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บทสรุปสําหรับผูบรหิาร 
 
 

 โครงการการสรางและพัฒนามาตรการทางสังคมเพื่อควบคุมการบริโภคและการจําหนาย
ยาเสน  โดยการมีสวนรวมของชุมชน กรณีศึกษา 3 จังหวัดในภาคอีสาน มีวัตถุประสงค 4 ประการ 
ไดแก 1)  เพื่อสํารวจสถานการณการบริโภคและการจําหนายยาเสน  และสรางความตระหนักถึงพิษ
ภัยของการบริโภคยาเสน   2) เพื่อแสวงหาและสรางมาตรการทางสังคมเพ่ือการควบคุมการบริโภค
และการจําหนายยาเสน  โดยใชวิธีการแบบมีสวนรวม 3) เพื่อพัฒนามาตรการทางสังคมดานการ
ควบคุมการบริโภคและการจําหนายยาเสนท่ีทองถ่ินสรางข้ึนมาไปสูนโยบายสาธารณะรวมกับ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน และ 4) เพ่ือสรุปบทเรียนการจัดการความรูยาสูบสูการสรางนโยบาย
สาธารณะทองถ่ิน โดยใชกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (Participatory Action 
Research) ดําเนินงานในพ้ืนท่ี 10 ตําบล ใน 3 จังหวัด ของภาคอีสานไดแก จังหวัดขอนแกน 4 
ตําบล จังหวัดมหาสาคาม 3 ตําบล และจังหวัดรอยเอ็ด 3 ตําบล มีระยะเวลาดําเนินงาน 2 ป คือ ตัง้แต 
เมษายน 2553 ถึง มีนาคม 2555 
 
 ผลการจากดําเนินงานวิจัยเชิงปฏิบัติการ พบวา  

1.  สถานการณการบริโภคและจําหนายยาเสน  
ไดมีการคัดเลือกและพัฒนาคณะทํางานวิจัยระดับตําบลข้ึนตําบลละประมาณ 10 –15 คน 

ซ่ึงคณะทํางานฯ ไดสํารวจขอมูลสถานการณการบริโภคและจําหนายยาเสน โดยทําการสํารวจ 3 
กลุม ไดแก ครัวเรือน ผูสูบ และรานคาจําหนายยาเสน มีผลการสํารวจโดยภาพรวมทั้งสามจังหวัด 
ดังนี้ 

1.1  สถานการณของครัวเรือน 
  การสูบบุหร่ีของสมาชิกครัวเรือน  พบวา มากกวา 70.0 ไมสูบและไมเคยสูบ  ใน
ขณะเดียวกันมีถึง  รอยละ 10.6 ท่ีสูบท้ังบุหร่ีซองและยาเสน สําหรับเหตุผลของการเลิกสูบพบวา  
ในภาพรวมมีปญหาสุขภาพ  คิดเปนรอยละมากกวา 50     นอกจากนั้นยังพบวามีเพียงรอยเอ็ด
จังหวัดเดียวท่ีมีการตอบในเร่ืองชุมชนมีขอหาม คิดเปนรอยละ 6.7  และในจังหวัดขอนแกนท่ีมี
ครัวเรือนท่ีเลิกสูบไดเพราะตองการเปนแบบอยางท่ีดีใหผูอ่ืน   ดานความรูความเขาใจเกี่ยวกับพิษ
ภัยของการสูบบุหร่ีพบวา สวนใหญมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับพาภัยของบุหร่ีท้ังยาซองและยาเสน 
แตประเด็นท่ีนาสนใจ คือ ผูตอบแบบสํารวจท้ังสามจังหวัด มากกวารอยละ 40 ไมทราบวาผลของ
การสูบบุหร่ีทําใหคลอดกอนกําหนด และเด็กท่ีคลอดมีน้ําหนักตัวต่ํากวาเกณฑ   
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  1.2  สถานการณผูสูบ 
  ผูสูบยาเสนโดยสวนใหญมีการศึกษาในระดับประถมศึกษา  คือ รอยละ 78.9  
รองลงมาคือมัธยมศึกษาตอนตน  รอยละ 11.1 และเปนท่ีนาสังเกตวาผูสูบในจังหวัดขอนแกน และ
มหาสารคาม ท่ีมีมากกวารอยละ 10 มีการศึกษาสูงกวามัธยมศึกษาตอนตน  ในสวนของอาชีพ  ใน
ภาพรวม พบวาประมาณ รอยละ 88  มีอาชีพ ทํานา และรับจางท่ัวไป  ประเด็นท่ีนาสนใจประการ
หนึ่งก็คือ ผูสูบจังหวัดรอยเอ็ดรอยละ 1.9 และจังหวัดมหาสารคามรอยละ 1.8 มีอาชีพรับราชการ
และรัฐวิสาหกิจ    สําหรับรายไดเฉล่ียตอเดือน  พบวา  ในภาพรวมผูสูบมีรายไดเฉล่ีย 3,597 บาท   
สะทอนใหเห็นวาการสูบยาเสนไดขยายตัวสูกลุมท่ีมีการศึกษาสูงและมีระดับรายไดท่ีสูงเพ่ิมข้ึน 
สําหรับอายุเม่ือเร่ิมสูบ พบวา  ในภาพรวมมีอายุเฉล่ีย 19 ป  ประเด็นท่ีนาสนใจคือ  อายุท่ีเร่ิมสูบ
นอยท่ีสุดคือ  5 ป ซ่ึงพบในจังหวัดขอนแกน และรอยเอ็ด    

ระยะเวลาในการสูบบุหร่ีตั้งแตเร่ิมสูบจนถึงปจจุบัน พบวา ในภาพรวมสวนใหญผู
สูบบุหร่ีสูบตั้งแตเร่ิมตนจนถึงปจจุบันเฉล่ีย 31 ป โดยมีจํานวนปต่ําสุด 1 ป และจํานวนปสูงสุด 73 
ป จังหวัดขอนแกน มีจํานวนปท่ีสูบเฉล่ียสูงสุดคือ 32 ป ประเภทของบุหร่ีมวนแรกท่ีสูบ พบวาเปน
ประเภทยาเสน คิดเปนรอยละ 65.9  และการไดมาซ่ึงบุหร่ีมวนแรกไดจากเพ่ือน รอยละ 48.2 ซ้ือเอง 
รอยละ 31.0 แตท่ีนาสนใจคือ ไดจากพอแมญาติพี่นองถึงรอยละ 12.4 สําหรับเหตุผลท่ีทําใหเลือก
สูบยาเสนมวนเอง พบวา ในภาพรวมสวนใหญผูสูบยาเสนเลือกสูบเนื่องจากยาเสนมีราคาถูกมาก
ท่ีสุด คิดเปนรอยละ 44.3  รองลงมา คือ หาซ้ืองาย คิดเปนรอยละ 30.4  ประเด็นที่นาสนใจคือ รอย
ละ 4.0  มีความเขาใจวายาเสนมวนเองไมมีอันตรายเทาบุหร่ีซองและยาเสนเปนยาสมุนไพร   
  ปริมาณการสูบ หรือจํานวนมวนท่ีสูบตอวัน  พบวา  ในภาพรวม ในรอบ 1 วัน  มี
การสูบบุหร่ีซองเฉล่ีย 14 มวน  ในขณะท่ียาเสนมวนเองมีจํานวนมวนเฉล่ีย 13 มวน  ประเด็นท่ี
นาสนใจคือ  จํานวนมวนที่สูบยาเสนสูงสุดตอวัน คือ 335 มวน ดานคาใชจายในการสูบบุหร่ีตอ
เดือน   พบวา  ในภาพรวม ในรอบ 1 เดือน  มีคาใชจายสําหรับบุหร่ีซองเฉล่ีย 254 บาท ในขณะท่ียา
เสนมวนเองมีคาใชจายเฉล่ียตอเดือน 94 บาท   ประเด็นที่นาสนใจคือ  คาใชจายท่ีสูงสุดตอเดือน มี
ถึง 1,800 บาท       
  1.3  สถานการณจําหนายยาเสนในชุมชน 
  จํานวนยี่หอของบุหร่ีท่ีขายในราน พบวา ในภาพรวมผูประกอบการรานคาขาย
บุหร่ีซองเฉล่ีย 2 ยี่หอ และมีจํานวนยี่หอมากที่สุด 6 ยี่หอ ในขณะท่ียาเสน มีการขายเฉล่ีย 2 ยี่หอ 
และมีจํานวนยี่หอมากท่ีสุด 7 ยี่หอ  ยาเสนท่ีขายดีในทัศนะของผูประกอบการรานคาในชุมชน 
พบวา โดยภาพรวมสวนใหญท่ีขายดีเนื่องจากรสชาติ/กล่ินมากท่ีสุด รองลงมา คือ ราคาถูก/ปริมาณ  
และอันดับสาม คือ หาซ้ืองาย  คิดเปนรอยละ 73.7 21.5 และ4.1 ตามลําดับ ดานแหลงในการซ้ือยา
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เสนของผูประกอบการ พบวา ในภาพรวมผูประกอบการรับซ้ือยาเสนจากรานคาขายสงมากท่ีสุด 
คิดเปนรอยละ 71.2 รองลงมา คือ พอคาคนกลางนํามาสงท่ีราน คิดเปนรอยละ 24.1 มีผูประกอบการ
เพียงรอยละ 4.3 ท่ีรับซ้ือยาเสนจากรถเรขายตามหมูบาน   
   ดานจํานวนครั้งในการซ้ือยาเสนในรอบ 1 เดือน พบวา ภาพรวมสวนใหญ
ผูประกอบการซ้ือยาเสน 1 – 5 คร้ังตอเดือน มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 71.8  รองลงมา คือ 6 – 10 คร้ัง 
คิดเปนรอยละ 6.1   สําหรับปริมาณการซ้ือยาเสนและเงินลงทุนตอเดือน พบวา ภาพรวมสวนใหญ
ผูประกอบการมีปริมาณการซ้ือเฉล่ีย 114 ซองตอเดือน  สําหรับจํานวนลูกคาประจําท่ีซ้ือยาเสน 
พบวา ภาพรวมมีลูกคาประจําท่ีซ้ือยาเสนเฉล่ีย 13 คนตอวัน  ภาพรวมลูกคาสวนใหญมีอายุในชวง
25 – 50 ป คิดเปนรอยละ 83.7  รองลงมาคือ ตั้งแต 51 ปข้ึนไป รอยละ 13.7 ประเด็นท่ีนาสนใจคือ   
  การรับทราบเกี่ยวกับขอปฏิบัติในการจําหนายยาเสน  ท้ังในเร่ืองการกําหนดใหมี
ภาพคําเตือนบนหอยาเสน  การหามแสดงหรือโชวยาเสนในท่ีเปดเผย   และการหามขายใหแกเด็กท่ี
มีอายุต่ํากวา 18 ป  พบวา  มากกวา รอยละ 90 รับทราบในขอปฏิบัติดังกลาว   
 

2.  การสรางและพัฒนามาตรการทางสังคม 
  กระบวนการสรางพัฒนามาตรการทางสังคม มีข้ันตอนท่ีสําคัญ คือ 1) การสรางความ
ตระหนักตอปญหาโดยการนําเสนอขอมูลสูสถานการณฯสูชุมชน ท้ังการจัดเวทีชุมชน การผลิตส่ือ
ทองถ่ินในหลายรูปแบบ 2) การยกรางมาตรการทางสังคม โดยการจัดเวทีชุมชนวิเคราะหปญหาและ
ทุนทางทางสังคม และการออกแบบมาตรการทางสังคม 3)การสรางและพัฒนามาตรการทางสังคม
ในระดับพื้นท่ี โดยการคัดเลือกพื้นท่ีท่ีมีความพรอมเพ่ือใชเปนพื้นท่ีปฏิบัติการนํารอง 4) การ
เสริมสรางการเรียนรูเพื่อพัฒนามาตรการทางสังคม ในหลายรูปแบบ ไดแก การศึกษาดูงานพ้ืนท่ี
ตนแบบ การจัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรูขามตําบล การหนุนเสริมโดยนักวิจัยระดับจังหวัดและทีมวิจัย
กลาง 
 ผลจากการสรางและพัฒนามาตรการ พบวาเกิดมาตรการทางสังคมเพ่ือควบคุมการจําหนาย
และบริโภคข้ึนในทุกพื้นท่ีวิจัย มาตรการทางสังคมมีความหลากหลายซ่ึงข้ึนอยูกับเง่ือนไขปจจัย
ของแตละพื้นท่ี แตโดยสรุปมีมาตรการทางสังคมอยู 2 รูปแบบ คือ 1) มาตรการเชิงพื้นท่ี หมายถึง 
มาตรการที่มุงเนนการสรางสังคมปลอดบุหร่ี ดวยการสรางขอตกลงรวมกันของคนในชุมชนในการ
กําหนดพื้นท่ีปลอดบุหร่ีขึ้นในชุมชน รวมท้ังการขอความรวมมือองคกรท่ีเกี่ยวของในการปฏิบัติ
ตามกฎหมาย เชน มาตรการสถานท่ีสาธารณะหรือสถานท่ีใชประโยชนรวมกัน ไดแก ศาลา
ประชาคมประจําหมูบาน สถานท่ีรอรถโดยสารประจําทาง ตลาด บริเวณท่ีมีการชุมนุมของคนใน
ชุมชน โรงเรียน วัด และรานคาไมจําหนายบุหร่ียาสูบใหกับเด็กท่ีอายุต่ํากวา 18 ป ไมวางบุหร่ีในท่ี



 ง 

เปดเผย มาตรการเชิงพื้นท่ีจะมีกติกาท่ีควบคุม เชน การวากลาวตักเตือนโดยผูนํา หรือมีการเตือนวา
จะมีการจัดปรับ 2) มาตรการเฉพาะกลุมเปาหมาย โดยมุงเนนไปท่ีกลุมใดกลุมหนึ่งโดยเฉพาะ เชน 
กลุมผูสูบ เด็กและเยาวชน ผูจําหนายยาเสน ลักษณะของมาตรการรูปแบบนี้ คือ การใหความรู ให
คําปรึกษา เพ่ือชวยเหลือในการเลิกบุหร่ี การบําบัดฟนฟู การใชมาตรการเฉพาะกลุมเปาหมาย เปน
ลักษณะของการเสริมแรง เชน การประกาศยกยองเชิดชู มอบรางวัล เปนตน 
 ในการขับเคล่ือนมาตรการเพื่อใหมีผลตอการปฏิบัติจริงพบวา มีวิธีการที่สําคัญ คือ 1) การ
สรางการมีสวนรวมกับพื้นท่ีเปาหมาย 2) การจัดตั้งคณะทํางานขับเคล่ือนระดับพื้นท่ี 3) การ
ประชาสัมพันธมาตรการ 5) การขับเคล่ือนโดยใชผูนําเปนตนแบบ 5) การใชคนตนแบบเพื่อสราง
แรงจูใจ 6) การประสานองคกรสวนทองถ่ินและหนวยงานท่ีเกี่ยวของเขามาสนับสนุนท้ังองค
ความรูและงบประมาณ และ 7) การหนุนเสริมอยางใกลชิดของทีมวิจัยท้ังระดับจังหวัดและทีมวิจัย
ทีมกลาง 
 ผลการจากการใชมาตรการพบวา มีการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน ดังนี้ 1) เกิดการเปล่ียนแปลง
พฤติกรรมการสูบบุหร่ีของคนในชุมชนทั้ง การเลิกบุหร่ีอยางเด็ดขาด การลดปริมาณการสูบ และ
การไมสูบบุหร่ีในท่ีหามสูบ 2) เกิดการปฏิบัติตามกฎหมาย เชน รานคาไมจําหนายบุหร่ีใหกับเด็กท่ี
อายุต่ํากวา 18 ป ไมวางบุหร่ีในท่ีเปดเผย 3) เกิดนโยบายสาธารณะในระดับทองถ่ิน ซ่ึงมี 2 ระดับ 
คือ ในระดับชุมชนเปาหมายทุกตําบล บุหร่ีไดเปนวาระสําคัญของคนในชุมชน และมีพื้นท่ีตนแบบ 
3 แหง ระดับตําบล องคการบริหารสวนตําบลจํานวน 8 แหง ไดบรรจุแผนงานดานบุหร่ีเขาแผนงาน
และขอบัญญัติของ อบต.  
 
 3.  บทเรียนสําคัญ 
 จากกการดําเนินงานพบวามีบทเรียนท่ีเกิดข้ึนซ่ึงสามารถใชสําหรับการขยายผล คือ 1
คณะทํางานวิจัยระดับตําบล หรือทีมวิจัยทองถ่ินเปนหัวใจของการวิจัยเชิงปฏิบัติการ 2) การ
ขับเคล่ือนงานในระดับพื้นท่ีบทบาทผูนําชุมชนมีผลตอความสําเร็จของการขับเคล่ือน 3) การสราง
ความตระหนักและการเตรียมความพรอมชุมชนมีความสําคัญ 4) การใชทุนทางสังคมชวยใหการ
สรางและพัฒนามาตรการฯสอดคลองกับบริบทของชุมชน 5)การประสานความรวมมือกับ อบต.ให
เขามามีสวนรวมชวยใหเกิดความตอเนื่องของกิจกรรม 6) มาตรการทางสังคมท่ีสรางข้ึนควรมีหลาย
มาตรการในแตละชมชนเพื่อใหครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ 7) การติดตามสนับสนุนของพี่เล้ียง
อยางใกลชิดชวยการดําเนินงานมีความตอเนื่องและขับเคล่ือนไดดี 
    
 



 จ 

 4.  ขอเนอแนะ 
  4.1  ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 
  1) ผลักดันในเชิงนโยบายใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินเขามามีบทบาทในการ
ควบคุมการบริโภคและจําหนายยาเสนในพื้นท่ี จากการดําเนินงานพบวา องคกรปกครองสวน
ทองถ่ินยังใหความสําคัญนอย ท้ังท่ีตามกฎหมายแลวถือเปนบทบาทขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินโดยตรง ซ่ึงถาหากทองถ่ินใหความสําคัญผลักดันระดับนโยบายฯ จะชวยใหการควบคุม
ยาสูบ/ยาเสนในพื้นท่ีมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
  2) ควรมีการขยายผลบทเรียนการสรางและพัฒนามาตรการทางสังคม โดยการมี
สวนรวมของชุมชนสูพื้นที่อ่ืน โดยใชพื้นที่ตนแบบที่เกิดจากการพัฒนาภายใตโครงการฯ เปนแหลง
เรียนรูสําหรับการขยายผล 
  3) ควรมีมาตรการทางกฎหมายเพ่ิมเติมเพื่อควบคุมการบริโภคและจําหนายยาเสน 
เพราะจากการศึกษาพบวายาเสนไดรับความนิยมจากผูบริโภคมากข้ึนเร่ือย ๆ เขาถึงไดงาย ราคาถูก 
ควรมีการเพิ่มภาษียาเสนเพื่อใหราคาสูงข้ึน รวมท้ังการมีปายเตือนบนซองยาเสนท่ีชัดเจนมากข้ึน 
  4.2  ขอเสนอแนะในการวิจัย 
  1)  ควรมีการวิจัยเชิงปฏิบัติการคนรูปแบบการพัฒนามาตรการทางสังคมเพื่อ
ปองกันนักสูบหนาใหมในระดับทองถ่ิน เนื่องจากปญหาการบริโภคยาสูบโดยเฉพาะยาเสนเขาถึง
เด็กและเยาวชนไดงาย 
  2)  บทบาทของ อสม.กับการควบคุมบุหร่ีในชุมชน อสม.เปนกลไกของภาครัฐท่ีมี
อยูจํานวนมากทุกหมูบาน และมีบทบาทในการดําเนินงานดานสุขภาพของชุมชน แตบทบาทใน
ดานการควบคุมบุหร่ีมีนอย จึงควรมีการวิจัยเพื่อคนหารูปแบบท่ี อสม.จะมีสวนในการควบคุมบุหร่ี
มากข้ึน 
   



 ฉ 

คํานํา 
 
 

 โครงการการสรางและพัฒนามาตรการทางสังคมเพื่อควบคุมการบริโภคและการจําหนาย
ยาเสน  โดยการมีสวนรวมของชุมชน กรณีศึกษา 3 จังหวัดในภาคอีสาน  เปนโครงการท่ีดําเนินการ
ภายใตกลุมวิจัยความอยูดีมีสุขและการพัฒนาอยางยั่งยืน (WeSD) คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร  มหาวิทยาลัยขอนแกน  ซ่ึงมีวัตถุประสงค 1) เพ่ือสํารวจสถานการณการบริโภคและ
การจําหนายยาเสน  และสรางความตระหนักถึงพิษภัยของการบริโภคยาเสน   2) เพ่ือแสวงหาและ
สรางมาตรการทางสังคมเพื่อการควบคุมการบริโภคและการจําหนายยาเสน  โดยใชวิธีการแบบมี
สวนรวม 3) เพื่อพัฒนามาตรการทางสังคมดานการควบคุมการบริโภคและการจําหนายยาเสนท่ี
ทองถ่ินสรางข้ึนมาไปสูนโยบายสาธารณะรวมกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน และ 4) เพื่อสรุป
บทเรียนการจัดการความรูยาสูบสูการสรางนโยบายสาธารณะทองถ่ิน โดยใชกระบวนการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (Participatory Action Research) โดยไดดําเนินงานในพ้ืนท่ี 10 ตําบล ใน 
3 จังหวัด ของภาคอีสานไดแก จังหวัดขอนแกน 4 ตําบล จังหวัดมหาสาคาม 3 ตําบล และจังหวัด
รอยเอ็ด 3 ตําบล มีระยะเวลาดําเนินงาน 2 ป คือ ตั้งแต เมษายน 2553 ถึง มีนาคม 2555 

งานวิจัยคร้ังนี้สําเร็จลุลวงลงไดจากความรวมมือของทีมนักวิจัยระดับตําบลท้ัง 10 ตําบล  
นักวิจัยระดับจังหวัดท่ีไดทุมเททั้งแรงกายแรงใจในการผลักดันใหงานวิจัยช้ินนี้กาวมาถึงฝากฝง 
สุดทายนี้คณะวิจัยขอขอบคุณศูนยวิจัยและการจัดการความรูเพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) ท่ีได
สนับสนุนงบประมาณในการดําเนินการวิจัยในคร้ังนี้ 
 
 
             คณะวิจัย 
         กรกฎาคม  2555 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
 
 ในบทนี้จะเปนสวนท่ีนําเสนอเกี่ยวกับขอเสนอโครงการการสรางและพัฒนามาตรการทาง
สังคมเพื่อควบคุมการบริโภคและการจําหนายยาเสน  โดยการมีสวนรวมของชุมชน  กรณีศึกษา 3 
จังหวัดในภาคอีสาน  มีรายละเอียด  ดังนี้ 
 
1.  หลักการและเหตุผล 
 ปรากฏการณเกี่ยวกับการรณรงคเพื่อการไมสูบบุหร่ีท่ีปรากฏใหเห็นท่ัวไปทั้งในพ้ืนท่ี
สาธารณะและในพื้นท่ีส่ือตางๆ นั้น มีอยูมากมายหลายรูปแบบ ซ่ึงไดถูกนําเสนอออกมาผานส่ือ
ประเภทตางๆท้ังในโทรทัศน  แผนปายโฆษณา ตลอดท้ังผานกิจกรรมอ่ืนๆ ของหนวยงานท่ี
รับผิดชอบเกี่ยวกับดานสุขภาพ  จะเห็นวาตลอดชวงระยะเวลากวาส่ีสิบปของการรณรงคเพื่อการไม
สูบบุหร่ีของประเทศไทยน้ันถือไดวาประสบผลสําเร็จเปนท่ีนาพอใจซ่ึงทําใหประเทศไทยกาวเขาสู
การเปนประเทศแนวหนาของการเอาจริงเอาจังกับการช้ีใหเห็นพิษภัยและโรคภัยไขเจ็บตางๆท่ีเกิด
จากการสูบบุหร่ีท้ังตอตัวผูสูบและบุคคลรอบขาง  และไดผลักดันใหเกิดพระราชบัญญัติ มาตรการ
การออกกฎหมายควบคุมการบริโภคยาสูบออกมาหลายฉบับอยางตอเนื่อง   

เม่ือเราพิจารณามาตรการทางกฎหมายเพื่อควบคุมการบริโภคยาสูบแบบเบ็ดเสร็จนั้นไดเร่ิม
ข้ึนต้ังแตป พ.ศ. 2513 โดยองคการอนามัยโลกไดเรียกรองใหประเทศสมาชิกยอมรับมาตรการทาง
กฎหมายเพื่อแกไขปญหาการระบาดของการบริโภคยาสูบ ซ่ึงอยูภายใตกรอบอนุสัญญาฯรวมกัน
ของกลุมประเทศสมาชิกท่ีเขารวมการควบคุมการบริโภคยาสูบของประชาชนเพื่อสรางความ
รับผิดชอบรวมกันในการดําเนินการทางกฎหมายหรือปรับปรุงกฎหมายใหทันสมัยและนําไปใช
อยางมีประสิทธิภาพ  การบริหารจัดการ หรือการดําเนินมาตรการอ่ืนๆ เพื่อลดการบริโภคยาสูบ
อยางมีประสิทธิภาพ  เชน  ดานราคาและมาตรการทางภาษีเพ่ือลดความตองการยาสูบ  การปองกัน
จากการไดรับควันบุหร่ี  การวางกฎระเบียบเกี่ยวกับเนื้อหาบนผลิตภัณฑยาสูบ   การวางกฎระเบียบ
เกี่ยวกับการเปดเผยสวนประกอบของผลิตภัณฑยาสูบ   การพิมพขอความคําเตือนบนซองหรือบรรจุ
ภัณฑยาสูบ  การส่ือสาร การฝกอบรมเพ่ือใหขอมูลขาวสารที่ตอเนื่อง  การโฆษณายาสูบและการ
สงเสริมการใหอุปถัมภ  มาตรการการลดการติดบุหร่ี การตองการเลิก   การคาผลิตภัณฑบุหร่ีท่ีผิด
กฎหมาย  การขายบุหร่ีโดยเด็กและการขายใหเด็ก  และการสนับสนุนกิจกรรมทดแทนทาง
เศรษฐกิจของผูปลูกยาสูบ  เปนตน  (ลักขณา   เติมศิริกุลชัย และคณะ,  2550)   สําหรับประเทศไทย
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แผนปฏิบัติการระดับชาติในการควบคุมการบริโภคยาสูบแบบเบ็ดเสร็จ มีเปาหมายสําคัญ คือ เพ่ือ
ลดปริมาณการเสียชีวิตและการเจ็บปวยดวยโรคท่ีเกิดจากบุหร่ีและผลิตภัณฑยาสูบ   ซ่ึง
ประกอบดวย การชวยใหผูไมสูบบุหร่ียังคงไมสูบบุหรี่ตอไป   สงเสริมการลดละ เลิกบุหร่ี และการ
ปกปองสุขภาพและสิทธิเด็กและผูไมสูบบุหร่ีจากการไดรับควันบุหร่ีในท่ีสาธารณะ (อมรรัตน  
โพธิพรรค และคณะ, 2550) จะเห็นไดวา ความกาวหนาทางดานนโยบาย กฎ ระเบียบตางๆเพื่อการ
ควบคุมการบริโภคยาสูบไดดํา เนินการมาต้ังแตป  พ .ศ .  2517 จนกระท่ังปจจุ บันได เกิด
พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ เชน หามจําหนายบุหร่ีแกเด็กและเยาวชน หามแจก
ผลิตภัณฑยาสูบ หามโฆษณาผลิตภัณฑยาสูบ เปนตน พระราชบัญญัติคุมครองสุขภาพของผูไมสูบ
บุหร่ี พ.ศ.2535ซ่ึงมีจุดมุงหมายเพื่อพิทักษสิทธิผูไมสูบบุหร่ีไมใหไดรับสารพิษจากควันบุหร่ีจาก
ผูอ่ืนโดยไมอาจหลีกเล่ียงได  ตลอดท้ังพระราชบัญญัติคุมครองเด็ก พ.ศ. 2546  ซ่ึงไดตระหนักถึงจุด
ออนไหวในการจําหนายบุหร่ีแกเด็ก  เปนตน นอกจากนี้ยังมีประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับท่ี 
6และ10) พ.ศ. 2543 และฉบับท่ี 13 พ.ศ.2546 เร่ืองหลักเกณฑ  วิธีการ และเง่ือนไขการแสดงฉลาก
และขอความในฉลากของบุหร่ีซิกาแรตหรือคําเตือนพิษภัยบุหร่ี 10 ขอความ  และสถานท่ีสาธารณท่ี
ใหมีการคุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหร่ี การกําหนดบริเวณหรือพื้นท่ีเปนเขตสูบบุหร่ีและเขต
ปลอดบุหร่ี เปนตน(บุปผา  ศิริรัศมี และคณะ,  2549) 

อยางไรก็ตามแมวาประเทศไทยจะไดใชมาตรการการควบคุมการบริโภคยาสูบดานตางๆ 
ดังกลาวขางตน และขาวสารเกี่ยวกับพิษภัยของบุหร่ีจะถูกนําเสนอผานส่ือตางๆ   จนเปนท่ีทราบ
อยางแพรหลายทั่วโลก ตลอดท้ังหนวยงานสาธารณสุข และหนวยงานท่ีเกี่ยวของตางไดปฏิบัติตาม
แผนปฏิบัติการตามมาตรการตางๆ ดังกลาว แตส่ิงท่ีปรากฏคือหนวยงานเหลานั้นไมสามารถปฏิบัติ
ตามแผนไดมากนัก  เพราะแมวาจะมีตัวเลขของผูเลิกสูบ แตก็ยังไมไดลดลงมากนัก (ลักขณา  เต็มศิ
ริกุลชัย  และคณะ,  อางแลว)  โดยเฉพาะอยางยิ่งผลจากการขึ้นภาษีบุหร่ีซองของโรงงานยาสูบ ได
ทําใหผูท่ีไมสามารถเลิกสูบบุหร่ีหาทางออกโดยหันไปสูบยาเสนแทน ซ่ึงแมวาเดิมจะถูกมองวาเปน
ยาพื้นบานแตปจจุบันผูประกอบการยาเสนไดมีการพัฒนาผลิตภัณฑ ท้ังเร่ืองรสชาติ การบรรจุหีบ
หอใหทันสมัยข้ึน ทําใหยาเสนเปนท่ีตองการของตลาด จนเกิดการขยายตัวของอุตสาหกรรมยาเสน
อยางรวดเร็ว ประกอบกับความเจริญทางดานการส่ือสารจึงเกิดเครือขายผูคายาเสนสงยาเสนจาก
แหลงผลิตไปขายท่ัวประเทศ 

จากการศึกษาภาคสนามของ  บัวพันธ  พรหมพักพิงและคณะ(2552) เร่ืองเสนทางยาเสน : 
เกษตรกรผูปลูก ผูผลิตยาเสน  ผูจําหนาย และผูบริโภคบุหร่ีมวนเอง พบวา อุตสาหกรรมผลิตยาเสน
พื้นบาน ไดเกิดการขยายตัวอยางรวดเร็วในชวง 10 ป โดยจะเห็นไดจากปริมาณการผลิตของ
โรงงานขนาดใหญ และการเกิดข้ึนของโรงงานขนาดเล็กท่ีเปนอุตสาหกรรมในครอบครัว   
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 การกลับมาของบุหร่ียาเสนดังกลาวนั้นในมุมมองของผูบริโภคถือวาเปนทางเลือกของผูท่ี
มีรายไดนอย และถาพิจารณาไปที่กลุมเยาวชนท่ีไมมีรายไดก็อาจจะเปนกลุมเส่ียงท่ีจะหันมาสูบ
บุหร่ียาเสนและขยายตัวออกไปอยางนาเปนหวง เชน จากการสํารวจการบริโภคยาสูบ ของลักขณา  
เติมศิริกุล  และคณะ(2552) พบวามีคนไทยสูบบุหร่ี จํานวน 14.3 ลานคน คิดเปนบุหร่ีซอง จํานวน 
7.9 ลานคน  บุหร่ีมวนเอง จํานวน 7.4  ลานคน(สํานักงานสาธารณสุข,  2552)  การขยายตัวของ
อุตสาหกรรมยาเสนดังกลาว เปนผลมาจากเปนทางเลือกและความตองการของกลุมผูบริโภค
ดังกลาวมานั้นก็อาจจะเปนเพียงปจจัยสวนหน่ึง  แตถาพิจารณาปจจัยดานอ่ืน เชน ปจจัยเกี่ยวกับ
พระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ.2509 ท่ีใหความหมาย “ยาเสน” วาหมายถึง ใบยาหรือยาอัด ซ่ึงไดหัน่เปน
เสนและแหงแลว และมักจะนิยามวาเปนยาเสนพื้นบานท่ีไดรับการยกเวนภาษี  และผูท่ีประกอบ
อุตสาหกรรมเกี่ยวกับยาเสนจะจายเงินในการขออนุญาตประกอบการเพียงปละ 20  บาท การขอ
อนุญาตประกอบอุตสาหกรรมยาเสนจากสรรพสามิตในพื้นท่ีไมมีข้ันตอนท่ียุงยาก   เนื่องจากบาง
พื้นท่ีนั้นยาสูบถือไดวาเปนพืชเศรษฐกิจและเปนสินคา OTOP ของพ้ืนท่ีนั้นๆ  ทําใหมุมมอง
เกี่ยวกับยาเสนของพื้นท่ีนั้นๆ สวนทางกับนโยบายการรณรงคดานพิษภัยซ่ึงเปนหนวยงานทางดาน
สาธารณสุข  อยางไรก็ตามการนิยามความหมายของยาเสนดังกลาวจึงเปนส่ิงท่ีอาจจะตองการให
หนวยงานการควบคุมการบริโภคยาสูบตองหันกลับมาทบทวนใหม  ซ่ึงมาตรการในการข้ึนภาษี
อาจจะเปนประเด็นท่ีจะตองพิจารณาใหมากเนื่องจากเคยไดรับบทเรียนจากการขึ้นภาษีบุหร่ีซอง
มาแลว และสงผลใหเกิดการหาทางเลือกอ่ืนของผูสูบ จนทําใหยาเสนซ่ึงแตเดิมมองวาเปนยาสูบ
พื้นเมืองหวนกลับมาเปนท่ีนิยมอยางแพรหลายมากข้ึน  ในมุมมองหนวยงานทางสาธารณสุขมองวา
อันตรายมากกวา  ในขณะที่ชาวบานจํานวนไมนอยมองวายาเสนมีอันตรายนอยกวาบุหร่ีซอง
เนื่องจากปลูกตามธรรมชาติไมมีการปรุงแตงรส  ความเขาใจเกี่ยวกับบุหร่ียาเสนและการนิยาม
ความหมายดังกลาวจึงอาจเปนสาเหตุหนึ่งหรือเปนอุปสรรคของการรณรงคเพื่อการไมสูบบุหร่ีก็
เปนได  นั่นจึงอาจหมายความวาตัวเลขจํานวนลดลงของผูสูบบุหร่ีนั้นอาจจะเปนภาพมายาคติท่ีทํา
ใหเราคิดวาส่ิงเหลานั้นไดผลตามท่ีเราคาดหมาย จะเห็นไดจากระยะเวลา20 ปท่ีผานจะมีตัวเลขผูสูบ
บุหร่ีลดลงจากการรณรงคดวยวิธีการตางๆ แตสถานการณการสูบบุหร่ีของคนไทยยังคงนาเปนหวง
เนื่องจากยังมีผูบุหร่ีท่ัวประเทศถึง 10 ลานคน และเปนผูท่ีสูบยาเสน 4-5 ลานคนและสวนใหญเปน
ชาวชนบทและผูท่ีมีรายไดนอย (บุหร่ีซองแพงสิงหอมควัน....,  2552) นอกจากนี้ในการศึกษาของ                    
บุปผา  ศิริรัศมี และคณะ (อางแลว)  ไดเสนอวา นโยบายของรัฐบาลสวนใหญมุงเนนไปท่ีผูสูบบุหร่ี
โรงงาน เชน  การติดฉลากคําเตือน ในขณะท่ีกลุมตัวอยางรอยละ 31.5 สูบบุหร่ีมวนเอง ซ่ึงในกลุมผู
สูบนี้ยังไมมีมาตรการหรือนโยบายในการลดการสูบบุหร่ี หรือช้ีใหเห็นโทษของบุหร่ีมวนเอง   



 4 

 การทํางานรณรงคเพื่อการไมสูบบุหร่ี และการทําการสํารวจศึกษาวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรม
การสูบบุหร่ีและผลจากการศึกษาไดนํามาซ่ึงการออกมาตรการตางๆ เพื่อควบคุมผูสูบบุหร่ี ในระยะ
ท่ีผานมานั้นบทบาทสําคัญมักจะเปนของหนวยงานทางดานสาธารณสุข ซ่ึงเนนในเร่ืองสุขภาพ
อนามัยและโรคภัยไขเจ็บนั้นจึงอาจจะเปนลักษณะของการตั้งรับ ในขณะท่ีหนวยงานท่ีมีหนาท่ีใน
การรณรงคเพ่ือการไมสูบบุหร่ี เชน องคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีควรเขามาทํางานรณรงครวมกัน 
สวนใหญกลับยังไมทราบหรือยังไมเขาใจบทบาทหนาท่ีในเรื่องนี้ ท้ังๆท่ีเปนหนวยงานที่มี
ความสําคัญในการจะเปนหนวยงานท่ีเช่ือมประสานกับชาวบานในทองถ่ินไดมากท่ีสุด  จะเห็นได
จากการสํารวจองคกรปกครองสวนทองถ่ิน(อปท.) กับการควบคุมยาสูบ ของศูนยวิจัยและการ
จัดการความรูเพ่ือการควบคุมยาสูบ  พบวา ตําแหนงนายก อปท. ไดแก อบจ.  เทศบาล  อบต. และ
อีกหลายตําแหนงนั้น ลวนเปนพนักงานเจาหนาท่ีควบคุมยาสูบโดยตําแหนงแตบุคคลเหลานั้นไม
ทราบถึงสถานการณเปนพนักงานเจาหนาท่ีของตนรวมถึงบทบาทและอํานาจหนาท่ีในการควบคุม
ยาสูบโดยสวนใหญบุคคลกรของอปท.รอยละ 70 ระบุวา การปฏิบัติงานไมเกี่ยวของกับการควบคุม
ยาสูบ ซ่ึงแสดงใหเห็นถึงการรับรูอยางเปนทางการแตขาดการดําเนินการอยางเปนรูปธรรม        
(มณฑา เกงการพานิช และคณะ,  อางแลว)   ส่ิงท่ีเปนปรากฏการณท่ีเราพอจะเห็นเปนรูปธรรม
มักจะปรากฏเปนขอความรณรงคเพื่อการไมสูบบุหร่ีในขบวนแหในงานเทศกาลตางๆ ของชุมชน 
หรือเทศบาลรวมกันจัดข้ึน แตก็เปนเพียงงานในแตละวาระๆไป ไมตอเนื่องท้ังท่ีงานรณรงค
ดังกลาวนาจะเปนงานในระดับนโยบายขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เนื่องจากเกี่ยวของโดยตรง
ในดานสุขภาพ และเศรษฐกิจของชุมชนทองถ่ิน 

อยางไรก็ตามในงานวิจัยช้ินนี้เช่ือวาการรณรงคเพื่อการไมสูบบุหร่ีนั้นถาจะอาศัยมาตรการ
การข้ึนภาษีเพียงอยางเดียว หรือการควบคุมโดยอาศัยกฎระเบียบท่ีมาจากสวนบนอาจจะไมเพียงพอ 
แตควรจะเปนมาตรการทางสังคมท่ีเกิดข้ึนจากการฉุกคิดโดยกลุมคนในชุมชนเอง ท่ีรวมกันออก
กฎระเบียบจากการรวมสรุปบทเรียนจากผลเสียจากการสูบบุหร่ีของคนในครอบครัวท่ีนอกจากจะ
สงผลตอสุขภาพของผูสูบและสมาชิกคนอ่ืนๆในครอบครัวแลว        ยังสงผลถึงเศรษฐกิจของ
ครัวเรือนดวย  ซ่ึงผูสูบบุหร่ีจะเลิกสูบไดเปนเร่ืองของ “ใจ” และ “เปล่ียนวิธีคิด”  เกี่ยวกับการสูบ
บุหร่ี  ซ่ึงไมใชเปนเร่ืองเฉพาะของบุคคลใดบุคลหน่ึง  แตเปนเร่ืองของทุกคนในชุมชนรวมมือกัน  
จึงจะทําใหการเลิกบุหร่ีเกิดความยั่งยืน(มนตชัย  ผองศิริ  และคณะ,  2549)  ดังนั้นส่ิงท่ีงานวิจัยช้ินนี้
ใหความสําคัญคือมาตรการทางสังคมซ่ึงเปนส่ิงท่ีชุมชนไดมีสวนรวมในการออกความคิดเห็นและ
สรางมาตรการทางนโยบายสาธารณะของชุมชนรวมกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพื่อท่ีจะ
ผลักดันเขาสูนโยบายขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในการเปนผูมีบทบาทในการควบคุมการ
บริโภคยาสูบของชุมชนตอไป 



 5 

2. คําถามหลักการวิจัย   
 1)  การแพรกระจายการบริโภค  การจําหนายยาเสน   การรับรูถึงพิษภัยของการบริโภคยา
เสน  และผลกระทบดานลบตอสุขภาพของคนในชุมชนเปนอยางไร 
 2)  วิธีการท่ีจะสามารถลดปริมาณการบริโภคยาเสน โดยใชมาตรการท่ีมิใชทางดานภาษีได
หรือไม  อยางไร และสามารถรวมกับชุมชนแสวงหา วิธีการ ควบคุม ลด ละ เลิก การบริโภคและ
จําหนายบุหร่ียาเสนไดหรือไม อยางไร  

3)  วิธีการท่ีจะสามารถนําเอามาตรการทางสังคมท่ีได เขาไปเปนสวนหน่ึงของขอบัญญัติ
ของ อบต. เพื่อใหมาตรการดังกลาวเขาสูนโยบายสาธารณะไดอยางไร 
 
3. วัตถุประสงค 

1)  เพ่ือสํารวจสถานการณการบริโภคและการจําหนายยาเสน  และสรางความตระหนักถึง
พิษภัยของการบริโภคยาเสน    

2)  เพ่ือแสวงหาและสรางมาตรการทางสังคมเพื่อการควบคุมการบริโภคและการจําหนาย
ยาเสน  โดยใชวิธีการแบบมีสวนรวม 

3)  เพื่อพัฒนามาตรการทางสังคมดานการควบคุมการบริโภคและการจําหนายยาเสนท่ี
ทองถ่ินสรางข้ึนมาไปสูนโยบายสาธารณะรวมกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

4)  สรุปบทเรียนการจัดการความรูยาสูบสูการสรางนโยบายสาธารณะทองถ่ิน 
 
4. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1)  ทราบถึงสถานการณการบริโภคและการจําหนายยาเสนในพื้นท่ีเปาหมาย 
2)  ไดรูปแบบและวิธีการในการควบคุมการบริโภคและการจําหนายยาเสน 
3)  ไดขอบัญญัติขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะทองถ่ินดาน

การควบคุมการบริโภคและการจําหนายยาเสน 
4)  มีรายงานสรุปบทเรียนการจัดการความรูยาสูบสูการสรางนโยบายสาธารณะทองถ่ิน 

 
5. แนวคิด  และกรอบแนวคิดในการวิจัย    

ประเด็นหลักในการออกแบบโครงการฯ ใหความสําคัญกับทุนทางสังคมของชุมชน
ทองถ่ิน เปนพลังในการขับเคล่ือนโครงการฯ โดยมีวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมเพ่ือสรางการ
เรียนรูรวมกันหลายฝายท้ังภายในชุมชนและภาคีท่ีเกี่ยวของ  เพื่อสรางความตระหนักถึงพิษภัย 
พัฒนาเปนมาตรการทางสังคมผลักดันสูขอบัญญัติขององคการบริหารสวนตําบลในการควบคุม ลด 
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ละ เลิกการบริโภคและจําหนายยาเสน ขณะเดียวกันก็มีการสรุปบทเรียนและจัดการความรูเพื่อ
เผยแพรควบคูกันไปในชวงดําเนินโครงการ 

  ดังนั้นแนวคิดหลักในการดําเนินงานโครงการฯประกอบดวย แนวคิดทุนทางสังคม  การ
วิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม  นโยบายสาธารณะของทองถ่ิน และการสรุปบทเรียนและการ
จัดการความรู โดยสาระสําคัญพอสรุปไดดังนี้  

1)  แนวคิดทุนทางสังคม  มีความหมายรวมถึงสถาบันทางสังคมหรือโครงสรางท่ีพัฒนาสืบ
ทอดมา และยังคงมีปฏิสัมพันธระหวางมนุษย   ทุนวัฒนธรรม   ทุนมนุษย  อีกท้ังยังเปนคุณคาเดิมท่ี
มีอยูในสังคมไทย กอใหเกิดพลังแหงปญญา พลังความรูท่ีจะขับเคล่ือนชุมชนสงผลถึงวิธีปฏิบัติของ
คนในชุมชนที่จะสรางประโยชนใหชุมชน นําไปสูการพึ่งพาตนเองได (บัวพันธ พรหมพักพิง และ
คณะ,  2552)   หากพิจาณาทุนทางสังคมในมิติของกระบวนการนั้นประกอบดวย 3 สวนท่ีสําคัญ คือ 
ทุนทางสังคมในสวนท่ีเปนระบบคิด สวนท่ีเปนวิธีปฏิบัติ และสวนท่ีเปนผลลัพธ เกิดจากผลการท่ี
สมาชิกมีระบบคิด วิธีการปฏิบัติอยางไร ผลลัพธอาจจะอยูในรูปของทรัพยากรที่เปนประโยชนตอ
สวนรวม หรือทุนในรูปแบบตางๆ ท่ีเปนประโยชนตอสวนรวม  และทุนทางสังคมในมิติท่ีเปน
ปจจัยแวดลอมของกระบวนการ ไดแก ปจจัยภายนอกท่ีเปนรูปธรรม (เงินทุน เคร่ืองมือท่ีไดรับ
ชวยเหลือจากภายนอก บุคลากร หรือนักวิชาการภายนอก) และนามธรรม (ความชวยเหลือทาง
วิชาการจากภายนอก ขอมูลขาวสาร ความรูตางๆจากภายนอก)  ท่ีมีผลตอระบบคิด และวิธีปฏิบัติ
ภายในกลุม องคกร สถาบันและชุมชน (วรวุฒ  โรมรัตนพันธ,  2551) 

ในการดําเนินโครงการฯ จึงใหความสําคัญกับทุนทางสังคมท้ังในมิติของกระบวนการ และ
ปจจัยแวดลอม ในอันท่ีจะนําไปสูการกําหนดมาตรการทางสังคมในการควบคุมการบริโภคและการ
จําหนายยาเสน  โดยไมมุงใชมาตรการทางภาษีในการแกไขปญหา  มุงร้ือฟนทุนทางสังคม สราง
ความรู ความเขาใจ และเกิดจิตสํานึกท่ีถูกตองตอการบริโภคและจําหนายยาเสน  จะทําใหเกิดพลัง
ในการขับเคล่ือนของชุมชนมีผลท้ังในวิถีชีวิต นโยบายตอไป       
 2)  การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม  Participatory  Action Research (PAR)  เปน
กระบวนการของการแสวงหาความรูรวมกันของผูคนท่ีหลากหลาย ยึดหลักของการรวมคิด รวมทํา 
รวมตัดสินใจ และรวมเรียนรู รวมรับผิดชอบจากส่ิงท่ีคิดรวมกัน มีการใชความรูไดจริง และมุงเนน
ใหเกิดการเปล่ียนแปลง เกิดการพัฒนาในชุมชน สังคม และตัวผูวิจัย เอง  ดังนั้นการวิจัยจึงเนนให
เจาของปญหามามีสวนรวมในการทําวิจัย โดยยึดหลัก learning by doing  หรือเรียนรูจากการลงมือ
ทํา เพิ่มบทบาทของกลุมเปาหมายใหมีสวนมากกวาคนใหขอมูล แตใหมารวมคิด รวมทํา  (นลินี   
กังศิริกุล,  2547)  โดยการวิจัยดังกลาวหัวใจสําคัญอยูท่ีการปฏิบัติการและการสะทอนกลับในแตละ
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ข้ันตอนการดําเนินการประกอบดวย การบันทึกอยางเปนระบบ การวางแผน  การปฏิบัติตอเนื่องใน
การแกไขปญหา และการติดตามเฝามองส่ิงท่ีเกิดข้ึน  
 ในการดําเนินโครงการฯ จึงใชแนวทางการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม เปนกลไก
สําคัญในการขับเคล่ือนงานบนฐานของการมีสวนรวม การปฏิบัติไดจริง และการแสวงหาความรู 
โดยมีการกําหนดข้ันตอน วิธีการในการดําเนินการท่ีชัดเจนในการแสวงหานักวิจัย ออกแบบ
วางแผน วิเคราะหและใชประโยชนจากขอมูลในการผลักดันนโยบายสาธารณะของทองถ่ินดานการ
บริโภคและจําหนายบุหร่ีมวนเองในชุมชนตอไป  

3)  นโยบายสาธารณะของทองถ่ิน ในมิติความหมายเก่ียวของกับการเปลี่ยนฐานคิด โลก
ชีวิตแบบใหม การกินอยูแบบใหม รวมท้ังการแสวงหาระบบการผลิตแบบใหมและระบบตลาด
ทางเลือก เกิดสํานึกสาธารณะของผูคนท่ีตองการจัดการชีวิตสาธารณะกันเอง โดยการดึงเอาอํานาจ
การจัดการคืนมาจากการจัดการโดยรัฐ  นโยบายสาธารณะเชนนี้จึงเปนทิศทางซ่ึงผูคนในสังคม
ตองการกําหนดโลกชีวิตสาธารณะกันเอง ไมใชคําประกาศของรัฐบาลเพ่ือบริการสาธารณะท่ีดี 
(ประภาส  ปนตกแตง,  มปป.) ขณะเดียวกันในแงกระบวนการกอเกิดนโยบายสาธารณะมาจาก 3 
องคประกอบสําคัญคือ แกนนําท่ีมีความสนใจ  อยากพัฒนา เปล่ียนแปลง  สถานการณปญหา
วิกฤตการณในพื้นท่ี  ท้ังนี้ในการตัดสินใจทํานโยบายควรเกิดจากการมีสวนรวมของผูมีสวนได
สวนเสีย และผูเกี่ยวของ โดยสามารถผลักดันเขาสูกลไกการดําเนินการใน 3 ระดับคือ เครือขาย
ดําเนินการเอง การเสนอใหกับหนวยงานรัฐ และการนําเขาสูบัญญัติขององคการปกครองสวน
ทองถ่ิน (สมพันธ เตชะอธิก และคณะ, 2552)  

 ในการดําเนินโครงการฯ เพื่อสนับสนุนการขับเคล่ือนนโยบายสาธารณะของทองถ่ิน จึงมุง
ใหภาคประชาสังคม ไดแก ชุมชน สังคม แสวงหามาตรการ วิธีการควบคุม ลด เลิกการบริโภคและ
จําหนาย และพัฒนากลไกในการผลักดันใหเปนนโยบายสาธารณะอยางตอเนื่องและชัดเจน ใน
บริบทของแตละชุมชนทองถ่ิน มีการจัดกระบวนการวางแผนเชิงปฏิบัติการ ใชขอมูลการศึกษาวิจัย  
จัดต้ังคณะกรรมการกําหนดมาตรการ ผลักดันสูขอบัญญัติขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เปน
นโยบายสาธารณะของทองถ่ินท่ีสามารถดําเนินการโดยกลไกของทองถ่ินอยางตอเนื่อง และยั่งยืน  

4)  การถอดบทเรียนและการจัดการความรู  การถอดหรือสรุปบทเรียน ถือวาเปนวธีิวิทยา
สําคัญในการสรางการเรียนรูรวมกันทุกฝายตั้งแตระดับนโยบาย ระดบัปฏิบัติการ และกลุม องคภาค
ประชาสังคมท่ัวไป   โดยเฉพาะในปจจบัุนที่มุงใชความรูเปนเคร่ืองมือในการขับเคล่ือนงาน (กนก
ภรณ  ชูเชิด และสกรรจ  พรหมศิริ, 2548) 
            การจัดการความรู  หมายถึง กระบวนการที่ดําเนินการรวมกันโดยผูปฏิบัติงานในองคกร
หรือหนวยงานยอยขององคกรเพ่ือสรางและใชความรูในการทํางานใหเกิดผลสัมฤทธ์ิดีข้ึนกวาเดิม 



 8 

(วิจารณ พานิช, 2549) การจัดการความรูจึงเปนเคร่ืองมือเพื่อใชในการบรรลุเปาหมายอยางนอย 3 
ประการไปพรอมๆ กัน  ไดแก   บรรลุเปาหมายของงาน บรรลุเปาหมายการพัฒนาคน   และบรรลุ
เปาหมายการพัฒนากลุมหรือองคกรแหงการเรียนรู  ท้ังนี้กระบวนการจัดการความรู  เราควรจะมอง
ท้ังหมดใหเช่ือมโยงและบูรณาการกันทุกสวน (ประเวศ วะสี, 2550) 
 
            กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 การดําเนินโครงการวิจัยฯคร้ังนี้มีจุดเนนอยูท่ีการสรางมาตรการทางสังคมเพ่ือทองถ่ินและ
ลดการบริโภคบุหร่ีมวนเอง โดยกรอบคิดหลักๆมีองคประกอบ 4 องคประกอบคือ  1) กระบวนการ
สรางความตระหนักตอปญหา  2) การสรางมาตรการทางสังคม  3) นโยบายสาธารณะ  และ 4) การ
จัดการความรู ดังแผนภาพท่ี  1 และคําอธิบายขางลาง 
 
 ก.  การสรางความตระหนักตอปญหา 
       ปญหาการบริโภคบุหร่ีมวนเอง แมวาจะเนนเร่ืองท่ีใกลตัว แตชาวบานหรือกลุม
ผูบริโภคอาจจะมิไดมองวาการบริโภคบุหร่ีเปนปญหา ดังน้ันทางโครงการฯ จะเร่ิมตนจากการทําให
เร่ืองการบริโภคบุหร่ีเปน “วาระ” อยางหนึ่งของชุมชน โดยจะใชกระบวนการแบบมีสวนรวมใน
การศึกษา สํารวจขอมูล นําเอาขอมูลท่ีไดถกเถียงในเวทีชุมชน ตลอดจนหาวิธีการท่ีจะแปลงขอมูล
ขาวสารออกมาเปนส่ือเพื่อใหขุมชนไดเขาใจและตระหนักถึงสถานะและปญหาจากการบริโภค
บุหร่ีมวนเอง 
 
 ข.  การสรางมาตรการทางสังคม 
      ภายหลังจากท่ีชุมชนไดรับรูและตระหนักถึงปญหาการบริโภคบุหร่ีมวนเองแลว ในข้ัน
ตอมาก็จะเปนการระดมกันคนหา“ทุนทางสังคม”ท่ีอยูในชุมชนมาใช และกําหนดเปนระเบียบ 
ขอบังคับ หรือแนวนโยบายของชุมชน กระบวนการดังกลาวจะเร่ิมตนจากการคนหาส่ิงดีๆท่ีมีอยูใน
ชุมชน การคนหาควบคูกับพัฒนาศักยภาพแกนนํา การกําหนดวิสัยทัศน หรือส่ิงท่ีชุมชนตองการจะ
บรรลุ และการกําหนดระเบียบ ขอบังคับ หรือแนวนโยบายท่ีเกี่ยวกับการควบคุมบุหร่ีมวนเอง 
กระบวนการดังกลาวนี้จะประยุกตใช  Asset-based Community Development Approach (ดู
รายละเอียดในกขคง.  การระดมศักยภาพชุมชนเพ่ือการขับเคล่ือนงานพัฒนาชุมชน. (รายงานวิจัย
ฉบับสมบูรณ) การพัฒนาสมรรถนะขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและองคกรชุมชนในการ
พัฒนาและการใชทุนทางสังคมแกไขปญหาความยากจน  ระยะท่ี 2) 
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 ค.  กระบวนการนโยบายสาธารณะทองถ่ิน  
      ในข้ันตอนตอมาจะเปนการแสวงหาการสนับสนุนจากองคกรปกครองสวนทองถ่ินหรือ
ชุมชนในฐานะท่ีเปน “agent” ของนโยบาย โดยการผลักดัน (advocate) ใหมาตรการเชิงสังคมใน
การปองกันและลดการบริโภคบุหร่ีมวนเอง เขาไปอยูในนโยบายสาธารณะของทองถ่ิน  โดย
เปาหมายสําคัญคือ องคการบริหารสวนตําบลและชุมชนหมูบาน กระบวนการดังกลาวนี้จะใช
ประสบการในการพัฒนานโยบายสาธารณะของทองถ่ินท่ีพัฒนาขึ้นมาภายใตสํานักงานกองทุน
สนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ โดยเฉพาะวิธีการท่ีเรียกวา สมัชชาสุขภาพ  ท้ังนี้ภายใตโครงการนี้
มีการคัดเลือกนักวิจัยชาวบาน นักวิจัยดังกลาวจะไดรับการพัฒนาภายใตนกระบวนการวิจัยแบบมี
สวนรวมตลอดกระบวนการดําเนินโครงการ ซ่ึงประกอบดวย 3 ข้ันตอนหลักๆ คือ  1) ข้ันสํารวจ/
ศึกษาขอมูล  เปนการสรางความตระหนักในการรับรูขอมูล โดยการระดมภาคีท่ีเกี่ยวของทุกระดับ
เขารวม   2) ข้ันกําหนดใหเปนประเด็นสาธารณะ ซ่ึงเกี่ยวของกับยาสูบและการควบคุมยาสูบ โดย
รวมกันวิเคราะห นําใชขอมูล คัดเลือกนโยบายท่ีสําคัญในการควบคุมการบริโภคยาเสน  และ3) จัด
เวทีสาธารณะเพ่ือนําเสนอตอองคการบริหารสวนตําบล ชุมชน และรัฐบาลกลาง  โดยใน 3 ข้ันตอน
ขางตน จะดําเนินไปภายใตแนวคิดสามเหล่ียมเขยื้อนภูเขา คือการระดมการมีสวนรวมของภาคีตางๆ
ประกอบดวย ฝายชาวบานท่ีเปนเจาของเร่ือง นักนโยบาย ขาราชการประจํา สถาบันวิชาการหรือ
นักวิชาการ 
 การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมในการสรางและพัฒนามาตรการทางสังคมเพื่อ
ควบคุมการบริโภคและจําหนายยาเสนนั้น เปนการใหบทบาทท่ีสําคัญกับชาวบานในการเขามามี
สวนรวมในกระบวนการตางๆ คือ  1) ศึกษาขอมูล/ขอเท็จจริงของสถานการณการบริโภคและการ
จําหนายยาเสนในบริบทของทองถ่ิน  2) การรวบรวม วิเคราะห จัดลําดับความสําคัญของปญหา 
ศักยภาพ  เพื่อนําเสนอและผลักดันการกําหนดนโยบายสาธารณะสูระดับผูปฏิบัตินโยบาย รวมท้ัง
รณรงคสงเสริมใหองคการบริหารสวนตําบลดําเนินการใหตอเนื่องและเปนจริง  และ3) ในสวนของ
โครงการฯจะนําบทเรียน /ชุดความรูท่ีไดตลอดกระบวนโครงการ นําสูการเผยแพรตอไป 
 
 ง.  การจัดการความรู  
      ในกระบวนการดําเนินงานโครงการฯเปนการดําเนินการรวมกันกับชุมชน และภาคีท่ี
เกี่ยวของ จะมีการสรุปบทเรียนเพ่ือทบทวนเปาหมาย ทิศทางและผลการดําเนินงานแตละชวงเวลา 
พรอมกับปรับปรุง พัฒนาการดําเนินงานใหสอดคลองกับเปาหมายของงาน การพัฒนาคน และกลุม
หรือองคกรชุมชน โดยมีฐานคิดท่ีสําคัญคือ “การสรางและการใชความรูนําการเปล่ียนแปลง”   
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       พรอมกันนี้จะมีการถอดบทเรียนระหวางการดําเนินโครงการ และส้ินสุดโครงการ
เพื่อใหเกิดการนําใชขอมูลใหเกิดประโยชนตอการพัฒนามาตรการทางสังคมท่ีเกิดจากชุมชน 
องคกร และยกระดับสูสาธารณะ    ในรูปแบบตางๆเร่ิมต้ังแต ข้ันการประชาสัมพันธ/สรางความ
เขาใจโครงการ  จะมีส่ือส่ิงพิมพเพื่อประชาสัมพันธ  ข้ันดําเนินงานโครงการ จะมีการสรุปบทเรียน
ระหวางดําเนินโครงการและข้ันส้ินสุดโครงการ จะมีการถอดบทเรียนและจัดการความรูในลักษณะ
ของบทเรียน/ชุดความรูจากกรณีศึกษา 3 จังหวัดในภาคอีสาน  การเผยแพรใน website ฯลฯ ส่ือ
ดังกลาวจะดําเนินไปตามความเหมาะสมสอดคลองกับกระบวนการดําเนินงานโครงการ ท้ังนี้เพื่อ
สรางและพัฒนามาตรการทางสังคมเพ่ือควบคุมการบริโภคและการจําหนายยาเสนโดยการมีสวน
รวมของชุมชนนําไปสูนโยบายสาธารณะของทองถ่ินบนพื้นฐานความเปนจริงของชุมชน 
 
 
 



แผนภาพที่  1.1   กรอบแนวคิดและภาพรวมกระบวนการดําเนินงาน โครงการวิจัยการสรางและพัฒนา  
มาตรการทางสังคมเพื่อควบคุมการบริโภคและการจําหนายยาเสนโดยการมสีวนรวมของชุมชน  

 กรณีศึกษา 3 จังหวัดในภาคอีสาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              ค. 
นโยบายสาธารณะทองถิ่น 

 ขอบัญญัติ อบต. 

