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  โครงการวิจยัเชิงปฏิบตัิการเร่ือง การน ามติสมชัชาสุขภาพแห่งชาติเร่ืองยาสูบไป
ปฏิบตัิท่ีจงัหวดัศรีสะเกษ ท่ีด าเนินโครงการวิจยัโดยศนูย์ศรีสะเกษศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏศรี
สะเกษ  ได้ด าเนินกิจกรรมภายใต้กรอบการขบัเคล่ือนของสมชัชาสขุภาพจงัหวดัศรีสะเกษ ซึ่งเกิด
จากการรวมตวักนัของภาคประชาสงัคมท่ีมาจากภาครัฐ นกัวิชาการ และท้องถ่ินตา่งๆ ท่ีได้เล็งเห็น
และให้ความส าคญัเก่ียวกบัเร่ืองสขุภาพท่ีสมัพนัธ์กบัยาสบู ในพืน้ท่ีชายแดนของจงัหวดัศรีสะเกษ 
ติดกับประเทศกัมพูชา  การศึกษาครัง้นีเ้ลือกพืน้ท่ีบ้านแซร์ไปร์ ต าบลไพรพัฒนา อ าเภอภูสิงห์ 
จงัหวดัศรีสะเกษ เป็นพืน้ท่ีในการศกึษาวิจยัเชิงปฏิบตักิาร ภายใต้ประเด็นค าถาม การพฒันากลไก
การสร้างเสริมระบบการเฝ้าระวังเพ่ือลด ละ เลิกการสูบบุหร่ีในครอบครัว พืน้ท่ีชายแดนไทย – 
กมัพูชาควรเป็นอย่างไร งานวิจยันีมี้วตัถปุระสงค์ เพ่ือศึกษาทนุทางสงัคม ทุนทางวฒันธรรม และ
บริบทและสถานการณ์การค้าบุหร่ีในพืน้ท่ีชายแดนบริเวณช่องสะง า  เพ่ือหารูปแบบการพัฒนา
กลไกการสร้างเสริมการเฝ้าระวงัเพ่ือลด ละ เลิกการสบูบหุร่ีในครอบครัวพืน้ท่ีชายแดนไทย กมัพชูา 
รวมถึงการค้นหารูปแบบกระบวนการและปัจจัยความส าเร็จในการขับเคล่ือนการน ามติสมัชชา
สขุภาพแหง่ชาตเิร่ืองยาสบูไปสูภ่าคปฏิบตัิ 
  การด าเนินงานโครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการนีแ้บ่งระยะเวลาออกเป็น 2 ช่วง  
ช่วงแรก เป็นการศึกษาวิจัยตามระเบียบวิธีวิจัยของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
(Participatory Action Research: PAR) เพ่ือค้าข้อเท็จจริงๆในพืน้ท่ีการวิจยั โดยการใช้เคร่ืองมือ 
กระประชมุกลุ่มย่อย การสมัภาษณ์ผู้ ให้ข้อมลูส าคญั การใช้แบบสมัภาษณ์รายครัวเรือน  และช่วง
ท่ีสอง เป็นการน าข้อมลูท่ีได้จากการวิจยัมาปฏิบตัิการในพืน้ท่ี เพ่ือสร้างกระบวนการเรียนรู้ในการ
พัฒนากลไกการสร้างเสริมระบบการเฝ้าระวงัเพ่ือลด ละ เลิกการสูบบุหร่ีในพืน้ท่ีชายแดนไทย - 
กมัพชูา   โครงการนีมี้ระยะเวลาตัง้แต ่1 กรกฎาคม ถึง30 มิถนุายน 2556 รวมระยะเวลา 1 ปี 

โครงการวิจยัเชิงปฏิบตักิารเร่ือง การน ามตสิมชัชาสขุภาพแหง่ชาตเิร่ืองยาสบูไป 
ปฏิบตัิท่ีจงัหวดัศรีสะเกษ ได้รับการสนบัสนนุจากศนูย์วิจยัและจดัการความรู้เพ่ือการควบคมุยาสบู 
(ศจย.) ขอขอบคณุแกนน า แกนน าเด็ก เยาวชน กลุ่มชาวบ้าน ผู้น าชมุชน ครู เจ้าหน้าท่ีสาธารณสขุ 
คณะกรรมการสมัชชาสุขภาพจังหวัดศรีสะเกษ  และวิทยากร   ท่ีสนับสนุนให้เกิดกระบวนการ
เรียนรู้ในการด าเนินโครงการจนส าเร็จได้ และหวังว่าข้อมลูจะเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาตอ่ยอด
ในการท างานการเรียนรู้เพ่ือการพฒันาตอ่ไป  

 
        ทีมวิจยั 

ศนูย์ศรีสะเกษศกึษา มหาวิทยาลยัราชภฏัศรีสะเกษ 
                                                                       พฤศจิกายน  2556 



 

ข 

บทคัดย่อ 
 

 รายงานฉบบัสมบูรณ์นี ้เป็นรายงานผลการศึกษาโครงการการน ามติสมชัชาสุขภาพ
แห่งชาติเร่ืองยาสูบไปปฏิบตัิท่ีจังหวัดศรีสะเกษนี ้เป็นโครงการท่ีได้รับอนุมัติและสนับสนุนจาก
ศนูย์วิจัยและจดัการความรู้เพ่ือการควบคุมยาสูบ  (ศจย.) โดยอาศยัการวิจัยเชิงปฏิบตัิการแบบมี
ส่วนร่วมให้สามารถมีการขับเคล่ือนการน ามติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติไปสู่ภาคปฏิบัติอย่างเป็น
รูปธรรมท่ีบ้านแซร์ไปร์ ต าบลไพรพัฒนา อ าเภอภูสิงห์ จังหวดัศรีสะเกษ โดยการขับเคล่ือนของ
สมัชชาสุขภาพ จังหวัดศรีสะเกษ ศูนย์ศรีสะเกษศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ และ
เครือข่าย ด้านสุขภาพ กลุ่ม อสม.ในบ้านแซร์ไปร์ สญัญาเลขท่ี 55-01-15 ด าเนินการวิจยัระหว่าง
วันท่ี 1 กรกฎาคม 2555 ถึง30 มิถุนายน 2556 รวมระยะเวลา 1 ปี ทีมวิจัยจัดท ารายงานฉบับ
สมบูรณ์นี ้เพ่ือน าเสนอผลการศึกษาการน ามติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติเร่ืองยาสูบมาปฏิบัติท่ี
จงัหวัดศรีสะเกษอย่างเป็นรูปธรรม รายงานต่อศูนย์วิจยัศูนย์และจัดการความรู้เพ่ือการควบคุม
ยาสบู (ศจย.)  
 วตัถปุระสงค์ของการวิจยั คือ 1) เพ่ือศกึษาทนุทางสงัคม ทนุทางวฒันธรรม และ 
บริบทการค้าชายแดนบริเวณชอ่งสะง า บริบทพืน้ท่ีของต าบลไพรพฒันา รวมถึงสถานการณ์การค้า
บหุร่ีในพืน้ท่ีชายแดน การสบูบหุร่ี ปัจจยัเง่ือนไขท่ีก่อให้เกิดความเส่ียงและทศันะคตติอ่การสบูบหุร่ี
ในครอบครัว 2)  เพ่ือหารูปแบบการพัฒนากลไกการสร้างเสริมระบบการเฝ้าระวงัเพ่ือลด ละ เลิก
การสูบบุหร่ีในครอบครัว พืน้ท่ีชายแดนไทย – กัมพูชา 3)  เพ่ือค้นหาปัจจัยความส าเร็จในการ
ขับเคล่ือนการน ามติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติเร่ืองยาสูบไปสู่ภาคปฏิบัติ  4)  เพ่ือหารูปแบบ
กระบวนการการน ามตสิมชัชาสขุภาพแหง่ชาตเิร่ืองยาสบูไปสูภ่าคปฏิบตัิ 
  ผลการศึกษาโดยสรุป คือ ชมุชนบ้านแซร์ไปร์ ต าบลไพรพฒันา อ าเภอภูสิงห์ จงัหวดั
ศรีสะเกษ เป็นหมู่บ้านสุดท้ายของชายแดนไทย ตัง้อยู่บนไหลเทือกเขาพนมดงรัก ท่ีมีพืน้ท่ีติด
ประเทศกมัพชูา มีช่องสะง าเป็นจดุผ่านแดนถาวรท่ีส าคญั ท่ีใช้ในการข้ามแดน ของผู้คน และเป็น
ช่องทางการค้าในทุกรูปแบบ ชาวบ้านแซร์ไปร์ มีชุดประสบการณ์ท่ีเกิดจากเปล่ียนแปลงตัง้แต่ใน
อดีตแบง่เป็น 4 ยคุ คือยคุการเจาะป่าสร้างบ้านเรือน ยคุบ้านแตก   ยคุหมู่บ้านส่งเสริมการพฒันา
โดยรัฐ และยคุหลงัการพฒันาเมืองใหม่ชอ่งสะง า ชาวบ้านเป็นสว่นใหญ่เป็นกลุ่มชาตพินัธุ์เขมร ท่ีมี
ประเพณีความเช่ือ และวฒันธรรมท่ีมีอตัลกัษณ์ทางชาติพนัธุ์ ชาวบ้านแซร์ไปร์ มีระบบการผลิตท่ี
เปล่ียนไปจากการผลิตเพ่ือยัง้ชีพ มาเป็นระบบการผลิตเพ่ือการค้ามากขึน้ ขณะเดียวกันทุนทาง
สงัคมทนุทางสงัคมและวฒันธรรม ในชมุชนบ้านแซร์ไปร์ ในปัจจบุนัท่ีเห็นได้อย่างชดัเจนคือ  ระบบ
เครือข่ายทางสงัคม การติดตอ่ส่ือสาร และการปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคม และระบบวงวานเครือญาติท่ี
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เป็นอตัลกัษณ์ของกลุ่มชาติพนัธุ์เขมร ขณะท่ีทนุทางวฒันธรรม บ้านแซร์ไปร์ยงัคงความส าคญั คือ 
ระบบความเช่ือ เช่น การเล่นแมม่ด ประเพณีเซ่นไหว้โดนตา  ประเพณีเซ่นไหว้ปู่ ตา คนบ้านแซร์ไปร์
มีความสมัพนัธ์เชิงเครือญาติท่ีให้ความช่วยเหลือเกือ้กูลกัน แม้ว่าปัจจบุนั มีการเปล่ียนแปลงทาง
สังคม เน่ืองการขยายตัวของประชากรท่ี มีผู้ คนเข้ามาอยู่ ใหม่  ของคนในหมู่ บ้าน ความ
เจริญก้าวหน้าทางสงัคมและเทคโนโลยีการส่ือสารด้านตา่งๆ  
  สถานการณ์การสูบบหุร่ีของคนในบ้านแซร์ไปร์ พบว่า ในอดีตบ้านแซร์ไปร์คนส่วนใหญ่
จะเร่ิมหดัสูบบุหร่ีจะไปสมัพนัธ์กบัวิถีชีวิต ท่ีต้องไปอยู่ท ามาหากินในป่า ซึ่งต่างจากปัจจบุนัท่ีเด็ก
จะหัดสูบบุหร่ี เพราะท าตามเพ่ือน เพราะโก้เก๋ และต้องการยอมรับเข้ากลุ่มกับเพ่ือนๆปัจจุบนัมี
กลุ่มครอบครัวท่ีไม่มีคนสูบบุหร่ี และไม่แน่ใจว่าคนในครัวเรือนสูบบุหร่ี  มีจ านวน 70 ครอบครัว  
กลุ่มครอบครัวท่ีมีคนสูบบุหร่ีในครอบครัว219 ครอบครัว และมีเด็กท่ีอายุต ่ากว่า 7 ปี อยู่ถึง 73 
ครอบครัว นอกนัน้มีอายมุากว่า 7 ปี ทศันคตขิองเด็กนกัเรียนส่วนใหญ่อาศยัอยูใ่นครอบครัวท่ีมีคน
สบูบหุร่ี ท่ีสามารถรับรู้จากการสบูบหุร่ีได้จาก เห็นคนในครอบครัวสบูบหุร่ีในบ้าน สบูบหุร่ีในวงกิน
เหล้า ช่วงท่ีนัง่เล่น คยุกนั ระหว่างท่ีเดินสวนทางกันจะมีคนสบูบหุร่ี และรวมถึงได้กลิ่นการสบูบหุร่ี 
ด้าย มีทัศนคติ ท่ีมองว่าการสูบบุหร่ีท าให้โก้เก๋ ทัง้ท่ีเด็กก็รับรู้ถึงโทษของบุหร่ี ขณะท่ีเด็กและ
เยาวชนรู้จกับุหร่ีท่ีมีรสชาติแปลกใหม่จากรุ่นพ่ี ท่ีชือ้มาจากร้านค้าบริเวณช่องสะง าชายแดนไทย -
กมัพูชา เช่น รสด า ๆ รสสตรอเบอร่ี รสแอ๊ปเปิล้ เด็ก ๆ เหล่านี ้จะเร่ิมหดัสบูบุหร่ีสูบบุหร่ีทัง้ยาเส้น 
และบุหร่ีม้วนท่ีเป็นก้นกรองเพราะจะท าให้เท่ มีรสนิยม เป็นคนทันสมัย และสาวจะมองและให้
ความส าคญัเป็นพิเศษ  
  ดงันัน้การใช้ทนุทางสงัคม และวฒันธรรมของหมู่บ้านแซร์ไปร์ท่ีส าคญั มาปฏิบตัิการ
ในการขับเคล่ือนสมัชชาสุขภาพแห่งชาติเร่ืองยาสาสูบมาปฏิบัติการอย่างเป็นรูปธรรม ท่ีบ้าน              
แซร์ไปร์ พบว่า เกิดกลไกการ เฝ้าระวงั เพ่ือ การลด ละ เลิก การสูบบุหร่ีในครอบครัว 4 ระดบั 1) 
การใช้กลไกคนในครอบครัว โดยกระบวนการครอบครัวต้นแบบ ลด ละ เลิก การสบูบหุร่ี 2) การใช้
กลไกอาสาสาธารณสขุประจ าหมู่บ้าน(อสม.) แซร์ไปร์ เฝ้าระวงัการสูบบุหร่ีของเด็กท่ีจะกลายมา
เป็นนักสูบหน้าใหม่ ร่วมกับการเฝ้าระวังเร่ืองโรค อ่ืนๆร่วมด้วย 3) การออกกฎระเบียบหมู่บ้าน            
แซร์ไปร์ ผ่าน “ประชาคมรับรอง”ร่วมกับมาตรการเฝ้าระวงั 25 ตาสบัปะรดท่ีเป็นกลไกเฝ้าระวงัยา
เสพตดิในหมูบ้่านและ 4) การใช้กลไกของภาครัฐ ในการเฝ้าระวงั การลกัลอบน าเข้าบหุร่ีในบริเวณ
ชายแดน ตามบทบาทหน้าท่ีของแตล่ะหนว่ยงาน เชน่ สรรพสามิต ทหาร ต ารวจ  
 เป็นท่ีนา่สนใจวา่รูปแบบการใช้กลไกคนในครอบครัวกระตุ้นให้เลิกสบูบหุร่ี โดยเฉพาะ 
ลกู จะเป็นกลไกท่ีส าคญัมากท่ีสดุ สามารถลด ละ เลิก การสบูบหุร่ีได้ ทัง้นีมี้สาเหตมุาจาก เป็นหว่ง



 

ข 

สขุภาพ และรู้สกึวา่ไมเ่ป็นท่ียอมรับของคนรอบข้าง ทัง้นีค้รอบครัวท่ีท่ีต้องการเลิกสบูบหุร่ีจะต้องมี
มาตรการอ่ืนๆร่วมด้วย เชน่ การก าหนดพืน้ท่ีและบริเวณการสบูบหุร่ีในบ้านและท่ีท างาน  
 ขณะท่ีปัจจัยท่ีส าคัญท่ีเอือ้ต่อการขับเคล่ือนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติเร่ืองยาสูบมา
ปฏิบตัิการท่ีจงัหวดัศรีสะเกษ บ้านแซร์ไปร์ ได้แก่ 1. การให้ความส าคญักบัพืน้ท่ีหรือบริบทชมุชน ท่ี
มีทุนทางสังคมและวัฒ นธรรม ท่ี เข้ม ข้น  2. รูปแบบของการขับ เค ล่ือนกิจกรรม  โดยใช้
กระบวนการวิจยัเชิงปฏิบตัิการแบบมีสว่นร่วม  ท าให้ชาวบ้านได้ให้ความสนใจ เน่ืองเป็นการศกึษา
ครัง้แรก 3. กลุ่มเป้าในการศึกษามีความหลากหลาย  4. การมีส่วนร่วมของชุมชน และจาก
หน่วยงานทุกภาคส่วน 5. ยาสูบเป็นประเด็นสาธารณะ ในระดบันโยบาย ท่ีมีการประชาสัมพันธ์
ผา่นส่ือตา่งๆ ท าให้ชาวบ้าน หนว่ยงานด้านสาธารณสขุ มีการพดูถึง การรับรู้รับทราบในวงกว้าง  
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ประสบการณ์ในการท ากิจกรรมกบัเด็ก เยาวชน บ้านแซร์ไปร์ตลอดโครงการ 

ขอบคณุ เดก็ เยาวชน กลุม่แมบ้่าน กลุม่ อสม. ผู้น าชมุชนและชาวบ้านแซร์ไปร์ท่ี 
ไม่สบูบหุร่ีและท่ีสบูบหุร่ี ท่ีสนบัสนนุให้เกิดกิจกรรมท่ีดีๆในหมู่บ้าน มาเป็นนกัวิจยั มาให้ข้อมลู จน
สามารถปฏิบตักิารเป็นครอบครับต้นแบบในการลด ละ เลิกการสบูบหุร่ีในครอบครัวได้   
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บทที่ 1 
 

บทน ำ 
 

1.1  ที่มำและควำมส ำคัญของปัญหำ  
คณะท างานสมัชชาสุขภาพจังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งเกิดจากการรวมตวักันของภาคประชา

สงัคมท่ีมาจากหลายองค์กร ทัง้ภาครัฐ ภาคประชาชน ชมุชนและองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินมีการ
ด าเนินงานร่วมกนัมาตัง้แตปี่ 2545 ในการร่วมกนัร่างพรบ.สขุภาพแหง่ชาติ และน ามติจากสมชัชา
สขุภาพมาขบัเคล่ือนในพืน้ท่ีโดยเฉพาะประเด็นเด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ เกษตรอินทรีย์ ฯ  โดยการ
ท างานท่ีผ่านมามีคณะท างานท่ีมีทีม 1) นกัวิชาการคือนายประจวบ จนัทร์หม่ืน  2) นกัส่ือสารทาง
สังคมคือ นายทองจันทร์ ศรีสุธรรม 3) นักประสานภาคีเครือข่าย คือนางผ่องศรี แซ่จึง 4) นัก
นโยบายและยุทธศาสตร์คือ ดร.ไสว  สดใสและ 5) นกับริหารจดัการคือนายอาลัย หงษ์ทอง การ
ท างานในพืน้ท่ีจังหวัดศรีสะเกษจะเน้นการท างานในประเด็นท่ีคณะท างานร่วมกันก าหนดการ
ด าเนินกิจกรรมให้ตรงกับความต้องการและปัญหาในพืน้ท่ี เพ่ือสร้างกระบวนการเรียนรู้ในด้าน
ตา่งๆท่ีเก่ียวข้องกบัพระราชบญัญัติ มติสมชัชาสขุภาพแห่งชาตเิร่ืองยาสบู ให้ชมุชนสามารถน าไป
ปฏิบตัิอย่างเป็นรูปธรรมในระดบัจงัหวดัโดยผา่นกิจกรรมตา่งๆ ทัง้การรณรงค์, การจดัคา่ย, จดัเวที
เสวนา รวมทัง้การศกึษาวิจยัเชิงปฏิบตักิาร 

เป็นท่ีทราบกนัอยู่แล้วว่าการสบูบหุร่ีเป็นอนัตรายตอ่สขุภาพมาก ทัง้ตวัผู้สบูบหุร่ีเอง หรือผู้
สบูบหุร่ีมือสอง และรวมถึงผู้สบูบหุร่ีมือสามด้วย  เพราะบหุร่ีประกอบด้วยสารตา่ง ๆมากมายท่ีเป็น
พิษกบัร่างกายมากกวา่ร้อยชนิด โดยการสบูบหุร่ีจะเพิ่มความเสียงตอ่การเกิดโรคตา่งๆมากกวา่ 50 
ชนิด เช่น โรคท่ีรุนแรง ได้แก่ โรคมะเร็งปอด โรคมะเร็งปาก โรคหวัใจและหลอดเลือด โรคถงุลมโป่ง
พอง ถึงแม้ว่าบางครัง้การสะสมในร่างกายอาจใช้เวลายาวนานถึง  20-30 ปีในการแสดงอาการก็
ตาม  

ประเทศไทยเป็นประเทศภาคีสมาชิกตามอนสุญัญาว่าด้วยการควบคมุยาสบูของอนามยั
โลก ท่ีมีผลบงัคบัใช้ตัง้แต่ปี 2547 ได้ให้สตัยาบนัภายใต้กรอบข้อตกลงดงักล่าวได้เสนอมาตรการ
ในการควบคุมยาสูบ แบ่งเป็น กลุ่มใหญ่ๆ ได้ 5 ประเภท คือ 1. มาตรการลดอุปสงค์การบริโภค
ยาสูบ 2.มาตรการด้านอุปทาน เพ่ือการลดการบริโภคยาสูบ 3.การควบคมุก ากับสารประกอบใน
ผลิตภัณฑ์ยาสูบ 4.มาตรการคุ้มครองสุขภาพของผู้ ไม่สูบบุหร่ี และ 5.การช่วยให้ผู้ เสพติดเลิกใช้
ยาสูบ (กรอบอนุสัญญาว่าด้วยการควบคุมยาสูบ ค.ศ. 2003) แม้ว่าท่ีผ่านมารัฐบาลไทยจะมี
คณะกรรมการควบคุมยาสูบแห่งชาติ (คบยช.) มีการออกกฎหมายควบคมุยาสูบ และนโยบาย
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สาธารณะในการด าเนินงานเพ่ือควบคมุยาสูบ ผ่านกระทรวงสาธารณสุข รวมทัง้การมีศูนย์วิจัย
และจดัการความรู้เพ่ือการควบคมุยาสบู มหาวิทยาลยัมหิดล (ศจย.) ท่ีพยายามสนบัสนนุการสร้าง
องค์ความรู้ตา่งๆท่ีเก่ียวกบัยาสบู ขณะเดียวกนัการมีหน่วยงานภาคเอกชน เช่น ส านกังานกองทุน
การสร้างเสริมสขุภาพ (สสส.) และอีกหลายๆหน่วยงานภาคีได้ออกมาตรการตา่งๆ เพ่ือควบคมุการ
สบูบหุร่ี หรือแม้แตเ่วทีสมชัชาสขุภาพครัง้ท่ี 3 ท่ีผา่นได้มีการพดูถึงมตข้ิอเสนอเก่ียวกบัมาตรการใน
การควบคมุปัจจยัเส่ียงตอ่สขุภาพด้านยาสบู 

อย่างไรก็ตามเป็นท่ีน่าสังเกตว่ามาตรการ การควบคุมยาสูบท่ีหน่วยงานต่างๆได้
ด าเนินการสามารถได้ผลในระดบัหนึ่งเท่านัน้ ปริมาณการสูบบหุร่ีของผู้คนในสงัคมยงักระจายอยู่
ทั่วไปโดยเฉพาะในพืน้ท่ีท่ีไม่สามารถควบคุมได้ และมีแนวโน้มท่ีคนสูบบุหร่ีหน้าใหม่จะมีอายุ
น้อยลงเร่ือยๆดงัเช่น ข้อมูลการส ารวจสุขภาพประชาชนไทยในปีพ.ศ. 2552 พบว่า มีผู้ สูบบุหร่ี 
ประมาณ 14 ล้านคน  โดยอตัราการสบูบหุร่ีของประชากรไทยอายุ 15 ปีขึน้ไปสบูบหุร่ีสงูถึง 10.90 
ล้านคน และจากการส ารวจอตัราการสูบบุหร่ี ท่ีแยกตามจงัหวดั โดยเฉพาะอัตราการสูบบุหร่ีของ
จงัหวัดศรีสะเกษ ในปี พ.ศ. 2550 มีอัตราการสูบบุหร่ี 23.02% และในปี พ.ศ. 2554 มีอัตราการ        
สบูบหุร่ี 24.98% จากข้อมลูดงักล่าวพบว่า อตัราการสบูบหุร่ีของจงัหวดั ศรีสะเกษ เพิ่มขึน้ 1.96% 
เม่ือเทียบกบัปีท่ีผา่นมา (รัศมี สงัข์ทอง และคณะ ,2553) 

ต าบลไพรพฒันา อ าเภอภูสิงห์ จงัหวดัศรีสะเกษ  ประกอบด้วย 10 หมู่บ้าน ชาวบ้านส่วน
ใหญ่มีการอพยพมาจากพืน้ท่ีตา่งๆของจงัหวดัศรีสะเกษ และจงัหวดัอ่ืนๆ เพ่ือมาตัง้ถ่ินฐานโดยการ
จบัจองท่ีดิน ท ากิน  เม่ือประมาณ 60 กว่าปีท่ีผ่านมา ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพ ท าไร่ ท านา และ
รับจ้างทัว่ไป เป็นพืน้ท่ีมีความหลากหลายทางวฒันธรรม เน่ืองจากชาวบ้านมีหลายกลุ่มชาติพนัธุ์ 
เช่น กลุ่มชาติพันธุ์ เขมรในไทย กลุ่มชาติพันธุ์ลาว กลุ่มชาติพันธุ์กุย และกลุ่มชาติพันธุ์ อ่ืนๆ 
ตามล าดบั ต าบลไพรพฒันาห่างจากอ าเภอเมือง จงัหวดัศรีสะเกษ ประมาณ 105  กิโลเมตรและมี
ระยะทางหา่งจากกรุงเทพมหานครประมาณ  571 กิโลเมตร  มีพืน้ท่ีตดิชายแดนไทย – กมัพชูา โดย
มี “ช่องสะง า” เป็นจุดผ่านแดนถาวร ท่ีใช้ส าหรับการ       ข้ามแดนของผู้คน และใช้ส าหรับการ
ขนสง่ค้าขายสินค้าทกุประเภท ท่ีต้องการสง่ไปขายยงัประเทศตา่งๆ รวมถึงการลกัลอบการค้าขนส่ง
สินค้าผิดกฎหมาย สินค้าหนีภาษี และสินค้าปลอมแปลงละเมิดลิขสิทธ์ิ เชน่ เหล้า และบหุร่ี เป็นต้น 

ปัจจบุนัชาวบ้านในต าบลไพรพฒันาท่ีมีรายได้เพิ่มขึน้ จากการขยายตวัทางด้านเศรษฐกิจ
จากการท าสวนยางพารา และการท าไร่มัน การค้าขายสินค้าในบริเวณชายแดน และชาวบ้าน
บางส่วนท่ีมีรายได้จากการรับจ้างทัว่ไปเกือบตลอดทัง้ปี จากการสงัเกตพบว่าการมีรายได้ท่ีเพิ่มขึน้
คนในต าบลไพรพฒันากลบัมีปัญหาด้านสขุภาพมากขึน้  มีการด่ืมสรุา และสบูบหุร่ีมากในกลุม่ผู้ใช้
แรงงาน และเร่ิมมีกลุ่มเดก็ เยาวชนกินเหล้าและสบูบหุร่ีด้วย  เน่ืองจากด้วยลกัษณะท่ีมีความคล้าย
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ทางด้านวฒันธรรมท่ีชาวบ้านมีการส่ือสารพดูภาษาเขมรได้ และมีพืน้ท่ีติดชายแดนไทย – กมัพชูา 
ท าให้ผู้คนในบริเวณพืน้ท่ีชายแดนชอ่งสะง า มีโอกาสในการเข้าถึงแหลง่อบายมขุตา่งๆ และจบัจา่ย
ชือ้ขาย ยาสูบมวนเอง และบุหร่ีก้นกรองท่ีเป็นสินค้าลกัลอบเลียนแบบสินค้าหนีภาษีได้มากกว่า
ผู้คนจากถ่ินอ่ืน เห็นได้จากชาวบ้านได้มีการสูบบุหร่ีย่ีห้อแบลนเนมดงัๆ แต่มีราคาชือ้ขายกันใน
ราคาถูก และบุหร่ีท่ีถูกลักลอบน ามักถูกน ามาเป็นของฝากให้กับคนในพืน้ต าบลไพรพัฒนาเป็น
ประจ า 

จากการพูดคุยข้อมูลเก่ียวกับประเด็นด้านสุขภาพโดยเฉพาะสถานการณ์ปัญหาเด็ก
ปฐมวยัและผลกระทบจากการสบูบหุร่ีของคนต าบลไพรพฒันาพบว่า มีเด็กปฐมวยัช่วงอาย ุ0-5 ปี 
เด็กในวยัเรียน และคนท่ีไม่สบูบหุร่ีอาศยัอยู่ร่วมกบัคนในครอบครัวท่ีสบูบหุร่ีโดยไม่ได้ป้องกนั ทัง้นี ้
มีสาเหตุมาจาก 1. การขาดความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับโทษและภัยของการสูบบุหร่ีของคนใน
ครอบครัว  2.บางคนมีความคิด ความเช่ือท่ีไม่ถูกต้องเก่ียวกับ การด่ืมสุรา และการสูบบุหร่ี เช่น 
ผู้ ใช้แรงงานจะท าให้มีก าลังเพิ่มขึน้ จะท าให้ท างานได้มากขึน้และ สามารถแก้เครียดได้ 3.การ
บงัคบัใช้กฎหมายเก่ียวกับการสูบบหุร่ี เช่นการจ าหน่ายบุหร่ีให้กับเด็กท่ีมีอายุน้อยกว่า18 ปี หรือ
แม้แต่การลักลอบน าเข้าบุหร่ีลอกเลียนแบบในพืน้ท่ีบริเวณชายแดน  4.ขาดมาตรการและ              
แนวทางการสร้างเสริมกลไกเฝ้าระวงัทางสงัคมในการหาทางออกร่วมกนัระหวา่งผู้สบูบหุร่ี และผู้ ท่ี
ไมส่บูบหุร่ี เพ่ือหาแนวทาง ลด ละ เลิก การสบูบหุร่ี 

เป็นท่ีนา่สนใจว่า พฒันาการและการเรียนรู้เด็กปฐมวยั อายตุัง้แตแ่รกเกิดถึง  5 ปี เป็นชว่ง
ท่ีส าคญัท่ีสุดอาจเรียกว่าเป็นวยัทองของชีวิต  เน่ืองจากการเรียนรู้ของเด็กในระยะ 5 ปีแรกจะมี
ประสิทธิภาพมากกว่าการเรียนรู้ในระยะหลัง การพัฒนาการด้านสติปัญญาของเด็กจะมีการ
พฒันาการเป็นคร่ึงหนึง่ของผู้ใหญ่เม่ืออาย ุ4 ปี และจะมีการพฒันาการขึน้ถึงร้อยละ 80 เม่ืออาย ุ8 
ปี นอกนัน้มีการพฒันาเพิ่มเพียง 20%  อตัราการเจริญเติบโตของสมองมีมากถึง 90 %  โดยเฉพาะ
ในชว่ง 3 ขวบปีแรก  สมองมีการเจริญเตบิโตรวดเร็วมากและสร้างจดุเช่ือมเส้นใยประสาทท่ีควบคมุ
การท างานของกล้ามเนือ้แขนขา จะเกิดอะไรขึน้กบัเด็กปฐมวยั เดก็ในวยัเรียน และผู้ ท่ีไม่สบูบหุร่ี ท่ี
มีความเส่ียงจะได้รับสารพิษ จากการสูบบุหร่ี    มือสอง และมือสาม ท่ีอาศยัอยู่กับครอบครัวท่ี            
สบูบหุร่ีเหลา่นี ้

แม้วา่ท่ีผา่นจะมีหน่วยงานทางด้านสาธารณสขุ โรงเรียน องค์กรพฒันาเอกชน หรือองค์กร
ชุมชนกลุ่มแม่อาสาบ้านโคกชาติ ได้ท ากิจกรรมเก่ียวกับด้านสุขภาพบ้าง เช่น เก่ียวกับโรคเอดส์ 
เก่ียวกับพฒันาการ และการเรียนรู้ของเด็กปฐมวยั การรณรงค์ให้ความรู้โทษและภัยของการสูบ
บหุร่ีบ้าง แต่ก็ยงัจ ากดักลุ่มเป้าหมายในระดบัโรงเรียน และกิจกรรมส่วนใหญ่ท าในระยะสัน้ๆเช่น
การรณรงค์วนังดสบูบหุร่ีโลก แตไ่มมี่กิจกรรมอยา่งตอ่เน่ือง 
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ปรากฏการณ์ท่ีน่าสนใจของผู้คนท่ีเข้ามาอยู่อาศยัในต าบลไพรพัฒนาแม้ว่าจะมีความ
แตกต่างกันในเชิงกลุ่มชาติพนัธุ์ ท่ีมีความหลากหลายทัง้ทางด้านวฒันธรรม ประเพณี ความเช่ือ 
ภาษา หรือแม้แตว่ิถีชีวิตของการท ามาหากิน ท าไมผู้คนเหล่านีจ้ึงสามารถอยู่ร่วมกนัได้ ท่ามกลาง
การเปล่ียนแปลงทางด้านสงัคมเศรษฐกิจ การเมือง หรือแม้แต่ปัญหาความมัน่คงเก่ียวกบัดินแดน
ในพืน้ท่ีบริเวณชายแดนไทย – กมัพชูา เน่ืองเพราะชาวบ้านในต าบลไพรพฒันามีทนุทางสงัคม และ
ทนุทางวฒันธรรมท่ีเข้มแข็งร่วมกันจึงเป็นแรงเสริมอนัหนึ่งท่ีท าให้ชาวบ้านเกิดการประสานความ
ร่วมมือในการแก้ไขปัญหาตา่งๆได้ดีเสมอมา 

ดงันัน้ในการขับเคล่ือนมติสมชัชาสุขภาพปี 2553ในประเด็นยาสูบ คณะท างานสมชัชา
สุขภาพจังหวัดศรีสะเกษ จึงเห็นร่วมกันว่าเพ่ือเป็นการสนบัสนุนการพฒันาการสร้างเสริมระบบ
กลไกการเฝ้าระวงั เพ่ือลด ละ เลิก การสบูบหุร่ี ในครอบครัว เพ่ือให้เกิดการแก้ไขปัญหาการสบูบหุร่ี
อย่างจริงจัง จึงจ าเป็นต้องมีการศึกษาทุนทางสงัคม ทุนทางวัฒนธรรม บริบท และปัจจัยต่างๆ
รูปแบบแนวทางการพฒันาระบบกลไก เพ่ือลด ละ เลิก การสูบบหุร่ีในครอบครัว อาจจ าเป็นต้อง
สร้างกระบวนการเรียนรู้เพ่ือการพฒันาเก่ียวกับหลกัสูตรและการให้ความรู้โทษและภัยของบุหร่ี
ให้กบั ผู้ ท่ีเก่ียวข้อง รวมถึงการพฒันาส่ือควบคมุยาสบูท่ีเข้าใจง่ายกบัผู้คนในบริเวณชายแดน  

กระบวนการดังกล่าวต้องเกิดจากการมีส่วนร่วมของคนท่ีอยู่ในครอบครัว ชุมชน วัด 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล และหน่วยงานภาคีในระดบัพืน้ท่ี โดยการให้ผู้ ท่ีสูบบุหร่ีได้มี
โอกาสแสดงความคดิเห็นและมีสว่นร่วมในการท ากิจกรรมอยา่งเดน่ชดั  

 

 1.2  ค ำถำมกำรวิจัย 
 

  ค ำถำมหลักในกำรวิจัย 
  การพฒันากลไกการสร้างเสริมระบบการเฝ้าระวงัเพ่ือลด ละ เลิกการสูบบุหร่ีใน

ครอบครัว พืน้ท่ีชายแดนไทย – กมัพชูาควรเป็นอยา่งไร 
  ค ำถำมรองในกำรวิจัย 

1. บริบทสถานการณ์การค้าชายแดน สถานการณ์การสบูบหุร่ีของคนในพืน้ท่ีต าบลไพร 
พฒันาเป็นอย่างไร มีปัจจยัเง่ือนไขอะไรบ้างท่ีก่อให้เกิดความเส่ียงตอ่คนท่ีไม่สบูบหุร่ีจะได้สารพิษ
จากบหุร่ี และทศันะคตติอ่การสบูบหุร่ีในครอบครัวเป็นอยา่งไร 

2. ทนุทางสงัคมและทนุทางวฒันาธรรมท่ีคนในต าบลไพรพฒันาใช้ร่วมกนั เป็นอยา่งไร 
บ้าง 

3. คนในพืน้ท่ีต าบลไพรพฒันาจะน าทนุทางสงัคมและทนุทางวฒันาธรรมท่ีมีอยู ่มา 
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สนับสนุนการพัฒนาการสร้างเสริมระบบกลไกการเฝ้าระวัง เพ่ือลด ละ เลิก การสูบบุหร่ี ใน
ครอบครัวให้เกิดความยัง่ยืน ได้อยา่งไร 

 

1.3  วัตถุประสงค์กำรวิจัย   
1.  เพ่ือศกึษาทนุทางสงัคม ทนุทางวฒันธรรม และบริบทการค้าชายแดนบริเวณชอ่งสะง า 

บริบทพืน้ท่ีของต าบลไพรพัฒนา รวมถึงสถานการณ์การค้าบุหร่ีในพืน้ท่ีชายแดน การสูบบุหร่ี 
ปัจจยัเง่ือนไขท่ีก่อให้เกิดความเส่ียงและทศันะคติตอ่การสบูบหุร่ีในครอบครัว  

2.  เพ่ือหารูปแบบการพฒันากลไกการสร้างเสริมระบบการเฝ้าระวงัเพ่ือลด ละ เลิกการสบู
บหุร่ีในครอบครัว พืน้ท่ีชายแดนไทย – กมัพชูา 

3.  เพ่ือค้นหาปัจจยัความส าเร็จในการขบัเคล่ือนการน ามติสมชัชาสุขภาพแห่งชาติเร่ือง
ยาสบูไปสูภ่าคปฏิบตัิ 

4.  เพ่ือหารูปแบบกระบวนการการน ามติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติเ ร่ื องยาสูบไปสู่
ภาคปฏิบตั ิ

 
1.4  ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ  

1. ได้ทราบถึงทุนทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรม และบริบทพืน้ท่ีบ้านแซร์ไปร์  ต าบลไพร
พัฒนา รวมถึงสถานการณ์การค้าชายแดนท่ีเก่ียวข้องกับยาสูบ การสูบบุหร่ี ปัจจัยเง่ือนไขท่ี
ก่อให้เกิดความเส่ียงและทศันะคติตอ่การสบูบหุร่ีในครอบครัว 

2. ได้รูปแบบการพฒันากลไกการสร้างเสริมระบบการเฝ้าระวงัเพ่ือลด ละ เลิกการสบูบหุร่ี
ในครอบครัว พืน้ท่ีชายแดนไทย – กมัพชูา  

3. เกิดกลไกการเฝ้าระวงัเพ่ือ ลด ละ เลิกการสูบบุหร่ีในครอบครัว พืน้ท่ีชายแดนไทย – 
กมัพชูา 

4. ได้ชดุความรู้และการพฒันาระบบการเฝ้าระวงัเพ่ือ ลด ละ เลิกการสบูบหุร่ีในครอบครัว 
พืน้ท่ีชายแดนไทย – กมัพชูา 

5. ชมุชนเกิดการต่ืนตวั ตระหนกัถึงภยัท่ีมาจากการสบูบหุร่ี 
6. เกิดการน ามตสิมชัชาสขุภาพเร่ืองยาสบูไปขบัเคล่ือนในพืน้ท่ี 
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บทที่ 2 
 

แนวคดิและงานวจิัยที่เก่ียวข้อง 
 

การศึกษาวิจัยเร่ือง การน ามติสมชัชาสุขภาพแห่งชาติเร่ืองยาสูมาปฏิบตัิการท่ีจงัหวัด             

ศรีสะเกษ  ทีมวิจัยใช้การวิจัยเชิงปฏิบตัิการแบบมีส่วนร่วมให้สามารถมีการขับเคล่ือนการน ามติ

สมชัชาสขุภาพแห่งชาติไปสู่ภาคปฏิบตัิอย่างเป็นรูปธรรมท่ีบ้านแซร์ไปร์ ต าบลไพรพฒันา อ าเภอ              

ภสูิงห์ จงัหวดัศรีสะเกษ ทีมวิจยัได้ทบทวนแนวคดิ ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง  ดงันี ้  

 1. ความหมาย และนโยบายท่ีเก่ียวข้องการสบูบหุร่ี 

 2. แนวคดิทนุทางสงัคม (Social Capital) 

 3. แนวคดิทนุทางวฒันธรรม (Cultural Capital) 

 4.  แนวคดิการวิจยัเชิงปฏิบตักิารแบบมีสว่นร่วม (Participatory Action Research: PAR) 

 5. งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
 

2.1 ความหมาย และนโยบายท่ีเก่ียวข้องการสูบบุหร่ี 

2.1.1 ความหมาย 

ยาสูบ ตามพระราชบญัญัตยิาสบู พ.ศ. 2509 หมายความว่า บหุร่ีซิกาแรต บหุร่ีซิการ์ บหุร่ี

อ่ืน ยาเส้นปรุง และให้รวมถึงยาเคีย้วด้วย สว่น 

บุหร่ี ตามพระราชบญัญัติคุ้มครองสุขภาพผู้ ไม่สูบบุหร่ี พ.ศ. 2535 หมายความว่า บหุร่ีซิ

กาแรต บหุร่ีซิการ์ บหุร่ีอ่ืน ยาเส้นหรือยาเส้นปรุงตามกฎหมายวา่ด้วยยาสบู 
 

2.1.2 พระราชบัญญัตแิละกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการควบคุมการสูบบุหร่ี 

พระราชบญัญตัท่ีิเก่ียวข้องกบัการควบคมุยาสบู ท่ีส าคญัมีด้วยกนั 2 ฉบบั คือ 

พระราชบญัญัติควบคมุผลิตภณัฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2535 และพระราชบญัญัติคุ้มครองสขุภาพผู้ ไม่สูบ

บหุร่ี พ.ศ. 2535 ซึง่ใน พ.ร.บ. ทัง้ 2 ฉบบั ได้ก าหนดบทบาทหน้าท่ีของพนกังานเจ้าหน้าท่ีไว้ดงันี ้
 

1. พระราชบัญญัตคิวบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2535 

มาตรา 3 ได้บญัญตัคิ าส าคญั ดงันี ้ 
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“ผลิตภัณฑ์ยาสูบ” หมายความว่า ยาสบูตามกฎหมายว่าด้วยยาสบูและผลิตภณัฑ์อ่ืนใด

ท่ีมี 

ส่วนประกอบของใบยาสูบหรือพืชนิโคเซียทาแบกกุ้ม (NICOTIANATABACUM)ไม่ว่าจะ

ใช้เสพโดยวิธีสบู ดดู ดม อม เคีย้ว กิน เป่า หรือพ่นเข้าไปในปากหรือจมกู หรือโดยวิธีอ่ืนใดเพ่ือให้

ได้ผล เป็นเชน่เดียวกนั 

“ หีบห่อ ” หมายความว่า ซอง ห่อ หรือสิ่งบรรจุอ่ืนซึ่งใช้ในการหุ้ มห่อบรรจุผลิตภัณฑ์

ยาสบู 

“ โฆษณา ” หมายความวา่ การกระท าไมว่า่โดยวิธี ๆ ให้ประชาชนเห็น ได้ยินหรือทราบ 

ข้อความเพ่ือประโยชน์ในทางการค้า 

 มาตรา 4 ห้ามมิให้ผู้ใดจ าหนา่ย ขาย แลกเปล่ียนหรือให้ผลิตภณัฑ์ยาสบูแก่บคุคล

ซึง่ตนรู้อยูว่า่ผู้ ซือ้หรือผู้ รับเป็นผู้ มีอายไุมค่รบ 18 ปีบริบรูณ์ โดยเจตนา 

 มาตรา 5 ห้ามมิให้ผู้ใดขายผลิตภณัฑ์ยาสบูโดยใช้เคร่ืองขาย 

 โทษ ผู้ ใดฝ่าฝืนมาตรา 4หรือมาตรา 5ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือ

ปรับ 

ไมเ่กิน 2,000 บาท หรือทัง้จ าทัง้ปรับตามมาตรา 17 

 มาตรา 6 ห้ามมิให้ผู้ใดกระท าการอยา่งหนึง่อยา่งใดดงัตอ่ไปนี ้

ขายสินค้าหรือให้บริการโดยมีการแจก แถม ให้ผลิตภณัฑ์ยาสบูหรือแลกเปล่ียน 

กบัผลิตภณัฑ์ยาสบูแล้วแตก่รณี 

(1) ขายผลิตภณัฑ์ยาสบูโดยแจก แถม ให้ หรือแลกเปล่ียนกบัสินค้าอ่ืน 

หรือการให้บริการอยา่งอ่ืนประกอบ 

(2) ให้หรือเสนอให้สิทธิในการเข้าชมการแขง่ขนั การแสดง การให้บริการ 

หรือสิทธิประโยชน์อ่ืนใดเป็นการตอบแทนแก้ผู้ ซือ้ผลิตภัณฑ์ยาสูบ หรือแก่ผู้น าหีบห่อผลิตภัณฑ์

ยาสบูมาแลกเปล่ียนหรือแลกซือ้ 

 มาตรา 7 ห้ามมิให้ผู้ ใดแยกจ่ายผลิตภัณฑ์ยาสูบในลักษณะเป็นตวัอย่างของผลิตภัณฑ์

ยาสบู หรือเพ่ือให้ผลิตภณัฑ์ยาสบูแพร่หลาย หรือเป็นการจงูใจสาธารณชนให้ สบูผลิตภณัฑ์ยาสบู

นัน้ ทัง้นีเ้ว้นแตเ่ป็นการให้ตามประเพณีนิยม 
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 มาตรา 8 ห้ามมิให้ผู้ ใดโฆษณาผลิตภัณฑ์ยาสูบ หรือแสดงช่ือ หรือเคร่ืองหมายของ

ผลิตภณัฑ์ยาสบูในสิ่งพิมพ์ทางวิทยกุระจายเสียง วิทย ุโทรทศัน์ หรือสิ่งอ่ืนใดท่ีใช้เป็นการโฆษณา

ได้หรือใช้ช่ือหรือเคร่ืองหมายของผลิตภณัฑ์ยาสบูในการแสดง การแข่งขนั การให้บริการหรือการ

ประกอบกิจกรรมอ่ืนใดท่ีมีวัตถุประสงค์ให้สาธารณชนเข้าใจว่าเป็นช่ือ หรือเคร่ืองหมายของ

ผลิตภัณฑ์ยาสูบ บทบญัญัติในวรรคหนึ่ง มิให้ใช้บงัคบัการถ่ายทอดสดรายการจากต่างประเทศ 

ทางวิทย ุโทรทศัน์ และการโฆษณาผลิตภัณฑ์ยาสบูในสิ่งพิมพ์ซึ่งจดัพิมพ์นอกราชอาณาจกัร โดย

มิได้มีวตัถปุระสงค์ให้น าเข้ามาจ าหนา่ยจา่ยแจกในราชอาณาจกัรโดยเฉพาะ 

 โทษ ผู้ ใดฝ่าฝืนมาตรา 8 วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 200,000 บาท ตามมาตรา 

19  มาตรา 9 ห้ามมิให้ผู้ ใดโฆษณาสินค้าท่ีใช้ช่ือหรือเคร่ืองหมายของผลิตภัณฑ์ยาสูบเป็น

เคร่ืองหมายของสินค้านัน้ในลกัษณะท่ีอาจท าให้เข้าใจได้วา่หมายถึงผลิตภณัฑ์ยาสบู 

 มาตรา 10 ห้ามมิให้ผู้ ใดผลิต น าเข้าขายหรือเพ่ือจ่ายแจกเป็นการทัว่ไปหรือโฆษณาสินค้า

อ่ืนใดท่ีมีรูปลกัษณะ ท าให้เข้าใจได้ว่าเป็นสิ่งเลียนแบบผลิตภณัฑ์ยาสูบประเภทบหุร่ีซิกาแรตหรือ

บหุร่ีซิการ์ตามกฎหมายวา่ด้วยยาสบู หรือหีบหอ่ผลิตภณัฑ์ดงักลา่ว 

 โทษ ตามมาตรา 18 ระบุว่าผู้ ใดฝ่าฝืนมาตรา 6 มาตรา 7 มาตรา 9 หรือมาตรา 10 ต้อง 

ระวางโทษปรับไมเ่กิน 20,000 บาท 

 มาตรา 11 ผลิตภัณฑ์ยาสูบท่ีจะขายได้จะต้องมีส่วนประกอบ ตามมาตรฐานท่ีก าหนดใน

กฎกระทรวง 

- ผู้ผลิตหรือน าเข้าผลิตภณัฑ์ยาสบูมีหน้าท่ีต้องแจ้งรายการสว่นประกอบ 

ผลิตภัณฑ์ ยาสูบให้กระทรวงสาธารณสุขทราบตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไขท่ีก าหนดใน

กฎกระทรวง 

- ในกรณีท่ีผลิตภณัฑ์ยาสบูใดมีสว่นประกอบไมเ่ป็นไปตามมาตรฐานท่ีก าหนด 

ตามวรรคหนึง่ ให้รัฐมนตรีมีอ านาจออกค าสัง่ห้ามมิให้มีการขายหรือน าเข้าผลิตภณัฑ์ยาสบูนัน้ 

 โทษ ตามมาตรา 20 ระบุว่า ผู้ ผลิตหรือผู้ น าเข้าผู้ ใดไม่แจ้งรายการหรือแจ้งรายการไม่

ครบถ้วน หรือแจ้งรายการอนัเป็นเท็จ หรือขายหรือน าผลิตภัณฑ์ยาสูบโดยฝ่าฝืนมาตรา 11 ต้อง

ระวางโทษจ าคกุไมเ่กิน 6 เดือนหรือปรับไมเ่กิน 100,000 บาท หรือทัง้จ าทัง้ปรับ 
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 มาตรา 12 ผู้ผลิตหรือผู้น าเข้าผลิตภัณฑ์ยาสูบต้องแสดงฉลากท่ีหีบห่อผลิตภัณฑ์ยาสูบ

ก่อนท่ีจะน าออกจากแหลง่ผลิตหรือก่อนท่ีจะน าเข้ามาในราชอาณาจกัร แล้วแตก่รณี 

- หลกัเกณฑ์วิธีการและเง่ือนไขการแสดงฉลากและข้อความในฉลากให้เป็นไป 

ตามท่ีรัฐมนตรีประกาศก าหนดในราชกิจจานเุบกษา 

  โทษ ตามมาตรา 21 ผู้ผลิตหรือผู้น าเข้าผู้ ใดฝ่าฝืนมาตรา 12 ต้องระวางโทษปรับ

ไมเ่กิน 100,000 บาท 

มาตรา 13 ห้ามมิให้ผู้ ใดขายผลิตภัณฑ์ยาสูบท่ีมิได้แสดงฉลาก “ภาพค าเตือน” ตามท่ี

ก าหนดในมาตรา 12  บนหีบหอ่ผลิตภณัฑ์ยาสบู 

โทษ ตามมาตรา 22 ระบวุ่า ผู้ ใดฝ่าฝืนมาตรา 13 ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท 

และมาตรา 24 ระบวุ่า ในกรณีท่ีผู้ ฝ่าฝืนมาตรา 4, 5, 6, 7, 8 (วรรคหนึ่ง), 9, 10 หรือ 13 เป็นผู้ผลิต

หรือผู้น าเข้า ผู้ ฝ่าฝืนต้องระวางโทษเป็นสองเทา่ของโทษท่ีบญัญตัไิว้ส าหรับความผิดนัน้ 

มาตรา 14 ในการปฏิบตัหิน้าท่ีตามพระราชบญัญตันีิ ้ให้พนกังานเจ้าท่ีมีอ านาจ 

(1) เข้าไปในสถานท่ีใด ๆ ในเวลาระหวา่งพระอาทิตย์ขึน้ถึงพระอาทิตย์ตก หรือ 

ในระหว่างเวลาท าการของสถานท่ีนัน้ หรือเข้าไปในยานพาหนะใด ๆ เพ่ือตรวจค้นในกรณีท่ีมีเหตุ

อนัควรสงสยัวา่มีการกระท าความผิดตามพระราชบญัญตันีิ ้

(2) น าผลิตภณัฑ์ยาสบูในปริมาณพอสมควรไปเป็นตวัอยา่งเพื่อตรวจสอบ 

(3) ออกหนงัสือสอบถามหรือเรียกบคุคลใดมาให้ถ้อยค าหรือสง่บญัชีเอกสาร 

หลกัฐานหรือสิ่งอ่ืนท่ีจ าเป็นมาประกอบการพิจารณาได้ในการปฏิบตัิหน้าท่ีตามวรรคหนึ่งให้ผู้ ท่ี

เก่ียวข้องอ านวยความสะดวกตามสมควร 

 โทษมาตรา 23ระบุว่า ผู้ ใดขดัขวางหรือไม่อ านวยความสะดวกแก่พนกังานเจ้าหน้าท่ีใน

การปฏิบตัิหน้าท่ีตามมาตรา 14 ต้องระวางโทษจ าคกุไม่เกิน 1 เดือนหรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท 

หรือทัง้จ าทัง้ปรับ 

 มาตรา 15 ในการปฏิบตัิหน้าท่ีตามพระราชบญัญัตินีพ้นักงานเจ้าหน้าท่ีต้องแสดงบตัร

ประจ าตวัตอ่บคุคลซึ่งเก่ียวข้อง โดยบตัรประจ าตวัพนกังานเจ้าหน้าท่ีให้เป็นไปตามแบบท่ีก าหนด

ในกฎกระทรวง   
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มาตรา 16 ในการปฏิบัติหน้าท่ีตามพระราชบัญญัตินี  ้ให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีเป็นเจ้า

พนกังาน ตามประมวลกฎหมายอาญา  

มาตรา 25 ในกรณีท่ีผู้กระท าความผิดซึ่งต้องรับโทษตามพระราชบญัญัตินีเ้ป็นนิติบุคคล 

กรรมการ ผู้จดัการหรือผู้ รับผิดชอบในการด าเนินการของนิติบคุคลนัน้ ต้องรับโทษตามท่ีกฎหมาย

ก าหนดไว้ ส าหรับความผิดนัน้ด้วย เว้นแตจ่ะพิสจูน์ได้ว่าการกระท าของนิตบิคุคลนัน้ได้กระท าโดย

ตนมิได้รู้เห็น หรือยินยอมด้วย  

มาตรา 26ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสขุรักษาการตามพระราชบญัญัตินี ้และให้

มี อ านาจแต่งตัง้พนักงานเจ้าหน้าท่ี กับออกกฎกระทรวงเพ่ือปฏิบตัิการตามพระราชบญัญัตินี ้

กฎกระทรวงนัน้เม่ือได้ประกาศในราชกิจจานเุบกษาแล้วให้ใช้บงัคบัได้  
 

2. พระราชบัญญัตคุ้ิมครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหร่ี พ.ศ. 2535  

มาตรา 3 ในพระราชบญัญตันีิ ้
 “บุหร่ี” หมายความว่า บุหร่ีซิกาแรต บุหร่ีซิการ์ บุหร่ีอ่ืน ยาเส้นหรือยาเส้นปรุงตาม

กฎหมายวา่ด้วยยาสบู 
 “สูบบุหร่ี”  หมายความรวมถึงการกระท าใด ๆ ซึ่งมีผลท าให้เกิดควนัจากการเผาไหม้ของ

บหุร่ี “สถานที่ สาธารณะ”  หมายความว่า สถานท่ีหรือยานพาหนะใด ๆ ซึ่งประชาชนมี
ความชอบธรรมท่ีจะเข้าไปได้ 

 “ผู้ด าเนินการ”  หมายความว่า เจ้าของ ผู้จดัการ ผู้ควบคมุ หรือผู้ ท่ีรับผิดชอบด าเนินงาน
ของสถานท่ีสาธารณะ 

“เขตปลอดบุหร่ี”  หมายความวา่ บริเวณท่ีห้ามมิให้มีการสบูบหุร่ี 
“เขตสูบบุหร่ี”  หมายความวา่ บริเวณท่ีให้มีการสบูบหุร่ีได้ 
“พนักงานเ จ้าหน้าที่ ”  หมายความว่า ผู้ ซึ่ ง รัฐมนตรีแต่งตัง้ ใ ห้ปฏิบัติการตาม

พระราชบญัญตันีิ ้
“รัฐมนตรี”  หมายความวา่ รัฐมนตรีผู้ รักษาการตามพระราชบญัญตันีิ ้

มาตรา 4 ให้รัฐมนตรีมีอ านาจประกาศในราชกิจจานเุบกษา 
(1) ก าหนดช่ือหรือประเภทของสถานท่ีสาธารณะท่ีให้มีการคุ้มครองสุขภาพของผู้ ไม่สูบ

บหุร่ี 
(2) ก าหนดส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทัง้หมดของสถานท่ีสาธารณะตาม (๑) เป็นเขตสูบบุหร่ี

หรือเขตปลอดบหุร่ี 
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(3) ก าหนดสภาพ ลกัษณะ และมาตรฐานของเขตปลอดบหุร่ีและเขตสบูบหุร่ีเก่ียวกบัการ
ระบายควนัหรืออากาศ 

 (4) ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการแสดงเคร่ืองหมายในเขตสูบบุหร่ีหรือเขตปลอด
บหุร่ีประกาศตาม (3) หรือ (4) ให้ก าหนดวนั เวลา หรือระยะเวลาท่ีผู้ด าเนินการจะต้องด าเนินการ
ให้แล้วเสร็จในประกาศด้วย 
        มาตรา 5 เม่ือรัฐมนตรีประกาศตามมาตรา 4  แล้ว ให้ผู้ด าเนินการมีหน้าท่ี 

(1) จดัให้สว่นหนึง่สว่นใดหรือทัง้หมดของสถานท่ีสาธารณะเป็นเขตสบูบหุร่ีและเขตปลอด 
บหุร่ี 

(2) จดัให้เขตสบูบหุร่ีมีสภาพ ลกัษณะ และมาตรฐานตามท่ีรัฐมนตรีก าหนด 
(3) จดัให้มีเคร่ืองหมายในเขตสบูบหุร่ีหรือเขตปลอดบหุร่ีตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ี 

รัฐมนตรีก าหนด 
โทษ ตามมาตรา 11 ระบวุา่ผู้ด าเนินการผู้ ใดไมป่ฏิบตัิตามมาตรา 5 (1) ต้องระวางโทษปรับไม่

เกิน 20,000 บาทผู้ด าเนินการผู้ ใดไม่ปฏิบตัิตามมาตรา5(2) ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 10,000 
บาท และผู้ด าเนินการผู้ใดไมป่ฏิบตัติามมาตรา 5 (3) ต้องระวางโทษปรับไมเ่กิน 2,000 บาท 

มาตรา 6 ห้ามมิให้ผู้ใดสบูบหุร่ีในเขตปลอดบหุร่ี 
โทษ  ตามมาตรา 12 ระบวุา่ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 6 ต้องระวางโทษปรับไมเ่กิน 2,000 บาท 

มาตรา 7 ให้พนกังานเจ้าหน้าท่ีมีอ านาจเข้าไปในสถานท่ีสาธารณะตามท่ีรัฐมนตรีประกาศ
ตามมาตรา 4 (1) และ (2) ในระหว่างเวลาพระอาทิตย์ขึน้ถึงพระอาทิตย์ตก หรือเวลาท าการของ
สถานท่ีนัน้ เพ่ือตรวจสอบหรือควบคมุให้การเป็นไปตามพระราชบญัญตันีิ ้
 โทษ ตามมาตรา 13ระบุว่าผู้ ใดขดัขวางหรือไม่อ านวยความสะดวกแก่พนกังานเจ้าหน้าท่ี
ซึง่ปฏิบตักิารตามมาตรา 7 ต้องระวางโทษจ าคกุไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไมเ่กิน2,000 บาท หรือทัง้
จ าทัง้ปรับ  

มาตรา 8 ในการปฏิบตัหิน้าท่ี ให้พนกังานเจ้าหน้าท่ีแสดงบตัรประจ าตวัพนกังานเจ้าหน้าท่ี
ตอ่บคุคลท่ีเก่ียวข้องบตัรประจ าตวัพนกังานเจ้าหน้าท่ีให้เป็นไปตามแบบท่ีรัฐมนตรีประกาศก าหนด
ในราชกิจจานเุบกษา 

มาตรา 9 ให้ผู้ด าเนินการและบรรดาผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบัสถานท่ีสาธารณะอ านวยความสะดวก
ตามสมควรแกพ่นกังานเจ้าหน้าท่ีซึง่ปฏิบตัหิน้าท่ีตามมาตรา 7 

มาตรา 10 ในการปฏิบตัิการตามพระราชบญัญัตินี ้ให้พนกังานเจ้าหน้าท่ีเป็นเจ้าพนกังาน
ตามประมวลกฎหมายอาญาให้ไว้ ณ วนัท่ี 30 มีนาคม พ.ศ. 2535 
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หมายเหต ุ ปัจจบุนัการคุ้มครองสขุภาพผู้ไมส่บูบหุร่ีในสาธารณะใช้ประกาศกระทรวงฉบบั

ท่ี 19 พ.ศ. 2553 
  

2.2 แนวคิดทุนทางสังคม (Social Capital) 

 ค าว่า “ทุนทางสังคม” มีจุดก าเนินมาจากชาติตะวนัตก Robert D.Putnam ได้น าเสนอ

ผลการศกึษาไว้ว่า ทนุทางสงัคม คือ ความไว้วางใจกนั ความไว้เนือ้เช่ือใจซึ่งกนัและกนั ซึ่งแนวคิด

นีมี้รากฐานมาจากค าสอนของศาสนาคริสต์ท่ีได้สอนเอาไว้ว่าคนทกุคนมีสิทธิเสรีภาพเท่าเทียมกนั

ของผู้คนเอาไว้ด้วยกันในรูปแบบของเครือข่ายทางสงัคม James Coleman ได้ให้ความหมายของ

ทนุทางสงัคมว่าเป็นชดุความสมัพนัธ์ (Set of Relationship) ระหว่างคนเป็นความสมัพนัธ์ท่ีมีความ

คาดหวังท่ีจะต้องการใช้ร่วมกัน (Common) เป็นชุดของการมีค่านิยมร่วมกัน (Set of Shared 

Values) และการมีส านึกของความไว้วางใจ (Sense of Trust) ระหว่างกนั  Fukuyama (1995) ได้

กลา่วถึงทนุทางสงัคมวา่ เป็นเสมือนธรรมชาติพืน้ฐานอยูใ่นสงัคมท่ีจะก่อให้เกิดการกระท าท่ีจะเป็น

ประโยชน์ร่วมกัน ซึ่งได้แก่ ข้อมูลข่าวสาร การไว้วางใจกัน และจารีตท่ีเก่ียวกับการพึ่งพิงอิง หรือ 

การต่างตอบแทนกัน ( Information, Ttrust, and Norms of reciprocity inhering in one’s social 

networks)  (Robert D.Putnam อ้างในอภิชยั พธัเสน, 2546; James Coleman, 1988 : 94, 95 -120; 

Fukuyama, 1995) 

 ในสงัคมไทยได้มีนกัวิชาการหลายท่านได้พดูถึง ค าวา่ “ทุนทางสังคม” หลายทา่นเชน่กนั 

ประเวศ วะสี ได้กล่าวว่า ทนุทางสงัคม คือ ความเป็นกลุ่มก้อน ทางสงัคมการมีการศกึษาดี การมี

วฒันธรรม การมีความซ่ือสตัย์สจุริต การมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม การมีประสิทธิภาพในการ

ท างาน การมีการเมืองและระบบราชการท่ีดี เม่ือน าเอามารวมกันก็เรียกได้ว่าเป็นการเกิดทุนทาง

สังคมซึ่งน าไปสู่การแก้ปัญหาต่างๆ อมรา พงศาพิชย์ ได้ให้ความหมายทุนทางสังคม  คือ ภูมิ

ปัญญาและคุณค่าเดิมของสังคมไทย  ไม่ว่าจะเป็นความรู้ด้านการเกษตร  การรักษาพยาบาล 

ความสมัพนัธ์ในครอบครัวเครือ-ญาติ และความผกูพนัภายในชมุชน ฯลฯ จากความหมายของทนุ

ทางสงัคมท่ีนกัวิชาการข้างต้นได้กล่าวไว้ พอสรุปได้วา่ ทนุทางสงัคม คือ สิ่งดีๆท่ีมีอยู่ในชมุชน และ

ท าให้ชุมชนอยู่อย่างสงบสุขและมีความเข้มแข็ง ซึ่งประกอบไปด้วย ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ประเพณี 

และวฒันธรรม การช่วยเหลือเกือ้กูลกัน การพึ่งพากัน การไว้เนือ้เช่ือใจกัน และการร่วมมือกันใน
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การท างานตา่งๆในชมุชน วรวฒุ โรมรัตนพนัธ์ ได้กลา่วไว้ในหนงัสือทนุทางสงัคมว่าทนุทางสงัคมมี

ความเช่ือพืน้ฐาน ดงันี ้

1. กระบวนการทนุทางสงัคมเป็นกระบวนการท่ีมีพลวตัและเป็นตวัก่อร่างสร้างรูปแบบทาง

สงัคม ซึง่รูปแบบทางสงัคมจะเป็นเชน่ไรนัน้ก็ขึน้อยูว่า่ในชมุชนนัน้มีทนุทางสงัคมอยา่งไร 

2. กระบวนการทุนทางสังคมสามารถเกิดขึน้ได้ทุกระดับ  ไม่ว่าจะเป็นระดับปัจเจก 

ครอบครัว กลุม่ องค์กร สถาบนั ชมุชนและเครือขา่ย 

3. กระบวนการทุนทางสังคมสามารถเร่ิมต้นได้หลายรูปแบบ  ได้แก่ เร่ิมจากค่านิยม

วฒันธรรม ประเพณี ความเช่ือดัง้เดมิหรือสิ่งท่ีได้เรียนรู้ใหม่ 

4. กระบวนการทุนทางสังคมได้รับอิทธิพลจากปัจจัยภายนอก  ได้แก่ การรับรู้ข้อมูล 

ขา่วสาร เทคโนโลยี เศรษฐกิจ การเมือง และสิ่งแวดล้อม 

5. กระบวนการทนุทางสงัคมท าให้มีการปรับเปล่ียนระบบคดิ วิธีปฏิบตัทิัง้ของปัจเจก กลุ่ม 

องค์กร สถาบนั โดยระบบคดิและการปฏิบตัินัน้ต้องสอดคล้องกบัหลกัศีลธรรมอนัดีงาม 

6. กระบวนการทนุทางสงัคมมีเป้าหมายสงูสดุอยู่ท่ีการจดัสรร การกระจายทรัพยากรให้แก่

สมาชิกของชุมชนได้อย่างทั่วถึงและเป็นธรรมเพ่ือให้เกิดพลังท่ีจะขับเคล่ือนงานต่างๆหรือช่วย

แก้ปัญหาของชุมชนให้ลลุ่วงไปได้ดงันัน้ ทุนทางสงัคมจึงเป็นกระบวนการท่ีเกิดขึน้ได้กบัทกุระดบั

ทัง้ปัจเจก กลุ่มองค์กร และสถาบนั การเกิดทุนทางสงัคมมีความสมัพนัธ์กับวฒันธรรม ประเพณี 

ความเช่ือและภูมิปัญญาท่ีมีอยู่แล้วในชุมชนรวมถึงสิ่งท่ีได้เรียนรู้ใหม่  และมักได้รับอิทธิพลจาก

ภายนอก เช่น การเมือง เศรษฐกิจ การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร เทคโนโลยีโดยทัง้ระบบคิดและวิธีการ

ปฏิบตัิต้องสอดคล้องกบัหลกัศีลธรรมและต้องเอือ้ประโยชน์ตอ่ส่วนร่วม ชมุชนต้องเข้าถึงทรัพยากร

และได้รับความเป็นธรรม แตอ่ยา่งไรก็ตาม กระบวนการทนุทางสงัคมมีความเป็นพลวตั ไมค่งท่ีและ

ปรับเปล่ียนไปตามสถานการณ์การเปล่ียนแปลง (ประเวศ วะสี, 2542 : 5; อมรา พงศาพิชย์, 2543 

: 34; วรวฒุ โรมรัตนพนัธ์, 2548) 

 ขณะท่ี บัวพันธ์  พรหมพักพิง  มองว่าทุนทางสังคมเป็นพลัง ท่ีขับเคล่ือนในการ

เปล่ียนแปลงสงัคมท่ีไม่ได้มาจากภายนอก หากแตเ่ป็นพลงัท่ีมีอยู่แล้วในสงัคมนัน้ๆ อาทิเช่น พลงั

ทรัพยากรท่ีครัวเรือนมี ซึ่งรวมไปถึงทรัพยากรท่ีไม่ใช่วตัถุ ได้แก่ กลุ่ม องค์กร เครือข่าย ธรรมเนียม

ประเพณีและวัฒนธรรมท าให้เกิดพลังทางสังคม  (Social Energy) ขึน้ท าให้ชุมชนมีการปรับตัว 
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เจรจาตลอดจนไปถึงการต่อต้านขดัขืนต่อการถูกกดทบัและการครอบง าจากภายนอก  ดงันัน้ ทุน

ทางสงัคมจงึมีประโยชน์ในแง่การสร้างความรัก ความสามคัคี การพึ่งพิงอาศยัซึง่กนัและกนัของคน

ในชุมชนและสังคมนัน้และสามารถช่วยแก้ไขปัญหาของชุมชน  นอกจากนี  ้ทุนทางสงัคม ยงัเป็น

พลงัภายในชมุชนท่ี จะท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงในชมุชนไปในทางท่ีดี ไมใ่ชพ่ลงัจากภายนอก ซึ่ง

พลังภายใน ดงักล่าวจะท าให้ชุมชนสามารถตัง้รับ  ต่อสู้และขัดขวางสิ่งท่ีก าลังจะเข้ามาท าลาย

ความเป็นชมุชนท้องถ่ินนัน้ๆ โดยทกุสงัคมจะมีทนุทางสงัคมท่ีแตกตา่งกนัออกไป  

 กล่าวโดยสรุป ทนุทางสงัคมมีประโยชน์ในแง่การสร้างความรัก ความสามคัคี การพึ่งพิง

อาศยั  ซึง่กนัและกันของคนในชมุชนนัน้ และยงัสามารถชว่ยแก้ไขปัญหาของชมุชน นอกจากนี ้ทนุ

ทางสงัคม ยงัเป็นพลงัภายในชมุชนท่ี จะท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงในชมุชนไปในทางท่ีดี ไมใ่ชพ่ลงั

จากภายนอก ซึ่งพลงัภายในดงักล่าวจะท าให้ชมุชนสามารถตัง้รับ ตอ่สู้และขดัขวางสิ่งท่ีก าลงัจะ

เข้ามาท าลายความเป็นชมุชนท้องถ่ินนัน้ๆ โดยทกุสงัคมจะมีทนุทางสงัคมท่ีแตกตา่งกนัออกไป ซึ่ง

สามารถจ าแนกองค์ประกอบของทนุทางสงัคม ดงันี ้

 1. เครือขา่ยทางสงัคม คือ กลุม่องค์กรภายในชมุชน ทัง้ท่ีเป็นทางการและไมเ่ป็นทางการ 

 2. ปฏิสัมพันธ์ทางสังคม คือ มีระบบความสัมพันธ์ท่ีดี ระดับครอบครัว เครือญาติ 

เครือขา่ยภายในภายนอกชมุชน 

 3. การติดตอ่ส่ือสาร คือ มีการเช่ือมประสานกบัองค์กรภาคีอ่ืนๆทัง้ภายในและภายนอก

ชมุชน 

 4. บรรทดัฐานทางสงัคม คือ มีกฎกตกิาข้อบงัคบัในการควบคมุดแูลซึง่กนัและกนัในชมุชน 

 5. ความไว้วางใจ คือ มีความไว้เนือ้เช่ือใจในชมุชน มีความสามคัคี มีความเอือ้เฟือ้เผ่ือ

แผใ่ห้ความชว่ยเหลือแบง่ปันระหวา่งกนั 

 6. การพึง่พาอาศยัคือมีการช่วยเหลือเกือ้กลูกนัในชมุชน เชน่ การลงแขก งานบญุ งานศพ 

 จะเห็นได้ว่าทนุทางสงัคม (Social capital) ท่ีได้น าเสนอข้างต้นนัน้ คือแนวทางท่ีจะสร้าง

พลงัในการแก้ไขปัญหาภายในชมุชนโดยคนในชมุชนได้ ดงันัน้ การค้นหาทนุทางสงัคมให้พบและ

น ามาใช้ประโยชน์จึงเป็นสิ่งส าคญัในการท างานพฒันาในพืน้ท่ี ทีมวิจยัจึงมีแนวคดิท่ีจะน าทนุทาง

สงัคม ท่ีมีอยู่ในชมุชนโดยเฉพาะอยา่งยิ่งทนุทางสงัคม ของกลุ่มชาติพนัธุ์เขมร มาปรับใช้ในการหา

รูปแบบเสเริมสร้างกลไกการเฝ้าระวงัการลด ละเลิกการสบูบหุร่ีในครอบครัวท่ีบ้านแซร์ไปร์ 
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2.3 แนวคิดทุนทางวัฒนธรรม (Cultural Capital) 

 Bourdieu P. อธิบายว่า ทนุทางวฒันธรรม (Cultural Capital) อาจจะปรากฏได้ในรูปแบบ

ใดรูปแบบหนึ่งใน  3 รูปแบบ คือ  1) เป็นสิ่ง ท่ี ฝังในตัวคนหรือจิตใจ  (Embodied as state of 

mind/body) เช่น ความคิด ความเช่ือ 2) เป็นสิ่งท่ีเป็นตวัตนจับต้องได้ (Objectified) ซึ่งจะอยู่ใน

รูปแบบของสินค้าวฒันธรรม เช่น สิ่งประดิษฐ์ สถาปัตยกรรม สิ่งก่อสร้าง ภาพวาด ฯลฯ และ 3) 

ความเป็นสถาบนั (Institutionalised) หมายถึง กติกาความเช่ือ การยอมรับท่ีหลายคนเห็นร่วมกัน 

อาทิ สถาบนัศาสนา สถาบนัการศกึษา โดย Bourdieu P. ได้ให้ความส าคญัท่ีทนุทางวฒันธรรมใน

รูปแบบท่ีฝังในตวัคน หรือจิตใจ คือ ระบบความคิด ความเช่ือ เป็นรูปแบบท่ีมีความส าคญัท่ีสุด 

(Bourdieu P., 1986: 47-51)  

 สีลาภรณ์ บัวสาย และอ าภา จันทรากาศ  ได้กล่าวไว้ว่า ทุนทางวัฒนธรรม (Cultural 

Capital) เป็นสิ่งท่ีมีการยึดโยงจากการมีระบบความเช่ือ มีภูมิปัญญาร่วมกัน และการยึดโยงสาย

สมัพนัธ์ของกลุ่มคนเอาไว้ด้วยกนัทัง้ จารีตประเพณี การเรียนรู้ (ครอบครัว วดั ปราชญ์ผู้ รู้) คา่นิยม 

ข้อห้าม ท่ีมีอยู่ในสงัคมและสืบต่อกันมาเป็นเวลานาน (สีลาภรณ์ บวัสาย , 2552: 83-85; อ าภา 

จนัทรากาศ, 2543: 5)   

 ทีมวิจัยจะเห็นได้ว่า ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์, สีลาภรณ์ บัวสาย และอ าภา จันทรากาศ ให้
ความหมายของทนุทางวฒันธรรม  ในทิศทางเดียวกนั และสอดคล้องกบัแนวคิดของ Bourdieu P. 
วา่ทนุทางวฒันธรรม เป็นสิ่งท่ีมีอยูใ่นชมุชน และฝังลึกอยูภ่ายในตวัตน หรือจิตใจของคน ขึน้อยู่กบั
ความเช่ือของกลุ่มคนท่ีสืบทอดกนัมาทัง้ โดยมีทัง้สิน้ 6 ด้าน คือ 1) ระบบความเช่ือ 2) ภูมิปัญญา 
3) จารีตประเพณี 4) การเรียนรู้ 5) ค่านิยม 6) ข้อห้าม ซึ่งจะสามารถท าให้สังคมอยู่กันอย่าง
สมานฉนัท์ ช่วยจดัระเบียบสงัคมได้ ดงันัน้ ทีมวิจยัจึงมีแนวคดิท่ีจะน าทนุทางวฒันธรรม  ท่ีมีอยู่ใน
ชุมชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งทุนทางวฒันธรรม ของกลุ่มชาติพนัธุ์เขมร ขึน้มาปรับใช้เพ่ือหารูปแบบ
การเสริมสร้างกลไกการเฝ้าระวงัการลด ละ เลิกการสบูบหุร่ีในครอบครัวท่ีบ้านแซร์ไปร์ 
 

2.4 งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 

 จากการศึกษางานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกับบุหร่ีมีจ านวนมาก ท าให้ทีมวิจัยสนใจท่ีน ามาผล

การศกึษาท่ีส าคญัมี ดงันี ้
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 ดสุิต  จนัทยานนท์ (2555 : 7) ความชกุของการสบูบหุร่ี และปัจจยัท่ีมีผลตอ่การเลิกบหุร่ี

ในกลุ่มผู้ ป่วยโรคเรือ้รังท่ีมารับบริการ ร สถานีอนามัย วัดพระญาติการาม ต าบลไผ่ลิง อ าเภอ

พระนครศรีอยุธยา จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา จากผลการศึกษาเชิงปริมาณ พบว่า ผู้ เข้าร่วมวิจยั 

370 คน เป็นเพศชาย 195 คน คิดเป็นร้อยละ 52.7 และเป็นเพศหญิง 175 คน คิดเป็นร้อยละ 47.3 

และอายเุฉล่ีย 58 ปี ความชกุของการสบูบหุร่ีในกลุ่มผู้ ป่วยโรคเรือ้รังจ าแนกตามโรคประจ าตวั กลุ่ม

ท่ีสูบบหุร่ีพบว่าเป็นโรคหอบหืด 27 คน คิดเป็นร้อยละ 62.8 ของคนท่ีเป็นโรคไขมนัในเลือดสูง 41 

คน คิดเป็นร้อยละ 42.7 ของคนท่ีเป็นโรค ความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยักับการเลิกสูบบุหร่ี พบว่า 

ปัจจยัท่ีมีผลต่อความส าเร็จในการเลิกสูบบุหร่ีในกลุ่มผู้ ป่วยโรคเรือ้รัง คือ ปัจจัยเร่ืองรายได้ (P-

value = 0.013) ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจัยท่ีมีผลต่อการเลิกสูบบุหร่ีกับความส าเร็จในการเลิก

บหุร่ีได้ พบวา่ความกงัวลเร่ืองความเจ็บป่วยท่ีเป็นอยู่ จะท าให้โรครุนแรงมากขึน้ และราคาของบหุร่ี

เป็นปัจจยัท่ีมีผลตอ่ความส าเร็จในการเลิกสบูบหุร่ีในกลุม่ผู้ ป่วยโรคเรือ้รังอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ 

โดยความกงัวลเร่ืองความเจ็บป่วยท่ีเป็นอยู่จะท าให้โรครุนแรงมากขึน้ (P-value = 0.006) ความชกุ

ของการสบูบหุร่ีในผู้ ป่วยเรือ้รังในกลุม่ตวัอยา่ง ยงัมีปริมาณท่ีสงูอยู ่และการเลิกของผู้ ป่วยท่ีสบูบหุร่ี

นัน้ ยงัมีปริมาณน้อย ซึ่งจากการศกึษาปัจจยัในการเลิกสูบบหุร่ีของกลุ่มผู้ ป่วยเรือ้รังสามารถเป็น

แนวทางในการจดัมาตรการเชิงรุกให้เหมาะสม 

 สงัคม ศุภรัตนกุล (2555 : 34) บทบาทของนโยบายควบคุมการบริโภคยาสูบในประเทศ

ไทย : การเปรียบเทียบวิธีการสร้างแบบจ าลอง  พบว่า ปัจจยัส าคญัในการควบคมุการสบูบหุร่ีในท่ี

สาธารณะคือการปฏิบตัิตามมติทางสงัคมหรือการบงัคบัใช้กฎหมาย ประชาชนสว่นใหญ่ในจงัหวดั

หนองบวัล าภูมีระดบัของทนุเดิมอยู่ในระดบัปานกลาง ประกอบด้วย ทนุทางสงัคม (56.5 %) การ

ปฏิบตัิตาม พ.ร.บ. ควบคมุยาสบู (52.9 %) การรับรู้เก่ียวกบั พ.ร.บ.ควบคมุยาสบู (67.6 %) และมี

ความตระหนกัตอ่การปกป้องควนับหุร่ีมือสอง (51.5 %)  ในขณะท่ีมีทศันคตใินระดบัดีเก่ียวกบัการ

บงัคบัใช้กฎหมายควบคุมบุหร่ีมือสอง (93.8 %)ส่งผลให้การขัดเกลาทางสังคม (x2 = 21.466 ; 

Sig.<0.001) และ (2) การรับรู้ข้อมูลข่าวสารท่ีถูกต้อง (X2 = 9.61; Sig = 0.040) มีนยัส าคญัทาง

สถิติการไม่สูบในท่ีสาธารณะองค์ประกอบปัจจยัท่ีเก่ียวข้องกับการขบัเคล่ือนชมุชนสู่สงัคมปลอด

ควนับหุร่ี ประกอบด้วย (1)การมีทศันคติท่ีดี (2) มีการรับรู้ข่าวสารท่ีถูกต้อง (3) บทบาทของกลุ่มท่ี

ไมเ่ป็นทางการในชมุขน (4) บทบาทของกลุม่ท่ีเป็นทางการในชมุชน (5) การด ารงอยู่ภายในเง่ือนไข
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ทางสงัคม (6) ความตระหนกัตอ่กฎหมาย (7) การมีวฒันธรรมท่ีดี (8) การอบรมสัง่สอน (9) ความ

ตระหนักต่อระเบียบสังคม และ (10) พฤติกรรมการสูบบุหร่ีในท่ีสาธารณะ องค์ประกอบปัจจัย

ทัง้หมดนีส้ามารถอธิบายความผนัแปรการไมส่บูบหุร่ีในท่ีสาธารณะได้ร้อยละ 63.06  

ในขณะเดียวกนัก็สามารถพยากรณ์การไมส่บูบหุร่ีในท่ีสาธารณะได้ร้อยละ 64.0 ท่ีใกล้เคียงกนั 

 ภทัรกร  วีระนาคินทร์ (2555 : 35) มาตรการทางสงัคม : การมีส่วนร่วมของชุมชนในการ

ควบคุมการบริโภคและการจ าหน่ายยาเส้น โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน กรณีศึกษา จังหวัด

ขอนแก่น การใช้มาตรการทางด้านภาษีในการขึน้ภาษีบุหร่ีซอง ท าให้บุหร่ีซองมีราคาสูงขึน้ อาจ

ช่วยลดจ านวนผู้สูบบุหร่ีซองลงได้ แต่จ านวนผู้บริโภคยาเส้นหรือบุหร่ีมวนเองกลับมีแนวโน้มท่ี

เพิ่มขึน้ ซึ่งเป็นผลมาจากบหุร่ีซองมีราคาแพง ท าให้ผู้บริโภคหนัมามวนบุหร่ีสบูเองมากขึน้ การใช้

มาตรการทางกฎหมาย มาตรการทางด้านภาษี และมาตรการด้านการแพทย์มาแล้วนัน้ อาจยงัไม่

เพียงพอ จึงจ าเป็นต้องมีมาตรการทางด้านสงัคมเข้ามาหนนุเสริม ผลของการวิจยัพบวา่ มาตรการ

ทางสงัคม ฯ เกิดขึน้มาจากการมีส่วนร่วมของชุมชนมีองประกอบหลกั 3 องค์ประกอบ ดงัตอ่ไปนี ้

1) กระบวนการสร้างองค์ความรู้ ท าให้เกิดความเข้าใจแนวคิดและความเป็นมาของโครงการวิจยั ฯ 

2) คนใน มาจากผู้ ท่ีอาศยัอยู่ในชมุชนหรือเป็นเจ้าหน้าท่ีท่ีท างานในพืน้ท่ีเป้าหมายท่ีมีความสนใจ

และต้องการเข้าร่วมกระบวนการวิจัย และ 3) การมีส่วนร่วมของประชาชน คณะท างานวิจยัทัง้

ระดับต าบลและชุมชนประกอบด้วย ความหลากหลายทางด้านอาชีพ ฐานะ การศึกษา และ

สถานภาพทางเพศ ท าให้การวิจัยมีความยืดหยุ่นสูง มาตรการทางสังคม ฯ ท่ีได้มาจากพืน้ท่ี

ปฏิบตัิการน าร่องครอบคลุมใน 4 หน่วย ได้แก่ โรงเรียน ชุมชน ร้านค้า และวดั การมีส่วนร่วมของ

คนในพืน้ท่ีเป้าหมายมีมาก แต่ส่วนใหญ่จ ากัดอยู่เฉพาะบุคคลท่ีเป็นแกนน าเท่านัน้ และทุนทาง

สงัคมท่ีมีอยู่ในพืน้ท่ียงัไม่ได้น ามาประโยชน์ได้อย่างเต็มท่ี ดงันัน้จึงควรน าทนุทางสงัคมท่ีมีอยู่ใน

พืน้ท่ีเข้ามามีสว่นร่วมในการควบคมุการบริโภคและการจ าหน่ายยาเส้น เพ่ือให้มาตรการทางสงัคม 

ฯ มีความตอ่เน่ืองและยัง่ยืน  

 เสาลักษณ์  ลักษมีจรัลกุล (2555 : 39) การประเมินผลโครงการรณรงค์เลิกบุหร่ีของ

บคุลากรมหาวิทยาลยัหวัเฉลียวเฉลิมพระเกียรติ การวิจยันีเ้ป็นการวิจยัเชิงประเมินผล มีประชากร

ท่ีใช้ในการศึกษาเป็นบุคลากรท่ีสูบบุหร่ีในมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ จัง หวัด

สมุทรปราการ รวม 50 คน กลุ่มตวัอย่างได้จากการสมคัรใจของผู้ ท่ีสนใจเข้าร่วมจ านวน 14 คน 
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โดยใช้แนวทางเทคนิค 5A ติดตามผลเป็นระยะเวลา 1 ปี ตวัชีว้ดัความส าเร็จ คือ มีผู้หยุดสูบบุหร่ี

ติดตอ่กันนาน 1 ปี ร้อยละ 25 และค่า FEV1 (สมรรถภาพปอด) หลงัการเลิก/ลด การสูบบุหร่ีมีค่า

ไม่น้อยกว่าเม่ือเร่ิมเข้าโครงการ ร้อยละ 100 ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศ

ชายร้อยละ 92.85 สภาวะการติดสารนิโคตินในระดบัต ่า ปานกลาง และระดบัสูง คิดเป็น 71.43, 

21.43 และ 7.14 % ตามล าดบั กลุ่มตวัอย่างสามารถเลิกบหุร่ีได้ 2 คน (14.29 %) สูบลดลง 9 คน 

(64.29%) ไม่สามารถเลิก/ลด ได้มี 3 คน (21.43 %) ผลการตรวจวัดสมรรถภาพปอดพบว่า ค่า 

FEV1 หลงัการเลิก/ลด การสบูบหุร่ี มีคา่ไม่น้อยกว่าเม่ือเร่ิมเข้าโครงการร้อยละ 100 วิธีการท่ีผู้ เลิก

บหุร่ีใช้แล้วได้ผล คือ วิธีการหกัดิบ และปัจจยัท่ีท าให้เลิกติดตอ่กนันาน 1 ปี คือ ความเข้มแข็งทาง

จิตใจของผู้สบูบหุร่ี และการติดตามอย่างใกล้ชิดอย่างตอ่เน่ืองของผู้ ให้ค าปรึกษา และการลด/เลิก

สบูบุหร่ี จะสามารถประสบผลส าเร็จได้ต้องอาศยัทัง้ในส่วนผู้ ท่ีสูบบหุร่ี ท่ีมีความตัง้ใจจริงรวมถึง

สภาพแวดล้อมท่ีเอือ้ตอ่การเลิก/ลด และผู้ ใกล้ชิด/ผู้ ให้ค าปรึกษาท่ีสามารถให้ก าลงัใจและติดตาม

ผลได้อยา่งจริงจงั 

 ธีรนุช  ก้อนแก้ว (2555 : 41) การจ ากัดพืน้ ท่ีสูบบุห ร่ีในบ้านและท่ีท างานกับการ

เปล่ียนแปลง 

พฤติกรรมการสูบบุหร่ีของผู้สูบบุหร่ี : ผลการส ารวจ 4 รอบของโครงการติดตามผลกระทบจาก

นโยบายควบคมุการบริโภคยาสบูในประเทศไทย ควนับหุร่ีมือสองเป็นอนัตรายอยา่งร้ายแรงตอ่ผู้ ไม่

สูบบุหร่ี ส าหรับในประเทศไทย พบว่า ประมาณร้อยละ 49 ของวยัรุ่น (อายุ 13-15 ปี) ได้รับควัน

บุหร่ีมือสองในบ้าน (CDC GYTS, 2009) และประมาณร้อยละ 39 ของผู้ ใหญ่ทีไม่สูบบุหร่ี ได้รับ

ควนับหุร่ีมือสองในบ้าน ส าหรับการจ ากดัพืน้ท่ีสบูบหุร่ีในท่ีท างานพบว่า เกือบร้อยละ 27 ของผู้ ไม่

สบูบหุร่ีได้รับควนับุหร่ีมือสองในท่ีท างาน (GATS, 2009) ดงันัน้การจ ากดัพืน้ท่ีสบูบหุร่ีในบ้านและ

ท่ีท างานมีบทบาทส าคญัตอ่ผู้ ได้รับควันบหุร่ีมือสอง และอาจมีผลตอ่การเปล่ียนแปลงจ านวนผู้สบู

บหุร่ีได้ การจ ากัดพืน้ท่ีสูบบุหร่ีในบ้านมีแนวโน้มเปล่ียนแปลงบ้างเล็กน้อย ขณะท่ีการจ ากัดพืน้ท่ี

สบูบหุร่ีในท่ีท างานมีแนวโน้มเพิ่มขึน้มาก เช่นเดียวกนั และพบว่า นโยบายการจ ากดัพืน้ท่ีสูบบหุร่ี

ในบ้านมีความสมัพนัธ์กบัการเลิกสบูบหุร่ีของผู้สบูบหุร่ี 

 บวัพนัธ์ พรหมพักพิง (องค์ความรู้ชุดบุหร่ีมวนเอง/ยาเส้น) เส้นทางยาเส้น : เกษตรกรผู้

ปลูก ผู้ ผลิตยาเส้น ผู้ จ าหน่าย และผู้ บริโภคบุหร่ีมวนเอง พบว่า นโยบายการควบคุมยาสูบ 
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โดยเฉพาะอย่างยิ่ง นโยบายด้านภาษี นัน้ เป็นท่ียอมรับว่าสามารถปรับเปล่ียนหรือลดจ านวน

ผู้บริโภคบุหร่ีซองได้ อย่างไรก็ตาม ท่ีผ่านมานโยบายดงักล่าว มิได้ส่งผลตอ่กลุ่มผู้บริโภคบหุร่ีมวน

เอง ซึ่งมีจ านวนมากยิ่งกว่าผู้ สูบบุหร่ีซอง เกษตรกรอยู่ในฐานะท่ีเป็นจุดตัง้ต้นของห่วงโซ่ระบบ

ขนส่งยาเส้น โดยบางครัง้ก็เป็นผู้ผลิตและส่งผลผลิตให้เฉพาะบางกลุ่ม แต่ในหลายกรณีท่ีผู้ผลิต

หรือเกษตรกรรายเดียวกนัได้ขายผลผลิตของตนเองให้กับหลายแหล่งเช่น ท่ีจงัหวดัหนองคาย ซึ่ง

เกษตรกรมีความรู้ทกัษะในการปลกูและยดึเป็นอาชีพหลกัมานาน เกษตรกรปลกูยาสบูและหัน่ซอย

ส่งจ าหน่ายให้ผู้ประกอบการบุหร่ีมวนเอง โดยส่วนใหญ่ปลกูพนัธุ์เวอร์จิเนีย แตก็่มีเกษตรกรบางง

รายท่ีปลกูพนัธุ์ไวโกน เพ่ือน าไปผสมยาพนัธุ์เวอร์จิเนีย ซึ่งท าให้กลิ่นฉุน เพ่ือสนองความต้องการ

ของผู้บริโภคท่ีชอบรสฉนุ ท่ีน่าสนใจคือการควบคมุการผลิตในระบบเดมิ โดยผา่นโควตาท่ีจดัสรรให้

เกษตรกรและพนัธุ์ยาสบู ซึ่งก าหนดให้ผู้ปลกูยาสบูท่ีมิใช่พนัธุ์พืน้เมืองต้องจดทะเบียนนัน้ ปัจจบุนั

ระบบดังกล่าวอาจไม่เป็นจริง เพราะเกิด การควบซ้อน ทัง้ในแง่ของตวับุคคลและพืน้ท่ีท่ีได้รับ

โควตาในการปลกู เชน่ท่ี จงัหวดัเพชรบรูณ์ ซึ่งเป็นศนูย์กลางของผู้ส่งออกยาเส้นตัง้แตแ่รกเร่ิมและ

ยงัคงเป็นแหล่งวตัถดุิบท่ีส าคญัของบหุร่ีมวนเองในปัจจบุนั ซึ่งพบว่าเกษตรกรท่ีน่ีมีความสมัพนัธ์

กบัพ่อค้าคนกลางในลกัษณะ พนัธะสญัญาและระบบอปุถมัภ์ คือนายหน้าเป็นคนลงทนุในเร่ืองปุ๋ ย 

หรือปัจจยัทางการผลิตอ่ืน ๆ และเกษตรกรมีพนัธะสญัญาว่าจะต้องขายผลผลิตให้แก่นายหน้า ท่ี

ส าคญัคือ เกษตรกรผู้ผลิตใบยาสูบและยาเส้นไม่ได้อิงอาศยัระบบโควตา คือไม่ได้ส่งให้โรงงาน

ยาสบูหรือเก่ียวข้องกบัโรงงานยาสบูโดยตรง 

 อนุวฒัน์  ชลไพศาล  (องค์ความรู้ชุดเศรษฐศาสตร์และมาตรการภาษียาสูบ) ภาระภาษี

บหุร่ีของประชากรไทย โครงการศึกษาภาระภาษีบุหร่ีของประชากรไทย พบว่า เน่ืองจาก 1) ผู้สูบ

บุหร่ี ณ ช่วงชัน้รายได้ต ่ามีพฤติกรรมการตอบสนองต่อราคาบุหร่ีมากกว่าผู้ สูบบุหร่ี ณ ช่วงชัน้

รายได้สงู และ 2) ผู้สูบบุหร่ีประสบปัญหาความไม่คงเส้นคงวาของการวางแผนข้ามเวลา ท าให้ผู้

สบูบหุร่ีมีแนวโน้มเลือกปริมาณการบริโภคบหุร่ีมากเกินไปในทกุช่วงเวลา ดงันัน้ การเพิ่มอตัราภาษี

บุหร่ีท่ีสูงขึน้สามารถท าให้เกิดภาระภาษีบุหร่ีท่ีสูงขึน้สามารถท าให้เกิดภาระภาษีบุหร่ีลักษณะ

ก้าวหน้า ท่ีผู้สบูบหุร่ีรายได้ต ่าได้รับประโยชน์จากการเพิ่มภาษีบหุร่ีมากกวา่ผู้สบูบหุร่ีรายได้สงู 

 การเปล่ียนรูปแบบการประมาณการ โดยจ าแนกผู้ สูบบุหร่ีตามความเข้มข้นของการสูบ 

แสดงผลการศึกษาในรูปแบบเดียวกัน ในกรณีนี ้การเพิ่มภาษีบุหร่ีสามารถบรรลุเป้าหมายด้าน
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ประสิทธิภาพ และความเท่าเทียมได้ในเวลาเดียวกนั แม้จะจ ากดัขอบเขตเฉพาะมาตรการภาษีใน

การควบคมุการบริโภคบหุร่ี นยัเชิงนโยบายในกรณีท่ีผู้สบูบหุร่ีประสบปัญหาความไม่คงเส้นคงวา

ของการวางแผนข้ามเวลา สามารถประยุกต์ใช้กับเคร่ืองมือเชิงนโยบายอ่ืน ๆ ในการควบคุม

ปริมาณการบริโภคบหุร่ีให้อยู่ในระดบัเหมาะสม อาทิ การก าหนดพืน้ท่ีสบูบหุร่ี การท าให้ข้อมลูด้าน

สขุภาพตอ่ผู้สบูบหุร่ี และการชว่ยให้ผู้ ต้องการเลิกบหุร่ีประสบความส าเร็จ เป็นต้น 

จากการศกึษางานวิจยัท่ีเก่ียวข้องข้างต้นท าให้ทีมวิจยัค้นพบว่ามีผู้ศกึษารูปแบบการสร้าง

กลไก การลด ละ เลิก การสูบบุหร่ีในครอบครัว โดยการใช้ทุนทางสงัคม และทุนทางวัฒนธรรม 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มชาติพนัธุ์เขมร ท่ีอยู่บริเวณชายแดนประเทศไทย –กัมพูชา เพ่ือน ามา

ปรับใช้ในการศกึษาการน ามติสมชัชาสขุภาพแห่งชาติเร่ืองยาสบูมาปฏิบตักิารในจงัหวดัศรีสะเกษ  

จะสามารถเป็นรูปแบบในการสร้างกลไก การลด ละ เลิกการสบูบหุร่ีในครอบครัวโดยชมุชนได้อยา่ง

แท้จริง จากแนวคิดทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องท่ีได้น าเสนอข้างต้นทีมวิจยัสามารถจดัท ากรอบ

แนวคดิ เพ่ือเป็นแนวทางในการศกึษาวิจยัได้ ดงันี ้
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ภาพท่ี  2 แผนภาพกรอบแนวคิดการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

บริบทพืน้ที่บ้านแซร์ไปร์ ต าบลไพรพัฒนาและช่องสะง า 

-  ประวตัิศาสตร์การก่อตัง้ชมุชน ประวตัิช่องสะง า 

สถานการณ์การค้าชายแดน  สถานการณ์การค้า-ขายยาสบู 

-  สถานการณ์การสบูบหุร่ีของคนในครอบครัว 

-  ปัจจยัเง่ือนไขที่ก่อให้เกิดความเสีย่งส าหรับผู้ไมส่บูบหุร่ี

จะได้รับสารพิษจากบหุร่ี 

-  ทศันะคติตอ่การสบูบหุร่ีในครอบครัว  

 

ทุนทางสังคม 

- บรรทดัฐาน  

- ความสมัพนัธ์ 

- คณุคา่ ในลกัษณะ

ของสายสมัพนัธ์ทางสงัคม  

- คณุภาพของสาย

สมัพนัธ์ ในรูปแบบของ

เครือขา่ยทางสงัคม 

 

ทุนทางวัฒนธรรม 

- ระบบความเช่ือ  

- ภมูิปัญญา 

- จารีตประเพณี  

- การเรียนรู้  

- คา่นิยม  

- ข้อห้ามตา่งๆ 

การมีส่วนร่วม 

- ร่วมตดัสนิใจ 

- ร่วมคิด 

- ร่วมวางแผนงาน 

- ร่วมลงมือปฏิบตัิ  

- ร่วมประเมินผล สรุปผล 

- ร่วมรับผลประโยชน์  

จาก เด็ก ครอบครัว คนที่

ไมส่บูบหุร่ี คนสบูบหุร่ี ชาวบ้าน วดั  

สอ.โรงเรียน และหนว่ยงานในพืน้ท่ี 

 

 

รูปแบบการพฒันากลไกการสร้างเสริมระบบการเฝ้าระวงั 

เพื่อลด ละ เลกิการสบูบหุร่ีในครอบครัว พืน้ท่ีชายแดนไทย – กมัพชูา 

โดย 
 

การน ามติสมชัชาสขุภาพเร่ืองยาสบู

ไปขบัเคลือ่นในพืน้ท่ี 

ชมุชนเกิดการตื่นตวั ตระหนกัถึงภยั

ที่มาจากการสบูบหุร่ี 

เกิดกลไกการเฝ้าระวงั

เร่ืองยาสบูในพืน้ท่ี 
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บทที่ 3 
 

วธีิด ำเนินกำรวจิัย 

 
 

                โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการเร่ือง การน ามติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติเ ร่ืองยาสูบ           
ไปปฏิบตัิท่ีจงัหวดัศรีสะเกษ โดยสมชัชาสขุภาพ จงัหวดัศรีสะเกษ ศนูย์ศรีสะเกษศกึษา  มหาวิทยาลยั
ราชภัฏศรีสะเกษ    ครัง้นี ้เป็นการวิจยัเชิงปฏิบตัิการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research: 
PAR) ทีมวิจยัได้ด าเนินการตามขัน้ตอนของการวิจัยเชิงปฏิบตัิการแบบมีส่วนร่วม มีรายละเอียด
ดงันี ้
    1.  ขอบเขตการศกึษา 
   2.  ขัน้ตอนและวิธีการศกึษา 
   3.  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมลู 
   4.  วิธีการวิเคราะห์ข้อมลู 
    

3.1  ขอบเขตกำรศึกษำ 
3.1.1  ขอบเขตเชิงเนือ้หำ 
ประเด็นแรก  ศึกษาบริบทของพืน้ท่ีบ้านแซร์ไปร์ ต าบลไพรพฒันา เก่ียวกับประวตัิศาสตร์              

ความเป็นมาของหมู่บ้าน ศึกษาสภาพแวดล้อมทั่วไป ด้านสังคม เศรษฐกิจ วัฒนาธรรม และ
สถานการณ์การค้าบริเวณจุดผ่านแดนถาวรช่องสะง า พืน้ท่ีชายแดนไทย – กัมพูชา รวมทัง้
สถานการณ์การสูบบุหร่ีของคนในครอบครัวบ้านแซร์ไปร์ ต าบลไพรพฒันา ท่ีเป็นปัจจัยเง่ือนไข             
ท่ีก่อให้เกิดความเส่ียงส าหรับผู้ ไม่สบูบหุร่ีจะได้รับสารพิษจากบุหร่ีและทศันะคติตอ่การสบูบุหร่ีใน
ครอบครัว  

ประเด็นท่ีสอง  ศึกษาทุนทางสงัคมและทุนทางวฒันธรรม ท่ีมีอยู่ในบ้านแซร์ไปร์  ต าบล
ไพรพัฒนา เพ่ือหารูปแบบการพฒันากลไกการสร้างเสริมระบบการเฝ้าระวังเพ่ือลด ละ เลิกการ          
สูบบุหร่ีในครอบครัว ท่ีได้จากการมีส่วนร่วมของผู้ ในครอบครัว ชุมชน วัด โรงเรียน โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบล โดยเฉพาะคนท่ีสูบบุหร่ี  รวมถึงเนือ้หาในการพัฒนาความรู้ให้กับ
กลุ่มเป้าหมายในระดบัต่างๆ และส่ือประชาสัมพันธ์ท่ีเหมาะสมและเข้าถึงผู้คนในพืน้ท่ี บริเวณ
ชายแดน 
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ประเด็นท่ีสาม น าความรู้ท่ีได้จากการศกึษามาปฏิบตัิการสร้างกระบวนการเรียนรู้เพ่ือการ
พัฒนาระบบกลไกการเฝ้าระวัง เพ่ือลด ละ เลิกการสูบบุหร่ีในครอบครัว พืน้ท่ีชายแดนไทย – 
กมัพชูา เชน่ การจดักิจกรรมปฏิบตักิาร เพ่ือการลด ละ เลิก การสบูบหุร่ีในครอบครัว ใน 
 

3.1.2 ขอบเขตเชิงพืน้ท่ี  
การศกึษาครัง้นีที้มวิจยัได้เลือกพืน้ท่ีบ้านแซร์ไปร์ ต าบลไพรพฒันา จ านวน 240 ครัวเรือน 

อ าเภอภูสิงห์  จังหวัดศรีสะเกษ เน่ืองจากเป็นหมู่บ้านสุดท้ายท่ีมีพืน้ท่ีของหมู่บ้านติดชายแดน
ประเทศไทย และ ประเทศกัมพชูา  ในพืน้ท่ีมีการเปิดจดุผ่านแดนถาวร “ช่องสะง ำ” จุดผ่านแดน
ถาวรท าให้มีผู้คนข้ามแดน ไปมาอยา่งตอ่เน่ืองบางครัง้มีการลกัลอกน าเข้าบหุร่ีลอกเลียนแบบ เพ่ือ
เข้ามาสบูและจ าหนา่ยจ านวนมาก จงึเป็นพืน้ท่ีท่ีทีมวิจยัให้ความสนใจ 
 

3.1.3 ขอบเขตกลุ่มเป้ำหมำย 
               1) คนในครอบครัว ท่ีสบูบหุร่ี ได้แก่ เดก็ เยาวชน สามี ภรรยาในบ้านแซร์ไปร์และชมุชน
ในพืน้ท่ีชายแดนไทย-กมัพชูาบริเวณช่องสะง า 
            2) ชมุชน/ผู้ รู้/ปราชญ์ชาวบ้าน/ผู้ เฒา่ผู้แก่  

  3) คณะกรรมการหมู่บ้าน /คณะกรรมการคุ้ม/ผู้น าชมุชน 
  4) ร้านค้าท่ีอยูใ่นชมุชน 

   5) หนว่ยงานท่ีอยูใ่นพืน้ท่ี เชน่ วดั โรงเรียนบ้านแซร์ไปร์ อบต.สมาชิกองค์การบริหาร 
สว่นต าบล โรงพยาบาลสง่เสริมสขุภาพต าบลบ้านแซร์ไปร์เจ้าหน้าท่ีของรัฐบริเวณชายแดน 

 

3.1.4 ขอบเขตของเวลำ  
งานวิจยันีค้ณะวิจยัจะเก็บข้อมูลทุนทางสังคมและทุนทางวัฒนธรรม ท่ีคนในหมู่บ้านใช้

ร่วมกนั รวมถึงบริบทพืน้ท่ีหมู่บ้านท่ีมีความสมัพนัธ์กบัการสบูบหุร่ีตัง้แตเ่ร่ิมมีการอพยพเข้าจบัจอง
พืน้ท่ีท ากินในชว่งแรก และพฒันาเป็นสว่นหนึง่ของการพฒันาชายแดนช่องสะง าตัง้แตปี่ พ.ศ.2546 
ท่ีเร่ิมมีการลักลอบน าเข้าบุหร่ีลอกเลียบแบบเข้ามาสูบในพืน้ท่ีมาก และจะเน้นในช่วงเวลาท่ีคน
บ้านแซร์ไปร์ ต าบลไพรพฒันามีความสมัพนัธ์ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกบัคนในครอบครัวทัง้ผู้ ท่ีสบูบหุร่ี และ
ไมส่บูบหุร่ี 

ระยะเวลาด าเนินการศกึษา 1 ปี นบัตัง้แต ่วนัท่ี1 กรกฎาคม 2555 ถึงวนัท่ี 30 มิถนุายน 
2556 
 

3.2  เคร่ืองมือและวิธีกำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ในการวิจยัครัง้นีที้มวิจยัได้เลือกใช้เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมลู คือ 
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  1. แบบสมัภาษณ์รายครัวเรือน (Househoids of survey) เพ่ือทราบสถานการณ์การ
สบูบหุร่ีในชมุชน  และหาความสมัพนัธ์การสบูบหุร่ีของคนในชมุชน  เพ่ือสมัภาษณ์ครอบครัวท่ี           
สบูบหุร่ี และไมส่บูบหุร่ีสมัภาษณ์โดย กลุม่อาสาสาธารณสขุประจ าหมูบ้่าน (อสม.) 
  2. การสงัเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม ใช้แบบบนัทกึการสงัเกตแบบมีสว่นร่วมใช้ส าหรับจด
บนัทกึข้อมลูท่ีได้จากการข้าร่วมกิจกรรมในชมุชน 
  3. การสมัภาษณ์เจาะลกึ (In-depth Interview) ใช้แบบบนัทกึการสมัภาษณ์ใช้ส าหรับ
จดบนัทกึข้อมลูจากผู้ ท่ีข้อมลูรายส าคญั 
  4. การสนทนากลุม่ (Focus Group Discussion)  ใช้แบบบนัทึกสนทนากลุม่ใช้
ส าหรับบนัทกึข้อมลูการสนทนาแตล่ะครัง้เพ่ือป้องกนัการลืมและการรวบรวมข้อมลู 
บทบำทของทีมวิจัย 
 ในส่วนของโครงการวิจยัเชิงปฏิบตักิารการน ามติสมชัชาสขุภาพด้านยาสบูมาปฏิบตัิการ
ท่ีจงัหวดัศรีสะเกษนัน้ ทีมวิจยัเป็นเพียงนกัพฒันา และนกัวิชาการ ซึ่งเป็นคนนอกชมุชน ท่ีมีความ
สนใจในการวิจยัและพฒันา ท่ีมีความรู้และเช่ียวชาญเร่ืองแนวความคดิ ทฤษฎีและระเบียบวิธีการ
วิจยั  
 การท่ีทีมวิจยัสามารถเข้ามาด าเนินการโครงการนีส้ าเร็จส่วนหนึ่งเกิดจากท่ีผ่านมาทีม
วิจยัได้เคยท างานพฒันาในพืน้ท่ีหมู่บ้านดงักล่าว ท าให้ชาวบ้านรู้จกักบันกัวิจยัท่ีเข้าไปท างานใน
ครัง้นีเ้ป็นอย่างดี ท าให้ทีมวิจยัสามารถเอือ้อ านวยการด าเนินการตามกระบวนการตามขัน้ตอนท่ีได้
วางแผนไว้  
 

3.3 วิธีด ำเนินกำรวิจัย 
 เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ โครงการวิจัยเชิงปฏิบตัิการเร่ือง การน ามติสมัชชาสุขภาพ
แหง่ชาตเิร่ืองยาสบูไปปฏิบตัท่ีิจงัหวดัศรีสะเกษ เพ่ือเป็นการพฒันากลไกระบบการเฝ้าระวงั เพ่ือลด 
ละ เลิก การสบูบหุร่ีในครอบครัว พืน้ท่ีชายแดนไทย – กมัพชูา ทีมวิจยัจะใช้การวิจยัเชิงปฏิบตัิการ
แบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research: PAR)  เ พ่ือให้ง่ายต่อการท าความเข้าใจ 
กิจกรรม ขัน้ตอนการด าเนินงานโครงการฯ กลุ่มเป้าหมายและสรุปผลการด าเนินการ ทีมวิจัย           
ขอน าเสนอเป็นล าดบัขัน้ตอนท่ีได้ด าเนินการ ดงันี ้ 
 1. จดัประชมุทีมวิจยัเพ่ือวิเคราะห์สถานการณ์การด าเนินงานและองค์กรท่ีเก่ียวข้องกบั
การด าเนินงานด้านยาสบูในระดบัจงัหวดัและพืน้ท่ี 

      ขัน้ตอนกระบวนกำร 
                   1.  ประสานทีมวิจยั 
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2. จดัเตรียมสถานท่ีประชมุ 
3. เตรียมวสัดอุปุกรณ์ 
4. ประชมุสร้างความเข้าใจเก่ียวกบัการประเมินสถานการณ์การน ามติสมชัชา 

สขุภาพแหง่ชาต ิเพ่ือน ามาปฏิบตักิารท่ีจงัหวดัศรีสะเกษ เพ่ือวิเคราะห์ก าหนดหาแนวทาง การ
ด าเนินงานโครงการฯ การแบง่บาทหน้าท่ีรับผิดชอบของทีมวิจยั / วางแผนการท างาน การ
ด าเนินงานร่วมกนั 

5. สรุปผลการประชมุและนดัวนัท ากิจกรรมตอ่ไป 
6. บนัทกึรายงานการท ากิจกรรมประชมุ  

         เคร่ืองมือ/แหล่งข้อมูล  
                             ข้อมลูมือ 2 เป็นรายงานวิจยั จากหน่วยงานตา่งๆท่ีเก่ียวข้อง 
                สถำนที่   
        ห้องประชมุศนูย์ศรีสะเกษศกึษา มหาวิทยาลยัราชภฎัศรีสะเกษ 
                กลุ่มเป้ำหมำย    

     สมชัชาสขุภาพจงัหวดัศรีสะเกษ ทีมวิจยัศนูย์ศรีสะเกษศกึษา มหาวิทยาลยั 
ราชภฎัศรีสะเกษ และท่ีปรึกษาโครงการฯ 
                 สรุปผลที่เกิดขึน้  
                              ทีมวิจยัได้รับทราบข้อมลูแนวนโยบายของมตสิมชัชาสขุภาพแหง่ชาติ ใน 
การน ามาปฏิบตักิารในพืน้ท่ีทีมวิจยัรับทราบข้อมลูสถานการณ์เก่ียวกบัการสบูบหุร่ีในระดบัตา่งๆ 

2. ประชมุปรึกษาหารือผู้ มีสว่นได้สว่นเสียเพ่ือประเมินทนุเดมิและสรรหาอาสาสมคัร 
ปฏิบตัิการในพืน้ท่ีประชมุทีมวิจยัเพ่ือท าความเข้าใจในการท างานร่วมกนั 
                 ขัน้ตอนกระบวนกำร 
                       1.  ประสานทีมวิจยั/สมชัชาสขุภาพจงัหวดัศรีสะเกษ 
                       2.  จดัเตรียมสถานท่ีประชมุ 

3. เตรียมวสัดอุปุกรณ์ 
4. ประชมุสร้างความเข้าใจเก่ียวกบัแนวทางการขบัเคล่ือนโครงการฯ   

รวมทัง้ประเมินทนุเดมิเก่ียวกบัประเด็นงานด้านสขุภาพเก่ียวกบัเร่ืองยาสบู ของจงัหวดัศรีสะเกษ 
การแบง่บาทหน้าท่ีรับผิดชอบของทีมวิจยั / วางแผนการท างาน การด าเนินงานร่วมกนั ระหวา่งทีม
วิจยั และสมชัชาสขุภาพจงัหวดัศรีสะเกษ และจากองค์กรตา่งๆท่ีเก่ียวข้อง 

5. สรุปผลการประชมุและนดัวนัท่ีกิจกรรมตอ่ไป 
6. บนัทกึรายงานการท ากิจกรรมประชมุ  
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    เคร่ืองมือ/แหล่งข้อมูล  
    การประชมุกลุม่เพ่ือระดมความคิด จากทีมวิจยั และสมชัชาสขุภาพ 
จงัหวดัศรีสะเกษ และหนว่ยงานตา่งๆท่ีเก่ียวข้อง 
      สถำนที่  
   ห้องประชมุ ตกึอธิการบดี มหาวิทยาลยัราชภฏัศรีสะเกษ 

     กลุ่มเป้ำหมำย  
 ทีมวิจยัศนูย์ศรีสะเกษศกึษา มหาวิทยาลยัราชภฏัศรีสะเกษ สมชัชาสขุภาพ 
จงัหวดัศรีสะเกษ หนว่ยงานภาคเอกชน และท่ีปรึกษาโครงการฯ 

     สรุปผลที่เกิดขึน้ 
 ทีมวิจยัได้รับทราบข้อมลูทนุเดมิท่ีสมชัชาสขุภาพจงัหวดัศรีสะเกษได้ ด าเนินการ 
ท่ีผา่นมา  สมชัชาสขุภาพจงัหวดัศรีสะเกษเข้าใจแนวนโยบายของมตสิมชัชาสขุภาพแหง่ชาตใิน 
การน ามาปฏิบตักิารในพืน้ท่ี และผู้ เข้าร่วมรู้ขัน้ตอนการด าเนินโครงการฯ 

3.  พฒันาโครงการพฒันากลไกการสร้างเสริมระบบการเฝ้าระวงัเพ่ือลด ละ เลิกการสบู
บหุร่ีในครอบครัว พืน้ท่ีชายแดนไทย – กมัพชูา 
                 ขัน้ตอนกระบวนกำร 

1.   ประสานงานทีมวิจยั 
2. ทบทวนแนวคดิท่ีเก่ียวข้อง 
3. ลงพืน้ท่ีหมูบ้่านแซร์ไปร์และพืน้ท่ีชายแดนชอ่งสะง า เพ่ือศกึษาข้อมลูเชิงลกึ 
4. ออกแบบกรอบแนวคิด และแนวทางในการศกึษาโครงการแบบมีสว่นร่วม 

พฒันาโครงการร่วมกนั 
5. เสนอตอ่แหลง่ทนุ 

เคร่ืองมือ/แหล่งข้อมูล 
                         1.   ลงพืน้ท่ีจริง และข้อมลูมือ 2 เป็นรายงานวิจยัเอกสารท่ีเก่ียวข้อง   

2. ชาวบ้าน ผู้น าชมุชน ร้านค้าบ้านแซร์ไปร์ และพืน้ท่ีชายแดนชอ่งสะง า 
     สถำนที่  

 ห้องประชมุศนูย์ศรีสะเกษศกึษา มหาวิทยาลยัราชภฎัศรีสะเกษ และบริเวณ 
หมูบ้่านแซร์ไปร์ และร้านค้าบริเวณพืน้ท่ีชายแดนช่องสะง า 
             กลุ่มเป้ำหมำย  

 ชาวบ้าน อสม. ผู้น าชมุชน เจ้าหน้าท่ีสาธารณสขุ  และเจ้าของร้านค้าบหุร่ีบ้าน 
แซร์ไปร์ และชายแดนช่องสะง า อ าเภอภสูิงห์ จงัหวดัศรีสะเกษ 
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 สรุปผลที่เกิดขึน้ 
   ทีมวิจยัได้รับทราบข้อมลูพืน้ฐานในหมู่บ้านแชร์ไปร์ รู้ข้อเท็จจริงเก่ียวกับ
สถานการณ์การค้า ชายแดนเก่ียวกับเร่ืองยาสูบ เพ่ือน ามาออกแบบกรอบแนวคิดในการศึกษา
ภายใต้โครงการได้รับการอนุมัติโครงการ วิจัยเชิงปฏิบัติการในการน ามติสมัชชาสุขภาพมา
ปฏิบตักิารในพืน้ท่ีจงัหวดัศรีสะเกษ 

4. จดัเวทีชีแ้จงท าความเข้าใจในการท าวิจยัร่วมกนัระหวา่งทีมวิจยัและชมุชน 
 ขัน้ตอนกระบวนกำร 

1. ประสานงานกลุม่เป้าหมาย 
2. จดัเตรียมสถานท่ีประชมุ 
3. เตรียมวสัดอุปุกรณ์ 
4. ประชีแ้จงโครงการวิจยัฯและวางแผนการศกึษาร่วมกบัชมุชนและร่วมจดั

แสดง 
ดนตรี เพ่ือประชาสมัพนัธ์โครงการวิจยัฯ ในพืน้ท่ี วดัไพรพฒันา อ าเภอภสูิงห์ จงัหวดัศรีสะเกษ  

5. บนัทกึรายงานการท ากิจกรรม 
 เคร่ืองมือ/แหล่งข้อมูล 

 การประชมุกลุม่ ชีแ้จงโครงการเพ่ือระดมความคดิ เก่ียวกบัโครงการชดุ
โครงการ เอกสารน าเสนอโครงการ 
 สถำนที่  

ห้องประชมุองค์การบริหารส่วนต าบลไพรพฒันา และท่ีวดัไพรพฒันา  
ต าบลไพรพฒันา อ าเภอภสูิงห์ จงัหวดัศรีสะเกษ 
 กลุ่มเป้ำหมำย  
    ชาวบ้านท่ีเข้าร่วมงานท่ีวดับ้านไพรพฒันา(คนไทยและคนกมัพชูา) ผู้น า
ชมุชน ในต าบลไพรพฒันา พระสงฆ์ ทีมวิจยัศนูย์ศรีสะเกษศกึษา และท่ีปรึกษา มหาวิทยาลยั  
ราชภฏัศรีสะเกษ  
 สรุปผลที่เกิดขึน้ 

1. ชมุชนและผู้น าชมุชนมีความเข้าใจวตัถปุระสงค์ของโครงการและเข้าใจ 
แนวทาง วิธีการท างานวิจยั กรอบในการด าเนินโครงการฯ รวมถึงบทบาทหน้าท่ีของทีมวิจยั และ
กลุม่เป้าหมายท่ีเป็นชาวบ้าน  ชมุชน/หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องมีสว่นร่วมในกิจกรรมโครงการวิจยัฯมี
สว่นร่วมในกิจกรรม 
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2. ทีมวิจยัและชมุชนได้สร้างความสมัพนัธ์ท่ีดีตอ่กนั เกิดความร่วมมือกนั
ระหวา่งทีม 

วิจยั ชมุชนและหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องในการด าเนินโครงการฯ 
5. อบรมท าความเข้าใจเก่ียวกบัการวิจยัและการท าเคร่ืองมือในการเก็บข้อมลู 

 ขัน้ตอนกระบวนกำร 
1. ประสานกลุม่เป้าหมายทีมวิจยัท่ีเป็นชาวบ้านเพ่ือเข้าร่วมกนัแตกกรอบ 

การศกึษา 
2. ประสานวิทยากร 

          3.  จดัเตรียมสถานท่ีอบรม 
          4.  จดัเตรียมวสัดอุปุกรณ์  
          5.  จดัอบรมทีมวิจยัเร่ืองแนวคิดเพ่ือท้องถ่ินการแตกกรอบประเด็นการศกึษา 
และการออกแบบเคร่ืองมือการเก็บข้อมลู  

6. สรุปผลการอบรม 
7. บนัทกึรายงานการท ากิจกรรม 

 เคร่ืองมือ/แหล่งข้อมูล 
  ข้อมลูมือ 2 เป็นรายงานวิจยั จากหนว่ยงานตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้อง 
  สถำนที่  
   ห้องประชมุโรงพยาบาลสง่เสริมสขุภาพต าบลบ้านแซร์ไปร์ 
 กลุ่มเป้ำหมำย  
    ทีมวิจยัชาวบ้าน (ผู้น าหมูบ้่านและอสม.)และทีมศนูย์ศรีสะเกษศกึษา  
 สรุปผลที่เกิดขึน้ 

1. ทีมวิจยัชาวบ้าน และแกนน าชมุชนมีความรู้ความเข้าใจแนวคิดการวิจยั 
เพ่ือท้องถ่ิน 

2.   ทีมวิจยัมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัเคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บข้อมลูได้
เคร่ืองมือและเข้าใจวิธีการน าเคร่ืองมือไปใช้ในการเก็บข้อมลู 

6. ปฏิบตัิการเก็บข้อมลู 
 6.1  ศกึษาข้อมลูบริบทชมุชน (ประวตัิศาสตร์ / ประชากร / ผู้น า / กลุม่กิจกรรม /  

กลุม่เครือญาติ / กลุม่ชาตพินัธุ์ / อาชีพและรายได้ / สถานการณ์การสบูบหุร่ี /ปัจจยัเสียง / ทศันคติ
ของคนสบูบหุร่ีในครอบครัว 

 6.2  ศกึษาทนุทางสงัคมของคนในบ้านแซร์ไปร์ 
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 6.3  ศกึษาทนุทางวฒันธรรมของคนในบ้านแซร์ไปร์ 
       ขัน้ตอนกระบวนกำร 
                                1. ประสานกลุม่เป้าหมาย 

       2. เตรียมเนือ้หา ประเด็นท่ีจะศกึษาข้อมลูเอกสาร 
       3. ก าหนดคนท่ีจะรับผิดชอบในการศกึษาข้อมลูเอกสารตามประเดน็ 

ท่ีก าหนด 
       4. ศกึษาข้อมลูเอกสารท่ีเก่ียวข้อง  
       5. เดนิส ารวจและจดัท าแผนท่ีชมุชน 
       6. ผู้ เฒา่ผู้แก่เลา่เร่ืองประวตัศิาสตร์ชมุชน 
       7. ประชมุกลุม่ระดมข้อมลู 
       8.  เก็บข้อมลูแบบส ารวจรายครัวเรือนเก่ียวกบัสถานการณ์การสบูบหุร่ี  

ทศันคตขิองการสบูบหุร่ี  
       9.  สรุปเนือ้หาท่ีได้จากการศึกษา 

10.  บนัทกึรายงานการท ากิจกรรม 
 เคร่ืองมือ/แหล่งข้อมูล 
  แบบสมัภาษณ์การเก็บข้อมลู  แบบสมัภาษณ์ส ารวจราย 
ครัวเรือนแบบบนัทกึการสงัเกต 
 กลุ่มเป้ำหมำย  

  หวัหน้าครอบครัวทกุครอบครัว(แบบสมัภาษณ์รายครัวเรือนเก็บโดยท่ี 
วิจยัท่ีเป็นอสม. บ้านแซร์ไปรทัง้ 2 หมูบ้่าน) ร้านค้าในหมู่บ้าน เจ้าหน้าท่ีหนว่ยงานด้านสาธารณสขุ  
ผู้น าชมุชน ผู้ เฒา่ พระสงฆ์ และทีมวิจยัศนูย์ศรีสะเกษศกึษา  
 สรุปผลที่เกิดขึน้ 

1. ทีมวิจยัได้ฐานข้อมลูเก่ียวกบัข้อมลูท่ีเป็นบริบทชมุชน เร่ือง 
ประวตัิศาสตร์ชมุชน / ประชากร/ผู้น า / กลุม่กิจกรรม / กลุม่เครือญาต ิ/กลุม่ชาตพินัธุ์ /อาชีพและ
รายได้ /วิถีการด าเนินชีวิตของชมุชน 

2. ทีมวิจยัได้ข้อมลูทนุทางสงัคมของคนในบ้านแซร์ไปร์ 
3. ทีมวิจยัได้ข้อมลูทนุทางวฒันธรรมของคนในบ้านแซร์ไปร์ ทีมวิจยัได้ 

ข้อมลูสถานการณ์การสบูบหุร่ี / ข้อเสนอปัจจยัเสียง /ทศันคตขิองคนสบูบหุร่ีในครอบครัว 
      4.   เกิดกระบวนการเรียนรู้ชมุชนตนเองร่วมกนั 
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 7.  จดัเวทีแสวงหาจดุร่วมในการพฒันาแนวทางการพฒันากลไกการสร้างเสริมระบบการ
เฝ้าระวงั เพื่อลด ละ เลิกการสบูบหุร่ีในครอบครัว พืน้ท่ีชายแดนไทย – กมัพชูาและร่วมกนัก าหนด
แนวทางในการเฝ้าระวงั เพื่อลดละเลิก การสบูบหุร่ีในครอบครัวกบัชมุชนและหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง 
 ขัน้ตอนกระบวนกำร 

1. ประสานกลุม่เป้าหมาย 
2. เตรียมเอกสาร ข้อมลูส าหรับการสรุปและวิเคราะห์ 
3. เตรียมสถานท่ีประชมุ 
4. เตรียมวสัดอุปุกรณ์ 
5. จดัประชมุทีมสรุปวิเคราะห์ข้อมลู 
6. สรุปและบนัทึกผลการประชมุ 
7. บนัทกึรายงานการท ากิจกรรม 

 เคร่ืองมือ/แหล่งข้อมูล 
  การประชมุชาวบ้าน ครัวเรือน และหนว่ยงานตา่งๆท่ีเก่ียวข้องในพืน้ท่ี   
แบบบนัทกึข้อมลู  
 สถำนที่  
  ห้องประชมุโรงพยาบาลสง่เสริมสขุภาพต าบลบ้านแซร์ไปร์ ต าบลไพร 
พฒันา อ าเภอภสูิงห์ จงัหวดัศรีสะเกษ 
 กลุ่มเป้ำหมำย  
   หวัหน้าครอบครัว หนว่ยงานในพืน้ท่ีต าบลไพรพฒันา  อ าเภอภสูิงห์  ทีม
วิจยัศนูย์ศรีสะเกษศกึษา มหาวิทยาลยัราชภฏัศรีสะเกษ และท่ีปรึกษาโครงการฯ 
 สรุปผลที่เกิดขึน้ 
   ทีมวิจยัได้ข้อมลู ความรู้ ท่ีใช้ในการพฒันาแนวทางการพฒันากลไกการ
สร้างเสริมระบบการเฝ้าระวงัเพ่ือลด ละ เลิกการสบูบหุร่ีในครอบครัว พืน้ท่ีชายแดนไทย – กมัพชูา 

