคต่์อตา้นบุหร่ีภายในท่ีพกั และการใหสุ้ข
ศึกษาโดยเจา้หนา้ท่ีของรัฐ การพฒันาแนวทางการสนบัสนุนการเลิกบุหร่ี และลดการสูบบุหร่ี เพื่อส่งเสริม
สุขภาพผูสู้บบุหร่ีและผูไ้ดรั้บควนับุหร่ีมือสองดงัจะเห็นไดจ้ากขอ้เสนอของแรงงานท่ีตอ้งการวธีิการเลิกบุหร่ี 
ดว้ยเหตุผลของการเห็นอนัตรายจาการสูบบุหร่ี รวมถึงการจดัสถานท่ีสูบบุหร่ีท่ีสร้างข้ึน การป้องกนัเด็ก
เก่ียวขอ้งกบับุหร่ี นอกจากาการจดัท่ีสูบบุหร่ีและมาตรการห้ามทิ้งกน้บุหร่ีภายในแคม้ป์แลว้ ในกลุ่มยงัรับรู้หา้ม
ไม่ใหเ้ด็กซ้ือบุหร่ี จดัท่ีทิ้งกน้บุหร่ีใหเ้ป็นท่ีเป็นทางป้องกนัเด็ก เก็บกน้บุหร่ีมาเล่น หรือถือสูบเลียนแบบผูใ้หญ่ 
ควรมีท่ีทิ้งไม่ใหเ้ด็กเห็น ดงัค ากล่าวอา้งจ าแนกรายดา้นดงัน้ี 
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4.2.1 หา้มสูบบุหร่ีในแคมป์คนงาน ดงัค าพดูต่อไปน้ี  
 

  ...”กไ็ม่สมควรมาสูบใกล้คนอ่ืนๆหรอก เหมน็จะตาย ห้ามสูบเลยไปสูบไกลๆ” 
(สตรีแม่บา้นวยั 50, ผูใ้หข้อ้มูล,) 

 
  ...”เป็นเร่ืองดีเห็นด้วยมากๆเลยกับการห้ามสูบในแคมป์ ควนัเหมน็ มากสงสารเดก็” 

(สตรีแม่บา้นวยั วยั 48, ผูใ้หข้อ้มูล,) 
 
 4.2.2 หา้มนายจา้งแจกบุหร่ีแก่คนงานหรือใหบุ้หร่ีเป็นรางวลั และระหวา่งเพื่อนบา้น 
ถา้บุหร่ีท่ีเตรียมมาหมดก่อนก าหนดกลบับา้นสามารถยมืจากเพื่อนบา้นได ้หรือนายจา้งกบัลูกจา้ง จากกรณี
ท างานดีหรือท างานหนกั ๆ ก็ไดร้างวลัเป็นบุหร่ีจากการบอกเล่าของคนในกลุ่มวา่  
 

  .”..มีบ้าง บางคร้ัง นายจ้างเห็นท างานดี หรืองานหนัก นายจ้างกส่็งให้สูบ หรือยกซองให้บ้าง” 
  

(ผูสู้บบุหร่ีชายวยั 36 ปี, ผูใ้หข้อ้มูล,) 
 

  “...เกรงใจพ่อเลีย้ง  อีกอย่างมนัเป็นบุหร่ีซอง ราคาแพงซ้ือเองกห็ลาย บาทอยู่” 
(ผูสู้บบุหร่ีชายวยั 38 ปี, ผูใ้หข้อ้มูล,) 

 
  “ต่อไปนีพ่้อเลีย้ง ห้ามให้บุหร่ีคนงานนะ” 

(ผูสู้บบุหร่ีชายวยั 27 ปี, ผูใ้หข้อ้มูล,) 
   

  “ต่อไปไม่แจกให้สูบละพวกนีเ้ปลืองเงิน อีกอย่างกค็งต้องลดสูบลงด้วยเพราะอันตราย” 
(นายจา้งชายวยั 55 ปี, ผูใ้หข้อ้มูล,) 

 
  “.เม่ือพอ่เล้ียงไม่ใหบุ้หร่ี พวกเราก็ตอ้งไม่ใหบุ้หร่ีกนัเองดว้ย” 

(ผูเ้ลิกสูบบุหร่ีชายวยั 56 ปี, ผูใ้หข้อ้มูล,) 
 
  “ยาสูบหมดก็ไปซ้ือเองหา้มยืมกนัเนอ้” 

(นายจา้งชายวยั 55 ปี, ผูใ้หข้อ้มูล,) 
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 4.2.3 การจดัสถานท่ีส าหรับสูบบุหร่ี  
    

  “อย่างนีไ้ด้มัย๊ เราจัดสถานท่ีสูบให้เค้าได้สูบถกูต้องมัย๊” 
(นายจา้งชายวยั 44, ผูใ้หข้อ้มูล,) 

 
  “เตรียมสถานท่ี และบอกประชาสัมพันธ์ให้รู้ในกลุ่มว่าถ้าจะสูบให้ไปสูบท่ีท่ีจัดให้” 

(สตรีแม่บา้นวยั 54, ผูใ้หข้อ้มูล,) 
 

  “พวกเราต้องท ากันเอง” 
(ผูสู้บบุหร่ีชายวยั 50, ผูใ้หข้อ้มูล,) 

 
  “ได้มนัไม่ได้เหนือบากกว่าแรง” 

(แรงงานชายวยั 41, ผูใ้หข้อ้มูล,) 
 

  “อยากจะดูแบบท่ีเค้าจัด เค้าท ากันอย่างไร” 
(นายจา้งชายวยั 32, ผูใ้หข้อ้มูล,) 

 
  และภายในกลุ่มมองวา่ไม่มีบุคคลภายนอกท่ีจะเขา้มามีบทบาทในการจดัการเร่ืองน้ีดว้ยเหตุผลท่ีวา่ 
 

  “สูบมาอย่างนีแ้ต่ไหนแต่ไรแล้ว ไม่มีใครมายุ่งหรอก” 
(ผูสู้บบุหร่ีชายวยั 32, ผูใ้หข้อ้มูล,) 

 
  “เพราะว่าเรามาจากท่ีไกล ๆ ไม่มีใครมาสนใจอยู่แล้ว เพราะเรามารับจ้างตัดอ้อย” 

(ผูสู้บบุหร่ีชายวยั 32, ผูใ้หข้อ้มูล,) 
 
   “กไ็ม่รู้จะจัดอย่างไร ไม่รู้แนวทางท่ีจะท า อยากรู้วิธีการจะท าอย่างไรเท่านั้น” 

(นายจา้งวยั 55 ปี, ผูใ้หข้อ้มูล,) 
 

  “เรากไ็ปจัดในท่ีโล่ง ๆ ท่ีไม่ค่อยมีคน” 
(ผูสู้บบุหร่ีชายวยั 32 ปี, ผูใ้หข้อ้มูล,) 
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  “โน่นน่ะ ใต้ต้นสาเกตรงโน้นเหมาะเลย อยู่ไกลพวกหน่อย” 
(ผูสู้บวยั 57 ปี, ผูใ้หข้อ้มูล,) 

 
  “กท็ าป้ายท่ีสูบบุหร่ีบริเวณท่ีจัดให้สูบ” 

(ผูสู้บชายวยั 41 ปี, ผูใ้หข้อ้มูล,) 
 

  “จะจัดท่ีสูบบุหร่ีแล้ว ต้องจัดท่ีทิ้งก้นบุหร่ีให้เป็นท่ีเป็นทางด้วยเพราะ เด็ก ๆ มักจะเก็บก้น
บุหร่ีมาเล่น หรือถือสูบเลียนแบบผู้ใหญ่ ควรมีท่ีทิง้ไม่ให้เดก็เห็น” 

(สตรีแม่บา้น43 ปี, ผูใ้หข้อ้มูล,) 
   
 4.2.4 สนบัสนุนการเลิกบุหร่ี 
   ก า ร พั ฒ น า แ น ว ท า ง ก า ร ส นั บ ส นุ น ก า ร เ ลิ ก บุ ห ร่ี  แ ล ะ ล ด ก า ร สู บ บุ ห ร่ี 
เพื่อส่งเสริมสุขภาพผูสู้บบุหร่ีและผูไ้ด้รับควนับุหร่ีมือสองดงัจะเห็นได้จากข้อเสนอของแรงงานท่ีตอ้งการ
วิ ธี ก า ร เ ลิ ก บุ ห ร่ี  ด้ ว ย เ ห ตุ ผ ล ข อ ง ก า ร เ ห็ น อัน ต ร า ย จ า ก า ร สู บ บุ ห ร่ี  ร ว ม ถึ ง ก า ร จัด ส ถ า น ท่ี  
สูบบุหร่ีท่ีสร้างข้ึนดงัประเด็นต่อไปน้ี 
   1.5.1 ส่งตวัผูส้มคัรใจเลิกไปรับบ าบดับุคคลท่ีสูบบุหร่ีหลายคนในกลุ่มมีความคิดท่ีจะเลิก
สูบบุหร่ี แต่ยงัไม่สามารถท าไดด้งัความคิดท่ีวา่ 

  “อยากให้สามีเลิกดูดบุหร่ีถ้าเลิกไม่ได้กอ็ยากให้ลดการสูบบุหร่ีลงบ้าง” 
(สตรีแม่บา้นวยั 40 ปี, ผูใ้หข้อ้มูล,) 

 
  “คิดจะเลิกสูบไปเลย อยากเลิก แต่ยงัเลิกไม่ได้” 

(ผูสู้บชายวยั 42 ปี, ผูใ้หข้อ้มูล,) 
 

  “ลดจ านวนการสูบลง อย่างเคยสูบวันละซอง ให้เหลือคร่ึงหน่ึง หรือถ้าอยากสูบกน็ าบุหร่ีมา
คาบไว้ ไม่ต้องจุด กจ็ะช่วยได้” 

(ผูสู้บชายวยั 40 ปี, ผูใ้หข้อ้มูล,) 
 
  และภายในกลุ่มมีการสนบัสนุนการเลิกบุหร่ี โดยแสดงความคิดเห็นร่วมดว้ยการขอสนบัสนุนยาท่ี
สามารถช่วยในการเลิกบุหร่ีจากค าถามท่ีวา่  
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  “มียาไหม ยาท่ีท าให้เลิกบุหร่ี จะเอาไปให้พ่อบ้านบ้าง” 
(สตรีแม่บา้นวยั 39 ปี, ผูใ้หข้อ้มูล,) 

 
  “สถานีอนามยัเรายินดีให้การช่วยเหลือเร่ืองเลิกบุหร่ีนะเลิกได้ทุกคนย่ิงดีใหญ่เลย” 

(เจา้หนา้ท่ีสถานีอนามยัวยั 30 ปี, ผูใ้หข้อ้มูล,) 
 

  “ข้างซองกมี็รูปภาพน่ากลัว กลัวเค้าตายไว อยากให้เค้าเลิก เค้ากบ็อกว่าเค้าเลิกไม่ได้ เลยไม่รู้
จะท าอย่างไร ซ่ึงอยากจะหายาให้อมให้รักษา” 

(สตรีแม่บา้นวยั 28 ปี, ผูใ้หข้อ้มูล,) 
 
 4.2.5 บุคคลตน้แบบเลิกบุหร่ี การมีตน้แบบมีส่วนในการเลิกบุหร่ีไดด้งัค าพดูท่ีวา่ 
 

  “แต่ก่อนสามีกสู็บแต่เด๋ียวนีไ้ม่สูบแล้วลองถามเขาดูได้” 
(แรงงานหญิงวยั 41 ปี, ผูใ้หข้อ้มูล,) 

 
  “.เขาเคยป่วย เข้ารับการผ่าตัดท่ีโรงพยาบาลแล้วเขาห้ามสูบ กเ็ลยเลิกสูบเลย” 

(แรงงานหญิงวยั 41 ปี, ผูใ้หข้อ้มูล,) 
 

 4.2.6 ป้องกนัการสูบบุหร่ีหนา้ใหม่ในแคม้ป์ 
   ผูว้ิจยัไดส้อบถามกลุ่มแรงงานวา่มีวยัรุ่นท่ีไม่สูบบุหร่ีและไม่ด่ืมสุราในกลุ่มหรือไม่ พบวา่ มี
เพียงสองสามคนท่ีไม่สูบ แต่แนวโนม้การสูบบุหร่ีในอนาคตน่าจะสูบ 

  “น่าจะสูบ” 
(แรงงานชายวยั 18 ปี, ผูใ้หข้อ้มูล,) 

  “น่าจะสูบ“       
(แรงงานชายวยั 17 ปี, ผูใ้หข้อ้มูล,) 

       
  “ไม่รู้เหมือนกัน แต่อยากลอง” 

(แรงงานชายวยั 16 ปี, ผูใ้หข้อ้มูล,) 
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   ในส่วนการป้องกนัในเด็ก นอกจากาการจดัท่ีสูบบุหร่ีและมาตรการหามทิ้งกน้บุหร่ีภายใน
แคม้ป์แลว้ ในกลุ่มยงัทราบวา่กฎหมายหา้มไม่ใหเ้ด็กซ้ือบุหร่ี ดงัค าพดู  
 

  “มีหมออนามยัให้ค าแนะน าว่าไม่ให้ใช้เดก็ไปซ้ือ” 
(สตรีแม่บา้นวยั 48 ปี, ผูใ้หข้อ้มูล,) 

 
 4.2.7 การลดการจ าหน่ายบุหร่ี หา้มโชว ์หา้มขาย บุหร่ีในแคม้ป์ 
   การข้ึนราคาจ าหน่ายบุหร่ี จากการพูดคุยคร้ังน้ียงัพบวา่การข้ึนราคายาสูบ ไม่วา่จะเป็นยาเส้น 
หรือบุหร่ีซองไม่ช่วยใหเ้ลิกสูบบุหร่ีไดจ้ากค าตอบดงัน้ี 
    

      “ไม่ได้ เพราะว่าเขาค้าขาย” 
(ผูสู้บบุหร่ี , ผูใ้หข้อ้มูล,) 

    
  “ย่ีสิบเขากซ้ื็อถ้าคนสูบนะ” 

(ผูสู้บวยั 32 ปี, ผูใ้หข้อ้มูล,) 
 

  “ขนาดยาซองละส่ีสิบห้าบาทเขายงัซ้ือเลย” 
(สตรีแม่บา้นวยั 29 ปี, ผูใ้หข้อ้มูล,) 

 
   “ซ้ือเหมือนเดิม แต่อาจสูบน้อยลงเพ่ือประหยดั” 

(ผูสู้บชายวยั 44 ปี, ผูใ้หข้อ้มูล,) 
 

  “คงห้ามคนท่ีขายคงห้ามเขาไม่ได้” 
(ผูสู้บชายวยั 32 ปี, ผูใ้หข้อ้มูล,) 

 
  “ไม่โชว์กไ็ด้ค่ะ จัดเลยถึงอย่างไรร้านค้ากย็งัขายได้” 

(ตวัแทนร้านคา้, ผูใ้หข้อ้มูล,) 
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  “พวกเรากรู้็ ๆ กันว่ามีบุหร่ีขายอยู่แล้ว  ธรรมดาไม่ได้โชว์กรู้็กัน” 
(ตวัแทนร้านคา้, ผูใ้หข้อ้มูล,) 

 
 4.2.8 การป้องกนัตนเองจากการไดรั้บควนับุหร่ีมือสอง    
   แรงงานในแคม้ป์ ได้อธิบายถึงการได้รับควนับุหร่ีมือสองในกลุ่มแรงงานด้วยกนั รวมทั้ง
วธีิการป้องกนัท่ีปฏิบติั ดงัค าพดู 
 