 กฎระเบียบของชุมชน 

การควบคุม 

การบริโภค 
บุหรี่มวนเอง 

 
 
 
 
 
 

     ข.    
 
 
 
 
 
 
 

 
มาตรการทางสังคม 

อบต. 

สถานีอนามัย 

หนวยงาน
ราชการอื่นที่
เกี่ยวของ 

วัด/
โรงเรียน 

กลุม
องคกร 

ระเบียบ
ประเพณ ี

                                         ก. กลุม
ผูบริโภค ทุนทางสังคม 

 
ความตระหนักตอปญหา และ
สถานการณบุหรี่มวนเองและ

การบริโภค 

สํารวจ
ศึกษา 

เวที
ชุมชน 

                      ง. 

การจัดการความรู 

 จัดระเบียบชุดความรู 

 ถายทอด 

ถอดสรุป
บทเรียน 
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6.  วิธีการ และขั้นตอนดําเนินการวิจัย 
 1)  ผูประสานงานหลักจัดทํา MOU กับศจย.  และพัฒนาขอเสนอโครงการฉบับสมบูรณ
รวมกับพื้นท่ีวิจัย 3 พื้นที่ 
 2)  จัดเวทีทําความเขาใจ  และพัฒนานักวิจัยหลักใน 3 พื้นที่วิจัย 
 3)  วิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม เพื่อสํารวจสถานการณการบริโภค  การจําหนายยา
เสนในทองถ่ิน  และสรางความตระหนักถึงพิษภัยของยาเสน 
 4)  วางแผนเชิงปฏิบัติการเพื่อแสวงหามาตรการทางสังคม ในการควบคุม ลด เลิก การ
บริโภค  และจําหนายยาเสน  และแสวงหากลไกในการผลักดันมาตรการทางสังคมและติดตามการ
ทํางานในระดับทองท่ี 
 5)  สรางมาตรการทางสังคม ในระดับชุมชน  ในการควบคุม ลด เลิก การบริโภค  และ
จําหนายยาเสน 
 6)  ผลักดันใหนํามาตรการไปสูการปฏิบัติในระดับชุมชน 
 7)  สรุปบทเรียนและจัดการความรูเร่ืองการ การควบคุม ลด เลิก การบริโภค  และจําหนาย
ยาเสน 
 
7.  การวิเคราะหขอมูล 

การวิจยัในคร้ังนี้ไดใชท้ังวิธีการเชิงปริมาณ  และเชิงคุณภาพ  ซ่ึงการวิเคราะห แบงเปน 3 
สวน ดังนี ้
 1)  ในการสํารวจสถานการณการบริโภค  การจําหนายยาเสนในทองถ่ิน   ใชการวิเคราะห
ในระดับระดับตัวแปรเดียว (Univariate  Analysis)  การวิเคราะหในระดับนี้เปนการวิเคราะหเพื่อ
แสดงการกระจายของขอมูล  และอธิบายคุณลักษณะพื้นฐาน  โดยใชสถิติพรรณา  ไดแก  ความถ่ี  
รอยละ คาเฉล่ีย  คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  คาสูงสุด  และคาตํ่าสุด 
 2)  สําหรับการวิเคราะหหาสาเหตุ หรือปจจัยที่มีผลตอการควบคุมการบริโภคและการ
จําหนายยาเสน  ใชการวิเคราะหในระดับระดับสองตัวแปร (Bi- variate  Analysis)   โดยการ
วิเคราะหตารางไขว (Crosstabulation)  เพื่อพิจาณาการกระจายในแตละปจจัย  นอกจากนี้ยังใชสถิติ 
Chi – square เพื่อทดสอบเบื้องตนวาตัวแปรอิสระใดบางท่ีมีความสัมพันธกับการควบคุมการ
บริโภคและการจําหนายยาเสน 
 นอกจากนี้ในสวนของการวิจัยเชิงปฏิบัติการ  จะอาศัยกระบวนการอยางมีสวนรวม  ซ่ึงการ
วิเคราะหจะดําเนินไปพรอมกับลการเก็บขอมูล 
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 3)  สวนการสรุปบทเรียนการจัดการความรูในการสรางนโยบายสาธารณะทองถ่ิน   จะใช
การสังเคราะหตามแนวคิดและทฤษฎี 
 
8.  พื้นท่ีการวิจัย  ภาคีและเครือขาย การวิจัย 
 การวิจัยในคร้ังนี้มีพื้นท่ีวิจัย 10 ตําบล  ใน 3 จังหวัด  ไดแก ขอนแกน  รอยเอ็ด และ
มหาสารคาม  ซ่ึงท้ังสามจังหวัดมีความสําคัญในกระบวนการบริโภคยาเสน  กลาวคือ  จังหวัด
รอยเอ็ด เปนพื้นท่ีท่ีมีการเพาะปลูกยาสูบ  และเปนแหลงอุตสาหกรรมยาเสนมวนเอง สวนสําหรับ
จังหวัดขอนแกนและจังหวัดมหาสาคามก็เปนพื้นท่ีปลายทางที่สําคัญในการกระจายยาเสนมวนเอง 
(บัวพันธ  พรหมพักพิง  และคณะ, 2553) 

ภาคีและเครือขายการวิจัย  ซ่ึงประกอบดวยสถาบันการศึกษาในพื้นท่ี 3 แหงและองคการ
บริหารสวนตําบล 10 แหง  ภาคีและเครือขายการวิจัยดังกลาวจะทําหนาท่ีเปนผูวิจัยหลักในพ้ืนท่ี  
โดยมีกลุมวิจัยความอยูดีมีสุข  และการพัฒนาอยางยั่งยืน (WeSD) มหาวิทยาลัยขอนแกนเปนผู
ประสานงานโครงการฯ   (แผนภาพท่ี 2 )  

กลุมวิจัยความอยูดีมีสุขและการพัฒนาอยางยั่งยืน (WeSD) เกิดจากความตระหนักตอ
ปญหาการพัฒนาประเทศท่ีผานมา 4 ประการคือ  1)การพัฒนาโดยใชแนวทางการสรางความเติบโต
ทางเศรษฐกิจ ทําใหเกิดความเหล่ือมลํ้าระหวางเมืองและชนบท  2)ทําใหภาคสังคมตกอยูภายใตการ
ครอบงําและอิทธิพลของการบริหารจัดการทางเศรษฐกิจ  3)สงผลตอการทําลายทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอม และ 4)เกิดความเส่ือมทรุดของสังคมโดยเฉพาะครอบครัวและชุมชน ดังนั้นเพื่อ
เปนการตอบสนองตอปญหาดังกลาวจึงเกิดการจัดตั้งศูนยวิจัยเฉพาะทาง เนนการ  บูรณาการ
ระหวาง “ความอยูดีมีสุข” ของประชากรและ “การพัฒนาอยางยั่งยืน” 
 สําหรับมหาวิทยาลัยขอนแกน  ไดมีการดําเนินโครงการวิจัยรวมกันกับมหาวิทยาลัย Bath  
ภายใตช่ือโครงการ “ Well-being  in Developing Countries”  โครงการน้ีไดรับงบประมาณ
สนับสนุนจาก ESRC (Economics and Social Research Council) ประเทศสหราชอาณาจักร  โดยมี
การดําเนินการวิจัยใน 4 ประเทศ ไดแก เอธิโอเปย  เปรู  บังคลาเทศ  และประเทศไทย  สําหรับ
ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย มี พื้ น ท่ี วิ จั ย ใ น  2  ภ า ค  คื อ  ภ า ค ใ ต   อ ยู ใ น ค ว า ม รั บ ผิ ด ช อ บ ข อ ง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  และภาคอีสานอยูในความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัยขอนแกน      
ผลของการวิจัยไดช้ีใหเห็นประเด็นหลายประเด็นเปนพื้นฐานและควรจะมีการศึกษาตอเนื่องไป  
 ประการแรกถึงแมวากลุมประชากรท่ีศึกษาในคร้ังนี้  จะเปนเกษตรกรผูมีรายไดต่ํา  และ
กลุมคนจนท่ีอาศัยอยูในชุมชนแออัดในเมือง  แตคนสวนใหญก็รายงานวา  เขามีความสุข (หมายถึง
ความอยูดีมีสุขในทางอัตวิสัย)  อยูในระดับกลาง  ท่ีสําคัญก็คือ  ดัชนีช้ีวัดความม่ังค่ังทางวัตถุของ
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ครัวเรือน  ไมมีความสัมพันธกับความสุข ประการท่ีสอง  ส่ิงท่ีนาแปลกใจอยางยิ่งก็คือ  ระดับ
การศึกษาท่ีสูงข้ึนของสมาชิกในครอบครัว  มิไดทําใหความอยูดีมีสุขในทาง     อัตวิสัยเพ่ิมข้ึน  
ประการท่ีสาม  ทรัพยากรธรรมชาติ  หรือทรัพยากรสวนรวมในรูปแบบของ “ทุนทางสังคม” เปน
สินทรัพย (capital assets) ท่ีมีความสําคัญตอการยังชีพ ประการท่ีส่ี ครัวเรือนสวนใหญใหคุณคาแก
ความสัมพันธครอบครัวและสุขภาพในระดับสูง อยางไรก็ตาม การศึกษาวิจัยคร้ังนี้เนนการวิจัย
พื้นฐานเปนหลัก ทําใหตองมีการศึกษาวิจัยในเชิงประยุกตและการวิจัยในเชิงนโยบายตอไป 
 ภายใตการดําเนินงานของกลุมวิจัยความอยูดีมีสุข  ไดมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับความอยูดีมี
สุขหลายประเด็น  และในป พ.ศ. 2552 มีโครงการวิจัยท่ีอยูภายใตกลุมวิจัยความอยูดีมีสุข ฯ จํานวน 
6 โครงการ ในสวนของประสบการณการศึกษาวิจัยในประเด็นบุหร่ี  และยาเสนนั้น  กลุมวิจัยความ
อยูดีมีสุขไดทําการวิจัยในโครงการเศรษฐศาสตรการเมืองเร่ืองการควบคุมบุหร่ี  ในปพ.ศ. 2550  
โดยศึกษาอิทธิพลของบริษัทขามชาติบุหร่ีตอการควบคุมการผลิตและการบริโภคบุหร่ีไทย  รวมถึง
พัฒนาการของการผลิตบุหร่ีและการบริโภคในทองถ่ิน  ตลอดจนวิเคราะหครัวเรือนผูปลูกยาสูบใน
ภาคอีสาน  และสังเคราะหทางเลือก การนํานโยบายไปสูการปฏิบัติ     ผลการวิจัยในคร้ังนั้นได
ขอเสนอและทําการศึกษาตอยอดในโครงการวิจัยเสนทางยาเสน  เกษตรกรผูปลูก  ผูผลิต  ผูจําหนาย  
และผูบริโภคบุหร่ีมวนเอง  มีระยะเวลาตั้งแต พ.ศ. 2552 – 2553  ซ่ึงการวิจัยท้ังสองโครงการไดรับ
ทุนสนับสนุนการวิจัยจากศูนยวิจัยและการจัดการความรูเพื่อการควบคุมยาสูบ  (ศจย.) 
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WeSD 
ม.ขอนแกน 

(ผูประสานงาน) 

ขอนแกน รอยเอ็ด มหาสารคาม 

4 ตําบล 
1.สวนหมอน 
2.โนนสะอาด 
3. บานเม็ง 
4.จระเข 

3 ตําบล 
1.หนองโน 
2.กุดรัง 
3.หนองบัว 
 

3 ตําบล 
1.หนองแวง 
2.เหลาหลวง 
3.น้ําออม 
 

 
แผนภาพท่ี 1.2     โครงสรางภาคีและเครือขายการวจิัย 

 
9.  กลุมตัวอยางและการสุมตัวอยาง 

ในสวนของการศึกษาการแพรกระจายการบริโภค  การจําหนายยาเสน   การรับรูถึงพิษภัย
ของการบริโภค    ยาเสน  และผลกระทบดานลบตอสุขภาพของคนในชุมชนน้ัน  จะใชวิธีการ
สํารวจขอมูลท้ังในระดับครัวเรือน และระดับปจเจก  
  1)  ระดับครัวเรือน  จะทําการศึกษาถึงสถานการณการบริโภคยาเสน  ตลอดจนการรับรูถึง
พิษภัย และผลกระทบท่ีมีตอครัวเรือน  และขอคิดเห็น  โดยมีแผนการสุมตัวอยางดังนี้ 

1.1)  กําหนดจํานวนกลุมตัวอยาง  โดยการใชเกณฑ ซ่ึงในการวิจัยในคร้ังนี้มีจํานวน
ประชากรทั้งส้ิน  15,900  ครัวเรือน (ตารางท่ี  1)  ประชากรมีจํานวนในหลักหม่ืน จึงใชจํานวนกลุม
ตัวอยาง รอยละ 7 เพื่อคํานวณหากลุมตัวอยาง ไดจํานวนกลุมตัวอยางท้ังส้ิน 1,113  ครัวเรือน 
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ตารางท่ี 1.1  จาํนวนครัวเรือน  ประชากร จําแนกตามตําบลและจังหวดั 

 
 

1.2)  เม่ือไดจํานวนกลุมตัวอยาง  จึงนํามาหาสัดสวนของจํานวนตัวอยางท้ังในระดบัจงัหวดั  
และระดับตําบล ท้ังนี้เนื่องจากทางโครงการวิจัยฯ ไดแบงกลุมตัวอยางโดยใช ทองท่ีทางภูมิศาสตร 
(Geographic subdivision) เปนหลัก    หรือท่ีเรียกวาการสุมตัวอยางโดยวิธี Area sampling  จํานวน
ตัวอยางท่ีคํานวณไดมีรายละเอียดดังนี้ 
  
 
 
 
 
 

จังหวัด ตําบล 
จํานวนครัวเรือน 

(ครัวเรือน) 
จํานวนประชากร 

(คน) 

สวนหมอน 1,794 7,915 
โนนสะอาด 1,499 8,138 
บานเม็ง 1,837 11,240 

ขอนแกน 

จระเข 1,588 6,497 

รวม 6,718 33,790 

หนองแวง 1,824 8,156 
เหลาหลวง 1,542 7,961 รอยเอ็ด 
น้ําออม 1,155 5,026 

รวม 4,521 21,143 

หนองโน 1,319 6,547 
กุดรัง 1,993 6,737 มหาสารคาม 

หนองบัว 1,349 6,241 

รวม 4,661 19,525 
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พื้นที่วจิัย 
15,900  ครัวเรือน 

 
(1,113  ครัวเรือน) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่  1.3  การสุมตัวอยาง  และจํานวนกลุมตัวอยาง 

ขอนแกน   
6,718  ครัวเรือน   
(470 ครัวเรือน) 

รอยเอ็ด   
4,521  ครัวเรือน  
 (317 ครัวเรือน) 

มหาสารคาม 
4,661  ครัวเรือน  
 (326 ครัวเรือน) 

สวนหมอน  
1,794  ครัวเรือน   
(126 ครัวเรือน) 

โนนสะอาด 
1,499 ครัวเรือน   
(105 ครัวเรือน) 

บานเม็ง 
1,873 ครัวเรือน   
(128 ครัวเรือน) 

จะเข 
1,588 ครัวเรือน   
(111 ครัวเรือน) 

น้ําออม 
1,155 ครัวเรือน   
(81 ครัวเรือน) 

หนองแวง 
1,824 ครัวเรือน   
(128 ครัวเรือน) 

เหลาหลวง 
1,542 ครัวเรือน   
(108 ครัวเรือน) 

หนองบัว 
1,349 ครัวเรือน   
(95 ครัวเรือน) 

หนองโน 
1,319 ครัวเรือน   
(92 ครัวเรือน) 

กุดรัง 
1,993 ครัวเรือน   
(139 ครัวเรือน) 

17 
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 2)  ระดับปจเจก ทําการศึกษาในกลุมผูบริโภคยาเสน  เพื่อศึกษาถึงพฤติกรรมการบริโภค  
ปจจัยท่ีสงผลถึงการบริโภคยาเสน รวมท้ังการรับรูถึงผลกระทบท่ีเกิดจากการบริโภคยาเสน   และ
ขอคิดเห็นซ่ึงในการสํารวจผูบริโภคยาเสนไมทราบขนาดประชากรท่ีสูบยาเสนท้ัง 3 จังหวัด  จึงใช
สูตรของ W.G.cochran  (สมศักดิ์  ศรีสันติสุข,  2550) โดยมีระดับความเช่ือม่ัน 95%   

       n = P(1-P)Z2   
         d2 
เม่ือ n คือ  จํานวนกลุมตัวอยางท่ีตองการ 

   P คือ  สัดสวนของประชากรท่ีผูวิจัยตองการสุม   
   Z  คือ  ระดับความม่ันใจท่ีกําหนด  หรือระดับนัยสําคัญทางสถิติ   
    d  คือ  สัดสวนความคลาดเคล่ือนท่ียอมใหเกิดข้ึนได 

 
             323 = 0.30(1-0.30)1.962 

         0.052 
ดังนั้นจํานวนกลุมตัวอยางผูบริโภคยาเสนในแตละจังหวัด คือ 323 คน  รวมท้ัง 3 จังหวัด 

คือ 969 คนและสามารถจําแนกเปนตําบลไดดังนี้ 
 จังหวัดขอนแกน  4 ตําบล  ตําบลละ 81 คน 
 จังหวัดมหาสารคาม 3  ตําบลละ 108 คน 
 จังหวัดรอยเอ็ด 3 ตําบลละ 108 คน  

 
10.   แผนยุทธศาสตร  และผลผลิตของโครงการฯ 
 การดําเนินโครงการฯ  มีเปาหมายสําคัญคือ การเสริมสรางกระบวนการเรียนรูรวมกันของ
ชุมชนทองถ่ิน ท้ังในเร่ืองสถานการณ พิษภัยของการบริโภคและการจําหนายยาเสนท่ีมีตอคนใน
ชุมชนและสังคม โดยมีการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมเพ่ือสรางและพัฒนามาตรการทาง
สังคมในดานตางๆผลักดันสูขอบัญญัติขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเพื่อสุขภาวะท่ีดีของคนใน
ทองถ่ินท้ังดานกาย ใจ สังคม ปญญา  

ยุทธศาสตรสําคัญในการดําเนินโครงการฯประกอบดวย 4 ยุทธศาสตรหลักคือ  ยุทธศาสตร
ท่ี 1 การสํารวจและสรางการรับรู/ความตระหนักของชุมชน    ยุทธศาสตรท่ี 2 การวิจัยเชิงปฏิบัติการ
แบบมีสวนรวม ยุทธศาสตรท่ี 3 การสราง/พัฒนามาตรการทางสังคมและกลไกในการผลักดันสู
ระดับนโยบายสาธารณะของทองถ่ิน  และยุทธศาสตรท่ี 4 การสรุปบทเรียนและการจัดการ
ความรู  โดยในแตละยุทธศาสตรมีผลผลิตของโครงการฯโดยสรุปดังนี้ 
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สุขภาวะชุมชน 

การสํารวจและสรางการ
รับรู/ความตระหนักของ

ชุมชน 

การวิจัยเชิงปฏิบัติการ
แบบมีสวนรวม 

การสราง/พัฒนา
มาตรการทางสังคมและ
กลไกในการผลักดันสู
ระดับนโยบายสาธารณะ

การสรุปบทเรียนและการ
จัดการความรู 

แผนภาพท่ี  1.4  แผนยุทธศาสตรโครงการฯ 
 
 

 ผลผลิตของโครงการฯ  โดยพิจารณาตามแผนยุทธศาสตร  มีรายละเอียดดังนี้ 
   

ยุทธศาสตร ผลผลิตของโครงการฯ 
1.  การสํารวจและสรางการรับรู/ความตระหนกั
ของชุมชน 

1. ขอมูลสถานการณการบริโภค  การจําหนายยา
เสนในทองถ่ิน  และเผยแพรขอมูลเพื่อสรางการ
รับรูและตระหนักถึงพิษภัยของยาเสนในพ้ืนท่ี
วิจัย 10 ตําบล 
2. ในพ้ืนท่ีมีผูรับรูและตระหนักถึงพิษภัยของยา
เสน  และมีการลด เลิกการบริโภคยาเสน 
3.  มีรานคาท่ีปรับเปล่ียนวิธีการจําหนายยาเสน
เชน  การไมจําหนายยาเสนใหเด็กตํ่ากวา 18 ป  
การไมวางโชวหนาราน  เปนตน 

2. การวิจยัเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม 1. พัฒนาศักยภาพนักวจิัยในพื้นท่ี 10 ตําบล  
และเกดิการมีสวนรวมปฏิบัติการในพ้ืนท่ี 
2. เกิดความรวมมือระหวางภาคีเครือขายการวิจัย
กับชุมชนจํานวน 10 ตําบล ในการสราง
มาตรการทางสังคมในการควบคุม ลด เลิก การ
บริโภค  และจาํหนายยาเสน  

3. การสราง/พัฒนามาตรการทางสังคมและ 1.เกิดคณะทํางานท่ีเปนกลไกในการผลักดัน
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ยุทธศาสตร ผลผลิตของโครงการฯ 
กลไกในการผลักดันสูระดับนโยบายสาธารณะ
ของทองถ่ิน  

มาตรการทางสังคมเขาสูขอบังคับของทองถ่ิน  
และติดตามผลการนํามาตรการทางสังคมนั้นไป
ปฏิบัติ จํานวน 10 ชุดคณะทํางาน 
2. องคการบริหารสวนตําบลยอมรับมาตรการ
ทางสังคมและนําเขาสูขอบังคับขององคการ
บริหารสวนตําบล  และสนับสนุนงบประมาณ
ในการนํามาตรการทางสังคมนั้นไปใชใน
ทองถ่ิน  เฉล่ียแหงละ 50,000 บาท 

4.  การสรุปบทเรียนและการจัดการความรู   1. มีบทความตีพิมพในวารสารในประเทศ 3 
เร่ือง  
2. มีบทความตีพิมพในวารสารตางประเทศ 1 
เร่ือง 
3. มีรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ  3 เลม               
4. มีรายงานการสังเคราะหการวิจัย  1 เลม 
5. มีเอกสารการสรุปบทเรียน/การถอดบทเรียน
ในการวิจัยระดับตําบล 10 ตําบล  

 
11.  การควบคมุกํากับและการติดตามโครงการฯ 

1)  คณะทํางานภาคและระดบัจังหวดัมีการประชุมติดตามงานประจําเดอืน  
2)  คณะทํางานจังหวัดสรุปรายงานความกาวหนาและผลการดําเนินงานทุก 6 เดือน เสนอ

ตอคณะทํางานภาค  
              3)  มีการประเมินผลภายในโดยใชกระบวนการประเมินแบบเสริมพลัง
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12.  ระยะเวลาในการดําเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้มีระยะเวลาดําเนินการ 2 ป    เริ่มตั้งแต มกราคม 2553 – ธันวาคม 2554 

ขั้นตอน 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1. ประชาสัมพันธโครงการฯ พัฒนาศักยภาพนักวิจัย 6 
พื้นที ่

                        

2. การวิจยัเชิงปฏิบัติการอยางมีสวนรวม (สํารวจ
สถานการณการบริโภค  การจําหนายยาเสนในพืน้ที่)  

                        

3.วางแผนปฏิบัติการแบบมีสวนรวมเพื่อแสวงหา
มาตรการ/วิธีการควบคุม ลด เลิก การบริโภคและ
จําหนาย  และพัฒนากลไกในการขับเคลื่อนงานใน
ชุมชน 

                        

4. นํามาตรการไปสูการปฏิบัติในระดับชุมชน 
 ผลักดัน/นํามาตรการเขาไปเปนสวนหนึ่งของขอบัญญัติ
อบต. 

                        

5. ถอดสรุปบทเรียนและจัดการความรูเพือ่ใชประโยชน
ในพื้นที่ และขยายผลตอไป 

                        

6. จัดทํารายงานฉบับสมบูรณ/การสังเคราะห/เอกสาร
สรุปบทเรียน 

                        

 

21 
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13.  งบประมาณ  
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณระยะเวลาดําเนินงาน 2 ป รวมงบประมาณท้ังส้ิน  

4,075,000  บาท 
 



 บทที่  2 
การพัฒนาศักยภาพนักวิจัย 

 
 
ในบทนี้เปนการอธิบายกระบวนการคนหาและคัดเลือกนักวิจัยระดับตําบล  โครงสรางและ

องคประกอบ  ตลอดจนวิธีการในการพัฒนาศักยภาพของนักวิจัย และบทเรียนท่ีเกิดข้ึนจากการ
สรางและพัฒนานักวิจัยในระดับพื้นท่ี  ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 

 
1.  ความสําคัญของการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย 

การดําเนินงานโครงการการสรางและพัฒนามาตรการทางสังคมฯ ใชแนวทางการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการแบบมีสวนรวม  (Participatory  Action  Research)  เปนกลไกสําคัญในการขับเคล่ือน
งาน   โดยสาระสําคัญเปนกระบวนการของการแสวงหาความรูรวมกัน  มีการใชความรูจริง และ
มุงเนนใหเกิดการเปล่ียนแปลง เกิดการพัฒนาในชุมชน สังคม การวิจัยจึงเนนใหเจาของปญหามามี
สวนรวมในการทําวิจัย โดยยึดหลัก learning by doing  หรือเรียนรูจากการลงมือทํา เพิ่มบทบาทของ
กลุมเปาหมายใหมีสวนมากกวาคนใหขอมูล ดังนั้นทางโครงการฯ  ไดกําหนดใหมีนักวิจัย หรือ
คณะทํางานท่ีมาจากระดับพื้นท่ีเขามามีสวนรวมในการออกแบบวางแผน วิเคราะหและใช
ประโยชนจากขอมูลเพื่อผลักดันนโยบายสาธารณะดานการบริโภคและจําหนายบุหร่ีมวนเองใน
ชุมชนเขาสูนโยบายของทองถ่ิน 
 อยางไรก็ตามการดําเนินการโครงการฯ  มีนักวิจัยและคณะทํางานหลายระดับ  ดังนั้นเพื่อ
ความเขาใจขออธิบายความหมายของแตละระดับดังนี้ 

1) นักวิจัยทีมกลาง  หมายถึง  นักวิจัยท่ีทําหนาท่ีประสานงาน  วิเคราะห  สังเคราะหผล
การดําเนินงานในภาพรวมทั้ง  3 จังหวัด   รวมท้ังใหการสนับสนุนการดําเนินงานของ
ท้ัง 3 จังหวัด 

2) คณะทํางานระดับจังหวัด  และ เจาหนาท่ีขับเคล่ือนงานในพ้ืนท่ี  หมายถึง นักวิจัยท่ีทํา
หนาท่ีประสานงาน  วิเคราะห  สังเคราะหผลการดําเนินงานในภาพจังหวัด   รวมท้ังให
การสนับสนุนการดําเนินงานของจังหวัด 

3) นักวิจัยตําบล หรือคณะทํางานวิจัยระดับตําบล  หมายถึง  กลุมเปาหมายในระดับ
ทองถ่ินท่ีเขารวมในโครงการฯ ถือวาเปนกลไกหลักในการขับเคล่ือนงาน ซ่ึง
รายละเอียดตางๆ  จะกลาวในลําดับตอไป 
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2.  การคนหาและการคัดเลือกนักวิจัยระดับตําบล 
ในการคนหาและการคัดเลือกนักวิจัยระดับตําบลนั้น ท้ัง 3 จังหวัดไดดําเนินการภายหลังท่ี

ไดรับทราบวัตถุประสงค และกระบวนการดําเนินงานของโครงการจากการเขารวมประชุมเชิง
ปฏิบัติการเร่ือง การวิจัยชุมชนแบบมีสวนรวม เพื่อสรางมาตรการทางสังคม สําหรับควบคุมการ
บริโภคยาเสน ท่ีอาคารขวัญมอ มหาวิทยาลัยขอนแกน ในกระบวนการคนหาและคัดเลือกนักวิจัย
ระดับตําบลนั้น สามารถสรุปรูปแบบได ดังนี้ 

รูปแบบท่ี 1  คณะทํางานจังหวัดจัดเวทีใหผูเขารวมการประชุมเชิงปฏิบัติการเร่ือง การวิจัย
ชุมชนแบบมีสวนรวม เพื่อสรางมาตรการทางสังคม สําหรับควบคุมการบริโภคยาเสน ซ่ึงเปนกลุมท่ี
มีความเขาใจในเปาหมายและกระบวนการดําเนินงานของโครงการ ฯ  รวมกันพิจารณาคนหา
นักวิจัยระดับตําบล  โดยรวมกันกําหนดคุณลักษณะ และทําการชักชวน 
 รูปแบบท่ี 2 คณะทํางานจังหวัดมีการจัดเวทีช้ีแจงความเปนมาขอโครงการฯ และไดระดม
ความคาดหวังจากการเขารวมโครงการวามีเปาหมายสอดคลองกับโครงการหรือไม  เม่ือรับทราบถึง
เปาหมายท่ีมีความสอดคลองกันแลว  ก็ไดคนหาอาสาสมัครท่ีจะเขามารวมงานกับโครงการฯ 
 จากการคนหานักวิจัยระดับตําบลทั้ง 2 รูปแบบ ถึงแมจะมีวิธีการท่ีแตกตางกัน แตก็พบวา  
ในสวนของการกําหนดคุณสมบัติของผูท่ีเขามานักวิจัยระดับตําบลนั้น  มีสวนท่ีคลายคลึงกัน  
กลาวคือ  ควรจะเปนผูมีความรับผิดชอบ  มีจิตอาสา  มีความเสียสละ  มีความคิดสรางสรรค  เปดใจ
และรักการเรียนรู  เปนตน  อยางไรก็ตาม  เปนท่ีสังเกตวาผูท่ีเขามาเปนนักวิจัยระดับตําบลนั้น  โดย
สวนใหญมีประสบการณการดําเนินงานโครงการมากอน  เชนโครงการสุขภาวะตําบล  โครงการ
สวัสดิการชุมชน   โครงการผักปลอดสารพิษ  เปนตน 
 
3.  องคประกอบและบทบาทของนักวิจัยระดับตําบล 

ผลการคนหาและคัดเลือกนักวิจัยระดับตําบลนั้นพบวาในแตละพื้นท่ีจะมีประมาณ 10 -15  
คน  และมาจากหลายภาคสวนในชุมชน   สามารถจําแนกเปน  3 สวน  ประกอบดวยฝายทองถ่ิน 
ฝายทองท่ี และฝายประชาสังคม โดยรายละเอียดและสัดสวนนักวิจัยระดับตําบล สามารถสรุปได
ดังนี้ 

 ฝายทองถ่ิน  เชน ตัวแทนจากองคการบริหารสวนตําบล โรงพยาบาลสงเสริม
สุขภาพตําบล  และโรงเรียน 

 ฝายทองท่ี   เชน  ผูใหญบาน ผูชวยผูใหญบาน  
 ฝายประชาสังคม  เชน  อาสาสมัครสาธารณสุข อาสาสมัครประจําหมูบาน กลุม

สตรีตําบล และแกนนําเยาวชน 
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ตารางท่ี 2.1   สัดสวนนักวิจัยวิจัยระดับตําบล 

สัดสวนนักวิจัยวิจัยระดับตําบล 
ตําบล ฝายทองถ่ิน 

(คน) 
ฝายทองท่ี 

(คน) 
ฝายประชาสังคม 

(คน) 
รวมท้ังส้ิน 

(คน) 

ขอนแกน 31 13 16 60 
มหาสารคาม 35 7 12 54 
รอยเอ็ด 14 8 9 31 

รวม 79 28 37 145 

 
 ถึงแมวาจะสรุปองคประกอบของนักวิจัยระดับตําบลออกเปน 3 สวน  แตก็พบความ
แตกตางในพ้ืนท่ีจังหวัดมหาสารคาม  ท่ีนักวิจัยระดับตําบลนั้นครอบคลุมไปถึง ฝายศาสนา  คือ เจา
คณะตําบล ปราชญชาวบาน  รวมไปถึงผูจัดการ ธกส.  เกษตรอําเภอ และเจาหนาท่ีสถานีตํารวจ 

ในสวนบทบาทหนาท่ีของนักวิจัยระดับตําบลนั้น  จะเกิดจากการกําหนดบทบาทรวมกัน  
ซ่ึงบทบาทหลักจะเปนการขับเคล่ือนงานต้ังแตในระดับตําบลไปจนถึงในระดับหมูบาน  เมื่อ
พิจารณาในรายละเอียด  พบวา  มีการแบงบทบาทหนาท่ีตามความรูความสามารถของคณะทํางาน
แตละคน เชน  งานที่ตองใชความรูและความสามารถในการอานและการเขียน  โดยเฉพาะงาน
เอกสาร  รวมถึงการประสานงานภายในคณะทํางานวิจัยดวยกันเอง การประสานงานระหวาง
นักวิจัยระดับตําบลกับนักวิจัยจังหวัด หรือนักวิจัยทีมกลาง  โดยสวนใหญจะเปนหนาท่ีของ
เจาหนาท่ีอบต.  สวนการทํางานเชิงลึกในพื้นท่ีจะมีผูนําในแตละหมูบานเปนผูรับผิดชอบ 

นอกจากนี้ยังพบวา การสรางกลไกการทํางานในแตละจังหวัดมีรูปแบบท่ีแตกตางกัน  แต
สามารถสรุปได 3 ลักษณะ  คือ 

1) มีนคณะทํางานท่ีเปนทีมหลัก  เชน  เจาหนาท่ี อบต./ส.อบต./อสม. ฯลฯ และทีมรอง  
เชนผูใหญบาน/ผูชวยผูใหญบาน/ผูนํากลุม   ฯลฯ ซ่ึงในลักษณะนี้ทีมหลักจะเปนผู
ดําเนินงานในภาพรวมท้ังตําบล  แตทีมรองจะดําเนินงานภายในหมูบานท่ีตนเอง
รับผิดชอบ 

2) มีคณะทํางานท่ีเปนทีมหลัก  และมีทีมท่ีปรึกษา  เชน สถานีอนามัย ตัวแทนโรงเรียน 
3) มีคณะทํางานเปนทีมเดียว  แตแบงบทบาทหนาท่ีเปนสองสวนคือ  สวนท่ีหนึ่งคือ การ

บริหารจัดการ เชน  การจัดทําเอกสาร  การประสานงาน  การประชาสัมพันธ    เปนตน  
สวนท่ีสองมีหนาท่ีหลักคือการขับเคล่ือนงานในพื้นท่ี 
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 4.  การพัฒนาคณะทํางานวิจัยระดับตําบล   
การพัฒนาศักยภาพคณะทํางานวิจัยระดับตําบลนั้น ไดดําเนินผานกิจกรรมตางๆ  ไดแก 

การอบรม ประชุม การเขาไปติดตามสนับสนุน สอนแนะ (Coaching) อ่ืนๆ ท่ีพื้นท่ีดําเนินการ
เพื่อใหเกิดการเปล่ียนแปลง ท้ังท่ีจัดโดยนักวิจัยทีมกลาง  และคณะทํางานระดับจังหวัด ซ่ึงสามารถ
สรุปประเด็นในการพัฒนาศักยภาพ  ไดดังนี ้

1)  การสรางและพัฒนาความรูความเขาใจ  (Knowledge) ในชวงกอนการเร่ิมกิจกรรมใน
แตละกิจกรรม  จะมีการใหความรูผานการบรรยายจากวิทยากร  เชน  (1) การนําเสนอสถานการณ
การบริโภคและการจําหนายยาเสน  เพื่อใหเห็นถึงความรุนแรง  และความสําคัญในการดําเนิน
โครงการฯ    (2) การบรรยายเร่ืองหลักการ  ทักษะ  เทคนิคพื้นฐานของการวิจัยเชิงปฏิบัติการ 
เพื่อใหมีความรูความใจในกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการอยางมีสวนรวม  (3) การบรรยายเร่ืองการ
สรางมาตรการ  แนวคิด และวิธีการสรางมาตรการ  เพ่ือใหเห็นถึงแนวทางการสรางมาตรการทาง
สังคม  (4)  การบรรยายเรื่องกระบวนการสาธารณะกับการผลักดันนโยบายทองถ่ิน  เพื่อใหเห็นถึง
แนวทางในการผลักดันมาตรการทางสังคมในการควบคุมยาเสนสูนโยบายของทองถ่ิน 

2) การพัฒนาทักษะ (Skill)  โดยเฉพาะทักษะทางดานการวิจัย  ในสวนนี้ไดพัฒนา
ศักยภาพนักวิจัยระดับตําบลผานกิจกรรมการสํารวจสถานการณการบริโภคและการจําหนายยาเสน  

นักวิจัยระดับตําบลทุกพื้นท่ีมีบทบาทในการเก็บรวบรวมขอมูลแบบสํารวจ  ดังนั้นจะไดฝกทักษะ
ตั้งแตวิธีการใชเคร่ืองมือ (แบบสํารวจ) ผานกระบวนการแสดงบทบาทสมมุติ (Role play) การ
ตรวจสอบความถูกตองของขอมูล ดวยการตั้งคณะทํางานในการตรวจสอบขอมูล  การบันทึกขอมูล
ดวยโปรแกรมสําเร็จรูป  โดยกระบวนการอบรมเชิงปฏิบัติการ  การวิเคราะหขอมูลและการคืน
ขอมูลสูชุมชน ดวยการจัดเวทีสะทอนขอมูลสูชุมชน   

นอกจากนี้ในพื้นท่ีจังหวัดมหาสารคาม  ไดสรางแบบสอบถามข้ึนมาใหมอีก 1 ชุด  ซ่ึงเกิด
จากนักวิจัยระดับตําบล  ดังนั้นนักวิจัยระดับตําบลไดฝกการกําหนดประเด็นปญหา  การงออกแบบ
แบบสอบถามใหตรงตามวัตถุประสงคท่ีตองการศึกษา  การใชขอความหรือคําถามตางๆ  เพื่อให
ผูตอบเขาใจงาย 

3) การฝกปฏิบัติกระบวนการทํางานอยางมีสวนรวม   ในการประชุมแตละไตรมาส  
ระหวางคณะทํางานระดับจังหวัดและนักวิจัยระดับตําบลจะมีการวางแผนกิจกรรม  และออกแบบ
กระบวนการการทํางานรวมกัน  การกําหนดกรอบในการเขียนรายงาน  รวมถึงการมีสวนรวมใน
การกําหนดรูปแบบ การออกแบบส่ือสรางการตระหนัก ตลอดจนการผลิตส่ือและวางแผนจัดการ
การเผยแพรประชาสัมพันธส่ือในพื้นท่ี 



  27 

4) การเสริมสรางความเขมแข็งใหกับคณะทํางานวิจัยในระดับตําบล  ในประเด็นนี้ได
ดําเนินการผานกิจกรรมสรุปบทเรียน ท้ังในระดับจังหวัดและระดับภาค  กิจกรรมน้ีจะดําเนินการ 2 
คร้ัง  คือในชวงครึ่งทางของการดําเนินงานโครงการ (ส้ินสุดการดําเนินงานในปท่ี 1)  และหลังจาก
ส้ินสุดกิจกรรมในปท่ี 2 (กอนปดโครงการ) กิจกรรมนี้จะชวยในการสรุปบทเรียนการดําเนินงานท่ี
ผานมา นําประสบการณในการทํางานในพื้นท่ีมาแลกเปล่ียนเพ่ือสรางการเรียนรูรวมกันระหวาง
ตําบล  คณะทํางานตําบลเกิดการพัฒนาศักยภาพ ทักษะ รวมทั้งเสริมสรางความเขมแข็งของทีม
คณะทํางาน และคณะทํางานวิจัยระดับตําบลไดเกิดการวางแผนการดําเนินงานในตอไปอยางมี
ประสิทธิภาพ 
 
5.  ผลท่ีเกิดขึ้นตอคณะทํางานวิจัยระดับตําบล 

การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนกับคณะทํางานวิจัยระดับตําบล ในบทบาทของผูปฏิบัติงานใน
พื้นท่ี ซ่ึงถือไดวาเปนการเรียนรูและการพัฒนาตนเองจากกระบวนการดําเนินโครงการ  ซ่ึงมี
รายละเอียดดังนี้ 

1)  ความรู พบวา คณะทํางานวิจัยระดับตําบลไดรับรูและเรียนรูขอมูลตางๆ  เกี่ยวกับพิษ
ภัย ผลกระทบจากการสูบยาเสน รวมถึงขอมูลสําคัญตางๆ ท่ีไดรับจากการเขารวมโครงการวิจัยฯ 
และประสบการณท่ีผานมาสูคนในชุมชน ผานกิจกรรมการประชาสัมพันธโครงการวิจัยฯ การ
จัดเก็บขอมูลแบบสํารวจในพื้นท่ี ตลอดจนการแลกเปล่ียนพูดคุยในการดําเนินชีวิตประจําวันของ
นักวิจัย  ทําใหสามารถถายทอดขอมูลไดมากข้ึน  ขอมูลมีความนาเช่ือถือ  

2) ดานทัศนคติ พบวา มุมมองของคณะทํางานเปล่ียนไป คือ จากเดิมไมเช่ือม่ันวา
โครงการจะทําได แตปจจุบันกลับเช่ือม่ันวาโครงการสามารถทําได เนื่องจาก ตนเองเร่ิมสูบลดลง 
คนในครอบครัวก็เร่ิมลดการสูบ และมีบางครอบครัวท่ีผูนําสามารถเลิกสูบไดจริงๆ คณะทํางาน ได
แลกเปล่ียนความรู ความคิดเห็นกันใหกําลังใจกัน ไดแลกเปล่ียนกันภายในทีม และตางตําบล 
นอกจากนี้ยังเกิดจิตสํานึกท่ีดีตอผู อ่ืนและชุมชน  จากการเขารวมในการกระบวนการวิจัย
คณะทํางานวิจัยระดับตําบล มีความคาดหวังท่ีอยากจะใหชุมชนของตนเองปลอดจากการสูบยาเสน
อยางถาวร โดยเฉพาะกลุมเยาวชนคนรุนใหมซ่ึงก็คือ ลูกหลานของตนเองที่จะเติบโตในอนาคต
ไมใหยุงเกี่ยวหรือทดลองการสูบอยางเด็ดขาด รวมท้ังมีความปรารถนาท่ีอยากจะเห็นพื้นท่ีการ
ทํางานวิจัยเชิงรุกในลักษณะน้ี มีการขยายพื้นท่ีครอบคลุมไปยังพื้นท่ีอ่ืนท่ีอยูใกลเคียงดวย เพื่อให
ประโยชนท่ีจะเกิดขึ้นจากการทํางานวิจัยใหแผขยายกวางขวางมากข้ึน   

3) ดานพฤติกรรม  จากการมีความรูความเขาใจในพิษภัยของการสูบยาเสน  การ
ปรับเปล่ียนทัศนคติ  สงผลใหเกิดการการปฏิบัติตัวเปนแบบอยางดานการเลิกสูบยาเสน   เปาหมาย
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หลักของโครงการวิจัยฯ มุงเนนการยับยั้งนักสูบหนาใหมและรณรงคการลด ละ เลิก ใหกับผูท่ียงัสูบ
ในพื้นท่ีเปาหมาย ซ่ึงนักวิจัยทองถ่ินท่ีเขารวมกระบวนการวิจัยประมาณ 1 – 2 คนตอตําบล อาสาตัว
ในการเลิกสูบบุหร่ีอยางถาวรโดยใชฐานของโครงการวิจัยฯ ระยะเวลา 2 ป เปนจุดเร่ิมตนในการเลิก
สูบ เนื่องจากเร่ิมเล็งเห็นถึงพิษภัย และโทษ รวมทั้งผลกระทบเชิงลึกจากการสูบมากข้ึน ท้ังในสวน
ของผูสูบบุหร่ีซองหรือยาเสน    และท่ีสําคัญผูเลิกสูบใหเหตุผลท่ีนาสนใจวา “กอนจะบอกใหผูอ่ืน
เลิก ตนเองตองทําไดกอน” นับเปนจุดเร่ิมตนของวิธีคิดและการปฏิบัติท่ีดีในการขยายผลไปยัง
กลุมเปาหมายอ่ืน 

 
ภาพท่ี 2.1  บุคคลตัวอยางท่ีสามารถเลิกบุหร่ีไดในโครงการ   
จากตําบลสวนหมอน  อําเภอมัญจาคีรี  จังหวัดขอนแกน 

 
4) ดานทักษะ ไดแก (1) มีความกลาแสดงออกมากขึ้น เชน การฝกเปนวิทยากร การระดม

ความคิดเห็น การพูดในที่ชุมชน ฝกเร่ืองการเก็บขอมูล การตั้งคําถาม การบันทึก รวมท้ังการใช 
โปรแกรม SPSS นอกจากนั้นแลวทีมยังไดเรียนรูเทคนิคการใชบัตรคํา Mind map การจัดกลุมคํา
ตอบ และการนําเสวนา เปนตน  (2)  การรูจักสังเกตและตั้งคําถาม    เปนทักษะพ้ืนฐานท่ีเปน
ประโยชนตอนักวิจัยอยางยิ่ง การเปนผูรูจักสังเกตและต้ังคําถามเกิดข้ึนจากการท่ีคณะทํางานวิจัย
ระดับตําบล ไดมีโอกาสเขารวมกระบวนการวิจัย ท้ังจากการเขารวมประชุมหรืออบรมผานกิจกรรม
ตางๆ รวมท้ังจากการทํางานในระดับพ้ืนท่ีชุมชน เชน การจัดเก็บขอมูลชุมชน การไดแลกเปล่ียนพูด
กับผูประกอบการรานคา หรือผูสูบยาเสน เปนตน (3)  เกิดทักษะดานการปรับตัว    คณะทํางานวิจัย
ระดับตําบลหลายคนยังไมเคยมีโอกาสทํางานวิจัยหรืองานพัฒนาทองถ่ินอยางอ่ืนมากอน การเขา
รวมเปนคณะทํางานวิจัยระดับพื้นท่ีคร้ังนี้ ไดกอใหเกิดการเปดโลกทัศนดานการทํางานวิจัยเชิง
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พัฒนาในระดับพื้นท่ี นอกจากเปนการพัฒนาศักยภาพและประสบการณใหกับตนเองแลว ยังทําให
รูจักเครือขายการทํางานท้ังภายในพื้นท่ีตําบลตนเอง เครือขายตางพื้นท่ี เครือขายเหลานี้มีสวนชวย
ในการละลายพฤติกรรม  และหลอหลอมใหตนเองอยูรวมกับผู อ่ืนไดดีผานกิจกรรมและ
กระบวนการที่ดําเนินงานและการแลกเปล่ียนเรียนรูรวมกัน 
 

 
ภาพท่ี 2.2  นายอุดร  วงษาหาร  ผูใหญบานโนนคูณ  ต.โนนสะอาด  อ.หนองเรือ  จ.ขอนแกน 

เปนนักวิจยัระดับตําบลที่ไดรับการยกยองใหเปนผูนําในดานการควบคุมยาสูบ 
 
6.  ปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะในการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยระดับตําบล 

1)    คณะทํางานวิจัยระดับตําบลไมสามารถเขารวมกระบวนการอยางตอเนื่อง    
คณะทํางานวิจัยระดับตําบลในพ้ืนท่ีเปาหมาย มีองคประกอบหลักจาก ฝายทองถ่ิน ฝายทองท่ี และ
ฝายประชาสังคม ท่ีมีบทบาทสําคัญยิ่งในการขับเคล่ือนดําเนินงานวิจัยระดับพื้นท่ี ดวยภารกิจสําคัญ
ของคณะทํางานวิจัยฯ แตละคนทําใหการดําเนินงานท่ีผานมาแกนนํานักวิจัยฯ ของทุกตําบลพื้นท่ี
เปาหมายมีการปรับเปล่ียนผูเขารวมกิจกรรมมาโดยตลอด จนอาจสงผลกระทบตอความตอเนื่องใน
การดําเนินงาน การติดตอประสานงาน ตลอดจนความรูความเขาใจรายละเอียดของกิจกรรมและการ
วางแผนการดําเนินงาน  ดังนั้นการดําเนินงานในระยะตอไปจึงควรมีการเลือกชวงเวลาที่เหมาะสม
ในการขับเคล่ือนงานรวมกัน รวมถึงการคัดเลือกคณะทํางานวิจัยระดับตําบล ท่ีมีความเหมาะสม
และมีความต้ังใจเขาสูกระบวนการทํางานวิจัยแทนบุคคลเดิมท่ีไมสามารถเขารวมกระบวนการได
สมํ่าเสมอ 
 2)  กระบวนการบริหารจัดการมีความลาชา  กระบวนการทํางานของทีมท่ีผานมาก็ยังพบ
ปญหาอยูบางก็คือ คณะทํางานวิจัยระดับตําบลที่มีช่ือรายช่ือยังไมไดมาเขารวมท้ังหมด เนื่องจาก
การประสานงานลาชา รวมท้ังการถายทอดหรือสงตอขอมูลยังไมท่ัวถึงกัน นอกจากนั้นแลวใน
ชวงแรกๆ บางคนก็ยังไมมีความเชื่อม่ันตอตัวโครงการในระยะแรกๆ คือ ไมเช่ือวาโครงการนี้จะ
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สําเร็จได เพราะการเปล่ียนแปลงคนทําไดยาก ตองใชเวลา บางคนบอกวาเคยลองแลวและก็เลิกยาก
แลวก็กลับมาสูบอีก อีกทั้งการทําใหผูอ่ืนเลิกนั้นเปนส่ิงท่ียากเพราะสังคมเพ่ือน ท่ีทํางาน  
  แตเม่ือโครงการดําเนินงานมาไดคร่ึงทางก็ประเมินภาพรวมของโครงการแลวเร่ิมเห็นวา
โครงการน้ีนาจะทําได เพราะคนในชุมชนเร่ิมเปลี่ยนแปลง ในครอบครัวคณะทํางานเร่ิมมีการ
เปล่ียนแปลง  ดังนั้นในการพัฒนาคณะทํางาน  คือ 1) ตองสรางความเช่ือม่ันใหกับตนเองและทีม
กอน 2) ตองประสานงานลวงหนา และประสานหนังสือท่ีมีการอางอิงชัดเจน 3) ตองช้ีตัวคน หรือผู
ท่ีตองการใหเขารวม 4) มีเส้ือทีมใหกับคณะทํางานเพ่ือเปนการประชาสัมพันธโครงการไปดวย และ
เปนการสรางความรูสึกรวมตอโครงการมากข้ึน  

 
  



บทที่ 3 
สถานการณการบริโภคและจําหนายยาเสนในพ้ืนที่ 

 
 

 ในสวนนี้นําเสนอถึงสถานการณการบริโภคและการจําหนายยาเสนใน 3 จังหวัด  ซ่ึงเปน
ขอมูลมาจากแบบสํารวจสถานการณการบริโภคและการจําหนายในพ้ืนท่ีกรณีศึกษา 3 จังหวัดใน
ภาคอีสาน ไดแกจังหวัดขอนแกน  มหาสารคาม  และรอยเอ็ด โดยใชวิธีการวิจัยเชิงสํารวจ(Survey 
Research) ผสมผสานกับขอมูลเชิงคุณภาพท่ีไดจากการสัมภาษณ และการจัดเวทีคืนขอมูลและ
ตรวจสอบขอมูล  กลุมตัวอยางท่ีสํารวจประกอบดวย 3 กลุม  คือ ครัวเรือน  ผูสูบ  และรานคาผู
จําหนายยาเสน  ซ่ึงวิธีการการคัดเลือกกลุมตัวอยาง  ตลอดจนจํานวนกลุมตัวอยางในแตละกลุมนั้น
ไดกลาวรายละเอียดแลวในบทที่ 1   ผลการสํารวจมีรายละเอียดดังนี้ 
 