8. ประชมุทีมวิจยัและท่ีปรึกษาสรุปวิเคราะห์ข้อมลูผลการศกึษาและเตรียมน าเสนอข้อมลู 
ตอ่ชมุชน 
 ขัน้ตอนกระบวนกำร 
                          1. ประสานกลุม่เป้าหมาย 
    2.  เตรียมเอกสาร ข้อมลูส าหรับการสรุปและวิเคราะห์ 
    3.  เตรียมสถานท่ีประชมุ 
    4.  เตรียมวสัดอุปุกรณ์ 
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    5.  จดัประชมุทีมสรุปวิเคราะห์ข้อมลู 
    6.  สรุปและบนัทกึผลการประชมุ 
 เคร่ืองมือ/แหล่งข้อมูล 
  ข้อมลูมือ 2 เป็นรายงานวิจยั จากหนว่ยงานตา่งๆท่ีเก่ียวข้อง 
 สถำนที่  
    ห้องประชมุ ศนูย์ศรีสะเกษศกึษา มหาวิทยาลยัราชภฏัศรีสะเกษ 
 กลุ่มเป้ำหมำย  
  ทีมวิจยั และท่ีปรึกษาโครงการฯ 
 ผลที่เกิดขึน้ 
   ทีมวิจยัได้ชดุข้อมลูความรู้จากการวิเคราะห์เบือ้งต้นในการก าหนดแนว
ทางการการพฒันากลไกการสร้างเสริมระบบการเฝ้าระวงัเพ่ือลดละเลิกการสบูบุหร่ีในครอบครัว 
พืน้ท่ีชายแดนไทย-กมัพชูา 

9.  จดัเวทีน าเสนอผลการศกึษาวิจยัตอ่ชมุชนและรับฟังข้อเสนอแนะ 
 ขัน้ตอนกระบวนกำร 

1. ประสานกลุม่เป้าหมาย 
2. เตรียมข้อมลูในการน าเสนอ 
3. เตรียมความพร้อมของทีมวิจยัในการน าเสนอ 
4. จดัท าก าหนดการเวทีน าเสนอผลการศกึษาวิจยั 
5. เตรียมเอกสารตา่งๆ  สถานท่ี และวสัดอุปุกรณ์ 
6. จดัเวทีน าเสนอผลการศกึษาวิจยัเบือ้งต้น 
7. สรุปผลเวทีน าเสนอผลการศกึษาวิจยัเบือ้งต้น 

 เคร่ืองมือ/แหล่งข้อมูล 
    ชดุข้อมลูการวิเคราะห์ บริบทพืน้ท่ี สถานการณ์การสบูบหุร่ีในหมูบ้่าน
แซร์ไปร์สถานการการค้าท่ีชายแดนช่องสะง า 
 กลุ่มเป้ำหมำย  

  ตวัแทนหวัหน้าครอบครับบ้านแซร์ไปร์ ทัง้ 2 หมูบ้่าน  ผู้น าชมุชน ครูจาก 
โรงเรียนบ้านแซร์ไปร์ เจ้าหน้าท่ีสาธารณสขุจากโรงพยาบาลสง่เสริมสขุภาพต าบล บ้านแซร์ไปร์ ทีม
วิจยั และท่ีปรึกษาโครงการฯ 
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 สถำนที่ 
    ห้องประชมุโรงพยาบาลสง่เสริมสขุภาพต าบล บ้านแซร์ไปร์ อ าเภอภสูิงห์ 
จงัหวดัศรีสะเกษ 
 สรุปผลที่เกิดขึน้ 

  ทีมวิจยัและผู้ เข้าร่วมได้มีความรู้ความเข้าในในผลการศกึษาวิจยัตลอด 
โครงการชาวบ้านมีแนวทางในการทดลองปฏิบตัิการเพ่ือแก้แก้ไขปัญหาเร่ืองยาสบูโดยการ สร้าง
ครอบครัวต้นแบบเพ่ือเป็นกลไกในการลดละเลิกการสบูบหุร่ีในครอบครัว 
 10.   ประชมุทีมวิจยัและท่ีปรึกษาวางแผนปฏิบตักิารทดลอง 
 ขัน้ตอนกระบวนกำร 
    1.   ประสานกลุม่เป้าหมาย 

2. เตรียมเอกสาร ข้อมลูส าหรับการสรุปและวิเคราะห์ 
3.  เตรียมสถานท่ีประชมุ 
4.  เตรียมวสัดอุปุกรณ์ 
5. จดัประชมุทีมสรุปวิเคราะห์ข้อมลู 
6. สรุปและบนัทึกผลการประชมุ 

 เคร่ืองมือ/แหล่งข้อมูล 
  ชดุข้อมลูจากการวิเคราะห์สถานการณ์การสบูบหุร่ีในพืน้ท่ีบ้านแซร์ไปร์ 

ผลสะท้อนข้อมลูท่ีได้จากเวทีการคืนขอมลูและแนวทางการพฒันาระบบการเฝ้าระวงัเพ่ือลด ละ 
เลิกการสบูบหุร่ีในครอบครัว ข้อมลูมือ 2 เป็นรายงานวิจยั จากหนว่ยงานตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้อง 
 สถำนที่ 
   ห้องประชมุศนูย์ศรีสะเกษศกึษา มหาวิทยาลยัราชภฏัศรีสะเกษ 
 กลุ่มเป้ำหมำย  
  ทีมวิจยัและท่ีปรึกษาโครงการฯ 
 สรุปผลที่เกิดขึน้ 

1. ทีมวิจยัได้แกนน าครอบครัวต้นแบบในการสร้างระบบการเฝ้าระวงั 
เพ่ือลดละ เลิก การสบูบหุร่ีในครอบครัว  

2. ทีมวิจยัได้แผนการจดักิจกรรมครอบครัวต้นแบบ และการตดิตาม 
ในครอบครัว 
 11. ทดลองปฏิบตักิาร “ครอบครัวต้นแบบการเฝ้าระวงั เพื่อลดละเลิก การสบูบหุร่ีใน  
ครอบครัว โดยใช้มาตรการการเฝ้าระวงัของแตล่ะครอบครัว 
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 ขัน้ตอนกระบวนกำร 
    1.  ประสานกลุม่เป้าหมายครอบครัวต้นแบบ และพืน้ท่ีด าเนินกิจกรรม 
    2.  เตรียมประเด็นในการศกึษาการเปล่ียนแปลง และแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
เร่ืองมาตรการ ทศันคติ ข้อกงัวล และผลของการเปล่ียนแปลงและ ระบบกลไกในครอบครัว 
    3.  สรุปผลการปฏิบตักิาร  3 เดือน 
 เคร่ืองมือ/แหล่งข้อมูล 
    1.   แผนการออกแบบและติดตามครอบครัวต้นแบบในการลด ละ เลิก 
การสบูบหุร่ีในครอบครัว  
    2.  แบบสมัภาษณ์การสงัเกตพฤตกิรรมครอบครัวต้นแบบการลด ละ เลิก 
การสบูบหุร่ีในครอบครัว 
   สถำนที่  
    บ้านครอบครัวต้นแบบฯ จ านวน 15 ครอบครัว 
 กลุ่มเป้ำหมำย  

  ครอบครัวต้นแบบ 15 ครอบครัว ทีมวิจยั และท่ีปรึกษาโครงการฯ 
 สรุปผลที่เกิดขึน้ 
   ทีมวิจยัได้ชดุความรู้ การพฒันาระบบกลไกการเฝ้าระวงั เพ่ือการลดละ
เลิก การสบูบหุร่ีในครอบครัว 
 12.  ทีมวิจยัสรุปวิเคราะห์ข้อมลูและประเมินผลท่ีได้ จากการทดลองปฏิบตักิาร 
 ขัน้ตอนกระบวนกำร 

1.   ประสานกลุม่เป้าหมาย 
2.   เตรียมวาระ ประเด็นในการประชมุทีมวิจยั 
3.   เตรียมเอกสารตา่งๆ  
3. เตรียมสถานท่ีประชมุทีมวิจยั 
4. เตรียมวสัดอุปุกรณ์ 
5. สรุปผลการทดลองปฏิบตักิาร 
6. สรุปและบนัทึกการประชมุ 

 เคร่ืองมือ/แหล่งข้อมูล 
    ชดุข้อมลู ความรู้ การปฏิบตัิการของครอบครัวต้นแบบการลด ละ เลิก 
การสบูบหุร่ีในครอบครัว 
   สถำนที่  



โครงการวิจยัเชิงปฏิบตัิการ “การน ามติสมชัชาสขุภาพเร่ืองยาสบูมาปฏิบตัิการในจงัหวดัศรีสะเกษ” หน้า 34 
 

    ห้องประชมุ ศนูย์ศรีสะเกษศกึษา มหาวิทยาลยัราชภฏัศรีสะเกษ 
 กลุ่มเป้ำหมำย  

  ทีมวิจยั และท่ีปรึกษาโครงการฯ 
 สรุปผลที่เกิดขึน้ 
   มีชดุข้อมลูองค์ความรู้ท่ีได้จากการทดทองปฏิบตักิาร สร้างเสริมระบบการ
เฝ้าระวงั ครอบครัวต้นแบบ การลด ละเลิก การสบูบหุร่ีในครอบครัว 
 13. จดัเวทีน าเสนอผลการศกึษาวิจยัตอ่ชมุชน 
 ขัน้ตอนกระบวนกำร 

1.   ประสานกลุม่เป้าหมาย 
2.   เตรียมข้อมลูในการน าเสนอ 
3.   เตรียมความพร้อมของทีมวิจยัในการน าเสนอ 
4.   จดัท าก าหนดการเวทีน าเสนอผลการศกึษาวิจยั 
5.   เตรียมเอกสารตา่งๆ  สถานท่ี และวสัดอุปุกรณ์ 
6.   จดัเวทีน าเสนอผลการศกึษาวิจยั 
7.   สรุปผลเวทีน าเสนอผลการศกึษาวิจยั 

 เคร่ืองมือ/แหล่งข้อมูล 
  เอกสารรายงานการน าเสนอรายงานการวิจยั  
 กลุ่มเป้ำหมำย  

  1.   ตวัแทนครอบครัวชาวบ้านแซร์ไปร์ 
  2.   ครูจากโรงเรียนบ้านแซร์ไปร์ 
  3.   เจ้าหน้าท่ีสาธารณสขุจากโรงพยาบาลสง่เสริมสขุภาพต าบล  

บ้านแซร์ไปร์ 
  4.  ทีมวิจยั และท่ีปรึกษาโครงการฯ 

 สรุปผลที่เกิดขึน้ 
   1. เกิดการมีสว่นร่วมในการตรวจสอบข้อมลูของชมุชนหน่วยงานตา่งๆ 
   2.  เกิดองค์ความรู้ในการทดทองปฏิบตัิการ สร้างเสริมระบบการเฝ้าระวงั 
การลด ละเลิก การสบูบหุร่ี 
 14.  ประชมุทีมวิจยัและท่ีปรึกษาสรุปวิเคราะห์ผลการศกึษาวิจยั 
 ขัน้ตอนกระบวนกำร 
    1. ประสานกลุม่เป้าหมาย 
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    2. เตรียมเอกสารข้อมลู และประเดน็การประชมุทีมวิจยั 
    3. เตรียมสถานท่ีประชมุ  
    4. เตรียมวสัดอุปุกรณ์  
    5. จดัประชมุทีมวิจยัสรุปวิเคราะห์ข้อมลูผลการศกึษาวิจยั 
    6. ก าหนดประเดน็ โครงร่างในการเขียนรายงาน 
    7. แบง่บทบาทหน้าท่ีในการเขียนรายงาน 
 เคร่ืองมือ/แหล่งข้อมูล 
  เอกสารรายงานผลการจดักิจกรรมตา่ง บนัทึกการลงพืน้ท่ี แบบบนัทกึ 
ข้อมลูครอบครัวต้นแบบ ข้อเสนอจากเวทีการประชมุในพืน้ท่ี   
 กลุ่มเป้ำหมำย  

  ทีมวิจยั และ ท่ีปรึกษาโครงการฯ 
 สรุปผลที่เกิดขึน้ 
.   1. ทีมวิจยัได้ข้อมลูผลการศกึษาท่ีมีความถกูต้องสมบรูณ์นา่เช่ือถือ 
   2.  นกัวิจยัได้พฒันาทกัษะในการวิเคราะห์ข้อมลูและการเขียนรายงานฯ 
   3.  ได้แนวทางการเขียนรายงานผลการศกึษาวิจยัฉบบัสมบรูณ์ 

15. ประชมุวิเคราะห์ข้อมลูจดัท ารายงานฉบบัสมบรูณ์    
 ขัน้ตอนกระบวนกำร 

1. ประสานกลุม่เป้าหมาย 
2.  เรียบเรียง จดัระบบและตรวจสอบข้อมลูท่ีได้มาจากการศกึษา 
3.  จดัพิมพ์ และท าเลม่รายงาน 
4. สง่รายงานฉบบัสมบรูณ์ ตอ่หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง 

 เคร่ืองมือ/แหล่งข้อมูล 
  ข้อมลูรายงานผลการศกึษา แบบบนัทกึข้อมลูตา่งๆ รายงานการวิเคราะห์ 
การด าเนินกลไกในพืน้ท่ี ข้อเสนอในพืน้ท่ี รูปภาพ 
 สถำนที่ 
  ห้องประชมุศนูย์ศรีสะเกษศกึษา มหาวิทยาลยัราชภฏัศรีสะเกษ 
 กลุ่มเป้ำหมำย  
  ทีมวิจยั และท่ีปรึกษาโครงการฯ 
 ผลที่เกิดขึน้ 
   ทีมวิจยัสามารถจดัท ารายงานฉบบัสมบรูณ์สง่หนว่ยงานสนบัสนนุทนุ 
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3.4  กำรตรวจสอบและวิเครำะห์ข้อมูล 
 กำรตรวจสอบข้อมูล 
    ทีมวิจัยและชุมชนร่วมกันตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลท่ี
ได้มาทุกครัง้เพ่ือให้ครอบคลุมเนือ้หาและตรงตามวตัถุประสงค์ของการวิจยั โดยจะอาศยัการจัด
เวทีประชมุแบบการมีสว่นร่วมเพื่อชว่ยในการตรวจสอบข้อมลู  
 
 กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
    หลงัจากการเก็บข้อมูล ทีมวิจยัและชมุชนจะน าข้อมูลท่ีได้จากการสมัภาษณ์ 
การสงัเกตการสนทนากลุ่ม การจดัเวที ภาพได้ท่ีบนัทึกไว้จากการจดักิจกรรมมาจดัหมวดหมู่และ  
เรียบเรียงตามประเด็นต่างๆ ท่ีก าหนดไว้เพ่ือแยกประเภทของข้อมูล ตีความวิเคราะห์และสรุป
เนือ้หา  
 

3.5  กำรน ำเสนอผลกำรวิจัย  
   ทีมวิจยัจะใช้การน าเสนอผลการวิจยัแบบเชิงคณุภาพ ด้วยการพรรณนา 
(Descriptive) โดยจะแบง่บทการน าเสนอในรายงานฉบบัสมบรูณ์ ออกเป็น 6 บท ดงันี ้ 
   บทท่ี 1 บทน า  ประกอบด้วยความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา และสรุปยอ่
โครงการวิจยัเชิงปฏิบตักิาร การน ามตสิมชัชาแหง่ชาตเิร่ืองยาสบูไปปฏิบตัท่ีิจงัหวดัศรีสะเกษ 
        บทท่ี 2 แนวคิดคิดทฤษฏีและการทบทวนการวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
   บทท่ี 3 วิธีการด าเนินการวิจยั ประกอบด้วยขอบเขตการศกึษา ขอบเขตเชิงพืน้ท่ี  
เคร่ืองมือและวิธีการเก็บข้อมลู วิธีการด าเนินการวิจยั และกระบวนการด าเนินการโครงการ 
   บทท่ี 4 ผลการศกึษา จะน าเสนอผลการจากการด าเนินการวิจยั  แบง่เนือ้เป็น 4 สว่น
ดงันี ้     สว่นท่ี 1 น าเสนอผลการศกึษาบริบทชมุชนทางกายภาพและทางสงัคม 
     สว่นท่ี 2 น าเสนอผลการศกึษาทนุทางสงัคม และทนุทางวฒันธรรม   
     สว่นท่ี 3 น าเสนอผลจากการศกึษาเร่ืองสถานการณ์การค้า และการน าเข้า
บหุร่ีผิดกฎหมายท่ีชายแดนช่องสะง า  
     สว่นท่ี 4 น าเสนอผลจากการศกึษาเร่ืองและสถานการณ์การสบูบหุร่ีและ
        ความสมัพนัธ์ของคนในครอบครัวบ้านแซร์ไปร์ และ
ทศันคตขิองเดก็ตอ่การสบูบหุร่ีในครอบครัว 
   บทท่ี 5 รูปแบบการสร้างเสริมกลไกการเฝ้าระวงั การลด ละ เลิกการสบูบหุร่ีใน
ครอบครัว   มาตรการของรัฐ และปัจจยัความส าเร็จ 
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   บทท่ี 6 สรุปและอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
    ประกอบด้วยการน าเสนอสรุปผลการศกึษา อภิปรายผลสิ่งท่ีเกิดการ
เปล่ียนแปลงจากการวิจยั และข้อเสนอแนะของทีมวิจยั  
 

3.6  กำรตดิตำมและกำรประเมินผลโครงกำร 
   การปฏิบตัิตามแผน  หลงัจากทีมวิจยัได้ร่วมกนัวางแผนการด าเนินงานแล้ว  ก็จะมีการ
แบง่บทบาทหน้าท่ี  ความรับผิดชอบ   โดยทีมวิจยัจะประกอบด้วย เจ้าหน้าท่ีศนูย์๕รีสะเกษศกึษา 
ผู้น า อาสาสมคัรสาธารณสขุประจ าหมู่บ้าน (อสม.) และสมาชิกในชมุชน  โดยแตล่ะครัง้ทีมวิจยัจะ
มีการประชมุวางแผนงานกนัก่อนแม้จะมีการแบ่งบทบาทหน้าท่ีกนัไปแล้วแตเ่พ่ือให้ทกุคนมีความ
เข้าใจตรงกนัก็จะมีการช่วยกนัในการท าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบให้ส าเร็จ โดยการจดักิจกรรมและครัง้ก็
จะมีการตรวจดคูวามพร้อมและสรุปกิจกรรมยอ่ย ของแตล่ะทีม  

  การอบรมเพิ่มพูนความรู้แก่ทีมวิจัยและผู้ ร่วมวิจยั   จะจดัอบรมเพิ่มเติมความรู้ให้ทีม
วิจยัเป็นระยะๆตามท่ีพวกเขาต้องการ  เชน่  การแตกกรอบประเด็นการศกึษา การอบรมวิธีการเก็บ
ข้อมลูก่อนลงพืน้ท่ีเก็บข้อมลู  หรือการอบรมเร่ืองอ่ืนๆท่ีจ าเป็นตอ่การเรียนรู้ของทีมวิจยัซึง่จะสงัเกต
ได้ขณะการท าวิจยัร่วมกนั   
  การติดตามประเมินผล  ในขัน้ตอนนีย้งัให้ความส าคญักบัการการติดตามประเมินแบบมี                
ส่วนร่วม  โดยจะใช้วิธีการประชุมสรุปผลการท างานทุกครัง้หลงัจากจดักิจกรรมเพ่ือสรุปบทเรียน
การท างาน เพ่ือดูว่าการจัดกิจกรรมแต่ละครัง้บรรลุวตัถุประสงค์ท่ีวางไว้ หรือไม่  อะไรท่ีท าแล้ว
ประสบผลส าเร็จ  เป็นเพราะเหตุใด  มีอะไรต้องปรับปรุงหรือไม่  โดยทีมวิจัยจะร่วมกันก าหนด
ประเด็นพดูคยุก่อนแล้วจะเปิดโอกาสทกุคนแสดงความคิดเห็นตอ่ประเด็นนัน้  หลงัจากได้บทเรียน
แล้ว  ก็จะน าไปใช้ในการปฏิบตักิารในครัง้ตอ่ไป 
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บทที่ 4 
 

ผลการศกึษา 
 

 ผลการศึกษาโครงการการน ามติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติมาปฏิบัติการในพืน้ท่ีจังหวัด               

ศรีสะเกษ ได้ด าเนินงานตามแผนกิจกรรมโครงการวิจัย เพ่ือท าความเข้าใจข้อมูลท่ีได้จาก

การศกึษาจะแบง่ออกเป็น  5 ประเดน็ ดงันี ้  

  1.  บริบทชมุชนบ้านแซร์ไปร์ ประกอบด้วย ประวัติศาสตร์การก่อตัง้ชมุชน สภาพ

ทัว่ไป ท่ีตัง้อาณาเขต ลกัษณะทางภูมิศาสตร์ สภาพทางสังคม  สภาพทางเศรษฐกิจและวิถีการ

ด ารงชีวิต ทรัพยากร การศกึษา วฒันธรรมและประเพณี ระบบความสมัพนัธ์ในชมุชน  

  2. ทนุทางสงัคม และทนุทางวฒันธรรม 

  3. สถานการณ์การค้าและบหุร่ีจดุผา่นแดนถาวรชอ่งสะง า  

  4. สถานการณ์การสบูบหุร่ี ในหมูบ้่านแซร์ไปร์ 

  5. ทศันคตขิองเดก็ตอ่การสบูบหุร่ีในหมู่บ้าน 

การศกึษาทัง้ 5 ประเดน็มีรายละเอียดดงันี ้

4.1  บริบทชุมชน 

 4.1.1  ประวัตศิาสตร์ตัง้ถิ่นฐานบ้านแซร์ไปร์ 

 เพ่ือให้ง่ายต่อการท าความเข้าใจประวตัิศาสตร์การก่อตัง้ถ่ินฐานของบ้านแซร์ ไปร์ ทีม

วิจยัได้แบ่งพฒันาการก่อตัง้ออกเป็น 4 ยคุหลกัๆ ดงันียุ้คแรก ช่วงของการเจาะป่าสร้างบ้านเรือน 

ยคุท่ีสอง ยคุบ้านแตก   ยคุหมู่บ้านส่งเสริมการพฒันาโดยรัฐ และยคุหลงัการพฒันาเมืองใหม่ช่อง

สะง า  

ยุคท่ี 1  ยุคของการเจาะพืน้ป่าสร้างบ้านเรือน 

 บ้าน “แซร์ไปร์” ออกเสียงพูดเป็นภาษาเขมร มีความหมายว่าตามภาษาไทยว่า บ้าน 

“นาผือ” ซึ่งเรียกตามลกัษณะของวชัพืชท่ีมีจ านวนมาก ในท่ีลุ่มบริเวณหนองน า้ในหมู่บ้านในช่วง

ของการก่อตัง้หมู่บ้านในอดีต  ช่วงก่อน ปี พ.ศ. 2500 ประวตัิความศาสตร์การก่อตัง้บ้านแซร์ไปร์ 

ในอดีตพืน้ท่ีบริเวณท่ีตัง้เป็นพืน้ท่ีป่ารกทบึ มีสตัว์ป่าน้อยใหญ่หลายชนิดอาศยัอยู ่และเป็นพืน้ท่ีท่ีมี
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ความอุดมสมบูรณ์ เน่ืองจากพืน้ท่ีบริเวณนีเ้ป็นท่ีลาดเอียงลงมาจากเทือกเขาพนมดงรัก ในช่วง

อดีตพืน้ท่ีบริเวณนีมี้ความเหมาะแก่การด ารงชีวิตอยา่งยิ่ง  เน่ืองจากมีแหลง่น า้เป็นล าห้วยล้อมรอบ

หมู่บ้าน หลายสาย ท่ีส าคญัคือ ห้วยส าราญ (ปัจจบุนัเป็นเข่ือนห้วยส าราญ) มีป่าไม้ท่ีอดุมสมบรูณ์ 

ลักษณะภูมิประเทศเป็นท่ีราบสูงลาดเอียงท่ีจะสร้างท่ีอยู่อาศัย และ มีท่ีลุ่มเหมาะแก่การท า

การเกษตรเลีย้งชีพ เม่ือภมูิประเทศเหมาะสม ความอดุมสมบรูณ์มีพร้อม จงึมีผู้คนอพยพเข้ามาจบั

จองตัง้ถ่ินฐานบริเวณนี ้กลุ่มคนท่ีเข้ามาตัง้บ้านเรือนในบริเวณนีใ้นช่วงแรก คือคนกลุ่มชาติพนัธุ์

เขมร (อยูบ่ริเวณบ้านเก่าอยู่ท่ีบ้านแซร์ไปร์หมู ่4 และท่ีบ้านนาต าบล หมู่ 1 ในปัจจบุนั ) ท่ีอพยพมา

จากหมู่บ้านในพืน้ท่ีแถวชายแดน จากอ าเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์มาอาศัยอยู่ท่ีแห่งนี ้จึงได้        

ท าการถากถางพืน้ท่ีเพ่ือสร้างบ้าน และเร่ิมมีพืน้ท่ีเพ่ือท านา โดยครัง้แรกชาวบ้านจะปลกูข้าวไร่   มี

การผลิตเพียงเพื่อยงัชีพเทา่นัน้ 

 ชาวบ้านและท่ีเป็นพรานป่า ได้มีการแผ้วถางป่า เพ่ือล่าสตัว์หาของป่า จนเกิดช่อนทาง

ข้ามแดนมากมาย ในผืนป่าเทือกเขาพนมดงรัก เพ่ือผ่านเข้าไปยงัประเทศกัมพูชา และพฒันามา

เป็นเส้นทางการค้า ท่ีเป็นช่องผ่านด่านประเพณี ท่ีใช้ในการติดต่อไปมาหาสู่กนัระหว่างเครือญาติ

กลุม่ชาติพนัธุ์เขมรในไทย และกมัพชูา เน่ืองจากชว่งเวลานัน้เส้นเขตแดนไมมี่ความมาย   ประกอบ

กบัพืน้ท่ีใน ต าบลไพรพฒันา เป็นพืน้ท่ีให้การสมัปทานป่าไม้ ของกรมป่าไม้ ท าให้พืน้ท่ีบริเวณนี ้ถกู

พฒันาอยา่งรวดเร็วในช่วงเวลานัน้ ชาวบ้านส่วนหนึ่ง อพยพมากบับริษัทท าไม้ และสร้างครอบครัว

ในพืน้ท่ีท่ีเหมาะแก่การท าการเกษตร มีทรัพยากรป่าไม้ แหล่งน า้มีมาก  ครอบครัวท่ีเป็นเครือญาติ

ของคนท่ีเข้ามาอยู่ก่อน ก็เร่ิมมาจบัจองพืน้ท่ีเพ่ืออยู่อาศยัและพืน้ท่ีท ากินตามล าดบัโดยมีการจบั

กลุม่เป็นหมูบ้่านเล็ก ๆ จาก 17 ครอบครัว จนท าให้มีครอบครัวจ านวนมากขึน้เร่ือยๆ ท่ีมีการอพยพ

มาจากอ าเภอภูสิงห์ จากอ าเภอขุขนัธ์ และ โดยเฉพาะในปีพ.ศ. 2514 ท่ีอพยพเข้ามาจากอ าเภอ

ไพรบงึจ านวนมาก จนสามารถพฒันาและตัง้เป็นหมูบ้่านไพรพฒันาได้  เม่ือมีผู้คนเข้ามาอาศยัเพิ่ม

มากขึน้  พืน้ท่ีก็ได้มีการพฒันา สร้างบ้านแปงเมืองอยา่งรวดเร็ว 

 แตด้่วยบ้านแซร์ไปร์ เป็นหมู่บ้านท่ีอยูส่ดุท้าย สดุชายแดนไทย ไม่มีถนนตดัผ่าน และเช่ือม

กบัหมู่บ้านอ่ืน ท้ายหมู่บ้านยงัคงเป็นผืนป่าท่ีอดุมสมบรูณ์ และมีเพียงช่องผ่านแดนของประเพณีท่ี

สามารถเช่ือมกบัประเทศกมัพชูาได้ ปัจจบุนัได้ประกาศให้เป็นเขตรักษาพนัธุ์สตัว์ป่าห้วยศาลา  
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ยุคท่ีสอง : ยุคบ้านแตก 

 ในปีพ.ศ. 2518 ได้เกิดเหตกุารณ์ความไม่สงบจากคอมมิวนิสต์ ท่ีมีกองก าลงัทหารอาศยั

อยู่ตามแนวเทือกเข้าพนมดงรักชายแดนไทย – กัมพูชาได้เข้ามา และชกัชาวนให้ชาวบ้านเข้าร่วม

อดุมการณ์ทางการเมืองหลายครัง้ “สหาย” จงึเป็นค าท่ีถกูชาวบ้านเรียกช่ือของคนกลุ่มนี ้แตเ่ป็นท่ี

น่าสงัเกตว่า ด้วยลักษณะของค าพูด น า้เสียงไม่เหมือนสหายท่ีเป็นคนไทย และจึงท าให้ทัศนคติ

ของชาวบ้านไม่ดีและไม่ให้ความร่วมมือ กลบัมองว่ามีสหาย คอมมิวนิสต์เหล่านีมี้ความโหดร้าย 

มากกว่าคอมมิวนิสต์ในท่ีอ่ืนๆ ของประเทศไทยท่ีเป็นนกัศกึษา และท่ีส าคญัพวกเขากลบัมาปล้นชิง

เอาอาหาร และสตัว์เลีย้งของชาวบ้าน พวกเขาบกุเข้าหมูบ้่าน ท าให้ชาวบ้านท่ีเป็นผู้ชายต้องจดัเวร

ยามคอยเฝ้าระวังเหตุการณ์ต่างๆส่วนผู้ หญิงและเด็กให้อพยพออกจากพืน้ท่ี การเพิ่มความ

ปลอดภัยและการขุดหลุมลบภัยทุกหลังคาเรือน เพ่ือป้องกันอันตราย และคอยหลบพวก

คอมมิวนสิต์ในเวลากลางคืน  

 และในปีนีเ้อง ทางราชการได้เข้ามาสร้างถนนเข้าหมู่บ้าน จากบ้านละลม – บ้านแซร์ไปร์  

เพราะทางราชการ จะต้องน าก าลงัทหารเข้าไปปราบปรามคอมมิวนิสต์ และต้องดแูลความสงบสขุ

ของคนในพืน้บริเวณชายแดนในช่วงเวลานัน้ พร้อมทัง้ขณะท่ีเกิดความไม่สงบในพืน้ท่ีเน่ืองจากมี

คอมมิวนิสต์ท าให้ทางราชการได้จดักิจกรรมโครงการอบรมไทยอาสาป้องกนัชาต(ิทสปช.)ขึน้ มีการ

มอบอาวธุปืนให้ทกุหมู่บ้าน ตามแนวชายแดน ได้หมู่บ้านละ 12 กระบอก เพ่ือใช้ป้องกนัและรักษา

ความสงบภายภายในหมูบ้่าน 

 ชว่ง พ.ศ. 2520   เจ้าหน้าท่ีต ารวจตระเวนชายแดน ท่ีออกมาคุ้มครองชาวบ้านได้ปะทะกนั

กบัผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ครัง้แรก และมีการเสียชีวิตทัง้สองฝ่าย  จากนัน้เกิดความวุ่นวายอย่าง

ต่อเน่ือง โดยผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ ประมาณ 50 คน เข้ามาเผาศาลาประชาคมกลางหมู่บ้าน

ไพรพฒันา ซึ่งเป็นท่ีพกัของ อส. และวนัท่ี 12 มีนาคม 2521  มีผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ ท่ีหลบอยู่

ตามป่าตามเทือกเขาพนมดงรัก ประมาณ 10 คน ได้เข้ามาเผาโรงเรียน และบ้านพกัครู ท่ีโรงเรียน

บ้านแซร์ไปร์  ชาวบ้านแซร์ไปร์ และหมู่บ้านอ่ืนต้องหลบหนีไปอาศยัอยู่กับเพ่ือนบ้านในหมู่บ้าน

ใกล้เคียง บางครอบครัวก็กลบัไปอยู่ในหมู่บ้านตามภูมิล าเนาเดิม มีเพียงบ้านไพรพฒันาเท่านัน้ท่ี

ไม่ยอมทิง้บ้านเรือน และได้น าชาวบ้านบางส่วนหลบหนีไปอาศยัอยู่ บ้านไพรพฒันา โดยรวบรวม
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สมาชิกไทยอาสาป้องกันชาติ(ทสปช.) รวมพลังต่อสู้ กับคอมมิวนิสต์ และให้ความคุ้มครองให้

ชาวบ้าน   

 ขณะเดียวกันช่วงนัน้มีองค์กร ยูนิเซฟ และกลุ่มท่ีมาเผยแพร่ศาสนาคริส ต์ ได้เข้ามา

ช่วยเหลือหมู่บ้านไพรพัฒนาและหมู่บ้านไกลเคียง  โดยการสร้างบ้านให้กับชาวบ้านต าบลไพร

พฒันา จ านวน 100 หลงัคาเรือน มีการสร้างโรงเรียน  1หลงั ฉางข้าว 1 หลงั ศาลา ประชาคม  1 

หลงั  และองค์การยนูิเซฟได้ด าเนินการก่อสร้างจนแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2522 ในชว่งนัน้บ้านแซร์ไปร์

ได้อยู่ภายใต้การปกครองต าบลละลม  และได้ขยายมาเป็นต าบลห้วยตามอญ  และแยกการ

ปกครองจากห้วยตามอญมาเป็นต าบลไพรพฒันา  เม่ือวนัท่ี 28 สิงหาคม 2536  

  ในระหว่างช่วงปี 2520 –2523  ชาวบ้านบางส่วนก็ได้กลับมาเพ่ือดูแลเรือกสวนไร่นา 

บ้านเรือน ทรัพย์สินของตวัเอง และได้เร่ิมทยอยกลบัภูมิล าเนาเดิมในช่วงนี ้แต่ชาวบ้านเองก็มีวิถี

การด ารงชีวิตท่ียากล าบากเช่นนีอ้ยู่ หลายปีการเร่ิมกลับเข้าในพืน้ท่ีหมู่บ้านแซร์ไปร์อีกครัง้ เพ่ือ

สร้างหลักปักฐานชาวบ้านคนท่ีเคยมีท่ีท ากินก็กลับมาเอาพืน้ท่ีท่ีเคยท ากินและอยู่อาศัยท่ีเดิม 

อาชีพชาวบ้านส่วนใหญ่ยงัคงท านา ท านาไร่และปลกูพืชไร่และชาวบ้านบางส่วนเร่ิมปลกูปอแก้ว  

ในระหว่างนัน้เหตกุารณ์ความไม่สงบก็ด าเนินการอยู่อย่างตอ่เน่ือง และสงบลงในช่วง พ.ศ. 2525 

การสู้รบระหว่างรัฐกบัฝ่ายคอมมิวนิสต์ได้สิน้สดุลง โดยการประกาศค าสัง่จาก พลเอกเปรม  ติรสู-

รานนท์ ตามนโยบายให้ฝ่ายคอมมิวนิสต์เข้ามอบตวัโดยเข้าร่วมเป็นผู้ ร่วมพฒันาชาตไิทย ไป 

 ขณะเดียวกนับ้านแซร์ไปร์ยงัเป็นพืน้ท่ีในการตัง้ศนูย์อพยพให้กบัชาวกมัพชูา ท่ีหนีการสู้รบ

สงครามกลางเมืองในช่วงเขมรสามฝ่าย ด้วย ด้วยการส่ือสารท่ีเป็นภาษาเขมรด้วยกนั แตแ่ตกตา่ง

กนัท่ีส าเนียงการพดู จึงท าให้ชาวบ้านรู้จกักนั และมีความสมัพนัธ์กนั บางส่วนก็ไม่ได้กลบัหลงัจาก

สงครามสงบลง และมีครอบครัวในประเทศไทย และกลายเป็นเครือข่ายสงัคมในการติดตอ่ส่ือสาร

รวมถึงการค้าขายในปัจจบุนั 
 

ยุคท่ีสาม : หมู่บ้านเป้าหมายของการพัฒนาของรัฐ  

ช่วงหลังพ.ศ. 2525 หลังการสู้ รบสงบรัฐได้เข้ามาปฏิบัติการพัฒนาพืน้ท่ีอย่างต่อเน่ือง 

ทหารได้เข้ามาช่วยชาวบ้านจดัผงัในหมู่บ้าน  มีการจดัสรรพืน้ท่ีปลกูท่ีอยู่อาศยั ชาวบ้านกลบัมามี

วิถีชีวิตเหมือนอย่างเช่นเดิมในอดีต แตช่าวบ้านหลงัจากท่ีต้องละทิง้บ้านเรือนไม่ได้กลบัเข้ามาอีก 
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ทรัพย์สินได้มีการขายตอ่ให้กบัผู้คนท่ีอพยพเข้ามาอยูใ่หม ่ช่วงนี ้กลุ่มคนไทครัว ท่ีเป็น คนพดูภาษา

ลาว จะเข้ามาอยู่ในหมู่บ้านเพิ่มมากขึน้ และได้มีการกวานชือ้ท่ีดิน จากเจ้าของเดมิ ชาวบ้านยงัคง

ใช้ประโยชน์จากพืน้ท่ีตนเอง และชาวบ้านบางส่วนมีการจบัจองพืน้ท่ีท ากินมากขึน้ เ ร่ิมมีการสร้าง

บ้านเรือน และพืน้ท่ีท ากินอย่างมั่นคงถาวร โดยการท านา ปลูกพืชไร่ ปลูกปอแก้ว และปลูกมัน

ส าปะหลงั  และหลงัจากนัน้เป็นต้นมา ท าให้พืน้ท่ี บริเวณนีเ้ป็นพืน้ท่ีเป้าหมายของการเข้ามาอยู่

ของคนทัว่ไป เน่ืองจากเป็นพืน้ท่ีมีท ากินมีมาก ราคาถูก สามารถหาพืน้ท่ีท ากินได้ง่าย  ถึงแม้ว่า

พืน้ท่ีดงักลา่วรัฐจะเข้ามาบริหารจดัการก็ตาม 

รัฐและองค์การปกครองส่วนท้องถ่ินได้มีการเข้ามาสนบัสนุน ทัง้ทางด้าน สาธารณสุข มี

สถานีอนามยั ด้านการศึกษา พฒันาโรงเรียน สร้างโรงเรียน รวมถึงมีการพฒันาระบบโครงสร้าง

พืน้ฐานเหมือนหมู่บ้านอ่ืน มีการก่อสร้างถนน มีการก่อสร้างเข่ือนห้วยส าราญมีการส่งเสริมการ

ผลิตตามรูปแบบของรัฐ ท่ีเป็นพืชเชิงเดี่ยว และตอ่มาเร่ิมมีการปลกูยางพารา จนเป็นพืชเศรษฐกิจท่ี

ส าคญัของหมู่บ้าน มีการพฒันาอย่างต่อเน่ืองตัง้แต่มีการอยู่ภายใต้การปกครองของต าบลละลม  

และได้ขายมาเป็นต าบลห้วยตามอญ  และแยกการปกครองจากห้วยตามอญมาเป็นต าบลไพร

พฒันา  เม่ือวนัท่ี 28 สิงหาคม 2536 เน่ืองจากเป็นหมูบ้่านขนาดใหญ่ มีจ านวนครัวเรือนมาก ท าให้

ได้แยกหมูบ้่านออกเป็น 2 หมู ่ได้แก่ บ้านซ์ไปร์ หมู ่4 และบ้านแซร์ไปร์ใต้ หมู ่8  
 

ยุคที่ 4 : ยุคหมู่บ้านหลังการเปิด “ช่องสะง า” จุดผ่านแดนถาวรพืน้ที่การค้าชายแดน ไทย-

กัมพูชา 

ปี พ.ศ.2546 จุดผ่านแดนถาวร “ช่องสะง า” ต าบลไพรพฒันา อ าเภอภูสิงห์ ประเทศไทย-

อลัลองเวง กมัพชูาได้ถกูเปิดอย่างเป็นทางการ ด้วยศกัยภาพของพืน้ท่ีเป็นหมู่บ้านชายแดน ท่ีมีจดุ

ผ่านแดนการค้าท่ีมีการการค้า ชายแดน เป็นช่องทางของการชักไม้ ค้าไม้จากประเทศกัมพูชา  

รวมถึงเพ่ือการสร้างความมัง่คงของรัฐ จึงได้มีการเปิดจดุผ่านแดนชัว่คราว และพฒันาเป็นจดุผ่าน

แดนถาวร “ช่องสะง า” ภายใต้กระแสการพฒันาด้านเศรษฐกิจ  

การเวนคืนท่ีดินของรัฐ เพ่ือสร้างถนนเช่ือมเส้นทางการค้า ประกอบกับผู้คนจากภายนอก

ให้ความสนใจเข้ามาท าธุรกิจ ซือ้ขาย ท่ีดิน รองรับการพัฒนาของเมืองใหม่ช่องสะง า  ท าให้เกิด

กระแสการขายท่ีดินในราคาท่ีสูงมากเมือเทียบกับอดีต ท่ีผ่านมา จากราคา ไร่ละ 5,000 บาท มา

เป็น 100,000 บาท ท าให้ชาวบ้านมีรายได้ จงึได้มีการก่อสร้างบ้านเรือนท่ีทนัสมยั มัน่คงแข็งแรง  
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ด้วยการเป็นหมู่บ้านหน้าหน้าด่าน ชายแดนไทย-กัมพูชา ท าให้ชาวบ้านแซร์ไปร์เข้าไป

สมัพนัธ์กบัระบบการค้าชายแดนด้วยวฒันธรรม และภาษาเขมรท่ีในการส่ือสาร ชาวบ้าน บางส่วน

เปล่ียนอาชีพจากการท าการเกษตร หนัมาท าการค้าท่ีบริเวณชายแดน   ท าให้วิถีชีวิตของคนใน

หมู่บ้านเกิดการเปล่ียนแปลงท่ีท าให้เป็นโอกาส และเป็นผู้ ท่ีได้รับผลกระทบท่ีมีความหลากหลาย 

เชน่เดียวกนั 

 

 4.1.2  สภาพท่ัวไปของบ้านแซร์ไปร์ 

บ้านแซร์ไปร์ ต าบลไพรพัฒนา อ าเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ เป็นหมู่บ้านสุดท้ายของ

ประเทศไทย โดยมีพืน้ท่ีชายแดนตดิประเทศกมัพชูา มีเทือกเขาพนมดงรักเป็นแนวเขตกนั มีจดุผา่น

แดนถาวร “ช่องสะง า” เป็นช่องทางการค้าและการข้ามแดน มีสภาพทั่วไปเป็นป่าไม้ธรรมชาติ 

พืน้ท่ีเป็นลูกคล่ืนท่ีราบสูง สลับท่ีดอน  มีแนวลาดเทจากทิศใต้ลงมาทิศตะวันออก มีแหล่งน า้

ส่วนมากเป็นล าห้วยตามธรรมชาติ ท่ีส าคัญ คือ ล าห้วยส าราญ  และอ่างเก็บน า้ห้วยส าราญ  

ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เช่น การท านา  ท าไร่มนัส าปะหลงั ปลกูยางพารา 

การค้าขาย เลีย้งสตัว์ และรับจ้างทัว่ไป 

 

 4.1.3 ที่ตัง้และอาณาเขตตดิต่อ 

บ้านแซร์ไปร์ แยกเป็น 2 หมู่บ้าน จากทัง้หมด 10 หมู่บ้าน ในต าบลไพรพฒันา และต าบล

ไพรพฒันาเป็นต าบลหนึ่งใน 8 ต าบลของอ าเภอภูสิงห์ จงัหวดัศรีสะเกษ ท่ีแยกจากต าบลห้วยตา

มอญ พ.ศ. 2538 และได้รับการเปล่ียนแปลงฐานะจากสภาต าบลไพรพฒันาเป็นองค์การบริหาร

สว่นต าบลไพรพฒันาตามพระราชบญัญัตกิารเปล่ียนแปลงฐานะสภาต าบลและองค์การบริหาร 

ส่วนต าบล พ.ศ.2540 มีพืน้ท่ีของต าบลไพรพัฒนา ทัง้หมดประมาณ  156 ตารางกิโลเมตร หรือ 

97,500 ไร่  
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ภาพประกอบ แผนที่แสดงที่ตัง้หมู่บ้านแซร์ไปร์ ต าบลไพรพฒันา อ าเภอภสูิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ 

 

 ที่ตัง้และอาณาเขตของบ้านแซร์ไปร์ มีดงันี ้

ทศิเหนือ    จรดกบับ้านนาต าบล หมูท่ี่ 1 ต าบลไพรพฒันา อ าเภอภสูิงห์ จงัหวดัศรีสะเกษ 

ทศิใต้   จรดกบัเทือกเขาพนมดงรัก ชอ่งสะง า ประเทศกมัพชูา 

ทศิตะวันออก จรดกบัเทือกเขาพนมดงรัก ต าบลดงรัก อ าเภอภสูิงห์ จงัหวดัศรีสะเกษ 

ทศิตะวันตก จรดกบัต าบลจรัส อ าเภอบวัเชด จงัหวดัสริุนทร์ 
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บ้านแซรไปรใต้ หมู ่8

บ้านแซรไปร หมู ่4

ถนนสายบ้านละลม-ช่องสะง า -กมัพชูา

 
ภาพประกอบ  แผนที่อาณาเขตที่ตัง้หมู่บ้านและชุมชนใกล้เคียง 

 

 ในลักษณะอาณาเขตติดต่อพืน้ท่ีใกล้เคียงบ้านแซร์ไปร์ ต าบลไพรพัฒนา อ าเภอภูสิงห์ 

จงัหวดั          ศรีสะเกษ เป็น หมู่บ้านสดุท้ายของชายแดนประเทศไทย ท่ีเป็นทางผา่นไปยงัจดุผ่าน

แดนถาวรชอ่งสะง า ต าบลไพรพฒันา อ าเภอภสูิงห์ จงัหวดัศรีสะเกษ ผ่านถนนบ้านละลม บ้านแซร์

ไปร์ ช่องสะง า ซึ่งโดยรวมลกัษณะของจดุผ่านแดนถาวรช่องสะง าเป็นแหล่งเศรษฐกิจท่ีส าคญัของ

จังหวัดศรีสะเกษ ในแต่ละวันจะมีนักท่องเท่ียวเดินทางมายังช่องสะง าเป็นจ านวนมาก มีทัง้

นกัท่องเท่ียวท่ีต้องการเลือกซือ้สินค้า และนกัท่องเท่ียวท่ีมาเส่ียงโชคกับการเล่นการพนัน ซึ่งคน

กลุ่มหลังนีเ้ป็นกลุ่มเป้าหมายหลักท่ีเข้าไปซือ้บุหร่ีหนีภาษี บุหร่ีลอกเลียนแบบมาจากประเทศ

กมัพชูาด้วย จนน าไปสู่การหดัสบูบหุร่ี เป็นนกัสบูหน้าใหม่ไปสู่กลุ่มเด็กและเยาวชนในพืน้ท่ีชมุชน

ใกล้เคียง หรือชุมชนท่ีเป็นทางผ่านเข้าสู่เมืองใหญ่ของประเทศไทย ชุมชนก็ได้รับผลกระทบด้วย

เชน่กนั 

 4.1.4 ลักษณะทางภูมิศาสตร์ 

    ลักษณะทางภูมิศาสตร์ของบ้านแซร์ไปร์ เป็นท่ีราบสูงลาดเอียง ตามแนว

เทือกเขาพนมดงรัก สลบัภูเขาเป็นลักษณะท่ีสูง  ทิศใต้ และทิศตะวันตก ตะวันออกพื น้ท่ีเขตป่า

อนรัุกษ์ (เขตรักษาพนัธุ์สตัว์ป่าห้วยศาลา ท่ีชาวบ้านสามารถใช้ประโยชน์ ได้บ้างทัง้ทางด้านอาหาร
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ท่ีมีตามธรรมชาติ เชน่ เห็ด ของป่าเป็นต้น รวมถึง การใช้ประโยชน์จากไม้ในป่าน ามาท าเป็นฟืนใน

การหุงหาอาหารได้ และเป็นท่ีเลีย้งสตัว์ประเภท โค กระบือ ทิศตะวนัตก เป็นเข่ือนห้วยส าราญ ท่ี

ชาวบ้านสามารถใช้ประโยชน์หาอาหารจากแหล่งน า้ และเป็นท่ีราบลุ่มมีแหล่งน า้ เหมาะแก่การ

เพาะปลูกท าการเกษตร ประชากรส่วนใหญ่ในชุมชนใช้เป็นพืน้ท่ีในการท านา ปลูกผกั และเลีย้ง

สตัว์  

 4.1.5 สภาพทางสังคม 
  ด้านประชากร 
 ประชากรบ้านแซร์ไปร์ ทัง้ 2 หมู ่รวมทัง้สิน้  1,892 คน  โดยแยกประชากรแตล่ะหมู ่ดงันี ้
ตาราง 1 จ าแนกประชากร 

ช่ือหมู่บ้าน หมู่ท่ี จ านวนครัวเรือน 
จ านวนประชากร 

รวม 
ชาย หญิง 

บ้านแซร์ไปร์ 4 249 530 486 1.016 
บ้านแซร์ไปร์ใต้ 8 301 876 457 419 

รวม 650 1,406 943 1,892 

 
 4.1.6  เศรษฐกิจและวิถีการด ารงชีวิต 

 การตัง้ถ่ินฐานบ้านเรือนและวิถีการด าเนินชีวิต ของผู้ คนในชุมชนบ้านแซร์ไปร์นัน้ มี

พฒันาการตามในแต่ละยุคตามท่ีกล่าวมาแล้ว ในประวตัิศาสตร์การตัง้หมู่บ้าน เน่ืองจากสภาพ

พืน้ท่ีทางภูมิศาสตร์ในช่วงแรกเร่ิมนัน้ เป็นป่าทึบท่ีมีความอุดมสมบูรณ์ การตัง้ถ่ินฐานบ้านเรือน

ของผู้คนกลุ่มแรกท่ีเข้ามาก่อตัง้หมู่บ้านขึน้ ในปีก่อน พ.ศ. 2500 เป็นการรวมกลุ่มเครือญาติกลุ่ม

ชาตพินัธุ์เขมรในหมูบ่ริเวณใกล้เคียงกนั จบัจองพืน้ท่ีเพ่ือท ามาหากิน  

 ในช่วงแรกวิถีการด ารงชีวิตของประชากรในหมู่บ้าน เป็นระบบการผลิตพอยงัชีพท่ีต้อง

พึ่งพาธรรมชาติเป็นหลัก เน่ืองจากยังมีความอุดมสมบูรณ์ทัง้ ดิน น า้ ป่า รวมถึงประชากรใน

หมู่บ้านยังมีจ านวนไม่มาก ดงันัน้การใช้ประโยชน์จากธรรมชาติในบริเวณนี ้จึงมีความเพียงพอ 

สามารถด าเนินชีวิตได้อย่าง อาชีพหลกัของประชากรในหมูบ้่าน คือ ท านา ท าไร่เลีย้งสตัว์ ท านาใน

ท่ีลุ่ม นาไร่ (นาไร่ก็คือถากถางหวัไร่ปลายนาหรือตามจอมปลวกหยอดเม็ดข้าว) ประชากรบางกลุ่ม
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คนปลกูปนกบัข้าวฟ่าง ข้าวโพด พริก มะเขือ ฟัก  และหาของป่าอ่ืนๆ ผสมผสานไปด้วย ซึ่งผลผลิต

ทกุอยา่งออกมามากก็มีการแลกเปล่ียนแบง่ปันเพ่ือนบ้าน ใน 

 ถ้าฝนทิง้ช่วงนานประชากรในหมู่บ้านก็จะพึ่งพาป่าท่ีมีอยู่ในบริเวณหมู่บ้านหาเผือก มนั 

กลอย น ามาหงุผสมกบัข้าวเพ่ือให้ได้ปริมาณมากขึน้ หรือบางทีหากไมส่ามารถหา เผือก มนั กลอย 

ได้วิธีการประหยัดอีกวิธีหนึ่งคือการหุงข้าวกับมะละกอดิบ ถ้าปีไหนฝนฟ้าดีตกต้องตามฤดูกาล 

ชาวบ้านก็จะหาปลามาท าปลาร้า ปลาจ่อม ปลาส้ม แปรรูปเพ่ือเก็บไว้เป็นอาหาร ไว้รับประทาน

ในช่วงหน้าแล้ง ในเวลาว่างผู้ชายในหมู่บ้านจะออกล่าหาของป่าท่ีเทือกเขาพนมดงรัก และรับ จ้าง

ตดัไม้ให้กับนายทุน บางสวนก็ จักสานกระบุง ตะกร้า ลอบไซ ฯลฯ เพ่ือเป็นอุปกรณ์ในการหา

อาหาร ในส่วนของผู้ หญิงจะทอผ้า จักสานเชือก หาเผือก หามัน ซึ่งเป็นการด าเนินชีวิตและ

พึง่ตนเองเป็นหลกั 

 การเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัการตัง้ถ่ินฐานบ้านเรือนของชาวบ้านแซร์ไปร์ใน คือความเจริญ

เร่ิมเข้ามาสู่ชุมชนบ้านแซร์ไปร์มากยิ่งขึน้ด้วยการพฒันาของภาครับ ในยุดการพฒันาโครงสร้าง

พืน้ฐาน และรัฐมุ่งในการส่งเสริมทางด้านเศรษฐกิจ และสังคม  ท าให้บ้านแซร์ไปร์เกิดการ

เปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ป่าไม้ท่ีเคยอุดมสมบูรณ์ก็ได้ลดจ านวนลงอย่างรวดเร็ว จ านวน

ประชากรในหมู่บ้านก็มีการเพิ่มจ านวนขึน้ ความต้องการอุปโภคบริโภคเพิ่มมากขึน้ทรัพยากร

ธรรมชาติท่ีเคยมีก็เร่ิมลดน้อยลงไป มีการตดั มีการตดัถนนเป็นถนนลกูรังในหมู่บ้านเช่ือมตอ่ไปยงั

ถนนหมายเลข 24  เข้าตวัจงัหวดัศรีสะเกษ   

 การให้นายทนุสมัปทานการตดัไม้ในพืน้ท่ีนี ้ท าให้ทรัพยากรด้านป่า ไม้และความอดุม

สมบรูณ์ลดลงและเส่ือมโทรมลงอยา่งมาก ท าให้วิถีการผลิตก็เร่ิมเปล่ียนไป จงึมีการใช้เคร่ืองทนุ

แรงท่ีเป็นเคร่ืองจกัรกล เข้ามาช่วยทดแทนแรงงานมากขึน้ อนัน าไปสูใ่ครมีรถไถแทรกเตอร์คนนัน้

จะมีท่ีดนิมากด้วย  

 การพฒันาสว่นหนึง่เกิดขึน้จากอ านาจรัฐ เชน่ ท าให้คนในชมุชนมีความรู้มากขึน้ และ

การออกนอกหมู่บ้านก็มากขึน้ด้วย ผู้คนเร่ิมสะดวกสบายมากขึน้ ก่อนเคยท ามาหากินอยูก่บั

ธรรมชาต ิมีความเอือ้เฟือ้เผ่ือแผก่นั แบง่ปันกนั เม่ือความเจริญทางวตัถุเข้ามา การด าเนินชีวิตด้วย

เงินตราเข้ามาท าให้ความเอือ้เฟือ้เผ่ือแผ่ท่ีเคยมีของคนในหมูบ้่านได้ลดน้อยลงไป ตา่งคนตา่งอยู่
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มากขึน้ การท าเกษตรกรรมท่ีเคยพึง่พาธรรมชาตก็ิเร่ิมลดน้อยลงไป เปล่ียนเน้นการผลิตเชิงการค้า 

และเงินตรา   

 วิถีชีวิตของชาวบ้านแซร์ไปร์ ยุคปัจจุบันหลังการเปิดจุดผ่านแดนถาวร “ช่องสะง า” 

ในช่วงปี พ.ศ. 2546 ถึง ปัจจุบัน  เน่ืองจากจ านวนประชากรท่ีเข้ามาอยู่ใหม่เพิ่มมากขึน้อย่าง

ต่อเน่ือง ท าให้ได้แยกบ้านแซร์ไปร์ออกเป็น 2 หมู่บ้าน ชาวบ้านส่วนหนึ่งมีรายได้จากการเวนคืน

ท่ีดิน เพ่ือสร้างถนนเช่ือมจุดผ่านแดนถาวร ช่องสะง า ท่ีดินมีราคาแพง นายทุนกว้านชือ้ท่ีดิน 

ชาวบ้านหันมาสร้างบ้านใหญ่โต บางคนเปล่ียนอาชีพเกษตรกรรมมาท าอาชีพค้าขายท่ีด่าน

พรมแดนชอ่งสะง า  

 อย่างไรก็ตาม ชาวบ้านก็ยงัมีการรวมกลุ่มในรูปแบบเครือญาติ และการสร้างสงัคมใหม่

กบัคนท่ีอพยพเข้าไปอยูใ่หม่ ก็สามารถคอยให้การชว่ยเหลือกนัอยู่ จากการท่ีเป็นเมืองหน้าดา่นของ

ไทย ท าให้ชาวบ้านแซร์ไปร์ได้รับทัง้ประโยชน์ และผลกระทบจากการเปิดจดุผ่านแดนถาวร ชอ่งสะ

ง า จนท าให้เกิดปัญหาตา่งๆ ในชมุชน เชน่  ปัญหาหนีส้ิน ปัญหาเดก็และเยาวชน ปัญหายาเสพติด 

ปัญหาความขดัแย้งในหมูบ้่าน เป็นต้น  

 

 4.1.7 ทรัพยากร 

 บ้านแซร์ไปร์มีทรัพยากรท่ีส าคญัต่อการด ารงชีวิตของคนในชุมชน ซึ่งสามารถจ าแนกได้

ดงันี ้โดยเน้นท่ีทรัพยากรธรรมชาติ ป่าไม้ ท่ีเป็นแหล่งในการท ามาหากินของชาวบ้านสร้างเป็น

รายได้ โดยการลา่สตัว์ไมท่ าไม้ แม้วา่ปัจจบุนัทางราชการจะมีการประกาศเป็นเขตอนรัุกษ์พนัธุ์สตัว์

ป่าห้วยศาลาก็ตาม ทรัพยากรดิน  พืน้ท่ีส่วนใหญ่ของบ้านแซร์ไปร์  มีลกัษณะเป็นดินร่วนปนทราย  

และเน่ืองด้วยเนือ้ดินค่อนข้างเป็นทราย เส่ียงต่อการขาดน า้ง่าย มีความอุดมสมบูรณ์ จึงเหมาะ

ส าหรับปลกูพืชตา่งๆกรรมสิทธ์ิในการถือครองท่ีดินมีทัง้ นส.3 สปก.4 – 01 และ ภทบ.5 (ภาษีดอก

หญ้า) ขณะท่ีชาวบ้านได้มีการจดัการพืน้ท่ีสาธารณะท่ีดินให้เป็นพืน้ท่ีป่าไม้ เช่น ป่าชมุชน ป่าช้า 

ป่าดอนปู่ ตา และป่าในโรงเรียน และมีการจัดการท่ีดินสาธารณะ เช่น ท่ีวัด และถนนในชุมชน 

นอกจากนัน้ยงัมีการแบง่เป็นพืน้ท่ีเพ่ืออยูอ่าศยัและแหลง่น า้เพ่ือใช้ในท่ีสาธารณะ 
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ทรัพยากรน า้ บ้านแซรไป มีแหล่งน า้จ านวนมากในบริเวณรอบหมู่บ้าน ท่ีเป็นล าห้วย

ธรรมชาติเน่ืองจากเป็นพืน้ท่ีต้นน า้ของจงัหวดัศรีสะเกษ โดยเฉพาะล าห้วยส าราญ  ท่ีรัฐมาสร้าง

เข่ือนห้วยส าราญ จงัเป็นพืน้ท่ีแหลง่น า้ ให้ชาวบ้านใช้ประโยชน์ ท ามาหากิน ในรูปแบตา่งๆ 

 

 4.1.8 การศึกษา  

 ระดบัการศึกษาของคนบ้านแซร์ไปร์ ในอดีตผู้สงูอาย ุผู้ เฒ่าผู้แก่ส่วนใหญ่จะไม่ได้เรียน

หนงัสือ เน่ืองจากในอดีตไม่มีโรงเรียน และต้องอพยพครอบครัว เพ่ือแผ้วถางพืน้ท่ีท ากิน ปัจจุบนั 

จะมีการส่งเสริมให้เรียนระบบการศกึษานอกโรงเรียน จนจบระดบัประถมศึกษาปีท่ี 6 ในส่วนของ

เดก็และเยาวชนจะเรียนหนงัสือ ในระดบัท่ีโรงเรียนบ้านแซร์ไปร์ ในระดบัประถม และตอ่ขายโอกาส

ท่ีโรงเรียนบ้านไพรพัฒนา ถึงชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 1-3 และนักเรียนบางส่วนไปเรียนหนังสือใน

อ าเภอขุขันธุ์  และก็มีเด็กจ านวนมากท่ีไม่ได้เรียนหนังสือหลังจบชัน้ประถมศึกษา และชัน้

มธัยมศกึษาตอนต้นแล้ว  

 

 4.1.9 วัฒนธรรมและประเพณี 

   วฒันธรรมและประเพณีท่ีด ารงรักษาไว้ของชาวบ้านแซร์ไปร์ซึ่งเป็นกลุ่มชาติพนัธุ์

ไทย-เขมร มีการส่ือสารโดยภาษาเขมร ท่ียึดถือบุญประเพณีทางพระพุทธศาสนา ประกอบกับ

ความเช่ือเร่ืองผี และพราหมณ์ ตามเดือนต่างๆ ปัจจุบันบ้านแซร์ไปร์การปรับตวัเปล่ียนแปลง 

วิธีการปฏิบัติตามวัฒนธรรม และความเช่ือ ตามฮีต 12 คอง 14 ท่ีเปล่ียนแปลงไปตามสังคม 

เศรษฐกิจ และการเมือง และผสมผสานกบัประเพณีของกลุม่ชาตพินัธุ์ไทย-ลาว อยู่ในลกัษณะการ

ปฏิบตั ิและความเช่ือบางอยา่ง วฒันธรรมและประเพณีท่ีด ารงรักษาไว้ของชาวบ้านแซร์ไปร์ มีดงันี ้

1. ประเพณีการเลน่แมม่ด 

2. ประเพณีเซน่ไหว้โดนตา  ในวนัแรม 15 ค ่า เดือน 10 ของทกุปี 

3. ประเพณีเซ่นไหว้ปู่ ตา ในวันขึน้ 3 ค ่า เดือน สาม  เป็นประจ าทุกปี หรือภายใน

เดือนมกราคมของทกุปี 

4. ในเดือนพฤษภาคม หรือ ขึน้ 3 ค ่า เดือน 6 จะมีการเซน่ไหว้ปู่ ตาอีกครัง้ เพ่ือเป็น 

การบอกกลา่วการลงนาท าไร่ ในการประกอบอาชีพเพ่ือให้เกิดสิริมงคล และเจริญรุ่งเรือง 
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5. สืบสานต านานหลวงปู่ สรวง จะจดัในชว่งวนัสงกรานต์ของทกุปี 

6. ประเพณีเข้าพรรษา และออกพรรษา 

 

 4.1.10 ระบบความสัมพันธ์ในชุมชน 

 ความสมัพนัธ์ในระบบเครือญาติ เป็นความสมัพนัธ์ท่ีเห็นเด่นชดัท่ีสุดท่ีสามารถจดัการ

ความสัมพันธ์ของคนในชุมชนได้ดีกลุ่มก้อนของความเป็นวงวานเครือญาติ เป็นพ่ีเป็นน้องกัน  

กลุ่มใหญ่ของคนบ้านแซร์ไปร์ก่อให้เกิดการไม่ทอดทิง้กัน ช่วยเหลือเกือ้กูลกัน มีความสมัพนัธ์ท่ี

เหนียว มีความเอือ้เฟือ้เผ่ือแผ่กนัอยู่เสมอ เช่น งานบญุประเพณีตา่งๆ งานแตง่งาน งานบวช หรือ

งานศพ ในกลุ่มเครือญาติกันก็จะเข้าไปช่วยงานให้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ถึงสังคมจะมีการ

ขบัเคล่ือนเปล่ียนแปลงไปอย่างไรก็ตาม แต่อตัลกัษณ์ชาติพนัธุ์เขมรเป็นกลุ่มคนท่ีให้ความส าคญั

กบัการยึดถือหลกัวฒันธรรม หลกัวงวานเครือญาติเป็นส าคญั ท าให้ความสมัพนัธ์ของคนในชมุชน

ยงัมีความเอือ้เฟือ้เกือ้กลูกนัอยูภ่ายใต้ระบบวงวานเครือญาตขิองตน ดงันัน้ ระบบวงวานเครือญาติ

จงึเป็นระบบท่ีมีอิทธิพลอยา่งยิ่งตอ่การสร้างความสมัพนัธ์ของคนในชมุชนบ้านแซร์ไปร์ 

 ขณะเดียวกันบ้านแซร์ไปร์เป็นพืน้ท่ีเป้าหมายการพัฒนาของรัฐ เน่ืองจากเป็นพืน้ท่ี

ชายแดน และเป็นเส้นทางการค้าชายแดนท่ีส าคญั จึงท าให้มีหน่วยงาน ภาครัฐ  หลายหน่วยงาน 

เช่น ฝ่ายความมัน่คง มีทหาร  มีองค์กรพฒันาเอกชน เช่น องค์การแพลน ส านกังานพืน้ท่ีศรีสะเกษ 

มลูนิธิรักษ์ไทย และระบบทนุท่ีมาค้าขาย ตา่ง จ านวนมาก  การจัดการความสันพันธ์ของกลุ่มคน

ในชมุชนบ้านแซร์ไปร์ จ าเป็นต้องอาศยัการบรูณาการองค์ประกอบ 3 ประการท่ีได้กลา่วข้างต้น คือ 

1. ประเพณีพิธีกรรม 2. ผู้น าทางการ และผู้น าทางธรรมชาต ิ3. ความสมัพนัธ์ในระบบเครือญาติ 

 

4.2  ทุนทางสังคม และทุนทางวัฒนธรรม 

 4.2.1  ทุนทางสังคม (Social Capital) 

  จากข้อมลูบริบทพืน้ท่ี บริบททางสงัคมของชมุชนบ้านแซร์ไปร์ หากจ าแนกในสว่นของ

ทนุทางสงัคม  (Social Capital)  โดยใช้กรอบแนวคดิเร่ืองทนุทางสงัคมท่ีทีมวิจยัได้น ามาเป็น

แนวทาง ในการศกึษาทัง้ 6 ด้านได้แก่องค์ประกอบ 1) เครือขายทางสงัคม 2) การปฏิสมัพนัธ์ทาง

สงัคม  
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3) การติดตอ่ส่ือสาร 4) บรรทดัฐานทางสงัคม 5) ความไว้วางใจ 6) การพึง่พาอาศยั โดยมี

รายละเอียดดงันี ้

1. เครือขา่ยทางสงัคม 

    เครือข่ายทางสังคม คือ กลุ่มองค์กรภายในชุมชน ทัง้ท่ีเป็นทางการและไม่เป็น

ทางการ เครือข่ายทางสงัคมในชมุชนบ้านแซร์ไปร์ ปัจจุบนัพบว่าชมุชนบ้านแซร์ไปร์นัน้มีเครือข่าย

การรวมกลุ่มองค์กรต่างๆ ภายในหมู่บ้านเพ่ือช่วยเหล่ือเกือ้กูลกันในด้านต่างๆ มากขึน้ โดยได้รับ

การสนับสนุนจากกลุ่มองค์การต่างๆ จากภายนอกหมู่บ้าน ซึ่งส่วนใหญ่กลุ่มองค์กรท่ีให้ การ

สนบัสนนุจะเป็นองค์กรภาครัฐ เชน่ ทหาร, พฒันาชมุชน, สาธารณสขุ, , เกษตรอ าเภอ และองค์การ

บริหารส่วนต าบลไพรพฒันา  องค์กรพฒันาเอกชน เช่น องค์การแพลน อินเตอร์เนชัน่แนล ประเทศ

ไทย ส านกังานพืน้ท่ีศรีสะเกษ มูลนิธิรักษ์ไทย เป็นต้น ซึ่งกลุ่มองค์การเหล่านีไ้ด้เข้ามาส่งเสริมให้

ชาวบ้านแซร์ไปร์ได้มีการรวมกลุ่มกันเพ่ือช่วยเหลือและส่งเสริมทางด้านอาชีพ รายได้ และ

สวสัดิการของคนในหมู่บ้านเป็นหลกั เช่น กลุ่มสหกรณ์เครดิตยเูนียนแซร์ไปร์จ ากัด , กลุ่มพฒันา

สตรี (กลุ่มแม่บ้าน), กลุ่มอาสาสาธารณสุข (อสม.), กลุ่มกองทนุหมู่บ้าน (กองทนุเ งินล้าน), กลุ่ม

การผลิตอ่ืนๆ เป็นต้น ซึ่งกลุ่มองค์กรเครือข่ายดงักล่าวสามารถท าให้คนในชมุชนเกิดความสมัพนัธ์

ในมิติของรูปแบบการด าเนินกิจกรรมร่วมกนั เกิดพลงัในการพฒันาคณุภาพชีวิตของคนในชมุชน 

ซึ่งในแต่ละกลุ่มองค์กรเครือข่างทางสังคมท่ีเกิดขึน้ในชุมชนบ้านแซร์ไปร์นัน้แสดงให้เห็นการ

เช่ือมโยงของกลุ่มคนท่ีเกิดจาก ระบบการพฒันาท่ีเกิดจากองค์กรภาครัฐเป็นสว่นใหญ่ท่ีเข้ามาวาง

ระบบความสมัพนัธ์เชิงโครงสร้างในองค์กร แตห่ลงัจากองค์กรภาครัฐได้เข้ามาสนบัสนนุ การจดัตัง้

ในระยะเร่ิมต้นแล้ว ระยะการด าเนินการและการด ารงไว้ซึ่งองค์กรเครือข่ายนัน้ชุมชนได้มีการ

จดัการในระบบความสมัพนัธ์ของเครือข่ายทางสงัคมเอง  โดยอาศยัอตัลกัษณ์ชาติพนัธุ์เขมร และ

มิติของสงัคมใหม ่ในมิตวิงวานเครือญาติเพ่ือสร้างเครือข่ายความสมัพนัธ์ในการด าเนินกิจกรรมให้

องค์กรเครือข่ายในสังคมสามารถด าเนินกิจกรรมได้ดงันัน้ แสดงให้เห็นว่า ชุมชนบ้านแซร์ไปร์มี

เครือขา่ยทางสงัคมท่ีเข้มแข็งและสามารถสร้างพลงั สร้างรายได้ให้กบัคนบ้านแซร์ไปร์ได้ 
 

2. ปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคม 

        ปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคม คือ มีระบบความสมัพนัธ์ท่ีดี ระดบัครอบครัว เครือญาติ 
เครือข่ายภายในภายนอกชมุชน ปัจจบุนัการปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคมในชมุชนบ้านแซร์ไปร์ได้เกิดการ
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เปล่ียนแปลงไปจากอดีตคือระบบความสัมพันธ์ ระดับครอบครัว เครือญาติ เครือข่ายภายใน
ภายนอกชมุชนของคนบ้านแซร์ไปร์ได้เปล่ียนแปลงไป จากอดีตท่ีคนบ้านแซร์ไปร์เคยอาศยัพึ่งพา
กนั มีความเอือ้อาทรต่อกันของคนในชุมชน  เช่น การแบง่ปันอาหารการกันให้กับเครือญาติ ปู่ ย่า 
ตายาย บ้านใกล้เรือนเคียงกันปัจจุบนัความขัดแย้งภายในชุมชนมีเพิ่มมากขึน้ อันเน่ืองมาจาก
ปัญหาการเมืองท้องถ่ิน ระบบการเลือกตัง้ท้องถ่ิน เชน่ การเลือกตัง้ผู้ใหญ่บ้าน การเลือกตัง้สมาชิก
องค์การบริหารสว่นต าบล ท าให้เกิดการแขง่ขนัมากขึน้ การลงทนุด้วยเม็ดเงินจ านวนมากท าให้เกิด
การแข่งขนัและแบง่กลุม่ในการสนบัสนนุ เม่ือมีการแข่งขนัยอ่มมีผู้แพ้ ผู้ชนะ ท าให้ชมุชนเกิดความ
ขดัแย้ง ขาดความสามคัคี น าไปสูก่ารขาดการปฏิสมัพนัธ์ในกลุม่ตรงข้าม แตถ่ึงอย่างไรหากท าการ
วิเคราะห์จากข้อมูลท่ีได้ท าการศึกษาวิจยัในครัง้นี ้ในส่วนของการปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคมในชุมชน
บ้านแซร์ไปร์ ได้เปล่ียนรู้แบบการปฏิสมัพนัธ์จากท่ีเคยมีปฏิสมัพนัธ์ในวงกว้างคือผู้คนทัง้หมดใน
ชมุชน ปัจจบุนัได้มีการเปล่ียนแปลงไปเป็นการปฏิสมัพนัธ์ในรูปแบบของกลุม่วงวานเครือญาตเิป็น
หลกั ดงันัน้ อตัลกัษณ์ชาติพนัธุ์เขมรของชาวบ้านแซร์ไปร์จึงมีการเปล่ียนแปลงจากกลุ่มก้อนชาติ
พนัธุ์ในระดบัชมุชน เหลือเพียงอตัลกัษณ์ชาติพนัธุ์เขมรในหลกัวงวานสายเครือญาติท่ีแท้จริง แตถ่ึง
การปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคมจะเปล่ียนแปลงระดบัไปมากน้อยเพียงใด การปฏิสมัพนัธ์สงัคมของคน
บ้านแซร์ไปร์ก็สามารถผลกัดนัให้เป็นพลงัทางสงัคมได้อีกทางหนึง่เชน่กนั  
 

  3. การตดิตอ่ส่ือสาร 

   การติดต่อส่ือสาร คือ มีการเช่ือมประสานกับองค์กรภาคีอ่ืนๆ ทัง้ภายในและ

ภายนอกชมุชนการติดตอ่ส่ือสารเป็นหนึ่งทนุท่ีชมุชนบ้านแซร์ไปร์มีศกัยภาพเป็นอย่างมาก จะเห็น

ได้จากกิจกรรมในชมุชนด้านตา่งๆ ชมุชนได้มีการเช่ือมประสานกบัองค์กรภาคีอ่ืนๆ ทัง้ภายในและ

ภายนอกชุมชนเช่นองค์กรภาคีภาครัฐ ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายความมัน่คง ท่ีเป็นทหาร ,พัฒนาชุมชน, 

สาธารณสุข, ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์ (ธกส.), เกษตรอ า เภอ, ทหาร, ต ารวจ และ

องค์การบริหารสว่นต าบลบ้านแซร์ไปร์ เป็นต้น ซึ่งการติดตอ่ส่ือสารกบัองค์ท่ีกล่าวมาข้างต้นจะเป็น

บทบาทของผู้น าทางการท่ีจะท าการติดตอ่ส่ือสารในสายงานของภาครัฐเป็นหลกัเพ่ือท าการเช่ือม

ประสานแหล่งทนุเข้ามาพฒันาชมุชนเม่ือผู้น าทางการได้ท าการติดตอ่ส่ือสารกบัองค์กรภาคีแล้วจึง

ได้น าสารมาส่งต่อให้กับคนในชุนชนได้รับทราบ เพ่ือสร้างกิจกรรมทางด้านการพัฒนาอาชีพ 

เสริมสร้างรายได้ให้กบัคนในชมุชน กิจกรรมพฒันาคณุภาพชีวิต ของคนในสงัคมภายในชมุชน ซึ่ง
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ทนุการติดตอ่ส่ือสารเป็นอีกหนึ่งทนุทางสงัคมของชมุชนบ้านแซร์ไปร์ท่ีจะสร้างพลงัในการพฒันา

ชมุชนบ้านแซร์ไปร์ได้ 
 

  4. บรรทดัฐานทางสงัคม 

   บรรทัดฐานทางสังคม คือ มีกฎกติกาข้อบงัคับในการควบคุมดูแลซึ่งกันและกันใน

ชุมชนบรรทัดฐานทางสังคมถือเป็นหนึ่งทุนทางสงัคมของชุมชนบ้านแซร์ไปร์ท่ีได้ลดบทบาททาง

สงัคมลงไปอย่างมากคือ ชุมชนบ้านแซร์ไปร์ในปัจจุบนัขาดกฎกติกาข้อบงัคบัของชุมชนในการ

ควบคุมดูแลซึ่งกันและกันในชุมชนโดยคนในชุมชนมองว่ากฎกติกาข้อบงัคบัภายในชุมชนขาด

ความจ าเป็น คนสว่นมากจะยดึกฎกตกิาของสงัคมใหญ่ระดบัประเทศคือ กฎหมายรัฐธรรมนญูแห่ง

ราชอาณาจกัรไทยเป็นหลกัในการด าเนินชีวิต แตไ่ม่ได้ค านึงถึงว่ากฎหมายดงักล่าวเป็นเพียงกรอบ

กฎหมายท่ีใช้ควบคมุคนหมู่มากในสงัคม คนในชมุชนเองจ าเป็นต้องมีกฎระเบียบข้อบงัคบัเพ่ือใช้

ควบคุมดูแลซึ่งกันและกันในชุมชน ในส่วนช่องว่างท่ีกฎหมายหลักไม่สามารถเข้าถึงได้ เช่น 

กฎระเบียบการใช้หนองน า้สาธารณะ กฎระเบียบควบคมุยาเสพติดในหมู่บ้าน กฎระเบียบการการ

อยู่ร่วมกันของสงัคมในชุมชน หรือในกรณีการทะเลาะวิวาทของเด็กเยาวชนในชุมชน เป็นต้น ซึ่ง

กระบวนการออกกฎระเบียบนีเ้ป็นการจดัการความสมัพนัธ์ของคนในชมุชนเอง ผู้น าทางการ ผู้น า

ทางธรรมชาติ และสมาชิกในชมุชนจะร่วมกนัจดัการสร้างบรรทดัฐานของสงัคมร่วมกัน หรืออย่าง

กรณีปัญหายาเสพตดิหากพบว่ามีคนในชมุชนเข้าไปยุ่งเก่ียวกบัยาเสพตดิชมุชนจะท าการพดูคยุให้

ครอบครัวของบุคคลดงักล่าวทราบ และหาแนวทางช่วยเหลือไม่ให้เข้าไปยุ่งเก่ียวกบัยาเสพติดอีก 

เช่น การว่ากลา่วตกัเตือน การก าหนดมาตรการงดการให้ความช่วยเหลือในสิทธิประโยชน์อนัพงึจะ

ได้รับจากชุมชน เป็นต้น โดยคณะผู้ น าชุมชนจะสร้างเป็นบรรทัดฐานร่วมของคนในชุมชน  

ให้ยดึถือปฏิบตัร่ิวมกนั 
 

  5. ความไว้วางใจ 

   ความไว้วางใจ คือ มีความไว้เนือ้เ ช่ือใจในชุมชน มีความสามัคคี มีความ

เอือ้เฟือ้เผ่ือแผ่ให้ความช่วยเหลือแบง่ปันระหวา่งกนัปัจจบุนัความไว้วางใจในชมุชนบ้านแซร์ไปร์ได้

ลดน้อยลง อาจเน่ืองเพราะบ้านแซร์ไปร์มีคนนอกเข้ามาอยู่ในชมุชนจ านวน  มากขึน้ ในอดีตคนใน

ชมุชนมีความไว้วางใจมากจนสามารถฝากบ้าน ฝากลกูให้กบัคนข้างบ้านหรือคนในชมุชนช่วยดแูล 
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ในยามท่ีมีภารกิจต้องเดินทางจากบ้านไปเป็นเวลานาน แตปั่จจบุนัระบบความไว้วางใจกนัของคน

ในชุมชนได้เลือนหายไป การลักเล็กขโมยน้อยของกลุ่มเด็กและเยาวชนในชุมชนท าให้ความ

หวาดระแวงในชุมชนเกิดขึน้ ความไว้วางใจจะมีก็เพียงแต่ในระบบเครือญาติเท่านัน้ท่ีพอหลง

เหลืออยู่บ้าง จากข้อมลูท่ีได้จากการสมัภาษณ์ นาง ก กลา่ววา่ “ในยคุปัจจบุนัรู้หน้าไมรู้่ใจ ถ้าไมใ่ช่

ญาติโกโหติกาไม่มีใครเขาไว้ใจแน่นอน” เหตุท่ีคนในชุมชนมีความไว้วางใจกันน้อยลงอัน

เน่ืองมาจากความขดัแย้งปัญหาการเมืองท้องถ่ิน ระบบการเลือกตัง้ท้องถ่ิน ท าให้เกิดการแบง่ข้ าง 

แบง่พรรค แบง่ฝ่ายในการสนบัสนนุ น าไปสู่การไม่ไว้ว่างในกนัในชมุชนเพิ่มมากขึน้เช่น ในปัจจบุนั

คนบ้านแซร์ไปร์นิยมสร้างรัว้บ้านล้อมรอบอยา่งมิดชิด มีการแบง่เขตแดนบ้านเรือนอย่างชดัเจน อนั

เน่ืองมาจากปัญหาการลกัเล็กขโมยน้อยในชมุชนแสดงให้เห็นนยัหนึ่งว่าความไว้วางใจกนัของคน

ในชมุชนเร่ืองความปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สินลดน้อยลง  
 

  6. การพึง่พาอาศยั 

   การพึ่งพาอาศยัคือมีการช่วยเหลือเกือ้กูลกันในชุมชน เช่นการลงแขก งานบุญ งาน

ศพปัจจุบนัทุนการพึ่งพาอาศยัในชุมชนบ้านแซร์ไปร์ยงัมีเหลืออยู่ในหลายกิจกรรม ส่วนมากจะมี

การช่วยเหลือเกือ้กูลกันในชุมชน เช่นงานบุญต่างๆ งานศพ งานบวช งานแต่งงาน เป็นต้น แต่

กิจกรรมการลงแขกเก่ียวข้าว ด านา นวดข้าวได้เลือนหายไปจากชุมชนบ้านแซร์ไปร์ตามยุคสมัย

ของการเปล่ียนแลง เน่ืองจากยุคสมัยเทคโนโลยีท่ีทันสมยั ระบบทุนนิยมท่ีเข้ามาในชุมชนอย่าง

รวดเร็ว จึงท าให้การพึ่งพาอาศยักันในชุมชนได้เปล่ียนเป็นระบบการว่าจ้างมากยิ่งขึน้ ในปัจจุบนั

การพึ่งพาอาศยักันในชุมชน มีเฉพาะในกลุ่มของวงวานเครือญาติกันเท่านัน้เช่น คนเฒ่า คนแก่ 

ปู่ ย่าตายาย ต้องพึ่งพาอาศยับตุรหลานในยามเจ็บไข้ได้ป่วย หรือการเก็บเก่ียวข้าวเอาข้าวขึน้ยุ้ งก็

พึง่พาแรงงานของกลุม่เครือญาตเิป็นหลกั เป็นต้น 

   จากทุนทางสังคม (Social Capital) ทัง้ 6 ด้านของคนบ้านแซร์ไปร์ท่ีได้กล่าวมา

ข้างต้น พบว่า ในปัจจบุนัชมุชนบ้านแซร์ไปร์ได้เกิดการเปล่ียนแปลงตามสภาพสงัคมท่ีทนัสมยัมาก

ขึน้ ความเจริญทางวตัถเุข้ามา  

   การเปิดพืน้ท่ีความสมัพนัธ์ใหม่ ท่ีจุดผ่านแดนถาวรช่องสะง า ท่ีเป็นเส้นเขตแดน

กนัประเทศ แตส่ าหรับชาวบ้านแล้ว เส้นเขตแดนนีไ้มมี่ความหมาย นอกจากความหมายตามความ
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มัน่คงของรัฐ ท่ีมีทัง้อ านาจของรัฐ อ านาจของทนุ อ านาจท่ีมองไมเ่ห็น เพราะมีผลประโยชน์อีกมาก

กับการเปิดช่องสะง า ดงันัน้บทบาทกับคนในชุมชน จนท าให้ทุนทางสังคมท่ีเคยมีในชุมชนบ้าน         

แซร์ไปร์ได้ลบเลือนไป ท่ียังคงเหลือให้เห็นอยู่อย่างชัดเจน คือ ระบบเครือข่ายทางสังคมการ

ตดิตอ่ส่ือสาร และการปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคม ในสว่นทนุทางสงัคมท่ีลบเลือนไป แตก็่ยงัพอเหลืออยู่

ให้เห็นบ้างในชมุชน คือ บรรทดัฐานทางสงัคมความไว้วางใจ และการพึ่งพาอาศยัถึงแม้จะมีความ

ขัดแย้งท่ีมาจากปัญหาการแข่งขันเลือกตัง้ภายในหมู่บ้าน ทัง้การเลือกตัง้ผู้ ใหญ่บ้าน และการ

เลือกตัง้สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบล ท่ีก่อให้เกิดการแบง่พรรคแบง่ฝ่ายตามความชอบและให้

การสนบัสนนุผู้สมคัร ถึงอย่างไรในชมุชนก็ยงัมีกิจกรรมทางสงัคม ประเพณีพิธีกรรมตา่งๆ ท่ีจะท า

ให้คนในหมู่บ้านเข้ามาร่วมกันประกอบพิธีกรรม รวมถึงการท่ีหมู่บ้านมีผู้ อาวุโสเป็นผู้ น าทาง

ธรรมชาติผู้น าทางภูมิปัญญา ท่ีคนในชมุชนให้ความเคารพนบัถืออยู่ จึงท าให้ความขดัแย้งของคน

ในชุมชนไม่รุนแรงมากสามารถควบคมุได้ และท่ีส าคญัความสมัพนัธ์ท่ีเห็นเด่นชดั คือ อตัลกัษณ์

ทางชาติพนัธุ์เขมรในรูปแบบความสมัพนัธ์ในระบบวงวานเครือญาติ กลุ่มก้อนของความเป็นญาติ

พ่ีน้องกันก่อให้เกิดการไม่ทอดทิง้กัน ความสัมพันธ์ ท่ีดีมีการช่วยเหลือเกือ้กูลกัน มีความ

เอือ้เฟือ้เผ่ือแผ่กนัอยู่ ดงันัน้ ทนุทางสงัคมของชมุชนบ้านแซร์ไปร์ จึงมีน า้หนกัอยู่ท่ี ระบบเครือข่าย

ทางสงัคมการติดตอ่ส่ือสาร และการปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคม ซึ่งทุนทางสงัคมทัง้ 3 ด้าน เม่ือรวมกับ

ระบบวงวานเครือญาตท่ีิเป็นอตัลกัษณ์ของกลุ่มชาตพินัธุ์เขมรแล้ว จะเป็นสวนส าคัญท่ีจะท าให้คน

บ้านแซร์ไปร์สามารถน าทุนทางสงัคมมาสร้างกลไกการเฝ้าระวัง การลด ละ เลิกการสูบบุหร่ีใน

ครอบครัวได้ ได้ 
 

 4.2.2 ทุนทางวัฒนธรรม (Cultural Capital)   

  จากข้อมลูบริบทพืน้ท่ี บริบททางสงัคมของชมุชนบ้านแซร์ไปร์ หากจ าแนกในส่วนของ

ทนุทางวฒันธรรม (Cultural Capital) โดยใช้กรอบแนวคิดเร่ืองทนุทางวฒันธรรมท่ีผู้วิจยัได้น ามา

เป็นแนวทางในการศกึษาทัง้ 6 ด้านได้แก่องค์ประกอบ 1) ระบบความเช่ือ 2) ภูมิปัญญา 3) จารีต

ประเพณี 4) การเรียนรู้ 5) คา่นิยม 6) ข้อห้าม โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

   1. ระบบความเช่ือ  
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    ระบบความเช่ือในปัจจบุนัของผู้คนในชมุชนบ้านแซร์ไปร์นัน้ เป็นความเช่ือทาง

ศาสนา ส่วนใหญ่นบัถือศาสนา “พทุธ” และความเช่ือของกลุ่มคนชาติพนัธุ์เขมร เร่ือง ผี เป็นความ

เช่ือท่ีมีมาตัง้แต่บรรพบุรุษ  ซึ่งชาวบ้านแซร์ไปร์จะมีความเช่ือเร่ืองผีบรรพบุรุษ โดยจะมีพิธีกรรม

ท าบญุตามประเพณีท่ีกล่าวข้างต้น คือ ประเพณีบุญเซ่นไหว้บรรพบรุุษ (แซนโฎนตา) ในเดือน 10  

ท่ีชาวบ้านแซร์ไปร์มีความเช่ือว่าคอยปกปักรักษาผู้คนในหมู่บ้าน คอยคุ้มครองให้หมู่บ้านมีความ

เป็นอยู่อย่างสงบสุขร่มเย็น จึงมีพิธีกรรมท าบุญตามประเพณีท่ีกล่าวข้างต้น ในเดือน 6 นอกจาก

ความเช่ือเร่ืองผีแล้วในแตล่ะพิธีกรรมตามประเพณีของชาวบ้านจะมีพิธีพราหมณ์แทรกอยูใ่นพิธีนัน้

ด้วย เช่น งานขึน้บ้านใหม่ งานแต่งงาน งานบวช เป็นต้น จะเห็นได้ว่าความเช่ือของชาวบ้าน          

แซร์ไปร์ระหว่างความเช่ือทางศาสนา ความเช่ือเร่ืองผี กับความเช่ือเร่ืองพราหมณ์ นัน้ไม่สามารถ

แยกกันได้จะผสมผสานอยู่ในตวัพิธีกรรมเหล่านัน้ ในปัจจุบนักลุ่มเด็กและเยาวชนคนรุ่นใหม่ใน

ชมุชนเป็นกลุ่มท่ีไม่เห็นความส าคญั และไม่ค่อยจะเข้าร่วมพิธีกรรม จะมีเพียงผู้ เฒ่าผู้แก่ผู้อาวุโส 

หรือกลุม่ผู้ใหญ่ในชมุชนท่ีเป็นผู้ สืบสานระบบความเช่ือภายในชมุชนอยู ่
 

  2. ภมูิปัญญา 

   ในด้านภมูิปัญญาของคนในชมุชนบ้านแซร์ไปร์นัน้ปัจจบุนัยงัมีการสืบสานเรืองภูมิ

ปัญญาให้กับคนรุ่นหลงัอยู่ ซึ่งภูมิปัญญาท่ีหลงเหลือและสืบทอดมาถึงปัจจุบนั คือ พิธีกรรมทาง

ศาสนา ความเช่ือ ประเพณีต่างๆในหมู่บ้าน จะมีพ่อจ า้ เป็นผู้ รักษาภูมิปัญญาเอาไว้ เป็นผู้ รักษา 

ภูมิปัญญาเอาไว้ หมอยาสมุนไพร การจักสาน จะมีคนท่ีเล่นร าแม่มอดยังมีคนเป็นผู้ รักษาภูมิ

ปัญญาเอาไว้ เป็นต้น ซึ่งภูมิปัญญาดัง้เดิมของชาวบ้านแซร์ไปร์ได้เลือนหายไปกับอายุขยัของผู้ รู้

ปราชญ์ชาวบ้านหลายท่าน ดงันัน้ ภมูิปัญญาท่ีมีอยูใ่นชมุชนบ้านแซร์ไปร์จงึเป็นสิ่งล า้คา่ท่ีควรเก็บ

รักษา พร้อมการสืบทอดให้กบัคนรุ่นหลงัสืบตอ่ไปเพ่ือก่อให้เกิดการเช่ือมโยงความสมัพนัธ์ในชมุชน 

สร้างพลงัให้กบัชมุชนตอ่ไป 
 

  3. จารีตประเพณี 

   ในปัจจุบนัจารีตประเพณีของคนบ้านแซร์ไปร์ได้เลือนหายไปจากอดีตเป็นอย่าง

มาก การยดึถือปฏิบตัิตามจารีตประเพณีของผู้คนในยคุปัจจบุนัได้เปล่ียนแปลงไปตามยคุสมยันิยม 

เช่น จารีตในการก ากบัเร่ืองเพศระหว่างหนุ่มสาวในอดีตมีความเช่ือเร่ืองผีเข้ามาเก่ียวข้อง คือ หาก
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มีการถูกเนือ้ต้องตวักันระหว่างหญิงชายเป็นการไม่เหมาะสมท าให้ผิดผี ความเช่ือของชาวบ้าน   

แซร์ไปร์ฝ่ายชายต้องมาขอขมากบัญาติผู้ ใหญ่ของฝ่ายหญิงหรือเป็นการเสียผี แตใ่นปัจจบุนัวยัรุ่น

หนุ่มสาวจับมือ ถือแขนกันเป็นเร่ืองปกติ หรือในเร่ืองของการเคารพผู้ อาวุโสในชุมชน ในอดีต

ชาวบ้านแซร์ไปร์ให้ความเคารพผู้อาวโุสในชมุชนโดยการเช่ือฟังการวา่กลา่วตกัเตือน แตใ่นปัจจบุนั 

เด็กและเยาวชนบางส่วนขาดการเคารพเช่ือฟังผู้อาวุโสในชุมชน ว่ากล่าวตกัเตือนไม่ฟัง เป็นต้น 

ดงันัน้จารีตประเพณีของคนบ้านแซร์ไปร์ได้เกิดการเลือนหายเปล่ียนแปลงไปอย่างมากตามยคุสมยั

นิยม เด็กและเยาวชนรับวฒันธรรมประเพณีสังคมอ่ืนมาถือปฏิบตัิ ทัง้มองจารีตประเพณีท่ียึดถือ

สืบทอดกนัมานัน้ไมท่นัสมยั เป็นของโบราณส าหรับคนสมยัเก่า 
 

  4. การเรียนรู้  

   ในปัจจบุนัระบบการเรียนรู้ภายในชมุชนบ้านแซร์ไปร์มีน้อยลงไปตามสมยันิยมท่ี

ได้กล่าวข้างต้น เด็กและเยาวชนในชมุชนบ้านแซร์ไปร์ส่วนมากให้ความส าคญัการเรียนรู้ท่ีระบบ

การศึกษาในโรงเรียนเป็นหลัก การเรียนรู้เร่ืองศาสนา จารีตประเพณีวัฒนธรรม องค์ความรู้ภูมิ

ปัญญาในชมุชนลดน้อยลง จะมีเพียงกลุ่มผู้ ใหญ่วยักลางคน บางคนท่ีมีความสนใจในบางเร่ืองได้

ศกึษาเรียนรู้เพ่ือสืบทอดภมูิปัญญาของชมุชน ซึง่ถือว่าคนในชมุชนบ้านแซร์ไปร์จ านวนน้อยท่ีได้รับ

การเรียนรู้สิ่งเหล่านี ้การถ่ายทอดความรู้ให้เด็กและเยาวชนคนรุ่นใหม่จงึเป็นสิ่งส าคญัท่ีชมุชนต้อง

เร่ิมต้นเพ่ือเป็นการสืบสานภูมิปัญญาของชุมชนให้คงอยู่ และเป็นการอบรมสั่งสอนให้เด็กและ

เยาวชนได้ยดึถือน าไปปฏิบตัไิด้ 
 

  5. คา่นิยม 

   ในปัจจบุนัคา่นิยมของคนบ้านแซร์ไปร์ส่วนมากเป็นไปตามระบบทนุนิยม และวตัถุ

นิยม สงัเกตได้จากข้าวของเคร่ืองใช้ภายในครัวเรือน ทัง้ โทรทศัน์ เคร่ืองเสียง ตู้ เย็น เคร่ืองซกัผ้า 

เป็นต้น ซึ่งเป็นสิ่งอ านวยความสะดวกท่ีต้องใช้เงินซือ้หามาทัง้สิน้ สิ่งส าคญัอีกอย่างท่ีเป็นค่านิยม

หลกัของคนในชุมชนบ้านแซร์ไปร์ คือ โทรศพัท์เคล่ือนท่ี โดยทุกกลุ่มคนให้ความส าคญัเป็นอย่าง

มากเพ่ือใช้ในการติดตอ่ส่ือสารกนัสงัคมท่ีหากไกลกนั และท่ีส าคญัในกลุ่มเด็กและเยาวชนก็มีการ

วิ่งตามกระแสนิยมโดยการเปล่ียนรูปแบบของโทรศัพท์ตามกระแสนิยมของสังคมตลอดเวลา 

คา่นิยมในสว่นของวฒันธรรมความเช่ือดัง้เดิมเลือนหายไปพร้อมกระแสโลกาภิวตัน์ท่ีเคล่ือนเข้ามา
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แทนท่ี ท าให้เกิดการลบเลือนของประเพณีวฒันธรรมในกลุ่มเด็กและเยาวชนเป็นส่วนใหญ่ แตถ่ึง

อย่างไรใช่ว่าค่านิยมในวฒันธรรมดัง้เดิมของชุมชนบ้านแซร์ไปร์จะเลือนหายไปจนหมดสิน้ ยงัมี

กลุม่คนท่ีเป็นผู้อาวโุสในชมุชน ท่ียงัให้ความส าคญัและด ารงรักษาความเป็นวฒันธรรมชมุชนเอาไว้

อยู ่ 
 

  6. ข้อห้าม 

   ปัจจุบนัชุมชนบ้านแซร์ไปร์ข้อห้ามข้อบงัคบัทางวฒันธรรมในการควบคมุดแูลซึ่ง

กันและกันในชุมชนได้ลดบทบาทลงไปโดยคนในชุมชนมองว่าข้อห้ามข้อบังคับทางวัฒนธรรม

ภายในชุมชนขาดความจ าเป็น คนส่วนมากจะยึดเอาความอิสระ ความสะดวกสบายเป็นหลกัใน

การด าเนินชีวิต ข้อห้ามตามวฒันธรรมดัง้เดิมนัน้สามารถบงัคบัใช้ไ ด้ในกลุ่มผู้ ใหญ่ในชุมชน ใน

กลุ่มเด็กและเยาวชนนัน้ส่วนมากไม่สามารถน ามาควบคุมได้ เน่ืองจากกระแสสังคมท่ีมีการ

ถ่ายทอดวฒันธรรมของสงัคมอ่ืนๆผ่าระบบส่ือเทคโนโลยีตา่งๆ เช่น โทรทศัน์ หรือโลกออนไลน์ใน

ระบบอินเตอร์เน็ต เป็นต้น เด็กและเยาวชนบ้านแซร์ไปร์ก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งท่ีรับเอาวัฒนธรรม

เหลา่นัน้มายึดถือปฏิบตัิตาม ไมว่่าจะเป็นการแตง่กายท่ีไม่เหมาะสม เชน่ การสวมใสกางเกงขาสัน้ 

เสือ้สายเด่ียว หรือการนั่งซ้อนท้ายรถจักรยายนต์กอดเอวผู้ ชายเป็นคู่ๆ การรวมกลุ่มมั่วสุมใน

สถานท่ีต่างๆ เป็นต้น แต่ถึงอย่างไรข้อห้ามข้อบงัคบัทางวฒันธรรมของชุมชนก็ยงัแฝงอยู่ภายใต้

ความเช่ือทางศาสนา วฒันธรรมประเพณีต่างๆให้คนในหมู่บ้านกลุ่มผู้ ใหญ่ ผู้อาวุโสในชุมชนได้

ยดึถือปฏิบตัอิยู่ 

  การศึกษาทุนทางวัฒนธรรมในชุมชนบ้านแซร์ไปร์ โดยการใช้แนวคิดเร่ืองทุนทาง

วฒันธรรมเป็นกรอบในการช่วยค้นหา ทัง้ 6 ด้าน ได้แก่องค์ประกอบ 1) ระบบความเช่ือ 2) ภูมิ

ปัญญา 3) จารีตประเพณี 4) การเรียนรู้ 5) คา่นิยม 6) ข้อห้าม สรุปได้วา่ ในอดีตชมุชนบ้านแซร์ไปร์

มีทนุทางวฒันธรรมทัง้ 6 ด้าน ท่ีเข้มแข็งสามารถจดัการดแูลคนในชมุชนให้อาศยัอยูร่่วมกนัได้อยา่ง

มีความสขุ เม่ือสงัคมเกิดการเปล่ียนแปลงทนุทางวฒันธรรมส าหรับคนรุ่นใหม่ทัง้ 6 ด้านก็ได้ถกูลด

ความส าคญัลง ในปัจจบุนัทนุทางวฒันธรรมของชมุชนยงัคงความส าคญัท่ีชดัเจน คือ ระบบความ

เช่ือ ในส่วนทนุทางวฒันธรรมท่ีลบเลือนไปแตก็่ยงัพอเหลืออยู่ให้เห็นบ้างในชุมชน คือ ภูมิปัญญา 

จารีตประเพณี การเรียนรู้ ค่านิยม และข้อห้ามต่างๆ ในอดีตอตัลกัษณ์ชาติพันธุ์เขมรของชุมชน
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บ้านแซร์ไปร์มีความกลมเกลียวกัน ให้ความช่วยเหลือเกือ้กลูกนัของคนในชมุชน โดยมองว่าคนใน

ชมุชนนัน้มีความเป็นกลุ่มชาตพินัธุ์เดียวกนั แตใ่นปัจจบุนัอตัลกัษณ์ชาติพนัธุ์เขมรของชาวบ้านแซร์

ไปร์ได้เปล่ียนรูปไปอันเน่ืองมาจากการถูครอบง าโดยอัตลักษณ์ของรัฐชาติไทย ท าให้เด็กและ

เยาวชนคนรุ่นใหม่ให้ความส าคัญกับการเป็นคนไทยมากกว่าอัตลักษณ์ชาติพันธุ์ เขมร ดังนัน้       

อัตลักษณ์ชาติพันธุ์ เขมรของชาวบ้านแซร์ไปร์ในปัจจุบันจึงเป็นอัตลักษ์ท่ียึดถือหลักความเช่ือ

ภายใต้วงวานเครือญาติเป็นหลัก ภายใต้วงวานเครือญาตินีเ้องท่ีท าให้ทุนทางวัฒนธรรมของ

ชาวบ้านแซร์ไปร์ยงัคงอยู่จนถึงปัจจบุนั ทนุทางวฒันธรรมของชมุชนบ้านแซร์ไปร์ จึงมีน า้หนกัอยู่ท่ี

ระบบความเช่ือ เช่น ความเช่ือเร่ืองผีปู่ ย่าตายาย ในประเพณีแซนโฎนตา เดือน 10 และผีเจ้าปู่ ตา 

(แซนตา) ในเดือน 6 เช่ือว่าผีผู้ อาวุโส ผู้ เฒ่าผู้ แก่ในวงวานเครือญาติจะคอยปกปักรักษาให้ผู้ ท่ี

เคารพสามารถด าเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข หรือความเช่ือถือเคารพผู้ เฒ่าผู้แก่ในวงวานเครือ

ญาติ และผู้อาวโุสในชมุชน ถึงจะมีการเปล่ียนแปลงลดความส าคญัลงบ้าง แตก็่ยงัคงเหลือให้เห็น

อยู่ในชมุชน เป็นต้น ซึ่งระบบความเช่ือจะเป็นสวนส าคญัท่ีจะท าให้คนบ้านแซร์ไปร์ สามารถน าทนุ

ทางวฒันธรรมมาสร้างกลไกการเฝ้าระวงั เพ่ือลด ละ เลิกการสบูบหุร่ีในครอบครัวได้  

 

4.3 สถานการณ์การค้าชายแดนและการน าบุหร่ีผิดกฎหมายข้ามแดน 

 4.3.1 “ช่องสะง า” 

 จุดผ่านแดนถาวรช่องสะง าต าบลไพรพัฒนา อ าเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ ตัง้อยู่บน

เทือกเขาพนมดงรัก รอบข้างเป็นป่าไ ม้  อยู่ติดชายแดนประเทศกัมพูชาระยะทางจาก

กรุงเทพมหานครประมาณ  571 กิโลเมตรห่างจากจงัหวดัศรีสะเกษ ประมาณ 105  กิโลเมตร  ใช้

เส้นทางอ าเภอขุขนัธ์ใช้ทางหลวงหมายเลข 2201 โดยมีถนนเช่ือมเส้นยุทธศาสตร์นครราชสีมา –

อบุลราชธานีไปเช่ือมตอ่กบัเส้นทางสายบ้านละลม-บ้านแซร์ไปร์-ช่องสะง า ระยะทางประมาณ 47 

กิโลเมตร ห่างจากท่ีตัง้บ้านแซร์ไปร์ใต้ หมู่ 8 ประมาณ 13 กิโลเมตร ขณะท่ีครอบครัวคนไทยท่ีอยู่

ชอ่งสะง าก็อยู่ในบ้านแซร์ไปร์ หมู่ 8 เช่นเดียวกนั และจากช่องสะง าไปประมาณ 16 กิโลเมตร ก็จะ

ถึงตัวอ าเภออัลลองเวง ของประเทศกัมพูชา  และไปอีกประมาณ 135 กิโลเมตร ตามเส้นทาง

หมายเลข 67 ก็จะถึงเมืองเสียมราฐ เมืองท่ีมีหนึง่ในสิ่งมหศัจรรย์ของโลก นครวดั-นครธม 
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จดุผ่านแดนถาวรช่องสะง า อ าเภอภูสิงห์ ประเทศไทย-อลัลองเวง กมัพูชาได้ถกูเปิดอย่าง

เป็นทางการในปี 2546 ภายใต้กระแสการพฒันาด้านเศรษฐกิจ ในปี 2535  เป็นโครงการพฒันา

ความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภาคลุ่มน า้โขง  6 ประเทศ   GMS - EC (Greater Mekong 

Subregional Economic Cooperation)  6 ประเทศไ ด้แก่  กัมพูชา –จีนตอนใต้–พม่า–ลาว– 

เวียดนาม- ไทย   และเกิดการพฒันาความร่วมมือทางเศรษฐกิจไทย-กมัพชูา  

จากการขยายตวัดงักล่าวมีการพฒันาโครงการตา่งๆมากมายเพ่ือรองรับการพฒันา ความ

ร่วมมือทางเศรษฐกิจไทย-กัมพูชา เช่น การเปิดตลาดการค้าของทัง้ 2 ประเทศ และมีโครงการ

พฒันาเมืองใหม่บริเวณดา่นถาวรช่องสะง า การสร้างถนนสาย 67 ช่องสะง า-อลัลองเวง-เสียมราฐ 

ระยะทาง 151 กิโลเมตรเพ่ือพฒันาศกัยภาพด้านการค้าขายชายแดนและการทอ่งเท่ียว  

ลกัษณะปรากฏการณ์ดงักล่าวท าให้เกิดการไหลเทของผู้คน ส่ือ  เทคโนโลยี  ทนุ และการ

ไหลเทของความคดิ ซึ่งบริเวณชายแดนเป็นลกัษณะของการข้ามชาต ิและมีกระบวนการมีลกัษณะ

ข้ามถ่ินด้วยและตรงบริเวณชายแดนจะก่อให้เกิดระบบอ านาจรัฐ ดงันัน้พืน้ท่ีชายแดนหรือพืน้ท่ีชาย

ขอบรัฐจะเป็นผู้สร้างกฎหมาย การปกครอง บงัคบัใช้กฎหมาย และการท าธุรกิจพัฒนา  ระบบ

อ านาจบคุคลท่ีมีส่วน        ได้เสียจากการค้าท าให้บริเวณชอ่งสะง าเกิดการลกัลอบการค้าขายท่ีผิด

กฎหมายเช่นยาเสพติด สินค้าปลอดภาษี และสินค้าปลอมแปลงละเมิดลิขสิทธ์ิท่ีพยายามหลบ

เล่ียงกฎหมาย 

 

 4.3.2 ตลาดไทย และ การเจริญเตบิโตของธุรกิจที่ชายแดน  

ในทุกวันพฤหัสบดีและวันอาทิตย์ตลาดช่องสะง าจะคึกคักเป็นพิเศษ เน่ืองจากเป็นวัน

ตลาดนดัท่ีพ่อค้าแม่ค้าฝ่ังไทย จะหาสินค้ามาขายให้กบัพ่ีน้องชาวกมัพชูา  พอประตดูา่นเปิดเวลา 
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07.00 น.และจะปิด เวลา 20.00 น. ชาวกมัพชูาจะรีบเข้าฝ่ังไทยให้เร็วท่ีสดุ เพ่ือจะได้เลือกของก่อน

แล้วเช่ือวา่จะได้ของดีและสามารถอวดเพ่ือนๆได้ 

         
            (สภาพตลาดยามช้าที่ช่องสะง า)                           (การจดัระเบียบพืน้ท่ีในตลาดช่องสะง า) 

 

พอ่ค้าท่ีเข้าอยูอ่าศยัในตลาดชอ่งสะง า แบง่ได้ 3 กลุม่ 1) กลุม่นายทนุรายใหญ่ มีประมาณ 

10 ราย พวกนีส้ามารถมีอ านาจในการต่อรอง ซือ้ขายสินค้าจากฝังประเทศกัมพูชาเป็นส่วนใหญ่ 

และขายของสง่  2) พวกกลุม่ระดบัปานกลาง  พวกนีจ้ะมาจบัจองร้าน 

ตัง้แต่แรก จะมีร้านค้าเป็นของตวัเอง ขายกับข้าว ขายของช าเล็กๆน้อย  มีประมาณ 40 

ร้าน  และ 3) พวกพอ่ค้าเร่ หรือมาในชว่งเฉพาะวนัท่ีมีตลาดนดั จะมีจ านวนมาก 

 พวกพ่อค้ากลุ่มระดบักลางจะเสียค่าเช่าปีละ 400 บาท แต่ถ้าไปอยู่เมืองใหม่ต้องเสียเงิน

เพิ่มมากขึน้ โดยสว่นมากร้านค้าฝ่ังไทยจะจ้างแรงงานท่ีเป็นคนกมัพชูามาชว่ยขายของท่ีร้าน ซึง่แต่

ก่อนขายดีมากจะให้อยู่ท่ีร้านเลยเป็นสปัดาห์โดยใช้บตัรผ่านแดนเข้ามา แตปั่จจบุนัขายได้น้อย จึง

ต้องให้แรงงานไป-กลบัทกุวนั 

   พวกพอ่ค้ากลุม่ระดบักลางท่ีมีร้านเป็นของตนเอง จะเสียคา่เชา่ปีละ 400 บาท  ในท่ีจบัจอง

ระหว่างไทย–กมัพชูา  โดยทางหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องอยากให้กลุม่พอ่ค้าทัง้หมดมาขายสินค้าท่ีเมือง

ใหมช่่องสะง า แตไ่ด้รับการปฏิเสธไม่มาอยู่เน่ืองจากตลาดเมืองใหมอ่ยูไ่กลคงไมมี่ใครไปซือ้ คา่เช่า

ห้องแพง  ต้องเสียค่าน า้ คา่ไฟฟ้า คา่ขยะ และคา่ความปลอดภัย กระบวนการท่ีกลุ่มพ่อค้าเก่าไม่

ไปอยู่เมืองใหม่ คือ การประชุมคณะกรรมการตลาด โดยการประชาคมของกลุ่มพ่อค้าในการท า

หนงัสือร้องเรียน   และตลาดเก่าตัง้ข้อสงัเกตว่า ค่าเช่าห้องขายของมีราค้าท่ีแพง คนระดบัพ่อค้า

รายเล็กๆคงหมดสิทธ์ิการจองได้ จ านวน ห้อง 70 ห้อง เมืองใหม่มีคนจองครบหมดแล้ว  แต่ส่วน

ใหญ่จะเป็นคนนอกพืน้ท่ี  และมีบางสว่นท่ีเป็นพอ่ค้าในตลาดชอ่งจอม จงัหวดัสริุนทร์และตลาดโรง
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เกลือ จังหวัดอรัญประเทศ ส่วนตลาดเมืองใหม่ช่องสะง ายังไม่มีการปฏิบตัิการการเข้าอยู่และ

ด าเนินการใดๆ 

กลุ่มพ่อค้ารายใหญ่ และนายทนุ ซึ่งจะเห็นว่ารัฐพ่อค้าบางคน ได้ร่วมกนัท า “สิ่งประดิษฐ์

สร้างทางวัฒนธรรมที่ประจุไว้ด้วยความหมาย”  หมายถึงพืน้ท่ีท่ีถูกสร้างขึน้ด้วยกระบวนการ

ทางสงัคมในการนิยามความหมาย เพ่ือก าหนดว่าพืน้ท่ีนัน้คืออะไร มีหน้าท่ีอย่างไร มีระเบียบวินยั

หรือกฎเกณฑ์ในการใช้พืน้ท่ีนัน้อย่างไรในขณะเดียวกนั พืน้ท่ีจึงเป็นข้อก าหนดหรือ อ านาจ ก ากับ

การมีชีวิตอิยูข่องมนษุย์ในการสมัพนัธ์กบัพืน้ท่ี  

  
             (สถานีขนสง่เมืองใหมช่่องสะง า)       (โกดงัอาคารเก็บสนิค้าเมืองใหมช่่องสะง า) 

  
    (จดุขนถ่ายสนิค้าบริเวณเมืองใหมช่่องสะง า)                    (อาคารพาณิชย์ส าหรับขายสนิค้าที่เมืองใหม)่ 

  
           (แผนผงัการใช้ประโยชน์จากที่ดิน)             (แผนผงัแมบ่ทเมืองใหมช่่องสะง า) 
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การแย่งชิงพืน้ท่ีของกลุ่มนายทุนรายใหญ่น่าสนใจ เพราะจากการสังเกตกลุ่มพ่อค้า

ระดบักลางจะอยู่ในพืน้ท่ีท่ีทางรัฐได้จดัให้ จึงไม่สามารถขยายปรับปรุงได้มาก แตก่ลุ่มนายทนุท่ีอยู่

คนละฝ่ังถนนสามารถท่ีจะขยายตอ่เตมิเพิ่มพืน้ท่ีได้เร่ือยๆ   

 

 4.3.3 การพัฒนาเส้นทางการค้าชายแดนช่องสะง า  

โครงการพฒันาถนนหมายเลข 67 เป็นหนึ่งในโครงการพฒันาเครือข่ายคมนาคมเช่ือมโยง

ท่ีรัฐบาลไทยได้ให้การสนับสนุนแก่รัฐบาลกัมพูชา  ตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 10 มิถุนายน 

2546 ซึง่อนมุตักิารให้ความชว่ยเหลือ  

โครงการพฒันาถนนหมายเลข 67 เป็นหนึ่งในโครงการพฒันาเครือข่ายคมนาคมเช่ือมโยง

ท่ีรัฐบาลไทยได้ให้การสนับสนุนแก่รัฐบาลกัมพูชา  ตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 10 มิถุนายน 

2546  ถนนหมายเลข 67 ถือเป็นสญัลกัษณ์ของความสมัพนัธ์และความร่วมมืออนัดีระหวา่งรัฐบาล

ไทย-กัมพูชา และประชาชนของสองประเทศ โดยจะช่วยอ านวยความสะดวกด้านการคมนาคม

ขนส่งระหว่างภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนล่างของไทยกับภาคเหนือของกมัพูชา  และมีบทบาท

ส าคญัในการส่งเสริมการท่องเท่ียวตามเส้นทางอารยะธรรม ทางศิลปวัฒนธรรมขอม อีสานใต้ 

การค้าการลงทนุ และการแลกเปล่ียนในสาขาตา่ง ๆ ระหว่างประชาชนไทย-กมัพชูา นอกจากนีย้งั

เป็นเส้นทางท่ีสัน้ท่ีสดุท่ีเช่ือมประเทศไทยเข้ากบัจงัหวดั       เสียมราฐ ซึ่งเป็นศนูย์กลางอารยะธรรม

ขอม ซึ่งเป็นแหล่งท่องเท่ียวส าคัญท่ีสุดของกัมพูชา นครวัด-นครธมการพัฒนาถนนได้เร่ิม

ด าเนินการตัง้แต่วนัท่ี 15 มีนาคม 2550 โดยบริษัท ช. การช่าง และก่อสร้างแล้วเสร็จเม่ือวนัท่ี 10 

มีนาคม 2552 โดยแรงงานการก่อสร้างสว่นหนึง่มาจากคนในพืน้ท่ี ต าบลไพรพฒันา 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                    
         (ภาพการก่อสร้างบอ่นคาสโิน ที่ชายแดนกมัพชูา)             (การข้ามแดนของคนกมัพชูาที่ชายแดนไทย) 
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สถานการณ์การเปิดตลาดท าการค้าบริเวณชายแดนและการสร้างถนนสาย 67 เพ่ือการค้า

และท่องเท่ียวโดยการใช้จากแรงงานจากประเทศไทยท่ีผ่านมาความเปราะบางจากสถานการณ์

ทางการเมือง และความมัน่คงของประเทศทัง้ 2 ประเทศ มีปัญหาอปุสรรคตอ่การค้าขายในเชิงของ

สินค้าส่งออกและน าเข้าบางอย่าง แต่นัน้การไหลเทของผู้คนจากทัง้ 2 ประเทศ การเพิ่มกองก าลงั

ทหารเข้าประจ าการทัง้ 2 ฝ่ายตามแนวบริเวณชายแดน การค้าขายของพ่อค้าแม่ค้า จ านวน

นกัท่องเท่ียวจากท่ีอ่ืนๆ หรือแม้แต่ประชาชนของจงัหวดัศรีสะเกษเองท่ีสามารถเดินทางเข้าออก

ดา่นได้อยา่งง่ายของคนทัง้ 2 ประเทศ 

 

 4.3.4 ตลาดกัมพูชา การค้าท่ีชายแดน  

          
   (สนิค้าทัว่ไปของฝังกมัพชูา)        (สนิค้าเกษตรและเคร่ืองหวายฝ่ังกมัพชูา) 

   
         (ร้านอาหารของนายทหารฝ่ังกมัพชูา)                       (จดุชมุวิวสถานท่ีทอ่งเที่ยวที่ผาตาม๊อกฝ่ังกมัพชูา) 
 

การข้ามแดนของผู้คนบริเวณชายแดนช่องสะง า เป็นช่องทางของสินค้าอุปโภคบริโภค

ปลอดภาษี สินค้าละเมิดลิขสิทธ์ิ การอพยพแรงงานชาวกัมพูชาท่ีจะเข้าสู่ตัวเมือง หรือแม้แต่

แรงงานเกษตรท่ีฝ่ังไทยยงัต้องพึง่พาแรงงานจากกมัพชูาอยูใ่นรูปแบบตา่งๆ การเพิ่มขึน้ของจ านวน



โครงการวิจยัเชิงปฏิบตักิารเร่ือง “การน ามตสิมชัชาสขุภาพแหง่ชาตเิร่ืองยาสบูไปปฏิบตักิารท่ีจงัหวดัศรีสะเกษ”    หน้า 65 
 

หญิงบริการทางเพศ เพ่ือรองรับอารมณ์และความสุขของผู้คนท่ีสญัจรไปมาตามร้านคาราโอเกะ 

ขณะท่ีบอนคาสิโนมีการสร้างแบบทนัสมยัส าหรับนกัการพนนัท่ีชอบเส่ียงโชค  

สินค้าประเภทบหุร่ีร้านค้าในพืน้ท่ีใกล้ชายแดนช่องสะง าฝ่ังประเทศกมัพชูาน ามาจ าหน่าย 

จะมีความหลากหลายของสินค้า ลกูค้ามีทัง้คนกมัพชูา เวียดนาม ส่วนใหญ่สามารถส่ือสารและพดู

ภาษาไทย ส่วนใหญ่จะเป็นร้านค้าท่ีมีความสมัพนัธ์กับทหารท่ีอยู่ประจ าการท่ีฝ่ังประเทศกมัพูชา 

บริเวณชายแดน ร้านค้าจะวางสินค้าประเภทบุหร่ี ผู้ ซือ้สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน บุหร่ีท่ี

วางขายร้านทัว่ไป ยกเว้นท่ีร้านค้าปลอดภาษีในบอ่นคาสิโน จะเป็นบหุร่ีปลอม บหุร่ีลอกเลียนแบบ 

มีทุกย่ีห้อ ทัง้บุหร่ีแบรนเนมจากต่างประเทศ บุหร่ีท่ีมีย่ีห้อวางขายในประเทศไทย รวมถึงบุหร่ีท่ีมี

รสชาติแปลกใหม่ เช่น รสสตอเบอร่ี รสแอ๊ปเปิล้ และอ่ืน ๆ ท าให้สินค้าบหุร่ีเหล่านีไ้ด้รับความนิยม

จากนกัท่องเท่ียว เน่ืองจากมีราคาถกู ซึ่งมีราคาเพียง ซองละ 10 บาท เม่ือเทียบกบัท่ีซือ้ในประเทศ

ไทยแล้วราคาถกูกวา่หลายเทา่  

               

 

 

 

 

 

 

 4.3.5 มาตรการป้องกันยาสูบของรัฐบาลไทยท่ีชายแดน 

ประเดน็ท่ีน่าสนใจมากคือ รัฐไทยเองก็มีมาตรการ เฝ้าระวงัการน าบหุร่ีผิดกฎหมายเข้ามา

ในประเทศไทย ขณะท่ีมีคนไทยจ านวนมากท่ีไปท่องเท่ียวชายแดน และเล่นการพนันท่ีคาสิโน

ประเทศกัมพูชา จะต้องซือ้บุหร่ีปลอม บุหร่ีปลอดภาษี และบุหร่ีท่ีมีรสชาติแปลกใหม่กลับมา

ประเทศไทยด้วย ถึงแม้วา่รัฐบาลเองจะมีกฎหมายท่ีจะห้ามการน าบหุร่ีเข้ามาในพืน้ท่ีประเทศไทยก็

ตาม  



โครงการวิจยัเชิงปฏิบตักิารเร่ือง “การน ามตสิมชัชาสขุภาพแหง่ชาตเิร่ืองยาสบูไปปฏิบตักิารท่ีจงัหวดัศรีสะเกษ”    หน้า 66 
 

    
การเฝ้าระวงัการน าบหุร่ีผิดกฎหมายข้ามแดนของภาครัฐจะด าเนินการในทกุวนั โดยวิธีการตา่งๆ 
เชน่ การประชาสมัพนัธ์ผา่นป้ายโฆษณา การบอกผ่านแมค้่าท่ีขายสินค้า หรือแม้แตก่ารขอค้น
กระเป๋า คนท่ีข้ามแดนก็ตาม การด าเนินการดงักล่าวจะเป็นเพียงกลุม่หนว่ยงานของรัฐไทยเทา่นัน้ 
แตฝ่ั่งประเทศกมัพชูาไมไ่ด้มีมาตรการในการเฝ้าระวงั และป้องกนั เร่ืองยาสบูแตอ่ย่างไร 
 
 
 
 
 
 
 
 แม่ค้าท่ีจ าหน่วยบุหร่ีปลอม บุหร่ีหนีภาษี และบุหร่ีท่ีมีรสชาติแปลกใหม่ ท่ีฝังชายแดน

กัมพูชาจะมีวิธีการขายบุหร่ี และน าบุหร่ีเข้ามาในประเทศไทยด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย เช่น น า

ออกมาด้วยตัวเอง ฝากรถมอเตอร์ไซค์ชาวกัมพูชามา ขณะท่ีแม่ค้าท่ีบริเวณชายแดนก็มี

ความสมัพนัธ์ท่ีดีกบัหนา่ยงานรัฐ บางครัง้ก็สามารถน าบหุร่ีเหลา่นีม้ายงัประเทศไทยได้ 

 

 

 

 

 

 

                                           (การค้าชายแดนของผู้คนบริเวณชายแดนช่องสะง า) 
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4.4 สถานการณ์การสูบบุหร่ี และความสัมพันธ์ของคนในครัวเรือน บ้านแซร์ไปร์  

 ข้อมูลท่ีได้จากการเก็บข้อมูลได้จากแบบส ารวจรายครัวเรือน(Household of survey) 

เก่ียวกบัความสมัพนัธ์ของสมาชิกในครอบครัว พฤติกรรมของการสบูบหุร่ี และทศันคติต่อการสูบ

บุหร่ี เพ่ือน ามาพัฒนากลไกการสร้างเสริมระบบการเฝ้าระวังเพ่ือลด ละ เลิกการสูบบุหร่ีใน

ครอบครัวพืน้ท่ีชายแดนไทย-กัมพูชา เก็บข้อมูลโดย กลุ่มอาสาสมคัรสาธารณสุขมูลฐานประจ า

หมูบ้่าน  และผู้น าชมุชนบ้านแซร์ไปร์ ทัง้ 2 หมูบ้่าน  

4.4.1 ผลการวิเคราะห์สถานการสูบบุหร่ีในครอบครัว 

จากข้อมลูสามารถแบ่งกลุ่มความสมัพนัธ์ของคนในครอบครัวท่ีสบูบหุร่ีและไม่สบูบหุร่ีใน

ครอบครัว ม4 182 ครอบครัว ม.8 156 ครอบครัว รวม 338 ครอบครัว โดยเอาเด็กปฐมวยัท่ีมีอายุ 

ต ่ากว่า 7 ปี เป็นเกณฑ์ในการแบ่งความ  แบ่งเป็น 3 กลุ่มดังนีแ้ละแบ่งความสัมพันธ์ของคนใน

ครอบครัว สรุปได้ดงันี ้

1. กลุม่ครอบครัวท่ีไมมี่คนสบูบหุร่ี และไมแ่นใ่จวา่คนในครัวเรือนสบูบหุร่ี 

1.1 ครอบครัวท่ีไมส่บูบหุร่ี 

ล าดบัท่ี ช่ือ-สกลุ 
หวัหน้าครอบครัว 

บ้านเลขท่ี หมูท่ี่ ชว่งอายเุดก็
ถึง 1 ปี 

จ านวนคนใน
ครอบครัว 

1. นายเคือง   กล้าฉลาด 114 4  2 
2. นางวนั   ศรีลาชยั 30 4  2 
3. นางโบย   ส าราญสขุ 110 4  2 
4. นายสนุทร   พืน้ผา 282 4  4 
5. นายสร้อย   บญุนา - 4  5 
6. นางสรัุน   จนัทร์หอม 29 4  4 
7. นางสงดั   ไชนะรา 201 4  4 
8. นายอทุิศ   ไชยนะรา 240 4  3 
9. นายทองพนู   บญุทา 192 4 6 ปี,8 เดือน 7 
10. นายเสน   จงหาญ 18 4 7 ปี 5 
11. นายประเสริฐ   ค าสี 501 4 6 ปี 5 
12. นายแสน   ค าสี   73 4  7 
13. นายสน   ชยัเลิศ 287 4 7 ปี,1 ปี 5 
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ล าดบัท่ี ช่ือ-สกลุ 
หวัหน้าครอบครัว 

บ้านเลขท่ี หมูท่ี่ ชว่งอายเุดก็
ถึง 1 ปี 

จ านวนคนใน
ครอบครัว 

14. นายวรโชต ิ  ค าสี 9 4 7 ปี, 2 ปี 5 
15. นายเตียน   บญุสิงห์ 205 4  4 
16. นายแนม   ค าสี 203 4  4 
17. นายเอียน   จนัทร์หอม 118/1 4  4 
18. นางสาวบญุโอม   หอมหวน   311 4  5 
19. นายบญุยืน   บรรไดทอง 182 4 1 ปี 7 
20. นางสวน แก้วสพุรรณ 106 4  5 
21. นายสมนกึ   แก้วมนตรี 134 4  1 
22. นางยาท   พงษ์ชาต ิ 105 4  1 
23. นายเรน พงษ์ชาต ิ 12 4 4 ปี,3 ปี 3 
24. นางนนฐิยา   อินทร์ดี 19 4  3 
25. นางสาวศภุชัญา   ส าราญสขุ 125 4  3 
26. นายสงบ   สมเพ็ชร 81/1 4  2 
27. นางสี   เอมโอด 96 4  1 
28. นางจไุรรัตน์   บญุโต 502 4  3 
29. นายสิทธ์ิ   บริสทุธ์ิ 40 4 2 ปี 5 
30. นายเดือน   หงษ์ทอง 263 4  2 
31. นายรง   พรมงาม 34 4  2 
32. นายคานหกั   สมอหอม 38 4 7 ปี 4 
33. นางกนัญา   ฟาร์ส 120 4 3 ปี 5 
34. นางสมบรูณ์   บญุเจริญ 216 4  2 
35. นายนพรัตน์   จนันะศรี 309 4 7 ปี 4 
36. นางประคองขวญั   สดใส 31 4  2 
37. นางโฮม   บญุเลิศ 227 4  1 
38. นายวิชยั   สขุตน 183 4  3 
39. นายม้วน   บญุมี 195 4  1 
40. นางสนุ   พรมงาม 43 4  1 
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ล าดบัท่ี ช่ือ-สกลุ 
หวัหน้าครอบครัว 