  “อยากห้ามไม่ให้มีการสูบบุหร่ี แต่ไม่สามารถห้ามได้” 
(แรงงานชายไม่สูบบุหร่ีวยั 41 ปี, ผูใ้หข้อ้มูล,) 

 
   “คนสูบเห็นคนได้ควนับุหร่ีแล้วคนสูบกย็งัสูบต่อไม่สนใจ” 

(แรงงานไม่สูบบุหร่ี วยั 50 ปี, ผูใ้หข้อ้มูล,) 
 

  “ส่วนใหญ่คนท่ีได้รับควันกจ็ะเป็นคนในครัวเรือนเดียวกันท่ีนั่งกินข้าวด้วยกัน เพราะจะนั่ง
กินข้าวเป็นครอบครัวห่าง ๆ กันแต่ส่วนใหญ่คนสูบบุหร่ีเขาจะเดินไปสูบไกล ๆ “ 

(สตรีวยั 48 ปี, ผูใ้หข้อ้มูล,) 
 

  “ไม่ว่าตอนเช้า กินข้าวเสร็จ เข้านอน สูบได้ตลอดท้ังวันแหละ” 
(แรงงานหญิงวยั 45 ปี, ผูใ้หข้อ้มูล,) 

 
   “เดินผ่านเห็นคนสูบกไ็ด้ละ ถ้าคนท่ีสูบบุหร่ีนอนหลับถึงจะไม่ได้ควนับุหร่ี” 

      (แรงงานชายวยั 27 ปี, ผูใ้หข้อ้มูล) 
 

  “แต่บางทีคนท่ีนอนอยู่กับผวัท่ีสูบบุหร่ีกไ็ด้อีกตอนท่ีเขาหายใจออกมา” 
(แรงงานหญิงวยั 32 ปี, ผูใ้หข้อ้มูล) 

 
  “ย่ิงอยู่ในแค้มป์ห้องแคบ ๆ จะมีกล่ินเหมน็ติดเส้ือผ้าเลย” 

แม่บา้นสตรีวยั 50 ปี, ผูใ้หข้อ้มูล) 
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  “ย่ิงถ้าผู้สูบสูบใกล้ ๆ พัดลมด้วยแล้ว พัดลมจะดูดควนับุหร่ีมาหาผู้ ท่ีไม่สูบด้วยมันเหมน็ วิธีนี้
ไม่รู้จะแก้อย่างไร” 

(แม่บา้นวยั 33 ปี, ผูใ้หข้อ้มูล,) 
 

  “ส่วนมากคนท่ีเขาไม่ได้สูบบุหร่ีถ้ามีคนมาสูบใกล้ ๆ เขากจ็ะเดินหนีไปอยู่แล้ว” 
(ผูสู้บบุหร่ีวยั 45 ปี, ผูใ้หข้อ้มูล,) 

 
  “เขาไปสูบไกล ๆ ถ้าสูบใกล้เรากบ็อกเขาว่าไปสูบไกล ๆ หน่อย เขากไ็ม่สูบ” 

(แรงงานหญิงวยั 48 ปี, ผูใ้หข้อ้มูล,) 
 

  “.อันท่ีจริงก็มีนะในกลุ่มเรา เขาก็ไปรวมตัวกันสูบอยู่แล้วบริเวณท่ีเขาก่อกองไฟ เขากจ็ะมา
สูบ” 

(ผูสู้บบุหร่ีชายวยั 39 ปี, ผูใ้หข้อ้มูล) 
 
 4.2.9 การป้องกนัเด็กสูบบุหร่ีเลียนแบบ 
   กลุ่มแรงงานไดใ้หท้ศันะดา้นมาตรการการป้องกนัไม่ใหเ้ด็กสูบบุหร่ีเลียนแบบ ดงัค าพดู 
    

  “อยา่งน้ีไดม้ัย๊ เราจดัสถานท่ีสูบใหเ้คา้สูบ” 
(แรงงานชายวยั 43 ปี, ผูใ้หข้อ้มูล,) 

 
  “จะจัดท่ีสูบบุหร่ีแล้ว ต้องจัดท่ีทิ้งก้นบุหร่ีให้เป็นท่ีเป็นทางด้วยเพราะ เด็ก ๆ มักจะเก็บก้น
บุหร่ีมาเล่น หรือถือสูบเลียนแบบผู้ใหญ่ ควรมีท่ีทิง้ไม่ให้เดก็เห็น” 

(แรงงานชายวยั 43 ปี, ผูใ้หข้อ้มูล,) 
 

  “กบ็อกเค้าว่าในแค้มป์มีเดก็ มีคนแก่ อันตรายขอความร่วมมือกันหน่อย” 
(นายจา้ง, ผูใ้หข้อ้มูล,) 

 
  “ให้แสดงอาการรังเกียจว่าคนสูบบุหร่ีไปเลยจะได้เกรงใจกัน” 

(แรงงานชายวยั 36 ปี,ผูใ้หข้อ้มูล,) 
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4.3   การรับรู้และทัศนคติด้านความเหมาะสมและความเป็นไปได้ต่อมาตรการทางสังคมเพือ่ป้องกนันักสูบ
หน้าใหม่และคุ้มครองผู้ไม่สูบบุหร่ีของแรงงานย้ายถิ่นในแคมป์คนงาน (ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย) 
 
 การรับรู้และทศันคติดา้นความเหมาะสมและความเป็นไปไดต่้อมาตรการทางสังคมในมุมมองของผูมี้
ส่วนไดส่้วนเสีย โดยผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียมองว่ามาตรการทางสังคมเป็นเร่ืองท่ีดีท่ีจะน ามาบงัคบัใช้ห้ามคนงาน
สูบบุหร่ีในแคมป์คนงานแต่ยงัไม่มัน่ใจว่าในการปฏิบติัคนงานจะปฏิบติัตามมาตรการทางสังคมได้จริง อาจ
เน่ืองมาจากคนงานมีความหลากหลายทางภูมิล าเนาความยากล าบากในการควบคุมพฤติกรรม และอาจไม่เคยชิน
กบักฎกฏิกาใหม่ โดยมองว่าผูมี้อิทธิพลและเป็นตวัจกัรส าคญัในการบงัคบัใชม้าตรการทางสังคมคือ นายจา้งท่ี
ผา่นมาคนงานไม่ให้ความส าคญักบัปัญหาควนับุหร่ีมือสองมากนกัเน่ืองจากขาดความตระหนกัถึงอนัตรายของ
พิษภยับุหร่ี โดยผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียมีทศันะว่าถ้าให้คนงานตั้งกฎและควบคุมกนัเองอาจท าให้มาตรการการ
บงัคบัใชไ้ม่มีประสิทธิผล การให้คนงานท่ีมีประสบการณ์เลิกบุหร่ีไดม้าเป็นแกนน าอาจมีความเป็นไปได ้ดงัค า
กล่าวของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียดงัต่อไปน้ี 
 
 “หนูว่า ถ้าในระดับคนงานเองนะ ถึงจะออกมาตรการกไ็ม่ค่อยมีผล เขาน่าจะยงัไม่ค่อยให้ความร่วมมือ 
แน่ๆๆ ถ้าเป็นแคมป์ท่ีเขาอยู่ เองในนั้นนะถึงเราจะท ามาตรการกันไป แต่อาจจะไม่สามารถใช้บังคับได้ใน
รูปธรรม กคื็อยังต้องมีคนฝ่าฝืน แล้วกมี็คนฝ่าฝืนมากกว่า 50% ด้วย”หวัหนา้ส่วนสาธารณสุขเทศบาลศรีสัชนา
ลยั เพศหญิง 

 

“ในแคมป์คนงานยังไม่แน่ใจนะ ว่ามาตรการทางสังคมจะมีคนท าตามได้ ในพืน้ท่ีส่วนตัวของเขา คิดว่า

น่าจะมีคนว่า กล้าว่าได้ แต่ถ้าในแคมป์คนงานนี ้ เขามาจากต่างถ่ิน  แล้วกใ็นแคมป์เขา เราไม่รู้ว่า เขาอาจจะมีความ

เคยชิน แล้วมันเหมือนๆๆ กันหรือป่าว เขากมี็ความรู้สึกเหมือนธรรมดา แต่ถ้ามีคนถือกฎ ถ้าท าได้นะค้ะ ถ้ามีคน

เป็นได้ละก ็ผู้ประกอบการ หัวหน้าแคมป์ ให้ความร่วมมือ เข้าจุดใหญ่ๆๆ มันกน่็าจะโอเค” ผูแ้ทน ธกส เพศหญิง 

อาย5ุ3 ปี 

“ตอนนี้คือ ในเท่าท่ีฟังในเทศบาลเอง การให้ความส าคัญกับแคมป์คนงานตัดอ้อยก็ไม่เยอะ แต่ว่าไม่

เหมือนกับศูนย์อพยพ แต่ถ้าศูนย์อพยพเรายังมองเร่ืองโรค แต่ในแคมป์คนงานนี ้ในความรู้สึกยังเหมือนธรรมดา 

คนมารับจ้างมาจากไหนกไ็ม่รู้ เลยไม่ได้เน้นอะไรเขามาก” นกัวชิาการสาธารณสุขเทศบาลอาย ุ25 ปี 

 



50 
 

“ ถ้าในแคมป์เอาจริงนะ นายจ้างของเขาเอาจริง กอ็าจจะเป็นไปได้”หอการค้าจังหวดั อาย ุ62 ปี 

“ คิดว่าเขารู้แต่เขาไม่ได้ให้ความส าคัญ รู้ว่าสูบบุหร่ี เดก็ ผู้ใหญ่ ผู้หญิง สตรีมีครรภ์ มีผลกระทบแน่นอน 

แต่เขาไม่ค่อยให้ความส าคัญมายงัปล่อยผ่านเลย“ผอ.รพสต อาย ุ54 ปี 

“หนูคิดว่ากลุ่มแรงงานด้วยกัน ถ้าเกิดจะให้เขาเฝ้าระวงัคอยว่ากลัวตักเตือนกันเอง หนู
คิดว่ามนัมีโอกาสเป็นไปได้น้อย 1.ไม่กล้าเตือนกัน  2.เร่ืองใครเร่ืองมนั…แต่บางทีกท็ า
เป็นไม่รู้ไม่เห็น”    ผูแ้ทนองคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ิน หญิงอาย ุ40 ปี 
 

” ตามความคิดของหนูนะ ถ้าเอาเอาคนท่ีเคยเลิกบุหร่ีได้ มาให้ค าแนะน าคนท่ี
สูบบุหร่ีอยู่ในแคมป์กันเอง หนูคิดว่าเขาจะยอมรับ 
ได้พ่ี ได้ผล แต่ไม่เตม็ 100% ได้ผลส่วนนึง เพราะว่าจะต้องมีคนดือ้ และไม่ดือ้ 
แต่ส่วนนึงกไ็ด้ เพราะ ประสบการณ์เขามีแล้ว ผลเสียมีอะไรบ้าง ท าได้ค้ะ”
เจา้หนา้ท่ีรพสต เพศหญิง อาย ุ37 ปี 
 
“ตามความคิดนะถ้ามีมาตรการห้ามสูบบุหร่ีในแคมป์นะ เขาอาจจะฟัง แต่จะ
ปฏิบัติตามเรารึป่าว เท่านั้นแหละ”หน่วยสนบัสนุนการปลูกออ้ย หญิงอาย ุ45 ปี 
 
  

 
4.4   การรับรู้และทัศนคติของผู้มีอทิธิพลต่อการตัดสินใจหรือมีส่วนได้ส่วนเสียต่อปัญหาและ
มาตรการทางสังคม 
       ในดา้นการรับรู้และทศันคติของผูมี้อิทธิพลต่อการตดัสินใจหรือมีส่วนไดส่้วนเสียต่อปัญหา
และมาตรการทางสังคม พบวา่ ผูมี้อิทธิพลต่อการบงัคบัใชม้าตรการทางสังคม ไดแ้ก่ นายจา้ง
หรือพ่อเล้ียง หวัหนา้คนงาน เจา้หนา้ท่ีสาธารณสุข อาสาสมคัรสาธารณสุข เจา้หนา้ท่ีเทศบาล 
ผูแ้ทน ธ.ก.ส  หน่วยสนบัสนุนการปลูกออ้ย (ตวัแทนโรงงานน ้าตาล) หอการคา้จงัหวดั เจา้ของ
ร้านจ าหน่ายบุหร่ี ดงัค ากล่าวดงัต่อไปน้ี 
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“คิดว่าใครมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจในการแก้ไขปัญหาบุหร่ี นักสูบหน้าใหม่ในแคมป์ 
ในแคมป์เลย ถ้าจะให้ตอบตรงๆๆกคื็อ นายจ้าง มีอิทธิพล”ผูแ้ทนองคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
หญิง อาย ุ40 ปี 
 
“หน่วยอ้อยท่าชัย รู้แต่ว่าเป็นเขาน่าจะเป็นผู้ประสานงาน โรงงานกับทางนีรึ้ป่าวไม่รู้ เป็น
ส่วนกลางน่าจะมีอิทธิพลควบคุมนายจ้างและคนงานและบังคับใช้มาตรการไม่ให้สูบบุหร่ีใน
แคมป์ได้นะ” ผูแ้ทน ธ.ก.ส เพศชาย อาย ุ48 ปี 
 
“หนูคิดว่า รพสต. หรือว่าเทศบาลฝ่ายกองสาธารณสุขของเทศบาลเนีย้ จะสามารถสนับสนุนเร่ือง
การเลิกบุหร่ี ส าหรับผู้สมคัรใจได้ด้วย” หน่วยสนบัสนุนการปลูกออ้ยท่าชยั หญิง อายุ 44 ปี 

       “น่าจะเป็นหัวหน้าคนงาน ไม่งั้นกเ็ป็นคนงานควบคุมด้วยกันเขาจะเช่ือ”หน่วยสนบัสนุนการปลูกออ้ย หญิง

อาย ุ45 ปี 

“เฒ่าแก่คือคนเดียวกับกับนายจ้าง ก็ต้องไปบอกคนคุมคนงานอีกทีนึง เวลาไปรับคนงานมา ก็ต้องมี

หัวหน้าคนงานมาด้วย บอกเขาอย่าสูบบุหร่ีในแคมป์เขาบอกได้” หน่วยสนบัสนุนการปลูกออ้ย ชาย อาย ุ49 ปี 

 

ระยะที ่2 ผลการทดสอบกระบวนการสร้างและใช้มาตรการทางสังคม 

การทดสอบกระบวนการการสร้างและใช้มาตรการทางสังคมและเก็บขอ้มูลเชิงคุณภาพโดยแบ่งเป็น 2 

แบบ 

แบบท่ี 1 มี 3 ขั้นตอน คือ 

ขั้นตอนท่ี 1คดัเลือกตวัแทนแบบเจาะจงจากกลุ่มแรงงานยา้ยถ่ินและครอบครัวรับจา้งตดัออ้ยในเขตจงัหวดั

สุโขทยัในจานวน 24 คนจาก 24 แคมป์มาสนทนากลุ่มเพื่อรับคืนขอ้มูลจากนกัวจิยัสร้างมาตรการทางสังคมเป็น

ฉนัทามติภายในกลุ่ม 
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ขั้นตอนท่ี  2  จดัใหมี้การประชาพิจารณ์จานวน 30 คนประกอบดว้ยกลุ่มแรงงานนายจา้งผูป้ระกอบการร้านคา้

และเจา้หนา้ท่ีสาธารณสุข 

ขั้นท่ี 3 น ามาตรการไปทดลองใชใ้น 2 แคมป์โดยการคดัเลือกแบบสมคัรใจนาร่อง 

แบบท่ี 2 มี 2 ขั้นตอน คือ 

ขั้นตอนท่ี 1 คดัเลือกตวัแทนแบบเจาะจงจาก 7 กลุ่มผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีเก่ียวขอ้งกบั 2 แคมป์และนกัวจิยัคือ 1. ผูสู้บ