1.  สถานการณในระดับครัวเรือน   

การศึกษาในระดับนี้  เพื่อใหทราบถึงสถานการณการบริโภคยาเสนในครัวเรือน  ตลอดจน
การรับรูถึงพิษภัย  ผลกระทบของการสูบบุหร่ีและยาเสนท่ีมีตอครัวเรือน  และขอคิดเห็นในการ
ควบคุม (ซ่ึงในสวนนี้นําเสนอในหัวขอตอไป) 

 
 1.1  ขอมูลท่ัวไปของครัวเรือน 
 ครัวเรือนท่ีศึกษาในครั้งนี้  มีจํานวนท้ังส้ิน 1,113 ครัวเรือน  จังหวัดขอนแกน 470 
ครัวเรือน จังหวัดมหาสารคาม 326 ครัวเรือน  และจังหวัดรอยเอ็ด 317 ครัวเรือน  ในภาพรวมท้ัง 3 
จังหวัดครัวเรือนประมาณครึ่งหนึ่งมีอาชีพเกษตรกรรม (จังหวัดขอนแกน รอยละ 34.6  จังหวัด
มหาสารคาม รอยละ 54.6 และจังหวัดรอยเอ็ด รอยละ 59.5)   และมากกวาคร่ึงหนึ่งมีการศึกษาอยูใน
ระดับประถมศึกษา(จังหวัดขอนแกน รอยละ 56.4  จังหวัดมหาสารคาม รอยละ 60.0 และจังหวัด
รอยเอ็ด รอยละ 67.3)  และถือไดวาเปนครัวเรือนขนาดเล็ก เนื่องจากมีสมาชิกครัวเรือนโดยเฉล่ีย 4 
คน  (ตารางท่ี 1 – 3  ในภาคผนวก ค.) 
 สําหรับสถานภาพทางเศรษฐกิจของครัวเรือน  พบวา  รายไดเฉล่ียตอปท่ีมากท่ีสุด คือ 
รายไดจากเงินเดือนประจํา  คือ 38,467  บาท  รองลงมาคือ การเกษตรในครัวเรือน 36,666 บาท และ
อันดับสามคือ เงินสงกลับจากสมาชิกท่ียายถ่ินสงกลับ 24,359 บาท (แผนภูมิท่ี 3.1) 
 ในสวนของรายจายของครัวเรือนตอปนั้น  พบวา รายจายท่ีมีจํานวนเฉล่ียมากท่ีสุด คือ  
รายจายดานอาหาร  34,125 บาท  รองลงมาคือ ชําระหนี้ 27,647 บาท  และอันดับสามคือ การลงทุน
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ทางการเกษตร 17,878  และเปนท่ีนาสังเกตวาคาใชจายเกี่ยวกับเร่ืองเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล บุหร่ีซอง  
และยาเสน  มีถึง รอยละ 3 ของรายจายท้ังหมด  (แผนภูมิท่ี 3.2) 

 

 
แผนภูมิท่ี  3.1  รายไดเฉล่ียตอป  จําแนกตามประเภทของรายไดและจังหวัด 

 

 
แผนภูมิท่ี 3.2  รายจายเฉล่ียตอป  จําแนกตามประเภทของรายจายและจังหวดั 

   



  33

1.2  สถานการณการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลและการบริโภคยาเสนมวนเอง 
ดานการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลของสมาชิกในครัวเรือน  พบวา  ในภาพรวมเกือบรอยละ 

70 ไมดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล  เม่ือพิจารณารายพื้นท่ี  พบวา  1 ใน 3 ของครัวเรือนจังหวัดหวัด
รอยเอ็ด และมหาสารคามมีการดื่มแอลกอฮอล  สวนขอนแกนมีการดื่มรอยละ 19.0  (แผนภูมิท่ี 3.3) 
 

 
แผนภูมิท่ี 3.3  การดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล  จําแนกรายจังหวดั 

 
เม่ือสอบถามถึงเหตุผลในการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล  พบวา  โดยภาพรวมการดื่ม

แอลกอฮอลเนื่องมาจากการพบปะและงานสังสรรค  คิดเปนรอยละ 26.1   เม่ือพิจารณารายจังหวัด
พบวาในแตละพ้ืนท่ีมีเหตุผลท่ีสูงท่ีสุดในการดื่มท่ีแตกตางกันคือ  จังหวัดขอนแกนมีเหตุผลเพ่ือการ
แกเครียดสูงเปนอันดับหนึ่ง คือ รอยละ31.7 จังหวัดมหาสารคามเกือบรอยละ 50 มีการดื่มเพื่องาน
สังสรรค และเขาสังคม   จังหวัดรอยเอ็ดมีการดื่มเพื่อการผอนคลาย รอยละ 28.5   (แผนภูมิท่ี 3.4)  
จากเวทีคืนขอมูล ไดใหรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเหตุผลในการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลท่ี
สอดคลองกันวา ผูดื่มสวนใหญตองการดื่มเหลาเพื่อผอนคลายความเม่ือยลาจากการทํางานตลอดท้ัง
วัน จึงตองดื่มในชวงเย็นซ่ึงทําใหไดพบปะพูดคุยระหวางเพื่อนรวมงานหรือผูรูจักเทานั้น นอกจากนี้
ยังพบวา ผูดื่มสวนหน่ึงมาจากการท่ีหัวหนางานซ้ือใหดื่มหลังเลิกจากการทํางานรอบวันเสร็จส้ิน 
เชน อาชีพกอสราง อาชีพในภาคการเกษตร เปนตน ในกรณีท่ีดื่มเพื่อแกความเครียด สวนใหญจะ
เปนความเครียดท่ีเกิดจากการทํางาน ความเครียดจากครอบครัว และความเครียดจากปญหาหนี้สิน 
เปนตน 
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แผนภูมิท่ี 3.4  เหตุผลการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล  จําแนกตามพ้ืนที ่

 
สําหรับการสูบบุหร่ีของสมาชิกครัวเรือน  พบวา มากกวา เกือบรอยละ 70.0   ไมสูบ และ

ไมเคยสูบ  ในขณะเดียวกันมีถึง รอยละ 10.6 ท่ีสูบท้ังบุหร่ีซองและยาเสน  เม่ือพิจารณารายจังหวัด
และเปรียบเทียบชนิดของบุหร่ีท่ีสูบ  พบวา จังหวัดมหาสารคามและขอนแกนมีการสูบยาเสนอยาง
เดียว ถึงรอยละ 14.8 และ 9.5 .ในขณะที่รอยเอ็ด สูบท้ังสองอยางมีรอยละสูงท่ีสุด คือ 18.4     
(แผนภูมิท่ี 3.5) อยางไรก็ตามผลสะทอนจากเวทีคืนขอมูลและตรวจสอบขอมูลใหขอสังเกตวา 
สัดสวนคนท่ีไมสูบบุหร่ีและไมเคยสูบบุหร่ีมีรอยละสูงกวาคําตอบอ่ืนๆ  สาเหตุสําคัญอาจจะมาจาก
ผูใหขอมูลแบบสํารวจเปนเพศหญิงซ่ึงเปนผูไมสูบบุหร่ีมากอน เพราะโดยสวนใหญสมาชิกใน
ครัวเรือนเปนเพศหญิงมากกวาเพศชายดวย 

 

 
แผนภูมิท่ี 3.5  การสูบบุหร่ีของสมาชิกครัวเรือน  จําแนกรายจังหวัด 
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 ในกรณีท่ีสมาชิกท่ีเคยสูบแตเลิกแลว  ไดสอบถามถึงเหตุผลท่ีเลิกสูบ และระยะเวลาท่ีสูบ 
(ตั้งแตสูบจนถึงเลิกสูบ)  พบวา  ในภาพรวมมีปญหาสุขภาพ  คิดเปนรอยละมากกวา 50 เม่ือ
พิจารณารายจังหวัด  พบวา  ขอนแกนและมหาสารคามมีเหตุผลทางดานสุขภาพคิดเปนรอยละสูง
ท่ีสุด  คือ  รอยละ 61.2 และ 52.6 ตามลําดับ  ในขณะเดียวกันจังหวัดรอยเอ็ดนั้นมีเหตุผลทางดาน
เศรษฐกิจ  คือ ตองการประหยัด  คิดเปนรอยละ  36.7    นอกจากนั้นยังพบวามีเพียงรอยเอ็ดจังหวัด
เดียวท่ีมีการตอบในเร่ืองชุมชนมีขอหาม  คิดเปนรอยละ 6.7  และในจังหวัดขอนแกนท่ีมีครัวเรือนท่ี
เลิกสูบไดเพราะไดขอคิดหลังการเขารวมโครงการ To be number 1 และตองการเปนแบบอยางท่ีดี
ใหผูอ่ืน (ตารางท่ี 3.1)   นอกจากนี้นายอุดร วงษษาหาญ1 ใหขอมูลวาตนเองเลิกสูบบุหร่ีซองและยา
เสนมวนเองมาแลวกวา 30 ป เหตุผลท่ีเลิกสูบเพราะเปนความตองการของครอบครัวใหเลิกสูบ
เพราะเปนหวงสุขภาพของหัวหนาครอบครัว ชวงท่ีเลิกสูบแรก ๆ ริมฝปากจะเปอยพุพองและเปน
แผล จึงอดทนและพยายามลองหลายคร้ังจนเลิกไดในท่ีสุด ซ่ึงนายอุดรใหเหตุผลวา ครอบครัวเปน
สวนสําคัญท่ีทําใหตนเองมีความพยายามจนเลิกสูบไดในท่ีสุด 

ในสวนของระยะเวลาตั้งแตเร่ิมสูบบุหร่ีจนถึงเลิกสูบ  พบวา  ในภาพรวมใชเวลาเฉล่ีย 16 ป  
โดยมีระยะเวลาส้ันท่ีสุด 10 เดือน  และนานท่ีสุด 71 ป  เม่ือพิจารณาเปรียบเทียบรายจังหวัด  พบวา 
สมาชิกครัวเรือนจังหวัดขอนแกนใชระยะเวลาในการเลิกนานท่ีสุด คือ 20  ป  ในขณะท่ีจังหวัด
รอยเอ็ด มีระยะเวลาส้ันท่ีสุด คือ  11 ป (ตารางท่ี 3.2)    
 
ตารางท่ี 3.1  เหตุผลท่ีเลิกสูบบุหร่ี  จําแนกรายจังหวดั 

เหตุผลท่ีเลิกสูบ ขอนแกน มหาสารคาม รอยเอ็ด รวม 

ปญหาสุขภาพ 61.2 52.6 30.0 52.7 
ตองการประหยัด 7.9 21.1 36.7 16.5 
เปนความตองการของครอบครัว 19.8 26.3 23.3 21.6 
ชุมชนมีขอหาม 0.0 0.0 6.7 1.5 
อ่ืน ๆ (อยากเลิกเอง/เขารวมโครงการ) 11.1 0.0 3.3 7.6 

รวม 100.0 (81) 100.0 (20) 100.0 (30) 100.0(131) 
 

 

                                                            
1 แกนนํานักวิจัยตําบลโนนสะอาด  อําเภอหนองเรือ  จังหวัดขอนแกน  ขอมูลจากเวทีคืนขอมูลและตรวจสอบ
ขอมูลจังหวัดขอนแกน 
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ตารางท่ี 3.2  ระยะเวลาตั้งแตเร่ิมสูบบุหร่ีจนถึงเลิกสูบบุหร่ี  จําแนกรายจังหวัด 

จังหวัด จํานวน เฉล่ีย ต่ําสุด สูงสุด 

ขอนแกน 81 19.7 10 (เดือน) 71 
มหาสารคาม 18 17.1 2 40 
รอยเอ็ด 30 11.0 1 40 

รวม 129 15.9 10 (เดือน) 71 
 

  1.3  การรับรูพิษภัย และผลกระทบจากการสูบบุหร่ีและยาเสนท่ีมีตอครัวเรือน 

  

 

เมื่อสอบถามถึงผลกระทบของการสูบยาเสนท่ีมีตอครัวเรือนโดยวิธีการประเมินระดับ
ความรุนแรงของผลกระทบตามระดับคะแนนจากผลกระทบระดับนอย (คะแนน 0)  ถึงระดับมาก 
(คะแนน 10) พบวา  โดยภาพรวมผลกระทบในแตละดานมีความสําคัญใกลเคียงกัน ดานท่ีมีคะแนน
มากท่ีสุดคือ  ดานสุขภาพของผูสูบ  คือ 7.4  รองลงมาคือ สุขภาพของคนในครอบครัว 6.9 คะแนน  
อันดับสามคือ ดานการเปนท่ีรังเกียจของสังคม 6.8 คะแนน  เม่ือพิจารณาเปรียบเทียบรายจังหวัด  
พบวา  จังหวัดรอยเอ็ดมีความคํานึงถึงผลกระทบตอดานตางๆนอยกวา ขอนแกน  และมหาสารคาม  
(แผนภาพท่ี 3.6)  เปนท่ีนาสังเกตวาผลกระทบทางดานรายจายนั้นมีคะแนนนอยกวาดานอ่ืนๆ  ซ่ึง

สอดคลองกับเหตุผลของการเลือกสูบยา
เสน อันเนื่องมาจากราคาถูก  และได
ปริมาณ  (แผนภาพท่ี 3.4  เร่ืองเหตุผล
ของการสูบในกรณีผูสูบ)  
 นอกจากนี้ขอมูลจากเวทีคืนขอมูลและ
ตรวจสอบขอมูล  มีผูเขารวม สะทอนวา  
การสูบยาเสนไมกระทบตอรายจายของ
ครอบครัว  เพราะราคาไมแพง ปริมาณ
การสูบเฉล่ีย 4 ซอง หรือประมาณ 20 

บาทตอคนตอสัปดาห ก็นับวามากแลว1  นายอุดร วงษษาหาญ2 ยังใหขอมูลเพิ่มเติมวา ในอดีตการ
สูบยาเสนมวนเองไมไดมีผลกระทบจากการสูบมากนัก แตในปจจุบันมีผลกระทบตอคนรอบขาง 
                                                            
1
 นายนิคม มาตรปญญา แกนนํานักวิจัยตําบลโนนสะอาด  อําเภอหนองเรือ  จังหวัดขอนแกน  เวทีคืนขอมูลและ
ตรวจสอบขอมูลจังหวัดขอนแกน 
2
 แกนนํานักวิจัยตําบลโนนสะอาด  อําเภอหนองเรือ  จังหวัดขอนแกน  เวทีคืนขอมูลและตรวจสอบขอมูลจังหวัด
ขอนแกน 
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เนื่องจากกล่ินจากควันบุหร่ีท่ีรุนแรงมากข้ึน โดยเฉพาะการสูบในงานบุญประเพณีของชุมชนท่ีมีคน
พลุกพลานจํานวนมาก ผูสูบจะถูกเพงมอง เปนท่ีรังเกียจ และไมไดรับการยอมรับของบุคคลรอบ
ขาง  
 

 
แผนภูมิท่ี 3.6  ระดับผลกระทบของการสูบยาเสนท่ีมีตอครอบครัว  จําแนกรายจังหวดั 

 
 ดานความรูความเขาใจเกี่ยวกับพิษภัยของการสูบบุหร่ี   ไดสอบถามตัวแทนครัวเรือนท้ัง
พิษภัยของบุหร่ีซองและยาเสน  สําหรับความรูความเขาใจเกี่ยวกับพิษภัยของบุหร่ีซอง  พบวา  โดย
ภาพรวม มากกวารอยละ 80  มีความรูความเขาใจวาการสูบบุหร่ีมีผลทําใหเกิดโรคและปญหาตางๆ  
โดยโรคท่ีมีรอยละสูงท่ีสุดคือ ผูสูบฟนเหลือง  รอยละ 93.0  รองลงมาคือมะเร็งปอด  รอยละ 96.7 
และอันดับสามคือผูท่ีไดรับควันบุหร่ีมือสองเปนมะเร็งปอด  ส่ิงท่ีนาสนใจของผลการสํารวจนี้ คือ  
ปญหาหรือผลจากการสูบบุหร่ีซองท่ีผูตอบแบบสํารวจตอบวา “ไมใช” และ “ไมทราบ” ซ่ึงสะทอน
ใหเห็นวาผูตอบยังขาดความรูความเขาใจในประเด็นดังกลาว  จากประเด็นนี้เมื่อพิจารณารายจังหวัด  
พบวา ท้ังสามจังหวัด  มากกวารอยละ 40 ไมทราบวาผลของการสูบบุหร่ีซองทําใหคลอดกอน
กําหนด  และเด็กท่ีคลอดมีน้ําหนักตัวต่ํากวาเกณฑ  (ตารางท่ี 3.3)  สําหรับความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับพิษภัยของการสูบยาเสนพบวา  ท้ังสามจังหวัดมีรอยละ ความรูความเขาใจสูงสุดสามอันดับ
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ในประเด็นท่ีใกลเคียงกัน  คือ  ผูสูบเปนมะเร็งปอด ผูไดรับควันเปนมะเร็งปอด  และ ผูสูบฟน
เหลือง  นอกจากมหาสาคาม ท่ีมีประเด็นเร่ืองโรคถุงลมโปงพองดวย  ในสวนของประเด็นท่ีตอบวา 
“ไมใช” และ “ไมทราบ” นั้น  พบวา มากกวารอยละ 40 จะเกี่ยวกับความรูความเขาความเขาใจใน
ประเด็นการเส่ือมสมรรถภาพทางเพศ การคลอดกอนกําหนด  และผลท่ีทําใหเด็กแรกคลอดมี
น้ําหนักตัวต่ํากวาเกณฑปกติ  (ตารางท่ี 3.4) 
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ตารางที่ 3.3  ความรูความเขาใจเกีย่วกับพษิภัยของบุหรี่ซอง 
ขอนแกน (N=470) มหาสารคาม (N=326) รอยเอ็ด (N=317) รวม (N=1,113) 

ความรูความเขาใจ 
ไมใช ใช ไมทราบ ไมใช ใช ไมทราบ ไมใช ใช ไมทราบ ไมใช ใช ไมทราบ 

0.8 95.4 3.8 2.8 95.8 1.4 0.0 100 0.0 1.2 96.7 2.1 ผูสูบเปนมะเร็งปอด  
1.5 93.4 5.1 22.5 69.7 7.7 1.9 97.2 0.9 7.8 87.5 4.7 ผูไดรับควันเปน

มะเร็งปอด  
1.8 91.8 6.4 1.4 90.1 8.5 0.9 98.1 0.9 1.4 93.0 5.6 ผูสูบฟนเหลือง 
6.0 82.6 11.4 10.6 73.9 15.5 0.9 96.3 2.8 6.0 83.8 10.2 ผูสูบแกกอนวัย 
4.0 71.5 24.5 26.1 45.8 28.2 0.9 63.9 35.2 9.6 61.9 28.5 ผูสูบเปนหลอดเลือด

สมองแตก  
8.0 56.3 35.7 26.1 28.9 45.1 1.9 63.9 34.3 11.6 50.3 38.1 ผูสูบเสื่อม

สมรรถภาพทางเพศ 
3.8 70.1 26.1 9.2 41.5 49.3 0.9 96.3 2.8 4.6 68.9 26.5 เปนโรคหัวใจ 
1.6 82.2 16.2 2.1 90.8 7.0 1.9 67.6 30.6 1.8 80.7 17.5 เปนโรคถุงลมโปง

พอง 
1.4 53.1 45.5 25.4 29.6 45.1 1.9 63.0 35.2 8.6 48.8 42.6 หญิงตั้งครรภที่สูบ

บุหรี่คลอดกอน
กําหนด 

1.4 56.9 41.7 7.7 29.6 62.7 1.9 63.0 35.2 3.4 50.5 46.1 เด็กแรกคลอดมี
น้ําหนักตัวต่ํากวา
เกณฑ 
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ตารางที่ 3.4  ความรูความเขาใจเกีย่วกับพษิภัยของยาเสน 
ขอนแกน (N=470) มหาสารคาม (N=326) รอยเอ็ด (N=317) รวม (N=1,113) 

ความรูความเขาใจ 
ไมใช ใช ไมทราบ ไมใช ใช ไมทราบ ไมใช ใช ไมทราบ ไมใช ใช ไมทราบ 

ผูสูบเปนมะเร็งปอด  0.6 95.2 4.2 2.1 95.8 2.1 0.0 100.0 0.0 0.9 96.7 2.4 
ผูไดรับควันเปน
มะเร็งปอด  

1.4 91.8 6.8 21.8 69.7 8.5 0.9 98.1 0.9 7.3 87.0 5.7 

ผูสูบฟนเหลือง 1.8 91.8 6.4 2.1 88.7 9.2 0.0 100.0 0.0 1.4 93.2 5.4 
ผูสูบแกกอนวัย 4.2 83.6 12.2 10.6 73.9 15.5 1.9 94.4 3.7 5.4 83.7 10.9 
ผูสูบเปนหลอดเลือด
สมองแตก  

2.6 70.3 27.1 27.5 45.8 26.8 1.9 61.1 37.0 9.7 60.5 29.8 

ผูสูบเสื่อม
สมรรถภาพทางเพศ 

6.2 56.9 36.9 25.4 32.4 42.3 3.7 57.4 38.9 11.2 49.8 39.0 

เปนโรคหัวใจ 4.2 68.3 27.5 9.2 43.7 47.2 0.0 95.4 4.6 4.5 68.4 27.1 
เปนโรคถุงลมโปง
พอง 

1.4 82.2 16.4 3.5 90.1 6.3 0.9 67.6 31.5 1.9 80.5 17.6 

1.0 50.9 48.1 26.1 31.0 43.0 3.7 57.4 38.9 9.1 46.8 44.1 หญิงตั้งครรภที่สูบ
บุหรี่คลอดกอน
กําหนด 

1.0 54.9 44.1 8.5 30.3 61.3 3.7 57.4 38.9 4.0 48.4 47.6 เด็กแรกคลอดมี
น้ําหนักตัวต่ํากวา
เกณฑ 

40 
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2.  สถานการณ ผูสูบในพ้ืนท่ี  
 ในสวนนี้นําเสนอผลการศึกษากลุมผูสูบยาเสน โดยศึกษาถึงพฤติกรรมการบริโภค  ปจจัย
ท่ีสงผลถึงการสูบยาเสน  รวมท้ังการรับรูถึงผลกระทบท่ีเกิดจากการสูบ   มีรายละเอียดดังนี้ 
  
 2.1  ขอมูลท่ัวไป 
 ในภาพรวม  พบวา โดยสวนใหญผูสูบยาเสนเปนเพศชาย  เม่ือพิจารณาเปรียบเทียบราย
จังหวัดพบวา  ขอนแกนมีผูสูบยาเสนเปนเพศหญิงสูงท่ีสุด  คือ รอยละ 1.2  ผูสูบยาเสนโดยสวน
ใหญมีการศึกษาในระดับประถมศึกษา  คือ รอยละ 78.9  รองลงมาคือมัธยมศึกษาตอนตน  รอยละ 
11.1 และเปนท่ีนาสังเกตวาผูสูบในจังหวัดขอนแกน และมหาสารคาม ท่ีมีมากกวารอยละ 10 มี
การศึกษาสูงกวามัธยมศึกษาตอนตน  ในสวนของอาชีพ  พบวา  ในภาพรวม พบวาประมาณ รอยละ 
88  มีอาชีพ ทํานา และรับจางท่ัวไป  ประเด็นท่ีนาสนใจประการหน่ึงก็คือ ผูสูบจังหวัดรอยเอ็ดรอย
ละ 1.9 และจังหวัดมหาสารคามรอยละ 1.8 มีอาชีพรับราชการและรัฐวิสาหกิจ  (ตารางที่ 3.5)  
สําหรับรายไดเฉล่ียตอเดือน  พบวา  ในภาพรวมผูสูบมีรายไดเฉล่ีย 3,597 บาท เม่ือเปรียบเทียบราย
จังหวัดพบวาจังหวัดมหาสารคามและขอนแกนมีรายไดเฉล่ียใกลเคียงกัน คือ 3,764 และ 3,728 
ตามลําดับ   ผลการสํารวจดังกลาวสะทอนใหเห็นวาการสูบยาเสนไดขยายตัวจากผลการสํารวจ
สถานการณการบริโภคยาสูบของประชากรไทย ป 2534 – 2550 ท่ีพบวา การสูบยาเสนไดรับความ
นิยมในกลุมเกษตรกร  และการศึกษานอย(ไมไดเรียนหรือระดับประถมศึกษา)  (ศรัณญา  เบญจกุล  
และคณะ, 2551)  
 
ตารางท่ี 3.5  ขอมูลท่ัวไปของผูสูบยาเสน  จําแนกรายจังหวัด 

ขอมูลท่ัวไป 
ขอนแกน 
(N=323) 

มหาสารคาม 
(N=323) 

รอยเอ็ด รวม 
(N=323) (N=969) 

เพศ     
ชาย 98.8 99.4 99.7 99.3 
หญิง 1.2 0.6 0.3 0.7 
ระดับการศึกษา     
ไมไดเรียนหนงัสือ 1.5 0.9 1.2 1.2 
ประถมศึกษา 74.7 77.5 84.5 78.9 

มัธยมศึกษาตอนตน 12.0 12.4 8.7 11.1 
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ขอมูลท่ัวไป 
ขอนแกน 
(N=323) 

มหาสารคาม 
(N=323) 

รอยเอ็ด รวม 
(N=323) (N=969) 

มัธยมศึกษาตอนปลาย 9.6 7.4 4.3 7.1 
อนุปริญญาตรีและสูงกวา 1.9 1.8 1.2 1.6 
อ่ืนๆ (พระสงฆ) 0.3 0.0 0.0 0.1 
อาชีพ     
ทํานา 61.7 82.2 90.9 78.3 
ทําไร 1.2 0 0.6 0.6 
เล้ียงสัตว 0.6 1.2 0 0.6 
งานชางฝมือ 2.2 0.3 0 0.8 
รับจางท่ัวไป 16.4 9.5 4.7 10.2 
รับราชการ 0.3 1.5 1.9 1.2 
รัฐวิสาหกจิ 0.6 0.3 0 0.3 
ลูกจางบริษัท/ธุรกิจภาคเอกชน 1.5 1.2 0.6 1.1 
ธุรกิจสวนตัว 0.9 0.6 0.9 0.8 
คาขาย 2.2 1.8 0.3 1.4 
อ่ืน ๆ ระบุ 12.3 1.5 0 4.6 

 

 
แผนภูมิท่ี 3.7  รายไดเฉล่ียตอเดือนของผูสูบยาเสน  จําแนกรายจังหวัด 
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 2.2  พฤติกรรมการบริโภคยาเสนมวนเอง 

สําหรับอายุเม่ือเร่ิมสูบ พบวา  ในภาพรวมมีอายุเฉล่ีย 19 ป  ประเด็นท่ีนาสนใจคือ  อายุท่ี
เร่ิมสูบนอยท่ีสุดคือ  5 ป ซ่ึงพบในจังหวัดขอนแกน และรอยเอ็ด (แผนภูมิท่ี 3.8)  ในประเด็นนี้
คณะวิจัยท้ัง 4 ตําบล ใหขอมูลเกี่ยวกับอายุผูเร่ิมสูบบุหร่ีมวนแรก ซ่ึงอยูในกลุมอายุท่ีคอนขางนอย 
สวนใหญอยูในกลุมผูสูงอายุท่ีเร่ิมสูบต้ังแตเด็ก เพราะการเร่ิมสูบในอดีตเร่ิมมาจากการท่ีตองไป
เล้ียงวัวหรือเล้ียงควายชวยพอหรือแม หรืออายุในชวงการจบระดับการศึกษาในอดีตก็แตกตางจาก
ในปจจุบัน ดังนั้นชวงวัยในการเขาถึงบุหร่ีอาจจะมีอายุนอยกวาคนในปจจุบัน 

 

 
แผนภูมิท่ี 3.8  อายุเม่ือเร่ิมสูบบุหร่ีมวนแรก  จําแนกรายจังหวดั 

 
ดานระยะเวลาในการสูบบุหร่ีตั้งแตเร่ิมสูบจนถึงปจจุบัน พบวา ในภาพรวมสวนใหญผูสูบ

บุหร่ีสูบต้ังแตเร่ิมตนจนถึงปจจุบันเฉล่ีย 31 ป โดยมีจํานวนปต่ําสุด 1 ป และจํานวนปสูงสุด 73 ป 
เม่ือพิจารณารายจังหวัด พบวา ขอนแกนมีจํานวนปเฉล่ียสูงท่ีสุดเม่ือเทียบกับสองจังหวัด  คือ 32 ป   
(แผนภูมิท่ี 3.9) 
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แผนภูมิท่ี 3.9  ระยะเวลาในการสูบบุหร่ีตั้งแตเร่ิมสูบถึงปจจุบัน  จําแนกรายจังหวัด 

 
 ดานประเภทของบุหร่ีมวนแรกท่ีผูสูบบุหร่ีเร่ิมสูบ พบวา ในภาพรวมสวนใหญผูสูบบุหร่ีเร่ิม
สูบบุหร่ีมวนแรกประเภทยาเสนมวนเองมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 65.9   เม่ือพิจารณารายจังหวัด
พบวา จังหวดัรอยเอ็ดมีผูสูบบุหร่ีมวนแรกประเภทยาเสนมวนเองมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 69.0  
รองลงมา คือ ขอนแกน คิดเปนรอยละ 67.6   (แผนภมิูท่ี 3.10) 
 

 
แผนภูมิท่ี 3.10  ประเภทของบุหร่ีมวนแรกท่ีสูบ  จําแนกรายจังหวดั 

 
 ดานแหลงการไดมาของบุหร่ีมวนแรก พบวา  ภาพรวมสวนใหญผูสูบบุหร่ีไดรับบุหร่ีมวน
แรกจากเพื่อให  คิดเปนรอยละ 48.2  รองลงมา คือ ซ้ือเอง คิดเปนรอยละ 31.0  ประเด็นท่ีนาสนใจ 
คือ  มีถึงรอยละ 12.4 ท่ีไดรับจากพอแมหรือญาติพี่นอง  นอกจากนี้ยังพบวาผูสูบบุหร่ีมวนแรก
ไดรับจากแหลงอ่ืน ๆ ถึงรอยละ 8.4  โดยสูบจากยาเสนจากท่ีปลูกไวเองมากท่ีสุด สูบจากกนบุหร่ี
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คนอ่ืนท่ีท้ิงไว มีเพียงสวนนอยท่ีสูบจากรานคาของตนเอง ขโมยของพอมาสูบ และครูใหสูบ (ตาราง
ท่ี 3.6) 
 
ตารางท่ี 3.6  แหลงการไดมาของยาเสนมวนแรก   จําแนกรายจังหวดั  

แหลงการไดมาของมวนแรก ขอนแกน มหาสารคาม รอยเอ็ด รวม 

34.3 54.5 55.7 48.2 เพื่อนให 

6.5 3.8 11.1 7.1 พอแม 

6.8 4.7 4.3 5.3 ญาติพี่นอง 

35.2 32.6 25.1 31.0 ซ้ือเอง 

17.3 4.4 3.7 8.4 
อ่ืนๆ (สูบจากกนบุหรี่ที่สูบไว/ขโมยพอสูบ/ 
โยมมาถวาย/ครู) 

รวม 100.0  
(323) 

100.0 
(323) 

100.0 
(323) 

100.0 
(969) 

 
 สําหรับเหตุผลในการตัดสินใจสูบบุหร่ีมวนแรก พบวา ในภาพรวมสวนใหญผูสูบบุหร่ีมวน
แรกตัดสินใจสูบเนื่องจากอยากรูอยากลองมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 50.0  รองลงมา คือ สูบตาม
เพื่อน คิดเปนรอยละ 33.0  ประเด็นท่ีนาสนใจคือ  เหตุผลอ่ืนๆ  ไดแก สูบเนื่องจากปองกันสัตวมาก
ท่ีสุด เพื่อความเทห เนื่องจากติดจากการรักษาโรคและลักษณะงานท่ีทํา ซ่ึงถึงแมมีรอยละไมมากนัก  
แตก็ถือวาเปนเหตุผลใหมๆ ท่ีไมพบมากอน (ตารางท่ี 3.7)  ท้ังนี้ คณะวิจัยตําบลสวนหมอนและ
ตําบลบานเม็ง  จังหวัดขอนแกน  ไดใหอธิบายเพิ่มเติมวาผูสูบยาเสนมวนแรกยังไมนิยมซ้ือยาเสน
ดวยตนเอง เพราะยังไมเคยลองสูบและยังไมติดบุหร่ี แคอยากรูอยากลองเปนแรงจูงใจเทานั้น 
นอกจากนี้แกนนํานักวิจัยตําบลสวนหมอน จังหวัดขอนแกนยังใหเหตุผลวาสมัยกอนเวลาจีบผูหญิง 
ถาสูบยาเสนผูหญิงจะชอบเพราะกล่ินหอม จึงตองหัดสูบและเปนการสูบในระหวางการทํางาน เพื่อ
ผอนคลายจากความเม่ือยลาในการทํางานไดดวย 
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ตารางท่ี 3.7  เหตุผลในการตัดสินใจสูบยาเสนมวนแรก  จําแนกรายจังหวัด  

เหตุผลท่ีสูบ ขอนแกน มหาสารคาม รอยเอ็ด รวม 

6.2 5.6 8.0 6.6 ลดความเครียด 

33.6 27.2 38.4 33.0 ตามเพ่ือน 

2.8 2.4 0.3 1.8 เพื่อใหเพื่อนยอมรับ 

4.0 4.4 9.3 5.9 เพื่อผอนคลาย 

46.3 60.1 43.0 50.0 อยากรูอยากลอง 

7.1 0.3 0.9 2.7 
อ่ืนๆ (ปองกันสัตว, เพื่อความเทห,  
รักษาโรค ฯลฯ) 

รวม 100.0 (323) 100.0(323) 100.0 (323) 100.0(969) 

 
ดานประเภทของบุหร่ีท่ีสูบในปจจุบัน พบวา โดยภาพรวมสวนใหญผูสูบบุหร่ีในปจจุบัน

สูบเฉพาะยาเสนอยางเดียวมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 60.9  รองลงมา คือ สูบท้ังบุหร่ีซองและยาเสน 
คิดเปนรอยละ 32.8 เม่ือพิจารณาเปรียบเทียบรายจังหวัด  พบวา ขอนแกนมีผูสูบเฉพาะยาเสนอยาง
เดียวมากท่ีสุด รอยละ 67.3รองลงมา คือ รอยเอ็ด  รอยละ 59.0  (แผนภูมิท่ี 3.11) 

 

 
แผนภูมิท่ี 3.11  ประเภทของบุหร่ีท่ีสูบในปจจุบัน  จําแนกรายจังหวัด 
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 ดานแหลงการไดมาของยาเสนในปจจุบัน พบวา โดยภาพรวมสวนใหญผูสูบยาเสนซ้ือยา
เสนจากรานขายของชํามากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 82.6 รองลงมา คือ มีคนใหและซ้ือจากรถเร คิดเปน
รอยละ 8.1 และ 5.8 ตามลําดับ มี   เม่ือพิจารณาเปรียบเทียบรายจังหวัด   พบวา จังหวัดมหาสารคาม
มีถึงรอยละ 11.1 ท่ีมีคนใหยาเสน ซ่ึงคิดเปนรอยละสูงท่ีสุดเม่ือเปรียบเทียบกับจังหวัดอ่ืนๆ  นั่น
สะทอนใหเห็นถึงการเขาถึงยาเสนโดยไมตองใชเงินลงทุน (ตารางท่ี 3.8)  คณะวิจัยจังหวัดขอนแกน  
ใหขอมูลแหลงในการไดมาของยาเสนในปจจุบันวา ในพ้ืนท่ียังคงมีผูปลูกตนยาสูบพันธุพื้นเมืองอยู
ตามหัวไรปลายนา แตเปนเพียงสวนนอยเทานั้น และผูปลูกยาเสนในพ้ืนท่ีสวนใหญจะมีอายุ
มากกวา 60 ปข้ึนไป ซ่ึงมีลักษณะปลูกไวเพื่อสูบเองและเพ่ือการแจกจายใหกับเพื่อนฝูงหรือญาติพี่
นองท่ีมาแวะเวียน ในขณะท่ีคณะวิจัยตําบลโนนสะอาดและตําบลสวนหมอน ใหขอมูลวาพอคารถ
เรท่ีมาขายในพื้นท่ีตําบลในปจจุบัน มีท้ังเปนยาเสนมวนเองที่บรรจุหอสําเร็จรูปมาแลว มีราคาขาย
หอละ 5 บาท และแบบท่ีแบงขายเปนกิโลกรัม หรือท่ีคนในชุมชนเรียกวา “ยาตั้งหรือยากอน” ซ่ึง
แหลงท่ีมาของพอคารถเร สวนใหญมาจากเขต อําเภอทาบอ จังหวัดหนองคาย อําเภอเกษตรสมบูรณ 
จังหวัดชัยภูมิ  ซ่ึงจะมาเรขายยาเสนในพื้นท่ีเปนประจํา โดยรสชาติของยาเสนจะมีความเมาและฉุน 
ตรงตามความตองการของลูกคาโดยเฉพาะในกลุมผูสูงอายุเปนหลัก 
  

ตารางท่ี 3.8  แหลงการไดมาของยาเสนในปจจุบัน  จําแนกรายจังหวัด (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

แหลงการไดมาของยาเสน ขอนแกน มหาสารคาม รอยเอ็ด รวม 

85.8 77.3 85.2 82.6 รานขายของชํา 

6.8 11.1 5.9 8.1 มีคนให 

1.1 1.7 8.4 3.6 จากท่ีเก็บไว (ปลูกเอง) 

6.3 9.9 0.6 5.8 รถเร 

รวม 100.0 (368) 100.0(405) 100.0 (357) 100.0(1130) 

 
 ในสวนของวัสดุท่ีใชในการมวนยาเสน พบวา โดยภาพรวมสวนใหญผูสูบยาเสนใช
กระดาษมวนท่ีแถมมาพรอมกับยาเสนมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 54.5  รองลงมา คือ กระดาษมวนท่ี
ซ้ือแยก คิดเปนรอยละ 41.0 ประเด็นท่ีนาสนใจคือ  มีผูสูบรอยละ 1.3 ท่ีใชกระดาษหนังสือพิมพ 
(ตารางท่ี 3.9)  จากการขอมูลเชิงคุณภาพไดอธิบายวา ในพ้ืนท่ีมีผูสูบยาเสนบางรายใชใบตองแหงใน
การมวนยาเสนแทนกระดาษ ซ่ึงโดยสวนใหญจะพบในกลุมผูสูงอายุ 60 ปข้ึนไป เนื่องจากใบตอง
แหงมีกล่ินหอม ชวยเพิ่มความรูสึกที่ดีในการสูบใหกับคนกลุมนี้ นอกจากนี้ผูสูบท่ีใชใบตองแหงยัง
มีความเชื่อวาใบตองปลอดสารพิษเพราะมาจากธรรมชาติ จึงมีความปลอดภัยในการสูบมากกวา
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กระดาษมวนยาเสน ท้ังนี้ ผูสูบยาเสนบางรายเม่ือเขาสูฤดูกาลทําการเกษตรไมมีความสะดวกในการ
หากระดาษมวนยาเสน ก็จะใชกระดาษหนังสือพิมพหรือใบตองแหงแทนกระดาษมวนแตก็เปน
เพียงสวนนอยเทานั้น 
 
ตารางท่ี 3.9  วสัดุท่ีใชในการมวนยาเสน   จําแนกรายจังหวัด (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

แหลงการไดมาของยาเสน ขอนแกน มหาสารคาม รอยเอ็ด รวม 

51.0 59.1 53.7 54.5 กระดาษมวน (แถมมา) 

46.4 36.6 40.2 41.0 กระดาษมวน (ซ้ือแยก) 

0.5 0.9 2.5 1.3 กระดาษหนังสือพิมพ 

0.3 0.7 1.9 1.0 ใบจาก 

1.8 2.7 1.7 2.1 ใบตองแหง 

รวม 100.0 (368) 100.0(405) 100.0 (357) 100.0(1130) 

 
 สําหรับความถ่ีและปริมาณการสูบบุหร่ี  ผลการสํารวจพบวา  จํานวนวันเฉล่ียท่ีสูบตอเดือน
นั้น   ในภาพรวมในรอบ 1 เดือน มีการสูบบุหร่ีซองเฉล่ีย20 วันในขณะท่ีสูบยาเสนมวนเอง 27 วัน   
เม่ือเปรียบเทียบรายจังหวัดพบวา  จังหวัดขอนแกนมีจํานวนวันเฉล่ียในการสูบบุหร่ีซองมากกวา
จังหวัดอ่ืน คือ 23 วัน  จังหวัดขอนแกนมีจํานวนวันเฉล่ียในการสูบยาเสนมวนเองมากกวาจังหวัด
อ่ืน คือ 28 วัน (แผนภูมิท่ี 3.12)   
 สวนปริมาณการสูบ หรือจํานวนมวนท่ีสูบตอวัน  พบวา  ในภาพรวม ในรอบ 1 วัน  มีการ
สูบบุหร่ีซองเฉล่ีย 14 มวน  ในขณะท่ียาเสนมวนเองมีจํานวนมวนเฉล่ีย 13 มวน  ประเด็นท่ีนาสนใจ
คือ  จํานวนมวนที่สูบยาเสนสูงสุดตอวัน คือ 335 มวน   เม่ือเปรียบเทียบรายจังหวัดพบวา  จังหวัด
รอยเอ็ดมีจํานวนมวนท่ีสูบบุหร่ีซองตอวันมากกวาจังหวัดอ่ืน คือ 14 มวน   จังหวัดมหาสารคามมี
จํานวนมวนเฉล่ียในการสูบยาเสนมวนเองมากกวาจังหวัดอ่ืน คือ 24 มวน (บุหร่ี 1 ซอง เทากับ 20
มวน ) (แผนภูมิท่ี 3.13)   
 คาใชจายในการสูบบุหร่ีตอเดือน   พบวา  ในภาพรวม ในรอบ 1 เดือน  มีคาใชจายสําหรับ
บุหร่ีซองเฉล่ีย 254 บาท   ในขณะที่ยาเสนมวนเองมีคาใชจายเฉล่ียตอเดือน 94 บาท   ประเด็นท่ี
นาสนใจคือ  คาใชจายท่ีสูงสุดตอเดือน  มีถึง 1,800 บาท     เม่ือพิจารณารายจังหวัดพบวา  จังหวัด
มหาสารคามมีคาใชจายในท้ังบุหร่ีซองและยาเสนมวนเองมากกวาจังหวัดอ่ืนๆ  คือ 119 บาท และ 
94 บาท  (แผนภูมิท่ี 3.14)   
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แผนภูมิท่ี 3.12  จํานวนวนัท่ีสูบบุหร่ีตอเดอืน  จําแนกรายจังหวัด 

  

 
แผนภูมิท่ี 3.13  จํานวนมวนที่สูบบุหร่ีตอวนั  จําแนกรายจังหวดั 
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แผนภูมิท่ี 3.14  คาใชจายในการซ้ือบุหร่ีตอเดือน  จําแนกรายจังหวดั 

 

 ดานเหตุผลท่ีทําใหเลือกสูบยาเสนมวนเอง พบวา ในภาพรวมสวนใหญผูสูบยาเสนเลือก
สูบเนื่องจากยาเสนมีราคาถูกมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 44.3  รองลงมา คือ หาซ้ืองาย คิดเปนรอยละ 
30.4  ประเด็นท่ีนาสนใจคือ รอยละ 4.0  มีความเขาใจวายาเสนมวนเองไมมีอันตรายเทาบุหร่ีซอง
และยาเสนเปนยาสมุนไพร นอกจากนี้ผูสูบยาเสนเลือกสูบเพราะเหตุผลอ่ืน ๆ ดวย ไดแก เพราะ
ปลูกเองตามทองไรปลายนาไมมีสารพิษ  ไมมีรูปภาพหรือคําเตือนบนซองยาเสน สามารถขอยาเสน
จากผูอ่ืนสูบไดงาย แกปวดเม่ือย อยากรูอยากลอง และสูบตามเพ่ือน คิดเปนรอยละ 0.8  (แผนภูมิท่ี 
3.15)   
 

 
แผนภูมิท่ี 3.15  เหตุผลท่ีทําใหเลือกสูบยาเสนมวนเอง   จําแนกรายจังหวัด 
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  2.3  ความรูความเขาใจเก่ียวกับพิษภัยของบุหร่ี 
สําหรับความรูความเขาใจเกี่ยวกับพิษภัยของบุหร่ีซอง  พบวา  โดยภาพรวม มากกวารอย

ละ 90  มีความรูความเขาใจวาการสูบบุหร่ีมีผลทําใหเกิดโรคและปญหาตางๆ  โดยโรคท่ีมีรอยละสูง
ท่ีสุดคือ มะเร็งปอด  รอยละ 96.7  รองลงมาคือ ผูสูบฟนเหลือง  รอยละ 93.0 และอันดับสามคือผูท่ี
ไดรับควันบุหร่ีมือสองเปนมะเร็งปอด  รอยละ  89.7 ส่ิงท่ีนาสนใจของผลการสํารวจนี้ คือ  ปญหา
หรือผลจากการสูบบุหร่ีซองท่ีผูตอบแบบสํารวจตอบวา “ไมใช” และ “ไมทราบ” ซ่ึงสะทอนใหเห็น
วาผูตอบยังขาดความรูความเขาใจในประเด็นดังกลาว  จากประเด็นนี้เมื่อพิจารณารายจังหวัด  พบวา   
ท้ังสามจังหวัด  มากกวารอยละ 40 ไมทราบวาผลของการสูบบุหร่ีซองทําใหคลอดกอนกําหนด  
และเด็กที่คลอดมีน้ําหนักตัวต่ํากวาเกณฑ  (ตารางท่ี 3.10)  สําหรับความรูความเขาใจเกี่ยวกับพิษภัย
ของการสูบยาเสนพบวา  ท้ังสามจังหวัดมีรอยละ ความรูความเขาใจสูงสุดสามอันดับในประเด็นท่ี
ใกลเคียงกัน  คือ  ผูสูบเปนมะเร็งปอด ผูไดรับควันเปนมะเร็งปอด  และ ผูสูบฟนเหลือง  นอกจาก
มหาสารคาม ท่ีมีประเด็นเร่ืองโรคถุงลมโปงพองดวย  ในสวนของประเด็นท่ีตอบวา “ไมใช” และ 
“ไมทราบ” นั้น  พบวาท้ังสามจังหวัด  ตอบในประเด็น การคลอดกอนกําหนด  และผลท่ีทําใหเด็ก
แรกคลอดมีน้ําหนักตัวตํ่ากวาเกณฑปกติ   มากกวารอยละ40  นอกจากนี้ในจังหวัดมหาสารคามมี
ประเด็นผูสูบเปนโรคหลอดเลือดในสมองแตกอีกดวย  (ตารางท่ี 3.11) 
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ตารางที่ 3.10  ความรูความเขาใจเกีย่วกับพษิภยัของบุหรี่ซอง 
ขอนแกน (N=323) มหาสารคาม (N=323) รอยเอ็ด (N=323) รวม (N=969) 

ความรูความเขาใจ 
ไมใช ใช ไมทราบ ไมใช ใช ไมทราบ ไมใช ใช ไมทราบ ไมใช ใช ไมทราบ 

0.0 97.8 2.2 1.2 95.9 3.0 2.5 96.5 0.9 1.2 96.7 2.0 ผูสูบเปนมะเร็งปอด  
0.3 92.8 6.9 1.5 82.2 16.3 2.8 94.3 2.8 1.5 89.7 8.8 ผูไดรับควันเปนมะเร็งปอด  
0.9 96.3 2.8 2.7 89.3 8.0 2.8 93.7 3.5 2.1 93.0 4.8 ผูสูบฟนเหลือง 
8.1 85.0 6.9 9.8 73.7 16.6 4.1 90.5 5.4 7.4 82.9 9.7 ผูสูบแกกอนวัย 
3.4 73.8 22.8 7.1 56.5 36.4 4.4 73.8 21.8 5.0 67.9 27.1 ผูสูบเปนหลอดเลือดสมองแตก  

12.8 64.5 22.7 23.1 50.3 26.6 6.3 67.8 25.9 14.2 60.7 25.1 ผูสูบเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ 
5.0 73.8 21.2 15.1 60.1 24.9 4.1 83.9 12.0 8.2 72.4 19.5 เปนโรคหัวใจ 
1.2 84.7 14.0 2.1 83.7 14.2 2.5 83.9 13.6 1.9 84.1 13.9 เปนโรคถุงลมโปงพอง 
0.6 47.0 52.3 4.4 47.0 48.5 5.9 60.3 33.9 3.6 51.4 45.0 หญิงตั้งครรภที่สูบบุหรี่คลอดกอนกําหนด 
1.2 48.3 50.5 3.8 45.9 50.3 6.2 58.2 35.6 3.7 50.7 45.5 เด็กแรกคลอดมีน้ําหนักตัวต่ํากวาเกณฑ 
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ตารางที่ 3.11  ความรูความเขาใจเกีย่วกับพษิภยัของยาเสนมวนเอง 
ขอนแกน (N=323) มหาสารคาม (N=323) รอยเอ็ด (N=323) รวม (N=969) 

ความรูความเขาใจ 
ไมใช ใช ไมทราบ ไมใช ใช ไมทราบ ไมใช ใช ไมทราบ ไมใช ใช ไมทราบ 

ผูสูบเปนมะเร็งปอด  0.9 96.3 2.8 5 91.4 3.6 0.3 98.4 1.3 2.0 95.4 2.6 
ผูไดรับควันเปนมะเร็งปอด  1.6 90.7 7.7 4.4 80.2 15.4 0.9 96.0 3.0 2.3 88.9 8.8 
ผูสูบฟนเหลือง 1.2 95.7 2.8 8.9 82.8 8.3 1.6 94.7 3.7 4.0 91.0 5.0 
ผูสูบแกกอนวัย 9.0 84 7.0 11.8 73.1 15.1 3.1 90.3 6.6 7.9 82.4 9.7 
ผูสูบเปนหลอดเลือดสมองแตก  4.6 71.9 23.5 10.4 55.3 34.3 3.1 72.9 24.0 6.0 66.6 27.4 
ผูสูบเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ 13.6 63.6 22.8 22.5 50.0 27.5 6.9 66.4 26.7 14.4 59.9 25.7 
เปนโรคหัวใจ 5.0 72.4 22.6 13.9 61.8 24.3 4.1 82.2 13.7 7.7 72.0 20.3 
เปนโรคถุงลมโปงพอง 1.9 82.6 15.5 5 81.4 13.6 0.9 84.2 14.9 2.6 82.7 14.7 

0.6 46.3 53.1 10.9 44.1 45.0 5.8 57.4 36.8 5.9 49.1 45.0 หญิงตั้งครรภที่สูบบุหรี่คลอดกอนกําหนด 
0 51.9 48.1 6.8 47 46.2 5.8 56.3 37.9 4.2 51.6 44.2 เด็กแรกคลอดมีน้ําหนักตัวต่ํากวาเกณฑ 
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 ดานการรับรูขอมูลขาวสารเกี่ยวกับอันตรายของการสูบยาเสนมวนเอง พบวา ในภาพรวม
รอยละ 80.0 ผูสูบยาเสนรับรูขอมูลขาวสารเกี่ยวกับอันตรายจากการสูบยาเสน เมื่อพิจารณา
เปรียบเทียบรายจังหวัด พบวา จังหวัดมหาสารคามมีการรับรูขอมูลขาวสารคิดเปนรอยละมากท่ีสุด 
คือ 89.1 รองลงมา คือ รอยเอ็ด และขอนแกน คิดเปนรอยละ 84.8 และ 75.0  ตามลําดับ (แผนภูมิท่ี 
3.16) 
  

 
แผนภูมิท่ี 3.16  การรับรูขอมูลขาวสารเกี่ยวกับอันตรายของการสูบยาเสนมวนเอง   

จําแนกรายจังหวัด 
 
 สําหรับแหลงในการรับรูขอมูลขาวสารเกี่ยวกับอันตรายของการสูบยาเสนมวนเอง พบวา 
ภาพรวมสวนใหญผูสูบยาเสนรับรูขอมูลขาวสารจากโทรทัศนมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 23.7 
รองลงมา คือ บนซองยาเสนและวิทยุ คิดเปนรอยละ 23.4 และ 16.1 ตามลําดับ นอกจากนี้ยังพบวาผู
สูบยาเสนบางสวนรับรูขอมูลขาวสารจากแหลงอ่ืน ๆ ไดแก ลูกหลานแนะนํา  และจากการเขารวม
ในท่ีประชุมตาง ๆ คิดเปนรอยละ 1.3 แหลงในการรับรูขอมูลขาวสารนอยท่ีสุด คือ ปายในหมูบาน 
เพียงรอยละ 3.8 เทานั้น (ตารางท่ี 3.12) 
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ตารางท่ี 3.12  แหลงในการรับรูขอมูลขาวสารเกี่ยวกับอันตรายของการสูบยาเสน  จาํแนกราย
จังหวดั (ตอบไดมากกวา 1ขอ) 

แหลงขอมูล ขอนแกน มหาสารคาม รอยเอ็ด รวม 

29.4 23.9 20.3 23.7 โทรทัศน 

15.4 20.1 12.5 16.1 วิทย ุ

5.8 8.6 14.5 10.3 หอกระจายขาว 

8.6 14.3 15 13.3 ปายตามสถานท่ีราชการ 

7.3 8.7 7.9 8.1 หนังสือพิมพ/นิตยสาร 

3.1 3.6 4.4 3.8 ปายในหมูบาน 

25 20.8 25.1 23.4 บนซองยาเสน 

5.4 0.0 0.3 1.3 อ่ืน ๆ 

รวม 100.0 (520) 100.0 (907) 100.0 (906) 100(2333) 

 
 สําหรับความคิดเห็นตอการสูบยาเสนมวนเองโดยภาพรวม พบวา ในภาพประเด็นท่ีมีระดับ
ความคิดเห็นท่ีนาสนใจ  ไดแก  การสูบยาเสนชวยผอนคลาย   หญิงวัยเดียวกับทานสูบยาเสน  ซ่ึงมี
ความเห็นในระดับปานกลาง  แตเปนระดับท่ีมีคาเฉล่ียสูงท่ีสุดเม่ือเปรียบเทียบกับประเด็นอ่ืน ๆ  คือ 
2.9 และ 2.8 ตามลําดับ  (ตารางท่ี 3.13)   
 
ตารางท่ี 3.13  ความคิดเหน็ตอการสูบยาเสนมวนเอง จําแนกรายจังหวัด  

ขอนแกน มหาสารคาม รอยเอ็ด รวม 
ความคิดเห็น 

คาเฉล่ีย แปลผล คาเฉล่ีย แปลผล คาเฉล่ีย แปลผล คาเฉล่ีย แปลผล 

ปานกลาง 1) การสูบยาเสน 2.9 ปาน3.0 ปาน
กลาง 

2.7 ปานกลาง 2.8 
ชวยผอนคลาย กลาง 

นอย 2.0 นอย 2.2 ปานกลาง 2.0 2) ยาเสนเปน 2.1 ปาน
สมุนไพรชวย
รักษาโรค 

กลาง 

ปานกลาง 3.0 ปาน
กลาง 

2.6 ปานกลาง 2.7 3) ผูหญิงวยั 2.8 
เดียวกันกับทาน 

ปาน
กลาง 
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ขอนแกน มหาสารคาม รอยเอ็ด รวม 
ความคิดเห็น 

คาเฉล่ีย แปลผล คาเฉล่ีย แปลผล คาเฉล่ีย แปลผล คาเฉล่ีย แปลผล 

สวนใหญสูบยา
เสน 

นอย 1.9 นอย 2.1 ปานกลาง 2.0 4) สังคมยอมรับ 2.0 
การสูบบุหร่ีของ
วัยรุนชายอายุ 15-
25 ป 

นอย 

นอย 5) สังคมยอมรับ 1.6 1.5 นอย 1.7 นอย 1.6 
การสูบบุหร่ีของ
วัยรุนหญิงอาย ุ
15-25 ป 