บ้านเลขท่ี หมูท่ี่ ชว่งอายเุดก็
ถึง 1 ปี 

จ านวนคนใน
ครอบครัว 

41. นางนอ   สมเพชร 81 4 1 ปี 3 
42. นางทองสร้อย   ประมวล 88 8  2 
43. นายเสรี   ศรีวิชา 202 8  3 
44. นางวรรณวิสา   โคตร 177 8  2 
45. นายทอง   ชนะเนตร 111 8  3 
46. นางทเุรียน   สมร 35 8  3 
47. นายเบียน   สนุสาย 53 8  6 
48. นายวรวฒุิ   ส าราญสขุ 169 8 6 ปี 4 
49. นายวีรสิทธ์ิ   นรสิงห์ 20 8 3 ปี 1 ปี 6 
50. นายสมัรอน   สมร 26 8  1 
51. นางธนนัญา โคนาบาล 32/1 8  4 
52. นายประยรู สกลุงาม 8 8  7 
53. นางธาลินี   บญุเจริญ 205 8  1 
54. นายถึง ใจกล้า 4 8  2 
55. นายนุม่   ระงบัภยั 154 8  2 
56. นายสะอาด   ชตูาลดั 22 8  5 
57. นายสวย   หล้าหลอด 189 8  2 
58. นายนกแก้ว   ทองเพชร 174 8  3 
59. นางแดง   สมนัเร่ือง 38 8 7 ปี 3 
60. นายเมา   จนัทอง 19 8  4 
61. นางทองสร้อย   ประมวล - 8  2 
61. นายประยงค์   แพงจนัทร์ 242 8 7 เดือน 4 
62. นายพิเชษฐ์   อนนัต์ 23 8 2.8 ปี 4 
63. นางพาย    ส าราญสขุ 49 8  2 
64. นายประสงค์   เลิกบญุมี 87/1 8  4 
65. นายเช่ือม   แก้วสวุรรณ 195 8  4 
66. นายอนภุทัร   ภิญโญ 153 8  5 
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บ้านแซร์ไปร์มีครอบครัวท่ีไมส่บูบหุร่ี ทัง้หมด 66 ครัวเรือน  ประกอบด้วย บ้านแซร์ 

ไปร์หมู่ 4 มีครอบครัวท่ีไม่สบูบหุร่ี ทัง้หมด 41 ครอบครัว แบง่เป็นครอบครัวท่ีมีเด็กอายตุ ากว่า 7 ปี 

มี 12 ครอบครัว เป็นครอบครัวท่ีมีอายุมากกว่า 7 ปี มี 29 ครอบครัว  บ้านแซร์ไปร์ใต้ หมู่ท่ี 8  มี

ครอบครัวท่ีไม่สูบบุหร่ี ทัง้หมด 15 ครอบครัว แบ่งเป็นครอบครัวท่ีมีเด็กอายุต ่ากว่า 7ปี มี 5 

ครอบครัว เป็นครอบครัวท่ีมีอายมุากกวา่ 7 ปี มี10 ครอบครัว 

 

1.2 มีสมาชิกในครอบครัวท่ีไมแ่นใ่จวา่สบูบหุร่ี ในครอบครัวท่ีไมส่บูบหุร่ี 

ล าดบั
ท่ี 

ช่ือ  สกลุ 
หวัหน้าครอบครัว 

บ้านเลขท่ี หมูท่ี่ จ านวนคนใน
ครอบครัว 

1. นายสเุทพ    ลมเชย 451 4 3 
2. นายเรือน   แก้วปลงั 128 4 4 
3. นายสวี   แก้วปลัง่ 316 4 4 
4. นายล้วน   พรมชอ 89 8 3 

 

บ้านแซร์ไปร์มีครอบครัวท่ีมีสมาชิกไม่แน่ใจว่าสบูบหุร่ีหรือเปล่า มีจ านวนทัง้หมด  

4 ครัวเรือน  ประกอบด้วย บ้านแซร์ไปร์หมู ่4 มีจ านวน  3 ครอบครัว  บ้านแซรไปร์ใต้ หมู่ท่ี 

8  มี 1 ครอบครัว ประเดน็นา่สนใจคือ คนท่ีไม่แน่ใจวา่สบูบหุร่ีหรือไม่จะมีอายอุยู่ในชว่งวยั

เรียน และผู้ให้สมัภาษณ์ไมอ่ยากให้คนในครอบครัวหนัหน้าเข้าหาการสบูบหุร่ี 

 

2. กลุม่ครอบครัวท่ีมีคนสบูบหุร่ีในครอบครัว และท่ีมีเดก็อายตุ ่ากวา่ 7 ปี 

2.1ครัวเรือนท่ีเหน็ด้วยกบัการด าเนินการควบคมุการสบูบหุร่ีในครอบครัว 

ล าดบัท่ี ช่ือ  สกลุ  หวัหน้าครอบครัว บ้านเลขท่ี หมูท่ี่ อายเุดก็ จ านวน
คนใน

ครอบครัว 
1. นายบตุร    ยัง้ทอง 52 4 4 ปี 4 
2. นายชนยั    มากมี 291 4 5 ปี 3 
3. นายลัว่ เป็นผล 70 4 6 ปี 4 
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ล าดบัท่ี ช่ือ  สกลุ  หวัหน้าครอบครัว บ้านเลขท่ี หมูท่ี่ อายเุดก็ จ านวน
คนใน

ครอบครัว 
4. นายยัน่   สขุพร้อม 13 4 5 ปี,2 ปี 8 
5. นายประดษิฐ์   สนุสาย 105 4 4 ปี 7 
6. นายอุน่   จนัคนา 242 4 3 ปี 6 
7. นายไพรจิต   มิตรฉาน 10 4 6 ปี 4 
8. นางญาต   แสงทอง 217 4 1 ปี 6 
9. นางสาวมอน   เลิศศรี 154 4 4 ปี,1 ปี 8 
10. นายชยั   เป็นผล 126/1 4 7 ปี 8 
11. นางสางสกุานดา   เป็นผล 55 4 3 ปี 5 
12. นางสาวเทือง   แสงทอง 292 4 4 ปี 6 
13. นางสาว สมวน   เป็นผล 180 4 3 ปี 5 
14. นางสบุนิ   แสงทอง 115 4 2 ปี 4 
15. นายเรือน   เป็นผล 270 4 5 ปี 6 
16. นางสาวจนัทิมา   สกลุงาม 212 4 5 ปี,3 ปี 5 
17. นายใบ   สขุสพุรรณ 7/1 4 5 ปี,2 ปี 8 
18. นายเรน   ส าราญสขุ 39 4 1 ปี 8 
19. นางสะใบ   ชงโค 159 4 6 ปี 6 
20. นายเกลย   ดอกพวง 28 4 6 ปี 5 
21. นายเรือง   พรมงาม 11 4 3 ปี 6 
22. นายจีระพนัธ์   จนัทิม 312 4 5ปี 4 
23. นางสาววิรัตน์   มลูดบั 241 4 3 ปี 4 
24. นายริน   สขุงาม 117 4 6 เดือน 6 
25. นายล าดวน   เกตศุรี 173 4 6 ปี,3 ปี 5 
26. นายสิทธ์ิ   แก้วสวุรรณ 173/1 4 3 ปี 6 
27. นายหาญ   จนัทร์หอม 111 4 6 เดือน 5 
28. นายวิรัตน์   ใจศรี 271 4 4 ปี 6 
29. นายราญ   บญุสิงห์ 204 4 5 ปี,2 ปี 4 
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ล าดบัท่ี ช่ือ  สกลุ  หวัหน้าครอบครัว บ้านเลขท่ี หมูท่ี่ อายเุดก็ จ านวน
คนใน

ครอบครัว 
30. นายตรี   สกลุงาม 120/1 4 2 ปี 6 
31. นายกนัยา   พรมออ่น 328 4 4 ปี 7 
32. นางสาวสายทอง   สกลุงาม 268 4 1 ปี 4 เดือน 6 
33. นางสวสัดิ ์  พนัธ์เสน 249 4 3 ปี 6 
34. นายไสว   อกัษร 49 4 7 ปี 5 
35. นายไชย   เทาศริิ 76 4 7 ปี 2 
36. นายบญุมี   ทองสขุ 73 8 7 ปี 4 
37. นายเสาร์    สมร 60 8 7 ปี 7 
38. นายจนัทร์   โคตระ 178 8 1 ปี 4 
39. นายอ านวย   พรมรินทร์ 76 8 5 ปี 3 
40. นายวิพงษ์บรูณ์   ขยายวงค ์ 234 8 4 ปี 3 
41. นายทองลอน   แมน่มัน่ 45 8 2 ปี 6 
42. นายสมยั   สืบสิมมา 6 8 6 ปี,3 ปี 7 
43. นางสมาน   พนัุ์ไชย 39 8 3 เดือน 4 
44. นายมานะ   มะลิออ่น 41/1 8 6 ปี 4 
45. นายจงกล   สีลาจนัทร์ 199 8 7 ปี,5 ปี 4 
46. นายรุน   บญุสิงห์ 168 8 5 ปี 4 
47. นางวรรณวิไล   ค าสี 144 8 3 ปี 6 
48. นายสมบรูณ์   โภคา 142 8 4 ปี,1.8 เดือน 6 
49. นายสวุรรณ   สอนภิลา 15 8 5 ปี 4 
50. นายศริิ   สอนพิลา 204 8 7 ปี 4 
51. นายบญุจนัทร์   สพุรรณ์ 11 8 3 ปี 4 
52. นายสภุาพ   ธิโวนา 150 8 3 ปี 6 
53. นายบญุสม   วงัตัน๋ 163 8 5 ปี,20 วนั 6 
54. นายปราโมทย์   จนัทร์ด า 56 8 6 ปี 6 
55. นายประจวบ   ผกัไหม 183 8 3 ปี 5 
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ล าดบัท่ี ช่ือ  สกลุ  หวัหน้าครอบครัว บ้านเลขท่ี หมูท่ี่ อายเุดก็ จ านวน
คนใน

ครอบครัว 
56. นายค าสิงห์   เทาศริิ 178 8 7 ปี,4 ปี 5 
57. นายประสิทธ์ิ   ส าราญสขุ 40 8 5 ปี,2 ปี 4 
58. นายสงค์   อกัษร 17 8 7 ปี,5 ปี 6 
59. นายชยั   นรสิงห์ 227 8 5 ปี 5 
60. นายมีชยั   ค าเสียง 224 8 3 ปี 6 
61. นายชาต ิ  อนนัต์ 173 8 3 ปี 4 
62. นายวิน   พรมงาม 192 8 6 ปี 4 
63. นายสพุล   สมร 182 8 1.6 ปี 5 
64. นายพนั   พรมงาม 61 8 7 ปี, 5 ปี,1 ปี 6 
65. นายโซดา   จ าปาหอม 62 8 3 ปี, 3 ปี, 2 ปี 9 
66. นายริน    พรมงาม 65 8 4 ปี,13 วนั 7 
67. นายวิชยั   วะลนุธรรม 34 8 5 ปี 4 
68. นางแตม   พรมงาม 43 8 4 ปี 6 

 

บ้านแซร์ไปร์มีครอบครัวท่ีสบูบุหร่ี โดยมีเด็กท่ีอายุต ่ากว่า 7 ปีอาศยัร่วมครัวเรือน

ด้วย และเห็นด้วยกับการท่ีจะด าเนินการควบคุมการสูบบุหร่ีในครอบครัวมีทัง้หมด 68 

ครัวเรือน  ประกอบด้วย บ้านแซร์ไปร์หมู่ 4 มีจ านวน  35 ครอบครัว  บ้านแซร์ไปร์ไต้ หมู่ท่ี 

8  มีครอบครัวจ านวน 33 ครอบครัว   

ประเด็นท่ีน่าสนใจคือมีครัวเรือนท่ีมีเด็กอายุต ่ากว่า 7 ปีอาศัยมากกว่า 1 คน 

ทัง้หมด 16 ครัวเรือน  แบง่เป็นครัวเรือนมีเด็ก 2 คน จ านวน 14 ครัวเรือน และ ครัวเรือนมี

เดก็ 3 คน จ านวน  2 ครัวเรือน 

จากแบบส ารวจรายครัวเรือนเหตผุลของการเห็นด้วยท่ีจะด าเนินการควบคมุการ

สบูบหุร่ีในครอบครัว สรุปได้ดงันี ้

 เผ่ือจะหยดุได้ 

 อยากเลิก 
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 อยากให้ลกูเลิกสบูบหุร่ีได้ 

 ต้องการเลิก แพทย์แนะน าแตเ่ลิกยาก 

 ต้องการให้คนในครอบครัวเลิกสบูบหุร่ี 

 สขุภาพของตวัเองก็ไมดี่ อายมุากแล้ว 

 ต้องการประหยดัคา่ใช้จา่ย 

2.2 ครอบครัวท่ีสบูบหุร่ีไม่เหน็ด้วยกบัการด าเนินการควบคมุการสบูบหุร่ีในครอบครัว 

ล าดบัท่ี ช่ือ  สกลุ  หวัหน้าครอบครัว บ้านเลขท่ี หมูท่ี่ อายุ
เดก็ 

จ านวนคนใน
ครอบครัว 

1. นายประเสริฐ    สวนเกต ุ 267 4 5 ปี 4 
2. นายสมบตัร   ศรีวิศร 272 4 5 ปี 8 
3. นายไวย์   สขุสพุรรณ 290 4 7 ปี 5 
4. นายรอบ   ตุ้มทอง 158 8 2 ปี 7 
5. นางริม ละครเขต 46 8 6 ปี 6 
 

บ้านแซร์ไปร์มีครอบครัวท่ีสบูบุหร่ี โดยมีเด็กท่ีอายุต ่ากว่า 7 ปีอาศยัร่วมครัวเรือน

ด้วย และไม่เห็นด้วยกับการท่ีจะด าเนินการควบคุมการสูบบุหร่ีในครอบครัวมีทัง้หมด 5 

ครัวเรือน  ประกอบด้วย บ้านแซร์ไปร์หมู่ 4 มีจ านวน  3 ครอบครัว  บ้านแซร์ไปร์ใต้ หมู่ท่ี 8  

มีครอบครัวจ านวน 2 ครอบครัว   

จากแบบส ารวจรายครัวเรือนเหตุผลของการไม่เห็นด้วยท่ีจะด าเนินการควบคุม

การสบูบหุร่ีในครอบครัว สรุปได้ดงันี ้

 ยงัไงก็เลิกไมไ่ด้ 

 เลิกสบูไมไ่ด้ 

 เลิกสบูแล้วหงดุหงิด 

 คดิวา่จะเลิกสบูไมไ่ด้ 

เป็นท่ีนา่สงัเกตวา่คนท่ีให้ข้อมลูสว่นใหญ่เป็นหวัหน้าครอบครัวและมีอายมุาก 

3. กลุม่ครอบครัวท่ีมีคนสบูบหุร่ีในครอบครัวและ ท่ีมีเดก็อายมุากกวา่ 7 ปี 
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3.1เห็นด้วยกบัการด าเนินการควบคมุการสบูบหุร่ีในครอบครัว 

ล าดบัท่ี ช่ือ  สกลุ  หวัหน้าครอบครัว บ้านเลขท่ี หมูท่ี่ จ านวนคน
ใน

ครอบครัว 
1. นายนาวี    เป็นผล 126 4 2 
2. นายสมาน ต้นศริิ 174 4 5 
3. นายมล   แรงกล้า - 4 2 
4. นายอุน่    ต้นศริิ 20/1 4 4 
5. นายเกษม   ต้นศริิ 2o 4 2 
6. นายประสาน   ไชยศรีษะ 24 4 3 
7. นายสมยั    มากเหลือ 140/1 4 4 
8. นายเลียม    เป็นผล 132 4 3 
9. นายเลง    เป็นผล 119 4 4 
10. นายแยน   เป็นผล 133 4 4 
11. นายพนู   ลมเชย 451 4 3 
12. นายเล    จนัทร์หอม 123 4 6 
13. นางลิ   จนัทร์หอม 29/1 4 6 
14. นายจนัดี   จนัทร์หอม 145 4 3 
15. นายก้าน   ชยัศริิ 163 4 1 
16. นายธวชั   มลูดบั 244 4 2 
17. นายไสว   ดอกพวง 123/1 4 6 
18. นายสวิง   สารสขุ 10 4 3 
19. นายสมจิต   สขุสนาน 284 4 4 
20. นายเสือ ปุ๋ ยทอง 131 4 7 
21. นางคนั   บญุโต 77 4 8 
22. นางผาย   แสงทอง 122 4 3 
23. นางสาวจีระนนัท์   ดวงใจ 137 4 4 
24. นางสวน   ค าสี 73/1 4 5 
25. นางมีน   บญุโต 97 4 3 



โครงการวิจยัเชิงปฏิบตักิารเร่ือง “การน ามตสิมชัชาสขุภาพแหง่ชาตเิร่ืองยาสบูไปปฏิบตักิารท่ีจงัหวดัศรีสะเกษ”    หน้า 76 
 

ล าดบัท่ี ช่ือ  สกลุ  หวัหน้าครอบครัว บ้านเลขท่ี หมูท่ี่ จ านวนคน
ใน

ครอบครัว 
26. นางแขม   สงโฆ 72 4 8 
27. นายดา   เป็นผล 60 4 5 
28. นายพฒั   แก้วสวุรรณ์ 113 4 8 
29. นางสาวพรสทุิพย์   เป็นผล 158 4 2 
30. นายนิพนธ์   สกลุงาม 85 4 8 
31. นายเรือม เป็นผล 160 4 8 
32. นางสาวลนั   เป็นผล 508 4 4 
33. นายบญุ   ชยัศริิ 1 4 3 
34. นายเตือน   กาละศรัิมย์ 5 4 6 
35. นางสาวไร   จนัหอม 96/1 4 5 
36. นายมิด   ค าสี 3 4 6 
37. นายวิษณ ุ  บญุมี 162 4 1 
38. นายสรัุตน์   บญุโต 236 4 5 
39. นายแอก   พรมงาม 93 4 6 
40. นายพล   บญุโต 83 4 2 
41. นายแก้ว   บญุโต 71 4 6 
42. นางสนั   พรมช่ืน 99 4 5 
43. นายแก่น   ประจีน 47 4 4 
44. นางวนั   ศรีลาชยั 76/1 4 2 
45. นางเหงียน   ลมเชย 164 4 8 
46. นางประดษิฐ์   ศรีลาชยั 74 4 8 
47. นางไล   จนัทิม 161 4 2 
48. นางลอน   ส าราญสขุ 245 4 4 
49. นายยาน   แก้วปลัง่ 124 4 1 
50. นายสมน   บญุโต 97/1 4 2 
51. นายชิด   บญุโต 41 4 6 
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ล าดบัท่ี ช่ือ  สกลุ  หวัหน้าครอบครัว บ้านเลขท่ี หมูท่ี่ จ านวนคน
ใน

ครอบครัว 
52. นายสาย   พรมช่ืน 281 4 3 
53. นายสมิน   สินสขุ 91 4 7 
54. นางเภา   สินสขุ 173 4 2 
55. นายเสวย   บญุหอม 410 4 6 
56. นายปริญ   พรมศริิ 171 4 4 
57. นายมิตร   แก้วสพุรรณ 20 4 2 
58. นายอ้วน   สมสร้อย 86 4 6 
59. นายบญุจนั   สพุรรณ์ 11 4 3 
60. นายบรม   ใจศรี 228 4 6 
61. นายสทุธ์ิ   รุ้งเรือง 50 4 6 
62. นางบวัพรรณ   เดวิดสนั 90 4 4 
63. นางเส   คุ้มรอบ 108 4 3 
64. นางแสงจนั   บญุเจริญ 89 4 4 
65. นายลาง ชยัศริิ 82 4 4 
66. นายทองผล   กวดขนัธ์ 237 4 6 
67. นางธา   ปมุแก้ว 98 4 8 
68. นายพนัธ์   หาญป่า 36 4 4 
69. นางบตัร   ในทอง 208 4 8 
70. นายเซ็น   สขุตน 32 4 5 
71. นายแมน   ค าสี 188 4 3 
72. นายสวน   เทาศริิ 4 4 2 
73. นางวรรณี   ทองเบือ้ง 199 4 4 
74. นายจ ู  พรมช่ืน 164/1 4 8 
75. นางเล็ก   รักษาสขุ 504 4 1 
76. นายชชูา   พรมออ่น 44 4 6 
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ล าดบัท่ี ช่ือ  สกลุ  หวัหน้าครอบครัว บ้านเลขท่ี หมูท่ี่ จ านวนคน
ใน

ครอบครัว 
77. นายพา   วงษ์กนัยา 191 4 5 
78. นายบญุมา   สกุเสิม 52 8 4 
79. นายนิพนธ์   เจริญยิง 225 8 3 
80. นายรอบ สินสขุ 2 8 1 
81. นายหนกูาล   สืบสิมมา 57 8 6 
83. นายทองพลู   ประทมุเลิศ 50 8 5 
84. นายมงคล   พนัธุรักษ์ 164 8 5 
85. นายค านงึ   พรมงาม 116 8 4 
86. นายปัญญา   บดุดาลี 110 8 4 
87. นายสมยั   ภิญโญ 171 8 3 
88. นายมลนั   ผิวนวล 5 8 5 
89. นางสมาน   ผกัไหม 82/1 8 4 
90. นายบี   สมร 14 8 2 
91. นางหมอ่น สมร 221 8 6 
92. นายบวัสี   จนัทร์โคตร 145 8 1 
93. นายฝัน   สาวิจารย์ 51 8 3 
94. นายปรีชา   บวัทอง 210 8 3 
95. นายหนนูา   วงษ์เดือน 90 8 5 
96. นายจงกล   สีลาจนัทร์ 199 8 4 
97. นายวนั   โภคา 28/1 8 7 
98. นายศรีจนัทร์   คุ้มรอบ 35/1 8 4 
99. นายสมหมาย    ศรีนารักษ์ 47/2 8 5 

100. นายสถิต   ศภุารักษ์ 108 8 8 
101. นางบญุตา   วงศ์แก้ว 78/1 8 6 
102. นางสมัฤทธ์ิ   อกัษร 25 8 4 
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ล าดบัท่ี ช่ือ  สกลุ  หวัหน้าครอบครัว บ้านเลขท่ี หมูท่ี่ จ านวนคน
ใน

ครอบครัว 
103. นายมิน   ส าราญสขุ 66 8 5 
104. นายป่ิน   ส าราญสขุ 29 8 5 
105. นายสมัฤทธ์ิ   ตุ้มทอง 119 8 8 
106. นายสมบตั ิ  สมร 75 8 3 
107. นางสนนั โภคา 170 8 3 
108. นายสวี   มลูจดั 93 8 5 
109. นายสมใจ   ออ่นวรรณะ 9 8 4 
110. นายทวีศกัดิ ์  มะลิซ้อน 41 8 5 
111. นางลิด   นรสิงห์ 13 8 2 
112. นายนุม่   จนัทอง 59 8 8 
113. นางพรทิพย์   นรสิงห์ 10 8 4 
114. นายนกเล็ก   โภคา 90/2 8 6 
115. นายทนั   บญุหนกั 37/1 8 5 
116. นางวนัทนา   โคนาบาล 96 8 3 
117. นางจมูมาลี   โคนาบาล 198 8 4 
118. นายส าลี   ไชยศรีษะ 31 8 2 
119. นายบญุชอบ   สมนัเรือง 185 8 4 
120. นายนวล   คนัธจนัทร์ 7 8 5 
121. นางซ้อย   ผกัไหม 82 8 7 
122. นายกลิ่น   แก่นเมือง 79 8 5 
123. นายกองสี   บญุทา 30 8 4 
124. นายมิน   พรมงาน 37 8 4 
125. นายสด   ส าราญสขุ 40 8 7 
126. นายสวสัดิ ์  โคนาบาล 47 8 4 
127. นางละมยั   แสงเพชร 97 8 2 
128. นายสมพงษ์   สสุด ี 45 8 4 
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ล าดบัท่ี ช่ือ  สกลุ  หวัหน้าครอบครัว บ้านเลขท่ี หมูท่ี่ จ านวนคน
ใน

ครอบครัว 
129. นายยทุธจกัร   เหลือล้น 235 8 2 
130. นายสขุ   พนัธ์ชนะ 21 8 5 
131. นางบวัพนั   น า้จนัทร์ 175 8 6 
132. นายพีระพงษ์   สมงาม 54 8 5 
133. นายชาย   วงศ์วรรณ 69 8 4 
134. นายเตม็   ยิ่งดงั 7 8 5 
135. นายสชุาต ิ  ละครเขต 155 8 6 
136. นายจนัทร   ละครเขต 102 8 5 
137. นายสรี   พรมงาม 156 8 6 
138. นายสริน   พรมงาม 71 8 4 
139. นายมลู   อปุสขุ 3 8 3 
140. นายทิม   อุ้มเชือ้ 239 8 6 
141. นางบญุมา   ลมเชย 55 8 3 

 

บ้านแซร์ไปร์มีครอบครัวท่ีสูบบุหร่ี โดยมีเด็กท่ีอายุมากกว่า 7 ปีขึน้ไปอาศยัร่วม

ครัวเรือนด้วย และเห็นด้วยกับการท่ีจะด าเนินการควบคุมการสูบบุหร่ีในครอบครัวมี

ทัง้หมด  141 ครัวเรือน  ประกอบด้วย บ้านแซร์ไปร์หมู ่4 มีจ านวน  77 ครอบครัว  บ้านแซร์

ไปร์ใต้ หมูท่ี่ 8  มีครัวเรือนจ านวน 64 ครัวเรือน   

จากแบบส ารวจรายครัวเรือนเหตผุลของการเห็นด้วยท่ีจะด าเนินการควบคมุการ

สบูบหุร่ีในครอบครัว ของกลุม่นีส้รุปได้ดงันี ้

 ผู้สงูอายลุกูอยากให้เลิกสบู 

 เป็นหว่งสขุภาพของลกูหลาน 

 การสบูบหุร่ีท าให้คนใกล้ชิดได้รับควนับหุร่ีด้วย 

 อยากให้ลกูเลิกสบูบหุร่ีได้ 
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 สขุภาพตวัเองก็ไมดี่ อายมุากแล้ว 

 อยากจะเลิก 

 รู้ถงึพิษภยัของบหุร่ี 

 เป็นหว่งสขุภาพของลกูหลาน 

 คนในครอบครัวอยากให้เลิก 

 เป็นหว่งสขุภาพคนในครอบครัว 

 อยากให้คนท่ีสบูเลิกเร็วๆไมอ่ยากให้ลกูหลานอยูใ่กล้คนสบูบหุร่ี 

 คนสบูบหุร่ีเหมือนเป็นคนนา่รังเกียรติ 

 ร่างกายออ่นแอ 

 จะชว่ยให้คนท่ีอยูร่อบข้างหยดุได้ 

 ไมดี่ตอ่สขุภาพ 

 จะชว่ยให้สขุภาพตวัเองแข็งแรง 

 ประหยดัคา่ใช้จา่ยได้มาก  

 ไมอ่ยากมีผลกระทบกบัคนรอบข้างส าหรับคน ท่ีไมส่บูบหุร่ี 

 เกรงใจคนรอบข้างท่ีไมส่บูบหุร่ี 

3.2ไมเ่ห็นด้วยกบัการด าเนินการควบคมุการสบูบหุร่ีในครอบครัว 

ล าดบั
ท่ี 

ช่ือ  สกลุ   
หวัหน้าครอบครัว 

บ้านเลขท่ี หมูท่ี่ จ านวนคนใน
ครอบครัว 

1. นายจรูญ    บญุรัก 165 4 3 
2. นายทิม    จนัทร์หอม 222 4 4 
3. นางเสม   เป็นผล 212 4 7 
4. นายสพุรรณ   ค าสี 286 4 1 
5. นายลิน   บญุเจริญ 231 4 6 
6. นายรา ค านงึ 90/1 8 4 
7. นายเม๊ียะ   พรมงาม 196 8 8 
8. นายมลู   โคนาบาล 47/1 8 2 
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ล าดบั
ท่ี 

ช่ือ  สกลุ   
หวัหน้าครอบครัว 

บ้านเลขท่ี หมูท่ี่ จ านวนคนใน
ครอบครัว 

9. นายจ าเริญ   อดุร 28 8 8 
10. นายสลวย   คนินต์ 1 8 3 
11. นายเช่ือม   ปลงใจ 92 8 3 
12. นางสมยั ช่ือเกษม 28/1 8 2 
13. นายคณู   พงละคร 74 8 4 

 

บ้านแซร์ไปร์มีควัเรือนท่ีสบูบหุร่ี โดยไม่เห็นด้วยกบัการท่ีจะด าเนินการควบคมุการ

สบูบุหร่ีในครอบครัวมีทัง้หมด 13 ครัวเรือน  ประกอบด้วย บ้านแซร์ไปร์หมู่ 4 มีจ านวน  5 

ครอบครัว  บ้านแซร์ไปร์ไต้ หมูท่ี่ 8  มีครอบครัวจ านวน 8 ครอบครัว   

จากแบบส ารวจรายครัวเรือนเหตุผลของการไม่เห็นด้วยท่ีจะด าเนินการควบคุม

การสบูบหุร่ีในครอบครัว สรุปได้ดงันี ้

 ยาเส้นเป็นการสบูมาตัง้แตรุ่่นพอ่รุ่นคณุปู่  

 สบูเป็นประจ า 

 เลิกยงัไมไ่ด้ 

 หยดุไมไ่ด้ 

 แก่แล้วคงจะสบูตอ่ 

 แก่แล้วอยูไ่มน่านก็ตาย 

 ไมส่บูบหุร่ีจะกินข้าวไมไ่ด้ จะหงดุหงิด 

 ไมอ่ยากให้ลกูหลานอยูใ่กล้คนสบูบหุร่ี 

 คนสบูบหุร่ีเหมือนเป็นคนนา่รังเกียรติ 

 ร่างกายออ่นแอ 

 จะชว่ยให้คนท่ีอยูร่อบข้างหยดุได้ 

 ไมดี่ตอ่สขุภาพ 

 จะชว่ยให้สขุภาพตวัเองแข็งแรง 
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 ประหยดัคา่ใช้จา่ยได้มาก  

 ไมอ่ยากมีผลกระทบกบัคนรอบข้างส าหรับคน ท่ีไมส่บูบหุร่ี 

 เกรงใจคนรอบข้างท่ีไมส่บูบหุร่ี 

 

4.5  ทัศนคตขิองเดก็ต่อการสูบบุหร่ี 

   ทีมวิจยัได้เข้าไปกิจกรรมเพ่ือศกึษาทศันะคตขิองเดก็นกัเรียน ชว่งชัน้ประถมศกึษา

ปีท่ี 4 ถึงชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6 ในครอบครัวท่ีมีคนสบูบหุร่ี สามารถรับรู้จากการสบูบหุร่ีได้จากการ

เห็นคนในครอบครัวสูบบุหร่ีในบ้าน สูบบุหร่ีในวงกินเหล้า ช่วงท่ีนัง่เล่น คยุกัน ระหว่างท่ีเดินสวน

ทางกนั จะมีคน          สบูบหุร่ีและรวมถึงได้กลิ่นการสบูบหุร่ีด้วย 

 “สูบยาเส้นสาวไม่มอง สูบยาซองสาวมองจนเสียเส้น” เป็นค ากล่าวของเด็ก ๆ ท่ีอยู่

ในโรงเรียนระหว่างการจดักิจกรรมแสดงวา่ ทศันะคตกิารสบูบหุร่ีไม่ได้มีอนัตรายแตอ่ย่างไร กบัท า

ให้เพศ      ตรงข้ามให้ความสนใจมากขึน้เสียด้วยซ า้  

 เด็กนักเรียนจะรับรู้ถึงโทษท่ีเกิดจากกการสูบบุหร่ี และอยากให้คนท่ีตวัเองรู้จักเลิกสูบ

บหุร่ี เน่ืองจากตวัเองไมช่อบกลิ่นบหุร่ีท่ีเหม็น มีปัญหาด้านสขุภาพ  

 เด็กๆ บอกว่าสิ่งท่ีเพ่ือนสูบบุหร่ี เพราะอยากลอง เห็นเพ่ือและรุ่นพ่ีสูบเลยอยากสูบบุหร่ี

ด้วย และบางครัง้ถ้าตวัเองไมส่บูก็จะไม่ได้รับให้เข้ากลุม่ด้วย โดยรุ่นพ่ีจะเอาบหุร่ีท่ีก าลงัสบูจะหมด

ให้กบัเพ่ือนๆ สบู แล้วจะได้เป็นคนเอาก้นบหุร่ีทิง้ 

 เด็กท่ีเข้าร่วมกิจกรรม เคยเห็นเด็กชัน้อนุบาลหดัสูบบุหร่ีท่ีเหลือจากการโยนทิง้ ของพ่อ  

เดก็และเยาวชนจะเร่ิมหดัสบูบหุร่ีทัง้ยาเส้นและบหุร่ีม้วนท่ีเป็นก้นกรอง แตส่่วนใหญ่จะเป็นบหุร่ีก้น

กรอง เพราะจะท าให้เท่ มีรสนิยม เป็นคนทันสมยั และสาวจะมองและให้ความส าคญัเป็นพิเศษ  

และเดจ็จะสบูมากขึน้เม่ือเพ่ือนสนิทเป็นคนชวนเข้าร่วมกลุม่ด้วย 

 บหุร่ีท่ีมีรสชาตแิปลกใหม ่เชน่ รสกาแฟ รสสตอเบอร่ี รสแอ๊ปเปิล้ เด็กท่ีเข้าร่วมทกุคนรู้จกั 

และเคยเห็นพ่ีไปซือ้มาจากชายแดนชอ่งสะง า เพราะมีราคาถกู สามารถชือ้หาได้ง่าย และมีรสชาติ

แปลกใหม ่

 เดก็ๆ บอกวา่ ปัจจยัท่ีจะท าให้มีผลตอ่การตดัสินใจเร่ิมสบูบหุร่ีของเดก็นกัเรียน คือ  

  1. เพ่ือนชวน  
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  2. เพ่ือนสนิทสบูบหุร่ี  

  3.ทศันะคตติอ่บหุร่ีท่ีโก้เก๋ ความเป็นคนทนัสมยั และมีเงิน 

 ขณะท่ีครูในโรงเรียนบอกว่า การป้องกนัการเร่ิมสบูบหุร่ีในระยะแรกในโรงเรียน โดยการ

ให้ความรู้เก่ียวกบัโทษของบหุร่ีด้วยการจดักิจกรรมรณรงค์ในโรงเรียน และในหมู่บ้านเน้นกิจกรรม 

เพ่ือเสริมสร้างทกัษะชีวิต การปฏิเสธเพ่ือนท่ีชวนให้สบูบหุร่ี โดยไม่เสียน า้ใจเล่ียงสิ่งท่ีกระตุ้นให้สบู

บหุร่ี เช่นสุรา และยาเสพติดอ่ืน กล้าปฏิเสธไม่รับบหุร่ี ซึ่งจ าเป็นต้องสร้างทศันคติท่ีถกูต้องและให้

ความรู้เก่ียวกบัโทษของการ    สบูบหุร่ีด้วย 

 ช่วงท่ีทีมวิจยัได้ลงพืน้ท่ีติดตาม หนุนเสริมครอบครัวต้นแบบในการ ลด ละ เลิกการสูบ

บุหร่ีในครอบครัว โดยการแบ่งทีมวิจัยเพ่ือเย่ียมครอบครัว และสร้างความไว้วางใจ สร้างความ

มัน่ใจให้กบัครอบครัวต้นแบบ เพ่ือสงัเกตการณ์และสอบถามความก้าวหน้าในการลด ละ เลิกการ

สบูบหุร่ี ในครอบครัว ระหวา่งท่ีมีการติดตามเย่ียมครอบครัวต้นแบบ ท าให้ทีมวิจยัได้รับข้อมลูเพิ่ม

มากขึน้ พบวา่ ปัจจยัท่ีสง่เสริมให้มีการเร่ิมสบูบหุร่ี 

  ท่ีเกิดจากความอยากรู้อยากลองของเด็กและเยาวชน ซึ่งเป็นธรรมชาติของเด็กและวัยรุ่น 

มองเห็นการอยากลองเป็นเร่ืองท่ีท้าทาย น่าต่ืนเต้นและสนุกสนาน ถึงแม้จะทราบว่าเป็นสิ่งท่ีไม่ดี

ตอ่สขุภาพก็ตาม  

 อยากสูบบุหร่ีตามอย่างเพ่ือนทัง้ท่ีเป็นนกัสูบหน้าใหม่ เป็นเด็กและเยาวชนท่ีเร่ิมสูบบุหร่ี

เพราะเพ่ือนชวน บางคนมีเจตคติท่ีว่า ถ้าไม่สูบบุหร่ีจะเข้ากับเพ่ือนไม่ได้ เพ่ือนจะไม่ยอมรับเข้า

กลุม่ และหลายคนไมก่ล้าเลิกสบูบหุร่ี เพราะกลวัเพ่ือนจะล้อเลียน และไมใ่ห้เข้ากลุม่  

 เห็นตวัอยา่ง ท าตามอย่างคนในบ้าน เม่ือมีคนในบ้านไมว่่าจะเป็นบิดา มารดา หรือญาติพ่ี

น้อง ซึ่งอยู่บ้านเดียวกันสูบบุหร่ี หลายคนจะสูบบุหร่ี เพราะเห็นการสูบในบ้านมาแต่เด็กจึงคิดว่า

เป็นเร่ืองธรรมดา หรือวยัรุ่นหลายคนจะตามอย่างญาตพ่ีิน้อง อยากลองสบูตามบ้าง และคดิวา่เป็น

การแสดงออกถึงความเป็นผู้ใหญ่ เป็นชาย โดยเฉพาะถ้าพ่อ หรือแม่สบูบหุร่ี จะท าให้ลกูมีแนวโน้ม

ในการสบูบหุร่ีด้วย 

 การสูบบุหร่ีเพ่ือเข้าสังคม บางคนต้องสูบบุหร่ีเพราะหน้าท่ีการงานท่ีต้องเข้าสังคม  งาน

เลีย้งสงัสรรค์หรืองานเลีย้งรับรอง ซึ่งมีผู้สูบ ในสงัคมนัน้ๆ เชิญชวนให้สบู  บางคนจะสบูเฉพาะใน

งานสงัคมเทา่นัน้ ทัง้นีเ้ป็นความเช่ือท่ีวา่ถ้าไมส่บูก็จะเข้ากลุม่ไมไ่ด้ และท าธุรกิจไมส่ าเร็จ 
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 สาเหตุส่วนหนึ่งเกิดจากความเครียด เม่ือสูบบุหร่ี ควันบุหร่ีเข้าร่างกายจะท าให้รู้สึกว่า

ร่างกายผ่อนคลาย หลายคนจึงสบูบุหร่ีด้วยเหตผุลเพ่ือคลายความเครียด ถ้าไม่ได้สูบบุหร่ีจะเกิด

อาการหงดุหงิด และเครียดได้ในเวลาตอ่มา  

 กระแสของละคร การแข่งกีฬาท่ีมีคนสูบบุหร่ี และโลโก้บุหร่ีท่ีออกส่ือส่ือโฆษณาต่างๆ  มี

อิทธิพลตอ่วิถีชีวิตคนอยา่งมาก สามารถก่อให้เกิดแรงจงูใจท่ีจะเช่ือและนิยมชมชอบ เพราะเยาวชน

สามารถรับรู้ส่ือโฆษณาบหุร่ีของตา่งประเทศได้ทัง้ทางหนงัสือหรือสิ่งพิมพ์ชนิดตา่งๆ ทาง วิทยแุละ

โทรทศัน์ อินเตอร์เน็ต การแขง่ขนักีฬาท่ีมีคนชอบดมูาก  
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บทที่ 5 
 

รูปแบบการเสริมสร้างกลไกการเฝ้าระวัง เพื่อลด ละ เลิกการสูบบุหร่ี 
ในครอบครัว 

 
 ในบทนีที้มวิจยัจะน าเสนอผลการศึกษารูปแบบการเสริมสร้างกลไกการเฝ้าระวงั การลด 
ละ เลิกการสบูบุหร่ีในครอบครัวในหมู่บ้านแซร์ไปร์ ท่ีได้จากการข้อมลูจากการศกึษามาปฏิบตัิการ 
เพ่ือให้เห็นรูปแบบ และปัจจยัความส าเร็จในการขบัเคล่ือนการน ามติสมชัชาสุขภาพแห่งชาติเร่ือง
ยาสบูมาปฏิบตักิารท่ีบ้านแซร์ไปร์ มีรายละเอียดดงันี ้
         รูปแบบการสร้างกลไก การลด ละ เลิก การสูบบุหร่ีในครอบครัวในพืน้ท่ี บ้านแซร์ไปร์ 
ชายแดนไทย-กมัพชูา สามารถแบง่ออกเป็นกลไกตา่งๆได้ดงันี ้
 1. การใช้กลไกคนในครอบครัว โดยกระบวนการของครอบครัวต้นแบบลด ละ เลิก การสูบ
บหุร่ี  
 2. การใช้กลไกอาสาสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) แซร์ไปร์ ท่ีเป็นคนไปส ารวจ
สถานการณ์การสบูบหุร่ีในครอบครัว จะมีข้อมลูและอยูใ่กล้ชิดกบัครอบครัวท่ีสบูบหุร่ี สามารถเฝ้า
ระวงัการสูบบุหร่ีของเด็กท่ีจะกลายมาเป็นนักสูบหน้าใหม่ ร่วมกับการเฝ้าระวงัเร่ืองโรคอ่ืนๆร่วม
ด้วย  
 3. การออกกฎระเบียบหมู่บ้านแซร์ไปร์ ผ่าน “ประชาคมรับรอง” ร่วมกับมาตรการเฝ้า
ระวงั 25 ตาสบัปะรดท่ีทางชมุชนใช้เป็นมาตรการเฝ้าระวงัเร่ืองยาเสพติดในหมู่บ้าน เพราะเป็นการ
ใช้ทนุทางสงัคม และวฒันธรรมท่ีเข้มแข็ง ตามท่ีได้กลา่วมาแล้วนัน้  
 4. การใช้กลไกของภาครัฐ ในการเฝ้าระวัง การลักลอบน าเข้าบุหร่ีในบริเวณชายแดน 
ตามบทบาทหน้าท่ีของแตล่ะหนว่ยงาน เชน่ สรรพสามิต ทหาร ต ารวจ  
 
5.1 รูปแบบการเสริมสร้างกลไกการเฝ้าระวัง เพื่อลด ละ เลิกการสูบบุหร่ีในครอบครัว 
โดยใช้กลไกคนในครอบครัว “ครอบครัวต้นแบบ ลดละเลิกการสูบบุหร่ีในครอบครัว  
 จากการเก็บรวบรวมข้อมูลด้านตา่งๆภายในชมุชนบ้านแซร์ไปร์ตามท่ีได้กล่าวมาข้างต้น 
ทีมวิจยัได้ด าเนินกิจกรรมประชมุจดัท าแผนปฏิบตัิการ โดยทีมวิจยัได้ให้น า้หนกัในการสร้างเสริม
กลไกการเฝ้าระวงั เพ่ือลด ละ เลิกการสบูบุหร่ีในครอบครัว เน้นไปท่ี บริบทหมู่บ้าน ทุนทางสงัคม 
และทุนทางวฒันธรรมของชมุชน รวมถึงสถานการณ์การค้าบุหร่ีบริเวณชายแดน สถานการณ์การ
สบูบหุร่ีและความสมัพนัธ์ของคนในครอบครัวท่ีมีเดก็เล็กอยูใ่นบ้าน จากการวิเคราะห์ข้อมลูท่ีได้ท า
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การวิจยั สรุปได้ว่า ทนุทางสงัคม (Social Capital) ท่ียงัมีพลงัในการขบัเคล่ือนภายในสงัคมอยู่ คือ 
ทุนเครือข่ายทางสังคม ทุนการติดต่อส่ือสาร ทุนปฏิสัมพันธ์ทางสังคม ในส่วนของทุนทาง
วัฒนธรรม (Cultural Capital) ยังมีพลังในการขับเคล่ือนภายในสังคมอยู่  คือ ระบบความเช่ือ 
รวมถึงอตัลกัษณ์ชาติพนัธุ์เขมรตามหลกัวงวานเครือญาติ และสถาบนัครอบครัวท่ีมีความเข็มแข็ง 
เม่ือท าการสงัเคราะห์ข้อมลูท่ีได้การวิจยัร่วมกบัชาวบ้าน พร้อมทัง้น าเสนอให้ชมุชนได้ร่วมพิจารณา
โดยใช้เวทีการประชมุ กิจกรรมน าเสนอข้อมลูกบัชมุชนและน าเสนอแผนปฏิบตัิการ ณ ห้องประชุม
โรงพยาบาลส่งเสริมสขุภาพต าบลบ้านแซร์ไปร์ และมีแนวทางการการสร้างกลไกการเฝ้าระวงั ลด 
ละ เลิก การสูบบุหร่ีในครอบครัว เน้นท่ี “ครอบครัวต้นแบบ” ในสามารถสรุปขัน้ตอนการ
ด าเนินงาน ดงันี ้
 
 การคัดเลือกครอบครัวอาสาสมัครต้นแบบ 
   การคัดเลือกครอบครัวต้นแบบ ท่ีเป็นเวทีสาธารณะ ช่วงระหว่างการประชุม 
ชาวบ้านไม่มีครอบครัวไหน อาสาสมคัร อาจเน่ืองมาจาก จะเป็นการผู้มดัตวัเอง โดยการประกาศ
ให้สงัคมรับรู้ ทีมวิจยัจึงได้เปล่ียนวิธีการโดยใช้เจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขท่ีคุ้นเคยกับชาวบ้าน พูดคยุ 
สร้างความเข้าใจเพิ่มมากขึน้และได้ครอบครัวต้นแบบจ านวน 15 ครอบครัวดงันี ้ 
รายช่ือครอบครัวท่ีเข้าร่วมโครงการการด าเนินการควบคมุการสบูบหุร่ี 

ท่ี หวัหน้าครอบครัว บ้านเลขท่ี หมูท่ี่ 

1 นายสมาน ต้นศริิ 174 4 

2 นายสมยั มากเหลือ 140/1 4 

3 นางลิ จนัทร์หอม 29/1 4 

4 นายพฒัน์ แก้วสวุรรณ์ 113/1 4 

5 นายเรือม เป็นผล 160 4 

6 นายแก่น ประจีณ 47 4 

7 นางบวัพรรณ เดวิดสนั 90 4 

8 นางธา ปมุแก้ว 98 4 

9 นายมะลนั ผิวนวล 5 8 

10 นายสมัฤทธ์ิ ตุ้มทอง 119 8 

11 นายสมหมาย ศรีนารักษ์ 47/2 8 

12 นายทนั บญุหนกั 37 8 
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ท่ี หวัหน้าครอบครัว บ้านเลขท่ี หมูท่ี่ 

13 นายสรี พรมงาม 156 8 

14 นายสด ส าราญสขุ 40 8 

15 นายชาย วงษ์วรรณ 69 8 
 
   การสร้างความเข้าในเก่ียวกับมาตรการ ในการเป็นครอบครัวต้นแบบของแต่ละ
ครอบครัว จะมีความแตกต่างกบัไป เช่น ส่วนใหญ่ครอบครัวจะใช้การก าหนดพืน้ท่ีในการสบูบุหร่ี
ในบ้านร่วมกบัคนในครอบครัวเชน่ ไมส่บูบหุร่ีในมุ้ง ในห้องนอน ในบริเวณห้องรับแขกหน้าโทรทศัน์ 
มาตรการการไมห่่อยาสบูไปในท่ีท างาน มาตรการจะไม่ด่ืมเหล้า เน่ืองจากถ้าเวลาด่ืมเหล้าจะท าให้
ยากสบูบหุร่ี ไมข่อบหุร่ีจากเพ่ือนท่ีสบูบหุร่ี   

ผลปฏิบตัิการทดลองการใช้รูปแบบการสร้างกลไกการเฝ้าระวงั เพ่ือลด ละ เลิก การสูบ
บหุร่ีในครอบครัว 
 หลงัจากมีการประชุมน าเสนอผลการศึกษา และจดัท าแผนการการปรับใช้ทนุทางสงัคม 
ทุนทางวัฒนธรรม ในการสร้างเสริมกลไกการเฝ้าระวังการลด ละ เลิก การสูบบุหร่ีในครอบครัว
ให้กบัคณะกรรมการหมู่บ้าน และสมาชิกในครอบครัวบ้านแซร์ไปร์ ทัง้ 2 หมู่ คือ หมู่ท่ี 4 หมูท่ี่ 8 ได้
ทราบพร้อมทัง้ขอความร่วมมือให้ชุมชนน าแผนงานไปทดลองปฏิบัติ สามารถสรุปผลการ
ด าเนินงานตามแผน ดงันี ้ 
 1. การใช้กลไกคนในครอบครัว กระตุ้นให้เลิกสูบบุหร่ี โดยเฉพาะ “ลูก” จะเป็นกลไกท่ี
ส าคญัมากท่ีสุด จะเห็นได้ว่า การลด ละ เลิก การสูบบุหร่ีได้ มีสาเหตุส่วนใหญ่มาจาก เป็นห่วง
สขุภาพและรู้สึกว่าไม่เป็นท่ียอมรับของคนรอบข้างลกูจะเป็นคนคอ่ยกระต้น ให้ผู้ปกครองอยากเลิก 
และเข้าร่วมมาตรการต่าง การท่ีมีคนในครอบครัวคอยให้ก าลังใจ จะส่งผลต่อคนท่ีอยากลด ละ 
เลิกสูบบุหร่ี โดยเฉพาะคนในครอบครัวจนสามารถท าให้ครอบครัวต้นแบบ สามารถลด ละ เลิก 
การสบูบุหร่ีได้ จ านวน 2 ครอบครัว ทัง้นีค้รอบครัวท่ีท่ีต้องการเลิกสูบบุหร่ีจะต้องมีมาตรการอ่ืนๆ 
ร่วมด้วย เช่น การก าหนดพืน้ท่ีและบริเวณการสูบบุหร่ีในบ้านและท่ีท างาน เช่น จะไม่สูบใน
ห้องรับแขก ถ้าต้องการสบูมากๆ จะต้องสบูบหุร่ีนอกตวับ้าน พยายามลดจ านวนการสบูบหุร่ีให้ได้ 
ละ เลิกได้ในท่ีสดุ  แม้ว่าบางครอบครัวใช้อปุกรณ์อ่ืนเสริม เช่น ลกูอม  ประเด็นท่ีน่าสนใจ อีกอย่าง
หนึ่ง คือ การไม่พกพาบหุร่ีไปในท่ีตา่งๆ เช่นท่ีท างาน ในไร่นา การหลีกเลีย้งท่ีจะไม่เข้าร่วมวงเหล้า 
หรือคยุกบัคนท่ีสบูบหุร่ี จะท าให้ชว่ยในการไมอ่ยากสบูบหุร่ีได้ 
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 2. การใช้กลไกอาสาสาธารณสขุประจ าหมู่บ้าน(อสม.) แซร์ไปร์ เน่ืองจาก อสม. เป็นคน
ไปส ารวจสถานการณ์การสูบบุหร่ีในครอบครัว จะมีข้อมูล และอยู่ใกล้ชิดกับครอบครัวท่ีสูบบุหร่ี 
สามารถเฝ้าระวงัการสบูบหุร่ีของเด็กท่ีจะกลายมาเป็นนกัสบูหน้าใหม่ ร่วมกบัการเฝ้าระวงัเร่ืองโรค
อ่ืนๆร่วมด้วย โดยการแบ่งเป็นคุ้มตามท่ี อสม. แต่ละคนรับผิดชอบ การเฝ้าระวงัการสูบบุหร่ีหน้า
ใหม่ จะพบว่าการสูบบุหร่ี            หน้าใหม่ในชุมชน ส่วนใหญ่จะเป็นเด็กและเยาวชนท่ีเกิดจาก
ความไมรู้่ เกิดจากการอยากทดลองสบูบหุร่ี จากเพ่ือนๆ และจากรุ่นพ่ีท่ีสบูบหุร่ี การทดลองสบูบหุร่ี
จะเร่ิมโดยการสบูบุหร่ีต่อม้วน และส่วนใหญ่เกิดจากบหุร่ีก้นกรอง “ยาซอง” และส่วนใหญ่การสูบ
บหุร่ีจะใช้ร่วมกับการด่ืมสุรา และยาเสพติดอ่ืนๆ และเน่ืองจากมีพืน้ท่ีติดชายแดนไทยกมัพูชา จึง
ท าให้มีบหุร่ีท่ีมีรสชาตแิปลกใหม ่เชน่ รสช็อคโกแลต รสแอ๊ปเปิล้ รสสตอเบอร่ี เป็นต้น 
 เม่ือ อสม. พบเห็นการสบูบหุร่ีของเด็ก และเยาวชน จะเข้าไปตกัเตือนพฤตกิรรม บางครัง้
ก็บอกสถานการณ์การสบูบุหร่ีให้กับผู้ปกครองได้รับทราบ ก็จะสามารถช่วยป้องกนั และเฝ้าระวงั
การสบูบหุร่ี   หน้าใหมไ่ด้ในระดบัท่ีดี 
 3. การออกกฎระเบียบหมู่บ้านผ่าน “ประชาคมรับรอง” ร่วมกับมาตรการเฝ้าระวงั 25                         
ตาสับปะรดท่ีทางชุมชนใช้เป็นมาตรการเฝ้าระวังเร่ืองยาเสพติดในหมู่บ้าน ท่ีมีผู้ น าชุมชน ทัง้
ทางการ ผู้ เฒ่าคนแก่ท่ีเป็นผู้น าทางธรรมชาติ คณะกรรมการหมู่บ้าน จ านวนหมู่บ้านละ 25 คน ท า
การเฝ้าระวังเร่ืองการสูบบุหร่ี และการน าเข้าบุหร่ีผิดกฎหมาย การใช้กลไกนีเ้ป็นการใช้ทุนทาง
สังคม และวัฒนธรรมท่ีเข้มแข็ง ตามท่ีได้กล่าวมาแล้วนัน้ การออกกฎระเบียบหมู่บ้านโดยใช้
กระบวนการประชาคมรับรองเป็นกิจกรรมหนึ่งท่ีต้องสร้างให้เกิดการยอม รับร่วมกันของคนใน
หมู่บ้านให้ได้ ซึ่งกิจกรรมการออกกฎระเบียบหมู่บ้าน/ชมุชนท่ีเก่ียวกบัการควบคมุเร่ืองการลกัลอก
การน าบุหร่ีท่ีผิดกฎหมาย ยาเสพติดถือเป็นรูปแบบการประชาคมรูปแบบการด าเนินงานในระบบ
ของภาครัฐท่ีอยูใ่นพืน้ท่ีด้วย 
 จากการด าเนินกิจกรรมร่วมกบัมาตรการ 25 ตาสบัปะรด ท าให้ปริมาณของการ สบูบหุร่ี 
ช่วงการตัง้วงกินเหล้า ของเด็ก และเยาวชน ลดลง ทัง้นีอ้าจมาจากการเฝ้าระวงัเร่ืองยาเสพติดอ่ืน
ร่วมด้วย  
 4. การใช้กลไกของภาครัฐ ในการเฝ้าระวัง การลักลอบน าเข้าบุหร่ีในบริเวณชายแดน 
ตามบทบาทหน้าท่ีของแตล่ะหนว่ยงาน เชน่ สรรพสามิต ทหาร ต ารวจ  
 เจ้าหน้าท่ีต ารวจ ตรวจคนเข้าเมือง เจ้าหน้าท่ีสรรพสามิต และทหาร ได้มีการคุ้มเข้ม และ
ให้สามารถน าบหุร่ีเข้าออกได้ตามท่ีก าหนดเท่านัน้ แม้ว่าเจ้าหน้าท่ีบางคนจะบอกว่าอาจมีการลกั
ลอกการน าเข้าบหุร่ีได้บ้าง แตก่ระบวนการดงักลา่วก็กระท าได้ยากขึน้ 
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 5.2  มาตรการของรัฐ ต่อการลด ละ เลิกการสูบบุหร่ี 
  ท่ีผ่านมา เจ้าหน้าท่ีด้านสขุภาพได้มีการจดักิจกรรมให้ความรู้ ผา่นการรณรงค์ ใน
วนังดสบูบหุร่ีโลก ในวนัท่ี 31 พฤษภาคม ของทกุปี เนือ้หาสว่นใหญ่มุง่เน้นให้เลิกสบูบหุร่ี 
  แม้วา่จากการเข้าไปท างานในหมูบ้่าน เกือบทกุคนท่ีสบูบหุร่ีต้องการเลิกสบูบหุร่ี
ด้ายเหตผุลท่ีกล่าวมาแล้ว แตก่ารเลิกสบูบหุร่ีท าได้ยากเพราะวา่บหุร่ีมีนิโคตนิซึง่เป็นสารเสพตดิ ผู้
ท่ีเสพตดิบหุร่ีจะต้องมีความตัง้ใจจริงและมีความพยายาม จงึจะเลิกสบูบหุร่ีได้อย่างถาวรเคล็ดลบั
ในการเลิกสบูบหุร่ีท่ีได้จากเจ้าหน้าท่ีโรงพยาบาลสง่เสริมสขุภาพต าบลบ้านแซร์ไปร์ คือ 
  1. ขอค าปรึกษาจากผู้ ท่ีเช่ียวชาญหรือ จากบคุลากรทางการแพทย์ 
  2. หาก าลงัใจจากคนใกล้ชิด เพ่ือให้ช่วยเป็นก าลงัใจโดยเฉพาะเวลาท่ีต้องตอ่สู้กบั
อาการขาดนิโคตนิ 
  3. วางเป้าหมายไว้ล่วงหน้าเตรียมตวัให้พร้อมในการเลิกสูบบุหร่ี และการปฏิบตัิ
ตนขณะเลิกสูบบุหร่ีโดยก าหนดวนัท่ีท่ีจะเลิกสูบ อาจเลือกวนัส าคญัของครอบครัว ของชาติ ของ
ตวัเองหรือวนัส าคญัทางศาสนา โดยควรก าหนดวนัท่ีใกล้ท่ีสดุ 
  4. ลงมือปฏิบัติโดยการทิง้บุหร่ีและอุปกรณ์ท่ีเก่ียวข้องทัง้หมด เตรียมน า้และ
ผลไม้หรือของขบเคีย้วท่ีไม่หวาน เพ่ือช่วยลดความอยากสบูบหุร่ีรวมทัง้ปรับเปล่ียนพฤติกรรมท่ีท า
ให้อยากสบูบหุร่ี เช่น การอ่านหนงัสือแทนการสบูบหุร่ีระหว่างเข้าห้องน า้ ลกุจากโต๊ะอาหารทนัทีท่ี
รับประทานอาหารอ่ิม แปรงฟันทกุครัง้หลงัรับประทานอาหารเม่ือเครียดหรือหงดุหงิดแล้วก็อาบน า้
หรือใช้ผ้าเย็น เช็ดหน้า ด่ืมน า้มากๆ ด้วยการหากิจกรรมอ่ืนท า เพ่ือเบี่ยงเบนความสนใจหรือคลาย
เครียด 
  5. ถือค ามัน่ ไม่หวัน่ไหวต้องตัง้ใจอย่างแน่วแน่ไม่หวั่นไหวกับค าล้อเลียนหรือ ค า
ชกัชวน 
  6. ห่างไกลสิ่งกระตุ้นต้องเลิกหรืออยูใ่ห้หา่งจากกิจกรรมท่ีท าให้อยากสบูบหุร่ี เช่น 
การด่ืมกาแฟหรือด่ืมแอลกอฮอล์แล้วต้องสูบบหุร่ี ก็ควรงดหรือเปล่ียนพฤติกรรมในระยะแรกท่ี เลิก
สบูบหุร่ี ควรหลีกเล่ียงการอยูใ่นกลุม่ผู้สบูบหุร่ี 
  7. ไม่หมกมุ่นความเครียดพงึระลกึไว้เสมอวา่ประชากรสว่นใหญ่ของประเทศใช้วิธี
คลายเครียดด้วยวิธีอ่ืนท่ีไมใ่ช้บหุร่ี 
  9. จดัเวลาส าหรับการออกก าลงักายอย่างน้อยวนัละ 15-20 นาที เพราะนอกจาก
จะเป็นการควบคมุน า้หนกัแล้ว ยงัท าให้สมองปลอดโปร่งเพิ่มประสิทธิภาพการท างานของปอดและ
หวัใจ 
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  10. ไม่ท้าทายบหุร่ีอย่าคิดว่าลองแคเ่พียงมวนเดียวเพราะจะท าให้หวนกลบัไปติด
ได้อีก 
  11. อยา่ท้อใจถ้าต้องเร่ิมต้นใหมข่อให้พยายามและท าให้ส าเร็จ 
 
 สรุปผลการปฏิบัตกิาร 
 การปรับใช้ทุนทางสงัคม ทุนทางวฒันธรรม ในการสร้างกลไกการเฝ้าระวงั การ ลด ละ 
เลิกการสบูบหุร่ีในหมู่บ้านแซร์ไปร์ พืน้ท่ีชายแดนไทย-กมัพชูาจากการด าเนินกิจกรรมโครงการวิจยั
เชิงปฏิบตัิการ การน ามติสมชัชาสขุภาพแห่งชาติเร่ืองยาสบูมาปฏิบตัิท่ีจงัหวัดศรีสะเกษ การปรับ
ใช้ทุนทางสงัคมทุนทางวฒันธรรม ในการสร้างกลไกการเฝ้าระวงั การละ ละ เลิกการสูบบุหร่ีใน
ครอบครัว  ตามแผนการด าเนินงาน พบว่า ทัง้ 4 กิจกรรมท่ีใช้กลไกสามารถสร้างการต่ืนตวั และ
รับรู้กระบวนการท างานของทีมวิจยัให้กบัคนในหมู่บ้านเก่ียวกบัการลด ละ เลิก การสบูบหุร่ีได้ คน
ในหมู่บ้านแซร์ไปร์ทัง้ 2 หมู่บ้าน กลไกท่ีส าคัญและได้ผลมากท่ีสุดคือการใช้สถาบันครอบครัว 
กลไกของคนท่ีเป็น “ลกู” จะมีผลตอ่การลด ละ เลิกการสบูบหุร่ีได้ดี 
 อย่างไรก็ตามกระบวนการดงักล่าวจ าเป็นต้องอาศยัการบรูณาการความร่วมมือระหว่าง
ผู้น าทางการ กบัผู้น าทางธรรมชาติในชมุชน และการยึดหลกัวงวานเครือญาติของกลุ่มชาติพนัธุ์ ท่ี
อยู่ในหมูบ้่านการสร้างพลงัการมีส่วนร่วมของคนในชมุชน ความสามคัคี ความไว้วางใจ จนน าไปสู่
การเป็นเครือขา่ยการเฝ้าระวงัในเร่ืองอ่ืนๆในชมุชน ได้  
 

5.3 ปัจจัยความส าเร็จในการขับเคล่ือนการน ามติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติเร่ือง
ยาสูบไปสู่ภาคปฏิบัตทิี่บ้านแซร์ไปร์ 

จากการศึกษาการน ามติสมชัชาสขุภาพแก่งชาติเ ร่ืองยาสูบมาปฏิบตัิการท่ีจงัหวดัศรีเกษ 
ท่ีบ้านแซร์ไปร์ ท่ีเป็นพืน้ท่ีชายแดนไทย – กมัพูชา ทีมวิจยัได้ร่วมกันวิเคราะห์ถึงปัจจยัความส าเร็จ
และได้สรุปเป็นประเดน็ ดงันี ้
 1. การให้ความส าคญักับพืน้ท่ีหรือบริบทชุมชน   ประกอบด้วย ประวิติศาสตร์การก่อตัง้
ชมุชน สภาพทั่วไป ท่ีตัง้อานาเขต ลกัษณะทางภูมิศาสตร์ สภาพทางสงัคม  สภาพทางเศรษฐกิจ
และวิถีการด ารงชีวิต ทรัพยากร การศกึษา วฒันธรรมและประเพณี ระบบความสมัพนัธ์ในชมุชน ท่ี
เป็นพืน้ท่ีในการศกึษาการท่ีเรารู้จกัชมุชนได้ในทกุมิติยิ่งเป็นสิ่งท่ีดี ถึงแม้ว่าทีมวิจยัส่วนหนึ่งจะเป็น
คนนอกชุมชน แต่ชาวบ้านก็ได้ให้ความไว้ว่างใจและการเข้าร่วมกิจกรรมอย่างต่อเน่ือง และท่ี
ส าคญัการวิเคราะห์ถึงทุนทางสงัคม และทุนทางวฒันธรรม ในหมู่แซร์ไปร์ ท่ีคนส่วนใหญ่เป็นคน
กลุ่มชาติพนัธ์เขมร มีระบบเครือญาติ และสงัคมท่ีเข็มข้น และชาวบ้านก็ได้มีความสมัพนัธ์กบักลุ่ม
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คนตา่งๆ ทัง้ ทุนและรัฐ และพืน้ท่ีชายแดน ขณะเดียวกนัคนในชมุชนก็มีสถานการณ์การสบูบหุร่ีใน
ครอบครัวจ านวนมาก  
 2. รูปแบบของการขบัเคล่ือนกิจกรรม โดยใช้กระบวนการวิจยัเชิงปฏิบตักิารแบบมีสว่นร่วม  
ท่ีได้มีการออกแบบกิจกรรม ขัน้ตอนกระบวนการท่ีเป็นวิธีวิทยาท่ีน่าเช่ื อถือ ท่ีมีทีมวิจัยท่ีเป็น
นักวิชาการและนักพัฒนามาช่วยหนุน และท่ีส าคญัชาวบ้านได้ให้ความสนใจเน่ืองจากการท า
กิจกรรมไปพร้อมๆกับการได้ทดลองปฏิบตัิการด้วย เช่น การเสริมสร้างกลไก การลด ละ เลิกการ
สบูบหุร่ีในครอบครัว  
 3. กลุ่มเป้าในการศึกษามีความหลากหลาย  ส่วนหนึ่งเกิดการประชาสัมพันธ์ในการเข้า
ร่วมกิจกรรมอย่างต่อเน่ือง นอกเหนือจากชอบเขตของกลุ่มเป้าหมายท่ีวางไว้ในวิธีวิทยาแล้ว 
ชาวบ้านบางส่วนก็ให้ความสนใจ กลุ่มเป้าหมาย ท่ีมีความหลากกลาย เด็ก หัวหน้าครอบครัว  
กลุ่ม อสม. หนว่ยงานด้านสาธารณสขุท่ีอยูใ่นพืน้ท่ี เจ้าของร้านค้า ท าให้ประเด็นการน ามตสิขุภาพ
สามารถขบัเคล่ือนได้อยา่งนา่สนใจ และเห็นมิตแินวคดิของแตล่ะกลุม่ด้วย 
 4. การมีสว่นร่วมของชมุชน และจากหน่วยงานทกุภาคสว่น โครงการน ามติสมชัชาสขุภาพ
แห่งชาติเร่ืองยาสบูมาปฏิบตัิการท่ีจงัหวดัศรีสะเกษ ท่ีบ้านแซร์ไปร์ ต าบลไพรพฒันา อ าเภอภูสิงห์ 
จงัหวดัศรีสะเกษ เกิดจากสมชัชาสขุภาพจงัหวดัศรีสะเกษ ทีมวิจยั ชาวบ้านแซร์ไปร์ และเจ้าหน้าท่ี
สาธารณสขุในพืน้ท่ี การมีส่วนร่วมในนอกจากกระบวนวิจยัแล้ว การสร้างการมีส่วนร่วมจะท าให้
เกิดการยอบรับ และการรับรู้ถึง ท่ีมา แนวคิด ขัน้ตอนกระบวนการ และผลท่ีจะเกิดขึน้ด้วย แตก่ระ
บานการท่ีทีมวิจัยได้ด าเนินการท าให้เกิดการประสานงานท่ีท าให้เกิดเครือข่ายการท างานใน
อนาคตด้วย เช่น การบริการด้านงานวิชาการของมหาวิทยาลยัราชภฏัศรีสะเกษ การรับใช้ท้องถ่ิน
กบังานด้านสาธารณสขุ และประเดน็งานด้านอ่ืนๆด้วย 
 5. เป็นประเด็นสาธารณะ เน่ืองจากการน ามติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติเร่ืองยาสูบมา
ปฏิบตัิการท่ีจงัหวดัศรีสะเกษ โดยเฉพาะเร่ืองยาสบูเป็นประเด็นสาธารณะในระดบันโยบาย ท่ีมีการ
ประชาสัมพันธ์ผ่านส่ือต่างๆ ท าให้ชาวบ้าน หน่วยงานด้านสาธารณสุข มีการพูดถึง การรับรู้
รับทราบในวงกว้าง ท าให้การน ามติเร่ืองยาสูบมาปฏิบตัิในหมู่บ้านแซร์ไปร์ ซึ่งเป็นพืน้ท่ีชายแดน
ไทย-กมัพชูาสามารถขบัเคล่ือนได้ตามวตัถปุระสงค์ 
 6. การเปิดใจท่ีจะเรียนรู้ร่วมกัน ระหว่าง เด็ก ชาวบ้าน ครอบครัวท่ีสบูบหุร่ี ครอบครัวท่ีไม่
สูบบุหร่ี กลุ่ม อสม. ผู้ น าชุมชน  เจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข ครูในโรงเรียน และ เจ้าหน้าท่ีรัฐบริเวณ
ชายแดน  เน่ืองจากประเด็นเร่ืองยาสูบ ชาวบ้านและพืน้ท่ีสาธารณะส่วนใหญ่รับรู้ว่าเป็นสิ่งท่ีไม่ดี 
เป็นสิ่งเสพติด ดงันัน้คนท่ีสบูบุหร่ี เม่ือมีกิจกรรมก็มกัจะมีความคิดท่ีปิดกนัไม่อยากเข้าร่วมอยู่แล้ว 
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แม้ว่าบางครัง้การจัดเวทีท่ีเป็นสาธารณะจะมักไม่ได้ข้อมูลจากคนท่ีสูบบุหร่ีเท่าไหร่ แต่การใช้
วิธีการตดิตามท่ีบ้านก็ท าให้ชาวบ้านเหล่านัน้เปิดใจยอมรับและสร้างการเรียนรู้ร่วมกนั 
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บทที่ 6 
 

สรุปผลการวจิยั อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 
 
 สรุป อภิปรายผลการศึกษา โครงการวิจัยเชิงปฏิบตัิการเร่ือง การน ามติสมัชชาสุขภาพ

แห่งชาติเร่ืองยาสูบไปปฏิบตัิท่ีจังหวัดศรีสะเกษ  การศึกษาวิจัยเร่ือง การน ามติสมัชชาสุขภาพ

แห่งชาติเร่ืองยาสบูไปปฏิบตัิท่ีจงัหวดัศรีสะเกษ เพ่ือพฒันาการสร้างเสริมระบบกลไกการเฝ้าระวงั 

เพ่ือลด ละ เลิก การสบูบหุร่ี ในครอบครัว มีวตัถปุระสงค์ ดงันี ้ 

1.  เพ่ือศกึษาทนุทางสงัคม ทนุทางวฒันธรรม และบริบทการค้าชายแดนบริเวณชอ่งสะง า 

บริบทพืน้ท่ีของต าบลไพรพัฒนา รวมถึงสถานการณ์การค้าบุหร่ีในพืน้ท่ีชายแดน การสูบบุหร่ี 

ปัจจยัเง่ือนไขท่ีก่อให้เกิดความเส่ียงและทศันะคติตอ่การสบูบหุร่ีในครอบครัว  

2.  เพ่ือหารูปแบบการพฒันากลไกการสร้างเสริมระบบการเฝ้าระวงัเพ่ือลด ละ เลิกการสบู

บหุร่ีในครอบครัว พืน้ท่ีชายแดนไทย – กมัพชูา 

3.  เพ่ือค้นหาปัจจยัความส าเร็จในการขบัเคล่ือนการน ามติสมชัชาสุขภาพแห่งชาติเร่ือง

ยาสบูไปสูภ่าคปฏิบตัิ 

      4.  เพ่ือหารูปแบบกระบวนการการน ามตสิมชัชาสขุภาพแห่งชาตเิร่ืองยาสบูไปสู่ภาคปฏิบตัิ  

 งานวิจัย นี ที้มวิจัยใช้วิ ธีวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม  (Participatory Action 

Research : PAR) แบ่งการวิจัยออกเป็น 3 ระยะ คือ ระยะเตรียมการ ระยะปฏิบตัิการ และระยะ

สรุปผลและน าเสนอ ประกอบด้วย 16 ขัน้ตอนตามกระบวนการวิจยัเพ่ือท้องถ่ิน โดยใช้การศกึษา

เอกสารท่ีเก่ียวข้อง การสมัภาษณ์แบบเจาะลึก การสนทนากลุ่ม การสงัเกต และใช้แบบสมัภาษณ์

รายครัวเรือน  ทีมวิจยัได้สร้างขึน้เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากหวัหน้าครอบครัวใน

บ้านแซร์ไปร์ เก่ียวกับสถานการณ์การสบูบร่ีุ และความสมัพนัธ์ของคนในครอบครัว ทัง้ 2 หมู่บ้าน 

จ านวน  338 ครอบครัว และจดัเวทีระดมความคิดท่ีมี กลุ่มผู้น าอย่างเป็นทางการ คือ ผู้ ใหญ่บ้าน 

ผู้ช่วยผู้ ใหญ่บ้าน และสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบล ชาวบ้าน และหน่วยงานท่ีอยู่พืน้ท่ี  กลุ่ม

นกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี4-ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 6 เพ่ือศึกษาทศันคติของเด็กนักเรียนต่อการ           

สูบบุหร่ี กลุ่มร้านค้า ในหมู่บ้านและพืน้ท่ีชายแดนไทยกัมพูชา ช่องสะง า  ท าการวิเคราะห์และ
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ประมวลผลข้อมูลแบบมีส่วนร่วม รายงานวิจยัเล่มนีใ้ช้แนวคิดเร่ืองทุนทางสงัคม  แนวคิดทุนทาง

วฒันธรรมและการมีส่วนร่วมมาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลและออกแบบกิจกรรม เพ่ือหารูปแบบ

ส าหรับทดลองปฏิบตั ิซึง่ผลจากการวิจยัสรุปได้ดงันี ้

6.1 สรุปผลการวิจัย 

 1. การศึกษาบริบทพืน้ท่ี บริบททางสังคม  

  1.1 บริบทพืน้ท่ีและบริบททางสังคมของชุมชนบ้านแซร์ไปร์ 

   จากการศกึษาบริบทพืน้ท่ีชุมชนทางกายภาพและบริบททางสงัคมของชุมชนบ้าน

แซร์ไปร์ สรุปได้วา่ ชมุชนบ้านแซร์ไปร์ ต าบลไพรพฒันา อ าเภอภสูิงห์ จงัหวดัศรีสะเกษ เป็นหมูบ้่าน

สดุท้ายของชายแดนไทย ตัง้อยู่บนไหล่เทือกเขาพนมดงรัก ท่ีมีพืน้ท่ีติดประเทศกมัพชูา มีชอ่งสะง า

เป็นจุดผ่านแดนถาวรท่ีส าคญัท่ีใช้ในการข้ามแดนของผู้คน และเป็นช่องทางการค้าในทุกรูปแบบ 

ชาวบ้านแซร์ไปร์มีชดุประสบการณ์ท่ีเกิดจากเปล่ียนแปลงตัง้แต่ในอดีตแบ่งเป็น 4 ยุค คือยุคการ

เจาะป่าสร้างบ้านเรือน ยคุบ้านแตก   ยคุหมูบ้่านสง่เสริมการพฒันาโดยรัฐ และยุคหลงัการพฒันา

เมืองใหม่ช่องสะง า ชาวบ้านเป็นส่วนใหญ่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ เขมรท่ีมีประเพณีความเช่ือ และ

วฒันธรรมท่ีมีอตัลักษณ์ทางชาติพนัธุ์  ชาวบ้านแซร์ไปร์มีระบบการผลิตท่ีเปล่ียนไปจากการผลิต

เพ่ือยงัชีพมาเป็นระบบการผลิต เพ่ือการค้ามากขึน้ ขณะเดียวกนัทนุทางสงัคมบางอย่างยงัเข้มแข็ง

เช่น ความสมัพนัธ์ของคนบ้านแซร์ไปร์มีความสมัพนัธ์เชิงเครือญาติท่ีให้ความช่วยเหลือเกือ้กลูกัน 

แม้ว่าปัจจบุนัจะมีการเปล่ียนแปลงทางสงัคม เน่ืองจากการขยายตวัของประชากรท่ีเข้ามาอยู่ใหม่

ในหมูบ้่าน ความเจริญก้าวหน้าทางสงัคมและเทคโนโลยีด้าน การส่ือสารตา่งๆ  

  1.2 ทุนทางสังคมท่ีมีอยู่ภายในชุมชน  

   การศึกษาทุนทางสังคม ในชุมชนบ้านแซร์ไปร์ โดยการใช้แนวคิดเร่ืองทุนทาง

สังคม เป็นกรอบแนวทางในการช่วยค้นหา 6 ด้าน ประกอบด้วย 1) เครือข่ายทางสังคม 2) 

ปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคม 3) การติดต่อส่ือสาร 4) บรรทดัฐานทางสงัคม 5) ความไว้วางใจ 6) การพึ่งพา

อาศยั สรุปได้ว่า จากข้อค้นพบในอดีตชุมชนบ้านแซร์ไปร์มีทุนทางสงัคมทัง้ 6 ด้านท่ีได้กล่าวมาท่ี

ท าให้คนในชุมชนมีความสามคัคีกลมเกลียวกัน ช่วยเหลือเกือ้กูลกัน ชุมชนมีพลงัท่ีจะจดัการกับ

ปัญหาความขัดแย้งด้านต่างๆ ท่ีเข้ามากระทบความสัมพันธ์ของคนในชุมชนได้เป็นอย่างดี แต่

ปัจจบุนัชมุชนบ้านแซร์ไปร์ได้เกิดการเปล่ียนแปลงตามสภาพสงัคมท่ีทนัสมยัมากขึน้ ความเจริญ
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ทางวตัถุเข้ามามีบทบาทกับคนในชุมชน จนท าให้ทนุทางสงัคมท่ีเคยมีในชุมชนลดลงไป ส่วนท่ียงั

เหลือให้เห็นอยู่อย่างชดัเจน คือ ระบบเครือข่ายทางสงัคม การติดต่อส่ือสาร และการปฏิสมัพนัธ์

ทางสังคม ดังนัน้ ทุนทางสังคมของชุมชน จึงมีน า้หนักอยู่ ท่ีระบบเครือข่ายทางสังคม การ

ติดต่อส่ือสาร และการปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคม ซึ่งทุนทางสังคมทัง้ 3 ด้าน เม่ือรวมกับระบบวงวาน

เครือญาติท่ีเป็นอตัลกัษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์เขมรแล้ว จะเป็นส่วนส าคญัท่ีจะท าให้คนสามารถน า

ทนุทางสงัคมมาเสริมสร้างกลไกการเฝ้าระวงั การลด ละ เลิก การสบูบหุร่ีในครอบครัว 

  1.3 ทุนทางวัฒนธรรมท่ีมีอยู่ภายในชุมชน  

   การศึกษาทุนทางวัฒนธรรมในชุมชน โดยการใช้แนวคิดเร่ืองทุนทางวฒันธรรม

เป็นกรอบในการช่วยค้นหา ทัง้ 6 ด้าน ได้แก่องค์ประกอบ 1) ระบบความเช่ือ 2) ภูมิปัญญา 3) 

จารีตประเพณี 4) การเรียนรู้ 5) คา่นิยม 6) ข้อห้าม สรุปได้ว่า ในอดีตชมุชนมีทนุทางวฒันธรรมทัง้ 

6 ด้าน ท่ีเข้มแข็งสามารถจดัการดแูลคนในชมุชนให้อาศยัอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข เม่ือสงัคม

เกิดการเปล่ียนแปลงทนุทางวฒันธรรมส าหรับคนรุ่นใหมท่ัง้ 6 ด้านก็ได้ถกูลดความส าคญัลงไป 

   บ้านแซร์ไปร์ยงัคงความส าคญัอยู่ในชมุชนชดัเจน คือ ระบบความเช่ือ ในส่วนทุน

ทางวฒันธรรมท่ีลบเลือนไปแตก็่ยงัพอเหลืออยู่ให้เห็นบ้างในชุมชน คือ ภูมิปัญญา จารีตประเพณี 

การเรียนรู้ คา่นิยม และข้อห้ามตา่งๆ แม้ว่าปัจจบุนัจะยงัคงเหลือประเพณีไม่มากนกั เช่น การเล่น

แม่มด ประเพณีเซ่นไหว้โดนตา  ในวนัแรม 15 ค ่า เดือน 10 ของทุกปี ประเพณีเซ่นไหว้ปู่ ตา ในวนั

ขึน้ 3 ค ่า เดือน สาม  เป็นประจ าทุกปี หรือภายในเดือนมกราคมของทกุปี และในเดือนพฤษภาคม 

หรือ ขึน้ 3 ค ่า เดือน 6 จะมีการเซ่นไหว้ปู่ ตาอีกครัง้ เพ่ือเป็นการบอกกล่าวการลงนาท าไร่ ในการ

ประกอบอาชีพเพ่ือให้เกิดสิริมงคล และเจริญรุ่งเรือง การสืบสานต านานหลวงปู่ สรวง จะจดัในช่วง

วนัสงกรานต์ของทกุปี และประเพณีเข้าพรรษา และออกพรรษา 

 

 2. สถานการณ์การสูบบุหร่ีในหมู่บ้านแซร์ไปร์ 

  จากการศึกษาสถานการณ์การสูบบุหร่ีและความสมัพนัธ์ของคนในครอบครัว จากแบบ

สมัภาษณ์ในครัวเรือน  เพ่ือน ามาสร้างแนวทางการสร้างกลไก การเฝ้าระวงั การละละเลิกการสูบ

บหุร่ีในครอบครัว สามารถสรุปได้ ดงันี ้ 



โครงการวิจยัเชิงปฏิบตัิการเร่ือง “การน ามติสมชัชาสขุภาพแหง่ชาติไปปฏิบตัิการท่ีจงัหวดัศรีสะเกษ หน้า 97 
 

  สถานการณ์สบูบหุร่ีและการแบง่กลุม่ความสมัพนัธ์ของคนในครอบครัว ท่ีสบูบหุร่ีและ

ไม่สูบบุหร่ีในครอบครัว สามารถ แบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ1) กลุ่มครอบครัวท่ีไม่มีคนสูบบุหร่ี และไม่

แน่ใจว่าคนในครัวเรือนสูบบุหร่ี   มีจ านวน 70 ครอบครัว 2) กลุ่มครอบครัวท่ีมีคนสูบบุหร่ีใน

ครอบครัว และมีเด็กอายตุ ่ากว่า 7 ปี อยู่ในครอบครัว จ านวน 73 ครอบครัว และ 3) กลุ่มครอบครัว

ท่ีมีคนสบูบหุร่ีในครอบครัวและ ท่ีมีเดก็อายมุากกวา่ 7 ปี มีจ านวน 146 ครอบครัว 

 ทศันคติของเด็กนกัเรียนส่วนใหญ่อาศยัอยู่ในครอบครัวท่ีมีคนสูบบหุร่ี ท่ีสามารถรับรู้

จากการสบูบหุร่ีได้จาก เห็นคนในครอบครัวสบูบหุร่ีในบ้าน สบูบหุร่ีในวงกินเหล้า ช่วงท่ีนัง่เล่น คยุ

กัน ระหว่างท่ีเดินสวนทางกันจะมีคนสูบบุหร่ี และรวมถึงได้กลิ่นการสูบบุหร่ี จึงมีทศันคติมองว่า

การสบูบหุร่ีท าให้โก้เก๋ ทัง้ท่ีเดก็ก็รับรู้ถึงโทษของบหุร่ี  

 ทัง้นีส้าเหตกุารเร่ิมสูบบุหร่ี นกัสูบบุหร่ีหน้าใหม่ มาจากความอยากรู้อยากลอง ของ

เดก็และเยาวชน อยากสบูบหุร่ีตามอยา่งเพ่ือน เดก็ เยาวชนท่ีเร่ิมสบูบหุร่ีเพราะเพ่ือนชวน บางคนมี

เจตคติท่ีว่า ถ้าไม่สบูบหุร่ีจะเข้ากบัเพ่ือนไม่ได้ เพ่ือนจะไมย่อมรับเข้ากลุม่ และหลายคนไมก่ล้าเลิก

สบูบหุร่ี เพราะกลวัเพ่ือนจะล้อเลียน และไม่ให้เข้ากลุ่ม ท าตามอย่างคนในบ้าน การสบูบหุร่ีเพ่ือเข้า

สงัคม สาเหตสุว่นหนึง่เกิดจากความเครียด และจากส่ือตา่งๆ 

 ขณะท่ีเด็กและเยาวชนรู้จักบุหร่ีท่ีมีรสชาติแปลกใหม่ เช่น รสด า ๆ รสสตรอเบอร่ี               

รสแอ๊ปเปิล้ จากพ่ีท่ีไปซือ้มาจากร้านค้าท่ีชายแดนชอ่งสะง า เพราะมีราคาถกู สามารถหาชือ้ได้ง่าย 

และมีรสชาตแิปลกใหม่ เดก็เหล่านี ้จะเร่ิมหดัสบูบหุร่ีสบูบหุร่ีทัง้ยาเส้น และบหุร่ีม้วนท่ีเป็นก้นกรอง 

แต่ส่วนใหญ่จะเป็นบหุร่ีก้นกรอง เพราะจะท าให้เท่ห์ มีรสนิยมเป็นคนทนัสมยั และสาวจะมองให้

ความส าคญัเป็นพิเศษ และเด็กจะสูบมากขึน้เม่ือเพ่ือนสนิทเป็นคนชวน เพ่ือต้องการการเข้าร่วม

กลุม่ด้วย 

 

  2.1 สถานการณ์การค้าบุหร่ีที่ชายแดน ตลอดช่องสะง า ไทย-กัมพูชา   

  จดุผ่านแดนถาวรชอ่งสะง าต าบลไพรพฒันา อ าเภอภสูิงห์ จงัหวดัศรีสะเกษ ตัง้อยู่

บนเทือกเขาพนมดงรัก รอบข้างเป็นป่าไม้ อยูต่ดิชายแดนประเทศกมัพชูา ถกูเปิดอยา่งเป็นทางการ

ในปี 2546 ภายใต้กระแสการพฒันาด้านเศรษฐกิจ ในปี 2535  เป็นโครงการพฒันาความร่วมมือ

ทางเศรษฐกิจในอนุภาคลุ่มน า้ โขง  6 ประเทศ   GMS - EC (Greater Mekong Subregional 
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Economic Cooperation) เพ่ือเป็นช่องทางการค้า และการทอ่งเท่ียว ท าให้เกิดการไหลเทของผู้คน 

ของส่ือ ของเทคโนโลยี ของทุน และการไหลเทของความคิด ซึ่งบริเวณชายแดนเป็นลกัษณะของ

การข้ามชาติ และมีกระบวนการมีลกัษณะข้ามถ่ินด้วยและตรงบริเวณชายแดนจะก่อให้เกิดระบบ

อ านาจรัฐ ดงันัน้พืน้ท่ีชายแดนหรือพืน้ท่ีชายขอบ รัฐจะเป็นผู้สร้างกฎหมาย การปกครอง บงัคบัใช้

กฎหมาย และการท าธุรกิจพฒันา  ระบบอ านาจบคุคลท่ีมีส่วนได้เสียจากการค้าท าให้บริเวณช่อง

สะง านอกจากการค้าท่ีถกูกฎหมายแล้ว ยงัมีการลกัลอกการค้าขายท่ีผิดกฎหมาย  

 ช่องสะง าเป็นพืน้ท่ีเป็นช่องทางการท ามาหากินของคนทัง้ 2 ประเทศ มีสินค้าอปุโภค

บริโภคปลอดภาษี สินค้าละเมิดลิขสิทธ์ิ เป็นต้นทางของการอพยพแรงงานกัมพูชาท่ีจะเข้าสู่ตวั

เมืองในไทย มีการเพิ่มขึน้ของจ านวนหญิงบริการทางเพศในจากชายแดนเขมร มีบ่อนคาสิโนท่ี

ทนัสมยั  

 ขณะท่ีสินค้าประเภทบุหร่ี มี เจ้าของร้านมาขายจากหลายพืน้ท่ีเป็นคนกัมพูชา 

เวียดนาม ส่วนใหญ่สามารถส่ือสารและพูดภาษาไทย และร้านค้าเหล่านีท่ี้มีความสัมพันธ์กับ 

บริเวณชายแดน ร้านค้าจะวางสินค้าประเภทบุหร่ี ผู้ ซือ้สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน บุหร่ีท่ี

วางขายท่ี ร้านทั่วไป ยกเว้นท่ี ร้านค้าปลอดภาษีในบ่อนคาสิโน จะเป็นบุห ร่ีปลอม บุห ร่ี

ลอกเลียนแบบ มีทุกย่ีห้อ ทัง้บุหร่ีแบรนเนมจากตา่งประเทศ บุหร่ีท่ีมีย่ีห้อวางขายในประเทศไทย 

รวมถึงบุหร่ีท่ีมีรสชาติแปลกใหม่ เช่น รสด า ๆ รสสตรอเบอร่ี รสแอ๊ปเปิล้ และรสชาติอ่ืน ๆท่ีท าให้

สินค้าบหุร่ีเหล่านีไ้ด้รับความนิยมจากนกัท่องเท่ียวท่ีข้ามแดนไปซือ้ เน่ืองจากมีราคาถกู ซึ่งมีราคา

เพียง ซองละ 10 บาท เม่ือเทียบกบัท่ีซือ้ในประเทศไทยแล้วราคาถกูกวา่หลายเท่า     

         

  2.2 รูปแบบ การเสริมสร้างกลไกเฝ้าระวัง การลด ละ เลิก การสูบบุหร่ีใน

ครอบครัว 

   รูปแบบการทดลองปฏิบตัิการการเสริมสร้างกลไกเฝ้าระวัง เพ่ือการลด ละ เลิก 

การสบูบหุร่ีในครอบครัวในพืน้ท่ีชายแดนไทย-กมัพชูา สามารถแบ่งออกเป็นกลไกต่างๆได้ดงันี ้1) 

การใช้กลไกคนในครอบครัว โดยกระบวนการครอบครัวต้นแบบ ลด ละ เลิก การสบูบหุร่ี 2) การใช้

กลไกอาสาสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน(อสม.) แซร์ไปร์ เฝ้าระวงัการสูบบหุร่ีของเด็กท่ีจะกลายมา

เป็นนักสูบหน้าใหม่ ร่วมกับการเฝ้าระวังโรคอ่ืนๆร่วมด้วย 3) การออกกฎระเบียบหมู่บ้านผ่าน 
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“ประชาคมรับรอง” ร่วมกบัมาตรการเฝ้าระวงั 25 ตาสบัปะรด 4) การใช้กลไกของภาครัฐ ในการ

เฝ้าระวงั การลกัลอบน าเข้าบุหร่ีในบริเวณชายแดน ตามบทบาทหน้าท่ีของแต่ละหน่วยงาน เช่น 

สรรพสามิต ทหาร ต ารวจ  

 ผลจากการปฏิบตัิการ พบว่า รูปแบบการใช้กลไกคนในครอบครัว กระตุ้นให้เลิกสูบบุหร่ี 

โดยเฉพาะ “ลูก” จะเป็นกลไกท่ีส าคญัมากท่ีสุด จะเห็นได้ว่าการลด ละ เลิก การสูบบุหร่ีได้ มี

สาเหตสุ่วนใหญ่มาจาก เป็นห่วงสขุภาพ และรู้สึกว่าไม่เป็นท่ียอมรับของคนรอบข้าง ลกูจะเป็นคน

คอยกระตุ้ น และคนในครอบครัวอ่ืนส่งเสริมให้ผู้ ปกครองอยากเลิก และเข้าร่วมโดยมีคนใน

ครอบครัวคอยให้ก าลงัใจ จะส่งผลตอ่คนท่ีอยากลด ละ เลิกสบูบหุร่ี ทัง้นีค้รอบครัวท่ี ท่ีต้องการเลิก

สบูบหุร่ีจะต้องมีข้อก าหนดอ่ืนร่วมด้วย เช่น การก าหนดพืน้ท่ีและบริเวณการสบูบหุร่ีในบ้าน และท่ี

ท างาน  

2.3 ปัจจัยความส าเร็จการน ามตสิมัชชาสุขภาพแห่งชาติเร่ืองยาสูบมาปฏิบัติการท่ี

จังหวัดศรีสะเกษ ที่บ้านแซร์ไปร์ สรุปเป็นประเดน็ดังนี ้

 1. การให้ความส าคญักบัพืน้ท่ีหรือบริบท แม้ว่าทีมวิจยัส่วนหนึ่งจะเป็นคนนอกชุมชน แต่

ชาวบ้านก็ได้ให้ความไว้วางใจและการเข้าร่วมกิจกรรมอยา่งตอ่เน่ือง การวิเคราะห์ถึงทนุทางสงัคม 

และทุนทางวัฒนธรรม ท่ีคนส่วนใหญ่เป็นคนกลุ่มชาติพันธุ์ เขมร ขณะเดียวกันคนในชุมชนก็มี

สถานการณ์การสบูบหุร่ีในครอบครัวจ านวนมาก  

 2. รูปแบบของการขบัเคล่ือนกิจกรรม โดยใช้กระบวนการวิจยัเชิงปฏิบตักิารแบบมีสว่นร่วม  

ท าให้ชาวบ้านได้ให้ความสนใจ เน่ืองเป็นการศึกษาครัง้แรกในพืน้ท่ี จึงได้มีการจดักิจกรรมพร้อม

กบัการทดลองปฏิบตักิาร  

 3. กลุม่เป้าหมายในการศกึษามีความหลากหลาย  โดยมีเด็ก หวัหน้าครอบครัว  กลุม่อสม. 

หน่วยงานด้านสาธารณสุขท่ีอยู่ในพืน้ท่ี เจ้าของร้านค้า ท าให้ประเด็นการน ามติสุขภาพสามารถ

ขบัเคล่ือนได้อยา่งนา่สนใจ และเห็นมิตแินวคดิของแตล่ะกลุม่ด้วย 

 4. การมีส่วนร่วมของชมุชน และจากหน่วยงานทกุภาคส่วน การสร้างการมีส่วนร่วมจะท า

ให้เกิดการยอบรับ และการรับรู้ถึงท่ีมา แนวคดิ ขัน้ตอนกระบวนการ และผลท่ีจะเกิดขึน้ด้วย ท าให้

เกิดการประสานงานท่ีท าให้เกิดเครือขา่ยการท างานในระดบัจงัหวดั 
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 5. ยาสบูเป็นประเด็นสาธารณะ ในระดบันโยบายท่ีมีการประชาสมัพนัธ์ผ่านส่ือตา่งๆ ท า

ให้ชาวบ้าน หนว่ยงานด้านสาธารณสขุ มีการพดูถึงและการรับรู้รับทราบในวงกว้างมากขึน้  

 

6.2 อภปิรายผล 

 1. อภปิรายผลการวิจัย 

  1.1 กระบวนการวิจัย 

   งานวิจัยชิน้นีเ้ป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมท่ีให้ความส าคัญกับ

กระบวนการวิจยัและการมีส่วนร่วมของชมุชน ทีมวิจยัจึงเร่ิมต้นงานวิจยัด้วยการเปิดเวทีชีแ้จง เพ่ือ

ท าความเข้าใจกบัชมุชนเก่ียวกบัรายละเอียดของงานวิจยั และเปิดโอกาสให้ชมุชนเข้ามามีสว่นร่วม

ท าให้ได้อาสาสมคัรร่วมในการวิจยัจากนัน้ นกัวิจยัได้จดัอบรมให้ความรู้เร่ืองการท าเคร่ืองมือและ

การเก็บข้อมลูแก่ทีมวิจยั คนในชมุชนท าให้ทีมวิจยัได้ทดลองปฏิบตัิจริงและแบ่งกนัเก็บข้อมลูตาม

แบบสมัภาษณ์ครัวเรือน หลงัจากนัน้ทีมวิจยัได้น าข้อมลูท่ีเก็บได้มารวมกนั เพ่ือชว่ยกนัจดัหมวดหมู่ 

เรียบเรียง วิเคราะห์สงัเคราะห์ข้อมลูและมีการจดัเวทีเพ่ือตรวจสอบข้อมลูโดยชมุชนในช่วงระยะท่ี 

2 ซึง่เป็นระยะทดลองปฏิบตักิาร  ทีมวิจยัและสมาชิกในชมุชนได้จดัการประชมุ เพ่ือร่วมกนัวางแผน

ในการออกแบบกิจกรรมปฏิบตัิการ 

    ทีมวิจยัได้มีการประชมุกนัทกุครัง้ก่อนการจดักิจกรรม เน่ืองจากต้องการท าความ

เข้าใจวัตถุประสงค์และเป้าหมายร่วมกัน เพ่ือให้ทุกคนมองไปในทิศทางเดียวกันในการป้องกัน

ความขดัแย้งท่ีอาจเกิดขึน้จากความไม่เข้าใจระหว่างคนในทีม และการท างานมีการแบ่งบทบาท

หน้าท่ีกนัตามความสมคัรใจและตามความถนดัหลงัจากเสร็จสิน้กิจกรรมแล้ว ทีมวิจยัได้จดัประชมุ

สรุปบทเรียนกนัทกุครัง้ เพ่ือน าบทเรียนท่ีประสบผลส าเร็จไปใช้ในการจดักิจกรรมครัง้ตอ่ไป  มีการ

บนัทกึภาพ จดัท ารายงานกิจกรรม บนัทกึข้อสงัเกตจากการจดักิจกรรมไว้เป็นลายลกัษณ์อกัษรเพ่ือ

น าไปใช้ในการท ารายงานวิจยั 

  1.2 ผลที่เกิดกับชุมชน 

   งานวิจยันีมี้กลุ่มเป้าหมาย คือ ชาวบ้านท่ีอยู่ในบ้านแซร์ไปร์ทัง้ 2 หมู่จ านวน 382 

ครอบครัว ท่ีเป็นผู้น าทางการและผู้น าทางธรรมชาต ิกลุ่ม อสม.เป็นคนเก็บข้อมลู กลุ่มเด็กนกัเรียน
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ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 4- ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 6 ร้านค้าท่ีจ าหน่ายบุหร่ี ในหมู่บ้านและท่ีชายแดน

ไทย-กมัพชูา หนว่ยงานสาธารณสขุ และโรงเรียน จากการเข้าร่วมกิจกรรมของคนในชมุชนพบวา่  

   ชว่งก่อนด าเนินโครงการวิจยั ชาวบ้านจะรู้สึกกงัวลเก่ียวกบัการเข้ามาท าโครงการ

เพราะเป็นโครงการท่ีมีความอ่อนไหว และต้องท างานในทศันคตท่ีิเป็นโครงการเชิงลบเก่ียวกบัเร่ือง

ยาเสพตดิอ่ืนๆ เน่ืองจากมองการท างานด้านการพฒันาท่ีมีหน่วยงาน หรือบคุคลภายนอกเข้ามาใน

ชมุชนจะต้องเป็นกลุ่มผู้น าทางการท่ีเป็นผู้สัง่การ หรือบริหารจดัการงาน  แล้วคนในชมุชนจะรอการ

ขอความร่วมมือจากผู้น าทางการเพียงอยา่งเดียว 

   ช่วงด าเนินงานตามกระบวนการวิจยั ในช่วงนีจ้ะสามารถเห็นการเปล่ียนแปลงใน

กระบวนการการมีส่วนร่วมของคนในชมุชนอย่างชดัเจน ทัง้ด้านบวก คือ ช่ืนชมและอยากเข้ามามี

ส่วนร่วมด้วย ระหว่างการด าเนินงานวิจัย ได้มีการเพิ่มเติมท่ีเป็นความรู้เก่ียวกับเร่ืองยาสูบให้

ชาวบ้านโดย เจ้าหน้าท่ีสาธารณสขุ ท่ีอยูโ่รงพยาบาลสง่เสริมสขุภาพต าบลบ้านแซร์ไปร์ 

   ช่วงการด าเนินการวิจยั ชาวบ้านได้มีการต่ืนตวัเก่ียวกบัเร่ืองยาสูบอย่างมาก โดย

ชาวบ้านเองก็มีการจบักลุ่มและพูดคุยกันมากขึน้ ขณะท่ีชุมชนก็มีการเฝ้าระวัง และพยายามหา

แนวทางการลด ละเลิก การสบูบหุร่ี ทัง้ครอบครัวของตวัเองแม้ไมไ่ด้เป็นครอบครัวต้นแบบก็ตาม 

   และท่ีส าคญัของกลุ่มแกนน าทีมวิจยั โดยมีชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนิน

กิจกรรมมากย่ิงขึน้ เชน่ กิจกรรมตรวจสอบข้อมลู กิจกรรมวางแผนการด าเนินน าทนุทางสงัคม และ

ทนุทางวฒันธรรมไปปรับใช้ในการสร้างกลไกการเฝ้าระวงั การ ลด ละ เลิก การสบูบหุร่ีในครอบครัว 

 

  1.3 ผลที่เกิดกับทีมวิจัย 

   ทีมวิจัยท่ีมาร่วมท างานวิจัยในครัง้นี  ้ประกอบด้วย นักวิชาการ นักพัฒนา และ

ชาวบ้านท่ีเป็นผู้ ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ ใหญ่บ้าน และกลุ่ม อสม.บางมีประสบการณ์ในการเก็บข้อมูล 

เชิงสถิติให้กับหน่วยงานมาก่อน เช่น การจดัเก็บข้อมูลจ าเป็นพืน้ฐานส่วนใหญ่เป็นการสอบถาม

ข้อมูลเบือ้งต้นยงัไม่เคยสมัผสักระบวนการวิจยั หรือวิธีการเก็บข้อมูลแบบนีม้าก่อน ท าให้ทีมวิจยั

ต้องท าความใจกบัทีมวิจยักลุ่มนีเ้ป็นอย่างมากจึงสามารถเก็บข้อมลูได้  แตห่ลงัจากท่ีทีมวิจยัได้ลง

พืน้ท่ีไปสมัภาษณ์เก็บข้อมูล และน าข้อมูลมาเรียบเรียงร่วมกัน  ท าให้ทีมวิจยัได้เรียนรู้วิธีการเก็บ

ข้อมลูแบบใหม ่และรู้สกึภาคภมูิใจท่ีตนท าได้  
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   นอกจากการเก็บข้อมูลแล้ว ทีมวิจัยได้เรียนรู้การวางแผนงาน การแบ่งบทบาท

หน้าท่ีกันท างาน เรียนรู้การท างานเป็นทีมและการท างานแบบมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายในชุมชน 

เรียนรู้การสรุปบทเรียนหลังจากท ากิจกรรมเพราะท่ีผ่านมาการท างานในชุมชนมักไม่มีการสรุป

บทเรียนการท างาน เม่ือท ากิจกรรมเสร็จก็ตา่งคนตา่งแยกย้ายกนัไปแตเ่ม่ือมีกิจกรรมใหม่ก็มาเจอ

กนัอีกที ท าให้ขาดการน าเอาบทเรียนจากการท างานไปใช้ และเน่ืองจากทีมวิจยัได้ร่วมกนัออกแบบ

กิจกรรมการใช้ทนุทางสงัคม ทนุทางวฒันธรรมในการสร้างกิจกรรม และมาตรการในการสร้างเสริม

กลไกการเฝ้าระวงั การลด ละ เลิก การสบูบหุร่ี ในครอบครัวได้ 

 

 2. อภปิรายการเปล่ียนแปลงที่เกิดขึน้จากงานวิจัย 

  2.1 การเปล่ียนแปลงของคนในชุมชน 

   สิ่ ง ท่ี ค้นพบจากการเปล่ียนแปลงของคนในชุมชน พบว่า คนในชุมชนมี

ความสมัพนัธ์ท่ีดีตอ่กนัมากกว่าแตก่่อนท่ีจะมีงานวิจยัเข้ามาในชุมชน คนในชมุชนเห็นคณุคา่ของ

ชุมชนมากขึน้ คนในชุมชนรู้สึกว่าตวัเองมีส่วนร่วมในการท างาน และการปฏิบัติการครอบครัว

ต้นแบบ โดยวิเคราะห์จากการแสดงความคิดเห็นของคนในชมุชม เชน่ ครอบครัวพ่ีเลม่ ตะเคียนหิน 

ครอบครัวพ่ีแก่น ครอบครัวพ่อใหญ่จิม  คนในชุมชนมีความกระตือรือร้นท่ีจะเข้าร่วมกิจกรรม 

เพราะได้ความรู้จากการท างานโครงการวิจยัได้ด้วย  

  2.2 การเปล่ียนแปลงของเดก็และเยาวชน 

 เด็กและเยาวชน หลงัจากท่ีกลุ่ม อสม. เป็นกลไกการเฝ้าระวงั เด็กเหล่านีมี้การจบักลุ่ม

สบูบหุร่ีและตัง้วงกินเหล้าน้อยลง เดก็ท่ีโรงเรียนมีความรู้เพิ่มมากขึน้ รู้จกัโทษของบหุร่ี มีทศันคติท่ี

เปล่ียนแปลงไป และพวกเขาเองก็พร้อมท่ีจะเป็นกลไก ชกัชวนให้คนในครอบครัว ลด ละ เลิก การ

สบูบหุร่ีตอ่ไป  

  2.3 การเปล่ียนแปลงของผู้น าทางการและผู้น าทางธรรมชาต ิ

   หลังจากมีการเคล่ือนงานวิจัยในพืน้ท่ี การรับรู้ข้อมูล สถานการณ์ท่ีได้จาก

การศึกษารวมถึงการดึงผู้ น าทางการในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการวิจัย ท าให้ผู้ น า

ทางการเข้าใจในกระบวนการพฒันาแบบมีส่วนร่วมมายิ่งขึน้ อีกท่ีมีความภาคภูมิใจในการมีส่วน
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ในการสร้างกลไกการเฝ้าระวงั การลด ละ เลิก การสูบบุหร่ีในครอบครัว รวมถึงกรณีท่ีผู้น าสนใจ

กระบวนการวิจยัน าไปใช้กบัการพฒันาด้านอ่ืนในหมูบ้่านด้วย  

  2.4 ทีมวิจัย 

    การท าวิจยัในครัง้นีท้ าให้ทีมวิจัยได้เรียนรู้รูปแบบการท าวิจยัแบบมีส่วนร่วม

มากยิ่งขึน้ รู้ประวัติความเป็นมาของชุมชนบ้านแซร์ไปร์ ต าบลไพรพัฒนา อ าเภอภูสิงห์ จังหวัด              

ศรีสะเกษ การได้เก็บข้อมลูทนุทางสงัคม ทนุทางวฒันธรรม และความเป็นกลุ่มชาติพนัธุ์เขมรของ

ของชมุชน นอกจากนีน้กัวิจยัได้เป็นท่ีรู้จกัของทีมวิจยั ผู้น าชมุชน หน่วยงานในพืน้ท่ี ได้ภาคีในการ

ด าเนินงาน 
  

 3. อภปิรายปัญหาอุปสรรคต่อความส าเร็จของงานวิจัย 

  3.1 ด้านคน ได้แก่ 

    คนในชุมชน 

    ในช่วงเร่ิมต้นการด าเนินงานวิจัยคนในชุมชนยังไม่เข้าใจในกระบวนการ

ด าเนินงานวิจยัแบบมีส่วนร่วม และการเก็บรวมรวมข้อมลูในประเด็นปัญหาเร่ืองบหุร่ีชมุชนไม่กล้า

ให้ข้อมลูมากเกินไป ทางทีมวิจยัจงึต้องท าความเข้าใจกบัชมุชน 

    เดก็และเยาวชน 

    การเข้าถึงข้อมูลท่ีแท้จริงเก่ียวกบัเด็กและเยาวชน ในส่วนประเด็นปัญหาเร่ือง 

บหุร่ี โดยเฉพาะเร่ืองทศันคติ และสถานการณ์การสบูบหุร่ี ทีมวิจยัต้องใช้เกมส์ และการวาดรูปเข้า

ชว่ย เพ่ือให้เดก็ได้อธิบายทศันคต ิและสถานการณ์ดงักลา่ว ได้มากขึน้  

   ผู้น าทางการ 

    ในช่วงเร่ิมต้นการวิจยั ชมุชนมีภารกิจงานท่ีมาก เน่ืองจากเป็นหมู่บ้านท่ีอยู่ติด

ชายแดน มีหน่วยงานตา่ง ๆ เข้ามาในหมู่บ้านจ านวนมาก ด้ายการท่ีทีมวิจยัจากมหาวิทยาลยั เคย

ท างานในหมูบ้่านมาก่อน จงึได้รับความไว้วางใจและการเอือ้อ านวยความสะดวกตลอดโครงการ 

    ทีมวิจัย 

    ทีมวิจยัท่ีมาจากศนูย์ศรีสะเกษศกึษา มหาวิทยาลยัราชภฏัศรีสะเกษ มีภารกิจ

หลายด้าน ขณะท่ีทีมวิจัยเป็นอาสาสมัครจากชาวบ้านก็ต้องมีวิถีชีวิต ท าไร่ ท านา และท างาน
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หลายหน่วยงาน หรือสวมหมวกหลายใบ ท าให้ไม่มีเวลาว่าง จึงท าให้เวลาไม่คอ่ยตรงกนั บางครัง้

ต้องมีการเล่ือนเวลาการจดักิจกรรมออกไปอยูบ่อ่ยครัง้  

  3.2 ด้านกระบวนการวิจัย 

   การวิจยัครัง้นีเ้ป็นการวิจยัเชิงปฏิบตัิการแบบมีสว่นร่วมท่ีต้องอาศยัการมีส่วนร่วม

ของชมุชนทัง้ในส่วนการเก็บข้อมลูและการทดลองปฏิบตัิการ จงึท าให้ใช้เวลานานในการศกึษา อีก

ทัง้การศกึษาวิจยัท่ีเก่ียวกบัเร่ืองยาสบู เป็นประเด็นปัญหาท่ีสร้างความออ่นไหวได้ บางครัง้ถกูมอง

ว่าเป็นเร่ืองยาเสพติด ดังนัน้ การออกแบบกระบวนการวิจัยต้องอาศัยความเช่ียวชาญ และ

ประสบการณ์ จงึจะสามารถได้ข้อเท็จจริง  
 

 

 4. อภปิรายบทเรียนที่ได้จากงานวิจัย 

  การท างานวิจยัในครัง้นี  ้ทีมวิจยัค้นพบบทเรียนและองค์ความรู้ท่ีน่าสนใจท่ีสามารถ

น าไปสร้างเสริมกลไกการเฝ้าระวงั การ ลด ละ เลิกการสบูบหุร่ีในครอบครัวได้ ดงันี ้

  4.1 การน ามตสิมัชชาสุขภาพแห่งชาตมิาปฏิบัตกิารท่ีจังหวัดศรีสะเกษ  

   การปรับใช้ทุนทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรมในการสร้างเสริมกลไกการเฝ้าระวัง 

การลด ละ เลิกการสบูบหุร่ี ในครอบครัว  ในเบือ้งต้นจ าเป็นต้องสร้างความเข้าใจร่วมกนักบัชมุชน 

เพ่ือให้ทุกคนเข้ามามีส่วนร่วม โดยอาศยับทบาทของผู้น าทางการ และผู้น าทางธรรมชาติในการ

เป็นผู้น าการด าเนินกิจกรรม เพ่ือสร้างการยอมรับของคนในชมุชน  

  4.2 บทเรียนการสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน 

   การสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนจ าเป็นต้องท าอย่างไม่เป็นทางการ  ต้องใช้การ

พบปะ พดูคยุ ขอความคิดเห็น ขอความร่วมมือ ขอความช่วยเหลือ หรืออาศยัให้ผู้น าทางการ และ

ผู้น าทางธรรมช่วยประชาสัมพันธ์ก่อน  จึงจะได้รับการสนับสนุน นอกจากนีต้้องใช้กิจกรรมเป็น

เคร่ืองมือในการสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน เช่น เวลาจดัประชุมก็ไปขอใช้สถานท่ีโรงพยาบาล

สง่เสริมสขุภาพต าบลไพรพฒันา หรือเข้าไปท ากิจกรรมในระดบัครอบครัวต้นแบบ และลงพืน้ท่ีจดั

กิจกรรมในโรงเรียน ซึง่เกิดจากการมีสว่นร่วมทัง้สิน้ 
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  4.3 บทเรียนด้านการท างานร่วมกับทีมวิจัย 

   ทีมวิจยัประกอบด้วย นกัวิชาการจากมหาวิทยาลัย และเป็นกลุ่มชาวบ้านท่ีไม่มี

ประสบการณ์ในการเอกสาร การเก็บข้อมลู ตามกระบวนการวิจยั ทีมวิจยัจ าเป็นต้องคอ่ยๆพฒันา 

โดยการใช้วิธีการเรียนรู้จากการลงมือท า และมาสรุปบทเรียนร่วมกันเป็นระยะๆ การไว้วางใจใน

การด าเนินโครงการถือว่าเป็นหวัใจส าคญั ท่ีท าให้เกิดการเรียนรู้ และพฒันาการของทีวิจยัอย่าง

ตอ่เน่ือง  
 

 5. อภปิรายการน าไปใช้ประโยชน์จากงานวิจัย 

  ระหว่างการด าเนินงานวิจยั นกัวิจยัได้เช่ือมการท างานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลบ้านแซร์ไปร์ เจ้าหน้าท่ีได้น าข้อมลูมาปรับใช้และส่งเสริมการรณรงค์ให้ความรู้เก่ียวกบัเร่ือง

ยาสบู 

 หลงัจากการงานวิจยัสิน้สุด โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านแซร์ไปร์ได้ใช้ข้อมูล

วิจยั ในการพฒันาโครงการเพ่ือขอรับการสนบัสนนุจาก กองทนุ สปสช. 
 

 

6.3 ข้อเสนอแนะ 

 1. ข้อเสนอแนะต่อชุมชน 

  แม้ว่าการวิจัยในครัง้นีไ้ด้ท าให้เกิดการมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมของคนใน

ชมุชน และสามารถสร้างโมเดล การสร้างเสริมกลไกการเฝ้าระวงัในการลด ละ เลิก การสบูบหุร่ีใน

ครอบครัว และการจบักลุม่มัว่สมุของเด็กและเยาวชนท่ีจะเป็นนกัสบูหน้าใหมใ่นชมุชนลดลง แต่ทีม

วิจยัอยากให้ชมุชน มีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมอย่างตอ่เน่ือง เพ่ือสร้างความยัง่ยืนให้เกิดขึน้

ในชมุชน และมีกิจกรรมการปฏิบตักิารลด ละ เลิกการสบูบหุร่ีได้ 
 

 2. ข้อเสนอแนะต่อระดับนโยบาย 

  การวิจยัในครัง้นีมี้ขอบเขตพืน้ท่ีในการศกึษาวิจยัเพียง 2 หมู่บ้านท่ีใช้เป็นกรณีศกึษา 

คือ ชมุชนบ้านแซร์ไปร์ ต าบลไพรพฒันา อ าเภอภูสิงห์ จงัหวดัศรีสะเกษ แตข้่อค้นพบจากงานวิจยั

ชิน้นีพ้บว่า การน ามติสมชัชาสขุภาพแห่งชาติมาปฏิบตัิท่ีจงัหวดัศรีสะเกษ โดยการปรับใช้ทนุทาง

สงัคมและทุนทางวัฒนธรรมชาติพันธุ์เขมร ภายใต้การมีส่วนร่วมของคนในชุมชนเน้นท่ีสถาบนั
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ครอบครัวท่ีผสมผสานระบบผู้น าทางธรรมชาติร่วมกบัผู้น าทางการและความเช่ือของชมุชน น ามา

สร้างเป็นกิจกรรมสร้างเสริมกลไกการเฝ้าระวงั เพ่ือ ลด ละ เลิก การสูบบุหร่ีในครอบครัว ดงันัน้ 

นโยบายเก่ียวกับเร่ืองยาสูบในชุมชน ภาครัฐจ าเป็นต้องให้บทบาทกับคนในชุมชนได้คิดกิจกรรม

เพ่ือให้เกิดความเหมาะกับสภาพปัญหา และสภาพพืน้ฐานของชุมชนเอง ภาครัฐควรเป็นเพียงผู้

หนุนเสริมให้เกิดกิจกรรม เพ่ือสร้างความยัง่ยืนในการในการป้องกันและลดการสูบบุหร่ีในชุมชน

ตอ่ไป 
 

 3. ข้อเสนอแนะต่อการวิจัยครัง้ต่อไป 

 การด าเนินการวิจยั และช่วงในการปฏิบตัิการของครอบครัวต้นแบบ เพ่ือสร้างกลไกการ

เฝ้าระวงัการสบูบหุร่ีในครอบครัว มีระยะเวลาในการปฏิบตัิการสัน้ ซึ่งการลด ละ เลิก การสบูบหุร่ี

ต้องมีการติดตาม และกระบวนการอย่างต่อเน่ือง ควรมีการติดตามกรณีศึกษาเพิ่มเติมหลัง

โครงการวิจยัสิน้สดุลง  

 จากการเก็บข้อมูลการวิจยัในครัง้นี  ้พบว่าเป็นชุมชนชนบทท่ีมีรูปแบบทุนทางสงัคม ทุน

ทางวฒันธรรมท่ียงัเหลืออยู่ อีกทัง้เป็นกลุม่ชาติพนัธุ์เขมรท่ีมีความกลมเกลียวเหนียวแน่นในระบบ

วงวานเครือญาติ จึงสามารถน าทุนทางสังคมทางวัฒนธรรมมาปรับใช้ในการสร้างกลไกการเฝ้า

ระวงัการสูบบุหร่ีในครอบครัวได้ แต่ทีมวิจยัไม่แน่ใจว่าสิ่งท่ีค้นพบดงักล่าวจะสามารถน าไปปรับ

ใช้ได้กบั ชมุชนเมือง หรือชมุชนกึ่งเมืองกึ่งชนบทได้หรือไม่ ดงันัน้ ควรมีการศกึษาวิจยัถึงการใช้ทนุ

ทางสงัคม ทนุทางวฒันธรรม ในการเฝ้าระวงัในชมุชนเมือง หรือกึ่งเมืองกึ่งชนบท 

 น่าสนใจว่าหากได้มีการปรับใช้ทนุทางสงัคม และทุนทางวฒันธรรมกลุ่มชาติพนัธุ์ อ่ืนใน

จังหวัด ศรีสะเกษ เพ่ือน ามติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติเร่ืองยาสูบมาปฏิบัติการจะได้เรียนรู้และ

รูปแบบท่ีแตกตา่งกนัอยา่งไร 
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ภาคผนวก ก 
 

แบบสัมภาษณ์เก็บรวบรวมข้อมูล 
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แบบส ารวจรายครัวเรือน (Household of survey) 
สถานการณ์ พฤตกิรรม และทศันคตกิารสูบบุหร่ี 

โครงการพัฒนากลไกการสร้างเสริมระบบการเฝ้าระวังเพื่อลด ละ เลกิการ 
สูบบุหร่ีในครอบครัวพืน้ที่ชายแดนไทย – กัมพูชา 

 
ค าชีแ้จง 
 การส ารวจสถานการณ์ พฤติกรรมการสูบบุหร่ี ความรู้ และทัศนคติของการสูบบุหร่ีใน
ครอบครัว จดัท าขึน้เพ่ือทราบสถานการณ์การสบูบหุร่ีของสมาชิกในครอบครัว น าไปสู่การพฒันา
พฒันากลไกการสร้างเสริมระบบการเฝ้าระวงัเพ่ือลด ละ เลิกการสบูบหุร่ีในครอบครัว ตอ่ไป 
 ข้อค าถามในแบบส ารวจรายครัวเรือนชดุนี ้แบง่เป็น 4 สว่น ดงันี ้
  ส่วนที่ 1 ความสมัพนัธ์ของสมาชิกในครอบครัว 
  ส่วนที่ 2 พฤตกิรรมสบูบหุร่ีและสขุภาพ (10 ข้อ)  
  ส่วนที่ 3 ความรู้ของคนในครอบครัวเก่ียวกบับหุร่ี (12 ข้อ) 
  ส่วนที่ 4 ทศันคตติอ่การสบูบหุร่ี (15 ข้อ) 
 ตอบแบบส ารวจรายครัวเรือนด้วยการเขียนข้อความลงในช่องว่างท่ีก าหนดตามความเป็น
จริงและท าเคร่ืองหมาย ลงในช่อง  (   ) ให้ครบถ้วนทุกข้อ  โดยข้อมูลและผลการตอบค าถาม
ทัง้หมด ทางศูนย์ศรีสะเกษศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ จะถือเป็นความลับและ
เสนอผลเป็นภาพรวม และจะไม่มีผลกระทบต่อท่านแต่ประการใด  
 
ส่วนที่ 1 ความสัมพันธ์ของสมาชิกในครอบครัว (เรียงล าดับจากอายุมากสุด-น้อยสุด) 
บ้านเลขท่ี.........บ้าน ...................... หมูท่ี่.......ต าบลไพรพฒันา    อ าเภอภสูิงห์   จงัหวดัศรสะเกษ 
ล าดบั
ที ่

ช่ือ-สกลุ อายุ
(ปี) 

ความสมัพนัธ์
ในครอบครัว 

ระดบัชัน้
เรียน 

X = ไมส่บูบหุร่ี 
/ = สบูบหุร่ี 
0 = ไมแ่นใ่จ 

จ านวน
ปีที ่

สบูบหุร่ี 

หมายเหต ุ

1.        
2.        
3.        
4.        
5.        
6.        
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ส่วนที่ 2 พฤตกิรรมการสูบบุหร่ี  
1. พฤตกิรรมการสบูบหุร่ีของทา่น 
 (   ) ไมเ่คยสบูบหุร่ี (ข้ามไปตอบข้อ 8) 
 (   ) เคยแคล่องสบู แตปั่จจบุนัไมไ่ด้สบู (ข้ามไปตอบข้อ 8) 
 (   ) เคยสบูแตเ่ลิกแล้ว โดยเลิกสบูมาเป็นเวลา ……............... เดือน (ข้ามไปตอบข้อ 8) 
 (   ) ปัจจบุนัยงัสบูบหุร่ีอยู ่ 
2. ชนิดของบหุร่ีท่ีทา่นและสมาชิกในครอบครัวเคยสบูบหุร่ี 

(   ) ยาเส้นมวนเอง   (   ) บหุร่ีก้นกรองท่ีซือ้ถกูต้องตามกฎหมาย 
 (   ) บหุร่ีท่ีข้ามแดนมาจากประเทศกมัพชูา (   ) อ่ืนๆ ระบ ุ............................................... 
3.ความถ่ีในการสบูบหุร่ีของทา่น 
 (   ) สบูประจ าทกุวนั   (   ) สบูเกือบทกุวนั/บอ่ยๆ 
 (   ) สบูเป็นครัง้คราว นานๆ ครัง้  (   ) อ่ืนๆ ระบ ุ............................................... 
4.ทา่นสบูบหุร่ีเฉล่ียวนัละ ...................... มวน 
5. สถานท่ีสว่นใหญ่ท่ีท่านและคนในครอบครัวสบูบหุร่ี 
 (   ) ท่ีบ้าน    (   ) ท่ีท างาน  
 (   ) ทัง้ท่ีบ้านและท่ีท างาน  (   ) ท่ีอ่ืนๆ เชน่ .............................................. 
6. ปัจจบุนั ทา่นสบูบหุร่ีในครอบครัวหรือไม ่(รวมพืน้ท่ีโดยรอบครอบครัว) 
 (   ) ไมส่บู (ข้ามไปตอบข้อ 17)  (   ) สบูเป็นประจ า (   ) สบูนานๆ ครัง้ 
7. สถานท่ีสว่นใหญ่ท่ีท่านและคนในครอบครัวสบูบหุร่ีในครอบครัว 

(   ) ห้องนอนสว่นตวั   (   ) พืน้ท่ีในครอบครัว เชน่ ในห้องรับแขก หรือ 
       ห้องโถง 

 (   ) ระเบียง นอกพืน้ท่ีครอบครัว  (   ) ห้องครัว 
 (   ) บนัได    (   ) ห้องน า้ 
  (   ) ท่ีจอดรถ    (   ) อ่ืนๆ ระบ ุ………………………………… 
8. ปัจจบุนั ทา่นหรือคนในครอบครัวมีความต้องการท่ีจะเลิกสบูบหุร่ีหรือไม่ 
 (   ) ไม่ต้องการ เพราะ ................................................................................................. 
 (   ) ต้องการ เพราะ (ตอบได้มากกวา่ 1 ข้อ) 
 (   ) ครอบครัวอยากให้เลิก  (   ) มีปัญหาสขุภาพ แพทย์แนะน าให้เลิก 
 (   ) มีปัญหาสขุภาพ จงึอยากเลิกเอง (   ) รู้ถึงโทษภยัมากขึน้ รู้วา่ไมดี่ จงึอยากเลิก 
 (   ) สงัคมไมค่อ่ยยอมรับ   (   ) ต้องการประหยดั 
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 (   ) หนว่ยงานเข้มงวดเก่ียวกบัการควบคมุการสบูบหุร่ี ท าให้สบูไมส่ะดวก 
 (   ) กฎหมายห้ามสบูบหุร่ีในท่ีสาธารณะและท่ีตา่งๆ ท าให้สบูไมส่ะดวก 
 (   ) คนต่ืนตวัไมส่บูบหุร่ีมากขึน้ รู้สกึว่า คนสบูเหมือนเป็นคนนา่รังเกียจ 
 (   ) กงัวลเร่ืองผลกระทบตอ่คนรอบข้างท่ีไมส่บูบหุร่ี 
 (   ) อ่ืนๆ ระบ ุ............................................................................................................ 
9. ทา่นเห็นด้วยหรือไม ่หากครอบครัวของท่าน จะด าเนินงานด้านการควบคมุการสบูบหุร่ีภายใน
ครอบครัว  
 (   ) ไมเ่ห็นด้วยเพราะ ................................................................................................. 