บุหร่ี, 2.กลุ่มท่ีเคยสูบแต่เลิกไดด้ว้ย, 3 ผูไ้ม่สูบบุหร่ีรวมแม่บา้นและเด็กท่ีเพิ่งเร่ิมสูบหรือยงัไม่สูบ 4.กลุ่มนายจา้ง 

5.กลุ่มร้านคา้ 6.องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินรวมตวัแทนธ.ก.ส.และตวัแทนสภาหอการคา้ฯลฯ 7. เจา้หนา้ท่ี

สาธารณสุข 8.นกัวจิยัมาสนทนากลุ่มคร้ังละ 10 คนในแต่ละแคมป์จ านวน 2 แคมป์เพื่อรับคืนขอ้มูลจากนกัวจิยั

และสร้างมาตรการทางสังคมเป็นฉนัทามติระหวา่งผูมี้ส่วนไดเ้สีย 

ขั้นท่ี 2 น ามาตรการไปทดลองใชใ้น 2 แคมป์ท่ีถูกคดัเลือกตั้งแต่แรกโดยการสุ่มแบบง่ายและเจา้ของแคมป์ให้

ความยนิยอมในการท าวิจยัก่อนลงมือท าวิจยั 

(นกัวจิยัคืนขอ้มูลจากงานวจิยัท่ีผา่นมาและขอ้คน้พบจากสัมภาษณ์กลุ่มผูมี้ส่วนไดเ้สียเพื่อสร้างการมีส่วน

ร่วมในการก าหนดและใชม้าตรการทางสังคมในการควบคุมการสูบบุหร่ีของแรงงานยา้ยถ่ินในแคมป์คนงานนอก

ระบบในเขตจงัหวดัสุโขทยั) 

 

ผลการสร้างมาตรการทางสังคมในรูปแบบที ่1 (กลุ่มแรงงานยา้ยถ่ินและครอบครัว) 

 หลงัจากคืนขอ้มูล ประชุมกลุ่ม และท าประชาพิจารณ์ไดรู้ปแบบในการคุม้ครองสุขภาพแรงงานยา้ยถ่ิน

และครอบครัวจากการไดรั้บควนับุหร่ีมือสองจดัใหมี้การประชาพิจารณ์จานวน 30 คนประกอบดว้ยกลุ่มแรงงาน

นายจา้งผูป้ระกอบการร้านคา้และเจา้หนา้ท่ีสาธารณสุขไดม้าตรการดงัต่อไปน้ี 
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ตาราง 3 แสดงมาตรการทางสังคมในแค้มป์ทดลองรูปแบบที ่1 (ด าเนินการโดยคนงาน) 
 

มาตรการทางสังคม วธีิการ 
1. เตือนทุกคร้ังเม่ือเห็นคนสูบ ก าหนดใหน้ายจา้ง และหวัหนา้กลุ่มคนงานเป็นผูต้กัเตือน 

  หลกัใหมี้การเคารพกฎรวมทั้งกลุ่มแรงงานดว้ยกนัให้ 
  ความร่วมมือสามารถตกัเตือนได ้และเฝ้าระวงัช่วยกนั
ตกัเตือน 

2.หา้มนายจา้งแจกบุหร่ี หรือให้
รางวลั 
 ดว้ยบุหร่ี 

 ก าหนดกฏกติกาหา้มนายจา้งแจกบุหร่ี หรือใหร้างวลั 
 ดว้ยบุหร่ีแก่คนงาน 

3.ใหสู้บเฉพาะจุด แจง้ใหท้ราบวา่ภายในแคม้ป์จะมีการจดัสถานท่ีเฉพาะ 
  ส าหรับผูสู้บบุหร่ี โดยผูจ้ดัสถานท่ีสูบบุหร่ีคือนายจา้ง  
  หวัหนา้คนงาน และผูสู้บบุหร่ีเป็นผูด้  าเนินการ 
 

4.หา้มสูบในหอ้งส้วม กฎการหา้มสูบบุหร่ีบริเวณ แคม้ป์หอ้งนอนและห้องน ้า 
5.หา้มชวนคนอ่ืนสูบ หา้มผูสู้บบุหร่ีชกัชวนผูไ้ม่สูบบุหร่ีใหล้องสูบ 
6. หา้มใชเ้ด็กซ้ือบุหร่ี ไม่ใชเ้ด็กซ้ือบุหร่ี 
7. หา้มทิ้งกน้บุหร่ีให้เด็กเห็น หา้มผูสู้บบุหร่ีทิ้งกน้บุหร่ีบริเวณแคม้ป์ป้องกนัเด็กเล็ก 

  เรียนแบบสูบบุหร่ี 
8. ลดจ านวนการสูบ ชกัจูงใหผู้สู้บบุหร่ีลดการสูบบุหร่ี 
9. คนในครอบครัวคอยเตือน การวา่กล่าวตกัเตือนภายในครอบครัว 
10. คนเลิกไดแ้นะน าคนอ่ืน จดัตั้งผูเ้คยเลิกบุหร่ีไดเ้ป็นผูใ้หค้  าแนะน า 
11.ร้านของช าหา้มโชว ์หา้มขาย

เงินเช่ือ 
ขอความร่วมมือผูป้ระกอบการร้านคา้จ าหน่ายบุหร่ี 
  ไม่ตั้งโชวบุ์หร่ี หา้มขายเงินเช่ือ 

12.ระวงัไม่ใหเ้ด็กเรียนแบบ ผูป้กครองเฝ้าระวงัพฤติกรรมเรียนแบบในเด็ก 
13.การสร้างส่ิงแวดลอ้มให้เอ้ือต่อ

สุขภาพ 
- จดัแคม้ป์ใหเ้ป็นสถานท่ีหา้มสูบบุหร่ี 
- จดัหาสต๊ิกเกอร์หา้มสูบบุหร่ีติดบริเวณแคม้ป์ 
- จดับริเวณสูบบุหร่ีไวน้อกแคมป์ 
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ตาราง 3 แสดงมาตรการทางสังคมในแค้มป์ทดลองรูปแบบที ่1 (ด าเนินการโดยคนงาน) (ต่อ) 
 

มาตรการทางสังคม วธีิการ 
14.พลงัสตรี ต่อตา้นสามีสูบบุหร่ี

ใน 
แคมป์คนงาน และในไร่ออ้ยท่ีมี

สตรี เด็ก และผูไ้ม่สูบบุหร่ีอยู่
ใกล ้

สร้างพลงัอ านาจใหแ้ก่สตรีแม่บา้นร่วมแคมป์ ต่อตา้นและ
ไม่อนุญาตใหส้ามีสูบบุหร่ีในแคมป์คนงาน และในไร่
ออ้ยท่ีมีสตรีอยูใ่กล ้และในขณะเดินทางไปและกลบั
แคมป์ 

15.ลดเวลาวา่ง เพื่อเบ่ียงเบนจาก

การเอาเวลาวา่งมาสูบบุหร่ี 

        จดักิจกรรมเสริมในเวลาวา่งจากการท างานเพื่อ
เบ่ียงเบนจากการเอาเวลาวา่งมาสูบบุหร่ี ไดแ้ก่ การสาน
แห การท าจกัรสาน 

 
16.ไม่วางบุหร่ีไวใ้นท่ีคนอ่ืนเห็น

และหยบิสูบไดง่้ายในบริเวณ

แคมป์ขา้งเคียง 

หา้มวางบุหร่ีไวใ้นท่ีคนอ่ืนเห็นและหยบิสูบไดง่้ายในบริเวณ   
แคมป์ขา้งเคียง ทางเดินผา่น หนา้หอ้งน ้ารวม ศาลา
นัง่เล่น 

17.หา้มสูบบุหร่ีใกลศ้าลากลาง

แคมป์ท่ีเป็นแหล่งดูละครทีวีของ

สตรีและเด็ก 

ศาลานัง่เล่นกลางแคมป์เป็นแหล่งรวมคนงานนัง่พดูคุยและ
ดูทีวร่ีวมกนั หา้มสูบบุหร่ีใกลศ้าลากลางแคมป์ท่ีเป็น
แหล่งดูละครทีวขีองสตรีและเด็ก  

18.ลดการตั้งวงด่ืมสุราในแคมป์

เพื่อลดการสูบบุหร่ีร่วมกบัการด่ืม

สุรา 

ลดการตั้งวงด่ืมสุราในแคมป์ร่วมกบัการสูบบุหร่ีของนกัด่ืม 
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แผนภูมิมาตรการทางสังคมในแค้มป์ทดลองรูปแบบที ่1 (ด าเนินการโดยคนงาน) 
 
 

ผลการสร้างมาตรการทางสังคมในรูปแบบที ่2 (ตัวแทนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย) 

หลงัจากคืนขอ้มูล ประชุมกลุ่ม และท าประชาพิจารณ์ไดรู้ปแบบในการคุม้ครองสุขภาพแรงงานยา้ยถ่ินและ

ครอบครัวจากการไดรั้บควนับุหร่ีมือสองจดัใหมี้การประชาพิจารณ์โดยมีตวัแทนจาก 7 กลุ่มผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ี

เก่ียวขอ้งกบั2 แคมป์และนกัวจิยัคือ 1. ผูสู้บบุหร่ี 2.กลุ่มท่ีเคยสูบแต่เลิกไดด้ว้ย 3.ผูไ้ม่สูบบุหร่ีรวมแม่บา้นและ

เด็กท่ีเพิ่งเร่ิมสูบหรือยงัไม่สูบ 4.กลุ่มนายจา้ง 5.กลุ่มร้านคา้ 6.องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินรวมตวัแทนธกส.และ

ตวัแทนสภาหอการคา้ฯลฯ 7. เจา้หนา้ท่ีสาธารณสุข 8.นกัวิจยัมาสนทนากลุ่มคร้ังละ 10 คนในแต่ละแคมป์

จ านวน 2 แคมป์เพื่อรับคืนขอ้มูลจากนกัวจิยัและสร้างมาตรการทางสังคมเป็นฉนัทามติระหวา่งผูมี้ส่วนไดเ้สียได้

มาตรการดงัต่อไปน้ี 
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ตาราง 4 แสดงมาตรการทางสังคมในแค้มป์ทดลอง รูปแบบที ่2 (ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย) 
 

มาตรการทางสังคม วธีิการ 
1.การสร้างค่านิยมใหม่คนงานไม่
สูบบุหร่ี 

ก าหนดพฤติกรรมของคนงานโดยเฉพาะคนงานท่ีเป็น
เยาวชน ก าหนดท่ีมีบทบาทส าคญัในการสร้างค่านิยมใหม่ท่ี
ไม่สูบบุหร่ี ไดแ้ก่ บิดา มารดา และเจา้ของแคมป์คนงาน
(พอ่เล้ียง)จะมีบทบาทสูงสุดในการสร้างค่านิยมใหม่ท่ีไม่สูบ
บุหร่ีใหแ้ก่คนงานในแคมป์ตนเอง 

2.การสร้างแนวร่วมในการรณรงค์
ไม่สูบบุหร่ีในแคมป์คนงาน 

ก าหนดใหน้ายจา้ง และหวัหนา้กลุ่มคนงาน เจา้หนา้ท่ี
สาธารณสุข อาสาสมคัรสาธารณสุข เป็นผูต้กัเตือน  รวมทั้ง
กลุ่มแรงงานดว้ยกนัให ้ ความร่วมมือสามารถตกัเตือนได ้
และเฝ้าระวงัช่วยกนัตกัเตือนหา้มสูบบุหร่ีในแคมป์ 

3.การสร้างการรับรู้นอกรูปแบบ จดักิจกรรมการเรียนรู้เก่ียวกบัพิษภยัของบุหร่ี ทั้งในแคมป์
คนงานและในไร่อ้อย  โดยบุคลากรสาธารณสุข หัวหน้า
คนงาน นายจา้งเจา้ของแคมป์ ในยามท่ีคนงานพกัจากการ
ท างาน 

4.การสร้างส่ิงแวดลอ้มไร้ควนั
บุหร่ี 

- จดัแคม้ป์ใหเ้ป็นสถานท่ีหา้มสูบบุหร่ี 
- จดัหาสต๊ิกเกอร์หา้มสูบบุหร่ีติดบริเวณแคม้ป์ 
- จดัท าป้ายโดยมีภาพค าเตือน  อนัตราย ของบุหร่ี 

5.การควบคุมการขายบุหร่ีในร้าน 
   ขายของช าของนายจา้ง 

  ยกเลิกการขายบุหร่ี ในร้าน   ขายของช าของนายจา้ง โดย
ขอความร่วมมือจากพอ่เล้ียงไม่น าบุหร่ีมาขายในแคมป์
คนงาน 

6.เจา้หนา้ท่ีสินเช่ือ ธกส กระตุน้
เตือน 

ลูกคา้ ธกส ท่ีท าไร่ออ้ยใหล้ดการ
สนบัสนุนลูกจา้งท่ีสูบบุหร่ีใน
แคมป์และในไร่ออ้ย 

      ทุกคร้ังท่ีลูกคา้ ธกส ท่ีท าไร่ออ้ยมาพบ เจา้หนา้ท่ีสินเช่ือ 
ธกส แนะน าลูกคา้ ธกส ท่ีท าไร่ออ้ยใหย้กเลิกการ
สนบัสนุนลูกจา้งท่ีสูบบุหร่ีในแคมป์และในไร่ออ้ย  
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ตาราง 4 แสดงมาตรการทางสังคมในแค้มป์ทดลอง รูปแบบที ่2 (ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย) (ต่อ) 
 

มาตรการทางสังคม วธีิการ 
7.ลดการเยา้ยวนจากการสูบบุหร่ี

ใหเ้ด็กเห็นในทุกกรณี 
หา้มคนงานสูบบุหร่ีใหเ้ด็กเห็นเพื่อลดการเยา้ยวนใหเ้กิดนกั

สูบหนา้ใหม่และใหไ้ปสูบบุหร่ีในท่ีลบัหรือห่างไกลจาก
การมองเห็นของเด็ก 

8.ฝ่ายสนบัสนุนการปลูกออ้ยท่า
ชยั 

สนบัสนุนไม่สูบบุหร่ีใรแคมป์ 

กระตุน้เตือนนายจา้งใหบ้งัคบัใชม้าตรการงดสูบบุหร่ีใน
แคมป์คนงานของตนเอง 

9.ยามเฝ้าแคมป์เฝ้าระวงัคนสูบใน
แคมป์ 

      ใหห้วัหนา้คนงานท าหนา้ท่ีตรวจตราตามหนา้ห้องพกั ท่ี
อาบน ้า ห้องสุขา หา้มสูบบุหร่ี 

10.ภรรยาเฝ้าระวงัการสูบของสามี
ในหอ้งนอน 

      ภรรยาเฝ้าระวงัการสูบของสามีในหอ้งนอน ตกัเตือน
หา้มสูบในหอ้งพกั 

11.อสม ติดตามใหค้วามรู้และ
รายงานสถานณการณ์การ
ไดรั้บควนับุหร่ี 

     ก าหนดให ้ อสม ท่ีรับผดิชอบพื้นท่ี ท่ีเป็นท่ีตั้งแคมป์ 
ติดตามส ารวจและรายงานสถานณการณ์การไดรั้บควนั
บุหร่ีมือสอง 

12.ไม่เกรงใจคนสูบใกลค้นไม่สูบ วา่กล่าวคนมาสูบใกลไ้ดโ้ดยไม่เกรงใจ 
13.ปักป้ายจดับริเวณสูบบุหร่ี ปักป้ายจดับริเวณท่ีสูบบุหร่ีใหค้นงานเดินไปสูบบริเวณท่ีจดั