นอย 

ปานกลาง 6) การสูบยาเสน 2.5 ปาน2.7 ปาน
กลาง 

2.4 ปานกลาง 2.5 
เปนส่ิงท่ีนา
รังเกียจ 

กลาง 

ปานกลาง 7) การสูบยาเสน 2.3 ปาน
กลาง 

2.1 ปานกลาง 2.3 2.2 ปาน
ทําใหดเูปนผูใหญ กลาง 

ปานกลาง 8) การยาเสน 1-2 2.4 ปาน2.6 ปาน
กลาง 

2.1 ปานกลาง 2.4 
ปไมเปนอันตราย กลาง 

ปานกลาง 2.6 ปาน
กลาง 

2.5 ปานกลาง 2.7 9) ผูสูบยาเสนมัก 2.6 ปาน
เลนกีฬาไมคอย
ไหว 

กลาง 

ปานกลาง 10) คนสูบยาเสน 2.4 ปาน
กลาง 

2.3 ปานกลาง 2.2 2.3 ปาน
จะมีเพื่อน
มากกวาคนไมสูบ 

กลาง 

ปานกลาง 2.9 ปาน
กลาง 

2.6 ปานกลาง 2.7 11) ทานอยากให 2.7 ปาน
เลิกกิจการผลิต
บุหร่ี 

กลาง 

ปานกลาง 2.7 ปาน
กลาง 

2.4 ปานกลาง 2.5 12) สังคมไม 2.5 
ยอมรับการสูบ

ปาน
กลาง 
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ขอนแกน มหาสารคาม รอยเอ็ด รวม 
ความคิดเห็น 

คาเฉล่ีย แปลผล คาเฉล่ีย แปลผล คาเฉล่ีย แปลผล คาเฉล่ีย แปลผล 

บุหร่ี 
ปานกลาง 2.0 นอย 1.9 นอย 2.2 13) ธุรกิจยาสูบ/ 2.0 

บุหร่ีทําส่ิงดี ๆ 
เพื่อชุมชน 

นอย 

 
 2.4  ความคิดเห็นและแนวโนมในการเลิกสูบยาเสนมวนเอง 
 ดานแนวโนมในการเลิกสูบยาเสนมวนเองในอนาคต พบวา ในภาพรวมเกือบรอยละ 60 ผู
สูบยาเสนมีความคิดท่ีจะเลิกสูบแตไมใชใน 6 เดือนขางหนานี้  มีผูสูบยาเสนรอยละ 22.1  มีความคิด
ท่ีจะเลิกในเดือนหนานี้หรือมีความคิดท่ีจะเลิกใน 6 เดือนขางหนา ประเด็นท่ีนาสนใจ  คือ รอยละ 
20.0 ไมมีความคิดท่ีจะเลิก ซ่ึงคิดเปนรอยละสูงรองลงมา  เม่ือพิจารณารายจังหวัด  พบวา ผูสูบ
จังหวัดขอนแกนไมมีความคิดท่ีจะเลิกมีรอยละสูงท่ีสุด คือ 23.8  รองลงมาคือ  มหาสารคาม 22.8  
(แผนภูมิท่ี 3.17) 
  

 
แผนภูมิท่ี 3.17  แนวโนมในการเลิกสูบยาเสนมวนเองในอนาคต  จําแนกรายจังหวัด 

 
 สําหรับแรงจูงใจหรือเหตุผลท่ีทําใหเลิกสูบยาเสนมวนเอง พบวา ในภาพรวม เหตุผล
ทางดานครอบครัวมีรอยละสูงท่ีสุด คือ 24.6 รองลงมาคือ ปญหาสุขภาพ  และครอบครัวคือรอยละ 
23.5 และ 18.5  เม่ือพิจารณารายจังหวัด พบประเด็นท่ีนาสนใจคือ  ในจังหวัดรอยเอ็ดและ
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มหาสารคาม ท่ีมีเหตุผลในประเด็นสังคมรังเกียจ/ไมยอมรับและชุมชนมีขอตกลง/ขอหามในการสูบ 
มีถึงรอยละ 20.6  และ 18.0 ตามลําดับ (ตารางท่ี 3.14) 
 
ตารางท่ี 3.14  แรงจูงใจหรือเหตุผลท่ีทําใหเลิกสูบยาเสนมวนเอง จําแนกรายจังหวัด (ตอบได
มากกวา 1 ขอ) 

แรงจูงใจ/เหตผุล ขอนแกน มหาสารคาม รอยเอ็ด รวม 

24.4 24.3 25.1 24.6 ครอบครัว 

16.8 17.5 20.6 18.5 ความตระหนกัถึงโทษของยาเสน 

7.7 16.5 11.9 12.7 ตองการประหยัด 

8.2 14.1 14.1 12.7 สังคมไมยอมรับ/รังเกียจ 

35.4 19.3 20.3 23.5 มีปญหาสุขภาพ 

2.8 4.4 1.2 2.8 เพื่อนชักชวน 

3.1 3.8 6.5 4.7 ชุมชนมีขอตกลง/ขอหามในการสูบยาเสน 

1.6 0 0.3 0.5 อ่ืนๆ(มีอันตรายตอคนรอบขาง) 

รวม 100.0 (637) 100.0 (1,046) 100.0 (1,025) 100.0(2,707) 

 
3.  สถานการณการจําหนายยาเสนในชุมชน 

การสํารวจผูประกอบการรานคาในชุมชนน้ัน  
เพื่อศึกษาถึงปริมาณการซ้ือ ขายยาเสน ความสัมพันธ
ทางสังคมระหวางรานคาและผูขายยาเสน จํานวนกลุม
ตัวอยางผูประกอบการรานคาในชุมชนไดคํานวณตาม
สัดส วน  โดยใช เ กณฑ ร อยละ  7 0  ของจํ านวน
ผูประกอบการรานคาในตําบลเปาหมาย และในการ
จัดเก็บขอมูล ไดมีการกระจายรานคาตามหมูบานและ
ชุมชนตาง ๆ รวมทั้งพยายามกระจายขนาดของรานคา
ใหครอบคลุมท้ังรานคาขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ ผลการสํารวจมีดังนี้ 
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3.1  ขอมูลท่ัวไปของรานคาในชุมชน 
ท้ังสามจังหวัดมีรานคาท่ีสํารวจท้ังส้ิน 429 ราน   เม่ือพิจารณารายจังหวัด  พบวา จังหวัด

ขอนแกน คิดเปนรอยละ 42.4 รองลงมาคือ จังหวัดรอยเอ็ด  รอยละ 32.2  และจังหวัดมหาสารคาม  
คิดเปนรอยละ 24.5   

 
ตารางท่ี 3.15  จํานวนและรอยละของรานคา  จําแนกรายจังหวัด 

พื้นท่ี จํานวน รอยละ 

ขอนแกน 182 42.4 
มหาสารคาม 109 24.5 
รอยเอ็ด 138 32.2 

รวม 429 100.0 

 
ดานจํานวนปท่ีประกอบกิจการรานคา พบวา ในภาพรวมสวนใหญผูประกอบการรานคา

ประกอบกิจการอยูในชวง 1 – 10 ป  คิดเปนรอยละ 65.1  รองลงมา คือ อยูในชวง 11 – 20 ป คิดเปน
รอยละ 16.9 เม่ือพิจารณารายจังหวัดพบวา  ในจังหวัดขอนแกน มีรอยละของการเปนเจาของกิจการ
มากกวา 31 ป คิดเปนรอยละสูงสุดเม่ือเทียบกับจังหวัดอ่ืน คือ 2.8 ในขณะท่ีจังหวัดรอยเอ็ดมีรอยละ
ของการเปนเจาของกิจการตํ่ากวา 1 ป  คิดเปนรอยละมากที่สุดเม่ือเทียบกับจังหวัดอ่ืน คือ 11.1 
(แผนภูมิท่ี 3.18) 

 

 
แผนภูมิท่ี 3.18  จํานวนปท่ีประกอบกิจการ  จําแนกรายจังหวดั 

   



  60

สําหรับจํานวนยี่หอของบุหร่ีท่ีขายในราน พบวา ในภาพรวมผูประกอบการรานคาขายบุหร่ี
ซองเฉล่ีย 2 ยี่หอ  และมีจํานวนยี่หอมากท่ีสุด 6 ยี่หอ  ในขณะท่ียาเสน มีการขายเฉล่ีย 2 ยี่หอ  และมี
จํานวนยี่หอมากท่ีสุด 7 ยี่หอ    เม่ือพิจารณารายจังหวัด พบวา  จังหวัดท่ีมีจํานวนยี่หอบุหร่ีซองเฉล่ีย
นอยท่ีสุด คือ ขอนแกน  สวนยาเสนมียี่หอเฉล่ีย 2 ยี่หอท้ังสามจังหวัด  (แผนภูมิท่ี 3.19) 

 

 
แผนภูมิท่ี 3.19  จํานวนยีห่อที่ขาย  จําแนกรายจังหวัด 

 

สําหรับเหตุผลของยาเสนท่ีขายดีในทัศนะของผูประกอบการรานคาในชุมชน พบวา โดย
ภาพรวมสวนใหญท่ีขายดีเนื่องจากรสชาติ/กล่ินมากท่ีสุด รองลงมา คือ ราคาถูก/ปริมาณ  และ
อันดับสาม คือ หาซ้ืองาย  คิดเปนรอยละ 73.7 21.5 และ4.1 ตามลําดับ  เม่ือพิจารณาเปรียบเทียบ
ประเด็นเหตุผลและรายจังหวัดพบวา ในประเด็นรสชาติ/กล่ิน  ขอนแกนมีรอยละสูงท่ีสุด ประเด็น
ราคาถูก/ปริมาณมาก จังหวัดรอยเอ็ดมีรอยละสูงท่ีสุด และจังหวัดมหาสารคามมีรอยละในประเด็น
หาซ้ืองายคิดเปนรอยละสูงท่ีสุด เม่ือเทียบกับจังหวัดอ่ืน   (แผนภูมิท่ี 3.20) 
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แผนภูมิท่ี 3.20  เหตุผลท่ีขายดี  จําแนกรายจังหวัด 

 
ดานการรับทราบถึงแหลงผลิตยาเสนของผูประกอบการ พบวา ในภาพรวมสวนใหญ

ผูประกอบการรับทราบเพียงวาแหลงผลิตอยูในจังหวัดอ่ืนแตเปนภูมิภาคเดียวกันมากท่ีสุด คิดเปน
รอยละ 42.1 รองลงมา คือ จังหวัดในภูมิภาคอ่ืน รอยละ 37.4 เปนท่ีนาสังเกตวาผูประกอบการไม
ทราบวาแหลงถึงรอยละ 20.5  โดยจังหวัดมหาสารคามไมทราบเปนรอยละสูงท่ีสุด เม่ือเทียบกับ
จังหวัดอ่ืน คือรอยละ 40.0 (ตารางท่ี 3.16) 
 

ตารางท่ี 3.16  การรับทราบถึงแหลงผลิตยาเสนของผูประกอบการ  จําแนกรายจังหวัด  

แรงจูงใจ/เหตผุล ขอนแกน มหาสารคาม รอยเอ็ด รวม 

ไมทราบ 21.4 40.4 3.6 20.5 

ภายในจังหวดัเดียวกัน 0.0 0.0 0.0 0.0 

จังหวดัอ่ืนในภูมิภาคเดียวกนั 67.0 47.7 5.1 42.1 

จังหวดัในภูมิภาคอ่ืน 11.5 11.9 91.3 37.4 

รวม 100.0 (182) 100.0 (109) 100.0 (138) 100.0(429) 

 
ดานแหลงประจําในการซ้ือยาเสน พบวา  ในภาพรวมรานคามากวารอยละ 50 มีแหลง

ประจํา  เม่ือพิจารณารายจังหวัด  พบวา  จังหวัดขอนแกน  มีแหลงประจําในการซ้ือยาเสน คิดเปน
รอยละสูงสุด คือ 64.8 ในขณะที่จังหวัดรอยเอ็ด ไมมีแหลงการซ้ือประจํา คิดเปนรอยละสูงสุด คิด
เปนรอยละ  51.4  (แผนภูมิท่ี 3.21) 
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แผนภาพท่ี 3.21  แหลงประจําในการซ้ือยาเสน  จําแนกรายจังหวัด 

 
ดานแหลงในการซ้ือยาเสนของผูประกอบการ พบวา ในภาพรวมผูประกอบการรับซ้ือยา

เสนจากรานคาขายสงมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 71.2  รองลงมา คือ พอคาคนกลางนํามาสงท่ีราน คิด
เปนรอยละ 24.1 มีผูประกอบการเพียงรอยละ 4.3 ที่รับซ้ือยาเสนจากรถเรขายตามหมูบาน โดย
จังหวัดมหาสารคามมีรอยละการซ้ือยาเสนจากรถเรท่ีขายตามหมูบาน คิดเปนรอยละสูงสุดเม่ือ
เปรียบเทียบจังหวัดอ่ืน คือ 8.0 (ตารางท่ี 3.17)  
 
ตารางท่ี 3.17  แหลงในการซ้ือยาเสนของผูประกอบการ  จําแนกรายจังหวัด (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

แรงจูงใจ/เหตผุล ขอนแกน มหาสารคาม รอยเอ็ด รวม 

รานคาขายสง 68.6 62.7 83.1 71.2 

พอคาคนกลางนํามาสงท่ีราน 28.5 27.8 13.4 24.1 

ไปซ้ือท่ีโรงงานผลิต 0.0 1.6 0.0 0.4 

รถเร 2.9 7.9 3.5 4.3 

รวม 100.0 (239) 100.0 (126) 100.0 (142) 100.0(507) 
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 3.2  ความสัมพันธระหวางรานคาและผูบริโภค 
ดานการรูจักหรือเปนญาติระหวางเจาของรานคาและผูขายยาเสน พบวา ในภาพรวมสวน

ใหญผูประกอบการไมไดรูจักหรือเปนญาติกับผูขายยาเสน  คิดเปนรอยละ 96.8  มีผูประกอบการ
เพียงสวนนอยท่ีมีความสัมพันธเปนญาติหรือรูจักฉันทญาติ เพียงรอยละ 3.2 เทานั้น เม่ือพิจารณา
รายจังหวัด พบวา จังหวัดมหาสารคามท่ีมีความสัมพันธเปนญาติหรือรูจักฉันทญาติกับผูขายยาเสน
คิดเปนรอยละสูงท่ีสุด คือ 4.6   

ในสวนการเขารวมหรือชวยเหลือกันในกิจกรรมระหวางเจาของรานคาและผูขายยาเสน 
พบวา ในภาพรวมผูประกอบการไมเคยเขารวมหรือไดรับความชวยเหลือจากผูขายยาเสน คิดเปน
รอยละมากท่ีสุด คือ  85.1 เม่ือพิจารณารายตําบล พบวา จังหวัดขอนแกนเคยเขารวมหรือเคยไดรับ
ความชวยเหลือ เชน งานแตงงาน งานบุญประเพณี และมีการมอบของขวัญในวันเทศกาลสําคัญ 
เชน ปใหม สงกรานต เปนตน คิดเปนรอยละสูงท่ีสุด คือ 26.9  

สําหรับการไดรับสินคาในราคาพิเศษหรือมีของแจกแถมจากผูขายยาเสน พบวา ใน
ภาพรวมผูประกอบการไมเคยไดรับสินคาในราคาพิเศษหรือมีของแจกแถมจากผูขายยาเสน คิดเปน
รอยละ 87.4  เม่ือพิจารณารายจังหวัด จังหวัดขอนแกนเคยไดรับมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 17.6 และ
ในสวนของการไดรับความชวยเหลือในรูปแบบอ่ืนๆ พบวา ในภาพรวมไมไดรับ คิดเปนรอยละสูง
ท่ีสุด คือ 97.4 เม่ือพิจารณารายจังหวัด พบวา จังหวัดท่ีไดรับการชวยเหลือรูปแบบอื่นๆ มากท่ีสุด 
คือ มหาสารคาม  

จากการสัมภาษณคณะทํางานในระดับตําบลในจังหวัดขอนแกน  พบวา มีการใหสินเช่ือใน
การขายยาเสน เชน ถามียาเสนรสชาติใหม พอคารถเรหรือรานคาขายสงก็จะใหทดลองขายสินคาท่ี
รานใหลูกคาไดทดลองสูบกอนโดยไมคิดเงินหรือเมื่อขายหมดจึงคอยมาเก็บเงินในภายหลัง ถาขาย
ดีก็จะมาสงของใหตามความตองการของทางราน เปนตน นอกจากน้ียังพบวาบางรานไดรับของ
สมนาคุณหรือของชํารวย และเชิญรวมงานบุญประเพณีรวมกับรานคาขายสงในตลาด  ดานนาง
พิสมัย ซ่ึงเปนผูประกอบการรานคาในชุมชนและเปนแกนนํานักวิจัยตําบลโนนสะอาด อธิบาย
เพิ่มเติมวา ถาซ้ือยาเสนมวนเองในปริมาณมาก ก็จะไดรับสวนลดเปนพิเศษเชนเดียวกัน 
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ตารางท่ี 3.18  ความสัมพันธระหวางผูประกอบการรานคาและพอคาขายยาเสน   จําแนกรายจังหวัด 

แรงจูงใจ/เหตผุล 
ขอนแกน
(N=182) 

มหาสารคาม 
(N=109) 

รอยเอ็ด รวม 
(N=138) (N=429) 

การรูจักหรือเปนญาติกัน 
ไมรูจัก 97.3 95.4 97.1 96.8 
เปนญาติ/ รูจักฉันทญาติ 2.7 4.6 2.9 3.2 
การเขารวมหรือชวยเหลือกันในกิจกรรมตางๆ ระหวางเจาของรานคาและผูขายยาเสน  

ไมเคย 73.1 89.9 97.1 85.1 
เคย 26.9 10.1 2.9 14.9 
การไดรับสินคาในราคาพิเศษหรือมีของแจกแถมจากผูขายยาเสน 

ไมเคย 82.4 83.5 97.1 87.4 
เคย 17.6 16.5 2.9 12.6 
การไดรับความชวยเหลือระหวางเจาของรานคาและผูขายยาเสนในรูปแบบอ่ืน ๆ  

ไมไดรับ 96.7 96.3 99.3 97.4 
ไดรับ (การใหเครดิต/แนะนําสินคา) 3.3 3.7 0.7 2.6 

 
3.3  ปริมาณการซ้ือ ขาย และลูกคา 
ดานจํานวนคร้ังในการซ้ือยาเสนในรอบ 1 เดือน พบวา ภาพรวมสวนใหญผูประกอบการ

ซ้ือยาเสน 1 – 5 คร้ังตอเดือน มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 71.8  รองลงมา คือ 6 – 10 คร้ัง คิดเปนรอยละ 
6.1  (แผนภูมิท่ี 3.22) สําหรับปริมาณการซ้ือยาเสนและเงินลงทุนตอเดือน พบวา ภาพรวมสวนใหญ
ผูประกอบการมีปริมาณการซ้ือเฉล่ีย 114 ซองตอเดือน โดยจังหวัดขอนแกนมีการปริมาณการซ้ือใน
รอบเดือนเฉล่ียสูงท่ีสุด เม่ือเทียบกับจังหวัดอ่ืนๆ  ในสวนของเงินลงทุนในภาพรวม มีจํานวนเงิน
ลงทุนเฉล่ีย 567 บาทตอเดือน  เม่ือพิจารณารายจังหวัด  พบวา โดยจังหวัดขอนแกนมีการลงทุนใน
รอบเดือนเฉล่ียสูงท่ีสุด เม่ือเทียบกับจังหวัดอ่ืนๆ  ซ่ึงสอดคลองกับปริมาณการซ้ือ   (แผนภูมิท่ี 3.23)  
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แผนภูมิท่ี 3.22  จํานวนคร้ังการซ้ือยาเสนในรอบ 1 เดือน จําแนกรายจงัหวัด 

 

 
แผนภูมิท่ี 3.23  ปริมาณการซ้ือ และเงินลงทุนในรอบ 1 เดือน จําแนกรายจังหวัด 

 
สําหรับจํานวนลูกคาประจําท่ีซ้ือยาเสน พบวา ภาพรวมมีลูกคาประจําท่ีซ้ือยาเสนเฉลี่ย 13 

คนตอวัน โดยจังหวัดมหาสารคามมีลูกคาเฉล่ียสูงท่ีสุด คือ 16  คน  และขอนแกนมีลูกคานอยท่ีสุด 
คือ 11 คนตอวัน  (แผนภูมิท่ี 3.24)  ในสวนของอายุลูกคาประจําท่ีซ้ือยาเสน พบวา ภาพรวมลูกคา
สวนใหญมีอายุในชวง25 – 50 ป คิดเปนรอยละ 83.7  รองลงมาคือ ตั้งแต 51 ปข้ึนไป รอยละ 13.7 
ประเด็นที่นาสนใจคือ  ในจังหวัดมหาสารคามมีลูกคาท่ีมีอายุต่ํากวา 25 ป คิดเปนรอยละสูงท่ีสุดเม่ือ
เทียบกับสองจังหวัด คือ 4.6รองลงมาคือขอนแกน  รอยละ 2.7 ตามลําดับ  (แผนภูมิท่ี 3.25) 
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แผนภูมิท่ี 3.24  จํานวนลูกคาประจําท่ีซ้ือยาเสน  จําแนกรายจังหวัด 

 

 
แผนภูมิท่ี 3.25  อายุของลูกคาประจําท่ีซ้ือยาเสน  จําแนกรายจังหวดั 

 
4.  การรับรูกฎหมาย  การปฏิบัติตามกฎหมาย และผลกระทบจากนโยบายควบคุมยาสูบ 

 ในสวนนี้ไดทําการสํารวจเกี่ยวกับการรับรูกฎหมายการควบคุมยาสูบ  การปฏิบัติตาม
กฎหมาย  ผลกระทบจากนโยบายการควบคุมของรานคาผูจําหนายยาเสนในพ้ืนท่ี    ตลอดจนความ
คิดเห็นในการสรางขอตกลงของชุมชนในการควบคุมยาสูบ ซ่ึงในสวนนี้มีความคิดเห็นท้ังในระดับ
ครัวเรือน  ผูสูบ    ผลการสํารวจมีดังนี ้
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 4.1  การรับทราบนโยบายเก่ียวกับการควบคุมยาเสน 
 สําหรับการรับทราบเก่ียวกับขอปฏิบัติในการจําหนายยาเสน  ท้ังในเร่ืองการกําหนดใหมี
ภาพคําเตือนบนหอยาเสน  การหามแสดงหรือโชวยาเสนในท่ีเปดเผย   และการหามขายใหแกเด็กท่ี
มีอายุต่ํากวา 18 ป  พบวา  มากกวา รอยละ 90 รับทราบในขอปฏิบัติดังกลาว เม่ือพิจารณาราย
จังหวัด จังหวัดมหาสารคามมีมากกวารอยละ  10 ท่ีไมทราบและไมแนใจวาบนหอยาเสนตองมีภาพ
คําเตือน  ในขณะท่ีจังหวัดขอนแกน มีรอยละ 9.9  ท่ีไมทราบและไมแนใจวาหามแสดงหรือโชวยา
เสนในท่ีเปดเผย  และรอยละ 5.5 ท่ีไมทราบและไมแนใจวาหามขายใหเด็กตํ่ากวา 18 ป   (ตารางท่ี 
3.19) 
 
ตารางท่ี 3.19  การรับทราบนโยบายเกี่ยวกบัควบคุมยาเสน   จําแนกรายจังหวดั 

พื้นท่ี 
การรับทราบเก่ียวกับนโยบาย 

ขอนแกน มหาสารคาม รอยเอ็ด รวม 

การกําหนดใหมีภาพคาํเตือนบนหอยาเสน 
ไมทราบ 2.7 7.3 4.3 4.4 
ทราบ 95.7 89.0 95.7 94.0 
ไมแนใจ 1.6 3.7 0 1.6 

รวม 100.0 (182) 100.0 (109) 100.0 (138) 100.0 (429) 

การหามแสดงหรือโชวยาเสนในท่ีเปดเผย 
ไมทราบ 8.3 8.3 2.9 6.5 
ทราบ 90.1 90.8 97.1 92.5 
ไมแนใจ 1.6 0.9 0 0.9 

รวม 100.0 (182) 100.0 (109) 100.0 (138) 100.0 (429) 

การหามขายใหเด็กต่ํากวา 18 ป     
ไมทราบ 4.9 0 2.9 3.0 
ทราบ 94.5 100 97.1 96.7 
ไมแนใจ 0.6 0 0 0.3 

รวม 100.0 (182) 100.0 (109) 100.0 (138) 100.0 (429) 
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 เม่ือสอบถามถึงผลกระทบของนโยบายควบคุมการจําหนายยาเสนขางตนท่ีจะสงผลตอ
รายได  พบวา ในภาพรวม รานคารอยละ 50 ประเมินวานโยบายการควบคุมดังกลาวมีผลทําให
รายไดลดลงเล็กนอย  เม่ือพิจารณารายจังหวัด  พบวา  จังหวัดขอนแกน มีถึง 2 ใน 3 ท่ีประเมินวา
นโยบายดังกลาวไมสงผลตอรายได  แตก็มีถึงรอยละ 4.4 ท่ีประเมินวานโยบายดังกลาวสงผลทําให
รายไดลดลงมาก   ในขณะท่ีจังหวัดมหาสารคามและรอยเอ็ด  มีมากกวารอยละ 60 ท่ีประเมินวา
นโยบายดังกลาวสงผลตอรายไดทําใหลดลงเล็กนอย  (แผนภูมิท่ี 3.26) 
  

  

แผนภูมิท่ี 3.26  ความคิดเหน็เกี่ยวกับนโยบายการควบคุมยาเสนท่ีสงผลตอรายได  
จําแนกรายจังหวัด 

 
 

4.2  ความคิดเห็นในการสรางขอตกลงรวมกันในการควบคุมยาเสน 
 ผลการสํารวจความคิดเห็นในระดับครัวเรือน  พบวาในภาพรวมมากกวารอยละ 90 เห็น
ดวยสําหรับการสรางขอตกลงรวมกันในการควบคุมการบริโภคและจําหนายยาเสน  เม่ือพิจารณา
เปรียบเทียบกันรายจังหวัดจะพบวาจังหวัดมหาสารคามมีถึงรอยละ 6.6 ท่ีไมเห็นดวยและไมแนใจ
ในการสรางขอตกลงรวมกันของชุมชนในการควบคุมยาเสน  (แผนภูมิท่ี 3.27) ซ่ึงสอดคลองกับ
ความคิดเห็นของกลุมผูสูบ  กลาวคือ รอยละ 15 ของผูสูบในจังหวัดมหาสารคามไมเห็นดวยกับการ
สรางขอตกลงรวมกันของชุมชนในการควบคุมยาเสน  ในขณะท่ีรอยเอ็ดซ่ึงเปนพื้นท่ีท่ีมีการปลูก
ยาสูบมีเพียงรอยละ 2.9 ท่ีไมเห็นดวยกับการสรางขอตกลงรวมกันของชุมชน (แผนภูมิท่ี 3.28) 
เชนเดียวกับความคิดเห็นของรานคา  ท่ีพบวารอยละ 26.6 ท่ีไมเห็นดวยในการสรางขอตกลงรวมกัน
ของชุมชนในการควบคุมยาเสน  ในขณะท่ีจังหวัดขอนแกนมีรอยละของการเห็นดวย คิดเปนรอย
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ละสูงสุดเม่ือเปรียบเทียบกับท้ัง 3  จังหวัด  คือ รอยละ 97.3  รองลงมาคือ รอยเอ็ด  คิดเปนรอยละ 
95.7   (แผนภูมิท่ี 3.29) เม่ือสอบถามถึงผลกระทบในการสรางขอตกลงรวมของชุมชนตอรานคา  
โดยการประเมินคะแนน จาก 0 มีผลกระทบนอยท่ีสุด  ถึง 10  มีผลกระทบมากท่ีสุด  พบวา ผลการ
ประเมินมีความสอดคลองกับความคิดเห็นในการสรางขอตกลงรวมของชุมชนในการควบคุมยาเสน  
กลาวคือ  จังหวัดมหาสารคามประเมินวารานคาจะไดรับผลกระทบมากที่สุดเม่ือเปรียบเทียบกับ 3 
จังหวัด  โดยมีคาเฉล่ียในการประเมินผลกระทบ คือ 5  รองลงมาคือ รอยเอ็ด  มีคาเฉลี่ย 4  และ
ขอนแกนมีคาเฉล่ีย คือ 3 (แผนภูมิท่ี 3.30) 
 

 

แผนภูมิท่ี 3.27  ความคิดเหน็ของครัวเรือนในการสรางขอตกลงรวมกนัของชุมชน 

ในการควบคุมยาเสนจําแนกรายจังหวัด 
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แผนภูมิท่ี 3.28   ความคิดเหน็ของผูสูบในการสรางขอตกลงรวมกันของชุมชน 

ในการควบคุมยาเสน  จําแนกรายจังหวดั 
 

 

แผนภูมิท่ี 3.29  ความคิดเหน็ของรานคาในการสรางขอตกลงรวมกันของชุมชน 

ในการควบคุมยาเสน  จําแนกรายจังหวดั 
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แผนภูมิท่ี 3.30  ผลกระทบท่ีไดรับจากการมีขอตกลงในการควบคุมการบริโภคยาเสนในชุมชน 
จําแนกรายจังหวัด 



บทที่ 4 
กระบวนการสรางและพัฒนามาตรการทางสังคม 

 
 
 การดําเนินงานโครงการสรางและพัฒนามาตรการทางสังคมเพื่อควบคุมการบริโภคและ
จําหนายยาเสน โดยการมีสวนรวมของชุมชน กรณี 3 จังหวัดในภาคอีสาน ในปท่ี 1 การดําเนินงาน
จะเนนหนักไปที่การคนหา การพัฒนาคณะวิจัยระดับตําบล และการศึกษาขอมูลสถานการณยาเสน 
และเม่ือเขาสูปท่ี 2 คณะทํางานวิจัยระดับตําบลแตละตําบล ไดเขาไปปฏิบัติการในพ้ืนท่ีอยางเขมขน
เพื่อผลักดันใหเกิดการสรางและพัฒนามาตรการทางสังคมข้ึน  อยางไรก็ตามกระบวนการในการ
สรางและพัฒนามาตรการทางสังคม  เปนกระบวนการท่ีมีความตอเนื่อง เช่ือมโยงมาจากการ
ดําเนินงานในปท่ี 1  ดังนั้น ในบทนี้ จึงจะนําเสนอกระบวนการในการสรางและพัฒนามาตรการฯ  
ท่ีครอบคลุมท้ังกระบวนการต้ังแตจุดเร่ิมตน จนถึงผลท่ีเกิดจากการขับเคล่ือนมาตรการ  ซ่ึง
ประกอบดวย 1) การสรางความตระหนักตอปญหา 2) การสรางและพัฒนามาตรการทางสังคม 3) 
การขับเคล่ือนมาตรการทางสังคม และ 4) ผลท่ีเกิดจากการปฏิบัติตามมาตรฯ ซ่ึงมีรายละเอียดแตละ
ข้ันตอน ดังนี้ 
 

1. การสรางความตระหนักตอปญหา 
 ปญหาการบริโภคบุหร่ีมวนเอง หรือยาเสนแมวาจะเปนเร่ืองใกลตัว แตชาวบานหรือกลุม
ผูบริโภคอาจไมไดมองวาเปนปญหา ดังน้ันการท่ีจะทําใหการบริโภคยาเสน เปนวาระของชุมชน จึง
ตองมีกระบวนการในการสรางความตระหนักใหกับคนในชุมชน ซ่ึงจากการดําเนินงานของ
โครงการฯ พบวามีกระบวนการในการสรางความตระหนักท่ีสําคัญอยู  3 ประการ คือ 1) การสํารวจ
ขอ 2) การคืนขอมูลสถานการณปญหายาเสนสูชุมชน และ 3) การแปลงขอมูลผานส่ือทองถ่ิน 
 
 1.1  การสํารวจขอมูล 

ในชวงปท่ี 1 ของการดําเนินโครงการฯ  คณะทํางานวิจัยระดับตําบล แตละตําบลไดรับการ
พัฒนาท้ังแนวคิด องคความรู เกี่ยวกับยาสูบ /ยาเสน และทักษะในการเปนนักวิจัยทองถ่ิน 
(รายละเอียดอยูในบทท่ี 2) จากน้ันจึงได ทําการสํารวจขอมูลสถานการณการบริโภคและจําหนายยา
เสนในชุมชน โดยการเก็บขอมูลเชิงปริมาณโดยใชแบบสํารวจ และการเก็บขอมูลเชิงคุณภาพโดย
การสัมภาษณบุคคล ในการสํารวจขอมูลนั้นพบวานักวิจัยตําบล ก็ไดเรียนรูสถานการณปญหาการ
บริโภคบุหร่ี ท้ังยาซองและยาเสนไปในตัวดวย ขณะเดียวกันผูท่ีถูกสัมภาษณ ก็ไดสะทอนปญหา



 
 

73 

การสูบบุหร่ี การไดรับควันบุหร่ีมือสอง  การแลกเปล่ียนพูดคุยกันจากการเก็บขอมูล สงผลให
นักวิจัยหลายคนท่ีเคยมีพฤติกรรมการสูบบุหร่ีเลิกสูบบุหร่ี หรือผูท่ีถูกสัมภาษณบางรายเกิดแนวคิด
ท่ีอยากจะเลิกบุหร่ี ซ่ึง วิชัย  แสนมาตร  เปนหนึ่งในคณะทํางานวิจัยตําบลหนองแวง ตั้งขอสังเกตวา 
“จากเดิมผมมีความคิดวาการบริโภคยาเสนพื้นท่ีตําบลหนองแวง  เปนเร่ืองธรรมดาคงไมมีคาใชจาย
สูงนักแตเม่ือดูจากผลสรุปขอมูลท่ีไดกับพบวาตําบลหนองแวงตองมีรายจาจากการบริโภคยาเสนสูง
ถึงวันละหลายพันบาท  และท่ีสําคัญยังพบอีกวาทุกคนท่ีบริโภคยาเสนรูถึงพิษภัยของบุหร่ีแตก็ยัง
สูบอยูเหมือนเดิม”  ขณะท่ี เพิ่มพูนทรัพย  อุไชย  ซ่ึงเปนคนหนึ่งท่ีสูบบุหร่ีกลาววา “ผมก็เปนอีกคน
หนึ่งท่ีสูบบุหร่ีแตจะสูบเฉพาะบุหร่ีซองเทานั้นวันละประมาณ  10 มวน  แตหลังจากเขามาเปนทีม
วิจัยในโครงการฯ   ก็เร่ิมทบทวนตัวเอง เพราะพบวารายจายคาบุหร่ีตอเดือนสามารถนํามาสงผอน
รถจักรยานยนตไดอยางสบาย  ทุกวันนี้จึงเร่ิมลดปริมาณในการสูบลงและจะเลิกใหไดภายใน 2  
เดือน”  (ทานตะวัน  สิงหแกว, 2553) 
   ดังนั้น การสํารวจขอมูลโดยคนใน หรือคณะนักวิจัยระดับตําบลซ่ึงเปนคนในชุมชน  ได
สรางแรงกระตุนใหเกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมในตัวของคณะทํางาน และชุมชนไดเห็น
ความสําคัญของปญหายาเสน  และอยากเขามามีสวนในการแกปญหาท่ีเกิดข้ึน 
 
 1.2 การจัดเวทีคืนขอมูลสูชุมชน 
 คณะทํางานวิจัยระดับตําบลไดรวมกับคณะทํางานจังหวัด ไดทําการวิเคราะหขอมูล
สถานการณปญหายาเสน    จากน้ันแตละตําบลจึงไดมีการจัดเวทีคืนขอมูลสูชุมชน  โดยมี
วัตถุประสงค เพื่อนําเสนอขอมูลท่ีไดจากการศึกษาสถานการณการบริโภคและจําหนายยาเสน
ใหกับคนในชุมชนไดรับรู  และรวมตรวจสอบขอมูล  รวมท้ังเปนเวทีในการแลกเปล่ียนเรียนรูและ
เสนอแนะมาตรการในการควบคุมการบริโภคและจําหนายยาเสนในชุมชนดวย 
  กลุมเปาหมายท่ีเขารวมในแตละเวทีประกอบดวย ผูนําทองท่ี ผูนําทองถ่ิน ตัวแทน
หนวยงานท่ีเกี่ยวของ เชน ตัวแทนโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพประจําตําบล ครู นักเรียน กลุม อสม. 
ตัวแทนกลุมองคกรในพื้นท่ี รวมประมาณ 20 – 50 คน ตอตําบล 
 การจัดเวทีคืนขอมูลสูชุมชนแตละตําบล มีเนื้อหาหลัก ๆ อยู 3 สวน คือ  
 สวนท่ี 1 เปนการนําเสนอความรู เกี่ยวกับโทษภัยของบุหร่ีท้ังบุหร่ีซองและยาเสน ซ่ึงมี
หลายรูปแบบแตกตางกันในแตละพื้นท่ี  เชน  ฉายวีดีทัศนเกี่ยวกับโทษภัยบุหร่ี  โปสเตอร 
นิทรรศการ แผนพับ และการบรรยายใหความรู โดยวิทยากรภายนอก และบางตําบล ไดเชิญคนใน
ชุมชนท่ีสามารถเลิกบุหร่ีได มาเลาประสบการณในการเลิกสูบบุหร่ี เชน แรงจูงใจ วิธีการ เทคนิค 
และผลที่ไดจากการเลิกสูบบุหร่ี  
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 สวนท่ี  2 เปนการนําเสนอกรอบแนวคิดของโครงการฯ โดยคณะทํางานจังหวัดไดอธิบาย 
ถึงเปาหมาย วัตถุประสงค และแนวทางการดําเนินงานของโครงการ รวมท้ังประโยชนท่ีจะเกิด
ข้ึนกับชุมชน เพ่ือใหคนในชุมชนไดเขาใจการดําเนินงานของโครงการฯ วาชุมชนจะไดประโยชน
อะไรบาง และตองเขามามีสวนรวมอยางไร 
 สวนท่ี 3  การนําเสนอผลการศึกษาสถานการณการบริโภคและจําหนายยาเสนในพื้นท่ี โดย
คณะทํางานวิจัยระดับตําบล  
  สวนท่ี 4 แบงกลุมระดมความคิดเห็น เพื่อหาแนวทางในแกไขปญหาการบริโภคและการ
จําหนายยาเสนในชุมชน  
 

   
ภาพท่ี 4.1 แสดงการจัดเวทีคืนขอมูลสูชุมชน 

 
 การจัดเวทีคืนขอมูลสูชุมชนทําใหคนในชุมชน ไดเขาใจสถานการณปญหายาเสนในพ้ืนท่ี
มากข้ึน รวมท้ังชวยใหชุมชนเขาใจเปาหมายแนวทางการดําเนินงานของโครงการ และบทบาทของ
คนในชุมชน รวมท้ังภาคีท่ีเกี่ยวของท่ีจะเขามามีสวนรวมในการแกไขปญหาสถานการณยาเสนของ
ตนเอง 
 
 1.3  การผลิตส่ือเผยแพรขอมูลสถานการณยาเสนในชุมชน 
 ขอมูลท่ีไดจากการศึกษาสถานการณยาเสนในชุมชน สามารถนํามาใชในการวิเคราะห เพื่อ
วางแผนการทํางานในการรณรงค การสรางมาตรการทางสังคม แตในแงของการสรางความ
ตระหนักใหกับคนในชุมชนแลว ขอมูลในรูปแบบเอกสารท่ีเปนทางการ เปนตัวเลข เปนเร่ืองยากตอ
ความเขาใจของชาวบาน การแปลงขอมูล หยิบประเด็นสําคัญ แงมุมท่ีนาสนใจ มานําเสนอผานส่ือ
ในหลายรูปแบบจะชวยใหเกิดการรับรู มีความเขาใจ และเกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของบุคคล  
 การผลิตส่ือเพื่อเผยแพรขอมูลสถานการณยาเสนในชุมชน คณะทํางานวิจัยแตละตําบลได
ทําการผลิตส่ือข้ึนมาเอง โดยใชขอมูลสถานการณฯ ท่ีไดจากการศึกษาเปนฐานคิด และการคนหา
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ศักยภาพ ทรัพยากรของชุมชนท่ีสามารถนํามาผลิตส่ือในรูปแบบส่ือทองถ่ิน เชน นักแตงเพลง นัก
แตงกลอนลํา นักจัดรายการวิทยุ นักรอง ส่ือท่ีผลิตข้ึนมาใชในการรณรงคและกระตุนท้ัง 10 ตําบล 
จึงมีความหลากหลายไปตามศักยภาพของแตละพื้นท่ี เชน เพลง สปอรตโฆษณา รายการวิทยุชุมชน 
ปายไวนิล สต๊ิกเกอร   
   
ตารางท่ี 4.1  แสดงชนิดของส่ือ การนําไปใช จุดเดน และขอจํากัดของส่ือ 

ชนิดของส่ือ การนําไปใช จุดเดน ขอจํากัด 

ปายไวนิล -  ใชติดตามจุดศูนยกลาง
ขอ ง ชุ มชน  เ ช น  ศ า ล า
กลางบาน วัด ตามทางแยก
เขาออกหมูบาน 

-  สะดุดตาเขาถึง
กลุมเปาหมายไดงาย 
 

-  เปนการส่ือสารทาง
เดียว 

 สปอรตโฆษณา -  เปดผานหอกระจายขาว
ข อ ง ชุ ม ช น ก อ น ท่ี จ ะ
ประกาศประชาสัมพันธ
เร่ืองอ่ืน ๆ 
-  เปดผานสถานีวิทยุชุมชน 
-  บันทึกไวในซีดี  นําไป
เป ด ใน เ ว ทีก ารประ ชุม 
อบรมตางๆ ได 

-  ใชไดหลายชองทาง 
-  ผูฟงจดจําไดแมน 

-  มี ค ว ามน าสนใจ
เฉพาะชวงแรกของ
การนําเสนอ 

สต๊ิกเกอร -  ติดตามสถานท่ีสํา คัญ
ของชุมชน 
-  ติดตามบานเรือน 

-  ผลิตไดจํานวนมาก  
-  เขาถึงกลุมเปาหมาย
ไดดี 

-  เปนการส่ือสารทาง
เดียว 
-  มีขอจํ ากัดในการ
ส่ือสารกับผูสูงอายุ 

การผลิตซีดี -  ใช เ ป ด เ ม่ื อ มี เ ว ทีก าร
ประชุม อบรม 

-  ไดรายละเอียดของ
ข อ มู ล ท่ี ต อ ง ก า ร
นําเสนอ 

-  มี พื้ น ท่ี ใ น ก า ร
เผยแพรจํากัด 
-  เนื้อหาเปนวิชาการ 
ไมนาสนใจ 
-  เปนการส่ือสารทาง
เดียว 

วิทยุชุมชน -  สอดแทรกเนื้อหาสาระ -  ส่ือสารไดกวางและ -  คุณภาพการส่ือสาร
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ชนิดของส่ือ การนําไปใช จุดเดน ขอจํากัด 

เกี่ยวกับโทษภัยของยาเสน
ในรายการวิทยุ 

เขาถึงทุกกลุมทุกวัย ข้ึนอยูกับผูส่ือสาร 
 -  เปนการส่ือสารทาง

เดียว 
เพลง -  ใชเปดตามหอกระจาย

ขาวของทุกหมูบาน  งาน
รณรงค งานเทศกาลตาง ๆ 

-  เนื้อหาและทํานอง
เพลงช วยในการจํ า 
และกระตุนไดดี 

-  ใชไดในระยะเวลา
หนึ่ง เม่ือเกาแลวก็ขาด
ความนาสนใจ 

 
 จากตารางจะพบวาส่ือท่ีผลิตข้ึนมาเพื่อเผยแพรขอมูลฯ เปนส่ืออยางงายท่ีสามารถผลิตข้ึน
โดยคนในชุมชน และสามารถใชไดอยางตอเนื่อง 
 

     
ภาพท่ี 4.2  ส่ือรูปแบบตางๆ สนับสนุนการสรางความตระหนักตอปญหา 

 
 ผลการใชส่ือนั้นส่ือท่ีผลิตข้ึนสามารถท่ีจะสรางการรับรู และสรางความตระหนักใหกับคน
ในชุมชนใหเห็นความสําคัญของปญหายาเสน ซ่ึงจากการประเมินผลการใชส่ือของคณะทํางานวิจัย
ระดับจังหวัดขอนแกน โดยการสัมภาษณเชิงลึกกับชาวบานในพื้นท่ีและคณะทํางานวิจัยตําบลท่ี
เปนผูผลิตส่ือ พบวาชาวบานรับรูขอมูลขาวสารจากหอกระจายขาวของชุมชน และแผนปายไวนิล
เปนสวนใหญ  ดานความถ่ีในการรับขอมูลขาวสารนั้นสวนใหญจะรับรูขอมูลจากการ
ประชาสัมพันธจากหอกระจายขาวประมาณ 3 – 4  คร้ังตอสัปดาห สวนการรับรูขอมูลขาวสารจาก
ปายไวนิลนั้นมีความสม่ําเสมอเน่ืองจากจุดที่ติดต้ังปายมองเห็นไดงาย และคนสวนใหญใหมีความรู
ความเขาใจและเห็นความสําคัญสถานการณปญหายาเสนของชุมชนมากข้ึน (ภัทรภร  วีระนาคินทร  
และคณะ, 2555)  
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 การสรางความตระหนักตอปญหา โดยการสํารวจขอมูลสถานการณยาเสน การจัดเวทีคืน
ขอมูลสูชุมชน และการส่ือสารขอมูลผานส่ือรูปแบบตางๆ เปนการเตรียมความพรอมใหกับชุมชน 
ท้ังการเตรียมคน คือ การสรางความเขาใจใหกับคนในชุมชน ไดเขาใจสถานการณปญหายาเสน 
และเขาใจเปาหมายแนวทางในการดําเนินงานของโครงการ นอกจากนี้ยังเปนการสรางความเขาใจ
ใหกับภาคีเครือขายท่ีเกี่ยวของที่อยูในพ้ืนท่ีมีบทบาทสําคัญท่ีจะเขามารวมขับเคล่ือนงาน เชน 
องคการบริหารสวนตําบล โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล โรงเรียน เปนตน 
 

2.  การสรางและพัฒนามาตรการทางสังคม 
 ภายหลังจากการสรางความตระหนักแลว คณะนักวิจัยตําบล ไดเร่ิมการสรางและพัฒนา
มาตรการทางสังคม โดยกระบวนการดําเนินการ ดังนี้ 
 
 2.1 การยกรางมาตรการทางสังคม 
 ทีมวิจัยตําบลแตละตําบลไดจัดประชุมทีมวิจัยและกลุมผูมีสวนไดเสียในพื้นท่ี เชน ตัวแทน 
รพ.สต. ครู ผูนําทองท่ี ผูนําทองถ่ิน รวมแลวประมาณ 15 – 20  คนตอตําบล เพื่อเปนเวทีระดมความ
คิดเห็น เพื่อชวยกันคิดคนมาตรการทางสังคมที่จะนํามาขับเคล่ือนเพื่อควบคุมการบริโภคและ
จําหนายยาเสนในพ้ืนท่ี ในการจัดเวทีเพ่ือยกรางมาตรการทางสังคม แตละพ้ืนท่ีจะกระบวนการใน
การวิเคราะหเพื่อใหไดมาซ่ึงมาตรการนั้น ประกอบดวย การวิเคราะหสถานการณปญหายาเสน การ
วิเคราะหทุนทางสังคม และการออกแบบมาตรการทางสังคม ซ่ึงมีรายละเอียด ดังนี้ 
 
 2.1.1  การวิเคราะหสถานการณปญหายาเสนในชุมชน 

การวิเคราะหสถานการณปญหายาเสนในชุมชน เปนการนําขอมูล ท่ีไดจากการศึกษามาใช
เปนโจทยในการะดมความคิดเห็น  เพ่ือใหท่ีประชุมไดคนหาปญหาสําคัญ ท่ีมีผลกระทบตอชุมชน 
ซ่ึงจะนําไปสูการคิดคนมาตรการในการแกไข หรือปองกันตอไป  
  
 2.1.2  การวิเคราะหทุนทางสังคม 
 การวิเคราะหทุนทางสังคมเปนการคนหาศักยภาพของชุมชนท่ีจะนํามาใชในการพฒันาและ
การขับเคล่ือนมาตรการทางสังคม ทุนทางสังคมท่ีนํามาวิเคราะห โดยภาพรวมประกอบดวย 
  1)  ทุนท่ีเปนบุคคล เชน  ผูนําชุมชน   ปราชญชาวบาน หรือบุคคลท่ีชาวบานให
ความเคารพศรัทธา บุคคลเหลานี้ถือเปนปจจัยสําคัญตอความสําเร็จของการพัฒนาชุมชน ซ่ึง
มาตรการทางสังคม เปนการควบคุมกันทางสังคม และการควบคุมโดยผานความเปนผูนํา (Control 
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Through Leadership) ความสามารถในการใหคําแนะนํา การปฏิบัติตนเปนแบบอยาง จะชวยทําให
มาตรการทางสังคมท่ีพัฒนาข้ึน ไดรับการยอมรับและมีการปฏิบัติตาม     
  2)  ทุนท่ีเปนภาคีเครือขายในพื้นท่ี ในหลายพ้ืนท่ีพบวา หนวยงานในพ้ืนท่ีมีการ
ดําเนินการเพื่อควบคุมบุหร่ีอยูแลว เชน กรณีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานเม็ง อําเภอ
หนองเรือ จังหวัดขอนแกน ไดจัดทําโครงการรณรงคงดเหลาในระหวางป พ.ศ. 2547 – 2549  โดย
ไดรับการสนับสนุนงบประมาณจาก สํานักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสรางสุขภาพ (สสส.) 
แมวาโครงการไดส้ินสุดไปแลวแตไดรับการสนับสนุนจากองคการบริหารสวนตําบลอยางตอเนื่อง 
หรือ กรณีโรงเรียนบานหนองหอยเทพเทวัญ ตําบลจระเข อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแกน ซ่ึงเปน
โรงเรียนขยายโอกาสท่ีผูบริหารใหความสนใจในการทํากิจกรรมเกี่ยวกับการณรงคเพื่อควบคุม
ยาสูบในโรงเรียน ทุนท่ีเปนภาคีเครือขายจะมีท้ัง เงินทุน บุคลากร และองคความรูในการดําเนินงาน 
หากสามารถประสานความรวมมือและเขามาเปนแนวรวมได จะทําใหการขับเคล่ือนมาตรการทาง
สังคม มีพลังมากข้ึน 
  3)  ทุนท่ีเปนองคความรูและกระบวนการการทํางาน เชน การขับเคล่ือนลดการดื่ม
เหลาโดยรณรงคงานศพปลอดเหลาปลอดการพนัน กรณีตําบลกุดรัง อําเภอกุดรัง จังหวัด
มหาสารคาม กองบุญสวัสดิการ ซ่ึงเปนการรวมตัวของคนในชุมชน เพื่อจัดสวัสดิการชวยเหลือ
เกื้อกูลกันของคนในชุมชน กรณีตําบลหนองโน อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ทุนดานนี้สะทอน
ถึงความเขมแข็งของชุมชน ซ่ึงสามารถที่จะถอดองคความรู และประสบการณในการดําเนินงาน 
เพ่ือนํามาประยุกตใช หรือบูรณาการรวมกับการขับเคล่ือนมาตรการทางสังคมเพื่อควบการบริโภค
และจําหนายยาเสนได 
  4)  ทุนดานความเช่ือ ทุนดานนี้อาจจะเปนนามธรรม เกี่ยวของกับระบบคิด ความ
เช่ือของคนในชุมชน เชน ความเช่ือและศรัทธาในศาสนา ระเบียบ หรือประเพณีของชุมชน กรณีทุน
ดานนี้พบวา ท่ีตําบลน้ําออม อําเภอเกษตรวิสัย  จังหวัดรอยเอ็ด วิเคราะหวา ประชาชนตําบลน้ําออม
มีความเชื่อฟงและเคารพความศรัทธา พระสงฆ มีการปฏิบัติตามศีลธรรมอันดี จึงมีแนวคิดวาจะใช
มาตรการโดยใหบทบาทกับพระสงฆในการขับเคล่ือนมาตรการ กาวิเคราะหทุนทางสังคมดานนี้จะ
ชวยในการคิดคนมาตรการ 
 มาตรการทางสังคม เปนมาตรการท่ีควบคุมโดยคนในชุมชน ไมใชมาตรการทางกฎหมาย 
การวิเคราะหทุนทางสังคม จึงเปนส่ิงสําคัญ เพื่อท่ีจะนําทุนทางสังคมมาใชในการคิดมาตรการ และ
ขับเคล่ือนมาตรการใหบรรลุผลในทางปฏิบัติ 
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 2.1.3 การออกแบบมาตรการทางสังคม 
  หลังจากการวิเคราะหสถานการณปญหายาเสน และทุนทางสังคมแลว คณะนักวิจัยระดับ
ตําบล ไดระดมความคิดเห็นตอเพื่อออกแบบมาตรการทางสังคม ท่ีจะใชในการควบคุมการบริโภค
และจําหนายยาเสน โดยมีกรอบแนวคิดในการออกแบบมาตรการ ซ่ึง คณิน  เช้ือดวงผุย  นักวิจัยทีม
กลาง ไดใหแนวคิดในการพัฒนามาตรการทางสังคม ไวดังนี้ 
 (1)  มาตรการทางสังคมตองไดมาจากการมีสวนรวมของชุมชน ท่ีทุกคนใหการยอมรับและ
ยินดีท่ีจะปฏิบัติตาม เพราะมาตรการทางสังคมไมใชมาตรการทางกฎหมาย แตเปนมาตรการท่ีคน
ในชุมชนคิดกันข้ึนเอง ดังนั้นเม่ือไดมาตรการแลวตองมีกระบวนการในการสรางการยอมรับ และ
ประกาศใหคนในชุมชนไดรับทราบอยางท่ัวถึง 
 (2)  มาตรการที่ดีจะตองมีความสอดคลองกับวิถีชีวิตของคนในชุมชน คือเปนมาตรการท่ี
ไมไปลดสิทธิของคนอ่ืนท่ีพึงมี และตองสอดคลองกับปญหาท่ีเกิดข้ึน 
 (3)  การรางมาตรการทางสังคมตองมีความชัดเจน ไมคลุมเครือ เม่ือทุกคนไดฟง ไดเห็นได
อาน แลวมีความเขาใจท่ีตรงกันวาหามทําอะไร หรือใหทําอะไร สามารถช้ีวัดความสําเร็จได 
 (4)  มาตรการท่ีคิดข้ึนตองสามารถปฏิบัติไดจริง ไมใชส่ิงท่ีเพอฝนเกินตัว โดยใหพิจารณา
จาก ศักยภาพชุมชน เชน คณะกรรมการท่ีจะขับเคล่ือน ความยากงายของมาตรการนั้น ๆ  
 (5)  มาตรการทางสังคมตองไมไปสรางความขัดแยงข้ึนในชุมชน เปนส่ิงท่ีควรระมัดระวัง 
การพัฒนาไมควรที่จะเปนการแกปญหาอยางหน่ึง แตสรางปญหาใหมข้ึนมา เชน มาตรการท่ี
เกี่ยวของกับรานคาซ่ึงเปนเร่ืองผลประโยชน หากไมมีการพูดคุยกันอยางชัดเจน อาจสรางความ
ขัดแยงข้ึนในชุมชนได  (ภัทรภร  วีระนาคินทร  และคณะ, 2555) 
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 การออกแบบมาตรการทางสังคมมีองคประกอบท่ีควรนํามาพิจารณา 6 องคประกอบ คือ 
 1)  ครอบครัว เปนมาตรการท่ีมุงไปท่ีครอบครัว เพื่อใหมีขอตกลงรวมกันภายในครอบครัว
เพื่อลด ละเลิก การสูบบุหร่ี หรือการมีพฤติกรรมท่ีเปนแบบอยางของหัวหนาครอบครัว เชน การไม
สูบบุหร่ีใหเด็กเห็น การไมสูบบุหร่ีในท่ีพักอาศัย การไมใชใหเด็กไปซ้ือบุหร่ี เปนตน 
 2)  ชุมชน มาตรการที่เกี่ยวของกับชุมชน เปนการสรางขอตกลงรวมกันของคนในชุมชน 
เพื่อควบคุมการสูบบุหร่ีไมใหสงผลกระทบตอผูไมสูบบุหร่ี มาตรการดานชุมชน จะเนนไปที่การ
กําหนดพื้นท่ีปลอดบุหร่ีในชุมชน โดยเฉพาะพื้นท่ีสาธารณะและพื้นท่ีใชประโยชนรวมกัน เชน 
ศาลากลางบาน ตลาด ศาลาพักรอรถโดยสารประจําทาง  
 3)  กลุมผูสูบ มาตรการดานนี้ใหความสําคัญกับผูสูบบุหร่ีโดยเพาะ มีเปาหมายใหผูสูบเลิก
สูบ ลดปริมาณการสูบ หรือปรับพฤติกรรมการสูบ  
 4)  กลุมรานคาในชุมชน รานคามีบทบาทสําคัญท่ีจะชวยในการควบคุมการบริโภคและ
จําหนายยาเสน โดยการปฏิบัติตามกฎหมาย เชน หามขายบุหร่ีใหกับเด็กอายุต่ํากวา 18 ป หรือ การ
ไมวางบุหร่ี ยาเสนในท่ีเปดเผย กลุมรานคาจึงเปนกลุมหนึ่งท่ีบางพ้ืนท่ีอาจจะมีมาตรการในการ
สรางความรวมมือ และกําหนดมาตรการรวมกันกับชุมชนข้ึนมา 
 5)  องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ในพ้ืนท่ีดําเนินงานโครงการฯ หมายถึงองคการบริหาร
สวนตําบล มาตรการท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินสามารถท่ีจะดําเนินการได คือ การประกาศเปน
สํานักงานปลอดบุหร่ี หรือการมีนโยบายท่ีสนับสนุนการควบคุมบุหร่ี เชน ลดภาษีใหกับรานคาท่ีให
ความรวมมือ มีกิจกรรมโครงการที่สนับสนุนการเลิกบุหร่ีอยางตอเนื่องเปนตน 
 6)  ภาคีเครือขายในพื้นท่ี ท้ังหนวยงานภาครัฐและเอกชน ก็สามารถเปนกลุมเปาหมายหนึ่ง
ท่ีจะดําเนินการมาตรการได เชน การกําหนดพื้นท่ีปลอดบุหร่ีในพื้นท่ีหนวยงาน การสงเสริม 
สนับสนุนใหความรูทางวิชาการตางๆ เชน โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพปะจําตําบล อาจมีมาตรการ
ในการบําบัดรักษาผูติดบุหร่ี ตํารวจ อาจสรางมาตรการเกี่ยวกับการใหความรู ความเขาใจทาง
กฎหมาย หรือโรงเรียนควรเนนมาตรการในการปองกันนักสูบหนาใหมเปนตน 
 เม่ือวิเคราะหแนวคิดและองคประกอบท่ีจะนํามาสูการพัฒนามาตรการทางสังคมแลว คณะ
นักวิจัยระดับตําบล ไดรวมกันระดมความคิด เพื่อออกแบบมาตรการ รูปแบบมาตรการ และกําหนด
พื้นท่ีปฏิบัติการนํารอง ซ่ึงในแตละพ้ืนท่ีจะมีมาตรการทางสังคมท่ีแตกตางหลากหลาย ข้ึนอยูกับ
สถานการณปญหายาเสน ทุนทางสังคม รวมทั้งศักยภาพ ในการคิดวิเคราะหของคณะนักวิจัยแตละ
ตําบล  ซ่ึงมีรายละเอียดดังแสดงในตารางท่ี 4.2   



 
 

81 

ตารางที่ 4.2  การวิเคราะหสถานการณปญหายาสูบ ศักยภาพชุมชน และรางมาตรการทางสังคม 
ตําบล สถานการณปญหา ศักยภาพชุมชน มาตรการ รูปแบบมาตรการ พื้นที่ปฏิบัติการนํารอง 

1.ตําบลจระเข เยาวชนในพื้นที่เริ่มสูบบุหรี่กันมาก
ขึ้น (อายุต่ําสุดที่พบ คือ 11 ป) จึง
เล็งเห็นความสําคัญในการยับยั้งนัก
สูบหนาใหมและบําบัดรักษาผูสูบ
รายเดิม 

-โรงเรียนบานหนองหอยเทพเทวัญ
ซึ่งอยู ในพื้นที่ เปนโรงเรียนขยาย
โอกาสที่ มี ครูที่ สนใจในการ ทํ า
กิจกรรม เ กี่ยว กับการณรงค เ พื่ อ
ควบคุมยาสูบในโรงเรียน 

1.มาตรการควบคุมการบริโภค
บุหรี่ในโรงเรียน  

-กําหนดบริเวณหามสูบและขาย
ภายในบริเวณโรงเรียน 

โรงเรียน 

-จัดตั้งชมรมนักเรียนสีขาว 
-ควบคุมการจําหนายยาเสน /
บุหรี่ซอง  ของรานคาภายใน
หมูบาน 

บานหนองหอยเทพเทวัญ  

2.ตํ า บ ล โ น น
สะอาด 

จํานวนผูสูบหนาใหมเพิ่มมากขึ้น
และมีรานคาจําหนายยาเสนหลาย
ชนิดทําใหผูสูบเขาถึงไดงายและมี
ทางเลือกที่หลากหลาย  

-ผูนําหมูบานมีความเขมแข็ง     เปน
แบบอยางที่ดีในการเลิกสูบบุหรี่  
-ก า ร ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ กิ จ ก ร ร ม
โครงการฯ มีความตอเนื่อง   
-ประชาชนในหมูบานมีความเชื่อถือ
ในตัวผูนํา ใหความรวมมือใน
กิจกรรมของหมูบานอยางดียิ่ง 

1.การจัดพื้นที่สาธารณะปลอด
บุหรี่ 

-

2. การรณรงคลดละเลิกสูบบุหรี่ 

กํ าหนด พื้นที่ ห ามสูบ  เ ช น 
ศาลากลางบาน บริเวณที่มีคน
ชุมนุมกัน  

บานโนนคูณ 
 หมูที่ 11  

-หามสูบบุหรี่ในบริเวณวัด (วัด
สระทอง) 
-โรงเรียนปลอดบุหรี่ 
-การสรางคนตนแบบเลิกบุหรี่ 

 

3.ตําบลบานเม็ง การสูบบุหรี่ของหัวหนาครอบครัว
สงผลใหเกิดผลกระทบดานสุขภาพ
กับสมาชิกในครอบครัวและเปน
การสิ้น เปลืองคาใชจ ายโดยไม
จําเปน ไมกอใหเกิดประโยชนตอ
ครอบครัวและสังคม 

-ผูนําชุมชนมีความเขมแข็ง  หามสูบบุหรี่ในพื้นที่สาธารณะ -หามสูบบุหรี่ภายในตัวอาคาร
บานเรือน 

บานเหมือดแอ  
-คนในชุมชนมีความตระหนักใสใจ
ดานการรักษาสุขภาพ  

หมูที่ 7 และหมูที่ 16 
-หามผูปกครองใชเด็กอายุต่ํา
กวา 15 ปไปซื้อบุหรี่ 

  
-แรงผ ลัก ดันภายในอัน เ กิดจาก
ความสัมพันธภายในครอบครัว และ
เครื อญา ติ  ที่ ส ามารถบอกกล าว
ตักเตือน แนะนํา ใหคําปรึกษา ให

-จัดสถานที่เฉพาะใหสูบบุหรี่ 
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ตําบล สถานการณปญหา ศักยภาพชุมชน มาตรการ รูปแบบมาตรการ พื้นที่ปฏิบัติการนํารอง 

กําลังใจซึ่งกันและกันได 
-กําหนดพื้นที่ปลอดบุหรี่  ใน
สถานที่สวนรวม  ไดแก  ศาลา
ประชาคม เวลาที่ทํากิจกรรม
สวนรวมรวมกัน   การประชุม
หมูบาน  

1.4.ตําบลสวนหมอน ผูสูบบุหรี่กระจายอยูตามครัวเรือน
โดยรอบบริเวณหมูบาน ซึ่งกลุมผู
สูบมีทุกกลุมอายุและมีแนวโนม
ขยายตัวเพิ่มขึ้น 

-ผูนําหมูบานมีความเขมแข็ง 
-ประชาชนให ค ว ามร วมมื อ ใน
กิจกรรมของโครงการฯ เปนอยางดี 

กําหนดพื้นที่ปลอดบุหรี่ใน
ชุมชน 
 2.กําหนดระยะเวลาขายสําหรับ
รานคาในหมูบาน 

 -กําหนดระยะเวลาในการขาย
บุหรี่/ยาเสน ขายในเวลา  08.00 
-12.00  น. เทานั้น 

บานขามปอม หมูที่ 12 

5.ตําบลกุดรัง 1. ผูสูบสูบบุหรี่ ยาเสน ในที่
สาธารณะในที่ชุมชน  
2. ปญหารอง คือ รานคาไมปฏิบัติ
ตามนโยบาย 3 ขอ คือรับทราบ
นโยบาย 3 ขอแตไมปฏิบัติตาม 
(นโยบาย 3 ขอ คือ นโยบายเกี่ยวกับ
การหามขายใหเด็กต่ํากวา 18 ป การ
หามแสดงหรือโชวยาเสนในที่
เปดเผย และการกําหนดใหมีภาพคํา
เตือนบนหอยาเสน)  
 3.พฤติกรรมการถวายบุหรี่ใหกับ
พระของญาติโยม ปญหารอง ไดแก 

-การณรงคงานศพปลอดเหลา ปลอด
การพนัน 

1.