(   ) เห็นด้วย เพราะ .................................................................................................... 
10. ทา่นต้องการให้ครอบครัวของทา่น สนบัสนนุกิจกรรมควบคมุการสบูบหุร่ีหรือไม ่
 (   ) ไม่ต้องการเพราะ……………………………………………………………………….. 
 (   ) ต้องการ การสนบัสนนุ ได้แก่ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
 (   ) จดัเขตสบูบหุร่ี 
 (   ) จดัเขตสบูบหุร่ีให้เหมาะสม 
 (   ) อ่ืนๆ……………………………………………………………………………..……… 
 (   ) จดักิจกรรมรณรงค์เร่ืองบหุร่ี 
 (   ) จดับอร์ดความรู้ 
 (   ) แจกส่ือสิ่งพิมพ์ แผน่พบัความรู้ สติ๊กเกอร์ 
 (   ) กิจกรรมเสียงตามสาย 
 (   ) ประกวดค าขวญั 
 (   ) กิจกรรมเดนิรณรงค์ 
 (   ) อบรมให้ความรู้แก่สมาชิกในครอบครัว 
 (   ) อ่ืนๆ…………………………………….………………………………………………. 
 (   ) จดักิจกรรมสนบัสนนุให้พนกังานเลิกบหุร่ี 
 (   ) สนบัสนนุผลิตภณัฑ์อดบหุร่ี 
 (   ) อบรมวิธีเลิกบหุร่ีให้สมาชิกในครอบครัว 
 (   ) จดัตัง้คลีนิคเลิกบหุร่ีในชมุชน 
 (   ) สนบัสนนุให้ไปปรึกษาแพทย์ 
 (   ) อ่ืนๆ…………………………………………………………………………………….. 
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ส่วนที่ 3 ความรู้เก่ียวกับบุหร่ี 
ค าชีแ้จง : โปรดท าเคร่ืองหมาย   ลงในชอ่งวา่งท่ีตรงกบัความคิดของท่านมากท่ีสดุ 
ข้อ ข้อความ ถูก ผิด 
1. บหุร่ีเป็นสิ่งเสพติดชนิดหนึง่   
2. การสบูบหุร่ีเป็นสาเหตทุ าให้เกิดโรคมะเร็งท่ีอวยัวะตา่งๆของร่างกาย   
3. การสบูบหุร่ีเป็นสาเหตทุ าให้เส้นเลือดในสมองแตกและเป็นอมัพาตได้   
4. สารนิโคตนิในบหุร่ี ท าให้ผู้สบูบหุร่ีมีอาการติดบหุร่ี   
5. สารทาร์ในบหุร่ี มีผลท าให้ความดนัโลหิตสงู หวัใจเต้นเร็ว   
6. ก้นกรองบหุร่ีชว่ยลดอนัตรายจากการสบูบหุร่ีได้   
7. สารพิษในบหุร่ี มีอนัตรายทัง้ตอ่ผู้สบูและผู้ ท่ีไมส่บูโดยการได้รับควนับหุร่ี   
8. สถานท่ีสาธารณะเป็นแหลง่ส าคญัท่ีเป็นพาหะแหง่การเกิดโรคจากควนับหุร่ี   
9. ปัจจบุนั มีกฎมายเก่ียวกบัการควบคมุยาสบูและการสบูบหุร่ี   
10. ห้ามขาย แลกเปล่ียนหรือให้ผลิตภณัฑ์ยาสบูแก่ผู้ ท่ีมีอายไุมค่รบ 20 ปีบริบรูณ์   
11. ผู้ไมส่บูบหุร่ี ไมส่ามารถเรียกร้องเจ้าของสถานท่ีท่ีไปใช้บริการให้จดัเขตปลอดบหุร่ี

ได้ 
  

12. การสบูบหุร่ีในท่ีสาธารณะก่อให้เกิดความเสียหายตอ่สขุภาพของบคุคลอ่ืน เป็น
การใช้สิทธิท่ีมิชอบด้วยกฎหมาย 

  

 
ส่วนที่ 4 ทัศนคตเิก่ียวกับการสูบบุหร่ี 
ค าชีแ้จง : โปรดพิจารณาเลือกข้อความท่ีตรงกบัความรู้สกึ หรือความเห็นของทา่นมากท่ีสดุ  
    แล้วท าเคร่ืองหมาย  ลงในชอ่งวา่ง 

ข้อ ข้อความ 
ทัศนคติ 

เหน็ด้วย 
ไม่

แน่ใจ 
ไม่ 

เหน็ด้วย 
1. การสบูบหุร่ี 1 ซองตอ่วนั ไมเ่ป็นอนัตรายตอ่สขุภาพ    
2. คนเราไมรู้่วนัตายของตนเอง จะเช่ือได้อย่างไรวา่จะตายเร็วกวา่ปกติ

เพราะการสบูบหุร่ี 
   

3. การสบูบหุร่ีมีทัง้อนัตรายและผลเสียมากกวา่ผลดี    
4. ทา่นรู้สกึรังเกียดผู้ ท่ีสบูบหุร่ี    
5. การสบูบหุร่ีท าให้มีความมัน่ใจในตนเองมากขึน้    
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ข้อ ข้อความ 
ทัศนคติ 

เหน็ด้วย 
ไม่

แน่ใจ 
ไม่ 

เหน็ด้วย 
6. ควรมีเขตปลอดบหุร่ีในท่ีท างานของทา่น    
7. การจดัเขตปลอดบหุร่ีในท่ีท างาน จะชว่ยสง่เสริมภาพลกัษณ์ของ

บริษัทให้ดีขึน้ 
   

8. การสบูบหุร่ีเป็นเร่ืองปกติของคนธรรมดาทัว่ไป    
9. การสบูบหุร่ีท าให้คนท่ีอยูใ่กล้ชิดเกิดความร าคาญ    
10. ถ้าทา่นอยูใ่นกลุม่ท่ีสบูบหุร่ี ทา่นจ าเป็นต้องสบูบหุร่ีด้วย    
11. ทา่นตัง้ใจจะชกัชวนเพ่ือนร่วมงานให้เลิกสบูบหุร่ี    
12. คา่ใช้จา่ยในการซือ้บหุร่ี สามารถเก็บออมไว้เป็นคา่ใช้จา่ยท่ีจ าเป็น

อยา่งอ่ืนได้ 
   

13. การสบูบหุร่ีท าให้รัฐต้องสญูเสียคา่ใช้จา่ยในการรักษาพยาบาล
มากกวา่รายรับท่ีได้จากภาษีบหุร่ี 

   

14. การเลิกสบูบหุร่ีเป็นการท าลายบคุลิกภาพของตนเอง    
15. ผู้ ท่ีเลิกสบูบหุร่ีได้เป็นผู้ ท่ีชนะใจตนเอง    

 
“ขอขอบคณุทกุทา่นท่ีให้ความร่วมมือในการตอบแบบส ารวจรายครัวเรือนนี  ้
 ข้อมลูของทา่นและครอบครัวจะเป็นประโยชน์อยา่งยิ่งตอ่การพฒันาให้ครอบครัวและชมุชนของ
เราเป็นครอบครัว ลด ละ เลิกการสบูบหุร่ี และตอ่การพฒันาสงัคมไทยให้เป็นสงัคมไร้ควนับหุร่ี” 
 
 
 ช่ือผู้ให้สมัภาษณ์  .......................................................................................................  

ช่ือผู้สมัภาษณ์  ........................................................................................................... 
     วนัท่ีสมัภาษณ์  ............./..................../................ 
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กรอบการพูดคุยกลุ่มเป้าหมาย 15 ครัวเรือนต้นแบบลด ละ เลิกการสูบบุหร่ี 
บ้านแซร์ไปร์  ต าบลไพรพัฒนา  อ าเภอภสูิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ 

 
ชีแ้จงความเป็นมา 
 - ทบทวนข้อมลู ศจย. / ความเป็นมาโครงการ / สิ่งท่ีท ามาแล้ว / ข้อค้นพบ 
 
วัตถุประสงค์การประชุมครัวเรือน 15 ครอบครัว 
 - ทบทวนโครงการฯและชีแ้จงผลการเก็บข้อมลูสถานการณ์การสบูบหุร่ีและผลกระทบ 
ท่ีเกิดขึน้ในชมุชนบ้านแซร์ไปร์ 
 - หาแนวทางการสร้างการมีสว่นร่วมของคนในครอบครัวเพ่ือการลด ละ เลิก การสบูบหุร่ี 
 
- ประเดน็พูดคุย 15 ครอบครัว 

-  พฤตกิรรมการสบูบหุร่ีของคนในครอบครัว 
-  ความรู้สกึ / ความคดิเห็นของคนในครอบครัวท่ีมีสมาชิกในครอบครัวสบูบหุร่ี 
-  วิธีการท่ีคนในครอบครัวได้ชว่ยกนัเพ่ือลดการสบูบหุร่ีในครัวเรือน 
-  ผลท่ีเกิดขึน้เป็นอยา่งไร 
-  วิธีการท่ีจะท าตอ่ในครัวเรือนเพ่ีอลดการสบูบหุร่ีของสมาชิกในครอบครัว 

 
แบบบันทกึข้อมูลครอบครัวต้นแบบการลด ละ เลิก การสูบบุหร่ีในครอบครัว 
...............................................................................................................................................
............................................................................................................................................... 
...............................................................................................................................................
............................................................................................................................................... 
...............................................................................................................................................
............................................................................................................................................... 
...............................................................................................................................................
............................................................................................................................................... 
 

ผู้บันทกึ................................................................................... 
วันท่ีบันทกึ.............................................................................. 
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ภาคผนวก ข 
 

บทความ 
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อยากเลิกสูบยา : หมู่บ้านปฏบัิตกิาร ลด ละ เลิก การสูบบุหร่ีในครอบครัว 
 
  บทความนีต้้องการอธิบายกระบวนการน ามตสิมชัชาสขุภาพเร่ืองยาสบูมา 
ปฏิบตัิการในพืน้ท่ีจังหวัดศรีสะเกษ พืน้ท่ีชายแดน ไทย – กัมพูชา ในช่วงระหว่างปฏิบตัิการใน
ครอบครัวน าร่อง ลด ละ เลิก การสูบบุหร่ีในครอบครัว โดยการวิเคราะห์ให้เห็น  หลกัคิด วิธีการ  
กลไกการท างาน  ทกัษะความรู้  และกระบวนการท างาน  อย่างเป็นขัน้ตอนรวมทัง้ผลท่ีเกิดขึน้จาก
การท างาน  ทีมวิจัยใช้วิธีการเก็บข้อมูลทางมานุษยวิทยาและใช้กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบตัิการ
แบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research) ในพืน้ท่ีหมู่บ้านปฏิบตัิการ ลด ละ เลิก การสูบ
บหุร่ีในครอบครัว ในชว่งระหว่างเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2555  ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2555  พบว่า
การสบูบหุร่ีครัง้แรกของคนในสมยัก่อนจะมีความสมัพนัธ์กนักบัวิถีชีวิตการท ามาหากิน และความ
เช่ือ ซึ่งแตกตา่งจากการสบูบหุร่ีครัง้แรกของคนสมยันีท่ี้เกิดจากการเรียนแบบรุ่นพ่ี ท าตามเพ่ือนคิด
วา่โก้เก๋  คนท่ีสบูบหุร่ีมานานมีปัญหาด้านสขุภาพ ต้องการเลิกสบูบหุร่ี และโดยวิธีการตา่งๆ ท่ีสร้าง
แรงจงูใจ หกัดิบ อมลกูอม ขณะท่ีพืน้ท่ีชายแดน ท่ีมีการขายบหุร่ีลอกเรียนแบบราคา บหุร่ีรสชาติท่ี
แปลกใหม่ และลกัษณะการหีบห่อท่ีสะดดุตา เป็นพืน้ท่ีในการสุ่มเส่ียงท่ี เดก็ เยาวชนท่ีอยูใ่กล้พืน้ท่ี
ชายแดน จะเป็นนกัสบูบหุร่ีหน้าใหม ่  

บทความนีชี้ใ้ห้เห็นวา่ การปฏิบตักิารของสถาบนัครอบครัวน าร่อง จากมาตรการ 
ร่วมกนั เช่น การก าหนดพืน้ท่ีสบูบหุร่ีในบริเวณบ้าน การสร้างแรงจงูใจ โดยใช้ความสมัพนัธ์ท่ีดีของ
คนในครอบครัวจะช่วยให้คนท่ีสบูบหุร่ีในครอบครัวสามารถ ลด ละ เลิก การสูบบหุร่ีได้  การสร้าง
กลไกการป้องกนัการสบูบหุร่ีหน้าใหมเ่ป็นเร่ืองเร่งดว่นท่ีควรได้รับการสง่เสริมจากทกุภาคสว่น 
 
บทน า 
  “...สูบยาเส้นสาวไม่มอง  สูบยาซองสาวมองจนเสียเส้น... “  นีค้งไม่ใช่
ประโยคท่ีเด็กๆในโรงเรียนท่ีเราไม่ได้ท ากิจกรรมเร่ืองยาสบูแตง่ขึน้เอง เพ่ือท่ีจะจีบสาว เพราะพวก
เขายังเป็นเด็ก หากแต่เป็นประโยคท่ีเด็กๆ หลายๆ คนในโรงเรียนแห่งนีไ้ด้ยินมาและพูดถึง
สถานการณ์การสูบบุหร่ีในชุมชน และน ามาล้อเล่นกับเพ่ือนจนติดปาก  แต่ก็ท าให้ผู้ ท่ีได้ยิน
มองเห็นถึงคา่นิยม และทศันคตขิองคนท่ีสบูบหุร่ีในหมู่บ้านแหง่นีด้้วย 
  หมูบ้่านปฏิบตัิการ ลด ละ เลิก การสบูบหุร่ี เป็นช่ือสมมติขึน้แทนหมูบ้่านท่ีนกัวิจยั
สนใจและได้ใช้พืน้ท่ีหมูบ้่านนีใ้นการน ามตสิมชัชาสขุภาพเร่ืองยาสบูไปปฏิบตักิารในพืน้ท่ีเน่ืองจาก 
หมูบ้่านแหง่นีก้ลายเป็นหมูบ้่านท่ีมีความส าคญั เพราะเป็นหมูบ้่านท่ีอยู่ตดิชายแดน ไทย – กมัพชูา 
ท่ีมีความหลากหลายทางชาตพินัธุ์ ทัง้ เขมร ลาว กยู และเยอ เป็นหมูบ้่านพฒันาของรัฐ มีการสร้าง
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ถนนสายส าคญัสู่ประเทศกมัพชูา เวียดนาม ซึง่เป็นเมืองหน้าดา่นของประเทศไทย มีการเปิดจดุ
ผา่นแดนถาวร เม่ือปี พ.ศ. 2546   จงึเป็นประตท่ีูส าคญัในการเปิดรับผู้คน ข้ามแดน เป็นเส้นทาง
การค้า และการทอ่งเท่ียว รวมทัง้เป็นท่ีจ าหนา่ยสินค้าผิดกฎหมาย และสินค้าปลอดภาษี เชน่ บหุร่ี
ย่ีห้อแบรนเนมตา่งๆ  
  การน ามติสมชัชาแห่งชาติเร่ืองยาสบูมาปฏิบตัิการในพืน้ท่ีชายแดน ไทย-กมัพชูา 
ท าให้ทีมวิจยัมีค าถามว่าการพฒันากลไกการสร้างเสริมระบบการเฝ้าระวงัเพ่ือลด ละ เลิกการสูบ
บหุร่ีในครอบครัว พืน้ท่ีชายแดนไทย – กมัพูชาควรเป็นอย่างไร ทัง้ท่ีในหมู่บ้านแห่งนีมี้ครอบครัวท่ี
ไม่เคยสบูบหุร่ีเลย  บางครอบครัวเคยสบูบหุร่ีแตเ่ลิกแล้ว และครอบครัวสว่นมากจะมีคนสบูบหุร่ีใน
ครอบครัว การท่ีรัฐบาลไทยท่ีได้ออกกฎหมายข้อห้าม  การสร้างมาตรการต่างๆ เพ่ือมาบงัคบัใช้
ควบคมุการสบูบหุร่ี ดเูหมือนว่าจะสวนทางกบัอตัราการสบูบหุร่ีท่ีสงูขึน้เร่ือยๆ ของคนในพืน้ท่ีท่ีอยู่
ห่างไกลตวัเมือง แตก่ลบัมีพืน้ท่ีติดชายแดนท่ีมีสินค้าจ าพวกนีอ้ยู่มาก ด้วยกลยทุธ์ของบริษัทผลิต
ยาสบู ท่ีต้องการหาลกูค้ารายใหม ่จึงมีการผลิตยาสบูท่ีสบูแล้วตดิง่ายขึน้ และบหุร่ีท่ีมีรสชาตแิปลก
ใหม่  เช่น รสบลูเบอร่ี รสช็อคโกแลต  รสสตรอเบอร่ี รสแอ๊ปเปิ้ล  และรสกาแฟท่ีวางขายทั่วไป               
ตามพืน้ท่ีชายแดน  
  บทความนี ้ทีมวิจัยจะวิเคราะห์และชีใ้ห้เห็นถึง ปฏิบตัิการของครอบครัวน าร่อง 
โดยใช้หลักวิธีการคิด  ในการสร้างกลไกการท างาน  รวมถึงทักษะความรู้ต่างๆ  และขัน้ตอน
กระบวนการท างาน  รวมทัง้ผลท่ีเกิดขึน้ จากการน ามติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติมาปฏิบัติการ
ร่วมกบัครอบครัวน าร่อง ในการลด ละ เลิก การสบูบหุร่ีในครอบครัว ตัง้แตต้่นจนจบ  ทีมวิจยัใช้การ
เก็บข้อมูลทางสงัคมศาสตร์และใช้กระบวนการวิจยัเชิงปฏิบตัิการแบบมีส่วนร่วม (Participatory 
Action Research) ในพืน้ท่ีหมู่บ้านปฏิบตักิาร ลด ละ เลิก การสบูบหุร่ีในครอบครัว  ในชว่งระหวา่ง
เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2555  ถึง เดือนธนัวาคม พ.ศ. 2555 
 
1.  บริบทพืน้ท่ีและพัฒนาการของการสูบบุหร่ีในหมู่บ้านปฏิบัตกิาร  
  หมู่บ้านปฏิบัติการ ลด ละ เลิกการสูบบุหร่ีในครอบครัว เป็นช่ือท่ีตัง้ขึน้แทน
หมู่บ้านเดิมท่ีมีช่ือเรียกหมู่บ้านเป็นภาษาเขมร นัน้เพราะคนท่ีมาอยู่ในหมู่บ้านกลุ่มแรกเป็นกลุ่ม
ชาตพินัธุ์เขมร และหมู่บ้านนีมี้พืน้ท่ีตดิชายแดนไทย – กมัพชูา ด้วยลกัษณะของพืน้ท่ีท่ีเป็นท่ีราบสงู  
สลบัภูเขาเตีย้ๆ และเทือกเขาพนมดงรัก ท าให้พืน้ท่ีในบริเวณนีอุ้ดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรป่าไม้  
ท่ีดิน ล าห้วยและพืน้ท่ีบริเวณนีเ้คยเป็นพืน้ท่ีต่อสู้ทางความคิดระหว่างรัฐไทย และคอมมิวนิสต์          
ท าให้ชาวบ้านนีต้้องอพยพออกจากหมู่บ้านหลายครัง้ เพ่ือความปลอดภยั บ้านนีเ้คยเป็นพืน้ท่ีจุด
พกัแรมชัว่คราวของชาวบ้านในประเทศกัมพูชาระหว่างการอพยพหนีการสู้ รบทางการเมือง เม่ือ
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หลายปีก่อน ด้วยความสมบูรณ์ของทรัพยากรป่าไม้ท่ีมีมาก ทางกรมป่าไม้  จึงได้มีการสมัปทาน  
ป่าไม้ในพืน้ท่ีบริเวณนัน้ทัง้หมด จึงท าให้พืน้ท่ีเปิดใหม่มีความอดุมสมบรูณ์ ท าให้ผู้คนจากตา่งถ่ิน
อพยพหลัง่ไหลเข้ามาจบัจองเป็นท่ีอยู่อาศยัและพืน้ท่ีท ากินเป็นจ านวนมาก ท าให้จ านวนครัวเรือน
ในหมูบ้่านแหง่นีข้ยายตวัอยา่งรวดเร็ว 
  หมู่บ้านแห่งนีก้ลายเป็นหมู่บ้านเป้าหมายในการพัฒนาของรัฐ ในหลายๆ เร่ือง 
หลงัการประกาศจากรัฐบาลว่า “เราจะเปล่ียนจากสนามรบเป็นสนามการค้า” บ้านนีก้ลายเป็น
ประตเูมืองหน้าด่านท่ีจะเปิดรับผู้คนท่ีจะสญัจรข้ามแดนไป – มา  มีการตดัเส้นทางท าถนนใหม่ 
จากหมู่บ้านแห่งนีไ้ปจนถึงชายแดน ไทย - กมัพชูา เพ่ือเช่ือมโยงการค้าและการท่องเท่ียว ภายใต้
เขตอนภุาคลุ่มน า้โขง (GMS) มีการเปิดจดุผ่านแดนถาวรชอ่งสะง า เพ่ือเป็นช่องทางในการค้า และ
การขนส่งในเขตภูมิภาคนี ้ท่ีสร้างรายได้ให้กับประเทศไทยอย่างมหาศาล รวมทัง้พืน้ท่ีชายแดนยงั
เป็นพืน้ท่ีท่ีมีสินค้าผิดกฎหมาย และสินค้าลอกเลียนแบบประเภทต่างๆ เช่น  สุรา และบุหร่ีย่ีห้อ              
แบรนเนมตา่งๆ 
  เราไม่ทราบว่าการสูบบุหร่ีครัง้แรกของคนในหมู่บ้านนีเ้กิดขึน้เม่ือไหร่ แต่จาก           
ค าบอกเล่าของชาวบ้าน พบว่าบุหร่ีหรือยาสูบถูกน ามาพร้อมๆกับการอพยพของผู้ ท่ีเข้ามาอยู่ใน
หมู่บ้านแห่งนี ้ผู้ ท่ีสูบบุหร่ีนานๆ ส่วนใหญ่บอกว่า เคยสูบบุหร่ีตัง้แต่เป็นเด็กอายุประมาณ 7 ปี
เน่ืองจากต้องออกไปชว่ยงานพอ่ แม ่แพ้วถางไร่ในป่า เลีย้งววัในป่า การสบูบหุร่ีครัง้แรก จงึมาจาก
ค าแนะน าของพ่อท่ีให้สบูบหุร่ีเพราะต้องการไลแ่มลง ไล่ยงุ บางครัง้ก็น ายาสบูมาป้องกนัทากเวลา
เดินป่า การสบูบหุร่ีจะเรียกว่าสบูยา สมยัก่อนจะมีเฉพาะยาเส้น และคนในหมู่บ้านยงัใช้ยาเส้นมา
เป็นเคร่ืองเซน่ ประกอบพิธีกรรมตามความเช่ือตา่งๆ ของผู้ เข้าทรง จากนัน้ก็จะแบง่กนัเพ่ือเป็นคาย
เคร่ืองเซ่น และแบง่กนัสบู ในสมยัก่อนการสบูยาไม่ได้ถือวา่เป็นเร่ืองน่ารังเกลียด บางครัง้ยาสบูกบั
น ามาเป็นของฝาก ของต้อนท่ีมีคณุคา่ให้กบัเครือญาตท่ีิมาจากตา่งถ่ิน  
  ในยคุสมยัท่ีคนในหมูบ้่านอพยพไปท างานท่ีอ่ืนแล้วน าบหุร่ีท่ีผลิตจากโรงงานกลบั
เข้ามาสบูบหุร่ีในหมู่บ้าน ท าให้ทศันคติตอ่การสบูบหุร่ีในหมูบ้่านเร่ิมเปล่ียนไป  ชาวบ้านมองวา่คน
ท่ีสบูบหุร่ีจากโรงงานเป็นคนมีเงิน โก้ เทห์่ และเป็นท่ีสนใจของคนรอบข้าง  จงึเป็นท่ีมาของการสบู
บหุร่ีของนกัสบูหน้าใหมท่ี่เป็นเดก็เยาวชน ในยคุปัจจบุนัท่ีสบูบหุร่ีเพราะต้องการเป็นท่ีสนใจของคน
รอบข้างท าตามเพ่ือน เพ่ือสร้างการยอมรับจากรุ่นพ่ี 
  ทีมวิจยัมองวา่  ในอดีตการสบูบหุร่ีครัง้แรกของคนท่ีสบูบุหร่ีนานๆเป็นการสบูยา
เส้น โดยหลกัคดิของการสบูบหุร่ีแตล่ะครัง้จะมีความสมัพนัธ์กบัความเช่ือ และวิถีชีวิตการท ามาหา
กินของคนครอบครัว ซึง่ตา่งจากการสบูบหุร่ีครัง้แรกของคนสมยัปัจจบุนั คนสว่นใหญ่เป็นการสบู
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ยาท่ีผลิตจากโรงงาน และเป็นบหุร่ีท่ีมีรสชาตแิปลกใหมเ่ป็นท่ีสนใจและสามารถสร้างความอยาก
สบูบหุร่ีตอ่เน่ืองท่ีเร็วขึน้ 
 
2.  สมัชชาสุขภาพ : การน ามตสิมัชชาสุขภาพขับเคล่ือนในพืน้ที่ชายแดนไทย-กัมพูชา  
  การให้สัตยาบรรณของประเทศไทยในฐานะเป็นประเทศภาคีสมาชิกตาม
อนุสัญญาว่าด้วยการควบคุมยาสูบของอนามัยโลก ตัง้แต่ปี 2547 การท่ีเรามีคณะกรรมการ
ควบคุมการบริโภคยาสูบแห่งชาติ  (คบยช.) เพ่ือคอยออกนโยบายด้านการควบคุมยาสูบและ
มาตรการตา่งๆ ล่าสดุการประชมุสมชัชาแห่งชาติครัง้ท่ี 3 ได้ตระหนกัว่า การบริโภคยาสบูเป็นภัย
เส่ียงตอ่สขุภาพ ขณะท่ีสถานการณ์การบริโภคยาสบูของคนไทย รวมถึงเยาวชน มีแนวโน้มเพิ่มขึน้ 
และเข้าใจว่าการควบคมุยาสบูต้องใช้มาตรการท่ีบรูณาการหลายด้าน ประกอบกนัจะช่วยให้มีการ
คุ้มครองสขุภาพของผู้ ไมส่บูบหุร่ี และการช่วยเลิกบหุร่ี มีความจ าเป็นท่ีจะต้องสร้างความมุ่งมัน่ใน
การควบคมุการบริโภคยาสบู 

ท่ีผา่นมาสมชัชาสขุภาพจงัหวดัศรีสะเกษ ประกอบด้วยภาคประชาสงัคม ทัง้ 
ภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและประชาชนท่ีเก่ียวข้อง ได้ด าเนินการเก่ียวกับ
ประเด็นด้านสขุภาพในพืน้ท่ีจงัหวดัศรีสะเกษ ตามรูปแบบตา่งๆท่ีจะสร้างกระบวนการเรียนรู้  เพ่ือ
การพฒันากลุ่มเป้าหมายท่ีเก่ียวข้อง เช่น การรณรงค์ การจดัคา่ยและอบรมให้ความรู้ในประเด็นท่ี
เก่ียวข้องกับสขุภาพ  ขณะท่ีการส ารวจอตัราการสูบบุหร่ีแยกเป็นจงัหวดัพบว่า  อตัราการสูบบุหร่ี
ของจงัหวดัศรีสะเกษ ในปี พ.ศ. 2550 มีอัตราการสูบบุหร่ี 23.02% และในปี พ.ศ. 2554 มีอัตรา
การสูบบุหร่ี 24.98%  เพิ่มขึน้ 1.96% เม่ือเทียบกับปีท่ีผ่านมา (รัศมี สังข์ทอง และคณะ ,2554) 
ดงันัน้ประเด็นการน ามติสมชัชาสุขภาพเร่ืองยาสูบมาด าเนินการในจงัหวดัศรีสะเกษ จึงเป็นเร่ือง
เร่งดว่นนอกจากมาตรการท่ีมีอยูเ่ดมิ 
  การพฒันากลไกการสร้างเสริมระบบการเฝ้าระวงัเพ่ือลด ละ เลิกการสูบบุหร่ีใน
ครอบครัว  จึงเป็นค าถามท่ีส าคญัศกึษาในครัง้นี ้เน่ืองจากท่ีผ่านมา รูปแบบการณรงค์ไม่สบูบหุร่ี 
สามารถเข้าถึงได้บางกลุ่มท่ีอยู่ในระดบัจังหวัดเท่านัน้  การก าหนดพืน้ท่ีการสูบบุหร่ี สามารถ
ควบคมุได้เฉพาะในเขตเทศบาลและเมือง  แตก่ารสร้างกลไกโดยมีสถาบนัครอบครัวเป็นสถาบนัท่ี
เล็กและส าคัญท่ีสุดมาเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาครัง้นี ้ร่วมกับนักวิจัย ศูนย์ศรีสะเกษศึกษา 
มหาวิทยาลยัราชภฏัศรีสะเกษ  ท่ีเป็นสถาบนัทางวิชาการเพ่ือรับใช้ท้องถ่ิน โดยใช้วิธีการเก็บข้อมลู
ทางมานุษยวิทยา และกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action 
Research) การน ามติสมัชชาสุขภาพเร่ืองยาสูบมาปฏิบตัิการในพืน้ท่ีหมู่บ้านปฏิบตัิการลด ละ 
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เลิก การสูบบุหร่ีในครอบครัวพืน้ท่ีชายแดนไทย – กัมพูชา จึงเป็นรูปแบบใหม่ของสมชัชาสุขภาพ
จงัหวดัศรีสะเกษ เพ่ือสร้างการเรียนรู้และพฒันามาตรการ ลด ละเลิก การสบูบหุร่ีตอ่ไป 
  ทีมวิจัยมองว่าการน ามติสมัชชาสุขภาพเร่ืองยาสูบมาปฏิบัติการในระดับ
ครอบครัว เป็นการกระตุ้นให้ผู้สบูบหุร่ีให้เห็นคณุคา่ของตวัเอง และการลด ละ เลิกสบูบหุร่ีเป็นการ
สร้างความสมัพนัธ์ท่ีดีของคนในครอบครัว  การปฏิบตักิารดงักล่าวสามารถสร้างการตระหนกั รับรู้ 
และเกิดการเปล่ียนแปลงพฤตกิรรมของผู้ ท่ีสบูบหุร่ีในในระดบัครอบครัวและในหมูบ้่านได้  
  
3.  หมู่บ้านปฏิบัตกิาร : ครอบครัวน าร่อง ลด ละ เลิก การสูบบุหร่ีในครอบครัว  
 “...เสียใจท่ีพึ่งเลิกสูบบุหร่ีได้  เพราะเวลาท่ีเลิกสูบบุหร่ีมันเหลือน้อยกว่าเวลาท่ีเรา
เคยสูบมันมาอีก....มาเลิกได้ตอนสุขภาพร่างกายเราไม่แข็งแรง   ยาท่ีผมใช้เลิกสูบบุหร่ีท่ี
ได้ผลดีที่สุดคือ การมีหัวใจที่เข็มแข็ง...” 
       (สมยั สืบฯ.  2555  :  สนทนา) 
  ความพยายามท่ีจะเลิกสูบบหุร่ีของคนในหมู่บ้านแห่งนีไ้ม่ใช่เร่ืองใหม่ท่ีจะพึ่งเร่ิม
ด าเนินการช่วงของการน ามติสุขภาพเร่ืองยาสูบมาด าเนินในหมู่บ้าน หากแต่คนท่ีสูบบุหร่ีได้ลอง
เลิก สบูบหุร่ีมาแล้วหลายครัง้ เน่ืองมาจากสาเหตหุลายประการ  เช่น  ปัญหาด้านของสขุภาพ คน
ในครอบครัวร้องขอ หลายคนสามารถเลิกสูบบหุร่ีได้อย่างถาวร หลายคนเคยเลิกได้แต่หนักลบัมา
สบูบหุร่ีอีกครัง้ และหลายคนท่ีก าลงัสบูบหุร่ีคดิอยากจะเลิก  
  ขณะท่ีการส ารวจแบบสมัภาษณ์รายครัวเรือนของชาวบ้าน เก่ียวกบัสถานการณ์
การสบูบหุร่ีในหมู่บ้านพบวา่ มีครอบครัวท่ีเคยสบูและไม่สบูบหุร่ี จ านวน 70 ครัวเรือน  มีครอบครัว
ท่ีสูบบุหร่ีท่ีมีเด็กอายุ ต ่ากว่า  7 ปี จ านวน 73 ครัวเรือนประเด็นท่ีน่าสนใจ คือ มีครัวเรือนท่ีมีเด็ก
อายตุ ่ากวา่ 7 ปี อาศยัมากกว่า 1 คน ทัง้หมด 16 ครัวเรือน  และครัวเรือนท่ีสบูบหุร่ีท่ีมีเดก็มากกว่า 
7 ปี อาศยัอยู่ร่วมจ านวน 154 ครัวเรือน  การท่ีชาวบ้านใช้เด็กท่ีมีอายุ 7 ปีเป็นเกณฑ์ เน่ืองจาก 
พฒันาการและการเรียนรู้ของเด็กปฐมวยั เป็นช่วงวยัทองของชีวิตในการพฒันาทุกเร่ือง หากเด็ก
เหล่านีย้งัอาศยัอยู่ในครัวเรือนท่ีสบูบหุร่ี ซึ่งมีผลตอ่พฒันาการและการเรียนรู้ของเด็กอย่างแน่นอน 
การส ารวจสถานการณ์ดงักล่าวท าให้ชาวบ้านรับรู้ถึงข้อมูลท่ีส าคัญในการตัดสินใจปฏิบตัิการ
ตอ่เน่ือง 
  คนท่ีไมเ่คยสบูบหุร่ีอาจมองว่าการเลิกสบูบหุร่ีเป็นเร่ืองงานนิดเดียว แตส่ าหรับคน
ท่ีสบูบหุร่ีแล้วเป็นเร่ืองท่ียากต้องใช้เวลา และต้องให้ความส าคญักบัเร่ืองนีอ้ยา่งหนกัแนน่ แนน่อน
วา่ทกุคนท่ีสบูบหุร่ีมานาน มีความต้องการท่ีอยากจะเลิกสบูบหุร่ี แตก็่ขึน้อยูก่บัความตัง้ใจและ
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ความพร้อมของสมาชิกในแตล่ะครอบครัว การค้นหาครอบครัวน าร่องเพ่ือท่ีจะสร้างกลไก การ ลด 
ละ เลิก การสบูบหุร่ีในครอบครัว จงึเร่ิมขึน้ 
  แนวคิดท่ีอยากเลิกสูบบุหร่ี  “เวลาไปไฮ่ไปนา..พวกผมลืมห่อข้าวบ่ต้อง
กลับมาเอากะได๋...แต่ถ้าลืมห่อยาสูบต้องฟ้าวกลับมาเอา”  นีคื้อเสียงสะท้อนจากคนท่ีสบูบหุร่ี 
แล้วบหุร่ีหรือยาสบูมนัส าคญักวา่ข้าวได้อย่างไร หลายคนมาอยากตอบค าถาม  แตแ่น่นอนวา่คนท่ี
สูบบุหร่ีมานานต้องการท่ีจะเลิกสูบบุหร่ี แต่การแสวงหาครอบครัวน าร่อง  เพ่ือเป็นตัวแทนการ
ปฏิบตัิการ ลด ละ เลิกการสบูบหุร่ีก็ไม่ใช่เร่ืองง่าย ทัง้ๆ ท่ีทกุคนบอกว่าอยากเลิกสบูบหุร่ี อาจเป็น
เพราะว่าการแสดงตวัเป็นครอบครัวน าร่องเหมือนเป็นการผกูมดัตวัเองว่าจะต้องเลิกสบูบหุร่ีให้ได้ 
มนัเป็นเร่ืองยาก เพราะทกุคนเคยลองเลิกสบูบหุร่ีแล้วหลายครัง้ ดงันัน้การใช้กลไกของโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบล  ช่วยในการคดัสรรครอบครัว 15 ครอบครัว เป็นครอบครัวน าร่องและมี
ครอบครัวท่ีเข้าร่วมจริงจ านวน 9 ครอบครัว สิ่งท่ีเป็นแนวคิดท่ีส าคญัของครอบครัวน าร่อง ในการ
ปฏิบัติการลด ละ เลิก การสูบในครอบครัวครัง้นีคื้อ “ความม่ันคงด้านสุขภาพของคนใน
ครอบครัว” ทกุคนเป็นหว่งเร่ืองสขุภาพและอนาคตของคนในครอบครัว  
  กลไกการท างานการน ามติสมัชชาสุขภาพมาขับเคล่ือนพืน้ที่ชายแดน  
ภายใต้การด าเนินกิจกรรมการน ามติสมัชชาสุขภาพเร่ืองยาสูบมาปฏิบตัิการในพืน้ท่ีชายแดน มี
กลไกท่ีช่วยสนบัสนุน ประกอบด้วย คณะกรรมการสมชัชาสุขภาพจงัหวัดศรีสะเกษ  ท่ีสนับสนุน
ด้านความรู้ และเช่ือมต่องานในระดบัต่างๆ ศนูย์ศรีสะเกษศึกษา  มหาวิทยาลยัราชภฏัศรีสะเกษ  
เป็นผู้สนบัสนนุนกัวิจยัและการบริการทางวิชาการ ออกแบบกระบวนการต่างๆ  ติดตามเพ่ือหนุน
เสริม วิเคราะห์ความรู้ และจัดท ารายงานร่วมกับชาวบ้านทุกภาคส่วน ขณะท่ีกลไกโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบลช่วยสนบัสนุนด้านข้อมูลและองค์ความรู้ด้านสุขภาพ การประสานงานกับ
ครอบครัวน าร่องและชาวบ้านในพืน้ท่ี กลไกโรงเรียนร่วมกบันกัวิจยัช่วยกนัประเมินสถานการณ์การ
สูบบุหร่ีในชุมชน ตัง้แต่อดีต  ปัจจุบนั และในอนาคตเด็กๆฝันอยากให้หมู่บ้านเป็นอย่างไร และ
กลไกท่ีส าคญัคือชุมชนท่ีเป็นคนเก็บข้อมูลต่างๆ ร่วมกับครอบครัวปฏิบตัิการน าร่อง ลด ละ เลิก 
การสูบบุหร่ีท่ีเป็นหน่วยปฏิบัติการในการศึกษาวิจัย และปฏิบัติการ ขณะท่ีการเป็นครอบครัว           
น าร่องปฏิบตักิารลด ละ เลิก การสบูบหุร่ี นอกจากผู้สบูบหุร่ีท่ีต้องให้ข้อมลูท่ีส าคญัแล้ว  สมาชิกใน
ครอบครัวท่ีไม่สูบบุหร่ี คือ ลูก ภรรยา ยังต้องคอยสังเกตพฤติกรรมพร้อมกับการให้ขวัญและ
ก าลงัใจคนท่ีสบูบหุร่ีในชว่งปฏิบตักิารในครัง้นีด้้วย  
  เทคนิคความรู้   การก าหนดมาตรการร่วมของคนในครอบครัว  ถือวา่เป็นเทคนิค
ท่ีมีความส าคญัย่างมาก การก าหนดมาตรการของแต่ละครอบครัวจะมีความแตกตา่งกันไป ตาม
ลกัษณะของครอบครัว เช่น การก าหนดพืน้ท่ีการสูบบุหร่ีในตวับ้าน การท่ีจะไม่สูบบหุร่ีในตวับ้าน 
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การไม่พกชองยาสบู การอมลกูอม การใช้ไม่จิม้ฟัน และบางครอบครัวหาแรงจงูใจท่ีจะ ลดละ เลิก
การสูบบุหร่ี การลดจ านวนการสูบบหุร่ีลงเร่ือยๆ การไม่ซือ้บุหร่ี การไม่ขอสูบบุหร่ี การหลีกเหล่ียง 
ไมเ่ดนิไปใกล้คนท่ีกินเหล้า และการใช้ใจของผู้สบูเป็นเร่ืองท่ีส าคญั 

  คนท่ีไม่สบูบหุร่ีชกัชวนคนท่ีสบูบหุร่ีเข้าร่วมประชมุ และท าความเข้าใจร่วมในช่วง
การปฏิบตัิการลด ละ เลิก การสบูบหุร่ี เวลาคนท่ีสบูบหุร่ีเข้าร่วมกิจกรรมเขาจะรู้สึกเหมือนตวัเองมี
คุณค่า ในการท่ีเป็นกรณีตัวอย่างเพ่ือศึกษาเรียนรู้ รวมทัง้เขาสามารถท่ีจะเป็นคนก าหนด
แผนปฏิบตัิการของตวัเองได้ด้วย รวมเขาก็จะได้สร้างการยอมรับจากคนในครอบครัว และคนท่ีไม่
สบูบหุร่ี 
  คนท่ีสูบบุหร่ีเป็นคนตดัสินใจท่ีจะเข้าร่วมปฏิบตัิการลด ละ เลิกการสูบบุหร่ีเอง 
การท่ีเขาเป็นคนตดัสินใจนัน้ก็แสดงว่าเขาผ่านการวดัใจตวัเองแล้ว ท าใ ห้เขามองเห็นคนค่าของ
ตวัเองเพียงการชว่ยเหลือ และหนนุเสริมให้เขาสามารถ ลด ละ เลิกได้อยา่งถาวร 
  เทคนิคท่ีส าคญัอีกประการหนึ่ง คือ การใช้คนในครอบครัว โดยเฉพาะลูกเป็นคน
สร้างแรงจูงใจและร้องขอให้คนสูบบุหร่ีในบ้านเข้าร่วมปฏิบตัิการครัง้นี ้การให้ก าลงัใจ และคอย
สงัเกต เพ่ือช่วยเหลือคนท่ีสูบบหุร่ีเป็นเร่ืองท่ีคอยกระท าอย่างต่อเน่ือง การใช้วิธีการท่ีดดุา่ ประชด
ประชนัไมจ่ะไมไ่ด้ผล 
  การลงเยี่ยมครอบครัวน าร่องของทีมวิจัย  การติดตามหนุนเสริมและสร้าง
ขวญัก าลงัใจของทีมวิจยัดเูหมือนจะเป็นเร่ืองท่ีส าคญั การมองครอบครัวท่ีน าร่องเป็นสิ่งท่ีมีคณุคา่
ท่ีเขาก าลงัจะพยายามสร้างการเปล่ียนแปลงไปในทางท่ีดีขึน้  การใช้ทกัษะ เทคนิคการตัง้ค าถาม 
และท่าทีของคนลงไปเย่ียมครอบครัวจึงเป็นสิ่งจ าเป็นท่ีจะสร้างการเรียนรู้ เน่ืองเพราะครอบครัวท่ี
เข้าร่วมน าร่องได้ให้พันธะสัญญาใจกันว่า จะ ลด ละ เลิก การสูบบุหร่ี การติดตามจึงเป็น
กระบวนการท่ีท าให้ครอบครัวได้กระตุ้ น และตระหนกัอยู่เสมอว่ามีคนรอการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึน้ 
แน่นอนว่าข้อมลูการเปล่ียนแปลงแม้จะไม่ใช้สิ่งส าคญัของครอบครัวน าร่อง แตก่ารได้แบ่งปันการ
เรียนรู่ท่ีเกิดขึน้กบัครอบครัวอ่ืนๆเป็นสิ่งท่ีนา่สนบัสนนุให้เกิดขึน้   
  กระบวนการท างาน  ภายใต้การน ามติสมชัชาสขุภาพเร่ืองยาสบูมาปฏิบตัิการ
ในพืน้ท่ีชายแดน การออกแบบกระบวนการใช้กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 
แน่นอนว่าเป็นการวิจัยเพ่ือท้องถ่ิน ต้องประกอบด้วยภาคส่วนส าคญั มีนักวิชาการ มีนักพัฒนา 
และมีชาวบ้านสร้างการมีส่วนร่วมจากท้องถ่ินจึงเป็นเร่ืองท่ีส าคัญ  ดงันัน้  กระบวนการภายใต้              
การปฏิบตักิารประกอบด้วยขัน้ตอน ดงันี ้ 
   การชีแ้จงท าความเข้าใจโครงการในระดบัหมู่บ้าน การมีผู้น าชุมชนชาวบ้าน และ
หน่วยงานในพืน้ท่ีเข้าร่วมท าความเข้าใจร่วมตัง้แตเ่ร่ิมต้น จะท าให้การมีส่วนร่วมในขัน้ตอนต่อไป
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ง่ายขึน้   ขัน้ตอนการออกแบบเคร่ืองมือการศึกษาวิจัย เนือ้หาส่วนหนึ่งเป็นท่ีต้องทราบของชุมชน 
สว่นหนึ่งเกิดจากนกัวิจยัภายนอกท่ีอยากเห็น ดงันัน้การออกแบบส ารวจรายครัวเรือนให้มีประเด็น
การเก็บข้อมูลท่ีส าคัญประกอบด้วย สถานการณ์การสูบบุหร่ี และความสัมพันธ์ของคนใน
ครอบครัวท่ี พฤตกิรรมการสบูบหุร่ี ความรู้  และทศันคติของคนในชมุชน   
  ขัน้ตอนการเก็บข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูล การเก็บข้อมูลโดยใช้แบบส ารวจ
รายครัวเรือน โดยอาศยันกัวิจยัท่ีเป็นชาวบ้านท่ีมีต าแหนง่ผู้น าชมุชน และอาสาสมคัรสาธรณสขุมลู
ฐานประจ าหมู่บ้านท่ีมีการสร้างความเข้าใจร่วมก่อน จึงแบ่งเก็บข้อมูลตามพืน้ท่ีของแต่ละคนท่ี
รับผิดชอบ ทัง้หมูบ้่าน  ทีมวิจยัจงึได้น าข้อมลูมาวิเคราะห์เพ่ือหาความสมัพนัธ์ของสถานการณ์การ
สบูบหุร่ีในครอบครัว  
  ขัน้ตอนการคืนข้อมลูชมุชน เป็นกิจกรรมท่ีส าคญั ถึงแม้ว่าชาวบ้านจะอาศยัอยู่ใน
หมู่บ้านท่ีมีสถานการณ์ของการสบูบหุร่ี แตข้่อมลูตา่งๆก็ไม่ได้น ามาวิเคราะห์ให้เป็นข้อมลูท่ีส าคญั
ของหมู่บ้าน การท่ีชาวบ้านรับรู้ข้อมลูส าคญั และมีการตรวจสอบของมลูดงักล่าว จะท าให้ชาวบ้าน
มีความตระหนกั รับรู้ และหาแนวทางมาตรการท่ีจะปฏิบตักิารขัน้ตอนตอ่ไปได้ 
  ขัน้ตอนการหาแนวทางปฏิบตักิารลด ละ เลิกการสบูบหุร่ีในครอบครัว เป็นขัน้ตอน
ท่ีส าคญัท่ีจะหาครอบครัวมาปฏิบตัิการได้ เน่ืองการชาวบ้านมองว่าการเลิกสบูบุหร่ีหรือไม่เลิกสูบ
เป็นเร่ืองส่วนตัว ไม่จ าเป็นต้องให้เป็นท่ีสาธารณรับรู้ข้องคนทั่วไป ในเวทีระดับชุมชนจึงไม่มี
ครอบครัวไหนเลยท่ีจะอาสาเป็นครอบครัวน าร่อง ทัง้ท่ีคนสูบบุหร่ีเหล่านีรั้บทราบถึงปัญหาด้าน
สขุภาพท่ีเกิดขึน้ก็ตาม  การใช้กลไกด้านสขุภาพ และความสมัพนัธ์ของหน่วยงานด้านสขุภาพ จึง
ต้องคัดเลือกตัวแทนครอบครัวน าร่อง จ านวน 15 ครอบครัว และเร่ิมด าเนินการปฏิบัติการ
ครอบครัวน าร่อง ลด ละ เลิก การสบูบหุร่ีในครอบครัว ได้จ านวน 9 ครอบครัว และแน่นอนว่าการท่ี
จะน าคนท่ีสูบบหุร่ีมาสร้างการเปล่ียนแปลง เป็นเร่ืองท่ีละเอียดอ่อนและจ าเป็นต้องสร้างก าลงัใจ
และให้คณุคา่อยา่งตอ่เน่ือง 
  การติดตามครอบครัวน าร่องระหว่างการปฏิบัติการของครอบครัวทีมวิจัยทัง้
ครอบครัวน าร่อง และทีมวิจยัจากภายนอกจะสร้างกระบวนการแลกเปล่ียนข้อมลูการเปล่ียนแปลง
ท่ีเกิดขึน้ ทัง้ทางด้านเชิงปริมาณการสูบบุหร่ี และคุณภาพ ท่ีเป็นการเปล่ียนแปลงทางด้านต่างๆ 
เช่น อารมณ์ คุณภาพของการท างาน ความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวของผู้สูบบุหร่ี และการ
แก้ไขบญัหาท่ีเกิดขึน้ระหว่างการปฏิบตัิการ การติดตามเย่ียมครอบครัว จึงเป็นการสนบัสนุนทัง้
ความรู้และความสมัพนัธ์ท่ีดีให้กบัผู้สบูบหุร่ีและครอบครัว 
  สรุปผลการด าเนินการ  การสรุปผลด าเนินการทีมวิจัยได้แบงออกเป็น 2 ช่วง  
ช่วงแรกตัง้แต่การประสานเร่ิมด าเนินการน ามติสมัชชาสุขภาพเร่ืองยาสูบมาปฏิบตัิการในพื น้ท่ี    
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จังหวัดศรีสะเกษ และน าสู่การปฏิบัติการในหมู่บ้านชายแดน การส รุปผลจะด าเนินการตาม
วัตถุประสงค์ของการศึกษา ทัง้นีก้ารสรุปผลจะเป็นการวิเคราะห์ให้เห็นปรากฏการณ์ภายใต้
กิจกรรมและผลท่ีเกิดขึน้เป็นอย่างไร  ช่วงท่ีสอง จะเป็นการสรุปผลการน าข้อมูลมาปฏิบตัิการใน
ครอบครัวน าร่อง ลด ละ เลิก การสูบบุหร่ีในครอบครัว ว่าผลท่ีเกิดขึน้ทัง้การเปล่ียนแปลงในแง่
ความความคิดการเลิกสบู กลไกท่ีเข้ามาช่วยสนบัสนนุ เทคนิค และทกัษะตา่งๆท่ีน ามาใช้  รวมทัง้
กระบวนการท่ีท ามีขัน้ตอนอย่างไร และผลท่ีเกิดขึน้ตามประเด็นเป็นอย่างไรบ้าง จะสรุปผลการ
ด าเนินการโดยทีมวิจยั 
  ผลที่เกิดขึน้  แน่นอนว่าครอบครัวปฏิบัติการลด ละ เลิก การสูบบุหร่ีใน
ครอบครัวจะใช้เวลาไม่มากในการปฏิบตัิการแตก่ารด าเนินการดงักล่าวสร้างความเช่ือมัน่ ทัง้ทาง
ความคิด การให้คณุคา่ ส าหรับคนท่ีสูบบหุร่ี และความสมัพนัธ์ท่ีดีในครอบครัว ครอบครัวรอบข้าง
ได้เห็นความพยายามในการท่ีจะต้องการจะเปล่ียนแปลงตวัเองในทางท่ีดีขึน้ การสร้างมาตรการ
ของแตล่ะครอบครัวท่ีแตกตา่งกนั แตมี่เป้าหมายเดียวกนัคือ การท่ีจะให้ตวัเอง ลด ละ เลิกการสูบ
บหุร่ี 
  แน่นอนว่าทัง้ 9 ครอบครัว ท่ีเข้าร่วมมีมาตรการของตวัเอง มีการลด จ านวนการ
สูบบุหร่ีต่อวนั ได้จริงแม้ว่าในบางครัง้ พวกเขาจะสูบบ้าง แต่ก็ยงัอยู่ในเง่ือนไขท่ีพวกเขาได้ตัง้ไว้ 
ความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวดีขึน้ ทัง้ลูกท่ีคอยให้ก าลังใจ ภรรยาคอยให้ก าลงัใจ และหนุน
เสริมอย่างตอ่เน่ืองขณะท่ีการเปล่ียนแปลงทางด้านอารมณ์ ก็ท าให้พวกเขาเรานัน้จะมีความอยาก 
และมีอารมณ์หงุดหงิดบ้างในบางช่วงท่ีต้องการสบูแตม่าตรการตา่งๆ ท่ีได้ไห้ไว้ก็จะเป็นตวัช่วยให้
เขาสามารถตอ่สู้กบัมนัได้ 
  ทีมวิจัยมองว่า การพัฒนาทีมเพ่ือสนับสนุนให้เกิดครอบครัวปฏิบตัิการ ลด ละ 
เลิก สบูบหุร่ีในครอบครัวเป็นเร่ืองท่ีส าคญั เพราะทีมเหล่าน่ีจะไปปฏิบตัิการในระดบัหมู่บ้าน และ
ครอบครัว ในการสร้างแรงจงูใจของครอบครัว โดยการให้คณุคา่กบัคนท่ีต้องการเลิกสบูบหุร่ีในการ
ใช้กลไกของครอบครัวท่ีมีลูกและคนในครอบครัวร้องขอ โดยการใช้หลักคิดเก่ียวกับความมั่นคง
ด้านสขุภาพ และการสร้างความสมัพนัธ์ท่ีดีของครัวเป็นแนวทางการพดูคยุ  การใช้กลไก ใช้เทคนิค
มาตรการ ความรู้ตา่งๆ รวมถึงกระบวนการท่ีเป็นขัน้ตอน จะชว่ยให้ผลท่ีเกิดขึน้บรรลไุด้  
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4.  พืน้ท่ีชายแดน :  สุ่มเส่ียงเร่ืองบุหร่ีปลอมและสุขภาพของการสูบบุหร่ีรายใหม่ 

 

  

 

 

 

 

 

 

คาสโินฝ่ังประเทศกมัพชูา ชายแดนช่องสะง า 

 

“ สูบยาเส้นสาวไม่มอง  สูบยาซองสาวมองจนเสียเส้น “  นีค้งไมใ่ชป่ระโยคท่ี 

เด็กๆในโรงเรียนท่ีเราไปท ากิจกรรมเร่ืองยาสบูแตง่ขึน้เองเพ่ือท่ีจะจีบสาว เพราะพวกเขายงัเป็นเด็ก 

หากแต่เป็นประโยคท่ีได้ยินมาจากเด็กนักเรียนหลายคนในโรงเรียนแห่งหนึ่งและการเล่าถึง

สถานการณ์การสบูบุหร่ีในชุมชน จึงน ามาล้อเล่นกับเพ่ือนจนติดปาก  ซึ่งท าให้ผู้ ท่ีได้ยินสามารถ

มองเห็นถึงคา่นิยม และทศันคตขิองคนท่ีสบูบหุร่ีในหมู่บ้านแหง่นีต้ามไปด้วย 

หมูบ้่านแซร์ไปร์ ต าบลไพรพฒันา อ าเภอภสูิงห์ จงัหวดัศรีสะเกษนี ้ได้น ามต ิ

สมชัชาสขุภาพเร่ืองยาสบูไปปฏิบตัิการในพืน้ท่ี เน่ืองจากหมูบ้่านแหง่นีเ้ป็นหมูบ้่านท่ีมีความส าคญั  

เน่ืองจากเป็นหมู่บ้านพฒันาของรัฐบาลท่ีอยูต่ิดแนวชายแดนไทย – กมัพชูา ด้วยการเช่ือมโยงถนน

เส้นทางหลกัส าคญัหลายสายทางเศรษฐกิจท่ีมุ่งสู่ประเทศกัมพูชาและประเทศเวียดนาม  ซึ่งเป็น

จุดผ่านแดนถาวรช่องสะง า เม่ือปี พ.ศ. 2546   เพ่ือเปิดประตูทางการค้า การลงทุนและการ

ท่องเท่ียว เป็นท่ีน่าสงัเกตว่าพืน้ท่ีชายแดนแห่งนี ้ มีการพฒันาอย่างตอ่เน่ืองทัง้ชายแดนไทย และ

ชายแดนกัมพูชา นอกจากเกิดการค้าขาย สินค้าเคร่ืองอุปโภค บริโภค การเดินทางของผู้คนใน

ประเทศ เพ่ือไปเล่นการพนันท่ีบ่อนคาสิโนทางฝ่ังประเทศกัมพูชา ในแต่ละวันก็ไม่น้อย  และ

แน่นอนว่าส่วนหนึ่งก็จะมีการซือ้ของฝาก ของท่ีระลึกเป็นเหล้า หรือบุหร่ีเป็นสินค้าลอกเลียนแบบ

กลบับ้าน ด้วยความแปลกในรสชาต ิกลิ่น รูปแบบท่ีทนัสมยั เพ่ือน ามาเป็นของฝากให้กบัญาติ หรือ

เพ่ือนสนิทมิตรสหาย 
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  แม้วา่กฎหมายและมาตรการตา่ง ๆ ท่ีใช้เก่ียวข้องกบัเร่ืองยาสบูระหวา่งรัฐบาล

ไทย และกมัพชูาจะมีความแตกตา่งกนัตามมาตรฐานของแตล่ะพืน้ท่ี เชน่ การวางขายบหุร่ีประเภท

ตา่ง ๆ หรือการชือ้ ขายสามารถท าได้ในทกุกรณี    

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  ขณะท่ีคนซือ้บหุร่ีเหล่านีส้ว่นใหญ่เป็นคนไทย มีชว่งอายท่ีุแตกตา่งกนั การซือ้และ

การน ากลบัเข้ามาในประเทศมีหลายรูปแบบ เชน่ ทกุคนสามารถซือ้บหุร่ีกลบัได้คนละ 1 หอ่ใหญ่ 

กรณีมีหนงัสือเดนิทางขณะท่ีบางครัง้ก็สามารถชือ้มาได้มากกวา่หรือน้อยกวา่นีข้ึน้อยู่กบัอ านาจ

แถวชายแดน หรือฝากกนัชือ้ปลีกกบัเพ่ือนท่ีไปด้วยกนัเพ่ือให้ได้ปริมาณท่ีมากท่ีสดุ หรือบางครัง้ถ้า

รู้จกักบัคนฝ่ังประเทศกมัพชูาก็จะจ้าง เพ่ือให้มาสง่ตรงจดุผา่นแดนช่องสะง า 

  ความพยายามท่ีจะน าสินค้าประเภทยาสบูหรือบหุร่ีกลบัเข้ามาในประเทศไทยเรา  

อาจมาจากสาเหต ุหลายประการ เชน่ ราคาท่ีเป็นแรงจงูใจ ราคาบหุร่ี สินค้าน าเข้าช่ือดงั หรือแม้แต่

บุหร่ีย่ีห้อมาตรฐานในไทยราคา 110 บาทต่อ 1ห่อ เม่ือเทียบกับราคาในประเทศไทยแล้วราคา

ตา่งกันมาก  ด้วยความท่ีเป็นย่ีห้อน าเข้าช่ือดงั การท่ีได้บุหร่ีเหล่านีไ้ปฝากคนท่ีสูบบุหร่ีแล้วถือว่า

เป็นสิ่งท่ีโก้เก๋มาก รวมถึงการซือ้บหุร่ีท่ีมีบรรจหีุบห่อท่ีล่อตาน่าซือ้มาก บหุร่ีท่ีมีรสชาติแปลกๆ เพ่ือ

ไปฝากคนอ่ืน ทัง้ท่ีรู้วา่บหุร่ีดงักลา่วไมไ่ด้คณุภาพ เก็บไว้นานจนเก่า และขึน้เชือ้ราก็ตาม 

  อตัลกัษณ์ท่ีคล้ายกนัของคนท่ีอยู่พืน้ท่ีชายแดนไม่มีผลตอ่การชือ้บหุร่ีมากนกั แต่

บุหร่ีท่ีเป็นสินค้าน าเข้าจากพืน้ท่ีชายแดนไทย–กัมพูชา ท่ีมีช่ือเสียงต่าง ๆ รวมถึงบุหร่ีท่ีมีรสชาติ

     สนิค้าที่วางขายบริเวณตลาดในเขตประเทศกมัพชูา 

สว่นใหญ่จะเป็นสนิค้าที่ผิดกฎหมายไทย เช่น สรุา และ

บหุร่ียี่ห้อที่มีช่ือเสยีงตา่งๆ และบหุร่ีที่มีรสชาติแปลกใหม ่

เช่น รสสตรอเบอร่ี รสแอ๊ปเปิล้  รสบรูเบอร์ร่ี เป็นต้น 
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แปลกใหม่ ส่วนน้อยโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนท่ีเป็นคนท่ีอยู่ในพืน้ท่ีบริเวณชายแดนท่ีจะชือ้  

ผู้วิจยัมองว่าคนไทยในพืน้ท่ีอ่ืนๆตา่งหากท่ีไปเท่ียวตลาดชายแดนจะเป็นพวกท่ีซือ้จ านวนมากกว่า 

เพราะ ทุกคนสามารถเข้าถึงชายแดนได้ไม่ต่างกัน และมีวิธีการชือ้บุหร่ีเพ่ือน าเข้ามาอย่าง

หลากหลาย 

  
5.  กรณีศึกษา : แล่ม ตะเคียนหิน 

 

 

“เวลาไปไฮ่ไปนา...ผมลืมห่อเข่าบ่ต้องกลับมาเอากะได่...แต่ถ้าลืมห่อยาสูบ 

ต้องฟ้าวกลับมาเอา” น่ีคือค าพดูของนายแลม่  ตะเคียนหิน สว่นค าว่า ตะเคียนหิน เกิดจากการ

ท่ีเขามีวิธีการสบูยาเส้นท่ีไมเ่หมือนใคร โดยใช้ใบตะเคียนป่าสดๆมาเก็บไว้ในหอ่ยาเส้นจนมนัแห้ง 

แล้วจงึน ามาม้วนยาเส้นสบู  ท่ีผา่นมาเขาเคยลองเอาใบไม้ท่ีเป็นในยาสมนุไพรหลายชนิดมามวน

ยา เชน่ ใบสาบเสือ แตใ่บตะเคียนหินดีท่ีสดุเพราะสบูแล้วมนัโลง่ดี  เหตผุลท่ีต้องใช้ใบไม้ หรือใบ

ตะเคียนหิน เขามองวา่น่าจะดีกวา่การท่ีเราใช้กระดาษมวนสบู  ซึง่อาจจะมีการเจือปนของสารเคมี 

แตใ่บไม้เป็นของธรรมชาติน่าจะลดอนัตรายจากการสบูบหุร่ีได้มากกวา่ 

  ในการเข้าร่วมกิจกรรมการน ามติสมัชชาเร่ืองยาสูบมาปฏิบตัิการในต าบลไพร

พฒันา หมู่บ้านแซร์ไปร์ อ าเภอภูสิงห์ จงัหวดัศรีสะเกษ จึงท าให้นายแล่ม ตะเคียนหิน ได้ตดัสินใจ

เข้าร่วมเป็นครอบครัวน าร่องในการปฏิบตักิาร ลด ละ เลิก การสบูบหุร่ีในครอบครัว เม่ือเขาเห็นลกู 

ๆ ขอร้องให้เลิกสูบบหุร่ีอยู่บ่อยครัง้ เน่ืองจากปัญหาด้านสขุภาพ แม้ว่าอายจุะเข้าปีท่ี 50 ปี  เขาก็

อยากจะให้รางวัลของขวัญกับลูกๆทัง้สองคน ท่ีก าลังเรียนหนังสือในระดับมหาวิทยาลัย และ

ภรรยาท่ีแสนดีของเขา โดยเขาได้ใช้มาตรการก าหนดขอบเขตของการสบูบหุร่ี โดยเขาจะไม่สบูบหุร่ี

ภายในบริเวณบ้านและจะพยายามลดการสบูบหุร่ีให้ได้วนัละ 1 มวน  ปัจจบุนันีเ้ขาก็สามารถลดได้ 

และเห็นการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึน้กบัตวัเอง ด้วยแนวคิดของการอยากเลิกสบูบหุร่ีของตนเอง ท าให้ 

“อยากสร้างความม่ันคงด้านสุขภาพของคนในครอบครัว”  ทุกคนเป็นห่วงเร่ืองสุขภาพและ

อนาคตของคนในครอบครัว  นายแล่ม ได้เล่าให้ฟังว่าวยัเด็กของเขามีวิถีชีวิตอย่างคนชนบทด้วย
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การท่ีต้องติดตามพอ่ไปเลีย้งววั เลีย้งควาย และท าไร่ในป่าเป็นประจ า ท าให้เขาต้องสบูยาเป็นครัง้

แรก ตัง้แตต่อนอาย ุ 7 ขวบ เน่ืองจากในป่ามีแมลง และยงุเป็นจ านวนมาก เวลานัง่พกัเหน่ือยมกัจะ 

เห็นพอ่ต้องสบูยาเป็นประจ าเพ่ือไล่แมลงในป่า ท าให้เขามองเห็นพฤตกิรรมของพอ่ท าอยา่งนีท้กุวนั

เป็นเร่ืองปกต ิจงึรู้สกึวา่การสบูไมไ่ด้ผิดจงึอยากสบูด้วย แล้วก็สบูยาเส้นตัง้แตน่ัน้มา ชว่งเวลาท่ีเขา

แข็งแรงเวลาพกัเหน่ือยจากการท างาน เขาก็สบูบหุร่ีท าให้เขารู้สึกว่ามนัปลอดโปร่ง และโล่งสบาย

ภายในร่างกายดีในขณะท่ีร่างกายของเขายงัแข็งแรง สามารถท างานได้อย่างกระปรีก้ระเปร่า  ไม่

รู้จกัเหน็ดรู้จกัเหน่ือย 

 

 

 

 

 

  แต่ต่อมาปัญหาเร่ืองสุขภาพนัน้เป็นอีกสาเหตุหนึ่งท่ีท าให้เขาต้องเลิกสูบบุหร่ี

มาแล้วในอดีต ด้วยอาการเมายาฉีดฆ่าหญ้าอย่างหนกั ในระหว่างท่ีเขาฉีดยาฆ่าหญ้าในไร่มนั เขา

ต้องรักษาตัวท่ีโรงพยาบาล ด้วยค าสั่งแพทย์ประจ าตัวแจ้งว่า “แล่ม ตะเคียนหิน ต้องเลิก             

สูบบุหร่ีตัง้แต่บัดนีเ้ป็นต้นมา” ท าให้เขาเลิกสบูบหุร่ีได้ยาวนานถึง 5 ปี และด้วยความจ าเป็นทาง

เศรษฐกิจของผู้น าครอบครัวท่ีต้องดแูลคนในครอบครัว จึงท าให้เขาตดัสินใจไปท างานสร้างรายได้

ท่ีกรุงเทพฯ ร่วมกับเพ่ือนๆ ในหมู่บ้านแซร์ไปร์ ด้วยระยะทางหลายร้อยกิโลเมตรท่ีพลดัพรากเขา

หา่งจากบ้านมา แล้วท าให้เกิดความเหงาคิดถึงบ้านและครอบครัว ผดุแทรกเกิดเข้ามาในความคิด

บ้างในบางครัง้หัวใจก็หวั่นไหว ประกอบกับการเห็นเพ่ือนท่ีไปท างานด้วยกันสูบบุหร่ี และการ

ชกัชวนของเพ่ือนท าให้เขาต้องกลบัมาสบูยาอีกครัง้  

  ด้วยเหตุผลดงักล่าวนายแล่ม  ตะเคียนหิน จึงกล้าท่ีจะลุกขึน้มาเป็นครอบครัว         

น าร่อง ลด ละ เลิกสูบบุหร่ีในครอบครัวอีกครัง้  ด้วยการสร้างความมัน่คงด้านสุขภาพของคนใน

ครอบครัว น่ีคือจดุพลิกผนัชีวิตเร่ืองสุขภาพด้วยการสร้างแรงจงูใจของคนในครอบครัวเป็นส าคญั 

และการได้รับแรงหนนุเสริมจากภายนอกโดยการให้คณุคา่และเช่ือมัน่ในการลงมือปฏิบตัิการอยา่ง

แท้จริง 
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                                   งานสานเขง่ด้วยหวาย                        คณะเยี่ยมเฮือนอ้ายแลม่ตะเคียนหิน 

 
 ทีมวิจยัมองวา่ การท่ีพ่ีแลม่  ตะเคียนหินกล้าท่ีจะลกุขึน้มาเป็นครอบครัวน าร่อง ลด ละ 
เลิกสบูบหุร่ีในครอบครัว  เป็นเร่ืองของการสร้างความมัน่คงด้านสขุภาพของคนในครอบครัว จดุ
พลิกคือเร่ืองสขุภาพและการสร้างแรงจงูใจของคนในครอบครัวเป็นส าคญั และการได้รับแรงหนนุ
เสริมจากภายนอกโดยการให้คณุคา่และเช่ือมัน่ในการลงมือปฏิบตักิารอยา่งแท้จริง 
 
6.  บทส่งท้าย 

จากการท่ีทีมวิจยัได้น ามตสิมชัชาสขุภาพเร่ืองยาสบูมาปฏิบตักิารในพืน้ท่ี 
ชายแดนไทย-กมัพชูา ร่วมกับครอบครัวน าร่องปฏิบตัิการลด ละ เลิกการสูบบุหร่ีในครอบครัว ทีม
วิจยัพบวา่มีประเดน็ส าคญัดงันี ้
  ประการแรก  พฒันาการของการสบูบหุร่ีในหมู่บ้านปฏิบตัิการ  ทีมวิจยัพบว่าการ
สูบบุร่ีในพืน้ท่ีชายแดนไม่ใช่เร่ืองใหม่แต่เป็นสิ่งท่ีคนในพืน้ท่ีสูบมาตัง้แต่บรรพบุรุษแล้วเพียงแต่
แนวคิดของการสบูบหุร่ีครัง้แรกของคนในอดีต กบัคนท่ีสบูบหุร่ีในปัจจบุนัมีความแตกตา่งกนั  การ
สูบบุหร่ีครัง้แรกของคนท่ีสูบนานๆในอดีตจะเป็นการสูบยาเส้น การสูบบุหร่ีแต่ละครัง้จะมี
ความสมัพนัธ์กับความเช่ือ และวิถีชีวิตการท ามาหากินของคนครอบครัว ซึ่งต่างจากการสูบบุหร่ี
ครัง้แรกของคนสมยัปัจจบุนั คนส่วนใหญ่เป็นการสบูยาท่ีผลิตจากโรงงาน และเป็นบหุร่ีท่ีมีรสชาติ
แปลกใหมเ่ป็นท่ีสนใจและจะสบูตอ่ม้วนจากคนท่ีสบูก่อน 
  ประการท่ีสอง การน ามติสมชัชาสขุภาพเร่ืองยาสบูมาขบัเคล่ือนในพืน้ท่ีชายแดน
ไทย-กมัพชูา ทีมวิจยัพบว่า การปฏิบตัิการเร่ืองยาสบูในระดบัครอบครัว เป็นการปฏิบตัิการเชิงลึก
สามารถเข้าถึงตวับคุคลท่ีเป็นคนสบูบหุร่ี เป็นการกระตุ้นให้ผู้สบูบหุร่ีให้เห็นคณุคา่ของตวัเอง และ
การลด ละ เลิกสบูบหุร่ีเป็นการสร้างความสมัพนัธ์ท่ีดีของคนในครอบครัว  การปฏิบตัิการดงักล่าว
สามารถสร้างการตระหนัก รับรู้ และเกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของผู้ ท่ีสูบบุหร่ีในในระดับ
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ครอบครัวและในหมู่บ้านได้  การปฏิบตัิการเช่นนีจ้ะเป็นการสร้างฐานแนวราบท่ีมีความเข็มแข็งได้
ในอนาคต 
  ประการท่ีสาม   ครอบครัวปฏิบตัิการน าร่อง ลด ละ เลิก การสบูบหุร่ีในครอบครัว 
ทีมวิจยัพบว่า แม้ว่าผู้สบูบหุร่ีจะเป็นผู้กระท าการเอง แตเ่ขาก็มีพลงัท่ีจะตอ่สู้กบัการเลิกสบูบหุร่ีได้
ไม่มากนกั  เขาเองก็ต้องการแรงหนนุ และแรงจงูใจกบัครอบครัวโดยการให้คณุคา่กบัคนท่ีต้องการ
เลิกสูบบุหร่ี  โดยใช้กลไกของครอบครัว ท่ีมีลูกและคนในครอบครัวร้องขอ โดยการใช้หลักคิด
เก่ียวกับความมั่นคงด้านสุขภาพ และการสร้างความสมัพนัธ์ท่ีดีของครัวเป็นแนวทางการพูดคุย  
การใช้กลไกตา่งๆ ใช้เทคนิคมาตรการ ความรู้ตา่งๆ รวมถึงกระบวนการท่ีเป็นขัน้ตอน จะชว่ยสง่ผล
ท่ีเกิดขึน้ให้บรรลวุตัถปุระสงค์ได้ รวมทัง้การพฒันาทีมเพ่ือสนบัสนนุให้เกิดครอบครัวปฏิบตักิาร ลด 
ละ เลิก สูบบุหร่ีในครอบครัวเป็นเร่ืองท่ีส าคญั เพราะทีมเหล่าน่ีจะไปปฏิบตัิการในระดบัหมู่บ้าน 
และครอบครัวท่ีสบูบหุร่ีตอ่ไป 
  ประการท่ีส่ี  พืน้ท่ีชายแดนเป็นพืน้ท่ีการสุ่มเส่ียงเร่ืองบุหร่ีปลอมและสุขภาพของ
การสบูบหุร่ีรายใหม ่ ทีมวิจยัมองว่า อตัลกัษณ์ท่ีคล้ายกนัของคนท่ีอยู่พืน้ท่ีชายแดนไม่มีผลตอ่การ
ชือ้บุหร่ีมากนัก แต่บุหร่ีท่ีเป็นสินค้าน า้เข้าจากพืน้ท่ีชายแดนไทย –กัมพูชา ท่ีมีแบรนเนมต่างๆ
รวมถึงบหุร่ีท่ีมีรสชาติแปลกใหม่ ส่วนน้อยโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนท่ีเป็นคนท่ีอยู่ในพืน้ท่ีบริเวณ
ชายแดนท่ีจะชือ้  ผู้วิจยัมองว่าคนไทยในพืน้ท่ีอ่ืนๆ ตา่งหากท่ีไปเท่ียวตลาดชายแดน จะเป็นพวกท่ี
ซือ้จ านวนมากกว่า เพราะทุกคนสามารถเข้าถึงชายแดนได้ไม่ต่างกันและมีวิธีการชือ้บุหร่ี เพ่ือ
น าเข้ามาท่ีหลากหลาย  
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รายชื่อคณะวจิัย 
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1. นายประจวบ จนัทร์หม่ืน   ต าแหนง่ผู้อ านวยการศนูย์ศรีสะเกษ  หวัหน้าโครงการ 
 ท่ีอยู ่ศนูย์ศรีสะเกษศกึษา มหาวิทยาลยัราชภฏัศรีสะเกษ  

319 ถนนไทยพนัทา ต าบลโพธ์ิ  
 อ าเภอเมือง จงัหวดัศรีสะเกษ  33000 
2. นางสาวณจัยา  บรูณะ  ต าแหนง่ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานทัว่ไป ผู้ชว่ยนกัวิจยั 
 ท่ีอยู ่ ศนูย์ศรีสะเกษศกึษา  มหาวิทยาลยัราชภฏัศรีสะเกษ 319 ถนนไทยพนัทา ต าบลโพธ์ิ  
 อ าเภอเมือง จงัหวดัศรีสะเกษ 33000 
3. นายอบุล สวสัดิผ์ล  ต าแหนง่ นกัพฒันา ผู้ชว่ยนกัวิจยั 
 ท่ีอยู ่123  หมู ่3  บ้านก่อ  ต าบลศรีสมเดจ็   

อ าเภอศรีสมเดจ็  จงัหวดัร้อยเอ็ด  45000 
4. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ประดษิฐ ศลิาบตุร   ต าแหนง่รองอธิการบดี ท่ีปรึกษาโครงการ 
 ท่ีอยู ่ ศนูย์ศรีสะเกษศกึษา มหาวิทยาลยัราชภฏัศรีสะเกษ  
      319 ถนนไทยพนัทา อ าเภอเมือง จงัหวดัศรีสะเกษ 33000 
5. ดร. ไสว  สดใส  ต าแหนง่ ท่ีปรึกษาอธิการบดีมหาวิทยาลยัราชภฏัศรีสะเกษ  ผู้ ร่วมวิจยั 
 ท่ีอยู ่ศนูย์ศรีสะเกษศกึษา มหาวิทยาลยัราชภฏัศรีสะเกษ   

319 ถนนไทยพนัทา อ าเภอเมือง  จงัหวดัศรีสะเกษ 33000 
6. นางผอ่งศรี แซจ่งึ  ต าแหน่ง ประธานสภาวฒันธรรม จงัหวดัศรีสะเกษ  ผู้ ร่วมวิจยั 
 ท่ีอยู ่41 ต าบลเมืองคง อ าเภอราษีไศล จงัหวดัศรีสะเกษ 33160 
7. นายอาลยั  หงษ์ทอง  ต าแหนง่ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเพียนาม  ผู้ ร่วมวิจยั 
 ท่ีอยู ่โรงเรียนบ้านเพียนาม  อ าเภอเมือง จงัหวดัศรีสะเกษ 33000 
8. นายทองจนัทร์  ศรีสธุรรม  ต าแหนง่ นกัประชาสมัพนัธ์  ผู้ ร่วมวิจยั 
 ท่ีอยู ่ สถานีวิทยแุหง่ประเทศไทยจงัหวดัศรีสะเกษ อ าเภอเมือง จงัหวดัศรีสะเกษ 33000 
9. นายบญุรัตน์  คณุแขวน  ต าแหนง่  ผู้อ านวยการ ผู้ ร่วมวิจยั 
 ท่ีอยู่ โรงพยาบาลสง่เสริมสขุภาพต าบลบ้านแซร์ไปร์ ต าบลไพรพฒันา  

อ าเภอภสูิงห์ จงัหวดัศรีสะเกษ 33140 
10. นายสภุาพ  แพงมา ต าแหนง่ผู้อ านวยการ  ผู้ ร่วมวิจยั 
 ท่ีอยู ่โรงพยาบาลสง่เสริมสขุภาพต าบลไพรพฒันา ต าบลไพรพฒันา  

อ าเภอภสูิงห์  จงัหวดัศรีสะเกษ 33140 
11. ดร.กนกกาญจน์  แซจ่งึ ต าแหนง่ อาจารย์ ผู้ ร่วมวิจยั 
 ท่ีอยู ่41 ต าบลเมืองคง อ าเภอราษีไศล จงัหวดัศรีสะเกษ 33160 
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12. ดร. สภุทัรษร  ทวีจนัทร์  ต าแหนง่ อาจารย์  ผู้ ร่วมวิจยั 
 ท่ีอยูม่หาวิทยาลยัราชภฏัศรีสะเกษ    

319 ถนนไทยพนัทา อ าเภอเมือง จงัหวดัศรีสะเกษ 33000 
13. ดร.อรรถพล  ศริิเวชพนัธุ์ ต าแหนง่ อาจารย์  ผู้ ร่วมวิจยั 
 ท่ีอยู ่ ศนูย์ศรีสะเกษศกึษา มหาวิทยาลยัราชภฏัศรีสะเกษ 

 319 ถนนไทยพนัทา อ าเภอเมือง  จงัหวดัศรีสะเกษ 33000 
14. นางสาวภสัชญารักษ์ จารุดารากร ต าแหนง่ นกัวิชาการ  ผู้ ร่วมวิจยั 
 ท่ีอยู ่ ศนูย์ศรีสะเกษศกึษา มหาวิทยาลยัราชภฏัศรีสะเกษ  
        319 ถนนไทยพนัทา อ าเภอเมือง จงัหวดัศรีสะเกษ 33000 
15. นางสาวทิพย์สดุา  ธรรมลาภากลุ  ต าแหนง่ นกัวิชาการผู้ ร่วมวิจยั  ผู้ ร่วมวิจยั 
 ท่ีอยู ่ศนูย์ศรีสะเกษศกึษา มหาวิทยาลยัราชภฏัศรีสะเกษ 
 319 ถนนไทยพนัทา อ าเภอเมือง จงัหวดัศรีสะเกษ 33000 
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ภาพประกอบการด าเนินกจิกรรม 
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ภาพประกอบ  กิจกรรมการประชมุชีแจงโครงการฯร่วมกบัผู้น าชมุชน ท่ีโรงพยาบาลส่งเสริม                 

สขุภาพต าบลบ้านแซร์ไปร์ อ าเภอภสูิงห์ จงัหวดัศรีสะเกษ 

 
 

 
 
ภาพประกอบ   กิจกรรมการประชอุออกแบบการติดตามครอบครัวต้นแบบ   

                    ณ ศนูย์ศรีสะเกษศกึษา มหาวิทยาลยัราชภฏัราชภฏัศรีสะเกษ 
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ภาพประกอบ  กิจกรรมเก็บข้อมลู แนวทางการพฒันากลไกการเฝ้าระวงั การละ ละ เลิก การสบู  

บหุร่ีในครอบครัว ณ โรงพยาบาลสง่เสริมสขุภาพต าบลไพรพฒันา อ าเภอภสูิงห์ 

จงัหวดัศรีสะเกษ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพประกอบ กิจกรรมเก็บข้อมลูติดตาม ครอบครัวต้นแบบ ณ โรงพยาบาลสง่เสริมสขุภาพต าบล 

                       บ้านแซร์ไปร์ อ าเภอภสูิงห์ จงัหวดัศรีสะเกษ 
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ภาพประกอบ กิจกรรมเก็บข้อมลูสถานการณ์การค้าเร่ืองยาสบูตลาดช่องสะง า  

                                     ฝ่ังชายแดนประเทศกมัพชูา 
 

 
 

ภาพประกอบ  กิจกรรมเก็บข้อมลูติดตาม ครอบครัวต้นแบบ ณ บ้านครอบครัวต้นแบบ        

                    บ้านแซร์ไปร์ อ าเภอภสูิงห์ จงัหวดัศรีสะเกษ 
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ดสุิต จนัทยานนท์.  ความชุกของการสูบบุหร่ี และปัจจัยทีมีผลต่อการเลิกบุหร่ีในกลุ่มผู้ป่วย  

       โรคเรือ้รังที่มารับบริการ ณ สถานีอนามัย วัดพระญาตกิาราม ต าบลไผ่ลิง อ าเภอ   

       พระนครศรีอยุธยาจังหวัด พระนครศรีอยุธยา, 2555. 

ธีระนชุ  ก้อนแก้ว.  การจ ากัดพืน้ท่ีสูบบุหร่ีในบ้านและท่ีท างานกับการเปล่ียนแปลง 

       พฤตกิรรมการสูบบุหร่ีของผู้สูบบุหร่ี:ผลการส ารวจ4รอบของโครงการติดตาม 

       ผลกระทบจากนโยบายควบคุมการบริโภคยาสูบในประเทศไทย,  2555. 
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  โครงการวิจยัเชิงปฏิบตัิการเร่ือง การน ามติสมชัชาสุขภาพแห่งชาติเร่ืองยาสูบไป
ปฏิบตัิท่ีจงัหวดัศรีสะเกษ ท่ีด าเนินโครงการวิจยัโดยศนูย์ศรีสะเกษศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏศรี
สะเกษ  ได้ด าเนินกิจกรรมภายใต้กรอบการขบัเคล่ือนของสมชัชาสขุภาพจงัหวดัศรีสะเกษ ซึ่งเกิด
จากการรวมตวักนัของภาคประชาสงัคมท่ีมาจากภาครัฐ นกัวิชาการ และท้องถ่ินตา่งๆ ท่ีได้เล็งเห็น
และให้ความส าคญัเก่ียวกบัเร่ืองสขุภาพท่ีสมัพนัธ์กบัยาสบู ในพืน้ท่ีชายแดนของจงัหวดัศรีสะเกษ 
ติดกับประเทศกัมพูชา  การศึกษาครัง้นีเ้ลือกพืน้ท่ีบ้านแซร์ไปร์ ต าบลไพรพัฒนา อ าเภอภูสิงห์ 
จงัหวดัศรีสะเกษ เป็นพืน้ท่ีในการศกึษาวิจยัเชิงปฏิบตักิาร ภายใต้ประเด็นค าถาม การพฒันากลไก
การสร้างเสริมระบบการเฝ้าระวังเพ่ือลด ละ เลิกการสูบบุหร่ีในครอบครัว พืน้ท่ีชายแดนไทย – 
กมัพูชาควรเป็นอย่างไร งานวิจยันีมี้วตัถปุระสงค์ เพ่ือศึกษาทนุทางสงัคม ทุนทางวฒันธรรม และ
บริบทและสถานการณ์การค้าบุหร่ีในพืน้ท่ีชายแดนบริเวณช่องสะง า  เพ่ือหารูปแบบการพัฒนา
กลไกการสร้างเสริมการเฝ้าระวงัเพ่ือลด ละ เลิกการสบูบหุร่ีในครอบครัวพืน้ท่ีชายแดนไทย กมัพชูา 
รวมถึงการค้นหารูปแบบกระบวนการและปัจจัยความส าเร็จในการขับเคล่ือนการน ามติสมัชชา
สขุภาพแหง่ชาตเิร่ืองยาสบูไปสูภ่าคปฏิบตัิ 
  การด าเนินงานโครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการนีแ้บ่งระยะเวลาออกเป็น 2 ช่วง  
ช่วงแรก เป็นการศึกษาวิจัยตามระเบียบวิธีวิจัยของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
(Participatory Action Research: PAR) เพ่ือค้าข้อเท็จจริงๆในพืน้ท่ีการวิจยั โดยการใช้เคร่ืองมือ 
กระประชมุกลุ่มย่อย การสมัภาษณ์ผู้ ให้ข้อมลูส าคญั การใช้แบบสมัภาษณ์รายครัวเรือน  และช่วง
ท่ีสอง เป็นการน าข้อมลูท่ีได้จากการวิจยัมาปฏิบตัิการในพืน้ท่ี เพ่ือสร้างกระบวนการเรียนรู้ในการ
พัฒนากลไกการสร้างเสริมระบบการเฝ้าระวงัเพ่ือลด ละ เลิกการสูบบุหร่ีในพืน้ท่ีชายแดนไทย - 
กมัพชูา   โครงการนีมี้ระยะเวลาตัง้แต ่1 กรกฎาคม ถึง30 มิถนุายน 2556 รวมระยะเวลา 1 ปี 

โครงการวิจยัเชิงปฏิบตักิารเร่ือง การน ามตสิมชัชาสขุภาพแหง่ชาตเิร่ืองยาสบูไป 
ปฏิบตัิท่ีจงัหวดัศรีสะเกษ ได้รับการสนบัสนนุจากศนูย์วิจยัและจดัการความรู้เพ่ือการควบคมุยาสบู 
(ศจย.) ขอขอบคณุแกนน า แกนน าเด็ก เยาวชน กลุ่มชาวบ้าน ผู้น าชมุชน ครู เจ้าหน้าท่ีสาธารณสขุ 
คณะกรรมการสมัชชาสุขภาพจังหวัดศรีสะเกษ  และวิทยากร   ท่ีสนับสนุนให้เกิดกระบวนการ
เรียนรู้ในการด าเนินโครงการจนส าเร็จได้ และหวังว่าข้อมลูจะเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาตอ่ยอด
ในการท างานการเรียนรู้เพ่ือการพฒันาตอ่ไป  

 
        ทีมวิจยั 

ศนูย์ศรีสะเกษศกึษา มหาวิทยาลยัราชภฏัศรีสะเกษ 
                                                                       พฤศจิกายน  2556 
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 รายงานฉบบัสมบูรณ์นี ้เป็นรายงานผลการศึกษาโครงการการน ามติสมชัชาสุขภาพ
แห่งชาติเร่ืองยาสูบไปปฏิบตัิท่ีจังหวัดศรีสะเกษนี ้เป็นโครงการท่ีได้รับอนุมัติและสนับสนุนจาก
ศนูย์วิจัยและจดัการความรู้เพ่ือการควบคุมยาสูบ  (ศจย.) โดยอาศยัการวิจัยเชิงปฏิบตัิการแบบมี
ส่วนร่วมให้สามารถมีการขับเคล่ือนการน ามติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติไปสู่ภาคปฏิบัติอย่างเป็น
รูปธรรมท่ีบ้านแซร์ไปร์ ต าบลไพรพัฒนา อ าเภอภูสิงห์ จังหวดัศรีสะเกษ โดยการขับเคล่ือนของ
สมัชชาสุขภาพ จังหวัดศรีสะเกษ ศูนย์ศรีสะเกษศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ และ
เครือข่าย ด้านสุขภาพ กลุ่ม อสม.ในบ้านแซร์ไปร์ สญัญาเลขท่ี 55-01-15 ด าเนินการวิจยัระหว่าง
วันท่ี 1 กรกฎาคม 2555 ถึง30 มิถุนายน 2556 รวมระยะเวลา 1 ปี ทีมวิจัยจัดท ารายงานฉบับ
สมบูรณ์นี ้เพ่ือน าเสนอผลการศึกษาการน ามติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติเร่ืองยาสูบมาปฏิบัติท่ี
จงัหวัดศรีสะเกษอย่างเป็นรูปธรรม รายงานต่อศูนย์วิจยัศูนย์และจัดการความรู้เพ่ือการควบคุม
ยาสบู (ศจย.)  
 วตัถปุระสงค์ของการวิจยั คือ 1) เพ่ือศกึษาทนุทางสงัคม ทนุทางวฒันธรรม และ 
บริบทการค้าชายแดนบริเวณชอ่งสะง า บริบทพืน้ท่ีของต าบลไพรพฒันา รวมถึงสถานการณ์การค้า
บหุร่ีในพืน้ท่ีชายแดน การสบูบหุร่ี ปัจจยัเง่ือนไขท่ีก่อให้เกิดความเส่ียงและทศันะคตติอ่การสบูบหุร่ี
ในครอบครัว 2)  เพ่ือหารูปแบบการพัฒนากลไกการสร้างเสริมระบบการเฝ้าระวงัเพ่ือลด ละ เลิก
การสูบบุหร่ีในครอบครัว พืน้ท่ีชายแดนไทย – กัมพูชา 3)  เพ่ือค้นหาปัจจัยความส าเร็จในการ
ขับเคล่ือนการน ามติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติเร่ืองยาสูบไปสู่ภาคปฏิบัติ  4)  เพ่ือหารูปแบบ
กระบวนการการน ามตสิมชัชาสขุภาพแหง่ชาตเิร่ืองยาสบูไปสูภ่าคปฏิบตัิ 
  ผลการศึกษาโดยสรุป คือ ชมุชนบ้านแซร์ไปร์ ต าบลไพรพฒันา อ าเภอภูสิงห์ จงัหวดั
ศรีสะเกษ เป็นหมู่บ้านสุดท้ายของชายแดนไทย ตัง้อยู่บนไหลเทือกเขาพนมดงรัก ท่ีมีพืน้ท่ีติด
ประเทศกมัพชูา มีช่องสะง าเป็นจดุผ่านแดนถาวรท่ีส าคญั ท่ีใช้ในการข้ามแดน ของผู้คน และเป็น
ช่องทางการค้าในทุกรูปแบบ ชาวบ้านแซร์ไปร์ มีชุดประสบการณ์ท่ีเกิดจากเปล่ียนแปลงตัง้แต่ใน
อดีตแบง่เป็น 4 ยคุ คือยคุการเจาะป่าสร้างบ้านเรือน ยคุบ้านแตก   ยคุหมู่บ้านส่งเสริมการพฒันา
โดยรัฐ และยคุหลงัการพฒันาเมืองใหม่ชอ่งสะง า ชาวบ้านเป็นสว่นใหญ่เป็นกลุ่มชาตพินัธุ์เขมร ท่ีมี
ประเพณีความเช่ือ และวฒันธรรมท่ีมีอตัลกัษณ์ทางชาติพนัธุ์ ชาวบ้านแซร์ไปร์ มีระบบการผลิตท่ี
เปล่ียนไปจากการผลิตเพ่ือยัง้ชีพ มาเป็นระบบการผลิตเพ่ือการค้ามากขึน้ ขณะเดียวกันทุนทาง
สงัคมทนุทางสงัคมและวฒันธรรม ในชมุชนบ้านแซร์ไปร์ ในปัจจบุนัท่ีเห็นได้อย่างชดัเจนคือ  ระบบ
เครือข่ายทางสงัคม การติดตอ่ส่ือสาร และการปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคม และระบบวงวานเครือญาติท่ี
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เป็นอตัลกัษณ์ของกลุ่มชาติพนัธุ์เขมร ขณะท่ีทนุทางวฒันธรรม บ้านแซร์ไปร์ยงัคงความส าคญั คือ 
ระบบความเช่ือ เช่น การเล่นแมม่ด ประเพณีเซ่นไหว้โดนตา  ประเพณีเซ่นไหว้ปู่ ตา คนบ้านแซร์ไปร์
มีความสมัพนัธ์เชิงเครือญาติท่ีให้ความช่วยเหลือเกือ้กูลกัน แม้ว่าปัจจบุนั มีการเปล่ียนแปลงทาง
สังคม เน่ืองการขยายตัวของประชากรท่ี มีผู้ คนเข้ามาอยู่ ใหม่  ของคนในหมู่ บ้าน ความ
เจริญก้าวหน้าทางสงัคมและเทคโนโลยีการส่ือสารด้านตา่งๆ  
  สถานการณ์การสูบบหุร่ีของคนในบ้านแซร์ไปร์ พบว่า ในอดีตบ้านแซร์ไปร์คนส่วนใหญ่
จะเร่ิมหดัสูบบุหร่ีจะไปสมัพนัธ์กบัวิถีชีวิต ท่ีต้องไปอยู่ท ามาหากินในป่า ซึ่งต่างจากปัจจบุนัท่ีเด็ก
จะหัดสูบบุหร่ี เพราะท าตามเพ่ือน เพราะโก้เก๋ และต้องการยอมรับเข้ากลุ่มกับเพ่ือนๆปัจจุบนัมี
กลุ่มครอบครัวท่ีไม่มีคนสูบบุหร่ี และไม่แน่ใจว่าคนในครัวเรือนสูบบุหร่ี  มีจ านวน 70 ครอบครัว  
กลุ่มครอบครัวท่ีมีคนสูบบุหร่ีในครอบครัว219 ครอบครัว และมีเด็กท่ีอายุต ่ากว่า 7 ปี อยู่ถึง 73 
ครอบครัว นอกนัน้มีอายมุากว่า 7 ปี ทศันคตขิองเด็กนกัเรียนส่วนใหญ่อาศยัอยูใ่นครอบครัวท่ีมีคน
สบูบหุร่ี ท่ีสามารถรับรู้จากการสบูบหุร่ีได้จาก เห็นคนในครอบครัวสบูบหุร่ีในบ้าน สบูบหุร่ีในวงกิน
เหล้า ช่วงท่ีนัง่เล่น คยุกนั ระหว่างท่ีเดินสวนทางกันจะมีคนสบูบหุร่ี และรวมถึงได้กลิ่นการสบูบหุร่ี 
ด้าย มีทัศนคติ ท่ีมองว่าการสูบบุหร่ีท าให้โก้เก๋ ทัง้ท่ีเด็กก็รับรู้ถึงโทษของบุหร่ี ขณะท่ีเด็กและ
เยาวชนรู้จกับุหร่ีท่ีมีรสชาติแปลกใหม่จากรุ่นพ่ี ท่ีชือ้มาจากร้านค้าบริเวณช่องสะง าชายแดนไทย -
กมัพูชา เช่น รสด า ๆ รสสตรอเบอร่ี รสแอ๊ปเปิล้ เด็ก ๆ เหล่านี ้จะเร่ิมหดัสบูบุหร่ีสูบบุหร่ีทัง้ยาเส้น 
และบุหร่ีม้วนท่ีเป็นก้นกรองเพราะจะท าให้เท่ มีรสนิยม เป็นคนทันสมัย และสาวจะมองและให้
ความส าคญัเป็นพิเศษ  
  ดงันัน้การใช้ทนุทางสงัคม และวฒันธรรมของหมู่บ้านแซร์ไปร์ท่ีส าคญั มาปฏิบตัิการ
ในการขับเคล่ือนสมัชชาสุขภาพแห่งชาติเร่ืองยาสาสูบมาปฏิบัติการอย่างเป็นรูปธรรม ท่ีบ้าน              
แซร์ไปร์ พบว่า เกิดกลไกการ เฝ้าระวงั เพ่ือ การลด ละ เลิก การสูบบุหร่ีในครอบครัว 4 ระดบั 1) 
การใช้กลไกคนในครอบครัว โดยกระบวนการครอบครัวต้นแบบ ลด ละ เลิก การสบูบหุร่ี 2) การใช้
กลไกอาสาสาธารณสขุประจ าหมู่บ้าน(อสม.) แซร์ไปร์ เฝ้าระวงัการสูบบุหร่ีของเด็กท่ีจะกลายมา
เป็นนักสูบหน้าใหม่ ร่วมกับการเฝ้าระวังเร่ืองโรค อ่ืนๆร่วมด้วย 3) การออกกฎระเบียบหมู่บ้าน            
แซร์ไปร์ ผ่าน “ประชาคมรับรอง”ร่วมกับมาตรการเฝ้าระวงั 25 ตาสบัปะรดท่ีเป็นกลไกเฝ้าระวงัยา
เสพตดิในหมูบ้่านและ 4) การใช้กลไกของภาครัฐ ในการเฝ้าระวงั การลกัลอบน าเข้าบหุร่ีในบริเวณ
ชายแดน ตามบทบาทหน้าท่ีของแตล่ะหนว่ยงาน เชน่ สรรพสามิต ทหาร ต ารวจ  
 เป็นท่ีนา่สนใจวา่รูปแบบการใช้กลไกคนในครอบครัวกระตุ้นให้เลิกสบูบหุร่ี โดยเฉพาะ 
ลกู จะเป็นกลไกท่ีส าคญัมากท่ีสดุ สามารถลด ละ เลิก การสบูบหุร่ีได้ ทัง้นีมี้สาเหตมุาจาก เป็นหว่ง
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สขุภาพ และรู้สกึวา่ไมเ่ป็นท่ียอมรับของคนรอบข้าง ทัง้นีค้รอบครัวท่ีท่ีต้องการเลิกสบูบหุร่ีจะต้องมี
มาตรการอ่ืนๆร่วมด้วย เชน่ การก าหนดพืน้ท่ีและบริเวณการสบูบหุร่ีในบ้านและท่ีท างาน  
 ขณะท่ีปัจจัยท่ีส าคัญท่ีเอือ้ต่อการขับเคล่ือนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติเร่ืองยาสูบมา
ปฏิบตัิการท่ีจงัหวดัศรีสะเกษ บ้านแซร์ไปร์ ได้แก่ 1. การให้ความส าคญักบัพืน้ท่ีหรือบริบทชมุชน ท่ี
มีทุนทางสังคมและวัฒ นธรรม ท่ี เข้ม ข้น  2. รูปแบบของการขับ เค ล่ือนกิจกรรม  โดยใช้
กระบวนการวิจยัเชิงปฏิบตัิการแบบมีสว่นร่วม  ท าให้ชาวบ้านได้ให้ความสนใจ เน่ืองเป็นการศกึษา
ครัง้แรก 3. กลุ่มเป้าในการศึกษามีความหลากหลาย  4. การมีส่วนร่วมของชุมชน และจาก
หน่วยงานทุกภาคส่วน 5. ยาสูบเป็นประเด็นสาธารณะ ในระดบันโยบาย ท่ีมีการประชาสัมพันธ์
ผา่นส่ือตา่งๆ ท าให้ชาวบ้าน หนว่ยงานด้านสาธารณสขุ มีการพดูถึง การรับรู้รับทราบในวงกว้าง  
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กิตตกิรรมประกาศ 
 

ขอขอบคณุ ศนูย์วิจยัและจกัการความรู้เพ่ือการควบคมุยาสบู (ศจย.) ในการ 
สนบัสนนุโครงการวิจยัเชิงปฏิบตัิการเร่ือง การน ามติสมชัชาสขุภาพแห่งชาติเร่ืองยาสบูไปปฏิบตัิท่ี
จงัหวดัศรีสะเกษขอบพระคณุทกุท่านท่ีมอบโอกาสและท าให้เกิดกระบวนการเรียนรู้เพ่ือการพฒันา
ในพืน้ท่ีจงัหวดัศรีสะเกษ 

ขอบพระคณุคณะกรรมการสมชัชาสขุภาพจงัหวดัศรีสะเกษท่ีเข้าร่วมกิจกรรม  
และให้ค าปรึกษาในการด าเนินโครงการดงักลา่ว 

ขอบคณุเจ้าหน้าท่ี คณาจารย์ และท่ีปรึกษาศนูย์ศรีสะเกษศกึษา มหาวิทยาลยั 
ราชภฎัศรีสะเกษท่ีให้การชีแ้นะการด าเนินโครงการ  การติดตาม หนนุเสริมการท างานในพืน้ท่ี และ
คอยเป็นก าลงัใจในการท างาน ให้ค าปรึกษาตลอดโครงการ 

ขอบพระคณุวิทยากร จากสถาบนัการจดัการทางสงัคม ภาคอีสาน  คณะครูจาก 
โรงเรียนบ้านแซร์ไปร์ เจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข พยาบาลจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล          
แซร์ไปร์ อ าเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ ท่ีสนับสนุนให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ และถ่ายทอด
ประสบการณ์ในการท ากิจกรรมกบัเด็ก เยาวชน บ้านแซร์ไปร์ตลอดโครงการ 

ขอบคณุ เดก็ เยาวชน กลุม่แมบ้่าน กลุม่ อสม. ผู้น าชมุชนและชาวบ้านแซร์ไปร์ท่ี 
ไม่สบูบหุร่ีและท่ีสบูบหุร่ี ท่ีสนบัสนนุให้เกิดกิจกรรมท่ีดีๆในหมู่บ้าน มาเป็นนกัวิจยั มาให้ข้อมลู จน
สามารถปฏิบตักิารเป็นครอบครับต้นแบบในการลด ละ เลิกการสบูบหุร่ีในครอบครัวได้   
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บทที่ 1 
 

บทน ำ 
 

1.1  ที่มำและควำมส ำคัญของปัญหำ  
คณะท างานสมัชชาสุขภาพจังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งเกิดจากการรวมตวักันของภาคประชา

สงัคมท่ีมาจากหลายองค์กร ทัง้ภาครัฐ ภาคประชาชน ชมุชนและองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินมีการ
ด าเนินงานร่วมกนัมาตัง้แตปี่ 2545 ในการร่วมกนัร่างพรบ.สขุภาพแหง่ชาติ และน ามติจากสมชัชา
สขุภาพมาขบัเคล่ือนในพืน้ท่ีโดยเฉพาะประเด็นเด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ เกษตรอินทรีย์ ฯ  โดยการ
ท างานท่ีผ่านมามีคณะท างานท่ีมีทีม 1) นกัวิชาการคือนายประจวบ จนัทร์หม่ืน  2) นกัส่ือสารทาง
สังคมคือ นายทองจันทร์ ศรีสุธรรม 3) นักประสานภาคีเครือข่าย คือนางผ่องศรี แซ่จึง 4) นัก
นโยบายและยุทธศาสตร์คือ ดร.ไสว  สดใสและ 5) นกับริหารจดัการคือนายอาลัย หงษ์ทอง การ
ท างานในพืน้ท่ีจังหวัดศรีสะเกษจะเน้นการท างานในประเด็นท่ีคณะท างานร่วมกันก าหนดการ
ด าเนินกิจกรรมให้ตรงกับความต้องการและปัญหาในพืน้ท่ี เพ่ือสร้างกระบวนการเรียนรู้ในด้าน
ตา่งๆท่ีเก่ียวข้องกบัพระราชบญัญัติ มติสมชัชาสขุภาพแห่งชาตเิร่ืองยาสบู ให้ชมุชนสามารถน าไป
ปฏิบตัิอย่างเป็นรูปธรรมในระดบัจงัหวดัโดยผา่นกิจกรรมตา่งๆ ทัง้การรณรงค์, การจดัคา่ย, จดัเวที
เสวนา รวมทัง้การศกึษาวิจยัเชิงปฏิบตักิาร 

เป็นท่ีทราบกนัอยู่แล้วว่าการสบูบหุร่ีเป็นอนัตรายตอ่สขุภาพมาก ทัง้ตวัผู้สบูบหุร่ีเอง หรือผู้
สบูบหุร่ีมือสอง และรวมถึงผู้สบูบหุร่ีมือสามด้วย  เพราะบหุร่ีประกอบด้วยสารตา่ง ๆมากมายท่ีเป็น
พิษกบัร่างกายมากกวา่ร้อยชนิด โดยการสบูบหุร่ีจะเพิ่มความเสียงตอ่การเกิดโรคตา่งๆมากกวา่ 50 
ชนิด เช่น โรคท่ีรุนแรง ได้แก่ โรคมะเร็งปอด โรคมะเร็งปาก โรคหวัใจและหลอดเลือด โรคถงุลมโป่ง
พอง ถึงแม้ว่าบางครัง้การสะสมในร่างกายอาจใช้เวลายาวนานถึง  20-30 ปีในการแสดงอาการก็
ตาม  

ประเทศไทยเป็นประเทศภาคีสมาชิกตามอนสุญัญาว่าด้วยการควบคมุยาสบูของอนามยั
โลก ท่ีมีผลบงัคบัใช้ตัง้แต่ปี 2547 ได้ให้สตัยาบนัภายใต้กรอบข้อตกลงดงักล่าวได้เสนอมาตรการ
ในการควบคุมยาสูบ แบ่งเป็น กลุ่มใหญ่ๆ ได้ 5 ประเภท คือ 1. มาตรการลดอุปสงค์การบริโภค
ยาสูบ 2.มาตรการด้านอุปทาน เพ่ือการลดการบริโภคยาสูบ 3.การควบคมุก ากับสารประกอบใน
ผลิตภัณฑ์ยาสูบ 4.มาตรการคุ้มครองสุขภาพของผู้ ไม่สูบบุหร่ี และ 5.การช่วยให้ผู้ เสพติดเลิกใช้
ยาสูบ (กรอบอนุสัญญาว่าด้วยการควบคุมยาสูบ ค.ศ. 2003) แม้ว่าท่ีผ่านมารัฐบาลไทยจะมี
คณะกรรมการควบคุมยาสูบแห่งชาติ (คบยช.) มีการออกกฎหมายควบคมุยาสูบ และนโยบาย
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สาธารณะในการด าเนินงานเพ่ือควบคมุยาสูบ ผ่านกระทรวงสาธารณสุข รวมทัง้การมีศูนย์วิจัย
และจดัการความรู้เพ่ือการควบคมุยาสบู มหาวิทยาลยัมหิดล (ศจย.) ท่ีพยายามสนบัสนนุการสร้าง
องค์ความรู้ตา่งๆท่ีเก่ียวกบัยาสบู ขณะเดียวกนัการมีหน่วยงานภาคเอกชน เช่น ส านกังานกองทุน
การสร้างเสริมสขุภาพ (สสส.) และอีกหลายๆหน่วยงานภาคีได้ออกมาตรการตา่งๆ เพ่ือควบคมุการ
สบูบหุร่ี หรือแม้แตเ่วทีสมชัชาสขุภาพครัง้ท่ี 3 ท่ีผา่นได้มีการพดูถึงมตข้ิอเสนอเก่ียวกบัมาตรการใน
การควบคมุปัจจยัเส่ียงตอ่สขุภาพด้านยาสบู 

อย่างไรก็ตามเป็นท่ีน่าสังเกตว่ามาตรการ การควบคุมยาสูบท่ีหน่วยงานต่างๆได้
ด าเนินการสามารถได้ผลในระดบัหนึ่งเท่านัน้ ปริมาณการสูบบหุร่ีของผู้คนในสงัคมยงักระจายอยู่
ทั่วไปโดยเฉพาะในพืน้ท่ีท่ีไม่สามารถควบคุมได้ และมีแนวโน้มท่ีคนสูบบุหร่ีหน้าใหม่จะมีอายุ
น้อยลงเร่ือยๆดงัเช่น ข้อมูลการส ารวจสุขภาพประชาชนไทยในปีพ.ศ. 2552 พบว่า มีผู้ สูบบุหร่ี 
ประมาณ 14 ล้านคน  โดยอตัราการสบูบหุร่ีของประชากรไทยอายุ 15 ปีขึน้ไปสบูบหุร่ีสงูถึง 10.90 
ล้านคน และจากการส ารวจอตัราการสูบบุหร่ี ท่ีแยกตามจงัหวดั โดยเฉพาะอัตราการสูบบุหร่ีของ
จงัหวัดศรีสะเกษ ในปี พ.ศ. 2550 มีอัตราการสูบบุหร่ี 23.02% และในปี พ.ศ. 2554 มีอัตราการ        
สบูบหุร่ี 24.98% จากข้อมลูดงักล่าวพบว่า อตัราการสบูบหุร่ีของจงัหวดั ศรีสะเกษ เพิ่มขึน้ 1.96% 
เม่ือเทียบกบัปีท่ีผา่นมา (รัศมี สงัข์ทอง และคณะ ,2553) 

ต าบลไพรพฒันา อ าเภอภูสิงห์ จงัหวดัศรีสะเกษ  ประกอบด้วย 10 หมู่บ้าน ชาวบ้านส่วน
ใหญ่มีการอพยพมาจากพืน้ท่ีตา่งๆของจงัหวดัศรีสะเกษ และจงัหวดัอ่ืนๆ เพ่ือมาตัง้ถ่ินฐานโดยการ
จบัจองท่ีดิน ท ากิน  เม่ือประมาณ 60 กว่าปีท่ีผ่านมา ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพ ท าไร่ ท านา และ
รับจ้างทัว่ไป เป็นพืน้ท่ีมีความหลากหลายทางวฒันธรรม เน่ืองจากชาวบ้านมีหลายกลุ่มชาติพนัธุ์ 
เช่น กลุ่มชาติพันธุ์ เขมรในไทย กลุ่มชาติพันธุ์ลาว กลุ่มชาติพันธุ์กุย และกลุ่มชาติพันธุ์ อ่ืนๆ 
ตามล าดบั ต าบลไพรพฒันาห่างจากอ าเภอเมือง จงัหวดัศรีสะเกษ ประมาณ 105  กิโลเมตรและมี
ระยะทางหา่งจากกรุงเทพมหานครประมาณ  571 กิโลเมตร  มีพืน้ท่ีตดิชายแดนไทย – กมัพชูา โดย
มี “ช่องสะง า” เป็นจุดผ่านแดนถาวร ท่ีใช้ส าหรับการ       ข้ามแดนของผู้คน และใช้ส าหรับการ
ขนสง่ค้าขายสินค้าทกุประเภท ท่ีต้องการสง่ไปขายยงัประเทศตา่งๆ รวมถึงการลกัลอบการค้าขนส่ง
สินค้าผิดกฎหมาย สินค้าหนีภาษี และสินค้าปลอมแปลงละเมิดลิขสิทธ์ิ เชน่ เหล้า และบหุร่ี เป็นต้น 

ปัจจบุนัชาวบ้านในต าบลไพรพฒันาท่ีมีรายได้เพิ่มขึน้ จากการขยายตวัทางด้านเศรษฐกิจ
จากการท าสวนยางพารา และการท าไร่มัน การค้าขายสินค้าในบริเวณชายแดน และชาวบ้าน
บางส่วนท่ีมีรายได้จากการรับจ้างทัว่ไปเกือบตลอดทัง้ปี จากการสงัเกตพบว่าการมีรายได้ท่ีเพิ่มขึน้
คนในต าบลไพรพฒันากลบัมีปัญหาด้านสขุภาพมากขึน้  มีการด่ืมสรุา และสบูบหุร่ีมากในกลุม่ผู้ใช้
แรงงาน และเร่ิมมีกลุ่มเดก็ เยาวชนกินเหล้าและสบูบหุร่ีด้วย  เน่ืองจากด้วยลกัษณะท่ีมีความคล้าย



โครงการวิจยัเชิงปฏิบตัิการ “การน ามติสมชัชาสขุภาพแหง่ชาติเร่ืองยาสบูไปปฏิบตัิการท่ีจงัหวดัศรีสะเกษ” หน้า 3 
 

ทางด้านวฒันธรรมท่ีชาวบ้านมีการส่ือสารพดูภาษาเขมรได้ และมีพืน้ท่ีติดชายแดนไทย – กมัพชูา 
ท าให้ผู้คนในบริเวณพืน้ท่ีชายแดนชอ่งสะง า มีโอกาสในการเข้าถึงแหลง่อบายมขุตา่งๆ และจบัจา่ย
ชือ้ขาย ยาสูบมวนเอง และบุหร่ีก้นกรองท่ีเป็นสินค้าลกัลอบเลียนแบบสินค้าหนีภาษีได้มากกว่า
ผู้คนจากถ่ินอ่ืน เห็นได้จากชาวบ้านได้มีการสูบบุหร่ีย่ีห้อแบลนเนมดงัๆ แต่มีราคาชือ้ขายกันใน
ราคาถูก และบุหร่ีท่ีถูกลักลอบน ามักถูกน ามาเป็นของฝากให้กับคนในพืน้ต าบลไพรพัฒนาเป็น
ประจ า 

จากการพูดคุยข้อมูลเก่ียวกับประเด็นด้านสุขภาพโดยเฉพาะสถานการณ์ปัญหาเด็ก
ปฐมวยัและผลกระทบจากการสบูบหุร่ีของคนต าบลไพรพฒันาพบว่า มีเด็กปฐมวยัช่วงอาย ุ0-5 ปี 
เด็กในวยัเรียน และคนท่ีไม่สบูบหุร่ีอาศยัอยู่ร่วมกบัคนในครอบครัวท่ีสบูบหุร่ีโดยไม่ได้ป้องกนั ทัง้นี ้
มีสาเหตุมาจาก 1. การขาดความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับโทษและภัยของการสูบบุหร่ีของคนใน
ครอบครัว  2.บางคนมีความคิด ความเช่ือท่ีไม่ถูกต้องเก่ียวกับ การด่ืมสุรา และการสูบบุหร่ี เช่น 
ผู้ ใช้แรงงานจะท าให้มีก าลังเพิ่มขึน้ จะท าให้ท างานได้มากขึน้และ สามารถแก้เครียดได้ 3.การ
บงัคบัใช้กฎหมายเก่ียวกับการสูบบหุร่ี เช่นการจ าหน่ายบุหร่ีให้กับเด็กท่ีมีอายุน้อยกว่า18 ปี หรือ
แม้แต่การลักลอบน าเข้าบุหร่ีลอกเลียนแบบในพืน้ท่ีบริเวณชายแดน  4.ขาดมาตรการและ              
แนวทางการสร้างเสริมกลไกเฝ้าระวงัทางสงัคมในการหาทางออกร่วมกนัระหวา่งผู้สบูบหุร่ี และผู้ ท่ี
ไมส่บูบหุร่ี เพ่ือหาแนวทาง ลด ละ เลิก การสบูบหุร่ี 

เป็นท่ีนา่สนใจว่า พฒันาการและการเรียนรู้เด็กปฐมวยั อายตุัง้แตแ่รกเกิดถึง  5 ปี เป็นชว่ง
ท่ีส าคญัท่ีสุดอาจเรียกว่าเป็นวยัทองของชีวิต  เน่ืองจากการเรียนรู้ของเด็กในระยะ 5 ปีแรกจะมี
ประสิทธิภาพมากกว่าการเรียนรู้ในระยะหลัง การพัฒนาการด้านสติปัญญาของเด็กจะมีการ
พฒันาการเป็นคร่ึงหนึง่ของผู้ใหญ่เม่ืออาย ุ4 ปี และจะมีการพฒันาการขึน้ถึงร้อยละ 80 เม่ืออาย ุ8 
ปี นอกนัน้มีการพฒันาเพิ่มเพียง 20%  อตัราการเจริญเติบโตของสมองมีมากถึง 90 %  โดยเฉพาะ
ในชว่ง 3 ขวบปีแรก  สมองมีการเจริญเตบิโตรวดเร็วมากและสร้างจดุเช่ือมเส้นใยประสาทท่ีควบคมุ
การท างานของกล้ามเนือ้แขนขา จะเกิดอะไรขึน้กบัเด็กปฐมวยั เดก็ในวยัเรียน และผู้ ท่ีไม่สบูบหุร่ี ท่ี
มีความเส่ียงจะได้รับสารพิษ จากการสูบบุหร่ี    มือสอง และมือสาม ท่ีอาศยัอยู่กับครอบครัวท่ี            
สบูบหุร่ีเหลา่นี ้

แม้วา่ท่ีผา่นจะมีหน่วยงานทางด้านสาธารณสขุ โรงเรียน องค์กรพฒันาเอกชน หรือองค์กร
ชุมชนกลุ่มแม่อาสาบ้านโคกชาติ ได้ท ากิจกรรมเก่ียวกับด้านสุขภาพบ้าง เช่น เก่ียวกับโรคเอดส์ 
เก่ียวกับพฒันาการ และการเรียนรู้ของเด็กปฐมวยั การรณรงค์ให้ความรู้โทษและภัยของการสูบ
บหุร่ีบ้าง แต่ก็ยงัจ ากดักลุ่มเป้าหมายในระดบัโรงเรียน และกิจกรรมส่วนใหญ่ท าในระยะสัน้ๆเช่น
การรณรงค์วนังดสบูบหุร่ีโลก แตไ่มมี่กิจกรรมอยา่งตอ่เน่ือง 
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ปรากฏการณ์ท่ีน่าสนใจของผู้คนท่ีเข้ามาอยู่อาศยัในต าบลไพรพัฒนาแม้ว่าจะมีความ
แตกต่างกันในเชิงกลุ่มชาติพนัธุ์ ท่ีมีความหลากหลายทัง้ทางด้านวฒันธรรม ประเพณี ความเช่ือ 
ภาษา หรือแม้แตว่ิถีชีวิตของการท ามาหากิน ท าไมผู้คนเหล่านีจ้ึงสามารถอยู่ร่วมกนัได้ ท่ามกลาง
การเปล่ียนแปลงทางด้านสงัคมเศรษฐกิจ การเมือง หรือแม้แต่ปัญหาความมัน่คงเก่ียวกบัดินแดน
ในพืน้ท่ีบริเวณชายแดนไทย – กมัพชูา เน่ืองเพราะชาวบ้านในต าบลไพรพฒันามีทนุทางสงัคม และ
ทนุทางวฒันธรรมท่ีเข้มแข็งร่วมกันจึงเป็นแรงเสริมอนัหนึ่งท่ีท าให้ชาวบ้านเกิดการประสานความ
ร่วมมือในการแก้ไขปัญหาตา่งๆได้ดีเสมอมา 

ดงันัน้ในการขับเคล่ือนมติสมชัชาสุขภาพปี 2553ในประเด็นยาสูบ คณะท างานสมชัชา
สุขภาพจังหวัดศรีสะเกษ จึงเห็นร่วมกันว่าเพ่ือเป็นการสนบัสนุนการพฒันาการสร้างเสริมระบบ
กลไกการเฝ้าระวงั เพ่ือลด ละ เลิก การสบูบหุร่ี ในครอบครัว เพ่ือให้เกิดการแก้ไขปัญหาการสบูบหุร่ี
อย่างจริงจัง จึงจ าเป็นต้องมีการศึกษาทุนทางสงัคม ทุนทางวัฒนธรรม บริบท และปัจจัยต่างๆ
รูปแบบแนวทางการพฒันาระบบกลไก เพ่ือลด ละ เลิก การสูบบหุร่ีในครอบครัว อาจจ าเป็นต้อง
สร้างกระบวนการเรียนรู้เพ่ือการพฒันาเก่ียวกับหลกัสูตรและการให้ความรู้โทษและภัยของบุหร่ี
ให้กบั ผู้ ท่ีเก่ียวข้อง รวมถึงการพฒันาส่ือควบคมุยาสบูท่ีเข้าใจง่ายกบัผู้คนในบริเวณชายแดน  

กระบวนการดังกล่าวต้องเกิดจากการมีส่วนร่วมของคนท่ีอยู่ในครอบครัว ชุมชน วัด 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล และหน่วยงานภาคีในระดบัพืน้ท่ี โดยการให้ผู้ ท่ีสูบบุหร่ีได้มี
โอกาสแสดงความคดิเห็นและมีสว่นร่วมในการท ากิจกรรมอยา่งเดน่ชดั  

 

 1.2  ค ำถำมกำรวิจัย 
 

  ค ำถำมหลักในกำรวิจัย 
  การพฒันากลไกการสร้างเสริมระบบการเฝ้าระวงัเพ่ือลด ละ เลิกการสูบบุหร่ีใน

ครอบครัว พืน้ท่ีชายแดนไทย – กมัพชูาควรเป็นอยา่งไร 
  ค ำถำมรองในกำรวิจัย 

1. บริบทสถานการณ์การค้าชายแดน สถานการณ์การสบูบหุร่ีของคนในพืน้ท่ีต าบลไพร 
พฒันาเป็นอย่างไร มีปัจจยัเง่ือนไขอะไรบ้างท่ีก่อให้เกิดความเส่ียงตอ่คนท่ีไม่สบูบหุร่ีจะได้สารพิษ
จากบหุร่ี และทศันะคตติอ่การสบูบหุร่ีในครอบครัวเป็นอยา่งไร 

2. ทนุทางสงัคมและทนุทางวฒันาธรรมท่ีคนในต าบลไพรพฒันาใช้ร่วมกนั เป็นอยา่งไร 
บ้าง 

3. คนในพืน้ท่ีต าบลไพรพฒันาจะน าทนุทางสงัคมและทนุทางวฒันาธรรมท่ีมีอยู ่มา 
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สนับสนุนการพัฒนาการสร้างเสริมระบบกลไกการเฝ้าระวัง เพ่ือลด ละ เลิก การสูบบุหร่ี ใน
ครอบครัวให้เกิดความยัง่ยืน ได้อยา่งไร 

 

1.3  วัตถุประสงค์กำรวิจัย   
1.  เพ่ือศกึษาทนุทางสงัคม ทนุทางวฒันธรรม และบริบทการค้าชายแดนบริเวณชอ่งสะง า 

บริบทพืน้ท่ีของต าบลไพรพัฒนา รวมถึงสถานการณ์การค้าบุหร่ีในพืน้ท่ีชายแดน การสูบบุหร่ี 
ปัจจยัเง่ือนไขท่ีก่อให้เกิดความเส่ียงและทศันะคติตอ่การสบูบหุร่ีในครอบครัว  

2.  เพ่ือหารูปแบบการพฒันากลไกการสร้างเสริมระบบการเฝ้าระวงัเพ่ือลด ละ เลิกการสบู
บหุร่ีในครอบครัว พืน้ท่ีชายแดนไทย – กมัพชูา 

3.  เพ่ือค้นหาปัจจยัความส าเร็จในการขบัเคล่ือนการน ามติสมชัชาสุขภาพแห่งชาติเร่ือง
ยาสบูไปสูภ่าคปฏิบตัิ 

4.  เพ่ือหารูปแบบกระบวนการการน ามติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติเ ร่ื องยาสูบไปสู่
ภาคปฏิบตั ิ

 
1.4  ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ  

1. ได้ทราบถึงทุนทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรม และบริบทพืน้ท่ีบ้านแซร์ไปร์  ต าบลไพร
พัฒนา รวมถึงสถานการณ์การค้าชายแดนท่ีเก่ียวข้องกับยาสูบ การสูบบุหร่ี ปัจจัยเง่ือนไขท่ี
ก่อให้เกิดความเส่ียงและทศันะคติตอ่การสบูบหุร่ีในครอบครัว 

2. ได้รูปแบบการพฒันากลไกการสร้างเสริมระบบการเฝ้าระวงัเพ่ือลด ละ เลิกการสบูบหุร่ี
ในครอบครัว พืน้ท่ีชายแดนไทย – กมัพชูา  

3. เกิดกลไกการเฝ้าระวงัเพ่ือ ลด ละ เลิกการสูบบุหร่ีในครอบครัว พืน้ท่ีชายแดนไทย – 
กมัพชูา 

4. ได้ชดุความรู้และการพฒันาระบบการเฝ้าระวงัเพ่ือ ลด ละ เลิกการสบูบหุร่ีในครอบครัว 
พืน้ท่ีชายแดนไทย – กมัพชูา 

5. ชมุชนเกิดการต่ืนตวั ตระหนกัถึงภยัท่ีมาจากการสบูบหุร่ี 
6. เกิดการน ามตสิมชัชาสขุภาพเร่ืองยาสบูไปขบัเคล่ือนในพืน้ท่ี 
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บทที่ 2 
 

แนวคดิและงานวจิัยที่เก่ียวข้อง 
 

การศึกษาวิจัยเร่ือง การน ามติสมชัชาสุขภาพแห่งชาติเร่ืองยาสูมาปฏิบตัิการท่ีจงัหวัด             

ศรีสะเกษ  ทีมวิจัยใช้การวิจัยเชิงปฏิบตัิการแบบมีส่วนร่วมให้สามารถมีการขับเคล่ือนการน ามติ

สมชัชาสขุภาพแห่งชาติไปสู่ภาคปฏิบตัิอย่างเป็นรูปธรรมท่ีบ้านแซร์ไปร์ ต าบลไพรพฒันา อ าเภอ              

ภสูิงห์ จงัหวดัศรีสะเกษ ทีมวิจยัได้ทบทวนแนวคดิ ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง  ดงันี ้  

 1. ความหมาย และนโยบายท่ีเก่ียวข้องการสบูบหุร่ี 

 2. แนวคดิทนุทางสงัคม (Social Capital) 

 3. แนวคดิทนุทางวฒันธรรม (Cultural Capital) 

 4.  แนวคดิการวิจยัเชิงปฏิบตักิารแบบมีสว่นร่วม (Participatory Action Research: PAR) 

 5. งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
 

2.1 ความหมาย และนโยบายท่ีเก่ียวข้องการสูบบุหร่ี 

2.1.1 ความหมาย 

ยาสูบ ตามพระราชบญัญัตยิาสบู พ.ศ. 2509 หมายความว่า บหุร่ีซิกาแรต บหุร่ีซิการ์ บหุร่ี

อ่ืน ยาเส้นปรุง และให้รวมถึงยาเคีย้วด้วย สว่น 

บุหร่ี ตามพระราชบญัญัติคุ้มครองสุขภาพผู้ ไม่สูบบุหร่ี พ.ศ. 2535 หมายความว่า บหุร่ีซิ

กาแรต บหุร่ีซิการ์ บหุร่ีอ่ืน ยาเส้นหรือยาเส้นปรุงตามกฎหมายวา่ด้วยยาสบู 
 

2.1.2 พระราชบัญญัตแิละกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการควบคุมการสูบบุหร่ี 

พระราชบญัญตัท่ีิเก่ียวข้องกบัการควบคมุยาสบู ท่ีส าคญัมีด้วยกนั 2 ฉบบั คือ 

พระราชบญัญัติควบคมุผลิตภณัฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2535 และพระราชบญัญัติคุ้มครองสขุภาพผู้ ไม่สูบ

บหุร่ี พ.ศ. 2535 ซึง่ใน พ.ร.บ. ทัง้ 2 ฉบบั ได้ก าหนดบทบาทหน้าท่ีของพนกังานเจ้าหน้าท่ีไว้ดงันี ้
 

1. พระราชบัญญัตคิวบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2535 

มาตรา 3 ได้บญัญตัคิ าส าคญั ดงันี ้ 
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“ผลิตภัณฑ์ยาสูบ” หมายความว่า ยาสบูตามกฎหมายว่าด้วยยาสบูและผลิตภณัฑ์อ่ืนใด

ท่ีมี 

ส่วนประกอบของใบยาสูบหรือพืชนิโคเซียทาแบกกุ้ม (NICOTIANATABACUM)ไม่ว่าจะ

ใช้เสพโดยวิธีสบู ดดู ดม อม เคีย้ว กิน เป่า หรือพ่นเข้าไปในปากหรือจมกู หรือโดยวิธีอ่ืนใดเพ่ือให้

ได้ผล เป็นเชน่เดียวกนั 

“ หีบห่อ ” หมายความว่า ซอง ห่อ หรือสิ่งบรรจุอ่ืนซึ่งใช้ในการหุ้ มห่อบรรจุผลิตภัณฑ์

ยาสบู 

“ โฆษณา ” หมายความวา่ การกระท าไมว่า่โดยวิธี ๆ ให้ประชาชนเห็น ได้ยินหรือทราบ 

ข้อความเพ่ือประโยชน์ในทางการค้า 

 มาตรา 4 ห้ามมิให้ผู้ใดจ าหนา่ย ขาย แลกเปล่ียนหรือให้ผลิตภณัฑ์ยาสบูแก่บคุคล

ซึง่ตนรู้อยูว่า่ผู้ ซือ้หรือผู้ รับเป็นผู้ มีอายไุมค่รบ 18 ปีบริบรูณ์ โดยเจตนา 

 มาตรา 5 ห้ามมิให้ผู้ใดขายผลิตภณัฑ์ยาสบูโดยใช้เคร่ืองขาย 

 โทษ ผู้ ใดฝ่าฝืนมาตรา 4หรือมาตรา 5ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือ

ปรับ 

ไมเ่กิน 2,000 บาท หรือทัง้จ าทัง้ปรับตามมาตรา 17 

 มาตรา 6 ห้ามมิให้ผู้ใดกระท าการอยา่งหนึง่อยา่งใดดงัตอ่ไปนี ้

ขายสินค้าหรือให้บริการโดยมีการแจก แถม ให้ผลิตภณัฑ์ยาสบูหรือแลกเปล่ียน 

กบัผลิตภณัฑ์ยาสบูแล้วแตก่รณี 

(1) ขายผลิตภณัฑ์ยาสบูโดยแจก แถม ให้ หรือแลกเปล่ียนกบัสินค้าอ่ืน 

หรือการให้บริการอยา่งอ่ืนประกอบ 

(2) ให้หรือเสนอให้สิทธิในการเข้าชมการแขง่ขนั การแสดง การให้บริการ 

หรือสิทธิประโยชน์อ่ืนใดเป็นการตอบแทนแก้ผู้ ซือ้ผลิตภัณฑ์ยาสูบ หรือแก่ผู้น าหีบห่อผลิตภัณฑ์

ยาสบูมาแลกเปล่ียนหรือแลกซือ้ 

 มาตรา 7 ห้ามมิให้ผู้ ใดแยกจ่ายผลิตภัณฑ์ยาสูบในลักษณะเป็นตวัอย่างของผลิตภัณฑ์

ยาสบู หรือเพ่ือให้ผลิตภณัฑ์ยาสบูแพร่หลาย หรือเป็นการจงูใจสาธารณชนให้ สบูผลิตภณัฑ์ยาสบู

นัน้ ทัง้นีเ้ว้นแตเ่ป็นการให้ตามประเพณีนิยม 
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 มาตรา 8 ห้ามมิให้ผู้ ใดโฆษณาผลิตภัณฑ์ยาสูบ หรือแสดงช่ือ หรือเคร่ืองหมายของ

ผลิตภณัฑ์ยาสบูในสิ่งพิมพ์ทางวิทยกุระจายเสียง วิทย ุโทรทศัน์ หรือสิ่งอ่ืนใดท่ีใช้เป็นการโฆษณา

ได้หรือใช้ช่ือหรือเคร่ืองหมายของผลิตภณัฑ์ยาสบูในการแสดง การแข่งขนั การให้บริการหรือการ

ประกอบกิจกรรมอ่ืนใดท่ีมีวัตถุประสงค์ให้สาธารณชนเข้าใจว่าเป็นช่ือ หรือเคร่ืองหมายของ

ผลิตภัณฑ์ยาสูบ บทบญัญัติในวรรคหนึ่ง มิให้ใช้บงัคบัการถ่ายทอดสดรายการจากต่างประเทศ 

ทางวิทย ุโทรทศัน์ และการโฆษณาผลิตภัณฑ์ยาสบูในสิ่งพิมพ์ซึ่งจดัพิมพ์นอกราชอาณาจกัร โดย