ไวใ้หห่้างไกลจากแคมป์ 
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แผนภูมิมาตรการทางสังคมในรูปแบบที ่2 (ตัวแทนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย) 
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สภาพปัญหาก่อนด าเนินมาตรการทางสังคม 
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การท าประชาพจิารณ์มาตรการทางสังคม 
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ระยะที ่3.การประเมินรูปแบบการคุ้มครองสุขภาพแรงงานย้ายถิ่นและครอบครัวจากการ 

ได้รับควนับุหร่ีมือสอง 

 

ตาราง 5  แสดงผลการประเมินประสิทธิผลของมาตรการทางสังคมรูปแบบที ่1 
 

ขอ้ความ 
 

ก่อนด าเนิน
มาตรการ (N=68) 

หลงัด าเนิน
มาตรการ (N=68) 

 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ   

1.ในหอ้งพกัท่านไดรั้บควนับุหร่ี 22 32.35 0 0   

2.หนา้หอ้งพกัท่านไดรั้บควนับุหร่ี 31 45.58 2 5.8   

3 แคร่นัง่เล่นบริเวณแคมป์ท่าน
ไดรั้บควนับุหร่ี 

19 27.94 1 2.9   

4.ในหอ้งน ้าท่านไดก้ล่ินบุหร่ี 18 26.47 2 5.8   

5.บริเวณท่ีอาบน ้ารวมท่านไดรั้บ
ควนับุหร่ี 

12 17.64 2 5.8   

6.ศาลาดูทีวที่านไดรั้บควนับุหร่ี 23 33.82 0 0   

7.ปากทางเขา้แคมป์ท่านไดรั้บ
ควนับุหร่ี 

21 30.88 1 2.9   

8.บริเวณท่ีท าครัวรวมท่านไดรั้บ
ควนับุหร่ี 

10 14.70 0 0   

9. บริเวณลานกลางแคมป์ท่าน
ไดรั้บควนับุหร่ี 

13 19.11 0 0   

10. บริเวณท่ีซกัผา้ ลา้งจานท่าน
ไดรั้บควนับุหร่ี 

8 11.76 2 5.8   

รวม       

 จากตาราง 5พบว่า ก่อนด าเนินมาตรการ (มาตรการโดยคนงาน) มีการฝ่าฝืนมาตรการในขอ้ หน้า
หอ้งพกัท่านไดรั้บควนับุหร่ี ร้อยละ 45.58 รองลงมาไดแ้ก่ ศาลาดูทีว ีร้อยละ 33.82 และ ในห้องพกั ร้อยละ32.35 
ตามล าดบั 
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                หลงั ด าเนินมาตรการ (มาตรการโดยคนงาน) มีการฝ่าฝืนมาตรการในขอ้ หนา้ห้องพกัท่านไดรั้บควนั
บุหร่ี ร้อยละ 5.8 รองลงมาไดแ้ก่ ศาลาดูทีว ีร้อยละ 0  และ ในหอ้งพกั ร้อยละ 0  ตามล าดบั 
 
 
ตาราง 6  แสดงผลการประเมินประสิทธิผลของมาตรการทางสังคมรูปแบบที ่2 
 

ขอ้ความ 
 

ก่อนด าเนิน
มาตรการ (N=61) 

หลงัด าเนิน
มาตรการ (N=61) 

 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ   

1.ในหอ้งพกัท่านไดรั้บควนับุหร่ี 18 29.50 0 0   

2.หนา้หอ้งพกัท่านไดรั้บควนับุหร่ี 33 54.09 0 0   

3 แคร่นัง่เล่นบริเวณแคมป์ท่าน
ไดรั้บควนับุหร่ี  

23 37.7 2 5.8   

4.ในหอ้งน ้าท่านไดก้ล่ินบุหร่ี 21 34.42 1 2.9   

5.บริเวณท่ีอาบน ้ารวมท่านไดรั้บ
ควนับุหร่ี 

12 19.67 1 5.8   

6.ศาลาดูทีวที่านไดรั้บควนับุหร่ี 20 32.78 0 0   

7.ปากทางเขา้แคมป์ท่านไดรั้บ
ควนับุหร่ี 

21 34.42 0 0   

8.บริเวณท่ีท าครัวรวมท่านไดรั้บ
ควนับุหร่ี 

18 29.50 0 0   

9. บริเวณลานกลางแคมป์ท่าน
ไดรั้บควนับุหร่ี 

10 16.39 0 0   

10. บริเวณท่ีซกัผา้ ลา้งจานท่าน
ไดรั้บควนับุหร่ี 

12 19.67 0 0   

รวม       
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จากตาราง 6พบว่า ก่อนด าเนินมาตรการ (มาตรการโดยคนงาน) มีการฝ่าฝืนมาตรการในขอ้ หนา้ห้องพกัท่าน
ไดรั้บควนับุหร่ี ร้อยละ 54.09รองลงมาไดแ้ก่ ในห้องน ้ า ร้อยละ 34.42 และ ปากทางเขา้แคมป์ท่านไดรั้บควนั
บุหร่ีร้อยละ 34.42 เท่ากนั 
                หลงั ด าเนินมาตรการ (มาตรการโดยผุมี้ส่วนไดส่้วนเสีย) มีการฝ่าฝืนมาตรการในขอ้ หนา้ห้องพกัท่าน
ไดรั้บควนับุหร่ี ร้อยละ 0รองลงมาไดแ้ก่ ในห้องน ้ า ร้อยละ 2.9และ ปากทางเขา้แคมป์ท่านไดรั้บควนับุหร่ีร้อย
ละ0เท่ากนั 
 
ตาราง 7 แสดงผลการวเิคราะห์ความแตกต่างของมาตรการทางสังคมรูปแบบที ่1   
 

รูปแบบท่ี 1 
 

   

x Df t-value                  P-value   

ก่อนด าเนินมาตรการ 17.7 9 7.468 0.00   

หลงัด าเนินมาตรการ 1.0      

 
 จากตารางท่ี 7 พบวา่ ก่อนและหลงัด าเนินมาตรการทางสังคมรูปแบบท่ี 1  มีความแตกต่างกนัในการ
ด าเนินมาตรการทางสังคมอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
ตาราง 8  แสดงผลการวเิคราะห์ความแตกต่างของมาตรการทางสังคมรูปแบบที ่2 
 

รูปแบบท่ี 2 
 

   

      x Df t-value                  P-value   

ก่อนด าเนินมาตรการ 18.8 9 8.745 0.00   

หลงัด าเนินมาตรการ 0.4      

 
 จากตารางท่ี 8 พบวา่ ก่อนและหลงัด าเนินมาตรการทางสังคมรูปแบบท่ี 2  มีความแตกต่างกนัในการ
ด าเนินมาตรการทางสังคมอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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ผลการประเมินความคิดเห็นหลังทดลองใช้มาตรการทางสังคมในรูปแบบที่ 1  (กลุ่มแรงงานยา้ยถ่ินและ
ครอบครัว) 
 ผลการด าเนินการใช้มาตรการทางสังคมทั้งสองแคมป์คนงาน สรุปวา่ สามารถใชม้าตรการทางสังคม
ในการคุม้ครองสุขภาพผูไ้ม่สูบบุหร่ีทั้งหมด โดยทั้งหมดไดจ้ดัท าอยา่งเขม้งวดทั้งหมด 2 แคม้ป์ รายละเอียด ดงัน้ี 
 

  ...ผมเห็นดว้ยนะ แต่ขอใหท้ าแบบจริง ๆ ใหทุ้กคนร่วมมือ ไม่ใช่ท าบางแคม้ป์ 
(แรงงานชายวยั 43 ปี, ผูใ้หข้อ้มูล) 

 
  ...ดี เหมน็มาก บอกใหเ้ลิกสูบก็ไม่เลิก ตอ้งใชม้าตรการแบบน้ีแหละ 

(แรงงานหญิงวยั 28 ปี, ผูใ้หข้อ้มูล) 
 

  ...เราจะช่วยกนัเตือนเม่ือเป็นขอ้ตกลงตอ้งเช่ือฟังกนั ถา้ไม่เช่ือจะแจง้พอ่เล้ียง 
(แรงงานหญิงวยั 29 ปี, ผูใ้หข้อ้มูล,) 

 
  ...จะช่วยดู ใครไม่เช่ือจะไม่จ่ายตงัคค์่าจา้ง 

(นายจา้งวยั 55 ปี, ผูใ้หข้อ้มูล) 
 

  ...ดีค่ะ สงสารเด็ก ๆ มนั ตวัเล็ก ๆ ทั้งนั้น จดัเลยถึงอยา่งไรร้านคา้ก็ยงัขายไดเ้พราะคนสูบก็ยงั
สูบ เพียงแต่คนสูบ สูบเป็นท่ีเป็นทางมากข้ึน                                               

(ตวัแทนร้านคา้, ผูใ้หข้อ้มูล,) 
 

  ...ดีมาก เราน่าจะท ามาตรการอยา่งน้ีนานแลว้ พวกเราก็ไม่รู้ขอ้มูลเท่าไหร่รู้แต่วา่พวกน้ีสูบยา
เยอะมากเท่านั้น เจ็บป่วยก็รักษา หาหมอ เรายินดีให้การช่วยเหลือเร่ืองเลิกบุหร่ีนะเลิกไดทุ้กคนยิ่งดี
ใหญ่เลย ชอบ เป็นผลงาน สอ. เราดว้ย 

(เจา้หนา้ท่ีสถานีอนามยัวยั 30 ปี,) 
  

  ...ยนิดีใหค้วามช่วยเหลือ ทั้งการเลิกบุหร่ี และแผน่ภาพค าเตือนต่าง ๆ ครับ 
(เจา้หนา้ท่ีสถานีอนามยัวยั 30 ปี, ผูใ้หข้อ้มูล, 25 มีนาคม 2555) 
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ผลการประเมินความคิดเห็นหลงัทดลองใช้มาตรการทางสังคมในรูปแบบที ่1  (กลุ่มผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย) 
 
     ผลการด าเนินงานการใช้มาตราการทางสังคมจากการเสนอของผูสู้บบุหร่ี,.กลุ่มท่ีเคยสูบแต่เลิกไดด้ว้ย, ผูไ้ม่
สูบบุหร่ีรวมแม่บา้นและเด็กท่ีเพิ่งเร่ิมสูบหรือยงัไม่สูบ.กลุ่มนายจา้ง.กลุ่มร้านคา้.องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
รวมตวัแทนธกส.และตวัแทนสภาหอการคา้ฯลฯ. เจา้หนา้ท่ีสาธารณสุข.นกัวจิยั มีความคิดเห็นดงัน้ี 
               ”ไม่สูบบุหร่ีในแคมป์ ดูท่ีใครเป็นหัวหน้า เวลาเราส่ังอะไรกบ็อก หัวหน้า แล้วหัวหน้ากไ็ปบอกลูกน้อง 
ไม่สูบในแคมป์กันได้ พวกเขาเห็นด้วยนะยอมท าตาม” นายจา้งชาย อาย ุ57 ปี 
 
 ” อ้อ เขาฟังเรานั้นแหละ หมายถึงว่าเราสามารถควมคุบเขาไม่ให้สูบในแคมป์ได้ และหัวหน้าก็
สามารถควบคุมได้”นายจา้งชาย อาย ุ49 ปี 
 
 “มีมาตรการแล้วไม่กล้าขอยาสูบ  ถ้าเวลาไปจุดอ้อย วันไหนจุดอ้อย เขาจะขอเหล้า มันก็เหน่ือย
อ้ะเนอะ มีคน 20 คน เหล้าขวดนึง น า้ส้ม10 ขวด น า้แขง็ 10 บาท กม็าแบ่งกันกินแต่ไม่มีใครกล้าขอยาเส้น  ตอน
เช้ากจ็ะเลีย้ง เอม็100 คนละขวด บางเจ้าขีง้ก เขากไ็ม่เลีย้ง”  นายจา้งหญิง อาย ุ53ปี 
 
 “แต่ช่วงหลังนะค้ะ... เร่ืองสูบบุหร่ี ก็จะเบาลงนะค้ะพ่ี อย่างท่ีแคมป์ท่ีเราท ามาตรการกันกต็าม เม่ือมี
คนสูบอ่ะนะ ก็จะมีคนแสดงอาการว่า สูบท าไม อะไรอย่างนี ้เร่ืองบุหร่ีจะง่ายกว่า เร่ืองสุรา ถ้าเป็นเร่ืองของ
รางวัลปกติเขากน็ั้นอยู่แล้ว ถ้าว่าห้ามนายจ้างแจกบุหร่ีนีเ้ป็นไปได้ สุรานั้นยากกว่า” เจา้หนา้ท่ีสาธารณสุขเพศ
หญิง อาย ุ50 ปี 
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ผลการถอดบทเรียนมาตรการทางสังคม 
 
ผู้มีอทิธิพลผู้มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจหรือมีส่วนได้ส่วนเสียต่อปัญหาและมาตรการทางสังคมเพือ่ป้องกนั
นักสูบหน้าใหม่และคุ้มครองผู้ไม่สูบบุหร่ีของแรงงานย้ายถิ่นในแคมป์คนงาน 
 

1.นายจ้าง (พ่อเลีย้ง) 

 นายจา้งหรือพอ่เล้ียง เป็นผูท่ี้มีบทบาทส าคญัต่อการขบัเคล่ือนมาตรการทางสังคม ในการควบคุมและ
ป้องกนันกัเสพหนา้ใหม่ ตลอดจนคุม้ครองสุขภาพผูไ้ม่สูบบุหร่ีของแรงงานยา้ยถ่ินในแคมป์คนงาน โดยนายจา้ง
จะท าหนา้ท่ีคดัเลือกและเชิญชวนลูกจา้งให้มาท างานและพกัในแคมป์ของตน ลูกจา้งอาจเป็นกลุ่มเดินในปีก่อน
หนา้ท่ีเคยมาท างานรับจา้งตดัออ้ยหรือพอ่เล้ียง ดงันั้น นายจา้งกบัลูกจา้งจึงมีความสัมพนัธ์ท่ีแนบแน่นดงันั้น การ
ขอร้องให้งดการสูบบุหร่ีในแคมป์คนงานจึงสามารถกระท าได ้โดยคนงานต่างเช่ือฟังละให้ความเคารพแก่นาง
จา้ง อีกประการหน่ึง มีครอบครัวลูกจา้งหลายครอบครัวท่ีรับเงินค่าจา้งไปล่วงหน้าแลว้มาตดัออ้ยใช้หน้ีในปี
ถดัไปจึงท าให้เกิดความเกรงใจ เม่ือนายจา้งขอร้องส่ิงใดจึงไม่ปฏิเสธ นอกจากน้ีมีนายจา้งหลายคนท่ีให้ความ
ช่วยเหลือลูกจา้งของตนในดา้นปัจจยัท่ีจ  าเป็น เช่น ขา้วสาร เคร่ืองอุปโภคบริโภคท่ีจ าเป็น ตลอดจนการเอาใจใส่
ดูแลเร่ืองน ้ าประปา ไฟฟ้า ผกัสวนครัวและร้านขายไวบ้ริการ การจดัเพิงท่ีพกัให้อยู่อย่างเป็นสัดส่วน เพื่อการ
ผกูมดัใหลู้กจา้งมาท างานกบัตนในปีต่อไป จึงท าใหเ้กิดความเห็นอกเห็นใจกนัมากข้ึน 

2.หัวหน้าคนงาน 

 หวัหนา้คนงาน เป็นผูท่ี้มีบทบาทในการควบคุมดูแลความเรียบร้อยใหห้มู่คนงานดว้ยกนัและ 

ประสานงานรับค าสั่งกบันายจา้ง โดยหวัหน้าคนงานน้ี ไดรั้บการเลือกจากคนงานท่ีมาท างานดว้ยกนั เสนอให้