-มี ค รอบค รั วอ าส า  จํ าน วน  14 
ครอบครัวใน 14 หมูบาน 

การจัดที่สูบบุหรี่และหามสูบ
บุหรี่ในที่หามสูบ  

-กํ าหนด พื้นที่ สู บและ พื้นที่
ปลอดบุหรี่ในชุมชน 

-มีธนาคารสุขภาพ (ทุกวัย), สภาเด็ก 
-มีสภาองคกรชุมชนตําบลจัดการ
ตนเองที่เขมแข็ง   
-มี ก า ร บู รณ า ก า ร ร ว ม กั บ ภ า คี
เครือขายทั้งในและนอกพื้นที่ ใน
พื้นที่    

2.อาสาสมัครเลิกบุหรี่ -ครอบครัวอาสาจัดทําบันทึก
การเปลี่ยนแปลงของผูสูบใน
ครอบครัว 

ทั้งตําบล จํานวน 16 หมูบาน 
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ตําบล สถานการณปญหา ศักยภาพชุมชน มาตรการ รูปแบบมาตรการ พื้นที่ปฏิบัติการนํารอง 

การถวายบุหรี่ใหกับพระสงฆ และ
มีนักสูบหนาใหม (กลุมเสี่ยง) ที่เปน
นักเรียนในชั้นประถมและมัธยม
เพิ่มมากขึ้น และปญหาเด็ก เยาวชน
มีพฤติกรรมการเลียนแบบใน
ครอบครัว  

6.ตําบลหนองโน 1.ผูสูบ มีพฤติกรรมการสูบทั้งใน
ครอบครัวและในที่สาธารณะหรือ
ในที่ชุมชน สงผลตอสุขภาพของผู
สู บ แ ล ะ สุ ข ภ า พ ข อ ง ค น ใ น
ครอบครัว และเปนที่รังเกียจของ
คนรอบขาง 
2.ขณะเดียวกันผูสูบจํานวน  68% 
อยากจะเลิกสูบและแรงจูงใจที่
สํ าคัญของการ เ ลิกสูบคื อ เ รื่ อ ง
สุขภาพและเปนความตองการของ
ครอบครัว   

-คณะทํางานยาเสนในระดับตําบลมี
ความเขมแข็ง 

1.

-มีทุนทางสังคมและฐานวัฒนธรรมที่
เขมแข็งในเรื่อง “กองบุญสวัสดิการ
ชุมชน  

ก า ร แ ล ก เ ป ลี่ ย น เ รี ย น รู 
ชวยเหลือเกื้อกูลระหวางผูเลิก
สูบและผูสูบบุหรี่ 

-กิจกรรมจับคูดูแลกันระหวาง
เพื่อนบานที่สูบกับผูที่เลิกสูบ 
-

-ผูเลิกสูบจํานวน  32 คน ที่รวมให
ขอมูลตั้งแตเริ่มตนของโครงการ และ
อยากรวมถายทอดประสบการณ อีก
ทั้งชาวบานใหความรวมมือเปนอยาง
ดี 

2. การสรางสิ่งแวดลอมชุมชนที่
ไมเอื้อตอการสูบบุหรี่ 

การกําหนดพื้นที่ปลอดบุหรี่ใน
ชุมชน 

ทั้งตําบล จํานวน 8 หมูบาน 

7.ตําบลหนองบัว ผูประกอบการรานคาสวนใหญยัง
ไมทราบนโยบายเกี่ยวกับการหาม
แสดงหรือโชวยาเสนในที่เปดเผย 
(จากนโยบาย 3 ขอ คือ นโยบาย

-รานคาในชุมชนสวนใหญยินดีที่จะ
ใหความรวมมือเขารวมในการ
ควบคุมการบริโภคและจําหนายบุหรี่ 

ควบคุมการจําหนายยาเสนใน
ชุมชน 

-รับสมัครรานคาที่ประสงคเขา
รวมมาตรการ 
-หามจําหนายบุหรี่ใหกับเด็ก
อายุต่ํากวา 18 ป หามวางโชว

บานโนนเมืองนอยหมูที่ 1,5 
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ตําบล สถานการณปญหา ศักยภาพชุมชน มาตรการ รูปแบบมาตรการ พื้นที่ปฏิบัติการนํารอง 

เกี่ยวกับการหามขายใหเด็กต่ํากวา 
18 ป การหามแสดงหรือโชวยาเสน
ในที่เปดเผย และการกําหนดใหมี
ภาพคําเตือนบนหอยาเสน)    

บุหรี่หนาราน และหามจําหนาย
บุหรี่ที่ไมมีปายคําเตือน 

8. ตําบลหนองแวง 1.มีพื้นที่ปลูกยาสูบ 
2.จํานวนนักสูบหนาใหมเพิ่มขึ้น 
3.รานคาไมปฏิบัติตามกฎหมาย 
  

-รพ.สต.เขามารวมเปนคณะทํางาน 
ซึ่งมีโครงการรณรงคใหคนในชุมชน
ลด ละ เลิก การสูบบุหรี ่

อบต.ปลอดบุหรี่ -กํ า ห น ด ใ ห พื้ น ที่ บ ริ เ ว ณ
สํานักงาน อบต.ปลอดบุหรี่รอย
เปอรเซ็นต 

บริเวณที่ตั้ง อบต.หนองแวง 

9. ตํ า บ ล เ ห ล า
หลวง 

1. อัตราผูสูบยาเสนสูงขึ้น -มีเครือขายทางสังคมที่เขมแข็ง ทั้ง
โรงเรียน รพ.สต.ประจําตําบลที่ให
ความสําคัญกับการรณรงคเพื่อการไม
สูบบุหรี่ และรานคาพรอมใหความ
รวมมือ 

เหลาหลวงรวมแรงรวมใจหนึ่ง
สัปดาหหนึ่งวันงดจําหนายบุหรี่ 

-ขอความร วมมือร านค า ใน
ชุมชนใหงดขายบุหรี่ ใน วัน
อาทิตยของทุกสัปดาห 

ทั้งตําบล จํานวน 15 หมูบาน 

10. ตําบลน้ําออม 1.รานคาไมปฏิบัติตามกฎหมาย 
2.จํานวนนักสูบหนาใหมเพิ่มขึ้น 

-มีสถาบันทางศาสนาที่ เ ขมแข็ ง 
ชาวบานมีความเชื่อ ศรัทธาสูง 

วันพระไมสูบบุหรี่ -ประชาสัมพันธใหคนในชุมชน
งดสูบบุหรี่และดื่มสุราในวัน
พระโดยใชความเชื่อทางศาสนา
เข ามาจูงใจและบังคับใชใน
ชุมชน 

พื้นที่ดําเนินการ 6 หมูบาน คือ 
หมูที่ 2,4,6,7,8,9 
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  2.3 การสรางและพัฒนามาตรการฯ ในระดับพื้นท่ี 
 เม่ือไดรางมาตรการทางสังคม และในหลายตําบลไดกําหนดพื้นท่ีปฏิบัติการนํารอง โดย
เลือกหมูบานใดหมูบานหนึ่งเปนพื้นท่ีปฏิบัติการนํารอง ซ่ึงเกณฑในการคัดเลือกนั้นพบวา
ประกอบดวย 1)  เปนชุมชนท่ีมีความพรอม มีความเขมแข็งพอสมควร 2) มีผูนําท่ีเขมแข็ง และผูนํา
ไมสูบบุหร่ี 3) ชุมชนมีความพรอมและใหความสนใจ และสมัครใจ ท่ีจะเขามารวมเพ่ือใชเปนพื้นท่ี
ปฏิบัติการนํารอง 
 เม่ือไดหมูบานหรือพื้นท่ีปฏิบัติการนํารองแลว คณะทํางานวิจัยระดับตําบล ไดรวมกับแกน
นําชุมชนเพื่อนํามาตรการทางสังคมท่ีไดรับการยกรางมาพัฒนาใหมีความสอดคลองกับบริบทของ
หมูบานเปาหมาย  
  
 2.4 การเสริมสรางการเรียนรูเพื่อพัฒนามาตรการทางสังคม 
 มาตรการทางสังคมท่ีไดจากเวทีไดรับการออกแบบและยกรางข้ึนของแตละพื้นท่ี  ยังไมใช
มาตรการท่ีสมบูรณเพราะยังขาดรายละเอียดในการปฏิบัติ เพื่อใหมีความชัดเจนยิ่งข้ึนกอนที่จะ
นําไปปฏิบัติ   ทีมวิจัยระดับจังหวัด จึงไดเขาไปหนุนเสริมโดยการจัดกระบวนการเรียนรูมีใน
รูปแบบตางๆ  ใหเกิดการจัดปรับมาตรการใหมีความเหมาะสมและสามารถใชไดจริงในพื้นท่ี ดังนี้ 
 
  2.4.1 ศึกษาเรียนรูพื้นท่ีตนแบบ  
   การออกแบบและยกรางมาตรการฯ เปนเร่ืองใหมของหลายตําบล ดังนั้นบางตําบลจึงได
จัดใหมีการเรียนรูพื้นท่ีตนแบบ เชนกรณีตําบลจระเข อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแกน ได
ออกแบบมาตรการควบคุมการสูบบุหร่ีในโรงเรียน แตเนื่องจากคณะนักวิจัยตําบล ครูและแกนนํา
นักเรียน ของโรงเรียนหนองหอบเทพเทวัญ ซ่ึงเปนพื้นท่ีเปาหมาย ยังขาดความรู ความเขาใจ ในการ
ดําเนินงานขับเคล่ือนมาตรการ และการจัดกิจกรรมตาง ๆ ดังนั้นคณะทํางานวิจัยระดับจังหวัดจึงได
จัดการศึกษาดูงาน เพื่อเสริมสรางความรูและประสบการณเพิ่มเติม โดยพาไปศึกษาดูงาน  ท่ี
โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน ซ่ึงเปนโรงเรียนดีเดนดานการปองกันและ
ควบคุมการสูบบุหร่ีและส่ิงเสพติดในโรงเรียน เม่ือวันท่ี 23 กันยายน 2554 ผลการศึกษาดูงานทําให
ทีมวิจัยตําบล ครู และนักเรียน มีความรูความเขาใจ และเกิดมุมมองใหมๆ นําไปสูการจัดปรับ
มาตรการและกิจกรรมของการขับเคล่ือนมาตรการ ใหมีความเหมาะสมมากข้ึน 
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 2.4.2 เพื่อนชวยเพื่อน 
  เปนการจัดกระบวนการเรียนรู โดยจัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรูระหวางตําบล โดยการนําคณะ
นักวิจัยระดับตําบลมาประชุมแลกเปล่ียนเรียนรูภายในแตละจังหวัด โดยใหแตละตําบลนําเสนอ
มาตรการทางสังคมและวิธีการท่ีจะขับเคล่ือน ทําใหเกิดการแลกเปล่ียนเรียนรูซ่ึงกันและกัน เปน
ลักษณะของเพื่อนชวยเพื่อน การจัดเวทีในรูปแบบนี้มีการจัดทําข้ึนในทุกจังหวัด เชน กรณีจังหวัด 
ขอนแกน จัดเวทีข้ึนเม่ือ เม่ือวันท่ี 17 พฤศจิกายน 2554 ท่ีวัดสระทอง บานโนนคูณ ตําบลโนน
สะอาด อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแกน   
 กรณีจังหวัดจังหวัดรอยเอ็ดจัดข้ึนมีการจัดเวที 3 คร้ัง คร้ังแรกเม่ือวันท่ี  8  กรกฎาคม  2554  
ณ  หองเพทาย  โรงแรมเพชรรัชตการเดน เปนเวทีการนําเสนอบทเรียนประสบการณการสราง และ
นํามาตรการทางสังคมสูการปฏิบัติ คร้ังท่ีสองจัดข้ึนเม่ือวันท่ี  22  กรกฎาคม  2554 ณ หองประชุม
องคการบริหารสวนตําบลน้ําออม อําเภอเกษตรวิสัยจังหวัดรอยเอ็ด เปนเวทีบันทึกความรวมมือใน
การนํามาตรการทางสังคมไปสูการปฏิบัติ และคร้ังท่ีสามจัดเวทีข้ึนเม่ือวันท่ี 8 สิงหาคม 2554 ณ 
หองประชุมองคการบริหารสวนตําบลหนองแวง อําเภอเกษตรวิสัย จังหวัดรอยเอ็ด เปนเวทีพัฒนา
มาตรการสูการปฏิบัติในพื้นท่ีเปาหมายในแตละตําบล  โดยแตละตําบลมีหลักเกณฑรวมกันในการ
คัดเลือกมาตรการทางสังคม 
 ผลท่ีเกิดข้ึนทําใหคณะวิจัยระดับตําบลมีไดเรียนรูมาตรการทางสังคมของตําบลอื่น และ
สามารถนําบทเรียนท่ีไดไปจัดปรับมาตรการทางสังคมในพ้ืนท่ีตัวเอง นอกจากนี้ยังเปนเวทีท่ีชวย
กระตุนใหคณะทํางานวิจัยแตละตําบลมีความฮึกเหิม มีความมั่นใจและกําลังใจในการดําเนินการ
อยางตอเนื่อง  
 

   
ภาพท่ี 4.4  การศึกษาดูงานและแลกเปล่ียนเรียนรูระหวางตําบล 

 
 



 
 

87 

 
  2.4.3 การหนุนเสริมโดยคณะทํางานวิจัยระดับจังหวัด 
 คณะทํางานวิจัยระดับจังหวัด มีบทบาทในการติดตามสนับสนุน ท้ังทางดานวิชาการ และ
การจัดกระบวนการเรียนรูใหกับคณะทํางานวิจัยระดับตําบล รูปแบบการติดตามสนับสนุนของ
คณะทํางานวิจัยระดับจังหวัด มีท้ังรูปแบบท่ีเปนทางการ คือ การเขาไปรวมประชุมกับคณะทํางาน
วิจัยระดับตําบล และการเขาไปสอนแนะ (Coaching) ในพ้ืนท่ีอยางใกลชิด การหนุนเสริมของ
นักวิจัยระดับจังหวัดเปนปจจัยสําคัญท่ีชวยกระตุนใหการดําเนินงานของพ้ืนที่มีความตอเนื่อง   
 การสรางเสริมสรางการเรียนรูทําใหไดมาตรการทางสังคมท่ีมีความชัดเจนมากข้ึน และ
พรอมท่ีจะนําไปขับเคล่ือนเพื่อใหเกิดการปฏิบัติจริง ซ่ึงจะขอนําเสนอรายละเอียดของมาตรการท่ี
แสดงใหเห็นถึงแนวคิดท่ีมาของมาตรการ รูปแบบมาตรการ และวิธีการดําเนินงาน โดยมีตัวอยาง 3 
กรณี ของ 3 จังหวัด สวนมาตรการฯ ท้ัง 10 ตําบล จะนําเสนอไวในภาคผนวก 
 
 ตัวอยางมาตรการทางสังคม 
 กรณีท่ี 1 มาตรการสรางส่ิงแวดลอมท่ีไมเอ้ือตอการสูบบุหร่ีและการสงเสริมการเลิกบุหร่ี 
กรณีบานโนนคูณ ตําบลโนนสะอาด อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแกน 
 บริบทพื้นท่ี 
  บานโนนคูณ หมู 11 เปนหมูบานขนาดเล็ก มีจํานวน 85 หลังคาเรือน ประชากรจํานวน 416 
คน มีรานคาจํานวน 4 ราน มีโรงเรียนมัธยมขยายโอกาส 1 แหงคือ โรงเรียนโคกกลางโนนคูณโนน
ศิลา ท่ีผานมาการบังคับใชกฎหมายดานการควบคุมบุหร่ีในหมูบานและในระดับโรงเรียนยังไม
เขมงวด เยาวชนอายุต่ํากวา 18 ป สามารถซ้ือบุหร่ีและสุราบริโภคไดเอง ชุมชนขาดการสงเสริม
ความรูจากหนวยงานท่ีเกี่ยวของ อีกท้ังประชาชนยังไมรับรูกฎหมายการควบคุม จากการสํารวจและ
การจัดทําฐานขอมูลเชิงสถิติโดยโดยผูนําชุมชน พบวาปจจุบันในหมูบานมีจํานวนผูสูบบุหร่ี 56 ราย 
ซ่ึงในจํานวนนี้มีผูเลิกสูบบุหร่ีไปแลว 15 คน และพบวามีเด็กและเยาวชนสวนหนึ่งท่ีสูบบุหร่ี แต
จากการที่บานโนนคูณมีผูนําหมูบานท่ีเปนแบบอยางท่ีดีใหกับประชาชนในหมูบานดวยการไมสูบ
บุหร่ีและเปนผูคอยประชาสัมพันธถึงพิษภัยของบุหร่ีใหประชาชนในหมูบานไดรับฟงทุกวัน และ
เปดซีดีเพลงรณรงคลด ละ เลิกบุหร่ี สงผลใหผูท่ีกําลังจะเลิกบุหร่ีตัดสินใจเลิกไดหลายราย บาน
โนนคูณยังมีปราชญชุมชนซ่ึงเปนท่ียอมรับของคนในชุมชน มีประเพณีวัฒนธรรมเปนท่ียึดเหนี่ยว
จิตใจของประชาชน ในสวนของวัดก็มีพระสงฆท่ีเปนศูนยรวมจิตใจของคนในหมูบาน  

 
 



 
 

88 

แนวคิดของมาตรการ 
 สงเสริมใหคนในพื้นท่ีหันมาหวงใยสุขภาพตนเองและคนรอบขางจากการลดละเลิกบุหร่ี
และเกรงกลัวตอพิษภัยของบุหร่ี อันจะนํามาซ่ึงอบายมุขหลายอยาง เชน การดื่มสุรา และส่ิงเสพติด
ชนิดตางๆ และผลักดันใหบานโนนคูณเปนหมูบานตนแบบปลอดบุหร่ี 100 เปอรเซ็นต 

รูปแบบของมาตรการ  
มาตรการที่กําหนดขึ้นมี 2 รูปแบบ ไดแก  
รูปแบบท่ี 1 มาตรการการสรางสภาพแวดลอมเอ้ือตอการไมสูบบุหร่ี โดยกําหนดพื้นท่ี

เปาหมายท่ีสําคัญของชุมชน 4 พื้นท่ี ไดแก พื้นท่ีสาธารณะของชุมชน วัด รานคาและ โรงเรียน มี
รายละเอียดดังตารางท่ี 4.3    

 

ตารางท่ี 4.3  แสดงรูปแบบมาตรการทางสังคมบานโนนคูณรูปแบบท่ี 1 

พื้นท่ีเปาหมาย มาตรการ วิธีการดําเนินงาน 

ท่ีสาธารณะ
ของชุมชน 

1.หามสูบในท่ีประชุมของหมูบาน 
2.หามสูบในงานบุญประเพณี  
(เชนงานแตงงาน งานบวช เปน
ตน) 
3.กําหนดบริเวณสูบใหหางจาก
บริเวณงานอยางนอย 20 เมตร 

1.จัดทําปายประชาสัมพันธหามสูบและ
ผูนําประชาสัมพันธใหผูมารวมงานไดรับ
ทราบ 
2.ติดสต๊ิกเกอรบริเวณหามสูบบุหร่ี 
3.มอบเกียรติบัตรยกยองเชิดชูสําหรับผูท่ี
สามารถเลิกสูบได 

วัด 
(วัดสระทอง) 

1.หามสูบและจําหนายในบริเวณ
วัด 
2.ไมถวายบุหร่ีใหแกพระสงฆ 
   (ยกเวนในพิธีกรรมทางศาสนา) 

1.จัดทําปายประชาสัมพันธ 
2. ประชาสัมพันธโดยผูนํา 
3.พระสงฆมีบทบาทในการแนะนํา 

รานคา 1.ไมจําหนายบุหร่ีใหแกเด็กและ
เยาวชน ท่ีมีอายุต่ํากวา 15 ป 
2.ไมโชวสินคาประเภทบหุร่ีในท่ี
เปดเผย 
3.กําหนดบริเวณสูบใหหางจาก
รานคาอยางนอย 20 เมตร 

1.จัดทําปายประชาสัมพันธหามสูบ 
2.สต๊ิกเกอรประชาสัมพันธ 
3.จัดทําเกยีรติบัตรเชิดชูเกยีรติใหกับ
รานคาท่ีใหความรวมมือกับมาตรการ 
 

โรงเรียน  
(โรงเรียนโคก

1.หามสูบบุหร่ีในบริเวณโรงเรียน 
2.กําหนดบทลงโทษ(ภาคทัณฑ)

1.จัดทําโครงการรณรงคลดละเลิกบุหร่ีให
เยาวชนมีจิตสํานึกและความรูถึงพิษภัย
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พื้นท่ีเปาหมาย มาตรการ วิธีการดําเนินงาน 

กลางโนนคูณ
โนนศิลา) 
 

หรือเชิญผูปกครองสําหรับ
นักเรียนท่ีกระทําผิด 
 

ของบุหร่ี 
2.จัดทําปายรณรงคประชาสัมพันธหามสูบ 
3.จัดทําเกยีรติบัตรสําหรับนักเรียนท่ีรวม
โครงการฯ 
4.แตงต้ังคณะกรรมการทํางานในโรงเรียน  
5.ประเมินผลทุก 4 เดือน 

 
รูปแบบท่ี 2 สงเสริมการเลิกบุหร่ี 
วิธีดําเนนิการ 
1.  การสํารวจปริมาณคนสูบบุหร่ีในชุมชน 
2.  รับสมัครอาสาสมัครท่ีจะเลิกบุหร่ี 
3.  แบงบทบาทคณะกรรมการเขาไปดูแล ตรวจเยี่ยม ใหความรูและใหกําลังใจ 
4.  ประกาศยกยองเชิดชูใหผูเลิกไดใหเปนคนตนแบบ 

  
 กรณีท่ี 2 มาตรการเหลาหลวงรวมใจหนึ่งสัปดาหหนึง่วัน  งดจําหนายบุหร่ี กรณีตําบลเหลา
หลวง อําเภอเกษตรวิสัย จังหวัดรอยเอ็ด 
 แนวคิดและท่ีมาของมาตรการ  
 จากผลการสํารวจขอมูลสถานการณการบริโภคและจําหนายยาเสนในพื้นท่ี  พบวา  ตําบล
เหลาหลวงมีรานคาจําหนายยาเสนในพื้นท่ีจํานวน  55  แหง  และจากขอมูลผูสูบยังพบวาสวนมาก
ซ้ือจากรานคาในชุมชน  หากรานคาในตําบลรวมมือกันงดจําหนายยาเสนก็จะชวยสรางกระแสใหผู
สูบหาซ้ือไดยากและอาจลด  ละ  เลิก  สูบบุหร่ีได  ดังนั้นตําบลเหลาหลวงจึงเล็งเห็นความสําคัญ
และไดจัดโครงการเหลาหลวงรวมใจหน่ึงสัปดาหหนึ่งวันงดจําหนายยาเสนข้ึน  เพื่อรณรงคให
ประชาชนตระหนักถึงโทษและพิษภัย  ผลกระทบตอรางกาย  คนรอบขาง  และสภาพเศรษฐกิจใน
ครัวเรือน รวมถึงควบคุมจํานวนนักสูบหนาใหมดวย   

วัตถุประสงค 
 (1)  เพื่อแสวงหาและสรางมาตรการทางสังคมเพื่อการควบคุมการบริโภคและจําหนายยา

เสน  โดยใชวิธีการแบบมีสวนรวม (ชุมชน,รานคา,โรงเรียน,ครอบครัว) 
 (2)  เพื่อสรางขอตกลงรวมกนัระหวางรานคากับชุมชน                                              

 (3)  เพื่อพัฒนามาตรการทางสังคมดานการควบคุมการบริโภคและการจาํหนาย 
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ยาเสนท่ีทองถ่ินสรางข้ึนมาไปสูนโยบายสาธารณะรวมกบัองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 (4)  เพื่อสรางจิตสํานึกใหกบัคนในชุมชนและไดตระหนักถึงโทษหรือพิษภยัท่ีผูสูบ 

จะไดรับ 
เปาหมาย รานคาในตําบลทีส่มัครใจเขารวมโครงการทุกแหง 
รูปแบบมาตรการ 

              (1) จดัประชุมรานคาในชุมชนและสรางขอตกลงรวมกันในรานคาชุมชน  ข้ึนอยูกับความ
สมัครใจของรานคานั้นๆ ท่ีจะเขารวมโครงการ 
              (2) มอบใบประกาศนียบัตรใหกับรานคาท่ีไมจําหนายบุหร่ีและสุรา 
              (3)  จดัทําปายโครงการใหกับรานคาท่ีเขารวมโครงการ 
              (4) จดัประชุมรานคาท่ีเขารวมโครงการ  เพื่อรับนโยบายและพิธีมอบปายประชาสัมพันธ 
โครงการใหกบัรานคาชุมชนท่ีเขารวมโครงการ 
 
 กรณีท่ี 3 มาตรการทางสังคมรวมกับผูสูบและครอบครัวในระดับชุมชน กรณี บานหนอง
บัว หมูท่ี 2 ตําบลกุดรัง อําเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม 
 แนวคิดมาตรการ 

จากขอมูลสถานการณปญหาท่ีนํามาพัฒนาเปนมาตรการ ไดแก 1) ผูสูบสูบบุหร่ี ยาเสน ใน
ท่ีสาธารณะในท่ีชุมชน 2) ปญหารอง คือ รานคาไมปฏิบัติตามนโยบาย 3 ขอ คือรับทราบนโยบาย 3 
ขอแตไมปฏิบัติตาม (นโยบาย 3 ขอ คือ นโยบายเกี่ยวกับการหามขายใหเด็กตํ่ากวา 18 ป การหาม
แสดงหรือโชวยาเสนในที่ เปดเผย และการกําหนดใหมีภาพคําเตือนบนหอยาเสน) และ 3) 
พฤติกรรมการถวายบุหร่ีใหกับพระของญาติโยม ปญหารอง ไดแก การถวายบุหร่ีใหกับพระสงฆ 
และมีนักสูบหนาใหม (กลุมเส่ียง) ท่ีเปนนักเรียนในช้ันประถมและมัธยมเพิ่มมากข้ึน และปญหาเดก็ 
เยาวชนมีพฤติกรรมการเลียนแบบในครอบครัว นอกจากน้ันทีมยังไดมีกระบวนการวิเคราะหจุด
แข็งของตําบลหรือทุนเดิมท่ีมีอยูในชุมชน ไดแก งานศพปลอดเหลา ปลอดการพนัน ครอบครัว
อาสา จํานวน 14 ครอบครัวใน 14 หมูบาน  ธนาคารสุขภาพ (ทุกวัย) สภาเด็ก มีสภาองคกรชุมชน
ตําบลจัดการตนเองท่ีเขมแข็ง ซ่ึงประธานสภาก็เปนคนในหมูบานนี้ เครือขายชุมชน และมีการบูร
ณาการรวมกับภาคีเครือขายท้ังในและนอกพื้นท่ี ในพื้นท่ีไดแก โรงพยาบาล สถานีตํารวจ ธกส. 
กศน. โรงเรียน เกษตรอําเภอ นอกพื้นท่ี ไดแก พมจ. ศพส. โครงการฮักแพงเบิ่งแญงคนสารคาม 
(สสส.) และ เปนตน 

ดังนั้นจึงนํามาสูกระบวนการคัดเลือกพื้นท่ีปฏิบัติการ คือ บานหนองบัว หมูท่ี 2 จํานวน 83 
ครัวเรือน ประชากร 252 ครัวเรือน ซ่ึงมีผูสูบ จํานวน 20 คน สําหรับจุดแข็งของหมูบาน คือ มีกลุม



 
 

91 

อาชีพท่ีหลากหลาย เปนศูนยกลางของตําบลในเร่ืองของท่ีตั้ง   เปนพื้นท่ีท่ีประชาชนรับรูผลการวิจัย
เพราะมีการคืนขอมูลขอมูลท่ีวัดหนองบัวทําใหชุมชนมีความตระหนักในสถานการณปญหายาเสน 
และเปนหมูบานท่ีมีแกนนําทีมวิจัยตําบลหลายคนทําใหมีความเปนไปไดสูงท่ีจะใชเปนพื้นท่ีนํารอง
ในการใชทดลองใชมาตรการทางสังคมเพ่ือควบคุมยาเสน  

กลุมเปาหมายหลัก ไดแก ผูสูบ และครอบครัวของผูสูบ จํานวน 20 คน ซ่ึงไดจาก
กระบวนการคัดเลือกจากอาสาสมัครท่ีเขารวมในเวทีประชาคมมาตรการ  ในวันท่ี 22 มิถุนายน 
2554 กลุมเปาหมายรอง ไดแก ผูนํา อสม. จํานวน 20 คน 
 รูปแบบของมาตรการ ไดแก  
 (1) การประชาคมเพ่ือจัดทํามาตรการและคนหาอาสาสมัคร และสรางขอตกลงรวมกนั 
ไดแก กําหนดสถานท่ีสูบและไมสมควรสูบ 

 (2) ประชาสัมพันธผานหอกระจายขาว/วิทยุชุมชน คล่ืน FM102   
   (3) จัดอบรมใหความรูผูสูบและครอบครัวที่เขารวมโครงการ เกี่ยวกับควันบุหร่ีมือสอง
กระทบกับคนรอบขางอยางไร  
 (4) รณรงคใหความรูและประชาสัมพันธโครงการ และจัดทําปายเขตปลอดบุหร่ี  

 (5) กําหนดพื้นท่ีปฏิบัติตามมาตรการภายในชุมชน ไดแก การควบคุมสถานท่ีหามสูบ 
 (6) จัดต้ังครอบครัวอาสาจัดทําบันทึกการเปล่ียนแปลงของผูสูบในครอบครัว 
 (7) มีการติดตามและประเมินผลโดยคณะทํางานตําบล และหมูบาน  

   

 ผลจากการสรางและพัฒนามาตรการฯ ของพ้ืนท่ีวิจัยท้ัง 10 ตําบล สามารถสรุปรูปแบบ
มาตรการฯ ท่ีถูกพัฒนาข้ึนมีอยู 2 รูปแบบ คือ 
 1. มาตรการเชิงพื้นท่ี หมายถึง การใชพื้นท่ีเปนตัวต้ังในการกําหนดเปนเขตปลอดบุหร่ี เชน 
สถานท่ีสาธารณะปลอดบุหร่ี วัด โรงเรียน กลุมเปาหมายจะครอบคลุมทุกคนในชุมชน ท้ังผูสูบและ
ไมสูบบุหร่ี  
 2. มาตรการเฉพาะกลุม หมายถึง มาตรการที่มุงไปที่กลุมใดๆ กลุมหนึ่งโดยเฉพาะ เชน 
กลุมผูสูบ กลุมรานคาท่ีจําหนายยาเสน กลุมเด็กนักเรียน หรือนักสูบหนาใหม 
 อยางไรก็ตามในทางปฏิบัติก็พบวา ในพ้ืนท่ีใดพื้นท่ีหนึ่งมีการใชมาตรการท้ังสองรูปแบบ  
หรือรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง เชน ตําบลหนองโน มีการมาตรการท้ังในเชิงพื้นท่ี คือการกําหนดพื้นท่ี
ปลอดบุหร่ีในชุมชน และมีมาตรการเฉพาะกลุมผูสูบ หรือ กรณีตําบลเหลาหลวงมีมาตรการเฉพาะ
กลุมรานคา เปนตน  ซ่ึงข้ึนอยูกับความพรอม หรือศักยภาพในการดําเนินงานของแตละพ้ืนที่  
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 มาตรการที่สรางและพัฒนาข้ึน ไมใชขอตกลงที่คิดข้ึนลอยๆ โดยไมมีการบังคับใช แตการ
บังคับใชมาตรการไมใชกฎหมาย แตเปนกติกา หรือขอตกลงของชุมชนน้ันๆ ท่ีคิดข้ึน ซ่ึงการ
ดําเนินการใหมาตรการมีผลทางปฏิบัติพบวา มีอยู 2 ลักษณะ คือ  
 ลักษณะท่ี  1 มาตรการที่เปนเชิงการบังคับหรือกดดัน คือ มาตรการที่มีกฎระเบียบ หรือ
ขอตกลง ใหกระทําหรือไมใหกระทําอยางใดอยางหนึ่ง มาตรการลักษณะน้ีจะมีบทลงโทษ หรือการ
ปราม  เชน การวากลาวตักเตือน การจับปรับเปนเงิน มาตรการที่ใชการบังคับกดดัน ไดแก 
มาตรการกําหนดพ้ืนท่ีปลอดบุหร่ี มาตรการหามจําหนายบุหร่ีใหกับเด็กอายุต่ํากวา 18 ป มาตรการ
วันพระหามสูบบุหร่ี เปนตน 
 ลักษณะท่ี 2 มาตรการท่ีเปนการเสริมแรง เปนมาตรการท่ีสรางแรงจูงใจใหปฏิบัติตาม เชน 
มาตรการสงเสริมการเลิกสูบบุหร่ี มาตรการสรางคนตนแบบ กลาวคือ เม่ือมีการปฏิบัติตาม
มาตรการจะไดรับการประกาศยกยองเชิดชู มีการมอบประกาศนียบัตร การใหความรู ยกยองใหเปน
คนตนแบบ 
  

3.  การขับเคล่ือนมาตรการทางสังคมเพื่อควบคุมการบริโภคและจําหนายยาเสนในชุมชน 
  เม่ือไดมาตรการทางสังคมท่ีมีความชัดเจนแลว และมีการคัดเลือกพื้นท่ีปฏิบัติการนํารอง 
จากน้ันเปนการขับเคล่ือนมาตรการ หรือ การนํามาตรการไปสูการปฏิบัติ ซ่ึงมีกระบวนการในการ
ขับเคล่ือนมาตรการโดยภาพรวม  ดังนี้ 
 
 3.1  เวทีประชาคมกับการสรางมีการมีสวนรวมในการขับเคล่ือนมาตรการทางสังคม 
   มาตรการทางสังคมจะเปนท่ียอมรับ และทําใหคนในชุมชนปฏิบัติตามน้ัน หัวใจสําคัญ 
คือ การมีสวนรวมของคนในชุมชน โดยเฉพาะการมีสวนรวมในการคิด การตัดสินใจ  ดังนั้นใน
หลายตําบลจึงไดจัดเวทีประชาคมขึ้นในพื้นท่ีปฏิบัติการนํารอง เพื่อนําเสนอมาตรการฯ ตอเวที
ประชาคม เพื่อใหผูมีสวนไดเสียไดแสดงความคิดเห็น ในการสรางขอตกลงรวมกันของคนใน
ชุมชน และเปนกระตุนใหมีสวนรวมในการขับเคล่ือนมาตรการฯ ดวย 
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ภาพท่ี 4.5  การจัดเวทีประชาคมเพื่อพัฒนาและสรางการยอมรับมาตรการ 

 
 3.2 การตั้งคณะทํางานขับเคล่ือนมาตรการทางสังคมในระดับพื้นท่ี 
 คณะทํางานในการขับเคล่ือนมาตรการมีสองระดับ คือ ทีมวิจัยตําบล ซ่ึงมีการจัดต้ังเม่ือ
ตอนเร่ิมตน (กลาวในบทที่สองแลว) จะทําหนาท่ีขับเคล่ือนในภาพรวมของตําบล และเม่ือมีการ
คัดเลือกพื้นท่ีปฏิบัติการนํารอง จึงตองมีคณะทํางานเฉพาะพื้นท่ี เพื่อทําหนาท่ีในการขับเคล่ือน
มาตรการฯ ท่ีมาของคณะทํางานดังกลาว มาจากความสมัครใจ เปนบุคคลท่ีตองการทํางานเสียสละ
เพื่อสวนรวมองคประกอบหลักๆ ไดแก ผูนําทองท่ี คณะกรรมการหมูบาน กลุมสตรีแมบาน กลุม 
อสม. เปนตน มีจํานวนประมาณ 10 – 17 คนตอพ้ืนท่ีปฏิบัติการนํารอง ดังรายละเอียดในตารางท่ี 
4.4    
  
ตารางท่ี 4.4  แสดงจํานวนคณะทํางานขับเคล่ือนมาตรการทางสังคมระดับพื้นท่ี 

ลําดับท่ี พื้นท่ี จํานวนคณะทํางาน  (คน) 

1 ตําบลสวนหมอน 14 
2 ตําบลบานเม็ง 17 
3 ตําบลจระเข 12 
4 ตําบลโนนสะอาด 15 
5 ตําบลหนองโน 10 
6 ตําบลกุดรัง 10 
7 ตําบลหนองบัว 10 
8 ตําบลหนองแวง 15 
9 ตําบลน้ําออม 9 
10 ตําบลเหลาหลวง 15 
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 3.3 การสรางการรับรูมาตรการฯ  
 การสรางการรับรู โดยใชการประชาสัมพันธ ผานส่ือหลายๆ รูปแบบ อาทิเชน การจัดทํา
ปายประชาสัมพันธขนาดใหญติดตามจุดสําคัญของหมูบาน ท่ีสาธารณะท่ีชุมชนตกลงรวมกันให
เปนเขตปลอดบุหร่ี จัดทําสต๊ิกเกอร การประชาสัมพันธผานหอกระจายขาวของหมูบาน หรือการ
ประกาศเตือนในสถานท่ีท่ีมีการชุมนุมกันของคนในชุมชน เชน กรณีมีงานบุญประเพณี งานบวช 
จะมีการประกาศเตือนใหผูสูบบุหร่ีใหทราบถึงมาตรการตางๆ เกี่ยวกับการควบคุมสูบบุหร่ีของ
ชุมชน  เปนการเตือนใหผูสูบบุหร่ีไดปฏิบัติตามขอตกลงของชุมชน เพราะบางครั้งผูสูบบุหร่ีก็ไม
ทราบวามีขอตกลงเหลานี้อยู  การใชส่ือเพ่ือประชาสัมพันธผานส่ือ จึงเปนการสรางการรับรู และ
กระตุนเตือน เพ่ือสรางความตระหนักและปฏิบัติตามมาตรการฯ ท่ีไดตกลงกันไว  นอกจากนี้ยังมี
การสรางการรับรูโดยผูนํา และคณะทํางานขับเคล่ือนมาตรการระดับพื้นท่ี ผานการพูดคุย การ
ประชุมกลุมตาง ๆ ของหมูบานก็ไดมีการแทรกเร่ืองราวของยาเสน  หรือในโอกาสตางๆ ก็ชวยสราง
การรับรูมาตรการฯ ไดเชนกัน 
 

   
ภาพท่ี 4.6  แสดงปายประชาสัมพันธมาตรการ 

 
 การสรางการรับรูโดยการประชาสัมพันธควรมีความตอเนื่อง จะทําใหคนในชุมชนซึมซับ
และกลายเปนวิถีปฏิบัติ ซ่ึงนายอุดร  วงษษาหาญ ผูใหญบานโนนคูณกลาววา “เวลามีประกาศทาง
ราชการ กอนจะเขาเนื้อหาประกาศ จะเปดเพลงรณรงคไมสูบบุหร่ี จากนั้นก็จะพูดถึงมาตรการทาง
สังคม โทษภัยบุหร่ีทุกคร้ังเพื่อเปนการยํ้าเตือน” และในบางพื้นท่ีเวลามีงานบุญประเพณี
คณะกรรมการขับเคล่ือนจะใสเส้ือทีมซ่ึงเปนสัญลักษณท่ีชุมชนคุนเคยวานี่คือคณะทํางานควบคุม
ยาสูบของชุมชนเดินตรวจการละเมิดกติกาของชุมชน ซ่ึงเม่ือผูสูบเห็นคณะกรรมการเดินมาก็จะ
หลบ หรือเลิกการละเมิดการสูบบุหร่ีในท่ีหามสูบ 
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 3.4 บทบาทผูนํากับการขับเคล่ือนมาตรการฯ  
 การขับเคล่ือนมาตรการทางฯ นั้นการแสดงบทบาทของผูนํามีความสําคัญตอความสําเร็จ 
หรือการปฏิบัติตามมาตรการ ผูนําท่ีกลาวถึงหมายรวมถึง คณะกรรมการที่ขับเคล่ือนมาตรการใน
ระดับพื้นท่ีปฏิบัติการดวย การแสดงบทบาทของผูนําท่ีมีผลตอการขับเคล่ือนมาตรการฯ พบวามี
หลายประการไดแก  1) การปฏิบัติตัวเปนแบบอยางท่ีดีใหกับคนในชุมชน เชน เปนบุคคลที่ไมสูบ
บุหร่ี ทําใหไดรับการยอมรับจากคนในชุมชน และมีผลตอการขับเคล่ือนมาตรการฯ 2) มีทักษะใน
การส่ือสาร เชน การพูดผานหอกระจายขาวเพื่อประชาสัมพันธมาตรการ และใหความรูกับคนใน
ชุมชน 3) มีความสามารถในการประสานงาน เชน องคการบริหารสวนตําบล รพ.สต. โรงเรียน หรือ
วัด เพื่อขอความรวมมือในการปฏิบัติตามมาตรการฯ ตางๆ ท่ีเกี่ยวของ รวมทั้งการขอรับการ
สนับสนุนท้ังในสวนท่ีเปนขอมูลขาวสาร องคความรูและงบประมาณ 4) มีความรับผิดชอบและมี
การดําเนินการอยางตอเนื่องในพื้นท่ี 
 นอกจากนี้ยังพบวาบทบาทของคณะทํางานขับเคล่ือนมาตรการฯ ท่ีเปนผูหญิง มีสวนใน
การขับเคล่ือนมาตรการทางสังคมฯ ใหประสบผลสําเร็จได เพราะความเปนผูหญิงมีความออนโยน 
เชน การตักเตือนผูสูบบุหร่ีท่ีละเมิดขอตกลงของชุมชน ผูท่ีถูกตักเตือนไมโกรธหรือแสดงความไม
พอใจ  ความเปนผูหญิงยังชวยใหสามีเลิกบุหร่ี  หรือเปลี่ยนพฤติกรรมการไมสูบบุหร่ีได 
คณะกรรมการขับเคล่ือนมาตรการหลายคนท่ีเปนผูหญิงสามารถทําใหสามีเลิกสูบบุหร่ี หรือลดการ
สูบบุหร่ีลงได   
  
 3.5 คนตนแบบการขับเคล่ือนมาตรการทางสังคมฯ  
 ในหลายพื้นท่ีมีบุคคลท่ีเคยสูบบุหร่ีและสามารถเลิกบุหร่ีได คนกลุมนี้จึงมีความรู 
ประสบการณและเทคนิคในการควบคุมตนเองเพื่อเอาชนะการอยากสูบบุหร่ี จนสามารถเลิกบุหร่ีได
อยางถาวร คณะทํางานวิจัยตําบลจึงไดยกยองคนกลุมนี้เปนบุคคลตนแบบ และมีบทบาทในการ
ขับเคล่ือนมาตรการทางสังคมหลายๆ ดาน เชน เปนผูถายทอดความรูใหกับคนท่ีตองการเลิกบุหร่ี 
ในกรณีตําบลหนองโนไดใชคนท่ีเลิกบุหร่ีจับคูกับผูท่ีตองการเลิกบุหร่ีเพื่อใหคําแนะนํา และชวย
เปนกําลังใจใหสามารถเลิกบุหร่ีได 
 
 3.6 การผลักดันเขาสูนโยบายขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 การขับเคล่ือนมาตรการทางสังคมของหลายพ้ืนท่ีไดมีการประสานความรวมมือกับองคการ
บริหารสวนตําบล เพื่อขอการสนับสนุนงบประมาณในการดําเนินงานตามแผนงานขับเคล่ือน
มาตรการ ซ่ึงในหลายตําบลมีการทําบันทึกขอตกลงการสนับสนุนงบประมาณรวมกันระหวาง
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องคการบริหารสวนตําบลและคณะทํางานวิจัยระดับตําบล ซ่ึงก็ไดรับการสนับสนุนงบประมาณเพ่ือ
นํามาขับเคล่ือนมาตรการฯ (รายละเอียดจํานวนงบประมาณอยูในสวนของผลที่เกิดข้ึน) 
 การผลักดันเขาสูนโยบายของทองถ่ินความสําเร็จสวนหนึ่งมาจากการท่ีคณะทํางานวิจัย
ระดับตําบล สวนหน่ึงมีเจาหนาท่ีของ อบต. และฝายบริหารของ อบต.เขามาเปนสมาชิก ทําใหการ
ผลักดันระดับนโยบายทําไดงายข้ึน และการสรางความต่ืนตัว สรางกระแสใหคนในชุมชนเห็น
ความสําคัญในการแกปญหายาเสนในพื้นท่ี ก็เปนแรงผลักอีกประการหนึ่งทําใหองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินหันมาใหความสําคัญดวยและใหการสนับสนุน 
 
 3.7  ภาคีเครือขายกับการขับเคล่ือนมาตรการฯ 
 จากการคนหาทุนทางสังคมของแตละตําบลพบวา มีหนวยงานของภาครัฐและองคกรท่ี
ไมใชภาครัฐ อาทิเชน โรงพยาบาลอําเภอ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพประจําตําบล โรงเรียน 
เครือขายพระสงฆ หนวยงาน และองคกรเหลานี้มีการทํางานใกลชิดกับชุมชน มีองคความรู ความ
ชํานาญ เชน โรงพยาบาลเกษตรวิสัย อําเภอเกษตรวิสัย จังหวัดรอยเอ็ด ท่ีประกาศเปนโรงพยาบาล
ปลอดบุหร่ี หรือ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพประจําตําบลหลายแหงมีกิจกรรมเกี่ยวกับการควบคุม
ยาสูบอยูแลว ท้ังการรณรงคปองกัน และการบําบัดรักษา ฟนฟูผูเลิกสูบบุหร่ี 
 การขับเคล่ือนมาตรการทางสังคมของหลายพ้ืนท่ี จึงมีการเช่ือมโยง บูรณาการการทํางาน
เขาดวยกัน ท้ังในดานองคความรู และการเปนพื้นท่ีปฏิบัติการมาตรการ ในหลายบทบาท เชน การ
บรรยายใหความรูกับกลุมเปาหมาย การขับเคล่ือนมาตรการฯ โดยพระสงฆ เปนตน 
  
 3.8  การติดตามสนับสนุนการใชมาตรการทางฯ 
  เปนการติดตาม สนับสนุน ท้ังดานขอมูล ความรู และชวยในการจัดกระบวนการเรียนรู 
เพื่อสรางการเรียนรู ใหกับคณะทํางานท่ีขับเคล่ือนท้ังระดับพื้นท่ีปฏิบัติการและระดับตําบล การ
ติดตามสนับสนุนการใชมาตรการแบงเปนสองระดับ ดังนี้ 
 ก.  การติดตามสนับสนุนโดยนักวิจัยระดับพื้นท่ีและระดับจังหวัด  ซ่ึงมีสองรูปแบบ คือ  
รูปแบบท่ีไมเปนทางการ ไดแก การเขาไปรวมกิจกรรม ใหคําปรึกษาแนะนํา และอีกรูปแบบหนึ่ง 
คือ การจัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรูระหวางตําบล ใชเคร่ืองมือทางสังคม เพื่อเปนการสรุปบทเรียนการ
ดําเนินงานของแตละพ้ืนที่ คนหาประเด็นปญหาอุปสรรค แนวทางแกไข และบทเรียนท่ีทําใหสําเร็จ
หรือไมสําเร็จ 
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ตารางท่ี 4.5  แสดงตัวอยางแบบการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานมาตรการ กรณีตําบล
หนองโน อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 

ทัศนคต ิ
กิจกรรม ไดผลดี

มาก 

ไดผลปาน
กลาง 

ไดผลนอย ไมไดผลเลย หมายเหต ุ

ปาย      

ประชาสัมพันธ      

ประชาคม      

รณรงค      

การปรับเปล่ียน

พฤติกรรมของคน 
   

  