มิได้มีวตัถปุระสงค์ให้น าเข้ามาจ าหนา่ยจา่ยแจกในราชอาณาจกัรโดยเฉพาะ 

 โทษ ผู้ ใดฝ่าฝืนมาตรา 8 วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 200,000 บาท ตามมาตรา 

19  มาตรา 9 ห้ามมิให้ผู้ ใดโฆษณาสินค้าท่ีใช้ช่ือหรือเคร่ืองหมายของผลิตภัณฑ์ยาสูบเป็น

เคร่ืองหมายของสินค้านัน้ในลกัษณะท่ีอาจท าให้เข้าใจได้วา่หมายถึงผลิตภณัฑ์ยาสบู 

 มาตรา 10 ห้ามมิให้ผู้ ใดผลิต น าเข้าขายหรือเพ่ือจ่ายแจกเป็นการทัว่ไปหรือโฆษณาสินค้า

อ่ืนใดท่ีมีรูปลกัษณะ ท าให้เข้าใจได้ว่าเป็นสิ่งเลียนแบบผลิตภณัฑ์ยาสูบประเภทบหุร่ีซิกาแรตหรือ

บหุร่ีซิการ์ตามกฎหมายวา่ด้วยยาสบู หรือหีบหอ่ผลิตภณัฑ์ดงักลา่ว 

 โทษ ตามมาตรา 18 ระบุว่าผู้ ใดฝ่าฝืนมาตรา 6 มาตรา 7 มาตรา 9 หรือมาตรา 10 ต้อง 

ระวางโทษปรับไมเ่กิน 20,000 บาท 

 มาตรา 11 ผลิตภัณฑ์ยาสูบท่ีจะขายได้จะต้องมีส่วนประกอบ ตามมาตรฐานท่ีก าหนดใน

กฎกระทรวง 

- ผู้ผลิตหรือน าเข้าผลิตภณัฑ์ยาสบูมีหน้าท่ีต้องแจ้งรายการสว่นประกอบ 

ผลิตภัณฑ์ ยาสูบให้กระทรวงสาธารณสุขทราบตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไขท่ีก าหนดใน

กฎกระทรวง 

- ในกรณีท่ีผลิตภณัฑ์ยาสบูใดมีสว่นประกอบไมเ่ป็นไปตามมาตรฐานท่ีก าหนด 

ตามวรรคหนึง่ ให้รัฐมนตรีมีอ านาจออกค าสัง่ห้ามมิให้มีการขายหรือน าเข้าผลิตภณัฑ์ยาสบูนัน้ 

 โทษ ตามมาตรา 20 ระบุว่า ผู้ ผลิตหรือผู้ น าเข้าผู้ ใดไม่แจ้งรายการหรือแจ้งรายการไม่

ครบถ้วน หรือแจ้งรายการอนัเป็นเท็จ หรือขายหรือน าผลิตภัณฑ์ยาสูบโดยฝ่าฝืนมาตรา 11 ต้อง

ระวางโทษจ าคกุไมเ่กิน 6 เดือนหรือปรับไมเ่กิน 100,000 บาท หรือทัง้จ าทัง้ปรับ 
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 มาตรา 12 ผู้ผลิตหรือผู้น าเข้าผลิตภัณฑ์ยาสูบต้องแสดงฉลากท่ีหีบห่อผลิตภัณฑ์ยาสูบ

ก่อนท่ีจะน าออกจากแหลง่ผลิตหรือก่อนท่ีจะน าเข้ามาในราชอาณาจกัร แล้วแตก่รณี 

- หลกัเกณฑ์วิธีการและเง่ือนไขการแสดงฉลากและข้อความในฉลากให้เป็นไป 

ตามท่ีรัฐมนตรีประกาศก าหนดในราชกิจจานเุบกษา 

  โทษ ตามมาตรา 21 ผู้ผลิตหรือผู้น าเข้าผู้ ใดฝ่าฝืนมาตรา 12 ต้องระวางโทษปรับ

ไมเ่กิน 100,000 บาท 

มาตรา 13 ห้ามมิให้ผู้ ใดขายผลิตภัณฑ์ยาสูบท่ีมิได้แสดงฉลาก “ภาพค าเตือน” ตามท่ี

ก าหนดในมาตรา 12  บนหีบหอ่ผลิตภณัฑ์ยาสบู 

โทษ ตามมาตรา 22 ระบวุ่า ผู้ ใดฝ่าฝืนมาตรา 13 ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท 

และมาตรา 24 ระบวุ่า ในกรณีท่ีผู้ ฝ่าฝืนมาตรา 4, 5, 6, 7, 8 (วรรคหนึ่ง), 9, 10 หรือ 13 เป็นผู้ผลิต

หรือผู้น าเข้า ผู้ ฝ่าฝืนต้องระวางโทษเป็นสองเทา่ของโทษท่ีบญัญตัไิว้ส าหรับความผิดนัน้ 

มาตรา 14 ในการปฏิบตัหิน้าท่ีตามพระราชบญัญตันีิ ้ให้พนกังานเจ้าท่ีมีอ านาจ 

(1) เข้าไปในสถานท่ีใด ๆ ในเวลาระหวา่งพระอาทิตย์ขึน้ถึงพระอาทิตย์ตก หรือ 

ในระหว่างเวลาท าการของสถานท่ีนัน้ หรือเข้าไปในยานพาหนะใด ๆ เพ่ือตรวจค้นในกรณีท่ีมีเหตุ

อนัควรสงสยัวา่มีการกระท าความผิดตามพระราชบญัญตันีิ ้

(2) น าผลิตภณัฑ์ยาสบูในปริมาณพอสมควรไปเป็นตวัอยา่งเพื่อตรวจสอบ 

(3) ออกหนงัสือสอบถามหรือเรียกบคุคลใดมาให้ถ้อยค าหรือสง่บญัชีเอกสาร 

หลกัฐานหรือสิ่งอ่ืนท่ีจ าเป็นมาประกอบการพิจารณาได้ในการปฏิบตัิหน้าท่ีตามวรรคหนึ่งให้ผู้ ท่ี

เก่ียวข้องอ านวยความสะดวกตามสมควร 

 โทษมาตรา 23ระบุว่า ผู้ ใดขดัขวางหรือไม่อ านวยความสะดวกแก่พนกังานเจ้าหน้าท่ีใน

การปฏิบตัิหน้าท่ีตามมาตรา 14 ต้องระวางโทษจ าคกุไม่เกิน 1 เดือนหรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท 

หรือทัง้จ าทัง้ปรับ 

 มาตรา 15 ในการปฏิบตัิหน้าท่ีตามพระราชบญัญัตินีพ้นักงานเจ้าหน้าท่ีต้องแสดงบตัร

ประจ าตวัตอ่บคุคลซึ่งเก่ียวข้อง โดยบตัรประจ าตวัพนกังานเจ้าหน้าท่ีให้เป็นไปตามแบบท่ีก าหนด

ในกฎกระทรวง   
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มาตรา 16 ในการปฏิบัติหน้าท่ีตามพระราชบัญญัตินี  ้ให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีเป็นเจ้า

พนกังาน ตามประมวลกฎหมายอาญา  

มาตรา 25 ในกรณีท่ีผู้กระท าความผิดซึ่งต้องรับโทษตามพระราชบญัญัตินีเ้ป็นนิติบุคคล 

กรรมการ ผู้จดัการหรือผู้ รับผิดชอบในการด าเนินการของนิติบคุคลนัน้ ต้องรับโทษตามท่ีกฎหมาย

ก าหนดไว้ ส าหรับความผิดนัน้ด้วย เว้นแตจ่ะพิสจูน์ได้ว่าการกระท าของนิตบิคุคลนัน้ได้กระท าโดย

ตนมิได้รู้เห็น หรือยินยอมด้วย  

มาตรา 26ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสขุรักษาการตามพระราชบญัญัตินี ้และให้

มี อ านาจแต่งตัง้พนักงานเจ้าหน้าท่ี กับออกกฎกระทรวงเพ่ือปฏิบตัิการตามพระราชบญัญัตินี ้

กฎกระทรวงนัน้เม่ือได้ประกาศในราชกิจจานเุบกษาแล้วให้ใช้บงัคบัได้  
 

2. พระราชบัญญัตคุ้ิมครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหร่ี พ.ศ. 2535  

มาตรา 3 ในพระราชบญัญตันีิ ้
 “บุหร่ี” หมายความว่า บุหร่ีซิกาแรต บุหร่ีซิการ์ บุหร่ีอ่ืน ยาเส้นหรือยาเส้นปรุงตาม

กฎหมายวา่ด้วยยาสบู 
 “สูบบุหร่ี”  หมายความรวมถึงการกระท าใด ๆ ซึ่งมีผลท าให้เกิดควนัจากการเผาไหม้ของ

บหุร่ี “สถานที่ สาธารณะ”  หมายความว่า สถานท่ีหรือยานพาหนะใด ๆ ซึ่งประชาชนมี
ความชอบธรรมท่ีจะเข้าไปได้ 

 “ผู้ด าเนินการ”  หมายความว่า เจ้าของ ผู้จดัการ ผู้ควบคมุ หรือผู้ ท่ีรับผิดชอบด าเนินงาน
ของสถานท่ีสาธารณะ 

“เขตปลอดบุหร่ี”  หมายความวา่ บริเวณท่ีห้ามมิให้มีการสบูบหุร่ี 
“เขตสูบบุหร่ี”  หมายความวา่ บริเวณท่ีให้มีการสบูบหุร่ีได้ 
“พนักงานเ จ้าหน้าที่ ”  หมายความว่า ผู้ ซึ่ ง รัฐมนตรีแต่งตัง้ ใ ห้ปฏิบัติการตาม

พระราชบญัญตันีิ ้
“รัฐมนตรี”  หมายความวา่ รัฐมนตรีผู้ รักษาการตามพระราชบญัญตันีิ ้

มาตรา 4 ให้รัฐมนตรีมีอ านาจประกาศในราชกิจจานเุบกษา 
(1) ก าหนดช่ือหรือประเภทของสถานท่ีสาธารณะท่ีให้มีการคุ้มครองสุขภาพของผู้ ไม่สูบ

บหุร่ี 
(2) ก าหนดส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทัง้หมดของสถานท่ีสาธารณะตาม (๑) เป็นเขตสูบบุหร่ี

หรือเขตปลอดบหุร่ี 
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(3) ก าหนดสภาพ ลกัษณะ และมาตรฐานของเขตปลอดบหุร่ีและเขตสบูบหุร่ีเก่ียวกบัการ
ระบายควนัหรืออากาศ 

 (4) ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการแสดงเคร่ืองหมายในเขตสูบบุหร่ีหรือเขตปลอด
บหุร่ีประกาศตาม (3) หรือ (4) ให้ก าหนดวนั เวลา หรือระยะเวลาท่ีผู้ด าเนินการจะต้องด าเนินการ
ให้แล้วเสร็จในประกาศด้วย 
        มาตรา 5 เม่ือรัฐมนตรีประกาศตามมาตรา 4  แล้ว ให้ผู้ด าเนินการมีหน้าท่ี 

(1) จดัให้สว่นหนึง่สว่นใดหรือทัง้หมดของสถานท่ีสาธารณะเป็นเขตสบูบหุร่ีและเขตปลอด 
บหุร่ี 

(2) จดัให้เขตสบูบหุร่ีมีสภาพ ลกัษณะ และมาตรฐานตามท่ีรัฐมนตรีก าหนด 
(3) จดัให้มีเคร่ืองหมายในเขตสบูบหุร่ีหรือเขตปลอดบหุร่ีตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ี 

รัฐมนตรีก าหนด 
โทษ ตามมาตรา 11 ระบวุา่ผู้ด าเนินการผู้ ใดไมป่ฏิบตัิตามมาตรา 5 (1) ต้องระวางโทษปรับไม่

เกิน 20,000 บาทผู้ด าเนินการผู้ ใดไม่ปฏิบตัิตามมาตรา5(2) ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 10,000 
บาท และผู้ด าเนินการผู้ใดไมป่ฏิบตัติามมาตรา 5 (3) ต้องระวางโทษปรับไมเ่กิน 2,000 บาท 

มาตรา 6 ห้ามมิให้ผู้ใดสบูบหุร่ีในเขตปลอดบหุร่ี 
โทษ  ตามมาตรา 12 ระบวุา่ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 6 ต้องระวางโทษปรับไมเ่กิน 2,000 บาท 

มาตรา 7 ให้พนกังานเจ้าหน้าท่ีมีอ านาจเข้าไปในสถานท่ีสาธารณะตามท่ีรัฐมนตรีประกาศ
ตามมาตรา 4 (1) และ (2) ในระหว่างเวลาพระอาทิตย์ขึน้ถึงพระอาทิตย์ตก หรือเวลาท าการของ
สถานท่ีนัน้ เพ่ือตรวจสอบหรือควบคมุให้การเป็นไปตามพระราชบญัญตันีิ ้
 โทษ ตามมาตรา 13ระบุว่าผู้ ใดขดัขวางหรือไม่อ านวยความสะดวกแก่พนกังานเจ้าหน้าท่ี
ซึง่ปฏิบตักิารตามมาตรา 7 ต้องระวางโทษจ าคกุไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไมเ่กิน2,000 บาท หรือทัง้
จ าทัง้ปรับ  

มาตรา 8 ในการปฏิบตัหิน้าท่ี ให้พนกังานเจ้าหน้าท่ีแสดงบตัรประจ าตวัพนกังานเจ้าหน้าท่ี
ตอ่บคุคลท่ีเก่ียวข้องบตัรประจ าตวัพนกังานเจ้าหน้าท่ีให้เป็นไปตามแบบท่ีรัฐมนตรีประกาศก าหนด
ในราชกิจจานเุบกษา 

มาตรา 9 ให้ผู้ด าเนินการและบรรดาผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบัสถานท่ีสาธารณะอ านวยความสะดวก
ตามสมควรแกพ่นกังานเจ้าหน้าท่ีซึง่ปฏิบตัหิน้าท่ีตามมาตรา 7 

มาตรา 10 ในการปฏิบตัิการตามพระราชบญัญัตินี ้ให้พนกังานเจ้าหน้าท่ีเป็นเจ้าพนกังาน
ตามประมวลกฎหมายอาญาให้ไว้ ณ วนัท่ี 30 มีนาคม พ.ศ. 2535 
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หมายเหต ุ ปัจจบุนัการคุ้มครองสขุภาพผู้ไมส่บูบหุร่ีในสาธารณะใช้ประกาศกระทรวงฉบบั

ท่ี 19 พ.ศ. 2553 
  

2.2 แนวคิดทุนทางสังคม (Social Capital) 

 ค าว่า “ทุนทางสังคม” มีจุดก าเนินมาจากชาติตะวนัตก Robert D.Putnam ได้น าเสนอ

ผลการศกึษาไว้ว่า ทนุทางสงัคม คือ ความไว้วางใจกนั ความไว้เนือ้เช่ือใจซึ่งกนัและกนั ซึ่งแนวคิด

นีมี้รากฐานมาจากค าสอนของศาสนาคริสต์ท่ีได้สอนเอาไว้ว่าคนทกุคนมีสิทธิเสรีภาพเท่าเทียมกนั

ของผู้คนเอาไว้ด้วยกันในรูปแบบของเครือข่ายทางสงัคม James Coleman ได้ให้ความหมายของ

ทนุทางสงัคมว่าเป็นชดุความสมัพนัธ์ (Set of Relationship) ระหว่างคนเป็นความสมัพนัธ์ท่ีมีความ

คาดหวังท่ีจะต้องการใช้ร่วมกัน (Common) เป็นชุดของการมีค่านิยมร่วมกัน (Set of Shared 

Values) และการมีส านึกของความไว้วางใจ (Sense of Trust) ระหว่างกนั  Fukuyama (1995) ได้

กลา่วถึงทนุทางสงัคมวา่ เป็นเสมือนธรรมชาติพืน้ฐานอยูใ่นสงัคมท่ีจะก่อให้เกิดการกระท าท่ีจะเป็น

ประโยชน์ร่วมกัน ซึ่งได้แก่ ข้อมูลข่าวสาร การไว้วางใจกัน และจารีตท่ีเก่ียวกับการพึ่งพิงอิง หรือ 

การต่างตอบแทนกัน ( Information, Ttrust, and Norms of reciprocity inhering in one’s social 

networks)  (Robert D.Putnam อ้างในอภิชยั พธัเสน, 2546; James Coleman, 1988 : 94, 95 -120; 

Fukuyama, 1995) 

 ในสงัคมไทยได้มีนกัวิชาการหลายท่านได้พดูถึง ค าวา่ “ทุนทางสังคม” หลายทา่นเชน่กนั 

ประเวศ วะสี ได้กล่าวว่า ทนุทางสงัคม คือ ความเป็นกลุ่มก้อน ทางสงัคมการมีการศกึษาดี การมี

วฒันธรรม การมีความซ่ือสตัย์สจุริต การมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม การมีประสิทธิภาพในการ

ท างาน การมีการเมืองและระบบราชการท่ีดี เม่ือน าเอามารวมกันก็เรียกได้ว่าเป็นการเกิดทุนทาง

สังคมซึ่งน าไปสู่การแก้ปัญหาต่างๆ อมรา พงศาพิชย์ ได้ให้ความหมายทุนทางสังคม  คือ ภูมิ

ปัญญาและคุณค่าเดิมของสังคมไทย  ไม่ว่าจะเป็นความรู้ด้านการเกษตร  การรักษาพยาบาล 

ความสมัพนัธ์ในครอบครัวเครือ-ญาติ และความผกูพนัภายในชมุชน ฯลฯ จากความหมายของทนุ

ทางสงัคมท่ีนกัวิชาการข้างต้นได้กล่าวไว้ พอสรุปได้วา่ ทนุทางสงัคม คือ สิ่งดีๆท่ีมีอยู่ในชมุชน และ

ท าให้ชุมชนอยู่อย่างสงบสุขและมีความเข้มแข็ง ซึ่งประกอบไปด้วย ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ประเพณี 

และวฒันธรรม การช่วยเหลือเกือ้กูลกัน การพึ่งพากัน การไว้เนือ้เช่ือใจกัน และการร่วมมือกันใน
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การท างานตา่งๆในชมุชน วรวฒุ โรมรัตนพนัธ์ ได้กลา่วไว้ในหนงัสือทนุทางสงัคมว่าทนุทางสงัคมมี

ความเช่ือพืน้ฐาน ดงันี ้

1. กระบวนการทนุทางสงัคมเป็นกระบวนการท่ีมีพลวตัและเป็นตวัก่อร่างสร้างรูปแบบทาง

สงัคม ซึง่รูปแบบทางสงัคมจะเป็นเชน่ไรนัน้ก็ขึน้อยูว่า่ในชมุชนนัน้มีทนุทางสงัคมอยา่งไร 

2. กระบวนการทุนทางสังคมสามารถเกิดขึน้ได้ทุกระดับ  ไม่ว่าจะเป็นระดับปัจเจก 

ครอบครัว กลุม่ องค์กร สถาบนั ชมุชนและเครือขา่ย 

3. กระบวนการทุนทางสังคมสามารถเร่ิมต้นได้หลายรูปแบบ  ได้แก่ เร่ิมจากค่านิยม

วฒันธรรม ประเพณี ความเช่ือดัง้เดมิหรือสิ่งท่ีได้เรียนรู้ใหม่ 

4. กระบวนการทุนทางสังคมได้รับอิทธิพลจากปัจจัยภายนอก  ได้แก่ การรับรู้ข้อมูล 

ขา่วสาร เทคโนโลยี เศรษฐกิจ การเมือง และสิ่งแวดล้อม 

5. กระบวนการทนุทางสงัคมท าให้มีการปรับเปล่ียนระบบคดิ วิธีปฏิบตัทิัง้ของปัจเจก กลุ่ม 

องค์กร สถาบนั โดยระบบคดิและการปฏิบตัินัน้ต้องสอดคล้องกบัหลกัศีลธรรมอนัดีงาม 

6. กระบวนการทนุทางสงัคมมีเป้าหมายสงูสดุอยู่ท่ีการจดัสรร การกระจายทรัพยากรให้แก่

สมาชิกของชุมชนได้อย่างทั่วถึงและเป็นธรรมเพ่ือให้เกิดพลังท่ีจะขับเคล่ือนงานต่างๆหรือช่วย

แก้ปัญหาของชุมชนให้ลลุ่วงไปได้ดงันัน้ ทุนทางสงัคมจึงเป็นกระบวนการท่ีเกิดขึน้ได้กบัทกุระดบั

ทัง้ปัจเจก กลุ่มองค์กร และสถาบนั การเกิดทุนทางสงัคมมีความสมัพนัธ์กับวฒันธรรม ประเพณี 

ความเช่ือและภูมิปัญญาท่ีมีอยู่แล้วในชุมชนรวมถึงสิ่งท่ีได้เรียนรู้ใหม่  และมักได้รับอิทธิพลจาก

ภายนอก เช่น การเมือง เศรษฐกิจ การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร เทคโนโลยีโดยทัง้ระบบคิดและวิธีการ

ปฏิบตัิต้องสอดคล้องกบัหลกัศีลธรรมและต้องเอือ้ประโยชน์ตอ่ส่วนร่วม ชมุชนต้องเข้าถึงทรัพยากร

และได้รับความเป็นธรรม แตอ่ยา่งไรก็ตาม กระบวนการทนุทางสงัคมมีความเป็นพลวตั ไมค่งท่ีและ

ปรับเปล่ียนไปตามสถานการณ์การเปล่ียนแปลง (ประเวศ วะสี, 2542 : 5; อมรา พงศาพิชย์, 2543 

: 34; วรวฒุ โรมรัตนพนัธ์, 2548) 

 ขณะท่ี บัวพันธ์  พรหมพักพิง  มองว่าทุนทางสังคมเป็นพลัง ท่ีขับเคล่ือนในการ

เปล่ียนแปลงสงัคมท่ีไม่ได้มาจากภายนอก หากแตเ่ป็นพลงัท่ีมีอยู่แล้วในสงัคมนัน้ๆ อาทิเช่น พลงั

ทรัพยากรท่ีครัวเรือนมี ซึ่งรวมไปถึงทรัพยากรท่ีไม่ใช่วตัถุ ได้แก่ กลุ่ม องค์กร เครือข่าย ธรรมเนียม

ประเพณีและวัฒนธรรมท าให้เกิดพลังทางสังคม  (Social Energy) ขึน้ท าให้ชุมชนมีการปรับตัว 
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เจรจาตลอดจนไปถึงการต่อต้านขดัขืนต่อการถูกกดทบัและการครอบง าจากภายนอก  ดงันัน้ ทุน

ทางสงัคมจงึมีประโยชน์ในแง่การสร้างความรัก ความสามคัคี การพึ่งพิงอาศยัซึง่กนัและกนัของคน

ในชุมชนและสังคมนัน้และสามารถช่วยแก้ไขปัญหาของชุมชน  นอกจากนี  ้ทุนทางสงัคม ยงัเป็น

พลงัภายในชมุชนท่ี จะท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงในชมุชนไปในทางท่ีดี ไมใ่ชพ่ลงัจากภายนอก ซึ่ง

พลังภายใน ดงักล่าวจะท าให้ชุมชนสามารถตัง้รับ  ต่อสู้และขัดขวางสิ่งท่ีก าลังจะเข้ามาท าลาย

ความเป็นชมุชนท้องถ่ินนัน้ๆ โดยทกุสงัคมจะมีทนุทางสงัคมท่ีแตกตา่งกนัออกไป  

 กล่าวโดยสรุป ทนุทางสงัคมมีประโยชน์ในแง่การสร้างความรัก ความสามคัคี การพึ่งพิง

อาศยั  ซึง่กนัและกันของคนในชมุชนนัน้ และยงัสามารถชว่ยแก้ไขปัญหาของชมุชน นอกจากนี ้ทนุ

ทางสงัคม ยงัเป็นพลงัภายในชมุชนท่ี จะท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงในชมุชนไปในทางท่ีดี ไมใ่ชพ่ลงั

จากภายนอก ซึ่งพลงัภายในดงักล่าวจะท าให้ชมุชนสามารถตัง้รับ ตอ่สู้และขดัขวางสิ่งท่ีก าลงัจะ

เข้ามาท าลายความเป็นชมุชนท้องถ่ินนัน้ๆ โดยทกุสงัคมจะมีทนุทางสงัคมท่ีแตกตา่งกนัออกไป ซึ่ง

สามารถจ าแนกองค์ประกอบของทนุทางสงัคม ดงันี ้

 1. เครือขา่ยทางสงัคม คือ กลุม่องค์กรภายในชมุชน ทัง้ท่ีเป็นทางการและไมเ่ป็นทางการ 

 2. ปฏิสัมพันธ์ทางสังคม คือ มีระบบความสัมพันธ์ท่ีดี ระดับครอบครัว เครือญาติ 

เครือขา่ยภายในภายนอกชมุชน 

 3. การติดตอ่ส่ือสาร คือ มีการเช่ือมประสานกบัองค์กรภาคีอ่ืนๆทัง้ภายในและภายนอก

ชมุชน 

 4. บรรทดัฐานทางสงัคม คือ มีกฎกตกิาข้อบงัคบัในการควบคมุดแูลซึง่กนัและกนัในชมุชน 

 5. ความไว้วางใจ คือ มีความไว้เนือ้เช่ือใจในชมุชน มีความสามคัคี มีความเอือ้เฟือ้เผ่ือ

แผใ่ห้ความชว่ยเหลือแบง่ปันระหวา่งกนั 

 6. การพึง่พาอาศยัคือมีการช่วยเหลือเกือ้กลูกนัในชมุชน เชน่ การลงแขก งานบญุ งานศพ 

 จะเห็นได้ว่าทนุทางสงัคม (Social capital) ท่ีได้น าเสนอข้างต้นนัน้ คือแนวทางท่ีจะสร้าง

พลงัในการแก้ไขปัญหาภายในชมุชนโดยคนในชมุชนได้ ดงันัน้ การค้นหาทนุทางสงัคมให้พบและ

น ามาใช้ประโยชน์จึงเป็นสิ่งส าคญัในการท างานพฒันาในพืน้ท่ี ทีมวิจยัจึงมีแนวคดิท่ีจะน าทนุทาง

สงัคม ท่ีมีอยู่ในชมุชนโดยเฉพาะอยา่งยิ่งทนุทางสงัคม ของกลุ่มชาติพนัธุ์เขมร มาปรับใช้ในการหา

รูปแบบเสเริมสร้างกลไกการเฝ้าระวงัการลด ละเลิกการสบูบหุร่ีในครอบครัวท่ีบ้านแซร์ไปร์ 
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2.3 แนวคิดทุนทางวัฒนธรรม (Cultural Capital) 

 Bourdieu P. อธิบายว่า ทนุทางวฒันธรรม (Cultural Capital) อาจจะปรากฏได้ในรูปแบบ

ใดรูปแบบหนึ่งใน  3 รูปแบบ คือ  1) เป็นสิ่ง ท่ี ฝังในตัวคนหรือจิตใจ  (Embodied as state of 

mind/body) เช่น ความคิด ความเช่ือ 2) เป็นสิ่งท่ีเป็นตวัตนจับต้องได้ (Objectified) ซึ่งจะอยู่ใน

รูปแบบของสินค้าวฒันธรรม เช่น สิ่งประดิษฐ์ สถาปัตยกรรม สิ่งก่อสร้าง ภาพวาด ฯลฯ และ 3) 

ความเป็นสถาบนั (Institutionalised) หมายถึง กติกาความเช่ือ การยอมรับท่ีหลายคนเห็นร่วมกัน 

อาทิ สถาบนัศาสนา สถาบนัการศกึษา โดย Bourdieu P. ได้ให้ความส าคญัท่ีทนุทางวฒันธรรมใน

รูปแบบท่ีฝังในตวัคน หรือจิตใจ คือ ระบบความคิด ความเช่ือ เป็นรูปแบบท่ีมีความส าคญัท่ีสุด 

(Bourdieu P., 1986: 47-51)  

 สีลาภรณ์ บัวสาย และอ าภา จันทรากาศ  ได้กล่าวไว้ว่า ทุนทางวัฒนธรรม (Cultural 

Capital) เป็นสิ่งท่ีมีการยึดโยงจากการมีระบบความเช่ือ มีภูมิปัญญาร่วมกัน และการยึดโยงสาย

สมัพนัธ์ของกลุ่มคนเอาไว้ด้วยกนัทัง้ จารีตประเพณี การเรียนรู้ (ครอบครัว วดั ปราชญ์ผู้ รู้) คา่นิยม 

ข้อห้าม ท่ีมีอยู่ในสงัคมและสืบต่อกันมาเป็นเวลานาน (สีลาภรณ์ บวัสาย , 2552: 83-85; อ าภา 

จนัทรากาศ, 2543: 5)   

 ทีมวิจัยจะเห็นได้ว่า ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์, สีลาภรณ์ บัวสาย และอ าภา จันทรากาศ ให้
ความหมายของทนุทางวฒันธรรม  ในทิศทางเดียวกนั และสอดคล้องกบัแนวคิดของ Bourdieu P. 
วา่ทนุทางวฒันธรรม เป็นสิ่งท่ีมีอยูใ่นชมุชน และฝังลึกอยูภ่ายในตวัตน หรือจิตใจของคน ขึน้อยู่กบั
ความเช่ือของกลุ่มคนท่ีสืบทอดกนัมาทัง้ โดยมีทัง้สิน้ 6 ด้าน คือ 1) ระบบความเช่ือ 2) ภูมิปัญญา 
3) จารีตประเพณี 4) การเรียนรู้ 5) ค่านิยม 6) ข้อห้าม ซึ่งจะสามารถท าให้สังคมอยู่กันอย่าง
สมานฉนัท์ ช่วยจดัระเบียบสงัคมได้ ดงันัน้ ทีมวิจยัจึงมีแนวคดิท่ีจะน าทนุทางวฒันธรรม  ท่ีมีอยู่ใน
ชุมชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งทุนทางวฒันธรรม ของกลุ่มชาติพนัธุ์เขมร ขึน้มาปรับใช้เพ่ือหารูปแบบ
การเสริมสร้างกลไกการเฝ้าระวงัการลด ละ เลิกการสบูบหุร่ีในครอบครัวท่ีบ้านแซร์ไปร์ 
 

2.4 งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 

 จากการศึกษางานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกับบุหร่ีมีจ านวนมาก ท าให้ทีมวิจัยสนใจท่ีน ามาผล

การศกึษาท่ีส าคญัมี ดงันี ้
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 ดสุิต  จนัทยานนท์ (2555 : 7) ความชกุของการสบูบหุร่ี และปัจจยัท่ีมีผลตอ่การเลิกบหุร่ี

ในกลุ่มผู้ ป่วยโรคเรือ้รังท่ีมารับบริการ ร สถานีอนามัย วัดพระญาติการาม ต าบลไผ่ลิง อ าเภอ

พระนครศรีอยุธยา จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา จากผลการศึกษาเชิงปริมาณ พบว่า ผู้ เข้าร่วมวิจยั 

370 คน เป็นเพศชาย 195 คน คิดเป็นร้อยละ 52.7 และเป็นเพศหญิง 175 คน คิดเป็นร้อยละ 47.3 

และอายเุฉล่ีย 58 ปี ความชกุของการสบูบหุร่ีในกลุ่มผู้ ป่วยโรคเรือ้รังจ าแนกตามโรคประจ าตวั กลุ่ม

ท่ีสูบบหุร่ีพบว่าเป็นโรคหอบหืด 27 คน คิดเป็นร้อยละ 62.8 ของคนท่ีเป็นโรคไขมนัในเลือดสูง 41 

คน คิดเป็นร้อยละ 42.7 ของคนท่ีเป็นโรค ความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยักับการเลิกสูบบุหร่ี พบว่า 

ปัจจยัท่ีมีผลต่อความส าเร็จในการเลิกสูบบุหร่ีในกลุ่มผู้ ป่วยโรคเรือ้รัง คือ ปัจจัยเร่ืองรายได้ (P-

value = 0.013) ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจัยท่ีมีผลต่อการเลิกสูบบุหร่ีกับความส าเร็จในการเลิก

บหุร่ีได้ พบวา่ความกงัวลเร่ืองความเจ็บป่วยท่ีเป็นอยู่ จะท าให้โรครุนแรงมากขึน้ และราคาของบหุร่ี

เป็นปัจจยัท่ีมีผลตอ่ความส าเร็จในการเลิกสบูบหุร่ีในกลุม่ผู้ ป่วยโรคเรือ้รังอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ 

โดยความกงัวลเร่ืองความเจ็บป่วยท่ีเป็นอยู่จะท าให้โรครุนแรงมากขึน้ (P-value = 0.006) ความชกุ

ของการสบูบหุร่ีในผู้ ป่วยเรือ้รังในกลุม่ตวัอยา่ง ยงัมีปริมาณท่ีสงูอยู ่และการเลิกของผู้ ป่วยท่ีสบูบหุร่ี

นัน้ ยงัมีปริมาณน้อย ซึ่งจากการศกึษาปัจจยัในการเลิกสูบบหุร่ีของกลุ่มผู้ ป่วยเรือ้รังสามารถเป็น

แนวทางในการจดัมาตรการเชิงรุกให้เหมาะสม 

 สงัคม ศุภรัตนกุล (2555 : 34) บทบาทของนโยบายควบคุมการบริโภคยาสูบในประเทศ

ไทย : การเปรียบเทียบวิธีการสร้างแบบจ าลอง  พบว่า ปัจจยัส าคญัในการควบคมุการสบูบหุร่ีในท่ี

สาธารณะคือการปฏิบตัิตามมติทางสงัคมหรือการบงัคบัใช้กฎหมาย ประชาชนสว่นใหญ่ในจงัหวดั

หนองบวัล าภูมีระดบัของทนุเดิมอยู่ในระดบัปานกลาง ประกอบด้วย ทนุทางสงัคม (56.5 %) การ

ปฏิบตัิตาม พ.ร.บ. ควบคมุยาสบู (52.9 %) การรับรู้เก่ียวกบั พ.ร.บ.ควบคมุยาสบู (67.6 %) และมี

ความตระหนกัตอ่การปกป้องควนับหุร่ีมือสอง (51.5 %)  ในขณะท่ีมีทศันคตใินระดบัดีเก่ียวกบัการ

บงัคบัใช้กฎหมายควบคุมบุหร่ีมือสอง (93.8 %)ส่งผลให้การขัดเกลาทางสังคม (x2 = 21.466 ; 

Sig.<0.001) และ (2) การรับรู้ข้อมูลข่าวสารท่ีถูกต้อง (X2 = 9.61; Sig = 0.040) มีนยัส าคญัทาง

สถิติการไม่สูบในท่ีสาธารณะองค์ประกอบปัจจยัท่ีเก่ียวข้องกับการขบัเคล่ือนชมุชนสู่สงัคมปลอด

ควนับหุร่ี ประกอบด้วย (1)การมีทศันคติท่ีดี (2) มีการรับรู้ข่าวสารท่ีถูกต้อง (3) บทบาทของกลุ่มท่ี

ไมเ่ป็นทางการในชมุขน (4) บทบาทของกลุม่ท่ีเป็นทางการในชมุชน (5) การด ารงอยู่ภายในเง่ือนไข
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ทางสงัคม (6) ความตระหนกัตอ่กฎหมาย (7) การมีวฒันธรรมท่ีดี (8) การอบรมสัง่สอน (9) ความ

ตระหนักต่อระเบียบสังคม และ (10) พฤติกรรมการสูบบุหร่ีในท่ีสาธารณะ องค์ประกอบปัจจัย

ทัง้หมดนีส้ามารถอธิบายความผนัแปรการไมส่บูบหุร่ีในท่ีสาธารณะได้ร้อยละ 63.06  

ในขณะเดียวกนัก็สามารถพยากรณ์การไมส่บูบหุร่ีในท่ีสาธารณะได้ร้อยละ 64.0 ท่ีใกล้เคียงกนั 

 ภทัรกร  วีระนาคินทร์ (2555 : 35) มาตรการทางสงัคม : การมีส่วนร่วมของชุมชนในการ

ควบคุมการบริโภคและการจ าหน่ายยาเส้น โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน กรณีศึกษา จังหวัด

ขอนแก่น การใช้มาตรการทางด้านภาษีในการขึน้ภาษีบุหร่ีซอง ท าให้บุหร่ีซองมีราคาสูงขึน้ อาจ

ช่วยลดจ านวนผู้สูบบุหร่ีซองลงได้ แต่จ านวนผู้บริโภคยาเส้นหรือบุหร่ีมวนเองกลับมีแนวโน้มท่ี

เพิ่มขึน้ ซึ่งเป็นผลมาจากบหุร่ีซองมีราคาแพง ท าให้ผู้บริโภคหนัมามวนบุหร่ีสบูเองมากขึน้ การใช้

มาตรการทางกฎหมาย มาตรการทางด้านภาษี และมาตรการด้านการแพทย์มาแล้วนัน้ อาจยงัไม่

เพียงพอ จึงจ าเป็นต้องมีมาตรการทางด้านสงัคมเข้ามาหนนุเสริม ผลของการวิจยัพบวา่ มาตรการ

ทางสงัคม ฯ เกิดขึน้มาจากการมีส่วนร่วมของชุมชนมีองประกอบหลกั 3 องค์ประกอบ ดงัตอ่ไปนี ้

1) กระบวนการสร้างองค์ความรู้ ท าให้เกิดความเข้าใจแนวคิดและความเป็นมาของโครงการวิจยั ฯ 

2) คนใน มาจากผู้ ท่ีอาศยัอยู่ในชมุชนหรือเป็นเจ้าหน้าท่ีท่ีท างานในพืน้ท่ีเป้าหมายท่ีมีความสนใจ

และต้องการเข้าร่วมกระบวนการวิจัย และ 3) การมีส่วนร่วมของประชาชน คณะท างานวิจยัทัง้

ระดับต าบลและชุมชนประกอบด้วย ความหลากหลายทางด้านอาชีพ ฐานะ การศึกษา และ

สถานภาพทางเพศ ท าให้การวิจัยมีความยืดหยุ่นสูง มาตรการทางสังคม ฯ ท่ีได้มาจากพืน้ท่ี

ปฏิบตัิการน าร่องครอบคลุมใน 4 หน่วย ได้แก่ โรงเรียน ชุมชน ร้านค้า และวดั การมีส่วนร่วมของ

คนในพืน้ท่ีเป้าหมายมีมาก แต่ส่วนใหญ่จ ากัดอยู่เฉพาะบุคคลท่ีเป็นแกนน าเท่านัน้ และทุนทาง

สงัคมท่ีมีอยู่ในพืน้ท่ียงัไม่ได้น ามาประโยชน์ได้อย่างเต็มท่ี ดงันัน้จึงควรน าทนุทางสงัคมท่ีมีอยู่ใน

พืน้ท่ีเข้ามามีสว่นร่วมในการควบคมุการบริโภคและการจ าหน่ายยาเส้น เพ่ือให้มาตรการทางสงัคม 

ฯ มีความตอ่เน่ืองและยัง่ยืน  

 เสาลักษณ์  ลักษมีจรัลกุล (2555 : 39) การประเมินผลโครงการรณรงค์เลิกบุหร่ีของ

บคุลากรมหาวิทยาลยัหวัเฉลียวเฉลิมพระเกียรติ การวิจยันีเ้ป็นการวิจยัเชิงประเมินผล มีประชากร

ท่ีใช้ในการศึกษาเป็นบุคลากรท่ีสูบบุหร่ีในมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ จัง หวัด

สมุทรปราการ รวม 50 คน กลุ่มตวัอย่างได้จากการสมคัรใจของผู้ ท่ีสนใจเข้าร่วมจ านวน 14 คน 
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โดยใช้แนวทางเทคนิค 5A ติดตามผลเป็นระยะเวลา 1 ปี ตวัชีว้ดัความส าเร็จ คือ มีผู้หยุดสูบบุหร่ี

ติดตอ่กันนาน 1 ปี ร้อยละ 25 และค่า FEV1 (สมรรถภาพปอด) หลงัการเลิก/ลด การสูบบุหร่ีมีค่า

ไม่น้อยกว่าเม่ือเร่ิมเข้าโครงการ ร้อยละ 100 ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศ

ชายร้อยละ 92.85 สภาวะการติดสารนิโคตินในระดบัต ่า ปานกลาง และระดบัสูง คิดเป็น 71.43, 

21.43 และ 7.14 % ตามล าดบั กลุ่มตวัอย่างสามารถเลิกบหุร่ีได้ 2 คน (14.29 %) สูบลดลง 9 คน 

(64.29%) ไม่สามารถเลิก/ลด ได้มี 3 คน (21.43 %) ผลการตรวจวัดสมรรถภาพปอดพบว่า ค่า 

FEV1 หลงัการเลิก/ลด การสบูบหุร่ี มีคา่ไม่น้อยกว่าเม่ือเร่ิมเข้าโครงการร้อยละ 100 วิธีการท่ีผู้ เลิก

บหุร่ีใช้แล้วได้ผล คือ วิธีการหกัดิบ และปัจจยัท่ีท าให้เลิกติดตอ่กนันาน 1 ปี คือ ความเข้มแข็งทาง

จิตใจของผู้สบูบหุร่ี และการติดตามอย่างใกล้ชิดอย่างตอ่เน่ืองของผู้ ให้ค าปรึกษา และการลด/เลิก

สบูบุหร่ี จะสามารถประสบผลส าเร็จได้ต้องอาศยัทัง้ในส่วนผู้ ท่ีสูบบหุร่ี ท่ีมีความตัง้ใจจริงรวมถึง

สภาพแวดล้อมท่ีเอือ้ตอ่การเลิก/ลด และผู้ ใกล้ชิด/ผู้ ให้ค าปรึกษาท่ีสามารถให้ก าลงัใจและติดตาม

ผลได้อยา่งจริงจงั 

 ธีรนุช  ก้อนแก้ว (2555 : 41) การจ ากัดพืน้ ท่ีสูบบุห ร่ีในบ้านและท่ีท างานกับการ

เปล่ียนแปลง 

พฤติกรรมการสูบบุหร่ีของผู้สูบบุหร่ี : ผลการส ารวจ 4 รอบของโครงการติดตามผลกระทบจาก

นโยบายควบคมุการบริโภคยาสบูในประเทศไทย ควนับหุร่ีมือสองเป็นอนัตรายอยา่งร้ายแรงตอ่ผู้ ไม่

สูบบุหร่ี ส าหรับในประเทศไทย พบว่า ประมาณร้อยละ 49 ของวยัรุ่น (อายุ 13-15 ปี) ได้รับควัน

บุหร่ีมือสองในบ้าน (CDC GYTS, 2009) และประมาณร้อยละ 39 ของผู้ ใหญ่ทีไม่สูบบุหร่ี ได้รับ

ควนับหุร่ีมือสองในบ้าน ส าหรับการจ ากดัพืน้ท่ีสบูบหุร่ีในท่ีท างานพบว่า เกือบร้อยละ 27 ของผู้ ไม่

สบูบหุร่ีได้รับควนับุหร่ีมือสองในท่ีท างาน (GATS, 2009) ดงันัน้การจ ากดัพืน้ท่ีสบูบหุร่ีในบ้านและ

ท่ีท างานมีบทบาทส าคญัตอ่ผู้ ได้รับควันบหุร่ีมือสอง และอาจมีผลตอ่การเปล่ียนแปลงจ านวนผู้สบู

บหุร่ีได้ การจ ากัดพืน้ท่ีสูบบุหร่ีในบ้านมีแนวโน้มเปล่ียนแปลงบ้างเล็กน้อย ขณะท่ีการจ ากัดพืน้ท่ี

สบูบหุร่ีในท่ีท างานมีแนวโน้มเพิ่มขึน้มาก เช่นเดียวกนั และพบว่า นโยบายการจ ากดัพืน้ท่ีสูบบหุร่ี

ในบ้านมีความสมัพนัธ์กบัการเลิกสบูบหุร่ีของผู้สบูบหุร่ี 

 บวัพนัธ์ พรหมพักพิง (องค์ความรู้ชุดบุหร่ีมวนเอง/ยาเส้น) เส้นทางยาเส้น : เกษตรกรผู้

ปลูก ผู้ ผลิตยาเส้น ผู้ จ าหน่าย และผู้ บริโภคบุหร่ีมวนเอง พบว่า นโยบายการควบคุมยาสูบ 
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โดยเฉพาะอย่างยิ่ง นโยบายด้านภาษี นัน้ เป็นท่ียอมรับว่าสามารถปรับเปล่ียนหรือลดจ านวน

ผู้บริโภคบุหร่ีซองได้ อย่างไรก็ตาม ท่ีผ่านมานโยบายดงักล่าว มิได้ส่งผลตอ่กลุ่มผู้บริโภคบหุร่ีมวน

เอง ซึ่งมีจ านวนมากยิ่งกว่าผู้ สูบบุหร่ีซอง เกษตรกรอยู่ในฐานะท่ีเป็นจุดตัง้ต้นของห่วงโซ่ระบบ

ขนส่งยาเส้น โดยบางครัง้ก็เป็นผู้ผลิตและส่งผลผลิตให้เฉพาะบางกลุ่ม แต่ในหลายกรณีท่ีผู้ผลิต

หรือเกษตรกรรายเดียวกนัได้ขายผลผลิตของตนเองให้กับหลายแหล่งเช่น ท่ีจงัหวดัหนองคาย ซึ่ง

เกษตรกรมีความรู้ทกัษะในการปลกูและยดึเป็นอาชีพหลกัมานาน เกษตรกรปลกูยาสบูและหัน่ซอย

ส่งจ าหน่ายให้ผู้ประกอบการบุหร่ีมวนเอง โดยส่วนใหญ่ปลกูพนัธุ์เวอร์จิเนีย แตก็่มีเกษตรกรบางง

รายท่ีปลกูพนัธุ์ไวโกน เพ่ือน าไปผสมยาพนัธุ์เวอร์จิเนีย ซึ่งท าให้กลิ่นฉุน เพ่ือสนองความต้องการ

ของผู้บริโภคท่ีชอบรสฉนุ ท่ีน่าสนใจคือการควบคมุการผลิตในระบบเดมิ โดยผา่นโควตาท่ีจดัสรรให้

เกษตรกรและพนัธุ์ยาสบู ซึ่งก าหนดให้ผู้ปลกูยาสบูท่ีมิใช่พนัธุ์พืน้เมืองต้องจดทะเบียนนัน้ ปัจจบุนั

ระบบดังกล่าวอาจไม่เป็นจริง เพราะเกิด การควบซ้อน ทัง้ในแง่ของตวับุคคลและพืน้ท่ีท่ีได้รับ

โควตาในการปลกู เชน่ท่ี จงัหวดัเพชรบรูณ์ ซึ่งเป็นศนูย์กลางของผู้ส่งออกยาเส้นตัง้แตแ่รกเร่ิมและ

ยงัคงเป็นแหล่งวตัถดุิบท่ีส าคญัของบหุร่ีมวนเองในปัจจบุนั ซึ่งพบว่าเกษตรกรท่ีน่ีมีความสมัพนัธ์

กบัพ่อค้าคนกลางในลกัษณะ พนัธะสญัญาและระบบอปุถมัภ์ คือนายหน้าเป็นคนลงทนุในเร่ืองปุ๋ ย 

หรือปัจจยัทางการผลิตอ่ืน ๆ และเกษตรกรมีพนัธะสญัญาว่าจะต้องขายผลผลิตให้แก่นายหน้า ท่ี

ส าคญัคือ เกษตรกรผู้ผลิตใบยาสูบและยาเส้นไม่ได้อิงอาศยัระบบโควตา คือไม่ได้ส่งให้โรงงาน

ยาสบูหรือเก่ียวข้องกบัโรงงานยาสบูโดยตรง 

 อนุวฒัน์  ชลไพศาล  (องค์ความรู้ชุดเศรษฐศาสตร์และมาตรการภาษียาสูบ) ภาระภาษี

บหุร่ีของประชากรไทย โครงการศึกษาภาระภาษีบุหร่ีของประชากรไทย พบว่า เน่ืองจาก 1) ผู้สูบ

บุหร่ี ณ ช่วงชัน้รายได้ต ่ามีพฤติกรรมการตอบสนองต่อราคาบุหร่ีมากกว่าผู้ สูบบุหร่ี ณ ช่วงชัน้

รายได้สงู และ 2) ผู้สูบบุหร่ีประสบปัญหาความไม่คงเส้นคงวาของการวางแผนข้ามเวลา ท าให้ผู้

สบูบหุร่ีมีแนวโน้มเลือกปริมาณการบริโภคบหุร่ีมากเกินไปในทกุช่วงเวลา ดงันัน้ การเพิ่มอตัราภาษี

บุหร่ีท่ีสูงขึน้สามารถท าให้เกิดภาระภาษีบุหร่ีท่ีสูงขึน้สามารถท าให้เกิดภาระภาษีบุหร่ีลักษณะ

ก้าวหน้า ท่ีผู้สบูบหุร่ีรายได้ต ่าได้รับประโยชน์จากการเพิ่มภาษีบหุร่ีมากกวา่ผู้สบูบหุร่ีรายได้สงู 

 การเปล่ียนรูปแบบการประมาณการ โดยจ าแนกผู้ สูบบุหร่ีตามความเข้มข้นของการสูบ 

แสดงผลการศึกษาในรูปแบบเดียวกัน ในกรณีนี ้การเพิ่มภาษีบุหร่ีสามารถบรรลุเป้าหมายด้าน
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ประสิทธิภาพ และความเท่าเทียมได้ในเวลาเดียวกนั แม้จะจ ากดัขอบเขตเฉพาะมาตรการภาษีใน

การควบคมุการบริโภคบหุร่ี นยัเชิงนโยบายในกรณีท่ีผู้สบูบหุร่ีประสบปัญหาความไม่คงเส้นคงวา

ของการวางแผนข้ามเวลา สามารถประยุกต์ใช้กับเคร่ืองมือเชิงนโยบายอ่ืน ๆ ในการควบคุม

ปริมาณการบริโภคบหุร่ีให้อยู่ในระดบัเหมาะสม อาทิ การก าหนดพืน้ท่ีสบูบหุร่ี การท าให้ข้อมลูด้าน

สขุภาพตอ่ผู้สบูบหุร่ี และการชว่ยให้ผู้ ต้องการเลิกบหุร่ีประสบความส าเร็จ เป็นต้น 

จากการศกึษางานวิจยัท่ีเก่ียวข้องข้างต้นท าให้ทีมวิจยัค้นพบว่ามีผู้ศกึษารูปแบบการสร้าง

กลไก การลด ละ เลิก การสูบบุหร่ีในครอบครัว โดยการใช้ทุนทางสงัคม และทุนทางวัฒนธรรม 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มชาติพนัธุ์เขมร ท่ีอยู่บริเวณชายแดนประเทศไทย –กัมพูชา เพ่ือน ามา

ปรับใช้ในการศกึษาการน ามติสมชัชาสขุภาพแห่งชาติเร่ืองยาสบูมาปฏิบตักิารในจงัหวดัศรีสะเกษ  

จะสามารถเป็นรูปแบบในการสร้างกลไก การลด ละ เลิกการสบูบหุร่ีในครอบครัวโดยชมุชนได้อยา่ง

แท้จริง จากแนวคิดทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องท่ีได้น าเสนอข้างต้นทีมวิจยัสามารถจดัท ากรอบ

แนวคดิ เพ่ือเป็นแนวทางในการศกึษาวิจยัได้ ดงันี ้
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ภาพท่ี  2 แผนภาพกรอบแนวคิดการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

บริบทพืน้ที่บ้านแซร์ไปร์ ต าบลไพรพัฒนาและช่องสะง า 

-  ประวตัิศาสตร์การก่อตัง้ชมุชน ประวตัิช่องสะง า 

สถานการณ์การค้าชายแดน  สถานการณ์การค้า-ขายยาสบู 

-  สถานการณ์การสบูบหุร่ีของคนในครอบครัว 

-  ปัจจยัเง่ือนไขที่ก่อให้เกิดความเสีย่งส าหรับผู้ไมส่บูบหุร่ี

จะได้รับสารพิษจากบหุร่ี 

-  ทศันะคติตอ่การสบูบหุร่ีในครอบครัว  

 

ทุนทางสังคม 

- บรรทดัฐาน  

- ความสมัพนัธ์ 

- คณุคา่ ในลกัษณะ

ของสายสมัพนัธ์ทางสงัคม  

- คณุภาพของสาย

สมัพนัธ์ ในรูปแบบของ

เครือขา่ยทางสงัคม 

 

ทุนทางวัฒนธรรม 

- ระบบความเช่ือ  

- ภมูิปัญญา 

- จารีตประเพณี  

- การเรียนรู้  

- คา่นิยม  

- ข้อห้ามตา่งๆ 

การมีส่วนร่วม 

- ร่วมตดัสนิใจ 

- ร่วมคิด 

- ร่วมวางแผนงาน 

- ร่วมลงมือปฏิบตัิ  

- ร่วมประเมินผล สรุปผล 

- ร่วมรับผลประโยชน์  

จาก เด็ก ครอบครัว คนที่

ไมส่บูบหุร่ี คนสบูบหุร่ี ชาวบ้าน วดั  

สอ.โรงเรียน และหนว่ยงานในพืน้ท่ี 

 

 

รูปแบบการพฒันากลไกการสร้างเสริมระบบการเฝ้าระวงั 

เพื่อลด ละ เลกิการสบูบหุร่ีในครอบครัว พืน้ท่ีชายแดนไทย – กมัพชูา 

โดย 
 

การน ามติสมชัชาสขุภาพเร่ืองยาสบู

ไปขบัเคลือ่นในพืน้ท่ี 

ชมุชนเกิดการตื่นตวั ตระหนกัถึงภยั

ที่มาจากการสบูบหุร่ี 

เกิดกลไกการเฝ้าระวงั

เร่ืองยาสบูในพืน้ท่ี 
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บทที่ 3 
 

วธีิด ำเนินกำรวจิัย 

 
 

                โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการเร่ือง การน ามติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติเ ร่ืองยาสูบ           
ไปปฏิบตัิท่ีจงัหวดัศรีสะเกษ โดยสมชัชาสขุภาพ จงัหวดัศรีสะเกษ ศนูย์ศรีสะเกษศกึษา  มหาวิทยาลยั
ราชภัฏศรีสะเกษ    ครัง้นี ้เป็นการวิจยัเชิงปฏิบตัิการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research: 
PAR) ทีมวิจยัได้ด าเนินการตามขัน้ตอนของการวิจัยเชิงปฏิบตัิการแบบมีส่วนร่วม มีรายละเอียด
ดงันี ้
    1.  ขอบเขตการศกึษา 
   2.  ขัน้ตอนและวิธีการศกึษา 
   3.  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมลู 
   4.  วิธีการวิเคราะห์ข้อมลู 
    

3.1  ขอบเขตกำรศึกษำ 
3.1.1  ขอบเขตเชิงเนือ้หำ 
ประเด็นแรก  ศึกษาบริบทของพืน้ท่ีบ้านแซร์ไปร์ ต าบลไพรพฒันา เก่ียวกับประวตัิศาสตร์              

ความเป็นมาของหมู่บ้าน ศึกษาสภาพแวดล้อมทั่วไป ด้านสังคม เศรษฐกิจ วัฒนาธรรม และ
สถานการณ์การค้าบริเวณจุดผ่านแดนถาวรช่องสะง า พืน้ท่ีชายแดนไทย – กัมพูชา รวมทัง้
สถานการณ์การสูบบุหร่ีของคนในครอบครัวบ้านแซร์ไปร์ ต าบลไพรพฒันา ท่ีเป็นปัจจัยเง่ือนไข             
ท่ีก่อให้เกิดความเส่ียงส าหรับผู้ ไม่สบูบหุร่ีจะได้รับสารพิษจากบุหร่ีและทศันะคติตอ่การสบูบุหร่ีใน
ครอบครัว  

ประเด็นท่ีสอง  ศึกษาทุนทางสงัคมและทุนทางวฒันธรรม ท่ีมีอยู่ในบ้านแซร์ไปร์  ต าบล
ไพรพัฒนา เพ่ือหารูปแบบการพฒันากลไกการสร้างเสริมระบบการเฝ้าระวังเพ่ือลด ละ เลิกการ          
สูบบุหร่ีในครอบครัว ท่ีได้จากการมีส่วนร่วมของผู้ ในครอบครัว ชุมชน วัด โรงเรียน โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบล โดยเฉพาะคนท่ีสูบบุหร่ี  รวมถึงเนือ้หาในการพัฒนาความรู้ให้กับ
กลุ่มเป้าหมายในระดบัต่างๆ และส่ือประชาสัมพันธ์ท่ีเหมาะสมและเข้าถึงผู้คนในพืน้ท่ี บริเวณ
ชายแดน 
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ประเด็นท่ีสาม น าความรู้ท่ีได้จากการศกึษามาปฏิบตัิการสร้างกระบวนการเรียนรู้เพ่ือการ
พัฒนาระบบกลไกการเฝ้าระวัง เพ่ือลด ละ เลิกการสูบบุหร่ีในครอบครัว พืน้ท่ีชายแดนไทย – 
กมัพชูา เชน่ การจดักิจกรรมปฏิบตักิาร เพ่ือการลด ละ เลิก การสบูบหุร่ีในครอบครัว ใน 
 

3.1.2 ขอบเขตเชิงพืน้ท่ี  
การศกึษาครัง้นีที้มวิจยัได้เลือกพืน้ท่ีบ้านแซร์ไปร์ ต าบลไพรพฒันา จ านวน 240 ครัวเรือน 

อ าเภอภูสิงห์  จังหวัดศรีสะเกษ เน่ืองจากเป็นหมู่บ้านสุดท้ายท่ีมีพืน้ท่ีของหมู่บ้านติดชายแดน
ประเทศไทย และ ประเทศกัมพชูา  ในพืน้ท่ีมีการเปิดจดุผ่านแดนถาวร “ช่องสะง ำ” จุดผ่านแดน
ถาวรท าให้มีผู้คนข้ามแดน ไปมาอยา่งตอ่เน่ืองบางครัง้มีการลกัลอกน าเข้าบหุร่ีลอกเลียนแบบ เพ่ือ
เข้ามาสบูและจ าหนา่ยจ านวนมาก จงึเป็นพืน้ท่ีท่ีทีมวิจยัให้ความสนใจ 
 

3.1.3 ขอบเขตกลุ่มเป้ำหมำย 
               1) คนในครอบครัว ท่ีสบูบหุร่ี ได้แก่ เดก็ เยาวชน สามี ภรรยาในบ้านแซร์ไปร์และชมุชน
ในพืน้ท่ีชายแดนไทย-กมัพชูาบริเวณช่องสะง า 
            2) ชมุชน/ผู้ รู้/ปราชญ์ชาวบ้าน/ผู้ เฒา่ผู้แก่  

  3) คณะกรรมการหมู่บ้าน /คณะกรรมการคุ้ม/ผู้น าชมุชน 
  4) ร้านค้าท่ีอยูใ่นชมุชน 

   5) หนว่ยงานท่ีอยูใ่นพืน้ท่ี เชน่ วดั โรงเรียนบ้านแซร์ไปร์ อบต.สมาชิกองค์การบริหาร 
สว่นต าบล โรงพยาบาลสง่เสริมสขุภาพต าบลบ้านแซร์ไปร์เจ้าหน้าท่ีของรัฐบริเวณชายแดน 

 

3.1.4 ขอบเขตของเวลำ  
งานวิจยันีค้ณะวิจยัจะเก็บข้อมูลทุนทางสังคมและทุนทางวัฒนธรรม ท่ีคนในหมู่บ้านใช้

ร่วมกนั รวมถึงบริบทพืน้ท่ีหมู่บ้านท่ีมีความสมัพนัธ์กบัการสบูบหุร่ีตัง้แตเ่ร่ิมมีการอพยพเข้าจบัจอง
พืน้ท่ีท ากินในชว่งแรก และพฒันาเป็นสว่นหนึง่ของการพฒันาชายแดนช่องสะง าตัง้แตปี่ พ.ศ.2546 
ท่ีเร่ิมมีการลักลอบน าเข้าบุหร่ีลอกเลียบแบบเข้ามาสูบในพืน้ท่ีมาก และจะเน้นในช่วงเวลาท่ีคน
บ้านแซร์ไปร์ ต าบลไพรพฒันามีความสมัพนัธ์ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกบัคนในครอบครัวทัง้ผู้ ท่ีสบูบหุร่ี และ
ไมส่บูบหุร่ี 

ระยะเวลาด าเนินการศกึษา 1 ปี นบัตัง้แต ่วนัท่ี1 กรกฎาคม 2555 ถึงวนัท่ี 30 มิถนุายน 
2556 
 

3.2  เคร่ืองมือและวิธีกำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ในการวิจยัครัง้นีที้มวิจยัได้เลือกใช้เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมลู คือ 
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  1. แบบสมัภาษณ์รายครัวเรือน (Househoids of survey) เพ่ือทราบสถานการณ์การ
สบูบหุร่ีในชมุชน  และหาความสมัพนัธ์การสบูบหุร่ีของคนในชมุชน  เพ่ือสมัภาษณ์ครอบครัวท่ี           
สบูบหุร่ี และไมส่บูบหุร่ีสมัภาษณ์โดย กลุม่อาสาสาธารณสขุประจ าหมูบ้่าน (อสม.) 
  2. การสงัเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม ใช้แบบบนัทกึการสงัเกตแบบมีสว่นร่วมใช้ส าหรับจด
บนัทกึข้อมลูท่ีได้จากการข้าร่วมกิจกรรมในชมุชน 
  3. การสมัภาษณ์เจาะลกึ (In-depth Interview) ใช้แบบบนัทกึการสมัภาษณ์ใช้ส าหรับ
จดบนัทกึข้อมลูจากผู้ ท่ีข้อมลูรายส าคญั 
  4. การสนทนากลุม่ (Focus Group Discussion)  ใช้แบบบนัทึกสนทนากลุม่ใช้
ส าหรับบนัทกึข้อมลูการสนทนาแตล่ะครัง้เพ่ือป้องกนัการลืมและการรวบรวมข้อมลู 
บทบำทของทีมวิจัย 
 ในส่วนของโครงการวิจยัเชิงปฏิบตักิารการน ามติสมชัชาสขุภาพด้านยาสบูมาปฏิบตัิการ
ท่ีจงัหวดัศรีสะเกษนัน้ ทีมวิจยัเป็นเพียงนกัพฒันา และนกัวิชาการ ซึ่งเป็นคนนอกชมุชน ท่ีมีความ
สนใจในการวิจยัและพฒันา ท่ีมีความรู้และเช่ียวชาญเร่ืองแนวความคดิ ทฤษฎีและระเบียบวิธีการ
วิจยั  
 การท่ีทีมวิจยัสามารถเข้ามาด าเนินการโครงการนีส้ าเร็จส่วนหนึ่งเกิดจากท่ีผ่านมาทีม
วิจยัได้เคยท างานพฒันาในพืน้ท่ีหมู่บ้านดงักล่าว ท าให้ชาวบ้านรู้จกักบันกัวิจยัท่ีเข้าไปท างานใน
ครัง้นีเ้ป็นอย่างดี ท าให้ทีมวิจยัสามารถเอือ้อ านวยการด าเนินการตามกระบวนการตามขัน้ตอนท่ีได้
วางแผนไว้  
 

3.3 วิธีด ำเนินกำรวิจัย 
 เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ โครงการวิจัยเชิงปฏิบตัิการเร่ือง การน ามติสมัชชาสุขภาพ
แหง่ชาตเิร่ืองยาสบูไปปฏิบตัท่ีิจงัหวดัศรีสะเกษ เพ่ือเป็นการพฒันากลไกระบบการเฝ้าระวงั เพ่ือลด 
ละ เลิก การสบูบหุร่ีในครอบครัว พืน้ท่ีชายแดนไทย – กมัพชูา ทีมวิจยัจะใช้การวิจยัเชิงปฏิบตัิการ
แบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research: PAR)  เ พ่ือให้ง่ายต่อการท าความเข้าใจ 
กิจกรรม ขัน้ตอนการด าเนินงานโครงการฯ กลุ่มเป้าหมายและสรุปผลการด าเนินการ ทีมวิจัย           
ขอน าเสนอเป็นล าดบัขัน้ตอนท่ีได้ด าเนินการ ดงันี ้ 
 1. จดัประชมุทีมวิจยัเพ่ือวิเคราะห์สถานการณ์การด าเนินงานและองค์กรท่ีเก่ียวข้องกบั
การด าเนินงานด้านยาสบูในระดบัจงัหวดัและพืน้ท่ี 

      ขัน้ตอนกระบวนกำร 
                   1.  ประสานทีมวิจยั 
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2. จดัเตรียมสถานท่ีประชมุ 
3. เตรียมวสัดอุปุกรณ์ 
4. ประชมุสร้างความเข้าใจเก่ียวกบัการประเมินสถานการณ์การน ามติสมชัชา 

สขุภาพแหง่ชาต ิเพ่ือน ามาปฏิบตักิารท่ีจงัหวดัศรีสะเกษ เพ่ือวิเคราะห์ก าหนดหาแนวทาง การ
ด าเนินงานโครงการฯ การแบง่บาทหน้าท่ีรับผิดชอบของทีมวิจยั / วางแผนการท างาน การ
ด าเนินงานร่วมกนั 

5. สรุปผลการประชมุและนดัวนัท ากิจกรรมตอ่ไป 
6. บนัทกึรายงานการท ากิจกรรมประชมุ  

         เคร่ืองมือ/แหล่งข้อมูล  
                             ข้อมลูมือ 2 เป็นรายงานวิจยั จากหน่วยงานตา่งๆท่ีเก่ียวข้อง 
                สถำนที่   
        ห้องประชมุศนูย์ศรีสะเกษศกึษา มหาวิทยาลยัราชภฎัศรีสะเกษ 
                กลุ่มเป้ำหมำย    

     สมชัชาสขุภาพจงัหวดัศรีสะเกษ ทีมวิจยัศนูย์ศรีสะเกษศกึษา มหาวิทยาลยั 
ราชภฎัศรีสะเกษ และท่ีปรึกษาโครงการฯ 
                 สรุปผลที่เกิดขึน้  
                              ทีมวิจยัได้รับทราบข้อมลูแนวนโยบายของมตสิมชัชาสขุภาพแหง่ชาติ ใน 
การน ามาปฏิบตักิารในพืน้ท่ีทีมวิจยัรับทราบข้อมลูสถานการณ์เก่ียวกบัการสบูบหุร่ีในระดบัตา่งๆ 

2. ประชมุปรึกษาหารือผู้ มีสว่นได้สว่นเสียเพ่ือประเมินทนุเดมิและสรรหาอาสาสมคัร 
ปฏิบตัิการในพืน้ท่ีประชมุทีมวิจยัเพ่ือท าความเข้าใจในการท างานร่วมกนั 
                 ขัน้ตอนกระบวนกำร 
                       1.  ประสานทีมวิจยั/สมชัชาสขุภาพจงัหวดัศรีสะเกษ 
                       2.  จดัเตรียมสถานท่ีประชมุ 

3. เตรียมวสัดอุปุกรณ์ 
4. ประชมุสร้างความเข้าใจเก่ียวกบัแนวทางการขบัเคล่ือนโครงการฯ   

รวมทัง้ประเมินทนุเดมิเก่ียวกบัประเด็นงานด้านสขุภาพเก่ียวกบัเร่ืองยาสบู ของจงัหวดัศรีสะเกษ 
การแบง่บาทหน้าท่ีรับผิดชอบของทีมวิจยั / วางแผนการท างาน การด าเนินงานร่วมกนั ระหวา่งทีม
วิจยั และสมชัชาสขุภาพจงัหวดัศรีสะเกษ และจากองค์กรตา่งๆท่ีเก่ียวข้อง 

5. สรุปผลการประชมุและนดัวนัท่ีกิจกรรมตอ่ไป 
6. บนัทกึรายงานการท ากิจกรรมประชมุ  
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    เคร่ืองมือ/แหล่งข้อมูล  
    การประชมุกลุม่เพ่ือระดมความคิด จากทีมวิจยั และสมชัชาสขุภาพ 
จงัหวดัศรีสะเกษ และหนว่ยงานตา่งๆท่ีเก่ียวข้อง 
      สถำนที่  
   ห้องประชมุ ตกึอธิการบดี มหาวิทยาลยัราชภฏัศรีสะเกษ 

     กลุ่มเป้ำหมำย  
 ทีมวิจยัศนูย์ศรีสะเกษศกึษา มหาวิทยาลยัราชภฏัศรีสะเกษ สมชัชาสขุภาพ 
จงัหวดัศรีสะเกษ หนว่ยงานภาคเอกชน และท่ีปรึกษาโครงการฯ 

     สรุปผลที่เกิดขึน้ 
 ทีมวิจยัได้รับทราบข้อมลูทนุเดมิท่ีสมชัชาสขุภาพจงัหวดัศรีสะเกษได้ ด าเนินการ 
ท่ีผา่นมา  สมชัชาสขุภาพจงัหวดัศรีสะเกษเข้าใจแนวนโยบายของมตสิมชัชาสขุภาพแหง่ชาตใิน 
การน ามาปฏิบตักิารในพืน้ท่ี และผู้ เข้าร่วมรู้ขัน้ตอนการด าเนินโครงการฯ 

3.  พฒันาโครงการพฒันากลไกการสร้างเสริมระบบการเฝ้าระวงัเพ่ือลด ละ เลิกการสบู
บหุร่ีในครอบครัว พืน้ท่ีชายแดนไทย – กมัพชูา 
                 ขัน้ตอนกระบวนกำร 

1.   ประสานงานทีมวิจยั 
2. ทบทวนแนวคดิท่ีเก่ียวข้อง 
3. ลงพืน้ท่ีหมูบ้่านแซร์ไปร์และพืน้ท่ีชายแดนชอ่งสะง า เพ่ือศกึษาข้อมลูเชิงลกึ 
4. ออกแบบกรอบแนวคิด และแนวทางในการศกึษาโครงการแบบมีสว่นร่วม 

พฒันาโครงการร่วมกนั 
5. เสนอตอ่แหลง่ทนุ 

เคร่ืองมือ/แหล่งข้อมูล 
                         1.   ลงพืน้ท่ีจริง และข้อมลูมือ 2 เป็นรายงานวิจยัเอกสารท่ีเก่ียวข้อง   

2. ชาวบ้าน ผู้น าชมุชน ร้านค้าบ้านแซร์ไปร์ และพืน้ท่ีชายแดนชอ่งสะง า 
     สถำนที่  

 ห้องประชมุศนูย์ศรีสะเกษศกึษา มหาวิทยาลยัราชภฎัศรีสะเกษ และบริเวณ 
หมูบ้่านแซร์ไปร์ และร้านค้าบริเวณพืน้ท่ีชายแดนช่องสะง า 
             กลุ่มเป้ำหมำย  

 ชาวบ้าน อสม. ผู้น าชมุชน เจ้าหน้าท่ีสาธารณสขุ  และเจ้าของร้านค้าบหุร่ีบ้าน 
แซร์ไปร์ และชายแดนช่องสะง า อ าเภอภสูิงห์ จงัหวดัศรีสะเกษ 
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 สรุปผลที่เกิดขึน้ 
   ทีมวิจยัได้รับทราบข้อมลูพืน้ฐานในหมู่บ้านแชร์ไปร์ รู้ข้อเท็จจริงเก่ียวกับ
สถานการณ์การค้า ชายแดนเก่ียวกับเร่ืองยาสูบ เพ่ือน ามาออกแบบกรอบแนวคิดในการศึกษา
ภายใต้โครงการได้รับการอนุมัติโครงการ วิจัยเชิงปฏิบัติการในการน ามติสมัชชาสุขภาพมา
ปฏิบตักิารในพืน้ท่ีจงัหวดัศรีสะเกษ 

4. จดัเวทีชีแ้จงท าความเข้าใจในการท าวิจยัร่วมกนัระหวา่งทีมวิจยัและชมุชน 
 ขัน้ตอนกระบวนกำร 

1. ประสานงานกลุม่เป้าหมาย 
2. จดัเตรียมสถานท่ีประชมุ 
3. เตรียมวสัดอุปุกรณ์ 
4. ประชีแ้จงโครงการวิจยัฯและวางแผนการศกึษาร่วมกบัชมุชนและร่วมจดั

แสดง 
ดนตรี เพ่ือประชาสมัพนัธ์โครงการวิจยัฯ ในพืน้ท่ี วดัไพรพฒันา อ าเภอภสูิงห์ จงัหวดัศรีสะเกษ  

5. บนัทกึรายงานการท ากิจกรรม 
 เคร่ืองมือ/แหล่งข้อมูล 

 การประชมุกลุม่ ชีแ้จงโครงการเพ่ือระดมความคดิ เก่ียวกบัโครงการชดุ
โครงการ เอกสารน าเสนอโครงการ 
 สถำนที่  

ห้องประชมุองค์การบริหารส่วนต าบลไพรพฒันา และท่ีวดัไพรพฒันา  
ต าบลไพรพฒันา อ าเภอภสูิงห์ จงัหวดัศรีสะเกษ 
 กลุ่มเป้ำหมำย  
    ชาวบ้านท่ีเข้าร่วมงานท่ีวดับ้านไพรพฒันา(คนไทยและคนกมัพชูา) ผู้น า
ชมุชน ในต าบลไพรพฒันา พระสงฆ์ ทีมวิจยัศนูย์ศรีสะเกษศกึษา และท่ีปรึกษา มหาวิทยาลยั  
ราชภฏัศรีสะเกษ  
 สรุปผลที่เกิดขึน้ 

1. ชมุชนและผู้น าชมุชนมีความเข้าใจวตัถปุระสงค์ของโครงการและเข้าใจ 
แนวทาง วิธีการท างานวิจยั กรอบในการด าเนินโครงการฯ รวมถึงบทบาทหน้าท่ีของทีมวิจยั และ
กลุม่เป้าหมายท่ีเป็นชาวบ้าน  ชมุชน/หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องมีสว่นร่วมในกิจกรรมโครงการวิจยัฯมี
สว่นร่วมในกิจกรรม 
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2. ทีมวิจยัและชมุชนได้สร้างความสมัพนัธ์ท่ีดีตอ่กนั เกิดความร่วมมือกนั
ระหวา่งทีม 

วิจยั ชมุชนและหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องในการด าเนินโครงการฯ 
5. อบรมท าความเข้าใจเก่ียวกบัการวิจยัและการท าเคร่ืองมือในการเก็บข้อมลู 

 ขัน้ตอนกระบวนกำร 
1. ประสานกลุม่เป้าหมายทีมวิจยัท่ีเป็นชาวบ้านเพ่ือเข้าร่วมกนัแตกกรอบ 

การศกึษา 
2. ประสานวิทยากร 

          3.  จดัเตรียมสถานท่ีอบรม 
          4.  จดัเตรียมวสัดอุปุกรณ์  
          5.  จดัอบรมทีมวิจยัเร่ืองแนวคิดเพ่ือท้องถ่ินการแตกกรอบประเด็นการศกึษา 
และการออกแบบเคร่ืองมือการเก็บข้อมลู  

6. สรุปผลการอบรม 
7. บนัทกึรายงานการท ากิจกรรม 

 เคร่ืองมือ/แหล่งข้อมูล 
  ข้อมลูมือ 2 เป็นรายงานวิจยั จากหนว่ยงานตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้อง 
  สถำนที่  
   ห้องประชมุโรงพยาบาลสง่เสริมสขุภาพต าบลบ้านแซร์ไปร์ 
 กลุ่มเป้ำหมำย  
    ทีมวิจยัชาวบ้าน (ผู้น าหมูบ้่านและอสม.)และทีมศนูย์ศรีสะเกษศกึษา  
 สรุปผลที่เกิดขึน้ 

1. ทีมวิจยัชาวบ้าน และแกนน าชมุชนมีความรู้ความเข้าใจแนวคิดการวิจยั 
เพ่ือท้องถ่ิน 

2.   ทีมวิจยัมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัเคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บข้อมลูได้
เคร่ืองมือและเข้าใจวิธีการน าเคร่ืองมือไปใช้ในการเก็บข้อมลู 

6. ปฏิบตัิการเก็บข้อมลู 
 6.1  ศกึษาข้อมลูบริบทชมุชน (ประวตัิศาสตร์ / ประชากร / ผู้น า / กลุม่กิจกรรม /  

กลุม่เครือญาติ / กลุม่ชาตพินัธุ์ / อาชีพและรายได้ / สถานการณ์การสบูบหุร่ี /ปัจจยัเสียง / ทศันคติ
ของคนสบูบหุร่ีในครอบครัว 

 6.2  ศกึษาทนุทางสงัคมของคนในบ้านแซร์ไปร์ 
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 6.3  ศกึษาทนุทางวฒันธรรมของคนในบ้านแซร์ไปร์ 
       ขัน้ตอนกระบวนกำร 
                                1. ประสานกลุม่เป้าหมาย 

       2. เตรียมเนือ้หา ประเด็นท่ีจะศกึษาข้อมลูเอกสาร 
       3. ก าหนดคนท่ีจะรับผิดชอบในการศกึษาข้อมลูเอกสารตามประเดน็ 

ท่ีก าหนด 
       4. ศกึษาข้อมลูเอกสารท่ีเก่ียวข้อง  
       5. เดนิส ารวจและจดัท าแผนท่ีชมุชน 
       6. ผู้ เฒา่ผู้แก่เลา่เร่ืองประวตัศิาสตร์ชมุชน 
       7. ประชมุกลุม่ระดมข้อมลู 
       8.  เก็บข้อมลูแบบส ารวจรายครัวเรือนเก่ียวกบัสถานการณ์การสบูบหุร่ี  

ทศันคตขิองการสบูบหุร่ี  
       9.  สรุปเนือ้หาท่ีได้จากการศึกษา 

10.  บนัทกึรายงานการท ากิจกรรม 
 เคร่ืองมือ/แหล่งข้อมูล 
  แบบสมัภาษณ์การเก็บข้อมลู  แบบสมัภาษณ์ส ารวจราย 
ครัวเรือนแบบบนัทกึการสงัเกต 
 กลุ่มเป้ำหมำย  

  หวัหน้าครอบครัวทกุครอบครัว(แบบสมัภาษณ์รายครัวเรือนเก็บโดยท่ี 
วิจยัท่ีเป็นอสม. บ้านแซร์ไปรทัง้ 2 หมูบ้่าน) ร้านค้าในหมู่บ้าน เจ้าหน้าท่ีหนว่ยงานด้านสาธารณสขุ  
ผู้น าชมุชน ผู้ เฒา่ พระสงฆ์ และทีมวิจยัศนูย์ศรีสะเกษศกึษา  
 สรุปผลที่เกิดขึน้ 

1. ทีมวิจยัได้ฐานข้อมลูเก่ียวกบัข้อมลูท่ีเป็นบริบทชมุชน เร่ือง 
ประวตัิศาสตร์ชมุชน / ประชากร/ผู้น า / กลุม่กิจกรรม / กลุม่เครือญาต ิ/กลุม่ชาตพินัธุ์ /อาชีพและ
รายได้ /วิถีการด าเนินชีวิตของชมุชน 

2. ทีมวิจยัได้ข้อมลูทนุทางสงัคมของคนในบ้านแซร์ไปร์ 
3. ทีมวิจยัได้ข้อมลูทนุทางวฒันธรรมของคนในบ้านแซร์ไปร์ ทีมวิจยัได้ 

ข้อมลูสถานการณ์การสบูบหุร่ี / ข้อเสนอปัจจยัเสียง /ทศันคตขิองคนสบูบหุร่ีในครอบครัว 
      4.   เกิดกระบวนการเรียนรู้ชมุชนตนเองร่วมกนั 
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 7.  จดัเวทีแสวงหาจดุร่วมในการพฒันาแนวทางการพฒันากลไกการสร้างเสริมระบบการ
เฝ้าระวงั เพื่อลด ละ เลิกการสบูบหุร่ีในครอบครัว พืน้ท่ีชายแดนไทย – กมัพชูาและร่วมกนัก าหนด
แนวทางในการเฝ้าระวงั เพื่อลดละเลิก การสบูบหุร่ีในครอบครัวกบัชมุชนและหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง 
 ขัน้ตอนกระบวนกำร 

1. ประสานกลุม่เป้าหมาย 
2. เตรียมเอกสาร ข้อมลูส าหรับการสรุปและวิเคราะห์ 
3. เตรียมสถานท่ีประชมุ 
4. เตรียมวสัดอุปุกรณ์ 
5. จดัประชมุทีมสรุปวิเคราะห์ข้อมลู 
6. สรุปและบนัทึกผลการประชมุ 
7. บนัทกึรายงานการท ากิจกรรม 

 เคร่ืองมือ/แหล่งข้อมูล 
  การประชมุชาวบ้าน ครัวเรือน และหนว่ยงานตา่งๆท่ีเก่ียวข้องในพืน้ท่ี   
แบบบนัทกึข้อมลู  
 สถำนที่  
  ห้องประชมุโรงพยาบาลสง่เสริมสขุภาพต าบลบ้านแซร์ไปร์ ต าบลไพร 
พฒันา อ าเภอภสูิงห์ จงัหวดัศรีสะเกษ 
 กลุ่มเป้ำหมำย  
   หวัหน้าครอบครัว หนว่ยงานในพืน้ท่ีต าบลไพรพฒันา  อ าเภอภสูิงห์  ทีม
วิจยัศนูย์ศรีสะเกษศกึษา มหาวิทยาลยัราชภฏัศรีสะเกษ และท่ีปรึกษาโครงการฯ 
 สรุปผลที่เกิดขึน้ 
   ทีมวิจยัได้ข้อมลู ความรู้ ท่ีใช้ในการพฒันาแนวทางการพฒันากลไกการ
สร้างเสริมระบบการเฝ้าระวงัเพ่ือลด ละ เลิกการสบูบหุร่ีในครอบครัว พืน้ท่ีชายแดนไทย – กมัพชูา 

8. ประชมุทีมวิจยัและท่ีปรึกษาสรุปวิเคราะห์ข้อมลูผลการศกึษาและเตรียมน าเสนอข้อมลู 
ตอ่ชมุชน 
 ขัน้ตอนกระบวนกำร 
                          1. ประสานกลุม่เป้าหมาย 
    2.  เตรียมเอกสาร ข้อมลูส าหรับการสรุปและวิเคราะห์ 
    3.  เตรียมสถานท่ีประชมุ 
    4.  เตรียมวสัดอุปุกรณ์ 
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    5.  จดัประชมุทีมสรุปวิเคราะห์ข้อมลู 
    6.  สรุปและบนัทกึผลการประชมุ 
 เคร่ืองมือ/แหล่งข้อมูล 
  ข้อมลูมือ 2 เป็นรายงานวิจยั จากหนว่ยงานตา่งๆท่ีเก่ียวข้อง 
 สถำนที่  
    ห้องประชมุ ศนูย์ศรีสะเกษศกึษา มหาวิทยาลยัราชภฏัศรีสะเกษ 
 กลุ่มเป้ำหมำย  
  ทีมวิจยั และท่ีปรึกษาโครงการฯ 
 ผลที่เกิดขึน้ 
   ทีมวิจยัได้ชดุข้อมลูความรู้จากการวิเคราะห์เบือ้งต้นในการก าหนดแนว
ทางการการพฒันากลไกการสร้างเสริมระบบการเฝ้าระวงัเพ่ือลดละเลิกการสบูบุหร่ีในครอบครัว 
พืน้ท่ีชายแดนไทย-กมัพชูา 

9.  จดัเวทีน าเสนอผลการศกึษาวิจยัตอ่ชมุชนและรับฟังข้อเสนอแนะ 
 ขัน้ตอนกระบวนกำร 

1. ประสานกลุม่เป้าหมาย 
2. เตรียมข้อมลูในการน าเสนอ 
3. เตรียมความพร้อมของทีมวิจยัในการน าเสนอ 
4. จดัท าก าหนดการเวทีน าเสนอผลการศกึษาวิจยั 
5. เตรียมเอกสารตา่งๆ  สถานท่ี และวสัดอุปุกรณ์ 
6. จดัเวทีน าเสนอผลการศกึษาวิจยัเบือ้งต้น 
7. สรุปผลเวทีน าเสนอผลการศกึษาวิจยัเบือ้งต้น 

 เคร่ืองมือ/แหล่งข้อมูล 
    ชดุข้อมลูการวิเคราะห์ บริบทพืน้ท่ี สถานการณ์การสบูบหุร่ีในหมูบ้่าน
แซร์ไปร์สถานการการค้าท่ีชายแดนช่องสะง า 
 กลุ่มเป้ำหมำย  

  ตวัแทนหวัหน้าครอบครับบ้านแซร์ไปร์ ทัง้ 2 หมูบ้่าน  ผู้น าชมุชน ครูจาก 
โรงเรียนบ้านแซร์ไปร์ เจ้าหน้าท่ีสาธารณสขุจากโรงพยาบาลสง่เสริมสขุภาพต าบล บ้านแซร์ไปร์ ทีม
วิจยั และท่ีปรึกษาโครงการฯ 
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 สถำนที่ 
    ห้องประชมุโรงพยาบาลสง่เสริมสขุภาพต าบล บ้านแซร์ไปร์ อ าเภอภสูิงห์ 
จงัหวดัศรีสะเกษ 
 สรุปผลที่เกิดขึน้ 

  ทีมวิจยัและผู้ เข้าร่วมได้มีความรู้ความเข้าในในผลการศกึษาวิจยัตลอด 
โครงการชาวบ้านมีแนวทางในการทดลองปฏิบตัิการเพ่ือแก้แก้ไขปัญหาเร่ืองยาสบูโดยการ สร้าง
ครอบครัวต้นแบบเพ่ือเป็นกลไกในการลดละเลิกการสบูบหุร่ีในครอบครัว 
 10.   ประชมุทีมวิจยัและท่ีปรึกษาวางแผนปฏิบตักิารทดลอง 
 ขัน้ตอนกระบวนกำร 
    1.   ประสานกลุม่เป้าหมาย 

2. เตรียมเอกสาร ข้อมลูส าหรับการสรุปและวิเคราะห์ 
3.  เตรียมสถานท่ีประชมุ 
4.  เตรียมวสัดอุปุกรณ์ 
5. จดัประชมุทีมสรุปวิเคราะห์ข้อมลู 
6. สรุปและบนัทึกผลการประชมุ 

 เคร่ืองมือ/แหล่งข้อมูล 
  ชดุข้อมลูจากการวิเคราะห์สถานการณ์การสบูบหุร่ีในพืน้ท่ีบ้านแซร์ไปร์ 

ผลสะท้อนข้อมลูท่ีได้จากเวทีการคืนขอมลูและแนวทางการพฒันาระบบการเฝ้าระวงัเพ่ือลด ละ 
เลิกการสบูบหุร่ีในครอบครัว ข้อมลูมือ 2 เป็นรายงานวิจยั จากหนว่ยงานตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้อง 
 สถำนที่ 
   ห้องประชมุศนูย์ศรีสะเกษศกึษา มหาวิทยาลยัราชภฏัศรีสะเกษ 
 กลุ่มเป้ำหมำย  
  ทีมวิจยัและท่ีปรึกษาโครงการฯ 
 สรุปผลที่เกิดขึน้ 

1. ทีมวิจยัได้แกนน าครอบครัวต้นแบบในการสร้างระบบการเฝ้าระวงั 
เพ่ือลดละ เลิก การสบูบหุร่ีในครอบครัว  

2. ทีมวิจยัได้แผนการจดักิจกรรมครอบครัวต้นแบบ และการตดิตาม 
ในครอบครัว 
 11. ทดลองปฏิบตักิาร “ครอบครัวต้นแบบการเฝ้าระวงั เพื่อลดละเลิก การสบูบหุร่ีใน  
ครอบครัว โดยใช้มาตรการการเฝ้าระวงัของแตล่ะครอบครัว 
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 ขัน้ตอนกระบวนกำร 
    1.  ประสานกลุม่เป้าหมายครอบครัวต้นแบบ และพืน้ท่ีด าเนินกิจกรรม 
    2.  เตรียมประเด็นในการศกึษาการเปล่ียนแปลง และแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
เร่ืองมาตรการ ทศันคติ ข้อกงัวล และผลของการเปล่ียนแปลงและ ระบบกลไกในครอบครัว 
    3.  สรุปผลการปฏิบตักิาร  3 เดือน 
 เคร่ืองมือ/แหล่งข้อมูล 
    1.   แผนการออกแบบและติดตามครอบครัวต้นแบบในการลด ละ เลิก 
การสบูบหุร่ีในครอบครัว  
    2.  แบบสมัภาษณ์การสงัเกตพฤตกิรรมครอบครัวต้นแบบการลด ละ เลิก 
การสบูบหุร่ีในครอบครัว 
   สถำนที่  
    บ้านครอบครัวต้นแบบฯ จ านวน 15 ครอบครัว 
 กลุ่มเป้ำหมำย  

  ครอบครัวต้นแบบ 15 ครอบครัว ทีมวิจยั และท่ีปรึกษาโครงการฯ 
 สรุปผลที่เกิดขึน้ 
   ทีมวิจยัได้ชดุความรู้ การพฒันาระบบกลไกการเฝ้าระวงั เพ่ือการลดละ
เลิก การสบูบหุร่ีในครอบครัว 
 12.  ทีมวิจยัสรุปวิเคราะห์ข้อมลูและประเมินผลท่ีได้ จากการทดลองปฏิบตักิาร 
 ขัน้ตอนกระบวนกำร 

1.   ประสานกลุม่เป้าหมาย 
2.   เตรียมวาระ ประเด็นในการประชมุทีมวิจยั 
3.   เตรียมเอกสารตา่งๆ  
3. เตรียมสถานท่ีประชมุทีมวิจยั 
4. เตรียมวสัดอุปุกรณ์ 
5. สรุปผลการทดลองปฏิบตักิาร 
6. สรุปและบนัทึกการประชมุ 

 เคร่ืองมือ/แหล่งข้อมูล 
    ชดุข้อมลู ความรู้ การปฏิบตัิการของครอบครัวต้นแบบการลด ละ เลิก 
การสบูบหุร่ีในครอบครัว 
   สถำนที่  
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    ห้องประชมุ ศนูย์ศรีสะเกษศกึษา มหาวิทยาลยัราชภฏัศรีสะเกษ 
 กลุ่มเป้ำหมำย  

  ทีมวิจยั และท่ีปรึกษาโครงการฯ 
 สรุปผลที่เกิดขึน้ 
   มีชดุข้อมลูองค์ความรู้ท่ีได้จากการทดทองปฏิบตักิาร สร้างเสริมระบบการ
เฝ้าระวงั ครอบครัวต้นแบบ การลด ละเลิก การสบูบหุร่ีในครอบครัว 
 13. จดัเวทีน าเสนอผลการศกึษาวิจยัตอ่ชมุชน 
 ขัน้ตอนกระบวนกำร 

1.   ประสานกลุม่เป้าหมาย 
2.   เตรียมข้อมลูในการน าเสนอ 
3.   เตรียมความพร้อมของทีมวิจยัในการน าเสนอ 
4.   จดัท าก าหนดการเวทีน าเสนอผลการศกึษาวิจยั 
5.   เตรียมเอกสารตา่งๆ  สถานท่ี และวสัดอุปุกรณ์ 
6.   จดัเวทีน าเสนอผลการศกึษาวิจยั 
7.   สรุปผลเวทีน าเสนอผลการศกึษาวิจยั 

 เคร่ืองมือ/แหล่งข้อมูล 
  เอกสารรายงานการน าเสนอรายงานการวิจยั  
 กลุ่มเป้ำหมำย  

  1.   ตวัแทนครอบครัวชาวบ้านแซร์ไปร์ 
  2.   ครูจากโรงเรียนบ้านแซร์ไปร์ 
  3.   เจ้าหน้าท่ีสาธารณสขุจากโรงพยาบาลสง่เสริมสขุภาพต าบล  

บ้านแซร์ไปร์ 
  4.  ทีมวิจยั และท่ีปรึกษาโครงการฯ 

 สรุปผลที่เกิดขึน้ 
   1. เกิดการมีสว่นร่วมในการตรวจสอบข้อมลูของชมุชนหน่วยงานตา่งๆ 
   2.  เกิดองค์ความรู้ในการทดทองปฏิบตัิการ สร้างเสริมระบบการเฝ้าระวงั 
การลด ละเลิก การสบูบหุร่ี 
 14.  ประชมุทีมวิจยัและท่ีปรึกษาสรุปวิเคราะห์ผลการศกึษาวิจยั 
 ขัน้ตอนกระบวนกำร 
    1. ประสานกลุม่เป้าหมาย 
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    2. เตรียมเอกสารข้อมลู และประเดน็การประชมุทีมวิจยั 
    3. เตรียมสถานท่ีประชมุ  
    4. เตรียมวสัดอุปุกรณ์  
    5. จดัประชมุทีมวิจยัสรุปวิเคราะห์ข้อมลูผลการศกึษาวิจยั 
    6. ก าหนดประเดน็ โครงร่างในการเขียนรายงาน 
    7. แบง่บทบาทหน้าท่ีในการเขียนรายงาน 
 เคร่ืองมือ/แหล่งข้อมูล 
  เอกสารรายงานผลการจดักิจกรรมตา่ง บนัทึกการลงพืน้ท่ี แบบบนัทกึ 
ข้อมลูครอบครัวต้นแบบ ข้อเสนอจากเวทีการประชมุในพืน้ท่ี   
 กลุ่มเป้ำหมำย  

  ทีมวิจยั และ ท่ีปรึกษาโครงการฯ 
 สรุปผลที่เกิดขึน้ 
.   1. ทีมวิจยัได้ข้อมลูผลการศกึษาท่ีมีความถกูต้องสมบรูณ์นา่เช่ือถือ 
   2.  นกัวิจยัได้พฒันาทกัษะในการวิเคราะห์ข้อมลูและการเขียนรายงานฯ 
   3.  ได้แนวทางการเขียนรายงานผลการศกึษาวิจยัฉบบัสมบรูณ์ 

15. ประชมุวิเคราะห์ข้อมลูจดัท ารายงานฉบบัสมบรูณ์    
 ขัน้ตอนกระบวนกำร 

1. ประสานกลุม่เป้าหมาย 
2.  เรียบเรียง จดัระบบและตรวจสอบข้อมลูท่ีได้มาจากการศกึษา 
3.  จดัพิมพ์ และท าเลม่รายงาน 
4. สง่รายงานฉบบัสมบรูณ์ ตอ่หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง 

 เคร่ืองมือ/แหล่งข้อมูล 
  ข้อมลูรายงานผลการศกึษา แบบบนัทกึข้อมลูตา่งๆ รายงานการวิเคราะห์ 
การด าเนินกลไกในพืน้ท่ี ข้อเสนอในพืน้ท่ี รูปภาพ 
 สถำนที่ 
  ห้องประชมุศนูย์ศรีสะเกษศกึษา มหาวิทยาลยัราชภฏัศรีสะเกษ 
 กลุ่มเป้ำหมำย  
  ทีมวิจยั และท่ีปรึกษาโครงการฯ 
 ผลที่เกิดขึน้ 
   ทีมวิจยัสามารถจดัท ารายงานฉบบัสมบรูณ์สง่หนว่ยงานสนบัสนนุทนุ 
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3.4  กำรตรวจสอบและวิเครำะห์ข้อมูล 
 กำรตรวจสอบข้อมูล 
    ทีมวิจัยและชุมชนร่วมกันตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลท่ี
ได้มาทุกครัง้เพ่ือให้ครอบคลุมเนือ้หาและตรงตามวตัถุประสงค์ของการวิจยั โดยจะอาศยัการจัด
เวทีประชมุแบบการมีสว่นร่วมเพื่อชว่ยในการตรวจสอบข้อมลู  
 
 กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
    หลงัจากการเก็บข้อมูล ทีมวิจยัและชมุชนจะน าข้อมูลท่ีได้จากการสมัภาษณ์ 
การสงัเกตการสนทนากลุ่ม การจดัเวที ภาพได้ท่ีบนัทึกไว้จากการจดักิจกรรมมาจดัหมวดหมู่และ  
เรียบเรียงตามประเด็นต่างๆ ท่ีก าหนดไว้เพ่ือแยกประเภทของข้อมูล ตีความวิเคราะห์และสรุป
เนือ้หา  
 

3.5  กำรน ำเสนอผลกำรวิจัย  
   ทีมวิจยัจะใช้การน าเสนอผลการวิจยัแบบเชิงคณุภาพ ด้วยการพรรณนา 
(Descriptive) โดยจะแบง่บทการน าเสนอในรายงานฉบบัสมบรูณ์ ออกเป็น 6 บท ดงันี ้ 
   บทท่ี 1 บทน า  ประกอบด้วยความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา และสรุปยอ่
โครงการวิจยัเชิงปฏิบตักิาร การน ามตสิมชัชาแหง่ชาตเิร่ืองยาสบูไปปฏิบตัท่ีิจงัหวดัศรีสะเกษ 
        บทท่ี 2 แนวคิดคิดทฤษฏีและการทบทวนการวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
   บทท่ี 3 วิธีการด าเนินการวิจยั ประกอบด้วยขอบเขตการศกึษา ขอบเขตเชิงพืน้ท่ี  
เคร่ืองมือและวิธีการเก็บข้อมลู วิธีการด าเนินการวิจยั และกระบวนการด าเนินการโครงการ 
   บทท่ี 4 ผลการศกึษา จะน าเสนอผลการจากการด าเนินการวิจยั  แบง่เนือ้เป็น 4 สว่น
ดงันี ้     สว่นท่ี 1 น าเสนอผลการศกึษาบริบทชมุชนทางกายภาพและทางสงัคม 
     สว่นท่ี 2 น าเสนอผลการศกึษาทนุทางสงัคม และทนุทางวฒันธรรม   
     สว่นท่ี 3 น าเสนอผลจากการศกึษาเร่ืองสถานการณ์การค้า และการน าเข้า
บหุร่ีผิดกฎหมายท่ีชายแดนช่องสะง า  
     สว่นท่ี 4 น าเสนอผลจากการศกึษาเร่ืองและสถานการณ์การสบูบหุร่ีและ
        ความสมัพนัธ์ของคนในครอบครัวบ้านแซร์ไปร์ และ
ทศันคตขิองเดก็ตอ่การสบูบหุร่ีในครอบครัว 
   บทท่ี 5 รูปแบบการสร้างเสริมกลไกการเฝ้าระวงั การลด ละ เลิกการสบูบหุร่ีใน
ครอบครัว   มาตรการของรัฐ และปัจจยัความส าเร็จ 
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   บทท่ี 6 สรุปและอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
    ประกอบด้วยการน าเสนอสรุปผลการศกึษา อภิปรายผลสิ่งท่ีเกิดการ
เปล่ียนแปลงจากการวิจยั และข้อเสนอแนะของทีมวิจยั  
 

3.6  กำรตดิตำมและกำรประเมินผลโครงกำร 
   การปฏิบตัิตามแผน  หลงัจากทีมวิจยัได้ร่วมกนัวางแผนการด าเนินงานแล้ว  ก็จะมีการ
แบง่บทบาทหน้าท่ี  ความรับผิดชอบ   โดยทีมวิจยัจะประกอบด้วย เจ้าหน้าท่ีศนูย์๕รีสะเกษศกึษา 
ผู้น า อาสาสมคัรสาธารณสขุประจ าหมู่บ้าน (อสม.) และสมาชิกในชมุชน  โดยแตล่ะครัง้ทีมวิจยัจะ
มีการประชมุวางแผนงานกนัก่อนแม้จะมีการแบ่งบทบาทหน้าท่ีกนัไปแล้วแตเ่พ่ือให้ทกุคนมีความ
เข้าใจตรงกนัก็จะมีการช่วยกนัในการท าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบให้ส าเร็จ โดยการจดักิจกรรมและครัง้ก็
จะมีการตรวจดคูวามพร้อมและสรุปกิจกรรมยอ่ย ของแตล่ะทีม  

  การอบรมเพิ่มพูนความรู้แก่ทีมวิจัยและผู้ ร่วมวิจยั   จะจดัอบรมเพิ่มเติมความรู้ให้ทีม
วิจยัเป็นระยะๆตามท่ีพวกเขาต้องการ  เชน่  การแตกกรอบประเด็นการศกึษา การอบรมวิธีการเก็บ
ข้อมลูก่อนลงพืน้ท่ีเก็บข้อมลู  หรือการอบรมเร่ืองอ่ืนๆท่ีจ าเป็นตอ่การเรียนรู้ของทีมวิจยัซึง่จะสงัเกต
ได้ขณะการท าวิจยัร่วมกนั   
  การติดตามประเมินผล  ในขัน้ตอนนีย้งัให้ความส าคญักบัการการติดตามประเมินแบบมี                
ส่วนร่วม  โดยจะใช้วิธีการประชุมสรุปผลการท างานทุกครัง้หลงัจากจดักิจกรรมเพ่ือสรุปบทเรียน
การท างาน เพ่ือดูว่าการจัดกิจกรรมแต่ละครัง้บรรลุวตัถุประสงค์ท่ีวางไว้ หรือไม่  อะไรท่ีท าแล้ว
ประสบผลส าเร็จ  เป็นเพราะเหตุใด  มีอะไรต้องปรับปรุงหรือไม่  โดยทีมวิจัยจะร่วมกันก าหนด
ประเด็นพดูคยุก่อนแล้วจะเปิดโอกาสทกุคนแสดงความคิดเห็นตอ่ประเด็นนัน้  หลงัจากได้บทเรียน
แล้ว  ก็จะน าไปใช้ในการปฏิบตักิารในครัง้ตอ่ไป 
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บทที่ 4 
 

ผลการศกึษา 
 

 ผลการศึกษาโครงการการน ามติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติมาปฏิบัติการในพืน้ท่ีจังหวัด               

ศรีสะเกษ ได้ด าเนินงานตามแผนกิจกรรมโครงการวิจัย เพ่ือท าความเข้าใจข้อมูลท่ีได้จาก

การศกึษาจะแบง่ออกเป็น  5 ประเดน็ ดงันี ้  

  1.  บริบทชมุชนบ้านแซร์ไปร์ ประกอบด้วย ประวัติศาสตร์การก่อตัง้ชมุชน สภาพ

ทัว่ไป ท่ีตัง้อาณาเขต ลกัษณะทางภูมิศาสตร์ สภาพทางสังคม  สภาพทางเศรษฐกิจและวิถีการ

ด ารงชีวิต ทรัพยากร การศกึษา วฒันธรรมและประเพณี ระบบความสมัพนัธ์ในชมุชน  

  2. ทนุทางสงัคม และทนุทางวฒันธรรม 

  3. สถานการณ์การค้าและบหุร่ีจดุผา่นแดนถาวรชอ่งสะง า  

  4. สถานการณ์การสบูบหุร่ี ในหมูบ้่านแซร์ไปร์ 

  5. ทศันคตขิองเดก็ตอ่การสบูบหุร่ีในหมู่บ้าน 

การศกึษาทัง้ 5 ประเดน็มีรายละเอียดดงันี ้

4.1  บริบทชุมชน 

 4.1.1  ประวัตศิาสตร์ตัง้ถิ่นฐานบ้านแซร์ไปร์ 

 เพ่ือให้ง่ายต่อการท าความเข้าใจประวตัิศาสตร์การก่อตัง้ถ่ินฐานของบ้านแซร์ ไปร์ ทีม

วิจยัได้แบ่งพฒันาการก่อตัง้ออกเป็น 4 ยคุหลกัๆ ดงันียุ้คแรก ช่วงของการเจาะป่าสร้างบ้านเรือน 

ยคุท่ีสอง ยคุบ้านแตก   ยคุหมู่บ้านส่งเสริมการพฒันาโดยรัฐ และยคุหลงัการพฒันาเมืองใหม่ช่อง

สะง า  

ยุคท่ี 1  ยุคของการเจาะพืน้ป่าสร้างบ้านเรือน 

 บ้าน “แซร์ไปร์” ออกเสียงพูดเป็นภาษาเขมร มีความหมายว่าตามภาษาไทยว่า บ้าน 

“นาผือ” ซึ่งเรียกตามลกัษณะของวชัพืชท่ีมีจ านวนมาก ในท่ีลุ่มบริเวณหนองน า้ในหมู่บ้านในช่วง

ของการก่อตัง้หมู่บ้านในอดีต  ช่วงก่อน ปี พ.ศ. 2500 ประวตัิความศาสตร์การก่อตัง้บ้านแซร์ไปร์ 

ในอดีตพืน้ท่ีบริเวณท่ีตัง้เป็นพืน้ท่ีป่ารกทบึ มีสตัว์ป่าน้อยใหญ่หลายชนิดอาศยัอยู ่และเป็นพืน้ท่ีท่ีมี
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ความอุดมสมบูรณ์ เน่ืองจากพืน้ท่ีบริเวณนีเ้ป็นท่ีลาดเอียงลงมาจากเทือกเขาพนมดงรัก ในช่วง

อดีตพืน้ท่ีบริเวณนีมี้ความเหมาะแก่การด ารงชีวิตอยา่งยิ่ง  เน่ืองจากมีแหลง่น า้เป็นล าห้วยล้อมรอบ

หมู่บ้าน หลายสาย ท่ีส าคญัคือ ห้วยส าราญ (ปัจจบุนัเป็นเข่ือนห้วยส าราญ) มีป่าไม้ท่ีอดุมสมบรูณ์ 

ลักษณะภูมิประเทศเป็นท่ีราบสูงลาดเอียงท่ีจะสร้างท่ีอยู่อาศัย และ มีท่ีลุ่มเหมาะแก่การท า

การเกษตรเลีย้งชีพ เม่ือภมูิประเทศเหมาะสม ความอดุมสมบรูณ์มีพร้อม จงึมีผู้คนอพยพเข้ามาจบั

จองตัง้ถ่ินฐานบริเวณนี ้กลุ่มคนท่ีเข้ามาตัง้บ้านเรือนในบริเวณนีใ้นช่วงแรก คือคนกลุ่มชาติพนัธุ์

เขมร (อยูบ่ริเวณบ้านเก่าอยู่ท่ีบ้านแซร์ไปร์หมู ่4 และท่ีบ้านนาต าบล หมู่ 1 ในปัจจบุนั ) ท่ีอพยพมา

จากหมู่บ้านในพืน้ท่ีแถวชายแดน จากอ าเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์มาอาศัยอยู่ท่ีแห่งนี ้จึงได้        

ท าการถากถางพืน้ท่ีเพ่ือสร้างบ้าน และเร่ิมมีพืน้ท่ีเพ่ือท านา โดยครัง้แรกชาวบ้านจะปลกูข้าวไร่   มี

การผลิตเพียงเพื่อยงัชีพเทา่นัน้ 

 ชาวบ้านและท่ีเป็นพรานป่า ได้มีการแผ้วถางป่า เพ่ือล่าสตัว์หาของป่า จนเกิดช่อนทาง

ข้ามแดนมากมาย ในผืนป่าเทือกเขาพนมดงรัก เพ่ือผ่านเข้าไปยงัประเทศกัมพูชา และพฒันามา

เป็นเส้นทางการค้า ท่ีเป็นช่องผ่านด่านประเพณี ท่ีใช้ในการติดต่อไปมาหาสู่กนัระหว่างเครือญาติ

กลุม่ชาติพนัธุ์เขมรในไทย และกมัพชูา เน่ืองจากชว่งเวลานัน้เส้นเขตแดนไมมี่ความมาย   ประกอบ

กบัพืน้ท่ีใน ต าบลไพรพฒันา เป็นพืน้ท่ีให้การสมัปทานป่าไม้ ของกรมป่าไม้ ท าให้พืน้ท่ีบริเวณนี ้ถกู

พฒันาอยา่งรวดเร็วในช่วงเวลานัน้ ชาวบ้านส่วนหนึ่ง อพยพมากบับริษัทท าไม้ และสร้างครอบครัว

ในพืน้ท่ีท่ีเหมาะแก่การท าการเกษตร มีทรัพยากรป่าไม้ แหล่งน า้มีมาก  ครอบครัวท่ีเป็นเครือญาติ

ของคนท่ีเข้ามาอยู่ก่อน ก็เร่ิมมาจบัจองพืน้ท่ีเพ่ืออยู่อาศยัและพืน้ท่ีท ากินตามล าดบัโดยมีการจบั

กลุม่เป็นหมูบ้่านเล็ก ๆ จาก 17 ครอบครัว จนท าให้มีครอบครัวจ านวนมากขึน้เร่ือยๆ ท่ีมีการอพยพ

มาจากอ าเภอภูสิงห์ จากอ าเภอขุขนัธ์ และ โดยเฉพาะในปีพ.ศ. 2514 ท่ีอพยพเข้ามาจากอ าเภอ

ไพรบงึจ านวนมาก จนสามารถพฒันาและตัง้เป็นหมูบ้่านไพรพฒันาได้  เม่ือมีผู้คนเข้ามาอาศยัเพิ่ม

มากขึน้  พืน้ท่ีก็ได้มีการพฒันา สร้างบ้านแปงเมืองอยา่งรวดเร็ว 

 แตด้่วยบ้านแซร์ไปร์ เป็นหมู่บ้านท่ีอยูส่ดุท้าย สดุชายแดนไทย ไม่มีถนนตดัผ่าน และเช่ือม

กบัหมู่บ้านอ่ืน ท้ายหมู่บ้านยงัคงเป็นผืนป่าท่ีอดุมสมบรูณ์ และมีเพียงช่องผ่านแดนของประเพณีท่ี

สามารถเช่ือมกบัประเทศกมัพชูาได้ ปัจจบุนัได้ประกาศให้เป็นเขตรักษาพนัธุ์สตัว์ป่าห้วยศาลา  
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ยุคท่ีสอง : ยุคบ้านแตก 

 ในปีพ.ศ. 2518 ได้เกิดเหตกุารณ์ความไม่สงบจากคอมมิวนิสต์ ท่ีมีกองก าลงัทหารอาศยั

อยู่ตามแนวเทือกเข้าพนมดงรักชายแดนไทย – กัมพูชาได้เข้ามา และชกัชาวนให้ชาวบ้านเข้าร่วม

อดุมการณ์ทางการเมืองหลายครัง้ “สหาย” จงึเป็นค าท่ีถกูชาวบ้านเรียกช่ือของคนกลุ่มนี ้แตเ่ป็นท่ี

น่าสงัเกตว่า ด้วยลักษณะของค าพูด น า้เสียงไม่เหมือนสหายท่ีเป็นคนไทย และจึงท าให้ทัศนคติ

ของชาวบ้านไม่ดีและไม่ให้ความร่วมมือ กลบัมองว่ามีสหาย คอมมิวนิสต์เหล่านีมี้ความโหดร้าย 

มากกว่าคอมมิวนิสต์ในท่ีอ่ืนๆ ของประเทศไทยท่ีเป็นนกัศกึษา และท่ีส าคญัพวกเขากลบัมาปล้นชิง

เอาอาหาร และสตัว์เลีย้งของชาวบ้าน พวกเขาบกุเข้าหมูบ้่าน ท าให้ชาวบ้านท่ีเป็นผู้ชายต้องจดัเวร

ยามคอยเฝ้าระวังเหตุการณ์ต่างๆส่วนผู้ หญิงและเด็กให้อพยพออกจากพืน้ท่ี การเพิ่มความ

ปลอดภัยและการขุดหลุมลบภัยทุกหลังคาเรือน เพ่ือป้องกันอันตราย และคอยหลบพวก

คอมมิวนสิต์ในเวลากลางคืน  

 และในปีนีเ้อง ทางราชการได้เข้ามาสร้างถนนเข้าหมู่บ้าน จากบ้านละลม – บ้านแซร์ไปร์  

เพราะทางราชการ จะต้องน าก าลงัทหารเข้าไปปราบปรามคอมมิวนิสต์ และต้องดแูลความสงบสขุ

ของคนในพืน้บริเวณชายแดนในช่วงเวลานัน้ พร้อมทัง้ขณะท่ีเกิดความไม่สงบในพืน้ท่ีเน่ืองจากมี

คอมมิวนิสต์ท าให้ทางราชการได้จดักิจกรรมโครงการอบรมไทยอาสาป้องกนัชาต(ิทสปช.)ขึน้ มีการ

มอบอาวธุปืนให้ทกุหมู่บ้าน ตามแนวชายแดน ได้หมู่บ้านละ 12 กระบอก เพ่ือใช้ป้องกนัและรักษา

ความสงบภายภายในหมูบ้่าน 

 ชว่ง พ.ศ. 2520   เจ้าหน้าท่ีต ารวจตระเวนชายแดน ท่ีออกมาคุ้มครองชาวบ้านได้ปะทะกนั

กบัผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ครัง้แรก และมีการเสียชีวิตทัง้สองฝ่าย  จากนัน้เกิดความวุ่นวายอย่าง

ต่อเน่ือง โดยผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ ประมาณ 50 คน เข้ามาเผาศาลาประชาคมกลางหมู่บ้าน

ไพรพฒันา ซึ่งเป็นท่ีพกัของ อส. และวนัท่ี 12 มีนาคม 2521  มีผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ ท่ีหลบอยู่

ตามป่าตามเทือกเขาพนมดงรัก ประมาณ 10 คน ได้เข้ามาเผาโรงเรียน และบ้านพกัครู ท่ีโรงเรียน

บ้านแซร์ไปร์  ชาวบ้านแซร์ไปร์ และหมู่บ้านอ่ืนต้องหลบหนีไปอาศยัอยู่กับเพ่ือนบ้านในหมู่บ้าน

ใกล้เคียง บางครอบครัวก็กลบัไปอยู่ในหมู่บ้านตามภูมิล าเนาเดิม มีเพียงบ้านไพรพฒันาเท่านัน้ท่ี

ไม่ยอมทิง้บ้านเรือน และได้น าชาวบ้านบางส่วนหลบหนีไปอาศยัอยู่ บ้านไพรพฒันา โดยรวบรวม
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สมาชิกไทยอาสาป้องกันชาติ(ทสปช.) รวมพลังต่อสู้ กับคอมมิวนิสต์ และให้ความคุ้มครองให้

ชาวบ้าน   

 ขณะเดียวกันช่วงนัน้มีองค์กร ยูนิเซฟ และกลุ่มท่ีมาเผยแพร่ศาสนาคริส ต์ ได้เข้ามา

ช่วยเหลือหมู่บ้านไพรพัฒนาและหมู่บ้านไกลเคียง  โดยการสร้างบ้านให้กับชาวบ้านต าบลไพร

พฒันา จ านวน 100 หลงัคาเรือน มีการสร้างโรงเรียน  1หลงั ฉางข้าว 1 หลงั ศาลา ประชาคม  1 

หลงั  และองค์การยนูิเซฟได้ด าเนินการก่อสร้างจนแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2522 ในชว่งนัน้บ้านแซร์ไปร์

ได้อยู่ภายใต้การปกครองต าบลละลม  และได้ขยายมาเป็นต าบลห้วยตามอญ  และแยกการ

ปกครองจากห้วยตามอญมาเป็นต าบลไพรพฒันา  เม่ือวนัท่ี 28 สิงหาคม 2536  

  ในระหว่างช่วงปี 2520 –2523  ชาวบ้านบางส่วนก็ได้กลับมาเพ่ือดูแลเรือกสวนไร่นา 

บ้านเรือน ทรัพย์สินของตวัเอง และได้เร่ิมทยอยกลบัภูมิล าเนาเดิมในช่วงนี ้แต่ชาวบ้านเองก็มีวิถี

การด ารงชีวิตท่ียากล าบากเช่นนีอ้ยู่ หลายปีการเร่ิมกลับเข้าในพืน้ท่ีหมู่บ้านแซร์ไปร์อีกครัง้ เพ่ือ

สร้างหลักปักฐานชาวบ้านคนท่ีเคยมีท่ีท ากินก็กลับมาเอาพืน้ท่ีท่ีเคยท ากินและอยู่อาศัยท่ีเดิม 

อาชีพชาวบ้านส่วนใหญ่ยงัคงท านา ท านาไร่และปลกูพืชไร่และชาวบ้านบางส่วนเร่ิมปลกูปอแก้ว  

ในระหว่างนัน้เหตกุารณ์ความไม่สงบก็ด าเนินการอยู่อย่างตอ่เน่ือง และสงบลงในช่วง พ.ศ. 2525 

การสู้รบระหว่างรัฐกบัฝ่ายคอมมิวนิสต์ได้สิน้สดุลง โดยการประกาศค าสัง่จาก พลเอกเปรม  ติรสู-

รานนท์ ตามนโยบายให้ฝ่ายคอมมิวนิสต์เข้ามอบตวัโดยเข้าร่วมเป็นผู้ ร่วมพฒันาชาตไิทย ไป 

 ขณะเดียวกนับ้านแซร์ไปร์ยงัเป็นพืน้ท่ีในการตัง้ศนูย์อพยพให้กบัชาวกมัพชูา ท่ีหนีการสู้รบ

สงครามกลางเมืองในช่วงเขมรสามฝ่าย ด้วย ด้วยการส่ือสารท่ีเป็นภาษาเขมรด้วยกนั แตแ่ตกตา่ง

กนัท่ีส าเนียงการพดู จึงท าให้ชาวบ้านรู้จกักนั และมีความสมัพนัธ์กนั บางส่วนก็ไม่ได้กลบัหลงัจาก

สงครามสงบลง และมีครอบครัวในประเทศไทย และกลายเป็นเครือข่ายสงัคมในการติดตอ่ส่ือสาร

รวมถึงการค้าขายในปัจจบุนั 
 

ยุคท่ีสาม : หมู่บ้านเป้าหมายของการพัฒนาของรัฐ  

ช่วงหลังพ.ศ. 2525 หลังการสู้ รบสงบรัฐได้เข้ามาปฏิบัติการพัฒนาพืน้ท่ีอย่างต่อเน่ือง 

ทหารได้เข้ามาช่วยชาวบ้านจดัผงัในหมู่บ้าน  มีการจดัสรรพืน้ท่ีปลกูท่ีอยู่อาศยั ชาวบ้านกลบัมามี

วิถีชีวิตเหมือนอย่างเช่นเดิมในอดีต แตช่าวบ้านหลงัจากท่ีต้องละทิง้บ้านเรือนไม่ได้กลบัเข้ามาอีก 
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ทรัพย์สินได้มีการขายตอ่ให้กบัผู้คนท่ีอพยพเข้ามาอยูใ่หม ่ช่วงนี ้กลุ่มคนไทครัว ท่ีเป็น คนพดูภาษา

ลาว จะเข้ามาอยู่ในหมู่บ้านเพิ่มมากขึน้ และได้มีการกวานชือ้ท่ีดิน จากเจ้าของเดมิ ชาวบ้านยงัคง

ใช้ประโยชน์จากพืน้ท่ีตนเอง และชาวบ้านบางส่วนมีการจบัจองพืน้ท่ีท ากินมากขึน้ เ ร่ิมมีการสร้าง

บ้านเรือน และพืน้ท่ีท ากินอย่างมั่นคงถาวร โดยการท านา ปลูกพืชไร่ ปลูกปอแก้ว และปลูกมัน

ส าปะหลงั  และหลงัจากนัน้เป็นต้นมา ท าให้พืน้ท่ี บริเวณนีเ้ป็นพืน้ท่ีเป้าหมายของการเข้ามาอยู่

ของคนทัว่ไป เน่ืองจากเป็นพืน้ท่ีมีท ากินมีมาก ราคาถูก สามารถหาพืน้ท่ีท ากินได้ง่าย  ถึงแม้ว่า

พืน้ท่ีดงักลา่วรัฐจะเข้ามาบริหารจดัการก็ตาม 

รัฐและองค์การปกครองส่วนท้องถ่ินได้มีการเข้ามาสนบัสนุน ทัง้ทางด้าน สาธารณสุข มี

สถานีอนามยั ด้านการศึกษา พฒันาโรงเรียน สร้างโรงเรียน รวมถึงมีการพฒันาระบบโครงสร้าง

พืน้ฐานเหมือนหมู่บ้านอ่ืน มีการก่อสร้างถนน มีการก่อสร้างเข่ือนห้วยส าราญมีการส่งเสริมการ

ผลิตตามรูปแบบของรัฐ ท่ีเป็นพืชเชิงเดี่ยว และตอ่มาเร่ิมมีการปลกูยางพารา จนเป็นพืชเศรษฐกิจท่ี

ส าคญัของหมู่บ้าน มีการพฒันาอย่างต่อเน่ืองตัง้แต่มีการอยู่ภายใต้การปกครองของต าบลละลม  

และได้ขายมาเป็นต าบลห้วยตามอญ  และแยกการปกครองจากห้วยตามอญมาเป็นต าบลไพร

พฒันา  เม่ือวนัท่ี 28 สิงหาคม 2536 เน่ืองจากเป็นหมูบ้่านขนาดใหญ่ มีจ านวนครัวเรือนมาก ท าให้

ได้แยกหมูบ้่านออกเป็น 2 หมู ่ได้แก่ บ้านซ์ไปร์ หมู ่4 และบ้านแซร์ไปร์ใต้ หมู ่8  
 

ยุคที่ 4 : ยุคหมู่บ้านหลังการเปิด “ช่องสะง า” จุดผ่านแดนถาวรพืน้ที่การค้าชายแดน ไทย-

กัมพูชา 

ปี พ.ศ.2546 จุดผ่านแดนถาวร “ช่องสะง า” ต าบลไพรพฒันา อ าเภอภูสิงห์ ประเทศไทย-

อลัลองเวง กมัพชูาได้ถกูเปิดอย่างเป็นทางการ ด้วยศกัยภาพของพืน้ท่ีเป็นหมู่บ้านชายแดน ท่ีมีจดุ

ผ่านแดนการค้าท่ีมีการการค้า ชายแดน เป็นช่องทางของการชักไม้ ค้าไม้จากประเทศกัมพูชา  

รวมถึงเพ่ือการสร้างความมัง่คงของรัฐ จึงได้มีการเปิดจดุผ่านแดนชัว่คราว และพฒันาเป็นจดุผ่าน

แดนถาวร “ช่องสะง า” ภายใต้กระแสการพฒันาด้านเศรษฐกิจ  

การเวนคืนท่ีดินของรัฐ เพ่ือสร้างถนนเช่ือมเส้นทางการค้า ประกอบกับผู้คนจากภายนอก

ให้ความสนใจเข้ามาท าธุรกิจ ซือ้ขาย ท่ีดิน รองรับการพัฒนาของเมืองใหม่ช่องสะง า  ท าให้เกิด

กระแสการขายท่ีดินในราคาท่ีสูงมากเมือเทียบกับอดีต ท่ีผ่านมา จากราคา ไร่ละ 5,000 บาท มา

เป็น 100,000 บาท ท าให้ชาวบ้านมีรายได้ จงึได้มีการก่อสร้างบ้านเรือนท่ีทนัสมยั มัน่คงแข็งแรง  
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ด้วยการเป็นหมู่บ้านหน้าหน้าด่าน ชายแดนไทย-กัมพูชา ท าให้ชาวบ้านแซร์ไปร์เข้าไป

สมัพนัธ์กบัระบบการค้าชายแดนด้วยวฒันธรรม และภาษาเขมรท่ีในการส่ือสาร ชาวบ้าน บางส่วน

เปล่ียนอาชีพจากการท าการเกษตร หนัมาท าการค้าท่ีบริเวณชายแดน   ท าให้วิถีชีวิตของคนใน

หมู่บ้านเกิดการเปล่ียนแปลงท่ีท าให้เป็นโอกาส และเป็นผู้ ท่ีได้รับผลกระทบท่ีมีความหลากหลาย 

เชน่เดียวกนั 

 

 4.1.2  สภาพท่ัวไปของบ้านแซร์ไปร์ 

บ้านแซร์ไปร์ ต าบลไพรพัฒนา อ าเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ เป็นหมู่บ้านสุดท้ายของ

ประเทศไทย โดยมีพืน้ท่ีชายแดนตดิประเทศกมัพชูา มีเทือกเขาพนมดงรักเป็นแนวเขตกนั มีจดุผา่น

แดนถาวร “ช่องสะง า” เป็นช่องทางการค้าและการข้ามแดน มีสภาพทั่วไปเป็นป่าไม้ธรรมชาติ 

พืน้ท่ีเป็นลูกคล่ืนท่ีราบสูง สลับท่ีดอน  มีแนวลาดเทจากทิศใต้ลงมาทิศตะวันออก มีแหล่งน า้

ส่วนมากเป็นล าห้วยตามธรรมชาติ ท่ีส าคัญ คือ ล าห้วยส าราญ  และอ่างเก็บน า้ห้วยส าราญ  

ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เช่น การท านา  ท าไร่มนัส าปะหลงั ปลกูยางพารา 

การค้าขาย เลีย้งสตัว์ และรับจ้างทัว่ไป 

 

 4.1.3 ที่ตัง้และอาณาเขตตดิต่อ 

บ้านแซร์ไปร์ แยกเป็น 2 หมู่บ้าน จากทัง้หมด 10 หมู่บ้าน ในต าบลไพรพฒันา และต าบล

ไพรพฒันาเป็นต าบลหนึ่งใน 8 ต าบลของอ าเภอภูสิงห์ จงัหวดัศรีสะเกษ ท่ีแยกจากต าบลห้วยตา

มอญ พ.ศ. 2538 และได้รับการเปล่ียนแปลงฐานะจากสภาต าบลไพรพฒันาเป็นองค์การบริหาร

สว่นต าบลไพรพฒันาตามพระราชบญัญัตกิารเปล่ียนแปลงฐานะสภาต าบลและองค์การบริหาร 

ส่วนต าบล พ.ศ.2540 มีพืน้ท่ีของต าบลไพรพัฒนา ทัง้หมดประมาณ  156 ตารางกิโลเมตร หรือ 

97,500 ไร่  
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ภาพประกอบ แผนที่แสดงที่ตัง้หมู่บ้านแซร์ไปร์ ต าบลไพรพฒันา อ าเภอภสูิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ 

 

 ที่ตัง้และอาณาเขตของบ้านแซร์ไปร์ มีดงันี ้

ทศิเหนือ    จรดกบับ้านนาต าบล หมูท่ี่ 1 ต าบลไพรพฒันา อ าเภอภสูิงห์ จงัหวดัศรีสะเกษ 

ทศิใต้   จรดกบัเทือกเขาพนมดงรัก ชอ่งสะง า ประเทศกมัพชูา 

ทศิตะวันออก จรดกบัเทือกเขาพนมดงรัก ต าบลดงรัก อ าเภอภสูิงห์ จงัหวดัศรีสะเกษ 

ทศิตะวันตก จรดกบัต าบลจรัส อ าเภอบวัเชด จงัหวดัสริุนทร์ 
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บ้านแซรไปรใต้ หมู ่8

บ้านแซรไปร หมู ่4

ถนนสายบ้านละลม-ช่องสะง า -กมัพชูา

 
ภาพประกอบ  แผนที่อาณาเขตที่ตัง้หมู่บ้านและชุมชนใกล้เคียง 

 

 ในลักษณะอาณาเขตติดต่อพืน้ท่ีใกล้เคียงบ้านแซร์ไปร์ ต าบลไพรพัฒนา อ าเภอภูสิงห์ 

จงัหวดั          ศรีสะเกษ เป็น หมู่บ้านสดุท้ายของชายแดนประเทศไทย ท่ีเป็นทางผา่นไปยงัจดุผ่าน

แดนถาวรชอ่งสะง า ต าบลไพรพฒันา อ าเภอภสูิงห์ จงัหวดัศรีสะเกษ ผ่านถนนบ้านละลม บ้านแซร์

ไปร์ ช่องสะง า ซึ่งโดยรวมลกัษณะของจดุผ่านแดนถาวรช่องสะง าเป็นแหล่งเศรษฐกิจท่ีส าคญัของ

จังหวัดศรีสะเกษ ในแต่ละวันจะมีนักท่องเท่ียวเดินทางมายังช่องสะง าเป็นจ านวนมาก มีทัง้

นกัท่องเท่ียวท่ีต้องการเลือกซือ้สินค้า และนกัท่องเท่ียวท่ีมาเส่ียงโชคกับการเล่นการพนัน ซึ่งคน

กลุ่มหลังนีเ้ป็นกลุ่มเป้าหมายหลักท่ีเข้าไปซือ้บุหร่ีหนีภาษี บุหร่ีลอกเลียนแบบมาจากประเทศ

กมัพชูาด้วย จนน าไปสู่การหดัสบูบหุร่ี เป็นนกัสบูหน้าใหม่ไปสู่กลุ่มเด็กและเยาวชนในพืน้ท่ีชมุชน

ใกล้เคียง หรือชุมชนท่ีเป็นทางผ่านเข้าสู่เมืองใหญ่ของประเทศไทย ชุมชนก็ได้รับผลกระทบด้วย

เชน่กนั 

 4.1.4 ลักษณะทางภูมิศาสตร์ 

    ลักษณะทางภูมิศาสตร์ของบ้านแซร์ไปร์ เป็นท่ีราบสูงลาดเอียง ตามแนว

เทือกเขาพนมดงรัก สลบัภูเขาเป็นลักษณะท่ีสูง  ทิศใต้ และทิศตะวันตก ตะวันออกพื น้ท่ีเขตป่า