เป็นหวัหนา้คนงานและคนงานทุกคนมีการออกสิทธิเลือกหวัหนา้คนงานทุกคน ดงันั้น คนงานจึงมีความใกลชิ้ด

กบัหวัหนา้คนงานเป็นอยา่งมาก โดยหวัหนา้คนงานอาจเป็นเพื่อน ญาติหรือคนในหมู่บา้นเดียวกนัท่ีมาท างานใน

แคมป์ ฉะนั้นการกินนอนอยู่ดว้ยกนัจึงเป็นโอกาสท่ีจะพูดคุยและกระตุน้ให้คนงานท่ีสูบบุหร่ีมีการจ ากดัเวลา

และสถานท่ีในการสูบบุหร่ี โดยปกติหวัหนา้คนงานเป็นผูท่ี้ร่วมเตรียมหุงหาอาหาร ร่วมเดินทางไปยงัแปลงออ้ย

และร่วมรับประทานอาหาร จึงท าใหมี้เวลาอยูด่ว้ยกนัละตกัเตือนกนัไดม้ากข้ึน  
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3.สตรีแม่บ้าน 

 สตรีแม่บ้าน เป็นกลุ่มคนงานท่ีมีจ านวนมากถึงร้อยละ60ของคนงานทั้งหมด ส่วนหน่ึงเป็นสตรี

แม่บา้นท่ีมีเด็กจะตอ้งดูแล โดยสตรีแม่บา้นเหล่าน้ีมีบทบาทส าคญัในครอบครัว คือ เป็นผูจ้ดัเตรียมหุงหาอาหาร 

เล้ียงดูลูกนอ้ย ร่วมตดัออ้ยเคียงบ่าเคียงไหล่กบัสามีโดยสตรีแม่บา้นเป็นผูท่ี้ควบคุมให้สามีไปท างานตดัออ้ยใน

แคมป์ท่ีมีการให้ค่าจา้งท่ีสูงกวา่แคมป์อ่ืนรวมถึงควบคุมการสูบบุหร่ีของสามีในแคมป์ โดยให้ไปสูบท่ีอ่ืนและ

ไกลจากแคมป์คนงาน สตรีแม่บา้นมีความตระหนกัและรับรู้อนัตรายของควนับุหร่ีมากกว่าสามีท่ีสูบบุหร่ีและ

มกัมีความเป็นห่วงลูกนอ้ย โดยการปกป้องไม่ให้ลูกนอ้ยไดรั้บควนับุหร่ี จึงถือเป็นผูท่ี้มีอิทธิพลในการควบคุม

การสูบบุหร่ีภายในแคมป์คนงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิผล 

4.เจ้าหน้าทีส่าธารณสุข 

 เจา้หน้าท่ีสาธารณสุข เป็นผูท่ี้มีบทบาทในการดูแลภาวะสุขภาพของคนงานภายในแคมป์ออ้ย โดยมี

การใหบ้ริการตรวจรักษาภาวะการเจบ็ป่วย การบาดเจบ็จากการท างาน การใหบ้ริการฉีดวคัซีนป้องกนัโรคให้กบั

คนงานตดัออ้ย และบทบาทส าคญัอีกประการหน่ึง คือการใหค้วามรู้ในการดูแลสุขภาพตนเองผา่นช่องทางต่างๆ 

ไดแ้ก่ การแจกแผน่พบั โพสเตอร์ สติกเกอร์เคร่ืองหมายห้ามสูบบุหร่ี ตลอดจนการให้สุขศึกษารายเด่ียวและราย

กลุ่ม โดยคนงานจะใหค้วามเคารพและศรัทธาเจา้หนา้ท่ีสาธารณสุขอยา่งมาก เน่ืองจากเป็นผูท่ี้ให้ความช่วยเหลือ

ในยามเจบ็ไขไ้ดป่้วย ในการวจิยัคร้ังน้ี เจา้หนา้ท่ีสาธารณสุขเป็นผูท่ี้มีบทบาทอยา่งมากในการบงัคบัใชม้าตรการ

ทางสังคมโดยการยกตวัอย่างประสบการณ์การดูแลผูป่้วยท่ีมีการเจ็บป่วยจากการสูบบุหร่ี เพื่อสร้างการรับรู้ 

ความตระหนกัและแรงจูงใจในการลดและเลิกสูบบุหร่ี 

        5.เทศบาลเมืองศรีสัชนาลยั 

 แคมป์คนงานไร่อ้อยต าบลท่าชัย ตั้ งอยู่ในเขตรับผิดชอบของเทศบาลเมืองศรีสัชนาลัย   ซ่ึงเป็น

องคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ินขนาดใหญ่ท่ีมีชุมชนรับผิดชอบมากถึง 16 ชุมชน เจา้หนา้ท่ีของกองสาธารสุขและ

ส่ิงแวดลอ้มประจ าเทศบาลเมืองศรีสัชนาลยั     เป็นผูท่ี้บทบาทส าคญัในการดูแลสุขภาพและส่ิงแวดลอ้มของ

ประชาชนในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบ กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม มีภารกิจหลกัในการบริการประชาชน ทั้ง
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ด้านการรักษาพยาบาล การป้องกันควบคุมโรค การส่งเสริมและฟ้ืนฟูสุขภาพ การสุขาภิบาลและอนามัย

ส่ิงแวดลอ้ม การอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มรวมทั้งการรักษาความสะอาดและการจดัการขยะ

มูลฝอย ซ่ึงภารกิจดงักล่าวเป็นส่ิงส าคญั และจ าเป็นต่อการด ารงชีวิตประชาชน เพื่อให้มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้ง

ร่างกาย จิตใจ และสามารถด ารงชีพอยู่ในสังคมได้โดยปราศจากโรคในการวิจัยคร้ังน้ี ผูอ้  านวยการกอง

สาธารณสุขพร้อมดว้ย เจา้พนกังานสาธารณสุข มีบทบาทในการให้ความรู้เร่ืองผลกระทบของการไดรั้บควนั

บุหร่ีมือสองในแคมป์คนงานของผูไ้ม่สูบบุหร่ีท าใหค้นงานเกิดความรับรู้ถึงอนัตรายต่อควนับุหร่ีกบัสุขภาพของ

พวกเขาทั้งในปัจจุบนัและในอนาคต และยงัเป็นผูท่ี้ใหข้อ้เสนอแนะท่ีเป็นไปได ้ในการใชม้าตรการทางสังคมใน

การควบคุมการสูบบุหร่ีในแคมป์คนงานและร่วมประชาพิจารณ์ตลอดจนร่วมประเมินผล อิทธิพลท่ีเห็นชดัคือ

คนงานจะเกรงใจเจา้หนา้ท่ีเม่ือเขา้มาตรวจเยี่ยมประเมินความเป็นอยู่ของคนงานในแคมป์ท าให้คนงานไม่กลา้

สูบบุหร่ี 

        6.เจ้าหน้าที ่ธ.ก.ส. 

 ธนาคารเพื่อการเกษตร และสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สาขาท่าชยั  ไดใ้ห้ความช่วยเหลือทางการเงิน 

เพื่อส่งเสริม อาชีพการเกษตร หรือการด าเนินงาน ของ เกษตรกรกลุ่ม เกษตรกร โดยเฉพาะชาวไร่อ้อยให ้

สามารถ ประกอบอาชีพอยา่งมีสภาพคล่องทางการเงิน ช่วยเพิ่มรายได ้ให้แก่ ครอบครัวเกษตรกรไร่ออ้ย รวมทั้ง

ให้ บริการรับ ฝากเงินเช่นเดียวกบัธนาคารพาณิชยท์ัว่ไปอีกดว้ย ฝ่ายสินเช่ือมีการให้เงินกูแ้ก่เกษตรกรไร่ออ้ย 

รายคนโดยตรง ซ่ึงเกษตรกรผูจ้ะขอกูเ้งินจากธ.ก.ส.ได ้จะตอ้งข้ึนทะเบียน เป็นลูกคา้ของ ธ.ก.ส. ก่อน โดยแจง้

ความประสงคต่์อพนกังานพฒันาธุรกิจของ ธ.ก.ส. ประจ าสาขาท่าชยั พนกังานของ ธ.ก.ส. จะให้ความช่วยเหลือ 

และแนะน าวธีิการต่าง ๆ ในการข้ึนทะเบียนเป็นลูกคา้ของ ธ.ก.ส.   

 ในการวิจยัคร้ังน้ี เจา้หน้าท่ี ธ.ก.ส. เป็นผูท่ี้มีบทบาทในการช้ีน าเร่ือง มาตรการทางสังคม ในการ

ควบคุมและป้องกนันกัเสพหนา้ใหม่ คุม้ครองสุขภาพผูไ้ม่สูบบุหร่ีของแรงงานยา้ยถ่ินในแคมป์คนงาน ผา่นทาง

นายจา้งท่ีมาติดต่อท าธุระกรรมทางการเงินกบัธ.ก.ส. นอกจากน้ียงัเป็นผูท่ี้ให้ขอ้คิดเห็นในการท าประชาพิจารณ์ 

ในเร่ือง มาตรการทางสังคม แต่เม่ือเทียบกบัผูท่ี้กล่าวมาแลว้ขา้งตน้เจา้หน้าท่ีธ.ก.ส.อาจมีอิทธิพลนอ้ยกว่ากลุ่ม

อ่ืน 
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7.หอการค้าจังหวดั 

หอการคา้จงัหวดัสุโขทยั เป็นท่ีรวมของนกัธุรกิจและผูป้ระกอบวิชาชีพสาขาต่าง ๆ อาสาสมคัร      เขา้
มาร่วมกนัท างานเพื่อพฒันาเศรษฐกิจ และคุณภาพชีวิตของคนในจงัหวดัสุโขทยั โดยประธานหอการคา้จงัหวดั
อยูท่ี่อ  าเภอสวรรคโลคและควบต าแหน่งนายกเทศมนตรีอีกดว้ย  หอการคา้จงัหวดัมีการรวมตวักนัของ นกัธุรกิจ 
องคก์ร สมาคม และบุคคลท่ีมีความปรารถนาในการสร้างบรรยากาศของจงัหวดัให้ดีข้ึน ทางดา้นเศรษฐกิจ และ

สังคม โดยมีเป้าหมายร่วมกนัก็คือ การท าเพื่อประโยชนสุ์ขของส่วนรวมภายในจงัหวดัสุโขทยั  ห อ ค้ า
จงัหวดัสุโขทยัมีการด าเนินการ ส่งเสริมการพฒันาเศรษฐกิจ ไดแ้ก่ การสร้างงาน การให้บริการ ข่าวสารแก่
สมาชิก ส่งเสริมการคา้รายย่อย หาธุรกิจอุตสาหกรรมใหม่ ๆ เขา้มาด าเนินการ ตลอดจนส่งเสริมการท่องเท่ียว 
และธุรกิจน ้าตาลและผลิตผลจากออ้ยก็เป็นส่วนหน่ึงท่ีทางหอการคา้จงัหวดัใหก้ารสนบัสนุน 

 หอการคา้จงัหวดั เป็นผูท่ี้มีบทบาทส าคญัในการส่งเสริมกิจการผลิตน ้ าตาลจากออ้ยของจงัหวดั ใน
การศึกษาวิจยัคร้ังน้ี หอการคา้จงัหวดัมีมุมมองท่ีเป็นประโยชน์ในการเสนอแนะมาตรการทางสังคมและให้
ความร่วมมือในการท าประชาพิจารณ์ยกร่างมาตรการทางสังคมในการลดนกัสูบหนา้ใหม่และคุม้ครองสุขภาพ
ผูไ้ม่สูบบุหร่ี ในด้านการมีอิทธิพล หอการจงัหวดัมีอิทธิพลน้อยเม่ือเทียบกับหน่วยงานอ่ืนท่ีกล่าวมาแล้ว
ขา้งตน้ แต่มีบทบาทในการสนบัสนุนใหใ้ชม้าตรการทางสังคมในแคมป์คนงานอยา่งมาก 
 

8. หน่วยส่งเสริมปลูกอ้อย 
หน่วยส่งเสริมการปลูกออ้ยท่าชยั อ.ศรีสัชนาลยั ท าหนา้ท่ีประสานงาน ให้ค  าปรึกษาแก่ชาวไร่ออ้ยใน

เขตพื้นท่ีรับผิดชอบ รวมทั้งการถ่ายทอดเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัและขอ้มูลทางวิชาการของออ้ยและน ้ าตาล เพื่อ
กระตุน้ให้เกิดการผลิตออ้ยอยา่งเต็มศกัยภาพของพื้นท่ี มีบริษทัแม่อยูจ่งัหวดัอุตรดิตถ์ คือบริษทัน ้ าตาลไทย ซ่ึง
เป็นผูท่ี้ใหโ้ควตาแก่เกษตรกรในการปลูกออ้ยและสนบัสนุนเงินทุนในการท าไร่ออ้ยแก่เกษตกรไร่ละ 6500 บาท 

หน่วยส่งเสริมการปลูกออ้ยมีอิทธิพลระดบัหน่ึงต่อการใช้มาตรการควบคุมการสูบบุหร่ีในแคมป์โดย
ช่วย ประสานงานหวัหน้าโควตา แลว้หวัหน้าโควตาก็ประสานงานหวัหนา้กลุ่มคนงานอีกทีนึง หวัหนา้โควตา้
หรือเรียกว่า เฒ่าแก่ โดยขอร้องให้เฒ่าแก่หรือนายจา้งหรืออีกนยัหน่ึงคือ พ่อเล้ียง ให้ตกัเตือนหรือบงัคบัไม่ให้
คนงานสูบบุหร่ีในแคมป์ ในการน้ีหน่วยส่งเสริมการปลูกออ้ยยงัมีบทบาทส าคญัในการเสนอมาตรการทางสังคม
ในการควบคุมบุหร่ีในแคมป์คนงานในมุมมองท่ีเป็นประโยชน์ยิง่ 

 
ปัจจัยสู่ความส าเร็จ 

 1.การรับรู้อนัตรายจากบุหร่ีของคนงานผ่านการคืนข้อมูล 
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 จากการคืนขอ้มูลสู่ชุมชน ท าให้คนงานรับทราบสถานการณ์การสูบบุหร่ีและการไดรั้บควนับุหร่ีมือ
สอง และผลกระทบต่อสุขภาพของคนงานท่ีอยูใ่นแคมป์ ท าใหค้นงานเกิดความกลวัในอนัตรายของบุหร่ีมือสอง
ท่ีส่งผลกระทบต่อสุขภาพของสตรีและเด็ก เกิดการยอมรับกฎและปฏิบติัตนตามกฎในการห้ามสูบบุหร่ีภายใน
แคมป์ตามมาตรการทางสังคม 
 2.ความรักความห่วงใยในเด็กทีต่ิดตามมา 

 ในแคมป์คนงาน นอกจากมีสตรีแล้วยงัมีบุตรท่ีเป็นเด็กเล็กยงัไม่เขา้โรงเรียน ท่ีครอบครัวพามาพกั
อาศยัอยู่ดว้ย เม่ือพ่อแม่รับรู้ถึงอนัตรายท่ีมีผลต่อเด็กจากการไดรั้บควนับุหร่ีมือสอง ส่งผลให้คนงานท่ีสูบบุหร่ี
ห่วงใยในสุขภาพของเด็ก ซ่ึงเป็นลูกหลานของตนเอง จึงยอมปฏิบติัตามมาตรการทางสังคม 
 3.ความเห็นอกเห็นใจคนไม่สูบบุหร่ีร่วมแคมป์เดียวกนั 