ท่ีมา: เวทีสรุปบทเรียนตําบลหนองโน 9 มีนาคม 2555 
 
 ข.  การติดตามสนับสนุนโดยนักวิจัยทีมกลาง ไดเขาไปถอดบทเรียนพื้นท่ีท่ีมีการ
ปฏิบัติการท่ีดีในสามพื้นท่ี ไดแก บานโนนคูณ ตําบลโนนสะอาด อําเภอหนองเรือจังหวัดขอนแกน 
ตําบลหนองโน อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม และตําบลหนองแวง อําเภอเกษตรวิสัย จังหวัด
รอยเอ็ด การถอดบทเรียนทําใหมีโอกาสในการทบทวนตัวเอง และปรับปรุงการดําเนินงานใหดีข้ึน 
รวมท้ังนําเสนอบทเรียนเพื่อสรางการเรียนรู ผานจดหมายขาวโครงการ และการเขาไปสนับสนุนใน
ระดับพื้นท่ี นอกจากนี้ยังไดสนับสนุนส่ือรณรงคการเลิกสูบบุหร่ี ท่ีทีมวิจัยทีมกลางไดประสาน
ความรวมมือกับภาคีเครือขายภายนอก เพ่ือขอรับการสนับสนุน เชน ไดจากสํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดขอนแกน สํานักงานควบคุมโรค มูลนิธิรณรงคเพื่อการไมสูบบุหร่ี สํานักงานกองทุน
สนับสนุนการเสริมสรางสุขภาพ (สสส.) เพื่อนําไปใหกับพื้นท่ีปฏิบัติการนํารองนําไปใชในการ
ขับเคล่ือนมาตรการฯ 
   
4.  ผลท่ีเกิดขึ้น 
 จากการขับเคล่ือนมาตรการทางสังคม ถึงแมจะมีเวลาในการดําเนินงานไมมากนัก เพราะ
การไดมาตรการทางสังคมของแตละพื้นท่ี อยูในกระบวนการเกือบสุดทายของการดําเนินงาน
โครงการ แตจากกระบวนการดําเนินงานมาต้ังแตตนจนถึงการสรุปการดําเนินงานโครงการฯ พบวา
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เกิดผลท่ีเกิดข้ึนจากการดําเนินงาน แบงได 3 สวน คือ ผลท่ีเกิดกับบุคคลและครอบครัว ชุมชน และ
ดานนโยบายสาธารณะ 
 
 4.1  เกิดการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการสูบบุหร่ีของคนในชุมชน 
 กระบวนการสรางและพัฒนามาตรการทางสังคม ทําใหคนในชุมชนเกิดการรับรู มีความ
ตระหนัก และสงผลตอการปรับเปล่ียนพฤติกรรมในหลายรูปแบบ ไดแก การเลิกสูบบุหร่ี การลด
ปริมาณการสูบลง รวมท้ังพฤติกรรมการสูบบุหร่ีท่ีไมใหมีผลกระทบตอคนอ่ืนมากข้ึน  ดังตารางท่ี 
4.6     
 

ตารางท่ี 4.6  แสดงจํานวนคนเลิกสูบบุหร่ีแตละตําบล 

ตําบล พื้นท่ีปฏิบตัิการ จํานวนคนเลิกบุหร่ี 

จระเข  โรงเรียนหนองหอยเทพเทวัญ 1 
โนนสะอาด บานโนนคูณ หมูท่ี 11 20 
บานเม็ง บานเหมือดแอ หมูท่ี 7,16 4 
สวนหมอน บานขามปอม หมูท่ี 12 7 
หนองโน ท้ังตําบล 8 
กุดรัง บานหนองบัวหมูท่ี 2 - 
หนองบัว บานโนนเมืองนอยหมูท่ี 5 - 
หนองแวง ท้ังตําบล - 
เหลาหลวง ท้ังตําบล 30 
น้ําออม ท้ังตําบล - 

รวม 70 

 
 จํานวนผูเลิกสูบบุหร่ีท่ีเปนผลท่ีเกิดจากการขับเคล่ือนของโครงการในแตละพื้นท่ีจะเห็นวา
มีไมมากนัก เนื่องจากมาตรการทางสังคมท่ีดําเนินการบางพ้ืนท่ีไมไดมุงเนนไปท่ีผูสูบ บางตําบลให
ความสําคัญกับการควบคุมการจําหนาย และจํากัดพื้นท่ีสูบเพื่อไมใหควันบุหร่ีมือสองสงผลตอผูไม
สูบบุหร่ี และการสรางส่ิงแวดลอมท่ีปลอดจากควันบุหร่ีซ่ึงจะสงผลตอการเลิกบุหร่ีของบุคคลใน
ระยะยาว อยางไรก็ตาม ผูท่ีเลิกสูบบุหร่ีไดใหความเห็นเกี่ยวกับการเลิกบุหร่ีวา “พอสูบยามาตั้งแต
อายุ 14 ป ปจจุบันอายุ 75 ปแลว สูบมาหลายสิบป พยายามเลิกมาแลวหลายคร้ัง เคยลองงดสูบมา 1 
เดือน แตก็ยังทําไมได เลิกทันทีไมได ตอนนี้เขารวมในโครงการฯ ไดลดปริมาณการสูบลงเหลือ 10 
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มวนตอวันจากเดิมวันละ 20 มวน และจะพยายามคอยๆ ลดลง คร้ังนี้เร่ิมงดสูบต้ังแตวันท่ี 12 
ธันวาคม 54 ถึงปจจุบัน (วันท่ี 27 ธันวาคม 54) นับได 16 วันแลว” พอนิล บานเหมือดแอ ตําบลบาน
เม็ง อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแกน 
 

   
ภาพท่ี 4.7  การเสริมแรงใหกับบุคคลตนแบบเลิกบุหร่ี 

  

 ผลท่ีเกิดกับบุคคล สวนหน่ึงไมสามารถเลิกบุหร่ีไดอยางเด็ดขาด แตลดปริมาณการสูบลง 
และมีพฤติกรรมในการสูบบุหร่ีเปล่ียนไป เชน ไมสูบในท่ีสาธารณะ ซ่ึงจากการประเมินโดยการจัด
เวทีสรุปบทเรียนของตําบลหนองโน อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม พบวาภายหลังจากกําหนด
พื้นที่ปลอดบุหร่ีในชุมชน พฤติกรรมการสูบบุหร่ีในท่ีสาธารณะลดลง  และพบวาพฤติกรรมการสูบ
บุหร่ีของชาวบานมีการเปล่ียนแปลงไปในทางท่ีดีข้ึน   ดังรายละเอียดในตารางท่ี 4.7  
 

ตารางท่ี 4.7  แสดงภาพรวมของชุมชนจากการเลิกสูบบุหร่ี ตําบลหนองโน อําเภอเมือง  จังหวดัมหาสารคาม 

ตัวชี้วัด 
จํานวน (รอยละ
ของผูสูบบุหร่ี) 

จํานวน (รอยละ) 
หลัง 6 เดือน 

จํานวน (รอยละ) 12 เดือน 

จํานวนผูเลิกสูบบุหร่ี ม.2   60% ม.2   40% ม.2   55% 
ม.4   20% ม.4   20% ม.4   55% 
ม.5   45% ม.5   50% ม.5   55% 

จํานวนผูสูบบุหร่ีลดลงนิด
หนอย (มวน) 

คงท่ี จาก 10 มวน 
ลดลงเหลือ 8 มวน 

ลดลง 64 ตัวตอป 
(1 ซองมี 20 มวน) 

จํานวนผูสูบบุหร่ีลดลง
คร่ึงหนึ่ง (มวน) 

คงท่ี ลดลง 10  มวน : 
คน 

100 มวน : คน 
ซองละ20 มวน = 5ซอง : ป : 
คน 

ท่ีมา: เวทีประชุมสรุปบทเรียนการดําเนินงานโครงการ ตําบลหนองโน วันท่ี 9 มีนาคม 255 
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 พอฉลอง อาสาสมัครท่ีเขารวมเพื่อตองการเลิกบุหร่ี จากตําบลบานเม็ง อําเภอหนองเรือ 
กลาววา ปจจุบันกําลังพยายาม ลด ละ เลิก การสูบบุหร่ี กลาววา “ผมมีปญหาสุขภาพ คือ เปนโรค
ความดัน หมอแนะนําใหเลิกสูบบุหร่ี แตยังเลิกไมได หลังเขารวมโครงการไดลดปริมาณการสูบลง
จาก 20 มวนตอวัน เปน 10 มวนตอวัน”  การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการสูบบุหร่ีนอกจากจะเปน
ผลดีตอตัวผูสูบเองแลว ยังสงผลตอครอบครัวของผูสูบ หรือคนรอบขางดวย เชน ชวยลดคาใชจาย 
ภรรยา หรือคนในครอบครัวไมบน และไมเปนท่ีรังเกียจของคนในสังคม 
   
 4.2  เกิดการควบคุมการจําหนายบุหร่ีในชุมชน 
 ในพ้ืนท่ีดําเนินงานพบวามี 5 ตําบลท่ีมาตรการที่เกี่ยวของกับรานคาภายในชุมชน ซ่ึงมี
กระบวนการในการดําเนินคลายกันคือ การชักชวนรานคาใหเขามารวมโครงการ และขอความ
รวมมือในการปฏิบัติตามกฎหมาย เชน หามขายบุหร่ีใหกับเด็กท่ีอายุต่ํากวา 18 ป หามโชวบุหร่ียา
เสนหนาราน หรือหามขายบุหร่ีหนึ่งวันหนึ่งสัปดาห เปนตน ซ่ึงจํานวนรานคาท่ีเขารวมมาตรการ
ทางสังคม แสดงรายละเอียด ดังตารางท่ี 4.8 
 

ตารางท่ี 4.8  แสดงจํานวนรานคาท่ีเขารวมมาตรการทางสังคม 

พื้นท่ีตําบล จํานวนรานคาท่ีเขารวมปฏิบตัิตามมาตรการ 

ตําบลโนนสะอาด (บานโนนคูณ) 4 
ตําบลจระเข 7 
ตําบลบานเม็ง 6 
ตําบลหนองบัว 7 
ตําบลเหลาหลวง 28 

รวม 52 

  
 จากตารางจะเห็นวาตําบลเหลาหลวง มีจํานวนรานคาท่ีเขารวมมาตรการการควบคุมการ
จําหนายบุหร่ีมากท่ีสุด ท้ังนี้เนื่องจากวาตําบลเหลาหลวงมีมาตรการกับรานคาเปนมาตรการหลัก 
โดยมีแนวคิดวาหากรานคาใหความรวมมือจะชวยใหการบริโภคบุหร่ีลดลงอยางตอเนื่อง สวนตําบล
อ่ืนใชมาตรการกับรานคาเปนมาตรการรองจํานวนรานคาท่ีเขารวมจึงมีไมมาก และมีอีก 5 ตําบล ท่ี
ไมไดสรางมาตรการกับรานคา 
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 4.3  เกิดนโยบายสาธารณะของทองถ่ินในการควบคุมการจําหนายและบริโภคยาสูบ 
 การเกิดนโยบายสาธารณะในการควบคุมยาสูบในทองถ่ิน ประกอบดวย 
 
 4.3.1  เกิดกลไกการควบคุมยาเสนในระดับทองถ่ิน 
 ในทุกตําบลที่ดําเนินงานโครงการฯ ไดจัดต้ังคณะทํางานในทองถ่ิน 2 ระดับ คือ 
คณะทํางานวิจัยระดับตําบล และคณะทํางานระดับหมูบาน ซ่ึงองคประกอบของคณะทํางานท้ังสอง
ระดับมีความหลากหลาย ท้ังในสวนของเจาหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เจาหนาท่ีจาก
หนวยงานที่เกี่ยวของ ผูนําทองท่ี ทองถ่ิน ผูนํากลุมองคกรตาง ๆ ในชุมชน คณะทํางานเหลานี้มี
ความรูความเขาใจในกระบวนการในการพัฒนามาตรการทางฯ เพ่ือแกปญหายาเสนพอสมควร ซ่ึง
ถือวาเปนกลไกสําคัญในการขับเคล่ือนท้ังในเชิงนโยบาย และการปฏิบัติการในพ้ืนท่ี ใหมีความ
ตอเนื่อง และขยายผลตอไป   
 
 4.3.2  เกิดเชื่อมโยงการทํางานกับภาคีเครือขายท้ังในและนอกพื้นท่ี 
 การเช่ือมโยงการทํางานระหวางคณะทํางานวิจัยระดับตําบล กับภาคีเครือขายท่ีทํางาน
เกี่ยวกับรณรงคการลดละเลิก การสูบบุหร่ี ท้ังภายในและภายนอก เชน โรงพยาบาลประจําอําเภอ 
เครือขายครูตานภัยบุหร่ี เปนการขับเคล่ือนในทางนโยบาย เนื่องจากมีการประสานความรวมมือ
แลกเปล่ียนขอมูล และมีการดําเนินการในบางพ้ืนท่ีทําใหการขับเคล่ือนการทํางาน ทําใหเกิด
เครือขายท่ีกวางขวางข้ึน และจะสงผลในการผลักดันในระดับนโยบายตอไป 
 
 4.3.3  เกิดชุมชนตนแบบปลอดบุหร่ี 
 จากการดําเนินงานโครงการฯ ไดเกิดชุมชนตนแบบท่ีประกาศตนเองวา เปนชุมชนท่ีมี
ระบบการควบคุมการบริโภคและจําหนายยาเสน และมีระบบการสงเสริม ฟนฟูผูเลิกสูบบุหร่ี และ
สามารถเปนพื้นท่ีตัวอยางใหพื้นท่ีอ่ืนเขาไปเรียนรู กระบวนการดําเนินงาน และรูปธรรม
ความสําเร็จได พบวามี 3พื้นท่ี   ไดแก บานโนนคูณ ตําบลโนนสะอาด อําเภอหนองเรือ บานขาม
ปอม ตําบลสวนหมอน  อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน และตําบลหนองโน อําเภอเมือง จังหวัด
มหาสารคาม แตละชุมชนมีมาตรการและจุดเดน ดังตารางท่ี 4.9 ดังน้ี 
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ตารางท่ี 4.9  แสดงมาตรการทางสังคมและจุดเดนของชุมชนตอนแบบปลอดบุหร่ี 

พื้นท่ี มาตรการทางสังคม จุดเดน 

บานโนนคูณ -มาตรการหามสูบบุหร่ีในท่ีสาธารณะและใน
สถานท่ีท่ีกฎหมายหามสูบ ไดแก ศาลากลางบาน 
ท่ีชุมชน งานบุญประเพณี (สูบไดแตงตองหางจาก
กลุมคนอยางนอย 20 เมตร) วัด โรงเรียน 
-มาตรการรานคาไมโชวบุหร่ีและไมขายบุหร่ีให
เด็กอายุต่ํากวา 18 ป 
-มาตรการเสริมแรงสงเสริมคนเลิกบุหร่ี โดยการ
เยี่ยมใหกําลังใจกลุมเปาหมาย และยกยองเชิดชูผูท่ี
เลิกบุหร่ีได 

-การประชาสัมพันธ 
-บทบาทผูนํา 
-บทบาทผูหญิง 
-บทบาทพระสงฆ 
-การหนุนเสริมของ อบต. 
-มีแผนขยายผลสูพื้นที่อ่ืน 

บานขามปอม -มาตรการหามสูบบุหร่ีในท่ีสาธารณะ ไดแก ศาลา
กลางบาน สถานท่ีชุมนุม 
-มาตรการเสริมแรงสงเสริมการเลิกบุหร่ี 

-บทบาทผูนํา 
-การหนุนเสริมของ อบต. 
-บทบาทของเจาหนาท่ี อบต. 
-มีแผนขยายผลสูพื้นที่อ่ืน 

ตําบลหนองโน -มาตรการทางสังคมรวมกับผูสูบและผูเลิกสูบใน
ระดับตําบล การมุงปรับเปล่ียนพฤติกรรมของผู
สูบ โดยการสรางกระบวนการเรียนรูรวมกัน
ระหวางผูสูบ และผูเลิกสูบท่ีเคยผานประสบการณ
มาแลว และตองใชฐานวัฒนธรรมความสัมพันธ
เชิงเครือญาติเพ่ือสรางเครือขายการเรียนรูรวมกัน 
ท่ีเรียกวา “คุม” โดยบทบาทของครอบครัวคือ
จะตองเขามารวมกระบวนการและใหกําลังใจ
สมาชิกในครอบครัว นอกจากนั้นแลวจะตองจัด
สภาพแวดลอมท่ีเอ้ือใหกับผูพยายามเลิกสูบ โดย
การสรางการรับรูรวมกันของคนในชุมชน ซ่ึง
ไดแก รานคา ผูนํา และชาวบานท่ัวไป 
-มาตรการรณรงคโดยการประชาสัมพันธหามสูบ
บุหร่ีในท่ีสาธารณะของชุมชน 

-คณะทํางานในระดับตําบลมี
ความเขมแข็ง 
-การใช ทุนทางสังคมในการ
ขับเคล่ือนการควบคุมยาสูบ ซ่ึง
ไดแก กองบุญสวัสดิการ 
-การหนุนเสริมของ อบต. 
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 ท้ัง 3 ชุมชนสามารถที่จะเปนแหลงเรียนรูสําหรับการขยายผลได กรณีบานโนนคูณ ไดเปน
พื้นที่ศึกษาดูงาน ใหกับการจัดทําโครงการตําบลปลอดบุหร่ีของเครือขายรวมพลังภาคีเครือขาย เพื่อ
สรางสังคมท่ีปลอดบุหร่ี เพ่ือความอยูดีมีสุข จังหวัดขอนแกน ซ่ึงเปนภาคีเครือขายภายนอกท่ีกําลัง
พัฒนาพื้นท่ีชุมชนปลอดบุหร่ีเชนเดียวกัน โดยเขาไปศึกษาเรียนรู แลกเปล่ียนกับตําบลโนนสะอาด 
และศึกษาพ้ืนท่ีบานโนนคูณเม่ือวันท่ี 16 มิถุนายน 2555 จึงเปนการขยายผลที่ไดจากการดําเนินงาน
โครงการฯ สูเครือขายภายนอก 
   
 4.3.4  การบรรจุเขาแผนงานและขอบัญญัติขององคการบริหารสวนตําบล 
 กระบวนการดําเนินงานของโครงการนอกจากไดสรางความตระหนักใหกับชุมชนแลว ใน
สวนขององคกรปกครองสวนทองถ่ินหลายแหงไดเห็นความสําคัญเกี่ยวกับภัยคุกคามของยาสูบ
โดยเฉพาะยาเสน ผานการเรียนรูจากฐานขอมูลท่ีไดจากการสํารวจของชุมชนเอง รวมท้ังมีความรู
ความเขาใจกระบวนการในการขับเคล่ือนงานเชิงนโยบายท่ีเปนระบบ จึงมีการผลักดันนโยบาย
เกี่ยวกับยาสูบเขาสูแผนพัฒนาของตําบล ซ่ึงผลจากการดําเนินงานพื้นท่ี 10 ตําบล มี 8 ตําบลท่ี
สามารถผลักดันเปนนโยบายของทองถ่ินได ดังแสดงในตารางท่ี 4.10  
 
ตารางท่ี 4.10  แสดงการผลการผลักดันการดําเนินการควบคุมยาสูบเขาสูนโยบายของทองถ่ิน   

ลําดับท่ี พื้นท่ี การผลักดันเปนนโยบายทองถ่ิน 

1 ตําบลสวนหมอน -ไดจดัทําเปนขอบัญญัติบรรจุในแผนพัฒนา อบต.แลว และ ป 
2555 ไดสนับสนุนงบประมาณ 24,100 บาท 

2 ตําบลบานเม็ง -ไดบรรจุในแผน 3 ปของ อบต. 
3 ตําบลจระเข -อบต.บรรจุในแผนพัฒนา 3 ป และสนับสนุนงบประมาณใน

การดําเนนิกิจกรรมจํานวน 30,000 บาท ในป 2555 
4 ตําบลโนนสะอาด -ไดผลักดนัเขาสูนโยบาย 3 ป ของ อบต. และสนับสนนุ

งบประมาณป 2555 จํานวน 30,000 บาท 
5 ตําบลหนองโน -อบต.ไดนําแผนงานเร่ืองยาสูบเขาสูแผน 3 ป 

-ในป 2555 อบต. สมทบงบประมาณในการสรางพื้นท่ีปลอด
บุหร่ี 20,000 บาท 

6 ตําบลกุดรัง มีแผน อบต. โดยนําเขาสูแผน 3 ป (พ.ศ. 2555-2557) ภายใต

ยุทธศาสตร การสงเสริมคุณภาพชีวติ งานดานสาธารณสุข 
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ลําดับท่ี พื้นท่ี การผลักดันเปนนโยบายทองถ่ิน 

กลุมงานปองกนั และงานการรณรงค 

7 ตําบลหนองบัว -อบต.หนองบัว ไดนําประเด็นบุหร่ีเขาสูแผนพัฒนาสามป1 
(2555-2557) ซ่ึงงานควบคุมยาสูบจัดอยูในยุทธศาสตรการ
พัฒนา 2 ดาน คือ 1) ยุทธศาสตรดานสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดลอม โดยมีแนวทางการพัฒนา คือ สงเสริมสุขภาพ
อนามัยของประชาชนและดําเนินการปองกันและควบคุมโรค
ในชุมชน จํานวน 30,000 บาท (ปละ 10,000 บาท) และ 2) 
ยุทธศาสตรการรักษาความสงบเรียบรอย โดยมีแนวทางการ
พัฒนาเพื่อเฝาระวังปองกันและแกไขปญหายาเสพติด จํานวน 
60,000 บาท (ปละ 20,000 บาท) โดยเนนไปท่ีการพัฒนา
กลไกของทองถ่ินท่ีมีอยูใหสามารถขับเคล่ือนมาตรการตางๆ 
ไดอยางครอบคลุมทุกหมูบาน 

8 ตําบลหนองแวง - 
9 ตําบลน้ําออม - 
10 ตําบลเหลาหลวง -ไดผลักดันแผนงานและสนับสนุนงบประมาณของกองทุน

ระบบหลักประกันสุขภาพ (สป.สช.)  โรงพยาบาลสงเสริม
สุขภาพตําบลเหลาหลวง  รวมรณรงค  และจัดทําโครงการ
บานปลอดบุหร่ี  (บาน อสม. 188 ครัวเรือน ปลอดบุหร่ี) 

 
 จากตารางจะพบวามีบางตําบลท่ีไมสามารถผลักดันเขาสูนโยบายของทองถ่ินได สาเหตุ
หลักมาจากการขาดการประสานงาน การสรางความเขาใจใหกับทองถ่ินใหเขามามีสวนรวมใน
กระบวนการดําเนินงานไมเพียงพอ ทําใหไมสามารถผลักดันในระดับนโยบายของทองถ่ินได แต
ภาพรวมท้ัง 10 ตําบล ก็แสดงใหเห็นไดวาองคการบริหารสวนตําบลใหความสําคัญกับปญหายาสูบ
ในพื้นท่ี และมีนโยบายท่ีจะผลักดันตอเนื่องอยางชัดเจน 
  

                                                 
1 ที่มา : จากแผนพัฒนาสามป (2555-2557) อบต.หนองบัว อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม (ชูพักตร  สุทธิสา  และ

คณะ,2555) 
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 ในการดําเนินการเพื่อสรางและพัฒนามาตรการทางสังคมเพื่อควบคุมการบริโภคและ
จําหนายยาเสนในชุมชน มีกระบวนการการดําเนินงานท่ีสําคัญ คือ 1) การสรางความตระหนักตอ
ปญหา เห็นความสําคัญของปญหายาเสน ซ่ึงรูปแบบการสรางความตระหนักประกอบดวย การ
สํารวจขอมูลสถานการณยาเสนในชุมชน การจัดเวทีคืนขอมูลสูชุมชน และอยากเขามารวมในการ
สรางและพัฒนามาตรการฯ  2) การสรางและพัฒนามาตรการทางสังคม  ซ่ึงจะตองวิเคราะห
สถานการณปญหายาเสน วิเคราะหทุนทางสังคม มีการออกแบบยกรางมาตรการ เสริมสรางการ
เรียนรู และการพัฒนามาตรการฯในระดับพื้นท่ี 3) การขับเคลื่อนมาตรการทางสังคมฯ  มีการต้ัง
คณะทํางานปฏิบัติการระดับพื้นท่ีเพื่อขับเคล่ือนมาตรการ โดยมีคณะทํางานวิจัยระดับตําบล ทํา
หนาท่ีในการสนับสนุนท้ังความรู และงบประมาณ มีการประสานภาคีเครือขายเพ่ือผลักดันให
มาตรการนําไปสูการปฏิบัติ และ 4) ผลท่ีเกิดข้ึน มีอยูหลายประการไดแก การปรับเปล่ียนพฤติกรรม
การสูบบุหร่ีของชุมชน เกิดควบคุมการจําหนายยา และเกิดการผลักดันสูนโยบายสาธารณะทองถ่ิน
ท้ังในระดับชุมชนและระดับตําบล รวมท้ังมีพื้นท่ีตนแบบที่สามารถใชเปนบทเรียนสําหรับการขยาย
ผล   



บทที่ 5 
บทสรุปและขอเสนอแนะ 

 
 
 ในบทนี้ จะนําเสนอบทสรุปสําคัญในการดําเนินงานโครงการฯ   บทเรียนท่ีคนพบ และ
ขอเสนอแนะท้ังเชิงนโยบายและในการวิจัย โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 
1.  การสรางความตระหนักตอปญหาการจําหนายและบริโภคยาเสนในชุมชน  
 ในการวิจัยคร้ังนี้โครงการฯ ไดคัดเลือกพื้นท่ีปฏิบัติการทั้ง 10 ตําบล ผานเครือขายการ
ทํางานในแตละจังหวัด โดยพิจารณาจากความพรอมของแตละตําบล ท้ังในเร่ืองของผูนําชุมชน 
องคการบริหารสวนตําบล และองคกรภาคีเครือขายในพื้นท่ี และอยูบนพื้นฐานความสมัครใจ ท่ีจะ
เขารวมดําเนินงาน หลังจากนั้นจึงใหแตละตําบลคัดเลือกและจัดต้ังคณะทํางานวิจัยแตละตําบล 10-
15 คนตอตําบล โดยมีองคประกอบของสมาชิกประกอบดวย ผูนําฝายทองท่ี ผูนําฝายทองถ่ิน และ 
ผูนําภาคประชาสังคม  
 คณะทํางานวิจัยระดับตําบล ไดรับการอบรม โดยทีมนักวิจัยทีมกลางเปนฝายท่ีจัดข้ึน เพ่ือ
สรางความรู ความเขาใจ และทักษะในการวิจัยชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม รวมท้ังกระบวนการใน
การดําเนินงานโครงการฯ ซ่ึงเปนการเตรียมความพรอมใหกับคณะทํางานวิจัยแตละตําบล  ข้ันตอน
ตอไปคณะทํางานวิจัยระดับตําบล และคณะทํางานระดับจังหวัด ไดเขาไปปฏิบัติการในพ้ืนท่ี เพื่อ
ทําการสํารวจศึกษาขอมูลสถานการณยาเสนในชุมชน ท้ังขอมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ตาม
กรอบการดําเนินงานของโครงการ และ เม่ือทําการวิเคราะหขอมูลเสร็จ แลวแตละตําบลไดจัดเวที
ชุมชนเพ่ือนําเสนอขอมูลท่ีไดจาการสํารวจศึกษา ใหกับคนในชุมชนและผูมีสวนเกี่ยวของไดรับรู  
รวมท้ังมีการแปลงขอมูลเพื่อส่ือสารกับคนในชุมชนผานส่ือทองถ่ินรูปแบตาง ๆ เชน ส่ือวิทยุชุมชน 
ปายไวนิล เพลงพื้นบาน เปนตน   
 การคนหานักคณะทํางานวิจัยระดับตําบล รวมท้ังการสํารวจศึกษาสถานการณยาเสน และ
การนําเสนอขอมูลสูชุมชน ผานการจัดเวทีชุมชน และส่ือทองถ่ิน เปนกระบวนการของการเตรียม
ความพรอม ในดานตางๆ ไดแก 1) การเตรียมทีมงาน ซ่ึงหมายถึงคณะทํางานวิจัยระดับตําบล ซ่ึง
เปนกลไกสําคัญท่ีจะขับเคลื่อนงานตอไป ท้ังในดานความรู ความเขาใจ ทักษะ รวมท้ังมีทัศนคติท่ี
เห็นความสําคัญของปญหายาเสน  2) การเตรียมชุมชน เพื่อใหคนในชุมชนทุกกลุม ไดรับรู เห็น
ความสําคัญของสถานการณยาเสน เขาใจกระบวนการการดําเนินงานของโครงการฯ อยากเขามามี
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บทบาท และมีสวนรวมในการแกไขปญหา และ 3)เตรียมหนวยงานและภาคีเครือขาย เปนการ
คนหาและประสานภาคีเครือขายในพื้นท่ี ใหเขามามีสวนรวมกับชุมชนในการขับเคล่ือนงาน  
  ข้ันของการเตรียมความพรอมจึงเปนการกระตุนใหประชาชนทุกกลุมในชุมชน และภาคีท่ี
เกี่ยวของมีความรูความเขาใจ ตระหนักถึงปญหา ใหเห็นวาปญหายาเสนเปนวาระของชุมชน และ
เขามามีสวนรวมในการสรางและพัฒนามาตรการทางสังคม เพ่ือควบคุมการบริโภคและจําหนายยา
เสนในชุมชนตอไป 
 
2.  การสรางและขับเคล่ือนมาตรการทางสังคม     
  แตละตําบลไดจัดเวทีประชุมคณะทํางานวิจัยและผูท่ีเกี่ยวของในชุมชนข้ึน เพื่อวิเคราะห
ขอมูลสถานการณยาเสนท่ีไดจากการสํารวจศึกษา และการวิเคราะหทุนทางสังคม ซ่ึงไดแก ทุน
ทางดานบุคคล ทุนท่ีเปนภาคีเครือขาย ทุนท่ีเปนองคความรูเร่ืองบุหร่ีและกระบวนการขับเคล่ือน 
และทุนดานความเช่ือ ท่ีมีอยูในชุมชน เพื่อใชเปนฐานในการคิดและขับเคลื่อนมาตรการฯ จากนั้น
จึงไดมีคิดและสรางมาตรการทางสังคมข้ึน และมีการพัฒนามาตรการเพื่อใหชุมชนมีสวนรวม และ
สอดคลองกับชุมชนมากข้ึน โดยมีกระบวนการเสริมสรางการเรียนรู ไดแก การศึกษาพื้นท่ีตนแบบ 
การแลกเปล่ียนเรียนรูขามตําบล หรือเพ่ือนชวยเพื่อน และการหนุนเสริมโดยคณะทํางานวิจัยจังหวัด 
 มาตรการทางสังคมท่ีถูกสรางและพัฒนาข้ึน ในแตละตําบล มีความแตกตางกัน ซ่ึงข้ึนอยู
กับเง่ือนไขปจจัยท่ีเกี่ยวของ โดยมี 2 รูปแบบ คือ รูปแบบท่ี 1 มาตรการทางสังคมเชิงพื้นท่ี หมายถึง 
การใชพื้นท่ี หรือหนวยชุมชนเปนตัวต้ังในการกําหนดเปนเขตปลอดบุหรี่ เชน บานปลอดบุหร่ี 
สถานท่ีสาธารณะปลอดบุหร่ี วัด โรงเรียน กลุมเปาหมายจะครอบคลุมทุกคนในชุมชน ท้ังผูสูบและ
ไมสูบบุหร่ี รูปแบบท่ี 2 มาตรการทางสังคมเฉพาะกลุม หมายถึง มาตรการทางสังคมท่ีมุงไปท่ีกลุม
ใดๆ กลุมหนึ่งโดยเฉพาะ เชน กลุมผูสูบ กลุมรานคาท่ีจําหนายยาเสน กลุมเด็กนักเรียน หรือนักสูบ
หนาใหม สวนลักษณะระเบียบขอตกลงของการใชมาตรการทางสังคมมี 2 ลักษณะ คือ การสราง
ขอตกลงเชิงกดดันหรือหาม เพื่อใหกลุมเปาหมายปฏิบัติตาม เชน การตักเตือน หรือการจัดปรับเปน
เงิน  แตอีกลักษณะหนึ่งเปนการสรางแรงจูงใจ เชน การใหรางวัล การประกาศเกียรติคุณยกยองเชิด
ชู เพื่อจูงในใหปฏิบัติตาม  
 ในการขับเคลื่อนมาตรการฯ เพ่ือใหมีผลตอเปาหมาย พบวามีกลยุทธท่ีสําคัญ คือ 1) การ
สรางการมีสวนรวมโดยการใหชุมชนไดรวมตัดสินใจในการคัดเลือกมาตรการ 2) การจัดต้ัง
คณะทํางานขับเคล่ือนในระดับพื้นท่ีปฏิบัติการ เพื่อทําหนาท่ีในการผลักดันใหมาตรการนําไปสูการ
ปฏิบัติ มีการติดตาม และประเมินผล 3) การสรางการรับรูในมาตรการใหกับชุมชนโดยการใชส่ือ
ประชาสัมพันธ รูปแบบตาง ๆ 4) บทบาทผูนํากับการขับเคล่ือนมาตรการฯ ซ่ึงมีเปนปจจัยสําคัญตอ
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ความสําเร็จของมาตรการฯ ท้ังการเปนแบบอยางโดยไมสูบบุหร่ี และติดตามขับเคล่ือนมาตรการฯ 
อยางใกลชิด 5) การใชคนตนแบบท่ีเลิกบุหร่ีไดเปนตัวอยางสรางแรงจูงใจ ใหกําลังใจกับคนท่ี
ตองการเลิกบุหร่ี 6) การผลักดันเขาสูนโยบายสาธารณะของทองถ่ิน เพ่ือใหการสนับสนุนท้ังองค
ความรู บุคลากรและงบประมาณ 7) การประสานภาคีเครือขาย เพ่ือบูรณาการการทํางานและสนับ
สนับสนุนการขับเคล่ือนมาตรการโดยเฉพาะในสวนท่ีเปนองคความรู และ 8)การติดตามสนับสนุน
การขับเคล่ือนมาตรการโดยทีมวิจัยระดับจังหวัดและทีมกลาง ซ่ึงเปนกลไกท่ีจะเขาไปหนุนเสริมท้ัง
องคความรูและกระบวนจัดการเรียนรูเพิ่มเติม 
  
3.  การผลักดันสูนโยบายสาธารณะทองถ่ิน 
  กระบวนการในการผลักดันสูนโยบายสาธารณะทองถ่ินเร่ิมตนตั้งแต ข้ันตอนการพัฒนา
คณะทํางานวิจัยระดับตําบล ซ่ึงพบวาองคประกอบของคณะทํางานฯ แตละตําบล มีท้ังผูนําทองถ่ิน 
ไดแก นายกองคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาตําบล เจาหนาท่ีของ อบต. ในสวนผูนําทองท่ี ก็
ประกอบดวย กํานัน ผูใหญบาน และคณะกรรมการหมูบาน ดังนั้น ในคณะทํางานฯ จึงเปนคณะ
บุคคลท่ีเปนแกนหลักของตําบล เม่ือดําเนินการวิจัยตามข้ันตอน คือ การสํารวจศึกษาขอมูล การจัด
เวทีคืนขอมูล การสรางและพัฒนามาตรการทางสังคม และการนํามาตรการไปปฏิบัติ จึงทําให
คณะทํางานฯ เหลานี้เห็นความสําคัญและผลักดันไปสูการเปนนโยบายสาธารณะทองถ่ิน ซ่ึงพบวามี 
2 ระดับ คือ ระดับชุมชน และระดับตําบล 
 ระดับชุมชน คือ การที่ผูนําชุมชนไดนําสถานการณปญหาของยาเสนเปนวาระของชุมชน 
และรวมกันสรางมาตรการดานตาง ๆ ข้ึน มีกิจกรรมดําเนินงานอยางตอเนื่อง เปนเชิงนโยบายของ
ชุมชน ซ่ึงพบวาเกิดชุมชนตนแบบข้ึน 3 แหง คือ บานโนนคูณ ตําบลโนนสะอาด อําเภอหนองเรือ 
บานขามปอม ตําบลสวนหมอน อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน และตําบลหนองโน อําเภอเมือง 
จังหวัดมหาสารคาม 
 ระดับตําบล เปนนโยบายท่ีสามารถผลักดันวาระปญหายาเสนเขาไปสูกะบวนการวางแผน 
และขอบัญญัติของ อบต. เพื่อใหเกิดการขับเคล่ือนอยางตอเนื่อง พบวามี 8 ตําบลท่ีสามารถผลักดัน
เขาสูแผน อบต.ได 
 
4.  การจัดการความรู 
 กระบวนการดําเนินงานโครงการเปนการดําเนินการรวมกับชุมชน และภาคีท่ีเกี่ยวของ ได
มีการทบทวนเปาหมาย ทิศทางผลการดําเนินงานแตละชวงเวลาโดยมีการจัดกระบวนการเรียนรูใน
หลายระดับ ไดแก ระดับตําบล เปนการจัดประชุมเพ่ือสรุปผลและวางแผนการทํางานภายในตําบล 
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ระดับจังหวัด เปนการประชุมรวมกันของคณะทํางานระดับตําบลในพ้ืนท่ีจังหวัด โดยมีนักวิจัย
ระดับจังหวัดชวยเอื้ออํานวยใหเกิดการเรียนรูรวมกัน การจัดการเรียนรูระดับภาค โดยการจัด
ประเมินเสริมพลัง 1 คร้ัง และสรุปบทเรียนระดับภาค 1 คร้ัง โดยการเชิญคณะทํางานวิจัยฯ ท้ัง 10 
ตําบล มาแลกเปล่ียนเรียนรูโดยมีทีมวิจัยทีมกลางเปนฝายจัดกระบวนการเรียนรู 
 นอกจากนี้ไดมีการสรุปบทเรียน องคความรูท่ีไดจากการปฏิบัติงาน และจัดระบบ ส่ือสาร
เพื่อใหเกิดการนําความรูไปขยายผลผานส่ือท่ีไดดําเนินการ 2 รูปแบบ คือ เว็บไซต 
http://www.tobacco-wesd.com/ และจดหมายขาวโครงการฯ ท่ีออกเผยแพรทุก ๆ 3 เดือนในชวง
ดําเนินงานโครงการรวมทั้งส้ิน 8 ฉบับ และมีการถอดบทเรียนเพื่อถายทอดบทเรียนเปนชุดความรู
เพื่อขยายผลตอไป 
 
5.  บทเรียนสําคัญ 
 จากการดําเนินงานโครงการฯ ในพื้นท่ีวิจัยท้ัง10 ตําบล ในระยะเวลา 2 ป ไดเกิดการเรียนรู
ในหลายประการ และเกิดบทเรียนสําคัญท่ีเปนประโยชนสําหรับการขยายผล หรือการดําเนินงานใน
ลักษณะคลายกันในพื้นท่ีอ่ืน ดังนี้ 
 
 5.1  คณะทํางานวิจัยระดับตําบล: หัวใจของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม 
  การขับเคล่ือนมาตรการทางสังคม ปจจัยสําคัญอยูท่ีคณะทํางานวิจัยระดับตําบล ซ่ึงเปนคน
ในพื้นท่ี จากบทเรียนพบวาหากตําบลใดมีคณะทํางานฯ ท่ีเขมแข็ง คือ มีความรู ความสามารถ มี
ทักษะในการทํางาน รวมกับชุมชน และมีความเสียสละ มีแกนนําท่ีคอยประสานความรวมมือจาก
หลายฝายได  และมีความตอเนื่อง กลาวคือ ไมเปล่ียนตัวบุคคลที่เปนคณะทํางานฯ บอย สงผลให
การขับเคล่ือนงานของตําบลนั้นๆประสบผลสําเร็จมากกวาตําบลที่มีคณะทํางานไมเขมแข็งอยาง
เห็นไดชัด ดังนั้นกระบวนการคัดเลือก จัดต้ัง และพัฒนาคณะทํางานวิจัยระดับตําบล จึงมี
ความสําคัญ และควรมีการอบรมเพิ่มพูนความรู ประสบการณอยางตอเนื่อง   
  
 5.2  บทบาทผูนํา: กับการขับเคล่ือนมาตรการฯ ในระดับพื้นท่ี 
 ในระดับพื้นท่ีปฏิบัติการที่คัดถูกคัดเลือกใหเปนหมูบานนํารอง เพื่อพัฒนาใหเปนพื้นท่ี
รูปธรรม พบวาบทบาทผูนําซ่ึงไดแก ผูใหญบาน มีสวนสําคัญในการขับเคล่ือนมาตรการไปสู
ความสําเร็จ ดังนั้นการคัดเลือกหมูบานเปาหมายท่ีจะดําเนินการนํารอง จึงควรพิจารณาบทบาทและ
คุณสมบัติของผูนําชุมชนนั้น ๆวา มีความเหมาะสมหรือไม เชน ไมสูบบุหร่ี ชาวบานใหการยอมรับ 
และมีความต้ังใจจริงท่ีจะเขารวมเปนพื้นท่ีปฏิบัติการนํารอง  
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 5.3  การเตรียมความพรอมชุมชนท่ีดีมีชัยไปกวาคร่ึง 
 การเตรียมชุมชน โดยการสรางความรู ความเขาใจ ในหลายรูปแบบ เชน การจัดเวทีชุมชน 
การใชส่ือ เพื่อใหเกิดการตระหนักตอปญหา เปนข้ันตอนท่ีสําคัญ หากทําไดดี สรางกระแสใหคน
ในชุมชน รวมท้ังหนวยงานภาคีในพื้นท่ีเขามามีสวนรวม เปนจุดเร่ิมตนท่ีสําคัญในการนําไปสูการ
สรางและพัฒนามาตรการ และการขับเคล่ือนมาตรการฯ ท่ีมีประสิทธิภาพตอไป 
 
 5.4  ทุนทางสังคม: ปจจัยสําคัญในการขับเคล่ือนมาตรการ 
 การใชทุนทางสังคมในการขับเคล่ือนมาตรการทางสังคม มีความสําคัญและเปนปจจัย
สําคัญท่ีทําใหมาตรการทางสังคมท่ีขับเคลื่อนสามารถนําไปปฏิบัติไดจริง เชน ทุนทางสังคมท่ีเปน
บุคคลตนแบบ ท่ีปฏิบัติตัวเปนตัวอยาง และถายทอดประสบการณใหกับผูท่ีตองการเลิกบุหร่ีได ทุน
ทางสังคมดานความเช่ือ เชน  กรณีวันพระไมจําหนายบุหร่ี ทุนทางสังคมดานความรูและ
กระบวนการ เชน การบูรณาการบุหร่ีเขากับการรณรงคงานศพปลอดเหลาท่ีมีการดําเนินการอยูใน
พื้นที่อยูกอนแลว เปนตน 
 
 5.5  องคกรปกครองสวนทองถ่ิน: กับความตอเนื่องยั่งยืน 
 องคกรปกครองสวนทองถ่ินในพื้นท่ีวิจัยท้ังหมดเปนองคการบริหารสวนตําบล ซ่ึง
เปรียบเสมือนเปนรัฐบาลทองถ่ินท่ีมีบทบาทหนาท่ีในการพัฒนาทองถ่ินในทุกๆดาน มีบุคคลากร 
งบประมาณ การประสานความรวมมือ ใหทองถ่ินเขามามีสวนรวม ในการรวมคิด รวมวางแผน 
และรวมปฏิบัติการ ทําใหการขับเคล่ือนเพ่ือควบคุมยาสูบ/ยาเสน ในชุมชนเปนวาระท่ีทองถ่ินเห็น
ความสําคัญและผลักดันเขาไปสูนโยบายของทองถ่ินได ซ่ึงจะทําใหมีการขับเคล่ือนอยางตอเนื่อง
ตอไป 
  
 5.6  มาตรการทางสังคมที่หลากหลาย: ชวยใหควบคุมยาสูบมีประสิทธิภาพ 
 การพัฒนามาตรการทางสังคมในพ้ืนท่ีหนึ่ง ๆ ควรมีทางเลือกของมาตรการท่ีหลากหลาย
ใหคนในชุมชนมีทางเลือก และชวยใหมีการดําเนินงานครอบคลุม ในหลายๆ กลุม เชน มาตรการ
เกี่ยวกับรานคา มาตรการกลุมผูสูบ มาตรการท่ีเกี่ยวกับการปองกันนักสูบหนาใหม หรือการสราง
พื้นท่ีในชุมชนปลอดบุหร่ี เปนตน มาตรการที่หลากหลายจะชวยใหการควบคุมการบริโภคและ
จําหนายยาเสนในชุมชนมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
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 5.7  บทบาทพี่เล้ียง: กับการพัฒนาคณะทํางานวิจัยตําบล 
 การหนุนเสริม ท้ังทางดานความรู ขอมูล การจัดกระบวนการเรียนรู และการเขาไปรวม
ดําเนินการในพื้นท่ีของนักวิจัยระดับจังหวัด ซ่ึงมีบทบาทเปนพี่เล้ียงอยางใกลชิดนั้น ชวยพัฒนา
ศักยภาพคณะทํางานฯ และกระตุนใหเกิดการขับเคล่ือนกิจกรรมอยางตอเนื่อง 
 
6. ขอเสนอแนะ 
 จากการดําเนินงานของโครงการฯ โดยมีพื้นท่ีดําเนินงาน 10 ตําบล และใชระยะเวลา
ดําเนินงาน 2 ป ทําใหไดขอเสนอแนะในเชิงนโยบายและในการวิจัย ดังนี้ 
 
 6.1 ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 
  1) ผลักดันในเชิงนโยบายใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินเขามามีบทบาทในการ
ควบคุมการบริโภคและจําหนายยาเสนในพื้นท่ี จากการดําเนินงานพบวา องคกรปกครองสวน
ทองถ่ินยังใหความสําคัญนอย ท้ังท่ีตามกฎหมายแลวถือเปนบทบาทขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินโดยตรง ซ่ึงถาหากทองถ่ินใหความสําคัญผลักดันระดับนโยบายฯ จะชวยใหการควบคุม
ยาสูบ/ยาเสนในพื้นท่ีมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
  2) ควรมีการขยายผลบทเรียนการสรางและพัฒนามาตรการทางสังคม โดยการมี
สวนรวมของชุมชนสูพื้นที่อ่ืน โดยใชพื้นที่ตนแบบที่เกิดจากการพัฒนาภายใตโครงการฯ เปนแหลง
เรียนรูสําหรับการขยายผล 
  3) ควรมีมาตรการทางกฎหมายเพ่ิมเติมเพื่อควบคุมการบริโภคและจําหนายยาเสน 
เพราะจากการศึกษาพบวายาเสนไดรับความนิยมจากผูบริโภคมากข้ึนเร่ือย ๆ เขาถึงไดงาย ราคาถูก 
ควรมีการเพิ่มภาษียาเสนเพื่อใหราคาสูงข้ึน รวมท้ังการมีปายเตือนบนซองยาเสนท่ีชัดเจนมากข้ึน 
   
 6.2 ขอเสนอในการวิจัย 
  1)  ควรมีการวิจัยเชิงปฏิบัติการคนรูปแบบการพัฒนามาตรการทางสังคมเพื่อ
ปองกันนักสูบหนาใหมในระดับทองถ่ิน เนื่องจากปญหาการบริโภคยาสูบโดยเฉพาะยาเสนเขาถึง
เด็กและเยาวชนไดงาย 
  2)  บทบาทของ อสม.กับการควบคุมบุหร่ีในชุมชน อสม.เปนกลไกของภาครัฐท่ีมี
อยูจํานวนมากทุกหมูบาน และมีบทบาทในการดําเนินงานดานสุขภาพของชุมชน แตบทบาทใน
ดานการควบคุมบุหร่ีมีนอย จึงควรมีการวิจัยเพื่อคนหารูปแบบท่ี อสม.จะมีสวนในการควบคุมบุหร่ี
มากข้ึน 
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คณะทํางานสวนกลาง 
 

 

 รศ.ดร.บัวพันธ   พรหมพักพิง 
ภาควิชาพัฒนาสังคม 
คณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร  
มหาวิทยาลัยขอนแกน 
E-mail: buapun@kku.ac.th 
 

 

 นายคณนิ   เชือ้ดวงผยุ 
กลุมวิจยัความอยูดีมีสุขและการพัฒนาอยางยั่งยืน 
คณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร  
มหาวิทยาลัยขอนแกน 
E-mail: kanincd@hotmail.com 
 

 

 นางสาวพรเพญ็ ปานคํา 
กลุมวิจยัความอยูดีมีสุขและการพัฒนาอยางยั่งยืน 
คณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยขอนแกน 
E-mail: pk_pornpen@hotmail.com 
 

 

 นางสาวสุธาสินี ปรีดาสา 
กลุมวิจยัความอยูดีมีสุขและการพัฒนาอยางยั่งยืน 
คณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยขอนแกน 
E-mail: sutasinee.mod@gmail.com 
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คณะทํางานจังหวัดขอนแกน 
 

 

 นางภัทรภร     วีระนาคินทร 
กลุมวิจยัความอยูดีมีสุขและการพัฒนาอยางยั่งยืน 
คณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยขอนแกน 
E-mail: nu_lionking@hotmail.com 
 

 

  นายอนุวฒัน     พลทิพย 
กลุมวิจยัความอยูดีมีสุขและการพัฒนาอยางยั่งยืน 
คณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยขอนแกน 
E-mail: ae_cdkku@hotmail.com 
 

              

  นายพฒันพงษ     ธงหาร 
กลุมวิจยัความอยูดีมีสุขและการพัฒนาอยางยั่งยืน 
คณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยขอนแกน 
E-mail: pp-29@hotmail.com 

 
        
 



 119 

คณะทํางานจังหวัดมหาสารคาม 
 

ผศ.ดร.ชพูักตร สุทธิสา 
รองคณบดีฝายวิจยัและบริการวิชาการ 
คณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
E-mail: 

 

 

choopug.s@msu.ac.th หรือ  choopug@gmail.com 
 

 

 
นางสาวอาภาพร บุญทวี 
คณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
E-mail: kaiarpaporn@gmail.com 

 

mailto:choopug.s@msu.ac.th
mailto:choopug@gmail.com
mailto:kaiarpaporn@gmail.com
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คณะทํางานจังหวัดรอยเอ็ด 

 
ผศ.ดร.ฉลาด   จันทรสมบัติ 
รองคณบดีฝายวิจยัและประกันคุณภาพ 
คณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
E-mail:  

 

chalard.c@msu.ac.th 
 

 

 
นายทานตะวัน    สิงหแกว 
คณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
E-mail: tawan2520@gmail.com 
 

 

 

 

นายประจักษ  อาษาธง 
คณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
E-mail: - 

 
 
 

 

mailto:chalard.c@msu.ac.th
mailto:tawan2520@gmail.com
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คณะทํางานวิจัยระดับตําบลโนนสะอาด อําเภอหนองเรือ  จังหวัดขอนแกน 
 

ลําดับ ชื่อ–สกุล ตําแหนง/บทบาททางสังคม 

1 นายเคน            สวัสดิ์มูล นายกองคการบริหารสวนตําบล 
2 นายรอย           ธงหาร รองนายกองคการบริหารสวนตําบล 
3 จ.อ.พุทธพงศ   ผางจันทรดา รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล 
4 นางใจเพชร     วิเศษ นักวิชาการเกษตร 
5 นายวีระชัย       บุตตะ ผูชวยจนท.วิเคราะหนโยบาย 
6 นางสาวทิติภา  ทองแสนคํา นักพัฒนาชุมชน 
7 นางอุไรลักษณ ลีปา  นักพัฒนาชุมชน  
8 นางสาวจิรสุดา อัครเสริญ ผูชวยนกัพัฒนาชุมชน 
9 นายอุดร           วงษษาหาญ ผูใหญบานหมูท่ี 11 
10 นายเศวตร        ธรรมลา ผูใหญบานหมูท่ี 6  
11 นางสําราญ       ประดับคํา ประธานอาสาสมัครสาธารณสุขตําบล 
12 นางเครือวัลย    จีนดอน ประธานกลุมสตรีตําบล 
13 นางพิสมัย         เปรมใจ สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหมู 2 
14 นางรัญจวน      ภูมิพิพัฒน สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหมู 5 
15 นายเฉลียว        ชนะบุตร สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหมู 12 
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คณะทํางานวิจัยระดับชุมชน ตําบลโนนสะอาด อําเภอหนองเรือ  จังหวัดขอนแกน 
 

ลําดับ ชื่อ–สกุล ตําแหนง/บทบาททางสังคม 

1 นายวินัย            อุนนอย สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหมู 11 
2 นายสงคกา        รัดทา สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหมู 11 
3 นายสัญญา        ใจกลา ผูชวยผูใหญบาน หมู 11 
4 นายทองหลอ    อ่ิมจีน  ผูชวยผูใหญบาน หมู 11 
5 นายคําพวย       หิมนะ  ตัวแทนผูเลิกสูบบุหร่ี 
6 นายบัวทอง       แกววงษา  ตัวแทนผูเลิกสูบบุหร่ี 
7 นางดวง            สีสุวอ   ตัวแทนรานคา 
8 นายอาน            แกวทุม   ตัวแทนรานคา 
9 นางประมวล    ขําเครือ  ครัวเรือน 
10 นางลัดดาวัลย   ศรีวิบูลย  ครัวเรือน 
11 นางรมยชลี        แพงบุดด ี ครัวเรือน 
12 นายมวย            โนนโม  ครัวเรือน 
13 นายชาญชัย       แพงบุดด ี ครัวเรือน 
14 นายบุญเรือง     ชัยภกัด ี  ครัวเรือน 
15 นางปรานี         พิมพศักดิ ์ ครัวเรือน 
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คณะทํางานวิจัยระดับตําบลบานเม็ง อําเภอหนองเรือ  จังหวัดขอนแกน 
 

ลําดับ ชื่อ – สกุล ตําแหนง/บทบาททางสังคม 

1 นายตุลา                  ไชยงค    รองนายกองคการบริหารสวนตําบลบานเม็ง 
2 นางสาวกนกวรรณ  จอมทะรักษ   นักพัฒนาชุมชน 
3 นางสาวหนูกณัฑ     แทนธานี   ผูชวยนกัพัฒนาชุมชน 
4 นายสุนทร        ดางทา  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหมู 10 
5 นายบัญญัต ิ       ดอนออนเบา  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหมู 6 
6 นายพิทักษ      เหลาธิ  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหมู 4 
7 นายจําลอง       พาลําโกน  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหมู 8 
8 นายคําพวย      ชางไสว สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหมู 13 
9 นายสมหวัง       ชมพูวิเศษ   ผูใหญบาน หมู 12 
10 นายภัควัตร      สุพรรณ  ผูใหญบาน หมู 5 
11 นายอํานาจ      พลวงษา  ผูชวยผูใหญบาน หมู 16 
12 นายสุวิทย       อินนามมา  นักวิชาการสาธารณสุข ต.บานเม็ง 
13 นายคําศรี       ขันตรี  อาสาสมัครสาธารณสุขฯ หมู 1 
14 นายบุญทัน      แอแดง  อาสาสมัครสาธารณสุขฯ หมู 9 
15 นายวีรนิตย       ลํากระโทก  สภาเยาวชนตําบล หมู 11 
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คณะทํางานวิจัยระดับชุมชน ตําบลบานเม็ง อําเภอหนองเรือ  จังหวัดขอนแกน 
 

ลําดับ ชื่อ–สกุล ตําแหนง/บทบาททางสังคม 

1 นายจกัรธร      โงะบุดดา  กํานันตําบลบานเม็ง ม.17 
2 นายละมุด        คูกระสังข    ผูใหญบาน หมูท่ี 1 
3 นายเฉลย          สถิตยชนม   ผูใหญบาน หมูท่ี 2 
4 นายสีโห          พลจารย ผูใหญบาน หมูท่ี 3 
5 นายคธาวุธ       เสนเหลา ผูใหญบาน หมูท่ี 4 
6 นายภควัต        สุพรรณ ผูใหญบาน หมูท่ี 5 
7 นายฉลาม        ตูคํามูล ผูใหญบาน หมูท่ี 6  
8 นายทองสิน     ระพรมมา ผูใหญบาน หมูท่ี 7  
9 นายทองใบ     ไชยผล ผูใหญบาน หมูท่ี 8 
10 นายเอง            กุมกวาง ผูใหญบาน หมูท่ี 9 
11 นายสุภาพ       โคตรศรี ผูใหญบาน หมูท่ี 10 
12 นายธนูสร       ทุมหน ู ผูใหญบาน หมูท่ี 11 
13 นายสมหวัง    ชมภูวิเศษ ผูใหญบาน หมูท่ี 12 
14 นายทองกุล    หนูอ่ิม ผูใหญบาน หมูท่ี 13 
15 นายบัวรอง     ถาวงษกลาง ผูใหญบาน หมูท่ี 15  
16 นายวานิช       รักษาสิทธ์ิ ผูใหญบาน หมูท่ี 16 
17 นายแสวง       บางยอง ผูใหญบาน หมูท่ี 18 
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คณะทํางานวิจัยระดับตําบลสวนหมอน อําเภอมัญจาคีรี 
 