อนรัุกษ์ (เขตรักษาพนัธุ์สตัว์ป่าห้วยศาลา ท่ีชาวบ้านสามารถใช้ประโยชน์ ได้บ้างทัง้ทางด้านอาหาร
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ท่ีมีตามธรรมชาติ เชน่ เห็ด ของป่าเป็นต้น รวมถึง การใช้ประโยชน์จากไม้ในป่าน ามาท าเป็นฟืนใน

การหุงหาอาหารได้ และเป็นท่ีเลีย้งสตัว์ประเภท โค กระบือ ทิศตะวนัตก เป็นเข่ือนห้วยส าราญ ท่ี

ชาวบ้านสามารถใช้ประโยชน์หาอาหารจากแหล่งน า้ และเป็นท่ีราบลุ่มมีแหล่งน า้ เหมาะแก่การ

เพาะปลูกท าการเกษตร ประชากรส่วนใหญ่ในชุมชนใช้เป็นพืน้ท่ีในการท านา ปลูกผกั และเลีย้ง

สตัว์  

 4.1.5 สภาพทางสังคม 
  ด้านประชากร 
 ประชากรบ้านแซร์ไปร์ ทัง้ 2 หมู ่รวมทัง้สิน้  1,892 คน  โดยแยกประชากรแตล่ะหมู ่ดงันี ้
ตาราง 1 จ าแนกประชากร 

ช่ือหมู่บ้าน หมู่ท่ี จ านวนครัวเรือน 
จ านวนประชากร 

รวม 
ชาย หญิง 

บ้านแซร์ไปร์ 4 249 530 486 1.016 
บ้านแซร์ไปร์ใต้ 8 301 876 457 419 

รวม 650 1,406 943 1,892 

 
 4.1.6  เศรษฐกิจและวิถีการด ารงชีวิต 

 การตัง้ถ่ินฐานบ้านเรือนและวิถีการด าเนินชีวิต ของผู้ คนในชุมชนบ้านแซร์ไปร์นัน้ มี

พฒันาการตามในแต่ละยุคตามท่ีกล่าวมาแล้ว ในประวตัิศาสตร์การตัง้หมู่บ้าน เน่ืองจากสภาพ

พืน้ท่ีทางภูมิศาสตร์ในช่วงแรกเร่ิมนัน้ เป็นป่าทึบท่ีมีความอุดมสมบูรณ์ การตัง้ถ่ินฐานบ้านเรือน

ของผู้คนกลุ่มแรกท่ีเข้ามาก่อตัง้หมู่บ้านขึน้ ในปีก่อน พ.ศ. 2500 เป็นการรวมกลุ่มเครือญาติกลุ่ม

ชาตพินัธุ์เขมรในหมูบ่ริเวณใกล้เคียงกนั จบัจองพืน้ท่ีเพ่ือท ามาหากิน  

 ในช่วงแรกวิถีการด ารงชีวิตของประชากรในหมู่บ้าน เป็นระบบการผลิตพอยงัชีพท่ีต้อง

พึ่งพาธรรมชาติเป็นหลัก เน่ืองจากยังมีความอุดมสมบูรณ์ทัง้ ดิน น า้ ป่า รวมถึงประชากรใน

หมู่บ้านยังมีจ านวนไม่มาก ดงันัน้การใช้ประโยชน์จากธรรมชาติในบริเวณนี ้จึงมีความเพียงพอ 

สามารถด าเนินชีวิตได้อย่าง อาชีพหลกัของประชากรในหมูบ้่าน คือ ท านา ท าไร่เลีย้งสตัว์ ท านาใน

ท่ีลุ่ม นาไร่ (นาไร่ก็คือถากถางหวัไร่ปลายนาหรือตามจอมปลวกหยอดเม็ดข้าว) ประชากรบางกลุ่ม
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คนปลกูปนกบัข้าวฟ่าง ข้าวโพด พริก มะเขือ ฟัก  และหาของป่าอ่ืนๆ ผสมผสานไปด้วย ซึ่งผลผลิต

ทกุอยา่งออกมามากก็มีการแลกเปล่ียนแบง่ปันเพ่ือนบ้าน ใน 

 ถ้าฝนทิง้ช่วงนานประชากรในหมู่บ้านก็จะพึ่งพาป่าท่ีมีอยู่ในบริเวณหมู่บ้านหาเผือก มนั 

กลอย น ามาหงุผสมกบัข้าวเพ่ือให้ได้ปริมาณมากขึน้ หรือบางทีหากไมส่ามารถหา เผือก มนั กลอย 

ได้วิธีการประหยัดอีกวิธีหนึ่งคือการหุงข้าวกับมะละกอดิบ ถ้าปีไหนฝนฟ้าดีตกต้องตามฤดูกาล 

ชาวบ้านก็จะหาปลามาท าปลาร้า ปลาจ่อม ปลาส้ม แปรรูปเพ่ือเก็บไว้เป็นอาหาร ไว้รับประทาน

ในช่วงหน้าแล้ง ในเวลาว่างผู้ชายในหมู่บ้านจะออกล่าหาของป่าท่ีเทือกเขาพนมดงรัก และรับ จ้าง

ตดัไม้ให้กับนายทุน บางสวนก็ จักสานกระบุง ตะกร้า ลอบไซ ฯลฯ เพ่ือเป็นอุปกรณ์ในการหา

อาหาร ในส่วนของผู้ หญิงจะทอผ้า จักสานเชือก หาเผือก หามัน ซึ่งเป็นการด าเนินชีวิตและ

พึง่ตนเองเป็นหลกั 

 การเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัการตัง้ถ่ินฐานบ้านเรือนของชาวบ้านแซร์ไปร์ใน คือความเจริญ

เร่ิมเข้ามาสู่ชุมชนบ้านแซร์ไปร์มากยิ่งขึน้ด้วยการพฒันาของภาครับ ในยุดการพฒันาโครงสร้าง

พืน้ฐาน และรัฐมุ่งในการส่งเสริมทางด้านเศรษฐกิจ และสังคม  ท าให้บ้านแซร์ไปร์เกิดการ

เปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ป่าไม้ท่ีเคยอุดมสมบูรณ์ก็ได้ลดจ านวนลงอย่างรวดเร็ว จ านวน

ประชากรในหมู่บ้านก็มีการเพิ่มจ านวนขึน้ ความต้องการอุปโภคบริโภคเพิ่มมากขึน้ทรัพยากร

ธรรมชาติท่ีเคยมีก็เร่ิมลดน้อยลงไป มีการตดั มีการตดัถนนเป็นถนนลกูรังในหมู่บ้านเช่ือมตอ่ไปยงั

ถนนหมายเลข 24  เข้าตวัจงัหวดัศรีสะเกษ   

 การให้นายทนุสมัปทานการตดัไม้ในพืน้ท่ีนี ้ท าให้ทรัพยากรด้านป่า ไม้และความอดุม

สมบรูณ์ลดลงและเส่ือมโทรมลงอยา่งมาก ท าให้วิถีการผลิตก็เร่ิมเปล่ียนไป จงึมีการใช้เคร่ืองทนุ

แรงท่ีเป็นเคร่ืองจกัรกล เข้ามาช่วยทดแทนแรงงานมากขึน้ อนัน าไปสูใ่ครมีรถไถแทรกเตอร์คนนัน้

จะมีท่ีดนิมากด้วย  

 การพฒันาสว่นหนึง่เกิดขึน้จากอ านาจรัฐ เชน่ ท าให้คนในชมุชนมีความรู้มากขึน้ และ

การออกนอกหมู่บ้านก็มากขึน้ด้วย ผู้คนเร่ิมสะดวกสบายมากขึน้ ก่อนเคยท ามาหากินอยูก่บั

ธรรมชาต ิมีความเอือ้เฟือ้เผ่ือแผก่นั แบง่ปันกนั เม่ือความเจริญทางวตัถุเข้ามา การด าเนินชีวิตด้วย

เงินตราเข้ามาท าให้ความเอือ้เฟือ้เผ่ือแผ่ท่ีเคยมีของคนในหมูบ้่านได้ลดน้อยลงไป ตา่งคนตา่งอยู่
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มากขึน้ การท าเกษตรกรรมท่ีเคยพึง่พาธรรมชาตก็ิเร่ิมลดน้อยลงไป เปล่ียนเน้นการผลิตเชิงการค้า 

และเงินตรา   

 วิถีชีวิตของชาวบ้านแซร์ไปร์ ยุคปัจจุบันหลังการเปิดจุดผ่านแดนถาวร “ช่องสะง า” 

ในช่วงปี พ.ศ. 2546 ถึง ปัจจุบัน  เน่ืองจากจ านวนประชากรท่ีเข้ามาอยู่ใหม่เพิ่มมากขึน้อย่าง

ต่อเน่ือง ท าให้ได้แยกบ้านแซร์ไปร์ออกเป็น 2 หมู่บ้าน ชาวบ้านส่วนหนึ่งมีรายได้จากการเวนคืน

ท่ีดิน เพ่ือสร้างถนนเช่ือมจุดผ่านแดนถาวร ช่องสะง า ท่ีดินมีราคาแพง นายทุนกว้านชือ้ท่ีดิน 

ชาวบ้านหันมาสร้างบ้านใหญ่โต บางคนเปล่ียนอาชีพเกษตรกรรมมาท าอาชีพค้าขายท่ีด่าน

พรมแดนชอ่งสะง า  

 อย่างไรก็ตาม ชาวบ้านก็ยงัมีการรวมกลุ่มในรูปแบบเครือญาติ และการสร้างสงัคมใหม่

กบัคนท่ีอพยพเข้าไปอยูใ่หม่ ก็สามารถคอยให้การชว่ยเหลือกนัอยู่ จากการท่ีเป็นเมืองหน้าดา่นของ

ไทย ท าให้ชาวบ้านแซร์ไปร์ได้รับทัง้ประโยชน์ และผลกระทบจากการเปิดจดุผ่านแดนถาวร ชอ่งสะ

ง า จนท าให้เกิดปัญหาตา่งๆ ในชมุชน เชน่  ปัญหาหนีส้ิน ปัญหาเดก็และเยาวชน ปัญหายาเสพติด 

ปัญหาความขดัแย้งในหมูบ้่าน เป็นต้น  

 

 4.1.7 ทรัพยากร 

 บ้านแซร์ไปร์มีทรัพยากรท่ีส าคญัต่อการด ารงชีวิตของคนในชุมชน ซึ่งสามารถจ าแนกได้

ดงันี ้โดยเน้นท่ีทรัพยากรธรรมชาติ ป่าไม้ ท่ีเป็นแหล่งในการท ามาหากินของชาวบ้านสร้างเป็น

รายได้ โดยการลา่สตัว์ไมท่ าไม้ แม้วา่ปัจจบุนัทางราชการจะมีการประกาศเป็นเขตอนรัุกษ์พนัธุ์สตัว์

ป่าห้วยศาลาก็ตาม ทรัพยากรดิน  พืน้ท่ีส่วนใหญ่ของบ้านแซร์ไปร์  มีลกัษณะเป็นดินร่วนปนทราย  

และเน่ืองด้วยเนือ้ดินค่อนข้างเป็นทราย เส่ียงต่อการขาดน า้ง่าย มีความอุดมสมบูรณ์ จึงเหมาะ

ส าหรับปลกูพืชตา่งๆกรรมสิทธ์ิในการถือครองท่ีดินมีทัง้ นส.3 สปก.4 – 01 และ ภทบ.5 (ภาษีดอก

หญ้า) ขณะท่ีชาวบ้านได้มีการจดัการพืน้ท่ีสาธารณะท่ีดินให้เป็นพืน้ท่ีป่าไม้ เช่น ป่าชมุชน ป่าช้า 

ป่าดอนปู่ ตา และป่าในโรงเรียน และมีการจัดการท่ีดินสาธารณะ เช่น ท่ีวัด และถนนในชุมชน 

นอกจากนัน้ยงัมีการแบง่เป็นพืน้ท่ีเพ่ืออยูอ่าศยัและแหลง่น า้เพ่ือใช้ในท่ีสาธารณะ 
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ทรัพยากรน า้ บ้านแซรไป มีแหล่งน า้จ านวนมากในบริเวณรอบหมู่บ้าน ท่ีเป็นล าห้วย

ธรรมชาติเน่ืองจากเป็นพืน้ท่ีต้นน า้ของจงัหวดัศรีสะเกษ โดยเฉพาะล าห้วยส าราญ  ท่ีรัฐมาสร้าง

เข่ือนห้วยส าราญ จงัเป็นพืน้ท่ีแหลง่น า้ ให้ชาวบ้านใช้ประโยชน์ ท ามาหากิน ในรูปแบตา่งๆ 

 

 4.1.8 การศึกษา  

 ระดบัการศึกษาของคนบ้านแซร์ไปร์ ในอดีตผู้สงูอาย ุผู้ เฒ่าผู้แก่ส่วนใหญ่จะไม่ได้เรียน

หนงัสือ เน่ืองจากในอดีตไม่มีโรงเรียน และต้องอพยพครอบครัว เพ่ือแผ้วถางพืน้ท่ีท ากิน ปัจจุบนั 

จะมีการส่งเสริมให้เรียนระบบการศกึษานอกโรงเรียน จนจบระดบัประถมศึกษาปีท่ี 6 ในส่วนของ

เดก็และเยาวชนจะเรียนหนงัสือ ในระดบัท่ีโรงเรียนบ้านแซร์ไปร์ ในระดบัประถม และตอ่ขายโอกาส

ท่ีโรงเรียนบ้านไพรพัฒนา ถึงชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 1-3 และนักเรียนบางส่วนไปเรียนหนังสือใน

อ าเภอขุขันธุ์  และก็มีเด็กจ านวนมากท่ีไม่ได้เรียนหนังสือหลังจบชัน้ประถมศึกษา และชัน้

มธัยมศกึษาตอนต้นแล้ว  

 

 4.1.9 วัฒนธรรมและประเพณี 

   วฒันธรรมและประเพณีท่ีด ารงรักษาไว้ของชาวบ้านแซร์ไปร์ซึ่งเป็นกลุ่มชาติพนัธุ์

ไทย-เขมร มีการส่ือสารโดยภาษาเขมร ท่ียึดถือบุญประเพณีทางพระพุทธศาสนา ประกอบกับ

ความเช่ือเร่ืองผี และพราหมณ์ ตามเดือนต่างๆ ปัจจุบันบ้านแซร์ไปร์การปรับตวัเปล่ียนแปลง 

วิธีการปฏิบัติตามวัฒนธรรม และความเช่ือ ตามฮีต 12 คอง 14 ท่ีเปล่ียนแปลงไปตามสังคม 

เศรษฐกิจ และการเมือง และผสมผสานกบัประเพณีของกลุม่ชาตพินัธุ์ไทย-ลาว อยู่ในลกัษณะการ

ปฏิบตั ิและความเช่ือบางอยา่ง วฒันธรรมและประเพณีท่ีด ารงรักษาไว้ของชาวบ้านแซร์ไปร์ มีดงันี ้

1. ประเพณีการเลน่แมม่ด 

2. ประเพณีเซน่ไหว้โดนตา  ในวนัแรม 15 ค ่า เดือน 10 ของทกุปี 

3. ประเพณีเซ่นไหว้ปู่ ตา ในวันขึน้ 3 ค ่า เดือน สาม  เป็นประจ าทุกปี หรือภายใน

เดือนมกราคมของทกุปี 

4. ในเดือนพฤษภาคม หรือ ขึน้ 3 ค ่า เดือน 6 จะมีการเซน่ไหว้ปู่ ตาอีกครัง้ เพ่ือเป็น 

การบอกกลา่วการลงนาท าไร่ ในการประกอบอาชีพเพ่ือให้เกิดสิริมงคล และเจริญรุ่งเรือง 
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5. สืบสานต านานหลวงปู่ สรวง จะจดัในชว่งวนัสงกรานต์ของทกุปี 

6. ประเพณีเข้าพรรษา และออกพรรษา 

 

 4.1.10 ระบบความสัมพันธ์ในชุมชน 

 ความสมัพนัธ์ในระบบเครือญาติ เป็นความสมัพนัธ์ท่ีเห็นเด่นชดัท่ีสุดท่ีสามารถจดัการ

ความสัมพันธ์ของคนในชุมชนได้ดีกลุ่มก้อนของความเป็นวงวานเครือญาติ เป็นพ่ีเป็นน้องกัน  

กลุ่มใหญ่ของคนบ้านแซร์ไปร์ก่อให้เกิดการไม่ทอดทิง้กัน ช่วยเหลือเกือ้กูลกัน มีความสมัพนัธ์ท่ี

เหนียว มีความเอือ้เฟือ้เผ่ือแผ่กนัอยู่เสมอ เช่น งานบญุประเพณีตา่งๆ งานแตง่งาน งานบวช หรือ

งานศพ ในกลุ่มเครือญาติกันก็จะเข้าไปช่วยงานให้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ถึงสังคมจะมีการ

ขบัเคล่ือนเปล่ียนแปลงไปอย่างไรก็ตาม แต่อตัลกัษณ์ชาติพนัธุ์เขมรเป็นกลุ่มคนท่ีให้ความส าคญั

กบัการยึดถือหลกัวฒันธรรม หลกัวงวานเครือญาติเป็นส าคญั ท าให้ความสมัพนัธ์ของคนในชมุชน

ยงัมีความเอือ้เฟือ้เกือ้กลูกนัอยูภ่ายใต้ระบบวงวานเครือญาตขิองตน ดงันัน้ ระบบวงวานเครือญาติ

จงึเป็นระบบท่ีมีอิทธิพลอยา่งยิ่งตอ่การสร้างความสมัพนัธ์ของคนในชมุชนบ้านแซร์ไปร์ 

 ขณะเดียวกันบ้านแซร์ไปร์เป็นพืน้ท่ีเป้าหมายการพัฒนาของรัฐ เน่ืองจากเป็นพืน้ท่ี

ชายแดน และเป็นเส้นทางการค้าชายแดนท่ีส าคญั จึงท าให้มีหน่วยงาน ภาครัฐ  หลายหน่วยงาน 

เช่น ฝ่ายความมัน่คง มีทหาร  มีองค์กรพฒันาเอกชน เช่น องค์การแพลน ส านกังานพืน้ท่ีศรีสะเกษ 

มลูนิธิรักษ์ไทย และระบบทนุท่ีมาค้าขาย ตา่ง จ านวนมาก  การจัดการความสันพันธ์ของกลุ่มคน

ในชมุชนบ้านแซร์ไปร์ จ าเป็นต้องอาศยัการบรูณาการองค์ประกอบ 3 ประการท่ีได้กลา่วข้างต้น คือ 

1. ประเพณีพิธีกรรม 2. ผู้น าทางการ และผู้น าทางธรรมชาต ิ3. ความสมัพนัธ์ในระบบเครือญาติ 

 

4.2  ทุนทางสังคม และทุนทางวัฒนธรรม 

 4.2.1  ทุนทางสังคม (Social Capital) 

  จากข้อมลูบริบทพืน้ท่ี บริบททางสงัคมของชมุชนบ้านแซร์ไปร์ หากจ าแนกในสว่นของ

ทนุทางสงัคม  (Social Capital)  โดยใช้กรอบแนวคดิเร่ืองทนุทางสงัคมท่ีทีมวิจยัได้น ามาเป็น

แนวทาง ในการศกึษาทัง้ 6 ด้านได้แก่องค์ประกอบ 1) เครือขายทางสงัคม 2) การปฏิสมัพนัธ์ทาง

สงัคม  
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3) การติดตอ่ส่ือสาร 4) บรรทดัฐานทางสงัคม 5) ความไว้วางใจ 6) การพึง่พาอาศยั โดยมี

รายละเอียดดงันี ้

1. เครือขา่ยทางสงัคม 

    เครือข่ายทางสังคม คือ กลุ่มองค์กรภายในชุมชน ทัง้ท่ีเป็นทางการและไม่เป็น

ทางการ เครือข่ายทางสงัคมในชมุชนบ้านแซร์ไปร์ ปัจจุบนัพบว่าชมุชนบ้านแซร์ไปร์นัน้มีเครือข่าย

การรวมกลุ่มองค์กรต่างๆ ภายในหมู่บ้านเพ่ือช่วยเหล่ือเกือ้กูลกันในด้านต่างๆ มากขึน้ โดยได้รับ

การสนับสนุนจากกลุ่มองค์การต่างๆ จากภายนอกหมู่บ้าน ซึ่งส่วนใหญ่กลุ่มองค์กรท่ีให้ การ

สนบัสนนุจะเป็นองค์กรภาครัฐ เชน่ ทหาร, พฒันาชมุชน, สาธารณสขุ, , เกษตรอ าเภอ และองค์การ

บริหารส่วนต าบลไพรพฒันา  องค์กรพฒันาเอกชน เช่น องค์การแพลน อินเตอร์เนชัน่แนล ประเทศ

ไทย ส านกังานพืน้ท่ีศรีสะเกษ มูลนิธิรักษ์ไทย เป็นต้น ซึ่งกลุ่มองค์การเหล่านีไ้ด้เข้ามาส่งเสริมให้

ชาวบ้านแซร์ไปร์ได้มีการรวมกลุ่มกันเพ่ือช่วยเหลือและส่งเสริมทางด้านอาชีพ รายได้ และ

สวสัดิการของคนในหมู่บ้านเป็นหลกั เช่น กลุ่มสหกรณ์เครดิตยเูนียนแซร์ไปร์จ ากัด , กลุ่มพฒันา

สตรี (กลุ่มแม่บ้าน), กลุ่มอาสาสาธารณสุข (อสม.), กลุ่มกองทนุหมู่บ้าน (กองทนุเ งินล้าน), กลุ่ม

การผลิตอ่ืนๆ เป็นต้น ซึ่งกลุ่มองค์กรเครือข่ายดงักล่าวสามารถท าให้คนในชมุชนเกิดความสมัพนัธ์

ในมิติของรูปแบบการด าเนินกิจกรรมร่วมกนั เกิดพลงัในการพฒันาคณุภาพชีวิตของคนในชมุชน 

ซึ่งในแต่ละกลุ่มองค์กรเครือข่างทางสังคมท่ีเกิดขึน้ในชุมชนบ้านแซร์ไปร์นัน้แสดงให้เห็นการ

เช่ือมโยงของกลุ่มคนท่ีเกิดจาก ระบบการพฒันาท่ีเกิดจากองค์กรภาครัฐเป็นสว่นใหญ่ท่ีเข้ามาวาง

ระบบความสมัพนัธ์เชิงโครงสร้างในองค์กร แตห่ลงัจากองค์กรภาครัฐได้เข้ามาสนบัสนนุ การจดัตัง้

ในระยะเร่ิมต้นแล้ว ระยะการด าเนินการและการด ารงไว้ซึ่งองค์กรเครือข่ายนัน้ชุมชนได้มีการ

จดัการในระบบความสมัพนัธ์ของเครือข่ายทางสงัคมเอง  โดยอาศยัอตัลกัษณ์ชาติพนัธุ์เขมร และ

มิติของสงัคมใหม ่ในมิตวิงวานเครือญาติเพ่ือสร้างเครือข่ายความสมัพนัธ์ในการด าเนินกิจกรรมให้

องค์กรเครือข่ายในสังคมสามารถด าเนินกิจกรรมได้ดงันัน้ แสดงให้เห็นว่า ชุมชนบ้านแซร์ไปร์มี

เครือขา่ยทางสงัคมท่ีเข้มแข็งและสามารถสร้างพลงั สร้างรายได้ให้กบัคนบ้านแซร์ไปร์ได้ 
 

2. ปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคม 

        ปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคม คือ มีระบบความสมัพนัธ์ท่ีดี ระดบัครอบครัว เครือญาติ 
เครือข่ายภายในภายนอกชมุชน ปัจจบุนัการปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคมในชมุชนบ้านแซร์ไปร์ได้เกิดการ
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เปล่ียนแปลงไปจากอดีตคือระบบความสัมพันธ์ ระดับครอบครัว เครือญาติ เครือข่ายภายใน
ภายนอกชมุชนของคนบ้านแซร์ไปร์ได้เปล่ียนแปลงไป จากอดีตท่ีคนบ้านแซร์ไปร์เคยอาศยัพึ่งพา
กนั มีความเอือ้อาทรต่อกันของคนในชุมชน  เช่น การแบง่ปันอาหารการกันให้กับเครือญาติ ปู่ ย่า 
ตายาย บ้านใกล้เรือนเคียงกันปัจจุบนัความขัดแย้งภายในชุมชนมีเพิ่มมากขึน้ อันเน่ืองมาจาก
ปัญหาการเมืองท้องถ่ิน ระบบการเลือกตัง้ท้องถ่ิน เชน่ การเลือกตัง้ผู้ใหญ่บ้าน การเลือกตัง้สมาชิก
องค์การบริหารสว่นต าบล ท าให้เกิดการแขง่ขนัมากขึน้ การลงทนุด้วยเม็ดเงินจ านวนมากท าให้เกิด
การแข่งขนัและแบง่กลุม่ในการสนบัสนนุ เม่ือมีการแข่งขนัยอ่มมีผู้แพ้ ผู้ชนะ ท าให้ชมุชนเกิดความ
ขดัแย้ง ขาดความสามคัคี น าไปสูก่ารขาดการปฏิสมัพนัธ์ในกลุม่ตรงข้าม แตถ่ึงอย่างไรหากท าการ
วิเคราะห์จากข้อมูลท่ีได้ท าการศึกษาวิจยัในครัง้นี ้ในส่วนของการปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคมในชุมชน
บ้านแซร์ไปร์ ได้เปล่ียนรู้แบบการปฏิสมัพนัธ์จากท่ีเคยมีปฏิสมัพนัธ์ในวงกว้างคือผู้คนทัง้หมดใน
ชมุชน ปัจจบุนัได้มีการเปล่ียนแปลงไปเป็นการปฏิสมัพนัธ์ในรูปแบบของกลุม่วงวานเครือญาตเิป็น
หลกั ดงันัน้ อตัลกัษณ์ชาติพนัธุ์เขมรของชาวบ้านแซร์ไปร์จึงมีการเปล่ียนแปลงจากกลุ่มก้อนชาติ
พนัธุ์ในระดบัชมุชน เหลือเพียงอตัลกัษณ์ชาติพนัธุ์เขมรในหลกัวงวานสายเครือญาติท่ีแท้จริง แตถ่ึง
การปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคมจะเปล่ียนแปลงระดบัไปมากน้อยเพียงใด การปฏิสมัพนัธ์สงัคมของคน
บ้านแซร์ไปร์ก็สามารถผลกัดนัให้เป็นพลงัทางสงัคมได้อีกทางหนึง่เชน่กนั  
 

  3. การตดิตอ่ส่ือสาร 

   การติดต่อส่ือสาร คือ มีการเช่ือมประสานกับองค์กรภาคีอ่ืนๆ ทัง้ภายในและ

ภายนอกชมุชนการติดตอ่ส่ือสารเป็นหนึ่งทนุท่ีชมุชนบ้านแซร์ไปร์มีศกัยภาพเป็นอย่างมาก จะเห็น

ได้จากกิจกรรมในชมุชนด้านตา่งๆ ชมุชนได้มีการเช่ือมประสานกบัองค์กรภาคีอ่ืนๆ ทัง้ภายในและ

ภายนอกชุมชนเช่นองค์กรภาคีภาครัฐ ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายความมัน่คง ท่ีเป็นทหาร ,พัฒนาชุมชน, 

สาธารณสุข, ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์ (ธกส.), เกษตรอ า เภอ, ทหาร, ต ารวจ และ

องค์การบริหารสว่นต าบลบ้านแซร์ไปร์ เป็นต้น ซึ่งการติดตอ่ส่ือสารกบัองค์ท่ีกล่าวมาข้างต้นจะเป็น

บทบาทของผู้น าทางการท่ีจะท าการติดตอ่ส่ือสารในสายงานของภาครัฐเป็นหลกัเพ่ือท าการเช่ือม

ประสานแหล่งทนุเข้ามาพฒันาชมุชนเม่ือผู้น าทางการได้ท าการติดตอ่ส่ือสารกบัองค์กรภาคีแล้วจึง

ได้น าสารมาส่งต่อให้กับคนในชุนชนได้รับทราบ เพ่ือสร้างกิจกรรมทางด้านการพัฒนาอาชีพ 

เสริมสร้างรายได้ให้กบัคนในชมุชน กิจกรรมพฒันาคณุภาพชีวิต ของคนในสงัคมภายในชมุชน ซึ่ง
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ทนุการติดตอ่ส่ือสารเป็นอีกหนึ่งทนุทางสงัคมของชมุชนบ้านแซร์ไปร์ท่ีจะสร้างพลงัในการพฒันา

ชมุชนบ้านแซร์ไปร์ได้ 
 

  4. บรรทดัฐานทางสงัคม 

   บรรทัดฐานทางสังคม คือ มีกฎกติกาข้อบงัคับในการควบคุมดูแลซึ่งกันและกันใน

ชุมชนบรรทัดฐานทางสังคมถือเป็นหนึ่งทุนทางสงัคมของชุมชนบ้านแซร์ไปร์ท่ีได้ลดบทบาททาง

สงัคมลงไปอย่างมากคือ ชุมชนบ้านแซร์ไปร์ในปัจจุบนัขาดกฎกติกาข้อบงัคบัของชุมชนในการ

ควบคุมดูแลซึ่งกันและกันในชุมชนโดยคนในชุมชนมองว่ากฎกติกาข้อบงัคบัภายในชุมชนขาด

ความจ าเป็น คนสว่นมากจะยดึกฎกตกิาของสงัคมใหญ่ระดบัประเทศคือ กฎหมายรัฐธรรมนญูแห่ง

ราชอาณาจกัรไทยเป็นหลกัในการด าเนินชีวิต แตไ่ม่ได้ค านึงถึงว่ากฎหมายดงักล่าวเป็นเพียงกรอบ

กฎหมายท่ีใช้ควบคมุคนหมู่มากในสงัคม คนในชมุชนเองจ าเป็นต้องมีกฎระเบียบข้อบงัคบัเพ่ือใช้

ควบคุมดูแลซึ่งกันและกันในชุมชน ในส่วนช่องว่างท่ีกฎหมายหลักไม่สามารถเข้าถึงได้ เช่น 

กฎระเบียบการใช้หนองน า้สาธารณะ กฎระเบียบควบคมุยาเสพติดในหมู่บ้าน กฎระเบียบการการ

อยู่ร่วมกันของสงัคมในชุมชน หรือในกรณีการทะเลาะวิวาทของเด็กเยาวชนในชุมชน เป็นต้น ซึ่ง

กระบวนการออกกฎระเบียบนีเ้ป็นการจดัการความสมัพนัธ์ของคนในชมุชนเอง ผู้น าทางการ ผู้น า

ทางธรรมชาติ และสมาชิกในชมุชนจะร่วมกนัจดัการสร้างบรรทดัฐานของสงัคมร่วมกัน หรืออย่าง

กรณีปัญหายาเสพตดิหากพบว่ามีคนในชมุชนเข้าไปยุ่งเก่ียวกบัยาเสพตดิชมุชนจะท าการพดูคยุให้

ครอบครัวของบุคคลดงักล่าวทราบ และหาแนวทางช่วยเหลือไม่ให้เข้าไปยุ่งเก่ียวกบัยาเสพติดอีก 

เช่น การว่ากลา่วตกัเตือน การก าหนดมาตรการงดการให้ความช่วยเหลือในสิทธิประโยชน์อนัพงึจะ

ได้รับจากชุมชน เป็นต้น โดยคณะผู้ น าชุมชนจะสร้างเป็นบรรทัดฐานร่วมของคนในชุมชน  

ให้ยดึถือปฏิบตัร่ิวมกนั 
 

  5. ความไว้วางใจ 

   ความไว้วางใจ คือ มีความไว้เนือ้เ ช่ือใจในชุมชน มีความสามัคคี มีความ

เอือ้เฟือ้เผ่ือแผ่ให้ความช่วยเหลือแบง่ปันระหวา่งกนัปัจจบุนัความไว้วางใจในชมุชนบ้านแซร์ไปร์ได้

ลดน้อยลง อาจเน่ืองเพราะบ้านแซร์ไปร์มีคนนอกเข้ามาอยู่ในชมุชนจ านวน  มากขึน้ ในอดีตคนใน

ชมุชนมีความไว้วางใจมากจนสามารถฝากบ้าน ฝากลกูให้กบัคนข้างบ้านหรือคนในชมุชนช่วยดแูล 
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ในยามท่ีมีภารกิจต้องเดินทางจากบ้านไปเป็นเวลานาน แตปั่จจบุนัระบบความไว้วางใจกนัของคน

ในชุมชนได้เลือนหายไป การลักเล็กขโมยน้อยของกลุ่มเด็กและเยาวชนในชุมชนท าให้ความ

หวาดระแวงในชุมชนเกิดขึน้ ความไว้วางใจจะมีก็เพียงแต่ในระบบเครือญาติเท่านัน้ท่ีพอหลง

เหลืออยู่บ้าง จากข้อมลูท่ีได้จากการสมัภาษณ์ นาง ก กลา่ววา่ “ในยคุปัจจบุนัรู้หน้าไมรู้่ใจ ถ้าไมใ่ช่

ญาติโกโหติกาไม่มีใครเขาไว้ใจแน่นอน” เหตุท่ีคนในชุมชนมีความไว้วางใจกันน้อยลงอัน

เน่ืองมาจากความขดัแย้งปัญหาการเมืองท้องถ่ิน ระบบการเลือกตัง้ท้องถ่ิน ท าให้เกิดการแบง่ข้ าง 

แบง่พรรค แบง่ฝ่ายในการสนบัสนนุ น าไปสู่การไม่ไว้ว่างในกนัในชมุชนเพิ่มมากขึน้เช่น ในปัจจบุนั

คนบ้านแซร์ไปร์นิยมสร้างรัว้บ้านล้อมรอบอยา่งมิดชิด มีการแบง่เขตแดนบ้านเรือนอย่างชดัเจน อนั

เน่ืองมาจากปัญหาการลกัเล็กขโมยน้อยในชมุชนแสดงให้เห็นนยัหนึ่งว่าความไว้วางใจกนัของคน

ในชมุชนเร่ืองความปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สินลดน้อยลง  
 

  6. การพึง่พาอาศยั 

   การพึ่งพาอาศยัคือมีการช่วยเหลือเกือ้กูลกันในชุมชน เช่นการลงแขก งานบุญ งาน

ศพปัจจุบนัทุนการพึ่งพาอาศยัในชุมชนบ้านแซร์ไปร์ยงัมีเหลืออยู่ในหลายกิจกรรม ส่วนมากจะมี

การช่วยเหลือเกือ้กูลกันในชุมชน เช่นงานบุญต่างๆ งานศพ งานบวช งานแต่งงาน เป็นต้น แต่

กิจกรรมการลงแขกเก่ียวข้าว ด านา นวดข้าวได้เลือนหายไปจากชุมชนบ้านแซร์ไปร์ตามยุคสมัย

ของการเปล่ียนแลง เน่ืองจากยุคสมัยเทคโนโลยีท่ีทันสมยั ระบบทุนนิยมท่ีเข้ามาในชุมชนอย่าง

รวดเร็ว จึงท าให้การพึ่งพาอาศยักันในชุมชนได้เปล่ียนเป็นระบบการว่าจ้างมากยิ่งขึน้ ในปัจจุบนั

การพึ่งพาอาศยักันในชุมชน มีเฉพาะในกลุ่มของวงวานเครือญาติกันเท่านัน้เช่น คนเฒ่า คนแก่ 

ปู่ ย่าตายาย ต้องพึ่งพาอาศยับตุรหลานในยามเจ็บไข้ได้ป่วย หรือการเก็บเก่ียวข้าวเอาข้าวขึน้ยุ้ งก็

พึง่พาแรงงานของกลุม่เครือญาตเิป็นหลกั เป็นต้น 

   จากทุนทางสังคม (Social Capital) ทัง้ 6 ด้านของคนบ้านแซร์ไปร์ท่ีได้กล่าวมา

ข้างต้น พบว่า ในปัจจบุนัชมุชนบ้านแซร์ไปร์ได้เกิดการเปล่ียนแปลงตามสภาพสงัคมท่ีทนัสมยัมาก

ขึน้ ความเจริญทางวตัถเุข้ามา  

   การเปิดพืน้ท่ีความสมัพนัธ์ใหม่ ท่ีจุดผ่านแดนถาวรช่องสะง า ท่ีเป็นเส้นเขตแดน

กนัประเทศ แตส่ าหรับชาวบ้านแล้ว เส้นเขตแดนนีไ้มมี่ความหมาย นอกจากความหมายตามความ
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มัน่คงของรัฐ ท่ีมีทัง้อ านาจของรัฐ อ านาจของทนุ อ านาจท่ีมองไมเ่ห็น เพราะมีผลประโยชน์อีกมาก

กับการเปิดช่องสะง า ดงันัน้บทบาทกับคนในชุมชน จนท าให้ทุนทางสังคมท่ีเคยมีในชุมชนบ้าน         

แซร์ไปร์ได้ลบเลือนไป ท่ียังคงเหลือให้เห็นอยู่อย่างชัดเจน คือ ระบบเครือข่ายทางสังคมการ

ตดิตอ่ส่ือสาร และการปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคม ในสว่นทนุทางสงัคมท่ีลบเลือนไป แตก็่ยงัพอเหลืออยู่

ให้เห็นบ้างในชมุชน คือ บรรทดัฐานทางสงัคมความไว้วางใจ และการพึ่งพาอาศยัถึงแม้จะมีความ

ขัดแย้งท่ีมาจากปัญหาการแข่งขันเลือกตัง้ภายในหมู่บ้าน ทัง้การเลือกตัง้ผู้ ใหญ่บ้าน และการ

เลือกตัง้สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบล ท่ีก่อให้เกิดการแบง่พรรคแบง่ฝ่ายตามความชอบและให้

การสนบัสนนุผู้สมคัร ถึงอย่างไรในชมุชนก็ยงัมีกิจกรรมทางสงัคม ประเพณีพิธีกรรมตา่งๆ ท่ีจะท า

ให้คนในหมู่บ้านเข้ามาร่วมกันประกอบพิธีกรรม รวมถึงการท่ีหมู่บ้านมีผู้ อาวุโสเป็นผู้ น าทาง

ธรรมชาติผู้น าทางภูมิปัญญา ท่ีคนในชมุชนให้ความเคารพนบัถืออยู่ จึงท าให้ความขดัแย้งของคน

ในชุมชนไม่รุนแรงมากสามารถควบคมุได้ และท่ีส าคญัความสมัพนัธ์ท่ีเห็นเด่นชดั คือ อตัลกัษณ์

ทางชาติพนัธุ์เขมรในรูปแบบความสมัพนัธ์ในระบบวงวานเครือญาติ กลุ่มก้อนของความเป็นญาติ

พ่ีน้องกันก่อให้เกิดการไม่ทอดทิง้กัน ความสัมพันธ์ ท่ีดีมีการช่วยเหลือเกือ้กูลกัน มีความ

เอือ้เฟือ้เผ่ือแผ่กนัอยู่ ดงันัน้ ทนุทางสงัคมของชมุชนบ้านแซร์ไปร์ จึงมีน า้หนกัอยู่ท่ี ระบบเครือข่าย

ทางสงัคมการติดตอ่ส่ือสาร และการปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคม ซึ่งทุนทางสงัคมทัง้ 3 ด้าน เม่ือรวมกับ

ระบบวงวานเครือญาตท่ีิเป็นอตัลกัษณ์ของกลุ่มชาตพินัธุ์เขมรแล้ว จะเป็นสวนส าคัญท่ีจะท าให้คน

บ้านแซร์ไปร์สามารถน าทุนทางสงัคมมาสร้างกลไกการเฝ้าระวัง การลด ละ เลิกการสูบบุหร่ีใน

ครอบครัวได้ ได้ 
 

 4.2.2 ทุนทางวัฒนธรรม (Cultural Capital)   

  จากข้อมลูบริบทพืน้ท่ี บริบททางสงัคมของชมุชนบ้านแซร์ไปร์ หากจ าแนกในส่วนของ

ทนุทางวฒันธรรม (Cultural Capital) โดยใช้กรอบแนวคิดเร่ืองทนุทางวฒันธรรมท่ีผู้วิจยัได้น ามา

เป็นแนวทางในการศกึษาทัง้ 6 ด้านได้แก่องค์ประกอบ 1) ระบบความเช่ือ 2) ภูมิปัญญา 3) จารีต

ประเพณี 4) การเรียนรู้ 5) คา่นิยม 6) ข้อห้าม โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

   1. ระบบความเช่ือ  
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    ระบบความเช่ือในปัจจบุนัของผู้คนในชมุชนบ้านแซร์ไปร์นัน้ เป็นความเช่ือทาง

ศาสนา ส่วนใหญ่นบัถือศาสนา “พทุธ” และความเช่ือของกลุ่มคนชาติพนัธุ์เขมร เร่ือง ผี เป็นความ

เช่ือท่ีมีมาตัง้แต่บรรพบุรุษ  ซึ่งชาวบ้านแซร์ไปร์จะมีความเช่ือเร่ืองผีบรรพบุรุษ โดยจะมีพิธีกรรม

ท าบญุตามประเพณีท่ีกล่าวข้างต้น คือ ประเพณีบุญเซ่นไหว้บรรพบรุุษ (แซนโฎนตา) ในเดือน 10  

ท่ีชาวบ้านแซร์ไปร์มีความเช่ือว่าคอยปกปักรักษาผู้คนในหมู่บ้าน คอยคุ้มครองให้หมู่บ้านมีความ

เป็นอยู่อย่างสงบสุขร่มเย็น จึงมีพิธีกรรมท าบุญตามประเพณีท่ีกล่าวข้างต้น ในเดือน 6 นอกจาก

ความเช่ือเร่ืองผีแล้วในแตล่ะพิธีกรรมตามประเพณีของชาวบ้านจะมีพิธีพราหมณ์แทรกอยูใ่นพิธีนัน้

ด้วย เช่น งานขึน้บ้านใหม่ งานแต่งงาน งานบวช เป็นต้น จะเห็นได้ว่าความเช่ือของชาวบ้าน          

แซร์ไปร์ระหว่างความเช่ือทางศาสนา ความเช่ือเร่ืองผี กับความเช่ือเร่ืองพราหมณ์ นัน้ไม่สามารถ

แยกกันได้จะผสมผสานอยู่ในตวัพิธีกรรมเหล่านัน้ ในปัจจุบนักลุ่มเด็กและเยาวชนคนรุ่นใหม่ใน

ชมุชนเป็นกลุ่มท่ีไม่เห็นความส าคญั และไม่ค่อยจะเข้าร่วมพิธีกรรม จะมีเพียงผู้ เฒ่าผู้แก่ผู้อาวุโส 

หรือกลุม่ผู้ใหญ่ในชมุชนท่ีเป็นผู้ สืบสานระบบความเช่ือภายในชมุชนอยู ่
 

  2. ภมูิปัญญา 

   ในด้านภมูิปัญญาของคนในชมุชนบ้านแซร์ไปร์นัน้ปัจจบุนัยงัมีการสืบสานเรืองภูมิ

ปัญญาให้กับคนรุ่นหลงัอยู่ ซึ่งภูมิปัญญาท่ีหลงเหลือและสืบทอดมาถึงปัจจุบนั คือ พิธีกรรมทาง

ศาสนา ความเช่ือ ประเพณีต่างๆในหมู่บ้าน จะมีพ่อจ า้ เป็นผู้ รักษาภูมิปัญญาเอาไว้ เป็นผู้ รักษา 

ภูมิปัญญาเอาไว้ หมอยาสมุนไพร การจักสาน จะมีคนท่ีเล่นร าแม่มอดยังมีคนเป็นผู้ รักษาภูมิ

ปัญญาเอาไว้ เป็นต้น ซึ่งภูมิปัญญาดัง้เดิมของชาวบ้านแซร์ไปร์ได้เลือนหายไปกับอายุขยัของผู้ รู้

ปราชญ์ชาวบ้านหลายท่าน ดงันัน้ ภมูิปัญญาท่ีมีอยูใ่นชมุชนบ้านแซร์ไปร์จงึเป็นสิ่งล า้คา่ท่ีควรเก็บ

รักษา พร้อมการสืบทอดให้กบัคนรุ่นหลงัสืบตอ่ไปเพ่ือก่อให้เกิดการเช่ือมโยงความสมัพนัธ์ในชมุชน 

สร้างพลงัให้กบัชมุชนตอ่ไป 
 

  3. จารีตประเพณี 

   ในปัจจุบนัจารีตประเพณีของคนบ้านแซร์ไปร์ได้เลือนหายไปจากอดีตเป็นอย่าง

มาก การยดึถือปฏิบตัิตามจารีตประเพณีของผู้คนในยคุปัจจบุนัได้เปล่ียนแปลงไปตามยคุสมยันิยม 

เช่น จารีตในการก ากบัเร่ืองเพศระหว่างหนุ่มสาวในอดีตมีความเช่ือเร่ืองผีเข้ามาเก่ียวข้อง คือ หาก
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มีการถูกเนือ้ต้องตวักันระหว่างหญิงชายเป็นการไม่เหมาะสมท าให้ผิดผี ความเช่ือของชาวบ้าน   

แซร์ไปร์ฝ่ายชายต้องมาขอขมากบัญาติผู้ ใหญ่ของฝ่ายหญิงหรือเป็นการเสียผี แตใ่นปัจจบุนัวยัรุ่น

หนุ่มสาวจับมือ ถือแขนกันเป็นเร่ืองปกติ หรือในเร่ืองของการเคารพผู้ อาวุโสในชุมชน ในอดีต

ชาวบ้านแซร์ไปร์ให้ความเคารพผู้อาวโุสในชมุชนโดยการเช่ือฟังการวา่กลา่วตกัเตือน แตใ่นปัจจบุนั 

เด็กและเยาวชนบางส่วนขาดการเคารพเช่ือฟังผู้อาวุโสในชุมชน ว่ากล่าวตกัเตือนไม่ฟัง เป็นต้น 

ดงันัน้จารีตประเพณีของคนบ้านแซร์ไปร์ได้เกิดการเลือนหายเปล่ียนแปลงไปอย่างมากตามยคุสมยั

นิยม เด็กและเยาวชนรับวฒันธรรมประเพณีสังคมอ่ืนมาถือปฏิบตัิ ทัง้มองจารีตประเพณีท่ียึดถือ

สืบทอดกนัมานัน้ไมท่นัสมยั เป็นของโบราณส าหรับคนสมยัเก่า 
 

  4. การเรียนรู้  

   ในปัจจบุนัระบบการเรียนรู้ภายในชมุชนบ้านแซร์ไปร์มีน้อยลงไปตามสมยันิยมท่ี

ได้กล่าวข้างต้น เด็กและเยาวชนในชมุชนบ้านแซร์ไปร์ส่วนมากให้ความส าคญัการเรียนรู้ท่ีระบบ

การศึกษาในโรงเรียนเป็นหลัก การเรียนรู้เร่ืองศาสนา จารีตประเพณีวัฒนธรรม องค์ความรู้ภูมิ

ปัญญาในชมุชนลดน้อยลง จะมีเพียงกลุ่มผู้ ใหญ่วยักลางคน บางคนท่ีมีความสนใจในบางเร่ืองได้

ศกึษาเรียนรู้เพ่ือสืบทอดภมูิปัญญาของชมุชน ซึง่ถือว่าคนในชมุชนบ้านแซร์ไปร์จ านวนน้อยท่ีได้รับ

การเรียนรู้สิ่งเหล่านี ้การถ่ายทอดความรู้ให้เด็กและเยาวชนคนรุ่นใหม่จงึเป็นสิ่งส าคญัท่ีชมุชนต้อง

เร่ิมต้นเพ่ือเป็นการสืบสานภูมิปัญญาของชุมชนให้คงอยู่ และเป็นการอบรมสั่งสอนให้เด็กและ

เยาวชนได้ยดึถือน าไปปฏิบตัไิด้ 
 

  5. คา่นิยม 

   ในปัจจบุนัคา่นิยมของคนบ้านแซร์ไปร์ส่วนมากเป็นไปตามระบบทนุนิยม และวตัถุ

นิยม สงัเกตได้จากข้าวของเคร่ืองใช้ภายในครัวเรือน ทัง้ โทรทศัน์ เคร่ืองเสียง ตู้ เย็น เคร่ืองซกัผ้า 

เป็นต้น ซึ่งเป็นสิ่งอ านวยความสะดวกท่ีต้องใช้เงินซือ้หามาทัง้สิน้ สิ่งส าคญัอีกอย่างท่ีเป็นค่านิยม

หลกัของคนในชุมชนบ้านแซร์ไปร์ คือ โทรศพัท์เคล่ือนท่ี โดยทุกกลุ่มคนให้ความส าคญัเป็นอย่าง

มากเพ่ือใช้ในการติดตอ่ส่ือสารกนัสงัคมท่ีหากไกลกนั และท่ีส าคญัในกลุ่มเด็กและเยาวชนก็มีการ

วิ่งตามกระแสนิยมโดยการเปล่ียนรูปแบบของโทรศัพท์ตามกระแสนิยมของสังคมตลอดเวลา 

คา่นิยมในสว่นของวฒันธรรมความเช่ือดัง้เดิมเลือนหายไปพร้อมกระแสโลกาภิวตัน์ท่ีเคล่ือนเข้ามา
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แทนท่ี ท าให้เกิดการลบเลือนของประเพณีวฒันธรรมในกลุ่มเด็กและเยาวชนเป็นส่วนใหญ่ แตถ่ึง

อย่างไรใช่ว่าค่านิยมในวฒันธรรมดัง้เดิมของชุมชนบ้านแซร์ไปร์จะเลือนหายไปจนหมดสิน้ ยงัมี

กลุม่คนท่ีเป็นผู้อาวโุสในชมุชน ท่ียงัให้ความส าคญัและด ารงรักษาความเป็นวฒันธรรมชมุชนเอาไว้

อยู ่ 
 

  6. ข้อห้าม 

   ปัจจุบนัชุมชนบ้านแซร์ไปร์ข้อห้ามข้อบงัคบัทางวฒันธรรมในการควบคมุดแูลซึ่ง

กันและกันในชุมชนได้ลดบทบาทลงไปโดยคนในชุมชนมองว่าข้อห้ามข้อบังคับทางวัฒนธรรม

ภายในชุมชนขาดความจ าเป็น คนส่วนมากจะยึดเอาความอิสระ ความสะดวกสบายเป็นหลกัใน

การด าเนินชีวิต ข้อห้ามตามวฒันธรรมดัง้เดิมนัน้สามารถบงัคบัใช้ไ ด้ในกลุ่มผู้ ใหญ่ในชุมชน ใน

กลุ่มเด็กและเยาวชนนัน้ส่วนมากไม่สามารถน ามาควบคุมได้ เน่ืองจากกระแสสังคมท่ีมีการ

ถ่ายทอดวฒันธรรมของสงัคมอ่ืนๆผ่าระบบส่ือเทคโนโลยีตา่งๆ เช่น โทรทศัน์ หรือโลกออนไลน์ใน

ระบบอินเตอร์เน็ต เป็นต้น เด็กและเยาวชนบ้านแซร์ไปร์ก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งท่ีรับเอาวัฒนธรรม

เหลา่นัน้มายึดถือปฏิบตัิตาม ไมว่่าจะเป็นการแตง่กายท่ีไม่เหมาะสม เชน่ การสวมใสกางเกงขาสัน้ 

เสือ้สายเด่ียว หรือการนั่งซ้อนท้ายรถจักรยายนต์กอดเอวผู้ ชายเป็นคู่ๆ การรวมกลุ่มมั่วสุมใน

สถานท่ีต่างๆ เป็นต้น แต่ถึงอย่างไรข้อห้ามข้อบงัคบัทางวฒันธรรมของชุมชนก็ยงัแฝงอยู่ภายใต้

ความเช่ือทางศาสนา วฒันธรรมประเพณีต่างๆให้คนในหมู่บ้านกลุ่มผู้ ใหญ่ ผู้อาวุโสในชุมชนได้

ยดึถือปฏิบตัอิยู่ 

  การศึกษาทุนทางวัฒนธรรมในชุมชนบ้านแซร์ไปร์ โดยการใช้แนวคิดเร่ืองทุนทาง

วฒันธรรมเป็นกรอบในการช่วยค้นหา ทัง้ 6 ด้าน ได้แก่องค์ประกอบ 1) ระบบความเช่ือ 2) ภูมิ

ปัญญา 3) จารีตประเพณี 4) การเรียนรู้ 5) คา่นิยม 6) ข้อห้าม สรุปได้วา่ ในอดีตชมุชนบ้านแซร์ไปร์

มีทนุทางวฒันธรรมทัง้ 6 ด้าน ท่ีเข้มแข็งสามารถจดัการดแูลคนในชมุชนให้อาศยัอยูร่่วมกนัได้อยา่ง

มีความสขุ เม่ือสงัคมเกิดการเปล่ียนแปลงทนุทางวฒันธรรมส าหรับคนรุ่นใหม่ทัง้ 6 ด้านก็ได้ถกูลด

ความส าคญัลง ในปัจจบุนัทนุทางวฒันธรรมของชมุชนยงัคงความส าคญัท่ีชดัเจน คือ ระบบความ

เช่ือ ในส่วนทนุทางวฒันธรรมท่ีลบเลือนไปแตก็่ยงัพอเหลืออยู่ให้เห็นบ้างในชุมชน คือ ภูมิปัญญา 

จารีตประเพณี การเรียนรู้ ค่านิยม และข้อห้ามต่างๆ ในอดีตอตัลกัษณ์ชาติพันธุ์เขมรของชุมชน
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บ้านแซร์ไปร์มีความกลมเกลียวกัน ให้ความช่วยเหลือเกือ้กลูกนัของคนในชมุชน โดยมองว่าคนใน

ชมุชนนัน้มีความเป็นกลุ่มชาตพินัธุ์เดียวกนั แตใ่นปัจจบุนัอตัลกัษณ์ชาติพนัธุ์เขมรของชาวบ้านแซร์

ไปร์ได้เปล่ียนรูปไปอันเน่ืองมาจากการถูครอบง าโดยอัตลักษณ์ของรัฐชาติไทย ท าให้เด็กและ

เยาวชนคนรุ่นใหม่ให้ความส าคัญกับการเป็นคนไทยมากกว่าอัตลักษณ์ชาติพันธุ์ เขมร ดังนัน้       

อัตลักษณ์ชาติพันธุ์ เขมรของชาวบ้านแซร์ไปร์ในปัจจุบันจึงเป็นอัตลักษ์ท่ียึดถือหลักความเช่ือ

ภายใต้วงวานเครือญาติเป็นหลัก ภายใต้วงวานเครือญาตินีเ้องท่ีท าให้ทุนทางวัฒนธรรมของ

ชาวบ้านแซร์ไปร์ยงัคงอยู่จนถึงปัจจบุนั ทนุทางวฒันธรรมของชมุชนบ้านแซร์ไปร์ จึงมีน า้หนกัอยู่ท่ี

ระบบความเช่ือ เช่น ความเช่ือเร่ืองผีปู่ ย่าตายาย ในประเพณีแซนโฎนตา เดือน 10 และผีเจ้าปู่ ตา 

(แซนตา) ในเดือน 6 เช่ือว่าผีผู้ อาวุโส ผู้ เฒ่าผู้ แก่ในวงวานเครือญาติจะคอยปกปักรักษาให้ผู้ ท่ี

เคารพสามารถด าเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข หรือความเช่ือถือเคารพผู้ เฒ่าผู้แก่ในวงวานเครือ

ญาติ และผู้อาวโุสในชมุชน ถึงจะมีการเปล่ียนแปลงลดความส าคญัลงบ้าง แตก็่ยงัคงเหลือให้เห็น

อยู่ในชมุชน เป็นต้น ซึ่งระบบความเช่ือจะเป็นสวนส าคญัท่ีจะท าให้คนบ้านแซร์ไปร์ สามารถน าทนุ

ทางวฒันธรรมมาสร้างกลไกการเฝ้าระวงั เพ่ือลด ละ เลิกการสบูบหุร่ีในครอบครัวได้  

 

4.3 สถานการณ์การค้าชายแดนและการน าบุหร่ีผิดกฎหมายข้ามแดน 

 4.3.1 “ช่องสะง า” 

 จุดผ่านแดนถาวรช่องสะง าต าบลไพรพัฒนา อ าเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ ตัง้อยู่บน

เทือกเขาพนมดงรัก รอบข้างเป็นป่าไ ม้  อยู่ติดชายแดนประเทศกัมพูชาระยะทางจาก

กรุงเทพมหานครประมาณ  571 กิโลเมตรห่างจากจงัหวดัศรีสะเกษ ประมาณ 105  กิโลเมตร  ใช้

เส้นทางอ าเภอขุขนัธ์ใช้ทางหลวงหมายเลข 2201 โดยมีถนนเช่ือมเส้นยุทธศาสตร์นครราชสีมา –

อบุลราชธานีไปเช่ือมตอ่กบัเส้นทางสายบ้านละลม-บ้านแซร์ไปร์-ช่องสะง า ระยะทางประมาณ 47 

กิโลเมตร ห่างจากท่ีตัง้บ้านแซร์ไปร์ใต้ หมู่ 8 ประมาณ 13 กิโลเมตร ขณะท่ีครอบครัวคนไทยท่ีอยู่

ชอ่งสะง าก็อยู่ในบ้านแซร์ไปร์ หมู่ 8 เช่นเดียวกนั และจากช่องสะง าไปประมาณ 16 กิโลเมตร ก็จะ

ถึงตัวอ าเภออัลลองเวง ของประเทศกัมพูชา  และไปอีกประมาณ 135 กิโลเมตร ตามเส้นทาง

หมายเลข 67 ก็จะถึงเมืองเสียมราฐ เมืองท่ีมีหนึง่ในสิ่งมหศัจรรย์ของโลก นครวดั-นครธม 
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จดุผ่านแดนถาวรช่องสะง า อ าเภอภูสิงห์ ประเทศไทย-อลัลองเวง กมัพูชาได้ถกูเปิดอย่าง

เป็นทางการในปี 2546 ภายใต้กระแสการพฒันาด้านเศรษฐกิจ ในปี 2535  เป็นโครงการพฒันา

ความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภาคลุ่มน า้โขง  6 ประเทศ   GMS - EC (Greater Mekong 

Subregional Economic Cooperation)  6 ประเทศไ ด้แก่  กัมพูชา –จีนตอนใต้–พม่า–ลาว– 

เวียดนาม- ไทย   และเกิดการพฒันาความร่วมมือทางเศรษฐกิจไทย-กมัพชูา  

จากการขยายตวัดงักล่าวมีการพฒันาโครงการตา่งๆมากมายเพ่ือรองรับการพฒันา ความ

ร่วมมือทางเศรษฐกิจไทย-กัมพูชา เช่น การเปิดตลาดการค้าของทัง้ 2 ประเทศ และมีโครงการ

พฒันาเมืองใหม่บริเวณดา่นถาวรช่องสะง า การสร้างถนนสาย 67 ช่องสะง า-อลัลองเวง-เสียมราฐ 

ระยะทาง 151 กิโลเมตรเพ่ือพฒันาศกัยภาพด้านการค้าขายชายแดนและการทอ่งเท่ียว  

ลกัษณะปรากฏการณ์ดงักล่าวท าให้เกิดการไหลเทของผู้คน ส่ือ  เทคโนโลยี  ทนุ และการ

ไหลเทของความคดิ ซึ่งบริเวณชายแดนเป็นลกัษณะของการข้ามชาต ิและมีกระบวนการมีลกัษณะ

ข้ามถ่ินด้วยและตรงบริเวณชายแดนจะก่อให้เกิดระบบอ านาจรัฐ ดงันัน้พืน้ท่ีชายแดนหรือพืน้ท่ีชาย

ขอบรัฐจะเป็นผู้สร้างกฎหมาย การปกครอง บงัคบัใช้กฎหมาย และการท าธุรกิจพัฒนา  ระบบ

อ านาจบคุคลท่ีมีส่วน        ได้เสียจากการค้าท าให้บริเวณชอ่งสะง าเกิดการลกัลอบการค้าขายท่ีผิด

กฎหมายเช่นยาเสพติด สินค้าปลอดภาษี และสินค้าปลอมแปลงละเมิดลิขสิทธ์ิท่ีพยายามหลบ

เล่ียงกฎหมาย 

 

 4.3.2 ตลาดไทย และ การเจริญเตบิโตของธุรกิจที่ชายแดน  

ในทุกวันพฤหัสบดีและวันอาทิตย์ตลาดช่องสะง าจะคึกคักเป็นพิเศษ เน่ืองจากเป็นวัน

ตลาดนดัท่ีพ่อค้าแม่ค้าฝ่ังไทย จะหาสินค้ามาขายให้กบัพ่ีน้องชาวกมัพชูา  พอประตดูา่นเปิดเวลา 
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07.00 น.และจะปิด เวลา 20.00 น. ชาวกมัพชูาจะรีบเข้าฝ่ังไทยให้เร็วท่ีสดุ เพ่ือจะได้เลือกของก่อน

แล้วเช่ือวา่จะได้ของดีและสามารถอวดเพ่ือนๆได้ 

         
            (สภาพตลาดยามช้าที่ช่องสะง า)                           (การจดัระเบียบพืน้ท่ีในตลาดช่องสะง า) 

 

พอ่ค้าท่ีเข้าอยูอ่าศยัในตลาดชอ่งสะง า แบง่ได้ 3 กลุม่ 1) กลุม่นายทนุรายใหญ่ มีประมาณ 

10 ราย พวกนีส้ามารถมีอ านาจในการต่อรอง ซือ้ขายสินค้าจากฝังประเทศกัมพูชาเป็นส่วนใหญ่ 

และขายของสง่  2) พวกกลุม่ระดบัปานกลาง  พวกนีจ้ะมาจบัจองร้าน 

ตัง้แต่แรก จะมีร้านค้าเป็นของตวัเอง ขายกับข้าว ขายของช าเล็กๆน้อย  มีประมาณ 40 

ร้าน  และ 3) พวกพอ่ค้าเร่ หรือมาในชว่งเฉพาะวนัท่ีมีตลาดนดั จะมีจ านวนมาก 

 พวกพ่อค้ากลุ่มระดบักลางจะเสียค่าเช่าปีละ 400 บาท แต่ถ้าไปอยู่เมืองใหม่ต้องเสียเงิน

เพิ่มมากขึน้ โดยสว่นมากร้านค้าฝ่ังไทยจะจ้างแรงงานท่ีเป็นคนกมัพชูามาชว่ยขายของท่ีร้าน ซึง่แต่

ก่อนขายดีมากจะให้อยู่ท่ีร้านเลยเป็นสปัดาห์โดยใช้บตัรผ่านแดนเข้ามา แตปั่จจบุนัขายได้น้อย จึง

ต้องให้แรงงานไป-กลบัทกุวนั 

   พวกพอ่ค้ากลุม่ระดบักลางท่ีมีร้านเป็นของตนเอง จะเสียคา่เชา่ปีละ 400 บาท  ในท่ีจบัจอง

ระหว่างไทย–กมัพชูา  โดยทางหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องอยากให้กลุม่พอ่ค้าทัง้หมดมาขายสินค้าท่ีเมือง

ใหมช่่องสะง า แตไ่ด้รับการปฏิเสธไม่มาอยู่เน่ืองจากตลาดเมืองใหมอ่ยูไ่กลคงไมมี่ใครไปซือ้ คา่เช่า

ห้องแพง  ต้องเสียค่าน า้ คา่ไฟฟ้า คา่ขยะ และคา่ความปลอดภัย กระบวนการท่ีกลุ่มพ่อค้าเก่าไม่

ไปอยู่เมืองใหม่ คือ การประชุมคณะกรรมการตลาด โดยการประชาคมของกลุ่มพ่อค้าในการท า

หนงัสือร้องเรียน   และตลาดเก่าตัง้ข้อสงัเกตว่า ค่าเช่าห้องขายของมีราค้าท่ีแพง คนระดบัพ่อค้า

รายเล็กๆคงหมดสิทธ์ิการจองได้ จ านวน ห้อง 70 ห้อง เมืองใหม่มีคนจองครบหมดแล้ว  แต่ส่วน

ใหญ่จะเป็นคนนอกพืน้ท่ี  และมีบางสว่นท่ีเป็นพอ่ค้าในตลาดชอ่งจอม จงัหวดัสริุนทร์และตลาดโรง
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เกลือ จังหวัดอรัญประเทศ ส่วนตลาดเมืองใหม่ช่องสะง ายังไม่มีการปฏิบตัิการการเข้าอยู่และ

ด าเนินการใดๆ 

กลุ่มพ่อค้ารายใหญ่ และนายทนุ ซึ่งจะเห็นว่ารัฐพ่อค้าบางคน ได้ร่วมกนัท า “สิ่งประดิษฐ์

สร้างทางวัฒนธรรมที่ประจุไว้ด้วยความหมาย”  หมายถึงพืน้ท่ีท่ีถูกสร้างขึน้ด้วยกระบวนการ

ทางสงัคมในการนิยามความหมาย เพ่ือก าหนดว่าพืน้ท่ีนัน้คืออะไร มีหน้าท่ีอย่างไร มีระเบียบวินยั

หรือกฎเกณฑ์ในการใช้พืน้ท่ีนัน้อย่างไรในขณะเดียวกนั พืน้ท่ีจึงเป็นข้อก าหนดหรือ อ านาจ ก ากับ

การมีชีวิตอิยูข่องมนษุย์ในการสมัพนัธ์กบัพืน้ท่ี  

  
             (สถานีขนสง่เมืองใหมช่่องสะง า)       (โกดงัอาคารเก็บสนิค้าเมืองใหมช่่องสะง า) 

  
    (จดุขนถ่ายสนิค้าบริเวณเมืองใหมช่่องสะง า)                    (อาคารพาณิชย์ส าหรับขายสนิค้าที่เมืองใหม)่ 

  
           (แผนผงัการใช้ประโยชน์จากที่ดิน)             (แผนผงัแมบ่ทเมืองใหมช่่องสะง า) 
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การแย่งชิงพืน้ท่ีของกลุ่มนายทุนรายใหญ่น่าสนใจ เพราะจากการสังเกตกลุ่มพ่อค้า

ระดบักลางจะอยู่ในพืน้ท่ีท่ีทางรัฐได้จดัให้ จึงไม่สามารถขยายปรับปรุงได้มาก แตก่ลุ่มนายทนุท่ีอยู่

คนละฝ่ังถนนสามารถท่ีจะขยายตอ่เตมิเพิ่มพืน้ท่ีได้เร่ือยๆ   

 

 4.3.3 การพัฒนาเส้นทางการค้าชายแดนช่องสะง า  

โครงการพฒันาถนนหมายเลข 67 เป็นหนึ่งในโครงการพฒันาเครือข่ายคมนาคมเช่ือมโยง

ท่ีรัฐบาลไทยได้ให้การสนับสนุนแก่รัฐบาลกัมพูชา  ตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 10 มิถุนายน 

2546 ซึง่อนมุตักิารให้ความชว่ยเหลือ  

โครงการพฒันาถนนหมายเลข 67 เป็นหนึ่งในโครงการพฒันาเครือข่ายคมนาคมเช่ือมโยง

ท่ีรัฐบาลไทยได้ให้การสนับสนุนแก่รัฐบาลกัมพูชา  ตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 10 มิถุนายน 

2546  ถนนหมายเลข 67 ถือเป็นสญัลกัษณ์ของความสมัพนัธ์และความร่วมมืออนัดีระหวา่งรัฐบาล

ไทย-กัมพูชา และประชาชนของสองประเทศ โดยจะช่วยอ านวยความสะดวกด้านการคมนาคม

ขนส่งระหว่างภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนล่างของไทยกับภาคเหนือของกมัพูชา  และมีบทบาท

ส าคญัในการส่งเสริมการท่องเท่ียวตามเส้นทางอารยะธรรม ทางศิลปวัฒนธรรมขอม อีสานใต้ 

การค้าการลงทนุ และการแลกเปล่ียนในสาขาตา่ง ๆ ระหว่างประชาชนไทย-กมัพชูา นอกจากนีย้งั

เป็นเส้นทางท่ีสัน้ท่ีสดุท่ีเช่ือมประเทศไทยเข้ากบัจงัหวดั       เสียมราฐ ซึ่งเป็นศนูย์กลางอารยะธรรม

ขอม ซึ่งเป็นแหล่งท่องเท่ียวส าคัญท่ีสุดของกัมพูชา นครวัด-นครธมการพัฒนาถนนได้เร่ิม

ด าเนินการตัง้แต่วนัท่ี 15 มีนาคม 2550 โดยบริษัท ช. การช่าง และก่อสร้างแล้วเสร็จเม่ือวนัท่ี 10 

มีนาคม 2552 โดยแรงงานการก่อสร้างสว่นหนึง่มาจากคนในพืน้ท่ี ต าบลไพรพฒันา 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                    
         (ภาพการก่อสร้างบอ่นคาสโิน ที่ชายแดนกมัพชูา)             (การข้ามแดนของคนกมัพชูาที่ชายแดนไทย) 



โครงการวิจยัเชิงปฏิบตักิารเร่ือง “การน ามตสิมชัชาสขุภาพแหง่ชาตเิร่ืองยาสบูไปปฏิบตักิารท่ีจงัหวดัศรีสะเกษ”    หน้า 64 
 

สถานการณ์การเปิดตลาดท าการค้าบริเวณชายแดนและการสร้างถนนสาย 67 เพ่ือการค้า

และท่องเท่ียวโดยการใช้จากแรงงานจากประเทศไทยท่ีผ่านมาความเปราะบางจากสถานการณ์

ทางการเมือง และความมัน่คงของประเทศทัง้ 2 ประเทศ มีปัญหาอปุสรรคตอ่การค้าขายในเชิงของ

สินค้าส่งออกและน าเข้าบางอย่าง แต่นัน้การไหลเทของผู้คนจากทัง้ 2 ประเทศ การเพิ่มกองก าลงั

ทหารเข้าประจ าการทัง้ 2 ฝ่ายตามแนวบริเวณชายแดน การค้าขายของพ่อค้าแม่ค้า จ านวน

นกัท่องเท่ียวจากท่ีอ่ืนๆ หรือแม้แต่ประชาชนของจงัหวดัศรีสะเกษเองท่ีสามารถเดินทางเข้าออก

ดา่นได้อยา่งง่ายของคนทัง้ 2 ประเทศ 

 

 4.3.4 ตลาดกัมพูชา การค้าท่ีชายแดน  

          
   (สนิค้าทัว่ไปของฝังกมัพชูา)        (สนิค้าเกษตรและเคร่ืองหวายฝ่ังกมัพชูา) 

   
         (ร้านอาหารของนายทหารฝ่ังกมัพชูา)                       (จดุชมุวิวสถานท่ีทอ่งเที่ยวที่ผาตาม๊อกฝ่ังกมัพชูา) 
 

การข้ามแดนของผู้คนบริเวณชายแดนช่องสะง า เป็นช่องทางของสินค้าอุปโภคบริโภค

ปลอดภาษี สินค้าละเมิดลิขสิทธ์ิ การอพยพแรงงานชาวกัมพูชาท่ีจะเข้าสู่ตัวเมือง หรือแม้แต่

แรงงานเกษตรท่ีฝ่ังไทยยงัต้องพึง่พาแรงงานจากกมัพชูาอยูใ่นรูปแบบตา่งๆ การเพิ่มขึน้ของจ านวน
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หญิงบริการทางเพศ เพ่ือรองรับอารมณ์และความสุขของผู้คนท่ีสญัจรไปมาตามร้านคาราโอเกะ 

ขณะท่ีบอนคาสิโนมีการสร้างแบบทนัสมยัส าหรับนกัการพนนัท่ีชอบเส่ียงโชค  

สินค้าประเภทบหุร่ีร้านค้าในพืน้ท่ีใกล้ชายแดนช่องสะง าฝ่ังประเทศกมัพชูาน ามาจ าหน่าย 

จะมีความหลากหลายของสินค้า ลกูค้ามีทัง้คนกมัพชูา เวียดนาม ส่วนใหญ่สามารถส่ือสารและพดู

ภาษาไทย ส่วนใหญ่จะเป็นร้านค้าท่ีมีความสมัพนัธ์กับทหารท่ีอยู่ประจ าการท่ีฝ่ังประเทศกมัพูชา 

บริเวณชายแดน ร้านค้าจะวางสินค้าประเภทบุหร่ี ผู้ ซือ้สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน บุหร่ีท่ี

วางขายร้านทัว่ไป ยกเว้นท่ีร้านค้าปลอดภาษีในบอ่นคาสิโน จะเป็นบหุร่ีปลอม บหุร่ีลอกเลียนแบบ 

มีทุกย่ีห้อ ทัง้บุหร่ีแบรนเนมจากต่างประเทศ บุหร่ีท่ีมีย่ีห้อวางขายในประเทศไทย รวมถึงบุหร่ีท่ีมี

รสชาติแปลกใหม่ เช่น รสสตอเบอร่ี รสแอ๊ปเปิล้ และอ่ืน ๆ ท าให้สินค้าบหุร่ีเหล่านีไ้ด้รับความนิยม

จากนกัท่องเท่ียว เน่ืองจากมีราคาถกู ซึ่งมีราคาเพียง ซองละ 10 บาท เม่ือเทียบกบัท่ีซือ้ในประเทศ

ไทยแล้วราคาถกูกวา่หลายเทา่  

               

 

 

 

 

 

 

 4.3.5 มาตรการป้องกันยาสูบของรัฐบาลไทยท่ีชายแดน 

ประเดน็ท่ีน่าสนใจมากคือ รัฐไทยเองก็มีมาตรการ เฝ้าระวงัการน าบหุร่ีผิดกฎหมายเข้ามา

ในประเทศไทย ขณะท่ีมีคนไทยจ านวนมากท่ีไปท่องเท่ียวชายแดน และเล่นการพนันท่ีคาสิโน

ประเทศกัมพูชา จะต้องซือ้บุหร่ีปลอม บุหร่ีปลอดภาษี และบุหร่ีท่ีมีรสชาติแปลกใหม่กลับมา

ประเทศไทยด้วย ถึงแม้วา่รัฐบาลเองจะมีกฎหมายท่ีจะห้ามการน าบหุร่ีเข้ามาในพืน้ท่ีประเทศไทยก็

ตาม  
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การเฝ้าระวงัการน าบหุร่ีผิดกฎหมายข้ามแดนของภาครัฐจะด าเนินการในทกุวนั โดยวิธีการตา่งๆ 
เชน่ การประชาสมัพนัธ์ผา่นป้ายโฆษณา การบอกผ่านแมค้่าท่ีขายสินค้า หรือแม้แตก่ารขอค้น
กระเป๋า คนท่ีข้ามแดนก็ตาม การด าเนินการดงักล่าวจะเป็นเพียงกลุม่หนว่ยงานของรัฐไทยเทา่นัน้ 
แตฝ่ั่งประเทศกมัพชูาไมไ่ด้มีมาตรการในการเฝ้าระวงั และป้องกนั เร่ืองยาสบูแตอ่ย่างไร 
 
 
 
 
 
 
 
 แม่ค้าท่ีจ าหน่วยบุหร่ีปลอม บุหร่ีหนีภาษี และบุหร่ีท่ีมีรสชาติแปลกใหม่ ท่ีฝังชายแดน

กัมพูชาจะมีวิธีการขายบุหร่ี และน าบุหร่ีเข้ามาในประเทศไทยด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย เช่น น า

ออกมาด้วยตัวเอง ฝากรถมอเตอร์ไซค์ชาวกัมพูชามา ขณะท่ีแม่ค้าท่ีบริเวณชายแดนก็มี

ความสมัพนัธ์ท่ีดีกบัหนา่ยงานรัฐ บางครัง้ก็สามารถน าบหุร่ีเหลา่นีม้ายงัประเทศไทยได้ 

 

 

 

 

 

 

                                           (การค้าชายแดนของผู้คนบริเวณชายแดนช่องสะง า) 
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4.4 สถานการณ์การสูบบุหร่ี และความสัมพันธ์ของคนในครัวเรือน บ้านแซร์ไปร์  

 ข้อมูลท่ีได้จากการเก็บข้อมูลได้จากแบบส ารวจรายครัวเรือน(Household of survey) 

เก่ียวกบัความสมัพนัธ์ของสมาชิกในครอบครัว พฤติกรรมของการสบูบหุร่ี และทศันคติต่อการสูบ

บุหร่ี เพ่ือน ามาพัฒนากลไกการสร้างเสริมระบบการเฝ้าระวังเพ่ือลด ละ เลิกการสูบบุหร่ีใน

ครอบครัวพืน้ท่ีชายแดนไทย-กัมพูชา เก็บข้อมูลโดย กลุ่มอาสาสมคัรสาธารณสุขมูลฐานประจ า

หมูบ้่าน  และผู้น าชมุชนบ้านแซร์ไปร์ ทัง้ 2 หมูบ้่าน  

4.4.1 ผลการวิเคราะห์สถานการสูบบุหร่ีในครอบครัว 

จากข้อมลูสามารถแบ่งกลุ่มความสมัพนัธ์ของคนในครอบครัวท่ีสบูบหุร่ีและไม่สบูบหุร่ีใน

ครอบครัว ม4 182 ครอบครัว ม.8 156 ครอบครัว รวม 338 ครอบครัว โดยเอาเด็กปฐมวยัท่ีมีอายุ 

ต ่ากว่า 7 ปี เป็นเกณฑ์ในการแบ่งความ  แบ่งเป็น 3 กลุ่มดังนีแ้ละแบ่งความสัมพันธ์ของคนใน

ครอบครัว สรุปได้ดงันี ้

1. กลุม่ครอบครัวท่ีไมมี่คนสบูบหุร่ี และไมแ่นใ่จวา่คนในครัวเรือนสบูบหุร่ี 

1.1 ครอบครัวท่ีไมส่บูบหุร่ี 

ล าดบัท่ี ช่ือ-สกลุ 
หวัหน้าครอบครัว 

บ้านเลขท่ี หมูท่ี่ ชว่งอายเุดก็
ถึง 1 ปี 

จ านวนคนใน
ครอบครัว 

1. นายเคือง   กล้าฉลาด 114 4  2 
2. นางวนั   ศรีลาชยั 30 4  2 
3. นางโบย   ส าราญสขุ 110 4  2 
4. นายสนุทร   พืน้ผา 282 4  4 
5. นายสร้อย   บญุนา - 4  5 
6. นางสรัุน   จนัทร์หอม 29 4  4 
7. นางสงดั   ไชนะรา 201 4  4 
8. นายอทุิศ   ไชยนะรา 240 4  3 
9. นายทองพนู   บญุทา 192 4 6 ปี,8 เดือน 7 
10. นายเสน   จงหาญ 18 4 7 ปี 5 
11. นายประเสริฐ   ค าสี 501 4 6 ปี 5 
12. นายแสน   ค าสี   73 4  7 
13. นายสน   ชยัเลิศ 287 4 7 ปี,1 ปี 5 



โครงการวิจยัเชิงปฏิบตักิารเร่ือง “การน ามตสิมชัชาสขุภาพแหง่ชาตเิร่ืองยาสบูไปปฏิบตักิารท่ีจงัหวดัศรีสะเกษ”    หน้า 68 
 

ล าดบัท่ี ช่ือ-สกลุ 
หวัหน้าครอบครัว 

บ้านเลขท่ี หมูท่ี่ ชว่งอายเุดก็
ถึง 1 ปี 

จ านวนคนใน
ครอบครัว 

14. นายวรโชต ิ  ค าสี 9 4 7 ปี, 2 ปี 5 
15. นายเตียน   บญุสิงห์ 205 4  4 
16. นายแนม   ค าสี 203 4  4 
17. นายเอียน   จนัทร์หอม 118/1 4  4 
18. นางสาวบญุโอม   หอมหวน   311 4  5 
19. นายบญุยืน   บรรไดทอง 182 4 1 ปี 7 
20. นางสวน แก้วสพุรรณ 106 4  5 
21. นายสมนกึ   แก้วมนตรี 134 4  1 
22. นางยาท   พงษ์ชาต ิ 105 4  1 
23. นายเรน พงษ์ชาต ิ 12 4 4 ปี,3 ปี 3 
24. นางนนฐิยา   อินทร์ดี 19 4  3 
25. นางสาวศภุชัญา   ส าราญสขุ 125 4  3 
26. นายสงบ   สมเพ็ชร 81/1 4  2 
27. นางสี   เอมโอด 96 4  1 
28. นางจไุรรัตน์   บญุโต 502 4  3 
29. นายสิทธ์ิ   บริสทุธ์ิ 40 4 2 ปี 5 
30. นายเดือน   หงษ์ทอง 263 4  2 
31. นายรง   พรมงาม 34 4  2 
32. นายคานหกั   สมอหอม 38 4 7 ปี 4 
33. นางกนัญา   ฟาร์ส 120 4 3 ปี 5 
34. นางสมบรูณ์   บญุเจริญ 216 4  2 
35. นายนพรัตน์   จนันะศรี 309 4 7 ปี 4 
36. นางประคองขวญั   สดใส 31 4  2 
37. นางโฮม   บญุเลิศ 227 4  1 
38. นายวิชยั   สขุตน 183 4  3 
39. นายม้วน   บญุมี 195 4  1 
40. นางสนุ   พรมงาม 43 4  1 
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ล าดบัท่ี ช่ือ-สกลุ 
หวัหน้าครอบครัว 

บ้านเลขท่ี หมูท่ี่ ชว่งอายเุดก็
ถึง 1 ปี 

จ านวนคนใน
ครอบครัว 

41. นางนอ   สมเพชร 81 4 1 ปี 3 
42. นางทองสร้อย   ประมวล 88 8  2 
43. นายเสรี   ศรีวิชา 202 8  3 
44. นางวรรณวิสา   โคตร 177 8  2 
45. นายทอง   ชนะเนตร 111 8  3 
46. นางทเุรียน   สมร 35 8  3 
47. นายเบียน   สนุสาย 53 8  6 
48. นายวรวฒุิ   ส าราญสขุ 169 8 6 ปี 4 
49. นายวีรสิทธ์ิ   นรสิงห์ 20 8 3 ปี 1 ปี 6 
50. นายสมัรอน   สมร 26 8  1 
51. นางธนนัญา โคนาบาล 32/1 8  4 
52. นายประยรู สกลุงาม 8 8  7 
53. นางธาลินี   บญุเจริญ 205 8  1 
54. นายถึง ใจกล้า 4 8  2 
55. นายนุม่   ระงบัภยั 154 8  2 
56. นายสะอาด   ชตูาลดั 22 8  5 
57. นายสวย   หล้าหลอด 189 8  2 
58. นายนกแก้ว   ทองเพชร 174 8  3 
59. นางแดง   สมนัเร่ือง 38 8 7 ปี 3 
60. นายเมา   จนัทอง 19 8  4 
61. นางทองสร้อย   ประมวล - 8  2 
61. นายประยงค์   แพงจนัทร์ 242 8 7 เดือน 4 
62. นายพิเชษฐ์   อนนัต์ 23 8 2.8 ปี 4 
63. นางพาย    ส าราญสขุ 49 8  2 
64. นายประสงค์   เลิกบญุมี 87/1 8  4 
65. นายเช่ือม   แก้วสวุรรณ 195 8  4 
66. นายอนภุทัร   ภิญโญ 153 8  5 
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บ้านแซร์ไปร์มีครอบครัวท่ีไมส่บูบหุร่ี ทัง้หมด 66 ครัวเรือน  ประกอบด้วย บ้านแซร์ 

ไปร์หมู่ 4 มีครอบครัวท่ีไม่สบูบหุร่ี ทัง้หมด 41 ครอบครัว แบง่เป็นครอบครัวท่ีมีเด็กอายตุ ากว่า 7 ปี 

มี 12 ครอบครัว เป็นครอบครัวท่ีมีอายุมากกว่า 7 ปี มี 29 ครอบครัว  บ้านแซร์ไปร์ใต้ หมู่ท่ี 8  มี

ครอบครัวท่ีไม่สูบบุหร่ี ทัง้หมด 15 ครอบครัว แบ่งเป็นครอบครัวท่ีมีเด็กอายุต ่ากว่า 7ปี มี 5 

ครอบครัว เป็นครอบครัวท่ีมีอายมุากกวา่ 7 ปี มี10 ครอบครัว 

 

1.2 มีสมาชิกในครอบครัวท่ีไมแ่นใ่จวา่สบูบหุร่ี ในครอบครัวท่ีไมส่บูบหุร่ี 

ล าดบั
ท่ี 

ช่ือ  สกลุ 
หวัหน้าครอบครัว 

บ้านเลขท่ี หมูท่ี่ จ านวนคนใน
ครอบครัว 

1. นายสเุทพ    ลมเชย 451 4 3 
2. นายเรือน   แก้วปลงั 128 4 4 
3. นายสวี   แก้วปลัง่ 316 4 4 
4. นายล้วน   พรมชอ 89 8 3 

 

บ้านแซร์ไปร์มีครอบครัวท่ีมีสมาชิกไม่แน่ใจว่าสบูบหุร่ีหรือเปล่า มีจ านวนทัง้หมด  

4 ครัวเรือน  ประกอบด้วย บ้านแซร์ไปร์หมู ่4 มีจ านวน  3 ครอบครัว  บ้านแซรไปร์ใต้ หมู่ท่ี 

8  มี 1 ครอบครัว ประเดน็นา่สนใจคือ คนท่ีไม่แน่ใจวา่สบูบหุร่ีหรือไม่จะมีอายอุยู่ในชว่งวยั

เรียน และผู้ให้สมัภาษณ์ไมอ่ยากให้คนในครอบครัวหนัหน้าเข้าหาการสบูบหุร่ี 

 

2. กลุม่ครอบครัวท่ีมีคนสบูบหุร่ีในครอบครัว และท่ีมีเดก็อายตุ ่ากวา่ 7 ปี 

2.1ครัวเรือนท่ีเหน็ด้วยกบัการด าเนินการควบคมุการสบูบหุร่ีในครอบครัว 

ล าดบัท่ี ช่ือ  สกลุ  หวัหน้าครอบครัว บ้านเลขท่ี หมูท่ี่ อายเุดก็ จ านวน
คนใน

ครอบครัว 
1. นายบตุร    ยัง้ทอง 52 4 4 ปี 4 
2. นายชนยั    มากมี 291 4 5 ปี 3 
3. นายลัว่ เป็นผล 70 4 6 ปี 4 
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ล าดบัท่ี ช่ือ  สกลุ  หวัหน้าครอบครัว บ้านเลขท่ี หมูท่ี่ อายเุดก็ จ านวน
คนใน

ครอบครัว 
4. นายยัน่   สขุพร้อม 13 4 5 ปี,2 ปี 8 
5. นายประดษิฐ์   สนุสาย 105 4 4 ปี 7 
6. นายอุน่   จนัคนา 242 4 3 ปี 6 
7. นายไพรจิต   มิตรฉาน 10 4 6 ปี 4 
8. นางญาต   แสงทอง 217 4 1 ปี 6 
9. นางสาวมอน   เลิศศรี 154 4 4 ปี,1 ปี 8 
10. นายชยั   เป็นผล 126/1 4 7 ปี 8 
11. นางสางสกุานดา   เป็นผล 55 4 3 ปี 5 
12. นางสาวเทือง   แสงทอง 292 4 4 ปี 6 
13. นางสาว สมวน   เป็นผล 180 4 3 ปี 5 
14. นางสบุนิ   แสงทอง 115 4 2 ปี 4 
15. นายเรือน   เป็นผล 270 4 5 ปี 6 
16. นางสาวจนัทิมา   สกลุงาม 212 4 5 ปี,3 ปี 5 
17. นายใบ   สขุสพุรรณ 7/1 4 5 ปี,2 ปี 8 
18. นายเรน   ส าราญสขุ 39 4 1 ปี 8 
19. นางสะใบ   ชงโค 159 4 6 ปี 6 
20. นายเกลย   ดอกพวง 28 4 6 ปี 5 
21. นายเรือง   พรมงาม 11 4 3 ปี 6 
22. นายจีระพนัธ์   จนัทิม 312 4 5ปี 4 
23. นางสาววิรัตน์   มลูดบั 241 4 3 ปี 4 
24. นายริน   สขุงาม 117 4 6 เดือน 6 
25. นายล าดวน   เกตศุรี 173 4 6 ปี,3 ปี 5 
26. นายสิทธ์ิ   แก้วสวุรรณ 173/1 4 3 ปี 6 
27. นายหาญ   จนัทร์หอม 111 4 6 เดือน 5 
28. นายวิรัตน์   ใจศรี 271 4 4 ปี 6 
29. นายราญ   บญุสิงห์ 204 4 5 ปี,2 ปี 4 
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ล าดบัท่ี ช่ือ  สกลุ  หวัหน้าครอบครัว บ้านเลขท่ี หมูท่ี่ อายเุดก็ จ านวน
คนใน

ครอบครัว 
30. นายตรี   สกลุงาม 120/1 4 2 ปี 6 
31. นายกนัยา   พรมออ่น 328 4 4 ปี 7 
32. นางสาวสายทอง   สกลุงาม 268 4 1 ปี 4 เดือน 6 
33. นางสวสัดิ ์  พนัธ์เสน 249 4 3 ปี 6 
34. นายไสว   อกัษร 49 4 7 ปี 5 
35. นายไชย   เทาศริิ 76 4 7 ปี 2 
36. นายบญุมี   ทองสขุ 73 8 7 ปี 4 
37. นายเสาร์    สมร 60 8 7 ปี 7 
38. นายจนัทร์   โคตระ 178 8 1 ปี 4 
39. นายอ านวย   พรมรินทร์ 76 8 5 ปี 3 
40. นายวิพงษ์บรูณ์   ขยายวงค ์ 234 8 4 ปี 3 
41. นายทองลอน   แมน่มัน่ 45 8 2 ปี 6 
42. นายสมยั   สืบสิมมา 6 8 6 ปี,3 ปี 7 
43. นางสมาน   พนัุ์ไชย 39 8 3 เดือน 4 
44. นายมานะ   มะลิออ่น 41/1 8 6 ปี 4 
45. นายจงกล   สีลาจนัทร์ 199 8 7 ปี,5 ปี 4 
46. นายรุน   บญุสิงห์ 168 8 5 ปี 4 
47. นางวรรณวิไล   ค าสี 144 8 3 ปี 6 
48. นายสมบรูณ์   โภคา 142 8 4 ปี,1.8 เดือน 6 
49. นายสวุรรณ   สอนภิลา 15 8 5 ปี 4 
50. นายศริิ   สอนพิลา 204 8 7 ปี 4 
51. นายบญุจนัทร์   สพุรรณ์ 11 8 3 ปี 4 
52. นายสภุาพ   ธิโวนา 150 8 3 ปี 6 
53. นายบญุสม   วงัตัน๋ 163 8 5 ปี,20 วนั 6 
54. นายปราโมทย์   จนัทร์ด า 56 8 6 ปี 6 
55. นายประจวบ   ผกัไหม 183 8 3 ปี 5 
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ล าดบัท่ี ช่ือ  สกลุ  หวัหน้าครอบครัว บ้านเลขท่ี หมูท่ี่ อายเุดก็ จ านวน
คนใน

ครอบครัว 
56. นายค าสิงห์   เทาศริิ 178 8 7 ปี,4 ปี 5 
57. นายประสิทธ์ิ   ส าราญสขุ 40 8 5 ปี,2 ปี 4 
58. นายสงค์   อกัษร 17 8 7 ปี,5 ปี 6 
59. นายชยั   นรสิงห์ 227 8 5 ปี 5 
60. นายมีชยั   ค าเสียง 224 8 3 ปี 6 
61. นายชาต ิ  อนนัต์ 173 8 3 ปี 4 
62. นายวิน   พรมงาม 192 8 6 ปี 4 
63. นายสพุล   สมร 182 8 1.6 ปี 5 
64. นายพนั   พรมงาม 61 8 7 ปี, 5 ปี,1 ปี 6 
65. นายโซดา   จ าปาหอม 62 8 3 ปี, 3 ปี, 2 ปี 9 
66. นายริน    พรมงาม 65 8 4 ปี,13 วนั 7 
67. นายวิชยั   วะลนุธรรม 34 8 5 ปี 4 
68. นางแตม   พรมงาม 43 8 4 ปี 6 

 

บ้านแซร์ไปร์มีครอบครัวท่ีสบูบุหร่ี โดยมีเด็กท่ีอายุต ่ากว่า 7 ปีอาศยัร่วมครัวเรือน

ด้วย และเห็นด้วยกับการท่ีจะด าเนินการควบคุมการสูบบุหร่ีในครอบครัวมีทัง้หมด 68 

ครัวเรือน  ประกอบด้วย บ้านแซร์ไปร์หมู่ 4 มีจ านวน  35 ครอบครัว  บ้านแซร์ไปร์ไต้ หมู่ท่ี 

8  มีครอบครัวจ านวน 33 ครอบครัว   

ประเด็นท่ีน่าสนใจคือมีครัวเรือนท่ีมีเด็กอายุต ่ากว่า 7 ปีอาศัยมากกว่า 1 คน 

ทัง้หมด 16 ครัวเรือน  แบง่เป็นครัวเรือนมีเด็ก 2 คน จ านวน 14 ครัวเรือน และ ครัวเรือนมี

เดก็ 3 คน จ านวน  2 ครัวเรือน 

จากแบบส ารวจรายครัวเรือนเหตผุลของการเห็นด้วยท่ีจะด าเนินการควบคมุการ

สบูบหุร่ีในครอบครัว สรุปได้ดงันี ้

 เผ่ือจะหยดุได้ 

 อยากเลิก 
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 อยากให้ลกูเลิกสบูบหุร่ีได้ 

 ต้องการเลิก แพทย์แนะน าแตเ่ลิกยาก 

 ต้องการให้คนในครอบครัวเลิกสบูบหุร่ี 

 สขุภาพของตวัเองก็ไมดี่ อายมุากแล้ว 

 ต้องการประหยดัคา่ใช้จา่ย 

2.2 ครอบครัวท่ีสบูบหุร่ีไม่เหน็ด้วยกบัการด าเนินการควบคมุการสบูบหุร่ีในครอบครัว 

ล าดบัท่ี ช่ือ  สกลุ  หวัหน้าครอบครัว บ้านเลขท่ี หมูท่ี่ อายุ
เดก็ 

จ านวนคนใน
ครอบครัว 

1. นายประเสริฐ    สวนเกต ุ 267 4 5 ปี 4 
2. นายสมบตัร   ศรีวิศร 272 4 5 ปี 8 
3. นายไวย์   สขุสพุรรณ 290 4 7 ปี 5 
4. นายรอบ   ตุ้มทอง 158 8 2 ปี 7 
5. นางริม ละครเขต 46 8 6 ปี 6 
 

บ้านแซร์ไปร์มีครอบครัวท่ีสบูบุหร่ี โดยมีเด็กท่ีอายุต ่ากว่า 7 ปีอาศยัร่วมครัวเรือน

ด้วย และไม่เห็นด้วยกับการท่ีจะด าเนินการควบคุมการสูบบุหร่ีในครอบครัวมีทัง้หมด 5 

ครัวเรือน  ประกอบด้วย บ้านแซร์ไปร์หมู่ 4 มีจ านวน  3 ครอบครัว  บ้านแซร์ไปร์ใต้ หมู่ท่ี 8  

มีครอบครัวจ านวน 2 ครอบครัว   

จากแบบส ารวจรายครัวเรือนเหตุผลของการไม่เห็นด้วยท่ีจะด าเนินการควบคุม

การสบูบหุร่ีในครอบครัว สรุปได้ดงันี ้

 ยงัไงก็เลิกไมไ่ด้ 

 เลิกสบูไมไ่ด้ 

 เลิกสบูแล้วหงดุหงิด 

 คดิวา่จะเลิกสบูไมไ่ด้ 

เป็นท่ีนา่สงัเกตวา่คนท่ีให้ข้อมลูสว่นใหญ่เป็นหวัหน้าครอบครัวและมีอายมุาก 

3. กลุม่ครอบครัวท่ีมีคนสบูบหุร่ีในครอบครัวและ ท่ีมีเดก็อายมุากกวา่ 7 ปี 
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3.1เห็นด้วยกบัการด าเนินการควบคมุการสบูบหุร่ีในครอบครัว 

ล าดบัท่ี ช่ือ  สกลุ  หวัหน้าครอบครัว บ้านเลขท่ี หมูท่ี่ จ านวนคน
ใน

ครอบครัว 
1. นายนาวี    เป็นผล 126 4 2 
2. นายสมาน ต้นศริิ 174 4 5 
3. นายมล   แรงกล้า - 4 2 
4. นายอุน่    ต้นศริิ 20/1 4 4 
5. นายเกษม   ต้นศริิ 2o 4 2 
6. นายประสาน   ไชยศรีษะ 24 4 3 
7. นายสมยั    มากเหลือ 140/1 4 4 
8. นายเลียม    เป็นผล 132 4 3 
9. นายเลง    เป็นผล 119 4 4 
10. นายแยน   เป็นผล 133 4 4 
11. นายพนู   ลมเชย 451 4 3 
12. นายเล    จนัทร์หอม 123 4 6 
13. นางลิ   จนัทร์หอม 29/1 4 6 
14. นายจนัดี   จนัทร์หอม 145 4 3 
15. นายก้าน   ชยัศริิ 163 4 1 
16. นายธวชั   มลูดบั 244 4 2 
17. นายไสว   ดอกพวง 123/1 4 6 
18. นายสวิง   สารสขุ 10 4 3 
19. นายสมจิต   สขุสนาน 284 4 4 
20. นายเสือ ปุ๋ ยทอง 131 4 7 
21. นางคนั   บญุโต 77 4 8 
22. นางผาย   แสงทอง 122 4 3 
23. นางสาวจีระนนัท์   ดวงใจ 137 4 4 
24. นางสวน   ค าสี 73/1 4 5 
25. นางมีน   บญุโต 97 4 3 
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ล าดบัท่ี ช่ือ  สกลุ  หวัหน้าครอบครัว บ้านเลขท่ี หมูท่ี่ จ านวนคน
ใน

ครอบครัว 
26. นางแขม   สงโฆ 72 4 8 
27. นายดา   เป็นผล 60 4 5 
28. นายพฒั   แก้วสวุรรณ์ 113 4 8 
29. นางสาวพรสทุิพย์   เป็นผล 158 4 2 
30. นายนิพนธ์   สกลุงาม 85 4 8 
31. นายเรือม เป็นผล 160 4 8 
32. นางสาวลนั   เป็นผล 508 4 4 
33. นายบญุ   ชยัศริิ 1 4 3 
34. นายเตือน   กาละศรัิมย์ 5 4 6 
35. นางสาวไร   จนัหอม 96/1 4 5 
36. นายมิด   ค าสี 3 4 6 
37. นายวิษณ ุ  บญุมี 162 4 1 
38. นายสรัุตน์   บญุโต 236 4 5 
39. นายแอก   พรมงาม 93 4 6 
40. นายพล   บญุโต 83 4 2 
41. นายแก้ว   บญุโต 71 4 6 
42. นางสนั   พรมช่ืน 99 4 5 
43. นายแก่น   ประจีน 47 4 4 
44. นางวนั   ศรีลาชยั 76/1 4 2 
45. นางเหงียน   ลมเชย 164 4 8 
46. นางประดษิฐ์   ศรีลาชยั 74 4 8 
47. นางไล   จนัทิม 161 4 2 
48. นางลอน   ส าราญสขุ 245 4 4 
49. นายยาน   แก้วปลัง่ 124 4 1 
50. นายสมน   บญุโต 97/1 4 2 
51. นายชิด   บญุโต 41 4 6 
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ล าดบัท่ี ช่ือ  สกลุ  หวัหน้าครอบครัว บ้านเลขท่ี หมูท่ี่ จ านวนคน
ใน

ครอบครัว 
52. นายสาย   พรมช่ืน 281 4 3 
53. นายสมิน   สินสขุ 91 4 7 
54. นางเภา   สินสขุ 173 4 2 
55. นายเสวย   บญุหอม 410 4 6 
56. นายปริญ   พรมศริิ 171 4 4 
57. นายมิตร   แก้วสพุรรณ 20 4 2 
58. นายอ้วน   สมสร้อย 86 4 6 
59. นายบญุจนั   สพุรรณ์ 11 4 3 
60. นายบรม   ใจศรี 228 4 6 
61. นายสทุธ์ิ   รุ้งเรือง 50 4 6 
62. นางบวัพรรณ   เดวิดสนั 90 4 4 
63. นางเส   คุ้มรอบ 108 4 3 
64. นางแสงจนั   บญุเจริญ 89 4 4 
65. นายลาง ชยัศริิ 82 4 4 
66. นายทองผล   กวดขนัธ์ 237 4 6 
67. นางธา   ปมุแก้ว 98 4 8 
68. นายพนัธ์   หาญป่า 36 4 4 
69. นางบตัร   ในทอง 208 4 8 
70. นายเซ็น   สขุตน 32 4 5 
71. นายแมน   ค าสี 188 4 3 
72. นายสวน   เทาศริิ 4 4 2 
73. นางวรรณี   ทองเบือ้ง 199 4 4 
74. นายจ ู  พรมช่ืน 164/1 4 8 
75. นางเล็ก   รักษาสขุ 504 4 1 
76. นายชชูา   พรมออ่น 44 4 6 
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ล าดบัท่ี ช่ือ  สกลุ  หวัหน้าครอบครัว บ้านเลขท่ี หมูท่ี่ จ านวนคน
ใน

ครอบครัว 
77. นายพา   วงษ์กนัยา 191 4 5 
78. นายบญุมา   สกุเสิม 52 8 4 
79. นายนิพนธ์   เจริญยิง 225 8 3 
80. นายรอบ สินสขุ 2 8 1 
81. นายหนกูาล   สืบสิมมา 57 8 6 
83. นายทองพลู   ประทมุเลิศ 50 8 5 
84. นายมงคล   พนัธุรักษ์ 164 8 5 
85. นายค านงึ   พรมงาม 116 8 4 
86. นายปัญญา   บดุดาลี 110 8 4 
87. นายสมยั   ภิญโญ 171 8 3 
88. นายมลนั   ผิวนวล 5 8 5 
89. นางสมาน   ผกัไหม 82/1 8 4 
90. นายบี   สมร 14 8 2 
91. นางหมอ่น สมร 221 8 6 
92. นายบวัสี   จนัทร์โคตร 145 8 1 
93. นายฝัน   สาวิจารย์ 51 8 3 
94. นายปรีชา   บวัทอง 210 8 3 
95. นายหนนูา   วงษ์เดือน 90 8 5 
96. นายจงกล   สีลาจนัทร์ 199 8 4 
97. นายวนั   โภคา 28/1 8 7 
98. นายศรีจนัทร์   คุ้มรอบ 35/1 8 4 
99. นายสมหมาย    ศรีนารักษ์ 47/2 8 5 

100. นายสถิต   ศภุารักษ์ 108 8 8 
101. นางบญุตา   วงศ์แก้ว 78/1 8 6 
102. นางสมัฤทธ์ิ   อกัษร 25 8 4 
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ล าดบัท่ี ช่ือ  สกลุ  หวัหน้าครอบครัว บ้านเลขท่ี หมูท่ี่ จ านวนคน
ใน

ครอบครัว 
103. นายมิน   ส าราญสขุ 66 8 5 
104. นายป่ิน   ส าราญสขุ 29 8 5 
105. นายสมัฤทธ์ิ   ตุ้มทอง 119 8 8 
106. นายสมบตั ิ  สมร 75 8 3 
107. นางสนนั โภคา 170 8 3 
108. นายสวี   มลูจดั 93 8 5 
109. นายสมใจ   ออ่นวรรณะ 9 8 4 
110. นายทวีศกัดิ ์  มะลิซ้อน 41 8 5 
111. นางลิด   นรสิงห์ 13 8 2 
112. นายนุม่   จนัทอง 59 8 8 
113. นางพรทิพย์   นรสิงห์ 10 8 4 
114. นายนกเล็ก   โภคา 90/2 8 6 
115. นายทนั   บญุหนกั 37/1 8 5 
116. นางวนัทนา   โคนาบาล 96 8 3 
117. นางจมูมาลี   โคนาบาล 198 8 4 
118. นายส าลี   ไชยศรีษะ 31 8 2 
119. นายบญุชอบ   สมนัเรือง 185 8 4 
120. นายนวล   คนัธจนัทร์ 7 8 5 
121. นางซ้อย   ผกัไหม 82 8 7 
122. นายกลิ่น   แก่นเมือง 79 8 5 
123. นายกองสี   บญุทา 30 8 4 
124. นายมิน   พรมงาน 37 8 4 
125. นายสด   ส าราญสขุ 40 8 7 
126. นายสวสัดิ ์  โคนาบาล 47 8 4 
127. นางละมยั   แสงเพชร 97 8 2 
128. นายสมพงษ์   สสุด ี 45 8 4 
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ล าดบัท่ี ช่ือ  สกลุ  หวัหน้าครอบครัว บ้านเลขท่ี หมูท่ี่ จ านวนคน
ใน

ครอบครัว 
129. นายยทุธจกัร   เหลือล้น 235 8 2 
130. นายสขุ   พนัธ์ชนะ 21 8 5 
131. นางบวัพนั   น า้จนัทร์ 175 8 6 
132. นายพีระพงษ์   สมงาม 54 8 5 
133. นายชาย   วงศ์วรรณ 69 8 4 
134. นายเตม็   ยิ่งดงั 7 8 5 
135. นายสชุาต ิ  ละครเขต 155 8 6 
136. นายจนัทร   ละครเขต 102 8 5 
137. นายสรี   พรมงาม 156 8 6 
138. นายสริน   พรมงาม 71 8 4 
139. นายมลู   อปุสขุ 3 8 3 
140. นายทิม   อุ้มเชือ้ 239 8 6 
141. นางบญุมา   ลมเชย 55 8 3 

 

บ้านแซร์ไปร์มีครอบครัวท่ีสูบบุหร่ี โดยมีเด็กท่ีอายุมากกว่า 7 ปีขึน้ไปอาศยัร่วม

ครัวเรือนด้วย และเห็นด้วยกับการท่ีจะด าเนินการควบคุมการสูบบุหร่ีในครอบครัวมี

ทัง้หมด  141 ครัวเรือน  ประกอบด้วย บ้านแซร์ไปร์หมู ่4 มีจ านวน  77 ครอบครัว  บ้านแซร์

ไปร์ใต้ หมูท่ี่ 8  มีครัวเรือนจ านวน 64 ครัวเรือน   

จากแบบส ารวจรายครัวเรือนเหตผุลของการเห็นด้วยท่ีจะด าเนินการควบคมุการ

สบูบหุร่ีในครอบครัว ของกลุม่นีส้รุปได้ดงันี ้

 ผู้สงูอายลุกูอยากให้เลิกสบู 

 เป็นหว่งสขุภาพของลกูหลาน 

 การสบูบหุร่ีท าให้คนใกล้ชิดได้รับควนับหุร่ีด้วย 

 อยากให้ลกูเลิกสบูบหุร่ีได้ 
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 สขุภาพตวัเองก็ไมดี่ อายมุากแล้ว 

 อยากจะเลิก 

 รู้ถงึพิษภยัของบหุร่ี 

 เป็นหว่งสขุภาพของลกูหลาน 

 คนในครอบครัวอยากให้เลิก 

 เป็นหว่งสขุภาพคนในครอบครัว 

 อยากให้คนท่ีสบูเลิกเร็วๆไมอ่ยากให้ลกูหลานอยูใ่กล้คนสบูบหุร่ี 

 คนสบูบหุร่ีเหมือนเป็นคนนา่รังเกียรติ 

 ร่างกายออ่นแอ 

 จะชว่ยให้คนท่ีอยูร่อบข้างหยดุได้ 

 ไมดี่ตอ่สขุภาพ 

 จะชว่ยให้สขุภาพตวัเองแข็งแรง 

 ประหยดัคา่ใช้จา่ยได้มาก  

 ไมอ่ยากมีผลกระทบกบัคนรอบข้างส าหรับคน ท่ีไมส่บูบหุร่ี 

 เกรงใจคนรอบข้างท่ีไมส่บูบหุร่ี 

3.2ไมเ่ห็นด้วยกบัการด าเนินการควบคมุการสบูบหุร่ีในครอบครัว 

ล าดบั
ท่ี 

ช่ือ  สกลุ   
หวัหน้าครอบครัว 

บ้านเลขท่ี หมูท่ี่ จ านวนคนใน
ครอบครัว 

1. นายจรูญ    บญุรัก 165 4 3 
2. นายทิม    จนัทร์หอม 222 4 4 
3. นางเสม   เป็นผล 212 4 7 
4. นายสพุรรณ   ค าสี 286 4 1 
5. นายลิน   บญุเจริญ 231 4 6 
6. นายรา ค านงึ 90/1 8 4 
7. นายเม๊ียะ   พรมงาม 196 8 8 
8. นายมลู   โคนาบาล 47/1 8 2 
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ล าดบั
ท่ี 

ช่ือ  สกลุ   
หวัหน้าครอบครัว 

บ้านเลขท่ี หมูท่ี่ จ านวนคนใน
ครอบครัว 

9. นายจ าเริญ   อดุร 28 8 8 
10. นายสลวย   คนินต์ 1 8 3 
11. นายเช่ือม   ปลงใจ 92 8 3 
12. นางสมยั ช่ือเกษม 28/1 8 2 
13. นายคณู   พงละคร 74 8 4 

 

บ้านแซร์ไปร์มีควัเรือนท่ีสบูบหุร่ี โดยไม่เห็นด้วยกบัการท่ีจะด าเนินการควบคมุการ

สบูบุหร่ีในครอบครัวมีทัง้หมด 13 ครัวเรือน  ประกอบด้วย บ้านแซร์ไปร์หมู่ 4 มีจ านวน  5 

ครอบครัว  บ้านแซร์ไปร์ไต้ หมูท่ี่ 8  มีครอบครัวจ านวน 8 ครอบครัว   

จากแบบส ารวจรายครัวเรือนเหตุผลของการไม่เห็นด้วยท่ีจะด าเนินการควบคุม

การสบูบหุร่ีในครอบครัว สรุปได้ดงันี ้

 ยาเส้นเป็นการสบูมาตัง้แตรุ่่นพอ่รุ่นคณุปู่  

 สบูเป็นประจ า 

 เลิกยงัไมไ่ด้ 

 หยดุไมไ่ด้ 

 แก่แล้วคงจะสบูตอ่ 

 แก่แล้วอยูไ่มน่านก็ตาย 

 ไมส่บูบหุร่ีจะกินข้าวไมไ่ด้ จะหงดุหงิด 

 ไมอ่ยากให้ลกูหลานอยูใ่กล้คนสบูบหุร่ี 

 คนสบูบหุร่ีเหมือนเป็นคนนา่รังเกียรติ 

 ร่างกายออ่นแอ 

 จะชว่ยให้คนท่ีอยูร่อบข้างหยดุได้ 

 ไมดี่ตอ่สขุภาพ 

 จะชว่ยให้สขุภาพตวัเองแข็งแรง 
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 ประหยดัคา่ใช้จา่ยได้มาก  

 ไมอ่ยากมีผลกระทบกบัคนรอบข้างส าหรับคน ท่ีไมส่บูบหุร่ี 

 เกรงใจคนรอบข้างท่ีไมส่บูบหุร่ี 

 

4.5  ทัศนคตขิองเดก็ต่อการสูบบุหร่ี 

   ทีมวิจยัได้เข้าไปกิจกรรมเพ่ือศกึษาทศันะคตขิองเดก็นกัเรียน ชว่งชัน้ประถมศกึษา

ปีท่ี 4 ถึงชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6 ในครอบครัวท่ีมีคนสบูบหุร่ี สามารถรับรู้จากการสบูบหุร่ีได้จากการ

เห็นคนในครอบครัวสูบบุหร่ีในบ้าน สูบบุหร่ีในวงกินเหล้า ช่วงท่ีนัง่เล่น คยุกัน ระหว่างท่ีเดินสวน

ทางกนั จะมีคน          สบูบหุร่ีและรวมถึงได้กลิ่นการสบูบหุร่ีด้วย 

 “สูบยาเส้นสาวไม่มอง สูบยาซองสาวมองจนเสียเส้น” เป็นค ากล่าวของเด็ก ๆ ท่ีอยู่

ในโรงเรียนระหว่างการจดักิจกรรมแสดงวา่ ทศันะคตกิารสบูบหุร่ีไม่ได้มีอนัตรายแตอ่ย่างไร กบัท า

ให้เพศ      ตรงข้ามให้ความสนใจมากขึน้เสียด้วยซ า้  

 เด็กนักเรียนจะรับรู้ถึงโทษท่ีเกิดจากกการสูบบุหร่ี และอยากให้คนท่ีตวัเองรู้จักเลิกสูบ

บหุร่ี เน่ืองจากตวัเองไมช่อบกลิ่นบหุร่ีท่ีเหม็น มีปัญหาด้านสขุภาพ  

 เด็กๆ บอกว่าสิ่งท่ีเพ่ือนสูบบุหร่ี เพราะอยากลอง เห็นเพ่ือและรุ่นพ่ีสูบเลยอยากสูบบุหร่ี

ด้วย และบางครัง้ถ้าตวัเองไมส่บูก็จะไม่ได้รับให้เข้ากลุม่ด้วย โดยรุ่นพ่ีจะเอาบหุร่ีท่ีก าลงัสบูจะหมด

ให้กบัเพ่ือนๆ สบู แล้วจะได้เป็นคนเอาก้นบหุร่ีทิง้ 

 เด็กท่ีเข้าร่วมกิจกรรม เคยเห็นเด็กชัน้อนุบาลหดัสูบบุหร่ีท่ีเหลือจากการโยนทิง้ ของพ่อ  

เดก็และเยาวชนจะเร่ิมหดัสบูบหุร่ีทัง้ยาเส้นและบหุร่ีม้วนท่ีเป็นก้นกรอง แตส่่วนใหญ่จะเป็นบหุร่ีก้น

กรอง เพราะจะท าให้เท่ มีรสนิยม เป็นคนทันสมยั และสาวจะมองและให้ความส าคญัเป็นพิเศษ  

และเดจ็จะสบูมากขึน้เม่ือเพ่ือนสนิทเป็นคนชวนเข้าร่วมกลุม่ด้วย 

 บหุร่ีท่ีมีรสชาตแิปลกใหม ่เชน่ รสกาแฟ รสสตอเบอร่ี รสแอ๊ปเปิล้ เด็กท่ีเข้าร่วมทกุคนรู้จกั 

และเคยเห็นพ่ีไปซือ้มาจากชายแดนชอ่งสะง า เพราะมีราคาถกู สามารถชือ้หาได้ง่าย และมีรสชาติ

แปลกใหม ่

 เดก็ๆ บอกวา่ ปัจจยัท่ีจะท าให้มีผลตอ่การตดัสินใจเร่ิมสบูบหุร่ีของเดก็นกัเรียน คือ  

  1. เพ่ือนชวน  
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  2. เพ่ือนสนิทสบูบหุร่ี  

  3.ทศันะคตติอ่บหุร่ีท่ีโก้เก๋ ความเป็นคนทนัสมยั และมีเงิน 

 ขณะท่ีครูในโรงเรียนบอกว่า การป้องกนัการเร่ิมสบูบหุร่ีในระยะแรกในโรงเรียน โดยการ

ให้ความรู้เก่ียวกบัโทษของบหุร่ีด้วยการจดักิจกรรมรณรงค์ในโรงเรียน และในหมู่บ้านเน้นกิจกรรม 

เพ่ือเสริมสร้างทกัษะชีวิต การปฏิเสธเพ่ือนท่ีชวนให้สบูบหุร่ี โดยไม่เสียน า้ใจเล่ียงสิ่งท่ีกระตุ้นให้สบู

บหุร่ี เช่นสุรา และยาเสพติดอ่ืน กล้าปฏิเสธไม่รับบหุร่ี ซึ่งจ าเป็นต้องสร้างทศันคติท่ีถกูต้องและให้

ความรู้เก่ียวกบัโทษของการ    สบูบหุร่ีด้วย 

 ช่วงท่ีทีมวิจยัได้ลงพืน้ท่ีติดตาม หนุนเสริมครอบครัวต้นแบบในการ ลด ละ เลิกการสูบ

บุหร่ีในครอบครัว โดยการแบ่งทีมวิจัยเพ่ือเย่ียมครอบครัว และสร้างความไว้วางใจ สร้างความ

มัน่ใจให้กบัครอบครัวต้นแบบ เพ่ือสงัเกตการณ์และสอบถามความก้าวหน้าในการลด ละ เลิกการ

สบูบหุร่ี ในครอบครัว ระหวา่งท่ีมีการติดตามเย่ียมครอบครัวต้นแบบ ท าให้ทีมวิจยัได้รับข้อมลูเพิ่ม

มากขึน้ พบวา่ ปัจจยัท่ีสง่เสริมให้มีการเร่ิมสบูบหุร่ี 

  ท่ีเกิดจากความอยากรู้อยากลองของเด็กและเยาวชน ซึ่งเป็นธรรมชาติของเด็กและวัยรุ่น 

มองเห็นการอยากลองเป็นเร่ืองท่ีท้าทาย น่าต่ืนเต้นและสนุกสนาน ถึงแม้จะทราบว่าเป็นสิ่งท่ีไม่ดี

ตอ่สขุภาพก็ตาม  

 อยากสูบบุหร่ีตามอย่างเพ่ือนทัง้ท่ีเป็นนกัสูบหน้าใหม่ เป็นเด็กและเยาวชนท่ีเร่ิมสูบบุหร่ี

เพราะเพ่ือนชวน บางคนมีเจตคติท่ีว่า ถ้าไม่สูบบุหร่ีจะเข้ากับเพ่ือนไม่ได้ เพ่ือนจะไม่ยอมรับเข้า

กลุม่ และหลายคนไมก่ล้าเลิกสบูบหุร่ี เพราะกลวัเพ่ือนจะล้อเลียน และไมใ่ห้เข้ากลุม่  

 เห็นตวัอยา่ง ท าตามอย่างคนในบ้าน เม่ือมีคนในบ้านไมว่่าจะเป็นบิดา มารดา หรือญาติพ่ี

น้อง ซึ่งอยู่บ้านเดียวกันสูบบุหร่ี หลายคนจะสูบบุหร่ี เพราะเห็นการสูบในบ้านมาแต่เด็กจึงคิดว่า

เป็นเร่ืองธรรมดา หรือวยัรุ่นหลายคนจะตามอย่างญาตพ่ีิน้อง อยากลองสบูตามบ้าง และคดิวา่เป็น

การแสดงออกถึงความเป็นผู้ใหญ่ เป็นชาย โดยเฉพาะถ้าพ่อ หรือแม่สบูบหุร่ี จะท าให้ลกูมีแนวโน้ม

ในการสบูบหุร่ีด้วย 

 การสูบบุหร่ีเพ่ือเข้าสังคม บางคนต้องสูบบุหร่ีเพราะหน้าท่ีการงานท่ีต้องเข้าสังคม  งาน

เลีย้งสงัสรรค์หรืองานเลีย้งรับรอง ซึ่งมีผู้สูบ ในสงัคมนัน้ๆ เชิญชวนให้สบู  บางคนจะสบูเฉพาะใน

งานสงัคมเทา่นัน้ ทัง้นีเ้ป็นความเช่ือท่ีวา่ถ้าไมส่บูก็จะเข้ากลุม่ไมไ่ด้ และท าธุรกิจไมส่ าเร็จ 
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 สาเหตุส่วนหนึ่งเกิดจากความเครียด เม่ือสูบบุหร่ี ควันบุหร่ีเข้าร่างกายจะท าให้รู้สึกว่า

ร่างกายผ่อนคลาย หลายคนจึงสบูบุหร่ีด้วยเหตผุลเพ่ือคลายความเครียด ถ้าไม่ได้สูบบุหร่ีจะเกิด

อาการหงดุหงิด และเครียดได้ในเวลาตอ่มา  

 กระแสของละคร การแข่งกีฬาท่ีมีคนสูบบุหร่ี และโลโก้บุหร่ีท่ีออกส่ือส่ือโฆษณาต่างๆ  มี

อิทธิพลตอ่วิถีชีวิตคนอยา่งมาก สามารถก่อให้เกิดแรงจงูใจท่ีจะเช่ือและนิยมชมชอบ เพราะเยาวชน

สามารถรับรู้ส่ือโฆษณาบหุร่ีของตา่งประเทศได้ทัง้ทางหนงัสือหรือสิ่งพิมพ์ชนิดตา่งๆ ทาง วิทยแุละ

โทรทศัน์ อินเตอร์เน็ต การแขง่ขนักีฬาท่ีมีคนชอบดมูาก  
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บทที่ 5 
 

รูปแบบการเสริมสร้างกลไกการเฝ้าระวัง เพื่อลด ละ เลิกการสูบบุหร่ี 
ในครอบครัว 

 
 ในบทนีที้มวิจยัจะน าเสนอผลการศึกษารูปแบบการเสริมสร้างกลไกการเฝ้าระวงั การลด 
ละ เลิกการสบูบุหร่ีในครอบครัวในหมู่บ้านแซร์ไปร์ ท่ีได้จากการข้อมลูจากการศกึษามาปฏิบตัิการ 
เพ่ือให้เห็นรูปแบบ และปัจจยัความส าเร็จในการขบัเคล่ือนการน ามติสมชัชาสุขภาพแห่งชาติเร่ือง
ยาสบูมาปฏิบตักิารท่ีบ้านแซร์ไปร์ มีรายละเอียดดงันี ้
         รูปแบบการสร้างกลไก การลด ละ เลิก การสูบบุหร่ีในครอบครัวในพืน้ท่ี บ้านแซร์ไปร์ 
ชายแดนไทย-กมัพชูา สามารถแบง่ออกเป็นกลไกตา่งๆได้ดงันี ้
 1. การใช้กลไกคนในครอบครัว โดยกระบวนการของครอบครัวต้นแบบลด ละ เลิก การสูบ
บหุร่ี  
 2. การใช้กลไกอาสาสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) แซร์ไปร์ ท่ีเป็นคนไปส ารวจ
สถานการณ์การสบูบหุร่ีในครอบครัว จะมีข้อมลูและอยูใ่กล้ชิดกบัครอบครัวท่ีสบูบหุร่ี สามารถเฝ้า
ระวงัการสูบบุหร่ีของเด็กท่ีจะกลายมาเป็นนักสูบหน้าใหม่ ร่วมกับการเฝ้าระวงัเร่ืองโรคอ่ืนๆร่วม
ด้วย  
 3. การออกกฎระเบียบหมู่บ้านแซร์ไปร์ ผ่าน “ประชาคมรับรอง” ร่วมกับมาตรการเฝ้า
ระวงั 25 ตาสบัปะรดท่ีทางชมุชนใช้เป็นมาตรการเฝ้าระวงัเร่ืองยาเสพติดในหมู่บ้าน เพราะเป็นการ
ใช้ทนุทางสงัคม และวฒันธรรมท่ีเข้มแข็ง ตามท่ีได้กลา่วมาแล้วนัน้  
 4. การใช้กลไกของภาครัฐ ในการเฝ้าระวัง การลักลอบน าเข้าบุหร่ีในบริเวณชายแดน 
ตามบทบาทหน้าท่ีของแตล่ะหนว่ยงาน เชน่ สรรพสามิต ทหาร ต ารวจ  
 
5.1 รูปแบบการเสริมสร้างกลไกการเฝ้าระวัง เพื่อลด ละ เลิกการสูบบุหร่ีในครอบครัว 
โดยใช้กลไกคนในครอบครัว “ครอบครัวต้นแบบ ลดละเลิกการสูบบุหร่ีในครอบครัว  
 จากการเก็บรวบรวมข้อมูลด้านตา่งๆภายในชมุชนบ้านแซร์ไปร์ตามท่ีได้กล่าวมาข้างต้น 
ทีมวิจยัได้ด าเนินกิจกรรมประชมุจดัท าแผนปฏิบตัิการ โดยทีมวิจยัได้ให้น า้หนกัในการสร้างเสริม
กลไกการเฝ้าระวงั เพ่ือลด ละ เลิกการสบูบุหร่ีในครอบครัว เน้นไปท่ี บริบทหมู่บ้าน ทุนทางสงัคม 
และทุนทางวฒันธรรมของชมุชน รวมถึงสถานการณ์การค้าบุหร่ีบริเวณชายแดน สถานการณ์การ
สบูบหุร่ีและความสมัพนัธ์ของคนในครอบครัวท่ีมีเดก็เล็กอยูใ่นบ้าน จากการวิเคราะห์ข้อมลูท่ีได้ท า
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การวิจยั สรุปได้ว่า ทนุทางสงัคม (Social Capital) ท่ียงัมีพลงัในการขบัเคล่ือนภายในสงัคมอยู่ คือ 
ทุนเครือข่ายทางสังคม ทุนการติดต่อส่ือสาร ทุนปฏิสัมพันธ์ทางสังคม ในส่วนของทุนทาง
วัฒนธรรม (Cultural Capital) ยังมีพลังในการขับเคล่ือนภายในสังคมอยู่  คือ ระบบความเช่ือ 
รวมถึงอตัลกัษณ์ชาติพนัธุ์เขมรตามหลกัวงวานเครือญาติ และสถาบนัครอบครัวท่ีมีความเข็มแข็ง 
เม่ือท าการสงัเคราะห์ข้อมลูท่ีได้การวิจยัร่วมกบัชาวบ้าน พร้อมทัง้น าเสนอให้ชมุชนได้ร่วมพิจารณา
โดยใช้เวทีการประชมุ กิจกรรมน าเสนอข้อมลูกบัชมุชนและน าเสนอแผนปฏิบตัิการ ณ ห้องประชุม
โรงพยาบาลส่งเสริมสขุภาพต าบลบ้านแซร์ไปร์ และมีแนวทางการการสร้างกลไกการเฝ้าระวงั ลด 
ละ เลิก การสูบบุหร่ีในครอบครัว เน้นท่ี “ครอบครัวต้นแบบ” ในสามารถสรุปขัน้ตอนการ
ด าเนินงาน ดงันี ้
 
 การคัดเลือกครอบครัวอาสาสมัครต้นแบบ 
   การคัดเลือกครอบครัวต้นแบบ ท่ีเป็นเวทีสาธารณะ ช่วงระหว่างการประชุม 
ชาวบ้านไม่มีครอบครัวไหน อาสาสมคัร อาจเน่ืองมาจาก จะเป็นการผู้มดัตวัเอง โดยการประกาศ
ให้สงัคมรับรู้ ทีมวิจยัจึงได้เปล่ียนวิธีการโดยใช้เจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขท่ีคุ้นเคยกับชาวบ้าน พูดคยุ 
สร้างความเข้าใจเพิ่มมากขึน้และได้ครอบครัวต้นแบบจ านวน 15 ครอบครัวดงันี ้ 
รายช่ือครอบครัวท่ีเข้าร่วมโครงการการด าเนินการควบคมุการสบูบหุร่ี 

ท่ี หวัหน้าครอบครัว บ้านเลขท่ี หมูท่ี่ 

1 นายสมาน ต้นศริิ 174 4 

2 นายสมยั มากเหลือ 140/1 4 

3 นางลิ จนัทร์หอม 29/1 4 

4 นายพฒัน์ แก้วสวุรรณ์ 113/1 4 

5 นายเรือม เป็นผล 160 4 

6 นายแก่น ประจีณ 47 4 

7 นางบวัพรรณ เดวิดสนั 90 4 

8 นางธา ปมุแก้ว 98 4 

9 นายมะลนั ผิวนวล 5 8 

10 นายสมัฤทธ์ิ ตุ้มทอง 119 8 

11 นายสมหมาย ศรีนารักษ์ 47/2 8 

12 นายทนั บญุหนกั 37 8 



โครงการวิจยัเชิงปฏิบตักิารเร่ือง “การน ามตสิมชัชาสขุภาพแหง่ชาตเิร่ืองยาสบูไปปฏิบตักิารท่ีจงัหวดัศรีสะเกษ     หน้า 88 
 

ท่ี หวัหน้าครอบครัว บ้านเลขท่ี หมูท่ี่ 

13 นายสรี พรมงาม 156 8 

14 นายสด ส าราญสขุ 40 8 

15 นายชาย วงษ์วรรณ 69 8 
 
   การสร้างความเข้าในเก่ียวกับมาตรการ ในการเป็นครอบครัวต้นแบบของแต่ละ
ครอบครัว จะมีความแตกต่างกบัไป เช่น ส่วนใหญ่ครอบครัวจะใช้การก าหนดพืน้ท่ีในการสบูบุหร่ี
ในบ้านร่วมกบัคนในครอบครัวเชน่ ไมส่บูบหุร่ีในมุ้ง ในห้องนอน ในบริเวณห้องรับแขกหน้าโทรทศัน์ 
มาตรการการไมห่่อยาสบูไปในท่ีท างาน มาตรการจะไม่ด่ืมเหล้า เน่ืองจากถ้าเวลาด่ืมเหล้าจะท าให้
ยากสบูบหุร่ี ไมข่อบหุร่ีจากเพ่ือนท่ีสบูบหุร่ี   