 คนงานมองการสูบบุหร่ีเป็นเร่ืองเฉพาะกลุ่มบุคคลท่ีสูบบุหร่ี โดยควนับุหร่ีมีการฟุ้งกระจายไปยงัผูไ้ม่
สูบบุหร่ีและเกิดผลกระทบดา้นสุขภาพ จึงเกิดจิตส านึกในความรับผิดชอบต่อการสูบบุหร่ี โดยการปฏิบติัตาม
มาตรการทางสังคม 
 4.ความตั้งใจของนายจ้าง (พ่อเลีย้ง) 

 นายจ้างมีความสัมพนัธ์กบัคนงานอย่างใกล้ชิด มีความเห็นอกเห็นใจซ่ึงกันและกนั รวมถึงความ
ห่วงใยท่ีมีต่อลูกจ้างเม่ือนายจ้างมีความตั้งใจอยากให้แคมป์ตนเองเป็นแคมป์ปลอดบุหร่ี คนงานก็ให้ความ
ร่วมมือกบันายจา้งเป็นอยา่งดี 
 5.การประสานของเจ้าหน้าทีส่าธารณสุขและอาสาสมัครสาธารณสุข 

 เจา้หนา้ท่ีสาธารณสุขและอาสาสมคัรในพื้นท่ีมีบทบาทอยา่งมากในการขบัเคล่ือนมาตรการทางสังคม
โดยเขา้ประสานพื้นท่ี ประสานนายจา้ง หวัหนา้คนงาน และลงพื้นท่ีพบคนงาน ลงส ารวจเก็บขอ้มูล ให้สุขศึกษา 
ติดตามกระตุน้เตือน และร่วมประสานจดัเวทีคืนขอ้มูล ท าสนทนากลุ่มยกร่างมาตรการทางสังคม ตลอดจนเขา้
ร่วมประชาพิจารณ์ และประสานพื้นท่ีทดลองใชม้าตรการทางสังคม การมีปฏิสัมพนัธ์ท่ีดีกบัชุมชน การให้การ
ช่วยเหลือรักษาพยาบาลยามเจ็บป่วยของคนงานและครอบครัว การให้บริการฉีดวคัซีนสร้างภูมิคุม้กนัโรค เป็น
กุญแจส าคญัน าไปสู่ความเช่ือถือศรัทธาของเหล่าคนงาน ตลอดจนความน่าเช่ือถือทางหลกัการวิชาการเม่ือให้
ความรู้เร่ืองอนัตรายของบุหร่ีต่อสุขภาพ ท าให้คนงานท าตามกฏิการของมาตรการทางสังคมอย่างเต็มใจและ
เขา้ใจ 
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ข้อจ ากดัและอุปสรรค์ 
1.คนงานมีเวลาว่างจับกลุ่มคุยกนัและสูบบุหร่ี 

คนงานมกัมีเวลาวา่งจากการท างานในช่วงตอนเยน็หลงักลบัจากไร่ออ้ยแลว้ และสุภาพสตรีมีหนา้ท่ีเตรียมหุงหา

อาหารส่วนคนงานนายนัง่คุยกนับนแคร่หน้าห้องคุยกนัและสูบบุหร่ี หลงัรับประทานอาหารเยน็แลว้แลว้กลุ่ม

สตรีและเด็กจะนัง่ลอ้มวงดูละครทีวท่ีีศาลากลางแคมป์ ส่วนคนงานชายจะกลบัมารวมตวัลอ้มวงสูบบุหร่ีต่ออีก  

 
2.การตั้งวงสุราน ามาซ่ึงการสูบบุหร่ี 

การตั้งวงร ่ าสุราของคนงานหลงัเลิกงานเป็นภาพท่ีพบเห็นอยูท่ ัว่ไปแทบทุกแคมป์คนงานตดัออ้ย คนงานด่ืมสุรา

ร่วมกนัโดยลงขนัซ้ือเหลา้ขาวมาด่ืมดว้ยกนัโดยใชแ้กว้พลาสติกมีหูจบัเพียงใบเดียวรินเหลา้แลว้วนเวียนผลดักนั

ด่ืมเป็นวงกลม กบัแกลม้คือเมล็ดมะขามคัว่  โดยมีความเช่ือวา่สุราจะช่วยลดการปวดเม่ือยลา้จากการท างาน และ

ช่วยให้นอนหลบัไดดี้ ขณะด่ืมสุราในวงก็มีการแบ่งบนับุหร่ีสูบกนัดว้ย ในวงน้ีท าให้เกิดนกัด่ืมและนกัสูบหน้า

ใหม่ข้ึน 

 
3.มีบุหร่ีแบ่งขายราคาถูก 

คนงานรับจา้งตดัออ้ยมกัสูบบุหร่ีท่ีสูบเป็นบุหร่ีมวนเองสูงถึงร้อยละ 87.76  และนิยมสูบบุหร่ีมวนเอง สาเหตุท่ี

บุหร่ีมวนเองเป็นท่ีนิยมสูบโดยเฉพาะในกลุ่มประชาชนผูมี้รายไดน้อ้ย ในเกษตรกรชนบท และผูท้  างานรับจา้ง 

อาจเน่ืองจากมีราคาถูก หาซ้ือไดง่้าย  และบางคนมีทศันคติในเชิงบวกหรือเป็นความเช่ือท่ีผิด คือ มองวา่การสูบ

บุหร่ีมวนเองไม่เป็นอนัตรายต่อสุขภาพ คนงานสามารถเขา้ถึงบุหร่ีมวนเองไดจ้ากตลาดนดั และร้านขายของช า

ใกลแ้คมป์คนงาน 

4.ความหลากหลายของภูมิล าเนาคนงาน 
คนงานท่ีมารับจา้งตดัออ้ย ส่วนใหญ่มีฐานะยากจน ท านาปีละคร้ังเดียวหมดฤดูกาลท านาก็จะวา่งไม่มีอะไรท า 

ส่วนใหญ่ไม่มีงานท า และมีการศึกษาต ่า ไม่มีลู่ทางท่ีจะไปท าอาชีพอ่ืน นายจา้งเป็นผูช้กัชวนให้มาท างานรับจา้ง

ตดัออ้ยผา่นหวัหนา้คนงาน คนงานท่ีมาอาศยัอยูใ่นแคมป์คนงานตดัออ้ย มาจากภาคอีสานและภาคเหนือ มาอาศยั

อยูร่วมกนัแคมป์ละ 30-50 ครอบครัว มีทั้งจงัหวดั ขอนแก่น สกลนคร อุดรธานี น่าน แพร่ พะเยา เป็นตน้ ภาษาที
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ใช้ก็หลากหลายตามภูมิล าเนาบางคร้ังยากแก่การควบคุมของนายจา้งเม่ือเกิดการทะเราะวิวาท หลงัจากการด่ืม

สุรา บางคราวมีปัญหาลกัขโมยของคนทอ้งถ่ินก็มี  
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บทที ่5 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

การวิจยัน้ี เป็นการวิจยัเชิงปฏิบติัการ ( Action Research) โดยใช้กระบวนการแบบผสมผสานทั้งเชิง

ปริมาณและเชิงคุณภาพ (MixedMethod) แบ่งออกเป็น 3 ระยะ คือ  ระยะท่ี 1 ศึกษาการรับรู้และทศันคติของผูมี้

อิทธิพลต่อการตดัสินใจหรือมีส่วนไดส่้วนเสียต่อปัญหาและมาตรการทางสังคมเพื่อป้องกนันกัสูบหนา้ใหม่และ

คุม้ครองผูไ้ม่สูบบุหร่ีของแรงงานยา้ยถ่ินในแคมป์คนงาน ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง. กลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด 29 

แคม้ป์ ใชว้ธีิสุ่มอยา่งง่ายโดยน ารายช่ือแคม้ป์ทั้งหมดมาจบัฉลากแคม้ป์ใหค้รอบคลุมจ านวนกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด

เก็บข้อมูลจากกลุ่มตวัอย่างทุกคนท่ีอยู่ในแค้มป์ท่ีสุ่มได้แม้เป็นครอบครัวเดียวกัน หรือสามีภรรยากันก็ใช้

แบบสอบถามเก็บขอ้มูลเช่นเดียวกนั ยกเวน้ผูใ้ห้ขอ้มูลอายุต  ่ากวา่ 15 ปี  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล คือ แบบสัมภาษณ์   การวิ เคราะห์ข้อมูลข้อมูลเชิงปริมาณ ใช้สถิ ติ

ค่าเฉล่ีย  ค่าร้อยละ ค่ามธัยฐาน ค่าฐานนิยม และค่าพิสัยระหวา่งควอไทล ์ ขอ้มูลเชิงคุณภาพ  วิเคราะห์ขอ้มูลดว้ย

วิธีการถอดเทป  การวิเคราะห์เน้ือหา (Contentanalysis) ระยะท่ี 2 ทดสอบกระบวนการสร้างและใช้มาตรการ

ทางสังคม     การทดสอบกระบวนการการสร้างและใช้มาตรการทางสังคมและเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพโดย

แบ่งเป็น 2 แบบแบบท่ี 1 มี 3 ขั้นตอนคือขั้นตอนท่ี 1คดัเลือกตวัแทนแบบเจาะจงจากกลุ่มแรงงานยา้ยถ่ินและ

ครอบครัวรับจา้งตดัออ้ยในเขตจงัหวดัสุโขทยัในจานวน 24 คนจาก 24 แคมป์มาสนทนากลุ่มเพื่อรับคืนขอ้มูล

จากนกัวจิยัสร้างมาตรการทางสังคมเป็นฉนัทามติภายในกลุ่ม         ขั้นตอนท่ี  2  จดัให้มีการประชาพิจารณ์จาน

วน 30 คนประกอบดว้ยกลุ่มแรงงานนายจา้งผูป้ระกอบการร้านคา้และเจา้หน้าท่ีสาธารณสุข   ขั้นท่ี 3 นา

มาตรการไปทดลองใชใ้น 2 แคมป์โดยการคดัเลือกแบบสมคัรใจน าร่องแบบท่ี2มี 2 ขั้นตอนคือ  ขั้นตอนท่ี 1 

คดัเลือกตวัแทนแบบเจาะจงจาก 7 กลุ่มผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีเก่ียวขอ้งกบั 2 แคมป์และนกัวิจยัคือ 1. ผูสู้บบุหร่ี, 2.กลุ่ม

ท่ีเคยสูบแต่เลิกไดด้ว้ย, 3 ผูไ้ม่สูบบุหร่ีรวมแม่บา้นและเด็กท่ีเพิ่งเร่ิมสูบหรือยงัไม่สูบ 4.กลุ่มนายจา้ง 5.กลุ่ม

ร้านคา้ 6.องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินรวมตวัแทนธกส.และตวัแทนสภาหอการคา้ฯลฯ 7. เจา้หนา้ท่ีสาธารณสุข 

8.นกัวิจยัมาสนทนากลุ่มคร้ังละ 10 คนในแต่ละแคมป์จ านวน 2 แคมป์เพื่อรับคืนขอ้มูลจากนกัวิจยัและสร้าง

มาตรการทางสังคมเป็นฉนัทามติระหวา่งผูมี้ส่วนไดเ้สีย                ขั้นท่ี 2 น ามาตรการไปทดลองใชใ้น 2 แคมป์

ท่ีถูกคดัเลือกตั้งแต่แรกโดยการสุ่มแบบง่ายและเจา้ของแคมป์ให้ความยินยอมในการท าวิจยัก่อนลงมือท าวิจยั 3  

การประเมินรูปแบบการคุม้ครองสุขภาพแรงงานยา้ยถ่ินและครอบครัวจากการไดรั้บควนับุหร่ีมือสองผูว้ิจยัมี
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วิธีการประเมินรูปแบบการคุม้ครองสุขภาพแรงงานยา้ยถ่ินและครอบครัวจากการได้รับควนับุหร่ีมือสองจาก 

Model การพฒันามาตรการและการมีส่วนร่วมทั้งสองรูปแบบผลการศึกษาสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

 

สรุปผลการวจัิย 

ข้อมูลทัว่ไป 

คนงานรับจา้งตดัออ้ยส่วนใหญ่ เป็นเพศชายร้อยละ 59.10 เพศหญิง ร้อยละ40.90 ส่วนใหญ่มีอายุอยูร่ะหวา่ง 20 – 

30 ปี ร้อยละ30.11 รองลงมาคือ 30 – 40 ปี ร้อยละ 28.62 และ 40 – 50 ปี ร้อยละ23.79 โดยมีอายุเฉล่ีย 36 ปี อายุ

ต  ่าสุด 13 ปี สูงสุด 66 ปี จบการศึกษาระดับประถมศึกษาเป็นส่วนใหญ่ ร้อยละ 74.35 รองลงมาคือ ระดับ

มธัยมศึกษา ร้อยละ 17.47 และไม่ไดเ้รียน ร้อยละ 6.32 ตามล าดบั  มีสถานภาพสมรส คู่ ร้อยละ 78.81 โสด 

ร้อยละ 18.21 และ หมา้ยหยา่ แยก ร้อยละ 2.97   มีรายได้ต่อเดือนของบุคคลจากการประมาณการ

ของผูต้อบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่คือ 2,501– 6,000 บาท ร้อยละ 73.61 ต ่ากวา่ 2,500 บาท ร้อยละ 24.16 รายได้

เฉล่ียต่อเดือน        3,571 บาทภูมิภาคท่ีอยูอ่าศยั คือ ภาคอีสาน ร้อยละ 71.37 และภาคเหนือ ร้อยละ 28.63 

ทศันคติและการรับรู้ด้านมาตรการทางสังคม 

                ทศันคติดา้นความเหมาะสมและความเป็นไปไดต่้อมาตรการทางสังคมเพื่อป้องกนันกัสูบหน้าใหม่

และคุม้ครองผูไ้ม่สูบบุหร่ีของแรงงานยา้ยถ่ินในแคมป์คนงาน ส่วนใหญ่เห็นดว้ยท่ีให้มีการให้มีการจดัสถานท่ี

สูบบุหร่ีนายจา้ง หวัหนา้คนงาน เพื่อนคนงาน เฝ้าระวงัการสูบบุหร่ี และสามารถวา่กล่าวตกัเตือนผูสู้บบุหร่ีผูสู้บ

บุหร่ีทุกคนร่วมรับรู้ว่าจะตอ้งสูบบุหร่ีในสถานท่ี ท่ีจดัให้สูบบุหร่ี ให้มีการจดัสถานท่ีเฉพาะส าหรับผูสู้บบุหร่ี

โดยนายจา้ง หัวหน้าคนงาน และผูสู้บบุหร่ีเป็นผูด้  าเนินการ ส่งตวัผูส้มคัรใจเลิกไปรับบ าบดัในสถานีอนามยั

เจา้หนา้ท่ีสถานีอนามยัช่วยเหลือใหค้  าปรึกษาแนะน าการเลิกบุหร่ี มีบุคคลตน้แบบเลิกบุหร่ีใหค้  าแนะน าแนวทาง

เลิกบุหร่ีห้ามผูสู้บบุหร่ีชกัชวนผูไ้ม่สูบบุหร่ีให้ลองสูบห้ามใช้เด็กซ้ือบุหร่ีและ ห้ามผูสู้บบุหร่ีทิ้งกน้บุหร่ีบริเวณ

แคม้ป์ป้องกนัเด็กเล็กสูบเรียนแบบร้อยละ 100  ขอ้ท่ีคนงานเห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุดไดแ้ก่ นายจา้งไม่จ  าหน่ายบุหร่ีแก่