ลําดับ ชื่อ–สกุล ตําแหนง/บทบาททางสังคม 

1 นายประหยดั          เจริญสุข นายกองคการบริหารสวนตําบล 
2 นางสุทัศนีย            เพ็ชรนนท ปลัดองคการบริหารสวนตําบล 
3 นางวรางคสิริ      ศศิวรินทรกุล หัวหนาสวนการคลัง 
4 นางสาวอุมาภรณ   นาเหล็ก เจาพนกังานธุรการ 
5 นางสาวอมรรัตน   บุญมาธรรม นักพัฒนาชุมชน 
6 นางสาวฐานิตา       ชารี  ผูชวยเจาหนาท่ีจัดเก็บรายได 
7 นางสาววนัวิสา      เจริญสุข ผูชวยเจาหนาท่ีพัฒนาชุมชน 
8 นายพรเทพ            กองคา  เจาพนกังานสาธารณะสุขชุมชน 6 
9 นายสมพร             พิมมะสอน ผูชวยผูใหญบาน 
10 นายพิเชษฐ           ปานดวง สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล 
11 นายเทิดศักดิ์         คนมีสัตย สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล 
12 นายเศรษฐวัฒน   นาทอง ท่ีปรึกษานายก อบต. 
13 นางนีระพร          โสชารี สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล 
14 นางเจษฎาวัลย      แสงสมบัติ สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล 
15 นายประสงค        สุดวิเศษ ประธานอาสาสมัครสาธารณสุข 
16 นางวาสนา           จันทรหลา สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล 
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คณะทํางานวิจัยระดับชุมชน ตําบลสวนหมอน อําเภอมัญจาคีรี  จังหวัดขอนแกน 
 

ลําดับ ชื่อ–สกุล ตําแหนง/บทบาททางสังคม 

1 เจาอาวาสวดับานขามปอม   เจาอาวาสวดับานขามปอม 
2 นายชาลี          สามล ครัวเรือน 
3 นายสุพัฒน     กันยาโม ครัวเรือน 
4 นายสมคิด      เถือกคํา ครัวเรือน 
5 นายทองจนัทร สามล ครัวเรือน 
6 นายฤทธ์ิ         เภาขันธ ครัวเรือน 
7 นายเคน          กาจหาญ ครัวเรือน 
8 นางเกษร        พันชาด ครัวเรือน 
9 นางสุชานาถ  จันวเิศษ ครัวเรือน 
10 นางพงษสถิต  คํางาม ครัวเรือน 
11 นางเบญจมาศ  เข็มสุข ครัวเรือน 
12 นายทองจนัทร   สามล บุคคลตนแบบดานการเลิกสูบ 
13 นายสุพัฒน        กันยาโม บุคคลตนแบบดานการเลิกสูบ 
14 นายวิราช           เคเมือง บุคคลตนแบบดานการเลิกสูบ 
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คณะทํางานวิจัยระดับตําบลกุดรัง อําเภอกุดรัง  จังหวัดมหาสารคาม 

 

ลําดับ ชื่อ – สกุล ตําแหนง/บทบาททางสังคม 

1 นายประวัติ  กองเมืองปก นายก อบต.กดุรัง 
2 นางเสงี่ยม  บัวผัน รองนายก อบต.กุดรัง 
3 พระครูปริยัตพิัฒนคุณ เจาคณะตําบลวัดบานหัวชาง 
4 พระสุพรรณ  สุมงคโล ป.(มัชฌิมา) เจาอาวาสวดัปากุดรัง 
5 จ.ต.สมัย  อินกอง เจาหนาท่ีสถานีตํารวจ 
6 ด.ต.สังเวยีน คําหวาแกว เจาหนาท่ีสถานีตํารวจ 
7 นายสมพงษ  โยเหลา หัวหนาสถานอีนามัย 
8 นายปองประชา นนทะนํา ผูใหญบาน หมูท่ี 4 
9 นายสําลวย  กาหลง ผูใหญบาน หมูท่ี 9 
10 นายไพฑูรย  อันทอง สมาชิก อบต. ม.7 
11 นายอภิสิทธ์ิ  สมเตชะ สมาชิก อบต. ม.9 
12 นายเสถียร  นามโคตร ปราชญชาวบาน  ม.1 บ.กุดรัง   
13 นางคําพอง  รัตนชุลี ผูชวยผูใหญบาน ม.1 บ.กุดรัง 
14 นายระเดน  สุรีอาจ  สมาชิก อบต. ม.16  
15 นางกมลพร  เยาวนิจ อาจารยโรงเรียนบานกุดเม็ก 
16 นายจิรวัฒน  นาถํ้าพลอย ประธานสภาเด็กฯบานหวัชาง ม.14 
17 นางสาวพิมพลิาพรรณ  ศรีษะโคตร รองประธานสภาเด็กฯ  
18 นายสุรชัย  สอนภักด ี ผูประกอบการคา 
19 นายภุชงค  ดีแหบ เลขานายกอบต.กุดรัง 
20 นางสาวเหรียญทอง อันเนตร เลขานุการเจาหนาท่ี อบต. 
21 นางสาวรภีพร  นามโคตร ผช.จนท.จัดเกบ็รายได 
22 นางสาวจุไรลักษ  เกยีงขวา ผูชวยธุรการ 
23 นางสาวพิกุล  ดีแหบ ผูชวยเจาหนาท่ีประชาสัมพันธ 
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คณะทํางานวิจัยระดับตําบลหนองโน  อําเภอเมือง  จังหวัดมหาสารคาม 

 

ลําดับ ชื่อ – สกุล   ตําแหนง/บทบาททางสังคม 

1 นายคํานวล  สาคร ปลัด อบต.หนองโน 
2 นายพิสุทธ์ิ  ลับเหล่ียม คณะทํางาน หมู 8 
3 นางดารารัตน  ใบบง    
4 นางสาวภวภาวัน  เอ่ียมเสือ นักพัฒนาชุมชน 
5 นางนงรัตน  แกวเกตุ เจาพนกังานสงเสริมสุขภาพ 
6 นางจิรพันธ  นามวงษา ส.อบต. 5 
7 นายชลชูสา  เพชรนอก อดีต อบต.ม.4 
8 นางสาวปรียา  กนึกรัตน ส.อบต.ม.6 
9 นางหนูเล่ียม  จาคาม อสม.ม.1 
10 นายสุรศักดิ์  โทนหงษา ส.อบต.ม.8 
11 นายประภัส  กองรัตน ส.อบต  ม.3. 
12 นางสาวกันตฤทัย สามสี เจาหนาท่ีธุรการ(สํานักปลัด) 
13 นายบุญมี  นามวิชา ส.อบต. ม.5 
14 นางพวงมณี  แพนสมบัต ิ อสม. ม.1 
15 นายบัวพา  จันทรสมบัติ อสม.ม.1 
16 นายสมนึก  เปาสูง สารวัตรกํานัน/ผช.ผูใหญบาน 
17 นายวีระศักดิ์  เดชกุล ส.อบต. ม.4 
18 นายอุทัย  อุทัยกลม ส.อบต. ม.2  
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คณะทํางานวิจัยระดับตําบลหนองบัว  อําเภอโกสมุพิสัย  จังหวัดมหาสารคาม 

 

ลําดับ ชื่อ – สกุล  ตําแหนง/บทบาททางสังคม 

1 นายรังสรรค   เดชพลมาตย นายก อบต. 
2 นายนรสิงห   สีนูเดช รองนายก อบต.   
3 นายอํานวยศิลป  ศิริวิ ส.อบต./เลขาสภา ฯ 
4 นายกิติศักดิ์   ตะพา ส.อบต./อสม. 
5 นางเจียง   สีพาไชย กลุมสตรี/อสม. 
6 นางสาวอมรรัตน   ประสพมงคล ผช.นักวิชาการเกษตร 
7 นางสาวธรณธันย  บุตนุ เจาพนกังานธุรการ   
8 นางวันวิสาข    พรมเมือง ผช.นักวิชาการประชาสัมพันธ 
9 นายชลณธาร   ภูถุ นักวิชาการศึกษา 
10 นางสาวชนิดา  คําจวนจันทร ผูดูแลเด็ก 
11 นางสาวกัญญณณัฏฐ  ชามะรัตน เจาหนาท่ีวิเคราะหฯ 
12 นางสาวสนธยา  สอยจําปา เลขานายก อบต. 
13 นายทรงพล  สุวรรณสม กํานัน ต.หนองบัว   
14 นายสุรเกยีรติ พลประจักษ ตัวแทนเยาวชน 
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คณะทํางานวิจัยระดับตําบลนํ้าออม  อําเภอเกษตรวิสัย  จังหวัดรอยเอ็ด 

 

ลําดับ รายชื่อ ตําแหนง/บทบาททางสังคม 

1 นายสมเดจ็  กงทับ กํานัน 
2 นายคําไมล  พมิพด ี ส.อบต.   
3 นางแสงจันทร  พิรุณ   ประธานกลุมแมบาน 
4 นายสวรรค  ประทุมภักดิ์   ประธานสภา  อบต.   
5 นายบุญคบ  วนัทองสังข   ประธาน อสม.   
6 นายณัฐพล  ประทุมภักดิ ์  ผช. เกษตร  
7 นางสาววิชุดา  นามสุด   ผช.พัสดุ   
8 นายฤทธิชัย  ประทุมภักดิ ์  เลขานายก อบต.   
9 นางสาวดารินทร  คํายางจอง   ครู   
10 นายประสพชัย  วินทไชย   จาหนาท่ี  อบต.   
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คณะทํางานวิจัยระดับตําบลหนองแวง  อําเภอเกษตรวิสัย  จังหวัดรอยเอ็ด 

 

ลําดับ รายชื่อ ตําแหนง/บทบาททางสังคม 

1 นางพัฒนา  ปนแคน ตัวแทนกลุมสตรี   
2 นายประมวล  วรรณสิงห   ตัวแทนเจาหนาท่ีสาธารณสุข   
3 นางสายพณิ  คูกระสังข   ตัวแทน อสม.   
4 นายรักเกียรติ  เกษตรสินธ   ผูบริหาร 
5 นายเพิ่มพูนทรัพย  อุไชย   ผูนําทองท่ี   
6 นายประสาท  คําหาญพล   ประชาคมตําบล 
7 นายสุขสันต  บัวลอย   เจาหนาท่ี อบต.   
8 นายชัยณรงค  วงศขุมเงิน ครู 
9 นายพัฒชิระ  ดีลมรัมย ตัวแทนเยาวชน   
10 นายวิชัย  แสนมาตร   ฝายสภา อบต.   
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คณะทํางานวิจัยระดับตําบลเหลาหลวง  อําเภอเกษตรวิสัย  จังหวัดรอยเอ็ด 

 

ลําดับ รายชื่อ ตําแหนง/บทบาททางสังคม 

1 นายสุนทร  จนั ทะเบ้ียว   นายก  อบต.   
2 นางสาวปยฉัตร  สุทธิสุวรรณ   เจาหนาท่ี  อบต.   
3 นางนิยม  ลาดสูงเนิน   - 
4 นางบัวทอง  เศษโถ   - 
5 นางใด  ชางถม    - 
6 นายสยาม  สมนาคุณ   ผูนําทองท่ี   
7 นางลําไย  ปากหาญ     ตัวแทน  อ.ส.ม.  
8 นายชัยทัศน  นามบุญศรี   ตัวแทนเยาวชน   
9 นางสุภาพ  สรอยอุดม   ตัวแทนสาธารณสุข   
10 ด.ต.ไพฑูรย  ทะวะลัย   ตัวแทนนักวิจยัสุขภาวะตําบล 

 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข.   
แบบสํารวจสถานการณการบริโภค 

และจําหนายยาเสนในพื้นที ่
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แบบสํารวจสถานการณการบริโภค  การจําหนายยาเสนในพ้ืนที่ 

เลขท่ี 

สําหรับ ครัวเรือน 
 

คําชี้แจง :  แบบสํารวจฉบับนี้เปนสวนหนึ่งของโครงการวิจัยการสรางและพัฒนามาตรการทาง 
สังคมเพื่อควบคุมการบริโภคและการจําหนายยาเสน โดยการมีสวนรวมของชุมชน กรณีศึกษา 3 
จังหวัดในภาคอีสาน  ซ่ึงขอมูลท่ีไดจากแบบสํารวจถือวาเปนความลับ  และจะถูกนําไปใชเฉพาะใน
งานวิจัยเทานั้น 
 
ขอมูลผูใหสัมภาษณ 
ชื่อ-สกุล ........................................................  บานเลขท่ี..................บาน............................................ 
หมูท่ี ..............  ตําบล................................อําเภอ ............................... จังหวัด.................................... 
วันท่ีสัมภาษณ......................................................  ผูสัมภาษณ............................................................ 
 

สวนท่ี 1 ขอมูลครัวเรือน 
1. รายละเอียดสมาชิกในครัวเรือน   (รหัสลงรหัสดูไดในหนา ก  ข และ ค ดูไดในหนา 2) 

เพศ 
รหัสสมาชิก
ในครัวเรือน 

ชื่อ-สกุล 1. ชาย 
2. หญิง 

อายุ (ป) 
สถานภาพ
สมรส 

ระดับ
การศึกษา 

อาชีพหลัก 
(

(รหัส ก) (รหัส ข) 
รหัส ค) 

1       
2       
3       
4       
5       
6       
7       
8       
9       
10       
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สวนท่ี  2  รายได -รายจาย  
2. รายไดของครัวเรือนมาจากแหลงใด  (งานบางชนิดท่ีไมไดทําทุกวัน  ควรประมาณการ เปน 

รายได/ปโดยนับเฉพาะวันท่ีมีรายได รวมกันใน 1 ป)  

ประมาณการรายได 
ประเภท วัน 

(บาท) 
เดือน 
(บาท) 

ป 
(บาท) 

1. การเกษตรในครัวเรือน (เชน ขาว ออย มัน ผัก 
เฉพาะท่ีขายในรอบปท่ีผานมา) 

   

2. รับจางในภาคเกษตร (ตดัออย ขุดมัน ดํานา เกีย่ว
ขาว) 

   

3. รับจางในภาคบริการ (ลางชาม  ตัดผม ขับแท็กซ่ี  
แมบาน) 

   

4. รับจางในภาคอุตสาหกรรม (ทํางานโรงงาน)    
5. ใชแรงงาน (กอสราง)    
6. การคาขาย    
7. เงินเดือนประจํา (ขาราชการ พนักงานของรัฐบริษัท)    
8. สมาชิกในครัวเรือนท่ีทํางานท่ีอ่ืนสงมา    
9. การขายปศุสัตวในครัวเรือน (ววั  ควาย หมู ไก  ปลา 
ฯลฯ) 

   

10. อ่ืนๆ (ระบุ).....................................    
 

3. คาใชจายในครัวเรือนของทาน 

ประมาณการคาใชจาย 
ประเภท วัน 

(บาท) 
เดือน 
(บาท) 

ป 
(บาท) 

1. อาหาร    
2. เส้ือผา    
3.คาใชจายท่ีเกี่ยวของกับการศึกษา (คาเทอม/คา
หอพัก/คารถ/คาอาหาร/อุปกรณการเรียน) 
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ประมาณการคาใชจาย 
ประเภท วัน 

(บาท) 
เดือน 
(บาท) 

ป 
(บาท) 

4. การประกันภัย (พรบ.รถ/ ประกันชีวิต)    
5. สินคามีคา (สรอยคอ/นาฬกิา/แหวน)    
6. การเดินทาง (คาน้ํามัน/คารถ)    
7. เคร่ืองใชในครัวเรือน (สบู/ยาสีฟน/ผงซักฟอก
ฯลฯ) 

   

8. คาน้ํา / คาไฟฟา    
9. บาน (การตอเติม/ซอมแซมบานเรือน)    
10. ภาษี (โรงเรือน /บํารุงทองท่ี)    
11. สุขภาพ (คายา /คารักษาพยาบาล)    
12. คาใชจายดานประเพณี/ศาสนา    
13. ชําระหนี ้    
14. การซ้ือเคร่ืองดื่มท่ีมีแอลกอฮอล    
15. การซ้ือบุหร่ี ซอง     
16. การซ้ือ ยาเสนมวนเอง    
17. คาใชจายในการลงทุนการทําเกษตร 
(ปุย  คาจางแรงงาน  คาน้ํามันรถไถฯลฯ) 

   

18. อ่ืนๆ (ระบุ)........................    
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สวนที่ 3 สถานการณการบริโภคยาเสน การรับรูถึงพิษภยั  และผลกระทบตอครอบครัว 
4. สถานการณการสูบบุหรี่ และการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลของสมาชิกในครัวเรือน 

(กรณีผูที่เคยสูบและเลิกแลว) 
ชื่อสมาชิก 

(รหัสสมาชิก) 

การดื่มแอลกอฮอล 
0.ไมดื่ม 
1. ดื่ม 

จํานวนวันที่
ดื่ม/เดือน 

เหตุผลสําคัญที่ทําใหดื่ม การสูบบุหรี่ 
(รหัส ง) (รหัส จ) 

เหตุผลสําคัญที่ทําใหเลิกสูบ ระยะเวลาตั้งแตสูบ -  เลิกสูบ 
  

(รหัส ฉ) (ระบุจํานวนป) 

1.       
2.       
3.       
4.       
5.       
6.       
7.       
8.       
9.       
10.       

136 
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5.  ผลกระทบของการสูบยาเสน ตอครอบครัว 
        ในกรณีท่ีครัวเรือนมีผูสูบยาเสน  กรุณาทําเคร่ืองหมาย O ระดับความรุนแรงท่ีมีผลตอ
ครอบครัว 

ความรุนแรงของผลกระทบ 

ผลกระทบ 

0 ไมใช 
1  ใช 
(หากตอบ “ใช” ระบุความ
รุนแรง) 

นอย                                                                 มาก 

1. สุขภาพของผูสูบ     0     1     2     3     4     5     6     7     8     9     10 
2. สุขภาพของคนในครอบครัว     0     1     2     3     4     5     6     7     8     9     10 
3.เพิ่มคาใชจายใหแกครอบครัว     0     1     2     3     4     5     6     7     8     9     10 
4. เปนท่ีรังเกยีจของสังคม     0     1     2     3     4     5     6     7     8     9     10 
5. เกิดมลพิษทางส่ิงแวดลอม     0     1     2     3     4     5     6     7     8     9     10 
6. อ่ืนๆ ระบุ............................     0     1     2     3     4     5     6     7     8     9     10 
 

6.  ความรูความเขาใจ เก่ียวกับพิษภัยของบุหร่ี 

บุหร่ีซอง ยาเสนมวนเอง ตามทีทานทราบ การสูบบุหร่ีเปนสาเหตุของปญหาสุขภาพ
ใดไดบาง 
 

ไมใช ใช 
ไม

ทราบ 
ไมใช ใช 

ไม
ทราบ 

1.ทําใหผูสูบเปนมะเร็งปอด        
2.ทําใหผูใกลชิดเปนมะเร็งปอด จากการไดรับควันบุหร่ีมือ
สอง 

      

3.ทําใหผูสูบฟนเหลือง       
4.ทําใหผูสูบแกกอนวัย       
5.ทําใหผูสูบเปนหลอดเลือดสมองแตก        
6.ทําใหผูสูบเส่ือมสมรรถภาพทางเพศ       
7.ทําใหเปนโรคหัวใจ       
8. ทําใหเปนโรคถุงลมโปงพอง       
9.ทําใหหญิงต้ังครรภท่ีสูบบุหร่ีคลอดกอนกําหนด (28- 34 
สัปดาห) 

      

10.ทําใหเดก็แรกคลอดมีน้ําหนักตัวต่ํากวาเกณฑ 2500 กรัม       
11. อ่ืน ๆ ระบุ......................................................................       
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7.  ทานมีความคิดเห็นอยางไรกับประเด็นตอไปนี ้ (ความรูสึก / ผลกระทบตอครอบครัว  ผลกระทบ
ดานสุขภาพ  ผลกระทบดานเศรษฐกิจ) 
1)  มีสมาชิกในครอบครัวสูบยาเสน   
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
2)  มีสมาชิกในครอบครัวท่ีเลิกสูบยาเสน  
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
  
 8.  แนวทางในการชวยเหลือ/ใหสมาชิกในครอบครัวท่ีสูบยาเสน  ลด ละ เลิก การสูบยาเสน 
      1) ทานเหน็ดวยหรือไม หากชุมชนมีขอตกลงรวมกนัในการควบคุมการสูบยาเสน 
 (  ) 0. ไมเห็นดวย  (  ) 1. เหน็ดวย 
      2) ทานมีขอเสนอแนะ /มีแนวทางในการใหสมาชิกในครัวเรือน ลด ละ เลิก การสูบยาเสน
อยางไร (ครอบครัว  รานคา  ชุมชน หนวยงานรัฐ  อบต.  ควรทําอยางไร) 
(ครอบครัว)..........................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
(รานคา)...............................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
(ชุมชน)................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
(หนวยงานรัฐ)..................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................. 
(อบต)...................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
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แบบสํารวจสถานการณการบริโภค  การจําหนายยาเสนในพ้ืนที ่
สําหรับผูสูบยาเสน 

 

คําชี้แจง :  แบบสํารวจฉบับนี้เปนสวนหนึ่งของโครงการวิจัยการสรางและพัฒนามาตรการทาง 
สังคมเพื่อควบคุมการบริโภค  และการจําหนายยาเสน  โดยการมีสวนรวมของชุมชน กรณีศึกษา 3 
จังหวัดในภาคอีสาน  ซ่ึงขอมูลท่ีไดจากแบบสํารวจถือวาเปนความลับ  และจะถูกนําไปใชเฉพาะใน
งานวิจัยเทานั้น 
  

ขอมูลผูใหสัมภาษณ 
ชื่อ-สกุล .........................................................  บานเลขท่ี..................บาน........................................... 
หมูท่ี ................  ตําบล................................อําเภอ ............................... จังหวัด.................................. 
วันท่ีสัมภาษณ.......................................................  ผูสัมภาษณ........................................................... 
 

สวนท่ี 1  ขอมูลท่ัวไป 
1. เพศ 

(     ) 1.ชาย (     ) 2.หญิง 
2. อายุ ……………..ป 
3. ระดับการศึกษาท่ีสําเร็จสูงสุด  

   (     ) 0.ไมไดเรียนหนงัสือ (     ) 1.ประถมศึกษา     (     ) 2.มัธยมศึกษาตอนตน 
   (     ) 3. มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. (     ) 4. อนุปริญญา  ปริญญาตรี และสูงกวา 

(     ) 6. อ่ืน ๆระบุ................................................................ 
4. อาชีพปจจุบัน 

(     ) 1.ทํานา  (     ) 2. ทําไร     (     ) 3. เล้ียงสัตว    (     ) 4. งาน
ชางฝมือ  

(     ) 5. รับจางท่ัวไป   (     ) 6. รับราชการ (      ) 7. ทํางานรัฐวิสาหกิจ  
(     ) 8. ลูกจางบริษัท /ธุรกิจภาคเอกชน  (     ) 9. ธุรกิจสวนตัว   (     ) 10. คาขาย 
(     ) 11. อ่ืนๆ  ระบุ......................... 

5. รายไดตอเดือน.......................บาท 
6. ทานมีโรคประจําตัว  หรือการเจ็บปวยเร้ือรัง  หรือไม  คือ 

............................................................. 

เลขท่ี 
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สวนท่ี 2 พฤตกิรรมการบริโภค 
7. ทานเร่ิมสูบบุหร่ีมวนแรกเม่ืออายุ...............................ป 
8.  ระยะเวลาที่สูบ..............ป (ในกรณีท่ีสูบไมตอเนื่อง (สูบๆ หยุดๆ) นับรวมเฉพาะปท่ีสูบ) 
9. บุหร่ีมวนแรกท่ีทานสูบเปนบุหร่ีประเภทใด 
     (     ) 1. บุหร่ีซอง (     )2.  ยาเสนมวนเอง     (     )3. อ่ืน ๆ ระบุ ......................................... 
 
10. บุหร่ีมวนแรกท่ีทานสูบไดมาจากแหลงใด 
     (     ) 1. เพื่อนให    (     )2.พอแม    (     )3.ญาติให  (     )4.ซ้ือเอง   (     ) 5.อ่ืน ๆ ระบุ 
...................... 
11. ขอใดคือเหตุผลท่ีทานสูบบุหร่ีมวนแรก 
     (     ) 1. ลดความเครียด         (     ) 2. ตามเพ่ือน   (     ) 3.เพื่อใหเพื่อนยอมรับ 
     (     ) 4.เพื่อผอนคลาย            (     ) 5.อยากรู อยากลอง  (     ) 6.อ่ืน ๆ ระบุ ........................ 
12.  ปจจุบันทานสูบบุหร่ีประเภทใด 
      (     ) 1. บุหร่ีซอง  (     )2.  ยาเสนมวนเอง  (     )3. ท้ังสองประเภท  (    ) อ่ืนๆ  ระบุ..................... 
13. ยาเสนมวนเองท่ีทานสูบในขณะนี้ ทานซ้ือหรือไดมาจากแหลงใด(ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
       (     ) 1.รานขายของชํา     (     ) 2. มีคนให      (    )3.จากท่ีเก็บไวบริโภคในครัวเรือน (ปลูกเอง)               
       (     ) 4. รถเร      (    ) 5.อ่ืน ๆ ระบุ .................................................................. 
14. ยาเสนมวนเอง ท่ีทานซ้ือเปนลักษณะใด 
       (     ) 1.บรรจุซอง  ซองละ.......... บาท     (    ) 2. แบบแบงขายเปนขีด/กก.   
15.  ส่ิงท่ีทานใชมวนยาเสน  คือส่ิงใด  (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
       (     )1. กระดาษท่ีแถมมากับยาเสน   (     )2. กระดาษซ้ือแยกตางหาก    
       (     ) 3. กระดาษหนังสือพิมพ   (     ) 4. ใบจาก (     ) 5. ใบตองแหง    (     ) 6.อ่ืนๆ  ระบุ........... 
16. ความถ่ีและปริมาณการสูบ  ในปจจุบัน 

ประเภทบุหร่ีท่ีสูบ (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
ขอคําถาม 

บุหร่ีซอง ยาเสนมวนเอง บุหร่ีอ่ืน ๆ 

1.ในชวง 30 วนัท่ีผานมา ทานสูบบุหร่ีก่ี
วัน (วัน) 

   

2.ในรอบสัปดาหท่ีผานมา วนัท่ีทานสูบ
บุหร่ี ทานสูบวันละกี่มวน(มวน) 
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ประเภทบุหร่ีท่ีสูบ (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
ขอคําถาม 

บุหร่ีซอง ยาเสนมวนเอง บุหร่ีอ่ืน ๆ 

3. ในรอบสัปดาหท่ีผานมาทานจายคา
บุหร่ีประมาณก่ีบาท (บาท) 
(หากเปนยาเสนท่ีปลูกเองหรือมีคนให 
ใหคํานวณเปนกิโลกรัมและประมาณ
การราคา) 

   

 
17. ขอใดคือเหตุผลท่ีทานเลือกสูบยาเสนมวนเอง(ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
     (     ) 1.รสชาติดี    (     ) 2.ราคาถูก        (     ) 3. หาซ้ืองาย 
     (     ) 4.ไมมีอันตรายเทาบุหร่ีซอง (     ) 5. เปนสมุนไพร/ยา     (   ) 6. สูบตามพอแม/ปูยาตายาย 
     (     ) 5. อ่ืนๆ  (ระบุ)......................................... 
 
สวนท่ี  3  ความรู  ความเขาใจเก่ียวกับพิษภัยของยาเสน 
18. ความรู  ความเขาใจ เกีย่วกับพษิภยัของยาเสน 

บุหร่ีซอง ยาเสนมวนเอง 
ตามทีทานทราบ การสูบบุหร่ีเปนสาเหตุของปญหา

สุขภาพใดไดบาง 
 

ไมใช 
(0) 

ใช 
(1) 

ไม
ทราบ 

(2) 

ไมใช 
(0) 

ใช 
(1) 

ไม
ทราบ 

(2) 
1.ทําใหผูสูบเปนมะเร็งปอด        
2.ทําใหผูใกลชิดเปนมะเร็งปอด จากการไดรับควัน
บุหร่ีมือสอง 

      

3.ทําใหผูสูบฟนเหลือง       
4.ทําใหผูสูบแกกอนวัย       
5.ทําใหผูสูบเปนหลอดเลือดสมองแตก        
6.ทําใหผูสูบเส่ือมสมรรถภาพทางเพศ       
7.ทําใหเปนโรคหัวใจ       
8. ทําใหเปนโรคถุงลมโปงพอง       
9.ทําใหหญิงต้ังครรภท่ีสูบบุหร่ีคลอดกอนกําหนด       
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บุหร่ีซอง ยาเสนมวนเอง 
ตามทีทานทราบ การสูบบุหร่ีเปนสาเหตุของปญหา

สุขภาพใดไดบาง 
 

ไมใช 
(0) 

ใช 
(1) 

ไม
ทราบ 

(2) 

ไมใช 
(0) 

ใช 
(1) 

ไม
ทราบ 

(2) 
(28- 34 สัปดาห) 
10.ทําใหเดก็แรกคลอดมีน้ําหนักตัวต่ํากวาเกณฑ 
2500 กรัม 

      

11. อ่ืน ๆ ระบุ
...................................................................... 

      

 
19. การรับทราบขอมูลขาวสารเกี่ยวกับอันตรายจากการสูบยาเสน 
19.1  ชวง 6 เดอืนท่ีผานมา ทานรับทราบขอมูลขาวสารเกี่ยวกับอันตรายจากการสูบยาเสนมวนเอง
หรือไม  
     (      ) 0. ไมรับทราบ  (ขามไปตอบขอ 20)  (     ) 1.  รับทราบ  
 19.2  ทานรับทราบขอมูลขาวสารดังกลาว  จากแหลงใดตอไปนี้  (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
     (     ) 1.ทีว ี        (     )2.วิทย ุ        (     )3.หอกระจายขาว   
     (     ) 4. ปายตามสถานท่ีราชการ     (     ) 5.หนังสือพิมพหรือนิตยาสาร 
     (     ) 6.ปายในหมูบาน   (     )7.บนซองยาเสน   (     ) 8.อ่ืน ๆ ระบุ ............................... 
 
20. ตรวจสอบความคิดเห็นของทานวาเห็นดวยหรือไมตอขอความตอไปนี้ 

ความคิดเห็นตอการสูบยาเสนมวนเอง 

ขอความ 
ไมเห็นดวยอยาง

มาก (1) 
ไมเห็น
ดวย 
(2) 

เห็น
ดวย 
(3) 

เห็นดวยอยาง
มาก(4) 

1) การสูบยาเสนชวยผอนคลาย     
2) ยาเสนเปนสมุนไพรชวยรักษาโรค     
3) คนวยัเดยีวกันกับทาน สวนใหญสูบ
ยาเสน 

    

4) สังคมยอมรับการสูบยาเสนของวัยรุน
ชายอายุ 15-25 ป 
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ความคิดเห็นตอการสูบยาเสนมวนเอง 

ขอความ 
ไมเห็นดวยอยาง

มาก (1) 
ไมเห็น
ดวย 
(2) 

เห็น
ดวย 
(3) 

เห็นดวยอยาง
มาก(4) 

5) สังคมยอมรับการสูบยาเสนของวัยรุน
หญิงอายุ 15-25 ป 

    

6) การสูบยาเสนเปนส่ิงท่ีนารังเกียจ     
7) การสูบยาเสนทําใหดเูปนผูใหญ     
8) การสูบยาเสน 1-2 ปไมเปนอันตราย     
9) ผูสูบยาเสนมักเลนกฬีาไมคอยไหว     
10) คนสูบยาเสนจะมีเพื่อนมากกวาคน
ไมสูบ 

    

11) ทานอยากใหเลิกกิจการผลิตยาเสน     
12) สังคมไมยอมรับการสูบยาเสน     
13) ธุรกิจยาสูบ/ยาเสนทําส่ิงดี ๆ เพื่อ
ชุมชน 

    

 
สวนท่ี 4  แนวทางในการลด  ละ เลิก การสูบยาเสน 
21. อธิบายความคิดของทานเก่ียวกับการเลิกสูบยาเสน 
      (     ) 1. มีความคิดท่ีจะเลิกสูบยาเสนในเดือนหนานี้  
      (     ) 2.มีความคิดท่ีจะเลิกสูบยาเสนใน 6 เดือนขางหนานี ้   
    (     ) 3. มีความคิดท่ีจะเลิกสูบยาเสนแตไมใชใน 6 เดือนขางหนานี้      
      (     ) 4.ไมมีความคิดท่ีจะเลิกเลย 
 
22. ทานคิดวาอะไรคือแรงจงูใจ/เหตุผลท่ีทําใหเลิกสูบยาเสน (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
     (     )1. ครอบครัว       (     )2. ความตระหนักถึงโทษของยาเสน        (     ) 3. ตองการประหยัด 
     (     ) 4.สังคมไมยอมรับ  สูบแลวเปนท่ีรังเกียจ  (     ) 5. มีปญหาสุขภาพ 
     (     ) 6. เพือ่นชักจูง    (     ) 7. ชุมชนมีขอตกลง/ขอหามในการสูบยาเสน  
     (     ) 8. อ่ืนๆ  ระบุ……………………………… 
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23. ทานเห็นดวยหรือไม หากชุมชนมีขอตกลงรวมกันในการควบคุมการสูบยาเสน  
 (  ) 0. ไมเห็นดวย  (  ) 1. เหน็ดวย 
   
24. ทานมีขอเสนอแนวทางในการลด ละ เลิก การสูบยาเสนอยางไร (ครอบครัว  รานคา  ชุมชน  
หนวยงานรัฐ  หนวยงานเอกชน อปท.  ควรทําอยางไร)  
(ครอบครัว)..........................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
(รานคา)...............................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
(ชุมชน)................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
 (หนวยงานรัฐ  หนวยงานเอกชน)....................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
(อบต.)..................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
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แบบสํารวจสถานการณการบริโภค  การจําหนายยาเสน 

สําหรับผูประกอบการรานคาในหมูบาน 

 
คําชี้แจง :  แบบสํารวจฉบับนี้เปนสวนหนึ่งของโครงการวิจัยการสรางและพัฒนามาตรการทาง 
สังคมเพื่อควบคุมการบริโภค และการจําหนายยาเสน โดยการมีสวนรวมของชุมชน กรณีศึกษา 3 
จังหวัดในภาคอีสาน ซ่ึงขอมูลท่ีไดจากแบบสํารวจถือวาเปนความลับ และจะถูกนําไปใชเฉพาะใน
งานวิจัยเทานั้น 
 

ขอมูลผูใหสัมภาษณ 
ชื่อ-สกุล ..........................................................  บานเลขท่ี..................บาน.......................................... 
หมูท่ี ................  ตําบล................................อําเภอ ............................... จังหวัด.................................. 
วันท่ีสัมภาษณ..........................................................  ผูสัมภาษณ........................................................ 
 

1. ทานประกอบกิจการรานคามา................... ป 
2.  สินคาท่ีขายเปนหลัก ไดแก ............................................................................................................ 
3.  บุหร่ีซอง (1) ยี่หอท่ีขายในรานไดแก.............................................................................................. 
     (2) ยี่หอท่ีขายดีท่ีสุดไดแก.............................................................................................................. 
     (3) เพราะอะไร................................................................................................................................ 
 4. ยาเสน ท่ีขายไดแกยาเสนประเภทใดบาง 
    (1)  (    ) 1.ยาเสนท่ีตองมาแบงขายเอง  (     )2.ยาเสนท่ีบรรจุซองแลว  (     ) 3.ท้ังสอง ประเภท    
           (    ) 4. อ่ืนๆ  ระบุ .................................................................................................................... 
     (2) ยีห่อท่ีขายไดแก ........................................................................................................................ 
     (3) ยี่หอท่ีขายดีท่ีสุดไดแก.............................................................................................................. 
     (4) เพราะอะไร................................................................................................................................ 
     (5) ยี่หอดังกลาวมีแหลงผลิตอยูท่ีใด............................................................................................... 
5. ทานรับซ้ือยาเสนมาจากแหลงใดบาง (ตอบไดมากกวา 1ขอ) 
      (     ) 1.รานคาขายสง (     ) 2.พอคานํามาสงท่ีราน   (     ) 3.โรงงานท่ีผลิต  (     ) 4.รถเร 
      (     ) 5. อ่ืนๆ ระบุ.......................................................................................................................... 
6.  ทานมีแหลงรับซ้ือยาเสนประจําหรือไม 
      (     ) 0.ไมมี     (     ) 1.มี (ถามี) ระบุ.............................................................................................. 

เลขท่ี 
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7.   ความสัมพันธระหวางเจาของรานคากับผูขายสงยาเสน 
7.1  ทานเปนญาติหรือเปนคนรูจักกนัฉันทญาติกับผูขายสงยาเสน    
      (      ) 0.ไมใช                  (      ) 1.ใช 
7.2  ทานกับผูขายสงเคยเขารวมและชวยเหลือกันในกิจกรรมตางๆ   เชน  วันปใหม  งานแตงงาน  
งานบุญประเพณีตางๆ ฯลฯ หรือไม  
               (       ) 0.ไมเคย     (      ) 1.เคย (ลักษณะการชวยเหลือ) ระบุ................................................. 
7.3  ทานสามารถซ้ือสินคาราคาถูกพิเศษ หรือมีการแจกแถมกับผูขายสงยาเสนหรือไม 
              (      ) 0.ไมใช                         (      )  1.ใช     
       7.4 นอกจากการซ้ือขายยาเสนแลว ทานกับผูขายสงไดชวยเหลือกนัในเร่ืองอ่ืน ๆ หรือไม  
      (    ) 0.ไมมี      (     ) 1.มีการชวยเหลือ   คือ (เร่ืองอะไร)........................................................ 
8.   ในรอบเดือนท่ีผานมาทานซ้ือยาเสนเพือ่จําหนายเดือนละ   ………………   คร้ัง 
9.   ในรอบเดือนท่ีผานมาทานซ้ือยาเสนในปริมาณ (กรณ ีซ้ือแบบแบงขาย)   …………   กิโลกรัม 
10. ในรอบเดือนท่ีผานมาทานซ้ือยาเสนในปริมาณ (กรณ ีซ้ือแบบบรรจุซองแลว) ……………ซอง 
11. ในรอบเดือนท่ีผานมาทานลงทุนซ้ือยาเสนเปนจํานวนเงิน ..............................  บาท 
12.  ลูกคาสวนใหญอยูในชวงอายุเทาใด 
      (    )  1.ต่ํากวา 25 ป  (     )  2. 25 – 50 ป (     ) 3. ตั้งแต 51 ปข้ึนไป 
 13. รานของทานมีลูกคาท่ีซ้ือยาเสนเปนประจํา  ประมาณกี่คน ระบุจํานวน..................คน 
14.  การรับทราบเก่ียวกับนโยบายการควบคุมยาสูบ 

การรับทราบ 
ทานทราบหรือไม.............. 

ไมทราบ ทราบ ไมแนใจ 
1. การกําหนดใหมีภาพคําเตือนบนหอยาเสนท่ี
เปนรูปภาพขาวดํา 

   

2. การหามแสดงหรือต้ังโชวยาเสน ณ จุดขาย    
3. การหามขายยาเสนใหเด็กตํ่ากวาอายุ 18 ป    

 

15. ทานคิดวานโยบายดังกลาว ทําใหรายไดในรานคาของทานลดลงหรือไม 
    (     ) 0.ไมลดลง          (     ) 1. ลดลงเล็กนอย (     ) 2.ลดลงมาก  
16. ทานเห็นดวยหรือไม หากชุมชนมีขอตกลงรวมกันในการควบคุมการสูบยาเสน  
     (    ) 0. ไมเห็นดวย (     ) 1. เหน็ดวย 
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17. ทานคิดวาหากชุมชนมีขอตกลงรวมกนัของชุมชนในการควบคุมการสูบยาเสน จะมีผลกระทบ
ในการจําหนายยาเสนในรานคาระดับใด 
    กรุณาทําเครื่องหมาย  o ลอมรอบระดับผลกระทบท่ีทานประเมินวารานคาของทานจะไดรับ 

นอย                                                                                                                                    มาก 
   0          1            2            3            4            5            6            7            8            9            10 

    
18. (1) ทานมีขอเสนอแนะ อยางไร  ในการสรางขอตกลงรวมกันของชุมชนในการควบคุมการสูบ
ยาเสน  (ครอบครัว  ชุมชน  หนวยงานรัฐ  อปท.) 
(ครอบครัว)..........................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
(ชุมชน)................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................. 
(หนวยงานรัฐ  อปท.)………………………………………………………………………...…...... 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
 (2) ทานมีขอเสนอแนะเก่ียวกับการจําหนายยาเสนอยางไรบาง 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
19.  (สําหรับผูสัมภาษณ) ขอสังเกตเพิ่มเติมเร่ืองบริบทของราน / การวางจําหนายยาเสน 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
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เลขท่ี 

แบบสัมภาษณสถานการณการบริโภค  การจําหนายยาเสนในพื้นท่ี 
สําหรับ เกษตรกรผูปลูกยาสูบ 

 
คําชี้แจง :  แบบสัมภาษณฉบับนี้เปนสวนหน่ึงของโครงการวิจัยการสรางและพัฒนามาตรการทาง 
สังคมเพื่อควบคุมการบริโภค และการจําหนายยาเสน โดยการมีสวนรวมของชุมชน กรณีศึกษา 3 
จังหวัดในภาคอีสาน ซ่ึงขอมูลท่ีไดจากแบบสํารวจถือวาเปนความลับ และจะถูกนําไปใชเฉพาะใน
งานวิจัยเทานั้น 
  
ขอมูลผูใหสัมภาษณ 
ช่ือ-สกุล ...............................................................  บานเลขท่ี..................บาน................................... 
หมูท่ี ...................  ตําบล................................อําเภอ ............................... จังหวดั............................. 
วันท่ีสัมภาษณ.............................................................  ผูสัมภาษณ................................................. 
 
สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป 
1 .  เพศ   (  ) 1.ชาย   (  ) 2.หญิง  
2.  อายุ.................ป 
3. ระดับการศึกษาท่ีสําเร็จสูงสุด  
    (     ) 0.ไมไดเรียนหนังสือ (     ) 1.ประถมศึกษา      (     ) 2.มัธยมศึกษาตอนตน 
    (     ) 3. มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. (     ) 4. อนุปริญญา  ปริญญาตรี และสูงกวา 
    (     ) 6. อ่ืน ๆระบุ................................................................ 
4. อาชีพหลัก และอาชีพรอง (อาชีพหลัก คือ อาชีพ/กิจกรรมที่ทํามากท่ีสุดในรอบ 12 เดือน  อาชีพ
หลักใหระบุหมายเลข 1  อาชีพรองระบุหมายเลข 2) 
    (     ) 1.ทํานา (     ) 2. ทําไร    (     ) 3. เล้ียงสัตว    (     ) 4. งานชางฝมือ  
    (     ) 5. รับจางท่ัวไป  (     ) 6. รับราชการ (      ) 7. ทํางานรัฐวิสาหกิจ  
    (     ) 8. ลูกจางบริษัท /ธุรกิจภาคเอกชน  (     ) 9. ธุรกิจสวนตัว   (     ) 10. คาขาย 
    (     ) 11. กรรมกร (     ) 12. อ่ืน ๆ ระบุ......................... 
5.  ในครอบครัวของทาน (รวมตัวทาน) มีสมาชิกท่ีสูบบุหร่ี/ยาเสนหรือไม  
     (   ) 0.ไมเคยมีเลย  (  ) 1 เคยมี แตเลิกแลวสาเหตุเพราะ .................................................... 
     (   )  2. มี จํานวน ....... คน (ถามตอขอ 6) 
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6.  ชนิดของการสูบ  
6.1  ยาสูบ/ยาเสนอยางเดยีว  จํานวน............คน 6.2  บุหร่ีซองอยางเดยีวจํานวน...........คน  
6.3  สูบท้ังสองชนิดจํานวน …………. คน 
 
สวนท่ี  2  ขอมูลกระบวนการผลิต/การปลูก 
7. ทานเร่ิมปลูกยาสูบต้ังแตเม่ือใด (พ.ศ.).................รวมระยะเวลาท่ีมีการปลูกแลว..............ป 
8. เหตุผลท่ีปลูกยาสูบ 
     (   ) 1. ทําตามพอแม/บรรพบุรุษ       (   ) 2.รายไดดกีวาอาชีพอ่ืน       (   ) 3.พื้นท่ีมีความเหมาะสม
กับการปลูกยาสูบ       (   ) 4. อ่ืนๆ ระบุ..................................... 
9. ทานปลูกยาสูบท้ังหมดกี่ไร................................ไร 
10. ชวงเวลาทีป่ลูก (ตั้งแตเดอืน-เดือน)................................. รวมระยะเวลา..................เดือน 
11. ทานไดปลูกพืชชนิดอ่ืน  ในแปลงยาสูบหรือไม  และปลูกในชวงใด 

ชวง ชนิดพืช 
ในชวงการปลูกยาสูบ  
นอกฤดูการปลูกยาสูบ  
 
12. พันธุท่ีปลูก  แหลงจําหนาย  รายได ในรอบ 1 ป 

พันธุ 
แหลงจําหนาย 
(สถานีโรงบม/
บริษัท/พอคา) 

จํานวน
ผลผลิต/ป 

(กก.) 

จํานวนผลผลิตท่ี
เก็บไว 

(กก./ป) 

จํานวน
ผลผลิตท่ีขาย 

(กก./ป) 

รายได/ป 
(บาท) 
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13 ในรอบปท่ีผานมา  ทานไดโควตาจํานวน....................... กก. จากแหลงใด................................ 

แหลงท่ีโควตา 
จํานวน

โควตาท่ีได 
(กก.) 

ทานผลิตไดเพยีงพอกับ
โควตาหรือไม 
0 ไมเพียงพอ 

1 เพียงพอ 

ในกรณีท่ีไมเพยีงพอ/เกินโควตา  ทาน
มีวิธีการจัดการอยางไร 

    
    
    
    
 
14.ใหทานอธิบายกระบวนการผลิตในแตละข้ันตอนตั้งแตเร่ิม กระท่ังเก็บผลผลิตวาทําอยางไร 

ขั้นท่ี กระบวนการผลิต วัตถุดิบ/อุปกรณท่ีใช สารเคมี/ยาฆาแมลงท่ีใช ระยะเวลาที่ใช 
     
     
     
     
     
     

 
15. ผลกระทบท่ีเกิดจากกระบวนการผลิต 
 15.1 ทานคิดวาในการปลูกยาสูบ  มีผลกระทบตอสุขภาพ  ส่ิงแวดลอม (ดิน  น้ํา  อากาศ)  
หรือไม  อยางไร……………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
 15.2 คนในครอบครัวของทานไดรับผลกระทบดังกลาวหรือไม  อยางไร  
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
 15.3 ทานเคยตรวจสารเคมีในเลือดหรือไม 
  ( ) 0.ไมเคย        (      ) 1.เคย (ถาเคยผลเปนอยางไร) ระบุ................................................. 
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16. ในรอบ 1 ป  ทานมีคาใชจายในการลงทุนการปลูกยาเสน  จํานวน......................................บาท 
 16.1 คาเมล็ดพันธุ ..............................บาท     16.2  คาปุย.......................................... บาท 
  16.3  คายาฆาแมลง.............................บาท       16.4 คาจาง แรงงาน........................... บาท  
 16.5  ใชแรงงานท่ีไมเสียคาจาง กี่คน.......................คน 
17. ความสัมพันธระหวางเกษตรกรกับผูท่ีมารับซ้ือยาสูบหรือไม 

17.1 ทานเปนญาติหรือเปนคนรูจักกนัฉันทญาติกับผูรับซ้ือยาเสนหรือไม  
     (      ) 0. ไมใช                  (      ) 1.ใช 

17.2 ทานกับผูรับซ้ือยาเสนเคยเขารวมและชวยเหลือกันในกิจกรรมตางๆ   เชน  วันปใหม   
งานแตงงาน  งานบุญประเพณีตางๆ ฯลฯ หรือไม  

            (       ) 0.ไมเคย                 (      ) 1.เคย (ถาเคย) ระบุ................................................. 
17.3 ทานสามารถซ้ือปุย  ยาฆาแมลง  สารเคมี  หรือปจจยัการผลิตกับผูรับซ้ือยาเสนใน 

ราคาพิเศษ  หรือสามารถใชเครดิต  หรือไม 
(      ) 0. ไมใช                  (      ) 1.ใช 

17.4นอกจากการซ้ือขายยาเสนแลว  ทานกบัผูขายสงไดชวยเหลือกันในเร่ืองอ่ืน ๆ หรือไม  
                          (      ) 0.ไมมี         (     ) 1. มีการชวยเหลือ   คือ................................................... 
18. ทานรับทราบนโยบายเก่ียวกับการควบคุมการสูบบุหร่ีหรือไม 
  (      ) 0.ไมทราบ     (     ) 1. ทราบ   นโยบายฯท่ีทราบคือ........................................................ 
19. ทานคิดวานโยบายดังกลาว ทําใหทานยุงยากในการขายยาเสนหรือไม และทําใหรายไดใน
รานคา   ของทานลดลงหรือไม 
 (     )   ลดลงมาก  (     ) ลดลงเล็กนอย (     ) ไมลดลง  
20. ทานเห็นดวยหรือไม หากชุมชนมีขอตกลงรวมกันในการควบคุมการสูบบุหร่ี/ยาเสน ในท่ี
สาธารณะเชน วัด โรงเรียน ท่ีทําการ ศาลากลางบาน เปนตน 
 (  ) 0. ไมเห็นดวย  (  ) 1. เหน็ดวย 
 
21. ทานคิดวาหากชุมชนมีขอตกลงรวมกนัของชุมชนในการควบคุมการสูบยาเสน จะมีผลกระทบ
ในการจําหนายของครัวเรือนทานระดับใด 
    กรุณาทําเครื่องหมาย o ลอมรอบระดับผลกระทบท่ีทานประเมินวาครัวเรือนของทานจะไดรับ 

นอย                                                                                                                                    มาก 
   0          1            2            3            4            5            6            7            8            9            10 
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22. ทานมีขอเสนอแนะ อยางไร  หากชุมชนมีขอตกลงรวมกันในการควบคุมการสูบบุหร่ี/ยาเสน   
(ครัวเรือน    ชุมชน   รานคา  อปท. ควรทําเชนไร) 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................ 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
 
 

 

 



 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค.   
ขอมลูทั่วไปของครัวเรือน 

จากการสํารวจสถานการณการบริโภค 
และการจําหนายยาเสนในพื้นที ่
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ตารางท่ี 1  อาชีพของสมาชิกครัวเรือน   จําแนกรายจังหวัด 

อาชีพ ขอนแกน มหาสารคาม รอยเอ็ด รวม 

เด็กทารก 5.7 1.8 1.4 3.6 

นักเรียน/นักศึกษา 17.8 15.2 10.1 15.3 

ผูสูงอายุ 4.9 3.5 6.2 4.8 

ทํางานภาคเกษตร 34.6 54.6 59.5 45.9 

รับราชการ 3.9 1.7 2.1 2.9 

ทํางานรัฐวิสาหกิจ 0.9 1.0 1.6 1.0 

ธุรกิจสวนตัว 0.9 1.3 1.0 1.0 

คาขาย 5.2 2.6 0.7 3.4 

ชางฝมือ 0.9 0.1 0.2 0.5 

ลูกจางบริษัท/ธุรกิจภาคเอกชน 11.3 10.4 4.5 9.5 

รับจาง 9.1 5.6 11.8 8.8 

วางงาน 3.6 1.4 0.9 2.4 

พิการ 1.2 0.8 - 0.8 

รวม 100.0 (2,263) 100.0 (1,270) 100.0 (1069) 100.0(4602) 
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ตารางท่ี 2  การศึกษาของสมาชิกครัวเรือน   จําแนกรายจังหวัด 

การศึกษา ขอนแกน มหาสารคาม รอยเอ็ด รวม 

ไมไดเรียน 1.4 1.3 0.3 1.1 

ยังไมเขาเรียน 6.0 3.1 1.7 4.2 

ประถมศึกษา 56.4 60.0 67.3 59.9 

มัธยมศึกษาตอนตน 12.7 16.2 14.0 14.0 

มัธยมศึกษาตอนปลาย 13.2 13.9 10.6 12.8 

อนุปริญญา 3.2 1.6 0.6 2.2 

ปริญญาตรี 5.8 3.8 5.0 5.1 

สูงกวาปริญญาตรี 0.6 0.1 0.3 0.4 

อ่ืนๆ (อนุบาล / บวชเรียน) 0.7  0.2 0.4 

รวม 100.0 (2,263) 100.0(1270) 100.0 (1069) 100 

 

ตารางท่ี 3  จํานวนสมาชิกครัวเรือน จําแนกตามพื้นท่ี 

พื้นท่ี จํานวน เฉล่ีย ต่ําสุด สูงสุด 

ขอนแกน 470 4.5 1 10 

มหาสารคาม 326 3.8 1 10 
รอยเอ็ด 317 3.4 1 9 

รวม 1113 3.9 1 10 
 

 



 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง.   
รายละเอียดมาตรการทางสังคมของแตละพืน้ที ่
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ตําบลจระเข  อําเภอหนองเรือ  จังหวัดขอนแกน 
 

1.  ท่ีมาและความสําคัญของมาตรการ  
 โรงเรียนบานหนองหอยเทพเทวัญ เปนโรงเรียนขยายโอกาสในพ้ืนท่ีองคการบริหารสวน
ตําบลจระเข มีบุคลากรครูจํานวน 12 คน พนักงานราชการ 4 คน ลูกจาง 1 คน มีนักเรียน 250 คน 
เปดสอนต้ังแตระดับช้ันอนุบาล – มัธยมศึกษาปท่ี 3 ท่ีผานมามาตรการเร่ืองการควบคุมบุหร่ีใน
โรงเรียนยังขาดความเขมงวด ทําใหเด็กนักเรียนสวนหนึ่งท่ีมีความอยากรู อยากลอง และการมี
คานิยมท่ีผิดๆ มีความคิดวาการสูบบุหร่ีนั้นเทห ดึงดูดใจตอเพศตรงขาม หันไปสูบบุหร่ีและมีบาง
กลุมอยูในภาวะเส่ียงตอการสูบบุหร่ี ในขณะท่ีสภาพแวดลอมของนักเรียนในครอบครัวที่มีบิดา – 
มารดา หรือบุคคลในครอบครัวเปนผูสูบบุหร่ี ทําใหเด็กคิดวาเปนตัวอยางท่ีดีและควรทําตาม ใน
ระดับชุมชนนั้น บานหนองหอยเทพเทวัญ ซ่ึงประกอบดวย 3 หมูบาน คือบานหนองหอย หมู 6 
บานเทพเทวัญ หมู 9 และบานเทพเทวัญ หมู 13 มีรานคาในชุมชน จํานวน 17 ราน ซ่ึงมีบุหร่ี
จําหนายหลายยี่หอ โดยเฉพาะบุหร่ีมวนเอง (ยาเสน) ซ่ึงราคาถูกและมีใหเลือกหลายยี่หอ เยาวชน
สามารถเขาถึงไดงาย อีกท้ังชุมชนขาดมาตรการควบคุมการสูบและการขายบุหร่ี จึงเล็งเห็น
ความสําคัญของการยับยั้งนักสูบหนาใหมไมใหเพิ่มข้ึนในอนาคต 

 
2.  แนวคิดหลักของมาตรการ 
 เพื่อเปนการสงเสริมใหเด็กนักเรียนเปนผูมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตท่ีดี ปลอดจากส่ิงเสพติด
ใหโทษ โดยเฉพาะบุหร่ี ซ่ึงเปนส่ิงเสพติดท่ีถูกกฎหมาย ตลอดจนรูจักการปองกันตนเองจาก
ยาเสพติดท้ังจากบุหร่ีและยาเสพติดชนิดอ่ืน และนําความรูท่ีไดรับไปขยายผล หรือแนะนําบุคคลอ่ืน
ได และผลักดันใหโรงเรียนบานหนองหอยเทพเทวัญ เปนโรงเรียนตนแบบสีขาวปลอดบุหร่ี 100 
เปอรเซ็นต 

 
3.  พื้นท่ีปฏิบตัิการ 

โรงเรียนบานหนองหอยเทพเทวัญ ตําบลจระเข อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแกน  
 

4.  กลุมเปาหมายท่ีเขารวมขบัเคล่ือนมาตรการ  
1)  กลุมเด็ก เยาวชนโรงเรียนบานหนองหอยเทพเทวัญท่ีสูบ และยังไมสูบ  

 2)  รานคาในพื้นท่ีบานหนองหอยเทพเทวัญ จํานวน 17 ราน 
 3)  คณะแกนนํานักวิจยัยาเสนตําบลจระเข จํานวน 15 คน 
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 4)  คณะทํางานในพ้ืนท่ีโรงเรียนบานหนองหอยเทพเทวญั 
 