ผลปฏิบตัิการทดลองการใช้รูปแบบการสร้างกลไกการเฝ้าระวงั เพ่ือลด ละ เลิก การสูบ
บหุร่ีในครอบครัว 
 หลงัจากมีการประชุมน าเสนอผลการศึกษา และจดัท าแผนการการปรับใช้ทนุทางสงัคม 
ทุนทางวัฒนธรรม ในการสร้างเสริมกลไกการเฝ้าระวังการลด ละ เลิก การสูบบุหร่ีในครอบครัว
ให้กบัคณะกรรมการหมู่บ้าน และสมาชิกในครอบครัวบ้านแซร์ไปร์ ทัง้ 2 หมู่ คือ หมู่ท่ี 4 หมูท่ี่ 8 ได้
ทราบพร้อมทัง้ขอความร่วมมือให้ชุมชนน าแผนงานไปทดลองปฏิบัติ สามารถสรุปผลการ
ด าเนินงานตามแผน ดงันี ้ 
 1. การใช้กลไกคนในครอบครัว กระตุ้นให้เลิกสูบบุหร่ี โดยเฉพาะ “ลูก” จะเป็นกลไกท่ี
ส าคญัมากท่ีสุด จะเห็นได้ว่า การลด ละ เลิก การสูบบุหร่ีได้ มีสาเหตุส่วนใหญ่มาจาก เป็นห่วง
สขุภาพและรู้สึกว่าไม่เป็นท่ียอมรับของคนรอบข้างลกูจะเป็นคนคอ่ยกระต้น ให้ผู้ปกครองอยากเลิก 
และเข้าร่วมมาตรการต่าง การท่ีมีคนในครอบครัวคอยให้ก าลังใจ จะส่งผลต่อคนท่ีอยากลด ละ 
เลิกสูบบุหร่ี โดยเฉพาะคนในครอบครัวจนสามารถท าให้ครอบครัวต้นแบบ สามารถลด ละ เลิก 
การสบูบุหร่ีได้ จ านวน 2 ครอบครัว ทัง้นีค้รอบครัวท่ีท่ีต้องการเลิกสูบบุหร่ีจะต้องมีมาตรการอ่ืนๆ 
ร่วมด้วย เช่น การก าหนดพืน้ท่ีและบริเวณการสูบบุหร่ีในบ้านและท่ีท างาน เช่น จะไม่สูบใน
ห้องรับแขก ถ้าต้องการสบูมากๆ จะต้องสบูบหุร่ีนอกตวับ้าน พยายามลดจ านวนการสบูบหุร่ีให้ได้ 
ละ เลิกได้ในท่ีสดุ  แม้ว่าบางครอบครัวใช้อปุกรณ์อ่ืนเสริม เช่น ลกูอม  ประเด็นท่ีน่าสนใจ อีกอย่าง
หนึ่ง คือ การไม่พกพาบหุร่ีไปในท่ีตา่งๆ เช่นท่ีท างาน ในไร่นา การหลีกเลีย้งท่ีจะไม่เข้าร่วมวงเหล้า 
หรือคยุกบัคนท่ีสบูบหุร่ี จะท าให้ชว่ยในการไมอ่ยากสบูบหุร่ีได้ 
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 2. การใช้กลไกอาสาสาธารณสขุประจ าหมู่บ้าน(อสม.) แซร์ไปร์ เน่ืองจาก อสม. เป็นคน
ไปส ารวจสถานการณ์การสูบบุหร่ีในครอบครัว จะมีข้อมูล และอยู่ใกล้ชิดกับครอบครัวท่ีสูบบุหร่ี 
สามารถเฝ้าระวงัการสบูบหุร่ีของเด็กท่ีจะกลายมาเป็นนกัสบูหน้าใหม่ ร่วมกบัการเฝ้าระวงัเร่ืองโรค
อ่ืนๆร่วมด้วย โดยการแบ่งเป็นคุ้มตามท่ี อสม. แต่ละคนรับผิดชอบ การเฝ้าระวงัการสูบบุหร่ีหน้า
ใหม่ จะพบว่าการสูบบุหร่ี            หน้าใหม่ในชุมชน ส่วนใหญ่จะเป็นเด็กและเยาวชนท่ีเกิดจาก
ความไมรู้่ เกิดจากการอยากทดลองสบูบหุร่ี จากเพ่ือนๆ และจากรุ่นพ่ีท่ีสบูบหุร่ี การทดลองสบูบหุร่ี
จะเร่ิมโดยการสบูบุหร่ีต่อม้วน และส่วนใหญ่เกิดจากบหุร่ีก้นกรอง “ยาซอง” และส่วนใหญ่การสูบ
บหุร่ีจะใช้ร่วมกับการด่ืมสุรา และยาเสพติดอ่ืนๆ และเน่ืองจากมีพืน้ท่ีติดชายแดนไทยกมัพูชา จึง
ท าให้มีบหุร่ีท่ีมีรสชาตแิปลกใหม ่เชน่ รสช็อคโกแลต รสแอ๊ปเปิล้ รสสตอเบอร่ี เป็นต้น 
 เม่ือ อสม. พบเห็นการสบูบหุร่ีของเด็ก และเยาวชน จะเข้าไปตกัเตือนพฤตกิรรม บางครัง้
ก็บอกสถานการณ์การสบูบุหร่ีให้กับผู้ปกครองได้รับทราบ ก็จะสามารถช่วยป้องกนั และเฝ้าระวงั
การสบูบหุร่ี   หน้าใหมไ่ด้ในระดบัท่ีดี 
 3. การออกกฎระเบียบหมู่บ้านผ่าน “ประชาคมรับรอง” ร่วมกับมาตรการเฝ้าระวงั 25                         
ตาสับปะรดท่ีทางชุมชนใช้เป็นมาตรการเฝ้าระวังเร่ืองยาเสพติดในหมู่บ้าน ท่ีมีผู้ น าชุมชน ทัง้
ทางการ ผู้ เฒ่าคนแก่ท่ีเป็นผู้น าทางธรรมชาติ คณะกรรมการหมู่บ้าน จ านวนหมู่บ้านละ 25 คน ท า
การเฝ้าระวังเร่ืองการสูบบุหร่ี และการน าเข้าบุหร่ีผิดกฎหมาย การใช้กลไกนีเ้ป็นการใช้ทุนทาง
สังคม และวัฒนธรรมท่ีเข้มแข็ง ตามท่ีได้กล่าวมาแล้วนัน้ การออกกฎระเบียบหมู่บ้านโดยใช้
กระบวนการประชาคมรับรองเป็นกิจกรรมหนึ่งท่ีต้องสร้างให้เกิดการยอม รับร่วมกันของคนใน
หมู่บ้านให้ได้ ซึ่งกิจกรรมการออกกฎระเบียบหมู่บ้าน/ชมุชนท่ีเก่ียวกบัการควบคมุเร่ืองการลกัลอก
การน าบุหร่ีท่ีผิดกฎหมาย ยาเสพติดถือเป็นรูปแบบการประชาคมรูปแบบการด าเนินงานในระบบ
ของภาครัฐท่ีอยูใ่นพืน้ท่ีด้วย 
 จากการด าเนินกิจกรรมร่วมกบัมาตรการ 25 ตาสบัปะรด ท าให้ปริมาณของการ สบูบหุร่ี 
ช่วงการตัง้วงกินเหล้า ของเด็ก และเยาวชน ลดลง ทัง้นีอ้าจมาจากการเฝ้าระวงัเร่ืองยาเสพติดอ่ืน
ร่วมด้วย  
 4. การใช้กลไกของภาครัฐ ในการเฝ้าระวัง การลักลอบน าเข้าบุหร่ีในบริเวณชายแดน 
ตามบทบาทหน้าท่ีของแตล่ะหนว่ยงาน เชน่ สรรพสามิต ทหาร ต ารวจ  
 เจ้าหน้าท่ีต ารวจ ตรวจคนเข้าเมือง เจ้าหน้าท่ีสรรพสามิต และทหาร ได้มีการคุ้มเข้ม และ
ให้สามารถน าบหุร่ีเข้าออกได้ตามท่ีก าหนดเท่านัน้ แม้ว่าเจ้าหน้าท่ีบางคนจะบอกว่าอาจมีการลกั
ลอกการน าเข้าบหุร่ีได้บ้าง แตก่ระบวนการดงักลา่วก็กระท าได้ยากขึน้ 
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 5.2  มาตรการของรัฐ ต่อการลด ละ เลิกการสูบบุหร่ี 
  ท่ีผ่านมา เจ้าหน้าท่ีด้านสขุภาพได้มีการจดักิจกรรมให้ความรู้ ผา่นการรณรงค์ ใน
วนังดสบูบหุร่ีโลก ในวนัท่ี 31 พฤษภาคม ของทกุปี เนือ้หาสว่นใหญ่มุง่เน้นให้เลิกสบูบหุร่ี 
  แม้วา่จากการเข้าไปท างานในหมูบ้่าน เกือบทกุคนท่ีสบูบหุร่ีต้องการเลิกสบูบหุร่ี
ด้ายเหตผุลท่ีกล่าวมาแล้ว แตก่ารเลิกสบูบหุร่ีท าได้ยากเพราะวา่บหุร่ีมีนิโคตนิซึง่เป็นสารเสพตดิ ผู้
ท่ีเสพตดิบหุร่ีจะต้องมีความตัง้ใจจริงและมีความพยายาม จงึจะเลิกสบูบหุร่ีได้อย่างถาวรเคล็ดลบั
ในการเลิกสบูบหุร่ีท่ีได้จากเจ้าหน้าท่ีโรงพยาบาลสง่เสริมสขุภาพต าบลบ้านแซร์ไปร์ คือ 
  1. ขอค าปรึกษาจากผู้ ท่ีเช่ียวชาญหรือ จากบคุลากรทางการแพทย์ 
  2. หาก าลงัใจจากคนใกล้ชิด เพ่ือให้ช่วยเป็นก าลงัใจโดยเฉพาะเวลาท่ีต้องตอ่สู้กบั
อาการขาดนิโคตนิ 
  3. วางเป้าหมายไว้ล่วงหน้าเตรียมตวัให้พร้อมในการเลิกสูบบุหร่ี และการปฏิบตัิ
ตนขณะเลิกสูบบุหร่ีโดยก าหนดวนัท่ีท่ีจะเลิกสูบ อาจเลือกวนัส าคญัของครอบครัว ของชาติ ของ
ตวัเองหรือวนัส าคญัทางศาสนา โดยควรก าหนดวนัท่ีใกล้ท่ีสดุ 
  4. ลงมือปฏิบัติโดยการทิง้บุหร่ีและอุปกรณ์ท่ีเก่ียวข้องทัง้หมด เตรียมน า้และ
ผลไม้หรือของขบเคีย้วท่ีไม่หวาน เพ่ือช่วยลดความอยากสบูบหุร่ีรวมทัง้ปรับเปล่ียนพฤติกรรมท่ีท า
ให้อยากสบูบหุร่ี เช่น การอ่านหนงัสือแทนการสบูบหุร่ีระหว่างเข้าห้องน า้ ลกุจากโต๊ะอาหารทนัทีท่ี
รับประทานอาหารอ่ิม แปรงฟันทกุครัง้หลงัรับประทานอาหารเม่ือเครียดหรือหงดุหงิดแล้วก็อาบน า้
หรือใช้ผ้าเย็น เช็ดหน้า ด่ืมน า้มากๆ ด้วยการหากิจกรรมอ่ืนท า เพ่ือเบี่ยงเบนความสนใจหรือคลาย
เครียด 
  5. ถือค ามัน่ ไม่หวัน่ไหวต้องตัง้ใจอย่างแน่วแน่ไม่หวั่นไหวกับค าล้อเลียนหรือ ค า
ชกัชวน 
  6. ห่างไกลสิ่งกระตุ้นต้องเลิกหรืออยูใ่ห้หา่งจากกิจกรรมท่ีท าให้อยากสบูบหุร่ี เช่น 
การด่ืมกาแฟหรือด่ืมแอลกอฮอล์แล้วต้องสูบบหุร่ี ก็ควรงดหรือเปล่ียนพฤติกรรมในระยะแรกท่ี เลิก
สบูบหุร่ี ควรหลีกเล่ียงการอยูใ่นกลุม่ผู้สบูบหุร่ี 
  7. ไม่หมกมุ่นความเครียดพงึระลกึไว้เสมอวา่ประชากรสว่นใหญ่ของประเทศใช้วิธี
คลายเครียดด้วยวิธีอ่ืนท่ีไมใ่ช้บหุร่ี 
  9. จดัเวลาส าหรับการออกก าลงักายอย่างน้อยวนัละ 15-20 นาที เพราะนอกจาก
จะเป็นการควบคมุน า้หนกัแล้ว ยงัท าให้สมองปลอดโปร่งเพิ่มประสิทธิภาพการท างานของปอดและ
หวัใจ 
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  10. ไม่ท้าทายบหุร่ีอย่าคิดว่าลองแคเ่พียงมวนเดียวเพราะจะท าให้หวนกลบัไปติด
ได้อีก 
  11. อยา่ท้อใจถ้าต้องเร่ิมต้นใหมข่อให้พยายามและท าให้ส าเร็จ 
 
 สรุปผลการปฏิบัตกิาร 
 การปรับใช้ทุนทางสงัคม ทุนทางวฒันธรรม ในการสร้างกลไกการเฝ้าระวงั การ ลด ละ 
เลิกการสบูบหุร่ีในหมู่บ้านแซร์ไปร์ พืน้ท่ีชายแดนไทย-กมัพชูาจากการด าเนินกิจกรรมโครงการวิจยั
เชิงปฏิบตัิการ การน ามติสมชัชาสขุภาพแห่งชาติเร่ืองยาสบูมาปฏิบตัิท่ีจงัหวัดศรีสะเกษ การปรับ
ใช้ทุนทางสงัคมทุนทางวฒันธรรม ในการสร้างกลไกการเฝ้าระวงั การละ ละ เลิกการสูบบุหร่ีใน
ครอบครัว  ตามแผนการด าเนินงาน พบว่า ทัง้ 4 กิจกรรมท่ีใช้กลไกสามารถสร้างการต่ืนตวั และ
รับรู้กระบวนการท างานของทีมวิจยัให้กบัคนในหมู่บ้านเก่ียวกบัการลด ละ เลิก การสบูบหุร่ีได้ คน
ในหมู่บ้านแซร์ไปร์ทัง้ 2 หมู่บ้าน กลไกท่ีส าคัญและได้ผลมากท่ีสุดคือการใช้สถาบันครอบครัว 
กลไกของคนท่ีเป็น “ลกู” จะมีผลตอ่การลด ละ เลิกการสบูบหุร่ีได้ดี 
 อย่างไรก็ตามกระบวนการดงักล่าวจ าเป็นต้องอาศยัการบรูณาการความร่วมมือระหว่าง
ผู้น าทางการ กบัผู้น าทางธรรมชาติในชมุชน และการยึดหลกัวงวานเครือญาติของกลุ่มชาติพนัธุ์ ท่ี
อยู่ในหมูบ้่านการสร้างพลงัการมีส่วนร่วมของคนในชมุชน ความสามคัคี ความไว้วางใจ จนน าไปสู่
การเป็นเครือขา่ยการเฝ้าระวงัในเร่ืองอ่ืนๆในชมุชน ได้  
 

5.3 ปัจจัยความส าเร็จในการขับเคล่ือนการน ามติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติเร่ือง
ยาสูบไปสู่ภาคปฏิบัตทิี่บ้านแซร์ไปร์ 

จากการศึกษาการน ามติสมชัชาสขุภาพแก่งชาติเ ร่ืองยาสูบมาปฏิบตัิการท่ีจงัหวดัศรีเกษ 
ท่ีบ้านแซร์ไปร์ ท่ีเป็นพืน้ท่ีชายแดนไทย – กมัพูชา ทีมวิจยัได้ร่วมกันวิเคราะห์ถึงปัจจยัความส าเร็จ
และได้สรุปเป็นประเดน็ ดงันี ้
 1. การให้ความส าคญักับพืน้ท่ีหรือบริบทชุมชน   ประกอบด้วย ประวิติศาสตร์การก่อตัง้
ชมุชน สภาพทั่วไป ท่ีตัง้อานาเขต ลกัษณะทางภูมิศาสตร์ สภาพทางสงัคม  สภาพทางเศรษฐกิจ
และวิถีการด ารงชีวิต ทรัพยากร การศกึษา วฒันธรรมและประเพณี ระบบความสมัพนัธ์ในชมุชน ท่ี
เป็นพืน้ท่ีในการศกึษาการท่ีเรารู้จกัชมุชนได้ในทกุมิติยิ่งเป็นสิ่งท่ีดี ถึงแม้ว่าทีมวิจยัส่วนหนึ่งจะเป็น
คนนอกชุมชน แต่ชาวบ้านก็ได้ให้ความไว้ว่างใจและการเข้าร่วมกิจกรรมอย่างต่อเน่ือง และท่ี
ส าคญัการวิเคราะห์ถึงทุนทางสงัคม และทุนทางวฒันธรรม ในหมู่แซร์ไปร์ ท่ีคนส่วนใหญ่เป็นคน
กลุ่มชาติพนัธ์เขมร มีระบบเครือญาติ และสงัคมท่ีเข็มข้น และชาวบ้านก็ได้มีความสมัพนัธ์กบักลุ่ม
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คนตา่งๆ ทัง้ ทุนและรัฐ และพืน้ท่ีชายแดน ขณะเดียวกนัคนในชมุชนก็มีสถานการณ์การสบูบหุร่ีใน
ครอบครัวจ านวนมาก  
 2. รูปแบบของการขบัเคล่ือนกิจกรรม โดยใช้กระบวนการวิจยัเชิงปฏิบตักิารแบบมีสว่นร่วม  
ท่ีได้มีการออกแบบกิจกรรม ขัน้ตอนกระบวนการท่ีเป็นวิธีวิทยาท่ีน่าเช่ื อถือ ท่ีมีทีมวิจัยท่ีเป็น
นักวิชาการและนักพัฒนามาช่วยหนุน และท่ีส าคญัชาวบ้านได้ให้ความสนใจเน่ืองจากการท า
กิจกรรมไปพร้อมๆกับการได้ทดลองปฏิบตัิการด้วย เช่น การเสริมสร้างกลไก การลด ละ เลิกการ
สบูบหุร่ีในครอบครัว  
 3. กลุ่มเป้าในการศึกษามีความหลากหลาย  ส่วนหนึ่งเกิดการประชาสัมพันธ์ในการเข้า
ร่วมกิจกรรมอย่างต่อเน่ือง นอกเหนือจากชอบเขตของกลุ่มเป้าหมายท่ีวางไว้ในวิธีวิทยาแล้ว 
ชาวบ้านบางส่วนก็ให้ความสนใจ กลุ่มเป้าหมาย ท่ีมีความหลากกลาย เด็ก หัวหน้าครอบครัว  
กลุ่ม อสม. หนว่ยงานด้านสาธารณสขุท่ีอยูใ่นพืน้ท่ี เจ้าของร้านค้า ท าให้ประเด็นการน ามตสิขุภาพ
สามารถขบัเคล่ือนได้อยา่งนา่สนใจ และเห็นมิตแินวคดิของแตล่ะกลุม่ด้วย 
 4. การมีสว่นร่วมของชมุชน และจากหน่วยงานทกุภาคสว่น โครงการน ามติสมชัชาสขุภาพ
แห่งชาติเร่ืองยาสบูมาปฏิบตัิการท่ีจงัหวดัศรีสะเกษ ท่ีบ้านแซร์ไปร์ ต าบลไพรพฒันา อ าเภอภูสิงห์ 
จงัหวดัศรีสะเกษ เกิดจากสมชัชาสขุภาพจงัหวดัศรีสะเกษ ทีมวิจยั ชาวบ้านแซร์ไปร์ และเจ้าหน้าท่ี
สาธารณสขุในพืน้ท่ี การมีส่วนร่วมในนอกจากกระบวนวิจยัแล้ว การสร้างการมีส่วนร่วมจะท าให้
เกิดการยอบรับ และการรับรู้ถึง ท่ีมา แนวคิด ขัน้ตอนกระบวนการ และผลท่ีจะเกิดขึน้ด้วย แตก่ระ
บานการท่ีทีมวิจัยได้ด าเนินการท าให้เกิดการประสานงานท่ีท าให้เกิดเครือข่ายการท างานใน
อนาคตด้วย เช่น การบริการด้านงานวิชาการของมหาวิทยาลยัราชภฏัศรีสะเกษ การรับใช้ท้องถ่ิน
กบังานด้านสาธารณสขุ และประเดน็งานด้านอ่ืนๆด้วย 
 5. เป็นประเด็นสาธารณะ เน่ืองจากการน ามติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติเร่ืองยาสูบมา
ปฏิบตัิการท่ีจงัหวดัศรีสะเกษ โดยเฉพาะเร่ืองยาสบูเป็นประเด็นสาธารณะในระดบันโยบาย ท่ีมีการ
ประชาสัมพันธ์ผ่านส่ือต่างๆ ท าให้ชาวบ้าน หน่วยงานด้านสาธารณสุข มีการพูดถึง การรับรู้
รับทราบในวงกว้าง ท าให้การน ามติเร่ืองยาสูบมาปฏิบตัิในหมู่บ้านแซร์ไปร์ ซึ่งเป็นพืน้ท่ีชายแดน
ไทย-กมัพชูาสามารถขบัเคล่ือนได้ตามวตัถปุระสงค์ 
 6. การเปิดใจท่ีจะเรียนรู้ร่วมกัน ระหว่าง เด็ก ชาวบ้าน ครอบครัวท่ีสบูบหุร่ี ครอบครัวท่ีไม่
สูบบุหร่ี กลุ่ม อสม. ผู้ น าชุมชน  เจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข ครูในโรงเรียน และ เจ้าหน้าท่ีรัฐบริเวณ
ชายแดน  เน่ืองจากประเด็นเร่ืองยาสูบ ชาวบ้านและพืน้ท่ีสาธารณะส่วนใหญ่รับรู้ว่าเป็นสิ่งท่ีไม่ดี 
เป็นสิ่งเสพติด ดงันัน้คนท่ีสบูบุหร่ี เม่ือมีกิจกรรมก็มกัจะมีความคิดท่ีปิดกนัไม่อยากเข้าร่วมอยู่แล้ว 
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แม้ว่าบางครัง้การจัดเวทีท่ีเป็นสาธารณะจะมักไม่ได้ข้อมูลจากคนท่ีสูบบุหร่ีเท่าไหร่ แต่การใช้
วิธีการตดิตามท่ีบ้านก็ท าให้ชาวบ้านเหล่านัน้เปิดใจยอมรับและสร้างการเรียนรู้ร่วมกนั 
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บทที่ 6 
 

สรุปผลการวจิยั อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 
 
 สรุป อภิปรายผลการศึกษา โครงการวิจัยเชิงปฏิบตัิการเร่ือง การน ามติสมัชชาสุขภาพ

แห่งชาติเร่ืองยาสูบไปปฏิบตัิท่ีจังหวัดศรีสะเกษ  การศึกษาวิจัยเร่ือง การน ามติสมัชชาสุขภาพ

แห่งชาติเร่ืองยาสบูไปปฏิบตัิท่ีจงัหวดัศรีสะเกษ เพ่ือพฒันาการสร้างเสริมระบบกลไกการเฝ้าระวงั 

เพ่ือลด ละ เลิก การสบูบหุร่ี ในครอบครัว มีวตัถปุระสงค์ ดงันี ้ 

1.  เพ่ือศกึษาทนุทางสงัคม ทนุทางวฒันธรรม และบริบทการค้าชายแดนบริเวณชอ่งสะง า 

บริบทพืน้ท่ีของต าบลไพรพัฒนา รวมถึงสถานการณ์การค้าบุหร่ีในพืน้ท่ีชายแดน การสูบบุหร่ี 

ปัจจยัเง่ือนไขท่ีก่อให้เกิดความเส่ียงและทศันะคติตอ่การสบูบหุร่ีในครอบครัว  

2.  เพ่ือหารูปแบบการพฒันากลไกการสร้างเสริมระบบการเฝ้าระวงัเพ่ือลด ละ เลิกการสบู

บหุร่ีในครอบครัว พืน้ท่ีชายแดนไทย – กมัพชูา 

3.  เพ่ือค้นหาปัจจยัความส าเร็จในการขบัเคล่ือนการน ามติสมชัชาสุขภาพแห่งชาติเร่ือง

ยาสบูไปสูภ่าคปฏิบตัิ 

      4.  เพ่ือหารูปแบบกระบวนการการน ามตสิมชัชาสขุภาพแห่งชาตเิร่ืองยาสบูไปสู่ภาคปฏิบตัิ  

 งานวิจัย นี ที้มวิจัยใช้วิ ธีวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม  (Participatory Action 

Research : PAR) แบ่งการวิจัยออกเป็น 3 ระยะ คือ ระยะเตรียมการ ระยะปฏิบตัิการ และระยะ

สรุปผลและน าเสนอ ประกอบด้วย 16 ขัน้ตอนตามกระบวนการวิจยัเพ่ือท้องถ่ิน โดยใช้การศกึษา

เอกสารท่ีเก่ียวข้อง การสมัภาษณ์แบบเจาะลึก การสนทนากลุ่ม การสงัเกต และใช้แบบสมัภาษณ์

รายครัวเรือน  ทีมวิจยัได้สร้างขึน้เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากหวัหน้าครอบครัวใน

บ้านแซร์ไปร์ เก่ียวกับสถานการณ์การสบูบร่ีุ และความสมัพนัธ์ของคนในครอบครัว ทัง้ 2 หมู่บ้าน 

จ านวน  338 ครอบครัว และจดัเวทีระดมความคิดท่ีมี กลุ่มผู้น าอย่างเป็นทางการ คือ ผู้ ใหญ่บ้าน 

ผู้ช่วยผู้ ใหญ่บ้าน และสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบล ชาวบ้าน และหน่วยงานท่ีอยู่พืน้ท่ี  กลุ่ม

นกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี4-ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 6 เพ่ือศึกษาทศันคติของเด็กนักเรียนต่อการ           

สูบบุหร่ี กลุ่มร้านค้า ในหมู่บ้านและพืน้ท่ีชายแดนไทยกัมพูชา ช่องสะง า  ท าการวิเคราะห์และ
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ประมวลผลข้อมูลแบบมีส่วนร่วม รายงานวิจยัเล่มนีใ้ช้แนวคิดเร่ืองทุนทางสงัคม  แนวคิดทุนทาง

วฒันธรรมและการมีส่วนร่วมมาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลและออกแบบกิจกรรม เพ่ือหารูปแบบ

ส าหรับทดลองปฏิบตั ิซึง่ผลจากการวิจยัสรุปได้ดงันี ้

6.1 สรุปผลการวิจัย 

 1. การศึกษาบริบทพืน้ท่ี บริบททางสังคม  

  1.1 บริบทพืน้ท่ีและบริบททางสังคมของชุมชนบ้านแซร์ไปร์ 

   จากการศกึษาบริบทพืน้ท่ีชุมชนทางกายภาพและบริบททางสงัคมของชุมชนบ้าน

แซร์ไปร์ สรุปได้วา่ ชมุชนบ้านแซร์ไปร์ ต าบลไพรพฒันา อ าเภอภสูิงห์ จงัหวดัศรีสะเกษ เป็นหมูบ้่าน

สดุท้ายของชายแดนไทย ตัง้อยู่บนไหล่เทือกเขาพนมดงรัก ท่ีมีพืน้ท่ีติดประเทศกมัพชูา มีชอ่งสะง า

เป็นจุดผ่านแดนถาวรท่ีส าคญัท่ีใช้ในการข้ามแดนของผู้คน และเป็นช่องทางการค้าในทุกรูปแบบ 

ชาวบ้านแซร์ไปร์มีชดุประสบการณ์ท่ีเกิดจากเปล่ียนแปลงตัง้แต่ในอดีตแบ่งเป็น 4 ยุค คือยุคการ

เจาะป่าสร้างบ้านเรือน ยคุบ้านแตก   ยคุหมูบ้่านสง่เสริมการพฒันาโดยรัฐ และยุคหลงัการพฒันา

เมืองใหม่ช่องสะง า ชาวบ้านเป็นส่วนใหญ่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ เขมรท่ีมีประเพณีความเช่ือ และ

วฒันธรรมท่ีมีอตัลักษณ์ทางชาติพนัธุ์  ชาวบ้านแซร์ไปร์มีระบบการผลิตท่ีเปล่ียนไปจากการผลิต

เพ่ือยงัชีพมาเป็นระบบการผลิต เพ่ือการค้ามากขึน้ ขณะเดียวกนัทนุทางสงัคมบางอย่างยงัเข้มแข็ง

เช่น ความสมัพนัธ์ของคนบ้านแซร์ไปร์มีความสมัพนัธ์เชิงเครือญาติท่ีให้ความช่วยเหลือเกือ้กลูกัน 

แม้ว่าปัจจบุนัจะมีการเปล่ียนแปลงทางสงัคม เน่ืองจากการขยายตวัของประชากรท่ีเข้ามาอยู่ใหม่

ในหมูบ้่าน ความเจริญก้าวหน้าทางสงัคมและเทคโนโลยีด้าน การส่ือสารตา่งๆ  

  1.2 ทุนทางสังคมท่ีมีอยู่ภายในชุมชน  

   การศึกษาทุนทางสังคม ในชุมชนบ้านแซร์ไปร์ โดยการใช้แนวคิดเร่ืองทุนทาง

สังคม เป็นกรอบแนวทางในการช่วยค้นหา 6 ด้าน ประกอบด้วย 1) เครือข่ายทางสังคม 2) 

ปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคม 3) การติดต่อส่ือสาร 4) บรรทดัฐานทางสงัคม 5) ความไว้วางใจ 6) การพึ่งพา

อาศยั สรุปได้ว่า จากข้อค้นพบในอดีตชุมชนบ้านแซร์ไปร์มีทุนทางสงัคมทัง้ 6 ด้านท่ีได้กล่าวมาท่ี

ท าให้คนในชุมชนมีความสามคัคีกลมเกลียวกัน ช่วยเหลือเกือ้กูลกัน ชุมชนมีพลงัท่ีจะจดัการกับ

ปัญหาความขัดแย้งด้านต่างๆ ท่ีเข้ามากระทบความสัมพันธ์ของคนในชุมชนได้เป็นอย่างดี แต่

ปัจจบุนัชมุชนบ้านแซร์ไปร์ได้เกิดการเปล่ียนแปลงตามสภาพสงัคมท่ีทนัสมยัมากขึน้ ความเจริญ
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ทางวตัถุเข้ามามีบทบาทกับคนในชุมชน จนท าให้ทนุทางสงัคมท่ีเคยมีในชุมชนลดลงไป ส่วนท่ียงั

เหลือให้เห็นอยู่อย่างชดัเจน คือ ระบบเครือข่ายทางสงัคม การติดต่อส่ือสาร และการปฏิสมัพนัธ์

ทางสังคม ดังนัน้ ทุนทางสังคมของชุมชน จึงมีน า้หนักอยู่ ท่ีระบบเครือข่ายทางสังคม การ

ติดต่อส่ือสาร และการปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคม ซึ่งทุนทางสังคมทัง้ 3 ด้าน เม่ือรวมกับระบบวงวาน

เครือญาติท่ีเป็นอตัลกัษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์เขมรแล้ว จะเป็นส่วนส าคญัท่ีจะท าให้คนสามารถน า

ทนุทางสงัคมมาเสริมสร้างกลไกการเฝ้าระวงั การลด ละ เลิก การสบูบหุร่ีในครอบครัว 

  1.3 ทุนทางวัฒนธรรมท่ีมีอยู่ภายในชุมชน  

   การศึกษาทุนทางวัฒนธรรมในชุมชน โดยการใช้แนวคิดเร่ืองทุนทางวฒันธรรม

เป็นกรอบในการช่วยค้นหา ทัง้ 6 ด้าน ได้แก่องค์ประกอบ 1) ระบบความเช่ือ 2) ภูมิปัญญา 3) 

จารีตประเพณี 4) การเรียนรู้ 5) คา่นิยม 6) ข้อห้าม สรุปได้ว่า ในอดีตชมุชนมีทนุทางวฒันธรรมทัง้ 

6 ด้าน ท่ีเข้มแข็งสามารถจดัการดแูลคนในชมุชนให้อาศยัอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข เม่ือสงัคม

เกิดการเปล่ียนแปลงทนุทางวฒันธรรมส าหรับคนรุ่นใหมท่ัง้ 6 ด้านก็ได้ถกูลดความส าคญัลงไป 

   บ้านแซร์ไปร์ยงัคงความส าคญัอยู่ในชมุชนชดัเจน คือ ระบบความเช่ือ ในส่วนทุน

ทางวฒันธรรมท่ีลบเลือนไปแตก็่ยงัพอเหลืออยู่ให้เห็นบ้างในชุมชน คือ ภูมิปัญญา จารีตประเพณี 

การเรียนรู้ คา่นิยม และข้อห้ามตา่งๆ แม้ว่าปัจจบุนัจะยงัคงเหลือประเพณีไม่มากนกั เช่น การเล่น

แม่มด ประเพณีเซ่นไหว้โดนตา  ในวนัแรม 15 ค ่า เดือน 10 ของทุกปี ประเพณีเซ่นไหว้ปู่ ตา ในวนั

ขึน้ 3 ค ่า เดือน สาม  เป็นประจ าทุกปี หรือภายในเดือนมกราคมของทกุปี และในเดือนพฤษภาคม 

หรือ ขึน้ 3 ค ่า เดือน 6 จะมีการเซ่นไหว้ปู่ ตาอีกครัง้ เพ่ือเป็นการบอกกล่าวการลงนาท าไร่ ในการ

ประกอบอาชีพเพ่ือให้เกิดสิริมงคล และเจริญรุ่งเรือง การสืบสานต านานหลวงปู่ สรวง จะจดัในช่วง

วนัสงกรานต์ของทกุปี และประเพณีเข้าพรรษา และออกพรรษา 

 

 2. สถานการณ์การสูบบุหร่ีในหมู่บ้านแซร์ไปร์ 

  จากการศึกษาสถานการณ์การสูบบุหร่ีและความสมัพนัธ์ของคนในครอบครัว จากแบบ

สมัภาษณ์ในครัวเรือน  เพ่ือน ามาสร้างแนวทางการสร้างกลไก การเฝ้าระวงั การละละเลิกการสูบ

บหุร่ีในครอบครัว สามารถสรุปได้ ดงันี ้ 
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  สถานการณ์สบูบหุร่ีและการแบง่กลุม่ความสมัพนัธ์ของคนในครอบครัว ท่ีสบูบหุร่ีและ

ไม่สูบบุหร่ีในครอบครัว สามารถ แบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ1) กลุ่มครอบครัวท่ีไม่มีคนสูบบุหร่ี และไม่

แน่ใจว่าคนในครัวเรือนสูบบุหร่ี   มีจ านวน 70 ครอบครัว 2) กลุ่มครอบครัวท่ีมีคนสูบบุหร่ีใน

ครอบครัว และมีเด็กอายตุ ่ากว่า 7 ปี อยู่ในครอบครัว จ านวน 73 ครอบครัว และ 3) กลุ่มครอบครัว

ท่ีมีคนสบูบหุร่ีในครอบครัวและ ท่ีมีเดก็อายมุากกวา่ 7 ปี มีจ านวน 146 ครอบครัว 

 ทศันคติของเด็กนกัเรียนส่วนใหญ่อาศยัอยู่ในครอบครัวท่ีมีคนสูบบหุร่ี ท่ีสามารถรับรู้

จากการสบูบหุร่ีได้จาก เห็นคนในครอบครัวสบูบหุร่ีในบ้าน สบูบหุร่ีในวงกินเหล้า ช่วงท่ีนัง่เล่น คยุ

กัน ระหว่างท่ีเดินสวนทางกันจะมีคนสูบบุหร่ี และรวมถึงได้กลิ่นการสูบบุหร่ี จึงมีทศันคติมองว่า

การสบูบหุร่ีท าให้โก้เก๋ ทัง้ท่ีเดก็ก็รับรู้ถึงโทษของบหุร่ี  

 ทัง้นีส้าเหตกุารเร่ิมสูบบุหร่ี นกัสูบบุหร่ีหน้าใหม่ มาจากความอยากรู้อยากลอง ของ

เดก็และเยาวชน อยากสบูบหุร่ีตามอยา่งเพ่ือน เดก็ เยาวชนท่ีเร่ิมสบูบหุร่ีเพราะเพ่ือนชวน บางคนมี

เจตคติท่ีว่า ถ้าไม่สบูบหุร่ีจะเข้ากบัเพ่ือนไม่ได้ เพ่ือนจะไมย่อมรับเข้ากลุม่ และหลายคนไมก่ล้าเลิก

สบูบหุร่ี เพราะกลวัเพ่ือนจะล้อเลียน และไม่ให้เข้ากลุ่ม ท าตามอย่างคนในบ้าน การสบูบหุร่ีเพ่ือเข้า

สงัคม สาเหตสุว่นหนึง่เกิดจากความเครียด และจากส่ือตา่งๆ 

 ขณะท่ีเด็กและเยาวชนรู้จักบุหร่ีท่ีมีรสชาติแปลกใหม่ เช่น รสด า ๆ รสสตรอเบอร่ี               

รสแอ๊ปเปิล้ จากพ่ีท่ีไปซือ้มาจากร้านค้าท่ีชายแดนชอ่งสะง า เพราะมีราคาถกู สามารถหาชือ้ได้ง่าย 

และมีรสชาตแิปลกใหม่ เดก็เหล่านี ้จะเร่ิมหดัสบูบหุร่ีสบูบหุร่ีทัง้ยาเส้น และบหุร่ีม้วนท่ีเป็นก้นกรอง 

แต่ส่วนใหญ่จะเป็นบหุร่ีก้นกรอง เพราะจะท าให้เท่ห์ มีรสนิยมเป็นคนทนัสมยั และสาวจะมองให้

ความส าคญัเป็นพิเศษ และเด็กจะสูบมากขึน้เม่ือเพ่ือนสนิทเป็นคนชวน เพ่ือต้องการการเข้าร่วม

กลุม่ด้วย 

 

  2.1 สถานการณ์การค้าบุหร่ีที่ชายแดน ตลอดช่องสะง า ไทย-กัมพูชา   

  จดุผ่านแดนถาวรชอ่งสะง าต าบลไพรพฒันา อ าเภอภสูิงห์ จงัหวดัศรีสะเกษ ตัง้อยู่

บนเทือกเขาพนมดงรัก รอบข้างเป็นป่าไม้ อยูต่ดิชายแดนประเทศกมัพชูา ถกูเปิดอยา่งเป็นทางการ

ในปี 2546 ภายใต้กระแสการพฒันาด้านเศรษฐกิจ ในปี 2535  เป็นโครงการพฒันาความร่วมมือ

ทางเศรษฐกิจในอนุภาคลุ่มน า้ โขง  6 ประเทศ   GMS - EC (Greater Mekong Subregional 
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Economic Cooperation) เพ่ือเป็นช่องทางการค้า และการทอ่งเท่ียว ท าให้เกิดการไหลเทของผู้คน 

ของส่ือ ของเทคโนโลยี ของทุน และการไหลเทของความคิด ซึ่งบริเวณชายแดนเป็นลกัษณะของ

การข้ามชาติ และมีกระบวนการมีลกัษณะข้ามถ่ินด้วยและตรงบริเวณชายแดนจะก่อให้เกิดระบบ

อ านาจรัฐ ดงันัน้พืน้ท่ีชายแดนหรือพืน้ท่ีชายขอบ รัฐจะเป็นผู้สร้างกฎหมาย การปกครอง บงัคบัใช้

กฎหมาย และการท าธุรกิจพฒันา  ระบบอ านาจบคุคลท่ีมีส่วนได้เสียจากการค้าท าให้บริเวณช่อง

สะง านอกจากการค้าท่ีถกูกฎหมายแล้ว ยงัมีการลกัลอกการค้าขายท่ีผิดกฎหมาย  

 ช่องสะง าเป็นพืน้ท่ีเป็นช่องทางการท ามาหากินของคนทัง้ 2 ประเทศ มีสินค้าอปุโภค

บริโภคปลอดภาษี สินค้าละเมิดลิขสิทธ์ิ เป็นต้นทางของการอพยพแรงงานกัมพูชาท่ีจะเข้าสู่ตวั

เมืองในไทย มีการเพิ่มขึน้ของจ านวนหญิงบริการทางเพศในจากชายแดนเขมร มีบ่อนคาสิโนท่ี

ทนัสมยั  

 ขณะท่ีสินค้าประเภทบุหร่ี มี เจ้าของร้านมาขายจากหลายพืน้ท่ีเป็นคนกัมพูชา 

เวียดนาม ส่วนใหญ่สามารถส่ือสารและพูดภาษาไทย และร้านค้าเหล่านีท่ี้มีความสัมพันธ์กับ 

บริเวณชายแดน ร้านค้าจะวางสินค้าประเภทบุหร่ี ผู้ ซือ้สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน บุหร่ีท่ี

วางขายท่ี ร้านทั่วไป ยกเว้นท่ี ร้านค้าปลอดภาษีในบ่อนคาสิโน จะเป็นบุห ร่ีปลอม บุห ร่ี

ลอกเลียนแบบ มีทุกย่ีห้อ ทัง้บุหร่ีแบรนเนมจากตา่งประเทศ บุหร่ีท่ีมีย่ีห้อวางขายในประเทศไทย 

รวมถึงบุหร่ีท่ีมีรสชาติแปลกใหม่ เช่น รสด า ๆ รสสตรอเบอร่ี รสแอ๊ปเปิล้ และรสชาติอ่ืน ๆท่ีท าให้

สินค้าบหุร่ีเหล่านีไ้ด้รับความนิยมจากนกัท่องเท่ียวท่ีข้ามแดนไปซือ้ เน่ืองจากมีราคาถกู ซึ่งมีราคา

เพียง ซองละ 10 บาท เม่ือเทียบกบัท่ีซือ้ในประเทศไทยแล้วราคาถกูกวา่หลายเท่า     

         

  2.2 รูปแบบ การเสริมสร้างกลไกเฝ้าระวัง การลด ละ เลิก การสูบบุหร่ีใน

ครอบครัว 

   รูปแบบการทดลองปฏิบตัิการการเสริมสร้างกลไกเฝ้าระวัง เพ่ือการลด ละ เลิก 

การสบูบหุร่ีในครอบครัวในพืน้ท่ีชายแดนไทย-กมัพชูา สามารถแบ่งออกเป็นกลไกต่างๆได้ดงันี ้1) 

การใช้กลไกคนในครอบครัว โดยกระบวนการครอบครัวต้นแบบ ลด ละ เลิก การสบูบหุร่ี 2) การใช้

กลไกอาสาสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน(อสม.) แซร์ไปร์ เฝ้าระวงัการสูบบหุร่ีของเด็กท่ีจะกลายมา

เป็นนักสูบหน้าใหม่ ร่วมกับการเฝ้าระวังโรคอ่ืนๆร่วมด้วย 3) การออกกฎระเบียบหมู่บ้านผ่าน 
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“ประชาคมรับรอง” ร่วมกบัมาตรการเฝ้าระวงั 25 ตาสบัปะรด 4) การใช้กลไกของภาครัฐ ในการ

เฝ้าระวงั การลกัลอบน าเข้าบุหร่ีในบริเวณชายแดน ตามบทบาทหน้าท่ีของแต่ละหน่วยงาน เช่น 

สรรพสามิต ทหาร ต ารวจ  

 ผลจากการปฏิบตัิการ พบว่า รูปแบบการใช้กลไกคนในครอบครัว กระตุ้นให้เลิกสูบบุหร่ี 

โดยเฉพาะ “ลูก” จะเป็นกลไกท่ีส าคญัมากท่ีสุด จะเห็นได้ว่าการลด ละ เลิก การสูบบุหร่ีได้ มี

สาเหตสุ่วนใหญ่มาจาก เป็นห่วงสขุภาพ และรู้สึกว่าไม่เป็นท่ียอมรับของคนรอบข้าง ลกูจะเป็นคน

คอยกระตุ้ น และคนในครอบครัวอ่ืนส่งเสริมให้ผู้ ปกครองอยากเลิก และเข้าร่วมโดยมีคนใน

ครอบครัวคอยให้ก าลงัใจ จะส่งผลตอ่คนท่ีอยากลด ละ เลิกสบูบหุร่ี ทัง้นีค้รอบครัวท่ี ท่ีต้องการเลิก

สบูบหุร่ีจะต้องมีข้อก าหนดอ่ืนร่วมด้วย เช่น การก าหนดพืน้ท่ีและบริเวณการสบูบหุร่ีในบ้าน และท่ี

ท างาน  

2.3 ปัจจัยความส าเร็จการน ามตสิมัชชาสุขภาพแห่งชาติเร่ืองยาสูบมาปฏิบัติการท่ี

จังหวัดศรีสะเกษ ที่บ้านแซร์ไปร์ สรุปเป็นประเดน็ดังนี ้

 1. การให้ความส าคญักบัพืน้ท่ีหรือบริบท แม้ว่าทีมวิจยัส่วนหนึ่งจะเป็นคนนอกชุมชน แต่

ชาวบ้านก็ได้ให้ความไว้วางใจและการเข้าร่วมกิจกรรมอยา่งตอ่เน่ือง การวิเคราะห์ถึงทนุทางสงัคม 

และทุนทางวัฒนธรรม ท่ีคนส่วนใหญ่เป็นคนกลุ่มชาติพันธุ์ เขมร ขณะเดียวกันคนในชุมชนก็มี

สถานการณ์การสบูบหุร่ีในครอบครัวจ านวนมาก  

 2. รูปแบบของการขบัเคล่ือนกิจกรรม โดยใช้กระบวนการวิจยัเชิงปฏิบตักิารแบบมีสว่นร่วม  

ท าให้ชาวบ้านได้ให้ความสนใจ เน่ืองเป็นการศึกษาครัง้แรกในพืน้ท่ี จึงได้มีการจดักิจกรรมพร้อม

กบัการทดลองปฏิบตักิาร  

 3. กลุม่เป้าหมายในการศกึษามีความหลากหลาย  โดยมีเด็ก หวัหน้าครอบครัว  กลุม่อสม. 

หน่วยงานด้านสาธารณสุขท่ีอยู่ในพืน้ท่ี เจ้าของร้านค้า ท าให้ประเด็นการน ามติสุขภาพสามารถ

ขบัเคล่ือนได้อยา่งนา่สนใจ และเห็นมิตแินวคดิของแตล่ะกลุม่ด้วย 

 4. การมีส่วนร่วมของชมุชน และจากหน่วยงานทกุภาคส่วน การสร้างการมีส่วนร่วมจะท า

ให้เกิดการยอบรับ และการรับรู้ถึงท่ีมา แนวคดิ ขัน้ตอนกระบวนการ และผลท่ีจะเกิดขึน้ด้วย ท าให้

เกิดการประสานงานท่ีท าให้เกิดเครือขา่ยการท างานในระดบัจงัหวดั 
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 5. ยาสบูเป็นประเด็นสาธารณะ ในระดบันโยบายท่ีมีการประชาสมัพนัธ์ผ่านส่ือตา่งๆ ท า

ให้ชาวบ้าน หนว่ยงานด้านสาธารณสขุ มีการพดูถึงและการรับรู้รับทราบในวงกว้างมากขึน้  

 

6.2 อภปิรายผล 

 1. อภปิรายผลการวิจัย 

  1.1 กระบวนการวิจัย 

   งานวิจัยชิน้นีเ้ป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมท่ีให้ความส าคัญกับ

กระบวนการวิจยัและการมีส่วนร่วมของชมุชน ทีมวิจยัจึงเร่ิมต้นงานวิจยัด้วยการเปิดเวทีชีแ้จง เพ่ือ

ท าความเข้าใจกบัชมุชนเก่ียวกบัรายละเอียดของงานวิจยั และเปิดโอกาสให้ชมุชนเข้ามามีสว่นร่วม

ท าให้ได้อาสาสมคัรร่วมในการวิจยัจากนัน้ นกัวิจยัได้จดัอบรมให้ความรู้เร่ืองการท าเคร่ืองมือและ

การเก็บข้อมลูแก่ทีมวิจยั คนในชมุชนท าให้ทีมวิจยัได้ทดลองปฏิบตัิจริงและแบ่งกนัเก็บข้อมลูตาม

แบบสมัภาษณ์ครัวเรือน หลงัจากนัน้ทีมวิจยัได้น าข้อมลูท่ีเก็บได้มารวมกนั เพ่ือชว่ยกนัจดัหมวดหมู่ 

เรียบเรียง วิเคราะห์สงัเคราะห์ข้อมลูและมีการจดัเวทีเพ่ือตรวจสอบข้อมลูโดยชมุชนในช่วงระยะท่ี 

2 ซึง่เป็นระยะทดลองปฏิบตักิาร  ทีมวิจยัและสมาชิกในชมุชนได้จดัการประชมุ เพ่ือร่วมกนัวางแผน

ในการออกแบบกิจกรรมปฏิบตัิการ 

    ทีมวิจยัได้มีการประชมุกนัทกุครัง้ก่อนการจดักิจกรรม เน่ืองจากต้องการท าความ

เข้าใจวัตถุประสงค์และเป้าหมายร่วมกัน เพ่ือให้ทุกคนมองไปในทิศทางเดียวกันในการป้องกัน

ความขดัแย้งท่ีอาจเกิดขึน้จากความไม่เข้าใจระหว่างคนในทีม และการท างานมีการแบ่งบทบาท

หน้าท่ีกนัตามความสมคัรใจและตามความถนดัหลงัจากเสร็จสิน้กิจกรรมแล้ว ทีมวิจยัได้จดัประชมุ

สรุปบทเรียนกนัทกุครัง้ เพ่ือน าบทเรียนท่ีประสบผลส าเร็จไปใช้ในการจดักิจกรรมครัง้ตอ่ไป  มีการ

บนัทกึภาพ จดัท ารายงานกิจกรรม บนัทกึข้อสงัเกตจากการจดักิจกรรมไว้เป็นลายลกัษณ์อกัษรเพ่ือ

น าไปใช้ในการท ารายงานวิจยั 

  1.2 ผลที่เกิดกับชุมชน 

   งานวิจยันีมี้กลุ่มเป้าหมาย คือ ชาวบ้านท่ีอยู่ในบ้านแซร์ไปร์ทัง้ 2 หมู่จ านวน 382 

ครอบครัว ท่ีเป็นผู้น าทางการและผู้น าทางธรรมชาต ิกลุ่ม อสม.เป็นคนเก็บข้อมลู กลุ่มเด็กนกัเรียน
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ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 4- ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 6 ร้านค้าท่ีจ าหน่ายบุหร่ี ในหมู่บ้านและท่ีชายแดน

ไทย-กมัพชูา หนว่ยงานสาธารณสขุ และโรงเรียน จากการเข้าร่วมกิจกรรมของคนในชมุชนพบวา่  

   ชว่งก่อนด าเนินโครงการวิจยั ชาวบ้านจะรู้สึกกงัวลเก่ียวกบัการเข้ามาท าโครงการ

เพราะเป็นโครงการท่ีมีความอ่อนไหว และต้องท างานในทศันคตท่ีิเป็นโครงการเชิงลบเก่ียวกบัเร่ือง

ยาเสพตดิอ่ืนๆ เน่ืองจากมองการท างานด้านการพฒันาท่ีมีหน่วยงาน หรือบคุคลภายนอกเข้ามาใน

ชมุชนจะต้องเป็นกลุ่มผู้น าทางการท่ีเป็นผู้สัง่การ หรือบริหารจดัการงาน  แล้วคนในชมุชนจะรอการ

ขอความร่วมมือจากผู้น าทางการเพียงอยา่งเดียว 

   ช่วงด าเนินงานตามกระบวนการวิจยั ในช่วงนีจ้ะสามารถเห็นการเปล่ียนแปลงใน

กระบวนการการมีส่วนร่วมของคนในชมุชนอย่างชดัเจน ทัง้ด้านบวก คือ ช่ืนชมและอยากเข้ามามี

ส่วนร่วมด้วย ระหว่างการด าเนินงานวิจัย ได้มีการเพิ่มเติมท่ีเป็นความรู้เก่ียวกับเร่ืองยาสูบให้

ชาวบ้านโดย เจ้าหน้าท่ีสาธารณสขุ ท่ีอยูโ่รงพยาบาลสง่เสริมสขุภาพต าบลบ้านแซร์ไปร์ 

   ช่วงการด าเนินการวิจยั ชาวบ้านได้มีการต่ืนตวัเก่ียวกบัเร่ืองยาสูบอย่างมาก โดย

ชาวบ้านเองก็มีการจบักลุ่มและพูดคุยกันมากขึน้ ขณะท่ีชุมชนก็มีการเฝ้าระวัง และพยายามหา

แนวทางการลด ละเลิก การสบูบหุร่ี ทัง้ครอบครัวของตวัเองแม้ไมไ่ด้เป็นครอบครัวต้นแบบก็ตาม 

   และท่ีส าคญัของกลุ่มแกนน าทีมวิจยั โดยมีชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนิน

กิจกรรมมากย่ิงขึน้ เชน่ กิจกรรมตรวจสอบข้อมลู กิจกรรมวางแผนการด าเนินน าทนุทางสงัคม และ

ทนุทางวฒันธรรมไปปรับใช้ในการสร้างกลไกการเฝ้าระวงั การ ลด ละ เลิก การสบูบหุร่ีในครอบครัว 

 

  1.3 ผลที่เกิดกับทีมวิจัย 

   ทีมวิจัยท่ีมาร่วมท างานวิจัยในครัง้นี  ้ประกอบด้วย นักวิชาการ นักพัฒนา และ

ชาวบ้านท่ีเป็นผู้ ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ ใหญ่บ้าน และกลุ่ม อสม.บางมีประสบการณ์ในการเก็บข้อมูล 

เชิงสถิติให้กับหน่วยงานมาก่อน เช่น การจดัเก็บข้อมูลจ าเป็นพืน้ฐานส่วนใหญ่เป็นการสอบถาม

ข้อมูลเบือ้งต้นยงัไม่เคยสมัผสักระบวนการวิจยั หรือวิธีการเก็บข้อมูลแบบนีม้าก่อน ท าให้ทีมวิจยั

ต้องท าความใจกบัทีมวิจยักลุ่มนีเ้ป็นอย่างมากจึงสามารถเก็บข้อมลูได้  แตห่ลงัจากท่ีทีมวิจยัได้ลง

พืน้ท่ีไปสมัภาษณ์เก็บข้อมูล และน าข้อมูลมาเรียบเรียงร่วมกัน  ท าให้ทีมวิจยัได้เรียนรู้วิธีการเก็บ

ข้อมลูแบบใหม ่และรู้สกึภาคภมูิใจท่ีตนท าได้  
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   นอกจากการเก็บข้อมูลแล้ว ทีมวิจัยได้เรียนรู้การวางแผนงาน การแบ่งบทบาท

หน้าท่ีกันท างาน เรียนรู้การท างานเป็นทีมและการท างานแบบมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายในชุมชน 

เรียนรู้การสรุปบทเรียนหลังจากท ากิจกรรมเพราะท่ีผ่านมาการท างานในชุมชนมักไม่มีการสรุป

บทเรียนการท างาน เม่ือท ากิจกรรมเสร็จก็ตา่งคนตา่งแยกย้ายกนัไปแตเ่ม่ือมีกิจกรรมใหม่ก็มาเจอ

กนัอีกที ท าให้ขาดการน าเอาบทเรียนจากการท างานไปใช้ และเน่ืองจากทีมวิจยัได้ร่วมกนัออกแบบ

กิจกรรมการใช้ทนุทางสงัคม ทนุทางวฒันธรรมในการสร้างกิจกรรม และมาตรการในการสร้างเสริม

กลไกการเฝ้าระวงั การลด ละ เลิก การสบูบหุร่ี ในครอบครัวได้ 

 

 2. อภปิรายการเปล่ียนแปลงที่เกิดขึน้จากงานวิจัย 

  2.1 การเปล่ียนแปลงของคนในชุมชน 

   สิ่ ง ท่ี ค้นพบจากการเปล่ียนแปลงของคนในชุมชน พบว่า คนในชุมชนมี

ความสมัพนัธ์ท่ีดีตอ่กนัมากกว่าแตก่่อนท่ีจะมีงานวิจยัเข้ามาในชุมชน คนในชมุชนเห็นคณุคา่ของ

ชุมชนมากขึน้ คนในชุมชนรู้สึกว่าตวัเองมีส่วนร่วมในการท างาน และการปฏิบัติการครอบครัว

ต้นแบบ โดยวิเคราะห์จากการแสดงความคิดเห็นของคนในชมุชม เชน่ ครอบครัวพ่ีเลม่ ตะเคียนหิน 

ครอบครัวพ่ีแก่น ครอบครัวพ่อใหญ่จิม  คนในชุมชนมีความกระตือรือร้นท่ีจะเข้าร่วมกิจกรรม 

เพราะได้ความรู้จากการท างานโครงการวิจยัได้ด้วย  

  2.2 การเปล่ียนแปลงของเดก็และเยาวชน 

 เด็กและเยาวชน หลงัจากท่ีกลุ่ม อสม. เป็นกลไกการเฝ้าระวงั เด็กเหล่านีมี้การจบักลุ่ม

สบูบหุร่ีและตัง้วงกินเหล้าน้อยลง เดก็ท่ีโรงเรียนมีความรู้เพิ่มมากขึน้ รู้จกัโทษของบหุร่ี มีทศันคติท่ี

เปล่ียนแปลงไป และพวกเขาเองก็พร้อมท่ีจะเป็นกลไก ชกัชวนให้คนในครอบครัว ลด ละ เลิก การ

สบูบหุร่ีตอ่ไป  

  2.3 การเปล่ียนแปลงของผู้น าทางการและผู้น าทางธรรมชาต ิ

   หลังจากมีการเคล่ือนงานวิจัยในพืน้ท่ี การรับรู้ข้อมูล สถานการณ์ท่ีได้จาก

การศึกษารวมถึงการดึงผู้ น าทางการในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการวิจัย ท าให้ผู้ น า

ทางการเข้าใจในกระบวนการพฒันาแบบมีส่วนร่วมมายิ่งขึน้ อีกท่ีมีความภาคภูมิใจในการมีส่วน
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ในการสร้างกลไกการเฝ้าระวงั การลด ละ เลิก การสูบบุหร่ีในครอบครัว รวมถึงกรณีท่ีผู้น าสนใจ

กระบวนการวิจยัน าไปใช้กบัการพฒันาด้านอ่ืนในหมูบ้่านด้วย  

  2.4 ทีมวิจัย 

    การท าวิจยัในครัง้นีท้ าให้ทีมวิจัยได้เรียนรู้รูปแบบการท าวิจยัแบบมีส่วนร่วม

มากยิ่งขึน้ รู้ประวัติความเป็นมาของชุมชนบ้านแซร์ไปร์ ต าบลไพรพัฒนา อ าเภอภูสิงห์ จังหวัด              

ศรีสะเกษ การได้เก็บข้อมลูทนุทางสงัคม ทนุทางวฒันธรรม และความเป็นกลุ่มชาติพนัธุ์เขมรของ

ของชมุชน นอกจากนีน้กัวิจยัได้เป็นท่ีรู้จกัของทีมวิจยั ผู้น าชมุชน หน่วยงานในพืน้ท่ี ได้ภาคีในการ

ด าเนินงาน 
  

 3. อภปิรายปัญหาอุปสรรคต่อความส าเร็จของงานวิจัย 

  3.1 ด้านคน ได้แก่ 

    คนในชุมชน 

    ในช่วงเร่ิมต้นการด าเนินงานวิจัยคนในชุมชนยังไม่เข้าใจในกระบวนการ

ด าเนินงานวิจยัแบบมีส่วนร่วม และการเก็บรวมรวมข้อมลูในประเด็นปัญหาเร่ืองบหุร่ีชมุชนไม่กล้า

ให้ข้อมลูมากเกินไป ทางทีมวิจยัจงึต้องท าความเข้าใจกบัชมุชน 

    เดก็และเยาวชน 

    การเข้าถึงข้อมูลท่ีแท้จริงเก่ียวกบัเด็กและเยาวชน ในส่วนประเด็นปัญหาเร่ือง 

บหุร่ี โดยเฉพาะเร่ืองทศันคติ และสถานการณ์การสบูบหุร่ี ทีมวิจยัต้องใช้เกมส์ และการวาดรูปเข้า

ชว่ย เพ่ือให้เดก็ได้อธิบายทศันคต ิและสถานการณ์ดงักลา่ว ได้มากขึน้  

   ผู้น าทางการ 

    ในช่วงเร่ิมต้นการวิจยั ชมุชนมีภารกิจงานท่ีมาก เน่ืองจากเป็นหมู่บ้านท่ีอยู่ติด

ชายแดน มีหน่วยงานตา่ง ๆ เข้ามาในหมู่บ้านจ านวนมาก ด้ายการท่ีทีมวิจยัจากมหาวิทยาลยั เคย

ท างานในหมูบ้่านมาก่อน จงึได้รับความไว้วางใจและการเอือ้อ านวยความสะดวกตลอดโครงการ 

    ทีมวิจัย 

    ทีมวิจยัท่ีมาจากศนูย์ศรีสะเกษศกึษา มหาวิทยาลยัราชภฏัศรีสะเกษ มีภารกิจ

หลายด้าน ขณะท่ีทีมวิจัยเป็นอาสาสมัครจากชาวบ้านก็ต้องมีวิถีชีวิต ท าไร่ ท านา และท างาน
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หลายหน่วยงาน หรือสวมหมวกหลายใบ ท าให้ไม่มีเวลาว่าง จึงท าให้เวลาไม่คอ่ยตรงกนั บางครัง้

ต้องมีการเล่ือนเวลาการจดักิจกรรมออกไปอยูบ่อ่ยครัง้  

  3.2 ด้านกระบวนการวิจัย 

   การวิจยัครัง้นีเ้ป็นการวิจยัเชิงปฏิบตัิการแบบมีสว่นร่วมท่ีต้องอาศยัการมีส่วนร่วม

ของชมุชนทัง้ในส่วนการเก็บข้อมลูและการทดลองปฏิบตัิการ จงึท าให้ใช้เวลานานในการศกึษา อีก

ทัง้การศกึษาวิจยัท่ีเก่ียวกบัเร่ืองยาสบู เป็นประเด็นปัญหาท่ีสร้างความออ่นไหวได้ บางครัง้ถกูมอง

ว่าเป็นเร่ืองยาเสพติด ดังนัน้ การออกแบบกระบวนการวิจัยต้องอาศัยความเช่ียวชาญ และ

ประสบการณ์ จงึจะสามารถได้ข้อเท็จจริง  
 

 

 4. อภปิรายบทเรียนที่ได้จากงานวิจัย 

  การท างานวิจยัในครัง้นี  ้ทีมวิจยัค้นพบบทเรียนและองค์ความรู้ท่ีน่าสนใจท่ีสามารถ

น าไปสร้างเสริมกลไกการเฝ้าระวงั การ ลด ละ เลิกการสบูบหุร่ีในครอบครัวได้ ดงันี ้

  4.1 การน ามตสิมัชชาสุขภาพแห่งชาตมิาปฏิบัตกิารท่ีจังหวัดศรีสะเกษ  

   การปรับใช้ทุนทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรมในการสร้างเสริมกลไกการเฝ้าระวัง 

การลด ละ เลิกการสบูบหุร่ี ในครอบครัว  ในเบือ้งต้นจ าเป็นต้องสร้างความเข้าใจร่วมกนักบัชมุชน 

เพ่ือให้ทุกคนเข้ามามีส่วนร่วม โดยอาศยับทบาทของผู้น าทางการ และผู้น าทางธรรมชาติในการ

เป็นผู้น าการด าเนินกิจกรรม เพ่ือสร้างการยอมรับของคนในชมุชน  

  4.2 บทเรียนการสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน 

   การสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนจ าเป็นต้องท าอย่างไม่เป็นทางการ  ต้องใช้การ

พบปะ พดูคยุ ขอความคิดเห็น ขอความร่วมมือ ขอความช่วยเหลือ หรืออาศยัให้ผู้น าทางการ และ

ผู้น าทางธรรมช่วยประชาสัมพันธ์ก่อน  จึงจะได้รับการสนับสนุน นอกจากนีต้้องใช้กิจกรรมเป็น

เคร่ืองมือในการสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน เช่น เวลาจดัประชุมก็ไปขอใช้สถานท่ีโรงพยาบาล

สง่เสริมสขุภาพต าบลไพรพฒันา หรือเข้าไปท ากิจกรรมในระดบัครอบครัวต้นแบบ และลงพืน้ท่ีจดั

กิจกรรมในโรงเรียน ซึง่เกิดจากการมีสว่นร่วมทัง้สิน้ 
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  4.3 บทเรียนด้านการท างานร่วมกับทีมวิจัย 

   ทีมวิจยัประกอบด้วย นกัวิชาการจากมหาวิทยาลัย และเป็นกลุ่มชาวบ้านท่ีไม่มี

ประสบการณ์ในการเอกสาร การเก็บข้อมลู ตามกระบวนการวิจยั ทีมวิจยัจ าเป็นต้องคอ่ยๆพฒันา 

โดยการใช้วิธีการเรียนรู้จากการลงมือท า และมาสรุปบทเรียนร่วมกันเป็นระยะๆ การไว้วางใจใน

การด าเนินโครงการถือว่าเป็นหวัใจส าคญั ท่ีท าให้เกิดการเรียนรู้ และพฒันาการของทีวิจยัอย่าง

ตอ่เน่ือง  
 

 5. อภปิรายการน าไปใช้ประโยชน์จากงานวิจัย 

  ระหว่างการด าเนินงานวิจยั นกัวิจยัได้เช่ือมการท างานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลบ้านแซร์ไปร์ เจ้าหน้าท่ีได้น าข้อมลูมาปรับใช้และส่งเสริมการรณรงค์ให้ความรู้เก่ียวกบัเร่ือง

ยาสบู 

 หลงัจากการงานวิจยัสิน้สุด โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านแซร์ไปร์ได้ใช้ข้อมูล

วิจยั ในการพฒันาโครงการเพ่ือขอรับการสนบัสนนุจาก กองทนุ สปสช. 
 

 

6.3 ข้อเสนอแนะ 

 1. ข้อเสนอแนะต่อชุมชน 

  แม้ว่าการวิจัยในครัง้นีไ้ด้ท าให้เกิดการมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมของคนใน

ชมุชน และสามารถสร้างโมเดล การสร้างเสริมกลไกการเฝ้าระวงัในการลด ละ เลิก การสบูบหุร่ีใน

ครอบครัว และการจบักลุม่มัว่สมุของเด็กและเยาวชนท่ีจะเป็นนกัสบูหน้าใหมใ่นชมุชนลดลง แต่ทีม

วิจยัอยากให้ชมุชน มีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมอย่างตอ่เน่ือง เพ่ือสร้างความยัง่ยืนให้เกิดขึน้

ในชมุชน และมีกิจกรรมการปฏิบตักิารลด ละ เลิกการสบูบหุร่ีได้ 
 

 2. ข้อเสนอแนะต่อระดับนโยบาย 

  การวิจยัในครัง้นีมี้ขอบเขตพืน้ท่ีในการศกึษาวิจยัเพียง 2 หมู่บ้านท่ีใช้เป็นกรณีศกึษา 

คือ ชมุชนบ้านแซร์ไปร์ ต าบลไพรพฒันา อ าเภอภูสิงห์ จงัหวดัศรีสะเกษ แตข้่อค้นพบจากงานวิจยั

ชิน้นีพ้บว่า การน ามติสมชัชาสขุภาพแห่งชาติมาปฏิบตัิท่ีจงัหวดัศรีสะเกษ โดยการปรับใช้ทนุทาง

สงัคมและทุนทางวัฒนธรรมชาติพันธุ์เขมร ภายใต้การมีส่วนร่วมของคนในชุมชนเน้นท่ีสถาบนั
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ครอบครัวท่ีผสมผสานระบบผู้น าทางธรรมชาติร่วมกบัผู้น าทางการและความเช่ือของชมุชน น ามา

สร้างเป็นกิจกรรมสร้างเสริมกลไกการเฝ้าระวงั เพ่ือ ลด ละ เลิก การสูบบุหร่ีในครอบครัว ดงันัน้ 

นโยบายเก่ียวกับเร่ืองยาสูบในชุมชน ภาครัฐจ าเป็นต้องให้บทบาทกับคนในชุมชนได้คิดกิจกรรม

เพ่ือให้เกิดความเหมาะกับสภาพปัญหา และสภาพพืน้ฐานของชุมชนเอง ภาครัฐควรเป็นเพียงผู้

หนุนเสริมให้เกิดกิจกรรม เพ่ือสร้างความยัง่ยืนในการในการป้องกันและลดการสูบบุหร่ีในชุมชน

ตอ่ไป 
 

 3. ข้อเสนอแนะต่อการวิจัยครัง้ต่อไป 

 การด าเนินการวิจยั และช่วงในการปฏิบตัิการของครอบครัวต้นแบบ เพ่ือสร้างกลไกการ

เฝ้าระวงัการสบูบหุร่ีในครอบครัว มีระยะเวลาในการปฏิบตัิการสัน้ ซึ่งการลด ละ เลิก การสบูบหุร่ี

ต้องมีการติดตาม และกระบวนการอย่างต่อเน่ือง ควรมีการติดตามกรณีศึกษาเพิ่มเติมหลัง

โครงการวิจยัสิน้สดุลง  

 จากการเก็บข้อมูลการวิจยัในครัง้นี  ้พบว่าเป็นชุมชนชนบทท่ีมีรูปแบบทุนทางสงัคม ทุน

ทางวฒันธรรมท่ียงัเหลืออยู่ อีกทัง้เป็นกลุม่ชาติพนัธุ์เขมรท่ีมีความกลมเกลียวเหนียวแน่นในระบบ

วงวานเครือญาติ จึงสามารถน าทุนทางสังคมทางวัฒนธรรมมาปรับใช้ในการสร้างกลไกการเฝ้า

ระวงัการสูบบุหร่ีในครอบครัวได้ แต่ทีมวิจยัไม่แน่ใจว่าสิ่งท่ีค้นพบดงักล่าวจะสามารถน าไปปรับ

ใช้ได้กบั ชมุชนเมือง หรือชมุชนกึ่งเมืองกึ่งชนบทได้หรือไม่ ดงันัน้ ควรมีการศกึษาวิจยัถึงการใช้ทนุ

ทางสงัคม ทนุทางวฒันธรรม ในการเฝ้าระวงัในชมุชนเมือง หรือกึ่งเมืองกึ่งชนบท 

 น่าสนใจว่าหากได้มีการปรับใช้ทนุทางสงัคม และทุนทางวฒันธรรมกลุ่มชาติพนัธุ์ อ่ืนใน

จังหวัด ศรีสะเกษ เพ่ือน ามติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติเร่ืองยาสูบมาปฏิบัติการจะได้เรียนรู้และ

รูปแบบท่ีแตกตา่งกนัอยา่งไร 
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แบบสัมภาษณ์เก็บรวบรวมข้อมูล 
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แบบส ารวจรายครัวเรือน (Household of survey) 
สถานการณ์ พฤตกิรรม และทศันคตกิารสูบบุหร่ี 

โครงการพัฒนากลไกการสร้างเสริมระบบการเฝ้าระวังเพื่อลด ละ เลกิการ 
สูบบุหร่ีในครอบครัวพืน้ที่ชายแดนไทย – กัมพูชา 

 
ค าชีแ้จง 
 การส ารวจสถานการณ์ พฤติกรรมการสูบบุหร่ี ความรู้ และทัศนคติของการสูบบุหร่ีใน
ครอบครัว จดัท าขึน้เพ่ือทราบสถานการณ์การสบูบหุร่ีของสมาชิกในครอบครัว น าไปสู่การพฒันา
พฒันากลไกการสร้างเสริมระบบการเฝ้าระวงัเพ่ือลด ละ เลิกการสบูบหุร่ีในครอบครัว ตอ่ไป 
 ข้อค าถามในแบบส ารวจรายครัวเรือนชดุนี ้แบง่เป็น 4 สว่น ดงันี ้
  ส่วนที่ 1 ความสมัพนัธ์ของสมาชิกในครอบครัว 
  ส่วนที่ 2 พฤตกิรรมสบูบหุร่ีและสขุภาพ (10 ข้อ)  
  ส่วนที่ 3 ความรู้ของคนในครอบครัวเก่ียวกบับหุร่ี (12 ข้อ) 
  ส่วนที่ 4 ทศันคตติอ่การสบูบหุร่ี (15 ข้อ) 
 ตอบแบบส ารวจรายครัวเรือนด้วยการเขียนข้อความลงในช่องว่างท่ีก าหนดตามความเป็น
จริงและท าเคร่ืองหมาย ลงในช่อง  (   ) ให้ครบถ้วนทุกข้อ  โดยข้อมูลและผลการตอบค าถาม
ทัง้หมด ทางศูนย์ศรีสะเกษศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ จะถือเป็นความลับและ
เสนอผลเป็นภาพรวม และจะไม่มีผลกระทบต่อท่านแต่ประการใด  
 
ส่วนที่ 1 ความสัมพันธ์ของสมาชิกในครอบครัว (เรียงล าดับจากอายุมากสุด-น้อยสุด) 
บ้านเลขท่ี.........บ้าน ...................... หมูท่ี่.......ต าบลไพรพฒันา    อ าเภอภสูิงห์   จงัหวดัศรสะเกษ 
ล าดบั
ที ่

ช่ือ-สกลุ อายุ
(ปี) 

ความสมัพนัธ์
ในครอบครัว 

ระดบัชัน้
เรียน 

X = ไมส่บูบหุร่ี 
/ = สบูบหุร่ี 
0 = ไมแ่นใ่จ 

จ านวน
ปีที ่

สบูบหุร่ี 

หมายเหต ุ

1.        
2.        
3.        
4.        
5.        
6.        
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ส่วนที่ 2 พฤตกิรรมการสูบบุหร่ี  
1. พฤตกิรรมการสบูบหุร่ีของทา่น 
 (   ) ไมเ่คยสบูบหุร่ี (ข้ามไปตอบข้อ 8) 
 (   ) เคยแคล่องสบู แตปั่จจบุนัไมไ่ด้สบู (ข้ามไปตอบข้อ 8) 
 (   ) เคยสบูแตเ่ลิกแล้ว โดยเลิกสบูมาเป็นเวลา ……............... เดือน (ข้ามไปตอบข้อ 8) 
 (   ) ปัจจบุนัยงัสบูบหุร่ีอยู ่ 
2. ชนิดของบหุร่ีท่ีทา่นและสมาชิกในครอบครัวเคยสบูบหุร่ี 

(   ) ยาเส้นมวนเอง   (   ) บหุร่ีก้นกรองท่ีซือ้ถกูต้องตามกฎหมาย 
 (   ) บหุร่ีท่ีข้ามแดนมาจากประเทศกมัพชูา (   ) อ่ืนๆ ระบ ุ............................................... 
3.ความถ่ีในการสบูบหุร่ีของทา่น 
 (   ) สบูประจ าทกุวนั   (   ) สบูเกือบทกุวนั/บอ่ยๆ 
 (   ) สบูเป็นครัง้คราว นานๆ ครัง้  (   ) อ่ืนๆ ระบ ุ............................................... 
4.ทา่นสบูบหุร่ีเฉล่ียวนัละ ...................... มวน 
5. สถานท่ีสว่นใหญ่ท่ีท่านและคนในครอบครัวสบูบหุร่ี 
 (   ) ท่ีบ้าน    (   ) ท่ีท างาน  
 (   ) ทัง้ท่ีบ้านและท่ีท างาน  (   ) ท่ีอ่ืนๆ เชน่ .............................................. 
6. ปัจจบุนั ทา่นสบูบหุร่ีในครอบครัวหรือไม ่(รวมพืน้ท่ีโดยรอบครอบครัว) 
 (   ) ไมส่บู (ข้ามไปตอบข้อ 17)  (   ) สบูเป็นประจ า (   ) สบูนานๆ ครัง้ 
7. สถานท่ีสว่นใหญ่ท่ีท่านและคนในครอบครัวสบูบหุร่ีในครอบครัว 

(   ) ห้องนอนสว่นตวั   (   ) พืน้ท่ีในครอบครัว เชน่ ในห้องรับแขก หรือ 
       ห้องโถง 

 (   ) ระเบียง นอกพืน้ท่ีครอบครัว  (   ) ห้องครัว 
 (   ) บนัได    (   ) ห้องน า้ 
  (   ) ท่ีจอดรถ    (   ) อ่ืนๆ ระบ ุ………………………………… 
8. ปัจจบุนั ทา่นหรือคนในครอบครัวมีความต้องการท่ีจะเลิกสบูบหุร่ีหรือไม่ 
 (   ) ไม่ต้องการ เพราะ ................................................................................................. 
 (   ) ต้องการ เพราะ (ตอบได้มากกวา่ 1 ข้อ) 
 (   ) ครอบครัวอยากให้เลิก  (   ) มีปัญหาสขุภาพ แพทย์แนะน าให้เลิก 
 (   ) มีปัญหาสขุภาพ จงึอยากเลิกเอง (   ) รู้ถึงโทษภยัมากขึน้ รู้วา่ไมดี่ จงึอยากเลิก 
 (   ) สงัคมไมค่อ่ยยอมรับ   (   ) ต้องการประหยดั 
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 (   ) หนว่ยงานเข้มงวดเก่ียวกบัการควบคมุการสบูบหุร่ี ท าให้สบูไมส่ะดวก 
 (   ) กฎหมายห้ามสบูบหุร่ีในท่ีสาธารณะและท่ีตา่งๆ ท าให้สบูไมส่ะดวก 
 (   ) คนต่ืนตวัไมส่บูบหุร่ีมากขึน้ รู้สกึว่า คนสบูเหมือนเป็นคนนา่รังเกียจ 
 (   ) กงัวลเร่ืองผลกระทบตอ่คนรอบข้างท่ีไมส่บูบหุร่ี 
 (   ) อ่ืนๆ ระบ ุ............................................................................................................ 
9. ทา่นเห็นด้วยหรือไม ่หากครอบครัวของท่าน จะด าเนินงานด้านการควบคมุการสบูบหุร่ีภายใน
ครอบครัว  
 (   ) ไมเ่ห็นด้วยเพราะ ................................................................................................. 

(   ) เห็นด้วย เพราะ .................................................................................................... 
10. ทา่นต้องการให้ครอบครัวของทา่น สนบัสนนุกิจกรรมควบคมุการสบูบหุร่ีหรือไม ่
 (   ) ไม่ต้องการเพราะ……………………………………………………………………….. 
 (   ) ต้องการ การสนบัสนนุ ได้แก่ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
 (   ) จดัเขตสบูบหุร่ี 
 (   ) จดัเขตสบูบหุร่ีให้เหมาะสม 
 (   ) อ่ืนๆ……………………………………………………………………………..……… 
 (   ) จดักิจกรรมรณรงค์เร่ืองบหุร่ี 
 (   ) จดับอร์ดความรู้ 
 (   ) แจกส่ือสิ่งพิมพ์ แผน่พบัความรู้ สติ๊กเกอร์ 
 (   ) กิจกรรมเสียงตามสาย 
 (   ) ประกวดค าขวญั 
 (   ) กิจกรรมเดนิรณรงค์ 
 (   ) อบรมให้ความรู้แก่สมาชิกในครอบครัว 
 (   ) อ่ืนๆ…………………………………….………………………………………………. 
 (   ) จดักิจกรรมสนบัสนนุให้พนกังานเลิกบหุร่ี 
 (   ) สนบัสนนุผลิตภณัฑ์อดบหุร่ี 
 (   ) อบรมวิธีเลิกบหุร่ีให้สมาชิกในครอบครัว 
 (   ) จดัตัง้คลีนิคเลิกบหุร่ีในชมุชน 
 (   ) สนบัสนนุให้ไปปรึกษาแพทย์ 
 (   ) อ่ืนๆ…………………………………………………………………………………….. 
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ส่วนที่ 3 ความรู้เก่ียวกับบุหร่ี 
ค าชีแ้จง : โปรดท าเคร่ืองหมาย   ลงในชอ่งวา่งท่ีตรงกบัความคิดของท่านมากท่ีสดุ 
ข้อ ข้อความ ถูก ผิด 
1. บหุร่ีเป็นสิ่งเสพติดชนิดหนึง่   
2. การสบูบหุร่ีเป็นสาเหตทุ าให้เกิดโรคมะเร็งท่ีอวยัวะตา่งๆของร่างกาย   
3. การสบูบหุร่ีเป็นสาเหตทุ าให้เส้นเลือดในสมองแตกและเป็นอมัพาตได้   
4. สารนิโคตนิในบหุร่ี ท าให้ผู้สบูบหุร่ีมีอาการติดบหุร่ี   
5. สารทาร์ในบหุร่ี มีผลท าให้ความดนัโลหิตสงู หวัใจเต้นเร็ว   
6. ก้นกรองบหุร่ีชว่ยลดอนัตรายจากการสบูบหุร่ีได้   
7. สารพิษในบหุร่ี มีอนัตรายทัง้ตอ่ผู้สบูและผู้ ท่ีไมส่บูโดยการได้รับควนับหุร่ี   
8. สถานท่ีสาธารณะเป็นแหลง่ส าคญัท่ีเป็นพาหะแหง่การเกิดโรคจากควนับหุร่ี   
9. ปัจจบุนั มีกฎมายเก่ียวกบัการควบคมุยาสบูและการสบูบหุร่ี   
10. ห้ามขาย แลกเปล่ียนหรือให้ผลิตภณัฑ์ยาสบูแก่ผู้ ท่ีมีอายไุมค่รบ 20 ปีบริบรูณ์   
11. ผู้ไมส่บูบหุร่ี ไมส่ามารถเรียกร้องเจ้าของสถานท่ีท่ีไปใช้บริการให้จดัเขตปลอดบหุร่ี

ได้ 
  

12. การสบูบหุร่ีในท่ีสาธารณะก่อให้เกิดความเสียหายตอ่สขุภาพของบคุคลอ่ืน เป็น
การใช้สิทธิท่ีมิชอบด้วยกฎหมาย 

  

 
ส่วนที่ 4 ทัศนคตเิก่ียวกับการสูบบุหร่ี 
ค าชีแ้จง : โปรดพิจารณาเลือกข้อความท่ีตรงกบัความรู้สกึ หรือความเห็นของทา่นมากท่ีสดุ  
    แล้วท าเคร่ืองหมาย  ลงในชอ่งวา่ง 

ข้อ ข้อความ 
ทัศนคติ 

เหน็ด้วย 
ไม่

แน่ใจ 
ไม่ 

เหน็ด้วย 
1. การสบูบหุร่ี 1 ซองตอ่วนั ไมเ่ป็นอนัตรายตอ่สขุภาพ    
2. คนเราไมรู้่วนัตายของตนเอง จะเช่ือได้อย่างไรวา่จะตายเร็วกวา่ปกติ

เพราะการสบูบหุร่ี 
   

3. การสบูบหุร่ีมีทัง้อนัตรายและผลเสียมากกวา่ผลดี    
4. ทา่นรู้สกึรังเกียดผู้ ท่ีสบูบหุร่ี    
5. การสบูบหุร่ีท าให้มีความมัน่ใจในตนเองมากขึน้    
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ข้อ ข้อความ 
ทัศนคติ 

เหน็ด้วย 
ไม่

แน่ใจ 
ไม่ 

เหน็ด้วย 
6. ควรมีเขตปลอดบหุร่ีในท่ีท างานของทา่น    
7. การจดัเขตปลอดบหุร่ีในท่ีท างาน จะชว่ยสง่เสริมภาพลกัษณ์ของ

บริษัทให้ดีขึน้ 
   

8. การสบูบหุร่ีเป็นเร่ืองปกติของคนธรรมดาทัว่ไป    
9. การสบูบหุร่ีท าให้คนท่ีอยูใ่กล้ชิดเกิดความร าคาญ    
10. ถ้าทา่นอยูใ่นกลุม่ท่ีสบูบหุร่ี ทา่นจ าเป็นต้องสบูบหุร่ีด้วย    
11. ทา่นตัง้ใจจะชกัชวนเพ่ือนร่วมงานให้เลิกสบูบหุร่ี    
12. คา่ใช้จา่ยในการซือ้บหุร่ี สามารถเก็บออมไว้เป็นคา่ใช้จา่ยท่ีจ าเป็น

อยา่งอ่ืนได้ 
   

13. การสบูบหุร่ีท าให้รัฐต้องสญูเสียคา่ใช้จา่ยในการรักษาพยาบาล
มากกวา่รายรับท่ีได้จากภาษีบหุร่ี 

   

14. การเลิกสบูบหุร่ีเป็นการท าลายบคุลิกภาพของตนเอง    
15. ผู้ ท่ีเลิกสบูบหุร่ีได้เป็นผู้ ท่ีชนะใจตนเอง    

 
“ขอขอบคณุทกุทา่นท่ีให้ความร่วมมือในการตอบแบบส ารวจรายครัวเรือนนี  ้
 ข้อมลูของทา่นและครอบครัวจะเป็นประโยชน์อยา่งยิ่งตอ่การพฒันาให้ครอบครัวและชมุชนของ
เราเป็นครอบครัว ลด ละ เลิกการสบูบหุร่ี และตอ่การพฒันาสงัคมไทยให้เป็นสงัคมไร้ควนับหุร่ี” 
 
 
 ช่ือผู้ให้สมัภาษณ์  .......................................................................................................  

ช่ือผู้สมัภาษณ์  ........................................................................................................... 
     วนัท่ีสมัภาษณ์  ............./..................../................ 
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กรอบการพูดคุยกลุ่มเป้าหมาย 15 ครัวเรือนต้นแบบลด ละ เลิกการสูบบุหร่ี 
บ้านแซร์ไปร์  ต าบลไพรพัฒนา  อ าเภอภสูิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ 

 
ชีแ้จงความเป็นมา 
 - ทบทวนข้อมลู ศจย. / ความเป็นมาโครงการ / สิ่งท่ีท ามาแล้ว / ข้อค้นพบ 
 
วัตถุประสงค์การประชุมครัวเรือน 15 ครอบครัว 
 - ทบทวนโครงการฯและชีแ้จงผลการเก็บข้อมลูสถานการณ์การสบูบหุร่ีและผลกระทบ 
ท่ีเกิดขึน้ในชมุชนบ้านแซร์ไปร์ 
 - หาแนวทางการสร้างการมีสว่นร่วมของคนในครอบครัวเพ่ือการลด ละ เลิก การสบูบหุร่ี 
 
- ประเดน็พูดคุย 15 ครอบครัว 

-  พฤตกิรรมการสบูบหุร่ีของคนในครอบครัว 
-  ความรู้สกึ / ความคดิเห็นของคนในครอบครัวท่ีมีสมาชิกในครอบครัวสบูบหุร่ี 
-  วิธีการท่ีคนในครอบครัวได้ชว่ยกนัเพ่ือลดการสบูบหุร่ีในครัวเรือน 
-  ผลท่ีเกิดขึน้เป็นอยา่งไร 
-  วิธีการท่ีจะท าตอ่ในครัวเรือนเพ่ีอลดการสบูบหุร่ีของสมาชิกในครอบครัว 

 
แบบบันทกึข้อมูลครอบครัวต้นแบบการลด ละ เลิก การสูบบุหร่ีในครอบครัว 
...............................................................................................................................................
............................................................................................................................................... 
...............................................................................................................................................
............................................................................................................................................... 
...............................................................................................................................................
............................................................................................................................................... 
...............................................................................................................................................
............................................................................................................................................... 
 

ผู้บันทกึ................................................................................... 
วันท่ีบันทกึ.............................................................................. 
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อยากเลิกสูบยา : หมู่บ้านปฏบัิตกิาร ลด ละ เลิก การสูบบุหร่ีในครอบครัว 
 
  บทความนีต้้องการอธิบายกระบวนการน ามตสิมชัชาสขุภาพเร่ืองยาสบูมา 
ปฏิบตัิการในพืน้ท่ีจังหวัดศรีสะเกษ พืน้ท่ีชายแดน ไทย – กัมพูชา ในช่วงระหว่างปฏิบตัิการใน
ครอบครัวน าร่อง ลด ละ เลิก การสูบบุหร่ีในครอบครัว โดยการวิเคราะห์ให้เห็น  หลกัคิด วิธีการ  
กลไกการท างาน  ทกัษะความรู้  และกระบวนการท างาน  อย่างเป็นขัน้ตอนรวมทัง้ผลท่ีเกิดขึน้จาก
การท างาน  ทีมวิจัยใช้วิธีการเก็บข้อมูลทางมานุษยวิทยาและใช้กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบตัิการ
แบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research) ในพืน้ท่ีหมู่บ้านปฏิบตัิการ ลด ละ เลิก การสูบ
บหุร่ีในครอบครัว ในชว่งระหว่างเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2555  ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2555  พบว่า
การสบูบหุร่ีครัง้แรกของคนในสมยัก่อนจะมีความสมัพนัธ์กนักบัวิถีชีวิตการท ามาหากิน และความ
เช่ือ ซึ่งแตกตา่งจากการสบูบหุร่ีครัง้แรกของคนสมยันีท่ี้เกิดจากการเรียนแบบรุ่นพ่ี ท าตามเพ่ือนคิด
วา่โก้เก๋  คนท่ีสบูบหุร่ีมานานมีปัญหาด้านสขุภาพ ต้องการเลิกสบูบหุร่ี และโดยวิธีการตา่งๆ ท่ีสร้าง
แรงจงูใจ หกัดิบ อมลกูอม ขณะท่ีพืน้ท่ีชายแดน ท่ีมีการขายบหุร่ีลอกเรียนแบบราคา บหุร่ีรสชาติท่ี
แปลกใหม่ และลกัษณะการหีบห่อท่ีสะดดุตา เป็นพืน้ท่ีในการสุ่มเส่ียงท่ี เดก็ เยาวชนท่ีอยูใ่กล้พืน้ท่ี
ชายแดน จะเป็นนกัสบูบหุร่ีหน้าใหม ่  

บทความนีชี้ใ้ห้เห็นวา่ การปฏิบตักิารของสถาบนัครอบครัวน าร่อง จากมาตรการ 
ร่วมกนั เช่น การก าหนดพืน้ท่ีสบูบหุร่ีในบริเวณบ้าน การสร้างแรงจงูใจ โดยใช้ความสมัพนัธ์ท่ีดีของ
คนในครอบครัวจะช่วยให้คนท่ีสบูบหุร่ีในครอบครัวสามารถ ลด ละ เลิก การสูบบหุร่ีได้  การสร้าง
กลไกการป้องกนัการสบูบหุร่ีหน้าใหมเ่ป็นเร่ืองเร่งดว่นท่ีควรได้รับการสง่เสริมจากทกุภาคสว่น 
 
บทน า 
  “...สูบยาเส้นสาวไม่มอง  สูบยาซองสาวมองจนเสียเส้น... “  นีค้งไม่ใช่
ประโยคท่ีเด็กๆในโรงเรียนท่ีเราไม่ได้ท ากิจกรรมเร่ืองยาสบูแตง่ขึน้เอง เพ่ือท่ีจะจีบสาว เพราะพวก
เขายังเป็นเด็ก หากแต่เป็นประโยคท่ีเด็กๆ หลายๆ คนในโรงเรียนแห่งนีไ้ด้ยินมาและพูดถึง
สถานการณ์การสูบบุหร่ีในชุมชน และน ามาล้อเล่นกับเพ่ือนจนติดปาก  แต่ก็ท าให้ผู้ ท่ีได้ยิน
มองเห็นถึงคา่นิยม และทศันคตขิองคนท่ีสบูบหุร่ีในหมู่บ้านแหง่นีด้้วย 
  หมูบ้่านปฏิบตัิการ ลด ละ เลิก การสบูบหุร่ี เป็นช่ือสมมติขึน้แทนหมูบ้่านท่ีนกัวิจยั
สนใจและได้ใช้พืน้ท่ีหมูบ้่านนีใ้นการน ามตสิมชัชาสขุภาพเร่ืองยาสบูไปปฏิบตักิารในพืน้ท่ีเน่ืองจาก 
หมูบ้่านแหง่นีก้ลายเป็นหมูบ้่านท่ีมีความส าคญั เพราะเป็นหมูบ้่านท่ีอยู่ตดิชายแดน ไทย – กมัพชูา 
ท่ีมีความหลากหลายทางชาตพินัธุ์ ทัง้ เขมร ลาว กยู และเยอ เป็นหมูบ้่านพฒันาของรัฐ มีการสร้าง
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ถนนสายส าคญัสู่ประเทศกมัพชูา เวียดนาม ซึง่เป็นเมืองหน้าดา่นของประเทศไทย มีการเปิดจดุ
ผา่นแดนถาวร เม่ือปี พ.ศ. 2546   จงึเป็นประตท่ีูส าคญัในการเปิดรับผู้คน ข้ามแดน เป็นเส้นทาง
การค้า และการทอ่งเท่ียว รวมทัง้เป็นท่ีจ าหนา่ยสินค้าผิดกฎหมาย และสินค้าปลอดภาษี เชน่ บหุร่ี
ย่ีห้อแบรนเนมตา่งๆ  
  การน ามติสมชัชาแห่งชาติเร่ืองยาสบูมาปฏิบตัิการในพืน้ท่ีชายแดน ไทย-กมัพชูา 
ท าให้ทีมวิจยัมีค าถามว่าการพฒันากลไกการสร้างเสริมระบบการเฝ้าระวงัเพ่ือลด ละ เลิกการสูบ
บหุร่ีในครอบครัว พืน้ท่ีชายแดนไทย – กมัพูชาควรเป็นอย่างไร ทัง้ท่ีในหมู่บ้านแห่งนีมี้ครอบครัวท่ี
ไม่เคยสบูบหุร่ีเลย  บางครอบครัวเคยสบูบหุร่ีแตเ่ลิกแล้ว และครอบครัวสว่นมากจะมีคนสบูบหุร่ีใน
ครอบครัว การท่ีรัฐบาลไทยท่ีได้ออกกฎหมายข้อห้าม  การสร้างมาตรการต่างๆ เพ่ือมาบงัคบัใช้
ควบคมุการสบูบหุร่ี ดเูหมือนว่าจะสวนทางกบัอตัราการสบูบหุร่ีท่ีสงูขึน้เร่ือยๆ ของคนในพืน้ท่ีท่ีอยู่
ห่างไกลตวัเมือง แตก่ลบัมีพืน้ท่ีติดชายแดนท่ีมีสินค้าจ าพวกนีอ้ยู่มาก ด้วยกลยทุธ์ของบริษัทผลิต
ยาสบู ท่ีต้องการหาลกูค้ารายใหม ่จึงมีการผลิตยาสบูท่ีสบูแล้วตดิง่ายขึน้ และบหุร่ีท่ีมีรสชาตแิปลก
ใหม่  เช่น รสบลูเบอร่ี รสช็อคโกแลต  รสสตรอเบอร่ี รสแอ๊ปเปิ้ล  และรสกาแฟท่ีวางขายทั่วไป               
ตามพืน้ท่ีชายแดน  
  บทความนี ้ทีมวิจัยจะวิเคราะห์และชีใ้ห้เห็นถึง ปฏิบตัิการของครอบครัวน าร่อง 
โดยใช้หลักวิธีการคิด  ในการสร้างกลไกการท างาน  รวมถึงทักษะความรู้ต่างๆ  และขัน้ตอน
กระบวนการท างาน  รวมทัง้ผลท่ีเกิดขึน้ จากการน ามติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติมาปฏิบัติการ
ร่วมกบัครอบครัวน าร่อง ในการลด ละ เลิก การสบูบหุร่ีในครอบครัว ตัง้แตต้่นจนจบ  ทีมวิจยัใช้การ
เก็บข้อมูลทางสงัคมศาสตร์และใช้กระบวนการวิจยัเชิงปฏิบตัิการแบบมีส่วนร่วม (Participatory 
Action Research) ในพืน้ท่ีหมู่บ้านปฏิบตักิาร ลด ละ เลิก การสบูบหุร่ีในครอบครัว  ในชว่งระหวา่ง
เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2555  ถึง เดือนธนัวาคม พ.ศ. 2555 
 
1.  บริบทพืน้ท่ีและพัฒนาการของการสูบบุหร่ีในหมู่บ้านปฏิบัตกิาร  
  หมู่บ้านปฏิบัติการ ลด ละ เลิกการสูบบุหร่ีในครอบครัว เป็นช่ือท่ีตัง้ขึน้แทน
หมู่บ้านเดิมท่ีมีช่ือเรียกหมู่บ้านเป็นภาษาเขมร นัน้เพราะคนท่ีมาอยู่ในหมู่บ้านกลุ่มแรกเป็นกลุ่ม
ชาตพินัธุ์เขมร และหมู่บ้านนีมี้พืน้ท่ีตดิชายแดนไทย – กมัพชูา ด้วยลกัษณะของพืน้ท่ีท่ีเป็นท่ีราบสงู  
สลบัภูเขาเตีย้ๆ และเทือกเขาพนมดงรัก ท าให้พืน้ท่ีในบริเวณนีอุ้ดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรป่าไม้  
ท่ีดิน ล าห้วยและพืน้ท่ีบริเวณนีเ้คยเป็นพืน้ท่ีต่อสู้ทางความคิดระหว่างรัฐไทย และคอมมิวนิสต์          
ท าให้ชาวบ้านนีต้้องอพยพออกจากหมู่บ้านหลายครัง้ เพ่ือความปลอดภยั บ้านนีเ้คยเป็นพืน้ท่ีจุด
พกัแรมชัว่คราวของชาวบ้านในประเทศกัมพูชาระหว่างการอพยพหนีการสู้ รบทางการเมือง เม่ือ
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หลายปีก่อน ด้วยความสมบูรณ์ของทรัพยากรป่าไม้ท่ีมีมาก ทางกรมป่าไม้  จึงได้มีการสมัปทาน  
ป่าไม้ในพืน้ท่ีบริเวณนัน้ทัง้หมด จึงท าให้พืน้ท่ีเปิดใหม่มีความอดุมสมบรูณ์ ท าให้ผู้คนจากตา่งถ่ิน
อพยพหลัง่ไหลเข้ามาจบัจองเป็นท่ีอยู่อาศยัและพืน้ท่ีท ากินเป็นจ านวนมาก ท าให้จ านวนครัวเรือน
ในหมูบ้่านแหง่นีข้ยายตวัอยา่งรวดเร็ว 
  หมู่บ้านแห่งนีก้ลายเป็นหมู่บ้านเป้าหมายในการพัฒนาของรัฐ ในหลายๆ เร่ือง 
หลงัการประกาศจากรัฐบาลว่า “เราจะเปล่ียนจากสนามรบเป็นสนามการค้า” บ้านนีก้ลายเป็น
ประตเูมืองหน้าด่านท่ีจะเปิดรับผู้คนท่ีจะสญัจรข้ามแดนไป – มา  มีการตดัเส้นทางท าถนนใหม่ 
จากหมู่บ้านแห่งนีไ้ปจนถึงชายแดน ไทย - กมัพชูา เพ่ือเช่ือมโยงการค้าและการท่องเท่ียว ภายใต้
เขตอนภุาคลุ่มน า้โขง (GMS) มีการเปิดจดุผ่านแดนถาวรชอ่งสะง า เพ่ือเป็นช่องทางในการค้า และ
การขนส่งในเขตภูมิภาคนี ้ท่ีสร้างรายได้ให้กับประเทศไทยอย่างมหาศาล รวมทัง้พืน้ท่ีชายแดนยงั
เป็นพืน้ท่ีท่ีมีสินค้าผิดกฎหมาย และสินค้าลอกเลียนแบบประเภทต่างๆ เช่น  สุรา และบุหร่ีย่ีห้อ              
แบรนเนมตา่งๆ 
  เราไม่ทราบว่าการสูบบุหร่ีครัง้แรกของคนในหมู่บ้านนีเ้กิดขึน้เม่ือไหร่ แต่จาก           
ค าบอกเล่าของชาวบ้าน พบว่าบุหร่ีหรือยาสูบถูกน ามาพร้อมๆกับการอพยพของผู้ ท่ีเข้ามาอยู่ใน
หมู่บ้านแห่งนี ้ผู้ ท่ีสูบบุหร่ีนานๆ ส่วนใหญ่บอกว่า เคยสูบบุหร่ีตัง้แต่เป็นเด็กอายุประมาณ 7 ปี
เน่ืองจากต้องออกไปชว่ยงานพอ่ แม ่แพ้วถางไร่ในป่า เลีย้งววัในป่า การสบูบหุร่ีครัง้แรก จงึมาจาก
ค าแนะน าของพ่อท่ีให้สบูบหุร่ีเพราะต้องการไลแ่มลง ไล่ยงุ บางครัง้ก็น ายาสบูมาป้องกนัทากเวลา
เดินป่า การสบูบหุร่ีจะเรียกว่าสบูยา สมยัก่อนจะมีเฉพาะยาเส้น และคนในหมู่บ้านยงัใช้ยาเส้นมา
เป็นเคร่ืองเซน่ ประกอบพิธีกรรมตามความเช่ือตา่งๆ ของผู้ เข้าทรง จากนัน้ก็จะแบง่กนัเพ่ือเป็นคาย
เคร่ืองเซ่น และแบง่กนัสบู ในสมยัก่อนการสบูยาไม่ได้ถือวา่เป็นเร่ืองน่ารังเกลียด บางครัง้ยาสบูกบั
น ามาเป็นของฝาก ของต้อนท่ีมีคณุคา่ให้กบัเครือญาตท่ีิมาจากตา่งถ่ิน  
  ในยคุสมยัท่ีคนในหมูบ้่านอพยพไปท างานท่ีอ่ืนแล้วน าบหุร่ีท่ีผลิตจากโรงงานกลบั
เข้ามาสบูบหุร่ีในหมู่บ้าน ท าให้ทศันคติตอ่การสบูบหุร่ีในหมูบ้่านเร่ิมเปล่ียนไป  ชาวบ้านมองวา่คน
ท่ีสบูบหุร่ีจากโรงงานเป็นคนมีเงิน โก้ เทห์่ และเป็นท่ีสนใจของคนรอบข้าง  จงึเป็นท่ีมาของการสบู
บหุร่ีของนกัสบูหน้าใหมท่ี่เป็นเดก็เยาวชน ในยคุปัจจบุนัท่ีสบูบหุร่ีเพราะต้องการเป็นท่ีสนใจของคน
รอบข้างท าตามเพ่ือน เพ่ือสร้างการยอมรับจากรุ่นพ่ี 
  ทีมวิจยัมองวา่  ในอดีตการสบูบหุร่ีครัง้แรกของคนท่ีสบูบุหร่ีนานๆเป็นการสบูยา
เส้น โดยหลกัคดิของการสบูบหุร่ีแตล่ะครัง้จะมีความสมัพนัธ์กบัความเช่ือ และวิถีชีวิตการท ามาหา
กินของคนครอบครัว ซึง่ตา่งจากการสบูบหุร่ีครัง้แรกของคนสมยัปัจจบุนั คนสว่นใหญ่เป็นการสบู



โครงการวิจยัเชิงปฏิบตัิการเร่ือง “การน ามติสมชัชาสขุภาพเร่ืองยาสบูไปปฏิบตัิการท่ีจงัหวดัศรีสะเกษ หน้า 119 
 

ยาท่ีผลิตจากโรงงาน และเป็นบหุร่ีท่ีมีรสชาตแิปลกใหมเ่ป็นท่ีสนใจและสามารถสร้างความอยาก
สบูบหุร่ีตอ่เน่ืองท่ีเร็วขึน้ 
 
2.  สมัชชาสุขภาพ : การน ามตสิมัชชาสุขภาพขับเคล่ือนในพืน้ที่ชายแดนไทย-กัมพูชา  
  การให้สัตยาบรรณของประเทศไทยในฐานะเป็นประเทศภาคีสมาชิกตาม
อนุสัญญาว่าด้วยการควบคุมยาสูบของอนามัยโลก ตัง้แต่ปี 2547 การท่ีเรามีคณะกรรมการ
ควบคุมการบริโภคยาสูบแห่งชาติ  (คบยช.) เพ่ือคอยออกนโยบายด้านการควบคุมยาสูบและ
มาตรการตา่งๆ ล่าสดุการประชมุสมชัชาแห่งชาติครัง้ท่ี 3 ได้ตระหนกัว่า การบริโภคยาสบูเป็นภัย
เส่ียงตอ่สขุภาพ ขณะท่ีสถานการณ์การบริโภคยาสบูของคนไทย รวมถึงเยาวชน มีแนวโน้มเพิ่มขึน้ 
และเข้าใจว่าการควบคมุยาสบูต้องใช้มาตรการท่ีบรูณาการหลายด้าน ประกอบกนัจะช่วยให้มีการ
คุ้มครองสขุภาพของผู้ ไมส่บูบหุร่ี และการช่วยเลิกบหุร่ี มีความจ าเป็นท่ีจะต้องสร้างความมุ่งมัน่ใน
การควบคมุการบริโภคยาสบู 

ท่ีผา่นมาสมชัชาสขุภาพจงัหวดัศรีสะเกษ ประกอบด้วยภาคประชาสงัคม ทัง้ 
ภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและประชาชนท่ีเก่ียวข้อง ได้ด าเนินการเก่ียวกับ
ประเด็นด้านสขุภาพในพืน้ท่ีจงัหวดัศรีสะเกษ ตามรูปแบบตา่งๆท่ีจะสร้างกระบวนการเรียนรู้  เพ่ือ
การพฒันากลุ่มเป้าหมายท่ีเก่ียวข้อง เช่น การรณรงค์ การจดัคา่ยและอบรมให้ความรู้ในประเด็นท่ี
เก่ียวข้องกับสขุภาพ  ขณะท่ีการส ารวจอตัราการสูบบุหร่ีแยกเป็นจงัหวดัพบว่า  อตัราการสูบบุหร่ี
ของจงัหวดัศรีสะเกษ ในปี พ.ศ. 2550 มีอัตราการสูบบุหร่ี 23.02% และในปี พ.ศ. 2554 มีอัตรา
การสูบบุหร่ี 24.98%  เพิ่มขึน้ 1.96% เม่ือเทียบกับปีท่ีผ่านมา (รัศมี สังข์ทอง และคณะ ,2554) 
ดงันัน้ประเด็นการน ามติสมชัชาสุขภาพเร่ืองยาสูบมาด าเนินการในจงัหวดัศรีสะเกษ จึงเป็นเร่ือง
เร่งดว่นนอกจากมาตรการท่ีมีอยูเ่ดมิ 
  การพฒันากลไกการสร้างเสริมระบบการเฝ้าระวงัเพ่ือลด ละ เลิกการสูบบุหร่ีใน
ครอบครัว  จึงเป็นค าถามท่ีส าคญัศกึษาในครัง้นี ้เน่ืองจากท่ีผ่านมา รูปแบบการณรงค์ไม่สบูบหุร่ี 
สามารถเข้าถึงได้บางกลุ่มท่ีอยู่ในระดบัจังหวัดเท่านัน้  การก าหนดพืน้ท่ีการสูบบุหร่ี สามารถ
ควบคมุได้เฉพาะในเขตเทศบาลและเมือง  แตก่ารสร้างกลไกโดยมีสถาบนัครอบครัวเป็นสถาบนัท่ี
เล็กและส าคัญท่ีสุดมาเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาครัง้นี ้ร่วมกับนักวิจัย ศูนย์ศรีสะเกษศึกษา 
มหาวิทยาลยัราชภฏัศรีสะเกษ  ท่ีเป็นสถาบนัทางวิชาการเพ่ือรับใช้ท้องถ่ิน โดยใช้วิธีการเก็บข้อมลู
ทางมานุษยวิทยา และกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action 
Research) การน ามติสมัชชาสุขภาพเร่ืองยาสูบมาปฏิบตัิการในพืน้ท่ีหมู่บ้านปฏิบตัิการลด ละ 



โครงการวิจยัเชิงปฏิบตัิการเร่ือง “การน ามติสมชัชาสขุภาพเร่ืองยาสบูไปปฏิบตัิการท่ีจงัหวดัศรีสะเกษ หน้า 120 
 

เลิก การสูบบุหร่ีในครอบครัวพืน้ท่ีชายแดนไทย – กัมพูชา จึงเป็นรูปแบบใหม่ของสมชัชาสุขภาพ
จงัหวดัศรีสะเกษ เพ่ือสร้างการเรียนรู้และพฒันามาตรการ ลด ละเลิก การสบูบหุร่ีตอ่ไป 
  ทีมวิจัยมองว่าการน ามติสมัชชาสุขภาพเร่ืองยาสูบมาปฏิบัติการในระดับ
ครอบครัว เป็นการกระตุ้นให้ผู้สบูบหุร่ีให้เห็นคณุคา่ของตวัเอง และการลด ละ เลิกสบูบหุร่ีเป็นการ
สร้างความสมัพนัธ์ท่ีดีของคนในครอบครัว  การปฏิบตักิารดงักล่าวสามารถสร้างการตระหนกั รับรู้ 
และเกิดการเปล่ียนแปลงพฤตกิรรมของผู้ ท่ีสบูบหุร่ีในในระดบัครอบครัวและในหมูบ้่านได้  
  
3.  หมู่บ้านปฏิบัตกิาร : ครอบครัวน าร่อง ลด ละ เลิก การสูบบุหร่ีในครอบครัว  
 “...เสียใจท่ีพึ่งเลิกสูบบุหร่ีได้  เพราะเวลาท่ีเลิกสูบบุหร่ีมันเหลือน้อยกว่าเวลาท่ีเรา
เคยสูบมันมาอีก....มาเลิกได้ตอนสุขภาพร่างกายเราไม่แข็งแรง   ยาท่ีผมใช้เลิกสูบบุหร่ีท่ี
ได้ผลดีที่สุดคือ การมีหัวใจที่เข็มแข็ง...” 
       (สมยั สืบฯ.  2555  :  สนทนา) 
  ความพยายามท่ีจะเลิกสูบบหุร่ีของคนในหมู่บ้านแห่งนีไ้ม่ใช่เร่ืองใหม่ท่ีจะพึ่งเร่ิม
ด าเนินการช่วงของการน ามติสุขภาพเร่ืองยาสูบมาด าเนินในหมู่บ้าน หากแต่คนท่ีสูบบุหร่ีได้ลอง
เลิก สบูบหุร่ีมาแล้วหลายครัง้ เน่ืองมาจากสาเหตหุลายประการ  เช่น  ปัญหาด้านของสขุภาพ คน
ในครอบครัวร้องขอ หลายคนสามารถเลิกสูบบหุร่ีได้อย่างถาวร หลายคนเคยเลิกได้แต่หนักลบัมา
สบูบหุร่ีอีกครัง้ และหลายคนท่ีก าลงัสบูบหุร่ีคดิอยากจะเลิก  
  ขณะท่ีการส ารวจแบบสมัภาษณ์รายครัวเรือนของชาวบ้าน เก่ียวกบัสถานการณ์
การสบูบหุร่ีในหมู่บ้านพบวา่ มีครอบครัวท่ีเคยสบูและไม่สบูบหุร่ี จ านวน 70 ครัวเรือน  มีครอบครัว
ท่ีสูบบุหร่ีท่ีมีเด็กอายุ ต ่ากว่า  7 ปี จ านวน 73 ครัวเรือนประเด็นท่ีน่าสนใจ คือ มีครัวเรือนท่ีมีเด็ก
อายตุ ่ากวา่ 7 ปี อาศยัมากกว่า 1 คน ทัง้หมด 16 ครัวเรือน  และครัวเรือนท่ีสบูบหุร่ีท่ีมีเดก็มากกว่า 
7 ปี อาศยัอยู่ร่วมจ านวน 154 ครัวเรือน  การท่ีชาวบ้านใช้เด็กท่ีมีอายุ 7 ปีเป็นเกณฑ์ เน่ืองจาก 
พฒันาการและการเรียนรู้ของเด็กปฐมวยั เป็นช่วงวยัทองของชีวิตในการพฒันาทุกเร่ือง หากเด็ก
เหล่านีย้งัอาศยัอยู่ในครัวเรือนท่ีสบูบหุร่ี ซึ่งมีผลตอ่พฒันาการและการเรียนรู้ของเด็กอย่างแน่นอน 
การส ารวจสถานการณ์ดงักล่าวท าให้ชาวบ้านรับรู้ถึงข้อมูลท่ีส าคัญในการตัดสินใจปฏิบตัิการ
ตอ่เน่ือง 
  คนท่ีไมเ่คยสบูบหุร่ีอาจมองว่าการเลิกสบูบหุร่ีเป็นเร่ืองงานนิดเดียว แตส่ าหรับคน
ท่ีสบูบหุร่ีแล้วเป็นเร่ืองท่ียากต้องใช้เวลา และต้องให้ความส าคญักบัเร่ืองนีอ้ยา่งหนกัแนน่ แนน่อน
วา่ทกุคนท่ีสบูบหุร่ีมานาน มีความต้องการท่ีอยากจะเลิกสบูบหุร่ี แตก็่ขึน้อยูก่บัความตัง้ใจและ
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ความพร้อมของสมาชิกในแตล่ะครอบครัว การค้นหาครอบครัวน าร่องเพ่ือท่ีจะสร้างกลไก การ ลด 
ละ เลิก การสบูบหุร่ีในครอบครัว จงึเร่ิมขึน้ 
  แนวคิดท่ีอยากเลิกสูบบุหร่ี  “เวลาไปไฮ่ไปนา..พวกผมลืมห่อข้าวบ่ต้อง
กลับมาเอากะได๋...แต่ถ้าลืมห่อยาสูบต้องฟ้าวกลับมาเอา”  นีคื้อเสียงสะท้อนจากคนท่ีสบูบหุร่ี 
แล้วบหุร่ีหรือยาสบูมนัส าคญักวา่ข้าวได้อย่างไร หลายคนมาอยากตอบค าถาม  แตแ่น่นอนวา่คนท่ี
สูบบุหร่ีมานานต้องการท่ีจะเลิกสูบบุหร่ี แต่การแสวงหาครอบครัวน าร่อง  เพ่ือเป็นตัวแทนการ
ปฏิบตัิการ ลด ละ เลิกการสบูบหุร่ีก็ไม่ใช่เร่ืองง่าย ทัง้ๆ ท่ีทกุคนบอกว่าอยากเลิกสบูบหุร่ี อาจเป็น
เพราะว่าการแสดงตวัเป็นครอบครัวน าร่องเหมือนเป็นการผกูมดัตวัเองว่าจะต้องเลิกสบูบหุร่ีให้ได้ 
มนัเป็นเร่ืองยาก เพราะทกุคนเคยลองเลิกสบูบหุร่ีแล้วหลายครัง้ ดงันัน้การใช้กลไกของโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบล  ช่วยในการคดัสรรครอบครัว 15 ครอบครัว เป็นครอบครัวน าร่องและมี
ครอบครัวท่ีเข้าร่วมจริงจ านวน 9 ครอบครัว สิ่งท่ีเป็นแนวคิดท่ีส าคญัของครอบครัวน าร่อง ในการ
ปฏิบัติการลด ละ เลิก การสูบในครอบครัวครัง้นีคื้อ “ความม่ันคงด้านสุขภาพของคนใน
ครอบครัว” ทกุคนเป็นหว่งเร่ืองสขุภาพและอนาคตของคนในครอบครัว  
  กลไกการท างานการน ามติสมัชชาสุขภาพมาขับเคล่ือนพืน้ที่ชายแดน  
ภายใต้การด าเนินกิจกรรมการน ามติสมัชชาสุขภาพเร่ืองยาสูบมาปฏิบตัิการในพืน้ท่ีชายแดน มี
กลไกท่ีช่วยสนบัสนุน ประกอบด้วย คณะกรรมการสมชัชาสุขภาพจงัหวัดศรีสะเกษ  ท่ีสนับสนุน
ด้านความรู้ และเช่ือมต่องานในระดบัต่างๆ ศนูย์ศรีสะเกษศึกษา  มหาวิทยาลยัราชภฏัศรีสะเกษ  
เป็นผู้สนบัสนนุนกัวิจยัและการบริการทางวิชาการ ออกแบบกระบวนการต่างๆ  ติดตามเพ่ือหนุน
เสริม วิเคราะห์ความรู้ และจัดท ารายงานร่วมกับชาวบ้านทุกภาคส่วน ขณะท่ีกลไกโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบลช่วยสนบัสนุนด้านข้อมูลและองค์ความรู้ด้านสุขภาพ การประสานงานกับ
ครอบครัวน าร่องและชาวบ้านในพืน้ท่ี กลไกโรงเรียนร่วมกบันกัวิจยัช่วยกนัประเมินสถานการณ์การ
สูบบุหร่ีในชุมชน ตัง้แต่อดีต  ปัจจุบนั และในอนาคตเด็กๆฝันอยากให้หมู่บ้านเป็นอย่างไร และ
กลไกท่ีส าคญัคือชุมชนท่ีเป็นคนเก็บข้อมูลต่างๆ ร่วมกับครอบครัวปฏิบตัิการน าร่อง ลด ละ เลิก 
การสูบบุหร่ีท่ีเป็นหน่วยปฏิบัติการในการศึกษาวิจัย และปฏิบัติการ ขณะท่ีการเป็นครอบครัว           
น าร่องปฏิบตักิารลด ละ เลิก การสบูบหุร่ี นอกจากผู้สบูบหุร่ีท่ีต้องให้ข้อมลูท่ีส าคญัแล้ว  สมาชิกใน
ครอบครัวท่ีไม่สูบบุหร่ี คือ ลูก ภรรยา ยังต้องคอยสังเกตพฤติกรรมพร้อมกับการให้ขวัญและ
ก าลงัใจคนท่ีสบูบหุร่ีในชว่งปฏิบตักิารในครัง้นีด้้วย  
  เทคนิคความรู้   การก าหนดมาตรการร่วมของคนในครอบครัว  ถือวา่เป็นเทคนิค
ท่ีมีความส าคญัย่างมาก การก าหนดมาตรการของแต่ละครอบครัวจะมีความแตกตา่งกันไป ตาม
ลกัษณะของครอบครัว เช่น การก าหนดพืน้ท่ีการสูบบุหร่ีในตวับ้าน การท่ีจะไม่สูบบหุร่ีในตวับ้าน 
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การไม่พกชองยาสบู การอมลกูอม การใช้ไม่จิม้ฟัน และบางครอบครัวหาแรงจงูใจท่ีจะ ลดละ เลิก
การสูบบุหร่ี การลดจ านวนการสูบบหุร่ีลงเร่ือยๆ การไม่ซือ้บุหร่ี การไม่ขอสูบบุหร่ี การหลีกเหล่ียง 
ไมเ่ดนิไปใกล้คนท่ีกินเหล้า และการใช้ใจของผู้สบูเป็นเร่ืองท่ีส าคญั 

  คนท่ีไม่สบูบหุร่ีชกัชวนคนท่ีสบูบหุร่ีเข้าร่วมประชมุ และท าความเข้าใจร่วมในช่วง
การปฏิบตัิการลด ละ เลิก การสบูบหุร่ี เวลาคนท่ีสบูบหุร่ีเข้าร่วมกิจกรรมเขาจะรู้สึกเหมือนตวัเองมี
คุณค่า ในการท่ีเป็นกรณีตัวอย่างเพ่ือศึกษาเรียนรู้ รวมทัง้เขาสามารถท่ีจะเป็นคนก าหนด
แผนปฏิบตัิการของตวัเองได้ด้วย รวมเขาก็จะได้สร้างการยอมรับจากคนในครอบครัว และคนท่ีไม่
สบูบหุร่ี 
  คนท่ีสูบบุหร่ีเป็นคนตดัสินใจท่ีจะเข้าร่วมปฏิบตัิการลด ละ เลิกการสูบบุหร่ีเอง 
การท่ีเขาเป็นคนตดัสินใจนัน้ก็แสดงว่าเขาผ่านการวดัใจตวัเองแล้ว ท าใ ห้เขามองเห็นคนค่าของ
ตวัเองเพียงการชว่ยเหลือ และหนนุเสริมให้เขาสามารถ ลด ละ เลิกได้อยา่งถาวร 
  เทคนิคท่ีส าคญัอีกประการหนึ่ง คือ การใช้คนในครอบครัว โดยเฉพาะลูกเป็นคน
สร้างแรงจูงใจและร้องขอให้คนสูบบุหร่ีในบ้านเข้าร่วมปฏิบตัิการครัง้นี ้การให้ก าลงัใจ และคอย
สงัเกต เพ่ือช่วยเหลือคนท่ีสูบบหุร่ีเป็นเร่ืองท่ีคอยกระท าอย่างต่อเน่ือง การใช้วิธีการท่ีดดุา่ ประชด
ประชนัไมจ่ะไมไ่ด้ผล 
  การลงเยี่ยมครอบครัวน าร่องของทีมวิจัย  การติดตามหนุนเสริมและสร้าง
ขวญัก าลงัใจของทีมวิจยัดเูหมือนจะเป็นเร่ืองท่ีส าคญั การมองครอบครัวท่ีน าร่องเป็นสิ่งท่ีมีคณุคา่
ท่ีเขาก าลงัจะพยายามสร้างการเปล่ียนแปลงไปในทางท่ีดีขึน้  การใช้ทกัษะ เทคนิคการตัง้ค าถาม 
และท่าทีของคนลงไปเย่ียมครอบครัวจึงเป็นสิ่งจ าเป็นท่ีจะสร้างการเรียนรู้ เน่ืองเพราะครอบครัวท่ี
เข้าร่วมน าร่องได้ให้พันธะสัญญาใจกันว่า จะ ลด ละ เลิก การสูบบุหร่ี การติดตามจึงเป็น
กระบวนการท่ีท าให้ครอบครัวได้กระตุ้ น และตระหนกัอยู่เสมอว่ามีคนรอการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึน้ 
แน่นอนว่าข้อมลูการเปล่ียนแปลงแม้จะไม่ใช้สิ่งส าคญัของครอบครัวน าร่อง แตก่ารได้แบ่งปันการ
เรียนรู่ท่ีเกิดขึน้กบัครอบครัวอ่ืนๆเป็นสิ่งท่ีนา่สนบัสนนุให้เกิดขึน้   
  กระบวนการท างาน  ภายใต้การน ามติสมชัชาสขุภาพเร่ืองยาสบูมาปฏิบตัิการ
ในพืน้ท่ีชายแดน การออกแบบกระบวนการใช้กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 
แน่นอนว่าเป็นการวิจัยเพ่ือท้องถ่ิน ต้องประกอบด้วยภาคส่วนส าคญั มีนักวิชาการ มีนักพัฒนา 
และมีชาวบ้านสร้างการมีส่วนร่วมจากท้องถ่ินจึงเป็นเร่ืองท่ีส าคัญ  ดงันัน้  กระบวนการภายใต้              
การปฏิบตักิารประกอบด้วยขัน้ตอน ดงันี ้ 
   การชีแ้จงท าความเข้าใจโครงการในระดบัหมู่บ้าน การมีผู้น าชุมชนชาวบ้าน และ
หน่วยงานในพืน้ท่ีเข้าร่วมท าความเข้าใจร่วมตัง้แตเ่ร่ิมต้น จะท าให้การมีส่วนร่วมในขัน้ตอนต่อไป
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ง่ายขึน้   ขัน้ตอนการออกแบบเคร่ืองมือการศึกษาวิจัย เนือ้หาส่วนหนึ่งเป็นท่ีต้องทราบของชุมชน 
สว่นหนึ่งเกิดจากนกัวิจยัภายนอกท่ีอยากเห็น ดงันัน้การออกแบบส ารวจรายครัวเรือนให้มีประเด็น
การเก็บข้อมูลท่ีส าคัญประกอบด้วย สถานการณ์การสูบบุหร่ี และความสัมพันธ์ของคนใน
ครอบครัวท่ี พฤตกิรรมการสบูบหุร่ี ความรู้  และทศันคติของคนในชมุชน   
  ขัน้ตอนการเก็บข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูล การเก็บข้อมูลโดยใช้แบบส ารวจ
รายครัวเรือน โดยอาศยันกัวิจยัท่ีเป็นชาวบ้านท่ีมีต าแหนง่ผู้น าชมุชน และอาสาสมคัรสาธรณสขุมลู
ฐานประจ าหมู่บ้านท่ีมีการสร้างความเข้าใจร่วมก่อน จึงแบ่งเก็บข้อมูลตามพืน้ท่ีของแต่ละคนท่ี
รับผิดชอบ ทัง้หมูบ้่าน  ทีมวิจยัจงึได้น าข้อมลูมาวิเคราะห์เพ่ือหาความสมัพนัธ์ของสถานการณ์การ
สบูบหุร่ีในครอบครัว  
  ขัน้ตอนการคืนข้อมลูชมุชน เป็นกิจกรรมท่ีส าคญั ถึงแม้ว่าชาวบ้านจะอาศยัอยู่ใน
หมู่บ้านท่ีมีสถานการณ์ของการสบูบหุร่ี แตข้่อมลูตา่งๆก็ไม่ได้น ามาวิเคราะห์ให้เป็นข้อมลูท่ีส าคญั
ของหมู่บ้าน การท่ีชาวบ้านรับรู้ข้อมลูส าคญั และมีการตรวจสอบของมลูดงักล่าว จะท าให้ชาวบ้าน
มีความตระหนกั รับรู้ และหาแนวทางมาตรการท่ีจะปฏิบตักิารขัน้ตอนตอ่ไปได้ 
  ขัน้ตอนการหาแนวทางปฏิบตักิารลด ละ เลิกการสบูบหุร่ีในครอบครัว เป็นขัน้ตอน
ท่ีส าคญัท่ีจะหาครอบครัวมาปฏิบตัิการได้ เน่ืองการชาวบ้านมองว่าการเลิกสบูบุหร่ีหรือไม่เลิกสูบ
เป็นเร่ืองส่วนตัว ไม่จ าเป็นต้องให้เป็นท่ีสาธารณรับรู้ข้องคนทั่วไป ในเวทีระดับชุมชนจึงไม่มี
ครอบครัวไหนเลยท่ีจะอาสาเป็นครอบครัวน าร่อง ทัง้ท่ีคนสูบบุหร่ีเหล่านีรั้บทราบถึงปัญหาด้าน
สขุภาพท่ีเกิดขึน้ก็ตาม  การใช้กลไกด้านสขุภาพ และความสมัพนัธ์ของหน่วยงานด้านสขุภาพ จึง
ต้องคัดเลือกตัวแทนครอบครัวน าร่อง จ านวน 15 ครอบครัว และเร่ิมด าเนินการปฏิบัติการ
ครอบครัวน าร่อง ลด ละ เลิก การสบูบหุร่ีในครอบครัว ได้จ านวน 9 ครอบครัว และแน่นอนว่าการท่ี
จะน าคนท่ีสูบบหุร่ีมาสร้างการเปล่ียนแปลง เป็นเร่ืองท่ีละเอียดอ่อนและจ าเป็นต้องสร้างก าลงัใจ
และให้คณุคา่อยา่งตอ่เน่ือง 
  การติดตามครอบครัวน าร่องระหว่างการปฏิบัติการของครอบครัวทีมวิจัยทัง้
ครอบครัวน าร่อง และทีมวิจยัจากภายนอกจะสร้างกระบวนการแลกเปล่ียนข้อมลูการเปล่ียนแปลง
ท่ีเกิดขึน้ ทัง้ทางด้านเชิงปริมาณการสูบบุหร่ี และคุณภาพ ท่ีเป็นการเปล่ียนแปลงทางด้านต่างๆ 
เช่น อารมณ์ คุณภาพของการท างาน ความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวของผู้สูบบุหร่ี และการ
แก้ไขบญัหาท่ีเกิดขึน้ระหว่างการปฏิบตัิการ การติดตามเย่ียมครอบครัว จึงเป็นการสนบัสนุนทัง้
ความรู้และความสมัพนัธ์ท่ีดีให้กบัผู้สบูบหุร่ีและครอบครัว 
  สรุปผลการด าเนินการ  การสรุปผลด าเนินการทีมวิจัยได้แบงออกเป็น 2 ช่วง  
ช่วงแรกตัง้แต่การประสานเร่ิมด าเนินการน ามติสมัชชาสุขภาพเร่ืองยาสูบมาปฏิบตัิการในพื น้ท่ี    



โครงการวิจยัเชิงปฏิบตัิการเร่ือง “การน ามติสมชัชาสขุภาพเร่ืองยาสบูไปปฏิบตัิการท่ีจงัหวดัศรีสะเกษ หน้า 124 
 