คนงาน และ ไม่ตั้งโชวบุ์หร่ีจ านวน 39 คน คิดเป็น ร้อยละ 14.49 

การรับรู้และทัศนคติด้านความเหมาะสมและความเป็นไปได้ต่อมาตรการทางสังคมเพือ่ป้องกนันักสูบหน้า
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ใหม่และคุ้มครองผู้ไม่สูบบุหร่ีของแรงงานย้ายถิ่นในแคมป์คนงาน (คนงาน) 
          ทศันะของคนงานและนายจา้งต่อมาตรการทางสังคม พบว่าคนงานมีการรับรู้และมีทศันคติท่ีดีต่อการ

สร้างมาตรการทางสังคมและยอมรับในการปฏิบติัตาม ไดแ้ก่ การสร้างมาตรการทางสังคมในแคม้ป์ การสร้าง

มาตรการทางสังคมในแคม้ป์ หา้มแจกบุหร่ีในกรณีการให้รางวลัหรือความสนิทสนมระหวา่งเพื่อนบา้น เช่น ถา้

บุหร่ีท่ีเตรียมมาหมดก่อนก าหนดกลบับา้นสามารถยมืจากเพื่อนบา้นได ้หรือนายจา้งกบัลูกจา้ง จากกรณีท างานดี

หรือท างานหนกั ๆ ก็ได้รางวลัเป็นบุหร่ี รวมทั้งมีขอ้เสนอห้ามแจกบุหร่ีในกรณีการให้รางวลัหรือความสนิท

สนมระหวา่งเพื่อนบา้น เช่น ถา้บุหร่ีท่ีเตรียมมาหมดก่อนก าหนดกลบับา้นสามารถยืมจากเพื่อนบา้นได ้  การจดั

สถานท่ีสูบบุหร่ีส าหรับกลุ่มผูสู้บ ซ่ึงไดข้อ้สรุป คือ ขอใหเ้จา้หนา้ท่ีสาธารณสุขมาจดัให้ หรือการให้นายจา้งเป็น

ผูจ้ดัท าให ้และขอ้สรุปสุดทา้ยท่ีส่วนใหญ่เห็นดว้ยและสามารถสรุปไดเ้ป็นประเด็นใหญ่ท่ีเป็นไปไดม้ากท่ีสุดคือ 

การด าเนินการเองในกลุ่มภายหลงัจากการไดรั้บค าแนะน าถึงวิธีการจดัสถานท่ีสูบบุหร่ีไปพบวา่ในกลุ่มมีความ

เขา้ใจและมีพลงัท่ีจะสามารถจดัสถานท่ีสูบบุหร่ีเองว่าสามารถท าได้ การให้ความรู้เป็นการพฒันาแนวทาง

ตกัเตือน โดยการส่ือสารดว้ยวิธีการต่าง ๆ ท่ีเหมาะสมกบับริบทและวิถีชีวิตของแรงงานรับจา้งตดัออ้ย ไดแ้ก่ 

การส่ือประชาสัมพนัธ์ให้ทราบวา่ห้ามสูบบุหร่ี มีรูปภาพตกัเตือน รวมทั้งมีการติดสต๊ิกเกอร์รณรงคต่์อตา้นบุหร่ี

ภายในท่ีพกั และการใหสุ้ขศึกษาโดยเจา้หนา้ท่ีของรัฐ การพฒันาแนวทางการสนบัสนุนการเลิกบุหร่ี และลดการ

สูบบุหร่ี เพื่อส่งเสริมสุขภาพผูสู้บบุหร่ีและผูไ้ด้รับควนับุหร่ีมือสองดงัจะเห็นได้จากขอ้เสนอของแรงงานท่ี

ต้องการวิ ธีการเ ลิกบุห ร่ี  ด้วย เหตุผลของการเ ห็นอันตรายจาการสูบบุห ร่ี  รวมถึงการจัดสถานท่ี  

สูบบุหร่ีท่ีสร้างข้ึน การป้องกนัเด็กเก่ียวขอ้งกบับุหร่ี นอกจากาการจดัท่ีสูบบุหร่ีและมาตรการหามทิ้งกน้บุหร่ี

ภายในแคม้ป์แลว้ ในกลุ่มยงัรับรู้หา้มไม่ใหเ้ด็กซ้ือบุหร่ี จดัท่ีทิ้งกน้บุหร่ีใหเ้ป็นท่ีเป็นทางป้องกนัเด็ก เก็บกน้บุหร่ี

มาเล่น หรือถือสูบเลียนแบบผูใ้หญ่ ควรมีท่ีทิ้งไม่ใหเ้ด็กเห็น 

การรับรู้และทัศนคติด้านความเหมาะสมและความเป็นไปได้ต่อมาตรการทางสังคมเพือ่ป้องกนันักสูบหน้า
ใหม่และคุ้มครองผู้ไม่สูบบุหร่ีของแรงงานย้ายถิ่นในแคมป์คนงาน (ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย) 
 
การรับรู้และทศันคติดา้นความเหมาะสมและความเป็นไปไดต่้อมาตรการทางสังคมในมุมมองของผูมี้ส่วนได้

ส่วนเสีย โดยผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียมองวา่มาตรการทางสังคมเป็นเร่ืองท่ีดีท่ีจะน ามาบงัคบัใชห้้ามคนงานสูบบุหร่ี

ในแคมป์คนงานแต่ยงัไม่มัน่ใจวา่ในการปฏิบติัคนงานจะปฏิบติัตามมาตรการทางสังคมไดจ้ริง อาจเน่ืองมาจาก

คนงานมีความหลากหลายทางภูมิล าเนาความยากล าบากในการควบคุมพฤติกรรม และอาจไม่เคยชินกบักฎกฏิกา
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ใหม่ โดยมองวา่ผูมี้อิทธิพลและเป็นตวัจกัรส าคญัในการบงัคบัใชม้าตรการทางสังคมคือ นายจา้งท่ีผา่นมาคนงาน

ไม่ใหค้วามส าคญักบัปัญหาควนับุหร่ีมือสองมากนกัเน่ืองจากขาดความตระหนกัถึงอนัตรายของพิษภยับุหร่ี โดย

ผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียมีทศันะว่าถ้าให้คนงานตั้งกฎและควบคุมกันเองอาจท าให้มาตรการการบงัคับใช้ไม่มี

ประสิทธิผล การใหค้นงานท่ีมีประสบการณ์เลิกบุหร่ีไดม้าเป็นแกนน าอาจมีความเป็นไปได ้

การรับรู้และทัศนคติของผู้มีอทิธิพลต่อการตัดสินใจหรือมีส่วนได้ส่วนเสียต่อปัญหาและมาตรการทางสังคม 

       ในดา้นการรับรู้และทศันคติของผูมี้อิทธิพลต่อการตดัสินใจหรือมีส่วนไดส่้วนเสียต่อปัญหาและมาตรการ

ทางสังคม พบวา่ ผูมี้อิทธิพลต่อการบงัคบัใชม้าตรการทางสังคม ไดแ้ก่ นายจา้งหรือพอ่เล้ียง หวัหนา้คนงาน 

เจา้หนา้ท่ีสาธารณสุข อาสาสมคัรสาธารณสุข เจา้หนา้ท่ีเทศบาล ผูแ้ทน ธกส  หน่วยสนบัสนุนการปลูกออ้ย 

(ตวัแทนโรงงานน ้าตาล) หอการคา้จงัหวดั เจา้ของร้านจ าหน่ายบุหร่ี 

มาตรการทางสังคมรูปแบบท่ี 1 (คนงาน นายจา้ง) 

1. เตือนทุกคร้ังเม่ือเห็นคนสูบ 

2. หา้มนายจา้งแจกบุหร่ี หรือใหร้างวลั ดว้ยบุหร่ี 
3. ใหสู้บเฉพาะจุด 
4. หา้มสูบในหอ้งส้วม 
5. หา้มชวนคนอ่ืนสูบ 
6. หา้มใชเ้ดก็ซ้ือบุหร่ี 
7. หา้มท้ิงกน้บุหร่ีใหเ้ด็กเห็น 
8. ลดจ านวนการสูบ 
9. คนในครอบครัวคอยเตือน 
10. คนเลิกไดแ้นะน าคนอ่ืน 
11. คนเลิกไดแ้นะน าคนอ่ืน 
12. ระวงัไม่ใหเ้ด็กเรียนแบบ 
13. การสร้างส่ิงแวดลอ้มใหเ้อ้ือต่อสุขภาพ 
14. พลงัสตรี ต่อตา้นสามีสูบบุหร่ีในแคมป์คนงาน และในไร่ออ้ยท่ีมีสตรี เด็ก และผูไ้ม่สูบบุหร่ีอยูใ่กล ้
15. ลดเวลาวา่ง เพ่ือเบ่ียงเบนจากการเอาเวลาวา่งมาสูบบุหร่ี 
16. ไม่วางบุหร่ีไวใ้นท่ีคนอ่ืนเห็นและหยิบสูบไดง่้ายในบริเวณแคมป์ขา้งเคียง 
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17. หา้มสูบบุหร่ีใกลศ้าลากลางแคมป์ท่ีเป็นแหล่งดูละครทีวีของสตรีและเดก็ 
18. ลดการตั้งวงด่ืมสุราในแคมป์เพ่ือลดการสูบบุหร่ีร่วมกบัการด่ืมสุรา 

 

มาตรการทางสังคมรูปแบบท่ี 2 (ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย) 

 
1. การสร้างค่านิยมใหม่คนงานไม่สูบบุหร่ี  
2. การสร้างแนวร่วมในการรณรงคไ์ม่สูบบุหร่ีในแคมป์คนงาน  
3.  การสร้างการรับรู้นอกรูปแบบ  
4. การสร้างส่ิงแวดลอ้มไร้ควนับุหร่ี  
5 การควบคุมการขายบุหร่ีในร้าน   ขายของช าของนายจา้ง 
6  เจา้หนา้ท่ีสินเช่ือ ธกส กระตุน้เตือนลูกคา้ ธกส ท่ีท าไร่ออ้ยใหล้ดการสนบัสนุนลูกจา้งท่ีสูบบุหร่ีใน
แคมป์และในไร่ออ้ย  
7   ลดการเยา้ยวนจากการสูบบุหร่ีใหเ้ด็กเห็นในทุกกรณี  
8  ฝ่ายสนบัสนุนการปลูกออ้ยท่าชยัสนบัสนุนไม่สูบบุหร่ีใรแคมป์ 
9. ยามเฝ้าแคมป์เฝ้าระวงัคนสูบในแคมป์       ใหห้วัหนา้คนงานท าหนา้ท่ีตรวจตราตามหนา้ห้องพกั ท่ี
อาบน ้า ห้องสุขา หา้มสูบบุหร่ี 
10  ภรรยาเฝ้าระวงัการสูบของสามีในหอ้งนอน       ภรรยาเฝ้าระวงัการสูบของสามีในหอ้งนอน 
ตกัเตือนหา้มสูบในห้องพกั 
11  อสม ติดตามส ารวจและรายงานสถานณการณ์การไดรั้บควนับุหร่ี  
12 ปักป้ายจดับริเวณสูบบุหร่ี  
13.ไม่เกรงใจคนสูบใกลค้นไม่สูบ 
 
การประเมินผล 

กระบวนการด าเนินการแคม้ป์ปลอดควนับุหร่ีตามรูปแบบการคุม้ครองสุขภาพแรงงานยา้ยถ่ินและครอบครัว 

จากการไดรั้บควนับุหร่ีมือสอง ไดด้ าเนินการ จดัป้ายหรือค าเตือนหา้มสูบบุหร่ีภายในสถานท่ี มีรูปภาพอนัตราย

บุหร่ีติดท่ีบริเวณแคม้ป์ ป้ายหา้มสูบท่ีเห็นไดจ้ากภายนอก ป้ายหา้มสูบมีขอ้ความบทลงโทษ มีท่ีทิ้งกน้บุหร่ี 

ตั้งอยูใ่นเขตสูบบุหร่ี ไม่มีกล่ินบุหร่ีและการสูบบุหร่ีใหเ้ห็นในท่ีหา้มสูบ แต่ยงัมีกน้บุหร่ีตกหล่นอยูใ่นบริเวณ

หา้มสูบบุหร่ีและร้านคา้ยงัจ าหน่ายบุหร่ีในราคาปกติ 
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          ภายในแคม้ป์หลงัจากต าเนินมาตรการคุม้ครองสุขภาพผูไ้ม่สูบบุหร่ีหน่ึงเดือน กลุ่มตวัอย่าง ไดรั้บควนั
บุหร่ีลดลงญาติ ครอบครัว สูบบุหร่ีลดลง สามารถวา่กล่าวตกัเตือนผูสู้บบุหร่ีได ้รวมทั้งนายจา้งให้ความร่วมมือ
ตกัเตือน ร้อยละ 100  แต่ยงัพบสามีหรือญาติยงัสูบบุหร่ีในท่ีพกั ร้อยละ 13.89 ไม่ปฏิบติัตามกฎสูบมีการพบเห็น
คนสูบบุหร่ีในหอ้งน ้า ร้อยละ8.33 สูบบุหร่ีในหอ้งพกั สามีหรือญาติสูบบุหร่ีในหอ้งพกั ร้อยละ 5.56 
 

อภิปรายผล 

จากผลการวจิยัพบวา่มาตรการทางสังคมรูปแบบท่ี 1 ท่ีสร้างโดยตวัแทนคนงาน ไดส้ร้างการมีส่วนร่วม 

สร้างการตระหนกัในตนเอง การสร้างบรรทดัฐานสังคมใหม่ในแคม้ป์ การสร้างส่ิงแวดลอ้มใหเ้อ้ือต่อบรรทดั

ฐานใหม่ พลงัสตรี ต่อตา้นสามีสูบบุหร่ีในแคมป์คนงาน และในไร่ออ้ยท่ีมีสตรีอยูใ่กล ้ลดเวลาวา่ง เพื่อเบ่ียงเบน

จากการเอาเวลาวา่งมาสูบบุหร่ี ไม่วางบุหร่ีไวใ้นท่ีคนอ่ืนเห็นและหยบิสูบไดง่้ายในบริเวณแคมป์ขา้งเคียง หา้ม

สูบบุหร่ีใกลศ้าลากลางแคมป์ท่ีเป็นแหล่งดูละครทีวขีองสตรีและเด็ก ลดการตั้งวงด่ืมสุราในแคมป์เพื่อลดการสูบ

บุหร่ีร่วมกบัการด่ืมสุรา มาตรการทางสังคมรูปแบบท่ี 2 สร้างโดยผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย ไดแ้ก่ การสร้างค่านิยม

ใหม่คนงานไม่สูบบุหร่ี การสร้างแนวร่วมในการรณรงคไ์ม่สูบบุหร่ีในแคมป์คนงาน การสร้างการรับรู้นอก

รูปแบบการสร้างส่ิงแวดลอ้มใหเ้อ้ือต่อบรรทดัฐานใหม่ การควบคุมการขายบุหร่ีในร้านขายของช าของนายจา้ง 

เจา้หนา้ท่ีสินเช่ือ ธกส กระตุน้เตือนลูกคา้ ธกส ท่ีท าไร่ออ้ยใหย้กเลิกการสนบัสนุนลูกจา้งท่ีสูบบุหร่ีในแคมป์

และในไร่ออ้ย ลดการเยา้ยวนจากการสูบบุหร่ีให้เด็กเห็นในทุกกรณี  การประเมินผล  ภายในแคม้ป์หลงัจาก

ต าเนินมาตรการคุม้ครองสุขภาพผูไ้ม่สูบบุหร่ีหน่ึงเดือน กลุ่มทดลองทั้งสองรูปแบบ ไดรั้บควนับุหร่ีลดลงญาติ 

ครอบครัว สูบบุหร่ีลดลง สามารถวา่กล่าวตกัเตือนผูสู้บบุหร่ีได ้รวมทั้งนายจา้งใหค้วามร่วมมือตกัเตือน ซ่ึง

สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ  สังคม ศุภรัตนกุลและคณะ(2549)  ศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการขบัเคล่ือนชุมชนสู่