5.  ระยะเวลาในการปฏิบตัิการ 
ระหวางเดือนกรกฎาคม 2554 – ธันวาคม  2554 

 
6.  รูปแบบของมาตรการ  

1)  กําหนดบริเวณหามสูบและขายภายในบริเวณโรงเรียน 
2)  ควบคุมการจําหนายยาเสน/บุหร่ีซอง ของรานคาภายในหมูบาน 

  
7.  ตัวชี้วัดความสําเร็จของมาตรการ 
 1)  มีการประกาศนโยบายท่ีชัดเจนในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในโรงเรียน 
 2)  เกิดความรวมมือของคนในชุมชนท่ีปฏิบัติตามมาตรการท่ีไดกําหนดไว 

3)  กลุมผูสูบบุหร่ีลดลงรอยละ 80  
4)  กําหนดใหมีการคัดกรองนักเรียนทุกเดอืนอยางเปนระบบ 
5)  รานคาในเขตพ้ืนท่ีบานหนองหอยเทพเทวัญปฏิบัติตามมาตรการ 
6)  มีนักเรียนตนแบบที่เลิกบุหร่ีไดอยางจริงจัง 
 

8.  กลไกคณะทํางาน 
1)  เสริมสรางความสัมพันธท่ีดีระหวางคณะทํางานวิจัยตําบลจระเข รวมกับชุมชน 

โรงเรียนบานหนองหอยเทพเทวัญ เพ่ือประสานการทํางานใหชุมชนและโรงเรียนเขามามีสวนรวม
ในกิจกรรมตางๆ รวมคณะทํางานวิจัยระดับตําบล 

2)  แตงตั้งคณะกรรมการในการดําเนินงานในโรงเรียนบานหนองหอยเทพเทวัญ เพ่ือรวม
ขับเคล่ือนมาตรการ 
 
9.  ลักษณะการติดตามและประเมินผลมาตรการ 

1)  มีการติดตามผลทุกๆ 3 เดือน 
2)  มีการจัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรูระหวางผูท่ีเลิกสูบบุหร่ีได กับผูท่ียังเลิกสูบไมได 
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ตําบลโนนสะอาด  อําเภอหนองเรือ  จังหวัดขอนแกน 
 

1.  ท่ีมาและความสําคัญของมาตรการ 
  บานโนนคูณ หมู 11 เปนหมูบานขนาดเล็ก มีจํานวน 85 หลังคาเรือน ประชากรจํานวน 416 
คน มีรานคาจํานวน 4 ราน มีโรงเรียนมัธยมขยายโอกาส 1 แหงคือ โรงเรียนโคกกลางโนนคูณโนน
ศิลา ท่ีผานมาการบังคับใชกฎหมายดานการควบคุมบุหร่ีในหมูบานและในระดับโรงเรียนยังไม
เขมงวด เยาวชนอายุต่ํากวา 18 ป สามารถซ้ือบุหร่ีและสุราบริโภคไดเอง(รานคาขาดความ
รับผิดชอบตอสังคม) ชุมชนขาดการสงเสริมความรูจากหนวยงานท่ีเกี่ยวของ อีกท้ังประชาชนยังไม
รับรูกฎหมายการควบคุม ปจจุบันในหมูบานมีจํานวนผูสูบบุหร่ี 56 ราย ซ่ึงในจํานวนนี้มีผูเลิกสูบ
บุหร่ีไปแลว 15 คน และพบวามีเด็กและเยาวชนสวนหนึ่งท่ีสูบบุหร่ี แตจากการที่บานโนนคูณมีผูนํา
หมูบานท่ีเปนแบบอยางท่ีดีใหกับประชาชนในหมูบานดวยการไมสูบบุหร่ีและเปนผูคอย
ประชาสัมพันธถึงพิษภัยของบุหร่ีใหประชาชนในหมูบานไดรับฟงทุกวัน และเปดซีดีเพลงรณรงค
ลด ละ เลิกบุหร่ี สงผลใหผูท่ีกําลังจะเลิกบุหร่ีตัดสินใจเลิกไดหลายราย บานโนนคูณยังมีปราชญ
ชุมชนเปนท่ียอมรับของคนในชุมชน มีประเพณีวัฒนธรรมเปนท่ียึดเหน่ียวจิตใจของประชาชน ใน
สวนของวัดก็มีพระสงฆท่ีเปนศูนยรวมจิตใจของคนในหมูบาน  

 
2.  แนวคิดหลักของมาตรการ 
 สงเสริมใหคนในพื้นท่ีหันมาหวงใยสุขภาพตนเองและคนรอบขางจากการลดละเลิกบุหร่ี
และเกรงกลัวตอพิษภัยของบุหร่ี อันจะนํามาซ่ึงอบายมุขหลายอยาง เชน การดื่มสุรา และส่ิงเสพติด
ชนิดตางๆ และผลักดันใหบานโนนคูณเปนหมูบานตนแบบของหมูบานปลอดบุหร่ี 100 เปอรเซ็นต 

 
3.  พื้นท่ีปฏิบตัิการ 
 1)  บานโนนคูณ หมู 11   ต.โนนสะอาด  อ.หนองเรือ  จ.ขอนแกน 
 2)  วัดสระทอง   
 3)  โรงเรียนโคกกลางโนนคูณโนนศิลา 

 
4.  กลุมเปาหมายท่ีเขารวมขบัเคล่ือนมาตรการ (กลุมเปาหมายหลักในพื้นท่ีปฏิบตัิการ) 
 1)  กลุมผูสูบยาเสน (เยาวชน เด็กนกัเรียน คนวัยทํางานในพ้ืนท่ีบานโนนคูณ ) 

2)  รานคาในพื้นท่ี  จํานวน 2 ราน 
3)  คณะกรรมการยาเสนตําบลโนนสะอาด จํานวน  17 ทาน 
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4)  คณะกรรมการระดับหมูบานโนนคูณ จํานวน 15 ทาน 
 

5.  ระยะเวลาในการปฏิบตัิการ 
ระหวางเดือนกรกฎาคม 2554 – ธันวาคม 2554 
 

6.  รูปแบบของมาตรการ  
พื้นท่ีเปาหมาย มาตรการ วิธีการดําเนินงาน 

ชุมชน 1.หามสูบในที่ประชุมของหมูบาน 
2.หามสูบในงานบุญประเพณี  
(เชนงานแตงงาน งานบวช เปนตน) 
3.กําหนดบริเวณสูบใหหางจากบริเวณ
งานอยางนอย 20 เมตร 

1.จัดทําปายประชาสัมพันธหามสูบและผูนํา
ประชาสัมพันธใหผูมารวมงานไดรับทราบ 

2.ติดสต๊ิกเกอรบริเวณหามสูบบุหรี่ 
3.มอบเกียรติบัตรยกยองเชิดชูสําหรับผูที่
สามารถเลิกสูบได 

วัด 
(วัดสระทอง) 

1.หามสูบและจําหนายในบริเวณวัด 
2.ไมถวายบุหรี่ใหแกพระสงฆ 
   (ยกเวนในพิธีกรรมทางศาสนา) 

1.จัดทําปายประชาสัมพันธ 
2. ประชาสัมพันธโดยผูนํา 
 

รานคา 1.ไมจําหนายบุหรี่ใหแกเด็กและเยาวชน  
   ที่มีอายุตํ่ากวา 15 ป 
2.ไมโชวสินคาประเภทบุหรี่ในที่
เปดเผย 
3.กําหนดบริเวณสูบใหหางจากรานคา 
   อยางนอย 20 เมตร 

1.จัดทําปายประชาสัมพันธหามสูบ 
2.สต๊ิกเกอรประชาสัมพันธ 
3.จัดทําเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติใหกับรานคาที่ให 
   ความรวมมือกับมาตรการ 
 

โรงเรียน  
(โรงเรียนโคก
กลางโนนคูณ
โนนศิลา) 
 

1.หามสูบบุหรี่ในบริเวณโรงเรียน 
2.กําหนดบทลงโทษ(ภาคทัณฑ)หรือ
เชิญผูปกครอง สําหรับนักเรียนที่กระทํา
ผิด 
 

1.จัดทําโครงการรงคลดละเลิกบุหรี่ใหเยาวชนมี
จิตสํานึกและความรูถึงพิษภัยของบุหรี่ 
2.จัดทําปายรณรงคประชาสัมพันธหามสูบ 
3.จัดทําเกียรติบัตรสําหรับนักเรียนที่รวม
โครงการฯ 
4.แตงต้ังคณะกรรมการทํางานในโรงเรียน  
5.ประเมินผลทุก 4 เดือน 

 
7.  ตัวชี้วัดความสําเร็จของมาตรการ 
 1)  เกิดความรวมมือของคนในชุมชนท่ีปฏิบัติตามมาตรการท่ีไดกําหนดไว 
 2)  มีขอมูลสมาชิก ระเบียบ ขอบังคับ อยางเปนระบบ 
 3)  กลุมผูสูบบุหร่ี ลดลงรอยละ 80  
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4)  รานคาในเขตพ้ืนท่ีบานโนนคูณปฏิบัตติามมาตรการ 
5)  สามารถปองกันยาเสพติดแพรกระจายเขาสูโรงเรียน 
6)  มีบุคคลตนแบบที่เลิกบุหร่ีไดอยางจริงจงั 
 

8.  กลไกคณะทํางาน (คณะทํางานวิจัยยาเสนระดับตําบลและระดับพื้นท่ีปฏิบตัิการ) 
1)  การสรางความสัมพันธกับชุมชน เพื่อสรางความสัมพันธท่ีดี ระหวางคณะทํางานวิจัยยา

เสนตําบลโนนสะอาด โรงเรียนและวัดในพื้นท่ี โดยการเขารวมกิจกรรมตางๆ ของชุมชน เชน 
ทําบุญทอดกฐิน ปลูกตนไมในชุมชน งานวันเด็กของโรงเรียน งานบวช และงานศพ เปนตน เพ่ือ
แสดงออกถึงความจริงใจ ท่ีมีตอชาวบานในชุมชน จนกลายเปนความไววางใจ ท่ีจะเขามามีสวน
รวม ในกิจกรรมตางๆ ของคณะทํางานวิจัยยาเสนระดับตําบล  

2)  การสรางแกนนําของชาวบาน หรือ "คณะอนุกรรมการยาเสนบานโนนคูณ" ดวยการจัด
ประชุม  กรรมการชุมชน  รวมท้ังชาวบาน เพื่อเปดกวางใหกับคนในชุมชนทุกคน ไดเขามามีสวน
รวม  ดังนั้น จึงตองช้ีแจงจุดประสงค ของโครงการ บทบาท และความสําคัญของแกนนําชาวบาน 
คือ ตองเปนผูท่ีมีความสมัครใจ เสียสละ สามารถอุทิศเวลาใหกับสวนรวมได และท่ีสําคัญ ตองมี
ความสนใจในเร่ืองของสุขภาพ ท้ังของตนเอง ครอบครัว และชุมชน  สามารถกระตุน ชักจูง
ชาวบาน ใหเห็นถึงความสําคัญของพิษภัยของยาเสน และยินดีรวมมือกัน แกไขปญหาของชุมชน 
และเปนผูนําในกิจกรรม การควบคุมการบริโภคและจําหนายยาเสนในพื้นท่ีได 

3)  การใหความรูแกกลุมแกนนําชาวบาน เพื่อใหกลุมแกนนําไดเกิดแนวคิด เกี่ยวกับพิษภัย
ของยาเสน และการแกไขปญหาชุมชน โดยใชกระบวนการมีสวนรวม ของชุมชน และเปน
พื้นฐานในการทํางานตอไป  

 
9.  ลักษณะการติดตามและประเมินผลมาตรการ 
 1)  มีการติดตามทุกๆ 3 เดือน                          
 2)  มีการจัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรูระหวางผูท่ีเลิกสูบบุหร่ีได กับผูท่ียังเลิกสูบไมได  
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ตําบลบานเมง็  อําเภอหนองเรือ จังหวดัขอนแกน 
 

1.  ท่ีมาและความสําคัญของมาตรการ 
  บานเหมือดแอ หมูท่ี 7 ตําบลบานเม็ง เปนหมูบานท่ีมีผูสูบบุหร่ีกระจายอยูรอบหมูบาน โดย
มีสมาชิกในครอบครัวสูบ สารพิษในควันบุหร่ีไดสงผลกระทบตอสุขภาพของคนในครอบครัว ซ่ึง
พฤติกรรมของผูสูบจะทําการสูบในสถานท่ีท่ัวไป ท้ังภายในตัวอาคารบานเรือน บริเวณบาน รวมถึง
พื้นท่ีสาธารณะอ่ืนๆ ซ่ึงผูสูบไมสนใจบุคคลรอบขางขณะสูบบุหร่ีและยังกอความรําคาญใหกับผูท่ี
ไมสูบบุหร่ีในหมูบาน นอกจากนี้ยังพบวามีผูปกครองสวนใหญใชลูกหลานใหไปซ้ือบุหร่ีใหซ่ึงเปน
พฤติกรรมท่ีไมเหมาะสมเปนอยางยิ่ง 

 
2.  แนวคิดหลักของมาตรการ 
 เสริมสรางสุขภาพของคนในชุมชนใหหางไกลจากการสูบยาเสน/บุหร่ีซอง โดยใชฐานของ
ครอบครัวเปนหลักในการตักเตือน ชวยเหลือ ใหกําลังใจเพื่อขยายผลสูการดําเนินการควบคุมการ
สูบในระดับชุมชนตอไป 

 
3.  พื้นท่ีปฏิบตัิการ 

บานเหมือดแอ หมูท่ี 7 ต.บานเม็ง อ.หนองเรือ จ.ขอนแกน 
 

4.  กลุมเปาหมายท่ีเขารวมขบัเคล่ือนมาตรการ (กลุมเปาหมายหลักในพื้นท่ีปฏิบตัิการ) 
 1)  กลุมผูสูบบุหร่ีในหมูบาน (อยูระหวางการสํารวจขอมูล) 
 2)  ครัวเรือนบานเหมือดแอ  จํานวน 115 ครัวเรือน 

 
5.  ระยะเวลาในการปฏิบตัิการ 

ระหวางเดือนกรกฎาคม 2554 – ธันวาคม 2554 
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6.  รูปแบบของมาตรการ 
พื้นท่ีเปาหมาย มาตรการทางสังคมฯ 

ระดับครอบครัว 1.หามสูบบุหรี่ภายในบริเวณตัวอาคารบานเรือน 
2.หามผูปกครองใชเด็กอายุตํ่ากวา 18 ปไปซื้อบุหรี่ 
3.จัดสถานที่เฉพาะใหสูบบุหรี่ 

ระดับชุมชน 
 

1.หามสูบในสถานที่สาธารณะชุมชน 
2.หามสูบในที่ประชุมหมูบาน 

 
7.  ตัวชี้วัดความสําเร็จของมาตรการ 

1)  ผูสูบบุหร่ีไมสูบในพื้นท่ีหามสูบ 
2)  ไมพบเด็กและเยาวชนอายุต่ํากวา 15 ป ไปซ้ือบุหร่ี 
3)  ผูสูบในครัวเรือนมีจํานวนลดลง 
 

8.  กลไกคณะทํางาน  
 ดวยขอจํากัดของคณะทํางานวิจัยตําบลบางสวนในเร่ืองเวลาและภารกิจประจําท่ีมีความ
หลากหลายทําใหขาดความตอเนื่องในการเขารวมกิจกรรมโครงการฯ การประสานงาน ประกอบ
กับวิถีชีวิตความเปนอยู พฤติกรรมการสูบบุหร่ีท่ีมีความคลายคลึงกันของคนในตําบล ตําบลบานเม็ง
จึงไดพัฒนาคณะกรรมการดําเนินงานในพ้ืนท่ีปฏิบัติการ โดยคนหาผูนําระดับตําบลท่ีมีความรู 
ความสามารถ มีประสบการณในการจัดการแกไขปญหาสถานการณตางๆ ในหมูบานเพ่ือรวม
ทํางานในการขับเคล่ือนกิจกรรม ดังนั้น กระบวนการขับเคล่ือนมาตรการในระดับหมูบาน 
คณะทํางานวิจัยตําบลบานเม็งไดประสานไปยังผูนําท่ีมีศักยภาพในชุมชนเพื่อรวมเปนคณะทํางาน
วิจัยระดับพื้นท่ีปฏิบัติการชุมชน  
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ตําบลสวนหมอน   อําเภอมัญจาคีรี  จังหวัดขอนแกน 
 

1.  ท่ีมาและความสําคัญของมาตรการ 
ในการดําเนินงานโครงการหมูบานตนแบบปลอดยาเสน คณะทํางานวิจัยระดับตําบลได

คัดเลือกบานขามปอม หมูท่ี  12 ตําบลสวนหมอน ใหเปนหมูบานปลอดยาเสนนั้น เนื่องจาก
สถานการณปญหาและความรุนแรงการจําหนายและบริโภคยาเสนในหมูบานขามปอม  ซ่ึงบานขาม
ปอมมีครัวเรือนท้ังส้ิน 48 ครัวเรือน   ประชากรจํานวน  191 คน  มีผูสูบยาเสนจํานวน 19 คน (อยู
ใน 18 ครัวเรือน) จึงถือวาเปนหมูบานท่ีมีสถานการณการสูบยาเสนอยูในระดับความรุนแรงปาน
กลางท่ีเหมาะสมตอการนํามาตรการทางสังคมมาสูการปฏิบัติในหมูบาน  

 
2.  แนวคิดหลักของมาตรการ 

การนํามาตรการมาสูการปฏิบัติในพ้ืนท่ีเพื่อลดจํานวนผูสูบยาเสนในบานขามปอม หมูท่ี 12  
ตําบลสวนหมอน  อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน โดยมีมาตรการที่ใชในการดําเนินโครงการฯ          
2 มาตรการ คือ  1) กําหนดพื้นท่ีปลอดบุหร่ีในหมูบาน วัด  2) กําหนดระยะเวลาขายสําหรับรานคา
ในหมูบาน 
 
3.  พื้นท่ีปฏิบตัิการ 

บานขามปอม  หมูท่ี  12 ตําบลสวนหมอน  อําเภอมัญจาคีรี  จังหวดัขอนแกน 
 

4.  กลุมเปาหมายท่ีเขารวมขบัเคล่ือนมาตรการ 
ผูสูบยาเสนในบานขามปอม  หมูท่ี  12     จาํนวน    18     ครัวเรือน   19      คน  
 

5.  ระยะเวลาในการปฏิบตัิการ 
ระหวางเดือน กรกฎาคม  ถึงเดือน  ธันวาคม  2554 
 

6.  รูปแบบของมาตรการ 
1)  กําหนดพืน้ท่ีปลอดบุหร่ี ในสถานท่ีสวนรวม  ไดแก  ศาลาประชาคม เวลาท่ีทํากิจกรรม

สวนรวมรวมกัน   การประชุมหมูบาน  
  2)  กําหนดระยะเวลาในการขายบุหร่ี/ยาเสน ขายในเวลา  08.00 -12.00  น. เทานั้น 
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7.  ตัวชี้วัดความสําเร็จของมาตรการ  
ผูสูบยาเสนในบานขามปอมลดจํานวนลงและไมมีผูสูบยาเสน 
 

8.  กลไกคณะทํางาน 
มีการจัดประชุมประชาคมหมูบานเลือกพื้นท่ีในการดําเนินโครงการ  “ หมูบานตนแบบ

ปลอดยาเสน” โดยการขับเคล่ือนของคณะทํางานวิจัยระดับตําบลจํานวน 15 คน รวมกับ
คณะอนุกรรมการในการขับเคล่ือนโครงการในหมูบาน  บานขามปอม  หมูท่ี  12  จํานวน  14  คน  
(ในจํานวนน้ีมีบุคคลตนแบบจํานวน 3 คน) โดยคณะทํางานแกนนําตําบลและคณะทํางาน
คณะอนุกรรมการ  จะรวมกันขับเคล่ือนโครงการ  “หมูบานตนแบบปลอดยาเสนรวมกัน” 

 
9.  ลักษณะการติดตามและประเมินผลมาตรการ 

คณะทํางานแกนนําตําบลรวมกับคณะอนุกรรมการหมูบาน รวมออกติดตามประเมินผล
รวมกันโดยกําหนดตดิตามและประเมินผลเดือนละ 1 คร้ัง โดยมีรายละเอียดดังนี ้

1)  จัดทําแบบติดตามประเมินผลจากจํานวนผูสูบยาเสนท่ีมีอยูกอนดําเนินโครงการ จํานวน  
27  คน และปจจุบันวาลดจํานวนลงเทาไหร  

2)  จัดกจิกรรมมอบใบประกาศเกยีรติบัตรพรอมโลสําหรับผูเลิกสูบยาเสนไดในเดอืนนั้น 
3)  มอบปายประกาศครอบครัวปลอดยาเสน “ ครอบครัวน้ีไมสูบยาเสน” 
4)  กิจกรรมเพ่ือสรางความสัมพันธระหวางครอบครัวอบอุนชุมชนหางไกลยาเสน   
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ตําบลกุดรัง  อําเภอกุดรัง  จังหวัดมหาสารคาม 
 
1.  ท่ีมาของมาตรการ 

จากขอมูลสถานการณปญหาท่ีนํามาพัฒนาเปนมาตรการ ไดแก 1) ผูสูบสูบบุหร่ี ยาเสน ใน
ท่ีสาธารระในท่ีชุมชน 2) ปญหารอง คือ รานคาไมปฏิบัติตามนโยบาย 3 ขอ คือรับทราบนโยบาย 3 
ขอแตไมปฏิบัติตาม (นโยบาย 3 ขอ คือ นโยบายเก่ียวกับการหามขายใหเด็กตํ่ากวา 18 ป การหาม
แสดงหรือโชวยาเสนในท่ีเปดเผย และการกําหนดใหมีภาพคําเตือนบนหอยาเสน) และ 3) 
พฤติกรรมการถวายบุหร่ีใหกับพระของญาติโยม 

ปญหารอง ไดแก 
1. การถวายบุหร่ีใหกับพระสงฆ 
2. มีนักสูบหนาใหม (กลุมเส่ียง) ท่ีเปนนกัเรียนในช้ันประถมและมัธยมเพิม่มากข้ึน มี

พฤติกรรมการเลียนแบบในครอบครัว  
จุดแข็งของตําบลหรือทุนเดิมท่ีมีอยูในชุมชน ไดแก  
- งานศพปลอดเหลา ปลอดการพนัน  
- ครอบครัวอาสา จํานวน 14 ครอบครัวใน 14 หมูบาน 
- ธนาคารสุขภาพ (ทุกวัย) 
- สภาเด็ก  
- สภาองคกรชุมชน ตําบลจัดการตนเอง  
- เครือขายชุมชน 
- มีการบูรณาการรวมกับภาคีเครือขายท้ังในและนอกพื้นท่ี ในพื้นท่ีไดแก โรงพยาบาล 

สถานีตํารวจ ธกส. กศน. โรงเรียน เกษตรอําเภอ นอกพ้ืนท่ี ไดแก พมจ. ศพส. 
โครงการฮักแพงเบิงแญงคนสารคาม (สสส.) สภาองคกรชุมช เปนตน 

 
2.  พื้นท่ีปฏิบัติการ  

บานหนองบัว หมูท่ี 2 จํานวน...83.....ครัวเรือน ประชากร......252.....ครัวเรือน   
มีผูสูบ จํานวน 20 คน 
จุดแข็งของหมูบาน  
- มีกลุมอาชีพท่ีหลากหลาย 
- เปนพื้นท่ีท่ีประชาชนรับรูผลการวิจยั โดยมีเวทีสะทอนขอมูลท่ีวัดหนองบัว 
- เปนหมูบานของคณะทํางานยาเสนระดับตําบล ไดแก  
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o ประธานสภาผูนําจัดการตนเอง 
o มีคณะทํางานยาเสน และตัวแทนเยาวชน 

- เปนหมูบานท่ีเปนศูนยกลางตําบล 
 
3.  กลุมเปาหมาย  

กลุมเปาหมายหลัก ไดแก ผูสูบ และครอบครัวของผูสูบ จํานวน 20 คน (ข้ึนอยูกับผูท่ีจะเขา
รวมเปนอาสาในวันท่ี 22 มิถุนายน 2554)  

กลุมเปาหมายรอง ไดแก ผูนํา อสม. จํานวน 20 คน 
 
4.  แนวคิดหลักของมาตรการ 

“มาตรการทางสังคมรวมกับผูสูบและครอบครัวในระดับชุมชน” มีแนวคิดหลักคือทํา
อยางไรจะใหผูสูบปรับเปล่ียนพฤติกรรมการสูบท่ีไมกระทบตอครอบครัวและคนรอบขาง และ
ไมใหสูบในท่ีสาธารณะ ท้ังนี้เพื่อเปนการสรางสภาพแวดลอมท่ีดีของคนในครอบครัวและชุมชน 
เพื่อนําไปสูชุมชนลดการสูบ และเปนชุมชนแหงสุขภาวะ  
 
5.  รูปแบบของมาตรการ ไดแก  

1) การประชาคมเพ่ือจัดทํามาตรการและคนหาอาสาสมัคร และสรางขอตกลงรวมกัน ไดแก 
กําหนดสถานท่ีสูบและไมสมควรสูบ 

2) ประชาสัมพันธผานหอกระจายขาว/วิทยุ คล่ืน 102   
3) จัดอบรมใหความรูผูสูบและครอบครัวที่เขารวมโครงการ เกี่ยวกับควันมือสองกระทบกับ

คนรอบขางอยางไร  
4) รณรงคใหความรูและประชาสัมพันธโครงการ และจัดทําปายเขตปลอดบุหร่ี  
5) ดําเนินการปฏิบัติตามมาตรการภายในชุมชน ไดแก  

a. การควบคุมสถานท่ีสูบ 
b. ใหครอบครัวอาสาจัดทําบันทึกการเปล่ียนแปลงของผูสูบในครอบครัว 

6) การติดตามและประเมินผลโดยคณะทํางานตําบล และหมูบาน  
1) การสรุปบทเรียน 
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6.  ตัวชี้วัดโครงการ 
 ตัวชี้วัดผลงาน (PI) ไดแก ประชาสัมพันธจันทร-ศุกร หอกระจายขาวอาทิตยละ 1 คร้ัง 

อบรมปละ 2-3 คร้ัง สรุปบทเรียน/สรุปผลทุกกิจกรรมท่ีทํา 
 ตัวชี้วัดผลสําเร็จ (KPI) ไดแก มีผูสูบและครอบครัวผูสูบเขารวมปฏิบัติตามมาตรการ, ผูสูบ

ปรับเปล่ียนพฤติกรรมการสูบคือไมสูบในท่ีสาธารณะ, มีบันทึกการเปล่ียนแปลงของผูสูบ
ในครอบครัวทุกสัปดาห 

 หลักการประเมินและติดตามผลของมาตรการ คือ ประชุมติดตามทุกเดือน โดยคณะทํางาน
ตําบล และคณะทํางานชุมชน 

 
7.  กลไกคณะทํางาน 

กลไกคณะทํางาน มี 2 ระดับ คือ  
1) คณะทํางานยาเสนระดับตําบล (26 คน) จะทําหนาท่ีติดตามผล และประเมินความสําเร็จ

ของปฏิบัติการ รวมท้ังรวมหารือกับกลุมเปาหมาย เดือนละ 1 คร้ัง  
2) คณะทํางาน ยาเสนระดับชุมชน บานหนองบัว หมู 2 จํานวน 10 คน ซ่ึงไดแก ผูใหญบาน 

ผูชวยฯ กรรมการหมูบาน และผูอาวุโส มีหนาท่ีดําเนินการ หรือเอ้ืออํานวยใหเกิดการปฏิบัติการ
มาตรการ สอดสองดูแลผูท่ีฝาฝนและกลาวตักเตือน  
 
8.  แนวทางการขับเคล่ือนมาตรการของตําบลกุดรังในอนาคต  

ภายหลังจากนํารองมาตรการ คือ การนําเขาสูแผนอบต. โดยนําเขาสูแผน 3 ป (พ.ศ. 2555-
2557) ภายใตยุทธศาสตร การสงเสริมคุณภาพชีวิต งานดานสาธารณสุข กลุมงานปองกัน และงาน
การรณรงค 
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ตําบลหนองโน  อําเภอเมอืง  จังหวัดมหาสารคาม 
 
1.  ท่ีมาของมาตรการ 

จากขอมูลสถานการณปญหา ไดแก  
1) ปญหาหลัก คือ ผูสูบ มีพฤติกรรมการสูบท้ังในครอบครัวและในท่ีสาธารณะหรือในท่ี

ชุมชน สงผลตอสุขภาพของผูสูบและสุขภาพของคนในครอบครัว และเปนท่ีรังเกียจ
ของคนรอบขาง ขณะเดียวกันผูสูบจํานวน 68% อยากจะเลิกสูบและแรงจูงใจท่ีสําคัญ
ของการเลิกสูบคือเร่ืองสุขภาพและเปนความตองการของครอบครัว  ดังนั้นจึงเปนท่ีมา
ของ “มาตรการทางสังคมรวมกับผูสูบและผูเลิกสูบในระดับตําบล” 

2) ปญหารอง คือ รานคา รับทราบนโยบาย 3 ขอแตไมปฏิบัติตาม (นโยบาย 3 ขอ คือ 
นโยบายเกี่ยวกับการหามขายใหเด็กต่ํากวา 18 ป การหามแสดงหรือโชวยาเสนในท่ี
เปดเผย และการกําหนดใหมีภาพคําเตือนบนหอยาเสน) เชน การจําหนายยาสูบใหกับผู
ท่ีมีอายุต่ํากวา 18 ป ขณะเดียวกันจากขอมูล พบวา รานคาเกือบ 100 % เห็นดวยท่ีจะให
มีมาตรการในชุมชน แตตองเปนมาตรการท่ีกําหนดและปฏิบัติรวมกันระหวางรานคา 
ครอบครัว และผูสูบ  

 
2.  พื้นท่ีปฏิบัติการ  

ระดับตําบล จํานวน 8 หมูบาน    
จุดแข็งของตําบล คือ  
1) คณะทํางานยาเสนในระดับตําบลมีความเขมแข็ง 
2) มีทุนทางสังคมและฐานวัฒนธรรมท่ีเขมแข็งในเร่ือง “กองบุญสวัสดิการชุมชน” 
3) มีผูสูบจํานวน 68% อยากจะเลิกสูบ 
4) มีผูเลิกสูบจํานวน 32 คนท่ีรวมใหขอมูลต้ังแตเร่ิมตนของโครงการ และอยากรวม

ถายทอดประสบการณ 
5) ชาวบานใหความรวมมือเปนอยางดี       

 
3.  กลุมเปาหมาย  

กลุมเปาหมายหลัก  ไดแก  
1. ผูสูบ  หมูบานละ  1-3  คน  จํานวน 8 หมูบาน     จํานวน 24 คน  
2. ผูเลิกสูบ  หมูบานละ  1-3  คน  จํานวน 8 หมูบาน    จํานวน 24 คน   
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4.  แนวคิดหลักของมาตรการ 

 การสราง“มาตรการทางสังคมรวมกับผูสูบและผูเลิกสูบในระดับตําบล” คือ การมุง
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมของผูสูบ โดยการสรางกระบวนการเรียนรูรวมกันระหวางผูสูบ และผูเลิกสูบ
ท่ีเคยผานประสบการณมาแลว และตองใชฐานวัฒนธรรมความสัมพันธเชิงเครือญาติเพื่อสราง
เครือขายการเรียนรูรวมกัน ท่ีเรียกวา “คุม” โดยบทบาทของครอบครัวคือจะตองเขามารวม
กระบวนการและใหกําลังใจสมาชิกในครอบครัว นอกจากนั้นแลวจะตองจัดสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือ
ใหกับผูพยายามเลิกสูบ โดยการสรางการรับรูรวมกันของคนในชุมชน ซ่ึงไดแก รานคา ผูนํา และ
ชาวบานท่ัวไป 
 
5.  ระยะเวลาในการปฏิบตัติามมาตรการ 

จากเดือนมิถุนายน-ธันวาคม 2554 (7 เดือน)     
 
6.  รูปแบบของมาตรการ  

รูปแบบมาตรการ  ไดแก  
1) การประชาสัมพันธผานหอกระจายขาว และพูดคุยแบบตวัตอตัวกับผูสูบเพื่อคนหา

อาสาสมัครเขารวมโครงการ ซ่ึงไดแก ผูสูบ และผูเลิกสูบ  
2) ประเมินและเก็บขอมูลพฤติกรรมชองผูสูบกอนเขารวมโครงการ โดยใชแบบประเมิน

และสังเกตพฤติกรรม ดังนี้ ทัศนคติของผูสูบ พฤติกรรมการสูบ เชน ปริมาณการสูบ, 
พื้นที่ในการสูบ และสุขภาพของผูสูบ  

3) เวทีช้ีแจงโครงการและสรางขอตกลงรวมกันในการปฏิบัติตามมาตรการ รวมทั้งการ
ตรวจสุขภาพใหกับผูสูบ และจับคูอาสาสมัครระหวางผูสูบและผูเลิกสูบในหมูบาน
เดียวกัน   

4) จัดอบรมใหความรูเร่ืองโทษและพิษภัยของบุหร่ี 
5) ดําเนินการปฏิบัติตามมาตรการภายในชุมชน 
6) การติดตามและประเมินผลโดยคณะทํางานตําบล และหมูบาน  
7) การสรุปบทเรียน 
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7.  ตัวชี้วัดโครงการ 
1) ตัวชี้วัดผลงาน ไดแก กําหนดคร้ังของการจัดเวที (เดือนละ 1 คร้ัง) มีแบบบันทึกการสูบ

บุหร่ีตามจํานวนผูสูบ มีพื้นที่จํากัดการสูบบุหร่ี มีขอตกลงรวมมีบทลงโทษ 
2) ตัวชี้วัดความสําเร็จ ระดับของการบรรลุเปาหมายของผูสูบท่ีเขารวมปฏิบัติตาม

มาตรการ มี 2 ระดับ คือ   
 เปาหมายสูงสุด คือ ผูสูบท่ีเขารวมโครงการสามารถเลิกสูบได 
 เปาหมายรอง  คือ 1) ผูสูบลดปริมาณการสูบลงในแตละวัน 2) ผูสูบมี

ความต้ังใจ และความพยายามที่จะเลิก เชน ไมหอ (ไมพกยาสูบ) ไมขอยา
มาสูบ และไมอยูใกลกับผูท่ีสูบ 3) พฤติกรรมการซ้ือ  คือ ซ้ือเปนเวลา 
และไมใชเด็กอายุต่ํากวา 18 ป ใหไปซ้ือ 4) มีพื้นที่ในการสูบ คือ ไมสูบใน
ท่ีสาธารณะ 

3) หลักการประเมิน ไดแก 1) มีคณะทํางานโดยกลุมผูเลิกสูบ ติดตามใชวิธีการ พูดคุย
ซักถามในพื้นท่ี 1 คนตอ 3 คน 2) ประชุมประเมินผลประจําเดือน 

 
8.  กลไกคณะทํางาน 

กลไกคณะทํางาน มี 2 ระดับ คือ  
1) คณะทํางานยาเสนระดับตําบล (18 คน) จะทําหนาท่ีติดตามผล และประเมินความสําเร็จ

ของปฏิบัติการ รวมท้ังรวมหารือกับกลุมเปาหมาย เดือนละ 1 คร้ัง  
2) คณะทํางาน ยาเสนระดับชุมชนๆละ 10 คน ซ่ึงไดแก ผูใหญบาน ผูชวยฯ กรรมการ

หมูบาน และผูอาวุโส มีหนาท่ีดําเนินการ หรือเอ้ืออํานวยใหเกิดการปฏิบัติการมาตรการ สอดสอง
ดูแลผูท่ีฝาฝนและกลาวตักเตือน  
 
9.  แนวทางการขับเคล่ือนมาตรการของตําบลกุดรังในอนาคต  

ภายหลังจากนํารองมาตรการ คือ การนําสูขอบัญญัติของ อบต. ในป 2555- 2557 (แผนสาม
ป) ปละ 20,000 บาท รวม 60,000 บาท 
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ตําบลหนองบัว  อําเภอโกสุมพิสัย  จงัหวัดมหาสารคาม 
 
1.  ท่ีมาของมาตรการ 

จากการสํารวจขอมูลผูประกอบการ หรือรานคา พบวา ผูประกอบการสวนใหญยังไมทราบ
นโยบายเกี่ยวกับการหามแสดงหรือโชวยาเสนในท่ีเปดเผย (จากนโยบาย 3 ขอ คือ นโยบายเกี่ยวกับ
การหามขายใหเด็กต่ํากวา 18 ป การหามแสดงหรือโชวยาเสนในท่ีเปดเผย และการกําหนดใหมีภาพ
คําเตือนบนหอยาเสน) ขณะเดียวกันจากขอมูล พบวา รานคาเกือบ 100 % เห็นดวยท่ีจะใหมี
มาตรการในชุมชน แตตองเปนมาตรการท่ีกําหนดและปฏิบัติรวมกันระหวางรานคา ครอบครัว และ
ผูสูบ ดังนั้นจึงเปนท่ีมาของ “มาตรการควบคุมการจําหนายยาเสนในระดับชุมชน”  
 
2.  พื้นท่ีปฏิบัติการ  

บานโนนเมืองนอย หมูท่ี 5 มีจํานวน 150 ครัวเรือน ประชากร 560 คน มีรานคาจํานวน 7 
ราน     

จุดแข็งของหมูบาน คือ  
1) เปนหมูบานตนแบบของตําบล ในป 2552 และ 2553    
2) เปนท่ีตั้งของ อบต.  
3) เปนหมูบานของคณะทํางานยาเสนในระดับตําบล  จํานวน  2 คน คือ น.ส.สนธยา สอย

จําปา ตําแหนง เลขานายก อบต. และนายสุรเกียรติ พลประจักษ ตัวแทนเยาวชน  
4) เปนหมูบานเขารวมโครงการครอบครัวอบอุน  
5) ชาวบานใหความรวมมือเปนอยางดี       

 
3.  กลุมเปาหมาย  

ไดแก รานคา จํานวน 7 ราน ผูนําชุมชน ผูสูบ และครอบครัวของผูสูบ  
 
4.  แนวคิดหลักของมาตรการนี้  

“ทําอยางไรชุมชนจึงจะมีกลไกขับเคล่ือนมาตรการควบคุมการจําหนายยาเสนในระดับ
ชุมชนท่ีดําเนินการโดยคนในชุมชนเอง โดยไมตองรอมาตรการทางกฎหมาย” เนื่องจากนโยบาย 3 
ขอท่ีกําหนดใหรานคาตองปฏิบัตินั้นไมเปนผล ดังนั้นกลไกชุมชนท่ีลุกข้ึนมาสรางมาตรการ หรือท่ี
เรียกวา “กฎระเบียบของหมูบาน” จึงเปนอีกหนึ่งทางเลือกในการควบคุมการบริโภคและจําหนายยา
เสนในชุมชน  
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5.  รูปแบบของมาตรการ  
 รูปแบบของมาตรการ  ไดแก 

1)  เร่ิมจากการประชาคมในหมูบานเพื่อสรางมาตรการและสรางขอตกลงรวมกันระหวาง
รานคา ครอบครัว และผูสูบ  

2)  เปดรับอาสาสมัครท่ีจะเขารวมโครงการ พรอมกับครอบครัว และผูสูบ  
3)  จัดอบรมความรูดานกฎหมาย/นโยบายท่ีเกี่ยวของใหกับรานคา และจัดอบรมความรู

เกี่ยวกับพิษภัยของการสูบบุหร่ีใหกับผูสูบและครอบครัว  
4)  สรางขอตกลงรวมกับชุมชนในการควบคุมนโยบาย 3 ขอ คือ นโยบายเกี่ยวกับการหาม

ขายใหเด็กต่ํากวา 18 ป การหามแสดงหรือโชวยาเสนในท่ีเปดเผย และการกําหนดใหมีภาพคําเตือน
บนหอยาเสน นโยบายเร่ืองการกําหนดเวลาการจําหนาย และกําหนดพื้นท่ีหามสูบบุหร่ีในชุมชน  

5)  จัดทําส่ือรณรงคประชาสัมพันธเกี่ยวกับมาตรการ และจัดทําปายสัญลักษณรานคาท่ีเขา
รวมโครงการโดยติดไวในสถานที่ตางๆภายในชุมชน เพื่อสรางการรับรูรวมกันของคนในชุมชน
และคนนอกชุมชน  

6)  กรณีมีการฝาฝนในชวงของการปฏิบัติตามมาตรการ (6 เดือน) จะมีการตักเตือนเปน
เบ้ืองตนทั้งในระดับของรานคา ครอบครัว และผูสูบ 

หมายเหตุ : จะไมมีการลงโทษปรับในระยะแรกเนื่องจากตองการสรางขอตกลงเกี่ยวกับ
ผูฝาฝนท่ีเกิดจากการสีสวนรวมของชุมชน ซ่ึงจะนําบทเรียนจากการทดลองปฏิบัติการในระยะท่ี 1 
มาสรุปบทเรียนรวมกัน ท้ังนี้เพื่อใหเห็นปจจัย เง่ือนไข ปญหาอุปสรรคของการขับเคล่ือนมาตรการ
ในระยะแรกกอน 

7)  สรุปบทเรียนการปฏิบัติมาตรการรวมกับกลุมเปาหมาย เพื่อนําไปสูการสรางกฎหมูบาน 
และวางโทษสําหรับผูฝาฝน เชน การปรับไหมแลวนําเงินคาปรับเขากองทุนหมูบาน เปนตน (ท้ังนี้
ตองข้ึนอยูกับความเห็นชอบของชุมชน) หรือกรณีความผิดท่ีรายแรงก็จะใหเจาหนาท่ีดําเนินการ
โดยตรง 

8)  หลังจากทดลองปฏิบัติการไปเปนระยะเวลา 6 เดือนแลว ทางคณะทํางานตําบลและ
ชุมชนจะรวมกันสรุปบทเรียนผลการดําเนินงานท้ังนี้เพื่อใหทราบเง่ือนไข ปจจัยของความสําเร็จ 
และไมสําเร็จ เพื่อปรับปรุงและพัฒนาใหดีข้ึน เพื่อเปนการขยายผลความรูไปยังพื้นท่ีอ่ืนๆตอไป 
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6.  กลไกคณะทํางาน 
กลไกคณะทํางาน มี 2 ระดับ คือ  
1)  คณะทํางานยาเสนระดับตําบล (14 คน) จะทําหนาท่ีติดตามผล และประเมินความสําเร็จ

ของปฏิบัติการ รวมท้ังรวมหารือกับกลุมเปาหมาย เดือนละ 1 คร้ัง  
2)  คณะทํางาน ยาเสนระดับชุมชน 10 คน ซ่ึงไดแก ผูใหญบาน ผูชวยฯ กรรมการหมูบาน 

และผูอาวุโส มีหนาท่ีดําเนินการ หรือเอ้ืออํานวยใหเกิดการปฏิบัติการมาตรการ สอดสองดูแลผูท่ีฝา
ฝนและกลาวตักเตือน  
 
7.  แนวทางการขับเคล่ือนมาตรการของตําบลหนองบัวในอนาคต  

ภายหลังจากนํารองมาตรการกับรานคาแลว ไดแก  
1)  การรวมกับชุมชนในการออกกฎภายในหมูบาน  
2)  การสรางพื้นท่ี “ดี” หรือพื้นท่ีสรางสรรค เพื่อลดนักสูบหนาใหม เชน ชมรมเลิกสูบบุหร่ี

ในหมูบาน ชมรมเยาวชนรุนใหมหางไกลบุหร่ี   
3)  มาตรการรวมกับผูสูบ โดยการยกยองชมเชยผูเลิกสูบ และใหผูเลิกสูบมาเปนวิทยากรให

ความรู  
4)  มาตรการรวมกับครอบครัวผูสูบ  
5)  มาตรการเชิงวิชาการ ไดแก ใหความรูความเขาใจเกี่ยวกับพิษภัยของบุหร่ี แนวทางการ

เลิกสูบบุหร่ี โดยการทํางานรวมกับผูสูบและครอบครัวผูสูบ  
6)  มาตรการรวมกับหนวยงาน เชน ใหมีศูนยบําบัดสําหรับผูติดบุหร่ี/ยาสูบ 
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ตําบลหนองแวง อําเภอเกษตรวิสัย  จังหวัดรอยเอ็ด 
 
1.  ชื่อมาตรการ   

“ อบต.ปลอดบุหร่ี” 
   

2.  แนวคิดและท่ีมาของมาตรการ 
ผลการสํารวจขอมูลสถานการณการบริโภคและจําหนายยาเสนในพ้ืนท่ีนักวจิัยระดับตาํบล

จึงมีความเห็นรวมกันท่ีภาคีเครือขายสุขภาพตําบลหนองแวงตองเร่ิมดําเนินการเพื่อลดภัยจาก “บุหร่ีมวนเอง”  
ดังนี้   

1)  การปรับความเช่ือและการรณรงคอันตรายจากบุหร่ีมวนเองใหประชาชนตระหนกัถึง
พิษภยัของบุหร่ีและผลิตภัณฑยาสูบทุกชนดิ 
 2)  ใหความชวยเหลือและจดับริการการเลิกบุหร่ีรวมถึงยาเสน/บุหร่ีมวนเองในสถาน
บริการสุขภาพชุมชนใหกับผูตองการท่ีจะเลิกและปองกนัลูกหลานไมใหเปนนักสูบหนาใหม 
 3)  การสรางมาตรการทางสังคมในชุมชน การจํากัดเขตพื้นท่ีการสูบบุหร่ีรวมถึงยาเสน/
บุหร่ีมวนเอง และการควบคุมรานคาของหมูบานในการจาํหนาย 
 
3.  วัตถุประสงค 
 1)  เพื่อเปนจุดเร่ิมตนของสถานท่ีท่ีปลอดบุหร่ีอยางแทจริง 

2)  เพื่อเปนตนแบบการดําเนินงานการปลอดบุหร่ี 
3)  เพื่อขยายสถานท่ีปลอดบุหร่ีไปยังครอบครัวปลอดบุหร่ีและหมูบานปลอดบุหร่ี 

   
4.  กลุมเปาหมาย 
 1)  พนักงานสวนตําบลหนองแวงทุกคน 
 2)  ผูมาติดตอราชการทุกคน  
 
5.  วิธีดําเนินการ 
 1)  ประชุมคณะทํางานแนวทางการดําเนนิโครงการ 

2)  เสนอโครงการเพ่ือขออนมัุติ 
3)  แตงต้ังคณะกรรมการดําเนินงาน 
4)  ประชาสัมพันธโครงการ 
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5)  ดําเนนิงานตามโครงการ(แผนการดําเนนิงานแนบทาย) 
 6)  ประเมินผลการดําเนินโครงการ 
 7)  สรุปบทเรียนการดําเนินงานโครงการ 
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ตําบลเหลาหลวง  อําเภอเกษตรวิสัย  จังหวัดรอยเอ็ด 
 
1.  ชื่อมาตรการ  

“เหลาหลวงรวมใจหนึ่งสัปดาหหนึ่งวัน  งดจําหนายบุหร่ี” 
 
2.  แนวคิดและท่ีมาของมาตรการ  

จากผลการสํารวจขอมูลสถานการณการบริโภคและจําหนายยาเสนในพื้นท่ี  พบวา  ตําบล
เหลาหลวงมีรานคาจําหนายยาเสนในพ้ืนท่ีจํานวน  55  แหง  และจากขอมูลผูสูบยังพบวาสวนมาก
ซ้ือจากรานคาในชุมชน  หากรานคาในตําบลรวมมือกันงดจําหนายยาเสนก็จะชวยสรางกระแสใหผู
สูบหาซ้ือไดยากและอาจลด  ละ  เลิก  สูบบุหร่ีได  ดังนัน้ตําบลเหลาหลวงจึงเล็งเหน็ความสําคัญ
และไดจัดโครงการเหลาหลวงรวมใจหนึ่งสัปดาหหนึ่งวนังดจําหนายยาเสนข้ึน  เพื่อรณรงคให
ประชาชนตระหนักถึงโทษและพิษภยั  ผลกระทบตอรางกาย  คนรอบขาง  และสภาพเศรษฐกิจใน
ครัวเรือน รวมถึงควบคุมจํานวนนกัสูบหนาใหมดวย   
 
3.  วัตถุประสงค 

1)  เพื่อแสวงหาและสรางมาตรการทางสังคมเพ่ือการควบคุมการบริโภคและ 
จําหนายยาเสน  โดยใชวิธีการแบบมีสวนรวม (ชุมชน,รานคา,โรงเรียน,ครอบครัว) 
 2)  เพื่อสรางขอตกลงระหวางรานคากับชุมชน                                              

3)  เพื่อพัฒนามาตรการทางสังคมดานการควบคุมการบริโภคและการจาํหนาย 
ยาเสนท่ีทองถ่ินสรางข้ึนมาไปสูนโยบายสาธารณะรวมกบัองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

4)  เพื่อสรางจติสํานึกใหกับคนในชุมชนและตระหนกัถึงโทษหรือพิษภัยท่ีผูสูบ 
จะไดรับ 
 
4.  เปาหมาย 
 รานคาในตําบลท่ีสมัครใจเขารวมโครงการทุกแหง 
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5.  วิธีการดําเนินการ 
 1)  จัดประชุมทีมวิจยัระดับตําบล  สรางความเขาใจและรวมดําเนนิการตาม 
แผนท่ีตั้งไวเพือ่ผลักดันใหเกดิผลสําเร็จสูงสุด 
 2)  จัดประชุมรานคาในชุมชนและสรางขอตกลงรวมกันในรานคาชุมชน  ข้ึนอยูกับความ
สมัครใจของรานคานั้นๆท่ีจะเขารวมโครงการ 
 3)  มอบใบประกาศนียบัตรใหกับรานคาท่ีไมจําหนายบุหร่ีและสุรา 

4)  จัดทําปายโครงการใหกับรานคาท่ีเขารวมโครงการ 
5)  จัดประชุมรานคาท่ีเขารวมโครงการ  เพื่อรับนโยบายและพิธีมอบปายโครงการใหกับ

รานคาชุมชนท่ีเขารวมโครงการ 
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ตําบลนํ้าออม  อําเภอเกษตรวิสัย  จังหวัดรอยเอ็ด 
 
1.  ชื่อมาตรการ     

“วันพระ ไมสูบบุหร่ี”   
 
2.  แนวคิดและท่ีมาของมาตรการ   

จากขอมูลท่ีไดจากการสํารวจพื้นท่ีตําบลน้ําออม  มีสูบยาเสนเพิ่มข้ึนและอายุเฉล่ียของผูสูบ
นอยลง  เปนปญหาที่สําคัญท่ีตองหาแนวทางแกไข  โดยการประชุมแกนนําท้ังผูนําทองถ่ิน  ผูนํา
ทองท่ี ตัวแทนโรงเรียนน้ําออม  โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล  อสม.  เยาชน  ผูคาขายบุหร่ียา
เสนรวมถึงผูสูบ ระดมความคิดเพ่ือแสวงหาและสรางมาตรการทางสังคม  เพื่อควบคุมการบริโภค
และการจําหนายยาเสนตําบลน้ําออม  มีมาตรการทางสังคมท่ีเปนทุนเดิมของตําบลท่ีเห็นชัดเจนคือ
การไปขายบุหร่ีทุกชนิดใหกับพระสงฆในงานบุญหรืองานพิธีตางๆ  ซ่ึงจากการระดมความคิดใน
การหามาตรการแกไขภายในชุมชนดานผูสูบบุหร่ี  เชน  สูบบุหร่ีในท่ีคนไมเห็นหรือหามสูบบุหร่ี
ใหคนอ่ืนเห็น  ไมใชหรือไมวานใหลูกหลานไปซ้ือบุหร่ี  ในสวนรานคาก็ขอความรวมมือกับรานคา
ใหทําตามกฎหมาย  ใหวางขายอยางมิดชิดประชาชนท่ัวไป   ใหความรูความเขาใจพิษภัยของยาสูบ
อยางตอเนื่อง  พอแมเปนแบบอยางท่ีดี เปนตน  และท่ีประชุม เห็นวา  ใหนําเอาจุดแข็งของชุมชนท่ี
มีจุดแข็งในดานศาสนาที่ประชาชนใหความเคารพบูชาศรัทธามาเปนโจทยตั้งในการหามาตรการ
การควบคุม  เพราะประชาชนตําบลน้ําออมมีความเชื่อฟงและเคารพพระสงฆมีความศรัทธา ความ
สามัคคี  มีการปฏิบัติตามศีลธรรมอันดี จึงเกิดแนวคิดมาตรการเร่ืองวันพระไมสูบบุหร่ี  การควบคุม
การบริโภคและการจําหนายยาเสน  เร่ือง “วันพระไมสูบบุหร่ี” ซ่ึงใชดานศีลธรรมเขามาเปน
มาตรการควบคุมดวย การไมสูบยาเสนบุหร่ีมวนเองยังเปนการประพฤติปฏิบัติตามหลักเกณฑของ
พระพุทธศาสนาอีกดวย ใหพระสงฆเขามามีบทบาทในการรณรงค  โดยการงดการสูบบุหร่ีในวัน
พระทุกวันพระ โดยมีกิจกรรมตางๆ คือ ไมถวายบุหร่ีพระสงฆ ผูสูบบุหร่ีงดบุหร่ีในวันพระ รานคา
ไมขายบุหร่ีในวันพระ เพ่ือสรางความตระหนักถึงพิษภัยของการบริโภคยาเสนแสวงหาและสราง
มาตรการทางสังคมเพ่ือการควบคุมการบริโภคและการจําหนายยาเสน โดยใชวิธีการแบบมีสวนรวม 
และนํามาพัฒนามาตรการทางสังคมดานการควบคุมการบริโภคและการจําหนายยาเสนท่ีทองถ่ิน
สรางข้ึนมาไปสูนโยบายสาธารณะรวมกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน สรุปบทเรียนการจัดการ
ความรูยาสูบสูการสรางนโยบายสาธารณะทองถ่ิน  
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3.  วัตถุประสงค 
1)  เพื่อสรางกระแสการเปล่ียนแปลงในตําบลท่ีจะนําไปสูการลด  ละ  เลิกบุหร่ี 

 2)  เพื่อคนหารูปแบบการสรางและพัฒนามาตรการทางสังคมท่ีเหมาะสมสอดคลองตอการ
นําไปสูการปฏิบัติได 
   
4.  พื้นท่ีปฏิบตัิการและกลุมเปาหมาย 

ชุมชนตําบลน้ําออม  จํานวน  6 หมูบาน คือหมูท่ี 2, 4, 6, 7, 8, 9  กลุมเปาหมาย
ประกอบดวยแกนนําคณะทํางานตําบลน้ําออม  ผูบริหารทองถ่ิน  สมาชิกสภาทองถ่ิน ผูนําทองถ่ิน  
ผูนําทองท่ี  กํานัน  ผูใหญบาน  ผูชวยผูใหญบาน  พระสงฆ  อาสาสมัครสาธารณสุข 
 
5.  วิธีการดําเนินงาน 

1) สํารวจสถานการณ  การบริโภคและการจําหนายยาเสนและสรางความตระหนักถึงพิษ
ภัยของการบริโภคยาเสน 

2) ประชุมระดมความคิดเห็นแสวงหาและสรางมาตรการทางสังคมเพื่อควบคุมการบริโภค
และจําหนายยาเสน โดยการมีสวนรวมของชุมชน 

3)  แตงต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผล 
4)  ประชุมตัวแทนรานคาและเก็บขอมูลผูสูบในพื้นท่ีเปาหมายเพิ่มเติม 
5)  ประชาสัมพันธโครงการ (แผนพับ  ปายผาไวนิล  กระจายขาว)   

-  จัดทําส่ือ  สถานการณการบริโภคการจําหนายยาเสน 
-  จัดทําส่ือท่ีสรางความตระหนักถึงพิษภัยการสูบบุหร่ี 
-  จัดทําส่ือมาตรการการควบคุม 

6)  ดําเนินการตามมาตรการท้ังการรณรงคและ ผลักดันสูการปฏิบัติในระดับชุมชนและ
พัฒนามาตรการสูนโยบายสาธารณะของทองถ่ิน 

7)  ติดตามและประเมินผล 
8)  จัดทําส่ือชุดความรูเพื่อเผยแพรและประชาสัมพันธแลกเปล่ียน เชน ส่ือ  วีดีทัศน  ส่ือ

เพลง 
9) สรุปบทเรียนและผลักดันเขาสูขอบัญญัติตําบลเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะทองถ่ินดาน

การควบคุมการบริโภคและจําหนายยาเสน 
 
 