จังหวัดศรีสะเกษ และน าสู่การปฏิบัติการในหมู่บ้านชายแดน การส รุปผลจะด าเนินการตาม
วัตถุประสงค์ของการศึกษา ทัง้นีก้ารสรุปผลจะเป็นการวิเคราะห์ให้เห็นปรากฏการณ์ภายใต้
กิจกรรมและผลท่ีเกิดขึน้เป็นอย่างไร  ช่วงท่ีสอง จะเป็นการสรุปผลการน าข้อมูลมาปฏิบตัิการใน
ครอบครัวน าร่อง ลด ละ เลิก การสูบบุหร่ีในครอบครัว ว่าผลท่ีเกิดขึน้ทัง้การเปล่ียนแปลงในแง่
ความความคิดการเลิกสบู กลไกท่ีเข้ามาช่วยสนบัสนนุ เทคนิค และทกัษะตา่งๆท่ีน ามาใช้  รวมทัง้
กระบวนการท่ีท ามีขัน้ตอนอย่างไร และผลท่ีเกิดขึน้ตามประเด็นเป็นอย่างไรบ้าง จะสรุปผลการ
ด าเนินการโดยทีมวิจยั 
  ผลที่เกิดขึน้  แน่นอนว่าครอบครัวปฏิบัติการลด ละ เลิก การสูบบุหร่ีใน
ครอบครัวจะใช้เวลาไม่มากในการปฏิบตัิการแตก่ารด าเนินการดงักล่าวสร้างความเช่ือมัน่ ทัง้ทาง
ความคิด การให้คณุคา่ ส าหรับคนท่ีสูบบหุร่ี และความสมัพนัธ์ท่ีดีในครอบครัว ครอบครัวรอบข้าง
ได้เห็นความพยายามในการท่ีจะต้องการจะเปล่ียนแปลงตวัเองในทางท่ีดีขึน้ การสร้างมาตรการ
ของแตล่ะครอบครัวท่ีแตกตา่งกนั แตมี่เป้าหมายเดียวกนัคือ การท่ีจะให้ตวัเอง ลด ละ เลิกการสูบ
บหุร่ี 
  แน่นอนว่าทัง้ 9 ครอบครัว ท่ีเข้าร่วมมีมาตรการของตวัเอง มีการลด จ านวนการ
สูบบุหร่ีต่อวนั ได้จริงแม้ว่าในบางครัง้ พวกเขาจะสูบบ้าง แต่ก็ยงัอยู่ในเง่ือนไขท่ีพวกเขาได้ตัง้ไว้ 
ความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวดีขึน้ ทัง้ลูกท่ีคอยให้ก าลังใจ ภรรยาคอยให้ก าลงัใจ และหนุน
เสริมอย่างตอ่เน่ืองขณะท่ีการเปล่ียนแปลงทางด้านอารมณ์ ก็ท าให้พวกเขาเรานัน้จะมีความอยาก 
และมีอารมณ์หงุดหงิดบ้างในบางช่วงท่ีต้องการสบูแตม่าตรการตา่งๆ ท่ีได้ไห้ไว้ก็จะเป็นตวัช่วยให้
เขาสามารถตอ่สู้กบัมนัได้ 
  ทีมวิจัยมองว่า การพัฒนาทีมเพ่ือสนับสนุนให้เกิดครอบครัวปฏิบตัิการ ลด ละ 
เลิก สบูบหุร่ีในครอบครัวเป็นเร่ืองท่ีส าคญั เพราะทีมเหล่าน่ีจะไปปฏิบตัิการในระดบัหมู่บ้าน และ
ครอบครัว ในการสร้างแรงจงูใจของครอบครัว โดยการให้คณุคา่กบัคนท่ีต้องการเลิกสบูบหุร่ีในการ
ใช้กลไกของครอบครัวท่ีมีลูกและคนในครอบครัวร้องขอ โดยการใช้หลักคิดเก่ียวกับความมั่นคง
ด้านสขุภาพ และการสร้างความสมัพนัธ์ท่ีดีของครัวเป็นแนวทางการพดูคยุ  การใช้กลไก ใช้เทคนิค
มาตรการ ความรู้ตา่งๆ รวมถึงกระบวนการท่ีเป็นขัน้ตอน จะชว่ยให้ผลท่ีเกิดขึน้บรรลไุด้  
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4.  พืน้ท่ีชายแดน :  สุ่มเส่ียงเร่ืองบุหร่ีปลอมและสุขภาพของการสูบบุหร่ีรายใหม่ 

 

  

 

 

 

 

 

 

คาสโินฝ่ังประเทศกมัพชูา ชายแดนช่องสะง า 

 

“ สูบยาเส้นสาวไม่มอง  สูบยาซองสาวมองจนเสียเส้น “  นีค้งไมใ่ชป่ระโยคท่ี 

เด็กๆในโรงเรียนท่ีเราไปท ากิจกรรมเร่ืองยาสบูแตง่ขึน้เองเพ่ือท่ีจะจีบสาว เพราะพวกเขายงัเป็นเด็ก 

หากแต่เป็นประโยคท่ีได้ยินมาจากเด็กนักเรียนหลายคนในโรงเรียนแห่งหนึ่งและการเล่าถึง

สถานการณ์การสบูบุหร่ีในชุมชน จึงน ามาล้อเล่นกับเพ่ือนจนติดปาก  ซึ่งท าให้ผู้ ท่ีได้ยินสามารถ

มองเห็นถึงคา่นิยม และทศันคตขิองคนท่ีสบูบหุร่ีในหมู่บ้านแหง่นีต้ามไปด้วย 

หมูบ้่านแซร์ไปร์ ต าบลไพรพฒันา อ าเภอภสูิงห์ จงัหวดัศรีสะเกษนี ้ได้น ามต ิ

สมชัชาสขุภาพเร่ืองยาสบูไปปฏิบตัิการในพืน้ท่ี เน่ืองจากหมูบ้่านแหง่นีเ้ป็นหมูบ้่านท่ีมีความส าคญั  

เน่ืองจากเป็นหมู่บ้านพฒันาของรัฐบาลท่ีอยูต่ิดแนวชายแดนไทย – กมัพชูา ด้วยการเช่ือมโยงถนน

เส้นทางหลกัส าคญัหลายสายทางเศรษฐกิจท่ีมุ่งสู่ประเทศกัมพูชาและประเทศเวียดนาม  ซึ่งเป็น

จุดผ่านแดนถาวรช่องสะง า เม่ือปี พ.ศ. 2546   เพ่ือเปิดประตูทางการค้า การลงทุนและการ

ท่องเท่ียว เป็นท่ีน่าสงัเกตว่าพืน้ท่ีชายแดนแห่งนี ้ มีการพฒันาอย่างตอ่เน่ืองทัง้ชายแดนไทย และ

ชายแดนกัมพูชา นอกจากเกิดการค้าขาย สินค้าเคร่ืองอุปโภค บริโภค การเดินทางของผู้คนใน

ประเทศ เพ่ือไปเล่นการพนันท่ีบ่อนคาสิโนทางฝ่ังประเทศกัมพูชา ในแต่ละวันก็ไม่น้อย  และ

แน่นอนว่าส่วนหนึ่งก็จะมีการซือ้ของฝาก ของท่ีระลึกเป็นเหล้า หรือบุหร่ีเป็นสินค้าลอกเลียนแบบ

กลบับ้าน ด้วยความแปลกในรสชาต ิกลิ่น รูปแบบท่ีทนัสมยั เพ่ือน ามาเป็นของฝากให้กบัญาติ หรือ

เพ่ือนสนิทมิตรสหาย 
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  แม้วา่กฎหมายและมาตรการตา่ง ๆ ท่ีใช้เก่ียวข้องกบัเร่ืองยาสบูระหวา่งรัฐบาล

ไทย และกมัพชูาจะมีความแตกตา่งกนัตามมาตรฐานของแตล่ะพืน้ท่ี เชน่ การวางขายบหุร่ีประเภท

ตา่ง ๆ หรือการชือ้ ขายสามารถท าได้ในทกุกรณี    

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  ขณะท่ีคนซือ้บหุร่ีเหล่านีส้ว่นใหญ่เป็นคนไทย มีชว่งอายท่ีุแตกตา่งกนั การซือ้และ

การน ากลบัเข้ามาในประเทศมีหลายรูปแบบ เชน่ ทกุคนสามารถซือ้บหุร่ีกลบัได้คนละ 1 หอ่ใหญ่ 

กรณีมีหนงัสือเดนิทางขณะท่ีบางครัง้ก็สามารถชือ้มาได้มากกวา่หรือน้อยกวา่นีข้ึน้อยู่กบัอ านาจ

แถวชายแดน หรือฝากกนัชือ้ปลีกกบัเพ่ือนท่ีไปด้วยกนัเพ่ือให้ได้ปริมาณท่ีมากท่ีสดุ หรือบางครัง้ถ้า

รู้จกักบัคนฝ่ังประเทศกมัพชูาก็จะจ้าง เพ่ือให้มาสง่ตรงจดุผา่นแดนช่องสะง า 

  ความพยายามท่ีจะน าสินค้าประเภทยาสบูหรือบหุร่ีกลบัเข้ามาในประเทศไทยเรา  

อาจมาจากสาเหต ุหลายประการ เชน่ ราคาท่ีเป็นแรงจงูใจ ราคาบหุร่ี สินค้าน าเข้าช่ือดงั หรือแม้แต่

บุหร่ีย่ีห้อมาตรฐานในไทยราคา 110 บาทต่อ 1ห่อ เม่ือเทียบกับราคาในประเทศไทยแล้วราคา

ตา่งกันมาก  ด้วยความท่ีเป็นย่ีห้อน าเข้าช่ือดงั การท่ีได้บุหร่ีเหล่านีไ้ปฝากคนท่ีสูบบุหร่ีแล้วถือว่า

เป็นสิ่งท่ีโก้เก๋มาก รวมถึงการซือ้บหุร่ีท่ีมีบรรจหีุบห่อท่ีล่อตาน่าซือ้มาก บหุร่ีท่ีมีรสชาติแปลกๆ เพ่ือ

ไปฝากคนอ่ืน ทัง้ท่ีรู้วา่บหุร่ีดงักลา่วไมไ่ด้คณุภาพ เก็บไว้นานจนเก่า และขึน้เชือ้ราก็ตาม 

  อตัลกัษณ์ท่ีคล้ายกนัของคนท่ีอยู่พืน้ท่ีชายแดนไม่มีผลตอ่การชือ้บหุร่ีมากนกั แต่

บุหร่ีท่ีเป็นสินค้าน าเข้าจากพืน้ท่ีชายแดนไทย–กัมพูชา ท่ีมีช่ือเสียงต่าง ๆ รวมถึงบุหร่ีท่ีมีรสชาติ

     สนิค้าที่วางขายบริเวณตลาดในเขตประเทศกมัพชูา 

สว่นใหญ่จะเป็นสนิค้าที่ผิดกฎหมายไทย เช่น สรุา และ

บหุร่ียี่ห้อที่มีช่ือเสยีงตา่งๆ และบหุร่ีที่มีรสชาติแปลกใหม ่

เช่น รสสตรอเบอร่ี รสแอ๊ปเปิล้  รสบรูเบอร์ร่ี เป็นต้น 
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แปลกใหม่ ส่วนน้อยโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนท่ีเป็นคนท่ีอยู่ในพืน้ท่ีบริเวณชายแดนท่ีจะชือ้  

ผู้วิจยัมองว่าคนไทยในพืน้ท่ีอ่ืนๆตา่งหากท่ีไปเท่ียวตลาดชายแดนจะเป็นพวกท่ีซือ้จ านวนมากกว่า 

เพราะ ทุกคนสามารถเข้าถึงชายแดนได้ไม่ต่างกัน และมีวิธีการชือ้บุหร่ีเพ่ือน าเข้ามาอย่าง

หลากหลาย 

  
5.  กรณีศึกษา : แล่ม ตะเคียนหิน 

 

 

“เวลาไปไฮ่ไปนา...ผมลืมห่อเข่าบ่ต้องกลับมาเอากะได่...แต่ถ้าลืมห่อยาสูบ 

ต้องฟ้าวกลับมาเอา” น่ีคือค าพดูของนายแลม่  ตะเคียนหิน สว่นค าว่า ตะเคียนหิน เกิดจากการ

ท่ีเขามีวิธีการสบูยาเส้นท่ีไมเ่หมือนใคร โดยใช้ใบตะเคียนป่าสดๆมาเก็บไว้ในหอ่ยาเส้นจนมนัแห้ง 

แล้วจงึน ามาม้วนยาเส้นสบู  ท่ีผา่นมาเขาเคยลองเอาใบไม้ท่ีเป็นในยาสมนุไพรหลายชนิดมามวน

ยา เชน่ ใบสาบเสือ แตใ่บตะเคียนหินดีท่ีสดุเพราะสบูแล้วมนัโลง่ดี  เหตผุลท่ีต้องใช้ใบไม้ หรือใบ

ตะเคียนหิน เขามองวา่น่าจะดีกวา่การท่ีเราใช้กระดาษมวนสบู  ซึง่อาจจะมีการเจือปนของสารเคมี 

แตใ่บไม้เป็นของธรรมชาติน่าจะลดอนัตรายจากการสบูบหุร่ีได้มากกวา่ 

  ในการเข้าร่วมกิจกรรมการน ามติสมัชชาเร่ืองยาสูบมาปฏิบตัิการในต าบลไพร

พฒันา หมู่บ้านแซร์ไปร์ อ าเภอภูสิงห์ จงัหวดัศรีสะเกษ จึงท าให้นายแล่ม ตะเคียนหิน ได้ตดัสินใจ

เข้าร่วมเป็นครอบครัวน าร่องในการปฏิบตักิาร ลด ละ เลิก การสบูบหุร่ีในครอบครัว เม่ือเขาเห็นลกู 

ๆ ขอร้องให้เลิกสูบบหุร่ีอยู่บ่อยครัง้ เน่ืองจากปัญหาด้านสขุภาพ แม้ว่าอายจุะเข้าปีท่ี 50 ปี  เขาก็

อยากจะให้รางวัลของขวัญกับลูกๆทัง้สองคน ท่ีก าลังเรียนหนังสือในระดับมหาวิทยาลัย และ

ภรรยาท่ีแสนดีของเขา โดยเขาได้ใช้มาตรการก าหนดขอบเขตของการสบูบหุร่ี โดยเขาจะไม่สบูบหุร่ี

ภายในบริเวณบ้านและจะพยายามลดการสบูบหุร่ีให้ได้วนัละ 1 มวน  ปัจจบุนันีเ้ขาก็สามารถลดได้ 

และเห็นการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึน้กบัตวัเอง ด้วยแนวคิดของการอยากเลิกสบูบหุร่ีของตนเอง ท าให้ 

“อยากสร้างความม่ันคงด้านสุขภาพของคนในครอบครัว”  ทุกคนเป็นห่วงเร่ืองสุขภาพและ

อนาคตของคนในครอบครัว  นายแล่ม ได้เล่าให้ฟังว่าวยัเด็กของเขามีวิถีชีวิตอย่างคนชนบทด้วย
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การท่ีต้องติดตามพอ่ไปเลีย้งววั เลีย้งควาย และท าไร่ในป่าเป็นประจ า ท าให้เขาต้องสบูยาเป็นครัง้

แรก ตัง้แตต่อนอาย ุ 7 ขวบ เน่ืองจากในป่ามีแมลง และยงุเป็นจ านวนมาก เวลานัง่พกัเหน่ือยมกัจะ 

เห็นพอ่ต้องสบูยาเป็นประจ าเพ่ือไล่แมลงในป่า ท าให้เขามองเห็นพฤตกิรรมของพอ่ท าอยา่งนีท้กุวนั

เป็นเร่ืองปกต ิจงึรู้สกึวา่การสบูไมไ่ด้ผิดจงึอยากสบูด้วย แล้วก็สบูยาเส้นตัง้แตน่ัน้มา ชว่งเวลาท่ีเขา

แข็งแรงเวลาพกัเหน่ือยจากการท างาน เขาก็สบูบหุร่ีท าให้เขารู้สึกว่ามนัปลอดโปร่ง และโล่งสบาย

ภายในร่างกายดีในขณะท่ีร่างกายของเขายงัแข็งแรง สามารถท างานได้อย่างกระปรีก้ระเปร่า  ไม่

รู้จกัเหน็ดรู้จกัเหน่ือย 

 

 

 

 

 

  แต่ต่อมาปัญหาเร่ืองสุขภาพนัน้เป็นอีกสาเหตุหนึ่งท่ีท าให้เขาต้องเลิกสูบบุหร่ี

มาแล้วในอดีต ด้วยอาการเมายาฉีดฆ่าหญ้าอย่างหนกั ในระหว่างท่ีเขาฉีดยาฆ่าหญ้าในไร่มนั เขา

ต้องรักษาตัวท่ีโรงพยาบาล ด้วยค าสั่งแพทย์ประจ าตัวแจ้งว่า “แล่ม ตะเคียนหิน ต้องเลิก             

สูบบุหร่ีตัง้แต่บัดนีเ้ป็นต้นมา” ท าให้เขาเลิกสบูบหุร่ีได้ยาวนานถึง 5 ปี และด้วยความจ าเป็นทาง

เศรษฐกิจของผู้น าครอบครัวท่ีต้องดแูลคนในครอบครัว จึงท าให้เขาตดัสินใจไปท างานสร้างรายได้

ท่ีกรุงเทพฯ ร่วมกับเพ่ือนๆ ในหมู่บ้านแซร์ไปร์ ด้วยระยะทางหลายร้อยกิโลเมตรท่ีพลดัพรากเขา

หา่งจากบ้านมา แล้วท าให้เกิดความเหงาคิดถึงบ้านและครอบครัว ผดุแทรกเกิดเข้ามาในความคิด

บ้างในบางครัง้หัวใจก็หวั่นไหว ประกอบกับการเห็นเพ่ือนท่ีไปท างานด้วยกันสูบบุหร่ี และการ

ชกัชวนของเพ่ือนท าให้เขาต้องกลบัมาสบูยาอีกครัง้  

  ด้วยเหตุผลดงักล่าวนายแล่ม  ตะเคียนหิน จึงกล้าท่ีจะลุกขึน้มาเป็นครอบครัว         

น าร่อง ลด ละ เลิกสูบบุหร่ีในครอบครัวอีกครัง้  ด้วยการสร้างความมัน่คงด้านสุขภาพของคนใน

ครอบครัว น่ีคือจดุพลิกผนัชีวิตเร่ืองสุขภาพด้วยการสร้างแรงจงูใจของคนในครอบครัวเป็นส าคญั 

และการได้รับแรงหนนุเสริมจากภายนอกโดยการให้คณุคา่และเช่ือมัน่ในการลงมือปฏิบตัิการอยา่ง

แท้จริง 
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                                   งานสานเขง่ด้วยหวาย                        คณะเยี่ยมเฮือนอ้ายแลม่ตะเคียนหิน 

 
 ทีมวิจยัมองวา่ การท่ีพ่ีแลม่  ตะเคียนหินกล้าท่ีจะลกุขึน้มาเป็นครอบครัวน าร่อง ลด ละ 
เลิกสบูบหุร่ีในครอบครัว  เป็นเร่ืองของการสร้างความมัน่คงด้านสขุภาพของคนในครอบครัว จดุ
พลิกคือเร่ืองสขุภาพและการสร้างแรงจงูใจของคนในครอบครัวเป็นส าคญั และการได้รับแรงหนนุ
เสริมจากภายนอกโดยการให้คณุคา่และเช่ือมัน่ในการลงมือปฏิบตักิารอยา่งแท้จริง 
 
6.  บทส่งท้าย 

จากการท่ีทีมวิจยัได้น ามตสิมชัชาสขุภาพเร่ืองยาสบูมาปฏิบตักิารในพืน้ท่ี 
ชายแดนไทย-กมัพชูา ร่วมกับครอบครัวน าร่องปฏิบตัิการลด ละ เลิกการสูบบุหร่ีในครอบครัว ทีม
วิจยัพบวา่มีประเดน็ส าคญัดงันี ้
  ประการแรก  พฒันาการของการสบูบหุร่ีในหมู่บ้านปฏิบตัิการ  ทีมวิจยัพบว่าการ
สูบบุร่ีในพืน้ท่ีชายแดนไม่ใช่เร่ืองใหม่แต่เป็นสิ่งท่ีคนในพืน้ท่ีสูบมาตัง้แต่บรรพบุรุษแล้วเพียงแต่
แนวคิดของการสบูบหุร่ีครัง้แรกของคนในอดีต กบัคนท่ีสบูบหุร่ีในปัจจบุนัมีความแตกตา่งกนั  การ
สูบบุหร่ีครัง้แรกของคนท่ีสูบนานๆในอดีตจะเป็นการสูบยาเส้น การสูบบุหร่ีแต่ละครัง้จะมี
ความสมัพนัธ์กับความเช่ือ และวิถีชีวิตการท ามาหากินของคนครอบครัว ซึ่งต่างจากการสูบบุหร่ี
ครัง้แรกของคนสมยัปัจจบุนั คนส่วนใหญ่เป็นการสบูยาท่ีผลิตจากโรงงาน และเป็นบหุร่ีท่ีมีรสชาติ
แปลกใหมเ่ป็นท่ีสนใจและจะสบูตอ่ม้วนจากคนท่ีสบูก่อน 
  ประการท่ีสอง การน ามติสมชัชาสขุภาพเร่ืองยาสบูมาขบัเคล่ือนในพืน้ท่ีชายแดน
ไทย-กมัพชูา ทีมวิจยัพบว่า การปฏิบตัิการเร่ืองยาสบูในระดบัครอบครัว เป็นการปฏิบตัิการเชิงลึก
สามารถเข้าถึงตวับคุคลท่ีเป็นคนสบูบหุร่ี เป็นการกระตุ้นให้ผู้สบูบหุร่ีให้เห็นคณุคา่ของตวัเอง และ
การลด ละ เลิกสบูบหุร่ีเป็นการสร้างความสมัพนัธ์ท่ีดีของคนในครอบครัว  การปฏิบตัิการดงักล่าว
สามารถสร้างการตระหนัก รับรู้ และเกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของผู้ ท่ีสูบบุหร่ีในในระดับ
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ครอบครัวและในหมู่บ้านได้  การปฏิบตัิการเช่นนีจ้ะเป็นการสร้างฐานแนวราบท่ีมีความเข็มแข็งได้
ในอนาคต 
  ประการท่ีสาม   ครอบครัวปฏิบตัิการน าร่อง ลด ละ เลิก การสบูบหุร่ีในครอบครัว 
ทีมวิจยัพบว่า แม้ว่าผู้สบูบหุร่ีจะเป็นผู้กระท าการเอง แตเ่ขาก็มีพลงัท่ีจะตอ่สู้กบัการเลิกสบูบหุร่ีได้
ไม่มากนกั  เขาเองก็ต้องการแรงหนนุ และแรงจงูใจกบัครอบครัวโดยการให้คณุคา่กบัคนท่ีต้องการ
เลิกสูบบุหร่ี  โดยใช้กลไกของครอบครัว ท่ีมีลูกและคนในครอบครัวร้องขอ โดยการใช้หลักคิด
เก่ียวกับความมั่นคงด้านสุขภาพ และการสร้างความสมัพนัธ์ท่ีดีของครัวเป็นแนวทางการพูดคุย  
การใช้กลไกตา่งๆ ใช้เทคนิคมาตรการ ความรู้ตา่งๆ รวมถึงกระบวนการท่ีเป็นขัน้ตอน จะชว่ยสง่ผล
ท่ีเกิดขึน้ให้บรรลวุตัถปุระสงค์ได้ รวมทัง้การพฒันาทีมเพ่ือสนบัสนนุให้เกิดครอบครัวปฏิบตักิาร ลด 
ละ เลิก สูบบุหร่ีในครอบครัวเป็นเร่ืองท่ีส าคญั เพราะทีมเหล่าน่ีจะไปปฏิบตัิการในระดบัหมู่บ้าน 
และครอบครัวท่ีสบูบหุร่ีตอ่ไป 
  ประการท่ีส่ี  พืน้ท่ีชายแดนเป็นพืน้ท่ีการสุ่มเส่ียงเร่ืองบุหร่ีปลอมและสุขภาพของ
การสบูบหุร่ีรายใหม ่ ทีมวิจยัมองว่า อตัลกัษณ์ท่ีคล้ายกนัของคนท่ีอยู่พืน้ท่ีชายแดนไม่มีผลตอ่การ
ชือ้บุหร่ีมากนัก แต่บุหร่ีท่ีเป็นสินค้าน า้เข้าจากพืน้ท่ีชายแดนไทย –กัมพูชา ท่ีมีแบรนเนมต่างๆ
รวมถึงบหุร่ีท่ีมีรสชาติแปลกใหม่ ส่วนน้อยโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนท่ีเป็นคนท่ีอยู่ในพืน้ท่ีบริเวณ
ชายแดนท่ีจะชือ้  ผู้วิจยัมองว่าคนไทยในพืน้ท่ีอ่ืนๆ ตา่งหากท่ีไปเท่ียวตลาดชายแดน จะเป็นพวกท่ี
ซือ้จ านวนมากกว่า เพราะทุกคนสามารถเข้าถึงชายแดนได้ไม่ต่างกันและมีวิธีการชือ้บุหร่ี เพ่ือ
น าเข้ามาท่ีหลากหลาย  
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1. นายประจวบ จนัทร์หม่ืน   ต าแหนง่ผู้อ านวยการศนูย์ศรีสะเกษ  หวัหน้าโครงการ 
 ท่ีอยู ่ศนูย์ศรีสะเกษศกึษา มหาวิทยาลยัราชภฏัศรีสะเกษ  

319 ถนนไทยพนัทา ต าบลโพธ์ิ  
 อ าเภอเมือง จงัหวดัศรีสะเกษ  33000 
2. นางสาวณจัยา  บรูณะ  ต าแหนง่ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานทัว่ไป ผู้ชว่ยนกัวิจยั 
 ท่ีอยู ่ ศนูย์ศรีสะเกษศกึษา  มหาวิทยาลยัราชภฏัศรีสะเกษ 319 ถนนไทยพนัทา ต าบลโพธ์ิ  
 อ าเภอเมือง จงัหวดัศรีสะเกษ 33000 
3. นายอบุล สวสัดิผ์ล  ต าแหนง่ นกัพฒันา ผู้ชว่ยนกัวิจยั 
 ท่ีอยู ่123  หมู ่3  บ้านก่อ  ต าบลศรีสมเดจ็   

อ าเภอศรีสมเดจ็  จงัหวดัร้อยเอ็ด  45000 
4. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ประดษิฐ ศลิาบตุร   ต าแหนง่รองอธิการบดี ท่ีปรึกษาโครงการ 
 ท่ีอยู ่ ศนูย์ศรีสะเกษศกึษา มหาวิทยาลยัราชภฏัศรีสะเกษ  
      319 ถนนไทยพนัทา อ าเภอเมือง จงัหวดัศรีสะเกษ 33000 
5. ดร. ไสว  สดใส  ต าแหนง่ ท่ีปรึกษาอธิการบดีมหาวิทยาลยัราชภฏัศรีสะเกษ  ผู้ ร่วมวิจยั 
 ท่ีอยู ่ศนูย์ศรีสะเกษศกึษา มหาวิทยาลยัราชภฏัศรีสะเกษ   

319 ถนนไทยพนัทา อ าเภอเมือง  จงัหวดัศรีสะเกษ 33000 
6. นางผอ่งศรี แซจ่งึ  ต าแหน่ง ประธานสภาวฒันธรรม จงัหวดัศรีสะเกษ  ผู้ ร่วมวิจยั 
 ท่ีอยู ่41 ต าบลเมืองคง อ าเภอราษีไศล จงัหวดัศรีสะเกษ 33160 
7. นายอาลยั  หงษ์ทอง  ต าแหนง่ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเพียนาม  ผู้ ร่วมวิจยั 
 ท่ีอยู ่โรงเรียนบ้านเพียนาม  อ าเภอเมือง จงัหวดัศรีสะเกษ 33000 
8. นายทองจนัทร์  ศรีสธุรรม  ต าแหนง่ นกัประชาสมัพนัธ์  ผู้ ร่วมวิจยั 
 ท่ีอยู ่ สถานีวิทยแุหง่ประเทศไทยจงัหวดัศรีสะเกษ อ าเภอเมือง จงัหวดัศรีสะเกษ 33000 
9. นายบญุรัตน์  คณุแขวน  ต าแหนง่  ผู้อ านวยการ ผู้ ร่วมวิจยั 
 ท่ีอยู่ โรงพยาบาลสง่เสริมสขุภาพต าบลบ้านแซร์ไปร์ ต าบลไพรพฒันา  

อ าเภอภสูิงห์ จงัหวดัศรีสะเกษ 33140 
10. นายสภุาพ  แพงมา ต าแหนง่ผู้อ านวยการ  ผู้ ร่วมวิจยั 
 ท่ีอยู ่โรงพยาบาลสง่เสริมสขุภาพต าบลไพรพฒันา ต าบลไพรพฒันา  

อ าเภอภสูิงห์  จงัหวดัศรีสะเกษ 33140 
11. ดร.กนกกาญจน์  แซจ่งึ ต าแหนง่ อาจารย์ ผู้ ร่วมวิจยั 
 ท่ีอยู ่41 ต าบลเมืองคง อ าเภอราษีไศล จงัหวดัศรีสะเกษ 33160 
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12. ดร. สภุทัรษร  ทวีจนัทร์  ต าแหนง่ อาจารย์  ผู้ ร่วมวิจยั 
 ท่ีอยูม่หาวิทยาลยัราชภฏัศรีสะเกษ    

319 ถนนไทยพนัทา อ าเภอเมือง จงัหวดัศรีสะเกษ 33000 
13. ดร.อรรถพล  ศริิเวชพนัธุ์ ต าแหนง่ อาจารย์  ผู้ ร่วมวิจยั 
 ท่ีอยู ่ ศนูย์ศรีสะเกษศกึษา มหาวิทยาลยัราชภฏัศรีสะเกษ 

 319 ถนนไทยพนัทา อ าเภอเมือง  จงัหวดัศรีสะเกษ 33000 
14. นางสาวภสัชญารักษ์ จารุดารากร ต าแหนง่ นกัวิชาการ  ผู้ ร่วมวิจยั 
 ท่ีอยู ่ ศนูย์ศรีสะเกษศกึษา มหาวิทยาลยัราชภฏัศรีสะเกษ  
        319 ถนนไทยพนัทา อ าเภอเมือง จงัหวดัศรีสะเกษ 33000 
15. นางสาวทิพย์สดุา  ธรรมลาภากลุ  ต าแหนง่ นกัวิชาการผู้ ร่วมวิจยั  ผู้ ร่วมวิจยั 
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โครงการ 
การวิจัยเชงิปฏิบัติการเรื่อง การนํามติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติเรื่องยาสูบไปปฏิบัติที่จังหวัดกาฬสินธุ ์

 
1. ที่มาและความสําคัญของปัญหา  
 

       สืบเน่ืองพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 ซึ่งเป็นกฎหมายท่ีให้ความสําคัญกับ
กระบวนการ     มีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสังคม ได้กําหนดให้มี “กระบวนการสมัชชาสุขภาพ” ทั้งสมัชชา
สุขภาพเฉพาะพ้ืนที่ สมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น และสมัชชาสุขภาพแห่งชาติเป็นกลไกเช่ือมประสานให้ภาค
ส่วนต่าง ๆ ของสังคม ได้เข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนานโยบายสาธารณะเพ่ือสุขภาพร่วมกัน โดยการจัด
กระบวนการให้ประชาชนและหน่วยงานของรัฐที่เก่ียวข้องได้ร่วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และเรียนรู้อย่าง
สมานฉันท์ เพ่ือนําไปสู่การเสนอแนะนโยบายสาธารณะเพ่ือสุขภาพหรือความมีสุขภาพของประชาชน และมี
กระบวนการติดตามและผลักดันข้อเสนอ/มติไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมท้ังในระดับชาติ หน่วยงาน องค์กร 
พ้ืนที่ ท้องถิ่นและชุมชน ด้วยช่องทางและวิธีการท่ีเหมาะสม  ซึ่งคณะกรรมการสมัชชาสุขภาพจังหวัดกาฬสินธ์ุ 
ประกอบด้วย นักวิชาการจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล อีสาน วิทยาเขตกาฬสินธ์ุ ผศ.สุรินทร์  พงษ์
สกุล นักวิชาการจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นางสาวอรวรรณ  พลายละหาร และนางสาวอภินันท์ ชนะศึก
, นักสื่อสารทางสังคม นายสงวน ดอนสินพูล  นักประสานภาคีและเครือข่ายนางสาวแอนนา  แสบงบาล, นัก
นโยบายและยุทธศาสตร์  นายสุขี  ซองศิริ    และนักบริหารจัดการ       นางอาภรณ์  อาษาไชย  ได้มีส่วนร่วม
ในการขับเคลื่อนสมัชชาสุขภาพในระดับจังหวัดระดับพ้ืนที่  

 จากข้อมูลองค์การอนามัยโลกรายงานว่าการสูบบุหรี่ก่อให้เกิดโรคมากกว่า  25  โรค ส่งผลให้รัฐบาล
ต้องสูญเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาผู้ป่วยด้วยโรคจากบุหรี่มากกว่าภาษีบุหรี่ที่ได้รับในแต่ละปี  และยังคาดการณ์
ว่าถ้าไม่มีมาตรการควบคุมป้องกันการบริโภคยาสูบที่เข้มแข็งในอนาคต  บุหรี่จะเป็นโรคระบาดท่ัวโลกใน ค.ศ. 
2205  และในปัจจุบันมีประชากรทั่วโลกสูบบุหรี่เป็นประจําประมาณ 11,000 ล้านคน มีผู้เสียชีวิตจากบุหรี่ปี
ละ 5 ล้านคน หรือวันละ 13,100 คน   ร้อยละ 70 อยู่ในประเทศกําลังพัฒนา และประมาณ (ปี พ.ศ. 2563) 
ถ้าไม่มีการดําเนินการที่เข้มแข็งกว่าในปัจจุบันประชากรโลกจะสูญเสียชีวิต และเกิดทุพพลภาพจากโรคหัวใจ
ขาดเลือดอันดับหน่ึงและโรคไม่ติดต่อต่างๆ อยู่ในอันดับต้นๆ อาทิ โรคมะเร็ง โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง  
อีกทั้ง ประเทศไทยยังมีภาวะโรคที่เกิดจากการสูบบุหรี่สูงเป็นอันดับ 3 ซึ่งข้อมูลการสํารวจของสํานักงานสถิติ
แห่งชาติ ปี 2549  พบว่า ประชาชนไทยที่สูบบุหรี่เป็นประจําที่มี อายุ 11  ปี ขึ้นไป  มีจํานวนทั้งสิ้น 11  ล้าน
คน คิดเป็นร้อยละ 20.2  อัตราการสูบบุหรี่ของชายมากกว่าหญิง 15  เท่า โดยเป็นชายร้อยละ 38.8 หญิงร้อย
ละ 2.6  กลุ่มอายุที่มีอัตราการสูบบุหรี่มากท่ีสุดคือกลุ่มอายุ 25-59  ปี (ร้อยละ 25) ในอนาคตอัตราการสูบ
บุหรี่มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นในเยาวชนและสตรี อายุเฉลี่ยเยาวชนที่เริ่มสูบ คือ 18.3  ปี และนับวันอายุผู้สูบบุหรี่จะ
ลดลงเรื่อยๆ จากสถิติความสูญเสียและกลุ่มประชาชนที่สูบบุหรี่ จะเห็นว่า กลุ่มเยาวชนเริ่มมีปัญหาของการสูบ
บุหรี่มากย่ิงขึ้น และนับวันความรุนแรงของปัญหามีความทวีคูณ  เพราะไม่มีมาตรการป้องกัน และควบคุมที่มี
คุณภาพอย่างต่อเน่ือง  การสร้างเสริมความรู้ให้ประชาชนคนไทย        มีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้อง เหมาะสม
ได้พิจารณาเห็นความสําคัญของการใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของเครือข่ายด้านสุขภาพในชุมชน  เครือข่าย
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ชมรมสร้างสุขภาพในชุมชน เพ่ือให้เครือข่ายด้านสุขภาพเข้ามามีบทบาทในการสร้างกระแสความต่ืนตัว ความ
ตระหนัก   แก่ประชาชนในชุมชน ให้เกิดจิตสํานึกในการมีพฤติกรรมเพ่ือลดภาวะเสี่ยง ป้องกัน หลีกเลี่ยง และ
ลด ละ เลิกสูบบุหรี่โดยพบการสูบบุหรี่ของเยาวชนจังหวัดกาฬสินธ์ุ ปี 2550  ร้อยละ 22.28  และปี 2554 ร้อย
ละ 24.55  อัตราการสูบบุหรี่เพ่ิมขึ้น ร้อยละ 2.27  เพ่ือลดอัตราการเพ่ิมจํานวนผู้สูบรายใหม่ และลดจํานวนผู้
สูบรายเก่า ให้ประชาชนและกลุ่มเสี่ยงอ่ืนๆ ในพ้ืนที่เป้าหมาย มีพฤติกรรมสุขภาพเพ่ือลดภาวะเสี่ยงจากบุหรี่
เพ่ือพัฒนาชุมชนต้นแบบปลอดบุหรี่ และวิถีชีวิตสุขภาพดีในชุมชน โดยเครือข่ายชมรมสร้างสุขภาพในชุมชน
ด้วยกระบวนการเสริมสร้างพลังชุมชน (Community empowerment process) กลยุทธ์ใช้กระบวนการมี
ส่วนร่วมของชุมชนในการคิดค้นรูปแบบวิธีการที่มีประสิทธิผลในการป้องกันไม่ให้เกิดผู้สูบรายใหม่เพ่ิมขึ้น ลด
จํานวนผู้สูบบุหรี่ที่มีอยู่ และทําสิ่งแวดล้อมให้ปลอดควันบุหรี่ในชุมชน โดยใช้ศักยภาพท่ีเข้มแข็งของเครือข่าย
ชมรมสร้างสุขภาพในชุมชน โดยการสนับสนุนของเครือข่ายการสร้างเสริมสุขภาพระดับจังหวัด อําเภอ และ
ตําบลท่ีได้รับการเตรียมการมาแล้ว จากโครงการเครือข่ายด้านสุขภาพร่วมใจต้านภัยบุหรี่ในเยาวชน และการ
สนับสนุนจากท้องถิ่นเพ่ือความย่ังยืนของชุมชนปลอดบุหรี่และวิถีสุขภาพดีของชุมชนกระบวนการที่ใช้ คือการ
จัดทําแผนชุมชน โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในชุมชนการร่วมปฏิบัติการ โดยครอบครัวและกลุ่มต่างๆ 
ร่วมกับ เครือข่ายชมรมสร้างสุขภาพตามแผน 
       ในปี 2554  ชมรมสร้างสุขภาพในชุมชน ต.หลุบ ได้มีการขับเคลื่อนโครงการสร้างชุมชนปลอดบุหรี่ ซึ่งผล
การสํารวจข้อมูลการสูบบุหรี่ในเดือนพฤษภาคม 2554  พบว่า ประชาชนบ้านดอนนาแก  ม.8  ต.หลุบ มี
จํานวนประชากร ทั้งสิ้น 395 คน เป็นผู้สูงอายุ จํานวน 39 คน เด็กอายุ 0 -5 ปี จํานวน 29 คน ผู้พิการ 
จํานวน 8 คน มีผู้ที่สูบบุหรี่   69  คน  คิดเป็นร้อยละ 17.46 สูบบุหรี่มวนเอง   จํานวน  30  คน  สูบบุหรี่
สําเร็จรูป  จํานวน 39 คน ปริมาณบุหรี่ที่สูบในแต่ละวัน     จํานวน   662  มวน  มีค่าใช้จ่ายซื้อบุหรี่สูบในแต่
ละวัน  เฉลี่ย   1,576  บาท   สูบบุหรี่ เฉลี่ยวันละ  9.59 มวน   จ่ายค่าซื้อบุหรี่ เฉลี่ยวันละ 22.84   บาทต่อ
คน  หมู่บ้านสูญเสียเงินค่าซื้อบุหรี่ เฉลี่ยเดือนละ  47,280  บาท    สูญเสียเงินค่าซื้อบุหรี่ เฉลี่ยปีละ 567,360 
บาท   ซึ่งนอกจากผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจแล้ว การสูบบุหรี่ยังส่งผลต่อภาวการณ์เจ็บป่วยของประชาชน
โดยตรง   ทั้งผู้สูบบุหรี่เอง และคนรอบข้าง จากข้อมูลด้านการเจ็บป่วย พบว่า บ้านดอนนาแก หมู่ 8 มีการ
เจ็บป่วย ดังน้ี โรคเบาหวาน จํานวน 21 คน ความดันโลหิตสูง จํานวน  15 คน โรคหัวใจและหลอดเลือด 
จํานวน 1 คน ซึ่งผู้ป่วยเหล่าน้ี ถือเป็นกลุ่มเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบด้านสุขภาพจากควันบุหรี่ ทั้งควันบุหรี่มือ
หน่ึง และควันบุหรี่มือสอง ผลจากการดําเนินโครงการ ดังกล่าว มีผู้สมัครใจเลิกสูบบุหรี่สําเร็จ จํานวน 6 คน มี
การจัดกิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ลด ละ เลิกบุหรี่อย่างต่อเน่ือง สร้างความเข้าใจด้านกฎหมายที่เก่ียวข้อง
กับบุหรี่  นอกจากน้ันประชาชนผู้ที่ได้รับควันบุหรี่มือสองเกิดความตระหนักถึงพิษภัยบุหรี่   โดยชักชวนคนใน
ครอบครัวหรือบุคคลรอบข้างให้เลิกบุหรี่  และเห็นประโยชน์ในการลดรายจ่ายเพ่ิมรายได้ของครอบครัว ผู้ที่
สามารถเลิกบุหรี่ ได้รับการยอมรับของชุมชนและเป็นต้นแบบของบุคคลที่สมควรได้รับการยกย่อง    

จากการวิเคราะห์ศักยภาพของตําบลหลุบในเบ้ืองต้น พบว่า  ตําบลหลุบมีเครือข่ายชมรมสร้างสุขภาพที่
เข้มแข็งมีแผนพัฒนาสุขภาพตําบลโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน   มีการรวมตัวของแกนนําชุมชนบ้านวัด
โรงเรียน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลและเทศบาลตําบลหลุบได้ร่วมกันขับเคลื่อนให้ชุมชนตระหนักถึงพิษ



68 
 

ภัยบุหรี่ที่ส่งผลต่อโรคมะเร็งและโรคไม่ติดต่อซึ่งเป็นโรคที่ทําให้ประชาชนเสียชีวิตเป็นอันดับ 1 ของจังหวัด
กาฬสินธ์ุในปัจจุบัน  ด้วยศักยภาพดังกล่าวจึงเป็นต้นทุนที่สําคัญในการยกระดับการทํางานเน้นการสร้างพ้ืนที่
ต้นแบบ “ชุมชนปลอดบุหรี่” โดยการนํามติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ปี 2553 เรื่องยาสูบนําไปสู่การปฏิบัติใน
พ้ืนที่ของจังหวัดกาฬสินธ์ุ  โดยให้ประชาชนและภาคีในชุมชนได้มีส่วนร่วมเป็นเจ้าของดําเนินการ เป็นไปตาม
หลักการของกระบวนการประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม มีความเช่ือมโยงกับกระบวนการสมัชชาสุขภาพเฉพาะ
พ้ืนที่ได้อย่างมีคุณภาพ ซึ่งจะทําให้สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ มีความสําคัญ มีพลังในการสร้างการเปลี่ยนแปลงสุข
ภาวะคนในชุมชน ในการวิจัยครั้งน้ีได้กําหนดพ้ืนที่เป้าหมาย 1 ชุมชน คือ บ้านดอนนาแก  ม.8  ต.หลุบ        
อ.เมือง  จังหวัดกาฬสินธ์ุ  เน่ืองจากเป็นพ้ืนที่ที่มีผู้นําทั้งผู้ใหญ่บ้าน อสม. วัด  แกนนําชุมชนและครอบครัวมี
ความสนใจ  มีความพร้อมในการพัฒนาให้เป็นต้นแบบชุมชนปลอดบุหรี่ ส่งผลต่อการขยายไปยังพ้ืนที่อ่ืนๆ  

 
 
 
2. วัตถุประสงค์การวิจัย  

2.1  เพ่ือหารูปแบบขับเคลื่อนการนํามติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติไปสู่ภาคปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมที่
ระดับพ้ืนที่ 

2.2  เพ่ือยกระดับกระบวนการสร้างชุมชนปลอดบุหรี่ โดยชุมชน เพ่ือชุมชน ของชุมชน 
2.3 เพ่ือค้นหาปัจจัยความสําเร็จในการขับเคลื่อนการนํามติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติไปสู่ภาคปฏิบัติ 
 

3. ขอบเขตการวิจัย 
ด้านพื้นที่ 
ศึกษาในเขตพ้ืนที่บ้านดอนนาแก  ม.8  ต.หลุบ   อ.เมือง  จ.กาฬสินธ์ุ    

 ด้านเนื้อหา 
การนํามติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติเรื่องยาสูบไปปฏิบัติที่จังหวัดกาฬสินธ์ุ โดยการวิจัยเชิงปฏิบัติการซึ่ง

จะครอบคลุมตามกรอบแนวคิดกระบวนการในการขับเคล่ือนสมัชชาสุขภาพและกระบวนการมีส่วนร่วมของ
ภาคีเครือข่ายในชุมชนร่วมดําเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม การสร้างการยกระดับกระบวนการสร้างชุมชนปลอด
บุหรี่ โดยชุมชน เพ่ือชุมชน ของชุมชน การค้นหาปัจจัยความสําเร็จในการขับเคล่ือนการนํามติสมัชชาสุขภาพ
แห่งชาติไปสู่ภาคปฏิบัติ   

ด้านประชากร 
ชาวบ้าน บ้านดอนนาแก  ม.8  ต.หลุบ   อ.เมือง  จ.กาฬสินธ์ุ   จํานวน 90 ครัวเรือน  
 

4. ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รบั   
4.1 ได้รูปแบบกระบวนการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะด้านสุขภาพ บนพ้ืนฐานการมีส่วนร่วมของ 

                ชุมชนท้องถิ่น  
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 4.2 แกนนําในชุมชน เกิดการเรียนรู้และปรับกระบวนทัศน์สุขภาพองค์รวม 
 4.3 เกิดเครือข่ายและกลไกการทํางานร่วมกันในการควบคุมยาสูบระดับชุมชน 
 4.4 ได้นวัตกรรมสร้างสุขภาพของชุมชนท้องถิ่น   
 4.5 ชุมชนท้องถิ่นมีฐานข้อมูลเก่ียวกับยาสูบ ในการกําหนดนโยบายสาธารณะ 
 



69 
 

ตารางกิจกรรมการดําเนินงาน 
โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการเรื่องการนาํมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติเรื่องยาสบูไปปฏิบัติที่จังหวัดกาฬสนิธุ ์

ในระหว่างเดือนกันยายน 2555 – เดือนมิถุนายน 2556  
 

ลําดับ
ที่ 

กิจกรรม สื่อ/วิธีการ ผู้เขา้ร่วม วัน/เดือน/ป ี สถานที ่

1 เวทีสร้างความเข้าใจ - คืนข้อมลูสถานการณ์ยาสูบแก่ชุมชน 
- ชี้แจงวัตถุประสงค์ของการดําเนิน
โครงการวิจัย 
-หมออนามัยมาช่วยสร้างความเข้าใจ
เกี่ยวกับบุหรี่ 
- การให้ชาวบ้านแกนนําร่วมแสดงความ
คิดเห็น 
-จัดทําแผนปฏิบัติการฯ 

อสม./ผู้ใหญ่บ้าน 
 ผช.ผู้ใหญ่บ้าน 27  คน  
เด็กและเยาวชน   5  คน 
รวมทั้งสิน้  32   คน 
 

23 กันยายน 2555 ศาลาวัดบ้านดอนนาแก 

2 สร้างแกนนําเยาวชนสรา้งสรรค์  
รู้ทันพษิภัยบุหรี่ 

- สร้างสัมพันธ์ โดยใช้ เกมยิงเรือ 
- แบ่งกลุม่ร่วมคิดร่วมทําระดมสมอง 
- เด็กนํา ผูใ้หญ่หนุน 
- รู้เท่าทันพิษภัยบุหรี่ ผ่านสือ่วีดีทัศน์ 
- หาอาสาสมัครแกนนําเด็กและเยาวชน 
บ้านดอนนาแก 

อสม./ผู้ใหญ่บ้าน 
 ผช.ผู้ใหญ่บ้าน  
เด็กและเยาวชน    
รวมทั้งสิน้  30   คน 
 

7 ตุลาคม 2555  รพ.สต.หลุบ 

3 ศึกษาชุมชน - แผนที่เดินดิน 
- ประวัติศาสตร์ชุมชน 

 

อสม./ผู้ใหญ่บ้าน 
 ผช.ผู้ใหญ่บ้าน  
เด็กและเยาวชน    

21 ตุลาคม 2555 ศาลาวัดบ้านดอนนาแก 
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รวมทั้งสิน้  20   คน 
 
 
 

ลําดับ
ที่ 

กิจกรรม สื่อ/วิธีการ ผู้เขา้ร่วม วัน/เดือน/ป ี สถานที ่

4 
 

เคาะระฆังยกแรก :รณรงค์ ลด ละ 
เลิก บุหรี ่
 

- ประชาสัมพันธ์รณรงค์ ลด ละ เลิก บุหรี ่
- ร่วมกันจัดทําป้ายรณรงค์ 

อสม./ผู้ใหญ่บ้าน 
 ผช.ผู้ใหญ่บ้าน  
เด็กและเยาวชน    
รวมทั้งสิน้  20   คน 

31 ตุลาคม 2555 
 

เวทีมวยบ้านดอนนาแก   
 

5 กิจกรรมทบทวนแผน/ปรบัแผน 
:ค้นหาคนต้นแบบ 
 

AAR อสม./ผู้ใหญ่บ้าน 
 ผช.ผู้ใหญ่บ้าน  
เด็กและเยาวชน    
รวมทั้งสิน้ 15  คน 

27 กุมภาพันธ์ 
2556 

รพ.สต.หลุบ 

   6 การจัดรณรงคเ์รื่องพิษภัยบหุรี่ใน
ชุมชน โดย แกนนําชุมชนบา้นดอน
นาแก เพื่อชาวดอนนาแก ของชาว
ดอนนาแก 

-  ผลิตสื่อรณรงค์ 
- เดินรณรงค์/เคาะประตูบ้าน 
- สร้างกระแส/กระพือข่าวผ่านสื่อ
โทรทัศน์และเคเบิ้ลทีวี 

- สรุปถอดบทเรียน 

- เด็กและเยาวชน 
- อสม. 
- ผู้ใหญ่บ้าน/ผู้ช่วย
ผู้ใหญ่บ้าน 
รวมทั้งสิน้  50   คน 

1 เมษายน 2556 บ้านดอนนาแก 

7 ถอดบทเรียนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ
เรื่องการนํามติสมัชชาสุขภาพ
แห่งชาติเรื่องยาสูบไปปฏิบตัิที่

- วิทยากร โดย อ.สุเทพ   ไชยขันธ์ 
นักวิชาการอิสระ  

- แกนนําแด็กและเยาวชน 
- อสม. 
- ผู้ใหญ่บ้าน/ผู้ช่วย

4 เมษายน 2556 รพ.สต.หลุบ 



71 
 

จังหวัดกาฬสนิธุ ์
 

ผู้ใหญ่บ้าน 
รวมทั้งสิน้  20   คน 

8 เวทีเตรยีมพร้อมก่อนศึกษาดูงาน - จัดเวทีถอดบทเรียน 
- สื่อ/วิดีทัศน์ 
- การตั้งคําถาม/ตอบคําถาม 

- แกนนําเด็กและเยาวชน 
- อสม. 
- ผู้ใหญ่บ้าน/ผู้ช่วย
ผู้ใหญ่บ้าน  

- รวมทั้งสิ้น   30    คน 

9 เมษายน 2556 รพ.สต.หลุบ 

 
ลําดับที ่ รายการ/กิจกรรม สื่อ/วิธีการ ผู้เขา้ร่วม วัน/เดือน/ป ี สถานที ่
   9 ศึกษาดูงานชุมชนปลอดบุหรี่ - ทัศนศึกษา/ดูงาน 

- แบบบันทึกการศึกษาดูงาน 
- แกนนําเด็กและเยาวชน 
- อสม. 
- ผู้ใหญ่บ้าน/ผู้ช่วย
ผู้ใหญ่บ้าน 

- นักวิจัย/ผู้ร่วมวิจัย/ผู้
ประสานงาน 

รวมทั้งสิน้  36   คน 

 11 พฤษภาคม 
2556 

บ้านโนนคูน 
ต.โนนสะอาด 
อ.หนองเรือ 
จ.ขอนแก่น 

10 เวทีสรุปผลการศึกษาดูงาน และ
ก้าวเดินต่อในกิจกรรมสําหรบันัก
สูบ 

- จัดเวทีแบบมีสว่นร่วม - แกนนําเยาวชน 
- อสม. 
- ผู้นําชุมชน (ผู้ใหญ่บ้าน/
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน) 

รวมทั้งสิน้  50  คน 

21 พฤษภาคม 
2556 

วัดบ้านดอนนาแก 

11 การออกเยี่ยมบ้าน (นักสูบ) โดย - การออกเยี่ยมบ้าน - บุคคลต้นแบบเลิกบุหรี่  28 พฤษภาคม บ้านผู้สูบ  
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ในการเก็บข้อมูลและให้บุคคลใน
ครอบครัว หรอืบุคคลใกล้ชดิผู้สบู
เป็นผู้บนัทึกขอ้มูล 

- คู่มือแรงใจนักสูบ (7 คน) 
- แกนนําเด็กและเยาวชน 
- อสม. 
- ผู้ใหญ่บ้าน/ผู้ช่วย 
- เจ้าหน้าที่สาธารณสุข 
รวมทั้งสิน้ 20  คน 

2556 ณ บ้านดอนนาแก 

12 เวทีประชาคมมาตรการทางสังคม
ในการละเลิกบุหรี่ในชุมชนบ้าน
ดอนนาแก  โดย ผ่านเวทีการ
ประชาคมสุขภาพ บ้านดอนนาแก 
 

- เปิดเวทีประชาคม - แกนนําเด็กและเยาวชน 
- อสม. 
- ผู้ใหญ่บ้าน/ผู้ช่วย 
- ประชาชนในชุมชน 
รวมทั้งสิน้  80 คน 

28 พฤษภาคม 
2556 

วัดบ้านดอนนาแก 

ลําดับที ่ รายการ/กิจกรรม สื่อ/วิธีการ ผู้เขา้ร่วม วัน/เดือน/ป ี สถานที ่
13 การออกติดตามประเมินผลการลด 

ละ เลิกบุหรีข่องนักสูบในชมุชน 
- การออกเยี่ยมบ้าน 
- คู่มือแรงใจนักสูบ 

- บุคคลต้นแบบเลิกบุหรี ่
(7 คน) 

- แกนนําเยาวชน 
- อสม. 
- ผู้ใหญ่บ้าน/ผู้ช่วย 
- เจ้าหน้าที่สาธารณสุข 
รวมทั้งสิน้   20    คน 

1 – 30 
มิถุนายน 2556 

บ้านผู้สูบ  
ณ บ้านดอนนาแก 

14 การถอดบทเรียน (KM) - เวทีจัดการความรู้ - แกนนําเด็กและเยาวชน 
- อสม. 
- ผู้ใหญ่บ้าน/ผู้ช่วย 

(ขยายเวลา) วัดบ้านดอนนาแก 
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- ประชาชนในชุมชน 
รวมทั้งสิน้  80 คน 

 
หมายเหตุ :  ขยายเวลาถึง 31 ธันวาคม 2556 

การประเมินผล โดยใช้  CIPP Model  ทุกขั้นตอน ดังนี ้

1.การประเมินสภาวะแวดล้อม (Context Evaluation : C) ประเมินจากการศึกษาบริบทชุมชน สถานการณ์ปญหา เพื่อค้นหาสาเหตุ ผลกระทบ 

และแนวโน้ม  

2. การประเมินปจจัยนําเข้า (Input Evaluation : I ) ประเมินจากการความร่วมมือหรือการมีส่วนร่วมของชุมชนในการเข้าร่วมเปนทีมวิจัยซึ่งเปน

ทรัพยากรบุคคลในชุมชนที่จะเปนแรงขับเคลื่อนให้มีแนวปฏิบัติเพื่อควบคุมปจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพด้านยาสูบ  

3. การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation : P ) โดยการคืนข้อมูลสู่ชุมชนเพื่อร่วมตรวจสอบข้อบกพร่องพร้อมทั้งแนวทางในการแก้ไข

และหาแนวทางในการปฏิบัติการร่วมกัน  

   4.  การประเมินผลผลิต (Product Evaluation : P ) ประเมินผลลัพธ์ที่ได้จากการปฏิบัติการเพื่อหาแนวทางในการควบคุมปจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ

ด้านยาสูบ ซึ่งเกิดจากการมีส่วนร่วมของชุมชน  เช่น จัดประชาคมตําบลหลุบ , เปดเวทีสาธารณะ นักวิจัยร่วมในชุมชนในงานมหกรรมการ

จัดการความรู้ (KM) จังหวัดกาฬสินธุ์ และจัดทํารายงานฉบับสมบูรณ ์
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รายชื่อแกนนาํที่ทํางานร่วมกับเยาวชน บา้นดอนนาแก ม.8 ต.หลุบ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ ์

ที่ ชื่อ – สกุล ตําแหน่ง เบอร์โทร 
1 นายทองสุข  จาํเริญรักษ ์ ผู้ใหญ่บ้าน ม.8  084-9546406 

2 นายทวี  เหล่าลําขาบ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน - 
3 นายประสงค์  พลไกรษร ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 090-3486179 
4 นางมะลิ  ปรีกุล ประธาน อสม. ม.8 - 
5 นายสามารถ  นิกรกุล แกนนําชุมชน - 
6 นางอ่อนจันทร์  จําเริญรกัษ ์ อสม. 084-3915071 
7 น.ส.มีแวว  ถิตย์วิลาศ อสม. 085-7576632 
8 น.ส.วิชุดา  ขันธบูรณ์ แกนนําเยาวชน 084-792 2924 
9 ด.ช.ชิษชนุพงศ์  ศรีโยธี แกนนําเยาวชน 087-017 1136 
10 น.ส.สโรชา  มนัคง แกนนําเยาวชน 090-183 2268 
11 ด.ญ.นนทิยา  วินมูล แกนนําเยาวชน 087-944 5012 
12 ด.ช.คารม  พลไกรษร แกนนําเยาวชน 087-180 2544 
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ลาํดบัที ชอื-สกลุ หมายเหตุ
1 นายหวด  ถติยฤ์ทธิ
2 นายคําเภา ภหูวล
3 นายสายนัต ์คําหงษา
4 นายยศ พันเรอืง
5 นายทองไทย บญุบปุผา
6 นายสวสัด ิปิยะวงค์
7 นายหวดั มณีวงค์
8 นายสําราญ ถติยป์ระเดมิ

ลาํดบัที ชอื-สกลุ หมายเหตุ
1 นายบรรจง บญุเอก
2 นายไพบลูย ์นาสมโภชน์
3 นายกําจัด ไชยบาล
4 นายนวน แดนกาไสย
5 นายสํา ถติยส์นัต์
6 นายสรุชยั ถติยป์ระเดมิ

ผูส้บูยาสบู           จํานวน    69   คน คดิเป็นรอ้ยละ 15.94
เลกิสบู               จํานวน    11   คน คดิเป็นรอ้ยละ 84.05
คงเหลอื (ผูส้บู)      จํานวน    58   คน

ผูส้บูยาสบูซอง จาํนวนทงัสนิ 6  คน

สรปุการใชย้าสบู บา้นดอนนาแก ตาํบลหลบุ จงัหวดักาฬสนิธุ ์

รายชอืผูส้บูยาสบู
บา้นดอนนาแก ตาํบลหลบุ จงัหวดักาฬสนิธุ ์

ยาสบูมวนเอง  จาํนวนทงัสนิ 8 คน
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แบบสัมภาษณ์พฤติกรรมสขุภาพท่ีเก่ียวข้องกับการใชย้าสูบ/บุหรี ่

ช่ือผู้ถูกสัมภาษณ์ ...............................................................ที่อยู่........................................................................... 
เบอร์โทรศัพท์......................................................................สัมภาษณ์โดย............................................................ 
 

คําชี้แจง ใช้สมัภาษณ์โดยทําเคร่ืองหมาย / หรือเติมข้อความลงในช่องว่างตามความเป็นจริงของผู้ถูกสัมภาษณ ์

ตอนท่ี 1 ข้อมูลทั่วไป 

1. เพศ    1) ชาย          2) หญิง 
2. ปัจจุบันอายุ......................ปี 
3. ท่านนับถือศาสนา  1)  พุทธ          2) อิสลาม             3) คริสต์    4) อ่ืนๆ(ระบุ)...... 
4. การศึกษา   1) ประถมศึกษา         2) มัธยมศึกษาตอนต้น          3) มัธยมศึกษาตอนปลาย 

4) ปวช.         5) ปวส.          6) ปริญญาตรี          7) อ่ืนๆ(ระบุ)...... 
5. ปัจจุบันท่านสูบยาสูบ/บุหรี่หรือไม ่
     1) สูบ   2) ไมสู่บ (ข้ามไปตอบข้อ 10) 
6. ท่านสูบยาสูบ/บุหรี่มานานเท่าใด.........................ปี 
7. ปัจจุบันท่านสูบยาสูบ/บุหรี่………………มวนต่อวัน 
8. ท่านเริ่มสูบยาสูบ/บุหรี่เมื่ออายุเท่าใด.........................ปี 
9. ท่านเคยเลิกยาสูบ/บุหรี่หรือไม่ 
     1) ไม่เคยเลกิ    2) เคย       2.1) เลิกไมไ่ด้ 
            2.2) เลิกแล้วกลับมาสูบใหม่ 
10. ชุมชน/โรงเรียน/กลุ่ม/ชมรมฯ ของท่านเคยได้รับเงินสนับสนุนกิจกรรมจากโรงงานยาสูบหรือบริษัทบุหรี่/ยาสูบ
หรือไม่ 
      1) เคย   2) ไม่เคย      3) ไม่ทราบ 
11. โรงงานยาสูบหรือบริษัทบุหรี่/ยาสูบ เคยมาจัดกิจกรรมการกุศลหรือพัฒนาใดๆ ในชุมชน/โรงเรียนท่านหรือไม่  
     1) เคย   2) ไม่เคย      3) ไม่ทราบ       
12. โรงงานยาสูบหรือบริษัทบุหรี่/ยาสูบ เคยแจกตัวอย่างบุหรี่หรือแถมบุหรี่/ยาสูบในรูปแบบใดรูปแบบหน่ึงแก่ท่าน
หรือไม่ 
      1) เคย   2) ไม่เคย      3) ไม่ทราบ       
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13. หากมีโรงงานยาสูบหรือบริษัทบุหรี่/ยาสบู มาให้เงินสนับสนุนกิจกรรมของชุมชน/โรงเรียน/กลุ่ม/ชมรมฯของท่าน
ควรจะรับหรือไม่ 
      1) ควรรับ                 2) ไม่ควรรับ          3) ไม่ทราบ 
 
 
 

-2- 
 

ตอนท่ี 2 ความรู้เก่ียวกับยาสูบ/บุหรี ่
1. สารเคมีในยาสบู/บุหรี่ เป็นสาเหตุหน่ึงของการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด  

      1) ใช่     2) ไม่ใช่  3) ไมท่ราบ     
2. การได้รับควันยาสูบ/บุหรี่จากผู้อ่ืน มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็ง 
    1) ใช่      2) ไม่ใช่             3) ไมท่ราบ       
3. คนที่สูบยาสูบ/บุหรี่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคถุงลมโป่งพอง โรคหัวใจ ความดันโลหิตสูง และโรคมะเร็งปอด 
  1) ใช่      2) ไม่ใช่             3) ไมท่ราบ   
4. ผู้ที่ได้รับควันยาสูบ/บุหรี่จากผู้อ่ืนสูบทําให้เกิดการติดเช้ือระบบทางเดินหายใจ และทําให้โรคหอบหืดกําเริบ 
      1) ใช่      2) ไม่ใช่             3) ไมท่ราบ   
5. การที่คนในบ้านสูบยาสูบ/บุหรี่ ทําให้เด็กมีความเสี่ยงต่อการป่วยด้วยโรคทางเดินหายใจมากกว่าเด็กทั่วไป 
  1) ใช่      2) ไม่ใช่             3) ไมท่ราบ   
6. สถานที่ห้ามสูบยาสูบ/บุหรี่ คือ ในสํานักงาน ตลาด ร้านกาแฟ สนามกีฬา โรงพยาบาล และห้องนํ้า 
  1) ใช่      2) ไม่ใช่             3) ไมท่ราบ   
 
ตอนท่ี 3 ปัจจัยที่เก่ียวข้องกับพฤติกรรมการสบูยาสูบ/บหุรี่ 
1. การสูบยาสูบ/บุหรี่เกิดจากการเลียนแบบคนในครอบครัว เช่น พ่อสูบบุหรี่ ลูกจึงสูบบุหรี่ 

  1) ใช่      2) ไม่ใช่     
2. ครอบครัวของท่านมีผู้สูบยาสูบ/บุหรี่ 
   1) ใช่      2) ไม่ใช่ 
3. หากท่านไม่สูบยาสูบ/บุหรี่จะมีปัญหาในการเข้าสังคมในชุมชนของท่าน 
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    1) ใช่      2) ไม่ใช่ 
4. การสูบยาสูบ/บุหรี่ทําให้ทา่นเข้ากลุ่มเพ่ือนได้ง่าย 
  1) ใช่      2) ไม่ใช่ 
5.  ในชุมชนของท่านมีแหล่งซื้อยาสูบที่สะดวก 
   1) ใช่      2) ไม่ใช่ 
6.  การโฆษณามีผลต่อการสบูยาสูบ/บุหรี่ของท่าน 
  1) ใช่      2) ไม่ใช่ 
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ตอนท่ี 4 พฤติกรรมการสูบยาสูบ/บุหรี่ในชว่ง 6 เดือนทีผ่า่นมา (สมัภาษณ์เฉพาะผู้สบูยาสูบ/บุหรี่) 
1. ท่านสูบยาสูบ/บุหรี่ในบ้าน 

   1) ประจํา (5–7 วันต่อสัปดาห์)     2) บ่อย (1-4 วันต่อสัปดาห์) 
         3) นานๆ ครั้ง (น้อยกว่า 1 วันต่อสัปดาห์)   4) ไม่เคยปฏิบัติ 

2. ท่านมักสูบยาสูบ/บุหรี่ขณะมีบุคคลอ่ืนอยู่ในบริเวณเดียวกัน 
  1) ประจํา (5–7 วันต่อสัปดาห์)     2) บ่อย (1-4 วันต่อสัปดาห์) 
         3) นานๆ ครั้ง (น้อยกว่า 1 วันต่อสัปดาห์)   4) ไม่เคยปฏิบัติ 

3. ท่านสูบยาสูบ/บุหรี่เมื่อเข้าร่วมงานสังคมของชุมชน 
  1) ประจํา (5–7 วันต่อสัปดาห์)     2) บ่อย (1-4 วันต่อสัปดาห์) 
         3) นานๆ ครั้ง (น้อยกว่า 1 วันต่อสัปดาห์)   4) ไม่เคยปฏิบัติ 

4. ท่านสูบยาสูบ/บุหรี่ในที่สาธารณะ เช่น ตลาด ร้านกาแฟ ร้านขายของ สนามกีฬา โรงพยาบาล ห้องนํ้า 
  1) ประจํา (5–7 วันต่อสัปดาห์)     2) บ่อย (1-4 วันต่อสัปดาห์) 
         3) นานๆ ครั้ง (น้อยกว่า 1 วันต่อสัปดาห์)   4) ไม่เคยปฏิบัติ 

5. ท่านสูบยาสูบ/บุหรี่เมื่ออยู่ในกลุ่มเพ่ือน 
 1) ประจํา (5–7 วันต่อสัปดาห์)     2) บ่อย (1-4 วันต่อสัปดาห์) 
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        3) นานๆ ครั้ง (น้อยกว่า 1 วันต่อสัปดาห์)   4) ไม่เคยปฏิบัติ 
6. ท่านสูบยาสูบ/บุหรี่เพ่ือคลายเครียด 

 1) ประจํา (5–7 วันต่อสัปดาห์)     2) บ่อย (1-4 วันต่อสัปดาห์) 
        3) นานๆ ครั้ง (น้อยกว่า 1 วันต่อสัปดาห์)   4) ไม่เคยปฏิบัติ 

7. ท่านสูบยาสูบ/บุหรี่หลังอาหาร 
 1) ประจํา (5–7 วันต่อสัปดาห์)     2) บ่อย (1-4 วันต่อสัปดาห)์ 
        3) นานๆ ครั้ง (น้อยกว่า 1 วันต่อสัปดาห์)   4) ไม่เคยปฏิบัติ 
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สรุปแบบสัมภาษณ์พฤติกรรมสุขภาพที่เก่ียวข้องกับการใช้ยาสูบ/บุหรี่ 
ชุมชนบ้านดอนนาแก หมู่ 8 ตําบลหลุบ อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธ์ุ 

 
ประชากร     จํานวน  90  ครัวเรือน 
ผู้ตอบแบบสอบถาม   จํานวน   80   คน 
ผู้ใช้ยาสูบ/บุหร่ี  จํานวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ  56.25 
ผู้ไม่ใช้ยาสูบ/บุหร่ี  จํานวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ  43.75 
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ตอนท่ี 1 ข้อมูลทั่วไป (กลุ่มผู้ใช้ยาสบู/บหุรี่) 

1. เพศ    
1) ชายสูบ  จํานวน   45  คน  คิดเป็นร้อยละ 100  
2) หญิงสูบ   จํานวน    -  คน 

2. ปัจจุบันอายุ (ปี) 
1) อายุ 15 -20 ปี  จํานวน  2 คน คิดเป็นร้อยละ 4.44 
2) อายุ 21- 30 ปี จํานวน  5 คน คิดเป็นร้อยละ 11.11 
3) อายุ 31- 40 ปี จาํนวน  11 คน คิดเป็นร้อยละ 24.44 
4) อายุ 51- 60 ปี จํานวน  4 คน คิดเป็นร้อยละ 8.89 
5) อายุ 60 ปีขึ้นไป จํานวน  7 คน คิดเป็นร้อยละ 15.56 

3. ท่านนับถือศาสนา   
  ศาสนาพุทธ  จํานวน   45  คน  คิดเป็นร้อยละ 100          
4. การศึกษา    
  1) ประถมศึกษา           จํานวน  30  คน  คิดเป็นร้อยละ 66.67          
  2) มัธยมศึกษาตอนต้น     จํานวน   1  คน  คิดเป็นร้อยละ 2.22             
  3) มัธยมศึกษาตอนปลาย  จํานวน  1  คน  คิดเป็นร้อยละ 2.22          
5. ปัจจุบันท่านสูบยาสูบ/บุหรี่หรือไม่ (สบู)     
6. ท่านสูบยาสูบ/บุหรี่มานานเท่าใด (ปี) 
 1) 1 - 10 ปี  จํานวน   5  คน  คิดเป็นร้อยละ 11.11 
 2) 11 – 20 ปี  จํานวน   14  คน  คิดเป็นร้อยละ 31.11 
 3) 21 – 30 ปี               จํานวน   16  คน  คิดเป็นร้อยละ 35.56 
 4) 31 – 40 ปี               จํานวน   6  คน  คิดเป็นร้อยละ 13.33 
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 5) 41 – 50 ปี               จํานวน   1  คน  คิดเป็นร้อยละ  2.22 
 6) 51 – 60 ปี               จํานวน   0  คน  คิดเป็นร้อยละ  0 
 7) 61 ปีขึ้นไป   จํานวน  3  คน  คิดเป็นร้อยละ  6.67 
7. ปัจจุบันท่านสูบยาสูบ/บุหรี่………………มวนต่อวัน 
 1) 1– 5  มวน  จํานวน   21  คน  คิดเป็นร้อยละ  46.67 
 2) 6–10  มวน  จํานวน   22  คน  คิดเป็นร้อยละ  48.89 
 3) 11–15 มวน  จํานวน   1  คน  คิดเป็นร้อยละ  2.22 
 4) 16–20 มวน   จํานวน   1  คน  คิดเป็นร้อยละ  2.22 
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8. ท่านเริ่มสูบยาสูบ/บุหรี่เมื่ออายุเท่าใด.........................ปี 
 1) 10 – 15 ปี  จํานวน   18  คน  คิดเป็นร้อยละ  40 
 2) 16 – 20 ปี  จํานวน   24  คน  คิดเป็นร้อยละ  53.33 
 3) 21 – 25 ปี   จํานวน   1  คน  คิดเป็นร้อยละ  2.22 
 4) 26 – 30 ปี  จํานวน   0  คน  คิดเป็นร้อยละ  0 
 5) 31 – 35 ปี  จํานวน   1  คน  คิดเป็นร้อยละ  2.22 
 6) 36 – 40 ปี  จํานวน   1  คน  คิดเป็นร้อยละ  2.22 
9. ท่านเคยเลิกยาสูบ/บุหรี่หรือไม่ 
  1) ไม่เคยเลิก    จํานวน   25  คน  คิดเป็นร้อยละ  55.56 
  2) เคย   จํานวน   3  คน  คิดเป็นร้อยละ  6.67 
  2.1) เลิกไม่ได้   จํานวน   10  คน  คิดเป็นร้อยละ  22.22 
  2.2) เลิกแล้วกลับมาสูบใหม ่ จํานวน    7  คน  คิดเป็นร้อยละ  15.56 
10. ชุมชน/โรงเรียน/กลุ่ม/ชมรมฯ ของท่านเคยได้รับเงินสนับสนุนกิจกรรมจากโรงงานยาสูบหรือบริษัทบุหรี่/ยาสูบ
หรือไม่ 
 1) เคย   จํานวน   1  คน  คิดเป็นร้อยละ  2.22 
 2) ไม่เคย       จํานวน   38  คน  คิดเป็นร้อยละ  84.44 
 3) ไมท่ราบ  จํานวน   5  คน  คิดเป็นร้อยละ  11.11 
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11. โรงงานยาสูบหรือบริษัทบุหรี่/ยาสูบ เคยมาจัดกิจกรรมการกุศลหรือพัฒนาใดๆ ในชุมชน/โรงเรียนท่านหรือไม่  
 1) เคย    จํานวน   1  คน  คิดเป็นร้อยละ  2.22 
 2) ไม่เคย       จํานวน   39  คน  คิดเป็นร้อยละ  86.67 
 3) ไมท่ราบ       จํานวน   5  คน  คิดเป็นร้อยละ  11.11 
12. โรงงานยาสูบหรือบริษัทบุหรี่/ยาสูบ เคยแจกตัวอย่างบุหรี่หรือแถมบุหรี่/ยาสูบในรูปแบบใดรูปแบบหน่ึงแก่ท่าน
หรือไม่ 
 1) เคย   จํานวน   1  คน  คิดเป็นร้อยละ  2.22 
 2) ไม่เคย       จํานวน   41  คน  คิดเป็นร้อยละ  91.22 
 3) ไมท่ราบ       จํานวน   3  คน  คิดเป็นร้อยละ  6.67 
13. หากมีโรงงานยาสูบหรือบริษัทบุหรี่/ยาสบู มาให้เงินสนับสนุนกิจกรรมของชุมชน/โรงเรียน/กลุ่ม/ชมรมฯของท่าน
ควรจะรับหรือไม่ 
  1) ควรรับ                 จํานวน   1  คน  คิดเป็นร้อยละ  2.22 
  2) ไม่ควรรับ              จํานวน   19  คน  คดิเป็นร้อยละ  42.22 
  3) ไม่ทราบ  จํานวน   25  คน  คิดเป็นร้อยละ  55.56 
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ตอนท่ี 2 ความรู้เก่ียวกับยาสูบ/บุหรี ่ 
 มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 94.07 (คะแนนเฉลีย่สูงสุดร้อยละ 100 ,คะแนนเฉลี่ยตํ่าสุดร้อยละ 16.67) 
 
ตอนท่ี 3 ปัจจัยที่เก่ียวข้องกับพฤติกรรมการสบูยาสูบ/บหุรี่ 
 มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 44.81 
1. การสูบยาสูบ/บุหรี่เกิดจากการเลียนแบบคนในครอบครัว เช่น พ่อสูบบุหรี่ ลกูจึงสูบบุหรี่ 
 1) ใช่   จํานวน   14  คน  คิดเป็นร้อยละ  31.11 
 2) ไมใ่ช่ จํานวน   31  คน  คิดเป็นร้อยละ  68.89   
2. ครอบครัวของท่านมีผู้สูบยาสูบ/บุหรี่ 
 1) ใช่   จํานวน    7  คน  คิดเป็นร้อยละ  15.56 
 2) ไมใ่ช่ จํานวน   38 คน  คิดเป็นร้อยละ  84.44 
3. หากท่านไม่สูบยาสูบ/บุหรี่จะมีปัญหาในการเข้าสังคมในชุมชนของท่าน 
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   1) ใช่   จํานวน   36  คน  คิดเป็นร้อยละ  80   
 2) ไมใ่ช่ จํานวน     9 คน  คิดเป็นร้อยละ  20  
4. การสูบยาสูบ/บุหรี่ทําให้ทา่นเข้ากลุ่มเพ่ือนได้ง่าย 
 1) ใช่   จํานวน   36  คน  คิดเป็นร้อยละ  80  
 2) ไมใ่ช่ จํานวน    9  คน  คิดเป็นร้อยละ  20 
5.  ในชุมชนของท่านมีแหล่งซื้อยาสูบที่สะดวก 
  1) ใช่   จํานวน     6  คน  คิดเป็นร้อยละ  13.33   
 2) ไมใ่ช่ จํานวน    39 คน  คิดเป็นร้อยละ  86.67 
6.  การโฆษณามีผลต่อการสบูยาสูบ/บุหรี่ของท่าน 
 1) ใช่   จํานวน     31  คน  คิดเป็นร้อยละ  68.89    
 2) ไมใ่ช่ จํานวน     14  คน  คิดเป็นร้อยละ  31.11 
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ตอนท่ี 4 พฤติกรรมการสูบยาสูบ/บุหรี่ในชว่ง 6 เดือนทีผ่า่นมา (สมัภาษณ์เฉพาะผู้สบูยาสูบ/บุหรี่) 
1. ท่านสูบยาสูบ/บุหรี่ในบ้าน 
   1) ประจํา (5–7 วันต่อสัปดาห์)  จํานวน    23  คน  คิดเป็นร้อยละ  54.76 

   2) บ่อย (1-4 วันต่อสัปดาห์)  จํานวน    3  คน  คิดเป็นร้อยละ  7.14 
  3) นานๆ ครั้ง (น้อยกว่า 1 วันต่อสัปดาห์) จํานวน    13  คน  คิดเป็นร้อยละ  30.95   
 4) ไม่เคยปฏิบัติ    จํานวน    3  คน  คิดเป็นร้อยละ  7.11 

2. ท่านมักสูบยาสูบ/บุหรี่ขณะมีบุคคลอ่ืนอยู่ในบริเวณเดียวกัน 
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 1) ประจํา (5–7 วันต่อสัปดาห์)  จํานวน    15  คน  คิดเป็นร้อยละ  35.71 
   2) บ่อย (1-4 วันต่อสัปดาห์)  จํานวน    4  คน  คิดเป็นร้อยละ  9.52 
  3) นานๆ ครั้ง (น้อยกว่า 1 วันต่อสัปดาห์) จํานวน    11  คน  คิดเป็นร้อยละ  26.19   
 4) ไม่เคยปฏิบัติ    จํานวน    12  คน  คิดเป็นร้อยละ  28.57 

3. ท่านสูบยาสูบ/บุหรี่เมื่อเข้าร่วมงานสังคมของชุมชน 
 1) ประจํา (5–7 วันต่อสัปดาห์)  จํานวน    9  คน  คิดเป็นร้อยละ  21.43 

   2) บ่อย (1-4 วันต่อสัปดาห์)  จํานวน    1  คน  คิดเป็นร้อยละ  2.38 
  3) นานๆ ครั้ง (น้อยกว่า 1 วันต่อสัปดาห์) จํานวน    6  คน  คิดเป็นร้อยละ  14.29   
 4) ไม่เคยปฏิบัติ    จํานวน    26  คน  คิดเป็นร้อยละ  61.90 

4. ท่านสูบยาสูบ/บุหรี่ในที่สาธารณะ เช่น ตลาด ร้านกาแฟ ร้านขายของ สนามกีฬา โรงพยาบาล ห้องนํ้า 
 1) ประจํา (5–7 วันต่อสัปดาห์)  จํานวน    8  คน  คิดเป็นร้อยละ  19.05 

   2) บ่อย (1-4 วันต่อสัปดาห์)  จํานวน    0  คน  คิดเป็นร้อยละ  0 
  3) นานๆ ครั้ง (น้อยกว่า 1 วันต่อสัปดาห์) จํานวน    6  คน  คิดเป็นร้อยละ  14.29   
 4) ไม่เคยปฏิบัติ    จํานวน    28  คน  คิดเป็นร้อยละ  66.67 

5. ท่านสูบยาสูบ/บุหรี่เมื่ออยู่ในกลุ่มเพ่ือน 
 1) ประจํา (5–7 วันต่อสัปดาห์)  จํานวน    11  คน  คิดเป็นร้อยละ  26.19 

   2) บ่อย (1-4 วันต่อสัปดาห์)  จํานวน    2  คน  คิดเป็นร้อยละ  4.76 
  3) นานๆ ครั้ง (น้อยกว่า 1 วันต่อสัปดาห์) จํานวน    16  คน  คิดเป็นร้อยละ  38.10   
 4) ไม่เคยปฏิบัติ    จํานวน    13  คน  คิดเป็นร้อยละ  30.95 

6. ท่านสูบยาสูบ/บุหรี่เพ่ือคลายเครียด 
 1) ประจํา (5–7 วันต่อสัปดาห์)  จํานวน    20  คน  คิดเป็นร้อยละ  47.62 

   2) บ่อย (1-4 วันต่อสัปดาห์)  จํานวน    6  คน  คิดเป็นร้อยละ  14.29 
  3) นานๆ ครั้ง (น้อยกว่า 1 วันต่อสัปดาห์) จํานวน    12  คน  คิดเป็นร้อยละ  28.57   
 4) ไม่เคยปฏิบัติ    จํานวน    4 คน  คิดเป็นร้อยละ  9.52 

-6- 
 

ตอนท่ี 4 พฤติกรรมการสูบยาสูบ/บุหรี่ในชว่ง 6 เดือนทีผ่า่นมา (สมัภาษณ์เฉพาะผู้สบูยาสูบ/บุหรี่) (ต่อ) 

7. ท่านสูบยาสูบ/บุหรี่หลังอาหาร 
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 1) ประจํา (5–7 วันต่อสัปดาห์)  จํานวน    22  คน  คิดเป็นร้อยละ  52.38 
   2) บ่อย (1-4 วันต่อสัปดาห์)  จํานวน    4  คน  คิดเป็นร้อยละ  9.52 
  3) นานๆ ครั้ง (น้อยกว่า 1 วันต่อสัปดาห์) จํานวน    11  คน  คิดเป็นร้อยละ  26.19   
 4) ไม่เคยปฏิบัติ    จํานวน    5  คน  คิดเป็นร้อยละ  11.90 
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แบบสมัภาษณพ์

คําชี้แจง ใชส้มัภา

ชอ่งว่างตามความ

ตอนที่ 1 ขอ้มลูทั

1. เพศ    
2. ปัจจบุนัอาย.ุ....

3. ท่านนบัถือศาส
4. การศึกษา  

3) มธัยมศึกษ

  6) ปริญญาต

5. ท่านสบูยาสบู/บ

6. ปัจจบุนัท่านสบู
7. ท่านเริ่มสบูยาสู
8. ท่านเคยเลิกยาส
          1) ไมเ่คย

  

  

พฤติกรรมสขุภา

าษณโ์ดยทาํเครื่อง

มเป็นจริงของผูถ้กู

ทัว่ไป 

        1) ชาย     

.................ปี 
สนา (ระบ)ุ.............

 1) ประถม

ษาตอนปลาย      
ตรี                    
บหุรี่มานานเท่าใด

ยาสบู/บหุรี่………
สบู/บหุรี่เมือ่อายเุ

สบู/บหุรี่หรือไม ่
เลิก      2) เคย 
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าพที่เกี่ยวขอ้งกบั

งหมาย / หรือเตมิ

กสมัภาษณ ์

                 2) ห

................         
มศึกษา        2) มั

   4) ปวช.      

    7) อื่นๆ(ระบ)ุ

ด.........................ปี

…………มวนตอ่วนั
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        2.2) เ

บัการใชย้าสบู/

มขอ้ความลงใน

หญิง 

มธัยมศึกษาตอนต้

  5) ปวส.   
)..............................

....ปี 

เลิกไมไ่ด ้
เลิกแลว้กลบัมาสบู
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กจากรา
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หุรี ่
ตหุนึง่ของการเกดิ

ไมใ่ช ่  

น มคีวามเสี่ยงตอ่

ไมใ่ช ่      
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................
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โรคหวัใจและหลอ

3) ไมท่ราบ     
อการเกดิโรคมะเร็
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3. คนที่สบูยาสบู/บหุรี่มคีวามเสี่ยงตอ่การเกดิโรคถงุลมโป่งพอง โรคหวัใจ 

ความดนัโลหิตสงู และโรคมะเร็งปอด 
  1) ใช ่     2) ไมใ่ช ่      3) ไมท่ราบ   
4. ผูท้ี่ไดร้บัควนัยาสบู/บหุรี่จากผูอ้ื่นสบูทาํใหเ้กดิการตดิเชือ้ระบบทางเดนิ

หายใจ และทาํใหโ้รคหอบหืดกาํเริบ 
      1) ใช ่    2) ไมใ่ช ่      3) ไมท่ราบ   
5. การที่คนในบา้นสบูยาสบู/บหุรี่ ทาํใหเ้ด็กมคีวามเสี่ยงตอ่การป่วยดว้ย

โรคทางเดนิหายใจมากกว่าเด็กทัว่ไป 
  1) ใช ่    2) ไมใ่ช ่      3) ไมท่ราบ   
6. สถานที่หา้มสบูยาสบู/บหุรี่ คือ ในสาํนกังาน ตลาด รา้นกาแฟ สนาม

กฬีา โรงพยาบาล และหอ้งนํา้  
          1) ใช ่     2) ไมใ่ช ่      3) ไมท่ราบ   

 
 
 

 
- 3 - 

 
ตอนที่ 3 ปัจจยัที่เกี่ยวขอ้งกบัพฤติกรรมการสบูยาสบู/บหุรี ่
1. การสบูยาสบู/บหุรี่เกดิจากการเลียนแบบคนในครอบครวั เชน่ พ่อสบู

บหุรี่ ลกูจึงสบูบหุรี่ 

  1) ใช ่      2) ไมใ่ช ่      
2. ครอบครวัของท่านมผีูส้บูยาสบู/บหุรี่ 
   1) ใช ่      2) ไมใ่ช ่

3. หากท่านไมส่บูยาสบู/บหุรี่จะมปีัญหาในการเขา้สงัคมในชมุชนของท่าน 
    1) ใช ่      2) ไมใ่ช ่
4. การสบูยาสบู/บหุรี่ทาํใหท้่านเขา้กลุ่มเพื่อนไดง้า่ย 
  1) ใช ่      2) ไมใ่ช ่
5.  ในชมุชนของท่านมแีหลง่ซื้อยาสบูที่สะดวก 
   1) ใช ่      2) ไมใ่ช ่
6.  การโฆษณามผีลตอ่การสบูยาสบู/บหุรี่ของทา่น 
  1) ใช ่      2) ไมใ่ช ่

 

 
 
 

 
 
 

-8- 
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บนัทึกจากรายทาง 
เก็บตกความรู้สึกของผู้สูบยาสูบ/บุหรี่
.....................................................................
..................................................................... 
.................................................................... 
.....................................................................  
.....................................................................
..................................................................... 
 

 

 

 

-7- 

ตอนที่ 5 แบบบนัทึกพฤติกรรมการสบูยาสบู/บหุรี ่
ในระยะเวลา 1 เดือน (ผูส้งัเกตการณบ์นัทึก) (ตอ่) 

คาํชีแ้จง : ระบปุริมาณที่สบูยาสบู/บหุรี่ในแตล่ะวนั พรอ้มระบสุถานที่ที่สบู 

วนั/เดือน/ปี ปรมิาณที่สบู 

(มวน) 

สถานที่ วิธีการลด  
ละ เลิก 

18 ม.ิย.56    
19 ม.ิย.56    
20 ม.ิย.56    
21 ม.ิย.56    
22 ม.ิย.56    
23 ม.ิย.56    
24 ม.ิย.56    
25 ม.ิย.56    
26 ม.ิย.56    
27 ม.ิย.56    
28 ม.ิย.56    
29 ม.ิย.56    
30 ม.ิย.56    
รวมจํานวน

(มวน) 
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ตอนที่ 4 พฤติกรรมการสบูยาสบู/บหุรีใ่นช่วง 6 เดือนที่ผา่นมา 

(สมัภาษณผ์ูส้บูยาสบู/บหุรี่) 
1. ท่านสบูยาสบู/บหุรี่ในบา้น 

      1) ประจาํ (5–7 วนัตอ่สปัดาห)์         2) บ่อย (1-4 วนัตอ่สปัดาห)์               
3) นานๆ ครัง้(นอ้ยกว่า 1 วนัตอ่สปัดาห)์         4) ไมเ่คยปฏิบตั ิ

2. ท่านมกัสบูยาสบู/บหุรี่ขณะมบีคุคลอื่นอยู่ในบริเวณเดยีวกนั 
      1) ประจาํ (5–7 วนัตอ่สปัดาห)์         2) บ่อย (1-4 วนัตอ่สปัดาห)์ 
      3) นานๆ ครัง้ (นอ้ยกว่า 1 วนัตอ่สปัดาห)์        4) ไมเ่คยปฏิบตั ิ

3. ท่านสบูยาสบู/บหุรี่เมือ่เขา้ร่วมงานสงัคมของชมุชน 

       1) ประจาํ (5–7 วนัตอ่สปัดาห)์         2) บ่อย (1-4 วนัตอ่สปัดาห)์ 
       3) นานๆ ครัง้(นอ้ยกว่า 1 วนัตอ่สปัดาห)์  4) ไมเ่คยปฏิบตั ิ

4. ท่านสบูยาสบู/บหุรี่ในที่สาธารณะ เชน่ ตลาด รา้นกาแฟ รา้นขายของ 

สนามกฬีา โรงพยาบาล หอ้งนํา้ 
       1) ประจาํ (5–7 วนัตอ่สปัดาห)์         2) บ่อย (1-4 วนัตอ่สปัดาห)์ 

       3) นานๆ ครัง้(นอ้ยกว่า 1 วนัตอ่สปัดาห)์        4) ไมเ่คยปฏิบตั ิ
5. ท่านสบูยาสบู/บหุรี่เมือ่อยู่ในกลุม่เพื่อน 

 1) ประจาํ (5–7 วนัตอ่สปัดาห)์         2) บ่อย (1-4 วนัตอ่สปัดาห)์ 
        3) นานๆ ครัง้(นอ้ยกว่า 1 วนัตอ่สปัดาห)์  4) ไมเ่คยปฏิบตั ิ

 
 
 

 
-5- 

ตอนที่ 4 พฤติกรรมการสบูยาสบู/บหุรีใ่นช่วง 6 เดือนที่ผา่นมา 

(สมัภาษณผ์ูส้บูยาสบู/บหุรี่) (ตอ่) 
 
6. ท่านสบูยาสบู/บหุรี่เพื่อคลายเครียด 

 1) ประจาํ (5–7 วนัตอ่สปัดาห)์         2) บ่อย (1-4 วนัตอ่สปัดาห)์ 
        3) นานๆ ครัง้(นอ้ยกว่า 1 วนัตอ่สปัดาห)์    4) ไมเ่คยปฏิบตั ิ

7. ท่านสบูยาสบู/บหุรี่หลงัอาหาร 

 1) ประจาํ (5–7 วนัตอ่สปัดาห)์         2) บ่อย (1-4 วนัตอ่สปัดาห)์ 
        3) นานๆ ครัง้ (นอ้ยกว่า 1 วนัตอ่สปัดาห)์   4) ไมเ่คยปฏิบตั ิ
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ตอนที่ 5 แบบบนัทึกพฤติกรรมการสบูยาสบู/บหุรี ่
ในระยะเวลา 1 เดือน (ผูส้งัเกตการณบ์นัทึก) 
คาํชีแ้จง : ระบปุริมาณที่สบูยาสบู/บหุรี่ สถานที่สบู และวิธีการลด ละ เลิก

สบูยาสบู/บหุรี่ในแตล่ะวนั 

วนั/เดือน/

ปี 
ปรมิาณที่สบู 

(มวน) 

สถานที่ วิธีการลด 

ละ เลิก

1 ม.ิย.56    
2 ม.ิย.56    
3 ม.ิย.56    
4 ม.ิย.56    
5 ม.ิย.56    

6 ม.ิย.56    
7 ม.ิย.56    
8 ม.ิย.56    
9 ม.ิย.56    
10 ม.ิย.56    
11 ม.ิย.56    
12 ม.ิย.56    
13 ม.ิย.56    
14 ม.ิย.56    
15 ม.ิย.56    
16 ม.ิย.56    
17 ม.ิย.56    
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รายชื่อรา้นค้า 
บ้านดอนนาแก ตําบลหลุบ จังหวัดกาฬสนิธุ ์

จํานวนทั้งสิน้ 6 ร้าน 
 

1 ร้านนางคํากอง ศรีวรรณา 
2 ร้านนางสาวรจนา บุบผาเดช 
3  ร้านนายอนุรักษ์ รัดทะนี 
4 ร้านนางนวนแล้ง นาสมโภชน์ 
5 ร้านนางสาวอรสา ถิตย์ฤทธ์ิ 
6 ร้านนางสาวสําเภา  ถิตย์ฤทธ์ิ 

 

หมายเหตุ  ร้านค้าทุกร้านให้ความร่วมมอืเป็นอย่างดี โดยพร้อมใจกันปฏิบัติ ดังน้ี 

1. ไม่แบ่งบุหรี่ขาย 
2. ไม่ขายให้เด็กอายุตํ่ากว่า 18 ปี 
3. ไม่โชว์บุหรี่ 
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ที วนั 
เดอืน ปี เนอืหา ชอื – สกลุ (ผูนํ้า

เสนอ)
หมาย
เหตุ

น.ส.วชิดุา ขันธบรูณ์
ด.ญ.นนทยิา  วนิมลู
ด.ช.คารม  พลไกรษร
ด.ช.ชษิชนุพงษ์ ศรโียธี
ด.ช.ณัฐวฒุ ิอคัขะราษา
ด.ญ.วรารัก อคัขะราษา
ด.ญ.อารยีา วเิชยีนซอย
ด.ช.คารม  พลไกรษร
ด.ญ.นนทยิา  วนิมลู
ด.ญ.ดารกิา จําเรญิรักษ์
ด.ช.ชษิชนุพงศ ์ศรโียธี
ด.ช.ณัฐวฒุ ิอคัขะราษา
ด.ญ.อารยีา วเิชยีนซอย
ด.ญ.นนทยิา  วนิมลู
น.ส.วชิดุา  ขันธบรูณ์
ด.ช.คารม  พลไกรษร
ด.ช.คารม  พลไกรษร
ด.ญ.ดารกิา จําเรญิรักษ์
ด.ช.ชษิชนุพงศ ์ศรโียธี
น.ส.วชิดุา  ขันธบรูณ์
ด.ช.ณัฐวฒุ ิอคัขะราษา
ด.ญ.นนทยิา  วนิมลู
ด.ช.คารม  พลไกรษร
นายไพโรจน ์นติยโรจน์
ด.ญ.ธดิารัตน ์คําประเทอืง
ด.ญ.ณัฐมน จําเรญิรักษ์
ด.ญ.ดารกิา จําเรญิรักษ์
นายทองสขุ  จําเรญิรักษ์
ด.ญ.ดารกิา จําเรญิรักษ์

ตารางการสอืสารผา่นหอกระจายขา่ว “รูเ้ทา่ รูท้นั ภยัสขุภาพ”

ระจายขา่วบา้น ดอนนาแก หมูท่ ี8 ตาํบลหลบุ อําเภอเมอืง จงัหวดักาฬ

ทําไมเป็นความดันโลหติ
สงูยงิตอ้งเลกิบหุรี

######5

ควนับหุรมีอืสอง######1

โรคทเีกดิบหุรี######

พษิภัยของบหุรี######2

######4 ควนับหุรมีอืสาม

สารตา่งๆในบหุรี######8

การสบูบหุรเีป็นพฤตกิรรม
เสยีงทางสขุภาพ

######9

3

ทําไมเป็นหดืตอ้งหนหีา่งควนั######6

######7 เป็นโรคภมูแิพย้งิตอ้งหนี
หา่งควนับหุรี

10 ###### ถา้ลกูคณุไมต่ดิบหุรขีณะ
เป็นวยัรุน่ เขาจะไมต่ดิ

ไีป ี ิบหุรกีบัการคลายเครยีด
อะไรคอืความจรงิ

11 ######
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ที วนั 
เดอืน ปี เนอืหา ชอื – สกลุ (ผูนํ้า

เสนอ)
หมาย
เหตุ

นางออ่นจันทร ์จําเรญิรักษ์
น.ส.วชิดุา ขันธบรูณ์
น.ส.สโรชา มังดง
นายไพโรจน ์นติยโรจน์
ด.ช.ราวนิ พลไกรษร
ด.ช.ชนนิทร ์โคตรบังคม
ด.ญ.ธดิารัตน ์คําประเทอืง
น.ส.สโรชา มังดง
ด.ช.คารม  พลไกรษร
ด.ช.ชษิชนุพงศ ์ศรโียธี
ด.ญ.อารยีา วเิชยีนซอย
ด.ญ.วรารัก อคัขะราษา
ด.ญ.นนทยิา  วนิมลู
น.ส.วชิดุา ขันธบรูณ์
นายทองสขุ  จําเรญิรักษ์
ด.ญ.นนทยิา  วนิมลู
นางมแีวว ถติยว์ลิาศ
นางรําไพ บญุบปุผา
ด.ช.ชษิชนุพงศ ์ศรโียธี
ด.ช.ณัฐวฒุ ิอคัขะราษา
ด.ญ.อารยีา วเิชยีนซอย
ด.ญ.วรารัก อคัขะราษา
ด.ช.คารม  พลไกรษร
ด.ช.กติตโิรจน ์วงศว์เิศษ
ด.ญ.ดารกิา จําเรญิรักษ์
ด.ญ.นนทยิา  วนิมลู
ด.ญ.ธดารตน คา
ประเทอืง
น.ส.สโรชา มังดง

การสบูบหุร ีสขุภาพปาก
และฟันของคณุ

ตารางการสอืสารผา่นหอกระจายขา่ว “รูเ้ทา่ รูท้นั ภยัสขุภาพ” 
ระจายขา่วบา้น ดอนนาแก หมูท่ ี8 ตาํบลหลบุ อําเภอเมอืง จงัหวดักาฬ

บหุรมีพีษิภัย ทํารา่งกายใหเ้######15

คนทเีป็นเบาหวานยงิตอ้งเลิ######16

######12

เลกิบหุรเีพอืลกู ทําให ้
บา้นปลอดบหุรี

######13

14 ###### โรคหวัใจและหลอดเลอืด
จากการสบูบหุรี

พ.ร.บ.บหุรี######19

ะทบและความเสยีงจากการสู######20

คนทเีป็นโรคหวัใจยงิตอ้งเลิ######

การสบูบหุร ีทําใหร้า่งกายแก######

17

18

ผลกระทบของการสบูบหุรตี่######23

ผลเสยีงทเีกดิจากบหุรี######

สารตา่งๆในบหุรี######21

ปัญหาสขุภาพชอ่งปากทเีกดิ######22

24

25 ###### ความเชอืผดิๆเกยีวกบับหุรี



นางออ่นจันทร ์จําเรญิรักษ์
ด.ญ.วรรภา จําเรญิรักษ์
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ที วนั 
เดอืน ปี เนอืหา ชอื – สกลุ (ผูนํ้า

เสนอ)
หมาย
เหตุ

นายทองสขุ  จําเรญิรักษ์
นายอาทติย ์ปรสีทิธิ
ด.ญ.ณัฐมน จําเรญิรักษ์
ด.ช.ราวนิ พลไกรษร
ด.ช.ชนนิทร ์โคตรบังคม
น.ส.วชิดุา ขันธบรูณ์
นายทองสขุ  จําเรญิรักษ์
ด.ช.กติตโิรจน ์วงศว์เิศษ
ด.ช.ณัฐวฒุ ิอคัขะราษา
ด.ญ.วรรภา จําเรญิรักษ์
นายสามารถ นกิรกลุ
ด.ช.อาทติย ์ปรสีทิธิ
นางมแีวว ถติยว์ลิาศ
น.ส.วชิดุา ขันธบรูณ์
นางรําไพ บญุบปุผา
ด.ญ.กรพนิธ ์พลไกรษร
นางออ่นจันทร ์จําเรญิรักษ์
ด.ญ.ดารกิา จําเรญิรักษ์
นายชนื วลิาชยั
น.ส.วชิดุา ขันธบรูณ์
ด.ญ.ธดิารัตน ์คําประเทอืง
ด.ญ.นนทยิา  วนิมลู

38 ###### เบาหวานยงิตอ้งเลกิสบูบหุรีด.ช.ณัฐวฒุ ิอคัขะราษา
นายไพโรจน ์นติยโรจน์

39 ###### ทําไมหดืตอ้งหนหีา่งควนับหุด.ญ.รพพีรรณ พลไกรษร
น.ส.สโรชา มังดง

40 ###### 10 เคล็ดลับ เลกิบหุรี ด.ช.คารม  พลไกรษร

ตารางการสอืสารผา่นหอกระจายขา่ว “รูเ้ทา่ รูท้นั ภยัสขุภาพ”
ระจายขา่วบา้น ดอนนาแก หมูท่ ี8 ตาํบลหลบุ อําเภอเมอืง จงัหวดักาฬ

เลกิบหุรวีนันดีอียา่งไร

เลกิบหุรคีณุทําไดง้า่ยนดิเดยี######28

กฎหมายหา้มสบูบหุรใีนทสีา######29

วธิเีลกิบหุรดีว้ยตนเอง######27

26 ######

โรคหวัใจและอมัพฤก-อมัพา######32

โรคภมูแิพย้งิตอ้งหา่งจากควั######33

ควนับหุรมีอืสองทําใหห้วัใจว######30

บหุรกีบัการคลายเครยีด######31

โรคทเีกดิบหุรี######36

สบูบหุรแีกก่อ่นวยั######37

อนัตรายทไีดรั้บจากควนับหุรี######34

สารตา่งๆในบหุรี######35



ด.ช.กติตโิรจน ์วงศว์เิศษ
41 ###### ทําไมหดืตอ้งหนหีา่งควนับหุด.ญ.รพพีรรณ พลไกรษร

น.ส.สโรชา มังดง
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ที วนั 
เดอืน ปี เนอืหา ชอื – สกลุ (ผูนํ้า

เสนอ)
หมาย
เหตุ

42 ###### 10 เคล็ดลับ เลกิบหุรี ด.ช.คารม  พลไกรษร
ด.ช.กติตโิรจน ์วงศว์เิศษ

43 24 ก.พ.56ผลดถีา้คณุเลกิสบูบหุรี น.ส.สโรชา มังดง
น.ส.เมธาพร วงศว์เิศษ

44 ###### งานวจัิยทคีณุตอ้งรู ้ ด.ญ.นนทยิา  วนิมลู
ด.ช.อาทติย ์ปรสีทิธิ

45 ###### ควนับหุรเีป็นควนัพษิ ด.ญ.รพพีรรณ พลไกรษร
ด.ญ.วชิดุา ขันธบรูณ์

46 9 ม.ีค.56ควนับหุรเีป็นอนัตรายตอ่เด็กด.ช.ชษิชนุพงษ์ ศรโียธี
ด.ญ.ดารกิา จําเรญิรักษ์

47 ###### สขุภาพปากและฟัน นายทองสขุ  จําเรญิรักษ์
ด.ญ.รพพีรรณ พลไกรษร

48 ###### เลกิบหุรเีพอืลกู (ภรรยาตังคด.ญ.ณัฐมน จําเรญิรักษ์
ด.ญ.วรรภา จําเรญิรักษ์

49 ###### วดัปลอดบหุรี ด.ญ.นนทยิา  วนิมลู
ด.ญ.ดารกิา จําเรญิรักษ์

50 ###### กฎหมายหา้มสบูบหุรใีนทสีานางออ่นจันทร ์จําเรญิรักษ์
น.ส.วชิดุา ขันธบรูณ์

51 ###### พษิภัยของบหุรี ด.ช.คารม  พลไกรษร
ด.ช.ณัฐวฒุ ิอคัขะราษา

52 ###### โรคทเีกดิจากบหุรี ด.ญ.ธดิารัตน ์คําประเทอืง
ด.ญ.รพพีรรณ พลไกรษร

53 ###### บหุรคีลายเครยีด นายไพโรจน ์นติยโรจน์
น.ส.สโรชา มังดง

54 ###### บหุรมีพีษิรา้ยทํารา่งกายใหเ้ด.ช.ชษิชนุพงษ์ ศรโียธี
ด.ช.กติตโิรจน ์วงศว์เิศษ

ตารางการสอืสารผา่นหอกระจายขา่ว “รูเ้ทา่ รูท้นั ภยัสขุภาพ” 
ระจายขา่วบา้น ดอนนาแก หมูท่ ี8 ตาํบลหลบุ อําเภอเมอืง จงัหวดักาฬ



55 ###### การสบูบหุรเีป็นพฤตกิรรมเสีน.ส.วชิดุา ขันธบรูณ์
ด.ญ.รพพีรรณ พลไกรษร
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การนําเรื่อง ยาสูบ และพิษภัยต่างๆ เขา้ไปสอดแทรกในงานฮีตสิบสอง  

โดย ผ่านกระบวนการ/กิจกรรม ดังนี ้

1. ประชาสัมพันธ์ ทําความเข้าใจกับผู้เข้าร่วมงาน (งานน้ีปลอดบุหรี่) 
2. สอดแทรกโทษ และพิษภัยของบุหรี่/ยาสูบแก่ผู้ร่วมงาน 

ฮีตสิบสอง 

คําว่า ฮีต ตรงกับภาษาบาลี จาริตตะ  
สันสกฤต จารติะ แปลว่า ขนบธรรมเนียม แบบแผน ความประพฤติที่ดีความ หรือประเพณี 
 

1. บุญเข้ากรรม (บุญปีใหม่ทําบุญตักบาตร) 
- งานปีใหม่ ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม ่

      
2. บุญคณูลาน (สถานที่นวดข้าว เรียกว่า ลาน การนําข้าวมานวดเป็นกอง) 

- การสู่ขวัญข้าว เพ่ือเป็นการบําเพ็ญบุญกุศลหลังฤดูการเก็บเก่ียว 
   

3. บุญข้าวจ่ี  (บุญเดือน 3) 
- นําข้าวเหนียวมาจี่ (ย่าง) ทาไข่ เป็นการทําบุญให้ทาน 

 
4. บุญพระเวส (บุญเดือน 4) 

- พระเวส หมายถึง พระเวสสันดร  
- เป็นการทําบุญฟังเทศน์ในวันเดียวจนจบ  

   
5. บุญสรงน้าํ (บุญสงกรานต์) 

- วันขึ้นปีใหม่ไทย รดนํ้าดําหัว ขอพรผู้ใหญ่ สรงนํ้าพระ  
 
หมายเหตุ  บ้านดอนนาแก ได้จัดงานฉลองหอระฆัง มีกิจกรรมทีซุ่้มประตูโขง แจกของรางวัล 
 

6. บุญบั้งไฟ  
- จุดบ้ังไฟบูชาพระญาแถน ขอฝนให้ตกต้องตามฤดูกาล  
- จัดขบวนแห่บ้ังไฟ นําสื่อเดินรณรงค์พิษภัยบุหรี่ 
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7. บุญชําฮะ (บุญเบิกบ้าน) 

- ทําบุญที่บริเวณกลางหมู่บ้าน พระสงฆ์เจรญิพระพุทธมนต์ มีการโยงสายสิญจ์ตามบ้านเรือน   
- เปีนการป้องกันภัยอันตรายของหมู่บ้าน  

 
 
 

8. บุญเข้าพรรษา  
- พระสงฆ์จําวัด 3 เดือน ไม่มีการจาริกไปแห่งใด หรือออกบิณฑบาต 
- ประชาชนทําบุญตักบาตร ถือศีล ภาวนา ลด ละ เลิก อบายมุข ตลอด 3 เดือนหรือตลอดไป 
- ถวายเทียนพรรษา 

 
9. บุญข้าวประดับดิน 

- จัดหาอาหารคาวหวานเป็นห่อๆ เพ่ือแจกจ่ายให้ญาติผู้ล่วงลับไปแล้ว  
 

10. บุญข้าวสาก 
- การเขียนช่ือบุคคลที่เราต้องการทําบุญให้ทานลงในพาขา้ว (ชุดสํารับข้าว) เรียก ข้าวสาก 

 
11. บุญออกพรรษา 

- เมื่อพระสงฆ์จําวัดครบ 3 เดือน สามารถจาริกไปที่แห่งใด หรือออกบิณฑบาตได้ 
- ประชาชนทําบุญตักบาตรเทโว 

 
12. บุญกฐิน  

- ผ้าสดึงทําเป็นกรอบขึงเย็บจีวร เรียก ผ้ากฐนิ นําไปถวายพระที่วัด 
- ต้ังกองกฐิน เรี่ยไรปัจจัยตามจิตศรัทธาถวายวัดและอุทิศผลบุญใหแ้ก่ผูท้ีล่่วงลับ 
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พ.ศ. 2400-2450 พ.ศ. 2451-2470 พ.ศ. 2471-2490 พ.ศ. 2491-2500 
-เดิมผู้ใหญ่บ้านผู้ก่อตั้งหมู่บ้านดอนนา
แก นายศูนย์ / นาย ปาเป้า 
-ยังไม่มีไฟฟ้าใช้  
-คลองน้ําชลประทานยังไม่มี 
-ถนนยังไม่เป็นลูกรัง เป็นฝุ่น  
ทางเกวียน 
-มีบ้านอยู่ประมาณ 3-4 หลังคาเรือน 
-เดิมเป็นป่าสะแก 
-นายศูนย์เป็นผู้ก่อตั้งหมู่บ้านโดยย้ายถิ่น
ฐานมาจากที่อื่น 
-วัดยังไม่ได้ก่อตั้ง 
-นายศูนย์เป็นลูก พ่อใหญ่วงศ์ ถิตย์พงษ์ 
กํานันคนแรกของตําบลหลุบ 
-เดิมไม่ใช่ตําบลหลุบแต่เป็นอําเภอหลุบ 
จังหวัดมหาสารคาม 

-บ้านดอนนาแกก่อตั้งวัด ชื่อวัดสว่าง
อารมณ์ (พ.ศ. 2462) 
-โดยมีพระอธิการอ่วม พุทธคุโก เป็นเจ้า
อาวาส 
-นายข้วง ทองคําห่อ เป็นผู้ใหญ่บ้าน 
-ไฟฟ้ายังไม่เข้ามา (ใช้ตะเกียง) 
-พ่อใหญ่ยน แม่ใหญ่เต่า มีเกวียนและยุ้ง
ข้าวเป็นคนแรกในหมู่บ้าน  
-มีน้ําท่วมครั้งใหญ่ในบริเวณทั่วหมู่บ้าน 
-มีการตีขอลอเพื่อเป็นสัญญาณในการ
เรียกประชุม 
-ใช้เงินเป็นสตางค์ เป็นเงินฮัง เป็นก้อน 
-ใช้ยาสูบ(ยาเสน้)แลกที่ดินกัน 
-ยังมีบริวารหลงเหลืออยู่ 
-ใช้ม้าเป็นพาหนะ(โดยผู้ใหญบ่้าน) 

-นายข้วง ทองคําห่อ เป็นผู้ใหญ่บ้าน พ.ศ. 
2462 นายกบ ถิตย์ประเดิม และ นายเคน 
ศรีโยธา เป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 
-อยู่กินแบบชาวบ้านดั้งเดิม 
-ใช้ควายเป็นแรงไถนา 
-ยังไม่มีสารเคมีและสารพิษ 
-พ่อใหญ่โต้น วิลาชัย เป็นปราชญ์ชาวบ้าน 
-แมใ่หญ่บาน ถิตย์แสน เป็นหมอตําแย 
-มีหนังขายยา มีหนังตะลุง 
-บ้านผู้ใหญ่บ้านมีครกมอง มไีว้ตํา
ข้าวเปลือกให้เป็นข้าวสาร มดี้วยกันสอง
ครก 
-มีการปลูกฝ้าย และมีเครื่องอิ้วฝ้าย 
-บ้านผู้ใหญ่บ้านมีรองเท้าใส่ก่อนเพื่อน 
รวมทั้งจักรยานด้วย 
-เมื่อป่วยใช้ยาสมุนไพรชาวบ้าน ถ้ารักษา

-ได้มีการจัดรําวงหมู่บ้าน 
-มีการละแล่นพื้นบ้าน 
-มีการเผาศพโดยไม่เข้าเมรุ(ที่นา ที่
ดอน) โดยใช้ฟืนไว้ เขาเรียกกองฟอน 
-นายกบ ถิตย์ประเดิม เริ่มใช้เกวียน 
-มีการเล่นโขน, หนุมาน, ลิเก 
-ก่อนก่อกองฟืนมีการโยนไข่(เป็น
ประเพณี) 
-ได้มีการสูบน้ํามาทํานา(สูบจากลํา
ปาว) มีเครื่องจากชลประทานห้วยสี
ทน 
-ยังไม่มีคลองสง่น้ําชลประทาน 
-มีหนองสาธารณะประโยชน์ 5 แห่ง 
 1. หนองอีปุ้ง 
 2. หนองกุดเหล่ากวน 
 3. หนองโพธิ์ 

ประวัติศาสตร์ชุมชน “บ้านดอนนาแก”
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ไม่หาย ชาวบ้านจะร่วมมือกันทําโลงศพ 
โดยใช้ฝาบ้านไม้ ร่วมกันทําช่วยกัน ทํากัน
อยู่หลายวัน 
-นายหวด ถิตย์ฤทธิ์ เป็นช่างทําโลงศพ 

 4. หนองกุดแสน 
 5. หนองสาธารณะกุดคา 
 

พ.ศ. 2501-2510 พ.ศ. 2511-2520 พ.ศ. 2521-2530 พ.ศ. 2531-2540 พ.ศ. 2541-2550 พ.ศ. 2551-ปัจจุบัน 
-พ่อใหญส่ม ถติย์ประเดิม 
เป็นเฒ่าข้าวจั้มปู่ตา(เลี้ยง
ปู่)เดือนหกของทุกปี ก่อน
ทํานา โดยใช้ไก่ต้มเป็นตัว
เลี้ยง 
-ต่อมาพ่อใหญแ่ปลง วัง
พิกุล ได้สืบทอดเป็นเฒ่า
ข้าวจั้ม 
-มีหนองสาธารณะกุดคา 
เป็นที่ตั้งดอนตาปู(ดอนปู่
ตา) 
-ปัจจุบัน นายสมาน ถิตย์
แสน เป็นเฒ่าข้าวจั้ม 
-นายอดุลย์ ธารบุญ มี
ร้านค้าร้านแรก 
-พ่อใหญ่โต้น วิลาชัย เป็น

-ปีพ.ศ. 2512 เริ่มมีไฟฟ้าใช้ 
-พ่อใหญ่ประเสริฐ  จําเริญ
รักษ์ มีวิทยุและโทรทัศน์
ก่อนคนอื่น รวมทั้งพ่อใหญ่
สม ถิตย์ฤทธิ์ 
-มีโรงสีข้าวโรงแรกคือ นาย
ขุน นางมี สุทธิชุม 
-นายปิ่น ธารบุญ เป็น ผสส. 
ปัจจุบันคือ อสม. 
-กลุ่มจัดสารผู้เฒ่าคือ พ่อ
ใหญส่อน พ่อใหญ่โดน 
-เริ่มมีรถไถนาแบบเดินตาม
เข้ามาแทนแรงควาย 
 

-ผู้ใหญ่บ้านคนที่3 คือ พ่อ
ใหญ่เม้า ทองคาํห่อ (พ.ศ. 
2525) 
-ผู้ช่วยคือ พ่อใหญ่บุญจันทร์ 
ถิตย์ประเดิม และพ่อใหญ่
ขันตี 
-ผู้ทรงคุณวุฒิ คือ พ่อใหญ่
สงวน ทองคําห่อ 
-ปราชญ์ชาวบ้านคือ พ่อใหญ่
แปลง วังพิกุล 
-พระประธานรูปแรกผูส้ร้าง
คือ พ่อใหญ่กอง        วิลาชัย 
(พ.ศ. 2517) 
-มีคลองชลประทานเข้ามาใน
หมู่บ้าน (พ.ศ. 2520) 
-เริ่มมีรถนวดขา้วเข้ามา 

-ได้บูรณะวัดขึ้นใหม่ (พ.ศ.
2536) 
-สร้างศาลาวัด (พ.ศ. 2536) 
-สมภารวัดรูปที่ 2 คือ หลวง
พ่อมหาสม สริปิุญโญ 
-ได้รับผ้าป่าและพระ
ประธานจากวัดใหม่ช่องลม 
(พ.ศ. 2537) 
-มีการเลือกอ.บ.ต.คือ แม่
มะลิ ปรีกุลและ นายหนู 
จําเริญรักษ ์
-ผู้ใหญ่บ้านคนที่ 4 คือ นาย
นิคม ติดชัยภูมิ ผู้ช่วยคือ 
นายหวด ถิตย์ฤทธิ์ และ 
นายสงวน ทองคําห่อ 
-ผู้ทรงคุณวุฒิคือ นายเรียม 

-ผู้ใหญ่บ้านคนที่ 5 คือ พ่อ
ใหญส่งวน ทองคําห่อ (พ.ศ. 
2541-2551) 
-ขุดลอกกุดคา (พ.ศ. 2540) 
-จัดตั้งกองทุนเงินล้าน (พ.ศ. 
2544) 
-อ.บ.ต. พ.ศ. 2545 
นายสํา ถิตย์สนัต์ 
นายนิคม ติดชัยภูมิ 
-เจ้าอาวาสรูปที่ 3คือ พระ
อธิการพูนทวี วีรปุญโญ 
-โรคไข้หวัดนกระบาด (พ.ศ. 
2549) 
-เริ่มมีรถเกี่ยวข้าวเข้ามาใน
ในหมู่บ้าน 
 -ได้ทําข้าวนาปรังอย่าง

-ผู้ใหญ่บ้านคนที่ 6 คือ 
ผู้ใหญ่ทองสุข จําเริญรักษ ์
-ผู้ช่วยคือ พ่อทวี เหล่าลํา
ขาม และพ่อประสงค์ พล
ไกรษร 
-สร้างกุฏิ (พ.ศ. 2551) 
-เริ่มจัดงานลอยกระทง
ครั้งแรกที่กุดคา 
-ทีมฟุตบอลเยาวชนได้
แชมป์ครั้งแรก (พ.ศ. 
2551) 
-เริ่มมีเงินโครงการ S.M.L. 
(พ.ศ. 2551) 
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ประธานสหกรณ์ของ
หมู่บ้าน  

-ปัจจุบันนายทองพูล  สุทธิชุม 
มี 1 คัน 
 

ภูศิริ 
-มีน้ําท่วมใหญอ่ีกครั้ง 

จริงจัง 
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เรื่องเลา่ เร้าพลัง 

ของ บ้านดอนนาแก ตําบลหลุบ จังหวัดกาฬสินธุ ์

“เวทีมวยการกุศล 31 ตุลาคม 2555” 

  วันน้ันถือเป็นประวัติศาสตร์ครั้งสําคัญของหมู่บ้าน และตําบล การที่จัดกิจกรรมและเชิญท่าน
นายอําเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธ์ุ ท่านนิคม ปัญจวัฒน์ นายกเทศมนตรีตําบลหลุบ นายนิคม ก้ัวพิทักษ์ กํานัน
บันลือศักด์ิ ลือศรทัธา และผู้ใหญ่บ้านทั้ง 16 หมู่บ้าน นักการเมือง ส.ส.บุญรื่น ศรีธเรศ และส.อบจ.อีกหลาย
ท่าน พร้อมด้วยผู้คนเข้าร่วมงานจํานวนมาก ทั้งในส่วนชุมชนเองและต่างชุมชน เวทีและพิธีการในงานจัดอย่าง
เรียบง่าย  
  แกนนําเยาวชน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน อสม. ท่านผู้อํานวยการโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตําบลหลุบ ผอ.สงวน และทีมงานได้ขึ้นเวทีมวยสวมเสื้อรณรงค์ “รู้ให้ทันพ่อค้าบุหรี่” พร้อมแสดงสื่อ 
รณรงค์ต่อต้านการสูบบุหรี่ ซึ่งประกอบด้วยป้ายผ้าและสื่อรณรงค์ต่าง  ๆ  ซึ่งส่วนใหญ่ทําขึ้นเองจากแกนนํา
เยาวชนหมู่บ้านดอนนาแกฯ เพ่ือประชาสัมพันธ์โครงการลดละเลิกบุหรี่ อันนําไปสู่หมู่บ้านปลอดบุหรี่ ซึ่งเป็น
การสร้างกระแส การต่ืนตัว ของชุมชนในบ้านดอยนาแกและชุมชนใกล้เคียง เป็นอย่างดี สร้างการรับรู้ และ
การแสดงความช่ืนชมกลุ่มเยาวชนและผู้นําในชุมชน การเชิญชวนให้ผู้เข้าร่วมงานในวันน้ีลด ละ เลิกสูบบุหรี่ 
จะเห็นได้ว่า ไม่มีใครสูบบุหรี่ในงานแม้แต่คนเดียว ซึ่งถือเป็นโอกาสดีในการสร้างการรับรู้ให้คนทั้งตําบลได้รู้ถึง
พิษภัย และอันตรายของบุหรี่/ยาสูบ 

         แกนนํานักวิจัยไทบ้าน 

*************************************************** 

“วันสงกรานต์ และงานฉลองหอระฆัง” 

  วันที่ 13 เมษายน 2556 งานวันสงกรานต์ และฉลองหอระฆังผู้คนที่เข้าร่วมงานต่างช่ืนชม ใน
กิจกรรมของกลุ่มเยาวชนบ้านดอนนาแก ที่มารณรงค์การลด ละ เลิกบุหรี่อธิบายถึงโทษของบุหรี่พร้อมสื่อ
ประชาสัมพันธ์มากมาย อีกทั้งมีการตอบคําถามชิงรางวัลอย่างสนุกสนาน  

จากการสังเกต พบว่า ผู้ที่มาร่วมงานไม่มีใครสูบบุหรี่ แม้แต่มีบุคคลจากชุมชนภายนอกมา
เที่ยวในงานก็ไม่มีใครสูบเมื่อบุหรี่ เมื่อเห็นป้ายงดสูบบุหรี่ และการรณรงค์บนเวที จึงถือการถือเป็นจุดเปลี่ยนที่
สําคัญอีกวันหน่ึง แม้ว่าเป็นงานที่จัดเวลากลางคืนก็ตามแต่ก็เป็นกิจกรรมที่สามารถสร้างกระแสการต่ืนตัว
ท่ามกลางความเคยชินของนักสูบในชุมชนอยู่ไม่น้อย 
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แกนนํานักวิจัยไทบ้าน 

************************************************* 

 

 

เรื่องเลา่ เร้าพลัง 

ของ บ้านดอนนาแก ตําบลหลุบ จังหวัดกาฬสินธุ ์

“เลิกบุหรี่ คือ ความเป็นศริมิงคลแห่งชีวิต” 

   

ผมตกเป็นทาสของบุหรี่มา  20 ปี มีเหตุของการติดบุหรี่ที่สําคัญมาจากการอยากลองในวัยรุ่น 
มีเพ่ือนมาชักจูงให้ทดลองสูบในช่วงวัยเรียน  และติดบุหรี่มาจนถึงวัยทํางาน และมีครอบครัว 

  แรงจูงใจที่เลิกบุหรี่ให้เด็ดขาดมาจากความศรัทธาในมงคลชีวิต การอยู่ด้วยความไม่ประมาท
ในเรื่องสุขภาพ เพราะพิษภัยของบุหรี่ และสุรา ของมึนเมา ความรักครอบครัว ภรรยา และบุตร ที่จะไม่ตกเป็น
ทาสหรือเป็นผูร้ับเคราะห์จากภัยร้ายที่ทําลายชีวิต สุขภาพจากการกระทําของตัวเอง 

  ศิริมงคลของชีวิต หลังจากเลิกบุหรี่ 

- สุขภาพดี  ไม่มโีรคภัย ดีทั้งสุขภาพร่างกายและสุขภาพจิตใจ 
- มีรายได้ที่ดี  ไม่สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายในการสบูบุหรี่ 
- ครอบครัวมีความสุข อบอุ่น  และสุดท้ายเป็นคนดี 

 

       สุรเดช  เคราะห์ดี 
นายกสมาคมนักข่าวกาฬสินธ์ุ 

 



 
 
 
 
 
 
 

ประมวลภาพกิจกรรม 
การดําเนินงาน 
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ภาพกิจกรรม 

 เวทีการสร้างความเข้าใจ/คนืข้อมูล/ทําแผนแก้ไขปัญหา 
วันท่ี 23 กันยายน 2555 ณ วัดบ้านดอนนาแก 

   

 

 สร้างแกนนําเยาวชนสรา้งสรรค์   รู้ทันพษิภัยบุหรี ่
วันท่ี  7 ตุลาคม  2555 ณ รพ.สต.หลุบ 
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เรียนรู้พิษ ภัยบุหรี่ 

สร้างแกนนําเยาวชนสรา้งสรรค์   รู้ทันพษิภัยบุหรี ่
วันที่  7 ตุลาคม  2555 ณ รพ.สต.หลบุ 

 

   

 

กิจกรรมผ่อนพักตระหนักรู…้Zzz 

   

     

 

 

 

 

จิตอาสา DNK สดใส ไรค้วันบุหรี่  ร่วมเสนอกิจกรรมแก้ไขปัญหา 
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ภาพกิจกรรม 

ระดมพลัง/ศกัยภาพทําสือ่ ร่วมคิด รว่มออกแบบ และรว่มกันทําเพื่อร่วมกันใช ้
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ภาพกิจกรรม 

เม่ือระฆังแห่งการขับเคลื่อนการนํามติสมัชชาสุขภาพมาปฏิบัติในพืน้ที่ ดอนนาแก  ยกแรกดังขึ้น 
31 ตุลาคม 2555  ณ  เวทมีวยบ้านดอนนาแก  

 

          

 

เตรียมสื่อ นักข่าวน้อยซักซ้อม  รวมทั้งตากล้อง  จากโทรทัศน์หลายช่อง 
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ภาพกิจกรรม 

การจัดรณรงค์เรื่องพิษภัยบุหรี่ในชุมชน  
1 เมษายน 2556 ณ บ้านดอนนาแก 

 

           

  ผู้สื่อขา่วช่อง 7 คุณประจิตร พัชรนิทรศ์ักด์ิ ร่วมด้วยช่วยกัน 

   

มะยม : ช่วยเลิกบุหรี่ได้    นายกกลา่วเปิดงาน 

 

  

ทีมแกนนําผู้ใหญ่ทั้งหมด พร้อมผู้ใหญบ่้านๆ
อ่ืนด้วย 
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ภาพกิจกรรม 

การจัดรณรงค์เรื่องพิษภัยบุหรี่ในชุมชน  
1 เมษายน 2556 ณ บ้านดอนนาแก 

 

 

 

        

รวมพลังบ้านดอนนาแก 
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ภาพกิจกรรม 

ถอดบทเรียนหลังจัดกิจกรรมรณรงค์เรื่องพิษภัยบุหรี่ในชุมชน  
1 เมษายน 2556 ณ บ้านดอนนาแก 

 

                  

 

              

 

 

 
 

ถอดบทเรียนการวิจัยเชงิปฏิบตัิการเรื่องการนํามติสมัชชาฯ 
โดย อ.สุเทพ ไชยขันธ์ (วทิยากร) 
 4 เมษายน 2556 ณ รพ.สต.หลุบ  
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ภาพกิจกรรม 

ศึกษาดูงานชุมชนปลอดบุหรี่  

11 พฤษภาคม 2556   

 ณ บ้านโนนคณู ต.โนนสะอาด อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น 

 

 

 

 

 

 

 

 

ฟังบรรยาย แล้วแยกย้ายสาํรวจพื้นที่จริง 
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ภาพกิจกรรม 

เวทีสรุปผลการศึกษาดูงาน และก้าวเดินต่อในกิจกรรมสาํหรับนักสูบ 

21 พฤษภาคม 2556 ณ วัดบ้านดอนนาแก 

 

ระดมสมองการขับเคลื่อนสูน่ักสูบ  
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การออกเย่ียมบ้าน (ผู้สบู) 
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