สังคมปลอดควนับุหร่ีจงัหวดัหนองบวัล าภูพบวา่ปัจจยัส าคญัในการควบคุมการสูบบุหร่ีในท่ีสาธารณะคือการ

ปฏิบติัตามมติทางสังคมหรือการบงัคบัใชก้ฎหมาย ประชาชนส่วนใหญ่ในจงัหวดัหนองบวัล าภูมีระดบัของ

ทุนเดิมอยูใ่นระดบัปานกลาง ประกอบดว้ย ทุนทางสังคม (56.5%) การปฏิบติัตาม พ.ร.บ.ควบคุมยาสูบ (52.9%) 

การรับรู้เก่ียวกบั พ.ร.บ.ควบคุมยาสูบ (67.6%) และมีความตระหนกัต่อการปกป้องควนับุหร่ีมือสอง (51.5%)  

โดยองคป์ระกอบปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการขบัเคล่ือนชุมชนสู่สังคมปลอดควนับุหร่ี ประกอบดว้ย (1) การมี

ทศันคติท่ีดี (2) มีการรับรู้ข่าวสารท่ีถูกตอ้ง (3) บทบาทของกลุ่มท่ีไม่เป็นทางการในชุมชน (4) บทบาทของกลุ่ม
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ท่ีเป็นทางการในชุมชน (5) การด ารงอยูภ่ายใตเ้ง่ือนไขทางสังคม (6) ความตระหนกัต่อกฎหมาย (7) การมี

วฒันธรรมท่ีดี (8) การอบรมสั่งสอน (9) ความตระหนกัต่อระเบียบสังคม และ (10) พฤติกรรมการสูบบุหร่ีในท่ี

สาธารณะ  

 มาตรการทางสังคมในการคุม้ครองสุขภาพแรงงานยา้ยถ่ินและครอบครัวจากการไดรั้บควนับุหร่ี 
มือสองเป็นมาตรการทางสังคม ท่ีถูกก าหนดข้ึนจากมุมมองผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งและอยูบ่นพื้นฐานของขอ้คน้พบ
ปัญหา  มาตรการทางสังคมถูกพฒันาตั้งแต่ขั้นตอนของการคืนขอ้มูล ประกอบกบัการมีส่วนร่วมของภาคส่วนท่ี
เก่ียวขอ้งใหค้วามสนบัสนุนช่วยเหลือ ทั้งนายจา้ง เจา้หนา้ท่ี ผูป้ระกอบการร้านคา้ดว้ย ในการพฒันารูปแบบไดมี้
การประยกุตใ์ชท้ฤษฎีแรงจูงใจเพื่อป้องกนัโรค (The Protection Motivation Theory) ทฤษฎีการรับรู้เพื่อใหเ้กิด
การตอบสนองต่อส่ิงเร้า และทฤษฎีการตลาดเชิงสังคม เพื่อสร้างแรงจูงใจในการร่วมพฒันามาตรการทางสังคม 
จะเห็นวา่เพียงผูว้จิยัคืนขอ้มูล และสนบัสนุนขอ้มูลดา้นวชิาการใหค้วามรู้เก่ียวกบัพิษภยัของบุหร่ีและควนับุหร่ี 
มือสอง ท าใหแ้รงงานเกิดความตระหนกัต่ออนัตรายท่ีจะเกิดข้ึนกบัตนเองและบุคคล 
รอบขา้ง แต่ความตระหนกัซ่ึงทุกคนอาจมีอยูแ่ลว้ยงัไม่สามารถปฏิบติัหรือตดัสินใจด าเนินการส่ิงใดได ้แต่เม่ือ
เปิดโอกาสใหทุ้กคนมามีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น มีส่วนร่วมตดัสินใจ มีส่วนร่วมด าเนินการโดยผา่น
กระบวนการประชาพิจารณ์ ชุมชนแรงงานเกิดการยอมรับและสามารถด าเนินการแกไ้ขปัญหาตนเองได ้แต่ใน
บางส่ิงท่ีไม่สามารถด าเนินการไดเ้ช่นขอ้มูลดา้นวชิาการ ตอ้งอาศยัหน่วยงานภาครัฐเขา้ไปมีส่วนช่วยเหลือ
สนบัสนุน ดงัจะเห็นไดจ้ากการพฒันามาตรการทางสังคมในคร้ังน้ีตอ้งพึ่งพาหน่วยงานภาครัฐคือเจา้หนา้ท่ี
สาธารณสุขร่วมด าเนินการ หน่วยงานผูป้ระกอบการนายจา้งร่วมตดัสินใจ ร่วมควบคุมก ากบั หน่วยงานร้านคา้
ร่วมก าหนดกลไกตลาดและปฏิบติัตามมาตรการทางสังคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
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 1. องคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เจา้หนา้ท่ีสาธารณสุข ตลอดจนนายจา้ง ควรร่วมมือกนัน ามาตรการ
ท า ง สั ง ค ม ใ นก า ร คุ้ม ค รอ ง สุ ข ภ า พแ ร ง ง าน ย้า ย ถ่ิ น แล ะ ค รอบค รั ว จ า ก ก า ร ไ ด้ รั บ ค วัน บุ ห ร่ี 
มือสองเในพื้นท่ีท่ีมีลกัษณะปัญหาคลา้ยคลึงกนั 
 2. ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียควรเขา้มามีส่วนร่วมในการคุม้ครองสุขภาพแรงงานยา้ยถ่ินจากการไดรั้บควนั
บุหร่ีมือสอง และลดปัญหานกัสูบหนา้ใหม่ในแคม้ป์คนงานดว้ยการส่งเสริมสนบัสนุนการบงัคบัใชม้าตรการ
ทางสังคมในการคุม้ครองสุขภาพแรงงานยา้ยถ่ินและครอบครัวจากการไดรั้บควนับุหร่ีมือสองใหเ้กิดความย ัง่ยนื 
ตลอดจนสะทอ้นการปรับปรุงมาตรการทางสังคมในการคุม้ครองสุขภาพแรงงานยา้ยถ่ินและครอบครัวจากการ
ไดรั้บควนับุหร่ีมือสองใหมี้การพฒันาและทนัเหตุการณ์เสมอ  
 
ข้อเสนอแนะในการท าวจัิยคร้ังต่อไป 
 1. การ ศึกษาวิ จัย เป รียบ เ ที ยบพฤ ติกรรมการ สูบ บุห ร่ี ในก ลุ่มแรงงานนอกระบบแบบ 
พกัแคม้ป์จ าแนกตามภูมิล าเนาของคนงาน 
 2. การศึกษาวจิยักฎหมายการคุม้ครองสุขภาพแรงงานนอกระบบ 
 3. การ ศึกษาวิ จัย ก ารส ร้ า ง รูปแบบการ มี ส่ วน ร่วมของ ชุมชนในการ คุ้มครอง สุขภาพ 
ผูไ้ม่สูบบุหร่ี 
 4. การศึกษาวจิยัปัจจยัอ่ืน ๆ ท่ีมีผลต่อการไดรั้บควนับุหร่ีมือสอง 
 5. การศึกษาวจิยัปัจจยัอ่ืน ๆ ท่ีมีผลต่อการสูบบุหร่ี เช่น การด่ืมสุรา การใชส้ารบ ารุงก าลงั เป็นตน้ 
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แบบสอบถาม 

 

เร่ือง รูปแบบการมีส่วนร่วมในการสร้างและใช้มาตรการทางสังคมในการป้องกันนักสูบหน้าใหม่และ
คุ้มครองผู้ไม่สูบบุหร่ีของแรงงานย้ายถิ่นในแคมป์คนงานนอกระบบทางการเกษตรกรรม 

 

ค าช้ีแจง  
1. แบบสอบถามน้ีเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาวจิยั เร่ือง “รูปแบบการมีส่วนร่วมในการสร้าง

และใช้มาตรการทางสังคมในการป้องกันนักสูบหน้าใหม่และคุ้มครองผู้ไม่สูบบุหร่ีของแรงงานย้าย
ถิ่นในแคมป์คนงานนอกระบบทางการเกษตรกรรม”  

2. โปรดตอบค าถามทุกตอนตามความเป็นจริง เพื่อประโยชน์ในวิเคราะห์ขอ้มูลและการ
ก าหนดแนวทางการคุม้ครองผูไ้ม่สูบบุหร่ีในอนาคต 

3. ขอ้มูลจากแบบสอบถามทั้งหมด จะถูกน าไปใชเ้พื่อการวจิยัเท่านั้น ไม่มีผลกระทบใดๆต่อ
ตวัท่านทั้งส้ิน 

 
ส่วนที ่1  ข้อมูลทัว่ไป 
ค าช้ีแจง 
 กรุณาเติมค าลงในช่องวา่ง  หรือท าเคร่ืองหมายถูก ()  ลงใน   ท่ีตรงกบัความเป็นจริง
เก่ียวกบัท่าน 

1. เพศ    
         ชาย    หญิง      
2. อาย.ุ................ปีเตม็ 
3. สถานภาพ  
   โสด     
   สมรส         
   หมา้ย,หยา่, แยก 
4. การศึกษาสูงสุด 
   ไม่ไดเ้รียน    
   ประถมศึกษา       
   มธัยมศึกษา       



 

             ปวช./ปวส. 
              อ่ืนๆ ระบุ.................................................. 

5. จงัหวดัตามทะเบียนบา้น............................................................... 
6. ปัจจุบนัท่านมีปัญหาสุขภาพหรือไม่ 

             ไม่มี 
              มี เป็นโรคเบาหวาน 
              มี เป็นโรค ความดนัโลหิตสูง 
              มี เป็นโรค หอบหืด 
              มี เป็นโรค โปรดระบุ............................................................................................ 
   7. ท่านท าอาชีพหลกัในลกัษณะแบบใด 
             รับจา้งตลอดปี 
              ประกอบอาชีพเกษตรกรรม                 
              ไม่ประกอบอาชีพ อยูเ่ฉยๆ 
              อ่ืนๆ โปรดระบุ............................................................................................ 

 
8.  ท่านสูบบุหร่ีหรือไม่ 
  ไม่สูบ   (ขา้มไปตอบส่วนท่ี 3 )    
       เคยสูบแต่เลิกแลว้นอ้ยกวา่ 6 เดือน (ขา้มไปตอบส่วนท่ี 3 )     
  เคยสูบแต่เลิกมากกวา่  6 เดือน (ขา้มไปตอบส่วนท่ี 3)          
       สูบ  
9.  รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนของท่าน..............................................................บาท 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

ส่วนที ่ 2 แบบสอบถามทัศนคติต่อความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของมาตรการทางสังคม

เพือ่ป้องกนันักสูบหน้าใหม่และคุ้มครองผู้ไม่สูบบุหร่ีของแรงงานย้ายถิ่นในแคมป์คนงาน 

กรุณาท าเคร่ืองหมายถูก ()  ลงใน  ช่อง ท่ีตรงกบัความเป็นจริงเก่ียวกบัความเห็นของท่าน 

มาตรการทางสังคม 
 

เห็นดว้ย 
เห็นดว้ย ไม่เห็น

ดว้ย 
การสร้างกระบวนการตระหนักในตนเอง   

1.  นายจา้ง  หวัหนา้คนงาน เพื่อนคนงาน เฝ้าระวงัการสูบบุหร่ี และ
สามารถวา่กล่าวตกัเตือนผูสู้บบุหร่ี 

  

2. ผูสู้บบุหร่ีทุกคนร่วมรับรู้วา่จะตอ้งสูบบุหร่ีในสถานท่ีท่ีจดัใหสู้บ
บุหร่ี 

  

       ด้านการสร้างกฎบรรทดัฐานใหม่ทางสังคมในแค้มป์   
1. แคม้ป์หา้มสูบบุหร่ี(สูบเฉพาะสถานท่ีจดัให)้   
2. ใหมี้การจดัสถานท่ีเฉพาะส าหรับผูสู้บบุหร่ี โดยนายจา้ง  หวัหนา้

คนงาน และผูสู้บบุหร่ีเป็นผูด้  าเนินการ 
  

3.  หา้ม แจก จ่าย ใหบุ้หร่ีแก่เพื่อนและคนงาน    
4. จดัใหมี้เจา้หนา้ท่ีสาธารณสุขใหสุ้ขศึกษา   
5. ส่งตวัผูส้มคัรใจเลิกไปรับบ าบดัในสถานีอนามยั   
6. เจา้หนา้ท่ีสถานีอนามยัช่วยเหลือ ใหค้  าปรึกษาแนะน าการเลิก

บุหร่ี 
  

7. มีบุคคลตน้แบบเลิกบุหร่ีใหค้  าแนะน าแนวทางเลิกบุหร่ี   
8. หา้มผูสู้บบุหร่ีชกัชวนผูไ้ม่สูบบุหร่ีใหล้องสูบ   
9. หา้มใชเ้ด็กซ้ือบุหร่ี   
10. ห้ามผูสู้บบุหร่ีทิ้งกน้บุหร่ีบริเวณแคม้ป์ป้องกนัเด็กเล็กสูบเรียน

แบบ 
  

11. นายจา้งไม่จ  าหน่ายบุหร่ีแก่คนงาน และ ไม่ตั้งโชวบุ์หร่ี    
12.  แรงงานในแคม้ป์หา้มใหบุ้หร่ีแก่กนั   
13. หา้มสูบบุหร่ีในหอ้งน ้า ในหอ้งนอน    
14. ใหค้นสูบบุหร่ีในสถานท่ีห่างไกลศาลานัง่เล่น   



 

15. ร่วมกนัชกัชวนใหผู้สู้บบุหร่ีลดการสูบบุหร่ี   
16. ครอบครัวช่วยกนัวา่กล่าวตกัเตือนการสูบบุหร่ีในท่ีพกั   
17. ผูป้กครองเฝ้าระวงัเด็กไม่ใหเ้รียนแบบการสูบบุหร่ี   
สร้างส่ิงแวดล้อมให้เอือ้ต่อบรรทดัฐานใหม่   
1. มีการจดับอร์ดประชาสัมพนัธ์ภายในแคม้ป์   
2. มีการติดสต๊ิกเกอร์,โปสเตอร์ โทษภยัของบุหร่ีในแคม้ป์   
3. ใหมี้การจดัสถานท่ีสูบบุหร่ี   

 
ส่วนที ่3   การได้รับควนับุหร่ี 
กรุณาท าเคร่ืองหมายถูก ()  ลงใน  ช่อง ท่ีตรงกบัความเป็นจริงเก่ียวกบัการไดรั้บควนับุหร่ีของ
ท่าน 

ขอ้ความ 
 

ไดรั้บ ไม่ไดรั้บ  

      

1.ในหอ้งพกัท่านไดรั้บควนับุหร่ี       

2.หนา้หอ้งพกัท่านไดรั้บควนับุหร่ี       

3 แคร่นัง่เล่นบริเวณแคมป์ท่าน
ไดรั้บควนับุหร่ี  

      

4.ในหอ้งน ้าท่านไดก้ล่ินบุหร่ี       

5.บริเวณท่ีอาบน ้ารวมท่านไดรั้บ
ควนับุหร่ี 

      

6.ศาลาดูทีวที่านไดรั้บควนับุหร่ี       

7.ปากทางเขา้แคมป์ท่านไดรั้บ
ควนับุหร่ี 

      

8.บริเวณท่ีท าครัวรวมท่านไดรั้บ
ควนับุหร่ี 

      

9. บริเวณลานกลางแคมป์ท่าน
ไดรั้บควนับุหร่ี 

      

10. บริเวณท่ีซกัผา้ ลา้งจานท่าน
ไดรั้บควนับุหร่ี 
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ภาคผนวก  ข รูปภาพการเก็บข้อมูล 
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